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Milli Sef Manisa' da ı .. 

dün tetkikler yaptı 
İnönü akşam İzmir'e dönüp şerefine 
Orduevinde verilen ziyafette bulundu 

İzmir, 2 a.a. - Reisicümhur İsmet İnönü, bugün saat ll.45 te İzmir'den 
hareketle Manisa'ya gitmişler, orada müesseseleri gezmişler, ftalkın coş
Jı:un tezahürleri ile karşılanmışlardır. Milli Şef, akşam saat 20.40 ta İzmir'e 
dönmüşler ve Orduevine giderek orada şereflerine verilen ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

- ____________ _.... 

Amerika' dan 
gelen iki 

• 
garıp ses 

Falih Rıfkı AT AY 

Karilerimiz bugünkü Türk gaze
telerinde Vatington'dan gelen ve 
Anadolu Ajansı tarafından tebliğ 
olunan iki telgrafı hayretle okuya
caklardır. Bu telgraflardan biri A
merika'nın eski deniz Genelkurmay 
Başkanı Sterling'in United Press'te 
çıkan bir makalesinin hulasasıdır. 
Bu hulasaya göre alınanlar Kafkas
ya petrol bölgesine ancak denizden 
hücum edebilirler. Buna mani ol -
mak için Türkler Boğazlar'ı Sovyet
ler Birliğinin müttefiklerine açma
lıdırlıır. Eğer buna rıza göstermez
lerae, §unu bilmelidirler ki Boğaz
lara' İngilizler tarafından hücum 
edilmek icabeder. Şimdiki ahval 
1914-18 harp ıartlarına benzemedi
ği için bu hücumda İngilizler mu
vaffak olurlar. 

Star gazetesinin, gene hulaııasm1 
okuduğumuz makalesinin başlığı 
"Rusya'ya lran'dan kapı" dır. Bu 
makalenin de muharririne göre Rus
ya'nın diğer dünya aksamiyle muva
salasını temin etmek için sıcak deniz 
kapısma ihtiyacı vardır. Ruslar, Bo
ğazlara hakim olmak imtiyazını r 
vaktiyle elde etmiıler, fakat zafe
rin semeresinden mahrum bırakıl
ınıılardır. Bu mahrumiyetin amili, 
Berlin kongresi olmuştur. Bu mese
le Üzerinde düşünen mÜ§ahitlerin 
kanaati ıudur ki e~er İstanbul bir 
asır Önce beynelmilelleştirilmiş ol
aa~dı, bundan medeniyet alemi isti
fade etmiş olacaktı. Şimdiki müca
dele nihayete erip de demokrasile
rin sulh aartları tatbik edilecek olur
sa Boğazlar meselesi Türklerin da
hi lehine addedilecek tekilde müna
kaşa olunabilecektir. 

Eıkİ§ehir'den lzmir'e kadar biıikletçilerin katedecekleri 
meıaleyi göıterir harta 

Leipzig panayınnda 

Türk gavyonu 
ziyaretçilerin 

takdirini kazandı 

Ankara· İzmir bisiklet yanşı 

Bisikletçiler Eskişehir' de 

Bcrlln, 2 a a - 19 ecncbt devl!!tln atlrlk 
-0ttlklerl L-Otıı:ı:lg sonbahar sergisi dün Hbah 
acılmıatır. Scn:lde TilrkJye malısullertnL ma
multıtını ve madenlerini teknlk bakımından 
ı:lttlkce müterakki bir eekllde teshir eden 
ncrlln TUrk Tl<'aret Odası paV)'Onu emsall 
arasında cok muvaffak oımus ve umumun 
takdirini ka:ı:anmııtır. Sergiye lştlrAk eden 

Şeref mayosunu Eskişehire 
kadar Osman Pek taşıdı 

[Sonu 3 üncü say/ada] Bugün Külahya'ya doğru koıuluyor 

Vaşington'dan gelen 
-ı Sh·rihlsar, 2 a.a. - Ankara - İzmir bisik

let yansını takip eden hususi muhablrlmlz 

lran'da yapılan ıbıtdıriyor: 

bazı 
. 

garıp sesler ! 
4 t 

Boğazlar 
hakkında yapı lan 

küstahça 
neşriyat 

..... 

Türkiye 
vaziyetine dair 

Lond ra' da kı 
tefsirler 

Star gazetesi ve Sferling Almanlara göre de Türkiye'nin 
ismindeki zat kimin malmı 
kime ve ne salahiyetle 
PeıkeJ çekiyor anlamadık 

f akımhğı vaziyet üzerinde 

uzun boylu durmağa hacet 
yoktur tünkü o sarihtir 

Va in.,...on, 2 a.a. - Star gazetesi "Rus- Londrn, 2 a.a. - lran'da muhasamatın 
ş •• ~ tatili Londra gazetelerinin baslıca mevzuu • 

ya'ya İran'dan kapı) başlıgı ahında ne:f- nu te&kll etmektedir. 
rettiği bir makalede sunları yazmaktadır: lnglllz ga:ı:etelerl muhasamatın tatll edil· 

Rusya'nın dunyanın aksamı sairesi ile mcılnln lran'ın komıuları ve bilhassa Tilrkl· 
muvasalayı temin eden bir sıcak su kapı- re lcln ı:ok fa)dah oldu~unu tebanlz ettlrl -

. • h d"l . • yorfar. 
sına olan ihtıyacı ız ar e 1 mıştır. DalJy Teleırraph'ın diplomatik muharriri 

Sovyetler Boga:ı:lara hakim olmak im • 1'DZlyor: 

tiyazına nail olmuşlardı, fakat zaferin se- Türklerin !ran'dakl harckAt hakkındaki 
meresindcn mahrum bırakılmışlardı. 1878 [Sonu 3 üncü saylıdı) 
Berlin kongresi İstanbul'u almağa ma-

Ankara'dan hareket eden bisikletcller 

Sivrihisar - Eskiıehir araıında 
Sl\'T!hlsar, 2 a.e. - Ankara-İzmir blslk

let yarışını takip eden hususi muhabirimiz 
bildiriyor: 

DilnkQ ceUn yarıştan sonra blslkletı:ller. 
bugün de koşacaklan ikinci merhale olan 
Sl\•rfhl.sar-Eskısehlr yarışına saat 12 de 
başladılar. Bu yazıların, Türkiye kadar, In

giltere ve Rusya'da, hatta bizzat 
amerikan selahiyet makamlan üs • 
tünde pek kötü bir tesir bırakmış 
olacağına asla şüphe etmeyiz. llk 
vazifemiz ne bizi, ne dava birliği 
etmiı oldukları devletlerin siyaset
lerini, ne de hakiki vaziyeti bilmi
yen fahsiyet veya şahısların bu tür
lü ne§riyahnın Türk efkan Üzerinde 
yersiz ve lüzumsuz aksülamel yap
mamasına Çahtmaktır. 

tuf bir rus tesebbüsünü de durdurdu. 1919 
V ersay konferansı diğer bir rus teşebbü

süne engel oldu. Ancak bu meseleyi teem
mul eden müşahitlerin umumi kanaatine 
göre İstanbul diye maruf olan şehir bir 
asır önce daimi olarak beynelmilelleştiril-

Finlôndiya 
SULH 

Ankara-İzmir mfisabakasını lzmlr'e en 
6nce giren değil :fakat zaman itibariyle en 
kısa milddet !cinde kosacak olan bl.slkletı:l 
kazanacağtndan federasyon, merhalelerde 
hangt koşucunun blrlncııu;ı elcle tuttufunu 
tanıtmak ıcın bir sercf mayosu koymuştur. 
Binaenaleyh Ankarn·Slvrlhlsar merhaleslııl 
ilk bitiren Osman Pak'n bu mayyo mera
simle giydirilmiş \'e bunu milteaklp kosu-

[Sonu S inci sayfada] 

Nafıa Vekilimiz 
[Sonu 3 üncü sayfada) _ı • • Dinar'a hareket etti 

' 
Samanpaun Kargalı sokak 

Özel Işık okulu 
1 

Kayıt tl"Uamrl n b şlanmıotır. 
Okul ana ve ilk kmm rı ha\ dl". Ka)ıt ıa
aUerl ıabııh 9 ilan 12 > e kadar 'e rııeden 
sonra 14 ten lli )il kada"d r ":l:'I d tJmlu co
cuklar blrlnc· sırı! kabul olunur 
n. 2459 3874 _, 

1 ran - i ngiliz-Sovyet 

müzakereleri üzerine 

İRAN'DA .................................. 

Sovyet 
ilerleyişi 
durdu 

Memlekelfe sükun var 
(Yazı.~ı 3 Unr s:ı)fada) lran süvarilerinden bir grup 

Transiranien hattının geçtiği ıarp araziden bir görüniif 

Rus tayyareleri 

Berlin' e 
ve diğer mühim 

alman şehirlerine 

akm yaphlar 
Alman kıl alar1n1n verdikleri 

zayiah doldurmak i~in 

Hitler, Musolini'den 

asker istemiş 

Luga'nın şima~ncle -
Rus kıtaları 
cereyan eden 

muharebelerde 

iniha edildi 
Viipuri civarmda cereyan 
etmiı olan muharebelerde 

Ruslar birçok ölü 
ve yarah verdiler 

~ bildi 1 Berlln, 2 a a. - D.N B. ajansının nsk('rl :Moskova, 2 a.a. - Te.~s aJansı r -
l lul ı 1 t ta''''areleri menbalardan öğrendik.ne s:bre 1 eylülde yor: ey geces so vye ,, ,, 

Birleıik-devletler'de Deniz Ge
nelkurmayı Reisliği yapan bir zat, 
Boğazlar mukavelesinin hükümle
rinden dahi nasıl olur da bu kadar 
gaflet edebilir ve muharip devletler 
gemilerini bile sıhi muayene kay
dından başka kontrole tabi tutmıyan 
bu hükümlerin temin etmekte oldu- f 
iu serbestlikten istifade edilmiyor- f. 
aa, bunun sebebi Boğazlar dışındaki 
denizlerin emniyetsizliğinden ileri 
gelmekte olduğunu nasıl düşünmi
yebilir? 

ıstemıyor Berlin, Könisbcrg, Dan:r.lg ve Memel'e Luga'nın şimalinde alman kıtalarlyle mu • 
akınlar yapmıştır. 1 hlm sovyet tesekklillerl arasında cereyan 

ı · 2 (T 1 f ı ) ~ h · • d Berlin Könisberg Danzig ve :Mcmel'ln eden muharebelerde düsmnn kıtnlan imha zmır, e e on a - ~e rımız e · · 
b ı N f V kT G 1 Al' askert ve ııınal hedefleri Uzerlne yangın edilmistır. 

Birleşik-devletler bahriyesinin en 
yüksek mesuliyetini bir zamanlar 
deruhte eden Amiral Sterling, Sov
yetler Birliği'nin Karadeniz'deki 
kuvetlerinin dÜ§manlariyle kıyas 
kabul etmiyecek üstünlükte oldu •

1 
ğundan gaafil olmamak liızımdr. 
B zat Sovyetler Birliği Karadeniz 
f·ıu unun Karadeniz'deki dü§man 

1 Ol , • k B - 1 ' 
d . kuvetlerıne artı, ogaz ar -
enız .1 .h 

d Cek yardımcı gcmı ere ı -an geçe . --
t . lmadıg .. ını bılmezse ogren-
ıyacı o A • 

1 .. d. Dahası var: sabık men. me ı ı ı. R .. h 
k D . Genelkurmay eısı, ava a enız . . d 
k ti . u··dahalesının, onanma-uve erı m h 
ların, sahile yakın yerlerd~, are • 
ket ve tesirlerini nasıl takyıt etmek
te olduğunu bilmeli idi. 

S · · yazısı üstünde tar gazetesının h' 
-·k ._. k 1 kadar da ı ısrar 
.1.. arıııu ma a e A 
etıneği faydasız bulmaktayız... n • 
cak şu noktayı bilhassa tebaru~ ~t
tirelirn ki bu türlü neıriyat, hızım 

(Sonu J üncü sa7f ada] 

Finlandiya ord~ları 
bCJ§kumand anı M arqal 

Mannerheim 

Sulh tavassutu ~ayialan 

Helsinki' de tekzip edildi 

Fin kıtaları 

yeniden büyük bir 

taarruza ge~liler 
Londra; 2. a.a. - MUstakU Fransız il· 

Jansının Stokholm'daki muhabiri bildiri
yor : Sulh tavaasutu oayialarının Finler 
tllrefından resmen tekzibi U:ı:erlne Uç nok
ta tebnrUz ettirilmektedir : 

1- Finler bu harbı , bir mUdnfan harbin
den hahseder gibi bahis mevzuu edl· 
yorlar. 

2- Sulha tavn.c:sut etmesi için herha.ngı 
bir devlet reisi nezdinde te§ebbUste 
bulunduklannı tekzip ediyorlar. 

3-Harptan oimdlye kadar elde edllen 

[So.orı 5 laci sq/ada] 

u unan a ıa e 
1 1 

• ener.a . ~ ve lnfillı.k bombaları atılmııtır. Blltlln bu Alman askerleri sayanı takdir bir sı-bat 
Fuat Cebesoy buradakı tetkıklerını §ehlrlcrde yangınlar mUıahedc edilmlıtlr. .. t k k bli ük h 

1 
ü 

bıtırmış ve ınar a are et etmıştır. nırı mUstesna olmak U:ı:ere bllt n tayya- külAt 
1 1 

h b 
1 

-• · · · D' • h k "::j ll ı;;os erere co y ava ve araz m ş-
n ını yenm ş er ve mu areo <' ere muvru.-

--------------- [Sonu J üncü sayfada] fakı:>etle devam etmişlerdir. Bilhassa mQ-

hlm mıktıırda lktlnam edilen harp mnlz~ 

Fin ceJ!heıinde harP.. eden· alman aıkerleıi 

• 

mesı hakkında bir fıkır elde edebllm<.'k he
nilz mfimkun değildir, zirn geı:llmesı pek 
guı; olan bu bataklık arnz de iğtinam <.'dılen 
sılahlan sa~mak kolay iş deoğlldlr. 

limen ı;;ôlQnlin cenubundn bulunan mın
takada bolşevlkler alman kıtalarının hıı _ 

' eumlanna kallı bılhassa anudane surette 
muka\ emet gösterm slerdir. Gölifis göğuse 
cert-) an eden kanlı muharebelerden sonra 
50

'Htlcrln mukaverrıtt.ı her tarafta kırıl -
mıs, düşmana çok bt.ı'l'ilk zaytat verdirilmiş 
,.e alman kıtnlnn llerlemcğe devam etmiş -
tir. 

Cephe>nln CE'nup 'bölgesinde, alman kıta
ları tnm muvaffakı~ etle neticelenen muha
rebelerde Yenlde>n 1200 esır nlmıslar \'e 9 
SO\';ııet tankını tahrip etmlşlerd r. 

Alman me\Ztl rıne ;ı.apılan hına hilcum
bırı esna ı'lda, alman tPşekküfler dusma -
nın S tan are nı dusürmüs!Prdlr. A "Tol b~l
gede, 6 SOV) et tay) ares alman hava defi 
topculan tarafından düsUrfilmtiştür. 

Bu mıntakııda Ct're) ıın eden havıı muha
rebelerinde sovyetler ölll \'e :>aralı olarak 

[Sonu 3 ilncu sıyfada) 



-2-

Günün meseleleri 

Çiftçi mallarını koruma işi 
-II -

r • . 
Ayrı teşki lôt ve yen ı kanun 

İlk yazımızda Büyük Millet Mec
liıinin temmuzun ilk haftasında çift
çi mallarının korunması hakkında bir 
kanun müzakere ve kabul ettiğini 
bildirdikten sonra hilkümetin ve 
mecBı encümenlerinin mazbataların
da tasvir olunan bugünkü vaziyeti 
hulba etmiyc çalışmıştık. Devlet za
bıta teşkilatına ve mahalli teşekkül -
lere çiftçi mallarını koruma vazifesi 
de verildiği: kanuni müeyyideler, 
bunlara dokunanları ağır cezalara 
maruz tuttuğu halde gene çiftçinin 
malı iyi korunamıyor, ve bu hal 'hal
ka ıstırap, milli servete, milli ahlaka 
büyük zararlar veriyor. Buna karşı 
tedbir nedir? Evelki yazımızda söy
lediğimiz gibi bugün bu tedbir üze • 
rindeki düşüncelerin teşkilata ait 
kıamını toplamıya gayret edeceğiz. 

Hükümct, mevcut zabıta kuvetleri 
ve mahalli teıekkülterle çiftçi mal -
tarının korunamadığı kanaatiıni ifa -
deden ıonra "çok sıkı bir takibi istil
sam eden çiftçi mallarının korunma
•ı itleri için diğer memleketlerde ol
duiu gibi buıusi ahkam vazı ve ay -
nca bir tefkilit vücuda getirilmesi, 
•ıunun Acil meseleleri sırasına gir -
mitdr" diyor. Binaenaleyh ne mev -
cut abıta tetkilitını takviyeyi ne de 
mert kanunları tamamlamayı düşün
mlyerek yeni bir teşkiUlt kurmayı, 
hem bu tetkflltı işletici hem de hal -
h yeni vazifelH yükletici ayrı bir 
kanun llyihası hazırlamayı tercih e
diyor. 

Hflkllmetin geçen sene mayısta bu 
kanaatle Mecliıe verdiği layiha, çift
~l mallarını koruma yolundaki ted -
birlerin eıası oluyor. Meclis ziraat 
encOmeni hükUmetin bu dUşUncesine 
ftmMnen ittirikle liyihayı bazı ufak 
delftlkliklerle kabul ediyor. Dahili
ye encümeni çiftçi maltarıının ko -
runmaıı için yeni ve toplu bir kanu
nun bulunmuını faydalı buluyor, 
fakat ayrı btr teıkilita mahal görmU
yor. Bu bahilte encilmenin mütaleası 
töyle hulba edilebilir: köylerde ih
tiyar heyetleri can, ırz ve malı koru
yan devlet te,WJAtına korucula-r ta -
,.mi Ue yardım ve bu arada çiftçi 
mallarını muhafazaya it tirak eder. 
leblr ve kasabalarda eskiden mahal
Je ihtiyar he~Jeri, tayin ettikleri 
kır bekçileriyle çlf tçi mallarını ko • 
rmlardı. Mahalle ihtiyar heyetleri
nin lifvından sonra bu iş belediye -
lere kaldı. Belediyeler bekçileri ta • 
yin edejJer. Bunların ücretlerini 
lriltçel .. den verirler, ancak beledi
)'eler bu hizmetleri için halktan ayrı 
'ftrgi almadıklarından esasen dar 
oı.ı bütçeleri yetecek kadar bekçi 
bulundunnıya müsait değildir. Bü -
tUn fikayetler de buradan doğuyor. 
Belediyelere yeni vergi alma ve teş
JdlAtı arttırma salahiyeti verilir, 
onun çiftçi mallarına karşı işlenen 
ıuçJarda ceza verme hakkı genişleti
lirse koruma işi yoluna girmiş olur. 
Binaenaleyh belediyelerin faal isti
tare organı olan encümenler, çiftçi 
mallarına ait meselelerde çiftçi mü -
me11illeriylc takviye edilmeli ve bu 
mevzuda kaza aalAhiyeti bir mikdar 
arttırılmalıdır. Köylerde ise bekçile
ri zlyadelettirmekten başka yapıla -
,ıak bir it yoktur. 

Meclis ziraat ve adliye encümenle -
riyle sonradan muhtelit enclimenin 
fltilıak ettiii hükümet noktai naza -
rına göre çiftçi mallarını koruma işi, 
köylere ve şehirlere göre değişen ay
n ve müstakil teşekküllere verilmeli
d ir. Şöyle ki: 

Kemal TURAN 

ı.a göre bünyesi aynı kalmak üzere 
kavuşacağı yeni şahsiyetle koruma 
işlerini yapması, üzerinde fazla du -
rulacak bir şey değildir. Nitekim 
meclisin dört encümenının seçtiği 

muhtelit encümen de ittifakla bu me
seleyi halletmiş, bünye aynı da olsa 
köy hizmetiyle koruma faaliyetinin 
mali ve hukuki hüviyetini ayırmış -
tır. 

Şehir ve kasabalar için mesele bu 
kadar kolay çözülememiştir. Muhte -
lit encümende, koruma işinin bazı 
bünye değişiklikleriyle belediye en -
cümenlerine bırakılmasını istiyenler 
olmuştur. Encümen ekseriyeti işin 
ayrı bir teşekküle vetilmesini muva
fık buluvor. Mesele böylece Meclisin 
umumi heyetine intikal ediyor. Mec
lis müzakerelerinde de üzerinde en 
çok durulan mesele bu olmuştur. 

Muhtelit encümende koruma işi · 
nin belediyelerce gördürülmesi fik -
rinde olanlar bilhaua şu fikirleri ile
ri ıürmlişlerdir: 

a - Şehir ve kasabalarda ayrı teŞ
kilat, ayrı masrafları icap ettirecek
tir. Yeni bir binada ayrı bir muhase
be ve idare organının kurulması mas
raflı olacaktır. 

b - Bazı belediye hizmetleriyle 
tedahilller olabilir. Şehir ve kasaba 
içlerinden geçen sulama yolları ilk 
hatıra gelen şeylerdendir. 

c - Belediyelerin bütçe yapmıya 
ve tatbik etmiye, halktan para topla
mıya alışmıt ve yetişmiş kadroları 

vardır. Bunlar koruma işlerine ait 
hizmetleri de hemen hemen masraf
sızca görebilirler. 

Koruma işinin, ıehir ve kasabalar
da ayrı bit' teşekkille bırakılmasını iı
tiyen ekseriyet başlıca fU sebepleri 
ileri sürüyor: 

a - Koruma meclisleri yerine be -
lediye encilmenlerinin bu işle tavzi
fi mahzurludur: 

1 - Bu it onlar için mutat bari -
c.inde bir klilfet olacaktır. Hem bele
diye hem koruma itleriyle uğrapnı -
ya vakit bulamıyacaklardır. 
il - EncUmen baları belediyenin 

idare kadrosundaki memurlardan iba
ret olduğundan bünyeleri çiftçi işle
rini kavramıya müsait değildir. 

b - Belediye h izmeti ile çiftçi 
malların ı koruma :İJi malüyet ftiba -
riyle biribirinden tamamen ayrıdır. 
.. Koruma işlerine taalluk eden vazi -
feler hiç bir veçhile belde hizmetin -
den addedilemiyeceğinden" ayrı bir 
çiftçi teşekkülünün devamhca "müş
terek menfaat ve kaygılardan doğan 
kuvetli bir tesanüt ve bir nevi aile 
zihniyeti içinde" koruma iıini tan -
zim etmesi lazımdır. 

c - Çiftçiler için, mallarını koru
ma menfaat birliğinden doğan bir te
sanüt işi olduğuna göre b\lnun batın
da çalııan heyetin reisleriyle birlik
te bir ücret almaması, hepsLnin hasbi 
vazife görmesi icap eder. Böylece 
yalnız bekçi kadrosundakilere ve ba
zı zaruri işlere para sarfolunur. 

Bu üç esastan sonuncusu, işin be -
Jediyelere devrinden beklenen tasar
ruf fikirlerini karıılamış oluyordu. 
Ancak koruma işinin tamamen hasbi 
bir şekilde, ve toplu bir mecliı tara • 
fından görülmesinde de bir çok mah
zurlar vardı. Bu mahzurlar ib:erinde
ki münakaşalar şehir ve kasabalarda
ki koruma meclislerinin bünyeleri, 
salahiyetleri meselesini ortaya koy -
muş ve bu, mecliste hararetli mUna -
kaşalara sebep olmuştur. Bunun iza
hını sonraki yazımıza bırakıyoruz. 

ULUS 319/1941 

............... , 
GÜN ÜN GÖLGES İ i ............................................ ./ 

Çocuklu musunuz ? 
Ankaramızda ev kiralamak için so

kak sokak dola1an şu suali lcıimbilir 
kaç kere duymuşlardır: 

- Çocuklu musunuz? 
Eğer bekar.sanız, ayrı sual ve ce -

vaplar başlıyacaktır. Fakat ya evli 
bulunuyorsanız veya maazallah çocu
ğunuz da varsa ... Adeta suçlanırsınız, 
yavrunuz - yanınızda ise - bir kiralık 
ev kapısında isminin niçin ortaya 
atıldığından habersiz, masum ve ça
resiz bir size bir ev sahibine bakar. 

- Fazla vereyim, dersiniz, bütün 
şartlarınızı kabul edeyim. Fakat ço
cuğumu ne yapabilirim~ 

Ankara'da binbir tesadüfün cilve
sini kollıyarak, talih harciyle kuru • 
lan evlerin ve apartımanların sahip
leri, elleri yeleklerinin ceplerinde : 

- Hayır, derler, çocukluya vere -
mem! 

Çocuk yalnız kendi istikbalinin 
değil, vatan istikb:ılinin de frmidi -
dir. Nüfus politikası, Cümhuriyet 
hükümetlerinin takip ettikleri ana 
politikada, daima birinci plfinın me -
seleleri arasındadır. Dişimizden tır
nağımızdan kesiyor, çok çocuklu ai
lelerin sırtlarındaki yükü hafifletmi
ye çalışıyoruz. 

Çocuk sahibi ana babayı, muhte -
rem sayıyoruz ve öyle s.aymakta de -
vam edeceğiz. 

Ankara halkına sitem ederken. hak
sızlık etmiş olmaktan mütevellit bir 
korku duyuyorum. 1919 Ankarasının 
fedakarlarını unutmuyorum. Fakat 
daha büyük korkum şudur: Ankara -
lının hayranı olduğum o efe ruhu be
tonda erimiş olmasın 1 

- Çocuklu mısınız? 
Bu aual yalnız o ana babaya hür -

met etmek için sorulabilir; ve il15 
haksı.zlık, hem de büyük haksızlık 
ediyoruz. 

Kemal Ze'ki GENCOSM AN 

İsi anbul' da manifatura ihtikarı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bugün 

fiyat mürakabe bürosuna manifatu
ra eşyasında ihtikar yapıldığına dair 
dört tikayet vaki olmuştur. Fiyat mü
rakabe kontrolörleri bugün muhtelif 
semtlerde bakkalları teftiş etmişler • 
dir. Büronun hazırladığı fiyat liste
leri Esnaf Cemiyetleri vası'1:asiyle 
bUtlin eıınafa tevzi edilecektir. 

Bir cinayet ve bir 

ka myon kazası 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Kasım· 

paşa'da oturan Sabri, karısı Makbule
yi kıskançlık yüzlindcn muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralamııtır. 
Osman isminde bir çocuk da Küçük 
Çekmece'de bisikletle gezerken bir 
kamyonun sademesine maruz kalmış 
ve kaldırıldığı hastanede ölmüştür. 

Parasız yatılı talebe 
imtihanları başladı 

1941 • 1942 ders yılında Maarif VekAle
ti hesabına alınacak parasız yatılı talebe
nin müsabaka imtihanı bugün bUtUn yurt
ta bll§lıyııcakhr. 

Yabancı dil bilen memurların 
imtihanı 

Yabancı dil bilen memurların bir derece 
üst maaa alabilmelerini temin maksadlyle 
yapılacak imtihanlar için Maarif VekAle
lince hazırlıklara bD.§lanmııtır. 

Orak makineleri yedek 
parçaları tevziine batlam yor 

Gümrük memurlar1 
arasında yapdan 

terfi ve nakiller 
GUınrUk ve İnhisarlar VekAletl memur

ları arasında yeniden bazı terfi ve nakil· 
ler yapmııtır. Bunlıırı sırasiyle yazıyo. 

ruz. 
Nakiller 

İskenderun ithalAt gUmrUğU müdUrU 
BB. Abdullah Çaldıran Kilis gUmrUk mü
dUrlUğüne, Kilis gUmrük mUdllrll Ali Şa
hinkaya İskenderun llhalıı.t gUmrUğU mil
dUrlllğllne, Van gümrük mlldUrU Galip 
Bııbaean Bodrum gUmrilk mUdUrlUğUne, 
Bodrum gllmrllk mUdilrü AbdUllatlt' YU
ccl Van gümrllk mUdllrlUğUne, GUllUk 
muayene memuru Hamdi Dllkan İzmir 
b::ışmUdUrlUğll muayene memurluğuna, 

H.eyhnnlyc muayene memuru Muhlis Öz
bek İstanbul bll§mUdUrlUğll muayene me

Tabiatın mucizeleri · 

Atlas Okyanosu'nun 
icindeki mavi nehi r 

.:> 

. 
1939 ikinclkAnununda Bermuda • New-

York hava servisini yapan Cavaller tay • 
yaresl bir kaza neticesinde Atlantik Ok-

Nez.ahet Nurettin EG 
reyanına maruz kalırsa yevmiye 70 
kadar yollarından kaybetmekte olduk! 
tcsbit edilmiştir. 

ynnosuna dil§mü3 ve yolcular kııın don • Amerikalı llllm Franklln, Golf cerey 
durucu mevsiminde Okyanos'un buz gibi nının hikmeti mevcudiyetini ıtsylece l:z. 
sularının içinde ta:n on saat çabaladıktan etmişti : .Atrika'nın Hattı-UstUva mınt 

sonra Ne"york'tan gönderilen cankurta- kalarından esen sıcak rUzaD.rlar, deniz s 
ran tayyareleriylc kurtarılmışlardı. Bu ıannı ısıtarak mUtcmadlyen Amerika'n 
yolculardan blrlıl : (Allah'ın bir lUtfu Meksika körfezine doğru yığmaktadır! 
mahususu olarak tayyaremlz tam Golf • Bu sayede :Meksika körfezindeki su sev 
Strinı'ln üzerinde kazaya uğramı3tı. Eğer yesl elvarınd:ıhl Qkyanosların su sevly 
bu harlkavt mavl sıcak su nehrinin ağu- sinden epeyce yllkselmtı bulunmaktadı 

murhığuna. lstanbul bllfmUdürlUğll mmı- şunda olmamııı olsaydık, muhakkak on sa- su se\•iyclerinln muvazenesinin bu suret 
yene meınurlanndan ŞUkrU And Reyhııni- ııt zarfında denizde donar katılır ve mah- bozulugu yüksek su tabakasının bir mecr 
ye muııyene memurhığuııa, Adnıın Sağder volurduk ) diyerek lhtlsasatını anlatmıetı. 
İskenderun muayene memurluğuna, Ka· bularak diğer taraflara doğru akması 
zım Taner ve İhsan özcrman Çobanbey Fllhııkıka (Golf Strlm) in maamavi su- sebep olmuatur. Bu mecrayı da Filorld 
mıınyC'ne ınemurlufl'una. İbrahim Ergili !arı Okynnosun koyu yeşil soğUk dalga- yarım adaaiyle KUba adası arasındaki 
Kııiıı muayene memurluğuna, Lutfi Gil- ıarı arasında tamamen ayrılmıg bir halde mil genişliğinde ve 2000 kadem derinli 
leryUz Ereğli muhasebe memurluğuna, bir nehir gibi akıp gitmektedir. 11 tını ı ı t b 
Fatih Fırat Ch:re memurhığıınn, Enver ğlnde bir saha teşk e ııt r. 1 e u g 
Çağatay Iğdır memurluğuna, Cizre mu:ı- Atlantik Okyanosunda akıp giden bu niıı mecradan akan sıcak su cereyanı Golf 
yene memuru Nazım l.>ir.en Aııkarn mun- masmnvl nehrin harnretlnl temin için her Strlm namı altındıı Avrupa'nın ıılmaliııar 
yene rncmurlu~ııın, İzmir muııycııe me- dakika ilti milyon ton maden kömUrU ya- sahillerine doğru 5000 mil mesafesinde 
muru Asım Asal GUllUk muayene memur- kılmak icap ettiğini mUhendlsler hesap bUyUk ve hayatbahşa yolculuğunu bu ıe 
luthımı. MC'rsln murıycne memuru HUsnıl l etmlılerdlr. Hattı-UatUva ikliminin hayat· kilde tanzim etmektedir. 
AcartUrk İstanbul muayene mcmurluf;u- h ti 
na. Çobanbcy muayene memuru Krızını bahşn güneşiyle ısınan ve her an arare Golf-Strlm her noktasında aynı sUraU• 
Taner Mersin servis gcfllğlnc. Anknr L tazelenen hu hnrlkavt Golf·Strlm sayesin. 

hareket etmez. Cereyanın ortasında saat.-
servis tefi Bahaettln Ertllnç İstanbul de İngiltere adalan bugünkü zümrüt ye-
servis ıtt.llğine, Çobanbey muayene me- şılliklerinl muhafaza ve idame edebilmek- ta Uç mil sürat mUıahede edildiği hald 
murıı Ferıt Caner İstanbul murıycne ınr- d" 1 Eğ r bu cere an olmamıı olsaydı iki kenarlarında hareket daha çok yavat
ınurluğuna, Trabzon servis ı:ırfi Nasıh te ır er. e Y tır. Fllorldıı'dıın ıimale doğru ilerliyen ce
Ö"'UI ve Ahın;·ıı lıl!lre memuru İbrahim Britanya adnlıırı tıpkı Amerika'nın alma-" reyan hemen hemen sahillerin bUtUn gi • 
Oral lskeııderun servis şefliklerine. tzmır lindekı Labrador kadar soğUk ve yaeanıla-

rintllerlne, çıkıntılarına muvazi olarak servis şefi Sami :Mızrak Karine ld:ıre me- maz bir iklim olacaktı ve bUtUn limanları, 
murluğUna, Ankara memuru İsmail Ars- körfezi her kıı buzlarla donacaktı. Hatta. seyretmektedir. Fakat Amerika sahille • 
lanturk Ankara servis şe!llğine, :Mersin Golt-Strim'den bllırôütUn mahrum kalmak rinden oldukça açıklardan geçmektedir. 
nıııuyene memuru MUnir Tombul Çoban- Kıgın soğuk gUnlerinde Ne"york'tan AV• 
be 1 ,.. Kil' dc"•ll, takat bu cereyanın hararet derece-Y muayene memur u.,unn. ıs mıınye- " rupa'ya doğru ilerllyen bUyUk Transatlan• 
ne memuru Niyazi 13eıgürbUz İzmir mu- sinin takriben sekiz on santigrat soğuması 
ayene memurluğuna tayin edilmişlerdir. bile İskandinavya, İngiltere, aimall Fran- tiklerde seyahat eden yolcular birdenbire 

Golf-Strim sahasına girdiklerini havanın 
Tcrl iler 

VekAlet zat ıııeri tetkik memuru Meh· 
met Turhan Bnzylgıt, İstanbul memuru 
Edip özerman İstanbul servis şefliğlnc. 
İskenderun yolcu salonu baı memuru Ah
met İzzet Hıızarhun, Bozcaada idare me• 
muru Cemal Teker birer derece terfi etti
rilmlglerdlr. 

Orfi ida re kanununda 
tôdilôt yapılacak 

Örfi idnre kıınunundn bazı tndlllC'r ya
pılmasına dair bir kanun lt'ıylhası hazır· 
lanmıştır. I.Aylha yakında Meclis umumi 
heyetine sevkolunacaktır. 

Derplıı edilen tadillere göre ör!! idare 
mıntakasınd::n- ı:ık~ı!acak olan sulhali ilP. 
meluf olanlar muayyen bir mahalle sevk 
ve orada nezaret aıtıntla bulundurulacak
tır. 

HUkUmetl bu tadile aevkeden vaziyet 
gudıır: 

Halen örfi idare komutanı mevcut salA· 
hlyetlnl kullanarak aUphelt eşhuı örfi ida· 
re mıntakasından çıkarabilmekte fakat 
bu gibiler istedikleri mahallere glttlkterı 
sonra bir kontrole tabi olmadıklarından 
gene kolayını bulup örfi idare mıntaka

sına ııvdct etmekte ve bu hal l!rtı idarenlc 
istihdaf etliği gayeyi ihlAl eylemektedir. 

Kanunda memleketin inzibat ve emniye
tini ihlAI etmek suçlarlyle sabıkalı olan
lar, emniyeti umumiye nezareti altında 
bulunanlar, örfi idare altına alınan yer
lerde muayyen bir ikametgAhı olmıyan

lar 1Uphell olan sair kimseler olarak göa
terllmektedlr. 

Eskişehir, kurtuluşunun 

yıldönümünü kutladı 
Esklııehir, 2 a.a. - Eııklııehlr bugUn kur

tuluşunun 19 uncu yıldönUmUnü kutlamak· 
tadır. 

Halk bu mUnıuıebetle kahraman ordu
muza karıı aonsuz sevgi ve minnetlerini 
coııkun tezahUratıa i!ac\e e~ly,:.r. 

sn ve Almnnya'nın lLdeta bir Eskimo diya
rına dönmcslnıt ııebep olacaktır. 

Arzımızın harikavt k•ıvet menbaların • 
dan birisi bu Golf.Strlm'dlr. Her saat tak
riben yUz milyar ton su I<'ilorida boğazın· 
dan geçmektedir. Golf cereyanlylo muka
yese edildiği takdirde, Misislpi nehri, hııttA 
muazzam Amazon nehri bile bir hiç mesa
besine inmektedir. Amazon nehrinin Atlas 
Okyanosuna akıttığı su mikdarı Gol!'un 
sadece beşylizde biri nisbetlndedlr. 

ilkbahar ıJıklığlyle mUııahede edebilirler. 
Okyanoa'un koyu yeşil, soğuk rengiyle ta

mamen bir tezat tQ8kll eden tatlı ve mavi 
sıcnk bir renk denizin üzerini kaplar. Ge-

minin göverteslnde birkaç giln evel Tran1-
atlantiğln g!>verteslnde tıtreıen yolcular, 
birdenbire sevimli ve hayatbahıa bir ilk· 
bahar rtıızgArının okıayıııarlyle karııla.-

şırlar. Kalın battaniyeler, yolcu kanapel .. 
rinden fırlatılır. :Kalın paltolar çıkarilır. 

Sanki büyük Transatlantik seyahatıım bl· Golf cereyanının harikavt kuvetlnl Okya
noslann tı.şlna.sı olan gemi kaptanlarından !etlerini satan acentalnnn bUtUn muhay. 
sorabilirsiniz. 1513 senesinde lllt defa ola- ylle kudretlerini seferber ederek yarattık
rak Pance de Leon, Fllorlda'ya yaptığı bir !arı o efsanevi seyahat zevki bedilsl hakoı 
seyahatta, bu muazzam cereyanın teatrinl kındaki bUtUn hlklyeler, bir anda hakikat 
mUşahede etmişti. çünkü mUsait bir ruz- oluverir. ÇUnkU termometre 40 tahran • 
gAra ra~nıen, yelkenli gemisi cenuba doğru hayttan birdenbire 71S fahranhayta yük • 

seyredect'ğinc bllll.kls cereyanın ıiddetll selmıı. etraf masmavi bir ılık Hattı-UıtUva 
tazyıklne maruz kalarak ıimale doğru geri nehirlerinin büllQr sularlyle pınldamata 

geri sUrilklenmekte idi. baelamııtır. 

Blrleıik Amerika &razlıi İngl\lz mUs - Bazan Ne"york ve New-Je.raey aah1l 
temlekesi olduğu devirlerde, İngilizler Ok- lerindıı mutadın !evkınde ılık bir kıı hU. 
yanoıı"ta şarktan garbe doğru giden posta kUm sürdilğU zaman gazeteler Golf· 
gemilerinin garpten ıarka dogru giden - Strim'ln mecrasını detııtırdlği, Amertkaa 
ıere nazaran çok yavaş ilerlledlğlnl mu - kıyılarına daha yakından geçtiği farıuıl ~ 
şahede etmıııerdl. Bu mesele nihayet meş- yealni ortaya atarlar. Hattl bazı muha,... 
hur Amerikalı Benjamln Franklin'ln na - yllesl kuvetlt muharrirler daha ileri gide. 

zarı dikkatini cclbetmişti. Franklin, bu rek yakın bir zamanda New-York'un met
meseıe etrafında tecrübe sahibi gemici - hur saytiyelerlnden olan Long - İsland'\a 

lerle uzun uzadlye çalııtıktan sonra, Golf yakında bir Fllorlda iklimi arzedecetın• 
cereyanı lımlni verdiği bu muazzam su limon, portakal, mandalina afaçlartyle 
cereyanının denizdeki harltıuıını tesblte bir cennet manzarası ihtiıamiyle New • 
muvaffak olmu111 ve İngiliz gemicileri York'a yeni bir gUzelllk UAve edecettna 
ıarktan garbe doğru gelirlerken bu su ce- dair efsanevi tablolar tersim etmeğe çalı· 
reyanından uzaklarda kaldıkları takdirde aırlar. Fakat blltün bu faraziyelerin hiçbir 
bu deniz yolculuğUnu iki hafta kısaltabl· ilmt kıymeti olmadığını hemen 1lniveraite 
leceklerl teerUbe edllmiştl. Golf-Strlm, hA- proteııörlerl izah ederek Golf - Strlm'ID 
len Franklln'ln verdiği ismi tll§ımaktadır. Atla.ır-Okyanosu gemiciler! taratından ilk 

o zamanlar İngiliz kaptanları meıhur A· müşahede edildiği tarihten bugUne kadar 
merlkan Aleminin bu tavsiyesini kabul et- mecrasını deği§tlrmedlğlni !abat ederler, 
memiılerdl. Fakat yirminci aann bUyUk 
Transatlantik vapurlarını idare eden muk-
tedir denizcileri Golf cereyanından uzak Sovyeller nezdindeki Finlandiyı 
kalmak ıartıyle Amerika sahillerine daha 1 

kısa bir zamanda vasıl olabilmektedirler. 
Ziraat VekAlctl tarufından satın alınan G d • İ 

dolaplı ve taraldı orak makinc1erı yedek ı e iZ n 
el(isl hududumuza girdi kurtU 1 uc günü Ve garpten varka seyahatlerinde ise bu ha-

:t rikavı deniz cereyanının lUtufkt\r himaye- Kars; 2. a.a. - Sovyptıer nezdlndeld 
pnrçalarının bu gibi makinelere sahip bu· 
lunan zlraatçllerden ihtiyacı olanlara m\l
bayaa bedelleri Uzerlnden satılması Koor
dinasyon heyetince kabul olunmuııtur. 

Gediz; 2. a.a. - Gediz'Jn kurtuıuıı gUnll sine sığınarak yolculuklarını kıııaıtmakta· Fin!A.ndlya elçisi ve 12 nüfustan ibaret 
olan dUnkU gUnU, halkımız eısiz tezahU - dırlar. Şarktan garbe doğru gelen vapur- elçilik ~rktı.nı pazar günü saat 12.4~ tre
ratıa kutıamıııtır. lar ıııe Nn·.York'un cenubunda Golf ce- niyle hududumuza gelmlıler, hudutta ha-a - Köylerde ihtiyar meclisi. çift

çi mallarını koruma işini görür ve 
bu işe mahsus ayrı bütçesi binaena -
Jeyh ayrı geliri ve ayrı kadrosu bu -
lunur. 
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rlciye .memurlarından Cel&.l Ziya ve em
niyet mUdUrU Ziya Siler tarafından kar
ıılanmıelardır. 

b - Şehir ve kasabalarda ziraatle 
metgul olanlar arasından seçilecek 
beı kişi, koruma meclisi adiyle ve 
kendi bütçesi yani kendi geliri ve 
kendi kadrosiyle koruma işini yapar. 

c - Kazalarla vilıiyet merkezlerin
de bir kıs.mı devlet rnemurlariyle bir 
kısmı da seçilmit çiftçilerden kuru • 
lacak olan mlirakabe heyetleri koru
ma meclislerinin çalısmalarını kont
rol ve bunlar arasında ahenk temin 
eder. Valiler, bütün devlet hizmetle
r inde olduğu gibi koruma işlerini de 
umumi mürakabeleri altında tutarlar. 

Köylerde ihtiyar meclislerinin is
ter köy kanunundaki hüviyetiyle, is • 
ter çiftçi mallarını koruma kanunu -

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczanesi 

Bir mektup dolayısiyle ... 
ımzasını iyice okuyamadığım, 

fakat e l yazısından h iç olmazsa 
bir iki yabancı dili bildiğini, öz 
Türkçe davası ile de ilıili olduf u · 
n u anladığım b ir ok ur umda n dün 
bir mektup aldım. 

Ankara Y e n itehir poıtaneıin
d en gönderilen bu m ektup, benim 
dil meıelelerinde bir "mi .. ion
naire" edaıı takındığımdan, h er
keae akıl hocalığı ettiğimden, ça 
lakalem önüme gelene çathfım
dan tikayetçidir. Baıkalarına acı
madan, çuvaldız batırdığımdan 
bahseden ok u rum, T oplu li
ne'nin ucunu kendim e çevirme
min gerekli o ldufunu d a b e lirti
yor ve diyor ki : 

"Türkçe kartılıldan b ulun up 
konulabilecek bazı eaki kelimele
ri ıizin de kullandığmız görülü
yor. Bisiklet yarıtlan diyeb ilir
ken bisiklet müaabalıalan demiı
ainiz. Bina tahririnde baıkalarma 
çatarken eskiden kalma İtİ)'atlar 
diyorıunuz. Alıtkanhk diyebilir
diniz. Bir yerde tıuavuur edilebilir 
f iilini kullannut1mız ; düt ünü lebl-

lir veya akıldan geçirilebilir , d e
aen iz olmaz mıydı? •••• " 

M ektuba teıekkür eder im. Gö
rülüyor ki dava, k u vetli ve dik
k atli bir mİHİonnaire ve akıl ho
cası daha kazanmııtır. Her d efa
ıında binbir yanlıt aayaa ve bu
n un b in tanesi benim de olaa, ıe
n e böyle m ektup lara can ku rban 1 
Yalnız iki noktada çuvaldızı 

bu aaym okuruma da çevireceiim: 
1 - Bir yerde " Kayib e ttiri

yor" yazmıt ; doğrusu " kaybe tti
riyor" dur . 2 - Bir baıka yerde 
d e "bahiı ederken" demit; onu n 
d a doğruıu bahsederken" d ir. 

Bu karıılıklı dtizeltmeceler
den ıonra ıunu söyliyeyim ki hu
yumu, ıuyumu bilenler b a n a akıl 
hocalıimı pek yakıttırmazlar. Bu 
bah iate fazla duruvor ve a yak d i
ri yorsam b unun ıebebi ıudur: 

Büyük üstatlar a lçak gönüllü
lük edip bu ufak tefek itlerle uğ
ratmıyor; bunları bize, b izim g i-

b i k endi halinde k a lem itçilerine 
bırakıyorlar. 

•• • 
O ç ytı§ına bcuan 

uğur•uz çocuk! 

i k i ıiyaset meraklısı konUfuyor
du. Birisi dedi k i : 

- Biliyor m usun, 1 eylü lde , ya
ni d ün, yeni d ün ya h a rbi ü ç ya
tına basıyor. Bütün gaz ete ler bu 
iki yıl içinde n e ler olup bittiğini 
yaza yaza b itiremiyorla r. 

İtin garib in e bak k i 1939 eylü
lün de tarka doğru yürüyen harp, 
gen e ıarka do i ru yol a lma kta
dır. 

- Galiba, h arp ateti d e güneı 
gibi tekrar t e krar tarkta dofacak 
ve bir d e fa , topta n, garpta b a ta
cak! 

- F a k a t h arbin üç yatına baı
tığmm göze çarpan bir a lameti 
v a r mı? 

-Var! 
- N ed ir? 
- Son zamanlarda nutuklar, 

beyannameler aırla ıidiyor 1 Ço
cuklar da iki yaımı tamamlarken 
konurnuya baılamazlar mı 7 

• • • 
Müteakip - Bü&hartıl 

Arapça, f a raça, aözün kıaaaı, 
yabancı k e limelerden lüzumıuz 

olanlar, ı;azete ve k itap ıütun ve 
aayf alarmdan ziyade radyoda ıö
ze, hayır ıöze del il, kulai a batı
yor. Bunlarm en fazla kullanılan· 
larmdan ikiıi de "müteakip" •• 
"bila hara " dır. • 

Bunlan n e ye kuUanıyor ve kul
lanma kta ayak diriyoruz 7 bil
mem. 

"Sonra ... ", "daha sonra ••• " "ar
dından .•• " , " a rkasmda n ••• ", " o bi
tince ••• " gibi birçok y erinde k a r
ıılıklarmuz neye hatıra gelmiyor? 

T. 1. 

Fin elcilik heyeti ayni gUn ı 7.45 de 
Kars'a gelmlıler ve lıtaayonda vali ve 
mevki komutanı namına kurmay baıkaıu 
ile bir askeri mUCreze tarafındıın istikbal 
olunmuı ve hazırlanmıı olan bü!ede lz!lz 
ve ikram edilmişlerdir. Bir müddet lıtı • 
rahattan sonra misafirler trenle Sarıka -
mıe'a hareket eylemişlerdir. 

Adana' da ıeyriıeferine ız.·n 
verilen otomobiller 

Adana belediycııinde mukayyet bulunao 
4, 5, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 26, 47, 85, 90, 
104 ve 106 numaralı otomoblllerin 19"1 
yılı teorlnisanı sonuna kadar seyriseferde 
bulunmalarına Koordinasyon heyetince 
müsaade olunmuıtur. 

Tiftik cemiyeti damızlık 
t evziine batladı 

TUrkiye Tiftik Cemiyeti, Latahan'dakt 
numune ağıllarında yetiştirmekte bulun· 
duğu tohumluk tekeleri nizamname ve ta
limatnameııindeki şerait dairesinde bu ıe· 
ne de cemiyetin merkez ve ıubelerlnde mu· 
kayyet yetiştirici AzA.eına meccanen tevzt• 
bqlamııtır. 
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On hafta eveliaine kadar bu har
bin en büyük muamması Rusya'nın 
vaziyeti idi. Ruslar, 1939 ağustosun
da Almanya ile bir pakt imzalamıt
lardı ve bütün zevahir, rusların fi
li olarak harbe iştirak etmemekle 
beraber, Almanya'ya her türlü yar
dımda bulunacaklarına delalet edi
yordu. Harbin müsebbibi lngiltere 
olduğunu iddia ediyorlar. İngiltere 
yıkılmadıkça dünyanın rahat yüzü 

lran'da yapılan 

harekôt karşısında 

Türkiye 

Luga'nın şimalinde Amerika' dan 
Rus kıtaları gelen iki 

Rus tayyareleri 

Berlin'e 
vaziyetine dair 

Londra'daki 
tefsirler 

görmiyeceğini söylüyorlar. Alman· (Başı 1 incı say/adıl 
ya'ya petrol satıyorlar. Bu vaziyet endlıelcrJ ıon 24 1nat !cinde bü»ük blr nls • 
22 hazirana kadar devam etti. Ve bette ıükQnel bulmuıtur. Türk ııenclkurma
ondan sonradır ki Rusya ile Alman- n TUrk1Ye'nln kenıfülne mUtcvecclh büyük 

d tehlikenin ortadan kalkmuly!c emniyetin art-
ya arasın aki münasebetlerin içyü- tıaını acıkca ıııırmckledlr. Türk ı.UkUmct 
zü anlatıldı. merkezinin ılyal1 mnhtlllerl itimatlarını tek-

cereyan eden 
muharebelerde 

imha edildi 
[Başı ı inci say/adı] 

ağır zayiat vermlslerdlr. 

T 9pçu düelloıu 
Berlln, 2 a.a. - D.N.B.'nln blldlrdlğlne 

göre 1 eylUlde sark ceııheılnln &imal mın
takasının dar bir kısmında alman ve ıovyet 
toı>ı:ulıırı ar11S1nda &lddetll bir muharebe 
cereyan etmlıtır. 

Bolsevlkler alman kıtıılarnıın flerlemesı
ne mtınl olmak !(:in on batarya yerlestlr
mlşlerdlr. Almıın topçusu derhal mevzi a-

Rus muamması çözülmÜ§, fakat rar bulmuuı beı zlyorlar \'c rusıann bir leh· 
japon muamması devam ediyor. Ja- 1 dldlndım korkmab mahal olmadıaını anlı-
p Al ' "tt f'k'd' yorıar onya manya nın mu e ı ı ır. · !arak sovyet bataryalarını mOesslr bir ates 
ı 'it • • ~ 'dd t' " Yunanlstnn'dnkl lnıılltz müdahah:slnln za-ngı ere ye ıı;artı tı e ı gun geç- t 1 t ki altına nlmıstır SO\'Yet batnrvaları blrlblrl 'k k b' · l manında yapı mıımıa o maıını en t eden · . ., tı çe artmn ta olan ır vazıyet. a - Tllrklcrın lnıılllere'nln lran'dnkl seri hareke- ! arkasından susturulmustur. Bu muharebe-
1?'1ıt bulun.uror. Japon gazetelcrı ve tini iYi karaılıyacakları carzcdlleblllrdl. Hu - de on hatnryadnn sekizi tahrip edilmiştir. 
Jap?n po.lıtıka, adamları, aylarda.n- ıuslyle ki bOyle bir hareket TUrklye'nln geri· Viipuri'deki ru• zayiatı 
berı, lngıltere ye kartı harbe gır· terini na:ı:.ı manıwrı.ıııırır.dan koruyacaktır. Bertin 2 a a v·ı 

1 
tr r el 

" b .. • • · · - ı pur c a ın a cere-mek luzumunu te aruz ettıren ya- Bununla beraber Tilrk etkllrı umumlycsl, yan etmiş olnn muharebelerde bolşevlkler 
zılar yazmakta ve beyanatta bulun- ıran Jstlkıımetlndo herhanırı bir rus hnrekc- ölü ve yaralı olarak ağır zayiat vermiıter
maktadırlar. Japonların nazannda tine karıı öteden bert haH.:ıslyet ~östermlı ve dlr. Finler tarafından alııınn esir miktarı 
İngiltere bir numaralı düşmandır. kızıl kıtaların Tcbrlz'c ve d.ıhıı ötelere gel - henü:r. tesbit edllememlııtlr. Bugüne kader 
Amerika, lngiltere'ye uyduğu için mcatnı iYi bir ııeızıe ~örmemlıtlr. Hakikatte elde edilen malQmata göre 100 den fazla 

ı , ıae böyle blr endlte 11on Jnglllz • Runı dekla· t s4 k ö 
düşmandır. Rusya da ngiltere ye rııayonu ile zail oımalı)dı. Bu deklarasyonda ~p, tra t r, birçok tank ve sayısı:r. 
uymıya namzet olduğundan düı- lnglllz ve rus hUkUmellerı TUrklye CUmhu - dığer harp malzemesi • ıttınam edilmlatır. 
man olmıya namzettir. Jngiltere yı- rlyct.nln toprak bUtünınaune lhtumımta rın- Sovyetler Dnreper nehri 
kılmadıkça, Uzak-ıark'ta Japonya yet etmek flklrlerlnı kati olarak beyan edl· boyunca mukabil hücuma 
için hayat hakkı yoktur: ~ıte ayla.r- yorıardı. Bu endlıenın artık tamamlyle zall geçtiler 
danberi japon gazetclerı Japon mıl- olacnaına ıUvhe yoktur. CünkU tnı.:ıııere \'e Budapeate: 2. 8 a. _ Macar ajansı bil-
i t • · d" bu • andırmıya nusya'nın tran'ı lrak'tnkl nnzl hUkümet dar-
e ını ve unyayı na ın besinin tekerrürüne karıı mildnta dan baaka : diriyor : Dnlper nehri boyunca blltUn Sov-
çahııyorlar. bir ı:aye ı,:Utmedlkterl artık Türklerce sabit yet mukabil hllcumlerının muveffakiyet -

Vaziyet böyle olmakla beraber, olmuıtur. sizliğe uğrnması flzeı ine, bu hücumların 
Japonya'nın lngiltere'ye karşı hare- şiddet! mtıtcacldit noktalarda hlssedlllr de 
kete geçmek niyetind~ • old~ğuna Almanlara göre Türkiye'nin recede aznlmağa ve hattA gevaemeğe baş~ 
inanmak da kolay değıldır. Bır d~- takındığı tavır ıamıştır. 
fa İngiltere'ye karfı yapılan bu gu- Berlln, 2 a.a. - Ynrı resmi bir ka)'llaktan ı MU k . . 
rültülü ne,riyat, japonların, hnkika· blldlrlllyor: ttcfl blrlıkler: mUteaddlt dUaman 
t h r k te geçmek istedikleri Alınan hariciye nezareti mııhtlllerlne ııö- hUcum kıtnlıırını csır almııılnrdır. Geçen
h~k ~ e ~ he uyandırmaktadır. re, TUrklyc'nln ıran h.ldl5elerl hakkındaki terde tatbik ettikleri mtidafna usQIUnUn 
E w 

1
? a 'ı P h k t k • vaziyeti üzerinde u:ı:.un uzadıya durmaıta ma- hiUıfına Sovyetler ı:ıimdi bUyUk piyade ku

ger Japon ar are e e geçm~ .. "'.: ı hal »Oktur. TUrklye'nln nokta! nazarı Türk 
yetinde olsalardı'. bu derece gurul~.u ııazetclerlnln ve radyonnun neırl)·atıyıe kl· vetlerlnln lstlmalinden vaz geçerek bil • 
çıkarmazlardı. Bınaenaleyh bu gu-

1 

ti derecede tavazzuh etmlıtlr. hassa topçu ve tayyare faaliyetinin yapa. 
rültülü ıikayet, olsa olsa, İngilizler· Mo.marı, Ankara'dakl Amerika büyUk elci· cağı tesire gUvcnmcktedlr. Maamatih, dU~ 
le bir müzakere kapısı açmak mak- ' ılnln tran'a kam lnıılltere - Rus taıırru:ı:.u- man hiçbir yerde muvaffaklyet elde et • 
aadına matuf olsa ger°ektir. Çünkü . na Amerika hUkUmetlnln muzahnret ettıalnl, 
japonlar, Amerika'nm İngiltere ile TUrk hUkUmetıne blldlrmlı olduAuna dair 

1 

meCe muvaffak olamamıııtır. Müttefikler 
lk d h b her tarafta istihdaf ettikleri hedeflere var-tam tesanüt halinde bulunduğunu bir Amer a aJnnsının ver illi a er nazarı 

biliyorlar. Aylardanberi kurulan bu . dikkati celbelmlttlr. Amerikalılar ıtmdlye mışlar ve mUstakbel harekAt için 10.zım-
A 1 .5 k t sanüdüne 22 hazi- kadar ketumiyeti muhafaza ~tmlılerdl. Ma - gelen şartları temin etmlılerdir. 

ngdo ba ~on le d 'I 'h k l • demkl 1lmı1l ltıaatta bulunmuıtur. Amerika 
ran an erı rus ar a ı tı a e mıt- tıartcbe nazırı M. Hull bazı meseleler hak- Sovyetler, Karadeniz'de bir yere 
lerdir. Binaenaleyh japonlar, lngil- kında bcYnnatta bulunmak hususunda ıırtık aıker çıkarmak teıebbüıünde 
tere

9
ye karşı harekete geçtikleri uzun müddet tereddüt etmlyccektır. bulundular 

takdirde dört senedcnberi harp haw 
linde bulundukları Çin'in, İngiltere- Amerikan büyük elçiıinin 
nin, Amerika'nın ve Rusya'nın müt- Hariciye Vekilimizi ziyareti· 
tehit cephesiyle kar§ılatacaklarını Londra, 2 a.n. - "Dnlly Telegraph .. ın An-
takdir etmektedirler. 1 kara muhabiri A ika bUYllk elctsının Şuk-

Bunu b'ıld'kl • • • d' k• b• t r11 SaracoAlu'ya ııtı zly rete bib'Uk bir ı erı ıçın ır ı ır .-
rafta l ·ı ' k b 1 ehembet verm n ngı tere ye ar§ı mat uatın nu zJyarelln akıadı münhasıran mnlQ -
'Ve politika adamlarının hücumları mat almnk ot ~ı::u beyan edllly0nıa da, ame· 
devam ederken, diier taraftan da 1 rlkalıların ınnya'ya kllrsı harbeden mem
japon hükümcti, Amerika Cümhur- leketlere .hırdım lc:ın icar ve lare kanunu 
reisiyle temasa geçtniıtir. Vaıing- mucibince s:ırtettlklerı ırayretıer Türkler ü· 
ton'dan ve Tokyo'dan haber veril- :r.erlnde tesir uyandırmaklııdır. 

Türkiye'nin bitaraflığı 
nerlln. 2 a.a. - n. N. n. bildiriyor: TUrk 

resmi mahfillerinde Türklye'ntn tııtararlık ıı

:raıetl bir kere daha ehem1Yetle kaydedil -
mekte ve her ne larattnn ııellnıe ııeısın f11c 
bir tazylkın bu ılyaaetl detııuremlyecetı bit· 
dirilmektedir. 

Stokholm; 2. a.a. - Herlin radyosu, SO\'· 

yet kıtalarının Karacleniz'do Dnieper'in 
garbında bir yere asker çıkarmağa t~eb
bUs ettiklerini fakat Almanlar tarafından 
pUskUrtUldUklerlnl blldlrmiatlr. 

Harbin ikinci yıldönümünde 
Berlln, 2 ıı a. - Harbin tktncl yıhıtlnQmU 

mUnoaebetıyJe D. N. B. a.ıan.ı asker1 kaynak
lardan şu malllmatı almııtır. 

Polonya'nın pek kı.qn bir zamanda yıltılma· 
sı aarkı Avrupa'da vazbetl tnmamlyle dc{:ıa

tırmıı ve SovYetler Blrllıtl bu va:r.IYetten 
merhametsizce !Jıtltıı<tc ederek Potonya'nın 

cıark kısmını, Daltık devletlerini ve o zamana 
kadar Homanya'ya alt c•lan Beınrabya'yı il· 
gal ve esareti allınn nlmııtır. 

SO\'yetıer nırıır:ını Ballık denizine doğru 

yaptıf:ı hamlede 1939 teırlnlsanlslnde Flnlan-
dlya'ya da hücum etmlı ve onu Vllpurl de 
dahli olmak üzere Karoll'nln mühim mınta -
kalarından mahrum bırakmıstır. MalQm ol -
duau üzere Flnlnndlyalılar Vllpurl'yl bundan 
tkl ı:Un evel ııerı atını~lardı. 

Sovyctler Blrlll:lnln, merkcz.t ve urtıl Av
rupa devletleri ara&ındakl lhtllA.Ctan istifade 
ederek komıu kUcük devletlerJn zararına o -

• 
garıp ses 

[Başı ı inci sayfıdı) 

ıevmekte ve takdir etmekte olduğu. 
muz amerikan demokrasisine istinat 
edilecek kötü niyet eseri değildir; 
fakat gerek umumi vaziyete, gerek 
Türkiye vaziyetine ait derin bir ce
halet mahsulüdür. Bu nefriyat, 
Türk efkarının amerikan demokra
sisi hakkında beslemekte olduğu 
aevgi ve hayranlığa halel vermez ve 
zaten her ihtimRle karıı Türkiye'
dcki halk efkarını böyle bir tesir
den vikıı.ye etmek içindir ki Va§ing
ton telgraflarına kartı bu mı. <abe
lede bulunmayı lüzumlu telakki e
diyoruz. 

Uzaktan uzağa duyduğumuza gö
re, Amerika'da bu harbe biJfiil mü
dahale etmek veya etmemek taraf
tarları vardır. Buna münhasıran bir 
amerikan diıvası olarak bakmıt, 
lehte ve aleyhte nsla münakaşaya 
girişmemişizdir. Ancak bu münase
betle tunu söyl~mck mecburiyetin
deyiz ki eğer Amerika'da harb.; gir
mek istemiyenlcr, talihlerini yukar
daki fikirleri söyliycn şahsiyetlere 
teslim etmekten endişe ediyorlar!a, 
onları bu endişe Ü7.erinde haklı gör
memek mümkiin değildir. 

Bu türlii neşriyat, gaflet ve ceha
letten ileri gelmemi olsa, İngiltere 
ve Sovyetlcr Birliği ile Türkiye l\ra
sındaki dürüst münaııcbetleri boz
mağa teıcbbüs etmek mftksadına 
atfolunabilir. Bizzat Sovyetler Bir
liği'nin ve lngiltere'nin, hatta ada
let his!i hrslediğine emin olduğu
muz hakiki amerikan demokrasisi
nin, böyle suykaatlerin tesirine kar
şı mücadele etmekte bizim kadar 
titiz ve kıskanç davranacaklarına 
§Üphe etmeyiz. 

Falih Rılkı ATAY 

Voşington'dan gelen 

bazı gonp sesler ' 

Boğazlar 
hakkında yapı lan 

küstahca 
..:> 

neşriyat 

Star gazetesi ve Sterling 
ismindeki zal kimin malmı 
kime ve ne salahiyetle 
Peııeı (ekiyor anlamadık 

[Başı 1 inci say/ıdı) 

seydi, bütün medeniyet alemi için iıtifa -

lran ıüvarileri bir 6eçit 
resminde , 

İran - 1 ngiliz- Sovyet 

müzakereleri üzerine 

İRAN'DA 
••tı••······ ................ ..... 

Sovyet 
ilerleyişi 
durdu 

ve diğer mühim 
alman şehirlerine 

akın yaphlar 
Alman kılalanmn verdikleri 

zayiall doldurmak İ(İn 

Hitler, Musolini'den 

asker istemiş 

[Başı 1 inci sıylada) 

relerimiz llslerlne dönmllıtUr. 

Hitler Mu•olini'den asker 
i•temiı 

Mosko\'1l, 2 a.a. - Sovyet istihbarat 
dairesi ikinci reisi M. Lozovskl'nln bildlr
di#lne göre Hltler, :Muııollnl'ye mUracaat 
ederek almanlara çok bllyük insanca za.. 
yiat verdirllmeal üzerine husule gelen bo,. 
lukların doldurulmasını talep etmlatlr. 

Şimal bölge•İnde muharebenin 
bütün yükü Finlerin sırtında 

MoskQvn; 2. a.a. - Stokholm'dan Tau 
ajansına gelen bir telgrafa gl>re, Stok • 
holm'u ziyaret eden nüfuzlu Fin şahsiyet.. 
leri, FinlAndiya'nın son on hafta içi.ııde 
1939 harbinin bUtUn devamı mUddetınce 

çekllenden bUytlk bir ıstıraba :maruz kal
dığım söylemlılerdlr. Memlekette sükun var 
Şimal mıntakaaındaki Almanlar, nı~ 

Moakova; 2. a .a. - Moskova radyosu rebenin bütUn yUkUnU Fin ordusunun o. 
bu sabah eu haberi vermiştir : muzlarına yOklemiıler ve ıilAhlandırma 

Sovyetıer Birli~ ile BUytllc Brttanya. bakımından Finlere az yardım etmiıler

trıuı'la mllzakere halinde bulunduklann - dir. Alman hava kuvetleri, Flnldndlya'da 
dan, Sovyet kıtaları İnuı'da daha ileri git- cereyan eden kara harekatına u mUza. • 
memek emrini almıııtır. heret etmekte bu da Finlerin ne lc;;tn bll

lngiliz motörlü kolu 
Sevah geçidine çekildi 

yUk zayiata uğradıklannı izah eylemek-
tedlr. Bu ytlzden Fin askerleri, mUttefik
lerl bulunan Almanlara k&r11 derin bir 
hoenutsuzluk hiıısetmektedirler. Bundan 

Nevyork: 2. a.a. - Tahran'dan blldlrll-
başka Almanlar Flnl!ndlya'da yiyecek 

dlğlne göre, aı atuııtos gecesi Kıı.zvin'de maddelerinin hepain1 topladıklarından a.. 
kızılordu ile irtibat tesis eden İngiliz mo-

hall açtır. 
törlU kolu dlln Hamadan yolu üzerinde 
Sevah geçidine do~ru çekilmlutlr. Sevah 
geçidi ılmalden gelen Sovyet kıtaları ile, 
cenubugarblden gelen İngiliz kıtalannın 
evellsi ıınbah birteıtiklerl noktadan 95 ki· 

lometre meııafededlr. 

lran'daki alman tebeaanm 
harp e•iri aJdedilmeıi i.teniyor 

Londra; 2. a.a. - Times, bq makale • 
ıılnde tran'ın sllA.htan tecrit edilmeal lU-

tin 1ran'ın 1stlklll ve toprak bütUnlUtune 
riayet edileceği prenalpini hiçbir suretle 
lhlll etmlyeceğlnl teyit etmitlerdir. Bu 

suretle hareket her ne kadar muvafıkea 
da bu yüzden Almanların İran'ı terkede. 
rek bafl<a yerlerde muzir bir surette fa. 
aııyette bulunmalarına ve Alman elçlll)[ 
ve konsoloaluk makamlarımn Tahran'Q 
kalmasına ?!eden mUsaede edilmelidir T 

zumu tezini mUdataa edenk, diyor ki : ileri sürülen §artlar nelerdir 1 
•·ıran da dahil otdutu halde birçok bl. 

taraf memleketler, Almanluın hoeuna git- Mancheııter.Quardtan, bugUn 'fngllla • 
mekten korkarak İnglllz menfaatlannın Sovyet ha.rekoUn!, fazla bir mllllYemet 
can sıkıcı neticelere manıa kalınmadan veya daha dotruau mutat diplomatik me
lhmAl edllebilecetlni zannetmiılerdir. ln- raalmde ~ok ileriıine vanlan bir hürmet 
glltere'nin uzlqma iradesi kadar hare - eteri tellkkl edenlerin naıiri eflı:in ol-

maktadır. kete gecmek kudreti de bulundutunu gös· 
termek zamanı hakikaten gelmlatlr. BI • Liberaller tarafından Mancheater'de Ol• 
naenaleyh, İran makamları ile bir ht.ı ıu- karılan bu p:r.etede deniliyor ki ı 
reti tayin edilirken yarım tedbirler tatbik , 1 h deli bir ıey olurdu. BuıUnlı:U mücadele 'A mantar, er zaman gayri memnunıar 
etmek bal\ıı mevzuu olaınu. .. d bl bn"'t t nihayete erip de insanlar sulh menfaatine aruın a r ue an ı merkezi olacaklar 

diğine göre, japon Başvekili Prens 
Konoye, Cümhurreisi Ruzvelt'e bir 
Jneıaj göndererek iki devlet ara
aındaki ihtilaflı meselelerin halline 
ıimk&n olup olmadığını aormuştur. 
Amerika ile yapılan bu temas, do
layısiyle, lngiltere ile de yapılmıt 
bir temas olarak kabul edilmelidir. 
Çünkü Amerika ile lngiltere arasın
daki münasebetlerin mahiyetine gö
re, Cümhurreisi Ruzvelt'in lngilte -
re'den ayrı olarak Japonya ile bir 
anlatmıya varması beklenemez. Ha
kikat ıudur ki Japonya, Uzak-ıark
ta hegemonya kurmak yolundaki 
Politikasına engel olan devletleri 
aayarken, lngiltere'yi ba,a geçir
mek ve Amerika ile Rusya'yı sıra
siyle ikinci ve üçüncü engel addet

Leipzig panayırında 

Türk pavyonu 
ziyaretçilerin 

takdirini kazandı 

tarak kendi mev:ı:llertnl takviye etU~I ıı.ılkAr- olarak s maddeyi gerçekle8tirmek üzere Almanların tran'ı terketmelerl için ken- ve binnetice tahrikkAr faaliyetlerine de. 

[Başı 1 inci say/adı] 

mekle vaziyetin realitesini görmez- tıevletler arnRındıı dost kardeı Irrın pavyonu 
tikten gelmektedir. Japonya'ya en· tıa numunelerinin :r.cnglnllill ltlbarJyle cok 
gel olmak bakımından bu devletler ottıka uyandırm11tır. 
tam teraine olarak sıralanmalıdır- ravyonlann ziyaretinden sonra ıerırt riya-
] J 1 ~etinin verdl{ıl büyUk öiıle yemctlnde reisin ar. apon po itikuının tahakkuku- ısı bil 

b nulkuna Turk Ticaret Od:ısı tahrl re • 
na en Üyük engel olan devlet Rus- )"ilk clc:I Gerede, scrıılye ııtırAk eden bUtUn 
ya'dır. Ondnn llOnra Amerika ikin- ecnebiler aıllnn ce\'aP vererek gösterilen mi· 
ci ve İngiltere ancak üçüncü olarak ıartrpcrverııı::e teaekkUr ederek Derlln'ln bey
gelmektedir. Japonya'nın bunu tak- nclmllet ehcmıretınıten bahisle Türk - Alman 
dir etmemesi mümkün değildir. Fa- dostluk muahedesinin kl)'tnetlnl tebarüz ettt
kat japonlar, Uzak-şark'ın atatüko· rerek lkl memleket arasında yeni >ııpılacak 
ıunu korumakla alakadar olan üç ticaret muahedesinin bu dostluila uygun ve 
büyük devlet arasında bir cephe iki tarafın menfaatini ztımın bir ıekllde ln -
b . ı·.:.· k 1 tacı ümidini izhar ve müzakerata memur heır lırı;I uru mıuına mani olmak irin 
aenelerdenberi bövle bir pnlitika yetlere mu\'affakıyetıer temenni eylemııtır. 

manevrası takio .etmişlerdir. Bir za

manlar, R11sya'ya kl\rşı vaziyet al- Japonya'nın senelerdenberi takip 
mıılar ve lngiltere ile ivi Recinme- ettiği tabiye, Uzak-tark'ta alakala
ğe çalı,nuşlardı. SonrR fn.,.ilterc've rı olan bu üç devletten en çok taz
~artı vaziyet alıı.rak Rusya

0 

ile pakt yık altında bulunan devlet Üzerin~ 
ımzaladılar. Bütün bu müddet zar- yüklenmek olmuttur. 1939 harbı 
fındıı Amerika'yı da kıfkırtmaktnn başlamazdan eve!, Rusya aiyasi yal
sakındılar. Filhakikft yakın zaman- nızlık içinde iken bu devleti tazyık 
lara kndar Uza.le-şark meseleıi Üze· ediyordu. Sonra lngilte~e'y.~ w _daha 
rinde f ngiltere'nin, Amerikı.'nın ve büyük tazyık altında gordugunden 
Rusya'nın aralRrındft bir işbirliği bu devleti, politika taarruzuna he
kurnbilmeleri mümltün görünmü. def ittihaz etti. Almanya'nın Rus -
yor~u. Fakııt hildiseleriı:' t11;z~ıkı bu ya'ya kartı harekete geçmeai Üzeri
Üı; devleti bir ıtrRya getırmıftır. Bu- ne, Rusya'nın inhilal edeceğini ümit 
gün Amerika Uzak-şark'ta kendi ederek fıraat kollamıya başladı. Fa
rnenf a~t ve alakalarının koru~ması kat almanların Ukrayna ve Beyaz 
kadar ln'!'iltere lm~parRtorlugunun Rusya ovalarında kar~ıla,tıkları 
korunmRsivle de alakada. rdır. Rus: zorluklar, japonları ihtiyatlı hare-

k b •elesı ket etmegw e sevketmittir. Ya' •• d rilece cn:r.ın me .. 
yü:ü~j:~ Jeaponvn ile ihtilafa di!ş· Evela Anglo-Sakaonlarla ruslar 
rnekte b'ır mRhzur ~örmemektedır. arasında kurulan tesanüt ve ikinci 

f t derecede de Rusya'nın Almanya'ya Ve k • ·1· .. aerek rus men aa -
gerp ınrrı 11

• ~ • •• 1 karşı mukavemeti neticesinde giri-
lttini knrumRk için her ~yı goze a - şilen bu tetebbüs hakkında henüz 
htıs g-ibi görünmektedir. mallımat verilmemektedir. Fakat 

lıte Japonya'yı Amerik!" ve do~ gerek amerikalılan~ v~ ger~~ ja
la.yısiyle İngiltere ve hatta Rusy ponlarıf bu mesele uzerınde sukutu 
İle anlatmak çarelerini .. ara~ı!a muhafoza etmeleri m~zaker~!erin 
•evkeden başlıca aebep, u~wbuyu.k ciddi olduğ~na. ve belkı de muspet 
devI .. tin cephe birliğidir. Dıger bır 1 neticeve dogru ıler)emekte ~ulu.n~u- r 
•ehcp. alrnanların Rusyn'da kolay ğuna delil olarak kabul edılebıhr. ' 
3:&.f~r kı-~"nabilt-c.eklcrinden Japon· A. Ş. ESMER 
te.•nın ümidini kesmit olmasıdır. 

dır. BuııOnktı enrk vaziyetini b1 anlamak toplandıkları vakit bu mesele hatıl Türlı:- dilerlne bir haftalık mühlet verileceği hak· vam edebileceklerdir. Binaenaleyh, bun • 
1cln bunu ıtöz !!nünde tutmak lazımdır. !er için faydalı olacak fekilde münakaıa kındakl ıaylayı bnhlı mevzuu eden gazete, lann memleketten ihracı lle İran'ın hU • 

Almanyo'nın ııecen ha:r.lran ayı ıonunda bu •aylanın tee",..f\t etmeditlne iıaret ede· kUmranlı"'ına halel gelmlyoce"-'ni kabul edilebilir. " .o... ,. ... 
sovyctlere kar11 ıılrlttlltl mukabil taarruz ıa· rek, yazısına ıöyle devam etmektedir : etmek lhımdır. 
YeJlnde Sovyetler lllrllğlnln yolııuz olarak Sterlı·ng'in garip aklı "Ş ti d ı ' s ti BI 
!Uıak etUA'I Baltık devletlerini kurtarmııtır. "Entrikaları ile tran'ı şimdiki vaziyete ar ar nrasın a rnn ın, ovye er rw 

Bundan baıka Sovyctler Birliii bugün va5ington, 2 a.a. - United Press'te çı- sokan dUeman tebealarına, bqka yerlerdl9 lltl'ne yapılacak malzeme sevklyatına 
alman ve müttefik kıtalara karşı bizzat kan makaleıinde sabık Amerika deniz ıe- hasmane manevralar çevirmek Uzere ser- karııı her türlü kolaylıkların aöıterileceg-ı 
kendi mevcudiyetini müdafaa için ümitsiz nelkurmay başkanı Sterlinıı almanların bestçe gitmek nıUsaadeııi verilmesi tçlo de vudır. Fakat, Almanların, İranlı ajan. 
birer mücadele yapmaktadır. Sovyetler Kafkaaya'ya yakın petrollere ancak deniz- hiçbir sebep yoktur. Henüz Türklye•ye luı vaaıtaaiyle malzeme nakliyatını bUw 
Birliği daha ıimdiden Baltık denizindeki den hücum edebileceklerini buna mani veya .Afganistan•a kaçmamıı olan Alman- tün teterrUetiylc öğrenmelerinden ve dl.it
mevkiini hemen hemen tamamiyle kaybet- olmak için Tilrklye'nin Bobzları inglliz- tarın harp esiri addedilmeleri llzımdır. mana bildirmelerinden korkmak IAzım de
miştir. ÇUnkü Leninırad etrafında henüz tere rızasiylc açması lhımgelcceğlni, ak· Bunlar tevkif edilmezlerse, mUttefllc hU· gn midir ? 

elinde kalan arazi ıılmalden Finlandiyalılar si takdirde Boia:r.lara hücum etmek lcap kUmetıer modern harbin mehiyeUnt anla· "Efkllrıumumlycnln bllyUk bir kıımı 
ve ııarktan, cenuptan ve garpten de alman- edeceğini ve şimdiki ahval eılı:i harp gibi mamıa olmak suçunu lıllyeceklerdir. CUn· tran seferinin bir neticesi olarak ve 1ran'a 
lar tarafından çok daraltılmıı bulunmak- olmadığından buna İngilizlerin muvaffak kU bitaraf polltikacılan HIUer'ln emelle- verilen uzun vadelerden sonra Almanların 
tadır. olacağını yazmaktadır. rine uygun bir kalıba sokmak için kulla. tamamiyle hudut harici edilmeleri ve lraıı. 

Ukrayna'da Sovyetler Dlnieper'in garbin- nılan Nazi ajanları, tanklarda ve t&yya· ın Alman nU!uz ve tehlikeleri faaliyetin • 
deki endüstri mıntıkalarını tekrar ele ııe- rekitla Almanya ıarkta kendini tehdit e- relerde bulunan Alman ukerlerl kadar den maaftn kalacağını Umlt etmektedir. 
çirmek iı;in bos yere uğraıurorlar. Sovyet- den bütün kuvetlerl ezmlıtir. Bu kuvetler faaldirler. " Ortaşark meselelerinde ihtisası elanlar da 

lerin Karadeniz sahiline ve 85atı Dinle - arasında boleeviklerin de bulunduğu bucün Jngiliz ve Sovyet hükümetleri m\•.hasamata sUratıe nihayet verllmlı> 0 1. 
Per'in garp aahilinc aaker çıkarmak için müşahede edilir. Sovyetlerin ümitsiz mu w maaından memnun kalmak lhımgeldlğinl 

· · taralından lran'a bildirilen yaptıkları bütün gayretler, topı;unun ve kavemclleri tamamiyle imha edilmelerını ileri sUrmekte ve. yukarıda izah edilen en-
topı;ekerlerin müzaharetine rağmen, alman olsa olaa blr aı geciktirebilir. Eier Sov - tartlar dlaelero rağmen, İngiliz - Sovyet aııkerl 
mildafaasınrn mükemmel i5lemesi aayeıin· yeller İngiliz - amerikan yardımını bekli - Londra; 2. a,a. - İnglı' z ve Sovyet hU· kontrolUnUn, Sovyetler Blrllğ\'ne ynpıla-
de düıman iı;in hissedilir zayiatla akim ı' yorlarsa bundan iki sene evci Polonya'nın kUmetleri tarafından İran hUkUmetine bil- cak en IUzumhı malzemenin sUratıe nak
kalmıştır. da vadedilen yardımı boş yere beklemlı ol- dirilen tartlar hakkında buraya gelen ma- lin1 temin edecek kadar kuvetll olacağını 

1939 eylülilnde şarkta başlıyan askeri ha- duğunu hatırlasınlar. lQmat, Times gazetesinin Simla'dald mu- söylemektedirler. " 

Ru• tayyarecileri uçuıa haz.ırlanıy_orlar. 

hablrlnin, reaml mahfillere atfen verdlfi 
haberlerden lbaretUr. tran'ın cevabına lıı· 
tızaren, lngllia yarı reıımt mahfilleri bu 
ıartıar hakkında mUtalla ytlrUtmete u 
mlltemaylldlrler. Fakat aakerler tarafın

dM meselenin Artık ııellhlyetlerl dııına 

çıktttı hakkında yapılan beyanat üzerine 
Timea gazetesi muhabirinin verdltl ma
lQmat, Londra siyasi ve dlplomaUk mah
fillerinde uzun uzadlye bahis mevzuu edil
mektedir. 

Arap mahfillerinin mütaleası 
Kudüs, 2 a a. - Burndn iyi ma!Qmat alan 

araıı mııhflllcrlndc bc>.ın olunduC:una ı:ore, 
tnıılltere hUkümrtınln lrıın'da harekete ı:ec -
medım evet, bu hıırckctın samimiyeti hııkkın
da bUtUn müslıim:tn memleketlere verdlC:I 
sarih teminattan iyi bir intrba hasıl etmiş 
olan araplar, $ahinşah'ın ates kes emrini 
İngiltere tarafından ileri sUrlilen sebeple
rin samimiyetini İranlıların artık anladıkla
rının bir dcdili olarak telakki ediyorlar. 

lran htıdlscslnln böyle mesut bir tar:ı:dıı 
lıallııdllmla olması nrııp mahfıllı-rlncc ınırlllz
mUs!Uman tesnntldilnün Hnl bir tczahUrQ 
olarak karsılanmaktadır. 

lran'Ja •ükıin var 

Ekseriyetle lzhıı.r edilen fikirlere gHre, 
bu lgln hll sureti Hkerl ıcaplarla 11lyaal 
zaruretlerin qatı yukarı mesut bir tarz. 
da telltlnl lıtihdaf eylemektedir. SHylen
dltine göre, İngiltere ve Sovyetıer :Birliği 
evet! ileri hareketlerinin hlçblr wretıe 
lran'a karıı mUtevecclh buluıımadıtını te
barüz ettirmeyi lüzumlu sörmU,ler ve 1ran 

Slmla, 2 a a. - S:ı.IAhlyetll menbalardıın 

Otrenlldlltne ııOre trıın'da ıUk'On hllküm 
ıUrmektedlr. Zıınnedllılltlne ııöre bundan 

kıtalan tarafından söıterilen mukaveme- b!l)'le aUnlük tebllt nctredllmlyecektlr. 

• 



-4- ULUS 

FOLKLORA DAİR : 
Anadolu'da evlenme • • 

merasımı 

il. 

Kız isteme: 

rı r 

Söz kc.:-nıe : 

cak h zırlanır. 

Ni'fon : 

Er k nl nn ını evıencccğl güne ka
dat g r z Kızın annesi, abla:fl, erke
tıırı m h il ne zme e g d m z Kız zn· 
t n o tar rd n bı l g çın ez. Eı kek ta• 
~fı j e kızın evıne gidip ge mekte ser
b ltlr. 

Nikah : 
arasında eCPCek mild

tnı ııfın hazırlı ına göre uzar ve
Ek C'r ya du und n bir hafta e-

Düğiin hazırlı~ı ve düğün : 
başlar 

mtihür vt> saat ke E'-

Naki TEZEL 

l·nln ~en"'e:;l, nnnc
i ve c>rkek taraf nın sa ıcmın karısı bu
um r. Arnbn har<'kı>t 

u l 

Havacılık sahasında daha çok 
şeyler başarmak zorundayız. 

30 ağustos bayramında Hava 
Kurumuna yardımı unutmıya -
lım. 

Bütün vatandaşların Hava 
Kurumuna aza yazıl<lığı giin, 
memlekette ne hava tehlikesi, ne 
de hava hakimiyeti şüphesi ka
lacaktır. 

SPOR 

Fuar kupasına 

gidecek futbolcular 
Böl ,e futbol ajanlıttındnn: 

İdm::ı.n Yurdu"ndan: 

Nazi propagandasmm Cenubi 
Amerika'daki faaliyeti 

B ı n A re ::: a Ja-

lir. Bunlar almanca beyannameler, Nazi 
ileri g IC'nlf'rinm fol rafları ve nıalbu 

bıızı evraktan ıniııcklccplir. 

Yeni Sırp hükiimetinin 

beyannamesi 
Belgro.t, 2 a.a. - D.N B.: Başvekil 

general Nediç, radyoda Sırp hüküınetinln 
beyannamesini oltumııstur. Bu beyanrıa -
medc, derhal biı mesai programının tııtbik 
edileceği, ordunun iRIAh ve ihtiyari hizmet 
usCllünün kabul olunacağı blldlrilmekte
dir. 

Bıış\·ekil, bu b ~anname}1 okuduktan 
sonra !'\ırp devletinin millt bayı·ağını çek
me e nı •zıın kılındığını d il tVll ctml tir. 

Taş noklettirilecek 
Kalaba mahallesine takriben 

bir kilometre mesafeden çıkarı -
!arak Kalaba'ya 3000 - 4000 met
re mikabı ta'> getirilmesi pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 4 eyHll 941 perşem -
be günü saat 17 ele C.H.P. vila -
yet idare heyetinin Yenişehir -
deki binasında müteşekkil hu -

usi komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 

Kiremit taşınacak 
Ankara istasyonundan Kala

ba mahallesine ve Dikmen kö -
vüne 300 ilfi 350 ton kiremit 
naklettirilecektir. Taliplerin 4 
eyllıl 941 perşembe gunu saat 
17 de Yenişehir'de Parti merke
zine gelmeleri ilii.n olunur. 

4083 ,, .................. .,, 

l 
Bugün 

ULUS Sinemasında 

2. Film birden 

l·l,30 - 17,30 

1 - SEK1Z1NC1 
(Claudette Colbert - Gary Cooper) 

16 - l!l da 

2 - Vicdan azabı 
ı :\Ir. ~Ioto . Vktor l\lc Lnglenı 
Gece 21 de SEKİZİNCİ 

'-~---..-.--' 
rlnln C'lm<le kuzu, plltıv, baklnv" ve bir su
rahl kırmızı beze snnlmıs !;erbetle gÜ'liC'yl
nin çama ırlnrı \ardır. Bunlar yemek )"er
ler ve balı ş nlarıık giderler. 
Akş m üzeri kurul n husu ı sofrada ge

lin, kaynana, ) en e ve el •er akrabalar ye
mek )erlC'r Gelin, erke>k evinde erkeğin 

)en l'> nln ldnrC'sl altında hareket eder. O 
gece yat'>! namazı camide kılındıktan sonra 
damat nraba ile eve getirilir. Evde şerbPt 
ikram olunur. Kapıda dua olunur. Damat 
:ruırtruk ~emesin, dl ye ağdıcı arkasında 

beklPr. 
P ı mb n nmı, y ııgc> Uç lort yıısınrla 

elin'n yatrı-;.ı iç ndt> Uc 

)"a atılan ı:>lmnlardan lklnC'lslnl -;ocu~n ve
rir. Üç ınrüyu de gelinle güveyi yerler. 

Gece yarısı gilveylnln arkadaşları ile 
ZNr · nü nındın C' kek akrabası gelir ve vetlllerl gellr. Onlara da yemek verllir. Sn- sağdıcı evin kapısına gelir ve kız e\'lnden 
C41)'!zler to !anarak sandıklnra konur. San- at 11 de baklnvarılar denilen beş altı ka- getirilen baklavadan isterler. Baklava ge
dlklar ökQl: arabalarına yüklenir, siniler dın kız evinden gelirler. Bunlardan her bl- llnciye kadar bağnşır, ça~nşırlar. 

i ..................... ~·~·;~~: .... ·~·;,~;~~~~;~ .................... i 
i ................................................................................ i 

iNGİLİZ Si i Ri 
( RADYO 

Türkiye Radyo Dlfüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu - Ankara Rnd~ osu 
--< Dalga Uzunluğu )--

1G4S Il-L 182 Kc/s. 120 Kw. 

Lord Dunsany'nin verdiği bir konferans 31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

ÇARŞAMBA : 3. 9. 1941 

7.30 Program ve ~lemleket Saat Aya 
7.33 Müzik : Hafif Parçalar (Pi), 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 Müzik : Hafif Paı çalar Progra 

nın de\'arnı (Pi), 
8.30/8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve MemlekC't Saat Aya 
12.33 :Mtizik : Semai ve Saz Semnile 

1 

12.15 AJANS HABERLEHİ, 
13.00 ::>.ıUzik : Şarkı ve Saz Taksimle 
13.30/14.00 Müzik : Kaı ışık Program { 

fngiltere'nin göller mıntakası: şairlere ilham veren sular 
ln .ıtere'nln Sim.•11 garblslndekl bu güzel mıntaka. ın·• llz ef•ane •'e ananelerinin oca

t:ı ı . Dort n~s lcknberl şairler ll:ln bir ilham menbaı olmuştur Bu t p l<'r ve ııvllcr ara
ınıl ı n ız h } t tel re ini ifade eden eserlerini yuzmLşl•uıJır. 'iukarıılakl resim, en 

gti.ıı.:l goll rd n b rl ol n Derwentwater'ln manzarasıdır. 

Londra, (Hususi) - Lord Dun
sany'ye göre ingiliz şiirinin üç un
surn, İngiliz ruhu, İngiltere'nin ta -
biat manzaraları ve klasiklerdir. 
Chaucer'in zamanından bugüne ka -
dar bütün İngiliz şiirinde bu unsur
la;ın devam ettiğini görmek müm -
kündiir. Chaucer'in devrindeki tabi
at manzaraları hala değişmeden mev
cut. Omm tasvir etmiş olduğu kireç
li tepelere ve Pilgrim's Way'in (Hac
ce gidenlerin yolu) boyunca büyü -
yen çiçeklere oralarda bugün de rast
lanır~ Bu devirler zarfında ingiliz ru
hu da değişmemiştir. 

Chaucer'den sonra hiç bir büyük 
şairin belirmediği bir devre olmuş -
tur; bu devrenin boşluğunu ingiliz 
"ballad" lan doldurmuştur. Bunlar 
halk şiirleri idi, fakat her biri bir şa
hıs tarafından yazılmıştı. Yazanların 
kimler olduğunu kimse bilmiyordu. 
Onlar, basit halk tabakalarındandı, 
fakat her halde kendileri basit insan
lar değillerdi; hiç bir şair basit bir 
insan değildir .. Şiirlerin kendisi de 
basitti; aralarında bazıları da olduk
ça yeis ve korku verici idi. 

Spencer'in şiirleri ingiliz şövalye
lik ananesinin en mükemmel bir ifa
desiydi. Spencer şiirlerini yazdığı 

zamanlarda artık erkekler tepede.n 
tırnağa zırh giymiyorlardı ve şöval
yelik serazatlığı bir meslek olarak 
ortadan kalkmıştı. Buna rağmen, 
Spencer maziye döndü ve kuvetlile
rin zayıflara yardım etmelerini, güç
lerinin yettiği kadar haksızlıkları 
düzeltmelerini bir şeref borcu olarak 
emreden şövalyelik yasasını devam 
ettirdi. Bu yasa hala o zamanki in
giliz hayat felsefesinin bir parçası -
nı teşkil ediyordu. 

Spencer'in şiiri, Kıraliçe Elizabet 
devrinde İngiltere'nin genişlemesini 
de ifade eder. Spencer büyük bir 
emperyalistti. Kendi memleketinin 
ve devrinin büyüklüğünü tahayyül -
den doğan romantik bir haleti ruhiye 
ile Elizabet'i, sanki cidden bir peri" 
kraliçesi imiş gibi .tasavvur ediyor -
du. 

İngiltere'nin yükselişi ile aynı za
manda ve o yükselişten ilham alarak, 
çoğu tiyatro müellifi olan büyük bir 
ingiliz şair grupu belirdi. Bu, ingiliz 
milletinin büyük çapta yazılmış pi
yesleri kabule hazırlanmış olduğu 
bir devirdi. İş adamları gibi şairle -
rin de iştirak ettiği şaşaalı başarılar 
ve romantik jestler çağıydı. Spencer 
öldüğü zaif!an bütün şairler kalem -
!erini onun mezarına gömdüler. Bun
ların arasında her halde Shakes -
peare'in de kalemi vardı. 

Lord Dunsaney, "Elizabet devrinin 
sairleı i arasında Shakespeare, elmas
lar arasında bir elmas, fakat parıltı
sı ile diğerlerini tamamiyle gölgede 
bırakan bir elmas gibiydi," diyor. 
"Homer'den başka hiç bir şairle Sha
kespeare mukayese edilemez." Sha -
kespeare, şairlerin kendi benliklerini 
eserlerinde ifade ettikleri kaidesine 
yegane istisna teşkil eder. Diğer şa
irlerde bize şu gibi hükümler verdi -
ren satırlara rastlarız: "İşte bu, şai
rin kendi kanaati! İşte bu, şahsiyeti
nin hakiki bir ifadesi!" deriz. Bu gi
bi mülahazaların isabeti ekseriya şa
irin biyografisine müracaatla isbat 
da edilebilir. Shakespeare'de bu çe -
şitten birçok satırlar vardır; fakat 
yazılarının lıir başka kısmında da, ay
nı kuvet ve imanla ifade edilmiş ta • 
mamiyle zıt fikirlere rastlarız. Sha -
kespeare, her kılığa girmiş, her çe -
şit işe girişmiş görünür. Halbuki as
lında onun eserleri, bir insanın değil 
bütün bir insanlığın ifadesidir. Bir 

Shakespeare 

şairin gördüğü en büyük hizmet, ken
di heves ve hayallerini ifade etmek -
ten ise, tahiata yakın olınak ve onu 
aksettirmektir. "Şair, gün doğumun
da etraftaki her şeyi aksettiren bir 
göl gibi olmalıdır." 

Shakespeare'in kendi ruhundan 
belki bir parça aksettiren yalnız bir 
piyes vardır: Fırtına (The Tempest). 
Umumi kanaate göre bu piyes onun 
son eseridir. Piyesin şahıslarından 
Prospero, şairin esas hatlarını veren 
kendi portresi gibi gqrünür. "Kitabı
mı suda boğacağım" sözleriyle biten 
meşhur parça, Shakespeare'in sahne
ye vedaıdır. Prospero'nun Ariel'e 
söylediği, "seni bundan sonra ser -
best bırakacağım" sözleriyle Shakes
peare kendi dehasına hitap etmiştir. 

Lord Dunsany müteakiben Mil -
ton'a geçerek, bu güne kadar kafiye
siz şiir yazanlar arasında Milton'un 
en büyük bir şair olduğunu söyledi. 
Dar görüşlü, kalın kafalı bir insan
dı, fakat büyük bir şairdi. İfade et -
tiği fikirler sönüktü; yazıları insanı 
usandıracak derecede iddialı idi; bu
na rağmen hiç bir şair onun kadar 
güzel bir üslupla yazmamıştır. "Bu 
sebepten Milton'un yazdığı her şey, 
fikir itibariyle derin olsun, veya ol -
masın devirleri aştı ve aşacaktır da. 
Milton'un şiiri, eğer güzel olursa, bu 
kelimelerin herhangi bir fikri yilk -
seltebileceğinin bir delilidir." 

Lord Dunsany'nin kanaatince, Mil
ton ve Herrick'in ölümlerinden sonra 
geçen yüz senelik devre, buraya ka
dar bahsettiği şiirlerle mukayese edi
lebilecek bir şiir mahsulü vermemiş
tir. Lord Dunsany, "klasikler, dedi, 
ondan sonra gelen bu devir iizcrin -
de uyuşturucu bir tesir yaptı. Şah -
san lıana bu devir hiç bir scy ilham 
etmez." Burns ve Grcıy gibi lıir iki 
şairde eski tarz şiir ilhamından bir 
nebze vardır; fakat Burns klasikler -
den pek az, veya hiç ilham almamış
tır. 

Şimalden ve romantik kaynaklar
dan ilham alan on dokuzuncu asır, 

Elizabet devrindekilerle boy ölcüşe
bilecek bir sürü büyük şair yetiştir
di: Wordsworth, Coleridge, Byron, 
Shelley, ve Keats. Bu şairler. klasik 
eserleri model olarak taklit eden şair 
taslaklarının aşağ~ bir seviyeye dü
şürdüklıe~i hayal kudretini tekrar 
eski şahikasına yükselttiler. Şairin 
yalnız suuru değil. faka\ tahtcşşuu -
ru da, biribiriyle kaynaşmış ve kay -
naşmakta olan fikir ve hatıraların o 
menbaı da, tekrar şiirde tesirini gös
terdi; o tahtesşuur ki, kontrolümi.iz 
haricinde olmakla beraber, şuurlu 

muhayyele faaliyetlerimiz\! iptidai 
madde temin eder. 

Bu asrın en güzel hayali şiirlerin -
den biri Coleridge'in yazdığı "Kubla 

ıs.oo Program ve :Memleket Snat Aya 
18.03 Müzik : Şarkılar, 
18.25 KONUŞ:hlA : ( Dı~ Politika 

dlseleri ), 
18.45 ÇOCUK SAATİ, 
19.30 Memleket Sant Ayarı, 

HABERLERİ, 
19.45 KONUŞ~!A : ( TUrk Hava Ku 

mu adına), 
19 55 Müzik : Kadın Sc ler! (Fasıl), 

20.15 RADYO GAZETESİ, 
20.45 MUzlk : Bir Halk tlırkiısü öğre 

yoruz - Haftanın türküsU : (G 
geni) Avşar oyun havası, 

21.00 Ziraat Takvimi \'e Toprak 
sılllerl Borsası, 

21.10 ~lı.izik : Sıı.z e~rlerl ve Saz Tak 
simleri, 

21.30 KONUŞMA : ( Sağlık Saati ), 
21.45 ~Hlzilc : Rlyaseticıimhur Bando 

(Şef : İhsan Künçer) : 
1- Blankerburg : Marş, 
2 - Olivier Metra : İspanyol Val 
(Serenad), 
3- Auber : Siyah Domino (Uv 
Ulr), 
4- Offenbach : Offenbach'dan p 
çalar, 
G- Chaninnde : Calllrhoe. 

22 30 )femleket Saat Ayarı, AJANS H 
BERLERİ; Esham-Tahvi!At, K 
blyo - Nukut Borsası (Fiyat), 

22.45 ll ızik : Dans i\lllziği (PIJ, 
22 55 23.00 Yannki Program ve Kapanı§. 

Pa~is'fe mahkum olan 
kom·ünisl propagandaular 
Parıs, 2 a.a. - Komlınist 

mtınl olmak için te kil edilen 
kalade mnhkrm('ııı cllln ıiçilıırli İf'tlmaınd 

ikisi kadın olmak üzere dokuz kişiyi nd 
sene hafif hapisten on sene ağır hapse k~ 
dar mııhtelıf cezalıırn mahküm etmiş 

Lunlal'ln suçu komünist propagandası yaP' 
mak ve komünist beyannameleri dağıt' 
maktır. 

r ......................................... ....... 
Sebze fiyatları i 

ili Ankara İaşe Müdürlüğün • 
den: 

i . . . 
i : 
i 

Günlük sebzenin perakende 
azami satış fiyatları aıağıda 
gösterilmiıtir : 

i Cinsi : 
3-9-1941 

Menşei Fiyatı 
• 
i 
1 6 Kr. 
i Patlıcan Vezirhan 11 Kr. 

Patates 
Semizotu 
Kabak 

Adapazar 11 Kr. 
ı\.nkara 9 Kr. 
Ankara 

ı Ayşe fasulye ı\.nkara 20 Kr. 
İj Çalı fasulye A.nkara 20 Kr. 
1 Barbunya Bursa 27 Kr. 

Domates Ankara 12 Kr. 
i Kemer 
i Patlıcan Ankara 12 Kr. 
! Dolmalık 
i Biber A.nkara 12 Kr. 

1 
Bamya Bilecik 40 Kr. 
Kuru soğan Muhtelif 11 Kr. 
Sivri biber Ankara 8 Kr. 

i Domates Beypazar 9 Ki'. 
\.. .... -. .................. _ ............. ) 
Khan" dır; bu şiir kendisi diğer şair
ler için büyük bir ilham menbaı ol • 
muştur. Lord Dunsany, "Kubl• 
Khan" dan bir parça okuduktan 5on
ra, bu şiir yazılırken ehemiyetsiz bit 
iş için Goleridge'i görmiye gelen bit 
kimse yüzünden yazının inkıtaa uğ
radığını ve ondan sonra da şairin şii
ri tamamlamadığını, yarıda bıraktı • 
ğını anlattı .. "Kubla Khan", büyü1' 
hayal mahsulü olan bir şiirin mantı -
ğın mutat kaidelerini nasıl aştığınııJ 
mükemmel bir misalidir. Habeş kızııJ 
Abora Dağına dair şarkılar söylemesi 
icin m<ıntıki bir sebep yoktur. Ufa 
bir coğrafi arastırma ile öğrenilebi -
leceği üzere, Abora Dağı hakikatti 
kızın yaşadığı yerden oldukça uzak
tır; fakat Coleridge için bu mühiıı' 
bir nokta değildi. Abora keliımesirıi 
kulJanmak bedii bir mükemmeliyet 
temin ediyordu; baska hiç bir kelinıf 
bu neticeyi temin edemezdi. 

On dokuzuncu asır şıırın hayali 
güzelliğini Keats iki satırda hulas• 
etmiştir: 

Lord Dunsany dinleyicilerinff 
Shelley'nin eserlerini de okumaları
nı tavsiye etti. Shelley'nin, kendi ı;i• 
ir kudretine sonsuz bir inancı vardlr 
öyle bir inanç ki, eğer eserleri bıS 
kudreti açıkça isbat etmeseydi. gii • 
lünç görünebilirdi. Keat:o'in öJürıtU 
dolayısiyle duyduğu acıyı anlata11 

"Adonais" adlı mersiyesinin sonla: 
rında Shelley hislerinin samimiyet•• 
ne kafi bir delil teşkil eden muaz.ıad' 
mısrağlarla kendi şiir dehasını ifadl 
·etmiştir. 
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3/ 9/ 1941 
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1 RESMi TEBl.i6LER j 
~ •.......•.................... ......•.• .-

İ ngil iz havo tebliği 
Londrıı; 2. a a - Ha\•a ve dllhıl! cmnı-

B . Ruzvelt'in 
son nutkunun 

yaptığı akisler 
yet nı:zaretıerınln bu sabahki tebliği : Londra; 2. a.a. - M. Ruzveıt tarafın -

Dun gece dilşnııın hnvn faalıyctı kU~ük dan dtln söylenen nutku bahis mevzuu e
mikvasta olmakla beraber, bilhassa ingll- den Dnily-Telegraph, reislcUmhurun her

tcre"nın ııımollş rklslnde bır mıntakaya halde memlC'ketln bUyilk ekseriyetine is
tcvcih edilmıştır. Burada bir mıkdıır ha- tinat eu lğıni tebarüz ettirmekte ve bu ı;u
sar .;e inntıca zayıat olmuştur Dığ'er mın-l retıc Ruzve!t'in uzlaşma. v.e Nazl t&raf -
takalarda hasar ve insanca zayiat hafı!- tan olanlara hücum ettığınl yazmakta • 
tı:- Gcc lc;>ırı 'kı d!Jşm11ı. tayyaresi tahrıp dır. 
edılmı •ir. Baş moknleslnc ''7.aman., başlığını koyan 

Almanya üzerinde 

'ti 
Londra, 2 a n. - llaHı nez.ırctın n tebll-

Bornbardımnn ta»nrclcrlmız dJn ı:ccc ye
niden Kolon>n dakı he<terıere hLcum ctmıs
tlr. Taarruz ırenıı mlk).ısta olmamnklıı bera
t: r b 1 n tlccler elde cdıld f:, mu~ hl•dc ~-,ııı
tnlstır. nır tannrcm ı kayıptır. 

Dally-Herald, Ruzvelt'ln nutku münase
betiyle bir kere daha istihsilin tAcll edil· 

n.esıni tavsiye etmekte ve şöyle demek -
tedir : 

"Hcnllz ayni fednklirlık ve ayni mesaiyi 
sarfetnıC'ktC'vlz. Milletin kuvet ve zengln
liğınl tnmanııyle kullanmaktan uzak bu
lunuyoruz. Büt,ln enerjileri seferber et -
nıek iktidan hlikUmetin elindedir. Harp ve 

sulh zamonla kazanılabilir. ,. 

S ydney'deki akisler 

Finlôndiya 
SULH 

istemiyor 
Sulh tavassutu şayiaları 

Helsinki' de tekzip edildi 

U:tUS 

lBaşı 1 zncı sayfada] 
neticelerin Finllndlyahları §aşırtma
dığını temin etmekle beraber, tabii 
FinlAndiya"da mevcut sulh arzularını 
da ynlanlıımamaktadırlar. 

iyi haber alan mahfillerin fikrince tek
zip, öz emniyeti için harp ettiğini temin 
eden Finlftndıya'nın muhariplik vaziyeti. 

nln ne olacağı esas meselesine temas et
memektedir. 

- 5 ..__ 

İngiliz tayyareleri bir vapur 
kafilesine hücum ettiler S)dncy, 2 a.a. - Avusturalya hariciye na

zın Stevnnt, M. HUZ\Clt'ln <lünkU nutkundnn 
bahııedcrek Blrlcııık Amerika donnnmnsının 

Londra; 2. a.a. - İnglllz hava nezare- deniz hUrbetının müdaCııasma l$llrflk cdccc-

Yine bu mııhflller<le işaret edildiğine 
göre, 1',lnlfındlya bllylik fedaklırlıklıır yap

mıştır. F'ııltııt daha fazla kuvetten duş • 
tilğll takdirde, emniyetini ve lstlhsAl ede
ceği hüriyetı bile mlldataa edenılyecck 

hale gelecektir. Blnaenıılcyh, Finlerin, es

ki hudutlarına kndıır gelmelerine sabır -
sızlıkla intizar edilmektedir. ÇünkU nü -
fuzlu bir taşra gazetesi olan (Eskllotuna
Kurimen) in dediği gibi, dilnya sempati

sinin, Flnlere, ancak bu hududa kadar re
fakat edeceği muhakkaktır. 

Bisikletç ilerin hareket etmezden önce Ulus meydanında alınmıı reaimleri 

tinin tebllll'I : l:I hususund:ı re!sl<'ümhur tarn!ından yapılan 
vnlde bllhass:ı lsaret etmls ve demlstır ki: İngiliz avcı tayyareleri tarafından bir Bu bOyOk vazifede mrırslk Amerika do -

laarruzt devriye hareketi esnasında Fran- nanmnsının ını.rlllz, Hollıında, Nor\'ec \'e 
ıa aahlll açıklarında bir vapur kafilesine Sov)·et donanmalnrınıı llllhıık etmesi mani-
karııı muvaf!akiyetll bir hllcum yapılmııı

tır. Bir tayyaremlz Ussüne dönmemlııtir. 

Jobruk'ta askeri vaziyet 
Knhlre, 2 a.n. - Ortn enrk Brltanya umu

m i karnrı:l'ı.hının tebll{:I: 
Llbya'da Tobruk cephesinde ~eceleyln dev

riyelerimiz faaliyette bulunmuştur. Bu dev· 
rtycler di.lsmanı blrtok >erlerde znylata ul': -
ratUktnn baıka bir dUmıan mevziini ~ı:aı 
etmlıUr. 

SnbahlcYln dil91lltın ılddctll bir pike bom -
rdımanı \'c )ilkJek lrtltac.1an da bomba 

l':.ücumunda bulunmustur. Yüzlerce tayyare 
kullanılarak yapılan hücumun ıld<'letlne rat
lnen :taYlat ve hnsar ehemlyet81zdlr. 

Hudut mıntakasında dU~man topcusunun 
ehemtyetll ate11 olmuııtur. 

1 ngiliz Orta şark 

hava kuvetlerinin 
yaptı klan akınlar 

Kahire. 2 a.a. - Ortnsnrk lnglllz havn ku
"fftlert umwnt kararı:tıhının tcbllıtl: 

aı atuttosu ı cyıuıo bal':Jıy n gece, bnh -
rtye tanarclert Cerb'ml \'e Comlso'da :ırcrde 
d\iran tayynrelC'rt bombardıman etmişler ve 
m traboz ntt.shıe tutmuıılardır. 

Co:ntso'dıı a.d ki tnnarC'lcr nr:ı ındn ki-
• 'lometreı rce m tec.1en ırort.leb len > an.:ın-

lar cıknıııtır. 

Dün lngl!u: h~na kU\ellerlne mensup av 
ve bomba tll)')nrelerı Pozaııo ve Crotom'n 
hücum etmııur. Po:zaııo d:ı. ını:ııız a' cıları 
bir treni mltral)•ôz atcslne tutmuslar. Loko
motıtten alev 'e dumıın cıktıaı ırörülmüıtür. 

Crotonı'dn seyr!Bctaln, mühimmat labrlkn
ları ve d<'mlryoıtnrı bombnrdımıı.n edllmlııtlr. 
Uc blna:ıra tam ısabr.tkr kaydcdllmls ve s!d· 
dctll lntlltıklnr ırurülmUııtür. 

dardır. 

Dlrll'&lk Amerika donanmasının muvnttıık 

olabilmek tein, dlıtcr <'lonnnmalarln blrJll..-ıe 

Jlltlcr'e karşı hdrekct etmesinin ı;art oldul':u
nu relsll'Umhur blzzn.t testim ctml~tlr. 

Berlin'deki akisler 
Berlln, 2 a.a. _ Yan resmt bir menba

dıın bildlrlliyor: Salı\hlyclll almon m~~ı
!illerinin kanaatine gör.e, RuzvC'lt •.n 
Hyde-Park'ta söyledigi nutukta hıırlct sı

yaset bıtkımından yeni bir ı,ıey yoktur, an
cak dııhllt siyaset bakımından nutuk, k~y
de değer yeni bir fhtimolfn mevcudiyetini 
hissettirmektedir. 

Alman hariciye nC'zaretlnde tebarüz et
tirildiğine göre, Relslcümhur Ruzvelt"in 
siyasetinin yükünden kurtulmağa ve bu 
yUkü l:ıçllere tahmil ettim1eğe çalıştığı 
aııiktırdır. Btından başka Reislcilmhur bol
şcvlzmin müşevviki olmak tehllkeslni id
rak etmi:ı gibi görUnllyor. 
Aynı mahtlllerin kanaatine göre, Ruz

velt'in siyaseti Kerenski'nin siyaseti ile 

kabili kıyastır. Filhakika, Kcrcnski, bol
~evızml himaye etmelt suretiyle bunu em
peryalist plAnlarını tahakkuk ettirmek 
için istimale çalışmakta beraber, bizzat 
bolşevlzmln yürlldilğü yola girmek tehli
kesine moruz oldutunu idrak etmlııtı. 

Bu ahenksizlik Huzvelt'in Hayde-Park
tııkl söylediği nutukta da kendisini gös
termektedir. 

Tokyo'da ne diyorlar? 
Tokyo, 2 a.a. - Snldhlyetu mahfiller, 

M. Rıızvclt'ln nutkunu, M. Çörı;il'ln Ame
rika Dirle1ıik devletlerini harbe hudutsuz 
bir surette iııtirdk ettirmeğe muvaffak 
olduğunun bir iııaretl olarak tefsir ctmek
tC'dlr. 

Uzcrlne lntlllıklar olmus ve büyük yanırınlnr 
~ıkmıslır. 

Ayni mahfiller, Flnltlndlya'mn \•nziye -
tini gazetelerin gösterdiklerinden daha va
him görmektedirler. Bu endişeler yerinde
dir. Sebepleri ise sulh şaylalnrını izah e-
den ııcbeplerin aynidir. 

Fin tekzibinde, Sovyetlcr Birliği tara • 

fından bir uzlnşmn teklifi ynpıldığı da 
zikredilmemiştir. Sulh meselesi, Flnltın • 
diya için her zamankinden daha chemiyetıi 

bir manzara arzetmektedlr. Almanya ise 
.propaganda lmalAthaneslndc yeni bir sulh 

taarruzu için malzeme bulundurmaktadır. I 

Finlandiya resmi mahfillerinin 1 
miitaleası ı 

Hels nkl, 2 a.a. - 1- ınıaııdı)a torafından 
So\•;ı.eUere sulh tcklıflcrl )apıldıi;ına dair ı 

dolaşnn şa> ıalnnn Fııılandıya resmi mahflf
lerınce tekzibini tcfsır eden s:;yasl mahfıl -
ler, Fııılnnclıya ccııhcsınde vazıyeti bilenler 
tein b<i>lc bır tekzıbın lüzumsuz olduı;unu 
nıutalea cdı)orlnr. 

Flltınl<ıka J.ndoı;u golUıılln &imali şarkl
sınde ve Karcll ceı,hcs.ndc 7 so\yet tüme
nının \'C Snlla'da 2 so\yeL tümeninin imha
sından sonra > almz Karell'nln merkcunde 
ve .Murmansk mıntnknsında tfıllmll sovyet 
kıtaları kalmaktnclır. 

Ccııhe mımaknsındon gelen haberler, Vl
rıurl'nın zaptını mütcakıp, Fınlerın Kareli 
bcıznhının rncrkezındc \'C cenubunda büyük 
bir tıınrruım geçtlklrrlnf glSstcrmektedır. 

l\krkezde, fınlf.'r Summa'yı işgal etmiş
lerdir. Huslıır 1940 sencsındo buradaki Fın 
hntlnrınıı iki uy si.lren bir hücum ;ı.aıımııı -
lardı. Berzahın cenubunda Plnlandıyalılar 
Fın körfrzl sahiline ulaşmış görünüyorlar. 

Amerika Hariciye Nazırı 
Mr. Cordell Hull 

Amerika - Japonya 

müzakerelerine dair 

ifşaat yapılmıyor 

Birleıik Amerika 
azimli tavrını 

mu haf aza edecek 

. 
Ankara - 1 zmi r b isiklet yarışı .... . . 

Bisikletciler Eskisehir'dE? 
~ _, 

Şeref mayosunu Eskişehire 
kadar Osman Pek taşıdı 

Bugün Küfahya'ya doğru koıuluyor 
[Başı 1 inci sayfada] Bastan aşağı, rakipler ara ınia CC'tin bir 

culnr hareket işareti almtŞlardır. mücadele ıı:tnde dC'vam eden koşu, Esk e-
Yansa büyUk bir silraUe başlanmış ve az hlr'e birkaç kılomctre kala n!Akndnrlara en 

zaman sonra koşucular gruplara aynlmıs- son heyet'nnını veril-ordu. 
lnrdır. J<:skişehlr yolu Uzeı ınde bulunan Saat tam 16.55 te blt,ş ı:lz;z si Nra!ında 
Kaymos'tan birinci olarak 13.40 ta EskiS"- ı toplanan binlerce halkın coşkun lC'Ztıhlirntı 
hlr'den Salih Avgın \'!' bunu tııklbcm dC' ge- arasında Eski rhlr'dcn Krmal Arat, S \Ti
ne EskişC'hlr'clrn KC'mal Arat ikinci ve An- hisar-Eskişehir merhalesinin blr'nl'l~ı olarak 
karn'dan Orhan Suda da Uciıncü olarak gec- geçti. Bul\Un hemC'n arkasından sırn ~le 
mlşlerrllr. Dl~er koşucular kı~a kısa mesa- EsklSC'hlr'dcn Ali 0-t n lkinl'I, NızamNtln 
folerlc önde gidenleri takip ctmektedır. üçUnl'ü, Osman Pak dörduncü vr Bursn'dan 

Kaymas'ı,an birinci gececek koşucuya, Hikmrt de beslnci olnrak grctılC'r. 
Beden Terbiyesi adına mükfıfat olarak ve- Bu merhalede Osman Pak dördüncü gel
rllmek üzere konulan bornozu &ılıh Avgın mlşse de ıkl mC'rhalen n mecmu koşu müd-

almıştır. detı ltıbarlyle b,r nl' 1 ğln muhafaza l'ltl. 

E•kiıehir'e yaklaıırken ğlnd n, )arınkl ncıınrü m rhalC'1 ıJ ( 

Eskl$ehlr, 2 a.n. - Anknra-lzmır blslklet 
yarışını takip eden hususi muhnbırımı:ı: bll
dırlyor: 

Saat dörde doğru Esklsehlr'e yaklaştığı-

may~osunu gene Osmnn Pak t~ı~acakt r. 
EsklşC'hlr BedC'n Terbi~<' ı bö nln Es-

klşC'hlr'e birinci girerek ko UC'U fr:ın m 
1 

ıı. 
fat olarak koydutu fotoğrııt nıak.nr• nt 
merasimle Salih almış VC' ynrı a istlrl.ık e.. 

Bir tlcnrct gemisine Uc bombn ıs:ıbet et
mıs ve ı:cmınln arkn taratın.ta bir yıını:ın 
c.kmıatır. Rıhtımlara \'C el\ nrd.:ı Ut'nn bir 
deniz tayyaresine de hJC'um cdllmlstlr. 

Dll':cr bazı snvnt tayrnre teşckkilllerl l\l!d
land'da hava me)ldanlıırına hucum etmlstır. 

Bu harC'klit, Lenlngracl'ın cenubunda 
harbeden almanlar için lıllyük bir eheml -
:,eti haizdir. Almnnlar da son demiryolu 
hatlı olnn Volodgıı hn!tını ve :.;ehrln şnr -
kınclakl nC'hır mUnnknlc yollarını kesmiş 
bulunuyorlar. 

mız zaman yollar boyunra sıralanmış olan den dlA'er k0$uculara da Esklşc>hlr taşından 
halk kiltlelerl bislkletcflC'rl büyük tC'zahil - mamCU altı oklu birer rozt't v rılmııııtır. 
ratle karşılıyordu. Ynnsın Ka) mas'tan son- Esklsrhlr Beden Terblyesı b \grsı bu ak
rakl kısmında 7.aman zaman önde gidenler sam blsıklctcller serC'flne 55 k llk bir ak. 
arasında de"ı•lkllklrr oıu~·ordu. Neteklm •nm "''emeği vArmfştlr Vaııington; 2. a.a. - Birleşik Amerika "~ " ,... " " · 
iyi vaziyette bulunan Snlıh Avgın ve Orhan M!lsabakanın Uc!lnt'O rnC'rhıılc>sl olan ..,._ 

Llb>a'd:ı. a{:ır lng,llz bomba tnn1ırclrrı 
81 aQ'ust u ı eyi le batlı>nn ırece )cnld n 
Trab!usı: rı, limanına v Umanda bulunan 
aemllero taarru;r. etmlılrrdlr. Bomb:ı isabet 
ettirilen bir ticaret ı:rmlsl uınncd.!dll!.ne go
re batmıı \'C d f;er bir gemi de baıtnn baıa 
:vakılmı.atır. 

ı C')lül gct'csı az miktarda dilsman tan·n
rcsl elmall ı;:arbl ve iı&rbl Almanya Uzerlne 
akın yapmıstır. Bir düı;mon bombardıman 

tnnarcsı havn darı toıxumuı: taratından dU
şUrUlmtlstUr. 

Fınlanclı:,·a harckfılının ehcımlyetl, esa
sen, Hıtlcr'in ve von Brnuchltsh'ln Mareşal 
Mnnncrhcim'a çektikleri telgraflardan da 
nnlaşılmnktadır. 

Şayialara nereden çıktı? 

lle Japonya arasında cereyan eden mliza- c.a-

Suda yerlC'rinl arkadaslarıno terketmlş bu- klşchir-Kütahya yanşına yarın drvarn oıu. kerelerin §Ümulll hokkında hiçbir oey ifııa lunu)orlardL 
edllmemlıı olmasına rağmen, Blrlcııik A. 
merikn'nın azimli hnttı hareketınl muha
faza edeceği söylenebilir. Bu hattı hare
kete göre, Rusya, Nazizmle mUcadele et

tiği müddetçe yardım görmeli ve Japonya 

tecavüz slyosetine devam ettiği müddetçe 
kendisine karııı tatbik edilen takyldat mu
hafaza edilmelidir. 

nacaktır. 

ponya bu hususta Moskova ve Va -ı B Ed '• tk 

lngll.z tnnar lrrl Trablus'ı.n ı: rbında bu
lunan bir Yolu, bir ıırıcndlk. hattını \'e 
lılellaha'dakl tan re mc~danın.n blnnlarını 
nıllralH>z ntcı ne tntmuslıır \C b r lstnsyon 
civarında yan ın ar t'ıkarmıslardır. I 

lngt11z ve cenubi Afrika tan releri 13ln -
g ~ı ltmanınctnkt ı.rcmtıerl oomb:ırdımun ve 
a)nı ırcce limana Yeniden hUcum eımı,ıenıır. 

Blnırazı >e tnnrruz cd n tnnarclcrdrn b r 
kısmı al~ ~tnn utarnk limanın müdafaaları
nı ırecmııı \C tıombaların ıremllerln >anına 
dı.atütO ı:örUlmüıtiir. 

Bu hareketlere lellrrık eden b:ı.hrlre tay
Yareıcrı Rıısoıtın ınunrc merdanını, Banlla 
lhıanını ve C mbut tıı muhtelit depo! rı da 
bombardıman etm lerd r 

iki lnglllz t narcsı bu hnrekl'ı.ttan Uslerl
nc dönmcmınır. 

Sovyet resmi tebliğleri 
Moskova, 2 a.n - Sovyct istihbarat bOro

eunun dQn aktamıct tebllC'I: 
~eylül ı:ünU kıtalıırımız bütün cephe bo

Yllnı:a dı.ltmanln mı.ıha.ebe etmlstır 
Hava kuvctırrlmlz dUsmnnın z.rblı kıta

lapına, Ply, de ve tnııcusuna n!l:ır et ırbeler ın
d rmıs ve h va mchl nl rıncıa taHarelerını 
tatı•lp ctmıettr 

Hertlz. tamarnıanmıyıııı mnJQmata nazaran 
S() aı:ustosta hava m ıharl'bclcrl esnasında 31 

aırıan taunresı ııuıUNlmı.ıetu~ n..zım zııyıa
unıız 16 tan aredlr 

"'*• 
Moskova, !! aıt. - Sov>ct fstlhbarat bOro

ıunun bu sabahki t bllCı!: 

1 eylOI gece~ı kıtalnnmız bütün cephe bo

)'Unca muharebelrr ~npmı.atır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 2 a.a - Almon ordulnrı ba$kU

rnandnnlıı!'ının tebfü:ı: 

Şark cephesinde boreklıt pilin mucibince 

c! \ıım etmrktcdlr. 
Alm n ha\11 kuvctlErln.n murnrraklyetle 

nrtıccı nen hucumları Crrl<of mıntakasında 
'ie Mosko\a'nın c nubu gıırblslnde demlryol
larına te\c,h edllm.~•ır. Stukalar Dln)eper 
Uzerlnde bir topcckrr oıııırmış ve dl(:er Uc 
tanesını de yakmııtır. 

1 BJYük Brıtanya')a kam mOcadelede a . 
ınan ha va kuvetİerl dÜJI gece TYne nehri il -
zerıncıe Newl'astle ıaae limanını bombala
l!U§tır. Bombaların hedeflerine isabet etmesi 

Macar resmi tebliği 
Budapeşte; 2. a.a. - Macar ordusu ge

nelkurmay ba:ıknnının tebliği : 

Stokholm, 2 a.a. - Flnlandlya'nın Rus
yn'dnn münfC'rlt bir sulh tnlep ettiğine dair 
dolaşan şnylaları mevzuubahs <'elen Afton 
Dladet gazetesi, bu şayiaların nıs, lnglllz ve 
amcrikalılann uçurduklan bir tecrilbe ba
lonu olduğunu yazmakta ve şunu IUıve et-lS/8 tarihli tebliğin neşrindenberl kıta

larımız 250 lltı 300 kilometre ilerlemiştir. 

Piyadcmiz Ustlin kuvetıere kar§ı mu -
vaffakiyctıe neticelenen muharebeler yop

mıııtır. 

Son hnva muharebeleri esnasında 15 

Sovyet tayyaresi dil:;UrUlmüııtUr. Bir tay

yorC'miz kaybolmuııtur. 

tsllhkdm ve dcnılryolu müfrezelcrimi -

zin faı;ıliyetf ilerleme lmktı.nlanmızı ve 
iaşe emniyetimizi temin etmiştir. 

10 ağustosla ı eyllll arasında zayiatımız 

şudur : ıı subay ve l:S4 er ölmüıı, 37 su
bayla 376 er yarolanmış, 21 er kaybol • 
wuştur. 

i tal yan resmi tebliği 
Romıı. 2 a.a. - İtalyan orduları umumi 

knrargtıhının teblll':l; 
Şimali Atrlkn'da Tobruk cephesinin muh -

telif mıntakalnnndn topcu taallyctl ve ileri 
t"'ckkullcr arasında carpısmıılar oımustur. 

l.JJ&man her )erde pUskurtUlmtıştUr. 

nrıtnn)·a hava kuveUert Trablusı:arp ve 
Blngazl'yl bomblılamıstır. nır kisi ölmUs ve 
halktan blrknc kisi yaralıınmıstır. Tahrıbat 

chl!ml)l'tslzdlr. B.ı taıırruz esnasında Blngnzl 
clvarııİda dort düşman bombnrdımnn tnna
rcsl düsUrülmllıttlr. 

Blnı.razl etrafında )npılan arnstırmalar es
nasındıı evcik! tebllltlerde :zlkredllenlerden 
başka dort <'lüıman tan·arcslnln dahıı düşü -
rüldul':U anlaaılmıstır. 

Alman ve ltalyan hava kuvetlerlne men
su.ı kuvct!I tesekkül!cr Tobruk askert hedef
lerini bomba yaıt-muruna tutmustur. Petrol, 
mühimmat \'e molzeme depolorında iYi neti
celer elde edildi!!-! ı:ilrUlmüıtUr, celin bir mU
<'lııtaa)'a rağmen bizim tanarclerlmtz Usle -
rıne dönmüstllr. 

DUsman ta)'Ynrelerl C'retene'yt bombalamış 
\e mltrnh·ıız ateş ne tutmu~tur. 12 kisi ııımuı 
12 kişi )'arnl ırmıı ve hatır ha~ar olmuştur. 

rozzallo'd:ı. düsmnn tan·arclerl bir treni 
mitralyöz ateslne tutmuştur. Blrkac yolcu 
>aralanmıstır. 

Şarki Atrlka'da Uolletlt ve Kulkuabert 
mıntakalarıncıa topcumuz faaliyette bulun · 
muı ve dil11I1anı zaY1ata utratmıatır. 

mektedir: • 

Harbin gös!C'l·dlğl inkişaf bakımından bu 
halwrln menşei olnrnk Moskova'yı göster
mek daha tabll olnl'aktır. Fllhaklka bazı 
lddtnlora göre, bir Rus-Finlandiya sulhu 
lehinde fnnllyettc bulunma~a Birleslk-dcv
lctiC'rln I..ondrn büyük elçisi M. Wlnant me
mur edılmlştlr. Vo bu da Mosko\•a'nın ri
cası ilzerlne ynpılmıstır. 

B. Winant'ın hiç bir §eyden 
haberi yok 

Ne\•:,·ork, 2 a.a. - D.N'.B.: 1nı;illz men-
bolarından gelt•n hnb!'rlere göre, Londrada
ki Blrlesik Amerika büyük elcisi M. Wlnant 
Finler ile So\'Yctlcr arasınd:ı gQya cereyan 
ettiği söylenilen sulh mUznkerelerınde mü
him bir rol oynamıştı. 

Lonrlro'dnn ı::clen haberlere göre, l\f, W1-
nant, bu hususta beyanatta bulunarak mu
tavassıt rolUnU oynadığı bu gibi sulh müza
kC'relC'rlndeıı haberi olmndığım söylemisUr. 

JAPONYA 
kuvete müracaat etmek 

z orunda kalacakmı§ 
Tokyo; 2. a.ıı. - Ordunun umumi karar

gtllıı matbuat kısmı §efl albay Mabuşi, 
ııarkl Asya gilnllnün tesldi münasebellyle 
verdiği bir nutukta., ounlan söylemiııtır : 

"- Bu ister ho!'umuza gitsin, ister git· 
mesln, dostane olmıyan son İngilız - Ame
rikan hareketleri Japonya'yı itila. veya su

kut yollarının blrlcııtıği noktaya getir -
mlııtir ... 

Japon mukadderatının annhtannı tutan 
İngiliz - AmC'rlkıın çemberini kırmak için 
mukabil tedbirler alınmasını lstıyen albay 
Mabuşi, demiştir ki : 

"- Şahıslar mevzuu bahis değildir. He
pimiz devlet için çalııımalıyız. Japonya'nın 
karşılaııtığı çok ağır buhranı önlemek lçl:ı 

nıllteklisif siyası gayretlere devam edile

cektir. Fakat bu gayretler neticesiz ka • 

I hrsa Japonya, harbin müddetini nazara 
sveç Finliindiya'ya yardım almadan kuvvet istimaline mecbur ola -
irin bir alman tümeninin k 
;r ca tir ... 

geçmesine müsaade etti Albay Mabuşl'nin bu nutku, sivillerin ve 
Stokholm; 2. a.ıı. - Kolmar'da bir nu- görUntişe göre, Ruzvelt - Konoye arasında 

tuk veren İsveç başvekili M. Hansson, ııu daki muhaberntın neticesini bekliyen hü
beyanattıı bulunmuştur : kümet dzasımn basircUi hareketiyle bir 
"- Flnll'ındiya'yıı yardım hususundaki tezat te11kil etmektedir. 

bazı noktntnnzor lhtilı\flarına rağmen, is- faponya'nın yeni bahriye 
veç milletinin en büyük ekseriyeti İsveç kurmay başkanı 
siyasetine sarsılmaz bir surette ve müt- Tokyo; 2. a.ıı. - A miral 1to, bahriye 

tcfikan müzahir durmaktadır. B u siya • genelkurmayı reis muavinliğine tayin e . 
set, lstlklAll muhafaza etmekle beraber. , dilmiştir. 
hAlen bUyük devletlerin giriştiği harbin j •

1 
k v , r 

dışında kaımaktır. .. r >S ova Ve aşıng on 
Ticaret nazırı M. Domol da, bir bayram 

merasiminde §U nutku söyleml§tlr : 

nezdinde 
Japonya yeniden 
teşebbüste bulundu 

''- Bitaraflığın tefsirinde son yapılan 
tadil{tt İsveç'ln hlikllmranhk haklarını tah

dit etmemll}tlr. Bir Alman tumenlnin tran

sit suretiyle geçmesine mllsaade edilml11se 

bu Flnltı.ndlya'ya bir yardım te§kll eyle

diği için yapılmıştır. iııveç, ne Mihver'e. 

ve ne de Garp D evleUerine karııı hiçbir 
husumet eseri göstermemııUr. 

11 

Tokyo, 2 a.a. - Vladivostok'a gön
derilen amerikan harp malzemesi 
hakkında ilk yapılan japon it irazla -
rına verilen cevaplar, memnuniyet 
verici telakki edilmediğinden, Ja • 

şington nezdinde yeni teşebbüslerde • en ın nu u 
bulunmuştur. 1 

Bu haber, bugün japon sözcüsü M. -- ve --
Kis~i ~ara~ından verilmiştir. Sözcü 1 Berlindeki akisler 
demıştır kı: 

"- Rus cevabını resmi bir cevap 
olarak teliikki etmek istemiyoruz. 
Bunu daha ziyade Japonya için mem
nuniyet verici olmıyan bazı şahsi 
mütalealar şeklinde kabul ediyoruz. 
Buna binaen yeni teşebbüslerde bu -
lunduk. Aynı zamanda bu mesele ü
zerinde Vaşington hü~ümetinin na -
zarı dikkatini celbe devam ediyo -
ruz." 

Sözcü şunları ilave etmiştir: 
"- Amerika'nın c~vabı da mesele· 

nin yeniden tetkikine mahal bıra • 
kan bazı noktai nazarların ifadesi o
larak telakki edilmiştir. Zira yazılış 
şekli, Moskovanınkine nazaran hafif 
bir değişiklik göstermekle beraber, 
bu cevap da Japonya'yı tamamen tat
min edecek mahiyette değildir.'' 

Japon - Amerikan müzakereleri 
hakkında sözcü, şöyle demiştir: 
"- Şimdiki safhasında bundan ne 

kadar az bahsedersek o kadar iyi o
lur." 

B. Hull mütalea aerdetmiyor 

Vaşington, 2 a.a. - Bugün gazete -
ciler toplantısında Birleşik Amerilra 
hariciye nazırı M. Cordell Hull, Si -
birya'ya yapılan amerikan petrol sev
kiyatı hususunda Japonya'nın birle
şik Amerika hiikümeti nezdinde te -
şebbüslerde bulunduğu hakkındaki 
Tokyo'dan gelen haberlerle atakadar 
mütalea serdetmelcten içtinap eyle -
miştir. 

M. Hull, Rus - Fin rnuhasematına 
nihayet vermek üzere yapılacak bir 
teşebbüste Londra'daki Birleşik A
merika büyük elçisi M. Winant'ın 
mutavassıt rolünü oy.nıyacağını ha • 
b_er almış olduğunu tekzip eylemiş _ 
tır. 

M üna•ebetlerd e cleği§iklik Yok 
:Vaşington, 2 a.a. - Birleşik Amc • 

Berlln, 2 a.a. - D.N .B. Deutsl'he Dip. 
ıomatısche und Pplltlsche Korrespondena 
gazetesi şöyle yazıyor: 

Eden'ın Coventry'de yaptığı beyanat 
satht ve za) ıf olmakla ber ıber ingiltere
nln bu harp hakkındaki telakkıslni aydın
latacak derecede manidardır. 

İngiliz sovyet kard şli(;I o kadar kok
leşmıştir ki lnglllz har1C'ı1c nozırı, lııgillz 
lşçılcrine müracaat ederek ovyctı rha 
malzeme ihtıyaı;larını karoılam ını ken
dilerinden talep etmtııtır. 

Eden'ın İran hakkındaki beyanatın:ı ge. 
lınce, öyle anlaşılıyor kı İran hakkında 
alınan tedbirler İngUtere d d ğru adde
dllmcmcktedlr. Buna rağmen, İran'da bu
lunıın bırkaç yUz almanın tehdıt te~kll 
ettiği hakkındakı gUlUnç lddladan henüz 
vazgeçllmemııtır. 

İran ıehırlerınln bombardımanından 
sonra İranlıların ingihz ve bolşevlklerl 
harekete sevkeden sebcı>lerı anlamış ve 
hattA blltı.harn memnıınıyetıerinl blldır
miş olduklarını iddia etmek ctlretınde bu
lunuyor ve bu suretle, Eden dtnllyenlerın. 
den büyUk bir safdillik talep etnılş olu
yor. 

Sovyctıer aynı iddinyı ileri sürmekte
dir. 

Londra ve Moskova 1ran'ın lsliklO.line 
ve arazı bUttinlJtüne riayet cdcceklerıni 
temın ediyorlar. MalQm olan h~dlseler na
zarı ltıbar~ alınırsa bu temınatın kıymeti 
çok şuphı:lı olduğu anlaııhr. 

Bundan M. l:Cden'ln blldirdığlne göre 
harp sonrası iktısadı münuebctıeri öyle 
tanzim edecektir ki, hiç bir mlllet olar
şlk u~ul!erıc keneli lktısadl vaztyeUnı kay
betmıyecekUr Bunun ancak ıu tek mtı.na
sı olabilir. Anı;ıo - Saksonlardan moada 
hiç bir devlet ik._tısaden ferdi bir emniyet
ten istifade edemlyccektir. 

rika hariciye nazırı Cordell Hull bu
gün gazeteciler toplantısında şu' be • 
yanatta bulunmuştur: 

"- Birleşik Amerika ile J aponya 
arasındaki miınaseebtler hakkında 
söylenecek yeni bir şey yoktur. İki 
hükümet arasında cereyan eden ko -
nuşmalar, müşterek m enfaat mesele- • 
lerini aHikadar eden bir fikir teatisin., 
den ibarettir." 
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iaaı edllmiı yerlerden 

Almanya konsolosluk 

memurlar1nın geri 

çeki 1 mesini istiyor 
Stokbolm; 2. LL - Alman hUkUmeU, 

Belçlkll'da, LUksemburg'da, Norveç'te ve 

ıuıu edilmlı arazide bulunan konaolOll • 
luk memurlarını 1 eylUlden itibaren sert 
çekmesini bveç'ten talep etmtıttr. Bu • 
ııunla beraber, yapılan bir anlqma muct· 
blnce, İsveç hUkUmeti, Oslo, Rotterdam, 
Brilksel ve Paris'tekl konsolosluklarını 

muhafaza edecektir. 

Ko.tarilıa lıon•olosluklarını 
kapamayı reddetti 

S&D-Joae; 2. a.L - Koatartka cUmhuri-
79U, Almanya tarafından iıgal edilen ara
sldeld konaoloıluklarrm kapatmayı red • 

detmtıtir. 

Koatartka hUkUmetl, Alman notaaına 

9Wdili cevapta mevzuubahla memleket • 
Jvlll " askeri harekAt aahaaına ,, dahil ol
duklarım kabul etmemekte ve bu memle
keUertn .. kısmen veya tamamen lstilAın 

ile " beynelmilel hukuki vaziyetlerinin 

lua7bolmadığım beyan etmektedir. 

Hollanda kra 1 içesi 
bir nutuk söyledi 

LoDdra; 2. a.a. - Hollanda kırallçesi 

:Willaelmin. dogumunun yıld6nUmU mUna
•beUyle dllll akııam Hollanda mllleUne 
llitaben radyoda bir nutuk söyliyerek de

Jlllltlr kl: 
•- Blr ııeııeden fazla bir zamandır taz· 
~ &ltmda yaııyan Hollanda milleti, her 
umanldndea daha ziyade kendini kuvetll 

• 79ailmea bluetmektedlr. 
""BollancSa, Jı(. Çörçll'le M. Ruzvelt'ln 

tarif ettikleri gibi yeni bir nizamın kurul
... 114& Usertne dUıen vazifeyi ifa eyli
~ ve blltlhı Hollanda kırallıtı nihai 
iılfen kadar mUcadeleye devam edecektir. 

Kır&llçe, bundan aonra, Ho11anda'nın 

DıbeUDe utnY&D ve Nazi zulmilne mu. 
lıanmet sGllteren mllletıerden de sltayiıll 

1llr llaanl& bahaetmtıtir. 

idandı'yı Amerikan ha1a 
kmelleri gönde(ildi 

f • 
T.,ington; 2. LL - İzlanda'dakı sukut 

aetıcuind• bit Amerikan pnotunun ölme
lba4eD aal8fılıyor k1 aon gilillerde ihraç 
..aıa aU...,,,azlan takviye makaadlyle 
!siand&'ya Amerikaa bava kuvetıeri de 

Jllderilmlttlr. 

sıhati düzeliyor 
Paıis, 2 LL - Dün akşamki tebliğe "*'" Jı(. Laval'i.ıı vaziyeti memnuniyet ve-

.t14:idlr. 
ıı. Kartel Deat nekahat devrine gtr-

mtttlr. Dl>layıılyle bundan böyle eıhl va· 
m:vetl !la\dnnda tebliğ neıredilmlyecektlr. .. 
Js---------------------·~ 
( ·Kir(ül Dl~ HABERLER İ 
~. .r 
C&mberra. 2 a.L - A vusturalya iııçl 

ııutıat reisi K. CurUn bugün beyanatta 
1'ahm&rak harp hususunda tam bir mtııı 
.aıtrılk olduğUnu beyan etmiııttr. İşçi par· 
ti.it millet arzu ettllf zaman iktidarı eline 
alacaktır. 

Berltn. 2 LL - İtalyan maliye nazırı 
Kont Thaon de Rnel alman maliye na· 
.sarı Kont de Schwvln von Kroslgh'ln zl· 
ıantilll iade etmek ve birkaç gUn kalmak 
lsere bustln Berlln'e gelmiıttr. 

Sofya; 2. a.a. - Bulgar ajansı blldirl· 
~ : Butsar parlamentosu s eylUlde fev

kalld• bir tçtlmaa dlvet edilmiştir. 
Vichy; 2. LL - :&atifa eden amiral Lel· 

la yertDe amlpl A.uphan tayin edllmlıttr. 

Liaboa; 2. LL - 28 atustoatanberi bek· 
leııeıı (WlııMl) Amerikan sarnıç gemisi, 
Poftelds'de fıtlhl&k edilmek Uzere 7.600 
toa petrolle dlhı Tage nebrlne gelmlıUr. 

LoDdra; 2. LL - İaviçre gazeteleri ve 

n.cl)"oau, lurlye'den götUrUlen son İngillz 
mbt)'lanmn SUriye'ye avdetin! müteakip 

pneral Dentz'ln serbest bırakılacağını 

ldldlrmlflerdlr • 

lzmir'de feci 
bi.r tren kazası 

İzmir, 2 (Telefonla) - Karşıya -
ka'da Hacı Hüseyinler ve Çiğli iıtas
yonları arasında 46 sayılı demiryolu 
köprüıU üzerinde feci bir kaza ol • 
muıtur. Demiryolu üzerinde Çiğli 
köyüne gitmekte olan İstanbul'dan 
yeni gelmit musevi lsak Nesim hat 
boyunda kafası vücudundan ayrılmı§ 
olarak bulunmuttur. Kazaya sebebi -
yet veren katar henüz meçhuldür 
Tahkikata devam edilmektedir. 

lzmir'de Fuar tenis 

müsabakası ba~lıyor 
İzmir, 2 (Telefonla) - Fuar teniı 

müıabakalarına perşembe aabahı baı

lanacaktır. Ankara tenisçilel'inden 
10 kiti dün akpm lzmir'e gelmitler
dlr. 15 tenisçi de bu akşam İstanbul • 
dan ıelecekıtir. Diğer bölgelerden de 
gelecek tenlaçiler 50 ye baliğ olacalr
tar. 

İstanbul mebuslır1 halkın 
• 

dileklerini dinliyorl• 
~latanbul, 2 (Telefonla) - latan • 

bul mebusları bugiln Eminönü ve Fa
tih kazalarında halkın isteklerini 
dinlemiılerdir. Saat 14.30 da Eminö
nü halkevindeki toplantıda vali ve 
belediye reisiyle belediye reis mua • 
vini de ha.zır bulunmuılardır. Halk 
mlime11illeri muhtelif ihtiyaçlar ve 
dilekler Uzerinde mebuılan tenvir 
etmiılerdir. Bilahare Fatih halke • 
vinde de halkın dilekleri dinlenmiı -
tir. 

Bir kamyondan (ıkan yangın 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Şoför 

Bahattin'in idaresinde bulunan bir 
kamyon bugün Çakmakçılar cadde -
sinde ansızın ate! alarak yandı. An -
laııldığına göre şoför kauçuk ima -
linde kullanılan bir nevi kimyevi 
maddeyi havi 18 tenekeyi Çakmakçı
larda bir mağazadan alarak kamyo • 
nuna yüklemiş fakat hareket edeceği 
sırada bilinmiycn bir sebeple yangın 
çıkmııtır. Ateş itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Fiyat murakabe komisyonu 
tetkilatı genitletilecek 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Fiyat 
mürakabe komisyonunun işleri arttı· 
ğı için bu teşkilatın genişletilmesi 
düşünlilmektedir. Fiyat mürakabe 
komisyonu muhtelif mevzularla iş • 
tigal etmek üzere şubelere ayrıldığı 
takdirde işlerin günü gününe ve SÜ· 

ratle bitirileceği ümit edilmektedir. 

AKADEMi 

Elektrikçi aranıyor 
Harp Akademisi Komutanlıgından ı 

Harp akademesine 60.70 lira ücretli bir 
elektirik ustası alınacaktır. Nıfiı Vekile· 
tinden üçüncü derece ehliyetnamesi olması 

şarttır. 

İsteklilerin 5- • eylül -941 tarihine ka • 
dar iki numaralı luılada harp akademisi 

Komutanlığına müracaatları. 16016 

D. Meteoroloji ltleri U. Md. 

Bir memur alınacak 
Devlet Meteorolojl İflerl Umum MU· 

dUrlUğUnden: 
MUnhal bulunan muamellt ve muhabe

rat eubesl 30 lira aall maaşlı ecnebi muha
berat ve doıya memurlutuna yUksek tah· 
ailli bulunmak ve inglllzceye vakıf olmak 
ıartlyle mUsabaka ile bir memur alın&· 
caktır. 

1ateklllerln memurin kanununun 4 Uncu 
maddesinde yazılı evrakı mUsbltelerle bir· 
ilkte dilekçelerinin en geç 20. 9. 941 gU· 
nUne kadar umum mUdUrlUğe gönderilme
al !Uzumu llAn olunur. 

(6259) 16221 

MÜZELER 

Kale tamiri 
-Ankara Arkeoloji ?r1Uzesi MUdUrlUlUn· 

den : 
Keıılf bedeli "519'' lira 60 kuruıtan lba· 

ret Ankara kalesinin blr kısım tamiri tıı 
4. 9. e.2 tarih perıembe ~Unu aaat 10 da 
Ankara kaleılndekl Arkeoloji mUzestnde 
ihale edilecektir. Taliplerin ihale gUnllD· 
de ytlzde yedi buçuk teminatın Defter • 
darlık muhasebe veznesine yatınldıtına 
dair makbuz, nafıa mUdUrlUtUnden ala • 
cakları ehliyet veslkaaı ve ticaret odasın 
da kayıtlı bulunduguna dair vesika ile 
mezk<tr gUnde mUzedo toplanacak komla 
yona mUracaatıarı. Keılf her gUn Arkeo-
loji mUzealnde görUleblllr. 15741 

Kale timiri 

uı:us 

MiLLi MODAF AA vtKALETI ViLAYETLER 

Kayıplık ve haciz karan Yol inpatı 
Türkiye hudutıan dahl11nde Surlye'nln Tunçell Bayındırlık DirekUSr!UğUnden: 

zoı köyü bekcllert taraCından öldürUlen Mu· 
rat cavuıun katil Mdllealnde Uskuyat köyü 1 - thaleal 20. 8. 941 tarihinde yapıl
lıallundan lsıının bu cürmün taıuerlYle itti· mak Uzere ekalltmeye konulan Tunçeli vl· 
rlld bulundutu hakkında tahkikat sonunda ttıyeUnde Seylthan PülümUr-:Mutı k6prUsU 
kuveuı dellller ele ııecırıımııtır. Maznun hl· yolunun Seylthandan itibaren 2'J +ooo
dlseyl müteakip Surlye'ye kacmııtır. Maznu· 31+000 ve 62+000-70+000 kllometrele· 
nun bu ııu ve hareketinden ötürü hakkında rinde yapılacak kısımlar inıınatına rnez
hukuku Amme dtıvaaı acııarak tevkltlne ka· kQr gUne kadar talip çıkrnamıı olduğUn· 
rar verllmlıtlr. Duruıması lcln mahkemeye dan bu inıaat tekrar ekailtmeye konul • 
celbine lmkAn sl:lrUlmcdlllnden Aı. M. u. K. muııtur. Bu lıin muhammen keııtf bedell 
nun 212 cJ maddesine lr6re ka:rıplılına ve llS0.000 ı liradır. 
aynı kanunun 216 cı maddesi seretınce de 2 _ Bu tıe alt evrak ve ııartname §Un· 
maznunun Türklye'dekl mallarına haciz kon· !ardır : 
masına 89. Tüm &miri adllllllnce karar ve· A _ Eksiltme ıartnameel, B - Muka· 
rllmlıtır. (6188) 16131 vele projeal, C - Bayındırlık iıterl genel 

Yün battaniye alınacak 
M. M. VeklleU Sa. Al. Ko. dan : 

Pazarlık gUnU talip çıkmıyan ve beher 
tanesine on lira fiyat tahmin edllmtıı bu· 
lunan iklbin beıyUz tane yUn battaniyenin 
pazarlığı 8. Ey!Ul 941 paznrteai gUnU saat 
11 de Ankab'da M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
yapılacağından late}Slilerin 3750 liralık 
katı teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve aaatında Ko. da bulunmaları. 

(6235) 16202 

Elektrik malzemesi alınacak 
M. M. \"ektılctl Sıı. Al. Ko. d:ın: 

ııartnameal, E - Şoıe ve köprüler fenni 
r.ıartnamesi, F - Serldöprl, G - Grafik. 

H - lstiyenler bu tıe evraktan ıose 
köprlller ııartnameslyle bayındırlık işleri 
genel ıartnameslnden maadasını (8) lira 
mukabilinde Tunçeli nafıa müdürlllğUn • 
den aatıo alablllrler. Şose ve köprUler 
fenni şartnamesini ve bayındırlık tııerl 
genel şartname3lnl görmek isUyenler Tun· 
çeli nafıa daireainde bedelsiz olarak gö· 
re bilirler. 

3 - Ekaııtme 10.9.941 çarııamba gUnU 
saat 15 te Tunçeli nafıa mUdUrlUğtl bina· 
aında kapa.it zarf uaullyle yapılacaktır. 

4 - F.ksııtmeye girebilmek için latek· 
lllerin 10.250 lira muvakkat teminat ver· 
mesi ve aşağıdaki veaikaları haiz olup 
göstermesi l~ımdır. 

A - İhaleden en az tatll gilolerl harlı; 

1 - Muayyen ııunde talibi cıkmıyıın 54 
kalem elektrik malz mest tekrar pıız:ırlıklıı 

1atın alınacaktır. Muhammen bedeli 5092 11· 3 gUn eve! Tunçeli v!Hı.yetlne mUracaat 
ra olup katı temlnııtı 76.1 lira 80 kuruıtur. ederek işe girebilmek için alınmış ehliyet 
razarlıtı ~- 9. !Hl cumartesi silnU ınııt 11 veaikaaı. 

de Ankarada hnvu sıılın alma komisyonunda B _ Ticaret ve aanayl odası atcil vesi· 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda sorUle- kası. 

bilir. Iateklllerln muayyc ı sün ve saatte ko- C - Bir defada devlete alt 40.000 llra-
mllyonda bulunmaları. (G281) 16211 

Halka alınacak 
.M. M. Vek!Uetl Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (2,5) tkl 

kuruı elll santim olan 80.000 adet Uç köıe 
halka 9. 9. 941 salı günU saat 11 de M. M:. 
"İ. Satın Alma Komiayonunda pazaljlıkla 
aatın alınacağından isteklilerin 112,5 lira· 
lık kati teminatları ile birlikte ihale gUn 
ve aaatında komisyona gelmeleri, 

(6185) 16203 

Keçi kılı alınacak 
M. M. Veka.letl Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kllosuna tahmin edilen fiyatı 125 

yUz yirmi beı kuruı olan 25.000 yirmi beı 
bin kilo keçi kıh pazarlıkla mlhıakaııaya 
konmuııtur. Keçi kılları için 5.000 kilodan 
~ağı olmamak §artlyle ayrı ayrı teklifler 
de kabul edilir. İhalesi 8. 9 . 941 pazartesi 
gUnU saat 15 dedir. Evsaf ve §artnamesı 
157 kuruş mukabilinde "M. M . V. Satın AI· 
ma Komisyonundan alınablli1'- Taliple.-ın 
tekli! ede<;eklert mikdarlar üzerinden ka· 
nunl katı temlnatınrı ile birlikte ihale gUn 
ve saatında komiayona i'elmelerl. 

(6186) 16204 

lık yol, köprü ve 111lre lılnln muvaffaki· 
yelle ikmal etmlı olduğUna dair vesika. 

:i - Tekliflere UçUncU maddede yazılı 
ııautten bir saat evelioe kadar Tunçeı ı 
nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu re. 
isllğlne makbuz mukabilinde teslim edile· 
cektlr. Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nihayet UçUncU maddede yazılı aaate 
kadıır gelmlı olması ve artırma, ekalltnıe 
ve ihale kanununa uygun mUhUr mumu 
ile iyice kRpatılmış olması l~ımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (6015> 15U38 

Yol inpatı 
Tunceli Bayındırlık DlrektörlllğUnden: 

1 - Eksiltmeye konulan il: Tunceli vı-
16.yeUnde yapılacak Mamekl·Setlthan yolu 
tesviye! turablye ve ııo1e iıılaatıdır. Bu ııln 
muhammen kesit bedeli (250.000> ıtradır. 

2 - Bu lıe alt ııartname ve evrak ıun-
lardır. 

A - Eksiltme ıartnameli 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık lılerl 1ıenel 1&rtnamesl 
D - Hususi ıartname 
E - Sose ve köprüler fenni ıartnameli 
F - Seridöpri 

M. M. V. Hava Müstetarlığı G - Gra!ık 
H - latiyenler bu ile alt evraktan ııoae 

Y 1 ve köprüler sartnameslyle bayındırlık ltle-
U ar aapı alınacak rt genel ııartnnmeslnden maadasını <4> lira 

M. M. VckAlctl Hava Sa. AI. Ko. dan: mukabilinde 'l'uncell Nafıa MüdürllltUnden 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 100 yUz satın alablllrler. Soıe ve köprüler fenni 

kuruş olan 10.000 on bin adet zencir yular ıartnameslnl ve Bayındırlık illeri 1ıenel 
sapı pazarlıkla münakasaya konmuıtur. 
Zencir yular sapları fı;in 3.000 adetten &• ııartnameılnl 1ıöqnek lıtlyenJer 'l'uncell Na-
ııağı olmamak ııartiyle ayrı ayrı teklifler- !ıa dairesinde bedelsiz olarak 1ıörebUlrler. 
de kabul edlllr. İhalesi s. 9. 941 pazartesi 3 - Eksiltme 11-9-941 peflembe KilaQ 
gUnU saat 11 dedir. Evaaf ve ıartnamesi saat 15 te Tuncell Nafıa MUdürliltU bina· 
M. M. V. Satın Alma Komlayonunda gö· aında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 
rUJUr. Taliplerin teklif edecekleri mlkdar- 4 - Eksiltmeyi' 1ılrebllmek için istekli· 
lar ilzerinden kanuni kati teminatları ile lerln 13.750 lira muvakkat ternlnat verme
birlikte ihale gUn ve saatında komlayoııa. si ve aşağıdaki veslkalan haiz olup 1ıöıter· 
gelmeleri. (6187) 16205 meıı llzımdır. 

Tire çorap alrnacak A - İhaleden en az taW günleri hariç 3 
lll. M. Vekfilett Hııva Sa. Al. Ko. dan: gün evel Tunceli vl!Ayetine müracaat ede· 
l - 10.000 cut tire corap pazarlıkla ıatın reJc lıe ırirebilmek !cin alm11111 ehllyet ve

alınacaktır. Muhammen bedeli 3200 lira olup ıikası. 
katı teminatı 480 liradır. Pazarlıtı 9. 9• 941 B - Ticaret sanayi odası ı!cll vesikası. 
ıalı sunu ıaat 10.30 da Ankara"da hava ıa. C - Bir defada devıeıe alt <50.000> llra-
tın alma koınllyonunda yapılacaktır. Şart· lık fOle ve tesviye tılnl muvaffakıyetle lk· 
name11 her sün komisyonda sörllleblllr. la· mal etmlı olduauna dair vesika. 
teklllenn ihale saatinde l<omllyonda bulun • 5 - Tekliflere üçüncü maddede yazılı 
maıarı. (6284) 16212 

saatten bir saat evellne kadar Tuncell Na· 

MAHKEMELER 

Ankara Ar}\eolojl MUzesi MildUrlil,Un Mardin Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
den : Mardlnln Knrraılk köyünde vaki ve aynı 

fıa dairesindeki eksiltme komisyonu relıll· 
Alne makbuz mukabilinde teıllm edilecek· 
Ur. Posta lle 1ıönderilecek mektupların nl· 
hayet Uı;UncU maddede yazılı ıaate kadar 
gelmls olması ve arttırma eksiltme ve lha· 
le kanununa uYgun olarak mühür mumu 
ile iyice kapatıl11111 olmuı IAzımdır. Posta
da olacak ıeclkıneler kabul edilmez. 

Keıit bedell "3990" liradan ibaret An· köyden Mehmet oıııu Ha1an Kelet ve aatre 
kara kaleılnln bir kısım tamiri .İfl '- 9 aruında mOıterek ıuauz tarlaların laks!nıl 
941 tarih pertembe gUnU saat 10 da AD- kabil oknadıtından ıQyuunun ızaıestne karar 
kara kaleaind'ekl Arkeoloji mUzeslnde l• verilmesi ıcın merkumun veklll Mehmet Sa· 
hale edilecektir. Tallplerln ihale gUnUnde yar tarafından acılan davanın yapılan mu • 
yUzde yedi buçuk teminatın Defterdarlık hakemeıılnde: vereseden Hamdi oaııııarından 
muhasebesi vezneaine yatınldıtına dair Abdurrahman otlu Hayrullfih ve ?tlehmet sa. 

makbuz, nafıa mUdUrlUtUnden alacakla- it otlu Beılr ve kızı Atiye ve Enlsc'nln ika
n ehliyet veatkaS!ı ve ticaret odasında ka· met yerleri mcc:hul oldutundan davetiyenin 
yıtlı bulunduğuna dair vesika ile mezkQr ııanen tebllllne \ 'C muhakemenin 16. 9. 941 
günde müzede toplanacak komlayona mil· sUnUne bırakılmasına mahkemece karar ve
racaatlan. Keılf her sUa Arkeoloji mU- rllmlt oldulundaıı keyfiyet ıan oıunllt'. 
zeslnde 1ıörUleblllr. 15748 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Avcı yeleli alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 2000 adet avcı yeleğinin kapalı 

zarf uauliyle eksiltmesi 5. eylUI 9il cuma 
gUnU aaat 15 te Ankarada Yenııehlrde 
Orman koruma ~enel K. btnaaınd&ld sa
tın alma komlayonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli MOO hra olup 
muvakkat teminatı 405 liradır. 

3 - NUmutıeslyle ııartnamesı ber gUn 
komisyonda görUlebntr. İsteklilerin ka • 
nunl veslkalarıyle beraber teklif mektup
larını ihale ıaAtınden bir saat evellne ka· 
dllr komlııyon" vermeleri illD olunur. 

(~ıtıô) 151!1 

Er kaputu yaptmlacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 2000 takım er kaputunun kapalı 

Ankara UcUncll Sulh HUkuk HAklmlltln· 
den: 

Ankara Yenlsehlr Una! apartımanında 
ikamet etmekte iken 23. 8. 941 tarihinde ölen 
AbdullAh Avnl'nln emvaline mahkemece va· 
zlyet edllmlt ve kanunu medeninin ~:;ı lnd 
maddesi mucibince deltcr tutma muamele.1 
de ikmal olunmuı olduıtundan kefaleti haıe
btyle alacaklı olanlar da dahli oldutu halde 
bllcümle alacaklı ve borclulann kanunu mez· 
k<lrun :561 lncl maddCll muclblnee bir ay 

zarfında veııalkl reamlyelerlyle birlikte An. 
kara UcüncU sulh hukuk mahkemesine mU· 
r~~aatıan ve alacaklarını vaktiyle kaydet
t mlyenlerln mlrasc:ıya ne eah1an ve ne de 
terekeye izafeten takip edemlnceklerl ve 
mlraacılannın dahi kanunu mezkllrun 1534 
Uncu maddesi mucibince Uc ay zarfında mll· 
racaatları lüzumu ııan olunur. 4077 

ZAYILER 

Zayi 

(6()()()) 15939 

Ekmek almacak 
Malatya • Akcadat Kö1 EnıtltOıU MQdOr· 

IOIUndın: 

1 - Malatya • Akcadal köy enltltlllıü ve 
buna merbut etltmen ıı:ununun aulıda ctna. 
miktar ve teminatı yazılı Yıllık ekmek ihtiyacı 
2490 sayılı kanunun 81 tncl madde1l hükmüne 
söre kapalı sarı usullYle ek.llltmeye konmue
tur. 

2 - lsteklller, eaııtme:ve alt 11&rtname:vı 
Ankara Maarif mUdürlUtUnde söreb1llrler. 

8 - Kapalı urt usullyle yapılacak olan 
llbu ekllltmenln Malatya maarıı mQdürlUIU 
blnaıında toplanacak olan aatın alma komlt· 
yonu tarafından 6 eylül 941 cumarteıl süntl 
ıaat 12 de yapılacaııı llln olunur. 

4 - Kapalı zarnar en sec 6 eyltll 941 ta· 
rlhlnde ıaat 1l e kadar alınacaktır. 

o - Ekmelln kllo nyatı olan 14.~ içinde 
nakllyeıl de dahildir. 

6 lsteklller, teminat akcelerlnl maliyeye 
yatırarak alacakları makbuz ve Ticaret odaaı 
vesikalarını kapalı zarıın ıcıne koymalıdırlar. 

ihalesi yapılacak erzakın clnıl: tek tıp ek· 
mek. miktarı: 1:ıo.ooo azamı. 120.000 assart, 
beher kll01u: 14.'r.I, tutarı: 22125 lira. temi· 
natı: 1659 lira 37 Kr. 18088 

Fen memuru aranıyor 

arfla ekslltmesi 15-9-1941 pazartesi gU- T. c. Merkez Banko.sından: Kayseri Beled!ye R1Yuettnden: 
nil saat 16 te Ankara • Yentıehlr'de Or • Yalvac'ta ZIYa adına yazılı D 11nıtından 
man Koruma Genel K. binasında satın al- birlik 1796:1 No. ıu bir adet bankamız hlue Belediyemizde lht11&1 mevldJ Vekiller ne
ma komisyonunda yapılacaktır. senedi kaybedllmlı oldutundan artık hUlanU yetinden tasdikli 170 lira UcreUl bir lnsaat 

2 - Beher adedi 18 llra :ıo kuruı olup kalmadıtı ve yerine baıka No. lu yeni bir ten memurlutu mllnhaldlr. 
muvakkat teminatı 2025 liradır. senet verllecell bil.dirilir. 4081 lhtııaa mevkllnl haiz olanlar mezkOr mlk· 

8 - Şartnamesi ve nümunesi her gUn tar Ucretle ve bu mevkii hlllı oımı:vanlar ba· 
komlayonda i'ÖrUleblllr. İsteklilerin ka • Z.U.l - Maarlt VekAletl tıııım terbiye ıu· rem derecelerine söre Ucret nrllmeıc llzere 
nunl veaikalariyle beraber teklif mektup· besinden aldıtım lisan imtihanına ırlrme tez· vulteye alınacaklardır. 
lannı ihale saatinden bir aaat evellne ka· kerem1 kaybettim. Ycnı~ın • k3 tııeatımdan Taliplerin evrak! mllabltelertyle blrllkte 
dar komisyona vermeleri llAD olunur. eaklılnln hUkmQ ynktu ~ledlye rtyueUne müracaatıan Uln olunur. 

(GIH) 1802& Musatter Atik >79 .(mi/GiT). 11211 

Okul binası inşası 
Sıvas Nafıa lllUdilrlUIUnden: 
:ı1. s. 941 de ekalltmesl yapılacak olan 

22977 lira 64 lnırus kesti bedelll Ko:rııl.hlaar 

ilk okulu t111aatına talip cıkmadıllından mez
kQr lnıaatın aynı ıartlar altında bir ay mUd· 
detle pazarhta bırakıldıtı ve latekllkrln Sı· 
vas nafıa mUdUrlOll:Une muracaatları llln o· 
ıunur. (7717/6~) 16220 

Pazarlıkla yapılacak hamam 
tamiratı ilanı 

Kütahya Vakıflar MUdUrlUfUnden: 
KUtahya'dakl Balıklı hamamının eaaııh 

tamiratı kapalı zarf uaullyle münakasaya 
konmuş tse de talip çıkmamıı oldutundan 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mu· 
cibince 28. 8. 941 tarihinden itibaren bir 
ay milddetıe ve pazarlıkla ihalesine karar 
verllmiıtır. 

1 - Yapılacak lıln bedell keofi 10263 
lira 24 kuru§tur. 

2 - :Muvakkat teminat 769 Ura 24 ku· 
ruıııtur. 

3 - Pazarlık 29. 9. 941 pazarte.ııl gUnU 
saat onbeııte KUtahya'da hUkUmet cadde· 
alnde Vakıflar mUdUrlU,Un\le mUteıekkll 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin: 
A) Müteahhitlik ehliyet veıikası. 
B) Ticaret Odası vesikası. 
C) Bu gibi lılerden laakal on bin lira

lık bir ıa yaptığına dair bonservis. 
Ç) Muvakkat tem•nat makbuzu ve ban

ka mektubu ile k{lmisyon rıvaııetlne mU
ı·acaat etmesi ıarttır. 

11·&1e edilecek ıamirata ait evru ıun· 
lıırdır: 

1 - PIAn. 
2 - Keı:ıitname. 
S - Umumi, buaust, fenni ıartnameler. 
4 - Mukavele projeııl. 
Talipler bu evrakları ve doayayı her gUn 

KUtahya vakıflar ldarealnde gbreblllrler. 
(6256) 16210 

Ekmek ve yağ ahnacak 
lzmır • Kızııcuııu K y EıutııUıU ve Etlt. 

men Kursu Satın Alma Komllyonu Baekanlı· 
lından: 

Cinsi: ekmek, yUkseA1 290400 kUo, azı 

193600 kilo, muhammen fiyat :ı:z, tutan 84843 
lira, ilk T. 2618 lira 60 kunıe. 

Cinai: Sadeyal UrCa, yükıetl 12000 kilo, 
azı 8000 kilo, muhammen tutan 160, tutarı 
19200 lira, Jlk T. 1440 lira. 

1 - Kızılc:uııu Koy EnstltUıU ve Etltmen 
Kurau 1a<1eyat ve ekmek lhtb·acı kapalı zarı 

usullyle ekılltme>e konulmuıtur. 
:ı - lhale 19. O. 1941 tarihine teııadUt eden 

cuma aUnU ıaat 15 te 1zmlr'de mektepler 
muhasebecllltlnde lcrn edilecektir. 

8 - bteklllerln belll ırUn saatten evel 
tekllt mektuplarını adı ııecen muhasebecllllle 
ve teminatın muhasebecilik veznesine veya 
resmi bir banka)'& yntınlma91 ve ıartname • 
ılnl de mezkQr muhasebeçillkte sıırebllecek • 
lerı l!An olunur. 235 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Kumat alınacak 
P. T. T. Umuml MlldürlUtOnden: 

1 - Benar ve naklb'• memıırlal'brle mo. 
tahdemln elblııesl lçln 20.000 metre kumaı ka· 
palı zart uıullyle mUnııkasaya konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (118400> lira olup 
muvakkat teminatı 7170 liradır. 

s - Huıuıl ve !darı ıartnameıer her a1ln 
Ankarada P. T. T. levazım mUdürlUIUnden, 
tıtanbulda umum\ depo ayniyat muhaalpll • 
tinden 667 kuruı mukabilinde alınablllr. 

4 - !hale &. 9. 941 cuma sunu saat 16 da 
Ankara Evkaf apartımanının uma katında· 
ki dairede P. T. T. levazım mUdllrlUIUnde 
mUteaekkll komisyon huzurunda yapıla~ak· 
tır. (!17:i0) 111768 

Pul baıtırılacak 
P. T. T. Umumi MUdUrlU,Unden 
ı - 20 kıymette 50.000,000 posta pulu 

pazarlıkla tabettlrllecektir. 
2- Muhammen bc"'=l 23.000 lira, mu • 

vakkat teminat 1126 liradır. 
3- Fenni ve ldart ıartnameler hergUn 

Ankara'da P. T. T. Levazım MUdUrlU,Un· 
den ve İatanbul Ayniyat Muhaslpliğlnden 
alınabilir. 
f- İhale 9 eylUl salı gUnU saat 16 da 

Evkaf apartmanının uma katındaki dai· 
rede P. T. T. Levazım MildUrlU,Unde mü· 
teıekkil komlayon huzurunda icra kılına· 
caktır. (5885) 15920 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlıtındaa 

3/9/1941' 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Bir künü yaptırılacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
Komisyonda mevcut tartnameılne söre blf 

adet mahkeme kUrıüsQ yaptırılacaktır. 

lhal.esl s. 9. 941 pazartesi sünü ıaııt 15 t.e
dlr. 

Taliplerin muayyen ııUn ve ıaatte tahalı• 
kuk edecek ti.yat uzeıinden knnunı teminat• 
1aı1yle birlikte Sa. Al. K o. na mUrarnatıan. 

Şartnamesi Ko. da her lı':Ün ırörUleblllr. 

( 62611) 1622'7 

Domates alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
1 - 60 ton domatesin kapalı zartla ele• 

aııtmeslne talip cıkmadıtından pazarlıkla 

s. 9. 941 ıant 16 da Ankarıı Lv. A. Sa. Al. KO· 
da yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 6000 lira olup ıw 
teminatı 450 liradır. 

Şartnamesi her sün Ko. da ııörU lehlllr. 

(6262) 162"..4 

Katar peyniri alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazıırlıkla 400 kilo kaıar peyniri alın.

caktır. Beher kilosuna tahmin edilen t!Yall 
110 kurustur. lhalcıl ıs. 9. 941 cuma aünU 1&• 

at 14 teı.tır. Tollplcrln 66 liralık kati temi• 
natlarlYle Ko. na müracaatları. 

(6263) 162211 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Askerlik Şubesinden: 
1 - 941 yoklamasına ııclml)'en ve adrcel 

olan ilk tedrllat mUfettlılltlnde bu ısımd• 
kimse olmadıtı blldlrllcn yedek pl)'ade tet • 
men 324 dol. ve 439113 ılcll numaralı pazar
cıklı 1small oıı1u Mehmet Şahap talim vazı• 
resi aldıtından hemen ıubemlze veya bulun
duıtu yerin aakerlUc ~ubeslne lüzumu mora• 
caatı UAn olunur. (6217) 16158 

TÜRK HAVA KURUMU 

Çaınaıır yıkattınlacak 
T. H. K. Genel Merkezinden: 
Gedikli hazırlama yuvası talebelerinlD 

çamaııırlarının bir sene mUddetle yıkam• 
ücreti ekıiltmeye konulmuıtur. .Muham· 
men bedeli 2200, muvakkat teminatı 16& 
liradır. İhalesi 5 eylUl 941 cuma gUnU ıa• 
at 1~ te T. H. K. genel merkez bina.sındı 
yapılacaktır. 
Şartnameal parasız verilir. istekliler 

ihale günü komiayonda bulunmalıdırlar. 
3820 

Depo yaptınlacak 
T. H. K. Genel Merkez BaıkanlıtındaDf 
Etlmeıgut hava meydanında yaptın! .. 

cak 7601 lira 87 kurUf keıifli bir dep 
Kapalı zarf 11ıı1ıliyle eksi meyc:-'konulmuş 
tur. Ekllltmesi, 4. 9. 941 perııembe gUnta 
aaat 15 te yapılacaktır. Muvakkat temi• 
natı MO lira 14 kunıttur. Bu lıe alt ve
saik 25 kuruı rnukabillnde T. H. K. senel 
merkezinden ve İstanbul T. H. K. ou~ 
baııkanlıtından verlllr. 

1ateklller ihale sllDU aaat 14 de k~ 
kapalı zarflarını komlayona vermelidirler. 

8821 

Matbaacılara 

T. H. K. Genel Merkez Bqkanlıfından: 
Kltıdı Kurumdan verilmek. sureUyl• 

70x100/ 2 ebadında olmak Uzere 100. 
fitre ve 100.000 kurban afiıl baatınlmdl 
açık eksiltmeye konulmuıtur. MuhammeD 
bedeli beher yUz bini 1000 liradan 2000 11• 
ra olup muvakkat teminatı 150 ıtradıt• 
Ekalltme 8 eylül 1941 pazartesi gUnU ıaa& 
16 da Türk Hava Kurumu Genel Merk 
binasında yapılacaktır. Bu tıe alt ıarın.
me her gUn Ankara merkez aatınalma k 
misyonundan ve İstanbul Ttlrk Hava Ku
rumu ıubesinden verilir. 

İate\dller ihale güııU komisyonda 
lunmalıdırlar. 4036 

HARTA U. MODORLOCO 

F ot in almacak 
Harta U. Mlidlirliiiünden ı 

1 - Harta kıtaaı eratı için (1.600) çlfC 
fotid kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konul'" 
muıtur. 

2 - Eksiltme 15 eylül 1941 pazartesi P.
nli Hat (15) de Ankara Cebeci harta aaua 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiyat tutan (14.880) U
ra muvakkat teminatı (1.116) lira olup bo
na ait makbuzun eksiltmeden bir saat evel 

1 - Aıafıda yazılı ıartıarı haiz okur· teklif mektupları ile beraber komisyona 
tar harp okuluna alınacaktır. verilmiı olması lizrmdır. 

A) Ankara"da bulunanlar dotrudaa doğ· 
ruya Harp okuluna, Ankara haricinde bu· 4 - İsteklilerin ıeraiti öirenmek ilse~ 
ıunanlar bulundukları yerin askerlik ıu· her ııün ve eksiltmeye girmek için de %4 
besine mUracaat edeceklerdir. aayıh kanununun 2, 3. iincil maddelerinde 

BI Katıl ve kabul muameleal 1-9-1941 aranılan ve1&ikle beraber yukarıda 1a:zıll 
den itibaren 20 • B. TeırlD • 1941 tarihine ıün ve Hatte komisyona gelmeleTi. 
kadar devam edecektir. Bu tarihten aon • 
rakl mUracaatıar kabul edilmlyecekUr. (6065) 16052 

2 - Glrlı ıartıarı : 
A) TUrk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk tmtiham 

vermlı olmak, 
C) Tam teııekkUllU heyeti aıhiyest olan 

aakerl hastaneden (Harp okuluna &1rer) 
kararlı ılhat raporu almak. 

D) 18 • 23 yqında olmak (24 yqıaa 
girmtı olanlar alınmaz.) 

E) Diğer ıartlar askerlik ıubelerinden 
ve Harp okulundan ötrenileblllr. 

(60851 16089 

JANDARMA 

Yataklık bez alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bir metresine elli kuruı fiyat tahmin 

edllmlı olan (71.300) metre yataklık be
zin 26. 8. 941 tarihindeki kapalı zarf ek
ailtmcalne latekll gelmediğinden aynı ııart
lar dahlllnde bu miktar bez 11. 9. 941 per
r.ıembe gUnü saat 15 te Ankara'da J. Sa. 
Al. Komisyonumuzda pazarlık ekılltme
aiyle alınacaktır. Muvakkat teminat 
(2673) lira (75) kuruıtur. NUmune komis
yonumuzda görWUr. Şartname (178) ku· 
ruı bedelle komtsyolldaıı alınır. 1atekllle
rin veılka ve temJnatlariyle puarlık .. 
aUnde koml.,-onumua. selmelert. 

(8277) 18231 

Battaniye almacak 
Harita U. MUdUrlUgünden : 
1- Harita kıtaııı eratı için satın alın 

cak (300) adet battaniyenin 2. el ihale lA" 
rlhi olan 1. 9. 941 pazarteal güııU tatibl 
çıkmadığından ihale kanununun 43. UnclS 
maddesine tevfikan pazarlığa konmuştur 

2- Pazarlık 12. 9. 941 cuma gUnU ~ 
(15) de Ankara Cebeci Harita Satın Al
Komlayonunda yapılacaktır. 

3- Battaniyenin muhammen tutarı 29-
llra, muvakkat teminatı 219 lira 38 kurul" 
tur. 

4- Taliplerin ya.zıh gUn ve saatte t,. 
mlnat makbuzlariyla birlikte komlsyo.-
gelıtıeleri. l6231) 16208 

Sığıreti alınacak 

Harita U. :Ml!dUrllltUnden : 
1 - Harta Umum .MUdUrlUğU kıtaıı err 

tının ihtiyacı olan (10.000) kilo sığır ed. 
açık ekslltme S\lretlyle satın alınacaktır 

2- Etin muhammen tutarı (3.:ıDOJ 1~ 
muvakkat teminatı (262.5) liradır. 

S- Eksiltme Ankara Harita Satın /6}' 
ma Komisyonunda 19. EylUJ 941 cuma ıO" 
Dil saat (15) de yapılacaktır. 
f- İsteklilerin ıartnameyl görmek 0-

sere her gUn ekalltmiye evelce yatırın• • 
lan JAzımgelen teminat makbuzlariyle bit"' 
ilkte belli gün ve aaatte komisyona ,el-
melerl. (6288) 18209 
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ANKARA Lv. AMIRL1G1NE 
GELEN lLANLAR 

Sığır eti alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 

4 - SıtıreUnln evıat ve urtnameaıt Xo. da 
ırıınııur. lıteklllerln tekııt mektuplannı bir 
saat evcı Ko. na vermelerL 

(5!192) 15982 

Sadeyağ alınacak 

l - 7~ ton ııcır eu ıcaııaıı zartla eksilt· 
meye Konuımuatur. 

Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 19. 8. 941 salı ırUnU ıaat 15 te kapalı 

zartla eksiltmede tallp cıkmadığından 29 bin 
kllo sade)·acı pazarlıkla alınacaktır. 

l - Tahmin 1>cdcll 187W Ura olup Uk te· 
mlnatı 1407 liradır. 

S - Evs.ıı ~·e ~artnamcsl Sa. Al. Ko. ı:ıa 
her ı;:Un gorUlcblllr. 

2 - Tahmin bedeli MOOO ilk teminat 4095 
llrnıhr. 

s - Evsnr korun J:ıUtUn ırarnlzonlarında 

mevcuttur. Şartnamesi Ko. da aörüleblllr. 4 - lhıılest s. 9. 941 cuma aUnU saat 16 da 
Van'da Sn Al. Ko. da ynpııacaktır. 

4 - PazurlıAı ıo. 9. 941 caraamba ırUnU 
saat 9 da Ko. da yapılacal:tır. 

S'- 1steklılerın kanuna uyırun bir seklide 
teklU mcktuplıırını lhaıe Faatınden blr ıaat 
Once Ko. na vermeleri. (5646) 1.5612 

5 - 1steklllcrln belli ı;:Un \'e saatte temi· 
nat akceıertylc Ko. na mUrncaatlnn. 

Sığır eti alınacak 
(6127) 16074 

Vıın Sa. Al. Ko. dan: Sadeyağ alınacak 
l - 83 ton sı&:ır eu kapalı zartla eksllt· 

meye konulmuitur. 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Hl. 8 . 941 salı ı::ünU a:ınt 9 da kapalı 

zarfla yapılan eksiltmesinde tnllp cıkmadı· 

~ından 19300 kilo ıade) atı pazarlıkla alına· 
caktır. Tahmin bedeli Z76!10 llrn ilk teminat 
2076 llra ~ kuruıtur. 

2 - Tahmin be<lcll 23210 Ura olup ilk te· 
mınatı 1743 llrndır. 

S - • E\Sat ve aartnamcst her ırUn Ko. da 
afirUIUr. lhnlcııl 6. O. &41 cumartesi ırünU sn· 
at 10 dıı \'nn Sn. Al. ''"o da yaı:>ılncaktır. 

4 - Isteklllertn kanuna uyı::un bir tekilde 
teklif mektuplarını lhale saatinden bir sant 
eve! Ko. na ,·crmeıerı. (5656ı 1~16 

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

ı - Kapalı zartla 1.123.000 kllo kuru ot 
alınacaktır. Muhammen bedell 56250 Ura mu
vakkat teminat 4218 Ura 75 kurustur. 

2 - Kapalı zartla lhnlesl 5. 9 . 941 tarih 
cuma ırUnU saat lG dadır \'e Marna As. ıube
aı btnasındadır. 

8 - lateklllcrln tckııt mektuplnnnı lhnle 
aaatınden bir aaat eve! Ko. na ,·ennele!'.I. 

4 - Şart \"8 evsaf her ıı:un lstanbul, Ap • 
kara Lv. A. Sn. AL Ko. larında ırörillcblllr. 

,(:1694) 15669 

Odun alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Kapnlı zarna 615,000 kilo tutu5turma 
odunu alınacnktır. 

2 - Muhammen bedeli 18450 lira olup 
muvakkat temlnntı 1383 Jlnı 75 kurustur. 

8 - lhalcsl 4. 9. 941 ııertembe ıı:ünU anat 
16 da komisyon binasında yapılacnktır. 

4 - Tnllplcrtn tckllt mektuplannı ihale 
aaaUnden ' bir .ant evet Ko. na vermeler! ıe· 
ratt ve evsaf her eün Ka:vaer1 Ko. da ııllrüle· 

' bU1r. (5735) 156S!i 

Sığıreti alrnacak 
Adaııazan sa. Al. Ko. dan: 

1 _ 45.cxıı kilo ıır:ır cU kapalı zart usu· 
llylc aa tın aıınııcaktır. 

2 _ Tahmin edilen tıyat ınoo liradır. 
8 - Muvakkat teminat 1282 Ura 50 kuruı

tur. 
4 - lhale'.11 il. 9. 941 cuma eünQ ıaat 16 da 

Adapazarı sb.. Al. Ko. da yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi her ııUn Ko. da gliı1l1Ur. 

l&kklllerln belll ıı:Un ve saatten bir ıaat eve! 
tdtllt mektup\anllı=ıto. na "'•""eten. 

(5828) 15793 

Nohut alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : 
ı- 100.000 kilo n_ohut kapalı zarfla ek· 

ailtmeyc konmugtur. 
2- Muhammen bedeli 20875 liradır. İs· 

tekliler her gUn ıartnameyl Ko. da göre· 
bilirler. 

8- Eksiltme ıo. 9. 9U çarvamba gUnU 
aaat 10 da Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. İsteklilerin belU gUn ve saatte ka· 
ııunun 32 ci maddesine tarif edildiği veç· 
hile hazırhyacakları teklif mektuplannı 
eksiltme saatinden bir ıaat evel Ko. na 
vermeleri. (6948) 16895 

Od\ln ahnac..ak 
Urfa Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - Acıağıdn miktarları ile muhammen 

bedel ve muvakkat teminatları yazılı o· 
dunlar kapalı zarf usu!U ile cksUtmeye 
konulmU1tur. 

2 - Şartname her- gUn Ankara, tstan· 
bul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. lıırında 
görül Ur. 

8 - isteklilerin belli gUn ve saatten 
b!r saat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (Ci960) 

Cinsi odun miktarı 960000 kilo muham· 
men bedel! 841160 lira • .Muvakkat teminat 
2592 lira ih:ıle tarihi 11. 9. 941 perıembe 
saat 9 da kapalı zarfla. 

Cinsi odun miktarı 960000 kilo muham
men bedeli 34560 lira. Muvakkat teminatı 
2592 lira ihale tarihi ve ııckll ıı. 9. 941 
perııembo saat 10 da kapalı zarfla. 

Cinsi odun miktarı 640000 kilo muham· 
men bedell 23040 lira. Muvakkat teminatı 
li28 lira İhale tarihi ve ııekli ıı. 9. 941 
perşembe saat ıı de kapalı zarfla. 

Cinsi odun miktarı 800000 kilo muham· 
men bedeli 28800 lira. Muvakkat teminatı 
2160 lira ihale tarihi ve ıckll ıı. 9. 9U 
ı>erııembe saat 12 de kapalı zarfta. 

2 - Evsaf korun bUtUn ı::arplzonlarındn 

mevcuttur. 
8 - Şartnamesi Ko. dn ı::örUlür. Pazarıır:ı 

ıo. 9 . 941 c:ırıombu ırünU saııt ıo do Ko. da 
yapı!a('nktır. 

4 - isteklilerin belli ııün ve saatte teminat 
nkcelcrıyıc ıco. na mUrncnatıarı. 

(6128) 16075 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sn. Al. Ko. d:m: 
ı - 20. 8 . 941 carınmbn saat 10 da yapı

lan knpıılı zartla eksiltmede tallp cıkmadır:ın· 
dan 104 bin kllo bulgur >enlden kopalı zartla 
ekılltmeye konuımustur 

2 - Tnhmln bcdell sızoo lira llk teminatı 
2340 llrnd ır. 

ıs - E\·saf korun bütün ı::ornlzonlnrınd:ı 
mevcuttur. Şnrtnıımesl Ko. dn ı::örUIUr. 

4 - Ekslltmesl 12. 9 . 941 cuma günü saot 
9 da Ko. da yapılacaktır. latcklllcrln tekllt 
mektuplarını kanunun emrcttıRI v('salk \'e te· 
mtnntıarl>le birlikte ihaleden blr s:ınt evci 
K-ı. na vennclcrı. (0129) 16076 

Et ve yağ alınacak 
PolaUl Sa. Al. Ko. dan: 
ı - AeaRıda yazılı Uc kalem yiyecek mad· 

dtsl kapalı zart uıullylc 5. 9. 941 cuma ı:UnU 

saat on beıte Polatııdıı Sa. Al. Kn. da eksilt· 
meler! yapılncn~ındnn tekil! mektuplıırını 

ihale saatinden bir ınnt ecvl Ko. na verme· 
ıcrt. Evsaf ve a:ırtnamcst Ko. da s:llı1l1Ur. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminat 

Sığı re ti 
Koyu neti 
Sadeyağı 

Kilo Lira Lira 
62000 21700 3255 
32000 12800 1920 
14000 22000 3360 

(6226) 16161 

Sadeyağı alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 

ı- Pazarlıkla 18 ton sadeyağ alınacak
tır. 

2- Beher kllosunun muhammen bedeli 
165 kuruı ve tutarı 29.700 llradır. 

3- Hususi ı:ırtıar ve evsaf Topkapı • 
Mal tepesinde Sa. Al. Ko. da görlllebllir. • 

4- İhalesi ıı. 9. 941 cuma gUnU saat 11 
de K o. da yapılacaktır. Kıı.tt teminatı 4455 
liradır. (6093) 16195 

Kundura alınacak 

Bursa Sa. Al. Ko. dan : 
1- 29. 8. 941 gUnU kapalı zartla ihalesi 

yapılan 1053 çift er kunc:!urasının beher 
çiftine teklif edilen 925 kuru~ pahalı gö· 
rU!dUgUndeıı er kundurası pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- Pazarlığı :ı. 9. !Hl cuma gUnU saat 
16 da Bursa'da Tophanc'de satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3- Tahmin bedeli ıo.000 lira katı temi· 
nat 1500 liradır. 

4- Kundura evsaf ve oartlan Ankara 
İstanbul Erzurum Konya Lv. Amirlikleri 
sa. Al. Ko. larındıı llursa'da Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. 1steklllerln belli gUnde Sa. 
Al. Ko. da bulunmııları. (6218) 16196 

Sadeyağı alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan ! 
ı- Pazarlıkla 20 ton sadeyağ satın alı

nacaktır. Beher ltilosunun muhammen be-
deli 165 kuruıı olup tutarı 33.000 liradır. 

2- Evsaf ve hususi ıarUar Topkapı 
.Maltepeslnde sa. Al. Ko. da görUlilr. 

3_ İhalesi ıo. 9. 041 çaı·aambn gUnU sa· 
at ıo da Ko. da yapılacaktır. Kati teml· 
natı 4950 liradır. (6223) 16197 

Saman alınacak 
İzmit sa. Al Ko. dan : 
ı- 450 ton balyalı saman ıartname!!ln· 

de yazılı olan evsaf ve ııarUar dahilinde 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. 

2- Beher kilosunun muhammen bedeli 15951 
~ kurug olup tutarı 22.500 lira ilk temi
natı 1685 liradır. 

u ~ u s 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan a dedi : 265 

Zirai ve T icari her n evi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikr • • 

n ıye venyor 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda
ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
d 

4 
40 

100 
120 
160 

,, 
" ,, 
,, 

" ,, 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

,, 
,, 
,, 

" ,, 

4000 
2000 
ıoqo 

4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

Kur'alar senede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 Bi
rincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c20 
/az/asiyle verilecektir. 

Et ve odun ah nacak 
lst. Top11ne Fındıklı Sa. Al Ko. dan: 
l - AıaCıda miktar. muhnmmen flyatıarı yazılı üc k:ılem yiyecek ve yakacak madde· 

ıerl 4. 9. 9.U penembe eünU hlzalarında eıısterllen saatlerde kapalı zart usulf)'le ckslltme 
Ue ihale cdllecektır. 

2 - Şartnameleri her eun Ko. da ıı:llrUIUr. Odun ıutname1tne ııııre ayn ayn taliplere 
de ihale edilebilir. llteklllerln muayyen alln ve saatten blr ıaat evci teklif mektuplannı 

Ko. na vermeleri. (5786) 156S6 

Cinsi Miktan Muh. Bed. İlk T. 

Sığıretl 

SıtıreU 
Odun 

Ton Lira Lira Kr. 
lli() 60000 4250 
188 43820 8268 l'ıO 

1179 28:s80 1768 l'ıO 

Saat 
15 
16 
16 

Dakika 
30 

so 

Patates ve ""' sogan alınacak 
Corlu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - AıaA'tda clnı ve mlktnrlan yazılı iki kalem Yiyecek maddesi kapalı zart uıullyle 

mOl)ayaa edllecektlr. !halesi Corlu'da komllyonumuzun bulunduCu mahalde yapılacaktı(. 
Eva.at ve ııırtnamcıl her ııun Ko. da aôrOlUr. Isteklllerln belli ıun ve saatten btr 111.at eve! 
tekili mektuplarını Ko. na vermeleri. Poıtadakl ıreclkmeıer kabul edllmez. (5734) 15684 

Cinsi Fiyatı Miktarı Tutan Mu. teminat 
Kr. Ton Lira Lira 

Patates ıo 140 H.000 1050 
İhale gUnü saat 

5. 9. 941 11 
K. soğan 6 142 8.520 639 6. 9. 941 16 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Aıağıda cins ve miktalan yazılı 4 kalem e r:r:ak ayn ayrı kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme u.9.941 cuma cünü yukarıdaki saatlerde Bandırma SL Al. K o. da 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazıh muvakkat teminatlarını ihale saatinden evel Aııpo. 
1359 muhasebeciliğinc yatırarak teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 2490 
aayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 inci maddesine uyıun olarak ihale ııaa 

tinden bir saat evel Ko. na vermlı olacaktır. Yukarda yazılı mevatlara ait evsaf ve 
hususi ljartlar A nkara, İstanbul L v. ımirlikleriyle Bursa, Balıkesir, Susurluk, Tiril. 
ye, Bandırma Sa. A l. K o. larmda görülebilir. (5919) 15882 

Cinsi 
K. Ot. 
Sığır eti 
Odun. 
Saman. 

Miktarı Muhammen T. M. Teminat. İhale tarihi saat. 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

1170000 76050 00 8703 50 
96000 88400 00 2880 00 

700000 17500 00 1312 50 
1080000 35100 00 2632 liO 

12.9.9'1 16 

.. 
" 

11 
17 
18 

Odun alınacak s - tateklllerln ihale ırUnU temlnatlarty • 
le blrllkte Ezlne'dekl Sa. Al. Ko. Ra. ne mU· 

Trabzon Sa. Al. Ko. dan : racaatıarı. (6261) 16223 
Saman alınacak 

S..nkam11 Sa. Al. Ko. dan: 

l - 1652 ton saı,,ıı.na 21. 8. 941 de yapılan 
elalllmcde latekll cıkmadır:ından tekrar pa
zarlıkla eksiltmeye konulmustur. 

3- ihalesi 19. 9. 941 cuma gUnU saat 
16.30 da İzmit Akçakoca ilk okulu bina· 
sında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
meleri Ankara İstanbul Lv. Amirlikleri 
sa. Al. Ko. ıarında ve İzmit Sa. Al. Ko. da 
görUIUr. 

1 - Pazarlıkla GUmUthane için 891 To
rul için 309 olmak üzere 1200 ton odun sa· 
tın alınacaktır. 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Clnıt kuru ot miktarı kilo 200000 mu

hammen bedell Ura 12500 kati teminat 18'r.I 
lira, 

2 - Samanın bir kilosuna tahmin edllcn 
fiyat S kuruı so santimdir. Muvakkat temına· 
tı 4141 llraı:ıır. Ekslltmesl ıo. 9. 941 cumartesi 
Jr;.ınü •ant ıı dlr. 

S - latcklllerın belll ıı:Un ve saatte tckllt 
mcktuplannı ekalltme 1aattnden bir saat evet 
l{o. na vermeterı. (5963) l59:W 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

1 _ Tahminen beher kilosu 43 kuruştan 

iki parti 50 şer ton sığır eti s:ıtın alınacak

tır. 

2 _ Her birinin muhammen bedeli 21500 

ll kkat temınatlan 1618 liradır. ra muva 
3 _ Şartnamesi Ko. da verilmektedir. 1· 

halesi 8·9·941 pazartesi gUnU Mat 11 de ve 
16 d G libolu'da eski iUbe binasında ko· 

a e h ld •npı nıtsyonumuzun bulunduğu ma n e ~ • 

lacnkttr. 
4 - !steklllerln mezkOr gUn ve snntler-

de Ko. na müracnatıan. <5977> 15967 

Sığır eti almacak 
Erzurum Sa. Al Ko. dan. ka 
l - Hasnnkale teslim 126 ton sıtırctl • 

Palı ıarr usullyle eksiltmeye t<onulmu&tur. 
~ - MUnııkasnsı ıo 9. 941 careambn ı;:ünU 

•aat 25 te Erzurum sa Al. Ko. c:a yaıııtncak· 
tır. 

Ilı•~- - Muhammen bedeli 26460 Ura, ilk tc· 
"&.atı ıae ııracıır. 

4- İsteklilerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat cvel Ko. na vermeleri. 

(6224) 16198 

Zeytinyağı alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 
ı- Pazarlıkla 50 ton zeytinyağı alına

cak beher kilôsunun muhammen bedeli 90 
kuruş tutarı 45.000 liradır. 

2- Evsaf ve hususi ıartıar Topkapı -
Maltepesinde görUlllr. 

3- İhalesi 9. 9. 941 salı gUnU saat 15 de 
Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 6750 
liradır. (6220) 16200 

Koyun eti alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan : 

ı- 45 ton koyun eti kapalı zarf usuıu 
ile ekeiltmlye konulmugtur. 

2- Şerait Ankara, İstanbul Sa. Al. Ko. 
larında görUJlir. 

3- 45 ton koyun etinin tahmin ebedell 
22.:ıoo lira olup muvakkat teminatı ( yUz. 
de 25 ) dahil 2109 lira 38 kuru~tur. 

4- Knpah zarfla eksiltmesi 20. 9. 941 
cumnrtesl günü saat 11 de Konya'da ko· 
misyonumuzun bulundugu mahalde yapı

lacaktır. 
6- isteklllerin belli gUn ve saatten bir 

saat evel Ko. na teklif mektupları.nı ver· 
meler!. Bu saatten sonra verllen mektup-
lar kabul edilmez. (6231) 16201 

2- Tahmin edilen bedell 24.000 lira, te· 
mlnatı 3600 liradır. 

8- Evsaf kolordunun bUtUn garnizon· 
larında mevcuttur. 

'-- ihalesi il. 9. 941 cuma gUnU saat 10 
dadır. Her mcvkiin odunu ayrı ayrı lhAle 
edlleb1llr. İsteklilerin belli gUn ve saatte 
Trabzon Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(6228) 16199 

F oıeptik inp at 
Esktaehlr Sa. Al. Ko. dan: 

D Bodrum hattında nı &t ıu kanallannın 
roseptık cukurıarının yapılmak ozcre bedeli 
kesti olan 1172!1 lira 64 kuruı olan bu il ka· 
palı zartla ihaleye konmuıtur. llk teminatı 
879 llra kırk iki kuruıtur. Ihalesl 20 eylül 
041 cumnrt~sı ~unu ıaat 11.80 da .Al. ıatın 
alma ko. nunda yapılacaktır. Kanuni \'Clalk· 
le teklif mektuplarımn ihale ııUn ve saatin • 
den b!r sant evellne kadar komisyona veril · 
mtş olm11lıdır. Posta ıreclkmelerl kabul dell'll· 
dlr. Fenni eıırtnnme proJe ve sair evrakı ıö· 
zü aecen komisyonda meaaı aaatlertnde her 
ııun eörUleblllr. 6260) 16222 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi kuru ot miktarı kllo 200000 be· 

deli 12500 katı teminatı llra 1875. 
2 - Yukarıda mlktartyle muhammen ve 

kati teminatı bedeller! yazılı ıı:uru ot ıs. 9. 
041 per1embe ııünll aaat 17 de pazarlıkla aa· 
tın alınacaktır. 

2 - Yukarıda mlktarlyle muhammen ve 
kati teminatı bedeller! yazılı kuru ot 15. 9. 
941 pazartesi ı:UnU ınat 17 de pazarlıkla sı.· 

tın alınacaktır. 

S - !steklllerln !hale ırUnU temlnatlarlyle 
blrllkte Ezlnede Sa. Al. Ko. na müracaat et· 
melerL (6264) 16226 

Sadeyağı alınacak 
Yerllsu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Apgıda cins, miktarı, tutan ve te. 

minatı göstcrllcJl sndeyagı pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle birlikte 
15. 9. 941 pazartesi gUnU saat 16 te Yer· 
lisu komisyonumuza mUracaatları. 

Miktarı: 6000 kilo, beher kilosu: 190 ku
nı~. tutarı: 11400 lira, teminatı: 855 lira. 

(6266) 16228 

Kuru ot alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher klloau 6 kuruı l50 

ııantlmden 300.000 kilo kuru ot kapalı zartla 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19300 llra temina
tı 14G2 Ura 50 kuruı ıartnamesı Ko. da ıı!lrU· 
!Ur. 

3 - lhaleıt 20. 9. 941 cumartesi ırUnQ ıı • 
at 11 de Samsun Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - lsteklllerln belll ırün ve ııatten blr 
aaat evel tekllf mektuplarını Ko. ra verme. 
lerL ,(6270}. ~ 

Sığıreti alınacak 
Canaklcale sa. .Al. Xo. dan: 
1 - 40.000 kllo ııtır .ıı "9. 141 penembe 

ırünfl saat 13 te puarlılcla satıın alı.nacakur 

2 - Tahmtn bede il l 7800 lira kati tanı· 
natı 2640 liradır. 8artnamesl Canakkale Sa 
Al. Xo. da s örUl.eblllr. Jsteklllerın beW ll'ÜD 
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' NAFIA VEKALET! 

Köprü betonarme 
parke kaldırım 

döıeme ve 
inıaatı 

Natla VekAletinden : 
Ko. da hazır bulunmaları. 1_ Seyhan vllAyeUnde Ceyhan köprU-

(6267) l62'29 sUnUn betonarme dUeeme tecrit ve par.ı:e 
vı saatte 

Sığıreti alınacak kaldırım inşaatı (26.800) lira ke~if bedeli 
Adaı:ıazarı Sa. Al. xo. dan: üzerinden kapalı zarf usullyle ekslltmiye 
l - 60 ton aıtır eU kapalı zart ueulfl ııe çıkarılmıatır. 

satın alınacaktır. 2- Eksiltme 10. 9. 941 tarihine mUsaglt 
2 - lhaletl 22. 9. Hl ııazart.ı stınfl aaat çarıamba gUnU saat 15 de Nafia VekıUcti 

16 dır. 
S - Muhammm bedel! 21,000 Ura olup 

ilk teminatı 1575 liradır. 
4 - SıAır etine alt evsaf ve aartaanı• htt 

ıtün Ko. da ırörUIUr. 
5 - ısteklllerln bel1l eUn ve ıaatten bir 

saat eve! tc:ntnat mektuplannı Xo. na ver · 
meler!. <627) 16231 

Şose ve KöprUler Reisliği eksiltme ve art-
tırma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltme eartnamesi ve buna mUte
ferrı diğer evrak Na!la VekAleti Şose ve 
Köprlller Reisliğinden (184) kUl"U§ muka· 
bilinde alınabilecektir. 

4- Eluıiltmiye girebilmek için istekli • 
lerin eksiltme tarihinden en az 8 gUn evel 
bir istida ile Nafia VekıUetine mUracaat 

Zayi ederek bu gibi iıkrt yapabileceklerine da-
22 inci TUm. Komutanhtuıd&n: lr ehliyet vesikası almaları lflzımdır. 
1 - A§ağıda tarih ve numaralariyle 5- lsteklilerfn Tıcaret odası vesikası 

muhteviyatı yaı:ılı be• at Sı.tıreti ayniyatı ile (2010) ı· 1 k 
ıra ı muvakkat teminatlarını 

mllteahhlt Asaf Umar ve Tahir Mungan'ın havı olarak 2490 sayılı arttırma ve ek· 
adlmları tarafından zayt edllmlıtır. HUk· sııtme kanununun tarffatı dairesinde ha· 
mll olmadığından ve zayitnden yenisi ve· zırhyacakları kapalı zR.rtları !kinci mad
rildlği cihetle bulanlar tarafından en ya- dede. yazılı aaattan bir saat evetine kad:ır 
kın askeri birlik komutanlığına teslim e· komısyo~ reisliğine makbuz mukab!Unde 
dilmesi !!An '>lunur. vermelerı muktezidir. (6578) 1599~ Cilt Tarihi Numarası Kilo Muhteviyatı 

3 22.7.941 56875616 3•6 Sıtırıu Yapı ve imar it leri ilanı 
8 24.7.941 563763/ 13 liO SığıreU 

8 26.7.941 563768/18 u• sıgıretı 
3 25 7.941 70403/ 26 143 SıflreU 
6 26.7.941 79406 26 171 Sığıreti 

(62i2) 16232 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kireç alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. K o. dan : 
Muhammen bedeli 15.000 (onbeı bin) 

. lira olan 1000 ton iyi kalitede sönmemiı 
1 kireç 11. 9 . 941 pereembe gUnU aaat 15,SO 

da kapalı zarf ııeulU ile AJlkara'da idare 
binasında satın alınncnktır. 

Bu ıoe girmek istıyenlerln 1125 (bin yUz 
yirmi be: ı liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
terini ayni gUn saat H.SO a kadar komlıı
yon reislit;ine vermeleri H\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Malzeme dairuinden.. Haydarpqa'da te
ııellUm ve sevk eefllğinden dagıtılacaktır. 

(5920) 16922 

Çam kereıte alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan 

Muhammen bedel, muvakkat teminat 
ve miktarı aşağlda yazılı iki liste muhte
viyatı .çam kereııte 11. 9. 9U perıembe 

gtinli saat 15 ten itibaren sıraslyle ve ka. 
palı zarf usullyle Ankarada idare bina • 
aında satın alınacaktır 

Bu ııo girmek istlyenlerin listesi hiza· 
sında yazılı muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini 
aynı glln ve saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lflzımdır. 
Şartnameler (100) kuruı mukabilinde 

idarenin Ankara, Eıkiıehlr, Haydarpqa 
ve İzmir veznelerinde sıı.tılmaktadır. 

Liste 1 mikte.n 978,400 mS lsmi ç&ın 
kereste muhammen bedeli 68704 lira mu
vakkat teminatı 4186,20 Ura. 

Liste 2 miktarı •OO m3 tamı cam ker ea
te muhammen bedeli 24000 lira muvak -
kat teminatı 1800 lira. (6878) 13931 

Bezir alınacak 

Nafıa VekAletlndcm: 

ı - Ekalltmeye konulan lı: Ankara hu
kuk fakUlt.est . binası p!a ıu t<:slaııtının 
mecraya raptı isidir. ana 

Keııt bedellı '1187,75) Jlradır. 
2 - Ek&tltme 5. 9 . 941 cuma ı::lmü aaat 

15 
te Nafıa VekAwtı yapı ve ııpar tııerı eksilt • 
me komtıyonu odaıındn pazarlık usul;yle 
pılacaktır. >a-

8 - Ekalltme evrakı ve buna mUtcft>rrt 
evrak )'apı ve tmar lalcrı rcı.sııc:mac ıröruı 
hl~ ~ 

4 - Ekıılltmeye ırlrebllmck ıcın ıstekıııe • 
rtn (89,0SJ seksen dokuz lira •ekiz kuruııuıc 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

(6914) 16206 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
Maliye VekAletinden: 
1 - yUzde 5 yedekleriyle beraber 59321! 

adet tahvil pazarlıkla bastınlacalctır. 
2 - Muhammen baskı Ucreu iki biıa 

liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 150 liradır. 
4 - Pazarlık ~ eylUl 941 cuma gWül 

saat 1' de levazım mUdUrllltünde mUte
ıekkU ekılltme komisyonunca yapılaca}(. 
tır. 

5 - Şartnamesi Ankara'da maliye ve
klleti levazım mUdUrlUğUnde, lıta.nbul'da 
Dolmabahçede maUye vekAleti matbu ey. 
re.k anbarında gör1llebillr. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler 

ve muvakkat teminat makbuzu veya ban. 
kt. kefalet mcktubiyle birlikte taytn olu. 
nan gUn ve saatte komiayona mUracaat. 
lan. (5785) 15772 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye VekAletınden: 
Yapılacak 11: Hukuk tatQltftl zemın katı11• da darphane ve damsa matbauına tahsıs .. 

dilmek Ozere yapılacıık demir kapı. 
Keıtt bedell: 275 liradır. 
Sureti Jhale: Pazarlıkla. 

Devlet Demiryollan Sa. A l. Ko. dan: Muvakkat teminat ılkl.arı: 20 llra 
Muhammen bedel! 83.000 (otuz üç bin) ruıtur. 62 ku-

llra olan 20 ton kaynamıı 1n&iliz bezlrl lhale tarihi ve mahalli a. 9. 9U tarJhtn 
ıo. 9. 941 çarşamba gUnU saat ı:ı te ka· mUaadtt cuma .Unu saat 15 te Malt.Ye v • 
palı zarf uııuliyle Ankarada idare bina • leli mıııı emlAk mQdUrlUi!Unde. eka. 
sınde satın alınacaktır. (6113) 

16066 Bu iıe girmek lııtıyenlerln 2476 (iki bin 
dlSrt yUz yetmlı beı) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun taytn ettiği vesika
ları ve tekliflerini aynı sün saat 14 e ka
dar komisyon reislltine vermeleri llzım· 
dır. 

Şartnameler 150 kunıfa Ankara ve Hay 
darpqa veznelerinde satılmaktadır. 

(ll877) 15932 

l taret çiviıi alınacak 

Dolap ve saire alınacak 
Maliye VclcAletlndcrı: 

ı - Mallye mralek mektebi tein aı"'1la 
adet elblae dolabı bir adet Jctlma mıısası bir 
aı:ıet ktltUpnne blr adet )'azı masaaı 14 aı:ıet 
etaJerln )ılPtırılması 2490 numaralı kanunllll 
41 inci maddesinin (C) fıkrası muclblnce 

8 
• 

cılc eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedell 397:i liradır. 
S - Muvakkat teminatı :?98 lira on Uc k .. Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan ruatur. .. 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 600 4 - Şartname ve reslmlcrl levanın mQ. 
bin adet rakamlı galvanize learet çiviıl dOr!Uilllııdc ırörtlleblllr . 
(26. 9. 1941) cuma gUnU ııaat 16,30 da beı 6 - Ektılltrne JS ey!UI 941 perıemtıc cUnQ 
buçukta :HaydarpB§a'da Gar blnıı.aı dahi • ıaat on dlırtte ll!nllye Vektıletı levazım mu. 
!indeki komisyon tarafından kapalı zarf dUrlüılUnde müteıekkll elalltme koın!syonun. 
uııuille satın alınacaktır. ca yapılııeaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 1350 liralık tıteklllerln 2400 numaralı kıınunun 2 ve 
muvakkat teminat, kanunun tayin ettıl'i 3 uncu maddelertndekt belnler muvakkat 
vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını teminat makbuzu veya banka kefalet mek • 
ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon re· tublyle birlikte tayin olunan ırün ve Baatt.e 
isllğine vermeleri lAzımdır. komisyona müracaatları. (6"..36) 16207 

Bu işe aft ıartnameler komiıyondan pa-
re.sız olarak dağıtılmaktadır. 

(6831) 16017 

Çam kereateai almaca.k 
D evlet Demıryolları SL Al. K o. danı 

Muhammen bedeli •( l 7!Nı80) lira olan l 7 

kalem 'am kereste 15. 9. 941 paıırtesi rü· 
nü ıaat 15,30 ta kapalı zar f uıulü ile An • 

karada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek iıtiyenleri (102-4-4) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 
vesikaları ve t ekliflerini aynı rün saat 

14.30 a kadar lromiıyon reiılifine verme • 
leri lbımdır. 

Şartnameler (100) kuruıa Ankara, Eıki· 

ıehir ve Haydarpaıa veznelerinde satıl -
maktadır. (60671) 16053 

Kereıte imali ve ·nakli 
D. D. Yollan Satın Al. Ko. dan: 
ldaremızın Duraunbey devlet orman !alet· 

mealnden ıatın aldıtı takr1ben l5000 .M3 cam 
tomrutun ormandan indirilerek bitli.met!, 
mamul kl'reıtenın lıtaı'Yonda vaıronıara tah
mııı lıl kapalı zaroa ekılltmeyı konmuıtur. 

Idareye alt tomruklardan blclllp bu tekti· 
de teslim l'dllecek mamul beher M3 kereste • 
nln m&1ratı 27,42 01rmt yedi llra kırk iki 
kuruı) tahmin edllmlıtır. 

Ek.ıılltme lll. 0.1941 ııazartemı ıunu ıaat 
15.45 te .Ankarada umum mQdOrlQk binası 
lcerlllnde malzeme dalreılnde yapılacaktır. 

Bu ise ırtnnek lstlyenlerın 7419,5 (Yed1 btn 
dört Yilz on dokuz bucuk lira) muvakkat te
minat ile kanunun tarin ettltl Vetılkıtarı ve 
tekllOerlnl aynı .Un aaat 14.45 e kadar lco . 
mlsyan relslltıne vennelert llmndır. 

Şartnameler 200 kuruaa idarenin Ankara, 
Haydarpıaa ve Balıkeıır vezneıertnde aatıı • 
maırtacıır. (eo88). w.ao 

Pirin~ unu ve sebze unu 
ah nacak 

Kızılay C. Umumi 
zinden: 

Pirinç unu 
Sebze unu: 
Bezelye unu 
Kornfloor 
Mercimek unu 
Yulaf unu 

Merke-

10.000 kilo 

5.00u 

5.000 
5.000 
5.000 

•• 
,, 
,, 
.. 

Patates unu 5.000 •• 

Birer kiloluk torba veya ku • 
tu.Iarda olmak üzere yukarda 
miikdarı yazılı pirinç ve sebze 
unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri_ İstanbul'da dcpolarımızdır. 
Ta!ıp~crin teslim tarihleriyle en 
'Son fıyatlarını birer paket nü • 
ınune ile birlıikte 8 cyllıl tarihi
~ .ne kadar Ankara'da Ycınişc
hır de Kızılay umumi merkezi -
ne göndenneleri. 

Not: (1) mikdann beşte biri 
nisbetiaıde ve her cinsten ayrı 
ayrı olmak üzere teklifler kabul 
edilir. 

(2) Telgrafla teklif kabul cdi-
liır. • 4078 

J 
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=====~ Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 'ikramiye 
adeı 2000 liralık 

' • tooo 
2 • 

4 • 

7~0 

500 

.. 

.. 

2000.- !ıra 

~noo - liar 

ı500.- lira 

2000.- lını 

8 adcı 

;5'5 .. 

80 .. 

~00 

Planı 
Z'SO lıralık - 2000.- lira 

ıoo 

so 
20 

• 
• 

3"i{)jı.- lira 

4000.- lıra 

60110.- lira 

K deler: 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağustos, ö lk nr tc~rtn tnr!hlertnde yapılır 

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

Balast münakasası 
ı t } "' ıcın s tın alına k olan ve aı:ııtıdıı l'etv ı ho.llnd yeri rı, miktar

lan, mu a n celi rı ve mu\akkat teminatlar!) e mu d tlerl yazılı durt kalem balastın, 
b z ıarında 2 t Pli n g!Jn ve ı:ıntlerde kap lı z:ırr u u.ble, Af>•on'dıı yed.net isletme mU· 
dUrlü u t r s n cks .tmelcr! yapılacaktır. 

E ı ı ırırmek lsttyenlerln cetvelde göstcr!len muvakkat t mlnnt ile k:ınunun to.ytn et
k an ve t .llncrtnt cetvelde 2ıısterllen 2Undc eksiltme s.:ı.atıcrlndcn bir saat evci 
r t vf n Afyon'da yedinci isletme komisyon retsllıt ne vermeler! IAz mdır. 

-; .!il 
(J <il 
O> 

meler Af)tın'da yc:Cllncı isletme mUdU lUttınden parasız ol k alınab lir. 

Çay - 1 h:ıklı 
ar ın Ki 227 
l\le)d'.ln • Pın'.lr 

8000 180 l44QO ıoso S S.9.941 pazartesi ss<ıt 10 da. 

b !lı Ki 3 ~ 5000 170 8500 638 8 S 9 941 pazartesi sant 11 de. 
Knrakuyu lst ıııyonu 
c vc.ırı v B'.lladız -
Boz mön 1 Kim 431 SOOO 
E e • l' :ık ar ı 

muhtelif yC'rlErden 10000 

170 13600 1020 8 8.9 941 pazsrtc i sarıt 14 te. 

125 12500 938 
14) 

8 S.9.941 pazarte~ı :ıat 16 da 
1591:1 

=DAKTİLO KURSU~ 

~ rn mcı ı..evresını de % 50 tenzllAtls actı il il Bir nyda diploma \ crtıtr Tahsil a tınmaz. Aktam kurlan ac;ılmııtır. » 
~========Memurlar Kooperatifi ı.uıısı No S Tel: 3714 =======:::;-

::!11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

---------
menba uyu Kovacı 

Mİl<YASIMA DERECESİ 1,5 

--
----- -: En sclnhiyettar Laboratuvar şefi resmi raporunda; (sertliği : -- -: çok düşük diğer mevaddı miideniycsi çok az olması itibariyle : 

: Ankara için kıymetli bir su olan KAV ACIK SUYU) cümlesiyle - --: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 -':iııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

l\1üdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere 

stajiyer memur ve daktilograf aranıyor 
Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 

I' anunu mnhsusln teşekkül eden ve merkezi Adana'da bulu
nan büyük bir müessesenin merkez ve teşkilatındp. çalışmak, taş
ra •eşkilatı için müdür ve muhasebeci olarak yeti§tirilmek üzere 
dört stajiyer memur ile müessesenin merkez servislerinde çalış
mak Üzere Bayan daktilograf alınacaktır. 

1 - Memurların Lise veya Ticaret Lisesi mezunu olmaları 

şarttır. 

2 - Kendilerine; yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyet 
ile mütenasip stajiyerlik maaşı verilecek ve Üç ay sonra daimi 
kadroya nakledilerek kadro maaşları tediye olunacaktır. 

3 - Tayin olunacnk maaşların barem kanunları ile alakası 
yoktur. 

4 - Daktilograflığa talip olanların en az Orta Mektep mezu
nu olmaları ve fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından biri
sine iyi derecede vakıf buunmaları lazımdır. İki lisan bilenler 
tercih edilecektir. 

Taliplerin tercümei hal varakası, evelce çalıştıkları müessese
lerden aldıkları bonservis ve şehadetname suretleri ile ikişer a
det 6 9 ebudmda fotoğraf leffederek mektupla (Adana posta 
kutusu numara 3' adresine müracaatları. 4039 

1 

ULUS 

ORMAN • 

ÇİFTLİGİNDEN : 
1 - Tecrübe hayvanları 

için çiftliğimizde gösterile
cek bir mahalde (haddi la
yik görülmediğinden) ye -
niden açık eksiltme ile bir 
saya inşa ettirilecektir. 

2 -inşaatın muhammen 
bedeli 5600 liradır. 

3 - Bu inşaata ait keşif 
evrakı ve planlar Çiftlik 
Müdüriyetinde görülebilir. 

4 - İştirak edecek müte- C 
~ ahhitler o/o 7,5 teminat ak-

çesi olan 420 lirayı Çiftlik 
veznesine yatıracaklardır. 

5 - İhale 6. 9. 941 cu - " 
martesi günü saat 1 O da 
Çiftlik Müdüriyetinde ya -
pılacağmdan taliplerin o 
gün ve o saatte Çiftlik Mü
düriyetine müracaatları i-
lan olunur. 4022 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Kiralık kantin 
Ant.ıra Defterdarlığından: 

:Muh:ımmen aylıl> icarı (80) liradan iba
ret ol'ın Tarih • Cografyn fakuıtesi bina
sı dahillnd kı kantinin ıhııle tnrıhlnden 
ıtib~ı n m yıs 942 gayesine kadar olan 
icarının ih:ılesi on gUn müddetle temdit 
edılmiştır. 

ANKARA BELEDlYESl 

Yol inşası 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Ankara·da kilin KQcQk Evler ııurupu

nun ıc ıoknklarına yo.ptırılacnk ııose 111 on 
bes ıınn müddetle ve kapalı zarf usullyle ek· 
ıııtmcye konulmuetur. 

2 - Muhammen bedeli (23.376) lira (31) 
kurustur. 

s - Teminatı (l.753) lira (22) kurustur. 
4 - lhalesı lG. 9. 941 salı gQnü saat 11 

de yapılo.ca!':ından ıartname ble kesit cetve
li"! gô mele \'C (117) kurus mukabilinde nl· 
mak ı tl~cnl rln her ı: ın encQmen kalemine 
mllracaatıarı ve isteklilerin de lG. 9. 941 sn· 
ıı ıo:Unll aa-ıt ona kadar usutn dairesinde tan· 
zlm cdeceklcrı teklif mektuplarını bcle<llye 
dairesinde mütt'. kktl datnıı encümene ver-
meleri. (6026) 16089 

Satılık bisikletler 
Ankara Belediyesinden: 
B 1 uıyeyc olan borçlarından dolayı 

tahtı hacze alınan dört adet. bisiklet 
5. 9. 911 tarıhınde saat 12.30 da belediye 
meznt salonunda sa.tılacaktlr. istekli olan
ların mczkftr gUn ve saatte orada bulun-
maları. (6245) 16217 

Satılık lastikler 
Ank ra Belediyesinden: 
1 - İstimale elverişli olmıyan dört ne

vide (182) adet dııı makineli vasıta lüs
tlği :ıtılmak Uzere onbeş gün mUddetle 
açık artırmıya konulmuııtur. 

2 - ;h1uhammen bedeli (1680) liradır. 
3 - Teminatı (126) liradır. 

4 - Şartnamesinı görmek ve bedelsiz 
almak ıstiyenlerln her gün encümen kale· 
mine ve lsteklıler!n de 19. 9. 941 cuma 
gt.ınU saat 10,30 da belediye dairesinde mU
te ekkll daimi encUmene müracaatları. 

(6255) 16218 

JCRA ve JFLAS 

Jst klilcrin il. 9. 941 tarihinde saat 15 Ankara lcra Dairesi Ga>TI Menkul Sııtıs 
k (54) liralık rruvakkııt teminat makbu- ı M !llurlul!'undan: 
zu ve Tıc ıret od.ı ı vesikasıyla birlikte 1 ı - 1 ı ı ailyudan dolayı sulh hukuk 
Dcfterd~rlıktn toplanacak komisyona mU-ı mnhkemes rc e satılmasına karar vertıen öz- 1 
rac:uıtıarı. (6242J 16215 gen m halleslnln Yenısar aoka{;ında kadııs- ı -----------------1 tronun 808 ada 14 parsel numar lı 14-15 ve 

Devlet Konservatuvar Md. 
ı 2 >eni umum 6Ş.67 husus numaralı 234 

1 m tr mu abbaı ahssp iki ev nsal!'ıda )azılı 
ıar 1 r d hll: ndc ncıK arttırma ile sa tısn cı· 

T nlebe alınacak 
Ani ra Devlet Kotıs rvntu\arınd n: 

19 il • lfl 12 ders senesinde devlet ıton~ r • 
\ tu\arın:ı t lt'b alınac ktır. ı •c .. ıı n 

l ma r r, lise, öıtıt:trr n olculu ve orta okul 
mı.ıdur.ukler yle de\ 1 t konacn; ıtı..v rın n 
&artı rı \e lınt hnn &un! rint oll:rcnmcl •rl. 

Not: (Mc·kt.uı:ıln m llmı t nim k tı ) enle-
rin 7 kurusluk mektuı> pulu ı:onıt rmeı ı1 
1 zımd.r ı !Snmz t kayıtı .ı 28 e)IUI l'iU ak· 
ııamı kııpanarnktır. (610u) 16203 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

kar.lmııtır . 
EVSAFI: 
2 - Du g )'rl menkul es sında bir ev lk n 

sonradan kııp. kapumnk suret!Yle ki ev' ha. 
lln konmustur. 

Birinci eve sokaktan &lrlldlkte zemini toıı
rnk b.r antred n harap \'C .ııa>Tl muntazam 
bir mc~d.vcnlc birinci kııta cıkılmo.ktadır. 
Bu kıı•t ı;Qkak tarafı acık bir sofa Uzertnde 
lkt oda bir muttak vardır. lklncl ve yan ta. 
raftan bir bııhc;e kapmndan avluya &lrllmck· 
te ve bu avlu tc;lnde blrtnc! eve muttasıl ve 
ayın c; tı alt.r.j o mak llzere alt katı mut· 
r k ol r k kull nılmakta ve Qstllnde iki oda 
bu!Jnmukt.ı.dır Bu ı:ayr! menkul bina ltlba· 
rble tam ml)'le harnp ve gayri kabili lııktın

---- Satı f ık arsa 
- d.r. H yeti um.ımbcslne (8205) lira kl)mct 
: takdir edllmlstl". 

-
: Çankaya caddesine muvazi as- : 
: !alt yol üzerınde fransız sefareti : 
_ karşısında 4605 metre murabba- : 
- !ık arsanın tamamı veya yarısı : 
_ satılıktır. Saat on sekizden son- : 
- ra 6689 numaraya telefon. 

.., ı 111111111111111111111111111111ı11111 ır 

SATIŞ ŞARTLARI: 

3 - 1 - Sa tıs p n para ile 26 D !141 cu
m s t 10 dnn 12 >ek d.ır d ln:nlz· 
d )' pılıı ktır. Tal pler muhammen kıyme
t n yUzdc 7,5 i!'U n1sbetlndc pey akc;esl veya 
b ıkn n:ektubu ve tahvllllt ''ereceklerdir. 
Delltı.be ve verg,lcr sa.tıs bedelinden ödene
cek ve t pu harcı ve tahl!Ye masrafı mnıte· 
rlye nlt olacaktır. 

2 - Satış gtınll arttırma bedeli muham· 
men kıymetin yUzdc 75 ini bulctuğu takdirde 
ta.n s t 12 de tıc; dera baıtırttırıldıktan s.on-

AN KARA VALILlGl ra en cok nrttırana ihale olunacak ve yQzde 
________________ 

1
1., 1n1 bulm dıl!'ı takdirde en cok ıırttıranın 

Kiremit ve mahya alınacak 

1 

Ank ro. V 111 rJ n 

:ı - \'il~:; tim in 11 > m na kaznsı f.:'lo.n· 
Jr ında in <l meb.te oı n lıckcı ev ı \ c my.• 

ta hhlld ı b ki k lmak Qzere G. 10. 941 pazıır
t g n s at 10 dan 12 ye kadar >"apılacak 
Ik n ı arttırmada en cok arttırana !hale edl· 
lecektlr. 

3 -· ihale b d il hemen verllmed'l!'I tak· 
dlrJe mJştertye > lrml gllnU ırecmemck üzere 

z m anbarının Gı:er ne koıunıık üz re 22'>0 IJ~ mrhll verilebilecektir. Bu mehil !cinde de 
1 o.ılet 1\1 .s bn klrtJl dl ile 120 adet mah)o. pııra IJd n'Ilczse !hnle bozulacak ve kendisin· 

s tın alınacalctır. d ~ e\·eı en yüksek teklifte bulunan kimse 
2 - Kiremit ~e m hy nın muhammen be- a c''IllS old1..ıfıu bedelle almal!'a razı olursa 

dl'll 243 ltrn 40 kurJıtur. 
:ı - lhnl 'l O 041 p 1'$embe 

15 te vllA)et dı:mı cncilmcnlnd 

on L'ııı.le ed ı ktlr. O d:ı razı olmaz veya 
annu s:ıat bu'un'llazsa yedi aıın mQddetle cıkanlacak 

yapılacak • lılr "tt rmada en cok arttl'·ana ihale oluna
cak ve evcik! lh le ile bu ihale arasınıl:ıkl 

fuat f rkırı:ı n evcik! milsterJ mcsul bulu
nacaKtır. 

4 - AIAkat'I rlann bu aa.yrl menkul Qze • 
etinde drpozı- r!ndckl hak ve .ddlo.larını evrakı mQsbltelc· 

t-ı k, 1 tut rı c. :ın 17 ı ro. 60 kuru o. nlt 
.ıtıu \cya hli u t muh be mil· 

\'c r ne tediye edllm•s makbuz il 
tı rllktc> par.arlı t ıı:nna g stC'rllen snntte vl -
ı ~et cı mı ıelmeıcrt 1 !n olu. 
nur. (62)8) 16176 

r )1 b r.lkte on bes gun !cinde blldlmlclerl 
\ c aksi halde hnkları tnpu slcllllyle sabit ol-· 
rr. ıkc;a s tı1 b d lınln paylo.ıUnlmasından 

h'l'"lc kal c klo.rdır. 
5 - Arttırma ıartnamesl bugünden ltlba· 

ren dal'"em•z n 941/6() No. ıu dosyasında her
k acık bulundurulacaktır. Talipler daha 
c\cl ı yrt menkulün imar vaziyetini \'e ao. • 

..ı l il il l il 111111111111111111111111111111 ~ tış 1 rtl rını ıormUs ve kabul etmls addolu-

-- Terzihane nakli : n c ğı ll'ln olunur. <076 

---Annfıırtalnr caıı leslnd ki ten:lho.ne· : 
mlzl B:ınknl r cııdd s!nde 41 No lu mn· _ 
Q'azayıı nnkl ıle<' 1Hml7.I ve fC\kO.IAde :; 
gUıel >eni kupon ccsltlerlmlzln sayın _ 
milıter•ı rlm z•n emirlerine llmade bu· -
ıunıluQ'unu o.rzed rlz. 4005 

Necati Halit Tcrzlh:ınesl 

ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif yiyecek alınacak 
As Fab S:ı Al. Ko. dan: 

: 12 000 Kıı. sadeyağ beher kilosu 170 ku
- rustnn, E; 000 Kır. Zeytinyağı beher kilosu 05 

kuru tan, 10 000 .Kıı beyaz peynir beher ki • 
ıosu 60 kurustan, 10 000 Kg. toz ıekcr beluır 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ır-

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7214 
İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artul" 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ıtllncterııen ner nevt ya. 

zılnr, ncsredllsln edilmesin ırcrı vc
r!lmez ve kaybolusundan dolayı hlc 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

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

kUosu 48 kuru~tan 
Ta!unln edil n bedeli (86.900> Ura olan 

yukarıda yazılı 4 knlem erzakln askert fab • 
rtkal..Lr umum mUdUrlUAü merkez satın alma 
komls>onunca 8 9 941 paznrtcıl ırünll ıao.t 

14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (85) kurustur. Kau teminatı (5535) 

ı ro.dır. He» ti U"TlUmlyeslnl vermek mQmkQn 
olmadığı takdirde a>rı ayn da ihale edllebl· 
!ır. (C023J 161.26 

,~ 

1 
YENİ Sinemada 

DuııUn bu ı;:ece 

Türk mmcıırnının zafer tacı 
KAHVECl GCZELt 

Tilrkce sözın ve earkılı 
ı· ~ tanlar: 

Milnlr Nurettin - nazım • Nc.ı:llıe 

S nsl<:ı.'"' 

14 :m • 16.30 • 18 80 gece 21 do 

HamıımllnO Acık Bava Sineması 
ZAFER DöNCşU. LOREL HARDI 
TQrkçe sllzlll ATEŞ DUELLOSU 

3/9/1941 

7 inci tertip 2 inci çekiliş 

-~ı 
7. inci Tertip 

2. inci çekiliş planı 
İkramiye 

Adedi 
1 
3 
5 

40 
80 

12n 
800 

l 200 
4.000 

l>OOOO 

İkrnmlvc 
Mıktarı 

25.000 
10 000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
lO 

3 

lkıomlyc 

Tutan 

25 000 
30000 
25.000 

0.000 
ö0.000 
GOOOO 
80000 
GO 000 
40000 

240.000 

. 1 

SG.249 YEKÜN 720.000 

; 

Tam bilet 3 ve yarım bilet 1,5 lira. Hasılatın % 60 ı ikramiyedir. 

Çekiliş bu defaya mahsus olmak Üzere 15 Eylül 1941 tarihinde 
İzmir Enternasyonal Fuarında yapılacaktır. 

Biletlerinizi l O Eylüle kadar değİ§tiriniz. 

ADLİYE VEKALETi 

Meşe odunu alınacak 

Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Cebeci A.skert Tababet Tatbi' 

kat okul ve hastanesinde meccani haıd 
muayene günleri 

Ankara Çocuk Isllı.hevi Satın Alma Ko
misyonundan: 

Pazartesi saat 11 • 13 II. Hariciye, ı-ıl' 
saiye, Flziyoterapi. 

Ankara Kalaba kllyU civarında Çocuk 
IslCUıevinln bir senelik ihtiyacı olan 40 
ton meşe odununun mUnııkasası 1. 10. 941 
çarşamb:ı gUnU saat 15 te Ankara C. MUd
delumumtllğlndc pazarlıkla ihale edilece
ğinden taliplerin mezkftr gün ve saatte 
komisyona ıartnameyl görmek istlyenle
rin her gün saat 9 dan 17,30 a kadar Co· 
cuk IslMıevi mUdUrlUğUne mUracaatıarı 

Salı saat ll • 13 I. Dahiliye, Bev11Y6 
Kulak. 

Çar§amba saat 11 • 13 Asabiye, Cildi' 
ye, Göz, Rontgen. 
Perıembe saat 11 - 13 L Hariciye, ~ 

salye, Flzlkoterapl. 
Cuma saat 11 • 13 II. Dahiliye, endi' 

ye, göz. 
Cumartesi saat 11 • 13 Asabiye, Kulaft 

ilil.n olunur. (6244) 16216 Bevliye. (5479) lfi503 

Büyük gece eğlenceleri 
BU AKŞAM 

Hava Kurumu menfaatine 
Yenişehir Bira Parkında - Eski Bomonti Bahçesi 

Caz, Hediyeli Dans müsabakaları, Varyete, Oriyantal dans, 
Akrobatik hareketler, ve saire ... 

• 

Duhuliye 25 kuruş. 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Reis i iğ inden : 
1. 9. 941 gününden itibaren baraj servısının kaldırılmış ol
duğu sayın halka ilan olunur. (6241) 16214 

Satılık arsalar 
Safranbolu Belediye Riyasetinden : 
Safranbolu kasabnsmın Nafıa Vekaletinden tasdikli müstak -

bel şehir imar planı mucibince belediyece icabeden yollar açıl -
mış ve bu suretle meydana gelmiş olan adalar dahilinde çarşı 

dükkanları ve mesken binalarına ait arsalar satılığa çıkarılmış -
tır. imar mıntakası Karabük l'emir ve Çelik Fabrikalarına sekiz 
kilometre şose ile bağlı olup ~ ile 575 rakım arasında şimali 
kapalı suyu bol ağaçlık çok güzel ve latif bir sathı mail üzerin -
dedir. Safranbolu'da oturmak arzu eden bütün vatandaşlara 
ilan olunur. 16116 

•=-==========~=================il! 

Sus S inemasınd a 
Buırun tıu a cc 

Mevsimin en mlless!r tllml 

KIRIK HAYAT 
(SO:\' BUSE) 

Bns rolde: D.:ırbara Stanwyck -
Herbcrt r.ıarshııll 

Seanslar: 

14.30 • 16.3rı - 18.30 - gece 21 de 

C.Cbecl' Yenldof:an ılncmuı 
AŞK ve 1HT1RAS 

SOMER Sinemasmda 
Buıınn bu ırccc 

2fllm birden 

I - G \NGESTERLER ŞEDEKESl 

a - SAHRA KACAKCILAm 

Seanslar: 

12.ııı • 14.SO • ıG 80 • ıs 30 ı;:cce 21 de 

(tsmetpaan> Sakarya sineması 
TARZAN ve OCLU 

Tilrkce ıllzlll 


