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SiGORTA SOSYETESi 
Hayat - Y anam -Nakliyat· Kaza 

Galata Telef on: 44969 • 40630 
Ankara: Telefon: 2208 

Mi Ih ......... efimiz lzmir'e şeref verdiler 
Fuarı ziyaretleri esnasında 

Milli Sel halkın sevgi ve 
saygı tezahürleriyle karsllandı 

Şereflerine mehtap eğlenceleri tertip edildi 
lamir, 1 a.a. - Diin 6anr)ıo •-'itleri laallnıa COf

lrun feaalaürlerine wme oerntİf olan R.;.iciimltur 
ı.,,.., lnönü iltametlerine talama edilen lıötltte 6ir 
mütltl•t ütiralaati mül•aip l aan • ..,,.;,1.,.tlir. 

Milli Şel, lall7da in~, ilal)IOll, alman oe lran 
d•ol•ll•rin• ait JHIO)IOnlarla Tirit Ticaret Odalan 
PGOJ'OllU .,. tliln 6crsı ,,.,,~,,,,.. PJanİff•r .... 
alıfam ')'.,,.•fini la117da Ada Gaaiıtomnda )'ernİf
lerdir. 

Faarı sİ7fll'elleri emarn"da laallnn içten .. owi 
oe N'JI.. ıeHlaürlmyle 1ı,,,.,.ı.,.,,.., olan Milli Şel 

A tla Gainom'ntla lıaltlılılan müclcl•tF• •tralı po
r•li,,.,. laallt lıütl•lm taralınclan ela •it •it allrıt
lannnı v. ı•r•fl...U.• m•latap •if•nc•feri )lapılm.,_ 
hr. 

••• 
/amir, 1 a.a. - Reiaicümlaar lımel /nönü blll'Üft 

öil•tlen öne• /amir Sanat Oltaluna aİYfll'•f •)lliy•
relı olralun malalelil afely•lerini ayn, a)'n t•tlıilt 
bayarmllffar oe aalaaı al'"lflarclır. 

Milli Şel öil• ;,•melini lncirallı'ntla ,,.,,.;,ler
dir. 

111111111111111111111111 

Milli Şefimiz Kızllçullu köy Enstitüsünü de 

gezdiler ve talebeve hitap ederek dediler ki : 

KÖ-YEfRiMIZ SİZİ BEKLiYOR 
lamir, 1 a.a. - Reiıicümlaar /.,.el lnönü,, ~nm 

ölW .. ....,.. IC~ IC67 Eıutit6iinii ai~t 
.tmİff.,.dir. 

.... llSrflır. Çal.,,..olarrnuulan '°' ....,,.,..,. oldam. 
Barul .. ....,.. de ..,.. Nyfe ~ •• ~,,.,.. 
lannrzı da yakrnclan takip eclecefim. Alal&ltlı, oe
ltarlı, hayayetli in1anlar olarak yelİfÜt~ Kö;,leri
m .m hltU70r. 1Cö7ı.rimlıule de .Werf .,,_._ 
fim. ltlenuum oldum. AlloAa umarlodılt ... 

Milli Şel, 816 talebenin ile 11 eiitmenin )'etİf
... ke oWafg 6cı ....tifütle 6iitiin ~ t.,._ 
benin tütün Nr6Üİ114 ltooperatili ......,,.,., der
.... .,.,.. P.erelt 11.,.ıl•ri talıip etmifl.,., talehniıl 
İfl..VU 7fllruwlbn tetltik e)'lemiflerdir. 

ltlilli Şel, en.ıitünin laatıra fleherini iıruuılodılt
tan .,.,.., ıneltteplen qnlD"lten, ltendilerini tegi 
İpn toplanan r.ı.,,_,,. laifahn f11 .ö.I•ri .öyl•rnit
lenlir: 

T.ı.,,., laep 6ir oluulon 7'1,, .. ,, .. .,., •Jö .. .,._ 
rİ)'Of'fa, pıllf'IColq, Nfolan." eeoabmı Hmlİfler 
oe Milli ŞePi hey.canla allt.,lamqlcınlır. 

Saat 20.30 "" dam MOllİ oe ..,,.. t•Hltirlm 
,,,.....,,. Kuıdplla Köy Erutilüaiintl•n a)'nlon Re-

•- Köy Eıutitiil•rine plı eAeıni)'ef oeri.)'Or'lllll 
oe 6a ..,._,aiti pılqmalan 7fllıaulan talıip ..ıqo. 
ram. sm.r. plt p.,.,.;,,__.. Süılenl• plı iimüli-

Wciimlaar IMtef / nönü, ICodilelıal_.)'e plmifl.,._ 
clir. ICodil•ltal_.cl• pr•ll•rine, ba Mfam, Ciimlaa
ri)'ef Halit Partiai tarafından bir m;,al•t oerilmiı
lir. 
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Türk kuıu 
kartal 
olacaksın! 

Falih Rılln ATAY 
Yeni zamanlar tef-"küriinün ltl

ailerinclen Roaer Bacon on üçüncü 
aurda diJOrdu-ki: "Denialercle lrii
reluiz aefer imkinı •ardır. lmaıdu, 
tehirler •• Ok,.anoalar için, bir tek 
adam tarafmclaıa idare olanaa 'N 
kürekçilerle dOlu telmelerclen daha 
hızlı &'İdea &'emiler J'&pmıya mpaf
fak olacaklardır. Keza, bir cer haT
•anma lüaam olmakıızm, inanılmaz 
aüratte arabalar İnfa olunacaktır. 
Uçar makineler Tapılmak ihtimali 
Tardır; lair atlam makinenin ortaam
tla, nni kanatlan harekete &'•tiren 
ltir cihazı idare edebilecektir." 

81iJiik IMr •afa tanka •e ta,.,.are
~e J'ecli aaır önce üuu11m1hr. Bunan
la beralaer, 1914-1918 harlti hücma 
arabaları ile kuanılmaama •• taT
yarelerle Okyaw'ma aıılmaıına 
rağmen, yeni harbin bir açar .. Jii
rür makineler harbi olcatma, Fran
sa'da bile, inanm17anlar çok &'Öriil
müttür. Almanlar ne taJ'J'areJİ, ne 
de tankı icat ettiler. Fakat 'bu lilah
lara onlar, icat edenlerden düa 
fazl~ inandılar. Bu imana bir de 
yıldırım harbi taktiiini ilave ettil•. 
Eter önlerine deniz çıkmuaydı.1zafer Amazon ormanlarına da sak ~n· 
11111 olaa, onu avlıyacaklardı. Demz, 
İngiltere'yi aon defa korumuıtur. 

Vaktiyle Rumelikavaiı tabyaıl!I
~. bir onbetlik top v~r~ı. H!Duz 
Yedi aekiz yaılannda. ı~ım. K~yde 
lair ahbabımıza ıitmııtık. ihtiyar 
"••aldılar toplarmm ıiyah pmltı-
11aa balra;lar, bir maaal ~ğzı -:•r~"! 
ıı. "- Bu top üç tane İlnıf. lkıl!cııı 
tan.Jdıale'de, üçüncüsü de lnrılte
Wde imit!" derlerdi. Tabya toprak· 

tsoaıı S i11cl U7fıdıl 

882 kilometrelik bisiklet 
yarışına dün başlandı 

' Yarışa 25 sporcu iştirak ediyor 

Beıl.,. T a6iyai •enel direktörü Cemil Taner büilılet~eri 
telfit ediyor 

Blalklet federaayonunun bu yıl ilk de-1 alklet Federasyonu Relsl ve Ankara böl
fa olarak tertlp ettıti Ankara - İzmir a- geal aabaıkanını b 1 d ki Anıt önUn-
raınnda sekiz merbaJade katedilecek olan n u un u an 
bisiklet yanıına dUn saat 8,80 da bq lan- de yer almıılardır. 
mııtır. Beden Terblyeat Genel DlrektörU gene-

Bu müsabakaya lıtırlk eden Ankara. raJ Cemil Taner, koıuculara bu uzun mU
Esktıehlr, İstanbul, Bursa, İzmir ve Ha- aabaka lçln muvaffakiyetıer dilejinde bu
tay bölgelerine mensup yirmi bet blalk - lunmUI ve bunu mUteaklp aaat tam 8.31> 
letçi hareket dakflrHınduı blraa IJ~ da hareket ipretJ aJ&D biaikletçiler mey. 
bqta Genel Dlrektar olmak Osere Beden cl&Dda toplamnıt ola ba1JaD allallan ara-
TerbiJtli OtDel J>inktllrlOIU erkim. Bi- CBoını s la.1111 aq/Hı] 

1%1Jlir Fuanndan güzel bir görüniif: Ada •azinom 

lkh.al Vekilimiz ocak ağzında 
ltavm U. mütlürii Bedri Hüsnü 
Belriıoflu'ndan iuıhat alıyor 

Ruzvelt' in ameleye 
yaptlOı hitap 

Bu harp bir 
istihsal 

harbidir! 
Ruzvelt asla bir sulh 
fikrine yanaımıyor 

NevYork. 1 a .a. - M. Ruzvelt, buırün ame
rikan il bayramı münuebetlyle radyoda ata· 
tıdakt nutku eöylemS.tlr: 

Amerlıka Btrl11lk Devletlerinde, ı,uırün bu 
bayram aUnUnde, kadın ve erkek ıacııertn 

haklannı kutluyoruz. Bu hakların ldameat, 
tıllen yalnıa bütllft mllateftt olan bizler lı:tn 

detu. takat hırtattyan medenbretlntn bütlln 
istikbali Sçtıı hayaU blr ebembreU haladlr. 

Amertlcan amele ıınıtı, ıtmdl blltlln harp. 

lerM en baalnl "" en mUttılll olan bu tıa~t 
ta:sanmu muamm mesu117ettnl tuımakta -

[Soaa S laci N7f •d•] 

Türk - İngiliz 
ticaretinde 
inkiıaf . var 

Türkiye1 nin ithalôttnın 
yüzde 22,59 unu 

1 ngiltere temin ediyor 

İKTiSAT VEKİLİMİZİN BEYANA 

8. Sırrı Day Karab\i 
ve Zonguldak'tak:i 

tetkiklerinden 
Türk mühendiıliti vatan hizme 
muvaffak imtihanlar geçinn 

Zonguldak, 1 a.a. - Kömür havza
sındaki tetkiklerini bitirerek Anka
ra'ya dönmekte olan İktısat Vekili 
Sırrı Day Anadolu Ajansına atağıda
ki beyanatta buunmuşlardır. 
"- İktısat Vekaletinin mühim iki 

mevzuu olan demir ve kömür istih -
sallerini maha1lerinde tetkik etmek 
üzere 26 ağuıtoıtan beri Karabük 
Demir ve Çelik fabrikalarında ve 
Zonguldak Kömür itletmelerin.de 
tetkikatta bulunduk. İdare ve teknik 
elemanlardan itçilere kadar bütün 
teıkilltın yekvücut olarak sarfettik
leri pyreti ve temin eyledikleri mu
vaf fakıyeti görmekle cidden müfte
hirim. Bütün mü§Ahedelerin ve bil -
bassa arlııadaşlarımın ıuurlu ve fera
gatli mesaisi, itletmelerimizin vali -
lerden ve bütün mahalli tetkilittan 
cördilğü kıymetli yardımlar her yer
de olduğu gibi bu bölgede de Mnıt 
Şefimize olan sarsılmaz bailılığın 
ve Refik Saydam bükilmetine olan 
inanın meıkQr ve feyizli tezahilrle -
rindendir. Bu gibi tetkik aeyahatle
ri her birimizin kuvetini, cesaretini 
arttırmakta ve büyük milletimizin 
•ilam bir istekle ileri doğru gitti -

ğine bizi bir kat daha inan 
dır. Kömür baftMlnı kAmi 
letlettirmelde bucünUn mU 
rağmen memleketin yegtne 
hareket menbu om IDömUr·q l*ltll 
ulini emniyet altına almıt 
yoruz. KömUr istih•limiz bU 
çen senelere nlıbetle tezayüt 
tedir. Dünya harbi uzadıkça ve 
ledikçe iıtihsallerimize ait 
cıin temini pek ta.bit olarak 
maktadır. Bununla beraber te 
lemanlarımıs bu miltküll 
dele için bildin kuvet w 
terini sarfetmekte ve mtısbet 
ler almaktadırlar. Türk miihendı 
ği, vatan hizmetinde muvaffak 
hanlar geçirmektedir. Kömür iı 
salinde çalıf1J1 ıı»emur ve itçi su ..... ~~ 
ıu 24 bine varmaktadır. İtçilerin 
ıeai, ııhi durumu çok iyidir. 
nın devlet itletmeıin.e mal edilme 
den beri itçilerin pavyoalan, yemeaıt 
leri ve bütün içtima! vaziyetleri cicl
df bir ihtimam mevzuu olarak ele a • 
lınmıttır. Aynı zamanda l'll'Ddımanı 
arttıracak olan bu ihtimama itina 
ile devam edilecektir. Ankara'ya 
memnun ve müsterih dönüyorum. 

Deyli Telegraf'a göre 

inailtere'ye ne gibi mıll• 
sallyor ve oradan ne ahyoruı 1 ~ 

Londra, ı La. - Buradan blldirlldlğine 
göre, tngllteN TUrkiye'ye bqlıca mal sa
tıcısı olarak filen Almanya'nın yerini aı
DU1tır. Ntfl'edllen ı.tatııtikler gGıtertyor 
kl, klnunuaaniden m~ kadar bu bet .., 
lClJade TUrkiye"DiD mecmu lthalltııun yUs. 

f,Son ı l•cl uı/ad•l 
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GÜNÜN GÖLGESİ ................................. ~ .... 

Yangına karşı 

Devlet bin lartnda 
Fev la 

Çif çİ B a ını koruma İşi 
Bir seyahat 

dönüşünde ..• ahnacak tedbirler 
-1- Uç haftalık tatilimin bir kısmını 

Anadolu'nun yollarında, artanını da 
uzak bir köşesinde geçirdim. Bütün 
yolculuğum denizden uzaklarda, gök 
kubbe ile boz topraklar arasında geç
ti. Fakat çekinmeden iddia edebilirm 
ki senelik dinlenme zamanını benden 
daha güzel geçiren kimse olmamış -
tır. 

Bugün yalnız muharip memleket -
Jer değil bütün dünya fevkalade hal
ler içinde yaşıyor ve her tarafta bu 
fevkalade hallere uygun tedbirler a
lınıyor. 1940 senesinin başında kabul 
olunan milli korunma kanunu da 
memleketimize yaklaşan siyasi ve ik
tısadi kararsızlık kar~ısında, yani 
tam mSnasiyle fevkal!idc hallerde, 
"devletin bünyesini iktısat ve milli 
müdafaa bakımından takviye m;ık -
s.ıdiylc" İcra Vekilleri lieyetine ba
zı vazife ve saHihiyetler vermiştir. 

JçiNDE BULUNULAN VAZİYET 
Amme hizmetine tahsis edilmiş o

lan devlete ait veya devlet tarafın -
dan kiralanmış olan binaların yan -
gından korunması hakkındaki tali -
matname dışında kalan hususların 

tatbik şekli bir liste halinde vilayet· 
lere bildirilmiştir. Bu listeye göre; 
binanın bir tarafında çıkan bir yan -
gını diğer kısımlara sirayet ettirme· 
mek için dahilen yapılmış yangın 

duvarlarındaki demir kapıların ge • 
celeri kapalı bulundurulması, 

Büyük Millet Meclisi haziranın 

son iki haftası içinde çiftçi malları -
nı koruma kanunu ıle dcvamlıca meş
gul oldu. Hayli miınakaşalı müzake • 
relerden sonra kanun temmuzun ilk 
günlerinde çıkabildi. 

Hükümetçe geçen sene mayıs orta
sında verilmiş olan Hiyiha bütün kış 
Ziraat, Dahiliye ve Adliye encümen
lerinde tetkik edilerek bu yıl mayısın 
ilk haftasında umumi heyete gelmiş· 
ti. Ancak müzakereye geçilmeden ön· 
ce yapılan bir teklif üzerine lfiyiha: 
Ziraat, Dahiliye, Adliye ve lktısat 
encümenlerinin beşer azasından teş
kil olunan muhtelit bir encümene ve
rildi. Bu encümen üç hafta süren de
vamlı bir çalışmadan sonra layihayı 
bazı t5dillerle umumi heyete arzetti. 
Artık bu metin Meclisçe çetin milna
kaplarla fakat az tadille kabul edil
mit oldu. 

Teşkilatı esasiye kanunu, can ve 
ırzla birlikte mal ve meskenin de 
masun olduğunu bildirir. Vilayetler 
idaresi kanunu, valiye "vilayet dahi
linde huzur ve asayişin ve şahsi ma
suniyetin emniyetini temin" vazife -
sini verirken tasarruf haklarının ko
runacağını tasrih eder. Aynı kanuna 
göre kaymakam ve nahiye müdürleri 
de kendi muhitlerinde bu vazifeleri 
yapacaklardır. İdare makamlarının 
emirlerhe bu işler için zabıta kuvet
leri verilmiştir. 

Devlet teşkilatının koruyacağı mal 
ve meskenle her türlü tasarruf hak • 
ları arasında çiftçi malları da vardır. 
Ana kanunların geniş ifadeleri şüp • 
hesiz onları da kavrar. Ancak bu 
umumi kaideler dışında çift!ri malla
rı için bazı hususi hükümler de yok 
değildir. 1924 yılında neşredilen köy 
kanununda bir kaç madde, çiftçi mal
larına yapılan zararların mahiyeti ile 
bunları yapanların nasıl cezalandırı

lacağından bahseder. Bu kanundan on 
ıene eve) çıkan kır bekçileri kanunu 
ise şehir ve kasaba yakınlarındaki zi
raat sahalarının korunma şekillerini 
tayin etmiştir. 

Bütün mallar arasında çiftçi mal -
larına tecavüz kanunlarımızla cıiddet
le menedilmesine ve devlet zabıta 
kadrosuna, köy ihtiyar meclislerine 
ve belediyelere bunların da muhafa -
.zası vazifesi verilmiş olmasına rağ -
men çiftçi malları korunamamakta -
dır. Bunu ifadede hükümetle encü -
menler rleşiyorlar. HUkümet, !fi. -
yihanı11 esbabı mucibesinde "memle -
ketimi · vasi ve çiftçi arazisinin ek· 
ıeriya a ınık ve açık" olmasından 
"kasdi \'eya tesadüfi taarruz ve zarar
ların" pıldığını ileri ıürüyor. Zi -
raat encümeni şunu söylüyor: "zira
at edi iyen genis sahalar i.çinde ek
seriya dağınık bir halde bulunan tar
laların etrafının açık bulunması, bu· 
ralardaki mezruatı her zaman zarara 
maruz bıraktığı gibi iyice çevrilme
miş bağ ve bahçelerde bu zarar daha 
büyük mikyasta kendini göstermek • 
tedir.". Dahiliye encümenine göre 
de "Çiftçi mallarını koruma işi bu • 
gun icabı derecesinde" yürümüyor. 
Adliye encümeni, bütün bu müşnhe
delere iştirak ediyor. 

Hükümet ve Meclis encümenleri 
çiftçi mallarının iyi korunmadığın -
da böylece ittifak ettikten sonra 
bundan duyulnn ıstırabın ifadesine 
geçiyorlar. Aralarındaki fark, ıstıra
bın istihsal hayatına yaptığı tesiri 
biraz dar veya daha geniş olarak tas
virden ibarettir. Hükümet "bu hal, 
bazı mıntakalarda çiftçileri, çiftçi -
likten bezdirecek derecede vahim bir 
mahiyettedir" diyor. Ziraat encümeni 
§U fikirdedir: "bu vaziyetin devamı 
bir kısım çiftçilerin ziraat hevesini 
kırdığı gibi bilhassa bağ ve b:ıhçe ih
dasını. ağaç yetiştirmeyi de güçleş • 
tirmektedir. Bu yüzden çiftçi halk 
istirahati kalble çalışamadığı gibi zi
raat yeniliklerinin tatbikine imkan 
bulamamakta ve arazisinde ıslahat 

yapamamaktadır. 

Ziraati teşvik ve bir takım çeşitli 
mahsullerin zirantini tamim yolunda 
alınan tedbirler, zirai asayişin nok • 
aanlığından, beklenen neticeleri ver
memektedir. Hemen her yerde mah • 
sullerin zarar ve ziyan şikayetleri 
karıısında kalınmaktadır. 

Birçok mıntakalarda çiftçiler bağ
larını, bahçelerini, bostanlarını, mı-
111r tarlalarını geceleri kendileri bek
lemektedir.'' Ziraat encümeni yukar-

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczanesi 

Kemal TURAN 

daki mütalealarına şunları da illi.ve 
ediyor: "Senelerden beri halkın ve 
Parti kongrelerinin mütemadi ve 
musır dilekleri ve intihap daireleri
ni gezerken mebusların dinledikleri 
şikayetlerin başlıcası hep bu mevzu 
etrafındadır. Bu halin böyle devamı 
çiftçiler arasında hele yaz günlerin
de tükenmek bilmiyen kavga ve cina
yetlere sebep olmakta halk arasında
ki mütekabil sevgi ve tesanüdü boz • 
maktadır. Bütün bu kavgaların tevlit 
ettikleri kin ve garazların nesilden 
nesle intikali de ayrıca acıklı bir saf
ha teşkil etmektedir." 

Dahiliye encümeni ziraat encüme • 
ninin düşüncelerine tamamen iştirak 
ettiğini tasrihten sonra "her yerde az 
çok bundan doğan ıstıraplar vardır. 
Bu ıstıraplar bazı yerlerde tahammlil 
derecesini aşmaktadır" diyor. 

Hükümet "umumi emniyetin temi
ni ile muvazzaf jandarma teşkilatı, 
elde edilen tecrübelere istinaden, 
çiftçi mallarını koruyamıyor" diyor. 
Ziraat encümeni, şu mütaleadadır : 
"şimdiye kadar zirai asayişin temini 
için çıkarılan kanunlarla, zirai inki
şafın temeli olan emniyetin tesisine 
çalışılmış ise de bunların matlup olan 
neticeyi vermediği, köy ve belediye 
kanunlarındaki hükümlerin de köy, 
şehir ve kasaba hudutları içindeki za
rar ve ziyanları önliyemedikleri fi -
len sabit olmuştur." 

Demek çiftçi mallarını koruyacak 
bazı teşkiliit bulunduğu ve birçok 
kanuni müeyyideler de konulduğu 
halde iş yapılamıyor. Memlekette 
can ve ırz hatta mal masuniyeti hiç 
bir devre nasip olmıyacak derecede 
iyi korunduğu ve bunlara tecavüz 
kom~u milletlere nazaran az bi
le olduğu halde çiftçinin mah • 
sulü, bağı, bahçesi huldsa zira -
ate ait şeyleri tamamiyle muhafa
za edilmiş olmuyor. Hükümet ve 
encümenler bunda birleşiyorlar. O 
halde ne tedbir almalıdır? .. Yeni teş
kilat mı !Azım?.. Yeni kanunlar mı 
ister? Yahut her ikisine birden mi 
baı vurmalı?. Bunlar Uz erindeki 
muhtelif dilşüncelerle varılan neti -
ceyi gelecek yazıya bırakıyoruz. 

Maarif Vekilimi% 

lstanbul'dan döndü 
Bir müddettenbcri latanbul'd.a bu

lunmakta olan Maarif Vekilimiz B. 
.Hasan - Ali Yücel dün şehrimize 
dönmüıtUr. 

Dahiliye Vekilimi% 
htanbul, 1 (Telefonla) - Dahili

ye Vekili Faik Öztrak bu eabah teh
rimize gelmit ve bu akıamki trenle 
Ankara'ya hareket etmigtir. 

Ankara'ya dopdolu dönUyorum. 
Kulaklarımda hftla Kızılırmakların, 
Fıratların dumanlı dağlar arasından 
süzülUp akarken çıkardıkları ha§met· 
1i uğultu var. Gözüm, bozkırın ren -
gine bala doymamış. 

Uç haftanın günleri, köyde veya 
yollarda hep köylüler arasında geç
ti. Onları dinledim. Sorduklarına ce
vap vermiye çalıştım. Riribirimizin 
diline zaten yabancı değildik. Anlaş
makta güçlük çekmedik. Onların 
dertleri benim de dertlerimdi; ve 
konuşmalarımız çok kere bir milhim 
yaranın üzerinde düğümlenir, kalır
dı. Bütün bunlar bana, büyük memle
ket meselelerinin ipuçlarını verdi .. 
bir çoklarının hal yolunda olduğunu 
öğretti. Çok istifade ettim. 

Fakat şunu sevinçle söylemeliyim 
ki bahtından şikayetçi, dünyadan bez
gin, hulfisa kendisini hoşnutsuzluğa 
kaptırmış tek insan görmedim. 

Anadolu'nun mesut insanlar ülke
si olduğunu söylemekte mübaHiğa 
yoktur. Hiç kimsenin meçhulü olmı
yan dertlerimize çareler bulundukça 
bu saadetin adı refah da olabilir. 

Ülkemizin havasına hakim olan bu 
memnuniyetin sırrını ben şöyle se -
zindim: devletle millet arasında çok 
sıkı bir görüş ve anlayış birliği var
dır. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Acı bir ölüm 
Emniyet polis müfettişlerinden 

Rauf Yazıcıoğlu'nun kerimesi Mü -
nevver Yazıcıoğlu henüz pek genç 
yaşında iken evelisi gün vefat etmiş· 
cenazesi Hacıbayram camiinden ka -
labalık bir halkla kaldırılarak Cebe -
ci'deki yeni mezarlığa defnedilmiş
tir. Mevln rahmet eylesin. 
Kızımız Münevver Yazıcıoğlu'nun 

gerek bizzat cenaze merasimine iş • 
tirak eden ve gerekse büyük acımı
zı paylaşan büyüklerimize ve meslek 
arkadaşlnrımla akraba ve dostlarımı
za ayrı ayrı teşekküre teessürümüz 
mani bulunduğundan bu hususa sa -
yın gazetenizin tavassutunu rica ede-
rız. 

Pençerelerinde kepenk olmıyan 

kargir rlairelere saçtan kepenk yap -
tırılması, 

Film bulunan .daire, hastane, mek -
tıeplerde filmlerin film talimatname· 
sine göre hıfzedilmesi. 

Sinema gösterilen mektep ve has -
tanelerde belediye zabıta talimatna -
mesinin sinemalara ait olan kısmının 
tatbikı, 

Evrak mahrenlerinin kll.rgir ve 
dairelerden hariç mahallerde tutul -
ması, kapı ve pençerelerinin demir ol 
ması, 

Depolarda, imalathanelerde işçile
re iş ba§ında sigara içirilmemesi, 

Dahili ahşap olan binalarda tahta 
aralıklarının saç veya çinko ile ka -
patı iması, 

Elektrik sigortalarına tel sardırıl-
maması, 

Koridorlarda içinde su dolu siga
ra tablası buhmdurulması, 

Otomatik telefonun müstahdemine 
ve gece bekcilerine öğretilmesi ve 
bunlara sık sık yangın tecrübeleri 
yaptırılması \"C vesaiti itfaiyenin su
reti iatimalinin öğretilmesi, 
Hortumların sık sık muayenesi ve 

kurutulmadan yerine konulmaması. 
Boru ve hortum rekorlarındaki kö

sele veya Histiklerin sık sık muayene
si ve bozulmuş olanlarının tebdili. 

Emme basma tulumbaların daima 
dolu bulundurulması ve on beş gün
de bir defa olsun madeni aksamın si
linip hafifçe yağlatılması ve gene su 
konarak muhafaza edilmesi. alavere • 
li tulumbalar varsa bunların da ayrı· 
ca ala Histiklerinin muhafazası ve 
kırılmamasına dikkat edilmesi ve 
mutlak bunlarla her hafta su sıkmak 
suretiyle tecrübe yaptırılması, 

ı İçinde bölme duvarı olan daireler
de bu duvar, dam ile aynı seviyede 
ise yangının bir taraftan diğer tara
fa sirayet etmemesi için hiç olmazsa 
damdan bir metre kadar yükseltilme-

Babası: Rauf Yazıcıoğlu, 
si: Hüsniye Yazıcıoğlu 

anne· si, 

Teşekkür 
Eşim Ankara sanat okulu elektrik 

atölyesi şefi Ahmet Ekmel Çetin -
türk'ün vefatı dolayısiylcı gerek Ma
arif Vekfiletinin gerekse sanat ve ya
pı okulu öğretmen ve talebelerinin 
göstermiş oldukları aHikadan dolayı 
ayrı ayrı kendilerine teşekküre tees
sürüm mani bulunduğundan bu hu -
susa aayın gazetenizin tavassutunu 
rica ederim. 

Eşi: Saliha ÇetintUrk 

Binanın içinde itfaiyenin istifade 
edebileceği havuz mevcut olup da 
kapısı itfaiye makinelerinin giremi
yeceği kadar dar ise genişletilmesi, 

Bir dairede yangın başlangıcının 
derhal itfaiyeye haber verilmesi ve 
ondan sonra mevcut vesaitle söndü • 
rlilmiye çalışılması, 

Bir dairenin civarında yangın ol
duğu takdirde o dairede açık pen -
çere bırakılmıyarak kapatılması. 

Orfa mektep muallimlerinin 
terfi ve ı ayin listeleri 

Yarın harbe girecekmiş gibi hazır 
olmak aynı zamanda da bu kanunun 
verdiği fevkaHlde salahiyctlerc rağ
men memleketin tabii hayatını müm
kün mertebe dc ğiştirmiyecek ve hal
kın zaruri ihtiyaçlarını karşılıyacak 
tedbir ler almak bugünkü hiikümet 
siyasetinin ana hatlarını teskil eder. 
İşte bu sebeple tahdit veya takyit an
cak çok lüzumlu hallerde tatbik olun
maktadır. Fnkat şurası da muhak -
kaktır ki talıdidatın konulduğu sa -
halarda, bu hususta alınan tedbirleri 
tesirsiz bırnkacak hareketler, bugün
kü şartlar altında, memleektin emni
yeti bakımından adeta ihanet sayı -
lacak derecede ağır teliikki olunabi
lir. Cünkü iktısadi mahiyettt; görü
len bu gibi hareketlerin, devletin 
bünyesini milli müdafaa bakımından 
zayıflatabilecek mühim tesirleri ol
duğu şüphesizdir. 

Bu bakımdan mütalea olunduğu 
takdirde milli korunma kanununa mu 
hatif hareket edenler hakkında mez
kur kanunda mevcut bulunan ceza -
lar hakikaten hafif görülebilir. Nite
kim halen bazı memleketlerde aynı 
mahiyette fevkalade tedbirler cüm -
lesinden olmak üzere konulan tahdi
data ve alınan tedbirlere riayetsizlik 
edenler çok ağır cezalara çarptırıl -
makta ve hatta bazı hallerde bu ceza
lar idama kadar gitmektedir. Esasen 
icabında istiklali uğrunda hudutla -
rında yüz binlerce vatan evladını fe
da eden veya fedaya hazır olan bir 
milletin en büyük bir müdafaa vası
tası olan iktısadi kudretini sarsacak 
hareketlerin başka türlü cezası d 
olamaz ... 

Cezai hiikümler hangi ceza naza • 
riyesinc isti:ıat ederse etsin, aynı 

mahiyette bir hareketin ahval ve 
şartlara göre, tesir ve chcmiyctinin 
ve binaenaleyh buna verilecek ceza
nın da değişeceği kabul edilmiş bir 
ilmi hakikattir. Nitekim bu esas hem 
umumi ceza kanununda ve hem de 
nskeri ceza kanununda tatbik olun
maktadır. 

Normal zamanlardaki bir ihtikar 
hareketine nisbetle bugün yapılan 

bir ihtikarın tabii şartlar altında ve 
ithaUitın kolay olduğu bir devirde 
benzin israfına nazaran, f evkaUide 
haller içinde ve hükümetin koyduğu 
takyidata rağmen böyle kıymetli ve 
lüzumlu bir maddeyi Adeta bir suyis
timal teşkil edecek derecede kullan
manın, gerek umumi iktısadi bünye 
üzerine ve gerek memlekette çok lü
zumlu olan milli tesanüdü ihH'il ba -
kımından tesirleri çok farklı olduğu 
şüphesizdir. 

Milli korunma kanununun ilk neş
rolunan şekline göre bu kanun hü -
kümlcrinin tatbikinde kusuru görü-

p f O Operato .. r Orta mektep muallimlerinden ter- len devlet memurları hakkında tat -
Adları birbirine benziyen ro · r · b·ık olunacak ı·n.zıbatı ceznlara dair fi müddetlerini dolduranların terfi-

kazalarımız Kemal ATA y lerine ve yerleri değiştirilecek orta ayrıca hükümler mevcut değildi ve 
İsimlerinin biribirlne benzerliği mektep muallimleriyle yeniden tayin tabii bu suretle harekette bulunan 

H t ı k b ı ki · ı· 1 h 1 k memurları da ancak tabii şartların dolayısiyle iltibaıılar vukubulmama - as a arrnı a u ve edilece ere aıt ıste er azır anma - -
sı ve evrakın yanhı yere gitmemesi muayeneye ha~ladı tadır. Bugünlerde Vekiiletin tasvibi- c~ri olduğu zamanlara ait hükümle -
ıçın bu gibi kazaların isimleri- İstanbul Universitesi tıp fakUltesi ne arzolunacaktır. re göre cezalandırmak mümkün olu-
nin altına vilayet isimlerinin ya- Dekanı ordinaryüs Profesör Dr. ope· yordu. Milli korunma kanunu 3954 
zılması vilayetlere bildirilmicı.tir. ratör Ahmet Kemal Atay'ın geçirmiş sayılı kanunla tadil edilirken bu nok-

:r ld ~ k d . 1 .f b 1 Vatandatlığımıza alınanlar ta da nazarı dikkate alınmış ve me -Bu yerler arasında Çorum'un o ugu aza an tamamıy e şı a u a-
y b mı ktl d h . et ve murlara tatbı·k olunacak inzıbati ce -Osmancık, Bilecik'in Osmaneli, rak hastalarını kabul ve muayeneye a ancı me ee er en ıcr 

· ı h ·ı · t·yıe yu d gelmı'• zalara mütedair ve memleketimizde Seyhan'ın Osmaniye kazalariyle başlamış olduğunu memnunıyet e a- ı tıca 11ure ı r umuza :r 

f Ö •• ü b. b 1 1322 atand ı Tu''rk ı'lk defa olmak ilzere hususi bir hü • Denizli'nin Sarayköy, Tekirdağın her aldık. Sayın pro es ·rurn ze ız u unaın v aşımız n 
Saray, Amasya'nın Saraycık kazala- de geçmiş olsun der, sıhat ve muvaf- vatandatlığına alınması İcra Vekil - küm konulmuştur. Kanunun 6 ıncı 
rı da vardır. fakiyetler dileriz. teri Heyetince kabul olunmuıtur. maddesine dokuzuncu fıkra olmak 
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Sayı il günlerimix ve spor 
Türk atletleri, Samsun'dan bat· 

lnyıp kilometrelerce kotaral· el
den ele dolaıtırdıkları bayrağı 
tam 19 Mayısta Ankara'ya getir
mi§ler, stadyomun §eref tribünün
t!c Milli Şef'e ııunmu§lardı. 

Böylece Türk sporu ilk defa o
larak ıerefli günlerimizden biri
sini gürbüz bir heyecanla kutla· 
mı§tı. 

Dün de Ankara-lzmir bisiklet 
müsabakası baılamı~tır. Biıiklet
çilerimiz 882 kilometre yol aldık
tan sonra lzmir'in kurtulue sünü 
olan 9 Eylülde lzmir'e varacak
lar. 

Edebiyat, sanat ve tiir, nasıl 
inkılapların, :?&ferlerin emrinde 
elinden geldiği kadar çalı,ıyona, 
artık, böyle sayılı günlerdet yıl
dönümlerinde spor ve sporcu da 
vazifesini görmeie baılamııtır. 

Kutlu olsun! 
R. C. A. 

Y.U. imzasiyle gönderilen mek-

'#;. ~N l~l IL~R 
tup sahibine: 

Sorduğunuz harfler bir ameri
kan firmasını anlattığı için, en 
doğrusu, İngiliz alfabesinde oldu
ğu gibi "ar. si. ey" diye okunmak 
gerek. Fakat herkes "er. se. a" o
kuyor. Benim fikir ve mütalcamı 
sorarsa ben bütün harflerin Türk 
alfabesine göre okunmasma ta
raftarım. 

Bina tahriri ! 

"Bina tahriri"! 

Eski kanunlardan kalmı§ bir 
itiyatla bir takım resmi haberler
de böyle bir terkip kullanıyoruz. 

Geçenlerde "inıaat" kelimesi
nin en büyüğümüz tarafından de
ğiştirildiğini hatırlarsanız, bunu 
da böylece kullanmamaklığımız 

-
Jazımgeldiğine inanırız. 

"Yapı yazısı", "yapı yazılıtı", 
"ev yazması" gibi birçok kartı· 
lıklardan bir tanesini seçemez mi
yiz? 

Siyasi bir ziyafet! 

Londra'da verilen bir ziyafet 
haberinin üzerine bir gazete §Öy
le bir başlık koymuş: 

"Siyasi bir ziyafet". 
Bu ziyafette neler yenilip içil

diği bu kısa telgraf haberinde bil
dirilmiyor. Fakat bu devirde ve
rildiğine ve "siyasi bir ziyafet" 
olduğuna göre yemek listesinde 
tunların bulunması tasavvur edi
lebilir: 

1 - Şayia çorbası 
2 - Rivayet kızartması 
3 - Zeytinyağlı propaganda 

4 - Beıinci kol fırında 
5 - Y nlnnlama dolması 
6 - Harpten sonraki niznm 

tatlısı. 
Daha fazla uzatmıyahm. Bir 

yemekte de altı kap yemek, karın 
doyurmağa kafi gelir. 

Sıfatlarda mübalega! 

Sayılı günlerimize dair yazı:ı::.r 
yazar, edebiyat yaparken kullnn
dığımız "en büyük" sıfatını bira:ı 
fazla kullanıyoruz: 

Falan gün "en büyük bayram"
dır; filan tarih "en büyük yıldö
nümü" dür. 

Sayılı günlerimizi Övmek, kut
lamak, okurların gözünde bü
yültmek güzel §eyler; fakat bun
da da bir derece gözetmek lazım 
değil mi? 

Mübalega eskiden edebi bir 
meziyet sayılıvordu. Bugünkü te
lakkiye göre bir me7.iyet değil
dir. Ölçülü ve hesaplı olmak lft. 
zım! 

T. I. 
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Hazım Atıf KUYUCA 

Uzere ilave olunan bu hüküm aynen 
şöyledir: 

"Bütün daire ve müesseseler işbu 

kanunun tatbikına mütedair olan ka
rar ve tebliğleri derhal tatbik ve ic
ra etmekle mükelleftirler. Bu kanu
nun tatbikatında kusuru görı.ilen me· 
mur ve müstahdemleri, her hangi b:r 
Vekalet, daire veya müesseseye men
sup olursa olsun Başvekil inzıbati 
cezalardan her hangi biriyle. tertip 
gözetmeksizin cezalandırabilir ve bu 
cezaları hafifletebilir veya kaldırabi
lir. Memuriyetten ihraç müstesna ol
mak üzere, diğer inzıbati cezalara 
karşı itiraz olunamaz ve dava açıla -
maz." 

Kanunun yeni şekliyle Başvekile 
verilen bu salahiyet cuma günü neş
rohınan bir Başvekalet te'bliğiyle ilk 
defa olarak .ımllanılmış ve pamuk 
ipliği tevziatında yolsuzluğu görü -
len bir iktısat müdürü memuriyetten 
ihraç olunmustur. Bu memurun mem
leketin bugünkü nazik durumu ba -
kımtndan çok şayanı teessüf olan ha
reketlerini tebliğ şu suretle sırala • 
maktadır: Vazifedar olmadığı halde 
iplik tevziatına müdahalede bulun -
mak, pamuk ipliği işlemiyen ipek 
fabrikalarına dahi iplik tevzi ettir -
mek, İktısat Vekaletinin iplik işleri 
hakkındaki tebliğlerini gizlemek, 
hakkında şüphe hasıl olan fabrika -
törleri ve eşhası vaktinde aUikah ma· 
kamlara bildirmemek ... 

Başvekil milli korunma kanunu • 
nun muaddel maddesiyle kendisine 
verilen sal5hiyete müsteniden bu me
muru derhal vazifesinden ihraç eyle
miş ve hakkında ayrıca cezai takibat 
yapılmasını da emretmiştir. Teker • 
Türünü temenni etmediğimiz bu ağır 
inzıbati ceza milli korunma kanunu
nun tatbikatına hükümetin verdiği 
ehemiyeti göstermesi itibariyle dik
kate lfiyıktır. 

Matamdur ki dahili istihsali ve ih
tiyacı göz önünde bulunduran hükü
met gerek devlet fabrikalarında ve 
-gerek lıu&usi fabrikalarda imal olu -
nan pamuk ipliklerinin bir eHlen tev
ziini muvafık görmüş ve tatbikata gi
rişmişti. Bu tedbirin gayesi de dahi
'li hitiyaçları karşılıyabilecek her 
'tezgaha lüzumlu ipliği istihsalin ih
tiyaca nisbeti derecesinde temin et -
mck ve sırf arz ile talep arasındaki 
tefaviltten doğacak fiyat yükselişle
rine mani olmaktır. İktısat müdürü -
ınün hareketi ise bu gayeye tamamiy
le aykırı olduğu gibi halkın alınan 
tedbirlere karşı itimadını selbedecek 
\>ir mahiyettedir. Binaenaleyh Baş -
vekaletçe ittihaz olunan memuriyet
ten ihraç kararının yerinde olduğun
.da şüphe yoktur. 

Başvekaletin bu kararı allikadarlıı • 
ra ve alelumum halka milli bir vazi
feyi de hatırlatmaktadır. Hükümetin 
memurlarını murakabe vazifesivlc: 
mükellef teşkilfıtı vardır Iakat bu 
teşkilatın yalnız ba ına normal za • 
manlarda bile bütün yolsuzlulcları 
meydana çıkaracağını düşün1J1ck doğ
ru olmaz. Çünkü hükümcc memurla • 
rının en iyi mürakJf11cri vatandaşlar
dır. Teftiş heyetleri vatanda tarın 
ik5.yct veya ihbarları üzerine hare -

kete geçerek milli tesanüde aykırı 
hareketleri tesbit edebilirler. Nite
kim bu kere memuriyetten ihraç olu
nan iktısııt müdürünün kanunsuz ha
reketleri de muhtelif şikayetler üze
rine meydana çıkmış bulunmaktadır. 
Binaenaleyh devlet memurlarının 

kanunsuz hareket eden vatandaşları 
takip etmeleri nederecede kanuni bir 
vazife ise her vatandaşın da memle -
ketin müdafaa kudretiyle alakalı iş
lerde yolsuzluğu görülenlerden şi -
kayet eylemesi de aynı derecede mil
li ve vicdani bir vazifedir. 

Maslak yolunda 

feci bir kaza 
Maslak'ta şoför Hasan'ın idaresin

deki otomobil, Derbend karakolu ci
varında bir virlıjı dönerken İstanbul 
istikametinden gelen yüklü bir kam
yonla çarpışmıştır. Bu çarpışma ne -
ticesinde kamyon devrilmiş, kamyon 
şoförü Ahmet'le takside bulunan uç 
kişi muhtelif yerlerinden yaralan -
mışlardır. 

Havacılık haftasında 
Havacılık haftası münnsebetiyle 

Yenişehir - Atatürk bulvarında uçak 
model salonunda Hava Kurumu neş • 
riyatı fevka15de tenzilatla satılmak· 
tadır. 

Hava Kurumuna i!za yazılmak ve 
yardım etmek istiyen vatandaşlara 
da bir kolaylık olmak üzere bu salon
da bir defter açılmıstır. Ankarahla -
rın bu kolaylıktan istifade edecekte • 
rini umarız. 
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Eden'in nutku 

MOSKOVA 
YOLUNDA 

alman lor 

ü~ istikametten 
ilerlemektedirler 

Merkez'de ruslar 

mukabil hücum yaphlar 

almanlar Dnieper'i ge\iyor 

uı:us 

Pazar ..unu cephenin cenup mıntakaaın
da birçok Sovyet hava meydanları taar • 
ruza uğramıı ve yerde ıııralanmıı bulunan 
tayyareler arasında ciddi hasar ve tahri
bat mUıahcde edllmlıtir. 

Gornostaipol'un ılmallgarbtalnde Alman 
bombardıman tayyareleri dU§ml\Dın birçok 
müstahkem mevkilerine rnuvatfaklyetle 
hUcum etnılotlr. 

Alman hava kuvetıeri bilhaıısa Konotop 
mıntakaıııuda demiryolu tesisatını ve tren
leri hedef ittihaz etmigler ve cephenin 
merkez mıtakasında 13 tayyare dUııUrmUa· 
lerdlr. Bundan bqka kıtaat tecemmUleri
ne ve atıı mevzllerine muvaffakiyetle hU· 

cum cdllmlııtır. 
Desna nehri üzerinde başlıca hedefi köp

rUler teıkU etmiı ve bUtUn akınlar muvat. 
fakiyeUe netlcelenmlşttr. 

FinlAndiya körfezinde Almıuı hava ku
vetıeri dUı.ıman vapurlanna karıı hUcum
larına devam etmlı ve Dago adasının ıar· 
kında Uç bin tonluk bir gemiyi hasara uı
ratmıetır. 
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İngiliz - Rus 
kuvetleri birleıti 

İngilizler 

anlaşmak için İran'a 
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Tred- Unionlar 
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Gibson Sovyet - 1 ngiliz 

ittifakını izah ediyor 
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FİNLERLE 

SULH MÜ? 
Rivayete göre 

'* ._..... 

lalin ıarllar1 

blle biliyormuı 
Müzakereleri 

lngiltere Hariciye Nazırı Mister 
Eden, bugünkü harp ve yarmki sulh 
hakkında uzun bir nutuk söylemit
tir. Nutkun büyük bir kısmı, İran 
vaziyetine tahsis edilmittir. Harici
ye Nazırı, lngiltere ve Rusya tara
fından lran'a kartı giriıHen hareke
ti haklı göstermek için bu mesele 
Üzerinde uzun zaman durmuı ve 
etraflı izahat vermiştir. Mister E
den'in lran Üzerinde 11rarla durma
aı, bu meseleyi tavzihe muhtaç gör
müı olmaaını anlatmaktadır. Hari
ciye Nazırının verdiği izahat, şim
diye kadar bildiklerimize yeni bir 
ıey ili.ve etmiyor: İngiltere ve Rus
ya lran'daki alman nüfuzundan en· 
diıeye dütmüıler ve beşinci kolun 
Norveç; Hollanda ve Belçika'da oy
nadığı rolü göz önünde tutarak 
aevkulceyt bakımından gerek Rus
ya'nın ve gerek İngiltere impara
torluğunun emniyetleri bakımından 
hayati ehemiyeti haiz olan bu mem
leket hakkında malüm tedbirleri al
mak lüzumunu hi11etmiılerdir. Mis
ter Eden, en kati ifade ile, lngilte
renin ve Rusya'nın, harp nihayetle
nir nihayetlenmez lran'ı tahliye e -
deceklerini bildinnistir. 

Stokholm, ı a.11. - Almanlar ş,mdı l'ılos

kovıı'ya doğru Vyazma, Vellklluki ''e Go· 
nıcl'den olmak üzere Uç istikametten llerlı
yorlıır. Karsılnstıklnrı ruslar gC>rldcn tak
vl~ e kuvt!tlerı almaktadır. 

Kandalakın limanında bin tonluk diğer 
bir gemi çok ağır hasara uğrıyarak dur
muş ve yana yatmıetır. Aynı mıntakada 

Almıın hııvıı kuvellerl dUsman münnkale
ılne hUcuın etınıe trenıerı yoldan çıKar

mış, rlcat halinde kıtalııra taarruzda bu· 
lunmuş ve Alakurrltl'nin ııarkında dUı • 
mıını ehcmiyetli znyl11tn uğratmıştır. 

Tahran. 1 a a. - Iyl haber al:ı.n mahtllle
rln tebarllz ettlrdltlne a:ııre So\'yet ve Brl. 
tıınya lıllkllmetll'rl ııuıı:Un aımaıı ırarbldc 

Tahran'dan lOO kilometre mesnfl'de bulunan 
Knzvln 'de lrtıhatı temin etmıeıerdlr. 

Tahran'daki alman/arın 
vaziyeti 

Londra, 1 a.a - Londrıı radyosunun '\l'r
dlfıl bir habırre ebrc, Tahran'd ıı.kl a. nnn el· 
cısı amerikan elclıını zl> • N eJerek Tiihr~n
da bulun on 700 knd ır alman tcbasının mut· 
teflk makamlar ıarafındıı.n h mn>c dilmesi· 
nı talep etm•ıtlr Amerık:ı elcisi bu tıılcbın 

allı kadar mnk.ımlara lılld ı r lt ce ini temin et· 
mlşUr. 

Londra, 1 a.a. - Edimburg•daki 
Tred-unionların senelik kongresi re
isi B. George Gibson, kongrede rus
ları müttefik olarak selamlamakta o1-
duğumı, fakat bunun lngi1tere'deki 
komünist fırkası riiesasına kar§ı her 
hangi bir sempati izharı mSnasını ta· 
zammun ctmiyeceğini sövlemiştir: 

Mumaileyh demiştir ki: 
"- Bu insanların hayret uyandı -

ran kararsızlıkları, televvünleri on -
ları f ngiltere'nin çalıskan sınıfları • 
ının nazarında pek aşağı bir deerceye 
dü~ü mü tür. Onlara göre bizim yap
tığımız harp, ancak 22 haziran 1941 
tarihinde saat 4 te almanlar ruslara 

amerikan büyük el(isl 

Winenf idare edecekmiı 
Londra, l a.a. - Dally Telecraph gıızet .. 

llntn Stokholm'dekJ muhabiri blldlrlYor: 
Ruılar, kareu berzahını terketmlıler ve 

kuvetlertnı eekJ Sovyıt-Fln hududunun c .. 
riılnı cekmiılerdlr. Bu rlcat askeri bir ted• 
bir olmaktan ziyade llyastdlr. Sulh 1mkln· 
lan hakkında mu11:rrane ıayialar dolaştıta 
malQmı:l-.ır. lkl meınlcıketl ay:ıran lhtJIAtlan 
bertaraf edecek bir anlasmata varmak Al'o 

zuıu lle hereket eden MoskovaJtın bu rica& 
hııreketı::ı .. karar verdlll zannedllmekt~. 

l\Iareşııl Timocenko'ııun genC'ral KonyC>f 
idaresinde ~aptıjı mukabil taarruzu a;mnn· 
lar akamete u •rntmıştır. 

Sovyet demiryollarını 
bombardıman 

lran'dan sonra Rusya ve harp 
malzemesi istihsali meselesinde du
ran İngiliz Hariciye Num, iıtih.~
lin zaferin anahtarı oldufunu aoy
lemiştir. Mister Eden'e göre, lnı?il
tere'nin ve Amerika da dahil oldu
ğu halde İngiliz ittifakında b~l~nan 
her devletin harp malzeme ıstıhs~
li ihtiyacın çok afağısındadır. Harı
ciye Nazırı, bu malzeme nok.sanı 
meselesinin, Fransa muharebesınde 
büyük bir amil olduğunu, Fransa
nm aili.h ve malzeme bakımından 
zayıf olduğu için yıkıldı~ını ~·e ~~ 
tank ile 2000 tayyarenın vazıyetı 

kurtarabileceğini bildinnittir. Bun
lar cidden acı itiraflardır: koca 
Fransa imparatorluğu 2000 tank 
bulunmadığı için yıkılmıttır. ~ama
fih İngiliz Hariciye N~zır~, ı~ı~afa
trnda bundan da daha ılen gıdıyor. 
Ve hala istihsalin ihtiyacı karşıla
maktan uzak olduğunu söylüyor. 
Jngiltere Franaa muha~ebeıin~e. bin 
top kaybetmittir. B'! ~ır aeı:ıe ı~ın~~ 
ibu zayiatın bile telafı edılebıldıgı 
fÜpheldir. 

Bu hareklt haricinde almnn!ar esas ku
\'etlerlnl Ukraynıı'ya tııh it etml tir. Bura
da alınanlar U7.un bir topı;u hazırlı andan 
sonra dubaların Dnıeper'ı gecmektedlr. Ma
reşal Budlennl ordusunun bir kı~mını şark 

sahiline geçlrme~e nıuvııffak olmuş ve bu 
ordu orada me\'Zl almıştır. 

Şimalde Lenlnııraıt·a k11rşı almıın taar
ruzu mUteınadl )at:murlıır yOzllnden biraz 
gecikmiştir. l\lamnflh almanlnr tedricen 
şehre dof;ru ilerlemekle ve alman ha~o ku· 
vetlerl rus llc>rl mevzilerini ınOtc>ınadiyen 

boınbalamnktndır. 

BC>rlln, ı n n. - Snrk CC'pheslnln ml'rkez 
bblg s nde, nlm11n SB\'85 tannrcleri, sovyet 
tc~ kkullC>rl ıı 'e demir yolu hatlnnnı büyUk 
bır muHıffokıyctle bombalamı~lnrdır. 

Knotop bolıcsınde Kursk ve Brjansk' ta 
blrcok denıl ryolu hattına hombıılar isabet 
ettırilmlş \'e mlıtcaddit tren, yoldan cıka· 

rılm• tır. 

Tahran üzerine atılan 
beyannameler 

Klbll, ı a a. - O. N. B.: Tnhran'd rı '1C • 

lf!n ııır ııabere ı:öre, Iran taratın.! n muh.ı~a· 

mata nihayet \ rJ!mt& oım ısına r ıtmen sov
yet kuveuerı Tahran uı.ı:r.ne y..ıru . n.!ııı: ıle -
~am etmektedirler. Cumartesi ~unu, 110\'.Yet 
t11yyarelerl Tahran (!zerine be>annauwll•r at
mıılnrdır. Tay)are dnrı batar .ııuı sovyct 
ta.Y)arelcrıne ııddeLll lılr ııteı acmıtlaroır. 

hücum ettikleri zaman emperyalist 
bir harp olmaktan çıkmıştır. O za -
m:ın harbimiz bir adalet harbi olmuı
tur." 

Dally Mali sueteılnln Stokholm muıı.,. 
biri de ıunlan bildirmektedir: 

Flnlandlya'dakl aovyet kuvetıerlntn JI 
tOmenden lbsrt1t oldutu zınnf'dllmelctedirı 
sovyet ve Ftn kuvetlerl araıındald nlaJ:ıe& 

ikiye karsı birdir. J.l'Jnler hiç bir zaman cep. 
hede hAklmlyet temJn edememlte berızlJıolı. 
lar. 

D. Gibson, B. Çörçil'in senasında 
bulunduktan sonra şunları illve et -
miştir: 

Tankların müz.aheretiyle 
Sovyetlerin yaptıkları bir hücum 

Stuknlarımız hlrlblrlnl tnklp eden dnlga
lnr hallıırle sov)'C't motllrlQ kollarına hücum 
etmişler ve 20 tank tahrip eylem işlerdir. 

Ayrıca blrcok SO\yet kamyonu tahrip olun· 
muş ve iki hııva defı batar) ası muharebe 
hnrıcl edllmlellr. Nakliye trenleri de kısmen 
tahrip edllmıs ve kısmen hasara uğartılmıa-

"B. Çörçil"in kuvetli nikbinliği ga
lip gelecek, bu da bütün İngiliz ca -
miası için bir sa.adet olacaktır. B. 

Blnaenaleylı, ıovyet rlcatını mtlnhasırta 
siyası sebeplere atfetmek kablldlr. nnı..,; 
den, sulh ıartlan hakkında teminat ama.. 
dan evel Stalln'ln bu rlcatı emretmesi mullıa 
temel ır6rtılmemelctedlr. SOYlendltıne ~ 
müzakereler Amerika bllyQk elebıl Wla8D( 

Harbin batlangıcmdanberi, fngil
....... ve müttefikleri Amerika endüs
trisine ümit tiagıam:şlal'dır. Bunun 
da makul sebepleri vardi!': Ameri
ka endüstrisi dünyan~n en geniş, en 
İyi organize edilmiş ve en verimli 
endüıtriaidir. Amerika aenede mil
yonlarca otomobil imal eder. Ame
rika'da bol miktarda hammadde 
•ardır. Böyle bir endüstri ıulh şart-
1anndan harp tartlarına intibak et
tirilecek olursa, Avrupa'ya hakim 
olan bir Alrnanya'dan fazla harp 
malzemesi istihsal edebilmelidir. 
Bu, doğru olmakla beraber, bir en
C:lüstri ne derece genit ve komplike 
oluraa, onu alıtkm olduğu bir takım 
huıusi tartlardan alıtmadığı diier 
bir taknn tartlara intibak ettirmek 
de o derece zor olur. Amerika en
düstrisi, henüz böyle bir intibak 
dnreıinde bulunuyor. Difer taraf
•an Almanya, eaaaen harp batla
mal:.lan eve) harp malzemesi bakı
~rndan 111slltere ve müttefiklerin
Cfen çok ilerde olduğu gibi, timdi 
bütün Avrupa endilatrisi Almanya
nın hizmetinde çalıtmaktadır. Harp 
!nalzemeai meaelesinin, yalnız bir 
İstihsal meselesi o1nıadıiı ve nakli
)'atm da iıtihıal kadal' zor oldutu 
göz önünde tutulmalıdır. Bu bakım
dan Almanya, İngiltere ve mütte
fiklerinin ka~ıla,trklan zorluklarla 
karşılatmamaktadır. 

Berlin; ı. a.a. - 30 ağuııtostn, So\yet 
kuvetlerl tankların mUz:ıheretıyle ıark 

cephesinin merkez bölgesinde bir Alman 
piyade tümenine lıUcum etmek teşebbU · 
stlnde bulunmuı,ılardır. Alman piyadesi 
Sovyct hllcumunu pUskürtmUş ve derhal 
mukabil hUcunıa gccmlştır. CcrC>yan eden 
muharebe esnasında s., Sovyet tankı tah
rip edilmlı ve Sovyct piyadesi ağır znyinta 
ugratılmı§tır. Ayni mıntakıının b~ka bir 
kısmında cereyan eden §lddetll muharebe
lerden ııonra 2170 esir alınmııı kUlllyetli 
top, piyade esllhası ve mlllıimmat iğtinam 
edilmlıtlr. 

Almanların bir baskın hal'eketi. 
Berlln; ı. a.a. - Şark cephesinin §imal 

bölgesinde cereyan eden muharebeler es
nasında Alnıa.n hUcum kıtnlar,ı. 30 (!.t;Ustoa
ta curetU r bıuıkın yr.p:ırak mUhlm b}r 
k6prU ele geçirmişlerdir. Hava hUcumJa
rına kar l köprUyU mUdafaıı. etmek Uzere 
yerleştlrllen Uç Sovyet defi topu, kısa bir 
çarpıımadaı:ı •onra ııağlam olarak iğtinam 
edllmlııtir. MUtevııll çarpışmalardan sonra 
Alman tayyare defi bataryaları 3 Sovyet 
gambotu ile bir hücumbotunu, bir bUyUk 
bir de kU~Uk gemiyi tahrip etmiıılcrdlr. 

Tam isabetler ala.n diğer bir Sovyet gam
botu da vahim hasara uğrıımııtır. 

Souyetlerin cüretli bir taarruzu 
.Moskova; ı. a.a. - Dün geceki Sovyet 

tebliğine göre, Sovyet tayyare ve topçu
lan Almanların Dnleper üzerinde bir köp
rü kurmalarına iki gUn mani olabllmlı • 
!erdir. Maamnfih, UçilncU gUn Almanlar 
hemen hemen cereyanın ortıı.aına kadar 
dubalar kaymağa muvaffak olmualarsa d::ı 

Sovyet bombardıman tayyareleri bu duba
lan tahrip etmek emrini alnu11lardır. Bir 
bombardıman tayyare1I dllşmanın beı hava 
defi bataryasını ırusturmuııtur. Mermi isa
bet ettlril<'n diğer bir Sovyet bombardı • 
man tayyaresinde yangın çıkmııtır. Alev
ler içinde bulunan bu tayyarenin mUret
tebatı doğrudan doğruya dubalar istika • 
metinde ıı:ımiı ve çok §lddetll bir lnfllft.k 
neticesinde dubalar enkaz hallni almııtır. 

Bu ııuretle, bu mUtertebatın kahraman 
bir ölUmU kabul etmesi lizerlne düşmana 
çok bUyUk haaar ika edllmlııtır. 

Alman hava ku&.1<'derinin 
:aaliyeti 

Berlltı; 1. a.a. - D. N . B. ajansının as
keri menbalardan lSgre.ndlğlne göre, .Alman 
hava kuvetleri, 31 ağusto.ııta bUtUn cephe 
boyunca Sovyetıere karııı tahrtpkllr bU • 
cumlanna fasılasız devam etmlııtır. 

tır. 

Ukrayna'da vaziyet 
:Moskova; ı. a.a. - Royter ajansınıı:ı hu

sus! muhabiri ya~ıyor : 
''Dnleper nehrinin sağ sahilinde bulu • 

nan sanayi bölgesinin kısmen Alman iı -
gali altıuda bulunmasına rağmen, merkezi 
sanayi bölgesi AlınBn taarruzundan mu • 
teesslr olmadıkça kızılordu bUyUk sanayi 
kaynaklarından istifadeye devam edecek. 
tir. Bu mıntakayı emniyet altına almak 
lı,;in mümkün olan herııeyln yapılnıııaı muh
temeldir. Sanayi bakımından Leningrad'ın 
da ehemiyetl vardır. Fakat bu ıchrin zaptı 

çok mUşkUI bir ııı olacağından, Almanlar 
ıehrl muhasara altına alarak sanayi ran
dımanını azaltmata muvaffak olabllecek
lerl takdirde, §imdilik bundan dahi mem
nun kalacakları anlaşılıyor. :Maam:ıfih, bu 
da Sovyet Ruıya'nın harp imal!ltı için öl
dUrUcU bir darbe tegkll etmlyecektir. Çiln
kU, beı yıllık plA.ııda derplf ıclildlği veç
hlle memleketin diğer kıııımlarında harp 
imala.tının inklonfına çalıııılmaktadır. 

Garbi Ukrayna'dakl zira! mıntaka Al • 
manlara bUyük faydalar temin edemiye • 
cektlr. Zira Ruslar bUtUn ziraat mahaıll • 
!erini buradan diğer yerelere nakJetmıı • 
lerdir. 
Ruılann Smolenık, Mlnak, Gomel gibi 

nüfusu yUz binden fazla olan mUteaddlt 
ııehirler kaybetmlı olmalanna rağmen, nü
fusu Uç yUz binden fazla olan Dnleper • 
petrovak'tan bqka, bu ıehlrlerden hlçbl· 
rlnln sanayi bakımından ehemlyetl yok 
tur. Esaııen beya Ruıya lktıaadl bakım· 
dan en az ehemlyetteki mıntakalar ara
•ındadır. 

Şark cephesinde harbin 
11 inci günü 

Londra; ı. a.a. - Annallııt mecmuası

nın aıkert mUtalA.aları : 
Şark cephesinde harbin 71 inci sUnU Al· 

man yüksek kumandasının ıon harekAt 
hakkında iddia edebileceği yeılııe n.fer 
Viipuri'deki Fin muva!fakiyeti vı Finle
rin. Kareli berzahındaki ileri hareketidir. 
Rus - Alman muharebeleri hakkında hiç
bir şey söylenmemektedir. Rus tebllj1nde 
bahsedilen ve Almanlann geı;meğe mu • 
vatfak olamadıklan (O) rumuzu ne anı
lan nehir, ya Dnleper veya Kiyef'lıı ılmıv 
li17arktslnde bulunan Deıına'dır. 
Almanların Lenlngrad mU.ııtahkem hat

larına daha fazla yaldaetıklarına veya Le· 
nlngrad - .Moskova demlryolunu kestik -
!erine dair hiçbir emare yoktur. 

Cephenin merkezinde general Konyef, 
Gomel mıntakaaında Almanlara bir hayli 
mll§kUIAt çıkarmaktadır. 

Odtsl' ha.lA dUıımemııtır. 

lran Ba§vekilinin sözleri 
Tahran, ı a.a. - lla$Vekll Fı.ruı:ı Han du:-ı 

mebuaan mecııaınde lıe)anatta ouıunar.,;c In
glltere ve Sovntır:r HlrUıtt Jle cumartesi R'll· 
nüne kadar cerc>an eden mU.tııkercicrln \a· 
zlyetl bir cıereC'e.Ye kadar a)dtnlatmu old~ll'u

nu ve kau neticenin ancak ı>azıırtesı veya 
salı günü belll olabUec ll'lnı ıoyıemu \e bu 
neticelerin meclise derhal btıdlrtlecettnl 11&.· 
ve etmtatlr. 

Baıvekp, bundan &onrıı mebusları, 5ehlrde 
hUktim sUnnckte olan ondıaeyl )ntıılırmak 

!cin kendl&lne yardım ctmcıte davet eylemıı 

ve halkın laıesl temin edllmlı olduıtunu bil· 
dlrmtıUr. 

T eklil edilen §artlar 
Londra, ı a.a. - Iran'la lnıılıtcrc ve 

Rıu.ya araıındakl anlaamanın ı;arlları hemız 

belli olmamakla beraber bu aartlnrın &unları 

lhUva etUll'I zannedilmektedir. 
ı - Diplomatlar \'e memlekete elzem gö

rülm tcknlıyenler harıc olmak Uzerc Iran•
da ılmdl ikamet etmekte olan blltun nlman
lar lnı.:ııterc'nln lntllıap edecdl blr )ere 
i öndcrllecektlr. 

2 - Bura kllrtczı ile Hazer cıenlzl ara-
11nda bulunan ltmanlarla demıryoııannın 
mUttetlkler taratındıın kullanıiması lcln bU • 
tun kolaylıklar gösterilecektir. 

8 - tnırııız • ıran petrol istihsali ve pet
rol tuflYe ıııerl hlc bir lnkıtaa utramıya

caktır. lngllteer hllkllmctl, lran hllkümeUne 
re.im vermete devam edecek ve lktındt va
ziyetini dllzeltebllmcıl ıctn yardımda buluna· 
caktır. 

Bu ıartıarın blrkac gUne kadar hazırlana
catı Umıt ecııtmektedlr. Bu suretle nlgııtcre 
va Amerlka'nın Rusyn'ya y11rdımı lcln bUtUn 
sene eerbest bir yol bulunacnklır. 

Gazete muhabirlerinin verdikleri haberle
re göre ıran ıahı, "ates kcıı .. emrini vcrdlf:I 
zaman lnı,:Ulz kuvetlert Iran kuvctıerlne ezı

cı dsrbeyl vurmak Uzere bulunuyordu. 
lnglllz kıtaıarı nehirler mıntakaıında 160 

kllometrelllc meHte.)'! ıuraUe •taralc cenubi 
1ran'dakl petrol ıahasının anahlan olan Ah· 
vaz'ı tam almak üzere iken Iran ıırenelkur • 
may ıubaylan ellerinde beyaz bayrakla g!S -
zllkmüılerdlr. 

Dally Exı:ıre11 ıırazeteıılnln kıtalnm retakat 
etmekte olan muhabiri diyor ki: 

lnıı:lllz ıetert parlak ve hatt.'\ dtıhlyane oı
mustur. üc lranlıyn karıı bir lnıırlllzden lba· 
ret olan kuvetıerlmlzln bu nlıbctalzllttne rat
men, lran•ın cenubunda hareket eden kıtaln
nnıızı ancak dllımanın teslim olması durdur
du. Cehennemi 1'0Clllkler bakımındıın garp 
C(llllnden seri kalmıyan bir ıahada tctktlltı· 
mız bir snat albl blcınllllr. 

General Wavel, lran'Jaki ingi!iz. 
bcqkumandanını tebrik etti 

Slmla; ı. LL - General Wavell, tran
daki İngiliz bqkumandanı general Qul • 
nan'a gönderdiği bir telgrafla, generali ve 
kumanda.ııı altında bulunan kıtalan İran
daki harekAtııı mesut neticesinden dolayı 
tet:rlk etrniıtır. 

28 ağustosta Paitak geçidini ve Şah • 
abad'ı ziyaret etmiı olan general Quinan, 
ertesi ııabab Irak'a d6nmUıtUr. 

Vilayetlerin otomobil lastiği 
ihtiyaçlan 

Cörçil, bizim vahdetimizin timsali • 
dir. Kendisi orta ingilizin fikrini 
son derece kuvetle ifade etmektedir, 
ve emsalsiz olan belfigati daha §imdi
den kendisine isminin tarihte yaııya
cağına ve bu ismin şerefli bir isim ~ 
!arak kalacağını temfn etmittir. 

B. Çörçil, ektiğini biçiyor, B. Hlt
ler de başına gelecek şeyi evciden bi
liyordu." 

Gibson sözüne şu suretle devam 
etmittir: 

" Harp istihsalatına gelince bu ntt· 
seleden diledikleri gibi bahseden ve 
bu istihsaUitın bati olduğunu söyli
yen gazeteciler ve yahut mebuslar, 
hafif meşrebane hüküm vermekten 
sakınmalıdırlar. Amelelerin ça1ıf • 
maktan imtina ettiklerinden bahso -
lundu ve hiç bir zaman betaet hadi -
sesinin hakiki sebebi araştırılmadı. 

Bu sebeplerden bazıları ıunlard1r: 
işte betaet vardır. Çünkü milli gay -
retin hızı fevkalilde mUthit idi. Ve 
bu gayreti lcanalize etmek Jbım ge
liyordu. Birdenbire fabrikaların ebe
dını iki, üç mis1ine ve hattA daha faz
lasına çıkarmak icap ediyordu. Bun
dan başka bunları biribirinden ayır
mak, daha doğrusu bunları dağıtmak 
IAzımd1. Mahir bir çok i§çilere malik 
olmak ve mümkün olduğu miktarda 
ehliyet1eri tam olmıyan amele iıtih
darn etmek gerekti. 

Fazla olarak işin azameti dolayı -
siyle elimizde işler için birinci sınıf 
pek az direktör vardı. 

Her taraftan bütün itler mllkem -
mel surette yapıldı. Bu, dönen ve et
siz bir ahenk içinde hayrete ıayan 
bir kudretle istihsal eden muazzam 
bir makinedir. Bütün makinede ho -
murdıyaın tazyik çok kuvetli oldu -
ğundan ıurada burada gıcırtılar du
yuluyor, fakat gayeye vasıl olmu§ 
bulunuyoruz. Pek yakında tasav • 
vur edilemiyecek kadar fevkalade iı
tiltsalatta bulunmıya muktedir ola -
cağız." 

lnailtere iç.in talihsizlik fundadır 
ki İttifakına giren devletler, daima 
harp malzemesine ihtyacı olan 
memleketlerdir. Polonya, Balkan 
memleketleri ve nihayet Ruıya. 
Rusya'nın bol rnalzemeai ve verimli 
bir harp endüıtriıi olduiu ve lnıil· 
tere'nin yardımından müıtaini ka
labileceği zannedilmifti. Fakat ruı
ların verdikleri ağır zayiat ve ilk 
hamlede endüstri sahalarına indiri
len ağır darbeler, İngilizler ilzerine 
bu yeni müttefiklerine de yardım 
yetittirmek mecburiyetini yüklet
miıtir. Almanya'nın harp malzeme
ai istihsali ve bu· malzemenin cep -
helere nakli bakımından lngiltere
ye ne derece faik olduiunu anla
mak için hartaya bakmak kafidir. 
Almanya harp malzemeaini Avru
pa'da istihsal eder, timendiferleriy
le istediği cepheye naklederek bu 
malzemeyi kullanabilir. Halbuki 
Jngiltcre harp malzemeaini ya ken
di adalarından yahut da Amerilca
d tedarik ederek Avrupa kıtaıını 
b~n rım ay şeklinde ~arktan cenu-
ır va • b"nl k"I ba do wru çcvıren on 1 erce ı o-

t g zaklıgw ında memlek,.tlere 
nıe re u · Ed 

t . t" lı'dir Bu vazıyette en, 
Ye ış ırme • • 'h ld ve 
zaferin anaht11.~~'!.1 •• ıst!. ;ad"~
nakli atta gördugunu so.y e ıgı za-
htan, Yhakikati ifade etmıf oluy~r. 

ailahıızlandırılmalarından bahsedil
diği halde Çörçil evelki gün aöyle
diği nutukta bu eıaaın, yani silah
sızlanmanın, yalnız Almany"'ya ve 
ltalya'ya değil, bütün entemaıyo
nal münaaebetlere tamil olmaaına 
taraftar olduiunu bildirmi9tir. Di
ğer taraftan silahlar tahdit edilir
ken, beynelmilel ticaret Üzerindeki 
tahditler ve kayıtlar kaldınlacaktır. 
Mister Eden, pek hakir olarak, sul
hu kazanmak, yani ıulhu tanzim 
etmek, harbi kazanmak kadar zor 
olduğunu aöylemittir ki İspatı da 
1914 harbinin aornnda kurulan söz
de sulhun akıbetidir. 

Bitler - Mu .. ollni mUIA.katına &'elince, 
Hitler'ln ıark cephesi için daha ziyade 
İtalyan gönUllUsQ istediğini zannettirecek 
sebepler vardır. Alman zayiatı o kadar 
muazzamdır ki, Hitıer, insan mevcudu me· 
ııeleslnl bUyUk bir ciddiyetle tetkike me • 
murdur. 

Bu suretle Hltler'in Macar ve Romen
ler Uzerlndeki tazyıklnin ve Finleri teııvl'k 
için yaptığı qikAr teııebbU!lerln ııebebi 

anlqılmaktadır. Alman zayiatı tablatlyle 
en iyi Alman ukerleri ve en atetll Nazi-

Dahiliye VekUeti vilayetlere bir 

tamim yaparak resmi daire ve beledi

yelerin otomobil lastikleri ihtiyacı -

nın imkan nisbetinde getirtilerek tev

zi edileceğini ve bu husustaki muha

berenin şimden ıonra Ticaret Veka -
letiyle yapılmasını alakalılara bil -
dirmiıtir. 

Harp gayelerine gelince: B. Gib -
son Avrupa memleketleri federasyo
nunun teessüsüne intizaren ingiliz 
diliyle konuşan milletler it batında 
milletlerin federasyonunu ne ıuret
le vücuda getirmiı olduklarını göı -
termiş olmakla mübahidirler. Birle
şik Amerika bu federasyonun yalnız 
ticari esaslara müsteniden değil, ay
nı zamanda siyasi münasebetlere iı
tioot etmek ııuretiyle terakkisine it· 
tirak etmelidir. Avrupa kıtasındaki 
milletlerden hiç birinin, iptidai 
maddeleri, sermayeleri, sayı ve in -
san kabiliyet ve ehliyeti tevzi ede • 
cek olan milletlerin biribirlıne bağ -
lıhğı esasına milıtenit bir ticaret sis
temini inkişafa mazhar etmek için 
teşkil edilecek olan bu bloka girme
si memnu değildir. 

Gibson, amerikalılara, bi1hassa bu 
büyük hüriyet aleminin amelelerine 
ingilizlerin şükran ve minnetlerini 
ne suretle ifade edebileceğini bile -
memekte olduğunu söylemiştir. 

H •• takbel sulha intıkal ler arMında çok ytlkııek olmuıtur.,, arpten mus "k kt 
eden Mister Eden, Atlantı p~ !" 
... ı h"k"' 1 "n"ı tefsir etmekle ıktı- Mareıal Budienny ceplıedelıi 

düıman aıkerlerine hitap etti 
:Moskova; 1. a.L - Cenubi Ukaryna'da-

Hür insanların müstakbel neıli, bu 
ameleleri takdis edecektir. Ben ken· 
dilerine, zaafa düşmeyiniz, eliınizdcn 
geleni yapmıya devam ediniz, diyo-

yalizml baba ve kardeılerinlzden milyon- rum. 
•• n u um erı • A • 

tarafından idare edllecektJr. 

Finlôndiya'nın mlla ,.,.,,.... 
yok 

Berlln, ı a.a. - Yan l'elml bir ~ 
tan bUdlrlllyor: 

Flnlandiya'nın 11\ya nPD'UI oldutu 1UJJa 
tesebbüıüne dair yabancı su.tec:Uerta 80llo 

duju ıuallere cevaben &lmaıı = ne-
zareti Fln hQkOmetınln bu baptaJcl t.ar,. 
Zlblnl hatırlatmaktadır. Fin h ba 
iddialarda bir tek dotru 161 bultlmnadıtu.a 
beyan etmektedir. 

Alman mahfillerinde ıu ellet de Jı:a:rı!e41. 
llyor ki, tarihinin verd!jl denlerd• Jat1ta. 
de etmls olan ve milli lnldl&fı için 11Dud bir 
karar vermek zaruretnde !>ulunan J'lnlan
dlya herhangi karanlık mannraJara alda. 
narak yolundan dOnmlyecelctlr. 

Viipuri İfgal etlilirlıen 
Helslnkl, ı a.a. - Fin reaml teblitine 

nazaran Vipurf'nln sukutunu ~ ~ 
harelcit eenuında Stalln hatb IO • 
kilometre dertnllllnde Y&nlnlıltır. -
dafaa hem de taarruz harüetlerl ~ 
mOaaıt bir tarzda ınea edl!mtl ol• 1'a 1'111 
mOstahkem hattında mQteeddlt ..,,_. 
meydanJan ve ıaee Ualert lıQlund rfB. 
mUttllr. 

Karelı .. tle lin ve 
izac etlili701 

Londra, ı a.a. - Ruı Q11t1 

cOmhurlyetlnln bazı lusunlana 
alman ve Fin kıtalannı ızaea 
mektldJrler. Dlltmanın :ıa:vtf 

ketfetmete muvaffak olan oeteler 
na •lır zayiat verdlrmeıcte, k6 ,,. 
l&Jt deııolannı tahrip etmıktı vı m ...... 
yollannda k11çllk dOıman mllfrezelef'bae ..,. 
ce baskınlan yapmaktadırlar. BQUla ~ 
ra !alımlar yerlestlrllmJıtır. DGımaıun ftOoı 
mekte oldutu bir ormana her tarattaa at19 
verilerek almanlara ve flnlere atır ~at 
verdlrllmıkt9dlr. 

40.000 yaralı alman Bel~ilıa'~a 
geliyor 

Londra, l a.a. - Sovyet menbaından ata
nan bir habere s5re binlerce yaralı Be Ql • 
kalı, alınan IOn bir emir mucibince Brtık. 
sel, Gand, Anvers'tekl hastanelerden tahıt. 
yı edllerek baıka ıehlrlere nvkedllmls 91\o 

dlr. Bütlln haataneler alman yaralılarına 
tahala edilmek üzere alman aakeıt .makf!l
lannın emrine verilmiıtlr. 

Haberde 40 bin yaralı almanın Belçika
Ya ıelınealne intizar edlldllf l!Ave olunmak. 
tadır. 

Leningrat'a 50 kilometre 
memleJe 

Stokholm, 1 a.a. - Vlipun.,niıı dUıme
ıılnden ıonra FlnlAndlya kıtalan, ileri ha
reketlerine devam ederek Lenlngrat'a :;o 
kilometre mesafede Kivennapa köyüne 
varmıılardıa. 

E•ki yerler alındıktan •onra 
mücadele bitecek mi 

Btokholm, ı a.a. - Şehrin zaptından 
ıonra Vlpurl'de bir nutuk söyliyen FinlA.n.
dlya genelkurmay bqkanı general Desch 
§Öyle demıetır: 
Eıki Fiı:ıl8.ndlya toprağının bir kısmı 

hlll dllfman1n elinde bulundukça müca
dele bltmemlıtir. ltlUcadaleyi neticeye var
dırmak için muvaffakiyetıerimlz bize yar. 
dımcı olsun. 

!tokholm'de 1ıaret edildl~lne göre, ge
çen ilene ıovyetıere terkedllmlı olan ara
zının .ıa.tlrdadındaıı ıonra mllcadeleye de
vam ıçın hiçbir arzu beıılennıemekte ol
duğu, bu nutuktan ve Vıpuri'nin zaptını 
müteakip gazetelerde çıkan mUt&lealardan 
istidlal olunabllir. 

inki§af ettirmek onlara ingiliz eks -
perler göndermek lbımdır. 

fa etmi§tİr. lngiltere'nın vde.. mer!
lca'nın müstakbel sulh ve . un.Y~ nı-
2•hıı hakkındaki störüşlerı, gıttıkçe 
t
1
ebeJlür etmektedir: Almanya v~ 

İngiltere Hariciye Nazll'ı Türki
ye'nin bugünkü VC' ziyeti ve müstak
bel •ulh niumı içindeki rolünden 
samimi bir lisanla bahıetmiıtir. On 
gün kadar evel, lı:mir Fuannın açıl 
maaı münasebetiyle de hakkımızda 
cemilekir sözler ~öylemisti. Bu 
dostluk tezahürleri Türk milletinin 
vüreğinde ıamimi akiaJ,.r uyandır
maktan lt'eri kalmaz. Türkive ve 
Türkler hakkında ifade edilen bu 
hislerin kar91hlclr olduğunu aöyle
mefe lüzum bile yoktur. 

ki Sovyet kuvetlerine kumanda eden ma-

larcaaını ö!Ume ıUrUklemiıU. Geçen harp- Gibson dominyonlarda birleımek 
te olduğu gibi bu harpte de sllAhlannızı istiyen kimselerin serbestçe muha -
ıılzl ölüme .ııevkedenlere kar111 çeviriniz.. ceretine müsaade etmek suretiyle do
Kızılordu askerlerinin, ellerine dUııen harp minyonlar nüfusunun arttırılması Sözlerine hitam vermeden evel B. 

Gibson, harp sonu dünyasının saa -
detini temin etmenin en iyi çaresi 
millt ve be}'Mlmilel tred-ünionlara 
teshilit göıtermek ve bunlar meya -
nına amerikan tred-unionlarına ithal 
-etmek olduiunu eöylemittir. 

talya batta gelmek üzere umumı 
b• ·· ·· ün teme-,ır, silahsızlanma bu goruş , • 
~lwli teşkil ettiği anlatılıyor. Fılhak~ 

" Atlantik paktında sarih olara; 
>'1alııı:a harp meaulü olan devletlerın A. Ş. ESMER 

.., esirlerini öldUrdUkleri hakkında ortaya fikrini ileri sürmü..;:tür. Bu suretle re,al Budlenny, dUn, Alman, Romen, ... a. s 

_.. d bir takım yalanlar yayılmııtır. Size haya- dominyonlar takviye edilmi" ola .. •k car ve Slovak ıubay ve erlerine r .... yo a s -

Almanca hitabede bulunarak demiltlr ki : tuu:n, iyi muamele göreceğinizi ve daha ve bugünkü harpten baıka her han-
.. BI 1 t at ı-• a-en eveı evlerlrılae dönecetiı:ılat teke!tW ede· ı gi bir harp tehlikesine maruz kalmı-- • m ar ınuu. geç "'z. • ., 

umumlharpte Alman•• AvuatUl')'a emper- rıa. • yacaktır. Dominyon1arın aanayiini 
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Ankara radyosunda 

yeni saatler 
Ankara radyosu, 30 Ağustos Zafer 

bayramı için hazırladığı, gayet mu -
vaffak hususi programdan sonra, 31 
ağustostanberi 4 aylık yeni program
larına başladı. 

Lise, hatta orta mektep talebeleri 
için çok faydalı olacağı, pazar gün -
kü ilk konuşmadan anlaşılan "Mes -
tekler konuşuyor" saati, hakikaten 
büyük bir ihtiyacımıza cevap veren 
çok faydalı ve çok lüzumlu bir yeni
liktir. 

Bu saatte konuşacak olan muhtelif 
meslek mümessillerini dinlemelerini 
bütün gençlerimize hararetle tavsiye 
ederiz. Çocuklarının seçecekleri mes
lekle yakından alakadar olan ebevey
ne de bu saatte yavrularının radyo -
lan başında bulunmalarına, ehemi
yet vermelerini hatırlatırız. 

Geçen pazar, kimya mühendisi Fu
at Çobanoğlu'nun 15 dakika içine bü
yük bir muvaffakiyetle sığdırdığı 
kimya mesleğinin ehemiyeti, iştigal 
mevzuları, tahsil yolları, icap ettir -
diği maddi, manevi vasıflar, her din
leyende bu mesleğe karşı samimi bir 
alaka uyandırabilecek kadar cazip ve 
açık şekilde anlatıldı. 

Bu konuşmayı dinlemiş olan genç
lerin bir çoğunda kimyagerlik mesle
iine karşı büyük bir merak uyanmış
tır. Bu saatten de maksat, anladığı -
mıza göre, budur. İlk tecrübe muvaf
fak olmuştur. 

Radyo programlarındaki yenilik -
terden bir diğerine de dün akşam ku
lak misafiri olduk: 

"Kimgil ailesi" nin günlük haya -
tından bir sahneyi her hafta pazarte
•ı günlen dinliyeceğiz. Kimgil aile
si muayyen bir aile değildir. Fakat 
triiti!n ailelerin bir timsalidir. Her 
a lede geçebilen vakalar ve bunlara 
ka111 alınan yanlış veya doğru vazi
yetler gayet realist bir görüşle tah
hl ediliyor Ve her sahnenin sonunda 
da aile efradının gayet ince ve nazik 
bir takdir veya tenkidi yapılıyor. 

"Kimgil ailesi" saatini dinlemek 
bizi ~ikaten hem düşündüreceğe, 
hem de\eğlendireceğe benziyor. Onu 
hazırlıyan Bayan Neriman Hızır'ı 
muvaffakiyetinden dolayı tebrik ede
riz. 

lıtanbul mebuslarının 
tetkikleri 

!ıtanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul 
mebuılan bugünden itibaren halkın 
dıleklerini dinlemiye başlamışlardır. 
Bugün Beşiktaş ve Beyoglu Parti 
merkezlerinde toplanan halk mü -
me11illeri mebuslara muhtelif mev -
sular üzerindeki temennilerini bil -
dırmiJJ:erdir. Mebuslar şehrimizin 
muh kazılarındaki tetkiklerine 
eyl on ıkisine kadar devam ede -
cek 

nbul' da bir fil iskeleti 

Bursa' da 

Türkiye yüzme 

birincilikleri 
Bursa, 1 a.a. - Türkiye yüzme bi

rincilikleri müsabakası dün geç vak
te kadar devam etmiş ve kalabalık bir 
seyirci kütlesi tarafından heyecanla 
takip edilmiştir. 
Alınan neticelere göre: 200 metre 

serbest yüzmede, Marmara grupu bi
rinci, Ankara ikinci, İzmir üçüncü, 

Sırt üstü yüzmede, Marmara gru -
pu birinci, İstanbul ikinci, Kocaeli 
üçüncü, 

1500 metre serbest yüzmede, İstan
bul birinci, İzmir ikinci, Ankara Ü -

çüncü, 
Bayrakta, İstanbul birinci, Akdeniz 

grupu ikinci, Marmara grupu üçün
cü, 

Atlamalarda, Ankara birinci, Is -
tanbul ikinci, Kocaeli üçüncü, 

Puvan itibariyle 126 puvanla İs -
tanbul birinci, 80 puvanla Marmara 
grupu ikinci, 62 puvanla Ankara 
üçüncü. 

Müsabakalar sonunda valimiz genç
lere bir hitabede bulunmuş ve spor
cular şerefine bir akşam ziyafeti ve
rilmiştir. 

Posla, telgraf tarifelerinde 
deği1iklik yapıldı 

irra Vekilleri heyeti, dahlU posta mür
seı tı ve lıızmetleriyle telgraflardan alına 
cak U retleri göster n tarife;ı.i değiştiren 

bir karnrn me kabul etmiştir Dünden iti
baren tatbik mevkiine konulan bu karar
name ile tnrlfenln gazete ve mevkut rl a
leler başlığı, gazetelerle en az a ayda bir 
çıkan mevkut risaleler § klinde deği tini
mi tir. Körlere mahsus kabartma basıl

mış kQğıtlarıı alt had 500 gramdan 1000 
grama çıkarılmıştır. Posta telgraf havale
leri ücretlerinde havale ba ına maktu 2 
kunıı; ücret alınacak, havale olunan pa
ranın her Ura veya kes rinden 20 para, t 1-
graf h:n·alelerı için ayrıca telgraf ücreti 
olarak 50 kuruş ahnac ktır. Alacak- tah-
illcrlnde her bir scnett n tahs llye Ucre

ti ol:ır k maktu:ın 5 kuru , tah il olunmı
yan h r bır senedin ibraz crctı olar k S 
kuru~ alınacaktır. İk ıre ~ta t diye 
ed lcce>k h r havaleden m ktu:ın 5 k11ruş 
alın'lc:ıktır. Telgraf havale>! rır. n uO, a
celelerdrn luO, ;ı. ıldırıml rd:ı 250 kuruş 
maktu telgraf Ucrcti hnac ktır. Yanlı -
lıklı:ı fazla alınan telgraf Ucretlerind n 25 
kuı u a kadar olanlar talrp üzerine, fazlı:ı
sı res n sahiplerine iade cdllec ktlr. 

MAHKEMELER 

İstanbul Jehir meclisinde 
asker ailelerine yapılacak 

yardım için verilen kararlar 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehir 

Meclisi bugün fevkalade olarak top
landı. Asker ailelerine yardım hak -
kındaki teklif ile avukat Hamit Şev
ket İnce ve Suat Tahsin Türk tara -
fından belediyoye temin edilecek 16 
milyon lira varidat için kendilerine 
ihbariye verilmesine dair olan teklif 
alakalı encümenlere havale edildi. 

1 Bir sermayedar aranıyor 

ilônının tavzihi 

İkinci ceh;ede encümenler tara
fından tetkik edilen bu teklifler üze
rinde .müzakereler oldu. Netice -
de belediyeye milyonlarca liralık va
ridatı ihbar etmek mukabilinde iste
-dikleri yüzde yirmi nisbetindeki ik
ramiyenin bu varidatı temine medar 
olacak masraflar çıkarıldıktan sonra 
safi kAr üzerinden ihbariye hakkı o
larak verilmesi kabul edildi. Bundan 
sonra, asker ailelerine yardım için 
elektriğin beher kilovatına bir ku -
ruş, hava gazının beher metre mika
bına yirmi para, sinema, tiyatro ve 
konser biletlerine yüzde on nisbe -
tinde ve kara ve deniz nakil vasıta -
larının birinci mevki bilet ücretleri
ne birer kuruş zam yapılması - Haliç 
vapurları bu karardan istisna edil -
miştir - ve mezbaha ile hal ve della -
!iye resimlerinden yüzde iki alınma
sı kararlaştırılmıştır. Bu kararlar 5 
eyliılden itibaren tatbik olunacaktır. 

İstanbul' da beyaz peynir fiyatı 

numaralı 982 46 lir !ık ı: mrUk d p 
buzu zayi edllmlstlr. 

Yenisini cıkarac tım•zdar asıl makbu un 
hülanU kalmadı~ı il n cd r z. 

Ank ra 
Ankara 

ULUS MU sses si 

İCRA ve lFLAS 

sa ttc dairemizde hazır bulunm ıarı d ha 
ıazla mal m t almak ıstı~ nler n 941 2515 
dosya nwnnraslyle mürac atı n ll.1n olunur 
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FAKÜLTELER 

NAFIA VEKALETi 

Sedde inşaatı 
Nafıa Vekt\lcttnden: 
Eksiltmeye konulan lş: 
1 - Bursa su tıııeri birinci §Ubc mOdUr-

1 C-U mıntakasındaki Apolyont gölU sed
dcl rinin s klz metre kotuna yUkseltilme-

, .............................................. , 
i 
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Sebze fiyatları 
Ankara Ia§e Müdürlüğün -

den: 

sl ve dıılgalara karşı mukavemetinin teml
nl için de taş ile kaplanması ameliyat ve i 
inşaatı muhammen keşif bedeli vahidi fi- i 
y t esası üzerinden (447122) lira (32) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme l~. 9. 941 tarihine rast- f 
lıynn pazartesi gUnU saat 15 te Ankara'da Ji 
s 1 işleri reisllğl. bi.oası içinde toplanan 
su ekslltme komisyonu odasında kapalı ı 
zarf usuliyle yapılacaktır. J 

Günlük sebzenin perakende 
azami satı§ fiyatları &§ağıda 
gösterilmİ§tir : 

Cinsi 

Patates 

2-9-1941 
Men§eİ Fiyatı • 

Adapazar 11 Kr. iii 

Ankara 1 O Kr. Semizotu 
Kabak Ankara 6 Kr. : 

i 
3 - İstekliler; eksiltme ııartnamesl, 

mukavele projesi, bayındırlık l§leri genel • 
ııartnamesi, umum su işleri feınıt şartna- i 
mcslylc husust ve fenni tınrtnameleri ve f 
p ojeleri (22) lira (36) kuruş mukabi-

Patlıcan 

Ayşe fasulye 
Çalı fasulye 
Domates 
Kemer 
Patlıcan 
Yuvarlak 

Vezirhan 
Ankara 
Ankara 

8 Kr. 
18 Kr. 
18 Kr. ı 

Ankara 12 Kr. i 

Ankara 11 Kr. ı 
Ankara 12 Kr. i 

l nde su iıılerl reisliğinden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istek

llierin {21. 34) lire (89 ı kuru§luk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az Uç gün evel ellerinde 
b lunan vesikalarla blrlıkte bir dilekçe 
ile Nafıa veklıletine müracaat ederek bu 
iıı mahsus olmak Uzere vesika almaları 
" bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
luumıyanlar eksiltmeye iştirQk edemezler 

5 - İ t klilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evc
ltn k d r su iıılerl reisliğine makbuz 
muk b 1 nde vermeleı i ldzımdır. 

Po tada olan gecikmeler lmbııl edll-
ınez (5656) 15773 

Yapı ve imar işleri ilanı 
rı \' k ı ttnd n: 

1 
• !ıa Vektılct.ne mur c•nat ct

rr • 1 'c dl K<:eleı ine en az b r kalemde bu 
e bunz r (30 000) liralık bir ıı ~'BPlıklnrına 

d r 1 1 > Ptırnn idareden alınmıı \Cslka 
ruııtM"l'I ı rı !Azımdır. 

5 - Isteklller tekllt mektuplarını 18. 9. 
1911 pcrsc~be ııllnU s nt H e k d r ek ııt
me k mi ~onuna makbuz mukablllnde \er -
mel ~ı IAzımdır. 

Postada olaı- k ı;:ecttaneler kabul edilmez 
(6164) 16149 

Demiryolu etüt itleri 
Nafıa \ckO.let nden: 

Patlıcan 

Dolmalık i Biber Ankara 8 Kr. 1 
Kuru soğan Muhtelif 7 Kr. J 

! Sivri biber Ankara 8 Kr. ı 

\.. ................................................ .,/ 
LiSELER 

Yazı makineleri tanı iri 
Anknra Ticaret Lt si MUdilrlUğ nden : 
Okulumuzda yedı ııdet yazı m:ıkinesı -

nın esaslı b.r surette tamir ıııı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmağa istekli olanların hergUn 
m ı;al saatleri d bilinde okul ıdareslne 

m lrncaatıarı ve 8 eylUI 1941 pazartesi gU
n 1 saat 15 de Ank ra Okullar Muhı:ı ebe
clliğinde ek Utme komısyonunda bulun-
maları ltızınıdır (5871'i) 15919 

i LAN 
Merhum B. Avni Güran 

veresesıne : 
Bay Avni Güran namına nezdimiz

de mukayyet alacağı bugiın Ankara 
3 üncü noterliğine tevdi edilmiştir. 
Bu makamdan tahsili. 

Nuri Oğlakçı 

Bugün 
ULUS Sinemasında 

2. Film birden 
14,30 - 17.30 

1 - SEK1ZlNC1 
(Claudette Colb rt - Gary Ooo11c.r) 

16 - l9 da 

2 - Vicdan azabı 
(1ı.1r. Mo o - VI or le ı... len) 

Gece 21 de SEKİZİNCİ 

RADYO 
TUrk ) e Radyo D !Uz) on Postala 

Türkiye Rad) osu - Ankara Rady 
--l Dalga Uzunluğu > 

1648 .M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 M. 9465 Kc s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 1519:> Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

SALI : 2. 9. 1941 

7 30 Program ve :Memlek t Saat A 
7 33 Müzik : Hafif P10 ıam (Pi) 
7 45 AJA~., HABERLERİ, 
8.00 :Müzik : Senfonık P rçıılnr (P 
8.30 8 4~ EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve l\leml ket Saat A 
12.33 MUzık : Tilrkçe PIQklar, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 Mtizlk : Turkçe Pi klar Prog 

nın devamı, 

13.30 14.00 MUzık : Karıfiık Program 
18.00 Program 'e Memleket Saat A 
18.03 MU7:lk : Radyo Salon Orke 

(Violonist Necıp A kın) : 
1- Fracco : AgUero, 
2- Kochmann : İkinci Dans 
3- Becce : Notturno, 
4 - Leach : Neptune's Ho 
(NeptUn'Un Bayramı), 
5- Graiııger : Molly Sahilde, 
6- - Lehar : Eva Operetinden b 
Potpuri, 
7- Brahma : Macar Danslı:ırı, 
8-- Malvezzl : Ispanyol Dan 

19.00 MUzlk : Fasıl Sazı, 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve AJ 

HABERLERİ, 
19.45 KONUŞ. IA : (Türk Hava 

mu adına), 
19.55 l\IUzik : Türkçe Film Şarkı! 
20.15 RADYO GAZETF.;Sİ, 
20.45• Müzik : Salnt-Saens - Piyano 

çertosu (Pl), 
21.00 Ziraat Ta\~viml ve Toprak 

sQlleri Borsası, 
21.10 KONUŞMA : ( 100 sene önce 

sıl yaınyorduk ? ), 
21.25 Mtizlk: Bestekar Simaları ser 

den (Pil, 
21.45 Müzik : Klasik TUrk Müziği p 

ramı - ~ f : Mesut Ceınil, 
2230 Memleket Saat A;>arı, AJANS 

BERLERİ; E~ham-Tahvil ıt, K 
biyo - Nukut Bor sı (Fiyat), 

22.45 l\IUzlk : Dans !.Itiz!ği (Pi), 
22.55 23.00 Yannkl Program ve Kap 

("'"'' ..................................... ... 
f 
ı 

ı ! : 
1 
! 
1 . • • 

30 ağustos, Türk Hava Kuru
munun bayram günildür. Kuvct
Ji ve sarsılmaz Türkiye, kanatlı 
Türkiye'den doğacağı için. bu 
bayram çok isabetli ve manalı 
bir tarihe rastlamaktadır. 

••• 
Milletin cömertliği, gür bir 

! --pınar gibi, Hav~Kururn11n11 y11r 

f dım etmekle devam ettikçe, ka -
i natlanmak istiyen hiç bir Türk 
ı çocuğu tatmin edilmemiş kalmı-Arif ~e - Ak)azı - G kce er araııı d mlryol 

etJdU knp:ılı zar! usulble munak sa>a ko -
nuı u tur. 

ı - ::o.tun k n ış 9 uıı tıır1h ne \es ııur 

e n pc!rtembe ıılınü a ıt on ollıdn dcmlr)uı-

1 r at d res nd ki cks itme komls)onu 

1 ! yacaktır. 

~---------------~ \... ............................................... . 

ve mu\ akkat temınatı 772,u liradır. 

3 - l\Iukavele proJesl, eksiltme ıartnnmc
sl, ba) ındırlık lılerl genel ınrtnnm si, ctut 
fenni ınrtnnmesı. ı;:Uzcrg:ıh hartası ve d {:er 
e\ raktan mtit şekk ı münakasa e\•rakı bcdcl
sız olarak demı~yollar tnıaııt dalres nden te
darik olunıı.blllr. 

4 - Bu mUnakıı.saya girmek lstlyenlertn 
h r tJr U rc!eranslannı g6stcrlr ves!kalan
nı bir ı t daya baC:lıyarak mOnakasa tarlhln

« ~ 

\ Kızılay Cemiyeti Ankara Merkezi menfaatına 
6 - Eyül - 1941 Cumartesi saat 

18 den sabaha kadar 

Büyük sünnet düğ ünü 
lıtanbut, 1 (Telefonla) - Müzeler 

ldartli küçük Çekmece'd-eki Mezar
lık tepesinde hafriyat yaptırmakta -
dır. Burada eski bir kilis.cnin hara -
belerine rastlanmıştır. Burada bulu
nan bir fil iskeleti ile çok kıymetli 

bir ıütun başlığı müzeye nakledile -
cektir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Fiyat 
mürakabe komisyonu beyaz peynirin 
toptan ve perakende fiyatlarını tes -
bit etti. Peynirin toptan kilosu 62 
kuruş perakende fiyatı da 75 kuruş 
olarak tesbit edildi. Bu fiyat en iyi 
yağlı peynir cinsi içindir. 

d n en az Uc ıtün evet veklılctlmlze mUraca
at ed r k bu lı lcln ehliyet \•eslkıuı isteme
! ı1 'e alaı-aklan bu vesikayı tekile zarfla -

Talebeyi davet n a koymaı rı ıtızımdır. Orman Çiftliği Bira parkında (150) 
ettirilecektir. 

fakir çocuk sünnet 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Bu son saat zarfında, Evlin'in sinirleri öyle geril
mişti ki, bunlar, tam Paris'e varacağı sırada kopabi -
lirdi. 

Frank ile telefonla konuştuğu andan itibaren, Ev
lin feci bir halde, gayet ciddi ve adeta tehlikeli bir 
halde bulunuyordu. 

Evlin, ikinci sınıf yataklı bileti ile Paris'e muvasa
lat eden bir yolcu değildi. Evlin, bir büyük infilakın 
Paris'e fırlatıp attığı bir kimse idi. Ve bu kimse, 
timdi, tam Gardünor'ün ortasına, dumanların, sislerin, 
yabancı seslerin, meçhul §ehrin, tasavvuru imkansız 
ve namemul bir gürültülü istikbalin tam ortasına 

düşmüştü. 

Bayan Rabinoviç için, Paris, kendi evi gibi bir şey
di. 

Buraya senede dört defa geliyor ve Bükreş'teki 

terzihanesi için Jazım mevsimlik modelleri satın alı
yordu. 

Bayan Rabinoviç, Evlin'e çayını içirmiş, bir yığın 
aandiç yedirmiş; bir hamal bulmuş; eline de belki 
aksilik çıkar diye bir otel adresi ile bir telefon nu
marası sıkıştırmıştı. 

Az sonra, Evlin'i peronun üzerinde yapayalnız ve 
yüzü gözü teHiş içinde görünce, tekrar yanına sokula
rak koluna girmiş ve beraber götürmek istemişti. 

- Karşılamıya gelen olmadı mı, güzelim, diye sor
muştu. 

Evlin'in soluk dudaklarından, şu cevap dökülmüş-
tU: 

- Bilmiyorum ki .. Evet, kimıe eelmemit olacak ... 
Evlin, biletini, ev masrafı için kocaıından aidatı 

Ankara Dil ve Tarih - Coğr (ya Fakül- 5 - Münakasaya leUrCık edeeelderln, tck-
tesi Dekanlıtından : 1 t zarflarını 2490 numaralı kanunun ve ek-

Bu yıl tecıı edilen asker! kamplara 10 s itme eartnamcsının taritıı.tı dnlrcslnde ha -
:JylUI 1041 tnrihindc b 1 n c tır. Kamp. z rl13arak mOnakasanın yapılıı.ca~ı saatten 
la ilgili ~rkek talebenin 6. 9 l!l41 t rlhln-ı bır E at evellne kadar numarıııı mıı.kbuz mu
de Aı1karn'da bulunmalan chemlyctıe iltın kabilinde komisyon ba$kanlıtına \'ermiş ol -

Büyük saz heyeti, caz, hokkabaz, karagöz, kukla ve mehtap 
eğlenceleri. 
Biletler - Eczanelerde ve Akba kitapevinde satılm ktadır. 

olunur. (5532) 15586 m !arı ıtızımdır. CG192) 16186 ~==========:===================================~ 

harçlık ile satın almıştı. Şimdi, yanında, kala kala 19 
mark kadar bir şey kalmıştı. Bununla, avdet biletini 
alamazdı. 

Fakat, ne tuhaf, Evlin, bu seyahate çıkarken, avde
ti hiç düşünmemişti. Berlin'den yola çıkarken, kafa
sı, bunları düşünecek kadar rahat değildi. 
Eğer Frank, çıkıp kendini almıya gelmezse, beş pa

rasız, Paris'teki hali pek feci olacaktı. 
Böyle bir şeyin başına gelebileceğini o kadar dü -

şünmüş ve bütün gece böyle bir şeyin vukuu ihtimali
ni öyle ısrarla ve korkarak tasavvur etmışti ki, olacak 
olan mutlaka bu idi. 

Frank gelip kendini aldığı takdirde ise, ne olaca • 
ğını, nelerin cereyan edebileceğini tasavvurdan ta -
mamiyle acizdi. 

İşte, hayatının raylarından fırlatılıp atılan küçü -
cük ve zavallıcık kadın, bükrcşli Bayan Rabinoviç'in 
koluna girerek yürürken, bu halde idi. Ne yaptığının 
ve nerede olduğunun farkında bile değildi. O kadar, 
kendinden geçmisti. 

Birden, Frank'ı gördii. Ama, birden, hem bütün 
heyetiyle hem de en küçük teferruatına kadar gördü. 

Frank koyu Hicivert bir kostiim giymişti. Evlin'in 
tanımadığı bir elbise. Şapkasını da öne doğru igmişti. 

Frank, cıgara içiyordu. İlerde, peronun ucuna doğ
ru, bir kalabalığın ortasında duruyordu. 

Ellerinin güneşten ne kadar yandığına, Evlin hiç 
dikkat etmemişti. Frank'ın elleri kapkara idi. Evlin 
durdu ve rahat bir nefes aldı. 

Yarabbi, ne kadar bahtiyardı. 
İşte, na orada duruyor, dedi. 
Bayan Rabinoviç, Evlin'in baktığı ve gülümsediği 

istikamete baktı, Frank'ı şöyle bir ~üzdü ve o da gü
lümsemiye başladı. 

Evlin'in, bu tebessüm pek hoşuna gitti. Hem bu te
bessümde, bir hayli tecrübe vardı. 

Bayan Rabinoviç dedi ki: 

- Şu halde, güzelim, artık emniyettesiniz, demek
tir. Paris'te güzel eğlenin 1 Görüyorum ki, bana artık 
ihtiyacınız kalmamıştır. 

Ve bunu söylerken, gözden kayboldu. 
Evlin, sanki alevli ve parlak bir yıldızın üzerinde, 

Frank ile yapayalnız kalmıştı. 
Frank'ın gözü peronda idi. Acaba bir başkasını mı 

bekliyordu? Evlin'e öyle gibi geldi. Çünkü Evlin'i, 
tam yanına sokulduğu halde, bir"türlü göremiyordu. 

Onda da, amerikalı erkeklerin geniş ve yaylı gibi 
rahat omuzları vardı. Ve gene, kendine yaklaşıldı mı, 
durduğu noktanın çevresi, cıgara kokuyordu. Gene 
lm cıgara kokusunda, hep o cazip yabancılık vardı. 

Evlin'in hamalı, elinde küçilk yol çantası bir şey • 
ler sordu. Evlin, adamın ne dediğini anlamadı. Adam, 
terbiyeli terbiyeli tebessüm etti, sesini çıkarmadı ve 
bekledi. 
Şimdi Evlin, boylu boyunca titriyordu. Bir şeyler 

söylemek istedi, muvaffak olamadı. Frank'ın arkası
na kadar gelmişti. Frank'ın vücudundan saadet, geniş 
dalgalar halinde intişar ederek kendine kadar geli -
yordu. 

Frank, hfila kendini görmüyordu. 
Küçük bir hareketle, Frank kravatını, sonra şap -

kasını düzeltti. 
Evlin: 
- Allo ! diye seslenince, 
Frank, hemen: 
- Allo 1 dedi. 
Birlikte, taksiye kadar gitmeleri iki dakika kadar 

bir şey sürdü. Fakat bu iki dakika içinde, Evlin, bir
kaç sene ihtiyarladı. Birkaç yaş daha akıllandı, bir o 
kadar da tecrübe toplamış oldu. 

Böyle bir halin kendi içinde cereyan etmekte oldu
;;:runu ruhunun üzerine inen acaip ve acıtıcı bir darbe
den anladı. 

Hayatında, belki ilk defa olarak, kendini kontrol 
etmiye muvaffak olmuştu. 

Frank, fransızca konuşuyordu. O da, fransızca ko
nuştu. Frank, nazikti, o da nazik oldu. 

Hiç bir macera emaresi mevcut değildi. Ne coşkun
luktan ne de heyecanlı sahnelerden eser vardı. Yarım 
•esle ifade edilen teıekkürlere de rastlanmadı. Hula-

sa, Evlin'in, gelirken, o hayal meyal tasavvur ettiği 
harikul8de şeylerden hiç bir tanesi vaki olmadı. 

Daha arabaya gelmeden Evlin anlamıştı ki, kendi • 
sinin Paris'e gelmesi, kendisince başka, Frank'a göre 
'başka bir mana taşıyordu. 

Muhakkak ki, hulya ve rüyalarında tasavvur ettiği 
bir şehre varmıştı; muhakkak ki, billurdan bir takını 
bulutların üstünden uçuyordu; ve gördüğü caddeler, 
hakikatte mevcut değildi. Bunlar, dönen bir sinema 
şeridinden akseden bir takım manzaralardı. 

Fakat Frank, kendisinin Paris'e gelmesini, gayet 
tabii bir hadise telakki ediyordu. 

Frank, kendinden daha ileri fikirli idi ve bütün bu 
işi hafiften alıyordu. 

Frank, kendisinin, buraya gelmekle, feci bir hare
kette bulunduğunun farkında bile değildi. Oysa ki, 
arkasında, izdivacını, kocasını, çocuklarını, Düssel -
dorf caddesindeki dört odalı evini, hulasa, bütün ha -
yatını, nesi varsa onu, ne ile mevcut olagelmiş ise, 
hepsini bırakarak gelmişti. 

Fakat, diyordu kendi içinden E" lin, hakikatte za
ten bundan ibaret değil midir? Erkekler, zaten ne za
man neyi anlıyabilmişlerdir? Ne bıraktığınız ne de 
gelip bulduğunuz erkekte, herhangi bir şeyi anlama 
kabiliyeti mevcuttur ..• 

İşte Evlin'i ihtiyarlatan ve ona o zamana kadar bil
mediği bir nefis emniyetini veren, bu düşiince oldu. 

Şimdi, arabada oturmuş, memnun, dışarısını seyre
diyordu. 

Frank'ın elini tutmak istediğini sezince, acele, el • 
divenini çıkardı. 

Frank'ın parmakları, kendi avucunun içine doku -
nunca, k~zgın ve hoyrat bir şey ile döğüldüğünü san
dı. Teması, daha iyi duyayım diye, bir müddet nefes 
almadı. Halbuki bu sırada, her ikisi de manasız ve 
gülünç bir takım sözler söylüyorlardı: evet, çok iyi 
bir seyahat yapmıştı, hayır, çok teşekkür ederim, yor
gun değildi. Berlin'de dün, yağmur yağıyordu. 

Evlin, düşündü: 
(Sonu var) 
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Laval'in sıhi vaziyeti Ruzvelt'in ameleye Türk kuşu . . 
~ RESMi TEBLİGLER ~ I gittikçe düze 1 iyormu_ş yaptlğı hitap k [ ~ -••• ..................................• ,-

İngiliz denizalfllan bir İtalyan 
filotillasma hücum ettiler 

-- arta 

Londra; 1. u.a. - Bahrıyc nezareti ta
rafından diin snbah ne rcdllcn tebliğ : 

Parls; ı. n.a. - M. Lava! ve M. Deat'ın 
sıht vaziyc>tlerJ hakkında dlın sabah neş
redilen doktor raporuna göre ikisinin de 
vaziyetinde bir lyillk görUlmtıştUr. Lııval 
sakin bir gece geçirmiştir. Ateşi gittikçe 
dUşmeltt('dlr. Hc-nllz çıkanlmıyan kurııu
nun tehlikeli olmıynn bir yere girmiıı ol-

Bu harp bir olacak ın ! 
is ti h sa 1 [Başı 1 inci sayfada] 

t a n i d i. Şimdi onbe§l ik top, t a nkla-24 ağustos gUnU öğleden sonra altı pus
l uk toplarla nıücehhc>z Uç knıvn:ı.:ör, tor • 
pito muhribinden mlirekkcp bir İtalyan 
fıllotillası deniz tnyynrc>Jeı'ioin refııkatln
de sc)Tederken denizaltılarımız tarafın -
dan görülmüş ve kruvazörlere taarruz e
dilmiştir. Duşmnn tarafından yapılan ııtd· 
detll mukabil hUcum, bir denlzatlımızıo 
bir İtalyan harp gemisine isabet ettirdiği 
t orpilin husuıe getirdiği infllAk neticesi • 
nln müşahede cdtlmc>slnl lmkAnsız kılmış
tır. Petrolle dolu bir sarnıç gemisi top 
ateşiyle batırılmıştır. Diğer bir denizaltı
mız dört bin tonılo.toluk bir iaşe gemisi 
batırmıııtır. Ayrıca balıkçı gemilerine re
f akat etmekte olan ağır y!lklU iki bin to
n llo.toluk bir gemi de batırılmıştır. Harp 
gemilerinin retakaUnde bUyük bir süratle 
ilerlemekte olan bqka bir vapura da isa
bet kaydedllmigtlr. Hücumun neticesi katl 
olarak bilinmemektedir. 

duğu anlaşılıyor. h b ra konmuf tur. Rumelikavağı taby a -
M. Deat'yn gelince, geçirdiği ciddi ame- o r •de ' sı, çelik bir kabuk bağlıyarak, o 

liyattan sonra, vaziyeti oldukça memnu- 1 r . koskoca ııi l5.h ı ile dağları, d erel e ri 
niyeti muciptir. Hekimler, Dearın kurta. aş ıyor. D aha küçük çapta topla r a 
rıldı~ fıkrlndcdir. i se kan a t takılmıştı r. B e lki yakında 

DJ"l snbnh hc1<lmlcr, J,aval'ln sıht \'azİ· Ruzvelt asla bir sulh Rumel ikavağı tabyasının u ç m akta 
eti hokkındn çok nikbin görUnllyorlardı. o lduğunu d a göreceğiz. 

Y Bir Amerikan gazetesinin f • k · G irit muhareb esin i kazan a n a l -
i rane yanaşmıyor m a n kıtalarını şöyle tarif ediyoruz: 

tefsirleri Post'ta topçusu havada bir kolord u ! Bizzat 
l Vnşin.,.ton lBaşı 1 ıncı sayl.adaJ 

Vtışlngton, n.a. - "' askerler dahi, hafif ıı il nhlar ı ile, h a-
"·aıter Lippmann ı:ıöyle yazıyor: dır. Fabrlknl.ı.rımızda, alcb'<'lertmlzde, tersa- • I d. p 
Vers::ıy·da atılan silfılı :M. Lavnl, M. Deat nclertmlzde, ı;:cnıı ııır mlk>ııstıı slllıhlar ımtıı v a d a n inmış er ır. araşütçü hika-

ve hempalarının Hltlcrizme olan. ba~.lılık· cdl>oruz. Bu slll\hl.'lr, ı:ece ı:OndUz, deniz \c yelerini dinliyenler, zannediyorlard ı 
lannı hayatı11riyle Bdiyeecklerlnı gostcr· h11\11 >Olu ile cıcnll.lcr oteslne, dUn>anın bU - k i h avadan İnen ask erleri tüfekle, 

1 lir. Dolayısıylc nıllll fransız ruhunu ıun muharebe ccııtıı•ıcrınc ı:onııerlll>or. Amc- m itr alyözle nvla m a k m ümkündür. 
:tııadıı.n Jrnldırnıak ve Frıınsa•yı HiUer lm- tlk:ı Dlrlc5lk Dc\lttlcrl, d!'mııkrıı&ln.n ldııme- Yakın b ir üsten h a reket ederek m ü
paratol'luğuna tlıbl bir \•ill\yet haline ge- si lcln ı;lm<ll>e kaı1nr mısıı ı:orUlmcmL$ bir temadiyen n ö bet değiştiren tayyarc
tirmek bunlar için bir hayat mcmnt nıe- kudretle >eni slltıhlnr clUı;unOyor. >aralıyor le r in , paraşütçü lerin Üstünde, bin 
selesidir. Blltlln mevcudiyetleri, bUtün var- \'e lnklşıır ettımor. k iloluk bomba ları i le topçu vazife-

blıtll melıerı' Hitıer'ln zaferi .:-;ı~·!n bu>lc hıırckct ediyoruz? Nlcln bU>Uk 
Iıkları ve n e ı;j "Örebileceklcrin den kimsenin ha-'d uhalefetln imhasına da- cnclUstrl ı;:n)-rcllerı.mızı henUz hllklkl surette ., 
ve Fransa ıı. nı h er.: yok t u . T ayyare sürati dah a yanmaktadır. blzun kendi snhlllcrlmlze ı:elmC'mlıı oı:ın har- .- k h .. I 

iııblrllğinin gittikçe tehlikeli bir hare- bin ld:ımlslne tahsise a7.llletmls bulunu>o· fazla arttı tan son ra, ava us eri -
ket olduğU ve olaca~ ezilnılıı insan klltlc- ruz? n in yakınl ık ve t•zaklığının da ehe
lerlnin arasında ııurada, burada öllımU esa- liıı.ler, h ırpcQ tılr mlllet dd:lllz. ille bir miyeti kalmıyacak, tümenler piva
rete tercih edenlerin gorUlecef;"i ve tet- zıı.m.ın bir nıuh rlplcr m.ııctı olnrnk ı;a~ aı- d e leri, hafif silahları ve ağır topla
hiııln artık tek taraflı olmaktan çıkabile- m 1 1 arııstırrıı ılık. Tecavüz l5ll'rl> c aı.ı~n- rı ile mt>mlekct aşırı seferlere gide-

Bunlardan baoka bir iaşe gemisi top a
l '§lyle batırılmış, Uç torplto muhribini!!. 
t efakatfnde seyretmekte olan iki bin to
Uilltoluk bir İtalyan petrol gemisine de 
b Ucum edllml§tlr. Her ne kadar geminin 
attığı tesblt odilememtııse de bu gemiye 

torpu isabet ettlğl. muhakkaktır. 

İngiliz hava nezareti tebliği 
Londrn; ı. a.a. - Hava nezaretinin teb

liği : 

Dün gece hnva, taarruz hareketlerine 
ıınUıralt olmadığından hava faııliyetl ufnk 

mikyasta olmuııtur. Bombardıman servisi
ne mensup tayyareler Cherburg'da dok -
lara hücum etml§lerdlr. Sahll muhafaza 
teııkllAtınıı mensup tayyareler de Bollan· 
da sahili civarında faaliyette bulunmuıı -
lardır. Sahll muhafaza teııkilfltına mensup 
iki tayyare Uslerine dönmemiştir. 

•il<• 
L ondra; ı. a.a. - Hava ve dahlll emnl-

7et nezaretlerinin tebliği : 
Dün gece Inglltere Uzerlnde son zaman

lardakinden dahn çok mlkdarda dllşman 
tayyaresi faııliyette bulunmuıtur. Bunlar 
bilhassa ııark ve ai~auııarkl sahlll Uzerln
de uçmuo, bazısı merkez eyaletlerine ka
dar gtrmJııtır. ingtltere'nln oimalioarklsln
de bir ikametg!bta hasar olmuş, birkaç 
kiıi 6lmüş ve yaralıınmıııtır. Başka yer -
Jerde hasar ve insanca zayiat hafif olmu:r 
tur. Bır düııman tayyaresi tahrip edilmııı
tır. 

Alman üslerinin 

bombardımanı 
Londra, ı a.n. - Hava nezaretinin bu -

Cilnkü teblicı: 
Geı;en gece ha\•anın fenalığına ve de\·am

b bulutlara rağmen mühim bir Britanya 
bombardıman tayyare te,ekkülU Ruhr, Hen 
clvannda ve bilhassa Essen ve Kolonya'<la
kl hedeflere hücum etmiştir. 

Essnn, Brltnnyn hava kuvetlerlnln blrtok 
defa bombnlnmıs olduğu büyük Krupp harı> 
:malzemc>sl fnbrlkalannın bulunduğu mınta
kadır. Kolonya'da gecen birkaç ay zarfında 
Brltanya hava kuveUcrlnln şiddetli hUcu -
nıuna uğramıştır. 

Boulogne doklan bombardıman edilmiş 

ve düşman sularına mayın dökülmüştür. 
Yedi Brltnnyn bombardıman ta}-yaresl 

bu muharebelerden geri dönmemiştir. Blr 
vq tayyaresi dUşmı:ın işgalindeki Fransa 

tlzerlnde yapılan bir grce keşfinden geri 
dönmem'sllr. 

1 skenderiye'ye hücum 
Kahire, l a.a. - Dahiliye nezareti teb

liğ ediyor: 
DUDman kuvetıerl geçen gece İskende

rl:ıre ve Silvf'YS kanalı mıntaknlanna bomba 
atmıotır. 

İskenderlye'de iki ölU ve 43 yaralı var
dır. Diğer iki mıntakada d:ı hafif zarar
lar olmuştur. 

SUvC''\Ş kanalında hiç zayiat yoktur. 

1 ngiliz Ortaşark 

hava tebliği 
Kahire, 1 a.a. _,; Orta-şark lnı;.iiz kuvet

lerı umumi kararı::lıhının tebllfı: 
30-31 gec!'sl lnglllz ağır bombardıman 

tayyareleri, l'rnblusı;arı> limanına >eni bir 
akın yapmışlardır. 

lspanyoJ rıhtımı Uzc>rlne ve limanda mal
zeme bOşaltan cemllere cok miktarda bom
ba atılmıştır. 

Bib ilk )nngınlar tıkmış ve bunlardan 
ılyah duman siltunlan yükselmfstlr. Rıh . 

tımda bir gemiye isabet olmus ve gemi atc>s 
almıştır. Bir gece eve! yapılan nf;.'lr hücum
da çıkarılan bUyOk yangınlann ve :rer yer 
küçük ynngınlnnn hAlll de\'am etmekte ol-

du{:u görülmUştilr. 
D ava mensup tayyıırelc-r Dardla onanm J 

hı malzeme dePosunu bombala
)•akınındn r 

Bı ka,. ın!llAk kaydedllmlstlr. 1n-
nıışlardır. r " 
fıllıklann cephane stoklnnna vaki ls:ıb!'t -
lerden llerl g!'ldlğl ıannedlllyor. 

B k ,., bombardıman tayyarelerimiz, 
aş a a6ır . 

Rod d d Marıtza ve Kalato tanare 
os n asın n M ltza'da 

nıe> dtınlarını bombalamıslardır. ar 

cef;ı anlaşılmaktadır. 

1 

dar tıulunnıu>oruıo:. D ktntorler ı:ılıl. >·•ı..-ma ceklerdir. 
Halkın bUt!ln bu ltnrarlnrı benlmsediğı· .ıe nltıkadar ddılllz. llcıhıuıı:ı ba5ka btr mil- Artık b unlara İnnnma.k icin Ro-

ne Ve Hltler'in yeni nizamını kabul etme- lc>lln araz s rdcn bir metre murnblmına bile 
ŞLI illi ti rrer B acon 'un dehasına ihtiyac yok . me e nzmetnılıı bulunduğuna ııilphc yok- ı;:oz dlkmls buı..ınmu)orı..7.. mu ı: ı>rc - "' 

ğ 1 nılz \'C tıu ıt ynll ilham eden hC'ıtcr tıırııeıımız F akat on u n bir nnsihatınn hi\ln lü-
tul~te ı;ıurada burnd:ı insanlar, teslim ol· münhasıran, ı1eı sınırının h.ıklnrı dn dntııı zum var: "- Köhne itikatların 
maktansa ölmeğe knrnr verince dlin.rn:ra oldul!u hnldC', esaslı hııklıırımızın dum-.1>11 hükm ü n den kurtul, dünynya b11k ! " 
• · bir kuvet c;:ıkmı17 olur ve bu kuvet de ı htıklm olmnk Uıcre llıllcr taraCın'1nn >ıırıı· Barut ken di hnrbini , kendi har-
)e~ı ııın cclırın tt':ıdhll altında bulunduf:u kt>>!lyc- b in in t aktiğini ve !tendi fatih le r ini 
tarıhl yaratır. d k l•lmıımızdnn ileri ı:cımcklı'dlr. t• d• T b.'t•• ·ı· hl llnl mu r. ge ı r ı . op ve u u n sı r. a r aynı 

t:cdııdımıı tıırıırınıı,ın hnrp nıc)ılanlıınn<lıı • I T 
Bir torpil tsnbet etmiş \'e gemlıı!n durduğu, 
sonra tamamen yana yattığı görülmüştür. 
Gemiye ııtılnn ikinci bir torıııl de hedefine 
isabet etmiştir. DUtun bu harekAttnn yal
nız bir tııyyaremlz dönmemiştir. 

Sovyet tebliği 

1 Ilı b h • 1 r ııu•nı\n knnıll toı•· ı şeyı yaptı nr. nvvarc ve tnnk, har-
lstlhs;ı cı C'n u ,,,,, ~ ~ b .. 1 d • .hk" 1 d .. 
rnf:ımızdıı, kendi mt:nkkı·t•nılzde bütün ııun- .~ sıpebr er cle."f}-, .. ıslı ndm ar an sok-
>·a dmlzot•rlndc bU>l.Jk kd kl\rlıkla Cııknt bU· tu; ser est ovuş mey anlnrına a t tı. 
>Uk mtı\'lCCnkıyetle muıı.ırıın edilmiştir. Zırh lı lar, çelik kıısların hücumun 

Tarlhlnılzde hlc lıır devre yoktur ki nmC'· d a n umma n lara cıkamaz oldulnr. 
rıknlılar, hür lnsıınlnr ı:ıbl a> ıklanma(tn 'e F a k a t unutmrvalım ki bütün silnh 
hnklnrı uf:rundıı ııarn3mnf:a llmnde bulunma- !arın harbi gibi, yü r ür ve uçar ka le
m14 olsunlar ler harb inin de ruhu insnn cesarcti

MUııtesnn millt ahvalde, bir \'akıa. bize d ir. Gen e bu harp csnnsında görül-
Moskova,· ı. a.n. - Dtln ak".lmki Sov~·et k ti it rak anlatnll'•tır kı bu 

" " açıkça ve a 0 ı " ' müştür k i üç bin m etreden aşağıya 
tebliği : tlın hııklannıız birbirine bnğlı bulunmak- İnmekten ürken tayynrcciler, silah 

:n al;'11stostn kıtalarımız bUllin cephe tadır. Dın scrbestıııi hakları kelfım serbes· l b.. .. .. .. .. 

boyunca düşmanla muharebeye devam 
miştlr. 

tıııi olmadıkça hiçbir mana ifade etmc:ı.: sayı arının utun ustunlüğune rağ-
et· ve bugiın blldlğlmi:r. şekildc>kl serbest iş m e n , Üç yi.iz metreden si;>cr, istih

kanunu, serbest leşebblls haklan mcvct~t k a m v e kıta döven cesur kanatlıla· 
kı- olmadıltc;:n beka bulamıı:r.. Bu, bı:ı.: Amerı- r a m aöl iip olmuştur. Eve!fı. cesaret, 

taları piyade ve topçusuna mlitemerkl:ı.: kalılar arasında çiizlllmez bir bağdır: biz- sonra s ila h ve taktik ! Fakat n e ce
darbeler fndirnılş ve hava meydanlarında lc-rı h!'r sınıftan, her ırktan, lıPr mezheıı· sar et, ilim v e 11ilahsız , n e de ilim ve 

Hava kuvetıerlmlz düşmanın zırhlı 

dUısmıın tııyyııreleri tahrip edilmiııtır. len, her meslc-kten vr slynst akldc>dt•n er- s ilah, cesaretsiz! 
kek ve kadın hepimizi birleştiren m?nfa. E ski zaf e r ler, kar a veya den iz za-29 ağustosta hava muharebelerinde ve bl b ı ine 
atıerin, lmtlyıızlnrın, hukultun . r 1 

• f e rle ri idi. Kimisi katı toprağa, ki-
hava meydanlarında 25 Alman tayyaresl bağlılı~dır. Bu snyededlr ki, bızi ayıra- m isi a k a r suya h akim di. O rdula r 
tahrip edllmiııtir. Bizim zayiııtımız 24 tay- cağını ve !çerden mağl{lp edc>CC'ğtni snnan k d d 1 d I 
yaredir. 

• *. 
Moskova, l a.a. - Sovret lsUhbarat bil • 

rosunun bu sabahki tr.bllA'l: 
31 a~u.sıo' ı:eccsl kıtalarımız bOtUn ı;:e<:'c 

cephe üzerinde ılddctlt muharebeler YBPITll$· 

tır. 

d k . b'ld.k ve bu ıyı a n o n anma nra, onan ma a r 
dilşm::ınlara mey an o U) a ı ı . d d 1 b k d 1 

1 ·yet'nl nkım bıraktık engın e n or u a r a a ar u r ur a r-
düşman ann nı ı · -d H k. · h d 

Bütün bu duşmnnltı.r, kudr('ti artm:ı.kta ı . av~ ı~senı? ahrın a yoktu. 
lan bir bahriyeye snhlp olduğumuzu bl· Hava kı denızlerı ve karaları kap-

~iyoı lar. 1nm akta, u çuru mun ve yüksek d a-
Brltnnya lmp::ıratorluğu, Holland:ı, Nor- ğın Üstünd<ı durmnktadır. Şimdi or

veç ve H.us bahriyelllcrlniıı hep bi~likte dulnr bura d a u ç u yor. Ne ummanla r, 
denizlerin serbestlslni temine muktedır 01• ne sarp k a y a la r, n e inle r , n e d e ba-
duklarını blllyorlıır. Bu dlışmanlar, öteki taklık,ar, y ols u z luklar müdaf aa 

Alman teblig""i bahriye kuvetlerl tahrip edilecek olursa, kuve tlerini h im aye e d ebiliyor. H a-
A merika bahriyesinin, ne şimdi, ne de ile- d 

Bcrlln, l a.a. - Alman orduları 
mandnnhğının tebliği: 

B k vacı e m ek, yeni zamanların h aki-aş u- ride, denizlerin serbestisini, dlinyanın bü-

Alman kıtalan 26 ağustostanberl Klyefln 
&imalinde ki Dnlı.:per nııntaknsında Z1 sov -
yet manltörfı ve ı:ambotu imha etmişlerdir. 

Estonya'daki temizleme harrkfıtlnn es -
nasında garp sahilinde bulunan Hapsal li
manı zaptrdilmlştlr. 

Re\·aı mıntakasınd:ı eerc-yan etmiş \'e 28 
ağustosla bltmls olnn muhnrehelerde 11,432 
boi&evlk askC'rl <'slr alınmış, 4!J3 top, 91 
tank, 2 zırhlı tren ve cok miktarda diğer 

harp malwmesl iğtinam edılmlstlr. 
Alman deniz birlikleri mayn dökmeğe 

devam ctvıişlerdlr. GO dan fnzln dilşmnn ge
misinin 6 numaralı mayın tarlasında alev
ler lı;lnde olduğu görülmüştUr. 

Atlantıktc bir alman denl7.altısı şlcldetli 

\'e :fasılasız hilcumlnrdan sonra bir gemi ka· 
flleslne mensup ceman 14 bin tonluk 4 diiş-
nınn tlenret gemisini batırmıştır. 

Oldukcn km·etıl alman savaş tayyare te
sekküllcrl dUn gere lngilterc'de Hull lima· 
nına taarruz ed!'rek, doklara, iaşe mUessc
sc>lerlne ve clcpolnra tam lsnbrtler elde et
mişlerdir. Ağır hasar olmuş ve müteaddit 
bü~ ük ynnı:ınlnr çıkmıştır. 

Diı;er savaş ta> yareler! lnglllz şark sahi
lindeki liman tesisatını ve Llncolnshlre e -
yaletlnde bulunan ta:;~arc meydanlannı 

bombardıman etmişlerdir. İngiltere Uzerln
de iki bombardıman tan·nresl tnhrlp edil-
rnıstir. 

Şimali Afrlka'da alman sa\·nş tayyarele
ri bir lngiliz deniz üssü olıın İskcnderlye'ye 
ve Port-Snit limanına dlln nkııam müc>ssir 
hücumlarda bulunmuşlardır. 

DUn gecc>, lnglllz tayynrelerl garbi Al -
manyn üzerinde uçmuşlar \'e bombalar at
mışlardır. ! kamet mahal lerinde ve bilhassa 
Kolonl a 0da hasar olmuştur. 

MllnfC'rlL dUsman savas tayyarel!'rlnln 
şim• ll ve şlmnllsnrkt Almanya'ya yaptıkla
n hUcum tf:'sebbüslerl akim kalmıştır. Ge
ce avcılanmız ve ha\'a dnfl topçulanmız 7 
lnglllz bombnrdıman tayyııresl dilşUrmUş
lerdir. 

İtalyan tebliği 
nomn, l n.n. - ltal)nn umumi ordulan 

karnrı:llhının tcbHf:l: 
Tobruk cephesinde tesckkUllerlmlz dü&ma -

nın ıl:ıtınrımıza )"llkl:ıamnk tcscbbUslerJne 50· 
rntll mUdnhnlelcrlyle mnnı olmua ve dUrnıa
nı zayiata uf:ratmısıır. 

İtalyan tayyareleri Tobruk'tn nsker1 kamıı
ıarı liman \'C müdafaa tesisatını bombnlamıs 

ve blrcok yanı:ınlar cıkarmıstır. Alman avcı
lan bir Dlenhelm tayyaresi dUsUnnUstUr. 

d mi d e m e k tir. Bunda n ııonra devlet tUn diğer aksamına knrııı muhafaza e e-
m!yeccğlııl blllyorlar. adamları kün ül e rden şöyle haykı . 

Bıı dliıımıınlıır ordumuzun uınumt kud- racaklar: " Hüriyetimiz, kanadımı
ret itibariyle her glin bllylldUğllnü de bi- zın altındadır!" 
llyorlar. Bu düşmanlar halen verllen mey- İmdi, Türkku§u, k a rta l olacak -
d::ın muharebelerinde başlıca nmerlkan mu- sın ! 

hariplcı'inln, .ı\merlkıı endlistrisi Amill~ri 
yani iş vericilerle işçiler olduklarını bıll
yorlıır. Bu dliıınııı.nlnr, Amerika istlhsalA· 
tının geçen sene munz7.nm knznnçlar kay-
dettiğini ve bu sınat istihsallltın her glln 
artan bir hacimde HiUcrizme karııı yapı
lan mllcadele cephesine sevkedildiğlal hl · 
Jl~·orlar. 

Fakat bu dUsmanlar gene biliyorlar ki, 
biz ameriknlılnnn yaptJğımız gayret, henilz 
kCıfl değildir. lstlhsnllıtımızı sllrııtlendlrmi

yec!'k ve hnrp sahalıınna sevkedılen bu ts
tilısnllıtı dahn fazla mulıııfazıı altına almı
yncak olursnk, <lUşm:ınlarımız ces:ı.rct buln
enklnr ve hlicumlarını eski ve ~·eni sahalara 
yapncaklnrdır. 

Hltler'ln ablukaya alındığını \'e yolundan 
durdurulduı:unu znnncdenlere nlenen ihtar 
edl'rim ki cok tehlikeli bir tahminde bulu· 
nuyorlar. Hc>rhnngl bir harpte, düşmanımız 
bir sene evelkinden dııh:ı ağır ilerll)'Or gibi 
göründü(:li zaman tam daha fazla ku\·ctıe 
darbe lndlrlll•cek, mağlQp etmek !cin d::ıha 
fazla !'nerJi sarfoluııacnk, dünya tahakkU -
mü tehdldmc !'brdI)·c-n nlhayc-t \'erllecek 
ve bizzat şC'r ile bir uzlnsmar:a dayanacak 
her tlirlU sulh fikir ve sözlerine bu suretle 
son verllc-cek zamnnclır. 

Serbc-st iş sisteminin, d!'mokraslnln asıl 
teml'll olduğunu biliyoruz. 1\1 ıwcr diktnt6r
lf'rinin ilk ıcraatındaııberl, işe! sınıfının 
kendi kc-ndinl korumağı ve ilerlenıeği te -
mln !çın tesisine muvarfak olduğu billUn 
Prensiı1leri ''e standıırtları ortadan kaldır
mak olduğunu biliyoruz. 

Trad-unlonlzm - sendikalizm - dikta
törler rı>Jimlnln ynsnk ettiği bir felsefedir. 
Zlrn, sendıkallzm. kelfımın ve sUk{ln iclnde 
lctimnın tnm scrb!'stlslnl !C'ab!'ttirlr. Sendi
kalizm, bU!On işçile-re haklan olan şerefli 
mc>vkl! vc-rmrfe ~mrdım etmiştir. 

Amerika Birleşik-devletlerinde amele sı
nıfının, milletin ha)·atında blrlbirlerl ile 
alAkndnr blrliklc>rclen birisi hayslyetJylc, bu
gilnkU \'azJyetı, tes::ıdUt ('ı;erl değildir. Bu, 
salim bUn:vell dc>mokrnslnln tc>kllmlll seyri 
ile vilcut bulmuştur. Hltl!'r, l)iiyle c::ıhşmı
Ya<'aktır ve böyle cnlısnmaz. Bitler, ferdin 
btlUi n hukukunu r<'ddetılğl gibi, gruplımn, 
amele sınıfının, ticaret mtlPsseselerlnln, fi. 
mln ve din cemaatlerinin bUtlin hukukunu 
da rN1dedPr. 

Falih Rıfkı ATAY 
(Havacılık ve Spor'dan) 

Bütçelerinde münakale 
yapılan vilayetlerimiz 

S ii r t, M anisa, Edirne, İstanbul, 
Yozgat, Ankara, Çorum, Konya, Ağ
rı ve Kütahya vilayetlerinin 1941 yı
lı bütçelerinde münakale yapılması 
ve munzam tahsisat verilmesi İcra 

Vekilleri Heyet ince kabul edilmiş -
t i r . 

mokrnslnln devamında organize Is grupu ka
dar lıu>uk menraall >oktur. 

sımcı1>·e kadar cok oe~lcr >nptık. Fakat 
cok dab11 tazın ıe>ler >armlamız elzemdir. 
llep beraber hOrl)ct 5 lllhları lsllhı;allne kcn-
dlmlz.I verirken, ırnstcrdlltlmlz nbet \'e feda· 
ktırlık birliği, Jns.ınlyetın geclrece{:l imti
han dcHesln.n uzunluı"ıunu, hlc de kücUk 
mlk>asta olmı).ln bır olc;.ıde ta~ln ede<:'ektlr. 

Tcn'<ldut cdl•me>b:. OntımUzdckl bu)Uk \a-
7.ICcde tereddüt ı:dstereme)~z. 

Amcrlkn nın hUro>etınl mudaCaa vazıresl, 

dlf:er her ga)enln, lıutün eah ı mcnraatlcrln 
önünde gdmcı.rt.r. Tc>hd tklr ve tehlikeli bir 
vazlteye bııılamıs bulunuyoruz. Hlller, ıuur

suz cebir kuvellerlnl lıu dunya Uzertne sal -
dırtrnı&tır. J3u cebir kuvetlJ?rlnl mnCIOı> et -
mek !cin rnı>ılnn ı:ayretlerdı.ı tam payımızı 

üzerimize almalıyız. CUnkU bu kuvetlcr, biz· 
kr mL'llllekctlmlzln hakfı mentaatıcrlnl hl -
maye etmekte iken, Amerika nİrlcıtk Devlet
lerine karsı snldırtılabl!lr. 

Hltler'l maıtlOp etmek ısı, uzun ve cetln 
olnblllr, blrkac t<:'skln tnrattarı ve nazı mU· 
tcma)'lll vardır ki, bunlar, bunun mUmkcın 

olmııdıf:ını SÖ>lUYGrlar. Bunlar. benden, hal· 
lA Hlller'le müzakere etmemi, onun zafer 
masasından kırıntılar dilenmemi, hakikatte 
ise, eevdlltlm ve tl\zlz ettlf:lın her li<'Ye, hürt
) ctlmlze, kllls ıerlmlzc ve memleketimize 
sndnkatlmc hlyanet etmemi lstı>orlar. Bu 
hn.ttı hareketi reddctUm. llugUn bir kere d:ı-
ha reddediyorum. Uunu )apmıyaeal':ım ve 
bunun >eı1ne Hltlcr'l \'e Hltlcr'ln nnzl kuvet-
lerlnl ezml'k tein iktidarımızda olan her ıe· 
yl yapncarıız. 

Bunu söyk'rkcn, amerikan milletinin amıı 
ve vicdanı adına s!iz BÖ)'lcdll':lml biliyorum. 

Amerikan ıscllerl, amerikan clCtcllerl, 11. 

• Harbin 
~kinci 
yılında 

Almanlar'a göre vaziyet 

Netice yakın 

- S-

Tü - gil·z 

inkişaf va 
Türkiye'nin ithalôtmrn 

yüzde 22,59 unu 

İngiltere temin ediyor 
elakki edi iyor 

. . Deyli Telegraf'a göre 
Berlin, l a.a. - Yarı r~mı hır ____ _ ___ --

kaynaktan bildiriliyor: 1 eylfıl 19391 • , , 
danberi Almanya'nın elde ettiği bil - fngılfere ye ne gibi mallar 
yük askeri ve siyasi muvaffakiyetler, 

bugünkü büyük ihtnuın ikinci yıl- sahyor ve oradan ne ahyoruz ! 
dönümünde Berlin siyasi mahfi11e -
rinde hususi bir memnuniyetle hatır- LBsşı 1 ıncı sayfada) 

lanmaktadır. d; 14,72 sini alman lhrac-atı ve yüzde 
2M,S9 unu da İngiliz lhrncntı teşkil etmit-

Bundan iki sene evel bugt.in, Al - tır. 
manya'da İngiliz garantisi ile büyük-1 Türk - İngiliz tic-aret mUnasebe.tıerin
lük deliligine uğrıyan Polonya'ya den bahsede~ Dally Tclegraf diyor ki· 
karşı bir polis tedıp hareketinde bu- Rüytık Brıtanya Tilrkiyc'nln en çok tı-

l'art-l yaptığı memleket olmuştur. Nıızıle
lunını.ya me~bur. k.almıştı.Bu ha.re - rln d r B ikan m mleketlerınde olduğ-J 
ket. a ı:nan mılletının bu sahadakı ha- gibi ıktısadl bir hulOI ile müttefikimiz 1.ı
yati chemiyette taleplerine haşin bir ı zertnd le' ır yapmak ga)T tlcrtne rağMen 
ret cevabı verildiginden dolayı mec- Blıy,ık Brltanya Türkıye Ucaretınde Al-
b • b. h" 1 b 1 ' d manya'nın yerini almı tır. 
urı ır ma ıyet a mı~ u unuyor u. Londra'dan verilen rakamlar Türk - i n-

Fakat hatırlardadır kı, hemen 3 ey- glllz til'arctının ne kadar inkıııaf c>ttt n1 
lfıldc İngiltere harp il:mı ile, sene - ı.;bııtermektcdlr. İngillz hUkllmetı ııc>yr. se
lcrdcnberi Almanya'yı imha niyeti fain muşkl.ıHl.tıntı rağmen Tilrklye'y mun
ile hazırlanan büyiık harbi bış llt _ t!lzaman mal vcrmekte ve Ti.lrklyr e aslı 

ihlıyaçlarının tedarıklndcı rüçhan (>örmck-
mıştı. l!'dlr. 

Bugün alman hariciye ınezareti sa- Rusya harbi TUrkıye'yi romen petro.le-
Jahiycttar mahfillerinden yabancı rlnd n mahrum bırakmıetır. Bunu R• y~ 
matbuat mümessillerine be)~an edil- dan da alamaz. Buglın Tıirkiye petroltı an-

cak İngiltere ve Amt-rlka'dan tedıırık e
diği gibi, bu ihtilaf, bu arada, Al - dcblllr. Tllrklye buğday da is•emıııtır. Bu-
rnanya'nın ve müttefiklerinin bolşe - mın da domlnyonlardıın deniz yollyl T fu'.
vizme karşı bir mücadelesi haline in- ki~e·ye gbndrrilcbılmt- ini mllmklin kıl
kılap etmiş bulunmaktadır. Öyle ki mak içın bUtUn led>Jirler alınmı t r Bi.1-
!ngiltere'nin Almanya'ya zorla tah- )iik Brıtanya TUrklye•ye c p'lı1.n d n-

. . . , . . dermektedlr. MUtt flkl rımize dlğ r 1hra-
mıl ettıgı harp, Avrupa nın ıntıba- catımız da 1stıhll\kl b11§3 baş ld k _ 
hına dogru bir hareket gibi telakki rette tanzim edılml tır. İhtiy! a~ırma~ 
edilmelidir. 1 için bllyük bir pay bırakılmamaktadır 
Şuna da işaret edilmektedir ki, bu- Evelce Turkiye'nln z.rytlnyağı, tift vo 

.. .. . İ yağlı tohumlarını genııı bir n sb t dah:-
r,un muttefık Avrupa orduları n -, imde Almanya alı)ordu Bu z:ını,.ı 

·ı ' . A k k' n-ad-gı tere nın vrupa ·ıtasında ı son dclrrin bılyUk bir kısmı İngıltere·nin le. 
ücretli askeri olan ve yeni Avrupa - hine kavmıştır. Baulıca makınp- ve loko
nın kalkınmasını tehdide İngiltere motif satıcısı olarak Almanya nın ye, tni 
tarafından memur edilmiş bulunan almak içi~ b~tUn gayrctıerlmızı sarfedlyo-

. .. .. ruz. TUrkıye den ıtmdı ne kadar krom c;ı-
bo lşevızme karşı yuruyorlar. kıyorsa Amcrlka'ya gönderiliyor. İngiliz. 

Alman hariciye nezaretinin salahi- ler ve Amerikalılar, knuçuk endUstrı i:ıe 
yctli mahfilleri bu müşahedelerinin, mlltcamk her şeyın ve ealrcnln mUtt file· 
son Hitler - Musolini mülakatında !erden ve Amerlka'dan alınmasını temin 

neşredilen resmi tebliğle olan müna
sebetini de tebarüz ettirmektedir. 
Mezkur resmi tebliğde mihver dev -
Jetlerinin bu harbi, kendilerinin ve 
bütün Avrupa'nın atisi için zaferle 
ınihayetleninciye kadar devam ede -
<:ek mukadder bir mücadele olarak 

etmişlerdir. 

B ıyuk Brltanyn, TUrklye'nin muhtaç 
olduğu bUtUn eczayı tıbbiyeyi de temtı:ı 
eylemifjtır. Tl.lrkiye bunları ev le Alman
ya·dan alıyordu. Tur iye dr İn it re Ye 
mühim miktarda tlitl.in gönd '"m kt d 
Fakat sevkiyat Kap yol yle yapıldığı iç ~ 
bu uzun yol tUttlnlerı bo maktadır. 

telakki ettiklerine işaret edilmişti. • 

A!nı mahfi~lerd~ ~ö~lc d~niliro~: Ankara- lzmir bisiklet 
Bız bu harbı, tarıhımız, mılletımız 1 

ve Avrupa'nın dünyadaki mevkii 

noktai na:arı~da~ mukaddes bir harp yar1cı dün bacı dı 
.olarak telakkı edıyoruz. Bu harp me· ~ ~ 
.şum olacak bir uzlaşma ile nihayet 
bulamıyacak ve fakat hepimizin bil
diği gibi muzaffer hatimesine kadar 
devam ettirilmek icap edecektir. 

[Başı 1 incı say/ad ) 

sında bu çetin mUsabak11nın ilk İti§ nok. 
tası olan Slvrlhlsar'a do~ Yol almata 

Siyasi vaziyetin bariz vasfı, ingi - Sıraslyle, Ankara _ sıvrlhlııar, Sivrı!tl-
liz - bolşevik blokunun uğradığı he- sar • Eskleehlr, Eski hir • K ltahya, Kü
zimetlcrdir. Ne Ruzvelt - Çörçil mü- tnhya _ Afyon, Afyon_ ueıı.k, Uşak _ AI::ı.
Hikatı veya Moskova konferansı gibi şehir, Alaşehir _ Manisa. Manlııa - 1zrrır 
.şaşırtma hiyleleri yeni ümitler yara- arası olmak llzere katedilecek olan m a te 
tacak bir mahiy.ette-dir, ve hatta ne ss2 kilometredir. :Mllııabıklar, 9 eyıu1 aa. 
de İran'a karşı yapılan haşin ve ma - babı, İzmir kurtuluş bnyramı merasırnı _ 
nasız taarruz dünyanın dikkat nazar- nin ba§lıımuından biraz önce İzmir<' gt. 
!arını İmgiltcre'nin .askeri mağlCıbi - rerek Atatürk anıtı l:inllnde yarııı bitire. 
yctlerindcn başka bir tarafa çevir - ceklcrdir. 

baıılamışlardır. 

tebilir. 

Mo"Skova'mn, Londra'nın ve Va -
şington'un asabiyeti ve mütemadi -
yen iHin edilen nikbinlikleri, yakın 
olan neticenin kendilerine verdiği 
korkuyu artık gizliyemez. Avrupa, 
kuvetinin inkişafına mani olmıya uğ
raşan devletlere karşı mihver devlet
lerinin rehberlikleriyle zaferi ka -
.zanmıya azmetmiştir. Nihai zaferi 
ıelde etmedikçe ve Avrupa her türlü 
tehlikeden azade olarak milli, iktı -
sadi ve içtimai hayatını bizzat ken
di kanunlariyle tanzim imkanına u
laşmadıkça mihver ve müttefikleri 
ıdurmıyacaklardır. B ugünlerde ya -
.pıldığı görülen ve mihver devletle -
rinden kah birine, kah diğerine fena 
niyetler isnat etmekten ibaret olan 
'teşebbüsler, Avrupa düşmanlarına 

karşı mücadele halinde bulunan dev
letlerin kati aı:imleriyle kırılacaktır. 

Moskova'dan Va~ington'a 

giden iki deniz tayyaresi 
Nome - A laska- 1 a.a. - Moskova -

dan Vaşington'a saklı tutulan bir va
zife ile gitmekte olan 47 kişiyi hamil 
iki deniz tayyaıesi Sibirya'yı ve Beh
reng boğazını geçtikten sonra ben -
zin almak üzere fena hava şartları al
tında Nome'da denize inmişlerdir. 

Japonyadaki İngiliz tebası 

tahliye ediliyor 
Tokyo; ı. a.n. - Japonya·daki İngiıts 

tebeasırun tahliye edileceği hakkında İn
giliz radyosu tarafınd:ın ncııredllen habe.r 
Japon gazetelerine gore, bUtlln Tokyo 
mahfillerinde derin bir tesir yapmı§tır. 
BlltUn gazeteler bu haberi buyük b:ı.şhklar 
altında neııretmektedlr. • 

Yomurl gazetesi bu haberin bılhf.Sııa si-
yasi ehemlyetlni tebarllz ettirerek diyor 
ki: 

"İngiltere gergin olan vaziyeti daha 
tazla bozmak ve h:ırp ihtlmalı h:'tkkındakt 
şayillları daha ziyade kuvetlendlrmek ni
yetindedir. ,, 

Gazetelere görı\ bu tC'dblr Londra'dan 
Tokyo'daki İngiltere b lyUk elçıliğtne gön
derilen talimat Uzerlne alınmış ve İngilfz 
büyük elçisi M. Cralgie Jopon hariciye 
nazın amiral Toyoda'yı bu tedbırlerden 
haberdar etmiııtir. 

Bir senatör tevkif edildi 

hangarlara ve tayyarelere tnm isabetler ol
mnhtellf kı -muş ve tayyare meydanının 

aı 1 Cıılata'da da rnlannda yangınlar çıkmış ır. 
hOcuınu mUtc-aklp yanttn ve lnfilfıklann 
\'\ıkuu kaydedllmlştır. 

80131 gecesi don:ınma)'"a mensup tana
?eler, Lamııedusa adası yakınında bir tıca
?et ~eınısıne torpllle hQcum etmişlerdir. 

DUsmnn •ayyarelerı Hodos adasının blrkac 
>·erine bombalar atmıstır. Blrkac yaratı \'e 
az mlktardn hasar vardır. 

Gondar'ın blrcok mıntakalannda tesekkUI· 
!erimiz faaliyetlerine devam etmekte ve dUs
marı harekltına man1 olmaktadır. Muhtelif 
dUşman ETUı>lan yakalarımıe ve datıtılmıs • 
tır. Davar ve m&lzeme ele ıetlrllmtattr. 

Hltler dini merhamctglzce tat)'lk ettırıı 
trlbl Kendlk11ları da teııneylemckted!r. Hiç bir 
amn1kalılnr ı:ru11u. orı:anlze ı, ı;:rupu kadnr 
nazı tahnkkUmUnUn mnnnsını, bu tahakkU· 
mUn kendi ı;:rupu ıı.zaıının serbest hayat \•e 
yaıayıe ıartlan tein ıtade ettlfll manııyı, bu 
derece ıarlh bir surette anlamamııtır. Hlc 
btr ırruııun nazımıtn maA'IOblYeU11de, esu 
hllr1YeUer1n 1damesınırı, bütün dürıY&c2.a dı -

mertknn la ııdamlnn ve k lise mensupları, bl· 
zlm hepimizin, hep birlikte demokrasi dUn -
yasını devamlı temeller Uzerlne kunnnk bU· 
yük mesulbetlm,z ve bU>Uk lmtl)azımız var-
dır. 

İstikbalde berhnnı:I bir Is bayramında 

Amerika Birleşik Devletlerinin mUstnkbcl 
relilerlnden birisi, bizim letn vazifelerini sa
dıkane ve mQkrnuncl bir ıurette )'&ı>mı$ı,.r-

dır der&e ne muua. 

Söylendiğine göre tayyarede bulu
nanların hepsinde diplomatik pasa _ 
portlar vardır. Pilot1ar, tayyarenin 
perşembe günü M oskova'dan hareket 
ettik lerini ve A lask a, San Fransisko 
yolu ile Vaşington'a git mekte olduk
larını söy lcmi§lcrdir. 

Vichy, 1 a.a. - Grenoble senatörü 
M. Leon Perrier emniyet polisi tara
fından tevkif ve hapsedilmiştir. M . 
Perrier bir mason locasının nüfuzlu 
azasından olup de Gaulle'ciilerle sıkı 
münasecbtte idi. M. Perricı: İngiliz 
ve.de Gaulle'cü radyolara tahrikçi ha
beı'ler vermekte idi. 

Sinop'ta deniz yarışları 
S inop, 1 a.a. - Dün burada mülha

katta n gelen sporcuların da iştira -
k iyle m uhtelif deniz yarı§ları yapıl
mıştır. 
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Bulgur alınacak 
HQkümet Sa. AL Xo. dan: 

Yulaf veya arpa alınacak 
Söke Sa.Al. Xo. dan ı 

u~us 

-teklllere ihale edllebll1r. Fottnlert aJt ewat 
ve ıa.rtname Xo. da ııörü!Ur. ANKARA Lv. AMlRLlCINE 

GELEN İLANLAR 

Nohut alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Ra elen; 

1 - Beher kilosuna 22 kunıı nnt tahmin 
edilen 20.000 kilo bulııur 1hll.Yacı kapalı zart 
usullyJe eksiltmeye konuımuıtur. 

1 - 742500 kilo 711laf veya arpa 1atm 
almacaktır. 

2 - Evsaf ve §artnamesi Söke'de SL 
Al. Ko. da İstanbul A nkara ve lzmir
d e L v. amirliklerinde her zaman görillUr. 

3 - Eksiltmesi 17. sı. 941 çarıamba gü
nü saat 11 de Sökcde Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacaktır. 

5 - Muhammen bedeli 92500 lira ve kati 
teminat 11750 lira, lsteklllertn teminat mak . 
buzlarlyle Ko. na müracnaUarı. (6175) 

16152 

nır kilosuna tahmin cd len tlyntı 20 ku. 
rustan 84 ton nohut cuvaııı olarak kapalı 
zart usullyJe utın alınac ktır. Mu\•nkkat te
minatı 12GO liradır. Evsat ve ınrtnnmcsı ko
mlsyonumuzdndır. Evsnt ve anrtnnmesl esııs· 

lan kolordunun tekmil ııarnlzonl;ırında mev· 
cuttur ve tamamı lcln aynıdır. !halesi 5 ey
lül 941 cuma eünü saat 16.30 da Kan'ta ko
misyonumuzun bulundut:u mahalde yapıla· 
caktır. lhalcsı mczkQr ı:ıın ve saat 15.30 a 
kadar tekli! mektuplarını komisyona verme· 

2 - El.alltme ıo. 9. 941 carıamba rQnll sa
at 16 da lzmlr'de Lv. A. sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. Kundura alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
3 - Hepıtnın tahmin edilen tutan 17600 

ltrııdır. 
l - 'J7. 8. 941 tarllı puarlıkla aatın 

alınacak olup da beher clttl soo kurus tJyııt 

tahmin edilen l50 bin liralık er kundurasına 
talip cıkmadıtından tekrar pazarlıkla utın 
alınacaktır. 

4 - Teminatı muvakkat..ı ~ liradır. 

Şartnamesi komisyonda ııörUlQr. 

5 - Ekılltmeye ııtırt.ıc edecekler kanuni 
vcslkalan teminat tekli! mtktuplannı Uıalı 

saatinden bir ıaat aveı Ko. na venıı.ıllrt. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya • 

pılacaktır. Muhammen bedeli 66825 lira 
olup muvakkat teminat 5011 lira 88 ku • 
rU$tUr. 

2 - Ta.llplcrln ıreUrcccklcrt numuneler ve 
nümunclero uygun verecckleı1 evsar \'C tıyat· 

lar üzerinden mu\•a!ık olanı tercih ırl!r11Icbl· 
lir. 

(~1) l:S832 

ıcrı. (:1639) 1~5 Koyun eti alınacak 
Kuru fasulya alınacak Hükllmct Sa. AL Ko. dan: 

Ardahıı.n Sn. Al . .Ko. dan: 1 - Beher kilosuna 1!16 kuruı fiyat tahmin 

S - Taliplerin teminat akçeleriyle tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evel Ko. na vermeleri. Postada gc,lkme. 

3 - Kunduralar bir Uıllbe ihale cdllcbllc
cetı ıılbl ıım ayn taliplere de verilebilecek· 
lerl miktar kadar da ihalesi yaı>ıtacaktır. 

12. 8. 941 perşembe ~ünü saat ll de yapı- edilen &4000 kilo keallmla koyun eU ihtiyacı 
lan kapalı zart usullyle eksiltmede olup ta. kapalı aart uıullYl• ekıılltıneya ltonuımuıtur. 

llP cıkmadı~ından 60 ton kuru laıuıye yeni· Ekslltme il. 9. 9U pe:aembo ırUnU 1aat 16,30 
den kapalı zartla. ckslltmcye konuımuıtur. d'l lzmlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ler kabul edilmez. 16084) 16038 

Kuru ot alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

4 - lhal1ıll 8. 9. 941 ;ıazartcsl stınü ıaat 
15 te yapılacaktır. Katı teminat 7!500 llro<tır. 

(6176) 16153 

Kuru ot alınacak 
Ardnhnn Sa. AL Ko. dan: 

Tahmin bedeli 14400 lira ilk teminatı ıoso 2 - Hepsinin tahmin edllen tutarı 80240 1 - 21. 8. 941 pertembe ırünü uat 15 te 
kaııalı zartla eksiltmede talip cıkmadıC'ından 
500 bin kilo kuru ot pazarlıkla alınacaktır. 

~ - Tahmin bedeli 15.000 lira. llk teminatı 
1125 liradır. 

lira. evsatı Kars, ArdA!lan blıtün ıarnlzonla • liradır. 

rıncıa mevcuttur. Şartname komutanlıkta ııö- 8 - Teminat muvakkatnı 2268 liradır. ı - :n. 8. 941 ıaat 10 da kapalJ zartla ya
pılan eksiltmede tallıı cıkmadığından MO bin 
kilo kuru ot pazarlıkla alınacaktır. 

rUleblllr. EksUtmcsl 4. 9. 00 pcrıembe ı:llnü Şartnamesi Ko. da ıörUlür. 
Mat ıı de yapılacaktır. 4 - Ekılltmcye lstlrAk edecekler kanuni 

Taliplerin tekllt mektuplarını ihale ıııa. vesikaları ve teminat teklif mektuplannı lha· 3 - Evsa: kolordunun bütün ııarnızonıarın· 
da mevcuttur. Şartnamesi Ko. da ırörUlUr. 

2 - Tahmin bedeli 16:200 llrn ilk teminatı 
215 liradır. E\'ııat kolordunun bütün ııarnlzon· 
larında mevcuttur. 

tındeıı blr aaat evcl Ko. na vermeleri. ıc aaııtlndcın bir aaat eve! Ko. na vermeleri. 
,(5640) 15606 (~) 115833 

Kuru fasulya alınacak Sığır eti alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: HUkümet Sa. Al. Ko. dan: 
Bir klloauna tııhınln edilen !!Yat 27 1cu • ı - lleher kilosuna 87 kuruı tlyat tahmin 

nııtan 288 ton kuru taıutye cuvallı olarak edilen 188000 kllo ayaktan 11tıretl kapalı zart 
kapalı sarı usullyle &atın a.hnaca,ktır. Muvak· usullyle ekılltmeye konulmuıtur. 
kat teminatı 5138 lira.dır. Evsat ve ıcraltı \C 2 - Eksiltme s. 9. 941 pazartesi ııUnU saat 
eartnamesl kolordunun tckmll ırarnlzonlann- 16 da lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaıı.ıacak· 
da mevcuttur ve teminat aynıdır. lhıılesl tır. Hepsinin tahmin edilen tutarı IHOGO lira· 
l e)'IQI 941. cuma l:'ünU ııaat 16 ela Karsta ko· dır. 

111117onumuzun buıunduau mahalde yapılacak· 3 - Teminatı muvakkateıl 8SOO liradır. 
tar. lateklllertn mczkO.r ıOn ve aıuıt 15 e ka· 4 - Şartnamesi Ko. do. ııOrUlllr. Eksiltme· 
Mr tek!U: mektuplatını koml.syonıı venneıc.rı. ye ıstırAk edecekler kanunı veşlkaları ve te· 

.(5642) 115GOS mlnat mektuplarını ihale saatinden bir ıaat 

l Kuru f asulya alınacak 
1 .\rdahan Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 12. s. 941 pcnıeınbe gllnil anat 9 da ya. 
Jll)&D ta.palı zart eksiltmesinde talip cıkma • 
dılmdan 130 ton kuru taııub·enln kapalı zart
la tkalltml'Ye konulmu~tur. 

2 - Tahmin bcdcll 79900 liradır. llk te • 
amau 2242 lira elli kuruatur. 

1 - Evsat kolordunun tekmil ııarnlzonla.· 

l'UMI& aörüleblllr. Eksiltme 4. 9. 941 peraembe 
sana Mat 9 da yapılacaktır. 

t - lltcklllerln tcklU mektuplarını thale 
•Unden bir ıaat evel ve yahut da bir ı:ün 
...ı sa. .AL Xo. na vermeler!. 

(5643) 

Sığır eti alınacak 
Van Sa. AL Ko. dan: 

l~ 

ı - 125 ton eıtır eti kapalı z.arna eksilt· 
m tl)'e ıconulmU1tur. 

2 - TıtJunln bedell Sl2l50 lira olup Uk ı.. 

aınatı 2344 liradır. 

ı - Evsaf ve ıartnamesı her ııUn Ko. da 
ıtlı1llllr. 

4 - Dıalesl 4. 9 941 ı:>enembe ııünll nat 
JO da Van Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ı - llteklllerln kanuna uyııun bir ıokllde 
tlldlf mektuplarını bir aaat eevl Ko. na ver· 
••lerl. (l'l6411) 15611 

Kuru ot alınacak 
lloldere Sa. AL Ko. dan: 

evci Ko. na vermeleri. 
ll5873 15834 

Sadeyağ alınacak 
Balıkesir sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kllosuna ns kuruı tıyat tah· 

mın edllen 50 ton 1adcyaıtı kapalı zarf uıu· 
Uyle ekılllmeye konuımuıtur. 

2 - t.:kıııtmeıı 10. 9. 941 caraamba ııunu 
&aat 16 da )'npılacaktır. 

8 - Muhammen ııedell Uzerlnden muvak· 
kat teminat miktarı 6623 liradır. Evsaf ve 
ıarttnamesını ııörmek tıttlyenler Ankara, la· 
tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. larında ve Blllıke· 

sır Sa. Al. Ko. da ıı:Orcblllrler. 
4 - Teminat ve tckllt mektuplarını ihale 

saatinden bir ıaııt evet Ko. na vermeleri. 
(590:?) l~ 

Sığır eti alrnacak 
HUkQmet Sa. Al. Ko. dan: 
l - llehcr kilosuna S3 kuruı tıyat tahmin 

edllcn 88800 kilo ke.llmla ıııtıretl kapalı zart 
usul1YI• eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltm• ıı. il. 1141 perıembe ııünü 1&• 

at 16,30 da lı.ınlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da rapı
ıacaktır. Hepsinin tahmin edilen tutarı 2930-t 

liradır. 

8 - Teminatı muvakkateal 2196 liradır. 
4 - Şartnamesi Ko. da ıoruıur. Ekılltmeye 

lıtırAk edecekler kanuni veılkalarlyle teminat 
teklif mektuplannı ihale ıııatlnden bir 1aat 

ı - 400 ton tel balyalı kuru ot Bahsayts eve! Ko. na vermeleri. 
tatuıonunda vaııorıda t sllm ıartlyle pazar• (11908> 1~63 

I* aureUyJe u.un alınacuktır. Evıııf ve ıart· 
.....ı btr stın Ko cin ııortııı.r. Teminat 8300 
llra oıup pazarlıtı 3. 9 941 ı:Unü s:ıat 16 dıı 
&araatacta komts}'on binasında > ııılacaktır. 

(5787) 1!5GS7 

Sığır eti alınacak 
Al. Ko. dan: 

da yazılı cins ve miktarla • 
m n bedel ve muvakkat te • 

7uılı sığır etleri kapalı zarf 
eksiltmeye konulmU§tur. 
tnamelerı her gUn Ankara, İs· 

tubul . "1l}lrliklerı ve Urfa Sa. Al. Ko. 
da sörülebihr. 

8 - ht klilerin muayyen saatten blr 
81.&t evellne kadar teklif mcktuplıırım ve 
teminat akçelerlni Urfa Sa. AL Ko. na 
Ytnntleri, 

Cwl aıtır eti miktarı 144000 kilo mu· 
Jlammen bedeli 3GOOO lira. Muvakkat tc
INııatı 2700 lira kapalı zartla ihale gUnll 
1. 8. 941 saat 9 da. 

Cini ıığır eti miktan 144000 kilo mu· 
hammeıı bedeli 313000 lira muvakkat te • 
ınioatı 2700 Ura kapalı zarfla ihale gUnU 
&. 9. 941 saat 10 da. 

Cinsi sıtır etı miktan 72000 kilo mu
hammen bed li 18000 lira muvakkat temi· 
natı 1850 lira kapalı zarrıa ihale gUnU 8. 
t. 941 saat 11 de. 

( IS740} 15725 

Sığır eti alınacak 
Hıfkomet Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bltıer k !osuna S.1 kuruş CJ:rat tahmin 

edUın #76000 kllo kesıımıı 11~ırct1 kapalı 
ıart u.uıı:vıe ekılltmcyc konuımustur. 

2 - .Eksiltme 11. 9. 941 peroembe ırCinU aa· 
a t 16,30 da l:ı:mtr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaııı· 
lacaktır. 

8 - Hepsinin tahmin c;Sllen tutan 19!18<10 
liradır. Temlnlltı muvakknteal l1042 liradır. 

4 - Sıırtn.ımcsl Ko da ııôrülUr. Eksiltmeye 
lltlrAk edcce~ter kanuni veslkalannı ve te· 
mınat ve tekllr m ktuı>lnrını lhnle saatinden 
bl: ıaat e\'cl Ko na vcrmelcrı. 

(5..<ı:\7) 15518 

Sığır eti al ınacak 
HQkQmct 8a. Al. Ko dan: 
ı - Beher kılosunıı s:ı kuruı tlyat tahmin 

adilen 88800 kilo kcs.ımıı sıcıretl kapalı zart 
\ISUllylc ek.slltme~e keıoulmuıtur. 

2 - Eksiltme lL 9 941 pereembe ı:UnU sa· 
at 16 da lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıln· 
caktır. 

Kuru ot alınacak 
HUkUmet Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Deher ıı:ııa1una 7 kuruı tlyat tahmin 

edilen ıı<WOOO Jdlo kuru ot ihtiyacı kapalı 
zarfla ekıııtmcye konuımuıtur. 

2 - Elulltme 12. il. 941 cuma ıı:ünU eaat 
ıa da b.mlr Lv. A. sa. AL Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan 80080 
ııradır. 

4 - Teminatı muvakkatnt 5254 Uradır. 
cı - fJartnameıl Ko. da ıörülür. Ekılltın•· 

ye ıstırAk edecekler kanunı vealkalan teminat 
tekllt mektuplannı !hala .aatırıden blr saat 
evet Ko. na vermeleri. 

(:5911U 

Buğday öğüttürülecek 
İskenderun Sa. Al. K o. dan : 
ı- Buğday iskenderun'da clhetl uke· 

rtyeden verilmek üzere ~ ton butday 
kırdtnlarak un yaptırılacaktır. 

2- BllQmum vergiler ve rUsum İlken· 
derun'dan fabrikalara ve tabrikalard&n İl· 
kenderun'a kadar nakliye Ucretleri mU • 
teahhide Alt olmak ıartlyle beher kilo 
buğday kırdırma Ucretlnin muhammen be· 
deli 6 kuru~ olup muvakkat teminatı 2250 
liradır. 

3- Pazarlık kapalı zarf usulU ile 8. 9 . 
941 saat 10 da tekenderun Sa. .Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

4- Kanuni vesaik ve teminat mektup
larını havı teklif mektuplannı ihale tarİ· 
•inin muayyen vaktinden bir .aat evel Ko. 
na vermeleri. (5947) 11S893 

Sığır eti alınacak 
Muğla SL Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher kilosu 21 kuruı

tan 346500 kilo sığıretl kapalı zarf uau
Uyle aaun alınacaktır. 

2 - Muhammen bedell 935M lira ve 
muvakkat teminat 6928 Uradır. Şartname
si Ko. da görU!Ur. 

3 - İhalesi 17. 9. 941 CBJ'famba sUnU 
sant 15 te Muglada komisyonumuzun bu· 
lunduğu mahalde yapılacaktır. İlteklil erto 
aynı gUndo saat 15 kadar tekllt mektup
larını Ko. na vermeleri. 

(5907) 15916 

Kunı ot alınacak 
Söke Sa. Al. K o. dan ı 

4 - Pazarlı~ı ıo. O. lln canamba ııUnQ la· 

at 15 te Ko. da yapılacaktır. 3 - l'azarhtı 11. 9. 041 ııı.at 9 da Ko. da 
il - Jateklllcrln belli ıı;ün ve aaatte 

nat akçclerlylc Ko. na müracaatları. 
temi· yapılacaktır. 

(61211) 16072 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sa.. Al. Ko. dan: 
ı - 20. 8. 9.U canamba ıaat 11 de yapı

lan kapalı zartla eksiltmede talip çıkmadıC:ın· 
<in 52 bin kllo bulı:ur yeniden kapalı zartla 
ckslllml'ye konuımuatur 

2 - Tahmin bedeli 15000 lira. llk teminat 
1170 llrn. 

S - Evsaf korun bütün ırarnlzonlarındn 
mevcuttur. Şartnamesi Ko. da .ı:örtllür. 

4 - btckJUertn belll ı:Un ve eantte temi· 
nat nkcclerlyle ıo:o. nll milracıı.aUan. 

(6177) 16154 

Kundura alınacak 
Dalıkcslr Sn Al. Ko. dan: 
ı - Bchcr cıtııne ıo llrn ıı:rııt tahmin e. 

ırnen 10.000 er .kundurası kapalı zart usuJly. 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ek~lltmcsı 22 O. 941 pazart«I ıı:UnQ 

saat 16 da Dalıkcslr Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - Muhammen tutıı.n Uzertnden muvak· 
kat teminat tutarı 6250 liradır. 4 - Eksiltme 12. il. 941 cuma •aııt ll de 

Ko. da yapılacaktır. 4 - E\sat ve aartname.$lnl görmek lali· 
kıınu- yenler Ankarn, fstanbul Lv. AmlrUklerl Sa. 
ihale· Al. Xo. ıarında ve Dnlıkcılr Sn. Al. Ko. da 

ı:örülcblllr. 

5 - Jstcklllertn tek •. r mektuplarını 
nun emrcttlCI tcmınatıarlyJc birlikte 
den bir &ant e~eı Ko. na vermeleri. 

(6126) 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir sa. Al. Ko. dnn: 

16078 

1 - l:lcher kllosuna 6 kuruı 50 untlm ti· 
:vat tahmin edilen 2000 ton kuru ot pazarlık· 
la münakosaya konmuı \'C toptan vermece ta· 
llp zuhur etmedlJ!'lndcn aynı C\'lat ve 6eralt 
dnlrcslndo 250, 150, 100, 50 ıcr ton olarak sa
tın alınacaktır. 

2 - Jhalc ırünU olan 4. O. 941 pcrıcmbc ırU· 
nü Hat 111,80 da satın alınacaktır. 

8 - Iatcklllcrln me:ı:kQr ıründcn itibaren 
Balıkesir Sa. Al, Ko. na mUra.cııatıarı. 

l6180) 16077 

Sığır et i alınacak 
Tophane Fındıklı Sa .. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kllosuna 3!'.l kuru& ttyat tahmin 

edilen 138 ton ıığırctl 4. 9. 941 perıembc ırU· 
nü sııat 16 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Sartnnmcıı her gün Ko. dn ııörüJUr. Muham· 
men bedeli 03820 lira olup kati temlnnt 78811 
liradır. l&teklllcrln belli ırUn ve &aatte Fın· 
dıklı Sa. Al. Ko. na ııcımelerl. 

(6133) 16078 

5 - Taliplerin muvnkkat temlnatlarlylc 
birlikte tekile mt'ktuplarını ihale ıaııtınden 

bir ıaat c:,·cı Ko. na vermeler!. 
(6178) 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

16155 

l - IIaıankale teslimi kilosu 3 kuruı 
snntımdı:-n 5-10 bin kllo kuru otun ::?5, S. 9~1 

de kapalı zartla münakasnsında lstekll cık· 

madıaındnn bir ay zarfında pazarlıkla alına
caktır. 

2 - Son pazarlık 26. il o.ıı cuma ııünü &a· 

at 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Bir ny zıırlında her ne zaman olurı;a ol· 
su:ı lstckll cıknrsa lhnleııl yaı.ıılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 16900 lira ve llk 
teminatı 1418 liradır. 

4 - Kuru ota alt cV1af ve ıartnnmc Ko. 
da ııtırUIUr. btcklllcrln bir ay zarfında iste
dikleri zamanda teminat makbuzlarlyle Ko. 
na muracııntıarı. (Cil 79). 16Hı6 

Buğday kırdırılacak 
Kara Sıı. ı\I. Ko. dan: 
ı - 3600 ton buCd:ıyın kapalı zarfla ~ü • 

nllndc talip cıkmıımasından pazarlığa dcıkUI· 

Kunı ot alınacak mUıtür. Bir kilosuna tahmin edilen kırma 
Ardahan 5a. Al. Ko. d:ın: ücreti 3 kurua 75 aanUnııtcn ilk p:ıurlıCı 
ı - 21. 8. 041 perıl'mbe günü eaat ll de S. 9. 041 cnrtnmbn .ı:UnU &ant on beııtcdtr. 

kapalı zartla eksiltmede talip cıkmadıC'tn· E\•saf ve ıartıarı Ko. dn bütUn garnizonlar
dan SOO bin kilo kuru ot pazarlıkla alınacak· da mevcuttur. Muvakkat teminatı 8000 lira· 
tır. dır. lateklllcrtn me:ı:kQr gUn ve ıaııtte Kanı· 

2 - Tahmin bedııll 15.000 Jlra ilk teminat ta Ko. da bulunduau mahalle .ı:elmelcrı. 
11211 liradır. Evaat korun hQtun ııarnlzonla· · (IJ°216) 161117 
rında mevcuttur. Şartnamesi Ko, da ıı:örQlür. 

3 - Pazarlıtı ıo. 9. 041 caraamba ııünü aa
at 14 de Ko. da :rapılncaktır. 

4 - lstcklllerln belli gün ve saatte temi· 
nat akcelcr!Ylo Ko. n11 müracaatları. 

(6136) 16081 

Kuru ot alınacak 
Ardahnn Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 22. s. 941 saat 15 te kapalı zartla ya,. 

pılan ekılltmcde talip ctkmadığından 500 bin 

Kuru ot alınacak 
Midyat Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen tıehcr kllosu 7,S kuruıtan 

~21 ton kuru ot kapalı zarf uııull:rle satın a· 
lınıı.caktır. 

2 - Muhammen bedeli 16575 lira muvnk· 
kat teminatı 1213 11.rn 13 kuruıtur. 

3 - lhalesl 15. 9. 941 pazartesi ı:Unll saat 
11 de Midyat komisyonumuzun bulunduau 
mahalde ynpılacaktır. btcltlllerın mezkQr 

kilo kuru ot pazarlıkla alınacaktır. Tahmin .ı:ün ve saatten btr Hat eve! teltllf mektup· 
bcdell 111 bin liradır. llk tcmlJlatı 1125 lira- !arını Ko. na venııelcrl. (6222J 161119 
dır. 

2 - Evııııt kolordunun bUtiln ııarnlzonla· 

rında mevcuttur. 
a - Pazarlıtı ıı. 9. 941 aaat ıo da yapı

lacaktır. 

4 - :lateklllerln belll ıün ve saatte temi· 
nat akçelerlyle Ko. na müracaatları. 

(6172) 16101 

Saman alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazrlıkln 150 ton saman alınacaktır. 

Samanın döküm halinde beher kilosunun mu· 
haınmen bedeli 8 kuruı tutarı 4500 liradır. 
Samanın balya halinde beher klloıu 8 lra· 
ruı 75 aantım tutarı 6625 liradır. Tell ciheti 
ukerlyeden verilmek aarUyJ.e beher kUosu 8 
kuruı 40 aantlm tutan 5100 liradır. 

2 - Ev.af ve hu1Uıl tartları Topkapı Mal· 
tepesi Sa. Al. Ko. da aörUlchUlr. 

3 - 1halcsl 5. 9. 941 cuma ııünU ıaat 10 da 
Ko. da yııpılaca.ktır. IatckUlcrln knU teminat· 
larlyle blrlll<to Ko. ıuı müracaatıarL 

(6094) 16144 

F ot in alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Çitti 925 kuruıtan 6670 cıtt roun pa

zarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Pazarlıaı 5. 9. 941 cuma ~unu ıaat ıı 
de Erzurum sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 61698 lira ve kati 
teminat 8670 liradır. 

4 - FoUnlcre alt evıaı ve tartname Ko. 
da ıııırillür. lstcklllerln teminat makbuzla· 
rlyle mUracanUarı. (6178) 16UIO 

Kundura alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

Sadeyağı alınacak 
Yalo\•a Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kimyevi evsııtn tll.bl 18 ton aade:ratın 

beher kilosu 166 kuruı 98 1antlmden pahalı 

adrUtmüıtUr. 

2 - Yeniden pazarlılh 4. 9. 041 ıaat 15 te 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 2295 liradır. 

lstcklllerln belli ııün ve ıaatte temlnaU&rlY· 
le birlikte Yalova Tan otelinde bulunan Ko. 
na müracaaUarL (62"..5) 16160 

Sadeyağı alınacak 
Sıvas Su. Al. Ko. dan: 
ı - DCher kilosuna 160 kuruı fiyat tah· 

m1n edilen 20.000 kllo ıadeyaıt kapalı zartlıı. 
eksiltmeye konulmuatur. 

:ı - Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi rünü ... 
at 16 da Sl\'Hla komlayorıun bulundutu ma· 
halde yapılacaktır. 

8 - HeP1lnln muhammen bedeli 32000 11· 
radır ve muvakkat teminat 2400 liradır. 

4 - Şartnamesi her ııün Ankara, latanbul 
Lv. &.mirlikleri ve Sıvu Sa. AL Ko. da &llril· 
lcblllr. 

5 - tstcklllcı1n tekllt mektuplarını kanu· 
nu·ı tartfatı dalreelnde hazırlıyarak mezkO.r 
ihale saatinden bir ıaat evellne kadar Xo. na 
vermeleri. (62Z7) 16162 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - Klloau 'il kuru3tan alınacak olan 

8029300 kilo kuru otun 2Z.8.041 ırünü kapalı 
zart usul!Yle yapılan münakıısaıında istekli 
cıkmadıCından blr ay zarfında pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

3 - Hcpılnln tahmin edilen tutan :.?9304 
liradır. 

4 - Teminatı muvakkJJtcsl 219S liradır. 

1 - 496530 kilo kuru o t satın alınıcalc
tır. 

l - Beher cıru 925 kuruıtıın 10.000 ctrt 
kundura pazarlıkla ı:ıtın alınacaktır. 

2 - son pa:r:arlıtı 27. o, 041 cumartesi ırll· 

nll aaat 10 da Erzurwn Sa. Al. Ko. da )'apıla· 
caktır. Du bir ay !cinde her zaman mllraca. 
at edilirse lhalC31 yapılacaktır. 

Sartnamesı Ko ela ı:örOIUr Eksiltmeye ıatırAk 
edecekler kanuni ves.ka arlyle teminat tek· 
llt mektuplarını ihale natlnden ııır saat evci 
Ko. na vermeleri. (:l.S:l.'H 1:5819 

Sığır eti alınacak 
HilkUmet Sa. Al Ko d.ıo: 

ı - &!her kllosuna S3 kuruı tlyat tahmin 
tdllt-n 88300 kilo kesllmlı .ıtıretı kapalı zart 
uıullyle ekılltme:re konulmuıtur. 

2 - Eksiltmeye 11.. O. 941 pel'lcmbe ırtınQ 

uat 16 da !zınlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

8 - Ucı;ıslnln tahmin edilen tutan 29304 
llradır. 

4 - Teminatı muvakkateııl 21.llS liradır. 
Sartnameıt Ko. da ıı;OrQlllr. Ekıılltmc:rc ıstırlk 

edeceklerin kanuni vcslkalıırlyle teminat ve 
teklif mektuplarını !hala eaatlndcn bir Hat 
evtl Xo. m vermeleri. 

(5859) l:ı820 

2 - Evaaf ve ıarlnamesi Sölce'de Sa. Al. 
Ko. da İstanbul, Ankara ve İzmir L v. a
mirliklerinde her zaman &örülür. 

3 - Eksiltme 19. 9. 941 cuma &{inil 11· 

at 11 de Sök ede Sa. Al. K o. da yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 32274 lira 45 
kuruıtur. Muvakkat t eminat 2420 lira 58 

kuruıtur. 

S - Taliplerin teminat alc~eleriyle ıart 

namede yazılı vesaiki havi teklif mektup

larım 19. 9. 9'1 cuma &iinü en ıe' ıaat 

10 kadar Söke Sa. A l. Ko. na makbuz mu

kabilinde vermeler i bu saatten ıonra ve

rilen veyahut ıönderilen mektuplar k abul 
edilmez. (11076) l llOSS 

2 - Pazarlıltı :s. o. 94i cumıı ııünü saat 10 
&ı Erzurum Sa. Al. ICo. da rapılacaktır. 

8 - Muhammen bedeli 92500 Ura ve katı 
teminat 117!!0 liradır. 

4 - Kunduralar Dcykoz kalıbı ıekllnde o· 
lacaktır. ııooo a.ıııtı olmamak üzere ayn ayrı 
ta.Jlplcre de ihale edilir. 

5 - FoUnlere alt ev&at ve tartname Ko. 
da ıı:l!rü!Ur. lıteklllertn teminat makbuzlaı1Y· 
le Ko. na milracaatları. (6174) 16151 

F otin yaptırılacak 
Erzurum Sa. AL Ko. dan: 
l - Dcher ctttl 925 kuruıtan 10.000 cttt 

toUn pazarlıkla yaptırılacal!;tır. 
:ı - Pa.zarlıtı 15. 9. 941 cuma ıı:ünQ ıaat 

10.30 ela Erzurum Sa. AL Xo. da. yapılacak· 

8 - Kuru otun muhammen betlcl1 l2Ull2 
lira ilk teminat 7310 llrııdır. 

4 - ::uru ota e\'saf ve ıartname Ko. da 
ııörU!Ur. tstckllJcrln bir ay zarımda lıtadlk • 
lerl zamanda teminat makbuzlarlYle Ko. na 
milracaatıarı . (6280) 16163 

Et ve yağ alınacak 
Polatlı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aııııtıda )'azılı Qc kalem yiyecek mad· 

desi kıı.pıı!ı znrt usullyle 5. 9. 041 cuma ııünü 
saat on bcıte Polatlıda Sa. Al. Ko. da eksilt• 
meler! yapılacaıtından tekile mektuplftrını 

ihale aaatlnden bir eaııt eevı Ko. na verme· 
!eri. Evsat ve ıartnamesl Ko. da ııörülür. 

Cinsi Miktan Tutarı Teminat 
Kilo Lira Lira 

tır. Sıtıretl 62000 21700 325~ 
s - Fotlnler Beykoz kalıbı eekllnde ola· Koyunetl 32000 12800 1920 

4 - :ıooo Nllltı olmamak llzere ayn ~ 
caktır. Sadeyağı lfOOO 22000 3380 

{8228} 16161 

rr Küçük Tasarruf Hesaplatt 

adcı 2000 liralık 

1000 .. 
2 .. 7~0 

4 ~110 

1941 İkramiye Planı 
2000.- lira 

3000.- llaı 

1~110.- Urı 

ıooo.- lira 

8 adeı 250 liralık - 2000.- lira 

35 • 100 • 5500.- lira 

80 • 50 • 4000.- lira 

300 • 20 • 6000.- lira 

Kesldelcr: 4 Şubat. 2 Mayıs, ı Ağustos. 8 tklnclteırtn tarthlertnde yapüır 

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

OKULLAR 

Talebe kayd ı 

Erkek meslek öğ retme 

okuluna ta lebe a llnac 
Yüksek M!.hendts Mektebi tıldürlUCünden: 

1041 • 1942 ders aeneal talebe kayıt mua
meh>.sl l eylülden itibaren 80 eyJUle kadar sa· 
bahlnrı yapılacaktır. 

F.rkek l\tealelc: O~ratmen Okulu MCldürl 
!tünden: 

llölge unnt okullarınıtan 1936-1037 (ti 

hll> ders yılından ıonra mezun olanlar n 
ıındıı, yapılıı.cak bir mUaabaka imtihanı n 
tlccstnde okulumuzun teıvüeclllk, demirdi 

Fazla tatıl!At ıcın mektep ldnrcslne mürn· 
caııt .ıdllmcsı. (7502~U33> 10001 

Talebe alınacak elektrlkclllk ve marıınııozluk ıubclerlne 
Hnrp Okulu Komutanlı~ından 
1 _ Aınıtıdn yazılı ıartıarı hala okur· rasız yatılı ve neharl tnlebe alınacaktır. 

ınr harp okuluna alınaooktır. tlhıınl ra gıreceıderın a.ıkcrllkle nl~kası b 
A) Ankara'da bulunanlıır doğrudan doğ· lunmamaıı ıarttır. 

ruya Harp okulunıı, Ankara haricinde bu· tstcklllcrln 20 eylul 1941 cumartesi eUn 
lunn.nlar bulundukları yerin askerlik 11u· ne kadar okul idaresine müracaaUan. 
besine müracaat edeceklerdir. tG210) 16178 

B ı Kayıt vcı kabul munmclcıl 1·9·1041 
den itibaren 20 • B. Tcırln • 190 tarihine 
kadar devam edecektir. Bu tarihten son • 
rakt müracaatlar kabul edilmlyecektlr. 

Elektrik levazımı alınacak 
Ankara Bi.ılgc Sanat Okulu lılUdilrlQIU 

den: 2 - Glriıı şıırU !\l'l : 
A) TUrk ırkından olmak, Okulumuzun yenldl'n yapılacak atelyeJ 

imtihanı ıcın ıuzumıu görülen 2853 Ura e:s kur111 t 
tnrındakl otuz &ckl:ı: kalem eloktrlk; leva 

B) Lise bitirme ve olgunluk 
verml;, olmak, 

C) Tam tceekkllllU heyeti ııhlyeel olan 
askeri haetaneden (Harp okuluna ırlrer ı 

acık cksllLmeye konulmuatur. Tallplerln u 
namc>"I ııllrmek tlı:cre her ıı\ln okul mUdurı 
tüne ve ckrılltmeye ıııreceklcrln ilk temin kararlı slbat raporu ıılmak. 

D) 18 - 23 yll§ında olmak 
girmtıı olanlar alınmaz.) 

(24 yaeına larlyle kanunun icap ettlrdll::I belı;:elerle b 
ilkte ihale ııunU olan 17. D.1941 cartam 
~ünü ııaat 15 te Ankara mektepler muhaseb E ı Diter ııartınr askerlik ıubelerfnden 

ve Harp okulundan öğrenileb!llr. cllljinde top!nnncak olan alım ıatım 

16039 )'onuna m\lrncaallan. (6209) (6055) 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Geyve Sntın Alma Komisyonu R osllf:lnden: 
ı - Gcyyecıc 300 yataklı hastanenin ihtiyacı olan aınllıd:ı C".!ruıl, miktarı, muhnmm 

bedelleriyle tcmlJlat akı;clerı yazılı YIQTll bir kalem erzak keslltmc ıuretlyle mühay 
olunacaktır. 

Muhammen bedeli Miktarı Teminatı muvakkate Cinai 
Lira kilo Lira Kr. 
280 3500 21 00 Patlıcan 
70 1000 5 25 Domates 

720 6000 M 00 Patates 
S~ 20 2 :15 Tereyağ 

240 8000 18 00 Kuru soğan 
1350 5400 loı oo sut 
2160 7200 162 00 Yoı'tUrt 
49i0 7100 872 00 KoyuııeU 

4500 10000 837 50 Sığıretı 
240 400 ıs 00 Pirinç unu 
140 200 10 50 Nlıaııta 

2100 3000 157 60 Sabun 
90 300 6 75 Kırmızı biber 

22:>0 100000 188 75 Meıe odunu 
2188 125000 184 10 GUrgl'n odunu 
4960 8000 871 25 s. yağ 

450 1500 33 75 Cazyağı 
250 500 18 75 Zeytin taııcsi 
2fi0 500 18 75 Salça 
160 800 12 00 Soda 

19:>0 130000 adet 195 00 F.kmck 
2 - Eksiltme 15. 9. 941 pazartesi ııünU saat 111 te Ceyvcde mukim ıatın alma 

yonunda :>'llPllacaktır. (Mevki hastanesi levazım d'llrtllnde). 
3 - Şartnameyi ıı!irmek ve daha tazıa malQmat almak ıstıycnler her ı:an mevki h 

tane baıheklmllğlne müracaat etmeleri. (6200>, 16189 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Polııtlı Sıı. Al. Ko. dan: 
1 - Ataltıda adları yazılı yiyecek maddeleri acık eksiltme ııo ı:ıtın alın\~aktır. Ih•• 

leııl 4. 9. 041 .ı:ünU saat 10 da Polatlı Sa. Al. Ko. ı1a yapılacaktır. Ş;ırtnam ıı Kn d'\ ıısrtı• 

ıur. (623:?) ısı64 

Cinsi Tab. Fi. Tah. Bed. Katı T. Miktan 

K. Fuulye 
Zeytin 
B. Peynir 
Tuz 
H. Tuzu 
Meııe ktsmUrU 
Pirinç 
Odun 
Çay 
Sirke 
Reçel 
Silindir yafl 
Muot 

Kr. Lira Kr. Lira Kr. Kilo 
20 4000 - 800 - 20000 
fO 2000 - 800 - 5000 

"68 2040 - 806 - 9000 
5,75 617 50 82 62 9000 
1 210 - sı 50 sooo 
' 20000 

40 4000 - 600 - 10010 
2 2220 - 833 110000 

600 900 - 135 - 150 
111 75 - 11 25 MO 
60 250 - 37 50 500 
7~ 1350 - 202 60 1800 
JJ5 8~ - 107 25 6500 
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ASKERi FABRİKALAR ~ - Yapılaoa1ı: 111.n ~U bedeU 16428 Hra maunu olacak ve elektr1lı: t.Ieıinde iri 1bta-
aı kuruıtur. aa.1111 bulunacaktır. VİLAYETLER 

2000 - 2600 tüp oksijen alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 

Muhtelif ebatta ceman 195.500 
adet civata ve ıomun alınacak 
Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin ecıuen bedeli (12620> lira olan :vu· 

karıda :vazıh cıvata ve ıomunlar aakcrl tab· 
rikalar umum mUdUrlUtU merkez satın alma 
komllyonunca llS, 9. 941 pazartesi ıtünll 1&at 
15 tc pazarlıkla ihale edJlecckUr. Sartname 
paraısıZdJr. KaU teminat (1893) liradır. 

a - Muvakkat teminat: 1282 lira 16 kurut- s - Bu vaa.rı haa oJu,p talip olaıılu' bQo 

150 ev yaptmlacak hır. tundutu mcmur.lyeUere alt veaıka ıunıu mu· 
Erzurum Dotu Kooııeraun taratından: 4 - Bu tıe aJt evrak ıunlardır: saddakalar.lyle diploma aurcU musaddakalı 

Uıtunç takımı alınacak 
Devlet Omt'.,,-ol.lan Sa. Al. Ko. dan: 
MUUınmen bedeli (23100> >1rmt uc blıl 

>'l1z lira otan aoo adet lcUcUk uatunc takımı 
20.10. 941 pazartsl ıtünü aaat (15) tc kaPllll 
art u.uU:Yı. Ankara'da idare blnıuıncı.:ı satın 
al'ınacakur. 

Tahmin edilen bedeli (7670) lira olan 
2000 - 2600 tup oksijen Askeri Fabrikalar 

umum müdiı:rluğil merkez aatın alma ko • 

misyonunca 5.9. 941 cuma gilnil saat 14. 30 

da pazarlıkla ihale edilecektir, Şartname 
(6022) 16168 

Muhtelif malzeme alınacak 

ı - l>otu lnıant kooperaU.rt taratuıdaıı A> Keıtrname ve ııı.ııeı tıyat. ve istida ııe Karı vUAyctl makamına müra • 
En: 'd B) Ocak srafltl ve meııatct vasatiye cet- cııat -"emelcrl llAn olunur. urum a muhtelit Upte (l!iO) adet ev )'ap. "°"' 
tırılacaktır. ven. (7697-6211) 

2 - YaptınlAcak e\•lertn keııt bedeli C> Ek.llltme ıartnameaı. mukavele proJul. 
(1063624) lira (80) kuruı olup kapalı zarı: U• D> Huıuıı ıartname. 
ıllb'le ckalltme:;e konuımuıtur, F> Jlayındırlık lılerı ııenel ıartnameııl. 

8 - Eksiltme 10• 9• 941 cartamba sQnll sa- G) Şose ve köprüler fenni ıartnameaı. 

161?9 

POLiS 

Bu SN s1nMk lltb"enlertn C173'l,l50) bfJı 

nısı y(lı otu• iki lira eW kW"Ullıık muvakkat 
temtna.t ıı. lc&nunun tayin el.Ut! ves1kalnrı 
\"e teklınertn1 aynı sun aaat (14) e kadar 
kom!lyon relllltıne vermeleri ııınmdır. 

parasızdır. • 

Kati teminat (ll5.SO) liradır. 
(6020) 16050 

ıı - nu vcııılk taUI aUnlert hartc olarak at 16 ela Erzurum belediye dairesinde topıa. 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: nacak koopcraur idare heyeU huzurunda icra her aon encümen kaleminde ve nafıa dalre-
Malzemenln cins ve miktarı: 23 kalem cdllccektır. ılnde ır1irUlcblllr. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Emniyet Miı:dürlüğünden ı 

Şa.rtna:neler paruız olualt Ankarada maı
za:ne daireıılnden. Haydarp:ı&ada te&cllUm ve 

10 bin adet havlu ve 16600 adet 
mendil alınacak 

takım çellklerlyle yaylık çelik tel, ihale· 4 _ Bu lae alt evraklar ıunlardır: 6 - Eksiltmeye sırebllmek ıcın teminat 
nin gtln ve saat!: 16. O. 941 anlı 14, mu- Binanın PlAnları., mahal llateaı. ölca ta.rrı, akcelcrlnln yatırıımuı. ihaleden uc ııun eveı 
hammcn bedeli: 62.000 llrıı, l<atl teminat: ıısıeııı. fenni ı:ırtnnmeaı. vahidi fiyat llstesı, vlltı:;et makamına mUrat'aaua alınacak ehli· 
8790 lira, ıartnnrne bedeli: 8411 kuruş. hültuıaı ke~ırıerı. b:ı;yındırlık l•lerl ırenel tart- :vet ve1lkul:;le ticaret oduı vcalkuının ibraz 

Keçiören karakolu binasınm polise ait 
kısmının divar ve çatı aksamı açık eksilt
me ile tamir ettirilecektir. Keılf bedeli 
(697) lira 50 .kuruı olup ilk teminatı 52 li-

ıevk Mnlttnden 4dıtllacaktır. 
(8189) 

Balast münakasası 

16148 

As, Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Talunln edilen bcdell (ll.1!50) Ura olan :vu

kanda :vazıh havlu ve mendiller Aıkert Fab
rikalar umum mtldUrlUtU merkez satın alma 
kom!Jıronunea 6. 9, 941 cuma aünU aaat 16 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Sartname pa
raııızdır. KaU teminat (1672> lira <ıı<>> kuruı-

:Malzemenin cins ve miktarı: 10 ton be· namesi, ckııııtme ıartnamcaı ve mukavele pro- edllmeıl ve ihale kanununu 33 Uncu maddesi 
zir yağı, ihalenin gUn ve saati: 16. 9. 941 Jestdlr. mucibince tekllC mektuplarının zamanında ve- ra 31 kuruştur. 
ealı U,SO, muhammen bedeli: 18.000 lira, ıı _ Tallpler :;ukanda :Yazılı evrakUın mu- rtlmeııl ıarttır. 16117 Eksiltme ıünü 13. 9. 941 pnil saat 10 da. 
kati teminat: 2700 Ura. • teıekkJI dosyalan (25) ııro mukabilinde Er. 
Mıılzemcnln cine ve miktarı: liOOO çı!t 1 zurum dotu lnlllnl kooperaUtınden tedarik 

erat fotınl, ihıılcnln glln ve san ti: l(l, 9. 941 edebllcceklcrt s:tbl UcUncU umumi mQtettıı· 
ıalı 15, muhammen bedeli: 46~0 lira, ka- ilk natıa mOsavtrııtı odasında da tetkik ede
U teminat: 6971) lira, gartnnme bedeli: 233 bilirler. 

Talebe kaydı 
Fenni ıartnamesi emniyet müdürlüğü he· 

sap muamelat memurluğunda ıörülebilir. 

İsteklilerin kanuni belieleriylc birlikte 
göıterilen gün ve saatte emniyet ml!dUrlU
ğıhıde toplanacak komisyona gelmeleri. 

:Oevlet Pemll'YOllan a. bletme MUdUrlQ • 
tuM9n: 

Muhammen bedel, bulundutu :;er, miktar 
ve muvakkat t«nlnatı yazılı balaat kapalı 
zarr uaullyte ekalltmıye konulmuıtur. lhalell 
Balıketlrde ıs. 9. 941 pereenıbe i!OnU saat 16 
da lıletme blnuında komtsYonumuzca yapıla• 
eaktır. Iattklllel" 2490 aayılı kanunun tayta 
ettttl v•lkalarla ihale •UnU mu&)')'en şaat.
ten bir saat eve! komlıyonumuza mQnıcaat • 
lan lll'l!Tldır. Bu la• alt eartname ve muk&• 
vele ProJılert komla:;onumuzdan a~mablllr. 

tur. (6116) 16067 

Münakasa tehiri 
Aa. Fab. saun Alma Ko. dan: 

kuruı. 6 - Taliplerin münakasaya ı:tırAk edebU-
Malzcmenln cins ve miktarı: 5 kıılem melerı tcln aıatıdakl earUan haiz olmalan 

Ul:ıımdır. 

İstanbul Mnarlt l\IUdllrlUR'Unden: 

(6075) 1605& 

1-9-941 pazartesi günil ihale edilmek U -

sere 21-.23 ve 25 - afutos -941 tarihlerinde 
ne~redllen ml!tcahhit nam ve hesabına 2 

ton reçel illnı hUkilmsilzdilr. (16180) 

tel, ihalenin gUn ve ııııatl: 16. O. 941 salı 

lfl,SO, muhammen bedeli MO:!O lira, kııtl 
teminat: 7005 lira, ııartname bedeli: 271 
kuruı. 
Yukarıda yazılı mnlzeme hlzalnrındn 

göeterilcn gün ve ımııtlerde Askeri Fabri
kalar umum mUdUr!UğU merkez. satın alma 
komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 
.Muhammen bedelleriyle katı teminatları 
ve ııırtnnme paraları hizalarında gösterll-

(4~58> llrn (74) kuruıluk muvakkat te. 
mlnntı Erzurum Lıcledlye vezrıcslne )-atırdı~ı
na dair makbuz ve yahut kanunen muteber 
banka mektubu llıraı etmcıl, 941 yılında ti• 
caret odasında kayıtlı oldu,Runa dair \'e&lka 
ibraz etmesi, lnıaat yn ptıtına dair vesika ile 
kooperatif lı1arc heyotln• müracaat ederek 
mUnakaa:ıyn ıotırtık edobllmok tein vesika al-

l - Bu ıene rt-$ml ve hususi ilk okullar 15 
eyJQJ 1941 de talebe kayıt ve kabultıne ve 
29 eylUI 19U de tedrisata baıJu•acnKlardır. 

2 - !kmll imtihanları 22, 23, 24 eylUI 941 
tarihlerinde ;yapılacaktır. 

8 - Du ıene ilk okullara 1934 doğumlu 

CO<'Uklar alınacaktır. 

AIG.kadarlnrın vaktinde 
etmeleri rJca olunur. 

(74711/6034) 

okullara mUracaııt 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif inıaat 

Bulunduıtu :;er: Balıl<eııtr • KUtah:;a, kllo
metr•I 97-911, miktarı 8000 M3, bir ?.13 mu -
hammen bedel 180 kuru., muvak1<nt teminat 
1080 lira. 

11512, 

13.400 tire çorap ve 3.600 çift 
yün çorap alınacak 

Aa. Fab, Satın Al. Ko. dan: 
Tahinln edilen bedeli (6670) ura olan Yll· 

karıda ;yazılı 13.400 cilt Ure corap lle 8600 
cilt )'tin corap askeri tabrikalar umum mu· 
d-.rJUtll merkez ıatın alma komla:;onunca 
a. 9. 941 pa.urteat sunu aaat ~.30 da puar
llkla ihale edilecektir. Sartnameııl par,sızdır. 

Kau tcmlnat (1000) lira (W) kuru,tur. Heye
u umuml:;cıılni birden vermek mUmkUn olmn· 
dıtı takdirde ayn ayrı da lhnle edlleblllr. 

(6111S) 16141S 

4 adet aliminyum tank alınacak 
.As. Fab. Sntın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli ( 4200 J Ura olan 

yukarıda. yazılı ' adet aleminyum t.o.nk As· 
kerı Fabrikalar umum mUdUr!UğU merkez 
aatın alma. komisyonunca 17. 9. 9'1 çar
ıamba gllnU eant 14,30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şıırtnnme paraaızdır. Katı 
teminat (630) Jlradır. 

(6117) 16146 

2000 adet bükme İspit alınacak 
Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bcdell (6:100) Ura olan 

)'Ukarıda yazılı 2000 adet bükme ispit .As
keri Fabrikalar umum müdür!Uğil merkez. 
&:ıtın alma komisyonunca 9. O. 9'1 aalı gll· 
tıU saat 14 de paznrlıkln ihale edilecektir. 
Sartname parasızdır. Katı teminat (975) 
liraclır. (6118) 16147 

60 ton demir cevheri alınacak 
Alı, Fab. SaUn Alma Ko. dnn: 

Tahmln ~ııen bedeli (1500) lira olan 60 
ton demlr cevher! askeri fabrl.kalar umum 
mıldUrlUl!Q merkez sıı.Un alma komisyonun
ca llS. tı. 941 pazartcal ııUnQ ıaat 16 da pazar
lıkla ihale cdUecekUr: Şartname parasızdır. 

tı teminat (22!1) llradır. 
{602) 16167 

3 kalem malzeme alınacak 
?>talzmıentn cim ve miktarı: allı kalem 

koıunı malzerneeı. ihale ıran ve ıaau 15.9.941 
:ııazarteal 14, muhammen bedel 1850 Ura, ka· 
U temtnat 277.:IO lira, 

Malzemenln cins ve mıktan: 80 ton odun, 
ihale ııun \'e ıantl 15.9.941 pazartesi 14.SO, 
muhammen bedel 10&0 llra, kati tl!'mlnat 
1&7.M lira, 

Malzemenin cins ve miktarı: 60 ton demir 
cevheri, ihale ııun ve ıaatl ıı;. 9. 941 puarte
aı 1aat 16, muhammen bedel 1500 lira, kaU 
t.mınat m lJra. 

Al. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Yukarıda :vazılı malzeme hlzalarında sO.· 

taruen sun ve aaatıen:ıe ukorl fabrikalar u
mum mUdQrJUC-U merkez aatın atma komlsYo· 
nunca :pazarlıkla lhale e<llleoekUr. Muham· 
men bedcllerf)'le kati teminatları htzalannda 
a5atcrllmbtlr. Şartnameleri parasızdır. 

(60GS) 18159 

Tat düzeltme elması 
alınacak 

Aa. Fab. Sntın Alma Ko. dan: 
T~ düzeltme elmuı 100 adet 1 karaUık, 

Taa düzeltme elmllBı 100 adet 8/4-{).80 ka· 
raLlık ve tna düzeltme eımaıı 100 adet l/::ı-
0.60 karauııc. 

Tahmin edllen bedel! (7!!00) lira olan lfll• 

kanda ;yazılı Uc kalem taı düzeltme elması 
ukcrl rabrlkalar umum mUdUrlURU merkez 
Batın alma komlsyonunca 115. 9. 941 pazartesi 
sUnQ ıaat llS,30 da pazarlıkla ihale edUecck· 
Ur. Şartname paraıızdır. KaU teminat 1125 
liradır. (006!!) 16170 

120 - 150 adet bot okıijen tüpü 
alınacak 

M. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (14250) lira olan 

120-UiO adet boı oksijen tüpU Askeri Fab· 
rlkalar umum mUd

0

UrlUtU merkez satın al· 
mı komlayonunca 15. 9. 9'1 pazartesi gU
nU saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname par11111zdır, Katı teminat (213i) 
lira (:!O> kuruıtur. 

Az mUatamcl ve anzuız olabilir. 
(60i0) 16171 

1000 adet kaput, 1000 takım 
kı,lık elbiıe ve 2800 takım 

tulum elbisesi alınacak 

miıtır. (Gl:S7) lGl 72 

2 kalem malzeme alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. d:ın: 
Malzemenin cıns ve mıktarı: G kıılem 

kaynak teli, hınlenln slln ve saati: 8. o. 041 
pazartesi 14,30, mulııımmen bedel: 6000 
lira, katı teminat: 900 lirn. 

Malzemenin dns ve mıktan: 6500 takım 
çam:ıııır, ihalenin gün ve san.ti: 8. 9. 941 
pazartesi 15, muhammen bedel: 8450 Ura, 
kati tcmina{: 12G7 lira öO kuruıı. 
Yukarıda yazılı malzeme hlznlarında 

gösterilen gUn ve saııtlertlc Askeri Fab
rikalar umum ınlldllrlllğ'ü merkez satın 
alma komisyonunca ım:r.ıırlıkla ihale edi
lecektir. Muhammen bcdcllc-riyle katt te
minatları hizalarınd:ı gö terllmiı,ıtlr. Şıırt-
namelerl pıı.rnıızdır. (6160) lGl 75 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Kilim alınacak 
M. M. V. Hava satın Al. Ko. dnn : 

l - Talibi zuhur etmlyen llOOO aclet ki
lim tekrar pnznrlıklıı .satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 17.000 lira olup kati 
teminat miktarı 2~50 liradır. Pazarlı~ı 
4-0-IJU perıcmbo glinU snat ıı de Anka
ra'da hava satın alma kı;mıisyonunda ya
yapılaeaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görUleblllr. İsteklilerin ihale sa.a. 
tinde komisyonda bulunmaları. 

(55~GJ 1~627 

F ot in alınacak 
M. M. V. Hnva Sn. Al. Ko. dan: 
l - Muayyen ııUnde talibi cıkmcyan WOQ 

cltt foUn tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 42:500 Ura olup kail temi
nat mlktan 6375 llradır, P.ıı:ıarlıtı 6. o. 941 
cumartcııl ııUnü 111nt 11 do Ankarnda hnvn 
antın alma kom!s:;onundn yapılacaktır. Sart• 
namesi 211' kuru11 mukabilinde komlsyond:ın 

alınabilir. !strklllcrln mua)")'en ııün ve enat• 
te komleyonda bulunmnları. <:ıaıı2> 15656 

Arka çantaıı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

lG142 
Devlet Demiryollıın Sa. Al. Ko. dan: 
Ankara'd:ı lnşn edi nektc ol&n Devlet 

Demir) olları umumi idare binasının ön 
ması ve 11Jrnz ctmeıı, )"Ukarıdu dördUncU mnd- Spor 
dede )azılı bu ıae alt evrakları s:örUp münde- f h f • ff" "( k tara! meydan. dıvar ve merdiveni ile ar-sa ası esvıye e m ece ka taraf peron ve dahili yo!Jarının yapıl-
rlcntını tamamen kabul ettletlne dair imzala-
ması, 24~ uyıJı kanunn uyırun olarak hazıl'· 
lıyacatı teklif ınektuplannı lO. O. 941 münaka-
sa 5:UnU ıaat on bt!tto Erzurum belediye r1. 
)"B.ıetlnc mnkbuz ınuk:ıblllnde vcrmlı olması 

nrt \·e !Azım oldutu llAn olunur. 
(5444) 15453 

Oku 1 binası inşaatl 

ve duvar inıa ettirilecek 
ması t;:ıl knpnh zart uauliyle ekılltmeye 
konmu&ıtur. 

l - Bu i;:ıln muhammen bedeli ".000 
liradır. 

Gazlantep Beden Terbiyesi B•ils:c B:ııkan- ~ _ istekliler bu l!Je alt oartnıı.me "" 
lıtından: aıtır evrakı D •vlet Demiryollnrı Ankara 

1 - Gaziantep spor sahası ittihaz edllcn , nneslndcn 220 kuru:ı mukablllnde alııbı• 
bostanlann tesviye "'e lmllllarl:;lc snrk ve lırler. 

cenup clhetlertne yapılacak duvar ınuısı bir 1 3 _ Ekslllrne ıı. 9. 041 tarihinde per
ay müddetle ve kapalı zart uıutıyıc eksilt - şembe gunll sant 16 da .Ankııra'da Devlet 
mtQ'e konmuıtur. Kcıır bedcll l77uG lira 52 Demlryolları yol dairesinde merkea birin· 

Sivas Nafıa Müdürlğünden: kuruatur. ı el komisyonca :-ı·apılacaktır. 
2 - Ekslllmc l. 10 oa carınmba gllnU sn- 4 _ Eksıltmcyıı girebilmek için istek· l - Kapalı zarf uııuliyle eksiltmeye ko-

at 11 de heden terblyrıı b!llıre hıuknnlııtı sa- ı rnerin tekli! mektupları ile birlikte &§a-
nulan işı Zara merkezin.de yeniden yapı. !onunda kapalı ZRrt uauı.:;ıe :;apılacaktır. ğıd:ı yazılı tcminnt ve vesaiki a:ırnı E"lln 
lacak ilk okul in5aatıdır. Bu iıin ke5if be- 8 - Ekılllmc:;c 5:lrcbllmck tein 1332 lira snat 15 c kndar komleyon relsllğlne ver. 
deli 2Si9 l lira 11 kuruştur. 47 kuruı muvakkat teminat verilmesi ve bu melerı l!i.zınıdır: 

ı;lbl ~lcr )·nptıftına dair nnrıa veya belcdl>'c a) 3300 llrahk muvakkat teminat, 
~ - Eksiltme 4. D. O•H tarihine müaadif fen mUdUrlUkll'!rlnden muu.ddnk \'Cilka tb·. az 

b > 2190 ınyılı kanunun tayin ettltl ve· 
cuma günü ııaat 11> te Sivas hUkilmet bi • edllml!!I JAı:ımdır. sikalar, 

nası içinde nafıa mlidürlüğü odasında mü- 4 - Bu l&c 111t ıartnamc ve proje Gazlan- c) Bu İ!Je m:lhsus olmak üzere ?J:Unaka· 
te;ıekkil komisyonu huzurunda yapılacak • tep beden terbl)'esı boıııe baakanlı~ınn mü· lt\t VckMetinden nlınmıo ehliyet vesikası, 
tır. racaalln ııırasız olarak alınabilir. Ehliyet vcsıkası için thale tarihinden en 

ıı - tateklllertn kanuni vesikayı havt tek· nı: sekiz gUn eve! bir ııtlda ile MUnakal!t 
3 - Bu l~c ait evrak ounlardır: Ke§if llt mektupları ikinci maddede yazılı s:Un ve Vcltnlctlne müracaat olunması. 

hiilbası, fiyat bordrosu, projeler yapı iıı- aaatten blr saat eve! llmlihaber mukabilinde (fiSt
5

) 
leri umumi fennt ııartnameıl, beden terbbcsl böliC baakanlııtına \erecek. 

1590. 

I•lerı· 6 - Posta gcc1Janelcı1 kabul edllml>t'tek· Et alınacak Eksiltme şartnamesi, bayındırlık • 
tir. ('1670) 161GG 

,enel şartnamesi ve mukavele proje!ldir. 

latiyenler bu evrakı her rün naha müdür

lüiünde tetkik edebilirler. 
Şoıe inşası 

NIRde Vallllltlnden: 
4 - Eksiltmeye girebilmek için btekll- l - Ekılltmeye konan ta: Nltde-Nevıchlr 

lcrin 2160 liralık muvakkat teminatı Sivas yolunun 24+649- 29+839 kilometreleri ara -
mal sandığına yatırdıklarına dair maliye eında (4687) metre tulUndekl aosenln (kırıl

makbuzu veya bu miktarda ııayanı kabul mıı ve kınlmamıı) mevcut taı ve mevcut 
kum ile ıoııe tnıuı: 

bsnka mektubunu ve ll'1 yilına ait ticaret tn~aatın ke.aıt bedell (6911) lira (26> ku. 
vesikasiyle eksiltme gününden en az 8 gün ruıtur. 

cvel Sivas valllltine mUmaslH laleri mu· 2 - Bu ıee alt aartnnme ve evrak aunıar-

vaffakiycUe ba&ardıklarına dair referans-
lariyle birlikte müracaatla alacakları eh -
liyet vulkalarrnı teklif mektubu :urh ile 
birlikte dış zarfa koymaları ve kesif doı
yalarıru tetkik ve imza etmiıı bulunmala
rı lbımdır. 

IS - Teklif mektuplarına alt iç ve dıı 

zarfların ve vesikanın ' üncü 
hükümlerine ve kanun! tarifelere 

madde 
uygun 

dır: 

A - Eksiltme eartnamest 
B - Mukavele ı:>roJeal 

C - Bayındırlı kitleri ırenel ıartnnmral 
O - Tesvlyt'I tUrabtye ve ıoae kAr•lr ln· 

ıaata dair tennı ıartname 
F - Ke1ıt cetveli, ıllsllel tl)"nt cetveli, 

metrll,1 cetveli, ırnırlk ve sair evrak 
btı:;enlcr bu tartname ve cnakı Nltde 

narıa mUdUrlUl!Undc ve vlltı)·et da1ml encU. 
meninde ır1ireblllrler, 

Devlet Dernlryollaıı EeklDehlr Satın Al· 
ma Komlsyonundıın : 

Muhammen b deli 29.907 lira olan 3 ka
lem et, ll. 9. 041 pcr;ıembe ı;UnU saat 15 
de kspalı zarf uiullyle Eskiıehlr Cer A• 
tölyesl MUdUrlUk binası içindeki komia • 
yon taratınd:ın satın alınacaktır. 

Muvakkıı.t teminatı 2243 lira 03 kuııııı· 
tur. Taliplerin kanunun tayin ettiği vesl
kalarlyle tekliflerini nynl gün saat 1' de 
kndar konıieyon reisliğine vermeleri l!
zımdır. 

Şartnameler 150 kuruıı mukabilinde Es
kl§ehlr'deki komlııyondan Ankara, Haydar
paşa, Sirkeci idare ver.nelerfoden alına • 
bilir. (6587) 16921 

Palaat münakaaasr 

(tl201) 

ANKARA V ALILIGI 

Kunı ot alınacak 
Ankara Valllitınden : 

16192 

Viltyet damızlık aygır deposu ha:yva • 
nııtı lçln satın alınmak Uzere açık eksUt
mlye konulan •0·•5 bin kflo kuru ota ta.
llp çıkmadığından bir ay mUddeUe Pazar
lığa konmuıtur. 

hteklllerln hu puartuJ ve pe11embe 
~nlerl aaat lti de vlllyet daim! encUme. 
nıne mUracaatıarı ilin olunur. 

(8026) 

K1remit ve mahya 
Ankara VaUU~lnıten: 

16018 

alınacak 
1 - Vt!Ayetbnlzln Haymana ktz:Q.mı ıı.su. 

lıttnda lnta edilmekte olan btlcct evl ve mal• 
zeme anbannın tızertne konmak üzere 2200 
adet Manıtl)'a klremldl ile 120 adet malın 
satın ahnaealrtır. 

2 - Xlrf!rnlt ve mahJ.tanuı mUhammen ıı.. 
deli 243 lira 40 kuruıtur. 

3 - 11\ale 4. 9. 941 ı>enembe aünU sa&* 
15 te v11Ayet dalmt encümeninde yapılacaıcı 
tır. 

4 - Kiremit ve mahyaların ıartnameat ~ 
lA)•et tlraat mUdllrlUIUnde s8rUleblllr. 

& - Puarlıta llttrllc edecek talipler mu
hammen bedelin >1lzde T,5 nllbttlnde deııo~ 
to ıl<teıl tutan olan 17 lira 60 kurusa aıt 
tl!J'l\tnat mektubu veya hu.uıı mutıattbe mü
dU1'1U~U veııneaını tediye edllmla znakbuı U• 
birlikte pazarlık ıı:UnU ıöıterllen saatte vJ. 
l!nt daln\l encUmınlne ıelmelert llAn olu. 
nur. (t1208) 16176 

JANDARMA 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Merkez j. Bl. den ı 

Keçiören karakolu blnuııım Jandarmaya 

alt kıammın dlvar ve ,atı aksamı aı;ık ck
ıiltme ile tamir ettirilecektir. Keıif bedeli 
(697) lira (50) kuruı olup ille teınizıatı 
(52) lira (31) lnmııtur, 

Ekıiltma rilnii (13.9,941) c\inil saat 10 
da. 

1 - Pahalı s!lrUlcn ııooo adet arka canta- bulunması lizımdır. Poıtada vaki recilc • 
11 ;yeniden pazarlıkla ıatın alınacaktır. Mu- meler kabul cdllmeı. 
hammcn bedeli (34!!00) otuz dört bin baı )'Uz 

8 - EktUtme 19. 9. 941 tarihinde eumn 
sunu ıaat 16 da NIAde hUkümet konatı ıta. 

hlllnde dalml encUmen odaaında yapııacak -
tır. 

D O. Yolları 3. 11Jelme MUdi.JrlUtQnden: 
l\luhammrn bedel, bulundutu yer, mikta

rı ve muvakkat temlnRlı yazılı balast kapa. 
lı zart usull:;Jc ekllltmcyc konulmuotur. lha
leııl B:ılıkeslrde 17. 9. 0'11 carenmba ııllnU aaet 
lG da ıeıetme blnaaında :vapıJacaktır, btekll· 
ler 2490 liDYllı kanunun tayin ettltl vesika. 
lnrla ihale .rUnU muayyen saatten bir gaat 
eve! komllyonumu.:a mUrftcaatları lhımdır. 
Bı. ıee alt aartname ve mukavele proJelerl 

ıı.o~ ıartnamclerlyle merkez jandar • 

mı Bl. Komutanlıiında sijrille'bi İstek
lilerin lranunl bclıeleriyle birlikt rösterl

len riln ve 11altc Merlres J, BL muta• 
lıiında toplanacak komisyona ıel leri. liradır. KaU teminatı fil'ni liradır. Pazarıır:ı- 8 - İatek111erln teklif mektuplarını 1-

nın 6. fJ, 941 cumartcil ııunu 1&at 11.30 d:ı kinci maddede yazılı tarihte 11at 1' de 
Anknrada hava ıatın nlma komls~onunda kadar komisyon reiıliilne makbuz nıuka
yııpılacaktır. So.rtnamesı ner gUn 175 kuruı linde tevdi etmeleri ilin olunur. 
mukabilinde komls:;cndan alınablllr. lstckll· 
ıerln !halt aaattnde komlıyonaa bulunmaıan. (6DOS-M5!1.) 111(191> 

(56~) ~57 

Kaputluk kumat alınacak 
M. M. V. Hava Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Mllteahhlt namı hesabına 8000 met

re hava rengi .kapuUuk kumq açık eksilt.. 
me ile alınacaktır. .Muhammen bedeli 
12.525 lira olup ilk teminatı 1878 lira 75 
kuruıtur. İhalesi 4. 9. 941 purııcmbe günü 
aaat 10 dr Ankara'da Hava Satın Alma 
komlayonunda yapılacaktır. Şartnıı.mosi 

her gün komisyonda görOlebllir. İstekll· 
terin ihale aaatında komisyonda bulun-
maları. (l'ı724) 10691 

Uçuı kombinezonu yaptırılacak 
M. M. Vekileti Hava Satınalma Komis

yonundan ı 

1 - Yazlık uçu:ı kombinezonu yapbnla

caktır. Taliplerin nümunelik kumaşlarlyle 

birlikte Hava müıteıarlığı ikinci ııube mil • 

dürlilğilne milracaatlarr. (6184) 16125 

T entelik bez alınacak 
M . M. VckAletl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
Müteahhit namı hesabına 8000 metre ten

tellk bez paz11rlıkla ıııtın alınacaktır. Her 
metresine tahmin olunan fiyat 2:ıo kuruı o. 
Jup muvakkat teminatı M2 lira 50 kuru.tur. 
Jhalesl 22. 9. 1141 pazartl'81 ııUnQ atınt 15 te 
)'apılacaktır. Talip olanıann komisyona mQ. 
racaatlan. (6041) 16143 

ZiRAAT VEKALETİ 

Hangar inşaatı ilanı 

Eritilmit ıadeya~ alınacak 
Kııstamonu • GBl Köy EnstıtUıU ·ve 

Eğitmen Kursu MUdUrllltUnden: 

ı - 6000 kilo Urfa met11eli erltllmlı 
sadeyağı kupalı zarf ueuUyle satın alına· 
caktır. 

2 - İhale 10. o. 9ıll çaroıı.mba günU sa
at l:I te KutAmonu maarlt müdUrlliğU o
dasında toplanacak komisyon önUnde ya
pılacaktır. 

3 - Tekli! mektupları 2490 ıayıh k&
nunun 82 inci maddesine göre tanzim •· 
dilerek ihale saatinden bir aaat evel ko
misyona vcrilmlg olacaktır. 

' - Şo.rtnnmcsl her glln Kastamonu 
mııarlt nıüdürlü:Ondc ve Kastamonu • Göl 
Köy EnstltUsU ve Eğitmen kursu müdllr
llltUnde ı:örUlcbillr. İstekliler belli gllo ve 
aanttc komisyonda hazır bulunmaları ve 
2490 sayılı kıuıunun 2 inci vo 8 üncü mad· 
delerindeki evsafı halı bulunmaları ilin 
olunur. (5921) 15917 

Odun ve ot alınacak 
Urla GUmrUk Muhafaza Kıtaaı Satın .\ima 

Koınlıyonunııan: 

CJnst: Odun, miktarı: 866160 kilo, tahmin 
mlklan: 84647 lira, ilk teminatı: 2600 lira, 
ihale ııllnU: 11'. 9. 041 paı:art~ıl, ıaat lO. 

Cinsi: kuru ot, mıktan: S34800 kilo, temi· 
nat miktarı: :usoo lira, ilk teminatı: 160'2 11· 
ra, ihale silnU: 1!5. 9. 941 pazartesi, 1aat lL 

Al Yukarıda miktarları yazılı odunla kuru 
ot hizalarında ıı!Saterllen sun ve ıaaUerde 
Urla ı:ümrUk muhafaza eatın alma komlıya
nunda kapalı zartla •atın alınacaktır. 

4 - Elcalltmt acık ekılltme ile yapılacak
tır. 

a - El<flltmeye ıtrebllmek lcln isteklinin 
ekıUtme sUnUnden en u Ut ırıın eveı r.;ıcac 
vlll:;eUne mUraca.at ederek ibraz cdecclclcrt 
mali ve feMI reteraıu mukabili N!Cde ehli. 
yet vulkuı komtsyonundan 11lacakları ebllt· 
meye lltlrlk veslkaaııu ibraz elmelcrl ıart • 
tır. 

6 - Ekllltme:ve ırtrebllmek ıcın hitekllnln 
(668) lira (8!5) kuruı muvakkat teminat ver-
mesi llzımdır. (6202) 1Gl93 

150 ev yaptırılacak 
Erzurum DoRu KooııuratUtndcn: 
ı - Dotu ınaaat koope.rotttt tarafından 

Erzurum'ua muht.cılU tipte 1110 ndet ev YiV• 
tırııacaktır. 

2 - Yaptırılacak evlerln keıll bedeli 
(l.063.624> Ura 80 kuru• olup kapalı zart u. 
aull)'le ekılltme:;e konulmuıtur. 

3 - Eksiltme 81. lO. 941 cuma ııUnU aaat 
16 da Erzurum bell'!dl)'e dalrca!nde topJaruı.

calc kooperatif idare heyeti huzurunda icra 
edilecektir. 

4 - Bu IH alt e\Taklar ıunlardır: 
Blnalann pJQnlan, mahal llsteaı. ölcU tar· 

zı llateaı. tennl ıartnamcal, vahl<ll ti.Yat ııa. 
ıe.ı. hUlAaal kt>.ııUJcrı, bayındırlık lalerl ııencl 

ıartnameel, ekalltme urtnamesl ve mukavele 
proJcaldlr. 

:; - Tallııler :vukarıda yazılı evraktan mu. 
tlfekkll dC)jl)"aJarı (25) Ura mukablllnde Er
zurumda Dotu lllfaat koope.ratutndcn teda. 
rlk edeblle~lerı alb1 üçQncU umumi mUret
tııllk natıa mUıavlrlltl uduında da tetklk c
dcblllrler. 

6 - Tallıılerln mQnakasa.yn letlrtık edebll
meler1 lc:ln a1&tıdakl ıarlları haiz olmaları 
lAzımdır. 

komıuonumuzdan alınabilir. (6107> 
(60119) l&Qk 

Bulundu~u :ver l\lanlla • Bandırma, klle
mctrcsı 172·175 miktarı 15000, bir M3 mu
hammen bedeli 180 kuruı. muvakkat teminat 
~25 lira, 16121 

Acele satılık ve klrahk 

Çam odunu alınacak 
D. D. Yolları 3. talclme MUdQrJUtUnden: 

Azimet dolayııiyle Ke~iören tepe 
başında yeni yapılmıf 3 dülrkSn ar
kasında iki katlı tanı konforlu bir ev. 

llltktar, muhammen bedel ve muvakkat Tl: 3258. 4021 
teminatı neaRıda :vazıh kuru cam odunu lca· -.,::-:1:-::1'::'1':"11:":":~~~~~~~------
Palı zart usullylc eksiltmeye konulmuıtur. ~ lllllllllllllJllllllllllllllllll'i: 

~::~ı~:e9;4~. ~~~:ar~~~ ı:ı~:e18:S~:a~n:: ~ Satı ilk ev § 
yapılacaktır. lateklller :M90 1ayı!ı kanunun : : 
tayin ettlltı veıl kalıırıa ihale ııuna muanen E 8ahceıı 'Evlerden köşe basında ve : 
saati en bir saat evci komlııronumuza mUra· ı- ikinci otobtll tturatında on Odalı ve tak. : 
cantıarı lbımdır. uu ise alt eartnamc muka· : rtben bin metre baheell, kalorifer ve 11• E 
Vclcname proJl!'lerı paraıız komiayonumuzdaıı : cık ıu tertibatlı, saralı. telefonu ve : 
alınabilir. csıosı : her tUrJQ konforu olan ev aıınıet dola- E 

Miktarı 170 ton, muhammen bedeli ıı.tıer - l'IJIYle aatılıktır. Tel: 2406. -

ton ıcın 14 lira, muvakkat teminat 171 lira 5 NEŞET ŞEREN E 
SO kuruı. 12122 - -

,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıi=' 

1 Eylülden 8 Eylüle kadar muhtelif hatlara ...... 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları r1htımlar 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum MüdürlüOünden : 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

J>ıızartest 17 de (Tan), Perecmbı 17 de (Kal"adcnlzı . 
rıhtımından. 

Calata 

Cnreamba ıs de (Dumlupınar), cumartCfl ıs de CAnarartn), 
sırkecı nhtırnından. 

Sıılı 8 de (Saadet>. perumbe l!I de (Bartın) . To:ııhane rıhtımın
dan. 

Salı, Peratmbe ve cumarte•I 9 da <Canakkale>. ııazar 8 de <Ma
raknz). Postalar Galeta nhtımından kalkarlar. 
<Not : salı. ı>ePlembe ve cumıırteıl ııUnlerı esas PO t 

1 s a arn llAve
ten ıaııt 10 da Galata rıhtımından l!Ave birer As. Fab. satın .Alma Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (47.100) lira olan Zirat Kombinalar Kurumu Reiııliğin • 
Y\lkarıd:ı yazılı üç kale~ me~buaat Aı~e- denı 

B) Talipler ihale saatinden blr ıaat evel 
teklif zarrıarını Jcoıntsyona vemılı olacaklar· 
dır. 

C) Sartnamelerl okumak btıyenler ıllıQ 
&'ecen komlı:;onda her sun s!ireblllrler. 

45.SSS lira 74 kuruıluk muvakkat teminatı 
Eraurum beledlJ;e vc.znl:$lne yatırdı~na dalr 
makbuz ve yahut kanunen muteber lııotck 
yaıımaıı veya banka mektubu ibraz etmesi, 
041 yılında Ucaret odaaına ka)'ILlı olduı::una 

dair vesika ibraz eunesı. lnıaat yaııtıtına 
dair vesika ile kooperatır idare heyetine mu
raeaat ederek mUnııkuaya 1ıtlrAk ed bilmek 
itin \'eslka atmaaı ve lbrnz etmesi, >'Ukarıda 
dordUncU maddede yazılı bu ise alt evraklan 
ııörüp mQnderttatını tamamen kabul cttttl. 

va:ııoır kaldırııa~11ktır. UA\'e vapurlar amı .Un Mudan"""d 
1

• an lfl.80 da lıtan
bula döneceklerdir. Bu ıuretıe Mudanya'dan 1 t 

rı Fabrikalar unıum mtıdürl ğU9 1
mer ez Zirai Kombinalar Kurumu için Trak • 

k misyonunca 8. 9• 4 pazar· 'd Til k ldi lf ı·.ıo· d satın alma o 
16 

da pazarlıkla ihale edi· ya a r ce ç t ı.ın e, Alpıköy, 
~".si gUnU an~\emlnat (7065) liradır. Şıı.rt- Eskiıehir, Gazi, Yerköy ve Aksaray'da 
tCcktlr. Kat (Sl55) 16173 ah~ap hangarlar inu ettirilecektir. Beher 

tıanıe (236) kuru~tur. hangarın muhammen bedeli (18.399.50) 

3 kalem çelik ve 13 kalem lira ve ilk teminatı (1.379) lira (96)) ku • 

malzeme alınacak rulitur. 

Ae. Fab. Satın Alma Ko. dan: h Şartname ve projesi Ankara'da Kurum 
Tahmin edilen bedeli (87650.S2 ) Relc.k- merkezinde iki lira mukabilinde alınır. 

rn ıı 3 kalem çelı 
llrk olnn yukarıda yazı b ' kalar Pazarlık suretiyle ayrı ayrı veya toptan 

\'e ıa Ral 1 eme Askeri Fa rı ' O. • •• •• 
\• em ma z t ima ko- ihale 15. Eyl l 1911 pazartesı gunu saat 
'.ltlunı mUdU 111 .... u merkez sa ın 8 • .. • 
rnıa"o r - r~amba .. unu sa· onda Ziraat Vekiletınde mute~ckkıl ko • 

~ nunca 17. 9. 941 ça • • • . 
at H de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· misyonca yapılacaktır. Pazarbga gırebll-
~:-1e (2) Ura (24) kunııtur. Kati teminat me içtn bu nevi in§aatın asgari onbcşbin 
~) lira (29) kuruıtur. liralık iş 1apmııı olmak ıarttır. 1&112 

(6159) 1617, 

X>> bteklller her kalemin htzaaında ıı:!late
rtlen teminat akçesini urra aümrUk muha· 
taıa kıtası veınealnı ;yatırıp vezne makbuzu 
veya banka mektubl:;le eartnamenln d!lrdUnetl 
maddesinde kcnııııerlndcn ııtenllen vesikalar
la birlikte aeleceklerdlr. 

( (7464/6030) 16026 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilam 

Corum Vlllyetı Daimi EncUmenlnden: 
ı - Corum • Cerlkll yolunun 15 + 940 -

l!l + 4l50 inci kllometrelerı arasında 3015 met· 
rr uzunlutundakl esaslı eoae tamiratı, 941 eY· 
lillünUn lli tnct pazarteıt atlnU aaat 16 da 
dalml enc1lmen ıcttma salonunda ihale edil· 
mek tızere Yirmi blr sun ınUddetl• kapalı 
zarr uıullyle ekılltmen lconuJ.muıtur. 

Bandırma hattına 

avpur \'ardır.) s anbul's. her ııUıı 

l"azartesı, salı, carsamba ve cuma 8 de CM 
ırakaz), Galata nhtı· 

mından. Amca car11mba ve cumarttsl 20 d ( 
nhtımından. • e Konya). Tophane ne dair 1mzalaması, 2490 1a:;ılı kanuna u:;ırun 

olarak hazırlıyacağı teklif mektuplarını sı. Karabira hattına 
10. 941 mUnakaaa sUnU aaat 15 e kadar Er. İmroz hattına 
zurum belediye rn·aaetlne makbuz mukabt - Ayvalık hattına 

Sah ve cuma 19 da <Seyyar) To h 
• P ane rıhtımından 

Pazar 9 da (Bartın), Tophane rıhtımından. . 

Carıamba 12 de <Uıııen), cumartesi 12 de (Saadet), Sirkte! rıh
tımından. llnde vermlı olması eıırt ve ıtızım olduau 1 • 

IAn olunur. (6203) 16194 

Fen memuru allnacak 
Karı Vlllyell Karı 8ehr1 

MUdUrlUtUndm: 
Elektrik Blrlltı 

1 - Kat'I ıehı1 elektrik blrllC1nc 200 Ura 
Ucreuı bir ren memuru alınacaktır. 

2 - AlınaCAlc ten memuru ren mektebi 

İzmir birinci sürat 
İzmir ilave sürat 

İzmir ikinci silrat 

Pazar 16 da <fzmtr). Galata rıhtımından. 
salı 18 de (Tırhıın). Galata rıhtımından. 
PePeembe 1~ de <Kadel) . Galata nhtımından. 

-----:.~::.:.: 
Notı V~p~r •cf~leri. ha~lunda her türlü malOmat aıaiıda telefon numaraları yazılı 

acentelerımızden oirenılebıllr. 

Galata Bat accntcllil - Galata rıhtıau, limanlar U. MüdilrHifü binur altmda •286~ 
Galata §ube Gal t ht 

• a a n unı. mıntıka liman reisliii binaıw altında •Ot83 
Sirkeci Subc • - Sirkeci, Yolcu .alona. HT'O 
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Müsabaka ile memur alınacak 
Türkiye lf Bankası Anonim Şirketinden: 

Bankamızın muhtelif §Ubelerinde çahıtrrıJmak ve 3659 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde maa§ verilmek Üzel'e aıağıdaki §art· 
lar dairesinde müsabaka ile memur alınacaktır: 

1 - Müsnbaka imtihanları 15 Eylül 1941 pazartesi günü An· 
kara, İstanbul, lzmir, Samsun ve Adana'da yapılacaktır. 

2 - lmtihana girebilmek için: 
a) Laakal orta mektep mezunu olmak, 
b) 18 yaşmdan aıağı ve 30 yatından yukan bulunmamak, 
c) Askerliğini yapmıı olmak (askerliğini henüz yapmamı§ o· 

lanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 

3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilen
ler tercih olunur. 

4 - Taliplerin en geç 13 Eylül 1941 cumartesi gününe kadar 
yukarda yazılı ıubelerimiz Müdürlüklerine vesikalariyle birlik-
te müracaatta bulunmaları ilan olunur. 3925 

~ ........................................ , 
Satllık otomobil ve yedekleri 

Ankara Cumrük Müdürlll~nden: 

Muhammen kıymeti 
Markası Lira Kr. 
QARVS 601 60 

1897 6 00 

' 60 
o os 

04 

Kilo Eiyanın cinsi 
1860 6 silindirli 6 kişilik kapalı b inek otmobili. 

16 Otomobil yedek jantı. 

6 Otomobil iç ve dıı lbtiği. 
1 

1 Hava pompası. 

2,600 Demir kiriko. 
.1 - Yukarıda cins ve ııvsatı yazılı Karabük ı.:OmrUk bas meınurluC:u anbarında bulu · 

tun ve tamamına 618 llra O kuruı kıymet takdir edilen CAR\"S markalı blr adet otomobil 
ye yedek parcaıan b!rlnc1 müteahhit namı he!labına aatılacnktır. 

2 - Otomobtu ııılrmek 15tıyenlertn mezkQr bat mcmurluıtll ve fotoıtrııtını ııl.lnnek arzu 
~dcnlertn de müdürlüi'ıllmllze baı vurmaları. 

3 - tık temtnau 46 Ura 36 kurustur. 
4 - Taliplerin ihale ırilnü olan s. 9. 941 tarihine mllsadlt cuma gQnü ıaat 10 da Ak• 

köprüde ~ümrllk binasında mllteıekkU aatıı komisyonuna müracaat etmeleri llAn olunur. 
(5638) 1564G 

,JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

~ Kovacık menba suyu ~ 
--- DERECESİ MİKYASIMA 1,5 ıv.: -

----
En seliıhiyettar Laboratuvar ıefi resmi raporunda; (sertliği : --

: çok dü~ük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle -
: Ankara için kıymetli bir su olan KAYACIK SUYU) cümlesiyle : 
: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 : -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Yatak takımı ahnacak 
Ziraat Allt ve Makine lllektcbl MUdürlüi'ıünden: 

CID.Al Ebadı Adedi Tutarı 

:Mitil yorgan mıia. dara 
Teminatı 
L. K. 

3,5 kilo 150 x 200 30 202 50 
Çarşaf 150 X 225 GO 1:;o 50 47 14 
Nevresim 150 x 210 60 :?7G 50 

ı - Mektebimiz !tin :rukanda yazılı eıyalar acık eksiltmeye komnuetur. 
2 - Muhammen bedeli 628 lira 50 kurus olup muvakkat teminatı 47 llrn H Kr.dır. 

s - Nümuneler lnl ııörmek lstlyenler mektep idaresine mllmcaııt edebilirler. 
4 - ihale 15. 9. 941. pazartesi aOnU saat l~ te Ankara mektepler muhaiebccllliU s:ı.tın 

alına komlsyanunda yapılacaktır. 
S - Gazete tlln maaratı iıl alana ait tir. 
6 - ~tekl11er mektepler mutuısebecllll!'I veznesine yntıracaklan tcm1nat makbuzunu 

ticaret ves1kalnr1Yle blrlllc: te belli aOn ve ıaııtte kımllsYonda hazır bulunmaları. 

(6197) 1G187 

tF=DAK ·TİLO KURSU -c 86 ıncı devresini de % ro t enzlll'tUa actı 1 
Blr ayda diploma \"erlllr. Tahııll aranmaz. 

1
Ak1am kurlan atılmıstır. 1 

:======='Memurlar Kooperatifi kanısı No. S Tel: 3714 ./. 

Ankara - Yenişehir kız ve erkek liseleri 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

Lise, orta ve ilk kısımlarının bütün sınıflarına yatılı ve yatısız talebe 
kayıt ve kabulüne başlamııtır. 

Ücretler a§ağıda gösterildiği §ekildedir : 
lık Orta Lise 

Yatısız. • 70. • 110. • • 130 
Yatılı • • 240 • • 300 • • 325 

Eski talebenin nihayet 20 eylüle kadar kayıtlannı yenilemeleri la • 
:ıımdır. {5389) 15554 

,J 

İnşaat ilônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Sivas ıehri su §ebeli esinin geçtiği Dekovil tepe mevkiin

den çimento fabrikasına kadar takriben 10076 mt. boyunda hen· 
dek hafriyatı, boru ferıiyah ve sınai imalat kapalı zarf usuliylc 
vahit fiyat esası üzerinden eksiltmeye konmuıtur. 

(Ferıiyat malzemesi ve betonarme demirleri Bankaca temin 
olunacaktır.) 

2 - lıbu inıaat ve ameliyatın muhammen keıif bedeli 82001.37 

liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara'da Sümer Bank Muamelat Şube
sinden 5 lira mukabilinde verilmektedir. istekliler bu ite ait tat
bikat proje ve planlarını Bankanın lnıaat Şubesine müracaatla 

görüp tetkik edebilirler. 
4 - Eksiltme 17 Eylül 1941 tarihine müsadif çarıamba günü 

aaat 16 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapı

lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında §İmdiye kadar yapt.iRc
ları iılere ve bunların bedellerine, fenni teıkilatlarınrn kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulundukları
na dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. Posta ile gönderilece k 
tekliflerde muhtemel gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (6191) 16185 

MİLLi MÜDAFAA VEKALET! 

Yüksek Ziraat Enstitü!ü 
Veteriner fakültesi askeri 

kısmının kayit ve kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

V ctcrincr Fakültesi askeri kısmına bu yıl 

s ivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede meZ\Ul olan ve olgunluk imtihan

larını vcrmiıı olmak şartiyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin aıdıdaki eartlan 
haiz olması lazımdırı 

A) - Türkiye CUmhuriycti tabasından 

ANKARA BELEDiYESi 

Şose İD§aatı 
Ankara Beledb'eslnden: 
ı - Cllven evleri 1ç ıoknk 101esl temdld1 

1$1 on beş gün mllddcUe atık ekıllbneye kon
mustur. 

2 - Muhammen bedeli (7TI7) llradır. 

S - Teminatı (5SS) Um (27) kuruatur. 
4 - Şartname ve keşU cetvelini &örmek 

ve 89 kuruş mukablllnde a lma.k 1stlyenlcr1n 
her gün encümen kalemine ve ı.stckll.lerln de 
19. 9. 941 cuma günQ ıaat 10.30 da belediye 
dairesinde mütesckk11 dalm1 encUmene müra-
caatları. (6161) 16151 

bulunmak, Elbise diktirtilecek 
B ) - Yaşı 18·22 olmak, (22 dahildir.) Ankara Belediyesinden: 
C) - Beden teşekkülleri ve sihatl ordu- l - Belediye müstahdernlnl ıcın dlkUrlle

da ve her iklimde faal hizmete müsait ol- cek olan <563> takım kısllk elbise dikim !il 
mak( Dil rekaketi olanlar alınmaz.) on bes ııün müddetle acık eksiltmeye konul . 

mustur. 
D ) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusur- 2 _ Muhammen bedeli (8280) ıırııdır. 

suz ve seciyesi sağlam olmak. s - Teminatı (246) ıtradır. 

E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöh- 4 - Şartnamesini görmek ve bedelsiz al· 
reti olmamak. (Bunun için de zabıta vesi· mak lstlycnlcrtn her rin encümen kalem!ne 

ve isteklilerin de 19. 9 . 941 cuma aunu saat 
kası ibraz elmck.) 10.30 da bclcdb·e dairesinde müt~ekkll dal-

2 - İsteklilerin müracaat istidalarma mı encümene müraeaauan. (GlG2) 

şu vesikala rı bağlamalan lllzımdır. 16182 

A ) - Nüfus cüzdanı veya musaddak SU· M ht l"f l k 
f u e ı c~ a ınaca 

re ı. Ankara Bclecllyeslnden: 
B ) - Sihati hakkında tam tcsekk!illü 1 l - Otobüsler tein al.ınacak olan muntellf 

askeri hastane raporu ve aııı kflğıdı. ebatta 400 adet cam on bet ııün milddeUe a-
C ) - L ise mezuniyet ve olgunluk şaha- cık ek ııtme)·e konulmuıtur. 

2 - Muhnmmen bedeli (2000) liradır. 

s - Teminat (150) liradır. 
detnamesi veya tasdikli sureti. 

D ) - Okula alındığı takdirde askeri ka· 
nun, nizam ve talimatları kabul ettiği hak· 
kında velisinin ve kendisınio noterlikten 
tasdikli teahhiit senedi. Talebe okuldan is· 
tifa etmek isterse okulca tahakkuk ettiri
lecek masrafları birden verir ve bu da te· 

ahhüt senedine kayıt edilir. 
E) - Saralı, uyurken gezen, sidikli, ha· 

yılma ve çırpınmaya müptclB olmadığı 

hakkında velilerinin noterlikten tasdikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan bi· 

4 - Şartnamesini aörmek ve bedrlslz al • 
mak tstlyenlertn her gün encümen } alemine 
.. e isteklilerin de 19. 9. 941 cuma günCi saat 
10,SO dn belediye dairesinde mütcsekkll daı-1 
mı encümene müracaatltırı. (Gl63) 

16183 

ANKARA Lv. AM1RL1C1 

Perde alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

ri ile okula girmezden evci malQl olduk • Komisyonda mevcut e\11at ve nümuneler!ne 
göre 120 takım perde alınacaktır. Beher takım 

lan sonradan anlaşılanlar okuldan çıkan • perdenin muhammen fiyatı 27 ııra clup mu-
lır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) hruruncn bedeli 8240 Ura olup katı temlnııu 

8 - İstekliler bulundukları mahallerde· 
ki askerlik &ubelerinc istida ile müracaat 
edecekler ve &ubclerlncc 2 inci maddede 
bildirilen cvrak1 ikmal ettikten sonra, An
kara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü V etcri
ner Fakültesi askeri talebe amirliğine gön· 
derilecektir .Muracaat müddeti eylülün 26 
ne kadardır. Bu tarihten sonra müracaat 

kabul edilmez. 
4o - Okula kayıt ve kabul, şahadctna • 

me derecelerine ve müracaat sırasına gö· 
redir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 

işleri kapanır ve kabul edilenlere müraca· 

ııt ettikleri askerlik !iUbeleri ile tebligat 
yapılır. (5381) 111364 

Ahır inşası 
r.t. l\I, \'ektılell Sa. Al. Ko. dnn: 

4SG liradır. 
lhale!ll s. 9. 941 cumıı ııünü ıaat 15 tedlr. 

Taliplerin nümune ve c:vsııtı görmek Uzcre 
her ıııın Ko. na ııelmelerl. 

(6055) 16010 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Askerllk Şubesinden: 
1 - 941 yoklam:ı.sına gelmt;·en \e adresi 

olan ilk tedrisat mütettlsllR'lnde bu isimde 
kimse olmadııtı bildirilen yedek piyade tc~ • 
men 824 dol!'. ve 43!l33 sicil numaralı pazar
cıklı lsmall o~lu Mehmet Şahap talim vazı· 
tt:'SI aldı~ından hemen ıubcmlze ,.e)'a bulun
du4u yerin askerlik subcsine !Uzumu müra • 
caatı UO.n olunur. (G217) 16158 

Esklıchlrde yüzer nayvanl k iki adet tay .ı il il il 111111111111111111111111111111 r f ... 
dcposu ahır binası yaptırılacakUr Kcalf be • : : 

deli 57191 lira 42 kuruştur. l\Iuvakkat tcınl· ==-- DAKTI" LO Ali NACAK==-nalı 410!l lira 57 kuruıtur. Ş rtnamesl SG 
kurue mukabilinde komlsyond n alınıı.blllr 

1h lesl 17. 9. 941 c:ı.rsamb:ı il nü saat 15 te : 
kapalı z11rna )·apılacakur. 

komisyona mUracaalları. 
Tal p olanı nn : 
(G1S9> 16181 - Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlüğünden : 

--
KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Tire Su blerl 20 1ncl Şube Mü:lürHlltiln -

- -- -- -- ----- -E Umum müdürlüğümüz : 
merkezinde münhal bulu- : -: nan (70, 75, 85) lira tahsi- 5 

A - E tslltmey konulan lıs: Kücük Mcn. = Sath daktiloluklara mÜsa- -
dercs reııuı~torl.l. )"nnında fc)e nlara karsı - baka ile daktilo alınacaktır. = 
den: 

yavııacak scdde ve sahıuertn ı hk!mı ısı o- : imtihan 5. 9. 941 cuma : 
ıup kes t t; deli (48267> lira (96) kurustur. 1 k b" -

B - Bu ise alt (eksUtm rtn:unesl, mu- : gÜnÜ umum müdür Ü ma- -
kavclc ııroJesı. bayındırlık •&lcrt ıı nel ıart. - sında saat 14 de yapılacak- = -namesi, su ısıerl umuml • rtnam si, tennı : tır. ---
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TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
• 

Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

4 j,. .. ~"'""''f>' 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız T asarruf hesaplarında 
en az 50 l irası bulunanlar a senede 4 defa çekilecek kur 'a ile aşağıda
k i plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
.4 

4 
40 

100 
120 
160 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
,, 
,, 
" 
,, 
" 

Kur'alar senede 4 d~fa. 11 Mart, 11 H aziran, 11 Eylül, ve 11 Bi· 
rincik5.nun tarihinde çekilecekti r. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
HaaanoC:J,a.n Ki~y Enstltllsll ve Ei:rtmcn Kursu Müdürlu~lln\lcn: 

Cinsi :Miktarı Muhammen bedel Tutarı Muvakkat teminat 
Kilo ' Jlra Kr. Lira Lfra Kr. 

Ekmek 85.500 l4. 4U70 372 75 
Sığıreti 3.000 35 1050 78 75 
Koyuneti 2.000 l55 1100 82 50 
Zeytin tanesi SOO 50 400 30 00 
Odun 50.000 4 2000 150 00 
Sadeyağı l.000 70 1700 127 00 
Zeytinyağı l.000 95 050 71 25 
Sabun 1.500 65 9i5 73 13 
Bulgur 2.000 22 440 33 oo 

l - Enstitü ve kurs tal belerlnln 15 eylül 1911 tarllılnden sonrakt lhtlYacı icln yuka' 

rıda cins, miktar ve muhammen bedclble muvakkat teminatları yı,zıh yiyecek ve yakacııJ 
maddelerinin ıaun alınması 1. !l.19-11 tarihinden ltlbıtrcn ncık eksiltmeye konmustur. 

2 - Şartnameyi ııormek ısttycnlerln Ankaranın ııı:ı.s:ı.northn kuyündekl en!IUtü idare' 
ılne , .e Canl,aya malmüdOrlUC:Une mOrncantları ltızımdır. 

S - !hale 15. 9.19U pazartesi s:ünü saat 14 te Cankaya kazası mnlmüdilrlüi'ıü btns' 
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ııtreccklertn 2490 sayılı kanunun 2, S ve 4 üncü maddesindeki e\-..ıı 

haiz olması ve ihale saatinden evel muvakkat temlnaU Cankııya malmüdllrlOl!'Q veznesııı• 

)"atırmıı bulunması ıarttır. 

5 - Yiyecek v·e yakacak maddclerlnln her birinin ıartnamelerl ayn olup icabında tr 
ker teker müteahhitlere verilecektir. 

6 - Ekslltıne>C ııtrccl!k olanların ihale ıııatınde Cankı:ıyn kıızası mıılmüdllrlilRU bin•' 
ınnda hazır bulunmalan Ul'tn olunur. (6204) 16190 

h ·sust ıartnamc, ııroJeler ve kc ıt c tvell) n- _ 
den mürekkep dosyayı 1 tcklller Ankarn1a su - Taliplerin o gün saat 10 a = 2 - Ekslltme~e konulan tomruklnrın nal<' 
lılerl rel!lli!:lnde ve Tirede BU isleri yirminci - kadar aşağıda yazılı evrakı = DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 11 ve Lsllt ısı !cin beher metre mtktıbına cc. ı 
aube mudürlütünde ııörüleblllr. : müsbiteleriyle birlikte zat : lira (30> kurus muhammen bedel takdir ed ı• 

C - Jhalc 19 9. 941 cuma ııOnQ ıaat on : mlstlr. = işleri müdürlüğüne müraca- : Ag~ aç nakliyatı a _ ısıekıııerın ekslltmeye nu ıartname)'I bcıtc Tirede su ısıerı >1rmlncl aubc müdürlü· 
(:ünde toplanac.:Lk kom;non huzurunda ya· 
pılacaktır. 

D - Eksiltme kapaU znrr usullykd!r. 

: a tlan ilan olunur. - Ar.kara orman umum mUdürlUı'!:ll, lstanbıı1 
1. Tahsil vesikası, : Devlet Orman hletmcs1 Karabük Revlr ccvlrııe mücJJrlUı?ll ile Karabük revir ttmırıl· 

_ Amlrlll'ılnden: l'ılnde aöreblllrler. 
----E - Eksiltmeye ~lrcb lrnek lt1n ıstekllle • : - 2. Nüfus hüviyet cüzdanı, - l - Karabük revir tı.mlrlltln!n Yenlhnn 4 - lstekllle in )'üzde 7,S muvakkat te ' 

rln (3G20> lira (10) kurus olan mu\akkat _ 3 . Doğruluk kağıdı, _ ve sarrambolu bolgelerı hududu dahilinde v·a· mtnat akccsı olan (1G53> lira (75) kuru~ 
4. Sıhat raporu, : ki Koman, Gcgen. Kocndal!', Kırık, BoC:ad:ııtı. alt makbuz veya buna mümasil hUkümetç• teminat vcrmclerl ı~zımdır. -

ı .. - lstekı•ıer lhalc ıoünUnden üc gün e- : - Yapraklı, Kuzdai'ıı ve Yama arkası ormanla· muteber vesa kle 10 O 941 tarihine raııUı~ııt 
5. 3 adet vesikalık fotoğ- E nnda kesıımıs tahminen <8500) metre mlkl'tp careamba ııUnü saat l ı te Karabük devi~ vcı cllerlndc buna benz r !slrr y >tıklarınn : 

dair vesikalarla şube müdürlJğümUzc mürn· -
cnat ederek bu l5e nlt \"csJca alm!lları !Azım· _ 

raf 
1 

: kayın tomru}unun kukll dibinden alınarnk orman lsletmeslnln Satrnmbolu böh'ıe blnS' 
6. Hizmet vesikası {var- : Bartın, sarrambolu eosesı ııuzera~hındakl sında revir a.mırııc:ı rl~:ı.sctınde teaekkül ede' 

dır. -
G - Teklif mel<tuplarının (Cl mnddesln<te E 

_ rampalara nakil ve ısur işi atık ekılltm<'J'e 1 cck korı!syona mürncaallan. 
sa) . (6199) 16188 = konulnıuatur. (7701,16212) l6l9l 

yazılı s:ıattrn blr saat evci komisyon re• ne 
makbuz muk-ıblllndo verilmesi lllzımdır. Pos
ta Ue ı: nderllcc k mcktupl nn nlh )et saat 
(14) e kadnr aelmls olması ll'tzımdır. Postada 
vuku bulac k gecikmeler kabul ed lmez. 

(3577 6239) 1Gl80 

Kirallk daire 
Yenısehtrde yenl Erkek Lls ~ > annıd:ı. Ye· 

ellırınak sokak 11 No. ıu aıı:ırtımnnın 4 oda 
bil> Ok bir he>I antre ı:ayet kullanı~lı d •resi. 
Ti. 2227 ve 23:JS 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7213 
İmtiyaz Sahibi 

l sk cndcr Arturı 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz F nik F en ik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımcvi A NKARA 

- DİKKAT -
Cazetemızc ı:Onderllcn her nevi ya
zılar, neşredilsin edilmesin geri ve· 
rllmez ve knyboluaundan dolayı hl<: 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

'111111111111111111111111111111111111111r' 

Ankara İnhisarlar Baş Md. 

Boş şişe alınıyor 
lnhlsarlnr Ankara Baımüdürlll~Unden: 
Ankara rakı lmaıtı.thanemlz ihtiyacı !cin 

ıısa~ıdıı >azılı fiyatlarla bos sise muba>·naııına 
basıanmıstır. 

ı - YaAlı. boyalı, 110.clı. cntıak sıseıerle 

inhisarlar dnmııası bulunmı)ı:ın Ol$eler alın· 

mıyacaktır. 

2 - Si lcr idaremizin Yenl=chlr tren knp
rüsü )anındaki lmltıhane binasında teslim 
nlınaeaktır. 

S - Cellrllecek aıselerln ası:art yüzde onu 
50 c.1 •. ilk olacaktır. 

15 C.L. ilkler 1,50 ktıruı 
2:; C.L. ilkler 1,50 kurue 
50 C.L. ilkler 2,50 kurus 

ıoo c. L. ilkler 6,00 kurus 1G003 

YENİ Sinemada 
Bugün bu gece 

TOrk !llmellli'ılnln zafer tacı 
KAHVECi CCZELl 

Ttırkce sözlü ve ııarkılı 
Yaratanlar: 

Münir Nurettin • Hazım • Nezihe 
Scnnıılar: 

14 30 • 16.30 • 18.30 ııecc 21 de 

Ramamona Acık Hava Sineması 
ZAFER DöXOSU. LOREL HARD1 
Türkte ıllzlU AT~ DOELLOSU 

..ıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı" - ~ 

~ Hukuk mezuııu bayan memur alınacak ~ 
~ ,, 

- T. C. Ziraat Bankasından : ~ 
Ban1<nm» m erkezinde istihdnm edilmek ve ehHyefino göre ~ 

E 120-140 ı;raya kadar aylık verilmek üzere Hukuk Fakültesinden :: 
- iyi derece ile mezun bayanlardnn müsabaka ile iki memur alma· ~ 

---
caktır. ~ 

: Mesleki sahada iki seneden fazla tatbikat görmüş olmak rüç- § 
_ han sebebi addolunur. ~ 
- imtihan 3-9 -1941 çarşamba günü saat 9 da yapıl&cağmdan ta- ~ 
E !iplerin lüzumlu vesikalariyle 2-9 -1941 akşamına lıl\dar banka- ~ 
: mız Personel l§leri Müdürlüğüne müracaatları lazımdır. ~ - -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

Sus Sinemasında 
Bu ı:ece 21 de 

Me\slmln en müessir ve hlsst mmı 
KIRIK HAYAT (Son buse) 

Dnı rolde: Barbara Stanwyck • 
Herbert l\Ianhall 

Saat: 14.30 - 16.30 -18.SO seanslarında 
OR:\tAN ZEBANlLERl 

KAl\'Ll S1N1R 

Cebeci Yenldoı:tan sineması 

LOREL HARDl KODE.STE. Türkce s6z10 
• SİLAHSÖR KOBOYLAR YARIŞTA 

SOMER Sinemasmda 
Duı:lln bu gece 

2 tılin blrdcn 

I - CANGE.STERLER SEDEKESl 

CI - S 'ı.HRA JUÇAKCILARI 

3eanslar: 

12.15 • 14 30 • 16.30 • 18 30 ~ece.-21 de 

(lsmetııasa> Sakar)'n sineması 
Mevsimin en heyecanlı tllml 


