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25 milyon liralık 

Yeni tasarruf bonoları 
bugünden itibaren 

- . . . ;. . ·~ ~ ,•· ... __ , {/- :: ,... . . . 

sahşa (ıkartlacakllr 
- • '. • ..... - • - ,. ... - •• ~ ~ • • 1' ' - : 

Bu bonoların da evelkiler gibi kısa 
bir zamanda satılacağı şüphesizdir 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşıl.aınak üzere evelce sa

tılanlara ilave olarak 25 milyon liralık daha tasarruf bonosu çıkarılması 
hakkındaki kanun Jayiıhası bugün Resmi Gazete ile ilan olunac:k:ır. . . 

Bu suretle 25 mrnyon liralık tasarruf bonosu çıkarma sal.~~~y~~:nı s.o 
milyon liraya ibtağ eden kanun laylihası bugünden itibaren yururluge gı
recek ve yeni bonoların sıatışıına başlanacaktır. 

-ı 
Bundan evel çıkarılan 25 milyon 

·an 'le '7 P P P &JllOJilOC P R liralık tasarruf bonosu, iki aydan az 
bir zaman zarfında tamamiyle satıl-

(ü m hUf f eİSİ mi zle mış, ve milli müdafaa işlerimizde da-
ima hassas bulunan halkımız bu su -

yeni İran Sehinıahı 
arasında 

'Ankara; u. a.a. - Yeni İran Şehinşahı 
l-fehmet Rıza Pehlevi, tahta ci111laı1ntl Re-
1alcUmhur ismet tnönU'ye bir telgrafla lb

retle cümhuriyet ma~iyesine de tam 
(Sonu J üncü sayfada) 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

~Ağ ctmışler ve ReisicUmhurumuz verdik· Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Sa.y
leri cevapta, İran m!lleti ve Şehinşah hak- dam, dün öğleden sonra C.H.P. Ge p 

kında besledikleri tyl temennileri bildir • nel Merkezine gelerek Parti Genel 

?nişlerdir. Sekreteri Dr. Fikri Tuzer tarafın ... 
P r O ...... P P P SiOIJl?. Sa? P!ll dan karşılanmış ve bir müddet Parti 

Sark seferine ve 
bir sulh teklifine 
dair neşriyat 

Falih Rıfkı ATAY 

, lngiliz ve amerikan gazetelerin· 
~~ §ark seferinin akıbetine dair en-

l§eler gittikçe artıyor. Herhalde 
«e~en bütün havadisler şunu ispat 
edıyor ki Rusya artık, sadece kendi 
~a.ynaklnrına istinat ederek alman 
a.o.rruzunu durduramaz. Çünkü Kı

ııtordu motörlü vasıtaları ile silnhla· 
l"ı~d~n mühim bir kısmını kaybet
tnıştır; bu vasıta ve silahları imal 
jden başlıca harp sanayii de alman-
a.rın elinde bulunmaktadır. Viladi

"0stok ve Benderşah'tan Rusya'ya 
~ank, lop ve her türlü malzeme gön· 

ermek lazımdır. Bu şartlar içinde, 
~e~afe, Almanya aleyhine olduğu 
f1hı, Rusya aleyhine de bir amil O· 

trak ortaya çıkıyor. Fakat alman· 
.:r Kafkasyn'ya inerek, rus dona.n-

asını Karadeniz'den cekilmeğe ve
Ya Karadeniz'de ke~dini batır -
:1•ia mecbur edebilirlerse, bir 
d~~aftan lran yolunu keserek 
ı• 

1
1!er taraftan deniz nakliyatından 

ıtıfad b .. b .. ·· de~· .e ederek, vaziyeti us utun 

l işleriyle me~gul olmuşlardır. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti dün mutat haftalık top
lantısını yapmış, Parti'yi alakadar 
eden mevzular üzerinde müzakere -
]erde bulunmuştur. 
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ADiMi% . ANCIMl'.ZDls=l 

Fin kıtaları bir gölü nakliye ıan dallariyle geçmeğe hazırlanırken 

· BERLİ N'E GÖRE 
• "• + ••ıAAı... • 

~iyef'in şarkında I 

1 M H A 
hareketine ~: 
devam edildi 

Leningrat'ta 

almanlar yeni bazı 

istihkamlar aldllar 
[Dilnldi almım resmi tebliilne naa.ran 
Kiyef'in earkında. rliin de rutı blrUkleri 
imha. eclilıniııtir. Rmı kuyetle-rlnin seri 
kalan kumıı ilti cep i~inde tııkıstırılmısttr. 
Bu kU\·etınin ıle lıir iki güne kadar lnt-
huı lwklenmektedir.] 

*** 
Berlln, 21 a.a. - D.N.B. ajan ınıh askerl 

kaynaklardan öğrendiğine göre alman kı
talarının Lenlngrat önilndekl hareketleri 
2~ eyllilde de muva!fakıyt'tle devam etmiş
tir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Sovyetler Birliğinin Londra 
Büyük Elçisi B. Maisky 

Müttefikler konferansmda 

Sovyetler Birliği 
ve diğer müttefikler 

Ruzvell - Cör'il 
deklarasyonuna 
iıtirak ettiler 

1 MOSKOVA'Y A GÖRE 
............ _., ... 
4 Rus ordusunun 

i M H A 
edildiği haberi 
asılsızdır 

1000 Km. üzerinde 

alman kllaları 

müdafaa halinde 
Londra, 24 a.a. - Rus)·ıı'rta muharebeler, 

Rus - Alınan cephesinin büttin l>oyunra de • 
vam etmektedir. Lentnırrat, ılddetle muka -
vemet etmektedir. :'.ltar03al Tlmoı:cnko'nun or
dusu, Smolensk bolgcslndc yeni llcrlcmclcl' 
yapını~ı.ı.r. 

Almanlann Klyer ıehrlnl nasıl bir halde 
bulınuı olduklarına dair tatsllAt ırelmekte -
dlr. Alman haberlerine ırôre, ru~lur ceklline • 
den eve! erhrln tahrip edilmesi için usul dal
reslnıle teeklllt )l\pmışlardır. Tren yolu ve 
kt\priller tahrlı> erlllmletlr. Şchlrdekl late mnd· 
deleri ve malzeme beraber gotUrU!mUı veya 
tahrip edi1mla ve yakılmıştır. • 

Alman latlhkrı.tn kıtaları, manialar ve kari\ 

Bugn ikinci sayfada 

Günün meseleleri 
Yazan : Hüseyin SAMI 

·Alman -Amerikan 
münasebetleri 

gillik~e tenalaııyor 

Amerika 
ticaret gemilerini 
silahlandıracak 

B. Ruzveft 
bitarofhk kanununun 

ilga veya tôdilini istiyor 

Amerika Cümhurreiai 
B. Ruzvelt 

Londra, 24 a.a. - Müttefikler meellı;I bu· 
gün tn&lllz Hariciye Nazırı Mr. Eden'ln r1 • 
yasetl altında ikinci toplantııını yapmııhr. 

torplllcırJ;·ıe dolu olan yolu tamir eLmek ıcın Vaşingt011, 24 a.a. - United Press bildi • 
zorluk tekmlslerıllr. riyor: M. Ruzvelt dün demiştır kiı 

Almanların, Kı~·ef'te 300.000 esir alınmıs 
Müttefik mlllctler mUmeastııcrl etra!lı bir olıluıtunu haber \ermelerine rağmen, Mııreıal 

tctklkll'n sonra Atlantlk deklArasyonu hak • Budll'nnt'nln kıtaııırı olddetlc mukavemet et· 
[Sonu 5 inci .sayfada] ml)e devam etmektedir. Mareeaı Budlennl, 

İngiliz ordusu 
Ortaşark'ta 

f aaliyele ge~mek 
i'in hazırlanıyor 

Harkov'un ve Donetz havzasının mlidataası l· 
cin kuvetıeı·tnl tahsil etmektedir. Bu sabahki 
sazetelerde nesredllen bir aürU yazılar, rus 

[Sonu 5 incı .sayfada] 

Fener yangmından sonra 

Açıkta kalanlar 
tamamen 

yerleştirildi 

"- Birleşik Amerika ticaret iCmilcrinl 

ııiHihlandırmıya hazırlanıyor. Ya bitaraflık 
kanununu ıkaldırmak yahut da bu kanunu 
değiştirmek suretiyle bir karar almasını 

parlamentodan istiyeceğim. Eve' :nezkllr 
kanunu biısbütün kaldırmaktansa tedrici o
larak değiştirmesini istemiye karar ver .. 
dim." 

Bu beyanat, siyasi Amerika mahfillerin
de büyük bir alaka ile kar~lanmıştır. B11 
mahfillerde kaydedildiğine gcire, bug!inkll 
vaziyet trpkı 1917 deki vaziyet gibidir. 

Esasen M. Ruzvelt de Amerika ticar~ 

ıemilerinin silahlandırılmasından bahse ,. 
derken Anıerika'nm 1917 de harbe girnıo .. 

[Sonu 5 incı sayfada] 

d l!'ıştırmeğe muvaffak olacaklar
ı/j._ Bu ihtimali. bu kış için olmasa 
i 1

• e, gelecek bahar ve yaz ayları 
ı.•rı hesaba katmak doğru olur. 
c kglo.Saksonlar, bu tehlikeyi ant:k .Kızılordu'yu esaslı bir surette 

Aldığı yaralara rağmen üssüne clönmeğe muvaffak 
alman tayyaresi 

olan bir GI. Wavell 
Ortaşark ve Londra'da 

Muhtaçlara iaşe ve 

iskôn bedeli verilecek 
İspanya' dan gelecek bir 
alman hücumuna karıı 
Cebelüttank'ta 

A1Ye etmekle önliyeceklerdir. 
l'l{ hglo-Snkson matbuatında, eğer 
llib ~ukavemeti ortadan kalkarsa, 
ttı aı :l:aferi elde etmek imkanı kal
ecİfıaca~ı. ':eya bu gaayenin elde 
<:e ~ .trıesı ıçın çok uzun zaman geçe· 
haf 1' "e bütün dünyanın bitkin bir 
Çık e geleceği tarzında mütalealar 
Sa.k;or. Halbuki geçen sen-: Angl<;>
So ontarm zafer hesabı içınde bır 
tı.ı "i;tler-Alrnan harbi ihtimali yok
tÜ atta Sovyetler Birliğinin bir 
ttıa'"'.. alnıanlarla iş.birliği yap -

·· ıra ·- b k l b"l - · du"' 11.ıni.iı ... ec .ur a a ı ecegı _ A : 

Yer ·(ekte ıdi. Rusya'nın rna glubı· 
fer

1 .! e Anglo-Saksonlarda kati za
bebikidinin zafa uğramasının se
dii§e olayca izah edilemez. Rusya 
k,._ h~se, Alrnanya'nın karşısına baş· 
k ır d ·· Ün 

0 
or u daha çıkarma~ ?'u~ -

ffill~et '11 1Yacağı hakkındakı mgıhz 
bir 0 ~erinin fikri, bundan yabancı 
le d:~ l.I nı8.nası kastedHmek şartiy
te.. · grudur. Ondan sonra hakika· ·• ın ·r 
l\ı~ k gı •zler ve amerikalı1ar, yal-
btech en_di ordularına iııtinat etmek 
bta.:ı ~1t1Yetinde kalacaklardır. Al· 
t... ı eı-1 •• 
.. ,a •i.h eyı§ı, bu ordulara çarpı§· 
'eıı h aları temi edecektir. Esa
~evc:t sahalardan biri Afrika'da a.. tur. 

'4 llı-
Utalealar revaç bulduğu sr-

( Sonu 3 üncü sayfada ). 

Hür Fransız 
ordusu yüzbin 
kişiyi buldu 

Ayr1ca lalim görmüş 1000 
tayyare pilotu yetiılirildi 

Hür fransızlar yeni bir 
milli komite kurdular 

Londra; 24. a.a. - Dün hUr Fransız ku
vetıerine nıensup bir subay, htir Fransız 
ordusu mevcudunun tamamiyle teçhiz e
dilmiş ylizbin askerle, yetişmiş veya talim 
ır;örnıekte olan 1000 pilota baliğ olduğunu 
beyan etmiştir. Diğer taraftan Fransız 
harp gemileri Atlantik'te işlemekte olan 
vapurlara refakat etmektedir. 

Fransa'dan ve işgal altında bulunan böl· 
gelerd!k.İ temerküz kamplarından hergUrı 

( Sonu 3 iJacQ aayj ada J 

Bulgaristan 
tecavüz emeli 

beslemiyor 

Harp hali veya fevkalade 
ahval ilan edildiği yalan 

Bulgaristan dahiliye 

temaslar yaph ve sonra Felaketzedelere elbise, 

Tiflis' e gitti 
Londra, 24 a.n. - Sabah ı:nzetclcrl General 

lSJr Arc-hlbald Wnvell' n ortıısnrkta bir yerılcı 
General sır cıaude Auchlnl ck'le alırlUıtat:UnU 
bllıllrmektedlr. 

Dally Tclcgraph anzetcstne göre, lkl ku • 

(Sonu J üncii sayfada) 

çamaşır battaniye ve 

sıcak yemek verildi 
Kızıla)' umumi merkezinden aldığımız 

mnlumnıa nazaran 1stanbul'ıia Ff'ncr'de cı· 
knn bilytik yangında 91 e\ in yanması ile a
cıkta kalan 476 \'atan<lnş tamamfyle iskan 

, edilmiş bulunmaktadır. Kızılny Fatih &ubesl 
fc)[ıketz<'delerle derhal alakadar olarak Da
rU ~"fnkn mutfağınıln sıcak yemek yaptır
mış \'e 377 nilfus hu sureti~ iaşe edilnıistir. 
Yangın haberi Anknrn'ya ı:-ellr gelmez 

Kızılay umumi m<'rkezl f!'laketzı>cleler!' tev· 
zi edilmek üzere 1stanbul drpo.qına 500 bat
taniye 300 takım muhtelif boy clbisr, 300 
takım çamaşır göndermiştir. 

b Bunu mUteakip gene umumi merkez tn· 
nazırının eyanatı rnfınclan fol{ıketzedeler lcin 200 takım ya· 

' tak gönderllnıiştlr. 
Sofya, 24 a.a. - Bulgar Dahiliye Alınan mal<ımntıı nazaran bu yangında 

Nazırı Grabovski, Sofya'da bulunan 47 ailr hiç bir eşyasını kurtarnınamıştır. Bu 
ecnebi gazetecileri bugün kabul ede~ all!!lerin büyük nüfus adedi 129, kilçi.lk nü-
rek, zararları izale edilmiş olan Sov- ftı11 a<ledi 48 dir. Bunlardan 5 i de yalnız 
yet sabotajcılanna dair son günler - kartındır. 
deki ifşaat hakkında beyanatta bu • Yangın felaketine uğrıyanlardan ıcabe-
lunmuştur. denlere bir aylık iaseleri ıc:n 15 ser lira kil-

. Nazır, şimdiye kadar yapılan tah - cUklere 10 ar lira ve aynca iskfi.nlar1 için de 
k~katın neticelerini bildirmiş ve tah· ' . . . . !~ar bedeli verll~J..-tlr. Kendilerine birer 
kıkata devam edilmekte olduğunu "" 1 ıJ1.t•sarJ;.'ı.u.ı ınsplız ku~ etler.ı Bwuıı1t:., Htak takımı ile yemek teVZi olunmakta-

( Sonu 3 üncü ıazladı ;. '...ıll •taelal c.ıaııat Aucbil1/fc& dı.r. 

yeni tahkimat 
bitmek üzere 

Londra; 24 a.a. - İapanya'dan gelecek 
bir alman taarruzuna karşı Cebeluttarık'uı 
müdafaasını mühim surette artıracak olan 
istihkamlar tamamlanmak iızeredir. Bu mü
dafaa hattında tanklara karşı derin hendek 
!er .de vardır. 

Kaleye karadan gelmiye teşebbıis C'iecek 
müstevliler yalnız yerdeki çok gcnı m da

faa şebckesile degil ayni zaman la be yuı 
metre Yiiksekte kayalara yerle ırı mıı 
topların aleşıle tle ·arşılaşacaklardır. 

c b !" e e uttarık, gece ve gundiıı ıaarruzlan-
na karşı hazırlanan bir kaleden ba bir 
ı;eydir. Cebeliıttarık lin aıııııda kııvetli bir 

filo da bulunmaktadır. Bu filo Akde:ıi:z 
hakimiyetini muhafaza eylem,.• tr. mı'ıve • 

re müthi~ darbeler indırm•kte ve r-e .,ı ka
filelerinin geçmesi:ıi te:nın eylem•"°tedir. 
Bundan baş.ka bazıları arr:.erikan iır.:ılatın 
dan olan muazza:n de:liz tayyarel•rı At· 
lantik ve Akd~nizde çok genie sahalan 
müte."?ladiyen nezaret altında bulundurmaC. 
tadır. 
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Gf n 1n rr.esef elcri • 

• • e erımız boşa gitmez .. 
Hü•eyin SAMI 

Urta Mebusu 

Mecıuliyetini idrak edip içtimai" te-ı Bütlin bu yardımlara rağmen toptan
sa'.lüt hi'isiyle hareket eden bir itha- cı • ithalatçı ihtikar yapıyor mu? 
Jatçı,. mi~li itimada lfiy~k olmı!~ a~-ı Memleketimizde ası~la~.dan~eri. te
detmış hır topt~cı, cmın olabılır kı, essüs etmiş bulunan bır tevzı cıha

eme deri boşa gıtmcz. zı" vardır. Onun kendisine göre bir 
Milli müdafaamızın ve halkımızın ananesi ve ahl'akı vardır. İtiraf etme

en esaslı ihtiyaç maddelerini ithal et- lidir ki onun nazarında "kazanç" di
miye muvaffak olan bir tüccar mem- rayetin de, faziletin de insanlığın da 
lekete yapmış olduğu bu değerli hiz- biricik miyarıdır. 
metten dolayı gerçekten övünebilir. Bu kötü ananeye, bu s.akim göre -

İthalatçının makul karını, insaflı neğe hata kapılanlar bulunabilir. 
kcızancını kıskanmak dünya tica - Toptancı - ithallitçı eğer ihtiklir 
retinin bugünkü zorluklarım görüp kastiyle hareket ebniyorsa getirdiği 
ıEezebilenlerin aklından geçmez. Bu mali değer fiyat ve peşin para ile 
kar payını başarılmış faydalı bir hiz- devlete toptan sattığından dolayı 
met kanıılıwı addederler. müteessir değil bilakis memnun ol -

Ü tclil: bu gibilerine karşı manevi malıdır. 
al ka ve saygı göstermeyi de vazife Fakat, bu münasebetle şurasını da 
bilirler. derhal söyliyelim ki bi.z ticaret ofi -

İkinci cihan harbinin iiçiincü yılı- sinin, tüccarın getirtmekte zorluk 
na ba5tığımızı unutmıyalım. Öbiir çektiği malları bizzat sipariş edip 
harbin meşum 1917 yılım hatırlıya - memlekete ithal etmesini temenni 
cak kadar yaşlı ve tecrübeli olanlar ediyoruz. Ve bu temennimizi harbin 
bunun derin manasını daha iyi kav - ilk günlerindenberi tekrarlıyoruz. 
rarlar. Elbette ki böyle bir kasırga - "Mal getirtmek fırsatı" harp için
nın Türkiye üzerinde de menfi tesir- de sık sık zuhur etmez. Fırsat ufuk
leri olacaktı. Hiç şüphe yok ki, itha- ta belirir belirmez vakit kaybetme -
lat eşyası bugün memleketin. ihtiyaç- melidir. Döviz elde etmek için sıra 
Iarına cevap verebilecek hacim ve 'beklemek talimatname icabı olabilir. 
mahiyette değildir. İthal maddeleri - Fakat ithaHit yapabilmek için gözü
nin menşelerinde de maliyetleri nis- 'ken fırsat maatteessüf sıra beklemez. 
betsiz derecede yükselmiş bulunu - Hükümet bugün ithalat yaptığımız 
yor. Harp, her türlü istihsal vasıta - tek limanın tesisatını kuvetlendir -
sını kendi hizmetine almıştır. Bir ço- mek için çalışıyor. Hatibin ne kadar 
ğunu da yakıp yıkmıştır. Deniz nak - sUreceği belli olmadığına göre bu 
liyatı felce uğramış, beynelmilel na- uzgören tedbirin faydalarını daima 
:kil ücretleri alabildiğine artmıştır. müşahede edeceğimize emin olalım. 
Sigorta primleri ise denizleri, gökle- Gayemiz, mim müdafaanın, halkın 
ri !aran tehlikenin azameti ile mu - esaslı ihtiyaçlarını karşıltyacak mal
vazi olarak dev adımlariyle büyli - tarı her fırsattan istifade ederek 
mektedir. memlekete sokmaktır. Bu milli vazi-

Her memleket kendi derdine dliş- fenin ifası sırasın.da hüki.imet ve 
müş, "dünya pazarı" diye yadedilen tüccar elele vererek çalışmalıdır. 
mefhum artık bir hayal ve muhal Bizim bildiğimiz manada tüccarlık, 
11embolü olmuştur. İki yıldır uzanıp içtimai mevkii olan bir meslektir. 
giden felaketler silsilesine ve onla - Yoksa umumun sefaletine karşı ka
rın inikaslarına nasıl bakim olabili- yıtsız kalarak korknç bir h oclkGm -
riz? Fiyatları daha malın menşeinde Jıkla dönen bir i'güzarlık dolabı de
yükselten bu fimillere nasıl olur da ğildir! J 
möz geçirebiliriz? Yukarda saydığı -
mız unsurları kendi irademize ram 
edebilmek mümkün mildür? 

Bu harpten cvel de Türkiye'de ha
yat pahalı idi. "Yurdumuzu en kısa 
bir zamanda iktısadi bakımdan dün -
yanın ileri milletleri seviyesine, yal
nız kendi mali kaynaklarımıza gü -
venerek, yükseltmek" şıarı bize ağır 
vazifeler yüklemişti. 

Emniyetsizlik ummanı içinde "si
'lfiltlanmak" mecburiyeti jse bu yükü 
'her halde hafifletecek mahiyette bir 
rol oynamamıştır. Gümrük resmi ve 
ıgiimrülcte alınan diğer vergilerimiz 
dşte bu milli icaplara göre ayadan -
rnıştır. 

Görülüyor ki gümrük kapısından 
çıkan bir malın o andaki maliyet fi
yatından "ithalatçı" mesut tutulamaz. 
Yeter ki o ondaki "maliyet fiyatı" 
hakikate uygun olsun. Menşe şeha -
detnamelerinde her hangi bir muva
ızaa korkusu ve izi bulunmasın .. 

Gümrükten çıkan mal rnüstehlike 
ıgelinciye kadar nasıl bir seyir takip 
-ediyor? Bazı ithalat eşyası var ki 
- Histik, çivi, benzin, petrol, pamuk-
Ju mensucat gibi - bunlar üzerinde 
d"vlet h kimdir. 

Açık T eıekkür 
Senelerdenberi çektiğim mide ra -

hatsızlığından Cebeci Askeri Tababet 
tatbikat okulunda yapılan muvaffa -
kıyetli bir ameliyatla kurtuldum. Bu 
münaııebetlc rleğerli ve yJks,.ı. mü -
essesenin başta başhekimi Profesör 
N~yazi İsmet Gözcü'yc, ameliyatımı 
büyük bir hazakatle başaran kıymetli 
Profesör operatör Ahmet !':3'l'lil So
kullu'ya, ameliyatım emasında yakın 
ve lutufkar ihtimam ve aılakasını ek
sik etmiyen değerli profesör Murat 
Cankat'a eıı derin minnet ve şükran
larımın alenen ibtağım borç bilir ve 
sayın profesörlerin genç asistanlan 
Necmi Abanoğlu, Cemal User, Tarık 
Berkan ile diğer asistan arkadaşları
na, ameliyattan evci lüzumlu muaye
neleri ifa eden değerli profesör İr -
fan Titiz ve B. Efdal'e ve şefkat
li ihtimamlarını gördüğüm başhem -
şire ve hemşirelere teş_ekkür ederim. 

Nafıa Vekfileti 1irketler reisi 
Emin İplikçi 

Açık Teşekkür 

Geçirdiğim mide ameliyatı dola -
yısiyle beni hastanede bizzat ziyaret 
etmek suretiyle veya telgraf, telefon
la arayıp hatır soran kıymetli d ost 
ve arkadaşlarıma bu yakın ve can
dan alfıka ve ~cfkatlerinden dolayı 
içten gelen minnet ve şükran hisle -
rımın arz ve ihlfiğına kıymetli 
gazetenizin delaletini rica ederim. 

Nafıa Vekaleti Şirketler reisi 
Emin İplikçıi 

ULUS 
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i GÜNÜN GÖLGESİ E 

"'···································" 
Erzurum ve 

Erzincan 
Doğunun iki güzel beldesine Hü -

kümet, 3 milyon lira borç veriyor. 
Erzurum ve Erzincan belediyeleri, 
bu para ile şehirlerini genişletip gü
zelleştirecek !erdir. 

Erzurum, Anadolunun doğusunda 
yükselen bir kale olarak hafızamız -

Ankara Hukuk 

Fakültesi imtihan 
günleri geri bıraklldı 

İmtihanlara 6 Birinci 

Teşrinde başlanacak 

fjyat mürakabe 
ve iaıe ıeıekkülleri 
beraber ~ahıacak 

Vekôlct alôkodarlara 

bir tamim gönderdi 
da canlanır. Hiç görmemiş olanlar, Mnarlf \'ektıleli, Anknrn Hukuk PnkUI- T carrl Vck(ılc>tl iaşe \e !bat murakabe 
adına bile bir sıla kokusu sinmiş olan test talebesi tarafından, kamp clolayısj>·lr. l<'ŞC'kklillc>rınln mUştereken calışmaları hıık-

. · ikmal lmtlhanlarınn h:ızırlanııbllnıı•lerl lı;ln kında nl(lkııı'larlnra hlr tAmlm gllndPrmlşilr. 
bu şehri, fırtınalara göğüs vermış hır lkmnl imtihanı gilnlı>rlnln blrnz dalın geri Bundan maksat lhllklırın önUnU l'n cezri 
burç, bir serhat burcu olarak tasav- .. 1 alınması lırıkkındnkl yapılım mUracanlı mu- INlblrlerle> almak, ılnhıı mllspl't ve fn~·ua ı 
vur ederler. d .. hlk xörmOs ve ikmal lmUhnnlnrının tarihi- ncticelrr temin etmektir. Ttımlm e czcıım-

Erzurum <lüşman görmüş, işgal al- nl değiştirmiştir. le şö)le d nllmektedir: 
tında kalmış, zulüm ve esaret zehiri- nu karara giire ikinci ve Uı:Uncil ııınıfla· Ankarn, lstnnbul \e İzmiı'dekl fiynt mu-
ni tatmıştır. Gene bu Erzurum, kadı- nn imtihanı hlrfncltesrlnln altısı.nd11 başlıya rnkobc> bilrolnrı buraln:d:ı tPşkıl Pdilmlş bu· 
nı, çoluğu çocuğiyle kükremesini bil- caktır. Birinci sınırın lıntihnnı ela ay111 ııl- lunnn ıauf! mUdilı·ltiklorlM lıalilnnmıstır. 
miş, düşmanı kovmuş dadaş kant tısındıın onuna tehir edllm15tir. Anknra'da lnşe mUd!lr mu11vlnl ll)'nt zaman-
akı tmış ve kurtuluşun saadetini tat- Du ayın birinden ltlbarl'n fakültede hu- 1 dn fiyat murakabe bUro u ı~ıerlnl de yapıı-
mıştır. kuka hıızırln~·ıcı dersleri' dP başlanacak- ('aktır. lstanbul'cla iaşe mlldür mua\lnlerln-

Ya mazlum ve günahsız Erzincan... tır. Bu dersleri nı:mııktıın maksat hukuk dPn biri ı tanbul fiyat murakabesi islerini 

E ık . l k t d t akla 1 tahslllne bnşlıyııcak geııı;lc>rl lınzırlıınınktnn ynııncak, diğeri de iaşe l~lerlnl ted\·lr ede-
ve ı yı ın ış or asın a, opr n ı ı k h t l k cPktlr. tzmlr'dn ha'Pn mf'\'CUt olan firnt 

b
. l - 40 b" d lb3rettir. rrs rrP g rın!' · ser PS o aca , ,c 
ır 0 an ve topraga ın vatan aş müdavim talebC'dt n başkıı hıırlı:ı.-•n de is- murakabe bürosu &cfi dokrudan doğruya lz-

gömen Erzincan, haştan başa yen i - ıır clP etmek lstbe>nlrr hu deulerl taklıı mir ıııeP ınUdUrUnUn ıımrlndr. rı~·nt muu
den kurulacaktır. Hem öylesine ya - ed~bilecek!l'rdlr. knht• işlerini ted\•lr c>derı-k \'l' burada mü
P!lac~ktır k~, bu iı;ı~r. l~rzincan fe - on yedı giln slirecck olan lıu hnzııln~ ıı·ı 

1 

ıtrır nıua\'inl dc nıilııhnsırnn ln~ı> işleriyle 
laketı yarasıyle hala daglı bulunan clerslerln mc>vzuunu \'C' kiml<'r tar:ıfındnn nu· ,uı olaenk1ır. 
milletimizin tahiatla l>oy ölçüşmesi - \"Cl'llece"lrıl tıırllıll'riyl<' lırrııhc>r )"nr.ıyoruz: Ht•r n~ vlliı)Ptte de ı;erPk iaşe, ı;creks<' 
nin ifadesi olacaktır. l-10·1041 ~arşaınbn R<;at ArsehUk: Hukuk fiyııt ınmaknlı,,slnC' nlt olmak üz<'re Y!1ty!'t-

- Sen yık, biz yapacağız. Ve biz NPdir? IC' ,·cya ıti":er d"valr "" mUess0 satla rer!'yırn 
1 b 1 ğ '.!·10-l!J ıı ıu•rşc>nıhr, Erl.Jlrı:il: lı;l inıııi. Hn- <'llı•c•ı•k o1an mııhabernt ln5P nılirlürll tnrn-ga e e ça aca ız. 

B .. ""k 'P.ır 1" • 1 d yatta Hukukun Me,·kil. !ınrlan idnre erlllC'cPktlr. 
uyu mec uıın top antısın a, 3-10-1941 c·ııma, 'l'ııh in B<'kir Baltn: p,..,._ n• •pr 'lıtı\etlerıle tcşkll e1ilmls olan 

Erzurum ve Erzincan belediye - IPt ,.P Amnıc> Jı,r.metllrl. 'n,I' he~etlerlnln bilumum hüro işleri ti-
lerine verilen borcun kanunu ge - G-10-1941 ı1n1.artesı. Nihat Erım: Hukukun )nt murnkcıbe bUroları tarafındnn gorülc
çerken bu iki viHiyetin birer mebusu. J~nynııklnn. rrktır. Bu vıltır<'th•rP tn~ln rdllen fi)at mu
hemşerilerinin Milli Şef'e, Ilüküme- 7-10-1941 ı;nlı, Dülı>nt Es<'n: Hukukun ln- mkabl' ~crı. kontrolörU \c>ya menıuru, tlynt 
te ve Meclise minnet ve şiikranlarını klşafı Tarihi. ınurııkabe hilrosunun şc>fli['inl )"apncaktır. 
bildirdiler. 8-10·1941 ı:arşnnılı:ı, Mnhmut Kolol'lu: H:- \'ııiwrt!C'rdckl murnlmbe ve lnşe i,lf'rinln 

Fakat bu duygularını hiç bir mü- tısnt Nedir? hn<'nıinP giire valiler mıılyetlerincl<'kl me-
messil, kendileri kadar samimi ifade !l·lO·l!Hl P•'rıı('ııılH', Esnt Arsı hlik: Hukuk murlnıııırl. ıı llıtıyaı: ııl~hC'tlC'rlncl" hu hliro· 
edemez. Fellikctin üçüncü giinünde, Nedir? l:ırın k:ıılrolnrını tnkvlye ederPkll'rılir. 
Erzincan harahcsini dola5an İnönii - 10-10·1!!41 ı'umn, Erlşlrgil: İ<:tlmnl hııyııt-

tn ı Iukukun .r.ı .. \·kll. 
nün göğsilne bir erzincanlı ananın 13-10·1941 paznr, Tahsin Bekir Balta: İlmi 
nasıl kapanclıg·ını ve o göğüste nasıl 

ı;alışııın metot lnrı. Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
hıçkırdığını kim, nasıl anlatabilir? 14-10-1911 ıınmrtc> ı, N.hnt Erim: Jluku· 
Şahidi bulunduğum bu manzara, 
bende, yalnız Erzincan'ın değil, maz
lum Anadolunun Şef'e şükranını ifa
de eden en kuvetli intıba olarak ya
şıyor. O Anadohı devlet şefkatinden 
mahrum geçen asırlarının ısttrabını, 
daha yeni yeni dindirmektedir. 

Yeni kuracağımız Erzurum ve Er
zincan, cümhuriyet kuruculuğuna do
ğuda iki yeni abide dikecektir. D o
ğu serhaddimizin Erzurum'u ve onun 
ak ve kara günlerinin vefalı dostu 
Eizincan'ı, bir mebusumuzun ela dün 
temas ettiği gibi. bu yardun işinde 
gene yan yana göriiyorıııo:. 

Kara günler sona erdi, bahtınıı 

açık olsun vefalı c1ostlar 1 
Kemal Zeki Gencoıman 

kun Kn)•naklnrı. 

15·10-1941 snlı, BUlPnt Esrn: Hukukun 1n
klşııf Tarihi. 

ır.-ıo:rnıı •:nrş:ııııhn, Mııhmııl Kolnğlıı: 1k-
ıısat Nedir? 

17-10·1941 pnı;embe, Tııhsln Bl'kir Baltn: 
Jlml catısma ml'totlnrı. 

(ocuklanna 

yaptırmak 

kızıl aşısı 

istiyenlere 

Sarıkz.mıs Selimiye nahiye ve köy
leri (659,42} lira teberru ve (95.70) 
lira fıza aidatt, Karakurt nahiyesi ve 
köyleri (294,55) lira teberru, Kara -
urğıı.n nahiye~i (i3,80) lira aza aid:ı
tı l:i 1123 lira 55 kuruş Hava Kuru -
muna teberruda 1.mlnnmuşlardır. 

Fıstık mübayaası başladı 
• • h 

Gaziantep. (Hususi) - Yenı ma -
A~kara Sıh.at Jlt!?dürlüğünden sul fıstık satm alınmasına ba~Janmış-
Halen Y enışehır de Merkez Hıf- K ,_ bııkluntı.... kilosu 60 

h E . .. .. d ş··k •. tır. ırmızı <Ka ... 
:zıııııı a nstıtuııun e, u ruy«ı ma - . · d 
h il · d K ı ş fk t y d kuruştur. Koopcratıflcr pıyasa a na-a C$ın e ıı:ı ay e a ur u mu- • . . .. k 

1 
· 

1 ayene merkezleriyle Çocuk Esirge- zımltk vazıfesını gorme tec ır er. 

;aek~~t:':'ü~:c~k~:ı ;;1:r:~~;uk~~~~::~ ı ANKAR-A HALKEvı· 
rında 1 yaşından 12 yaşına kadarkı \ 
çocuklara tatbik edilmekte olan kı· 

İzmir' de 
cinayet 

25 011941 

iki feci 
işlendi 

İzmir, 24 (Telefonla) - İzmir'itt 
Ovacık köyünde miithiş lir cinayet 
olmuştur. İbrahim isminde birisinin 
karısı iiç çocuk sahibi Vecihe a}rnı 
köyden 17 yaşında bir delikanlı ne 
se\•işmiş ve evlcnmiye karar vermiş· 
tir. Kadın bu çocukla birlikte koca· 
&mı boğmuştuı-. K.ıtil kndın ve fic;··~ı. 
İbrahim'in cesedini b"r eşek d11mn·t1 
~lotına sokmuş'ar ve duvarı üzeri:-ıe 
devirmişler, bu suretle maktulün hır· 
sızlık yaparken öldüğü hissini ver -
mek iste.mi~lcrdir. Katiller yakalan· 
mıştır. 

Turgutlu'daki cinayet 
Turgutlu'da da bir cinayet olrnut' 

tur. Turgutlulu Umran, bir bağ ku• 
lesinde bekçilik yapan Boldan'h lr 
.zet'i başına bir demirle vurarak öl • 
dilrmüş, sonra da yavrusunu emzir .. 
mekte olan İzzet'in karısına teca .. 
ıvüz etmiştir. 

Bir muhtekir adliyeye verildi 

İzmir, 24 (Telef?nla) - Manifatll" 
mcı Sağıroğlu Silleyman mağaza • 
ı!ıında kumaş bulundurduğu hald• 
satmadığından ihtikar suçiyle adli .. 
yeye verilmiştir. 

Yardım sevenler 

Cemiyetinin güzel 

bir teşebbüsü 
Başşehrimize yüksek tahsil yap ,. 

mıya gelen genç kızlarımızı aile 1"' 
vahırıntlan uzak-ta bakıcı ve koruyıJ# 
cu kanatları altında barındırmayı dü
şünen Yardımsevenler Cemiyeti Ge • 
nel Merkezinin bir kız talebe pans!• 
yonu açmıya karar verdiği ve yurdıııı 
tesisi haurlıklarına da başlamış ol• 
duğunu memnuniyetle haber aldık· 

C.H.P. Genel merkezinin de tett " 
sip ve müzaharetiyle Evkaf Apartı" 
manlarında kurulmaılcta olan bu yur
dun birincitcşrin ortalarına doğtlS 
Iaaliyete geçeceği ümit edilmekte • 
dir. 

Sosyal yardımda olduğu kad•' 
yurtsever tezahür ve çalışmaiarıll~ 
yakından takip ettiğimiz Yarduns.~ 
veler Cemiyetini bu güzel teşebbl.1,. 
sünden dolayı tebrik ederiz. 

Yeni ilk mektep 
muallimlerimiz 

1940 - 1941 den yılı ey!Ul devreıt\ ıcııı~ 
munlllm mcktcplcrlnln leyli talebeler1nden ııı t"I 
zun olanların tayinleri Maarif vekAletill 
ynııılrnı>n b:ı.el!lnmıstır. Şimdiye kadar ~~ 
!eri )·nıııınn yeni mualllmler1mtı lle verl14 Kongreye dôvet 

C.H.P. Misakı Milli nahiyesi Do -
ğanbey Ocağı Reisliğinden: 

Ocağımızın senelik kongresi 
25. 9. 941 tarihine tesadüf eden per -
şembe gtinü saat 19 da ve eğer o gün 
elektrik temin edilemezse 27. 9. 941 
cumartesi günü saat 15 te Ankara 
merkez kaza binasındaki salonda ya
pılacaktır. Ocağa mensup azanın gel
meleri rica olunur. 

lt•rt \ llOsetlcrı yazıyoruz : , zıl atısınm bundan böyle hcrg\in sa- 1 • 0 • • 

~=~ıi:;:i~-;~~: :a~~: i:~/:ı~:::r~r INGILIZCE KURSlARI Erzurum muallim mektebinden: nı.aıı ı:;. 
rııkclle (Knnı), Basri Cclımk (Erzurum>• ,. 
met Kıırnrtı (Kanı, Nazır Sayın (Saın•u;, 

• 
1 

MC'hmC!t Karnııslan (Aıtnı, Yasar J{aı 

1941-1942 DEVRESi ı <~~e Munlllm mektebinden: Mehmet::;. 

Etlik ocağının toplantısı 
Etlik, İncirlik, Eğlence ve Ayvalı 

Ocağı kongresi 28 eyllıl pazar günü 
saat 15 te Etlik nahiye merkeıinde 

toplanacaktır. Sayın azanın teşrifle

ri rica olunur. 

Aleni Teşekkür 
Eşimin çok güç olan doğumunda 

gösterdiği hazakat ve ihtimamla ge
rek eşimin ve gerekse kızımın haya -
tını kaıanclıran Harp Okulu nisaiye 
mütehassısı Dr. Saim Merey'e gaze
teni~ vaısıtasiyle aleni teşekkürü bir 
vectibe tellikki ederim. 

Veteriner Fakültesi doçent
lerilnden Dr. Mecit Erkol 

Ü( ıehir tenis birincilikleri 
Bölge Tenis Ajanlığından: 
3, 4, ve 5 lıirinciteşrin 1941 giinle -

t'inde Ankara'.da yapılacak olan iiç 
şehir tenis birincilikl'erinde Anka -
ra'yı temsil edece'k takımı teslıit et
mek üzere ve tecrübe mahiyet inde 
müsabakalar yapılacaktır. Bu yıl An
kara takımını temsilen müsabakala -
ra iştirak etmiş bulunan biitün tenis
çilerin 27-9-941 cumartesi günU saat 
14 ele ve 28-9-941 pazar günü Rant 9 
da 19 Mayıs stadyomu tenis sahala -
rında hazır bulunmaları tebliğ olu -
nur. 

• 
Van gölündeki seferler haftada 

ikiye indirildi 
Van, (Hususi) - Van gölü i!\let -

me idaresi vaptır seferlerini haftada 
ikiye indirmiştir. Yaz tarifesi baş -
ladıktan sonra seferler haftada üçe 
çıkarılacaktır .. 

ılcınlr (Manl~n ), Tnyfur Heklmo.ıtu cı<ır1' 

1 l d anı f'lmekte cllı, Sadık Ynrurı (C'orum), .., , Her yı nıun nznman ev 1 1 1 s brl • 
1 1 1 rl ·ı k 1 b ••ıl rlıı faa Un ıkcs r muaı tm mektebinden: a , olan ng ı 7..<'P. ı ura arı, ıı •• • 'fllr 

b 1 aktndır. Bmmn lcin Halkevl rol (Antnb·ıı l, Ahmet GllC (Seyhan), ı • 
llyete aş am . • gut Aruntııs <Antıılya), Refik Bll!le (Ani.il • 
yeni devre Jngilızce kurslllrl proğrnmını ) Jl N <Si 'I htttln çıttcl 

ı\ d yn , aııan nmıız vnsı . ., u ':fi> 
hazırlanıı~ oldıığıınıı lııı suretle al kn ıır- k (St 

1 
N 1 ö k (A ı ibrıılı 

·arıı • vnR , • ur :t en muya . ıt 

lara bildirir. . M'daı (Çorum), Muktesit Blnıtöl CT1111'\ı· 
Blly!lkler için teşkil olunan. İ ngıllzce Emtn GUnknvustu \Tuncel!), Ali KocYliı!t 'ııı 

kurslara 29 eyllll 1041 pnıo:nrte.sı g~lııll baş- >'on>. scn·et sUnnC'll (Mardin>, KAmtl f'~1,J !anacaktır. Kuralarda. Jınft~da lkı ak~nın (Slvaaı, Kerim Kayhan (Sivas), Abdıl 
Ut'rs vardır. Ve fngllu:ce öR;rl'ntnek ıııtl- Attı ıToknt). 1,ı 
yen herkes bıı kııralarn ltabul olunacak - Adıı.nn munlllm mektebinden: sııllh ~~111 
tır. . (Ankıırn). Nazım Tuncel (Niğde), H. 11 1~r l\:urslar §11 .suretle tnnzlm etlılecektlr: , Burdur). ltl'&it Ozlcm <Sc)'bnn), suııhl ) I". 

Az bilen fonetik kur11. ıu (l\luf:la) l\luhıttln Aksu (~>han>. it· :p.ı_ 
DahR iyi bilen fonetik kurs. ıı~ GUvC'nd;rcn ıMardinl Muııta.ta ali ., 
İngili-zceyi iyi bllı!lllel' lr;in aynen kıırs- (Mardin), l\Mımct Ka)'a (sıırt), soıe>111 .J 

lar olacıılttı r. Bıı)"klln <S- ~11'.l.n). Hnuc Erdll (Hata>""ıt' 
KRyıllar : Hız:ı Clirol (N!Mcı. AU Belpınar (1'll f:)' 
Bu kurslnrdan her hııngi blri~lne şah· ş, Hadi Knrcı <Kıl"$ehlrl, Ahmet Sa>'lll <rıııı' 

ııen kayıt olunacaklar, Halkevl blirosuna zıf:l, Zl'ki t'ııtUndat (EUlzıU, Hasan 1'~111~ 
milr:ıcıınt Plmeleri, <'nn ı l111t11)'l, lbrohlm Talayman cz.:ı (jlSlldf 

24 Eyllil 1041 çarşamba glinll nkşamı Mehmet Orhon <Nlitde), ve Muıtara 
11n.at 18 dl'. (Sc)h;ın) ~llfı>ell emrine vertlmtııtrdlt· 

26 F:yllll 1!l 11 cuma giiııil nkşaını saat 
18,30 dn. 

'.!i J<:yllll 19-11 cumartesi glinll alt§!lmı 
sant li de. 

İhtiyaçları ehemiyet 'Clerecelerine 
göre: sıralamıştır. "Tevzi" usulü dai
rerinde y"pılmaktodır. Eğer buna 
n"men yüz liraya teslim edilen bir 
Ht tik elden gele geçip bir gün piya -
s-da gizli olarak elaltından yedi yüz 
liraya s:ıtıldıP.ı görülürse bunun adı
na ihtih'ir değil "suyistimal'' denir. 
Tedlıiri de ona göre alınır .. Tevziini 
devletin mürakabe etmediği ithalfit 
rn'lllarına r,elince: bu S"hada mal ka
r tan yoktur tarzında kati bir hük -
~e varmak giictür ... Mal kapatanla -
rın ar~sında tüccar olanlar bulun -
du ,u p,ibi mesleği ticaret olmıyan 
par rah:plcri de olabilir. Bu malla
rın h p ine ş'lmil sıkı bir kontrol te
sis etmek itiraf edelim ki hemen he
mc."n i~k'nsızdır. Fakat halkın esas
lı ihtiJ ~farını karşılıyabilecek mad
deler üzerinde ne kadar titiz ve has
sacı davransak yerindedir, 
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K11ılay'ın ve hefediyenin 

İstanbul yafigmmdaki 

1htikfir mevzuu, dallanıp budakla
nar"k, birçok müe:seselcrimizi fir -
ıııalarımızı, ticarethanelcrimizi umu
mi i ir töhmet altında bırakıyor. Biz
ce bu mevzuda ne topyekun itham ne 
dı.- topyekun "temize çıkartma" caiz 
olm"sı gerektir. 

Devlet, icabında yalnız dövizi de -
ğil n:tkliye vasıtasını da temin edi -
yor. Menşelerinden lisans alınması
na dcl!llet ediyor. "Navicert" vesika -
sının istihsaline tavassut ediyor. 

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

-(BU GECE)

löbetçi Eczane 
Sakarya Eczane•i 

"Göre,, lere dair ! 
Dünkü Ulus'un ilk ıayfası, dün

ya hadiseleri karfıııında tuttuğu
muz bitaraflık yolunu adeta tas
vir ediyor gibi idi: 

ikinci sütunun başında bir bat
lık: "Almanlara göre". 

Dördüncü sütunun başında bir 
başlık: Londra'ya göre". 

ikinci sütunun ortasında bir 
ba 1;1lık: "ltnlyan gqzetelerine 
göre". 

Dördüncü sütunun ortasında 
bir ba,lrk: "Bir İngiliz gazete.sine 
göre''. 

Beşinci sütunun ta tepesinde bir 
başlık: "/ngiliz kaynaklarına gö
re". 

Altıncı sütunun ta tepesinde bir 
başlık: "Alman kaynaklarına gö. 
re". 

Peygamber Isa'nın zamanında 
iki "göre" vardı: birisi "Allaha 
göre", ötekisi "Kayser'e göre". 
Şimdi de bir aayfada altr "göre" 

geçmesine raimen gene ortada 
iki "göre" vardır, diyebiliriz. 

'#;~N l~l IL~I~ 
Bitaraf bir gazete o "göre" den 

de, bu "göre" den de bahseder. 
Bitaraf olmıyan gazetede ise 
"göre" lerin hiç birisine raatlıya
mıı.zsını:z. 

Ona mı inanmalr, buna mı? di
ye sorarsanız ona tezelden cevap 
vermenin pek de kolav olmlldığı
nı söylemek daha akıllıca bir ha
reket olur. 

Yalnız §Unu söyliyelim ki bü
tün bunların üstünde, belki bazı 
bir yana, bazı öte tarafa gülüm
siyen bir "göre" vardır ki o da 
tarihin ve hakikatin "göre"sidir. 
Onu öğrenmek için de top gürül
tüsünün dinmesi, onu okumak için 
tozun, dı:tmımın ortndan kalkma
sı gerek~cektir ! 

*** 
Dört ana yön ! 

Son yirmi yıl içinde dilimiz &• 

dım adım çok durulmuf, özleşmiş
tir. Fakl\t gene onun içinde yapı
lacak bir hayli düzeltmeler, ayık
lamalar kalıyor. 

Bunları biter, iki§er, aklımıza 
geldikçe, söylemek, ortaya atmnk 
faydasız olmıyacak. 

Sözlerime uf ak çapta bir coğ
rafya dersi gibi ba,hyacağım için 
kusura kalmayınız: 

Dünyanın dört yönü var, bili
yoounuz. Bu dört yön osmanlrca 
ıstdahlariyle ıunlardı: "ıark, 
garp, timal, cenup" Türkçede 
bunlardan ikisinin ötedenberi yer
leşmiş iki kar§ılrğı vardır: Doğu, 
batı! Birkaç yıl önce diğer ikisi 
de "güney", "kuzey" kelimeleriy
le karşılandı. Bu son iki kelime
nin henüz tamamiyle tutmuı ol
madıimr aöyliyenler vardır. Bu 
bahiate senit d&vrannuf olmak 

için, hunu kabul edecek olursak, 
bugünkü dilde bu dört ana yönü 
,öyle .söylememiz gerekir: doğu, 
batı, şimal, cenup". 

Şimdi asıl bahsimize geliyoruz. 
Bir de, bildi !:iniı: gibi, bu yönle
rin arasında da yönler vardır ki 
bunlar, bugünlerde savaş hareka
tı dolayısiyle .sık ıırk geçmektedir. 
Bunları, çök defa, fÖyle duyuyor 
veya okuyoruz: 

- Şimali garbi, cenubu şarki, 
v. s. 

Bu ıuretle hem eski kelimeleri 
kullanmı~, hem de üstelik yabancı 
kaidelerle katmerli ve ağdalı ter
kipler yapmıt oluyoruz. Bu ter
kiplerden ve kelimelerden kurtul
mak için: "şimal doğusu", "cenup 
batısı" v. s. gibi karşılıklar kul
lansak, ama istisnasız, hepimiz 
kullan.sak diyorum. 

O zaman öyle umuyorum ki 
güneş Türkçe doğup Türkçe ba
tacakbr l 

T. I. 

felaketzedele~e yardımı f 
İstanbul, (Hususi) - Fener yal",, 

nındaki felaketzedelere belediY'e,r 
Kızılay tarafından yardım yapıl~, 
ta, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları et~ 
şılanmaktadır. Vali ve belediye ! ııfl 
Doktor Lutfi Kırdar bu hususta t 
ları söylemiştir: de 
"- Kızılay. Erzincan felake~el'·'' 

lerine olduğu gibi, halka bir 8
1.1 f 

iaşe ve mesken' b::deli dağıtaC3,' ; 

Bu bir ay içine.le herk:s yerle~·;ı 
Jacaktır. Belediye de Hizım geıeıı 
dımları yapmaktadır." .. pııı 
Yangının elektrik kontağı yu 

den çıktığı anlaşılmıştır. 
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Mebuslarımız Kayseri'cle ~i 

halkla temas ettiler ff'ıtt;I 
Kny,eri: 24 a.a. - Buraya gelc!l 1' tı 

lar bugün Ilalkevinde yapılan bir tl'~t ~ • d•· .. 
tıcla halk, tüccar ve esnaf ile ke~rıde ~ 
alikadar eden muhtelif işler üzcrı . 1; 'il 
maslarda bulunmuşlır ve dilcklerİ 111 

/, ~İ 
bit eylemişlerdir. Mebuslarımız bıl~ı-' " 
tetkiklerinden sonra kazalara gide'e 
dir. 
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('öiŞ"Pö'Li'Tl'KA"J 1 Dr. Clodius Ankara' da ............................................ 
Bulgaristan'a 

karşı sinir harbi 
münhasıran iktisadi 

Arjantin1de 

ULUS 

Hür Fransız 
ordusu yüzbin 
kişiyi buldu 

Bulgaristan 

tecavüz emeli 
beslemiyor 

-3--

İngiliz ordusu 
Ortaşarl<

1

ta 

f aaliyefe ge~mek 
.~usya ile Bulgaristan arasındaki 

l'lıuı;ıasebctler gittikçe gerginleşmek
tedır. Rusyn'nın Aimanya ile harbe 
~utu~rnasındnn cvelki zamanlarda 
d aşlıyan bu gerginlik 22 haziran· 

görüımeler yapıyor 

ALMANYA 

Bir suykast 
teşebbüsü 

keşfedildi ( Başı 1 inci ~aylada ) 
kaçan Fraruıır.lar, hllr Fransızlftrl\ iltihak daha baı:1ka tafsilatın da verileceğini 
ediyorlar. ilave etmiştir. rnaaı ı. ıncı sa>"ııd;ı) 

( Bası ı inci Hylada ) 

an .sonra daha ziyade şiddetlenmiş 
"e tırndi de en had bir şekline var
~i' bulunuyor. Bu vnziycti kavrıya· 
1

1 ~~k için rus-bulgar münasebet -
terının tnrihini göz önünden uznk· 

1~ bulundurmamak lfızımdır. Mn· 
dU'!_1dur ki Bulgaristan, dof,rudan 
t.0 iruyn rus silahlarının zaferi ne· 

Türk arazisinden askeri 

malzeme geçirmek 

Hllr Fransız subayı beyanatına ounları Müteakıben, nazır halkın tamamen mancıan ruı cephesindeki uzlyeUn ~:ın lnkl· 

T bb h · ı d • il" t !•tir • k' eatını nazarı ıtı .. ·re atar k oruı.--rk mu• tııa e .. emen ezı .. ve em... . sa ın ve endişesiz bulunduğuna ve "4 ... eş US 1 ,,_ Hergün birkaç Fransız, eu veya bu meselelerini ınUzakerc etml$tlr. 
sabotajcıların halkın işbirliğiyle tev- Gazetelerin aynı zamanda blldlrdlCr.nc ı:>-

Buenoıı-Aireıı; 24. a.n. - Salı akıııunı, ııurt'tle Frıınsa'dan kaçarak İngiliz sahil- kı'f edı'lmı"ş oldu~ıına ı'şaret etmı',•t"ır. b\ h 
b ., re. 7 llktesrlnde lllndlıtan'ın sımall ı:ıır u· 

Alman büyUk elçiliği önünde gUrUltüll\ lcrlno geçmeğc tcDebbüs clliyNlar. l<"ranıın- Grabovski, ecnebi memleketlerde dudunda ve Pcncap mıntak>ı&ındn hlnt urı • 

İSTEMEDİ nümayl§ler olmuştur. Polis müdahale et- nın nıhu ölmemiştir. Fransa'dan gelen dolaşan şayialar hilafına olarak Bul- hindeki en b0>11k askeri manevralar bas ıyn• 
mlş ve 16 kl§i tevki! edilmiştir. Nllmnyiş mektuplnr, Fransız milletinin ylizde dok· garistan 'da ne harp halinin ve ne de cııktır. 
(A 1 A t . ) d d k' t kklll t ı r ı d t k sır Claucıe Aucklnleck'le ıııırllıtllktcn rnn • cc on- rg"n ınn n ın :ı 1 eoe n- '!lan beşinin nglllz za er ne ynr ım eme fevkalade ahvıılı'n bulunmadıg·ına ı'ca • 

• :cesindc kurulmuş bir devlettir. 
93'' harbini kazanan rusların A· 

raatafanos muahedesiyle Os'?1anl~ 

:s ra rıcneral Waveıı Hlndlstan'a dllnmü&tUr. 
rafından tertip olunmuştur. fırsatını beldediklerlni göstermektedir. " ret etmiş ve Bulgaristan'ın yakında sır Ctaude ııocen haftanın ıonunda s ven 

Yarı resmi bir alman Hldlsc vahim görutmemektedlr. Hür Fransızlar yeni bir milli Sovyctler Birliğine karşı harbe gire- bnzahı mıntakasını zlyn~t etmlatlr. 
Şilide de nümayİ§ler yapıldı '•omitc ter.kil ediyorlar ceğine ve muknbilinde mükafat ola - G lttı>aratorluğuna empoze ettıklerı 

f~rtlardan biri de biiyük bir Bulga· 
l"ıatan'ın kuruluşu idi. Bu Bulgaris
tan timalde Tuna'dan başlıyor ce
~Uı>ta Ege denizine ve garptc de 

kaynağtnm tavzihi ı. ~ eneral W avell Londra'ya gitti Santlago; -Şıli. 24. a.a. - Santlngo'dn Loııdra, 24. a.a. - General de Gaulle, rak Kırım üzerinde himaye hakkını, 
Alman bllyl\k elçıliğl önünde halk tarafın- hür F'raneızlar tnrafındnn yeni bir mll11 Karadeniz' de hegemonyayı ve Kaf • I.ondra, 24 11 a. - Haber alındıtınn ıı re, 

Berıln, 21 a.n. - Yan resmi bir kll)'nak- k HlndL•tan ba•kum cı 0 
tan blld rıliyor: 

dan nllmnyişlcr yapılmış ve el~lllk binası komite teııkil cd Jd,ğlnı dlln bildirmlı;tır as petrolleri ic:letmesinde de bir ~ an anı cneraı Wavcll l..tındra'yı ziyaret t1tmı1 ve lmparatorluk g;. 
1o.kedonya'yı içine alan bir hudu· 
~a kadar uzanıyordu. Bu biiyük 

1 
ulgaristan'ın mesahnsı 160 bin ki-

0rnetreden fazla idi. Fakat Avus -

Almnıı scl6hl~c>tll mııhflllcrindc su nok· 
tnyıı bir kere dnhn 1 aret lüzumu hıssedil· 
nll'ktedir ki M. Cloılıus. Tıirkl~ e ile ınilıı
hnsıı an lktıs:ııtt m.ızakC'rc>lcrdl' bulunmııı;n 

ccphesinı> lnşlar atılmı§lır. B rknç cam kı- Komitenin )dmlcrıi"n mürel,kep 0 1 du~u bu hisse ve saire gibi menfaatler elde nel kurma>ı ııe temulnrdn butunmuı•ur. 
rılmıştır. ı ı;un ilin cdllccckllr. Konııtc, bUllııı dün- edece~ine dair a'l'lcrikan kaynakları General Waveıı, Bat\'ekll Mr. Cörcıı ile de 

8" k t t bb •• .. b lef yad ıu eclA.hiyetlı Vrıınsız makamlarını tarafından işae edilen haberleri gü - ırörUımeler >aPmıstır. Otrenlldltlne ııöre Ge-
ır suy as " C§C U"U aslın ı temsil cd n 8 vc)a 9 tızadan m ırekkrp lünç olarak tavsif etmiştir. neral Waveıı, Rusya'dn ve ortae:ırktakt vazı-

~rya ve Jngiltere'nin itiı·azlariyle 
ulgaristan'ın hudutları Berlin mu

ahedesinde darlaftırıldı ve yeni bul
far Prensliği, Tuna ile Balkan dağ· 
arı arasına ıııkışmı§ 60 bin kilomet· 

te murabbaı bir memlekete inhisar 

nwınur c<lılnıı tir. mnn<'nnleyh kt'ıııliı;inc 

ı•ti~ n si) nsi bir \'aı.ıfo Lt•\'di edılrrıls bulun· 
cluJ;un:ı ct:ılr musırrnne dolnş:ın şn) ıalnr tn-

1\tontcvldeo, -4 n.n. - Bucnos Aırcs't~n Bu mllmeaslllerln Fransızların B d b )etten dotan muhtelit mcseıeıerı mUznkere 
Monte\ ldl.'o'yn i:!.'IC'n haberlere ı:öre ArJan· olacaktır. 1 1 . un <n a ka, nazır, Bulgaristanın etmek lstcınlı ve bu ıebcple Londra'yı ziyaret 
tin JıükiımC'tl ArJant n'Jn mutr.a<lıl t m.ıhım fikirlerini s rbcııtcc lfad• edebı mc crı harp için hiç bir hazırlıkta bulun- etmiştir. 
şelı rlcıindc bC'lireıı ası<NI bir su)k'lst tc>h· I nıeşnı~tur. Yeni ltomlte. knnurıu,.saııl nııı· madıgını, her kime karşı olursa ol - General Wavell, Londra'ya taware ile s:cı
dicl nl tcımaınly!C' kl' rl'tmış ve cw1ı tir. clbincl' milleti temsil hnkkına ma111' bir sun hiç bir tecavüz emeli besleme - mhtır. General Waveıı ırene tan·are ile halen 
Znnııcdıldlt:ınc> c-ore su~ ka t faıllcrl l'nrona l•'ron ız hlıldlmcti t essUıı ed;nciye kad n mekte oldu "'unu ve Bulgaristan üze • rnzıtcıı bn1Jna dönmils bulunmaktadır. 
garnl7.onunn ınt•nsuptur. Su~hn tın milllyct- r«r,ın a ıçin ıd rt ht'~ct yerine kaim olıı - rinde hiç bir taraftan en küçük bir c:;_~~Y~~al.,4Wavell Tiflia'te mi ? 

mnmen <:> :'IR'iı:r.clır. 

etti. 

Tıirk nr:ı:r.lsınılC'n nlmnn nskerl nıalzt'mo
slnln grı;lrllrıwsl nıüsnndt•slnl almak ınnk· 

snd )le Alman)ıı'nın 'J'ürkl)l''dı>n bir lı:tekte 
bulunılu!:u hnkkmıln ynmlnn lmnlnr dnhl 
Bf'rln'clc> bilhassa tek:dp eclllnıcı-tcdir. Bun· 
lnr ha,·nyı ifsat ctml•k kin ucurulnıııs ha· 
lonlnrdır. 'l'iirkiyC' ile Ilulı:nrtstnıı amı.ındn 
sıınl bir ı;erı:inlik lhclıısı itin muhnsıııı tn· 
rnfın '>'nkti) le ynptı ~ı ımyrl'tlcr de bu c!lm· 
lerlı>n idi. 

d k 1 1 1 1 1 • I d • . ' • - a.a. - Unltcd Prcaa aJans 
ııcn"r \C cmo ıM a l'Y ıt ııı > r mahiyet· cuktır. tazyı ·111 yapıma ıgını beyan etmış - ı.oncıra'dan ısıırendl~lne ıröre Hin ının 

Bulgariııtan'ın Aynstafnnos mua· 
hedesiyle çizilen hudutlara geni~le· 
lttek için muhtelif zamanlarda yap· 
lığı teşebbüsler ve bu teşebbüslerin 
~~ticeleri uzun bir tarih bahsidir ki 
uurada bu safhaların izahına lüzum 
:Yoktur. Yalnız rus-alman münase· 
hetıeri baknnından §Unu bilmek ln
~?ndır ki Rusya, Ayastafanos'ta ge· 
hış bir Bulgaristan kurarken, yalnız 
d Ulgarların istiklalini değil, biraz 

tc- oldu..:u ~ö,ı- lcnmektedır. Ar!:ıntln hlık!l • Gennrnl de Gaull", hUr Fransız kuvet· tir. Jnıılllz KU\'etlerı Baskumand,ıını ,.._~ıata1n'dakt t bb · h ~•crn \Va-
ıne 1 1 ın ll>şc us ına !~etin len ileri gl'çc- lrrlnln cfi olmakta cı~vam edecektir. Yeol Nazır nihayet, Bulgarist;ın'ın üçlü veli Tltlla'e muvıuaıaı etmh;tlr. Söylcn<ıı~ıne 
rek hrrhnngl fıli bir haıl•se ccn--·an etti •ı. l'lk d ı. ·1 'h '- · b' d aöre Wavel! Katkuua mıntak • ırnmite, Afrikn, YaKınşıı.rk ve Pne • ~ P'l~ta ı tı a" ctmış ır evlet sıfatiy- h • asının mu11araa-
ni ynlnnlamış \'e nlınnn tedhlrlC'rln sırf lh· . . .• ııını azır!ıyacaktır. 

dnhll olduğu halde Fransı'nııı hususi hir le oyaset ve ıdeoloJı bakımından unıted Preu aJa"· 
11 liyntl nınhlyC'tte oldu[:unu bc~nn etmiştir. "h d • . ·~ının Ave etUtlne alire 

nliık!l goı;tcrd r;ı muhtrlıf bölg"lerde \'BZI· mı \"'"r cvletlerının yanıbaşında yer Irıı.n demlryollarının tamir edilmesi t ' 

Almnn hnrielyC' n!'zaretinln fikrine r:üre. 
hu manevralar, Türkiye>')·! lıC'r ne suretle 
olursa olsun harbe s!lrllklemekten ibaret 
olnn <'Ski gııyclcrlnl tahakkuk ettirmek itin, 
lnı:lllzlerln her \'asıtnva hnş\'llrıırak y11ptık
ları mutat oyunun çerçevcııine dahildir. 

Ciimhurreisi vehilinin lu•vanatı · · . ı h • 1 rateJtk " fesine devam edecek olan mlldafa:ı kon ı:ılmış bulunduğuna ışarct etmıştır. lr ehemb·eu olan 80vyeı petrol kUYtllannı 
Ilucnos·ı\trl.'~. :? ı a a. - Arjantin Reısl- . B ( l . . b ki mUdataa etmek ıcın belki d b 

cümhur 'ckııt 111. Castl'lo'nun, harbi• c, bııh sc~ inin yerin" kaim olacnk dctıildır. u gar gazete erınrn aıtı arı ıerıırlye ini So • t n .e lr lncııtz heyeti 
' h I" b 1 • l " · V) e usya Ya ııönder1leceQtnı rlye 'c dnhlllyc nnzırlnr,ylc HIPtığı ~6rüş- Gt>ncrnl de G ıullc. bıı müna!lc et • t'· resım er aöstermektedlr. 

ıneden sonrn nC'şred len bir bcyımnnmcsın. yann:tıı b,ıl•ınarak, V!chy hUkllmrti ilr Sofya. 2• a.a. - Rus paraıütçülerinin 
de eöylc dt•nllmrktedir: mUnasobctlcrc de\·am etmek nıi, yoksıı Bulgarıstan'a goııderilmesini protesto eden Baıra'nın ehemiyeti 

a kendinin cenuba doğru genişle· 
i1esini dütünüyordu. Esasen İngiliz
) er ve avusturyalılar bunu nnl1tdık-

"Memleketin her tnrnfında sükQn var. 
dır. Hüktlnıet esa)·ışln tekrar tcıılsl itin ili· 
zımgelen tedbirleri almıştır." 

yeni komiteyi kendisl;ı. le münaeeb t le i- j bulı:ar notası hakkında Tus ajanın rus pa· Loııdra, 24 a.a. - Dnlly Teıeııraph ırazeteat 
sin" l<tıfl sclfıhıyetl olnn bir otorltP. artdet- j rnşLıtçderinin ı:önderildifini tekzip etmek- )'nzı>or : 

ar1 içindir ki Berlin'de Bulgari&· 
tan'ı küçülttüler. Böyle olmakla be· 
raher, Bertin muahedesinin imzası
nı takip eden seneler zarfında Rus· 
:r.a~ bulgar prensliğini, kendi viliiye· 
tı nniı gibi idare etmeğe kalkı~tı. 
lıulgaristan'ın iç işlerine yapılan bu 
tnüdahale, istiklallerini borçlu bu
lundukları rualara kar§ı bulgarlar 
•ra.ııında bir reaksiyon uyandırdı. 
Ve Berlin mu1thedesinden sekiz on 
•ene aonra Bulgaristan'la Rusya'nın 
arası açıldı. Fakat Rusya o zaman 
da bulgar hnlkrna karşı değil, buJ

Bu beyannamenin yapılmasına, Pnrann, 
Cordoba, Tucumı:ın 'e l\tendoza c>yal,.tll'rln
de askeri kargasalıklar çıktığı hakkıncla ya
yılan şa)lalar üzerine lüzum gorUlmUştUr. 

mek mi ll\:-ım ı;rldit'nİn takdiri, Amerika· tedir. "Orta~arıc<.a ıon zamanlarda vuku bulall 
ld ,, " hAdlselcr levazım acvklyatı ıcın artık bir ön 

.... a ve di"'er milletlere t\lt o u .. unu l!uY· ı Bugün bulgar gazeteleri, paraşlitrülerin k h 11 , e " aııı a ne ııelcn Bıura•nın o:;nadıtı rolde 
ıemlştır. yanınd1 bulunan enanın resimlerini bu • ve ehemlyetınde ıayanı dikkat btr de~~lklltı 

General de Gnulle. hilkUmet sclahlyct - mı~lardır. Cep fenerleri, tabancalar, biıkü- mucit> oımuıtur. 

BERLİ N'E GÖRE 
' . . 

Kiyef'in şarf<ında ıerlnln ifasında komitenin kendiei:ı;le mUŞ· ı viı paketleri. sargılar ve saire hep Sovyet Flllstln, Suriye ve TUrk!ye 1Uıal!ıtlıuının 
hemen hepsini Basra körfezi YOlu Ue Yllı>abıı. 

terekcn nıcsfıl olcıcağını söyllyerek, ıun- imaii•ıntfan olduğunu lsbat eden be'$ kö,e- ınektedir. 

A Şark seferine ve i M H ınrı iırıve eylcmıftlr : j li yıldız taıımaktadır ve Üzerlerindeki ya - nıura'nın Ruıya'ya rllnder11ecck malzeme • 
.. _ Komitenin tek bir l!lyasetı olacak· zılar dn rusçadır. )'e de yardımı dokunablllr. Bana llmanıntn 

tır : Fransız topraldRrının kurta!'llmneı. Utro gaı:etl'sl diyor ki ı htlap kabili) eti halen ~!ren c:ıknn ırcmllerdcn 
• 1 eok daha tnzladır. Son lnkısaflar ıüraue vuku 

hareketine bir sulh teklifiııe Komite kendini muvakkaten mllletı tem- "Sovyetler Birliğinin Sofya'da ruml bir 1 , bu muıtur ve bUtUn memleket, slttUcc:e artan 
Bil vazıfesıyle mUkC'llef teUıkki edecek· · ı mümessıli vardır. Binaenaleyh bulgar po - hnmuıeıerle bıı.ıa c:ıkmak Jcln lüzum hasıl o-
tir ''tlııkU mıııı hUkünırımlı~ı mllmkün ı· "d" • t' k .. 'd k k f' ı· lan aa•ısız kimselere ikamet ..... te•kll .... en · " ıs mu urıye ıne a-.ar ıı ere ey ıye ı ~ ..... .. ""' 

~a.r prensi Alcksandr'a ve hükümc- d d•ıd• 
~ıne kar,ı vaziyet almıştı. Rusya'nın evam e } 1 

dair neşriyat kılan yarınki tc~klldt bünyesini hazırın • ı tetkik etmesini bu mümessiline peklll em- cadırlarla artU!UdUr. 
mak için millet.in iradesini izhar, ancak d bT d' ., Irak isyanı esnasında liman faallyeUne de-

1~80 seneleriyle Ferdinand'ın prens- (Ba:;ı J inci sayfada) 
hlir Fransa kanalından knblMir. " re c ı ır ı. ,,•ıım tttl~lnden b!rlken maııann hac:mı nor • 

mal hacmin beı mislini bulmuıtur. 

•ge geçişi ve Rusya ile anlaştığı za- ( Başı 1 inci sayfada ) nda, Birle~ik-devletlcrin Papa nez· 
~ana yani yedi sekiz şene şonrnla- Şıdılctll muharC'bC'lcrden sonra almnn kı- dindeki elçisinin Va§İngton s"ynha-
i"d!~ 

8
kadar ileri sürdüğü iddia şu talnn lstihkfımlnrdıın bir kısmını daha ele ti ile alakadar bir uzlaşma ~ulhu rİ· 

iıtıikl-~!R!'r milleti rusofildir. Çünkü ı:c>clrm'$1N·dır. Bir almnn tümeni lstlhkl\m· vayeti çıktı. Tahmin olunduğuna gÖ· 

1_ da ını Ruaya'ya borçludur. ls- lnrln tak\•lyr edilmiş sahrn mevzilerine ı::ı- re İtalya Kralı, Büyük Britanya'nm 
h~"kü~r. F~knt prens Aleksandr ve rrrı~k llrrll'mlş \'C şicld!'tll soknk muharC'bc- toprak bütünlül?ü baki .kalmak ve 
,, rnetı hnllun arzusuna rağmen lcrlndC'n sonın Lc>nirı.c:r:ıt cl\•nrınrfa m[ihlm lngiltere kara Avrupası i{llcrinc ka
aİ rrıeınlckctin menfaatlerine aykırı bir mrvkll 7.aptntmi~tır. rıımamak '\'C bu 1utanın mukadde
et o.rakk nı.s aleyhtarı siyaset takip Diğn bir nlın:ın tnrnr.nl de 23 e)•l!ll<l<' bir ratı bir beynelmilel Avrupa konfe
t ~e tedır. Hakikatte Bulgaris- so\·~et tümenini pfüık!lrtmüş, şlcMetll mu· ransında yeni nizam esaslarına gÖ· 
~n ın istedifi rus müdahalesin~ ma· harcbC'lerdeıı sonra d~rr hlr mevkii 1.nrıtet· re te!'bit edilmek üzere, bir uzlaıma 
"e \ ka.l~ak~ızın müstakil bir dahili mis \'C gö~Os gli~üse muharebeler nMice- imkanı olup olmadığını araştırmak· 
ibar nrı.cı sıyaaet takip etmekten ıılnde birçok sovyct lsUhktımlnrım muhnrc· ta imi~. Bu ~nrt, bir alman ~artı 0 • 

&Üt'd eu .. ttı. ~u rus-bulgnr davası uzun be hnrlcl etmiştir. lup, yeni cihan hınbinin başladığı 
l"\ıs .: Bısml\rk da Bulgnristan'ın Almıın kılnlnn bolsevlkleıin şiddetle mU· gündenberi aynı formülü muhafaza 
iu nufuz mıntakası içinde bulundu- dnfn:ı c>ttlklcrl kuvelll bir sahrn mevziini etmoktcdir. Riiyük Britanya ve 
b nu tanımı§ olduğundan Aleksandr de almıı;lnr<lır. Amerika ise, diğer tcahhiitler ve 
l:ht!azyıka dayannmıyarak çekildi Biitfin hu ın11h:ırehelenle dilşman nzTm men fal\ tler bir tarafa bile bırakılsa, 
la. 1b· Fakat i:ı:zctinefisleri rencide 0 • zıırlııtn uf,ramıştır. böyle bir sulhun ancak bir mütareke 
ta. n fulgarl1tr bu defa Avusturya'ya J.cıılııgrnt üııiind<:>J.I h!lllin ccpherlc plya- demek olduğu, ve Avrupa kıtası, al· 
Jlrra t~r olduğu için Ferdinand'ı dPnln lıarekAtınn nlmıın hnva kuvctlcrl mu- mnn hegemonyası altında tanzim 
'tla.enbs~ığe getirdiler. Fcrdi_nand kur- rnfCıtkıyf'tle Jştlrtık etmiştir. edildilcten sonra, yeni bir taarruzun 

Mareşal Petain Hitler'le 
gö;üşecek 

LondrR, 24 a.a. - General de Gnull.ı 
tarufınd:ın bir "hUr frnneız milli komite
si,, iıtişari bir konsey tesis edilmesinı bu 
sabahki gaıo:etcler genin bir ölç!lde bir ted· 
bir olnr k ı;östcrmc'ktedlrler. 

Times diyor ki : 
nu bir nevi muvakkat hUkümetln teekll 

edilmesi demektir. Bu suretle kabine bil· 
ltuve teşekkUI etmektedir. 

Dally Herald yazıyor : 

Karar, demokratik inanın katt bir i
fadesidir. Ve hilr frnnsızlarla müttefikle
rin d ıv'lmna sempati gösteren fakat tim· 
diye kacl'ır de Gaulle hareketini tanımı -
yan yabancı hüktlmctler arasın<IA resmt 
milnascbetlcr tesisini kolaylaştırabilecek-
tir. 

İşga1 a1tındaki 
mem f eketf erde 

gerginlik 
durmadan 
artıyor 

Paris'teki idamların 

sayısı 35 i buldu 
J.ondra, :ı.ı n.a. - Almıın lı«all altında bu· 

Gelen malların daha bUyUk bir ıUratıe 

naklini temin etmek carelerl dUıUnutmekte

dlr. Irak nehirleri memleket dahlllne uza • 
nan mUaalt 70ltal'dır ve bUY1111C öl('(lde demlr
YOllarının bir mütemmimi olabilmelidir. Basra 
llmıını sUnde 4000 tonluk muamele :vaıımak • 
1adır. Buka Jnklsanar bu hacmi lk1 mıııın"' 
c:ıkarıı.ı:-ak. bllylece ırcmllerln avdet mOd<tetını 
kısaltacaktır. Kut • Bnlldat dcmlt')'Olunun ın. 

ıa11 tranııtte bir kac ırUnlUk zaman tasarrur 
edecekti. \ 

HOIAn B111ra. ınırlllı ımııaratorlul!'\Jnull 
hu·a ve deniz mUnakale yol!annın hayau eh .. 
mlyetl haiz bir cUzU olmuıtur.,, 

Bir yunan tümeni Ortcqcrrk' a 
gönderilecek 

Londra; 24. a.a. - Elenler kıralı George 
dUn at<eam radyoda Yunan mllleUne hlta.
ben bir nutuk söyllyerek, derru§tlr kl : 
"- İngiltere ve Amerika tarafından de

nizler hfıklmlyetlnin nasıl tesis edildiği 
AUantlk'ten geçenlerin hemen gözüne ç.ar
par. 'RugUn, mtdeniyetin bu kuveuı 11erl tan~d ır adam olduğundan Bulr,nris- /spanyol gönülliileri de hemen başlryacağı fikrindedirler. 

ite . a tutunmak için Rusya ile iyi hare.il/ita iştirtik ediyorlar Bu sulh prensipinde, hiç olmazsa 
VcÇınrnck ln:ı:ımgelJiğini takdir etti. .Mndrlt, 2 , n.n. _ Gazetnlerln hnber \'er· Avrupa kıtasının bazı bölgelerine 

Diğer taraftan Dnlly Sketch, Berlin'ln 
bitaraf dıplumatlk kaynnklarındnn nldıtı 
h'\bcrlero istlmıdcn Hiller'le mareşal Pe
tain'in yakında Pnrls veya Bcrlln'dc bulu
tj:tcnklnnnı lınber vermr.ktrdlr. Hu mUIA
katta !ransız Afrikaeında "Almnnlarla ıo 
blrli~i.. esnıılarının hnıo:ırlanacağı söylen
mektedir. Anlaşıldığına göre Darlan her 
ne kadar bu b:ıhiste epey ileri gltmlesc de 
Hltler, bütün isterllklerlni ancak !ransı:r. 
devlet rclııınden elde edebileceğini tn.h -
mln etmektedir. 

ıunmakta olnn memleketlerdeki ııerır!nllk dur· k&rakolunda, zaptedllmez kalesinde bulu-

len arndan yedi sekiz sene Reçtİk· dığine ,::öre lsp:ınyol gönlillülerlııdım mlitc- ait bir uysallık olmazsR, bir uzlaş· 
le.il 50
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nra ~ulgaristan Rusya ile an· li• kkll ''mm ı t!lm<'n", Dnll'ılCr mulınrehesl· ma sulhu müzakerelerinin batlıya

hetı'· • ~gunkü bulgar-ruıı münasc· n<' ıstırflk ı-tmlı;tlr. GC'len mnlfımnttn tnsrlh cağı zannedilemez. 
Se,b ~~ın! anlamak için dünkü müna· edllrll~ln!! göre, bıı JıabC'r, Berlin'de hulun· Bununla beraber ~ark seferinden 
'tıe R erı hntırlamak gerektir. Gerçi mnktn olan ı::azeteellerc Dr. Gôbbels tara- sonra bir uzlaşma sulhu imkanları 
dr'r uRsyn ikinci ve üçüncü Aleksan· fınrlan resmen hlldlrllmlştJr. arannca~r hakkındaki tahminler 
Jlre! Uaya'sıdrr, ne de Bulgaristnn ~eni değildir; alman taarru?.unun 
ne.nd~ Alcksandr ile prens Ferdi· ılk günündenberi şurada burada 
tn ttıı 1" B\llgaristan'ıdır. Fakat iki Büyük Britanya'dan ileri ııürülegelmiştir. Çörçil ve Ruz· Yeni tasarruf bonolar1 lle.acb eket arnsındald karşılrklı mÜ· velt tarafından itan olunan ııulh 
'"in b.ctlcrcle o znmanki hususivctle- finlôndiya'ya bir ihtar şartlarr ile elçi Taylor'un Vaşing· <B:ııı ı.ıncı sa)'ta~a> 
~dip b İzi batından bntına i~tikal to!''a götürdiiğü söylenen deği§mcz 
~ua uhr;.ü~~ kndnr devam etmi~tir. ı.onılra, :!t a.a. - nuı:faı l.ondra'ılA res- mıhvcr şartı arasındaki uçunım güvenını göstermişti. Yeni tertip ta-

ltı\ini t ukumetleri, Çıu olsun, ko· 111,.11 bilılirilıliflnr giirr, fili)ilk Rritanya 0 kadar derindir ki, doğru bile olsa, sarnıf bonolarının da aynı süratle sa
do. h~ o~sun, bulgar milleti hakkın· Jılilıilnırtl, Ji'Jn lm,·rtlrrlnin ı;o\:yf't nnu'lslnl böyle bir sulh teşebbüsünün muvaf· tılacağına şüphe yoktur. 
llııı t\ 8~Sı bir nli\ka beslemişler ve ıstilıi)1' ılC'\aııı .. ırnr.lr.ıi tal.dirinıle JoirılAl'I· fak olacağına ihtimal verilemez. 
lcıaıt~;ıatan'ın hük.ümetlcrini ~deta ıthn'yı ıııısıııan ııırnılı-lıct ''.~araı: ~ıuıırı~ak Falih Rıfkı ATAY Büyük Millet Meclisinde kabul 
Ç"" trıışlardır. Fılof hül•ümctı, gc· nıl'rbııriyrtlndr. knlacaıtını J•ın hııkılmrtınc edilen kanuna göre, tasarruf bonola-
ltke~artta alnıan aslıcrlcrine mem- t<'hlik .. t111J,Ur. rı, umumi, mülhak bütçelerle idare 

l\toatt
1

n kapılarını actığr zaman, . ' . İtalya Japonya' nın harekete edilen <laire ve müesseseler ve vila -
t~kb·1h0"~ hükümr.tinin ~ bu hareketi Mol'lkova Fılof ub~ulga~ halk]rna kJur- yet hususi idareleri ve belediyelerce 
'"il> ıçin kulla d • ı· b nal etmek isler ır vazıyet a ma ta-
l tnun n ıı:ı ısan u ga- • I d yapılan arttırma eksiltme ve mukave-
' '"'dnd ns?b tin oir delilidir. Hatır· dır. . ~ h d r· d' ? B ge~m8SI İlim OldUğU fikrin e lelerde satış kıymetl"ri üzerinden te· l', ., ır kı Mo k h .. Al Bu tahrıkntın c c ı ne ır. a- .. 
L ı .. h ıı ova, cnuz man- ' B l • 'I h . t 1 k k b 1 d'l kt' B qttld- a- h ı· d b 1 d - zıları Rusya nın u garıstan a ar- mına o ara· a u e ı ece ır. u 

e ..... ,., a n c u unml'I ıgı . • b" b h Roma; 2f. a.a. - Popolo-d'İtalia gıu:e· 1 bo l. I · . "k 
~ı l r ılof hu"'k"' t" . b k ı be tuhı .. mak ıçın ır a ane ara- suret c no sa up erıne biıyiı k<r a1 • umc ının u ararı· ... • • ·ı · ·· tcsl JRp ı 1 h ~·r \'ıp ctrn d" •• . '·b b 1 mnl•ta olduvu kanaatını ı erı sur- • onytı ç n nrekete geçmek zama· laylıklar gösterilmekte aynı zaman· " rrı·ı e ıgını ve unun u • • : . h" 
ttı d 1 !etinin 11 • ' ı mektcdir Fılhakıka zava ıre bakı- nının geldiği fikrinde bulunuyor. da bonoların tedavül imkanları arttı-h 1;;. eme crıne uvr,-un o • • • .• 1 b' · 

ll! l\rını .bildinnişti. Ynni Moskova lınca rusların boh~·t 1~.fa?-f· pe~n- :Muıısollnl'nln gazetesi, Japonya'nın As- rılmakıta<lır. Bu bonolar da hazinenin 
tl},.,. trııllcti n b I J ""k'" de o'duldarınn u <me 1 e 1 ır. a- h kefaleti altında ve hamiline mahsus-t· "'rıi ') nmına u gnr ıu u· • •. h ti . . h ya nlckındnkl plAnının tatblkı için mUta· 
.11rıi k,., 1 <~z etmek hak ve sclnhiye· lcat ruıı-bulgar mune.sc el erınınF'luf- tur. Bunlar bütün bankalarla şube ve 
1 e L "ndısinu• .. k _:ı• R •usiyeti kıır§ıııındn nıs arrn, ı o lcbclerindrn tcrng'1tle bulunnınmak lçln 

• 11a, .. ı. e cormc tec;ır. usyl\ ., b" · · h h" en nıllsalt ajanslarında Milli Piyango idaresi -
rı,t • IJC ll.ltu t k n 1 hüldimetine karşı ır sınır ar 1 bir vnr.lyette bulunduğu iddia· 
ttı,~n lara'ın~ u ~ak. sonrad,'I u e~- yapmaktn olduklarını daha yakın sındndır. nin resmi satış gişelerinde, banka ol-
lic!tt Politikası nM '\' ıp , e 1 ed ~ • bir ihtimal olarak kabul etmek ge- mıyan yerlerde malsandıklarında sa-
t,.ı- ~li rrıukıw' ~~ tovha ~1~ 

1 
a :ı rektir Hedef, Filof hükümetini bul- tılacaktır. Donoları satın almak, baş-

feh'i 
1 

ir ~Ün r:m~ ıne ~ e. ~ 7u~- gar h~lkının nazarında itibardan U h kasına devretmek veya bunu herhan· 
tıi\ .... r lerj iİ7.er· ds ayynrP ekrı bu gar du- .. u"rerclc bir darbe hazırlamak ve nıguay ava ve deniz üsleri gi bir bankadan, Milli Piyango gişe-
L .;••c e ın en uçarl\ ev an- ... b • ·· İnlla ed · 
"ıtltu ı- atrnnkt . .. b •1 Bulgaristan'ı gecen marttan P-rı yu- :r lyor }erinden banka olmıyan yerlerde mal-
tıirı illeti, be-a,t etrtb"51

1 
gun !1

11gta.r rümekte olduğu. yoldan ayırmaktır. 'Montevldco; 24. a.a. - Harbiye nazırı sandıklarından tahsil etmek kabil • 
~ lr:t • ... u a u gnr mı e r· · .. .. ff k J J ı 11av , Uııunn ~ ı ı t' Bu teşcbhusun muva a 0 up 0 ma- genera Hossettı, bir görU,mc esıınııınrla. dir. Bunun için hiç muamele ve me -
~ a Ya k < ragmcn mem cKe ı "k .. 1 "d R 'd k' u 

ı: i · ar~ı g· • ·ı ı b" t masr büyı: 0 çu e, usya a 1 as- nıguny'ın lıavn ve deniz Usleri inşa ede· rasim yoktur. 3 ay vadeli bir tasar • 
ttı~ı - :ırıh nl .... nnl ırı~~ı ecle t kır nkart· lıerAı 'harekatın inkişafına bağlı bir ..,. .. 
t 11: ıt ··• arn us o nra ter e • . • "b 1 B d' . ee6ını teyit etmıeur. Bu tısıerln baoııensı, ruf bonosu yılda yiiztle 4, 6 ay vadeli 
~· b'r ~~1 knrşıııında bırakılmak· meııeledır. Bu. ılı !"rRa u, ıyenıBor,- Drcr.ilyn hududunun 20 kilometre ecnu - bir tasarruf bonosu yılda yüzde 5, bir 
• t h ıgel" •• d •. ··ı 1 dularının hezımetı usya nın u • b d tr 
ırıdir~ rikat ırun e para~utçu ~r e . tan'da takip ettiği bu politika ~n ", s atejlk ehemlyeU olan Laguna yıl vadeli tasarruf bon0&1o1. y~de 6 
tlirı ~~lnelcte~ıilrar~ bulgar l?,P~!lgın~ r;:ısde ağır bir darbe te§kil etmiı f Negr&dır. Bundan baaka Paloma, Monte- faiz geurmc\.._l!:dir.J:aizler, bolıo.tıa-
~, t11 h~tıatolar; b':lgar fukumetıİ :ımalıdır. · video, Maldonado ve Colonıa limanlarınd11 tııı alınırken ~ru> kı..Y.01c!i!ldetı,..t=· 

rf'lc olaralc' ırer Yfla adn, mi asak A. Ş. ESMER da te1ıaat yapılacaktır.. 1 zil cdiln,eıt suı·cth•le pe11in J.:denmek· 
vası an ırı ara . 1 ~ Y Y_,,.,,,. -

mııdan artmaktadır. Bu tıusuıta :veni b!r de· 
ili olınıı.dı(ıı ı;rtın )'Oktur. Memleketlerinden 
kacmıya teıebbU8 eden norvcclllcrln adedi 
her s:Un teznyUt 1ıöstermekteıllr. 

Geccnlerde nlmnn tnnarccllerı !cinde 100 
knd:ır nor.·ecll bulunmakta olan ve kııc:mıya 

le~\'bltlıs eden iki Norvcc ııeınlılnl batınnıı • 
lnrdır. 

ı.ııı.rcıal Petnln'ln halkı ıUkQnete dlvet •· 
den hllab!'l!lne rnl'ımen, laı:aı altında Fran • 
sa'dakl haleli ruhlycde luıal makamlarına 
rlddl cr.dıacler \'crm ~e dıovam ctmcktt>dlr. 

22 eylülde Parls'te yeniden 3 ölUm cenıı 
ve ~ knılnr haris veya müebbet kUr~k ceza· 
ları U!ln cdllmletlr. 

})'nnsn'dn rus aleyhtarı bir leJyon kur· 
mak teectıbU~UnUn akRml'le uğramıı oldutu 
kntlyetıe tekzip edllmC'kledır. Bu lebona >·e· 
nl s:ılnUllUlcr kn)·dctmck tearbbU~Unden vaz • 
RCC!lmletır ve ılmdlye kacı11r tesekkOI etmlı 

olan bolsevlkllk nlc)'htnrı leJ)•tın, tallm ıör • 
mrk llzcrc sııcsya'dn bulunmaktadır. 

Pnrls'te ıelk ıöndUrıne lallmııtnıı.meıılne 1 • 
t11nt etmemlı olan 200 kisi tevkil edllmtıtır. 
Cumartesi ~nU lntıız olunan ldnmlarla, nazı 
tedlılslnln kurbanları 35 ı tıulmııktacıır. 

".Almanları ıörmekten '\ e onların tııhak • 
kUmU nltıncln ynııı.mııktan UAanmı.s .. oldukla· 
nndnn dolayı Franıa'dan k11cm11 olıın m•k • 
lcplllcr Mr. Corcll \'C rrtlkn•ı tarnrıncıan kıı.· 
lıul e<lllmlslcrdlr. Mr. C'urcll ve rertknsı bu 
mcktcp llere birer kadeh snmp:ınyn lkrıım Pi· 

mlşler '\'C Fransn'nın kurtuluıunıı lcmlıler • 
dlr. Cenernl ılc Gnulle orıluaun:ı lltlhnk et -
mek Uzere kOcllk k11yıkl11rın lclnde hu tl'h • 
llk<'ll ıırynhııtl ın.i7.c nlııııs olnn lıu cocuklıır 

hllkilml'lln baıındn bulunan l'ıtl~.ul'lrın ka· 
bul l'tmh olılutu cnreıc boyun r!ıml'mcıt,. 

knrar '\'crmlı ıtrnc 111!.slln hnlrtl ruhlycıılnl 

s;llstcnnektcdlr. 
HcnUz kısn ı•antnlon alymcklC' olnn bu co· 

<'Uklnrın lctıhııtı:ırını böyle kn llyetlc izhar 
l'tmls olmaları, Fransn'yı lll'\'l'nlıır ve onun 
bUyUk ınlll•tler aruındakl yerini YPn!tt<'n al· 
masını lıllyenlcr ıc:ın Umlt v•rlcl bir emnre
dlr. 

tedir. Yani bir sene vadeli 100 liralık 
bir bonoyu almak için 94 lira vermek 
ve buna mu'kabil bir aenc sonra ıoo 
lira almak kabildir. 
Bonoların 5, 25, 100, 500 ve 1000 er 

liralık kupürleri vardır. 

nanlıtr, Büyl.lk Brltanyn'ya ve mUtte!ik • 
tere tit kuveUerin de\"amlı surette arttı. 
ğını ve Brltanya milletinin kıyas kabul 
C'tmez cesaretini görerek, za!erln muhalt
kak oldu~nda ııüphe edcmezlt'r. ,, 

Kırat, mUteaklben yakında tam bir Yu. 
nan tUmeninln Orta§ark'ta muharebe hat
tına gönderileceğini llAve eylemlıJtlr. 

Sabık İran Se in$ahı 
Arjantin' e gidece~ 

Tahran, 24 a.a. - Pars ajansının 

bildirdiğine göre, sabık Şah. Ari:ı12-

tin'e gitmek üzere Kerman'dan hare

ket etmiıtir. 

"'"'"' 
Londra, 24 a.a. - Halihazırda Iran 

meselesi ikinci dereceye düşmüstür 
Ruslar. inr;ilizlcrle b;rlikte İra~·a~ 
eski Şah'ın iktısadi teşkilatının nok
sa:ılığı yüzünden azalmıı::. b 1 • li' u unaıı 
yıyecek maddelerini tedarik etmi c 
çahşım:.ktadır. Y 

17~0uslar, İran'a girdiklerindenberl 

b
. t.on şeker, 9580 ton buğday ve 
ır mıluon m t h . •. ~ . e re mu. telıf kum:ışlar 

gondermışlerdir. 

Tahran haricinde konak kurmuş 
olan İngiliz kıtaları, mümkün olduğu 
kadar hayatlarını tanzim etmi~ler -
a· ır. Bunlar, halk tarafından çok ıyı 
karşılanmaktadıq-, Şehirde alış veriş 
yapmak istiyen ingiliz askerleri, 

kamyon ile şehrin ortasına kadar nak 

le.dilmekte ve işleri bittikten sonra 

konaklarına avdet etmektedirler. 
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.Eğlendirerek öğreten bir müessese: 
A 

caba yer bulabilecek miyiz ! 
_ Vallaha bilemem, bu se. 

ne tencereyi, tavayı satan fuara gidi· 
yor! .•. 

Atyon'da tzmlr'e gidecek trene •·ak
tarma edilmek.. için katara yeni va.
sonlar UA.ve edilmesini beklerken sor
dufum ıuale, istasyon memuru bu ce
vabı vermekte haklı idl. Hakikaten ilk 
bakııta bir kaç trene sıfmıyacak kadar 
cok olan yolcular, Afyon iıtaııyonunun 
p ronunu doldurmuıtu. 

Saat sabahın beıi idi. GUneş henüz 
doğmaml§tı. Afyon tehrl sırtını yalçın 
kayalara vermıı uyuyordu. Ovada, yer
le beraber bir alı vardı. Öyle bir sis ki 
insan biraz dikkat etmeee bunu deniz 
aanabillrdl. 

Nihayet katara yeni vagonlar HA.ve 
edıldi. Herkes yerleıtı ve trenimiz: kalk
tı. 

Şimdi Ege'ye dotru hızla yol alıyo
ruz. Yaylanın serinliği yerini yavq ~a
Vlll Ege ovalarının ılık tkll~ne 
bırakıyor. Uşak'tan sonra artık ıyıden 
iyiye bu ikllmln içindeyiz. Gökte yUk-
119Jeıı g1lneııe beraber sıcak ta yavnt 
~avat artıyor ... 

• 
lzmir Fuarı 
~~™:ı;gm;r~~ 

Fuarda yurdun bir senelik faaliyetinin 
bilônçosunu görmek mümkündür 

kis eğlenerek, fuarda görmek imkAnını 
buluyorsunuz. 

••• 
E sascn fuarda gezip yorulduk -

tan sonra d nleneceğinız, mti
zik dlnllyerek yemek ytyeccğlnlz yer
ler gayet bol. Onun için akııam yemek· 
!eri saati g ldıği zaman büyük ga -
zlno, lnhısarlar pavyonunun tarasa ı, 
Lunapark'takl çcııitll şarap ve kebap 
evleri hıncahınç doluyor. Gecenin ka -
ranlığında daha koyulaşan yeşillikler 

arasındaki renk renk ııııklar, her tara· 
ta yerleştırllmtı hoparlörlerden dokU -
len müzik natmeleri, canlı bir kalaba· 
lık, tUrlU tUrlU sesler s zl bir hayal a.-

leminde doıa.,tırıyor. Eğlenceler gayet 
mtitenev~ ı : Ktiltürpark' ta pavyonları 

gezdıkten sonra tiyatro ve spor mtisa • 
bakalarmı scyredcbilır, müzik dinliye. 
bilir, Lunapark'ın tUrlU tUrlU eğlence

leriyle çocukluğtınuzu hatırlıyarak kah
kahalarla gı.ılebilir, hayvanat bahçesın. 
d ki çeşıtll ha~vanlıırı, sıhat müzesin
deki öğretıcl mulajları görebilır ve ku
vetli heycC"anlara nıer ıklı iseniz, bir 
kere de parru üt kuleslndt'n atlıyablllr
sıniz. Paraş ıtle atlamuğa kl)'lşamıyor
sanız, 45 metre yükseklikten fuarın pa
noramasını ııeyredeceğınlze göre kule· 
ye çıkmakla gene karda sayılırsınız. 

Samih TIRYAKIOGLU 
Sıraıılyle parlak gUneı altında olgun

lqmakla menuı. mis gibi kokan ka
vun tarlalariyle GUDeyköyU, top -
rak teatilerde aatılan maden sulariyle 

Alatehiri, yeıll batlarlyle T~gutlu, 1----------------
SaJlhli ve Mantsa'yı, gene mis gabi ko- ANKARA VALlLIGl 
kan kavun ıarıaıartyle lıienemen'i ge- 1 
cerek bmir'e geldik Sokaklar kalabalık, 
oteller kalabalık, yolcular yorgun. Fa
kat her'kesln içinde bir sevinç var : iz
mlr'e ıelmıı olmak, ve bir de merak : 

cümen reisliğine \'t'rmiş olmaları. 

4 - B ına aıt keşıf 'ile şartnameyi her 
gün nafıa mUdUrlUğ ınde görcblleceklerl. 

Aceba bu yıl fuarda neler göreceğiz P 

••• 
O ak,şamlık yerlqtiğimiz: otelde 

geceyi geçirdikten sonra ıa.

bahleylıı takunyaların tahtalar üzerinde 
cıkardıtı acayip gUrllltUlerle uyandık. 
Basan bir cıtt tainuıya, "tak, tak, tak, 
tak,, diye tahtalar Uaerlnde sekiyor, ba
san bar kaç çiftin birden çıkardıtı, ara· 
da aırada tempolqan sesler, Frend Aa
taire'ln steplerini hatırlatıyordu. O -
telciye bu gürilltlllerin sebebini sor • 
dum: 

- Klllterllere terlik vermeyi menet
tiler. Fakat muhakkak terlik istiyenler 
buluııuraa onlara da takunya veriyoruz. 
GtlrtlltUnUn sebebi bu- dedi. 

Zaten bu takunya stırWtllaU konse

rini, bmlr'ln sevimli ve nazik beledi· 
7e rein Dr. Behcet Uz'uıı lQtuf ve de
lAletiyle buldutumwı bir yerde geçir· 
dilimi• ralı&t gUnler sayesinde çabu -
eak unuttuk. Hem kimin neden ııka.ye
te hakkı var ! Bir dUjiln evi tasavvur 
e4in ki bütliD hwm akraba dlltilDUn 
devamı mUddeüeoe orQ& topl&IUIUf. 
tçı .................... nllatma oldU dl7e 
bir kısım akrabanın dığerlerine <;ıkıı • 
maya hakkı olur mu ? Sonra İzmir'de 
1llAll o kadar sUzel bir alem içinde yqı· 
70/t, her gUnJrü y&f&Yll tarzından o ka
dar teeerrüt ediyor Jd, akalllğl "mes
lek ediılenlft'" mu.tema. bu gibi ufak 
tefek "ralı&tasıılc,, lar, bmlr'de kaldık
ları gUnlerl ttlrlü tUrlU etlenceler, renk
ler ve ı11klar içinde geciren ziyaretçi
ler U.Urlllde hiç bir tesir bırakmıyer. 
Ust•Uk evinize, datarcıtınızda sizi 
bir aene mUddeUe oyalıyacak, tatlı tat
lı dUfUJldUrecek hatıralar, yenl dost • 
luklar ve bir ec>k biJsi ile dönüyorsu • 
nuz. ÇUnkl İmılr fuarının bir hususiye
ti de bııclur : e&')endirerek ötretmek, 
bir ı.tatiattke, bir brotilrde, ııted. 
anıamıyanlar lctıı bio bir ıey ifade et
miyea aaık 1UzlU rakamlar ve izahat, 
fuarda ttlrlll tllrlO grafikler. fotogratl· 
ıer n makeUerle canlanıyor, tecessüm 
ediYor. Böylelikle de yurdun her ııalıa
dalcl faallyettnı. bir blllııçonun rakam. 
Jarıaı okur gibi, fakat sıkılmadan. bllA.-

Muhtelif inıaat 
Ankara Vallll~lnden: 
Merkeı onuncu yıl ilk okuluna pasif ko

runma tein yapılacak tesisat ve ııtpcr Jr.sıı~tı 
(56~) lira 47 kurus kesit bedeli Uzcrlnden a • 
cık ekaııtmeye konuımuıtur. !steklllerin eıırt
nameyl &örmek Ur.ere her ı;Un ma;.ırlt mil<iilr· 
ıu~une ve ihale ıı:ilnü o' n 6. 10 941 pıv. l si 
ıı:Unü saat ı~ tc ve yUzde 7.5 tcmtnı:ıt akce ı
nl huauıl muhasebe mUdürlOıtü vczncs ne )O.· 

tırarak villJet dalml encümenine m r ca t· 
ıarı l!An olunur. <6902) 16867 

Pulluk alınacak 
Ankara Valllltlnden : 

1 - VilA.yetimlz çiftçilerine dağıtılmak 
Uzere 6 - 7 numaralı avantrenli (150) a
det pulluk pazarlık suretiyle satın alına
cakbr. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5200) liradır. 

s - Pazarlık haftanın pazartesi ve per
ıembe ııünlerl saat 15 te vlltı.yet daimi en· 
cUmcninde yapılacaktır. 

4 - Pulluklara ait idari ve tennl ııart· 
nameler vilayet ziraat mudürluğünde gö -

rülebilir. 
5 - Taliplerin muhammen bedelin % 

7,~ nlsbeUnde depozito akçası tutan olan 
390 liraya ait teminat mektubu veya hu· 
8Ual muh&Mbe mUdUrlüiU veıuıeeine te
dlye e4ilJlllt makbus De blrltkte baftanıG 
p:ı.zartesl ve p r embe gtinlerı paznrlığıı 

i§tlrAk etmek Uzere vi!Ayct daimi encu-
menine gelmeleri HA.o olunur. (6999) 

16987 

Şose timiri 
Ankara Valilltlnden : 
ı - Ankara - Kırııehlr yolunun 61 + 

000 - 66 + 000 inci kilometreleri arasın
daki ııosenln esaalı tamirat tııinln ihalesi 
13. 10. 941 tarıhine rastlıyan pazartesi 
gUnU saat 15 le viltı.yet daimi encümenin· 
de yapılmak bzere kapalı zart usuliyle 
ekslltmeye konulmu11tur. 

2 - Keşif bedeli (52519) lira (89) kuruı 

ve muvakkat teminatı (3876) liradır. 
3 - isteklllerın tekil! rnektuplannı; 

mu\ akkat teminat mektup veya makbuzu, 
ticaret odası veslkaı ı ve ihale gününden 
en az Uç gün eve! vılt&vete iııtlda ile mü
racaat ederek bu ıo !çın alacakları fenni 
ehliyet veılkalariyle bırllkte yukarda adı 
geçen gUnde saat 14 de kadar daimi en-

(i007) 167~3 

ANKARA BELEDİYESi 

T aı kırma ve silindiraj iti 
Ankara Be cdıycslndcn: 
ı - ııacettepe dııl'llll > ollarına fcl'8ettlrlle-

c k kı. ma tas 'c sıllndlraJ lal on be: ııun 

mUddetlc acık eks ltmc>e krınuımuştur. 

2 - Mubıı.mmcn b deli (2868) liradır. 
3 - Teminatı (21..ı> llrn (10! kuruıtur. 
4 - Şartname ve kes t ccı,·ellnl ıı:onnek \"e 

bcd ~ z almak isti> enlerin her ıı:lln encümen 
ka emine ,.c l.stcklllcrın de 3. 10. 94,, cuma 
ı:UnU ıaat 10,30 da b lcdl~e dalreı;lnde müte
ıckkll encümene müracao.Uan. 

(6758) 16777 

Satılık enkaz 
Ankara Beledlyeal lmar .MUdllrlüK!indcn: 
Mevkii Oncebccl ııııor meydanı, adası 582, 

ı;ıanıell ıo, cinsi kll.rıı:lr ev, muhammen kıy
meti 700 lira. 

Yuknndıı ada ve pnnıel numaraalylc mev· 
kH yazılı bulunan ktırıılr evln enkazı hedlm 
,~ tesviye! tUrubl)cıl alacak sahsa alt olmak 
uzere (700) lira muhammen bedelle acık 

o.rttınn:ıyıı. konulmustur. lhalcsl 6.10. 941 ta· 
rlh pazarteııl ııünu ıaat 15 te lmar Mlld\lr111· 
tünde yapıla atından taliplerin mczkOr ııun 

" a."\atte )ilzde 7.5 tem nnUarlyle blrl kte 
h zır bulunm an !!An olunur. 

(6'718) 16809 

Elbise diktirilecek 
Anknra Belediyesi İmar MüdilrlilğUn· 

den : 
Kumqı mOdürlUkten verilmek ve diğer 

malzemesi numunesi veçhlle müteahhidi· 
ne alt olmak üzere kaııketlle birlikte ve 
pazarlıkla diktirllecektlr. 12 takım elbt· 
senin beherinin muhammen bedeli 20 yir
mi liradır. İhalesi 26. 9. 941 cuma gün!.i 
saat 11 de imar rnlldilrlUğUnde yapılacak
tır. Tallplt'rln ':'(. 7,5 temlnatlariyle birlik· 
te rntiracaatlan JH\n olunur. (7033) 

16988 

Kereste alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Otobüsler için pazarlıkla (20) metro 

mikA.bı çam ve 10 metre mlklbı gürgen 
kereste satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 1800 liradır. 
3- Teminatı 135 liradır. 
4-- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 

almak ls!iyenlerin hergün Encümen kale
mine ve lsteklilerın de 30. 9. 941 salı günü 

,, Tefrika No: 61 ====~ 

l Bilinmez ki.._ 
ruyor, esniyordu. 
• Evlin de artık kımıldamıya karar verdi. Frank, 
onun da uyandığının farkına varınca, yüzünü elleri • 
nin içine aldı ve öptü. Öyle uzun öptü ki, eanki içine 
inmek istiyordu. Bu öpüşteki mahremiyet, emniyet 
ve teklifsi2lik korkunçtu. 

Yazan: Vicii Bamn Çeviren: Burhan Belge 

Jar içinde yanıp kavrulan vücudu. Evlin, nasıl itıkın
dan ayırıp Berlin'e götürebilirdi? Evlin, bunu, bir 
türlü mümkün görmüyordu. 

Yarı kapalı kirpiklerinin arasından Frank'ı ıeyrey
Jemiye gayret etti. Fakat, çok karanlıktı ve bir, pen
çere vardı niıbeten aydınlık olan. Fakat Evlin, gece 
karanlığında dahi, Frank'ın güzel olduğunu bili -
yordu. 

Erkek vücudunun, güzel bir ıey, aağlam ve ahenk
li bir yapı olduğunu ve donuk bir derinin altında 

püraıhat bir et ve adale varlığı gizlediğini keşfet -
mek, Evlin'i taıırtmııtı. Bu ne yeni bir ,ey idi? 1 

Gözünün önüne Kurt'un vücudunu getirmek iste • 
di: fakat Kurt'un bir vücuda malik olduğunu hiç 
farketmediği için bunun ne biçim bir Jey olduğunu 

bilmiyordu. 
Frank'ın vücudunu halbuki tanıyordu ve onu bir 

kıta gibi, sanki tek batına keıfetmiı. tetkik etmiıti. 
Evlin bunları dütünürken, gülümsüyordu. Daha 

çok gülümsedi. Karanlıkta, Frank'ın göğsü üzerinde, 
yazın giydiği.mayo canlandı. Sağ omuzunun üzerinde 
birkaç tane çil lekesi vardı. Sol kolunda, bir yara izi: 
attan düşmüşmüJ r "ne olacak, erkek işte 1 Hem de, 
ne erkek!" Ve bu sözleri, içinden, kendinden geçer -
cesine s<syledi. 

Frank'ın bu geceki kucağından çıktığı halde, has -
reti bir türlü dinmiyor ve kendini, hep, kolların hap
ıinde sanıyord\L 

Evlin, hem garip denecek kadar bahtiyardı hem de 
llıyaJJeri yıkılmıt idi. 

Tam bu sırada, Frank, eınedi. Başını yastıfın üs
tlncle 1uraya buraya kımıldatıyor, gözlerini uğuıtu -

Sonra Frank, usulcacık: 
- Nasılsın canım? dedi. 
Evlin, bu kadar tatlı ilci kelime, müddeti ömründe 

işitmemişti. 

Gülümeiyerek cevap verdi: 
- Te§ekkür ederim, iyiyim. 
Frank, omuzlarını okşıyarak, hırıltı halinde bir ıey

ler söyledi. 
Evlin bunların pek azını anladı. Zaten öyle, İngi

lizce anlıyacak kadar uyanmamıg.tı da ... 
Her şey, o kadar tatlı o kadar rahat idi ~ki, Evlin 

kendini bir salıncakta sandı. Ve ıunları düşündü: 
"Şimdi ben uyuyorum. Bir salıncakta bir vapurda 

uyuyorum. Bir salıncakta, bir ormanın içinde uyuyo
rum." 

Ve birkaç dakika kendini Borneo'da sandı: kumsal
da ve Frank'ın yanı başında. 

"Frank, şimdi ben seninle yola çıktım, diye düşün
dü. Frank, bundan sonra artık, hep yanında olaca -
ğım." 

Kıpkırmızı, aza.metli çayırlıkların ortasında, gezi
niyorlardı. 

"Uyuyorum, değil mi?" diye düşündü. 
Ve hissetti ki, Frank, kendisini öpmektedir, ve dü

şündü: "Frank, senden bir çocuğum olsun istiyorum." 
Ve hemen arkasından, gene kumsalın üzerinde, ço

cuğun yanı başlarında oynadığını gördü; ne gebe 
kalmış ne doğum ağrısı çekmişti. Çocuk halbuki, ya
nı başlarında idi. Ve minicik göğsünün üzerinde bir 
mayo belirmişti. Frank'ın çocuğu, daha timdi doğdu· 
ğu halde, deniz kıyısındaki kabuklar ve renkli taş • 
larla oynuyor ve, İngilizce konuıuyordu. 

Evlin, gayet memnun "uyuyorum, diye düfilndil ve, 
Frank, senden bir çocuğum olsun istiyorum," der gibi 

saat 10,30 da Belediye dairesinde mU,te-
11 kkll EncUmcne mUracaatıan. 

(6949) 16989 

Muhtelif cam alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Otobli ler için alınacak olan muh

t lif ·ebndda ( 400) adet cama istekli çık
m dığından eksiltmesi on giln uzatılmıııtır. 

2- M ıhamnıen bedeli 2000 llradır. 
3-- T mın tı 150 liı·adır. 
4-- Şar!nam sini görmek ve bedelsiz 

al n3k istly nl rin ht'ıglln Encümen kale· 
m ne ve lst l;lilerın de 30. 9. 941 salı gUnO 
sa..ıt 10,?0 da Belediye dairesinde rnlite • 
ıı kkil Encllmenc nıUracaatıan 

6917) 16990 

Ampul alınacak · 
Ankara Belediyesinden ı 

l - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

(5000) adet ampul on beş gün miıddetle 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1920) liradır. 

3 - Teminatı (144) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

herı;ün Encümen kalemine ve isteklilerin· 
de 10-10 ~41 cuma günün saat 10,30 da Bele 

diye dairesinde müteşekkil Encümene mü-

racaatları. (7038) 17011 

KAZALAR 

Ekmek ahnacak 
Ercif Jandarma Okulu Satın 

Alma Komisyonundan : 
Beher kilosu 13 kııruştan iki yüz elli 

b n kilo ekmek 24<l0 sayılı artıi-ma eksilt
me ve ihale kanunu mucibince eksiltmeye 
k .nulduğunlan talıpleı in ı Birlncıte!Jrin 

941 çaı amba gUnU saat 10 da Erciş Sa. 
Al. Ko. Rs.ne mllracaatları. 16659 

Kibrit fabrikumda fazla mesai 
yapacak çocuk itçiler 

Kibrlt ve çakmak inhlsan Türk anonim 
şirketinin latanbul'da BUyUkdere'deki kib
rit fabrlkuında 12 Y8f1Ddall )'Ukan kız 
ve erkek cocuklarııı mecmu meaallerl 11 
saati geçmemek üzere g1lndUz postaların· 
da fazla çalı11tırılmalarına ve UcreUerlnin 
iş kanununa &öre verilmesine Koordinas
yon heyetince karar verllmlıtlr. 

iKTiSAT VEKALETi 

Elbiıe diktirilecek 
İktisat Veklletindeı:ı : 
ı - VekAlct müstahdemini lçln (57) 

takım erkek kostümü ile (3) takım kos· 
tllm tayyör diktlrllecektlr. 

2 - Tahmin edilen dikiş bedeli (6001 
lira olup muvakkat teminatı (45) liradır. 

3 - İhalesi 1. 10. 941 çarşaınlıa g inU 
saat (14) de levazım mlldilrlüğllnde top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve 
% 7,5 muvakkat teminat parasını yatır -
mak Uzere levazım mlldürlüğüne milraat-
Jarı illıı olunur. (7039) -7012 

HARiCiYE VEKALETi 

Merdiven yaptırılacak 
Hariciye Veka.teti Satın Alma Komls· 

yonundan : 

RADYO 
Türkiye Radyo Dlfüzyon Postalaıt 

Türkiye Radyosu - Ankara RadY 
-\ Dalga Uzunluğu )-

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

PERŞEMBE : 25. 9. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat A 
7.33 MU7.lk : Hafif Program (Pi), 
7.45 AJANS HABERU;Ri, 
8.00 .Müzik : Hafit Programın de 

(Pi), 
8.30 8.45 1'WİN SAATi. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
12.33 Mllzik : Fasıl Sazı, 
12.45 AJANS HABERLERl, 
13.00 Müzik : Fasıl Sazı ProgT 

devamı, 

13.31l 14.00 ?J.uzlk : Kanşık Program ( 
18.00 Program ve Memleket Saat 
18.03 Mllzlk : Radyo Caz Orkestrası 

rahim Ö:r.gür ve Ateş Böcekl 
18.30 Mllzlk : ıo~asıl Sazı, 

19.00 KONTTŞMA: : (Dertleıme S 
19.15 n.udyo Caz Orkestrası Pro 

nan ikinci kısmı, 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve 

HABERLERİ. 
19.45 MUzik : Yurttan Sesler, 
20.15 RADYO GAZETESİ, 
20.45 :Müzik : Kemençe, kanun 

burla Saz eserleri, 
Çalanlar : Ruıen Kam, 
'Mesut Cemil, 

Hariciye VekA.letl binası medhal mer- 21.00 
divenlnln yenid~n yapılması açık eksilt • 

Ziraat Takvimi ve Toprak 
sQllerl Bllrsası, 

miye kaı:ıulmuıtur. 

Kanuni ehliyeti haiz istekliler 
nıe ve projeyi her gün Vekllet 
müdılr!Uğünde görebilirler. 

21.10 
keşlfna- 21.30 
levazım 21.45 

Keşif bedeli 2075 lira 66 kuruştur. 

~IUzlk : Muhtelit Şarkılar, 
KONUŞMA : ( Şiir Saati ), 
.Mllzlk : Radyo Senfoni Orke 
(Şet : !<'erit Alnar) : 
1- Haendel : Konçerto GrodO. Ahır yaptırılacak 

Suıtanııuyıı Harası :MUdlirhiğUnden : 
Hara merke.,inde inRa olunncak 55680 :Muvakkat teminatı 155 lira 67 kııruş-

6, Sol minör, 
2 .Mcndelssobn : Hebrldler 

llı·a 46 kuruş keşi! bedelli bir aygır ahırı tur. 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konnnış _ İhale tarihi 10. 10. 9U cuma gUnü saat 
tur. Eksiltme 7 birlnclteşrin 1941 s.tlı gU- 10.30 dur. 
nU saat 15 te Malatya vlll\yeti veteriner İhale mahalli Hariciye Ve.ld\letl Satın 22.30 
rnUdilrltiğü binasında yapılacaktır. Alma komisyonudur. (6980) 16984 

tUrU, 
3 Cemal Reılt : Bebek ( 
nik Şiir), 
Memleket Saat Ayarı, A.JANS 
BERLERİ; Esham-Tahvlltı.t. 

llııvakııkt teminat 4034 lira 2 kuru,tur 
Ru işe alt malt ve fenni şnrtname, keşi! 
proje ve bayındırlık genel oartnamesl bir 
lira mukabilinde hara idaresinden verilir 

Bugün 

blyo - Nukut Bor.sası (Fiyat), 
22.45 Mll~lk : Danı MUziği (Pi), 
22.55 23.00 Yarınki Program ve Ka 

İsteklilerin eksiltme tarihinden bir hat. 
ta evelki tarihle Malatya natıasından ala
cakları ehliyet vesikası ve muvakkat te
n lnatıarlyle beraber tekil! mektuplannı 

hııvl zarflarını mezkQr gUn saat 14 e ka
dar makbuz mukabilinde :Malatya vete -
rlner mUdürlOğUne tevdi etmelri. Postada 
\'aki gecUmıeler kabul olunmaz. 

U L U S Sinemasında 

2. Film birden Yurt çocuklar1na 14,SO - 18 de 

1 - Mikado 
(Renkli) 

Okuduğunuz mektep kitapl 
rını yeni ders ydında kitap 
mıyacak kardeşlerinize veril (6832 16891 16 ve gece 21 de 

Jandarma binası yaptırılacak 
Hizan MalmUdUrlUtUnden: 
l - 4 blrlncıeıe,rın 941 cumartnı ırUnU ıa

at 10 da malmlldUrlUtUnUn dairesinde top. 
!anacak olan ekllltrne komisyonunda 10867 
lira 12 kuruı keılt bedelli Hlzan jandarma 

2 - Arabacının kızı 
Dunyatka 

üzere Çocuk Esirgeme KurU 
muna vermenizi Kurum sayıgı 

( Fransızca sözlU) la sizlerden ister. 

birlik binası ikmal inşaatı kapalı zart usu • 
ll:;le mUnakasn>•a konmuştur. 

r 2 - Muıuneıesl cksllline ıı:enel llAn yapılış· 
in ı umumi ten eartnameal proJe kc.slf hUIA • 
sası tbat ccıtvell olcU dcıtterl ve buna mil· 
teferrı detir evrak paraıız olarak natıa Md 
\'e Hizan !\Lal Md. dairesinden ırorüleblllr. 

8 - Muvakkat teminat BU Ura Uç kıa· 
rurtur. / 

Sebzelerin günlük azami toptan 
ve perakende satış fiyatlan 

4 - Isteklllerln bu ise benzer Is yapmış 
oldutu ve ihaleden iki ırlln evel Bitlis vııa • 
Yetine ehliyet ve kuleli malların ve 941 yılı· 

na alt ticaret veelkaıı ıröstermelerl !Azamdır 

5 - lıteklller kanunun emrettıtl belıreler
le ihale aatlnde komisyona ırelmeıerı !!An 
olunur. 16901 

Beton kaldırım inşaatı 
Erbaa Belediye Reisliğinden: 

K aır bedt'll 1805 Ura 60 kuruatan ibaret 

Belediye Reiıliğinden . . 

Cinai 

L.bana 
Praaa 
lspanak 
Semizotu 
Kabak 
Domates 

25. 9.1941 
Toptan Yasati 

M entei Fiyatı 

Ankara 4.5 7 
Ankara 4.5 7 

" 8 12 

" 7 10 

" 7 10 

olan Erbaa'da yapılacak 394 metre uzunlu
a;undı beton kaldırun lnıantı acık eksilt -
tn ye konulmu,tur. 

Ayte fasulye " 
" 

3.25 5 
13.5 20 

Çah fasulye ,. 13.5 20 
Barbunya fasulye Muhtelif 14.25 21 

ı - Ekllltme 9·10·1941 pcnembe ııUnll 1&· 

ı t 14 de Erbaa belediyesinde yapılacaktır. 
Kemer patlıcan 

" 8.5 12 
2 - Teminatı lll5 lira 42 tcuruıtur. 

Dolmahk biber Ankara 6 , 
3 - Şartnamesi parasız Erbaa ~tediye -

• ndm alınır. 
ı.teklllerln mezkQr ırQnde Erbaa belediye 

encümenine müracaat etmeleri 11An olunur. 
(8189-7047) 17018 

bir takım rüyalar görüyordu. 
Birdenbire, uyandı. 
Frank: 

- Kalkma zamanı geldi, diyordu. 

Sivri biber 
Bamya 
Kuru aoian 
Patates 

Evlin korktu ve yüzünü görmek için Frank'a yas -
landı; alaca karanlıkta, Frank'ın yiizü soluk ve ciddi 
idi. Ne güzel §eydi sevişmek: hem onu hem kendini 
ıstırap içinde bırakmııtı. Hele Evlin, daha hala o bir 
dakikalık rüyasının içinde idi. 

Tekrar etti: 
- Frank senden bir çocuğum olsun istiyorum 1 
Tekrar etti çünkü onca, bütün bu geceden koparıp 

hayatına mal edebileceği, bundan ibaretti. 
Ve gene, onun kollarının arasında, uykuya daldı. 
Her halde derin bir uykuya dalmıştı çünkü telefo -

nun zili acı acı çalınca, kendini, birdenbire Düssel -
dorf caddesinde zannetti. 

Teli§ içinde: 
- Kalkmak lazım, diye dilJündil. Kalkmak lizım, 

çünkü gaz tirketinin hesabını ödemek lazım. Sonra 
Veronik, Kocaoğlan, Dadı, Kurt, harçlıktan da kala 
kala 19 mark kaldı." 

Ve hemen gözlerini açtı çünkü on dokuz markla 
ayın sonunu getirmek imkansız bir ıeydi. 

Ve kendine gelebilmesi için, yarım dakikanın geç
mesi lazım geldi. 
Pöraümüı güller,· inıana yabancı gelen kiğıtlarla 

örtülmüı duvarlar, tavanda rutubet lekesi. Bir Pari• 
oteli, ve içinden, alay ederek: ne tuhaftır ıu iıwanlar, 
bütün bu halin adını "ertesi gün" koymuılar 1 

Ve bütün gayretiyle, Frank'ı seyretmiye koyuldu. 
Fakat fazla aydınlık, gözlerini kamaıtırdığından, 
gözlerini kapadı. 

Frank, güzeldi, kuvetli idi ve gecenin yorgunluk -
tarından sanki hiç müteessir olmamıştı. 

Evlin, toparlanarak yatağının içinde oturdu ve tek
rar Frank'ı ıeyretmiye başladı. Frank, bir apğı bir 
yukarı dolaııyor ve eıysını düzeltiyordu. 

Evlin, Frank'taki canlılığı bir kere daha te9bit ede
rek onun bu halioe bir kere daha cıpta ıtti. CtinJd1 

" 7 10 
Bilecik 27 33 
Muhtelif 6.5 10 
Ada pazar . 12 

kendinin, kırılmıı. yorulmuı ve ezilmit olduğunu .
eski halini hiç bir zaman bulamıyacağını biliyordu. 

Frank odanın içinde, ayağında kırmızı deriden pa"' 
buçlar, çırçıplak dolaııyordu. Bir de türk\l tuttur • 
muştu: "timdi bir soğuk dU§ 1 Şimdi bir soğuk dut 1,. 

Frank öyluine püraıhat öyleaine pürneıe idi kf.: 
Evlin kendini gülmekten alamadı. Ötede Frank,~d. • 
çerenin kar§ısına geçmiı nefes alıyor. Göğsünü ıitl ' 
rip yumrukluyor ve kafepntan zencileri gibi daıd 
ediyordu; saçları gözlerinin üstüne dÜjlllÜ§tü. Evliılf 
onun bu haline baktı, baktı ve birdenbire yirmi yatır 
daki halini ıözlerinin önüne getirir gibi oldu. 

Tam bu esnada, Frank tekrar ciddileımiı ve gelil 
yatağın kenarına oturmuıtu: 

- Bu böyle olmadı, diyordu. Bir gün, biribirinıl,._ 
daha fazla zaman tahsis etmeliyiz. Bb yere gitrnell-. 
yiz ve orada iki üç hafta beraber kalmalıyız. Sakid' 
bir yerde. Çağhyanları olan bir yerde .. 

Evlin hayretle, neden çağlıyanları olan bir yer olı' 
maaını istiyor diye dilfünürken, Frank fırlayıp kal~ 
mıı ve ortadan kaybolmuttu. Banyo odasından ıetri 
gürültüleri geliyordu. Iılık çalıyor, duıun altında. 
ha sonra suyun içinde çırpınıp duruyordu. 

Frank'ın bu demin söylediği sözler, Evlin'in içitı 
çılgınca bir sevinç uyandırdı. Belki de, belki de, 
bir ton değil, bir başlangıçtı 1 

Belki de Frank veda edip ayrılmayı düıünmüyot 
dul 

Belki de hatti, birçok §eyleri düşünmüş, huırta 
DU§ ve o kudretli elleriyle tertibine koymuştu 1 

Ve bir kere daha Evlin'in gözünün önüne, vap 
beraber binerek ayrılmamak üzere bir yerlere git 
leri geldi. 

Ve timdi, kollarını dizlerine kavuıturmut. 
duvar klğıtlannın üstündeki kuılarda. Evlin, ha~ 
linde, Frank ile beraber yqadıklarını taaaVVUl' 
,ordu. 

('Sonu 
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1 RESMİ TEBLiGLER ~ I Alman -Amerikan 
'\ . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

lngiltere üzerinde münasebetleri 
Lon , 24 aa_ - Hava ve Dahili Emni-

7et Ne aretlerinin tebligi: 
Dun aecenın ilk saatlerinde birkaç düı -

illan tayyaresi İngiltere'nin cenubu garbi 
sahıl mıntakalarında ve cenubi garbide uç
tnu,tur. Muteaddıt yerlere bombalar atıl -
nııştır, Bazı hasarlar olmuştur, insanca da 
az mıktarda zayıat olduiu bildirilmekte -
dır. 

Amerika 
ticaret gemilerini 
silahlandıracak 

(Başı 1 inci sayfada) 

İngiliz avcı tayyareleri 
Rus cephesinde f aaliyeHe sinden birkaç hafta evel o zamanki devlet 

Lon a 24 a a. - Ha\ a nezareünin teb- reisi M. Wılıon'un da buna benzer bir ted-
11 ı: bir almış olducunu 10ylemiştir. 

lng 1 z a\ cılan Rus) a'da alman hava ku· 
•et er n karşı harek~te getm şlerd r. 

Üç İ talya n gemisine 

yapı la n taarruz 
Londra 24 La. - İngııtere bahriye ne· 

•aretı qağıdakl tebliği neşretmiştir : 
'Crotone., sınıfından bir ıtalyan mayin 

semtııı merkezi .Akdentzde dt>nizaltıları • 
llıtzdan bin tarafmdan torpillenmiştir. Bu 
nıayın g mi inin tahrip edilmlı olması 
ll'luhtem ldlr. 

Takrlb n ri 000 tontı!ltoluk bir dUşman 
lllfe g mi ne de muvarraklyetle taarruz 
•dılmı§ ve bır torpil ısabet eylemiştir. 

Amerika ticaret ııemilerinin ıilahlandı -
rılmasını herkes tasvip etmektedir. Maama
fih aene herkes Amerika'nın harp yolunda 
uzun adımlarla ilerledigini de kabul eyle -
mektedir. 

Alman • Amerikan münaıebel • 
leri lenalQfıyor 

Alman • Amerikan münasebetleri bugün 
1917 deki gibidir, ve ııitgide de fenalaşmak

tadır. 

M. Ruzvelt dün denizlerin hüriyeti pren
sipinden bahsetmedi fakat hatırlardadır ki 
son haftalar içinde programının esasını bu 
prensipin te$kil ettigini birçok defalar ka
tiyetle soylemi$tİ. 

Müttefikler 
konferansı 

toplantısında 
Sovyetler Birliği 
ve diğer müttefikler 

Ruzvelt - (örıil 

deklarasyonuna 

iıfirak ettiler 
(Başı 1 inci sayfada.) 

:retler Blrlltl mOtemadlyen takbih etmtıtlr. J 
SovyeUer Blrlltl hükümetı ı mdlkl enter _ 

nasJonal vaziyette eok bU>Uk bir ehembetl 
olan Cörcıı • n · ı r }Onunun esas • 
lannı k bul e t nı 1 n e) ter. 

MOSKOVA'Y A GÖRE 

Bu esasların tatbikine Sovyetler birli
ği hükUmet ve milleti kuvetıe yardım e
decektir. 

Sovyetler birliği tecavUze kurban giden 
ve anavatan topraklarının istikllll uğrun
da çarpııan milletlere elinden geleni yap
mağa yardıma hazırdır. 

Sovyetler bırllğl umumi sllA.hsızlanma
nın kabulünll durmadan teşvik etmiştir. 

Diğer devletler ele Atlantik 
Jeklara•yonunu kabul ettiler 
.MUttefıkler konferansında Be1çıka baş. 

vekill M. Spaak, qağıdaki karar sureti • 
nln taavinl teklıf etnılştır : 

".Amerika bırleşlk devletleri reisi ile 
Birleıık kıralhk .bUkUmeti adına hareket 
eden başvekil .M. Çörçll tarafından son za
maııiarda tanzim edılen dek1Ar88yonu se
net ittihaz ed n Belçika, Çekoslovakya, 
Yunanistan, Lilkaemburg, Hollanda, Nor
veç, Polonya, Su~.) etler Jjırllği ve Yugo:ı· 
lavya ht.ıkUmetlerl ıle hür ı.·rımsızlar lıde
rl general de Gaulle Un mUmessıllerl, bu 
deklAıas;>onda bıl<llrfün Si)n c:tın nıUştc

rek pren ıpl rıne l§tıraklerını ve bunların 
tatbık sahasına konulması içın butün va
sıtalan ıle ırsbırlığı yapmak ııi) etıeı ını bıl 
dırırlcr.,, 

Bu k ı ar suretı, nıllttefıkler konf~ ı ansı 
tara ından mtittefıkan kabul cdılmışur. 

Bu esnada söz alan M. !!:el n d.,mı§tıt 
kı: 

... ' 

4 Rus ordusunun 
i M H A 
edildiği haberi 
asılsızdır 

<.iifıı 1 inci sayfada) 

kıtalarının haleli ruhbeslnl ltttfakıa takdir 
etmektedir 

Rus ccphe~ nde 6 ııun ııeclnntı olan Dally 
Te ıırar;ıh ııazeteslnln muhabiri ıö>le >az • 
m kt dır : 

"Askerlerde a rılil~Um mükemmel d str;ılln 
hcHcan ve k hrnm n a a im karııı nda hali~ 
rette k 1 lım. .Ben m Uz r mde en tok tesir 
>npan • >. rus topcul ıdır. Her vakit bUyUk 
: r eohrel ka nmıı o ın lopcular, bu harpte 

c ) ks k an nd( rlne sadık kalmı.ılardır. 
Rus ask rı h r > rıt ırıda, al! h ~e techl • 

zat tı ıkımın 1 n mılk mmel bir haldeıtlr .. 
l\luh ıblr a manlarm l'n Ca111 tıu undutu sı

rada> ılnız tı r k . alman l11)ya <I ıı rcJU!iU
nU ı \c etmektcd r. 

Ruı mukabil taarruzları 
.. Kabul edılen k r r sureti, llrıtan) a hU

kUınetını ve Kımad , Av ı turoıya, do . 
nıııı.) onlar ve ccnubı AU ına hukUmctın. 
bahıs n evzuu et 1 m kt dır. <;un.-ı bı.; 
hUk ıme:ı r, d ı ) onu da.ha e\ el ka· 
bul eunı bulun H tadırı r. 

Lond a, 24 11.a - Hu D)a ııelen haberlere 
ıı r rus r c P en n m rk z mıntakaı nda >e
ni b r :> c.le mu' rfakı Ilı nı \;o: ı mukab ı 
t ru a da tıuıun ıuı dır Bu muk b ı ta· 
a uz :s lensk in 12~ k ı m ır 1 mal earkl-
6 nd G u ı mınt k ı nda :> pılmııtır 

Bugl<n kabul ulun n k ıı ır sur ll, mUt
t fıkı rın ı.. rund<t ç rpı tıklaı ı umun ı 

Amerika'dan Rusya'ya 

ilk yardım 
Şima li Atlantik yoluyla 

gelmeğe 
başlad ı 

Londra, 24 ı.a. - Amerıka'nın Rusya'ya 

Yaptıiı yardım, eimaıt Atlantik yoluyla gel
miye baelamı tır. Panama'dan hare et et • 
miş olan ve benzin ve başka mad e erle 
yuklu bir aemı, iıç haftalık b r y 1 ul k • 
tan ıonra Arkangel k'e vasıl olmu t r. Ve
rilen haberde yalnız bir gemı en b t i • 
liyorsa da &eminin bu yolculuıru yalnız o • 
!arak yapmadığı zannedilme ·tedir. 

Kıı i~in yeni bir yol aranıyor 
L ondra, 24 a.ı. - Rusya'ya biıtun kıı 

m~~simi için bır iaıe yolu temin edılmesl 
duıunulmektedir Bu yol Kal'f . h 1 . ornıya sa ı · 

lennden baılıyarak Behring boğazınd&Jl 
geçecek ve ııımal buz denizinden A k 

1
, • r an. 

re c aıdccektir. 

Bır b y k g mlyl den zaltılarımız top 
~eııne tutmu !ardır. Bu gemi muhak • 
kak sur tte ha.sara uğramıı ve belki de 
batnı tır. Bu taarruz düşmanın sahil mU
dataa ate ı altında yapılmı~tır. Denizaltı
larımız ne hasara ne de zaylatıı uğramı§
tır. 

M. Ruzvelt'in dunku beyanatı infiratçı -
lar arasında buyuk bir muhalefet uyandır 

mıştır. 

Harbe doğru .•.• 
Ayandan M. Clack demi,tir ki: 

gaye! rı blld rme d r. Şu k n atta bu
n· lunu;ı:oıum kı, Atlan ık cı ki ra )oııunuo 

ehemıyetlnı blıyuk nıık.arua t .. zı la§.ırK· 
1.:ak ve Alnı n.ıa yı m ıup etm 1< u;ln 
lo.ııann ı ouıunan ıntitlcıık ku\et cıe cc-

Londra nın askeri mahfıllerınde şu cihet 
de tasrıh edılıyor ki, ruslar Lenıngrad mın 
takasında çok ıyı tutunuyorlar. Burada al
manlar bilhassa subay itıbariyle çok agır 
zayıata ugramışlard r. Bazı alman alayları 
subay mevcutlarının uçte ikııını kaybetmiş. 

lerdır. Bunun harıcinde kaydedılccek bir 

Mutat olarak Arkangel limanı ilkkinuo

dan mayısa kadar bu.ı:la ortuludur. Fakat 
Amerika'dan gelecek harp malzemesinin se
çebilmesi için açık bır yol bulundurulma • 
sına gayret edılccektır. Bu Yolun ıu fa7 .. 
dası vardır ki, buralarda de i.ı:altılar bulun. 
madığ.ı gıbi amerikan ve rua kara sulann .. 
dan gıdılır ve mesafe de İran yoluna niı • 
betle yarı yatıya kısadır. Bu yol Atlantik 
yolu uzunluğudur Yanı' 6000 ·ı·d 

lngiliz tayyarelerinin 

Rusya'daki harekôtı 

M. Ruzvelt parlamentoda 1iddetli bi r mü 

cadele ile kar$ıla$acaktır. 

Ayandan Tobey de: "iıte bizi harp yolun. 
da dort nala koşturan yenı bir tedbir" de • 

L ndra 24 LL - İngiliz hava nezare
tin D t bl 1 : 

miştir. 

Fakat mebusan meclisi hariciye encümeni 
reisi M. Bloom 11u beyanatta bulunmuştur: 
"- M. Ruzvelt'in programını alır almaz 

bu programın kabulU için derhal bir kanun 
liyihası teklif edecegim." 

S v:> ti r birli inde tnglliz hava kuvet-
1 r nln ı k hareketleri hakkında ııımdl ma
lQ t alın ı tır. 

F na h valarda bir çok ke§tf uc;u§lan 
Yap lmııı v dü man avcılarıyle mu\'af!a
kb tll h va muharebesi oımu tur. 

İlk çarpı mada tayyare filolarımızdan 
bırl "M s rchlmtt 109, tipinde Uç tayya
r e tahrip etmlıı ve kcndı ise zayiııt olarak 
ancak bir av tayyare inin pilotunu kay -
betmi11Ur. Bu pilot ölm tllr. Aynı tayya
l'e filomuz daha sonra hiç bir zayiata uğ
hnıakaızın .-ene dört tane ''.Messersch -
lnitt 109,, tahrip eylemiştir. 

İnglli• hava teııekkUIU İngiliz, Kanada
lı, Avusturalyalı ve Yenlzelandalı subay 
~• erlerd n mürekkeptir. 

libya' da sükünef var 
21 a a. - İngıllz umumi karargli.-

r clıembetll bir ıey :>oktur. 

Sovyet resmi tebliği 
are:oskova 24 ıı a. - Sovyet istihbarat da-

23 n n dUn aecekl tebliği: 
eylülde, kıtalanmız bütnn cephe bo

)'U;~a d mania carpıgnuşlardır. 
25 ey!Uld 28 1 hava muharebelerlnde ve 

1 tayyare meydanlannda olmak üzere 
ceman 53 d 
ti tan tayyare i tahrip edilmlı· 

r. 16 sovyet ton ar si kayıptır. 

80\"yet 

Muıtakil iyan hasından M. Norvis dun 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

Bitaraflık kanununun ilcası harp demek 
tir. Kongrenin şimdi harp ilanını tasvip 
edeceğinden şiipheliyim. 

Cümhuriyetçi mebuslardan M. Hamilton 

Fish de kongrenin harp ilinını kabul etmi· 

yeceğini söylemiştir. 

B. Ru:r.velt kararını gelecek 
halta ilcin edecek 

\·aş ngton. 21 a.a. - M. RuZ\elt'ln hususi • k8tıbl M. Enrly basına be) anatta buluna· 
rak d>n'I ştlr ki: 

"- J3 rteı k devletler reı.tn n ticaret ae
mtlerlnl alllh andırmak ve bitaraflık kanu
nun un tldllinl lıtemek hakkındaki karan· 
nı gelecek hatta llı'in etmemesi çln hiç bir 
St'bep me,.cut değildir." 

M. Early ıunu Ulve c?tmlstJr: 
Bitaraflık kanununun tldlllne mlnl ol • 

mak üzere muhaliflerin mUşkulA.t tıkarmak 
teşebbüslerine baı..: urabıleceklerlne dair 
Be)azsara>•'a hiç bir malumat gelmemiştir. 

Bahriye nezareti tedbir alıyor 
Vaşlnııton, 24 a.a. - Zannedlldiğine aö· 

re amerikan bahrl)eat, ticaret vapurlannın 
sıllhlanmaıı ihtimalini göz önUnde bulun
durarak IAzımgelen tedbirleri alm11tır. Bu 
iş ıcın bahriyenin elinde bir miktar hafif 
top bulunmaktadır. A)nCa tayyarelere ve 
den züstil korsanlanna ateş etmek itin bet 
pusluk toplar ımal edilmiş, bu toplan kul
lanacak topçular da yetlttirUmlştlr. 

ilk hedef : zaler 
Hıtkr Alm n> ısı \ c m tıet k er> le car • 

ııı~an bıltün mili l \ e de\ leli r n ,Jk , ı . 
resi mu c A\iz.t kati mı ul.ı >•le u~ atmak • 
tır. Bu d \ leller 'c m il tlcr bu 'ıı ır n n ta· 
marn >le it 111 len tıUtun kuılrct ve ka>nak • 
!arını lılr arn> a ku} mnlı \ e h d rıe ıne var . 
mak lcln ne "lıl \a&ıt ll lrıı ve ~·arclere baş • 
vurulacaQ'ını tcsbn etmelidir. Bu 'azıcc mtıt
tet kler mr llslncle ıemijll ccl imiş bulunan bü
tün hükumetleri l.ılrleştlrmekleıllr. 

n anula -
ne u n b r doeı

lta•ı atıım.. ola atına SovyeUer 
B rl ti tamaml)le kanaat a-ellrmıt bulunu • 
yor. 

Her mıııetın lsllklAI hakkı ile arazi bütUn· 
JOltünU ve keza lkt aadl reCahınm en iyi •u -
rette lnklıat etmsl cin lüzumlu ve mUnasır;ı 

ııörecdl lcLlmal ı ıteml ve hUkUmet ıekl nl 
Sl'Cmrk hakkını SOv>etler Blrllıtl mU<la!aa et
mektedir. 

Milli hlk m >et haklarının mUtecavlzlrr ta
rafından lhl llnl \'e mülcca \'iz de~ lctlerln 
kendi iradeler nl dllter milletlere kabul ettir
mek iç n )'aptıklan bUtUn teşebbUslerl sov • 

bu zayiatın İngiliz ve Amerikan malzeme 
teallmatlyle telAtlsl icap edecektir. 

saret vc:ı c kt ı ... 

Harpten •onra alınacak 
tedbirler 

şey yoktur. Havalar da fenalaşmaktadır. 
Kıyef mıntakasında şiddetli muharebeler 

devam etmektedir. Orada çevrılmi$ olan 
Budıcnnı ordusu askerlerinin çemberi kır· 
mak ıçin yaptıkları te ebbüsler hakkında 

n malumat yoktur. Bununla beraber Kıef ı 
mudafaa eden kıtalardan bir kısmının ricat 
edebıldıı:ı muhakkaktır. Maamafih butun 
mıntıkada vazıyet karanlıktır. 

Odesa'da alman taarruzları tardedilmiır 

ve rumcnler çok aıur zayiata utramıı;tır. 

4 rus ord'"sunun imha edildiği 
yalan 

· mı ı ır. 

Haber alındıı;ına cöre, Sovyet bükü eti 
"şimal yolu mlidurlilıı:u' adında hu u ;'bir 
teşekkul vucuda ııetırmiştir. Bu teıekkü _ 
lun vazifesi buıı:denizi mıntıkas a aıt bü • 
tun işlerle me$ııul olm tır. Buzk ran filo
su ile kutup tayyare kuvctlerin"n faalı eti
ni tanzım edecek olan me kilr te ckkll 
madencılik ve kürkçuluk tic retıyle u ra • 
şanlarla da alikadar olacaktır. 

alman - rumen ku\ tle so 
tıını )aramamı 1 rdır Bu bö 
taburu mha d lm ştlr. 

Moskova, 24 a.a. Sovyet huklimetınin Leningratl'ın mütlalaa sistemi 
sozcusu M. Lozovskı dort Sovyet ordusu - Maginol'dan i11tün 
nun çevrıldiiı hakkında 'almanlar tarafın - Zllrlh, 24 a.a. - Mllıtaerisch _ Kor-
dan verılen habcn cıun akşam gazetec'iler respo.ndenz - ı:ııd • Deutschland Alman &'._ 

toplantısında tekzıp elmıştir. zeteaı, Leningrad müdafaa ıııtemlntn Ma-

M. Lozovski demiştır kiı glnot hattına nazaran, UatUnl tunu kabul 
"- Almanlar ilk once beı ordudan bah • etmekte ve ıunları ;)azmaktad r : 

setmişlerse de muteakıben ancak dort or • •• Fransızlar, ananevi cesaretleriyle ç..,_ 

dunun çevrılmış oldugunu iddıa etmişler - pı§lılar. Fakat onlarda Ru ardaki anut ,,. 

dir. Dort ordu çok ınsandan ibarettir. Al- ağır ka)ıplar \erd rıcl mukavemeti yan.o 

naanlar :a.u-... ewel prp 'bölseeiadeki or - taD derıa llyul kaaaal yoklu. Rua m d~ 
dularımızı ihata etmek tqebbtlıllade ba - ı- hatta t YkalAcle cıetJDdlr Bu hat, basa 
lunmuılaraa da buna muvaffak olamamıı - yerlerde 18 ıll 20 kilometre derlnlığ ne 
tardır, ve cenubu ıarblde de muvaffak ola- kadar vUcude getırllrnl11 muazzam tauıc 
mıyacaklardır." tuzaklarından mürekkeptir. Bu tank tu .. 

Mutedil bir lisanla konuean M. Lozovs- zaklan, 41kenli tellerden, beton piramıd
ki lnıiltere'de Rusya lehine t ert ip edilen !erden, bir kaç metre derlnllttne Çakıl • 
tank haftasını ıitayiııle zikretnılı ve Kiyef ~ıı ağaç kUtUklerlnden yapılmııtır, Şeb,. 
mıntakasındaki hava iıatUnluiü hakkında rın etrafında aivU ııçller tarafından i 
sorulan bir suale "1 cevabı vermiştir: edilen bUyük iıtıhklm kuıatırun •nıaııı ~ 
"- Almanlar bu ustunluııu elde edeme ı ter bitmez 1ıarnlzon kıtalan buraaını he

men i§gal etmiıl rdir. Bu lıtthı. .. ml••, 
mişlerdır. Yalnız tank bakımından düıman ""' - · 

ağır bomba ve obllaler harç olmak u 
adetçe bize faıktir. Unutulmamalıdır ki biı z re 
tiın Avrupa'da birçok fabrika almanlar iı;in diğer bütün h um vuıtalarına karıı 171 

muhafasa edılmlı bır halde bulunmakta • 
çalışmaktadır. 

dır. Ve bu bölgelerde hava hUcumıan P9IE 
Almanların tayyare zayiatı bizimkilerden fa) dalı neticeler v rmemektedir. 

batar) ası tahrip ed imiş 
ve sair harp malzemesı 

başku-

Bu seneki bütceye, top, mühimmat ve 
barut lmall ıc; n konulan 74 mil) onluk tah
sisattan ticaret vapurlanna mahsus toplar 
'li e ma) ınlara kar.ıı koruyucu Aletler yapıl
mak üzere lO milyon dolar ayrılmıttır. Fa· 
kat bahrl)·enln bu tahsisatı ne ııekllde kul
landığı gizil tutulmaktadır. 

Alman lıor•anı arQfhnlıyor 
Vaşington; 24. a.L - Unlted • Presa 

Plnkstar vapurunu batıran Alman kor • 
sanını Groenland, İzlanda ve İrlanda .su
larında arıyan Amerikan harp gemilerinin 
raall:> eti hakkında A Uantik'ten sabırsız • 

!ıkla haber beklenmektedır. 

Öğrenildiğine göre, Sovyetıer, .Arkan
jel limanını bUtUn kıı açık bulundurmayı 
reddettıklerinden ıimdl deniz nakliyatı 

için yeni bir yol aranmaktadır. 

Pink•lon'Jan kurtulanlar 
Vaıılngton; 24. a.a. - tlnited - Preu 

Hariciye nezareti Pinkaton'dan kurtulan 
23 k l11lnin Reykjavik'e çıktıj'ıru bildlrmlıı
tlr. Mürettebatın geri kalan 13 A.zuından 

haber alınamamı&ıtır. 

Bahrılan gemiler 

B. Maulıy'nin bir telılili 
İlk tedbirler olarak B rleşlk Kırallık hll· 

kümeli tarafından, bir büro tesis olunacak 
ve müttefik hükümetler ve makamlar, ih
tiyaçları hakkındaki tahminlerin tanzimi 
hususunda bu büro ile lsblrllği )aı>acaklar
dır. Bu büro, bu tahminleri karşılaştırdıktan 
ve aralarında koordinasyon tanzim ettikten 
sonra M. Lelrh Ross'un rlyasetlndckl müt
tefik hOkllmetlcr ve makamlar mümessil
ler kom teğne tcklif!Pr ~anacaktır." 

daha çok aiırdır. Duımanın hava kuvetleri 
hill kudretlı olmakla beraber çok zayıfla
mııtır." 

M. Lozovski yeniden inciliz tank hafta
sına temas ederek demiı;tır kiı 

"- Bu haftanın sade askeri ve iktisadi 
delil, bıiyük bir siyasi ehemiyeti de var -
dır .Çiınkıi bu tedbir iki memlek-et arasın -
daki tesanüdun ve muıterek zaferin temel 
taşı olan itbirlicimizin bir blirhanıdır.'' 

Mareşal Budienni'nin General Konief 

tarafından istihlif edildili ve Sovyet Bal
tık filosuna mensup 28 cuzutamın 1s~ç .su
larına iltica ederek orada ııoz altına alın
dıgı hakkında ecnebi memleketlerde dola
ıan ıayiaları M. Lozovaki tekzip etmiş n 
bunları bir hayal .;.ahwlll olarak tavsif et
miıtir. 

Almanlar 1000 lrilometrelilr bir 
cephede miidalaa halinde 

Vqington: 24 a.L - Untted • Preu : 
Sovyet cephesinin merkez kı mıru ziyaret 
eden ve muharip Sovyet ukerl rlyle uzwa 
uzadıya görUıen, Amerikan muhablrlerta
den dıkkata değer röportajlar alınmakta. 
dır. 

Muhabirlerden alınan malQmata göre, 
hemen hemen 1000 k lometrelık bir cephe 
Uzerlnde Almanlar mUdafaa halındedlr. s1. 
per harbi §lmd den bql m tır. Yıldtnuı 

harbi nıuvaffaki) ets ılık netıcel n ıtir. 

Almanlar insanca ve mala mece ç k bU
yUk zayiata utramıılard r Y nl ve Fran
ıızlarınkınd n yüz defa daha g nıı ve ke
sif bır Verdun karııaında bulunulm kt& • 
dır. Çllnkü ılmdi her iki taratın ku lan _ 

ar 1 rl dun ne .ıtündilz ne 
ne hücum etmemiş· 

!talyan resmi tebliği 
'-1 a lt I~ on ordularının u-

hının tcbi i: 
k da Tobruk l'ephesinde top-
11 bir faal )et göstermlslerdlr. 
' 11 r m ze :>aklaşmak için 

1 r d rh ı pilskllrtUlmüs· 

Bu arada siyasi mahfiller bUtün dikkat
lerini, yeni kiralama ve ödüne; verme pro
jesi Uzerlnde toplamıılardır. HUkUmet ta
raftarları projenin 11> güne kadar kabul 

edileceğini tahmin ediyorlar. 
Dığer Ulraf!aD Rusya'daki vaziyet de 

ehenııyetle takip edilmektedir. Çünkü ge
rek cephede verilen mllthlı zayiat, gerekse 
mühim Sovyet lstihsAI merkezlerinin Al
manlar tarafından iııgal edilmesi Uzerlne 

telif cephelerinde s ilhlı keşif faaliyetleri 
olmuştur. Teşekkllllerlmlz düşman teşek -
killlerıne ağır zay at verdirmiş ve bunları 
kacmağa mecbur etmiştir. 

Hava te ekküllerlm z Akdenlz'de sefer 
> apmakta olan bir dilıman semi kafilesine 
taarruz etmiş erdır. 2500 tonilatoluk bir 
iıllihlı ı:em :> e lııabet olmuş, gem1 lnfllAk 
etm ş ve derhal batmıştır. 1000 tonlla.toluk 
diger bir ticaret ııemlal de ciddi surette ha
sara uğramı:ı: \e hareket edemez bir hale 

gelml tir. 
Şarki Akdeniz'de bir denizaltımız 12.000 

tonllltoluk bir sarnıç ııemlslnl batırmıştır. 
sonradan alınan malumatlardan anlası

dıtına söre, CebelUttank limanında batınl
mıs olan Uç i'emlden ikisi F dna Shele ve 
Demb:ı;dala !aminde hücumbotlan ve hasarı 
utartılarak batmıı tellkkl edilen ticaret 
gemlat de Durham'dır. Bu ıuretle Cebelüt
tank'a y•Pınıt oldutumuz taarruzda, dlll
awı. clenia ticaretinin b"bı 4 remi,; bul
maktadır. 

Nevyork, 24 a L - "Auocıated Preu,, Bu karar suretın n milttc!ıltan taS\'lhinl 
in blldirditlne &'Öre Kanada'nın 991>7 toni- muteaklp M. Malskl, tt'kl f edilen büroda 
latoluk "Beaverdale,, vapuru sahilden 300 alakadar bütün htikllmetlerln milsa\i ,.azı. 
mil mesafede l)lr denh:aıtı tarafından tor· yette temsil t'd !meler nln ıa)anı arzu oldu
pillenmlıtır. Vapur mürettebatı kurtarıı-
nıııtır. tunu ka)devlem ş ve blnnetke b!ltün plAn 

Bundan başka Norveç ın 441' tonUlto- ve teklifler n daha eve! rnuhtellf hilkümet
luk Segundo ticaret &'emlsl de Amerika- lerln tasvibine arzedllmeslnl ileri sürmüş
dan İnaıltere ye harp malzemesi aoturıir- tür. M. Malak!, karar suretini kabul etmek-
ken ıımallAtıantlkte batmııtır. le beraber, zamanında bu husW1ta bazı tek-
F liflerde bulunmak hakkını muhafaza etmlş-

ilipin, Jelıi ihtiyatlar a•lıere Ur. 

fağrılıyor M. Eden, oovap vererek, bilronun hiç bir 
N k dokunulmaz mukaddes bir mahiyeti haiz evyor , 24 a.a. - A11aciated P re11'in ı ad 

M o m ıjtını ve bu büronun teşkild tarzının 
anllla'dan blldirdlfine göre, gelecek i-

ki Uç ay içinde Fillpin'de 10 tumen ilıtl- ve şilmulllnün dellştirllmemesl ve yahut 
yat yanı 12~ bin asker aılAh altına alına- genişletilmemesi için hiç bir sebep görme-
caktır. dliflnl söylemiştir. 

Bu ihtiyatların aeferberlltl biter bit - "- MUhlm olan cihet, dlier toplantılar-
mez bUtUn Fllipln kuvetıerı .Amerika ku- da devam edılecek işi süratıe tıkarmaktır." 
mandanının emrine verilecektir. demiştir. 

Almanlar ne Jı"vnrlar ·' Bunu müteakip, mOttef kler konferansı, 
,,_ lçtlmaıne nlhavet vermiştir. 

Berıın; 24. a L - Yarı resmi bir kay- J1111111111111u• 1111111• 11 11111ın1 
naktan bıldlrlliyor : Alman hariciye neza- : I(• .. ':. 
retı~de bugUn iıaret edildiğine göre, A· \ U(UK DIŞ ffABf RlfR ~ 
merıka hariciye nazırı M. Hull'ın bitaraf- 111111111111111111111111111111111111" 
hk kanununun tadili icap edeceıtne dair Berne; 24 a.a. - Belçika ve timaU F ran 
Vqlngton'da baaın konferansında yaptıtı sa itıal Jruvetleri ba,kumandanlıcı, Uç Bel
beyanat, uzun bir zamandanberi mU,ahede çiıkah komünistin ölıim cezasma mahk4m 
edilegelmekte olan vakıalar ıerialne ıthll ed ildilini Ye hUküm infaz o lunduiunu bil-
edilebilecek olan ve Amerika Blrleıılk dirmiştir. 
Devletlerinde intihabat sıra.aında halka Sofya: 24 La - Kral Boris, Bulcaris _ 
vldedilen ıiyaaetten uzakl&1ıldıtını göa • tanda bulunmakta olan macar ticaret heye 
teren bir Vakıadır. Bunun içindir ki, bari- ti reisini dıin akıam kabul etmiıtir 
ciye nazırı M. Hun, M. Ruzveıt'ten aldıtı Vichyı 24 aa - Esirlere ait iılerle meı
emir üzerine bu mütall.alan ortaya ko • rul olan franarz murahhaaı M. Scapiııi Al-
7arlren. muhtemel olarak Amerika hal- man,..'da oldukça UZUn mUddet kaldıktan 
kıllUl buna ne tekilde bir aka1ll&mel P.. ı • e esir kamplannı ıezdikten sonra ıah ak-
tıerecetım 70klanı&k ~. 1aDU VicbT79 ~tir 

M. Lozovskl 1 e) illi tarihine kadar alman 
za>intının tııa, yaralı ve kayıp olarak 395 
bine ballt olduıtu hakkında alman başku -
mandanlığı tarafından ileri silrillen iddia
ların gü Unı; oldulunu söylemlı ~e ıunlan 
il!ve etmlşUr: 

- Almnnya'da 1940da siviller arasında 

ölllm vakıalannın nlsbeti binde on üotü. 
Halbuki alman lddlalanna bakılırsa cephede 
ölen almanların senelik nisbet i binde bee 
veya alhdır. 

M. Lozovskl, dokuzuncu alman kolordu 
kumandanı &'eneral Ce er tarafından yazı -
lan bir vesika> a ııöre 16 temmuz lle 7 a~us
toe ıaraunda 50 000 alman ukerinden 4 b n· 
den fazlasının öldütilnll eöylemlı ve demiı -
tl'r ki : 

- Bu rakamlara tstlnaden mQnfl!rit al -
man birliklerinin bu müddetin ancak Qçte 
ikisi zarfında dôvQıtilklerl farzedlllrse, al • 
man zayiatının 70 gün içinde 2.300.000 ı bul-
ması lizımdır. 

LeningraJ' J a bir ru• mukabil 
hücumu 

Moskova, 24 a a. - Lenlnırat ceı>Jıesının 
bir kısmında blnbaıı Jitaef in kumandası 
altındaki kuvet bir slln.ıü hücumu netice • 
~ 10 kilometre nerlemlıtlr. HarekA.t hak 
kında verilen rap0run acıkça IÖltertlmesine 
röre, bu hareket bu bôlS@de muvaffakıyet
le yapılan taarruzun Yalnız bir kıanudır 

Odeaa cepheende 9 tlUnenden mü~ep 

dıfl aillhlar eski ııllhlara ıusbetıe daha 
çok kuvetlldir. 

A.lman t ayyareleri Moakov~ya 
akın teıebbü3ünde bulundular 
Moskova; 24. a a - Tu ajansı, 2 2, 

eylül gece& Alman tayy r nd"n 

rekkep bir grupun Mo kova tız rln btr 
akın yapmak te,ebbUs inde bulund twm 
bildirmektedir. De!i bat r'- al ar 

J ının atep 
ve 1ıece avcılarının faalı ti t 

ne c Dde 
düııman tayyareleri d ""ıtılm 

6 ıı Y&lnız Ud 
dUıman tayyare i •ehlr U " z r nde 
m &tir. Sehre kUç k <:aııtn t h P 
ları ve az mlkdarda Yan ın b m 
mıııtır. Hasar eh miyet d r. 

Karadenizdeki Rua filoaa 
Londra· 24 

' · a a. - Tlmea gaııet 
nus fllolarının vaziyeti hakkında ta 

1 -

bulunan d · · 
d k enızcıllk muhnrr rı, K rad n • • 

e 1 vaziyetin Baltık vaziyetinden farklı 
oldu"""nu 6 " Yazıyor. Almanlar Don ve Kaf-
kaaya havzasındaki mahruk ıtoklarıma 
kontrolUnU elde edebildilderi talcdJrde ba 
deniz tlzertnde nakliyat meeele& pek siya. 

de ehemtyet kubedecektlr Jl'akat 8 vu -
topol tahliye edilee dahi Sovyıt t lom lllf 
IÜPhectz Novroaı.ın ye cek !ecele ve ON . 

da mtlhlm rolUDU oYD&JUI& devam ede
cektir. 



-8 

VİLAYETLER 

Şosa inşaatı 

Ya-

Kapalı zarf 
eksiltme 

usuliyle 
i lôn ı 

Antalya Nafıa lnıaat Komis
yonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan 11: Antalya· Bur
dur )'Olunun 33+000-40+000 inci kllomet-

ınd ki bozuk ııosenln sando
• 1'. palı zarf usulJ ile 

u • ıu tur. Kc ıf bedeli 555033 releri arıııında yapılacak 
nıt. 

tamiratı esasl)'e)·e 

Keıll bedf'll 102(!6 Ura 80 kuruıtur, 

2 - nu ııe alt ııırtnnme ve e\'rak tunlar-
dır: 

.tır. A - Kcııt, 

n t h!llrıs:ıl keşif sllsllel Clynt n - Hususi fenni ınrtname, 
ıl mc oc::ıklnr.ı grafiı':I, fcnnt c - Gratlk, 

ve u , kap lı zart u ulb le eksiltme, D - Şarınııme, 

b • it ı ı ·r· . F. - Mukavele pı:gıeııl (hu ennklar An-
yın • r ı şartnamelcnyle mali ıı:ırt tnı r UdU IO"'Unde ıı:ilrüleblllr 1 n \ mı. • "r f d d 

1 
)a na ın m r " . 

1 
.. u. ' n:ı ı:ı aırcsln \! s - Eksiltme 2. 10. 941 pcrıcmtıe eana 

g 
1 r. . saat ıı de Antalya \'enlkapı caddesinde na -

C' ıltm ye glrebllmek için (2C451) 1 rın mUdllrlOfıll binasında kurulu <Antalya 
ı r • t teminat vcrmelc- natı:ı ını ınt komls>·onundaJ )'apılacaktır. 

rl, üı; ne m d 1 rie ;>azılı c\'rakı kabul ve 4 _ Eksiltme kapnlı zarı usulble \'e va· 
l.n.,. <>trr"P rl, bu in aatı )ap:ıblll'ceklert- hldl fl)ııt tızerınden yapllncaktır. 
ne dair 1h le günUnd n en nz b :ı ı:On C\ el 5 - t:ıtslllme)·e ı:ırt•lnlmek itin isteklilerin 
B r ' t nl' m!lrııcaat 'cdl'rC'k alacak- 14-15 lira Ol ıturusluk muvnkknt tcmln:ıt )'atı
lan chlıyl't \l k 1, 'l'ıcnret od:ısında ka- rııması ''e bundan bnska nsatıdnkl \'eslkaları 
yıtlı bulundu una dair !>4l yılı \"cslknsı ile ibraz etmeleri ı:ırttır. 
biri t t 1.1 ! ml'kturlrrını 2490 snytlı kn- a - Uu ise ıılreb!lmek ıctn nafıa müı!Url -

yeli ehliyet komls)·onundan alınmıa mUtı'ah -
nunur. hü Urıl rl d:ılıillnde hazırlayıp hltılk vc~lk:ısı, 
lO-l0-941 cuma gUn!l &ant ona ! ad:ır vil!ı- 2 - Cnrl seneye alt ticaret otlası vesikası. 
~ t d ıt <' rüm rı nl' mnkbuz mukabilin- Hi72!1 tSlOi/GiG-1) 

de v rmeı rl ııan olunur. Jnıaat münakasası 
Po tada vukubulaeak gecikmeler kabul <:anakknıe Nafıa .MUıtllrlUA'ünden: 

1 

Parke taşı allnacok 
Erzurum lmar Birliği Başkan

lığından : 
E z ırumda lm:ır b'rllQ:lnln &ISstcreceı"ıl :rer

d muntaı: m b r aurctte istir edllerek tesllın 

edUmek Ozere 22 /< ı ı x 16 cbadınd.ı >Uz yir
mi bes bln parke taıı kapalı z:ırr usuıı~ il' ek
•lltmeye ctkanımıstır. Kesit bedt'll on bt'S bin 
llrartır. Muvakkat teminatı 112J liradır. :ı-:k. 

•!itme ve lh:ıll'81 2 birinci lC'Hln 911 persem
be aUnU aan.t ll5 te Erzurum vlllı)ct mnkn· 
m nda toplanacak imar birliği idare hc:>yctı 

tarafından yapılacaktır. Tallplertn teminat 
mektup veya makbuzunun ve ticaret od:ısı 

''e bu işe nlt natınd:ın alacakları ehll:ret vo
elkalannın ekıılltmenın acıtacaa-ı saatten bir 
ıaat eve•ıne kadar tekllt mektubu ile beraber 
baakaı:ıtıaa vermeleri 111n olunur. 

(8116/6710) 16697 

l - Kapalı zart usu il> le ekslltmeyıı konu
lan il 7G3Cl lira 3S kurus kesır bedelll F..zlne 
kazası Jandarma hastanesi ikmali ln~:ıntıdır. 

2 - Du ile alt evrak ıunlanlır: 
a - f'roJe. 
b - Hususi ve fenni ıartname, 
c - Yaııı isleri umumi fenni ınrtnaml'SI, 

d - Bn>ındırlık 1~lerl genci ıartnamest, 
e - Sıhl tcıılsaı. elektrik tesisatı, fenni 

ı:ırtnamesı. 

r - Flyııt bordroıu, 

a - Ekıılltme ortnamPıl, 

h - l\luka\·eıe proJeııl, 

3 - lstcklller ım he alt kesif evrakını Çn· 
nnkknle narın müllürlüıtUnden bellcl51z oln· 
rak ıı:öretılllrler. 

4 - thnle 4 blrlneıtesrln 9n cumartesi &ü
nü snat ıı de nafıa mlldUrlllQO blnnsınrln 
toplan:ıcak komisyon huzurunda yapılacak· 
tır. 

ıı - Eksiltmeye sırebllmek tein taliplerin 
:5727,11 ııralllc muvakkat teminat \'ermeleri 
ve ihale .ııünUnden lAakal S ııUn eve! Çanak· 
kale vflAyetıne mUracııatla alacaktan ehtl)·et 
\'eslkaslyle ticaret odası vesikasını komisyona 

llLUS 

a si.bl neı Tmıoell '911~ menout 
ederek ••• slrebijmek itin &ltllnUf ehli~ 
Yellkuı, 

B - Ticaret ye •&D&1i oduı YMlkaa. 
C - Bir defada deylete alt 40000 lira

lık yol köprU ve nlre lılnlıı mııvattala
yetle ikmal etmif oldutuna dair YNikL 

B ı Malıa'f191e proJ•l. 
C ı B&)'IDdırhlr itleri ıenet earımmesl, 
Dı Yapa it leri mnaml fllllli prtıaameti, 
lC ı Sıhhi t•int.a att umumi ..,. fenni 

,.rtname, huu.I .. rtnmM n ketif cetve-
u. 
·İsteyenler bu ıartnameyl Ye anakı (240) 

kuruı mukabilinde Trabzon Nafia Müdür-

6 - Teklifleri 8 üııcU madddede yuı
lı •aatten bir Hat evellne kadar Tunceli 
Nafıa daireaindekl eulltme koml.ayonu 
relslltlne makbuz mukablllnde teslim e- lüiünden alabilirler, 
dilecektlr. 3 - Pazarlık 6-10-941 pazartesi ıünli 11 

Posta ile gönderilecek mektupların U- at 15 de Trabzon Sıhhat Müdürlü&ünde 
ı,;UncU maddede yazılı aaate kadar gelmlı toplanacak kombyonda yapılacaktır. 
olmaaı ve artırma eksiltme ve ihale kanu-
nuna uygun olarak mllhUr mumu lle iyice 4 - Pazarlıia girebilmek için isleklilc· 

MIMtıl D&llllıa ~- ~ llll .... 
.m1m .. lller, &J'lll merutm "'1ııe "tlı1lm* 
eart171 .. atnct lltr Jctlmaa dl'fft ohıaur. u -
mumt ~ lcıttmaıan hlc btr ~ lltr 
defadan •inde sert bıralulamıyacatı slbl, b\l 

tctJmalarcla ruaame haricindeki bueuaat da 
müzakere oıunamu. .A.ncalr, m-t &.zlaın 

en a:a )'trmlde blrt taratından ma.&tcernt 1• 

:m,/B/lMI 

VAKIFLAR UMUM Md . 

Kapalı zarf uauliyle ıayri 
menkul aatıfı 

Vakıflar Umum MUdUrJUtUnden: 
Tahmin edilen bede il 16.000 lira. muvalE • 

kat teminat 1200 lira, cinai lkl ahsaP dllkkAJl tenen maddelerin ruznameye konmuı mec -
burldlr. vakit numaraaı 44.4:5 mevki mahallest Kolf'IA 

B> Cemb'et lzAıı, merkezde idare heyetıne paı:an caddesinde. 
dahli olmıyan ılrket umum mUdUr muavin • l - Ankıırnnın Koyunpazan caddesinde 
Jerlnden blr1 veya elrkel umumt ktllblnln ve yukandn evsafı yazılı mülhak AbdüUıadl 
ıltketln dl~er tetklltıtında, h<'r ttsekkUIUn vaktından lkl ıı:ayrl menkullln mUlkl)'etl pe

nıUdUr VIJ)'a en yUksek fımlrlııln rıyaııetl al - ı •in para ile ve ıartnamcsl mucibince satıl• 
tınıta toplanarak, umumi heyete kendilerini mak Uzere 19. 9. !J.11 ııUnUndcn 8. ıo. 941 ııU· 
tenısll ve reylerini istimale ııellhlyetll olmak nUne kndar yirmi ııUn müddetle kapalı zarf 

kapatJlmıı olması IAzımdır. rin (927) lira (55,5) kuruılıuk muvakkat 
Poatada olacak gecikmeler kabul edil- teminat vermesi ve bundan başka 9 U yılı- üzere aıall:ıda yazılı oırtut;u vechlle mümessil 

(6862) 
16848 

1ntlhap ve ke>·tıyetl alelusul teıblt ederek 

usullyle arttırmaya konuımuatur. 

:l - Katı !hall!ııl 9.10. 041 ııenembe ııünll 
aaat ll5 te ikinci valtıt apartmanda vakıtlal' 
umum müdürlUC:U emllık ve arazı müdUrlU· 
f;Unde ihale komisyonunca vakırıar umuııı 
mOdUrlUAünUn taıdlklııe tlllkan yaınlacak• 

mez. na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale cemiyet idare heyetine bildirirler. 
Şofe intaatı gününden en az sekiz &Ün evci Trabzon Cemiyet Aza11 mevcudu uooı • kadar olan 

Tuncell Nafıa MlldUrlUG:Unden: Vilayetine müracaat ederek Vilayetten (100 dahil) her tetekkUl bir ve (100) den zi-
l - 1hnle3l 11. o. 011 tarihinde yapılmak alacakları bu işe ait ehliyet vesikasını ib- ynde AzAsı olan her tesekkUI de beher yüz Aü 

üzere ekılltmeye konulan Tunceli vlllı"elln. 17019 ıcır. bir mumcsııll intihap ederler. YUz kesir-
, raz etmeleri mecburidir. lı'rl naznn ltlbare alınmaz. 

tır. 

s - Taliplerin 2490 1nyılı kanuna aare ha• 
de yapılacak .Mamekl Seyllhan yolu teııvlyest 
tlirablye \'e ıose ıns:ıatına mezkQr ııüne ka- cı Umumi heyet mevcut lzAnın beste bl - zırhyacaklan 
dnr tallp cıkmnılıl:ından bu lnınat tlvatları Tu"rkı'ye taker Fabrı"kaları rlnln tahriri talr.blYle veya idare heyetinin makbuz ve mektuplannı ikinci maddede ya• 

tekllt mektubunu \"e teminat 

üks ' {fi kıırarı ile fcvkalAde olarak ıta lctlma edebi • :nlı saatten bir s:ınt evellne kadar valoflal' 
) · eltllcrek tekrnr eksiltmeye tıkarılmıstır. umum mUdUrlOltU lhale komıo·onu retslll'ID9 

dlrı.11ın muhnmmcn k<'slf bedeli :!:S0.000 llrn - A. $. Mensupları Y2f"dı~ lir. 1 I" d il• J>l Umumi heyette ha7.ır bulunan Aztı wy:ı \enne eri .. zım ır. 

2 _ nu ısc alt ı:ırtname mOrnes~ııın bir reyi \'ardır. 4 - Teklif mektubu ile teminatını valttmo 
ve evrak ıun • F.J Kurarlar mevrudun mutlak l•kaerlve - de vermemle olnnlıır arttırmaya kabul edil .. 

tardır: ( • f' d , emıye m en : tl)lr \'crlllr. Ancnk fesih kararı !cin mPVCUt mez. 
A - }~kıılltme ıartnnmeJI, n'ylerln Ucte iki ekseriyetinin tahakkuku r; - Arttırmnyıı lstlrnk edenler ıartnaın .. 
n - .Mukııwıe proJcsl, suı:ı·:rrtıl nln bütün muhteviyatını kabul etrnlı ııayılıl"' 
C - ll,ıyın•lırlık hicri ııenel ıartnameıl, ,\NK.\ltı\ \'lt.AYr:rt ııarttır. 
D _ uususı aıırıname. Sayı : 

6810 
~.8•1911 ı-·ı \lınunıl hryı:t, idare heyeti reisi tara -

fınıl:ın ııcılır h;tlnıa nisabına nlt yoklama yn-
E - Şose ve kuprülcr tenn1 ıartnamcsı, Ccınlyctln nılı: 'l'Oı kiye !;eker 1-'abrikalıırı 

F - Scrldoıırl, Anonim ~lrkctl mt•l1$UPlnrı Y.ırdım ~ınl)cU. 

G - t:rııtlk, Maksadı tcsekkUIO: Az.ılnrn11ıan ölenleri • 
il - tııll> <'nlcr bu ise alt e\•rnktan şose nln tcı•hlz \'<' tckfınkrlnl tcınln ve :ıll<•ll'rln.: 

411lrlıktnn sonrn ml'vrut tıztı araRınııan bir reis 
''" iki k.ıtlp 11t'clllr. lttlmnın müteakip !ata -
h:ıtı bu reis tar:ıtından ıcı.ıre olunur. Umumi 
iıry.•tln m·Jz ıkt'r" 7 ıbıtllrlyl<• ltllh'lz olunan 

ve kuprU!er sartnıım<'sly!e bayındırlık l~lı·rl ynrdıın l•tmrk. ınuı ırrt•r ta alt yaııl:ır umumi hıw t reM 
genci •:ırtn:ımcslnılen mnadasını 4 lira mu. MOc~.sııı \C)•• ııl ırc he) dinin lsimkrl: Mıt- , c k!l.tlplı•ı 1 l ır ıfınılan lmznhnarak dos>·a _ 
kabıllnde Tunrcll n:ıtıa mUdürlü.liOndcn 1111 • h:ıt !{onur: Turkl)c eeker Cabrlkııları umum 

ııındn ~nklanmıık Ozere ldnre hPyetlne tevdi 
tın nl:ıblllrll'r. Şose \C kupruıcr tennl anrt. mlıılUr mu:ı\lnl. ııuıcısı t: ı:r.m•ll: 'l'ılı1'1>e Şl•· olunur 
namesini ve bn>anJırtık isleri ı:cnel $:ırtna. ""r fnbrlk ıt:ırı umum muh ıq••h(! mü•lurU. 11 ı· 1., l"mı•ml hPHt lcllmalıırında ittihaz olu· 
meslnl görml'k Jst >cnlf'r Tunceli narı:ı ılııl. ')'ati nııruar<•w'·lu: Türkiye &<'kt'r t ıbrlkıılnı ı nnn knrıırlard ın bu lcllmeda bulunmıyan Azu, 
resinde bedelsiz olnrıık ı: ırebllırl<•r. vııüşn,·lr ıwukııtı. toıılnntı) 1 lştlr~I~ rd••n AzA mOmes•lller1 vuı-

3 - Eksıltıne 7. tıı. 041 salı r.ılnU ıınııt 15 Teslı tıırlhl: S ~·l!llO. t;ısl>lc vr umumi h»>ı>tr.e knrar verlldlQ:I tak-
te Tuncell nıırın ınUdUrlUG:U blnaııında knpa- ML'rkezl tll.ırcAI: Ankarn'dııdır. 
lı zıırt usııllyll! )'ııııılarnktır. ı•muml nwrkezl \I! tllh<'lı•rl: Şubl!lerl yok • 

dln1e n> rıı·ıı idare heyetince AzAnın hatlı bu-
lunıluf:u 31'k<'r tııbrllml:ırı \e dlğ"r tc,kllAt • 

4 - ~:kslllml!ye ı:ıretıllmC'k itin lstckllle - tur. lrırı !lnılrlerlnı• ı:••ttılPrllecck knrar suretleri 
rln 1:l750 lira ınuvnkkııt t"mlnnl vennesl ve Yuknrııh ııılı )117.ılı cemiyetin ,\nkarn'ılı Uzl'rlnı• ıttıl~ nl luiııınn ılalr her lız!ının im -
nsaı"ııılakl \l'Sll<ıılıırı hıılz oluıı ı:dsll'rmc.sl l!l.· .ırnrulılııı"ıun.ı d.ılr vll1\yclc \'l•rlll'n lıeyann.ı • :r.a~ı .ılınınıık ~uretl\le h::ıtıerrlar !'dlllr. 
:r.ımılır. ınt')ı• ınultnlıll <'Pınlyetlcr k:ınununun ( ıı ııcü 

A - lhnleı!en en az tııtll ııllnlerl hnrlc llı: m:ıdıleHlnc tevrıknn hu llrııUhahcr vc•rllml5tlr. 
gün eve! Tunceli vll!ıyetıne mUrııcn:ıt l'dcrt>k Pul \'~ıtl. \'. 
bu ise ıı:lrebllml'k ıcın alınmıs ehliyet wsl- Jtcsml milhllr lmzıı 
kuı, :..'fl - s - 1!'111 

B - Ticaret ''e nnayt odıısı sicil veslkn~ı., TOıtKl\"r: Şr:l,l'.:H FABl!IKAl.,\l~I 
C - mr defada devlete alt !50.000 liralık A, Ş . .Mr:NSUPl,ı\Hl \"AHDiM l'E!lllYF:Tt 

N t 7. A M N A M t: S I eose \'e lesvl>·e lelnl muvartııklyeUe lkm:ıl 

etmlı oldur:una dıı.lr vesika, 
l5 - Teklifler Utüncü mnddede yazılı saat-

r.emlyetln ndı \ e ml'rkczl : 

il ı ı•muıııl hı•) ı•tın vn:r.lte ve 11111\tılyetlert 

ı,urılnrılır : 
1 - ,\n.1 nh:nmnnm<'nln ttıdlll; 

2 • - lfl'•:tıılnrın ~·r. mUrnklı> rnporlarının 

l<'tk.kl ve lnl:lnı,:onun tıudlkl ile lclare heye -
tinin llırıısı; 

3 - ı:lıtcı>nln tıı5<1lkl; 
4 - Jdnre hl'Yetl asli ve yedl'k O.zAsının ln

.uıı:ı lıı; 

ıar. 

6 - Satıın alt eıı.rtname Ankarada vaJOl
tar umum müdilr!Uı!ll emlltk ve arazı ııntt-
darıu~unııe ı;:örUleblllr. 6839ı 16808 -
DEVLET ORMAN IŞLETMEş! 

Satıhk (ırah (am azmanlan 
Devlet Orman lıletmeai ~ 

ce Revir amirliğinden : 

2 kamyon allnacak 
ibraz etmeleri llzımdır. ten bir saat e\'ellne ltıtdıır Tunceli narın dal-

6 - Teklif mektuplan ·' lO. 941 cumarte- resindeki eksiltme komisyonu relslltlne mak
si aıUnll saat ona kadar makbuz mukabilin- buz mukabilinde teslim edlll'c,.ktlr. Pootn ile 
de komi yona verllmla olması ve posta ile ıı:önderllecek mektuplann nlhııret ücfincü 
ııunderllccek mektupların ihale ıı:Unll saat maddede yazıtı saate knd11r ıı:eımıs olması ve 
ona kadar komlı>·ona ıı:eımıa bulunma•ı sart· arttırma ~kAlltme ve ihale kanununa u>·ııun 

Madde 1 - Türkiye seker rnhrlk'lları ı\no
aılm Sirkeli mPruıupları arnsın.ıu (Türkl)•e Şe
ıker Fnbrlkaları A. $. lllmsuplnrı Yardım Ce· 
rnlyetl ı adı ile bir )"ardım cemiyeti t ... skll e • 
dllmlsllr. 

5 - c ... mhetın feshi. 
I.ıare heyeti : 

Oe\'let orman ieletmesl DUzce reYlrl • 
nin DUzce Bolu ıoseal Uzerinde Tata .. 
deposunda istlfte me\'cut 1145 adet mU8' 
dlll 3i8 metre 218 desimetre kUp dört JE6" 
1;1e c;am kerestesi 29. 9. 1J41 pazarteai g1ııll 
saat H de Dllzce revir amirliğinde ao~ 
arttırma ile ıııatılıır.aktır. Azmanlar 18 ~ 
18 • •Ul x 40 ebadında muntazam d!S 
kö!}e halinde balta ile yontulmuş ve çır.
it l38 tane dört metre 548 tane beş rnet• 
re 330 tane altı metre lO:> tane yedi ınet
re 24 tane ııeldz metre boyunda ve beher 
metre kUpUnlln muhammen kıymeti 27 JI• 
radır. Şartnameler İstanbttlda orman çe
\'irge müdUrlUtUnde Ankarada orman ıı
mum mUdllrlUğl\nde görl\lebllir. Fazla tal 
slltıt ve listeler Dllzcede re\'lr tımirllğlll" 
de kerestt'1eri yerinde gürUleblllr. Tal P" 
lt>rln r 0 i,5 teminat \'C evrakı lft.zırnel~ 
rlyle ihale gün \'e saatinde DUzc et re 
Amirliğinde mllteş<'kkll komisyona 11\1)' 

Kayseri Belediye Riyasetin -
den: 

1 - Ford marka beheri yedi bin TOrk 11-

ruı muhammen be !elli uzun şaseli 2 adet 
kamyon 110.941 <::ı!'1amba eUnU saat lG 

da yapılan teklıf haddı liyık görüldüğü tak· 

dirdc belediye encümeninde kapalı zarf U· 

ıuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnnmtler bedelsiz olarak beledi· 
Ye bil§ kit betındcn alınacaktır. 

3 - Beher kamyonunun muvakkat te
minatı 525 lıradır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmeyi açma 
saatinden bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde belediye relsliiine tevdi edile
cek ve posta ile gönderilen teklif zarfları 

bu saatten evel gclmh bulunacaktır. 
Postada vaki ıı:eclkmeler nazara alınmıyn

eaktır. 

(8189/6753) 16698 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Antıı.lya N!lfııı tnsaat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan ıı: Antalya -

Bu d•Jr yolunun 2 +000-33-+000 mcı ki· 
lom trcıcrı a ası tamiratı csasl)esı. 

K t b '1 ll (1Z..!08ı lira 65 kunıstur. 
2 nu ise nlt urtnamc ve evrak ıunlar· 

dır: 

A) Kesit, 
B Bu5usl tcnnt 

CJ Grııt k, 

ves ıı.'1. 

ı.ırtname, 

2) cari scne>e alt ticaret oda11 vesikası. 
16704 

Ceml)ctln merkrzl: Anknrn'd~. Türkiye Şe
kcr Fabrlknlıırı Anonim Şirketi Merkez lılna · 

tır. roııtndakl ıı:eclkmeter kabul edilmez. olarnk mUhür mumu ile l)lce kapntılmıs nl. aındnkl idare! mnhsuııadır. 
'T - J\IUteahhlde an:u ettltt takdirde mu- mıuı lhımıtır. l'ostndn olncnk ııcclkmelt>r Cemiyetin eubelerl yoktur. 

hasebe! umumiye kanununun S3 üncU mali· kahul P.dllemcz. CCMS> lG8!50 Cemiyetin mevıuu ve tııtY<'Sl : 
desi mucibince ~ereceltl teminat mektuhıı l\Iadde ~ - AJ Ceınl>•et lızA~ından ıılı•nlı•rln 
kn1'8İlıf:ı olnrak ihale beılellnln Ucte birini 2 atölye in•aatı tecııız \'e tı-krlnlcrlne ve t:.ıı elıl••ll ıı::wııutwtln 
ııetmemek ü11ere nvans verilebilecektir. '!1' aile bUtı;cıl Uzerlnıle hu~ule ııctlrceei:I hll)'Ült 

8 
_ Tallıılerln ehlb•et vesikası alabilmek Bursa Nafia Mıldürlüğünden : ıatıavvUlün ilk ıarııntııarını hafltlctıııl)·e ve-

lcln vlllt)'ete verecekleri ıstıdaya bir kalemde 1 - Bursa aanat okulunda yapılacak >'a yeni vaziyete lnlllıakı kola> laıtınnı)·a me • 
SO.OOO liralık yapı ııı yaptıklnrına dair veııl • (26800 lira 35 kuruı) keşif bedelli iki tea • dıı.r olmak üzere, A.r.lının hail hayatlarındn 

ka eklemeıl!rl ı~zımdır. • . kanunen bakmakla mükellef olduktan ailesi 
viye atülyelerı ınoaatr kapalı zarf usuliy}e 

(Sl02/G7G7) 16731 etradınıtan veya bunların bulunmaması halin· 
Yol in-atı eksiltmeye konulmuıtur. de dlter kimselerden dilediklerine aealtıdakl 

r- 2 - Eksiltme 10-10 941 cwna &iinll nat yazılı hllkUmler dalrl!llnde, bir deta>·a mah-
Tunct'.'ll Nafıa mUdUrlUi\\nden : ı d B N f •uı o'-ıa" "zere, nakdi yardım vaıımak·. 

9 941 !hinde yapıl - on a tı a ursa a ia MiidUrlilğU eksiltme .. , .. " • 
ı - İhaltııl JO. • tar B) Cemiyet AzAsından calı~amıyııcak dere-

li eksı.ltme~·e konulan Tuncell komisyonunda yapılacaktır. mnk Z<'re " <'ede maıaı dllıenlere kezalik aeatıdakl hU -
yiJ,ıyetinde Seylthan Plumer :Mutu ltöp- 3 - Bu i~e alt ~vrak ı proje, vahidi fiyat ncamıer dairesinde tılr defıı>·a mahsus olmak 

Ma<lcle 7 - A > fd:ıre h">·eıı, ılrketln umum 
mUdUr mu .vlnh'tlndcn biri, umum muhasebe 
mUdür vc:>ya muıı\ ini \'e mU1n,·ır n\•ukatı ve· 
,ı.·a hukuk müsavlrl ile mr\•cut Az.'lsı (100> den 
tnıla olan her tr~•·kkllld<'kl lılrllk ltzAaı m<'
;ynnınılıı umumi hcyetce iki sene !cin secilen 
Jılrc:>r asli AzAılan mürı•kkt'p olmak Uzere (7) 

.klsldrn 11.ınrctllr. 

A> ı ırn hunleıın lılr misli yerlı•f:t de içle • 
rinde asli llzll meyanına ıtnhll olmıımıs ıımıım 
ııılldUr mtıRvlnlerlrıılt'n biri ile umum muha
.sehe mllrtUr \'(!)'a nıuıwlnl ve mOsnvlr avukat 
veyıı hukuk mUsavlrl bulunmnk ıartlyle in
tihap edilir. 

Aynı A.,tının mOddetlertnln hitamında tek
rar ı~llmelerl calıdlr.• 

B) tdare he)etl tıztılnrı. kendi nrıı,larından 
bir rı•ı. lle bir umumi kAtlp ve bir muhRSIP 
\•e;.:nedar secerlt'r. 

A!ll Az!ıdan birinin btlfıı \'eyıı her hanııl 
bir ııuretıe lntlkllkl halinde, en cok rey alan-

rllsb yolunun Styllh~an itibaren 27,000, 

311000 ve 62,ooo, 700f'() kilometrelerinde 
listcsi, kc~if ve mcııaha cetveli, Bayındırlık Ozere yardımda bulunmak; Jıırdıın haelnmnk Uzere, yrdek Azadan biri va-

işleri ıenel ııartnamcııi, yapı i$1eri umumi 

fenııi ıartname&i, husuai fenni ıartname 
yapılacak kısımlar tn3aatına mezkt:lr g~
ne kadnr talip çıkmamıı olduğundan fı
yntıar yUkaeltill'rek tekrar eksiltmeye ko- ve eksiltme ııartnamesiyle mukavele proje
nuımu,tur. hin muhammen ke~lf bedell sidir. Talipler bu evrakı Nafia Müdürlü -
ısoo.QOO liradır. • ·· d ·· b·1· l • avrak ıun- gun e ıore 1 ır er. 

2 - Bu life aıt ııartname ve "' 
lnrdır : 

A _ Eksiltme ııartnameai 

4 - Taliplerin münakasaya iştirlk ede -

bilmeleri iı;in (2160 lira iki kuru~) muvak-

8 

B _ ı.ıuka\'ele projesi 
c _ Bayındırlık l~lerl 

kat teminat yatırmaları, bu i~i için V illyet 
genel gartnamc- makamından ilin ıarihinden ıonra ehliyet 

oartname- vesikası almaları, 941 senesinde ticaret oda 

Cl Cemiyet Aıo:lısından kenıll aun'u taksir- zlteye catrılır. 
teri harlclnde tevkalll.de ıebep\erle mn11 mü • tılare heyeti kendi ıeltıhlyetlerlnl haiz o • 
za>'akayfı. dUaenlere aıalıdakl hükümler dal • Jarak vazife ırllrmek Uzere bir murahhas ko-
reslnde mua\'enette bulunmaktır. -1'1lte eeceııııeceaı ııll•I A7.Asından hlr \'eya bir 
Cemiyetin mueaslılerl : ;kacına temsil ıı-ır.hln•tl Ilı' verelılllr. 

:Madde 3 - Cemiyet, Türkiye Cilmhurl)·etı Cl tılare heyetinin var.lrt' ve !eltıhlyetlerl 
tebaasınctan ve Tllrklye IPker tııhrlkaları A • ııunıurdır : 
nonlm Şirketi umum müdür mua\1nlerlndı!n l - tıtııre hcwetı Azlıın taratınrtan karar
ohu> Ankara'da Yenlıt'hlr'ıle 1smet tnön!I r.aıt· Jaetırılacnk muayyen zamantanıa veya reisin 
deııl 27 numarada Tekeli apartmanının 2 nu • d1vetlyle toplıınarak cemiyet lılerlnl nlzam
maratı dairesinde muklın Mlthat Knnur: Tür- name hükümleri dalrl'ılnde tedvir, tetkik ve 
ltlye teker fabrikaları Anonim Şirketi umum muktazl kararlan ittihaz ve ınraz, 

E _ şose ve köprUler fennt 

si. 

muhasebe müdUrU olup Ankara'da Yenlıehlr'- 2 - Cemiyet hlzmetlerlnde c:aıııtırılacak 
ıına kayıtlı olduğuna dair ve1ika ibraz ey- de Konur ıot<ak A. 8. numarada lklncl katta Jcimseıerı tayin ve tebdil ve bunlara veple • 

F - Reridöprl 
G - Grafik 

lemeleri ve üçüncü müddede yazılı müna - muk1m HulQal Ersenell, Türtclye ıeker fabrl· cek Ucretlerl tesblt, 
kata evrakını ıörüp kabül ettiklerine dair oları Anonim llrketl mllsavlr avukatı olup 3 - Cemiyet varidatını tahsil ve bunlardan 

lltanbul'da Boıtazlcl'nde Arnavutklh1l'nde bl· .nlzamnameye ııöre, bankaya te\•dl edilecek 
imza etmeleri ve 2490 sayılı kanuna uyıun .rıncl cadde U"'ur apartmanı 2 'numarada mu-

racaatlaı ı. (8302-6864) 16843 

Ağaç nakliyatı 

Devlet Orman lıletmesi Aban"' 
Keremali revir amirliğinden : 

Devlet orman işletmesi D!lzce re\'lrl~ 
Sığırlık bölg<'ıılnde 9 - 10 - 11 - 18 • ~.lı 
• 18 numaralı maktalarında takribl9' 
·•2coo .. ve Abant aerisi 40 - 41 nunı.,.» 
maktalarında takriben "J200,. met~ 
ki ceman takriben ''3800,. metreküp :ıı6Jı• 
nar tomnığtınun kUtUtlıl dibinden Ta~9: 
deposuna nakli 6. 10. 941 pazartesi ı1lJ 
saat 14 de DUzcc'de rC'vir amlrllği bin•...: 
sında ar,;ık ekıılltme ile mUteahhlde "/iP 

lecektlr. 
Tomrukların beher metre kUpüııUD t1' 

hammen nakli Ucrcti ''350,, kurugtur. ıı 
Taliplerin mczkı"lr gün ve saatte 9'o fi'. 

muvakkat teminat ve evraklarlyle bU:~ 
te DU:ı:ce'de rc\'lr amirliğinde mUteıeP""' 
komisyona mUracııatıarı. Şartnameler /ti' 
kara'da orınan umum mlldUrlUtü ve püf" 
ce'de revir anıirlğlnde görUlebillr. 

(4893 - 7048) 17011 

~-----------------------~-,. 
heyeti karnrlyle her &)'ki maaılarından ,.. 
kassaten ketllmck suretiyle alınabilir.) _,,,.. 

B> Ceml)et AzAıının her ay maaılaruı-'". 
'11/2 (Y\lzde yarım) nlsbctlnde kesııece1' "' 
lık aidatı: 

C) OIUm ve malQllyet vukuunda, )'arııl•~ 
yardım miktarına tekabül etmek Uzere 
AzAnın a>·iıtındıın mUtcnaallıen keallece1' 111' 

H - 1stiyenler bu lııe ait e\'raktaıı ıo
ae ve köprUler ıartnameıılyle bayındırlık 
işleri genel ıartnameıılnden madııaını • 
Ura mukabilinde Tunceli Nafıa mUdl\rlU
(;llndC'n satın alablllrler. Şoıııe \'e köprUter 
frnnt !Jartnameıılnl ve bayındırlık leleri 
l'Jartnnmesini görmek lstiyenler Tunceli 
Nafıa dairesinde bedelelz olarak görebi
lirler. 

• Jnıımını tevdi ve lüzumunda istirdat ve ırerl 
olarak hazırladıkları teklif zarflarını 10-10 ıklm Hayati Barbaroıoııu (Ankara'da BelvU· Jcalan mevcudatın muhafaza ve tenmlye ff • ballt; .,,, 
941 cuma ıünü saat on bcıe kadar Bursa palu'ta.kalır> taratlanndan kunıımuıtur. .killerini tayin ve 1artlyatını ıra ve AzAya te· (Bu ll'\'kltııttan elde edilecek metıalll 

3 - El<Rlltme 8. ıo. 941 puarteııl gilnU 
ııant 1!i te Tunceli Nafıa müdUrlUğU blna
eında kapalı zarf uııuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 10 250 lira mu\'akkat temlnat ver
mesi ve afaAıdllki vesikflları haiz olup 
göstermP.ıtl lllzımdır. 

A - İhaleden en az tatil gUnltri harlc; 

Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde Crmfyete ırlrmek ve cemiyetten cıkmak ının olunan mentaatıarı mevcut hükümler konu, >'alnız ölen ''eya malQI dütenln aorı ttııl' 
earlları : odalreatnde zamanında tetı\•lye ve ceml)·etln her ıının altı ml&llnden ibaret olacaktır.) .. .. 

vermeleri !hım olduı:.u ilin olunur. H•dd ' ,..,_ ı t ı k ı tt O) ı 1'ır" • ..... e - vırm ye • ı nne ve cem ye en tUrlU hak ve menfaatlerini muhafaza ve mu - Iaklkl \'e hllkml ıahuıların yapacs 
Postada vukubulacalc gecikmeler ka- cıkmak tein konan ıarllar eunlardır : daraa, teberrüler; t • 

b(U edilmez. (6870) 16859 Al l·tJ.1941 tarihinde mevcut bl!Qmum ' - Cemiyetin kanuni defterlerinin tu • El Cemiyet ııervetlnln tenmlyetlnde!I '° 
ılrket mensupları, baıkaca mern~lme tlıbl ol· tulmasını temin, tevı:-llll ııellrler. ; 

Muhtelif iliç ve sıhi malzeme makaızın, cemiyet Azlaından olabilirler. l5 - qecen yıllara alt hesap ve blllnı;:oları Aztının >·uknrıda mezkQr tedlyatı, .a~ 
alınacak B> 1·6-1941 tarihinden ıonra ılrkete lntl - tanzim ve aelecek iki yıla alt bUtceyl ihzar lehine, !~bu nizamnameye tevfikan y•P - , 

Kayııerl Valllltlnden: HP edenlerin cemiyete AzA olabilmeleri ,at - Ue umumi heyetin taavlp ve tasdikine arz, kap eden yardımdan ve fesih halinde d• f1' 
Kayseri mrmleket hastan<'Blnln ihtiyacı o- cari bir 1ene calıtmıı, 4ll yaıını bltlrmemlı ve 6 - Umumi bent kararlannı icra, tf)•eye lıtlrllk hnkkındıın baska hlc bir al~ 

alrket ııhl teıklllıtının raporu ile bedent arı- · 'T - Cemb·etın tealh ve ıntlaahı baUrıde hakkı doğurmaz. Aztılar cemiyetteki :meli· JI 
lan 106 kalem ecza ve malzeme! tıbbiye acık r zaıardan 1allın bulunduklan tahakkuk et - taıtly•lnl lntıc ve Aza haklarını tevzi et • lerlnl ahare temlik veya terhin haktcınd&ll 
eksiltmeye konulmut ve yapılacak tenzlllt dld t ınlı olmak tartlyte, idare heyeti karanna bat· mek. en eraııat ederler. r 
haddi !Ayık ıBrUldütU takdirde 8.10. 941 --t 

lıdır. D) Cemiyet relal, idare heyetine riyaset, Madde 11 - .A) cemiyetin mall idare-'" 
c:artamba' aünU encümeni dalmlce 1ha1e1ının 

C> 18 Y8'1nı doldurmamıt olanlar bu ce • cemiyetin bUtün muamelltına nezaret ve her dare he>·etı yapar. ~ 
lcruı teka. rUr etmlatlr. Muhammen bedel mlyete ııtremezler. tUrlU evrak ve veu.lklnl ve bu meyanda ban- BI AıAnın lıbu nlz:ımnnme ne :rnU "':.ılo 
2077 lira olup muvakkat teminat 157 liradır. ,....-.,;. 

D) Cemiyet mensublnln ılrketten * 1ene- kaya tevdi ve istirdat olunacak meballte alt mail mOkelletlyetlerl aylıklarından ıır -~ 
Taliplerin ıeraltl anlamak ve listeyi ıönnek r: nohut, odun ah nacak Et, 

Ankıtrıı J Gn 1K Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 
11 k ı Kilo Cinst Kilosu Kr. Teminatı 

80 000 3 
22 00 ) nıı.rkn gore 
~C O N 29 

l uıı t rı, cınııt. fiyatı. 

d ııı hl aı:ırınd l yazılı gUn 
ıı tın alın C' ktır. 

L. K. Eksiltmenin nevi ve zamanı 
1so 00 26. 9. 9•1 cuma saat 1~ açık eksiltme 
m1 l'iO 29. 9. 941 pazurteııi ııııl\t ı~ kapalı zarf 

71 2!'i 30. 9. 941 aalı aaat 1~ açık eksiltme 
mu\'nkkRt te mlnatı yUkarıda ynzılı Uç kaltm lllfe mad
ve saatlerde bır kapalı zarf ve iki açık ekıiltme ile 

2 - Et fı~ ntına eaaıı belediyenin narkı olup kapalı zarf teklif mf!ktubunda bele
di ve narkınr:lan ne miktar noksantyle etin taahhUt edildi~ taarlhan yazılacak ve 
ı ı Mm ndıı yazıldığı gibi nark degioılkr;e ihale fiyatı da değtıecektlr. 

3 - t•ç kaJrm Prznkın g:ırtnam,.Jerl her glJn parasız komİRyonumuzdan alınır. 
4 - t t kltlcrm vl'slka ve temlnatıarlyle yazılı gUn ve saatlerde komisyona ge4-

" lı ptth ımr! teklif' mektubunun eksiltme \'aktinden bir ııaat eveline kadar 
ıwı verilmesi (6147) 16426 

Masa, Sıra 
• 

saıre ah nacak ve 
Jın~::ırma GN. K. Ankara Satın Alma Komiıyonundazı 

Bir ·adedi :P.I rı 

Ad t 
11~ 

l~ 
21; 

8 
2 

C rsl 
J) "S sırnııı 

Ye:n it ma ası 
;l'Pmrk sırası 
{ı retmcn lıUrsUıU 
Siyah yazı tahtıuıı 
Yem lt sıldrılyaııı 

Lira 
2~ 

60 
20 
70 
25 
2 

M.ıvakkal teminatı 
Lira Kurut 
215 il 

H'7 00 
Altı lt l m malzemenin teminatı 362 63 

:Mı tl rı, c n'<ı, tahmin fiyatı ve muv•kket teminatı yukarıda yazılı altı kalem 
m lr. mc 1-10-1941 çarıamba gUnU aaat 15 te açık ekeiltme ile Ankara J. Sa. Al. 
K n iryomı u da alınacaktır. Altı kalemin bir istekliye 1baleıl caiz oldutu slbi 
d r'l ıralarının b r \'e beı kaleminin d!Jır bir iatekllye ihalesi caizdir. eartname 
ko"Tll yon m•ızd o paraııız alınır. Nllmuneıer Jandarıaa lııbay Okulunda l'Öl'{11Ur. 
İsteklilerin vmınat ve vealkalariyle ek antme samaaınd& kolftİl10llUMUS& sel • 
meler!. (6Gfı ) 11631 

yl doldurmadan lıtıtuı ve)'& hizmetine elr • makbuzları idare heyeti Azllarından biriyle muhtetır muhasebell'rlnre tedl>e ıırasırıd• 
Uzeer 1.stanbul ve Ankara ııhat mUdUrlUkle- 5 tcetce nihayet verilmesi hallerinde, cemiyetle mUıtereken lırıza ve .ııörect'tl !Uzum üzerine kit olunarak mUfred3tlı bir bordro ııe:;it' 
rlne ve ihale ırUnü encümeni dalmlye mora· 

16899 
alAkaları kendllltlnden kesilir; Azlnın her • her zaman idare heyetini ıctımaa d!vet e - zartındn ıtrket merkezi vasıtasJyle 

caattan UAn olunur. 
hanııl bir ıuntıe cemiyetten c:ıkmuı da bil· der. ldııre hryetıne t<'dlye edilir. ..A 

Şose tamiri cUmle hukukunun ıukutunu mucip olur. El Umumi JcAtlp, cemiyetin yazı itlerini ı- CJ ldnrl! heyeti her ne aenede bir ~ 
NliMe Vnllllt:lnılen: E> 10 uncu maddrnın (hl ve CcJ tıkrala • dare ve raybubetlnde reise vekAlet \'e bil - tin mail vnzlyctlnl tetkik ettirerek ~~ 
Nır:ııe • No\••ehlr yolunun 24+649-29+ rınıtakl taahhütlerini il<: aydnn fazla ııeclk • etimle evrrık, veıalk ve makbuzları ın<telhace h.ıt w scklllerlnln t.·~>·11. tenkis, veya ti"' ,.ıl, 

339 kllomttrelcrl araaındnkl 8!ll1 Ura 26 ku- (tren Vl'YR tnahhUtl~rlnl ıtn !cin hlnre heye • reisle lılrllkte nıüttereken lnı7.n etler. llne lılzum ~tirUıııe unıumı he>etçe rıl•'' 
ruı kesif tutarlı 4687 metre tu!Undt>kl 1011e- tinin mükerrer ihtarlarına meydan veren A· J.'l Muhnalp \'P vcı:nııdıır, ccınl>'Plln vezne meııc ı:t•rcldl tndlll\t icra olunur. .;/(, 
nln eı.utı tamiratı 19. 9. 041 aUnUnde mille· zAnın, ldnre heyeti kararlyle, blrllkle allıka- ve bıınknıtakl bUtnn nakitlerin te,·dl, tıılı.11 nı <'• mlyet sermayesinin bir scnell!C 

1 
ı 

ahhldlne lhnle edilmek Uzcre eksiltmeye cı • ıarı kt'slllr. ve latlrdatından, tedlyatının ıra ve tanzimin • rllıl \"Uku:ıt ve )'nrdım teıtlyatına teıcaDU~ 
knrılmıssa dn tnllp zuhur etmcdlıtlnden vllA· F> Cemiyet AZlıının kenıll aun'u takslrlerl den, ceml>'et mevcutlarının tesblt ve muha - derek kısmı ltl:ırc he>·ctı kıırarlyle m 111 
yet dnlml cncümenlnln 10. 9. 911 tarih ve 341 tıartclnde olarak veya ıltketln muvatakatlyle tazuından ve bunlara müteallik heaabat \'e kalllrdnn birine tnlzll h<'s:ıbı nrl ıeıtlllld' 
uyıh karan mucibince 19. 9. 941 ııününden ahar bir vaztteye naklen tayinlerinden dolayı kuyudat ve vesalkln muntazaman tutulma - dl e<tllecl'ktlr. Miltrhnkl kmnın, ııerıırt 
itibaren on ırUn içinde !!iki ıartıar dahilinde ,111cetten amlmalan takdirinde, idare heye- undan ve muharaın11ndan mesut ve remlye • lerln muhtrmeı ~il~ ıml:ırını derhrıl ı;d 
ihale edllecellnden ııtek111erln 29. 9. 941 pa- tının muvafakatiyle ve mükellefb'ttlerlnl ta- tin bilumum evrak, vesaik ve makbuzlannı lecek sen·allye11 mu'tı!ltnza etmek ,. 
zartesı sonu uat 18 da vllAyet datmt encll • sııasız olarak muntazaman edaya devam et- ve lndelhace reisle birlikte imzaya mezundur. ıenmlye eckll ld 1re he)'etlnln karar111a 
menine aeımeterl llln olunur. mek eartıyle, ılrkette aon almakta olduktan .Madde 8 - Otmlyetl, ldıır• heyeti temıll tıdır . 

(.69~) 16939 aylıklan üzerinden l!emlyettekl a!Akaları mah- eder. Madde 12 - C'eml)rt, kııvnnln ve 11lll 
Muhtelif inıaat ve tesisat ıruz tutulabilir. Bundan maada tlrkette bet M!lrakalıe heyeti : mahsusa!ınll tC\C kan r.m\:ıll g'lyrl ıııe ~ 

Trabzon Viliyeti Sıhhat ve İ~timai Mu- •cne)'e ballt olan bir hizmet müddetinden Madde 9 • A) Cemb·et tılerlnln murakabe iktisap VI' tasarruf cClcbl ır. ~ 
•onra, ılrketten lıtıra etmek \'eya kadro ha- vazifesini •lrket tettl• he> eti reisi lle baı - Mndrte 13 - Ger k lı!nre ve rrıur 

avenet Mü.diirlüğündenı rlcl kalmak ıuretıyle ayrılanlar da aynı hük- mütettll ıra ederler. !ıeyelll"rl nzrıt:ırı, 1:erl!k AzA mUmessıııe,. 
Pazrlıkla eksiltme ilanı. me tabidirler. B) MUrakabe heyeti AzAları, cemiyetin bl • nırı mıurnt \'C hnrl'lrnhl:ırından ıııa11 ~ 
Kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konan cemiyetin uzu\'ları ve idaresi : JQmum muıımeltıtını, ı.ıare hP)"etl kararlarly- bir Ucret almazlar \'o talırlyen çaıııırl• ,,1, 

in•aat işi ıünUnde talip zlihUr et-mediiin- Mııdde 5 - Cemiyetin uzuvlıırı umumi he- le icraatını, cemiyetin \'Rzlretı maliye ve he- cemiyetin tutaı·al':ı defterler \'e Dıın1' 
yeti• idare vı murakabe heyetlerinden lba - aablyHlnl, aervetlnln istimal ıekll ve netice • ihtiva r.derrr:ı kn)·ıtıar t 

den pınarlık uıuliyla yapılmall için, nttlr ı !erini tetkik ve murakabe etmek te!Ahlyet ve Mııdde 14 - Ccmıret. hl7.Jtlnrında •6' 
ı - Eksiltmeye konulacak İl Trabzon umumt Heyet ı vazıreaını haiz olup, bu huauıta tanzim ede • kayıtları lhtıvn etmek üı:ere, ns'lll'ıdll 

Nümune Hastanesinin mutialı:, çamaıırhane Madde 6 • A> Umumı hent, idare heyetinin ceklerl iki senelik milrakabe raPOrUnu umu- defterleri tutar : rtıı 11 
ve etüv teıiaatJdır. dlıvetlyle, cemiyet Aılıaının blızat veya ata- mi heyete tevdi fderler. A) AZA detterl. remh·ete ı:lr<'nıe .,, 

tıdakl tekilde intihap edecekleri mUmeaallle- Cemiyet ııellrlerl ve mail ldare1l yelleri, cemh·etc ıılrlm t ırlhl rı. a~ıııc 
Bu iııe alt muhammen keılf bedeli rlnln lstlrAkl>·te lkl unede bir adi surette top- Madde 10 - Cemb·etın ıı:ellrlerl ıunlar - :r.nmnıımede yııı:ılı dll':<'r hallrr<Je!d t 

(12367) lira 25 kuruıtur. Ve pazarlıkla ek - ıanır. Umumi heyet 1ctlmaının ııOnü, anatl, dır : ıerı bu ıl<'tter" y 7.ılır. 
ıiltme:ve konulmuıtur. yeri. rur.name~I en az Uc ırUn önceden, biri Al Cemiyete dııhll olurken lızAdl\n, bir de- B) Karar detterı tdue MyeUnlrı 

1 
2 _ Bu lıe ait tartnamt ve ıvrak ıwı • Ankara'da ve dlterı lıtanbul'da cıkan yevmi faya mahıuı olmık 07.ere, alınacak Ti. 12, lan tarih ve numar~ ııraalyle bu dett:S, 

pzetelerden olmak 1lzere. !laka! iki sazete -"Orı iki Ura"- duhuliye; ı zııır. Ve kayıtların ıı.Jtı rela ve ual• 
larclırı 

1 
nı Uln olunmakla beraber unca hlllrUm•t• (c.m!YeUn teHkkillUndall tonra yeniden zalarlylı tasdik olunur. 

Aı Pazarlık prtaam..S. de blldlrtUr. lotlma .. rı lllraJDldılı talııcS1r4e lntlu.p edeeülerden w duhuıtn aidatı idare ( Sonu yann ) -
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-7-M f si riyasetine müracaauarı. 
-- LLI MÜDAFAA VEKALET! a) Tanınmıı bir fabrikanın mtn edilen ıın.tı 15 Jcuruı olup muhammen at ıı de Samaun Sa . .Al. :ıı:o. da n.ı>ılacattu-. 

mamulltı bedtll 882:50 Ura ve ilk teminatı 2869 liradır. 15 - 1at&klller1n mulı:Qr .Un ve 1aatten aaat 11 t.e Faı>ılae&ktar. ~ MDl da 
ve ıu.tten bir 11at evel tekllt mütuı>l&nıı& 
Xo. na müracaaUa. Bu mlktaJ' muhtellt Nl' • 

calar halinde am un lmımlara da !hal• • • 

da mevcuttur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner fakültesi askeri 

kısmının kayit ve kabul şartları 

olması ve yeni bulunmaaı. 
bJ Dört tekerlekli, yaylı ve •aatte '~ 

2 - lhalesı 9. 10. 941 peracmbe &llnU aaat bir aaat evel1nt kadar tekl1t nıe.Jctuı>luını 
11 dedir. Tallı>lerln teklif mektuplarını lha· Ko. na vermeluL (~) 1M7l5 

S - Münakasa 10-10 941 cuma gunu saat 

ıe da yapılacakUr. İsteklilerin kanunun 32 

d maddesin& tarif edildiği veçhıle hazır

lıyıcakları teklif mektuplarını eksilt.-ne 
aaatlnden bir saat evci Ko. na vermeleri. 

Km. sUratıe yürüyüşe müsait. leden blr aaat evellne kadar Ko. na venne-
e) Bir adet 65 volt 60 amper ve 3,9 ki- lert aarttır. Evsaf ve 111rtnameıı her rin Ko. Saman alınacak 

Trabzon Sa. Al. Ko. da.ıı: 

dllebllecekUr. (ı59Xl) 1AllTI 

lovat tnkııtlı ve diğer dört adedi "O volt da •öıillcblllr. <8726> 167e 
150 amper ve ıs kilovat takatli dinamolu 

l - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ve tevzi tablolu. 
\r eteriner Fakıiltesı asker( kısmına bu yıl d) 4 -G silindirli 4 zamanlı benzin ve-
•ıvıı tam devreli lısclerden iyi ve pek iyi yı:ı dizel motörJU gnıp ıılınacı:ıktır. 
de e > Grubun üzeri ve yanları ııaç evll ve recede mezun olan ve olıunluk imtihan- d ı b·ıı e 
1 yanları çalı&Jırkcn yukon kal ırı a ı r v arını vermııı olmak ııartiyle talebe lı:abul mail çatı lla.llmlı:ı &ıckild.:ı kapalı olacaktır. 
edılecektır. hteklilerin aııaiıdaki tartları f) Her grubun bir komple yedek teker-

Muhtelif malzeme satılacak 
Ankııra Lv. A. Sa. Al. Ko. aan: 
l - Artırma ıuretı:vle aııılıda cına ve 

mıktan :vazıu 17 kalem malzeme •atılacaktır. 
Satıı 26. 9. 941 cuma ırfinU ıaat 1:ı te bir 
numaralı kıılada yapılacaktır. 

2 - Tallı>lar kom!11Yonumuzdan 
alabilirler. 

ma!Omat 
haız olması llizımdırı leğl, 4 tonlu!' klrll<0su dlna..mo ve motör 

Al - Türkiye Cümhuriyetf tabasından için yedekleri ve JUzumlu avadanlık ve nır aandık tclndıı dökme plr~nc mualuk 
bulunmak takımları olncaktır. Adi bakır bakrac 

' g) Grup hnki renl<te bir luıt astar ve J. Bakır ıUt knbı 

Clnıl Mlktan 
67 

8
> - Yaşı 18-22 olmak, (22 dahildir.) ki kat yaglı boya ile boyalı olacaktır. sut makinesi 

C) - Beden teşekkülleri ve ıihati ordu- h) _ Tnkımlnrın ve yedekler milnasip HelA ılfonu 
Keteli terazi da ve her iklimde faal hizmete m!isait ol- bir sandığa ycrleştlrllmlş olacaktır. 

ına1tcn 1 (G982) 16986 ı rekAketi olanlar alınmaz.) 
D Sntır 

Kantar keresi 

l - Tavır ve hareketi. ahlakı kusur- Edevat kılıfı yaptırılacak Nalbat bıeatı 
•uz ve seciyesi saglam olmak. l\!. ı.ı. VekAlctl Sn. Al. Ko. dan : Radyom IAmbuı bUy(Jk 

E:ı - Aılesinin hiç bir fena hal ve şöh· su geçmez bezden ve kennrları saraçlı Radyom IAmbuı kUcük 
tetj olmamak. c Bunun için de zabıta vesi· kUlliyctll mlkd:ırda tahkim edevatı kılıf! Flakır kuan 
ltaa 'b yaptırılncar.ından isteklilerin nUmuneler.ı Bakır mauaba 1 ı raz etmek.) " 

ııe birlikte tckliflcrınln 30 .EylUI 9fl tarı- Demirci körotU 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına hlnıı kadar 111 . .M. v. Salın Alma Komis- Aı11 demir karyola 

ıı:ı vesikaları baclamalan 15.ıımdır. yonuna bildınncleri. (GIJ83) J61l91 
.\) - Nüfuı cüT.danı veya musaddak su· 

reti. Mnkinc alınacak 
B • . .. 11u :M. M. Vckfılcti Sa. Al. Ko. dan 

Kerpell'n 
Sapsız ceklc 

C6Sll) 

> - Sıhatı hakkında tam teşekku c v mlkdnrlnrı mevl'ut listesinde lak • ., d ıns c Cibinlik almacak 

l 
1 
l 
1 
2 
1 
l 
l 

ı 

3 
l 
7 
ı 

6 
3 
1 

16753 

erı hastane raporu ve ası kağı ı. yazılı kayıık ve l<ı7.nk Jmlll edcblleccı< Ar.kara Lv. A . Sa. Al. Ko dan: 
C) - Lise mezuniyet ve olgunluk eaha· b:ızı makineler 3. ı. TC!i 941. cuma gl\nll Komisyonda mevcut nUmuncslne ve evsa-

detn · diki' · 1 1 ki antın alınacaktır Hepsine tah· I tına ı:ore t300ı adet cibinlik alınacaktır. Be-aınesı veya tas ı ıuretı. pa;:ar ı ıı .... • • _ 
• • • 3 • min edilen fiyat 14.:?00 liradır. Bu makınc- bcr cJblnllte tahmin cdllen fiyat 16 llra 50 

D) - Okula alındıgı takdırde askerı k 1 . bile ek taliıllcrin 2130 liralı;< 1 kurus olup katı teminatı 748 llradır. lhaksl ııun i . b 1 t'"'. hak· erı ven c . d • 
• n zam ve talımatları ka u et ı .. ı. kati tenılnallnrtyle birlikte Anknra'da .M. ao. 9. 941 pnzarteıt ı;UnU saat ıı de ır. ;-.;u. 

lclllda velısinin ve kendisinin noterlıkten M. V. Sıı. Al. Koni yonıın:ı nıür.ıcoalları. mune ve ev~11rı komls>ondn her cUn ınrUte. 

ı - Kapalı ııarı usu~ eoo ton aarna.ıı 
aııtın aUnacaktır. 

2 - MWWnmcn bedcli 36.000 11ra, Wı: te
minat 2700 liradır. EVM.f ve tartnııme Xo. da 
sörUIUr. 

s - Elmlltmesl 28. 9. 941 cuma l'Untı aıa.at 
11 de. 

' - 1steklllerln kanunun 82 1nc1 me.ddeııı
ne tarif edlldttı tekilde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplannı ekllllme ıııattnden bir aaat e\·el 
Ko. na \•ermeleri. <~> 1649!5 

Sığır eti alınacak 
Topkapı Sn. Al. Ko. dan : 

l - 3948 ton sığır eU ve ayaktan sıfır 
kapalı znrt usulı ile satın alınacaktır. Sı
kır eti veya ayaktan sıfınn beher kilosu -
nun muhammen bedeli 36 kurue olup tuta
n 1421280 liradır. 

2 - Evsaf \'e hususı ıartlar Topkapı 
Maltepesl Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

3 - !halesi 7-10-941 salı gOnil saat 11 
de komisyon binasında yoııılacaktır. İstek· 
illerin mezkOr @nde ihale saatinden bir 
saat e\·el kanuni ilk teminat mnkhuzltırını 
ve teklif m('kturılannı snat 10 a karlnr Ko. 
na vermeleri. 

4 - Mu\'nkkat teminatı 56388 lira 4C 
kurustur. <6630> 16651 

Kömür almacak 
Canaltkale Sa. Al. Xo. dan: 
1 - 250 ton levamarın kömil?11 aatm alı· 

nacaktır. 

l - thale ırUntı 27. 9. 941 ıu.t 11 d.Jr. S.· 
.at ve •rtname.I Xo. da l'Ortl!Ur. Beher to
nu tein tahmin edilen bedell 20 muvaldcat 
teminat 37:! liradır. (691:>6) 1692:5 

Kömür alrnacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 250 ton le\•amarln maden kömUril la· 

tın alınacaktır. lhale &Unu 26. 9. 941 saat 1!5 
tir. Beher tonu tein tahmin edilen 20 muv&Jıc. 
ı· · teminat 375 liradır. 

(6967) 16~ 

F ot in alınacak 
1zmlr HQkUmet Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher clrtıne 10 lira 2:ı kul'UI tahmin 

edilen 4800 cıtt erat toUnl pazarlıkla ıatın 
alınacaktır. Hepglnln tahmin eılllen tutarı 
4 200 llradır. 

2 - Paı:arlık ve 1Jııı1eat 26. 9. 941 cuma aU· 
nU eant 16 da l:ı:mır Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya-
pılacaı:tır. 

3 - l\lu\'akkat temtnat 8690 liradır. ta -
teklllerln ıemlnatları:vıe birlikte ~o. na mü· 
racıınlları. (6905) 16927 

Kuru fasulye alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 

Yeşil mercimek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Kapalı zarf uııullyle S5 ton kuru 
fasulye satın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kunıı olup tutarı 
87~0 liradır. Muvakkat teminat 6662 lira 
50 kuru;ıtur. 

(7064) 17001 

Pirinç alınacak 
Sırıkamıı Sı. Al. Ko. dan ı 

1 - 91 ton pirince ihale gününde teklif 

edilen fiyat pahalı rörüldüğ!indcn 110 ton 

bulcıırada isteklı çıkmadıtından her ikisi 

de paıarlığa konulmuitur. 
z - Pirincin bir kilosunun tahmin bede

li 50 kuruı ilk teminat 3413 liradır. Bul -

cıırun bir kilosunun tahmin bedeli 25 kuruı 
ilk teminat 2063 liradır. 

3 - 10-10-941 cuma günü saat 15 de11 
16 ya kadar pazarlık devam edecektir. 

4 - Bu maddeler ayrı ayrı küçük par -
çalar halinde ba15ka ba,ka kimselercde ihıı.· 
le edilebilecektir. İsteklilerin Ko. na mü-
r.ıcaatlan (7065) 17002 

Et, odun, anman alınacak 
Dikili Sa. Al. l{o. dan : · 
l - .Aeağıda yazılı yiyecek yem ve 

mahrukat kapı:ılı zarfla eksiltmeye konul
mu~tur. Muhammen !l,ra.t tutan ile ilk 
teminat bedelleri ve lhnle snau hizaların
da yazılıdır. 

2 - lhaleaı 14. 10. 9U saıı gUnu Dikili 
Sıı.. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaı ve oa.rt
namcal Ko. da gl:lrti!Ur. 

tasdikli hh di. Talebe okuldan is· l69Sfı) 16992 blllr. Tallplerln yüzde 15 kati temlnalla-
. tea Ut ıcne • . rl>lıı blrllkte Ko. na mUrncaatlan. 

tifa etmek iıterıe okulca tahakkuk ettırı (lı!YTl) 16930 
lecek nıasrafları birden verir ve bu da te· 

ı - Kapalı znrt usull ile 600 ton yeşil 
mercimek satın alınaea1<tır. Beher kilosu
nun munamm<'n bedeli !:O kuruş olup tu
tan ı:.ıoooo liradır. 

2 - ı::vsa! ve huııusi ıaruar Ko. da glS
rUllir. 

3 - Tnliplerın kanunt vealkalıırlyle 
teklif mektuplarını beJIJ gUn ve saatten 
bir saat evci Ko. na vermeleri. (706i) 

Cinsi sıtı.r eti miktarı ıso.ooo kilo mil
hıımmen tutarı 72.000 lira llk teminatı 
5400 lira saat 10 dn. •bhüt senedine kayıt edilir. M. M. V. Hava Müsteşarlığı Sandık yaptırılacnk 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Bl·r daktilo alınacak Asaıtıda cins ve mlktarı:vıe adı yazılı 600 

2 - E\·saf ve hususi ı:nrtlar Topkapı 
MaitC'pcsl Sn. Al. Ko. dn ı;orülebllır. 

3 - 8·10-DU carşamba gUnil saat 11 de 
yapılacnktır. IstC'klllerln mezkOr gUnde J. 

3 - İhalesi 15. 10. 941 zıırıarnba gUnU 
saat ıı de Ko. da yapılacaktır. istekllle· 
rln belli glin ve o:ıa.tten bir ııaat eve! tek
lif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Eı - Sarılı, uyurken gezen. sidikli. ba· 
)ılına ve çırpınma1a müpteUI olmadığı 
lıalı:kında velilerinin noterlikten tasdikli 
t.ahhütnameıi. (Bu gibi hastalıklardan bi· 

ri İle okula ılrmezden evci ma!QI olduk • 
ları sonradan anlaıılanlar okuldan çıkarı • 
hr ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

ı /+ n aılet evrak sandııtı pazarlıkla :yaptırıtacnk· hale saııtınden bir saat ıwel muvakkat te-
llavn Harı• Al<adenılsl Konıutao ı,.ı • mlnat o'arı G750 lira m!lkbuzlyle teklif 

(7013) 1699~ 

Clnsı saman miktarı H0.000 kilo mu
hammen tutarı 22.000 lira ilk teminatı 
1650 lira aaat ıı . 

Cinsi odun miktarı 800.000 kilo mu
hllmmcn tutarı 17.000 lira llk teminatı dıın: 

Hava bnrıı akadcnıtsı ıctıı ayda oooı il· 

tır. 

Beher aanııır:a tahmin edilen rl)nt 7 llra mektuplarını Ko. na \'crn ıelerl. CG675> 
olup muhammen bedell 420<ı liradır ve knU 16654 
teminatı fi3:'1 llradır. lhalul 2.10. ııu penem-
be ıtU:ıU ıaat 16 dadır. Tııllplerln Ko. na mU
rııeaatlıırı. NUmune1tnı görmek l•tb·enler ko
mtByondan mnlOmat alablllrler. 

Nohut aimacak 
Maltepe '1 opkapı Sa. Al. Ko. dan : 

Nohut alınacak 
.Maltepe Topkııpı Sa. Al. Ko. dan l2Hi lira ıaat 12. 

17004 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

8 - İstekliler bulunduklan mahallerde
lı:J askerlik ıubelerine istida ile mllracaat 
edecekler 

0

ve ıubclerince 2 inci maddede 
bildirilen evrakı ilcmal ettikten ıonra, An
kara'da Yilkııek Ziraat EnstitilsU V eteri· 

ller Fakülteıl askeri talebe amirliğine gön· 
derilccektfr .Milrıcaat müddeti eylülün 2.5 

ile kadardır. Bu tarihten ıonra müracaat 

ra !ıcretle bir daktilo aıırı.ıcakıır. Lısc me· 
zunu olması şarttır. Tntıpler arasında bı· 

rıncltcşrln 041 birinci ~arııamba günü sa
at ıo da tmlihan yapılacaktır. Talip olan
lnrın aşMıd:ı bildirilen \'calkalarlyle be· 
rnber §İmdiden Hııvo Harp akndemtne 
mlirocnntlan. 

ı - Lise ş:ıhndctn:ımcsi. 
2 - Nüfus hüviyet cUzdanı. 
s - HilsnUhal eshııtnndan olduğuna dair 

Adet Doy Gen lelik \'Uksekllk 
2:50 70 45 33 

3:>0 72 48 42 
(6973) 11)932 

Bakır kap alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko dan: 

ı - Kaaplı znr! usullylcı 250 ton nohut 
satın alın:ıcaı.;tır. Beher kllosunun muham
men bedeli 17 kuruş olup tutan 43750 lira
dır. E' snf \ e hususi şartlar Topkaı.n Mal· 
tepe Sa. Al. Ko. <la görülebilir. 

l - Kap:ılı zarf usuliyle 35 ton nohut 
satın alın:ıcnktır. Beher kilosunun muham 
men bedeli 17 vo 17/ rt kuruı olup tutarı 
6125 liradır. Muvakkat teminatı 459 llra, 
38 kuruotur. 

2 - Evsaf ve huaust ıartıar Topkapı 
Maltepesi Sa. Al. l:>:o. da görUIUr. 

3 - İhaleııl 16. 10. 941 pcrıembe gUnU 
saat ll de Ko. da yapılacaktır. Taliplerin 
belli gUnde muvakkat teminat makbuzlyle 
teklif mektuplarını bir stıııt eve! Ko. na 

l - Kilosu 2 kunuş 50 santimden Hasan 
kale teslim alınacak olan 637 ıon &amanın 
20-9-941 ıiinil kapalı zarfla milnakasasıoııı 
istekli ~ıkmadığından tekrar kapalı zarfla 
münakaaya konulmu3wr. 

2 - Münakaııa 1'-10-941 günu saat ıı 
de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15925 liralık tc. 
minat 117 5 liradır. 

ltabut edilmez. 
' _ Okula kayıt ve kabul, ıahadetn• • 

ille derecelerine ve müracaat sırasına g(). 

redir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
lılerf kapanır ve kabul edilenlere mUraca· 

•t ettikleri askerlik ıubeleri ile tebligat 

mahalll emniyetinden vesika. 
• - Sıhat raporu. 16396 

F ot in alınacak 
l\I. M. V. llnvo. Sa Al. Ko. dnn 
ı - 5000 çitt dııhlll fotin pazarlıkla sa· 

tın alınncnktır Mulınmıncn bedeli 43.71'>0 
lira olup kati tcnılnntı 6fıG2 lira 150 kuruo
tur. Pazarlığı 2. 10. 941 perııembe gUnll 
saat l 1 de Ankara'dn Hfıva Srı. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şnrtnnnıesl hergiln komis -
yondan 220 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin ihııle saatinde konılayl)nda bu-

Komls>onda mevcut nOmuncsıne ı;:öre 700 
adet hnkır ne kabı utın alınacaktır. lhalcs1 
3. ıo. 941 cuma ı;:UnQ enat 11 30 daılır. 

Taliplerin tr.ldtr edecekler! flYat üze:-tnden 
kanuni tf'mlnatlarlylc birlikte Ko. mı ı::eıme· 

teri l'\Umun!!!I her ı;:Un Ko. tla ı;:örUl">ıll.r. 

2 - !halesi i-10-941 salı gOnü saat 16 
da komisyon bınasındn 3'a111laeaktır. latek
lllerln mezk<ır gUnde ihale ıaatınden bir 
saat eve! mu\•akknt teminat olan 3231 lira 
"" kuruşu makbuzıa tekllt mektuplannı t 

at 15 e kadar Ko. na 'ermeleri, <GG77> 

vermeleri. (iOl 7) 16996 

Yeşil mercimek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı zart usuliyle 30 ton ye.,ıı 

mercimek satın alınacaktır. Beher kilo -
ıııınun muhammen bedeli 20 kuruı olup 
tutarı 6000 liradır. Evsaf ve ıeratt Ko. da 
görlllllr. İhalesi 15. 10. 941 çıı.rı:ıamba g1lnU 
ııaat 16 da Ko. da yııpılacaktır. İlteklilerlo 
belli gün ve saatten bir saat evel, teldlt 
mektuplarını 1{o. na vermeleri. 

" - Samana alt evsaf ve ıartname Ko, 
da ıörülUr. İsteklilerin tCTI\fnat makbuzla. 
riyle Ko. na milracaatlın. (7070) ı 7005 (7022) 1G9i1 

''Pılır. (15381) ll581i4. 

l66SS 

Saman alınacak 
Yalova Sa.. Al. Ko. Hs dan: 

Oto mıllzemesi alınacak 
>.t. ltL \'ekD.leU Sa. Al. Ko. dan: 
lleıısıne tahmin edllen tlyalı 1300 lira o-

1•ıı 7ı kalem oto malzemesi müteahhit nnm 
"e heaabırıa 27 eylül 941 cumartesi l:UnU 
•aaı. U de Ankarada M. M V. 11tın alma 
ko. da acııc ekalltme uıullyle thelıı ed!lece· 
tinden 1.ateklllertn 19~ liralık kati tem lna t· 
lıırlyle blr11kte nıezkQr tarihte Ko. da bu -

lunmaları. (GG47) lG671 

İnşaat münakasası 

Sebze almncnk 
Anknra r.v. A. Sıı.. Al. Ko. dan: 
513 kllo pancar. ıııs kilo )onca, 1513 kilo 

ha\•uc satın alınacaktır. Taliplerin 26 9. 9n 
cuma ı::UnU saftt 10 da Ankara leva21m tı.mlr· 
ıı~ı sa. Al. Ko. na müracaatları. 

ı - 'l'chmınen beher kııosu 4 kurus 50 
aantımden l 00 ton saman kapalı zarfla 
nluıncaktır. Muhammen bedel! 81000 lira, 
mu,·akknt teminat 5300 Jırndır. (7019) 16997 

Linyit kömürü alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tonu 850 kunıııtan 2000 ton linyit 

maden kömUrU pazarlıkla mll.nak1U1aya 
konulmuııtur. 

2 - Münakaaası 18. 10. 941 pazartesı 
,.UnU saat ıı de Erzurum Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. M. M. \'ckt'ılctl Hnva Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ankara chunndu 3706 Ura 74 kuruş 
kesir bcdclll bir lnıant lsl 11c;ık ekalllmcye 
konutmustur. lhal<'~l 8. 10 941 ı;aruml>a ırO· 
nü ı:ı.at 11 de Ankarad:ı. hava ıatın almıı ko
mlııyonunda yapılacaktır. llk ıemlnatı Z76 
lira o kuruştur. Şartnamesi 20 kuruı muka· 
blllnde komisyondan nllmı.hlllr. lıteklllerln 

muayyen ı:Un ve ı:ıaLte komlıı:vonda hulun· 

• (7032) 

Dolap ve saire alınacak 
.Ankr.ıra Lv. A. sa. Al. l<:o. dnn : 

l6!li8 2 - lhalesl 29-9-941 pazartesi günü sa
at 15 dlr. Şartnamesi Ankara, lstanbul, Lv. 
nmtrliklerl Sa. Al. Komi~)onlanyle ko • 
mis) onu muzda her .ırOn .tlrüIOr. 

Patates alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarfla J9. 9. 941 ,.UnO fha

ıesı yapılan 84 der bin Jcllodaıı eeman 1811 
ton patatesin beher kilosuna teklif olunu 
11 kuruo 47 ııanllm fiyat pahalı ıörUidU
~Undcn bir ay !cinde satın alınmak 11%cra 
pazarlığa dökUlmllştür. 

3 - Muhammen bedeli 17.000 lira, katt 
teminat 2:>~ liradır. 

lunrnaları. (6451> 16437 

Muhabere malzeme sandığı 
alınacak 

lI. M. Vek~leti Sa. Al. Ko. dan: 
l I3eherine tahmin edilen fiyatı yirmi Uç 
lra olan 200 adet muhabere malzeme san
dıh 2 Blrtncitc~rin 9tl perııembe gUnU sa
•t 11 de Ankara'dtı M. M. V . .sntın nlmll 
l{o. da açık ekııiltmc usuliyle ihale edile· 
cer;-ınden isteklilerin 34~ llralılt ilk temi· 
ıı~tlariyıe birlikte mezkOr J{o, da eksiltme 
r xı ve aaaUnde bulunmaları. 

°<GG64) 16646 

Sarı vaketa alınacak 
?.t lt VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 

110 tleher kilosuna tahmin edilen tıyat (400) 
ta it YUz kuruı olan altı ton ıan \'aketa Pli· 

10 r~lı:la munakuaya konmuştur. lhalcsl 7 
(1 94.ı lalı sunu ıaat 11 dedir. llk teminatı 
ta S0o) liradır. Evıar ve aartnamcıl M. llt. v. 
l1ıı tın atma komlı)'Onunda ı;:Uroıur. lstekllle
"eıı Uıaıe ıan ve ıaıllnden en az bir 11:\nt e-
121 ile kadar knnunı tckııt mektuplarını 

CZkQr kornbyone. vermeleri. 
(6821) 16822 

Salisilat dösüt alınacak 
~ l.t. Vektı.lell Sa. Al. Ko. dan: 

tlı: her kllosuna tahmin edllcn tı:vutı ııısoı 
•ııa )'(iz euı kuruı olan 000 l>ea yüz kilo ıal!· 
lto t dö •ut acık ekıılltme ııe mQnakasaya 
lo:llltur. lhaleıl 7. 10. OU •alı ı;:UnU •tıat 
ıs. dadır. ltk teminatı 131,2:1 liradır. şu·t
ııo~eıı M. M. v. 1atın almn komtnonundıı 
.,: lllr. latekUJertn kanunun emrettll':I bel· 

•trıe 
llıtı ibate ıran ve aaaUnde komls>onn ı;:cl· 

trL <6822> 1GS23 

Tavla halatı alınacak 
~ ıı. VekA.Jetı Sa. Al. Ko. dan': 

nıntan. (C904> liiSti9 

Hamam havlusu alınacak 
M. M. V. Ha\•a Sa. Al. Ko. dan : 
ı- ııoo ııdct haınnnı havlusu ııaznrlıkln 

satın alınacaktır. Aluhanımcn bedeli 20lliJ 
lira olup kati teminat miktarı 300 lira • 

dır. Paıarlığı 30.9.941 salı günü saat 10 

da Anknrn'dn Hnvn Satın Alnın Ko?11syo
nundn yapılacaktır. Şartıı:ımcsl hcrgtl~ ko· 
mlııyondn görillebillr. istcklllerln ıhale 

saatinde komisyonda bulunmnlan. 
(i010) lG994 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığı 

20 talebe alınacak 
.M. M. Vckı\lcti Dz. :Mılstcşurlığından: 
ı. ll. 041 Lnrllılnclc Aııkarada Harp A· 

kademisl cmrlnda nı;ılncak olan hesap ve 
muamele Mc. okuluna, d<'ııl:r. he~abına mu
amele ve hesap m<'nıuru yctlştırllmek ü
zere ycd<'lt ııubnylard:ın mUsnbaka ile 20 
talebe alınacaktır. • 

isteklilerin 11erniti vo imtihan tarlhlnı 
öl:'renmek tızcre en ynkın deniz tcşekkUl
lcrlne ve .Ankaradn bulıınanlnnn da ve
kAlct deniz zat işleri 11ubesl mlldilrlUğUne 
en kıs:ı bir znmıında nıUrncııatlan. 

(i01G) 17015 

MALiYE VEKALET! 

Yatak takmı alınacak 
Maliye VekAletlnden : l'lıi b~erıne tahmin edilen fiyatı (21) ylr· 

la.t1 r lira otıın 2000 iki bin adet tn vıa ha· 
'l'a.ırı Pazarlıkla mUnakıısayn konmuştur. 
bıarıı \haıntıarı itin 500 adC"ttcn aoaAı ol
bi.11 a Oattiyle ayrı ayrı teklifler de ka· 
•~t ;~ııır. İhaleııı 26. 9. 90 cuma gUnU 
l"u, il dcıtır. J<~vııat ve şartnamesi 210 ku
'lıııah Uıkabillnde M. M. V. Sn. Al. Ko. dan 
~a.rıaı'.' lr Taliplerin teklif edecekleri mlk· 
ııl' lh Uzerınden kanuni kati t<'mlnntları 

1 _ l\laliye meslek mektebi yatakhRne
sl için alınacak 40 adet yatak 40 adl't ya~
t k so yatak çarşafı 80 yorgan kılıtı 80 
a~et yastık kılıfı açık eksiltme usuliyle 

ııı aıe 
~ı~rı guı:ı ve santında komlııyona gel -

satın alınacaktır. . 

2 _ Muhammen bedeli bin dört yUz el
li il<I liradır. 

3 _ Mııvakknt temin tı 108 lira dok-
san kunıı,ıtur. • 

Pıu:arlıkla altı adet dosya dolabı 8 adet 
mua bir adet yazı ınaııası bır adtt kUçUk 
slirgıilü dosya dolabı nltı adet ıuındalye bir 

3 -Isıeklllerln Jc11nunun 2,3 m11ddele
rlndekt vesaiki hamil tt>kltt mektuplarını 
ihale sa.atinde:: bir ı;aat C\'Cl Yalo\'a Tan o· 
telinde bul unnn komisyonumuza \·ermele-saat aııtın alınacaktır. Saati vermek isti· 

yenler numunesiyle birlikte gelmeni. 
Pazarlığı 3. 10. 941 cuma gUnll ııant 10 

dadır. İsteklilerin tekil! edecekleri fiyat 
iizcrlndcn kanuni tenıinatlariyle blrllkııı 

komisyonll ınUracanllıırı. ı<.:veafı Ko. da 
her gUn ı;örlllehılir. (iU21) 1699~ 

Matbaacılara 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko danı 

ı - Ka~ıdı amirlikten 'erilmek üzere 

be;ı: kalem evrakı matbua ba6tırılacaktır. 

Pazarlığı 3-10-941 günü nat ıs dedir. İ&· 

teklilcr numune ve miktarı hakkında ko -

misyondan hcrgun izahat alabilirler. 

2 - Pazarlıı;a ilitirak edeceklerin teklif 
edecekleri fiata nazaran yüzde 15 teminat

lariyle Ko. da bulunmaları. (70G6) 17008 

Muhteiif sebze alınacak 
Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Aoağıda cins ve miktarları yazılı 

14 kalem sebze pnznrlıkla satınalınncak
tır. Pazarlığı 26. 9. 041 saat 15,30 da An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İateklllerln teklif edecekleri fiyat 
üzerinden % de 15 temlno.tlarlyle birllk· 
te Sa. Al, Ko. na müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Semiz otu 
Ka.rpuz 
İspanak 
Kavun 
Bamya 
Armut 
Elma 

500 
:?000 
21l00 
4500 

ri. < 6685 ı 16657 

Kuru fasulye alınacak 
Toı;ıkapı .Maltepe Sn. Al. :ı..o. dan: 
1 - Kap11lı zıırt uıullyle 1000 ton kuru 

rnau~e &atın alınacaktır. Faauryenın beher 
kilosunun tahmin cdllcn fiyatı 25 J<uruı ol -
dut:u tutarı 2!5.000 llradır. Tl:mlnatı 13i50 
liradır. Evııar ve husuıı l!lrtları Topkap1 
Maltcııesı Sıı. Al. ll:o. da görUteblllr. 

2 - 1hnleıı 8. ıo. 041 carıamba gUnU ııııat 
16 da Ko. da :yapılacaktır. lıteklllerln mezkQr 
cUnde ihale sıı.ntlnd n bir ıaat e\·eı tekllf 
mrktuplarını Ko. na vermeleri. 

(6788) l&SJ.4 

Sadeyağı alınacak 
Eruıurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kilosu J~ kuru~tan ıo ton Hdeyaa 

kapalı zartla mUMkııaa:vıı konulmıııtur. 
l - l\tUnakasuı s. 10. 941 car11mba sonu 

aaat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da )apıta
caktır. 

3 - Muhammen beılcll 15500 lira ilk te. 
mlnat 116.1 liradır. Sadeyata alt e\·saf ve 
ıartname Ko. dn ı:ClrUIUr. 

4 - lstcklllerln 24il0 aa:vılı kanunun 32 el 
madılestnc ı;:öre hıızırlıyacaklan tekııt mek -
tuplarını 1hılo zamanından bir 1aat eveı Ko. 
na verrneıcrt. 

(68115) 

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

16821 

ı - 925 kuruetan 10 bin cilt fotın llS. 9. 
941 tarihinde kapalı zartla Uıaleal yapılacak
ea da Ankara uıuı su:eteatnde Uc defa llAn 
edllmlı oldutundan bu llAn hUkUmıUz oldu
tundan bu llln hUkUmsUz . aa:vılarak tekrar 
kapalı zartla alınmaıına karar verildi. 

Taze bakla 
Sivri biber 
Pıraaa 

Lahana 
D. biber 
Ayva 

500 
2100 
8250 

500 
000 

8000 
4600 
1850 
2200 

2 - ll!Un11kaeaaı s. ıo. 941 cartamba uat 
1:1 te En:urum Sa. Al. Ko. da :yapılacaktır. 
!>luharnmen bedeli 02500 lira mu\'akkat te -
ınlna tı 5875 liradır. 

Taze tlzüın 

(7072) 
12700 

17007 

ASKERi F ABRIKALAR 

3 - Follnlere alt evııaf ve urtname Ko. 
da röruıur. lstrk1llerln hdll ırfin ve ıaatten 
bir eaat evci teklif mektuplannı Ko. na ver· 
ınelert. (6848) 16825 

Buğday öğüttürülecek 
Kon:va Sa. Al. Ko. dan: 

. ( 6D2:ı l ıG906 

>.ı Otomobil alınacak 
'l'ıuı~j \rcktııetı Sa. Al. J{o. dan : 

~11lı:0ı11 11 edilen fiyatı 6 000 olan bir adet 

81 ı;;ı. •at n"Phyr. binek otomobili pazar • 
it ı>a 10 nlıuacaktır. Pazarlı~ı 29 eylül 

4 _ Ji:ksiltme G. Te11rJnıcvel 941 ~nzar
tesi gilnll sııat H de levazım ~UdUrlU • 
gUndıı müteşcltkil eksil Lme l<omısyonunca 

yapılacnklır. . 
5 _ Numuneler ve şartnamcsı levazım 

mlidUrlllğünde görilleblllr. 

Münakasa tehiri 
Askeri Pah. Satın Alma Ko. : 
2D. il. un Jl37.aı·tesı gllnll saat 14.SO d9 

pnzarlıkla ihale edileceği 20 ve 22. 9. 941 
tnrlhlerincle neşredilen 1000 _ 1500 metre 
n~iknbı Cc\•lz tornrul:u iıt'ını hUklımaUz • 
dilr. (6!129) 16053 

l - l410 ton bul':day un :yaptırılması ka. 
palı zart usullyle ekılltmc:ve konuımuıtur. 

2 - lhıılesl 8.10. 941 c:araamba s:UnU Hat 
15 te Konya'da komisyonun bulundutu ma -
halde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedell 46800 Ura ilk te -
mlnat 4387 lira ııo kuruıtur. 

o·a 20.•t"•I ı· >. • lllarııı • gUnlt stınt 11,5 dadır. Ta ıp 
&.tlılt U katı tcmlnııtıarlylc birlikte pa. 

tıı l::ırı.g 11 Ve ııaıtında komiflyonıla bulıın-
ı::o lC<iS•I) lı1953 

«:.lekt. . k 
~!. :>.ı. V

10Jen grubu nlınaca 
tr .\ş;ııhda ekrııcıi Sa. Al. J{o. dan : 
l 
0Jt.ıı ,. lllUhtrı ar ''asıfları yaT.ıh elek

' t .. rubu 
~~ or 'Dm •atın alınııcaktır. Bu husu-
li t~lttrıı tk ve fenni oartnamcııl bl!Ahn· 
.:~aıtrı rrıuı ettırilmt>k üzere alAkadar 
~ .\~~ ıo. birinci te§rln 941 gUnUna 

ll'&da ı.ı. M. V. Harbiye da.in· 

6 _ İsteklilerin 2400 sayılı kıuııınunun 

2 ve 3 Uncu mııdi\elerindekl belgeler ve 
kkat teminat makbuzu veya banka muvn . 

Jccfnlet mektubiyle blrlıkte tayin olunan 
ıın ve sııııtte komleyonl\ mUrıı.caatıarı. 

g (G913) l6SG3 

ANIÇARA Lv. AMlRLtCl 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ Kapalı :rarf u•ull:vl• 25.:ı ton bulırur 

satın alınacaktır. cu...-aııı beher klloeuna t&h· 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN İLANLAR 

Saman alınacak 
Samsun Sıı. AI. Ko. dan: 
l - Tahminen l>chcr kilosu 3 kurus 90 

santimden 420.000 kilo saman kapalı zıırt 
uıulb·ıe •ntın alınacaktır. 

:ol - Muhammen bedeli 163SO llra kall te· 
mlnatı 1228 llra 80 kuruı. 

8 - Sartname.ı Ko. aa mevcuttur. 
• - lhalMl 27. 9. 9<U cumarteal sUnO. ta• 

4 - Şnrtnnmesl 1.ııtanbul. Ankara ve Kon
ya Sa. Al. Ko. tıınndıı mevcuttur. 

:ı - llteklllerln temlnııtıulylı ıözü recen 
ı;:ün ve ~ııııtıcn bir ıaıı.t ~ve! teklif mektupla
rını JCo. na vermel~rı. nu ııaıılten ıonrıı ve· 
rJlen mrktuıılar kabul edilmez. 

(687:1) l~ 

Koyun eti alınacak 
Sankamıs Sa. AL Ko. dan: 
l - 100 ton koyun eU kavurman kapalı 

zartla eblltmeye Jconulmuıtur. Beher kilo· 
ıunun tahmin bedeli 100 lcuruıtur. Muvakkat 
tımtna t 62!!0 llradır. 

2 - ElclUtmMl 1. 10. Mı ,._rtelS l'(lat 

2 - İlk pazarlığı 2G.9. 941 cuma günll 
saat 14.30 Karata komi11yonumuzun bulun
duBu mahalde yapılacaktır. 

3 - Patatesin evııaJ'ı konın bUtUn sar
nizonlarmda mevcuttur. Tekarrür eden 

fiyat UT.erinden kat! teminat alınacaktır. 
İsteklilerin mczkQr &"lln ve ıaatte katı te
minallnriyle birlikte Ko. na mUrac-tıa-
rı. (70G2) 16!199 

Sığır eti alınacak 
Tophane Sa. .Al. Ko. dan : 
1 - Beher kllo8Una 39 Jcunıı fiyat tah

min edilen 250 ton sığır eti 30. 9. 9'1 ıa
lı gUnll saat 15 de pazarlıkla e&bn alına
caktır. Muhammen bedeli, 97~0 lira olup 
katı temfnııt 12250 liradır. Şartnıımcııl her 
gUn Ko. da görUIUr. İıteklilerfn belli giln 
ve anatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na ml\ra.-
caatıar. t 7063) l 7000 

Sığır eti alınacak 
Karaköse Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 65 bin ıkilo 11fır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
16250 lira ilk teminat 12111 lira 75 kuruı • 

4 - Linyit kömUrüne alt evaat ve ııart
name Ko. da sörUlür. İsteklilerin teminat 
mektuplarlyle Ko. na müracaaUarı. 

(7071) 1006 

Pirinç alınacak 
Afn Sa.Al. Ko. danı 

1 - 60 bin ikilo pirincin 3-9-941 giin ka
palı zarfla yapılan mlinakaııada talip çık _ 
madıfından bir ay zarfında piyasada Pazar 
lııkla eatın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 25500 ilk teminat 
1911 lira 50 kunııtur. Evsaf korun biıtün 
ıamboıılarmda mevcuttur. Pa.zarlık 26-p. 

94-1 cıuma rUnU ıaat 9 da yapılacaktır. ta • 
teklllcrln belli riln ve ıaatte teminat mı]c. 
buzlariylc Ko. na mUracaatlan. (7076) 

1700& 

Sadeyağı alınacak 
Topkapı Maltepe SL Al. Ko. danı 

1 - Kapalı 21rf usulu ile 19-9-!>41 tart • 
hinde talip ~ıkmadıfmdan ihalesi yapılmı
yan 520 ton sade yafı pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Beher kilosunun muhammen 

bedeli 16-0 ıkuruı olup tutarı 834600 liradır. 

Ev11f ve huınıel ıartlar Ko. da ıöriilür. 

2 - İhalesi 3-10-941 u.lr ıiinü ııaat 10 
tur. da Ko. da yapılacaktır. Muvakkat teminat 

2 - Evsaf korun biltlln rımlıonlarm - 37134 liradır. (7077) 17009 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Isllhlye Sa. Al. Ko. dan: 
l - Agağıda clruı ve mlktarlan yazılı bq kalem )iyecek yem ve yakacak mad

deleri hizalarında glSaterllcn Ji.ln ve Hatlerde kapalı zarfla satın alınncaktır. 
2 - Bunlara alt ıartnıı.meler Iıllhi:Y• Sa. Al. Ko. d& glSrUIUr ve hizalarında ya.. 

zıh bedeller mukabilinde alıuır. 
s - hteklilerin belll &'ÜD ve 1a&tten bll' saat eveı teklif mektuplannı Ko. nı 

vermeleri. 
Cinsi ?ı!lktarı ton 

Sadeyağ 

Sığı re ti 
Saman 
Kuru ot 
Odun 

25 
200 
soo 

1200 
2000 

Muhammen 
Lir& 

38392 
62i20 
2~0 

67200 
39200 

(6:118) 

B. :Muvakkat T. 
Lira 
2880 
3886 
1992 
4610 
2940 

(!artnıııne F. İhale glln enaJ 
Kr. 

192 
264 
183 
336 
196 

16456 

211. 9. 941 
29. 9. 941 
80. 9. 941 
30. 9. 941 
ı. 10. 941 

17 
l~ 

ı~ 

17 
10 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Gaziantep Sa. Al. Ko. dan: 

ı _ Aeağ'Jda cins ve ~lktarlırı, muha mmın tutarları, muvakkıı.t teminatları ya. 
zıh ve ihale Ji.lnü Hatlerı belli 10 kalem erzak, Yem ve mahrukat maddele i 
ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. r ayn 

2 - 1ateklilerln 2490 aayılı kanunun hU kUmterlne ve bllh 
urgun olarak ihale ııaatınden eve! teklif mektuplarını Raııa 32 inci maddesine 
evel Ko. na vermeleri. bclH &'Ün ve saatten bir saat 

3 - Sartnameler her Ji.ln Ko. da l'tlrU ıur. 
Cinai Miktarı kilo Tahmini Tutan Mu\•akkat T. 

.Lira Lira K İhale S{ln ve saat Şekli Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
K. fasulye 
Nohut 
Pirin~ 

120.000 
144.000 

48.000 
48.000 
48.000 
48.000 
90.000 
18.000 
48.000 

4800 360 . 

S. Eti 
B. Yat 
Sabun 
Odun &00.000 

.(~19). 

10800 810 
7880 

11520 
7680 

21600 
21600 
27•50 
28800 
lS:ıoG 

5i6 
S64 
576 

1620 
1620 
2058 7~ 
2160 
1012 30 

20. 9. 041 
29. 9. 941 
29. 9. 041 
30. 9. 041 

9 
14 
16 

9 
30. 9. 9'1 1' 
80. 9. 941 16 
1. 20. 941 o 
2. 20. 941 1' 
l. 10. 941 16 
l. 10. 9'1 17 

Kapalı .zarı .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

15'67 
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Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden ·: 
O kulumuzun daktilografi ikuralarma taleb e kayıt vcı kab ul mu 

amelesi 25 Eylül 1941 perıembe günü başlıyacak 4 Birinciteırin 
1941 cumartesi günü sona erecektir. 

1 - En az ilk okul diploması; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Sıha t r aporu ve aıı kağıdı; 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

ile okul ida resine müracaat ed ilmesi. 

KURSLAR PARASI Dl 

ANA - ll..K - ORTA ve LiSE 

~~zk:~ BOGAZİ ç. L. SEL ::~ı·;l;e 
Arnavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesarayla r 

Kayıt için h er gün 10 dan 17 y e kadar mektebe müracaat edilebi
li r . İl k kısım 29 E y lCtlda, Orta ve Lise kısımları 25 Eyliılda ders
ler başlanacaktır. İstiyenlere t arifname gönderilir. Tel : 36 - 210 

İN 1 
Süınerbank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının feyezan 
dan kurtanlması için yapılmı§ bulunan sedden in ıslahı, ilavesi, 
yeniden ıı edde ve mahmuzların inıaatı kapalı zarf usuliyle ve 
vahidi f iyat esasiyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - işbu inşaat ve ameliyatın muha mmen k e§if bedeli 
196.294.30 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı, Ankara'da Süm er Bank Muamelat §Ube
aindcn 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 11.065 l iradır. 

5 - Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsad if aah günü saat 16 da 
Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü ln§aat Şubesinde ya
pılacakt ır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında, §İmdiye kadar yapmı§ 
oldukları bu gibi i§lere ve bunların bedellerine, firmanın, teknik 
tetkil iıtının k imlerden terekküp ettiğine ve h an gi Bankalarla mu
amelede bulunduklarına dair vesik a lar koyacııklardır. 

7 - Teklif mektuplarmı ha vi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

8 - Pos ta ile gönderilecek teklifler nihay~t iha le saatından 1 
saat evveline kadar gelmi§ ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı§ 

olması lnzondır. Postada vaki ola bilecek gecikm eler nazarı iti
bara alınmıyacaktır. 

9 - llanka ihaleyi icrada serbesttir. 16911 

Lojman 1 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1. - Sarayönü, Çumra ve Ça y istasyonlarında yaptırılacak 

memur lojmanları ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

T ekmilinin keşif bedeli 56994.88 (elli altı b in d okuz yüz dok
san dört lira seksen sekiz kuruş ) liradır. 

2 . - Eksiltme 3-10-1941 tarihinde saat 15 te Ankara'd a O fis 
Umum Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 

3. - Eksiltme evrakı 5 lira mukab ilinde Ofis Umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

4. - Muvakkat teminat 4099.75 (dört bin doksan dokuz l ira 
yctmİ§ be§ kuruş) liradır. 

5. - istekliler ihaleye İ§tirak için, ihale tarih inden nihayet iki 
gün evci Ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı m eya-
nına koyacaklardır. 16862 

Çadır alınacak İCRA ve İFLAS 

Kızılay CemlJleU Umumi Merkezinden: Ankara İcra dairesi iflas memurlum•n -
Tek d rekll ve cıtt direkli beser y(lz adet ,, _ 

cadır alınst'ıtktır Tallplertn kısım kısım ve dan: 
her kısın- Jan elliden asa:ı olmamak ll:ı:ere Ankarada Ön Cebecide Baı;aturlar soka'k 
teJdlfl kabul edlllr. T~sllm müddetlert ~e fl· ı kendi evinde mukim tuğlacı Şevket Özlu -
yatlarını ,;e mallannın e\·satını bir rnl'ktup. h kk d k' ·n A k T' h 
lıı 18 b lncilesrln 941 tarihine kadar Anka. na a ın 8 1 1 asm n ara ıcaret rna -
rada umumt merkezlıntze blldlrmeıerl. kemesince kalkmasına karar verildigi ilan 

.:aso olunur. 4482 

MAHKEMELER 

Gerede Asliye Ceza mahkemesinden ı 

Çarşıda belediye rayici üzerine kilosu 

100 kuruşa satılması lazım gelen tel çiviyi 

maranıoz Şemseddine 150 kuruştan vere -

ec.,ıni beyan etmek 6Uretiyle 50 kuru~ faz

la karla malını satışa arzetmekten ve bu 

Guretle milli korunma kanuna muhalif 

~111111 1 1 1 11111111111111111111 1 1111 1 111!:. - -- iş ARI YOR -- ---- -
: Tllrkçc, Fransızca, Almanc~ Rus-
: ça, Lı;-hçe bilen b r TUrk bayan 
: her hı.ngi bir mUc e ede daktilo o- : 
_ larak lı arıyor. İyi referanslar ve- _ 
: rebııtr. : 

: A:nknra posta caddesi İçel apart- : 
_ man ~o: 5 ıe mılrac.'ınt. 4486 : -,ı 11m111mm1111111111111111111111 ı,. 

harekette bulunmaktan suçlu Geredenin .J ICll!!E~~:lll:ri~r=.!!SliDL'C:::::::!::=d 1 L 
O rta M. den Tahir oğlu 303 doğumlu Ah

m et Gayret hakkında meşhut suçlar kanuna iş ARI YOR 
t evfikan Gerede asliye ceza mahkemesinde Tilrkı:e ve Almança lisan Alman-
yapıl;ın duruşması sonunda : su~u sabit ca steno d:ıktılo bilen bir TUrk tn-
ı;orulerek 3954 sayılı kanunun 82 inci madde ~ bası bayan yazıhane ve mUessese-
sı,in ilk f ıkrası delale tiyle 59 cu madde _ !erde 1§ arıyor. Ulus'ta (S. T.) ru-
nın 8 'Cu fıkrasına t evfikan 25 lira ağır pa- muzuna mektupla mUracant edil • 

mesi. 4'85 
ra cezası ile mahkumiyetine ve bir hafta -
dukkinının kapatılmasına ve dükkanında ., ıcm;;x:ıi:;:;;a~~K3'.:=:::~~=== 1 r 
bulunan 12 kılo tel çivinin mıisaderesine f ------ -----------
2-7-941 tarıhinde karar verilerek hükiim 
katil•ıı:niıı olduğundan milli korunma ka
nunllft 63 maddesine tevfikan hüküm fıkra-

ıu il!n olunur, #83 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
2567 numaralı kamyon pltlkaaını kaybet -
tim. Yenisini alacağımdan eksinin hUkmU 
yoktur. 

4484: Jı!nzhar ,'l'onbak 

u · 25 911941 

eCü Merkez Bankasının 20-9-941 
. , 

azıyetı 
• 

A T 
KASA t 

Aluo : S:ıfJ kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABiRLER 
T ürk Lirası 

UARfÇfEKf MUHABiRLER ı 

72.GCH,628 

Altın ı Safi kilogram 9 .636,856 

Altına tahvili kabil serbest d5vizler 
Diser dovizler ve borçlu kliring baki)·elcri 

HAZİNE T AHVİLLERI : 
Deruhte Edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6 • 8 incı aı:ıddelerine tevfikan 
bazioe uralıodao vaki tediyat 

SENEDAT CÜZDANI : 
Ticari senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI 

A) Deruhte edilen evrııkı nakdhenin kar· 
~ılı~, esh:ım ve whvilaı (itibarı kıy· 

meıle) 

İJ) Serbcsı esham ve tahvila, 

AVANSLAR ı 

Altın ,.e döviz üzerim. avans 
Tah,·iltıı uzerine avan$ 

Hazıneyc kısa vadeli avans 
Hazine~c 3850 No. lu kanuna göre açılan 
ahın kar,ılıklı a\ans 

l'İSSPDARl.AR ı 

MUHTELtı·..: 

Lira 
102.124.217, 77 

18.915.891.-
477.SSS.43 

SS0.57317 

13.555.onıı,33. 

-.-
46.643.4.29, 77 

l 58. 74&.563,-

21.683.011,-

261.428 247,39 

4!5 421..'101.93 

8.310 • .:?4 ~. 1 9 

4.948,64 

6.261.7GS,83 

-.-
167.MO.OOO,-

Y EK ÜN 

Ura 

121.517.967,20 

SS0.!573,17 

60.19S.43~,l0 

137.065.552,-

261.425.247,39 

53. 731 54 7,1!: 

173. 7M. 'il 7,49 

4.~oo.ooo.

s 093.47G,89 

520.682.519,SG 

PASİF: 
'SERMAYE ı 

İHTİYAT AKÇESi : 
Adi ve fcvkalide 
Hususi 

T EDA VÜLDEKI Dı\~'KNOTLAR t 

Deruhte C<lilcn evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye baki)esi 
Kar~ılığı tamamen altın olarak iU,·eten tc
da,ule vazedilen 
Rteskoot mukabili irn.veteo teda,-üle vaze
dilen 

Hazineye yapılan aluo karşılıklı avaı:ı~ mu
kabili 3902 No. lı kanun mucibince i!J.vc
ten tedavüle vaze<lilco 

MEVDUAT ı 

Türk I.irau 

Altın : S:ıH kilogram 877,100 

38~0 No. lu kanuna göre ha:ı:ioeye açılın 

avan' mukabili tevdi olunan ı\ıııılıır : 

Safr Ki lg. 5!5.541,930 

OÖ\1Z TAAHHÜDAT l 

Altına ıah,·ili kahil dövizler 
Diller dö, iıler ' c alacaklı kliring bakiyeleri 

MUHTf:l.I F : 

7.822 019,15 

6.000.000,-

158.748.563,-

2 1.683.011,-

137.065.552,-

17 .000.000,-

250.000.000,-

94 000.000,-

69.92U3G,22 

l.233.782,03 

78.124.167,90 

- .-
2!1.679.579,23 

YEK ÜN 

Lira 
15000000.-

13 szı 01ıı,ı' 

4!!3.06!5.552 ..... 

71.157.918.~ 

78.124.167,90 

28.679 5711-2' 

11!5.833 :zg2,!'3 
ı------_.,.; 

820.682.5~ 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren İskonto haddi % 4 Alıın üzerine avaos 7o 3 

HARTA U. MÜDÜRLÜGÜ 

O t ve saman alınacak 
Harita U. Mudurlugimdcn : 

ASKERLİK İŞLER! 

- Şubeye davet --
Ankara Askerlik Şubcsl RelsllQlndcıı : 

l - Harita kıtası hayvanatının ihtiya - 1 - Yt.ı~~rk ziraat cnstltusU me>vacılık 
catından (44) ton kuru ot ve (30) ton sa - eub ılnde st ıJ>cr \e 'Ydııı Erlıeyll tnctr ıs. 

taR;ıonunda tekniker adreslerinde bulı. namı . 
man satın alınacaklır. yan ve IHO, 911 senesi haziran yoklama.arına 

2 - Pazarlık 29-9-941 pazartesi giınü sa- ııclmlycn yed k piyade asteıı-mm D nızıııı 
at (10) da Ankara Cebeci harita satın alma 1 329 dof:umlu ve 4l06S sicil kaHt numaralı 
komisyonunda alınacakt ır. Salih o:ıu Şc\ ki )' ılmnz talim vazifesi almıs-

3 - Kuru otun muhammen bedeli <2640> tır~ - Ankaradn ı eubemlze, harlcte tsc 
lira muvakkat teminatı (198) lira, samanın bulunduf;u ~erin askerlik ıubcslne dcrhnl mu-
muhammen bedeli ( 1050) lira muvakkat rac.ınt etmesi IQzumu llln olunur. 

teminatı ( 79) lirad r. (C '' 
16928 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek il - -----------------
zere hergim ve pazarlık için de yazılı glin FAKÜLTELER 
ve saatte teminatlariyle birlikte komisyo- -----------------
na gelmeleri. (7043) 17014 

DAH1L1YE VEKALETİ 

Yangın tesisatı yaptırılacak 

İmtihane davet 
Dil ve TarUı·Co:ratyn Fııkültesl Dclcanlı

tındnn: 

.!' akillteye alınacak bunılu tnlcebnln >'azı

lı lmtlhanlnrı 1!> \ e .ı:cı llktcıır!n 19U gQnle
rlnde > apılacaktır. 

Dalıllbc \'ekAlellnden: A>da kırk tırn hnrclık alarak talebe oım k 
ı - \'ek ı l mlL n bulunduğu \'ll\>ctl~r 

1 
ı.stıyenlcrın nllıa>et blrlnc!tesrlnın 13 Un~tı 

cıvı':le llA.ve edl e k nı:ın l • tı acık c .. - p zartl'ıl nkumınn k dar !nkUltc)e knydcdll-
ıı tm )O l<onuımuıtur. 

2 - Mı.ha men bro 11 :?310 ltradır. mıa oım lan lAzımdır. t6!!03> 16ır.JO 
3 - l\IU\akkat tem nnt mlktan 173 llrn 

25 kuruatur. 
4 - Ekslllme 7. 10 941 c:ılı gilnQ saat 15 

te \ ekA et le~ aıun rnt.ıdUrlü(:!lndc toplanacak 
ı;:ıtın alma koml&~onunda yııpılacaktır. 

5 - Isteklllcr bu lsc alt ınrtnnmeJ/1 leva
zım mUdUrıutündcn p:ırnsız olnrnk alablllr • 
kr. 

G - Eksiltmeye clreeeklerln muvakkat te-
minat makbuzu ve 2490 saJ11lı kanunun 2 tn
cl mnddcıılnde yıızılı vesalkle birlikte eksilt· 
menin yııpılneaıtı giln \'e saatte komisyona 
muracnalları l!ızımdır. 

(Cfl35) 

TiCARET VEKALETi 

Kumaş ve iskarpin alınacak 
Ticaret V ckA.letlnden : 
Vekt\let mU tnhdernl ri için satın alına

cak llG metre 10 santim koyu gri renk 
elbls('lik, 42 metre 7ü santim koyu renk 

1 
paltoluk lmm!l§ ile 43 çift vidcln iskarpi
ne müddeti içinde talip çıkmadığınd3D 
2400 sn) ıh kanunun 43 llncU maddesi nıu
cibince el, ııtme rnUddctl 25. 9. DU tnrl-

TÜRK HAVA KURUMU 

Depo yaptırılacak 
T. H . K . Genelmerkez Başkanlığından : 
E timcsgut Hava meydanında yaptı rıla -

cak deponun eksilmesine ihale günü t al ip 

çıkmadığından ke~if bedeli 8531 l ira 58 ku j 
rusa !jıkarılarak kapalı zarf usuliyle yeni - 1 

den eksiltmeye ·konulmuştur. Eksiltrne, I 
6.10.941 pazartesi günü saat 15 t c T . H . K.1 

Genelmer.kez binasında yapılacaktır. Bu işe 

ait vesaik 25 kuruıı mukabilinde T. H . K. 
Gcnelmerkezinden ve İstanbul T. H. K. 
şübcsi Başkanlığından verilir. 

İstekliler, ihale günü saat 14 e kadar ka

palı zarflarını komisyona vermelidirler -

4393 

ENSTiTÜLER 

İnhisarlar Uıuum Müdürlüğ!!_ 

Hangar yaptırılacak 
İnhisarlar Umum MUrlUrlUğUnden : 
l - 11.mlrde Çamaltı tuzla.qında kapa

lı zar! usullyle tuz hangarı yaptırılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli ''20345.50,, lira 
olup mm·akkat teminatı "1525 91,, liradır. 

3 - Eksiltme 10. 10 l9fl cuma gUnU sa
nt 10 dıı levazım oubeslnde mUteiiekkil 
nlım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve kesfl mezkflr 
idareden ve Ankara ile İzmir başmUdUr
lllklerinden 102 kuruııı mukabilinde ..-erJ
llr. 

5 - İsteklilerin 16000 liralık bu kabil 
inşaatı yapmıo olduklarına dair vesika 
ibraz ederek ihale gllnlınden 8 glln eveline 
kad!lr umum mlldllrl lllt lngaat §Ubesintlcn 
ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası alma
lan ltızımdır. 

6 - Jı:kslltmeye gireceklerin, mllhUrlU 
teklif mektuplarını kanunt vesikalarını ve 
mllnaknııaya iştirak veııikı:ısını havı kapa
lı zarflarını ihale saatinden bir saat eve
llne kadar adı geçen komisyon başkanlı
ğınıı makbuz mukabilinde vermeleri ıa. • 
zımdır. (8431-6996 ı 16962 

OKULLAR 

Talebe kaydı 
Yüksek Mühendis Mcktcbı l\1\ldürıUtundcn: 
1941 • 1942 ders senesi t ntebe kayıt mua

melesi l eylQlden ltlbıı.rcn 80 eylüle kadar sa
bnhları yapılacaktır. 

Fazla to.Csllllt tein meb.-tep idaresine mUrn· 
caat cdllmesL (7502/ 6033> l GOOl 

GiriJ müsabaka imfihanf an 
~u f arihlerde yapllacakhr 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : 

l Teırtnle\•eı carıınmbn ırUnQ: 

Saat dokuzda cebir ve trlı;onometrL 

Sant on dörtte JeometrL 
2 Tcnlnlevel 1941 perıembe ı:QnQ: 
Saat dokuzda fizik. 
Saat on dörtte kimya. 
3 Tl'srlnlcvcl 19-11 (\Umn ı;ıQnU: 

Saat dokuzda ecnetıı dil. 
\'ııkt..ndc imtihan yerinde hazır bulunmı

yıın. kayıt knrnL'Slnl yanında bulundırmı)·an 

ADLiYE VEKALETi / 

Odun ve meşe kömürü alına~ 
.Ankara Cezae\'I DlrekU!rıa:Unden: 
Ankara ceza evlnln 941 malt yılı nıt' 

olan on ton meae kömürü ne on ton " rı 
mese odununun acık ek! itme ıuretblC 
ıe~e konulmustur. Talip olanların yOıd 
kunıı muvakkat k:nlnat akccst olan t 
ra 62 kurusluk banka mektubu ve,ıı o 
tarda paranın Aı kara derterdarlıtı v ıır 
ne )'atırıldıtına dair makbuzlarlyle b 
yevmi ihale olan G.10. 9-11 tarihine rııs' 
pazarte.d saat 11 de Ankara C. ?il. lf. ı; 
dt mütesekkll komisyona mUracaııt etlfl 
ve ıartnameyl &O' mek \'e fazla lzahtıl f. J 
ı.suyenlerın Cebecide cezaevi dlrektorl 
mllracnat etmeleri 110.n olunur. 

(6721) _________________ :._./ 

DEVLET DEMIRYOLL~ 
Tesviyeci ve usta alınacal< 
Devlet Demlryollan Sıı. Al. go.d~ 
1zmir'de rnotör!U vagon deposu11d" 

tör tamir işlerinde çalıştınlmak ,,e 
luı.t gösterenleri atajd n sonrn ııtC 
tren mak!nıstliğ ne terfi ettlrilnıct> 
birinci sınıf tesv ,.> ecl ve usta aıı11ıı~ 
Müracaat edeceklerin askeri hizJllC 
ifa etmiş olmalan lAzımdır. snnat.ı 
mezunları tercih edilecektir. tstelt d 
ı:t-ıo.1ou tarihine kadar birer ıstı 11 
çalıştıktan yeri rl ve iıılerl gliste~ 
hal tcrcllmest ile bizzat veya t 
Ankara'da devlet dcrnlryollan unıurıl 
dUrlllğtl zat lgleri mUdUrhlğllnc wUr' 
ve adreslerine yazı 11e bildlrilecel< ~ 
imtihan için ispatı vUcut etmeleri 1 j 
rnı.n olunur. (640D) 

Madeni eşya ve mobilye 
alınacak 

Devlet Demlryollan Sa. Al. J{o. ıtV' 
Muhammen bedell (27875) Ura ol 1 

kalem Anknra hastanesi mad ni c!) j 

mobilyası 10. ıo. 041 cuma gUnU sıııı.t 1 
da kapalı Y.arf usullyle Ankara'dll 
blnwıındn s:ıtın alınacaktır. 6 

Bu l~e glrm it lstiyenlerin Ç2090 
ralık muvakkat teminat ile kanunı.ııı 
t'ttlği veııikalan \'C tekliflerini BJ ~ 
saat ( 14.30) a kadar komisyon re•' 

hınden itibaren 10 gün daha uzatılmıştır. 
Her Uı:tinUn a)TI ayrı taıııırlanmıı:ı tu -

tal'iun ve muvakkat temlnatıan n:ıağ'ıda 
göııterilmiııtir. 

talebe Jmtıhıınlııra kabul e.rnnıez. 1mttııanlar \'ermeleri ltızımdır. t 
Elbise diktirilecek yazılıdır. Yazı tı:ın ancak koııya kalemı yahut Şıırtnamcler 139 kuruşa Ankara ,. 

Yüksek Ziraat Ensti tüsü Rektörlüğün - mavi nıUrekkevıı kalem kullnnılmasınıı mUsa- ı darpaşa veznelerinde sntılmnktndır· 6· 

Muvakkat temlnnlı 69,66 tasnrlanmııı: 
tutarı 9211.80 cinsi elbiselik kumaş. 

Muvakkat tenıinau 22,45 tasarlanmış 

tuturı 2:10,25 cinsi paltoluk kumaş. 
M.ıvukkkat teminatı 25, O tasarlnnmıı;: 

tutarı 341 cınsl l karpin. 
Bunlann hep lnln bir arada veya n>Tı 

ayn \erllme"l caizdir. ı:ıtslltme: birinci 
te~rlnln 6 ıncı p:ızartcsi gbnU saat 15 tc 
zat işleri levazım mUdUrlll(:Unde toplıına
cak komisyon tarafındıın yapıl cııktır. 
Şartname ve nUrnuocler çnlışrnıı saat

leri içinde her zaman görülebilir. 
1ııtcklilcrln eksiltme gUnU banka mek· 

tubu veya t mln:ıt makbu:ı:Jarı ile birlikte 
ıwmlsyon:ı rnllracaatıan U~ın olunur. 

(7085) 17010 

Ulus ~ 23 üncü yıl.- No. 7236 
İmtiyaz Sahibi 

lskendcr Art\11' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri M Udürü 

M ümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
ULUS Baaımcvi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ~onaerııen her nevı ya
~ıar. neıredllstn edilmesin ı:er1 vo
rllmez ve kaybolusundan dolaYJ hlc 

blr mesullyet kabul olunmaz. 

~ 1J 

den: ade l"!llllr. <8228jCS04) ıG7SO ( 69Sl) l 

l - Kurumumuz hademeleri i!jin yaptı 

rılacak elbiselerin kumaşr idaremizden ve

rilmek suretiyle malzeme ve dikimi Tica -
ret odasından nhnan muhammen bedel üze

rinden ihalesi yapılacaktır. 
2 - İhale 26.9.9U cuma glinü saat 11 de 

rektorliık binasındn yapılacaktı r. 

3 - Dikılecek elbiyse adedi 124 t akrm 
olup ölçü üz:crine bir pantalon b ir de ya -
kası kapalı caketten ibarettir. 

4 - Muhammen bedel beher takım el -
bısenin dikimi 12 liradır. 

5 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 dur. 
6 - Harç nümunelcrini görmek ve da. -

ha fazla izahat almak isleyenlerin daire 
müdürlüğüne müracaatları. (6533) 16490 

Resmi daire ve Sefaxetl ere elverişli 

Bir otomobil 
satılıktır. : Telefon 6386 numnraya 

mUracant. 

YENİ Sinemada 
Bu Gece 21 de 

DlR GECELİK SEVGİLİ 

Baı roll r.rde : 
Theo Llnı:m - Pnul II6rblııcr 

Saat 14.30 ve 18.30 seanslarında 
MiLYONERLER REVUSU 

Saat 16 30 searuındıı. 
AN A KALBi 

Hamııınllnü Acık Hava Sinemasında 
SE NORt T A 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryollan "UçüncU İşletme MUdllrlU{;Undcn : . 
İşletmem iz memur ve mllstahdemlerl ıdn yalnız kumıışı idarece vcrlll1lc}: .ı; 

1911 malt yılı zarfında diktirilecek aşa .ı dn yazılı resmi elbise, palto ve :ıcıı.: 
kapalı zarf usuliyle ekslltrııeyc konulmu~ tur. 

İhalesi llnlıkcsir'de l3-l0·19U pazartesi gUnU saat lG d lı;ıletrne blnası11dll 
yonıımuzca yapılacaktır. 

İsteklller 2-190 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale gUnU nıuaY>'c!I 
ten bir saat evel zarflarını komisyonumuza vermeleri U\zımdır. Bu İı3e ıılt şrJ 
ve multavelenamc projelerini görmek ve okumak istlyenlcr Ankara, }i!O(I j 
ve Sirkeci gnr ııcflerlnc ve 3 üncü işletme komisyonuna mllracnatları. (6!14.&J 

Dil<ilccek elbisenin cinsi 

IJ\civert serj (Acık yakalı tnkım) 
I..Ac!vert onyalt ve gd şayak (Açık yakalı 
takım) 

LAclvert §.'.lyak ve gri ııayak (kapalı yakalı 
takım) 

Kastor kumaştan pnlto 
Şayak kıımqtan palto 
Ll'lclvert serj kasket 
Lllclvert eayak ve griden kaske t 

Sus Sinemasında 
BugQn bu aece 

Saat: 16.30 ve 21 Bcnnslannda 

PRl-:HSr.ımtN GEÇELER! 

Bas rolde: Kalede NnırY - Jean Murat 

Saat: 14.30 \'e 18.30 seanslarında 

KÖYLERİN ŞARKISI 
Bnı rolde: lmpcrlo Arı:cniına 

Cebeci Yentdo:ıın Slnemuı 
HUDUT KORSA.""1.ARI 

J1E" 
Tahmini 
Miktar 
Adet 
300 

:l.Juhammeıı 

Bedel 

::ıtıı 
'J'rrıı-. , 

V' 

250 

125 
10 

200 
200 
240 

Kurutı 
1300 

900 

800 
1300 

900 
200 
200 

BugUn l:?.15 ten itibaren 
En blly{lk \'C en hc>·ecanlı kal'rıı 111" 

vnkıısı 

HALlME 
m :YAZ ESiRE 
Türkcc 11 zhı 

Sl'llnslıır 4 
12.15 - 14.30 - rn 30 - 18 30 • &rece '1 

hmetpaşa Sakarya Slnımııı.JI 
HCCOM 
Türkçe ııözUl 


