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Memfeket içinde yaptıkfarı 

seyahatlerine devam etmek üzere 

dün İzmir' den avıddı 
1 İzmir, 3 a.a. - Reisicümhur 

_J • 1 ismet İnönü seyahatlerine de-Sulh ae Vrı ne vam etmek üzere bu sabah şeh
rimizden ayrılmışlardır. 

hazırlık 
Falih Rıfkı AT AY 
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Bu harp, milli kalkınma davamız 
bakımından, 4blüstesna bir tecrübe 
devri teıkil etti. Bugün uğradığımız 
bir takım müşkülata çare arıyan 
vekaletlerimiz, yarın yeni bir buh
ran kar§ısında aynı müıkülata uğ -
ramamak için nasıl tedbirler alın
mak liızımgeldiğini düıünmek mec
buriyetindedirler. 

Harp içinde ve abluka altında de
ğiliz. Sadece nakliyat zorlukları 
içindeyiz. Fakat bu zorluklar dahi, 
umumi hayat Üzerinde ağır bir te· 
air yapmaktadır. Eğer memleket, 
eski cihan harbinde olduğu gibi, 
daha sıkı bir tazyık altına girmiş 
ol!!aydı, bu tesirin daha ne kadar 
artmı§ olacağını düıünmek doğru 
olur. 

Sulh devri hazırlıkları, miJli mü
dafaa, münakalat ve diğer ihtiyaç
lar cihetinden çektiğimiz arkmtıları 
... _.,'--'• -• ... alr tnnla"'a lr -- ~ .. o.,:t ı 
etmekle başlamalıdır. Bunların aon
l"adan hatırlanacağı tesellisi ile avu
namayız: sulh, hüviyetini unuttura
bilir ve bize uzun bir mühlet kazan
dığımız zannını verebilir. Halbuki 
b~ harp dahi, cihan§Ümul buhranın 
bır safhasından ibarettir ve onun 
*':'Ih~ dahi, buhranı halledecek de
i!ldır. İnsanlar on dokuzuncu aarr 
nızamına karşı itikatlarını kaybetti
l~r !'e ye~i bir nizam kurmak, yeni 
hır alem ın§a etmek ihtiyacı ümmi
lere kadar sirayet eden bir ' müna
kaşa mevzuu olmuıtur. Herkese hu
zur verecek bir istikrar bir iki ham
lede tesis edilemez. 1918 sulhünden , 
oldufu gibi, hangi tarihte tahakkuk ' 
edeceğini bilmediğimiz yeni harbin ı 
aulhünden de hoınut kalıp, onun 
kendi hesap]anna kazançlarını de
vam ettirmek ve bu kazançları mil
letlerin beklemekte olduğu istikra
rın esa=>l1trı gibi müdafaa edecek 
olanlar bulunllc:aktır. Hatta her tür
lü hareket ve tahriklere karıı, cebir 
ve zor usullerinin kullanıldığını, 
buhranın devam ettiğini hissettiren 
hareket ve tahriklerin fesat ve ih
tilal cürümleri gibi telakki ettiril
me~e çalıııldığını göreceğiz. Fakat 
ne ınzıbat, ne de edebiyat, büyük 
ça.lkanmayı durultmaya kifayet et
mıyecek, hü" kalan milletler kendi 
e~niyctlerini 'inüdaf aa etmek için 
~uternadi tedbirler almak zarure
tınden ~~rtulmıyacakludır. 

** 
İzmir foto muh~birimiz, MilJi 

Şef İsmet lnönü'nün İzmir en · 
ternasyonal fuarını ziyaretleri
ne dair gazetemize resimler gön
dermiştir. Resimlerimizden yu
kardaki Milli Şef'i İzmir valisi 
B. Fuat T uksal ve Belediye Re
isi B. Behçet Uz'la birlikte fuarı 
gezerken, aıağıdaki de fuarda
ki Ticaret Odaları pavyonunu 
ziyaret ederken göstermektedir. 

. 
• 

Ankara - lzmir bisiklet yarışında 
. .. ,, . 

Eskişehir - Kütahya arasındaki .. 
Onüçüncü merhaleyi dün 
Hikmet (Bursa) kazandı 

~EREF MAYYOSU HALA OSMAN PAK'TA 

Mevzıı veya münferit harplarde 
zaferler hazan bir nihayet d~ğila~ 
de, pek uzun süren bir istikranl\ 
başlangıcını tetkil ederler. Umumi 
tarihin seyrine tesir eden cihanşü
mul buhranlar ise ne harple baıla
Jt?ışlardır, ne de zafer ve sulh ile 
hı terler. 1914 ve 1939 harpleri sa- Kütahya, 3 a.a. - Ankara - İzmir bisiklet yarışını takip eden hususi mu-
nayi devri buhranlarının şidde;len- ha birimiz bildiriyor: 
me safhalarından baıka bir şey, de
ğil idiler. 

a B~tün memleketler gibi Türkiye 
ahı, bu harbi, herhangi bir gün çı

kılacak bir •ey' . . d . . h" . ·ı d •. 
1 

.. ın ıçın e ımış ıssı ı e 
~f' • Uzun bir hastalığı., yeni bir 

nol et ateşi telakkisi ile görmek ve 
yanız b .. k" ' •• 1 d ugun u tehlikeye karşı de-
gı ' evarn. edecek olan tehlikeye 
karşı tedbırler dü•u"nmek m k" 
d d. M'I • " ev 11n

e ır. ı lı kalkınma da"vam k . "k ız, ço 
g~nış mı ya.sta bir be§eri kalkınma 
davası devrıne tesadüf etti. Kend' 
ihtiyacımız bizi barı§çılığa sevketti

1 

fakat umumi ihtiyaç harbi yenide~ 
aldı hudutlarımızın dört tarafına 

' k' getirdi. Biz yarm ı sulhu da mem-
leketimizde içinde rahatça çalış
mak ve inşa faaliyetlerimize devam 
etmek için, bozulmas!na a~!a . yar •• 
dım ve müdahale etmıyecegımız bır 
sükun mühleti olarak istiyoruz. Fa
kat mağluplar, parçalanmıf olan
lar kafi derece genişlememif veya 
hır~ları dinmemiş olanlar bu süku
na bir ölüm hareketsizliği diye ba
kacaklar muvakkat bir usanç, bez· 
Rİnlik v~ bitkinlik gevşeyişinden 
80nra, yeniden mücadele rehberleri 
arkasında toplanmağa başlıyacak
lardır. 

Ua:UD bir mücadele hayatmm nes
n "alrnağa mahkUın olınak düşün -
~i ile, ve bu mahkumiyetten ümit· 

Denizlerde 
- ve --

havalarda 
HARP 

İngiliz ha va nazırı 

vaziyetin tahlilini yaptı 
Londra, 3 a.a. - Bugün bir ziyafet 

esnasında, İngiliz kıralının bir mesa
[Sonu S inci sayladal 

sizliğe değil, §evke düşerek, en baş
ta sinirlerimizi hazırlıyalım ve mü
temadiyen sanayi, teknik ve iktısat 
kuvetlerinin topyekun mücadelesi 
demek olan yeni harplerde, aynı 
kuvetlerin topyekun müdafaası im
ki.nlannı temin etmek mecburiyeti 
ve mutlaka temin edileceği imanı 
ile ç.ah1&lım. 

1 
Bisikletçiler, bugün saat ı 1,45 te, 

y~rış. başlangıç yerinde toplanan ke-

l sıf hır halk kütlesinin alkışları ara -
sı.nda. Ankara - İzmir yarışının Es -
kışehır - Kütahya arası olan üçüncü 

[Sonu S inci sayfada] 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say

dam, dün öğleden sonra C.H.P. Genel 
Merkezine gelerek Parti Genel Sek· 
reter vekili Halil Türkmen tarafın • 
dan karşılanmış ve bir müddet Parti 
işleriyle meşgul olmuşlardır. 

C. H 

İdare 
P. Umumi 

Heyetinde 
' Cümhuriyet Halk Partisi Ur •. 
İdare Heyeti dün mutat haftalık ter 
lantısını yapmış, Parti'yi ahikadar 1 
eden mevzular üzerinde müzakere -
lerde bulunmuıtur. 

• 

ı- - . -
1 Leningrad 

Alman kıtaları 
tarafindan 

süratle 
kuşahhyor 

Odesa muhasarası 

da inkiıaf ediyor 

Şimalde finlilerin ileri 

hareketi devam ediyor 
C Yazısı 5 inci sa>'fada J 

Nllr}'~S 

o I"# Nt1 "'° ' 
lriıol'fr TAE 

Ruı - Alman harbinin §iddetle devam etmekte oldug·u 
ıahayı göıterir harta geni§ 

· ı i RAN 
111111111111111111111111 

mütareke 
teklifine 

cevap verdi 
. 
lngiliz ve Sovyel 
kumandanları dün 

Kazvin' de buluıtular 

Jahran'da vaziyet normal 
Londra, 8 a,a - Lnndra'ya ı: len h ıbcı lt're 

il' re, lran'dakl lrı:ııız ve SOV)'ct ıı skc·ı ku· 
mand. nları, dUn Kazvln'de buluşmuııard 
Bu konreranıır netice! r1 hakkında hcnUz ~:~ 
de hlcblr ma!Chnat yo'.tur. 

Tahran'da normal hayat 
ycnidenclen bcıtladı 

Tahran, a ıı a - Tahran ırazctclcrl, htıkQ· 
met mertcezlnde normal h&Ylltın :venlden bae
lndılını bildirmektedir Sehrl tcrketmu nlaıı 
he.Ikın ekseriyeti dönmUıtUr. Kapanm11 dük· 
kAnlar, yenldrn acılmıı ve ekonomik hayat 
:ı;enlden normal seyrini almırtır. 

Gazetelerin ilaveten blldlrdlfılne ıröre, I• 

[Sonu $ üncü sayfada) 

Sovyetler 
Romanya'da bir 
mi iyon tondan fazla 

petrol 
yakhlar 

Romanya hasf anelerl 
yarahlarla dolu ! 

Muharebe bütün cephe 

boyunca devam ediyor 
Londra; 3. a.a. - Annnliııt rnecmuasınua 

aakert mUtaldası : 
"Kıtalarımız bUtUn cephe boyunC'a mu

harebeler yapmıştır., diyen dUn aabah]d 

[Sonu S inci sayfada] 

Prens Konoye diyor ki : 

Japonya 
tarihteki en vahim 

buhran 
karşısında 

T~kY?• 3. a.a:. - Hükümet ve bazı» 
endustrılerı mumessillerinin iştira
kiyle toplanan bir konferansta bir 
nutuk söyliyen başvekil Prens Ko _ 
noye, ezcümle demiştir ki: 

."-Japonya, tarihin en vahim buh
ranı karşısında bulunmaktadır. Bu 
buhranı yenmek için yegane •11 • • .. çare, 
mı etın bütun ekonomik kud t" • re ını 
sef~rber etmektir. Bu konferansın he-
defı, Japonya'nın ekonomik kaynak
larını, mümkün olan en yüksek mer -
tebeye çıkartmak suretiyle . k' f . k . 1n ısa 
ettırme tır." -

Amiral Sak .. 
sö 1 d' •. on3ı, aynı konferansta 
.. y e ıgı nutukta, yeni ekonomik re-
Jımde, milli gayelerin bütün hususi 
mewnfaat ve karlardan üstün tutula -
cagını bildirmiştir 

Plan hazırlama konseyi reisi Genc
ra~. Suzuki de demiştir ki: 

- B~ıhranı yenmek için başlanan 
~~onomık seferberlikte, bir tek adam, 

.~r tek yen ve bir tek ton malzeme 
luzumsuz yere harcanmamalıdır." 

Yon Papen Almanya'ya gitti 
lstnnbul, 3 a ıı A.man>n bıh 1.ık elc!sJ 

M. von Papcn, dUn Yl's.lkny den taware lif 
Almanya'ya hareket et.m~tır. 
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Günün meseleleri 

Çiftçi mallarını koruma işi 
-ili-

~ eşki lôtta tesanüt zihniyeti 
Kemal TURAN 

r Çiftçi mallarının iyice korunmıya masraflarının verilmesini kabul et -
muhtaç vaziyeti ile bunun için yeni mittir. Bunlar zarar yapan anlatılın
teıkilat ve ayn kanun yapmak sure- ca suçludan alınır. 
tiyle tedbir alınması hakkındaki dü- Kanun, köy ihtiyar meclisleriyle 
tünceleri bundan evelki iki yazımız - ı koruma meclislerinin koruma bütçe
da hulasa etmiştik. Koruma işinin sinden yapacağı masrafları böylece 
köylerde ihtiyar meclislerince yapıl- tahdit edince ıu iki mesele ortaya 
maaında Büyük Millet Meclisi encü- çıkmıttır: 

menlerinin tamamen ittifak ettiğini, 1 - Koruma meclisi azasının bil • 
tehir ve kasabalar üzerinde hayli mü- hassa daimi mahiyette \razife görecek 
nakap yapıldığını söyledikten son- reisin ücretsiz nasıl çalıpcağı, 
ra kanunun tatbikı bakımından bu 2 - Her koruma meclisinin idare, 
aon noktanın çok ehemiyetli olduğu- muhasebe itleriyle tahsilat maırafla
nu da tasrih eylemiştik. rının, bekçi ücretleri yekununun 

Çiftçi maIIarını koruma kanunu, ilk yüzde onu ile kartılanıp karıılanmı
bakışta ufak görülen fakat iktısadi ve yacağı, 

ahliki teairile memleket bünyesinde Yalnız reisleri ücretle çalıttınnak 
büyük değişiklikler yapacak o- ve müteferrik masrafların yekununu 
lan bir meseleyi kavramaktadır, onun zaruretlere göre serbestçe ayarlamak 
iyi tatbikına yardım edecek bütün kararı verilince çiftçiden alınacak 
mül!hazaların bilinmesi, tek tek ü- koruma ücretini de arttırmak icap 
serlerinde durulması icap eder. Bu edecektir. Meclis müzakerelerinde 
maksatla çiftçi mallarını koruyacak bunun zaruri olduğunu ileri sürenler 
tetkilitın kuruluşuna ve itleyi§ine çok oldu. Koruma masrafını kabart
ait hükümlerle bunlar üzerindeki mü- mamak için belediye reislerini aynı 
nakapları bu sütunların müsaadesi zamanda lroruma meclisinin reısı 
nisbetinde, izaha devam edec..eğiz. yapmak ve bu arada belediye -
Bu izahımızı kolaylaştırabilmek için lerin esasen kurulmuı olan ida
~iftçi mallarını koruma kanuniyle re ve muhasebeleriyle tahsil kad
yeniden idare bünyesine katılan teş - rolarından istifade etmek bu su -
kilitı kısaca hatırlatacağız: retle koruma meclislerini masrafsız 

Köylerde ihtiyar meclisleri ayrı bir işler bir hale koymak teklifinde bu -
bOtçe ile yani ayrı bir gelirle koru - lunanlar da olbu1tur. Böyle bir bir -
- için belı:çiler bulunduracaklar, !eşmenin §U faydası vardı: 
pftçi mallarına yapılan zararların Şehir ve kasabaların dı§ında fakat 
tamin ettirilmesinde, bunların suç- belediye hududu içinde zirai istihsal 
!•tarının cezalandırılmasında köy ka· yapılan sahalarda çiftçi mallarını ko
aunundaki salahiyetlerinin üstüne ruma kanunu tatbik edilecektir. Bu
sıhbileceklerdir. "Şehir ve kasaba- ralardaki su arkları ile set ve bentle
Jann dıtında olup belediye hududu ri, hendekleri, tarla ve bahçe yolları
içinde olıun olmasın" zirai istihsal nı tamir ettirmek ve bu yüzden doğa
yapılan aahaların korunması her şe - cak masrafları alakalılara istifadele· 
Jıir veya kasaba için· seçilecek beşer ri nisbetinde taksim ve tahsil etmek 
kitilik koruma meclislerine aittir. koruma meclislerinin vazifelerinden
Belediye meclisi, ticaret, sanayi ve dir. Halbuki bunlar belediye işlerin
alraat odası bulunan yerlerde bunla- den sayılacak mahiyettedir. Ayrıca 
nn da ittirikiyle toplanır, gizli rey- bu sahalarda belediyelerin daimi ba
le dört sene müddetle beı asıl, bet kıma ve tamire muhtaç içme suları 
Jedek koruma meclisi azası seçer. tesisatı da bulunacaktır. Şu halde be
Aaılların arasından biri reis biri de tediye hududu içindeki zirai istihsal 
onun vekili olur. sahalarında koruma meclisiyle bcle-

ICöy ihtiyar meclisiyle şehir ve ka- diye arasında ullhiyet ihtilafların -
..tıalardaki koruma meclisleri, her dan sarfınazar sıkı bir işbirliği lll -
Mile koruma işleri için bir bütçe ve zımdır. Belediye reisleri, muhitin 
Mı kadro hazırlarlar. Bunları koru - seçkin bir adamı ve zamanını amme 
ma kanuniyle teıkil olan mürakabe hizmetlerine hasretmiı bir unsuru 
heyetlerine tasdik ettirirler. lÇadroya olduğuna göre koruma meclisinin rei
ıare bekçileri intihap meclisleri tas- si sıfatiyle bir muvaffakiyet imili 
dik kaymakamlara veya valilere ait- olur. 
tir. Bu miltalealara karıı verilen ce -

Milrakabe heyetleri vilayet mer - vaplar şöyle hulasa edilebilir: 
kezleriyle kazalarda bulunur. Ziraat a - Belde itleri, reislerin bütün 
ınterlner mUdür veya memurları vak.itlerini dolduracak kadar mühim 
tabii Azasıdır. Koruma meclisine se - ve çeıitlidir. Koruma itleri de bir 
tfldiği gibi miirakabe heyetine de be- belde hizmeti kadar reisi meıgul e -
tediye meclisleri ziraat ve ticaret, der. Binaenaleyh çatııma zamanı ve 
unayi odası bulunan yerlerde ehemiyeti bakımından iki vazifenin 
bunların da iştirakiyle bet asıl bet birlettirilmesi, her ikisini de zayıf • 
yedek ba seçer. Heyete vilayetlerde latır. 
ftlinln seçtiği bir zat kazalarda kay- b - Belediye kadrolarından isti -
makam reislik eder. fade ve tasarruf bahsine gelince çift-

Çiftçi mallarını koruma kanunu - çilerden istenecek koruma Ucretleri 
aun kurduğu teşkilatı kısaca ifade bir tarifeye müstenit olacak ve bek· 
etmiı olduk. Korumaya ait vazifele- çiler tarafından masrafsız tahsil o
rin yapılıtına geçmeden önce bu teş- lunabilecektir. 
killtın bünyesine ait izahlarımızı ta- c - Koruma meclisi azasının ve 
mamlıyalım: reisinin ücretsiz çalı1masına gelince 

Köy ihtiyar meclisleriyle tehir ve koruma meclislerine o sahada bilfiil 
kasabalardaki koruma meclislerinin çiftçilik edenler seçilecektir. "Bu 
basına bu vazifelerinden dolayı bir vasfı haiz kimselerden teşkil edile -
tlcret verilmez. Thmamen fahri olarak cek bir heyete, hiç tüpheıiz, mütte -
çalııırlar. Hükümet ve meclis encü- rek menfaat ve kaygulardan doğan 
menleri lroruma masrafının çiftçi bir tesanüt, bir nevi aile zihniyeti hi
lçi-' ağır bir yük olmamasına fazla kim olur." Böylece meclis Azası, ko
ltiaa göıtererek azanın parasız çalış- ruma işlerinin külfetsiz yürümesi imat kaydından başka meclislerin çin yalnız ıahıalarına ait ücret bah -
ka ro ve masrafları için de bazı tak- sinde değil idare, ve muhasebeye ait 
yit r yapmıştır. Koruma bütçelerin- çalışmalarda da hasbi bir gayret ve 

u~us 

Deniz ve kara ticaret 
kanunlannda tadilôt 

Adliye VekAletı :reni icap ve zaruretlere 
ırllre kanunlar Uzerlnde, tetkikler yaparak lU· 
zum ıröroUl'ıQ tadlllltı yapmak hususundaki 
haıırlı'klanna devam etmektedir. Ba cUmle
den olarak Borclnr kanunu lle Ticaret kanu
nu araıındakı ahenırl temin etmek üzere ka· 
ra ve deniz ticaret kanunları üzerinde uzun 
bir zamandanberı yapılmakta olan tetkiklere 
bllhaıısa son ırilhlert'le hız verllmek Uzeredlr. 

Dll'ıer taranan cez.a kanunu Uzerlnde ya
pılan tetkiklere de devam oıunıııaktadır. Ko
misyon her maddeyi ayrı ayn ırlizden ıreclr

mekte, bu maddeleri tekrar tadile tabi tut
mak lhUyacı hlssedllmlyeeek bir halde tan-
z1m etmektedir. 

Gecen ıene hazırlanmı. olan Noter harç ta
rlteal kanununun Meclisin bu ıctıma devresin· 
de mUzakere edllecetl blldlrtlmektedlr. 

Kızılırmak üzerinde 
yapılacak su işleri 

Narıa VekAletl ıu ıııerı dairesi reisi Saıt
hattln BUıre Kızılırmak 'üzerinde reıtUlAtör ln
ıaıı ile bunun •at ve ıol ıahlllerlnde aulanıa 
kanalları ve hafriyat lnıaııı etrafında yapılan 
hazırlıkları yerinde tetkik etmek Uzere bu 
mıntakada bir tetkik ıeyahatına cıkmııtır. 

Salahattln BUke'nln bu ıeyahatı bir harta ka
dar ıUrecektır. 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

Arpaçay: halkı SO afustoı bayramı do -
layısiyle ( 1.600) lira: Bodrumda ı Avram 

Galinti (70), Hüseyin ve Ali Nalband

oğlu ticarethanesi (50), Mehmet Ali ve 
Arif Hıfzı evlitları Kara Kaya ticaretha

nesi (30) lira Hava Kurumuna teberruda 

bulunmuılardır. 

Açık Teşekkür 
Türkiye mUdUrlyetı Iltanburda Galata'da 

On:ron hanında kAln Unyon Slırorta kumııan· 

yasının Ankara Acentası Halli Naci Mıhı:ıoı'tlu 
firması va:ıtnsb·le )'anırınn karaı sigorta ettir· 
dltlm Kınkkaıe·dekl mnı'tazamda mevcut tica
ri• emtia ahiren tamamen muhterlk bulunma· 
81 Uzerlnl!, mC?ZkClr Unyon slırorta kumpanyası 
tarafından derhal izam kılınan murettlılerce 

zarar ve hHar miktarı tesblt edilerek on yedi 
bin Uc >ilz lira miktarındaki tazminat ıUratle 
ve tamamen bana ödenmlı bulunduıtundan 

ırerek Unyon Slırorta kumpanyasına ırcrek 

kumpanyanın Ankara Acentaıı Ho.111 Naci 
Mıhcıoıtlu'na tcıekkUr ve mlnnettarııı:ımı Ale· 
nen beyan !cin muhterem ırazetenlzln to.vassu· 
tunu rica eY.terlm. 

Kırıkkale'de Birlik Tlcaretevı sahibi 
Tevhit KUTAY 

fedaklrhk gösterecektir. 
Ana hatlariyle ifadeye çahıtı(ımız 

bu mütalealar meclis müzakerelerin· 
de çok geniş izah edilmiJ ve netice
de çiftçilerin kendi itlerine genit 
bir tesanüt hissi içinde yürekten al1-
ka göstereceklerine itimat edilerek 
koruma meclislerinin müstakil bir 
ıahsiyet halinde ve dar bir masraf 
çerçevCdli içinde, ~alıımaları kabul o
lunmuştur. Bu izahlarla koruma mec
lislerinde hizmet alacak vatandaşla
ra hangi düıünceler altında kendile -
rine vazife verildiğini hatırlatmak 
iıtiyoruz. koruma meclisine fiza seçe
cek heyetler, hükümetin ve kanun 
vizılannın ümitlerini tahakkuk et -
tirecek değerli ve gayretli unsurlar 
seçmiye itina etmelidirler. Çiftçi mal
lannı koruma kanunu, bir çok 
hadiselerde karar almak itini ih
tiyar heyetlerine ve meclisle -
rine bırakmıştır. Topluca verilecek 
bu kararların vakaları takip etmesi ve 
asla gecikmemesi icap eder. Binaena
leyh lroruma işinde vazifeli olanlar 
bu toplanmaları külfet saymıyacak ve 
her an hizmete koımayı bir tesanüt 
borcu bilecek zihniyette olmalıdır. 

Tahakkuku temenni olunan bütün 
bu alaka ve gayret, önilmüzdeki bir 
iki sene içinde eserini verecektir. 
Eğer netice kafi görülmezse belki de 
Ucret ve masrafların çerçevesi geniı
letilerek çiftçinin külfeti arttmla • 
caktır. Çiftçilerimizin §İmdiden bu
nu takdir edecekleri beklenir. 

SAN'AT 
İKLİMİ 

Veclat Nedim TOR 

Bir fidanı, ormanm nemli, yosunlu, 
humuslu toprağmdan söker de, di
ğer akraba ağaçlann gölgesinden, 
yakınlığmdan, havasından ayırırsa
nız, o, ya kuruyup gider, yahut da 
daha güç büyür, daha geç serper. 
Ormanın kendine has iklimi ve ha
yat nizamı içinde kendi kendine ge· 
Iİ§en fidanlar, onun dıtında, hayatı 
yadırgarlar. 

Sanat eseri de muayyen bir sanat 
iklimine muhtaçtır. Bu iklimden 
mahrum kalan sanat eserleri, cılız 
ve bodur kalmıya mahkumdurlar. 
Sanat iklimini, daha ziyade aanat
karların kendileri yaratırlar. Or
man iklimini ormanlarm kendileri 
yarattıkları gibi. 

* Bir memlekette aanatkarlar biribir-
lerini aevmezlerae, biribirlerinden 
kaçarlarsa, biribirlerini kıskanıp 
kötülerlerse, o memlekette sanat 
iklimi teeaaüs edemez .. Hiç olmazaa 
bir ormanın ağaçları arasındaki ne
bati tesanüt kadar sanatkarlar ara-
.sında da bir talih yakınlığı ve kar
§ılıklı bir alı§ veriş münasebeti mev
cut olmalıdır ki, bir nevi sanat ha
vası doğabilsin •• 

Şüphe yok ki, her sanatkar, ayrı bir 
şahsiyettir. Ve her tahsiyet, batlı 
batına bir alemdir. Sanatkar ruhla
rını tesviye etmek imkanı yoktur. 
Sanatkar bir kemiyet değil, bir key
fiyettir: "Cemi',, ameliyeaine tabi 
tutulamaz! Sanatı, rejim propagan
daaına alet etmek iatiyen memleket
lerde, biliyoruz ki, sanatkar sustu. 
Harp sonu rejimleri araaında sanat
kara üniforma giydirmiyen tek re
jim Türk inkılabıdır. 

Bir yumurta bile diğerine benzeme· 
diğine göre, sanatkarlar da dan
dart malı değildir. Her aanatkar, 
kendisi için doğru olan bu müteari
feyi, batka sanatkarlar için de ka· 
bul ederse, o vakit sevitmemeleri 
ıçın ve birbirlerini anlamamaları 
için sebep kalmaz. 

Zevk çetitliliği, mizaç renkliliği, 
sanat ikliminin arayıp da bulamıya
cağı, yoksa yaratmıya mecbur oldu
ğu mazhariyetlerdendir. Bu tenev
vü havası içindedir ki bir sanatkar, 
kendi yaratğanlığı için lazım olan 
hazzı ve Ürperİ§i bulabilecektir. 

Bir aanatkarm, binbir faaetli hayatı, 
tabiatı, insanı yepyeni bir ıtık altın
da, bambatka bir zaviyeden görme
si, diğerleri için bir rüya kadar 
zevkli ve lezzetli bir temata ola
bilir. 

Sanat eserinden en İyi anlıyan gene 
sanatkardır. 
Bırakın, eserinizi aanatkarlar tenkit 
etsin de söz ayağa dütmesin!. 
Bir sanatkarın eserinizi tenkit et
mesine aevinin. Susmak, çok kere 
menfi bir taha11üsün ifadesidir. 

Tenkit, dinlenir. içinde bizi inandı
ran taraflar varaa, derhal onları 
benimseriz. Yoksa arkada§ın alaka
sma tetekkür ederiz. Fakat hiç bir 
vakit kızmayız, ıinirlenmeyiz. 

Sanatkarlanmız araaında böyle, 
karşılıklı müsamaha içinde, arka
datÇa bir tenkitle•me havası esebi
lirse, tarlalarımızdan daha bol ve 
daha olgun hasatlar alabiliriz. 

Yalnızlığm durgunluğundan, ku
raklrğmdan, çoraklığından aanat 
ikliminin canlılığma, feyzine ve be
reketine •• 

idare imirleri arasında 
nakiller ve yeni tayinler 

Dahiliye Vekl\letlnln lıfııre llmlrlerl aruın
da »eni bazı tayin ve nııklller yapan bir ka
rarname hazırladıtı haber verilmektedir. Bu 
arada bazı valilerin tekaüde •evkedlleceğl \•c 
valller arasında da teheddilller olacatı na.ve 
edilmektedir. 

4/9/1941 

Fiyat mürakabe komisyonu 

yiyecek, giyecek· fiyatları 
İçin bir tablo bastırdı 

Ankara Valiliği Fiyat Mürakabe Komisyonu, yiyecek ve giyecek ve sa
ir maddeler için tesbit ve ilan ettiği .fiyatları büyük bir cetvel halinde ta

bettirmiştir. Bir tablo halinde olan bu büyük liste, şehrimizde muhtelif 
ticarethanelere ve müeSıSeselere asılmıştır. Fiyat lrontrolünü temin işinde 
çok faydalı olan bu listenin muhteviyatını aynen atağı ya koyuyoruz: 

(1 No. lı Listedir) 
İIO.n numaı·ası 2 

1-Mum: 
A) Adi ispermeçet mumlan : 25 gram· 

lık k!lçbk boy beheri 2 .5 kuru§, 60 gram· 
!ık orta boy beheri 5 kuruş, 125 gramlık 
bllyUk boy beheri 12.5 kuruı. 

B) Birinci nevi (Vlktorya) mumları : 
Orta boy beheri 9 kuruş, bUyUk boy be· 
heri 14 kuruş. 

il - Renkli kağıtlar : 
A) Koyu renkli ya~lı laj kAtıdı, taba

kası 2.tl kuru,. 
B) Renkli matbaa kAğıtları : a • 75 X 

100 santimetre ebadında ince kAğıt taba
kası 10 kuruş, b - 75 x 100 santımetre 

ebadında orta kalınlıkta kClğıt 10 kuruı. 
C) AlbUm klığıtları : a - 75 x 100 san

tlnıctrc ebadında ince kAğıt tabakası 10 
lturuş, b - 75 x 100 santimetre ebadında 
orta kalınlıkta kAğıt 20 kuruıı, c . 75 x 
100 santimetre ebadında kalın karton klı· 
ğıt 30 kuruş. 

Ç) H.enkli şeffaf kAğıtlar: (Selcfon kıi
ğıdı) a - 75 x 100 santimetre ebadında 
tabakası 10 kuruı, b • 90 x 100 santimet
re ebadında tabakası 12.5 kuruı, c • 95 x 
100 santimetre ebadında tabakası 20 ku
ruş. 

11l - Boyalar : 
A) Amptil ve cam boyamak için ispir

tolu vernik (kapalı ııoe) 15 kuruş. 
B) Kumaş ve bez boyamak için Avrupa 

malı (paketi) boyalar 12.ö kuru§. 
C) (Anllln) boyalar (paketi) 12.11 ku· 

ruıı. 

iV - Ampuller : 
A) Tungsram, Osram, Fillpı, Luma 

ampulleri (açık ve iki buzlu) 16 - 25 vat
lık 40 kuruş renklileri 48 kuruıı, 40 vatlık 
44 kuruı renklileri 48 kuruı. 65 vatlık ll7 
kuru§ renklileri 63 kuruı, 100 vathk 68 
kuruş renklileri 75 kuruı. 

D) Airanı marka ampulleri : 5 - 40 vat
lık 30 kuruıı, O - 60 vatlık 40 kuruı. o • 70 
vatlık 52 kuru,, O • 100 vatlık 65 kuruş. 

C) Yukarıda yazılı markalar haricinde 
kalan ııa r ıuarkalt A • A mnul : 5 • .25 
vaUık 24 kuruş renklileri 27 kuruı, O • 40 
vatlık 26 kuruıı renklileri 29 kuru,, O • 60 
vatlık 34 kuruı renklileri 38 kuruı, 7 - 70 
vatlık 37 kuruı renklileri 41 kuruı, 0-100 
vaUık 42 kuruıı renkltlerl 46 kuruı. 

V - Gemici fenerleri ; 
Halen piyasada mevcut 4 boy Uzerin • 

den : en kUçUk birinci boy 70 kUl'\l9, i
kinci boy 85 kıınış, llçUncll boy 130 kur\!§, 
en bUyi.ik dördUncU boy l 75 kuruı. 

Vl - Piller: 
A) Yassı cep fenerleri pilleri : a - Alel· 

umum Avrupa malı 20 kuruı, b - Alelu· 
mum yerli malı 15 kuruı. 

V il - Yerli raptiye 'i11isi 
(Püneı) No. 2 

72 Raptiyeyi muhtevi bir kutu 7,tl ku
ruı, 36 raptiyeyi muhtevi bir kutu ' ku· 
ruş. 

İIAn numaraııı 3 

1- Ampuller : 
A) Sureti mahsusada fabrlkuınca pa. 

sif korunma tııerlnde kullanılmak Uzere 
im!! edilmiı mavi renkli (Tungsram) 
marka 25 vatlık ampullerin beheri 70 ku· 
ruı. 

B) 3 lUmenlik emaya hamurdan mamfll 
siyah renkli ampullerin beheri 9Q kuruı. 

il - Cep fenerlerine malaıuı 
piller :• 

A) Yassı pillerin beheri 25 kuruı. 
B> Yuvarlak ufak boy pillerin beheri 

12.5 kuruıı. yuvarlak orta boy plllerln be
heri 15 kuruş, yuvarlak bUyUk boy pllle· 
rin beheri 22.5 kuruı. 

İIAn numarası 4ı 

I - ( Leuci) markalı ampuller: 
A) 5 - 40 vatlık dUz ampullerin beheri 

36 kuruıı, 5 • 40 vatlık renkli ampullerin 
beheri 40 kuru§. 

B) 6Q vatlık dUz ampullerin beheri 51 
kuruş, 60 vatlık renkli ttı:npullerin beheri 
57 kuruş. 

C) 75 vatlfk difz ampullerin beheri 61 
kuruş, 75 vatlık renkli ampullerin beheri 
67 kuruş. 

D) 100 vatlık dUz ampullerin beheri 74 

kuruf, 100 vatlık renkli amp'ltllcrin behe
ri 81 kuruş. 

İllln numarası 9 

E 11 kiraları: 
I - Ev kiraları üzerinde ihtlkClr yapıl• 

mağa başlandığı vaki mUracaatlardan vı 
ııtk~yetlerdcn anlllfıldı. 

II - 1939 takvim senesi kira bedelleri 
ve şartlan fevkine çıkarılması 3780 sayı• 
lı Mili! Korunma kanununun 395' sayılı 
kanunla muaddel 30 cu maddesine mUste
nlden icra Vekilleri kararı hUkUmlerl il• 
menedilmlıtir. 

III - Bu mevzu Uzerinde sıkı bir mll
rnkabe ve teftııı tesis edilmiı ve allkalı 
bUtUn memurlar harekete geçirllmlıtır. 

Kanun ve kararname hilafında hareket 
edenler hakkında Mlll1 Korunma kanuni& 
hilkUmlcrl tatbik olunacaktır. 

İIAn numarası Hı 

Kira beclelleri : 
I - Koordinasyon heyetinin 6 - 6 - 9'1 

G. ve 166 S. kararlyle mobilyalı olarak ki· 
raya verilen gayri menkullerin icar bedel• 
lcrl aşağıda g6sterlldiği •takdirde taylD 
edllmlııtir. 

A - Gayri menullerlne icar bedelleri 
Mim Korunma kanununun 80 cu muad • 
del maddesi ve buna mUstenlden neırolıı
nan 14 - 2 - 941 G. ve 98 S. koornlsayoD 
heyeti kararı hUkilmlerine g1Sre tayin o
lunur. 

l3 - Mobilyanın bir senelik kirası, B .. 
ledlyelerce tcıkll edllecek bir heyet tar .. 
!ından takdir olunacak mobilya kıymeti• 
nin % 20 sinden fazlası olamaz. 

II - Belediyelerce mobilya kıymeti 
takdir edilmiyen gnyrt menkullerin mo • 
bllyalı olarak kiraya verilmez. 

III - Kanun ve kararname hllUına 

hareket eden hakkında Milli Korunma k .. 
nunu hUkUmlerinin tatbik olunacağı aa • 
yın halkın nazarı dikkatine arzolunur. 

İIA.n numarası 15 

1 - Şapka liyatları : 
Bilumum erkek ıapkalannın (toptaa 

atıp poraıumde satmak eartıyle) ~-:. 
da gayri safi eatıı km '7o 30 olarak es 
bit edllmlıtir. 

İlA.n numarası 16 

Lamba fİfeıi liyatlan : 
Anafartalar caddesinde Bonmarıe ma

ğazası tarafından getirilen (145) dUzUne 
6 numaralı lt.mba ıiıealne toptan düz~• 
ile (108) kunıJ perakende 12.5 kurUf fıya& 
tesbit edilmiştir. 

İIAn numaruı 17 

Peynir fiyatı : 
Ankara ıehrt dahilinde toptııncılar ta.o 

rafından beyaz peynirin tenekealnln bua
hanelerde (800) kuruıa ve perakendeci• 
ıer tarafından da kilosunun (65) kurut& 
aatılmaaı karar altına alınmııtır. 

İIAn numarası 18 

Yağ liyatlan : 
A) Urfa : Toptan A.zamt kilo fiyata 

157,6 kurut, perakende Azami kilo fiyata 
170 kuruı. 

B) Diyarbakır, Mardln., Gazlıuıtep, ve 
havallsinden gelen yağlar: toptan A.zıunl 
kilo fiyatı 152,6 J<ul"Uf, perakende A.zıunl 
kilo fiyatı 165 iluruı. 

İlAn numarası 19 

Kuru ~ayır otu liyatı : 
BAIA kuru çayır otunun A.zamt topt&D 

kilo fiyatı 2,6 kuruı, Haymana kuru ça
yır otunun Azami toptan kilo fiyatı 2,5 
kuruş, Çubuk kuru çayır otunun Azaml 
toplan kilo fiyatı 4 kuruş, K. Haman ku• 
ru çayır otunun A.zarn1 toptan kilo fiyatı 
5 kuruş, Keskin kuru çayır otunun lzıunl 
toptan kilo fiyatı 2,5 kurut. PolaUı kur\& 
çayır otunun Azami toptan kilo fiyatı 1 
kuru~. 

İl!n numarası 20 

Peynir liyatı : 
(17 numaralı llAna ek) 

Evelce tenekesi Ankara bıuhaııed• 
(800) kuruı olarak tesbit ve lllıı edllmil 
olan beyaz peynirin beher tenekesi vaaaU 
l4 kilo safi peynir itibar edllmlı idi. 

den yapılacak masraflar şunlardır: 
1 - Bekçilerin ücretleri, ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııliiiıııııııııııııııııı 

~albukl bazı tenekeler muhteviyatınıD 
mtlhim farklar gösterdiği anle.şıldıfınd&D 
bundan böyle beher tenekenin muhtevlya• 
tı itibariyle kilosunun esaa tutulması ka
rarlqtırılmıı ve bu suretle toptan ve te
neke ile satışlarda beher ki101UI1un ua
ml satıı fiyatı 68 kuru§ olarak teııblt edil• 
miştlr. DUkkAnlarda perakende aatıı eski• 
si gibi 65 kuruştur. 

2 - Kimin yaptığı belli olmıyan 

zararlar için çiftçiye yirmi liraya ka
dar verilecek tazminat, 

3 - Her yerin hususiyetine ve ih -
tiyaçlarına göre koruma hizmeti için 
yapılacak zaruri masrafhır. Ancak bu 
zaruri masrafların senelik yekunu 
hiç bir halde bekçi ücretleri yekunu
nun yüzde onunu geçemez. 

Görülüyor ki koruma işlerinde ih
tiyar meclisinin, şehir ve kasabalar
da koruma meclisini1ı bekçi ücretle
riyle tazminattan başka işler için ya
pabileceği masraf mikdarı sıkıca tah· 
dit edilmiştir. Kanun şikayet halin
de zararların tesbiti için yapılacak 
keşiflerde koruma sandığından yal -
nız uzak mesafeler için nakil vasıta
ları bedelinin, ehlivukufa da zaruri 

BU GECE 
Nöbetçi Eczane 

Cebeci Eczanesi 
- 1 

Kurtuluş günleri .•• 
Dünkü Ulus'ta Eakitehir'in ve 

Gediz'in kurtulut rünlerine dair 
iki haber altalta gelmitti. 

- Kurtuluı! 
Bu kelimenin sıcak ve heye

canlı miınasmı, içinde sakladıtı 
öncesi acı, sonrası tatlı hikiyele
ri hiç bir dil Türkçe kadar anla· 
tamaz; hiç bir millet Türk kadar 
anlıyamaz. 

Bu kurtuluı, ilk dünya harbin
den sonra istilaya, emperyalizme, 
zulme ve hakırzlıia kartı ilk tah
lanııın zaferi demektir. 

Birçok vatan bölreleri, biribi· 
rinden farklı tarihlerde bu kurtu
lutun yıldönümlerini kutlarken 
gönderinden zorla, fakat muvak
kat bir müddet için indirilmit 
bayrağmm gene o l'Öndere, ebe
diyetlere kadar dalgalanmak Ü· 
zere, çekilitinin bahtiyar hatıra· 
11nı anıyor. 

Hatırlanan, kutlanan her kur
tulut, bu Talanı kurtulmut bir 
yurt olarak yatatmak için yeni 
bir andiçmefe vesile oluyor. 

Ben, kurtulut. kurtulmak ve 

kurtarmak mastarlarmın "kurt" 
kökünden geldiğine kaniim. O
nun için Bozkurt çocukları dai
ma kurtulut ve kurtarıt heyeca
nını duyarak yafıyacaklardır. 

••• 
Leningrat! 

Harp harekatını dikkat ve me
rakla takip eden bir adam, bir 
ahbabına sordu: 

- Leningrat dÜ§Ünce ne ola
cak? 

Ve tu cevabı aldı: 
- Eğer Sovyetler yakmağa mu

vaffak olurlana o zaman kül o
lacak; yok, buna muvaffak ola
madan almanlar tehre airerlerae 
Petersburg olacak! 

• • • 
Kabatlayılılı/ 

Bir lıtanbul gazetesi bir zabıta 

haberinin batında tunlan söylü
yor: '"Kabadayılığa bakın! Bıça
ğı çekmif ama, ancak berberin 
camlannı lnrmıt" ! 

Fena mı? 
Ketke her bıçağı çeken bu ka;

darcık kabadayılıkla iktifa etsey
di! 

••• 
Sulh i•temiyen bir memleket : 

- Finlandiya 1Ulh istemiyor
mut ! 

- Hay Allah razı olsun, tunu 
açıktan açığa aöyliyen bir memle
ket de çıksın! 

- Ne gibi? 

- Öyle ya, sulhu asla istemi-
yen birçok memleketler "istediii
miz ıulhtan bqka bir feY delil· 
dir l" deyip durmuıorlar mı 7. 

Çok çocuklu aileler / 

Geçenlerde Bay Yunus Nadi 
bir makalesine mevzu kılmıttı; 
dün de bir arkadaınnız biızim ra
zetede bir fıkra ile bahsetti. Bun
dan bir müddet önce ben de bir 
fıkra ile ona dokundujumu hatır
lıyorum: 

Memleketin nüfuı' siyasetine 
en büyük yardımı gösteren çok 
çocuklu aileler, daha esaslı bir 
yardım görmeleri Jizımgelirken 

bir takım ev aahiplerinden fU ce
vabı almaktadırlar: 

- Çok çocuklusunuz; aize evi
mizi kiralıyamıyacağız ! 

Çok çocuklu bir aile, füphesiz, 
onlann hepsini büyütüp yetitlir
mek için birçok sıkıntılara katla
nıyor. 

Acaba bir ev sahibinin yÜk)e
neceii sıkıntı bundan fazla mı o
lacaktır? 

Bu, böyle bile olsa, bir diva 
ufrunda katlanılacak fedakirlık· 
lan bölütemez miyiz? 

r. ı. 

İlA.n numaraaı 21 

Mercimek 11e lamlye liyatlan : 
Ankarada mercimek ve faaulya tesblt 

edilen toptan ve perakende ıatııı fiyatları 
aşağıda gösterllmiııtir : 

Mercimek : 
Yeoil sultani mercimek toptan 18,5 kU• 

ruı, perakende 21,5 kuruş, ufak yeni met• 
cimek toptan 15 kurut, perakende 17,5 kU• 
ruıı, kırmızı mercimek toptan 21 kul'Ult 
perakende 24 kuruı. 

Fasulye : 
Çalı fasulyesı toptan 18 kurut. perakeD" 

de 21 kuruı, Sel!nik fuulyaaı toptan 22 ~ 
kuruı, perakende 24 kuruş, Barbunya fa• 
ııulyuı toptan 17.6 kuruş, perakende 20 
kuruı. 

Dikkat : 
Teabit ve ll!n edllmiı olan fiyatlatıJI 

fevkinde aatıı yapanlarla muhik ııebeP 
olmakıızın fiyat yükıelteııler hakkın~ 
vukubulacak tlklyet ve mUrar.aatlar ıçiJI 
1189, 1489, 2113 No: TeletoDlar hiaflıltl 
lmade kılınmıttır. 
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Vlôdivostok yolu ile ( 
............................................ , 
DIŞ POLİTİKA f ............................................ ,,,,/ iRAf\ı Amerika 
İki yıllık 1914 ve 

1939 muharebeleri 
1939 harbi, bir Avrupa harbi o

larak ancak dün ikinci yılını bitir
ttıiıtir. Gerçi Polonya ile Almanya 
arasında askeri harekat üç gün 
evel, yani eylülün birinci günü 
ba§lamıglı. Fakat lngiltere ve Fran
aa, Almnnya'ya karşı ancak eylü
lün üçundc harp ilan ettiler. Bina
enaleyh 1939 harbinin iki günü, Po
lonya ile Almanya arasına inhisar 
etti. Tıpkı 1914 harbinde askeri ha
rekat birıknç gün Avusturya ile Sır
bistan arasına inhisar ettiği gibi. 
28 haziran 1914 tc ba§lıyan bu har
be, Ingilterc ağuııtosun dördüncü 
günü İ§tirak etmiı ve ancak o za
man mücadele bir Avrupa harbi 
mahiyetini almııtı. 

yapılan nakliyata dair 

Rus ve amerikan hükümefleri 
nezdinde yapllğı teıebbüslere 

1111111111111111111111•1 

mütareke 
teklifine 

cevap verdi 

harp malzemesi 

istihsalini 
hızlandıracak 

İngiltere 
harbin üçüncü yılına 

itimatla 

IBerlin'e göre 
iki senelik harpten 

İngiltere 
mesuldür Japonya 

• • 
gırıyor 

henüz cevap 
alamadı 

(Başı 1 inci sayfada] 

ı.:ııız ve ıovyct mUmessıııerl ile ı.:llrllmıeler 
devam etmektedir Ikl ı:Une kadar bu mUza
kcrelerln netıcelerl alınacaktır. 

Şahinıah Tahrandan ayrılmıı 
değil 

Yeniden bir icar ve iare 
programı hazırlanıyor 
Vnetngton, ıı a a. - .il!. Ruzvelt ı:azeteclle

re beyanatta bulunara!: Amerlka'nın daha faz. 
la para ııartetmek suretiyle hıını maızemcıl 

ıatıhıalAtını tesri edeecA'lnl ıb)lemlt ve demla· 
tir ki: 

İngiliz nozırlon nihai 
zaferden emin 

Londrn, 3 a.n. - Harbin lkind yıld8nn -
mn münasebetiyle, lnlrlllı: nazırlan Reuter 
ajansının siyasi muharririne harp vaziyeti 
hakkında be)•anatta bulunmuşlardır. 

Alman gazetelerinin 

yozdıklon makaleler 

Her iki muharebenin de siyasi va
ziyet ve silahlardaki tekamülden 
doğan bir takım hususiyetleri oldu
ğuna şüphe yoktur. Fakat bu husu
aiyetler mahfuz tutulmak §artiyle, 
1914 harbiyle 1939 harbi arasında 
garip bir benzerlik nazardan kaç
ınamaktadır. Almanya 1914 harbi
nin ikinci yrldönümünde nerede idi? 
Ve 1939 harbinin ikinci yıldönü
ttıünde nerededir? Almanya, 1914 
harbine garbe doğru yaptığı büyük 
bir hamle ile ba§lamıştır. Bu ham
lenin hedefi, Almanya'ya garpte 
netice temin etmekti. Almanya Bel
çika'yı istila etti, Franıa'ya ve Bel
çika'ya yardım için gelen İngiliz kı
talarını hezimete uğrattı ve Paris 
Üzerine yürüdü. Fakat bu hamle, 
Marn muharebesinde durdu. Al
manya garpte ümit ettiği neticeyi 
elde edemedi. Bundan sonra 1914 
aenuinde garpte mühim askeri ha
rekat olmamıştır. 

Garpte netice alamıyan alınanlar, 
1915 senesinde §arka döndüler. 
Ruaya'ya, Sırbistan'a kartı taarru
ıza geçerek garpte elde edemedik
leri neticeyi §arkta aradılar. 1915 
harekatı Almanya'ya büyük zafer
ler kazandırdı. Ruslar Polonya'dan 
atıldılar. Kendi memleketleri içine 
lkoğuldular. Bulgaristan Almanya
nın ittifakına girdi. Ve hem farktan 
hem de garpten taarruza uğrıyan 
Sırbistan tasfiye edildi. Fakat yaz 
17~ti 1( •• D"l>lt:li. v~ almanı ....... Mı. 
ta da bir netice elde edemediler. 
Şunu da hatırlamak gerektir ki 
1915 senesinde almanlar Osmanlı 
İmparatorluğunun da müttefiki ol
duklarından Balkan zaferi Alman
ya'ya Süveyş kanalı ve Baııra kör
fezine kadar yolu açmıştı. Buna 
rağmen 1915 zaferleri Almanya'yı 
hedefine ula§tırama~ı. 

1915 aenesinde şarkta netice elde 
edemiycn almanlar, 1916 senesinde 
tekrar garbe dönerek Verdun üze
rine hücum etmeğe başladılar. Bu 
da Almanya'ya umduğu neticeyi te
min edemedi. Almanlar bu teşeb -
büsler neticesinde çok yıprandılar. 
1917 senesinde artık teıebbüs al
manların elinden çıkmı§ gibi gÖrÜ· 
JIÜyordu. 1918 aenesi de hezimeti 
getirdi. 

Tokyo; 3. a.n. - D. N. B. : Japon istih
barat nezareti namına beyanatta bulun -
mağa mezun şahsiyet, clUn gazeteciler top. 
lantısındn, Vl1dlvostok yolu ile yapılan 

nnkilyat hakkında Japonya tarafından 

Moskova ve Vaııtngton nezdinde yapılan 
teııcbb!lsleı·e dnlr sorulan suale cevaben 
demlotır ki : 

Tohran, B a a. - Pars nJaıuıı bildiriyor: 
dün ı:ecıı blrcok ecn bl aJnns Ş:ı.lllnsah hazret
lrrtnln merkezden lsfahan'a hareket ettikleri 
hakkında yanlıı eoylnlar ya)"111ıalardır. Bu ha
ber tnmnmlylo c•nnızdır. Şnhınsah hazretleri 
Tahran"da bulunuyorlar. 

••- Mllll rmnbeUn temini !cin bunun la· 

hakkuku ıcabcdlyor. Bu hııftn sonunda veya 
gelecek haftanın baıında yeni blr kiralama 
ve ödüne verme proııramı hazırlanması mUm· 
kUndUr,. 

Harp kabinesi lızası ve devlet nazın olan 
M. Greenwood, ezcllmle demiştir ki: 

"- Tam bir kU\'etli bir cephe halinde 
hnrbln üçüne!I senesine giriyoruz. Taarruz 

Berlin, 3 a.a. - Voelkischer Beo -
bachter gazetesi İngiltere'nin harbe 
girişinin yıldönümüne tahsis ettiği 
baımakalesinde diyor ki: 

"Nasyonal sosyalizmin kendine 
muhasım olanların bütün mukave -
metlerine rağmen yarattığı her şeyi 
yok etmek için plütokrasiler tarafın
dan açılan mücadeleye İngiltere gire
li iki sene oluyor. '•- Bu hususta henüz resmi bir cevap 

alınmamıııtır. 

"'.Moskova ve Vaşington tarafından ileri 
sürülen bazı noktalnazarlar tatmin edici 
mahiyette görülmediğinden Japonya yeni 
sualler sormuotur .. 

SözcU, :Moskova ile Va11ington'un nok
talnazarlnrı arasında bazı !arklar da bu
lunduğunu 110.vc ctmlotlr. 

Bir japon gazeteıi, Amerika'nın 
takındığı tavrı tenkit ediyor 

Tokyo; 8. a.n. - Birleşik Amerlkn'nın 

taarruz emelleri beslemediğine dair olan 
iddiaları hakkındn [Japon 'Times-And·Ad· 
vertlser) gazclcel ııoyle yazıyor : 

''Bizzat kendi gnyeleri için başka mil-
letlere harp ettirmek \'6 mel!llll Çan-Kay
Şek'e para ve slldh vermek ve onu tegvlk 
etmek, harbin tA kendisine benziyen bir 
harp siyasetidir. Amerlka'nın Uslcr satın 

atması, Groenland ve İzlanda'yı himaye 
tcııebbUslerl Amerika'nın hırsını isbat 
eder. 

''Ruzvelt, Japonya'dan sarih surette 
baheetmemlıı olmakla beraber, Japonya -
nın mesele haricinde bırakıldığı mUtalA.a
sında bulunmuyor. 
"Ruzveıt, ounu da biliyor ki : kendisi, 

sUkQtU muhafuzn etmek, tasvip demek de
ldIMr ,, .. ı..-• .. ll<rJ'CUllltuı DUIUnu"l'ıteıı: Bi~
ler;ılk Amerika, Jnponyıı efkdrıumumıyesı-
nl teskin etmlı olamaz . ., 

Gazete, yazısını r;ıtıyle bitiriyor 
''Japonya, bu yeni sUkQtUn neyi bildir

diğini görmek için lntız:ır halindedir. V c 
vaziyeti yakından takip etmektedir. Ja •• 
ponya'nın sükQtuna gelince, bu sUkQt, Ja
ponya'nın bulunmadığı §eklinde tetslr edi
lemez.,, 

Japonya ve B. Çörçil 
Nevyork, 3 a:a. - Ncvyork Daily Mir

ror gazetesinin hnber aldığına gö.:e. At
lantlk konferansı hakkında :M. Çoçıl Ja
ponya'nın emellerine bir had çizilmesi ve 
ııayct Japonya bunu tecavüz ederse Ameri
ka'nrn Japonya'ya harp ilan etmesini M. 
Ruzvclt'tcn İ&temi~tir. 

İngiliz av tayyareleri iki yılda 
4500 tayyare düıürdüler 

lran mütareke tek/iline cevap 
verdi 

Roma; 3. a.a. - Talıran'dan Stefani a
jansına verJlen bir habere göre, İran hU
kUmetl, mütareke teklifine verdiği cevabı 
İnglllz ve Sovyct diplomatik mUmessil • 
!erine tevdi etml11Ur. Söylendiğine göre, 
cevabın metni yakında neııredilccektlr. 

Müzakereler devam ediyor 
Londra, ıı na. - Tııhrnn'dnkl BUy(jk Brt

tamn ve ııovyet elcllcrlyle fran hükUmetı a
rasında müzakcratın dc\·am ettll':I uA'renllmls· 
tir. l\!Uzakerntın bulunııutu nfha hakkında 
halen bc)anatıa bulunmak \eya nihai enrtlnrı 
etmdldcn bildirmek mUmktın d"tlldlr. tnı:lltz 
ve ıoV)·etıerln mtıınkcrntta baslıca hcdetlı?rl, 
bu iki de\·Jctl lran'a glımeı::e mecbur eden va
zırenln lkmnllnl temindir. Ve bu vazife de 
lran'da bulunan kUlllyetll ve cı.ık tehlikeli al
man kolvnlslnln nrzelltl!'t tehdidi önlemekten 
ibarettir. Sovyet rertklyle sıkı bir surette is
blrllt:lnde bulunan Brltnnya elclslne verilen 
tallmntın bu tehllke)"f l'n yakın bir zamanda 
hnklkaten ve kntlyetıe onllyecek mahiyette 
bulundul!'unu tnhmln eylemek mUmkündUr. 

Bununla berabrr Drltanya elcllll!'lne veri
len tallmat, yalnız nlmıın elcllltlnln atisi rne
sele~lnt dctll. alrnıın kontrolü altında bulunan 
dlA'er memleketler elclllklerlnln atisi mesele· 
ılnl de Jhtl\'ll etmektedir. 

lngiliz. - ruı kıta/arı birleştikten 
sonra .... 

Londrn, 3 a a. - tnglllz ve sovyet kıtaları 
tran'da blrlemılslerdlr. Bu birleşmenin ı:öz
den kncrnıyn~ıık r<•m:r:I b r kumoU vardır. İki 
orrtu araEmda 1rtlliatın teessüs etmls oımaııı. 
blrcok nlmıın mane\•rclerlne rağmen Daarn 
körfezi ynlunun l'rnnlyet altındn bulundui!u 
mAnastnı Jrnl'le ettiği gibi rnUslnkbel dünyada 
nazı tehlikesini bertarnt etmek tein Amerika
dan görecekleri mQ:r:ahereUe iki memleketin 
!ilOnelye kadar mücadele etmek huıusundakt 
kararlannı da ı,:!Sııtcımektedlr. tnıılllz ve sov
yet ruıkerlerl, konuımadan, fakat sözden da· 
hn kıymetli olnn tebessümlerle blrbtrlerlnln 
ellerlnl sıkarken tran hnlkı d;:ı bu telfıkklden 
mı-mnunl:vct hls.,eııtnı olmaktadır. İngiliz kı· 
tnlıırının yl)"ecl'kll'rlnln bir kısmını yoksul ıı
haıf)e tevzi Nmle olmaları bazı mıntakalnr
da bU>11k bir aevlncıe kareılanmııtır. 

Berlin'deki kanaat 
Berlln, B a a. - Yarı resmi bir kaynaktan 

bildiriliyor: 
In~llere ve Sovyetıer Blrllı'.:1, lran'a kar

ıı bir nevi sinir harbi )"llı>mnktadır. Cllnkü 
pek muhtemel olarok, &!lzdc sulh enrttarı hA
ıtı lranlılarn tevrll edllmeml&tır. B11ıı:Un Ber
lln siyası mahtUlerlnde izhar olunan kanaat 
budur. nu 1nrılllz - Sov»et sinir harbinin ııa
ycslnl bu ıurelle Irnnlıları dUmııınlannın 
mUddelyntı kareııında daha muti bir hale sok· 
mak teskll ettll!I sanılmnktadır. 

Parlllmento mııhflllerl yeni programın beı kuvetlmlz haftadan haftaya, aydan aya art· 
milyar dolar kı)'JT'etlnde lmalAtı lstlhı1af ede· moktndır. Nazi zulmOne karsı nlhııl ıaterl 
ccıtını tahmin ediyorlar. elde edee,.ğlml:ı:ıı lmnnımız vnrdır. Hltler'ln 

Mamatlh M. Ruzvelt konı:rcden lstıyecetı kııynaklnrı gltUkçe azalmakta, bizimkiler 
tahsls!ıt hakkını1a bir ecy &ö>lemcmle yalnız artmaktadır. Ve artmakta d.ıt devam l'de -
yakında konı.:reye mUhlm blr mesaJ göndere- ccktır. Müttefiklerin kudret \'e kaynaklan
cel!'lnl ve bu mesııJın 1 ktınunusanlye kadar nın bize zaforl elde etmek lmklnını temin her an tevdi edllcbllecel':ınl ı111rct eylembtlr. 

neıskllmhur, Amcrlk~n harp malzemesinin edecefl de\•reye doıtru durmadan llullyo -
naklinde daha tesirli mucı ıraa tertip edilmesi ruz. Bu zn!er Qmldl hUr \'e esaret altında 
lüzumuna dair ı:ecenlerdc ynpmıa oıcıutu be- bulunan milletleri aynı derecede takviye 
yanatı hnkkındıı tnsrlhlerde bul.mmaktan etmektedir. Harp henüz kazanılmamıştır. 

imtina etmlıllr. Bizi b!h Uk lmtıhıınlar beklemektedir. fa -
ııarp malzcnıcııı lsllhsalAtının arttırılması knt bir aey muhakknktır: nncak hlUerlı:

meseleslne ı:cllncc M. ltuz~eıt hunu elde et- mln mahvından ve nazı tehdidinin ortadan 
mek ıcın dah:ı rnzln para aartedllecl'ğlnl, bu· kalkmasından sonra harp bitmiş olacaktır. 
nun lcln de ynkındn par!Amentodnn munzam Dahiliye nazın Herbet Morrlııon, ıon iki 
tnh~lsnt ıstıyeceı:ıını. a mdb'c kadar kabul e-
dilen ve yec m ynr 11 il doları hul •n tah8ısatın sene ıçlndckl imtihan ve muzafferlyetlf'rl 
tnmamlylc Jılelllmcsl tein lcnbcden tcclblrl~rln hatırlnttıktan sonra demiştir ki: 
alınclıl)ını ve ynrısı miktarında ı;lııarlalerin ! "- Nazllerlıı mal:lôbiyetinl lstlhdnf Pden 
vertımıı olduı:unu, ileride yeni tabrlkalar, >"il· hakiki mUcadele belki de &lmdl başlamak 
111ımaktansa me\•cutlnrın vertmlerl arttırılacn· fü:eredir. Mücadeleye açık alınla ve her zıı.
Cını \"e nihayet ıtvıı halkın lstlhltklnde kulla- mandan daha kuvetll olarak giriyoruz. Sov
nılan bir kısım fnbrlknların askeri lhtlyaclnra yet Ru5ya'nın parlak muknvemetlnden mUJ
tnluıls oıunacn2ını ıö)"lemlıllr. hem olnrnk binlerce mllttefik muhıı.ripler 

M. Ruzvelt'ln t>eyanntına ı.:öre lı uatleı1· 

ı dü Ü Ulmu,.0 r Fakat bırıncı bizimle birlikte dövilştOğU halde, hllr lnsan-nln arttırı ması f n , · 
ve ikinci ekiplerin s.wısı arttırılncaktır. Bu ların zaferine her zamandan dahıı. zi).'ade 
ise bllhnssıı nnkll ve lptıdnl madde ısuıuıau lnnnıyoruz. Faknt sunu unutmuyoruz ki, 

mesclcıldlr. zaforln ilk tartı herkesin vıı.ztfeslnden faz. 
Amerikan labr.ikaları bütün !asını yapmnC:a çnlısmasıdır" 

I l · taıe nazın Lord Woolton, demiştir ki: enerjilerini müda aa ma zemeıı "- Hava hilcumtsnna ''eYA isti!& te1eb-
iıtihsaline tahsiı ediyorlar bfislerlne knr&ı koymak için her zamandıı.n 

Vll§lngton; 3. a.a. - M. Ruzvelt, pazar. daha b1 hazırlanmıs bulunuyoruz." 
tesi gtınU söylediği nutuktn, kullandığı Bahriye nazın Lord Alexander, şöyle de-
"Amerika'nın, Hitler'i ezmek için lktıda- mlştlr: ' 
rındn bulunan herııeyl yapıı.cağı,. etimle- "- Donanma, hilrlyet utnında yapılan 
sindeki "herııey,. tft.blrl hakkında daha ge. bu milcnrlelede nihai azferln elde edilme
ni§ izahat vermekten bugUn imtina etmıı ~inde lngll!z deniz QsUlnlUAllniln bilyUk bir 
ve bu cUmlcnln üzerinde mUtalAa yUril _ rol oynıyaeağıru ispat etmlstır." 

tuımekten vareste bulunduğunu etlylemiıı- lıtilci tehlikeıi henüz. bertaraf 
Ur. edilmi§ değil 

B. Ruz\•clt, ödünç verme ve kiralama Londra, 3 n.a. - Yabancı gazeteciler bir-
programının tatbikine ceman yedi mllyar !iği tarafından verilen bir Mle ziyafetinde 
dolarlık bir kredi tahsis edildiğini ayrıca hazır bulunan istihbarat nazın M. Brendan 

Bracken. bir nutuk söyllyerek demi.ıtır ki: 
"- İngiltere iki sene evellılne nazaran 

daha lyt bir \•nzlyettedlr. lnslllı: kuvetlerl 
.. l\kkuku lmktınıız gibi i'Ö:r:ilken vaı:lteler 

b 'ııştır. Harbi kazanmak için ne yap. 
"ıız ııı.zımgeldlğl sualine ıu cevabı 

brlkalannızıı., mMenlf'rlnlz!!', de-

Biz yalnız ordumuzun yenilmez ol
duğunu isbat çden ve Almanya ile 
İtalya'nın iktıdarını Avrupa'nın bü
yük bir kısmına teşmil eden parlak 
zaferlerden b:ıhsetmek istemiyoruz. 
.fakat aynı zamanda müstakbel nesil
ler üzerinde müessir olacak neticeler 
doğuran bir ihtilal muharebesinde ol
duğumuzu hatırlatmak isteriz.'' 

Ruzvelt - Çörçil mülakatının eski
miı formüllerine ve dünyanın silah 
ve zenginliklerini inhisar altına al -
mayı arzu eden plütokrasilerin hır -
sına mukabil Hitler'le Musolini'nin 
temsil ettiği ve mihver devlet reisle
rinin tatbik etmek üzere olduğu par
lak fikirleri tebarüz ettirdikten son
ra Voelkischer Beobachter diyor ki: 

"Harbin mesullerini nerede aramak 
lazım geldiğinde artık hiç bir şüphe 
yoktur. Eğer bu gün M. Çörçil, vazi
yet nazarı itibara alınırsa bir çılgın
lıktan başka bir şey olmadığı görülen 
harp hedeflerini bildiriyorsa, bunun 
sebebi ingilizlere bu mücadelenın 
müsait bir surette neticeleneceği his
sini vermek istemesidir. 

Yıkıla,. hayaller 
Dünya hartasına bir bakış lngil • 

tere'nin 1939 daki hayallerinin yıkıl
dığını gösterir, hiç bir yardım, her 
nereden gelirse gelsin Çörçil'le mil
letinin kendilerine hazırladıkları 
akıbetleri değiştiremez. 

İki senelik harp neticesinde Çör -
çil lngilteresi taleplerinde küstah, 
diğer milletlerin şeref, hüriyet ve re
fahını elinden almak ve hayat saha -
lannı yok etmek hayaliyle yaşıyan 
bir memleket olarak görUlüyor." 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi 
de şöyle yazıyor: 

"Harbi İngiltere açtı. Tarihi haki
kat işte budur. 

beynn etmtı -ve 60 veya 90 gUne kadar bu 
meb!Ağa muadil slpariıler verllmlı olaca
ğını ve umumi istlhl!l.k için imaldtta bul:ı
nan birçok fabrikaların bu kabil madde
lerin imaline nlhııyct vereceklerini ve bü
ttin enerjilerini mUdafaa istıhsaldtına tah
sis edeceklerini llAve etmıııtir. 

T e1kil edilen levazım heyeti 
planlar hazırlıyor 

Va,olt?gton; 3. a.a . ..._ Blrleoik Devletler 
reis mua\•inl M . Wallaoe, matbuat kont~ 
ransında demigtir ki : 

niz inşaat dhlarınıu ve ç!ttllklerfnlze 
daha iyi b.ıtkınİz." 

Şarkta cereynn eden muharebeden ve is
tllA tehdidinden b.ıthaeden M. Brendan 
Bracken, şunları sö:ı.-ıemlatlr: 

Askeri hadiseler şimdilik siyasi ve 
iktısadi münasebetleri ikinc:'i p15.nda 
bırakmakla beraber şunu unutmama _ 
mız lazımdır ki, düşmanlarımız tar _ 
rafından aleyhlmize açılmış ve yavaı 
yavaş inkişaf ettirilmiş tam bir dün
ya harbi· içinde bulunmaktayız. 

Şimdi 1914 harbinin bu umumi 
lnliltafı hatırda tutulup da 1939 
harbiyle bir mukayese yapılacak o
lursa, iki harbin hususi şartlan bir 
tarafa bırakılmak ıartiyle aradaki 
benzerlik göze çarpmaktadır. Al
ınanya 1939 senesinde yalnız Po
lonya ile meıgul oldu. Fakat 1940 
aenesinde garplc netice aradı. 1914 
aenesinden farklı olarak Fransa'yı 
yıktı. Fakat bu defa Manı, 1914 &e· 

nesinin Marn'ını tegkil etti. Marn'
da netice alarnryacağınr anlayıp da 
1915 senesinde Şhrka döndüğü gibi, 
Man§'ta netice alamıyacağını gören 
Almanya, 1941 acnesirtde şarka 
döndü. Almanya'nın §arkta büyük 
zaferler kazanmıı olduğu inkllrJca
bul etmiyen bir hakikattir. Ruslar 
Potonya'dan, Baltıi: memleketlerin
den ve Ukrayna'dnn atrlmı§lardır. 
Almanlar Leningrad'ın kapıların· 
dadırlar. Belki bu §ehir de düşer. 
Bir milyon iki yüz elli bin esir al
ntı§lar 15 bin top, 14 bin tank ve 
12 bin tayyare tahrip etmiılerdir. 
Fakat Almanya zafer peşinde de
ğildir. Netice pe§indcdir. Almanya
nın hedefi, Ruııya'yı dağıtmak, Kaf
kasları ele geçirmek ve l.ihya'dan 
tehdit edilmekte olan Mısır'ı Iran 
ve Irak Üzerinden tehdit ederek Sü
ven kanalını bir kıskaç içine al
maktı. Bu plan tatbik edilememiı
tir. Yaz geçiyor. Bir ay sonra kıı 
gelecek ve almanlar netice almak
aızın, kışı Rusya'nın ovalarında ge
çireceklerdir. 

Londra; 3. a.a. - İyl haber alan men· 
balardan öğrenildiğine göre, İngiliz avcı 

tayyareleri iki harp senesi içinde 4.500 elen 
fazla dü3man tayyaresi tahrip etmlıılerdir. 
İngiliz zayiatı 1400 tayyareden ibarettir. 
Fakat 450 tayyarenin pilotu kurtarılm•§tırıı 

nunun haricinde Derlln'de teterT\lat üze
rinde vnzlyet alınmadnn, Türk - Irnn hududu
nun aoV)-et kıt.alarına kapatıldı~ı. boltevlkler 
tarafından Jıgal olunan Iran arazl$1nde ııov

YeUer teektl edlldlA'I ve 1ran ııubaylan mnh· 
mıerlnde h~nutsu:r:luklar bulunduğu hakkın· 
dakt haberler, ynlnız kayıtla 11..'"tlta olunmak
tadır. 

"- M. Ruzvelt'ln son zamanlarda teekll 
ettiği ''levazım heyeti,. tarafından hazır

lanan umum! bir pltuı mucibince, elde bu
lunan amele ve ietlrnnle sallh makineler, 
doğrudan doğruya müdafaa lstlhsalAtını 

veya memleket lktisadiyatını esaslı bir su
rette alAkadar eden i§lerde kullanılacak -
tır. 

''Heyet, dUn, ilk lçtlmaını nkdetmlo ve 
müdafaa programını ttıcll etmek ve daha 
müessir bir hale getirmek için kararlar 
almı§tır.,, 

"- Almanya Rusya'da tlç milyon uker 
kaybetse de harbe devam edecektir. btllA 
tehlikesinin bertaraf edilditlnl söyllyenler 
fena bir sUrprlzle karaılasablllrler. 

MUthls ga)Tetler sarfettlkten sonra dllı· 
manı matltlp edeceğiz. Fakat simdi fırtına
lı bir denlzdeytz ve Uman henQz sazilkme
mlşUr." 

lngiliz harbiye nazırının nutku 
Londra, 3 a.a. - Harbiye nazırı M. 

lngiltere'nin muhasara edilmiş ol
ması, harbi Avrupada Almanya aley
hine yaymak planlarının çökmesi ve 
manevi ve siyasi inhilali dolayısiyle 
harbin sıklet merkezi VS§ington'a 
doğru gitmiştir. Bu inkişaflara yal
nız müsaade değil, onları teşvikte et
tiklerinden dolayı bunların akisleri 
Ruzvelt'le hempalarının aleyhine o -
lacaktır. 

İmdi 1939 harbinin ikinci sene
sinde şarkta netice alamı!~" . ~1-
manya biraz da 1914 harbının ıkın
ci sen:sinde §arkta netice elde ede-
-· Almanya'ya benzemektedir. 
••• ıyen ·ı· 1 · · dd" t'k 
Ve eğer bazı ingı ız erın ı ıa bet~.: 
leri gibi, almanlar tekrha.~ gar et o-

.. 1 ·ıt 'ye kartı ucum e me-nup ngı ere b 
.. b 1 k olurlarsa, bu enzer
~e aş ıyacn Ç .. nkü 1915 sene-
lık tam olacllktrr. u . 
ainde de cnrktll netice elde ede~ı-

v d h 1 garbe don-Yen Almanya, er a 
lllÜttü. 

Bir uçan kale Bremen'i 

bombardıman etti 
L d 3 a.a _ Hava nezareti lstih-on ra: . · 

barat servisinin bllcllrdittlne göre, pazar. 
t<!sl öğleden sonra Bremen limanı bom -
bardırnııp servisine mensup bir uçankale 
tarafından çolt yüksek bir irtifadan bom
balnnmıııtır. 

Hiçbir d\l§man tayyarıııine t"ınıllanma -
mıgtır. Kara mUdafaaeı faaliyete geçmiş
tir. 

iaşe müsteşarı İzmit'te 
İzmit. 3 a.a. - Buraya gelmlıı olan ia

şe müsteşarı dUn vilAyett~ y~p!lan b.ir 
toplantıda vilı\yetin lll§e ışlerını tetkılt 
eylemi§ ve bu toplantıya kaymakamlar 
dıı iııtırft.k eylemlııtır. 

Dokumocıhk kursları 
İzmit, 3 a.n. - Akmcoc'de bir dokuma· 

cılık kursu açılmı§tır. Kuran 22 bayan l§· 
tırtık etmP~ttedir. 70 santimetrelik bez do
kuyan 10 tczgAhı bulunan bu kurs ta vi
IAyette oimdiye kadar açılan. diğer kurs
lar gibi bir ay devam edecektir. 

47 SOVYET 
TAYYARECİSİ 
AMERİKA'DA 

Bunlar bombardıman 

tayyareleri müb"yaası 
İ(in müzakere edecekler 

Nevyork; 3 n.a. - BllyUk rütbede 5 Ros 
memuru, Kalifornia'da San Diego'ya gel -
mişlerdlr. Bunlar, bUyUk bombardıman 
tayyareleri satın alnıak için (Consolidated 
Aircraft - Corporation) ile müzakerede bu 
lunncnklardır. 

(Corporatlon) erkt\nı, 47 yolcuyu hl\mil 
olarak dUn Alaska'da Nomc'a gelen 2 Rus 
deniz tayyaresinin 1937 senesinde mezltQr 
(Corporatton) dan satın alırunııı olduğunu 
blldirmiglerdlr. 

Tayyarelerin benzin nlmnk üzere indik
leri Nome'de birçok ihtimaller öne sUrUl
mektedlr. Birçoğunun tayyareci olduğu 
anlll§ılan bu 47 yolcunun Amerlkn'dan alı
nacak tayyareleri Rusya'ya götUrecekleri 
söyleniyor. Diğer bir noktainnzara g6re de 
bu yolcular teknik meseleleri müzakere 
etmek Uzere gelen ekeperlerdlr. 

B. Ruzvelt ne diyor ? 
Vaşington: 3 a.a. - Rcisicümhur M. 

Bir amerikan limanmda 

muazzam bir yangm (ıkh 
Nevyork: 3 a.a. - Kalaforniya'da Port

costa limanında müthiş bir yangın çıkmı~· 
tır. Zararlar şimdiye kadar bir buçuk mil
yar dolar tahmin edilmektedir. 

Bundan başka United Press'in bildirdi
ğine göre, yangın 850 bin dolar kıymetin
de buğday stoklarını tahrip etmiştir. Li -
mandaçalr:ıan iki amele kayıptır. 

Amerika bütün ecnebi 
gemileri müsadere ediyor 
Vaşington, 3 a.a. - Reisicümhur 

Ruzvelt, ecnebi devletlere ait olup 
Amerika limanlarında bulunan bütün 
ecnebi gemilerinin müsaderesine A
merika hükümetini mezun kılan bir 
emirnameyi imza etmiştir. 30 haziran 
1942 ye kadar mcri kalacak olan bu 
emirname hükümleri mucibince A -
merika hükümeti Nevyork limanın -
da bulunan fransızlarm "Normandie" 
yolcu vapurunu da msüadere edebi -
lecektir. 

Margesson, harp iltuıının ikinci yıldönU
mU mtinasebetiyle Reuter ajansı vnsıta · 
siyle g6nderdiği mesajda ezcUmle demi~· 
tir ki : 

"Vazifelerini ifa ederken muvaffak! -
yetler ve muvaftakiyetslzlikler ldrlk e
den ordu İzlanda"dıı.n merkez! Afrika'ya 
kadar her tarafta takviye edilmlııtır. Bu 
ordu bUtUn imparatorluk milletlerinin 
hUsnUnlyet ve müznharetinden ilham al· 
maktadır. Ve &1imcll her hangi bir ihtlma· 
le ve imtihana karşı koymak i!iin talim 
görmektedir.,, 

lngili:r. genelkurmay baıkanı 
general Dill'in muajı 

Londra; 3. a.a. - İmparatorlutun her 
tarafında bulunan kıtalara hitaben neıı -
rcttiğt bir mesajda, imparatorluk genel • 
kurmay bagkanı general 0111, demiotlr ki : 

"Harbin UçUncU yılına slrdltlmlz bu sı
rada, maziye i!tihar ve ıııtikbale emnl -
yetle bakabilirim. Hezimet ve endi~e gün
leri geçirdik. Aylarca yorJ'Un bir surette 
bekledik ve parlak muvaffakiyet g(lnleri 
ya,oadık. 

"Son iki ııene zarfında kendi ~ayretleri 
ve sanayide. kercleılerlnin yardımı ile lru

vet ve mUessirli,S'i artan ordularımıza İS· 

tıkballn neler vAdettiği bilinemez. 
"Bu ordulardan bazılan için belki daha 

bazı intizar ve hazırlanma aylan olacak. 
tır. Dlfer bazı ordular ise belki de ber
taraf edilmesi lhımgelen atır darbelere 
göğlla gerecektir. 

"Fakat askerlerden sabır ve cUret lıte. 
necek olursa, zaferin ergec bizim olaca
ğına mutlak bir itimatla, orduların vazi
felerini baıaracatından emntnm ... 

İki senede elde edilenler, zaferin 
muhakkak bizim olacağı kanaatini 
vermektedir." 

Deutsche Allgemeine Zeitung ga -
zetesi şöyle yazmaktadır: 

"İngiltere bidayetten beri bütün 
mesuliyeti açıkça ve bile bile üzeri -
ne almaktan çekinmemiştir. Çember
leyn ve arkasından Çörçil harbi ter -
cih etmişlerdir. Öyle bir harp ki ıki 
sene sonra bolşevizmle bir ittifak' i
cabettirmi~ ve İngiltere'yi Amerika
ya ve reisicümhur Ruzvelt'e tabi kıl-. 
mıştır.'' 

Bölgeler orası eskrim 

müsobokalon boşllyor 
Haber aldığımıza göre Beden Ter -

biyesi U. Müdürlüğünün 941 yılı fa
aliyet programına dahil olan müsa -
bakalardan, bölgeler arası eskrim mü
sabakaları 6-7 eylül tarihinde Eski -
şehir'de yapılacaktır. Müsabakalar 
her üç silah üzerinde olacaktır. 

Bu müsabakalara bilhassa yeni ye -
ti~en gençler iştirak edeceklerdir. 
Müsabakalarda derece kazananlardan 
birincilere birer silah "flöre, epe, kı
lıç" ikinci ve üçüncülere eskrim teç
hizatına ait münasip hediyeler veri
lecektir. (a.a.) 

Y. • d' velki muharebe ırmı ye ı sene e . 
İle b ·· k"' ·· dele araııındakı ugun u muca d 

• bu ur ~~kayeseden çıkan netıce. • 
Soyle.rn • ı •· yoktur kı bu mu-k ege uzum b .. "k 8 Yeseden çıkan neticeye • • u~. 
eheıniyet atfedilemez. Her ıkı ~u-

mücadelenin nihai olarak aynı te· 
kilde neticelenmesi lazımgelmez. 
Yukarda da iıaret edildiği gibi, iki 
harbin kendine mahsus hususiyetle
ri vardır. Esasen tarihin tekerrür et
tiği hakkındaki söz de yanlıttır. Ha
kikat şudur ki tarihte biribirine 
benziyen iki hadise yoktur. Bunun
la beraber, ikinci senenin nihayet
lenip de üçüncü seneye girildiği bir 
srrada 1914 harbine benziyen bu 
vaziyet de nazan dikkati celbet
mekten geri kalamaz. 

Roosevelt, gazeteciler konferansında yap
tığı beyanatta Amerikaya'ya gelen 47 Sov
yet tayyarecisinin bu seyahat sebeplerini 
bilmediğini söylemiştir. 

Almanya ile Fransa 

sulh mü okdediyorlor ? 
.Madrld: 3. a.a. - Berltn'den öğreııildl

~lnc gCSra, t.ııriciycı nezareti sözcUııü, Fran
sa ile yıır,•Jml\.Bı muhtemel olan bir ııulh 

ııakı ... uı..:n ~ııUr bet.~ etmtıkten imtina et
mi§tir. 

lngiliz gazetelerinin telıirleri 
Londra, 3 a.a. - Harbin ücUncU ııeneıi 

mUna1.1ebeUyle matbuat, İngilizlerin ka -
rada ve denizde ve havada yapmıı olduk
ları esert gözden geçirmekte ve zafer 
hakkında tam bir itimat göstermektedir . 

nin bu yüzden gn)Tetlcrinl gevııctmesl 1-
cabetmez. Biz İngilizler ırkımızın essa 
meziyeti olan mukavl'met kudretini bu 
dUnya harbinde de yenide11 gtlst.ereceğiz., 

lc adelenin de iki aenelik inki§afı hor
e '- d b' mekık d §ar" ile garp arasın a ır. • 
"~''tnA seklinde tecelli ettı dıye, A. Ş. ESMER 

M. Roosevelt Moskova'da toplanması 
kararlaştırrlmı~ olan üçlü konferansın Va
ıinıton'da toplanacağı tahminlerini mana. 
ıız bulmuı ve tekzip etmiıtir. 

, 

Daily Telegraph gaı:eteııl §U neticeye 
varmaktadır : 

"Memnuniyetle g!SrUlmektedir ki İDgil
tere'ye beslenen hUrmet hiç bir vakit bu 
ıllııkll kadar olmamııtır. Llkin lnailtere. 

Timeıı gazete.ııi diyor ki; 
·~arbln bu ikinci yıldönUmUnde htıkim 

olmıı.aı llzımgelen ve seçen sene o kadar 
uzakta gözüken tertipler bugUn pek yaıı,. 
ıaomııtır.,, 
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Türk ceza kanununda 
esaslı değişiklik yapılıyor 

Çocuk bakıcı 

(Mürebbiye) okulu 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiören

deki çocuk bakıcı {Mürebbiye) okuluna 
eylül sonuna kadar talebe kayit olunacak-
tır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Odun alınacak 
De\•let Demiryolları Sa. Al. Ko.dan : 

, ~ 
Ankara C. H. P. V ilayet 

idare Heyeti R iyasetinden: 

Taş nakfettirifecek İkinci iıletmcnin yakımlık ve !ayraphk 
1htiyaC1 için yarısı meşe ve yarısı gUrgen 
veya gürgcnle karııık çam olmak Uzere Kalaba mahallesine takriben 
475 ton kesilmemiş kul"\\}odun kapalı zarf bir kilometre mesafeden çıkarı -
usullyle satın alınacaktır. Odunlar AD - larak Kalaba'ya 3000 - 4000 met-

( 
\.. 

RADYO 
Tilrk ye Radyo Dlfıizyon Postalan 

Tiirktyc Radyosu - Ankara Radyosu 
--< Dalga Uzunluğu >--

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
3L 7 M. 9465 Keıs. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

kara - İzmit veya Ankara - Zonguldak a- re mikabı taş getirilmesi pazar-
rasındaki istasyonlardan birinde vagon i- p BE 

Adliye Vel<ôletinde teşkil edilen 
b ir l<omisyon ill< kitabı hazırladı 

İlk mektebini ve on sekiz yaşını ikmal 
etmiş olan taliplerin sağlık raporu, nufus 
cüzdanları, mektep şahadetnamcleri ve al-

çlnde ve en geç ı5-10_1941 tarihine kadar !ıkla eksiltmeye konulmuştur. ERŞEM • : 4. O. 1941 
teslim edllmiıı olacaktır. Muhammen be- Taliplerin 4 eylGl 941 perşem - 7.30 Program ve .Memlcket Saat Ay 
deli (7600) yedi bin altı yUz liradır. 15•9_ be günü saat 17 de C.H.P vila _ 7.33 .Müzik : Hafif Pı c ı am (Pi) 
1941 ta ıhı d • 7.45 AJANS HABEHI.Y.~Rİ, Ad liye Vekaletinde toplanan hu - Birinci kitap 183 maddeden ibaret tı kıta fotoğraflariyle Ankara Çocuk Esir-

susi bir komisyon Türk ceza kanu _ bulunmaktadır. Son Adliye Ceride _ geme Kurumu sağlık Müdürlüğüne müra
nu üzerindeki tetkiklerini kısmen siyle de neşredilerek hukukçuları _ caatları. 

r n e pazartesi gilnU saat 16 da yet ıdare heyetinin Yen"r::-1ir -
Ankara'da ikinci ı 1 t b' d 1 • 8.00 Mlızlk : Hafit Pı o••rnmın dev 

§ e me ınasın a top - deki binasında müteşekkil hu - 0 

lanacak komisyonda ihalesi yapılacağın _ {Pi), 

ikmal etmiş bulunmaktadır. Mallım mızın ıttılaına arzolunan bu projeye - ----- - ---------
olduğu iızere İtalyan C"eza kanunu:ı- ıson şeklini vermek için değerli hu _ 
d~ tercüme ve bazı ahkamı d~ğişti kukçu ve profesörlerimizin de müta -
rilerek 1926 yılında kabul ve neşro .1 lealarına müracaat olunmuştur. Pro
lunan Türk ceza kanunu o tarihten-, je bu zevat tarafından da tetkik edil
b.e:i birçok tadillere u ~ramıştır. Mec- dikten ve mütalealar toplandıktan 1 
1ısın geçen kış devresınde müzakere I sonra komisyon bir kere daha gözden• 
edilen bir tadil layihası münasebetiy- geçirecek ve nihai şeklini verecektir ı 
le birçok m:?usl~rı~ız ceza ıcanunu- Ceza kanununun müteakip kitap -
nun çok degıştırılmış olması üzerin- ları üzerinde de komisyon devamlı 
de durmuş ve Adliye Vekilimizden mesai sarfetmektedir. Filhakika on 
kam~n~n. y~niden .gözde.n geç~rilerek beş senelik tatbikat ve bilhassa için
tedvınını rıca etmışlerdı. Adlıyc Ve- de bulunduğumuz şartların icabettir
kilimiz B . Hasan Menemencioğlu da diği yeni hükümler bu kitaplardakı 
beyanat!nd~ bunu .. vadetmiş ve Adli- birçok maddelerin de yeniden göz
ye Vekaletınde mutehassıslardan se-1 den geçirilmesini ve değiştirilmesinı 
çilen bir komisyon kanun üzerinde zaruri kılmaktadır. Bu noktaları göz 
esaslı tetkiklere başlamış bulunuyor- önünde tutan komisyon maddeler ü
du. zerinde lüzumlu gördüğü tadilleri 

dan bu l§e girmek istıyenlerin %7,5 nis _ susi komisyona gelmeleri ilan 8.30 S 45 EVİN SAATİ. 
betinde muva.kknt teminatlarını vezne olunur. 12.30 Program ve Memleket Saat A)n 
makbuzu veya idarenin kabul ettiği tor- 12.33 MUzlk . Kemençe - Tanbur - Kan 
müle mutabık banka mektubu olarak ka- Kiremit taş ı nacak Trıo'su, 

Bugün 

ULUS Sinemasında nunun tayin ettiği vesaiki havi teklifle _ 12.45 AJANS HABERLERİ, 
rlni ihale saatinden bir saat evellne kadar Ankara istasyonundan Kala- 13.00 Mtizık : H.ıfıf Şarkı ve TUrlttilC 
komıeyon reisliğine tevdi etmlı olmaları ba mahallesine ve Dikmen kö - 13.30 14.00 .Müzik : Karışık Program ll' 2. Film birden 

14,30 - 17,80 
lıtzımdır. 18 00 Program ,. Memleket Snat Aya 
Şartname ve mukavele projeleri An _ yüne 300 ila 350 ton kiremit 18.03 Müzik : Radyo Caz Orkestrruıı ( 

1 - Siyah gözler ' 
kara ve Haydarpll§a işletme komisyonla • naklettirilecektir. Taliplerin 4 rahim Özglır ve Atcş Boceklerı 
rıcdnn parasız alınablllr. eylfıl 941 perşembe günü saat 18.30 .M,ızlk : Fasıl S:ızı, 

16 - 19 da (6063) 16032 17 de Yenişehir'de Parti merke- 119.00 KONUŞMA : (Derdleşme Saati 

Palast münakasası zine gelmeleri ilan olunur. 
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'
15 ~ır~~~an~ını~~;:?amı~az Orkestr 

D. D, Yollnrı a. lsletme MUdUrlüA:Unden: 4083 19.30 Memleket Saat Ayan ve AJA 
Muhnmmen bedel, bulunduğu >·er, mlktn- HABERLERİ, 

2 - SEKİZiNCi 

Gece 21 de Siyah gözler n ve mu\ııl<kat teminatı )'azılı balast kapa - 19.45 KONUŞMA : (Türk Hava K 
J Ilı zart usuUyle eksııtme>'e konulmustur lhn- A N KARA D EFTERDARLl""I mu adına), 

~----------------' esi Dalıkeslrde 17. 9. 041 tareamba günü sant u l9.55 16 dn isletme binasında >ııııııacaktır. lst kll- MUzlk : Dünya Şarkıları (Pi), 
ler 2400 sayılı kanunun ta:ııın ettiği vesika - Satılık enkaz 20.15 RADYO GAZETESİ. 

ENSTİTÜLER 1 1 20.45 MJzlk : Divan ve Koşmalar, ara ihale gUnQ munn·en enattcn bir saat Ankara Detterd .ı~ınd n: 2l.OO 
ı 1 Ziraat Takvimi ve Toprak ?J e\'C komisyonumu a müracaattan ıtı.zımdır. c.nııı A ld Muh mm n bed(.f 

B sQllerl Borsası, 
T 1 b tıe alt sartname \e mukueıe projeleri Llr.ı K. 2l.l0 

a e e aJrnacak koml•>onumuzdan alına1>1l,r. (Gl07) KlrEmlt OW H 25 ::.\füzik : Bcrab r Ş lrkı ve tUrkUl Verilen ma~~ma.ta .göre Türk ~eza yaparak ceza kanu'humuza yeni bir 
kanununuı: b~.rı~cı kıtabını teşkı!. e- ı sekil vermiye çalışmaktadır. Anlaşıl
den umumı hukumler tamamen goz - dığına göre tedvinine çalışılan ceza 
den geçiriJmiş ve bu kitap, bazı ah - kanunumuz yeni şeklini aldıktan son
kamı yeni ihtiyaçlara ve adli tatbikat- ra bugünün bütün ihtiyaçlarını ce -
t an elde edilen neticelere göre değiş- vaplıyabilecek ve uzun müddet tadil 

Yüksek ZI Bulundul'ıu )"er lllan sa - Bandırmn kilo- B r mık•.ır cnk z ,. 00 
21·3° KONUŞl'.1A : ( Şlır Saati ), rnat EnJtltUsü RektörlUA:Unden: v ıı 45 M lzik · hadyo Heu .. , ı.i Orkes'r 

Ytıksck ziraat enstıtUsU orman, zırant, ve- metresi 172 -17:1 miktarı 15000, bir l\13 mu· 1 - ".ı: J .. r :1 clnıı \'e CH tı >ıı.ı.ıı h ne en- , ~. t· Ferıd Alnar, 
tcrlncr tak!lllclcrlndc talebe kayıt \'e kabu _ h:ıınmen bedeli 180 kuruı, muvakkat teMlnat k ıu \ e k.rL;nlıll ıııız ırlıkln satısıı krmutmuı- 22 30 'M 1 k S ' J{ 
itine Uı atustos ıo-n tarihinden itibaren bas- 2025 lira. 16121 tur. cm e et aat A.ıarı, AJANS 

2 - lt•nlc ı •. !I 941 ı:umıı ı:UnU .•n .. t 15 te 1 B.ERLERİ; J<~sham-TnhviUtt, K ı.ınnc:ık ve ao eylUI ıwı ı;:UnU aklamına kn- Çam odunu alınacak ~" b "' k ı d ,ıctt<>rdnrlıkta ' ı .ı LJr ıyo - .~u ut Borsası (Fiyat), 
ı ar evam edccckllr. D. n Yolları 3 !•!etme ll!UdJrl!l"''·rıdcn·. ' ' ı 22 30 M 'k D M 

t irilerek ikmal edilmiştir. zaruretine düşülmiyecektir. 1 • ..u a - İSllkllll'r 1 u..ın ıı I ' ızılc 7,'5 ı(•mln.11 . uzı 1 ans uzigi (P), - ilu yıl katıuı ~dilecek talebeler blyo- llllktar. muhammen bcılel \c mu,·ukk.ıt " ' 
ıoJI !izlk kln"n ~cblr TUr" t h 1 m kbuzl.}le kon ls)on ıı ı ıılltrı ve t.ızıu ız 22 55/23.00 Yarınki Program ve Kapanı• · . , . • . -'t'e n r r ve ya - teminatı asııliııla ynzılı kuru cam odunu kn-
bllncı ıllldl'n (!rn ıııızcn ı ili ı hııt almak 1•' >c'ller.n dc>f• el ır.ık milli enı r ... ng ue, ı• mnnca ııalı zarf usuıtyle <'kslltme)·e konuımu•tur. 

ı dlllcrd n 1> rl ııı l ı tlh • lak m!ldtırlü ı.nc m raı:a ll rı 

Samsun istasyonunun 

tamamlandı 

J '"' c· ı ı r scc m m anına ttıbl ola- lhale.sı ı7 9 941 carşamtıa .ırGnU ıaaı 11 "e · 

Ku 
.. ru'" K oır HABERLER • caklardır. Ballke.slrde D D. Yolları 3 lıtetme bin ısın:;ıı. (b2SU) lfı253 /"' .......... ... . . - ........... ......... _ .... l '.t i 1 2 - secım imtihanı Ankara \'e tstantıuldn >arnıncaktır. istekliler 2.ıxı s.ıyılı kanunun Satılık otomobil : Sebze fı·yatJarJ "'il•--------------• r )apılacak ve lıırlhlPrb le Yl'rlcrl ıoazeıeıerlı• tayin cllll!I vcsllmlarln Ilı ıle günü mun>> en Arık r Jı ınd n. i inşaatı 

S amsun, 3 a.a. - Samsun demiryo
l u istasyonunun inşaatı tamamlanmış 
v e Münakalat Vekaleti adına valimi-

'l! rıC"a 11• n Nllll'Cektır aanttf'n bir saat evci kom Is) onumuza mUra- il l{)t)(>ı l r d n it r t o- ı 
Budnpeşte; 3. a.a. - Nazırlar meclisi, 3 - ı-:nstltUmUz tak!lltelcrlne )'azıımıık ıs- caalları lllzımdır. Bu lıe alt onrtname mulm· iz sı ı ı ı t ş klştllK oto- ı J Ankara Belediyesinden : 

Macnrlııtan'da yaz saatinin tatbikine kış tly nıN kn>ıt "~ kabul ııartlıınnı enstitü rl'k- \'elename proJcl<'rl ııarnsız komlsyonumuzct.ın nıotı,ıın • • !I !) <Jtı t 1'1 n rr. • ıl r s lı i C nsı: 
aylarında da devam edilmesine karar \'C'r- turlüli!l ile vıııhct :r.lrnat. orman, \eterlncr alınabilir. (GlOSı ııJnJ ıı nt ı' l• > ıııılmıık u ere < ıoı ıoun mı. ı- i Mt>n el Kuruş 
mlştlr. mUctUrlUklerlnden t!'darlk edeblllrler. Mlktnrı 170 ton, muhammen bedeli beher delll' t :ııı rt.lllm ştır. 1 i - -

4 - Sıhat nıııoru numune ı enstltU ve vı- ton için 14 lira, muvakkat teminat 178 lira 1 ısı ki ıerın 7, lir ık m•Jv kk t tem n t J Scmlzolu Ankara 9 
a:in riyaseti altında bir törenle açılış 
ıresmi yapılarak istasyon işlemiye 
başlamıstır. 

BUkreı.ı; 3. a.a. - Resmi gazete, bütun 
ynhudl ihtiyat subaylnnnın Romen ordusu 
kadrosundan çıkarıldıklarını yazıyor. Bu 

ili> tler zlrnat, or111nn. veteriner mUdılrJUk - rıo kuruş. 12122 m kbuzu rr ı..kabl ı de ıı • .m n , ıl rtcrdarı.kta • KabJ.k 6 
lcrındl'n tedarik edilir. toı>lnnacak komls)orı 1 mUrac a : 

Veteriner müdürleri arasmda 
yapJlan deği~iklikler 

subaylar 1000 den fazladır. 

Madrlcl; 3. a.a. - Nazırlar heyeti, dün 
akaam bea saat süren bir toplantıdan son-

Ust t k 1 k : A>şı> f:ısuba 
D:t$ka rapor kabul edilemez.. (:12G6J unç a imi a Inaca <~ lf254 : 

15512 
Oe\·Jet DumtryoUnn Sıı. Al. Ko. dan: ; Çalı 
Muhammen IJ~'<I· ıı (23100J >•mıt uc bin f.· Domaıt•s 

M e mur alınacak )'!JZ lira otan 300 ndct k!lç!ık uıılunc tnkımı Sayın m Üş te ri le ri mi z in Pııtlıc.ın 
20. 10. !Hl ıı:ıımrtesl ıılınU snat (15) tc kapalı ! (k!'mcr> 

YUk~ek Ziraat ı:n,tltosU HekturlU!ıündcn: zalırnfn~:~::~.lc Arikarn'da ld.ıre blnnsınıla satın na zarı d ı" kkotı" ne I Dolmalık 
Acık ulan kurumumuz flo Jlrn aylık !lcrl'tll n • bı'bnr rn, rUznameslndekl meselelerin nıilzakerc- ı ı t ,., idare klltlı>llltl !cin 10. !1. !l il cnrıııımtıa ı:ünU Bu $C g rmck lııtlyenlerln (173'.!,50) lıln K ya ·r ıı n ltlnn llr )"npıl n llnıu ~· .,, l 

sini bitirmiştir. saııt 11 de nskerllkle nl~kn~ı olmıyan liseme- yedi >ÜZ otuz iki lira em kuruşluk mu\nkknt tırrrası H· Af.Yon l ı Y~:NSEl. marka- • f' vri h hor 
Trabzon • rlner müdürü Hilmi Ertu!,':rul zunlnn nrnsındıı bir mUsabakn imtihanı ynııı· temınııt ile kanunun ta)'in ettlı11 vesikaları 1ı SUC'Ul!u s tıs:ı cıkarılmıştır. En muş- .f Bam)n 

Bangkok; 3 a.a. - Bangkok'da şimdidiye t kllncrı ı u k B:ırbuma ıaenktır. ve c n R>'rıı ıı n s:ınt (14) e adar külpl'•l'nı rr t r .erlmlzl d hl ıremnun • • 
Tokat veteriner müdllrlU"Une, Knracabey hn- kadn• Vlchy Fr"ns"nı el,.il"ı"'ı'nin masla _ kon !•yon rc'·ll"lne •ermeln 1 IA d ı fnstı\..ca .... " ..., " " lsteklllcrln mllstılt evraklarb•le RektôrlUk 1 ~ "' " \ .,r zım ır. etmek ıı HM r •ıerkez m t nmız- • " 
rası müdürQ l\•uht:ır Ôn"en Trabzon vete~.tnftr "' 1 ı ı k A k d ı i p t t ("' ) • ~ hatgUzarı olan M. Roger Gıırrcau, dün Ka- b:ı~ktıllı>lltlnc mı.lrncantları illin olunur. ..,ar nnm<' er ıınrasız o ara n ara a rna - da toptan \"c pC'rak rde sa tıs yapılır. • a n es .,arı 
mUdUrJUıtun<' ln nlı Jwaneııl müdürlü"'Qn- zeme dairesinden, Htı}"da,..,acada tcsellt.m \C lll ı t ıı h d ki lddl : Kuru so···an " hlre'ye hareket etmiştir. Zannedıldiğine ... v • ı ımız.n nc- as u u~ur a a- :• ... 
d c:ılışan •mat OğulPn Çl!teler harnsı mQ· • (6287) l6252 se\'k octllltlnden cıaeılllal'.aktır. Yurnı lak 

.. 

" 

Bilecik 

Bursa 
Adapazan 
Muhtrlll 

ıs 

12 

11 

7.50 

40 

28 
11 
11 

göre. M. Garrenu'nun niyeti Ortnııark"tn : 
dUrtutllne. Çifteler har.ı.11 mudünl Kenan de Gaulle kuvetıer\ne iltihak etmektir. (Gı39> 1614

!! P 1 i p:ıtlıcnn Ankara 12 ) 
aııotıu Karaeab y arası mUdJrıar:une, B a last münakasası \.. 

JANDARMA ........................................ ....... . 
AktadnC: v terin r mOdQrO Faik Dikmen L1sbonne; 3. a.ıı. - Yeni Portekiz kıta- Devlet Demlryolları 3 l&letme MUd!lrlU. 

Haymıuıa v l<'r ner rr.UdGrlUl!:üne. Tokat ve- lan, diln Açores adalarına gitmek Uzere 
tUnden: 

Muhammen bedel, bulundul!'u )'er, miktar if =========================================~ 
terlnl'?' mOdUrll Ziya tnecsu Trabzon eümrllk 
veteriner müdürl!l~Unf' naklen tay.n edllml&
lerdlr. 

vapura blndlrilmlıılcrdlr. Kuru ot alınacak \'e mU\'akkat teminatı )'aıılı balnst kaıııılı 

Jnndnrma On. I~ Ankara Satın Alma Ko.: zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. lhaleııı 

1 

Kızılay Cemiyeti Ankara Merkezi menfaatına 
Montreal ı 3 a.a. - Kanada - İngiltere nır kllosuna )cdl kuruı elli santim rtyat BalıkC'slrde ıs. 9. 9tı pereembe gUnü e:ı'lt 16 

hava yolları idaresine ait bir tayyare İn- hmln eclllcn (12.000J kilo kuru ot 16. 9. 941 da isletme btnasındn komisyonumuzca )·npıln· 

6 - Eyüf - 1941 Cumartesi saat 
18 den sabaha kadar 

giltere'de bir tepenin yamacına çarparak irılı ı:unu eııat 1:1 te Ankara'da J. Sn. Al. ko- caktır. lsteklller 2490 sa)·ı!ı kanunun tayin 
mls>onumuzdn açık eksiltme ile alınacaktır. ettlA'l vesikalarla ihale ı:ünü muayyı•n s:ıat

parçalanmıştır. Tayyarenin içinde bulu - MU\'akknl lemlnnt (67) lira (50) kurustur. ten bir saat eve! komısyonumuzn murncant -Terfi eden idare 

ômirlerimiz 
nanların hepsi ölmüştür. :artname p:ırıısız h~r ıoUn komisyonumuzdan ları ııı.zımdır. Bu ise alt eartname ve muka

Nevyork: 3 a.n. - Şimali İrlanda tah -
kimatında çalışmak üzere yeniden 150 ame 
rikan fencisi Belfast'n gelmiştir. Şimali 

1 rlanda'da şimdi 950 amerikah tahkimat-

alırıır. lsteklllerln eksiltme ırün \"e saatinde vele proJelerl komls>·onumuzdnn aıınablllr. 

ilk temlnallarlyle komisyona ı:eımelert. Bulundu~u yer: Balıkesir - Kiltahya. kilo-

Büyük sünnet düğ ünü Antııbn valf muavini BB. HAml Arkan, 
DUzce kBYT" ı kamı Daha Kolda&, Bayram!<: 
kaymakamı ŞQkrü • ptekln. Of kaymakamı 

Tevfik B fm Bakue. Edremit kaymakamı Ih-

(6105) 16107 

Yün eldiven alınacak 
ta çnlı:;maktadır. 

Jandarma G. K. Ankara Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kapalı zarf eksiltmesiyle ihalesi yapıl-

ııan Kll.hy oıııu. ı-.ıksar k'lymaknmı Necip Budnpc§te; 3. n.n. - Ticaret ve s:ımıyi 
S yıtan mun;n.cn t rrı m dde•ıcrlnl doldurduk- nazırı '.M. Vargn, Slovak hUkümetlnin dfı

larınd n 70 l ra a il muıtan 80 Uru asli ma- vetl Uzerine beynelmilel Tuna fuarını zl
as:ı ter!! etllrllmlll rd r Bu kaymukaMlnr bu 
ıurelle b r ncl sınıf k:ıYin:ık.ım olmaktadır- yaret etmek Uzere çarşamba gUnU 

mıynn beher çifti (40) lrnnııı tahmin be
Pres - delli (42.500) çift yUn eldiven 10. 9. 941 

' çarııamba gUnU saat 15 de Ankarn'da Ko-ıar. bourg'a gidecektir. 

&:=======T e f rik a No: 43 

. ~ı Bil inme7-ki 
~==================================~ 

Y azan: V icki Baum Ç e v i r e n: Burhan Belge 

"Dün mü? Diın, Berlin'de idim. Bugün Paris'teyim. 
Yarın acaba nerede olacağım? Yarın, geldiğim yere 

döneceğim. 

Bu dcşünce, anide ve beklemeksizin aklına gel • 

mişti. 

Fakat ve gene kendisince yepyeni edinilmiş bir her 
ıeyi kati olarak kestirme kabiliyeti ile, geldiği yere 
dönemiyeceğini biliyordu. 

Gözünün önüne, bir vapurun iskelesi geliyor ve 
Frank ile beraber, buradan bir vapura biniyorlardı. 

Daha hiç vapura binmemişti. 

Cantasını, arabanın ön sandalyalarından biri üzeri
n e koymuşlardı. Çantası, öyle küçük ve çelimsiz bir 
şey idi ki, Evlin buna acıdı. 

Çantasının üzerinde bir tanecik etiket vardı. O da 
Dortmund'daki bir otelin etiketi idi. 

Zavallı çantacık, hayatta bütün gördüğü, hafta sonu 
l eyahatleri, Geltow filan idi .... Şimdi ise hanımı ile 
bir!ikte, büyük maceralara hazırlanması laz ımdı. 

Frank nereye emrederse, Evlin oraya gidecekt i. 
V e gizlice, Frank'a göstermeden, sanki sadık ve gö -
niılsüz bir dostun eli imiş gibi, çantacığının sapını 

t uttu. 
Bir küçük, kül rengi meydana geldiler: bunun bir 

köşesinde, güneş çöreklenmiş uyuyor, kaldırımları -
nın üzerinde de güvercinler geziyordu. 

Araba, durdu. 
Evlin, Frank'ın çevirdiği daracık bir dönme kapı -

dan içeri daldı. 
İnsan sevgilisi ile birlikt e bir otele girdi ğinde ne 

yapmalıdır, bilmiyordu. Keza. tam o sırada ne kadar 
sıağrur ve azametli olduğunun da farkında değildi. 

Gözüne, otelci kadının ağ ır bakış lı, sor gu sual d o
lu gözleri çarptı. Kadının altın dişinin üzer ine de, 
gelip bir tebessüm oturmuştu. 

Asansör, merdiven, koridor ve oda. h em en pen çere
ye sokuldu. Derin bir nefes aldı. Hemen o dakikada 
başına gelebilecek bir şeyden korkuyordu: büyük bir 
şeyden, meçhul bir şeyden, şiddetli ve hoyrat bir 
şeyden: aşk 1 

Frank, arkasından odaya girerek : 
- Bir banyo yapmak istersin değil m i canım? dedi. 
Evlin, cevap verdi: 
- Ya ... Ne iyi olur. 

Fakat dönüp hemen arkasına bakmad ı . Biraz bekle
d ikten sonra döndü ve, ne tuhaf, Paris't e olduğunu , 

gerçekten ve !Jütün cismiyle Paris'te bulunduğunu, 

bu kiiçük tereddiit anı zarfında h issetti. Fakat bu, bir 
hayal ve rüya şehri olan Paris değildi. B u, gayet 
gerçek olan Paris'ti. 

Evlin'e bu hissi veren ufacık balkoniyle, odanın 

yüksek pençeresi idi. Kurt ile geçirdiği bal ayı zar • 
fında da, böyle bir pençerenin önünde, düşünceye 

dalmıştı. O zaman da, aynı korkuyu geçirmişti. 

"Ne tuhaf, diye düşündü, insan bu Paris 'e hep er • 
keklerle beraber yahut erkekler için geliyor ••.• " 

Sonra Frank'a dönerek: 

- Çantamı açıp eşyamı çıkarsam, dedi. 
Frank: 
- Olur canım, sana yardım edeyim mi ? dedi... 
Bir saniye sonra, ke ndini Frank'ın kolları arasında 

buldu ve onu, birçok öptü. 
Nar gibi sis perdelerini n içine dalıyor g ib i idi; 

sonra yemyeşil yaylalara tırmanarak el değmemiş or
manlıkların içinde kayboldu; sonra, döndü ve kendi
ni gene otel odasında buldu. 

Bu çılgınca öpiismeyi birisi gözetliyor gibi ge ldi. 
Döndü ve yanağındaki çukurları, Jozefin Boharne -
nin bütün o zarafetiyle kendine baktığını ve g üldü • 
ğünü gördü: Hudon'un meıhur büstünün alçıdan ve 
kötü bir kopyesi 1 Ocağın ü zer inde 1 

Frank kendini öyle bir t id detle kucaklamıı ve bu-

metresi 97-99, miktarı 6000 l\!3. bir M3 mu· 
haınmen bedel 180 kuruı, muvakkat teminat 
ıoso lira. 

(G201) 16192 
O r m an Çiftliği Bira parkında (1 50) f akir socuk sünnet 
ettirilecektir. 

misyonumuzda pazarlıkla alınacaktır. Mu
\'akkat teminat (1275) liradır. Şartname 

p:trasız komisyonumuzdan alınır. Numune 
hergün görülebilir. İsteklilerin vesika ve 
teminatlariyle yazılı gUn ve saatte Ko -

B üyük s az h eyeti, c az, hokka b az, karagöz, k ukla v e m e htap 
eğlenceleri. 
B iletler - E czanelerd e ve A kba k it a p evin de satılmaktadır. 

misyonumuza gelmeleri. (6243) 16241 

n u yaparken, bü t ün erkek vücudu öyle titremişti ki, 
Evlin bu nun tazyik ını hala dizlerinde hissediyordu. 
Jozefin 'e doğru yürürken, bunu biraz da, daha tec -
rübeli hemşiresinden yardım is temek için yapıyordu. 

T am bu sırada, bir sanat tarihi dersini hatırladı. 
Profesör Danhavser, kendilerine bu büstü göstermiş 
ve hakkında h ayli iltifatlı ve nazik mütalealarda bu
lunmuştu. 

Hayat ne kadar garip idi. Mektepte, sanat tarihi 
dersini öğrenen o Evlin iJe sevdiği adamı görmek üze 

re Paris'e gelen bu Evlin'i her halde bir münasebet, 
bir yol, biribirine bağlıyordu. Fakat işte bu münase -
bet ile bu yol tasavvur edilemiyecek kadar hayali idi. 

Sanki bu J ozefin B oharne ile, bir gün, gayet maz -
bu t insanların evinde tanışmı ştı. Şimdi ise onunla 
şüpheli bir m ahalde buluşmuştu. Bu karşılaşmadan 
her ha lde, hem J ozefin hem Evlin'in mahcup olmala
rı liizımdı. 

Evlin kendindeki iki insanı, biribirinden o kadar 
iyi ayırıyordu ki, 1ianki kendi yanı başında durarak, 
kendi kendini tetkike imkan buluyordu. 

Demek ki nihayet, bunu da görecekti: kalkıp bura
lara, Paris'e kadar gelmişti; düşmek, bir orospu gibi 
kendini vermek i çin 1 

N e yapsın k i buna mani olmanın imkanı yoktu; ne
reye sürüklenirse sürüklensin, umurunda bile değil
di; istediği bir t ek şeydi : artık olacak olan, olsun .•. 

B u, nasıl olacaktı, hiç bir fikri yoktu. Fakat bu 
m eçh ulün tahakkuk etmesi için, her türlü zilleti ka
bule amade idi. 

Bir tarafının yandı ğını hissederek, geldiği ıçın, 

Frank'ın kendini art ık eskisi kadar takdir etmediği
ni düşündü. 

Artık her şeyin çifte manası vardı, her şey, pi ti: 
mor göz kapakları ile antrede karşısına dikilen otelci 
kadın, mobilyanın eskimiş yüzü, garsonun yeşil önlü
ğü , manalı bir nezaketle kapıyı kapayıp uzaklaşması; 
odanın tapisserisi b i le, kı rmızı gül sepetleri üzerinde 
uçup n mavi kutları ile, p isti, pasaklı idi. 

ve tavanda, kocaman bir ıu lekesi vardı. 

Bu Jozefin de bütün bu şeylere ve işlere iğrenç bir 
tebessümle bakıyordu ..• 

Frank, odanın öteki köşesinde duruyordu. Evlin'in 
çantasını alarak yatak odasına götiirdü. Arkasından 
yürürken, gördü ki, lacivert kostümünün altındaki 

pazıları gerilmişti. 

Bak şimdi. hep böyle oluyordu: ne zaman Frank'a 
baksa, artık onun elbiselerini değil, vücudunu görü -
yordu. Sanki her şey ete inkılap etmişti. Her şey, tat
lı ve ihtiraslı bir zehire daldırılmıştı 

Frank bir şeyler anlattı. Halinde bir tutukluk var· 
dı.Evlin'e biraz emniyet geldi. 

Odanın içini ağır bir gül kokusu kaplamıştı. Na 
işte, koyu kırmızı güller, yatağın yanı başında duru
yordu. 

Fakat birden, kendini daha rahat hissetmişti. Çün
kü bu güller ona Düsseldorf caddesindeki eve gönde
rilen mimozaları hatırlatmıştı. Bunlar da, öyle manalı 
idi, ehemiyetli idi. 

Belki, de, Frank, sevgisini böyle, bunlar vasıtasiyle 
izhar etmiye alışmıştı. Belki de, bu işi sözle yapamı
yordu. Lazım gelen sözleri bulamıyordu. Belki de, bu 
zahiri bir cüretin arkasında, gayet sıkılgan bir insan 
yaşıyordu. 

Sesini tatlılaştırarak: 
- Teşekkür ederim, dedi. 

Demek tek başına yatacaktı. Ne iyi, ona, yalnızca 
yatacağı bir oda hazırlamışlardı. 

Fakat yatağa bakamıyor<lu, çünkii ondan korku -
yordu. Frank da hiç o taraflara bakmıyordu. Sanki 
odada böyle bir şey yokmuş gibi. 

Evlin'in haber olarak ilk öğrendiği şey, aşağıdaki 
deftere, adının, Frank'ın karısı olarak kaydedildiği 
oldu. 

Demek ki, burası o kadar fena bir otel değildi. Fa· 
kat, niçin Frank, adını böyle yazmıştı? Evlin'de bu, 
küçük bir hakaret tesiri yaptı. Bir kamçı yemiş gibi 
oldu. N e şüpheli ve bulanık işlerdi bunlar •.. Hem son• 
ra, Frank'ı koca mevkiinde tasavvur etmek kadar gil· 
lün~ bir şey olamazdı. (S onu var) 
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"'· ···· · · ·······························~ 
İngil iz hava tebliği 

LonJr.ı, 3. n.n. - İnglllz hava nezareti
nin tcblığl : 

İn ılız bombardımnn tnyyıırelerı, avcı 
tav ır 1 rinlrı r<'taltııtınue olarak dUn sa
blh ıılç ktnn uçmak suretiyle Dunkerque 
açıkl'lrınr1!1 bir dllşmnn iaşe gemisine hU
c;.ım l'trntşlerdır. Altı tayyare dacı gemisi 
ve dbrt torpidobot tarnfındtlD himaye e
dılmektC' olan gemi iki isabet nlnuş ve du
~anlıır içinde kalmıştır. Avcı tayyarele
rımiz MessersC'hmitt • 109 tipinde iki tay-
yar • lrmıı terdir. 

İng i liz tayyareleri 

Almanya üzerinde 

Amerikan 
Başkonsolosluğunda 

bulunan 
vesikalar 

zeıtreb, s a.a. - O.N n.: Hırvat ı:azetelerl, 
ZaQ'reb'tekl Amerikan baıkonsolosluğu kapa
tıldı~ı zaman ele ı:cten yeni \CSlknları ne8re
dl)orınr. nu veslknlnr )nlnız llclıırnt'lakl A· 
merlknn eltisinin Yugoslnv sl>nsctlnl mlh,·er 
ale> hine se\ kctmek ıchı yaptıf:ı leslrlerl ve 
zaııreb'tekl Amerikan baskonsolosunun en
nl)ane tanll>ctlnl df.'fıll n>nı zamanda Ame
rikan bn kon•olosunun )'tlıtostnv komünist 
partlsl>le mOna~ebelte oldulıunu d:ı ı.:oster

m•'klC'dlr. 

ULUS 

Leningrad 
Alman kıtaları 

tarafından 

süratle 
kuşatılıyor 

Odesa muhasarası 

da inkiJaf ediyor 
Stokholm, 3 11.a. - Alman kıtal:ırı Lenin-

ı:rat'ı ıuratıe cevırmeı::c devam etmektedir. 
Alman pl~tarıarı Lcnlnıırnt'ın cenubu &:ıl'1<1· 

f Denizlerde 
- ve-

havalarda 
HARP 

[Başı 1 incı say/adı] 

jı okunmuştur. Kıral, bu mesaj ı nda 
ezcümle şöyle demektedir: 
"Geçirdiğimiz iki çetin yıl, adalet 

ve hüriyetin bütün dünyada yeniden 
tesis edilmesini görmek azmimizi 
sarsmamıştır." 

Aynı ziyafette Hava Nazırı M. 
Sinclair, bir nutuk söylemiş ve de -
miştir ki: 

"Bir sene evel dünyanın azmini kı
ran alınanların mağllıp edilmezliği 
hurafesi, şimdi nihayet ortadan kalk-

sinden 2:; kilometre mesafede bulunan Kras- mıştır. 

Sovyetler 
Romanya'da bir 
mi iyon tondan fazla 

petrol 
yaktılar 

Romanya hastaneleri 
yarahlarla dolu ! 

1 Başı 1 inci sayfada] 

Sovyet tebliğinin bu son günlerdekinden 
biraz farklı oluşu kaydedilmeğe değer. 

"Anlaşıldığına göre, ya Sovyet yUksck 

-S-

Alman tayyareleri 
şark cephesinde 

akınlar yaplllar 

Sovyet kıtaları tanklar 
ve harp ve iaşe gemileri 

bombardıman edıldi 
Berlln, 3 a.a. Askeri kaynaktan D. 

N. B. ye blldırld!ğinf' göre, alman hava 
kuvetıeri Sovy<'tlrr birliğine ait dort blıı 
tonluk bir ticaret gemisınl hasara uğ'rat• 
mış ve Ösel nd8f:ının cenubunda faaliyet• 
te bulunan diğer bir tıraret gemisini de 
batırmıştır. FınlAndıyıı körfezinde de iki 
bin tonluk bır sovyct ticaret gemisi a~ 
hasara uğratılmıştır. Londrd S an. - Ha\ n ne7.arctlnln tcbllltl: 

bo Salın car1nmbnya baf:lıyan .ı.:ecc, ını:lllz 
mbard m:ın t •>>nrcıcrınln esns hedctkrlnl 

Frankfurt 'e ll<'rlln te$kll eylem istir. 

Amerikan elcisi I.an<• tarııfındnn !1 nisanda 
\'ııslngton'n ııönılcrllcn bir tell!'rana doktor 
J\fııcek'ln mihverin düsnınnı olan kahlnPye 
girmesin<' knrıı mlnncttnrlık izhar edllmC'sl 
ıstt'nllmC'ktcdlr. 

naJa Selo'rn kndnr ı:ı•lmlşlPrdlr. ı.uı:n'dnn lll'r· Bombardıman tayyarelerimiz, dün 
llyen almnn kuvetlerı de ı.enlnıırnL'ın ccnu- kumandası tnnrnıza geçmekte veya son 11 

g ece Berlin'e gitmişler ve ağır dar -

İlnıC'n gölU ıruntakMında alman bom • 
bnı dınıan tayynrelerl bir zırhlı sovyet tre
nini ve m<'vzı almış bir ryayı muvat• 
fakiyetıe bombalnmııılnr FrnnkturL'ta dcmlryollarınıı ve endüstri 

hedeflerine atır bir hUeum yapılmıştır. 
bundan tnkrlbt•n r.o kilometre mes.ıtede bu· haftanın lrnveUI mukavemeti yer yer mu-

bcler indirmislerdir. Almanlar, her Gene D.N B. ajansının öğrendiğine gö
r<', alman _hava kuvetıerine mensup teşek• 
killlcr nnıeper ne Kırım arasındaki mııı
tııkada sovyet takviye kollanna ve aske
ri tr.cC'mmUlcrlne hücum etmlolerdlr. Kre
mençuk ile Dnlepcr Petrovsk arasındaki 
mıntakada bolşcvlk takviye kıtalarına 
her çapta bombalarla muvatfakiyetıı ta • 
arnızlar yapılmıştır. 

Daha kUcuk bir hnva tesekkUlünun hücu
muna uf;rı)an Oerlln'dc, endüstri binalarına 
isabetler kaydedllmıs ve btıYilk yanıı:ınlar 
cıknnlmııtır. 

Garbi AlmanYa'd:ı tıaıka ıehlrlere ve bu 
arada Mannhelm'a \'e a)nı zamanda OStıınde 
ve Dunkerque llmnnıarına dn hücumlar )'a• 
Pılmıstır. 

Bu harektıta lstlrO.k eden tayyarelerimiz· 
elen 9 u dönmıınılstır. 

Mihver iaşe gemi 

kafilelerine taarruz 
Londra, s n.n. - Amlrallık dairesinin teh· 

lif:!: 
Akdenlz'de bir dcnlznltımız bir düsman ka

flleıını takip ederek hUeum etml5tlr. Kame 
Blnıınzlye doğru Libya ıahlllnt yakından ta
kip ederek gitmekte idi. lkl büyük ıı:eml batı-
lmııtır. 

Slcll)·a'nın ıımnll gnrblslnde dilsman laae 
ıı ır !eri de tanrruım uıtramıstır. Bir ıı:emlnln 

batmıı olmnsı muhtemt>ldlr. Blnıı:azı Jlmanı
nın mcthallnde de ııemtıer denlzallılanmızın 

t rruzunn u{:rnmıstır. 

Süveyş kanalı üzerinde 
Kahire, S a a. - !\!ısır dnhlllye nezaretinin 

tebliği: 

Dan ııece Süveya knnnlı mıntnknsına bir 
havn hücumu yaı;ıılmıs 'e bu hUı-umda atılan 
l>tmıbnlardnn ,ır kisi ölmüs, bt'$ kisi yarıılan
mıs•ır. Bazı hnRnr olmuetur. 

Libya' da askeri vaziyet 
Kahire, S a.a. - lnglllz OrUıanrk umumi 

1cararııO.hının tebliği: 

Tobruk'ta, dUımnn topcusu liman mınt11.l<a
•ını bombıırdıman ctmlstlr. J!lcblr hıısar ol· 
mamıştır. Savnı devrbe ko1larımız. düsmanı 
haca ve düşmana ka>'lPlar verdlrme{:e de
,,am etmlıtlr. 

Hudut mıntnkasında, bir toz rırtınuı, tnn
!lyetı nzaıtmıstır. 

1 ngiliz Ortaşa rk 

hava resmi tebliği 
Kahire, 3 a a. - lnıılllz hava kuvctlcn 

Ortaıark umumi karnrııahının tebliği: 

24 temmuz 1010 tnrlhll dll!'er bir telı:-rattn, 

Amerika elcisi, eski yuııosl:ıv nazırlarından 

doktor KorOfiec'ln SoVY<'ller Blrlll!'I ile l5blrll
ı.I )apmnl!'ı reddettiğinden tecsslltle b:ıhsl.'dll· 
mekte ,.e Romıınya ve l\l wnrl~ıan·ıa dostane 
munnsebetler idame clml'k hu•uııunıla Yuı:o.~
lnV>a tarafından sartedllen gayretlerin Al· 
mamn'nın lslcdl41 tarzda terP-lll ettlf:I bildi
rilmektedir. 

Z.aQ'reb'tekl Amerikan b::ıskonsolO!IUnun 

propııı:ıındıı tn°allyet1, baıkonsoıoslukta bulu
nan kUlllyetll ııropaı:nndıı risaleleri 'e be~an
n:ımC'lerln mcvcudlyelble müsbcttlr. Be)nn
nnmelerln Uırvntcad:ın baıkn Almnnı-a da YR· 
zılmıs olmnsı bunlnrın ı\lmanya'da te\7.l ı•<lll· 

mef:e mahsus olduklarını gostcrm .. kte<llr. A· 
merlka baıkonsolosluttun<la ele ı:eclrllC'n bc
yannnmrlt!r arasında komünist be)·annam<'le
rtyle Stalln'J• komünist partisi hnkkındıı rlsn· 
lrler de bulunmuıtur. 

llundnn bnıka 7.aA'reb'tC'kl Amerikan b:ıı

konsolosluf:u ııe, komUnLqt ııJnnı Soprek ara
sında sıkı bir temas bulunduı"tu hnkkındıı ve
sikaya müstenit deliller vardır. Jlnzlrand:ı, 

baıkonsolo.~ıur:un kapatı:.,,a,ınd:ın nz eve!, 
bııakoıısolosun ııcml mUcl'hhlzl :Mıı tko\ lc'ln 
elinde bulunan gC'mllerl lnı::lllzlere tt•sllm et
mek tein tesebbüskrdc tıuıundur:u musadC"rc 
edilen '-'C~lknlnrdıın nnlnsılmıslır. B:ı•konsolos, 
Amerika harlclJ'e nenreU vıısıtasl)le l\lat
kovlc:'ln Amerlka'da bulunan o~lun:ı bu işin 

tahakkuku lcln tallmnl ııondcrdlf:l de nnln
aıımıatır. 

lktımetgO.h mnhallelerlne bombalar atıl

mış ise de sivi ller arasında pek az miktar
da ölU ve yaralı olmuştur. 

llavıı. dııfl topları 8 lnglliz bombardı
man tayyaresi dUşUrmllştlir. 

Fin resmi tebliği 
Helsinkl; 3. a.a. - Resmt tebliğ : 

Fin hava kuvrtıerl dıin Karell berzahın· 

da bir düıman tayyare meydıı.nına hücum 
etmişler ve bir dUııman tayyaresi tahrip 
eyleml11lerdir. Diğer bir Sovyet tayyaresi 
de hasara uğratılmıştır. Müşahede edilen 
ısiddetll tn!ilAklardan anlqıldığ'ına göre, 
bir m!ihimmat deposuna da isabet vaki 
olmuıJtur. Mıırmansk d emiryoluna karşı 

yapılan bir h licum esnasında !iç lokomo
tif tahrip edilmiştir. Tayyarelerimiz Sov
yet yllrliyllş kollarını bombalamışlardır. 

Zayiatımız yoktur. 

Sovyet resmi tebliği 

Junan bir noktnyn \'nrmışlnrdır. Comcl'den kabı! h ıcumlar şeklini almaktadır. Maa-
Mo~ko\ n')n ı:lllcn )olda yaptıklnrı bir muka- halde başvekilin sözlerini biliyorlar. mn(ih, ı.ondra'nın sC'IAhl:ı;elll mahfıllerl bu 
lıll hUcum nNlceslnde almıınlnr cephenin mer- Başvekı") bu ancak bir başlangıç-

• • mukabil hucum haberlerini doğrudan doğ-kez bölııeslndc bulunan Orl:ınk n k ular llerıı- d • t' Al a fotog aflar "n 
tır emış ı. ın n r ' 1 • ruva tcvit edC'n maıcımat almanu•tır. ) C'bllınlslerı:tlr. b b 1 d ·· .. - .. h " " .. 

OA°rl'nlldllllne gorc mnreıs:ıl Budlenn)'nln giliz ağır om a arının uştugu er "Muhtemel olarak yakında iki taraftan 
kumnndıısı nltındıı ııuıun:ın ku,elll'rln l>nle- yerde geniş tahrib~t olduğunu gös • biri, ya bir arıızı kazancı bildirecek yahut 
ıwr'ln ı:.1rp s.ıhlllnde tutunmak lem )aptıklnn ter~ektedir. Bu bombalar, a]ma? m.il- da \'azi,>etin bir hUldsasını yapacaktır. 
tcsl'bbUstrr ııklm knlmı~ıır. letı yıpranıncrya kadar, hayal _ınkı • 0 zaman ya Lenlngrad'a karııı Almnn teh-

Odl'sn'nın Homt'n ' almnn kılalnn tarn· k d h b k 
tındnn muhns:ırası lnk şnt etmekhdlr. Şehir sarına ug.rayıncıy~ ~. a. ar: . ar. ın a- didi vC'ya Prlpe~ bataklığının şimal hudu
nımnn topı:ııl ırının d!'\Omlı ateşine tutuımnk- zanç temın etmedıgını ıkıncı defa 1 dunda Almnnların Snıolensk cephesini tu
tıı<lır: Odı•sa'nın <:l\;ırındn su ile calısnn bir görünciye k~dar, her gece gittikçe tan von Boch ordusunun iki cenahına karşı 
tıılırlkn Alman - llotnl'n kıtnları t:ırntından daha fazla mıktarda atılmakta devam marr, ıl Tlnıoçcnko'nıın teşkil ettiği Sov-

edecektir. ;>et tehdidi hakkında bir fikir edinmek ka-Fınl.ıııdl>n'd:ı tinler Kare!! lıl' ı.ıhııııt:ın llC'r· İ 1 d 1 b"k 
ngiliz plfim lU ur ve )U, tat ı b"ıl olacaktır. Alman sn"' cenahı llzerlnde iı'mhlerse de. sov>el kıtıılnrı bcı-.ı:"hın ı:arp b 

ııt.ıı: .. ~lndc clıın mukıı\ı•mcttc dl'rnm C'ıli>or- sahasında büyük adımlarla ilerle • Husların Hogaçef. Bobruisk yolu boyunca 
lıır. J\fnmnrıh rın kıtnlıırı tl'\ lrme hareketle- mekteclir. bir tazyik yapması muhtemeldir. Zaten 
rb·le ruR mukaH•mcllne tcdrırt•n nlhn>et \'er· 
ml'ktNllr. 

İngiliz hava kuvetleri, almanlara Almanların da Bobruisk'de muharebeler 
ve İtalyanlara, onların İngiltere'ye olduğıınu bildirmeleri kayda değer ... 

Sovyetlerden iğtinam olunan kaydettirdigi ka~ıplardan. çok büyük Sovyet hava ku vetleri 
malzeme kayıplar kaydettırmektedır. Temmuz Romanya'da bir milyon tondan 

A'kcrl ka>naklard n o~- ayı zarfında, şimal denizinde, Adri-j f z1 t 1 kt l llcrlln, 3 n . 
"k' Akd • 'd 468000 a a pe r o ya 1 ar ren ldl{:ıne ı:u.c, Luı:ıı nın ılmııl ndC'kl bolı:e· yatı te, enız e ceman · • • Moskova; 3. a.a. Pravda gazetesi dUn-

de >ııpılan muhıır lıdcrue, bir atman rırk.ı.sı, tonilato hacminde 92 mihver gcmısı 
kll nüshasında diyor ki : ı 50,)et tankı. ıoıı top \e nıUhım miktarda tahrip ettik veya hasara ugrattık. 

harp m:ıızcm~sı l{:t n m etmııtır. ''Rohıcn petrol kuyularına \'e tasfiyeha-
2 e)lülıle, alman ha\11 ku\ tkrl, bütün ısark Bundan başka. tonilfito miktarı ma - nelerine karşı yapılan Sovyet hava akın

cerhesi uıerınde lılr kere ı:t ıh . so\)ct muna- JUm olmıyan 52 gemi de tahrip edil- !arı neticesinde bir milyon tondan ziyatle 
kale hnllnrını ılddctlı hül'umı. r >ııı•mı,tır. miş vcva hasara u~ratılmıştır. 

J petrol yakılmıştır. Kıt>mcncuı: • ı.ııbnl, Konotop • ı.ı:ov ''c Atlantik muharebesinde, sahil mu-
1 d ı ı ıı ok nokt d "Homanya'daki hastaneler yaralılarla l<ursk • OrC' em r>o ırın' ııt n '1 

• h f servisimiz İngiliz seyrisefai-
lsabctler kıı)dedllml& ,.ıı mUtcuddıt tren )Ol· ı a aza ' doludur. Yalnız Bükrcş'de 70.000 yaralı 
lınn eıknrlımı•tır. nine karsı alman hiicumunu, alman d 

1 ~ te avı altına a ınmı11tır.,, 
Dnlt•ııcr'ln enrkında, bol~l'\lk k•lllnrın.ı, hn- seyrisefaiııine karşı İngiliz hücumu-

\'n datı b.ıt:ınnınrınıı, ıı kcr 'c tnnk tahanut- na tahvil etmektedir ve hu meydan Leningrat'ta rus mukabil 
terine <le llddetıı hücumlar >npılmı5tır. muharebesinde kazanılacak zafer. hücumları 

l\losko\'a, 3 na - Lenlnıırat me)dan muT ahrip edilen sovyct tankları harbin zaferle bitmesine doğru bir harcbe ı, butün 5 ddct•>le devam etmektedir. 
llcrlln, 3 a.a. - sırk cephcs ntn merkezin- merhale teşkil eyliyecektir. So\)el mukabil tnarruzlarını, blnat mareıaı 

de bü) ük bır ııldctctk de\ ım • tml'kte ol.ın' Ati antik muharebesi, muhtemeldir \'oro~ııor idare C'dl>or. Alınan haberlere göre, 
muh rı•bdı•r ıılmnn kıt ılnrın.t )eni mu\nrra-ı k" d h b' "dd d"kk t t" almnnınr, rnrrnı& olduklnrı mc\zllerden 3 mil 
kl)cllcr temin cımMlr. ı. .8 3 1

.r mu. e~ 1 
.. a ve g~yre ı- ı:erı)c atılmıştır. Krasnn)a ZHzda >n gorc 

D.N.n . nln h~bcr nld "ın:ı ı:ort', bir kolordu mızı teksıf ettırmıye luzum gostere-
" " ı:ece ılddctll bir toııcu hazırııı:ıınıtan sonra 

rcpht'oı;lnı'c, pi> lle \c zırttlı kU\'l'tlcrın sıkı I tektir. Bu suretle alman hücumları- t- ştı)an ruı nucumu, durmadan dC'rnm e)le
lıbırıı~ı sn>c ııde o..ı so,>ct ı 111kı daha tııh- nı semeresiz bırakabilecegiz. Bu mu- mektedlr. 
rlp C'dllmlıt r. Bu aurııtle ml'zkur alm ın kolor- harebenin bizim için çok fena gitm e - So\)ct ha\n ku\ l'tlerı de bUlUn cephe bo· 
dosunun <'<'l>hcs nd 30 aıtustostan hır eylule . ~. • .. · · · )Unca, bllhau Smolen&k ile Dnıeper mansa-
k d tahrl l edilen So••)el tunktarının sa> ısı dıgıne şunları dehi gosterebılırız: 

11 ar ı • . . bı arasında hUcumlıırda bulunmaktadır. 
11s e tıkmııtır. l - Temmuz zarfında batan ıngı-

So\>ı•tıcr olu 'e ynratı olarak ur:radıklan !iz gemilerinin adedi, bir seneyi ge • 
cok aıtır zn>lattnn bneka )Cnldcn 500 esir ı:e çen bir müddet içindeki herhangi bir 
pf'k cok hnrıı mıılzcmı•sl ka>betmulcrdlr. Her f d I · d d' d 
captnn 107 son et toııu cllmıze ı:etmlst!r. ay_ zar. ın ~ latan ~emı .. a -~ ın en a 

şa' ı bır mıktara duşmuştur. 
Ode•a'da çevrilmi§ olan Sovyet 

krtalarınrn suyu kesildi 
Berlln; 3. a.a. - OdC'SR için cerC'ynn e· 

den muharebeler esnasında Romen teşek
külleri, 11imdiye kadar Sovyct piyade ku
vetlcri tarafından mUdtıfan edilmekte olan 

2 - Son altı ay zarfında ithal edi
l en emtianın vasati miktarı 850.000 
tonu geçmiştir. 

Sovyet tekzibi 
Londra, S a a. - Ro)ter in l\loskova'dakl 

hususi mııhnblrl, almnn ku\ctlt>rlnln Lenin· 
ı:rat'a 25 klloml'tre meııııfe) e ı:eımı, oldu kla
n hakkından alm ın lddıasının asılsu; oldu· 
Q'unu bildirmektedir. 

Sovyetler Birliğine gönderilecek 
malzeme 

Vaeln.ı:ton, 3 a a. Ruz\ elt, SovyeUcr Blr-
llf:lne malıeme ae\klyatı mcııelelerı ile meı
gul olmak ü.zere Mosko,•a'ya &ldeC'ek \e ora
da Lord Bea\ crbrook un rbasellndekl ln.ı:ııız 

Tamamen yUklU olan 4 eovyet nakliye 
trenine tam lsnbetler elde edilmiş ve bU. 
ttın trenler imha olunmu,,tur. Bundan bB.f
ka dort eovyet bataryll8ı austurutmuo ve 
çok mıktarda kamyon tahrip edilmiştir. 

.. A_lman !tukaları, Dnieper 
uzerındekı nakliye va•ıtcılanna 

hücum ettiler 
Berlln; 3. a.a. - Alman stukalan, diba 

Dnleper üzerindeki nehir nakliye vuıta
larım bombalamııılar ve bir motörle •1*ı 
duba batırmışlardır. Bomba faabeti aıaıa 
diğer d!Srt monitör yanma.ta bqtam11tır. 
Maııevre kabiliyetini kaybeden Pmileıt 
nehrin cereyanına kapıldıklarından btiia • 
tara da zayi olmuıı nazariyle bakmak ge. 
rektir. 

Alman tayyarelerinin Murmanalc 
bölgesindeki faaliyeti 

Berlln; 3. a.a. - D. N. B. ajansının öt
rendiğine göre, Alman savq tayyareıert 
Murmansk'ın cenubundaki bölgede faali

yette bulunmu§lar ve tayyare meydanla • 
rlyle diğer askeri tesisata karıı yaptıkları 
mükerrer hücumlardan mükemmel :ı:ıeuce
ler almı§lerdır. 

Alakurttı'nln ııarkında Sovyet kuvetıe
rlne karşı bomba hücumu yapılmıı ve al
çaktan uçmak suretiyle bu kıtalara tay. 

yerlerdeki diğer sll!hlarla ateş açılmıştır. 
Yapılan mUşahedelerden tahrıbat vuku • 
bulduğu anlaşılmaktadır. 

Çevrilmiı olan Sovyet lııtaları.,_ 
tayyarelerle hücum ed uıi 

Berlin; 3. a.a. D. N. B. ajansının öt-

lnglltz atır bombardımnn tayyarcl('rl, 
2 e>Jül ııec('SI Trııblusıı:arb'e hUcum etmıııer
dlr. Elektrik snntrnlı Uzcrlne bombalar atıl· 

mıı ve bir mlktıır yanııın cıkarılmıstır. Bunun 
netıcesln<le 11 dd uı bir ıntııAk oımus \'e ha
vaya ıl>nh duman sütunları cıkmııtır. lkl ha
va datl topuna isabetler kıı)dedllmls ve bun
lar ıusturulm~tur. 

Baakn bombardıman tayyareleri, Blngnzl'ye 
hucum cLmls er ve llmnndakl \'apurlan b<>m
balamıılnrdır. Blrcok bOmbıı, gemiler civarı· 
r ı düımüı ve gemilerden birinden bir styah 
duman ı tunanun YlıkseldlA'I ııdrUlmU5LUr. 

Moskova; 3. a.a. - Gece yansı neşredi

len Sovyet tebliği : 
bu müstahkem şehrin başlıca su tevzi mer-

B üyük Britanya. alınanların gece 
hücumlarına yeniden intizar edebi • 
lir. Fakat alınanlar bunu pahalı ödi • 
yeceklerdir. 

.rendlğlne göre, Alman tayyare teıekkUI. 
leri dUn blrlblri ardından gelen dalgalar 

halinde, İlmen gölünün ııımallgarbl.ııinde 
ihata edllmlı olan Sovyet kn,Jarına hU • 
cum ctmiıılerdir. Sovyet aakerleri arasın
da ölU ve yaralılar vardır. KillUyetıi harp 
malzemesi tahrip edllmiıttr. Uç tayyare 
dafl bataryaaı muharebe harici kılınmııtır. 
28 nakliye treni vahim ha.ııara ug-radıkı .. 
rından demlryolları üzerinde h&.reketata 

he)-etl ile birlikte calııacak olan bes klallık kalmıolardır. 

Bart'e ehnnnda bir motörlü nııklbe kolu, 
r tra!)'oz ntcslne tutulmuştur. 

Ct'nubl Arrlk'l hnvn kuvctlcrlne memuıı tny
J'areter ~e dtnlz tnyyarclerl Gnzalla'nın ecnu
bund ki tanarc meydanını bombardıman et· 
mıe ve kllomctrclıırce uzaktan ı,:özüken ynn· 
s •rlnr ı:ıkarılmıstır. 

Deniz t yyarelerlmlz, Slcllya'da Gcrblnl ve 
Cos.mo l n re m<ydıınlıırına hücum ederek 
:ve de durnn tnyyarclerın arasına bombıılıır 

atm elard r. il rcok ınrııtıklnr cıkmı~tır. 
Bu harcklHtıın bir tıı.narcmlz dônmcmı~

tır. 

lnı:ll z h L\a kuvetlerl tarafından 13 ni'ıus
t ta bombarcıunan edilen Llc.ı.ta mühimmat 
h.b kal ınnın alınan totoQ'ranarı, binalara 
bir mlk•ar isabet kn)ddtlrllmlş ve külliyetli 
huar yaınlmış olduQ'unu ıı:ostcrmlstlr. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 3 a.ıı. - Alman orduları başku

mandanlığının tebliği : 
BUtUn ııark cephesi boyunca tam mu

vatfakiyetıe inki° nf eden ha.rekl'ıt cercyen 
e tmektC'dir. 

Romen hnvn kuvctıeri cenup bölgesin· 
de elde edilen bUyllk 'lluvaffakiyetlerde 
m lhlm bir rol oynamıştır. Homen tayya
releri Ağusto un sonuna kadar 438 sov -
)'et tayynreaı d ı Urmllııter ve kara kuvet
ıertnin harekl'ıtına takdire değer mUzahe
retlerdc bulunmuşlardır. 

Alman sa\•aıı tayyareleri dUn gece tn
glltcre'nln şark sahilinde bulunan liman 
tcc:isatına ve merkezi İngiltere'deki tay
yare meydanlarına hUcum etmişlerdir. 

Dün Manş, Hollanda ve Norveç sahil • 
lerı Uzerlndc düşmanın 7 avcısını, hava 
dafi topçt'larımız d? 4 tayyaresini dUşUr
müşlerdır. Bır lngılız tııyy.ı.resl de donan-

ıtırln ız tarafından tahrip edll-ma topçu • 
mıştir. ' ta 
Ş. r Af "ka'dn italyan ve Stuka Y· 
ıma 1 rı b k' hUcum ede

Yaı elerl l eylülde To ru a 
rck ağır çapta bombalarla ingill~ t opçu 
mevzilerine ve asker tecemmUlerıne tam 
isabetler elde ctmi11lerdlr. 

n ışmnn tayyareleri dUn gece A;lmanya-
bın ş maline, merkezine ve R~n ıl~r Mo
IPI mıntnkalnrınn hlıcum etmışlerdı • 

Bir in iliz bombardıman tayyare t.eşek
ıtuıu atman merkezine hücum teşebbusUn
de bulunmuş ise de, bu taarruz alman. da
tı toplannın ılddeUI ate§! yüzünden ın • 
lı:.lıa.t edememııtır • .Alle&k bir kaç dUıman 
~Yyaresı ıehrin merk ezine kadar sele • 
bihnletir . 

2 eylUlde, bUtUn cephe boyunca, kıtalll
rımız dilşmanla muannldane muharebe et
mişlerdir. Şiddetli muharebelreden sonra 
kıtnlarımı:r. Tallinn'i tahliye etmişlerdir. 

Şimdi elde edilen mütemmim .malO~ata 
nazaran, 30 ağustosta t ahrip edılen dUş -
man tayyarelerinin adedi evelce blldirll -
diği gibi 31 olmayıp 75 dir . Ayni gUne Ait 
zayiatımız ise 22 tayyareden ibarettir. ... . 

Moskova, 3 a.a. - Bu sabah neşredilen 
sovyet tebliği : 

ı.ı uharebeler dlin bUtUn cephe boyunca 
devanı etmiştir. 

Hava kuvetlerimlz, düşmanın makineli 
birliklerine, topçu ve piyadesine, tayyare 
meydanlannda bulunan tayyarelerine hU
cum etmiştir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 3 n.a. - ltalyan ordulan umumi 

kıırnrgl\hının resmi teblltl: 
Hava kuvetlC'rlmlzln Brltanya üs ve mev

zilerine karşı tanllretlerlr\l!e yeni muvaffa
kı) eller knzandıliı kaydedilmek! edlr. 

Tobruk'a karşı yapılan ve dünkü teblli!;
dc bildlrılen geniş mikyasta harektıt esna
sında hava darı bntaryalan, sahra topcu 
mevzileri ve cadırlar bombalanmıstır. Blr
<:ok yangın \'e lnflH'lklar milsahede edilml5-
tlr. 

Cerabup mınts.kasında tayyarelerimiz kı
talar nakleden düşman otomobil kollannı 
dağıtmış \'e mltralyoz ateşine tutmuştur. 

Gecen ateee Malta adasına bombalar a 
tılmıstır. 

Tobruk'ta toı><:umuz mevzilerine yaklaş -

kezin! işgal etmiıılerdlr. 
Yiyecek noksanı yüzünden ı;;imdldcn gUç. 

lUklerlc kar11ıtaı.ımış bulunan Odeııa'dakl 
mahsur Sovyet kuvetleri, içecek suyun da 
kesilmesi Uzerlnc dnha bUyUk mUşkUldta 

maruz kalmış olacaklardır. 

Smolensk katedralı yeniden 
kilise haline ifrağ edildi 

Bertin: 3. a.a. - Uolııcviklcr tarafından 

bir dinsizlilt mllzesl haline konııtnıu17 olan 
Smolensk katedralı, Alman askeri makam
larınca yeniden kilise haline lfrag edil • 
mlştır. 

Alman maynlarrna çarpan 
Sovyet gemileri 

Berlln; 3. a.a. - Askeri bir menbadan 
öğrenildiğine göre, Alman mayolarına çar

parak batan Sovyet gemileri arasında 
Straşnıı adında bir de torplto muhribi bu· 
lunmaktadır. Strıl§na ıs ağustosta Ocsel 
açıklarında batmıııtır. Bir Sovyet mayn 
döken gemisi de 27 ağustosta Jumlnda 
açıklarında bir maynıı çarparak batmıştır. 

Baltık'ta bir deniz harbi 
Berlin, 3 n.a. - D.N.B.'nln öğrendiğine 

göre bir alınan ma:ı; ın tarama gl!misi 2 ey
IUlde Baltık dC'nızinln şarkında dört sovyet 
hlicunıbotunn tesadüf etmlst r. Sahile mev
zi almış olan bir ağır topçu batarYasının 
yardımlyle, düsman botlan taaITUzn geı:mc
ğe tesebbüs etmiştir. Dllsman ateşinin şid
detine rağmen alman rnnyın gemisi dils • 
man botlarlyle <:nrpışmış ve bir tanesini ba
tırmıstır. Diğer üı;ll ise ağır hasara uğramı$ 
ve mllcadcleyi bırakarak geri dönmüstür. 

mağa t esebbils eden kesit t anklnn ve zırh- Letonya'da •ivil idare 
lı otomobil gruplannı ateş altına almıştır. Rlgn, 3 a.a. _ Snrkta alman kıtalannın 
DUşman tayyareleri Blngazl Ozerine bom işgal ettiği, diğer mıntnkalarda olduğu gl

balar atnııs ve Slrenaylk'te bir <:lftliğl m u- bl, Letonya'da da sMI idare yeniden tesis 
vaffakı)·et elde edemekslzln mitralyöz ate- edilml&llr. 
şlne tutmuştur. Catanya ve Ragusa clva . 
nnda bazı mıntakalara akınlar olmuştur. Fin kıtaları ilerliyorlar 
Hasar ehemlyetslzdir. Helslnkl, 3 a.a. - Fin kıtalan, l'htun')'l 

Şarki Afrlka'da kıtalanmız dllşmanın zaptetmlşler ve 'bu kasabayı ge<;er<'k halen, 
faaliyetini akamete u~ratmıya ve düşmana Kemi sehrlnl tehdit eylemekte bulunmuş • 
ciddi zayiat \erdlrnwğe devam etmektedir. lnrdır. Kemi, Lenlngrat-Murmansk demlr-

Celga Ussünden hareket eden bir taburu- yolu üzerinde beyaz denize sahil mllhlm bir 
muz parlak bir muvaffakıyetle düşman hat- limandır. 
larının ep lyce içine girmtıtır. Muharebede Fin hava kuvetlerinin faaliyeti 
büyük bir dllsman tesekkillü datıtılmıştır. ı Helslnkl, 3 a.L - Resmen bildlrlldltıne 
Düşman muharebe aahuında blrtok lllll bı- sÖre tarld Kar ell'de cereyan eden hava 
rakmıltır· muharebelerinde, Fiil avcıları Uc dlltman 

İngiliz hava kuvetleri, mükemmel 
bir surette döğüşen rus müttefikimi
ze müzaharet için gece gündüz dur • 
maksızın taarruzi harekatta bulunu
yorlar. İngiliz hava kuvetleri ruslara 
yardım için hiç bir fedakarlıktan çe -
kinmiyecektir. Rusların anudane 
mücadelesi karşısındaki hayranlığı -
mız hudutsuzdur. 

M aamafih, zafer için kendim ize gü
venebiliriz." 

av tnyynreslnl dUı:ürmiış, Fin hava dafl 
top<;uları da Kar<'li berzahı ve Tunus üze
rinde 8 sov) et a\'rısı tahr p etmlst r. Fın 

kıtalarıda düşmanın iki tayyaresini iğti

nıı.m etmiştir. 

Helsinki'de tevkif edilen 
komüni•tler 

Helsınkl, 3 a.a. - Flnland ya parlAmen
tosundakl altı komünist mebustan başkaca 
Helslnkl defterdan Relo da tevkif edilmls
Ur. Relo'nun hlyanetl vııtaniyede bulunma
sından §llphc t'dllmcklcdir. 

Relo, bilhassa lsvc<;'in komünist gazete
lerine verdll:I mlilllkatlarla tanınmıştır ve 
sovyct rnd) osu da dalma bu mOll'tkatları 
zlkrC'tmlstlr. 

l•veçliler, Finlôndiya ordu•unda 
hizmet edebilecekler 

Amerikan he)'ctlne M. Harrıman ın rbaıet ede
cetlnl b ldlrmıatır. 

Amerikan he) etinin dlA'er Aztuı, icar \'e 
tnre ıılerl icra bürosundan ı:eneral Burns, or
du \'e hn\n kuvetlerlnden &eneral Brett, sa
bık deniz harekat dairesi ıerı amiral Standley 
Vl' lstlhsn!At ~en ı~ı 
Blatt tır. 

direktör muavini M. 

He)Cte, 9 teknısben de refakat edecektir. 
• jc • 

Londra, S a a. - MoskO\ll'da sovyet hükü
metı ile So,->eller BlrllA'lne maddi )'ardım 
meselelerini ıı:örUıecek olan lnıı:lllz heyetine 
Lord Benverbrook'un rbıııct edeccaı resmen 
teytt olunmuıtur. 

. 
Ankara lzmir 
bisiklet yar111 

[Bısı 1 incı sıy/ada) 

m erha lesine başladılar. Bisikletçiler, 
fazla yorgunluk eseri gösterm eden 
büyük bir hızla başlad tk ları yarışın 
bu üçüncü kısmını da muvaffakiye t • 
le bitirdiler. 

Eskişehir'i arkamızda bıraktıktan 
biraz sonra müsabıklar derhal grup
lara ayrıldılar. Bu arada rakiplerin 
kolladıkları yegane koşucu sarı renk
te şeref mayosunu taşıyan eskişehirli 

Stokholm; 3. a.n. _ İsveç hUk!lmeti, is- Osman Pak oluyordu. Kendisine 
veçlilerin ecnebi ordusunda hizmet alma- müddet itibariyle yakın bulunan bi • 
tarını menetmiştir. Yalnız FinlAndlya or- sikletçiler Osman Pak'ı geride bırak
dusunda hizmet almak istıyenler bu mem- mak ve dolayısiyle şeref mayosunu 

kendisinden almak için biiyük bir 
enerji sarfediyorlardı. B u hal, İnö • 
nü'ye yaklaşıld ı ğı .zaman en son h a d
dini buldu. İstanbul'da çıkan ''Kırmı-

nulyetten istisna edilmiştir. 

Macarlara göre vaziyet 

Budapcşte; 3. a.a. - Şark cephesinden z ı B eyaz" spor mecmuası İ nönü'dcn 
Macar ajansına verilen hııberlere gllre, birinci geçecek için bir hediye koy • 
mUtteftk kuvetleri Dnleper boyunca bir- duğundan, şeref mayosu rekabetine 
çok yerlerde dllsmanı tardetmlşler ve bir- bu da inzimam etmiş bulunuyordu. 
çok milhim sevltlilc<'yş noktaları znptet • Takip edenlere büyük bir heyecan 

mlı;lerdir. Sovyet kuvC'tleri ehemlyetısz veren bu çetin mücadeleyi lehine çe
keşif hareketleri yapmakla iktifa eylemiş- virmiye muvaffak olan esk.işehirli 
!erdir. Bu mUnasebctle 150 Rus esir alın- K em al A ra t, lnönü'den birinci geçe
mııı bir sal ve mUteaddit sandallar iğtinam r ek Kırmızı B eyaz s por mecmuasının 
edllmiııtır. Macar tayyare datl bataryaları mevut mükifatını kazandı. 
bir Sovyet avcı tayyaresiyle bir bombar. ı B u ndan sonra en ön grupta giden

dımy tf.n'J.fJ•l dU,UrmU,lerdir. ler arasında ıık sık değiıiklikler ol -

Sovyet ticaret gemilerine 
hücum 

Berlin: 3 a.a. - Alman savaı tayyare • 
leri, 2 eyhilde Finlindiya kor fezinde, So~ 
yet ticaret gemılerine hücum etmişlerdir. 
Ceman 11.000 tonilito hacminde 3 ticaret 
gemisi ciddi hasara ugratılmı,ur. 1000 torıi 

lito hacminde diğer bir ticaret ıemisi b .. 
tırılmıştır. 

Neva nehrinde alman tayyareleri, b ir 
Sovyet topçekeri ve iki mavna batırmıı • 
tardır. 

Balıkçılar yarımadasında alman tayyar .. 
!eri, Sovyet hava dafi bataryaları ve top. 
çu mevzilerini muvaHakiyetle bombala • 
mıılar ve bir ıovyet asker tahanud!i iız .. 
rine isabetler kaydetmiılerdir. 

Suriye' den Marsilya'ya dönen 
fransız askerleri 

V ichy. 3 a.a. - Suriye'deki fransız ktta
larından yeni bir kafilenin 5 eylülde Mar
ıilya'ya gelmesi bl'kleniyor. Marakesch. 
Sinni ve Rol adındaki üc transız vapuru 
3726 asker il,,e 321 kişiden ibaret aile efra
dını Fransaya'ya getirmt'ktedir. 

m akta devam ederek şeref mayosu 
peşinde koşan bisikletçiler yavaş y a

vaş Kütahya'ya yaklaşmıya başladı -
lar. Bu suretle yarışa Eskişehir'den 
itibaren çetin bir mücadele içinde de

vam eden bisikletçiler, binlerce kil -
tahyalının tezahürleri arasından b i
tiş çizgisinden başta Bursa'dan Hik
met Altuntaş olarak geçtiler. B u 

merhaleyi ikinci olarak İstanbul'dan 
Halit Oflas üçüncü olarak da eski
şehir1i Osman Pak bitirdi. 

Osman Pak bugünkü yarışta d a 
çok güzel koşmuş ve şeref mayosunu 
muhafaza etmiştir. Osman Pak, An
karadanberi umumi tasnifte yarışı en 

az müddette katetmiş olmak suretiy
le, başta gelmektedir. 

Bisikletçiler, yarınki günü K ütah

y a 'da istirah a tle geçirece kler ve c u -

ma günü d ördüncü merhal e o l an Kü
tahy a - Afyon y o l u n u katedecekler • 
d ir. 

.. 



ANKARA Lv. AMIRUCINE 
GEi.EN iLANLAR 

Odun almacak 
ilana Sa. At. Ko. cfall: 

ı - Kaoab adla ı.aoo.ooo lı1IO Odaa &b
Meaktlr. 

2 - Jıllıbımm- bedell 21800 lira maftk· 
lıat tadnaıa ıGO llradır. 

a - Kapela sama lhal..s s. ı. Mı tart1l 
ewna dDO A&t 18 dır. <Maral uurWs au· 
lıılli H•temle). 

• - llteklllerln teldtı mektapıannı lbale 
m&Ulldm bir aaat eve! &o. na vermeleri. 

• - lart .. .,,.., ... sıın Anlrara. Jataa-
1181 LT. A. 8a. AL Ko. larulda SOrQlebUJr. 

(118811) 11881 

Saman alınacak 
Jılarae 8L AL Ko. dan: 

ı - Kapalı zarfla 917.000 IEUo aman alı· 
Mealrtlr. lılubammen bedell 2MZ ura ma
ftlds&& ı.mıaatı 1m liradır. 

2 - ltapalı urııa lh&led s. •• Mı tar1h 

- -· ... , J8 da4ır. a - fatelrlUm1D teklU m*'1Q>lanD1 lbale 
la&tlnda bir aaat evet Ko. na nrmelerL 
tuıaame .. nar ı.tanınaı. Ankara ı... & • 
81r1Ddstnde Sa. AL Xo. 9da 8011UebWr. 

(D'JOT) JJl8'rl 

Palasb kayıtı almacak 
11ane 11L AL Ko. dan: 

ı. - Ka&ıal& adla ı:ıoo taam palUlta lla· 
t1a ıhM..ırm. Muhamnlen lledeıt ıa.ocıo Jl• 
........... b 1121 Uradır. 
·.,~ - s...lı sara. Ulalell a.t.ta. C1llDa 
.... .at J8 clacbr. 

• - llt*'P-la hldU mektQlanDl lbale 
_ ..... 9lr .. , .... Xo. .. .....wı. 

fi - IU'lllllU ft eft&f Anlrara. btanbul 
... A. il. AL Ko. Janllda sOrQleblllr. 

lfl!lfOI> 18111 

F-17• alınacak 
.. - ... AL Xo. dan: 
- - JdJo ıuaı,..ıu llteldDa1a 

..... ..... tallall sortJdUODd& puarı. 

Sadeyai almacak 
Mana k. AL Ko. dan: 
ı - ao too aac1.,.ıtı ırapab urt unllFI• 

..... MI ~ sııno 1a&t ıı.ao da lbl..S 
~ 

1 - TalJl.a tutan 1lllOO Ura wc tlmln&b 
JIDO llndlr. ı.ı.ırıuertn maanm dnd• Ada· 
., iL AL Ko u uıaıe ••Unclea bir Aat 
en& tdW mektuplarnn Ko. u vennelerl. 

(8800) ıma 

Y oprt almac•k 
........ Al.Ko.dul 
l - ., ... ld1o nlW't ... elıalltm• ile 

aln•b•,. ~· m temıaatı ICll u
rad.ır. MGaa1CMUl ıt. t. 9U ........ slntl 
IUt ın.80 da~ iL AL ifa. da..,._ 
ı..ırtır ısı.ıcpuerı. .....,,.. dD " ... u. 
te1nınauarb'l• blrlllıt• llaa11DI " ıtnmıa ... 
81Mlanaı banıU el&ralr mGraeaaUan. IU'tna• 
.. w nuh l\er stn Ko. da tertlltlr Poatada --elef Jıabtll ddlJ41r. (-) ı.-

irimi .. elmlltme ile .... b..,. ....... 
tv. lbaı.t U. 1. Mı .....,.. lbtl aat 11 
da 8a. AL Ko. da ~. Dil teminatı 
ao Uradlr. tatUlllerla belli da " aaue te
mlnatıarble lılrllkte lwlllJd " llnmlu ftll
lralarb'le Xo. na mtruaatıan. 

1 - laıtn&mlllal aıllnaü ~ bir 
dD Dldleldr, DlnrtlUu' la. AL KD. lanada 
sttrıuır. PGlta ıecuau1er1 blıa1 ldllm& 

(lllllO) U8IO 

Saman almacak 
Btlldlmet la. AL Ko. dallı 
1 - Beher ldlcı1una t lnlnll • untım n

rat talımba edllea IGlllO ldJo 1U1&D 1ıapa1ı 

Art uuıı,te elcllltmeır• llGD•l1111qtur. 
2 - ıı:auıme 12. 1. 9U euma dntl 1&&t 

18.80 da bmlr LY. A. lla. AL Ko. ela rapıla• 
eaktır. a..,.ının taıımln eclllan tutan lllaC 
Uradıl'. Temlnatı muvaldıatell 1118'1 liradır, 

a - tartnuneaı ao. e1a aOrtlltlr. r.anım.
,. 1'tlrllr eclacelrler lraiıanl ...ılralarb1e te
minat •• teldlt me1rt11pıaruu ihale ... unclen 
Lir A&t nel Ko. aa Yenulerl. 

(-~ 1911 

S·n alm.ıcak 
l:lldleblr iL AL k danı 
1 - ıo blJI ldlo .ot •flls elıalltme 11• mlııa· 

1ca1a7a lronulmuetur. nıc temınaıa 17& Ura· 
dır. 

1 - lltn•kıuaı 11. 1. Mı puartal sQnQ 
ıaat 11 de ElklMJılr iL AL Ko. ela F&PılacU-
ıar. 

a - bte1r1uerıa manan stın •• eaatte 
temlnaU&rb'l• blrlllEte KD. u bllJ11nmalan. 
.. rtD&nı ... ....ıı ... sıın Ko. da IOrQlGr. 

( ... ) ı.. 

KOJUD eti almac•k 
Afıon Ba. AL Ko. daaı 
l - Butaaeler uau,aca lota ıo.ooo lrllo 

JEwan•tln• kapalı sarf ıuul171• talip auııur 
etmeclJttnden bJr u mlddftle kaP&l& Art ıa· 
•111171• lb&lelt uablmıtm. 

1 - Kapab aarııa ekllltm..S 11. 1. M1 P&· 
aart..S dal ... t 11 da lla. AL Ko. da J'uıla• 
oaımr. tartaam..S .Anlr&rl. !ataablll, bm1r 
Lv. laılrlllderl la. Al. Xo. lanna •• komll1o
numma mlll'acıaat eclebll1rler. btelrlller ta· 
rafmdaD Olnln&blllr. 

a - K07UneUaln mab&lllman bedell 11 ooo 
Uradır. Ya.de f,I taa temhlab mu•ülu.
tut - lll'ldll'. 

t - Dllltmen lltlrD eclecelder kanunun 
lcabetUnHll ....ne il• blrllllte nrecelrlert 
tôllf melrtaplanm belli da " aaattea bir 
A&t ...ı KD. na •erm•len. 

(tolT) 18012 

Kunı ot alm•cak . 
Mdahall Ba. AL Ko. danı 
l - 21. 1. Mı P91'1911lbe llntl uat 1T dl 

JraP&l& uma mlltmede talip cdall&dıtmdan 
ııoo bJn kilo lruna ot P&l&l'blrla alınae&Jrtır. 

1 - Tahmin becleH U.000 Ura llls temlnab 
11115 Url4ır. Evaaı lrona bittin ıranmonıa
nada mevcıattur. tarUaameaJ Xo. el& IOrW .. 
bilir. 

ı - Puu1ılı ıo. 1. Mı oaraamba datl •· 
at 18 ela JuımlQODamuda J'Qllae&Jrtır. 

' - btelıUlertn belli da .. A&tt• .... 
nat alrcelerlJ'I• Xo. na mtln.caatlan. 

<1112> HOll 

Odun •• eaire alm•c•k 
Qllm ... .. 
~- ....... artd ... 1.._....,,...1• 

men beclel, muvakkat teminat " u.aıe san 
ve AaUer1 1uıb el6rt kalem J'll'ecelc J'9lll ve 
1üacalr maddeltrt kapalı urf uallllJl• 1&• 

tuı almıe&Jrtır. 

2 - 1800000 ldJo odllD mullamman bedel 
:181215 Ura maftlrbt tmlln&t 2108 Uradır. l:lr• 
llltmed 11. .. M1 ................. aat 10 da 
•.OOO lrllo lran tualJ'e muhammen bedıl 
1lllOO lira mualılrat temınat ımo Ura olap 
ealltm..S um da 1&&t u de mcıooo lrllo 
ımnı ot aıuıwnmn becleU 21111 lira mu• 
ftldlat ı.mıut ıaa Ura oıu •Dlltmed um 
,un aut H ile llOOOO ldlo ,.ıatea mıabammta 
bedeJl lllOO ,,,. mavaldıat teminat • Ura 
olap elıalltmlll um dDlle 1Qllaealrtır. 

(IH8) 1IOll5 

Sade,al alımcü 
Ka1Hl'I ... AL Xo. daal 

ı - Kalıal& sarf anU1le • tıall ....,... 
alınaealrbr. 

2 - lledeU ma1ıım•enl lll400 Ura olQ 
muftlrbt ı.aln&t '111 llradlr. 

a - lbale.ı 11. 1. Mı paaaı1111 dil• .. 
at 11 ela Ko. da JIPll&e&Jrtlr, 

• - ı.t.Jrlll.ıa telrl1f .-u1umı aaıe 
A&tlndea ldr aaat nel Ko. aa ,,_elerl. 
tanaame ft naafl ber ... Xo. da IOrlltll', 

(lllT) ... 

LJ1ID eti almacak 
BalıJreatl' iL AL SO. d&IU 
ı - ....._ ldJGnna eo 1raru n,..t ta1ım1a 

eclll• 40 toa bıranetlnln 11. .. Mı tarthlacle 
apab araa ıaPd&c&IS .-Utatllnde talip 
n1aar etmedSllllden "9ldea aıaaıaıı arr .... 
llJ'le mııım.. IEoaalmMtur. 

2 - l:lıllltm..ı 11. .. M1 peremıbe sini 
M&t 11 da 11a1ı1re11r ~ AL SA. ela ralllla
caıctır. 

ı - 40 • etta mauamea bede1l MDOO 
U::-' OIUP mu~t .emlll&b 1IOO llndU'. 

• - ..., ............... sttrmeJl llU,.. 
leJ' Aalw'a, ı.t&abal LY. &mlrU1d9rt ... AL 
Ko. larlDd& aOrebWrler. 

1 - TaUpl.ıa ta1U IMldulanm DlaJe •• 
attnd• ldr aat ...S Ko. aa wrmelea1. 

(iMi) 1IOIT 

. Fotln almacak 
Dnram iL AL Ko. d&1aı 

1 - .... clftl - lmrta*8 10 .... cUt 
Mln a,.ıı arr uallJle ata alllle&lrtaro 

2 - lllMll••m 11. 1. M1 pparteal sini 
.. t W ela Dnnmt 11a. AL Jro. .. 1Qlla• 
aal&tlr. • 

• - .......__ lıeclell ..,., Ura ... ilk 
teminat ..,. 1'radlr. 

• - htlaı.r -- ll&bbl ttpSade ola· 
cıalrbr • 
ı - rvtıaı.n an ..., " eartname ao. 

ela 10r1Utlr. 
e - ı.teıdll..sa ilama• bd ........._ 

ae tnmraa llUlrbnellılan '*1U -~ 
ruu ııaaJe 1a&Ulldle tılr .at 9Wel Xo. aa ._. 
..ıert. Cl1ft) UUID 

Kura ot almacak 
Dine iL AL Ko. claa• 
1 - a.ı, mJJrt&n. JJull&mm• 1*lell. bU 

tam1D&ta nna ot ldlo 200.000. lira 1lllOO 
t - nlıanda mnrtan ile •UIWDM• ft 

kati -....ıı becl.U.S nsı1ı hl'a ot 11.1.İU 

- -· .. t lT de llll&l'blda Aba &luıa• 
calrtlr. 
ı - lllıa1dPerlll """* .... ~ua

,_ .._.. ...... AL lro. u ..,._.&-
ıua. --l -

ucus 
S.nwn alnwcak 

lbrzlfan 8a. AL Ko. dan: 
ı - X&Pa1I uma ı.ım.ooo 1dJO ..... a

IUıaeaJmr. 

2 - Saman d&Qm hallllde almacıaeı dıl 
bab'a \'Ul7etlnde dalll aımablllr. Balp lla
llnd• ftl1ldlll tüdlnl• mulrtal 1ıaln tellert 
bedelim olarall ••rlleeütlr. 

8 - Tahmin bedell MIMIO Ura 1lll t.nlnab 
21192 llradlr. 

ol - nıaıwı za. 9. M1 sllnQ ıaat 11 da ,.. 
pılacaktır. lartnameel ller llln ıco. da aöril· 
JQr. Ve lltb'nlere 171 Juırue mukabilinde v .. 
rlllr. 

5 - bteklllırln kanuna uıırsun teklif melr• 
tuplanna Jlıale aaatlnden bir aaat evel xo. ııa 
vermelert. (Q99) 182158 

Sıiır eti alınacak 
lldremlt sa. Al. Ko. elan: 
1 - Beher k tnsuna 40 Jrurua taımıın ad1· 

Jm U0.000 ldJo 11tıl'9U beller lrl!oe11 B,11 lra· 
Mil tahmin edilen 480.000 kllO lrUna ot, beller 
lrllo.una U kurut tahmin edUen 480.000 kilo 
aaman. 

2 - fhaıeıen 19.9.Nl cuma aıına ıaat 11 
ele aıtıretl, 16 da kuru ot. 18 de uman Xo. 
da yapılaeaktır. 

a - tik teminatı aıtır•tlnln 8800, lrUna otun 
1980, aamanın 1880 liradır. Evaat vı ta?tnam .. 
lerl lıtanbul, Ankara, l:ı:mlr Lv. lmlrllklerl 
Sa. AL Ko. larlylt Ko. da her sin 80r01Qr. 

ol - TallpJerln kanuni •eaalkla birlikte 
mnlcOr sUnde Ko. na mlracaatıan. 

(6300 18211 

Saman alınacak 
Sraıuıım Sa. AL Ko. dan: 
ı - Beller lrllo.u 2 .kuruı ııo aanUmelen 

Huankale teaıımı 637.000 kllo ıaman lrapah 
aart mulb'le mtlnakua1a lronmuttur. 

2 - MOnakuaaı 20. 9. 941 cumartesi sil• 
n'l aaat 11,80 da Erzurum Sa. AL Ko. ela n· 
pılacaktır. 

1 - MUhammen bedeli 1ll82l5 ura 11k ı .. 
mlnat 1175 liradır. 

.. - eartnameal ve evaat Ko. ela sttrııar. 
5 - lateklllerln kanunun 82 inci maddeel· 

ne tevfikan hanrJıncaldan tıkUt meırtupla· 
nnı ihale aaatlnden bir aaat eve! Ko. na ver-
mılert. (8305) 18261 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cimi, miktarı, muhammen becleU. ka· 

u teminat kllo ura Kr. Jnını ot 200.000 12IOO 
00 1B'7S,OO. 

:a - Yuunda mllctan De mulıamman " 
kaU teminatı beclıllert J'uılı kuru ot 11.9.Ml 
caraanıba sUntl ıaat 11 d• puarblrla aatın 

alınaealrtır. 

a - bteklllertn temlnatlarlJ'l• birlikte E
•ln•'el• Sa. AL Ko. na mllracaatıan. 

(6308) 1G82 

Saman alınacak 
Ellrlaahlr sa. AL Ko. dan: 
ı - TeU clhatel ulcerb'eclen blll bedel ,, .. 

rUmeJr Oaen uıo ton ba1nb dilvea aamanı 

puarlılcJa aatın alınaeaktır. tllt teminatı 88S 
lira 83 Jnıruıtur. 

2 - Puarbtı 10. ı. M1 cartamb& stıntl 
aut 11,IO ela lllılldffJılr 8&. AJ. Ko. da 7&Pl· 
laca.ktır. ı.telrlUertn naat •• aartıan ller sQn 
m...ı samanlarında Ko. da sOrtlJebtllr. 

(llOT 18291 

S-nwn almac•k 
Xara Sa. Al. Ko. danı 
1 - Bir k11<11una tahmin edilen ftJ&t ol lra· 

nq 10 ııantlmden 11'13 ton ıaman lrapab zart 
..._.. -.u-.. llmNlmllltUr. • - ..... 1191•,..... .,... .. ,., ..... 
nnela mevcuttur. Muvakkat teminatı 2941 ll• 
ra as kur~ur. 

a - ihalesi 19. 9. 941 cuma aıına ıaat 1e,ao 
da Kara'ta sa. AL Ko. ela :vapılacalltır. 

t - Toptan blr tallbe ihale edllcllll llbl 
parcaJara b6111n.- &J'l'l am ımımıara da 
lba1e ecllleblllr. Sftd ve eartnam.ı Ko. da 
sttruıor. bteltlllarln mmar stın " 1&&tte 
ıs.ao kadar telrllt melctuplannı Ko. ııa ver-
melert. (8111) 18218 

Saderai alınacak 
D. Benz t 8&. AL Ko. dan: 
ı - 115.000 kilo Adentı lrapab artla •· 

tuı alınacalrtır. lıtuhaamıen bedeli 1'2IOO Jtra 
mavanat teminatı 1171 liradır. tateldller Mrt
aam•lnl Ko. da ller ata stnblllr. 

2 - lıllnalralul 19. t. Mı cuma Sllltl •· 
at 18 ela D. Be7uıt iL AL Ko. da J'&Pılacü
bl'. 

1 - btelrlflerln beW Sin ve 1&&tte lrama
nun G lncl ınaddwlnd• tarif edtldlll ftOlıll• 
baarbJ'acaldan telr1lf melrtaplanaı elralltme
- bir aaat nel nrmelerL <8112> J828T 

Sadeyal alınacak 
Dnrma sa. AL Ko. danı 
l - 10 ton l&defalıDUl ı. .. M1 Sllltllıde 

raPllaa nw.tnde 1lteldl cılrmadılınclaa ı.11-
rar puarblda aıınaeaıııtır. 

1 - Puarblı e. .. M1 cnımarhll ..... A• 

at u de aaıaıw BL AL JrA ela ,.. .... ...._ 
tar. 

1 - lhlaammea bedıU ıııeDO lira lıatt te
mlnab 2MO llradır. 

• - sadentma an ftMf .. aart11uae ır.o 
e1a .ercuor. 

1 - ı.telı:Dlertn t.emla&t ma1dnslarlF1e Ko. 
na mtlraeaatıan. (1811) 1ıaes 

Makama yaptırılac:ğ 
TGplcaps Maltepe 8&. Al. Ko. dan: 
1 - unu ciheti uhrtnden 'ffrthnelı: Qae.. 

n 2lO ton makama imli ettlrtlecelrtlr. 
:a - btek!Uerln Dıale sUnQ 100 kilo andan 

kae lrllo makarna cılı:arabUeclldert " maka~ 
nanın beller lrllo.unu uca npacaJrlannı bil· 
dlree@kter. 

a - Hu1Uııt aaruar TGll'kaPI Maltepeat aa. 
At. Ko. da sf!rQIQr. 

ol - bıaleel 11. 9. 9C1. PfrNmbe stıntl ıaat 
1 de Ko. ela :rapıtacaktn'. Tallpterlll Jllde 15 
kati temlnatlarlJ'te mcıracaattan. 

(8273) 11249 

Sadevai al..cak 
Toplrlpı Maltepe SA. AL. KO. dan ı 

l - Pazarlıkla 50 ton ıade 7111 elma
caktır. 

2 - Beher klloıunan mulı11nınen bedeli 
165 lnınıt tutan 99000 llndır. Bnaf ·ve 
huıuıl prtlar Topbpı maltepeal SA. AL. 
KO. da rlSriilebllir. 

3 - tlıaleıi l 1-9-941 perıembe rilnü saat 
15 te KO. da yapılacaktır. Kıtl teminıtı 

14'50 liradır. (6274) 18250 

ANKARA L•. AMIRLICI 

Kasar ı>eYDiri alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla 400 kilo kaıar peyniri alına· 

caktır. Beher kll<11una tahmin edlJen tb'atı 

110 lruruıtur. !hırını 5. 9. 941 cuma sUnU aa· 
at 1" tedlr. Taliplerin 86 liralık kati temi· 
natlarlyle Ko. na mQraeaatıan • 

(6283) 16225 

R;r lri1~4 J"'l'•wnf "'r.ak 
Ankara Lv. A. Ba. Al. Ko. dan: 
Komlıyonda mevcut eartnam•ln• s&r• bir 

adet mahkeme kQnQIG ıraptıntacalrbr. 

hıalesl 8. 9. 941 pazartesi ırtına aaat J8 te
cllr. 

Tallplertn maanoen a1ln ve aaatte tahak· 
lruk edecPk nyat Clzerlnden kanuni teminat • 
tartyJe birlikte sa. At. Ko. na mGracaatıım. 
eartnameal Kn. da ller sUn sörilleblllr. 

(626S) 16221 

Catal Ye kasık alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Komllyonda meveırt nUmunnlne sttre 800 

adet catal ve 800 adet kuık alınacaktır. Pa· 
aarlıtı 5. 9. 941 euma sllnQ uat 10 dadır. Ta· 
llpJerln tahaldnıJr edecek fiyat Clzerlnden ka· 
nunı temlnatlarfyle birlikte mQracaatıan. NQ· 
mun..ı laılnJliponda lıer rin s!lrilJeblllr. 

(9211) 1l28T 

Nakliyat yatmlaeak 
AnJrara LY. A. 8&. Al. Ko. dan: 

1 - Aeılc eklllbne il• 1000 ton nalcllJ'e 
tuıttıntacalttlr. 

2 - Tahmin edilen tb'atı 2 ttra otuıı mu· 
llemmn bedeli 2000 liradır. tık teminatı 1!50 
liradır. 

a - nıaıeeı '°· ı. 9C1. eumarteat s11ıa aaat 
ıı eleııllr ......... .. ltıl-- ... 
--~.... f981H1 , ·n. 

Portmento yaDtmlacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
PuarlıJrla ftO adet HlıPa "kllnde PGrtmen· 

to :vaııtınlacaktır. 
nıaı.t e. ı. M1 eamarteat Sllltl uat ıo 

dadır. TallPlerta tllllaldCtl'lr eıleeelı fboat tlae
rlnden kanuni temlll&tlarlJ'le ldruıcte Ko. na 
ınaracaatlan. (8IOI) ı... 

Dolap Ye l&in alınacak 
Anlrara L•. A. 8&. Al. Ko. dan: 
Pazarlıklı 8 ıdet doeya dolaba '8 ıdıt mua 

bir adet nn muuı bir Jrtlcök ılptlrlre el~a 
dolalll • a4et l&DdalJ'• ldr adet uat alın&calc• 
br. 

laaU ..-mele latlJ'entertn ntlınllMll ile blr
lllrte .. 1m..ı PU&rlıll U. 9. M1 ııenembe 
allnll aaat 10 dadır. krtnameel lıer atın Ko. 
da 8011lleblllr. Tallplerhı Ko. na mtlraeaaUa• 
n. (11810) 1GllS 

y anam aandürme lleti tamir 
ettirilecek 

Ankara LY. A. Sa. AL Ko. dan: 
10 adet Hın!' :vansm a&ndlrm• alltı tamir 

ettlrlleeelrtlr. tltelrlller bahmaldah ıert Jro
mllJ'ondan otraıblUrler. Puarblı 1. ı. M1 
alı sQatl A&t 10 eladır. 

Tallplarln unı da •• aaatta Ko. na mtlra• 
eu.Uan. (831') 1Gll 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
BandlnDa llL AL Ko.daa ı 

1 - Aaatıda dal •• mDrtan. m111wnm• tatarı " ma\'aldrat temınab nsl1l .,. Dıal• 
atl " aaau.s belli dert ıraı.a ...-. ,_, " mallrulıat maddeleri &J'l'l &J'l'l lıapak 
.aııtm.,. lmnalaıattur. 

2 - Dllltme 15+1N1 puarhll stili aeallda JaSdı aaatlercla lt&adJrma Aba aba 
mllJ'anunda 71opdac:alrtır, 

ı - ı.teldller uatıda ller mu•adm lılaamdıld mun.klrat temlnatıarım lbl• aaattn 
nıı ukert p0ata 1BG9 muhınbeelllllne ratırarü teminat malrbmlarmı haYI taklit m 
lannı 2490 lll)'l)ı kanunun lıClkfJmlerıne •• bllh&lla 12 inci maddwlne llJ'SWl olaralc llıale 

atlnden evaı kom!Q-ona •-it oı..caklardır. Bu AaUenlen IODI'& vergen al'flar lrabUI 
miJ'ec:ektlr. 

ol - Atatıdakl mevatlara att e'Yllf ve llUIUll tartıan Anll:ara, t.tanbul lnuım amirlik 
lert1ıe Bul'A. Babk•lr, suarıuır. Tirlin. Bandırma Sa. Al. Ko.lanııda mevcut Qlup llt 
ltr ller ••ldt IOreblllrler. 

ı - Tallplerln a .. tıdakl llln aclr..ınd• nıaıe sQnQ Ko.da llanr lnllamaalan llln oıunar. 

Cinai Mlktan Muhammen T. JI. teminat İhale tarthl ua& 
Odun 860000 18200 990 00 ıs. ı. 141 11 de 
sıııretı 222100 89080 eeaı oo ıs. t. Hl ıe da 
Kuru ot noooo ııootıO 11:58 T5 15. t. Hl ıT 4• 
laman N6IOO ıeeea 12'9 88 15. 9. Hl 11 de 

(9G) 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma Sa. Al. Ko.dan : 
1- Dört kalem erzak 1em" mahrılkat maddeleri ualula ltlderllan mDrtard& &J'l'l..,. 

n tutarıan ltlbarl1I• lrapalı aart •• acıJI elallltm•• Jron11lmU1tar. 
2 - Ekllltm• 11-9·1941 p .... embe atını aptıdall1 1&&tlmle Bandırma Ba. AL lfo..ta ,. 

pslaeaktır. 

a - tateklllerln aeatıda ber muvadduı hluaındald kapan.dar tobl m..aıclrat t.atnatlarml 
ihale aaatlerlnden bir ıaat evel Aı. Po. 1888 mubuebeclllltn• ,.tıraralıc temlnat 
nnı havt telrllt mektuplannı :HIO llJ'lh ununun lltllttlmltrtne " bUhalla Si lllel ........ 
ne uJ'sun olarak lhat• aaattnden birer 1&&t ... ı Ko.na vermll olaea1dardır. Bil 1&& 
aonn verllea umar Jrabllt ectıımn. 2v1ar ve huul aartıar Anlrara. r.taa1"11 ıır. AmtıUll" 
lerl1te Buna. Balılrelltr, llU111rlulr. Tlrtln. Bandırma la. AL Ko.larmda ICll'tlllblUr· 

Cinal Klktan JI. tutan M. t'11\tnat 
thal• ,aa 9at 
18. 9. Hl ıı 
18 ••• 141 ı• 
18. 9. Hl 1T 
18. .. Hl 11 

Kilo Lira Lira Ki' • 
Sıtrretl 
Kuru ot 
Bam an 
Odun 

412150 18500 128T l50 
880000 82800 8980 00 • 
,84000 ı4086 1052 70 
16!5000 2805 210 88 

(lllMS) 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye daTet 
Ankara .Allrerlllr tabellndellı 

1 - M1 JOklamUID& &elmlJ'ft ft l4nai 
olan wc tedrllat marettlllltlncle bil ı.tmde 
klmH olmadılt blldlrtlen 1eclelr plrade tel • 
men 124 dol. ve 43951 ııcıı nmnarab puar
cıklı lmıall 01111 Jılebmet eahaP talim ftal • 
t•I aldıltndan bamen aubeılllH "1• bulun• 
d111\1 "1'1n ulcerlllc eubellne lClzumu mara • 
caab llAn olunur. (8211) 18181 • 

Htble7fn DlılQdolm (Ulf) t.taeıııal. 
adl'eel: Fatih Atik Ali P9I& J'eftl 
caddMl No. 191 kat. L 

ı8 - Du. Kir. ea Ta .AJımet 
Mehmet Onıan Alpa,.. (1121) !ita 
1815 ldre8l: Balat Hımroaftl 
KerdlTenlt ıokak No. 1L 

H - Du. GT. 8a Tsb. R&llt oflu 
Rı• Kı_,. (1111 > tstanbul 1805 adral 
l'atih l'enl pqa ca44ell Ko. 80 ut ı. 

15 - Du. 'ilk. 'lb. tlınhlm ottu 
blm Emin Alptekin (1TMl tltanbul 
adreıl: AklaraY Mu.ufa Kemal Pli& 
dul Çakır illa caddul No. Tf. 

Şubeye dl..t 
11 - Du. Jl1r. Yab. Mehmet ottu 

tata (ıtJn) Yalova 1808 a4rul: I' 
.... -... bina emini sokalt 'No. ıo. 

Fatih Aatcerllk &ubeal B&lbnl .. -ı ı T _ Du. Kk. Yab. Mehmet otıu 11 

1 - Du. Mk. ea Yab. ZUhtQ Alunet IMt RuhD Karabat (Hl) .A7dıa llOB 
Oymak. (1315) Boınıa ıaoa. Adnll. m4lr- nal Be:rutt Veta ~ Jlh. it 
.. Kuaklama Tomruk Rutıkçı ıokak Bokak 'No. a. 
No. 1L 18 - Dnz. :Mk. Tzb. !m!eyfn~ ~ 
ı - Dm. o.ı. en n.. Bekir Bıtla ot· 1a Dmi1 TUJ91'1 (1111) Kuutır. 

ıu Ahmet Kemal (U08) tataabul 180I Ad- adrell: RaUo fDll'l Mtınel pap ca44 
real AJaıaray Ahmet Ketlmda malıallat (111). 
camJ ıokak 'No. 5. ıt - Du. JO. in Tsb. Stem olhl 

8 - Dnz. Kk. Yzb. :Mehmet Rqlt oflu met To:y. (1781) Qa1l1nn 1IOll adnlt: M 
İbrahim Etem özgUr (1 '191) t1tanbal ıaoa lana kapı Hacı Evll:ya Knlaaa 
Aclrelİ Glbnllpu)'U Kırlunerdt•anlmle l· _No. iT. 

,~'.4'··~J411~~~ ..... T• B'tllDtl olhl 
' - Du. Kk. Ysb. A a1i OIN 'Hıfzı (1'19Gl QataltL UR 

rahim Erim. (1707) Gısnen laM Adresi Suıtu hamam cadde1l No. 19. 
KarqümrUk Beyceıta camaıı ıokak No. n - Du. Jlk. ea YA Muma cıtıa 
12. l"alıim BaW1. (ıl8T-t) VUDL UOI 

5 - Du. Jlk. 8a Ysb. lalt ollU Meb- al: A1mu'lır ~ te1meır& Kuubr1ı 
met Bilsin. (1111) Otl'lt. L • adrelEl m- fat sobk. Ko. t. 
4lrnebpa Klrl,..,t Atik Ali pap L be1 22 - Du. 'ilk. Yab. '!'ulUf ottu M 
.oıcak No. ıT. met~ (1418) A7&Dmlı 1801 
ı - Du. Kk. Dn. Ysb.. tbnMm ottu il: Raml cuma maballeei Ballar 

Bllll Durmu. C1IOI) Mlknl'. ıaoa adreal 'No. TL 
Suadl7e l&fkıll bakb1 karakol IOkak No. 11 - Du. Jile. Dit Ysb. il.im alla 
12. ın (10M) ~ ı• ldrell: 

T - Du. Jlk. ön Ysb. lltem otlu Ha- Bamsa tel'lfi7t IOkak Ko. T. 
1&D BDle71n Varu (ıtll) tmmbal 1801 M - Du. JıO. 8al&battlıa oll1I .A.11 
adrell: Bettkt&t Ihlamur 701 il. JL Y. • I>lna. <Mıt) tlt&Dba1 1Jot. A4nll 
Mektep IOka'k Ko. a. lıcllrnebpı Kari7e11 Hatip 1ıGJUk 
ı - Du. Saay. ea Ysb. ı.&tlf otıu 11eıa. 1o. No. 81. 

met :smtn Akpu1at (ım) Ddelı 18°' u - DDS. Kir. en Ysb. B1lleJID 
adreal: llultan .A.Junet NaldRleat JD. No. ottu 8al1m (ı•w:mı> G0111lllt. 
IO. I"•• Ollloamt JmarenQ Ko. n. 

t - Du. Kır. Ttm. Beldl' otla Klı4rl • - Du. ilk. On Ysb. tbnblm 
Öatllrk. (1118) htanbul 1808 adral: x.. Alunet (ıtOt) eumıu. 1801. ldnli: 
rq11mr11k Karabet Kb. Allbota llObk Kumrulu llMllCit kalqca IOkü No. t. 
No. 8. iT - Du. OY. Dit YA Mehmet V 

10 - Du. Jılk. Altef. 1lt1M7ht otla ottu Mutafa (IOU) İltaalıal 1IOt 
Halda 8adıJt Acarlı (llllS) tltanbul 1IOI il: Ol'tall8F bbl'Jatan ıolcü No. T. 
.... -Kınalı&da tml• cıa4de9l ııro. il. • - Du. OT. Yab. lle!uut otıu 
11- Du. tllllolot Yab. YMlap otha RG-1 nt. (1088) Bun&. 1801 adftll: Paaaltl 

ll)iD Vahit 8atulı (U28) ı.taaı.aı 1aoa Kaya ıolcak No. aa. 
adl'eel: GOstepe RldftD pap IOblc 'No.25. Yukanda l.tmlerl ~ •'bQlana 

12 - Dns. Dil Y•b. Kebmet Bıfaı otıa eele IU"'9 mOraoMtlan Ula olmml'. 

Türkiye Cttmhuriyet Merkez Bankasının 29-8-941 vaziye 
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4/9/1941 
uı:us _,_ 

ViLAYETLER 
nrfa koymalan ve keıif dosyalarını tetkik 
ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. ANKARA BELEDiYESi 

Asfalt yol yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

ASKERi FABRiKALAR 

Münakaaa tehiri 
;.... Fab. SaUn Alma Xo. cıan: 

3 kalem çelik ve 13 kalem 
malzeme alınacak 

Aıa. Fab. Saun Alma Ko. dan: 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Vallll~lnden: 

S - Teklif mektupları.na alt iç ve dıı 

Astarlık bez alınacak zarfların ve vcsaikin 4 unciı madde hüküm
lerine ve kanuni tarifelere uygun bulunma

lstanbul Jandarma Satın Al-
81 

llzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul 
ma Komisyonundan : 

1 k be T_,__ edilmez. 
2 1 

. 
<100000) metre beyaz astarı z ...... ım - .. _ İsteklilerin teklif zar!larmı • ncı 

Ayazpaıa'dakı komisyonumuzda 8 eylQl 941 u k on 
ıınznrtcsı ı:GnU snat unbeıte kapalı zarı ek- madde yazılı tarihte ıaat l4 tc o~sy 
s.ıtmeıılyle ıntın alınacaktır. Muhammen be- reisliğine makbuz mukabilinde tevdı etme-

1 - Ankarada Selllnik, Akbay, Icııklar, 
Mektep, Karakll&l sokakları asfalt yolları 
yaptırılması lcıi on beıı giln müddetle ve 
kapalı zarf uaullyle eksiltmeye konulmU§
tur. 

1-9-941 pazartesi günü ihale edilmek {l • 

zere 21-2'3 ve 25 - ağutoı -941 tarihlerinde 

ne:ıredilen müteahhit nam ve hesabına 2 

ton res;el ilinı hükilmsilzdür. (16180) 

Tahmin edilen bedeli (87~.82) Relch· 
mark olan yukarıda yazılı S kalem çelik 
ve 18 kalem malzeme Aıkert Fabrikalar 
l!mum mUdUrllijtü merkes nt.tn alma ko
misyonunca 17. 9. 9fl çarrııunba g(lnU la· 

at H de pazarlıkla ihale edilecektir. eart· 
name (2) lira (2f) kunııtur. Katı teminat 

l _ Stadyom ve hlt>Odrom s hıısmd Y&· 

Pllacalı: tamirat ı.aı 1!5. 9. 941 P:tzıırtcsl gunü 
aaat Clll) te vllAyet daimi encam nlnde Iha· 
l•I yapılmak uzcre acık eksiltmeye konuı

muıtur, 

2 _ Kcıtt bedeli (41~) J1rıı (42) kurus ve 
muva.kkat teminatı (810) lira (16) kuruatur. 

8 - 1atek111erın teminat mektup veya mak
buzları Ticaret oda11 veslkalan ve Nafıa mü
dUrlUtünden bu lı !cin alacııkları tennı eh
liyet vesikalarını hamilen yukanda adı ııecen 
&ün ve saatle daimi encUmen re1sll~ıne mü
racaatları. 

dell (yirmi yedi bin bcı Y1lz) Ura ve ilk temi- lcri ilan olunur. (7466-6032) 16104 
nalı \iki bin nltmıı iki lrn elli kuruı> tur. • 

2 - Muhammen bedeli (31304) liradır. 
3 - Teminatı (23'7) Jlra (80) kurug -

tur. 

16124ı 

4 adet aliminyum tank alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

(670.5) lira (20> kuruıtur, 
(6159) 1817, 

Şart katıdı ve numune her ııun komisyonu- Şose ıntaatı . 
muzd:ı ııörUlebUlr. Ve anrt ka.ıtıdı (Ytlz otu:J.. ..Jonguldak Viliyeti Dalmt Encümcnın -
aeklz) kuruı bedel mukablllntıe alınab11lr. lı-
· eklllertn ııı. teminat matsandı{:ı makbuzu ve· 
yı. b:ınka kefalet mektubu ve ınrt ka(:ıdındn 
yazılı sair belııeıerı de havı tekil! zarOnnnı 
eksiltme aantlnden bir &ant cvellne kndnr 
komi&> onumuzda bulunııurmalan. 

(7197151 ... ~) ~719 

den ı 

1 _ Zonguldak Vi!Ayeti is;indc, Bcy-

cuma - Çaycuma arasında on üç kilometre 

160 metre tulinde ve (114 695) lira (~~) 

kuruıı muhammen kcııır bedelli ııosc ıııı 

ZS-8-941 tarihinden bir ay zarfında (pazar
lık) suretiyle ihalesi icra olunmak ilzcre 
ckslltmiye konulmuştur. 

4 - İhalesi 12. 9. 941 cuma günU saat 
11 de yapılacnG"ındıın gartname, keıı1! cet
velini görmek vo (157) kuruu mukabin
de almak 1sUyenler1n her gUn encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale gllnU o
lan 12. 9. 941 cuma günü saat 10 a kadar 
usuıu dairesinde tanzim edecekler! teklif 
mektuplarını belediye dairesinde mille • 
ıekkll dnlml rncllmcne vermeleri. 

Tahmin edilen bedeli (4200J lira olan 
yukarıda yazılı • adet nlemiııyum tank As· 
kerı Fabrikalar umum müdUrlllğü merkez 
satın alma komisyonunca 17. 9. 941 çar
ııamba günU nat 14,80 da pıızar.lıkla iha
le edllecektlr. Şartname parasızdır. Kati 
teminat (630) llrndır. 

(6117) 161'6 

2 kalem malzeme alınacak 
Aıı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
.Malzemenin cins ve miktarı: 8 kalem 

kaynak teli, ihalenin gün ve ıaaU: 8. 9. 9U 
pazartesi lf,80, muhammen bedel: 6000 
lira, kati teminat: 900 lira. 
Malzemenlıı cins ve miktarı : 6500 takım 

4 - Du he alt keıtt ve aartnameY1 her 
ctın nnfıll müdUrlUf:ünde ııtlreblleceklcrl. 

(6147) 16109 

çamqır, ihalenin giln ve saatı: 8. 9. 9U Ankara Val11111:1nden: 
pazartesi 15, muhammen bedel: S•l50 lira, ı _ stadyom ,.e HIPOdromdn yapılacak tet-

Tecrit ve §ap işi 

Muhtelif inşaat 
Tokat Nafıa MUdUrlUğUnden : 

(5842) 15930 

Kereste alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

katl teminat: 1267 lira 60 kuruı. rıt ve eap ısının ihalesi (111. 9. 941) tarihine 13.400 tire çorap ve 3.600 çift Yukıında yazılı malzeme hizalarında raatııyan pazartesi ııuno saat Cl5> te \1Ul.;yet 
gösterilen gün ve saatlerde Aııkerl Fab- daimi encümeninde yapılmak üzere açık ek-Tokat Kozova Katmcrkaya lnel{hane· 

ııinde yaptırılacnk olan (3879 J lira (68). 
kurugluk bedell kcıtfli ınbar, buga ve 
buzag-ı ahırlerlnln ill§aatı mevcut (34846) 
liralık tnhslsata göre lıı yapılmak üzere 
20. 8. 941 tarihinden ltİbnrcn 20 gün mUd· 
detıe kapalı zar! usuliyle eksiltmeye ko
nulmuııtur. , 

2 _ Bu işe ait ckıiltme ve fenni eartna-

ukavele projesi ve kc5if evrakı vesa • me m . d .. 
ire her gün Daimi Encümen kalemın e go-

rülcbilir. 

ı- Otobüs ntölyesl lı;in alınacak (20) 
metre mlkflbı çam ve (10) metre mikO.bı 
gürgen kerest<.'ye istekli çıkmamasına bl· 
naen eksiltmcal on gtin uzntılmı§tır. 

yün çorap alınacak rikalar umum müdürlllğll merkez aaun alltmeye konulmuıtur. 
Aı. Fııb. Satın Al. Ko. dan; alma komisyonunca pazarlıkla ihale edi- 2 - Keıtt bedeli (8:500) lira muvakknt te-
Tııhmln edilen betıcll (6G70) lira olan YU· lecektır. Muhammen bedelleriyle kati te- mtnatı C2G2.M> liradır. 

karıda yazılı 13.
4
00 tl!l Ure corap ile S600 minatları hizalıırında gtısterllmiıtır. Sart- 3 - lateklllerln muvakknt teminat mek· 

cilt yün corap askeri fabrtk:ılar umum mu· nameleri paral'lızdır. (6160 ı 16170 h ... veya makbuzu, ticaret Qdnsı veıtkası ve 
dUrlUiıU merkez s:ıtın alma komisyonunca bu ıı ıcın nafıa mUdUrlUMlnden alncaklan 3 - Muvakkat teminat (6985) liradır. 2- l\lulınmmen bedeli (1800) liradır. 

3- Teminatı (135) liradır. 

İhalesi 9. 9. 941 salı gilnll saat 10 to 
Tokat nafıa dalresinde yapılacaktır. 

Kanunen verilmesi icabcden ehliyet ve 
ticaret odası veslknsı ile 2618 lira 45 ku
ru~luk muvakkat ternlna.ta ait makbuzun 
tekllf mektuplartylc blrllkte ihale tart • 
hinden bir saat eveline kadar komisyona 
makbuz mukabili teslim edilecektir. 

4 _ İşin bedeli 941 yılı blitçesindcn veri-

leccktir. . . 
5 - Pazarlığa iştirak eylemek ıstıyenlc-

rin Zonguldak Vilayet makan.una istid.a ile 
mliracaat ederek alacağı eylıyct vesıka • 

siyle ticaret odasından bu yıl için alın.mış 
vesika ve muvakkat teminatını yatırdıgına 

dair makbuz veya banka mektubu ile Zon-

4- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 
almak istiyenlcrln hergUn Enctimen kale
mine ve isteklilerin de 9. 9. 9'1 salı gllnU 
saat 10,80 da belediye dairesinde milte • 
oekkil dalmt enclınıene nıUracıuı.Uarı. 

a. ıı. 941 pıu:artesl ııunu ınat 15
.80 da ıııızar- 351 7 takım yazlık elbise rcnnı ehliyet vestkalnrını ham ilen yukarıda 

tıkla !hale edilecektir. Sartnameııı parasızdır. alınacak adı ceccn ııun vo aaatto dnlml encümen re; 
Kati teminat (1000) lira (!50) kuruıtur. Heye- Aı. Fab. Sııtın Alma Ko: ıııııtıne müracanlları. 
ıı umumbcslnt birden vennck mUmkUn olma- Tahmın edllen bedell <22860 YJ)° lira olan 4 - Bu 11C nlt keıtr ve ıartname:Y1 her 
dı(:ı takdirde ayrı a>rı da ihale edilebilir. :vukıırıda ;yazılı 8517 takım )Azlık elblae As- &'fln Jl:atııı mUdUrlUtUnde görebilecekleri. 

(61111) 161
4

5 kert Fabrikalar umum mUdUrlüCU merkez ea- (Gl48) 16110 
tın olma komb:yonuneıı O 9. 941 salı EilnU sa-(6246) 16242 2000 adet bükme ispit alınacak ı at 14,80 da ııazartıkla ihale edllecektır. Şart-

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: name pnraıızdır. Katı teminat (8429) lira (08) Matbaacılara 
Ankara Vallllıtlnden: 

Bu husua alt tafsilat almak ıstıyen Is· 
teklllcrin Tokat nafıa d!llreslne müraca· 
atları ııttn olunur. (5801) 1:"184G 

ldak Viliyeti Encümenine müracaat ct-
gu • 6143) 16108 melen illin olunur. ( 

Motör yağı alınacak 
Ankara llclcdlyesınden : 
1- Belediye ihtiyacı için pazarlıkla 5080 

kilo ince motbr yağı satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 2540 liradır. 
8- Teminau 100 lira 50 kuruştur. 

Tahmin edilen bedeli (6~00) l.lra. olan ıcuruıtur. <6182) 16237 
karıda yazı:ı 2000 adet bükme ıspıt As· lh l .h. d 31 5 942 t • 

yu . 1 mildUrlU'"'U merkeı: ı a e tarı ın en • • an-kerl Fabrıka ar umum ., h' k d v d . "k 
satın alm:ı komla.) onunca 9. 9. IJ41 salı gU· ıne a ar a§agı a c1ns ve mı -
nu s:ı.nt 1f de pazarlıkla lhnle edilecektir. tarı yazılı 11 kalem sebze 

Merkez ve mülhakat nıc okullan 'cin 
1!!!50 liralık 10 kalem evrakı ma•t,u .ık l'k· 
slltme ~uretıyJe tabcttlr11ecektır bt klll ·nn 
ıartnarnc ve nOmuneıerını ır6nn k il:ı re her 
ırün maıırtt müdürlutOne ve ihale ıı:UnU olan 
16. 9. 1941 pazartesi ı:UnU saat 1!5 te ve y(lz. 
dıı 7.S teminat akceslnl hususi muhasebe mQ. 
dUrlüll:O veznesine yatırarak vl!Avet dnlınt 
encUmcnlne mUracaatıarı 110.n olunur 

Kapalı zarf usu liyle 

eksitme ilônı 

Fen memuru alınacak 
Kara VllO.yetı Kars Şehrt Elektrik BlrllCI 

MüdUrlURUnden: 
1 _ Kars echr1 elektrik blrllıl:lnc 200 lira 

ücretli bir ren memuru alınacaktır. 

4- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 
almak istıyenltırln hcrgün Encümene ve 
isteklilerin de 9. D. 941 s:ıh gUnil s:ıat 10,30 
ela Belediye dairesinde nıUterJlkkil dalmt 
Encümene nıUracırnlları. (0248) 16243 

Şartname parasızdır. Katı teminat (975) alınacak 
liradır. (61l8) lGH7 Aı Fab. Satın Alma Ko.: 

60 ton demir cevheri alınacak Azamı :;ıı:tar Aslil'ar~~~ktar 
A&. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

4
000 soon Patlıcan 

'.Antalya llbaylığından : 
l - Eksiltmeye konulan tı: Anta.lya'da 

lnektep lnıaau olup kesit bedeli 2548!5 ll· 
2 - Alınarıık ren memuru fen mektebi 

mezunu olacak ve elektrik ıaıertnde 1)'1 lhtı· 

ıaslı bulunacaktır. 

Motör yağı alınacak 
Ankara llelcdıyesiııden : 

'rahmin edilen bedeli (l!IOOJ Ura otan 60 
4
000 8000 Taze tuuı:rı 

ton demir cevheri aakcrl fabrikalar umum 4000 ~ Kabak 
mUdUrlUCu merkez ıatın alma komisyonun- 1500 1000 Domateı 

(6142) 16120 

Benzin alınacak 
l'a 84 kunıotur. 

2 - Bu ıoe ait ıartname ve evrak oun· 8 - uu vasfı haiz olup talip olanlar bu
ıundurıu memuriyetlere alt vesika sureti mu

ddııkıılart:yle diploma sureti musaddakası 
: istida ile Kars vlltı)·etl makamına mura -

ı- OtobUs idaresi için pazarlıkla (25) 
ton kıohk motör yıığı alınacaktır. 

ca ı~. 9. !Ml pazarttısl aUnU saat 16 da pazar- 2000 l&IO Lahana 
!ıkla ihale edll~'Cektlr. Şurtnnme parasızdır. 2000 1500 Prua 

Ankara Vallllll:lnden: 
VllA)et narın dairesi kamyonı11n tein (935) 

teneke benzin mübnyaa lıl 2ô O. 941 Pazar-lardır : 
A - Proje 2- Muho.mmen bedeli 12.500 liradır. 

S- Teminatı 987 lira l50 kuruııtur. 

Kati teminat <225) .lradır. 1!500 1000 Patatts 
02 16167 

lll > 2000 1500 Iapanık B - Sllsııeı tıyat cetveli 
C - Kegl! cetveli 
D - K~lt hil!Asaııı cetveli 
E - Kaplama nevllerlnl gösterir cet

vel 
F - Husual, fenni ıartname 

cııat eylemeleri l!An olunur. 
c1ro1-6211> 16179 

ADLiYE VEKALETi 

4- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 
almak iatıycnlerln hergiln EncUmen kale. 
mine ve isteklllerln de 9. 9. 9ıU sah günU 
saat 10,30 da Belediye dairesinde milte -
ııekkll dalmt Encümene mUracaatıan. 

Muhtelif ebatta ceman 195.500 
adet civata ve somun alınacak 
Ali. Fab. saun Alına Ko. dan: 
Tahmin edilen bedel! (12620) Ura olan YU· 

karıda yazılı cıvata ve somunlar ııakert !ab
rtkalar umum mUdUrıurıu merkez aalln nlma 
komlsıtonunca 15. 9. 041 pnzarteııl ~nü ııaat 

15 te pazarlıkla ihale edllecektlr. Şartname 

parasızdır. Kati teminat <ıs93ı llradır. 

500 300 Kereviz 
500 300 Kamıbehar 
!500 800 Ha VUC 

Yukarıda yazılı ıı kalem sebu Aııkerl Pab· 
rlkalar umum mUdürlUAü merkez satın alma 
komls>·onunca 17. 9. 041 canamba sunu aaat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Heyeti umu
mlyeslnl blrtıen vermek mUmkUn olmaııııı:ı 

takdirde ayrı aYTı taliplere de ihale edllebl· 
ıtr. latcklllertn tahakkuk edecek fl)"Bt Uzerln· 
den kanuni temlnatıart:y!e blrllkta komisyona 

tcııt &ünü saat on beşte thn lesi Y<lPllmak tıze
re acık ckılltmeyc konulmuıtur. 

Muhammen bedeli (4')50) Ura muvakkat 
temtnatı (873) lira (W) kuruıtur. 

latelclllcrln muvakkat teminat mektup "e
:ra makbuzu ticaret oda11 vc:slkaslyie blrltkte 
s!lzQ ıı:ecen gün ve saatte Natıa komisyonuna 
celmelerı. G - Bayındırlık iııleri genel "artname

al. Benzin alınacak 
Adliye Vektıletındcn: 

(6240) 1624{ 

Gres yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

H - Yapı lolerl umum! ve fenni 11art. 
namesi. 
İ - Eksiltme ııartnamesl 
J - Mukavele projesi 
Şartnameler ve evrak Antalya nafıa 

lnUdürlilğUnde E!'llrUkblllr. 
3 - lhfile 19. ll. 041 çargamba gUnU sa

at 12 de hususi muhasebe binasında vıTCL
Yet cncilmcnlnce yapılacaktır. 

' - Ekstltffle kupalı zarf usutlyle ve 
1ahldl fiyat JzPrtı.den yapılacaktır. 

Tekll!ler 2f!JO sayılı kanunun kapalı 
%art usuliyle mUnakıısa hükümlerine gö
J'C yapılmalıdır. 

ıs - Eksiltmeye girebilmek tı:ın lstek
lllerin 1911 Hm 44 kurıJD muvakkat temı
nat Yatırmaları ve bundan b&§ka a.t.ıtıda
ki vea1kaıarı ibraz etmeleri ıarttır. 

1 - Bu ile gtrebiltLCğine da.: ehliyet 
:vealkatn. 

2 - Cart seneye alt Ucaret oda.sı veaı
kııaı. 

6 - BllQınum rtı'frnl maıı;atlar ıat~ltll· 
ye attttr. (7,62-6003) ıo;ıu 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

ilanı 
Giresun Natııı MUdUrlUll:Unden: 
l - Ekllltmcye Jconuıan lı Giresun vtlA· 

ret merkezJnde Yeniden yapılacak olan .kArııır 
200 kltlllk cezaevi lnıaatıdır. 

2 - Kesit bedeli ~93 Ura 87 kuruıtur. 
3 - Bu lae alt oıırtname ve evrak ıunıar

dır: 

A) Eksiltme ıartnameıı, 
B) Mukavelename, 

C) Bayındırlık lılerı nnel ınrtnameıt, :va
pı tııerı tennı nrtnnmeıt, 

D) Seri döpri cetveli yapı elektrlk, sıhl 
teılsat, keılt aartnameleı1, ıılla!leyl tlyat cet· 
veli \ e proJedtr. 

4 - latcklllcr bu evrakı 180 kuruı bedel 
mukablll.nde Narıa mUdUrlOğünden alabilirler. 

:ı - Eksiltme 26. o. 941 cuma ı:UnU saat 
16 da Narın mUdUrlUCUnde mUte11kkll komls
:vonda knpnfı zart uıulble .ruvııııcaktır. 

6 - Eksiltmeye ıılrı!bllmek ıcın isteklilerin 
en aoaıı:ı Ylrmı beı bin lira dell:erlnde yapı 
lılnl muvattaklYetle bltırmı. bulunması, 2669 
lira 50 kuruı muvakkat teminat yntırmıılan, 
bunııan bnaka 041 mnıı Hlına alt Ticaret odn
ıına kayıtlı bulundull:una dair vesika ile ek
elltmeden en az üc ~Un evcl vl!Ayelten alın· 
mıı ehll)etname ibraz etmeler1 urttır. 

7 - Tekllt mektupları il inci matıdede :va· 
zıtı saatten bir sant eveııne kadar komlıyon 
rcıııı~ıne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile ı:önderllecek mektupların nihayet 
S lncı maddede yazılı ııınto kadar ~elmlı ol· 
ma11 ve 11ıt :&al"fın mUhUr mumu ile iyice ka· 
ıı:ıtılmıı bul.ınmııın ltızımdır. Postada olacak 
geclkml'ler kabul edllmez. 1G087 

Okul tamiri 
Sivas Nafia Mı.idurlüğiınden ı 
1 - Kapalı zarf usulilc eksiltmeye konu 

lan iiı Zara merkezinde Gazi okulu tamira. 

tıdır. Bu iıin kc5if bedeli ı 7046 lira 55 ku-
rustur. 

2 - Eksiltme 17.9.941 tarihine müsadif 

,arıamba günü saat 15 te hükumet binaaı 
i'in Nafia mudürlugli odasında mtitcşekkil 
komısyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 _ Bu İ$C ait evrak şunlardır: Ke5if 

h .1• f'yat bordrosu, projeler, yapı iıle-u asası, ı . 
• • f nn·ı şartnamesi, cksıltme şart -rı umumı c . 

. B d rlık işleri genci ıartnamcsı, namesı, ayın ı 

• sidir İsteyenler bu evra-vc mukavele proJe • 
k h S. Nafia müılürlüğündc tet -ı er gun ıvas 

kik edebilirler. • · 
' - Eksiltmiye girebilmek için talıplcrın 

12!30 lira muvakkat teminatı Sivas mal san-
• • llye makbuzu-dııına yatırdıklarına daır ma k 

kabu1 ban a rıu veya bu miktarda şayanı • 
· • ret vcsıka· ltıcktubunu ve 941 yılına aıt tıca 

. -ç gun evci 111 Yle eksiltme gününden en az u • 
S. . • uvaffakı • ıvas valillğjnc mümasil ıılerı m . 
Y ti · fcranslarıylc c c başardıklarına daır re • 
birlikte müracaatla alacakları ehliyet vcsı
kaıını teklif mektubu zarfiyle birlikte dıı 

•:eklllet ve Tcm)llz ma.hkemcsl kin alına
<'llk olan 750 teneko benz.ln 111 ~n mUddelle 
acık eksiltme> e konmuıtur. 

1- Belediye ihtiyacı için pazarlıkla 892 
kilo gres yağı satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 624 lira 40 ku-Muhammen fiyatı nakllyestyıe beraber 4106 
lira 2& kuruetur. :.ıuvnkkat teminat 308 lira
dır. 

ruııtur. 

3- Teminatı 46 lira 83 kuruııtur. 
Şartname> ı görmek latlyenlerln hl'r gün ve 

ekslltme>·e lı;tlrtık edeceklerin merke.; muha· 
sebcclll~lnden aldıkları muvakkat teminat 
ıruıkbuzlyle birlikle 1!5. 9. 941 pazartesi günü 
saat 1~ te vcktılet levazım ve daire mUdilr· 

f-- Şnrtnamesinl görmek ve bedelsiz 
almak istıyenlerin hergUn Encümen kale
mine ve lsteklllerln de 9. 9. 9ıU s:ıh günU 
saat 10,30 da Belediye d:ıiresinde nıUte
ockkll daimi Encümene müracaatları. 

ıoıtüne mUrncaatıan. 

(61!56) 16U8 

NAFIA VEKALETİ 

yapı ve imar itleri ili.nı 
Nafıa VckAletlndcn: 
ı - Eksiltmeye konulan ıs: Ankara Ata· 
tUrk Lisesinde !Uzum 1rörUlen bahçe tan· 

zlml ve tlıdllAt işidir. 
Keşif bedeli: 08335.00) llradır. 
2 - F:kslltmc 16.9.041 salı günü saat 15 

t NafJa Vek!Ueti Yaııı ve tmnr Işlerl Ek
s~tme Komisyonu odasında kapalı zarf u
sullyle yııpılncaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve bunn müteferrl 
evrak l46l kırk altı kurus bedel mukabi
linde Yapı ve Imar hicri Reullğlnden alı-

nablllr. kll 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için iste -

!erin (1375,13) bin Oç yUz yetmiş b:ş lira 
on Oç kuruşluk muvakkat teminat ~erme
! rl ve Nafıa \'ekAlotlnden bu Is için alın
;ış chllyet \•<.' ikası ibraz etmeleri ldzım-

I b ikayı olmnk Qzcrc lsteklllerln dır. ş u ves 
eksiltme tarihinden en oz <tatil g{lnlerl ha· 
rlc> ile gdn e\•ol bir litlda ile Nafıa \'e-

orııcaat etmeleri ve ıillekcelerl· kaleUno m 000 
bir kalemde bu l&e benzer < 15. > no en az 

liralık blr I& ynptıklanna dair l&I yaptıran 
idarelerden alınmış ~eslka raııtetmele.rl lA· 

zımdr. 
1 

lh ı 
5 - İstekliler teklif mektup nnnı a e 

gUnU olan 16.D.941 salı gUnU saat 14 de ka
dar ekııtltme komlıyonu relslllUne makbuz 

ukablllndP vermeleri ltızımdır. 
J1l Postada olacak gecikmeler kabul edil· 

mez. ( 5839) 15929 

Matbaacılara 
Nafıa Veklletindcn : 
10. 9. 041 çaqıamba günil . saat l~ da 

Ankaradıı Nafıa VeklUetl bına111 lçınde 
malzeme mUdUrlllğll odasında to~lanan 
malzenıe eksiltme ko'?11syonunda ödene
cek basım UcreU takrıb1 8000 lira bedel 
tahmin e<iilen vektıletın ncuretmekte ol
du(;u idart mecmuanın Birinci teıırin 941 
fevkalAde nUshaaının kapalı zar! u~ulU i: 
le vahidi fiyatları Uzcr1ndcn eksıltmesı 

yapılncaktır. Eksiltme uartnamesl ve te
fcrrUntı bedelsiz olarak malzeme mUdUr-
lilğUııden alınabilir. 

/ Muvakkat teminat 225 lıradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak

kat teminat ve "artnamcsindo yazılı ve-
saik ne birlikte aym gtln saat 15 e kadar 
mezkQr komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri ıtızımdır. (5896) 15933 

Demir köprü boya iti ilanı 
Nafıa Vektılctlntıen: 

l - Ekslllmeye konulan lı: Erzincan vıııı.
yetınde 1o·ırııt nehri üzerindeki Kemah ve 
Ilıt köprUkrJ demir üst yapı boyalarının :Ye· 
nllenmcsl hldlr. Keılt lıctlell (1474) liradır. 

2 - Eksiltme 8. 9. 041 paznrteııl günü sn
nt on bcıte Narın VekAletl ıose ve köprUJer 
relsllll:I eksiltme komtıyonu oduında pazar
lık usullyle yapılacaktır. 

s - t:kılltme evrakı ve buna mUteferrl 
dl!':er C\Tak eose ve köprüler relsll~lnde ııö

rUleblllr. 
4 _ Ekslltme>·e ırtrcbllmek leln ıstek11le -

rln ekllltmc tarihinden Oc ~On evet bir isti
da ile Nafıa VekAletlne müracaat ederek bu 
ı.aı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası 

1 alan ve 110 lira !55 kuruş muvakkat te-
~~at vermeleri 11.zımdlr. ,(6114) 16189 

(6250) 16245 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1-Belediye ihtiyacı için pazarlıkla M85 

kilo kalın motör yaı::-ı satın alınacal{tır. 
2- .Muhammen bedeli 2542 lira 60 ku-

ruııtur. 

8- Teminatı 190 lira 69 kunı§tur. 
4- Şartnamesini gormek ve bedelslı: 

almak lstiyenlerin hergün Encllmeo kale
mine ve lstek111crln de 9. 9. 941 salı günü 
saat 10,30 da Belediye dairesinde mUtc· 
gekkll daimt Encllmcne mllrncnatları. 

(6251) 16246 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı için pazarlıkla 1992 

kilo vaJvalln yaA"t satın alınacaktır. 
2- .Muhammen bedeli 119:> lira 20 ku· 

ruııtur. 

3- Teminatı 89 lira 64 kuruııtur. 
4- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 

almak istlyenlerln hergtln Encümen kale
mine \ t: isteklilerin de 9. 9. 941 sah günil 
Bant 10,80 da Belediye dairesinde mtite • 
ııckkll daimi }<;ııcümene müracatları. 

(62:>2} 16247 

Elbiselik kuma§ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ınilstahdeminlnc yaptırıla

cak kıtılık elblae için nlınacak •Uç cins 
(1702,60) metre kuına§ıı. istekli çıkmadı· 
ğından içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 8832 lira 71 ku
ruştur. 

8- Teminatı 624 lira 95 kunıııtur. 
4- Şartname ve kumq nümuneslnl gör· 

mek ve a:ırtnameyi bedelsiz almak istıyen
lerin hergiln Encümen kalemine ve istek
lilerin de 9. 9. 941 salı günü saat 10,80 da 
Belediye dairesinde mUtcşekkil daimi En-
cllmene müracuıauıın. (6254) 16248 

MAARiF VEKALETİ 

Elbise ve palto yaptırılacak 
Maarif Vekllllf:lnclen: 
Vektılettmız odacııarı ıcın acık ekslltme 

ile 45 takım elbise ve palto yaptırılacaktır. 
Du husuıtnkt eartnnme her gUn vektılel le· 
vazım mUdUrlUtUnde ııörU!eblllr. 

Muhammen bt•dell O<JO liradır. 
Ekılltme ve lhııle 6. 9. 941 cumartesi gUnU 

saat 10 da vckA!ct levazım müdUrlU(:Unde 
toplanacak komtayonca yapılacaktır. 

( 1189(), 166:16 

Çankaya tapu ıicil muhafızlığından ı 
Küçük Yozgatta 317 tarihli vergi kayı • 

diylc dede kethüda oglu • Slileyman ve 

2901 sayılı kanunla yapılan tahrirde ise 

Bozycr mevkilnde ljarkan hendek garben 
Ömer ııimalen Mustafa ccnubcn Hüseyin 

ile mahdut 3 hektar 80 ar miktarla bir par 

ça tarla Halil Ünal namına kayıtlı olup 
mezkur tarla Süleyman oğlu namı diğer 
Gedlkoğlu Halilin ötedenbcri tasarrufun
da bulunduğundan namına tescili istenil
miştir. 

Bu yerin tapuda kayıdı bulunmadığın • 
dan tasarrufunun tahkik ve tahdidi için 

2S.9-9U tarihinde mahalline gidilcccğin • 

den diyeceği olanların ycdlerindeki vesa -

iklcriyle birlikte o gün mahallindeki me
murumuza veya daha evci muhafı:ı:hğımıza 

müracaat eylemeleri ilin olunur. 4099 

tG022 ) 16166 

3 kalem malzeme alınacak 
Aıı. J.'ab. satın Atmı. Ko. dan: 
Malzcmenln cına vo mtkuın: altı kalem 

koıum mnlzemeıl, lhalo ı:Un ve saau lll.9.941 
pazartesi 14, muhammen bedel 185<l Ura, ka· 
ll teminat 277 ııo lira, 

Malzemenin cins \·e mlktan: 30 ton odun, 
thale ırUn ve aantı 15.9.941 pazartesi 14.30, 
muhammen 
157 .:ıo ıını.. 

bedel 1o:ıo Ura, kall teminat 

Malzemenin cıns ve mlktan: 60 ton demir 
cevheri. ihale s:Un ve ıaatı ıs. 9. 941 pazarte
si aaat 16, muhammen bedel 1:ıoo Ura, kati 
teminat Z:J llrıı. 

Yukanda :yıızılı malzeme htzııııırında ııııa 

terıfen ı:Un \'e 1aa tlcrtıe aıkert tabrlknlar u
mum mUdUrlUtU merkez satın alma komisyo
nunca pazarlıkla !hala edilecektir. Muham· 
men bedelleriyle katı trmtnatlan htzaıannda 
~tlsıerllmlallr. Şartnameler! parnıızdır. 

(6068) 16169 

Ta~ düzeltme elması 
alınacak 

Ali. Fab. Satın Alma Ko dan: 
Tnı düzeltme clmaeı 100 adet 1 karaUlk, 

Taı düzeltme elmıısı 100 adet 8/4-0.80 ka
rattık ve tas dUzeltme elma11 100 adet 1/2-
0.60 kam tlık 

Tahmin cdllen bedeli (7llOO) Ura olan :ru
kanda yazılı Uc kalem t81 düzeltme elması 
askeri fabrtkalnr umum mOdUrlUıtU merkez 
satın alma komisyonunca 15. o. 941 pazartesi 
ı:OnU saat ı~.80 da pazarlıkla ihale edllecıık· 
tir Şnrtn11me para11zdır. Kati teminat 1123 
llr~dır. (6009) 16170 

120 - 150 adet bot oksijen tüpü 

alınacak 

mUracaatları. (61133) 111238 

Müteahhi t nam ve hesabına bir 

adet kabili ayar yağlı tran1for • 

motör alınacak 
A11. Fab. Sa. Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

müteahhit nam ve hesabına bir adet kabili 
ayar yağlı tratl.!formatör Aıkerı Fabrika
lar Umum MüdUrlllrti Merkez Satın Alma 
K~mlsyonunca 22. 9. 941 pazartesi sünU 
sliı.t Hı de açık ekıılltme ile ihale tdlle • 
cekUr. Şartname paraaızdır. Muvakkat te-
minat (1:10) liradır. (6279) 162611 

Küçük Y ozgatta yaptınlacak 
intaat 

As. Fab. Sa. Al. Ko. dan ı 

Keşif bedeli ( 1S41S) lira (50) kurut 

olan yukarıda yazılı inıaat Aıkerf Fabri -
katar Umum MüdilrlüiU satın alma ko • 
misyonunca 20·9·941 sarıamba rUnii aaat 
ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (78) kur.ıııtur. Muvakkat te
minat (1156) lira (17) kuruıtur. Teklif 

mektuplarını mczkdr gilnde ıaat 14 de ka
dar komiıyona vermeleri. (6233) 162351 

ANKARA V ALtLlGl 

Yol inıaaı 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara • Sivr1hl:ıar yolundRkl beylik 

koprUaUniln Ankara - cihetine olan kıı -
mında yapılacak (8653 > lira 7' kunıı ke· 
ıııt bede111 teavlyei türablye ve arnavut 
kaldırınıı iıılnln ıo. 9. 941 pazartesi günil 
saat 15 de viıtı.yct daimi encUmeninde iha-

Buna alt ıartnameyt her ııün nafıa mlldW.. 
lllttlndc ıı:llrcblleceklerı. 1G255 

Mazot alınacak 
Ankara Vallllltlnden: 
Muhammen bedeli 573 liradan ibaret hulu. 

nan 8000 kilo mazotun ıartnameslnl her ıı\ln 
ıtadyom mUdUrlUlllinde ı:l.lrUlııblllr. 

Taliplerin 22. 9. 941 ı;ıaz:ırtesl ı:UnU snat 15 
te vtıl;yet daimi encümenine mUraeaatıarı. 

(6324) 16271 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Ağaç nakliyatı 
Devlet Onnan blctmı;ı< Karabük Revtr 

Amlrlltlnden: 
ı - Karabük revir AJ, '.ill:lnln Ycıniha.n 

, .e &ırrarnbolu b0l~elcı1 hududu dıı.hlllncte va
ki Komarı, Ceııen. Kocadat, Kırık, Bofıııdatı. 
Yapraklı, Kuzdatı ve Yama arka.sı ormnnıa -
rınd.a keallmla tahminen (3500) metre m!kll.p 
kayın tomrulunun kökü dibinden alınarak 
earun, sarrambolu ıosl.'81 ııOzel'.lil'Ahınctakı 

rampalara nakU ve iaW bl acık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - EksUtmeye konulan tomruklann naıc-
11 \·e istif tıl lctn beher metre ml.ktıbına (6) 
ura (30) kunıe muhammen bedel takdir edil· 
mı.tir. 

3 - lıtekUlerln ckalltıncye ait aartna.nıeyt 
Ankara orman umum muıınrıutu, l.tanbuı 
cevırce mUdUrlU~ü ne Karabük revir Amtrıı
ll:lnde söreblllrler. 

4 - lstt'klllerın yllzde 7,5 muvakkat te -
mlnat akcesl olan (1!153) lira (75) kuruıa 

alt makbuz. ve>a buna mUmaıU hUkümotce 
muteber veııalklc ıo. f>. 941 tıırlhtnc rnııtıı)·an 

canamba gUnü saat 14 te KarabUk devlet 
orman llletmeelnln SntrambOlu bölı:e bina
sında revir ıı.mırıır:ı riyasetinde t~ekkül ede
ct~ Jcomlsy0na mürac:aatıan. 

(7701,16212) 16191 Ae. Fab. Satın Almıı Ko. dan: . 
Tahmin edilen bedell (14250) !ıra olan 

120..150 adet hoş oksijen tUpU Askerı Fab
rikalar umum mUdUrlUğU merkez satın al
ma komisyonunca 10. 9. 941 pazartesi r.u
n'' saat 11 de pazarlıkla ihale edllecektır. 
Şartname parasızdır. Katı teminat (2187) 
lira (50 > kuruııtur. 

lesi yapılmak Uzere pazarlığa konulmuı· OKULLAR 

tur. 1----------..... -----------------------

Az müstamel ve arızasız olabilir. 
(6070) 16171 

İsteklllerln Ticaret odut vulkalan, 849 
lira bir kuruııluk teminat mektup \'eya 
makbuzlarlyle bu 111 için :b:a!ia MUdUrlll
g-tlnden alacaklan fenni ehliyet veaikala· 
rını hAmilen yukarıda adı gecen gUn ve 
ııaatta dıılml encümene müracaaUan. 

Bu ige alt ke§if ve ıartnameyl her sün 

alınacak Nafia MüdUr!UgUnde görebilecekleri. 
Muhtelif malzeme (6046} 16029 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: Aıf alt yol yaptınlacak 
Malzemenin cins ve miktarı: 23 kalem Ankara vaıııııı:tnden: 

takım çellklcrlyle yaylık çelik tel, ihale· ı - Ankara • latanbul ve Ankara • Kıree
nln glln ve saati: lG. 9. 9

41 salı 14
•. mu: hlr yollarının mebdeını teakll eden meydanın 

hammcn bedeli: 62.UOO lira, kati temıoat. asfalt kaplama lıl 15. 9. 941 tarihine raatlt:van 
Sil:IO lira, !Jartname bedeli: 345 kuruş. be pazartesi &Unü saat Cl!5) te vllA:ret dılml en-

Melzementu cins ve miktarı: lO ton • 1 cUmenlnde lhaleal yapılmak üzere kapalı zarr 
:zir yağ"ı, ihalenin gUn ve saati: 16· 9· ~41 uıullyle ekalltmeu konuımuıtur. 
salı 14,80, muhammen bedeli: 18.000 lıra, 2 - x~ır bedeli (1.2161) lira (17) kuruı-
katl teminat: 2700 lira. . tur. 

Malzemenin cins ve miktarı: OOOO c;ıft 3 - Muvakkat teminatı (912) lira (09) ku· 
erat fotlni, ihnleııln glln ve saati: 1~. 9. 941 ruetur. 

salı 15, muhammen bedeli: 46500 lıra, ka· 4 - tıtek111erın tekllt mektuplarını temi· 
ti teminat: 6975 lira, ııartname bedeli: 233 nat mektup veya makbuı:larını. ticaret odası 
kuruıı. vesikalarını ve Nafıa müdUrlUtUnden bu it 

Malzemenin cins ve miktarı: ll kalem tein alacakları tennı ehliyet vesikaları ile 
tel, ihalenin g{ln ve saııtl: 16. 9. 941 sah birlikte Y\lkanda adı c"en ı:Unde Hat 14 de 
15,80, muhammen bedeli 54050 lira, kati kadar vl!Ayct daimi encümeni retallı?lne tev· 
teminat· 7905 lira, uartname bedeli: 27l dl etmeler!. . . 
kunııı. 5 - Buna alt kealf ve tartnameyt her 8'1ln 

Yukarıda yazılı malzeme hizalarında Nafıa mUdürlU~ünde ııöreblleceklerı. 
gösterilen gUn ve saatlerde Askeri Fabri· (6138> 16092 
kalar umum mlldUrlllğü merkez satın alma l • 

Talebe alınacak 

Harp Okulu Komutanlığından 

ı - Aıağıda yazılı ıartıarı halz okur
lar harp okuluna alınacaktır. 

A) Ankara'da bulunanlar doğrudan dot
ruya Harp okuluna, Ankara haricinde b.U
lunanlar bulundukları yerın 8.!lkcrllk ili· 
beılne müracaat edeceklerdir. 

B ı Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-1941 
den itibaren 20 • B. Teşrin - 1941 tarihine 
kadar devam edecektir. Bu tarihten son -
rakı mUrııcaatlar kabul edilmıyc-cektlr. 

2 - Glrlo ısrtlnrı : 
A) Tllrk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk lmtih:tnı 

vermlıı olmak, 
C) Tam teoekkill!U heyeti ıııhiyest olan 

ukerl hastaneden (Hnrp okuluna girer) 
kararlı slhat raporu almak. 

D) 18 - 23 yaşında olmak CU Y~ına 
girmlıı olanlar alınmaz.) 

E ı Diğer ıartıar askerlik oubelertnden 
ve Harp okulundan öğrenileb!llr. 

(608~) 

BAŞVEKALET 

16039 

komisyonunca pa:ı.nrlıklıı ihale edilecektir. Ko§u start arının ınıası 
.Mulmmmcn beclellerlyle kntl teminatları Ankara \'nllllAlnden: Baıveka.ıet lstatıatık Umum MlidUrlU(:ü 
ve ı;ıartname paraları hizalarında gösteril- 1 - Hipodrom at koıuıu ıahaaındakl (6) Ek&lltıne ve lhale Komlııyonundan: 

Matbaacılara 

miştlr. (6Hi7) 16172 adet koıu 5tartlarının yeniden n.pılrnası ııı 1 - Acık ıınıarlıkla ek~ltme ve ihalesi 
(1!5. 9. 941) paznrteaı ırUnü saat Cl!!i) te vı- Yapılacak olan 33 forma tahmin olunan on 
llyet daimi encümeninde lhaleııl )'&pılmak Ü• ikinci Cilt lstatlsUk yıllıı?ından 2000-4000 nUs-1000 adet kaput, 1000 takım 

kışlık elbise ve 2800 takım 
tulum e lbisesi alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli <•7.100) lira olan 

yukarıda yazılı Uç kalem melbu11&t Aake
rl Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
satın alma komisyonunca 8. 9. 941 pazar
tesi gUnU saat 16 da pazarlıkla ihale edi· 
ıecektır. Kati teminat (7065) liradır. Şart-
name (236) kuruatur. (6168) 16173 

zere acık l'ka!ltmeye konuımuıtur. ha bastınlaepktır. 
2 - Keılf bedeli (1012) ltra muvakkat te- 2 - ıs sayfalık beher forması ıcın 6!5 er 

mlnatı (711) Ura (90) kuruıtur. Uradan 214!5 Ura bedl'l tahmin olunmuıtur. 
8 - lsteklllerln teminat mektup veya mak· : .:de 7,11 hesabiyle 161 liralık muvııkkııt 

buzu, ticaret odası vesllcaaı ve nafıa müdUr· ı teminat vesikası verilmek !Alımdır. 
lUtünden bıı lı tein alacakları ıennı ehliyet s - Eksllıme 1941 sen ~ı e;ytııı ay.mm o
' ılkalarlylc birlikte :vukarıda adı cecen ıı:ün nuncu careamba EUnü saat 1!5 te umum mU· 
ve saatte daimi encümen rtl!lltlne celmeterı. dürlUk b1nasıncın toplanacak olan komisYon· 

4 - Buna alt kc;lt ve eartnameYI her ailn da yapılacaktır. NOmune dairede lil'Örülür. 
Nafıa müdUrlUtUnde &llrebllecekler!. Şartname komisyon kltlplltlndcn istenebilir. 

(6103). ısıoe .<~ı 156:54 
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Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Sivas şehri su ~ebekesinin geçtiği Dekoviltepe mevkiin

den çimento fabrikasına kadar takriben 10076 mt. boyunda hen
dek hafriyatı, boru fer§iyatı ve sınai imalat kapalı zarf usuliyle 
vahit fiyat esası üzerinden eksiltmeye konmu§tur. 

(Ferşiyat malzemesi ve betonarme demirleri Bankaca temin 
olunacaktır.) 

2 - İ§bu inşaat ve ameliyatın muhammen ke§İf bedeli 82001.37 
liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara'da Sümer Bank Muamelat Şube
sinden 5 lira mukabilinde verilmektedir. İstekliler bu i§e ait tat
bikat proje ve planlarını Bankanın ln§aat Şubesine müracaatla 
görüp tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltme 17 Eylül 1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında §İmdiye kadar yaptık
ları işlere ve bunların bedellerine, fe'nni te§kilatlarının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla m•amelede bulundukları· 
na dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ol.arak ihale gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerde muhtemel gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (6191) 16185 

=DAKTİLO KURSU= r S6 mcı devresini de % 50 tenzllD.tlıı actJ ] il Bir ayda diploma verilir Tahsil aranmaz. Aksam kurlıın ııcılmıstır. 
~ Memurlıır Kooperııtıtl karşısı No. '3 Tel: 8714 ======= 

Zayi bilet ve saire 
31 At;ustos pazar gunu saat 3 te İzmir· 

den Ankaraya gelen trenden inerken için· 
de para olmayup yalnız Fuar bileti, nüfus 

cüzdanı ve hır dolma kalemi havi olan 

çan•amı zayi ettım. Bulanın Sıhhat ve İ!<
tımai Muavenet Vekaleti mutemedi Arif 

Sava$'a teslim etmesini insaniyet namına 

rica ederim. 4101 

Acele satıhk ve kirahk 
Azimet dolayısiyle Keçiören tepe 

başında yeni yapılmış 3 dükkan ar
kasında iki katlı tam konforlu bir ev. 
Tl: 3258. 4021 

(imenlo fiyallan 
Beled.~e r. lslH'ılnden. 

Devlet Demlryolları ldares•nln 15 8 041 
tarihinden mutt">er o!Mak üzere nııkll· 

ye ücr tıerlne yaptıtı % 5 zamdan do
layı clmento tlyatl ırı nantıd:ı gösterll
d'f:I ı kilde yen d r tcsblt oıunmustur. 

sa;ı.ın halk~ llD.n olunur. 
1ataS>onc1a teslim satıı Fi. 

(50 kiloluk) 

Torba Tonu 
L. K. L. K. 

Portıant cim ntosu 1 GS 33 4S 
SUpcr s r.ı n c t ntosu l s.ı 36 63 
Dcpod a tcıı' im s.ı t Ft. 
Portlant clmcrtosu 1 73 34 4S 
Süper Siman clmentosu l 69 S7 63 
Matazad:ı perakende satıı Fi. 
Portlant c m ntosu l 78 
Süper Sunan ,. "llcntosu l 94 

Bayanlara mahsus 
irfan Biçki ve Dikiş Yurdu 

Ankarn'nın en muvattaklyetll ve 
biricik lrtnn yurdudur 

K ıyıt lcln Hamar nü otobüs duratın· 

dakl yurda mUracıı.at edilmesi 4102 

D. Meteoroloji İşleri U. Md. 

Bir memur alınacak 
Devlet Meteoroloji İııleri Umum MU· 

dUrlUğUnden: 

Mtlnhal bulunan muamelAt ve muhabe
rnt uubesl 80 lira asil maıı§h ecnebi muha. 
bernt ve dosya memurluğUncı yUksek t.tlh· 
si11i bulunmak ve İngilizceye vakıf olma!< 
şnrtıyle mtıs:ıbaka ile bir memur alına· 
caktır. 

1ateklllerln memurin kanununun 4 el\ 
maddesinde yazılı evrakı mUsbltelerle bir
likte dilekçelerinin en geç 20. 9. 941 gU· 
nUnc kadar umum mUdUı·lUğe gönderilme· 
si !Uzumu ııeın olunur. 

(6259) 16221 

•================================= 
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MİLLi MÜDAFAA VEKALETi ~11111111111111111111111111111111111111L 

Vazelin alınacak §DAKTİLO ALINA(AK § 
M. M. Vek. Satın Alma Ko. dan: : : 
Pazarlıkla 180.000 liralık hakiki vaze. : : 

lln alınacaktır. Bir kilosuna 200 kuruı = Toprak Mahsulleri Ofisi == 1 
fiyat tahmin edllml,ştir. Hakiki vazelin : 

bulunmadığı veya talip çıkmadığı tak- : Umum Mu"du"rlu··g"'u"nden •• -
dlrde buna mukabil sunl vazelin alına- : : - -cnktır. Sunt vazelinin de bir kilosuna : : 
150 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. Gerek E Umum müdürlüğümüz : 
hakiki ve gerek sunl vazelin için teml· - k d h 1 b l -
nııt olarak 10500 lira alınacaktır. İhalesi : mer ezin e mün a U u- : 
6. 9. 9n cumartesi saat 11,80 da yapıla. E nan (70, 75, 85) lira tah~i- : 
caktır. Talip olanlann komisyona mUra· E sath daktiloluklara müsa- : 
cnatııın. C5718> 15765 : baka ile daktilo alınacaktır. : 

Pijamalık bez alınacak :E imtihan 5. 9. 941 cuma : 
M. M. Vckilcti Sa. AL. Ko. danı _ günü umum müdürlük bina .. : 
Beher metresi~ tahmin edilen fiyatı : sında saat 14 de yapılacak- : 

otuz kuruş olan otuzbin metre pijamalık - : 

(Kayseri Diril 0.65 en) bez 9-eylül -94-1 : tırTaliplerin 0 gün saat 10 a : 
salt günü saat ı 1 de Ankarada M. M. V. sa- : : 
tın alma Ko. da pazarlıkla ihale edileceğin· : kadar aşağıda yazılı evrakı : 
den isteklilerin 1350 liralık kati teminat • E müsbiteleriyle birlikte zat : 
!arı ile birlikte pazarlık gün ve saatında : işleri müdürlüğüne müraca- E 
mczkUr Ko. da bulunmaları. (5809 15889 E atları ilin olunur. = 

200 adet antrav alınacak : 1. Tahsil vesikası, : 
M. M. Vekaleti Sa. AL. Ko. danı : 2. Nüfus hüviyet cüzdanı, : 

1 

Bcherine tahmin edilen fiyatı 32 lira 50 E 3. Doğruluk kağıdı, : 
kuruş olan 200 adet antrav 10- eylul -941 - 4. Sıhat raporu, E 
çarşamba günü saat il de Ankarada : 5. 3 adet vesikalık fotoğ- : 
M. M. V. satın alma Ko. ela pazarlıkla ihal~ 1 § raf, E 
edileceı'iinden isteklilerin 975 liralık katı : 6. Hizmet vesikası (var- : 

1 

teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saa- E sa). (6199) 16188 : 
tında mezkür Ko. da bulunmaları. (5811 -

1 5 840 ., 11111111111111111111111111111111111111 r 

Gaz iyodoform alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. AL. Ko. danı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3500 lira 

olan on bin adet gaz iyodoform 10 eylUl 
.941 çarşamba günü saat 1 ı de Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla iha· 

le edileceğinden isteklilerın 525 liralık kati 

teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa· 
atında mezkür Ko. da bulunmalar. (5812 

15841 

Veteriner ecza r>.lınacak 
t.L 111. \'eklletı Sa. Al. Ko.dıın : 

1 
Hepsine tahmin edilen tıyatı on dokuz bin 

, De yüz on >"edl lira elll kurus olan ve mevcut 
llıteslnde cıns ve mtktarlan yazılı otuz ka • 
ıem veteriner ecza ve malzeme 11 • eylül • 
1941 pertembe günU saat 11 de Ankara'da M. 
~L v. sııtın alma Ko.da pazarlıkla ihale edl· 
ıecetlnden isteklilerin 2897 lira 60 kurusluk 
kııU temlnatıarlyle btrllkte pazarlık gün ve 
•aııtlnde mezkdr Ko.da bulunmaları. 

(5810) 158SO 

inşaat yaptırılacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedeli dört)'ilz onbeı bin llç lira 

beş kuruıı olan Çankın'da yaptırılacak ln· 
şaatın pazarlığı 20 EylUl 941 cumartesi 
gtlnll saat ıı de Ankara'da Al. ?ı.I. V. Sa. 
Al. Ka. da yapılacaktır. Bu in,şaatın keşif, 
proje, ııartname \'e sair evrakı yirmi lira 
yetmiş beıı kuruş mukabilinde VekAlet İn· 
şaat dairesinden alınır. İsteklilerin kırk 
dört bin lira otuz kunıııluk katı teminat 
makbuz veya mektupları ile birlikte pa• 

zarlık gUn ve saatında mezkQr Komisyon· 
dcı bulunmaları. (6234) 16240 

Pirinç unu ve sebze unu 
ah nacak 

Kızılay C. Umumi Merke
zinden: 

Pirinç unu 10.000 kilo 
Sebze unu: 
Bezelye unu 
Kornfloor 
Mercimek unu 
Yulaf unu 

5.00G .. 
5.000 " 
5.000 .. 
5.000 .. 

Patates unu 5.000 ,. 

Ankara İnhisarlar Baş Md. 

Boş şişe alınıyor 
lnhlsarlar Ankara BasmUdUrlUılUndcn: 

Ankara rakı ıma!Athanemız ihtiyacı ıcın 

asaılıda )'azılı tıyııtlarla bos sise mubııyaasına 
baslanmııtır. 

1 - Yatlı, boyalı, lltıclı, catlak ıtıelerle 

inhisarlar dami'a&l bulunml)'an ılşclcr alın· 

mıyacaktır. 

2 - Şlseler ld:ıremlzln Yenlsehlr tren kl.lp
rOsü )'anındaki 1m1Ahl!.ne blnaaınd:ı teslim 
11 Jırıacaktı r. 

3 - Getirilecek tl$elerln ıısgıırt yüzde onu 
l50 C.L. ilk olacaktır. 

15 C.L. ilkler l,l50 kuruı 
25 C.L ilkler l,l50 kuruı 
l50 C.L. ilkler 2,50 kurus 

100 C. L. ilkler G,00 kurua 16063 

HARTA U. MÜDÜRLÜGÜ 

Zt>ytin yağı alınacak 
Harta Satın Alma Ko.: 
1 - Harta kıtıısı erlerinin 941 yılı lhtl· 

yacı olıın (1.000) kilo zc)'tlnyatı acık eksilt· 
me suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 16. 9. 941 ıalı gUnU saat (10) 
da Ankara - Cebect Harta satın alma komls· 
. 1unda yııpılacaktır. 

s - Muhammen bedel tutarı (900) lira mu· 
vakkat teminatı 67,5 llracıır. 

4 - Taliplerin ıartnameYI l!'lirmek Uzcre 
her ıun ve yukarıda yazılı muıın-·en eksiltme 
aaatlnden evel yatınlmıs teminat mnkbuzıa
rly[e birlikte 'komls>ona ~elınclcrl. 

(6140) 1G093 

..111111111111111111111111111111111111 l il L -- -- Satllık ev --- --- -: Bahcell Evlerden köse baıınd:ı ve -
: lklncl otobUs duratında on odalı ,.e tak.. : 
: rlben bin metre bahcell, kıılorırer ve sı· : 
: cak ıu tertibatlı, garaJı, telefonu ve : 
: her türlü kontoru olan ev azimet dola- : ~ -: yııılyle ııatılıktır. Tel: 2406. ----- NEŞET ŞEREN ----., ı 1111ıı111111111111111111111111111111 ı,. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Örtü bezi alınacak 
M . l\L v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - l!IOO metre e$Ya örtülük bezl pazar· ı 

ltkla satın alınacaktır. l\luhammen bedell 

:ıt/9/1941 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

" 
1. 9. 941 gününden itibaren ha raj servısının kaldmlmış ol
duğu sayın halka ilan olunur. (6241) 16214 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Hıısanoallıın Koy Enst.tl; U \e Eıtltmcn Kursu lllildUr,üı?Unden: 

Cinsi .Miltlnn Muhammen bedel Tutarı Muvakkat tcmh.u, 
l{ito Lira Kr. Lira Lira Kr. 

Ekmek 35.500 l4 4970 372 75 
Sığıreti 8.000 85 1050 78 75 
Koyuneti 2.000 fi5 l ı 00 82 50 
Zeytin tanesi 800 W 400 30 00 
Odun 50.000 4 2000 lM 00 
Sadeyağı 1.000 l 70 1700 127 00 
Zeytinyağı 1.000 95 950 71 25 
Sabun 1.500 65 975 73 13 
Bulgur 2.000 22 41() 33 00 

l - EnstıtU ve kurs t lcbclcrlnln 15 e>IUI 1911 tıır.hlnden sonraki thtlyncı tein yult 
nda C'lns, mlktıır ve muhıımmcn beclcll)•le muvukkat tl'mlnatlıırı yazılı )'lyecek ve yakac 
maddelerın•n satın alınmuı ı. 9. 1041 tarihinden itibaren acık eksiltmeye konmustur. 

2 - 15.artnameyl görmek l~t•)'cnleı1n Ankar.ının Hasnnoı?lnn kdyUndckl cn,~tttU tda 

sine \'e Çankaya malmüdUrlüıtUne müracaattan lAzımdır. 
S - !hale 15. 9.1941 pazartesi günü .saat 14 te Cnnkııyn kazası malınüdürlURll bin 

ıında )·apılaco.ktır. 

4 - Eksiltmeye ~receklerln 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 llncü mııddeslndekl ev 
haiz olması ve ihale s:ıallnden evet muvakkat teminatı Cıınkaya mıılmüdilrlüı?U veznesi 
yntınnı, bulı.;nması •arttır. 

5 - Yiyecek ve yakacak madd lerlnln her birinin aartname1 ·rl ayn olup icabında 
ker tı;ker mUteıılıhltlcrc verilecektir. 

6 - Ekslltmen girecek olanların ihale saatinde Cankayn kazası mıılmUdUrlCl~ü bin 
sınd:ı h ızır bulunmalan l!An olunur. (6204) lGl!lO 

..1tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kovacık menba suyu· --------- MİKYASIMA DERECESİ --------
En selahiyettar Laboratuvar şefi resmi raporunda; (sertliği 

çok düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle 
Ankara için kıymetli bir su olan KAYACIK SUYU) cümlesiyle 
takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 ---.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Jandarma GN. K. Ankııra Satın Alma 

Fiyatı 

Kuruıı 
20 
45 
8,50 

Komisyonundan : 
Miktarı 

mıo 

19.000 
13.000 

9.000 
2.000 
1.200 

100 
25.000 
20.000 

7.000 
2 500 
7.000 
3.000 

72 

13.000 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 
Tıız 

ş hriye 
Bt'ynz peynir 
Çay 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru soğan 
Kuru Uzum 
Toz şeker 
Mt'rcimek 
Kırmızı biber 

Sadeyağ 

45 
65 

800 
10 
22 
10 
45 
48 
22 
45 

YekQn 

170 

Muvakkat tem.inat 
Lira Kuruş Eksiltme gUn ve •a.& 

947 63 

058 31 -----1905 93 17·9·lD41 çarşamba 
15 kapalı zarf 

Şartname bcdt'll 127 kuruştuT 
16~7 50 19·9-1941 Cuma saat l 

Kapalı zarf 
Miktarı, cinsi, tlyatı, muvakkat tc-mlnntı, eksiltme ı;:Un \C saııtt >ukarıda yazılı (14 

kalem laıe mnddesı iki kapnlı zart cluırıtmeslylc satın alınacaktır. On üc kııiı'mlnln bir ara 
thalesl eniz olduf:u elbl altısının bir ve )edl kal('mlnln de bir istekll.)le ihalesi caizdi 
Şartname ve numune her ı;:lln komls)onda g6 rUltır. \'e)a bedeli kartılt~ınd:ı alınır. Ya 

ıartnamcsl parasızdır lsteklllcrln kapalı zıırr lekllt mC'ktuplarını hlzalııçındıı )"azılı ekılltın 
zamanından bir s.ıat evcllnc knelar lsbu ihale terin )'apılacatı Ankara'd:ı J, Gn. K. lıl':ında 
komlnonumuzıı \ermeleri. (6036) 1G04S 

Kız ve 
Erkek 

ANA- iLK - ORTA ve LiSE 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatılı ve 
yatısız 

Arnavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 
Kayıt için her gün 1 O dan .17 ye kadar mektebe müracaat 
edilebilir. Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. Jstiyenlere 
tarifname gönderilir. Telefon : 36 - 210 

TALAS'TA AMERİKAN KOLLEJİ 

BiTer kiloluk torba veya ku -
tularda olmak üzere yukarda 
mikdarı yazılı pirinç ve sebze 
unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri fstanbul'da depolarımızdır. 
Taliplerin teslim tarihleriyle en 
son fiyatlarını birer paket nü -
mune ile birlikte 8 eylUl tarihi
ne ne kadar Ankara'da Yenişe
hir'de Kızılay umumi merkezi -
ne göndermeleri. 

2700 llrn olup kati temlnııtı 405 (dort yü,;: beı) ! 
ıır11dır. Pazarlıtı 10. 9. 941 caıııamba gUnU 1 
saat 10 Ankara'da Hava satın alma komls· 
yonunda yapıtııcaktır. Şartnamesi her gün ko- ----------------------------------....-1 

Yatı ı "C'rct : 22!1 Lira. Tedrisat 24 Ey!Ul'de. 

' 

4 senelik ORTA okulu; UIZAHI 3 Ortn sınıf 

I========= İngilizce ========= 

ORMAN ÇİFTLiGiNDEN: 
7 Eylül 1941 pazar günü Harp Okulu talebelerinin su sporları 

bayramı yapılacağından Karadeniz havuzu (yalnız o gün için) 
Harp Okulu Komutanlığı emrine tahsis edilmİ§tİr. 

Sayın Ankara halkına ilan olunur. 4103 

Not: (1) mikdarın beşte biri 
n-isbetiınde ve her cinsten ayn 
ayrı olmak üzere teklifler kabul 
edilir. 

(2) Telgrafla teklif kabul edi-
lir. 4078 

Muhtelif ecza ve sıhhi malzeme ahnacak 
Ankara Nümun '? Hastanesi Baştabi pli ği.ıden: 

Cınsi 

Eczai tıbbiye 
Ampul 
Kat gul 2,5 metrelik No: 00 

.. .. 
" .. .. 

Glikoz saf 
ldrohl Net pamuk 

NoıO 

Noı 1 
Noı 2 

No: 3 
Noı 4 

Gaz ıdrofil 90 santim genişli-

Miktan 

131 kalem 

14 
50 kutu 

800 " 
900 

500 
300 

7t'O 

.. 
" .. 

150 kilo 

750 .. 

Kıymeti muhamminesi 

Lira Kr. 
6000.00 
1950.00 

1100.00 

1125.00 

1237.00 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. Eksiltme şekli 

450.00 Kapalı 

146.25 A~ık 

82.50 

84.50 

92.82 

" . " .. 

.. 
" 

Eksiltme ıünü ve saati 
5.9.941 15 de 

.. . .. • .. • 
" .. 

.. • .. • 

iinde turk KoJeksine muvafık 20 000 Met. 4200.00 315.00 " " • 
Amerıkan bezi numune gibi 5.000 ., 1525,00 114.40 " ,, ., 

ı - Ankara Numune ha~•anesinin 941 mali yılı ihıiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı ecza ve saire malzemei sıhiyt 

hizalarında gösterilen şekılde ve saatte eksiltmeye konulmuştur 
2 - lsteklılerın yenı yıl tıcaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten musaddak vekiletname 

!eriyle ve teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte kapalı zarfla eksiltmeler için 1490 sayılı kanuna tevfikan hazırlıyacakla 

rı teklif zarfları belli gunden yazılı saatten bir saat evelinc kadar Ankara'da Nümune hastanesinde milte~ekkil komisyona ver· 

mel eri. 
3 -Şartname ve listeler her gün Nümune hastanesinde ve İstanbul Sıhat müdürlilğünde görülebilir. 

4 - Nakit veya nakit mahiyetindeki evrak teminat olarak komiıyona kabul ·1Cdilmoz. (5692) 15774 

misyonda ~örülebilir. lsteklllerln ihale san· ----------·-------
tlnüe ı..nmlnondıı bulunmalan. İ h' l U M d l ı 4 - Şartname sôzü geçen Levazım Ş 

"'W" n ısar ar mum ü ür üg-ü (6321) l6ZTO besinden ve İzmir, Ankara başmiıdıirluk • 

Ulus - 22 inci yıl.: No. 7215 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü N aıit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize gl5nderllcn her nevi ya. 
zıııı.r. nesredllsln edilmesin eerı ve
rilmez ve kayboluıundan dolayı nıc 

b!r mesuUyet kabul olunmaz. 

~ ~ 

YENİ Sinemada 
Buırün bu &ece 

Türk fllmcUIC'lnln zıı!cr tacı 

KAH\'EC! GÜZELİ 

TUrkı:c ııözlü ve aarkılı 
YRratanlıır: 

Münir Nurettin • Hazım • Nezihe 
'leıın tar: 

14.30 • 16.30 · 18.30 eecc :.n de 

Ramamııno Aı:ık Hava Slncma!l 
'ZAFER Dö:-;OşO. LOREL HARDt 

Tilrkı:e ıl5z!Q A'l'EŞ DÜELLOSU 

!erinden (130) kuraşa alınabilir. 
Yol ve kanalizasyon inşaatı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 5 - Münakasaya girecekler 
Ke:;if, Şartname ve pl6.nı mucibince ida- teklif mektuplarını, kanuni vesaikle c-" 7. 

remizin Paşabahçe Muskirat fabrikası güvenme parası makbuzu veya Banka te 

kanalizasyon ve dahili yollar inşaııtı işi ka· minat mektubunu ve kapalı zarf şartnam 
palı zarf usuliyle eksitmiye konmuştur. sinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ibtiV 

2 - Keşif bedeli (26086.60) lira c-0 7,5 edecek kapalı zarfların ihale gunu eksilt• 

muvakkat teminatı (1956.49) liradır. me saatinden hır saat eveline kadar mel" 

8 - Eksiltme 19.9.941 cuma günü saat kür komisyon ba5kanhğına makbuz muk• 

10.10 geçe İstanbulda Kabataşta Levazım bilinde vermeleri lizımdır. Postada vaııl 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· olacak gecikmeler kabul edilmez. 

ur. (7558-6073) 16236 

..11111111111111111111111111 LEYLi ve NlHARI 1111111111111111111111111~ - ~ 
E SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LİSESİ ~ 
= ~ - lstonlıul, Gnlata, Postn lü tıı~u • 1330 t:k ve Ortıı mektebi IJIUrcnler lçıu ~ 

- ihzari Fransızca Kursları vardır. ~ - ~ _ Klasik ve modern tedrisat ~ 
E Olgunluk imtihanlarına hazırlar i 
- Ka),t muamelesi pazar gününden ınand:ı her gun saııt !) dan 12 ) c kad:ır ! 
'=itllllllllllll yapılır. Okul 15 eyHH pnınrtesi gUnU açılacıı.ktır. 6191 111111111111 ıi' 

Sus Sinemasında 
Bueün bu l!'CCe 

Mevslmln en müessir fllml 

J<.'IRIK HA YAT 
ese:-; BUSE) 

Bııa rolde: Barbııra Stanwyt'k -
Hcrlı rt Marshall 

Seanslar: 
14 SO • 16.30 • 18.30 • ı:ece 21 de 

Cebeci Yenldof;an 11ıncma11 

ASK ve 1HT!RAS 

SOMER Sinemasında · 
Bugün 12.15 ten ltlt ren 

HC"yecan, mııcerıı ve korku filmi 

SEMSİYELt CANAVAR 

Bas tıoııerde: 
Gellrge Murp J.Y • R!t ı Johnson 

Seım 'ar. 12 1~ - 14 30 - 16.30 • ı 30 
ı:e~e 21 de 

(tımetııaaa) Sakarya sineması 
TARZAN ve OCLU 

TUrkce s8z!U 


