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Sovyet. Alman harbi eananrula Sovyetlerin eline geçen alman tanklarından bazılan 

/yi ve faal valiler 
.ınemleketiyiz 

Falih Rıfkı ATAY 
Halkı ve memleketi kalkmdır

i"-k, azim ve tetebbüı ai.hibi olan-
•ra it aörme imkanmı vermek için, 
.. ki uaulleri mütemadiyen ulih et
llıekte ve yeni kanunlar çıkarmak-
1-yız. Mecliı ve hükümet, halk ve 
~enıteket hayrına bütün faaliyetle
l'i teıvik etmektedir. Bununla bera
.,_, nereye eyi bir vali veya beledi
J'e reisi uiramııaa, ancak orada um
~an eseri vardır. Gelir ve kaabiliyeti 

efiflbiyen, bil&kia artan bazı vila
rtlerde, aidece bir vali dei~~ek-
e, her feyİn durakladıimı goruyo

"'ız. Keza iatekıiz bir idare imirin
d._ hiç bir feY yapılmak ihtimali ol: 
llıadıinu itittitimia yerlerd~, te~!• 
·~ lcıadl'etli yeni bir adamm hepınu
~ .. ~düren eaerler vücuda aetir
.._.lle tlhit oluyonaa. 

Hiç ıüplieaia idare lmirlerinin va
'8İfe ve aeli.hiyet huauaunda bir ta
~ tikayetleri Yardır. Eaki rejimle
._ keyfi •• ıahai yolauzluklarmı 
ltıleınek için, ilk millet meclisleri 
'-taf•dan konulan takyitler tadil 
~~!.. ı .. t. .•• J-"a.h."D t lı.u -:..c .. ct; .. 

..., yalnız it cörmiyenleİ'ill ifia• 
,._adıfnu, aynı aelihiyetlerle bir-
~1_nıuyaff akıyetler elde eden •· 
it-.arlar bize iapat ebnektedir. 
~j-!e, tadili lbuncelen aeli.hiyet 

) •tında delil, mesele evela ehli
•tledir. 

• 1°Grkiye dalla uzun ıeneler bir 
.: 1 • a 1 i ler memleketi olarak 
lı l~caktır. Eyi vali, vilayetin mer
-ra•nde ve tatraaında her türlü fa
ı· 'J'•tlerin rehberidir. O bir ıey bi
ı:. b Y•Pmak iıtene, bütün kuvet
ct11 arekete gelir; kağıt üıtünde 
J "an kanunlar, köylerde, kasaba
,.~~ Ye tehirlerde uyanır, canlanır, 
ol 0 Ur gider, au olur akar, mektep 
... ~r .~kunur, harabe mamur olur, 

•.:lık kurur. 

1:.i ·~~re adaınma ait münakaıalar, 
ti,~! ••ter İstemez idare adanımı ye
V • 

1b~ nıüeaaeaeye doinı götürür. 
aaııı •ze bugün ıördüğümüz nok-
111 .. ı •l"Qı bu müessesedeki bazı ku
düt'~l'd~n.. ileri gelip gelmediğini 
.. rı':'~~ru!· Hele baılıca umran e
l.iç ~Ilı vucuda getiren valilerden 
lab) lhazaa mühim bir kıammın ya 
'-'eaİ ' Ya hekiın, ve bunlara benzer 
tiiph elderden geldiğini görünce! 
1-tiiU,! ve tereddüdümüz artar. Ealu 
•e 1 •r.e ~elctebini kuranlar, keyfi 
ll11ıı ~ •nı .••tibclat rejiminde bir ka
'-tı 1 ~"ı:ı açmağı •e kanun ada
tc1 • ..:liıhrmeği hedef edinmişlerdir. 
bilci t ad~aunın, ancak ameli ve tat· 
•li:ret erbıye ile kazanabileceği. fa
'•b·t tarafını ihmal etmiılerdir. Bir 
terbi "4:Ya hekim, daha · az hukuk 
•• llıJ..eıı alırsa da, tatbiki bilgiler 
lllficehj.Pet ~lim bakımmdan daha 
haıır ezdır. Naıd köylüye mün
)OJ' :n okuma yazmayı kafi gönnü
~ .. • 0 nu aynı zamanda ameli bir 
d•diy olarak yetiıtirmeti zaruri ad
lcliıt ohaak, idare adanımı doiru 
•ta..e1cı:Yale! lc~nunu dürüst tatbi.k 
~u Vazıfeııni yapmıt olan bır 
~ .. ı ... { ~lmalctan yilkaeltecek ted
\'-de ~ızzat eski mülkiye melde
daıı • ~al.yız. Mektebe bu bakrm
l.iı .. /enı dersler ilave olunduğunu 
!ctal'eYor defiliz. Fakat mektebin 
'" :danıı Yetiıtiren tubesi, ziraat, 
~tbilci 'b·~a.fıa işlerinde ameli ve 
~t\iıı • 1 

'..' •e tecrübe edinmek için 
"•ziııd llftlcanlan veren devlet mer· 
oı, e, daha baflca türlü tanzim 
lllı-.. •k ihtiyacındadır idare me-
.ıt.... ~.-.. Yef • • 
'"'llelc1·1ı •thrmf!k divaamda bize 
~r ... 1 

eden Franıa'da, en büyilk 
c1'•-te adıunının meseli bir general 
.... ~ hetı°1rnaaı, son defa vilbetler
- ~İlraJ 11;~en vuifeler hakkmda 
~-. h ralahat yapılması, "memur 
.:"'7lııJ1la •t•rıcı tahıiyet" feryadmm 
..... aae.:•ı, bizi de onlardan aldıtı
~....:• Üzerinde düfiinmefe 

lbnndır. idare memanı-

11._ • lııcl ıqfmJ. 

lj ALMANLARA GÖRE j1 Bir Japon gazetesinin -l-0-ND-R-A'Y_A_G_Ö_RE--.I 
Berlin muhabirine göre 

Kiyef'in şarkında . . .. 
esir miktarı 

e 380.000 
çıkmııtır 

50 Sovyet tümenine 
imha edilmij 

nazariyle bakılabilir 
Berlln, 23 a.a. - Alman ordulan Bqku· 

mandanlıfuıın teblltl: 
Kiyetln ıark blSlseslnde 11k11tınlan düı

man kuvetlerl tarafından yapılan tetebbüı
lerln akim kalması Q:r.erlne. bu kuvetlerfn 
lnhlllli &1ttlkçe daha ziyade mtısahede edil
mektedir. Birçok noktalarda ıovyet subay 
ve komlserlerı canlannı emniyet altına al
.JlliiK ıı.'ln aıı;ıı.kça JUıalarını bu·UnıJil4U'dJ; • 
Bana r8'mn lcendllerble m11kaclder olan 
lkıbetten kurtulamamJJJarchr. 

Bu meydan muharebealııde alman kuvet
lerl tarafından alman ellr mlktan 380.000 e 
çıkm11tır. Alman kıtalan ılmdlye kadar 570 
tank ve 2100 top Jtttnam veya tahrip et
mblerdlr. Bu rakamlar dunnadan art.malt· 
tadır. 

50 IOV)'et tOmenlne tamaml)'l• imha e
dilmls cazariyle bakllablllr. 

Alınan eelrler aruında betlnd eovyet 
(Sonıı S lacl a7'ada) 
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İtalyan aaıetelerine Göre 

ALMANYA 
siyasi 

teşebbüs 

yapacak 

o 

Almanlar1n kıj hareket 
plônının hududu nedir ? 
Benıe: 23. a.a. - KilAn'da çıkan baılıca 

akşam gazetesi (La-Sera) yazıyor : 
( Sonu J QncU sayfada ) 

alman cephesinde 
bedbinlik var 

Tokyo, 23 a.a. - Nitiniti gazete
sinin Berlin muhabiri nıa cephesin
den gelen Almanya'ya müaait ha
berleri kaydettikten sonra diyor ki: 

Bütün bunlara rağmen bütün cep
hede kııın gelmeai baılıca bedbinlik 
kaynağı olmakta ve Napolyon'un 
muvaffakıyetaizliiini hatırlatan ba
zı müıahitler de bulunmaktadır. 

İTALYA'DA 
44 

FAŞİZM 

idaresini 
TENKİT 
İtalyan basını ılddelle 

fııiım aleyhinde bulunuyor 

İTALYANLAR 

Rusya'ya karıı da 
asker göndermiyor 

• • Londra, 23 a.a. - İtalyan ıuete •e mec
mularının italyan faıiıt tetlrilltı ale:rhla • 
deki tenkitlerini Londra l'uetelerl maka
lelerinde mevzuubahis etmektedir. 

Timea gazetesinin siyasi muharriri ılSY
le yazıyor : 

Muıollni bazı faşist liderlerini vazife
lerinden aftetmete hazırlanır g1bl görü • 
nUyor. Takriben on gün evel Londra'ya 
gelmtı olan haberler ttalya'da vaziyetiu 
bu tarzda inklıat edeceğini söıteriyor. İt
te timdi ltalyan halkının memnuniyetalz
lltt hakkında ilk allmet bellrmiıtir. ttaı. 
yan gazetecileri makalelerinde fqlat ida
resini ııiddetle tenkide başlamıılanhr. 

Musollnl'nin ve Almanların muvafak&-

( Sonu J ancü say/ada ) 

birçok yerlerde 
* .... 

alınanların 
• 

zayıatı 

çok ağır 

Rumenler de bu harpte 

ordular1nın yarısını 

kaybettiler 
:Moıkova, 23 a.L - Sovyet lıtıhbarat 

bUroaunun bu sabah neırettlğt tebliğ : 
n eylUl geceai kıtalarımız bUtUn cep

he boyunca dUımanla muharebeye devam 
etınlltlr. 

Kiel'te harp devam ediyor 
Londra, 23 a.a. - Buradaki salA.hlyetll 

mahfillere göre ııovyet kuvetlerinden bir 
kı ;..ı. K",.f bölgPıılnden muvaffak1yetıe 
oeJillmlfttr. Kier&e .WCS.W anuhanbe de
•am .mtektedll'. 

)(arept Budtennl Jruvetlertnln seri ka· 
lan kısmı dllmdar muharebelerine devam 
ediyor. 

Smolenak'ten 100 kilometreden fazla 
meaatade bulunan Glukot civarında, Sov
yeUer muvattaldyetıe neticj!lenen mahal
ll mukabil hllcumlar yapmıılardır. 
Lerıinçad civarında iyi mukavemet et

tikleri muhakkak olan Sovyetıer dUımana 
-.ır saytat verdirmektedir. Almanlar pek 

(Sonu 5 iaci .sayfada) 
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Bir İngiliz gazetesine göre 

ALMANYA 
Batuma 

~ vannaga 
çalışacak 

Alman kış plônına dair 

bir lngili~ tahmini 
Londra, 23 a.a. - Hitlerin kıt plan

ları hakkında, Newı Chronicle gaze
tesi şöyle yazıyor: 

Hitler kışın bilhassa kazançlarını 
takviye etmek ve Avrupa'yı İngilte
re ve müttefi.kleri tarafından yapı -
lacak bir taarruza kartı mümkün ol -
duğu kadar maıun tutmakla mefgul 
olacaktır. 

Bu iki hedefe varmak için Hit · 
( Sonu J üncü Hyfada ) 

Malski'nln nutku 
... 

Almanların 
kaybı 

3.ooo.o·oo 
kadardır 

[So\'yetler Blrlltl'nln Londra BUyQ'I< ı:ıcısı 

M&llıld·a verdllt 1111tka aıı ıaıauaı a. bC1l 
~.,I,. 

GOYEN 
SJGORT A SOSYETESi 

Hayat - Yangın - Nakliyat -Kaza 
Ankara: Telefon: 2208 

Galata Telefon: 44969 • 40630 

jlNGJL/z KAYNAKLAR/NA GôRE LMAN KAYNAKLAR/NA GôRE 

1 Bulgaristan' da f eYkılide 
vaziyet ilin edildi 

Bulgarlar 
HARBE 

girecek mi? 
· Bulgar Sovyel 

münasebetleri 
~ok gerginleıli 

-
Türk · Bulgar hududunda 

almanlara alf edilen 
--

Tahşidat 

HABERİ 

yalandır 

Boğazf ardan harp 
gemisi ge~irmek 

leıebbüsü asllsızdır 

Polonyah askerlerin 
bir kısmı 

Libya'ya gönderildi 

Askerler şimdiden 
hatlara yerleştiler 

Londra, 23 a.a. - General Sikorı. 
ki'nin dün bildirdiğine göre, Mııır· 
daki Polonya kuvetlerinden bir kı .. 
mı Libya cephesinin ileri hatlarına 
yerlepniı bulunuyor. 

! l•k~yaJaki Polonya garnizon • 
larını ziyaret 

Amcrlka'da bitaraflık kanununun kaldı· 
rılması hakkındnkl cereynn artmaktadır. 
.Amerikan Hariciye Nazırı Huıt'dan sonra 
Aınerlkan Bahriye Nazın da a)nı tezi mOda· 
taa etmlıtır. Bu husustaki haberlerimiz 5 lnci 1 
aayfamızdadır. Yukarıdaki resim Amerikan 

1 
Hariciye Nazırı Hull'I ırosterlyor. 

Londra, 23 a.a. - Yugoslavya Kı • 
rah Piyer ve Yugoslavya Başvekili 
General Simoviç'ten sonra 1ngilis 
Hariciye Nazırı M. Eden, refakatin
de General Sikorski ve İngiliz ile 
Polonya hükümetleri nezdindelri Bir. 
leşik Amerika büyük elçileri olduğu 
halde evclki gün lskoçya'daki Po • 
lonya garnizonlarından birini ziya • 
ret etmiştir. 



Gömıttı, geçimıiı bir milletiz 1 
Ha.eyin SAAll 

r ~:ym emelde ,.BrOyen, biribirine Jı ihtiyaç maddelerinin istihlakinde 
Slftnip dayanan aamimt insanlar kendi kendimizi tahdit edeceğiz. 
aalarında her mevzuu, her derdi Eğer paralı vatandaılar, yani piyasa .. 
~ıkça &iSrilıebilirler. Hele ıu ibti • dan serbestçe mUbayaa imktn.ına N

Wr meeeleeini d.ldik, didi'k edercesi· bip olan iftirl tcuvetini haiz vatandaı 
ne tahlil etmekte bUyük fayda var • tar bu olgunluğu cCS.teremezlene, 
dır: servetlerinin, ıelirlırinln bucUn ken-

!ıkinci c'ihan harbinin üçüncü yılı· dilerine bahtetmekte olduğu bahti • 
na clrdik. !ki aenedenberi, büyük yarlığın kadrini bilmemit olurlar. 
bir millt orduyu tetkikte bulunduru· Evet, kati k&ranmıs, kati ihtiyaç 
J"Ol'USo En gen!ı m!naıiyle bir milli olmadıkça vesika uıulilne gitmemek
mtıcadele hazırlığı yapıyoru%. Ordu· tir. Çünkü, muntazam tetldlltı vU • 
Jarumsın 19lnıs günlük ihtiyaçları • cude getirilmeden tatbilnna bllnıı • 
m defil istikbali de emniyet altına lacak vesika ıistemi bilyUJc w fıraklı 
alacak Bnemll 11toklar vUcude getir • bir renlet içinde bofulmıya mah • 
miye çalı91yorus. kfundur. itte bunun içindir ki her ih-

İthallt imklıüan lee gitgi'de da • timale karp bUttın ku•et ve kabiliye
raldı, kııaldı. Bu prtlar iç.inde, "ha· timizle teıkil&tlaıunıya çalıııyonu. 

. klkt maliyet fiyatından" daha apğı· Biz veelka uıuUlntl tatbik edemeyiz. 
ya mal ve mahsul sattırmaya kalkıt- Bu itibarla varlıklı, paralı vatandq-
1mlr, tktıaadt hayatı, istihsal faali - Jar diledikleri gibi mal ve mahsul 1&· 

yetlerlnl ba1tan baıa felce ufratmak tın alabilirler diyemeyiz. Eğer onlar 
demelatir. Tabii ve zaruri fiyat yük· §8hıl menfaatlerini milll menfaatler
eelitlerin.l CSnlemek hiç bir kuvetin le ahenkli bir tauda yilrUtemezlene 
kln delildir. lu halde, htlldlmetçe, devlet erpt mUdahaleye mecbur ka· 
fertçe tedbirlerimiz bu ezeli ve ebe • lır. 
dt hakikate uygun düşmek gerektir. A% maaıh memurlarımızın, Jrüçillr 
Hilldlmet, ihtikirla mücadele eder • ilcretle çahtan itçilerlmlsln umumi • 
kıen. Jabız, eebepsi.s, nl8betaiz fiyat yetle aabit ve mahdut ıelirli vatan • 
teref fularına mani olmıya çalışıyor. daşlarımızın maa1ını, ücretini, geli • 
Her nevi mal ve mamulün, bilbnsa rini arttırmakla fiyat tereffüü ön • 
Jlalkın zaruri ihtiyaç maddelerinin lenmit olmu. Bilatrlı k8rillı:lenmit 
ortadan kaldırılmaıına mani olmak olur. Mahut •fuıt daire" içinde de • 
lt1n çırpınıyor .. Muhtekir kadar, ma- 'ftlD edip &itmesine tebebiyet verilir. 
b, maheuJfl istihsal kaynafından veya En dofnı yol, orta halli bir ailenin 
&lmrWcten itibaren takip ediyor. Şu- fialyolojlk sefalete dlltmeden geçi • 
nmnı teelim etmelidir ki vazife ga. nebllmHI neye ballı ise o nrurt mad
nn erlerimizin buglln iatihl&k ettik- deleri [ 5 lll 8 ] devlet eliyle temin 
teri mikdar, köylerinde, yuvalanıı • etmektir. Bu memleketin dayancı o
.. harcadıklarına nuaran bire tıç lan bUyilk kUtle, giyimde, yiyimde 
alebetlnde artmııtır. 1.tihıalimb ay- bu kadarcıfını lıtlyor. Fazlasını de
Ilı niıbette fazlalapıyor, ithallt da ın .. Htlldlmetimiz de bu yolun llze
;&pılamıyoraa, halkımıs için iıtihll- rindedir. 
Jdııi ın .... ırtan betka çare yoktur. thtiklrla mGcadele, mıthtekirleri 
•u da ya ı&nill hotlui{yle veya sor· takip ıibi bqlıkları gazetelerde o
ta olar. kurken kendi •icdanımızı da im • 

Cttmh11rl)"et hükllmetl diliyor ki tihandan geçirelim, bu inufıız, duy
lıallmms bu tahdidi kendilifin • C\llUZ, fUUl'IUS U1l1Uflarla IUÇ ortalı 
.. n yapsın ••• Milli ~nlldiln göeter· olarak ne rlbl cürilmler itledifimlzi 
•ııt vazife yolundan yllrllsiln bUyBk bir dUfllnellmt Dlltilnelim ki "ıUt, 
Mr enertyet hayat aeviyesini indi • tKeyat, peynir" memleketi olu ta • 
rirkıen. memleket aevgiei lle mahna • vlçre peyniri bile buıün veaikaya ta
.ı,ete katlanırken, diğ'er bir kı11m bl tutmuıtur. 
lttlhllklni durmadan arttınna11n t Bahtlyvlıluman kadrini bilelim. 

Cebimde para var diye lhtildrcıyı Ve bira. daha tuurlu hareket edelim. 
-.nhus rolUnde tetl'ik etmeıin.. "Dl- Milletçe l.tlbltk edebileceğimiz 
11 benden ne dilersin .. Yeter ki zev- "emre Amade mlkdar" azıalmı1ken bir 
kmns tatmin edilmit bulunsun .. Ha- takım vatandaşlara hudutMız müba • 
lrl1d fhtf yacımuı CSlçi.iam derecede yaalarda bulunmak lmklnını temin 
•ıı ıtoklar evlerimizin nice odala • edebilecek, aynı samanda ela fiyatla
nnı anbar baHne eokıaun.. Jl'lpt, bla - nn ,.U._1mealne maal olacak bir~ 
Ser için, bahis mevzuu değ!Tc.!fr." tar· nlğln mewtttHyetlne bfl olanlardan 
mnda b\r lisan kullanılmasın!.. değifiz. 

LGsumau, ıuunu% miibayaalarda 
.. 11111B vM&ndqlar, tutulduktan bu 
illetten manen tedavi edllmealene 
9lnls kaldıfımıs 19timat tehlike ger· 
ilkten bllyilktür. Piyasaya bol, bol 
-1 ve mahsul arzetmekle de bu has
talık 8nlenmlt olmu. Varlıklı, paralı 
fttndatlar bu memleketin evlldı ol· 
4uklanna, cemiyetin ııtırap ve saa -
tttinde mukadderatımı%ın ergeç bir
lttecellne ıamimıiyetle inanmamıı 
lııalunurlana fiyat kontrolil ne kadar 
tumuııtl oluna olıun, ne kadar titiz 
tatllik ectillrM edilsin, neticeeis kal
.,. müldbndar. O saman, veeika 
-ltınden batka çıkar yol yoktur. 

Gellrl artmıı olanlara, varlıklı o • 
1anlara eorarız: hakiki menf aatlerl, 
laflklmetl ft9lb ıiıtemlne zorlamak
ta mıdır? Yolma, tuursuz mUbayaala· 
nnı kendlllklerlnden lnıarak firen -
llyerek bugiln1cll serbest pazann de
ftmlnı temin etmekte mldzrl 

Mesut bir do§um 
Zinat Veklleti müfettiılerinden 

Tevfik Dikmen'in enlki elin bir kız 
çocufu dilayaya ıelmittir. Yavruya 
uzun ömUr ve pnç ana babaya saa -
detler dileriz. 

Açık Teıekkür 
Etim JIDl>eccel Slnopluoflu'nun 

dolumdan eonra ıeride blr yHnı ~ 
ralrarak bayata ıaslerinl yuawnaet 
tlz•lae ıerek telcraf, telefon. gerek 
mektupla ve ıerek binat plmek IU• 

retiyle bafAilılına kopn dOllt ve ak
rabalarla artr.adaılanmın ayrı ayrı 
teı«*Jrilre lmktn bulamadıfımızdan 
muhterem auetenlsln tavUIUtunu 
rica ederim. 

Gul Llte1I MUdGr Muavini 
Behat Slnopluof lu 

Do§um 

u~us 

lzmir 
,Fuan 

Okullarda denlere, l("'"'""~"O'~"O'~"'"~"~·; .. ~·~·;"~"~";"j"'"""' 
.................................................................................. 

H•r 1e11e bir menim vardır kJ, o pllnce, 
'IUrk deml..,ollan, atmart7le kut tutsalar, 
kimle)'! memnun edemezler. COnkQ yolcu 
kalabalıtma vason yetı,tlremezler. COnkQ, 
delil daklkuuıda, aaatlnde bile varamular. 
Ve Anadolu'nun blıiblrlnden heybetli me
aafelert aruında, Tirle trenleri, lltaııbul 
tramva)'laruun haline d6ner: pencerelerin· 
den, kapılarından, vaaon aralanndakl k6P
rQlertnden, alkım lalkım lmanlar tqar, 

Ve herae bilir ld, bu itte, deml17olu lda
nmlsln hlo bir tabiri 70ktur. idarenin ıo. 
lcomot1f ft ftlODU parJa. 1enenln normal 
lbtlnclanm dahi kartah7alDl78C8k kadar 
daralmıt Ye MlllJDlltır. Sebep. TQrlrt:ye'nlD, 
IOll •neler içinde, eok daha fala bir eva 
ve lnlan tratlllne aaluıe olmuıdır. 

Buna, senenin o muanen meVl!ml pldl 
mi, "hmır J'uan"mn clzlbell inzimam et· 
mektedlr. Zira TOrk halla, J'uar'ın tadını 

aidatı 111ndenbeı1, ona kU'll lltUkçe artan 
ve dalma daha senlı ballc tabakalan ara· 
11nda yayılan, mOatevd bir ralbet aDlter
mektedlr. 

Emin olmak lbıln ki, bu mOltevU ral· 
bet, yenls dellldlr. ''lmılr Fuan", Clmhu· 

6 Birln<I Teırin 
Pazartesi baılanıyor 

Şehrimiz okullannda denle
n 6 birincitetrin pazarteai bat· 
lanacaiı haber almmııtır. Liae
ler, Ortaokullar Ye me.Jek o
lmllariJ'l• ilkokullar apı ta· 
rihte derslere batl.,.acaklardır. 
Ankara Maarif Müdürlüfiinün 
... tıdald teıblifi denlerin bat
lama tarihini a~ olarak bil
dinnektecllrı 

• 
Ankara Maarif MildGrlüiün· 

denı 
Şehrimizdeki reuni Ye hua· 

ai bütün Liaef Ortaokul, meslek 
okullan •• lkolmllarda ders
lere 6 birincitetrin 1941 pazar· 
t•i ıüni aabahı baılanacakbr. 
Talebe Yelileriyle, talebe)'• bil
ıi olmak üzere k.,fi1et illn 
olunar. 

rlyet hilkOmetlerlnden ve bu lnkılAbın şef. "-'°"------------..-"" 
lerlnden ıördiltü senli himaye ve bir de 
İzmir Belediye Reisi Dr. Behçet Uz'un yıt. 
mak, yorulmak bllmlyen enerjisi ve burp 
slbl lndffl 18)'ellnde, Gnce hmlr, daha son• 
ra !:19 1ahalanndan tapralc memleket 61· 
c:QsQnde bir hAdlııe mertebesine tıkmııtır. 

Nuıl bllyle olmasın k1, 20 Atustos'tan 20 
'!J'llll'e kadar, her J'l), Fuar'ı ihtiva etmek· 
te olan İzmir KOltUr-Parla. Akdeniz kl)'l· 
lanndan, haydi bırakalım ıu cihanı kendi 
haline, fakat bizim mQtnazı ve ketum iç 
Anadolu'muza dotru. bir c:ıraJ stbl yQkııel· 
mekte Ye seeenın GrtQlerl .Oklerden karala· 
ra ve dentzlere dQıQnc., hmlr'ln kendisi, o 
kıpır kıpır elektrik zlyalarlyle, muhtesem 
bir şehrl)'ln npmaktadır. 

Muhakkak ki, kalabahluı kendine gôre 
bir ıilzellltl vardır. Elverir ki izdihamın ve 
sıkıntmm nlkıll olmuın. hmlr iste, Fuar 
mevsiminde bu biçim bir kalabahta: canlı, 
keylnl, ve - itin milhhn tarafı - para 
barcamata karar vermlf bir kalabah!a 
sahne olmaktadır. 

Eıe'nln acalc _.cesınde, tzmtr koyu ııoru· 
nup aQzelllklerlnl, 7an cıplak, atustoe ve 
eylQI mehtaplannın altına bir bir serdi mi, 
KOltlr-Park, kal'll tepe 11rtlanndan yahut 
Kadlfekale'den bakınca, f!llllZ bir mOcevher 
llbl parlamaktadır. 

Eakl Kordonlar'dan ~r kalmamıştır. 

Yamanlar ve Merslnll'den bir kuırn hızı 
ne inen TOrk ııilvartıertnın naJlan altında. 
bunlar, dOmdQz olmuttur. Fakat aynı yer· 
de, yeni ve ıenc 'l'Orklye'nln yaratıcı azmi, 
bu..UnkQ mlmureyt kumıuttur. 

İnsan nlnız bunu a3rmek ıc:ın hmlr'e 
llbe, sene 7erldlr. Bir kolu Bahkeslr'e, bir 
kol.a .......... AIJ'OD'• ~ diler kolu da 
"7dm'a c!ayanan Jl.lge mftn111ln1At """"~' 
durmadan insan t&$1YlP 17.mlr'ln otellerini, 
evlerini, pamtyonlannı, han ve hamamlan· 
m ıklım tıklım doldurmaktadır. Bu lntıan· 

lann, pldlklerl yerler, seçtikleri yerler, bO
Jilk kurtu1111 de9tanının J'Ullthlı "rlerdlr. 

Bir lduıron )'Oktur ki adı, daha dumanı 
lbtQnde kahramanhklan 'hatırlatmasın, ve 
30 AtuatOl'tan 9 EylQl'e kadar, bir sQn geç
mez ki, o ırtın Eıe b!Slıemlzln bir ba.tka teh· 
rl, kuaban yahut kGyil, kendi kurtuh11unu 
tutlamaaın... 

Fuar, bu lf!ne, mQstesna bir raltbet &Gr
moıtor. COnkQ, M)'&hat yollan, dışan dol· 
ru kapanınca, TOrklye'de herkes, İstanbul, 
Yalova, Buna ve tzmlr'e alan etmı.ur. O
tellerde stınlette 7er bulmak kabil olma· 
nuthr. BfttOn tanıdıklar Ye dostlar, blrlblr
lerlne, klh tunda klh burada rastcelml.Ur. 
Ve bu IUfttle, tu arkamnda blralrtıtımız 
yaz, bizde orpnlr.e edilebilecek bir lçturtz. 
mln GlçQsQ hakkında bize bir fikir vermlt
tlr. 

Yalnız bu defli, bizdeki lçturtzml bebe-

ANKARA HALKEVİ 
iNGiLIZCE KURSLARI 
1941-1942 DEVRESİ 

Ankara Halkevlnden : 

Her yıl muntazaman devam etmekte 
olan İaslllzce dil kunlan, bu yıl da faa· 
llyete baflamaktadır. Bunun için Halkevl 
yeni devre İngilizce kursları proğramını 
buırlamıı olduğunu bu suretle alAkad&r· 
lara bildirir. 

BUyUkler tçtn teıkll olunan İngilizce 
kuralar 29 eylUI 1941 pazartesi gUDU bat· 
tanacaktır. Kurıllarda haftada iki al(fam 
ders Yardır. Ve tngtllzce Gtrenmek iatl· 
yen berıcu bu kuralara kabul olunacak • 
tır. 

Kurslar tu suretle tanzim edilecektir: 
Az bilen fonetik kurı. 
Daha iyi bilen fonetik kura. 
İngilizceyi iyi bilenler için qnca kura

lar olacaktır. 
Kayıtlar : 
Bu kurslardan her hangi birisine ıah· 

sen kayıt olunacaklar, Halkevl bUroıuna 
müracaat etmeleri, 

2i EylUl 1M1 çarpmba gUnU alqanu 
aaat 18 de. 

26 Eylül 1941 cuma stınU akpmı saat 
18,30 da. 

27 :lb'llll 1Ml cnamarı.l .... akpmı ... ,~., ... 
Ankaragücünde 

Hamlet temsilleri 
Yaz mevaimi mUnueıbetiyle bil' 

mUddettenberi inlrıtea uğramıt olan 
büyUk i'rıgiliz piri Şekapir'in Ham • 

Jet'i yarın akpmdan itibaren Anka -
ragilcil tahnesinde tekrar temsiline 

başlanacaktır. 

TEŞEKKOR 
Bir ay Anlcara NUmune hutaneslnde 

yatbm. Bqtablp RO,tU Çapoı'ya aynca 
tetf!kkUr edecek detillm; o benim alabe
:vım gibidir, bana karde1Jine edeceği mu· 
ameleyi edeceğinden emindim. Dahili hu
tahklar mUtehaııaı11 Dr. İhsan Alcun ile 

mehal or.ıranl7.e etmek zarureti de anlqıl· muavini Dr. Hayat Şener'I tanımazdım; 
m11tır. Pucal'ı taklit ederek 11GyU7eylm, onlar· 

Fuar'ın bu )'ll pavyonlan da COk cazip da sadece birer bekim bulacatunı sandı· 

Tekniğin rolü 
İçinde yapdığımı.z zamanın bize ı deıtan olan mefhur ingiliz zengi 

telkin ettiği hakikatlerden biri de, ğinin eeası da budur. 
teknik kuvetinin ne harikalar yarat· Avrupa, ihtiyar ve filozof Asya 
mıya muktedir olduğudur. 

Teknik kudreti demek, insan zeka 
ve iradesinin tabiatın haşin kuvetle· 
rine hakim olması, bttediği istikame
te ıevketmeai ve nihayet ona galebe 
eylemesi demektir. Bugiin dlkıyanın 
her tarafını sarmak iıtidadını g8tte
ren "1 emsalıiz harbin, mi11etlerln 
vicdanlarında dofan idealleri ger • 
çekleştirmek için yapddığı malQm • 
dur. Her iki tarafın ideallerini hl • 
kim kılmak için yaptıkları bu büyük 
savaşta, hangi taraf teknik kuvetini 
daha ziyade liyakat ve kabiliyetle 
kullanabilir ve onu tanzim edebilir • 
ae zafer periıinin o tarafın bayrağı 
üstünde doğacağından 1üphe etmeme
lidir. 
Şimdi artık yalnız mertlik, yalnız 

cüret ve cesaret adeta beyhude yere 
akıp giden bir enerji demektir. Ma • 
rifet bizim gibi tarihi ve bilytlk mil • 
letlerln kendi asil ve manevi haslet· 
terini sanata tatbik ederek inkipf et· 
tirmektedir. 

On ıekizlnci asırdanberl insanlıiın 
katettiği m~fe, bütün bir beşeriye· 
tin tarihi kadar uaun ve derindir. İn· 
sanlık bu muvaffakıyetini tekniğe 
borçludur. Tekniiin, yeni bir takım 
imkinları bahşetme.I, görilş sahamı· 
zı genişletip derinleıtirmesi, iktısadi 
bünyemiz OıtOtıde bUyllk tesirler 
yapmıf, içtlmat ve ferdt hayatımızı 
yepyeni yollara •fvketmiştir. Bu 
itibarla teknik, manevi hüviyetimize 
de nüfuz ederek, mantık ve muhaice
memizde, düşUnilş ve zev1dmizde ve 
birçok manevr teıa:<kfürimizde ymi 
merhaleler açmıştır Artık yeni Jün
yanın şartları geçen a11rlardan çok 
farklıdır. Bunun da mümeyyiz vasfı, 
tekniktir. 

Büyük ingil~ imparatorluğunun 
dünyanın her tarafındaki ülkeler üs
tünde kurulmaıı, memleketini başka 
memleketlerdeın "el ıanayileştirme
sinden ileri gelmiftir. Hattı dillerde 

Güniik mtmurlır1 •ısında 
YllHllD tlelislklikler 

GUmrllk ve inhisarlar vekAletl, gUmrUk 
memurlan aruında bazı dettıikllkler yap 
mııtır. Bunlan yuıyorus : 

ht. O. Bq Jıld. nsnedan Zeki Or ı.t. 
G. Bq. Jıld. memurlutuaa ıet. O. Bq. Kd. 
memuru Hamdi (felQr\lft ı.t. o. Bat Kd. 
vemed&rhltna. tat. o. Bat Kd. memuru 
Ekrem Dinç tat. G. Bq Md. muayene 
memurluğuna, ı.t. G. Bat Md. muhasebe 
memuru Rahmi Kalyoncu tst. G. Bq ih· 
tıyat memurlutuna. !at. G. Bat Jltd. mu· 
huebtı memuru Tahsin Böril tat. G. Bq 
Md. ihtiyat memurlutuna. tat. G. Bat Md 
memuru İzzet Özbek İllt. G. Bq Md vez
nedarlıtına. tat. G. Bat Mel. memuru 
Mahmut BUyUkkGae İlt. G. Bat Kd. lhU· 
yat memurıuıuaa. tat. G. Bat Kd. memu· 
ru LOttt Genes tat. O. Bq Jıld. memurin· 
tuna. bmlr O. Bat Kd. muayene memu. 
ru Ziya Kad&m Bodrum O. S. 2 muayene 
memurhıtuaa. tmıtr İth. O. muayene 
memuru Mehmet Hikmet Okutan İııt. O. 
Bq muayene memurlutuna, Iğdır G. S 
3 muayene memuru Arif Hikmet Taraun 
Kara G. s. 3 muayene memvıutuna. Ak· 
çakale G. muhaaebe memuru Hllse)'ln Çe· 
len Cizre G. meınurlutuna, Itdır G. me. 
muru BiD&ll llollnart Ildır O. mUkelllet 

vahtl Afrika ve haıtti Amerika'yı 
nunla yendi. Şimdi bu harp ile de 
ni bir hayat siıtemi kuracaktır. Y• 
nıp harap olan, mustarıip, aç ve çıpl 
Avrupa'nın, içinde hangi tarafın 
zamı muvaffak olursa olsun muti& 
büyOk değiıiklikler olacaktır. 1 
eonr111 dünyuı her bakımdan baıll 
batka olacaktır. Şu halde bizim bil 
bu hareketlerle çok yakından t 
ve allkamız olmalıdır. Bu allkayı 
min edebilmek ve cemiyetimize i 
eden mihanikt eliltiklyeti verebil 
mek için her ıeyden önce memlekf 
timizl aaneyi kuıvetiyle teçhla 
mlı: llzımdır. TUrkiye'ye ıanayi, 
mUbaJAga etmeden denilebilir 
cUmhuriyetle birlikte girmiftlr. 
on iki seoeıde cümhuriyetin aa 
üzerinde yaptığı hamleler büyük 
vaffakıyetle neticelenmiştir. E 
bu harp bizi geçen büyük harpte 
vaziyetimizle yakalamıt olsaydı, 
bilir ne kadar ağır ve tahammülü 
bil olmıyan büyük mütkillitlar çe 
cektik. Fakat bu kadan bizim bu 
kil ve yarınki zaruri ihtiyaçları 
kafi değildi.r. Memlekette her 
Nnarii kurmak için yalnız niyet 
arzu kifayet etmiyor. Bunun 
icap eden unsurları elde etmek 
tıuıl ite bol ve geniı bir malzeme 
bqlamak iktue eder. İtte, bunu 
Jrilmetimis va'ktinde görmüt ve 
leketin birçok köıelerlnde çeıitli 
nayi okulları açmak için ıu sı 
eanıanlarda her türlü fedıklrltğı 
ee almakta tereddüt etmemiştir. 
lecek yıllarda da bütçemizde eh 
yetti yor alacak ve tinilnde tıpkı 
mendüfer poli't1ikası ıibi durula 
olan bu politika, az zunan rarfı 
feyyaz eserlerini göatııarmekte 
miyecektir. Devletimizin bu 
idealini, hilkilmetlmlzin en alll 
heyecan ve imanla tahakkuk etti 
ğini tabii telik'kl eder ve kendile 
muwf fakıyetler dilerb. 

Beden Terbiyesi merkez 
isllsare heyeti ldlmıı 

Beden Terbiyesi Umum MU'd 
ğü mnkea ietipre heyeti dlln 6 
den eoma •at 15 te Umum il 
Gecıec-al Cemil Taner'hı relalili 
tında toplanarak rumameeill 
maddeleri müzakereye batlamtl 

DUnkU toplantıda ilk olarak 
törlülc: talimatnamesi projeei Gıs 
de konutulmııt ve proje, bad 
Burhan Felek ve Vildan Ati 
mUreıkR-p bir komi•yona veri 
Komiayon derhal toplanmıt ve 
raayon reialerinin huaurlyle 
teri te8bite batlamııtır. 

Merkez iatlpre heyeti bugUO 
hah aaat 9.30 da içtimaına de'\'1111 
cek ve mllcabaka hasılatının 
suretine ait talimatnameyi 
edecektir. 

Merkes iıtlf&re heyeti içti 
bu hafta tonuna kadn devam ed 
anlatılmaktadır. 

tanzim edlln11ıtır. Bıqta İnstltere olmak O• fım halde, bundan çok daha yüluıelc bir muhuebe memurlutuna tayin edilmtııer· 
zere doat devletlerin bazılan pavt)'Onlannı ıey, birer lnaan bulmak zevkını tattım. dlr . 
itina ile aenutlar ve Fuarın mUletler arası Hastalarından tıbbın verebllecett bazan 
huausı,etlnl tebarilz ettlrmlllerdlr. çok, basan da maattee..ut az biç bir l)'I· 

iklnd tertip tısanuf 
yıkıadı satı11 anol Petrol ofiıi umum müdür 

muaYinliği 

Kanaatimisce, flyatJarın ahengini 
..._ muhtekirden evet, gelirini, pa
nsmı hanalanın alamıyacatı bir 
Mdblnllkle kullanan v.tandatlardır. 
Jlulıtekirin ıaç ortalı bunlardır. Her 
llllllllekette, elaltı ticaretinin, mahut 
karabonaların flliyatta baniıi ve hl
IDial bunlardır. Memleketin içtimai 
tlfldllb devletin aldılı tedbirlerle 
_.. yilrtlmezse o ne yapsın .. Dev
let ... millet ayn ayrı birer alem de
ll14lr .. Efer bilyilk kütle kendiıini 
lııeramak için mutlak bir hüınilni • 
yetle ~alıtan hUkllmete yardım etmez
... bil&lds muhteklrle elblrlili eder· 
.. yapılacak it yoktur. Evet, memle. 
ketin iaıeai bakımından iıtikball em
niyet altına atmak için milhim ıtok
kr Ylcade getirilmelidir ve nitekim 
ptlrilmeıktedir. Hattl bu makatla 
.. tlçten ithalltta bulunmak huauaun
.. htudlmet zerre kadar tereddüt et • 
ml)"Ol'. ~abt "stok yapmak vuifesi" 
..,lmisln nam •e hesabına hOkUme
tl aittir. Fertlere delil 1.. 

Diler pavyonlar arasında, bilhUI& mııu illi eııtrpmJyea 1baD Akaan lle Hayat 
bankalanmızuı, nnetı ve zevkı s6ze çarp- l)ener onlara >'tıtamak uyktnı qılamuı
mıetır. ıc.. w derhal akla ve bafmya hl· nı blll7'orlar. Hutaıık icabı bOtUn estyet-

Guetemb etki memurlanndan t .. tap eden izahatı vermek ltlbartyle, ı. Ban· terime ratmen, bana da, bOtQn bıuıtalan- Petrol ofiıi umum mildGr muavin· 
mail G&ktlirk'Un bir lns çocufu dUn· kasa'nın kilc:Qk ve kıYl'llk pavlJ'ODU. bOhu- 118 oldutu a1bl, slS.lterdlklerl ligi, iyi mu- fiğine iaıe umum müdürlüğü nakli • 

Millt müdafaa ihtılyaçlannt 
Jamak üzere 25 milyon liıralık 
ruf bonosu çııkarmak sal'1ıl 
50 milyon liraya ibliğı bak 
kanun llyihnı buıfln veya 
Resmt Gazete ile neıredilerek 
yete ıirece-ktir. 

Hır çareye bq vurarak iıtihsaJi • 
.ısı arttıracafıs .• Her tedbire teveı· 
111 ••erek lthalltı çofaltacafı%. Ge • 
nk Mlhal ve ıerek lthallt yoluyla 

• lllaln pçen mal ve mahlulUn kapa
'blmuma meydan wrmiyeceliz. lç • 
tlmal bakımdan ehemlyetl olan e•• 

-(BU GECE)

N6betçi Ecane 
HolltE--...ı 

yaya ıelmittir. Yavruya usun &nllr u. da c:arpmaktadar. amele, iman otıuaa imanımı bir ut daha yat ıube.i mOdilrll B. Nejat Ayta -
diler ana ve babltını tebrl1k ederiz. Barlıan Belge artırdı. - Nurullah ATAO man tayiıı edilmittir. 
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Bir 25 milyon daha ••• 
Bundan bir hafta kadar önce 

21 milJODlulc tuarraf bonolan· 
nıa iki a,.dan daha k .. hir mid· 
det J~inde kapııılclıfqaı ltilininiz. 

Eliacle parau ile ha bonolardan 
aı..k iatiy• •atandaılar o sa· 
manı 

- Kalmadı! cnabmı alnutlat· 
d1. 

E..ıld 11a Ba,Gk Millet Mec· 
lisi ita ......... ~kanl .. ımı •i· 
lryaa ka-a ek ltir kanan kabul 
etmiı " lawlan ltlr ıaiali arbra· 
raklO~flbnuttır. 

Artılr, tala~ klr etmenin 
Ye itilin Halana lttlade Yatan 
müdafaau ..,.......a eliacleld a•. 
candaki paradaa tla clnlet Ye hii· 
ldlmete blr faydalanma payı ayı
ran •atandq, banlra sitelerinden 
eli bOt dönmiyecektlr. R-i aa· 
sete, kanana pydıktaa IODl'a bo
nolar. ymlclea aatdmafa laatlı
yacafnu dünldi auetecle --... --·· -o..tetia ...... ...... ~ 
,.. ._..., .. ahi, ka1- kafi7e. 
... ...w.. .. Oı••••· H.a... 

'IANl~lllL~R 
dmm 11ydarduia bil' tekerleme 
idi. Cüaahuriyet rejimi de, mille
tin, dHletia •e hükümetin her 
fe)'de bir, birlik •e beraberlik ol
cluianu anlatmak için birçok ve
ailel• •enhttlr. 

21 •170na Ud aydan ima bir 
müddet içinde kapıfaD vatandq, 
millet keaeai ile devlet hazneai a· 
ruındaki birliie de yeni bir ör
netı vermit oluyor. 
Fakat buna neden haJ'l'8t etmeli? 

Vatan müdafaası airanda icabın
da almteri, lcabmcla kan dökme
•İni çok iyi btlen TGıık, kendiaine 
hem kir, hem tasarruf iti7adı da 
hafıtllJ'&n bir itte Yatan mGdafa· 
au ... rine •ed• keaeslni dök
meıin? 

Bu bollolann Yatandatlara •I• 
lacbfı klrlara dair tafailib yaz. 
mak bana clifmetı. On• ltelô aü
tanlanla • .,......_.._Ye ob,............ 
a...a.ı-.Clmıla~n~ 

dafllllll paraüyle de Yatan •e mü
dafaa --mele oldufana hiç hir 
yönel•• tatmaclıt-ı Ye f&pmya
cainm belirtmek için ita ubrlan , .. .,..,.... 

• •• 
Bir yanwzn -..,...nJa 1 

Dünkü aazetelerde yeni Wr L
tanbal yansmmaa acı taflilltım 
okama,.anuadar. Gene Ali Klml· 
nin ,muralanaı habrlacl•r 
Y•nıın, o bir e/d• il ..,.ımu !olu 

.,udi,: 
Bir ilene •alır, soara 7alu, •oaruı 

boflui. 
Yuıııı, o ııe deJı,etl/, ııe mu• 

caaa.,udır I 

Aynı haber, tair Etnf"'ıa Mr 
lat•PDlll ilk iki IBlll'amı ela hatır
latıJGl'ı • .,.dı, 7aaıı• latubal'a. ..,,., .,..,df .. 
ıc.ı,, 7 ........ dfl/ • ...,,., • 

.... & 

Yanan evlerden çıofunun ahfap 
oluta da Cenap ŞahU.ttha'in blr 
veciaeaine acı acı hak •eriJOl'I 

"Kuaplarcla asılı duran hatlar
la ahtap evleri aynı akıbet bek
lerı her ikisi de at•te aamaettir." 

S.lhikli Ata Efendinin bir 
mektuba da methar Cibali yan
smmı da bGtün taf.Ulb ile anla-
tır. "ıtN ... eal ramasanmqa on 
fiç&nci ............. pi Mat Gç ... 
larmcla Cibali'de •aki "Çmpaldı 
deiinnen" yaD1Dda manaYCı Ali
nin eYindea '-•• sala.,. .,,.,. 
ôtep ....... 1D1Wadan büme
rek nenlerl pktıtı bta mektupta 
yaaılnhr. 

Ba mektaP. tanir ettifl yanpu 
mtll'alar" Hyltlerle de .a.1-'t
tlr. M ... ll •tefi belcli1en bir )'a· 
pmm dftlnden fQ mıtnı aö,.llJOl'ı 

A•l7abı delı(e ıeldllt bi• de nnbd 
beileris. 

Yallllllf bir camiye de ıa heyi. 
ti liyletJyorı 

~ dalll ,,.,, Ilı-de•• ..Wepim, 
._,qı t..ı/7.e A•P. mi/it o1 ... 

,, .... 
Be kfills ı·mh Jaal 4lili •• a.. 

25 milyon liıralık ikinci la9 
aarruf bonoları bu tarihten 
satııa arzolunacaktır. Bu ı 
tertip tasarruf bonolarının f&İ' 
darı ve vadesi gene aynı ıeıM 
caktır. 

mektupta fÖyle aö7lenirı 

E7 çqmi ~ir7e1Jiz/ neria 7oi 

Ateş içinde7im haberin 701: 111 

Niha7et S.l&nikli Ata 
ıu hükme Yanyor ı 

1196 aeneai ramazanında 
bir J'angm hakkında bu t 
yitler Ye mıaralar aöylemelrt 
ki, doiru idi. Busün için ... 
sın afeti kartıamcla dütii 
mis, ancak, bu olabilir: 
me ekiplerimizi kUYetl 
" &unclan aoara ahfap 
wemekl 
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Fransa kımıldamyor mu ! 
• Fransa Almanya ile mütarekeyi 
b~azalıyalr, aradan on be§ ay kadar 

İtalyan gazetelerine göre 

A LMANYA 
siyasi 

teşebbüs 

yapacak 

Bf r İngiliz gazetesine göre İTALYA'DA 
A LMANYA FAŞiZM 
Batuma idaresini 

Maiski'nin nutku 

varmağa • 

TENKiT 
çalışacak ( Başı 1 inci sayfada ) 

ır zaman geçmi§tir. Mütareke im
zalandığı zaman, lngiltere'nin de 
Yakın bir zamanda teslim olacağı 
zannedildiği halde muharebenin ne 
2!1nı_an sona ereceği hala belli de
iıldır. Pctain ve Vişi hükümetini 
teşkil eden politika adamlarının mÜ· 
~ar~keyi yanlı§ bir hesap neticesin
Ae ımzaladıklarına §Üphe yoktur. 

r-adan geçen bu on beı ay zarfın- Almanları n k ı c hareket 
da fransızlar, büyük bir kısım top· '!/ 
raklarının alman işgali altında kal· 
tnaıına katlanmışlar, i§gal orduları
rın ınasrafını ödemişler, imparator-

plô nın ı n hududu nedir ? 
Alman kış plônına dair 

bir 1 ngiliz tahmini 

ti olmaksızın bu slbl tenkit! rln ne§rlne 
lmkl'in olmadığı nazarı ltıbarc alınırsa tn
lilBt zimamdarlarının d ğı~lklikl r yapmak 
ıçln zemini hazırlamakta olduk! rı anla
liılıyor. 

Almanların 
kaybı 

3.000.000 
kadardır 

Musolini nın 1talya'da ordu ve partinin 

ukJarının parçalanmasına §ahit ol
;nuılar, iki milyon esir alman kamp-
1!':_\ında çürürken, Almanya ile işbir
hgı. Yapmıya muvafakat etmişler, 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
''Almnnlann Ruııya"dakl aon muvafta • 

klyetıerindcn .ııonra Rmıya'da kı•ın bqla· 
mnıılle .A lmnnya'nın zaferlerine dayanıırak 
siya.et bir tcşebbliııte bulunmaga çalıoması 

(Başı ı. incı sayfada) 
ler'in Baltık'ta. Karadeniz'de ve Ak
deniz'de deniz münakaHitını yeniden 
tesis etmesi lazım gelecektir. 

mcmn.ınlyetsizllti karoı ındn lfızıır.gclen 
tedbırlerl alnc ını herk gö tcrmck nı
yctındc olması mı.hltm ldlr. 

ulasa mağllıbiyctten doğan her a
cıyı duymu§lardır. Fakat §İmdiye muhtemeldir." 
kad h 1 · t Gazete, ooylc devnm ediyor : ar ezimetin bu netice erıne e-

Bazı mahfillerde zannedildiğine 
göre, Hitler denizaltı ve tayyareleri
ni Baltık denizinin rus harp gemile. 
rinden temizlenmesine hasretmek il . 
zere Atlantik muarebesinden vaz ge
çecektir. 

İtalyan suba.>I nnın k na.atine {,öre 
Hıtıcr in Rus.}'& ,>a t zla a kcr gond rm • 
sın! ve daha fazın lvıll rın de Eulüh altı

na ca rılmıuunı Musollnı"d n istcdı ı mu
hakkaktır. Halbukı rus cephe ıne gonderı-

"Znnnedllcliı'.';lne göre, Almanların 1941 "ekkül ile katlanırken, son bir kaç 
jY içinde bilhassa işgal altında bu- içinde ileri lınrcl<etlerlnin hududu, Lenin· 
h~nan kısımlarda bir kımıldanma grnd"ı Moskova, .Harko! ve Roııtot'a bağ· 
ısscdilmeğe başlamıştır. Jıynn dentlryolu hatları olacaktır. ,. 
Paris'te alman askerleri birer bi· Popolo d'İtnlia gnzetcslnln ıark cephe-

l'cr suykastlere uğramakta, sinema- sinde bulunan harp muhabiri, Slovak or
larda nümayişler yapılmakta ve Al· dusunun tnallyeline dair yeni melQmat ıı· 
ınanya ile işbirliğine taraftar olan 
Politikacılar taarruzlara hedef ol
hlaktadırlar. Laval'e ve Deak'e ya
~rlan suykast bu taarruzlar cümle
~ındcndir. Alman askeri makamları, 
ıtıal kuvctlerine karşı yapılan suy
kastleri önlemek için pek §İddetli 
tedbirler almıtlardır. llk alman as
keri ölür ölmez, alınanlar bir takım 
fransızları tevkif ederek bu suykaııt 
tekerrür ettiği takdirde Üç fransızı 
lcurıuna dizeceklerini bildirmişler
d~. Bu tehdit bir fayda temin etme
~ı. Ertesi gün bir alman askeri daha 
0 1dürüldü. Ve alman makamları üç 
f'ransızı kurşuna dizdiler. Aynı za
tnanda tekerrür edecek auykast için 
daha fazla miktar fransızların kur
ıuna dizileceğini bildirdiler. Fakat 
'-u tehdit de neticesiz kaldı. Ve suy~ 
"astler tekerrür etti. Almanlar her 
~efasında kortuna dizilen franıız-

lınıımnmnsının .ııcbeplerlni bildiriyor : 
Muhabirin yazdığına göre, Ruslar 20 

temmuzda Slovak ordusunu Klyef'ln 200 

kilometre cenubugarblslnde Lipoviı böl • 
geslndc tıımıımen sardıktan ı!Onra mağlQp 
elml§lerdlr. 

.MUhlm Alman kuvctıerlnin mUdahalesi 
Uzerincdlr ki, Slovak orduBUnuı:ı bakiyesi 
kurtulabilmlıtır. Slovak kıtalıı.rı, ancak 
son günlerde yeniden tensik edllebilmiı ve 
harbe JıtırAk ettirllebllmlelerdir. ,, 

Fransa' da 
ku rşuna 

dizilenler 
Vichyı 23 ıı.a. - Lille ıehrindeki alınan 

ordusu umumi karargahı tarafından nesre. 
dilen bir tebliğde üç fransızın kurıunıı di • 
ziltliiH bildirilmektedir. 

Paris'te idam hükümleri 
Berlin: 23 a.a. - Komuni~t ve anarşİ!t • 

leri muhakemeye memur Pariı fevkallde 
mahkemesi dUn dort kişiyi idama ve 12 

kişiyi de beş seneden mıiebbet hapse kadar 
muhtelif ccr.alara mahkiım etmiştir, 

Karadeniz'e gelince, Hitler'in rus 
petrol mıntakasına varabilmek ıçın 
Batum'a karşı harekete geçmek ni • 
yetinde olduğu muhakkaktır. 

Bütün bu işleri başardıktan sonra, 
İngiltere'nin Akdeniz filosuna hü • 
cum etmek üzere Hitler'in kendi de
nizaltı ve tayyareJcrinden başka İtal
yan tayyare ve denizaltılarını da 
kullanması muhtemeldir. 

İran' da eski 
ıah ancak 2 5 bin 

sferling nakledebildi 
Yeni Şah babasının 

mallarını devlete verdi 
Tahran; 23. a.n. - Sabık Şah, ıark isti

kametinde Kerman'a gitmek üzere aile . 
siyle birlikte İstehan'dan nyrılmı§tır. Sa
bık bUkilmdar Tahran bankası nczdlndeki 
huııusı heııabındıın 2~.000 ııterllng bir meb
lAğı birkaç gUn cvel Delhl'ye naklcttlr -
mittir. 

Yeni.Şah, babasının bUtiln <'mvalini dev
lete temlik etmi~tır. 

arın miktarını da arttırdılar. Geçen 
~Ün bu miktar on ikiye baliğ olmuf
tur, Fakat hala suykastlerin önü a
lınarnadığı gelen haberlerden anla
tılrnaktadır. ltgal kuvetleri kum an
danı aktamın saat dokuzundan son
t-a Paris şehrinin sokaklarında hal
kın dolatmaımı mcnetmittir. Bu sa
atten aonra sokaklarda görülenler, 
tevkif edilmekte ve öldürülen al
~an askerlerine mukabil kur~una 
dızilmektedirler. Böyle knr~ılıklı 
~ıtalin, İfgal altına alınını§ bir mcm
dekeJte bile normal olmadığı mey-
aı':İ •dır. Oyle gorunuyor kı -tran- M,.hkumı, .. ,.,.,.c • ...ı,. .itört d• lradın v•r • 
te dar, alınan askerlerini öldürmek- dır. 
lca lvaın cdei:ekler ve alman ma

Şah, dUn Tahran'dakl sarayında ecnebi 
memleketlerin •lyul mUmeatılllcrln1 Jtıiöul 

/dama mahkum edilen etmııtır. Yt-nl hUkUmdarın bUtUn ecnebi 

Daily Telegraph gazetesi ba~:nakalesin
de ıoyle yazıyorı 

Cenubi Amerlka'da k n:ı ~~1 da her öldürülen alman aa-
erı ıçın m 'kt • .k k J ( ı arı gıttı çe artaca o-
aF ransızı kurşuna dizeceklerdir. 

•a ;ansa'da son vaziyet budur. Bu 
• dzıyet karşısında akla gelen sual 

Hollandalılar hUkUmetler tarafından tanındııtını ıran 

Bern; 28. a.a. - New-Zurlcher-Zeitung-'A milletine ispat ve yemin resmini Ha ettiği 
La-Haye'den gelen bir telgrafa göre, İn· gUn parldmentoda ecnebi del'let mUmes

sllJerlnln hazır bulunmamıı olmalarından glliz radyo neortyatını dlnlemtıs oldukta -
mütevellit endlıcyl izale etmek için dlln 

rından dolayı ıs Hollandalı, Almanlar ta-,..u ur· ac b • 1 k . AI ' a a ıfga uvetlerıne ve 
l rnanya ile itbirlif,ine karşı ayak- rafından ldamR mahkflm edilmlılerdlr. 
ı:rıan bu franım:lar kimlerdir? Bun
is r alrnan ~fgaline kar§r ruhlarında 
v1k' uyanan franaızlar mıdır? 
'\>': ·İ komünistler midir? Bu suale 
" rı ecek olan cevabın ehemiyeti 

kordlplomatiğl kabul eyledlfi zannedil • 
mektedir. 

ardır ç- k.. v b hüt.. • un u eger u ayaklanma 
f'r- un fransız milletine şamil ise, 
efansızlar artık Almanya'ya boyun 

1 ntekten ikrah duymıya başlamı§
ırr- ~emektir. Bu hisler hareket ha· 

ile ınkrla t • v· . h .. k.. . ni P e mııse, ışı u umetı-

)i_: cAl"'!anya ile itbirliği siyaseti if
ett• v !rnış ve Almanya'nın tasavvur 

ıgı Ye • • F ' . la nı nızamın ransa ya aıt O· 

bi~ sf\f~ası da suya dütmiit sayıla
he ır. Bır milletin bu derece derin 
dijYecanrnı tedip hareketiyle sön
bir-l"nıek tnüınkün değildir. Bu öyle 
bir ateştir ki alınacak tiddetli ted
devı8ncak onu alevlendirir. Galip 
tltij etle rnağllıp millet arasındaki 
içi ıtas~bet1erin böyle fasit bir daire 
ta:e kgırdiği görülmüştür. Galibi:\ 
~u~1 ına ve tahakkümüne karşı 
Ört! avernet alametleri belirir. Bunu 

enı k · · B 

Almanya'nın 

Paris Büyük Elçisi 
Bcrlln, 23 ll.a. - Yan resmi bir kaynak

tan blldlrllı) or: 
Almnnya•nın Parlı bOyllk elcisi M. A· 

betz'Jn vazltcslnden gt?rl alındılı hakkında 

bir ynhudl lstlhbnmt aJnnsı tarafından ve
rilen hnbt'rln tamamlyle U>dunna olduğu 

st'l(lhl) !!tll mahfillerden bildirilmektedir. 
Du ,ayla gccenlerde Almanya'nın Ttlrkl

ye bilyOk f'ICl!!l hakkında yayılan şayialar 
dcrı>ceslncle bir haynl mnhsulQdOr. 

Kudüs müftüsü nerede 1 
Kahire, 23 a.a. - Almokattam gaze

tesinin Tahran'dan itimat edilir bir 
kaynaktan alldığı bir habere göre, Ku
düs büyük müftüsü Tahran'daki Ja
ponya büyük elçiliğinde bulunmak -
tadır. 

l ran hükümeti, Almanya, ltalya 
ve Romanya'daki •İya•i 

müme.,illerini geri çağırdı 
Tahran; 23. a.a. - Pars ajnn.ııının bil • 

dlrdlğlne göre, İran bUkUmeti, Almanya, 
İtalya ve Romanya'dakl alyaal mUmeaııll
Jerinl geri çağırmııtır. 

lran'dan çıkarılan Almanlar 
Berlin: 23 ı.a. - Yarı reıml bir kaynak

tan bildiriliyor ı 
İran'dan çıkarılan almanların akibeti hak 

kında bugüne kadar hiçbir ıarih haber alı
nımamııtır. Ancak bu almanların ve hatti 
daha dotnııu bu almanlardan bazıaının, 
İran • Türk hududunda rörilldilfll hakkın
da haberler ıetml11ir. 

Cebelüttar1k'taki 

İtalyan ııyaaeı adamlarının ara11ra yap -

tıkları beyanat ltalya'da her ıeyin iyi git

medığini aıiklir surette ıspat edecek mahi 
yettedir. Geçen pazar italyan nafıa nazırı 
Serena ıoyle dcmlştırı dıiımanlarımız <!ahi
li cephemizin inhilillnl bekliyorlarsa suku
tu hayale uğrıyacaklardır. 

Bu ıözler İtalyan dahili cephesinin &ağ -
tamlığı hususunda İtalyan J:imamdarları -
nın duydukları endişeyi ifşa etmiş oluyor. 
Maamafih ltalyan nazırının su .utu hayale 
uğrayacağımızı soyleme ine lu um yoktur. 
İtalyan dahili cephe inin inhilal edemiycce 
l:lni pek!IA biliyoruz. Çünkil Hitler'in a • 
janları, yani Gestapo'nun adamları kutle 
halinde bu cepheyi çok iyi tutmakta ve ~ok 
iyi kontrol etmektedir. 

Zağrep'te 
kurşuna 

dizilenler 

alman aleyhlarltğı 

Alman gazeteleri 
bundan şikôyet ediyorlar 

Berlin, 23 a.a. - Alman matbuatı, 
§İmali Amerika Birleşik devletleri -
nin cenubi Amerika'da Almanya aley
hindeki tahrikleriyle tekrar meşgul 
ıolma ktadı r. 

Maliim olduğu üzere bu tahrikler 
Arjantin'den şimdi Şili cümhuriyeti
ne sirayet etmiştir. Şili hükilmetinin 
merkezinde ve viUiyetlerinde birçok 
ıalman tevkif edilmiş ve alman kon -
1Solosları bile bu tevkifattan istisna 
ıedilmemiştir. 

Berlin gazeteleri bu hareketin hu
Jcukudüvele aykırı olduğunu ve al • 
manlara karşı dolar emperyalizminin 
kurduğu zulilm usullerine dahil bu -
Junduğunu belirtiyorlar. 

-3-

Sovyet 
Baltık 
filosu 

lıeningraf müdafaasma 
azami yardım yapacak 

İsveç'e iltica haberi 
tekrar yalanlanıyor 

Flnlnnl'llya k!!rtczlnde kızıl l'lonanrnanlll 
hnrelct.tındn tek bir lhtlmnı vardır ki 

0 
d 

Lenlnarad'ın mQdatan&ında )'Cn.I mcvıııer al~ 
mıı olmnsıdır. 

Soc1al Damocrnten Enzııte1ıne ır!!re, Le
nınırrad'tn mlldııfnaaında mUmkün olan bUtUn 
\lllıtnlar kullanılacaktır ve ruıı don nmaın 
bu \"a&ıtaların en iyilerinden bir dil". 

Almanlar' a göre Baltık 
Filosunun vaziyeti 

Berin, 23 a.a - D. N. n, dUn ve buııaa 
nctred len res:nı teblltlcr hakkında ıu tntıı1· 

ltı aıra ıtır; 
Sovyeııerln Baltık tlloeu, •on Uıl rl olall 

Kronıtat'ta "'Mal"at • ve ''Teırlnleveı 1htlltı. ı,. 
adındakt ku"az rlerlnln haaarlyle htaaooııe
cek der cede bir kn>'lP kayd lmbttr. Alınan 
bombaıannın iııab tiyle hasara uQ-rıyan bu 
iki büyük ıov)et ı:eınlıl hareket Od ınlyec k 
bir halde bulunu:rorlar. Alman tnwareıerı
nln C!alml hllcuınlarınn maruz kalan bu ıre. 
ınlh'rln müdafaa vaaıtalarında da ırevıekıııc 
muıahede C"dllml'ktedlr. Bu hal, almftn tay. 
:rarelertnın hUcumler eınaaında uQ-radıtı ıız 
kayıbın ıcbeblnl izah eder. Baltık tııosun ın 
utradıtı bu ztıra alman deniz birlik! rının 

21 
eylQJ tarihli resmi tebllQ'de batııı ır"e n ve 
Finlandiya lcllrtezlnln en uzak le erine d r 
ma)'ll kuaa#ını takviye t'd n h mı ı de 1111• 
ve ediline, mezkOr Uloyu b kllyen 11.kıbct " 
bu ıc dt'n1zln derinlikleri olduıtu tahıntn C< ~ 

dilebilir. Şuraaını da hatırlatmak icap eder 
ki ıovyet denlJ kuvetlcl'lntn en b y k kısmı
nı Baltık filosu teekll ctmekted r. 

Sovyellerin Asya' da 
bulunan kuveileri 

Sovyetlerin Uzakşark'ta 

mühim kuvetleri var 
tedb' e IÇNı tedbirler alınır. u 
flr1ukırler mukavemeti takviye eder. 
ler- d avf!.ınet kuvetlendikçe, tedbir
letıd"k tıddetlenir. Tedbirler şiddet
galj 

1 
Çe nıukavemet kuvctlenir. Ve 

heup ~evlet, mağlup millet münase· 
ederer-k, .bu faıit daire içinde inki~af 
rll', e 1§ kanlı ihtilallere kadar va-

darbe indiri lmit olan b ir insan ta
savvur edilsin; bu insan n e oldui u 
nu anlamak ve içinde bul unduğu va
ziyeti tartıp ölçmek için zam a n a 
muhtaçtır. Belki d e franııız ların bu 
şaşkınlıktan ayılmaları için a r a d a n 
bir sene kadar bir zaman geçm esi 
Jazımdı. Rusya'nın d a harbe girme
si ve Almanya'nın şark cepheıinde 
maruz kaldığı zorlu k lar bu ayılmı
ya yardım eden a m iller olabilir. 
Çünkü unutulmamalıdır ki bu mu
kavemet hllreketleri, ancak d ütm a
nın nihai zafer kazaıunaııı ihtim ali 
zayıflayınca belirir ve bu ihtimal 
zayıfladıkça, hareket de kuvetlenir . 
Yani hareketin ruı h arb iyle b irlik
te baılamıı olmaııına dt'ğerinden 
fazla ehemiyet atfetmemek gerek
tir. Hulaııa hen üz vaziyet sarih d e
ğildir. Mamafih franıızl ar Avrupa
nm mukadderatında çok b üyük rol 
oynamıf bir m illettirler. V e mağlup 
olmaların" rağmen, gene b üyük rol 
oynamakta devam edeceklerdir . Bi
n aenllleyh Avrupa'nın mukadderatı 
yuğrulmakta bulunduğu b u ıırada 
şu ve b u franıız politikacısının d e
ği l, fakat fransrz m illetin in b ir mil
let olftrak ne duyduğunu v e ne dü-

gemilere bir taarruz 
Londra, 23 a..a.. - Haber alındığı -

na göre cumartesi günü CebelUtta -
rık'ta gemilere bir taarruz yapılmış
tır. Bir gemi teknesi batmıı fakat 
dü§manın diğer iddiaları mübalağalı
dır. 

Zagrep, 23 a.a. - Hırvat Dahiliye 
Neza.reti tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre, Zagrep telefon santra -
lına karşı dinamitle yapılan suykas
tın manevi l\milleri bulunmaktan ve 
komünist propagandası ya,pmaktan 
suçlu 50 yahudi ve komünist ölüm 
cezasına çarpılmış ve 19 eyHllde kur· 
şuna dizilmi,tir. 

Bundan ba~ka, gaz.eteler şunu da 
tasrih ediyorlar ki, bu tevkifler içdn 
deliller bulmak lazımdır. Halbuki 
Santiago sorgu hıikimi suçlular aley
hin-de hiç bir delil olmadığını itiraf 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Zurleh, 23 na. - ltalynn mntbuatı Ruıı
ya•nın gerp Cf';:>hı> nl tak\:lı;c etmı-k rn"e
burl}et nde kalmıısı Oz rlne Aı;ya ('('ph"'> nln 
za~·ıfüıdıfını lspnt le n bll:t Ok ga) r llt'r sar
!etmektcdlr. 

le ~crta franıız kımıldanma111 böy
"a'd r arckct midir? Yoksa Mosko
l.ıfak llb·Yer!.lcn emir ile hareket eden 
>ltaıtJ ır- zumrenin eseri midir? Al
oldui!ar, h';lnun komünist hareketi 
Petni:~u ıddia ediyorlar. Maretal 
ledig• e evelki gün radvo ile söy
larıtı 1 

nutukta taşkınlıkları yapan· 
d.kl~r-ıYab~~cı tahrikntçılara kapıl
)ıt et 111 soylemekle bu iddiayı te· 
di,t'I ~ek istemiştir. Filhakika ha· 
ba,ıae;ı? Rusya harbe girer girmez 
>ltaıtıll 'Rına baltılacak olursa, al· 
terekt~a ve Pctain'e hak vermek 
~etj11 ır. ~ransızlar, on iki "Y hezi
~'11'1\ıftetrcelerine tevekkül ile kat· 
tırdikt ar ve ancak Rusya harbe 
heaarete" so~ra~ır ki, mukavemete 
d~t'eketıed~bılınışlerdir. Bu da bu 

111\t'-'k erın Moskova'dan iclare e
teı-İleb·~~ olduğuna delil olarak gö~
~.t l'll\ık ır-. Bununla beraber, bu çe
l•ıl>lleaj ~"enıet harelcetinin başlıya· 
ll:tıl'llı lıçin aradan zaman geçmesi 

:tı..... e di" · · k ı· ,;·,..dır-. C ıını de unulma?"a a· 
l llllaı:t eçen senenin hazıranında 
ı '-"• :tatrı •ıkerleri hezimete uğradık· 
'kb•ıtı. a~ '1-anıız milleti de fatkıı;ı· 

l'lsızın kafasma ağır bır 

. İtalyan başkumandanlığı dün bazı 
ıtalyan deniz kuvetlerinin Cebelütta
rık'a girdiğini bildiriyordu. 

Bir Macar ticaret heyeti 

Ankaraya geliyor 
Dudnpeşle; 23. a.a. - :MaC!lr ajansı bil· 

diriyor : Macar • TUrk ticaret anı~ma · 
sın<la tesblt edilmiş bulunan bam madde
lerin tedarikini temin etmek Uzerc bir Ma· 
car heyeti Ankara'ya gidecektir. Ticaret 
nr7.aretı daire mUdllrlcrlndcı:ı Alphonsc 
Nohoezky heyete riyruıct edt'eektir. 
Aynı zamanda Macar mensucat ve ağır 

&annyl mllmessilleri de Ankara•ya hareket 
edeceklerdir. 

tündüğünü bilmek o derece e h e.mi- Erzincan' da at k §USU 
yelli bir meseledir ki b unu a nlamak E 0 

için Pariı'te cereyan etmekte olan rzınean; 23. a.a. - Burada tertip edil· 
hadiıeleri yakından takip e tmek 1 mlı olan at ko11111u, havanın ant olnrak bo· 
yerinde olur. llllma.ına ratmen, pazar ,.unu yapılmış 

A. Ş. ESMER ve allka ile takip olunnıu§tUf, 

Resmi kaynaklardan bildirildiğine 
göre Zagrep harp divanı bazı sırpları 
soymakla suçlu bir müsltiman köylti 
ile bir hırvat marangoz çırağını ida
ma mahkCım etmiştir. Hüküm infaz 
olunmuştur. 

Zuwölf-uhr-Blatt diyor ki: 

"Almanlar aleyhindeki bu hareke· 
tin başında Moskova'nın parasiyle çı
kan bir bolşevik gazetesinin bulun -
ması çok manalıdır. Bu gazete Şili 
işçilerini alınanlara karşı mücadele
ye çağırmaktadır. Vaşington'un il · 
ham ettiği bu tahrik.ıt karşısında Şi
li hükumetinin hiç bir şey yapmadı • 
ğını müşahede etmek gerektir. Bu su-

y · S • k b• . retle Şili'de bulunan ve himaye edil
en ı urıye a ınesı /meleri lazım gelen almanlar bu hi -

Şam, 23 a a - Yeni surwc kab'neı Ha· mayeyi görrniıyorlar. Hiç şüphe yok 
san Bey F.lhaşlml taraf ndan ıu surete •es. ki bu şerait altında alman milletinin 
kil edilmiştir: Şili miUetine olan dostluk duygula-

Relsllh Ulera ve maliye naz n mı~nn Bt'y rı bozulacak ve nihayet iki mcmleke
Elhaeımı, adll~e naı,ın Zeki Bey L'.hatıp, ha· tin siyasi münasebetleri tizcrinde tc
ı1rlye nazırı Faiz Bey Elhurı, dahiliye nıızırı · · · •. 
Bedi Bey Elhallt, maarif nazırı Fevzi n y sırını gosterccek olan bir kırgınlığa 
l!:latnıl, milli mlldntaa nazın AbdUlzatı>r Pn· varacaktır." 
~a F.latrnı. lktııınt nazırı Mehmet Bey EIAzlz. 
nnrın ''e sıo~ta telıırat nnzırı MUnlr n y E.
.abbns, in&<? nıızırı lllkmet llcy t~ huyuld. 

V. ı Papen Almanya'dan 
lıtanbul'a döndü 

Kırklarelinde panayır 

Kırklareli; 23. n n. - VllAyetimlz mer-
kezinde !Snllmllzdekl per§cmbc gilnU Bal-

İstanbul: Z3 a.a. - Alman bily '• 
M. Von Papen, bugiln öfle üzerı 
yare ile ve refakatinde ıcvcc i 11 
de, lstanbul'a gelmiı,.tir, 

kan pnnnyırı nıı.miyJe bir emtia ve h , . . &yVan 
c. ısı p:ı.nayırlan aı:ılacaktır u .. gU sU 

• " n recek 
r tay- olan bu panayıra i;ıtlrtık etmek ••e x 

ı 
• gurmek 

ı hal lçln ~elecek olanların belediyece iıtlrabat-
lert temin o!unmuıtur. 

Ja~?"Ya. Man~ukuo ve Kore'ye 
ır mılyon asker gönderdi 

Nevyork· "3 • - · a a. - Royter : M nlll('· 
deki ııayanı itimat menbalardan trn ha
berlere gore o "k" h r .. • ı n ı ı a ta ıçınde asgari 
1 milyon Japon askeri M nçukuo ve Kor • 
Ye gönderilmıetir. 

Geçen hazirnndanben J p ny 'd ı ı M

dleeler Almanya, Sovyet R ı ya'y gal p 
geldiği takdirde, Japonya'nın muhakkak 
.ııurette Slbirya'ya karıı harekete geı;ece • 
tini gtsstermektedlr. 
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Günün sıhhi mesel el eri : Miden ocaklannda kullamlan 1 Emniyet amirleri arasında 
yapılan değiJiklikler 

r ............................................ , 
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odunlarm lemini i~in tetkikler \..... .......................................... -' 

Kızıl hastahğı 
Şehrimizde son günlerde kızıl vakaları görülmüştür. Bugünlerde 
bütün ana ve babaları üzen ve aşı yaptırıp yaptırmamakta tereddü

de dıişüren bu hastalık hakkın.da dahiliyecilerimizden Doktor bak
teriyolog Turgut Aktürk'ün yazısını aşağıya koyuyoruz. Bu yazı, 
hastalık hakkında açık bir fikir vermekte ve tedavi ve korunma 

Zonguldak kömür madenleri ocak
larında bir müddettenberi tatbik e -
dilmekte olan iş mükellefiyeti kara
rından çok müsbet neticeler elde e -
dilmiştir. İstihsalatın her ay bir 
mikdar daha artmakta olduğu müşa
hede edilmektedir. Bu ocaklara rnah-

İzmir vilayeti emniyet kadrosu 
başkomiserlerinden ve Polis enstitü
sü yüksek tahsil kısmı mezunlarından 
5/1761 yaka ve sicil sayılı Yusuf Si
ret Aktanın Hakkari, İstanbul viHi -
yeti emniyet kadrosu başkomiserle -
rinden ve Polis enstitüsü yüksek tah
sil kısmı mczun~arından 28'1569 ya
ka ve sicil sayılı Muzaffer Baturun 
Çankırı, Gaziantep vilayeti emniyet 
kadrosu başkomiserlerinden ve Po -
lis enstitüsii yüksek tahsil kısmı me
zunlarından 1/1362 yaka ve sicil sa -
yılı Mehmet Öncel'in Siirt vilayeti 
2 inci ~ınıf emniyet amirliklerine ter
fian: Kırklareli vilayeti 1 inci sınıf 
emniyet amiri Hulusi Sayıner'in Bi -
lecik, Çoruh vilayeti 2 inci sımf em -
niyet amiri Sahabettin Alkanın Ordu 

Meyvelerden 15 dakikada 
marmalad 

"Meyvalardan ıs dakikada marma -
lat jöle meyva suları nasıl yapılır" 
adı ile İzmir'de faydalı bir kitap neş
redilmiştir. İzmir Ziraat mektebi ve 
ziraat sanatları mütehassısı ve mu -
allimi Refet Öncel tarafından yazı
lan ve İzmir Cümhuriyet matbaasın
da basılan kitap ev kadınları için çok 
faydalı bir yardımcı çılacak mahiyet
tedir. Fiyatı 25 kuruştur. Tavsiye e
deriz. 

Tilrklyc R Jyo Dltilzyon Postalnrı 
T.lrkiye R<ıdyo u - Ankara Radyosu 
--( Dalga Uzunluğu )-

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 l\r. !1465 Kc's. 20 K\\. T. A. P. 
19.74 :M. 15Hı5 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

ÇARŞAMBA : 24. 9. 1941 

7 30 Progrnın ve Memleket Saat .Ayarı. 
i.33 MUzlk : lla!lf P rçal r (Pl), 

çarelerini tavsiye etmektedir. 

~====================================~ 
Kızıl, \ UM1du kırmızı lekelerle örten, hAd. olarak haıtııııı::a knrıı muafiyet vardll' ı.ıu

url .e'ltarl, b r haıtalıktır. Salı;:ınlar yap:ır. elll!ler bunu d:ı ı;:ıd:ı ne izaha call.$1Yorlar ve 
ı..:ocuı::u o an ana ve tabanın korktuğu, ve diyorlar ki, Esklmoların esas s:ıdaaı balık ve 
ilim n. t lrıH•rek andım bu hutalık, eski zıı- balı!Qlatı ı:ıbl A \•ltamlnlnden zen~n gıda • 
manlardanbert mevcuttur. Fakat kcndlne tardır. A takturünün fazla miktarda kanda 
t nzı,ı.en, lekeli hastalıklarla uzun mUddet bulunması ıah!ı haıtalıklard1n koruı-. Hal. 
karıs .r.tmıatır. tik defa olarak on altıncı bukl azlıtı, cocuklarda. lıastaıı:ın zuh.ıruna 
asır tıaııannda bir 'l<'llyah hekim (Inı:ras- pek musaıt bir tesir .}apabll!J.or. 

sus, maden direklerinin tedarikinde 
müşkiHita tesadüf edildiği ve bu 
müşkilatı bertaraf etmek için maden 
direkleri tedarikinde çalışmak üzere 
bir iş mükellefiyeti ihdas edilmesi 
hususunda tetkikler yapılmakta ol -
duğu bildirilmektedir. 

Macaristanın yeni 

Ankara elçisi 

i.4Ci AJANS JIABli:nLı.:nt, 
8.00 :Mlızık : H.ıfıf Parçalar PrograıJIJ' 

nın d vumı {Pi), 
8.30 8.45 EVİN SAATİ. 

12 30 Progrnm ve Memleket Saat Ayarı. 
12.33 .Muzık : Saz Eserkri . 
12.45 AJANS HABEHLERİ, 
13.00 M iz:ık : Şarkılar : (KUrdilihicıı" 

İnhisarlar Umum Müdürlüg~ü kar ve Nılıavcnt maknmınn), 
13.30 14.00 Mlı" k : Knrı ık Program (Pll-
18.00 Progran ve Memleket Saat Ayal'lt 

Hangar yaptırılacak 18.03 .Milzll< : J\te)idan Faslı, 
ılası tara!ından tarif edilmiş, sonra In'11lte - Bütün bu izah ardan sonra, sunu ka>dct _ 
re de a;ı; cok ta\S t ve tarife u2ramış, nlha - mek uı.zımdır ki, bu'1Un kızıl cskısl ı;:!bl, bU
yet, son asırda. &'llerıkalı Dlck n-ımındakl yük ep dı-m ter yapan bir hastalık detlldlr. 
m•1ı-ıı,t blltUn yeni bilgi ve tetk\>-lerlyle, has- , th•ımnl ki. tı-ınddı zamanla nnarelden kur -
la ık hakkındaki malO.matımızı gen!.sletmltı - tuldu S mdl öyle cocukt.ınnı, haddm1cn faz
Ur la ııeırmck lst1Yen ebeveyn pek azdır sanırım. 

Budape~te; 23. a.a. - Macar ajansı bil- İstanbul vilayeti 2 inci sınıf emni -
diriyor: Hariciye mtiııteıerı orta elçi Jeao yet amirlerinden M. Nail Serdengeç
Vörnle l\lacıı.ristan'ın Ankara elc;;!llğinc ta:-1 ti'nin Kayseri, Siirt vilayeti 1 inci 
yin edilmiştir. sınıf emniyet amiri Salim Nazmi Ak-

ı . ·.s.25 l{Q?.:tT~MA : ( Dl§ Politika l:IA. 
nhısarlar Umum .MildlirlUğUndu dlsclerl ), 

l - izmlrdc Çnnı!illı tuzlnsınd!° •a:ptt-J 18.45 RADYO ÇOCUK KULÜBÜ', 
Jı zar! usullyle tuz hnııgarı ynptınlacak- 1 10.30 Mrınlek t Saat Ayarı, ve AJAfll 
tır. ! HABERLı<:Ri, 

2 - Muhammen bedeli ''20345.M.. lira 19.45 S rbest 10 dakllta, 
Cotrun lnt~arı itibariyle, dalla ztyade. Hasla[ ... .k b . . 

m.ıtedıl \e hattA ılmal memleketlerine mah- ıgın mı ro u ve sırayetı 
IJ& bir hnıtal•ktır. Sırak memleketlerde he· Hutalıtın A.m•ll, on dokuzuncu asrın son-
mcn hemen vukuu nadirdir. Rusya, Flnlandı-ı lnrın'1a Lörtıer tarafından mikrop kanı ert -
ya, lnglltere, lııveç hlll!talıtın en tazla bu - tici bir hassa)n malik olup bo{:azda ycrle4-

Hariciye nezareti slynsl daire mlidilrle· doğan ile emniyet umum müdürlüğü 
rinden orta elc;;i Eugene Ghyczy hnrlclye 2 inci sınıf emniyet amirlerinden A -
mUsteşarlığına getirilmiştir. ziz Tüzünün İzmir, Yozgat viliiycti 

1 inci sınıf emniyet amiri Yaşar Al
barazın Kars, Malatya vilaye1:i 2 inci 
sınıf emniyet funiri Fethi Vardarın 
emniyet umum müdürlüğü 2 inci sı
nıf emniyet amirliğine, Denizli vi • 
lfiycti 2 inci sınıf emniyet amiri Lut
fi Tuncelin Eskişehir, Eskişehir vi
l<lyeti 2 inci sınıf emniyet amiri Sa
lflhattin Özgnenin Yozgat ve Eruh 
kaymakamı Ramazan Dinçin emniyet 
umum müdürlüğünde açık bulunan 40 
lira maaşlı 2 inci sınıf emniyet amir
liğine nakkın tayin edilmişlerdir. 

olup nıııvalcknt teminatı "lfı~5.91,, liraclır. ' 19.ll.'.i MUzik : Karışık Şarkılar, 
3 - I~kşiltırıe 10. 10 19H cuma gllnil sa- 20.15 HADYO GAZETESİ, 

at 10 da levazım uubeslnde mliteşcltl;il 20.45 Milzlk : Dir Hnlk tUrktisU tığreııi' 
alım komisyonundR yapılncnktır. yoruz - Hattanın turkUstl : ;.# 

lundu~u yerlerdir. Duna mukabll, sıcak lk· t.ktcn sonra tokııln denııen bir zehir ifraz e- Kastamonu belediye 
llmler \e mcseld, Afrika, ıundl..stan. Cln'de der. Ve hastalık dn, bununla olur. 
Jok g1bldlr. Memleketimizde. mevcuttur. Fa- Slrn)ct lıaıı.alık, lnsanlnrdan insanlara reisliği 
kat h~ bir zaman a{:ır ve korkunç salı;:ınlar temasla ı:ecer. HastalıC:ın mcnbaı. aUplıeslz ki, Kastamonu belediye reisliğine B. Zeki 
:rapmaz. hasın olan cocuklardır Mlkroı>hı.r tıutaların 1 Cemal Beki Çelcbloğlu'nun intihabı hak-

ııutalıtın zuhurunda, bazı Amillerin rotil atız. bof:az ve burnunda bulunur. Tükruk ,.e 1 kında Kruıtamonu belediye meclielnce it
cıldul:u. i'<'nle mlkYaııta tetkik edllm!fUr. Irk, öklUrükle dıınn atılır. Hastaların eo·asına tılıaz olunan karar yilkscn ttısdlka iktiran 
>'at. dru ,.e mculm gibi Amiller hastalıkta buluan mikroplar cabuk ölmeditinden, bu etmiştir. 

mılhlm rol cwnar. Irk: beyaz Kafkas ırkı, es- suretle ılra>elte cok mUlılmdlr. Hastalık, 

mer derllllere nazaran hastalıta eok mUsta- ıı:ectlkten sonra da, mikroplar, dalla uzun sından Uc hııfta sonra, bbbrckte bir nevi lh _ 
lttlr. Tropikal memleket Jnsanlann!1a, Ati. bir müddet botazda bulunur Vaııatl olarak. tııAt olab ıır ki, buna !kine! hnstalaruna de_ 
JrA.r bir muatıyet vardır. bir ay kadar, tııııtalıtı ııeclrenlerde. mikrop nlr. Bu hal thtllAttan zl)nde, blr anaflaks 

Allevl btr l&Udat da hastalıta müessirdir: mevcuttur. PortUr (taııyıcı) dedHtlmlz bu •tt'zahUrUdür. Böbrek rahııtsızlııtının zuhurun
kızılı gcc;lren ana ve babanın cocuklan haıı- nevi şahısların ıılrayett.c rolU birinci derece- .ı:ı. perhiz ve nekntıettekl lstlrııhatln mlU 
talıta dalla kolay Yakalanır. Buna mukabil, de ehemlyetl haizdir. olmnkla beraber, bır mUell!re nıı7.aran. asıl 
•ter ana baba hastalık ııecırmemlılcrse co· Gıdalardan, sütün de ıılrayette ehcmlyctll hastalık :ı:amıınındakl tedavi seklinin ehcml-
euklıı.r ekseriya masun kalır. bir mevkii vardır. Süt ııerek sUtU satan por- )eti daha bÜ)'ilktUr. 

Yu ltlbartvıe: meme co<'Uklan ıs· 6 ncı türler. ve kerckse blzzııt !netin memelerin • Kızılın ılddetb le, bobrek fht!ldtmın hlc 
ayJanne kad:ır, kızıla kn"ı munturıar. deki kızıl mlkrolıundan hU&ule ı;:elen yııra- lılr alAkıı~ı yoktur. Hntlf vakalnrdn da pek 

Fakat bu yastan ıonra ııassas!)'et baelar. larla dotrudıın dotruya kırlenlr. Eter kay - Altı zuhur edebilir. 
5- 7 lnct Y81larda Auml hadd nl bulur. 10 rıamadan lclllrse hastatıtı almak mıimkUn - Burada da ahe\1 st'bt'P arıyanlar vard r. 
un'"U >astan itibaren, lıtld:ı.t azalır llerl yaı- dür- Kızıl dolayııı!yle böbrek llıtllAll s:lbl aynı 
:ıarda, lht1Yar1arda ııaııtaııtın zuhuru nısbe- Muafiyet ve aşı hnrıaıarda zuhurn ıı:eıen, bazı haııta1ık1ar da-
ten azdır. Hastalık, s:ectıkten sonra hemen hemen ha vnrdır: bunlar knarcll':er ve s;ıfra kesesi 

Şiıman ~ocuklar daimi bir muarlyct bırakır .. Kız.lda muarı~ct iltihabı. bir nevi romatizma, boyun ı::uııcıcıc -
Clns!: erkeklerde biraz daha fazla ı;:örülllr. tıahll dikkate defler husuılyetıer ııöstcl'lr. Yu- lerlndc ılsllk 'e saire ırlbl huta1ıklardır. 
Mevs m: sonbahar ve kıaın ı;:örQlen huta· kaırda uzun uzadıya tetkik ettıl':lmlı: ıılb!, Bunıardnn baska, lıastalıl':ın kalp Uzcrlnde 

lıklardandır. kızıla herkes >akalanmaz. Epidemi zamanın- çok mlihlm tesiri vardır. 
Bu babute en fazla üzerinde durulması rında. ıaC:lam olanları, korumak. en eııaslı 

lc3p eden nokta, c;ocutun bünyesi ve teııad- ı vazifemiz olduf:undnn kimlerin kızıla )a.ka -
d;,ııldlr Lcnratrk, ıteman, :rntlı, sık ıık ba- lıınıp yakalanmadıklarını tayin ve teııblt et -
demt'lklerl .etıen. boyun bezleri dolı;:un, tenbel mck mümkündür. Bunun !cin, (Dlrk) tea
co<'uklarda, kızıl, pek kolay yerleşir. Hatta mUIU dedltlmlz urak bir deneme um yaııa • 
bu nevi çocııklar, yalnız kızıla detll, dlf:er rız. Blrkac saat Z11rtındn hastaııta lıassnı 
tntanlara da pek mUstaltttrler. Hastıı.lıklan olup oımadıl':ı anlaeılır: Eter, yaknlnnncaksa, 
Hnaeında, ateılerl ıUrıUe yllk.lellr. ŞlddeUI ıırını:n edilen kolda bir kırmızılık husule ıte· 
kusma ve atır hastalık hali ııe, muhitlerini llr. Bl!yle cocukları, ııastalıta hassas kn bul 
tcl&.s& verirler. edip nıııama1ıdır. Efcr menrl zuhur ederse, 

Gıcla tarzı 
Gıda ne tıbbi muafbet arasında, ııkı mü· 

nasebetler vardır. Fazla miktar ıllt, yumur
ta tert'yatı l'e ıekerll. unlu ırtdalarla be9le
ıııen cocuklarda blln:ıre lenf1tUk olur (Czemy}, 

bir ıey istemez. Haıtııllf:a karıı munrtırlar. 

T ecl avi ve korunma 
Hutalıı:tın t<?frlh devri; 'iae:ı.tt olarak ~-7 

ııllndur. Bundan kı11t ı.cya uzun ııünıer zar. 
tında zuhur edenler de vardır. Hastalık bir -

denb!ra titreme, ve ateşle ba~lnr. Şiddetli kUJ· 
ma \e bulantı ~apar. Haatalıılın ba ııradıı en 
mühim vasfı, botaz af:rıaıdır. Yutkunamaz, 
al':rır. anJln hali vnrdır. Birinci ııUnU akıa -

Korunma 
Korunma: umumi, hususi olmak Uzere ya

pılır. Umumi olarak, corutu tecrit etmek, a
yımıak sarttır. Kızıl lıUklimete lıab<>r verılme

al mecburt hastalıklardandır. Çocutun der -
hal kardC'şlcrlııdeıı ayrılmıuı ıtızımdır. Hattd 
sa{rlam olan bu knrde$ler, Uc ııatta kadar 
mektehe ııönderllmcmelldlr, 

Hususi olarak, aıı tatbik edlllr. Şüpheal:ı; 

Dlck teamUIU mUsbet oıan14ra yapmak sıe· 

rcktlr. Aşı, birer hnfta fıısııa ile dört defa -
da yapılır, ille bir znr~rı Yoktur. Bazan me\•
:zll ve umumi rcaksl.)·onlar olabilir. Aıınm 
koruma müddeti ı · a senedir. 

Tedavi 
Hasta, havadar bir od.ıda, yatırılır. Alcı 

müddetince, ıulu, ııUllU ıııdalar, ıılrtncll gıda

lar, et suyu, me.} \'a U!arelerl, vermelidir. A -
mı veya ikinci gUnU ımbalıle)l1n eveld yUzden tCJten sonra, yavaı yıı\"nf >Cdlrlllr, fakat, a -
bnılıyan lekeler ıı!izukUr. Lekeler ııktır. Le· sıl gıdnyn Uı:nOcü hııttnııı ııcctlkten sonra 
keler aı:tız etrafından baıka, vücudun her ta
rafını kaplnr. Atcs yllksektlr. Bir harta ka • 
dnr ııUrdOkten sonra tedricen l:l inci ırilne 

bııılamalıdır. Maamarı. tnlırls edici ırıdalar -
dan uzun ıııQ<tdct eııkınmatıdır. 

Nekahette, istirahate çok dikkat etmelidir, 
dotru dlller. ı.ekeler de bir hatta zarfında Ani kalı> rnhııtııızlıklnn cıkalılllr. Hastanın 

solıır. sonun~ıı. ııenı. ve ince levhalar halin- nıtız. burun ve bol!az temizliğine razıa bir 
de ııo>'Ulmalnr bular. itina ~üstermelldlr. Verilen garırarnlarla 

Dilin hail hususi bir vaziyet ı;:l5stcrlr. Ba- muntnzamnn bu tl!mlzll{:I devam ettirmeli· 

Bu lddıayı, Sclıll!'PI, mJıahedelerlyle lsbat 
etmıatır. Bol sut. J.ıımurta, tereyal':ı '11bl şiş

manlatıcı ırıdalıırla beslenen zenı;:ln r11& allc
le nln ÇOt'Ukları, fak1r, orta halli tatar eo -
euklarına nlsbeten dahn fazla mlktıırda, kı -
zıı.a yakalanmıslardır. HattA bunun bııska bir 
misalini umumi harp bld:ıyetınde mUsahedc 
etmişlerdir: bu nevi gıdalar rnzla bulunma -
dıtından, kızıl vukuatı da aı olmustur. Fakat 
ıetaıet ve aclık bagladıktan sonra, ıUpheslz 

dlter hastalıklar ıribl kızıl da 11{:1r ı!rayet et
mııtır. Şu halde, lıü!Asa etmek !Azım ııellrse 

c:oeukları. ı amanııltacııtım diye, haddlndrn 
fazla lcuvetll ırıdalnrıa. ıtslrmete hlc lüzum 
:ıroktur. Bu ~·a;ı:tyet, bllAklJ cocueıun mukave· 
metini kırı~or. lenfatik yapıyor_ Zayıf, 

bakı'll•ız çocuklar mertebesine indiriyor. 

zan haııtn, dalgın ve hezeyan halindedir. dlr. Bundan ıonrıı, vakaların, ehemlyetlne ve 
kalbin seyrine ı;:öre, icap edenıe, sercıın tat· 
blk edilir. Bunun lüzum ve mtktan tedavi 
edcrı hekime aittir. 

Her \"aka atır olmaz. Harır ı:ecenler ı:ö -
rilldUtU gibi. daha ılddetll olnnlan da var -
dır. 

Sclılleps. tdı!!asını ileri ıutllrerek. ııcak 
memleketlerde bntalıCıın ırl5rillmcmeslnl, ı;:ı

dıının ''eJetal olmuındtı aramalıdır, d!yor. Ha
lı:U<aten buralarda, baslıca ırıda, nebatldlr. 

Hafit vakalıırın b:ızılannda, 1ndlraıar tek- Böbrek 1htl1.Uı zamanında, ukı bir db·ete 
mil \ilcutta olmaz. kol ve bacakların, 1c lhll>·ac vardır. Adctıı nclık kllril yapılır. Va
mıırsal kısımlarında ancak farkedlllr vazıyet· zlyetc ı;:öre ıcap eden tedaviler tatbik edlllr. 
tı-dlr. Bnzan kan ''c belkcmltl ıuyunu almak IU -

HattA bir mu .. ııır, haatalıl':ın zuhurunda, 
C vltıutılnln no1"..ııanlıl':ını da Uerl ırürtiyor. 

Talnı"' ~tmal ırkından Eskimolarda, müstesna 

Hastalık geçtikten ıonra, nekahet b:ıelar. zumu hasıl olabilir. 
Fakat haııtalık, ııccmll def:lldlr. Azamı dik -
kat ve itina ister. Zira hastaııı::ın baslama· Dr. Turgut AKTÜRK 

'r-===Tefrika No: 60====~ 

Bilinmezki •• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Ötekiler, hayretle, biribirlerine baktılar. Sonra, 

hep bir arada Tammany Hall'den bahsedildi. 
Evlin'dcn uzaklara 1 Evlin'den uzaklara! Tren, 

Frank'ı Evlin'den uzaklara götürüyordu. Sabahın o 
hafif sisleri dağılmıştı. Zaten o harikulade şeylerin, 

o tatlı §eylerin Frank'm hayatı ile hiç bir aliikası yok
tu. Hiç biri, bu hayata uymuyordu. 

Muhakkak ki, Evlin'i unutmıyacaktı. Fakat, dil -
ıünmiyecekti de ... 

Belki bir glin Evlin gene gelip kendini bulacaktı. 
Bir sabah da, o, çocukken arka üstü yattığı zaman 
gördüğü, kenarlarını şafak güneşi harelemiş bulutları 

da birdenbire hatırlamamış mı idi? 1 Evlin, elini yü -
reğinin üzerine koyunca da, tuhaf değil mi, aklına 

Lidya gelmişti. 
Bunun gibi, belki de birgün, bir başka kadını kol -

]arının arasında sıkarken, aklına Evlin gelecekti. 
Bunları düşünerek, dalmıştı. Kısa ve derin bir uy

kudan kalktığı zaman, tren sahile yaklaşmıştı. Şer -

burg'un evleri görünüyordu. 
GUmrük dairesinde, başka dostlara rastladı ve on

larla birlikte, iskeleye doğru yürüdü. 
Hemen bütün tanıdıkları, Avrupa'da yaptıkları iş

lerin fenalığından şikayet ediyorlar fakat pek aldır
mıyorlardı. 

Frank, deniz havasını derin derin içine çekti. 
Vapuru görünce memnun oldu. Döndüğüne, Perl'i 

göreceğine seviniyordu. 
Hele karısının aldığı köpeği dehşetli merak ediyor

du. Long İsland'da şimdi dodgwood'lar çiçek açmı~ 
olmalıydı. Yatak odasının duvarlarına da yeni 
Wğıtlır kodurtmuştu. Perl'in bundan haberi yoktu. 

Arkadaki küçük güvertede, şapkasını sıkı sıkıya 

yakalamış, yüzünü tuzlu serinliğe uzatmıştı. Sahil 
uzaklarda kaldı. Denizin yeşil suları teknenin dibin
de beyaz beyaz köpürüyordu. Berengaria'da, mızıka, 

yeni gelenlerin şerefine havalar çalıyordu. Perl, gü
vertede idi; Köpşcteyc yaslanmıştı. Beyaz bir entari 
mavi bir şapka giymişti. 

Karısını görünce, Frank, yüreği çarpmıya başladı. 

KADININ CÜMARTESİ GÜNÜ 
Aşağıda, Burbonlar - Sarayı meydanının kaldırım

larını çınlatarak, iki atlı bir araba geçti. 
Frank kımıldadı, içini çekti ve uyanır gibi oldu. 
Evlin, kendini mümkün olduğu kadar zayıf hisset

mek istiyordu: vücudu kaskatı kesilmişti, beli ağrı -

yordu. 
Frank bir kere daha içini çekti ve bileği ile saatini 

yüziine yaklaştırdı. Odanın karanlığında, saatin fos

forlu yüzü. müteharrik bir nokta gibi ışıldadı. Saat 
dört buçuktu ve aaşğıdaki araba yoluna devam cdi -

yordu. 
Evlin, müddeti ömründe, bu kadar yorulmamıştı. 

Evet, hatta Kocaoğlan'ı doğurduktan sonra dahi bu 
kadar bitap düşmemişti. Sanki bütün gece gayet yük
sek bir dağa tırmanmıya yeltenmiş ve mütemadiyen 

aşağılara kaymıştı. 

Frank'ın koynunda olduğu halde, Frank'ın kol da
marlarını yanağının altında hissettiği halde, Evlin, 
Frank'ın hasretini çekiyordu. Bu, kendisi Düsseldorf 
caddesindeki evlerinde, Frank da Paris'te olduğu za

man hissettiği hasretten de büyük bir hasretti. 
Sinirli olduğu için, içi içine sığmadığı için, her şey 

kendisine, daha büyümüş, kocaman bir diinya olmuş 

görUnüyordu. Topukları Frank'ın ayaklarına doku -
nuyordu; fakat nerede? Dünyanın bir başka nokta -
sında mı? Bilmiyordu. Bak şimdi de kımıldamış ve 

aşağı düşen yorganı çekerek örtünmüştü. Kendini de 
örtmüştü. Evlin halbuki, üşüdüğünün farkına bile 

varmamıftı. Şimdi, ısınınca, kalbinde, Frank'a karıı 

4 - Şartname, proje ve keşfi mezkQr Buğda. 

idareden ve Ankara ile İzmir başmUdUr- 21.00 Ziraat Takvimi \'e Toprak Mııll' 
lüklcrlnden 102 kunı, muknbll!nde veri- sııllerl Borsası, 
lir. 21.10 .MUzllc : Taksimler ve Saz Eserleıi 

5 - İsteklilerin 15000 liralık bu kabil 21.30 KONUŞMA : ( Posta. Kutusu ), 
inşaatı yapmış oldul>lnrına dnir vesilta 21.45 Müzik : RlyasC'ticilmhur Bnnd~ 
ibraz ederek ihale gllnlınden S giln eveline (Şet: İhsan l{unı:er) : 
kııdar umum mllchlrlllk ln~:ıat §Ubesinden 1 Fredcric Curzon : Brnvada (ff 
ayrıca eksiltmeye lgUrak vesıkası alma.- sa Doble), 
lnrı Uizınıdır 2 - Ant D\•orak: Slav Dan81, NO· 1 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, milhUrlU 3 Pnul Fauchet : Bando içUı sel' 
teklif mektuplannı ltanunf vesikalarını ve font. 
mlinakıısaya iştirak vt!sikasını hlivl kapa- 4 Rirnsky l{orsn'kov : Capriccil 
lı znrflıırını lhnlo sııatinden bir saat eve- Esrıtıgnol. 

llne kadar atlı ı:rcçen komlsy<ın başkanlı- l. Alborada, 2. Variazioni, 1 
ğına makbuz nıuknblllnde vermeleri Ilı. - Albornda, 4. Scenn e cıınt' 

.......................................... \. zımdır. {S431-li996) 1G!l62 Cltan 5. Fandango Asturı!lll' 

. 22.30 :Memleket Saat Ayarı, AJ.ANS ı-t-' 

Anadolu Selcuki 
. . . . . . . . . . . . . . . 

BU GÜN 
BERLERİ; J~shıım-TnhvllAt, .Kıuı" 
blyo - Ntıkt t Borııaııı l•'iyat), 

22.45 l\lilzlk : Dans Mlız!ğl (Pi), ~ 

Devleti 
ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 

22.55 23.00 Yarınki Program ve Kap nıt 

Ta • h • l - 52. ci sokak Yeni çıktı r ı ı (Leo Crrlllo • Pnt Patenıon) 

Türkçeye çeviren 

M. Nuri Gencosman 
328 sayfa - 200 kuruş her kitapçıda. 

bulunur 

2 - Demir kaya 
Seans saatleri: 

14,30 - lfı,30 - 18.30 
gece :ıı •le 

Bir kanunu en iyi, kolay ve doı;ru aııll 
mak hıikümlerinin tatbikattaki tezahüt' 
rini, selahiyettar mercilerin karerlarıııl 
gormekle kabildir işte. 

TÜRK KANUNU MEDENİSİ --······································" 
ij============================~==========~ H. H ılis Sungur tarafından bu esas ıfl 

önünde tutularak tertip edilmiştir. JJ' 
madde ha'fiyelidir. Ve her esaslı hülıa' 
temyiz mahkemesi, Devlet şQrası ve ts.W 
re Federal mahkemesi kararları, Adli1' 
Vekli.letı tamımleri ve diier lüzumlu iı'! 
ııırıa ııyu mııuımıştır. r.;.f ııp a ayrıca nıııo· 

Sebzelerin günlük azami toptan 
ve perakende satış fiyatları 
Beledıye Reıalıgmden 

24-9-1941 
Toptan vuati Perakende 

yet kanunu: V ilbet, vesayet ve miras İ 
zamnamesi ve bunlarla ilgili hususi kart 
lar ve eski h.ıkilmler vardır. 

Cinıi Mentei Fiyatı Fiyatı 
Hakimlere, evukatlara, talebelere, di~ 

hukuk münetesiplerinc ve bu ana kaJl""
müvacehesindeki hak ve borçlarını bilııJ 
istiyen her kese tavsiye olunur. -1 

Lahana 
Praaa 
İspanak 
Semizotu 
Kabak 
Domates 
Ayşe fasulye 
Çalı fasulye 
Barbunya f asulyeı 
Kemer patlıcan 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Kuru soğan 
Patates 
Bamya 

Ankara 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" Muhtelif 

Muhtelif 
Ankara 

" Muhtelif 
Ada pazar 
Bursa 

5 
4.5 
8 
7 
7 
3.5 

13 
14.5 
14.5 
8.5 
6 
7 
6.5 
8 

27 

7.5 
7 

12 
10 
10 
6 

20 
21 
21 
12 

9 
10 
10 
11 
33 

1 

1 
400 büyük sayfa fiyatı 300 kuru:; 'f• 

siparişlerine posta ücreti zam edilir. 1'1 
racaat yeri Ankara posta kutusu No: 1 

ve birinci icra dairesi. ss6' 

AVDET 

~===================================-=~ 

Kışlık modelleriyle Ankara'ya;: 
nen Bayan NEDRET Ulus sine ·ıt 
yanı Ilgar apartımanında müşter1 

rini kabule başlamıştır. 

şükran duydu. 

Evlin kitaplarda ve romanlarda okumuştu ki karı 

koca hayatında mutat olan ve bir nevi terbiye ve ne· 
zakete delalet etmek itibariyle biraz da hoşa giden ba
zı hareketleri, sevgili yaptı mı, bunlar derhal bir fev
kaladelik iktisap ederler, bir masal dünyasına intikal 
ederler ve sinirli bir güzellik ifade ederler. 

Evlin, §İmdi artık öğrenmiş bulu.nuyordu ki, bu 

okuduğu şeyler, doğru değildir. Aşkta da her şey, tıp· 
kı izdivaçtaki gibi cel"eyan etmekte ve insan, sevgili
nin kucağında dahi, yapayalnız kalmaktadır. 

Ve Evlin, o şeyleri yazanları kabahatli itan etmek 
istiyormuş gibi, içinden: "hurda da yalanlarını ya -
kaladım!" 

Kimlerin? Kimdi bu, bu defasında da yalan söy -
ti yenler? 

Bunlar, çocukluğundan beri, hep, ötekilerdi, daha 
büyüklerdi, bütün sırları bildiklerini iddia eden yaş
lılardı. 

Çok tuhaf değil mi mahkeme reisinin karısı Bayan 
Droste, tam yirmi yedi yaşında ve iki çocuk anası ol
duğu halde, kendini hala çocuk sanıyordu. 

Çokluk, durduğu yerde kalakalır, içine büzülür ve 
niçin yirmi yıl önceki mavi entarili küçük kız değil
dir diye, mevcut halini, bir hayaletinkinc benzetirdi. 
Gözleri, kemikleri, derisi, kanı, şüphesiz inkişaf et -
mş ve büyümüştü; fakat, gene de, hep, aynı kalmı§tı. 
Gene, hep, aynı şeylerden korkuyor, aynı şeylere se
viniyordu ... 

Ve saatlerce "ben", "ben Evlin" diyebiliyordu. Bu 
küçücük ''ben", vakıa tek başına ve yapa yalnız kal -

mıştı. Vakıa onu birçok şeyler korkutabiliyordu, fa
kat, "ben" buna rağmen cesaretini muhafaza ediyor
du, çünkii susabiliyor, birçok hadiseler hakkında su
sabiliyor ve hiç, ama hiç şikayet etmiyordu. 

Evlin, birkaç kere, çiçekleri aslanlardan daha cesur 
bulmuştu. Aslanlar çünkü kökreyebilen ve kendileri

ni müdafaa edebilen gürültücü kimselerdi. Çiçekler 
halbuki, kendilerine en büyük ıstıraplar verildiği za
man dahi, seslerini çıkarmıyorlardı. _Çiçeklerin batın· 

dan ne korkunç hadiseler geçmektedir. Çiçekler .ka • 
namaktadır. Çiçekler vazolarının içinde ölmektedir. 

Bütiin bu işler fakat, derin bir sessizlik içinde ecre• 
yan etmektedir • 

Gece masasının üzerindeki güller de ölmekte idi. 
Bütün gece Evlin, onların hasta kokusunu duymuştu. 

Ve Evlin, kendi kendine hükmetti ki, artık nerede 
pörsüyen güllerin kokusunu duysa, orada, aklına, 

mutlaka Frank gelecekti. 

Evlin artık ne bunu ne de, tam Frank'ın kolları ara• 

sında iken, kulağının dibinde çıt çıt eden o şeytaıı 
yüzlü kol saatini unutabilirdi. Daha başka şeylerin de 

farkına varmıştı ki, onlar da, hafızasında kakılı ka• 
lacaktı. Mesela, perde, bir aralık, gecenin rüzgarın• 

dan şişmişti. Meseıa, tavandaki çinkari resimleri, so
kak lambaları sönünciye kadar, hep görmüştü. Mese· 

la uyumazdan biraz önce, Frank'ın getirdiği misket 
salkımlarının tadı l 

Bunlar unııtulamıyacak olan, ehemiyetli olan, gay• 
ri kabili tahrip olan şeylerdi. Karanlıkta Frank'ıtı 

saçlarına dokununca, onları, öyle bir hissetmişti ki ... 
Elini, Frank'ın göğsüne dokundurduğu zaman, göğ • 
sünün adalelerini değil de, bunların üzerinde gerili 
duran deriyi hissetmişti. İşte daima hatırda kalacak 
olan şeyler, nefis ve kıymetli şeyler, bunlardı. "Bun· 
ları, düşündü Evlin, bunları insan tam öleceği dakika• 
da da mutlaka görür ve hatırlar." 

Evlin genç iken ölmesini çabuk ölmesini istiyordtl· 
Düsseldorf caddesinde, Frank'sız geçecek uzun bil' 
ömrü ne istiyor ne de tasavvur edebiliyordu. Çünkil 

artık Frank'a kenetlenmiş gibi idi, ateşten geçerek 
perçinlenmiş gi'>i idi. 

Frank yorganı çektiği zaman, o dakikaya kadat' 
Evlin'in omuzunda dinlenen eli uzaklaşıvermiştİ· 
Sevdiği şeyi kaçırınca, bu küçücük yer bile, tek başı• 
na, hasret duymıya, ıstırap çekmiye başladı. Ve EV• 
lin, omuzunu, usulcacık, gene Frank'ın avucunun si• 

tına götürdü. Bu asi, bu uyanmı!, bu huysuz ve arzt.I"' 

(Sonu var)' 
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Türk - Bulgar hududunda 
almanlara atfedilen 

/ İyi ve faal valiler 
memleketiyiz •·············••••••••••••••••••••••••r 
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Bılarafhk kanununu Kıyef ın şarkında birçok yerlerde İngiliz hava tebliği 
t bLontıra, 23 a.a. - lnglllz hava ncuıretlnln 
e liğl: 

Sahıı teskllAtınn mensup "Beııufort" tay· 
~areıerı NorvC>c sahilleri acıklnnnda devrl
ın~ esnasında dUsmanın bilyilk bir iaşe ge
t.ı sıne hücum ederek bombalar isabet et-
rrn.sıerdır. 

F' Otın gece hava harekAta mUsalt değildi. 
ına at bomba tayyareleri hiç zayiata uğra· 

1 
aksızın Boulogne doklnrını bombalamış -

llrdır. 

kaldırmak cereyanı 

giffik~e arflyor 

Hull'dan sonra bahriye 
nazın da bunu istiyor 

esir miktarı alınanların 
380.000 e • 

zayıatı 

çıkmıştır çok ağır 
( Barı 1 inci sayfada ) 

Tahşidat 
HABERİ 
yalandır 

<Raeı ı lnri sayfada) 

( Başı 1 ınc sayfada ) 

nun hukuk tarafı ile fen tarafının, 
nazarisi ile amelisinin hiç olmazsa 

müsavi ıkuvcttc olmasını istemekle 
hiç mübalcga etmİ§ olmayı~. 

Ameli terbiye meselelerıyle bu 
kadar meşgul olduğumuz ve henüz 
mekteplerin açılmadığı bu zıtman
da, idare memuru yetiştiren mücsse· 
se ile de biraz daha uğraşmamız: ye· 
rinde olur. 

Falih Rıfkı AT AY 
bo Cumartcsı .:ecesi ka)·bolduğu blldlrllcn 
b ll'lbn tayyarelerlmlzdcn birinin mürcttc
atı kurtulmuştur. 

Qulncy - Amerika, 23, a.a. - Bu sabah, 33 
ordusunun başkumandanı da bulunuyor. 

Bu meydan muharebesinin mesut bir ne· 
Ucc vermesine :ı.·nrdım etmiş ve bundan e
vci zlkredilmlıı olan ordulardan baska ge. 
nernl \'On \Velchs ve gcnC'ral von Stillpageol 
orduları da muharebeye bir numune teşkil 
edecek tarzda lstırtık ctmlslerdlr. 

(Baaı ı. inci aaytnda) 
çok subay kaybetmıvıerdlr. 

Romenler ordularının yarısını 
kaybettiler 

maktadır. Bilhassa karşı tarafın son 
zamanlarda hala Türk - Bulgar mü· 
nascbetleri üzerinde her tonda bahis 
mevzuu edilmiş olması nazarı d'ikka
tc alınırsa, bu paraşütçiilerin Bulgar 
- Türk hududu mıntalmsında da boz
guncu faaliyette bulunmuş olmaları 
muhtemel tclfıkki edilmektedir. Ba
zı gayretlerin hedefini Türklerle 
Bulgarlar arasında h<ldiseler çıkar -
mak teşkil etmiş hıılunmao;ı hiç de 
haıyret uyandırıcı olmıyacaktır. Bun
da, az çok her yerde ve bu arada İn
gilizler ve Sovyetler tarafından pek 
iyi ıgörülmiyen Bulgaristan - Türki
ye iyi komşuluk münı>.sebe-tlerini ih -
ıaı maksadiylc Bulgaristan'da da kar. 
gaşalıklar çıkarmayı istihdaf eden 
1 ngiliz - Sovyct i .. birlig~ inin yeni bir 

Ortaşork tebliği 

bin tonllAtoluk )eni Massachusetu zırhluıı, 

binlerce klalnln nlkııları arıısında denize ln
dlrllmtıı ve bu zırhlı dentze iner inmez der -
hal aynı yerde buka btr zırhlının lnauına 

Londra, 23 n.a. - :Moskova radyosunun 
bugUn bildirdiğine göre, Odessa'yı ihata 
eden kuvetlcr ç vı ilmi§ bulunan sovyet 
kıtalarının yaptıkları nıukabil hUcumlar 
neticeıılndo kilometrelerce gerı atılmııılnr
dır. 

Bulgarisf an' da fevkalade 

baalanmtatır. 

kahireı 23 a.a. - Ortaşark ingiliz umu· 
ini ltarargilhının tebliği : 

Libya'da : Tobruk'taki kuvetlerimiz, ke· 
lif kollarının ıiddetli faaliyeti ncticesin
~c ttıUdafaa çevremizin drşırıdaki sahayı 
devamlı tarzda genişletmekte ve bu sahayı 
her lece tabliyeye mecbur knlmaktadır. 

Bu törende hn:r.ır bulunan bahriye na:r.ırı 

albay Knox, demtaUr ki: 
Bllararıık kanunu, memlekt'lln i'ayreUe -

rlne enı:cl olmaktndır. Bu kanunun derhal 
kaltlırılmnsı 111.zımılır. Harbi sahlllcrtmlzdcn 
uzakta tutma~a calışnnlar, müıkülAta uI:rR -
tılmamalıdır. Bllnrnflık kanununu knlı.lır· 

mukln vakit kııytıetmemcllylz. 

Hudut mmtakasında, keşif kollarımızın 
lecaV\izt harekatı devam etmektedir. 

Sovyet resmi tebliği 
lr!o.skova; 23. a.a. - Sovyet istihbarat 

dairesinin dUn geceki tebliği : 
22 eylUlde, lı:ıtalanmız blltOn cephe bo· 

ııınca dUımnnla çarpııımııılnrdır. 
20 eylO!de 28 1 hava muharebelerinde ve 

:r2 111 tayyare meydanlarında olmak Uzere 
Ccınan 100 Alman tayyaresi tahrip edil -
lnlotir. 21 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

Alman resmi tebliği 
l3erıın, 23 a.a. - Alman orduları baş· 

kuınandanlı~nın tebliği : 
[Bu tebliğde sovyet - alman harbine 

dııir olan kısım, sovyet - alman harbi kıs
:rnında nyrı gösterilmlıtır. tebliğe dair 
diğer kısımlar şunlardır :1 

İngiliz ıa:ıe gemilerine karşı yapılan 
:rıtUradclede, alman tayyareleri diln gece 
liuınber ağzının oarkında 8000 tonlltHo· 
luk bir dilşman ticaret gemisini batrımıı· 
lıı.r ve Great Yarmouth limanını d:ı bom
baıanııolardır. 

Alman mayin taramıı gemileri lngUlz 
t ayyarelerinin bir gemi kafile.sine yaptık
ları hücumu tardcdcrek dllomanın dört 
tayyaresini dilııUrmllıılerdlr. 
DUııman tayyareleri ne gUnd!lz ne dP. 

c ece Almanya veya işgal altında bulunan 
topraklar üzerinde uçmamıııtır. 

i talyan tebliği 
Roma. 23 a.a. - ltalyan umumı kararırl

huıın teblltl: 

Albay Knox, aynca rıu ccııheslndekl hl\dl· 
scler, znter ilmltlerlnl i'llYl"I sarih bir vaz!)·e
te sokmustur demiş, tak.ıt bu cümtcwı mu· 
tnssal bir tarzda lznh etmlyerek yalnız aun • 
lan stiylemekle iktifa eylcmbtlr: 

nusya'dn ka>·ııılnr, tarihte hC'rhangl dlI:er 
blr harııte '\'erllcnlerden tok büyüktür. Rus· 
ya'dakl muhıırebenln bizim kendi vaziyetimiz 
üzt'rlnde doıtrudıın dof:ruya tesiri \•ardır. 

ŞLmdl denize indirilmiş olan zırhlının, in • 
san hürb·etı !cin dlit('r bir mücadcl('yc ıstı· 

rAk etmesi ıeızımdır. l\ln. sachusltc ve son zn· 
manlnrdn denize indirilen ve )'ahut lnş:ı ha -
llnde bulunan dlıtcr zırhlılar, deniz UstOnde 
en atır toplara mnllk olııcnklnr ''e bahriye -
ye \'erilen "Amcrlkıı ile lnı:ıttcre arnsındakl 
diğer yolların serbest kalmasına nezaret,. 
,·a7.lt<'ıılne fl'ıtlrtık edecC'kll'rıllr. 

Dahrl>·e nazın Albay Knoıc bir suale cc -
vaben dcm!şllr ki: 

M. nuzw'!lt mUtccavlz ı;:cmller ı;:örOlilnce 
ates edilmesini amerikan harp gemilerine 
emrcdl'lldenbcrl bu kabil bir hl'tdL~enln cere
yan ettltl bahriye ne.znrctlne blldlrtlmemlı

tır. 

Albay Knoıc donanmnyn alt havn kuvetle· 
rl programının ıılltn mucibince tatbik cdlldll!l
nl Jll'l ve etmlsllr. 

Bitaraflık kanununun kaldırıl -
ması lehindeki tezahürler 

Vns!nı;:ton, 23 na. - M. Coroeı Hull tn • 
rafından bltaratıık kanunu hakkında yapılan 
beyanat, nazllll!c knrwı harbeden bütün mem
leketlere yarilım alyascttnln lnklsa rı sahasın· 
da en büyük cne:el eckllnl alan bu kanun 
konl!'re tııratındıın llı:nsı tein acılan mUco
rlelen!n bir muknddlml'sl addedllmekteılir. 

So\·yetlerln deniz kuvctlerlnc ve nakliye 
gemllerlne karşı yapılan mücarfelcde, al • 
mnn ha\'11 kuvctlerl dUn yeniden parlak mu
,·ııf!akıyctlC'r elde etmişlerdir. 

Alman ıılke bomba ıayyar<'lcrl Odcsa'nın 

cenubunda düşmanın bir kruvazörünü yak
mışlar, bir destroyerini, bir devri)e gC>ml
slyle ceman 1!!.000 tonllııtoluk 9 ticaret ge· 
misini ele ağır hasara ut:rntmışlardır. 

Kronştad sahilleri acıklanııdıı alman tay
yareleri bir krurnzör ile hır destroyC'r batır
mışlardır. Dı'•er iki kru\·azöre ve iki destro
yere bombalar isabet etm.ştlr. Bir ı>etrol 
gemisi clC' yakılmıştır. 

Leninı::rat nskC'rl tesisıııına. Brlansk ve 
Harkof etrafında ve Kırım'dakl dlısmıın de· 
miryolu nıünakolfıtına da tesirli hava hQ-
cumlan yapılmılilır. 

leningrad önüne/ e 
Berlln, 23 ıı.a. - D.N.n. ajansının hlldir

rliğiııe g\irc: L<'ningrat lstlhkfı.mları etrafın
da ct?reyan C'den mtıh:ıreb<'IC'rdc alman kı -
taları 22 e~llllde yeni zaferler ve arnzl ka· 
znnmıslardır. Muhtelif noktnlnrda so\'Yetlcr 
top \'e tanklann mlizaharC'tlylc mukabil 
hücumlar yapmışlarsa da dU.,manın bütnn 
bu tcşC'bbUslerl akim kalmıştır. 

Bolşe,•lkler bu muharcb<>lcrde bilhassa 
52 ser tonluk yedi al;ır tank kaybetmişler
dir. . 

Finlerin elde ettikleri 
mu valf akiyetl er 

BC'rlln, 23 a.a. - Hus cephC'slnln şimal 

bölgC'slnde harC'klıtta bulunan !in kıtnlan 
son günlerde yeniden bQyilk zaferler ka· 
zanmışlardır. Fin kıtnları 5 sovyct taburu
nu tP.virerek bunları tnmnmen imha ctmc
ğe muvaffak olnıuşlnrdır. Muharebeden 
sonra asgari 3.000 sovyet ölllsil sayılmıştır. 

Finl!!r bundan başka birı;ok silı\h ve di
ğeor hartı malzemesi iğtinam etmişlerdir. 

Kareli cephl'Sindc 7 so,·yet tan·aresi fln
lcr tarafından düsUrUlmüştilr. 

Mo.slrnva radyosunun llAve etli~lne gö· 
re, Homenler harbin bidayetinden beri or. 
dularının yarısını kaybetml§lcrdir. 

limen gölü ccnubundaki alman 
zayiatı 

Londra, 23 a.n. - .Moskova radyosunun 
bildirdiğine goro ey!Ul başlarında ilmen 
gölu cenubunda on gUn de\'am eden mu
harebelerde Almanlar çok ağır zayiata 
uğramışlardır. 4~ lllı 50 bin alman ölmli.§, 
yaralannııı veya esir edllmlştır. Sekizinci 
tank ttlmeni hezimete tığratılmı§tır. 

Pravdn gazetesi diyor ki : 
Almanlar Kie! civarında Belosief or • 

manında 30.000 ölU ve yarıılı kaybetmiş
lerdir. Bizim kıtalarımız da ciddi zayiata 
uğramaktadır. 

leningrad cephesinin bir 
böl kesinde 

l\fnskova 23 n.a. - 'l'ass ajansının bil
dirdiğine gore, Leningmd rcphrslnin bir 
bölgesinde Sovyctlcrin yaptığı bir sUngU 
hilrunıunu müteakip. Alnmnlar, 11 kilo
metre geri atılmıolardır. 
Ağır ve hafif topçunun ve otomatik si

IAhların ateşi altında harekete geçen sov
yet kı talan, bir köprllyU htıcumla almış
lar ve Alınanları sllngU hlleumıı ile ka • 
çırmııılardır. Almanlar, sungtllcri gorUnce 
gerilemişler ve ll kilometre öteye atıl· 
mıı;lardır • 

Cephede umumi vaziyet 
Londra, 23 a.n. - Annallst, a.skerl va

ziyet hakkında diyor ki : 
Kief'in §arkında vaziyet her hnlde ka

rışıktır. Lenlngrad ve Odesa'dan gelen ha· 
herler ise daha sarıh ve daha b:ıriz bir sıı· 
rette lclıledir. Almanlara <,:ok bUyUk ka
yıplar vcrdlrilnılı;ı ve mukabil htirumlnr 
neticesinde Ruslnr biraz arıızl kazıınmış. 
!ardır. Bilhassa alman subaylıın arasında 
zayiat çoktur. Bu keyfiyet, 83 Unı:-U alman 
tUnıcnine mensup bir subayın hatıra def
terindeki notlarla dn teyit edilmlı;ı bulun
maktadır •• 

• garece,. mi? 
bürhanı görülebilir. 

(B eı ı. tncı sa)'facıs 1 

Budapeşte, 23 a.a. - Yarı resmi ile işbirlii;i siyasetini tahmil etme • 
Pestcr Lloyd gazetesi, Berlin muha- !erini tal;viye eylemektir. 
birinin Tiırkiye ile Bulganistan ara· Bu tedbirler Almanya'dan ilham 
sında sözc'le mevcut gerginligi bahis alın~rak ittihaz edilmiş olma<Sına ve 
mevzuu eden yazısını neşrediyor ve bclkı de Bulgaristan'ın mukaddcratı
diyor ki: nın bul.gar. şefleriyle Almanya ara. 

"Türkiye ile Bulgaristan hakkın - sında şımdıden tayin edilmiş bulun • 

da yayılan şayialar, bir diplomatik ;~5~. 1ve ~fı~ise~in memleketi geri 
şaşırtma manevrasıdır. Almanya bü-

0~~ ~esı ımkansız bir tarzda Rus
yük askeri muvaffakiyetler elde et - Y_3 1 

ek ~r.p ub~urumunun kenarına ge-
. ~. b . • • tırmc ıçın ır vazıi sa'ın 1 d 

tıgı zaman, u gıbı şayıalar, ancak .. k" d" Al • e oması a 
alm:ı.n ileri hareketinin doğurduğu 1 mu~ı u~ urK man kuvetleri Bul -
intibaı azaltm1ya çalışm:ık maksa - g~~st~nl ın Karadeniz sahiline filen 
diyle dünyanın nazarı d~kkatini b:ış- ts~ ıptt:t:rkter. ıral B

5
orfis, orduyu tef-

. ış e ı en sonra o ya' d" ·· 
ka mevzular ~erine çekmiye matuf· M F'l f d B 

1 
• ya onmuş, 

lt..ır. . ı o ~· .u garıstan'ın mihvere 

Berlin, bu haberler hakkında mu • karşı sıkı bır sıyaset takip edeceğini 
beyan etmiştir. 

tat ihtiyatkarlığını muhafaza etmek· 
.tedir. Birçok alman tümeninin Bul - Sovyetlcr Bulgarların iddiasını 
.gar - Türk hududu üzerine tahşit e- reddediyorlar. 
:ciilmiş olduğu iddiası asılsızdır. Mosko\'a, 23 a.a. - Tass ajansı bildiriyor• 

Ccten gece tayyıırelerlmlz Mikada ve Hal
far tanııre üslerini yeniden muvartaklyctıo 
boınbalamı şır. 

21 
lni'lllz ta)')'arelerl Blnırazl ve Eı:e deni· 

nde Lero adasının üstünde tekrar ucmuı. 
1&r ve ııeıısı ı:Ozel blrkat bomba atmışlardır. 
~ro·nun tnnare derı topcu~u cırt motbrlQ 

lr di!mıan tayyaresi dUsUnnUstOr. 

Bitaraflık kanununun ııımsı ile lllr!C$1k Dev
letler reisi yalnız ticaret vapurlarını sllfth -
landınnnkla kalmıraeak, a)·nı zamanda bu 
vapurlan harp mıntnkası llftn edilen yerlere 
de ııönderebllccektır. Amerikan donanması 
Allnntlkte ISllYl'n ve Brltanya')ıı ve dli:er ya
bancı mem,lekc\lere,. nlt bütün vapurları hl. 
moye ve aımnn harp gemilerine bu gemileri 
ı;:clrdu i.İ zaman ntea ecleblllrae de hAkn bu 
sularda amerikan ticaret vaııurlanna rctakat 
cdemt"mcktcdlr. Dlrcok nmcrtkalılarn s:orc 
bltaratıık knnunu buırOnkU vaziyete tnma-

Şark cephesinde ölen bir alman 
generalinin cenazesi 

Lenlngrad mıntakasında hava bozulmu
§11. benzemektedir. Geceler fevkalfıdc so· 
ğuktur. Yağmur ve çamur, harekCı.tı mü
dafilerin lehine oll\mk hıktı.ı. etmektedir. 

Almanlar, Bulgar hiikiimctinin ko· 
,.. ıünistlcre karşı aldığı tedbirler kar
•>ısındaki sempatilerini gizlcmemek
ıtedirler. Maarnaıfih, bu tedbirlerin 

•Bulgar - Sovyct miinascbctlcri iize -
rinde ne gibi tesirler yapacağını 
ööylemck imkansızdır. Çünkü bu, 
yalnız Bulgar siyasetini aliıkadar 
.eden bir meseledir. 

Londra haberlerine rağmen, Ber -

.Jin, Balkanlardaki va~iyctte bir de -

.ğişıklik bcld ememcktcdir." 

l!J eylülde, bulgor horlctye nezar<'tı umu: 
mi kAtıbl M. Ş şmanof, ıı ,.e 28 ağustosta 
bır sov)C't denıznltısı tnrafındnn geurııınıs 
olan blrcok sllfı.hlı 5nhısların kauçuk snn
dnllarln Karadeniz. kıyısına sözde çıkanımış 
olduğu \'e 13-14 eylül gecesi, mitra}>özleıi, 
lnfılfık mnddelerlnl ve ıılrel1 hnmıı birçok 
par~Utçünlin so~yC't tıınar !erinden Dob
ruca clvarınd~ sozde y~re lnd ı1lmlş bulun
du u h ıd selerlnl Sovy tlC'r B rl Ctnln Bul
gaı stan l'lcılığı mUstcşan Alleksandrof 
nezd ndc protesto etm ştir. 

tı lSnrkt Akdcnlzde tawarelertmlz dOsman 
~aret ı:emııertne karwı mUtımddlt hUcumlar 

~l.ı:ımııtır. lkl kUcUk gemi af:ır hasara ul':ra· 
dı?zrıııtır. nu ~mıller ılmdlden kaybolmuı nd· 

tdllcbllfr. 

Avukalhk ücret 
tarif esinin esaslan 

.Her avukat aldığı ücret 
1 • 
Çın bir makbuz verecek 

/\dll>e \' k n n 
1 

C' !Ucu avukathk Oeret tarifesi -
k~nıı:'hı \e tııtblk tnı-lınn dair umumi hU
a~e rı tesbft ctmlstlr. Btitün b.:ırolnr mu -
hııu n akitler ve muameleler hnkkında ma -
tını 1 rııl lelere Rı-re ne kadar Urrct atınnca -
teıek~~ın etrnı,ıer, proJelcr Ankarn'da mu -
eaı hatıııyet ıllvanı tar;ıtından da tetkik 
llok~1' ve baslıca üc tipe a)Tılm12tır. t'cret 
>-lerkasınrıan d:ı üc sınır baro ibda edllml~tır. 
ını111 ~ ve kazalar araııında da fark g(iz('tll -
Cet ve~· lia)a..) et dl\ anının tc~'ılt etti~! bu 
it ek Adi >e \'ekftlctl ta,.arından tetkik cdl
"'U1>h fı\hıı S:orl.ilcn Utr('Uer tenzil olunmus. 
l'ın U ın ıtorülcn noktalur ta \'Z,ll, avukatla· 
lt'ln ter 1 tarıtc!crlnl hakkb ıe ıa tblk etmeleri 
L nrır n 
"'"ll'ıler n baıınn 2:; mntldc lk umumi hU· 

mlyle a)'kırı bir manasızlıktır. Blrcok mah -
!iller amerlkalılnra alt ve amerikan milret -
tcbııtla 1.sllycn \'llı>Urların Panama bandırası 

altında 1:r.lnndıı gibi yerlere ı:unc1cr1bneslnl 

bundnn ılıı. dnha bU>-Uk manasızlık buluy0rlnr 
\'C bu '\'apurlara Amerika b:ıyrajtı cekllmc»lnl 
istiyorlar. 

?il. Hulrln be)•anatı hillOn memlekette 
cok mü!alt bir aklıı tıulmus \'e ııarııı.mento -
da almdlden bllarnflık kıınununun ilgası le -
hinde bir hareket tcbcllUr etmerıe baslamıs
tır. 

Kiralama ve ödünç verme için 
krediler 

Vaşington, 23 a.a. - Kiralama ve ödüne 
verme programına nlt yeni krcdilt>rln sür
atle kabul edileceği dün Mbah M. Ruzvelt'e 
bildirilmiştir. Fakat mul17.run bazı tahsl~a
tın ııtıveslne karar verlldlı;lndC'n projenin 
ıs g{inden e\'cl meclise se\'kedllemlyeceğl 

tnhmln edilmekteôir. Yeni tedbirlerin mcrl
ycte girmesini tesri !cin lmklın dahlllndc o
lan her şeyi yapan M. Ruzvclt dOn snbah 
Vaşingıon'a dllner dönmez kongre lldcrlc
riyle ve mebusan meclisi ekseriyet partisi 
relsl M. Mnr. Cormack, Birleslk Amrrlka re-
is muavini M. Wallcce, mchusan meclisi 
mail) c cncUmenl reisi M. Cnnnon ve klrt1la
ma ,.e ödünç '\'erme kanunu projesinin maz
bata muharriri M. Woordun, Ayan mecll!'I 
hariciye encümeni reisi M. Commally ve bu 
encümen Azasından M. Mackeller'le görllş

mü~tilr. 

1uruh, 2 a.a. ~ G<>ç n ı1 ar cep! e
sinde ölmils olnn general von Schöbcrln 
milli ceonaze merasimi, ordu ve partinin Ue
ıi gelenleri hazır olduğu halde yapılmıştır. 

Romanya Slovakya ve 

Hırvatistcn 

görüşmeler 

arasında 

yopıhyor 

Moskova; 23. a.n. - Sucnshadagbladct 
adındaki İsveç gazetesinin Berlln muha
biri tarafından bildirilen ve Tas.s ajansı 

tarafından ntıkledllen bir habere göre, Ru
manya, Slovakya ve Hırvatistan arasında 
htı.len Bratlslava•da müzakereler cereyan 
etmektedir. 

MezkQr gazete muhabirinin yazdığına 

göre, Hırvatistan, aimdl .Macnr kıtalarının 
işgali altında buhınıın Muru'yu istiyor. Ru-

manya ve Slovakya ela son arazi tadilAb 
lıakkındakl menınuniyetslzllklerinl gizle -
mlyorlar. ÜçlU pakt tı.zasındnn otıı.n bu Uç 
memlekete, arnlnrında bir konferans top
lamal arı hususunun Berlln tarafından tel
kin edilcllğl znnncdillyor. 

Muhabirin iltıve ettiğine göre, bu mü
zakerat, Budapcşte'de endi§eler uyandır -
mıııtır. Macar baııveklll ve hariciye nazı· 
rı, Alman bUyUk elçisini ziyaret ederek, 
kendisinden ma!Omat ıstemlı,ıtır. 

Odesa ctrnfındn hllcumlnrı akamete uğ. 
rıyan Romenler, ııöylendlğlne göre, al -
nıan unsurları tarafından takviye edilml§· 
lir. 

:Merkez bölgesinde Glukot civarında 
Rusların muvnfakiyetll mukcbll hllcumla
rı, Gomel'ln ötesinde von Bock kıskacı • 
nın kollarırıdan birıne ağır zayiat verdir
miştir. 

Smolensk'te de teşebbüs, mııreşol 'I'i • 
moçcrıko'nun elindedir. l''akat bazı nokta-
larda 50 kilometre geriye atılm111 olan bu 
mıntokada Almanların bir mukabil hare
kete gcçmeğc tcı,ıcbbUıı etmeleri tahmin 
olunabilir. 

Almanlar Kiel' e 250 bin ki§iyle 
hücum ettiler 

Moakova; 23. n.ıı. - Royter ajansının 
Moskovn'dakl muhabiri bildiriyor : 

siyasetini sıkı bir surette tatbik ettiği ve 
.Almanların harnbe bir §ehre girdikleri hu-
susund:ı mutabıktırlar. 

19 <>> ul trırlhll ıırot to notasında, bu14 
gar har c) e nazırı, 13 l4 t nımu:ı: gecesi 
Dobrıc şehri thanna lnd r len 80\'}'et P~ra
ştıtcillcrt mC'Seleslnl l'rnld n bahıs mevzuu 
cden'k, BO\') E"t elclll ine, parnsntcuıerııı 1_ 
simlerini blldlrm s H' lıu ıınraşUtcU!C'rln 14 
temmuz.da blld rıldlğl g1bl 3 dPğil, fakat 8 Cephrnln cenubıındn Alm::ınların Bcris- kişi ol<luP:unu lllı\'c eylemlstır. 

lavl'de Dnleper'I gcçUktcn ııonrn Azak de- Bu ııroto:tnya c vab n, SoV) <>tlcr B•rHğ!. 
nizinc vıırdıldarı nrıla.,ılmnktndır. n n Bulgnnstnn eıcısı Lauiç f, savlet hü-

Almnn ba§ltumandıınlığı ı.:umıırtcsl gUnU klımeU adına, aşa ıd:ıkl be,>anattn bulun . 
§imaldc Baltık denizinde \\'orms \'C .Moon) muştur: 
kUç,lk ndalaı·ının z ıptcdlldl~ını ve bır Al- SO\'yct hUkUmntl, bulg:ır hilkUmcunın 19 
mnn mUfrezcsinin l\loon He ö el arasınd:ı- eylUl ıırotesto unu en kaU suretle rcddcde 
ki barajı geçliğini blldlrml§tir. ösel"in Bulgar hlıkUmet nln notasında bahis rn:~ 
merkezi olan Arenbourg'un Almanlarm e· zuu olan ve polis tarafından hazırınnıw. 
llnde bulunduğu ııoylenmcktedlr. bulunan "\•akrnlar" 0 d rece sarih surette 

U)durmadır \'e iftira mt\lılyC'tlerl o derece 
.Almanlnr, ne Lcnlngrad, ne de Odesa ımrlhtir ki. bunların tek7Jp edilme e dalı!' 

etrafında hiçbir terakki kaydetmeğe mu - 1 ıht yacı .>oktur. 
vaffak olnmıımıaıardır. 

Rusların SnıolC'n!llk'c doğru bir kıskaç 
hareketi yaparak llcı lledlklcri anlaşılmak· 
tadır. 

leningrad etrafında siper harbi 
ve sokak muharebeleri 

M. Lavriçef, bulgar hariciye nezaretinin 
nazarı dikkatini aynı zamanda şu cihet üze
rine çckmi:ıtir ki, 14 temmuzda hariciye ae
zarcti !iç sovyet p:ıraşütçüsünden bahset • 
mcklc idi. Bugün ise, yani iki aydan fazla 
bir zamandan sonra, hariciye nezareti, 6 
paraşütçünün ismini bildirmi tir. Hariciye 

lloskova; 23. n.a. - Royter ajansının 
"'o k 'd ki h nezaretinin beyanatlarındaki bu tezat da. 
~ .... s o\·n a mu nbiri bildırlyor : . .. · .. 

"BI k u d b bUtiln bu sovyet para&utçulcrı indırılmesi 
r aç g n en eri Almanlar, Lenin - . • . · 

grad ı t'k t d hl . 1 hıkayesının baıtan ba~a tahrık maks;ıdiyle s ı nme ın e çbir terakkı kaydet- • . • • • 

" " ı . a u §ehlr tehdit edllelı· 

"Almanlar Klye!'c hllcum etmek için 2n0 

bin ki:Jllik bir kuvet toplnmı§lar ve bu su. 
r etle Kiyef bölgesinde bulunan Sovyct kı
tnlarını mlkdarcn son günlerde ger,:ml§ • 
lerdir. Geçen haftanın ortasında Alınanlar 
toplu bir halde htıcum etmf§leı·se de nu.s 
lar birkaç gtln iyi tutunm1111lardır. I<lyeC'ln 
zaptı için cereyan eden meydan nıuhare • 
besi ııehrln bir tn.rafınd:ın obir turılfına 

kadar devam etıiginden Sovyct tuman
danlığının lruvetlerinln bUyUk bir kısmını 
Dnlepcr'in öte.sine geçlrmeğe muvaffak 
olduğu anlaşılmaktadır. Ricntı setretmek 
için, Dnleper üzerindeki Sovyet filotillası 
ve ochrin sol sahllinde yerle§en topçusu 
tarafından açılan baraj ateşi bu hareketin 

memiaı~rd·r H lb ki . 

1 

uydurulmuş olduguna yenı bır dehldır • 

denberl bir ay geçmiştir. Son haberler, bu 
bölgede cereyan eden muharebenin bır si-

per harbi olduğunu göstermelctcdir. Harp l 
etmek lmklını olan Lcnillb"l'ad civarının 

Cümhuriyet Bayrammda 
..,_ kc.:ıuımuuur 
-..ıroıa · 

•vrııın k r vı, > t lllblrblc ba~lıcıı Uc &mıra 
;oCı:lerı~ ~adır. Bir.net sınıfa t1ı1hll baro mer
•ln, .,_' nkııra, Bursa, lst nbul, lzmlr, Mer-

M. Mac Cormack mü!Akatı mUteakip ga
zetecilere bC') ımatta bulunarak Almanya' -
nın lnglltere t\zcrlne tazyıkını arttırması 
mümkün olduğuna ve kiralama ve ödünç 1 

\'erme kanunu mucibince harıı malzemC'sl 
ıstihsalfıtının derhal nrttınl mnsının zaruri 
görUldilğlinc lsarel etmiş ve d,.nılşllr ki: 

Amerikan limanlarında 
muvaffakiyeUe neticelenmesine yardım et- bataklık kısımları topçunun baraj ateıi ve 
miştir. Dniepr'in sol sahili Kiyef'ten Kre - hava bombardımanları neticesinde mUto
menşug'a kadar sarp arnzi olduğu için Al- madlyen altilst edilmektedir. Tali kıymeti 
nıanlann Ruslan sUrntle takip etmesi haiz birçok kısıııılarcla iso Sovyct kıtalnn 
mllnıkUn olnmnmıştır. Dnlcper'ln sol sa- teııcbbils!l ellerinde bulundurmnktn ve dUş
lıllinde takviye edilmiş bulunan Sovyet nıanın Jıllcum plllnını tntbik etnıcslne mani 

orduları §imdi toplnnnrak Şernlgot' ve olmaktadır. Rn son muharebelerde .Alman· 
Kremenşug'dan gelecek Alman hanllele - lar, Lenlngrad cl,•arıııdn ve cenubunda b:.ı· 
rlnln le§kil ettiği tehdidi bertaraf edebi- ıunan kUçUk kasabalardıın birine kadar 
leceklerdir. l{ıskaç hareketinin §imdiden nlifuz etmişlerdir. Sovyct bıı§kumnndan -
Sovyet kıtalnnnı içine aldığı hakkındaki ıı~ mukabil bir tnarnızla muharebe m Y
Aiman iddialarını teyit C>dcr mahiyette bu- danına daha bGyUk bir lruvet göndererek 
raya hiçbir haber gclmemlııtır. Almanları kasabadan alıncıya kadar ka· 

~hrimize gelecek izciler 

""ll\sun s 
1klııcı • >han, Trııbzon. 

~ita sın fn dahil baro merkezleri: An • 
" ' A)'d "liıl1tnt ın, llalıkrsır, E.~klıı hlr, G resun, 
~ ep K 

lltuııı ' ancrı, Koc:ıl'll, ı..:oıuu, Manisa, u ilk, 
t:Uncu 

~oıı t> •ınıtn dahil baro merke.zlerı· At· 
t-.ıı' en12ıı Edl E , L"U-

~a. ı.ıu • rne, IAzııt, Erzurum, ..,. 
ltr, tı:ı., r-;ıtt1c, Sıvas, Tokat'tnn tbaret-

l'>tevt"tıt 
tnuv kkııı urnumı hUkOmlere ı: re her avukat 
tlıaıı'ıu:ı; ne nlıtıı::ı Urrct mukablllndc bir 
t?ı-. ıırı Veya almnta mezun bulunduto 
lı:ıeicı0 r.,r ınuknblllnıle bir mıı.srur listesi \'er-

t> v 11' 1 keli t tutulmaktadır. 
' tıı ıı ika 
11 n lcat meslndcn veya ecv:ııı ll)lha -
lıı ra.ll>·ı (! •lnd n veya mürataadnn e\·eı mU
tı 1 lcirı b tuhte l'dl'n avukat davanın tamıı-
1 ıı.va;ı.oa_ u tarırecıe yazılı u('rctl atncaktır. 
~lıı llJUtere 1 

11 •vrı (1 rr lCtylha ve saire mUtalealar 
ı.._lctarı 1 ('tct alınmı>acaktır. Dava)·a buslıın· .,..1, oıır11 ta. "ae e tnUdataanın deruhte edilmesi 

rıreae /elec alınan Ucrettcr o da\'a ıcın 
?.t 81.tlı u ite: tıııurı crcte mah~uıı ethlecektlr. 

C: • sn n Yet aınıtınn nazaran temyiz mah -
a a Uerf!t, tU~etıc mUkellct olduı::u darnlar
-..·ltııl'l!ıı.ıct asıı Lercte Yllzde l50 zam ile tayin 
""'rı a ve 
l' c tlrıı anc:ık Yol ve lkarnet masrafı 
ar lı enrı 'c 

nıı. 11 r ikinci mevki )emcks'ı: mas· 

·•- M. Ruz\'clt mesclımln o kadar müsta
cel olduğuna kanidir ki, dlln snhnh Hyde· 
park'a hareketinden e\·el bir toplantı yııpıl· 
mnsı için H\7.ımgelC'n tcılhlrl<'ri almış \'e lc
tımaa ıştırAk cdC'nlcrrlen Vaslngton'a tekrar 
döner dönmez yeni bir toplantıya hazır bu
lunmalannı istemiştir. 

0
,·yen. tarlCl'SI olml)'an n:ıkll vasıtalartyle 

s;)ahntte azimet \'e avdet d:ıhll olmak ü.zere 
kilometre veya dentz mili basına 30 kurua 
mıısrnt aatcaklardır. Du se)ahat mıısrntıarı 
hak~ız cıkan tnrnfn tahmil ednecekllr. 

nu tar!Ccde )'azılı ücr<'tler haricinde nvu· 
kııt. ıtaıı kımdlne alt isler lcln aynca Ocret 
\'C masrııt ıstrmfyec<'kllr. l\lüvekklllne VC)'a 
humına )'aıacal!'ı mektup, telefon muhave -
releri, iki kilometreden uznk me~atc lı:ln >·a· 
zıhanedcn mahkeme veya dnlreye araba, 
tranwa>·· otobils, otomobil ve vaııur Ucretl<'rl 
ıstcmıyercktlr. Ancak kanuni lüzum olmadı· 
f:ı ıınWe mücerr~t milvckklllnln talebi üzeri· 
ne cıkarııan yazı suretıerlndt'n ııyrıcn acret 
alınacak ve bunun heııabında adliye hare ta
rlfl'•I cııal! ıtt lhaz olunaeıı ktır. 

İngiliz harp gemileri 
\'aşington, 2..1 a.a. - Amcrlkn bahriye 

nezaretinin bllcllrdlflne göre blr iki gUn e
\'CI blldırllenlerclcn bnşkaC'a ucu zırhlı ol· 
mak üzere 12 lnglliz harp gemisi dahıı Ame· 
rika limanlarında bulunmaktndır. E\'clkl 
gemllcr simdi kamllen gitmiş bulunuyorlar. 
Bunlar Resohıtıon, Malaya ve RodneY zırh
lılan, Canton, Southcrnprfnec, Monclare, 
Bullod ve Lnunla ynrdımcı gemllerl, TullP 
ve Clarkla korvetleri, Richmond destroyeri 
ve Aurnnıa sllı\h!ı ticaret gemlsldlr. 

İngiliz tayyarelerinin akınları 
Kopenhag, 23 a .a. - İngiliz tayya

releri dün gece Jütland'ın birkaç 

n_oktasına müteaddit yangın ve infi
lak bombaları atmışlardır. Birkaç ev 
hasara uğramış ve tarlalar da bu hü
cumlardan biraz müteessir olmuştur. 

Burad:ı beyan edllldiğl gibi, Ukrayna • sabada sokak mulıar bC'leri devam ctmiıı
nın merkezi, Almanlonn bidayette tahmin tir. Takviye kıtnlnn alıın Almanlar, bllA· 
ettiklerinin hlh'l.fınn olarak, Uç aylık bir hare ayni kıuıab:ının krnar mahallelerine 
harpten sonra İ§gal edılebilmlotlr. ikinci bir hllcumla girmlşlC'rse de tekrar 

Muharebeler biitün cephe pllskUrtlllmU§lerdir. Bu Mdlse, tali bölge. 
boyunca clevam ediyor !erde cereyan eden devnmlı muharebeler • 

Lon<.lra; 23. a.a. - Sovyet cephesinden den bir mlBBldir. IJenlngrad bölgesinin ce
gelen haberler, Kiyet ınlldafilerinden bll- nup batısında ktıin \'C (D) remzlle ifade 
yUk bir losnunın Dnieper'in ııarlona çekil- edilen bir kllyde Alman piyadesi ciddt 
mcğe muvaffak olduğunu göstermektedir. llcrilemc te~cbbilslerl ya])mışsa da ağır te
Almanlar kıtnlarının Klyet'ln oarkındıı lefnt vererek pUsktirt\Jlmlıştur. Alman ku. 

ileri hareketine devam ettiklerini bildiri • mandanlığı bu köye knraı blr tank taburu 

Bursa vilayet yolları tamir yorlarsa da, Sovyct tebliğlerinde Mdiscyl kullanmıştır. l<'tıkat Sovyct topı:u kuvet -

Maarif VeklUctl CUmlıurlyt'lt bayramın
da ı,ıehrlmize gcleC'ek izl'llrr icin ilk ha • 
zırlıklnrın:ı bn.olnnııı bulıınınnktaaır. Ve
kAiet, hu sene yurdun ınııhtclı! mıntl\ka. 
!arından ııııhrlmlze gelecek izci m ktarly
lıı nerelerden ne nılktar lzcl geleceğini 
te.sblt etmektedir. 

Gümrük memurlan tekaüt 
sandığı kanunu 

G~k ve İnhisarlar V ckAlrU, de\'let 
demıı; olları umum mlı fürll.l'-U 
tckaUt sandığı k b mrm ırlan 
rak gtlmrtik anurıun'.I mu en::ızıı ola ~ 

memurıan t"k Ut hakkındaki k li :uıdığı 
vcrmi •ı V anunu dı:~l thml~C' karar 
Yihnsı~~ı \ ekfılet bu husustaltl kanun ıa.-

azırlnmış bulunıııa1ttadır. 

Etibank haricten .. 
kükürt getirtecek 

,. tlıv•nı •h 1 bUIJnmnktııdır 
tire Alid ' d 't ıı 0 e rüyet olunat"ak davalar a 

t.kı tJı,vııa:ıı ın1z11 ücret aıınacllktır. 
'4ı bı IC'.ı:ı baıka bir davanın müdafaa ve 
~ •ıı a~k )'olculuh tıkmak mecburiyetinde 

Bu tarife a>·nen dava vekilleri hakkında 

tatbik olunacak, mUvckkU ile \'ekli arasın· 
dakl münasebetlere, ancak Ucret mukavelesi 
yapıtmamıs hallerde tatbik olunacaktır. 

Bundan ıonra Ucret tarUeslnln birinci, 
ikinci ve aı:uncO ıınıt mıntakalarda ne kadar 
ucret aıınacaıtı hakkında hUkümler mevcut 
bulunmaktadır. 

ediliyor teyit eder bir habere tesadUf edilmemek- lerl dUşm:ını iki taraftan ateş altına al _ 
Bursa, (Hususi) _ Karacabey, ı.r. Ke - tedir. Sovyet tebliğleri, muharebelerin bU· mağa n1Uııait mevzilere yerleştiğinden bu 

malpaşa ve Susığırlık mıntakaııındaki yol- tUn cephe boyunca devam ettiğinden balı- tank taburu t ı ı 
ların tamiratına. 1 amam Y e imha edllmi§tlr 

.. ~rdinasyon heeyti hariçten kü -
kürt ıthali için Etibank'a 500 000 Ji. 
raya kadar bir kredi açılma&ını ka -
bul etmiştir. Doğrudan doğruya müs· 
tahsile satılacak olan bu kükürdün 
satış fiyatı lktısat ve Ticaret VcJ.ci. 
Jetleri tarafından tayin olunacaktır. 

eı.rı lhe at, lktncı ıınıt yemek.ıı1z t ren ta • 
rtnııeıı Yol masrafı alacaktır. Mu· 

caktır K ·r b pek yakında başlana -
1 

sediyorlar. Muhtelif mC'nbalardıı.n gelen Diğer bir Sovyet mUfrezesl de Al · 
• egı edeli l5:'i:i bin lira olarak ek- . . manıarı 

siltmU>e konan Yalova Y"'•ınuıı tanıirlne j haberler, evelden_oldu~ iibı Kıyef•tc de demiryolundan tardederek Yerleottkl . 
de ihaleden sonra aerhıu başlcuıacal•tır. Rusların müstevli öııUnde bo;;lu~ )'<1pmak 1 mUhlm mevzilerden ntmıotır. .. er.t en 



--·-
.. ıt. M1 ,._... ıDd IU.t 11 tıe daimi 
...... ta~. Tallplerla lDt ... 
mı.at -ırııu ft1& ..ırtuplan ihale ~ 
rlbbaden •ki · ,.un nel belediye ıea it
leri mDdtırltıınne mUracaaUa alacakları 
ı....ı elıll7et, Hl yılına ait ticaret edası 
vMillalan imalı tartume ve kanunen 
ilwuı 11.zımgelen diğer vesaik tle 2t90 nu
muah kanunun tarifatı çevreelnde ha • 
zırllıclıldan teklif mektuplarını ihale &il· 
nU A&t H de kadar dalml encUmene ver· 
melen l&zımdır. (82ıt-6765) 16813 

Jandarma binalan yapbnlacak 
Hatay Nafta .MUdUrlUtöııden : 
1- 8Uveydlye, Fatlkli, Şenköy, Sıçanlı, 

GU.elce, Çeqen, Erzin ve Sarıkaya mev
kilerinde yapıla.cak aekla adet Jandarma 

:O..: ll'tlıQ9, at1Jl11: T-10-lKl - -. 
at: t-U. 

Den: Bt)'clojt, Ob1l: T-10-lHl Alı, 
aa.at: U.80-lT, 

Ders: Cebir, Otın11: l-10-1141 p.rp.mba, 
ıaat: 9-12, 

Derıı: Yabancı dil, OUnU: 9-10-19'1 per-
ıembe, aaat: 9-12. (68:>9) 1689:1 

Kumat alınacak 
Po!ll EnııtıtüıU MUdUrlUtUnden: 
Poll.I kolle.11 talebelertnı dahlll elbise yap. 

tırılmak üzere acık eksiltme ne ~ metre 
kumaı alınacaktır. lartname polll enaıttwnl 
muhllıebeılnde her ırUn ırorUlUr. Ekııllbne 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kireç alınacak 
DwSet DelnlrJ'Ollan sa. .u Jro. dalu 
Zonıruldak ı.tuyonunda vason tcıncıe ıe... 

Um tart!Yle 400 ton .önmemı. kireç acık ek· 
•lltme •uretıyıe aatın alınacaktır. Muhaımnen 
bedeU (8.400) Uo bin dört )'1la llradır. 

Bu ııe ırlnnell lstlyenlerin kanunun t&Yln 
ettllt vesaik ile (2~> lkl ytıı elll bet liralık 

muvakkat temlnatıannı havt vezne makbuzu 
veya idarenin kabul ettltl ronnute mutabık 
banka mektuplarını hamilen ihale aunu olan 

8. ıo. 941 tarihinde carıamlıa ırUnU ıaat l4 29 eyJUI 1941 tarihine rastlıyan ııazartesl ııU· 
te polis enstltUıU binasında milteıekkll ko· nU 11aat 16 da Ankııra lstn~yonunda lklnc1 it· 
misyonda )'apılacaktır. Jetnıe mUdUrlU~U blnnaındıı toplanacak ko • 

2479/1941'' 

1- Bu ilin muhammen bedelt 82831, 
liradır. 

2- !atekliler bu ııe ltt ıartname vesail 
evrakı D. D. Yollan Ankara vezneslndd 
<•1:1) kunıı mukabilinde alabilirler. 
3- Ekıılltme 10. 10. 941 tarihinde cuıd

gUnU saat 16 da Ankara'da D. D. Yollatl 
Yol Dairesinde toplanacak merkez biriııd 
komisyonunca yapılacaktır. 
•- Eksiltmeye girebilmek için istekli

lerin tekli! mektupları lle birlikte aş8'Ida 
yazıtı teminat ve vesaiki ayni &'Un saal 
ııs e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
11\.zımı.lır : 

a) 63!12 liralık muvakkat teminat,' 

• karakollarının ikmal İllfaatı kapalı zarf 
udlU İle tlulltmlye konulmU1tUr. 

Tatunln rdllen bcdcll 2240 lira ve muvak· 
kat teminat 1G8 liradır. lıteklllerln muayyen 
&Un ve saatte teminat makbuz veya banka 
mektubu ile komLayonda bulunmaları. 

misyona mUracaat etmeleı1• lAzımdır. 
Şartname ve mukavele projesi komisyon· 

dan ve Zonııuhlıık l.atAı)·onundnn parasız ve-

b) 2490 snyılı kanunun tayin ettiği v .. 
siknlar ile bu lııe mahsus olmnk Uze)1e :Mi)o 
nakalAt VekAletlnden atınmı§ ehliyet v .. 
ııikıısı, ehliyet veslknın !cin bir t ahhUt 
içinde asgari 60 bin lira kıymetinde elll" 
sal! tesisat işini muvaffaklyelle bqardi" 
tına dair vesika ibraz etmek suretiyle i
hale tarihinden en az aeklz gün evel bil 
lııtid:ı ile Mtinıı.kal!t VekA.letlne mUrac.-l 

Yaluırıtla Çanlıın'nın yeni etuld elerinJen biri, tıfafıcla yeni 
yapdan ''Abdülhalik bey,,. mahallen 

OUdmı. (Huual) - tehir Jçinde, köY· 
llırde, nahiyelerde, kasalarda, yollarda, 
law teYe ratmen clSrUJen bayındırlık alA· 
aeUert 1Uphe yok ki Çankınnın bUtUn 
tehrMt Usertnde barla dettımeler vUcu
de .. urmektedir. 

Dt1Jlld1 bakımııa Çankın Ue bu,.unkU 
eilmhuriyet Cankınsı arasındaki farklar 
s6tua kabartıcıdır. 

DQo köy denllecek kadar basit Çan-

ASKERLiK iŞLERi 

- Subeye davet -
Aııırara .ufe;llk 8ubeıı Relslltınden: 
1 - Ytllılek ziraat enatltilıll meyvacılıt 

..-..ına ıta,ıyer ve Aydın Erbeyll incir ı. • 

..__unda teJaılker adre1lerlnde bulunamı. 
"8 ,,.. 1MO, 941 Hneal haziran J'oktaınalarına 
ftlmlJ'en ,..CSek plJ'ade utetmen l>elll&UU 
D dolUmhı <re 44088 •lcll kayıt numaralı 

kıa otlu &evkJ Yılmaz talim vazltcsl almıı· 
tar. 

~ - Antıarada ile ıubemtze, harlc:te ite 
1*1uadutu yerin ukerlllc ıubellne derhal mU· 
-.t etm11l ıu.ıwnu ıan olunur. 

(lt89) 18928 

ViLAYETLER 

lnıaat yaptmlacak 
Af)Oa VlllyeU Beden Terbiyesi Bölıre 

.... nlıtından: 
ı - v1111etlm\I mer:ıcezınde beden terbi• 

,.s umum mUdUrlUtune alt eakt Dumlupınar 
llına111 blnallDlD bOlse merkeıl Ye Jlmna1tlk 
..ıo.a oıarak ikmal lneaata 111 2 tlclndtearın 
ıMı penembe .Unu aaat 15 te ihale edilmek 
...,. Jrap&U sarf 111uli>'le ekllltmeye konul. 

auetur. 
2 - Xeelf bedeli (~) lira (73) kuruı 

elu muvakkat teminat! (28!56> liradır. 

1 - tııaıe Atyon vllAyet merkezinde vlll· 
,.e makamında mut .. ekkll komı.10n marlfe
tb'S• yapılacaktır. 

• - llteklllerln, bu slbl tılerl yaptıkları· 
aa •aır ve.aile ve teminat mektuplarını lha· 
Je &'llııQ muayyen l&atten bit ıaat evellne 
lıadar tcomtıyon rtlslltlne •ermeıırı Uln o-
IUıır. 16430 , 

Elektrik buhar 
makinesi alınacak 

Çanları Belediye Reiıliğin -
den: 
• UO M>'&ir takatinde ve dakikada 300 
cle'vitll buhar lokomobil makinesi ile bir 
adet IO llllovat amperlik 8 aafhalı cana· 
ntoa &lıaacaktır. 

Vtrftlete talip clanlana evl&f ve ıera.it 
ft 1*Sellerlnl havı teklif mektuplannı ni· 
~t 1. 10. 9U tarihine kadar Çankın 
Belediyesine söndermelerı illa olunur. 

(79~3/8,97) 18480 

Muhtelif yol in~aah 

lıtanbul Belediyesinden : 
Atatürk bulvarının Şehzadebatından iti

baren 568 metrelik kısmının toprak tesvi
,..ı makadam toıe ve sranit bordür inşa· 
ati kapalı zarf uıullyle eksiltmeye konul
auttur. Ketif bedeli 79-'87 lira 42 lcurus ve 
illi teminatı 5224 lira 37 kuruttıır. Mukave
le. eksiltme, bayındırlık itleri ırenel, husu
al Ye fenni ıartnamelerl, proje lı:eılf buli
aaiyle buna müteferri diier evrak 397 ku· 
nt makabilhıde belediye fen itleri müdür· 
lillilnden •erilecektir. İhale 2. 10. 941 per
ıembe cünll ıaat 15 te daimi encllmende 
)'aplacıktr. Taliplerin ilk teminat makbuz 
•eya mektupları, ihale tarihinden sekiz ırlin 
evel belediye fen işleri mildilrlliıiüne mil· 
ncaatla alacaklın fenni ehliyet, 941 yılı

U ait ticaret odası vesikalan, imzalı prt
.... ve kuıanen ibrua lhımselen diler 
...ar ile 24to numaralı kanmuan tarlfatı 

tetr..W. bamlıyacaklan teklif mektup-

kın 20 yıllık cUmhurtyet devrinin bir c:ok 
nimetlerine kawıarak bugUn bUnyuini 
tamaınlyle detlştirmiı bulunmaktadır. 

Şehir içinde yU:r:lerce modern evler, gU· 
zel binalar dUz geniş ağaçlıklı caddeler 
vacude getir.ilmlı yollar, köprUler, mek
tepler yapılmııtır. BugllııkU dUnya vazı. 
yeti karwııınd& bile Çankırı'da dnamlı 
bir imar vardır. Şehirdeki bU;yUk Halkevı 
tamamlanmaktadır. Çerkeıte bir okul bi
nası i~aatına bqlanılmak Uzeredlr. 

!arını ihale ırilnll saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri llzımdır. 

(8068/6672) 16660 

Elbise yaphrılacak 
lıtanbul Belediyesinden : 

Temiıılik ameleai iı;iD 7aptırılacak caket, 
pantalon, llaalı:et •e toshılıtaıa ibaret 1000 

takım elbise kapalı zarf uıuliyle eksiltme

ye konulmu$lur. Mecmuunun tahmin bede
li 17500 lira ve ilk teminatı 1312 lira 50 ku
ruıtur. Şartname zabıt.ve nıuamellt mUdilr
lliğil kaleminde ıörillebllir. İhale 2. 10. 941 
pertembe ırilnll saat 15 te dalmt encllmen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat malı:· 
buz veya mektuplan ve 941 yılına alt ti· 
caret odası. vesikaları ve kanunerr ibraz 
llzımrelen diier vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarlfau çnresinde hazırlıyacak· 

tarı teklif mektuplamı ihale ıllnll saat 14 
de kadar daimi encUmene vermeleri il· 
zımdır. (80e9/667S) 15667 

Tamirat yaptırılacak 
latanbul Belediyeainden : 

Belediyece iıtimllk edilen llııır çarıı· 

sında yaptırılacak tamirat lıapalı sarf usu· 
liyle eksiltmeye lı:onulmuıtur. Ketif bede· 
1i 259,788 lira ve ille teminatı 14Ul lira 52 
kuruttur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
iıleri ıenel, husul! ve fenni tartnamelerl 
proje keıtif hulbaslyle buna müteferri di· 
ğer evrak 12 lira 99 kuruı mukablllnde be
lediye fen itleri İnlldilrllilUn.den verilecek· 

tir. İhale 2. 10. 941 perıembe rilnll ıut 15 

te dalmt encllmende yapılacaktır. Taliple
rin ilk teminat makbaı .,,. mektuplan, 

ihale tarihinden 1eklı ıUn enl belediye fen 
işleri mildürlüiüııe müracaatla alacakları 
fenni ehliyet, 941 yılna alt ticaret odaaı ve
sikaları imzalı tartname ve kanune,. ibrazı 
lizımıelen diğer vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarif atı çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale rUnU ıaat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri Jbımdır. 

(8070/6674) 16668 

Lôstik ustası ahnacak 
F.akteehlr Tayyare Fabrllcuı Genel Dtretc· 

törlUll'Undt>n: 
Otomobil llltık tamiri uıtall ahnacalltır. 

Talip oıanlann aıalıdalll evrall Ue bera~r 
ve hlO bir taahhUdQ tazammun etmemek 
tarllyle imtihan olmak Uzere fabrikaya mu • 
ra~aııuarı. 

1 - NQfuı hUvlyet cUıdllnı 
2 - HU•nUhal kAtıdı (mahallt emntyet 

mUdllrlUIUnden> 
3 - Vana bonaervll 
4 - Aııkerllk vcıılka11. 16881 

Tretuvar iıleri 
lstanbul Belediyesinden : 

Beyotlu, EminönU, Fatih, Betlktq, u .. 
klldıır, KRdıköy belediye hududu dabllln· 
deki yollarda ve tertuvarlarda açılacak 
bacaların kapatılması ve Ult revetman· 
ıarının yapılması lıl kapalı sarf usullyle 
eksiltmeye konulmuıtur. Keılf bedeli 
so.ooo lira ve ilk teminatı 2250 liradır. 

Mukavele, eksiltme, ba~'lndırlık itleri 
genel, husuıt ve fenni ıartnameJert proje 
keeit bUIUaalyle buna mUtefeni diter ev
rak 180 lnlruf muk&blllade beled17e ıea 
itleri mU4UrJQIUadta ftdleoektir. !Mlı 

2- Eksiltme 11 Teırtnlevel 9U pıızar
teai sQııU aaat 16,00 de Antakya Nafia 
KUdUrllltü oduında mllteıekkil komls • 
7onca yapılacaktır. 
ı- İıtlyenJer, husuıt tartname ile proje 

n evrakı keıflyeyl Nafia JııtUdUrlUğUnde 
.Orebillrler. 

'-- Bu ııtn krıit bedeli (11.0:11) lira 97 
kuruıtur. 
6- Muvakkat teminat (828) lira 90 ku

l'Uftur. 
6- Taliplerin, ihaleden en az üç gUn 

evel bu iıe bfonzer lnşllatı bnşardıkl11rına 
dair evrakı mUııbltelerlyle birlikte vlll\ye
te mUracaat ederek alacllkları ehliyet ve
ıikuını 2490 .ııayılı kanuna uygun olarak 
buırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
,.unu aaat H.00 de kadar komisyon rlya
aetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(6937) 16943 

Kapalı zari usuliyle 
eksiltme ilanı 

Antalya N11tıa 1nsıı.11t Komtsyonundıı.n: 
1 - Ekslltme)·e konullln le: Manavııat. 

Akseki yolu Uzrrlnde AhmetlerbUkU .küı>rUıll 
ketll l>f>dell 1~ lira 61 kuruıtur. 

2 - Du l1e alt ıartname ve evrak tunlar· 
dır: 

A) Kesif hUltısa cetveli, D> ali.illet fiyat 
cetveli, Cı öl"me cetveli, 0) Hususi ıartna. 
mı, El Mukavele proJeıl, F> l:kıılltme ıart. 

namesi, G) Kazık ataım:ın, ll> 390 ı:ıyılı 
proJe. 

ll -Eklıııtme IS tetrlnlevel c:araamba ırU· 
nll Hat 11 de Antal)'a'da Yenlkapı caddesin· 
df' nafıa mUdUr!UıtU blnuında kurulu <An· 
talya ııarıa ınsaat komisyonunda yapılacak· 

tır. 

4 - Ekslllme karılllı zarf usul\yle ve va· 
hldl fiyat Qzerlndcn yapılncııktır. 

5 - Ekalltmeye ırlrehllmek ıcın L,teklllerln 
926 lira 59 kuruıluk muvakk:ıt teminat yatı· 
rılmaH ve bundan ııaıka aıaiıdakl veslkııl:ırı 
ibraz etmeleri earttır. 

ıı Bu lte sırehllmek ıcın nafıa mUdUrlyetl 
ehliyet komlıronundan alınmıı mUteahhllllk 
veıılkaıı, 

:ıı Cari .eneye alt ticaret oduı vHlkası. 
169$2 

Bir otomobil alınacak 
KUtabya Vatillflnden : 
1 - VllAyet makamı içln 39 veya •O 

modeli Fort, Şevrole, Stepbeyker ve Opel 
markalı 6-8 silindirli bir otomobil satın 
alnıacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminatı (187) lira 60 lwnıt • 
tur. 

S - Otomobilin mot!Sr, ıarj ve akimll· 
lltöril tamamlyle arızllSl:a ve lAıtiklerlnin 
tırnakları a,şınmamıı bir halde olacaktır. 

' - Eluılltme 7. ıo. 9tı aah sUnU saat 
15 te vil&yet daimi eDCUmeni huzurunda 
yapılacaktır. 

6 - Otomobilin karuörll ve döıemesl 
bozulmamıı bir halde olacaktır. 

8 - .Elektrik tesiaatı, korneleri ve el 
kornesl muntazam bir halde çalııablle· 

cektir. 
7 - Otomobllin iılemeılne lft.zım krl· 

ko, pompa ve levyeleri, anahtarları torna· 
vida ve inglllz anahtarları, çekiç ve yağ. 
danlıkları ve sair alAtı tamam ve sağlam 
olarak verilecektir. 

8 - Yedek vıkerler (!stepneler) ll.tıtlk· 
lerlyle birlikte tullm edilecektir. 

9 - Verilecek otomobilin kati muayene 
Iİ İlltanbul'da er:>J\lyet mUdUrlUğU 1 ıncı 
ıube aeyrlaefer ıeflltlnce ve diğer vlllyet
ıcrde Deledlye H)tlıefer idı&relerlnce ya
pılacu ve teklif mektubu ile birlikte bu 
muayene raporu ve otomobilin tulA.nl bir 
fotografı ile birlikte KUtahya viIAyet da· 
lml eııcumenıne bir sarf içinde gönderile· 
cek veya kandlıl 1retırecckUr. 

10 - Bu ıeralt dahilinde otomobil aat
mak lıtiyenlerln 7. 10. Hl sah gUnU saat 
l~ te vllAyet daimi encümenine mUracaat· 
lan veyahut teklif mektuplarını gönder· 
meleri ıtısumu ilin olunur. 

(8997) 1896) 

ENSTiTÜLER 

Talebe almacak 
rUklek Ziraat EıutttUIU ~ktOrlOtılnden: 
YQkHll sıraat enatıtuıu orman, atraat, ve

teriner fakUttelerlnde talebe kayıt ve kabu • 
iline 15 atu•toa 1941 tarihinden ıtıbal'fll bat

ıanacak ve 30 eylUl 1941 .Unll aksamına .ita· 
dar devam edecektir. 

1 - Bu Jıl kabul edilecek talebeler btyo. 
ıo.ıı. nzııc. kimya. cebir, TUrtcce tahrir ve ya • 

banca dlldrn <franaızca. ınıılllzee, almanca 
dlllerden biri) bir ıeçlm imtihanına tAb1 ola· 
caklardır. 

2 - kim imtihanı Ankara ve btanbulda 
yapılacak ve tarlhlertyle :rerıerı suetelerı. 
aı nca llln edilecektir, 

8 - EnıtltUmüz fakUltelertne razılmall fi· 
tlrenler kU'lt \'e kabul ıanıannı ınatltll rek· 
törlUIU ile •lllYtt slraat, orman, veteriner 
mUdUr!Uklerlnden tedarik edeblllrler. 

4 - Sıhat raparu numunesi rnıutU ve vl· 
!.betler ziraat, orman, veteriner mUdUrlük • 
ıerlnd•'n tedarik edilir. 

Daıka raPor kabul edilemez. (~) 
1:xıu 

imtihan günleri 
YUkHk Ziraat EnautUıU Rektörlll#Un • 

den: 
orman. Veteriner ve Ziraat FakUltele· 

rine bu yıl kabul edilecek talebelerin ıe • 
çim imtihanları İatanbul'd& euıtanahmet'• 
te yUklek lktlıat ve ticaret mektebi kon • 
ferıuıa ıalonunda ve Ankara'da YUksek 
ziraat enıtltllsllnde a.,ağıda yazılı gUn ve 
saatlerde yapılacatından nRmzet talebe • 
nln imtihan komisyonuna mUracaatıan. 

Den: Fiaik, GUnU 8·10-19'1 puartem, 
Mat: 9-12, 

Den: TUrkct, QUAU 1-10-19'1 puartai, 
l&&t: 16.IO-lT, 

(6993) 16961 

ANKARA BELEDiYESi 

Muhtelif inıaat 
Ankara Bele<llYesl lmar MUdUrlUlilnden: 
ı - ı::ıulltmeye konulan ı.: Ankara Şehir 

mezarlıiında yupılııcAk olan ikinci kısım 

te8\•lycl tilrnblye, lallnııt duvarları ve ,yollar, 
knnnllı:ısyon inşaat ve keşClnda ırösterllen 

dll:er ıııcr oluı• hl'<lell kesri ilci yUz otuz do· 
kuz bin iki >llZ altmıs üc llra kırk kuruıtur. 

2 - nu ise alt kcsırnnme ve ıaır evrak 
12 lira tıcdel mukRblllnde Ankııra imar mU· 
dürlUğilnden alınır. 

8 - l':k~llLmo vahidi kıyasi fiyat üzerin· 
den kapalı zarr usullyle )'npılacaktır. 

4 - Jhale 2G ey!Ul 9-ll tarlhlnc mUıncllf 

cuma &UnU saat lS de \"ll,ıyct binasında lmar 
idare heyeti huzurunda >·ııııılacııktır. 

5 - ı-:k~lltmeye Elrebılmrk tein: 
a - 13214 lira muvakkat teminat veril· 

mrııl, 

rilmektedir. (6567) 16553 

lıtaıyon binaıı yaptırılacak 
Devlet Demiryolları SL Al Ko. danı 
Tarsus da 7aptırılacalı: istas1on binası 

inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat 
üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu insa· 
atta döşeme ve lcntolar için muktazi de • 
mirler İdarece verilecektir. 

ı - Bu i:tin muhammen bedeli (60000) 
liradır. 

2 - İslekliler bu işe ait &arlııame ve sa
ir evrakı D. D. yolları Ankara ve Adana 

veznesinden (300) kunıı mukabilinde ala 
bilirler. 

3 - Ek&iltme 3-10-!>41 tarihinde cuma 
günü saat (16) da Ankarada D D. yolları 

yol dairesinde toplanııcak merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek içi.ı istekli· 
lerin teklif mektuplırıile birlikte aıağıda • 

olunmn.sı. (6897) 1694t 

MiLLi MODAF AA VEKALE1f 

Voltmetre ke hat muayene 
cihazı alınacak 

J\I, M. \'ekAletı Sa. Al. Ko. dan: 
Bellerine tahmin edilen tlYatı (16ıl0) 

rus olan 00 adet voltmetre ile behertne 
mln edilen tl)aU (40) lira olan 75 adet 
muayı.-ne cihazı acık ekılltme ile mUnaku&ıt 
konmustur. lhaleal 6.10. 941 pazarwı ırQ1l 
sant 10.30 dadır. lltc teminat! 836,38 ııradJl5 
Şartnamesi M. M. v. 1atın alma kom1' 
nunda aurnıur. Taliplerin kaU temınauar1t• 

le birlikte ihale ııun ve Hatlnde kom..,-
aelmelert. (6771) 1679'7 

Elektrik ve aınsör tesisatı 
yaptırılacak 

b - Ankarada kıınunl lkıımetııl\h ırusterll· yazılı teminat ve vesaiki ayni gün Hat (15) M. M. Vektıletl sa. Al. Ko. dan: 
meal, e kadar komisyon reisliğine vermeleri 11 • Keşif tutan s:ueo otuıı bel bin :vtJs dl1I 

c - lD-11 ıeneılnde ticaret odasında kil • ııan lira olan Sıvas elektrik tesisatı ve 
yıllı bulunm1111, 

d - llu ısı yaplmarııı. ehil bulumıurıunn 

dair lml\r mUdUrlUCilnden \•cılk& alınma" 

ıcnp eder. 
6 - Teklif mektupları yukarıı\a 4 Qnctl 

m11ddeıle yazılı ınattcn bir lllat evetine yani 
ılln t 17 ye kndur ldııre heycll rly:ıRctl ne 
mnkbuz muklllılllnde tevdi edllcccktlr. ro~ta 
ile aunderlleeek mektuplnrın kanunun :ı1 Un· 
M1 maddesine uyıcun oııırak nynı saate ka • 
dnr ı:elmls oımn•ı l.!1.zımdır. Her ne ııuretle 
olurııa olsun vaktinde heyete Vll!ll olmıyan 
mcktuplıır naımrı ltlb:ı.ra alınmnz. 

(G415) lG403 

Kereste alrnacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye lhti)•acı için alınacak olan 

(25) metre mlkt\bı kıılas ve kadrnn ile (31 
metre mlkl\bı kaplamalık kereste onbeş 
glln müddetle açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhl\mmen bf!dell (1820) liradır. 
3 - Teminatı (136) lira (501 kuruştur. 

t - Şartnııme ve keıılf cetvelini görmek 
tstıyenlerin her gUn enclimen kalemine ve 
isteklilerin de 30. O. 9U salı gUnU s:ı.at 

10,30 da belediye dairesinde rnllteşekkll 
encUmene mUracaatları. 

(66:>8) 16642 

Boya saire iflcri 
Ankara Beledlyeıılnden : 
ı - Ankara hipodromunda yaptırılacak 

tribiln ve peyke ve sair teslııntın iıçillğl 
ile boya ve badana ve nakliye işleri onbeş 
gUn mUddetle açık eksiltmeye konulmut· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (607:i) liradır. 
8 - Teminatı (tfiG) lira 163) kuruıtur. 
' - Şartname ve keşlt cetvelini gör. 

mck fstlyenlcrln her gün encümen kille· 
mine ve isteklllC'rln de 30. 9. 9•1 sah günU 
sal\t 10,30 da bPlediye dairesinde myteııck· 
kil encümene mUracaatları. 

(6659) 16648 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak oJan 
S4 :ıc 7 ebadında 63 adet iç ve G3 adet dı, 
lhtikleri on bet ıiln müddetle ve lcapalı 
zarf uıu}iyle eksiltmeye lı:onulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (20034) liradır. 
S - Teminat (1502) lira (55) kuruşdur. 
4 - İhalesi 7-10-941 sah ırilnil saat ıı de 

yapılacaiından ıartnamesinl ırörmek ve be

deltılz almak isteyenlerin herıUn Encümen 
kalemine ve lsteklilerlnde ihale ırUnll olan 
7-10-941 salı ıilnll ıaat ona kadar usulli da
iresinde tanzim edecekleri kapalı sarf tek
lif mektuplarmı Belediye dairesinde mlite· 

tekkil Encümene vermeleri. (6800) 16853 

Otobilı yedekleri alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Şehir otobUslerl için alınacak (19) 

kalem Rus malı yedek parça .on beı gün 
mUddetıe açık ekılltmiye konulmutlur. 

2- .Muhammen bedeli (1800) liradır. 
8 - Teminatı (13:1) liradır. 
.ı- Şartnaıneıını görmek lıtiyenlerin 

hergUn EncUmen kalemine ve lıteklilerın 
de 10. 10. 9U cuma l"llnU saat 10,30 da 
Belediye dairesinde mUteıekkll EncUmene 
mllracaatları. (69t9) 16948 

Araba pllkaıı yaptırılacak 
Ankara BeledlYt1lnden : 
1- Belediye ihtiyacı için (2000) adet 

tek ve çift atlı araba pllkasız yaptınla • 
caktır. 

2- Muhammen bf'dell {1100) liradır. 
s- Teminatı (82) lira (60) kuruıtur. 
•- Şartname ve nUnıuneslnl g!Srmek ls-

tiyenlerln hergUn EncUmen kalemine ve 
lıteklllerln de 10. 10. 9U cuma sUnU aaat 
10.30 da Belediye dalre11lnde mllte,şekkll 
Encümene mUracaatıarı. (69t8) 169t7 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ Pide fiyatı ~ - -= -: Belediye Reialitinden : : - -5 Ramazan münasebetiyle çıka- : 
: rılacak olan ekstra altı undan : - -: mamul (250) ter gramlık beher E 
5 pidenin fiyatı (5) be! kurut ola- : 
E rak te.bit edilmirtir. E 
: Sayın halka il&n olunur. 16979 5 - -"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

zımdırı 

a) (4250) liralık muvakkat teminat. 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesi· 

kalar ile bu işe mahsus olmak Uzere Müna
kalat V ckaletinden alınmıı ehliyet vesika· 
sı, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en 
u sekiz gün evci bir istida ile Milnakallt 
Vekaletine müracaat olunması. (6642) 

16739 

Elbiselik kumat alınacak 

sur ısı kApalı zarna mUnakuaya tconm 
ihalesi 6.10. 941 pazartesi ırunu ıaat 11 111 
dlr. llk teminatı (2.639,25) liradır. Şa 

si 176 kuruı muJ<ablllnde M. M. v. atın 
ma komlıyonundan alınabilir. Taliplerin .oırl 
le ırUn ve ıaatlnden en aıı bir ıaat eV• 
kadar kanuni teklif meıctuplarını kom~ 
vermeleri. (6772) 1&198 

Araba yaptmlacak 
M. ?ti. Veklletl sa. Al. JCo. dan: 
ltclllk ve s:ı kalem maızameatne 802 

Dc\'lct Dcmll')Ollan Sıı. Al. Ko. dan: tahmin edilen bir fayton nakli>'• ara 
Muhammcn bedeli 0.'1:.!50 {elll bet bln iki tahvil edllecektlr. Taliplerin mu"akkat 

natıarlyle birlikte :ı5. il. 941 pertembe 
yuz etili lira olan tulum elbise imaline elve· a:ıat lı:I te M. M. v. Sa. Al. Ko. na mura 
rltll G5 000 metre kum!l.S 2.10. 941 penemlıe lan. (

6926
> l687t 

ııUnU 8tıat 16 da kapalı zart usull> le Anka· 
ra'du rnare lılnıııınıla s:ıtın alınacaktır. 

llu toe ıılrnıek !Jıtl)'enlerln 40ı2,50 (dört 
hin on iki lira elli kuru~) llralık mu\•akkat 
teminat ile kanunun tayin etlltl \"CSlkaları ve 
teklltlerlnl aynı ııun ıaat 15 e kadar komla· 
yon relsllıl:lne vemıel"rl !Azımdır. 

Şartnameler :..'Olı kurusa Ankara ve Hay • 
darııaıa ve lzmlr veznelerinde satılmaktadır. 

l6653) 16740 

lıçi elbiıeıi alınacak 
De\'let Demlr)•ollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bl'dell (7fı000ı lira olan 11000 

ndC'dl tulum JMO adedi eAkt't \•e pantalondan 
lbnrel takım olmak üzere cemnn 12500 adet 
ts<:I elbisesi 2. 10. 911 pe"embe aUnQ ıaat 
lS.4~ te kapalı zarf usullyle Ankarada lda· 
re binasında ıa tın allnacaktır. 

nu ise ır1rmek ltllyenlertn (llOOO) liralık 

muvakkat trmlnat ile kanunun tayin ettıtı 

,•eıılkalan ve tekllnerını e)'lll 
14 4~ e kıı.dllr komi.iyon reL~llltlne 

ltl7.lmdır. 

ırun 111at 
vermeleri 

Şartnameler (200> kuruıa Ankarl\ • Hay. 
dıı.rpnsa \'e lımlr ,.i.'7.nel<.'rlnıle satılmaktadır. 

(G(iM) 16741 

Motörlü tren garajı yaptırılacak 
D. D. Yolları SL Al. Ko. danı 

Ankara İstas70Dunda yapılacak motörlü 
tren garajı intaatl kapalı zarf usuliyle ve 
vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmut
tur. Bu intaatta dlSteme ve lentolar için 
muktezi demirler İdarece verilecektir. 

1 - Bu itin muhammen bedeli (130.000) 
liradır. 

2 - istekliler bu iıc ait ıartname ve sair 
evrakı D. D. yolları Ankara veznesinden 
(650) kurut mukabilinde alabilirler. 

S - Eksiltme 5·10·941 tarihinde pazar • 
tesi ıUnU saat (15) da Ankarada D. D. yol 
dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır. 

• - Eksiltmeye ılrebilmek için istekli • 
terin teklif mektupları ile birlikte atalıda 
ve vesaiki ayni ırlin saat (15) e kadar lı:o

miıyon reisliğine vermeleri lazımdır ı 

a) 7750) liralık muvakkat t,eminaL 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiii vesi

kalar ile bu iıe mahsuı olmak üzere Müna
kallt Vekiletinden alınmıt ehliyet vesika
sı, ehliyet Yeaikası için ihale tarihinden 
en a:r: ıeklı rUn e<rel bir istida ile Mllnaka
lit Veklletlne mliracaat olunması. (6697) 

16774 

Tat münakaıaıı 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Aıatıda cinai, mıktan, mulıamme~ bedel 

ve muvakkat teminatı yazılı bir kalem taı 
kapalı ıarı uıullyle elc.llltmeye konuımuıtur. 
Ekılltme 6. ıo. 941 pazartesi 111nu ıaat ıı 
de Sirkecide 9 ı11etmı blnaaında A. E. ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

ı.teklllerln muvakkat teminat makbuzu 
ve dtter kanuni VHlkııtarını havi kapalı 
umarını a)'Dı aon ve aaaı 10 a kadar komll· 
yon retıllllne vermeleri llZtmdır. 

8artnamıler parasıı olarak Sirkecide ko • 
misyondan ve Bandırmada Bandırma ı.tuyo
nundan teıllm edilir. 

Cinsi Dandırma parkı ta11, mıktan 140 
bin adet, muhammen btıdol 16800 Ura. mu· 
vakkllt tftnlnat 1280 lira. 

( 8298j6868) 
161149 

Muhtelif tesisat münakaıuı 
Devlet Demiryolları BL Al. Ko. dan : 
Devlet Demlryolları Umumi İdare bl • 

naaı ılnyal, telefon, yangın ihbar ve allrm 
tealaatının yapılman kapalı urt u.aıu Ue 
.,. nhtdl fiyat tıserbıda akalltmtye ko
maımu,tar. 

Toka alınacak 
'.M. ı.r. V. Satın alma Ko.dan : 
neherlne tahmin edilen fiyatı (2,251,. 

kuruş yirmi be;ı ıantım olan 160.UV"' 
170.000 ytb: nltmı§ bin UA. yUz yetrrıll 
adet (;lkrıklı dilli toka pazarlıkla ınuo' 
kasaya konmuıtur. 

İhalesi 26-9-1941 cuma gUnU aaat 11 
dir. Kati teminatı (573,75) liradır. 

ve rıartnamesl M. Jııt. V. aatın alına 
misyonunda görüllir. İsteklllerln k 
emrettiği belgeleriyle ihale sUn ve 
tinde komisyona gelmeleri. (8891) 1 

Çukur yaptınlacak 
.M. M. VekAletl Sa. Al. Ko.dan 
Akköprü'de levazım anbarına bir 

çukuru yaptırılacaktır. Keılf bedeli 
lira 89 kunıııtur. Pazarlığı 27 • eylUl • 
cumartesi gUnU saat 11 dedir. Taif 
pazarlık glln ve saatinde katı temi 
rlyle birlikte M. M. V. Sa. Al. Ko.ııa 
racaatıarı. (6927) 1 

Otomobil alınacak 
M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen fiyatı 6.000 olan bir 

Lincoln Heph)T. binek otomobill 
!ıkla ıahn alınacaktır. Pazarlıtı 29 
941 pıuarteal gUnU saat 11,IS dadır. 
olanların knt.i teminatlarlyle birlikte 
zarlık glln ve sııatında komisyonda 
nıalnrı. (G9S4) 169~ 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Karabük Belediyesinden 

1. - KarabUk ıehrlnln yol yapı 
nunun 1. inci maddul hUkmU d 
1/2000, 1/1000 ve 1/600 mikyuındaıd 
llhazır hartalarının yapılması tıl, 

zuhur etmediğinden bir ay mUddetl• 
rar kapalı zart usuliyle ekııiltmeye 
mu,,tur. 

2 - Hartalar Nafıa mecllslnlll 1 
936 ve 29 sayılı karariyle taııdltc 
olan tıaı·tnaıne mucibince tanzim .,. 
fııı vekl\letince tasdik edllmlı olı 

3 - Du lııin muhammen bedeli bit 
tar için "20.. Ura heııabtyle "•OOO ..... ~ 
dır. Muvakkat teminat "300,. Urao"' 

t - Bu lıe ait ıartname KarabdJ 
lediyeslnden parasız olarak alınabil 

5 - İhale 10. 10. on cuma gttııd 
U te KarnbUkte belediye dairesinde 
lacaktır. 

6 - Taliplerin nıezkQr gUn , .. c 
kadar yukarda ismi ge<:en rıar 
ıs. cU mlldd<'sinde zikredilen ve• 
teminat meklubu veya makbuztarl111 

racaatlım. (Ei310-6S67) 16St5 

Ayakkabı 
Akcaıl:ıi Koy J::nstıt~U Mil<!Ur ıllil 
CJ.nıı asker Pottaıı, mıktan azami 

ırart 530 beherinin fi.Yatı 9 liri\ scı kU 
tan 6650 lira teminatı 498 lira 75 ıcıı 

1 - Yukarıdll cınıı. miktarı, tutsrı 
mınatı yazıtı hulunan azami 700. a• 
çltt Hker postalı kapıılı zarf usullYI' 
meye konmustur. 

0 
:2 - MUnaknRa 30. 9. 1911 salı 11111 

15 te Mahtya mnarır mUdUrlUtUnde 
Cllktır, 

3 - 1.eteklller 24!l0 numaralı ıc11ııdll 
kUmlertnl' ırııre ııcltrllmeşl ıcııp cdtll 
lt'rle birlikte yuknrıdakl tarih e ıne 
en ııec: Hat 14 e kadar maarif mUd 
deki alım, Ntım komlıyonuna verdi 
zımdır. 

4 - Bu alım. 1atıma alt ıart1l 
kara maarif mUdürlUtünde .-örUlelliJlll 
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ANKARA Lv. AMlRLl(jlNE 
GELEN iLANLAR 

Yüksek mimar aranıyor 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Baıkanlıtından: 
1 - Mıntakamızda lnhllAl eden mimarlı -

l'a 200 lira ücretle aaaf:ıdakl ıeralt muclbln· 
ce tılr yüksek mimar alınacaktır. 

2 - :lWtsek mimar oınılundan dlplomab 
Olınası. 

8 - Türk oımuı, 
4 - Aıkerllkle uıeı~ı olmaması, 
il - Cümhurlyet hükümetl hüvlyeU cllz • 

danını hAmll bulunması. 
G - Slmdln kadar yaptıtı tıler hakkında 

elinde vesaik bulunması, 
7 - Rca:nt daire ve mUesseıelerde caıı.· 

nuua elinde bonservis bulunmaaı. 
8 - Sıhl durumu hakkında doktor rapa• 

ru. 
9 - Muıaeldak hQınllhal varakaaı , 
10 - Taliplerin Balıkesir Aı. mevki komu· 

tanlıtına müracaat etmeıerL (6422> 16406 

Ot ve saman alınacak 
Bnlıkeslr Sa. AL Ko. dan: 
l - Beher kilosuna ıı kuruı 50 aanttm t i· 

nt tahmın edilen ı400 ton balyalı ınıru ot 
ve 4 kuruı ııo 1antlm tıyat tahmin edilen 
lOOo ton balyalı aaman tapalı zıı.rt uıullyle 
•kıııtmeye konuıntuıtur. 

2 - Ekalltmeal 26. 9. 941 cuma ırünü 1aat 
16.80 da Balıkcılr Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

8 - Kuru otun muvakkat teminatı mlk • 
tarı 5100 liradır. samanın muvakkat temi· 
natı 337:1 liradır. 

" - Evsaf ve ıaruannı ~ıırmek ııtıyenıer 
her lrtln Ankara. İstanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al Ko. ıanndıı ve Bıılıkeılr Sa. Al. Ko. da 
aııruıur. 

a - Taliplerin muvakkat temınııtlarlyle 
blrltkte tekııt mektupluını ihale aaatınden 
lılr uat evel teklif mcktuplannı Ko. na ver· 
nıeıerı. Bu ıııatten ııonra verilen mektuplar 
kabul edilmez. (6423> 16407 

Ot ve saman alınacak 
Balıkesir Sa. AL Ko. dan: 
l - Beher kllosuna ıs kurıll 50 unum ti· 

ht ta.hmln edilen a76 ton balyalı kuru ot 
•• 4 kurut ııo 1&ntlm tıyat tahmin edilen 
145 ton balYalı ın.mnn kapalı zarı uıullyle 
.ıtaııtmcye konulmustur. 

2 - Eksiltmesi 26. 9. 941 cuma ıruna ıaat 
18 da Balıkesir Sa. AL ı<o. da yapılacaktır. 

8 - Kuru otun muvakkat teminatı 237.5 
llradır. Balyıılı ıamanın muvakkat teminatı 
u~ llradır. 

4 - Evant ve ıartıarını ~ıırmck ıstıyenler 
her El1n Anksra, İstanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al. Ko. ıarında ve Balıkesir Sa. Al. J<o. !arın· 
ela ı::ııreb11lrler. 

ıs - Taliplerin muvakkat temınııtıarlylc 
birlikte tekllt mektuplarını ııızll ncen aaat· 
ten bir saat cvel Ko. na vermeleri. Bu ıaat· 
ten sonrn verilen mektuplar kabul edilmez. 

(6424) 16408 

Kunı ot alınacak 
Balıkeılr Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllosunıı 5 kurue l50 ıantlm O· 

nt tahmln edilen 15550 ton balyalı kuru ot 
kııtıalı zarf uıullYle ekıılltmeye konulmustur. 

2 - Ek Utme 26. Si. 941 cuma ı;:UnU saat 
1' de B!.lıkCJlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı üzerinden muvak· 
lıat t~lnat mlktarı 37958 lira 20 kuruiltur. 

4 - Evsat ve ıartlnnnı ı;:brmt'k lstlyt'nıer 
her ıtUn Ankara, ı.tıınbul Lv. Amtrllklerl Sa. 
Al. Ko. lıırında ve Balıkes1r Sa. Al. Ko. da 
ıörOleblllr. 

a - Tallptertn belli ırUn ve ıaatten bir 
hat eveı tekllf mektuplarını vermeleri ııırt· 
tır. Bu cantten ıonra vertlen mektut>lar ka· 
bul edllıncz. (642.5) 16409 

Nohut alınacak 
Sarıkamıı Sa. Al. Ko. dan: 
l - l):apalı zartla 21. s. 941 de lhaleAl ya· 

ınlan 89 ton nohuda teklif edilen 21 kuruı 
llO unum fi.Yat pahalı ırörUld\ltünden bir ay 
lll'fında alınmak Uzere paurlıt& konulmuı· 
tur. 

2 - İhnlcal 2~. 9. 941 peraembe ırUnü 111.At 
10 da SArıkamıs Sa AL Ko. da yapılııcaktır. 

8 - latoklllerln belll ırün ve ııaatte ilk 
tem.1naUaı1Yle Ko. na mUracaatıarı. 

(8461) 16419 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. I<o. dan : 
1- Kilosu 48 kuruıtan 96 ton plrinç ka· 

J>alı zarr uaulü ne mUn:ıkaaaya konmuı • 
tur. 

2- MUnakaaaın 29. 9. 941 pazartesl gU
:ııu saat 15 de Erzurum Sa. Al. Ko. dl\ ya· 
Pılacaktır, 

8- :Muhammen bedeli 46.080 lira, ilk 
teınıı:ıat 84liG llradır. Pirlnço Alt evsaf ve 
lartname Ko. da görUIUr. 

'-- lııteklllerln kanunun 82 ci madde· 
:ine tevfikan hazırlıyacaklan teklif mek· 
;Plarını ihale zamanından bir aaat evel 

0
• na vermeleri. (0!516) 16483 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

l!:dreınıt Sa. Al. Ko.dan : 

l\'\ 
1 - 1-10-1941 cuma gUnU saat 9 da. sa· 

,:_~. •aat 1' te odun, aaat 15 te sığır eti, 
lea• l 7 de kuru aoğan ,.e kuru otun ih& • 

1 Yapılacaktır. 
ı:ıu2 - İlk teminatları samanın 945, odu· 
\le ~87.tı, ıııgır etinin 4ll00. soğanın 180, 
ı:ııun ru ot.un 2f75 liradır. Evıııt \•e oart
))ıırl~~crı A'QlılU'a, hmır, İstanbul Lv. A· 
tl:ir ll IC"rlyle lroroi yo::ıumuT.da her gtln 

S Pblllr, 
trrrıı- 'raıtplerin bir saat evci muvaldtat 
atı ll'ltlarlyle birlikte mezk!ır glln \'C sa· 
nr~e J(o na müracaatlnrı. (6629) 10574 

~r.00e00°r klloıu 3.5 kunıı tahmin edilen 
.,... kılo 1 man 
"'eh • 840ooct kılosu l.25 kuruı tahmln edilen 
... kilo odun <>eb • 

lrıo000er kilosu 40 kunıı tahmin edilen 
ll h kilo ıııtır eti 

e er •· ' 
240l)n "llosu 10 kuru~ tahmin edilen 

a kllo so~nn 
<ıbar k ' 

60UouQ lloııu 3.5 kuruıı tahmin edilen 
kilo kuru ot. 

~ Sığır eti alınacak 
t.(uru 

:ı. m Sa Al. Ko. dan: 
llııı ;- liaaankıııc t<!sl mı 12ı. ton sı.;rır <!U • .... o 9 "• "" rıaıc "'1 arlhlnde kapalı z:ırt.a )nııılnn 
tn!ıae :•••ına lk: klel tekıır mektubu ver· 
""-aaeııe mezıcar mektuıılnr kanunun 32 el 
•ah.ıb eN"e aor., hıu:ırlanmııın1- oldurıundan 
lt~r k.ne iade ecı ldltlnOdfn bu ihtiyaç 
l\ır, "»alı zarna münakua.va konuımua· 

1 - ll011tb•• IO. • • N1 ala ...... 
la.20 de ErsuMJm S&. .U. Xo. dıa nPıla~ 

ı - !ıtır etıııe alt ....ı '" tartııame X.O. 
da t!!r111ür. Muhammen bedel1 ~ lira, 1lk 
temtnab 198:1 liradır. 

" - 1stekllleı1n kanunun 12 c1 madde-ine 
ırörc hazırlıyacaklan tekllt meırtuplannı lha
le zamanından bir Mat evel Ko. na verme· 
lerL C667Tl 16!l'n 

Çizme alınacak 

Afyon Sa. AL Ko. danı 

1 _ Kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko

nulan ıs.ooo ,m 'iıme1e ihale günü talip 

h ur etmediğinden 10. 9, 941 tarihinden 
w r 
itibaren kanunun 40 ıncı maddesine tev ı-
kan rene kapalı zarf uıullyle yenlclen mll

nakuaya konulmuıtur. 
2 _!halesi 30. 9. 941 sah &'iln!l 11at 16.30 

~~ . 
3 - Talip olanların yUzde 7,5 temınat 

ak,esl olan 12.SOO lira Ue teklif mektupla
rının ihale ıaatlnden bir 11at eve! Ko. na 

vermeleri. (6708) Ul699 

Nohut alınacak 
Maru sa. Al. Ko. dan: 

1 _ Kapalı zarfla 89.000 kilo nohut atına· 

cakur. 
2 _ Muhammen bedeli l!ı070 lira ve mu· 

\"akkat temınıı.t aso ura 2l'i kuruıtur. 

3 _ Kapalı zartla lhalfll 80. 11. 941 1&lı 

ırünU ıaat 16 dır. 
4 - lııtek111erın ll\1<llt mektuplarını ınale 

s:ıatlnden bir aa&t eve! Ko. na vermeleri. 
5 - Şartname ve C\"!laf Ankara, btanbul 

Lv. A. ııııun ıı.lma komisyonlarında \'e ko· 
mL,yonumu:ı:do. ırörü!Or. (6781> 1671!1 

350 ton kuru ot alınacak 
Adana sa. Al. Ko. !lan: 

1 _ S"50 ton kuru ot karalı 7arfla tkslltrne· 
ye konulmuıtur. Toplu tutarı ı!Y.l!IO lira olup 
ilk temlno.t 1444 liradır. 

2 - 1h&lesı 3. ıo. 9,u cuma ııuna aaat 11,80 

S Al Ko da )'apılacRktır. lgtekll· d11 Adana a. · · 
!erin mua)")·en ııtln ve ıaattcn blr aaat evfl 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6774) 16760 

Muhtelif yiyecek maddesi 
alınacak 

Çankırı Sa. Al. Ko.dan : 

1 _ Aıa1tıda miktarı ve cinsi yazılı 13 
kalem yiyecek rııadılcleri hlzalaı1nda ya-

l ~'n ve ııııallerdo açık eksiltme ile 
7.1 1 e;u • i 1 k 
Çankırı Sa. Al. Ko.dıı ıhnles ynpı aca • 

tır. 
2 - Pnzarlığı 2li·9·1941 saat 10 dııdır. 

tsteklllcı in kntt teminat pııralarlyle mU • 
racaatlıırı. 

Cinsi: Ttı7.suz tc::cyllğı, Miktarı: 6000 
kilo, Tutnrı: UOOO lira, Teminatı: 1360 lira. 

Cinsl: Silt, :Miktan: 2COOO kllo, Tuta.rı: 
3900 lira, Teminıılı 5 5 lira. 

Cinsi: Yoğurt, .Miktarı 4000 kilo, Tuta
rı: 800 lira, Temlnntı: 120 lira. 

Cinsi: Limon, Mllttarı: GOOO adet, Tuta
n: 000 !im, Teminatı: 90 lira. 

Cinsi: l<esme maknrna, Miktarı: 9000 
kilo, Tutan: S(;QO lira., Teminatı: 64.0 lira. 

Cinsi: Çubuk mııkarnıı, Mlktıırı: 9000 
kilo, Tutan: 3000 lire., Teminatı: 540 lira. 

Cinsi: kaşar peyniri, Miktarı: 4000 kilo, 
Tutıırı: .f O Ura, Teminatı: 720 llrn. 

Glnsl: Kuru kaysı, Mlktlll'ı : 3000 kilo, 
Tutıırı: 2400 lira, Teminatı: 360 lira. 

Cinsi: Şehriyl'!, Miktarı: 4000 kili, Tu· 
tan: 1600 lira, Trmlnııtı: 240 lira. 

Cinsi: İrmik, .Miktarı: !iOO kilo, Tutarı: 
175 lira, Temlnııtı: 26 lira 25 kuru§. 

Cinci: Pirinç unu, Miktarı: 000 kilo, Tu
tarı: 320 lira, Teminatı: 48 lira. 

Cinsi: Çay, Miktarı: 150 kilo, Tutan : 
ıo:;o llrn, Teıııinatı: 157 lira 60 kuruı. 

Cinsi: Kırmızı mercimek, Miktarı: 10000 
kilo, Tutarı: 2500 lira, Teminatı: 375 lira. 

(6840) 16787 

Saman alınacak 
Esklıehlr Sa. Al. Ko. dan: 
l - 600 ton dökUm dUıten ınmanı katııılı 

zart uııullyle ekılltmeye konulmuıtur. :E.1<· 
alltme 9. ıo. 041 pcreembıı ıünü saat 11.30 da 
E,,klı<!hlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1lk te
minatı 1012 ııra tıO kuruıtur. lııteklllerln ilk 
temlnntlarl.Yle vı hamili tekllt mektuplarını 
eksiltme ııUnU muayyen 88Rtten bir ıaat e • 
vcl Ko. na vermeleri. Postadaki ıcclkmeler 
kabul edilmez. Evaat \'e ııırtlar Esklıchlr Sa. 

Al. Ko. ela ıt!irllleblUr. 
16792 (6847) 

Kırmızı mercimek alınacak 
Topkap1 • Mollepe Sa. Al. Ko. dan : 

1- Pazarlıkla satın alınacak 80 ton kır· 
mızı mercimek talip çıkmr.dığından tekrar 
pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Beher ki· 
ıosunun muhammen bedeli 15 kunıf olup, 
tutan 4500 liradır. Evsaf ve hususl ıart
Iar Ko. dB görUIUr. 

2- ihal<!SI 2r.. 9. 941 cııma gUnU saat 
15 de Ko. da yapılacaktır. Kati teminat 
G7."i llradır. (G!l64) 16950 

Kuru fasulye alınacak 

Topkapı • Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 

1- Kapalı zart uS'CIU ile 85 ton kuru 
!ıumlye aatın alınacaktır. B'her kilosunuu 
muhammen bedeli 25 kuruı olup tutllrt 
ıs.250 lira. 

2- Kvsaf ve ııeraltı Ko. da KörUlllr. İha 
lesi 14. ıo. 941 anlı gi.inU sıı.at 16 da Ko. da 
yapılacaktır. İsteklilerin mezkOr g11nde 
ihale sıuıtlnrlcn bir ııaıı.t evel teminat 1218 
lira 75 ırnruf makbur.lyle teklif mektup 
tarı saat 15 c ltadıır Ko. na vermelC"r:I. 

(090fı) 16951 

Kuru ot alınacak 
Tcklrdnl': sa. Al. Ko. dan: 
1 _ Tel balyıılı ıooo lon kuru ot paıu. 

!ıkla aıınacaktır. lhaleııl zr. 9 941 cumarte5l 
ırUnü ıaat ıs te Teklrdalt Sa. Al. Ko. da :va • 
pılacaktır. Toptan oımaua parca ııarca da 
lhale edilebilir. Teklrdatında motöre tahmil 
muhammtn tıyatı !! ıı lcuruı ve kati teminat 
82!50 uradır. şıı.rtnam•lerl Ko. da allrll lür. lı· 
teklllerın belli ıan ,., ıaatte Ko. na müra • 

cıntlsrı. (70:\1) 16977 

Oclun alınacak 
va~sıvırıı.n Sıt. Al. Ko. dRn: 
1 _ :nno ton odun P~7.Arlıkla utın alını· 

rnktır. 

2 - Teminatı 6.100 liradır. Sartname ve 
evaat :ı<o. dıı ırııruıar. Ek&lltmesı ~. 9. 941 
paurteııl ırünU ıaat 16 da Yu11vlrın köYlln· 
de )'APllıcaktır. lıtelclllerın muıcar ırün ~·e 
aaatte Ko. na müracaattan. 

.('1028) ıtı9'T'8 

' uı:us 

Patates alınacak 
Kırklarall a... .AL Ko.dan : 
ı - 18 muhtelif mahal için &1atıda mik

tan, muhammen bedeli, ilk teminatı ilı 
ih&Ie gUn ve ı&atl yuıh patatesin ekallt
mul ;ye.pılacakur. 

2 - Taliplerin kanuni veslkalariyle tek
lif mektuplarını ihale aaatlndeıı bir anat 
evellne kada.r Kırkl&rell Sa. Al. Ko.na 
vermeleri. 

3 - Şerait ve evsafının .Anka.ra, İltan. 
bul Lv. Amirlikleri, Çorlu ve Kırklareli 

Sa. Al. Ko.da görebilirler. 
4 - Postadaki gecikmeler kıı.bul edil • 

mu. (6Sli4) 16795 
Clnııı: Patates, Miktarı: 10740 kilo, 'Mu

hammen bedeli: 587 lira. İlk temtnau : 
'40 lira. 27 Jrunı~. !hale tarihi: 18·10-1941, 
ihale gllnU: Pazartesi, Saati: 16, Şekli : 
Kapalı zarf. 

Cinsi: Patates, Miktarı: 17860 kilo, Mu
hammen bedeli: 868 lira, İlk teminatı 65 
lire., 1hnle tarihi: 18·10·1941, lhalo gUnU: 
Pazarteııl, Sa8tl: 16, Şekli Kapalı zar!. 

Cinsi: Patates. Miktarı: 26 O kilo, Mu
hammen bedeli: 134 lira, İlk teminatı: 10 
lira 5 kuruş, İhale tarihi: 18-10-1941, İha
le gtinll: Pazartesi, San.ti: 16, Şekli: Ka • 
pah zarf. 

Cinsi: Patates, Miktarı: 7200 kilo, Mu
hammen bedeli: 860 lira, İlk teminatı: 25 
lira, İhale tarihi: lS-10-1941, İhale gUnU: 
Pazartesi, Saati: 16. Şekli: Kapslı zarf. 

Cinsi: Patatea, Miktarı: 6450 kilo, Mu • 
hammen bedeli: 324 lira, İlk teminatı: 24 
lira 80 kuruı, ihale tarihi: 13·10-l{)U, 1 • 
hale ı;Uml: Pazartesi, Saati: lG, Şekli : 
Kapalı zarf. 

ClnBI: Patates, Mlkton: 10490 kilo, Mu~ 
hıımmcn bedeli: li24 lira, İlk teminatı: 39 
lirn 30 kuruş, İhale tarihi: 13·10·1941 İha· 
le gllnU: Pa7.arteei, Saati: 16, Şekli: Knpa
lı zarf. 

Cinsi: Patntes, Miktarı: 5880 kilo, Mu. 
hammen bedeli: 294 lira, İlk teminatı: 22 
lira li kunıo, İhale tarihi: 13·10·1941, İha. 
Je gilnU: Pazartesi, Snatt: 16, Şekil: Ka
palı zart. 

C1nst: Patates, Miktarı: 13020 kilo, Mu. 
hanımen bedeli: 051 lira, İlk teminatı: 
48 lira 82 kuruş, İhale tarihi: 13·10-1941, 
lhale gUnU: Pazartesi, SaaU: 16, Şekli : 
Kapnlı zar:t. 

Cinsi: Patates, Miktarı: lı;Ho kllo. Mu
hammen bedeli: D07 lira, İlk teminatı : 
68 lira 2 kuruş, İhale tarihi: 13-10·1941, 
İhale gUnil: Pazartesi, Saati: 16, Şekli : 
Kapalı zarf, 

Cinsi: Patates, Miktarı: 6480, Muhıım. 
rn<'n bedeli: 324 lira, İlk teminatı: 24 lira 
:ıo kuruş, İhale tarihi: 13·10-1941, İhale 
gllnll: Pazartesi, Saati: 16, Şekli: Kapalı 
zart. 

Cinsi: Patates, Miktarı: 7200 kilo, Mu
hammen bedeli: SGO lira, İlk teminatı : 
27 lira, İhale tarihi: 13-10·1941, İhale gU. 
nll: Pazartesi, Saati: 16, Şekli: Kapalı 
zart. 

Cinsi: Patates, Mlktan: 11540 kilo, Mu. 
hanıcn bedeli: 577 lira, İlk teminatı: 43 
lira 27 kuruş, İhale tarihi: 13-10·1941, 1-
hale gUnU: Pazartesi, Saati: 16, Şckıt : 
Kapalı zarf. 

Cinşi: Patates, Miktarı: 5560 kilo, Mu
hammen bedeli: 278 llra, İlk teminatı : 
20 lira 85 kuruıı, İhale tarihi: 1S·l0·19U 
İhıı.lc glinll: Pazartesi, Saatl: 18, Şekli ; 
Kııpalı :r.ıırt. 

YekOn: 122760 kilo patateı. 

Sığır eti a1ınacak 
Amasya Sa. At. J<o. dan: 

l - Şartnames1ne ııöre 100 000 kilo ıı#ır 
etinin kapalı zart usullyle )'apılan ck!U tme
•lnde tallplerıntn beher kilosuna teklif cttlk· 
lerl 19 kurus 21 ııınl(m flynt pahıılı aörUl· 
müı otdurıundan bu sııtır eti 8. 9. 941 tarihin· 
den 8. ıo. 941 tarihine kadar bir ay zarfında 
paı:arlıkla ı lınacaktır. PazarlıRı 2. ıo. 9.U 
vcrtcmtıc ırUnU •aat 16 da Ko. da )'apılacak· 
tır. Tenzile talip olanların YÜ:tde 7.S muvak. 
k11t tcmlnatıarlyle muayyen vakitte Ko. na 
mUracaaUarı. Şıırtnamo Ko. da ırllrü!Ur. 

(7014) lG!lG7 

Sade yağı alınacak 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 115.000 kilo sadeYat ıııızarlıkla alına
cııktır. Muhammen bedell 172500 lira, mu
vakkat teminat 98'75 liradır. lsteklller her 
.Un ıartnıımeyl Ko. da ı:öreblllrler. 

2 - Ekslllmesı 29. 9. 941 pazıırt~ ırUnü 
ıııııt 10 da O. Bayezit Sa. Al. Ko. da )'apıla· 
caktır. lsteklllerın belll ı:Un ve 11atte 22 c1 
maddesinde tarıt edlldlRI \'t'chlle hazırlanma· 
ları tebııt mektuplarını eksiltme saatinden 
bir 11at evel Ko. na ıröndennelerL 

(7016) 16969 

Konserve alınacak 
Toııane Sa. Al. Ko. dan: 

l - Pazarlık aünü talibi cıktnıyan ve 6aO 
llA 700 ınrı ırramlık beher kutuıuna 63 J<urus 
tahmln edilen 25 bin kutu tQrlü ~ bin kutu 
Anc.kadın taauın konserveıı 26. 8. 941 cuma 
ırUnU ıaat 11 de pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 23SW ııra, kati teminatı 
8.577 lira 00 kuruıtlır. Şartnameal her ırün 
Ko. da ırôrUIUr, lıtekUlerln belll alln ve ıa • 
atte Fındıklı Sa. Al. Ko. na mQracaatıan. 

(7018) 16970 

Sade yağı alınacak 
Topane Sa, Al. Ko. dan: 

l - Pazarlık ıunu tallbl cıkmıyan 2:5459 
l!RdeyaR 26. 9. 941 cuma ~Unü &aa.t 11.30 da 
Pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bcdell 41250 lira olup ka· 
tl teminat 6187 lira ro kurustur. lsteklllcrın 
belll 11Un ve aııatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na 
ltl'lmelerl. Sıı.rtnamesl her ırUn Ko. da ırörü • 
lür. (7024) 16972 

Bulgur yaptırılacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 400 ton 1ert bu#dayın Karamıın ofl • 
ılnden alınarak buıırur yaııtırıımuı tıl ııa· 
zarlık ıurettyle ek!ııtmcye konuımustur. 

2 - Pazarlıtı 26. 9. 941 cuma ırünO snat 
15 te Kon)'ada Sa. Al, Ko. dıı. yapııaraktır. 

8 - Pazarlıkla ekalltmesl 28. 9. 941 cuma 
ııuna Hat ıa te Yllt•ılacuktır. 

4 - Muhammen tutarı 20.000 lira ve ilk 
teminatı 1151)() liradır. 400 ton bul.ıı:ur !t"aP <!t· 
tliU takdirde 100 tondan 8'1l~ı olmıımıık üze· 
re ayrı anı tallplere de tha!e edllebllecek • 
tir. 

5 - Şartnamesi Ankara, lstanbul, Ko. ;ı.·a 
Lv. lmlrllklerı Sa. Al. Ko. ııı.rında. Karamın 
Sa. Al. Ko. da her zaman ırClrUlür. btekllle • 
rın teminat makbuzlarlYle Ko. na maracaat· 
lt.n. .(702Sl 16974 

• Küçük Tasarruf Hesapları ====ı• 

1941 İkramiye Planı 
adet 2000 llrnlık - 2000 - lira 

5 • 1000 

2 • no 
4 • ~uo 

- ~11111 - liıır 

l Sıttı. - lirı 

- 2000- lira 

8 adcı ZSO liralık - 2000.- llrı 

5S ., 100 • - 3SOO.- lirı 

RO ., SO • - 4000.- lira 

~oo .. 20 • - 6000.- Ura 

Keşldeler: 4 Subat. ~ Mayı!>, 1 A{:ustos. S Iklnclteşrtn tarihlerinde yapılır 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ -
-- ANIT KÖY§ - --: "Küçük evler" Yapı Koopera- : 
: tifindcn: : 
_ 126 ya dahil ortakların tapu : 
E vesikalarını almak üzere idare - : 
: haneye müracaatları rica olu- : 
: nur. 4467 : -':iıııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııl"" 

ANKARA Lv. AM1RL1Gl 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarf ustıll.vle 120 ton kırınuı 

mercimek ıntın alın caktır. Çuvallı o\n.m\c 
bch<!r kilosuna tahmin edilen tıyau 24 kurul 
olup muhammen bedeli 28800 ıırıı ve ilk te
mınııtı 2ıGO llnıdır. 

2 - Ihalcsl O. 10, 041 peraembe ~nll s:ıat 
15 tcdlr. Taliplerin teklif mektuplarını ıha• 

led<!n bir saat cvellne kallıır Ko. na venne
lcrı ıarttır. Evaat ve ıartnamesl Kn. da her 
ııün ı::örüleblllr. (6727) 1C7.6 

Nohut alınacak 
Ankara Lv. A. S&. Al. ko. dan: 
Kapalı anrt usull)'ıe 120 ton rohut al ns• 

C"aktır. Ilcher kılosuna cuvntlı olarak tahmtn 
edilen tbııtı 19 kuruı oluıı muhammen be· 
deh 22800 Ura ve Uk teminatı 1710 l'radır. 

lhalest 9. 10. 941 ı:ıerıemho ı:Unü saat 15 
tfdlr Tnllplertn tekli! mektuplarını !ha ed n 
bir saat evet.ne kadıır Ro. nıı vermC'lerl &art• 
tır Evsat ve aıırtn:ımesı her ı::Un Ko. da ı::~ 
rUlür. <6728) 16747 

Linyit kömürü alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. d11n: 
Paıarlıkla 100 ton llnytt kl!mOrü ntın alı· 

naC'aktır. Beher tonunun muhammen tlyııtı 
1632 kuruı olup lhalest ~. 9. {).\l peraembe 
ı:anu saat ıs dnt'lır. 

Tallı>lerın 623 liralık katı temlnatlarty2e 
birlikte Ko. na müracaıı Unn. Evanrı kornıı. 
yonunda al:lrülebmr. (6886) 2r. oıo 

Toka ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sıı. Al. Ko. dan: 
KomllYonda mevcut numunelerine ı::11re 

pazarlıkla M.000 acıet d11rt köse halka behe
rinin muhammen fiyatı 12 kurus 50 000 adet 
bir bucukluk dllll toka muhammen fiyatı 2 
kuruıtur. lha!C'SI 27. 9. 041 cumArt ıl sninQ 

• =================================•, saat 10.30 dadır. Tallplertn tahakkuk ed(!('l'k 
fiyat tıze:lnden knnunl teminatı t1ylo b'"' 

Muhtelif yiyecek maddesi ahnacak 
Çankırı Sn. Al. Ko.dnn : 
1 - ,Afağıda mıktan ve cin11.I yllllı 

yazılı gUn ve saatlerde açık eksiltme ile 
bteklllerln ihale saatinde ko.U teminat 

Cinai 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sade yağ 
Toz ııeker 
Sabun 
Kuru t uulye 
Beynz peynir 
Zeytin yağ 
Nohut 
Yumurta (adet) 
Kuru ot 
Snman 

(6846) 
Mlktıı.n 

Kilo 
90000 
50000 
20000 
16000 
14000 
25000 
8000 
2000 

25000 
200000 
11 000 
108000 

Tutnn 
Lira 

lSooo 
li500 
29000 

7840 
i700 
6250 
:1600 
lGOO 
SiM 
sooo 
7080 
2160 

12 kalem yiyecek maddeleri hlzalanndıı 
C~nkırı Sa. Al. Ko.da lhıı.leai ynpılacaktll". 
pıı.ralnrıyle Ko.na mUracaaUarı. 

Teminat 
Lira Kr. 
2700 00 
262~ 00 
4350 00 
1176 00 
J.165 00 

937 M 
840 00 
240 00 
562 50 
560 00 

l062 00 
824 50 

16791 

İhale gün ve sıuıU 
24-9·19'1 10 .. .. .. .. 
.. .. .. 
" .. .. 

.. .. .. 
" 

.. .. .. .. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 

10 

11 Kalem erzak, yem ve mahrukat ahnacak 
Kilis Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aııağıda yazılı 11 kalem er:ı:ak, yem, ve mahrukat ek!lltmoye konulmuıtur. 

Şartııamclerl komlsyond:ıdır. İstıyenler tarolındıın okunabilir. Agık eksiltmeler 
için muvakkat teminat makbuzu ve ticaret odl\Sı veslkalan getirilmeli. 

2 - Kapalı zarfla ckalltmclcr itin yukarıdaki vesikalarını teklif mektuplarını 
belli gUn ve saatten bir saat ev.-ıl Ko.nn vermeleri. (6819 16771 

llliktarı Bcdell Teminatı 
Cinsi 
S. Eti 
Sa.man 
K. Ot 

Kilo Lira I<r. Lira Kr. 
150000 42000 3150 
450000 18000 1350 
500000 35000 2625 
20000 81200 2340 

lSooooo 54000 4050 
S. Yağ 
Odun 
Sabun 
Nohut 
Mercimek 
K. Fasulye 
Pirinç 

13000 9100 6S2 50 
45000 DOOO 675 
23000 52DO 396 75 
45000 lSOso 01s ss 
40000 20000 1500 

K. Soğan 20000 1600 1200 

Tarihi GUnll Saati Şekll 

3·10-1941 CUmo. 9 Kapalı zarf .. .. H 

N " 
" .. " .. 
" " .. .. H .. .. ,, 

" .. 
" .. 

" .. .. 
" " ,, tf 

" ,, Açık ekslltme 

Saman alınacak ı Sığır eti alınacak 
Topkııpı Maltepe Sa. Al. Ko. dnn : :Maltepe Topknpı Sa. Al. Ko. dan • 
1 - ıs. 9. 941 tarihinde ihalesi yapılan l - 17. 9 941 tarihinde ihıı.Jcsi > a~ılan 

600 ton ııamana tallp çıkmadığından tek- 4 parti 40 bin llrnlık sığır etinden Uç par· 
rar pazarlıkla ihnleıl y~pılacaktır. Sama- tlslne talip çıkmııdığından tekrar pazar
nın dökllm halinde beher kilosunun mu- lıktıı. ihalesi )'npılacaktır. 
hammen bedeli 8 kuruş ve tutarı 18,000 2 - Bunlardan bir partiye veyahut 
liradır. Samanın balye halinde beher kilo- hcpıine birden tcminatınrı yatırılmak su
.sunun muhammen bedeli 8 kuruıı 75 sıın- retıyle talip çıkabilir. 

tim olup tutan 22500 llradı.r. Samanın 3 - İhalesi l. ıo. 941 çarınmba gUnU 
balye halinde teli komisyondan verilmek saat 10 da Ko. dıı. yapılacaktır. 
oartiyle beher kilosunun muhammen bede- 4 - lsteklllerln ihale gUnU ayaktan 
11 S kuruo 40 santim olup tutarı 20400 il· veya sahra mezbahasından teslim ortala· 
radır. rının her birine ayrı ayrı fiyat teklif e· 

2 - Evsaf ve husus! ııartın.r Topkapı deccklcrin uygun görUlenlne ihale edile· 
Maltepcai Sa. Al. Ko. da görUJUr. cektlr. (6918) 16946 

S - İhalesi 80. 9. 941 salı gUnU saat ıı 
de Ko. da yapıtııcnktır. İsteklilerin talip Kok kömürü alınacak 
olacakları kısımlara alt aşağıdaki temi- Yaaswlran Sa. Al. Ko. dan: 
nalların birisiyle mUraeaatları. 2700 Jirn 1 - 2000 ton kok komürU pazarlıkla &atın 
veya 8376 lira veyahut 3060 lira. alınneaktır. Teminatı 7290 liradır. Şıırlnamccı 

(6lG8 16949 \'e t'\Batı Ko. da ıoıörülür. Ekslll:'mesl z.:ı. tı. 941 
pauırtesl ırUnü saat 15 te Yauıvıran kll)'tlndc 

Kösele alınacak )al'llacaktır. lstckl lcrln mezkar ı:ıln ve ııı -
Toııano Sa. Al. Ko. dan: atte Ko. na mür c:ıaUıın. 
l - 15 ton ıarı ıınbun.u kllscıc alınacıık· (7027) l6!l7S 

tır. 

2 - Pazarlıkla eJ..'lllltmesı 2B. o. 941 cuma 
ı::ünQ saat 15 te Topanede bt.anbul Lv. A. sıı. 
Al. Ko. da yapılacakıır. Behar kllosunıı 390 

MAHKEMELER 
kurue tlyat tahmin eelllmlatır. Taıııııerln tc •• Ankara 1. el Alllye Hukuk Mahkemeıln· 
Ut edec<!kleıi rnlktar Uzerlnden kanuni teml· 1 d<!n: 
natıarJyle Ko. na müracaatlan. 

(702!l) lli(l73 

Makarna yaptırı1acak 
Toı•kapı sa. Al. Ko. dan: 
1 - 18. !>. 941 tarihinde pnzarlıklıı lhnletıl 

yapıl:ın ~ ton mnkarnıı lmalbcs'nln fo.Ja· 
tı Ko. ca Enll ırörültIUı'!Unden tokrıır ııazar-

Ankaranın MollnbUtük mahalleelnde Allı. 

pullu 11okatında No. 4 t.e muklJn Mehmet oıt· 
ıu Tc\ ttk'e; 

Ankarndıı Sumer mnhalleslnde KızırttUrk 
ıokak SflO No. lu evde Naı:lre Taburcu ta • 
rıırınd n ale)'hlnlzc acılnn kaYtt>lık davasının 
duru:;maaında: yukarıcıa adresi ve hU 1 V Yeti 

lıkla ihaleye konulmuşıur. Mnkarnnnın beher YllZJlı kayıp Te\tlk in bulundurtu yer ve kcn. 
kilosunun muhammm lmııll>csı 10 kurua o· dlsl h'lkkıncıa mıı.lQmatı olonlnrın Ank 

..,., )()() ara ns-luıı tutarı .. ., C liradır. F.\B:'lt ve hu •ısl ınrt· Ih e blrlncl hukuk mııhk<!mC'~lne lıırnı 
lnr Toı;ıkapı Maltepe Sn. Al. Ko. d:ı. ı:ııruıur. ve ı f: ıse müracııat ıctn altıı:ı.r oy ~melt'rl 
Taliplerin ihale ırUnll 100 kilo undan ne ka - le Ankıırndıı mUnte,ır Ulus ga t Uddct-

ze est.vle llA • dar makama vercbtıcceklerlnl ve kilosunu nına karar verlldltlnden bermu<'lbl k 
kac kurueıı yapablleceklcrını bildireceklerdir. yıp Tevfik hakkında malOmatı 1 nrnr kn· 

2 - lhalcıı 2~. 9. 941 ııeraembe ırUnU saat 

1 

kememlze lO. ıı. 941 saat 9 30 ° aknlann ll'lah· 
• · a adar ka:vı 15 te Ko. cıa yapıll\caktır Katı temlnııt 3000 Tevtlk hayat. ve mematı hak.... .. P 

.... n .. a haber ver • 
liradır. 70151 16968 melerı lüzumu lklncı dcta o'-rak llA 

"' can olunur. 

llkte Ko. na mtlrncaııtlan. NUmunc ve ıart. 
naml!31 komls.Yonda her i:On sıörüleblllr. 

(6970) lftr.29 

Niuhtelif yemek takımları 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.dan 
Aııağtda cins ve miktnrlan yazıtı 15 'k 

lem me!ruıat satın alınacaktır. Bu mik , 
tarlar ayn n)TI tallplere de ihale -edllebl • 
lir. İhalesi S0-9-1941 pazartesi gUnU saıı.t 
13 de.dır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat 
üzerinden %15 kcuıunt teminatlarfyle bir· 
llkte Sa. Al. Ko.na müracaatlan. Evsaf • 
ları her gtln Ko.da g6rUleblllr. 
Cıruıl 
Aynklı ekmek t.ıı.btıl'ı 

Surahi 
Su bard$ 
Sofra biçağl 
Çay fincanı tabak ve k~k 
Alemlnyum çaydanlık 
Çatal 
Kaşık 

Yemek tevı:ı kepçe& 
Su kotacı 
Yemek tabll#l 
Ampul 
Yemek mıuıuı 
Sıra 

Ekmek dolabı 
S11ndnlye 
İstor perde 
Paspas orta B. 

(16972) 

?ı.Ilktr.ıı 

7 At., t 
10 Adl"t 
50 Adet 
GO Adet 
40 Adet 

8 Adet 
40 Ad t 
•o Adet 

8 Adet 
ıo .Adet 
60 .Adet 
ıoo Adet 

8 Ad<1t 
16 Ad"~ 

l AdC't 
J5 Adı-t 
10 .Adet 

4 .Adet 
169~1 

Salça alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Açık eksiltme ile ll.000 kilo domatu 

ıaıçuı aaun alınaC!lktır. 
Beher kilosuna tnhmtn edilen fiyat 30 

kuruş olup muhammen bedeli 8300 lira ve 
ilk teminatı 248 liradır. lhnlesi 10. 10. 941 
cuma gllnl! ıaat 11 dedir. Evaar ve uart
na.mesi komisyonda görillebillr. 

(6975) 16952 

Bakır kap alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al Xo. dan: 
Komls>onda mevcut nQmun~lnc ırllrc 700 

a('let bakır nı knbı satın alına<'aktır. Ih 1 .9l 
3. 10. 941 cuma cün!I ınıı. t ı ı 30 11ncı r. 

Tallplerln tekllr edcı•eklerı tlYnt Uzerlndcn 
k11nunl ıımıınatlarlyle biri kte Ko na R'clme· 
lerl. Nl.imunesı her IJUn Ko. ıla c rUlrhıllr. 

(7022) ltJ971, 

Sebze alınacak 
Ankar11 Lv. A. sa. Al. Kn. 11nn: 
!113 kilo ııanrar, 513 k11o yon ·a, 

hnvuc ıatın alınacaktır. Tal'plcrın 
cumR ıUnü aaat 10 da Ankara leva 
ııtı s:ı. Al. Ko. na mi.lracantınn. 

513 knö 
211 9 on 
m Amır-

(7031) 
16978 

~ııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııa.. 

§ Muhasip aranıyor ~ 
: Anonlm \'e llm•tet tlrkctı -
- bul d 1 er muhıı.ıı:--
: n c ca .amıı \'e askcrıı~ını -
: dalml calıancak blr muh 1 ynpmıı : 
_ tır. ı:so lira na P l\lınııcak· -
: P01ta k t Ya kadar maaa verlll'b!llr. -
- u usu l23 numarayıı müracaRt • 
;. etın_elerı. 4ssı : .,, -111111111

•
1
••••••••••••••••••••••••••;: 

ASKERi F ABRlKALAR 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alınacak 

As. l"ab. Satın Al. ıco dan: 
Tahmln edllcn bedeli (16X> ı) ıırıı ol n yu

karıda )azılı 2000 - 2b00 tüp oks ı n 111 ı1 
fabrlka:ar umum müdUrlUf:J merk z u D 

alJna komıayonunca 29 9 941 p art 

name parnuzdır. 
(6802) 
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Lastik levha münakasası 
P. T. ve Telefon U. Md. 

Müteahhit nam ve heıabma 
tamirat yaptırılacak 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- ------ -Bir dahiliye mütehassısı --- ---- -- -Ankara P. T. T. MüdilrlOl'ıllnden: : -
Cankaya P. T. T. merkezi blnnmun mntcah . - :Malatya Bez ve lpllk Fnbrlknlnn : Cemiyeti u. Merke%inden t: Kızılay 

aramyor 

Cemiyetimiz Gazmaske Fahrikası ihtiyacı için yaptırılacak 
(150.000 ) adet lutik levha. veya top halinde laatik kapalı zarf 
u suliyle münakasaya konulmu§tur. 

hldl tarafından henüz )'llptınlmam13 olan ba- § TU~aı~~)?:1ı;a~~=:~~:en~ıtanesl 1'-ln :_- ı 
zı noksanlar mtlteahhlt namı hesabına acık • 
eksll'- k ı t D - 200 lira aylık UcreUe btr dahUlye mü- : 

.... eye onu mwı ur. u ı.ın kcıır bedeli - tehassıııı alınacaktır. Taliplerin Anka- : 
2043,72 muvakkat teminat 153,28 liradır. l.."k· 

1 - J0.000 den &§ağı olmamak Üzere yapılacak teklifler ka
bul edilir. 

•ilime zr eylül 941 cumartcsı ırOnü saat 1 2 _ ra'da Yenllehlr Lozan meydanı Erdoğan _ 
de evkaf apartmanının birinci katında mUtc- : sokak 18 numarada Şirket umum mü- : 
eckkU mQdlirlU{:UmUz mUbayaa komisyonun- : dUrlUl'ıUne bizzat veya tahriren mUra-: 

, 2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk hede1i 
m°ukıtbilinde Cemiyetimizce verilecektir. 

da )·apılncaktır. Buna alt keıtr evrokı müdür- - caatlnrı. 4356 

lüiiümüz kaleminde ııörtıletıll!r. ':il 111111111111111111111111111111111 l il I r 
3 - İhale birincite§rİn aymm 20 inci pazartesi günü Ankara.

d a yapılacaktır. 
4 - Teklif veren mÜeHeseler nümunelerini 15 Birinciteırinde 

te~lim edeceklerdir. 
5 - Şartnameler cemiyetimiz İstanbul deposundan ve Anka

ra'da U. Merke zimizden bedelaiz olarak alınır. 
6 - M uhammen bedeli bir levha için bir lirad ır. Muvakkat te

minat m ektubu teklif edecekleri miktar üzerinden % 7,5 heaa-
biyledir. 4440 

Eczayi tıbbiye 
Ankara NUmune Hutanesl Bqtabipllğ indtı 

Fiyatı muhammenesl 
Cin ! Lira Kuru§ 

ah nacak 
Milnakasa 

11ekll 
İhale 
gUnU 

1 

P.:czai tıbbiye 131 kalem 6000 00 

Muvakakt 
teminat 

L ira Ku~ 
450 00 Pazarlıkla 27-9-1941 

Saat: 10 da 
ı - Ankara NUmune hBBtanesinln 1941 mali yılı eczıti tıbbiye ihtiyacı kapalı zarf 

m•ulıyle t>k!'liltmeye konulmu~sa da talip zuhur etmedığlnden pazarlıkla alınacak -
tır. 

2 - İsteklilerin yeni yıl ticaret oduı vesikam ve ticarethane namına hareket 
~rlenlertn noterlikten musaddak veslkalariyle ve teminat mektubu v eya m akbuzu 
il~ bırlikte b<-111 glln ve saatte Ankara N Umune h astanesinde mUte§ekkll komlsy o
nıı. milracaatları. 

3 - Şartname ve listeler her gün N Um une hastanesinde ve İstanbul Slhat mU • 
d rlti~ ndc görtileblllr. (6521) 16550 

,:!llllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- Yeni kırpıntısı teneke satılacak ----
------- KIZILAY CEMlYETl UMUMi MERKEZiNDEN : ---- -------------

50 ton kadar teneke kırpmtrsı satılacaktır. Taliplerin nümu -
neleri görmek Üzere Ankara'da Yenit ehir'de Kızılay Umumi 
Merkezine ve Istanbul'da Kızılay Cemiyeti Deposu Müdürlüğü . 
n e müracaatlan. 4395 

----------ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııır 
M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

Elektrik tesisatı 
?d. M. V . Hava Sa. Al. K o. dan : 

1178 llra tahmin edilen bedelle Ankara 
b ava dlklmevlnde elektrik tesleatı 26. 9. 
9U cuma gUnU saat 11 de pazarlıkla iha
le edilecektir. Katı teminatı 1 75 lira 95 
karuıtur. Şartnamesi her gUD k omisyon
d a görUlebılir. İsteklllerln muayyen gün
d e komisyonda bulunma.la n . (6~) 

16870 

Elbise diktirilecek 
M. l\t, V. Ha\'a Sa, Al. Ko. dan: 
l - ~ takını ıredlkll okur harici elbise 

dlktlrllccektlr. :Muhammen bedeli 2500 lira o
lup katı teminatı 375 liradır. Kumoı, astar ve 
satenleri vcka.lctten verilmek ıarUyte pa7ar· 
lıll'ı 29. 9. 941 pazartesi ırOnü ııaat 10.45 te 
Ankarada hava satın alma komisyonunda 
yapılat'aktır. Sartnameı;l her iün komlıyonda 
ı:ör1lleblllr. IııteklUerln ihale saatinde kom~
yonda bulunmaları. (7011) 16965 

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"" 

Tallplcr1n bu 111 ynpnbfıeceklerlne dair An· 
kara nafıa mUdUrllil'ıilndcn alacaklan vesika 
ve kanuni \·esatkle birlikte o ııün ve ı;ııatte 
müracaatları. (6!58:S) 16S40 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Bina satılacak 
Vakıflar Umum MOdUt1U(:Unden: 
Muhammen bedeli ZIOO, muvakkat temi

nat 165, cinsi vakıf blnıı, mahallesi l nönü, 
sokatı Ev kadını No. 24, münııkuosı acık 
arttırma. 

Yukarıda evsafı yazılı vakır binanın mül
kiyeti trıkııltle müzayedeye cıkarılmııtır. 

ihale bedelinin bcıte biri pcıln ve geri ka
lanı dört senede vo dört müsavi taksitte ö . 
denecektir. 

Talip olanların ve ıartnameyl ııClnnek ls
Uyenlcrln vakıflar umum mUdürlüı:U mua -
mclllt mUdUrlütüno mUrat'aatlorı ve !hole -
nln de 6.10. 941 ııazarteaı ııünO saat on beı
tc mezkQr müdürlükte yapılaca(:ı UAn olu· 
nur. (6SZ7) 16802 

Tamirat yaptırılacak 
Vııkırtar Umum MUdürlOC;ilnden: 
l - Kesit bedeli 163 lira 44 kuruı olan 

lkfncl vakıt apartmnnı bodrumunda ziraat 
müdilrlüı::U onbarı. 

2 - Kcıır bedeli 140 lira olan Ko)'Unpa • 
zarında mülhak \'&kıttan 36 sayılı dükklın 

pazarlıkla tamir cttlrllccektlr. 
Pazorlık 25. O. 011 ı>ertembe ııUnü saat 15 

tc vakırtar umum müdürlUC'U lnsaat müdilr
lUQ'ünde yııpılacafıından ehliyetli taliplerin 
muayyen ııün ve saatte yüzde 7,5 teminat 
paralarlyle müracaat et.meler! SIAn olunur. 

(7001) l(i956 

Tamirat yaptırılacak 
\•akıtlar Umum l\lildilr"iUiiOnden: 
l - Konyada sanatlar mektebi caddesin· 

de mazbut 1 numaralı clrte mahkeme hama
mının 9699 lira 64 kuruı bedeli kesitli tamı
nı. tı knpo ıı zart ıuullYle 18. 9. 941 tarihinden 
itibaren yirmi ı;:Un müddetle eksiltmeye ko • 
nulmustur. 

2 - ihale 10. 10. 941 tarihine müsadlt cu
ma ı.OnU aıı.at 15 te Konya vakırtar müdür!· 
yeti blnosında müteaekkll komisyon huzu
runda yapılocaktır. 

8 - Bu ile alt teminatı muvakkate mlk· 
tarı 727 lira r.o kurustur. 

4 - nu tamirata alt fennl eartname arzu 
eden taliplere vakırtar idaresinden bedelsiz 
verilir. 

5 - Tekıır varakaları ve tcmlnnt akcc • 
lerl 10. 10. 9U torlhlnde Baat 14 e kadar ka • 
bul edilir. Tckllflertn post.anın teııhhClrUn • 
den mesııllyct kabul edllmez. 

Ei - 1 ckll ~ n t C' od ın•l n alm•, 

Last ik ıit irme makinesi 
alınacak 

---- NEOSTERIN 
oldutu 9U )Ilı vcs knsl)lc 15000 lira)'& kadar 

: bu ırlbl isler ya ptıiiına dair ehliyet vc:ılkası 
- ve ttnnl ıartnamede bu huıusa taal!Qk eden 

M. :M. V. Hava Sa. AL K o. dan : 
: Sıhhallı olmak iı;in insanın ağız, : vesikaların tC'k\lt mcktuplannda bulundurul· 
- - maıu ve mrktupların 2400 ııa>·ııı arttırma ve 

1- 8 adet benzin motörlyle müteharrik : burun. boğaz ve b ademciklerini ınhht : eksiltme konunu hOkOmlerıne ııore olacak-
l!aUk el§lrme maklneai pazarlıkla satın : bir t uzda temiz bulundurmuı lA. • : tır. (6989) 1G958 

zımdır. --
Bu yollarla giren anjinler, grip, _ 

kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, : 
çicek. suctç~tl, menenjit • • • l llh -

alınacaktır. Muhammen bedeli 4880 lira : 
olup kati teminatı 782 liradır. Pazarlığı : 
29. 9. 94.l pazartesi gUnU saat 10 d a A n · : 
k ara'da Havıı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. _ 
Şartnameııi koml.8yon da görülebilir. i stek- : 
lllerln muayyen gUn ve saatte komisyonda : : bul&1ıcı haııtalıklarda 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Toz ıeker alınacak 
bulunmaları. (6987) 16954 : TERİ : 

_ NEOS N : Marmara Ussu Bahrl K . Satın Alm:ı 
2 öğretmen alınacak 

:M. ı.ı. V. Hava Sa. AI. K o. dan : 
1- E11kişehir Ha\'& okuluna bir nazarı 

motör ve teknoloji öğretmeni ile bir Rad· 
yatör, lehim kaynak ve llstikçl öt;ı"etmeııi 
alınacaktır. Ucrct her iki öğretmen için de 
100-170 liradır, Talip olacaklara yapılacak 
imtihanda gösterecekleri bilgi ve liyakat 
d creceslne göre imtihan heyetince takdir 
v e tenıılp cdılecek ücretler verilecektir. 

2- Aoağıdakl vuıfları haiz bulunan ls
teklilerın okulda tt!§kil edilecek bir heyet 
tarafından imtihanları 10. 10, 941 tarihin
d e yapılacaktır. Taliplerin 8. 10. 941 tari
h ine kadar E!'lkl§ehlr Hava Okulu Komu· 
tanlığ•na mUracaat etmeleri ve imtihan 
glınU olan ıo. 10. 941 tarihinde Eskiııehir 
Hnva Okulu Komutanlığında bulunmaları 

iI!n olunur. 
a) Tlırk olmaaı ve ecnebi kadınlarla evli 

o lmamak, 
b) Askerliğini bltlrmle olmak, 
c) .Medeni~et haklarından mahrumiyet 

cczaai)' le mahk~m veya devlet için muzır 
te~kilCltla: a mensup olmamak, 

d) İyi ahlAk eııhabından olmak, haysi -
y~t ve narruııu muhil fiillerle ve alelıtlA.k 
ağır hıı.pl \'eya o derece cez.ayı müstelzim 
b r fili lll' mııhkOm olmamak, 

el Sıht ahvali vazi!e görmeğe mUsait 
o lmak. (rapc>rla) , 

f) Llsc veya muadili tahsil görmüş ol
mak, veya devlet memuriyetlerinde hiz • 
metl mcııbuk olmnk ve bunlara a.ıt vesalk
lcr ibraz etmek, 

hı En az Uç sene hizmet edeceğine dair 
:notrrlikçe musaı:ldak teah."ıUt sent>di ver-
mek (69SS) 16955 

Yüz havlusu alınacak 
M M v. Hava Sa Al. Ko. dan: 

: pülverizasyon veya garıarası : K omleyonundan : 
: 11ifaya yardım eder. E ı - Birinin umum tutarı -48.700 liradan 
: Böyle hastalar ile temasta bulu • ibaret 100 ton, diğerinin umum t utan 
: nanları korur, şahsi iht iyat ve t edbir i E 12175 lira olup 25 ton toz 11eker, ikJ ayn 
- 11artnamede ve bir partide olmak Uzere 
E aldınr. E ayn ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 
- Eczanelerde reçetesiz satılır. : 2 _ Pazarlığı 25 • cyllil • 1941 perşembe -,ı 111111111111111111111111111111111111 ı,. 

SIHA T ve iÇTiMAi M. V. 

Yonca alınacak 
Sıhıt ve l çtimai Muıunet V elciletf 

M erkez Hıfzıssıha Müusesi Satın Alma 
Komisyoiundan : 
1- Merkez Hıfzısıııha Milessesesi tec

rilbe hayvanları için gtln!Uk ihtiyaç mü
esseseye teslim oartiyle ao.ooo kllo yonca 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 26. 9. 941 cuma gUnil saat 
ıı de müessesede mUte§ckkil Satın Alma 
Komleyonunda yapılacaktır. 

S- Muhammen bedel 900 muvakkıı.t te
minat 67 buçuk liradır. 

4- Şartnam!'a:nı görmek için h ergUn 
mUeascııc Satın Almıı. Komisyonuna ınUra· 
caat edıleblllr. 

5- Taliplerin muvakkat teminatı yatır

mak için bir gUn cvel ve pazarlıl;a ff ırA.k 
etmek Uzerc mezkftr gUn ve saatte mUes
ııcsede hazır bulunmaları lhımdır. 

(6952) 16945 

Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 

Spor gazete ve mecmuaları 
kolleksiyonu satın alınacak 

Beden Terbiyesi Umum MUdilrlUitünden: 

gUnU saat 16 da İzmlt'te ters:uıe kapısın
daki komisyon binıısında yapılacaktır. 

3 - Pazarlığıı lşllrlık edecek taliplerin 
ticaret \'estkalarını, 7305 liradan ibaret 
ıoo ton lcln ve l 126.25 liralık da 25 ton 
için teminatlıı.rlylc birlikte belli gUn ve sa
a tte komisyon bnışltıınlığına mtiracaatıan. 

(83~6-6934) 16890 

FAKÜLTELER 

Kütüpane memuru ahnacak 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fa -

kültesinden : 
Dil vll Tıırlh·Cofırofya takUltcstnde 8S lira 

QcreUI bir kütnpnne mcmur1u:u acıktır. Mll
murtn kanunund:ıkl evsafı haiz olmak ıar. 
ti) le talip olonların 1mtlhanı 2:5. 'l, 1941 per
ecmbe ııünU saat 15 le yapılacaktır. Ecn!lbl 
dlll bllcn ve daktilo ile yazı yazabilenler ter-
elh edlleccktır. (G907) 16904 

ANKARA V ALIL1C1 

Okul t amiri 
Ankara Valiliğinden : 
l - Aşağıda isımlcri yazılı okulların 

tamirleri lll' rı ayrı açık eksiltme 8\lretly
le yaptırılacaktır. 

2 - !ıııtcklllcrin §artnamc ve keşi!na -
melerini görmek Uzerc her gUn Mnarlf 
Müd irlllğUnc ve ihale glinU olan 6. 10. 
1941 pazartesi gUnU saat 15 te ve % 7,5 
teminat akçesini hususi muhasebe mU • 
dürlUğU veznesine yaptırarak vilayet da
imi cnclimene nıilracantları i ı a.n olunur. 

Okulun adı Keşfi 

Lira K r . 
Nallıhan merkez ilk okulu ıırıo 60 
.Merkez İsmet İnönli, Çankaya, 
Ulus, :Mlmarkcmal ilkokulları 3724 88 

(6835) 16857 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Vltllllğinden : 
Muhammen bedeli 836 liradan ibaret 

bulunan 12 takım hademe elbisesi yaptı • 
rılııcaktır. NUmune ve uartnamesinl :stad
yum mudUrlUt;Undc görcblllrler. 

Tnllplerln 25-9-UlU pcrııembe gUnU saat 
ı:; le v!I, yet daimi encümenine milracaat
lnrı. (6\132) 16898 

Matbaacılara 
Ankara Vall11Clndcn: 
Hususi muhasebe ihtiyacı lcln 15 kalem 

deeter ve evrakı matbuanın numuneleri vcı;
hlle tabı ve tcclldl aı;ık arttırmaya konul
nıustur. 

Muhammen bedeli 8200 lira olup mu vak. 
kat temtnatı 240 liradır. 

İhale 9. 10. 041 ı;ıcrşcmbe a-UnU saat 15.5 ta 
vllllyct daimi encumenlncle yapılııcaktır. 

Tııllplcrln )117.do 7.5 muvakkat teminat 
makbuzlarlylo birlikte ihale ııünil muayyen 
E .ıtte \ llAyet daimi encümenine, nrtnameyl 
~ormek isti> enlerin de her gün hususi muha
Sl'be tahakkuk mOdilrıu:unc müracaDt etme
leri llAn olunur. 

(G990) 

Çimento satııı 
Anknrıı Vallllltlnden: 

16959 

1 - 60 tortııı cımento pazarlıkla sa tıaa 
konuırnuıtur. 

2 - Beherinin munammen bedeli 150 ku
rus olup muvakkat teminat sekiz liradır. 

3 - lhale 1.10. 941 carıamba ııunU saat 
15 te dcıterdıırlıkla yapılacaktır. 

-& - lateklllerln ıııinilnde komlJYona mü. 
racnattarı. 

.(6991). 16960 

Kiralık kantin 
Ankara \'aUllRlnden: 
Tarih cotrarya takülteııl binası dahilinde 

mevcut kantinin 31 ma)'IS 942 ııayeslne kadar 
olan icarı 19. O. 941 torlhlnden itibaren bir 
ay müddetle pnzarlıfm konulmuatur. 

lsteklllcrln her hattanın pazartesi ve per
ıcmtıe günleri soat 15 te dc!tcrdarhkta top
laıw.cak koml.syanıı getmclcrt ve fazla izahat 
almak lııtlyenlcrln dcrterdnrlık mili! emltık 
mUdürlUll;Une mürncaalları. 

.<7000) 1G963 

Oda tadilatı 
Ankara Vallllf:lndcn: 
f\Iaarlt Vektı.ktı binası dahlllnde , ekli ve 

mllste111r odalarında yapılacak tadllAt lıl 
9. 10. 941 Perel'mbe gUnU saat on beste narıa 
k ıınlsyonunda ihalesi )'apılmak üzere acık 
ckslltmc>e konulmustur. 

Keılt bedeli 0270 lira 98 kunıs muvakkat 
tnnlnatı 6!Y.S lira 32 kurustur. 

tı;teklllrrln muvakkat teminat mektup ve
)'!\ makbuzu narıa mlldl.lrlUitllnden alacaklan 
tcnnl vesikası ve ticaret odası vcıılkas!)·le 
birlikte sözü ııeccn ııOn ve saatte komisyona 
ıt.!lmelerl. 

nuna alt keşif ve eartnomeyl her ı.rOn na
fıa mUdOrlUiillnde glJreblllrler. 

(7008) 

Eşya satışı 
Diyanet hicri neısllC:lndcn: 
Aleni arttırma ile müstamel dcmlrbae t'S• 

)a ve lcuzım ııntılacaıtından taliplerin 1.10. 
on caıııamba ııUnü ııaat 14 t.e Sanay! caddesi 
Çıniıllı apartmanında diyanet lılerı relsllll;l 
önündeki meydanda hazır bulunmalan llAn 
otun ur. (6700) 16724 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARlHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

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

4 Adet 1000 Liralık 
4 ,, 500 ,, 
4 ti 250 ,, 

40 ,, 100 ,, 
100 ,, 50 " 
120 ,, 40 ,, 
160 " 20 ,, 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
,, 

,, 
,, 

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

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

= ' : ÇİMENTO FİYATLARI~ = ~ = ::: : Belediye Reisliğinden : ::: ::: ------
İk t1sat Vekaletinin tebliği esasına göre yeniden tcsbit edilen çiı

mento fiyatları aşağıda gösterilmiş.tir. 

Sayın halka ilan olunur. 

::: ::: ::: ::: ::: 
: T onu (50 kiloluk) torba :ı! 
: Lr. Kr. Kuruş i = ~ 
: İstasyonda teslim satış fiyatı : i 
: P ortlant Çimentosu 36.18 l.81 ~ 

: Süper Siman çimeıntosu 39.42 1.97 ~ 
: Depoda teslim satış fiyatı: ~ 
: Portlant çimentosu 37.99 1.90 i 
: Süper Siman çimentosu 41.24 2.06 1 
: Mağa~ada teslim satış fiyatı: ~ 
_ Portlant çimentosu J.95 ~ 

E Süper Siman çimentosu -- 2.11 i 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

BANKALAR 

Yüksek mühendis ve mühendis 
alınacak 

SUmcrb:ınk Umumi lılüaUrlUil:Qnden: 

ı - lstanbulda merkezi Beykozda olmnk 
,.e drrl \'e kundura fabrikası, Dertcrdıır men
ııucat ve Blıkırköy bez tabrtkaları bakım ıs -
lerlyle tnvzır etlllmck ve ııene merke7.l nur· 
sada olmnk \'e merinos ve sunıılpck fabrika· 
!arı bakım l.alrrlyle tu\•zlt l'<lllmek üzere Jkl 
tecrübeli _lnsoat mühendisine, 

2 - KnrabUkte Türkiye demir ve cl'llk 
tııbrlkaları mücsscııcSl mcrkı•zlndc cnlt&111ak 
üzere 300 lira ücretli bir yüksek mühenutsc 
1ht1Yac vardır. 

Taliplerin lüzumlu \'esalklc birlikte An
knrada Sümerbank umumi mUdürıuiune mü· 
racaatlnn lüzumu lltın olunur. 

(6825) 16824 

~--------------·~-------___,,-
M. M. V. DENİZ LEVAZI~ 

( Dalgıçların nazarı dikkatine ) 
:M. M. V. Dcniz Merkez Satın Altı" 

Komlsyonund:ın : fi' 
l - İstanbul, Çanıı.kltalc, İmroz ve bl' 

mir llmanlnı·ı mıntakalannda buluollD ııSıl 
tık demir, zlnr.lr, ıı mandırn ve c~ıW 
mnlz ın ·nln denır.Jen cıkartma ısı e 
meye konulmuştur. ,., 

2 - Eksiltme<ıl 26-9-1041 tnrıhine te 
dilf eden cuma gUnll snnt 11 dedir. ..tıtl 

S - ı.~ennt evsaf ve ııartnamcsıne r • 
deııizdcn çıkartılıp tesellUme amade_~o' 
lın:ıc:ık olan malzemenin beher 1<1100-

(6) altı lmnış fiyat tahmin edilmtşıt~· il' 
4 - nu lıc alt eortnomeslnl alın~ ,J 

tiyenll'rln her gl\n vc eksiltmeye ~ ,ı. 
lstıycnl<'rin de belll glln ve saatte ~· ~ 
V. blnnsındn mUtcşckkil komlsyonu1116" 
mllrncnntıarı. (1 5S) l 

.,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
111 
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§ Dinamo ve saire ahnacak ~ 
= 1 : Mersin Liman lıleri inhisarı Türk A nonim Şirketi Umum Mii· j 
_ dürlüğünden: 1 

§ Şirketimiz cer vasıtaları için mazotla çal ı§ır motörlü Dina mo, il 
: tevzi tablosu ile kompile proje ktör satın alınacaktır. H angi tar ih• 
E le yapılacağı bila hare ilan edilecek eksiltmeye i~tirak etmek isti· 
== ı· 1 . o 1941 'h' k 1 yen ta ıp erın 17-1 tarı ıne kadar bu husu staki te klif m e • 

tuplarını tir!ket umumi müdürlüğüne gönd ermeleri r ica olunur• z 
- 4439 , 
:: ... 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ı - 3500 adet yUz ha~ıusu pazarlıkla 1& • 

tın alınacaktır. Muhnmmen b deli 2275 lira 
o ap J<att tem nat mlktorı 341 lira 23 kurus
t ur. Paıarııtı 29. 9. 941 pazartesi günü saat 
11 1!1 te AnkaradB hava ıatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her ııün ko
m l3>onda ııürUleblllr. lateklllertn ihale saa· 

Umum mudOrlUk kUtUpaneal ıcın, TUrklye
dc timdi.Ye kadar lntısar eden ve nesrlyatını 
tatil etmls olan aııor ııazete ve mecmualan • 
nın kolleksbonlan satın alınacaktır. 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7235 
İmtiyaz Sahibi ,!----------------·----------------------..-.. YENİ Sinemada Sus Sinemasında SOMER SinemasındO 

111ııı'le komisyonda bulunmaları. 

(7012) 16966 

satmak UycnJtorln bir mektupla ncırtyat 
ve propaganda mQdürlUtUmUzo mUrııeaatla. 
n. (6938) 16866 

~111111111111111111111111111 111< _ Orta • Lise 111111111111111111111111111~ 
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§ ~:;~ı~ İSTİKLAL LİSESİ ~~ek ~ - -- -- -:E Talebe kaydı için hergün müracaat e dilebilir : 
E Şehzadeba11, Telefon : 22534 6257 E 
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İıkender Artuıt 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri .Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müeaseıe Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ıoncıerııen aer nevı ya. 
&ılar, ııearedllJln edllmuın serı v• 
rumeı ve ııtaYl>Oluaundan doluı b.lc 

btr me9Ull:reı ıtabul oıunmu. 

Bugün bu gece • 
Saat: lG.30 ve 21 aeanslıınndıı 

:t.ılLYONLAR REVlJSO 
Baı rolde: 

Alice Faye - Georıcs Murı;ıhy 

Saat 14 80 • ıs.30 ıcanslannda 
A N A K ALBİ 

Bae rolde: Francolae Rozay 
Saat: 12.15 te ucuz halk matinesi 

Hamamllnll Acııc Hava. Stnemuı 
BtR ADAM KAYBOLDU 

Duıiln bu ııece 

Saat: 16.80 ve 21 aeanetannda 

KOYJ.EIHN ŞAHK!SI 

nııs rolde: 1mr•erıo Argentlna 
Saat: 14.30 ve 18.30 ıearuılarında 

PRENSLERiN GECET.ERl 

Baı rolde: Katede Nııııy • Jean Murat 

Cebecl Yenldot a n Stnemuı 

lliDIN lHMAL EDtı:.ıNCE 

DUi:Un bu ~ece 

Türk'Un cbtcll kahramanlık dcstnıt1 

CANAKKALE GEClLMEZ 

Türkce ıözlU 

hımctpaan Sakarya Slncmllll 

HUC"OM 

Tllrkce sözlü 


