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Istanbul' da büyük bir yangın ~ldu 
Fener Patrikhanesine ait bir binadan 

elektrik kontağı neticesinde çıkan ateş yüzünden 

94 EV. 3 CAMİ ve DiGER 
4 BiNA TAMAMEN YANDI 
Yangın·ın 

itfaiye 
söndürülmesi için lstanbul'un bütün 
gruplar1 dört buçuk saat çahştılar 

Açıkta kalanların 
hepsi yerleştirildi 

Kızılay felaketzedelere 
sıcak yemek dağıttı 

r !ııtanbul, 21 (Tclctonln) - Bu sabah ıehrlmlzde b!lyük bir 
hıtırın olınuı d" 
il • vrt buçuk aaat devam ederek 101 binanın yanmn-
.. ~~ •ebep olduktan ıonra, bUtQn İltanbul itfaiye ırruplarının 

..,-11c1y1e daha t zı 
lebıı a n ıren~leme!lne meYdan verilmeden ı1lndUrü-

mtıtır. HAdlse aOyle cere)'lln etmt~tlr: 

p Bu aabah ıııat 4.!IO de devriye sezmekte olan beke! Süleyman 
ener ı:>atrlkhaneıın tt ı ' la e a o Up bUro ve lkametırllh olarak kullanı-

ttı 11 
on Odalı •henp binanın hizasına geldl21 zaman, binadan du -

an cıktıtuıı ııırmus d h .,. ve er al karakola k0$arak vaztyetı haber 
Mn!fll!:'. O ııraıla sU ti blr rn sanlYMe 22 metreı.·ı bulnn c:oıt ,ıddl'tll 

la- rilzırar etmekte ldl. Yanırın bu )'tizden hızla ırenıııemete baı-.... ı, ve 150 200 t ilk lba • rne re bir atlama da yaparak etrara :ra:rıı. 
h, civardaki ~:ıp mnhalleleı1 tehdide tıtlamıstır. 
Beke! SU!eyman'ın lhban 1lzerlne derhal yan&'ın yerine :reu:;n ı.tanbul 1Ualye &'ruı;>u, esmekte oLıın lilz&'lnn slddctl ve ev

rtıı ahıap olusu y1lzünden vaztyctln tehllkell bir hal aldıtını 
:!~nee 1atanbul'un muhtelit mıntakalanndakl IUalye ırrupla
."""'1lll Yardım latemtıtır. 

1 
Amerikan 
donanması 

Mihver devletlerine 
tnensup gemilere karıı 

YENİ BİR 

HAREKETE 
GEÇECEK 

Ncvyork, 21 a.a. - Nevyork Herald 
gazetesinin Vaş!ngton'dan bildirdiğine 

göre drvlet reisi M. Ruzvelt cumartesi 

gUnU hariciye nazın M. Hull ve bahri:>"' 
luırcktit ş{lbeııi reisi amiral Stark ile isti· 

!iarelerde bulunmuştur. 

Aynı gazete diyor ki : 
Salfıhiyetıl mlişahitlerln fikrine göre bu 

göı Uşmelerden sonra Amerika donanma
sı Atlantik'te nl,lhver devletlerine mensup 
gemilere karşı yeni bir harekele geı;:ccek
tlr. 

Atlaı denizi muharebeıi nasıl 
inkişaf ediyor ? 

J,ondra, 21 a a. - Dally Tclegraph ga • 
zctesln!n Zllrlch muhıtbirl §ÖYie yazıyor : 

''Alman Neueııte Nachrlchten gazetesi 
Atlas denizi muharc-bcsinln Almanya'nın 
lehine inkişaf etmediğini açıkça itiraf et
mektedir. Bu gazete !nglltere'nin gemi 
kafilelerini daha kuvetll bir himaye al -
t~d l>ulrndurmnı;ındnn şikfıyet ediyor.,, 

iki Olıyanoa Jonanmaaının 
infaıı ilerliyor 

J,ondra, 21 a.a. - Daily Telegraph ga • 
zeteslnln Vaşington muhabiri göyle yazı
yor: 

"ıG Eylülde Amerika Birlt'ıılk Devletleri 
Bahriye Nrzaretlnln bilrllrdiğine göre, 

Yangın geniıliyor kongre "İki Okyanoıı donnnması,, için 
ta ~etı.en itfaiye s:rupları ııarfetUklerl bü>•ük gayretlere ra~men 1.800.000.000 dolar kıymetinde gemi inşası 

naııı Sultan Sellm camii ı11t•kamet1nde \'e camcı :vokuıu boY11n· n~ dair bUtUn lcontratıarı tasvip etmiııtlr. 
: ıentıl~eac bMlaml.$tır. Dlr müddet sonra rüzdr atesi lnc~ Sıparlş edilen 2831 geminin 968 1, 17 zırh-
11 1 lllahal!eııtne de ııra)et etUnnlı ve korkunç alevler daha tah· lı, 12 tayyare gemisi, 54 kru\•azör, 74 de-
.. ~lclr btr mahiyet almıstır. Silndürme ameliyesine Iııtanbul ve nlzaıtı gemisi \'e 197 destroyer dahil ol -
<>e>'otı ı I ~ak Uzere, hali inııadadır. Bu muazzam 
Cıkoııa u tratye "'1t>lıınndan batka Bakırkll:v, :tsUnye, Kadıilly, atan bul' da itfaiye bir yangını aöndürmeğe uğrn•ırken ın?aat programının tatbiki için yarım 

Nlkola>et hnrp limanında Almnnlnrın ellne dilsmcmesl !cin Ruılar taratınduı 
tahrip edilen 10.000 tonluk ln~n halinde bir krJ\'az6rün enkazı 

BERLİ N'E GÖRE 

cephenin cenup k1Sm1nda 

Almanlar 
Azak denizine 

vardılar 

MOSKOVA'Y A GÖRE 

şiddetli hücuma rağmen 

Almanlar 
Kiyef 'i henüz 

alamadılar 

Ösel ve Moon adaları Klyef önünde alma,, 
almanların elinde ! zayiall 17 0.000 kiıi ! 

'-k r ve ErenkllY JUalye eruıııan da işti· -Y mılyon kivi çalışmaktadır. 

l'eJc ettlrtımıı ve ancnk bu ırnıpların müste - r~::::::::::::::::::::::::~~-::==========-------~~~=-=====:------~--.. ve canaıparane ır:ıyretı ıayeslndedlr kl -' ı • 11•••11•11•11•1111•1111111111ııı•ı 11 ------
" 1-!ıı tlddetl ıaat dokuza do~ru llnlenmlı • ':. 

(Yazısı J, üncü sayfada) Mo.skova. 21 a a. - Sovyet gazetelerine 
göre Kiye! için yapılan meydan muhare
be.si gittikçe artan bir ılddetle devam et
mektedir. Almanlar, sovyet askerleri ve 
milisleri tarafından kahramanca müdafaa 
edilen şehre klll'fl yapılan mücadeleye mu. 
temadlyen yeni tUmenler atıyorlar. Ki .. 
ye!'ln etrnfı alman cesetleri, tahrip edil • 
miıı tanklar ve zırhlı otomoblllerle dolu. 
dur. 

..:.:-::u~:..~~;··" tam•m•• m.wn w lımlr mektupları : 
E:nıniyet ve yarclı.m tedbirleri 

,,__,..,._ ..... ._ ...... N .............................. .,__ 

Yazan 

Falih Rıfkı ATAY 
BUGÜN 

2. nd sayfamızda ikinci 
mekfullu okuyaksınız 

~ı~:nırının c:ıktı~ı anda vaziyetten haberdar 
tuttı n latanbul vali ve beledlye reisi Dr. 
l'tıı kırdar ve emniyet müdUrU hAdlse ye -

cı.' lelerek alınan tedbirlerle bizzat allka -
h;tııobnuııaroır. Emniyet müdUrlUtu yanırın 
lı.ar ln kordon altına alınarak !Ba:vlıln mu -
'-!ı •7.aıı bakımından oldutu kadar, yanırın 
tı11:;'1nııa1cı ıöndümıe ve kurtarma tedblrle
•enı. hllsnQ ıureue cereyanı b:ıkımından da 
lere t~blrler almıı ve bu ıonuncu amellye
t-ıc emniyet memurıan bUy(lk ölc:üde ıstı
kt 1 ~tınıaıerdtr. Buton bu tedblrlerın tatbl -
ttJrı! n lkl YUzden fazla ı;>olls Amir ve memu
aıtı !.e::ı Polla mürettebatından 100 klıl va· 

-..nıe bulunuyordu. ._ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

: angın bir ka•t eıeri Jeiil 
tıfıırı ~nın sirayet tehlikesi yukarda anlat- p a ri s 'te si v i ilerle a 1 m an 
•ltıı d ıeklJde önlendikten ıonra rl!zgAnn 
?t.Jc: h evarn etti~ göz önfinde bulundurula- -

ltıtıtta ldise Yerinde ihtiyaca kAfi ır;elecek askerleri arasında 
ltıuhte~ta. aöndUrme vasıtası bırakılmış ve 

.\dit RruııJar Yerlerine dönmüşlerdir. 
21ıa.ıtıa ~ahklkat henQz netlcelenmemls ol-
21ıa.dıb era~r. Yangının bir kllSt eseri ol· 
•te. p •nlll$Jlrnaktadır. Öğrenlldiklne ır;öre 
lt atrlkh 
°"ta.tı ane3·e alt binadan bir elektrik 

netıcealndc tıkmıştır. 

llu 101 bina kül oldu 
~l'ditt •ksarna kadar yapılan tahklkabn 
't Q ev neticeye nazaran yanan bina sayısı 
~ltlıan: 2 11 carnı, 11 mescit ve 4 ü de Pat
ltr, I> Ytre alt olmak liz,.re 101 den lbaret-1- a lkha 

tı Yan nenın mahzen ve arııv kısım· 

ciddi hôdiseler çıkh 

12 rehine 
kurşuna 
dizildi ~kta. k rnarnıstır. Yangından zarar görerek 

~ltdit !1
•nlar, 476 nfifustan mürekkep 129 

~ • 
0unı 

.. a Ve mu ar hemen kAmllen civardaki ){adrlt, 21 a.a. - fııpanya'nın Corogne 
laıcan ess<'selere yerleştirilmek suretly- radyoııuna göre Parlıı'te ıılvillerle alman 

Ve istirahatleri temin edllmlıtır. askerlP.ri arıuında ciddi hadiseler vuku 

~ Kızılay I r tt bulmuştur. 
alJy u felAket k aa ıye e Spiker şunları söylemiştir : 
" ete ae.. arşısında Kızılay derhal fa- KomUniıUer bir alman askeri mUf 

• 1.ı... .erek ıeıaı. •~ d -,,.1 - • 
~ "Mm ""e""e elere ııcak o. e rezesine ateş açmışlar, müfreze de muka-
bt da ka~~llle#I tevzı etmiştir. Yann ıa- bele etmlıtir. Beı fransız ölmüş, müte -
~ llftıdıde altı tev'Zll itin lcabeden tertl- addlt alman aııkerl yaralanmıştır. Daha 
...._'.1t. eay n alınmış bulunmaktadır. Yan· ı ıoııra 17 kiıi tevkif edllmlıtir. Bunların 
t::..~Ic •aı Yananlara lüzumlu malzeme evlerinde beyannameler, intllA.k maddele • 
·~ Mn~re fellketzedelerln ihtiyaçları ri ve ıillh bulundutu bildiriliyor. :Su h!-

--..ııelctedlr. dlse teeyyüt edene, h&lkla ifpl orduau 

(Somı J aacü nylad•) (Soııu J, 1.acii aqf ıdı) 

DÜNKÜ SPOR 
HAREKETLERİ 

Dün Ankara ve fslanbul'da ilk macıarı ba ı 
'd ki ı nmıııtır. Anka-ra a maçlarda Harbiye Kırıkkale'yl 6 • 1 Ank 

' ara GUeü Maske 
ıı>or'u 5 - 3, Gcnclerblrlltl Ocmlrspor'u 2. 1 .... t • 
b ı'd kt ,e nmıstır. lstıın· 

u a maçtıırda Fener Altıntu"'u 5. 4. c ı 
n ııtaııaray Taks'm 

Geneler kulübünü 7 ·O, Dc,lktae Beyoğluspor•a s • 
•-ı ı ·O ıralh> ırel· m~ er, stanbul - Vefa ı . ı, Beykoz - Süle:vınanl . 

k ı )e .2- 2 berabere 
a m11lnrdır. Restmıerlmlzden yandaki lllaskcsnorl f 

" u arın bir akı. 
nının durduruluıunu, altındaki de Ankaraırucn k 

1 k a eclslnln bir 
urtarııını &'ôsterlyor. (Spor haberlerimiz 5 ıncı -~ t · -»· aııaıtır.) 

ıo eylUldc ııehrin cenubunda ha.ıısatıuı 
şiddetli muharebeler vuku bulmuııtur. DUş. 
man bu kısımda mUhlm tank ve zırhlı ku.J 
vctıeriyle katı bir darbe lndlrmlye teşeb.I 
bUıı etmişse de şehri zaptetmek teşebbüs11 
muvaffak olamamıııtır. Almanlar, llerle
dlklerl her kilometreyi pahalı ödeyerek 
!iehrin varoşlarında bir kaç noktaya gtr -
mlye muvaffak olmuşlardır. Dnieper Uze. 
rindekl sovyet filotillAaı Klye!'ln müda .. 
faasına iıtirAk etmektedir. Klyef'te al • 

[Soau 9 üncü sayfada] 

Karı sular1nda bir japon 
• • • 

aemısının mayna carpıp 

batması münasebetiyle 

Japonya 
Sovyetleri 

protesto etti 
Tokyo, 21 a.a. - Japon hllkUmetl Ko. 

re'li bir b l k ' n ı çı gemlıılnlıı mavnlcre çar • 
pıp batmasından doğan hMis~yl Moskova 
hUktimeti nezdinde protesto etmiş ve bu
na benzer kazaların önüne getmek ıc:tn 
~Azım gelen tedbirlerin derhal alınmasını 
ısteml§tlr. 

Bu_ işle münasebetli olarak bahriye ne
zaretı tarafından dUı:ı b!r tebliğ ııefr('dil· 
mittir. Bu tebliğde bildlr!ld!tlı:ıe cöre J.,. 

l ))o:ıya ve Kore kara sularında ~ afus • 
toatanberi ondan fazla aerııeri mayıı top. 
laııınıı ve 1 eylUlde de 60 tonluk bir ba.ı 

tsoıuı J, ihıeil ıqfa4ıJ. 
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iz ir'de yeni mahalleler 
Falih Rıfkı ATAY 

lzmir, Eylül 1941 1 na "Türk sivil mimarisinden mül-
Yangm yerinin 430 bin karemet- hem olmak" kaydının ilave edilme

relik bo§luğunu kaplamakla bera- si lazımdır. İnşa edilecek otelin cep
ber, Kültürpark, tek baıına §ehrin hesinde ve büyük holünde de türk 
merkezini imar etmcğe kafi dccil- damgası ve havası bulunabilir. ls
di. Park duvarlarının dı§ı, dört ta- tanbul Cüz~l Sanatlar Akademisin
raftan, arsalarla çevrili idi. Fuar bir deki mimarı ve dekorasyon hocala
cazibe hizmetini gönnü§tür. Beledi- rı bunu temin edecek kudrettedir
ye, ilk arsaları ucuza satarak, bu- ler. 
ı-alarda in§nyı te§vik etti. Artık fu- Eski, ve üst kısmı fakir halk ile 
aTın etrnfmda yeni mahalleler ku- meskun ıehri yarıp Kadifekale',Ye 
rulmuıtur. Kira nispeti her taraftan çıkan yeni yol, imar hamlesini iz. 
fazla olduğu için, en itibarlı mahal- mir'in bağrına sokmuıtur. Bu yolun, 
lelerin de bunlar olduğuna hükmet- yuknrı taraf ta, mütemadiyen ıehri 
mek lô.zımgelir. Ziyaretçiler bu ye- ve körfezi gösteren tarasa krsmı 
ni mahnlleleri, bizim Ankara'daki- yalnız lzmir'e mahsus imtiyazlar· 
lere tercih edeceklerdir. Çünkü in- dan olacaktır. Belki bu taraaanın 
§aata, teıebbüs sahipleri tarafından karıısrndaki yerlere, İzmir'in en gü
daha iyi bir tecrübe, belediye tara- zel kötklerinin yapıldığını görece
fından daha iyi bir kontrol hiıkim ğiz. Kadifekale, lzmir'i ve etrafını 
olmuıtur. Bu mahnllelcrde ne kat dört yandan gösteriyor. lstanbul'pa 
kaçağına, ne de ekleme ve ilave çir- hiç bir tepe, ıehir manzarasına bu 
kinliklerine tesadüf etmiyoruz. Mal kadar hakim değildir. Maarif Ve· 
&ahiplerine yaptırılnn yaya kaldı- kaleti burada restorasyon işine baş
rırnlar, genişlik ve intizamca, bütün lamıı, belediye, genit bir çamlık vü
~hirlerimiz için örnek olabilir. Bun- cuda getirmi§tir. Şimdilik kalenin 
dan bnıka yollnrın ağaçlanma usul- küçük bir gazinosu var. Buna mah
lerinde son derece zevk ile hareket dut odalı bir otelin de ilave edilece· 
edilmİ§tİr. Çeşitli nğnçlarla göl- gını öğreniyoruz. Kadif eknle ile 
gelenen cadde ve sokaklarm her bi- Bahribaba parkı arasındaki mezar· 
ri ayrı bir hususiyet gösterir. Bu çe- Irklar, büyük bir koruya çevriliyor, 
§itlenmede iklimin yardımı inkar Kültür-park'ın mesahası 430 bin 
edilemez. Fnkat Ankara'da da y!l- kare-metre olduğunu ifaret f'!tmiş
nız bir çeıit ağaç yetİ§mediği, hatta tim. Cümhuriyet koruııunun mesa
bir çeşit ağaçla birkaç türlü sokak hası, 750 bin kare·metre tutuyor. 
manzarası vücuda getirmek müm- Henüz bir kısmına başlanan bu 
kün olduğu düıünülcbilir. Atatürk park, ve yeni asfalt yoldan İç ma
Bulvnrı'nın orta tarhlarındaki a- hallelere giden yollar tamamlandığı 
ğaç kargaşalığı ile, bu caddelerde- vakit, lzmir'in bu semtlerinde yeni 
ki sevimli ve zengin si\dclik, iz.mir bir hayat kaynaıtığını göreceğiz. 
park ve bahçelerinde çcl:::ınların lzmir imarının önüne çıkan en
zevki lehine. bir §eha~et teşkil eder. gellerden biri, kıılanın vaziyetidir. 
Parkm tanzım tarzı ıse, garp bah- Esasen eski olan ve ıimdiki askeri 
çe sanatının bir nümunesidir. Bu ihtiyaçlara göre,' ıehrin içinde bu
tarza ne Ankara, ne de lstanbul'un lunmaııı zaten doğru olmıyan bu 
büyük bahçelerinde rnstgelebilirsi- kışlanın buradan kalkması ile Kor
niz. Ecer ilk resim. bozulmamış, don boyu pek ilerilere 'ı adar ~zana
rastgclc ağaçlar ve saire ile doldu- cakhr. lstuyonu rıhtımla birleıtiren 
~!mamıı ~ls~!dı, b.elki ı;nillet me~- bulvar, eski ve yeni İzmir için me
lısı bahçesı boyle hır tesır ynpabı- sut kazançlardan birini teıkil edi
lirdi. Yapıda mühendisle mimarın, yor. 
bahçe ve parklarda bahçivanla bah-
çe ressam ve mimarının vazifelerini Eğer projenin tasdiki Ankara'da 
ayırmadıkça, toplu ve ahenkli imar iki sene kadar gecikmemiş olsaydı 
manznralnrı elde ctmeğe imkan - inşa müsaadesi verildiği için bu 
yoktur. gecikmeye ciddi bir sebep olmadığı 

da anlaşılabilir - timdi, maatteesııiif 
Yeni İzmir mnhallelerinin, Anka- ancak temelleri atılmış olan yüz o

ra ve lstanbul'da da gördüğümüz dalı büyük otelde oturacaktık. Ce-
bir kusunJ, bu ~ehirlerde tesadüf mide kalıyoruz. · 
etmediğimiz bir meziyeti vardır. 

Kusur, bin lnrın ne renk, ne üslup 
bakımından, ne türk, ne de Akdeniz 

binnları olmaaıdır. Modem mimari
nin kazançlnrma, dünyanın her ye
rinde olduğu ü:-.c, kendi sivil mi
marimizin hususiyetlerini ilave et
memiz z~manı çoktan geldi. Bir 
mesken, bütün tesisatı ile modern, 
Üslubu ve iç havası ile türk olmnlı
dır. Henüz yapılmıyan belediye bi
naemm müsabaka ınrtlarının ba§ı· 

Bir motosiklet sahibi 

dört kişiyi yaraladı 
tz:rnır, (Hususi) - Mehmet Akın adında 

biri, bir rnotoslkletlc dort klelyt atır surette 
yaraladıktan sonra bir otobüse c:ıırıımıı ve 
kendlAl de arıır ıurctte >aralanmııtır. 

Vaka ıöyle olmuıtur: 

'Mehmet Akın, ldarcs1m1ckl motosikletle 
Kı:ı:ııc:ullu'dan lzmlr'e ı:ellrkcn yol üzerinde 
otuz yaıında Azize !ucver'e c:arıımıe, hem 
:kadını, hcM de kadının cllnd n tuttu{:u ile: 
)'o.ıında or:ıu lh an'ı ve kuca4ında bulunan 
bir bucuk yııeındakl oClu Dcrnlr'ln atır su
rette yaralanmn larınn sebebiyet verm1'Ur. 
Mehmet Akın bu knzad'.ln sonrn dumuımıs, 

)'Oluna dC'vam etmls ve birinci Korılondnn 

s:ecerken on iki yaıında Orhan Erdem'e de 
c:arıımıı onu dıı >araıamıs. bu sırada moto
a.kletln muvnıcn si kayboldu~ lc:ln tlt'ledl· 
yeye alt 484 sayılı otobüse c:ı.rıımıs, otobtJsiln 
camları kınlmıt ve bazı aksamı harap ol• 
:muıtur. Bu mUıı:ıdeme netıceıılnde Mehmet 
Akın da bas ndan ve muhlellf yerlerinden 
aC:ır surette yaralanmııtır. Yarnlılar hasta· 
neye kaldınlmıı ve tahkikata müddeiumumi· 
llkcc bası nmıstır. 

Eskişehir'de iki yankesicilik 
Eski•-.ehir. (Hususi) - Son iki haf

ta içinde, şehrimiz istasyonunda, iki 
yankesicilik vakası olmuştur. Kabzı
mal Salih, İstanbul'a gitmek için gi
şeden bilet alırken, yelek cebi kesil
miş ve içinde bulunan iki bin lira a
şırılmıştır. Kabzımal Salih, trene bin
dikten ve tren hareket ettikten sonra, 
başına gelen feHiketin farkına var
mış, ilk istasyonda polise haber ver
miştir. Salibin parasını çalan yanke
sici henüz bulunmamıştır. 

Geçen hafta da İstanbura giden ke
resteci Bay Derviş. iki yüz elli lira 
kıymetinde bir saatım çarptırmıştır. 
Derviş Bozöyük'e yaklaşırken anla· 
mış ve polise bildirmiştir. Eskişehir 
polisi, vakayı haber alınca tahkikata 
geçmiş, saati çalan adam ile sattığı 
adamı bulmuştur. Yankesici tevkif e
dilmiştir. 

-(BU GECE)

Nö etçi Eczane 
lctanbul Eczanesi 

lzmir'e yiiz odalı bir otelin lazım 
olup olmadığı, ve böyle bir te~ebbü
sün bir iki ufak oteli zarara uğra
tıp uğratmıyacağı mÜnl\kn§a edil
mİ§tir. Yapıldıktan sonra, İ7.mir'e 
yüz odalı yeni bir otelin dRhi kilfi 
gclmiyeceğini g(ireceğiz. Buruı yal
nız ful\r mevsiminde değil, tarih ve 
tabiat meraklısı insanlar yaşadığı 
kadar, bütün mevsimlerde :ziyaret
çilerle dolacaktır. Bu bahsi üçüne.Ü 
mektubuma bırakıyorum. 

Erzurum'dan geçen 

Sovyet diplomatla n 
Erzurum, 21 a.a. - Sovyet Rusya

nın Sofya elçiliği memurları ile Bul
garistan'da bulunan tebaasından mil -
rekkep 21 kişilik bir kafile dün tren
le buraya gelmişler, bir müddet is -
tirahatten sonra otobüslerle Sarıka -
mış'a hareket etmişlerdir. Sarıkamış
tan itibaren yollarına trenle devam 
edeceklerdir. 

İzmir' de asker ailelerine 
yardım için kararlar 

İzmir, (Hususı) - Şehir meclisi 
bugün fevkalfıde bir içtima yaparak 
asker ailelerine yardım kanununun 
tatbikına ait kararlar almıştır. Dir 
kısım belediye resimlerine yüzde 50 
tramvay, vapur, otobüs ve banliyö 
trenlerinin birinci mevki biletlerine 
birer kuruş, havagazının metre mikft
bına, elektriğin kilovatına birer ku
ruş zam yapılmıştır. Bu karar ile as • 
ker ailelerine yardım edilecektir. 

Adana' da feci bir cinayet 
Adıınn, {Huıru!li) - Alldede mahal • 

kslnde C:Ok feci bir clnByet IŞlt!nmlD Sı· 
dikn adında ve 60 yaşında bir kadın bo
ğtılarak öldllrlllmllştllr. Yapılıı.n tahkika
ta göre, kadının uc:kurla boğulduğtı anin· 
şılmıDtır. Cinayetin kadının kolunda bu· 
lunıın 20 o.ltın kıymetindeki iki bilezik i
ı;ln lolendlği zannolunmaktadır. 

lzmir' de yakalanan bir balık 
tzmırı (Huaust) - Bo.Iıkoılar taratın· 

d!ln ynkalanarak KUltUrparktıı.ki Akvaryo 
ma getirilen ve cinsi blllnmlyen balığın 
ismi tesblt edilmlıtır. (Remora) adını 
tıı,ıyıın ve TUrklye denizlerinde ilk defa 
görUlcn bu balık nesli, Amerikan deniz
lerinde ya.vanıııktndır. 

KUltUrpo.rk'to.ld hayvanat bahçesine 
de Engerek, Bozlrlk yılanlariyle mUtead
dlt kara yılan, .eanııarlar, Bukalemun, 
yeotı ve alyah kertenkeleler ıetirtllmlı • 
tir. 

ULUS 2219/1941' 

Kızılay' a gelecek 
bazı m lzemenln 
gümrük muafiyeti 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve afet 

vukuunda onunla birlikte çalışmak 

üzere hükümetin müsaadesiyle ge -
lecek bu türlli e;ıhi ve insani yardım 
heyetleri namına gelecek olan eşya
nın glimrük resminden muaf tutul -
ması hakkında bir kanun projesi ha
zırlanmıştır. 

Malfim olduğu üzere Erzincan ve 
havalisi yer sarsıntısını müteakip ya
bancı memleketlerden gelen yardım 
levazımının gümrük resminden mu
afhğına dair ve meriyeti muayyen 
miiddete münhasır hususi bir kanun 
yapılmıştı. 1332 tarihli bir kanunla 
da Kızılay Cemiyeti namına sulh za
manında yabancı memleketlerden tıb
bi aletler, ilaçlar, sıhi ve fenni leva -
zımla, harp ve sair afetler vukuunda 
bu cemiyet namına ve onunla bir.lik
te hizmet etmek iizere hükiimetin mii
saadesiyle gelecek olan Kızılay ve 
Kızılhaç heyetleri namına gelecek bu 
gibi malzemenin gümrük resminden 
muaflığı kabui edilmiş bulunmakta -
dır. 

Ancak, cemiyet tarafından sipariş 
ve celbedilmcyip her hangi bir afet 
ve musibet vukuunda feHiketzedele -
re yardım için ve yahut askerlerimi -
ze hediye olarak yabancı memleket -
lerdeki vatandaşlarla diğer hayırse -
ver §ahıslar ve cemiyetler tarafından 
Kızılay namına veya feHi.ketzedelere 
yardım maksadiyle kurulan teşekkül
ler namına gönderilen malzeme ve eş
ya ile Kızılay tarafından işletilmekte 
bulunan veya bu cemiyet tarafıncl;ın 
ilerde kurulacak olan müesseselerin 
tesis malzemesi, işletme levazımı ve 
iptidai maddelerinin gümrük resmin
den muaflıkları bu kanunun şümulü
ne girmemektedir. 

Bugünlerde BÜyük Millet Metli -
sfode görüşillecek olan yeni kanun 
lfıyihası ile bu cihetl,.r de temin edil
miıı bulunmaktadır. 

C. H. P. Musa bey 
Ocağının kongresi 

Dumlupınar nnhiyeRi Musa bey ocağı
nın 94 l kongreel evcik! gUn yUzlcrcc par
tilinin iştirakiyle Halkevl salonunda ya. 
pılmıştır. 

Bu toı>lnntıclıı Ankara mr.buslarıııılnn 
Ekrrm Ergun ve Hitat Arll7.la nahiye ida
re heyeti ve nahiyenin diğrr ocaltlnrı idıı
re heyetleri ve semt halkından bir çok 
dinleyici de bıılunmuı:ıtur. 

Ocak idare heyeti rei.si llalll Sezai Er
kut, mebusları, Partileri seldmliyarak, 
teşriflerinden ve kongreye gösterilen bu 
alAkalo.rından dolayı teşekkllrlerinl bildi
rerek kongreyi açmı§, riyaset divanının 
seçimini mUteakip Talat Dcngel'in reisli
ğinde ruznameye geçilmiş ve ocağın bir 
yıllık çalışma raporunu okuyarak sorulan 
sunllere cevap vermiş bundnn sonra rnpor 
aynen ve takdirlerle tasvip edilmiştir. 

Hesap bakma. bUtçc ve dilek encUmen
lerlnin .eeçllmesindcn sonra. birinci celse
ye nihayet verilmiştir. 

2 inci ceJsedr. hazırlanan encl\men ra
porlan görUşUlmUş, bllhnssa dilek encU
menln raporu· ile tı:r.nnın tcldiflerl U,;crln
de çok ve samimi mlinaka§:ılnr yapılarak 
esaslı dilekler tesbit edilmiş, bu görUşmc
ler eıınasındıı halkın her isteğini mUnıklln 
olan etıratlc yerine gNlren hUkUmct ve 
mahalli ldarelerlml:ı:e karşı duyulan min
net ve oUkran izhar edllnılştır. 

Bundan Bonra seçimlere geçilerek, yeni 
lılarc heyetine: Halil Sezal Ii:rkı,ıt, Hilseyln 
Benadam, Vecibe Jşılc, Kemal Keskin ve 
ŞUkrU QğUz nahiye dell'gcllklcrlne de, bu 
arkııdıı.ı:ılarlıı. beraber Cnfer Tayyar Ben
ndam ve Ktızım Borday intihap edilmişler
dir. 

Bu arada, kongre mesaisini bldayetın
denbcrl takip eden mebusumuz JO:lcrem 
Ergun söz alarak, Muııa bey ocağının kon 
gremndc g!irdllğll intizam ve canlılıktan 
ve ldnre heyeti raponında gBsterllen me
ımlden fevkalade memnun kaldıklarını ı. 
ııaret ed!!rek, ocak idare heyetini ve böy
le çalıokan arkadaşları ııeçen parUlilcrl 
candan tebrik ettiklerini aöylemlıılcr, Par
tilllere dllııen vıızlCelerln önemini tebarllz 
ettirerek yeni idare heyetin muvl\CCakiyt
ler dilemişlerdir. 

S!Sz alan idare heyeti reisi, Halil Sezai 
Ergut, .eayın mebusuınuza bıı ylikııek teş
vllc ve nltikalarından, dolayı ocağı namına 
teşekkür ederek, değişmez başkanımız, 

Millt Şet'lmlzln "Parti işlerini her aeyln 
UstUnde tutarak ç:ılııımak,, direktiflerini 
dolma rehber edinerek mebuslnnmızın bu 
llt!Cntlanna, ocaklıların bu samimi a!Aka
ınna layık olmak için her yıl daha fazla 
calıııacağız hızımız eksllmlyecek, arta -
caktır. demıo, kongre; partinin ebedi Ba,. 
kanı AtntUrk'll hUrmetle ımmış ve değiş
mez başkanımız 1nönU'ne 11oruıuz saygı, 
minnet ve .bağlılık teznhUr ve tAzJmlerly
le geç vakit sona ermlgtir. 

Şehrimizin, mevcudu çok ve caal Musa 
bey ocağının yeni idare heyetine yeni yıl 
itin de bll§arılı oalıımaıar temenni edC'rlz. 

Eıkitehir' de çimento ihtiyacı 
Eskişehir, (Hususi) - Vilayetimi

ze ayrılan ve parası ödenen çimento
ların bir kısmı şehrimize getirilmedi
ğinden şehrimizde çimento ihtiyacı 
baş göstermiştir. Bilhassa su işlerinin 
tanzimi için lazım olan çimentonun 
bir an evel tedariki için hareke~ ge
_silmiştir. 

( 
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Petersburg'tan 

Lening,rad'a kadar 
Çalışmaya 
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Prol. Dr. Sadi IRMAK 
Bundan iki yiiz küsur yıl evci, 1 • Milletler aruındakl büYUk l&\'&I. bir bll· j &11 bile tamamen meccnnldlr. Hatttı. drvlel 

veç, Avrupa'nın en kuvetlisi değilse ırı n c;alııma rekabeti hallnde devam edip te•klltı.tı Jeyll mllesseselertyle muıuı.tt ı:enc • 
bile en kuvetli olan devletlerinden bi- ııldtyar. BUırl de nlhaHt c:alışma ile elde lerl hnynllannı kazanmak ihtiyacından ıtur • 
ri idi. On yedinci asırda cereyan eden edllıll~lne ıröre mllll \'e hf'ynetmııeı hayatın tnrmakta \'e kendilerini tamamen caııemıya 
otuz yıl muharebelerinde onun ordu- en hil>llk kıymet unsuru olnrnk caıısmn>·ı ele vcmıelerlne lmkfın vermektedir . .ıL.;ı<a mem· 

alahlllrlz. leketlerdc yüksek ınhsll talcbc!lnln cotu bir 
ları Avrupa orduları arasında en baş- Calışml\ ıcrtce ve mlllctcc cnlı~rna olarnk taraflnn mnden ve ıısfalt e.mclelll': ırlbl en 
ta yer almıştı. Bu ordu en iyi teçhiz iki sarhıı arzedcr. Ferdin ha)·ııtındn c:alıoma al!:ır işleri )ııııarnk t.ah~ıllerlne devam etmek· 
edilmiş bir ordu idi. tabii ın,l)aklardan birisidir. Daha süt co- te<l,rler. Türk ııenc:ıttın.n bu saha:lııkı tnllhl 

Bu arada Rusya' da, feyzini batıdan, ı:ukhık c:nfıında he(lf'fslz gibi gllrilnen bir fa· bundnn d:ı lbnret de lldlr. Türk ann babuı • 
· allret ihtiyacı oekllnde belirir. Haldkntte nm ··~s\:ı: fcdaktırlıtı ııcnçltt:ımızın en mühim 

cengaverliğinı, cesaretini doğudan al- n7.anın c;atı5ma!ı coı:urıun blyoloJlk ve rıs ko· rnesnC'tıerlnrlcn blrl11ldlr. Ben öyle analar bili· 
mış olan Petro adında bir şef ortaya toJlk ınkl!atını ııtıhdat eıter. KemU:lerln, ak· rım kl4 c\U'ıtıarının )uksek tahsil yapabllme
çıktı. Rusun, Osmanlı ve İslam cami- clAerlerln, kalbin n'ıvUnemaıı cocuk a<lnle • El ıcın bir a\·ruııalıya göre tuavvuru bile 
asında fes kadar mühim lıir rol oyna- ıcrlnln lalemesl)•le kabil oldu~u 1elhl ruhi mi:'· lmk!lnsı:o: olan tednk'\rlıldara katlanmakta· 
mış olan sakalını ki)künden traş etti; lekl'lerln gellsnı<'sl ıtc ll"ne hıır<'kı•tll', lılllınıı· dırlJ\r. Jlmc tesne bir devlet, ecflmtll bir ana 

~a ellerin hareketiyle sıkı sıkıya llı.~ldlr. hıı.ba mUstn•t ve iyi niyetlere ıahlP geneler!• 
kadınlarını bir nevi feraceyi andıran CO<'ılkta me elli IL,nnın fnklsarı Pllerın hn· mlzln yetl$MCS1nl ı.ıarnntl eden mUeyyideler-
kılıftan çıkardı; ayak direyenlere, rckcllne cok baklıdır. uattA bu sclıeJ>lendlr dlr. 
uslanmak istcmiyenlere bizzat kötek ki <ali: l'lln hnrrkctlne hOknıeılcn dlmııı: mer- ııurnyıı kndnr terdi caı._mndan bahsettik. 
attı. Hurafeyi, sihirbaz ve biiyüciiyü kr.ıt)·le <illi kımıltl;ılan rnl'rkez -- ki lıunR Mlllctcc c:nıısmnyn ı.ıcllnce: bu her eeydell 

k• brokıı mı>rkezl ıll"rlt•r - hlrılılrlcrlne 1.:ok yn- cvC'1 lhtlyncl:ırıı UH:un bir ıs bölümü ve c:a • 
sokaktan ald~, ıliseye tıktı. Osman- kın )'erlrrdrıllr. fklıl de dlmnt:ın ııol )arımın- Jısmn trmııosu ile tanzim edilebilir. Bu saha· 
1ı tarihindeki sicille deli diye kayde- dudırlnr. Bunun ı:ıııı ,·ueuttrt ıı,r uz,ıın c:ı - da reJlm tehi.keli bir Pc$ln hükmü yıkmak 
dildi; diğer memleketlerdeki muasır- tısmnsı ıllmnl':ıln munn·cn merkezlerin lnk •n· suri'tl)le ı:<'nl$ lmktınlar acın~ bulunuyor! 
lan tarafından ona "lıiiyiik" lakabı rınn hl7.mPt ı•<IPr. Bu ltlharırı cal.$mn, )ıı•ııız ~·akın ınrlhlere kaılnr bu memlekette pek 
verildi. brdr.nl detll ruhu da J<ıllıllrcn un~urlıırllnn c;ok lrunn ıınranın, bllhnssa ecnebi sermaye· 

b\rl•ldlr ıılnln rı .. tinU o kadıır lıtı.m ederek dUıUnü• 
On yedinci asrın sonlarında ve on ;.rnc .. lk caf:ındıı. c:ıılışmn lnsl)ukı, \'l'rlle- )Ordu kl .. lıunların yardımı olmalaıızın mlllet-

sekizincinin başlarında en modern si- erk ımk1'ınlnra, ısılıtnıh. muhitteki örnekler•' c:e bll>llk t.şlcr bıııs:ırılamı>·acnı?ınn 1nanı.vor• 
Hih, ağızdan dolma, fitille ateşlenen côre t<'<'•'III e<lcr. 1111 ıle\·lrdi' \<'rırnll hlr c:ı • ılıı. TUrklyc'tle yeni reJlm haklk1 yaratıcı kU"
ve misket atan tüfekti. Cenupta de • lışml\ııın ilk ınrlı gencin tntıll tcm:u.ııırrlnc melin para dci':ll, c:nıısma oldutunu abat et
nize çıkmak için Osmanlılara' karşı ,.c l5lld ıtlrırın:ı uHıun bir fnnll)l't ıınh:ısı bu- mis bulunu)or. C'nlıı;ma kudretini IY1 teıkt· 

lnhllnıe•ldlr. DenllC'blllr ki ııklltlnk l<'nlıı'I J ıllanılırmnk ıı:ıyc.~lnde senna~cmılzle de pek 
akim kalan teşcbbUslcrinden sonra h•l.ım nnrnlc mnr11~1 lılr tr7.nhllrılllr. Nurmnl muau.ııın tıter lı:ısnrılnbllmlıtlr. "Catıımı1• 
şimalde, Baltık kıyılarında talihini ı.ır pslkoloJI, !nRnnı ı. .. ıwııı .. ııııı ıı .. r1ıanı.ıl t:ılr tıııınnııı \'c lnandıımıs olmak .. ıeııslzce vuıcu 
denemiye kalkan Petro, yarısı tüfek- ranll>rtc sc\•kr•l<'r. Fııkat hıı tııallyf'lln r .. rt .ııulrnus lıU>Uk lnkıtfıplnrımızdan birisidir. 

le, yarısı pala, balta ve mızrakla teç- ~·:rı~:~;~·r:nh:~~~ı::>;~!ıımı~~~nıı ıcın blr~'Ok de ı~~~~~:Y~~:~:~'cnbu)~~~nı: :~~~u:\=~~! 
hiz edilmiş olan bir ordu ile 1 _ r.ımrJn rtrnfınıta l>'I mlqrıllr.r. 2 _ hlr millet ıı:lndcn lılr end!l!trt t.şclııl nesli cı• 
İsveç'e saldırdı; Narva'<la korkunç Gr.nrın hakiki ı~tıılnılının k•·ıtetlllmls <ılmn81 , karabllo>crlılnl coklnn ıüphell sayıyorlardı. 
bir hezimete uRradı. O, bu işi 1700 de \'e ııu lsllknmett" ııır rnnll)'rte ııe,·kcd ımıs Bunun ıla yanlıe bir ııesln hükUm olduıtunu 
yapmıştı ama, Finlandiya körfezine olması 3 - C'alısmn ıınrtlnrının tnnllyet, nesi' ı:uzlerlmlı:le ı:ormüs bulunuyoruz. Buı;:UJl 

\'e hazzını iıldUrı•eek seklide olmnması. 4 -- mrmlelıetımlzıle kurulmuş btttün endüstri 
<le ayak basmıştı. k •ubrl<'rlnde Türk !•"isinin avrupalı :rn-ıe:ıc• Fnnll)'l'tl<'n Azami verim nlabllcrrk bir tı• • v ~.. = 
Zamanın ihmale, varlık mücadele - nlkle c:nlı~aıııımesı. 5 _ Cnlı~mııd:ın nıUtc· 

sinin de gaflete tahammül\i yoktur. veıııt yorı:unıur:unun hıtklnllAı! mOn<"cr ol
Rusları küçiimsiyen, kendini zaferin mnmaııı. 6 - Cnlısma ,.e dlnlenmr nn:mıının 
gururuna kaptıran İsveç kıralı on i- iYi tnnzlm edllmls olması. 7 - Faallyetln ne 

lıırnıı.mrn bı•dcnt, TII' tamamen ruhi olmıı.51, 
kinci Şarl. dokuz yıl sonra bunun ce- tımkıs her iki rlhnıa tnımın s:ıhası wrml'.51. 
zasını Poltava'da çekti; gafil kırat, s- Cnlı•manın madll! , . .,rlmlC'rlnln tevllln. 
memlee ktine bile dönemedi; Bender- dP knlıll oldu~u kadar aıı:ııctc rln)·rt edllmf'· 
de Osmanlı ülkesine iltica etmek su- si. !I - r.aıısnıanın hıtzı~sıhhıı snıııtıarına uy-
retiyle esartten kurttllabildi. ll'Un ınrtıar 11ııınıla nık11 bulm1tsı. 

Bu hadiseler cereyan ededururken, Fnkat hütUn tıu eartı:ırın üstıınııc gl'lcn 
hlr nokta vnrdır: (:alı,man tılr ha)'nt ihtiyacı 

1700 de Finlandiya körfezine çıkan halinde telkin eden bir t<'rlıl)·mın 1.ıutun ne. 
Petro, bir bataklıktan ibaret olan Ne- ftlllPr ıı:ı:erlne ıeııır elmeıı. nu terbiye o kadar 
va nehri deltasının karşısındaki kü - ısrarll\ lalı>mell<llr ki ''bir hl rneydnnıı ı:eıtr

çük bir adayı bir kale haline M>kmuş ml'k ıcın c:ahl!lla" gibi "catışmak ıcın calıı· 
mn" d11 hlr itiyat ve lhtlyıı.c hıı.llnc ırelmell • 

ve buraya St. Pierre adını vermişti. dlr. "Cnlı$mn ıcın cahama.. işte hakikaten 
Adada ve bu havalide yapı namına bir calı$kan bir mllletln fertlerinde YRanmnsı ıre· 
kaç balıkçı kulübesinden başka bir rt-lıcn ıızız insiyak. 

taslarını lmrrndlrec k bir randımanla c:aııı • 
maktıı oldul'ıunu biliyoruz. 

Avnıpa ilim ''e ıııınnyilyle ilk temnsa ae • 
len Tanzimat ncııllnc, bazı dUamanıar ıu ka• 
naull neılamnk ''c bir nevi "1nterlytır1t• 
kompleksi.. uydurmnk lstlyarlardı: ''SIZ :mu• 
h:ırlıı bir mıııcuılnlz, mutemadl harpler ıt:ı:d• 

talısmn kabiliyetini öldünnUatUr... Bu teııct· 
nln garrzktırllih meydnnda idi CUnkü üc ıcı• 
tayı ynlnız muhnrlpll{:lmlzleOcıe~ıı. üstün oıaıı 
ilmimizle, ~nnatımızla, tcıklltıtcılıtımızıa, ya• 
nl Ustun (.'ahsma kudretiyle tethetm1'tllc. 

Milli devll't; ııslkolollmlze ve caluıma Jıı • 
:ı:ımıza :ı:nrnr verebilecek bütün menn teııcın
lerl, rııı eserlı•r )'nratmak ıuretlyle ortadall 
kaldırmak yolunu tutmustur. 

Mahdut bir kısım münevverlerimiz rnes!I • 
leket ikliminin şlmnll Avruııa'dakl laıd&r c;4• 

lıamal:a lmkfln VC'rmedl~lnl zannetmektedir" 
ler ki bunun dn hntnlı ve pea\n bir hük1JJIS 
oldu~u meydanda.dır. Nitekim calıım.a ıtıya • 

şey yoktu; o da kendine orada bir Bu manada bir calı~mn lhtlYa<'ı, euurıu memleketimizin he!' kulhbe kurdurdu. bir millet ve camla ııevglslnln eartl:ırından dını nim~ oıanıanmız 
taratındn azamı verimle faaliyette bulun•• 

1703 te yaptırdıgw ı ilk kulübeden birisidir. Filhakika C:l\lıfTlll\ itiyadı bir mille· 
tin lıUt Un aınıtll\nndl\ ki'>kleeme.llkce, ı:rayeye bilmektedirler. 

sonra, evela barakalarla işe başlıyan unun bir ıa bölümU yaııılmııdıkca mcııut ve Gl!rülllyor ki TUrk1ye'de c:alı:ıma zlhn1Y8ti 
Pctro, on yıl içinde payıtahtı Mos- kuvctıı bir r.ıı.mıa hayatı yaaamıı.k lmktınııız bir "yeniden doAuı" "emanslııatıon" hallndr 
kova'dan Neva nehrinin ağzına nak- olur. dlr. Kendisini ba#tıyan zıncırıerı ımaneıcıe• 
letti ve kurmıya başladığı şehre ken- mrcok memlrketl<'rde C:l\lıamn ln8lyakını dlr. 

kö 1 1 1 ilk '-llkll '! ki il 0 "I\ ŞUııhAslz bunUnkU "alı~amızı her aa?ıadt di adını verdi. T l'l<'n ş.• z .. m 81 rml' t'I r. uU n - ' .. ~ V"• 
hııda 1'ürk İı:rnclli':l en meımt vnzlyctt!'<llr! klıtl ıtürmek ı:lbl bir ırntıetten c:ok uzııf:l!-

İlk kargir binayı, 1710 da Kont Go- HrJtmln ynrattıııı ırenlı 1, ımhalnn cntı,knn Blll\kls henüz verlmll bir ıurette ıııe:rntye!l 
lovkin adında biri inşa ettirmişti; bir ,.I' tı\lı::lll 11.,ncll"re acık ıturnı,nklndır. nıı:rr ta- b!nll'rce kol ve ııeJc cok dlrnnt1 kablllyet bU• 
yıl sonra, Petro aynı tarzda daha hü- rnrtnn tıkrl Knha<lıı calısmnk L•llY•·n mCıstnlt lunı'lur:unu biliyoruz. Fakat cnlıtmanın ı~• 
yük bir yapı yaptırdt. Artık lsveç c<ı<:uklnrıınııa devletin hlmnyr.k.~r eli ıt:ııma hnyntını ''havnYlcl zarurlyeslndcn" ve muıet 
onu degwil, 

0 
Lweç'i tehdit etti<ri için uzanmaktadır. Rlrcok meml<'kctlerde orın scvı:lslnln unsurlarından· blrlsl oldull'u 111Jı11I• 

" tahsil ücretli olıluıı:u Jıalde bizde yüksek tıı.h· yelini yaymayı en bO:vtlk hamle BllYU'OMl:li· 
payitahtın Baltık sahillerinde olma -
sında bi r beis görmilyor ve bu kör -
fezde dünyanın en muhteşem payi
tahtını kurmak hırsiyle hareket edi· 
yordu. 

Yüz binlerce insan, kış veya don 
demeyip, bellerine kadar, hazan bo -
ğazlarına kadar su ve çamur içinde, 
ufuklarda bile sona ermiyen bataklı
ğı kurutmak içinde çalışıyordu. Bu 
iş yıllarca sürdü. Ve bu bataklığın 
büyük bir kısmı içinde çalışmış olan 
yüzbinlerce insan kemiği ile doldu. 

lzmir'de yakalanan 

kumaş hırsızlar1 

İzmir, (Hususi) - Kemeraltında 
terzi Mehmet Etiman'ın dükkanın -
dan üç aydanberi 2600 liralık kumaş 
çalan hırsızlar yakalanmış, suçluluk 
işinden ma!Umatları olduğu halde me
murluk şeref ve haysiyetine mugayir 
harekette bulundukları anlaşılan iki 
memurun da vazifelerine vil.'iyetçe 
son verilmiştir. Bir evde elli elbiselik 
kumaş ve bir mikdar da para meydana 
çıkarılmıştır. Tahkikata devam olu-

Yeni payitahtını kısa bir zamanda 
kurmak maksadiyle her vasıtaya mi.i
racaat eden Petro, 1714 de bir emir -
name neşretti. Bu emirnamede deni -
liyordu ki, St. Petersburg adasında 
ve Bahriye Nezareti mahallesiyle Ne- nuyor. 

Mersin bazı geceler 

elektriksiz kalıyor 

Maliye memurları 

arasında tayin, 
terfi ve nakiller 

Maliye VekAletl memnrlan arasında ye~ 
den ba:ı:ı terfi, taYln ve naklller ;vapıtmırt1"• 
nunıan sıraslyle yazı)'Oru:ı:: 

Terli edenler 
1ımlr derterd:ı.n Mümtaz Tnrhnn, Kartı~ 

mnlmUdilrU cemil An, tem>·l:z komtnon ~ • 
flortr.ru ZckAI Arcak, lstnnbul mallYe mııtefl' 
tl$lerlndcn llaı:ııı Hnnyal, Aflt Sanver, ııal" 
ı1 Pncun, Jtızn Evci, Nlyn:ı:t Erıun, Artt t:r; 
bek, Şarık Şener, \•ckAlet daktllolAJ'ıııd• 

i l'nkl:ı:c Ko,nr, Reslt Atac, Müveddet XücUl"' 

1 

Nadide Arıkca, Falkn Akcukur, H1111ntye ırne:• 
d \• 

MUzchhcr GUrel, Nadide COnk, Mllll "':..d 

va sahillerinde bütün yapılar, alman 
tarzında, yani tuğla ve keresteden 
yapılacağı gibi, ne kadar asilzade ve 
tüccar varsa, hepsi burada kendine 
bir ev yaptıracaktır. Bundan başka, 

limana girecek olan her geminin 30, 
kayıkların 10, tehre girecek olan her 
köyIU arabasının 3 ta§ getirmesi mec
buridir. Çatılar otla değil, kiremitle 
kaplanacaktır. 

K. Mh. Md. mC!lluru Nedim Demirel. ~v·
lslcrı U. Md. 2. el mOmeYYlzt Fevzı sıınnıe' · 

Mer~ın, lllu~ust) - G('(en ll<'n' de bugün· r>eak, muntazam borcıar U. llfd. 2. el mUJI'~ 
ı,rcle elr.klr\k ılrkrllnln mnklnelerlndo bir ylzl Hı. ret Flııcnncıotıu, nakit lı. u. Md. :ı~. 
kRYl•ın kopması yÜzllnı\en uıun hlr nıUıltlf't mUml'yylzl llakkı Demirci, darp!!.nc ve dJ U' 
tehir elC'ktrlk cereynnından mnhrum knlmuı ~4 Mat. Md. sayıcısı Nuri TUzUner terfi et 
ev hlrcok gllnler ıelırln n)'ılınlatılma~ı lcln rtlınlılcrdlr. 
l('flak fabrlkMındıın cerl'yan ıılınm11k 'ure· 
tırlr. eı>hrln tenvirine calışılrnıttı. 

nu sene de bir a)'dan ın1l:ı bir znmıınılıın 
Malzemeyi ve ıehre yerleıecekleri 

zorla temin eden Petro payitahtın 
planını 1716 da ilan etti. Birkaç ha • beri ı:•nc m'\hut kn)'ısın koı•muı oıması'l•l:ın 

k d 
dolayı ıehrln elektrik cerr>nnını muntnzam 

1ı çının yaşa ığı Neva deltasının ha- v<'rmek knhll oıamnmnktndır. Grcen bu mUd-
taklığında 1800 de yarım milyon nü- det 7.11rtını\a bu k11y11 te.t:ırlk f'ılllem«'rnlstır. 
fuslu muazzam ve o devrin en modern nu yıl ralırlkaı111n rlA cereyan ıı.ıınam&mı•tır. 

Bir aydır sr.hrln bn:ı:nn blrknc mnhalleıl ve şehirlerinden biri yükselmişti. 
Batının ve hususiyle alman'ın tesi- ertesi ı::ccc dl~cr h:ııı mahnllclerl ısıklrınııırıl· 

mnk ııtır!'tlylc \'RZl)ct lılare l'•lllmckteıllr. nu 
ri altında kalan o devrin moskofluğu 11rıznnın bir an evrı ortaclan knldırıırnMı 
şehre Petersburg adını vermiıti; on ııuıun S"hrl memnun eılrcl'ktlr. 
dokuzuncu asırda baılıyan Slav nas
yonalizmi, birinci cihan °harbini fır
sat bilerek Petro'nun burg'unu attı; 
onun yerine 'ehir rnAnasına gelen 
grad'ı koydu. Petrograd'ın ömrU 1917 
bolşevik ihtilfiline kadar ıürdü. Bu
gün içinde dört milyon insanı barın
dıran Leningrad iıte böyle kuruldu: 
Bu harpte nasıl yıkıldığını da tarih 
ayrıca nakledecektir. 

Hikmet TUNA 

Bingöl panaym a~ıhyor 

Çapakçur, 21 a.a. - Önümüzdeki 
pcr§embe ıUnU burada ıonbahar Bin· 
göl P.4naf.ırl l_Sılacaktır. 

İzmir'de boşu boşuna iki 

kişi ağır yaralandı 
İzmir, (Hususi) - Şehııimizde in

.çir çekirdeğini doldurmıyacak bir &e· 

bep yiizünden kanlı bir hadise olmuş 
ve iki kişi ağır surette yaralanmış-
.tır. 

Hadise ~udur: Salih adında bir p
hıs Cako adında bir museviye rehin 
olarak bir pantalon bırakmıştır. Ca
Jco bu rehini satmıştır. Buna kızan 
Salih, museviyi dövmüş ve bıçakla 
sol memesi üzerinden yaralamıştır. 

Bu esnada İbrahim adında birisi de 
ı$alih'i y&kalamelc ist-emiıtk. Salih 

Y cnidcn tayinler 
İstanbul ticaret mahkemesi :ı:abıt kl~ 

F. Jülide Oget Jıukuk mUaavırııtı &\'tikli~' 
na, Sıhat \', Muh. Md eski Me. vekili f'e f 

GünsC'I Sıhat v. Muh. l\ld. Me vcıcllill1~1 
acıktıın Sacide Atay Dahiliye V. Muh. ?.fd· ;ı. (il 
vekllll~lne, Bcdrb·e Gilc)ı!maz muntııt~.l' 
borcalnr U Md. daktilo vekllllQ:lnl', FetJll 'f' d' 
l\11111 eml1'tk Mı1. tcıblt ve tevzi memurıu ı4 .. ~ nn, J.'erhunıte Cnkmak lktıaat V, MU•• .,~~ 
me \<'kllllt:lne, Ko~nell h.ızıne avukatlı~ıJ\ 11 mll~latl lltlml Ural Kocnell hıı.:ı:lne avuI<tıt ,J 
fıınıı, G<>ıl z eski hazine vekili Nuri JC::>C 1 • 

Kızılıııhnmnm hazine n,· ık:atlıt na tıı>'111 

clllml~lf.'rdlr. 

N aklolunanlar 
ıı•f 

Hukuk müstlvlrıı:ı k.1tlbl Mustafa :01.~ 
hukuk mus:ıvlrlltl kAtıpllf?lnc, staJYe 'f' 
mııllye mllf!'ttlılert nezdinde RaırıP Jf•J\,.şf 
varidat U. Md. ı. lnel mUmeyylzllf?lne. 1• .1 
hazine avukatı Fev:ı:I Keren Denizli l1 
avukntlı~ınn, hukuk mUsııvlrlU:I ı ın'"1 ( 

u"s men1zl Ruhl)·e Jo:t'dll 42. M. ile ıst. ıtı 11111r 
mat !'lld. ı. inci mUml'H1Zlll':lne nnklolUJ\ 

bıçakla onun üzerine atılmış, tb~;~; 
him de tabancasını çekerek sa r" 
.sol böğründen tehlikeli surette '/

8 
't" 

lamıştır. İbrahim yakalanmış yar1' 
lar hastaneye kaldırılmıştır. 
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POLiTiKA i BERLI N'E GÖRE MOSKOVA'YA GÖRE Paris'te sivillerle alman 

( 'henı'n cenup kısmmda ciddelli hücuma raamen Petrol yolu üzerinde ep " 

.................... __ ... .) . 
askerleri arasında 

ciddi hôdiseJer çıkh 
•• Almanya, harbin üçüncü sen~ine A 1 m a n 1 a r A 1 m a n 1 a r 
:;rerken, bütün Avrupa'ya hakim (Bası ı. inci sıylada) 

rı nıuıtur. Norveç' ten Pirene dağla- k d • • Kı•yef ,
1
• henu·· Z arasında ılmdlye kadar zuhur eden en va-

h ha Ve Manı denizinden Moskova- Aza enızıne hlm hll.dlse olarak te!Akki edilmek icap 
t ıh kapılarına kadar uzanım bütün eder. 

lPraklar Almanya'nın fili i§gali d 1 1 d 1 ar Hadiseler tekrarlandığı takdirde 
: :~k~a_dır. ltalya Almanya'nın müt- va r 1 a r o a m a 1 daha fazla rehine kurıuna 

-3-

Finlandiya' da İstanbul' da büyük 
Ecnebi mallan 

müsadere edilecek 
bir yangın oldu 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Almanya ile ticaret 
görüşmeleri yapılıyor 

Uzu it d d "' Berlin, 21 a.a. - Finlandiya Ticaret ve 
f e ı ıdır. İspanya Almanya'nın nü- 1 dı"•ı"lecek 
t" a ın a ır. Alman iddialarına [ Alman resmi tebliğine göre ( Bası 1. inci aayladı ) p · 21 a a. - Bir alman askerine Sanayi ;.·,;ı.zın M. Vreınoe Tanner, Fin -
l'r~re, Rusyn'nm da kolu kanadı kı- alman kıtaları şark cephesinin ce- manların verdiği telefat daha ııimdlden. kar:ır1:6 eylUİde yapılan suyknstte muka- landlya ticaret heyeti reisi ııtatiyle halen 

Sık bJnıı.lardan mllrekkep kalabalık nQ
tuslu bir mıntakada çıkan yangının epeyi 
uzun mllddet devam etmiş olmnsınn rai!:
men nüfusça hlc bir zayiat olrnamı.s, yalnız 
NıJzml isminde bir \'a.tandıı.s, başına demir 
düştüt:Q ıı:tn haf,fce yaralanarak derhnl te
do\'f altına nlınmıstır. Maddi zarar 1'enuz 
tesblt edilmiş değildir. Yanan evlerin ekse
risi slrort8Slzdır. it 

1111
thr. Bu v11ziyette Almanya'nın . · 10 tümen olarak tahmin edilmektedir. ı bele bllmi~il olaralt im sabah kul'§Una dl • Berlln'de bulunmaktadır. M. Tanner dUn 

ıir§ısında bir İngiltere k1tlıyor. in- nup cenahında Azak denızıne var- Pravdn gazetesinin muhabiri diyor k1 : zilen 12 rehine ounlardır : sabah alman iktisat nazırı ve Rayıbank 
n1 

tere demek de abluka demektir. mışlardır. Ayrıca neşredilen bir "Almanlar !Ciyef'e 15 tümenden fazla Parlsll memurlardan Putard, komUnlst, umum mlldUrU M. Funk'la u:z:un bir görU§-
d 

11 
ntukavemet kırılmadıkça, yahut fevkalade alman tebliğinde bildi- bir kara kuvetlyle bUyUk bir ha\·a kuveti Parisli yahudllerden Rolnlkas, komünist mede bulunmuştur. Bu görtlşmede Alman 

rı.~ ~lmanya, ablukayı kıracak ge- rildiğine göre alman kıtaları tahıılt rtmlıılerdlr. propaı;andası yapmaktan suçlu, - Fin ticaret mUbadeleleri ve tediye uıul-
lııtanbul valisinin beyanatı 
Vali ve belediye reisi Dr. l.Qtfı Kırdar 

gazetecilere su beyanatta bulunmuştur: ı,i'~~lcte toprak itgal etmedikçe, har- Moon ve Ösel adalarını zaptctmiş- S!!ylendlğlne göre almanlann sovyet Parlııli Naln. komUniııt beyannamesi lerl bahis me\':z:uu olmuıı aynı zamanda 
•a:tanınıı olmaz. Jcr ve Ösel'in merkezi olan Arcn- mUstahkem hattında bir btilgeyl yarma - yazmnktan suçlu, Avrupa nın bUtUn iktisadi meselelerine "- Yangından zarar görenlerin iaşe ve 

ibateleri Jı:ln tedbir alınmı.ştır. Nufusca za
Yiat :voktur. lttnlye ve dil:er alllkadnrlar, 
yangını ıUratle önlemek lcın Jcabedrn ted
birlen almı&lnrdır Rüzgtırın saniyede 22 
metre gibi bir hızla. esmesi büyuk kuçuk 
100 kadar binanın yanmasına ımbep olm\ıs
tur. Yangında r>aslf korunma için ınsa ed ı
mls olan ıu deJ'>Olanndo.n bilhassa istifade 
edilmiş, 1500 ton su bu deı>olardan temı.n 
olunmustu." 

A hırı Uzrrlne ııehrin var.iyeli nn:z:ikleıımiıı • Parlııll PE?yrat, bir alman askerine teca- temas edilmiettr. 
,_ bluka Üç hakımd11n Almanya'yı burg şehrine girmişlerdir. Şark ı ı Alman haricl'-'e nezareti müıte•arı Dr. ._:t k '1 t r.,, vüz etmekten suc; u, ,, ,, 
d Yr etmektedir: evci& hammad- cephesindeki harekata dair alman Almanlar bütün gayretlerini Parisll Marchal, bir alman askerine te- Landfrled ile Pinlandiya elçisi Profeaör 
c~' .!kincisi gıda maddeleri ve üçün- kaynaklarından gelen diğer haber- Poltava bölgeıine teksil ettiler cavU:z: etme]Sten suçlu, Kivinacki görU§mede hazır bulunmuılar • 
,,. 

1R de benzin. Alm11nya Avrupa'yı lcr aşağıdadır.] Londrıı, 21 a.n. _ Almanyn'dan rus cep. Parlııli Anjovy, komUnlııt propagandası dır. 
ll~tnı usya'nın garp kısımlarını işgal * * "' hesi hakkında gelen haberlr.r Poltava'mn d!lt,ıtmaktan suçlu, Finlandiya aulh yapmak 
rı. ha almakla hammadde tazyıkı- ncrıın, ~1 11 a. _ sııl~hlyetll kaynaklar· nlmanların C'linde bıılunduğunu göster _ Parisli llcrpln, bir sabotaj hareketi es· • • d d ~ '/ 1 

av)' h f'fl · • K"' ·· d 1 ı ı nasında te\'IUf edilen komUnlst çetesi re- nıyetın e egı . " ı a ı etmı~tır. omur, e- dan oıırenlldlıl;lne ıı:bre buııun a man savas mektedır. Bir kaç glındenbcri beklenildi - 1 
lrıir "b' ld d K t t ısı. Berlin, _21 a.a. - Berlln'de bulunan Fin-ı:.- gı ı eaaı maddeler pek bo ur. tanarclcrl J.cnlnı:rnt mıntaknsın n rons a "'I .... lbl bUtUn alman gayreti bu mıntnlm -

1 
dl 

.:.•• tt " " Parlsll Gri .. nols, üzerinde komllnist be- an ya tıcaret ve sanayi nazın M. TaDDer J -•en Almanya istila ettig~İ mem- mUstahkcm mc\kllnc \e limanına muva a · d11kl taarruz Ur.erinde toplanmıştır. Bu " 
ele 1 ı d yannamcsl bulunmaktan ıuçlu, ccnebl basın nıUmesslllerlnl kabul etml§· 

... et erde o kadar çok harp malze- ki) etli tnarruıda bulunmuş ar ır. ı suretle nonetr. sanayi mıntnknsının ma . Parisli Masset, Uzcrınde komUnlst be • tır. Sovyetler Birliğin!' knrı;ı yapılan har-
·••eıi el' · • • k" · d Müteaddit harek llcrdc, dusmnnın mevz • ruz buhınduğı.ı tehdit gittikçe sarahat pey-
tlıal ın~ g~ç~r"!ıştır ı yenı en Jcrlne tnıırruz edllrn s. kıtıı topluluklnrı. yal'ıırımrı;i bulunmaktan suçlu, bin mUsnit cereyanından dolayı memnu -
.. :tenıe ımalı ıhtıyacında olmasa t,ıunrelcr ve yJrti>us kolları d.ıtıtılmıs ,.e da etmektedir. J>arislı Louber ve İlouvier, memnu si • niy!'tıni ızhar eden nazır, Finlandlya'nıo 
.. erekr y · . h t 1 ,, Ruslar, 45 ı;Un suren muharebeden son- h • ld ,..,, lh 

1 1 
M k i-,.ı· ır. enı tıp arp vası a ar! kısmrn imha edllmlsllr. ra almanlann Klvef banlı'y"'-''ne ·•ardık - lılh taşımaktan suçlu. . ıırp. n yonı u" .. ve su ç n os ova 

..... ın 'ht' 1 b"l k'I " unu • j ııe tc-masa 1::eı:t1!:1 hakkındaki haberlerin h e ı ıyacı o sa ı e, es ı erı Almnn ııa,·,ıa tun ırclerı 20 e)IU!dc Ode - !arını ve burad'.l son derece ıılddctll mu- Alman gcnernll Von Stul'lpnagel nea - . 
rrı:nırnadde olarak kullanabilir. Al- 1 s:ı'nın cenubund:ıkl kara sularında pek al - hnrC'bclcr cere~ dil ettıl!inl kabul edıyor- karşı ı ı nen suçlar tckrrrllr cttıC;I tak _ ynlnn mahıy tini tebartir. ettirmiı:ı ve bun· 

nya'nın bugün elinde bulunan çnktan ucarak ıı.r 10\)et nnkll>e ı;:emlllnc 1 ° 1 dirdc d'lh:ı b lvtllt miktarda rehinenin kur- !arın prop:ıg.:ındıı. maksadlyle uydurulmuf 
bıal b b ı ı b tt a ar. . · · oldu""ınu sbylemi .. tir. 
l "'d ~eme stoku, belki de har e aş- hU<um ctmıaıcrdlr. B r tnm sn c en sonr Ruslrırın tahminine gorc Kıyef etrafın- ııuna dı:z:llrrr~nl bıldlrmlştır. ,.. ~ , 
" ıaı d f 1 d ı;:cınlde lnfl.M;tar oımus ve ı;:cmı >nnıı ut· y • h 'd / /" . :M. Tnnner böyle bır ıeyln hiç düşUnü -l zaman an az a ır. • mutır. \'npurun batmış olması muhtemeldir. dn cercyn:ı ed n harckıit csnnsında alman. ıc y e nazır ar mcc ısı lemiyeceglni zira Finlandiya ile ıon aulh 

):' lı.a§e vaziyeti dar olmak gerektir. Bu vapurun 4 ooo tonllfıtoluk olduğu tah· lnr liO bın telefat vermlşlrrdlr. alman/ara kar§ı yapılan muahedenamesinl yırtmıı olsn Moskova 
İ at Almanya'ya gidip gelenler, mın edllmektcıllr. Şimdi, blllnmre.ı g reken ııey, bu eyale- suykastlcr meselesini zimamdnrlnrına karşı artık en kUçUk bir ~ 11'lanların aç olmadıklarını ve ya- Alman ıa,·ne tanarelerı buı:tırl Dnlco>er'ln tin terkcdllmeııı ıcap ederse rusların Do· t l "k . ltımadın beslenemlyeceğlni llAve etmiştir. 
~ bir istikb11lde aç kalmıyacakla- ağzı el\ ıırında Jnııor. lstzkl koyundan ayrıl- netz havzasının endüstri servetini ne de- et ll cttı 
·•ııı 1 k d ] Al 'd k ı t ı ı t ı ft'f k Vlchy, 21 ıı.n. - Fransız nazırlar mec - Ecnebı" mallarının mu"ıad•r•ıı" "- an atma ta ır a)'. manya an maktn otı:ın bir ıoV>·eı destroyeri ile dlQ'cr kil· rcceye ııı ar a ır P c nı ye muvı.u. u o - ,. ~ 
..,.il ) d ı ki k f' "tldl llei tlün bir toplantı ynıl'lrak bilhassa. al. • • h"k"' t b" k ~ ge enlerin 11nlathkları şu ur: cfik bir gemb'I ve :2.000 tonlltıtotuk bir avııu· aca arı ey ıy,. r. ıçın u ume ır anun 
.:.t, t • h Ural ve batı Slbiryasının cndUstri kud- man işgal kuvelleri mensuplarına karın hazırlac/ı tlıah e~el yağı, yumurt11 gıbi ayvan ru bntırnı11tnrdır. rcti hakkındn dllıı neşredlkn tetkik neti - suykastıerden doğnn vaziyeti tetkik et -
L su eri vesikaya tabidir. Nüfus Leningrad'da mt .. tfr. ~azırlar meclisi tetkı'katı netice • Qat h cesine s<lre Doııetz havzıımnın kayıbı ne .. 
.. ,illa aftada dört yu"z gram et ncrlln, 21 o.o. - Aııkcrı kaynaklardan k d h · 1 sinde bu caniyane \•akalard"n ~·abancı Helslnki, 21 a.a. - HUkUmet, ecnebl 

mallarının mUsaderesl ve hazineye ırat 

kaydedılmesl hususunda Finlandiya hUkil
metinc srlihlyet veren bir kanun Uıylha
sını parUımrntoyn. tevdle karar vermi3tlr . 

.. e 1 a ıır e emtyetlı olursa olsun, nıs arın ~ ,, 
d rı ınektedir. Cinsi iyi olan ekmek blldlrlldlfrtne ı:öre, bolıevlkler dun bUtı.ın mu. trvllye karşı 13 haftadanbcrl muka _ propagand:ısının mesOI oldut,u neticesine 
,,_e Vesikll ile veriliyor. Fakat pata- gün ı.cnlngrnt mıntakasındıı demir alman vararak bu kabil tahrik{ıta nihauet ver _ 
~a _ h • b 'k d 1 d kırmaıta caıı.s- \'emct eden \'e htılA her tllrlll halelden k U ,, 
lı lk•e er nevı se ze vesı asız ır. ı:cnherını ba:z:ı nokta nr an ı d fhtl me zere alınması gereken tedblrlerı· .,a 1 ' k ' , k mı•lardır. Bu teıebbUsler alman kıtaları ta- mru;un o ruı muazzam or usunun yaç- Ut 1 1 1 • 
.... ev ennde yeme pışırme ten ~ !arını meydan muharebesinde idame etmi- m a ea ry cm ı.ıtır. 
c.ıy d J rafından tardcdllmlı \ c bolacvlklcr koni! :z:a· ötrenildlğlne göre, bu kanunun çıka

rılmasındıı gUd ll<'n ilk makııat ecnebi dev 
letlrr tarn!ından !in mallarının mUıade • 

"" • e okantalarda yemek yiyor. ye bol bol kA!i endilııtrl kaynaklarından -----------------ou • )inlıı u{rramıştır. 
,,. nun ıçin lokantalarda izdiham mahrum etmlyeceğl qikAr bir surette gti-
) ardır. Fakat kimsenin aç kaldığı Alman muvaflakiyetlerinin zUkmektedir. 
trıoktur. Bilhassa patates boldur. Bir akisleri Stıılln'ln lG i!A :iO yaş arn.sındaki bUtUn 

1 
etnleket halkının ebedi olarak bu Brrı.n, 21 n.a. - Volklscher Beobahter erkek ve kadınları bUyllk milli orduya aı-

dart~ar altında ya§aması mümkün gnzetcsl nlmnn zaferlerine alt haberlerin mıya karar vermesi rusların mUdafan 
efild' F k h • • d k" yabancı memleketlerde uyandırdığı akisler kudretini arttıracak ve rusların dUamamı 

b.ı ır. a at arp ıçın e ımse sonuna kadar mukavemct hususundaki 
it halden tikayet etmiyor. Ve ne hakkında diyor ki: kararının her 7.llmanklnden dah-n kuvetıen-
) •~ar uzun sürerse sürsün, Alman- "Almnn kıtnlannın knınndıf{ı muvn.ffakı- diğinl gösterecektir. 
t il frn yiyecek kıtlığından dolayı yc>tlerl dost ve dlişnıan anlnınıştır. Bu mu- Mamafih kış lınrbinclcn açıkça bahse . 
eı ıın olmasr mümkün görünmüyor. \'affnkıyc>tlf'r, lrıglltere ''e Amcrlka'dn bes- <lrn almanlar, nusyn knrlannda alman 
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d Ciyim vaziyeti iaşe vaziyetinden lrnrn tnllı mevzi harbi hulyalanna son ver- kerinl bckllycn tehlikeler vo imtihanlu 
de daha dar olmakla beraber, bu mlştlr. Genişliği hrsap edllemiyecek dere- lınklnnda hnlkın endi;,clerlnl teskine gny _ 
•il ~hnanya'nın harp potansiyeli ü- cedc dehşctlı bir darbe indirilmiştir. Her ret ediyorlar. 
lı~t'ınde müeaair olaca'k derecede tıırarıa anln"Sılan iste budur." Dıger tııraftnn nlmanlar, rus cephesln • 

lld deiildir. Yölklscher Bcobahtcr gazetesi lnı::illz ve deki 10 haftalık zayiatlarını bildiriyorlar. 
O - ·· nmer kan propnı::andnsının ı::österdiğl lnn- Alm:ınlarn göre bu zayiat 400 binden lba-"'°' · .çu~cu. unıur.a gelince; benzin rettir. Verecekleri nıuhtcmel zavfnt hak-

·qıy t h '-''- hA d nılmaz nlkblnlikten bahsediyor ve sonra ,, 
"'- .. • ının aKJ.:aten a olduğu- kında 1 ağustosta yapılan alman tahnıı'n. 
- fUph kt M 1 A d k" b şöyle diyor: J .... e yo ur. a um ur ı en- e.rının aynı rnkıımıa ifade edllmi" olması '"'lll --d h b" h A "Diz, eveltı zafer itin elzem olnn s~lıım d kk " •• ..., ern ar ın en ayalı unsu- ~ ate değer bır hAdlscdlr. Yanı aradan 
~ur. Benzinaiz, tayyare uçmaz, es:ıslnn hnıırlamayı \'e ancak neticeden e- bı: ay geı;ttği halde bu rakam değişme -
) ll"k :rürümez, top tafınmaz, ordu - min olduktıın sonra bunu bildirmeyi tercih mııı oluyor. Alman hnva kuvcti zayiatı 
.. llr oldukları yerde kalır. Almanya- ediyoruz. lng·liz nskC'rl mUnakkldl Annalist hakkında verilen almari rakamlarına göre 
.. - b ın .. ıı·ız tyftnnı·allnrlndcn ve clostlnn sovyrtlcr- rus ccııheslncle 79" alınan ta 1 1 "! 
d... enzin vaziyeti nedir? Her §ey- " "" ' ' ~ yyarec s ,; -
eıı I df'n alman usulleri hakkında ne dilşUndUk- mUştlir. Hus ccphcslııde giriştiği iki ay _ 

h(i 1 eve §Unu söylemek Hizımdır ki !erini sorsun ,.e nnzlk anlarda hnklkt ,·nzl- dan fıızla slıren kesif murndelede alman 
bt"k"~ir dauale kati cevap vermek yetin ne olduğunu nnlıyabllmek lı:ln almıın lınva kuvrtlcrlııin gl.lnde ancak 10 tayya
llalc •un eğildir. ÇünKÜ bu ihtiyaç t<'blli!lerlnl kac defnlnr \'e ne kndnr ıabır- rctlcn fazla knybı'tmenıiş olmasını kabul 
fi .erı harekatın şiddetine göre de- sızlıkla bckl<'mlş olduklnnnı Mrensln. etmek her halde müşkllldllr. 
):,ır. Fakat mütehassıslar Alman- Fakat b!Bflc ısın içinden sıyrılmanın Smolensk bölgesinde ıovyetler 
~ ll~ •eneli.k benzin ihtiyacını yir- mUmkün olmndığı \'e nncıık yeniden \'akıa· mukabil hücuma geçtiler 
di lltılyon ton olarak tesbit etmişler- lann söz söyledi!;! bir ,·nzlyct karş1S1nda l\loskova, 21 a.a. - Cephenin Smolensk 
~r. ~lmanya, harpten evci, suni bulunduklannı teessüfle milsahede ediyor- bölgesınde bir piyade tümeni garp isti • 
"'e llaı.n .istihsaline büyük chemiyct !ar." knmetıııde muvaffakıyetli bir hücum ya _ 
itı·~ııtı. Fakat bu istihıalin senede d . "l · parak 20 kilometre ilerlemiııtir. Bu tUmen 
~d'!U~uk milyon tonu tecavüz et- Mareşal Bu iennı azı mı 14 köy istirdat etmlı ve 40 ıncı ve 63 Un-
.\) ığı IÖylenmektedir. Demek ki ec/ilmif ? cU alman moU!rlU alaylarlyle 39 uncu 
Otı trıa.nya ancak ihtiyacının yüzde Budap~te, 21 a.n. - Macar Rjansının b'l tank alayına bUyUk zayiat verdlrmlııtlr. 
t..~ndan biraz fftzlasını kendi vası- rnnlOmat alan mahClllerden öğrendiğine gö- Odcsıı. civarında sovyet hatlarında bir 

1Yle temin edebilmektedir. re mareşal Budlyenl'nln azledildiıtlnl sovyet uç trşkll etmlyc muvaffak olan alman ve 
.\) esirleri bildirmişlerdir. rumen kıtnları sovyet bnhriyellleri tara-

-ılll ftlanlar tarafından işgal altına Moskova hllkUmeU mareşal Budlyenl'nln fından göğüs göğlliıe bir çıı.rpııımadıın son-
lto -il memleketler araıınd11 yalnız verine bir başkasını tıı)·ln etmemıstır. Dnl- ra tasfiye edilmlıılerdlr. 
ltli;:ıanya. bu kıymetli maddeyi te - ~prr kltalarından geri kıılanlann kumanda- Lenlngrad'dan gelen lınberlere göre mU-
.. ,. edebılmektedir. Egv er Roman- d h dafllerln parolruıı ııudur: "Geriye bir adım 

f:ını "bır kere daha 1sbat etmektedir. 
resine karı,ıı bir misilleme tedbiri almak -l\lalOm olduC'u ıılbl 17·18 ve 18·19 eyl!ll tır. 

ı;:ecc!Ertnde l\losko\'a bombardıman edllme- Kanun 1 ağl.Jstoıı 1941 de Flnlandiya'da 
mlş ve SO\Yet merkezinde hl" bir ' · 

~ ungın bulunan ecnebt mllmesslllerıne hlııııe ııe • cıkmamıstır. ı • 
Zlkredll<'n ı:cc 1 d 111 k d netlerine ve sair kıymetli evraka Damll • • e er c, os ova' akı askeri dır 

hcdttCl<'re "muvattııklyetıe hllcum eden al· ı · 
man tayyarcll'rl d~ıtıı, o. N. n. ııJansıdı;. Şarki Kareli' de askeri idare 

T obruk' un Odesa'ya mesajı kuruldu 
Tobnık, 21 a.a. - Beı aylık gtlzcı bir' Helsinkl, 21 n.a. - Şarki Karell'de 

mukavcmctten sonra kendileri muhasara ı mlilkl idare iA!erlne bakmak üzere ordu 
edenleri gittikçe artan bir şiddetle hır •. ba§kumandanının E?mrinde bir askerr idare 
pahyan Tobruk erleri bugllo 1700 kilo -1 tesis edilml§Ur. Bu idare, aynı zamanda 
metre uzakta aynı §ekllde dövUşen Odesa iktisadi ve içtimai işlerle ve talim ve ter
erkek ve kadınlarmıı se!Amln.rını yolla -ı biye işleriyle de me§gul olacaktır. 
mııılardır. 

. Tobruk garnizonu tarafından Odesa gra. 
nızpnunn gönderilrn mr.n.jdıı !i!lyle denil
mektedir : 

"''robruk kumoındıınından 
Odesa kumandanına 1 

Bi;T., Tobruk'un mahsur garnizonu, st;,in 
nzmınlzl ve- muhariplik ruhunuzu se!Anıla
rız. At'rtka'clakl knlemlzdrn, mukaddera • 
tınızı takip ve size iyi tAli tem,ennı edlyo. 
ruz. Duamız, muvaffnkıyctlcrlnl:z:ln dcvn
m~ ve dtlşmanın pek Yakında ezilmesidir. 

eı,hafta evci almanlar tarafından tec
rit cd len Odcıa parlak bir mukavemetle 
~ütün nlman ve rumen hamlelerini dur _ 
urduğundanberi rus Tobnık'u adını al

mıştır. Znptcdilmez istihkArnlarının Tob 
ruk rnUdafaruıından mtllhem prensipler; 

d~Uııablh olarak kuruldutu bildirilmekte -
ır.,. 

Umumi a•keri vaziyet 
Londra 21 R ' a.a. - oyter ajansının siyasi 

muharriri ıoyle yazıyor: 

~iyef'te ve cenubi R\ısysda büyUk muvaf
fakıyetler elde ettikleri hususunda almanla
rı.n yaptıkları ve bundan evelki iddiaları gi
bı bnradak' · · 
bü .. . 1 .~yı malQmat alan mahfillerde 

Karadeniz' de bir 
Bulgar gemisi battı 

Sofya, 21 a.a. - İstanbul'a gitmek
te olan 4158 tonilitoluk bulgar Bodi
na ticaret gemisi dün gece gemide 
vuku bulan iki infilik neticetinde bir 
kaç dakikada batmıttır. 

Tayfadan dört kiti kayıptır. Va -
purda hamule yoktu. 

"V" ordusuna harekete 
geçmek emri veriliyor 
Londra, 21 a.a. - Albay Brttton. 1ıgal 

altındaki memleketlere hitaben radyoda 
yaptığı beyanatta "V" ordusuna harekete 
geçmek iş:ırrtınln Londra'dan verileceği

ni blldirmivtir. 
Atbay bu beyanatı 25 çekoalovak genci· 

nln bir sualine cevap olnrıı.k yıı.pmıııtır. Bu 
gençler uu auaJi sormuıııardır: "Vurmak 

Bir ki§i öldü 
Ankara, 21 a.a. - Aldıtıınız son hnt-erlere 

ırllre Iatanbul'da Fener :van~mınııa 94 ev lkl 
camı, bir mescit ve patrikhanenin bUr~ kı
aunıan Yanm1.1tır. 

Abdi Subası camllnln mlll'ZZ!nl olup mez. 
kQr camide :vatan 70 :raılıınnda Mehmrotu 
ceııedl cıkarılmııtır. Insanea boık11 za>lat 
Yoktur. Evsiz le.alanlar 129 allP.de 476 klıldlr. 
Bun1!rdan muhtac olanların ırlydlrllm<'lerı. 
yedlrllmelerı ve oturtulmaları belediye ve kı
:z:ılay tarafından rnoıterekon temin edilmek. 
tedlr. 

İngiliz tayyarelerinin 
Almanya üzerine 
yapllklar1 akınlar 

Londra, 21 &.L - Hava Nezaretinla 
İstihbarat Servisi, lngiliz hava lruvetıerl 
tarafından Baltık denizindeki StetUn al _ 
man limanına cuma gecesi yapılan akın 
hakkında tamamlayıcı malQmat vermek _ 
tedlr. 
Bombardıman tayyareleri kealf bulut ., 

lar Uzerinde uçmuıılarsa da tayyarelel' 
Stettin üzerine vardıkları zaman hava a
çıktı. 

Pilotlardan biri D!Syle demlııUr : 
- Şehir tamamen görUlUyordu, topların 

ateıt sokaklan aydınlatıyordu. Biz Dehrln 
ü:z:erlne geldiğimiz zaman yangınlar vardı 
ve bu yangınlardan birinin c;:ık&rdığı du • 
man uzun ve siyah bir bulut halinde u .. 
ZILJlıyordu. Bhı de bqka yangınlar tevlit 
ettik. Gece karanlıktı. Bunun tçin yan .. 
&'Jnlara ve ııimal !ecrine rağmen hedeflen 
tayin için fiııekler atmıya mecbur kaldık. 
Fakat demiryolları, havuzları ve gE'mllert 
görmek için 12 tlıek kıtfi gelmlıti . ., 

15 eylül geceıi yapılan hav" 
taarruzu 

Londra, 21 LL - Dally Telegraph ga • 
.setesı ıöyle yazıyor : 

"115 eylUl gecesi Almanya üzerine Yapı. 
lan hava taarruzları esnuında lnglllı tay. 
yarelerinln attıkları bombaların •lkleu 
İngiltere'ye yapılan alman hava taarruz _ 
larınıo en ıiddetll anında İnglltere'ye a _ 
tılan bombaların slkletinden afatı kalma
mııtır. O geceki taarru:z:larıt ancak 200 
bombardıman tayyaresi lıtır!k etmlıtır. 
L!kln yeni bombardıman tayyarelerimiz 
İngiltere'nln harbin b~ında kullandığı 
tayyarelere niıbeten 2/3 misli daha tar.la 
bomba tatımaktadır.,, 

\ ' Kahire ye yapılan akın 
etrafında 

",. p t sını Gimdillk mareşal Tlmocenko eru te t 1 ı, .... de 1"0) kuyuluının iııtihsali bom- u 8 1 mıyacaktır,,. Lenlngradlılar dUıımanın ... eylemiştir. Bu haber henllz teeyy t etme· hl b' • 
iae ~nıan neticesinde azalmamr§ ç ır zaman bu ıehrin anahtarlarını al • 

!uk bır §uphe ile karşılanan iddialara 
ra~ınen, İran Şehin;:ıahının tahttan feragati 
son haftanın en enteresan hAdisesidir. 

anının geldiğini nasıl hlleceğlz?.. Kahire, 21 a.a. - Kahire'ye gelen ha -

de' ou .ınernle.ket Almanya'ya sene- mlstlr. nHya muvaffak olamadığını, buna mukabil 
)'edı ·ı · · 18 inci asırda ruslar tarafından zaptedl • 

~eh'I nu yon ton benzın temın len Berlln §ehrinln anahtarlarının hAid 1elcet;=~l!di~. !>hiğe~ Avrupa me~I - Japon ya nusya'dn. buıundu#tJnu hatırıntmaktadır • 
)orı. nın ıstı salı de yarım mı - lar, 

"· 1~n..l]arak hes11p edilecek olur- Almanlar Leningracl'da 
•ttca'-",ll ~Yor ki, Almanya, bugün s t 1 • "l 1. 

~usların kendilerine 1ran'da tayin edil " 
~ış ~lan mıntakaları tamamiyle isgal ede
bılmııı olmaları manidardır. Ruslar bu mın· 
takaları i&gal etmek için bir çok tank ve 
zırhlı otomobil kullanm15 gibi görUnUyor -
lar. Ruslar bundan başka Tahran civarına 
b.irçok Paraşütçü indirmişlerdir. Sovyetle _ 
rın Pek çok mikdarda kuvetlerle ve mun -
zam motörlü birliklerle bu iyi hesaplı ha
reketleri Yapabilmiş olmalarına bakılırsa, 
cenupta asker ve malzemeden mahrum ol -
madıkları anlaşılır . 

Albay, Almanların ''V" ordu!una yapı. herler, Kahire ü:z:erlne yapılan hava akı • 
lan tebliğatı bozmıya çatııtıklarını ıöyle- nının Ortqarktaki bUtUn arap memleket. 
dikten sonra bu ordunun Azaııını yabancı !erinde hasıl ettiği umumi ncfr t ve infiali 
dillere vakıf gruplara iltihak etmiye ve bildirmektedir. Gelen telgraflarda, mihver 
bu ııuretle Londra neşriyatını herhangi 1 tarafından yapılan bu ve diğer hakaret. 
bir dilden dlnlemlye muvaffak olamadık • lerin "İsl!m Aleminin hll.milerl" ol:trak 
ları takdirde diğer dil üzerinde yapılan geçinen mihver mllletlulne karşı hl1d t 
n~riyatı almıya dll.vet eylemiıtir. ve lnfiAli arttıracağı kaydedilmektedir. 

bitrıı:i_ıhtı?'acınrn yarısın temin ede- ovye e rı l er ıyemiyorlar 
)' "•tedır H lb k" Al it 1 l!oskova, 21 a.a. - Bu akşam cephe -•'rı.nı b · a u ı manya a - d.en gelen bir habere gtire, günlerden be-
e~elc enzin ihtiyacını da temin rı Almanlar Lenlngrad latikametinde bir 
lllllu va;ıifesini Üzerine almış bu- t t tt • adım bile llerllyememı,,ıerdlr. · 
~iir Ybr, Cerek benzin ve gerek kö- p ro es o e 1 Sovyetıerln yaptıkları cürctıi mukabil 1çiıı l>'~~.1ınından ltalya, Almanya hUcumlar alman hazırlıklarını bozmu§ ve 
..\ltna llYuk bir yüktür. Bu vaziyette ( Başı 1 inci sayladı ) bir çok noktalnrda düııman çekilmefe 
lıtrrlldllya, çoktanbcri, ihtiyat stok- • sersE?ri bir mayna çarparak mecbur kalmıııtır, 
l 1dır. j" benzin sarfetmckte olma- lıkçı gemtsı Almnnlnr bir çok tayyare kullanarak 
)ll'nrn Ue bu sebepledir ki Alm11n- ba~;:~:a sonra balıkçılardan hiç birinin sovyct hııtıarına hUcum ediyorlarsa da 
~eti hUe!_',~bi Rusya'daki ileri hare- izine rastıanmnmıııtır. 10 cylutde 4 balıkc;:ı ~~~~~~d~~udane bir ııurette mevzilerini 
l'lilJtik Yul( ehemiyeti haizdir. fil- yn top!Rnırken ölmUıılllr. Mer.kOr kara S 
dl edir ab~lnıanya petrol yolu Üzerin- ::ıarında bir çok scrs&ri maynlerln mev- ovyetler bir adayı geri aldılar 
't 1 • oır hezim t w d ki an t buluııduğu görlllmll~tür. Bu hal gece Londrn 21 ıı:. ı •n 8 e e ugra ı arı • cu k ak d . ., a.a. - Moskova radyosunun 

c! bu Yoludyc.n.i ordularının kapadr· sc)•rl seferini lmkA.nınz bıra m ta .ır. dblldlrd~ğlne göre Kızılordu bir kaç hafta-
.. .. 1 Btı mavnlt-r temmu:z: ayında Vladıvos - anberı Al ''il "' t .,.eçı ırae, dünyanın en zen- " manların elinde bulunan Dnie-
etı .. e rol k 1 tok n"ıklarına konulmuştu. Ve bu sıra - per nehrindek' H ı. eri" ıtuntR nları alman arın " 1 ortıtza adasını geri al-
1'1 e R b"I tarda bizzat so\'yet. radyosu serseri mnyn mııılardır. 

ecfefi k ~e ı ir. Almanya'nın ilk telıllkr~ine gcmllerı~ dll<kat nrıznrlarını y . . 
~•lctad afkaıya olduğu anla~ıl· cclbetmiııtl. Japonya nın ihtarlarına rağ • enı vazıyette Amerikan 
1 .~ Jtu8

1
"', Kafkaaya'da yalnız Ba- men l\lo kova bu gibi kawlnrın önUne g?- V . yardımı 

'!<. nı,. Yl\ nın otuz milyon tona ba- cek tedblrlrrin alınmasını ihmal etmış n ıngton, 21 n.a. _ D N B • Bol"e-
~· "" s .a·k çe · · vikl ı · · · · ' .. İi ... ~ele 1 en-=ıı petrol istihsalinin ve bu seb<'ptrn. Tokyo keyfiyetı ııtmdı d erın l mıtsız vıızlyetı hakkında Lon-

ll)\cf,: tnııtını temin etmektedir. "Slddetf{' 11rotrşto ctnwk mecburiyetinde 1 ::·~an .bura.ya gelen <'ndl§e verici haber-
?011 '\>• 1aonra Iran ııenede on mil- kntmıştır. · 

1 
:r:erınde gazeteciler konferansında ha 

" " r '- d rıc Ye nazırı M H 1 . t "-l'41tr ıa" a senede dört milyon /f · u 1 den Sovyetıer blrll-
0lıeri 0 venaektedirler. lran pet- r:,ne amerikn Yardımının arttırılıp arttı-
~'ntaka batlrca Mesddisüleyman yrkrnı büsbütün izale etmek için 1- ~i'a~g-:ı soruınıu~tur, 

Japon - Amerikan 
görüşmeleri bir 
çıkmaz'a girdi İngiliz kuvetlcrinin Sovyetlerle irtibatı 

temin etmiı olmaları cenubi Rusya ve Kaf • 
kasya'daki umumi stratejik vaziyet üzerin. N'evyork, 21 a.a. - Nevyork Timea ga-
de mühim bir tesir yapacak mahiyettedir. zeteııinin .Mr. Ruzvelt'in ya:z:lık ikametg!hı 

Rus! K bulunn:a Hydepark'dakl muhabiri bildiri • ar remençuk'u kaybettiklerini ve 

Kiycf kapılarmda muharebeler cereyan et- yotyt haber alan bir menbadan ~trenlldi
mekte olduğunu iHraf eylcmişlerııe de teb- ğine göre Japon - Amerikan münasebet -
liğlerinde son derece ketum davranıyorlar. lerinln tanzimi için Japonya ile yapılan 
Leningrat üzerindeki tazyik gevııcmiş gibi mUzakereler her ne kadar bir anlaımıyıt 
görünüyor. varılmak ihtimaliyle devam edlyor18 da 

bir çıkmaza girmiıtır. 
İngiliz bomba ve av tayyareleri geçen Zannedlldlğlnc göre ı:ıkma?.ın aebebi 

hafta faaliyet gôstererek Almanya'nın bar Çln'de mUhim bir bölgenin fegall husu • 
lıca sanayi merkezlerine hücum etmekle sundakl ııartlar üzerinde japonların israr 
kalmamışlar, i:u:al altında bulunan Fransa etmesi, Mr. Cordell Hull'ln iııe Japonya'-

nın Uzakşnrkta huııuıt bir ıtatUkoya ııa.. 
üzerinde de gittikçe artan kuvetlerle gün - hlp olmaması h\zım geldiği prenıılplnden 
düz harekatında bulunmuşlardır. vaz geçmemealdir, 

Hollanda, Belçika ve Fransa sahilleri a -ı 
çıklarında birçok düşman i;se gemisi hü - R 
cumlara uğramııı ve balırılmıştır. US .. llt L .. PllT\da istih•,.I ed'ılı"yor. Fa- ran'11 kadar gitmeğe de lüzum yok- hakkı~da u , Sovyetıcrln a.ııker1 vaziyeti 

"t o,. et l ""' K fk 1 r alır ve orada tutu snn A tam raporlar almadı"'mı ve csa- Almanların mal:z:emclerini deniz yolu ile .. •d, t ro. Abadan'a akıtılarak tur. a aıı a 1 
• - ~ merlka'nın 11 d ~ 

.,tl il&( nabilirse bu bakımdan gaycsıne ulduğı c n en gf'lenı yapmakta nakletmeleri, bu nakli demiryolu ile yap -

• Japon hududunda 
hôdiseler oluyor ltr:ı~lleri d~y~ ekd!.1k"!ek~e~hir. 1 1rdll~ varmı .. bulunacaktır. Bu sebepledir Tınu söylemiştir. maktan aciz olduklarını ispat edecek mahi-

.... 1 fl1 s.. . "-er u te ıstı sa e ı- " d"l W il k ass aı·a k "b · "ı · .. rı 'd ki fran'da tah~it e ı en ave ı- nsının te zı ı yettedir. Şüphesiz ki ineiliz bomba tayya • 
t .. !_•ti"'d Yde e Şam Trablus'u ve tatarının almanları kar•ılamak u"'zc- l\lı.JSkovıı, 21 n.a, - Tnss nJansı bllıllrl:vor: • .. . d .. . 1 

,.fl e e H f ' k 1 ,.. D N D releri bu nelıce uzerın e muessır o muştur. .. •t g .. · ay n ya a ıtr ıyor. ·ı · d v .. .. · · · aJnnsı, alman tanıırderının 17·18 
.. ,tı)d .. rıye' "d b k re, Kafkas ilerı erıne ogru yurume- ve 18 19 I" ş· ı· Af 'k 'd l an v 't 1 an k t l) ığ Ye gı en oruların a- l d B I - ey .. ı gecesi Moskovn'dakl askeri he- ıma ı rı a a a m e ı a y ı a -
.,;rııek k~Velce haber verilmi~ti. leri bahis mevzuu 0 makta ır. e • dc!lcrı muvartaklyetıe bombardıman ettik- !arı Mısır hududunda büyük kuvetlerle bir 
cı) trC)ıiİ?ı .. ı Almanya, bütün dünya ki de bu mesele yakmda toplanacak lerını ve atılan bombaların blrcok yan•ın keşif hareketi yap.-nışlarsa da, hemen hare-

llll L un y·· ~ b ı·v olan Mo&kova konferansında görü- cıkardıitını blldlrmtıttı. 
) .. l qit 1• t"}ıuı:ae yirml~ine a 1~ 8 ket noktalarına tardedilmişlerdir. Almanlar 

" -ı 1 ı a..I k d v ıülecektir. u tebllt :ıtıtıerclltır tara.tından uydunı-
1-aıı bıalırnu,':;.:ı~bİ;b~m ~~r;_ A. Ş. ESMER lan nlanlal'lll artııc blc bir oıouıu kalm&dı· eo az on tank kaybetmlılerdir, 

" 

Nevyork, 21 a.a. _ "National B 
ad t" •• ro-cas ıng radyosunun Çunk' 
h b" . b'Jd' . ıng mu-

a ırı ı ırıyor: Japon kıtalari le 
Sovyet kıtaları arasında devamı ~ 
dut h&discleri olmaktadır Gc kı u
l . . re rus-
a~, gerek Japonlar takviyeler ~ö d 
mışlerdir. n er 

Bethune' e yapılan akın 
Londra, 21 a.a. - Hnbt>r alındıı'l:ına naza

ran Blenhelm tipinde inglllz bomba t YYn

releri bugün öğleden sonra kuvt>tıı avcı hi
mayesinde olarak Bethun{' e \ nrın!la Gl)s
nay elektrik santralına taarruz etm skrr! r. 

Bombaların hedefe isabet ett.ı;i , e yan
gınlar cıktıtı görUlmUştar. 

İngiliz avcıları düşman avcılar yle müte
addıt muharebelere tutuşmuşlardır. ıs dliıı
man tayyaresi düştirUlmUstur. 12 lngll z 
tayyaresi kaybolmuşsa da bunlardan lklsl
nl.n ııllotlan denizden kurtanlmıstır. Hic 
bir bomba tayyaresi ka~bolmamıştır. 

Manı üzerindeki muharebe 
Berlin, 21 a.a. - Sellhlyetll kayııaklar-

dan Öğrenildiğine 1:;örc bugiln .. 1 h 
" nnr P ü'e

rlndc yapılan hava muhar"b 1 1 d , .. e er n r lng J'z 
hava ku\'et.erl ~enlden bU Ok 
ramıştır. Y zayiata uğ-

ı;U S~;ln~ kadar S:elen haberlere göre bu • 
ki~ .e cm sonra almnn avcılan kırk da-

ka lı:ınde Spltfalre tipinde 20 lngıll:ı: av 
tayyaresi düşürmUslerdlr, Bir alman tay
yaresi kayıptır. 

Hollanda •ahili açıklarında 
Berlln 21 n .... • R.a. - .• ~.n. aJnnsının n kert 

kaynaklardan öğrendiğine g!lre kuvetll blr 
lngi11z bomba tayyare teşekkü!U Hollanda 
sahili aı:ıklarında bir gemi kat.lesine taar
ruz: tesebbUsUnde bulunmuıtur. Kaf len n 
etrafında şiddetli bir baraj atE>şl kuran 
bahriye topcusu bu ateş ı:emb('rlnl yarmağa 
tefebbüs eden lnglllz tayyarelerlnden Uçü
nQ dtlaürmüstllr. 



fzmir Enternasyonal Fuarında 

111111111111 ... ............... 
İzmir Fuarındayız, büyük bir havuzu!> 

serisinde kad'eme, kademe yUkaelen mun
tazam bır bına karıısında bulunuyoruz. 
Kırmızı \'e mavi Neon llmbalarıyle çev
relenen ve ıçinden ııık tatan, bol pence
relı binanın hayalı durgun havuzda eri
yor gibi ... 

Bu parlak bınaya koyu bir fon teıktı 

ed~n çam ağaçları arasında, &'erlde Kadi
fekale semaya hafif bir ılluet çizt:~;or. Bu 
tabi dekor ıçerıslnde, Uzerinde tek (Jlu
ril J kelimesi yazılı bu bina, muhakkak ki 
Fuar'ın en güzel binası . . GayrlihUyarl 
oraya doğru yürüyoruz. 

Yllzlerce reıim muhtelif gruplara ayrıl
mıı ve nuarı datıtmıyacak ıekllde sağ 
ve soldan bölmelerle ayrılmış . . Değişik 

mevzuda ve de
0

tl1ik teknikte resimler hep 
birbiri aruına serpiştirilmiş . . . Bu su
retle insan, her grup resim önünde ayn 
bir t.evkle duruyor ve seyırettıkçe yeni 
gUzellilder buluyor. Bundan sekiz sene 
evel CUmhurtyetin onuncu yıldönümU mU
naaebetlyle Ankara'da açılan sergtyi,ge . 
zerken, ayni okull rın o zamanki bazı e
serleri karşısında da, heyecan ve iftihar 
duymamı,,tık dersek, yalan olur. Llkin, 
h .. yetl umumlyesiyle zayi! ve bilhıuısa da· 
tınık, muhtelif istikametlerde olan o ese
ler yanında bugUnkUler, bize pek çok ııey
ler söyliyor. 

Fuarda maarif pavyonunun J1ffan •örünüıü 

M aaril pavyonununun gece görünüfü 

renli heykeller yapanların heyecanmın bli - ı c· 
tün tazeliiini taıımaktL .. 

Deriden zarif kutular, bizat yapılan ki-
iıtlarla bplanmıı ciltler, yüksek bir zevk '--------------

RADYO 

mahaulil olan ciltcilik iıleri ha)'l'anlık 

uyandırıyor. 

Tornada çeJdlmiı tabaklar, kaplama iııle

ri ve elle oyulmuı bazı eserler de, aiaç iıı

lerinin en ıüzel nümunelerini teşkil et -
mektedir. 
Bakırdan veya pirinçten dökerek yapıl -

mıı maskeler, tabaklar, ve daha birçok 
iıler de, ıoiuk madenin sanatkar elinde ne 
bil alacağını bütün kuvetiyle ıöstermek -
tedir-

Sanatkirane yazılar, eski türk yazı san -
atının devamı ve yeni yazıda da aynı sevi
yeye çıkanlacaiının delili ıibi ... Çok mü
tenevvi yazılar metniyle alakalı şekilde 

tanzim edilmiı ve yazı ile resim biribirin
den ayrılmıyacak tekilde kaynaşmıs bulun
maktadır ... 

Bütün bu eserler sergiye iştirak eden o 
kul öğretmenlerinde tam manasiyle mü -
kemmel olarak yetiştiğini isbat ediyor. 

Sergiyi her iı. her resim önünde dura -
rak gezdik. Eserleri ıözlerimizle içer gibi 
seyrettik, çocukların samimi duygularını 

hisııetıik, onları anladık .. Kapıdan çıkar -
ken yorcun değiliz ve içimizde yeniden 
ıezmek arzusu var. 

Türkiye Radyo Dl!Uzyon Postalan 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyod 
--( Dalga Uzunluğu )-

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74. M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

--( 22 I Eylül/ 1941 )-
7.30 Program ve memleket saat ayatlo 
7.33 MUzik: Hafif parçalar (Pi.) 
7.45 Ajans haberleri 
8.00 Müzik: H tir parçalar programııaı' 

devamı (Pl.) 
8.30/8.45 Evin saati. 
12.30 Program \ e memleket saat ayan 
12.33 Milzık: Saz eserleri. 
12.45 Ajans haberleri. 
13.00 MUzlk: Kııugar ve hicaz mak-

larındnn ııarkılar 

13.30 14.00 Müzik: Karışık program (pi.) 
18.00 Program ve memleket .aaat ay.ıt 
18.03 Müzik: Dans mlizlğl (Pi.) 
18.30 Mllzlk: Fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayan ve ajan1 ha• 

berlerl. 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzik: Krman sololan • ED~ 

Kepelman -
20.15 Radyo &"azetesl. 
20.45 MUzik: Bir halk tUrkUsU 6trenf11' 

ruz - Haftanın tUrkUıU - Arııa • 
buğda : 

Havuzla bina arıuıındaki parkın önlinde, 
lkı taratt&D projektörlerle aydınlatılmiı 
bir INÖNU heykeli var. Karanlık aemada 
yer yer parlıyan bu bronz heykel, bizi bir 76 okulun 900 den fazla eseri, bize sis

vakalar sonradan renkli olarak teslbt e-
an durduruyor. temli ve devamlı tedrisatın nelere kadir 

d (T I b R · Yazı s ") 1 bU u . dilrruıı ... Antre e a e e nım ve ergısı o acağını t n vuzuh ve kuvetı)le gös-
t d Ayrıca kurt ile kuzu, kırkharamller, 

Şina•i BARUTÇU 
Aynı kuvette olmamakla beraber, her,------------

talebe birıeyler yapmııı, eser yaratmıı . . yeni Safranbolu 
En az resım yapabilen bile duydutıınu ifa

Arpa, bulda geç olur, 
Güzeller güleç olur; 
Güzellecin güleci, 
Her derde il~ç olur. 

• "' * 
Arpa, buğda biçel"İz. 

kelimelerı okunuyor. lk an a pek fazla teriyor. 
1 karga ile lilki gibi cocuk h!kAyelerı de bi!'fey ifade et.miyea bu ke !meler ve daha Salonun yansı orta okullann resimle - de etmek zevkini tatmıı ... 

i resimle ifade edllm!ıı bunun haricinde ço-
evet görlllenleriD eı zarınolunab!len bu rine, dlter yarısı da öjTetmen okullarının, Bu tedrisatın gayesi, yalnız yapmak ve 

yaratmak zevkini vermek değildir. İleride, cuk kafasında yer tutan cennet, cehennem, 8ergi, sulldikten ıonra, bUtUn kanaatleri Köy EnatltUlerinin ve Kız Sanat Okulla
dev, ıeytan gibi bazı mefhumlar ve tUrlU hangi meslek sahibi olursa olsunlar, on-defitUrtyor. rının resimlerine tahlis edllmlıı. Sırasiyle 

Alçak aııtreyi geçer geçmez, k&:rll du- geziyoruz : halk oyunları çok alAka verici ıekllde ıı- lara bir sanat eseri karşısında heyecan 

•arda salonun tam ortuuıda muazzam bir BUyilk bir cesaretle çizilmlt ve renk - lenmiıt. duymak, iyiyi kötüden ayırtetmek ve o 
tablo var. Genıı. mat yaldu:lı bir çerçeve lenmiı yatlı boya kUçkU bir protre kar- Evelce, kendine bir yol çizmemiş, bir eseri kıymetlendlrmk imkAnını verecektir. 
içindeki bu resimde Milli Şefimizi, çocuk- ıısında, gayriihtiyari eski tedrisatı dütü- hedef tayin etmemlıı olan dağınık, tek ta- Birçok münevverlerin, hakkında fikir 
larla bir arada &'ÖrUyorua. O, hafifçe eftl· nüyorum. Evelce böyle yatlı boya protere raflı ve mahdut malzeme lle çalıııtıran bir sahibi olmadıkları mevzuları talebe hak· 

sistem İ"inden fıakıran tektUk ı'stidatlar kiyle bilmekte ve bı"zzat l11lemektedir 
miş, gülUmsıyerek ıefkaUe çocuklara ba- yapmıya bir talebe ömrU kA!i gelmezdi. " .. • 

dikkat nazarını çekerdi. I<'akat büyUk bir PekAlA biliriz ki iıı, resim, ve yazı gibi 
kaor. Ve birini oquyor. BUtUn çocuklar Dolmuş bir kuş, kınk bir testi veya tah-

ekseriyet, iç varlığını ifadeye, bu mahdut dersler çocurun umumi olarak yetişme • 
da sevst ve saygı dolu cözlerle ona bakı· tadan hendese ıekilleri karıııında eveıa 
vortar. Çocukların hemn ,,.e..:•ınde, bu ıah· malzeme ve kötU metot yüzünden, JmkAn sinde ve sanat terbiyesi üzerinde nıilhlm ~ • • ... iyi çizgi çlzinciye kadar kurıun kalemle 
neyi mUtebessim çehre ile seyreden, sayın 
Başveklllmi.z ve Maarif Vekilimiz görU • 
lüyor, ve nihayet daha uzakta mavimıl 

bUlutlarla örtUIU semaya resmi dllten 
bronz bir ATA TttRK'Un baııı bu kompo -

çalışılır, sonra sıraalyle kuruboya ve pas-
tel yapılır, daha sonra suluboya kullanı· 

lır ve ancak bunu müteakip yağlı boya ya. 
pılabllırdı. Bu da mektep sıralarındakllere 
nasip olmaz.dı. Ekseriya kurıunkalemde 

aısyonu tamamlıyor. veya kuru boyada kalınırdı. 
Dikkat nazarını çeken ıey, bu resml:ı Halbuki bugün kartımda duran bu re -

bulamazdı. Bugtin kütlenin yüksellgi kar- rol oynarlar. Biz bu sergiyi gezdikten 
,ısında bulunuyoruz. sonra bu derslerden beklenen neticenin 

Bu sergide gördtiğilmUz biltun reırimler, (gayenin) hasıl olmuıı bulunduğuna ina-
manzara, portre, natürmort, kompozisyon, nıyoruz. 

ezber ve hayali resim, mevzu her ne olursa Tam kafamızda, bu çocuklan yetiıtıren 
olsun bilyük bir cesaret ve samimiyetle orta okul reaim ötretmenlerlnln nıuııl ye-
iıılenmiı. icabına göre değişik malzeme kul tiıtikleri hakkında, bir istifham belirirken 
lanılmııı ve muhtelif tekniklerle çalıııı - Gazi Terbiye EnstıtüsU tı resim eubesln!n 

l'aur'da &'Örmiye alıııtıtnnız, afiıı tarzıd- aimler arasında yukarıda saydığım tek -
eserleri karıısına gelmtı bulunuyoruz. mııtır. 

daki resimlerden olmayıııdır. Bq metre- nlklerden maada kAtıt yapıııtırma ve kAğıt 
Bu suretle çocuk birçok lmkAnlar ve Bu eserler bite son senelerdeki bu ham. 

den fazla bir yUkseklite malik olan bu re- kesme resimleri, tablon serpme ve vurma 
bir ıUrU malzeme ile karıı karıııya bıra- lenin n.ıuııl kabil olduğunu pek ırUzel gös

alın, serl'ldeki d!ter resimlerle kaynqmıı iflerl, fırça bumaları ve nihayet llnol oy-
kılmıı, karakterine uygun olanı seçme im- teriyorlar. TekAmUl etmiı bir zevk mah -

lıakikl bir tablodur. malar var. Bundan bqka seçilen mevzu-
klnı verılmlı kendisine kendi lisaniyle hi- saıu olan her tı, her resim önünde zevkle 

Beyaz tavandaki ltmbalardan allzillen lar da çok mütenevvi . • . Tabiattan ya-
tap edilmiş, yaptığı itleri anlamıya çalı- saatlarca durmak istiyoruz. 

111ll. tallı penbe renkteki dıvarları ve te- pılmıs manzaralar, portreler, muhtelif eı
llUa maviye boyanm11 pancurları aydınla- ya veya ıahıslar bir araya l'etirilerek ya
tıyor. Her tUrlU lUzumwa ıU.tep ıu.c.uu- pılmıı kompoziayonlar var. Bayramlar, 
larak tuaipı ~len ~o_J ve ~ •ereo l milli oyual•, :vu taUll, duauaıer, pazara 
bu renkler Jçlnc2e ln98n resimlen bDyUk gidiş, pmr yeri, çocuk oyunlan, ,.angın-
'bir zevkle se)Tedlyor. lar gibi bizzat görillmüı veya yaşanmış 

Sergiden bir lıöıe • 

ıılmıı ve nihayet kendini bu ioe vakfeden 
bilgili öğretmenler her çocuta kendi isti
dadının letedlti yolda rehberlik etmlıler. 

Bu hamle ıeklindeld Ueı'lemeDlD ~l • 
llni bir tek cümle ile ifade etmek icap e
derse §Öyle diyebiliriz : 

Kuvetll deaenler, .1erbest çalıtılmıı akıcı 
ıulu boyalar, ihtimamla bltirllm!ıı Yatlı 

boya tablolar takdir uyandırıyor . . . 
ll~lif mtHalarda cuip afiıler ve bü

yük bir incelik iılenmiş kitap kapları in
sanı çekiyor. Her biri bir sanat eseri olan 

/yi yetişmiş hakiki u:sim öiretmenJnin ıiyah ve renlcli linol oymalar yepyeni bir 
bilgili sev.lı: ve idare:si. mevzu olmaları dolay11iyle önünde hayli 

Bu sergide bUyUk iddialar yok, mUtevazl ıeyirci topluyor. 
talebe rtsimleri var. Kopya yok, içten l'e- Arkalarında relen ıııkla pırrlpırrl yanan 

len ve talebenin yarattığı aamlml eserler vitraz elrizleri inıana, aular altında efaa -
var. Binblr tUrlU mevzu blnbir malzeme nevi bir ıezinti yaptırıyor. 
ve teknikle iıılenmiş olmasına ra'tmen. Malzemeye bllyUk bir hakimiyet göıte-
propaganda arzusu yok, sadece hız verme 
ve öğretmen arkadaıılara örnek olmak is
teği var ..• 

Bu sergide her okulun, her 'talebenin 
değlııik mevzuları detitlk ıek!lde itledlli
ni görüyoruz. Fakat heyeti umumiyeslyle 
sergide bir beraberlik. bir Ahenk var. BU
yUk kUtıe ayni istikamette ilerlemekte -
dlr. Bu nasıl olmuıtur T ötretmenler ıu
urlu ıekilde, muayyen bir hedef&' dotru 
talebeyi sevk etm!ılerdir. 

rerek yapılmıı kiiıt kesme ve yapıstırma 
resimler kendilerine has bir cazibeye malik 
bulunuyorlar. 

Kusurauz bir cöz terbiyesine ve alete 
hakimiyete delilet eden fotoğrafi işlerinde 
de çolı: deiitik mevzular ıöriiyoruz. B11it 
fakat zarif motifler, bilıili ellerde sanat 
eseri halini almı1o 

Alçak rölyefler. baılar n tam heykeller 
modellj iıleriade de biiyiik vukuf aahibi 
olduklarını hemen gösteriyor. Bu bronz 

Safranbolu, (Hususi) - Yeni pla
na göre başlıyan çalışmalar hararet -
le devam etmektedir. Bağlı mahalle -
sinde yeni çarşıdaki dükkan arsaları 
müzayedeye çıkarılmış ve taliplere 
ihalesine başlanmıştır. Safranbolu -
•nun bu yer değiştirmesi muhitte bü
yük memnunluk uyandırmıştır. 

BU GÜN 

ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 
14.30 -17.30 

1 - 52. ci ıokak 
(Leo Crrlllo - PaL Patenon) 

16-19 da 

2 - Demir kaya 
Gece 21 de 

112 tncl ıokak 

Bulur gelır geçeriz: 
Sana basma yalı:ışmaz, 
Kadifeden bı"çeriz. 

21.00 Ziı.11.at takvimi ve 

21.10 

21.30 

21.45 

leri borsuı. 
MUzlk: Geçit programı 
ler). 
Temsil: Klmgil ailesi 

22.30 :Memleket saat ayarı, ajans hl 
Jcri; esham - tahvıllt, kambitf
nukut boı·sa.ııı (fiyat). 

22.45 Muzlk; Cnzband (Pi.) 
22.55/ 23.00 Yarınki program ve kapalllf, 

AVDET 
Kışlık modelleriyle Ankara'ya 

nen Bayan NEDRET Ulus sine 
yanı Ilgar apartımanında milft 
rini kabule başlamıştır. 

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

Sebzelerin günlük azami toptan 
ve perakende sabı f İyatlan 

Belediye Reialiğinden : 
22 Eylül 1941 

Toptan vasati 
Cinsi Menıei Fiyatı 

Lahana 
Praaa 
Domates 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Semizotu 
Kabak 
Kemer patlıcan 
Yuvarlak patlıcan 
Ayte fasulye 
Çalı fasulye 
Barbunya faaulye 
Bamya 
Kuru aoğan 
Patatea 

Ankara 

" 
' 
I 

t 

' 
" .. 
" 
" .. 

Bilecik 

" Muhtelif 
Adapazar 

5 
4.50 
4.25 
7.25 
6.25 

7 
7.50 

14.25 
14.50 
17 
27.50 

7 
8 

T.50 
7 

• 10 
9 

10 
10 
11 
12 
21 
21 
23 
33 
10 
11 

&=====Tefrika No: 59 ~ 

[Bilinmez ki .. ] 
idi. Etrafını birkaç gazete fotografçısı almııtı. görmek iatiyor. Perl halbuki, Pari11'te bile değil. arada borsadan bahsedildi. 

Yazan: Viclli Baum Çeviren: Burhan Belge 

Evlin, kendine bakıyordu. Bakııının, adeta yüzü -
ne bir cisim gibi dokunduğunu hissediyordu. Evlin 
&illümsüyordu da ... Fakat bu gülümseme, baktıkça de

rinleşiyordu. 

Evlin, alay eder gibi: 
- Zaten bana, adresini de vermit değilsin, dedi ve 

Frank'ın elini yablıyarak avucunun içine üfledi: 
- Na sana, öpücük yerine budur, dedi. 
Ve daha Frank bu zarif ve çapkınca oktamanın mi

nasına intikal edemeden, Evlin arabaya binmifti. Ara
ba. birinci vitesten ikinciye, u sonra üçüncüye çıktı 
ve köşenin ortasında kayboldu. 

Evlin, tükür, ağlamamıştı. 
Frank, gırtlağının kuruduğunu hissetti. 
Tatlı, munis, zavallıcık sevgili Evlin! Ve Frank, 

böyle ince hissedebildiğinden dolayı memnun oldu, 

adeta iftihar duydu: 
Frank, kendi eıyaaını bir diğer taksiye kodurtarak, 

kendisi Evlin'in yanına binmitti. Arabaların ikisi de 
Grand Hotel'in önünde bekliyorlardı. 

Frank, cıgarasını saran genç tÔföre, ·•senlazar ga -
nna t" dedi. Ve arabaya bindi. Daha ıimdiye kadar bir 
tren kaçırdığı vaki değildi fakat her defasında, ista .. 
yona. trenin hareketine üç dakika kala vasıl olurdu. 

Garda, iki yere iki telgraf çekecek kadar vakit bul
du. 

Peronun üzeri, Şerburg'da Atlantik vapurlarına 
binecek tipik ve busu.al yolcularla dolu idi. Çeıit çefit 
amerikalılar, bir japon ailesi, Atlantiğin karıı yaka -
aındaki spor maçlarına ittirik edecekleri anlatılan 
birkaç ingiliz delikanlısı, Paris'ten Hollywood'a gi -

den bir ıinema yıldızı. Bu genç, plltin saçlı bir kadın 

Koıuşan memurlar ingilizce konuıuyordu. Tren kondoktürleri, fransızlara has sinirlilikle, 
Frank, gayet sakin, kalabalığın arasından ilerliye • - Haydi tamam 1 Kapıları kapatınız 1 dive seıleni-

rek: yıorlardı. 

- Allahaıamarladık Para, diye diifündU. Frank ayrılarak: 
Biletini gösterirken, biri kendine bakıyor gibi gel- - Allahaıamarladık Maryon, dedi. 

di. Dikkat etti, Maryon idi. Arkasından bir ses: 
Maryon, güzel kesilmit koyu lacivert bir entari giy- - Hangisi hangiıri, söylesene .• diyordu. 

mitti. Dinlenmit bir yüzü vardı. Gene sa:at on ikiye Bunu ititince, tam vagonuna binerken aklına garip 
kadar uyumuı gibi idi. bir fikir geldi. Arabaya binmiye hazırlanan birkaç ka-

Maryon, Frank'a gözünün ucuyla bakıyordu. Sanki dını töyle bir gözden geçirerek, içlerinde birini, gö -
o güne kadar tanıımamıılardı. • züne kestirdi. Bu, çehre züğürdü yaılıca bir kadındı. 

Saatine baktı. Daha bir buçuk dakikuı vardı. Der- Giyiniti İngiliz kadınları gibi idi. Frank hemen pp-
bal Maryon'a doğru yürüdü. Maryon, yolculara geçit kasını çıkardı ve kadıncaiıza trene binerken yardım 
vermiye mahsu'I olan paramklığın yanında duruyor - etti. Sonra, kendisi de vagona atlarken, döndü arka -
du. ıına baktı. 

- Allo Maryon 1 Maryon'un ağzı açık kalmıftı. Frank edepsiz edep-
- Allo Juju 1 ıiz sırıtınca, o da aynı ıekilde mukabele etti. 
- Ne itin var burada? Tren, hareket etti. 
- Ne itim olacak, seni alkııtamıya geldim. Frank, içinden: .. timdi Maryon, karım çirkindir di-
- Ne iyi ettin de seni bir kere daha gördüm. ye ıevinmiıtir" dedi. 
- Frank, ne kadar patavatsızsın t Niçin benimle ko- Bu küçük vaka, Frank'ın pek hoıuna gitmiıti. 

nuıuyoraun. Zaten az sonra, yemekli vagona giderken, o yardım 
- Ne demek istiyorsun. ettiği çehre züğürdü yaılıca kadına takdim de edildi. 
- Canım, karın amerikalı değil mi? O da bUtUn Bu suretle öğrendi ki, kadıncağız, Amerika'ya kon • 

amerikalılar gibi kıs-kanç değil mi? f eraMlar vernıiye giden pek tanınmıı bir ingiliz mu-
Frank ancak bu söz Uzer ine farkına vardı ki Mar - barriri imiı. 

yon kendisini karısı ile birlikte biliyordu. • Kadın zeki, konupnaıı da tatlı ve faydalı idi. 
Eliyle ufak bir hareket yap.tı ve Maryon'u taklit Frank, karısının kendilerini Berengaria'da bekle • 

ederek: diğini ve birlikte iyi arkadqlık edeceklerini söyledi. 
- Vay efendim vay! dedi. Yemekli vagon sıcak, neıeli ve prULtülU idi. Mü· 
- Frank, bak sana itiraf edeyim: karını dehıetli temadiyen insanın kulafına. 

merak etmittim. Uzaktan ve kimse görmeden, ıu se • - Allo Bill I 
nin kalbine bükmeden kadın kimdir, görmek istiyo - - Allo Bobl 
rum. - Allo Frank! 

Maryon bunu biraz da alay eder gibi ıöylilyor ve gibi sesler geliyordu. 
gözleri ile trene binenleri tetkik ediyordu. Hemen herke1 biribirini tanıyordu ve ortalıkta, 

Frank, kendini gülmekten menedemedi. Şu kadın- sanki memlekete varılmıı ıibi bir hava esiyordu. 
lar acaiptir, ve1aelAm. Bakın ıu Maryon'al Sat.hın P'raa,, Hqh Bennett vı Dan Webeten'e rut reldi. 
yedisinde 71ıtapndan kaltr.arak gelmit Perl kimdir. 1'cilı1 de Prank'm JLıomP.artlmuıına pldiler ve hep bir 

Dan, lngiltere'den bir şişe hakiki Highland Blaek 

Label (1) getirmişti. 
Saatn on birde, Evlin'den ayrılalı üç saat değil salt" 

ki bütün bir ebediyet geçmişti. Daha şimdiden, bık 
başka kıtanın üzerinde yaşıyordu. 

Blr defasında yalnız, o da, Hugh, Pari&'te'ki gec:• 

hayatına ait bir iki salçalı ve ağır kadın hiki.ye&i .O
latırken, Evlin'in hayali gözünün önüne geldi. Tadl 
bu sırada, sarı çiçekli tarlaların arasından geçiyor • 
lardı. 

Frank, dışarıya bakarak: 
- Avrupalı kadınlar sevişmesini bizimkilerden çok 

daha iyi biliyarlar, dedi. 
Kendini bir takım içtimai hikmetlerden bir 

kurtaramıyan ve haliyle biraz Babbitt'i (2) andıraı' 
Dan : ı, 1 

- Canım bizimkiler daha iffetli de ondan .. Aradr 
ki fark bundan ibaret, dedi ve; 

- Haydi bere kat 1 diyerek şişeyi pençereden dıtr. 
rı f11rlattı. 

Uçü bir arada, şişeyi ama da çabuk bitinniıterdil 
Şişe gitti, çiçekli tarlanın tam ortalarına düştü. 

Frank düşündü ki, Evlin, son derece makul hare • 
ket etmişti. Bu işi burada kesmek lazım, demiıti . .;ı 
hakikaten de her ıey, birdenbire bitmişti. Ne adr
ne mektup, ne aşıkane yalanlaır ne sıkıcı laflar! 

Çok güzel olan şeylerin, tekrara tahammülleri yo~ 
tur. 

Şöyle bir söze başladı: 

- Ben bir kere Bağdat'a gitmiştim. Dehşetli 
tehir. Tam beş sene, tekrar gideyim dedim. Döndi1 

ğümde ne buldum? Şarkın herhangi bir diier t 
ıibi. Soğan kokusu, bir de turistlere tevcih edilen 
banca kurıunu. İnsan, bir gittiği yere, bir daha dCSll 
memelidir. 

cıı Vlakt markaaı 
12>. Dar ll'Srilllll blr roman Upl 
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Ankara futbol birinciliği 
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müsabakaları dün başladı 
... ..... ... . ....................................................................... ............. 

Harp Okulu İdman Y'urdu 
Kırıkkale'yi 6-1 mağlOp etti 
~nkaragücü 5 - Maskespor 3 
Gençlerbirliğİ 2 - Demirspor l 

btln hkara futbolu birinciliği maçla
l'ına ba,lıuııldı. 19 Mayıs stadyomu bu 
lntinuebetle epice kalabalıJc toplamıııtı. 

Birinci mUsabaka, Harp okulu - Kırı~
kalegUcü arasında idi. Bu maçta, ckserısi 
futbola yeni başlamııı hissini veren Kırık· 
kaıegtıcU birinci devrenin son daklkaları
lla kada~ J-larblycrı:n baskınına dayanabil
di, Ve ı _ o mağlOp olarak ikinci de\.Teye 
b&fl&dı. 

İkinci devrede UçUncü dakikada. bir 
Perıaıtı fırsatı kaçıran Harbiyeliler hU • 
etımlarını sıklnştırd:lar ve gol sayısını 1-

klle§Urdller. 
Bu gole Kırıkkaleliler de penaltıd~ ka· 

sandıkları bir sayı ile cevap verdılerse 
de, devre nerdlkçe Harbiyelilerin tazyiki 
arttı ve blribirinl takip eden gollerle maç 
l - 6 Kırıkkale aleyhine bitti. 

Cemalettin Kankırmızı'nın dllnkU ha -
kemliği fena değildi. 

Ankaragücü - M a•ke•por 
Bu sene birincilik mllsabakalanna ye

lli elemanlarla dahil olan bu iki takımın 
:maçı ııeyircller tara!ındnn alrı.ka ile karşı
landı. Oyun alkı"lar ve yll§a 11eslerl ara • 
•ında çok seri bıı.şladı. 

Birinci devrede AnkaragUcl\nün topa 
daha çok hakim olduğu gbrUldü. Fakat 1· 
ki Jç mUhaclmln tecrübesizliği yUzllndr.n 
gol çıkmıyordu. Nihayet yirminci daklkli· 
da birinci goller•ni atan gUclUler sa.hadıuı 
O - ı ayrıldılar. 

İkinci devreye gUçlUler daha canlı ba§· 
ladılar. Bunun neticesi olarak beşinci da
kikada ikinci ve hemen bir dakika sonra 
da tlçUncU gollerini yapmağa muvaffak 
oldular. 

Ma.skespor takımında ufak bir değişik· 
t ile yaparak bu sene Eskişehır Dcmlrspor
da.n nakleden 11ağ haf Nacl'yi Jçe aldılar. 
>'akat hakem bJ sırada :Maııkeli bir oyun
euY\ô aert hareı<etierlndcn dolayı oyundan 
cık ardı. 

On kişi kalan Maske takımı, buna rağ
lhen hücuma geçerek onuncu dakikada 
Orta, muhıı.cimlerlnin ayağlyle birinci, 20 
i nci dakikada ikinci ve 25 !ncl dakikada 
~aci'nin ayağlyle UçlincU gollerini attı
lar. 

Hakem bu esnada gene sert hareketıe-
1'1nden dolayı gilçlU bir oyuncuyu da maç
tan çıkardı. 

Oyun zevkli ve heyecanlı bir safha al
dı. Gtiç!Ulerln Maskelilere nazaran daha 
canıı oynamaları maçın se;>Tinl onlar le· 
hine çevirdi ve 28 inci dakikada bir ser
beıst vuruşla dllrdilncll gollı kazanan 
stlçlUler, son dakikalarda b!'şlncl sayıla
rını da kayda muvaffak oldular. 

liakem aon dakikalarda gene sert ve 
lUzumııuz B.Mbt hallerinden dolayı Naci
:tt de oyundan dışarı çıkardı. 

Sait Atakol'un hakemliği · de fena de
lildi. 

Dernir•por - Gençlerbirliği 
't Günün en mühim ve beklenilen mnc;ı, 
ıtı1lrkıye şampiyonu Genc;lcrblrllği ile De

~ııııorun karşılaşması idi. 
u maç, meraklıları tatmin edecek bir 

~~ellikle cereyan etti. Gençlerbirliğl ll· 
Cb:uıcu dakikada. kUc;lik Ali'nln ayağlyle 
ırıncı a 

111 l!ayısını yaptıktan sonra. oyun 

11 ııbeten hakim olarak Demlrspor kale • 
k:e :taman znmnn tehlikeler ynrattı. Fa· 
l'~ı ellerine fırsat geçen mUhacimlerin a
tar arını lyt kullanamamalnn bu fırsat -
kı~ kaç hıyordıı. Neteklm dokuzuncu da
tin llda Keşfi bir penaltıyı kalecinin elle· 

e attı. 
Sırını Co)( c devrede Demirsporun akınları 
l:>e •errl'k ve neticeye mUı-sıdr değildi. 

Ge\'reın~rspor günün ilk ve son sayısını 
lı:orıı nın neticesine bir dakika kala bir 

er atııından sonra yaptı. · 

tk• . ikinci devre 
tbrıu~ı ncı dev,"t oe Denıirııpor takımında 
Ctııçı nı ııoı ıı.;e, ~alih ıınntrhafa geçtiler. 
l'erler~rbırıı~ı de sağ iç ve santrforun 

Oyu nı ıJrı;ııHırmı~ti. 
lı:ınıiy ~ &"ene bariz şeklide Gençlerin hA· 
"t ~ı~ alt•na girdi ve 4 !ineli dakikada 

Su ÖMı>r ikinci gvlU yaptı. 
""U goıd~n • 1 .. .. , dara rını a, oyunu daha z ya ... !' 
••tnan ~Ya knc;ıı 'Hı Gen<'ler, Demlrspıırun 
lı:ır•ralc 11 

':lun iıtKl~nf eden hücumlarır.ı 
lfake ııahadan 1-2 galip ayrıldılar. 

nı F'aık Gllkav iyi idi. 

I>unk Maçlara bir bakıı 
1111\laz.aı .u maçlarda göze çarpan ıeyler 

'l!Utu11 • 
'l'erbı.. takımlar vaziyetlerini Beden 
b,k .reaı um 

11 taıı um mUdllrJUğUnün son milııa· 
1'Uııuy0rı matına uydurmağa çalı§mış gö· 
l'ı.ıı-du dardı. .Meseltı, Harp okulu idman 
~"<lıı. ea-erıi kalecisi Bedı·i'yl oynatmı
bıı Yıl it' ~DkaragllcUnde de tstanbul"dan 
1tteırıı11, e en bir kaç oyuncu takıma gire • 

l:!u rdı. 
b il& lllUk ~irap O.bil, Maıskesponın Esklgehlr 
ıu~•i 0

:dan naklen gelen Naci ile, mü· 
~•ız •droııuna dahil olmıyan Ademi t l<ırı~larak oynattıtı .söylenllmekte· 

'e. bıı1•1ta aleg1lcünün de keza bu sene İs· 
t... ıı~setırtllen Haydan bu talima-

İlıa O)'Uattıtı rivayet olunmakta-

.... ~arda bam yeni ele.m&D· 

Ankara futbol birinciliği puvan cetveli 

===========================================~ 
tar g!SrüldUğünU l'Ukarda kııydetmi§tlk. 
MeselA., Deminıpor, Eskleehir'den İsken 
der ve Celi.il, bqka mahallerden sol açık 
Tarık ve kaleci Saiml ve Trabzon idman 
gUcUnden Halisi, talimat hükümleri dai
resinde takıma mal etml§ bulunmaktadır. 

Harp okulu ve Gençlerbirliğinde yeni 
çehreler görünmektedir. 

Gene dllnkU maçlarda gördliğllmUz nok
talardan birisi de bazı oyuncuların sert 
hareketleri ve kasdi favulleridir. Hakem
lerimiz bunlara mllsamaha glSstermlyerek 
dUnkU maçların nezahetıerlni muhafaza et 
mişlerdlr. Alakalıların bu hususta gös -
terdikleri titizliği tamaınlyle yerinde bu· 
hır ve gençlerimize itidal ve iyi oyunlar 
tavsiye ederiz. 

Harp tüfeğiyle ahş 
müsabakası bitti 

DUn ve evclkl gtln Ankara atıg poligo
nunda harp tüfeğiyle yapılmakta olan mil 
sabaka nlhayetıenmiıtlr. 

Müsabaka neticesinde : 
Nuri Vural 53 puvanla birinci, Sabih 

İncediken 53 puvanla ikinci, HUııeytn öz
kan 50 puvanla liçilncU gelmlışlcrdlr. 

Elazığ' da bisiklet seri 
yanılarmtn ikincisi yaplldı 

lstanbul'daki maçlar Elazığ, 21 (Hususi) - Elazığ'da 
İstanbul, 2ı a.a. _ Bugün İstanbul'da bisiklet seri yarışlarının ikincisi bu
muhtelif kulllpler arasında maçlar yapıl- gün Elazığ - Malatya şosası üzerin -
nnştır. Bu maçlann neticeleri §udur : de Yolçatı'ya kadar gidip gelme 50 

Fenerbahçe - Altuntuğ'a 5 - 4, Galata- kilometrelik bir mesaf c üzerinde ya· 
saray - Taksim sençler lrulUbtine 7 - O, ld y b • · T .. · · ı 'k 
Beşlktaı - Beyotıu·na 8 - O salip gelmff- pı .. ı •. arııınS . ırıncı ıgı.~ı genç ı. 
terdir. k ulubUnden Uleyman G urocak bır 

İııtanbtılspor - Vefa 1 • l, Beykoz • su-J saa t 52 dakika ile kazanmıf, Hüseyin 
Jeymaniye 2 - 2 berabere kalmıDlardır. Yavaş ikinci, O rhan üçüncü olmuştur. 

Arjantin' deki 
son hôdiseler 

ve-

Alman gazetelerinin 

yaptıkları tefsirler 
Berlin, 21 a.L - BUtUn &'azeteler, Al -

manya'nın Arjantin bUyUk elçi11l M. Von 
Thelmann aleyhine mebus TRborda tara
fından yapılan neıri;>•atıa meııgul olmak -

tadır. 

Völklscher Beobachter gazeteııl ııöyle 

yazıyor : 
•'Mebus Taborda. M. Thelmann·nın Ar

jantfn'dekl 8 senelik faaliyetiyle çok mem
nuniyet verici bir hale getırilmlı olan 
Alman - Arjantin münasebetlerini zehir -
ıemek istiyor. Arjantin, nılll i gıınırunda:ı 

feragat etmek lstlyecelc midir?., 
Berliner Börsen Zeltung ııunu yazıyor : 
"Bu komedyanın rejisörlerini tanımak 

gUç değildir. Taborda'nın gazetesi olan 
Critlca'nın amerikan doları ile l!atın alın
mış olduğunu herkes biliyor. 

Alman bllylik elçlııl Von Thelmann em
sali geçmemie bir taarruza hedef tutulu -
yor. K endi11inl, Arjantin"ln emniyetini teh. 
likeye koyan karıı,nklıkların bqlıca Amili 
olarak gösteriyorlar. Ruzvelt'ln bu adam
ları. Belmonte işinde olduğu gibi bu işte 
de iddialarını isbat lmkt\nını bulamıya • 
caklardır. Arjantin hllk llmetlnln bu ma -
sallara aldırmadan müsaade etmekte ol -
ması hayret edilecek ıeydlr. Şayet Ar • 
jantin'in hUkOmranlık hakları artık bir 
kı)·met ifade etmiyorsa ve Arjantin hü -
kllmetl başkalarını bu haklara riayet et -
tirmlye artık muktedir bulunmuyorsa bu 
keyfiyet, iki memleket arMındakl mllna -
sebetler üzerinde tesir yapmaktan geri 
kalmıyacaktır • ., 

Valdilia'da 21 alman 
mevkul tutuluyor 

santıago, 21 a.a. - 27 alman Valdifla~ 

da hAIA mevkuf tutulmaktadır. Müdafaa 
avukatlarının tahliye talebi, sorgu ha -
kimi Newes tarafından reddedilmiştir. 
Sorgu hakimi, mucip sebepler ltıyihasında 
alman aleyhtarı gazetelerin iddialarına is
tinat etmektedir. M eselA. bu gazetelerde 
Nasyonal • Sosyalist partisinin mıntaka 
teşkllfltının aııkerlettirllmlı olduğu ve 
partinin beynelmilel siyasi gayeler takip 
ettifl iddia edilmektedir. 

Bununla beraber hakim Newes parti 
merkezinde •illh ve Unlforma bulmadı -
tını söylemekte ve ancak nqredilmiye -
eek olu sizli buı veaalldD ele sec1rildl· 
j1Di iddia .,Semektedlr. 

İngiliz hava 
kuvetlerinin 
faaliyetleri 

Londra, 21 a.a. - Hava Mareşali 
A ndrews söylediği bir nutukta hava 
defi toplariyle hava kuve.tleri avcı 
servisinin ltt>ntrolü altındaki müda • 
faanın 300 ingiliz tayyaresi ziyaına 
mukabil binden fazla düşman tayya
resi tahrip ettiğini bildirmiştir. G ün
düz avcıları, ekserisi gerek düşman 
toprakları, gerekse Manş denizi üze
rinde düşürülmüş Messerschmidt'ler 
olmak üzere, 636 düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Bombardıman servi
sine gelince, M. A ndrews şöyle de -
miştir: 

"- lngiltere'nin askeri hedeflere 
yaptığı gece bombardımanları daha 
şimdiden büyük bir ölçüde olmakla 
beraber yakında ezici bir kudrette 
olacaktır," 

Harbin başındanberi sahil servi -
sine ait tayyareler 700 deniz birli -
ğine ve iaşe gemisine taarruz etmiş
lerdir. Son aylarda bomba ve torpil
lerle batırılan veya ağır hasara uğ -
ratı lan iaşe ve petrol gem ilerinin 
m ecmu tonilatosu 240 bindir . 

Grip mikrobu 
keşfedildi 

Kap, 21 a.a. - Kap tıbbi araştırma ens
tltliııU cnflilem:a veya grlpin mikrobunu 
bulmuştur, Bu ke!!lf dünyada ilk defa ola
rak vaki olmaktadır. Araştırma, 1918 de 
bUtlln dünyayı saran hastalığın tekerrürü 
ihtimaline blnacn mUdnfaa dt\iresl tara -
tından vuku bulan hıısust mliracaat Uze • 
rlne yapılmıştır. Direktör Cluver ŞU be -
yanatta bıılunmuııtur : 

- Enflllen:..a mikrobunun bulunduğU 
geçmişte bir kaç kerre iddia edilmişse de 
bu iddialar ııabit. olmamıştır. Fakat ılm· 
di hakiki mikrobu teıhls ettiğimizden kati 
surette eminiz. Bu keşfi mllteakip hn:r.ır -
!anacak olan aıının tamamen muvaffak 
olacağını lımit ediyonız. Harp dolayısi>·le 
zuhur edebilecek enflüenza hastalığının 
tedavisi için teıkilAt yapılmaktadır. V e 
bu tegkll!t ııUratıe inkieaf edebilecektir. 
~Uhlm miktarda qı yapılması mUmkün 
ıae de qının ne kadar müddet mUesırir o
lacatı keıstlrtlememektedtr. Hutalıfın zu
hunı takdirinde qımn bir b4: ay fuıll 
ile tekrarı icap edeceti umıedilmektedir. 

..,. ••...........••......................• . ~ 

~ RESMİ TEBLİGLER : 
._, ..................................... rt 

1 ngiltere üzerinde 
Londra ı 21 a.a. - Hava ve dahili emni

yet nezaretlerinin tebliii ı 

Dün gece dıiemanın İngiltere üzerindeki 
hava faaliyeti ufak ölçüde olmuştur. lngil. 
terenin cenubunda ve şarkında bazı nokta
lara bombalar atılmıştır. Bombalar bazı 

hasarlar yapıını~tır. Az miktarda da insanca 
zayiat vardır • 
Bir düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Şimal denizindeki harekat 
Londra, 21 a.a. - Bahriye nezaretinin 

tebliği : 
Şimal denizinde, düşman hücum botta

n kafilelerimize muvaffaklyctsiz taarruz
lar yapmııtır. 

İki hücum botu mühim hasara uğratıl
mııı ve deniz himaye gemilerimiz tarafın
dan pUskUrtulmU~tür. 

lstanbu l' da v · l . me sım aonunun ge mesı ve havaların ,,. . l . .. • /" l d .. s ... rın emesı uzenM 
Hiç bir ingillz gemisinde hasar veya 

zayiat yoktur. 

say ıye er en şehre goç başlamıştır. Bu yüıuJ-n bani" .. t h l 
l. ·ı d b ... ıyo en a aımıı H 

P aı ar a oşalmıştır. Resmimiz , lstanbul'un m-ıh l •. 1 d . . . . ... ur p aı arın an 
blrısının bof halini göster iyor. 

Libya' da askeri vaziyet 
Kahire: 21 a.a. - Ortaşark umumi ka -

rarıihının tebliği ı 

Tobruk'ta İngiliz hattı dı,ında müteaddit 
düşman birliklerine mitralyöz ve havan to
pu ile tesirli bir taarruz yapılmıştır. Bunun 
haricinde cumartesi ıünü nisbeten sükü -
netle ıeçmiıtir. 

Hudut mıntıkasında kaydedilecek 
yoktur. 

Sovyet resmi tebliği 
Mosko\a, 21 a.a. - SOV)'et istihbarat büro

sunun 20 eylül tarihli akıam tebliği: 
20 eylül ırilnU kıt.ıılarımız bütün cephede 

ve bllhas.~a J<lyct civarında dUsmann knrvı 
ılddcUe harbetmlslerdlr. 

Tayyare kuvctlerlmlz dUsmanın zırhlı, ııl· 

:vade \"e toııcu kıtnlarına darbekr lndlrmls, 
tayyare me>danlarındakl tayyare kuvetlerlnl 
bombalamıı, k6prUlerl tahrip ctmlıllr. 

18 eylül ııUnQ hava muharebelerinde 16 
alman tayyaresi dUıUrOlmilstUr. Dizim zayıa. 
umız 14 ta:vyaredlr. 

Bir ıremlmlz Barentz denizinde bQyük bir 
alınan nakliye ıremlslnl batırmııtır. lstanbul'Ja ıarkıcılar imtihan edilerek kendilerine ehliyetname -

kt d' R · • ve,_.. • •• me e ır. esmımız, esnaf cemiyetleri binasında bir heyet ön.. .ı 
· 'h · unue 

Moskova ı 21 a.a. - Sovyet istihbarat ımtı an veren bır kadın hanendeyi gösteriyor. 
bürosunun bu sabahki tebliği : 

21 eylülde kıtalarımız biıtiın cephe boyun t 

ca düşmana karsı muhar~be etmiı;lerdir. 

Muharebeler bilhassa Kiefin altında olmuş
tur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin: 21 a.a. - Alman orduları ba:i ku -

mandanlığının tebliği ı 

Şark cephesinin cenup cenahında alman 1 
kıtaları Azak denizine varmışlardır. Bu 
muvaffalciyet bilhaaaa bir piyade tümeni
nin kahramanca hareketi sayc•inde elde edil 
miştir. Bu tümen taarruzun başlangıcında 
en riıç ııartlar altında aşağı Dnieper'i Ker
son'un 60 kilometre şimali şarkisinde bulu 
nan Berislav civarından zorlamış ve bütün 
şiddetli mukabil taarruzlara rağmen mev -
zil erini muhafaza etmişi i. 

• 

K ief'in şarkında ve cenubu §arkisinde 
çevrilmiş olan düşmanın imhasına devam 
olunmaktadır. Garptcn Kief'e girmiş olan 
alman teşekkülleri şark istikametinde Dni
eper'i geçerek Desna tarafında şimalden 
taarruz eden alman kuvetleriyle birleşmiş
lerdir. Düşmanın yaptığı şiddetli yarma 
teşebbiis}eri akim kalmıştır. Esir ve rani -
met mıktarı saatten saate artmaktadır. 

lstanbul'da A libey k öyünde bir hayvan sergisi açılmııtır. Davetliler. 
. mükafat kazanan cins bir boi a hakkında izahat alırlarken • 

Alman harp filosu birlikleri mayn baraj
larını kuvetlendirerek ve Baltık adalarına 
karııı yapılmakta olan hareketleri himaye 
ederek Finliin.diya körfezinin derinlikleri
ne kadar girmişlerdir. 
Kırım'ın ~imali garbisinde alman hava 

kuvetleri bir devriye gemisini, bir topçe -
keri ve ceman 10 bin tonilitoluk üç iaşe 

gemisini batırmışlardır. Bir sovyet destro
yerine de bomba düşmüı;tür. 

İngiltereye karşı muharebede, mühim al
man savaş t ayyare teşekkülleri dıin gece 
Southampton limanı tesisatını ve iaşe fab· 
rikalarını ağır ve en ağır çapta bombalarla 
dövmüşlerdir. Antrepolar, doklar ve askeri 
tesisat bomba isabetleriyle hasara uğra -
mıştır. Birçok mühim yangınlar görUlmüş
tür. 
Başka savaş tayyareleri şarki lnriltere 

de tayyare meydanlarına ve liman tesisatı
na taarruz etmiıl er ve The "'ash'm şima -
!in.de 4000 tonilatoluk bir ticaret gemisini 
batırmışlardır. Diğer büyük bir ticaret ge
misi de hasara uğramıştır. 
Manı mıntakasında, İngiliz hava kuvet -

!eri dün boşuna yaptıkları bir taarruz te • 
şebbüsünde 39 tayyare kaybetmişlerdir. 

Bunlardan 35 ini av tayyarelerimiz ve dör
dünü de bahriye topcumuz düşürmüştür. 2 
alman tayyaresi kayıptır. 
Şimali Afrikada, alman savaş tayyareleri 

Tobruk civarın.da bir ingili:ı: konak yerini 
t ahrip etmişlerdir. 

Dün gece düşman tayyareleri Almanya -
nın şimalinde ve şimali ıarbisinde uçmuş 
!ardır. Münferit tayyareler Berlin'e ka -
dar gelmişlerdir. İkametgah mahallelerin
de bazı hasarlar olmuştur. Bu hasarlar o -
kadar büyük değildir. Gece avcıları ve tay
yare defi topçusu üç İngiliz bomba tayya-

resini düşürmuştür. 

Alman fevkalôde tebliği 
Berlln. 21 a.a. - Alman orduları baıku· 

mandanlıtı atatıdakl ıevkaltdt teblltl net· 
ret.mittir: 

Kfyefln sarkında dt\'&m etmekte olan im
ha muharebesinde maretal von Retchenau 
ordulan ve • ener&l Yon Xlellt ile ıeıteraı 

Hür Fransızların 
harp gayretleri 

ı.ondra, 21 a.a. - Dally Telegraph ga
zetesinin Singapur muhabirine gbre, U:ı:ak· 
ıııı.rktaki hür fransız delegesi M. charles 
Baron ııu bcyanalta bulunnıuııtur : 

- Halen hUr frnnsız kuvetlcrl ateş hat
tında 55.000 a11kcrle 30 harp gemisiyle. 
fransız ticaret filosunun 1/3 U ile ve 1000 
tayyare ile temsil edilmektedir. Brazza -
ville'de bir milyon kiııllik bir ordu hazır
lanmaktadır. 

Gudelnan'ın zırhlı orduları CC\ rllmlı bulu· 
nnn dUtmnn ku\'ctlcrlnln mühim kısımlarını 

imha C<lerl'k ılmdbe kadar 150 binden fazla 
estr \'C 151 tank, 60".l top vemunzzam mlk· 
tarda dlC:er harp malzemesi almi.ilardır. Geri 
knhın dUıman tcıckkUIJerlnln imhası devam 
etmekıcdlr. 

Yeniden cok miktarda harp esiri ve mu· 
ıızzam harp ı:analml alınması bcklenbor. 

*** 
Bcrlln, 21 a.a. - Alman ordulan Başku

mandanlıt:ının fovkıılftde tebliği: 
Kıırıı, hava vc dl'nlz ku\·etlcrlmlzln 6rnek 

olacak işblrlıfti llc mühim bir muvaffakıyet 
dalın elde cdllmlstlr. Osct adasının mt'rkezl 
olan Arenburg &ehrl kati bir baskın hare
keli ile ele gcclrllm!ştır. Moon \'e Ösel ada
ları elimizdedir. ösel'de bulunan Jru,·etleıin 
;ralnız ba1..ı dafınık kısımlan, adanın garp 
kısmında henüz ele ııeclrllmem!ş bulunmak-
tadır. Bunların imhası yakındır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 21 ıuı. - haban orduları umuml 

karnreahının 474 numaralı tcbllA'I: 
20 p·ıuı ırccesl hava tcıekküllerlmlz Mal· 

ıa'da aUımanın eheml)r.tll ha\'a meydanları
nı bombardıman r.tmlıllr. 

Şimali Arrlka knra reı•hf'll?rlnılc torcu ta
allyetl olmuştur. B.ırdl:ı. mıntakasındn dert 
bataryalıırımız bir düşman tayyaresini alev
ler lı.:lııdc dUıürmUştUr. 

Sollum'un cenubu şarkislnde tayyarele
~lz . İngilizlerin aııkert otomobillerini 
mtiessır surette mitralyöz ateılne tut _ 
muşlardır. 

D~man yeniden Trablus ıehrl Uzerine 
bir hava akını yapmııtır. 

Şarkt A!rika'da., ileri hatlarda kare 1 k 
lı faaliyetler. olmuıtur. Akdeııizde m~: 
rebe gemllenmlzden biri bir ill&'lUz bonı
bardım&ll tanare11nı dllfUnnU,ttlr. 

Siyam her an kendisini 
harbe sürükliyecek bir 

ihtilaf (ıkmasından (ekiniyor 
Bangkok, 21 a.a. - Siyam başvekili 

Mareıal Luang Plbul Songgram dün ak • 
ıılm radyo ile Sb•am milletine hitap ede • 
rek ezctimle ıöyle demlıtır : 

- Vaziyet gittikçe gerglnle~mektedlr. 
Siyam'ı harbe sUrükllyeb!lecek lhtilflf her 
an patlak verebilir. Bu vaziyet karıısında 
vazifeniz hUktimetln slywıetine ve talima
tına sıkı bir surette riayet etmektir. sıa 
hiç kimsenin tarafını iltizam etmemel!si. 
nfz. Bunun aksine hareket ettltinlz tak • 
dirde harp tehlikesine ,manız kalacaksı • 
nız ve bundan bizzat alz mesuı olacaksı • 
nız. O zaman ben ve hllkUmetim memıe-
kelln emniyetini teminat altına 1 caktır. 8 amıya. 

Hiç bir hAdlııe zuhur etmedikçe mUm • 
kUn oldutu kadar sıkı bir bitaraflık 
ha!aza ediniz . mu-

_, •......... .......• ..... ..•........• 
: .. .. '-. 

\ KU(UK DIŞ HABERLER i 
•· ·····•··· ···•·· ·· ······ ~ ••••••••••• 

Ncvyork: 21 a.a. - Amerika d l 
M R ev et reisi 

. uzvelt hafta tatilini re ir .. 
Hydepark'a ıelmiştir. ~ mele uzere 

Madrid: 21 aa L " 
olan İspanya'n · ·A- .ızbon"dan gelmekte 

ın merıka el · · M c 
denos Mad ' d'" . çısı . ar -
• . rı ın cıvarında bulunan Bara -
Jas a tayya ·ı re ı e varmıştır. 

Vaşington· 21 . 
H . · a.a. - Harıciye nazırı ıt. 

ull ıle Paragu 1 .. . ay e Çtsı bugün bir anlaşma 
ımzalanıışlard B 

ır. u anlaşmaya gore Para. 
g~ay ~ilkGmeti Birleşik Amerika devleti -
nın kıralama "d·· ve o unç verme programma 
dahil olacaktır. 

Meksico: 21 a.a. - Meksika hariciye na
zırı M. Ezequies Arjantin, Berezilya ve 
Amerika Birleılk devletlerinin hariciye 
nazırlarına birer telgraf çekerek Ekuatör 
ile Peru arasındaki ihtillfa amerikalr mee
leketlerin müıterekea müdahalesini iste • 
miıtir. 
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Yeni çıktı 
D.D. 70llan Ankara vezneıstndcn 

(390) kUnıt mukabWnde alab1l1rler. satır 

Nalbat tııcaRt 
Bir kanunu en iyı, kolay ve doğru anlı· Racb'om llmbuı bll)'111t 

m ak hlikümlerinin tatbikattaki t ezahlirlc- Radyom lAmbuı kUcllk 
Bakır kazan 

r ini, aellhiyettar mercilerin kararlarında Bıı 

1 
1 
1 
1 
a 
1 
7 
l 
6 
3 

8 - Ekltltm• 2.10. 941 tarlhlnd• ııereem
tı: aünl1 ıaat 16 da Ankarada D. D. 10ııan 
:rol dalreelnde toplanacak merkez blrlncl lı:o • 
mllyonunca yapılacaktır. 

kır maıraba 
ıörmelı:le kabildir işte. Demirel klirUtQ 

" - Eksiltmeye girebilmek 1clıı l.stelı:ttıe • 
rln tekuı mektuplarb'le birlikte autıda ya
zılı Unılnat ve vesıılkl aynı cUn aaat (115) e 
kadar koml.sYon retsll{:lne vermeleri lAzım
dır: 

TÜRK KAMUNU MEDENİSİ 
.Adi demir knryola 
Kerpeten 
S:ıpsız c:cktc 

(GSll)" 

1 
167:>3 

Linyit kömürü alınacak 

a) (151:50) liralık muvakkat teminat 
b) !?4!JO ıııyılı kanunun tayin cltl~I vesika

larla bu ise mahsuı otmnk Uzere MUnııkalft.t 

Veklllellnden alınmıı ehliyet vesikası, ehliyet Anknra Lv. A. Sa. At. Ko. dan: 
Paz:ırlıklıı 100 ton lln)'lt kömürtl 1atın alı- vcslkıısı ıcın lhale t.ılrlhlnden en az 1eklz gUn 

H. Halis Sungur tarafından bu esas göz

önlinde tutularak tertip edilmiştir. Her 

madde haıılyelidir. Ve her esaslı hüküm 
t emyiz mahkemesi, Devlet ıOrası ve İsviç

r e Federal mahkemesi kararlan, Adliye 
nııcııktır. Bcheı tonunun 

.Vekaleti tamimleri ve diğer lüzumlu izah- lS3:? kuruı olup lhnlC'sl 
l arla aydınlatrlmııtır. Kitapta ayrıca meri· ı:ilnU snat 1'> dııdır. 

muhammen fiyatı evel bir tııtlıla ile MUnııkalllt Vekllletlne mü· 
2."l. 9. 941 ı>erıembe racaat olunması. (6531) 1G566 

,.et kanunu; Vilayet. vesayet ve miras ni- Taliplerin 523 liralık katı 
camnameıi ve bunlarla ilgili hususi kanun- birlikte Ko. nıı mllrnC"llatlnn. 

U d 9!JrUleblllr. (f.ss6) 

temlnatıartyle 

Evsafı komi& • 
16840 

Hava kompresörü alınacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 
Muhammen bedeli (5900) lira olan bir a

det hava kompresörü 17. 10. ~1 cuma gü-

lar ve eski hilklimler vardır. >on n n • 

Hfi.kimlere, evukaUara, talebelere, diğer 

hukuk mlineteııiplerine ve bu ana kanun 
müvacehcılndcki hak ve borçlarını bilmek 

istiycn her kese tavsiye olunur. 
400 büyük sayfa fiyatı 800 ktıruş Tasra 

ıipari~lerinc posta Ucrcti 

racaat yeri Ankara posta 

Te birinci lcra dairesi. 

zam edilir. Mü

kutusu No: 143 

ANKARA Lv. AMlRLIGl 

Marangozluk i!leri 
Hanı Akadem1ııl Sa. AL Ko. ııaıkıınlıtın • 

dan: 
1 - Akademiye alt ~ardrop, dolap, mnsa 

ve u.ndalye clllsı yaptırııacııktır. Mıılzcnıe 

n ıartna!IM! her ~Un 2 numaralı kı~Iada ~ö
rQlebUlr. lateklllerln CAnkaya malmUdUrlUf:U· 
ııe :ratıracaklan 27 llra, 60 kuruşluk murnk
lı:at tmılnıı.t m&kbuı:Jarlyle blrllkte :?5. o. 041 
l>Ulembe stınU aııat 1~ te Xo. nıı. mürncııat

lan. 670:5) lGC79 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığmdanı 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye
tiıtirilmek Uzere iki tabiiye, Uç fizik, dört 
kimya, altı riyaziye bir fransızca, iki ingi

lizce, iki almanca olmak üzere ccman 20 ta
lebe almacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni ye

tiıtirilecckler Ankara Dil, Tarih ve Coğ
rafya fakültesine ve diğerleri İstanbul fa. 
kiiltelcrinde Harp Okulu talebesi olarak 
7etiıeceklerdir. 

8 - Kabul ıartlarr 

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

B) lıteklilerin branılarına göre yabancı 

dil ve fen bilgileri iyi derecede olmak. 

4 - İltcklılerin seçilmek suretiyle alına· 
calı: talebeler fakültelerin 941-942 tedrisa
tına iştiri.k edeceklerdir. 

5 - Kayıt ve kabul gUnleri 1 Teırinievcl 
941 de sona erecektir. Bu tarihlerden son

raki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

6 - İsteklilerin evrak ve vesaiki ile 
Harp Okulu komutanlığına derhal müraca· 
.tıarı. (6707) 16700 

2 masa yaptırılacak 
Hanı Akademi.si sa. Al. Xo. dan: 
ı - Akademi lhtıyacı lcln me\'cut nümu

neıl ıekll ve cvantında )lnnt lkt ııdct yazı 
maktneal mıua11 yaptırılacıı.ktır, NUmuneıılnl 

c llrmek lsUycn terin her ı;11n ve lstcklllerln 
C&nkaya malmUdUrlU~Une yııtırııcaklıırı 10 
llra 70 kurusluk muvakkat tcmlnııt mııkbuz
larlyle birlikte 24. O. 1041 ca!'lambıı. (:UnU ıııı· 

a t 15 tc iki numaralı kıılada komısronumu
aa mUrac:flntınn. 

2 - Sekıcn Uc a:ıntımetrc ıs:ınrolu bir adet 
bUyUk :yazı makinesi alınacaktır, lsteklllerın 

24. 9. 941 caraıımba ı:UnU aant 14 te Ko. nıı. 

ınUracaatlıın. CG789) 167:?2 

Kunı ot alınacak 
Ankara LV. A. Sa. Al. Ko. dıın: 
ı - Acık eks lt.ıne ile 7"..S,ıuq kilo kuru ot 

satın alınacaktır. Teli parasız verilmek ıar

Uyte Ankanı. lıtaıyonunda \'nı:onda tc.qllm be· 
her kilosunun muhammen tlyatı 6 kurus olup 
:muhammen bedeli 43704 nra ve ilk temlnııtı 
S2SO liradır. B.rllklere teslim muhıımmcn ti· 
yatı 7 kuruı olup muhammen bedeli 50'J ll· 
radır ve llk teminatı 3SOO llrndır. lhıılcsl 

1. 10. 041 ııalı ı:UnU Raat 10 d:ıdır. Tallplçrın 
muayyen ı:Un ve saatte Ko. na müracaatları. 
Şartname ve e\aatı Ko. da her gUn ııortilc· 

blllr. (6730) 16748 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv A. Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Acık eksiltme ile 7GS.210 kUo kuru ot 

satın alınacaktır. Ankara'dn vagonda teslim 
tc.ı uarasız verilmek ı:ırt.1) le beher kilosunun 
muhammen tl)'nU 6 kuruı olup muıuımmen 

bedeli 4519!1 lira ve ilk teminatı 3458 liradır. 
Birliklere teslim muhammen fiyatı 7 kuruı 

olup muh mmcn bedeli 53777 lira \'C llk te
minatı 8'lS3 liradır. ihalesi 7. 10. on salı cU· 
nw saat 11 dedir. Taliplerin mua)')'cn ı:Un ve 
•"altc Ko. na mUracantlnn. Şartnamesi \'C 

evıatı Ko. da her ı:Un ı:orUlcblllr. 
CG731) 16749 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv. A. Sn Al. Ko. dan: 
Acık cl<slllme ile 9S2 200 kilo kuru ot satın 

alınacaktır. Teli parasız verllmek ınrtl»le An· 
karıı. utasyonunda vu:onda teslim beher ki· 
ıosunun muhammen tıyatı altı kurus olup mu
hammen bedeli 5 :'132 llrıı. ve ilk teminatı da 
4 197 liradır. 

B:.rUklere tc ıım beher klloJunun muhıım· 
men tıy tı 7 kuruı olup muhammen 
6S7M lira ve ilk teminatı 4658 ııradır. 

bedeli 

ihalesi 7. 10 941 saıı ı:unu saat 16 tcdlr. 
Tnl.plerln muancn ı:Un ve ıantte Ko. na 

müraeantıan. Euat ve urtnamesl her ı:ün 
l:o. da ~orülUr. 

(6732) 16750 

Muhtelif malzeme satılacak 
Ankara Lv A. Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Artırma JUrctlyle aaaC::ıda clna ve 

mlktan yazılı 17 kalem malzeme satılacaktır. 
Satıs 26. 9. 941 cuma gUnU saat 15 tc bir 
numaralı kışlada y ııılacnktır. 

2 - Talipler komls>onumuzdan 
alablllrlcr. 

malOmat 

Cınsl 

Bir sandık !cinde d 
MI bakır bakrac 
&kır ıOt kabı 

sın makinesi 
HelA s tcnu 
Keteli terazi 

Mlktan 
kme plrlnc musluk 67 

l 
l 
l 
1 
2 

Şubeye dnvet 
nü ııaat 15.30 da kupalı zarf usuliyle An-Ankarn Askl'rllk Subes!nden: 

1 _ lktısal \'ckAletı ıı:ınayt tetkik re~ll!H kara'daidare binıısında satın alınacakbr. 
birinci mUmr~lzl iken l. 9. !Hı t:ırthlnde Is· Bu i~e girmek istiyenlerin (442,50) lira
tırıı w rek vaı:ltc!llnden aynl:ın yedek piyade Jık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
ter:men kUtahyalı Scn•et o(:ul 329 dof:umlu til!i vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
vc 47741 askert kııyıt num:ırntı Ali Anol':lu 
tnllm vn7.ltcsl almıstır. Acele ısuhemlze mü. at 14.30 a kaılar komisyon reisliğine vcr-
rııcıı11tı ıuzumu llAn olunur. melcri. 

(f.919) 16874 Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme Jairesinden, Haydarpaşa'da tesel· 
ilim ve sevk tjcfli!;indcn dağıtılacaktır. 

(6566) 16660 M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Bir daktilo alınacak İstasyon binası yaptırılacak 

1 ..... Devlet Demiryolları Sa. Al Ko. danı Hava Harp Akııdemlsl Komutan ıb.n· 
dan: Tarsus da yaptırılacak istasyon bina3 ı 

llava harp akaılemtsı ıcın a)·da (100) ll· inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat 
ra ücretle bir dnkttlo alınncııktır. Lise me· üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşa
:r.unu olmrun ~arttır. 'l'allpler arasında bi· 
rlncltcşrln 941 birinci çnroıımb:ı gUnU sa- atta döşeme ve lcntolar için muktazi de 
at 10 da imtihan yapılacaktır. Talip olan· mirler İdarece verilecektir. 

. 

lnnn ll§ağıda bildirilen \"cslknlarlyle be· ı - Bu işin muhammen bedeli {GOOOO) 
raber uimdiden Hava Harp akndemlne liradır. 

müracaatları. 2 - İstekliler bu işe ait ,artname ve sa -1 - Lise oahadetnnmeııi. 
2 _ Nl\!us hllvlyet cl\zdnnı. ir evrakı D. D. yolları Ankara ve Adana 
3 - Ill\snllhal eshnbınrlan olduğuna dair veznesinden (300) kuruş mukabilinde ala 

mllhııllt emniyetinden vcalka.. bilirler. 

~ - Sıhat raporu. 16396 a _ Eksiltme 3-10·!>41 tarihinde cuma 

Kaputluk alınacak . günü 'aat (16) da Ankarada D D. yollar 1 

ıı:. :M. Vek!lcti Hava Sa. Al. Ko.dıın : yol dairesinde toplanacak merkez birine i 

ı - Talibi :ımhur etmlyen müteahhit komisyonunca yapılacAktır, 
nann hesabına alınacağı ıııı.n edllen 3000 4 _ Eksiltmeye girebilmek için istekli 
metre hava rengi kaputluk kumıışın lha- !erin teklif mekluplarıile birlikte aşağıda 

. 

. 
lesi 25·9-1941 perııembe gUnU eaat ıı de 
Ankara'da hn\'a satın alma komisyonunda yazılı teminat ve vesaiki ayııi gün saat (15 ) 

yapılacaktır. :Muhammen bedeli 12.525 lira c kadar komiııyon reisliğine vermeleri la . 
olup katı teminatı 1878 lira 75 kuruştur. zımdırı 

Şartnamesi her gUn komisyonda görüle • a) c4250) liralık muvakkat teminat. 
bilir. İsteklllerln ihale saatinde komis -
yonda bulunmaları. (6894) 16884 b) 2490 sayılı kanunun tnyin ettiği vesi 

kalar ile bu ise mahsus olmıık üzere Müna 

. 

ASKERi FABRiKALAR 

Tabip alınacak 
Aekert Fabrikalar Umum :MUdUrlUğD.n • 

den : 
:Muhtelit yerlerdeki fabrikalarımızda 

istihdam edilmek Uzere tabip alınacak • 
tır. Kendilerine 8636 sayılı kanun hükUm
lcrlne göre ücret verilecek tir. 
İsteklilerin ellerindeki vesika ve hal 

tercUmelerfnl lstldalarına bağlıyarak u • 
mum mUdUr!Uğe müracaatları. 

(6568) 16606 

Merkezde yaptımlacak inıaat 

. 

. 
n 

kalllt Vekaletinılen alınmıı efıliyct vesika 

sı, ehliyet vesikası için ihale tarihinden c 

az sekiz gün evci bir istida ile Münakalli 

Vekaletine müracaat olunması. (6642) 

t 

16739 

Elbiselik kuma§ alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

1 . Muhammen bedeli ı;:;:;r,o (e111 bl'S bln lk 
yUz elli> lira olan tulum elbise lmallne clve 
r~ll 6:5.000 metre kumaı !?.10. 941 peıııemb 

~unu saat 16 da kapalı zart usull)'le Anka 
ra'da Jdare blnaıında ııntın alınacaktır. 

e 
-
t 
t 

Du ıse glnnck UUycnlerln 4012,00 (dör 
bin on lkl lira elll kurus) liralık mu\•akka 
temlnnt ile kanunun ta)'tn eUlill vcslkaları v e 

As. Fab. Satın Alma Ko. ı teklltlerlnl aynı ~Un ıaat 15 e kadar komts 
)'On rellllillne vennelerl llzımdır. 

. 

. Ke~lf bedeli (4707) lira olan yukarıda Şartnameler 200 kuru8a Ankara ve Hay 
yazılı inşaat Askeri Fabrikalar umum mü- darpaıa \'e ızmır veznelerlnde ıııtılmaktadır 
dür!Uğli satın alma komisyonunca 3. 10. 9ll (66:1:1) 16740 

tarihinde cuma ıunil saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasızdır. Taliplerin muvakkat 

teminat olan (353) lira (2) kuru$la komis-
yona müracaatları. (6610) 16662 

10.000 adet havlu, 16.600 adet 
mendil alınacak 

Askert fabrikalar Sa. Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (11150) lira olan 

yukarıda yazılı havlu ve mendiller Askert 

Fabrikalar Umum Müdürluğli M erkez Sa. 
Alma Komisyonunca 30-9-941 salı günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -

name parasızdır. Kat'i teminat (1672) lara 
(50) kuruştur. 

Ayrı ayrıda ihale edilebilir. (6670) 16772 

Muhtelif malzeme alınacak 
Askert Fnlırlkııtıır Sa. Al. Ko. dan: 
Malzemenin cins ve miktarı: 6:500 takım ta· 

masır, ihalenin gün ve ıaatl: 30. 9. 941 ıalı 

14,30, muhnmmrn bedel ~50 lira, katı teml· 
na t: 12G7 Ura l50 Kr. 

Malzemenin cins ve miktarı: 13400 cltt tire 
corap ile 3600 cırt yün corap, thalcnln sıUn ve 
ıantl. 30. 9. O il s:ılı 15, muhammen bedel: 6670 
lira, katı teminat: 1000 Ura l50 Kr. 

M:ılzemenın cins ve mıktan: 10 ton demir 
ııerc:ln cl\•lsl, ihalenin gün \'e eantt: 30. 9. 9U 
salı 15.30, muhammen bedel: 10000 ura, ka· 
u teminat: 1!500 lira. 

Yukarıda yazılı malzeme hlzıılarımıa eOs· 
terilen eün ve saatlerde Askeri J.'abrlknlar 
umum mUılUrlüf:U merkez satın 11lml\ komls· 
)'Onunca pııı:arlıkln lbnte edilecektir. 

Muhammen bcdellerl)'le katı tcmınatıan 

tılzalarındn ~österllml~tır. 

(G071) 16778 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alınacak 

As. Fab. Sntın Al. Ko. dan: 
Tnhmln edilen bedeli (16000) lira olan yu

kand:ı )azılı 2000. 2COO tüp okslJen askeri 
tııbrtk:ılar umum mUdUrıuırn merkez ..atın 
alma komtsyonunca 29. o. 941 pazartesi eUnU 
sıınt 115 te pazarlıkln lhnle edilecektir. Şnrt • 
nnme parasızdır. Kııtt teminat (258!11 liradır. 

(6802> 16..'!19 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Otel ve yatakhane inıaatı 
Devlet Oemlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Yerköy ı~·asyonunda otel ve yntakane bl· 

nnlnrı ın~aatı kapalı zart usullyle ve \'ahldl 
tıyat Qzcrlnden ek!lltıneye konmuetur. Bu 
ınsaatta döacme ve ıentoı:ır lc:ln muktazı de· 
mirler idarece verllccekUr. 

ı - Bu ııın muhammen bedeli (78000) 11· 

radır. 

2 - 11teklller bu 1" a lt ıartname ve aır 

İ!çi elbisesi alınacak 
Devlet Demlryolları Sıı. Al. Ko. dan: 
Muhammen bellell (75000) lira olan 11000 

adedi tulum 1500 adedi caket ve pant.nlonda 
llıııret takım olmak Uzere ceman 12!i00 ade 
llcl elblsetl 2.10. 941 persembe s:Unü ıına 
111.45 te kapalı znrt uıuıı~·le Ankarada !da 

n 
t 
t . 

re binasında ıatın alınacaktır. 
k nu ıse ı:tnnek ı.sttyenterln (5000) liralı 

muvakJ.:at tcmlnnt lle kıınunun tııyln etttı:ı 
veAlkaları ve teklltlerlnl aynı ıınn ıaa 
14.45 e kadar koml!yon rc1311S:lne ,·enncler 

1 
t 
1 

IAzımdır. . Ş.'\rtnıımeler (200) kurusn Ankara • Hay 
dnrı1aııı \'e lzmlr veznelerinde aatılmaktadı r. 

(6G56) 16741 

Ta~ münakasası 
Dcvle-t Dcmll")'ollnn sa. Al. Ko. dan: 
Aıaf:ıda cinsi, miktarı, muhammen bede 

ve muvakkat teminatı yazılı bir kalem ta 
kapalı zarı usullyle ekıııttmcye konulmuıtu 
Eksiltme 6.10. on pazıırtcsl i'UnU lil\at l 
de Sirkecide D isletme binasında A. E. kO 

1 

s 
r. 
l 
. 

misyonunda yapılacaktır. 
u ı.tcklllerln muvakkat temlnnt makbuz 

ve dll!er knnunl vestkıılnrını hııvl kapa 
zarrıarını aynı ırUn ve ı:ınt 10 a kadnr komlıı 

lı 

. 
yon reisliğine vermeleri ı:>.:r.ımdır. . Şartnameler parasız olarak Sirkecide ko 
ml9)'ondnn ve nıındırmada Dıındırmıı istasyo
nundan teslim Mlllr. 

1) Cinsi Bıındınna parke taıı, mlktan 1-l 
bin adet. muhammen bedel 16800 lira, mu . 
vakkat teminat l2f.0 lira. 

(S.."'!!S/6SGS) 
16&19 . 

Tesviyeci ve usta alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko.dan 
İzmir'de motörlU vagon deposunda m 

: 
o-
a-tör tamir lıılerlnde çalıştırılmak ve Uy 

kat göatl'renlerl stajdan sonra motör 
tren maklnistllğlne terfi ettirilmek Uzc 
birinci sınıf tesviyeci ve usta alınacaktı 
MUracant edeceklerin askeri hizmetleri 
ıta etmiş olmalan IAzımdır. Sanat oku 
mezunları tercih edilecektir. lsteklller 
15-10-19 n tarihine kadar birer istida 
c;alııJtıklnrı yerleri ve işleri gösteren b 
hal terclimcsl ile bizzat veya tahrir 
Ankııra'dıı. devlet demiryolları umum m 
dılrlU@ zat lşlrrl mildUrlllğüne nıüraea 

ve adres lerine ynzı ile bildirilecek gün 
ııııtihan için ispatı vUcut etmeleri liizıım 

ıu 
re 
r . 
ni 
lu 
in 
ve 
ir 

en 
U-
Bt 
de 

u 
92 ill\n olunur. (G!99) 168 

Odun alınacak 

r· 
De\'let Dcmlryoları Sa. Al. Ko.dan 
Yaruıı me:ııe ve yarıııı gürgen veya gU 

genle karı§ık çam olmak üzere satın al ı-
n:ıc:ık 475 dlJrt yUz yetnılıı be5 ton ltesi 
mcmlı kunı odun talip c;ıkmadı~'lndı:ın k 
palı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye k 
nutmuıtur. Odunlıtr, Ankara - İzmit ve 
Ankara • Zonguldak araaındald ll!taeyo 
ı&rdaıı birinde vagon içinde v e en seç 

1-

a-
o-
ya 
D• 

1~11.1941 tarı'lıtne kR.dar teslim ed1lm11 
olacaktır . .Muhammen bedell (7600) yedi 
bin altı yUı: liradır. 10-10-1941 tarihinde 
cuma gUnU .nat 16 da Ankara'da 2 inci 
tıletme blnıuıındo. toplanacak komisyonda 
thnlesl yapılacağındıuı bu işe girmek isU
yenlerln %7,5 nlsbeUnde muvakkat teml
natlannı vezne makbuzu veya ldarenlıı k•· 
bul ettiği formUle mutabık bıuıka mektu
bu olarak kanunun tayin ettlğl vesaik ile 
tekliflerini ihale saatinden bir saat evell
ne kadar komisyon reisliğine tevdi etml§ 
olmaları lft.zımdır. Şartname ve mukavele 
projeleri Ankara ve Haydarpaşa lııletme 
komisyonlarından parasız alınabilir. 

(6806) 16893 

P. T. ve Telefo.n U. Md. 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Umumt MUdllrlUğUnden : 

m 
ı - İdare ihtiyacı için 200.000.000 nor • 
aı po:;ta pulunun hariçte tnbı pazarlığa 

k onul muştur. 

. 

t 
le 
p 
d 
n 
il 

2 - l\1uhnmmen bedeli, Taydos usullylc 
abedlldiğl takdirde (80.000) dll\'cr usul -
rle tabı halinde (70.000) turk llrıısı olup 
azıırlı~a iştlrflk eclecek tnlipll'rin 'l'ny -
os usullyle tabı tcklıflcı-l h:ıllmle temi 
ııt olıırnk lO!iQO ve ıllltı r usull('rle tek -
tte ııuıunmıılnrı halini.le o:ıoo türk llm· 

lı k tcnılnnt yatırmaları lllı.ınıtlır . 

s. 
3 - Pn1.arlık 21-11-ıııu tıırlhlnc nın

atli! cıımn glln!I saat lli dn Anlmrn'ua 
• 'l'. '1'. Unıumt Mlldllrltık binasında mU· 
eşekkil nlım, R:ıtım komisyonunda yapı -

l' 
t 
1 ncııktır. 

. 
. . 

p 

el 
y 

4 - Pn?.nrlığn i ,tırak cdrcl'k taliplerin 
ul tnblyntı lşlnrincln mlllehnssıs olmala 

n ve kıınıınl vesniklC' bcrnbrr şimdiye ka 
Rr tnb('tnıl'} olduklnn pullard:ın komi~ 
onunıı numune le\ dl rtmC>h•rl ,:ırttır. 

. 
5 - Bu işe alt ldnrl ve fenni şartname 

Anknrn"dn P.T.T. Umumi Mlldllrlilğli le 
ıızım mlid!lrlllğlınde ve İstaııbul'cla Yen 
alide hanında levazım umumi dr1>0 mu-

v ı 
v 
hnsipliğlnden pnraınz nlınablllr. 

(6823) lGSV 1 

t 

ANKARA V ALILIC.l 

Yol inşaatı 
Ankara Vnllllğlnclcn : 

1 

. 
u 1 

1- Anknrıı - K. Kale yolunun iltisakın 
e"kil eden Hasano~lu Köy EnstiUisU yo 
unun lnşantı 29. 9. 941 pazartesi gllıı 

sant 15 de villyet daimi encümeninde lha . 
ı esl yapılmak Uzere kapalı zart usulU il e 
ekslltmiye konulmuııtur. . 2- Kc,,11' bedeli 16.036 lira 34 kuruş 
muvakkat teminatı 1202 lira 73 kuruştur 

. 
1 
. 

3- İıteklilerln muvakkat teminat mek 
tup, makbuzlari, Ucaret odası vesikaların 
ve ihale tarihinden en az 3 gün eve! vil! 
yet mak .. mına istida ile müracaat edere 
bu ı,.. için alacaklıın !ennt ehliyet veBika 

k 
. 

1 . 
it 1 

arını lıCımllen 24!l0 ııayıh kl\nun hllkllm 
erine tev!lkan hnzırlıyaeakları teki 
mektuplarını; yukarıdn ıözll geçen glind 
saut 14 de kadar vllfıyet dalmt encümenin 

e 
. 

de tevdi etmeleri, 
.ı - Bıı tııe il.it ke§if ve ıartnameyl he 

G'lln Nllfia mUdlirlllğUnde görebilecekler 
r . 

dlr, (6520) 16481 

Odun alınacak 
Ankara \"allllQlnden: 
Muhammen bedl.'ll l6!1 liradan lbsret bulu 

an altı ton kırılmıı sol>Alık odun alınneak 
ır. Şartnıımrslnl stad)'Om mUdUrlUl':Umle ııö 

. 
n . 
t . 
r eblllrlcr. 

t Taliplerin :?5. 9. 041 perlftllhe ırUnU aa11 
15 te vllAyet dnlml encümenine mUrncaatla l . 

n. (68:1S) 16803 

' Elbise yaptırılacak 
Ankara VAiiiiğinden : 

t MuhanımP.n bedell 336 liradan ibare 
bulunan 12 takım hademe elbiııesi yaptı 
rılacnlttır. Nümune ve şartnamesini stad 

. 

. 
yum mUdUrliltllnde görPbillrler. 

t Tnllplerln 25·!l·l9U perşembe gllnll 1111a 
15 te viltıyet dalmt encllmenlne mUracaa 
lan. (G932) 16S!l 

t-
s 

ANKARA BELEDiYESi 

Ta~ kırma ve silindiraj iti 
Anknra Belcdl)'l'slnılen: 

. ı - ııacettepe dshlll yollnrına tcrıottırııe 
cck kınna taı ve ılllndlraJ lal on beo eu 
müddetle ncık eksiltmeye konulmuıtur. 

n 

2 - Muhnmmen beılell (:!SG8> llraıtır. 
3 - Teminatı (21!1) llrıı (10) kuruştur. 

·c 4. - Şartname ve keıı r cctvellnı ııurmek \ 
bcılelıılı: almak lstlyenlerın her aıın encUm~ 
kalemine ve isteklilerin de 3. lO. !l-11 cum 
eUnil sııat 10,80 da belediye dnlreılnıte mlite 

n 
a . 

aekkll encümene mUracanlları. 
(6758) 16777 

Elbise alınacak 
Ankarn Beledlyuinden : 

r-1 - .Mezbaha ml\stahdemlni için pa:r.a 
!ıkla tlç adet meı.ıln caket ve (35) adet m 
§in pantalon ve 85 adet meşin önlUk v 
yetmişer adet dlmiden gömlek ve t.akk 

C• 

e 
e 

ahnacnktır. 

2 - :Muho.mmen bedeli (500) liradır. 
r. 3 - Teminatı (37) lira (50) kuruştu 

4 - Şartnamesini görmek Jııtiyenler in 
in her glln encllmen kalemine ve istekliler 

de 26·1l-10H cumn gllnil aaat 10.30 da B 
lcdiye dairesinde nılitl'şckkil daimi en 
cilmcne mUrncantıarı (GSG9) 1 68 

e-
. 
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ViLAYETLER 

inşaat mü na kasası 
İstanbul Belediyesinden : 
BayaZlt tahsil ıutıeıl blnagının lkmal in . 

ınatı kapalı zart usullyle e{tslltmeye konul · 
mustur. Keaıt bedeli 8742:! lira 15 1 ı:uruı ve 
llk temlnııtı 2800 lira <i9 kurustur. 1'lukave
le, ekııllıme, bayındırlık 1,1erl sıenel, hususl 
ve tennl ıartnamelerl proJe keşı c hUlflsasly
le buna müteterrı dl.ter evrnk 187 kuruı mu
kabilinde belediye ten itleri mUdUrlUıtUnll~n 
verlleeektlr. İ hale :?3. !l. OH p11r,embe lrUnU 
aaat n te dnlmt encümende yapıl1tcaktır. 
Tallplcrln ilk teminat makbuz \'eya mektup· 
lan, ihale tarihinden sekiz ırun evel belediye 
fen ıaıerl mUdUrlQ~Une müracaatla alacak· 
lan tennt ehllret, 941 yılına alt ticaret od'l· 

sı \'eslkalıırı, imzalı urtname ve kanunen 
ibrazı l!l?.ım s:elcn dll!er vesalkle 24!JO numa
ralı kanunun tarltatı ccvrestnde hıızırlıya

cakla rı tekllt rnektupluını iha le l'flnU saat 
14 • kadar daimi encümene vemıılerı azım· 

dır. (7840/6371) 16'11 

Kapılı zarf usuliyle 
eksillme ilam 

Yozgat Nafıa JotQdUrlU~Qnden: 
1 - Ekılltmeye konulan ı.: 

k 
Yoı:ırat v11A:rct merkezinde T&Pbnlan hQ. 

llmet konaııının 71368 lira 57 ırun11 kHltll 
lkmall ınaaatı. 

d 
2 - Du ~o alt ıartname ve evrak ıunlar-

ır: 

A - Eksiltme aartnamttıl 
B - Mukavele ı.ırojes1 

C - Nafıa işleri genel ıartnameel 
D - Yapı ~!eri fenni ıartname.al 

E - ııuıusı ınrtname 
F - Kesif cch•ell, metraj, proje 

• bteklllcr Yozı:at narın dairesinde bu ev· 

%2/971941' 

Buranda bezi alınacak 
İstanbul Hava ldıntakA Dep~ Amirli • 

ğinden : 
ı - 25 bln metro bul'anda bezi satın .,. 

Iınacaktır. • 
2 - KaU teminatı olan 4988 liranın Ba.

kırköy malmUdUrlUğUne yatınlarak malt • 
buzu ııe birlikte 29-9·1941 paazrtesi ı;UnU 
saat u te Ycşilköy hava mıntaka depo 
Amirliği ıatın almB komisyonunda bulun• 
mıılnrı. 

a ..._ Evsaf almak lıtıyenlcr evsaf' tutarı 
olan l lira 66 Jturuşu Bakırköy mal mU • 
d!irllll\'fine ynlınlarak Yeşilköy hava mın• 
tak/\ depo llmirllt,I satın alma komlsyo • 
nuna mliracaatlnrı. (8280-6837) 16888 

Pavyon yaptırılacak 
Sivas Nafıa MUdUrlllğ'tlnden : 

r nk ve ıartnameyl ır!!rebillrler. ı - Kapalı zarf usullyle ekııiltmey• 

8 - t:kslltme 5.10. 9-11 pazartesi gQnU sn- konulan iş: Sivruı merkezinde yeniden ya· 
a t 115 te Yozırat natıa ılalrcslnde toplanacak 

omtsyon huzurunda yapılacaktrr. k 
pılaeak pavyon i~antıdır. Bu l§ln kefil 
bedeli 28800 liradır. 

4 - Ekslllmeye ı:lrelıllmek ıc:ın ııtekllle -
r 

2 - Eksiltme 10-10-1941 tarihine mO
ın (-SSl9) lira muvakkat teminat vermeleri 83dit' t'tımn gUnU saıı.t 15 ıe Sl\l'as hUJcU • 
c bundnn haska aıa~ıdakl vesaiki haiz bu· met binası içinde nafıa mildUrlllğU oda • 
unmalnn lAzımdır. ınnda mllte~ckkll komisyon huzurunda 

\' 

1 

A - Enaz on bin liralık yapı lnsaatı yap· yapılacaktır. 

rnış bulunmnsı 3 - Bu işe alt evrak §Unlnrdır: Keşif 
n - lnsaat b:ısında daimi surette bir mü· hlilAsası, t'lyat bordurosu, projeler, yapı 

h endls \'ora fen memuru bulundurmak. işleri umumt fcnnt ı,ıartnamesi, ekstıtıne 
c - thale tarihinden Uc: gün evci mUracıı- oartııamesl, bnyındırlık işleri genel ııart • 

ııa vlltıyettcn eksiltmeye ı;lrebllcceklertne namesi ve mukavele projesidir. lstıyenlet 
aır Hslka aımnları. bu evraln her gUn Sivas nafıa mUdUrlU • 

a 
d 

y 
11 - Trkllt mektupları, U~UneU mııd<ledc ğUnde tetkik edebilirler. 

azılı santten bir snnt e\·cıınc kadar komi•· 4 _ l~ksiltmeye girebllmek için talipl &
on relsll{:ıne makbuz mukabilinde \'erilecek• rin 2160 liralık muvakko.t teminatı SlvaJI 
ır. l'o~ta ııe ı:•Jnılerllerek mektuplar nihayet malııandığına yatırdıklarına dair maliye 
cUneU mncldeılc )':ızılı sante knd:ır .ı:elm~ mııkbuzunu veya bu nılktnrdn ı,ıayanı k&
lmıısı \'e dıs zartının mühur mumu ile Jylce bul banka mektubunu ve 1941 yılına ait 
np:ıtılmı• bulunmaaı ınrttır. rostıııla olan 

)' 

t 
u 
o 
k 

ticaret vesilrnsı ile eksiltme gUnUnden eıı 
ı:eclkmeıer kabul t'dllmez.. az Uç gUn evci Sivas vlllillğlne mümasili 

<
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SOt G:lS.'l) 
16535 işleri muvattnkıy('tlC b~ardıklarına dair 

Parke taşı alınacak 
re!eranıılnrlylc birlikte müracaatla aıacaıt
ları ehliyet vcsil;ruıını teklif mektubu aufJ 
ile birlikte dış zarfa koymalan ve keıif 
dosyalarını tetltik ve imza clmlıı bulun • 
maları !Azınıdır. 1 

Erzurum imar Birliği Başkan
r ii, ından : 
·~:,..1.ııruııı.ın ımnr blrll{:lnln a3sterccef:I Y<'r-

ıl 

5 - Tel\11! rnclttuplnrına alt iç ve dıl 
zart'lann ve vcsnlkln .( tlncU madde hU .. 

,. muntnzııın hlr ııııreltc istir edilerek tl'sllm 
kllmlerlne ve lmnunt tariflere uygun bu • 

eılllmck !izcre Z.l "<14 X IG ebııJınıla )Üt. ylr· I 
1 

unıııaııı lllzımrlır. l'oııtada vaki gecikme • 
nı ııı:-a ı.tn ıınrkc tası knıınlı :zarr usull>·Jc ek· !er kabııl edllmcz. 
lllmı·yı• çıknrılmı~tır. Ke~ır bedeli on ""'hin 6 - İsteklilerin teklif zarflarını i .. 
lr.ıdır . .lllııvnkknt trmlnııtı ll'.;!5 llraılır. Ek· kin<'i nmddrde ynzıh tarihte saat 1-' d• 
ıııme \'c lhıılr~ı 2 tılrlnı• I t<'srln !lll ll<'rtem· komisyon reisliğine makbuz mukablUnd• 

8 

1 
s 
lH' 11Unil ~nat l5 le Erzurum vllrıyet m:ıka· le\•di ctmelrl lltın olunur. 
nındn tnıılnnncıık imar tılrllAl lılan• hC'yı•tı 1 

t nrııfındıın ynpılarnktır. Tallıılerln tcmlnnt <834S·G910) 16891 

mektup \'ryn makııuzunun ve tıraret odası Muhtelif ilaç ve ııhi malzeme 
ve hu be nlt nntıııdan alacakları ehll>"et \'e-

lknlnrının ek..~lltmenln açılacağı a:ıatten bir alınacak 1 

s nal t'\'l'llne knd:ır tekllt mektubu lle beraber K1ıy5erl Valllll!lndcn: 
baskıınlı!:a vermeleri illin olunur. 

<814G/ G71!'1) lfl<1!)7 

2 kamyon alınacak 
Kayseri Belediye Riyasetin -

den: 

Kayseri memleket haııtaneıılnln lhUyacı r 
lan 100 kalem erzıı ve malzeme! tıbbiye acılı 
<'kslltnıeye konulmuı \•e Yaı>Jlacak tcnzllA' 
hııddl HIYtk ıroroıııu~u takdirde s.10. 941 
çnrsamba s:UnU encümeni dalmlec 1hnlcsınııı 
lcrnsı tekarrUr etm•.aur. Muhammen bedel 
2077 lira olup mu\•akkal teminat 1157 liradır· 
Taliplerin ıeralll anlamak ve llste>1 ı:ısnrıel' 
ilzecr lstnnlıul \'e Ankarn ınhat mUdUrlUklC" 

l - l·'or•I marka heherl yı•ıll lıln Tilrk il· rfnc ve ihale ırUn!I encUmenl dalml)'e mura • 
rası muhammen bedelli u1.ıın şa5cli 2 adet eaııtfnrı lltın olunur. 16899 
kamyon l.10.D il carınnılııı ıciınU Baııt 111 

<la yapılan teklif had.dı layık görüldüğü tak

dirde belcı1iye encümeninde kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmesi yapılacaktır • 

2 - Şartnameler bedelsiz olarak beledi· 
ye b~ kltabetlnden alınacaktır. 

3 - Beher kamyonunun muvakkat te-
minatı 525 liradır. 

4 - Teklif mektupları elcııiltmeyi açma 
saatinden bir saat cveline kadar makbuz 
mukabilinde belediye reisliğine tevdi edile· 
cek ve posta ile eönderilcn t ekli( zarfları 
bu ııaatt en cvel e elmi, bulunacaktır. 

Pr.oet11.da vaki ırcclkmcler nazara alınmıya
caktır. 

(8189/6753) 1661)8 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Antalya Nntın tnsııat Knmlsyonunılnn: 

1 - FlkBllllnt') e konulan la: .Antalya • 
Burdur )'ulunun 28+000-33-+000 ıncı ki• 
lonıetrclerl araaı tamiratı esasl)•esl, 

Krılt bedeli (12208) lira 65 kuru,tur. 
2 - Uu ise alt urtnnmc ve evrak ıunlar· 

dır: 

.A) Ke=lt, 
B llu•ust tennt ıartname, 

C> Gratlk, 
d) Şartnııme, 

E) .lllukn\•eıc proJesl. (Bu e\Tnklar Antal· 
ya nafıa mUılUrlU!!Unıle ı:urUll'lılllr.) 

3 - ı-:ıuııııme 1. 10. 1111 ılı! careırnıtıa ır!lnll 

ı.1at ıı de, Antalya'da Yenlkaı•ı cııoı.tc•!ilnıle 

nafıa mU•IUrıuııu binasında kunııu <Antalya 
n11t111 ınsaat komlsyonunıla) yapılacaktır. 

4 - t:ı.slltmP kapalı zart uqullyle ve vahi· 
111 fiyat tızerlnılen yııpılacaktır. 

15 - EkılltmPye ıclrebllmek ıcln isteklilerin 
(915) Jlrn (115) kunııluk muvakkat tcmlnnt 
yntınnalıırı ve bundan baıka aı:ıtıdakl vesı

kalan llırnz rtmelerl earttır. 

l) nu be ı:lrchllmek len nafıa mOdQrlyetı 
ehliyet komisyonundan alınmıı mUtl'nhhltllk 
vesikası, 

2) Cnrt ıenc)·e alt ticaret odası \'<'Slkası. 

l6704 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Antalya Nafıa ln,aat Komis
yonundan: 

1 - P:kllltmeye konulan ıı : Antal)·a • Bur
dur y0lunun 83+ô00-40+000 lncl kllomet
rPlcrl arasında :ı-ııpılacak tamiratı esaslyeye 
alt. 

Kesit bcd<'ll llY.?G6 lira 60 kurııstıır. 
2 - nu ıec alt eartnamc ve l'\'rak eunıar

dır: 

A - Kealt, 
B - Hususi tennt ıartname, 
C - Gratlk, 
D - Sartnnme, 
F. - Mukavelıı proJesl (bu e\•raklar An· 

talya natıa mUılUrlUCUnde gilrUleblllr.) 
8 - Eksiltme 2.10. 011 Pf'rıcmhe günü 

saat 1 1 ile ,\ntnlya Yenlkapı cııdıteııinde na -
tıa mUdUrlUCü binasında kurulu (Antnlya 
nafıa ınıant komisyonunda> yııpılacııktır. 

" - ı-:kslllme knpalı zart usullyle \'e vıı· 
hldl fiyat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ı:ırehUmek tein isteklilerin 
l445 lira Ol kurusluk mu,·akkal temln11t yatı· 
nlması ve ııund:ın baska aıatıdakl \'ealkaları 
lbraz etmeleri earttır. 

a - Du be elrelıllmek tein nafıa mUdUrl -
yeti ehliyet komisyonundan alınmıı müteah • 
hllllk Vetı lkUl. 

KAZALAR 

Kuru ot sa ttşı 
Karacabey Harası Müdürlü" 

ğündcn : 
l - Jinrn !htl)'acından fazla tahm!Jte' 

dort )11Z hin kilo balya halinde kuru ot ıa • 
ı>nlı ıarr usullyle arttınnayıı konmustur. 

2 - Arttmnıı 3 tcsrtnlevel 941 cuma &iJıl• 
ıınat ı:ı te hnra merkezınde yapılacaktır. 

3 - 5atılacnk otun kll09Una d!!rt kUf1Jf 
fiyat tahmin olunmustur. 

4 - Mıl\'ltkknt temlnat olarak bin 1Jd ~ 
IJrıı. alınncııktır. 

il - Şnrtnnml'ılnl ı:l.lnnek latıyenlcrln 11•• 
ra mııhascbr:ılne mUracaaUarı 11An olunur. 

(8712/G7G2) ı6'f11 

Ahrr yaptırılacak 
Sultıınsuyu Hıırası ::MildUrlllğünden : .. ~o 
Harn merkezinde inşa olunacak 500"' 

lira 46 lrtınış keşif bedelli bir aygır aıııtl 
kapalı :r.nrr usullyle eksiltmeye konmU!:. 
tur. Eksiltme 7 blrlnclteşrin 1941 satı r

1 nll saat 15 te M:ılntya vlliyeti veterıı:ıt 
mlldllrlllğll binn.qındıı. yapı Incaktır. 

Mu\'akakt teminat 4034 lira 2 ıcuru~t~· 
Bu i~e alt mail \'e fenni onrtname, ]<e:1 

proje ve bayındırlık gen ı şartnamesi ı:ıit 
lira mukabilinde h:ıra idaresinden veril11' 

isteklilerin dtslltmc tarihinden bir ııeJ· 
ta cvclki tıırlhle Malatya nnfııısından si" 
caklıın r.Jıliyct vcsllmsı ve muvakkat tr 
mlrıntınl'lylc beraber teklif mcktuplatl~ 
luıvl ?.arflıırını mezkOr gUn saat l4 e 1", 
ılıır maklmz mutmbllinde Malatya vete 
rlııer mlhltlrhlıtünc tcl"ôi etmclri. posts4' 
vaki gcclkmcll'r kabul olunmaz. S 

(GS32 ı6S9 

Jandarma binası yaphrılact11' 
Jllznn .lllnlmUd rJUj!'ı.n1en. • 
l - 4 lılr1 n<' tesrın oıı cumartesi gUnO fi. 

at lO da mııtmLılU IUI:Jnlln dairesinde to9' 
lnnncıık ol:ın eksiltme komisyonunda 20...cıl 
lira l2 kuruı ke•lt bedelli Htzıın jand.ıı.rtll~ 
hlrllk binası ikmal ln~an tı kapalı zıı.r! uıll 
llyle mün:ıkıı~n>·a konmu~tur. ır 

2 - lllunmC'ICsl eksiltme ı:enel IU'ın )'111'11 • 
!arı umumi ren aartnıımeıl proJe kesit 11111~. 
ansı fiyat cetveli 111cU ııerıerl ve bunn 111 ~ 
tcfcrrl dclilr cvrnk p.-ırasız olarak natııı 1> 

ve lllzan l\!al Md. dairesinden ırörUlrbUltıı1" 
3 - Muvakkat teminat SU; Ura llC 

ruı;tur. '11ıl 

4 - lsteklllerln bu ııc benzer ıı yıl")), 
oldul:;u ve ihaleden iki ıriln evel Bitlis ,. 
Yetine ehll>·et ve kuleli mallann ,.e 941 >~' 
na nlt ticaret vesikası ı:<.Jstermelerl ıur!ll e" 

5 - İstekliler kanunun emretti~! beı,el •' 
le ~hole sııaUndc komls>onn gelmeıerl 1 

olunur. 1~ 

BANKALAR ,/ 
fl 

Yüksek mühendis ve mühef1cı1 

alınacak 
Sümerbank Umumi .MUdOrHlj!'Undf'n: ,1 

1 

-
1 - stanbuldıı merkeı.J Beykozdıı 0 ,~ 

ve deri ve kundura tahrlkası, Detterıı.ıı.r rr- ı 
ncnt ve Ilııkırk!.iy bcz tabrfkıı lnrı bll1'1rı'l ~· 
krlylıı tn vzıt edilmek \'il 1ıene nıerk :ııl ıı 1r 
ııaıırı olmnk ve m<'rlnos ve ıunı:ıııek rııl>r 
lnrı bakım lslerl>lc 18\'ZIC cılllmek üzere 
tecrübeli ln~ııat mühendisine. et 

2 - J<ıırahUkte TOrlcl>e demir \'e o11' 
tııbrlknları mUrssest'sl merkezinde ca115 "pi 
üzere 300 lira ücretli bir ) Uksek nıuıttl\ 
lhtlYac vardır. >' 

Taliplerin lüzumlu veıalkle ııırıııcte ~·· 
karada SUmerbank umumi mLıdU•lüf:il11e 

2 - Cart aeneye a lt Ucaret oda11 veııııcuı. racaatlnn lüzumu llAn olunur. 
18729 $1197/ e?M) .C~>. l~ 
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~iLLi MODAFAA VEKALETl 

Vaketa alınacak 
~. 1d. V ekAleti Sa. Al. Ko. dan 
lleher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(Q~ ~ olan on bin kilo siyah yağlı 
!~~ta 23 eylUJ 941 salı gllnU saat 11 de 
--..arada M. M. V. satın alma Ko. da pa
!~lıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
vu75 liralık kat lteminatlan Ue birlikte 
~atarlık gUn ve saatinde mczko.r Ko. da 

1 uıu:ııınalan. Şartnamesi 203 kuru;ı bedel-
e Ko. dan verilir. (6319) 16319 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner fakültesi askeri 
kısrnının kayit ve kabul şartları 
\11 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
cteriııer Fakültesi askeri kısmına bu yıl 

tiv·ı 
d 1 •tam devreli liıelerden iyi ve pek iyi 

ereccdc mcEUn olan ve olgunluk imtihan
larlllJ vcrmiı olmak ıartiylc talebe kabul 

t.diiecelctir. İııtcklilcrhı aşağıdaki tartları 
lıaiz olması lizrmdırı 
b A) - Türkiye CUmhuriycti tabasından 
Uluıunak, 

B) - Yaıı 18-22 olmak, (22 dahildir.) 
C) - Beden teşekkülleri ve ıihatl ordu· 

dı ve her iklimde fani hiEmcte müsait ol

lnak(Dil rck6.kctl olıınlar alınmaz.) 
D) - Tavır ve harekcU, abllkı kuııur· 

tuz ve ıcclycıl ıağlam olmak. 

E:) - Ailcıinln his; bir fena hal ve ıöh
reu olmamak. c Dunun is;ln de zabıta vcsi
lı:aır ibraz etmek.) 

2 - lııtcklilcrln müracaat lstidalanna 

IU vesikalan bailamalan lfizımdır. 
A) - Nüfus cilEdanı veya musaddak su· 

tetI. 

B) - Sihatl hakkında tam tceekkilllll 
&skcrt hastane raporu ve aıı klğıdı. 

C) - Lise mezuniyet ve olgunluk eaha
detnamesl veya tasdikli ıuretl. 

D) - Okula alındığı takdirde askeri ka
llun, nizam ve talimatları kabul ettiği hak

lı:rnda velisinin ve kendisinin noterlikten 

tasdikli tcabhilt senedi. Talebe okuldan is
tifa etmek isterse okulca tahakkuk ettiri
lecek masrafları birden verir ve bu da te

•hhüt senedine 1'ayıt edilir. 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Fotin almacaK 
DIYarbakır sa. AL XO. dan: 
1 - Beher ctttt u ıırada.n 10 ımı eıtt ıo • 

t1n bı:>ah zarf usul!Yle •atın alınacaktu', 
2 - .Muhammen tutan U0,000 lira Ye ı.. 

mlnab 67150 llradır. Ihalesl 29. 9. 941 pazar. 
teli rUnU saat 10 da J'&ı:>ılacaktır. 

8 - Evaat ve teralU her ııtın Ko. da ~ 
nlır. 

4 - htcldllerln !haleden bir ıaat eve! tek
ıır mektuı;ılannı Xo. na vermeleri. 

(65:11) 18Sl.7 

Zeytin yağı alınacak 
Toı;ıkapı .Mıılteııe Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı urt usullylc 800 ton zerttn 

)'atı alınacakur. Dchcr kilosunun muhammen 
bcdell 90 kunıı olup tutan 270.000 liradır. 

KaU teminat 14SSO liradır. 

2 - Evsaf ve hwıusı aartlıır Toı;ıkaı;ıı Mal· 
tr,;>cııl Sa. Al. Ko. dn ırörUlUr. 

8 - Ze)'tlnyaAlar tenekeler veya bidonlar 
itinde alınacaktır. 

4 - lhnıcsı 2. 10. 941 ı;ıereembe a11nll ıaat 
11 de ynpılacııkur. bteklllertn ihale eaatın -
den bir aant e\·eı Ko. na vermeleı1. icap eden 
tekllt mektuplnrı muvnkknt temlnatınn blr
llkte Ko. na müracaatları. 

(6592) 16518 

Saman alınacak 
Erzurum sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Kilosu Uc kuruftan 563250 kilo uman 

kapalı z:art uııullyle münaka1aya konuımue
tur. 

::ı - MUnakaaası 80. 9. 941 salı ırünU saat 
lfı tc Erzurum sa Al. Ko. da yapılncaktır. 

8 - Muhammen bedeli 16S!lS llrn ilk te
minatı 1268 liradır. 

4 - Samnnn alt e\'sat \'C ıartname Ko. da 
ırörtilür. 

5 - bteklllerln 2490 aa>,lı kanunun S2 el 
ınaeldeıılne tevfikan hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını lhnle z::lmanından bir saat c. 
\el Ko. nıı vermeleri. 166261 1~71 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kilosu 3 kuruolan 1.240.000 kllo rıa • 

man kapalı zart usulb·le mUnnkasnya konuı. 
mu~tur. 

2 - .Mü na kasası 30. 9. on ıalı iilnü saat 
15.30 da Erzurum sa. Al. Ko. da yapılacak· 

ller ~ J[e, da ır(trftıtlr. 

2 - Pau.rlılı 25.11. 941 aah «Untl •aat 1e 
da D. Buaslt Sa. AL Xo. da yaı;ıtlacaktu. h
teklllCT1ıı belli vw.kitte teminat makbuzlarty. 
le mO.racaaUan. (6691) 16621 

Saman alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. RB de.n: 
l - Tchmlnen beher kilosu 4 kuruş 50 

ııanttmden 1800 ton saman kapalı zarfla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 81000 lira, 
m\lvakkat teminat 5300 liradır. 

2 - 1halesl 29-0-941 pnzartc>sl gQnQ ıın

at 15 dlr. Şartnamt'sl Ankara, Jstnnbul, Lv. 
amtrlikleı1 Sn.. Al. Komlsyonlarlyle ko • 
misyonumuzda her g(ln gllrillilr. 

3 -Isteklllerln kanunun 2,3 maddelc
rindekl vesaiki hamil teklif mcktuıılannı 
ihale saatinden bir ıınat evci Yalova Tan o
telinde bulunan komisyonumuza vermele-
ri ( 6685> 16li57 

Sığır eti alınacak 
Van Sn. Al. Ko. d:ın: 

1 - 6S ooo kilo sıcır eti kapalı zartla ek
siltmeye konuımuıtur. Muhammen bedeli 
16320 lira oıuı;ı tik tcm•:ınt 1224 liradır. Ev
saf ,.e ıartnnmcsl Ko. dn verilmektedir lha
lcsl :!9. 9 941 pazıı rte!ll ı:llnO ~ant 16 da Van
da sa Al. Ko. bulundutu mahalde yaı;ıılac:ak
tır. fsteklllerln mrzkOr ı:ünde aaııt 15 e ka • 
dar tekllC me>ktuplarını Ko nn \'ermelerl. 

(6709) 16681 

Bulgur alınacak 
Erzur-ım 5.1.. Al. Ko. dan· 
1 - Kllo.'u 24 kurus 50 snntlmdım 236 ton 

bulırur kapalı znrr usull>le munakasııya ko • 
nulmuıtur l\IUnııkal\ısı 4. ıo. 941 cumartesi 
ı:UnU saat ıı de Erzurum S.1. Al. Ko. Cin >il· 
pılac ktır 

:ı - l\luhamm n bt'dell 57E20 ıırıı ilk temi· 
nıı.t 4141 ı .. ndır Bul .. urıı alt t'\&at ,.e s:ırt • 
name Ko. d ı ı;:6r01ur fstt'klll . in kanunun 
32 ıncl madtleııne ı: re hıızırlıyacnklıırı tek• 
llt mcktuplannı ihale znmanından bir snat 
C\'el Ko. nıı vermeleri (67l"ll 16682 

Muhtelif inşeat işleri 
St\'&S Sa. Al. Ko dan: 
ı - Dikime\•! ınsnatınd:ın noksan kalan 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. pencere, ırctuvar. mcrdıvcn ve saire kısım-
tır. tarının lnıası ııı kar.alı zartla eksiltmeye ko-

3 - Muhammen bedeli 87200 lira llk temi· 
Koyun eti alınacak 

.Marmara tlssU Bahri K. Satın Alma 
Komlsyonuncl.ın : . 

ı - Tahmin olunnn bedeli 41040 !ıra-
dan ibaret 72.000 kilo lcoyun eti kapalı 
zarf usu!i)•lc eksiltmeye konulmuştur. 

natı 2790 liradır. 
4 -ı Samana alt evınr ve ıa.rtname Ko. dn 

&:örülür. 
5 - lsteklllerln 2490 an)'ılı kıınunun S2 el 

maddesine tevfikan hazırlıyacaklan tekllt 
mektuplıınnı ihale znmanından bir &ant evci 
Ko. na \'ermeleri. (6628> 16573 2 - Eksiltmesi 7 blrincıtc rın 1941 sah 

gllnil saat lG d:ı izınil'tc tersane kapısın-
daki komisyon blnn'lında )'apılacakllr. Yol inşaatı 

3 - Bu i c alt şnrtnamc 20:1 kunı;ı mu- Esklsehlr Sa. Al. Ko dnn: 
kab(Jindc komiııyoııdan .ıılınabilir. Eksilt- ı - Yol ınaaatı acık ekslllme ile yaı;ıtırıla-
meyc i,llr!\k ederek isteklilerin (30iS) ll- cııktır. llk teminat Zll lira 42 kurustur. 

nulmuıtur. • 
2 - l:kıılltme ıı blrlncıtesrın 941 cumar -

test s:UnU saat 11 de sı~ns tn komlıyonumu
zun ·b11lundu~u mahnlde yapılaraktır. 

3 - Bu ııe alt muhammen kesir bedeli 
31'.>318 ll'"a 32 kuru, olup ilk tem!nııtı 2723 li
ra SS kuruılur. ŞartnaMcsı Ankara, lstanbul 
Lv. tımlrl klerı Sıvas Sıı.. Al. 'Ko. dn her ı:on 
g!irUlür. lıteklllerln tckllt mektuplarını bir 
ıaat eHl Ko. na 'ermeleri. (6780 

16714 

350 ton kuru ot alınacak 

&lmacaktU'. 
2 - Tahmin bedelt 8MOO ıtn. x..u temi• 

ııat 4680 lira. Evsaf XO. nuu bttUln nnıl.zon
lannda mevcuttur. SartnamCll. Ko. da sGrü· 
ıtır. 

8 - Pua.rlık 8. 10. 941 puarteel IUt 19 
da Xo. da )'apılac:aktır. lstcklllertn belll &1ln 
ve •aattc teminat ma1ı:buılarb'le ıco. na mil· 
racaatıan. (6818) 1676& 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 12. 9. 041 ırllnU ınat 11 de lklnct defa 

olarak ekalltmeaı yapılan 112000 kilo bulı;:ur 

talip cıkmıı.dıtındıın ı;ıazarhkla alınacaktır. 
2 - Tııhmln bedeli 1:5600 lira, kaU temi

nat 1170 liradır. 
S - Evııır korun btnUn ırarnızonlannda 

mevcuttur. Şartnnıneıl Ko. da ırörUlUr. 
4 - Pa.zıırlıRı 6. 10. 941 pazartesi a11nU ea

at ıı de Ko. dn ynpılacaklır. lateklllertn te
minat nl<ceıerlyle belli ~n ve saatte Ko. dn 
bulunmalan. (6814) 16767 

Muhtelif yiyecek maddesi 

alınacak 
Çankırı Sıı. Al Ko.dnn : 
ı - Aş:ığıdıı miktarı ve cln!!I yazılı 13 

kalem yiyecek maddeleri hlzolarında Yll· 
zıh gUn ve saatlerde açık eksiltme ile 
Çankırı Sa. Al. Ko.da ihalesi yapılacak • 
tır. 

2 - Pl1%arlığı 25-9-l9ıll saat 10 dadır. 
İsteklilerin kaU temin:ıt paralnri)•le mU "" 
rııc:ıntınrı. 

Cinsi: Tuzsuz tercya~. Miktarı: 6000 
kilo, Tutarı: 9000 llra, Teminatı: 1350 lira. 

Cinsi: SUt, Miktarı: 26000 kilo, Tutan: 
3900 lira. Teminatı ~85 Ura. 

Cinsi: Yo:ı,ırt, Mıktnrı 4000 kilo, Tuta
n: 800 lira, Teminatı: 120 lira. 

Cinsi: Limon, Miktarı: 6000 adet, Tuta· 
n: 600 lırn, Temln:ıtı: ııo lira. 

Cinsi: l<esmc makarna, :Miktarı: 9000 
kilo. Tutarı: 3600 lira, Teminatı: 540 lira. 

Cinsı: Çubuk makarna, Miktarı: 9000 
kilo. Tutnrı: 3600 lira, Temlll3tı: 540 lira. 

Cinsi: knş-ır peyniri, Miktnrı: 4000 kilo, 
Tutarı: 4'i00 lira. Teminatı: 720 lira. 

Cinsi: f{uru kaysı, :Uiktarı: 3000 kilo, 
Tutarı: 2400 lira, Temtnntı: 3130 lira. 

Cinsi: Ş0hrıye, Miktarı: 4000 kili, TU· 
tarı: ıGOO lirn, Teminatı: 240 lira. 

Cin i: irmik, Miktarı: 500 kilo, Tutarı: 
li5 lira. Teminatı: 26 lira 25 kuru§. 

Clncı: Pirinç UDU, Miktarı: 500 kilo, Tu· 
tarı: 320 lira. Teminatı: 48 lira. 

Cinsi: Çay, Miktarı: 150 kilo, Tutan : 
1050 lira. Teminatı: 157 lira :>O kuru§. 

Cinsi: J{ırmızı mercimek, Miktarı: 10000 
kilo, Tutarı: 2500 lira, Teminatı: Si5 lira. 

(6840) 16787 

Kuru odun alınacak 
o. a~y11z:lt sa. Al. Ko. dnn: 
1 - 400 000 ktlo kuru odun pazarlıkla 

ihale edllecektlr. 
2 - :Muhammen bedeli lflOOO muv<\kkat 

temltıat 1002 llra. 
ı _ Pazarlı~ı 24. 9. 941 carsıımba gUnU 

nat 18 da D. Baya:ı1t Sa. At Ko. da yapıla· 
caktır. (6844) 1G7S9 

Odun alınacak 
Urfa Sa. .A.l. Ko. dan: 
1 _ Aınıtıdıı mU .. -tarları yaz:ılı oourlara 

eünl1nde tallı:> cıkmadııtındnn ekı!llt:n nln bir 
&>' !cinde yapılmasına lmrnr verllmlıllr. 

:ı - Pazarlık 11. 9. 941 den ıt. lO. fl4l tari
hine kadar devam eder ve ıstcklll r her ırUn 
Ko. na mUracnaUa pazarlık yııpablll 1 r. 

8 - Taliplerin Urfa Sa. Al. Ko. na rnll~
(6$45) caauan. 

C1nsl 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

ıtlktan 

960 'XlO 
9ıi01)()() 

640000 
600000 

16790 

Kuru üzüm alınacak 
D. Bayaz:lt Sa. Al Ko. dan: 
1 - 40 bin kilo kuru UzUm ı;ın~u!$1<1a • • 

lınacaktır. Muhammen bedeli 24&"10 lira, mu· 
vakkat teminat 1sco llrndır. 

2 - MUnnkasıısı 24. 9. 041 carsal"'lba saat 
10 da D. Bayazlt Sa. Al. Ko da yaı;ıı\nt'aktır. 
lateklllerln b<!lll ~un ve ııaaıte tcmınn• mak• 
buzları:vıc Ko. na müracaatları. 

(6284) 

Sığır eti alınacak 
Bolayır Civarı Sa. Al. Ko.dan : 

16839 

1 - Beher kilosuna 50 kuruı.ı ftyat tah
min edilen 70 bin kilo sı~r eti kapalı zart 
usullyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 35.000 lira, mu
vakkat teminat 2625 liradır. 

8 - Eksiltmesi 6-10-1941 paaz.rtesi gtl
nU saat 16 da Bolayır civan As. Po. 100 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

4 - İeteklllernı mezkQr gtln ve ihale 
saatinden bir ııaat evci Ko.na. müracaat _ 
ları. Postada. geciken mektuplar kabul e
dilmez. (6852) 1GS86 

Sığır eti alınacak 
Bolayır Civarı Sa. Al. Ko.dnn : 
l - Tahminen beht'r kilosu 43 kuruştan 

iO bin kilo ıığır eti kapalı zart usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80100 llrndır • 
Muvakkat teminat 2257 lira 50 kuruş • 
tur. 

3 - Eksiltme 7-10-1941 sah g{lnU saat 
16 da Bolnyır civannda As. Po. 700 sa. 
Al. Ko.da yapılacaktır. 

' - İsteklilerin mez.k1)r glln ve ihale 
saatinden bir saat evellne kadar teminat 
makbuzlannı Ko.na göndermeleri. Posta. • 
dakl gecikmeler kabul edilmez. 

(6853) 16887 

E:) - Saralı, uyurken gezen, sidikli, ba
Yılına ve çırpınmaya mUptcli olmadığı 
hakkında velilerinin noterlikten tasdıkli 
taahhlitnamesi. (Bu gibi bastalıklard:ın bi
ti ile okula girmezden evci mnlQI olduk • 

ları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkan • 
lır ve okul maıırafları velilerine ödetilir.) rlf t lfı t .!: ki hl S Al K d ı k At1ana Sa. Al. Ko. dan: 

radıın ibnrct muvnklmt tcminntlarlylc •ı 2 - El-.-slltrnesl 29. o. 041 pazartesi gllnU 
birllltle 2400 ımyılı lrnnunun ta atı vcç - ına e ;s se r • ıı. . O; n yapı aca . 1 - 350 ton kuru ot kapalı zartla ekslltme- Odun ah nacak 

8 - lstcklilcr bulundukları mahallcrde
lı:i aıkerllk şubelerine istida ile miiracaat 
edecekler ve ıubelcrlncc 2 inci maddede 

bildirilen evrakı ikmal ettikten sonra, An
kara•da Yüksek Zira,at Enstltilsü Vctcri

rıer Fakültesi askeri talebe amirliğine gön
derilecektir .Müracaat müddeti eylülün 2~ 
tıc kadardır. Bu tarihten sonra müracaat 

kabul edilmez. 

lıilc tanzim edecekleri teklif mektuplan- tır. Fenni snrtnamesı ve keşif mesııl zaman-
ye konulmuştur. '.J'()ı;>Ju tutarı 19250 lira oluı;ı 

nı ve ticaret wsllmlnrını belli gUn ve sa- lnrınrla Ko. da gbrUIUr. l&teklllerın ilk temı-

attcn tam bir saat evelinc kadar komla • nntıarlylc knnunı ve$lkalnrını hl\mll olduk· ilk tcmlnnt 1414 llrııcıır 
lnrı 2 - İhnleıı 8. 10. 941 cumn ırünU saat 11,30 

yon başlmnlığını:ı vermeleri. halde mlJ!acaatınn. da Adana sa. Al. Ko. da yapılacaktır. tstekll-
Kırklareli Sıı. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda mlktnn, muhammen bedeli, ilk teminatı ne ihale gllnU ve ımatı ya.; 

21h beş parti odun eksiltmesi yapılacaktır. (8325-G!l33) 16880 (6632) 16576 

4 - Okula kayıt ve kabul, eahadetna • 
tne derecelerine ve milracaıt 11rasına gö

redir. İstekli adedi tamam olunca ka11t 

leleri kapanır ve kabul edilenlere müraca· 

•t ettikleri ukerlilı: eubeleri ile tebligat 

Toz şeker alınacak 
:Mnrmnrn 'Us"U Bn.hrl K. Satın Alma 

Komisyonundan : • 
l - Birinin umum tutarı 48.700 liradan 

ib::ıret J 00 ton, diğrrinin umum tutan 
12175 lira olup 25 ton toz § ker, iki ayrı 
§'lrtnamedc ve bir partide olmnk Uzerc 
ayrı ayn p:ıznrlıkla sJtın alını:ıcnktır. 

2 - PaznrlıA"ı 25 - cyllll • 1041 peroembe 
,ı:ilnli sn~t lG dn İır.mlt"tc tersane kapısın
d~ki komisyon hın .. tııncla yapılacaktır. 

3 - l'nzarlı~ıı lştirtık edecek taliplerin 
ticaret wslknlnrını, 7305 lirndnn ibaret 

Tratuvar inşaatı 
Esklsehlr Sa. Al. Ko. dan: 
l - HaV'ıı mıntakn depoaunun tratuvar ve 

ht!lA cukusunn alt 2:5:?0 ıırn 33 kuru~ kes1t 
bedeli 1n$ııau bir müteahhide verilecektir. 
Acık eksiltmesi 29. 9. 9U pazartesi saat 16 da 
Esklı;ehlr Sa. Al. Ko. da )"nı;>ılacaktır. llk tr.
mınn tı lOO liradır. lsteklllcrln mua)')'en ırUn 

''e s.ıntte teminat makbuzıarlylc kanunun 
ıuzumıu veılkalarlyle birlikte mUracaallnn. 
Ke~ıc bedeli her gün Ko. da gorülOr. 

(6G3l) 16579 
~apılır. (11881) 1636-i 

Otomobil malzemesi alınacak 
?ı.t. 111. VekClletl Sn. Al. Ko. dan: 

100 ton ıı:ın \"C ls:?G.25 llrnlık dn 25 ton Sabun alınacak 
l<'in tt>nıinııtlnriylc birlikte belli gUn ve sn- Ardahan Sn. Al. '.Ko. dnn: 
nttc komisyon bnşknnlı~ına mlirncnatınn. ı - 9. 9. 941 ı;alı srünU ınat O dıı kapalı 

2oO adet bUyQk ve 200 adet küc:Uk reno 
burclartyıe 100 adet N. s. u. motosikletleri 
borcu ve 200 adel ı;ılsto pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Hepsine tahmin edilen t1Ynt sm 
Uracıır. Pnzarııcı 2~ e>lül 041 carsıımba gU • 
l'ltı •aat la tcdlr. hteklllerln kanunl kntl le· 
tıllnatıarl)ole pazarlık ~n ve 1Ratlnde komls-

{S:l2G-6!l3 ı) 168001 zart uaullyle yapılan ekBUtmcde talip cıkmn· 

~011da bulunmaları. (6746) 167SS 

Bina tadilatı yaptırılacak 
~. M. Sa. Al. Ko. dan ı 
Ankara Askeri Doktor tatbikat okula 

rııuhtclif vClbelcrindc muhtelif tadilat Y•P

~rıtacaktır. Keşif bedeli 12.323 lira 
atı ternınatı 1848 lira 53 kuruetur. Pazar

lığı 23 ey Jul 941 ııalı gi.ınü saat 11 de V C· 

lıllct satın nlma komisyonunda yapılacak • 

tır. Taliplerin teminat mektuplariyle bir • 
lilı:te Pazarlık gUn ve aaatında komisyona 

lbUracaatlıırı. (6ü69) 16759 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşe?irde 

~altepe ve Bursa askeri hsele· 

l'tnin her üç sınıfına' talebe alı • 
tııyor 

l 
1 - Kuleli Maltepe Bursa askcrl ııse· 
e~~ ' d b n her Uç sınıfına ı. ı. Kı\n. 941 e 
ar~lıY_acak olan yeni ders devresi lçln M~· 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Sahhk (ırah cam azmanları 
Devlet Orman işletmesi Düz

ce Revir amirliğinden : 
Devlet orman iııletmesl DUzce reviri • 

nin Düzce Bolu ııoscsi fü:erinde Tatava 
deposunda istifto mevcut 1145 adet mua
dili 378 metre 218 desimetre kilp dört kö· 
şc cnm kerestesi 29. 9. !l41 pazartesi gtinU 
sa:ı.t ııı de Düzce revir amirliğinde açık 
arttırma ile satılacaktır. A7.manlnr 18 x 
ıs _ 40 x 40 cbadıncla muntnzrun dört 
köşe halinde bnltn ile yontıılmuı.ı ve çıra
lı 138 truıc dört metre 548 tnne beıı met
re ~30 tnnc allı metre 105 tane yedi met
re 2ı tane seltiz metre boyunda ve beher 
metro klipllniln muhıımmen kıymeti 27 li
radır. Şartnameler ist.ıınbulda orman çe
virgc mlldUrlllğUnde Anknrada orman u
mum mlldllrlllğllnde ı;-örUlebllir. Fıızla tnf 
slldt ve listeler Dllzcedc revir amirliğin
de keresteleri yerinde glirllle~lllr. Talip
lerin '7c 7,5 teminat ve evrakı Itızımcle -
rlyle ihale giln ve sruıtlndc DilEcedc revir 
ıı.mirliğlndc mUteşekkll komisyona mli-
rac.ııatıarı. (8302-CSG4) 16843 

dıtından 24 bin kilo snbun yeniden kaı;ınlı 

zartla eksiltmeye konu\muıtur. 
:ı - Tahmin bedeli 18.000 lira, llk temtnat 

13!50 ltra. E\'saı kolordunun bUtUn garnizon· 
ıarında me\•cuttur. Şartname!! Ko. da c!Srü -
Jür. 

S - Ekllltmesı so. o. 941 anlı 1?11nl1 saat 
11 de Ko. dn yapılacaktır. 

4 - bteklllerln tckllt mektuı;ılannı ihale 
anatlndcn bir sııat evel Ko. na vermeleri. 

(G6S2) 16614 

Gazyağı alınacak 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
65 ton gazyatı pazarlıkla eatın alınacak· 

tır. Muhıımmcn bedeli 22'7150 llrn. muvakkat 
teminatı 107 liradır. Pazarlıtı 27. 9. 941 cu • 
martesı ı.rUnU saat 10 da D. Bayezit Sa. Al. 
Ko. da yaı;ıılacnktır. lııteklllcrln belli ııUn ve 
snntte temınnt makbuzlarlyle komisyonumu· 
zn mUracnntları. (GGS3) 16615 

Sabun alınacak 
D. Da>·azlt Sa. Al. Ko. dan: 
67 ton sabun knpalı zartla ckıılltmeye ko

nulmu&tur. Muhammen bedeli 45!560 lira mu· 
vukknt teminatı 8417 liradır. Ekıılltmesı SO 
e>lUI 941 anlı aUnU ııant 16 da Baynzll Sa 
Al. Ko. do ynpıJacnktır. lııtcklllcrln belli 5rtlil 
\'e saatte kanunun 82 inci maddeılnde tarll 
edlldlltl vechllc hazırlıyacaklan teklif mek
buzıannı eksiltmeden bir anıt evel komisyo
numuza mUraca.aUnrı. (G68!1) 16616 

l4.i lıaelerlnden ve Maarif orta mektebı- ANKARA Lv. AMİRLICINE 
jar:~aı ederek dcvlııt. olguniuk imtihan- GELEN iLANLAR Pirinç alınacak 
\at 1 nıuvntfaklyetıo vcrmlıı olanlardan Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

2'be alınacaktır. F otin alınacak ı - s. o. 041 ıınzarteıı günü unt 9 da k11-
oı ... a.- Alınncnk talebenır. TUrk ıritıN!ar. Al K d . Palı ::artın ynpılnn eksiltmede tallı:> c:ıkmaıtı-

... ~ı hi k a Afnraı Sa. ' o. an. ""nclan '"'"""' kil ı ı ı·"I atın ı • •ı ' sı muyayenede sağlam çı m - _ 7fı00 cilt rounın kapıılı zartla yapılan •• "'"""' o ı> r ne ıınzar.,. a 1 

~- \'e lıtekli adedl iht'ıynrtan fazla oırtu- ı lınncaktır. 
~u ta•· .,,. ekslltmcsın .. e talip cıkmadı4'ından 26. 9. 941 • 
ı.., "'dlrde yapılacak serme sınavında ı 2 - Tnhmln bedeli 16250 lira kaU teminat 
l( .. tn:ıı " tarihinde Pl!znrlıkla alınacaktır. 

3 tllası §arttır. . - Muhammen bedeli 80 bin liradır. Mu- ı 1218 lira 70 kuruı. Evaaf kolordunun bütUn 
le oh; Tahsili t'lrkei1er:l"'r, her ne setıep· v.ı~knt teminatı 250 liradır. rıtcklllerln her 1 garnlzonlarında mevcuttur. Snrtnıımesl Ko. 
k-..ıçUıt raa olsun yaşını bUyilltmUıı veya gün Mnraı sıı. Al. Ko. na mnracaıırtınrı. da görülür. 
l'ıı:ı 

10
rnU1 olnnlar, bulundu klan okulla - CG22l) 16315 3 - Paznrlı~ 80. 9. 041 salı ~no. Mat 14 

~iye '~aıııı:ııavıarında ipka \'eya bUtUnle· Kuru ot alınacak te komlıyonumuzda yapılacnkUr. 
lılc.Ja ... " anlar, YB§lan, boyları ve ağır • t Sa Al Ko dnn· 4 - fsteklllerln belli gün "e uatte teml-
t ·' ll!k ı 1 • dl Mldya · · · • nat akceıerlyle Ko. na mUracnatınn. e Uygun °: iseler tnlimntındakı h:ı e- 1 _ Tahminen ııehcr kilosu 7,:5 kuruıtan (GG86) l6617 

:eu hadi lmıynnlnr kabul olunmazlar. ~ ton kuru ot knıı:ııı z:nrt usullyle ıatın a-
l..ı1 l'r ııunlardır.; 
r. e l sınır· 1 .., lınncnktır. 
"'ile lI • " - 19 d:ıhll 2 _ l\luhıımmen bedeli 16575 llrn muvak-
l.tae ııİ sınır : 16 • 20 dahil k t teminat 1213 ıırn 13 kuruıtur. 

1 • -. l3u • sınıf : 17 - 21 dnhiı a 8 _ lhalesl !:?4. 9. 941 carıamba ı;:UnU ıa-
d:.ıncıuıuar ıı~rtıarı ~ıynu isteklilerin bu- ı t 1 de Midyat sa. Al. Ko. da )'aı;ıılacaktır. 
)' f:cr ka;dl'crlerin nskerlik ııubelerindcn ~&tc~lllerln belli ı;ün ve ınıtten bir snat evel 
~llar1n1 ö UkabuJ tı:ırtlarlylc ınUracnnt 

1 
kllt mektuplarını Ko. na vermeleri. 

'l' ~dUkabuııl're>nmelerı ve buna göre de e (G3S9) 163S. 

1.eu. 941 d kağıtlarını hnzırlıyarak 1. ı. S - ti alınacak 
1~ıe bu k:n itibaren ruılcerllk ııubelcri yo- s ıglfeı<o dan· 
ıha t6na A'ıtıarı girmek Jstcdlklerl olcul· c. Kale hmn;nl'~ be~er k;losu 42 kuruştan 
..,.ı Y erıncleri v k il b 1 duk 1 - Ta l. l erıcr<1c ot c . o u .arın u un . • 100 000 kilo sııı:ır eti 29. D. 9U pazartesi gQ-

'l'e . 'l'eo ll4 uran ısteklılcrln de ) ine ant lG d.:ı kııpıılı zartla pazarlığı ynpııa
)~ ~. 941 tnr~ drn itibaren en geç 10. ıı. nu 5 

.. 01tu1 •hine kadar do"'rudıın doğru- c.:ıktır. 
tıl.. "'"'Ud ., _.., _ Muhıımmcn bedeli 42 bin Ura olup 

"nur. "'' JrlUk!crlnc mUrncnntıarı iJAn 
ilk teınlnnt 3150 liradır. 

(Gi45) 1681!? 8 _ ı.teklllerln ihale ınatınden bir aaat 
)( Arab 1 cvel Çanakkale sıı.. Al. Ko. nıı tekllt aıek -

>t. ve a yaptrrııacak 1 L 
ta ... 1'1:ııık v ltaletı sa. Al. Ko. dan: tuplarını verme er 
~ e ıu 4 _ Evsaf ve ıaruıameıl her a11n Ko da 

lıı •dile kalem malzemesine 802 llra 6476 a bl:' tarton nakliye araba.ama ~rüll1r. ..(~l7l 1 

Sabun alınacak 
Ardnhan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - S. 9. 041 pazartesi ı;:UnU saat 115 tc ka· 

Palı znrtıa >'&Palan ekslltmeycı tallı:> cıkmadı· 
Qındnn 24000 kilo ıabun yeniden kapalı zart• 
la eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira 1lk teminat 
1350 lira. 

8 - Evıııt kolordunun bütün ı,rnrnızonla· 
rındn mevcuttur. Şnrtnamcsl Ko. da ır11r111Ur. 
Ekıılltme 30. 9. 941 snıı ırünü aant 9 ela Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - lsteklllcrln tekllt mektuptıırlyle llıale 
zamanından bir enat evci Ko. na ,·ermeleri. 

(6688) 16618 

Bulgur alınacak 
D. Bayazıt sa. Al. Ko. dan: 
1 - 221 bin kllo bulırur :ııazıı.rlıkla utuı 

nlınacaktır. Muhammen bedeli 61860 llra. 
muvakkat teminatı 4330 lira.dır. Şartııameel 

lcrtn muayyen s:ün ve saatten bir sant evci 
tckllt mcktuplnnnı Ko. na yermclerl. 

(6774) 16i60 

Pavyon, kanalizasyon inşası 
Canakkalc Sa. Al Ko. dan: 
1 - Çanakkale • Balıkesir ıosesl üzerinde 

pavyon kanalizasyon lnsası pazarlıkla eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - lhnle ırllnU 24. 9. 941 ca.-.ambn ~nu 
saat 1:5 dlr. 

s - Kesit bedeli 1234!5 ve muvakkat temi
natı 944 Uradır. 

4 - lıteklller komlsyondn mevcut keslf ve 
ııartnamcslnl her eO.n As. Po. 157S Sa. Al. Ko. 
da ır!lrcblllrler. 

5 - 1eteklllerln kanunt ''cslkalıır!yle tayin 
edilen ırUn ve aantto Ko. na muracaatıarı. 

(6775) 16761 

250 ton levamarin kömürü 

alınacak 
Cannkknlc Sıı.. Al. Ko. dan: 
1 - 250 ton levamarın maden kl\mUrO sa

tın alınacaktır. lhale ~na :ıs. 9. 941 pcreımı
bc ırUnO .ı;aat 111 dlr. 

2 - Kömüre alt e\"58.t ve tartname Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dn ırörUIUr. 

(6777) 16763 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - 12. 9 941 cuma ıınno snat l9 da k11· 

palı zartla ynpılnn eksiltmesine tnllp cııana- ı 
dıCından 104 bin kilo bulınır pnzarlıkla aııtın 

2 - Tnliplcrin kanuni veslkalariyle tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evellnc kndnr Kırklareli Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

3 - Şerait ve evsaf Ankara, İstanbul Lv. a.mtrllkleri Çorlu, Kırklareli Sa. Al. Ki" 
da glirlllebilir. Posta~aki gecikmeler kabul edilmez. 

Cinsi Mlktnn kilo Muhammen Be. İlk teminat 

Odun 
Odun 
ocıun 

Odun 
Odun 

• Lira Lira K. 
326600 4899 367 42 
326600 4899 867 •2 
303400 4~1 841 82 
280600 4209 81:5 6:5 
128000 1920 164 00 

(6791) 

İhale gtın ve saat Şekll 

7. 10. 941 11alı 16 K. Zarf 
7. 10. 941 sah 16 K. nrt 
7. 10. 941 anlı l6 K. :zart 
7. ıo. 941 saıı 16 K. zarf 

7. 10. 041 salı 16 K. zart 
16723 

Muhtelif yiyecek maddesi ahnacak 
Çankırı Sa.. Al. Ko.dan : 
1 - Aeağıda miktarı ve cinsi yazılı 

yazılı gUn -..-e e&atlerde açık eksiltme ile 
İsteklilerin ihale eaatinr!e kaU temin.at 

Cinsi 
Sığır eU 
Koyun eti 
Sade yağ 
Toz şeker 
Sabun 
Kuru fasulye 
Beyaz peynir 
Zeytin yağ 
Nohut 
Yumurta (adet) 
Kuru ot 
Saman 

Saman 

(6846) 
Mlktan 
Kilo 

1)0000 
tiOOOO 
20000 
16000 
14000 
25000 

8000 
2000 

25000 
200000 
118000 
108000 

Tutan 
Lira 

16000 
H500 
29000 

7840 
7700 
6250 
5600 
1600 
3750 
8000 
70SO 
2160 

ah nacak 

12 kalem yiyecek maddeleri hizalarında 
Çankın S&. Al. Ko.dn ihalesi yapılacaktır. 
paralarlyle Ko.na mUrn.caaUıırı. 

Teminat 
Lira Kr. 
2700 00 
2625 00 
4350 00 
1176 00 
1155 00 

937 50 
840 00 
240 00 
562 50 
550 00 

1062 00 
324 50 

16791 

İhale gUn ve saau 
24-9·1941 10 

.. " 10 

.. .. 10 

.. .. 10 

.. .. 10 
" .. 10 
" • 10 
H H 10 

" " 10 
.. .. 10 

" " 10 
n .. ıo 

Kırklareli Satın Alma KomisYonundan: 
l ':"- Aııağıda miktarı muhammen bedeli ve ilk teminatı ile ihale gUn ve saati yazılı döktlm samanın -c'ksiltme!Iİ yapıla • 

eaktır. 
2 - Taliplerin kanuni veslkalariyle tekli! mektuplarını ihale 11aatınden bir saat evellne kadar Kırklnrell Sn. Al. Ko.na 

vermeleri. 
8 - Postadaki gecikmeler kabul cdilm ez. 
4 - Şerait ve evsafı Ankara. İstanbul Lv. Amirlikleri, Çorlu, Kırklareli Sa. Al. Koda gtırUlcbillr. (6539) 

Cinsi 
Saman 

.. .. 
.. .. .. 

Yelct\n 

Miktan :Muhammen B. İlk teminat 
Kılo Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi 

164,000 4920 O 869 O 30 - EylUl - 1941 
2s1.ooo S430 o 632 25 .. 
155,0op 4650 o 848 75 
168,000 4890 o 866 75 " .. .. 
l 09,000 32i0 o 245 25 .. .. 
303,000 9090 o 681 i5 .. 
158,000 47i0 o 355 60 " .. 
245,000 7350 o ti:ll 25 .. 
490,000 14700 O ll02 M .. 
615,000 18450 o 1383 i5 
570,000 17100 o 1282 50 
838,000 10140 o 760 50 .. 

54,000 1620 o 121 fiO .. .. 
3646,000 

Kuru ot ah nacak 
Kırklareli ~atın Alma Komisyonundan: 

SnaU 
16 .. 
" Salı .. 
.. .. 
" .. .. 

164B7 

Şekli 

Kapalı zart .. .. .. .. .. .. .. n .. .. 
" " .. .. .. .. 

" 

ı _ A§ağıdn O'ıktnrı ve muhammen bedeli temlnnUyle ihnle g(lnU ve saati yazılı kuru otun 'dHkllm ve bal;o,•a olarak eksilt 
mest yapılacııktır 

2 - Taliplerin kanuni veslknlarlyle teklif mcktuplannı ihale saatinden bir saat eveline kadar Kona 
· vermeleri. 3 - Postadaki gecikme1er kabul edllm ez. 

4 _ Şerait ve evsafı Ankara, İstanbul Lv. Amirllkleriyle Çorlu ve Kırklareli Sa. Al. Ko.da görUleblllr. (G"
4

0) 
Miktarı Muhammen B. İlk teminat " 

Cinsi 
Kuru ot .. 

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

YekQıı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale gün S 
247,000 11732 50 879 93 29-9-19U Pa t aat 
421,000 10097 50 l499 81 zar esi 16 
232,000 11020 00 826 50 .. .. " 
245,000 11527 25 864 54 .. .. " 
163,000 7742 ti() 580 68 H H 

455,000 21612 50 1620 93 " .. 
237,000 11257 50 su 81 " " 
368,000 11480 00 1811 00 n " 
376,000 34960 00 2622 00 .. " 
923,000 48842 50 8288 18 .. .. 
855,000 40612 50 8045 93 " .. 
&17,000 24082 :ıo 1806 18 .. .. 

18,000 3847 :>O 288 M '" " 
~.470.000 • • 

.. .. .. .. .. 
,. 
" .. 

J6488 

Şekli 

Kapalı zarf .. .. .. " 
" .. .. " .. H .. " .. .. .. .. 
" .. 
" .. .. ,, .. • 
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§ Sayın Ankara halkına ~ 
-----------
----------------------------
-----
--------------------------
-------------
--
------------
-----

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Hazcrde ve seferde kırk beş günden fazla müddetlerle silah 

altına alınanlarm ailelerinden muhtaç olanlara kanunen yapı -
lacak yardıma kar§ıhk olmak Üzere 423 numaralı belediye vergi 
ve resimleri kanununun 9, 14, 22 ve 28 inci maddelerinde be -
yan ve tarif olunan : 

1) Lubiyat, 
2) Levha, 

3) Dellaliye, 
4) Mevaddi mÜ§teile istihlak, 

ve 19 uncu maddede yazılı : 
5) Konturato, 

28 inci maddede bahsolunan 

) 
) 
) 
) 
) 

6) ( Mevaddi mÜ§teile ardiye ücreti ) nın 
bugün meri tarif .:;lerine ( yüzde elli 
nisbetinde ) zammiyat icrasına ve : 

7) Belediye hududu içinde iıliyen otobüs-) 
Jerin beher yolcu biletinden, ) 

Resimleriyle 

8) Banliyö trenlerinin beher birinci mevki) Birer kUnı§ 
yolcu biletinden, ) 

9) Müenesatı smaiyede kullanılanlar ha-) 
riç olmak Üzere belediye sınırları için-) 
de istihlak edilen elektrik ceryanmm) 
beher kilovatından : ) 

10) Belediye sınırları içinde sarfolunan) 
havagazının beher metre mikabmdan) Yimi§er para 

11) 1076 ve 1111 numaralı kanunların hü-) 
kümlerince askerliğe ahnmıyanlardan) be§ lira 
beher mücelliyet senesi için defaten) 
alınmasına ve : 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 11 inci paragraflarda yazılı 3;50 zanı -

le.rla be§er liranm : 
1 inci teşrin 1941 tarihinden itibaren, asıllariy)e birlikte, (Be

lediyece), 
- 7 ve 8 inci paragraflarda yazılı (bir kuruş) un: keza 1 - 1 

inci teırin 1941 den itibaren: (bahsedilen vasıtaları i§letmek -
te olan müesseselerce), 

- 9 ve 10 uncu paragraflarda yazılı olanların: alakalı mües
seselerce yapılacak eylül 1941 tahakkukundan itibaren fatura
larına zam suretiyle (şirketlerince)~ 

Tahakkuk ve tahsil ettirilmesine. 
4109 numaralı kanun hükümlerine tevfikan belediye mecli • 

sinin 18 - Eylül - 1941 tarihli fevkalade içtimaında müttefikan 
karar verilmi§ ve icaplarına tevessül kılınmış olduğu ilan olu
nu~ (6896) 16847 

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

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllJllllJllllllJllllJlllllllJlllllllll~ 

Talebe alınacak 
Maden Tetkik 1e Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 

Zonguldak'ta leyJl ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 

Teknisiyen mektebinin birincite§rin 1941 de ba§lryacak ikinci 
devresi için namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari, diğeri ameli olmak Üzere iki sömestre 
ayrılmış dört aenelik tahsili vard1r. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmiş olanlar alındığına 

ve tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebi
lecek derecede tahsil görmüş sayılacaklar ve lise mezunlarından 
bir sene fazla okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

A§ağıdaki §artlan haiz olan isteklilerin Zonguldak'ta mezkur 
mektep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

1 - Türk vatanda~t olmak, 
2 - lyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek. 
3 - Bula§ICI hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden o

caklarında ameli çalışmağa müsait bulunmak (aıhi muayene Zon
guldak'ta yapılacaktır.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip-
loma veya vesikasını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 sayısını bitirmİJ bulunmak. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 eylül 1941 ak§amına kadar müracaat eden namzetlerin 25 

eylül 1941 de Zonguldak'ta hesap, hendese, cebir ve türkçeden 
yazılı imtihanlan yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt 
ve kabul edileceklerdir. (6535) 16485 

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

Erzakın 

Erz<tkın Miktarı 

clnsı Kıl o 
Un 89000 
Arpa 96000 
Odun 670000 
Et 25000 
Kuru ot 78000 
Pırınç 3000 
Sabun 2400 
Zeytin yağ 2000 
Saman 83000 
Kuru Uzum 4000 
Kuru fasulye 2000 
Kırık mercimek 1500 
Nohut 3000 
böylılce 2000 
Gaz yağı 2400 
Zeytin tanesi 1000 
Kuru soğan 5000 
Peynir 1300 
Patates 5000 
Sadeyağ 2000 

A) Tabur ihtiyacı için 
meye konulmuetur. 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
17800 
lOMiO 
13400 
10000 

4680 
1260 
1560 
1200 
20715 
800 
500 
250 
4:'.10 
300 
600 
450 
250 
8.f5 
750 

3000 

Muvakkat 
teminatı 

Llra Kr. 
1335 

7!)2 
753 75 
750 
351 
94 00 

107 
90 

155 
90 
37 
16 

62/5 

00 
87/:l 

33 i5 
22 tlO 
45 
33 
18 
63 

75 
75/5 
37/5 

56 25 
250 

Eksil tmenln 
Tarihi Günü Saati Cinsi 

1-10-1941 Çarşamba 9 kapalı 

" " 
,, 

" " 
" .. 

4-10-194.1 Cumartesi 9 açık 

" .. .. " 
" .. " 

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

,. 
" 

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

" .. .. .. 
" .. .. ,, u 

yukarda yazılı 2n kalem erzak, yem ve yakacak eksilt 

B ı Şartnameleri komisyondadır. Görüle v• alınabilir. Eksiltmeler tabur kararg!. 
hında yapılacaktır. 

C) Açık eksiltmeler için muvakkat tem inat makbuZUDu ve ticaret odası veatka • 
tarını, teklif mektuplarını yetirecektir. 

D) Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarC:akl vesikalarını, teklif mektııplannı havı 
kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evel eksiksiz komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermlı olmaları eksiltme saatinde dekomisyonda ha.zır bu • 
ıunmaıan ilA.n olunur. (7943-etSS) 16:SH 

ULUS 

NAFIA VEKALET! 

Kapalı zarfla münakasa 
Natıa VekAletlnden: 
Elazı~ • Van hattının 170 1nc1 kilometre. 

siyle 240 ıncı k11ometresl arasında ceman ve 
takriben otuz kilometre uzunlukta yapbrıla

cak vacyant ıı.pllkruıyonu kapalı zarf usullyle 
mUnakıısaya konuım~tur. 

ı - MUnakasa 27. 9. 941 tarihine tcsadUt 
eden cumıırtesl gUnU ııaııt on ikide vekAietı -
mlz demlryollar lrnıaııt dairesindeki mllnaka
lld. komisyonu salonundıı yııpılacaktır. 

2 - Bu isin muhıımmcn bedeli 13500 ve 
muvakkııt teminatı 1012,5 liradır. 

8 - l\lukavcle projesi, eksiltme ıııırtname
ııl. bayındırlık isleri ııencl ıartnamesl, ııüı.cr

ııAh hartası, etüt umumi fenni ıartnamcslyle 

dlCer evrııktan mürekkep bir takım mUnııka
ıııı evrakı yllz altmıs kurus mukabilinde dc
mlryollar lrnıaııt dairesinden tedarik oluna -
blllr. 

4 - Bu mUnaımsaya girmek ıstıyenler re
ferans ve dlll:cr vcslkalannı bir Jstldaya baC
ıwarak münaklll!anın yapılııcaCı tarihten en 
ıız üc ııUn evci vckll.lete vcrnıek suretiyle bu 
Is lc1n ehliyet \•eslkası tstlyccekler vcbu ve.si· 
kayı teklif zarfına koyacııklardır. MUnaknsa 
tarihinden en az üc ıınn evci yapılmamış o -
lan mUracııatııır nazarı dikkate alınmıyacak· 
tır. 

5 - Tckltt verecek olanlar teklif zartlannı 
2490 numaralı kanunun ve eksiltme sarına -
mcslnln tartratı dairesinde hıı:ı:ırlıynrak mu -
nakasanın ynpıtııcaCı ıaatten bir saat evellnc 
kadar numııralı makbuz mukabilinde demir· 
yollar ınıaat dalreı;I artırıma. eksiltme \·e 
lhnle komisyonu baıkanlıll:ınıı vereceklerdir. 

lG500) 
1 

16534 

~11111111111111111111111111111111111111!::, ---

JANDARMA 

Yoğurt ve aanmaak alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara satın Alma Ko • 

misyonundan: 
Mlktan 2900 kilo cinsi yo21Jrt, tlYP.tı 25 ku· 
ru:ı. muvakkat teminatı 54 ıı~a 38 kuru1. 

Mlktan 860 kilo clnıl 1arımı;ak rl>atı 40 
kuruı, muvakkııt teminatı ıo lira 80 kuruz. 

YekQn 6l5 lira ıs kurus. 
Miktarı, cınsı, tıyatı. teminatı yukarıda 

yazılı iki kalem laı;e maddesi 24. 9. 941 çor· 
aamba ııUnU saat 15 te Ankaratla J, Sa. Al. 
koml!yonumuzda acık eksiltme ile alınacak· 
tır. lkl kalemin bir istekliye veya a3·rı istek
lilere ihalesi cıı1zdlr. Şartname her ııün pa -
rasız komisyonumuzdan alınır. lsteklllerln 
ihale vaktinde vesika ve tcmlnatlartyle ko-
m\Byonumuıa ııeımelerı. ~633:2) 16307 

Sığır eti alınacak 
Jandıı.rma Gn. K. Ankara Satın Alma 

Komisyonundan : 
Ankara belediyesinin narkı Uzerinden 

eksiltme yapılmak Uzere (12.000> kilo sı
ğır eti 23. 9. 941 sah gtin!l saat 15 te An
karada J. Sa. Al. Komisyonunda açık ek· 
siıtme ile alınacalttır. İhaleden ııonra nark 
değiştikçe eksiltmede tenzil edilen mlk· 
tam göre ihale fiyatı da değişecektir . .Mu
vakkat teminat (3Uı) liradır. Şartname 

her gllD komisyonumuzdan parasız ah • 
nır. isteklilerin ek!liltme ıuuıtinde vesika 
ve temlnatlariyle komisyonumuza gelme-
leri. ( 6374) 1634.8 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Su satışı 
- 30 Ev yaptınlacak : Vakıf menba suları itletme 

- - müdürlüğünden : -- C.H,P. Vilayet İdare Heyeti 
Reisliğinden : - Vakıf menba sularının Ankara beledi-

- - ye hudutları dahilinde satışı 15. Teşrini-
- 1 - Kalaba'da yaptırılacak : evel 941 tarihinden itibaren bir sene mild· 
: · d'l'k 30 k 'lt k 1 - detle en mllsait ııcraltle ve en çok satma. 
-
- ~~şt~;. ev e sı meye onu • : ğı deruhte eden bir bayie verilecektir. 

- Şartnamesi Ankara.da Vııkınar umum 
2 - Malzemeden taş. kum, ki- _ mlidüı liııtli ziraat fen şubesinde; istan -

: remit, çivi. kerpiç ve kereste ta- : bıılda Çenberlitaşta Vakıflar ba.'1nıildlir

: rafımızdan temin edilecektir. : lllğU binasındaki vakıf nıenba suk\rı ida-
- 3 - Şartname ve planlar vila- - resinde mevcuttur. 
_ Taliplerin bu şartlan öğrenerek azami 

yet nafıa müdürlüğünde görüle- : .a 'feşrinievel 941 tarihine kadar tckllfle-
bilir. - rlııl §artnamede yazılı teminat mektupla-

4 - Evlerin muhammen kıy • riyle birlıkte iııtıınbıılda Vakıf menbıı su---: meti (60165,30) liradır. Muvak • : lal'I ldııre~ine tevdi etmeleri ve 6 ıncı pa-
kat teminat (4512,40) liradır. - znrtcsi gUnU teklifntı vakıa hakkında gö-

rllşülmek tizere menba ııuları idaresinde 
5 - Münakasa 1-teşrinievel-941= bulunmaları llAn olunur. (8303)-6865) 

_ tarihinde ve saat 15 te kapalı : 16814 

: zarf usuliyle yapılacaktır. _ 
: 6 - Taliplerin 2490 numaralı : 
: eksiltme ve ihale kanununa tev -

: fikan ha.zırlıyacakları teklif 
: zarflarını münakasa saatinden --: bir saat eve) Ankara'da Yenişe - -
: hir'de C.H.P. vi!ayet idare he - _ 

- yeti binasında müteşekkil ko - : 
_ misyon riyasetine makbuz muka- -
- bilinde tevdi etmeleri ilan olu - _ 

nur. 4420 = 
,,,,,ııırıııttııııııııııııııııııııırııı;::' 
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ENSTİTÜLER 

İmtihan günleri 

Yliksek Ziraat En11tllllsll Rektör!Uğ!ln -
den: 

Orman, Veteriner ve Ziraat Faltllltele
rine bu yıl kabtıl edilecek ta'lebelerln se • 
çim imtıh:ınları İstanbul'da Sullannhmet'
te yllksek iktisat ve ticaret mektebi kon • 
ferans salonunda ve Ankara'da YUksek 
ziraat enstililsilnde a,şağıda yazılı giin ve 
saatlerde yapılacağından namzet talebe -
nin imtihan komlsyonnnıı. mUracaatları . • 

Ders: Fizik, GlinU 6-10-1941 pazartesi, 
saat: 9 .12, 

Derıı: 'fiirkçe, Gllnü 6-10-19H pazartesi, 
saat: 14.30-17, 

: Anonim ve llmltet ılrketler muhase
: besinde çalısrnıs ve askcrllClnl yapmıs 

: Ders: Kimya, GllnU: 7-10-1941 salı, sa-= at: 9.12, 
: Ders: Biyoloji, GünU: 7-10-1941 salı, - <lalmt calısacak t>tr muhasip alınacak

- tır. 150 llrııya kııdar mııııı vcrlleblllr. 
: Posta kutusu 123 numarııya müracaat 

: saat: 14 .. 30-17, 
- Ders: Cebir, Günti: 8-10·1941 <;arşamba, 

- etmeleri. 43~1 : -..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 
~ l l l llll l l lll l l l llll l l lll l l llll l l il il l iL -

NEOSTERİN ----
----- --E Sıhhath olmak için insanın ağız, : 

: burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi : - -: bir tarzda temiz bulundurması ll · -- -: zımdır. -

saat: 9-12, 
Ders: Yabancı dil, Giinil: 9-10-1941 per-

şembe, saat: 9-12. (6859) 16895 

Ayakkabı alınacak 
Akcadat Köy EnstltUsU l\füılUr!UtUnden: 
Clruıt a.ker postalı, mlktan azami 100, as

ımri 550 beherinin ttyatı 9 lira llO kuru:ı tu
tarı 6650 lira teminatı 498 lira 7:1 kuıus. 

1 - Yukarıda cinsi, miktarı, tutarı ve te
minatı yu:ılı bulunan a7.aml ıoo, a•ııarı 5;;o 
cırt asker postalı kapalı zart u~ullyle ek•llt. 
rntye konmuıtur. 

: Bu yollarla giren anjinler, gı·ip, - 2 - Münııka~a 30. 9. 1941 ııalı ııOnU 11aat 
: ı:; te Mulatya maarır mUdilrlüıt\lnde yapıla. 

caktır. 

: kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, 

: çiçek, suçiçeği, menenjit . . ill'lh _ ----------
-

3 - İstekliler 2400 numaralı kanunun hU· bulaşıcı hastalıklarda -
kilm!crlnc ııllre ııeltrllme~I Jcnp eden belge -

_ Ir.ıle birlikte l'ukarulakt tarihte mektuplarını 
: en ııec ıaat 14 e kadar mııarll mildUrlU~Un -
: dl'kl alım, Mtım koml~yonuna vermeleri Ilı -
: zımdır. 

NEOSTERlN 
pülvcırizasyon veya gargarası 

§İfaya yardım eder. 
Böyle hastalar ile temasta bulu --E nanları korur, [jahsi ihtiyat ve tedbiri E 

4 - Bu atım, Katıma alt ıartnnmcll'I' An -
kara maarif mUılUrlüriUnde ııörUlebll!r. 

16900 - aldırır. --: Eczane!erde reçetesiz satılır. -- = ~ 111111111111111111111111111111111111 n !::. 
.., 1111111111111111111111111111111111111 l r" -

GENERAL ELECTRIC 
Radyo ve IAmbalıın ıatı:ı yeri 

Nurettin Mergen 

RADYO tômir edilir 
Yeni sinema UstU No. 9. Tel 3344 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7233 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul' 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 

Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemıze ıonııerııen her ae~ n.• 
ular, aesredllsln edıımuın ıerı v• 
rllme:ı: ve tcaybotusundan doluı ille 

btr mesullyet ıı:at>ul olunmaz. 

'~:=============================~~ 

Dr. Süreyya ENDİK ----- ----
Kan, Şek.er ve Dahiliye hasalık- -
ları birinci sınıf mütehassısı - --- Hasta kabul anatlerlnl 16 dan zo ye --: kııdnr olmak Uıere dcıllıtlımııtır. Mu· : 

aycnchane: Yenııehlr Sıhlye dura~ı 

Bomontı asrıııtı. Yukaruç apartmanı. -- -- TelcCon: 33:ıO 4319 -- -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Satılık kürk manto 
Fevkn!Adc tııenmlı hakiki Buhıırıı Bre

ıtschuantz mantosu Hlılıktır. Gormek !cin 
Yenlachlr Atatürk Bulvarı 168 ıapka salonu· 
na müracaat. 4419 

YENİ Sinemada 
Bu ııece 21 de 

:MtL YONERT.ER REVOl'U 

Baş rollerde: 
Alice Faye • Georgeıı MurrıhY 

Saat: 14.30 • 16.30 • lS.30 uanslannda 

BU KADIN BENİMDİR 

Türkce sö:ı:IU 

Saat 12.1:1 te ucuz m&tıne 

Hamamönil Acık Hava Sineması 
1!!!R ADAM K.A YBOLDU 

22/9/1941 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111~ - -- -
~ Talebe alınacalc ~ 
= ~ 
; Maden Telkik ve Arama Enstitüsü Genel Direkförlüğünden: ~ 
-- " " _ Maden çavuşu yetİ§tirilmek Üzerc· zonguldak - Kozlu'da leyli ~ 
: ve meccani olarak açılmr«: bulunan Maden Tatbiknt kurslarına " 
- % ~ 
: talebe kaydedilmektedir • " 
_ Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı ameli olmak ~ 
- ve münavebe ile devam etmek Üzere iki senedir. " 

" Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, talebe birinci ~ --
: senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde asgari 100, ikinci se· ~ 
: nede asgari 120 kuru§ yevmiye alacak, mektebi bitirenler ma· ~ 
: den çavuıu unvaniyle en az 230 kurut yevmiye ile işe baılattı- ~ 

rılacaktrr. ~ ------ ~~'!~ A§ağıdak; ~artları haiz olan isteklilerin nihayet 29 eylül pil'" : 
zartesi akşamına kadar Zonguldak'ta Maden Teknisyen mekte-= bi müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları liı.zımdır. ~ 

: 1 - Türk vatandaıı olmak. 
2 - iyi hal ve ahli.k sahibi olduğunu tevsik etmek, 

: 3 - Bulatıcı hastalıklarla maliil olmamak, bünyesi maden 
_ ocaklarında ameli çah~mağa müsait bulunmak (sıhi mu-
: ay ene Zonguldak'ta yapılacaktır), 
- 4 - ilk mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek, 
: 5 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. = ~ 6 - 16 ya§mı bitirmi~ 25 ya,ını geçmemi~ olmak.. ~ 

= (6640) 16599 ~ 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

Lôstik levha münakasası 

Kızılay Cemiyeti U. Merkezinden : 
Cemiyetimiz Gazmaske Fabrikası ihtiyacı ıçın yaptırılacak 

( 150.000) adet lastik levha veya top halinde lastik kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - 30.000 den aşağı olmamak Üzere yapılacak teklifler ka• 
bul edilir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
mukabilinde Cemiyetimizce verilecektir. 

3 - İhale birincitefrin aymm 20 inci pazartesi günü Ankara· 
da yapılacaktır. 

4 -Teklif veren müesseseler nümunelerini 15 Birincitqrinde 
teslim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler cemiyetimiz İstanbul deposundan ve Anka· 
ra'da U. Merkezimizden bedelsiz olarak alınır. 

6 - Muhammen bedeli bir levha için bir liradır. Muvakkat te· 
minat mektubu teklif edecekleri miktar Üzerinden % 7,5 he&a" 
biyledir. 4440 

ANA - İLK - ORTA ve LiSE 

~~zk:: BOGAZİÇİ LİSELERİ Y:.t::;: 
Arnavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebİ· 
lir. İlk kısım 29 EylUlda, Orta ve Lise kısımları 25 Eylfılda ders· 

ler başlanacaktır. İstiyenlere tarifname gönderilir. Tel: 36 - 210 
_.....ıı 

Y.\TILI 
YATL<;IZ 

Nl$ANTAŞINDA KARAKOL KARSISINDA 

IŞIKLİSESİ~ 
Anıı, 1lk, orta, lise. 

Tilrklyc'nln en eski hususi llseslt'llr. K.uıt tein ner ıtUn mtıracaat 

Tarltnaınc isteyiniz. Teleton: 80879. 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
1111

' 

~ Yeni teneke kırpıntısı satılacak 
KIZILAY CEMiYETi UMUMi MERKEZiNDEN : 

= 50 ton kadar teneke kırpıntısı satılacaktır. Taliplerin nürnll: 
neleri görmek üzere Ankara'da Yenişehir'de Kızılay Urrıutl11 

: .Merkezine ve lstanbul'da Kızılay Cemiyeti Deposu Müdürlüğü· 
- ne müracaatları. 4395 

1 : .~ 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ıtP. 
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- • - Dinamo oh nacak -- ve saıre 
Mersin Liman lşleri lnhisarr Türk Anonim Şirketi Umum ftffl• 

: dürlüğünclen: -- Şirketimiz cer vasıta!arı için mazotla çah§ır motörlü Dinafl1~. 
: tevzi tablosu ile kompile projektör satın alınacaktır. Hangi uıt1, 
: te yapılacağı bilahare ilan edilecek eksiltmeye iştirak etmek jıtı• 

yen taliplerin 17-10 1941 tarihine kadar bu husustaki teklif J1'1e1'' 
toplarını şirket umumi müdürlüğüne göndermeleri rica olunu!' 

= 4439 ,, 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111ıı• 111 

Sus Sinemasında 
Buııün bu ııece 

Saat 16.30 ve 21 seıınslannda 
UNUTULMAZ BlR BALO m:cE.St 

Da' rollerde: 7..arah Lcantler -
~tarlka Rôkk 

Şaat : 14.30 ve 18.30 seanslarında 

NESEL1 SAHA 

Bae rolde: Luclen Barroux 

Cebecı Yenldotan Sineması 
KADIN 1IDfAL EDİLİNCE 

SOMER Sinemasında 
Buı:Un 12 30 dan ltıbarcn 

"' Tlırk'Un e~edt kahramanlık dr~tıl 

C'ANAKKALE GEÇ1Lll1E!Z 

Türkçe ıözlU 

Ismetpa:ııı Sakarya sıneınat1 

AKASYA PALAS 

Türk filmi 

I 


