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ULUS Baaımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara -Telgraf: ULUS Ankara 

Telefon GOVEN EYLÜL 
1941 -S KURUŞ 

Baımubarrlrllt 1S'71 
Yaza lelert Müdür1l 1061 
Müeune Müdürü llff 
Yazı ıılert 1062 
tdare 1064 

SiGORTA SOSYETESi 
Hayat - Yanıın - Nakliyat • Kaza 

Galata Telefon: 44969 - 40630 
Ankara: Telefon : 2208 

CümlwrTeiaimiz Milli Şef lnönii:nün .lzmir'Je Mf!at~ar "!ekte: 
6ini ziyaretleri anaınJa talebe ile 6ır arada çelıilmlf resılnlerı 

lnönü · Balıkesir' de 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kanada 
İ ngi ltere'ye 

ôzami 
yardım 

yapacak· 

İnglltere'ye bu yll 
bir zırhlı fırka geliyor 

Kanada başvekilinin 

ve B. Çörçil'in nutukları 
Lonı.lra, 4 11 a. - Buıı:Un Londra'da Man

ılon Jlouıte'<ll\ l<'IX'flne V<'rllen bir ziyafette 
bir nutuk sö:Yll>en Kanada "8sveklll M. Mac

[Sonu 5 inci sayfada] 

Milli Şef Balıkesir' de yaptığı 
tetkiklerden çok memnun 

Almanların tazyilı etnl!i• ""'' aJılcl.ı. Laa~ratl ıelarinden 6ir wöriinilf 

Cümhurrelsluılz seyahatine devam ediyor 
Balıkesir, 4 a.a. - Milli Şef İsmet İnönü, dün aaat 20 de Ayvalık yoliyle 

İzmir'den Bahkeair'e geJmiıJerdir. 
Miltt Şef, cadde ve sokaklarda toplanan on binlerce halkın coşkun teza

hüratı arasında doğruca husuıi trenlerine giderek .&:ece~ada ffe~· 
ı. .... u. .. 

-ı Cümhurreisimiz bugün saat 9 da 
"'aklı~vat ,·_e'en~m ... ı:..z .. 1 tehrin görülecek yerlerini ve bu ara

' T• '.T Yı~ 1 da Kız Sanat Okulunu, Askeri Has
taneyi, Halkevini, Atatürk: parkını, 

.için hazırlık zira~~ ~bçe.ini .g~zmiılerdi~. : 

\ 

f nonu, Halkevının hoparlorlerıyle 
Vielıy lıülıii1llfllinin Parü'telri 

mümesıili B. de Brinon 
Falih R fL ATAY Balıkesir .~alkına ~ir hi~abede bulu-

1 
111 aarak ezcumle dedıler ki : 

Kara 7011anmızr reaiı mik)'uta .. _ Vitjyetinizin her tarafındaki 
.... etrnete baıhyacaiız. Harp vatatıdqlan çahfbn ve neteli bul
tartl~rı!la raimen, önümüzdeki kıt dum. :"unun• ka~ar. fatanbul tehrinin Bahkealr'i miut birliğin güzel bir 
h:Vlet merbzı ale . ba~laaacat~ı ömeli olarak takdir ederim. Bura
lh ber alıyo~ O. bın kilometre~k dan çok neteli olarak ayrılacağım ve 
.Ji1!!bekkt •d.m inta Proaramr tanzua diğer &ittiğim Yiliyetlere Bahkeai-

.,..e • ır. · llm ··tu ı· 
Sulh aakliyab için iki eaash kara rınG.~eUll ını fgo hrlecke ım:,,. b .. 

ftaıtasr Yardır: ıimenclifer Ye kam- on ere era ı verıcı .u aoz-
70n! Bunlardan banaiaiae daha faz- ler meydanlarda toplanan binlerce 
la ebemiyet Yerilmek luımıelcliti halk tarafından ıilrekli alkıtlarla 
laazr -&arp memleketlerinde müaa- karııtanmııtır. 
bta itile eııiilmiıtir. BUDwa minaaı Reisicflmhur İsmet İnCSnU, bugün 
odur ki biç oın. .... ikisinin ehemi- saat 12.20 de hususi trenleriyle Balı
~ biribirindea anılamaz. Halba- keair'clen aynlmıtlardır. 
iki harp naldi,.atr için .-eler demir-
~ollarmdan daha zaruri hlle ıelmif-

Ziraat müdürleri tir. Hava b~umlan ra,.lan •• köp
rilleri tahrip ederek, ıimeadifer me-
~İzmaamı •Üratle felce atratabi- ~ehrimizde toplanıyor ~_: Şoseler bu tehlikeden masundur- ~ 
~· .. Motör harbi devrindeyiz: mo
törlu vaaıtalann memleketin her ta
rafına !ro~a!b~a akabileceii yol 
r.':!~lerını YUCacla ıetirmeie mec-

Fakat burada mühim bir meMle 
-Ydaaa çıkryorl Türld,..'mizde 
Mrpteıa e•el aatm alman kamyoa 
" otomobillerden birçoiu ıaraj)a
ra •~ılmqtrr. Çünkü bunlardan öy
lelen vardır ki Çetitleriade tekdir
ler. ~arada biç bir ihti)'at parçalan, ,,. •il' takrmnua aceatalan bile yok
::; :-rika'da bir telefon müki • 

• ile tlGldclaclaa ıetirtilecek 
ıh &iyebis bir parçaam kmlma-

Ziraat VekAletl, ziraat mUdQrlerlnl ııı ey
llllde eehrlmlzdıı bir toplantıya davet etmlt -
tir. Ziraat Vekilimiz 8. Muhllı '.Erkmen'ln re
blltlnde bir hafta kadar devam -edecek olan 
bu toplantıda zlraate mlltealllk bUtUn mese
leler ırörUtOlııcek ve alınacak tedbirler ka -
rarlaıtınlacaktır. B1I arada c:lftc:I !nallarının 
korunması kanununun tatbik eekllnl ır&ıterlr 

ıııumnııme de sözden ırec:lrllecektlr. VekAlet, 
ini toplantı tein hazırlıtlanna baılamıe bu -
lunmaktadır. 

Bir Japon gazetesine göre 

Bir isv11 auıllJi• lii• 

Almanya ve Fransa 
arasında sulh ı,ın 

görüıme yapıllyor 

8. ABETZ 
kati talepleri hamil 

olarak Hitler'in umumi 
karargôhına gitti 

Stokholm; 4. a.L - Stokholm - Tidnln· 
gen gazetesinin Berlln muhabirine göre, 
J..lmanya'nın Paris'tekl büyük elçisi K. 
Albetz, Almanya ile Fransa ara.nnda kaU 

bir suJhün akdi fçin mUzakeratt& bulun -
mak üzere Vichy'nln Pariıı'tekl mümea • 
ııili M. de Brlnon'un kati taleplerini hlmll 
olarak Hitıer'in umumi karargAhına git • 
m\ştir. 

••.aa Mlayr, koskoca bir nakil •a
eıea. =ttiiimiz olmattur. Afganistan da 

Muhnblrin b\ldlrditlne göre, Fransızla
rın bu meseleyi mevzuu bahsetmeleri, Al
manları memnan etmemlıtlr. Almanlara 
göre, Almanya. BUyük Brltanya ile harp 

halinde bulunduğu müddetçe MaDI ııahil
lerfnl terkedemeıı: ve harp henüs bitmeden 

1 Franııa'nın yeni hudutlarını ıayin etmek 

lnalllz ••talın t1rlf ınd• ı_:_:evslmslz olacaktır. 
-~ •• kamyon aana,.ii- ka
·-maryq? Bamm için Türk iktı
i:!!kt~'!üf111Dwa inkifafmr bek
O h -... daha doina olacaktır. 

k•We Tirkiye'ye airea otomobil 
•e ~"8 tiplerinin aoıa derece 
tahdıt.0!111111aaar, •e lnmlara lit par
çalar IÇID IDellalekette biyük •tok
lar bulundaralmau, ihtimal ba ara-

iıgal edilecek 1 
baların Türk ilÇilerindea istifade Bı·r haf"a ı·çı·nde , edilerek burada kardaraJmuı, fi. 11 

)'at üzerine fazla teair etm8111ek 
tartiyle, mümkün olabilecek luum
larmın Türkiye'de yaptmlmasr ilk 
akla gelen tedbirler arumdadrr. 
Münakalat Vekaletimizdeki ihtiaas 
aahiplerinin bu buauataki tet~ikle
rini timdiden tamamlamalan lazan
aeliyor. 

Anayollarda gerek yolcu gerek 
9fYa nakliyatın~ arzu • !dili! inti
•aında olması içın, bu ıtı Muııaka
llt Vekaletine tahıia etmek de dü
tinülecek bir meseledir. Huaasi te
~bbüaler tali yollar:.• ~as1'9lunabi
lır. Münakalat Vekaletı, anayollar
~ki Yolcu ve eıya nakliyatı !le de
'!'b'Yolu hizmetleri araamda bır •ah
det teaain eder ve tek fiyat usulü ko-

CSoını s iııd ıq/ıdıl 

lnglllı - Hint kılılın 
İrın'dı 

surette yerleın 
Simla, 4 a.a. - lran'dı muhasamat 

başladıktan bir haf ta sonra, Britanya 
ve Hintli kuvetleri memleketin için
de ••ilam ltir ıurette yerletmitler, 
stratejik merkesleri ve milnakale yol
lannı tutarak mihver niyetlerinin ta-

[Son s lad IQ'/ldıJ 

Finliler 
Finlandiya ve Sovyetler 

Birli§i arasındaki 

eski sınıra 
vardılar 

Dniper'i geçmek için 

Berlla, 4 a.a. - D.N.B.'nln ffradllbte 
l&re, 2 eırını akPDD. bir lıo1"vllc ısa~ ID- ,,.. ____________ _ 

tam. Dnleper'I seçmek lçhı nevmldane blr ( 

tetebbıı. yapmııtır. Bo1tevıkıer, aıman pı- Dh TOkJO'dı 
yadeaı mitraly6&lerlnin ılddetll atett ile 
kal'lllanlllll ve nelırin prp l&hlllne varma
dan atır zayiatla seri cekllmlllerdlr. 

Atalı Dnleper b&lırealnde, almaa topçqn 
nelırin ıarkındakl aovyet uhra meıvzflerint 
muvaffakıyetle atet altına alnuttır. MQ
hlmmat dePOlanna tam lubetler kaydedll
miı ve blrlblrlnl takip eden infilaklar, dill
mıuıın mukavemet azmini kırJJIJftll'. 

siyasi temaslar oldu 
Fuıov'dan tahliye edilen 

onbinlerce japon 
askeri meçhul 

2 eylQI secesl, bolteVlkler, Karadenlz'ln 
alman kıtalannın llasll altında bulunan 
aahlllerlne bir flırac tetebbilıQ Y•Pmıttır. 
Gece karanlıtından blllltlfade 5 uker nak
U;ve mavnası, bir topçeker ve 2 Jıilcumbo
tun hlrnayeslnda sahile yaklqmqtır. Al -
man 18hll muhafaza kıtalan, bunlan za
manında drnıOı ve derhal ılddetıl bir atet 
açmııtır. Mltraly6zlerln laabetll atetl dUı -
manı ricat•.-cbur etmııtır. 

Finlere ıöre Soclyetler Kareli 
bermlaınJa maflüp oldular 

Helslnkl; 4. LL - I>Uıman anudane bir 
müdafaadan aonra Kareli beraalımda mat
IQp edilmlıtır. Flnllndlya'nın ealtl hudu
duna boydan boya varılmııtır. 

Harp ganaimi pek coktur. Son barelr&tta 
alınan malzeme araaında Jilzlerce otomo
bil birçok hatif piyade slllhlan Tardır. 

Gllnden gtlııe artmakta olan eairlerln 
adedi blnl bulmU1tur. Datuuk bir halde 
bulunan dllfmaıı mUtrezelertnin temlslen. 
meal Kareli bersalıuıuı sarp muıtakaaın-

CSona I ibreli U7fad•) 

bir istikamete gitti 
Tobo, 4 a.a. - BuırOn burada vuku bulan 

mOteaddlt kocıutınalara ehemlyet atfedllmek
tedlr. 

Japon harlcl7e nuın, imparatorla takrtlıen 
iki 1aat sörOJıemOtUr. 

Devlet nazın olan seneraı Yanaırava da 
Baevwtll Prena Konoye•yt ziyaret eyı.ntlfUr. 

Manidar addedilen dlter bir zb'ant de do
nanmada mllhlm bir vazlf•l olan İkeda'nllı 
baıvekalet umumi kltlbl Tonıton•a yaptıtı zt. 
Yarettır. 

F,,,ou'Jalri japon lntalan 
meçlaul 6ir ,..re witti 

Tokyo. ._ aa. - Kanton'dala aeı.. 
telırrata söre, Japon ordunnun aGRG.tU. on 
btnlereıe Japoıı ukerlnln FulOV ııuntalcuını 
aaUmen taıııın ettıttnt blldJnnlltlr. aa u -
terler, Japon Jıarp smıllertnla hlm&JW11nda 
mec1ıuı bir JIUkamete hareket etmıetlr. 

Slmla, 4 a.a. - Tahmin tdlldltıne ıröre, 
Japonya'dan ayrılmak latb'•n Brltanya teba -
ıınan tahliyesi yakmda Japon lıUkUmetl il• 
kareılıkh blr esu üzerinde .kararıaetırılacak • 
tır. 

Brltanya tebuın111 Japonya 'dan amıma11-
na mUaaade tdllcUtl takdltde, Japon tebuının 
da Brllan)ta arulllnl terketm•ln• millaade 
edllecekUr. 

zannedllclllln• ıröre, Brltanya tebaamdan 
takriben aııo lrlel Japemya•yı terkııtmete hazır 
oldutlannı blldlrmS.tlr. Muhtemel olarat bir 
Brltall)'a •apuru, •FlOI eonundan eveı YOko
bama'ya sldecektlr. Japoa hOtUınetı aemtnın 
ırellp sltmektıe tamamı:vıe nrbeıt bırakılac:a
tına dair teınınat vennııtlr. 

Ameriia Çine ve Ruıya'ya 
malzeme gönderecek 

Nevyork, 4 a.a. - D. N R: &rlpPS Ho
ward ıraut~lerlnln Vaılnııton'dan ötrendttı _ 
ne ırörıı, Japonya'nın aon ılyuı teıebbllslerı
n•. ratmen relllcllmhur Ruzvelt Sovyet Rus
ya ya harp maıaem .. ı s&ld•nn•t• azmetınıe
ttr. 

Dller tanftaıa lllrletDc Am•rUca relalc1lm
CS ... J üci h71adıJ 

1 

Leningrat 
Kronstadt deniz 
üssü ile birlikte 

tehdit 
altında 

Voroşilof kıtalan 

almanlara llddelli 

Bulgar baıte 
Sobranya'da 

harl<i siyasete dai 
beyanatla bulundu 
Sofya, 4 LL - Bulgar ajanaı blldlrt • t 

yor : 

DUn bulgar parH\mentoıru üçüncü te ... 
kalA.de içtima devresinin birinci celnıılni 
akdetmlıtır. 

Sabahleyin hUkümet baları da hazır 
olduğu halde meclis ekaeriyet partısl top
lanmııtır. 

Başvekil M. Fllof z alarak, c lsenhl 
ruznameılni blldirmiı ve memleketin il" 

mumı v ziyetı hakkında l•ahat v rmtftil'. 
Hariciye nazırı da Bulsar tan ın hari

ci ıiyaaetinl etraflyle anlatmıt " harici 
vaziyetiJı iYI oldutunu aöylediltten IODl'& 

mıııı blrlitbd l8bat ettitl takdirde, bul • 
car milleti fçba endJfe edilecek biç 1ııli 
feY 01madJtım teMr0a ettinniftlr. 

[ıS'ou s laol aQl.aJ 
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GÜNÜN GÖLGESİ ............................................ Maliye memurlar1 D. D. Yolları cer 

dairesi 

Cif çİ mallarını koruma İşi Bir vatandaşın şükranı 
Avurtları birbirine geçmi§, yüzün

de uzun eUren ıstırapların çizgileri 
belirmiş, otuz beş yaşlarında göste
ren bir vatandaşın §Ükranına vaaıta 
oluyorum. 

arasında 
reisli§i 

Devlet demlr>·olları t&letme umum mUdllr· 
ıuau cer datresı relsllAlne mezkOr umum mu
dUrlUk !en he~·etı reisi B. Şaban Dala ta:Yln 
edllmlslerdlr. 

lstanbul Ticaret Odası 

umumi kôtipliği 
latnnbul ticaret odası umumi kllt!bl Cevat 

Nizamı lzmlr borH komıserlll':lne ve lzmlr 
boraa kornı~erl Sevki de &ıınsun ticaret oda· 
ıı ba&kAtlpllğlne ta>in edllmlılerdir. Menua· 
ta ıture btanhul ticaret od;ııı umumı kAt bl 
fbat murakabe komls>onunun da Azası ol· 
duaundıın bu Hızlteyc, bu \azl!eye, bu mev· 
zua tam vuku! \'e ehliyeti olan bir ı:a tın ta• 
ylnl mukarrerdir. Eski latanbul tıca~t mü• 
dUrU Muhsin Nalm'ln bu \aZlfe)e ta)lnl hak· 
kındakt aa>lalar <la aıılıızdır. 

iV tayin terfi ve nakiller 
Koruma teşkilôtının vazife ve salôhiyetleri Maliye \·ckaıctı memurları ıttaıında > enı

dcn bazı tayin, tern ve nakiller )apmıatır. 
Bunları sıraıılylc >azıyoruz: 

Gümüşane'de bir orman 

yangını söndürüldü Kemal TURAN - Ben Abdullah Kelekcioğlu, de-

Terli edenler : 
Köyde ihtiyar meclisine, tehir ve 

kasabada koruma meclisine, Çiftçi 
MaJiarı kanuniyle verilen vazifenin, 
kanunun unvanına bakılarak, yalnız 
bir muhafaza iti olduğunu sanmak 
hatalıdır. Bu meclislere kanunun 
•erdiği vazifeleri ıöyle tasnif edebi
liriz: 

rctlcrinin yUzdc onu nisbctlndc za
ruri masraf karıılığı bulunur. 

Bütçelerin gelir kısmı çiftçilerden 
tarifeye göre alınacak koruma ücre
tiyle bazı cezalardan ibarettir. Koru
ma ve ihtiyar meclisleri, tarifelerini 
"mahallin örf ve adeti ile iktısadi va
ziyetine, arazinin verimine, mahsulün 
nevine ve hayvan cinsine göre tan
zim,, edeceklerdir. Koruma ücreti her 
yerin "istihsal vaziyetine göre tesbit 
olunacak en münasip zamanda,. yal
nız para olarak değil mahsul ve mal 
halinde de ödenebilir. Kanun tarife
ler hakkında vatandaşların itiraz hak
kını kabul ettiği gibi bunlara göre 
bir senede alınacak koruma ücretinin 
yekunu için de bir kayıt koyarak bu
nun çiftçi için ağır bir yük olmama
sına itina göstermiştir. Bu kaydc na
zaran "koruma tarifesi, bir senelik 
bekçi ücretlerinden başka, pe§İn öde
necek zarar ve ziyanlarla zaruri mas
raf karşılığı olarak bekçi ücretlerine 
yüzde otuzu geçmemek üzere yapıla
cak bir ilaveyi karıılıyabilecek şe
kilde,. tanzim olunacaktır. 

di, 16 yaıımda orta mektep talebesi 
iken başımdan bir kaza geçti, 24 se
neye mahkOm oldum. Adana, Niğde, 
lmralı ve Ankara hapisanelerinde 
yattım. Beş senem affolundu. Uç se
nem de asri cezadan indi. 17 senelik 
mahkumiyetimi bitirdim ve dün çık
tım. 

Abdullah Kelekcioğlu'na batından 
geçen kazayı sormadım, sormağa lü
zum görmedim. Üzerine 17 senenin 
yaslı ve her halde çok acılı külü yı
ğılmış olan bir yarayı elimle deşmek, 
bir sızıyı yeniden duyurmak isteme
dim. 

Bursa \'nrldat kontrol memuru M. Remzi GUmUıane, 4 a.a. - \'llA)·etımlzln en nn-
Atay, ~r. l\!. \'cktı.letl kara muhas~be mudür- gln onnanlarından olan Turula kazasındaki 

IUt:U birinci mUmenuı Halli Orallı, tahsil Erikbell ormanında çıkan yanrın \'lllYettmlı 
kontrol memuru Bcdrettın GUrsoy, kırtasbc orman mühendlslnln ekiplerle zamanında 

mUdUrlUliU muhasebe memuru Nezihe Suda· mUdahalul neticesi yanıın ıöndUrUlmüı \'e 
bn>·, 28 lnC'I himen muhascbcclllıtl muhasebe I faili me~dana eıkarılmııtır. 
kAtllıl .Ahmet Danacıoı:ıu, Erzurum kırtasiye Yanıının ormanda huıuıe setlrdltl urar 
dcpesu memuru Turhan Yılmaz, Aksaray ha- azdır. 
zlne avukatı M. Remzi Ata>·, 4 Uncu ıumcn 
muhascbccllllil \czncdarı Mehmet Argun, 

Tiftik ihracatçılar1 

hakkında tetkikat 
btanbul'da tırtık ihracatcıları blrlltlndı 

bir kısım Azanın dahilden dUıUk tıyatıarıa 

UCtlk mUba)·auı için aralarında bir anıaıma 
yapmıt oldukları hakkında ılkAyetıer yapıl -
mutır. Ticaret VekAletl ııny tevzii tallmatna
meelnln buıUn kıdemli 1hracatcılara bahı~

tltl rüchanlı hakların Uftlk ihracatında bu 
ıekllde mlkOı bir netice vermealne mani ol• 
mak üıere tetkiklerde bulunmaktadır. 

1 - Koruma 
2 - İmar 
Birinci vazife; aıağıdaki ıcylerin 

korunmasından ibarettir: 
1 - Ekili, dikili yerlerle kendili

finden yctiımiı ağaçlar ve ağaçlık
lar, 

2 - Ziraatte kullanılan veya zira
atle altkah her nevi menkul ve gayri
menkul mallar, 

3 - Su arkları, ıetler ve bentlerle 
lıendek, çit, dıvar gibi maniler, tar
la ve bahçe yolları. 

İkinci vazife, yani imar iti meclis
!erin kendi bünyeleriyle başarabile
cekleri derecededir. BUyük Millet 
Mecliıi mUzakerelerinde, bu imar iti
nin ihtiyar ve koruma meclislerince 
naııl bqarılabileceği üzerinde durul
muı ise de bir saJahiyet halinde ve
rilen bu vazife nihayet vasıtaların 

müsaadesi nisbetinde yapılacağından 
kanunda böyle bir direktifin bulun
maıı faydalı aayılmıttır. Mecliılerin 

imar vazlfeıi ıunlardır: 
1 - Suların mezruat ve yollara ya

pacafı tahribatı önlemek, eu arkları 
n hendeklerle tarla ve bahçe yolla
nnı tamir ettirmek ve bu yüzden do
lacak masrafları bütçe harici olarak 
alikalılar arasında istifadeleri nisbe
tinde tabim etmek ve filen çalışmak 
iıtiyenleri bu itlerde çalııtırmak. 

2 - Suların sivri sinek yetişmesi
ne müsait birikintiler yapmasına ma
ni olmak ve bu maksat için açılan ka
nalları, mecraları ve kurutulmuı top
rakları iyi halde tutmak. 

Koruma ve ihtiyar meclisleri, kad
ro ve bütçeleriyle ve koruma ücret 
tarifelerini, Çiftçi Mallarını koruma 
kanununa göre nasıl korunduğunu c
velc:c yazdığımız murakabe heyetine 
tasdik ettirirler. Bekçilerin seçimi 
meclislere tayini kaymakamlarla va
lilere aittir. Kanun bekçilerin fevkal
ade haller müstesna, başka vazifeler
de çalıştırılmaıını tiddetle menet
miştir. Koruma ve ihtiyar meclisleri
nin önceden murakabeye tabi idari 
faaliytleri arasında kanun bilhassa 
ıunları saymaktadır: a) hayvanların 
muhafaza11, ıevk ve idaresi ve geçe
ceği yolların tayini, b) tarla bağ ve 
bahçe sınırlarının belli cdilmeıi ve 
bunun için manialar koydurulması, 

c) tarla yollariyle su arkları ve ıınır 
hendeklerinin, ıet ve bendleııin ko-
runması. 

Bu i4lerin çoğu iki köy v~ya kasaba 
ile köy arasında yapılacak şeylerden 
olduğllndan koruma ve ihtiyar mec
lislerinin bu mevzularda alacakları 
kararları ahenk ve vahdet temini için 
hepsinin nazımı mevkiinde olan mu
rakabe heyetlerinin tetkiki §Üphesiz 
yerinde olur. 

Köyde ihtiyar meclisiyle kasaba ve 
ıehirde koruma meclisi, bu kanunla 
muhafazası kendisine tevdi edilmiş 
Çiftçi Mallarına karıı yapılmış olan 
suçlar için cezalar tayin eder ve za
rarlara kartı tazmin hUkmü verir. Bu 
işler, meclislerıin kazai mahiyetteki 
faaliyeti olup gelecek yazıda bunu da 
izah ederek bu yazı ıilıileıini bitir
miş olacağız. 

Yoıgatta imar ~ahımalan 
Yozgat, (Huııuıt) - Şehrimizin imar 

pl!nı tasdik edile~k veklletten belediye
ye gönderllmtıUr. Belediye BU iılni hal • 
!etmek için Belediyeler Bankuından dört 
bin liralık bir iııtikraz yapmııtır. Su iti 
önUmUzdeki imar yılı içinde ilk pllna alı
nacaktır. 

Saat kulesinden liııeye kadar uzanan 
cadde 11 bin lira harcanarak genlıletile
cek ve şehrin birinci ııınıt caddeııl haline 
konacaktır. Şimdiden iııtimllk lılerlne 

bqlanmııtır. Bu caddenin a-eniıllti 19 
metre olacaktır. 

lzmir iate müdürlüğü 

İhtiyar mecliıleriyle koruma mec
liıleri kendilerine bırakılan bu imar 
itlerini takatleri nisbetinde baıara
bilirle"e, memleketin iktısadi ve iç
timai hayatında mühim değişiklik 
yapabilirler. Çiftçi Mallarını koruma 
kanunu valflere "kanunun iyi işleme
aini murakabe vazifesini,. vermiştir. 
Gene kanun kaymakamları "koruma 
w ihtiyar mecliılerinin kanunda gös
terilen vazife ve aalihiyetlerini de
vanılı bir nezaret ve murakabeye ta
bi" tutacak heyetin başına getirmit
tir. Murakabe heyeti reisi sıfatiyle 
kaymakamlar, ihtiyar ve koruma 
meclislerinden kanundaki vazifelerin 
yapılmaeını iıtiyebilirler. Bunu ha
tırlatmaktan maksadımız idare imir
lerinin bilhassa çiftçinin ziraati ve 
aıhatl bakımından tarlada, kırda ya
pılmaıını zaruri görecekleri baıit ıu 
itleri için kanunun kendilerine iyi 
bir orıan hazırladığını tebarüz ettir
mektir. Tarla ve bahçe yolları, kı§ 
,u oraya taıınarak hayatını kazaa
mak iıtiyenler için kasaba içindeki 
yoldan az ehemiyetli değildir. Sular 
(berinde velev basit de olu daiml ve 
toplu bir çalııma ister. Yollara taıan, 
yer yer birikintiler yapan hazan da 
bir ıenelik emeği •ilip götüren sular, 
nktinde bakılırsa az bir gayretle za
rarıız bir hale konabilir. Herkesin bu
nu bqkaıının yapmaıını beklemC"Si 
elraeriya zarar artık tahammül edil
mes bir dereceyi buluncıya kadar de
wm eder. Binaenaleyh ihtiyar ve ko
ruma mecliılerfnden kendi ııhat ve 
mtnf utlerini de alakadar eden bu 
halt imar itlerinde ılaha dikkatli ve 
,.yreHi olmalarını istiyebiliriz. İda-

Amirleri kanunun kendilerine ha
zırladığı bir imar organını işletmeği 

İzmir, (Hueuıl) - İqe mlldilrlütü kad
rosu genlgletilmektedir. iaıe mUdUrlUtU· 
ne Trakya umumi mUtettiılitl tııtatıııtik 
mUdUrU B. Nazım Balkan ve raportHrlU
te B. Klhya tayin edllmlıllr. 

3. Uncu tUmen muhascbcclllıtl vezncdcırı .ı,;. 
mln ErduğılU. 

Naklolunanlar : 
Taltif olunan 

idare ômirlerimiz 

O anlattı: 
- Adana hapisanesine girdiğim za

man çocuktum ve zavallıydım. Bu
gün Ankara cezaevinden bir usta mü
cellit olarak çıkıyorum. Elimde sana
tım var. Çalışacağım ve kazanacağım. 

Carıamba tahsil memuru Sıtkı Kau, 15 
inci tumeıı muhascbccllif:I muhasebe kAtlpll
l!lnc, ı'tlksck zlruut cnstltUsU mütcd&\'ll ıcr· 
ma)e muha~cbc kAUbl Ye mutemedi Nl)azJ 
Halıcı Yukııek ziraat cnstltusu mUtcda\'ll 
ıscrrnayc muhaslıılll':ine, Tokıı L \ arldat memu
ru ı-:tcm Ozcr Se>hnn tahnkkuk ıulıt• ıeflli!I· 
ne, Muntazam borclar umum mUdUrlUıtU 
daktilo ve.kili Zahide llalııınar Harlcl>e \'c. 
kAlctl muhııscbe mUdurluıtU daktilo \ckllllf:l· 
ne, 65 inci lümen muhasebecisi Tc,•!lk Tlmur
alp lzmlr muhııscbc mUdUrlUıtu blrırıcl mu. 
mcyyl7.lllılne, Biga mall>c Lahsll memuru A· 
sım l!a)kal Sı\as tahsil kontrol mcmurıur:u
na, Dl~arbakır belediye muhasebe mUdilru 
Mesut Alla>. ~ inci tümen muhascbecıııtıne. 

Kocaeli \'allı! B. Ziya Tekeli. Yaylak kay
makıımı Şahat Ural, A)"dın ıeferberllk mUdU· 
r" Emin GUnver Ye Çorum nUCuı mUdUrU Sev
ki SUsey muhtcllC zamanlarda röaterdlklerl E tnog rafya Müzesi 

Müdürü 
baıarılarından dolayı Dahiliye Veklletlnce 

Abdullah Kelekcioğlu, cebinden 
iki vesika çıkardı: biri Ankara ceza
evinden verilmiş bir "say ve gayret 
vesikası,, öteki de takdirname ... Çile 
doldurmaktan asıl rengini kaybetmiş 
eller, bu vesikaları gösterirken titri
yor ve bunları günahlarını silen birer 
hüccet gibi saklıyordu. 

- Hür insanlar içine karışınca, de
di, bir şaşkınlık geçirdiğimi gizliye
mem. Hiç kimseyi tanımıyorum. Pa
ram da yoktu. tora sora Halkevini 
buldum. Orada sıcak bir hava bul
dum. Cemiyetin namuslu insanlara 
açılan şefkatli kucağında yalnızlığı
mı ve çaresizliğimi unuttum. Halkevi 
beni memleketime de gönderiyor. 

Dünyaya daha yeni doğmuş hissini 
veren bu vatandaş, 17 yılını eline ge
çen her vasıtadan istifade ederek dış 
hayatı takip etmek, okumak, öğren
mek ve çalışmakla geçirmiştir. 

Ayrılırken söylediklerini aynen 
kaydediyorum: 

Beni, ve benim gibi yüzlerce vatan
daşı hapisanelerin rutubetli iıbele

rindcn kurtararak güneşin ışığına ve 
namuslu iş hayatına kavuşturanlara 
teşekkür etmek istiyorum. Her mah
kOmun gönlünde, kurtulduğu gün bü
yüklerimizi birer birer dolaşarak el
lerini öpmek duygusu yaşar. Buna 
vaııta olmaz mısınız? 

- Memnuniyetle, dedim. 
Ve sözümU tutuyorum. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

ilk tahsil çağındaki 

çocuklar1n 

sayımı yapılacak 

Tayin olunanlar : 
Nacın \'ckAlctl muha11cbe mUdUrlUıtü bl· 

rlncl mümcy~Jz: \ cklll Perizat Erkan Nafıa 
VckAletl muhasebe mUdUrlUCU ınıaat kısmı 
tetkik mcmurıuı:ıuna, MllAa eski hazine avu
katı M. Tanar Karamanot:lu Fethiye hazine 
u•ukattııtına, Topcu yUzbaııtııtından mUatafl 
Samı Kurdoıtıu Bura.ı hazine avukatlıtına, 
Sl)·aıal bllıller okulu mezunu Bchect Tanu. 
ula ıtaJyerllıt!nc, acıktnıı Akif Sezen milli 
ernlAk mUdUrJUtU arazi tesblt ve te\'zl me
murıutuna, BU!cnt A\'ct muntazam borçlar 
U. mUdurlUtU memur \'ekllllA'lne, Gani Bat -
man Adliye \'ckAlctl muhasebe müdUrlUıtü 

ikinci mUmC>'YIZ \'CkllllA'lne, AY1e1Ul Ycıllll, 
muhasebat umum mUdUrlUi!U memur \'CkllU
Alne, Muzatrer Sümer milli emlAk mUdUrlO -
aU arazi tesblt \'e te\'ZI meınurluluna, SU
hey!A Dalkılıc mıııı emlı\k müdUrıuıu me-
murıuıuna. 

P. T. T. memurları araıında 
değitiklik yapılıyor 

takdirname ile taltlf olunmuılardır. 

Acı bir kayip 
Vakıflar Umum Müdür Muavini 

ismet Berkil'in babaaı ve Yazı itleri 
Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik'in 
kayınbabaar Ferdi Berkil kıaa bir 
haıtalrğı müteakip vefat etmiıtir. 
Cenazesi bugün öile namaıı:ından 
ııonra Hacıbayram'dan kaldırılacak
tır. Merhuma cenabı haktan mağfi
ret diler ve kederli aileıine taziye
lerimizi sunarız. 

Dağ gezileri 
Kayserı; 4. a.a. - Geçen hafta 3830 ra. 

kımlı Erciyeı'e yapılmı, olan çıkıı hare
ketinden ııonra bu çıkııa iıtlrlk etmlı 

olan dağ sporcularının Toroıılar'da yap -
tıkları gezi de muvaf!aklyetle neticelen -
mlııtır. 

Toroslar'da Bureclk yaylasında Seyhan 
bölı;cııi dağcılarlyle birle.ten Kay.ııeri böl-
gesi dağcıları 2000""rnlnmıı Oll~rnnar'da 

kamp kurmuşlar ve buradan 3379 rakımlı 

Po.ta, Tclırar \'e Telefon umum MUdUr- Mededsiz dağına çıkarak zirveye mera -
lUtQ memurları ara11nda bazı detlelkllkler ıılmle Beden Terbiyesi Umum MUdUrlU • 
yapmaktadır. Bu arada muayyen terfi mUd. 
rtctıerlnl dolrlurmue olan memurların da 
kadro müsaadesi nlsbetlnde tcrrıı cihetine &'I· 
dllecektır. 

Balıkesir' de inşa 

çalışmaları 
Bılıkesir, (Hususi) - Harp seneleri 

olmasına rağmen ıehrimizde inşa çalı,ma

ları hararetle devım etmektedir. Valimiz, 
yapılan muhtelif işler hakkında eu izıhatı 
vermiştir: 

- Edremit - Balıkesir yolu arasında-
ki 6 ahıap köprü bu sene beton armaya 
tahvil edilecektir. Ovaköy köprüsünün 

ğUnUn dağ defterini koymuşlar ve tekrar 
kamp mevkilne dönıııtişlcrdir. 

Kafile pazar gUnU de 2820 rakımlı Kı-
zıltepe'ye çıkmılJ ve geceyi bu mevkide 
geçtrmı,ur. Pazartesi gtlnU Balagar d.,.. 

!arına çıkan kafile burada tetkiklerde bu-
\unduktan sonra dagtn en ııarp olan ııtmal 
kısmından 7 ııaat ııUren çok heyecanlı ve 
zorulu bir iniş yaparak Maden'e gelmlı 

ve ıeceyi Maden'de ıeçirmi•tir. Dıi -
cılarımız dUn Kayıeri'ye dönmUtlerdlr. Bu 
ııuretle dağcılık çalıımalarına Alt program 
muvattakiyetıe neticelenmiı bulunmakta -
dır. 

İlk tahsil ~ağındaki ~o<uklaran 
tık tahsll cafıındakl cocuklıı.rın adedini ağaçlan temin edildi, buranın 

tesblt tein ikinci teırtnln 1eklzlnde memleket-
da hemen baılanıcaktır. 

inşaatına 

sayım haıırhklan te bir 1ayım ve yazım yapılacaktır. sa:rım, bu 
cocukların adedini bllmcltc \'e bunların tama
mını okutabilmek leln alınacak mahalll ve 
umumi tedbirleri esaslı seklide tesblte yarı · 
yacaktır. Zira ılmdlye kadar elde edllmls ma· 
!Omata söre okulu bulunan ıBYlertmlzde <:0-
cuklardan va1atı heaapta >·arııı okula devam 
ettırııınektedlr. 

lltatlatık umum mUdQrlUtU bu 1&:YUnın 

Bu sene, amele mükellefiyeti, Balya -
Önllmllzdekl Blrlncltetrlnln ilk ha rtuında 

Şamlı ve Orhanlar yollarına tahıis edile - hOtun yurtta )'aıııtacak olan ilk tnhııll çaAın· 
cektir. Yeni olarak da İvrindi - Berıama dakı cocuktarın BB)'ımı h.ııırlıkları devam et· 
yolu açılacaktır. mektedlr. Bu sayım tein muallimler, etıtmen-
Demirkapıdaki boğa istasyonunun birin- ler. köy idare adamları \'e memurıan ta\'Zlf 

edllmlalerdlr. Dııhlllye \'ekAletl de \'l!Ayet \'e 
ci kıamı bitmiş, ikinci kısmının da inıası 

kaymakamlıklara bir tamim ıt>ndererek HYJ· 
7 bin lira üzerinden ihale edilmiıtir. mın istenilen neticeyi Yerebllmesl tein azamı 

ne ıekllde yapılacaıını bir tlmlmle 63 vlll· Bu sene istasyon kimilen ikmal edilmiıt dikkat ve a!Akalarını blktlnnlıtlr. 
yete blldlrmlı ve bu huıuıt.a alınacak tedbir· 
teri ııenlı ıurette izah ejtnlıUr. olacaktır. 

Atatürk parkında yaptırılmakta olan Mesut bir nikôh 
Şehir ıtadyomunda 

Tabur komutanlarından ıUvarl blnba1111 ıtadyomun ana dıvarları bitmiştir. içinin 
B. :Nazım Akıncı'nın kerimesi T. C. zlraat tesviyesi ve bisiklet pistinin ikmal iıi 
bankası memurlanndan Bn. Belklı Akıncı 
ile GUmrUk ve lnhlsarlar Vek3.letı muhasebe 10700 liraya ihale edilmiıtir. 

İzmir fuarını gezenler 
İzmir, (Huııuııl) - Halkın fuarı ziyare. 

ti hararetle devam etmektedir. Son on i

Acı bir ölüm 
'Temyiz mahkemesi ceza dairesi ra

portörlerinden B. Zeki Tamay dUn 
gece ıaat 23 de kalp sektesinden ani 
olarak vefat etmiştir. Cenazeai bugün 
öğle namazından sonra Hacıbayram 

camisinden kaldırılacaktır. Zeki Ta
may'ın vefatiyle adliye ailesi değer
li bir uzuv kaybetmektedir. Merhu
mun kederli ailcıine taziyelerimizi 

mUdQrU B. Şevket Acar'ın mahdumu aynı 

banka memurlarından B. 'Rıfkı Acar'ırı nlkAh 
törenleri dUn ıaat 16 da Ankara belediyesi 
1alonunda aile ve dostları huzurlyte ıcra 

edllmlstlr. Gen ce\'1llere uzun ve mesut bir 
hayat dileriz. ki gUn içinde fuarı 3f2.!5!52 kiti gezmııtır. sunarız. 

Ankara Etnoııratya MUıeaı MUdUrü Olmaa 
Ferit Sa~lam'ın lkUdar ve lhtıu.ııından ıau -
tade edilmek üzere Yal kaydından lltlınaen 

calııtırılmaaı lcra Vektllert He~tınce kab111 
edllmtıtlr. 

Yeni 

sanat 

açılacalC 

mektepleri 
Memlekette yenlde.n açılacak sanat 

mektepleri etra.fındakt hazırlıklar ilerle• 
mektedlr. ~alen, mevcut ııanat mekteple
rinin noksanları bulunduğu, bu mekteple
rin daha mllkemmel bir hale ııokulması 1· 
çin ne gibi tedbirlerin alınmıuıı icabedcce-
11 hakkında tetkikler yapılmaktadır. 

Verilen malOmata nazaran bugUn sanat 
mekteplerinde okuyan ve mevcudu dört 
bin olan talebe mlktan her sene bir mik· 
tar arttırılmak suretiyle Mgarı 20 bini 
bulacaktır. 

.... 
Trabzon'da frndık mahsulü 

ve satı§ı 
Trabzon, (Huııuııt) - Bu yıl fındık 

maluıu!U boldur. Bu bolluğa mukabil talep 
az olduAı.ı ve Karadeniz yollariyle de 
klfi miktarda ııevklyat yapılamadıtı içle 
!ını1ık tılva11ıı.111 dllsllk a'ltm•'lr•~ .. :- D ••• -

da kuru tombul kabuklu fındığın kilosu 
27 kunııa kadar dll§mtlştllr. 

Yeni veterinerlerimiıfn 
tayinleri yapıldı 

Ziraat VekAl•tl \'eterlner fakültesinin iMi 
ııenekl mezunlarının tayinlerini yapmıstır. Bun
lardan BB. Rebll Duran, Aral Gllnel, ~brahtm 
Duran. Pakize Göktürk, Mükerrem Kocak, A7· 
nur Akı;et Ankıı.ra \'eterlnerllklerlne, Mehmet 
Demir Burdur veterlnerlltlne, ömer BötrUn 
Antal:Y9. vctertnerlltlne, SU!eyman Unat Iıpar
ta \'eterlnerllAlne, En\'er Aktaı Kare'a, Mltat 
C'etlnel lcel'e, Aluel Aland ve Mellhat Uçal 
lzmlr'e, Mesut Pekin Buna•ya, Sabahat Gün
dUz C'orum'a, Selim Şener Kartal'a, Haaaa 
Kanıay lzrnlr'e, Mehmet Yctllkıbnı Pendlk'e, 
Sabahattin Goktan Kocacll'ye, Salih Zeki llerl 
Kartal'a, ömer Şener Balıketlr'e, Niyazı Aeık
ıöz Kaatamonu'ya, Ali Otmez Buna•ya, Sabri 
Oruc Kon)•a'ya, Salt APUIOA'lu ve Kemal Da
mer Enurum'a, \'cclhl YUceı, bmıt EvrJınan 
Ankara')·a, Ahmet Atlı Burıııu:a, MuzaNer 
Onar Af)on'a, ômer E~onOiUu Eakltehlr'e, 
Namık Baratı Konya'n, Osman Kaya Canak· 
kale'ye, l':mln !'ıınl Kartal'a, Mehmet Altınt&.1 
Kocaell'H', Salahnttln Yozıat Sı,·as'a Yusuf 
Eralp Burıa'ya, Halim Sa)ınan lzmlr'e, Ah· 
met Anlanlı Amasya'ya, Safa özsUner Kır

tehlr'e, Muzaffer Yorulmaz Bolu'ra. Oıman 
Onverlcl Af)·on'a, Olman Ersen Esk!ıehlr'e, 

AhrrMt Güre ve Muammer Altın Sever btan
bul'a, Remzi Akın Atn merkez veterlnerllk
lerlne taytn edllmtılerdtr. 

Malatya öğretmenleri 
köy Enstitüstinü gezdıler 

Malatya; 4. a.a. - Bqlımnda maarif 
mUdUrU oldugıı halde Malatya merkez ve 
mUlhakat ötretmen ve gezici öğretmenle. 
rlnden 85 kltillk bir grup salı gllnU Akça. 
dat Köy EnıtitUsU'ne giderek burada de. 

vam etmekte olan 1nıaatı ve enııtltUde y~ 
pılmakta olan tedrisatı tetkik etmiıler ve 
akıam tekrar buraya ıfönmUılerdlr. 

her halde ihmal etmiyeceklerdi r. l 111111111111111111111111111111111U11111111111111111111111111lllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Köyle ihtiyar meclisi ve, şehir ve 

:ıraaabac1a koruma meclisi. yukarıdaki Siyam'ın beyannamesi! 
vaıifeleri baıarmak için iki türlü fa-
aliyet içinde bulunı.:r: 

1 - Mali ve idari, 
2- Kazai, 
Meclislerin mali ve idari faaliyeti, 

kadro ve bütçe yapmak ve bu bütçe
nin gelirine, esas olacak senelik ko
ruma ücreti tarifelerini hazırlamak, 

kadroya göre bekçiler seçmek ve bun
ların bütün ıene çalaşmalarını tanzim 
ve devamlıca takip etmek. 

Koruma bütçelerinin maıraf kı

ıımları hakkında kanunun koyduğu 

takyitlerden evelc:e bahsetmittik. 
Bütçelerde bekçilere bir senede ve
rilecek ücretlerle kimin yaptığı belli 
olmıyan zararların tazmini için veri
lecek bir miktar ve bir de bekçi Uc-

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Y enifelair Eczanea 

Üçüncü yaıına baaan uğursuz 
çocuk, 1939 harbi hakkmda bü
tün dünya gazeteleri, harbin için
de bulunan devletlerin diplomat
ları aöz söylemekle, yazı yazmak
la, bilançolar yapmakla me11ul
dürler. 

Bu arada Banrkok'tan gelen 
bir telgrafta da ıu haber verili
yor: 

Harbin ikinci yıldönümü müna
ıebetiyle Siyam hükümeti, muha
riplere, bitaraflara, ve bütün dün
yanın din, terbiye ve hayır müea
aeaelerine hitaben bir beyanna
me neırederek dünya aulhunu ia
de için elinden geleni yapacağını 
bildirmittir. 

iki bin kelime tuttuğu söylenen 
bu beyanname fU cümle ile biti
yormut: 

"Sulhun hemen iadeaine çalıı
malarını büyük devletlerden ıı
rarla istemeie memleketimizin 
küçüklüğü mani değildir." 

Siyamm bu aamimi duaıma: 
- Amin! dememek elden ıe1-

.-zae de fermanların bile okun· 

maıma imkan bırakmıyan bu toz, 
duman ara11nda iki bin kelimelik 
beyannameyi, acaba, okuyan, din
liyen olacak mıdır? 

••• 
BQflnımanJan • BQflromutan • 

BQfbui I 

Okurlarımdan biriıi gönderdi
fi bir mektupta fÖyle diyorı 

"Geçen l'Ün yazdıfınız bir fık· 
rada (artık Baıkumandan demi
yeceiiz; Baıbui diyeceiiz ! ) di
yordunuz. Halbuki bugünkü Ulua
ta bir resmin altma (Fin ordula
rı Baıkumandanı Maretal Man
nerheim) yazılmııtr. Neden Baı
bui değil de Baıkumandan ?" 

Bu okuruma vereceiim cevap 
ıudur: 

Aıkeri bir terim olarak Baıku
mandan yanhıtır; Bqkomutan 
demek lazım r 

Baıbuf kelimeıine gelince onu 
ancak kendi Baıkomutanımız için 
kullanmamız doiru olur, fikrin
deyim. 

••• 

Evelki günkü gazetelerde çıkan 
iki telgraftan öğreniyoruz ki A
merika'dan iki garip aeı gelmiı
tir: akortsuz, faılo iki aeı! 

Bu iki aeıi, Bofazlar'a, ıulhumu
za, dostluklanmıza kundak t0k
mak istiyen iki naira telakki et
sek yerinde olur. 

Birini "Star" iıimli bir gazete 
yazıyor. "Star" yıldız demektir 
ve bu yazınm yıldız kadar bile 
ıııiı yoktur. Herhalde muharriri
nin bir sinema yıldızı kadar bile 
aiyaaetten anlamadıima hükme
debiliriz. 

Oteki yazıyı Sterlinı iıimli bir 
ıat yaz.mlf. Sterlin İngiliz lira11-

nm adıdır. Fakat, bu mütalea bir 
sterlinı deferinde bile delildir. 

••• 
Y alınayalr gezmenin laytlaaı : 

Bir hekimimiz yalınayak gez
menin temin edeceği fayda hak
kında bir yazı yazıyor. 

Şapkaıız gezmenin faydalarını 
genç erkeklerimiz, çorapsız do· 
latmanm faydalarını da taze ka
dınlarımız, bir müddettir, tecrü
be edip duruyorlar. 

Büsbütün yahnayak gezmek de 
moda olur mu? Ne dersiniz? 

••• 
Doğrusu ve en doğrusu ! 

Bir okurum 10ruyor: 
"Doğrusu hangisidir? Ben hali 

pür melal bilıirim; halbuki bunu 
beğene beğene, müdafaa ede ede 
tekrarlıyan bir latanbul ıazeteıi 
halü pür melal diye yazıyor. Han
giıi doğrudur?" 

Cevap vereyim: doirwu ıizin 
bildifinizdir. O latanbul ıazeteai, 
arapçayı, fançayı bilditinden, 
anladıimdaa dejıil, etkilik taraf-

Varidat müdürleri 

arasında yapılan 

değişiklikler 
Kan varidat mUdUrU BB. Sabri Cettnkol 

Siirt \'arldat mlldUrlülUne, Tokat varldat 
mUdUrU M. Muııaca llkdemtr HakArl \'arldat 
mUdUrlUtUne, Haklrl \&rldat mUdUrU Meh -

1 
met Akkaya, Tokat ''arldat mUdUrlUtUnt, 
Siirt urldat mUdllrU Emin ka\'uncu Karı 

· \'arldat mUdUrlUtUne naklen ta:Yln edllmlı • 
terdir. 

"Berat kandili '· 
Şaban ayının ipptidası 24 ağustoı 

941 pazar gününe tesadüf ettiğinden 
6/7 eylül 941 cumartesi akşamı "yani 
pazar gecesi,. Berat kandili olduğu 
ilan olunur. 

larlarma hot görünmek için böy
le acel acaip ıözler ktillanrr. 

Li.kin en doğrusu, bu türlü ter· 
kipleri yaradılııtan bozuk dimai· 
farla müze raflarma bırakmaktır. 

T. 1. 



519/1941 

(
--........ ............................. ) 
DIŞ POLiTiKA 

.............................................. 4 

Vişi gene sahnede 
~~man zaman. Vi§i beynelmilel 

J>~!ıtıka sahne11inde görünüp bir 
nıu.ddet dedikoduya mevzu tetkil 
ettıkten sonra arka plana çekilir. 
Bu, sahnede görünme, kah Alman
~~ ya fransız donanmasının teslimi 
. a.h fransız üslerinden Almanya'nr~ 
.astıfadeaini temin meseleleriyle ala
kadardır. Bu defa Viti, ansızın gene 
sahneye çıkmıttır Fakat b k b ' 

ld • • a§ a ır 
:ro e. Egcr Londra'dan v · ı h b l · erı en a-

er ere ınanılmak Inzım,., l' v· . h"'k.. · be ırae, ıtı 
u umetı, ~l~anya ile sulh aktet· 

~ek t~~c';>but1une giri§mİ§tİr. Vi§İ-
mnınkauk I ıstemesindcki sebebi anla-

n o aydr v· . . 
b r. J§ı zımamdarlarr 

on eş ay k d - , k .. a ar cvel, muharcbenın 
rsı_ıl surcceğini Ümit ederek Alman-

ya ı c müt k · . 
h k 'k are c ımzalamışlardı Fıl-

a ı a Fr • ' l . an11a nın yıkılışından son-
ra ngıltere'nin Almanya'ya kartı 
mukavemet et k . . •. . me ıstıyecegıne ve 
ıstese bile b f • "h . una muva fak olacagına 
v·t'!""l Verenler azdr. Binııenaleyh 

Türkiye 'nin parolası 

Kahramanlık 
----ve----

İHTİYAT 
laf er bayramımız dolayı siyle 

on ajansmm mütalaalara 
Vichy; 4. a.a. - OFİ • Havu ajanın, 

Tilrl<lye'nin zafer bayramı mUnuebetiyle 

diyor ki : 
"Ankara'da zafer bayramı, umumiyetle 

her vakltkinden daha parlak olmuııtur. As
ker geçidi, bilhaııııa heybetli olmakla kal· 
manıı§, zafer tUrkUlerlnden ve CO§kun al· 
kıı,ılıırdnn memleketle hUktimet arasında 

tllm bir birlik olduğu da açıkça görUl • 

mUotlir. 
''Ttirk milleti, tehlikeler içinde memle-

u:ru :s 

Leningrat 
Kronstadt deni% 

üssü ile birlikte 

tehdit 
altında 

Voro_şilof kıtaları 

almanlara ~iddelle 

mukavemet ediyor 
!Başı 1 inci .sayl:ıda1 

kac ııündenberl mareeaı Voroşllof taratından 
ha:zırJanmıı bulunmakta ve K11rell berzahın
da ruııann aUratll ricali buna hnmlcdllmek
ıedlr. 

rfn.in böyle tahııit edilmlıı olması Alman 
bqkumandruılığı tçin yeni bir eevkUlce)'O 
vaziyeti ihdas etmtııtir . .Alman ordusu te
ııebbllsll elinde tutmakla beraber, topar • 
!anmak ve yeni takviyeler 11.lmağa mecbur 
kalmaktadır. Bu vaziyeti değlııttrmek için 
Alman bagkumandanlığının oldukça uzun 
bir zamana muhtaç olacağı zannedilmek
tedir ... 

Baltıktaki deniz muvazene.i 
Londra. 4 a.a. - Daltıktnkl deniz kuvet

lert muvazenesinin istikbalde ne olacaitı 
hakkında endlee cdllmekted r. Hususiyle ki 
Sovyetler Tallln'I kaybetmiş olduklarını Jtt
raf \'e almsnlar da Baltlskl'yi almış olduk
lannı lddla ediyorlar. 

Şımdıye kndar rus donanması Finlandi
ya körfezine Mklm bulunmakta ve alman 
knfllelerlne bUyOk zayiat verdirmekte idi. 
Fakat nazller karada mUtemacllyen ilerle - ı 
mekte ve ruslann ıaflam bir surette yer
leşmiş oldukları Hnngu hnı-lc olmnk üzere 
sovyctlerln A\·ruıın'dakl bütün üslerini teh- j 
dit etmektcıllr. DUm·anın en kU\'etll kale. 
!erinden biri olnn, Cronstadt Ussu de Le . 
nlngrat'la beraber clcldl bir tehdit altında
dır. 

lngiliz - Amerikan - Ruı 
müzakereleri 

Finliler 
Finlandiya ve Sovyetler 

Birliği arasındaki 

eski sınıra 
vardılar 

Dniper'i geçmek için 

ruı~ar1n yaptığı bir 
leJebbüs akim kaldı 

[Başr ı inci u7fadı) 
de devam etmektedir. 

Fin kıtaları eski lin - rus 
hududunda 

-3-

Dün Tokyo'da mü im 
1 

siyasi temaslar o u 
Fuşov'dan tahliye edilen 

onbinlerce japon 
askeri meçhu 

bir istikamete gi i 
l [Başı ı ınci saylad:ı l 

huru Cln'e yapılan askeri yardımı tcns k f't· 
ı mete ve lnaılltere ve Hollandl H.ndıstan .ı: e 

ı 
blrllkte Japon.Ya'nın cenuba do{tru )'D)'l m -
sına mani olmaı:ıa karar vcnn ıtır. 

Bu ıureue Japonya tamamen cevrllm ı 
bulunacaktır. 

Malezya umumi valisinin nutku 
Slnııapur, .f a.a. - Malezya umumi valisl 

Slr Shenton Thamas radyO<la sllykdlQ:I bir 
nutukta bllhaua dcmııttr ki: 

ışı. ~h":e~ sulh §artları temin et
:rek umıdıyle, müttefikinden evci 
d:vra~~rak .~lmanya'ya teslim ol
J : Yıtı polrtıkacıları, fransız mil· 
hc;t~nrn de sulhu istediğini pek ıyı 

ketini dalma idare etmesini btımııı olan 
Milli Şe!'ine mutlak bir itimat besllyebi· 
leceğinl bugünkfi vahim anlarda tema -
mlyle müdriktir. Harbin blltUn TUrk hu· 
dutlarına yaklll§mııı olduğu bu günlerde, 
yıldönümUnUn kutlandığı kahramanlık 

menkıbelerinin gerek resmt tezahUrlerde 
gerek gazetelerde tebarüz ettirilmesi ka
dar tabit biraey olamaz. 

Alman hııva kU\etlerl, fena hava nrtla. 
rına raı::men, Lcnını:rat mınıııkıısı uzerlnde Nevyork, 4 n.ıı. - Nevyork Times gnze- Stokholm, 4 a.a. - Kareli berzahında, 
bü>ük faallyetıerdc bulunmaktadır. lesine gore Moskovn'dn başlıyacnk olan in- Flnland) alılıır, eski fln-sovyet hududuna 

"- Jaııon>a durmndan bize yaklaşıyor, zi
ra Japon kıtalan cenubi Hlndl('lnlıtc Sl>am 
hududunda bulunmaktadır. JaPOnya mlhve 1 
dahli olduuı:ınu llAn etmlıttr. Vak.ılan < ıtu • 
tu tılbl görelim. Bundan cr.klnmemız ı,.n h c 
bir sebep yoktur. Diz mütecaviz det ,iz Hnr. 
bin uzak aarlrtıı patlamasını arau tmb nı:c.. 

Merkezd mareıııı Tim k · k b 1 "lliz-rus-amerlkan konu~malanna ln"lllz ocen ° nun mu a ı " " .. \'armıslnrdır. Flnlandlya'nın elmallndekl 

ı!ıyorlardı. Binaenaleyh fransız 
hlıll t" • «:. ınrn. a.rzulnrrna uygun bir te-

ıaarruzu, ılındl 200 kilometreden ı:cnl& bir hariciye •nazın M. Eden'Jn de fftlrAk etme· bölgede, Salla l'trefında fln·almnn kıtaları. 
cephe üzerinde vukun gelmeklcd r. Bu hare- si nek muhtemeldır 

.. • 6 hnftn ı;ilren şiddetli cnrpısmalardan aon-kltın baılanaıc noktaları, Smolcnsk-l\loı;kova 
yolu üzerinde vıazma, erıansk • smolenak Briyanık'ın zaptı tekzip ediliyor ra, şimdi ruslnrı eski hududun öbür tarafı- Harıı ııatlarıa, bu herhancı bir harck timiz n 

bir netıcraı olmıyacaktır. Diz ıu!hun dOVRmı
nı l.!tı.ı:oruz. Bunu temin etmek tein en b1 t'a• 
re tcc-avüze kareı müttehit ve azimli bır cep. 
he teşkil etmektir Tanrruz:a uı:radıtımı.z 
takdirde zafeN? kadar dötUıecctlz. 1mtıhan 
ıaatl ı:eldlA1 vakit, Malezya halkının lnıtlliz 
mllletl kadnr ~eaarct, azım, ıoıtukkan~ılık 
~ö!te.recetınc ve tedakArlıQn katlnnncaıtına 
kıınllm ... 

§~b.buse gırııtiklcrine kanidiler. Vi
fının en büyük kuveti bu sulh nok
ta11mda idi. 

Halbuki evdeki hesap çaqıya uy
~amııtır. Mütareke imzalanalı ara· 
t .~"? hn beı aya yakın bir zaman geç
dıgh alde hala sulh her zamandan 

a ka uzakta görünüyor. Jngiltere 
~r avemettc devam etmektedir. 
ic ına~ya bir düşmanla kartrlaşrr· 
n~'!· §imdi düşmanları iki olmuıtur. 
~ ıger taraftan Vişi. imparatorlu· 
ıun büyük bir krsmınr kaybetti. 

ran11a'nrn yanar henüz iİfgal altın· 
dadır. Milyonlarca fransrz vatanda· 
§r harp esiri olarak kampları dol· 
dururken ve hıgal masrafı milyarla
r~. baliğ olurken. Almanya Vişi hü
tumetinden işbirliği istemektedir. 

arp uzadıkçn, Vİ§İ franıuzların na· 
j armda itibardan düşüyor. Ge~en· 
erde Lava! ve Deat gibi alman ta
l'~ftarlarma karşr yapılan ıuykast 
v,,i politikasına kartı duyulmakta 
~!an hislerin harekete İntikal etmiı 
.aksıyonucıur. nu tartıar altında 

Yı§İ'nin Almanya ile sulh aktetmek 
llltcmcsi tabii görülmelidir. Haber 
'\'erildiğine göre, Vi§i'nin Paris'teki 
hlÜmessili de Brinon. alman büyük 
elçisi Bay Abetz ile cörüıtükten 
aonra bazı teklifleri hamil olduğu 
halde Almanya•ya gitmittir. Berlin 
~u mesele Üzerinde bir mütaleada 

d
ulunrnaktan kaçınmnkla beraber 
e B · • ' d ~ınon un aulh pe§İnde olduğu 
n gızlenmemektedir. 
Fakat acaba bugünkü 11:artlar al-

tınd v· ·· · " a l§ı nın Almanya ile aulh ak-
ıtetme11ine imkan vnr mrdır? Alman~ 
Yfnrn, bir zaman, Fransa ile sulh l t~dece~ine §Üphe yoktur. Fakat 
ngıltere ılc muharebe devam ettik

çe .. ve Almanya lngiltere'ye kar§ı 
~ucadelesinde fransrz topraklarını 
Us olarak kullanmak mecburiyetin
<!e bulundukça, bir alman-fransrz 
:ulh!'nun .. ak~.i mümkün olmasa ge-
ektır. Çunku Almanya ile sulh ak-

?ledecek olan bir Fransa lngiltere 
ı c de l .. b ' norma munase etlere giriş-
:mek istiyeccktir. O takdirde a lman
larrn !r~nsız topraklarından çekil
:;ıelerı lazmıgelccektir. Harp halin-

e bulunduğu bir Fransa'nın top
;aklarını, hareket Üssü olarak kul
cı8n.mak bntkn, sulh halinde bulun-

l
ugu Fransa•nrn topraklarından üs 

o ar k . "f d 
k. ~ ıstı " c etmek batkadrr I-
ıncı va • tt F • . d "k zıye e ransa, sulh halın-

d c 1
1 en, topraklarının yabancı or -

u ar tarafından Üs olarak kulla -
nrlmaıırna mu va fak t tt' ~. d 1 •1 • a e ıgı n en n· f' tere rle harbe girişmesi demek o· 
• acaktır. Halbuki Vişi'nin Almanya 
~e sulh .a~tcde.rkcn , İn giltere ile 
ı8rbc ~ırıın:ıesı, aykın bir hareket 

0 ur. Fılhakıka Vi§i ile İngiltere a
rası d k' .. n a 1 munascbctlcr normal ol-
nıa~tnn~ uzaktır. Fakat Vi,i hükü. 
hetı ma~eret olarak, Almanya ile 

arp hnlındc olduğunu ve mağlüp 
old • b' ugu ır muharebede toprakları-
nı d" !1 Ufman tarafından İfgal edil -
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ağuııtos tarihli nUshaaında, TUrkiye'nin 
kendi istlklflllnl mlldataaya a:r.metmtıı ol
duğunun herkesce bilinmesi !Azım geldiği
ni, iNöNO adını taıııyao bir E;le!e malik 
bulunduğunu ve bu adın miııt kurtuluşta 
Uk zaferin remzi olduğunu ve Milli Şef 
ne ordunun etrafında lhanetl asla kabul 
etmiyecek olan bir birlik bulundıığtınu ya. 
zıyor ve ertesi günü de kahramanlıtın ııu
ursuz hareketler demek olmadığına ioaret 
eyliyordu. 

Türkiye'nin parolaıı 
"İııle TUrklye'nın parolası oudur : 
"- Kahramanlık ve ihtiyat. 
"Relsicllmhurun orduya gönderditi tel-

yolu üzerinde Roslavoı \e Gomcl • Moskova MoskoHı, 4 a.a. - So\'H't sözcüsü M. Lo- na ntmıs bulunmııktadır. Bu~fin, 1939 har· 
)'Olu üzerinde llrlnnıık'lur. Sov)et hücumları ZO\"Skl, Brlyansk'ın zaptedlldığl hakkındaki binden evci fln ıırazlslnden olup h616 rusla
ılddctlldlr. Derlln radyo iddiasını gUlün<: buldu unu ve nn elinde bulunan iki yer kalmııtır. Bun· 

Alman cüzUtamları da bllhaasa Dcına neh- bunun bir "radyo zafl'rl" olduğunu söyle· !ar Hang1i )'arımad11&1 ile Petaıımo cJvann· 
rl civarında mukabil hücumlıırda bulunmak- miııtır. Heuter aj:ınsının muhabiri almanla· ı da balıkcılnr ndasıdrı. 
tadır. 

Nıha)et blldlrlh1l~lne aöre, almanıar dün rın son aO\)·et tııhllf;lerlndıı hlldlrllenler gl- Murmansk demlryolu lstlkametlnı!ı al· 
Briansk·a ,·armıelar ve burada rusıarı üc bl Dnlcper'I snllarla geçmek l<:ln yenldıın man-fın ileri hareketi, yeni terakkller kay
tarattan cevırmlslerdlr. Faknt buraıia, rus. teşebbüsll'rde bulunup bulunmadıkları 110-1 detınl'kll'dlr. Slddeth muharebt>lerden son
ların elinde henüz bir yol daha vardır , e rulması üzerine ı.ozovskl bu knbll blrcok rn, lHltua eehrl. tinler tarafından l~aaı e
ruelar, bu yoldan tak\•ly. kıtaları ııönllcrme- tcsebbilsler yapıldığını fakat hl<: blrlnln mu- dilmiştir. l:htua hududun 50 kilometre ear
~e caııamaktadır. vaf!nk olmallıı'\'ını beyan etmiş ve henüz kındedır \'e buradan Murmansk ile beyaz 

Odcsa'da vaziyet delilımemıeıır. Huslıır, L!'nlngrat knpılnnndnn uzak bulunan al- deniz üzerinde Kem arasındaki demlr")"Olu
eehrln civarlarını ılddetle müdafaa etmekte- manlnnn lll'rll)•emedlklerlnı \'P mevzilerin- na iltisak eden bir demlryolu başlamakta• 
dtr. de tutunmak Jcln bUyok tak\lye kıtnntına dır. Finler, halen Murmansk·Kem demtn·o

Moıkova'da encli§e yok 
Londra. 4 a.a. - Lenlnarat'ın maruz kal· 

dıtı alman lf:•hdldl hususunda Mosko\a'da en
dlae yoktur. Tahmin cdlldltlne ııöre, Mareıaı 

\'oroıllof achrtn mlldafaasını o kadar mues
ıır aurelle hnzırlamıetır ki Lenlnarat bUYük 
alman kuHtlcrlnl aylarca hareket.siz bırak

maca muktedir olaı:-aktır. 

Alman b:rllklcrtnln ;Lcnlnırrat'ın ccnubun

lhtlyaçlan oldu{:unu llt\ve etmiştir. 

On haftalık harbin bilançosu 
Londra, 4 a.a. - Dünya üçüncü bir 

luna 140 kilometre mesafede bulunmakta· 
dır. 

Fin kıtalarının sembolik bir 
lıareketi 

.ı.n ~ ı.rıomctnı meutede bulunan bir nok
içln asıl teminatın nrdu .,ıd .. ~ıJuıkkıu • ta)'a vardıkları ve Lenlnarat • Moskova de. 
'""" cumıe, Tllrkiye'ye mlltcmadlyen veri- mlryolunun dli bir noktasını zııplettıklerı 
len ve emniyetten ziyade hakınzlıklar ho.kkındnkl haberin ı:1otru olmadığı blldlrll
doğurabllecek olan teminata doğrudan mektedlr. 

grafta da yine bu iki nokta görülüyor. 
Filhakika, bu telgrafın ilk cUmleııi, millet 

harp senesine girerken Alman - Rus 
cephesinde on haftayı mütecaviz bir 
müddettenberi devam ededuran mu
harebeler iki muazzam orduyu karşı 
karşıya getirmiştir .. Lakin terazi şu 
veya bu tarafa henüz bariz bir suret
te eğilmemiştir. 

Hclsinkl, 4 a.n. - Fin kıteltırı, bu defa 
Manllıı kasabasına girmeden eve], geçen 
fln-sovyet harbinde M. Molotorun iddiala
rının hatırasını anmak mnksadiyle, sembo· 
ilk olarak i top endııht etmislerdfr. 

doğruya bir telmih olarak telA.kkl edil • D!Aer taranan sov~t ceteıerl alman mU-
mektedlr. Bu cUmle ihtiyatı tazammun nakalltını iUclcıtırmektedlr. 

ediyorsa, telgrafın heyeti umıımiyesl de 
sulhU korumak için ııarfedllmekte olan 
gayretler akim kaldığı takdirde, milletin 
kahramanlığına milracaat olunacağını üa. 
de ediyor. 

"Bu telgrafta bizzat RelslcUmhurun da 
fııarct ettiği gibi, geçen hafta sulhU koru· 
mak yolunda Ankara hUklimeti muazzam 
gayretler sarfetU. Hatırlardadır ki, Rıılsi
cilmuhur biriblrl ardından İngiliz ve Al • 
man bllyUk elçileriyle görUııtU. Her iki bU
yUk elçinin Hariciye Vekili ile de uzun 
uzadıya konıı§tukları malQmdur. Bu •u· 
ritıe Tlirk hUkümetl iki tarafın hakikt ni
yetlerini öğrenmiıı oldu. Fakat herııey olup 
bitmiıı değildir . .M. von Papen Ankara'da 
iki gUn kaldıktan 11onra tekrar İstanbul'/\ 
dönmü' ve Almanya'ya hareket etmiıtır. 
Orada ı.ı. Hltlcr ile görlleecektlr. Dlter 
taraftan İngiltere'nin de lran meaeleslyle 
çok meıgul bulunduğundan daha bir müd
det hertıengt bir teoebbUste bulunacatı 

zannedllemez. 
"Dlnaenaleyh, Arıkara'da bUyUk bir ka

rarııızlık havası devam etmektedir, mil -
Jet bunu b!liyc-r ve tamamiyle itimat et
tiği Şl'fl etrafında aevkitabit ile aımsıkı 

toplanıyor. ,. 

Alman kıtalarr, Leningrad'ın 
dıı müdafaa hatlarına 

girdiler mi ? 
Londra: 4. a.a. - Ru<; cephesinde cere

yaıı etmekte olan muharebeler, Leningrada 
karıı Alman taarruzunun ılddetlenmcsi 

üzerine gl.in!Ok haberlerin en ön safında 
gelmektedir. 

.Alman harp muhabirleri, .Alman kıtaıa. 
rının Lenlngrad'ın dı& müdafaa hatlarına 
girdiğini bile yazıyorlar. 

Bu taarruz lr;ln tekeit edilmiş olan Al
man tayyare kuvetlerl muazzam gayretler 
sarfetmekte ve Rus lstlhkAmlarını pike 
taarnı:ı:lariyle mlltemadiyen dövmektedir. 
Fakat Ruslann itimatları ve azimleri sar
sılmıı deflldlr. Mevsim sonundan eve! Al· 
mruılar Umltaiz bir gayret göstcrrnege mec 
burdur. Leningrad'ın Hltler kıtaları tara
fından zaptı Rusya'yı Baltık limanından 

mahrum bırakacaktır. Çenber tehlikeli bir 
tarzda daralmaktadır. Ve bu parlak ııehrln 
çok çetin bir mukavemet göstermesi bek· 
lenmelidlr. Lenlngrad muharebesi Vollkl • 
Lukl ıımendüferinln glmdi Almanların eli
ne geçmlt olan ıimal kolu civarında bll
hMea ııiddetli olmaktadır. 

Almanlar rus topraklarının büyük 
bir kısmını istila etmişlerdir. Bu ara· 
zinin kilometre murabbaı hesabiyle 
bir ehemiyeti olabilir. Lakin Rusya-
nın muazzam genişliğine kıyas edi
lecek olursa hiç bir mfinası yoktur. 

Bu cesim arazi kısımları, tahliye 
eden ruslar tarafından tahrip edil
miş ve mütemadiyen yağmış olan 
yağmurlar yüzünden de bataklık ha
line gelmiştir. 

Bu kazancın, aıtl hedefleri rus 
mahsulünü ve sovyet sanayıını elde 
edebilmek olan, almanlar için büyük 
bir kıymeti yoktur. Bu harekat esna
sında alman askerleri muazzam bir 
mikyasta feda edilmiş, alman askeri 
malzemesi, iki sencdenberi birinci 
defa olarak fena bir surette sarsıl
mıştır. Bunun içindir ki harbin üçün
cli senesinin başında ilk defa olarak 
alman gazetelerinin yazılarında iti· 
dal görülmektedir. 

Ruıya'nrn kuveti 
Bu meyanda Völkischer Beobach

ter gazetesinin askeri muharriri şöy
le yazmaktadır: 

"Bolgevik Rusya, Almanya'nın 
şimdiye kadar denemiş olduğu en ku
vetli bir düşmandır. Almanya'nın 
mevcudiyeti veya inkırazı bu muha
rebeye h-lğlıdır.,, 

Filhakika, MVYet harl<'lye halk komiseri 
Molotof, 29 lklncltesrln 1939 da fln topcu· 
sunun Manlln sovyet şehrine yec11 ıülle en
daht etmıı olduklarını iddia eylemts ve bu
nu, birkaç gUn sonra ba~lıyan ıovyet teca
vQzünil haklı göstermek maksadlyle ileri 
sQrdütü sebeplerden birisi olarak ele almıs
tı. 

Fin resmt maknmlan. o zaman M. Molo
torun bu iddiasını yalanlamışlar ve fln top
çusunun, hududunun 20 llA 25 kilometre Ö· 

teslncı cekllm!s oldu~undıın Manlla'yı bom
bardıman etmesine maddi lmk&n bulunma
dığını ıöylernlşlcrdl. 

nu defa 12 cylUI 1941 de Manlla yııkıntıı

nna ırelcn Cin topcusu, ":.tolotof'un ıözlerlnl 

haklı cıkamıak mııkudlyle" nlhaYt"t 21 ay 
ıonra mezkQr 7 ııUlleyl atmııtır. 

Mareıal Mannerheim'in emri 
yevmiıi 

Hclılnkl, 4 a a. - Mıırellll Mannerhelm, 
dün tın erlerine hitaben bir emrlyevml neı • 
N?tmlatlr. 

Fin baekumandanı, bu emrlye""ITllslndt, fln 
erlerini harekAt esnasında ııöaterdlklerı par
lak ıecaatten dolıı)'l tebrik etmlı ve demlıtlr 
ki: 

Dalma sebat ııösterml!mlz llıımdır. ~llAhı 
sııpnn ne dettatırmek zamanı henUı ıeıme

ml$tlr. 

Alman hücumları devam 
ediyor 

Berlln, 4 a.a. - Aakert bir menbadan 
D. N. B. ye blldirlldi~ine gtlre alman kı· 
taları ııark cepheıılnln eımal bölgeeinde 
muvaffaklyetle tetevvüç eden hUcumlan· 
na 3 eyllll günll de devam elmlolerdir. Bu 

U:uıkfark'taki vaziyette 
değiıiklik yok 

Londra, 4 a.a, - "Dall:v Telc.ııraph,. ıraz .. 
tffl, "Duman perdesi.. baılıtı altında lôYI• 
yazıYQr: 

"Franıız Hlndlclnlslne kartı yapılan tec11 • 

vUıdenberl uzak ıarktn yeni bir vaziyet ZU• 

hur ttmemıase de, Pıı.slflk teki ~erı;1n vazı. 
yette bir dettılkllk olduAunu ~&teren hlc bir 
aU.met yoktur. Jaı>0n.Ya, >eni bir macera>& 
atılmadan eve! lktııadı ve askcrt \azlyctını 
tensik etmek lüzumunu hlssctmıaur.,, 

Japonya•nın tarihinin en vahim buhranı 
karımnda bulundutu hakkında prenı Kono
)'I tarafından yapılan beyanatı zlkrettıkt n 
sonra ııazete, mııkalcslne GÖYle devam etmek
tedir: 

"Bu buhranın i&rtp bir clhell, ı:ceccn hat. 
ta Vaeınıton'da Japon bUyUk elcisi amırıı.ı 
Nomura'nın ıılrlılltl uzıaıma konumıalart><e 
a:ımı zamanda zuhur ctmle olmaaıdır. 

Amerika'nın ıabrı tükenecek 
mi ? 

Japonya'nın "haklı,. mentnatlcrı hakkın

dakt tellkkl!I amerikan aabrmı tüKet l" ıc 
mahl)'ettedtr. Hlt bir müdahale hakkı om •• 
sızın amerikan harp malzcmNılnln Vlııdl\;OS

tok tarlklY!t SoV)'et Ruıyn•ya acı.kini bırtncı 
defa proteıto etmek .euretlylc JaPOnya'nın 

kllatahlıtın en >'tlbck dıırecesıne vnnnıı ot -
dutu zannedlleblllrdl. 

Japonya, bu tesebbüsOne karıı aldıRı aksi 
eevaııtan memnun kalmıyarıık ikinci bir :ı>ro
te9to nota11 aöndtrmek cUretlnde bulunmuıı

tur. Jaııon)ı, bu :veni notaya kar•ı blrlncı ce
vaptan baıkıı bir covap bcklb-cme:ı. 

BUtlln bu iddialar, bütün bu tczahUrat, 
blöf olJun olmasın, bunlar Vrı.alncton'ıı hAktnı 
olan havayı dcAlsllrl'mez. Japonya'nın eskı. 

den oynadıtı o)'Una devam ctu~ı \ e taırtn e
decetl anda yeni tecavUzl<'rde bulunmak ıc n 
zemini hazırlamak. vakit kazanmak 'c a.rne-. 
rlkll.n efkln umumlyeslnl ayırtmak lstl'dlıll 
AılkArdır. 

BütUn bu aU.metıer, lıtlkb:ılde vuku bu • 
ıacalt fma harekeUere llaret cunektedlr Htc: 
bir duman perdesinin bu a!Ametlcrl go:ı:.C'rl -
mlzden &aklama!lna lmkAn bırakıımayız.,, 

Fuar'daki tenis 

müsabakaları 
Bir "Uçankale,, tayyaresi 
Rotterdam•ı bombaladı 

Londra, 4 a.a. - Uçankale tipinde 
bir tayyarenin bugün öğleden sonra 
Rotterdam doklarını bombaladığı öğ
renilmiıtir. 

Gomel etrafında, mareııal Tlmoçenko • 
nun mütemadi mukabil taarruzları mare
oal Budtennl ordularının sağ cenahı Uze
rlDdekl .Alman tazyıkinl haflfletmeğe mu
vaffak olmuıstur. 

muharebe mıntnkaııında bir alman tUme- tzmlr, 4 <Telefonla) - lzmlr Fuarında 
nı, boloevlkleri iyi tahkim edllmio ııahra ten1s müsabakalarına bu~n b"$ böl enin 
mevzilerinden geri atmıııtır. Sovyet teııek· IEtlrAklyle bılslandı. 
külleri anudane nıukavemeUerinden dola-

Paris'te bir alman 

çavuşuna ateş edildi 

Diğer taraftan Dnieper nehri .Alman ileri 
hareketine engel olmakta devam edl)'or. 
Bizzat Almanlar ınrkt Ukrayna'ya kadar 
llerledlklerlnl iddia etmiyorlar. 

Sovyet mukabil hücumları 

yı insanca ve mıılzemece agır kayıplara Aydın Öktem <lzmlr> Hayat.'ye; Hasan 
uğramııılardır. Göğlls, göğUse yapılan şld· (İstıınbull Aras <Irmlr> (', Suat <İstanbul) 
detll muhı:ırebelcr neticesinde bu mukave- Tan (Balıkesir) e, R('jy6 Clzmlrl S r rn 
met her tarafta kırılmıııtır. (Ankara> ya, Helyam (lstanbu!) At-m t 
Diğer bir alman tUmeni, muharebe böl- (Ankara> )'a, Erik <lzmlr> Alı\rtlln <1 tnn

geılnln bfitUn genlfllil üzerinde BO\'Yet bul) a, Jlro <Izmlr> Orhan <Ankara> ya, 
mevzilerine glrmietir. Burada bolgevlk • Cll~ln (Ankara> HUseyln'e galıp geld 'c r. 
ler. bu tümenin harbettlği bölgenin bUtUn 1 İkinci devre: 
aksamında mevzllcrindcn atılmıı ve atır Jlro <tzmlr) Clllsln 
zayiata uğratılmııılerdır. tnıf bulunduğunu ileri sürebilir ki 

tu~un bir mazeret olduğu inkar ka-
ulh etmez. Hnlbulii Almanya ile 

8U akteder etmez, böyle bir ma7.e· 
;,.c1~:erhal ortadan kalkacaktır. Ve 
d d nya franstz topraklarını İfgal-
~ e~nm ederek bu toprakları Jn

gıltere ~~ ~artı mücade lesinde ha-

Paris, 4 a .a. - Straıburg sokağında 

şark demiryolu hattı karşııında 

"Terminua,, oteli timdi alman ordu
su mensupları tarafından iıgal edil· 
mektedir. 

Moskova, 4 a.a. - Sovyetlerln mahalll 
hücumları, merkez mıntakaaı cephesi 
U;erinde muvaffakıyetle devam etmek
tedır. Almanlar, mevzilerini blr('r birer ter· 
kedlyorlnraa da nnudane bir mukavemet 
•östermekte ve toptu ile lınvnn toplarını 
büyllk mikyasta kullanmaktndırlar. 

Almanların Klyef clvannda "='" rumu
zlyle anılan k1iyU müdafaa ıcın )·nptıkları 
muharebede 15.000 kl61 kaybetmis olmaln
n haber!, Pravdn gnzcte!lnde ne~redllmis • 
Ur. Haberi veren telgrafta blrcok alman a
laylernıın lmhn edildlitl de bildirilmektedir. 
Köy, dört gUn alman işgali altında kaldık· 
tan sonra Kızılordu tarafından istirdat e • 
dilmiştir. 

Görülilyor ki Dr. Göbbclı'in, rus 
seferinin bidayetinde yapmıı olduğu 
ateşli beyanatlardan uzak bulunuyo· 
ruz. Esasen alman harp makinesi bu 
yıpratıcı darbeleri yalnız şark cephe
sinde almıyor. Garp hava cephesinde 
de Göring'in tayyareleri, ingiliz tay
yarelerinin kudretini, kendi zararla
rına olarak, her giln biraz daha ziya
de anlamaktadır. Llikin a lman propa· 
gandnsı, alman halkını iki ateş ara
sında bulunmak gibi nahoş bir tesir 
altında bırakmamak için, bu cephe· 
den mümkiln olduğu kadar az bahset· 
mektedir. Fakat rakamların belagati 
kafidir. 

Harbin baıındnnlıerl, alman havn kuvet -
ler1 lnglltere Uzerlnı:1e 2629 ııanı altındaki 
arazı ile Almanya llzerlnde G!IO, ohn ıarkta 
2.057 ve denizde, lnıılllz donanması tarafın· 
dnn indirilen, 83 tayyare kaybetmtıtır. 

Eetonya'da harbeden alman kıtaları, 
Talllnn'in lggallndcn sonra bu bölgeye da
ğılnıııı olan sovyet aekerlel'linıten temizle. 
mi§lerıllr. MahalU ve münferit bir kaç 
mukavemet pek çabuk kırılmıııtır. 

Merkez bölgeıind e 

(Ankara) ya, Ha
san Clatanbull A>·dın Öktem <lzmlr) e, 8u
at <İstanbul) Jlro ılzmlrl e, Br,ynn (İstan
bul ı Erlk <tzmlrl e karşı kaznnrl•lar. C ft 
erkeklerde lzmir'den Erik ve Rc.Jyo Ko '"IP-

lfden Sevket ve Hnkkı'ya galip gt'ldıl r. Mü
sabakaya yarın dn de\'Rm cdllf'CCktlr. 

reket ussu olarak kullandıkç 
Fransa da Almanya•nın müttefi~i 
olarak f ngiltere'yc karıı harbe itti
rak etmi§ olacaktır. 

Binaenaleyh eğer bu 11ulh lefeb
büsü, lngiltcre'ye lcarşr fili olarak 
harbe iştirak için dütünülmüş bir 
ıne.nevra değilse, tahakkuku müm
l:ün olan bir iş gibi görünmüyor. 

Diğer taraftan Almanya'~ın .~a 
Vaziyetten memnun olmadıgı aoy
lenınektcdir. fransa•dan gelen ha
hcrler de Gaulle taraftarlarının 
gittik~c artmakta olduğunu ~.ildir
lrıektedir. Almanların bunu gonne· 
trıclerine imkan yoktur. Laval'e k~~
§r Yapılan suykast bu franaız polıtı-
k 'l . a adnmrnın şahsında Almanya ı e 
~birliğine indirilmit bir darbedir. 

imanlar ilk günler zarfında bu 

l'!l1~kaati bir komünist tatkınlığı te· 
a,..ıt" v· ., . i b' ı etrnişlerse de sonra ıtı nın 
f ırt··· • d 1 • 1 A.t ıgı Polıtikasrna ve o ayısıy e 
h rrıanya'ya kartı bir hareket oldu-

rıu kabul etmişlerdir. Harbin uza· 

Bunlar arasında bir alman çavuşu, 
nişanlısı bir alman işçisiyle birlikte 
evlerine giderken beş numaralı evin 
önünde birdenbire atılan bir kurşun
la yaralanmıştır. Çavuşun nişanlısı 

otel civarındaki alman karakolundan 
imdat istemiştir. Vaka haber verilir 
verilmez polisler ve mahallenin polis 
komiseri derhal vaka mahaline gel
mişlerdir. Yaralı Lariboisiere hasta· 
nesine kaldırılmı!}tı r. Bu sabah has
taneden bildirildiğine göre yaralının 
sıhi vaziyeti ağır değildir. 

maaından doğan bu reaksiyon da 
franarz topraklarının tahliyeıi m& -
naunr tazammun edecek bir ıulhun 
aktine mani olan engellerden biri
dir. Sulh aktedilemediğine ve itler 
de bu çığırda devam ettiğine göre, 
Vişi ile Almanya araamdaki müna· 
aebetlerin bir krize dofru yürümek
te olduğu iddia edilebilir. 

A. Ş. ESMER 

Telgraf, Klyef'te hayatın hiç ddlımedi
ğlnl, tram\·ay ve sair nakli vasıtaların nor· 
mal surette lsledl{:lnl bildirmektedir. 

Sovyet tahıidatı 
ZUrlch; 4. a.a. - (Journnl de Geneve) 

gaııeteelnin Berlln muhabiri yazıyor : 
"Rusların Smolenıık, Moskova ve KiJ'ef 

mıntakalarında muazzam asker kUt111\eri 
tahııit etmt~ oldukları zannedilmektedir. 
Bu, hareket harbini imkAnaız bırakmakta· 
dır. 

"Hatta Leningrad mıntakasında bile 
katı harbin birkaç gUn iı:tndc cereyan ede
ceğine ihtimal verilmemektedir. Lenin • 
grad muhasara edilse bile uzun mUddet 
mukavemet edebileceği aöylenlllyor. 

"Berlln'tn askert mahfillerinde beyan 
olundutwıa care, muaua.m Rua kUtıeıe. 

Bundnn baıka J939·1940 1Brk ıeterı, al· 
man hava kuvetforlne 957 tayyareye, 1940 
tskandlnav)•a seferi ise M tayyareye mal ol· 
muttur. Şu ıuretıe iki sene içinde dür.nan 
za:ırtatı SO::?O ta)-yare>1 bulmaktadır. Bu ye
kilna 4000 tayyareye mal olan Rusya seferi 
dahildir. 

Bu mllddel zarfında lnıı:lllz hava kuveUerl 
bu muhtellt harekAt sahslanoda 3089 llı>')'B· 

re kaybctmlı ve buna mukabil ınıılllz tayya
re lstlhsalltı ise aıtustos nyı .z:ırfınrla elmdlye 
kadar vnrmsmıı oldutu Azami hıırldl bulmue· 
htr. 

lzmir'de incir mahsulü 

yağmurdan zarar gördü 
İzmir, 4 <Husus! muhabirimizden tele

fonla) - Son yaf:an yağmurlardan incir 
mahsulü yüzde otuz zarar görmüstür. Bazı 
mıntakalarda üzümlerde de zarar vardır. 

Bu yüzden fiyat yüksekllfl başlnmı&tır. Ü· 
zam piyasası hmlr borı;nsındn pazartesi gtt. 
ntı, incir piyasası da salı gUnU acılacaktır. 

Şark ccphealnln merkez bölgesinde gün
lerce devam eden muharebeler esnasında 
108 inci sovyct zırhlı fırkuı alman kıta· 
lan tarafından çovrllmlıtir. Sovyetlerin 
blltUn gayretlerine ra~en ehemlyetalz 
bir bakiyeden manda bu fırka tamamlyle 
imha edilmiııttr. Çok nuktarda 11ovyet as-
keri esir alınmıştır. Sovyetler'hı inııanca 
ve mnlzemece kayıpları &imdiye kadar katı 
surette tesblt edilememiştir. 

Alman zırhlı kuveUerl, l eylill ve 2 ey. 
llll günleri cephenin aynı bölgeıılnde yapı· 
lan muharebeler esnasında 298 UncU ıov· 
yet piyade fırkasını imha etmlolerdir. Bu 
ııovyet fırkası, alman zırhlı kuvetıertntn 
llerleyi§inı bir cenah hUcumiyle durdur. 
~ağ~ gayret ediyordu. llolııevlklerin bu 
nıyetı vaktinde anlaşılmı§ ve alman tank
ları derhal bu tarafa dönerek bolşevtk 
fırkasını kıskaç tçlno almıştır. BOl§eVik
ler ağır bir rnağlt'lbiyete uğramışlar 
kanlı zayiat vermi§lerdlr. Dundan rna.a~: 
§l~dlye kadar 5000 esir ııayılmıetır. Çok 
mıktarda sovyet malzemeaı ve bu a d 
87 top ve bir çok tank, kamyon ve r;ai~ 
nak!~ v~ıtaaı, mitralyöz ve piyade slllh
ları iğtinam edllmiııtır. 

Cenup bölgeıinde 
1 eylillde ıark cephesinin cenup bölge-

!zmlr, Ankara ve tcel bölgeleri aralnnn
da tPrtlp edilen fuar maclnnnn yann bııs
lanscaktır. Takımlar gelmıstlr. t tnnbul 
muhtelit! bu mUaabaknlarn l$tlrfık <'tme
mektedir. 

sinde de muanntdane muhnrebclerdc bol
ıevikler muazzam zırhlı teşekkUUcr kul· 
lan'?'ışlardır Bununla beraber alman kıta· 
ları muhtelif sınıfların ahenkli !§birli tini 
kullanrak bUtUn hücumınn pUskUrtmUş . 
~~r ve ıovyet kuvatıerlne ağır zayiat ver-
ırml~lerdlr. Bu muharebeler eımasında 

65 1 lkiuer tonluk olmak llzere 95 sovy t 
tankı tahrip veya iğtinam edilmiştir. Yal 
nıı bir alman tümeninin harbcttlğl bir 
bölgede Sovyetıer 62 tnnk kaybetmtııler· 
dlr. 

Şark cephesinin cenup bölge.,inde nlm'ln 
kıtaları tarafından işgal edilen yerler 
dUıme.ndan temizlenmtıtir. Bu temız.C'm..: 
harekAtında 1100 ealr alınmıştır. 

l, 2 ve 8 eyJUI gUnlerı Sovyeller S3, GO 
ve 86 tayyare kaybetmlşlı>rdir. Bu s ıret· 
le kayıplann yekQnu 229 a baliğ olmıııı· 
tur. Aynı günler zarfında Almanlar an
cak 9, 2 ve aıu yani ceman 17 tuyyr.rc 
k&ybetmiolerdlr. 
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Ankaradan Felhiyeye 
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ULUS 

Berlin'e yapılan 
akın hakkında 

verir en f afsilaf 

f KÜÇÜK Dl~ HABERLER j 
.._, .r 
Berlln; '4. a.a. - Alman hükUmetı, AJ-

ma.a.ya'daki Guatemala koosoloeluklarını 

kapatmak mecburiyetinde olduğunu Gua

temala maslahatgüzarına bildirmiştir. 

5/9/194 
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Tilrkl}·e Radyo Dltüzyon Postaları 
Türtilso Rad}'Osu - Ankara F: :ııl}Oi 
--( Dalıra Uzunluiu ı-

1648 M. 182 Kcıs. 120 Kw. 
31.7 !\ol. 9465 Kcls. 20 Kw. T. A. P. 

Paris; 4. a.a. - Komünist faaliyetlerin· 19.74 1\-L 15195 Kc/ı. 20 !{,.,., T. A. Q. 

de bulunmak suçunu iıllycnlerin davala • 
CUMA • 5. 9. 1941 

riyle meşgul olan hu.sus! mahkeme, diin 
. . 7.30 Program ve Memlek t ~ ıt A 

Artık ova isi ah edilmiştir burada sade suya gömülü 
Londnı; -4.. a.a. - Hava nezareti istlh

bA.rat servisi bildiriyor : 

2 Eylill gecesi Ber1in'e hilcum eden Brl
tanya bombardıman tayyarelerinin mu • 
rettebatı çok ağır bombalann şiddetle in
!llAk ettiğini ve en mUhlm §imendtifer gar
le..rından biri civarında çok bUyUk bir yan. 
yın çıktığını müşahede etmiıtlr. 

dordJncU celsesınde on komUnısti ikı sene 7 33 Mtizık liafıf Paıçıtlar (i ıı, 
hafif hapisten on seneye kadar ağır hapise 7.4.5 AJ . .\.XS ııABEH.I.bP.t, 

mahkUm etmiştir. 1 A.00 MU.Zik : Senfonik l'ıırcala.r (fl 

mandaların yayvan boynuzlu ba~larını görecek değilsiniz Bukrcş: 4 a.a. - Başvekil muavıni M. 8 30 8.45 EVİ'."J SAATi . 
1'1ıchel Antenesco dun alman ·kı t h 12 30 Progranı ve .Memleket Saat A> 1 ·sa eye- 12.33 ?JUzik : Karııık 0}'11D Haval 
ll reisi Drodius·u kabul ederek kendisiyle 12.45 AJA:"JS HABERLF.H.İ, 

Eski yunanlılar Menderes nehri-
nin kıvrıla kıvrıla gidişine bak 

mışlar rla: "Bu nehir değil yılan 

= Meandros" demişler. Doğd:.ığu 
yerden Ege denizine kadar kaç 
kıvrım yapar kaç tepe dolaşır ve 
kaç bin kilometre sular? Bunları 

bilmem fakat yalnız kuyruğunun 

ucu ile Dinar'da 12 degi:men 
döndürüyor. 
Aydın'dan kamyon yolcusu ol -

duk: bana kürek mahkumu olmak 

Sel tehlikesi kalmadı 

Çakallık nahiye merkezinde 

modern bir binada ve çok 
temiz bir müdüriyet odasındayım. 
çiftlik müdürü devam ediyor: 

- "Halii işletme dahilinde kira
cı vaziyetinde bulunan halk, işlet
me tarafından daha müsait ve sıhi 
mahallere kaldırılmıya başlandı. 

5000 hektarlık bir araziyi toprak -
sız halka mülk olarak tevzi e~iyo-
ruz .. " 

• motörlU (Stlrllnııı ve (Hali!ax) !ar, 
(Manchester) tipinde atır tayyareler ve 

aörüsmüştür. 13.00 ~IU.:z:ik : Plyasa .;iarkıl:ı.rı, 
Lisbonne: 4. a.a. - )taliye nezareti, har- 18.30 14.00 Milzık: Karışık l'r'>g-:-am 

biye nezareti emı·tne derhal kullanılabil - 18.00 Program vo Memleket Sa.at A'/ 
mek kaydiyle 50 mıı.von eskudo·ıuk fev- 1~.03 llüzik : Muhtelif Şarkılar, 

Lir mikdar (Hampdensl, §ehri her taraf- kala.de bir kredi a(:m1şt1r. lS.4.0 ~IUzlk : Ra.dyo Sving Kuat 
Cİ. Ö:zgOr ve Alet Böcekleri), 
KONUŞMA : ( İktisat Snall ), 
liü.zik ~ Radyo Sving 
Programının ikinci kısmı, 

tan örten bir bulut denizini aşarak hUkU- Saattle; 4. a.a. - Sovyetler Birliği'nin 19.00 
met merkezinin Uzerhıe gelmiştir. Amerika'ya gönderdiği askert heyet A1as- 1 

19.15 

ka'da Sitka'ya gelrniştir. Bir Britanya bombardıman tayyaresi an-
Vichy; 4. a.a. - l.ıarı:tilya - Barcelon -

ıızın bulutlardan sıyrılmış ve daha berrak 
lfadrid - Llsbonne arasındaki muntazam bir havaya l'irmiştir. Bu tayyarenın mil-
hava postalarına 1 eylill tarihinden ttiba.-

rettebatı şunları aöylemiwtir : 
ren tekrar başlanılmıştır 

"- Spree ırmağını ,.ördük ve bu suretl~ 
Paris; 4. a.a. - Resmen öğrenildiğine 

doğruca fehre giden yolu buln1uş olduk. 
göre, Almanya'da çahımakta olan Fransız 

19.30 :3.Ienıleket Saat Ayarı, ve AJA1 

JIABEI~LEltİ, 
19.45 Müzik : Klasik Türk .Mijziği ptn 

ra:nı - Şef: llesut Ccnıil, 
20.15 RADYO GAZETE8İ, 
20.45 ~IU.Zik : Karııık Şarktla.r, 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak :MI 
Bombalarımızı attık ve fabrikalar ara - eıülleri Bvrsası, 

Halkın Slhatl·, halkın rahatı o"n işçileri şimdiye kadar 10~ milyon frank 2110 T E , 1 S 1 
gibi bir _şeydir bu 
kamyon yolculu
ğu. Menderes bizi 
sağına aldı, şosaya 

yaklaştı yaklaştı 

uzun müddet uzak
laştı ve nihayet 
Jrorfez gibi, haliç 
ıibi altımızdan 
batı ya doğru aktı 

sında in!ili\k ettiklerini a-ördük. Aynl za- · ·' L. 
:-~--------------... .. -.-... !""'-----------. ı· d t t ı h tasarruf etmişler ve bu parayı Fransa'da 2"00 l\lu"z'k !' d s 1 0 k tt P an a u u an er manda yangınlar çıktığını da müşahede -- 1 

: '\.a yo a on r es 
devlet işimizde ol- ailelerine gönd .. rmişlerdir. (Violoni~t Necip Aşkın) ;. 

geçti. 
Üstümüzde kos

koca bir dağ, önü
müzde 280 kilo
metrelik bir yol 
varken Çine'de 
fazla duramaz-
dık. 

Dağın jeolojik teşckkülatı pek 
garip: kumları pırıl pırıl. Kayaları 
salatalık gibi doğranmış. İnsan kı
lığında, arslan kılığında kayalar. 
Yol arkadaşım ve dirsek komşum 
kadastro müfettişi Bay Şefik pos 
pos gülüyor: "Yürük Ali ve De
mirci efeleri yetiştirdi bu dağlar" 
diyor ve yalnız Aydın'a bakan 
sırtlarda 247 sığınak bulunduğu -
nu söylüyor. Kuvayı Milliye za -
manında o efelerle berabermiş ... 
Ve biz şimdi Ankara'dan Fethiye
ye gidiyoruz. 

d 
• 'b' b d ettik.,, 1- Curzon : Bravada, 

ugu gı 1 ura a Bir <Stirllnc> de bulunan bir yüzbaşı, 2 -- '\"inkler : Kemanın a.,k .,a.rıa' 
da işlerin birden- Berlin'e geldi~l zaman projektöt·le hava Erzurum telefon hattı İn§aatı 3 - Lecıpnld : İspanya Güneşt, 
bire yüz güldür- d&ft bataryalarının diğer bombardıman ilerliyor 4---- Arm:ı.nılola : Venedikte :ı.tent 
düg" ünü goruyor- Pusta, ı~ıarar ve telefon umum müdürlü- 5--- Ziko!t •: Romanes<:'a.. tayya.reJerini bulnlU§ olduğunu ve dolayı- -~ 22 3 ., 
sunuz. Ayda bin- au Sı\"al .. F.r,.urum - Ka.!kas trle!on hattının . o !.Iemleket Saat Ayarı, AJANS n 

ıiyle kendi tayyaresinin, dönlif müstesna BERLER1· E h Tal K"I den fazla işçi bu- lnta!una de\':tm etmekıedlr Ha"ın ln'8ıı , il am- ıvlL l, 

ı olmak Uzere, hiç dikkati celbetmedlglnl malzl'me !ıkclanı dolaruıtyle atır llerlemek _ biyo - Nukut Borsa.cıı (f'iyat), 
rada iş buluyor. - ıe<llr. 22.45 }.Iüzlk ·. Radyo Salon Orkesttl süylemlı ve şunları ilAve etmiştir : 
çine dağları, çay- Programının devamı : 
!arı ve köyleri ile "- Şehrl cenubuııarblden şlmalişarklye ..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL & - Strauss : Balet Müzi,iti, 

440.000 hektarlık kadar baştan başa katettik ve bombaları- = Kızılay lTmumi Merkezinden : / 22.55, 23.00 Yarınki Program ve Kap11:nıf 
bir arazi alan bir nnzı attık. Şehrin merkezinde derhal çok = r---..... --. ...................... ., 
ucu Akdeniz'e k bUy\lk bir yan&'ın başladı. Tayyarenin ar- = T oplontı = 1 s b f" 
dar uzanan bu g:: kasındaki topçumuz yanırını 15 dakika - § 1 e ze ıya ti arı 
niş çiftlikte iş, sonra hlll Kiirebllmekte idi. Herhalde bi- : Umumi merkezimiz 6 eylül : A k B I d' . d 

zim çıkardıtımız yangın mahallini diger 941 · : j n ara e e ıyesın en : tahmin edeceğiniz cumartesı günü saat onbir- : : 5-9-19.fl 
gibi makine ile bir tayyare de bombalamış olacak ki ayni : de Yenişehlr'deki binasında : ı Cinsi: l\.lrnşel 

.. 

görülüyor. Çalılık halinde hu· yerde dlter birçok infillklar olmuştur = toplanacağından sayın azanın = li 
lunan çiftlik sahasında bil· Biraz sonra muazzam bir infilAk ve diğer : teşrifleri rica olunur. 4124 § J Semizotu Ankara 

yük lokomotiflerin ve traktörlerin 1 bir yangın milşahede •ttlk." -=iıııııırırııııııııııııııııııııııııııııı;: ! Kabak 
gürlediğini duyuyor, kilometre .. j Ayse fasulya 
lerce sahanın altüst edilmiş oldu- i Calı 
ğunu görüyorsunuz. Çiftlik, mo - det.. Bugün ı Domates 

ULUS S. d f Patlıcan 
dern çiftçiliğe örnek olmıya baş- Q civarda Dalaman atları pek ınemasın a !! _ Ckemer> 
lamıştır. me~hurdur. Su, ot, güneş 2. Film birden Yuvarlak 

İklim sıcak ve rütubetli. Ziraat ve gölge bolluğu, Kurum'u hayvan H,30 - 17,30 11 patlıcan 
ameliyeleri sıcak iklim nebatları ırkının ıslahına sığır ve at cinsi- 1 - Siyah gözler 1 Dolmalık 
üzerinde temerküz ettirilmiş. Ki - nin cenup iklimine uygun olarak biber 
i t 1 .. 1 k Harry Baur • Sivri biber 
ome re erce suren yo umuzun e- üretilmesine ıevketmiştir. lfı. 
narında pamuk, çeltik, susam, darı, MahkQm mevcudu 2000 kişiye 16 - 19 da Bamya 
bıığday tarlaları alabildiğine uza - k 1 k l D ı · 2 - SEKİZİNCİ Barbunya 

çı arı aca o an a aman cezaevı- fasulya Bur<a 
nıp gidiyor. Yamaçlar ve tepeler · Adi' v k-ı · f d Cla dett Colb t G C r f nın ıye e a etı tara ın an te- u e er - ary oope Patates csan> Aı1nprır.ın 

.. 

.. 

BLlerik 

Kuruf --
10. 

6 

19 
18 
12 

11 

11 

7.SO 
7.5/l 

35 

27 
11 M uğla'da 37 saat, çiçekli belde - Da ... la ... mandan ... mc erı attırı mı!jttr. eza ı ar u- Gece 21 de Siyah gözle..r • Kuru so~nn J.!uhtetif çam, düzlükler, böğürlerinden şıpır 11 · ı C 11 b" ı ! 

iki dakika durduk, dön -
dük dolaştık Köyceğiz'e vardık. 

Köyceğiz yerinde kaldı biz yol al
dık, Dalaman çayının büyük köp

rU..ünden geçtik ve Dalaman ovası
na daldık. Oraları zaten bilirim. 

Hem bu ilk yolculuk değil ki. Da

laman denen yer 440.000 hektarlık 

muazzam· bir arazidir. 18 pare köy 

ve bir nahiye merkezi bu çiftliğin 

içindedir. 

diyebilmiş. Köpekleri değil, 

mandaları bile sıtma tutardı o sı -
cak, bataklıklı, menhus yerde. 

şıpır sigala yağı damhyan gUn!Uk tün ziraat işlerinde çalıştırılacak \.. 
ormanları ile dolu. Buna okalip- ve kendilerine modern ziraatçiJik ....................... ._ .. ..... 

tus ormanlariyle portakal, limon öğretilecektir. r;===============================::I 
ve mandalina bahçelerini de ilave 
ederseniz Dalaman çiftliğinin ne 
derece sulak ve yeşillik bir yer ol
duğunu tahmin eder&iniz 

- Nereye gidiyorsun? demişler. 

Dört toplu bir batarya gibi gür

lemiş: 

Geçen sene nisan ayında bu ba
kımsız yeri Devlet Ziraat işletme -
leri kurumu ele alınca: "ziraatten 
önce sıhat !" dedi ve bataklıkları 

kurutmıya başladı. Saatlerce gi -
derdiniz de !Osenin iki yanında 
gövdeleri suya gömülü mandala -
rın yayvan boynuzlu başlarından 
başka bir şey göremezdiniz. Her 
yer su içinde idi. 

D alaman ovalarından her geçen 
yolcu müthiş bir yarış sey

reder veya yarışa iştirak eder: 
dağların dibinden başlıyarak deni
ze doğru uzanan şosada bir kam
yon gürültüsü duyan başı boş at -
Jar şosaya çıkar, kamyonun önüne 
düşer, dört nala koşmıya başlar

lar. Yarış birkaç kilometre sürer. 

Tuhaf tarafı, siz bu gürbüz, sırtla

rı parıl parıl yanan hayvanları ge-

- Dalamana! Dalamana! 
- Nereden geliyorsun? demiş -

]er, 
Boynu incelmiş, karnı şişmiş, 

bacakları çe!imsizleşmiş, sapsarı 

bir suratla, soluya soluya: 

-
11 Dalaman çayı ıslah edildi, 

tuğyan tehlikesi kalmadı. Batak -
!ıklar kurutuldu, 20.000 hektarlık 
bir saha yüzde seksen sıtma tehli· 
kesinden kurtarıldı, doktorumuz 
tarafından halk mütemadiyen mu
ayene ediliyor ve bol bol kinin da
ğıtılıyor .. " 

çersiniz, fakat onlar peşinizi bir 

türlü bırakmaz, hem de uzun müd-

~,.======Tef(ika No: 44 ===== 

Bilinmez ki~. 
~'=================~ 
(azan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Frank şimdi çantanın içindeki eşyayı boşaltmış, 

banyo odasına taşıyordu. 
Evlin: 
- Frank, sen nasıl koca olabilirsin? Sen koca de -

ğil. kocanın tam aksi bir şeysin. 
Frank, elinde diş pastası, kapının eşiğinde durdu 

ve hayretle: • 
- Sahi mi kız? E peki, kocanın tam aksi dediğin 

nedlr? diye sorunca, 
Evlin. güldü ve: 
- İşte, sen! dedi. 
Halbuki, Evlin'in bunu derken kastettiği şu idi: 

Yabancı adam, nasıl olduğu meçhul olan adam, hiç 
bir hali ötekilerin haline bcn.:z:cmiyen adam. Yani, 

sevgili ! 
Fakat Evlin bir türlü bu kelimeyi söyliyemiyordu. 

Bir tay nasıl ilk manianın önünde irkilirse, Evlin bu 
kelime önüne çıkınca geri geri gidiyordu. 

Fakat ve gene kendi içinden, "e .. ne yapalım, be -
nim de bir sevgilim olacak işte ... " dedi. 

Bunu söylerken hem gurur duyuyor hem kendin -
den nefret ediyordu. 

Banyo odasını nkapısına doğru yürüdü. 
Frank'ın pijaması oradaki bir mandala asılmıştı. 

Soluk yeşil, ağır Çin ipeğinden. 
Frank, Evlin'in kremini koymak için kendi tıra~ 

makinesini kenara itti. Şimdi, ikisinin tuvalet eşyası, 
yan yana duruyordu. Frank da baktı bunu gördü, 
Evlin de. Bunun böyle oluşunda bir nevi mahremiyet 
vardı. Sanki aralarında her şey olmuı bitmiş gibi idi. 

Evlin, acele, kendi odasına kaçtı. 
Potinlerini çıkarmak için, Frank ayağını tuttuğu 

zaman, Evlin titredi ve ayağını çekti. O zaman anla
dı ki, olacak olana razı olmaktan henüz uzaktı. 

Yalvarır gibi Frank'a baktı. İstiyordu ki, hem de 
yanıp tutuşarak, kendini yakalasın, yere çalsın ve al
sın, alsın götürsün ... Fakat Frank, ayağa kalktı, diz
lerinin hafifçe tozunu aldı ve odadan dışarı çıktı. 

Bunu öyle bir nezaketle yaptı ki, hiddetini zarafete 
kalbetmek istiyen bir züppe gibi. 

Banyonun suyu sıcacıktı. Evlin, Frank'ın banyo tu
zundan bir avuç alarak teknenin içine attı. Böyle ko
kulu banyo tuzu filan, Düsseldorf caddesindeki evle
rine giremezdi. Bu gibi şeyler, lüks addedilirdi. 

Evlin uzandı ve nafile bir gayret göstererek, su
yun içinde, vücudunun katılığı geçsin diye gerindi. 

Lavanta çiçeği kokan suyun içinde, düşünceye dal
dı. 

İnce bir kadın, Frank'ın tuzunu her halde kullana
mazdı. Bir daha kuvetli, çok daha kuvetli kokan bam
başka bir tuz kullanırdı. Kimbilir ... Egzotik bir şey 
bulurdu, Amber gibi, mis gibi. 

Bunları düşünürken o kadar saftı ki... 

Bir yerde okumuştu ki, hoppa kadınlar, bu türlü 
kokuları kullanırlarmış ... 

Ve, dizlerini sabunla ağarken, kendini kıymetten 

ve dereceden düşmüş gördü: utanmadan, olacak olan 
şeye hazırlandığının farkına varmıştı. 

Aklına bir söz gelmişti: sevişmede incelik 1 bir ki
tapta mı bir yerde mi ne okumuştu, fakat sevişmede 
inceliklerin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Karı 
koca hayatında böyle şeylere rastlamağa imkin yok
tu. 

Evet bir takım zevceler vardıki kocalarının serveti
ni bu gibi taraflariyle batırıyorlardı ve kocalar da 
bundan memnun gözüküyorlardı. Ya Frank da ken
dinden böyle bir takım kabiliyetler bekliyorsa, işte o 
zaman mahvolmuştu. 

Evlin, elindeki sabun. parçasına baktı. Hem kederli 
hem de alay eder gibi: çocukların,, Kocaoğlan ile 
Kler'in sabunu idi bu .. Fakat ne yapsın, kendi derisi 
de ancak bu hafif sabuna tahammül ediyordu. Derisi, 

Bu çiftlikte, Kurum tarafından 
çalıştırılmakta olan işçilerin gıda
aı temin edilmekte ve aynı zaman
da dolgun gündelik verilmektedir. 
1940 - 1941 senesinde faaliyette bu
lunulacak olan 2500 hektarlık zi -
raat sahasında işler hummalı bir 
şekilde devam etmektedir. 

Kızılay Cemiyeti Ankara Merkezi menfaatına 

6 - Eyül - 1941 Cumartesi saat 
18 den sabaha kadar 

Artık, Dalaman merkezinde, ye
re çömelmiş, ılgın ağaçlarına bel -
!erini dayamış sinek avlıyan ka -
vun benizli dalaklı dalamanlıları 

göremezsiniz, her biri birer trak
tör veya lokomotifin sırtında ve
ya kuyruğunda cehtle, sıhatle ça -
lışan, para kazanan Dalaman köy
lüleri vardır. 

Büyük sünnet düğ ünü 
Orman Çiftliği Bira parkında (150) fakir çocuk sünnet 
ettirilecektir. 
Büyük saz heyeti, caz, hokkabaz, karagöz, kukla ve mehtap 
eğlenceleri. 
Biletler - Eczanelerde ve Akba kitapevinde satılmaktadır. 

Cahit Beğenç ~===========================~9 

ne yapsın, ince ve nazikti. 
Evlin, Derisine baktı, Paylar gibi. Derisi bembe

yazdı ve arasından mavi mavi damarlar görünüyordu; 
Acaba o güzel mi idi; yoksa kusur mu? Çünkü derisi
nin nevi, ne yalan söylesin kendi hoşuna gitmiyor
du. İkide bir ürperen ve tüyleri kabaran bir deri idi, 
bu. 
Frank'ın içeriki odadan telefon ettiğini duyunca 

fırladı kapıya koştu. Kapının bu tarafı, ayna kaplı 

idi. Vücudunu, şöyle bir süzdü. Kaşlarını çattı. Ve 
birden bütün enerjisini kaybetti. 

Elb;selerini giyerken, kendi kendine: 
"Ne yapanın! Bu da bir nevi imtihan! Elbette, bu

nun da bir korkusu olacak,, dedi. 
Hayatında Frank ile karşılaşması ne hoşca, sahiden 

bir imtihandı. Yalnız işte, hiç hazırlığı yoktu. 
Elektriği açtı, beraberinde getirdiği küçük allık 

kutusunu alelacele açtı ve elmacık kemiklerine, gayet 
dikkatli sürmeğe başladı. 

Paris kadınları o kadar boyalı idi ki 1 
Evlin, içini çekti, çünkü dudak ruju yoktu. Ne yap

sın, parmağiyle bir parçacık allık aldı ve dudaklarına 
sürdü. 

Derhal fransız kadınlarına benzedi. 
Şimdi şevke gelmişti. Hemen bluzunun kordelasını 

bağladı, şapkasını da iyice, sol gözünün üzerine iğdi. 
Tam bu sırada aklına bir şey geldi ve her tarafı buz 

ke&ildi: gaz hesabını, gene ödememişti. Onu öylece, 
altındaki ihtar ve tehdit cümleleriyle birlikte, 
Kurt'un yazı masasının üzerinde bırakmıştı. Şimdi, 

şirket gene gürültü edecek: Kurt hesabı bulacak; 
Selton'a telefon etmeğe kalkışacaktı ve kendini bitta
bi bulamıyacaktı. 

Evlin'in korkudan açılan gözlerinin önünde, arka 
arkaya çığlar yuvarlandı ve Dibseldorf caddesindeki 
ev bu çığların altında kaldı. 

Yüksek sesle, kendine şu emri verdi: "sakın bayıl
ma J,, Emir kati ve oldukça ıert idi. Binaenaleyh, ba· 
yılmadı. 

Hem ıonrı, Maryan, orada idi, her halde bir izah 

bulur ve kendini ele vermezdi. 
Çabucak podrasını sürdü, boyalı ve buz gibi dudak

larını ıssırdı, şimdiki hal ve vaziyetine uygun, lakayt 
bir tavır takındı ve Frank'ın yanına gitti. 

Frank, bir kadına fransızca bir şeyler telefon edi
yordu. 

Evlin, telefonun öbür ucunda bir kadının oturdu
ğunu nasıl anlamıştı, bilmiyordu ama, bundan kati 
olarak emindi. ve bu yüzden yüreğinin bir tarafı sız
ladı. Frank hakkında, o kadar az malümatı vardı ki. .. 

Evlin gördü ki, Frank ile araları pek iyi idi. Frank, 
koluna girerek onu aşağıya indirmi~ ve insanın içini 
görmek istiyormuş gibi bakan otelci kadının önünden 
geçerek Pale-Burbon meydanına çıkmışlardı. 

Dışarısı serindi; nemli kaldırımlardan, ağaçların 

yapraklarından, serçelerin cıvıltısından gayet taze bir 
neşve tereşşüh ediyordu. Bu, Evlin'e de sirayet etti. 

Frank, yemek meselesine öyle ehemiyet veriyordu 
ki, Evlin'in güleceği geldi; fakat Frank, bu işin Pa
ris'te gayet mühim sayıldığını anlattı. 

Frank Evlin'i, Sen nehrinin sol sahilindeki lokan
talardan birine götürdü. Yolda, bu lokanta hakkında 
öyle izahat veriyordu ki, burası sanki memnu bazı 

anlaşmaların yapıldığı esrarengiz bir yer yahut At
Jantik'in cenubunda henüz keşfedilmemiş bir ada idi. 
Halbuki, daracık, uzunlamasına ve karanlık bir yere 
girdiler. Dıvarın hizasına ufak sıralar konmuştu. Ba
lık ve eritilmiş tereyağı kokuyordu. 

Frank baş garson ve garsonun kulağ•na bir şeyler 
fısıldadı. Arkasından hordövr geldi. Asıl yemekler 
gelinciye kadar epeyce uzun bir zaman geçti. 

Evlin, bir türlü tabii olamıyordu. Sanki üçüncü,sı
nıf bir tiyatroda, kendine hiç te uygun olmıyan bir 
:olü oynamağa çalışan heveskar bir artistti. Bir ta
raftan da kendini yepyeni bir şekilde ve adeta arsız
ca bahtiyar h;ssediyordu. 

Frank, yanı başına oturmuş, arada sırada, masanın 
altından elini yakalıyor ve sıkıyordu. Öyle çok sıkı• 
yordu ki, nişan halkasının etine geçtiğini hissediyor• 
du. (Sonu var) 
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1 RESMİ TEBLiGLER iif'!~kliyat işlerimiz. 
......................................... ; ıçın hazırlık 

İngiltere üzerinde 

Lond. n, ı n a - Ha\ a \ c clnhıll emniyet 
nezaretlerlnın bu sabahki tf'bll/;i: 

Dün S<"~e In~lltere Ciıcrlnc\e Pek az mik
tarda dt.ısman tnHares u~muştur. lnglltc
re nın &lmnll ııarklsınde bazı yerlere bom
balar atılmıştır. Hasar Pek harırtır. İnsan-
c :ı~ ıat yoktur. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Lonı:lra, 4 n.a. - Hnvn nezaretinin teb

llğı : 

[Başı ı inci sayfada] 

yarsa kapıdan kapıya tek elden 
nakliyat anc~k bu ı.uretle tahakkuk 

eder. •v b " d 
Bütün bu meseleler dıger ır te • 

• 

Kanada 
İ ng i ite re' ye 

ôzami 
yardım 

yapacak 

lngiltere'ye bu yıl 

f Bir Japon gazetesine göre 

Afganistan da 
İngiliz kıtalan taraf 1ndan 

İşgal edilecek 
[B•sı 1 incı sayfada] 

Tetkikler ve temenniler : 

Çocuk mahkemeleri 
Safaeddin KARANAKÇI 

Daha düne kadar falaka ııe medrese ara· me, diğer ı;ucluları muhakı:-me ı:-denlt:'ıden 
sında ne ldilğU belli olmıyan çocuk, Cüm-1 ayndır. Coeuğu muhak me ı:-den ht\kim,n 
huri.ret idaresinde l<:tlmal \'e hukuki bir dığcrlenne nazaran anha ml'rhnmC'tlı, dıı
mevzu halini almıstır. Her şeyden evel ah· ha fefık bulunması, coeuk hnlrtı ruhı,>es1-hakkukuna mani olmuşlardır. n . 
Ilık, fazılet ve tesıımUh akldelt'rlne daya- nın muttasıf olduğu trma) Ullerl, zll an 1• Kıtalar, garbi İran'da dagvlık ve a- ı l 
nan Cümhurlyet tcllıkkisı cocuğu, varlığı. hata edcb lecrk kadar tesnmtıh sahlb o -

rızali bir arazide 650 kilometre ve nı kalc>mındı:-n zi)nde elındekl kızılcık sopa- ması .cab,..dcr. Diğer tnra!tıın suclu CCl(Uk 
cenubu garbi İran'da da kurak, kunr sına, bllı;:ı5ınl mu ııet lllmll'rden zı)ade ka· hakkında \CrllccC'k hükmün ı;M ce cezııt 
luk, kayalık ve boş bir a razide 300 ki- ra knplı kıtabına borçlu olan mrrlrese hoca- tt:'11kıl mahl)etlndc olması mat!Clp net ce)i 
lometreden fazla ilerlemişlerdir. sının elıııden ve hır takım c>bt:'VC') nln zulüm tem.rt edcm.yecrl;ınden \ er.IE>Cı:-k karıınn 

Bu kıtalar, başlıca petrol istihsal v" lhnmlındı:-n kurtarmıştır. bır tcdn\I ve bir terbbe mah :ı;etlnde olma· 
Bombardıman scn•lslne mensup tayya

reler dUn gece Brcst doklanna hilcum 
etmlıılerdir Bu harekfltn tştlrtık eden bll· 
t un tayyareler lislC>rine dönmUştilr. 

biri de hatıra getirmektedi~. Ma
lümdur ki nakil vasıtaları bır ba§
komisyoncu, bir de ikinci .~ınıf. a
centalar elinden geçerc:_k muştt;_rıy~ 
gitmektedir. Münakalat Vekaletı 
nakil vasıtalarının ithal imtiy~zını 
alarak başkomisyoncunun karı!'ı 
fiyattan indirebilir; yahut bu ka_r 
nisbetinde gümrük resminden tenzı
lat yapılabilir. Bu suretle me~leket: 
te araba miktarı artar ve ~ur kredı 
müessesesinin tavassutu ıle uzun 
taksitler usulü de mümkün olur. 
Amerika'da bir talebenin dahi ma-

bir z1rhll fırka geliyor 
mıntakaları ve İran'dan Kafkasya'ya Yarının btiyllklt'rlnl, kııhrnmıın a~kcrle- sı ıt<'rrktlr. 
giden esas yollar da dahil olmak ü- rlnl, lıdil vazıı kanun'arını, ldnn•c l<'rlnl, Suçlu cocuğun muctemı heyet tarafın· 
zere mühim nüfuz sahalarını işgal muııllim \e mUtef<'kkırlerlııi, htır \'e müs- dan mı..hnkrm olunması onun ruh! hail 

aşından arttırarak alabildiği ~raba, ·---

Türkiye'de dolgun maaşlı hır m~- Kanada b k·ı· • 

tnkil Türki)<"nin srrbcst meslek erbabını üzerinde cok !ı:-nıı ve menfi tesırler )apa -etmişlerdir. velhasıl musıakbd TUrkl~c·n n temel taşı- bllır. Bu t.barla suclu çocuğu münferit 

Bir İtalyan denizaltı 

gemisi batıraldı 
Londra, 4 n.a. - Bnhrtye neznretlnln teb· 

llAI: lnı:lllz kruvazörlerlndcn Hennlonc ın • 
lak ıökmcden az evel bir ltalyan denl7.altısı 
aönnüıtUr. Kruvazor rotasını deA:l$tlrlr ve 
ıilrntlnl arttırırk<'n dU.man <lenlz:ıltısı sUrat
le denize dalmnrıa teıebbUs etmııse de kru
vazör <lenlzaltıyı ikiye a)'lrmıs ve enkazının 
blr kıamını bir müddet sUıiıklemı,ur. Deniz
altı mUrettebntından kimse kurtnnlamamıs· 

tır. 

mura dahi yakıştırılmryacak hır aşve 1 ının 
lüks olmaktan kurt.arılma~ .i_c.abe- •• • ı• 
der. Milli müdafaa ıcabettırdıg ı va-ive B. Corçıl ın nutukları 
kit on binlerce nakil vasıtasına muh- "" 

Ekserisi birer izden ibaret olan 
nı lt'şkil edl'cl'k olan cocuklnr icin masruf hfıkımlerln muhakeme etmelrrl Jiizımdır. 

yollar üzerinde kıtaların bu kadar mcsıııyı, kuı ulan ınll<'Ssl'selrri, tanzim olu- Dıf:<'r taraftan suclu çocu(:un l11' gibi hal
süratle ilerlemelt'ri, H int ordusunun nan me\·zuuııtı gornwkle gö~sllmilz kabar- lcrd(' te\'kıf olunablleceğl her medent meın
yıldırım harbi sanatinde usta oldu- maktadır. lş 'e hıfzıssıhha kanunları gibi lıckt:'tln mevzuatında tahdit ve tak)

1
t edil• 

ğunu isbat eder. nıevzuntınuzdn cocuklıır !!'hine kaydolunan m ~tır. 
tacız. Bunları münhasıran d~vlet lBaşı 1 incı say/ada] 
ordu namına satın alarak garaJlar-

1 da saklı amaz. Halk C":linde kaabil k<'n . .ı :kını:, Kan dn nın Azamı >ardımını 
Tahran'l bombalıyan lranll hllküml,..r, mNnll'kctın hn1.ı )crlcrınde inşa llk cocuk mahkemesi 1899 scnC"slnde Bl"' 

olunan cocuk sarayları, dispnnscrll'r; pre-
1 !eşik Amerıka'nın llllnols dt'vleUnde tesla 

tayyareciler \•antoryom ve snnator)omlnrı; süt damlası t:'dllm :;tir. İng ltere'nln Jıemen hemen her 
d ~ ~dar ok araba bulunmak \.td tmıs \c ha.~n lııı:.ıtcrede bulunan Ka-

ol ugu a . ç tıa~ka bu sene >eni bir 
bir zarurettır. , 

Sulh devrine hazırlık mesaisi ara
sında Münakalat Vekalctimizin 
meşgul olacağı bir iş nümunesi ola
rak yolcu ve eşya arabaları me~e: 
lesini alıyoruz. Çünkü vaktiyle ıyı 

Cır-

Moskova, 4 a.a. _ Moskova radyo- milrsse clt:'rl, St:'nenin muayyen zıımıınlann- şehrinde Juvenllt' Coıı.rt namı verilen cocuk 
. .1. .1 1 · dn )'aııılan cocuk b:ı)rnmlan lhli>a<:lnrımı- mahkl'.'mderl olduğu gibi in<> !iz mUsteml"'-suna göre, ıngı ız rus ı er emesıne .. ..-

1 zı dahn hC'nüz tamam.) le knuılı)amnm:ıkln kderındC'n Knn:ı.da'da, Yeni Zclanda'da , •• mukavemet edilmediğinden do ayı 
bC"rnber bu bü) ük meml('kct diivnmızın hal- hnttA .Mısır'da blle ı:ocuk mahkemeleri var

hükümetlerinin siyasetine muhalif llne nıfıtuf müspet H' meşkur caH<"tlerdir. dır. O> 

Kahire'ye ve Süveyş'e 

yapılan hava akınları 

ıuurlu 

bir hal tarzı bulmamaklığın, şimdi, kı.ı nlı:I tc•rc nlr d.ı,.:ısı, d.ın>n huri) eti da. 
başta ordu olmak üze.re, halk ve \,ıs ~ır IJIZ', ıs ınun ı k ılnr Jnııllterc .ıe>lz. 

olan birkaç İranlı genç tayyareci 31 BLı bu )nzımı7.dn mlihını \e bızım iç n 
ağustos sabahı, Tahran Üzerine bom· h<'nüz bakır otan bir ml'\'ZUu; cocuk mah
balar atmıştır. kemelerlnl; sucıu ~ocukHlrn mahsus muha· 

Moskova radyosu bu vakanın İran keme usullinU \'c ıslahhan"IPri tl'tklk ede

Bugı.n hemrn hemen bütCin memleket . 
ferde hususi CO<"Uk mahkemelen vardır. 
Me\ cut adliye kadromuza göre suçlu ı:o • 
cuklar !cin miistakll birer mahkeme tPsl
slne lmklin o.lmadımnı biliyoruz. Ancak 190I 
sımeslnde Fransa'da, 1008 scnes nde İtalya. 
dn )•apıldıkı gibi birden fazla ceza dairesi o
lan mahkcmrlerlm ·z1 suclu <:<>cuklan mu
n:n en ve münferit bir hlıkıme tevdi ede. 
rek bu işte bir lhll as vücuda geUrmelc 
mümkilndQr, sanı;>oruz. 

müesseseler acısını çekıyor. Biz, Hnl üt.n> hl ır, Bizin mud.ılaunızn sı- harbiye nezareti tarafından teyit e- rek bazı tl'mennllrrde bulunncnf:ız4 

Falih Rıfkı AT Al' dilmiş olduğunu söyledikten sonra FC'rdin Cl'ml)<'t ıırasıııdnkl kıymeti, onun 
Kahire, 4 n.a. - Dah\Uye nezaretinin 

:resmi tebltğl : n 

kı ı;ı,rdle dn)unt)or.ız. 1..:un11u, ııı..ı: emln!z ki, 
sizin m.ıd ır ıınız, u)'nı zam mlu bizim de 
mL hıC ı mızıı,r · · lçtlıııaill~i ile ölcü!Ur. Cemlyetc muzır her şunları i!five etmıştır. 

DUn gece Kahire ve SUvey§ kanalı m~ -
takalarına bir hava akını yapılmıııtır. Ka· 

• bir bomba hlre'nin civar mahallelcrıne 

Feci bir tren kazası 
lzmlr, 4 <Telefonla) - Devlet Demlryol

lıın atrl.r«'sinde bir knzn olmuş, lokomotını:
vııı:on arasında knlnn mane\•rncı Ali par· 
cnlanmış BlmU$tUr. 

J"1.ına in ııın lı rı• lstılısn il her ı:un tnz:ın -
Jn~mııkl dır. K.ın da, dt mokraslnln lsllhsal 
tez hlar.ndnn bırısı oımu6lUr. K, naaa bah· 
rl)cs on m 5(,nc tık ır,ımı~tır \ c ou donan
ma, dlnlz r.lt:' k ıı kol l:'ı•zınek ra lllicllnc 
)nrdı :n elm<'ll.lld r. K na.: ıll ıutbık oıunnn 

Bu İranlıların almanlar tarafından unsur, ı:ııyrlictlnıaldlr. Binnennleyh biz; 
!erdi ccmlyrte !nydah ) l'.'tistirehllmek !cin 

tehdit edilmiş olduğunu çok haklı o- ona ıctımıılllk \asıClannı vermt'kle mUkC'l-
larak söyliyebiliriz. \eflz. Cemhet ıctndc ı:a)rlmazbut yaşı)nn; dUşmUş blr kişinin 61Umllnc ve 21 kişinin 

1 tur Hasar az-yarnlanmıısına sebep o mu:ı • Haber alındığına göre, bu tayyare- hırsız; katli blr fort cC'mbete muzırdır; bı
ciler meçhul bir semte doğru uzak- nnl'.'nalf"yh ga)rliçtımaldır. &~ h ~ s iveyş kanalı mıntakasında asar • 

muşsa d:ı insanca zayiat olmamıııur. 
Nil mnnsabının bUyllk blr kısmında teh

llke lşareti verıımiııt\r. 
Resmi evrakları kese kağıdı 
yapıp satanlar yakalandılar mnn> n n ı:ükı<ı l K n ıcl ı d n gelen tnn•a -

rt:'clkrlc ı ktır. Ask rı s ... hndıı h~len ln
!zmlr, 4 (Telefonla) _ Hükilmete alt ı:ıııcrc de tıJıunıın iki ply ıle tırk~ındnn, bir 

. 1 kfl •ıtlan kese kağıdı yamı> satan zırhlı 11\ a ını n 'c .ıı kında ı:c-ım,, oı.ın dl· 
rrsm ıı . ı ı:ı:r bir ııb ncıc Cırk ısını! n bn,kn, kı;naıln, bu 

!aşmışlardır. Bunları yakalamak ve Cocuk lçtlmat bir fert oluncı)8, içtimai 
cezalandırmak için İran makamları- bir fert hu\'ı)Ctl kazaıııncı)n kadar muhtc· 
nın her hangi bir teşebbüste bulun- lıf ha)'ntlar )asar. Bu ha)atların heyt:'tl u

muş olduğuna dair haber yoktur. muml)esl, fordJn ceml)et arasında rengini, 
-

Libya'da askeri vaziyet 
vasfını tayin eder. 

lran ba§Vekili hasta Dahn henUz rl'şit olmı)an bir çocuk )a 

Kahire, 4 a.a. - Ortaşark Britanya u
mumi karargl\hının tebliği : 

Llbya'd:ı., Tobruk cephesinde dUşmnn 
biri bomba ve dlğerl mltraly!lz olmnk u. 
zere bugUn iki hııva hUcumu )'apmııtır. 
Hiç bir hasar kaydedllmemı:ıtır. 

ı::ümrilk m<'muru Ali ve malıye odııcılann- sene sonundan c\cl bir .l.rhlı fırka ı:ondere
dan Tayyar ~aknlıındılıır. lH kilo evrak mü· ct:'l<tlr K ır'l lıllk~ nelinin sb seti, Kanndn 
snderc edileli. kıtııınr ııın hıırbln he> 1 t. umum iyesi nazarı 

Tahran, 4 a.a. - Neşredilen bir res
mi tebliğe nazaran, İran başvekili 
Furugi Han, hastalanmıştır ve pazar
tesindenheri yatakta yatmaktadır. 
Doktorlar, başvekilin iki veya üç gü
ne kadar iyileşeceğini tahmin etmek
tedir. 

ı1 kkatc nlınnr I< n rede daha ziyade IU;ı:um 

\' rsa o harp s:ı.hıııınıl duAu&m<'lerl<Lr.,, 

DUıımnn mevzilerinde bir çok yangm -
lar mtlşahnde edilml:ıttr. Bunların bom
bardıman tayyarelerimiz tarafından çı -
karıldığı tahmin edilmektedir. 

Fransız nazırlarının 

Paris'teki toplantısı 
Paris, 4 a .a. - Maliye nazırı M. 

M. J\tnc-k<'n ıc l~lnı: bundan sonra M. C'ilr
tl!'ln ;ı, ilı k &C'f ml·zlyellerınl !ıvmuı ve tnrlh 
bu mc-..ı: >etle in d nyn ht1rl>etlnl ' kurtarmnc:n 
)ardım cımıı ol u{;..ınu ııo>ıl)eccktlr,. demiş

tir. Hudut mıntakasında alçaktan yapılan 
:bir mitralyöz hUcum te3ebbUsll dUşman i
ç in zayiatın netlcelenmlııtir. Biz ne hasa
ra u~adık ne de zayiat verdik. 

Bouthillier'nin riyaseti altında ~ün 

bir toplantı olmuştur. Toplantıya da
hiliye nazırı M. Pucheu, münakalat 
nazırı M. Berthelot, sanayi ve istih
sal nazırı M . Lehideux, iaşe nazırının 
bir mümessili, valiler ve işgal altın
daki mıntakada iktısadi meselelerle 
meşgul olanlar iştirak etmiştir •. 

ıı:anndıı bat\ kil, I'lhn)C't 1\1. Curtll'ln u
zak 6 rkt ı lrıı:.ltı..rı. n n Amerika Blrıeılk 

<lı:vletlt:'nnln yanı b:ı~ında )er alacatı hak
kındaki b<->an tını hatırlalm.a \ e nazı Al
man>aırı h k n a i\mcrlku Blrlc&lk cıe, lette
rının H•PaC'akı buna müı ılı h b.r dcklaras· 
yonun, hat bl kıs ı ll.m l!a >arı> acaA:ı kanaati· 
nl izhar e> mhllr, 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 4 a.a. - Alm:ın ordulan b:ı.ııku· 

mandanlığının tebliği : 
Şarkta hnrck t muvaffaklyetle devam 

etmektedir. 
DUn gece alman hava kuveUerl The : 

vash açıklarında ceman 10.000 tonluk lkı 
dliıımıın ticaret gemlslnl batırmııılardır. 
Diğer savaş tnyyarelerl lngiliz sahillerin· 
deki Uman tesisatına hUeum etmişlerdir. 

Bütün iktısadi meseleler ve bılhas
sa fiyat ve gıda maddeleri meseleleri 
göriişülmüştür. 

B. Çörçil'in nutku 

• Alman savııa tayyarelerinin SUvey~ ka~ Sovyellere kar'I harb edecek 
nalındıı. bulunan Abu - Sue}T tan•arc ı f 

A)nı ul:lc )t:'mtl'ılnde nutuk lrat eden bnı
\'Ckll Corcll. av ll'rlne ccvıa. mlsntlrlerının 

) Ukst:'k mC'ZIHllcrlnl tcbarUz ettirmek sure· 
lblc tınılnmıs \ e Knnndıı. bnaveklllnln nutku
nu lmh s me\Z•tu ed rC"k dcrnlıtır ki: 

.. _ nur ıl:ı, Lon 1r 'nın lı rnbt:'lcrl arasın· 

da scylcnen bu mühim, ve unutulmaz nutku 
dınlı>t'nl r M rkcnzl Klnı:'m on lıe$ st:'ncden
lıcrl sün n bnsvcı, il lil esnasında neden bu 
kııdar bil> ilk, bu der<'cc lml clntlı bir oıorltc· 
) anh.p old..ııtunu v k rı.ırı anlnmışlnrdır. 

ı-ctnıı hnrbln mnzuunu te'skll eden bUyUk 
mcst:'lrlerd n bahsederken dlnu·nnın her ta • 
rnrınd.:ı bulun n hür insanların cctl<'rlnden 
knlnn bu mtrn.sı cıııcn kncırmnk istt'fllezler· 
se. birle melerl ırı.zım ı:<'l!'ll~lnl tl<'rl ııUrmOı, 
tahammuıı:- mcrbur olduıtumuz nıunzuım yü. 

kil h tsrlatmı& \ c ba>Tnl!'ımızı mUStC'reke'n 
tn~ı>nrnk ııonunıı k d r bu m..ıc-ndı•le)e' de· 
' m <'•IN'Pi!l'll zl g > ı 'lllsllr. Klnır, :ılhnlmlz
drn h c bir 7. ımn'l eksik o!mıyan bir mC'sele· 
)' <il' t il' ıı ctmışıır BU mrgclc sudur: hrnUz 
tnlıhltrın kuclntl dı ndıı hullınnn blltün 
mlllC'tl r n her gnhııdn tnın l,bırl ı::ı olmaılnn 
hlıkn ıı zlm ve n)nı z:ı.m,ndn buttın dtınya -
nın knr&1lnstı ımız ıtU IUklerl d \•nmlı ve ya
hut mUk mm<'I hlc bir h ıı sureti bulunamı -
):l.l'ak \e büttın dumıı>·ı tehdit eden elim rı
k bet unlerrmlyl'C ktlr. J\taC'kenzle Klnı: tn • 
ı:ııtere ve Amerika Blrk~ k Dcvıctıcrblc da
lma en sıkı ~Un cbctlcrl ıs•lycn \'C ismi \'C 

SLZll Atıar.t · n her iki l rnrındn da hürmet
le anılan ~e dinlenen bir Kanndn devlet ndn-

meydanına yaptıkları bir hUcum, bılhns· 1 • h k t fi' 
88 muesslr nt'tlceler vermiştir. Tam isa- olan FranslI eJYODU are e e 1 
betler elde edilmiı}, tayyare meydanında
ki uçuş pisti tahrip olunmuş, sığnaklar 
ve cephane depoltın yakılmıııtır. 

Dllıımrın tayynrell'rl dlln ne glindllz ne 
de gece alman topraklarına taarruz etmc
tnl§lerdır. 

İngiliz lıışc ı;emllerlne karaı yapılan 
mUcadeledc alman deniz ve hnvıı lmvet
lerl ağustos ayı içinde ceman 537.000 to
nllMoluk dUıınıan tıcnret gemileri bntır
m111ıardır. 

Sovyet resmi tebliği 
'Moskova, 4 a.n. - Sovyet istlhbaıat bil· 

:rosunun dUn nkıp.mki tebliği : 
S eylıllcle kıtnlarınıız, bllllln cephe bo -

Y,Unca dilıımanln nnııd:ıne muharebeler 
yapmıştır. 

1 c~ lillde hava muharebelerinde ve ha· 
va mcydan\nrınd:ı 39 dıl~mıın tayyaresi 
t ahrip edilmiştir. Blzlm z:ı.ylntımız 27 tay 
yaredir. 

Sovyet pilotları, Lenlngrat clvarındn 
düşman tayyarelerl11I muvaftakiyctle tah
r ip l'tmı:-ğe devam etml lerdir. 70 kndar 
d~man tayyaresı, bulutlardan istifade 
ederek nıUhlm bir hava meydanına akın 
yapmıotır. Bir uvcı grupumuz dliıımanı 
kareılamış \'e cereyan eden havn muhare
belerinde 11 fnııııit trıyynrcsi dUşUr!ilmliş
t Ur. 

• • • 
Moskova, 4 n.n. - İstihbarat blirosu -

nun bu sabahki sovyrt tcbll~l : 
Üç eylUl gecesi kıtalnı ımız blltlin cep. 

he boyuncn muharPbeye devnm etml:;ıtir. 

Finlandiya resmi tebliği 
Hcls nk., 4 a.n. - r'ln askı•rt tı>bllHI: 

Kareli bcrz:ıhında. dtişroan ~ıddetle mu
ka\emet gostcrmış, Cnknt nlha)et tnmnmly
le mağlup edılmlstlr. Bill\ln noktalarda es
ki Fin hududuna vnrılmıştır. 

Kulllyelll ganıılm aldık. Son hnrekftt cs-

d •ü terce otomobil, iki binden fnz-
nnsın a, ) ı 

la at, ) Uz kadar tank, Oc yilzdcn. fnzlıı to~ 

1 de hafif ve ağır sılClhı ellmı ve sayısız p ya 
ze gı:-ı:miştif'. 

E 'ki günden güne artmaktadır. s r mı arı, 

'.BugUnkü miktar, on bini gecmiştlr. 
si b"rwhın garp kıs· Araz n n tem ılenme • ~ 

ınıncta rl"\'am etmektedir. 

Macar tebliği 
2udape§te; •· a.a. - Macar nJansı bil

diriyor : Dnieper nehri boyunca mUttefik 

kıta1arı 18.lı gUnU elde ettikleri muvaff~ 
kl~etıerı gen!ıletmeğe devam etmiılerdir. 

Vcrsal\les: 4. a.n. - Rus cephesinde bol
şevikliğe karşı harp cdı:-cek Fransız gö -
nUllU!cri lejyonunun harekcU mlino.sebe -
tiyle dUn al<şam Versıı.illes'dn bir kı§la av
lusunda 11skerı merasim yapılmıştır. 

Mernsim eımıısındn lejyonun merkez ko

mitesi rclsl Delo11clc, gönlillUlerln b:ıyra

l;'1nı cepheye hareket eden ilk lutnlnrın 
lmn;nndnnı olan alb:ıy Ducrot'a vermiştir. 

Dllşmanın hUcuml11rı tılddellnl kaybetmiş 

ve ke§lf hnrekeUeri de ber tarafta aklm 

kalmı§tır. 

Macar hava dafl topc;ulnrı Uç Sovyct 

tnyynreııi dilşilrmllşllir. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma. 4 n.n. - İtalyan bR§kumanlığı

nın tebliği : 
İtalyan ha\•a kuvctleri dlin, cessurane 

ve nıllcsslr faaliyetlerine devam ederek 
dllşnıann hasar ve insanca ağır zayiat vcr
dirmlşt\r. 

ilomb11rılımıın tnyynrelerl, Tobruk il • 
ııınn teııısntına mot6rlli nakliye vasıtala.

ı ırıın lıulunchığu yerlere ve Mersa Mat • 
rıılı'ta dUşmun topçu bataryalarına bliyUk 
çaptn hombalıır isabet ettirml§lerdlr. 
Avcı tan·arclı>ri, Slcli Bnrrnnl eh·ann

da alçaktan uçarak nakliye vasıtalarının 
kesif bir surette toplu bulunduğu bir ye. 
re ve dPpolarn hUcum etml§lerdir. Muh • 
telif modellerde bir çok motörlü nakil 
vasıtaları yanm13 ve mUtcaddlt lnfllAk 
olduğu görlllmllştllr. 

Avcılarımu:. Sldl Barrani tayyare mey
danında yerde bulunan bir çok lngillz tay 
yareslnl mitralyöz ategine tutmuşlardır. 
Ardar'dn dılşmanln hnva nıuhart:'belcri ya
pan kıymetli tayyrı.rcllerlmlz alevler için
de ıs dlışmııo taynresi dUııUrmUşl<'rdir. 

mıdır. 

Kanada kıtalarının yaptıkları 
hizmet 

Bombardıman tayyarelerimlzdcn mU -
r<'kkt:'p diğer hava fllolnn dlln gece Mal
tn'ıla dUşman tlslı:-rlnl bomhnlnmıslar mU- sin<' m nnettnrım." 

Birknç hafta evel Amerika Rclsicünıhu • 
riylı:- ı;örUşml.'k fırsntınn nail olduğum .. za
man M. Mrıckı::nzll.' Kinı;'c nl.' dl'r~e hur -
met ('rlildıı;lnl kendisini Amcrıkıı cUmhurl
yetl ile Kaıınd clomlnyonunun hareketleri· 
nl sıkı bır scmpnti havası lçlnde birleştir -
meğ(' nı:- derC>ce ~nrdım ettlğinl bizzat M. 
Ru:ı:veıt•tı:-n duydum. M. Mackenzle Klng, 
milendrlenln CC'tln olacağını ve glttlkce de
rlnlrşen kararan ve gents\iyen ve beşeriye
ti ynkın \.<' muhakkak bir elhnnsOmul kan· 
şıklı~n do •ru sl\rCikll) en btt facia önlenmek 
ı~tt:'n ll)on;a bllllın hUr ımınnlann bir safta 
bulunmaları lftzımgı:lecPı";lnl su) lemis \'C 

hl'r lklmt1ln dn aynı d"rect:'de duydu~umuz 
kuVC'tli hissi ifade için Başvek 1 sıfııti)•le 
kullaıınhllecrğim 11\blrlC'rl dahıı acık bir su· 
rette ht'yan ctml~tlr Bıından dola)'l kendi-

him hedeflere isabetler olduğunu mU~abe. M. Cörcll nutkuna su suretle clı:-vam et-
dl' etmişlerdir. Valetta limanında bir va- ml~tlr: 

pura bllyilk çapta bir bomba isabet ctmlıı "- M. Markcnzle Kıng, siz. toplantılan-
ve vapur yanmağa ba§\amıştır. mıza fstlrllk re! rC>k munl'nkta bulunan bO-
Harektıta l11tlr4k eden tayyarelerimiz - 'tUn harp ve SP\'ku\r H mr'>rlt'lerlnl meslek-

den Uçli üslerine dönmemlııtır. tt'n ve t m 11 milt<'ha sıslnrla mfinakaşa ve 
Tobnık cephesinde karada topçu !aa- trtklk ettiniz v burada bulunan kahraman 

liyetl olmuştur. • Knnadn kuvrt'ı:-rlnl \'e d ıter kıtnları gördü· 
Düşman Derne'ye karşı hır hava akını k t 

ur MUslUman ahali arasında bir nOz. Bun'ar hcnQz dilsm3nln carııısma a-
) apmı~ • lihl zh ı d 1 B nlann hatası kaç ki§I ölmUıı ve yaralanmı§tır. Evelce- ne ma ar o ama ı ar. u o 
de bir miktar hua.r olmu§tur. 

1 
de~lldlr. Bizim hatamız da değildir. Fakat 

Şarki .Afr!ka'da işara deter bir hareket onlar burada, blr müstevliye karşı llk ola· 
olınamııtır. rak mukab!l hOcuma kaldınlacaklan nok • 

Efgani.tan'cla mı iıgal 
edilecek ? 

Tokyo, 4 a.a. - Hoşi Şimbun gaze
tesi yazıyor: "Muhtemel olarak Af

ganistan da ingiliz kuvet politikası 
entrikalarının kurbanı olacaktır. 
İran işgal edilir edilmez İngiltere 

Afganistan aleyhine faaliyete başla
mıştır. Bu sefer de gülünç bir bahane 
olan alman istiHisı tehlikesi ileri sü
rülerek ası 1 hedefler gizlenmek is
tenmiştir. İngiltere, Hindistan ile 
Akdeniz arasındaki bütün memleket
leri tabiiyeti altına almak ve aynı 
zamanda hırsının tesiri altında Orta 
Asya'ya da sahip olmak iddiasında
dır. Bayraklarının üzerinde "demok
rasinin müdafaası ve emperyalizmin 
ortadan kaldırılması,, kaydı bulu
nanların hakiki politikası işte budur. 

Alman faaliyeti bahanesiyle İngil
tere ve Birleşik devletler hiçbir hak
ları olmadığı halde birbiri arkasın
dan memleketler almış ve işgal et
miştir. Hakiki İngiliz emperyalizmi 
ve Anglo-Sakson korsanlığı böylece 
isbat edilebilir . ., 

tncln duru)'nrlnr ve son 15 8)0\ık tehlikeli 
devrc mil<ldctinı•o de aynı noktada durdu -
lnr. Momlekctlmızde hunclan daha bliYuk 
bir hlzmf't ifa f'dilemt:'zdl. MUttefik kuvct
ler arasında bulunan biltün kıtalardan her
hııııs:lsl tnrııfındnn hu kadar ehcmlyctll bir 
askeri hizmet ifa ı:-dllmemlstlr. 

Kanada'nrn harp gayreti 
A\'Ustrıılynlı, Yeni Zelandalı ve cenubi 

Afrlknlı kıtnlann harekfıt sahnelerinde bu
lunmalarına onların gıpta ile bakmı.s ola
blleceklerlni tahmin ediyorum. Fakat onla· 
nn nihai netll'c) 1 elde etmekte oynadıkları 
rol diğer rollerin hl<: birinden aşağı değil
dir. 

Drltanya lmpnratorlu~unu teşkil eden 
millt:'tlerln sevk ve ltlaresl lc!n kullanılan 

yumusnk teşkilatı, dnlmn rlaha btiyilk blr 
ııhcnk içinde tckAmm eden sistemi iyi bi
lirsiniz. Kimdi milletinizi ve onunla bu ka
dar zamandnnberl hu kadar ımmlmt bir su
rette devam eden işbirliğinizi de bilirsiniz. 
lıste mesalnlzledlr kl bu karısık zamanlnrda 
şimdiye kadnr olduğundan dnha tanı bir 
surette Kanada'mn blrllğlnl temin etmlştJr. 
Harp ga)Tetlerl bu mUcadC'lede Kımada'nın 
geniş öl<:üde kan dökmesini lcabC'ttlmıemlş
Ur. Fnkat bahri.re. havacılık ,.e hU\'8 ku -
wllerlnl yC'tlştinne bnkımlnnndan ve matı 
işlerle inse isleri bakımından hu gayretler 
lnglllz lmmıratorluıiunun gösterdikl muka
vemette öyle bir Amll olmuştur ki onlarsız 
bu mukavemet muvaffakıyetle idame edl • 
lemezdl. 

Kanada lngliiz dlll konuşan füemin bir 
burcudur. Kanada bir tarııctan Birleşik dev. 
letıerle idame ett!f:i dostane ve müşfik sa
mimiyetle, dlf:Pr tıırnflan da Brltanya mil· 
letlPrl camlıısına ve ann\•atana karşı bes
led•ğl sarsılmaz sadakatle beşer yetin bu iki 
büyük aile kolunu birleştiren bağdır. Okya
noslan asan bu ba{: kıtalar arasındaki ha
kiki mUnasebetlt'rln esa!lını teşkil etmekte
dir. Bu bat müstakbel nesillerde Avrupa
nın müftehir ve metıut milletleriyle, Yt'nl 
dünyada kurulan büy(lk memleketlt'r ara • 
sında ihtlllf eıkmaama mlnl olacaktır." 

)"nrndılışı ltibarb le ve yahut muhltının k6-
tQ tesirleri altındıı suca ve )ahut suçluluğa 
mlltC'mn) ildir. 

Su<: anlroııolojlslne ı.:örc; ) aradılıııı ltlbn· 
rlyle vahşi, haşin, muhteris \ e hllekAr çrı

cuklar \'ardır. Bunlar psikoloJık \'e fiziyolo
jlk teşı:-kkllllerl dola:,'1siylc su~lu olmaf:n 
nam7.etılrler. Ata\Jzmin bu tarz suçlu co -
cuklnr Uzrrinr!l'ki tcsırlerl lnkAr olunamaz. 

Aıle, nrkndaş, mektep, mcsl"k \'<' orf ve 
lıdetlerin bazı kötU ve menn tf"sirlerl bu gt. 
bl cocuklan daha tehlıkelı birer unsur )a
pabllir. Bu çocukları korumak, onlan ıslAh 
ederek CPml;yetc faydalı bir uzuv haline ge
tirmek de\•Jet borcuıiur. Ceza hukulm edr:
bl~ atı, bU> Cik <"ani \'I' serserilerin umumi· 
yet itibarı) le klmsl'.'slz \e bakımsız c;ocuk -
!ardan ) ctişt iğini göstermektedir. 

BasH?klılrt Istntlstlk Umum MildUrlilğü 
tarafından nesrolunan )"ıilık adliye lstatls
tlklerlnde l<'sadUf olunan rakamlar; suclu 
çocuğun nıemlı:-ket!mlz !çın mühim bir mev
zu halini nlrlı~ını ispata kllfıdlr. Diğer ta
raftan İstanbul ve 1zmlr gibi büyük &ehlr
lerlmlz zahıta si<'ıllerlndekl yedı lltı on be~ 
yıq;lar arasındaki sabıkalı çocuk mlktan bu 
mevzun lcabeden hııssa~l)et \'C alfıkayı ver
dlrl'C<'k kadar mühimdir. 

Cezadan maksat, lhlAl olunan bir hakkın 
dmıanl veya nakdi bir ttıvlzle tAmlrl o\du
ıtu kadar, ce7.asını ikmal eden mahkQm ü
zerinde de bir intibah temininden lbarettJr. 

Daha henüz ttşlt ve mOmeyyız olmıyan 
bir cocut:un işlemi& olduğu suctan doltı)'ı 

\'erdıl:lmlz ceza, matlQp olan neticeyi te • 
m!n etmekti' midir?" 

Tetkik edelim: 
Bugünkü mevzuatımıza ı:llrc suclu ço

cuklıır için husust mahkemelcr.mlz olma -
dıfı gibi, mnhkQm cocuklnr lçln de ceza 
kıınunumuzun tflrl!I dalresınde ıslahhanele· 
rlmlz yoktur. Muasır cemiyetlerde hlı· 

kim olan zihnl)et, suçlu cocuf:u cezalandır
maktan zlynde onu ıslfıh etmeğE', korumn
l:a, nezaret altında bulundurmağa mtıtuf • 
tur. Bütün bu tedbirlerle ıslahı mümkün 
olmı>·an suclu çocuk, mahkı:-me)e venlebl
llr. Suclu eocutu muhakeme eden mahke-

Bulgar baıvekili 

harici siyasete dair 
beyanatla bulundu 

[Başı l incı sayladal 

Bundan sonra dahiliye nazırı M. Ab
rovskl söz alarak, ııe.rktakl askert hare
kl\t bakımından dahııt vaziyet hakkında 
izahatta bulunmuş ve alınacak tedblrleri 
bildirmlştl r. 
Ekserıyet partlsl mebusları, nazırların 

bu iMhlarını husust bir all\ka ile dinle -
mlı,ıler ve memnuniyetıerlnl alkı§larltı iz
har etmişlerdir. 

Sabotaj hareketlerine karıı 
tetbirler 

So!ya, 4 a.a. - Buglin Sobranya'nın 

tıuıvibine arzedllecek bir kanun projesine 
göre, devlete, belediyelere veyahut husıı
st eşhas:ı ail mallara sabotaj suretiyle 
yapılarak 7.ararlar, bu sabotnj hareketle
rinin vukun geldiği mıntakalar veyahut 
ııehlr veya köyler halkına <idetllecckllr. 
Aynı kanun projesine gl.ire, devletle 

mUdafaası kanunu hllkUmlerine te,•fika:ı 
mahkQm edilen her mt'mur, otomatik su
rette tekaüt hakkını kaybedecektir. 

Gizli celse 
So:Ya. ~ ~··· - D. N. B.: Sobranya mecıı

ılndekl hUkümet ekler1Yetı buaün !kıncı rız. 
11 celles1nl akdetırnı.tır. Baaveıcıı :mor ııe 

• 

Ceza kanunumuzun muaddel 55 inci mad
desinde 011 beş yıışım b tlrmls olup da on 
sekiz )aşını ikmal ctmlHn mahkOm cocuıc. 
lnra alt hapıs CC'Zalıırının hususi C<'za ev
lerınde \'f) a bü~ tiklere mahsus ceza e le
rtnln husu 1 kısımlarında <;ek~rılccC' 1 )azı
lıdır Mahkum cocuklar ıcın hususi ceza ev
lerımız )Oktur. H.ıplsaneler m zın buırunkü 
vazl;yrtl, on sekiz ya nı ıkmal Nm Yen mah 
kOm ı:ocuklar lctn hususi kısımlar tah , ne 
müsait dt•illdır. 

Gert'k ntavtzınden dolayı lnsıyakt bir su
rettC', gerrk ceml;ı.etln kötü tesirleri netı
cesı tesadüfl olarak bir suç işleyip mah
kQm olan eocuk, ıslahı hal etmek Uzt>re so
kulduğu hap.sancden daha mUtekAmıı bir 
hırsız, daha mutektımll bir canı olarak cık
ma"ktadır. Binaennleyh her ne Pahasına o
lursa olsun hemen mUtC'vazı !ant temiz co
cuk ıslahhanelı:-rl \'il«'uda getirmek mecbu
rlyctlndı:-y z. 

Tetkıkırnlzi blt.rmedcn dığer bir m<'s<'le. 
ye d:ıha temııs <'rlrcct;-U. Cocuklar tarnfıl\. 
d:ın ~l<'n<'n suc;larla bnzı kücUklcrın Ufetı. 
n<' tevcih olunan cürumlı:-rln g zlı tutulma. 
sı .. 

Muhteris bir mah\Qkun hayvanı hlslcrt
ne kurban olan coruı:!un 1 mini bnznn ga . 
zetelerde okuyoruz. İntihar vaknları knhra
manlnnnın lsımlerlnl nesrctmc4'i mC'n ... de • 
cek kadar hassasiyet göstert>n vazıı kanun
dan, bu husustn matbuat kanunumuzda tA
dillıt yapmasını bekf Pmek ve lstem<'k h:ık. 
kımızdır. Diğer taraftan dahn h"nClz şuuru. 
tem) iz ve tdrlk vasıflnn taauuv etm m1t 
bir cocuk tarafından Sll.'n n sucun nl<'nl o
larak muhakcmı;> cdllm<'~ nı "<' muhıık me 
safahatının matbuata lntlk ıl etmf's nı de 
doğru bulmuyoruz. RC'S t 'C' mllm )') 12 ol
mıyan cocutun yaptı ı suçtan herke t n ._ 
\'el cemly t yani bizler me uıaz. Muhterıa 
bir mahlQkun lrtlklıp ettı l c nBY<'tten ve
ya henUz rr$ t ve milml'yylz olmı)an ı:o. 
cut:un işlediği suctan biz mcsu\ olduğumu
za göre majidur Vt:'Ya suclu olsun cocuıtun 
$ahslyetınl teşhire h ç bır hakkımız yok-
tur. 

Mnı;dur çocu~un irrrtınc vaki taarruzda 
vl:'ya suclu cocuğun hrrhangl bir cUrüm ve. 
Ya kabahat lslemes ndl:' o zim lhmnllmlz 
vardır. Zlrn c mlycttf' "ııtnndncı, dt>vletın 
velliyet VC' kefalctl altınd dır. 

O) Organlsation dr la Dt<n111<•ratle 
Paul Df'M'ha11f"I. Sayfa 131. 

General Deniz dün 
Kudüs' ten Beyrul' a gitti 

Kudus. 4 a.a. General Dentz, Beyrut'a 
gitmek üzere bu nb~h Kudus'ten ayrılmıt
tır. Generalin refakatinde e~ir edilen Bri
tanya subayları serbest bırak11ıncıya kadar 
mevkuf tutulan diger Vichy ubaylıırı var
dır. Fransa'daki son Britanya subaylan. 
memleketlerine donutıciye kadar iki gene • 
ral ve bir yaver burada kalacaktır. 

Belgrat'ta elli Sırp 

kurşuna dizildi 

Kudüs, 4 a.a. - Belgrat radyosuna 
g~re, bir alman askerinin Belgrat'ın 
bır sokağında bir sırp komünisti ta· 
rafından öldürülmesine karşı muka
'belcbilmisil olmak üure 50 sırp ko
münistinin kurşuna dizildiJini, işgal 
altında bulunan Sırbistan'daki alman 
umumi valisi dün akşam bildirmiştir. 

M. Grabourııkl, me>busııır taratındıın sorulan 
muhtelit suallere ce\ap \!"rm $ r d.r Ö8le
den sonra nt>ır«>d 'en bir rl'.'smt tebllğd<" hu
kllmet eksl'rl)etln!n UclU p:ıkt <ll'Vl"tl~r~le 
ltblrııaı ılynsl'tlnl tnınnml'n tuvtp et•tıtl ~• 
mihver devletırrının n!hat znrer.ne kıınl bu
lunduau beyan cdllmektedlr. 



-ö- ·ucus 

Zag rebteki Amerikan 

konsolosluğunda 

bulunan evrakın 

mahiyeti nedir ? 
B~rlın; 4. a.a. - Zagrep'lekl Blrle&ıik 

'.Amerika ba,, koıuıoloslutu binasında bulu-
nan evrak, Berlln gazetelerine göre, Amc-

rikan diplomatlarının .A.Vu8turya'da oyna
dıkları rolUnU aydınlatacak mahiyettedir. 

Völki8cher - Beobachter gazetc8l, bu 

buausta ıöyle yazıyor : 
"Bir taraftan bazı memleketler her c::a

!ıoka.n Alman tUccar veya Aliminin faali-
yetini ya sabotaj veya beolncl kol hare • 
keti telAkki ederken, diğer taraftan bqka 

kimseler bize 11.tfedllcn oyunu çok büyük 
bir küstahlıkla oynuyorlar. 

, ............................ " ''"'"" ...... , 
İ Havacılık ıahasında daha çok ı 
1 §eyler başarmak zorundayız. 

: 30 ağustos bayramında Hava 1 

1
. Kurumuna yardımı unutrnıya -

lım. 

••• 
f Bütün vatandaşların Hava 1 

Kurumuna aza yazıldığı gün, 
J memlekette ne hava tehlikesi, ne 

hava hakimiyeti şüphesi ka- i 
aktır. i 
.................................. ........./ 
ZİRAAT VEKALETi 

Hangar inşaatı ilanı 
Zirai Kombinalar Kurumu Reislifin • 

den: 

VİLAYETLER 

Ekmek alınacak 
Malatya • Akcadat Köy EnstltOıU lt!üdür· 

IUtllnden: 

1 - Malat;ya • Aktadat köy ınstıtUıU ve 
ııuna merbut e{ıltmen kurıunun aaatıda cins, 
miktar ve teminatı yazılı )'lllık ekmek lhllyaCJ 
2400 1n)'llı kanunun a1 ıncı maddesi hUJanOne 
cöro kapalı zarı uıullyle eksiltmeye konmua
tur. 

:ı - Iateklller, eksiltmeye alt 1nrtnnmeyl 
Anknrn Manrıt mOdUrJOtUnde cöreblllrler. 

3 - Kapalı zart uııullyla yapılacak olan 
lıbu eksiltmenin Malat)a maarif mUdUrlUC:U 
blnasında toplanacak otan ıatın alma komls· 
yonu tarntından 6 <ıylQI 941 cumartesl s:ıınıı 

saat 12 de yapılacaıtı ııtın olunur. 
4 - Kapalı zartınr en sec 6 eylOI 941 ta· 

rlhlnde &ant 11 e kadar alınacaktır. 
fi - Ekmeaın kilo Clyatı olan 14.75 lclnde 

nakllycııl de dnhlldlr. 
Zirai Kombinalar Kurumu i~in Trık • 6 lsteklller. teminat akceıerlnl maliyeye 

ya'da Turkgeldi çiftliğinde, Alpıköy, yatırarak alacakları makbuz ve Ticaret odası 
"Zagrep'te bulunan ve Hırvat matbuatı Eski~ehir, Gazi, Yerköy ve Akaaray'da vesikalarını kapalı znrtın lclne koymalıdırlar. 

t af nd dil n Ve•lkalar Yu o la ihalesi yapılacak er:ımkın clnıl: tek tip ek· 
ar ı an ne:rc c ., g 5 v- ahıap hangarlar inu ettirilecektir. Beher 

ya'dakl komUnlıt partisi ne münasebet • mek, miktarı: 150.000 azamı, 120.000 aıi!arı, 
hangarın muhammen bedeli (18.399.50) beher kilosu: 14 75, tutarı: 22125 lira, temi· 

leri olan Amerikan b:!.§ kon.eolosunun fııa- lira ve ilk teminatı ( 1.379) lira (96)) ku • natı: 1659 lira 37 Kr. 16086 
llyetfni aydınlatmaktadır. ru~tur. 

"Bu veııikalar, ıunu isbat etmlııtır ki, Şartname ve projesi Ankara'da Kurum 
Plutokraaller ile Bovyet Rusya arııaındıı.ki merkezinde iki lira mukabilinde alınır. 

1oblrliğl, Yugo!lavya seferinden çok daha Pazarlık suretiyle ayrı ayrı veya toptan 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Corum VllAyetl Daimi Encümeninden: 

evel vardı. .. ihale ıs. Eyliil 19U pazartesi iÜnÜ saat 1 _ Corum • cerlkll yolunun 15 + 940 -

Amerika' da gemi inşaatl 
Vqington; 4. a.a. - Amerika bahriye 

onda Ziraat Vekiletinde müteşekkil ko • 19 + 450 tncl kllomelrelerı arasında 8015 met· 
misyonca yapılacaktır. Pa~arlığa rirebil· 
me için bu nevi inşaatın asgari onbesbin 

liralık iı yapmıs olmak sarttır. 16112 

ı uzunluQ'undakl rsııslı aosc tamlrnıı, 911 ey
IUIUnUn ı~ inci pnzartesl günü saat 16 da 
daim\ encümen lctlmn salonunda ihale edil· 
mek üzere yirmi bir i!Un müddetle kapalı 

nczaretlnln bir tebliğine göre, 19U kanu- zart u Ull>le ekslltme)e konuımustur. 
ııuııanl81ndenberi her cinsten 213 geminin Benzin ve mazot tenekesi 2 - Yapılacak lain keaır bedeli l&tZS lira 

SJııaaı blUrilmlıı ve •S6 geminin de tekne- !atılacak sı kuruıtur. 
Jeri tezglha konulmuotur. ZJral Kombinalar Merkez Bölgesi Relslltln- 3 - A1u,akkat teminat: 1Z32 ııra 16 kuruı· 

den: tur. 
Bun.daD b.ll§ka muhtelif cinsten 246 gemi 4 _ Bu ııe alı evrak cunlardır·. l - 3000-4000 benzin tenekesi aatılacak • ~ v 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Duşlavman cihazı alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher adedine tahmin edilen tlyntı 22 lira 

!50 kurus olan 250 adet dueıavman cihazı lle 
beher kilosuna tahmin edilen tu•ntı 145 ku • 
rus olan 1500 kilo makdoı:al sabunu 29 eyllll 
941 pazartesi gUnU sant 11 de Anknrnda 1\1. 
M. V. satın alma Ko. dn kaı:ınlı zart usullyle 
ihale edilecektir. Ilk teminatı 583 liradır. CI· 
hazlar ıcın n)·rı sahun !cin ayrı teklltıer de 
kabul edlllr. 1steklllerln teklif mektuııtnnnı 
ihale ııantlnden bir saat evcllne kadar Ko. na 
\·ermeler!. (5201) 15308 

Su tesisatı 

M. M. Vek. Satın Alma Ko. dan: 

ANKARA BELEDlYESl 

Satılık enkaz 
Ankara Belediye.si lmar MlldOrlOitünden: 
Mevkll :1ki kale arnııı. ada11 487, P. 11, 

cinsi ahını> ev, muhammen kıymeti 500 lira . 
Yukarıda arta ve ııanıeı numaraları ile 

me\'kll yazılı bulunan ahıap evin enkazı ho· 
dlm vo tcavlyel tUrabtye mp.sratlnrlyle arta· 
cnk moloz pnrcnlnrının bnaka yere nakli 
mnsrnflan nlncnk ınhsa alt oımek Uzere 500 
lira muhammen bedelle acık arttınna~a ko· 
nuınıuatur. lhalesl 16. o. 941 ealı gUnll saat 
15 to Jmor rnddUrlllı"::Unde yııpllacaıtınr.lan 

tallıılerın mezkQr gUn ve enntte yllz:de 7,5 
temlnatlarlylo birlikte haı.ır bulunmalıı. 

llAn olunur. (6lf>O) 16130 
rı 

Şose inşa.atı 
Ankara Belcdlyeslnrten: 

1 Ke9I! bedeli 1768 lira 80 kuruıı olan l - Gllvcn evleri ıc sokak ıoııesl temdld 
Harp akademisi l&ıgalinde bulunan bina- lıl on beı ı:Un müddetle acık ekslltmcye kon . 
nın bahçesinde yapılacak su tesisatı 6 ey- muıtur. 
ıuı OU cumartesi gUnü saat 11 de Anka· 2 - Muhammen bedeli (7777) liradır. 
ra'da M. M. V ııntın alma Ko. da açık 3 - Teminatı (ISS3) lira (27) kuruıtur. 

k eksiltme usullyle ihale edilecektir. İst!'k· 4 - Şartname ve keılr ı:et,·eıını ııUrme 
n !ilerin 182 lira 66 kuruııluk temlnntlariy- \'e 39 kuruı mukabilinde almak tı;tıyenlerl 

ıe bırliktc eksiltme glln ve saatinde mcz- her ıılln enc:llmen kalemine ve Uıteklllcrln d e 

k(lr Ko. da bulunmaları. 19. 9. 941 cuma ııUnQ aaat 10.30 da beledb e . t5774) 15771 dairesinde mUteıekkll daimi encümene mora 
caatlnrı. (6161) 16181 

İnşaat yaptırılacak Elbise diktirtilecek 
Ankara Bcledb·cslnden: 

M. M. \'ekAlell Sa. Al. Ko. dan: 1 - Belediye mOslehdemlnl !cin dlkUrlle . 
1 Bölme ve knpı Inıaatı lıl yaptırılacaktır. cek olan (563) takım kıtlık elbise dikim 11 

Keııt bedeli 1163 lira 58 kuruı olup muvakkat on beı ı:Un müddetle ncık eksiltmeye konul -
teminatı 164 lira 50 kuru5tur. lhnleıı 115. 9. muıtur. 

941 pazartesi gUnU sanl 115 te acık ekslltme '' - J\luhıımmcn lıl'dell (8280) llra<Jır. 
ile )apıltıl'nktır. Talip olanların komisyona 3 - Tcmlnutı <2461 lll'tıdır. 

mUrncnatlnrı. (6040) 16000 4 - Snrtnameslnl ııönnek ve bedelsiz al . 
e mek Jstl)enll'rln ber ırUn encümen kalemin 

\'e lateklllerln de 10. O. 941 cuma gUnU ana 
10.30 da belediye dairesinde mllteıckkll dal 

Kamyon yedekleri alınacak 
M. M. \'ekAlctı Sn. Al. Ko. dan: 
F;nternancınal kam>·ontıı.r lcln 84 kalem 

yedek parca ıatın alınneaktır. Tahmin olu· 
nan n~at 3761 lira olup teminatı 565 liradır. 

lhalesl 12. 9. 941 cuma ı:Unll sanı 16 da pa

t . 
mı encümene mUroraatınrı. (61fi2> 

l618:ı 

Muhtelif cl\m alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

cet· zarlıkln )'apılacaktır. Ta Ilı> olanların kom Is-
de ktnunuaaııi ile 1 eylül ara151nda denize ur. Beher tenekenin muhammen bedeli 50 Al Ketlfnaml \"e sllsllel fiyat. 
lndirllmişUr. Bunların da tamamlanması kuruıtur. Teminatı 150 liradır. B> Ocak sratltl u mesafe! ,·asatıye 1 - Otobllsler tein alınacak olan muhtell 

ebatta 400 aclet cnm on bel gUn müddetle a 
t 

tçjn bazı kllçUk iı:ıler kalmııtır. 2 - 8000·4000 maı:ot ıenekesl antılacak • veli. 
1 klnunuaanldenberl ınııası bitirilen ge- tır. Muhammen bedeli 20 kuruıtur. Teminatı cı Eklılltme eartnameıı, mukavele proJesı. 

miler araaında iki zırhlı, 9 denizaltı, 12 

torpido muhribi ve 42 devriye gemlııl var

dır. 

Sovyeller ile Amerika arasında 
bir hava yolu ihdas edildi 
Tokyo; {. a.a. - Kokumln - Shlmbun 

p.zeteıl, Sovyetıer Birllğl ile Amerika 

aruında bir hava yolu ihdas edilerek Sov-

)'et tayyare ve tayyarecilerinin Amerika. 
ya sltmit olmalarına ıiddeUe itlraz ede
rek, bunun Japonya'ya kartı yeni bir taz. 
)'tk olduğUnu yu:makatdır. 

Sivasta nümune köyleri 
kuruluyor 

Sivu; 4. a.a. - Tesblt edllmlı olan 
pro~am mucibince \•ilayeUmiz içindeki 

bUtUn kanlarda Köy Kanununun yüzde 

y\1.1 t&tblkına elverieli birer nilmune köy 

vücuda getirmek hususundaki ı;alııımalar 

bitmek üzeredir. 
Nümune köyü olarak intihap edllmle 

olan köylerde ılmdlye kadar yeni tip ça-

60 Jlradır. Dl Huıusl eartname. 
3 - Tenekeler Ankıırıı ve Polatlı merkez- Fl llayınclırlık isleri ıenel ıartnameıı. 

lerlnde teslbn alınal'aktır. Sntıs bedeli pesin· G) Soııe ve koprQler tennl eartnamesl. 
dlr. Dclltıllyc ve pul ve anır masraf mUsterl· 5 - Bu \!'saik tatil ı:Onlcrl harıc olıı.rak 
>e aittir. Satıs: 24 eylül caranmba ı::llnll Hat her gUn encümen kaleminde ve narın dnlre-
15 te >npılacaktır. Iııtcklllcrln me-~kQr tarihe sinde ııörUleblllr. 
kadar zirai kombinalar merkeı bulgeııl reis- 6 - Eksiltmeye ııırebllmek tein teminat 
llLlne (Keclören yoıundakl tohum 1'1ııh bina· akc<'lerlnln )'atırılması, lhaleılcn üc ı:Un evet 
aında) mllracaatııın lltın olunur. (63.13> vllA>·et makamına mUrncaatıa alınneak etıll· 

163ıO yet veılknsl) le ticaret odası vesikasının ibraz 
edilmesi \'e ihale kanununu 33 Uncü mnddesl 
mucibince tek11! mektuplarının zamanında ve· 

ASKERi FABRİKALAR 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Aı. Fnb. Sa. Al. Ko. dan: 

12.000 Kı. eadeYat beher klloıu 170 kU· 
ruılan, 6.000 Ks. ZeytlnYoitı beher klloau 95 
.kuruıtan, 10.000 Kı. be>·az peynir beher ki· 
!osu GO kuru~tnn. 10.000 Kı. toz eeker beher 

rllmeıl earttır. 16117 

OKULLAR 

Boya işleri 
Slyasnl Bllııller Okulu Mllbayaat Koınlıyo-

kilosu 48 kurustnn. r •• mdan: 

Tahmin edilen bedeli <36.900) lira olan Slynsal eııııııer okulunda pencerelerin dıs 
yukarıda yazılı 4 kalem erzakın askerl tııb • satıhlarına yalllı boya ıUrUlmesl ve beden 
rlkalar umum mlldllrlOtü merkez satın almıı. terbiyesi ıalonunun damında kabaran robe· 
komisyonunca 8, 9. 9U ııazartesı ıilnü ııııat roltlerln tamiri ve emUlı:er tılbı ıııerl acık 
14 te pazarlıkla lhale edilecektir, Sartnamo ekBlllmeye konulmuıtur. 
(1) llrn (85) kuruıtur. Katı teminatı <~> Bu lılerln kesit bedeli 1440 liradır. Ilk te
Uradır. Heyeti umumlycslnl vermek mUmkUn mlnntı 108 liradır . Eksiltmeye yapı l$1erl umum 
olmadıtı takdirde ayn ayn da ihale edllcbl· mUdllrlUıtUnden ehliyet vcılkuını halı olan· 
11::-. (6023) 16126 il ktl 

Müteahhit nam ve hesabına 2 
ton reçel alınacak 

tar ıılreb ece r. 
Ekl!lllme s. 9. 941 pazartesi aaat 115 te An· 

kara Mektepler Muhaaebecmaı blnaıında :va· 
pılacaktır. Fenni ve idari eartnameler her sün 
mektepte ııörllleblllr. (577:ı 15800 Aıı. Fab. Satın Alıma Ko. dan: 

tılı evlerin yapılmaaı bltml§, ana caddeler Tahmin edilen bedeli (1400) llr11 olan mO· 
Talebe alınacak acılmıe tlk mektep ve değirmen binalan teahhlt nam \-e hesabına 2 ton receı ukerı 

tamamlanmıı ve bir yerde numune fidan- tatırlkalar umum mUdUrlUllU merkez: aatın 

lıfı teala olunmuDtur. alma komlsyonuncn 10. o. 941 cıırtıı.mba ııUnll 
Bu nUmune k6yleri vUcuda getirilirken sant 14 le pazarlıkla ihale edilecektir. Şart. 

nnme parasızdır. 

köylüye ayni zamanda toprak tevziatı da Knll teminat (210) ıırııdır. (6181) 

)'&pılmıDtır. l6l111 

Harp Okulu Komutanlığından : 

ı - Aoağıda yazılı ıartıarı haiz okUr· 
ıar harp okuluna alınacaktır. 

A) Ankara'da bulunanlar doğrudan doğ· 
ruya :Harp okulun!L, Ankara haricinde bu· 
ıunanlar bulundukları yerin aııkerllk ıu· 
beıılne mUracaat edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 1·9·1941 
den itibaren 20 • B. Teorin - 1941 tarihine 
kadar devam edecektir. Bu tarihten ııon • 
rakl müracaatlar kabul edilmlyecektlr. 

2 - Girl11 ıartları : 
A) TUrk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk tmtibanı 

vcrmlıı olmak, 
C) Tam teşekkUllü heyeti eıhiycsl olan 

ukcrt haataneden (Harp okuluna strer) 

) ona mUraeııntınn. (60391 16133 

Ahır İn§ası 

M. M. \'ektıletl Sa Al. Ko. dan: 
Esklschlrde ytız<'r nnyvnnlık iki adet tay 

deposu ahır binası yaptırılacaktır. Keılt be· 
deli a719l lira 42 kuruştur. Muvakkat temi· 
nalı 410'J lira 57 kurustur. Şartnamesi H 

kuruı mukah!llnde komlsyonrlan alınublllr. 
lhalesl 19. 9. 941 cuma sıınu saat 15 le 
Kapalı :ı:nrrıa yapılrıcaktır. Talip olanların 

koınlsyonn mUracaalları. (6189) 16184 

Yün battaniye alınacak 
·1.1. M. VekA.lcti Sn. Al. Ko. dan : 
Pazarlık günü talip çıkmıyan ve beher 

tanesine on lira fiyat tahmin edllmle bu· 
lunan lklbin beııyUz tane yün battaniyenin 
pazarlığı 8. EylUI 941 pazartesi gUnU saat 
ıı de .Ankar".'cla .M • .M. V. Sa. Al. Ko. da 
yapılacağından isteklilerin 3i50 liralık 
kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatında Ko. da bulunmaları. 

(6235) 16202 

Halka alınacak 
M. M. Vek~letl Sa. Al Ko. dan : 
Bchcrine tnhmin dilen tiyntı (2,11) tkl 

kuruo elli santim olan 30.000 adet Uç k8şe 
halka 9. 9. 941 salı gUnU saat 11 de M. M. 
V. Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla 
satın alınacağından isteklllerln 112,5 lira
lık katı temlnatlan ile birlikte ihale gün 
ve saatınds. komisyona. gelmeleri, 

(6185) 16203 

Keçi kılı alınacak 
M. M, VekAletl Sa. Al. Ko. dRn : 
Beher kilosuna tahmin edllen fiyatı 125 

yUz yirmi be§ kuruo olan 25.000 yirmi beıı 
bin kilo keçi kılı pazarlıkla münakasaya 
konmuııtur. Keçi kılları için 5.000 kilodan 
aşağı olmamak ııartlyle ayrı ayrı teklifler 
de kabul edilir. İhalesi 8. 9. 941 pazartesi 
gllnti ıınat 15 dedir. Evıat ve ııartnamesl 
157 kurue mukabilinde M. M. V. Satın Al· 
ma Komlııyonundan alınabilir. Taliplerin 
teklif edecekleri mikdarlar üzerinden ka· 
DUnl katı teminatları ile birlikte :ihale sün 
ve saatında komi8yona gelmeleri. 

(6186) 1620i 

Kürek yaptırılacak 

.M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Pazarlıkla 30 bin adet kürek yaptırıla· 
caktır. Küreklerin aaçları, perçinleri bağ· kararlı ılhat raporu almak. 

D) 18 • 23 ~ında oimak 
girmlı olanlar alınmaz.) 

(2i yqına lannıaaı itin tel vekft.lettcn verilecektir. 
Bu küreklerin imali için 6000 lira :Clyat 
tahmin olunmu§tur. Teminatı 900 liradır. 
Taliplerin evelce plresle kürek yaptıkla-

, ...... ,. 
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~ 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 İkramiye PIAnı 
l adet 2000 Urılık - 2000.- !ıra 

S • 1000 • - 3000.- llar 

2 • 

" . 
750 

500 

,. 1500.- Ura 

• - 2000.- Ura 

8 adeı 

~' .. 
80 • 

300 • 

250 Uralık - 2000.- lirı 

100 • - ssoo.- Urı 

50 

20 

.. - ~ooo.- lira 

• - 6000.- • un 
Keıldeler: 4 Subat. 2 Mayıs. 1 A:ustoa. 8 tklncltesrln tarlhlerlııdt :vaınlır 

E) Di#er eartlar askerlik 1Ubelerlnden 
ve Harp okulundan 8ğrenileblllr. 

(6085) 16039 rına dair veııika ibrazı mecburidir. İhale• 
al 115. 9. 941 pazartesi gUn!I aaat 11} te ya
pılacaktır. Talip olanların komisyona mU-

Erkek meslek öğretmen racaatları. (6038) 1627i 

okuluna ta le be ah nacak Kazma ve saire alınacak 
M. M. \"ekAlell Sn. Al. Ko. dan: 

Erkek Meslek Otretmen Okulu MUdUrlU • 
tünden: 

Keılt bedeli 499 llrn olan mna ınp 30 adet 
kazma ile 30 yedek sap, maa ı;ap 100 kürek 
ve 100 yedek &aPla 10 adet IA{ıım kazması 

Bötııe sanat okullarından 1936-1937 (da• \'e bir de 20 metrelik cellk mesaha ıerldl pa
hll) dtra yılından ıonrn mezun olanlar ırn • zarlıkla eatın alınacaktır. 
11nda. yapılacak bir mllsabaka imtihanı ne· ııtcklllerln 9 eyJUI 941 ıalı 
Uceslnde okulumuzun tes\'u·eclllk, demlrelllk, te 74 lira SJ kvruıtuk kati 
elektı1kclllk ve marıı.nı:ozluk eubelı:ırlne pa • birlikte J\t. Jlt. v. satın alma 
rutz yatılı ve nehari talebe alınacaktır. lm· bulunmaları. l6275) 

ıUnU ınat 15 
temlnatıartyle 

komtıyonunda 

16279 
tlhantarn sırecekleı1n askerlikle a!Akası bu· 
lunmamaaı aarttır. 

lsteklllerln 20 ey!Ql 1941 cumarte!I ailnU· 
ne kadar okul idaresine mUracaatları. 

(6210) 16178 

Muhtelif mobilya alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Ko· 

misyonundan : :S ;:; e :. 

Yaptırılacak 

euranın cinai 

Banko 
Kürsü 
Kaas. 

Tabure 

ı 
1 

l!'i 
60 

=-= :s ~ ... 
~ g 'i: 

~~ ~ ~ 
350 350 
180 180 
18 270 
6,50 390 

1190 89,215 
Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda 

cinsi ve mlktan yazılı mobilya açık ek • 
ııiltmeye konulmuştur. Eksiltme cylUIUn 
22 inci pazartesi günU saat 15 te Ankara 
.Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacak • 
tır. Muhammen fiyatlar ve ilk teminat 
miktarı yukarda teıblt edilmietır. Fennt 
ve id&r! ııartnameler her &11n mektepte 
~rüleblllr. {6288) 16281 ' 

Kütüphane yaptırılacak 
M. M. \'ekfıletl Sn. Al. Ko. dan: 
Keel! bedeli 1868 llrıı 45 kurue olan aablt 

ktitüı:ıene 12 eyllll 941 cuma ıUnU 1aat 15 te 
Ankara.ta N . .:'ti. v. satın alma komisyonunda 
pazarlıkla lhnle edlleceQ'lnden lllekllleı1n 

2 O lira Z1 kuruıluk kati temlnntıarlyle bir· 
ilkte pazarlık gün ve saatinde mezkOr ko-
mlııyendn bulunmaları. (0276) 16280 

Kınnap alınacak 
M. M. VekAletl Sn. Al. Ko. dan: 

Komisyonda mevcut nUmuneıerl slbl 35 
kllo renkli bllkme ve 100 kilo kınnap paı:nr· 
lıkla eatın alınncatından llteklllerln s eylUI 
941 pazartesi sUnU ıont 11 de M. )t. V. ıetın 
alına Ko. da bulunmaları. 

(6316) 16256 

Eğer sabunu alınacak 
Jll. Jll. Vcklletl Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla 1500·1700 kilo eter tabunu ıa· 

tın alınacaktır. Hepsine tahmin olunan fiyat 
20.000 Jlra olup teminatı SOOO liradır. Ihaletl 
22. 9. 941 pazartesi sonu saat 15 tedlr. Tallı> 
olanlann komisyona mUracaatlan. 

.(~). ıem 

. 
cıl. eksiltmeye konuımuetur. 

2 - Muhammen bedeli (2fl00) liradır. 

3 - Tcmlnnt (100) liradır. 

4 - Şartnamesini ııörmek ve bedelsiz el -
e mok lslbcnlerln her ı;Un encümen kalemin 

\'C isteklilerin de 19. 9. 041 cuma ııOnU ıaa 
10,30 ıla belediye dalrc•lndcı mlllıttekkll dal 

t 
. 

mi encümene mUracaaUarı. (611!3 ı 
16183 

Tahta parçası alınacak 
Ankara Belcdı)eslndcn: 

l - On ton kırıım11 kuru tahta pıı.rcııs 1 

pazar:ıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (275) liradır. 
S - Teminatı (20) lira l63) kuruatur. 
4 - Şartnamesini i;ormek \'e bedelsiz al . 

e mak lstb cnlcı1n her ııUn . encümen kalem in 
\'e tıtcklllerln de D. 9. 941 salı ııUnU 11aa 
10.80 da beledi.Ye dairesinde mOtcıekkll daim 
encllmcne mllrncaatıarı. !6247) lli276 

Benzin otomatiği alınacak 
Ankara Beledi> esinden: 
ı - Otobusler !cin pazarlıkla (400) adc 

benzin otomnllğl dlynrramı alınacaktır. 
2 - Muhnmmcn bedeli (500) llrıırtır. 

3 ~ Teminatı ı37J llra (00) kuruıtur. 

t 

l 

t 

4 - Şartnamt!Bını ııörmcık latl)'t!nlerln hf' r 
c ııUn encılmen kalemine \'e Uıteklllerln d 

9. 9. 941 salı ı;UnU saat 10.30 dn belcdb·e da 
lreslnde mUteackkll daimi encllmcne mUrn 
caatıan. l62:>3) 16277 

Bir kulübe yaptırılacak 
Ankara Beledl)·csındcn: 

l - Cümhurl>·et bulvan Oz:erlnde pazar 
tıkla bir adet zabıta kulUbeıl yaptırılacak 

tır. 

. 

. 

. 

. 

2 - .Muhammen bedeli l347) lira (35) ku . 
rusıur. 

3 - Teminat (26) lira (5) kuruştur. 

. 
ı . 

4 - Şartnamesiyle keılt cetvelini ı;örmek 
ve bedel.ııtz almak ıstıyenlerln her ı;:Un encü 
men kalemine ve 1steklllerln de 9. 9. 941 ıal 
eUnU ıınat 10.SO r.la belediye dalrt'slnde mUte 
sekkll daimi encumena mUracnatıarı. 

(62~1) 1628~ 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Elbise alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

. 

. 

. 

Komisyonundan : 
ı - 8000 takım kıılık er elblıeslnln ka 

pah zarf usullyle eksiltmesi 11 eyllil 941 
perııemr'l gUnU saat 15 te Ankara • Yenı 
ııchir'de ormım koruma g-enel K. binasın 

i 
dA yapılacaktır. 

2 - llcher takımının muhammen bedel 
a lira 50 kuru,, olup muvakkat teminatı 
3262 lira ~o kuruştur. 

3 - Şartnamesi ve numunesi her sün 
komisyonda görUlebillr. . 

. 
İsteklilerin kanıınt veıılkalariyle bera 

ber teklif mektuplarını Jhale ıaatlnden bir 
saat evellne kadar komisyona vermlıı ol 
maları ııa.n olunur. (~93i) 10937 

Kat - Küt alınacak 
Orman Koruma Genci K. SL Al. Ko 

dan: 
ı- 6000 adet (2) ve 6000 adet <S) nu

maradan ceman 12.000 ( 2,fi metrelik ku· 
tularda olmak Ur.ere) adet kat-küt kapalı 
zarf uıuliyle ekeiltmeııi 12 ey!Ul 941 cumn 
glinU ıaat 15 de Ankara • Yeniııehir'de 
Orman Koruma Genel K. binaııında yapı
lacaktır. 

2- Beher kat-küt'ün tahmin fiyatı 59 
kuruıJ olup muvakkat teminatı 531 liradır 

3- Şartnamesini görmek üzere hergün 
lstek111erln teklif mektupları ile beraber 
ihale saatındıı.n bir saat evellne kadar ko
misyona vermiş olmalan iltın olunur. 

(6004) 15998 

JANDARMA 

Yoğurt ve aarımsak alınacak 
Jondanna Gn. ıc. Ankara Satın Alma Ko. 

mlııyonundan: 

Miktarı 2<JOO kilo elnıl yoturt, tlyıuı :llS ku· 
ruı, muvakkat teminatı M ll~a 38 kurut. 

Miktarı 300 kilo clntl earımıok tlyatı 40 

kuruı, muvakkat teminatı 10 lira 80 kuruı. 
YckOn 65 lira 18 kurus. 
Miktarı, cinsi, tlyatı. teminatı yukarıda 

yazılı iki kalem ıaee maddesi 24. 9. 941 cnr • 
aamha gQnll saat 1!5 te Ankarada J. Sa. Al. 
komınonumuzda acık <ıkAlltme ile alınacak • 
tır. Ik! kalemin bir 1stel'.l!ye veya ayrı lıtek· 
lUere ihalesi calzdlr. Şartname hır ılln pa • 
rasız komlsyenumuzdan alınır. l&teklllerın 

lhale vaktinde vcılka \'I temlnallırlyle ko-
misyonumuza aelmeterl •• <633:1), 16307 

5/9/1941 

Çamatrrlık bez alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko

misyonundan: 
nır metresine otuz bir kuruı 00 eantlm 

tu-at tahmin edilen (226.800) metre camas~ 
lık bez 22. 9. 941 ııazartesl s:Unll 11aat 15 te 
Ankarado J. Sa. Al. Komisyonumuzda kapalı 
zart ekıılltmealyle alınacaktır. NUmune ko
misyonumuzda her i;un gorUIUr. Şartname 

(~) kuruı bedel knrıılıl':mda Ankara v4 
İstanbul J. Sa. Al. Ko. lnrından alınır. Mu· 
vakkat tt•mlnat (4867) llrn (46) kuruıtur. 

lsteklllerln kaı:ıalı zarı tekllt mektuplarını 

eksiltme vaktinden bir aant evellne kadar 
komlıı)·onumuza \"ermeleri. (6278) 16306 

NAFIA VEKALETİ 

Yapı ve imar i9leri ilanı 
Narın Vckll.lcllndcn: 
l - Eksiltmeye konulan ıs: Jandarma su

bay okulu arkasındaki Gedikli erbae okulu 
!cin )"aptınlacak yüzer erlik iki portatıı ha· 
raka \e on bcı helA ınsantıdır. 

Kesit bedeli (39754,23) liradır. 

:.ı - Eksiltme 18. u. ll4l pcreembe sıınu aa• 
nt 15 te Natııı \'ekAieU :vaııı ve imar tılerl 

eksiltme komts>onu odasında kapalı zart a
aull} le yapılacaktır. 

3 - J:kslllme rıı.rtnnmest ve bunıı. mUto • 
Cerri evrak (2) lira bedel muknblllndc Ylllll 

ve lmnr lılerl relsll~lndcn alınabtllr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icln lıtekltle • 
rln (2!l t,57) iki bin dokuz: yUz: ıekıen bir 11· 
rıı elll )Cdl kuruşluk mu\akkat teminat ver
meler! ve Narın \'eklletlnden bu tı lctn alın· 
mış chll)ct vesikası ibraz etmeleı1 ıa.zımdır. 

hbu vesikayı almnk lcln isteklilerin eksiltme 
tnrlhlnılen l tntll glinlcrl harlc) Uç sun eve! 
bir istida Uc Nnrıa Vekrı.tetlne mllracaat et· 
meler! ve dllekceıerlne en az bir kalemde bu 
ı,e benzer (30.000) liralık bir 1ş yaptıklarına 
dair ısı yaptıran idareden ntınmıı vesika 
raptcınelcrl ırızımdır. 

5 - 1steklller tekil! ml!ktuplarını 16. 9. 
1941 peraembe ıllnü snnt 14 e kadar ek.sut• 
mc komisyonuna makbuz mukabilinde ver• 
meler! 10.Zımdır. 

Postada olacak seclkmeler kabul cdllm•. 
(6164) 16149 

DAHİLİYE VEKALET! 

imar planı tanzimi 
Dnhlllye Vekltlctl Belediyeler İmar 

Hetyetl Helsllğlnden : 
Samsun ııehrlnln umumt imar plAnı a

yan projesinin tanzimi yllksek r:ıUhendlı 
ve mimarlar arasında müsabakaya vazo
lunmuııtur. 

Müsabaka 2. ı. 942 tarihine müsadlf cu· 
ma günü ıaat H de nihayet bulacaktır. 
Bu tarihe kadar projelerin Samsun Bele
diye Reisliğine teslim cdllerek mukabilin· 
de teslim tarihini ve tevdi edilen projeye 
at parçnJarın adedini mübeyyln bir mak
buz alınmalıdır. 

Projelerini bir.zat te111lm ede:n1yenler1n 
eserlerini ayni gUn saat 14 de kadar pos
taya veya Mesajcrlye teslim etmlıı olma • 
tarı ltızımdır. 

Tevdi olunacak projeler bir jUri heyeU 
tarafından tetkik edilerek neticesi müsa. 

bakanın nihayet bulduğU günden azami 
bir ay sonraya kadnr gazetelerle Uln olu· 
nacaktır. 

Du mUsabaka tnfsllAtınn alt program 
ve onrtnnmc ve lzahname ile teslim edile
cek imar pllnı avan projesi ve teferruatı
na esas te~kll eden fenni evrak ve kroki
ler Ankara'da Belediyeler Bankası bina • 
sında Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef • 
llğlnden ve Samsun'da Samsun Belediye 
Reisliğinden beıı lira muknblllnde tedarik 
olunablllr. 

Müsabakada derece kazanan proje a&• 
hlplerlne proğramda yazılı naktt mükt. • 
fallar verlleccklr. (4940) 1!5099 

İnhiaarlıu Umum Müdürlüğü 

İmtihanla memur 
alınacak 

İnhisarlar Umum Mildilrlüğündcn 1 

1 - Teıkilitımızdaki münhal memurl • 
yetler için müsabaka imtihanı yapılacak • 
tır. 

2 - Bu imtihan 25-9-941 pcrııembe günü 
İstanbulda Sirkecide Hamidiye caddesinde 

memurin kursu binasında saat 13 te yapı • 
lacaktır. 

8 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı 
müııbite ve iki fotoğrafla birlikte umum 

mildurlük Zat işleri !iUbesine müracaat et
meliclirler. 

4 · - İmtihana girmek isteyenlerin a&niı· 
da razılı fu.\I ve ıartları haiz olmaları 11-
zımdıt. 

A. - En az ort11. tahsilini biUı-mlı Ol • 
mak. 

B. - 21 yaırndan aınğı ve otuz yaıın • 
dan yukarı olmamak. 

C. - Vazife ifasına mini bir hll bulun· 
mamak. 

D. - Her iklimde vazife görebilecek 

derecede ııhhatli olmak. 

r 

E. - Akrabasından olmayan iki zatı da 
eferans olarak göstermek. 

F. - Askerliğini yapını$ olmak veya 
müeccel bulunmak ve bilhassa her iki bal· 

de ıle ıon yoklamalarını nüfus cüzdanına 

kaydettirmi!i olmak. 

c 

k 

d 

e 

S. - İmtihan mevzuu eunlardır. 
A. - Hesap ve hendese. 

B. - Yazı. 

C. - Umumi maHimat (hayat bilgisi), 

oğrafya 

6. - İmtihanda kazananların muvaHa • 
iyet ve tahsil vaziyetlerine göre barem • 

eki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 
dilerek ıırasiyle tayinleri yapılır. 

t 

7. - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 

ebellüğ tarihinden itibaren 15 gün zarfın· 
a kabili ile vazifesi başına gitmeyenlerin 

ayin ve imtihan hakları iptal edilir. 
d 

ı 

J 

s 

8. Yukarıdaki şartlar dairesinde 

0.9 941 de Erzurumda, 15-9-941 de Saın· 

un, Tokat, Bursada 20·9-941 de Zongu!dalc 

b 

Kayseri ve İzmirde ve 25.9.941 de lstan -
uldan mada Malatya ve Konyada .,e 
0-9-941 Dıyarbak.r ve Adanada da me:rıU· 

iyet imtihanları yapılacaktır. (76!0-6214) 

3 

r 
ıwı 
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ANKARA Lv. AMIRLlClNE 
GELEN iLANLAR 

l1k daır .. ı Sa • .AL Xo. aa mtıracaat edebtllr

ler. oıanıana 
11 _ EklUtmen ııttrlk ecllOM 

Sıfır eti alınacak 
S6ke Sa. Al. Ko. dan: 

ı - ı.telılllw J'Ukand&Jrt Jlw • ....,.._ 
hlzaınndakl muvakkat temlnatıannı ihale -
atlnden evel Aa. Po. 1859 muhuclıecUltıne 
yatırarak teminat makbuzlannı havı teltlıt 

mektuplarını 2490 ıayıJı kanunun hUkUm!e -
rine va btDıaua 82 el maddesine uysun ola
rak ihale ıaatlnden birer 1aat eveı Ko. na 
vennlı olacaklardır. Bu Hallerden ıonra , . ._ 
rllen zarflar kabul edilmez. 

Ym keçe 'belleme alf!WtMk 
.A.t)ooa s.. Al. Xo. dan: 

Saman alınacak 
Jllrsincuı SL Al. Ko. dan : 

Muhtelif ıebze alınacak 
Kırklarell sa. Al. Ko. dan : 

bir 1&&t eval tekllt muayyen atın ve eaatten 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

ıe pıldıırtaa ıonra 
8 - Kapalı aarfla 1ha )'a temll'lata 1blat 

derhal muvakkat teminat katı 
111948 edllecekUr. <~> 

1 - 137358 kilo aıtır eti satın almacak
br. 

2 - Evaaf ve ıartnameal Sökediı Sa. Al. 
Ko. da latanb~l Ankara İzmir Lv. Amlrll
lerlnde sörülilr. 

ı - 10.000 .adet Uc bellemellk btr arada 
:nın kece belleme kapalı zarı uaullyle elııdlt-
meye konulmuıtur. 

2 - Ekalltrne 2:1. 9. 941 ı:ıuarı.at 11latl •· 
at 18.80 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 _ Beher kiloıuna 3 kuruıs fiyat tah
min edilen 600, bin kilo samanın kap:ılı 
sarfla ekıiltmesl 22. 9. 9U pazartesi gUnU 
ıaat 16 te Erzincan SL Al. Ko. d~ yapıla
caktır. Muhammen bedeli ıs.ooo lıra olup 
ilk u,,nina.tı 1350 liradır. Şartnamesi Ko. 

1 - Jl\.oağıda cins ve miktarları ile mu
hammen bedelleıi ilk teminatları yazılı 
mevncıdın kapalı zarfla eksiltmeleri yapı
lacaktır. 

2 - Taliplerin 8. 9. 941 pazartesi gUnU 
aaat 16 da Kırldnreli Sa. Al. Ko.da yapı
lacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
ve kanuni vesikalarını bir saat eve! Ko.na 
vermeleri. 

Kundura alınacak 
Atyon sa. Al. Xo. dan: 
1 - :ııı.ooo cıtt kundura kapalı zartla etc-

ıtıtmeye konulmuıtur. b sil tı 

3 - Eksiltme 115·9-941 pazartesi &'{lntı sa
at l1 de 8ake'de Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Eksiltme kapalı zar! usulu Jle yapıla
caktır. 

4 - Muhammen bedeli 48075 lira 30 ku
ruı olup muvakkat ternlnntı 3606 liradır. 

4 _ Yukarıdaki mevatlara alt huıuıı ıart
la ve evsaf Ankara, tıtanbul levazım Amlr
llklerlyle Bunıa, Balıkeılr, Su•urluk, Tiril.Ye, 
Ilıındınna Sa. Al. Ko. Jannda her ırun a!lrUle-

3 - 3 bellemellk bir arada )'Un lrecellln 
muhammen bedeli 65.000 lira, )'(!ate 'T,5 te -
mtnat akceıt 48'15 llradır. 

4 - Şartname)"! ııllnnek lııtlyenl~ her siln 
Ko. na ve Ankara, latanbul, lzmlr Lv. lmlr
llklert Sa. Al. Ko. larlyle Manisa Sa. Al. Xo 
na müracaat edeblllrler. 

da görtılUr. · tt 
2 - İsteklilerin belli gün ve saa cıı 

bir aut evel teminat mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (&8156) 16303 

blllr. (6048) 
2 - Ekllltm• 10. t. Nl caraam a n 

aaat 18,30 da Atyon Sa. Al. xo. da yapılacak-

tır. 000 kunduranın muhammen bedeli 
21:,;; l~~ olup muvakkat teminatı 11875 li-

5 - Taliplerin teminat akcelerlyle ıart
namede yazılı vesaik ve tekil! mektupları
nı ihale aaatlnden bir saat eve! Ko. na ver
meleri Bu u.atten sonra verilen mektuplar 

Cinsi: Odun, miktarı 725.000 kllo, M. tuta
rı 1232!5 lira, M. teminat 928 lira. ihale ırUnQ 

ıs - lııleklllertn belll sün ve taatten bir 
aaat eve! tekllt mektuplannı makbul mllka
blllndc Ko. na vermeleri. (6337) lnll 

Keçi kılı almacak 
Atyoıı Sa. A.1. Ko. dan : 22. 9. 941, ıaa t 11, tekli kapalı zart. 3 - Şerait ve evsafı Ankara, latanbul 

Lv. Amirllkleriyle Corlu Kırklareli sa. 
Al. Ko. lannda mesai zamanlarında her 
gün görUleblllr. radır. atı stlnnek lııtlyen· 

4 _ Şartııameal ve avıı kabul edllmlyecektlr. <5V72> 15962 

ctnsl: ııtır eti, mlktan 125 000 kilo. M. tu. 
tarı ııoooo lira, M. teminatı 87M lira, ihale 
ırUnU 22. 9. 941, eaat 16, tekli kapalı zart. 

Şeker alınacak 

1 - 10,000 kilo debağaız keçi kılı ka. 
pah urt uauliyle ekailtmeye konulmuş • 
tur. u 

2 - lCllalltme 22. 9. 941 pazartesi gun 
4 - Postadaki gecikmeler kabul ediJ.-

mez. (5730) 
Cimi taze kabak miktarı 20000 kilo 

muhammen bedeli ııııo lira ilk teminat 
sı; lira 2s kurur 

Ü Ko na ve Ankara. latanbul ve 
ıar her • 11 

• 1 ı •! Ma-
A trllklert Sa. Al. Ko. ar > e lzmlr Lv. m u t 

1 aakerllk dalreal Sa. Al. Ko. na m racaa 
n sa Jert lstekllltrln belll ırün ve saatten blr 
etme .ı teklif mektuplarını Ko. na verme-11at eve 

Buğday öğüttürülecek 
Corlu Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi: Kuru ot, mıktan S42.000 kilo M. tu
tarı 22230 ııra, M. teminatı 1667 lira 25 ku -
ruş, ihale ırünU 22. 9. 941, saat 17, ıekll kapa. 
lı zart. 

ıaat ıe da 8L Al. Ko. da yapılacaktır. 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : a - Debatııa keçi kılının muhammen 
1 _ 4o bin kilo ıeker puarlıkla alına- bedeli ıııooo liradır. % 7,5 teminau mu

caktır. Muhammen bedeli 28,000 lira ve Yakkata 112:5 liradır. 

Cinsi taze fasulye mıktan 22000 kilo 
~uhıunmen bedeli 203S lira ilk teminatı 

l lira 62 kuru0• 
lerl. K alı zarna lhalHI yapıldıktan ıonra 

a - ap dil 

l - Tahminen beher kilosu 2 kuruıtan 
1600 ton buğday un yııptırılncaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 23-9-941 sah günü saat 11 de 
Çorlu'da Sa. Al. Ko. da ~·npılacaktır. Tah
min edilen tutarı 32 bin muvakkat temina
tı 2400 liradır. Şartnamesi her gUn Ko.da 

görülür. İsteklilerin teminat makbuz ve 

ctnıı: Saman, miktarı 207.000 kilo. M. tu· 
tarı 6:210 lira M. teminatı 465 llra 75 kuruı, 
ihale ırUnU 22. 9. 941, 1&at 18, ıckll kapaJı 

ilk teminatı 2100 liradır. ' - Şartnameyi görmek istlyenler her 
2 _ Pazarlığı 12. 9. 941 cuma sünU il&- ıün Ko. na ve Ankara İstanbul, İzmir Lv. 

at 10 da o. Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapıla- amirllkleriyle anisa SL .Al. Ko.na mUra-
caktır. eaat edeblllrler. 

16127 uvakkat teminat kati temınıta lblal e e-
m <11957) 15949 

zıırt. 

Cinsı Patlıcan miktarı 22000 kilo mu -
hlirFUnmen bedeli 2970 Jira 1lk teminatı 222 

a 75 kuru0• 

cektlr. 

Çizme alınacak 
Afyon sa. Al. Ko. dan: 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alrnacak 

Bandınna Sa. Al. Ko. dan: 

s _ 1steklllerln belli sUn ve ıaatte te- tJ - Ekılltmeye lıtırA.k edecekler kanu-
mlnat makbuzlariyle Ko. na mUracaaUa- nun emrettıtt veaaik ile teminat mektup. 
rı. (6339) 18292 !arını ihale ıaatınden bir ıaat evet Ko. na 

Cinsi domates miktarı 10000 kllo mu -
lıammen bedeli 7SO lira ilk teminatı 156 li
ra 25 kuru1. 

Cinsi taze bamya miktarı 6000 kllo mu
hanunen bedeU ısııo lira ilk teminatı ıtıı 
Ura 25 kuru,ş. 

Cinsi Ye§il biber miktarı 6000 kilo mu
hanunen bedell 480 )Jra ilk teminat 36 li-

1 _ llS.OOO cltt cızme kapalı zarf usullyle 
akılltmu•a konulmuıtur. 

:ı _ Eksiltme ıo. 9. 941 canamııa sunu ıa
at 16 da Lv. A. 811 Al. Ko. da yaııılacaktır. 

S _ l!l.OOO clzmenln muhammen bedelt 

tt>kllf mektuplarını sözü gecen gün saatin
den bir saat evcllne kadar mezkQr Ko. na 
vermlı olmıtlan. (5994l 15964 

Sığ· r eti alııııtcak 
o. Be~·azıt Sa. Al. Ko. dan: 

ı _ Aea~ıda clnı ve miktarı muhammen 
tutar muvakkat teminat ihale tarih ve ıaat· 
!eri )azılı 4 kalem erzak )'em \'e mahrukat 
maddeleri ayrı ayn tutarları itibariyle kapalı 
zartla eksiltmeye konulmuetur. 

Pirinç alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Aıatıda miktarı yazılı pirince i· 
hale gUnünde talip cıkmadıtından eluıUt
menln bir ay içinde pazarlıkla yapılma -
sına karar verildi. 

vermeleri. (6357) 16804 

ANKARA Lv. AMJRLICJ 
• 

Tahmil ve tahliye iti 
A..ııkara LY • .A. Sa. Al. Ko. dan: radır. 

1072
, 

In~aat münakasaaı 
Esk!ıehlr Sa. Al Ko. dan: 
l - 44021 llnı 91 kurus bedeli keıttll okul 

tedrııat blnıısının tevııı kapalı zart usultyle 
ek&Utmeyo konuımuıtur. llk temlnat 3351 lira 6

:5 kuıııatur. Ekllltıneıı ıı. 9. 941 pel"lembe aU
llQ •aat 16 da Eaktıehlr sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İatcklllertn Jcnnunı veslkalarJylle te
nıınat mcktupıannı ihale aaaUnden bir Hat 
•veı Ko. nıı venneıerı. Polla ıreclkmaıerl ka· 
buı edilmez. Şartname ve keılt ve proJeterı 
•llzu ırecen Ko. da mesai zamanlarında ıröıil-
lUr. (5741) 15726 

Saman almacak 
Xarakııse Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aaaıtıda miktarı .Yıızılı Uc kmm aaman 

kapalı zartla ckalltmeye konulmu1tur. Tahmin 
bedellcn Uk temtnııtı ve mUnakua ırUn ve 
•aaue11 hlzaı.rında ırösterUmlıtır. Evsat kol
ordunun bUtUn gıırnlzonlannda mevcuttur. ı.
tekıııcrın kıınunun S2 inci maddesinde tarll 
ecıı,dıtı vechllc hazırlıyacııklan tekllt mek
tupıarının eksiltme uııtınden bir Hat evel 
l<o. na mUracaatıan. 

Saman 642.000 kilo 160!50 lira Uk teminat 
12()3 llra 75 kurus. saman 486.000 kilo 17010 
lll'a ı:n:ı lira 7:1 kuru-aman 688.000 kilo ~:ıo 
lira 1543 Ura ıso kuruı. .Münakasa ırUnU ve 
laatı s. 9. 941 pazartesi saat ıo.so da S. 9. 941 
l>azartesı eaat 16,80 da 8. 9. !Mı pazartesi ıa· 
at 17 de. (5742) 15729 

Bulgur alınacak 
Hükümet Sa. Al Ko.: 

l - Beher kllosuna 22 kuruı fiyat tahmin 
edilen 72000 ktlo bulgur ihtiyacı kapalı zart 
uautıyJe ekalltmeye konmuıtur. 

2 - Duılltme 8 8.YIUJ su Pa:ı:&rtH1 aUnQ ... 
at 16 da lzmır'dı Kııla'da aa. Al. Ko. da ya. 
l>ılacaktır. 

8 - Hepstnııı tahmllı edilen tutan 1~40 U· 
radır. 

4 - Teminatı muvakkateaı 1188 liradır. 
15 - Eksiltmeye lttlrAk edecekler kanuni ve

•11 aıarlyle tekllt mektupJannı ihale ıaatln
den bir aaat eve! Ko. da vermeler! 

15740 

Sığır eti kavurmaaı alınacak 
Kanı sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kllOJuna tahmin edllen ti.Yat ısa 

lruruıtan 10 ton ııtıreu kavurmuı kapalı 
zartıa utın alınacaktır. Temınatı llSOO liradır. 
Evsaf ve aartnameıı Ko. da sııraıor. Evsaf 
kolordunun bUtUn ıramızonlannda mevcuttur. 
lhaıesı 8. 9. 941 pazartesi ırünQ saat 16 da Sa. 
Al Ko. da yapılacaktır. 

225.000 lira olup muvakkat teminatı 12500 
ııradır. 

4 _ Şartname ve evsafı ırörmek lsll)·enler 
her ırUn Ko. da ve Ankara. lıtanbul Lv. Jı.. Sa. 
Al. Ko. Jarında Manisa askerlik dairesi Sa. 
Al. Ko. na mUraeaat edebilirler. 

11 _ Eksiltmeye letlrlk edecekler lekllt 
mektuplarını thale eaatlnden bir saat eveı 

Ko. na vermeleri. 
6 _ Kapalı zartla lhaleıl yapıldıktan ıon

d rhal mu,•akkat temlnal kati teminata 
r e 1!5950 !biat edilecektir. (IS958) 

Pirinç ve bulgur alrnacak 
Sarıkam11 sa. Al. Ko. dan: 
1 _ 91 ton pirine llO ton bulsur kapalı 

zartla alınacaktır. Pirincin bir kilosuna tah· 
mln edllen fb·at ııo kuruı ilk teminatı 8413 11· 
radır. BUliurun bir kilosuna tahmin edilen 
!!yat 2:ı kuruı ilk teminatı 2063 llraıtır. 

2 _ MUnakualan 17. 9. 941 canamba ırU· 
nU ıaat 15 ten 18 kaıtar devam edecektir. 
Bu maddeler muhtelit kilcUk parcalar halin
de ayn kmmlarda ihale edilecektir. 

s - lıteklllerln belll ırün ve saatte kanu
nun 32 inci maddesindeki tarife ııöre hazır bu
lunacakları, tekllt mektuplarını eksiltme aa
atlnden bir ıaat eve! Ko. na vermeleri. 

(5962) 15953 

Sığır eti alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 45 ton ııtıretl veya ayaktan ııtır ka

palı zart uıullyle satın alınacaktır. SıtıreUnln 
beher kll01una tahmin edilen fiyatı M kuruı 

olup tutarı 11S700 liradır. 
2 - Evsat ve buıuıl ıartlar Toplrapı Mal· 

teı>nlnde Sa. Al. Ko. da sörUIUr. lhalnl 9. 9. 
94 ealı ırUnO nat 11 de yapılacaktır. lstek
lllerln mcıkQr ırOn ve ihale saatinden bir ıa
at evel teklif mektuplarını Ko. na vermeler!. 
Muvakkat teminatı 1181 lira ~ lruruıtur. 

(IS966) ı~ 

Süt ve yoğurt alınacak 

Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aıatıda ıröaterllen ıUt ile yoturda ta

lip cıkmadılınılan yeniden ekılltmeye konul· 
muıtur. Tallplerln Halıda muhammen bedel· 
lerJyJı ilk teminatları yaaılı mevaddın ek8llt
meler116. 9. 941 aalı gUnU saat 18 da Kırklar-

k komutanlıtı binasında bulunan eli ıner ez 
1 

vaat 
S Al Ko na müracaatları. Şıra ı ve • 

a. · · 7) 15957 Ko. da ırörlllUr. (!196 

cınıı: aüt, 15.000 kilo. muhammen B.: 19tl0 
ilk teminat: 146 lira 25 kuruı. 

lira, 9 000 kllo muhammen B.: 
cınaı: )Ol'\lrt. · ' 

1280 lira. llk teminat: 94 Ura ııo kuruı. 

Et ve bulpr alınacak 
Çorum Sa. AI. Ko. dan: 
ı - İklncl maddede yazılı clna. miktar 2 - isteklilerin ml'zl«lr ıründe uat 15 ka· 

dar tekllt mektuplarını Ko. na vennelert. 
(5782) 15744 

bedel muvakkat temınatı :va-muhammen k alı rf 
zılı iki kalem yiyecek maddell ap aa 

Kundura alınacak 
Samıun Sa. Al. Ko. danı 

l - Tahminen beher cıttı s:ıo kuruı 5000 
Cltt er totını kapalı zarna alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 42500 liradır. Mu -
valckat teminatı 8187 llra ıso kuruıtur. 

8 - Şartnameıı Ko. da mevcuttur. Ihateal 
9. 9. 941 tarihinde aalı ırtınu ıaat ıı de Sam
ıun Sa. Al. Ko. da Yapılacaktır. 

usulü ile ıatın alınacaktır. 
2 - 72.000 kilo bulırur. 11700 lira mu -

b d J Ve 878 muvakkat teminat Ilı hammen e e 
12·9-1941 saat 10 da ve 150.000 kilo ııtır e
ti 37500 lira muhammen bedeli 2813 lira 
muvakkat teminat ile 12-9-1941 saat 14 te 
oldutu. (5770> 15960 

Nakliyat yaptınlacak 
lzrnlt SL Al. Ko. dan: 

l - 442.000 kilo ııtıretl kapalı zartla ek· 
ıılltmeye konuımuıtur. Şartnamesi her ııun 

Ko. da ı:!irOIUr. 

2 _ Ek~lltme 24. 9. 041 ıı:ızartesl ı:UnQ Y\I· 

karıdnkt Hallerde llıındınna Sa. Al. Ko. da 
yapıl11caktır. 

3 _ latl'klller )'Ukıırıda her me~addın hl· 
zuındnkl mu\·ııkknt temlnııllarını ihale &:ııı

Unden evel Aı. Po ıs:m muhasebectııtıne 

)atırarak teminat mnkbuzlarını havi teklif 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun hUkUmle • 
rlne \'C bilhassa S2 cı maddesine uyırun ola· 
rak ihale saatinden bir eant eve! Ko. na ver
mıı olacaklardır. Bu 11nallerden ııonra veri -
len mektuplar kabul eıtllmez. 

2 _ Muhammen bedeli 119340 llrıı, muvnk· 
kat teminatı 7217 liradır. 

3 - Ekılltmesl ltı. 9. 941 pazartesi aUnU 
uat 16 da o. Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

4 _ bteklllerın belli iUn "e aaatte kanu· 
nun 82 ını:ı maddesi mucibince haıırlıyacnk
ları t•kllt mektuplarının ckılltme saatinden 
bir ıaat evel Ko. na \'ermeler!. 

<5984) 15974 

~:na irı~au 

tat. Tophane Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kesif bedeli 17232 lira 28 kuruş o

lan bir telsiz ve lsnret istasyonu blnası ka
palı zarf UiiUllyle eksiltme ile 11-9-941 ı;ıer

eembe günü liaat 16 da ihale edilecektir. 
2 - Şartname ve keşif e\ rakı her &'Ün 

Ko. da görülür. İlk teminatı 1292 lira 43 
kuruetur. 

3 - bteklllerln belli glin ve saatten bir 
saat eve! teJsllt mektuplannı kanuni vesi
kalın ve en az 10.000 llrıtlık inşaat yaıımıı 
olduklarına dair resmt evraklan llf' birlik
te Fındıklı Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5997) 15987 

Kundura almacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

1 _ Beher c:lftlne 10 lira fiyat tahmin e
dilen 6000 cırt er kundurası kapalı zarf u
sulil ile eksiltmeye konulmuştur. 
• 2 - Eksiltme 15·9-1941 pazartesi g(lntl 
saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel! üzerinden mu
vakkat teminat mlktan 4250 liradır. 

' - Evaat ve prtlannı sörmek lıtlyen
ler Ankara htanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. 
Ko. lannda ve Balıkeıir Sa. AL Ko. da ıö
rilleblllr. 

5 - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 
birlikte teklif mektuplann~ ihale saatinden 
bir saat evel Balıkesir Sa. Al. Ko. na ver
meleri 

6 - Postada seclkmeler muteber delll-
dlr. <5998> 15988 

Saman alınacak 
bmlr HUkümet sa. Al. Ko. dan: 

ı - Beher kll01una 8 kuruı 'T5 aantlm tı
yat tahmllı edtlen 1360200 kilo saman 1htıyacı 
kapalı zarf uıultyle eluııtmeye konutmuıtur. 

2 - Ekııtltmı 12. 9. 941 cuma atınU saat 
16 da 1zmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

s - He1>1tnın tahmin edilen tutan 51008 
liradır. 

4 - Teminatı muvakkateıı 3801 liradır. 
Şartnamesi Ko. da ırörUIUr. 

ll - Ekalltmıye tıttrAk edecekler kanuni 
veıılkaları ve teminat ve teklif mcktuplannı 
ihale aaatınden en az bir ıaat eve! Ko. na 
vırmeıerı. (605:1) 16007 

Palaaka kayııı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - On bir bin pala1ka kıyııının 25. 8. 

4 _ Yukarıdaki me,·atınra alt evaat ve 
hususi tartlar Ankara, lstanhul Lv. Amirlik· 
!eriyle Bursa, Balıkesir. Susurluk, Tlrllye, 
Bandırmn Sa. Al. Ko. lıırında ırörUJeblllr. 

5 _ Taliplerin yukarıdaki llAn dairesin
de ihale lil'Unil Ko. da bulunmalan. 

(G04!l) 
cınıl: aırıır eti. miktarı 144.000 kilo, l\I. 

tutarı 57000 lira. M. teminatı 4320 lira, ihale 
tarihi 24. 9. 041, saat 11. 

Cinsi: ıam11n, miktarı !500,000 kilo, M. tu· 
tan 15000 lira. lif. teminatı 1125 lira, ihale 
tnrlhl 24 9 941 aaat 16. 

Cinsi: kuru ot, miktarı 770.000 kllo, M. tu· 
tarı 46200 lira. :M. temlnııtı 3465 lira, ihale 
tarihi 24. O. 041 ıaat 17. 

Cinsi: Odun, miktarı 1210 000 kilo. ~ı. tu
tarı 24&:> lira. M. teminatı 1860 lira, ihale 
tarihi 24.9.941 saat ıs. l612S 

Saman ve ot alınacak 
Mutia Sa. Al. Ko, dan: 
ı - Kapalı zart uıullyle ekalltmeye konu

lan ll!M!500 kilo aaman ile 2309850 kilo kuru 
ota taltı> cıkmadıtından pazarlıkla aatın alı· 

nacaktır. Samanın muhammen bedeli 92070 
lira teminatı &854 Ura kuru otun muhammen 
bedeli 207887 lira teminatı 16645 liradır. 

2 - Sartnameıı Ko. dadır. Pazarlıtı 11. 9. 
941 pereembe ıtUnU saat uı te anı anı ı>a· 
ZBdıklan yapılacaktır. Tallplerln teminatla· 
rJyJe birlikte Ko. na mUracaaUarı. 

(6083) 1627:1 

Sadeyağ ve bulgur alınacak 
l\luila Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapıılı zarf uaullyJe Pkılltrneye konu

lan 43650 kllo aadeyat ve 14-4900 kilo bulıru
ra talip cıkmadıl'ından ;pazarlıkla ıatın alı -
nacaktır. 

2 - Sadeyatının muhammen bedeli 72023 
lira teminatı 4852 lira bulırurun muhammen 
bedeli 30429 lira teminatı 2283 liradır. Şart· 
namesi Ko. dadır. 

3 - Pazarı1tı 11. 9. 941 ııerıeınbe 1ıtlnU 
aaat llS te ayrı ayrı pazarlıkla yapılacaktır. 
Tallıılerln temlnatlarl,Yle beraber Ko. na mU-
racaatıan. (8269) 16278 

SığIT eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - K1!01U 25 kuruıtan 243.000 kilo ııtır 

eU kapalı zart usullyle milnakaaaya konul· 
muıtur. 

2 - MUnakuuı 2:1. 9. 941 pazarteal ırilnQ 
saat 15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da :vaı:ıılacak-
t--

3 -... Muhammen bedeli 60750 lira Uk temi
nat 45~'T lira aıtır etine alt evsaf ve ıartna
me Ko. da ır!lrUJUr. 

4 - lateklllertn kanunun 32 el mıddealne 
tevfikan hazırlıyacakl11n teklif mektuplarını 
nıaıe aaattnden bir saat evel Ko. na venne-
lerı. (6301) 16284 

Nakliyat yaptırılacak 4 - llteklllertn mezkQr atın ve aaatte sa
at 10 a kadar tckJlt mektuplarını Ko. na ver· 
lllelert. (5816) ~781 

Ekmek pitirttirilecek 
Celtbolu Sa. Al. Ko dan: 

l - 1.400.000 ekmek Plıtnnesl kapalı zart 
UaullyJe eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Sartnameslnde yazılı olan yerlere 
7000 ton nakliyatın kapalı zarfla elcalltm•· 
aı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19600 Ura ve llk 
temlnatı 1470 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12-9-941 cuma &'{lnü saat 
17 dı tzmlt'tekl Akcakoca Uk okulundaki 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

P41 cilnkü ihalesine teklif mektubiye ka
nunun 32 inci maddesine ıöre haaırlanma
mıı olduğundan uhiplerine iade edilmlı -
tir. Bu ihtiyaç tekrar kapılı zarf uıuliyle 
münakasaya konmu&tur • 

Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - G&terllen yerlere naklettlrlleceıc o • 

lan 2000 ton 2500 ton 2000 ton 1090 ton 640 
ton 1000 ton 500 ton ki ceman 9730 ton erzak 
yem ve eeya ve aaırenln nalc!Jyelert pazarlık· 
la ekalltmeye konuımuıtur. 

2 - Bu miktarların hepalne talip cıktıtı 
takdirde ihaleleri yapılabllecetl ı:lbl nıgıtıarı
na dıı talip cıknraa ihale yapılır. 

2 - Ekmek ııısınnenın muhammen bedeli 
18760 lira ve muvakkat teminatı 1407 liradır. 

8 - Huıuaı ıartıar 810 Sa. almasında An
kara ve l&tnnbuJ Lv. Amlrllklcrtnde 

4 - Bu ııe alt ıartname t.atanbul Anka-
L Amirlikleri SL AL Ko. lannda her ra v. 

gün cörUlebllir. 

2 - Milnakuası 13. 9. 941 cumartesi ıü
nü Hat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya· 
pılıcalı:tır. 

3 - Muhammen bedeli 20900 lira ve mu
vakkat teminat 1568 liradır. 

2 - J>azarlılt 28. 8. 941 den 27. 9. 841 
tarihine kadar devam eder. Ve talipler 
bu nıUddet içinde her gUn Ko.na selerek 
pazarlık yapabilirler. 

3 - İsteklllerın Urfa Sa. Al. Ko. na mü 
racaatları. 

Cinsi pirinç miktarı 60,000 kilo. 
Cinsi pirinç miktarı 60,000 kilo. 

{6341) 16293 

Kömür nakli 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

Kapalı sarf uaullyle 6000 ton :nakliyenia 
tahmil Ye tabliycıl yapılacaktır. Beher 
tonunun muhammen fiyatı 2 lira olup mu-
hammen bedeli 12000 liradır ve ilk teminatı 
900 liradır, 

İhalesi 11. 9. 941 pereembe gUnU saat 13 
tedir. Tallplerln teklif mektuplarını ihale 
ıutındeıı bir aaat evel komisyona verme
leri lbımdır. 

iartnameaı Ko. da her gün görülebilir. 
(59S3) 15916 

1 _ Müteahhidin deposuna veyahut va- •n 
:SS:> t ,. kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıın: 

pur veya motörde teslim ıartiyle 1 on ı - 60 ton domatesin kapalı zartla l'll'o 

Domates alınacak 

levamarin kllmurü alınacak. ılltmeslne talip cıkmadıtından pazarlıkla 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 9. 9. 9u ta· 8. 9. 941 ıaat 16 da Ankara. Lv. A. sa. Al. Ko. 

h gUnU saat 15,SO da Tophanede İlt. Lv. da yapılacaktır. 
:A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin be- -2_ - Mllhammen bedeli 6000 lira olup 1Ur 
deli 24536 lıra 50 kuruı ilk teminatı 1840 ıemllıat.ı 4&l liradır. 
lira. 24 kuruıtur. Şartnamesi Ko. da görU- Şartname.! her ırün Ko. ııa 1ıliıilleblllr. 
!Ur. İatcklllerln belli vakitte Ko. na gel- (6:162) 

16224 meler!. (63U) 1829'• 

Kösele alınacak Ot nakli 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

Tophane İst. Lv. A. SL Al. Ko. dan : P&nrlıkla 80 ton kuru ot ıehlr dahiıın-
1 _ Beher kilosu 370 kuruotan 11413 de muhtelif yerlere naklettlrilecektir. 

kilo siyah yağ'lı kösele pazarlıkla ıabn Beher tonunun muhammen fiyatı 400 
alınacaktır. kuruı olup kati teminatı 48 liradır. İha _ 

2 - İhalesi 8. 9. 941 pazartHI sünü ıa- lui 6. 8. 941 Cumartesi gUnU snat 11 de. 
at H,30 da Tophanede İsL Lv. A. SL Al. dlr. Taliplerin Sa. Al. Ko. na mUracantıa-
Ko. da yapılacaktır. Taliplerin verec~kle- n. (6848) 16297 
ri miktar Uzerlnden kanuni kati temınat-
larlyle belli vakitte Ko. na gelmeleri. 

{6345) 16295 DEVLET DEMIRYOLLARJ -
Pavyon yaptırılacak 

Eski§ehlr Sa. Al. Ko. dan : Devlet Demiryolları Sa. AL Ko. danı 
1 - Bir er pavyonu keılf W projesine Muhammen bedeli (17~80) lira olan 17 

Çımı kereıteıi alınacak 

göre pazıırlıklıı yııptırıla.caktır. Ke1if
91

: kalem sam kereate 15. 9. 941 pazartesi &'U
proje.i ve fenni ıart.nameat her .Un m 
zamanında Ko. da sörUJUr. llk teminatı nü aaat 15,30 ta kapalı aarf uıu.lu ile An -
2301 lira, 35 kuruotur. Pazarlıtı 9. 9. 941 karada idare binaıında Hbn almacaktır. 
aelı gilnil saat 16,30 da Eıkltehlr iia. AL Bu iıe cirmek iıtlyenleri (10244) liralık 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli sUıı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıfi 
ve saatte teminatlartyle birlikte Ko. na veıikalın ve tekliflerini aynı sün saat 
mUracaatları. (6346) 16296 

14.30 a kadar komiıyon reiıliiine verıne • 
Mete odunu alınacak lerl lbımdır. 

Şartnameler (100) kuruıa Ankara, EskiVan Sa. Al. Ko. dan : 
1 _ Tahminen beher k.ilon ' kUJ'Uft.ul tehir ve Haydarpaşa veznelerinde satıl • 

400 ton meoe odunu kapalı zarfla ekallt• maktadır. (60671) 16053 
meye konulmuştur. • 

2 - Muhammen bedeli 16,000 lıra olup 
ilk teminat 1200 liradır. eartııameal Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhaleıi 10. 9. 94.1 cuma sünU aa&t 
16 da Van SL Al. Ko. da yapılacaktır. h
teklilerin mezkt\r günde ıaat 15 kadar 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(68151) 18288 

Saman almac:.ak 

Kereıte imali ve nakli 
D. o. Yollan saun Al. Ko. dan: 
ldaremtzın Durıunbey devlet orman ı ıet

mHlnden eatın aldıtı takriben ısooo M3 cam 
tomrutun ormandan 1ndlrllerek bıcıırneaı. 
mamul kerutenııı lıtaıyonda vaaonıara tah
mıu lıl kapalı zartla ekalltrneye konmuıtur. 

idareye alt tomruklardan blclllp bu ı kil
de tetllm edilecek mamul beher MS kereste -
nl11 masrafı 27,t:ı <Ylnnl Yedi Ura kırk lkl 
kuruo tahmin edllmtstır. Adapaı.arı Sa. Al. Ko. dan : llyle Eksiltme ııs. 9. 1941 pazartesi ırunu aaat 1 _ 700 ton saman kapalı zarf usu 
lll.4ll te Ankarada umum mildUrlük blnaaı satın alınacaktır. tik ıcerlıtnde maıume dairesinde >ııııııneııktır. 

2 - Tahmin bedeli 
24500 liradır. Bu ite girmek tıtlyenlerın 7419.~ oedl bin 

teminat 1837 liradır. sUDU dört >11z on dokua bucuk llra) mu\akkat te-
3 - İhalesi, 2:S. 9. 9'1 perıembe !arını mınat ııe kanunun taytn etllQ'J vl' l<ll rı ve 

saat 16 dır. İstekliler teklit mektup arını taklltlerını aynı ırün ıaat 14 45 e kadar ko -
kanuni veslkalariyle teklif mektup} ver- mlıyon reııııtıne vermeleri aaımdır. 
ihale ıaatınden bir saat eve! Ko. na t&rtnameler 200 kurup idarenin Ankı\ra, 
meler!. (635

2
) 

16299 Haydarııaıa ve Balıkesir veznclcrlnd" satıl-
Meıe odunu alınacak maktadır. <6098) 16135 

Van SL Al. Ko. dan : 

1 _ Tahminen beher klloau 4. kuruetan Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko <lıın: 
kBilt-650 ton meıe odunu kapalı artla • Zonıuldak - Hırnköy arasındıı he hanııt 

Tuğla alınacak 

meye konulmuotur. bir lltuyonda ve '\'aı:on ıcındc teslim • rt -
2 _ Muhammen bedeli 28.000 lira olup ıe ('50.000 dört yOz e111 bin adC't b rlncı nc

ilk teminat 1950 liradır. Şartnamesi Ko. '\'I tuııa kapalı zart usull,Yle satın alına k

dan verilecektir. tır. Muhammen bedeli <7200) >edl bin iki y,ız 
3 _ İhaleıi 22. 9. 941 paaart.eaı gUnU liradır. :ıs ey!UI 94J. t11rlhlndc ııalı ı:ünu ı; t 

saat 16 da Van SL Al. Ko. da yapılacak- ıs da Ankara ıstasyonuncı ikinci işi tme 
t mUdürlü~U binasında toplnnal"ıtk kom ~on. a ~ b 4 - lhalesı 8. 9. 941 pazartesi ırilnU Hat 

11.30 da 810 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
ıı - Tallplerın 8. 9. 041 pazartesi ırUnU ıa· 

at 10 30 da bUtUn evraklyle birlikte tekllt 
mektuplannı vermek tlzere 310 .atın alma 

5 _ ı.teklllerln teklif mektuplannı adı 
gecen gün ve saatten bir aaat eveı Ko. na 
vermelerL (5971) 15961 

4 - Pal11ka kayıılarına ait nümune ev· 
Hfı ve ıartnameal Ko. da söriililr. 

5 - İlteklilerln kanunun 32 el maddesi
ne söre teklif mektuplınnı ihale zamanı• 
nından bir 11at evel Ko. an vermeleri. 

3 - 200o tonun muhammen bedeli 12.000 
lira ilk temtnııtı 900 liradır. 2500 tonun tah
min bedeli 25.000 lira ilk teminatı 1875 lira -
dır. 2000 tonun tahmin beılell 15000 lira llk 
tem iM tı 1125 liradır. lO'JO tonun tahmin be· 
deli 3180 lira ilk teminat :138,5 liradır. 640 

tonun tahmtn bedeli 5440 lira llJc teminat 
675 liradır. tıOO tonun tahmin bedeli 2500 Ura 
olup ilk teminat 187.5 liradır. 

t _ İıteklilerln belli gün ve ıaatten lr thaleıı. )apılacaQ:ından bu ise ı:lnnl'k ıstlH'l· 
saat eve! tekllt mektuplarını K.n. na ver- Jerln CIMO> beı ytız kırk liralık muvakk ıt tc
meleri. (63:S3) 18300 mınatlarlyle teklltlerlnl aynı l:lın ırnat ı e 

kadar komisyon relılllılnC' makbuz muk 
ko.'?llsYOnun:ı mUracaııtınn. (IS826) 15791 

Sabun alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko dıın: 

1 _ 24 Din kllo eabun kapalı zart uıuıtyJe 
•kalltmeye ıconuımuıtur Tahmin bedeli 16800 
ltradır. llk teminat 1260 liradır. 

2 _ Evsaf kolordunun bUtUn ırarnızonla • 
rında mevcuttur. Şartnameıı Ko. da ırııruıur. 

3 _ Ekıtlltme 9 9. 941 ıalı ırünU aaat 9 da 
k ıctır lsteklllerln tekllt mek· 

o da nı:nıaca · lk ve temi 
tupJarını kanunun emrettlC'I vesa -
batıarlyJc birlikte ihale saatinden bir s;5~~2e
veı J>o. na vermeleri. (5827) 

Yemeni alınacak 
Afyon sa. Al. Ko. dan: 

11 
le 

ı - 15 000 cıtt yemeni kapalı zart usu Y 
lllınat'l\ktır. 

:ı - F."slltme 10. D 941 canamba ırünU sa· 
at 17 de sa. Al Ko da yapılacaktır. 

a - ı~ooo cırt yemeninin muhammen be· 
Geıı 7:'ıi.)()() lira olup mu,•akkat teminatı l5000 
ltradır. 

il 
4 

- Sartname ve evsafı ırörmek lstlyenler 
~r IUn Ko. na ve Ankara. lltanbul, 1zm1r Lv. 

lruıcıerı Sa, Al. Ko. lariyle Manisa uker• 

Koyun eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ 7000 kilo koyun etinin talibi cıkma

dıtından yeniden acık ekılltmest yapılacak
tır. 

~ - Muhammen bedeli 3500 lira olup ilk 
teminat 262 lira 50 kurustur. Evsaf ve ıart
namesi her gün Ko. da gÖrQlQr. 

3 - lhaleli 15-9·941 pazartesi .Untı uat 
16 da Kırklareli merkez komutanlıtı bina· 
sında bulunan SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
Taliplerin belll aaıttte Ko. da bulunmalan. 

(5993) 16963 

Odun alınacak 
o. Beyazıt Sa. Al. Ko. dan: 
l - 400.000 kilo odun kapalı zarfla ekıllt

meye konulmuıtur. Şartnamesi her ırün Ko. 
da ıörülür. 

2 _ Muhammen bedeli 16 bin Ura ve mu
vakkat teminatı 1200 liradır. 

3 _ Eksilmesi l~. 9. 941 pazarteıl rtınn 1&· 

at 15 te o. Beyazıt Sa. Al. Ko. da )'apılacak
tır. bteklllerln belli slln ve aaatte kanunun 
32 inci maddnl mucibince hazırlıyacaklan tek· 
ut mektuplannı ekllltme ıaaUndın bir ıaat 
eve! Ko. na vermeı.rı. (5982) 1m2 

6128) 16071 

Gaz yağı alınacak 
D. Beyazıt Sa. Al. Ko. dan: 

l - 65 ton aazyatı pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2750 lira muvakkat temi· 
nat 1707 liradır. 

2 - PazarhRı 17. 9. 941 perıembe ırtınü ıa
at 10 da Beyazıt Sa. Jı.J, Ko. da yapılacaktır. 
!ateklllerln belli gUn vı 1aatte teminat mak
buzlarlyle müracaatları. 

Muhtelif 

(8170) 18099 

yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Bandırma Sa. Al. Ko. dan: 

1 - AlllA'lda clna ve mıktan muhammen 
tutar muvakkat teminat ihale tarihi eaat ve 
ihalenin tekli yazılı dört kalem erzak yem 
ve mahrukat 'maddeleri ayrı ayn kapalı zart· 
la ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Eblltme 22. 9. 941 pazartesi ırünU yu. 
karıdakl saatlerde Bandırma sa. Al. Ko. da 
7&Pll&eakbr. 

4 - Paz11rlıklan 9. 9. 941 salı sUnll 1&at 
16 da Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Taliplerin mUracaatlan. (6303) 16285 

Patates alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloau 10 kuruıtan 1:50.000 kilo 

patates pazarlıkla aatın alınacaktır. 
2 - llıalesl 8. 9. 941 pazartesi ııuno aaat 

111 te Toııanedı lat. Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - llk teminatı 11:15 liradır. Taliplerin 
belli vakitte Ko. na seımelerl. Evsaf ve ıart-
nameal Ko. da ırörUlür. (6333) 16289 

Kunı ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kll01una 4 kuruı fiyat tahmin 

edilen 400 ton kuru otun kapalı zarfla ek -
ılltmeıl 2:1. 9. 941 pazarteal aUnU uat llS te 
Erzincan Sa. Al. Ko. \ta yapılacaktır. Mu· 
hammen bedeli 16000 lira ilk teminatı 1200 
liradır. Şartnamnl Ko. da evaatı kolordunun 
bUtUn ırarnlzonlarında mevcuttur. htıkllle

rtn teklif mektuplarını saat 14 e kadar Ko. 
na vermeleri 11.zımdır. 8336). 16290 

Kunı ot alınacak 
Unde tevdi etmeleri IAzımdır. .Sartname ve 
mukavele projesi komlS)'ondan '\e H •>. 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan : KarabUk ve Çaycuma istasyonlarından p ıı-:ı-
1 _ Beher kilosuna 4. kuruı fiyat tah- ıız verilmektedir. <6323> 162 s 

min edilen 400 ton kuru otun kapalı zart-
la ekslltmeai 22. 9. 941 pu&rtHI sUnU 111· 

at ıı de Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Muhammen bedeli 16,000 lira ve 
ilk teminafı 1200 liradır. 

2 - Şartnamesi Ko. da ve evl&fı kol· 
ordunun bUtUn ganılaonlarında sörWUr. 

3 - hteklilerin belli gün ve ıaatteıa 
bir saat ıvel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (63M) 162301 

Mete odunu alınacak 
Van SL Al. Ko. dan : 

ı - Tahminen beher kiloeu ' kuruıtan 
1000 ton nıeıe odunu kapalı zarfla eksilt
meye kanulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 40,000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır. Uartnameal Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi ıs. 9. 9'1 perıembe günü 
ıaa.t 16 da Van SL Al. Ko. da Y&pılacu. 
tır. İsteklilerin me~ktlr ıünde l&&t 15 ~ 
dar teklif mektuplarını Ko. na verıneleri. 

.CH66) ıaao2 

ENSTiTÜLER 

Muhtelif tamirat 
Ankara İsmet paıa Kız EnstitUsU MU

dUrlUtunden : 

EnatıtU binasının muhtelif yerlerinde 
yapılacak tamirat açık eksiltmeye konul
muıtur. İstt!klllerln ıartnameyi görmek 
llzere her gUn mektep mUdilrlilğUne vcı 
ekılltmeye gireceklerin de 11 .P;ylUI 1941 
Pertembe gUn aaat on beıte Ankara Mek
tepler Muhasebecllig-tnde Okullar satın 
alma komisyonuna teminat akçelerıyle 
birlikte ve tamirat itlerini fennt bir tarz
da yapmaga muktedir olduklarına dair 
nafıa veklleti yapı ve ımar lolerı reisli -
findeıı alacakları belgelerle ve komisyona 
kanunen ibrazı muktezi vesalklc beraber 
mUracaat etmeleri. 

İtin nevı muhtelif tamirat keıif bedeli 
729 lira 76 kuruı. Teminatı 04 lira 73 ku-
ru,. ,. 7,50. (6047) 1600i 
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TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT .BANKASI 
KURULUŞ TARlHl :1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda-
ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: ' 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 500 ,, 2000 ,, 
4 " 250 ,, 1000 ,, 

40 " 1 ()() ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 ,, 
120 " 40 ,, 4800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3200 ,, 

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

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c20 
lazlasiyl e verilecektir. 

Yatak takımı alınacak 
Ziraat Ala.t ve Makine Mektebi MUdürlQitUndcn: 

Cinsi Ebadı Adedi Tutarı 
Mitil yorgan maa dara 
S,5 kilo l~ X 200 30 202 50 
Ç8J'3a! 150 x 225 60 ll:ıO GO 
Nevresim 150 x 210 CO 276 00 

ı - Mektebimiz ıcın yukarıda yazılı eşyalar açık ckslltml'Ye konmustur. 

Teminatı 
L. K. 

47 14 

2 - Muhammen bedeli 62S llrn 50 kurus olup muvnkkat tem!nntı 47 lira 14 Kr.ılır. 
S - Nümunelerını ıı:örmck lsll)enler mektep idaresine mUrncnnt edcbl1lrler. 
4 - Ihale l:S. 9 ou pazartesi ~nO s:ınt 15 tc Ankara mektepler muh~ebcclllll'l salın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Gazete lltın masrntı ı~ı alnna aittir. 
6 - istekliler mektepler muhasebecıııı::ı veznesine yntırnc:ı.klnn temtn:ıt makbuzunu 

ticaret veslkalarl)'le blrltkte belli ıı:Un ve ıaatte komisyonda hazır bulunmıılnrı. 

(6197) 16187 

• • Satılık arsalar 
Safranbolu Belediye Riyasetinden : 

Safranbolu kasabasının Nafıa Vekaletinden tasdikli müstak -
bel tehir imar plim mucibince belediyece icabeden yollar açıl -

mıt ve bu suretle meydana gelmİ! olan adalar dahilinde çarşı 
dükkanları ve mesken binalarına ait arsalar satılığa çıkarılmıt -
tır. imar mmtakaıu Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına sekiz 
kilometre §Ose ile bağlı olup 500 ile 575 rakım arasında §İmali 

kapalı suyu bol ağaçlık çok güzel ve latif bir sathı mail üzerin -

dedir. Safranbolu'da oturmak arzu eden bütün vatandaşlara 

ilan olunur. 16116 

•==============================•• 
Muhtelif yiyecek alınacak 

GeyVe Satın Alma Komisyonu Rcl!llA'lnden: 
ı - Ge)'Vedc 800 yataklı hastanenin ihtiyacı olan asıı.tıda ctıuı, miktarı. muhammen 

bed lleı-.y e teminat akcclerl yazılı ytrml bir kalem erzak keslltme suretiyle m lb:ıyaa 
olunac. ktır. 

:Muhammen bedell 
Lira 
250 
70 

720 
34 

240 
1350 
2160 
4970 
4500 
240 
110 

2JOO 
90 

2250 
2188 
4"1;>4) 

450 
250 
250 
160 

]!l50 

2 - Els .tme 15 9 !l-11 

Miktarı Teminatı muvnkkate Cinsi 
kilo Lira Kr. 

3500 21 00 Patlıcıın 

1000 5 2:ı Domates 
6000 54 00 Patates 

20 2 55 Tereyağ 
3000 18 00 Kuru aoğnn 
5100 101 oo sut 
7200 162 00 Yoğurt 
7~00 372 00 Koyunetl 

ıooObı 387 50 Sıt;ıretl 

400 18 00 Pırınç unu 
200 10 rıo Nışasta 

SOOO 157 50 Snbun 
300 6 75 mrmızı biber 

100000 168 75 Meşe odunu 
125000 164 10 Gürgen odunu 

SOOO 371 25 S. yağ 
1500 33 75 Gazyağl 

500 ıs 75 Zeylin tanesi 
500 18 75 Salça 
800 12 00 Soda 

130000 adet 195 00 Ekml'k 
pazartesi ııOnü saat 15 te Ceyvedc mukim sıı.tın ima koml.s· 

yon ınıl l' !araktır ('Me\ kJ hastanesi Icvaz•m d:ılrcalnde). 

8 - Ş1 rtname)'I ıı:örmek \"e rlahn Cazla malQmnt al'Tlak tstıycnler he!' ırOn mevki has· 
tane ba~'ıPk!m?lt\ne rnUraeııııt etmeleri. (6200) 16189 

..1ııı11111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - --------
-------- Kovacık menba suyu - -------
------ DERECESİ MİKYASIMA 1,5 

En selihiyettar l.aboratuvar şefi resmi raporunda; (sertliği : -- çok dÜ§Ük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibadyle : = Ankara için kıymetli bir su olan KAVACIK SUYU) cümlesiyle _ 
: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

• '1Z!t 

ORMAN 
ÇİFTLiCiNDEN : 
1 - Tecrübe hayvanları 

için çiftliğimizde gösterile
cek bir mahalde (haddi la
yik görülmediğinden) ye -

niden açık eksiltme ile bir 
saya inşa ettirilecektir. 

2 -inşaatın muhammen 

bedeli 5600 liradır. 
3 - Bu inşaata ait keıif 

evrakı ve planlar Çiftlik 
Müdüriyetinde görülebilir. 

4 - iştirak edecek müte
ahhitler o/o 7,5 teminat ak
çesi olan 420 lirayı Çiftlik 
veznesine yatıracaklardır. 

5 - İhale 6. 9. 941 cu • 
martesi günü saat 10 da 
Çiftlik Müdüriyetinde ya -
pılncağından taliplerin o 
gün ve o saatte Çiftlik Mü-

..1ııııııııııııı1tıııııııııııııııııııııı1L.. -------
Samanpaıan Cadırcıotıu yokueunda 

Karıı:alı Sokakla 
-----

~ ÖZEL IŞIK OKULU § 
E Kayıt muamelesine öaşlamı~tır. _ 
: Okul ana ve ilk kuımını ha•·ldlr. Kayıt : 
: aaatıerl sabah il dan 12 ye ve l5~leden : 
: ıonra 14 ten 16 ya kadardır. 935 do-: 
: tunılu cocuklar birinci ıınıta kabul o- : 

lunur. Eskt talebelerin de kayıtlarının : 
: tecdidi !cin okula müracaaUan rica 
: olunur. Tl. 24!>9 8874 : - -- -.., 1111111111111111111111111111111111111 ır 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

Ecza alınacak 
M. M. V. Hava Sa. AL Ko. dan: 

1 - Yanıoın söndürme lleUerı tçln Tutan 
marka A. B. tiplerinde ,.e sıseıer dahilinde 
olmak üzere 150 ter arlet ecza satın alınacak· 
tır. Muhıımmcn beuell 3487 lira l50 kurus olup 
katı teminatı 523 Ura ıs kuruştur. Pazarlıiı 

s. 9. 941 ııa:ı:nrtesl ırOnü saat 11 de Anl:ara 
'Hava satın alma komisyonunda yapı.acaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. lıtekllle· 

rin muayyen ırün ve saatte komisyonda bu· 
lunmaları. (587-1) 1!5817 

5/9/1941 

Müdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere 

stajiyer memur ve daktilograf aranıyor 
Çukurova Pamuk Tanm Satq Kooperatifleri Birliğinden: 

Kanunu mahsusla teşekkül eden ve merkezi Adana'da bulu

nan büyÜk bir müessesenin merkez ve tetkilatında çalışmak, taş
ra teşkilatı için müdür ve muhasebeci olarak yetiıtirilmek Üzere 

dört stajiyer memur ile müessesenin merkez servislerinde çalış
mak Üzere Bayan daktilograf alınacaktır. 

1 - Memurların Lise veya Ticaret Lisesi mezunu olmaları 

§arttır. 

2 - Kendilerine; yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyet 
ile mütenuip atajiyerlik maatı verilecek ve üç ay sonra daimi 
kadroya nakledilerek kadro maaıları tediye olunacaktır. 

3 - Tayin olunacak maa§lann barem kanunlan ile alakası 
yoktur. 

4 - Daktilograflığa talip olanların en az Orta Mektep mezu
nu olmaları ve fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından biri

sine iyi derecede vakıf buunmaları lazımdır. iki lisan bilenler 

tercih edilecektir. 

diiriyetine müracaatları ı-
lan olunur. 4022 

UçuJ kombinezonu yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komis- • 

Taliplerin tercümei hal varakası, evelce çalıştıklan müessese
lerden aldıkları bonservis ve §ehadetname suretleri ile ikiter a
det 6 x 9 ebadında fotoğraf leffederek mektupla (Adana posta 
kutusu numara 3) adresine müracaatları. 4039 

yonundan ı ~ .......... 1111111•111111 .... 111 .. 111 .. 111 .. 111111 .. lll .. 111111 .. 111111 .. llllll~ 

D. Meteoroloji işleri U. Md. 

Bir memur alınacak 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum MU· 

durhıf;'Unden: 

Mlınhal bulunan muamelllt ve muhabe
rnt şubesi 30 lira aell maaşlı ecnebi muha. 
berat ve dosya memurhığuna yUkeek tah· 
silli bulunmak ve inglll:r.ceye vakıf olmak 
~artlyle müsabaka ile bir memur alına-

1 
caktır. 

tstcklllcrtn memurin kanununun 4 Uncu 
mncldeııiııde yazılı evrakı mUsbitelerle bir· 
ilkte dilekçelerinin en geç 20. 9. 941 gU-
nlıne kadar umum mlidllrlUge gönderilme
si !Uzumu llAn olunur. 

(6259) 16221 

ASKERLİK lŞLERl 

Şubeye davet 

Ankara Askerlik Şubesinden: 

1 - 941 yoklamasına ırclmlyen ve adresi 
ol ın ilk tedrisat mü!ctthllA'inde bu 16lmde 

1 - Yazlık U!;UŞ kombinezonu yaptırıla-
caktır. Taliplerin nümunelik kuma,lariyle 
birlikte Hava müsteşarlıiı ikinci şube mü • 

dJrlüğüne müracaatları. (61 4) 16125 

Yular sapı alınacak 
M. M. \'ekAletı !lava Sa. Al. Ko. dan: 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 100 ylh: 

kunış olan 10.000 on hin adet zencir yular 
sapı pazarlıkla münakasaya konmuştur. 

Zencir yular sapları için 3.000 adetten a
ıağı olmamak ıartiyle ayrı ayrı teklifler
de kabul edilir. İhalesi 8. 9. 941 pazartesi 
gilnll eant 11 dedir. Evsa! ve şartnamesi 
M. :M. V. Satın Alma Komisyonunda gö
rUlUr. Taliplerin teklif edecekleri ınlkdar
Iıır üzerinden kanuni kati teminatları ile 
birlikte ihale gUn ve saatında komisyona 
gelmeleri. (61S7) lf.20:'.'ı 

Çamatırlık bez alınacak 
M. llt. \"ekllletl Hava Satın Alma l\:o. dan· 
1 - Talibi zuhur etmlycn 50 ooo metre 

caıımıırlık bez tekrar ııazarlıkla ıaıın alınn· 
caktır. Muhammen bedeli 15950 lira olup ka· 
tı teminatı 2392 lira 50 kuru,tur. Pazarııı::ı 

ıs. 9. 941 cumartc.l!I aOnu saat ıı de Ankara-
klms olmadığı bildirilen yeuek p!)•ade tel!'. da ha\"11 aatın alma komlsyonunıla >·nı;ıılacak· 
m<'n 324 doı::. \'e 439:53 sicil numaralı pazar- tır. Şartnamesi her ıı:Un komhyonda ııörülebl· 
cıklı tsmau otlu Mehmet Şnhap talim ..,azı. Ur. 1steklllerln ihale saatinde koml.s>ondn 
!esi aldıQ'ından hemen ıubemlze veya bulun- bulunmalan. (6282> 1630ô 

duA'u yerin askerlik .ubeslne ıuzumu mora· 
caau ııtın olunur. (6217> 161ts8 Battniye alınacak 

Bayanlara mahsus 
İrfan Biçki ve Dikiş Yurdu 

Ankara'nın en muvaf!aklyetll ve 
biricik ırtıın )'Urdudur 

Ka)'lt tein Hamııı nQ otobüs dura~n· 
dakl yurda müracaat edflmesl 4102 

TÜRK HAVA KURUMU 

Matbaacılara 
T. H. K. Genel Merkez Başkanlıfından: 

M. M. Veklletl Hava Satın Alma Ko. <lan: 
ı - Talibi zuhur etmlyen 2000 a..ıet bat . 

tanlye tekrar pazarlıkla 1&tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (yirmi bin) lira olup katı 
tıımılnatı 3000 liradır. PazarlıQ-ı 23. 9. 941 1111· 
1ı ııOnU ıaat 11 de Ankarada hava ıatın alma 
komıı:;onunua yapılacaktır. Şartnıımesl her 
ııUn komta:;onda ırliMlletılllr. tateklllerln ihale 
uatlnde komll>Onda bulunmaınn. 

(6"...83) 16309 

HARTA U. MODORLOCO 

Çanta ve matra almacak 
Harta Umum MOdOrlütQnden: 
ı - Muan·en zamanlarda yapılan lllnla

ra ıı:!5re talibi çıkmı:;an (800) adet arka can
taslyle (600) adet maıra pazarııta konmuı-
tur. 

2 - Pazarlık ıs. 9. 9.U cumartesi ırOnQ 

saat (10) da Ankara Cebeci harta satın alma 
komisyonunda ::;apılacaktır. 

S - Her ikisinin muhammen tutan 2.703 
lira muvakkat teminatı (202) lira 73 kuruı· 
tur. 

Klğıdı Kurumdan verilmek. suretiyle 
70x100/2 ebadında olmak Uzere 100.000 
fitl'e ve 100.000 kurban afişi bastınlması 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli beher yUz bini 1000 liradan 2000 li· 
ra olup muvakkat teminatı 150 liradır. 
Eksiltme 8 eylUl 1941 pazartesi gtlnU .saat 
16 dtı TUrk Hava Kurumu Genel :Merkez 
binasında yapılacaktır. Bu iıe alt ıartna
me her gUn Ankara merkez .satınalma ko· 
misyonundan ıre İstanbul Tilrk Hava Ku· 
rumu şubesinden verilir. 

İstekliler ihale güııU komisyonda 

4 - Taliplerin mua);en ekslltme ıaaUn· 
dıın eve! yatırılmıı teminat makbuzlarlyle 

bu· birlikte yazılı ııon ve ııı.atte komisyona ırel· 
meler!. (6292) 16283 

lunmalıdırlar. 4036 

Çatı tamiri 
T. H. K. Genelmcrkcz Baskanlı~ından: 
EUmcsııut alanındaki blnalanmızdan biri· 

nln klremıtıerlnln kııldınlıp yerine oluklu ınc 
konulması açık eksiltme ile yaptınlacaktır. 
Muhammen bedeli 27:IO lira olup muvakkat 
teminatı 206 lira 2j kuruştur. Ekılltme 10 
e)lül 9.U carıamba ıı:ünU ıaat 15 te T. H. K. 
genel merkez binasında yapılacaktır. Bu ıse 

alt \'esnlk parasız olarak \"erlllr. 
1steklllcr ekslltme ırünO koml!yonda bu • 

ıunmalıdırıaro 4122 

Pirin( unu ve sebze unu 
ah nacak 

Kızılay C. Umumi Merke

zinden: 

Pirinç unu 10.000 kilo 
Sebze unu: 
Bezelye unu 5.00G ,, 
Kornfloor 5.000 ,, 
Mercimek unu 5.000 ,, 
Yulaf unu 5.000 ,, 

Patates unu 5.000 ,, 

Birer kiloluk torba veya ku -
tularda olmak üzere yukarda 
mikdarı yazılı pirinç ve sebze 
unu satın alınacaktır, Teslim 
yeri İstanbul'da depolarımızdır. 
Taliplerin teslim tarihleriyle en 
son fiyatlarını birer paket nü -
mune ile birlikte 8 eyHU tarihi
ne ne kadar Ankara'da Yeniıe
hir'de Kızılay umumi merkezi • 
ne göndermeleri. 

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

{2) Telgrafla teklif kabul edi-
lir. 4078 

r 
1 

1 

Zayi - Ankara AtatUrk kız ilk okulundan 
bu une aldıtım rllplomayı zayi ettim. Yenisi· 
nl alacatımdan eskisinin hOkmO kalmadıA'ı 

tlAn olunur. 854 Saide Celebi. 4123 

Uluı - 22 inci yıl. - No. 7216 
İmtiyaz Sahibi 

İakender Artun 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 

Yazı 1ıleri Müdürü 

Mümtaz Faiık Fenik 
Müeaseae Müdürü Natit Ului 

ULUS Baarmevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize sOnderııen her nevi ,... 
zılar, nearedllıln edilmesin ırerı "'" 
rllmez ve kaybolusundan dolayı b.lc 

bir meıullyet kabul olunma& 

YENİ Sinemada 
Buıı<ın bu ıı:ece 

TQrk nımcllltlnln zaftr tacı 
XAH\0 Ect GUZELt 

Türk~ Mil!. ve arkllı 
<araıanlıır: 

MUnlr N:ıretttn • Hazım • Neılhe 
;eanslar: 

ıuo · 18.30 • 18.30 sece :.n de 
... 

Ramaml5n0 Acık Ravı Slnemıın 

ZAl'D DöNUşO. LOHEL HAJ.l.til 

Ttlrlcoe ıa&Ml ATES DllE!,:!;-OSU 

Muhtelif kumaş ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstltusü Rcktör!Uğilnden : 
ı - Kurumumuz okurlnn len aşağıda mlktnn yazılı kuma.şiar Ticaret Odasında' 

alınan muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usullylc ihale ;yapılncnktır. 
2 - ihale 6·9·1941 günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 3 7,5 dır. 

4 - Şartnameyi görmek ve do.ha fazla izahat almak fstlyenlerln daire mildürlllğOnl 
mUrncant.lnn. (5i22> ı576' 

Cinsi 
Erkek paltoluk kumaş 
Erkek elbiselik kumaş 
Krz tayyorlük kumaş. 
Kız mantoluk kumaı 

(5722) 

Miktarı Muhammen bedel Fi. 

15766 

375 metre 
1100 
110 

30 

" .. .. 

630 
615 
620 

730 

.. 
n .. 
" 

Tutarı 

2362,50 

6765,00 
1240,00 

219,00 , 

10,586,50 

~--GAUTHIER VIDAL---.. 
Ev işlerine mahsus her cins kumat için 

H O R O Z 

P A K E T 
BOYALARI 

ANİLİN 

Umumi sallı 
deposu : 

İstanbul, ÇJçekpazan 
Sokağı Altıparmak 

Han No: 3-4 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Reisi iğinden · 

' 
1 

1 

1. 9. 941 gününden itibaren baraj serv1sının kaldırılmıt ol- ı: 
duğu sayın halka ilan olunur. (6241) 16214 , 

rr=DAKTİLO KURSU 
il 86 ma "'"'""'do <> oo ""'""'" aou ] 

Bir ay(la diploma Hrlllr. Tahsil aranmaz Akeam kurlan acılmıatır. 

~ .Memurlar Kooperntltl karsısı No. 8 Tel. 3714 ======= 
Okul tamiri 

Ankara Vailliğinden: 

Kızılcahamam kazası merkez okulunun 
tamiri 1465 lira 4 kuruş ke~ f 1.ı~delı Uzc. 
rinden açık eksiltmeye konulnmştur. is
teklllerln keşif ve vartnameyi görmek U
zere her gUn Maarif mUdUrlUğUne ve iha· 
le gUnU olan 15. 9. 941 pazartesi gUnU sa
a~ 15 te ve yUzde 7,5 teminat akçesini hu· 

· susı muhasebe mUdllrlllğil veznesine yatı· 
rarak viltı.yct daimi encUmeiı1ne mUraca· 
atlan illuı olunur. (5S41) 15399 

Zayi 

lzmlt \'e Derince chnrındn 
cüzdanı, nsKcrllk 'e5lkası ve uhsımn alt t> 

r;<>k euak bulunan el cantnmı k )bel' 

:/\ rus cQzd nı Le askerlik n·slk ı .nı Hn d 

alacağım !cin hUkm\l )oktur. Dırtcr C\f 

bulup ı:ctlr('nc hed!) c.~ı \erli rl'kt!r. nı.ııanll' 
nn Ankarn n hccıı evler 3 ılnca lnls MkntıJ' 
da 3 numara>·n mUracaatlnn rica olunur· 

Fethi Pars 410f 

Talebe kaydı 
Ankara Ticaret lisesinden : 

Okulumuza talebe kayıt ve kabul muamelesine 25 ağustos 1941 
tarihinde ba§lanacak 20 eylül 1941 tarihinde son verilecektir. 

Birinci devreye ilk okulu; 

ikinci devreye orta ticaret okulları ile orta okulları bitirenler 
imtihansız alınırlar. 

1 - İlk, orta okul veya ortn ticaret okulu diploması; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Aşı kağıdı ve sıhat raporu; 

4 - 6 adet 4,5 x 6 boyda vesikalık fotoğraf ile her gün okul 

15777 idaresine ba§ vurulabilir. (5796) 

Sus Sinemasındil 
Buırnn bu ıı:cce 

l'tle\"lllmln en mQesslr :!ilmi 

KffiIK HAYAT 
CSO'.:'> BUSE) 

Bas rolde: Barbara !'ltanw:yck • 
Hcrbert Marshall 

Seanslar: 
14.30 • 16.30 • 18.80 • ırece 21 de 

Oebecı YenldoQ-an ılneman 
A.eK ve lHTlRAS 

SOMER Sinemasında 
Duırün 12.15 ten itibaren 

Heyecan, macera ve korku tllml 
ŞEMSlYELt CANA\'AR 

Baş Roll rdc: 
Georı:e llturphy • Hlta Johnson 

Seanslar: 12 15 - 14 81> • 16.30 • lR 30 
ıı:ece 21 de 

(lsmetpasa) Sakarya ıınemaaı 
TARZAN \'e o<'.:LU 

Ttlrkce ıözlü 


