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Antalya ovasında 

200.000 dekarllk 
arazi sulanacak 

Bata ki ıklar kurutulacak ve taskın 
suların fenalıkları 
Nafia Vekilimiz GI. Ali Fuat 

'.Antalya; 5. a.a. - Şehrimizde bulun • 
lnakta olan Nafia Vekili general Ali Fuat • 
Cebesoy, dUn İNÖNU Ku: Enstltllsll in
ıaatını, Soğuk hava deposunu, KUltllr -
Parkı, beton yolları görmllıı ve iki yllzbln 
dekar araziyi sulayacak olan Aksu ve 
KöprU çayı sahalarında tetkiklerde bulun
muşlardır. 

General Ali Fuat Cebeso;ı.'. bugfin Serik 
ve Manavgat kazalarında yapılmakta olan 
imar ve yol inşaatını yerlerinde görmek 
Uzere §ehnmizden aynlmışlardır. 

Nalia Vek ilinin Anadolu Ajansı 
muhabirine yaptığı beyanat 

Antalya; 5. a.a. - İki gfindenberl An
tal,>: a'da bulunan Nafia Veklll general Ali 
Fuat Cebesoy, Antalya'dan a,>Tılırken, 

Anadolu Ajansı muhabirine aşağıdaki be
yanatta bulunmuşlardır : 

önlenilecek 
Cebesoy'un beyanah Nafıa 

Milli Şef 
Bursa' da 

Buna; 5. a .a. - R eisicüm hur İs
met lNöNO, d ün şehrimize gelmiş
lerdir. 

Milli Şef, buraya gelişlerinde ol
duğu gibi Susurluk'tan itibaren oto
mobille devam etmiş oldukları seya
hatleri esnasında da geçtikleri yol 
boyunca civar kaza, nahiye ve köy
ler halkının da en içten tezahüra -

, tiyle karşı l anmı§tır. 

anors o ..... 010DIJli0Jl......oa as• 

Boğazla r 
-- rıc --

Türkiye 
Amiral Sterling'in beyanah ve 

Star' m yausı dolay ı siyle 
bir olman gazetesinin 

yürüttüğü mutoleolor 
Bcrlin. 5 a n. - Berllncr Bör.scn 

Zeitung gazetesinde Kart Mcgerlc, TUr
klye'den boğazların açılmasını lstıyen A
merikan bahriyesi sabık genelkurmay 
başkanı amiral Sterling'in beyanatını ve 
boğazların daha bir asır evci açılma.sının 
çok iyi olacağını söyll,>en Vaşington Star 
gazetesinin miltal('alarını bahis mevzuu 
ctm('ktcdir. 

Knrl :Megerle clıyor ki : 

Bir A lman askeri kamyonu neh irden geçmeğe hazırlanırkf!fl 

Moskova ya göre 

LENİNGRAT ÖNÜNDE 

çok çetin 
muharebeler 
cereyan etti 

Odeso mukavemete 

elôn devam ediyor 
Moııkova, 5 a.a - Reuter ajansının 

muhıı.birl yazıyor : 
Lenlngrad'dan gelen bir habere göre, 

J,eningrad cephesinin bir ı;ok bölgelerin
de çok çetin muharebeler cereyan etmlıı
tır. 

[Sonu 3 üncü sayfada] 

B erlin'e göre ---
~ARK CEPHESİNDE 

harekôt 
devam 
ediyor 

olman tayyareleri de 

faaliyette bulundular 
Berlin, 5 a.a. Şark cephcs nln & mal 

bölg<'slnde bir alman kolordusu 4 e;-yJUlde 
SO\•yet dümdar ku\eUerinl ezici hır ma Q. 

bb<'tc uıtrntmab muvaffak olmu tur. 
Alman kıtalnn sUratl<" il erli~ erek ~o ilan 

[Sonu 3 üncü sayfada] 

"- Antalya'ya ilk defa gellyorum. E
V('lce duyduklarımdan çok fazlasını Br
mekle bahtıyarım. Antalya'nın Jattkbali 
çok parlaktır, gerek iktisadi, gerek ldarl 
:ve gerekse refah ve huzur bakımından en 
mllstesna UstUnlUkleri v:ırdır. Bunu nazan 
dikkate alan cumhuriyet idaremiz, mem
leketin imarına bir plG.n dahllinde hız ver
mekle beraber, çok mUnblt olan Antalya 
ovasının sulanmasını, bataklıktan kur -
tarılmasını ve taııkın sulann fenahklann
dan vikayeslnl dD:ıUnerek, bu ova dahilin
de bildiğiniz gibi birkaç .ııuyun isla.hını 
tetkik etmeğe başlamı:ı ve bir an evel bu 
tetkikatın ve kıymeuı valimizin mesai ar
kadaşlaıiyle beraber, bu i:ıleri pek yakın
da bB§aracağına ve çok canlı, zeki, çatııı
kan ve samimi olan Antalyalı yurttaııları
ınızın da azamı muavenet ve mUzaherette 
bulunacaklarına hiç gUphem yok tur. İki 

gilnlUk kısa bir mllddet zarfında muhte
rem Antalyalılardan vl14yet te:ıkllAtından 

,.e bilhassa valinlzden ~rdUğfim samımı 
•e candan tezahUratın hatıratını ilelebet 
kalbimde taşıyacağıma emin olablliralniz. 
:Bu mUnaııebetle Antalyalılara teııekkUrle
rinıin vasıtanızla ibltığını rica ederim. .. 

Antalya'daki ıelalel erden biri 

"Turk milleti, bu telmihlere ssrlh ve 
açık bir cevap vcrml11 ve bu derece mA.na
sız fikirler ileri sUrcnlcrln salfı.hlycttar 

şahsiyetler değil, fnknt yeniden parlamak 
istıyen bir kaç mUnferlt kimse olduğunu 
Umlt etmek lfı.zım geldiğini knydeyleml§· 
Ur. 

Ankara - İzmir bisiklet yarışında 

Sivas Kongresinin yll dönümü 
i(fen tezahürlerle kutlandı 
Sivas; S. a .a . - Sivas halkı, dün 

t~rihi Sivas Kongresi 'nin yirmi ikin
cı Yıldönümünü iç ten tezahüratla 
kutlarnıtlardır. 

Bu münasebe tle Cümhuriyet Ala
nında yapılan tör ende kalabalık bir 
~alk k ütlesi karıısında söz alan ha
tıpler, yaşanıl an günün kutsal önem
• e değerini tebarüz ettirmiılerdir. 

Bunu m üteak ip ATA TÜRK büs
t~.nün açıl ıı mer asimi yapılmış ve 
buste b ü tün teıekküller ve müesse
aeler ad ına çele nkler konmuştur. 

Ta rih i kongre nin toplanmıı oldu
fu Sivas Lisesi önünde yapılan geçit 
r esminden sonr a kongr en in toplan • 
dığı aalon ile Ata türk'ün odası ziya
ret edilrniı ve Ebedi Şef'in aziz hatı
rası derin bir huiuğ içinde tazimle 1 
anılrnııtır. 

M. Cörçil harb 
vaziyeti hakkında 

izahat verecek 
Londra; 5. a.a. - Royter ajansının par

lAmento muhabirinin yazdıl;ına göre, par
llmento kısa suren yaz tatilini bitirince, 
ba§Vekll, Avam Kamarasında harp vazı

Yetl haltkı:ıda lzslıat vermeyi dll§Unmek

tedir. 
Başvekil ezcllmle lf. Ruzvelt'le deniz

de yaptığı, görüşmeden, Sovyet Rusya'daki 

Vaziyetten, ve Sovyet Rueya'ya yapılacak 
İngiliz • Amerikan yardımından, İran ve 
OrtB§ark \'azlyetinden bahsedecektir. Sov

Yet Rusya'ya yapılacak yardımın hafi cel

•ede mnzakere edilmesi hakkında bir cere
Yan varsa da hUkUmet mahfilleri buna ta

l'Utar gözUkmemektedlr. Eu mah!lllerlı:ı 
kanaatıne g6re, bu hususta ı8ylenecek 
löaletjıı &lenen ııöylenmeıl ıuımdır. 

İran' da 
• 

vazıyet 

sakin 
Kermanşah'da 
asi subayların idare 

ettiği cepheler dağıtıldı 

İngiliz -İran askerleri 
dostane ge~iniyorlar 
Simla, 5 a.a. - R esmen bildirildi

ğine göre, l ran'da vaziyet sakindir. 
Kermanşah mıntakasında asi subay
ların kumanda ettiği birkaç çete, da
ğı t ılmışt ı r. B irkaç mitralyöz ve mü
him miktarda silah alınmış \.'e başka 
silahlar da köylülerden toplanmıştır. 
B unun haricinde İngiliz kıtaları faa
liyette bulunmamıştır. 

Her yerde, İngiliz ve iran askerle
ri arasındaki münasebat, dostanedir. 
Benderşahpur'da müsadere edilen 

[Sonu 3 ilDcÜ sayfada] 

TUrkiye'nin bu tarzdaki düşüncesinde 
hayal tnkisaı·ına uğramamasını limit ede-

B • • k Hm. Zira, eğer son seneler zarfında anglo· 

1 ram e r l an sakson emperyalizminin lnk!şatı hatırın-

ı 
nırsa, buna daha ziyade İngıltcre ve A
merika Birleşik dcvletıermln aldıkları 

d t • t edbirlerin her blrlnı sözde mim mUdafaa 

e S ro Ye rl ne 
l 

JUzumu ile haklı çıkartmağa çalışmaların
danberi, bu iki memleketin harici sıyaset
lerlnln bariz vruıfını teşkil eden yeni ha-

h • • d • ı d • vnnın bir itnd<>sl demek daha doğru olur. 

Kütahya - Afyon merhalesini 
Halit ( İstanbul ) kazandı 

UCU m e 1 1 Boğazlar meselesinin Çorçil • Ruzvelt 
dekltırasyonu ile mllnnsebettar olarak gös
terilmesi, bir tesadllf eseri değil, fakat Osman Pak sar1 mayoyu mu haf aza ediyor 

Vaşington' da 
müteorrrz denizaltının 
olman olduğu sanılıyor 

Mülaarrız aranacak 
ve imha olunacak 
Vaşington; 5. a.a. - Bahriye nezaretinin 

tebliği : 

İzlanda'ya kurlyc gBtliren Amerikan 
(Creer) d<>slroyerl, bir denizaltının hllcu
muna uğramıştır. Denizaltı tarafından atı
lan torpiller hedefe isabet etmemtııtir. 

Grccr destroyeri, derhal denizaltı bomba
lariyle mukabil hllcuma geçmiş ise de bu 
hücumun neticesi malClm değildir. 

Geçen harp esnnsında inşa edilmiş olan 
Greer destroyerinin 122 kişilik mürettebatı 

vardır. Greer destroyerini lnglltere'ye ve-

[Sonu 3 üncü sayfada] 

galibin payı th:erindeki gizli mukavelena
melerin mantıki bir neticesidir . ., Kutnhyn, 5 n.n. - Yarrsı takibe memur huau~ı muhnblrlmlz bildiriyor: 

[Sonu 3 üncü say/ada] An'knra - 17'1111r \ılıılkll't )nrııının KUtahya'ya kadar olan umum\ tasnif netlceat eudurı 

-, ı-osman (Eskişehir), san mayoyu ta. 

şım~tadır. Müddet 20 saat, •B dakika, • il 
sanı ye, 

2 - Nlzamettln (Eskieehlr), 20 ıraat, 31 
dakika, M saniye, 

3-Hikmet (Bursa), 22 saat, 30 dakika. 
36 saniye, 

4 - Ahmet (İzmir), 22 saat, •• dakika, 
ı saniye, 

5- Halit (İstanbul), 23 saat, 21 d klka. 
3 saniye, 

[Sonu S inci sayfada] 

Acı bir ölüm 

Servet Berkin evelki 

gece vefat elti 

Bir İngiliz tayyaresi hazırlanırken 

Maarif VekAletl milli talım ve terbly• 
heyeti Aztısındnn Mehmet Servet Berkin'ln 
hastalı{:ını yeneml>erck c>velkl gece g~zl~ 
rlnl ebedbcn ~umduğu bilybk bir teessu ·hJ 
haber alınmıştır. Maarif mesll'ilnln e k{ 
ve kıymetll bir unsuru olan ~ervet Berkin 
irfanının olgun ve vaı·lmll bir ta ınrl:ı ara
mızdan ayrılmış bulunuyor. Bu a~ rılıs nr
kadaslnn, dostları ve m(>slekd slan ara ın
da telafisi mtimkOn olmıynn bır bo luk bı
rakmıştır. 

Havalarda 
cereyan eden 
muharebeler 

Monş üzerinde şiddetli 

çarpışmalar oldu 
Londra, 5 a.a. - DOnkü Persembe gilnü 

öl:leden sonra lnglllz hava kuvetıeri c<>nul:ıl 
Fransa üzerinde taarruz hareketleri yap
mışlardır. 

Bu bapta henilz tam malümat elde edil
memiş ise de 9 düşman av tnyynreslnln tah
rip edllmls oldul:u blllnmektNllr. 

Tahrip edilmiş olduklnrı evelcc haber,,.·e
rllmlş olan difer iki dilsman tayyaresi) le 
blrllktc dlinkü gün düsürülmuş olan ta~-ya
re yek<ınu 11 1 bulmaktadır. Buna mukabil 
7 ingilız tayyaresi kayıptır. 

Almanlara göre 
• 

Cenazesi bug{ln öl:le vnktl HnC'tbn) ram 
camlinden knldırıln<'nk 'e ) rnl mrzarlı ·a 
gotOrülccekUr. Alles n<", Maarif Veklllı n• 
\'C dostınnna bassn ı dıl1>riz. 

BB. Ruzvelt ve Çör,il'in Atla• denizinJe Prince ol Maleı ' zırlılııının güveı·:e1inde 
alınmlf re•imleri 

görüıürken 
Berlln, 5 a.L - D.N.B. nln askeri bir 

kaynaktan aldıtı bir habere aöre 4 eylül 
[Sona ~ inci say/ada] Servet Berlrill 

\ 



-2-

Günün meseleleri 

Çiftçi mallarını koruma işi 
-V -

Ziraat hukukumuzda iki yeni ve mühim esas 
Kemal TURAN 

Kasaba ve şehirlerde koruma mec - der. Bunların zirai sigortalarla karşı
lisinin köylerde ihtiyar meclisinin lanması teşkilatı kuvetli memleket -
çiftçi mallarını koruma işinde batlı- lerde tamamen halledilmiştir. Yeni 
ca iki nevi faaliyeti olacağını söyli- Türkiye dahi yakında bu işi başarır. 
yerek bunlardan idari mahiyettekile - Ancak tabii afetler dışında insan
ri dünkü yazımızda hulasa etmiş, ka- ların veya hayvanların yaptığı zarar
zai mahiyettekileri bugüne bırakmış- lar da vardır ki bunlardan çiftçinin 
tık. Şimdi bunu izaha çalıpcağız. iyi korunması icap eder. Konunları
Koruma işlerinin bugünkü vaziyeti mız, faili belli olan zararların tazmi
ile yeniden kurulan teşkilatın bün - nini istedikten başka suçlu için ceza
yesini daha evelce izah etmi§ oldu- lar da tertip etmektedir. Ancak fail 
ğumuzdan bu son yazımızla seriyi ta-, me~h~l kalı~sa, zararı ta~amen mal 
mamlamış oluyoruz. sahıbı çekmış olur. İşte çıftçi malla-

KoPuma kanununun tayin ettiği · rını koruma kanunu, böyle zararların, 
çiftçi mallarına bir zarar yapılınca, fail ortaya çıkıncıya kadar koruma 
bekçiler, bunun devamına mani ola- sandığından ödenmesini yirmi lira 
cak tedbirleri almakla beraber, zara· gibi azami bir had iç.inde kabul edi
rın tesbitine yarıyacak delilleri top- yor. Koruma sandıklarının gelirleri, 
larlar, işi derhal koruma veya ihti - daha çok çiftçilerden alınan koruma 
yar meclisine bildirirler. Bu meclis- ücreti olduğundan bunun ağır bir 
]erin evelden seçmiş olduğu vukuf yük olmamasına itina edilmiş böyle
ehli en geç yirmi dört saat içinde va- ce tazmin haddi dar tutulmuştur. An
ka yerine gider, zararın mikdarını, c:ak kanunun tatbikından alınacak 
lıangi §artlar içinde yapıldığını tcs- neticelere göre ilerde bu haddin art· 
bit eder. Mühim işlerde vukuf tırılması mümkündür. Yeter ki böy
ehline koruma veya ihtiyar meclisi - le bir esas konulmuş olsun. 
nin birkaç azası da katılır. • • * 

Koruma veya ihtiyar meclisi, vu -
kuf ehlinden gelen zabıt varakasını 
alınca derhal toplanır ve kazai vazife
Mni yapar yani elli liraya kadar olan 
zararların tazminine hükmeder. Bu 
mikdardan yukarı zararlar için sulh 
mahkemesine gidilir. Meclislerin 
verdikleri tazmin kararlarına zarara 
ıebep olan itiraz ederse işe gene sulh 
mahkemesinde bir daha bakılır. An
cak hükmedilen zarar yirmi liradan 
az ise itiraz edenin parayı köy san -
dığına depo etmesi şarttır. Meclisle
rin müddetinde itiraz edilmiyen ka
rvlariyle eulh hakimlerinin itiraz Ü
.serine verecekleri kararlar katidir. 

Koruma veya ihtiyar meclisleri 
9iftçi mallarına zarar yapıldığında 
)"alnız tazmine hükmederler, suçlu -
ya ayrıca ceza veremezler. Ancak ma
hallin idet ve teamülü hilafına batı 
bot bırakılan hayvanların beheri için 
törünür bir zararı bile olmasa, bet 
kuruıtan elli kuruşa kadar bir parayı 
koruma sandığına alabilir. Buna iti· 
raz olunamaz. Meclisler, bazı kararla
rına aykırı hareket edenlerden bet 
liraya kadar hafif para cezası almı -
ya salahiyetlidirler. Kanun, cezaya 
tabi kararların mahiyetini şöyle çer
çevelemittir: A - Hayvanların mu
hafazasına, sevk ve idaresine ve geçe· 
ceği yollara ait olanlar. B - Tarla, 
bağ, bahçe sınırlarının belli edilmesi
ne veya yerlerinin korunulmasına da· 
ir olanlar. C - Tarla boylariyle su 
arklarının, set ve bentlerin şekilleri
ni ve muhafazaları tarzını tayin e
denler. Bu nevi kararlara aykırı ha
reketler için meclislerce verilen para 
cezalarına mürakabe heyeti nezdin
de itiraz yapılabilir. 

Koruma ve ihtiyar meclislerinin 
buraya kadar izah edilen kazai faali
yetinde köy kanununa göre fark, taz
mine karar verme salilhiyetinin 10 
liradan 50 liraya çıkarılması ve mec -
lislerin bazı para cezalarını almıya 
mezun kılınmasıdır. Çiftçi malları ka
nunu, bunlarla daha bazı küçük za -
man ve usul farklarından sarfınazar, 
çiftçi hukuku için iki mühim ve yeni 
esu kabul emiştir: 

1 - Faili belirsiz zararların tazmi
ni, 

2 - Şikayet ve talep olmasa dahi 
zararlar hakkında meclislerce karar 
verilmesi, 

Bu iki meseleye sütunların müsa -
adesi nisbetinde temas edelim: 

*** 
Faili belirsiz zararlara, hukuk esas-

Şikayet ve talep olmasa dahi çift· 
çi mallarına karıı yapılmıı zararlara 
koruma veya ihtiyar meclisi, el kor 
ve tazmin hükmünü verir. Umumi 
hukuk esaslarımızla köy kanunu bu 
gibi hallerde şikayeti şart kılar. Malı 
zarara uğrıyan resmen şikayette bu -
1unmazsa zabıta memurları zarar ya
panı bırakır, böylece zararlara mani 
olucu rolü zayıflar. Tecrübeler gös
termiştir k.i çiftçiler, ekseriya ya 
hakkını istihsal edecek kuvetleri ha
rekete getirmekte bir güçlük tasav -
vur ediyor yahut komşu muhitinde 
lüzumsuz bir kırgınlık uyandırmak
tan çekiniyor ve uğradığı zararlara 
boyuna katlanıyor. Halbuki bu hal 
zarar yapma temayülünde olanların 

fenalıklarını arttırıyor ve bundan 
yalnız mal sahibi değil milli servet de 
birçok şeyler kaybediyor. Kendisine 
zarar yapılanın menfaatinden feda -
karlık yapması tabii gibi görülür fa
kat onun bu feragati memleket istih
sal kuvetinin mahvı pahasınadır. Bu
na asla müsaade edilemez. 

Çiftçi mallarını koruma kanunu, 
kimin tarafından ve kime karıı olur
sa olsun zirai istihsale ait bütün za -
radarın tesbitini ve tazminini emre
mektedir. Alakalılar ancak tazmine 
meclislerce hükmedilen mikdarın a
hndığına dair bir vesika ibraz etme -
dikçe takip duramaz. 

••• 
BUyük Millet Meclisinin uzun mü

zakerelerden sonra kabul ettiği çift
çi mallarını koruma kanununu ana 
hatlariyle izaha çalııtık. Kanunun 
ancak çiftçiler arasında doğacak te -
sanüt zihniyetiyle iyi tatbik görebi
leceğini aksi halde ümitlerin çoğunun 
tahakkuk etmiyeceğini ifadeye gay -
ret ettik. Esasen bu yazıların mak -
sadı da Türk çiftçisine bu vaziyeti 
hatırlatmaktı. Onunla bu hasbihalle
ri ne kadar geni§letirsek faydalı bir 
kanunun iyi tatbikına hizmet etmi§ 
olacağımız, ve böylece büyük yurttaı 
kütlesinin yalnız refahına değil iç
timai yükseliti~ de yardım etmiJ 
bulunacağız. 

Mesut bir nişan 
D. O. Yolları umumi idare mUtettıelerlnden 

Kenan CUnalın kızı Olker CUnal lle D. D. 
yollan muhuebat dalre11 reli muavini Va -
aı! tJlırUr'Un otlu >ilkaek mühcndlı Fe)'ZI Ul
ırUr'Un nişan merasimi dün akaam Car ııazl

nosunda ıcc:kln da\'etlller huzurunda icra 
edllmlallr. Yeni nleanlılara 1aadet dllerlz. 

u~us 6/9/1941 

J·-------------------------·\. 
İ GÜNÜN GÖLGESİ İ . . 
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Çocuklarda pul 

toplama merakı 
Bir çocuk babası, yarı §ikayetçi 

bir dille nazarı dikkatimi celbetti: 
- Çocuğum son zamanlarda ken -

disini bir iptilaya kaptırdı; pul me
rakı ... İlk zamanlarda sesimi çıkarmı
yordum. Pul kolleksiyonu yaparken 
birçok şeyler de öğreniyordu. Bu me
rak, hatta bana biraz da faydalı görü
nüyordu ve ona yardım ediyordum. 
Fakat bir zaman geldi ki iş çığırın -
dan çıktı; pul toplama merakı, bir 
iptila, bir hastalık halini aldı. Çocu
ğum mektep harçlığını, defter, kitap 
paralarını da pula yatırmıya başla -
dı. Dün eline 10 liraya bir pul sıkış
tırmışlar. Vaktiyle hoşuma giden 
pul merakından çocuğumu şimdi vaz 
geçiremiyorum. 

Babanın hakkı vardır. Filhakika 
bir nesnenin bütün çeşitlerini topla -
ma hevesi, yalnız küçükleri değil, 
çok kere büyükleri de saran, kimi ke
re de hastalıktan beter hal alan bir 
iptiladır. Pul kolleksiyonu yapmak, 
bunun karakteristik örneğidir. 

Erbabı, pul merakının faydalı, hat
ta daha ileri giderek, kültüre hizmet 
eden medeni bir zevk olduğunu söy
ler. Kimbilir, belki de doğrudur. Fa
kat her halde bir orta okul çocuğu -
nun saplanacağı ve bu uğurda, bir ay
lık harçlığını yatıracak kadar feda -
karlıklara girişeceği bir zevk olmak
tan uzaktır. 

Çocuklar için, bu türlü iptilaların 
bir az da tehlikeli olduğunu göz önü
ne almak lazım. Eveıa, pul peşinde 

kaybettiği zaman ve emek, bütün 
kudretlerini üzerinde teksif etmiye 
mecbur olduğu ders faaliyetlerinin 
aleyhinedir. 

Fakat daha kötüsü, çocuktaki bu 
hevesin istismara çok müsait olması 
tehlikesidir. Bana telefonla oğlunun 
bu halinden bahseden baba, bir satıcı 
tarafından on liraya Ot"ta okul çocu -
ğunun eline tutuşturulan bir yaban· 
cı memleket pulunun damgasız oldu
ğunu da söyledi. Bunların hangi va
sıtalarla, nerelerden getirildiği şüp
hesiz alfikadarların malUmudur. An
cak kontrol süzgecinden kolayca sı
zabilen pul gibi ufak tefek kıymetle
rin alım satım işinde, insan daha bü
yük mahzurlar sezinmekte kendisini 
gayet haklı görmektedir. 

Kendini pul kolleksiyonu derdine 
kaptırmış bir baba benim nazarı dik -
katimi celbetti. Ben de, çocukları ve 
onların türlü heves ve iptilalarını en 
yakından kontrol imkanına malik 
olan ana babaların ve öğretmenlerin 
nazarı dikkatini celbediyorum. 
I 

Kemal Zelri GENCOSMAN 

Türk Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 
Nazi ili: Sultanhisar nahiyesinin Salavatlı 

köyünden Dudu Deveci (35>, Gedlkaltı kö
yünden Emin BekAr (17> lira. 

Balıkesir: Savaştepe nRhlyeal halkı 

(637,5) lira, merkez nahiye kliylerl de 
(2000) lira, bu arada Mehmet Dolan <100>, 
Necat, Ahmet Savaş C50> ser, Kadir Bllıtln 
(40>, Mustata Zeybek, Ali Yalcın (25> ser, 
~kir Savaı, Zeki ve Durmuı Savq, Mus· 
tafa Aralan, Selim Altınok <20> ıer, San
bay'dan Hasıın Makaç (15), LQtft özen, 
Mehmet Biçer, Hasan San, Mustafa Bal
kan, Dikmeler köy muhtan Muıtata, Mus
tafa Yazıcı <10> nar, lira Hava Kurumuna 
teberruda bulunmuılardır. 

Veterinerler araımda 
Karacabey harası mlltehaaııı eetıerlnden 

B. Hikmet Şakir Eker Tokat tnekhane1l 
mlldllrlütüne, aynı inekhane mlldllrQ B. 
Salt Gllven Tokat merkez veterlnerllllne, 
Etlik bakteriyoloji asistanı Naci Örpen tz
mlr tahaffuzhanesl veterlnerll~lne tayin e
dllmlelerdlr. 

Harp su Kaymakamhk stajı 
sporu şenlikleri j için Dahiliye Vekôleti tarafından 

7 Eylülde yapılacak t b · t d · ı · 1 

okulu 

Harp Okulu su sporları şenlikleri es 1 e 1 en yen 1 esas o 
yarınki pazar günü yapılacaktır. Şen
likler 1ıtik1al marşiyle başlıyacak ve 
Harp Okulu yüzücülerinin merasim 
geçi§inden sonra sırasiyle aıağıdaki 
hareketler yapılacaktır. 

1 - Müzikle karada yüzme hare -
ketleri, 

Dahllb·c \'ckAlcll maiyet mcmurlnrının ler Okulu ve Hukuk Fakültesi mczunınn b 
kaymakamlık stajları lcln Hnlden bazı esas- memuriyetlerini muhafaza edecekler ve ta 
lar tesblt l'tmlstlr. Bu esaslara ııöre Slyaııal kat tam tuckkUllO devlet hutancıertnJ 

Bılı:ller Okulu ve Hukuk FakUltcsl mezunla· mua>enc edilerek )Urdun her yerinde \•nı f 

rınılıın mnlyet memuru olmazılan eve! VekA· ı:ormcl!:e ve her vasıta ile seyahat etm"~ 
!etin rııerkcz vc>n \'lllı>ctler tesklllltında la- knbllbctll bulunduklarına dair rapor ala 
) in olunacakları bir memuriyette 6 aylık bir caklardır. nu raporu almıyanlarıı 'alile 
namzetlik devresi ııcc:lrcccklerdlr. llu nam- derhal izin \crcC"eklerdlr. F\11 hlı:mctlnl yap 
zctllk dl'\'rc•lndc chll>ctlerl tasdik cdllml- makta olanlarla talim ve terbiye m'lksadlY 
>·enler baaka bir dnlrc \c)a \llA>eltc Ga> le htılrn a•kerde bulunanlar da tertllerlr.d 

2 - Stil yüzmeleri (serbest, kur -
bağlama ve sırt üıtü yüzmelerinin 
birer seri halinde gösterilmel5i) daha namzet olarak c:nlııacaklardır. bu raPOru atmata mecbur olacaklardır. T 

3 _ Su altından mesafe ciıış, NnmzeUlk devresi aonunda ehll~tteri 1&- teıekkUllU hnstanelerden totol/:ratlı \"e müt 
bit ol.sa dıı olmasa d:ı alAkalı mnkamlarca bet rapor alanlar mab·ct memurlutu ıtajla 

4 - Atlamalar (tramplen ve kule - , crllct'ck raporlarda bunların zatı hal ve rına devam edeceklerdir. 
den muhtelif tarzda atlayıılar), hııreketlerl \'e \'azıreıcrındckl mesai ve mu-

5 _ Bir kıtanın elbise ile yüzerek 'arrııkbct derecelerine ıı:ore matHt memuru Baıka dairelerde •taj göreni 
sudan geçişi, olup olamı>acakları tf'sblt olunacak \e bun- Dahiliye Vekllletl ile v!IAyetıer tcşkll!tın 

h. l' dan sonra mabet memurluklarına tayinleri da, BUvük Mlllet Meclisinde ve B:ıaveklHetl 
6 - El ıse ı ordu bayrak yarı111, 1 kt ' 

:ı )apı nca ır. de\ !et ıQrası dairelerinde müstahdem olaD 
7 - Elbise ile suya atlamalar ve Staj na•ıl yapılaçak ? Styuaı nuıı:ııer Okulu ile Hukuk Fakuııuı 

su içinde soyunmalar, Mal)('t memurlarının kaymakamlık staJı, mezunlarının bu dairelerde Yaı>m11 olduktan 
8 - Harp Okulu bayrak yarışı 'llhellcrln muhtelit ıul:ıclerlndc, kaza kay- hl:nnetler mabet memurıut;unda ırecmı. ııa-

(sırtüstü, kurbağlama ve serbest) makamlıkları rerakıtllnde, ka>'lllaknmltk 'e - yılncnktır. Bu atbl memurlardan karnıakanı 
9 _ Suya uzanmış bir yağ'Iı direk kl'ıkllndl.', nah be mudUrluklerlncte \'c tıur<lıı- olmnk lstbcnler tam teıekkUllU ha1tnneıer • 

ki belcıll>elcı"dc olmıık ve bl!Clll c::ılıamnk U· ı den rapor alacaklar ve bllllhare nahiye mil• 
Üzenindeki bayrağı alma yarışı zere iki sencdcn az olmı)lwaktır. \'llAHt dürltiAU veya mabet mcmurlutuna nakli , .• 

10 - Suda boguşmalar (hasmını mcrkczlcrlnde stnJ müddeti asgari 6 a>". kııy- ta) in olunarak kn)makamlık ıtaJma tAbl 
suda dahi yenme, kurtarma, taşıma maknmlık refakatinde, kaymakamlık vekllc· tutulacaklardır. Bunlardan 14 temmuz 941 
ve canlandırma gösterileri), tinde, nahiye müdUrlUkleı inde st.nJ mUddct- tarihine kadar gectrdlklerl mUddeUer. nam . 

11 - On metrelik kuleden askeri ıcrı de hcr birisi !t"ln Aznml attı n><I r. zctılk \'e kaymakamlık staj müddetini d• 
.Mab·ct me:nurlarının her \Crllıllklcrl yer- r!olılunnuı ve>a ııecml• olursa kaymakamlık 

teçhizatla suya atlamalar, de ırorcccklerı ıılcr aHı n>rı iz.ıh, bu huaua- kurBuna kabul olunablleceklerdlr. Bunıana 
12 - Vaterpolo (su topu) müsaba- ta nasıl rapor \'creceklcrl ııosterllmektedlr. 12 temmuz 041 tarihinde maiyet memurluaıa• 

kası, \'alll!'!r, mııktupı:uluk kaleminde baılnmıık na veya nahiye mUdUrlü!l'Une tayinlerine ka• 
13 _ Yüzücülerin H. O. yazısı ve Uzere her maiyet memuru itin llk önce iki dnr l'ec:en mUdıdet staJlnnna mahsup edllmloo 

ıenellk bir mesai ıırozramı yapacaklardır. yccektlr. 
Harp okulu martı. Mücbir sebep olmadıkca bu proıı:ram derıııtt

rllmb·ecektlr. Mabet mcmurlarının yetlttl· 
rllmealnde münhasıran vaııı~r me~uı olacak· 

Muhacir memurlann 

vergi muafiyetleri 
Muhacir olarak yurdumuza ~elmlı bulu

nanlardan memur ve mUstahdem olanların 
lskAn kanundaki muafiyetlerden istife ettı
rllmelerlnde bazı yanlışlıklar yapıldığı an
laşılmıstır. Bu gibi muhııclrlcrin istihkakla

lardır. Valiler, maiyet memurlarının hareklt 
ve icraatını )'akından takip edecekler, her 
tına tta bizzat \"C bllvuıta teftlı \'e mura -
kabcye tAbl tutacaklardır. Mülkiye mlıfetllı· 

lcrı de te!lla ve tahkik 1c:ln ııtltlklerı yerler
de maiyet memurlarının yaptıktan leleri tet
kik \"e bu tılerdc muvarrak olup olmadıkla· 
rını bir raporla vekUete blldlreceklerdlr. 

Halen maiyet memuru 
bu.funanlar 

rından vergi kesilmesine ve haklı elkA)·et- Mabet memurlutuna veya nahiye mUdUr
lerlnc meydan bırakılmamak üzere Maliye ıuwne tayın edumıı bulunan Styual 811111 -

VekAletl defterdarlıklara bir tamim gön-
dermiştir. Bu tamime gllre muhacirlerden 
memur \'e müstahdem vazl)•etlnde bulunan- ' 
!ardan lskAn kanundaki 3 veya bf'$ Sl!n!!llk 
lskAn muafiyetini haiz olanların \•azlyetlerl 
tetkik ve muafiyet müddetlt'rl tayin edile
rek hu muafiyetin tntbikında her hangi bir 
tereddüde mahal bırnkılmıyocaktır. Muha
cir memur ve mllstnhdcmlcrln mllracaotln
rı beklenmlrerek muhnclrlik vazl~·etlerl tes
blt olunacak ve derhal muafiyetten istifa
deleri cihetine gidilerek hiçbir &lkAyete 
meydan verilmemesine dikkat edilecektir. 

Devletin mülkiyeti hüküm 
ve tasarrufu alhndaki 

gayrimenkullerin vergiler1 • 
Maliye Veklletl devlete alt gayrimenkul

lerin vergileri hakkında yeni bir lzahnnme 
yapmıı ve bu lzahnıımeyl teskllAUna ılin

dermlştir. Bu lzahnameye göre devlete alt 
ga)·rlmenkullcr iki kısma ayrılmaktadır. 

Birincisi devletin hususi mUlklyctl altında 

Ankara Halkevine~ 

kayıtlı üyelere 
Halkcvl Reisliğinden: 
Halkevlerl idare ve teıkl!Atı tali

matnamesine g6re cvlmlze bağlı ü
yclere hüviyet \"arakası verlleceğln
dıın, arkadaşların Uç adet 4,5 x 6 ge
ntıııtınde fototraflannı adrealertyıe 

birlikte evimiz bürosuna getirmeleri 
ve yahut s;öndermelerl rica olunur. 

Gıda maddeleri fiyatlar1 
' 

üzerinde (ahpnalar 
Ticaret Veklletı gıda maddelerinden en 

milhlmlerlnln fiyatlarını tesbit ettikten 
sonrn şimdi rle ze)·tlnyağı, sabun, bulgur ve 
daha bunun gibi diAcr bazı gıda maddele
rinin fiyatlarının tayin ve tesbltl l~I lle mes

Kaymakamlık 11taJı ıonunda va!Uer 1!'141 • 
yet memurlartyle nahiye mQdUrlerl ıcın m.,.. 
keze raııorlarını, dosya, ıırÖırram ve tez:lô,. 
\'arakalarını aondereccklcrdlr. Bunlar mil-' 
dUrler encUmenlnce kabul ve tudlka 1.kttrd 
ettikten ıonra katlyet ketbedecektır. 

Yeni hükümler 
Ka)makamlık stajında muvaffak ol~ 

yanlar Vekllclln merkez vUAyetler tetıldıl • 
tında dereceleriyle mütenasip btr memurlY• 
te naklolunacatcıardır. Kaymakamlık ıtaJıtıl 
mu\"at!akl)'eUe bitirenler kaymakamlık kU~ 
ıuna davet edlllnctye kadar maiyet memur• 
luRu \"eya nahiye mUdUrlUıtO unvan1yle m .. 
mur edlleceklerl yerlerde c:alıeac:akl&rdır. 

Teşekkür 
' - sevgili babamız Ferôi Herkıt t11 

ölümü dolayısiyle gerek cenazede 
bulunan, gerek mektupla, telgrafla 
ve telefonla taziye lutfunda bulunaıl 
muhterem dostlarımıza ve arkada§ .. 
larımıu candan tetckkiirlerimid 
arzederiz. 

İsmet Berkit 
ve 

Mümtaz Faik Fenik 

Malatya' da resmi daireler 
yeni in11 edilen hükümel 

binasını nakledildi 
:Malatya; 6. a.a. - Hüktlmet dalreled 

ıneaatı bltmiD olan yeni hUkUmet konatm6 
tamamen nakledllmlı bulunrnutadır. 321 
bin liraya mal olan yeni hUkUmet bina • 
sında meııalye baııtaumuı mUnaaebeUyl• bulunan gayrimenkuller, dlf:crl de devletin gul bulunmaktarlır. 

hüküm ve tasarrufu altınrla bulunan mü!- Fiyatı tayin olunacak gıda madde~lnln ııöylediği bir nutukta valimiz, yenl binanı.ıa 
klyetlerdlr. Devletin hususi mülkiyeti at- istihsal edildiği mıntakalıır dahilindeki fi- Cilmhurlyet devrinde :Malatya'nın nail ot• 
tında bulunmayan gayrimenkullerden taııu- yat murakabe komis)·onları bu fiyattan Ti- dıığu gUzet eııerlerden blr1 bulundu,ğunll 
da hazine adına mUscccel veya devlete caret VekAletlne bildirmekte, bundan son- ve bUtün hükümet dalrelerlırin böylece bir 
milntakll şahıslar namına muteber bulu· ra bu rı·~·at üzerine nakllvft, toptan ve pe-

~ ~" çatı altında toplanmıf olmuının halk& 
nanlann vergileri bu gayrimenkuller bas- rakcndecl ücretleri de l](ıve olunarak tes-
k 1 1 1 1 ile it d b 1 temin edeceği bUyUk fayda ve kolaylıklarl 
a annın şga ve n aı a ın a u unsa bit olunan miktar halka llAn olunmakta-

dahi muhacir, mllltccl, harlk7.ede ve mllba- tebarüz ett!Nırek, halihazır vaziyete raf• 
dLllere tahsis veya tevzi cdilmemlı olmak dırVcıkAlet bllQmum glda maddelerinin fi- men, binanın tamamlanmuını temin husu• 
ıartlylc hazinece tesviye olunacakUr. yatlarının tesbltl isini ikmal ettikten son- ııunda ııarfedllmlıı olan meııaiyi kayıt v• 

Tapuda hazine namına veya mallan ha- ühend" ler 11 ı "ileri tebrik ylemi tir ra ayakkabı. kumaş, ıb1lecek dlhr eıya m 111 e §,. e D • 
zlneye mllntakll şahıslar namına mUseccel ve satrenln flyatlannın tayinine bqlıya-
olmakla beraber muhacir, mllltecl, harlk-
zede ve aalreye tahsis veya tevzi edilmemiş 
bulunan gayrimenkullerin tapurl11kl kayıt

lan tashih edilmemiş olanlnnnın tavizi tah
sis tarihinden ltlbnren vergileri bunlara 
malik olanlardan alınnc11ktır. 

Tapuda kaydı bulunmıyan ve tııpuda ba&
ka.tı namına müseccel bulunan gayrimen
kuller tahrlrlerde hazine mfilklyetlne geç
mis bile olsalar hazinece filen vaziyet edil
mediğinden vergileri de tasarruflarında bu
lunanlardan alınacaktır. 

caktır. 

Samıun' da çalıtan genç 
kızlarımız 

Samsun, < Husustı - Yedi ıenedenherl 

muhit için cok faydalı otan Özel blckl yur-

....................... ,, ....... ) 
LİYOGRAFYA ........................................... 

Bu yol ururuma gider 
du bu yıl da derslerine başlamıstır. Genç 

1 

~ 
kızlanmız bu müess!'sede, bir ev kadını lcln TercUme eden: Selma GUcQyener 
!Azım olan bUtün bilgileri llS::renmcktedlr. ' Fbatı: 80 Kn. 
Müe~scsede çiçek, ıınpka, canla. korse, el- ı Bu kitap her TUrk evine sırmell, her sent 
dlven ve blckl dikiş ilğrenmektcdlrler. kız ''e kadın bu kitabı okumalıdır. Sattı mel"' 

: kezi: (Anadolu Türk Kltaı> Depoau) İarımıza göre mal sahibi katlanır. 
Çiftçi mallarını koruma kanunu, zi
rai istihsal sahasında yeni ve yerin
de bir hamle ile bu esasi değiştiri -
yor. Buna mutlak bir zaruret de var
dır. Toprak işleri sahibinin daimi 
mürakabesinden uırak ve açık yerler
de, ammenin adalet ve mütekabil em
niyet duygusuna bırakılmış bir hal
de yapılır. Çiftçi mallarının böyle or
tada ve her zaman zarara maruz bir 
vaziyette bulunuşu, sahibinin taksi -
ratından değil bizzat işin icabından 
gelmektedir. Binaenaleyh bunlara 
karşı işlenen suçla, kayıtsızca ıura • 
ya buraya bırakılmıı mallara kartı 

yapılan zararlar arasında bir fark ol
mak icap eder •• 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1 Seadet arayan çocüklar 

Zirai istihsal bir çok tabiat lrı:ı:a -
Jarının tesiri altındadır. Kuraklık, 
ıel, dolu, don hulasa bir yığın hadi· 
ae, hazan bir senelik emeği mahve -

1 
~\. 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Ankara Eczanen 

Şiire ve şaire dair! 
Bir gazete, tiir ve ıair hakkın

da bir anket açını§. Geçen gün bir 
muharrir de bu mevzua dair up
uzun bir makale yazdı. 

Tarife zor gelea bir mevzu: 
ıiir! 

Ve tarifin içine zor •ıian bir 
mahluk: ıair! 

İkisinin de lehinde ve aleyhin
de çok sözler aöylenmittir. Fakat 
itin caribi, tiiri ve ıairi tefe ko
yanlar da sene tairler olmuıtur. 

Mesela Bağdatlı Ruhi'nin diva
nında fU beyti lfÖTÜrıÜnÜz: 
Şuara namına ol denlü edani var 

kim 
Bulama~•ın arcuan binde bir ala 

ıair. 
Şair Akif'in fU muhavereli bey

tini de, belki, bilirıiniz: 
-Şairim. 

- olm• olay"dın, o ne 
yüzler lıaraaı 1 

Bence dünytulalri it.islerin en 
• ma•lıarıuı. 

Sözü uzatmıyalnn. Şiir nedir? 
Şair kime derler? Onu bir anket
le meydana çıkarmak, mümkün 

'IAN l~l IL7'R 
mü, deiil mi 7 Bilmiyorum. 

Fakat anladığım ıudur: mat
buatnnız, ıiirin ve ıairin yoklu
iunda itin lakırdıaiyle seçiniyor
lar ! 

• • • 
Şirketi Hayriye I 

İstanbul gazeteleri, Münakalat 
Vekilimizin beyanatını yazıyor ve 
bu arada 1ıtanbul'da Bofaziçi'ne 
vapur iıleten Şirketi Hayriye'nin 
devlete geçeceiini haber nriyor
lar. 

Şirketi Hayriye! Bu f ança kai
desiyle iki arap kelimeainden ya
prlmıı olan aıfat terkibi, latanbu
lun ve Bofaziçi'nin eaki bir derdi, 
eıki bir hikayeıidir. 

O kadar ki büyük harpten ön
ce mizahi manzumeler yazan bir 
J&ir, bir manzumesinin aonunda 
ıu mraraı nakarat gibi tekrarla
mııtı: 
Yare•alôllah, kahret Şirketi H07-

riyeyi/ 
~imdi bu tirketin devlete geç

meai, hiç fÜpheıiz, Boiaz ve İs
tanbul heaabına aevinilecek bir 
hadiae olacaktır. 

Bir baıka baknndan da bu re
çiıten aevineceiiz: 

Bu aayede köhne bir terkipten 
de kurtuluyoruz! 

••• 
l lıi •al ve cevabı I 

Konuıuyorlardı. Biriai dedi ki: 
- Sana iki aual aoracatım ! 
-Sor! 
- Birinci aorpm au: aulh za-

manmda ordular ve senelkur
maylar ne y111par? 

- Çıkabilecek her hangi bir 
haı::bin, bütün ihtimallerini he
aaphyarak planlarını hurrlar. 

- Peki 1 Harp zamanmdr.. dev
let adamlan ve diplomatlar ne 
yapar? 

-.Vapıllnaaı muhtemel bir ıul-

' 

hun planlarını hazırlar. 
- .•.•••• ? 
- inanmıyor muaun 7 Son za· 

manlarda yapılan sörüımeler, on
dan aonra neıredilen maddeli be
yannameler nedir? 

• •• 
Bir terkibin karıılıiı ! 

Okurlarımızdan R.E., cönder
diii bir mektupla "bina tahriri,, 
terkibinin yerine "nüfua ıaynnı,, 
dediğimiz gibi "yapı yazımı,, de· 
nilmeaini teklif ediyor ve "olmaz
mı?,, diye aoruyor. 

Neden olmaam 7 Bizim itirazı
mız bina kelimeaiy1e tahrir keJi
mesine idi. Onları kaldırın, yeri
ne türkçe getirin! demek iıtemit
tik. 

"Yapı yazımı,, pek ala bu ter
kibi karııhyor. 

Söz aıra11 gelmitken ıunu da 
aöyliyeyim ki "tahrir,, kelimeai 
arapçada daha ziyade "hüriyete 
kavutturmak = emancipation 11 

minaıına gelir. 
- Türkçede kelime uydurulu

yor! 
diye bangır bangır batıranlar, 

kullandıkları Oamaalıcanm arap-

ı TercUme eden: Nevhiz CUc:üycner 
lkl cocutun meraklı macerasını anlatır• 

1 Terbbe\I bir eserdir. Fbatı S!S Krı Satıl 
1 merkezi: (Anadolu Ti.irk Kitap Dep05u,. 

Havacıhk ve spor 
TUrk Hava Kurumunun or an• olan bll 

olgun mecmuanın 30 Ağustos sayısı {\C reni<• 
il olarak tıkmıştır. kinde ıu :razılar var
dır: 

1'iırk Hava Kurumunun beyannamesi. 
Türk kuşu kartal olaraksın - Falih Rıf1'1 
Atay, Tarıhtc \"C istikbalde 30 Ağustos • 
Sadri Ertem, Uçus lstıklAll - Abldfn Davet• 
30 A~uetos ?..ater yıldönümü - Mümtaz Fa11' 
!<·enik. TUrk ha\•acılı~ı - Yunus Nadi, Ts'i• 
Yarenin muharebe kabltıyetı - A. Ahıs!<al. 
A~dınlığa kavustufumuz gün - Sel'\'er Zl> .. 
GUrevin, İlk uçuş vasıtamız - Ziya Şaklt• 
30 Ağustos Cşllr> - Server Ziya GUre,·11'
Tayyarecl Tfirk kızı <&lir> - R.Ç., tnıı;ııııtr 
rln lhrac hareketlerini beklemek lAzırıt • 
Şakir HAzım. 

ça veya f araca niyetine ne türlii 
uydurma kelimelerle dolu olduğu• 
nu bilmit olsalardı, her halde te9-
lerini kıaarlardı 1 

T. J. 
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DIŞ POLİTiKA)'\ ............................................ Boğazlar 
Kanada ve harp 

-ve-

Türkiye 
Amiral Sterling'in beyanah ve 

Star' ın yarısı dolayı siyle 

• Harp batladığı zaman, İngiltere 
•mparatorluğunu teıkil eden genit 
memleketlerin mücadeleye kartı na
~ı.1 ~ir vaziyet alacakları belli de
g~~d-~. ~erç.i İngiltere 1914 harbine 
b.u!un ımpnratorluğiyle bir arada İf
tı~~k etmit ve .• yirmi beş sene evelki 

1 
mucadelede dunyanın her tarafına 
y~yıl~ıt. olan bu memleketlerin bü- • • 
yu~ olçude yardımına mazhar ol- bir alman gazetesının 
~~§tu. Fakat bir çeyrek asırdanbe-
rı ımparatorluğun siya • b"" . k d ~· . . ııı unyesı 
ço egı§mıttır. 1914 senesinde im-

yürüttüğü mutalealar 
paratorluğun cüzü ola h l k b. b" . n er mem e-

et ır ırınden az çok farklı ola-

[Baıı t inci saylada] 

rak Londra'd t · d"I . taraf d . an ayın e ı en valıler 
hın an ıdare edilmekte iken, ge

çe.n arptcnberi, bilhaıısa bugün do
rnıny~n adı verilen memleketle; ta
lnarnıyl~ müııtakildirler. Avuıt~ral
İt' y enı Zclanda, Cenubi Afrika ve 

Kari Megerle. İran Uzerlne hü~um';1n 
rnU!ılm tUrk menfaatleri bulunan bır böl

d vukuua gelmlı olduğunu hatırlat • 
~a:ta ve makalesine ııöyle devam etmek-

anada dahili ve harici politikala
rı~da tam istiklal sahibi ve İngilte
re Ye .ancak kralm şahsı ile bağlan-
11111 bırer memlekettirler 

Bu dört dominyondan. Avustural
~a ve Yeni Zelanda tamamiyle 
nglo-Sakııonlarla meskundür. Bi

baenaleyh bunların anavatana olan 
ağlarınm manası anla,ılır. Fakat 

Cenubi Afrika dominyonunun nüfu
•u ekseriyet itibariyle Hollandalı
d!r· Ve bu asrın başlangıçlarında ln
fltere ile uzun ve çetin bir muhare-
~ye de giritmitlerdi. Kanada'nın 

nufusu İse, ekseriyet itibariyle fran
~ızdır. Binaenaleyh Cenubi Afrika 
ıle Kanada'nın lngiltere'ye ait bir 
da~i. gibi görünen Avrupa mücade
lesıne kartı lakayıt kalabilecekleri 
zannedilmiıti. Halbuki bilhaaııa Ka
nada, ilk günündenberi mücadeleyi 
~~nimsemit ve lngiltere'ye yardım 
•çın büyük fedakarlıklara katlan
h1ıftır. Bu defa Kanada Ba,vekili
!'İn Londra'yı ziyareti, dominyon 
ale İngiltere arasındaki bağların 
•ağlamlığını tebarüz ettirmesi bakı
mından dikkate layık olmuştur. 
Başvekil Mister Mackenzie King, 
ferefine verilen bir ziyafette söz a
larak demiıtir ki: 

- Kanada harbe hür minetlerin 

1 
tuurlu bir karariyle ginniıtir. Biz 
&erbest bir tarzda lngiltere'nin 

tedir : . 1 k 
•'Eğer Türkiye. galıbln payı o ara 

8 vyetlerc Ortqark'ta vtıdedllmiı bir nü
fı~zun her ttlrlü ilk emarelerine enerjik 
surette karşı koyarsa, haklı bir dAva~ı 
mlldafaa edecektir. Ve bu bahl11te, hiç 
kimsenin ılmdlye kadar Uz~rinde ııüphe 
etmediği harici ııiyıuıetlndekı dürllstlütU 
lthat eyliyebilecektlr. 

Mamafih Tilrktyc'nln bu dürUstlllğU ı:ıa· 
zarı itlbare alınmamnktadır. ÇUnkü bir 
amerikan radyosu spikeri Türk toprakla
rından, bir Türk \•eı icl radyo merke:ıinden 
yaptığı bir emisyonda: "'yabancı m~ahlt· 
ıer, Türk efkiLrı umumiyeslnln bütUn bu 
fnfiallnin yok yere bir çok gllrültU oldu
ğu fikrindedirler . ., diyerek Türklye'de 
efkarı umumlyenin infiali ile alay etmek
tedir. 

Ankara raJyo•unun nqriyatı 
etralında 

Berlln, 5 a .&. - D.N.B. bildiriyor: Anka
ra radyosu da, Amerikan amlralı ıterllng'ln 
Türklye'de oldukça heyecan uyandıran be
ynnatiyle mC"şgul olmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri deniz kur
mayı sabık reisi amiral Sterling'ln Unlted 
Press'le nC'&recıııen mOtalealannda, Kafkas
ya petrol menbnlarına yapılacak bir alman 
ilerlemesinin lngıllı.lerce menedlleb!lmesl 
lctn TUrklyc'nln lnı:illı.lere botazlan acması 
lazım gclccel':I \"e Türkiye bunu yapmadılı 
takdirde boğazlara hUcum edilmesi lcabe
decel':ı ve bunda lnElllzlerln muvaffak ola
cıığını zira slmdlki vaziyetin umumi harp
teki vaziyete hlc benzemediği seklinde ifa
delerde bulunduğu rnalümdur. 

Ankara radyo u bu hu.usta '6yle diyor: 
ıı ost~ mQnaıe etler idame nıbaıınaa yer aldık. 

Kanada Batvekilinin bu sözleri, eden bir memleketin hayatını mevzuubahis 
aiyaııi edebiyat değil, hakikatin ifa- eden bu gibi slizlerln nereye varacağını 
deıidir. Eğer Kanada harbe ittiri.k Sterllrtg gibi vaktiyle o kadar ehemlyetll 
etmek istemeseydi, dominyonu bu- bir mevki işgal etmlıı oıaıı bir zatın bllmesl 
na icbar etmek için lngiltere'nin e- IAzımgellr. Eğer bunu bllmek kabLllyetınde 
linde hiç bir vaııta yoktu. Naıd ki değilse meıul ıııhsl)etlere danışmalı idi. 
her halde resmen aynı münasebetle Amerlkıı'nın harbe girmesi veya girmemesi 
bağlı bulunan lrlanda, Jngiltere'ye kendi bileceği bir iştir. Harbe girilmesine 
~:ha •• y~km ve s trn tcj ik bakımdan aleyhtar olan Amerlknlılar, Amerika'nın bu 
h buyuk ehemiyeti haiz olduğu lhtlltıfa karışması takdir nde Sterlini capın-

alde bugüne kadar bitaraflığını dakl adamlann iktidar mevkllne sececetln-
muhaf aza etmittir. den korkuyorlarsa bunda haksız detlller-

• K~.nada'nın coğrafya vaziyetine 
e nufusunun aslen fransız olduğu

na ba~ıldığı zaman, bu dominyonun 
:va c.ografya yakınlığı dolayııiyle A
rnerıka'ya, yahut da ırkan olan mü
nasebeti dolayısiyle Franııa'ya bağ
lı bul~nması lazımgeldiğine inan
rna.k lazımdır. Halbuki Kanada Bir
leıık Amerika .ile en yakın münase
bet idame etmekle beraber lngilte
re'ye bağlıdır. Ve hele hiçbir Ka
!'a~alı fransızın Fransa'~a dönmek 
ıstıyebileceğine ihtimal verilemez. 
Kanad~, vaktiyle Fransa'dan giden 
rnuhacırlerle iskan edilmiıti. "Yeni 
Franıa,, adiyle maruf olan Kanada, 
177~ senesinde yeni dünya Üzerin
dekı Anglo-Sakson müstemlekeleri 
V a.,ington'un liderliği altında İsyan 
~ttık~eri . .zaman, İngiltere tarafın-
İn enuz fcthedilmiıti. Binaen

dlr.,. 

Türk gazetelerinin nqriyatı 
Berlln, 5 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Türk 

matbuatı, Amerika deniz kurmayı sabık 
reisi Sterllng'ln bolazlara dair olan beyana
tlyle ve "Woı-Chlnıton Star,, sazeteılnln 
makalesiyle mesgul olmakta devam edlyor-
lar. 

Taııvlrl ElkAr t6>·le diyor: 
"Zaman o kadar çok naziktir ki her akla 

ırelenl düşünmeden söylememek llzımdır. 
Amerika gazeteleri ve ılyasllerl bunu na
zan ltlbare almalıdır. Yaşadığımız: zaman
larda, her hangl bir meaullyet taaıyan klm-
1elerln sözlerinde, bu gibi ıartlann lcabet
tlrdil:I ihtiyat eserl bulunmalıdır. 

Vaelngton Star'ın makalesine aellnce, bu
nun kasten endlte uyandırmak lateditl iÖ· 
rülUyor. Amerika gazetecileri ve ılyutlerl 
lisanlarına hAklm olmala ça1111alar iyi ya-
parlıı.r.,, 

Amerika' J alıi nepiyatın 
Türlıiye'delıi aki•leri 

Roma, 5 a.a. - svfanl bildiriyor: TQrk 
matbuatı, "Star.. Amerikan gazetesinin ve 
Amerika Birleşik devletleri deniz kurmayı 
aabık reisi amiral Sterllng'ln makalelerini 
infialle tefıılrde dP\'anı edıyorlar. 

Cilmhurlyet aaz:eteıl şöyle yazıyor: 

ULUS 

Moskova ya göre 

LENİNGRAT ÖNÜNDE 

çok çetin 
muharebeler 
cereyan etti 

lBaşı J inci saylada] 

Almanlar ıehrln istikametinde yeni hU. 
cumlar yapmak ümidiyle mevzilerini tak
viyeye teıebbUa etml3ler ise de devamlı 
ııovyet taarruz.lan yUzUnden yeni mevzi
lere yerleımete muvaffak olamamıılar -
dır. 

Reamt bir tebliğde bildirildiğine göre, 
sovyet tayyareleri •-5 eylUI gect1l Berlln 
üzerine bir akın yapmıılar ve alman hU
kümet merkezinde bulunan askeri ve sı
nat hedeflere yangın ve tahrip bombaları 
atmıılardır. Yangınlar cıkmıı, Jn!llAklar 
olmuııtur. 

HarekAta !ııtirAk eden sovyet tayyare
lerlnden biri üssüne dönmemlııtır. 
Almanlar büyük kuvetler tahıit 

ediyorlar 
Londra, 5 a .&. - Rua cephesindeki va. 

zlyet hakkında gazeteler, Almanların Le
nlngrad'a karoı bUyük kuvetler tahşit et
mekte olduklarını yazıyorlar. Mamafih 
alman hariciye nezaretinde blldldldlğlne 
göre, aovyet mukavemeti o kadar çetindir 
ki ııehir henüz çevrllmlıı değildir. Timo • 
ııcnko"nun mukabil hücumları yüzünden 
Almanlar gayretlerini cephenin merkez 
bölgesi üzerine tekıılfe mecbur kalmııılar. 
dır. Odesa ııehri Romenlı:re kargı olaı:ı mu
kavemette devam etmektedir. 

Times gazetesinin siyasi muharı-irl §ÖY
ie yazıyor : 

"Çetin bir mUcadeleye glrlgmek üzere 
Lenlngraıl"ın çok iyi teclılzatı vardır. · 

Leningrad halkının maneviyatı da mü
kemmeldir.,, 

Times'ln siyasi muharriri, bundan baş
ka Sovyetlerln tank ve tayyare olarak 
muazzam zayiat verdiklerini tebarüz et
tirerek .Moakova'da toplanacak olan tn
glliz - rus amerikan konferansının bir an 
evel çalııımalarına başlayıp sovyet Rus. 
ya'ya gönderilecek olan harp malzemesi 
mıktarını taylı:ı edeceği ümidini izhar et
mektedir. 

Bir alman tümeni hezimete 
uğradı 

Londra, ıı a.a. - Annaııat•ın aıKerı muıa. 
leaları: 

Almanların almaQ'ıı ııayret ettikleri ile ıe
hlrden Jktıı, Odlllia ve Lenlnıırat, buııun ıarıc 
cephesinin muharebe Hlınesı !cinde bulunu
)'Urlar. OcUncU tehre yani Klyc!'e ııellnce 
tıoı.ıradan bir haber alınamıyor, takat cenup 
ucu K!yet't• bulunan merkez tıölarealnden 
yeal ruı muvattaklyeUerlnl bildiren hııber
ler arellyor. l\ter'kez bölııeılnln ılmal kısmını 
teeıtll eden Bokova mıntaknsında Tımeı;enko, 
263 üncü alman piyade tümenini hezimete 
uQ'ratmııtır. Bu tümen .altı ı:ün !cinde ıubay 
ve uker olmak Uzer• 7.000 kiti lraybetmle -
lir. TUme!'Jn bakiye mevcudu aerı cekllmla
tlr. 

Tlmeoenko"nun ;raptıtı mukabil hücum
larla merkez bölııealnde alınanları 7enlden 
tetkllAtlandırmata mecbur bıraktıtı zanne
dlldyor. Lenınsrad'a ııellnce, almanlar bu ee
hlr 1atlkametınde taarruza ııecıceklerl mev
zllerl tekvlyeye arayret ediyorlar. Ruı Jcuvet· 
!eri mütemadiyen mukabil hüçumlarda bu -
lunuyorlar. Burada ı;ok ılddetll mutıarebler 

cere.Y&n et.mekteaır. 

Odeııa 1)1 bir mu'kavemet arötıtermekt.e de-

Berlin'e göre 

SARK CEPHESİNDE 

harekôt 
devam 
ediyor 

(Bafı 1 inci ny/ada] 
IOY)'etler tarafından dökülen mayn ve lnn
llk maddelerinden temlzlem(Jlerdlr. 

Alman kıtalan ıovyetlerln anudane su
rette müdafaa ettikleri bir mukavemet hat
tını kırmda muvaffak olmuşlardır. Düı

man bu müdafaa hattını tank ve atır top
larla takviye etmlıtJ. 

Sark cepheılnln müteaddit noktalannda 
d!lıman 4 eylülde tankların himayesi altın
da alman mevzilerine hücum etmiştir. Bir 
alman tümeninin harekAt sahası olan bir 
bölgede, 24 aovyet tankı, cereyan eden mu
harebelerde tahrip olunmuıtur. 

Diler bir bölırede, d!lıman 12 tank kay
betmlıtlr. 
~phenln merkez bölgesinde alman zırhlı 

birlikleri tam muvaffaklyetle neticelenen 
mukabelelerde kütük bir ıovyet lı!lcum te
ıekkülUnü imha etmişlerdir. Dü$mandan 12 
top, 15 kamyon ve cok miktarda slllı.h ile 
harp malzemesi lktlnam edilmiştir. Müte
addit bolşevlk tanklan da tahrip olunmuı-
tur. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Berlln, 5 a.a. - D.N.B. nln blldird!Alne 
göre, alman hava kuvetlerl, 5 eylUI günü 
Poltava - Harkov ve Kiye! - Brovarl demir
yollarını blrtok noktalarda tahrip etmıı

tlr. 
Konotp - Orel demiryolu üzerind" blrtok 

kıta nakliye kollarına isabetler kaydedil-
mlştlr. 

Osel adaları atı~ında alman tayyareleri 
beşer bin tonluk iki so\•yet şilebinde yan-
gın tıkarmıııtır. 

Ladoia iÖIUnün cenubunda blrcok kUc!lk 
nakliye vapuru, yakılmış veya baurılmıstır. 

Dahkcılar yarımadasında barakalar. kı· 

taat teremmUlerl ve topcu mevzilerinde bü
yük tahribat yapılmıştır. 

Macar kıta/arının harekatı 
Budapeşte, 5 a.a. - Macar ajansının ı;ark 

cephesinden verdıği bir habere göre, macar 
kuvetlerlnln milttefik kuvetlerle müştere

ken ~·aptıkları harekAt sistemli bir tarzda 
devam etmektedir. 

Sovyet kıtaları tarafından toptu kuvetle· 
rlnln müzaheretlyle yapılan mukabil hü· 
cumlar neticelenmemiş \'e sovyet kıtalan 

kanlı zayiat vermlllerdlr. 
Ma~ar hava kuvetlerl dU&man topçu 

mevzilerini muvaffaklyetle bombalamıslar

~ır. 

Havalarda 
cereyan eden 
muharebeler 

İran' da 
vaziyet 
sa kiri 
[Baıı 1 inci saylıdal 

7 vapur, halen servise girecek vazi -
yete getirilmittir. Hasara uğratılarak 
karaya oturtulan ıekizinci vapur ıiıe, 
kurtarılmak üzeredir. Ve muhtemel 
olarak yakında o da diğerleri gibi 
ıerviae girecektir. 

Müzakerelerin mahiyeti 
Berne, S a.a. - Ofi: "Nouvelle ga

zette de Zurıich'in Tahran muhabiri
nin bildirdiğine göre ingiliz ıovyet 
kumandanlıklariyle İran makamları 
arasında cereyan eden müzakerelerin 
batlıcaları aovyet kıtalarının hangi 
hatta kadar İran topraklarını itgal 
edeceği etrafında yapılmaktadır. Bu 
kıtalar timdi Tahran'dan 144 kilo
metre mesafede bulunuyorlar. İran'
lılar, .aovyet kıtalarının Bağdat yolu 
lizerinde mühim bir iltiaak nolCtası 
olan Kazvin'e çekilmelerini iatemek
tedirler. Tahran'daki ingili.ı mahfil
leri, ingiliz - sovyet - iran anlaşma -
ıının bir kaç gline kadar Londra'da 
bildirileceği ve İran'ın sonradan bir 
beyanname neşredeceği kanaatinde -
dirler. Yeni İran ba1vekili oldukça 
mühim bir !hastalık geçirdiğinden 
müzakerelerin neticelenmesi ıon gün
lerde gecikmiştir. lran'daki alman'lar 
hakkında İngiliz elçiliği bir liste ha
zırlamış ve endüstri mütehassıslariy
le mühim müesaeıelerde bilhassa 
İran demiryollarında çalıştırılması -
na lüzum görülen müteha1Sııları tea
bi t etmiştir. İngilizler ve ruslar, al -
man elçiliği memurlarının lran'ı ter
ketmelerini istedikleri takdirde bun
ların serbestçe hareketlerini temin 
için alman elçiliği, amerikan elçisi 
nezdinde teıebbüste bulunmuıtur. 

Sovyet kuvetlerinin işgal ettikleri 
topraklarda mahalli idare amirlerine 
birer sovyet komiseri ilhak edilmiı
tir. Son günlerde hiç bir hadise çık -
mamıştır. 

Çin kuvvetleri 
Foochow'u 
İşgal ettiler 

Şimdi de Sanımen Ye 
Mamoi üzerine ilerliyorlar 

Çunking; 5. a.a. - Çlı:ı kuvetleri, Fuklen 
eyaletinin merkezi olan Foochov•u tama -
mtyle i§gal etmlılerdlr. 

Formote aduının kart11ına lnbet eden 
Foochov, elde edilen malQmata nazaran. 

vam edlyar. Mahalli kumandan ııeneral Vo- (Baıı ı incı sıylıda] aenelerdenberl Japonlar tarafından ukert 
roblyef atuıtoa aonuna kadar imha edllmlı M t ve tlcart bir merkea olarak kullanılmak -
olan 11-4 tümenin yerine yeniden :ı veya da _ KilnU ISlleden sonra, anı denizi ve ransız 
ha ziyade rumen tümeninin cepheye aönde- sahili üzerinde cereyan eden hava muhare- tadır. 
rlldltlnl haber veriyor. , belerlnde dUıman atır zayiata utramııtır. Buraya selen reemt haberlere 11Sre, Çin 

Naretal Budlyenl Dnleper'ln ııarp ııahlllne Elde bulunan malOmata göre, alman avcı kıtaları dUn sabah ıehre girmiılerdir. Bu 
hUcumıar yapmakta devam edly0r. tayyareleri 21 lnırlllz: av tayyaresi ve bir kıtalar ılmdi mühim bir denia u..u olan 

Ruı kara ve denlz tayyareleri Lenlnırat bomba tayyareıl d!lıUrm!lılerdlr. Diler iki 
Şangmeı:ı ve Mamol Uzerine yUrUyorlar. Bu 
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f Bir amerikan 
destroyerine 
hücum edildi 

(Başı l ınct saylıdı) 

rllen muhrlplerden tefrik eden yeg~ne a
llmet Amerikan bandırasıdır. Hiçbir dev
let harp l'emllerlnln hUvlyetınl turih et
mek için bUyUk numaralar kullanmamak· 
tadır. 

Bahriye nezareti, Oreer muhribine taar
ruz edeı:ı denizaltının hüviyeti belli olup 
olmadıfını blldirmemektedlr. 

Miiteaanz imha olunacak 
Nevyork, S a a. - "'Greer .. amer kan tor

pido.una yapılan taarruz. M. Ruzvelt e d <in 
derhal blldlrllmlıtır. 

M. Rıızvelt. hücuma utnyan amerikan 
torpido muhribi hakkında demlttlr ki: 

··- Greer'e btrkac defa hücum edllmlıtlr. 
Mü'tearrızın aranması ve bulundutu takdir
de imha edllnıeaı Jcl,n !Azım selen tcn.!bat a
lııımııtır ... 

Nevy0rk Tlmeı·ın Vaıı.ııııton muhabiri &ÖY· 
le yazıyor: 

'"\'aılnart.on'da, taarruz eden denizaltının 
alman oldutu zannedilmektedir. 

Dütman denlzaıtıaının Greer amerikan 
torpldolunu Iz:landa'ya alderken batırınah 
tesebbUı et.meal, bizi ac:ık denizlerde ıı n 
amerikan aernı ve emtıuının mOdataası icın 
harp ııemller1mlzln toplannı kullanmak 
mecburjyetınde bırakmaktadır. 

Asıl mllhlm olan ılmdl bü'lün kuveuerı. 
mızı Br~11ıı.nya ılllhlarını takviye Jcln mı. 
>-"Oka& ileride HlUer'Jn lıtedltl teralt altınc:ta 
mı kullanmamız lblt'n aeldltlnln tayını me
ıeıesldlr. Greer'e npııan hücum, kararınua 
vermekte bize ;yardım etmelldtr.,. 

HôJi•e Amerika'yı harbe 
•Ürüldiyebilir mi? 

Nevyork, s a.a. - Amerlkıın torpido muıı. 
rlplerlnden Greer•ın maruz kaldıtı denizaltı 
hücumunu bahtı mevzuu eden l)'&n meclıa& 
hartctye encikııenl Azalarından M. Georıre, 

hldlıenln ilk nuarda, Amerlka'yı harbe ıll
rüklb'ecek mahlyetıte arörülmedltlnl ıö~le
mllttr. 

Ayandan M. Vannuııı da demlıtlr ki: 
"- Bu hAdll• baılı baıına Amerlka'yı 

lıarbe ıOrilkllyebllecetını zannetm yorum. 
Fakat hllcumlara maruz kalmakta devanı e
derıek mııtlalı:a blr &eli olacalcıtır.,, 

VQfİngton'tla entlİfe 
V'ılllncton. 5 a.a. - "Greer,, destroyerine 

blr . denizaltı tararın4-n )'apılan taarrua 
hakkında miltalealarda bUlunan Auodate<ı 

Pr•ı ajansının Vaılnarton muh'ablrl diyor 
ki: 

Blrletl'lc Amerlka'yı harbe yaklattıre.caıt 

mahiyette olan ve uzun zamandanberl bek
lenen bu haber, ıüraue dllayanın dört köte
ıtne yayılmııtır. 

Berlln bu llt~ haberi oldutunu inkar et,;. 
mlıtır. 

va1ın11ton zlmam<larlan halkı aakln kal
maıa davet eotmlılcnıe de, endi.teli oldukları 
ltlkArdır. 

Londra mütalea yürütmüyor 
Londra, 15 a.a. - Londra .._mı mahfilleri. 

Amerika torpido muhrlplertnden Greer• 11 
utradıtı JılkU'mu mOnhaııran Almanya ile 
Amerlka'yı a!Akaltar eden bir mesele olaraıt 
tel.Akkl etmekte ve bu mevzu etrafında rnu
talea Yilriltmekten imtina eyleme~ırıer. 

Bulgaristandaki 
Alman askeri 

tahşidatı hakkında 
dolaşan şayiaların 
mahiyeti nedir? 

ve Odeaa'la )'apılan tazytklerl hatmetmek bombardıman tayyaretl hava dafl toplan 
ıcın ılddetll mukabelelerde bulunuy0rlar. tarafından indlrllmlı oldutundan düıman §ehlrlerin ikisinde de japoı:ı kuvetleriııln Berne; 15. a.a. - (Bund) gazetealnln Bcr 
Bu bölııede alman hava kuvetıerının lıül- tayyare zayiatının )'ekQnu &imdiye kadar lfgal ettikleri mevziler ıahll bölgesinde- ıtn muhabiri, dün aqam gazetealne tel • 
mb .. tı ellerinde bulundurduklarına dair hlc malOm olduıtuna ıröre 25 1 bulmuatur. dir. grafla ıu malQmatı vermiıtir : 
bir allme't mevcut detlldlr. 

Alman hava kuvetlnln zayiatı yoktur. Cepheden gelın telgraflara göre, Çinli- "Bulgariııtan'dakl Alman asker tahşl • 
Mo•lıova, kıtı rahat geçirmek ltalyan tayyare ve gemilerinin ler 25 atuıtoıta taarruza geçmiıler ve Kin datı hakkında ecnebi menbalardan gelen 

için tedbirler alıyor yaptıkları ırmatının iki sahilinden ilerlemiılerdlr. haberler, Alman hariciye nezaretine göre, 
Koıkova; 15• a.a. - Moıkova makamları Roma, 5 a.a. - Ölrenlldiltlne al>re, ita!- Erteei gUnU ceı:ıup sahilinde llerliyen kıta- Alman - TUrk müı:ıasebetlerlnl zehirlemek 

halkın kııı kabil oldutu derecede rahat yan hava kuvetlerl ve donanması Akdeniz- lar Fuıtng'I ılmal sahilinden llerllyen kı- makaadiyle yapılan tqebbUılerdeı:ı iba • 
&'eçirebtımesi için bUtün tedbirleri almak- de 122 ticaret gemisi, 23 aarnıc aeml.sl, 49 talar da Tungku'yu zaptetmiJlerdlr. Çin rettir. 
tadır. Muazzam mı'kdarda yiyecek birik - kruva-•r 42 destroyer 34 denizaltı ve At k · u t "" • • - uvetlerl ırmatı takıben d n 1abah ııaa Hariciye nezareti, Adeti veçhlle, mese-
tlrllmektedlr. Bunların aruında 400.000 lantlk'te de 52 ıllep, 8 sarnıc gemisi, 4 kru-
ton patates ve 210.000 ton dlter sebzeler vazör, 2 destroyer ve 3 denizaltı batırm11• 
vardır. tır. 

• eyh Kanada fransızlarınm lngilte
re ale.yhine açılan isyana İştirak et- • 
melerı beklenmitti. Hatta Filadelfi
Ya'da toplanan kongre, Kanada'da
ki franaızları krala kartı harekete 
davet etmiıti. Fakat gariptir ki 
Anglo-Sakııonlar, üçüncü Corc'a 
kartı ayaklandıkları halde fransız
lar Anglo-Sakson kralına karıı sa
dık kaldılar. Bunun sebebi katolik 
ınezhelıine mensup olup d~ Kana
da 'nın lngiltere'ye ilhakını temin e
dan 1763 Pariı muahedeıindenberi 
ayınlerinin icrasında hür ve aerbest 
olan franaızlarm, aiyasi mukadde
ratlannı protestan olan asi müstem
lekelere bağlamak istememeler.lydi. 
~-u~un_ neticesinde İngiltere, on ae-

"Bo:azlara kartı bir ln&tlllz hücumunun 
lmk{ını kabul edilse bile, Eae denizi mlh
,·er devletlerinin kaU kontrol!l altında bu
lundut:undıyı lnırlllz donanmasının buradan 
nasıl aececdinl bilmek lAzımdır.,, 

lkdam gaıcteıl de ıunu yazıyor: 

Evell!i akıam, :Moakova belediye relııi 

K. Proniı:ı, Koıkova yeraltı ılmenduttr is
tasyonlarının hava hUcumlarıı:ıa kartı sı

llı:ı.ak haline getirllmeaiııln tamamalaııdı

Kahire'deki zayiat 
Kahir;•, 5 a.L - Bir teblllde blldlrlldltl

ne alSre, d!ln ıecekl hava akını eına11nda 
Kahire varoılannda bir yere isabet eden 
bir bomba y!lzünden bir ki&I ölm!lı. 21 klsl 
yaralanmıı ve ehemlyetılz hHar olmuıtur. 

6.3p da Foochav'a doğru yürüyerek terııa· lenin askert veçhesi hakkında beyanatla 
neli lıgal etmiııler ve iki aaat ıoı:ıra da bulunmamııtır. Almanya nıı:ı Türklere kar
ıehre glrmltlerdir. Şehrin ııukutundan evel ıı tecavUz niyetleri besledığine bizzat 
Fuılng ve Tuq'ku'da tlddetli muharebeler TUrklye'nln lı:ıanmadıtı kanaati Berlln'de 
olmuı ve Japonlar müteaddit mukabll hU- mevcuttur. Alman teminatının TUrkiye·nıu 
cumla.r yapmıılardır. B'J mukabil hücum- ıtimataızlığını tevlit edecek mahiyette ol
lar eınuıı:ıda Japonlar kısa bir müddet madıtı da aılklrdır. 

ızı!'cı aarın ııonurida yeni dünya
d~t· Anglo-Sakııon müstemlekeleri
j'k jY~e!tiği halde fransız müıtem
e e erını muhafaza etmiıtir. 
• O zaınandanberi, Kanadalıların 

bır taraftan lngiltere'ye, diğer ta-
raftan. dn. A":'4:rika'ya kartı vazi
vetlerı, eıas ıtıbariyle aynı olarak 
kalmıştır. lnı:!İltere de on üç müı
ternlekenin elinden çıkmaamdan al
dığı acı dersten istifade ederek Ka
nada'yı anavatana bağlı tutacak bir 
zihniyetle idare etmiştir. 

Birleşik Amerika'nın Kanada'ya 
kar§ı aldığı vaziyet. de ~eni dünya 
devletleri arasındakı munaııebetle
rin mahiyetini tebar~z ettirm~si b~
kımmdan dikkate layıktır. Bırleıık 
Amerika dünyanın en büyük. ve en 
kuvetli devletidir. Kanada ıse, on 
lhilyon kilometre murabbaı meseha
•!Yle ve on milyonu geçmiyen nüfu
•ıyle Amerika'nın kom§usudur. Ka
ll~da ile Birleşik Amerik~ arasında
lcı hudut, hiç fÜpheıiz duny":!''n .en 
uzun hududu olduğu halde uzerın
de lele bir istihkam yoktur. Esasen 
hu 1 A "k • ted~~. Üzum da yoktur. !'1~r1 ! a dıa-
ı,· 1s• zaman, Kanada'yı ıııtı a e e
l~ecek bir vaziyette iken, hu mem-

et Üzerinde en uf ak bir aiyasi e
llael beslememektedir. Bilakis Kana-

"Amerika matbuatı, makaleleri lle, ln
glltere')i Türklye'ye taarruz etmele te1Vlk 
etmek yani ılmdlye kadar bitaraf kalmıı 

olan T!lrklye devletini muharipler arasına 
ithal eylemek lttlyorlar.,, 

Mesut bir 
. 

nışan 

Muharrlrlerlmlzdeı:ı B. Naki Teze11e 
Bayan Saide Telhan'ın niııuı törenleri düı:ı 
saat 20.30 da İsmet İnöı:ıU kız enıtltüıUn
de yapılmııtır. Genç nlıanlılara meaut 
bir hayat dileriz. 

tını "6yl .. miı ve demlıtir k1 : 

"- ietasyonlarda binlerce çocuk yataıı, 
büyükler için Uatüıte iki ııra yataklar ku
rulmuıtur. Akar au getırilmlı. tuvalet yer
leri yapılmıı ve hattA radyo alıcı mer
kezleri tesis oluı:ımuııtur. Binalar komitesi 
çocuklar için hususi yataklı sığınaklar vü

cude getirecek ve fazla ahııap bina bulu
nan mahallelerde de onbln yer altı aııınatı 
hazırlatacaktır. Buralara da yataklar ya. 
pılacak ve aobalar kuruluaktır. Bundan 
bafka 300 bina, bombaların teaırlne mu
kavemet edecek aurette aqlamlaıtınlmıt
tır. BUtUn bu itler ı 7 llkteırinde bltmiıı 

da'nın iıtiklilini her hangi taraftan olacaktır. ,. 

için bu ıehri istirdat etmeıte muvaffak ol- K. von Papen'in Almanya'ya yaptığı ae
muılarııa da ıoı:ıra da nihai surette tarde- yahat münasebetiyle Alman hariciye neza.. 
dilmlıılerdir. 

İtılyıya dııanlın gazete 
idhali yasak edildi 

retı bu ıeıahatın mahiyetini yeniden teba
Japon kuvetlerl, sokak muharebeleri ver rUz ettlrmlıtır. Böbreklerinden hafif su-

mek ıuretiyle ıehrl adım adım müdafaa rette muıtarlp olan von Papen, tedavi al
etmiıler ve neticede Halkov'a dotrp çe- tına alınacaktır. Bu, von Papen'in Orta ve 
kllmlglerdlr. Burada D&kliye ve harp ge-

Roma,· 5. a.&. _ D. N. B. : Bahriye ne. Yakınııark'taki vaziyet hakkında 11lfahen 
mllerlı:ıe biı:ımeleri muhtemeldir. Fukien 

aaretı tarafından neııred\len bir karanı&- eyaletinde kalaı:ı Japonlar, ılmdi .Mamoi 
me ile bugünden itibaren İtalya'ya gazete ve Şangmen'l ellerinde bulunduruyorlar. 
ithali menedilmiştir. Ayni kararname ile Uzun zamandanberl Fuklen eyaletinde 
Arnavuttuk'a da gazete Jthall memnu - yerleımiı olan Japonların buradaki mev
dur. Şu kadar ki, maliye nezareti, maarif 

zllerlnl müdafaa için daha büyük bir gay
nesareti ne mutabık kalarak kararname-

ret aarfetmemiı olmalan, burada alAka 
nlı:ı umumt hükümlerine tAbi ve bazı ga-

uyandırmıı ve birçok tahminlere yol aç. 
zetelerin ithaline mUıaade edebilecektir. 

mı ıtır. 

malQmat vermesine ve günün meselelcrıni 
müzakere etmesine bittabi mani değildir. 

Maamafih, Alman - Rus harbi bUyUk 
muharip devletler araaıı:ıdakı kuvet nıs • 
bellerinde yeı:ıi bir vaziyet doğurmadığı 

müddetc;e, bu gibi mUz.akerelcrden bfiyUk 
dctııtklikler çıkacağıı:ıa intizar edilemez. 

a:elecek olan tecavüze kartı korumı- M. Pronln, Moskova'da muazzam odun 
ya hazırdır. Kanada'nın bir taraf- ve kHmUr ıtoku bulunmakla beraber, mah-
tan Amerika ile olan bu yakm mü- tikleri araziyi kaybetmemek için, Alman-
naaebetlerinin, diğer taraftan lngil- rukatta tasarruf yapılmasını tavıııye et -

Japonların bu eyaleti tahliye etmeleri 
Nanklı:ı kukla hUkUmetlnln nU!ua ve ltlba-

1ngıltere ne olan ittifakının çerçevesi 
dah111ndc TUrklye'nln oynıyac:ığı rol hak
kında geçenlerde bir Amerikan amirali ta

ra!ındaı:ı yapılan beyanata Berlln'dc che
mlyet verilmemektedir. ,, 

tere ile olan aıkı bağlarmın ıırrr ne- mlıtir. 
dir? Bu auale Kanada Baıvekilinin Leningrad'la muvaala 
şerefine verilen ziyafette lnıiltere ke•ildi mi ? 
Batvekili Mister Çörçil, en iyi ceva- Moakova; ll. a.&. _ DUn Bovyet iıtihba· 
bı vermittir. Baıvekil demiıtir ki: rat bUroau relı muavini M. Lozovıkl, ga-

- Kanada İngiliz dili konutan zetecller toplaııtııında demiıtir ki : 

ıar muharebeye yeni kuvetler aokmak 
mecburlyetnldedlr. rına bUyUk bir darbe indirmiı ve buna mu-

"Almanlar Leı:ılngrad'la muvualenln ke- kabil Şan-Kay-Şek hUkUmetınlnklı:ıl art -

sildiğini veya ıehrln muhuara edlldltınl tırmııtır. 
iddia ediyorlar. Hldiaelerl henllz olmadan 
bildirmek, Almaı:ı propaganduının eski 
Adetidir. 

Japonlar ne diyorlar 1 

alemin bir burcudur. Kanada bir ta· .. _ Almanlar bir ay evet Lenlngrad'ın 
raftan Birleıik Devletlerle idame dıt mahallelerine &'İrdlklerlni iddia etmlt· .. Lenlı:ıgrad'la muvuala keallmedll'i glbl 
ettiği dostane ve mütfik aamimiyet- • bu ıehrl Sovyetler Blrliti'nln diter kııım· 

Tokyo, ıı a.e.. - Ro~r bildiriyor: Harı. 
clye nezaretinin ırazeteal ola.n "'Japan Ttrnes 
Cln'e alt olan Foeov acık limanından lapa~: 
ların cekllnıealnl ilah etmete utraııYOr ve 
diyor ki: 1 d • • t ft d B 't ·ı lerdı. Neticede bu haberin bir GISbbel• .nıa-e, ıger ara an a rı anya mı - it ti . !arına bqlıyaıı demiryolları da ltlemek • 

Jetleri camiaama ve anavatana kar- r e ı:ıden •baret oldutu anlqılmııtır. tedir. ,, Limanı laııaı altında tutmata aıkert bir 
fi beıledifi aararlmaz ıadakatle 1>e- "Harplerin çok ıiddeUt olduf\1 Leııln
teriyetin bu iki büyük aile koluau 

1 

srad clvannda ve Leninsrad - Novıorod 
birleıtiren bağdır. arumd& Almanlar muauam aayl.ata ut-

A. Ş. ESMER ramakta :ve Uerll:vememektedlr. 1yaı ~t-

• • • lQzum kalmaınıatır . .Japonlann bu cekllmeat 
Bır' souyet tekzıbı AtlAntlk deklAraaYOnuna UY&Undur ve toııra~ 

Moekon, S a.a. - Reemen blldlrlldltlne l bUtilnlUtüne ve hukuku hUkQmranlYe hür. 
rıtr• Baltık denlllnde hlo bir IOV)'et harp met huıuıuncsa mlllbet blr mıaaı leekll , • 
ıemJal batırı:rnamlflır, mekt'4lr. t 

Türkiye - Bulgaristan arasında 
demiryolu seferlerine baılamyor 

Sofya, 5 a.a. - Burada alınan malClmata 
göre Bulgarlıtan'la T!lrklye arasındaki de
mlryolu 1 Blrinclteırlnden itibaren m!ln-. 
kaleye açılacaktır. Meriç üzerinden grten 
Edirne - Silivri Hisar hattı ,.e büUln köı>
rUler almanlann Yunanlstan'a taamızlan 
eanumda tahrip edllmJetL 
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Akdeniz'in kıyı6ına yerle§tirilmi§ bir inci gibi, Fethiye'nin d'!ğdan alınmış bir resmi 

Sıcak iklimle soğuk iklimin 
üstüste oldukları sehir 

..:;, 

FETHİYE 
Y ol dağları, siz arkadaşınızı dirsekliye dirsek

liyc Kargasekmez'den tepe aşağı inersiniz. 
Çam yaprakları, günlük dalları pençerelerden kam
yona sokulup boynunuzu kulağınızı kamçılamasa 

kendinizi Mısır'da zannedersiniz. Göklere boy ver
miş kül renkli sütunlar Çizre ehramları değil Fet
hiye dağ1arıdır: Babadağı, Çaldağı, Akdağ ve 
Göktepe ... 

Fethiye tarihte tepeleri ve beldeleriyle meş

hurdu. Eski ismi Telmissus'tur. Sonradan Makri, 
derken Meğri oldu, nihayet şehit Fethi Beyin kah
raman hatırasına izafeten Fethiye dendi. Fakat 

Şehirde muz ve hurma bahçelerinde 

yaylalarda dört ter dökerken, 

yudum suyu üslüste içemezsiniz 

Akdağ'ın tepesinde sinek olmadığı 

için atlar kuyruk sallamaz 
köylüler İskele derler. Ömürle - derirlermiş; sefaret heyeti değil taşlar, bu köyde yedi kapılı yeraltı 

mahzenleri vardJr. Bu geniş mah
zenlerin nasıl zaptedildigini size 
anlatırlar, Homer şarkılarında, 

Troie'nın fethini okur gibi olur -
sunuz. Köy ananesi kimden ve ki
min tarafından zaptedildiğini .,;öy
lemez, biran için Chanson de Ro
land'ı okurken duyduğunuzu du
yarsınız: Frenklerin ''geste" de
dikleri destanlardaki o bambaşka 
şiiri ve günahsız ürperme haletini. 

rinde bu kasabayı bir kere görmüş ama, bir nevi "kehanet heyeti" 1 
olanlar ağız birliği yapıyor ve Keyhusrev - Kresus hikayesini 
iddia ediyorlar: Fethiye dünya - bilirsiniz. Koca 1skender Zülkar-
nın en güzel iskelesidir. Zaten neyn bile Halikarnas (Bodrum) 
orası eski zamanlardanberi diller - kalesinin muhasarasından sonra 
de destandır: Romalılar Fethiye dayanamadı, oraya uğradı da kör 
limanı ile körfezine "Şarap kade- düğümü çözmiye ondan sonra 
hi" derlerdi. gitti. 

Strabon'u okumadım ama, Char
les Texier, L' Asie Mineure isimli 
kitabında Lisya denen o havaliyi 
bir öğer, bir öğer ! ... 
Şu altına, petrole hücum dev -

rinden binlerce yıl önce yaşıyan 
tarihin artist kavimleri büt'ün za
rafeti ile bir kadın dudağı, bütün 
kudretiyle bir erkek adalesi olabi
len mermer nerede varsa oraya 
hücum ederlerdi: Lisya'nın kalker 
kayalarında beş parmağının eti 
kalmış ne milletler vardır l 

Telmissus kahinleri cihana par
mak ısırtırlardı. Harbe tutuşacak 
kırallar bile buraya heyetler gön-

K ayaları oyum oyum oyulmuş
tur. Methaldeki sütunlara, 

dal dal oymalara bakıp da "saray
mış" derseniz düzeltirler: "me
zar" derler. Balıkçılar hazan kıyı
larda denizden kul bacak çıkarır -
lar: "Hangi düşüncesiz atmış bu 
kıymetli heykelleri!" diye kızma
yın, tiyatroları ve saraylariyle bir
likte mavi dalgaların altında bin
lerce senedenberi bir şehir yatı -
yor: siz de kolunuzu uzatın, belki 
elinize bir baş parmak geçer ! 

Fethiye, eski zamanın sanatkar 
ve cengaver kavimlerinin izlerini 
değil canlı canlı eserlerini hala 
saklayıp duruyor. Şehrin içinde, 
belediyenin yanı başında, İsken
der'inkine benzer, yekpare taştan 
yapılmış, dört yanında cenk ve 
cengaverler kabarmış mezarlar var. 

Lisya "asarı menkule" si cüm -
huriyet yetişmeden Avrupa'yı çok
tan boylamış. Londra müzesinde
kileri bir fransız seyyahı anlatır, 
fakat Luvr'da ne kadar var, bunu 

Şehrin şurasında burasında ti
yatro harabeleri; şu köyde dikili 

[Bi 1 i~f;;;;; ki 
~=================================~ 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Evlin Frank'ın beğenerek ısmarladığı salçalı kal
lcan balığını yiyordu. Tam bu sırada, birinin kendine 
baktığını gördü. Karşı sıralardan birinde, karanlık

tan bir çift göz, kendine bakıyordu. 
Frank sordu: 
Ne var canım, bir şey mi var? 
- Bilmem. Bir adam bana bakıyor. 
- Bakara yavrucuğum! İnsan terbiyeli bir Parisli 

ohırda senin gibi güzel bir kadına bakmaz olur mu? 
Evlin başını sallıyarak ve içinde bir ezinti hissede

rek: 
- Hayır, dedi, öyle değil. Bakan adamın yüzünü 

hatırlıyorum. Yalnız bilmiyorum, nerede gördüm. 
Frank. bardağına şarap koydu ve tasa-sız bir tavırla: 
- Keyfine bak sen ... Buraya kimsecikler gelmez. 

Sen Burgony şarabını sever misin? Ekseriyetle, ka
dınlar, sevmez. 

Evlin, uysal, şarabını içti ve gene karşıdaki adama 
baktı. 

- Bildim, doktor Ekhart ! dedi. Ve dudaklarının, 

dudaklarının üstündeki boyanın, hatta gırtlağının bi
le, üşüduğünü hissetti. Bütün derileri gerilmişti. 

Dr. Ekhart, kocasının muavinlerinden biri idi. Yeni 
evlenmişti. Hatta, evde, münakaşası bile olmuştu; bir 
hediye mi yoksa sadece bir tebrik telgrafı mı gönder
mek lazımdır diye ... 

Anlaşılan yanındaki kumral kadın, karısı idi ve 
her halde, bal ayı seyahatinde idiler. 

Fakat Evlin, Dr. Ekhart'ın belki de kendini tanı -
mıyacağını umdu. Sinirli sinirli ve yüksek sesle fran
aızea konuşmıya başladı. Sörlerde öğrendiği gibi te
mis ve düzgün bir fransızca konuımak için, ideta 

kendini zorluyordu. Fakat, hiç bir işe yaramadı. Ek
hart, ayağa kalkmış ve suratındaki yara izleri ( 1) ve 
ortadan ayrılmış saçları ile, topuklarını biribirine 
vurarak karşısına dikilivermişti. Her halinden, alman 
üniversite talebesinin hususiyetleri sırıtıyordu. 

- Hayret! Demek ki Paris'tesiniz, hanımefendi 1 
Kocanız da burada mı? Değil değil mi? Berlin'de kal
dı, evet. Bizim de seyahatimiz artık bitmek üzere ... 
Ne yazık, güzel günler çabuk geçiyor, değil mi? 

Biz Cezair'e de gittik. Görseniz karım cezairli ol
du çıktı. 

Herif bir türlü susmuyordu. Ne yapsın? Demek ki, 
ona rastlamak da mukaddermiş ... 

Evlin, dudaklarının arasından mırıldanır gibi: 
- Dr. Ekhart, size Mister Devis'i takdim edeyim, 

decli. 

Frank amerikanvari hafifçe eğildi, Ekhart da as -
ker gibi bir reverans yaptı. İzahat bekliyor gibi idi. 
Evlin, ufak bir yalan kıvırdı ve yalvarır gibi bir 
sesle: 

- Bir arkadaşımla Paris'e gelmiştim .. Bilmem Mar
yan'ı tanır mısınız? 

Ekhart, heyecanını hala zaptedemiyordu: 
- Hayret hayret!.. Ne güzel tesadüf! Üç haftadır 

yoldayız. İlk defa olarak bir tanıdığa rastgeliyoruz. 
Sizi görünce, hemen karıma sordum. "Kuzum, karşı~ 
daki Bayan Droste değil mi" dedim. 

Peki, daha kaç gün buradasınız? Ya ... demek birkaç 
gün. Ne muazzam şehir değil mi? Paris, işte ... O hal
de inşallah Berlin 'de görüşürüz. Aman, ne güzel te
sadüf, ne güzel tesadüf 1 

Bayan Ekhart, fırsattan istifade, tuvalete gitmişti. 
Şimdi oradan dönüyordu. Kocası çağırdı ve gene bir 
yığın lafı bir araya getirerek karısını takdim etti. Ni
hayet, cehennem oldu. Gene topuklarını biribirine 
vurdu, eller sıkıldı, reveranslar yapıldı, Berlin'de ge
ne görüşürüz, dendi. 

(1) Alman Unlvenlte talebesi. kendi aralannda kılıcla d!S
v11.ltiiklerlnden hemen heıı-tnın yüzlerinde böyle yara izler! vardır, 

bilen yok! 
Belediye Reisi Baha ile azacık 

dertleştik. "Azizim, uzak, dedi, 
vilayet merkezimiz 160 kilometre
de duruyor. Antalya 200 mü ne l 
Denizli dört günlük yol. Ya vilfi
yet olmalı, yahut demiryolunun 
bir ucunu getirmeli bu limana .. " 

İstanbul'un Haliç'i Fethiye li
manının yanında Atlas Okyanosu 
kadar hırçındır. Uzaktan bakın: 
Birer köşk kadar beyaz ve temiz 
evleri, dağları ve taşlariyle koca 
kasabayı limanın içinde tepetak -
lak olmuş bulursunuz: O kadar 
durgun! 

Dışarda Akdeniz inim inim in -
lerken bile bir martı kanadı do -
kunmuş gibi gülümsiyen bu "süt 
limana" bir deniz sığıntısı demiye 
diliniz varmaz. Senenin dört mev
siminde de tahmil ve tahliyeye 
müsaittir. 

E vet; Kaş, Elmalı, Köyceğiz 

ve hatta Tefenni kazalarını 
bile iktısaden kendisine bağlıyan 
bu geniş ve zengin hinterlandlı 

kaza vilayet olursa, yahut demir -
yolunun bir ucuna takılırsa idari, 
mali, iktısadi ve kültürel bakımdan 
temin edilecek faydaları kazanın 
genç ve hak~katen halkçı kaymaka
mı Ziya Oğuz'la bir köy odasında 
az mı münakaşa etmiştik 1 Belediye 
Reisinin hakkı vardı. 
Viyanalı bir iktısat profesörü

nün oğlu birkaç sene eve) şoyle 
övünüyordu: "Viyana koca bir 
baş, Avusturya onun güdük kal -
mış bir gövdesidir. Merkezler böy
le olmalıdır." 

Gövdesinden önce bası koparılan 
Avusturya-Viyana şöyle bir yana: 
O dan 3000 metreye kadar değişen 
ovaları, yaylaları, ve bütün çeşitli 
topraki.istü ve toprakaltı servetle -
riyle Fethiye kazası cidden bir ha· 
7.İnedir, ve bu hazine Eğe denizi 
ile Akdeniz'in birleştikleri nokta
da küçücük Fethiye kasabasına do
lar ve onu taşırır. 

F ethiye'de sıcak iklim ve so -
ğuk iklim yanyana. daha 

doğrusu i.ist i.istedir. Kasaba ha -
marn: soluk aldığınız belli olur 
verdiğiniz belli olmaz, Akdağ'ın 

eteklerinde, koyun ve davar sürü
leri su içmez kar yalar. Saıhil hah· 
çelerinde muz ve hurma gölgesin -
de ter dökersiniz, yaylalarında 

dört yudum suyu bir solukta içe -
bilirseniz alnınızı karışlarlar. Aşa
ğıda, ormanlık ve çalılıklar arasın
da irili ufaklı bin bir vahşi mah -
luk vızıl vızıl dolaşırken Akdegın 
"At kuyruk sallamaz'' tepesinde 
haldkaten atlar kuyruklarını sal -
lamaz: çünkü sinek yoktur, yaşıya
maz. 

Şehir bir inci gibidir. 70 - 80 
senedenberi muasır şehircilik plan 
larına göre imar gördü. Cümhııri
yet de Fethiye'yi kendi feyzinden 

bol bol nasibedar edince bir pır

lanta olup çıktı. 
Fethiye'yi bir Avrupa şehrin -

den farksız der]erde inanmazsa -
nız, muz ve portakal mevsiminde 
buyurun bir kere! 

Cahit BEGENÇ 
..111111111111111111111111111111111111111~ 

-- Kızılay Ankara ----- -
~ merkezi menf aatına ~ -

6 Eylü 1941 cumartesi günü: 
: Orman Çiftliğinde yapıla - -
: cak Sünnet Düğününe ait : 

tren tarifesi : - -- Ankaradan Gazi istasyonu- : 
: na gidecek trenler : 
- Anknrad~n Gaziye: 

hareket vnrııı : --- Saat D. Saat D: -- --------- - -- 11,35 11,45 = 1 - Ankaradıın -- S. D. 

--- 2 - Mıtmaktan - g .. ıen 14.05 l4,35 14,4u : - 3 - J{ayaştun -- --
16,GS = gelen 16,10 16,4S 

- 4 - Ankaradan 18,10 18,20 = - 5- 19,30 19.40 = -- G- 21.12 21,22 = " '1'- .. 22,55 23,05 = --Gaziden Ankara istasyonu- --- na gidecek trenler -- -- S. D. -- -- --
1 - Gaziden l 1,!i5 Kayaııa kadar: 
2 - 15,05 -" .. -: 3 - 1G,2i = 4 - li.20 

-" --.. : ı -= 5 - l~,25 " -
6 - 18,<JO Ankaraya ,. : 
7 - 10,!iO ,, -

- 8 - 21,30 ,, = 
- !I - 23.20 " = 
- 10 - ı :Mamağa ,, : 

":111111111111111111111111111111111111111~ 
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( RADYO J 
'---

TUrklye Radyo Dlfizyon Postaları 
Tllrkiye Radyosu - Ankara Radyosıa 
--( Dalga Uzunluğu )--

164 M. 1 2 Kr s. 120 K". 
31.i M. 9465 Kc/s. 20 K''· T. A. P . 
Hl.i<J M. 15195 Kc/s. 20 K\\, T. A. Q. 

CUMARTESİ: 6.9.1941 

7.80 Program ve memleket saat ayan 
i.33 .\Illzıl<: Hafif program (Pi.). 
7.45 AJANS HABEKLERİ. 

8.00 8.45 Mlızik: Senfonik program (Pl. 
13.80 l'rogram ve memleket saat ay 
13.33 l\1llzlk: Turçe PU\klar. 
13.45 AJANS HAilEHLERİ. 
14.00 l\lllzik: Tllkçe J>lfütlar progr 

nın lklnrl kısmı. 
14.30 l\Hlzlk : RlyaseticUmhur Bando 

(Şef: İhsan KUnçer). 
l - Emin Cenkmen: Marş, 
2 - C. Po'' el: Entermezz, 
3 - Johann Strııuss: Yarasa oper 
tinden Uveı·tür, 
4 - G. Blzet: İkinci Arlezyen Sul 
(1) PrelUd, (2) Entt'rmezz, (3) ?d 
nUe, ( 4) Farandol. 

15.15 Mllzlk: Dans mUzlği (Pi.). 
u; 25/15.30 KAPANIŞ. 
18.00 l'rogram ve memleket saat ayarı. 
18 03 .Müzik: Karıı;ık şarkılar. 
18.40 Müzik: Radyo caz ve tango orkell 

rası (İ. Öz~ Ur ve Ate§ Böcekleri)• 
19.00 Konu§ma: (Kahramanlar saati). 
19.15 Müzik: Radyo cez ve tango orke 

rası programının ikinci kısmı. 
19.SO Memleket saat ayan ve Ajans H 

berlerl. 
19.45 Konuııma: 

na). 
iqe MUştqarlıtı 

19.55 

20.15 

20.41'.i 

Milzik: Fasıl sazı. 
Radyo gazetesi. 
MUzik: Karışık şarkılar. 

!!1.00 Ziraat Takvimi ve Toprak Ma 

lcri Borsası. 
21.45 Konu11ma: (GUnUn meseleleri). 
22.00 Müzik : Radyo salon orkestr 

(Vlolonist Necip :A§kın). 
1- Bizet: L'Arleslenne, 
2 - Raff: Cavatine, 
3 - Krelsler: Aşk şarkısı, 
4 - \\'ienla\\skl: Efsane, 
5 - Sibelus: Nymfernes Dans 

: Toplantı : 22.30 Memleket saat ayarı, Ajans Habe 
: lerl: .E ham-Tahvilllt, .Kambiyo • 

:; Kızılay Umumi Merkezinden : Nukut Borsası (Fiyat). -
-
- Umumi merkezimiz 6 eylu"I -= 22.45 Müıik : Radyo salon orkestr 

programının ikinci kısmı. 
:; 941 cumartesi günü saat onbir- : 6 - Strııusse: Viyana Ormanı 
: de Yenişehir'deki binasında : J.:faanesı. 
: toplanaca"ğından sayın .azanın : 22·55123.oo Yarınki Program ve Kap 
: teşrifleri rica olunur. 4124 : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

lıııı 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Film birden 

14 30 • 17,SO 

I - Siyah gözler 
Harry Baur 
16 - l!l da 

2 - SEK1Z1NCl 
Claudette Colbert - Gary Cooper 

Gece 21 de Siyah gözler 

r ....................................... ......... 
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Sebze fiyatları 
Ankara Belediyesinden : 

6 - 9 - 1941 
Sebzelerin günlük azami 
perakende satrf fiyatlan 

: Cmı;I: 

, ı 
Mensel Kuruş 

Lahana 
Semizotu 
Kahak 
Ayse fasul~ a 
Çalı ., 
Domııtes 

PatlıC'an 

(kemer) 
Yuvarlak 

Ankara 10 

" 9 
,, 6 

20 

.. 21 

" 11 

.. 10 

30 Ağustos Zafer piyangosu fevkalade çekiliti dolayısiyle pi
yangonun 7 inci tertip 2 inci çekilit aylık piyangosu 15 eylül 941 

\ 
re alınmııtır. 

Dolmalık 

biber 

1 

patlıcan ,, 11 

7.50 " 
Bu çekilit 15 eylülde lzmir Enternasyonal Fuarında yapıla

caktır. 

' ·· Sivri biber Bamya 
İ Barbunya 
i fnsu'ya 

7.50 
Bilecik 35 

Devamlı biletlerinizi 10 eylüle kadar değiıtiriniz. f Pntatrs (Sarı> 
! Kuru soğan 

Bursa 
Adapazan 

27 
11 

7 İnci tertip 3 üncü çekiliı gene 7 Teırinievel 1941 dedir. Muhtelif 11 

Evlin : 
- Hele şükür dedi ve Frank ile baş garsonun pek 

beğendikleri krem-süzet'i yutmıya çalıştı. 
Her şey mahvolmuştu. Öyle ya, her şeyi kocasına 

anlatmaması için Ekhart'a kim mani olabilirdi. 
Tam ayrılırken Evlin hangi otelde oturduklarını 

sormuştu. Atina otelinde imişler. Acaba gidip ada -
ma yalvarsa ve bu karşılaşmadan kocasına hiç lıah -
setmemesini rica etse, acaba nasıl olurdu? 

Gözünün önüne gayet dramatik bir sahne geldi. Sı
cak ve tatlı krem-süzet, ağzını yaktı; bir kadın bir 
adamın önüne diz çökmüş yalvarıyordu. Bir taraftan 
da ~rkı sesleri geldi mi, tamamdı. Alın size Toska 
operasinin maliım sahnesi! Yok canım, nasıl olur? 

Bir nevi isyan hissi ile: 
"Pekala, dedi. Ne olursa olsun. Daha iyi. Her şey 

bitmiş olur." 
Bu her şeye Düsseldorf caddesindeki mutfak koku

ları, gaz hesabı, tütsü makinesi ve dadının gıcırdıyan 
potinleri, dahildi. Fakat ne çocuklar ne de Kurt'un 
müşfik sevgisi, dahil değildi. 

Frank, Ekhart'ta göre göre, suratındaki yara izle
rini görmüştü. Sordu: 

- Kuzum, Almanya'da hala bu kılıç düelloları de
vam ediyor mi? 

- Ne gibi? 
Evlin, Frank, İngilizce konuştu mu, her defasında, 

kendini toparlamıya mecburdu. 
Frank, hesabı gördü, parayı peçetenin altına sürdü. 
Evlin, gözü onda seyre dalmıştı. Birden, karşısıın

da sanki bir yabancı vardı. Sanki onu hiç tanımamıştı. 
Frank da aynı müşahedeyi yaptı. Hatta bir defa -

sıııda, Frank, "bu kadını ne yapayım, nerede bıraka -
yım" diye bir nevi sıkıntı bile duymuştu. 

Frank, Evlin'e birkaç hoppa teklifte bulundu. Tabii 
yapacaktı. Kalkıp Paris'e kadar gelmesi, sanki ciddi 
bir iş mi idi? Bir maceradan farkı var mı idi? 
Şimdi ise, şuracıkta oturup sinmiş, Frank'ın ko -

nupna tarzına kendini alıştırmıya çalışıyordu. Cevap 
veriyordu ama, bunu geli§i güzel, ıırf cevap olıun di-

'-·----------' 
ye yapıyordu. 

- Ben o nevi kadınlardan değilim, dedi. 
Frank gayet neşeli: 

- Y• .. Öyle mi? E peki sen ne nevi kadınsın ve ne 
nevi kadin değilsin, dedi. 

Frank, koluna girmişti. Frank'ın kolu, sıcaktı. Ha• 
fifçecik, göğsüne dokunuyordu. 

Evlin, ruhi bir telşla, içinden şunları düşündü: 

"Gitsem, ah bir kalkıp gidebilsem, dedi. Trene atla
yıp kaçabilsem .. Daha vakit varken, daha bir şeyler 
olmadan gidip Kurt'a her şeyi itiraf etsem! Ben bu 
işi yapacak kadın değilim ... On dokuz mark! Tutup 
nasıl para isterim, bana avdet parasını ver, derim? 

Hem sonra ... Dönmek mi? Kim dönmek istiyor? 
Ben mi? Ne münasebet! Kim demiş! Frank, Frank, 
bilsen ne kadar bahtiyarım, canım 1 Yalnız işte, kor • 
kuyorum, çıldırasıya korkuyorum 1 Frank ne olur be
ni koru! Frank, bilsen ne kadar zor canım, çok zor bu 
iş, Frank! Frank bir dağı arkama yüklensem, daha 
kolay, sen halbuki hiç anlamıyorsun!" 

Gene bir taksiye binmişlerdi, gidiyorlardı. Önce 
Sen nehrini takip ettiler. Bir köprüden geçtiler. Kon• 
kordya çeşmesine geldiler. Sonra Şanzlize'de bir ne
hir gibi akan otomobillerin arasına katıldılar. 

- Nereye gidiyoruz? dedi Evlin, 
Frank neşeli cevap verdi: 
- Bua'ya gidiyoruz. Prekatalan'a 
Birden Evlin, ne istediğini ve şu saatte nereye git• 

mesi Jazımgeldiğini tayin etti. Paris'te bir küçük ve 
her zaman tenha bir kilise olacaktı, Pençereleriden 
mavi ışık sızan sihirli bir kilisecik .. Bal ayını geçir• 
dikleri zaman da buraya gitmiş ve o günkü heyecanı 
ile, burada ağlamıştı. 

Evlin öyle sanıyordu ki, bu kiliseye gittiği takdir
de, her şey düzelecek, her şey taayyün edecek, her 
şey yoluna girecekti. 

Fakat bir türlü adını hatırlıyamıyor; otomobil de 
boyuna yol alıyordu. Bua'ya yaklaımıılardı bile. 

(Sonu var) 
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1 ngiltere üzerinde 
Londra, 5 a.a. - Hava nezareti tebliğ 

ediyor: 

Dün gece Büyük Britanya üzerinde al
ınan hava faaliyeti cok hafif olmuıtur. Şark 
IRh line yakın bazı yerlere birkac bomba a
tılmııtır. İnsanca zayiat kaydedilmemiı, pek 
az hasar oJmuştur. 

Tobruk'ta askeri vaziyet 
Kahlre, 5 a.a. - Ortaşark lngiliz kuvet

leri umumi karargahının tebliii: 
Tobruk mıntakasında şiddetli bir toz fır

tınası devriye faaliyetimizi tahdit etmiştir. 
Düşman tayyareleri bir hücum yapmıs 

ile de haı;ar olmamıştır. 
Hudut mıntakasında kaydedilecek bir ııeY 

7oktur. 

Akdeniz'de İtalyan 
kafilelerine hücum 

Londra, 5 a.a. - Bahriye 
teblili: 

nezaretinin 

Cenup istikametinde giden büyilk bir 
Transatlantik gemisi, İtalyan sahilleri açık· 
lannda bir inglllz denizaltısı tarafından 
torpillenmiş ve hemen muhakkak olarak 
batınlmııtır. Bu geminin 23.636 tonllAtoluk 
Dinllo ıremlsl olduğu zannedilmektedir. Ay· 
nı düıman kafilesine mensup 49n tonUAto
blk Aquitanla iaııe gemisine bir torı>ll isa· 
bet ettirilmlıı ve gemi ağır hasara uğratıl· 
lnlltır. 

Takriben 8000 tonilAtoluk dlfer bir ıase 
Remisl de merkezi Akdenlz'de bir lngillz de
llizaltısı tarafından torplllenmlıı ve batınl· 
lllıstır. 

Bir İtalyan kruvazörü 

Akdeniz'de torpillendi 
Londra, 5 a.a. - Amlrallık dairesinin teb

lltı: 
Mealna boğazının hemen clva$ıda faali

)'ette bulunan bir inclllz denizaltw, bir dili· 
ınan deniz kuvetl üzerine muvaffaklyetli 
blr hllcum yapmışur. Dilıman kruvazörle
rinden birisi torplllenmls ve ağır hasara ui
rallllltır. Bu kruvazör, sekiz pusluk toplar
la mücehhez 10.000 tonlllto hacmindeki 
kruvua. _ ......... klL 

Hangi krurJO%ÖT torpillendi 
Londra, 5 a.a. - Harp başladığı 

saman İtalya'nın 7 kruvazörü vardı. 
Ciddt hasara uğradığı bildirilen kru
vazöriin Tarento, Trieste veya Bol • 
zano'dan biri olduğu anlatılmakta • 
dır. Çünkü, diğer 4 kruvazörden Za
ra, Fiume ve Pota kruvazörlerinin 

lıer üçü de Matapan burnunda geçen 
lllartta cereyan eden deniz meydan 
mubarebeainde batırılmıgtır. Guri • 
sia'nıl! da haziranda bir torpil isa"Je
ti alarak battığı zannedilmektedir. 

Malta üzerine yap.tan 

hava akını 
Kalta; 5. a.a. - Resmt tebliğ : 
Malta üzerine yapılan son hava hücumu 

llD88mda münferit dlltman tayyareleri 
1M>mbalar atmııtır. Husust binalarda biraz 
lauar olmutsa da insanca zayiat yoktur. 

Dlln sabiıh büyük bir İtalyan av tayyare 
teıekkUlU Malta'ya yaklqmııtır. Dll§man 
tayyareler! İngiliz hava kuvetlerinin hü
oıımuna uğramıştır. Altı dll§man avcısı -
ilin deniz2 dilşUrUldilğ\l katı surette tesblt 
edilmiıtir. Asgari diğer Uç düşman tay • 
)'&resi ciddi hasara uğratılmıştır. Bunların 
1lslerl:ıe denPbilmlş olmaları muhtemel de
lild r Bız hiç zayfata uğramadık. 

lngiliz Ortaıark 

hava resmi tebliği 
Kahire, 5 a.a. - Orta ıark ha\ a Ki! .-.ıtıe

l'l kararıılhının dünkü tebllıl:I: 
Akdenlzde donanma tayyareleri 23 eylUI 

aeceat Sardunya'da Spartıverto burnunun 
lllTklnda 7 deatro.ver tarafından refakat edil
mekte olan 5 ticaret ııemıııne muvaUaklyet• 
le taarruz etmlılerdlr. 

Büyllk bir ticaret semlslne bir torpil lla
bet etmı., aemı havaya uçmuı ve 3000 met• 
hl1k bir duman ıütunu yükselmlltlr. 

Diler bUyUk bir ııemlnln ortaııına da bir 
torı>U llabet etmııtır. 

Kanıenın lkl küctrk ııemlll de hasara ua
l'atılınuıtır. 

Taarruz. baskın ıekllnde olmuı ve katile· 
de b1411k b r karııaııılık cıkarmııtır. Deıtro· 
rerler kendi ııemUerı üzerine ateı etmıı ve 
bazılan da blrlblrlerlyle ı:arpıımaktan sUı: 
kurtulmuıtur. 

A)'Dı aece Slctlya'da Gerblnı ve Komllo 
bava meydanlarına da bahriye tayyareleri 
bir miktar bomba atmuılardır. Yere ınmek 
üzere olan bir dUeman tayyaresine »akında 
taarruz edllmlı ve llabetıer oJ.muıtur. Aynı 
samanda Gerblnl'nln Uzerlnde üc motör!U 
bir düsman tayyaresi alevler lclnde düsUrüı
nıuıtür. 

Tanarelerlmlz alçaktan uçarak, her lkl 
tayyare meydanını, mitralyöz atellne tut-

muslardır. 
Sırenaik'te tngillz bombardıman tayyare

lerı 2_3 eylül gecesi, Deme, Gaza ve Barclla-

7a taarruz etmişlerdir. 
Derne'de bombalar kıslalann ve pastane 

binasının yanına düşerek yangın ve infilAka 

lebep olmuştur. 
Ga.zala'da cenupta bir iniş meydanında 

nn11n1ar çıkmıstır. 
Bardiya'da subaylar kararıılhına bir 

boınba düşmüştür. 
Caınbut'ta, bahriye tayyareleri e~k de

Dolarına hücum etml.llerdlr. MUteaddıt yan

llıılaruı cıktıtı ııörülmüııtllr. 
Hudut mıntakaaında Cenubi Afrika hava 

~rlne memup avcılar, Uerl inli mey
~ hltcum ıtınele teaebbltl eden 

u~us -5-
bir miktar düıman av tayyaresinin yolunu ı 
kesmişlerdir. Bunu takip eden hava muha
rebesinde teşekkülümüz hiçbir zarara utra
maksızın bes dUııııtıan tayyaresi dUıUnnUı· 
tur. Bu harekAta lştlrAk etmlı olan tavya
relerlmlzden hiçbir ka>'lP olmamıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
Mosko\ a, 5 a.a. _ Dün akşam neııredılen 

Ankara - İzmir 

bisiklet yarııı 
[Başı ı inci saylacfa] 

6-Hamza (İırtanbul), 23 saat, 83 da-sovyet tebliil: 
4 eylülde bütün cephe boyunca şiddetli kika, 10 saniye, 

muharebeler devam etmiştir. 
Hava muharebelerinde 52 alman t~yya

resi düşürülmüıtür. 28 sovyet ta)'Yaresı ka
yıptır. 

Baltık'ta kızıl hava ve deniz kuvetlerl bir 
nakliye ve bir devriye gemisi baurmıştır. 
Diğer iki nakliye gemisi ağır hasara uğra-

Wmıııtır. 

•*• 
Moskova, 5 a.a. - Sovyet istihbarat bü

rosunun bu sabahki tebliği: 
4 eylül secesi, kıtalarıınız bütün cephe 

boyunca, düşmanla muharebeye devam et
mlıtir. Hava kuvetlerımiz, düşmanın kıta
lanna ve hava meydanlarına taarruz et

miıtır. 

••• 

7-Sabri (İstanbul), 24 saat, 22 daki-
ka, 5 saniye, 

8- Hasan (Bursa), 24 saat, 28 dakika, 
9 saniye, 

9- Kemal (Eskişehir), 25 saat, 26 da
kika, 12 saniye, 
10-Ali (Eskişehir), 25 saat, 33 dakika, 

33 saniye, 
11- Mahmut (Hatay), 25 saat, 34 dakika. 
Koşuculardan mühim bir kısmı ilk etap. 

ta yanlış bir yolu takip ettikleri için ya
rış harici addedilmişlerdir. Fakat yarışa 
devam etmektedirler. 

Kütahya - Afyon aTasındaki 
merhale 

Kahire, 5 a.a. - Ortasark lnıılltz hava Af>on, 5 a a. - yarısı takibe memur hu-
kuvellerl umumi kararııAhının tebllğl: susl muh b rlmiz blld rl>or: 

Donanmaya mensup tay)areter 3 eylül ııe· 1 Dördüncu merh le olan Kutah>a • Afyon 
eesl Trablusııarp limanı dışında bir düşman J yarısına bu sabah saat 9 da kütahyalılann 
torpido muhribini torplllemisler ve batırmıs- coşkun tezahürleri arasında başlandı. Yarııa 
!ardır. Bundan ba$ka bir ticaret ııemlsl de 116 sı umumi tasnife dahil olmak üzere 21 bl
bombalanmuı ve isabet atmıştır. slklctı:l lştlrAk ctotol. 5 müsabık biıikletlerln-

Donanmaya mensup diğer bir tayyare te· de vukua gelen muhtellC Arızalar dolayısiy
ıekkülü de Slcllya'da Gerblnl ve Catanıa le bazı merhaleleri tamamlıyamadıklarından 
tayyare meydanlarını bombardıman ederek umumi tasnır dışında kalmışlardır. Bunlar 
iki tayyare yakmıslar, diğerlerini de lıasara arasında Ankara dan O lı n Suda da bulun-
uıtratmuılardır. , maktadır. 

İtalyan avcı tayyarelerlnden mürekkep 1 Bir ııün Küt h>a'da lstlralıattcn sonra ta· 
büyük bir tay)are teşekkülü, dün, l\lalla'ya ze ku\etle ya şa baştı> an ko~u ·ular daha 
y klatmııtır. Avcı tayyarelerimiz düşmanı şehlrd n a>rılmadan ıı u >tara ayrıldılar ve 
teıekkülünün yolunu ke&miı ve Macchl tipin- nitekim onuncu k lometrcde aralarında sarı 

de altı tayyare düıürmüsler ve diğer bazL ma>o> u t şı)an Osman Pak da o du~u hal le 
tayyareleri de hasara uıtratmıslardır. Tayya- en onde Esk eh r d ·n ::-.:ı ~m tt n öztilrk, 
re dafl bataryaları da düsman tayyarelerin- Kemal Arat. S ıbahat.L n Saylık, Ali Cetlner, 
den bazılarını hasara uıı:ratmııılardır. ı Sallh Avgın, Bursa'dan lllkmL"-t Allıntaıı \'e 

oıı:ıeden sonra Sicilya sahili acıklarında. tstanbul"ılan Halit orıns >er almıs bulunu· 
Macchl tipinde tayyarelerden mürekkep d ıl:er 1 yorlardı. Rakip r n cok ıı ide bırakan bu 
bir tesekkUlün de yolu kesllmlstlr. Bu t~sek· ırrup arasında b ııta NlzamrtUn ve Halldln 
küle mensup tayyarelerden ücU düşürülmüş, gcize car11an ııayrelleriyle devam eden müca
dlterlerlnd~ bir kısmı da hasara uıı:ratılmıs· dele ı:ok ı:etın oldu Nihayet altmısıncı kllo
tır. metreden sonra bu iki b s kletQl rakiplerin· 

Bu harekflta lstlrflk eden tayyarelerimiz- den koparak y ıvns )avaı aradaki mesareyl 
den ikisi dönmemlıtlr. acmağa b,ışlaıl ı l ır. baştan sona kadar bü-

Llbya'da, cenubi Afrika tayyareleri 3 4 yük bir mücd le lclnd d \am eden >arısın 

ağustos ıı:eceıl Gambut'un almallnde düşman bundan sonraki kısmında bazı tebeddüllcr 
depolarını bombalamışlar ve bombalardan olmuş ve neııcedc G ıllP Halit OClas (lstnn
bİr kısmını hede!lerlne isabet ettlrmlılerdir. 1 bul ı rakiplerini 7 dakika 50 saniye ııerlde 

Avcı tay)arelerlmlz, dün, Capuzzo clva· bırakarak ıı:üzel l> r birincilik almıtlır. 
rındaki alman askeri kampını bombalıyarak 
ve mitralyöz ateşine tutarak dü~man ı:adır • 
!arını yakmıılar ve nakliye vasıtalarını tah· 
r1p etmtılerdlr. 

Yukarıda yazılı iki tayyaremlzden maada, 
bütün harekflta l&tlrAk eden tayyarclerlml -
zln hepsi üslerine dönmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 5 a.a. - Alman orduları bqku

mandanhğının tebliği: 

Şark cephesinde, tam muvaffaklyetle ne
ticelenen harekfıt olmu.,tur. 

Leningrat'ın muhasarası de\·am etmekte
dir. Lenlngrat ıehri alır alman toplarının 
atesi altına alınmıı bulunuyor. 

Estonya, düımandan temlzle.nmlıtlr. 
Alman savq tayyareleri, dün gece in&'i• 

liz sahilleri açıklarında 3000 tonluk ba- düı
man devriye semlsiyle bir ticaret gemisini 
batırmışlar ve dl.ter bir ticaret gemisini de 
ağır hasara uğratmışlardır. 

Alman hava kuveUerl lnııııtere'nln eaı'k 
sahUlnde ve tskoı:ya'dakl liman tesisatını da 
bombardıman etmlllerdlr. 

ınıılllz hava kuvetlerl dün Manı üzerinde 
alhr zaytat verınlelerdlr. Alman avcılan ve 
hava den topCU!arı düımanın 25 tayyaresini 
dUıürınüıtür. 

Alman savaı tayyareleri suven körfezin· 
de cok alı:aktan yaptıklan taarruzlar esna • 
sında 8.300 tonluk bir ticaret ııemlllnl batır • 
mıslar ve dlıl:er büyük bir ticaret ıı:emislnl 
de yakmıılardır. 

SovYet tayyareleri dUn ııece ıımall eark1 
Almanya'ya ve Berlln'e taarruz etmek teteb
bUıUnde bulunmuılaru da, bu hücumlar a • 
kim kalmııtır. 

Alman hava defi topçuları bir bombardı • 
man tayyaresi tahrip etmlltır. . 

1 talyan resmi tebliği 
Roma, 5 a.a. - ttalyan baskumandanııtı

nın teblltl: 
Avcı tayyarelerlmlzden mürekkep teıek· 

\ııııer, Malta üzerine yaptıldan akınlar es· 
nasında ve Slcllya botazında blrı:ok düıman 

tayyare teıekkUllerlnl muharebeyi kabule 
mecbur etınıııerdolr. İki düsman tayyaresl 

Teknik neticeler 
BuııUn çok &ü el bir koşu yapan ::1Hzamet

tln sekseninci kilometrede tekerletı kırıldı

ğından 25 dakika rarkla ıı inci oldu. Bu 
merhalenin teknik neticesi şudur: 

1 - Hnlll orıas tlstanbutı 3 saat 21 da-
klka, 

2 - Kemal Arat (Eskişehir) 3 saat 23 da
kika 50 saniye, 

3 - Osman Pak {Esk ıehlr) 3 saat 28 da
kika 50 saniye, 

4 - Sabahattin Saylık (Eskltehlr) 3 saat 
28 ıl<1ldka 55 saniye, 

5 - B;lyram Adıvar (lzmlrl 3 saat 30 da
kika 25 san .>e. 

Umumi taanilte 
1 Oeman Pak (Eak ıehlr) 24 ııaat 86 

dakika 89 saniye, 
2 - NlzametUn Ö3tllı1c 26 uat 8 dalDlka 

36 aanlye, 
4 - Ahmet ZUnbill (tmnlr) 26 eaat 42 da· 

klka 7 saniye, 
s - Halit Otıaa (İstanbul> 27 1aat :ıo da· 

klka. 
Kütahya - Afyon merhalesinin birinci ve 

lklnclılne AfYon belediye reilıl birer saat he· 
diye etmlıtır. 

General Dentz 
maiyetindeki kmrkyedi 

fransız subayla beraber 

Fransa'ya gitti 
Beyrut, 5 a.a. - General Dentz Ue seneı 

kurmayı teşkil eden 47 subay' Kudüs'ten 
Fransa'ya ııeımek üzere Beyrut'a ııelmlıler• 
dlr. General Dentz vapura ııınneden evel, 
nhtımda bulunan bir askeri kıta tarafından 
selflmlanmıştır. 

Madam Dentz de zevcine refakat etmek· 
tedlr. Generalin Vlchy hUkUmetlnln ııenel 
kurmayında mühim bir mevki kabul etmlt 
oldutu zannediliyor. 

General Dentz ııe maiyetini sötUren vapur 
dUeürülmüı blrçotu da mitralyöz ateıt:rle bir kaCllede ııldecektlr. 
hasara utratılmııtır. Tayyarelerlmlzden UcU MUtteClklerın sozcUsU, Royter'ln bir muha· 
üslerine dônmemı.ıır. Blrı:ok tayyarelerimiz btrlne wöyle demiştir: 
d h sara u-amıı oldukları ve milrettebat 1 "- Biz, Vlchy hükUmetlnln a.damlanna, 
e a •• 1 k ıızım ııel • arasında yaralılar bulundutu halde doomUı- esirlere nasıl muamel~ yapı ma 

dlil hususunda bir hukuku düvel ve nezaket 
tür. 1 imi dUn ııece dersi verdik. Mihver devletleri bunu ıı:eneral 

Bombardıman tayyare er z Denıtz'den sorabilirler.,, 
Yeniden Malta'da Miccoba hava Uııııüne hU • Be"'"'' 

Haber alındıll:ına ııore Fransa'dan J•- • 
cum etmlslerdlr. t· ııelen vapurların mürettebatından ~Uzden 
Düıman tayyareleri Catanla üzerine hava fazla ıı:emlc!, yakın şarktaki hUr fransız kU· 

akınları yapmıelar ve dlter dUıman bombar- vetıerlne ııtnıak etmhJlerdlr. Gemicilerden 
dıman tayyareleri de Crotone'ye hücum et- biri, Beyrut'ta tabll hayatın devam ettltlnl 
mlıterdlr. Az haaar olmuıtur. aörUnce hayrette kalmıı ve ıu sözleri söyle-

Crotone'de tayyare dafl bataryalan Bris- mlıtlr: 

tol-Blenhelm tipinde iki düıman tayyaresi "- Vlchy propaııandaaı Beynıt•un bir ha
düıürmüılerdlr. Bunlardan biri limana dUı- rabe oldutunu ve seyrüıerer içla lllc benzin 
müı ve müreıttebatıııdan üı:ü enkaz arasın· bulunmadıtını söylemektedir.,, 
dan kurtarılmııtır. 

Şlmalt Atrlka'da tankların ve to~umu-
zun muzaharetlnl ııören dllıman tarafından 

hücum teıebbüslerlnl pUskUrtmüelerdlr. 
A!.man tayyarelert, Marsa Matruh'ta dUı

man tesllatını ve lstlhkAmlarını ve Glarabuo 
mıntakaaında dllıman otomobil kollarını 
bombalamıılardır. 

Şarki Afrlka'da 41lıman tayyareleri tara
fından Volchefit'e karıı yapılan hava hU
cumlannda blrkac :verll ölmülltUr. CUlııua
bert mıntakaınnda teeekkUllerlmlz, düsman 
cUzütamlarını baskına uğratarak zayiatla 
datıtmıılardır. 

Alman donanması 
baş kumandanı Amiral 

Raeder Bulgaristanda 
Sofya; ıs. a.a. - DUn neşredilen resmi 

bir tebliğde bildirildiğine göre, kıra1 III. 
DU1111an müfrezeleri 

Yiyecek Yilklü mekklrl 
bir m4ktar ıllflb ve 
hayvanları bırakmıs· cü Borla, evelkl gün, Alman donanması 

!ardır. 

Amerika fransız Normandie 
transatlantiğini müsadere 

edecek 
Madrld, 5 a.a. - Nevyork'tan blldlrlldl· 

tıne pre Relslcümhur Ruzvelt, "Norman
dle,, lsmlndekl bQyilk franm transatlantik 
pm111Dln ınilladerellnl em.retmtıUr. 

bqkumandanı büyük amiral Raeder'i ka-

bul etmiııtir. 

Saat 13.30 da kıral, büyük amiralin ıe

refine bir öğle yemeli vermiııUr. Ziyafette 

preııa Slril, Alman elçial )ıL Beckarle, aml

raı Schuater, bqvekll profell6r J'ilof, har

biye nazın general Daakalof ve dlter bazı 

resml ıalıal7etıer bulumn~. 

Petrol yüklü bir 
amerikan gemisi 

Yladivostok'ta 
V qington; 5. a.a. - Amerika bahriye 

komisyonu, petrol yüklü bir Amerikan ge
misinin Vllldivoatok'a muvasalA.t ettiğini 
bildlrmı,ur. 

Associated Press ajansına göre, Sovyetler 
Birliği büyük elçisi M. Umanskl, Amerikan 
harlclye nazın ,M. Hull'U ziyaret ederek 
kendisiyle bir çeyrek saat görüşmüştür. 

Sovyet bilyük elcisi, bu görüıme ve bir 
Amerikan petrol gemisinin Vladivostok'a 
muvasalatı hakkında beyanatta bulunmak
tan içtinap eylemiştir. 

Japonlar ne diyoT ? 
Tokyo, 5 a.a. - Gazeteciler toplantısında, 

matbuat bi.ırosu sözcüsünün vekili M. tısı 

Kişi, demiştir ki: 
Bır Vefa birçok Amerikan petrol ge

misinin Vladlvostok'a geldiğıne dair hiçbir 

--···································-.. 

~ KÜÇÜK DIŞ HABERLER E 
--···································--
Saattle, 5 a.a. - Sovyet askeri heyetini 

Alaska'dan getirmekte olan deniz ta»yarele
rlnin ikisi de bir saat ara ile Sand Polnt'de 
denize inmiştir. 

Budapeşte, 5 a.a. - Adll;ı:e nazırı M. Ra
docsay, blrkac aün kalmak üzere Berlin'e 
hareket edecektir. Kral naibi, maarif nazı
rı M. Homan'ı M. Radocsay'ın gaybubeti 
müddetince adliye nazırhtı vazifesini ifaya 
davet etmiştir. 

Leipzıg, 5 a.a. - Beş gün devam ettikten 
sonra Lelpzlg sonbahar panayırı dün ka-
panmıı:.ıtır. 

Stokholm, 5 a.a. - Pasif müdafaa şefi, 

l ağustostan 4 ağustosa kadar Stokholm'da 
cere:ı;an eden hava manevraları hakkında 

memnuniyetini beyan etmiştir. Hilkilmet 
merkezinde ışıklann söndUrUlmesl müessir 
neticeler vermlştır. 

Madrid; 5. a.a. D. N. B. : İspanya'mn 
Fas fevkaUl.de komiseri general Orgaz, 
dün tayyare ile ıılmall Afrlka"da Mellla 
ııehrlne muvasaU\t etmiştir. General cu • 
martesi gllnü Tetuan'a dönecektir. 

Nevyork; 5. a.a. D. N. B. : Yabancı 

.ı1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -
~Ambar İnşası~ - -- -~ Toprak mahsulleri ~ 

E ofisinden: s - -: ı _ Mürıitpmar ve Akçeka- S 
: le istasyonlannda yaptmlaca~ S 
: anbar, idare binası, memur loJ- : 
: manı ve sair itler pazarbk mu- : 
: liyle eksiltmeye çıkarılmııtı~: : 
: Keıif bedeli ( 170.000) yuz S 
: yetmit bin liradır. : 
: 2 - ihale 15. 9. 941 tarihin- : 
: de saat 15 te Ankara'da ofis ; 
5 umum müdürlüğü binasmda : 
5 yapılacaktır. Şartnameler 8.50 ! 
: lira mukabilinde umum müdür- : 
5 lükten ve ofisin Diyarbakır a- =: 
- janaından alınabilir. = = : 3 - Muvakkat teminat : 
: (9.750) dokuz bin yedi yüz : 
5 elli liradır. ! 
: 4 - Eksiltmeye girmek isti- = 
: yenler ihale tarihinden niha- : 

memleketlerdeki Amerikan misyonerler 
malQmat almadım. birliği, beynelmilel vaziyet dolayıslyle Ja-

Dolayısiyle vaziyeti mü.talea etmem lm-

E yet iki gün eve) ofisten alacak- i 
: ları vesikayı teklif evrakı me- • 
: yanına koyacaklardır. : 
5 5 - lıbu ill§&ata muktesi kansızdır.,. 

Amerikan petrol gemilerinin japon boğaz. 
)arından gecmesinln Japonya tarafından 

gemilere bu hakkın tanındıAını tazammun 
edip etmedığl hakkında bir gazeteC'inin su
alıne M. Kişi, şu cevabı vermıştir: 

"- Bu mesele henüz müzakere edilmek· 
tedir . ., 

Atlantik muharebesinin 
son iki yılhk neticeleri 

memnuniyet verici 
Londra, S a.a. - Atlantik muhare

besinin son iki aylık neticeleri Lond
ra'da memnuniyet verici addedilmek
tedir. 

Umumi talimat mucibince düşman 
denizaltıları tarafından batırılan ge
milerin tonilatosu bildirilmemekle 
beraber şimdiye kadar maliım oldu -
ğuna nazaran ağustostaki netice tem
muzdakinden az memnuniyet verici 
olmamıştır. İngiliz vapurlarına kar
şı faaliyette bulunan alman denizaltı
larının adedi azalmamış olmasına 

rağmen temmuz ayındaki netice esa
sen tatmin edici bir şekilde idi. Di
ğer taraftan İngiliz denizaltıları, Lib
ya garnizonunun iaşesinin bağlı bu
lunduğu Akdeniz'de mükemmel işler 
görmektedir. Akdeniz'de düşman 

nakliyatının uğradığı zayiat pek bü
yüktür. 

ponya'daki Amerikan misyonerlerine mem-
lekete dönmeleri için talimat verdiğini 
bildirmiştir. 

ANKARA V ALILICI 

Muhtelif yiyecek satılacak 
Ankara Valilit nden : 
Cinsi, miktarı ve tahmin bedelleri qa

ğıda yazılı 15 kalem erzak açık arttırma 
ıle o.ccle satılacaktır. Taliplerin % 7,5 te
minat akçesinı hususi muhasebe müdUrlü
gü veznesine yatırmaları lA.zımdır. Erzakı 
ve şartnameyi gormek üzere her gün Ma
arif Müdürlüğline ve ihale giınu olan 11. 
eylül 941 perş mbe giinU saat 15,30 da 
encümene mliracaatllil'ı llAn olunur. 

Cinsi 

Buğday 

Çay 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Kuru fasulye 
Limon tuzu 
Nohut 
Pirinç 
Sabun 
Soda 
Sadeyağ 

Sirke 
Tuz 
Toz ı:ıeker 
Zeytin yağı 

Miktarı 

Kilo Gr. Tahmin bedeli 

8 
l 790 

9M 
600 17 

32 
l 500 

119 200 
38 500 

199 
22 

759 200 
21 
30 
58 

168 7M 
(6401) 16340 

8 Kuruş 
700 
100 

" 20 
" 16 
" 100 

12 
" 30 
" 45 

10 y 

130 
" 8 
" 5 
" 45 
" 70 
" 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Yol ve kanalizasyon inşaatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ı 
Keıif, Şartname ve pllru mucibince ida 

: yalnız 6 ve 8 mim kutrunda 6 
: ton yuvarlak betonarme demi
: riyle muhtelif boy ve kuturda 
5 2 ton çivi bedeli mukabiliılllde 
5 ofisçe müteahhide verilecektir. = (6371) 11343 -
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

olacaıl:ı melhuz müdataalarınm e ılnı. 

diden ııeı:llmlı olmak lı:ln herhanSI bir 18.hle 
kocam Mahmut Mehmet Koyundan ma teter
rü veya temellük ederse Mahmut Koyun illa 
suiniyetle mal kacırm11 oldutanu b Im ert 
!cin kcytlyetln GUmüıhacık y beleclbretl vuı
taalyle mensup olduıl:u kazada mtlJıaa p bir 
ıekılde ve aynı zamanda devletin reımt ıra. 
zetelerlnden biriyle llln ettlrllerek mahalli 
noterliğince tanzim olunacak llfllu havt • 
bıt varaka\ının ve hanııt sazete Ue nesredt• 
lirse onun da bir ıııı.tıuınııı kocam lılabın1Jt 
Koyun•a tebllttyle llmUh&ber171• blrllkte 
d06yasında mahfuz tutulmaaıııı ve nı>ı.lacaJc 
bu muamelelerin yedime verilerek bir nöaJıa. 
sının altına learet eclllerek 1lln hua ını ... 
yapılacak muamelelerin tekemmW ettir~ 
sini dilerim. 

R ldı• 50 "I f k remiaııı Papbabçe Miiakirat fabrilraıı oşi ın mı yon ran kanalizaeyon ve dahili yollar inşaatı iıi ka-

• • palı zarf uıuliyle eksitmiye konmuıtur. 
kıymetindeki Sanat 2 - Kesif bedeli (26086.60) lira % 7,5 

muvakkat teminatı (1956.49) liradır. 

Amaıyanın 

Osman Çatın 

eserleri musadere edildi ı' 8 - Eksiltme 19.9.941 c!uma sünü saat 
10.10 geçe İatanbulda Kabataşta Levazım 

üçler mahallnlnden 6erafettln Taean 
Dairemizde yazılan ve o1cun'Ql> anla ~ 

bu llflnat altındaki tmza lfhJa ve h ._ 
yukarıdaki ıah!Uertn eahadetbıdea an ıq 

Amaıyanın Mehmetpaıa mahaU nd ..ııı 

san Yönet kızı Nurdane Koyuna att olup 
zurumda vazeyledlıl:lnl taad k eclertın B 

Vichy, S a.a. - Moris ~oç:ild'in ıubesindeki alım komisyonunda yapılacak
franıı.z tabiiyetinden iskat edildiği tır. 

ve bu musevinin nezdinde bulunan 4 - Şartname sözü ıeçen Levazım Şu
sanat eserlerinin de fransız hüküme- besinden ve İrmir, Ankara baımildıirlilk • kuz yüz kır)\ bir yılı atuaıoa UlnlJl 

dokuzuncu ırünil. tıi tarafından müsadere edildiği ha. - lerinden ( ı 30) kuraııa alınabilir. 
tırlardadır. 5 - Münakasaya girecekler mühürlü 
Bu sanat eserleri, vaktiyle Roçild'e teklif mektuplarını, kanuni vesaikle % 7.5 
ait olan ve Lourdes civarında bulu - güvenme paraıı makbuzu veya Banka te -
nan bir ptodan alınarak kuvetli bir minat mektubunu ve kapalı zarf ıartname-
polta müfrezesinin muhaafzası altın- sinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva Plançete çantası almacak 
da ba k b • ki dilmi"-tir . . . Harta u. Müdü lUıl:Unden: 

§ a ır yqe na e :s • edecek kapalı zarfların ıhale günü ekıılt- 1 _ Harta Po&talarıııda kUUaııuJıll :!\lr Uze. 
Mevzuu bahis sanat eserleri arasın- me saatinden bir ıaat eveline !fadar mez-1 re dairedeki numunelerine s re 11 acı btı

da, Ru'bens, Rembrandt, Goya, Wat- kir komiıyon başkanlığına makbuz muka- yUk 25 adet küçük pUAnı:ete an ac eıc. 
teau, Fragonere, Boucher gibi res- bilinde vermeleri lizımdır. Postada vaki ı tme su et yle ıat n alın a Ur 
Samıarın tabloları ı"Je gayet kıymetli 2 - Eksiltme 22 $ 941 pazartell dnCl I&• olacak secikmeler kabul edilmez. 
balılar bulunmaktadır. at <10> da Ankara Cebeci harta satın aıma 

(7558-15073) 16236 komllyonunda yapılacaktır 
Roçild'in kolleksiyonunda bulunan 3 _ Çantaların mUhammea bede 60S> 

sanat eserlerinin kıymeti elli milyon ura muvakkat teminatı 45) ııra 88 kuruı. 
frank tahmin edilmC'ktedir. • :!11111111111111111111111111111111111111~ tur. 

Paris'te sabık bir 

komünist mebusa 
suykast yapıldı 

Paris, S a.a. - Sabık komünist me
buslarından olan Marcel Gitton, dün 
aktam Lilas mahallesinde bir suykas
te uğramıştır. Tabancası ile birçok 
defa ateş eden katil, motosikletle 
kaçmıya muvaffak olmuştur. Derhal 
haetaneye kaldırılan M. Gitton'un 
vaziyeti çok vahim addedilmektedir. 

Hatırlardadır ki, harbin patlama -
aından az zaman eve-1 Gitton, komü • 
nist partisinden çekilerek reisi De
riot olan fransız ıhalk partisine gir • 
mişti. 

Hırllin bqındın ağuılos 

sonuna kadar ballrllın 

İngiliz ticaret gemileri 
B"rlin, 5 a.a. - Askeri kaynaklar

dan D.N.B. ye verilen malUmata gö -
re, muhasematın başlangıcından 31 
ağu&tos 1941 tarihine kadar, ceman 
13 küıur milyon tonilato hacminde 
ingiliz veya İngiltere emrinde tica -
ret gemisi batırılmııtır. Bu kayıpla
rın dörtte biri alman bava kuvetleri
nin, dörtte üçü de donanma cUzUtam 
lar.nın tahribi eseridir. 

: : 4 - Taıtplerln ıartııam s6rmelı: üzere 
:_ Alqap elektrik sayacı 5 h•r ııün ve yukarıda yazılı mu • eıı: ıt. 
• • me ıaatlnden evel yatırılmıt teın nat inak• s mahfazası yapflrlla<ık s buzlarlyle {=~~e komllyona ır•-;~ 

: Tasfiye halinde Ankara E.. S 
: lektrik T.A.Ş. Tasfiye Hey- :E -: etinden : :E -: 1. 1000 (bin) adet ahıap : 
: elektrik sayacı mahf azaaı yap- :E 
: tırılacaktır. : 

Yataklık ot almacak 
Harta U. MüdürlUlilnden: 
ı - Muayyen zamanlarda 1a1>ı an 

ra ratmen taılbl cıkmıyan ( .ooo kU 
takflk ot pazarlıta konmuttur 

:ı - Pazarlık 15 eylül 941 PU8l'tel 
N.at (10) da Ankara Cebeci rta 

5 2. Bu ite ait re.mı ve prt- 5 ma kom1syonunda yapılacaktır 
- 1 ak 1 k 3 - Yataklık otun muh mmen 
: namesini parasız o ar a ma : (287.5) lira muvakkat •mın tı 21 
: ve 22. 9. 941 tarihine kadar :E kuruıtur. 
:E teklif mektubu vermek iatiyen- : 
: lerin yazı ile firket müdürlüiü- :E 
:Ene müracaatlan ilb olunur. : - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

4 - Taliplerin muayyen e 
den eveı yatınlmı• teminat 
birlikte yazılı ııün ve saatte 
melerL (6376) 

Ana - ilk • Orta ve lise =-=====~ 
KIZ ve 

ERKEK 
HAYRiYE LiSESİ Yatılı ve 

Fatih Saraçhanebaşı yatısız 
Ka:yıt lı:ln her .Un 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Eskl talebe kayıtlarının 
7enllıenmeıılne 8 eylüle kadac devam edilecektir. Telefon: 20530, 

62156 

Büyük gece eğlenceleri 
Bu akşam hava müsait olduiu takdirde 

Hava Kurumu menfaatine 
Y eniıehir Bira Parkmda - Eeki Bomonti Bahçesi 

Caz, Hediyeli Dana müaabakalan, Varyete, Oriyantal dam. 
Akrobatik hareketler ve saire. 

DUHUUYE : "21,, 3980 
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ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Koyuneti alınacak 
Elklsehlr Sa. Al. Ko. dan: 

ı - llO bin kilo koyun etine kapalı zart 
usullyle talip cıkmadı2ından acık eksiltmeye 
konulmuıtur. Ilk temlnatı 2437 lira 50 kuruı. 

2 - Eksiltme gtınn 17. 9. 941 caraamba 
cllnü 1aat 16 da Esklaehtr Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. lateklllcrın temlnatlarlyle blrllkte 
muayyen cün ve ıantte müracaatları. Sartna· 
me ve c~ısat her ~ Ko. da s:örülür. 

(5517) 15762 

Pirinç alınacak 
' '.Ardahan Sa. Al. Ko. dan : 

ı - 18. 8. 941 pazartesi gUnU saat 9 da 
yapılan kapalı zart usullyle eksiltmeye 
talip çıkmadığından 82500 kllo pirinç ye
niden kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye ko
ııulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 15275 Ura ilk temi· 
minat 1145 lira 65 kuruştur. Evsaf kÖl • 
o rdunun bUtUn garnlzonlarında mevcut • 
t ur. Şartna Ko. da g6rUIUr. 

3 - Eks!ltmesl 8. 9. Y41 pazartesi saat 
9 da mezkQr Ko. da yapılacaktır. İstekli
l erin tekli! mektuplarını kanunun emret
tfti vesaik ve temlnntlartyle birlikte iha
le saatinden bir enııt evel Ko. na verme-
l eri. (5567) 15828 

Sabun alınacak 

'.Ardahan Sa. Al. Ko. dan : 
l - 24 bin kHo sabun kapalı zart usu

lJyle ekslltmeye konulmutıtur. Tahmin be
d eli 16SOO lira ilk teminatı 1260 liradır. 

2 - Evıınt kolordunun bUtUn garnlzon-
larında mevcuttur. Şartnamesi Ko .da 
~rWUr. 

3 - Eksllbnesl 8. 9. 941 pazartesi gü· 
Dil aaat lri de Ko. da yapılacaktır. İstek
lilerin teklit mektuplarını kanunun em • 
retUti vesaik temlnntlo.rlyle birlikte iha
l e aaatinden bir saat evel Ko. na verme· 
lerJ. (5868) 15829 

Bulgur alınacak 
Hük11met Sa. Al. Ko. dan: • 
ı - Beher kllNuna 22 kuruı flYat tahmin 

edilen :ıo.ooo kllo buls:ur Jhtlyacı kapalı zarı 
u ullYle ekalltmeye konutmuıtur. 

/" . ·, . .... - - -

uı:us 

2 - Muhammen bedeli 90 bln ltra ve te- dan 104 bin kilo bUl&'Ur 7enlden kapalı zartla 7atı ıs kunıe l50 aant1m olup tutan 28.800 ıı-

mlnatı &7!50 lira olup ihalesi 13. 9. 941 eumar- eksiltmeye konulmuıtur. 
test i'Unü aaat 10 da Dtnrb&lar sa. AL Ko. 2 - Tahmin bedeli 31200 Ura. tut teminatı 
da yapılacaktır. 2340 liradır. 

3 - lıteklllerln bildirilen vakitte 1&at 9 8 - Evaar korun bütün &'aml.zonlannda 
kadar tekllt \'e teminat mektuplarını verme- mevcuttur. Sartnamesl Ko. da &'llrülür. 
lerl. (5!>87) 1&976 4 - Ekalltmeıl 12. 9. 941 cuma i'Unll saat 

Vaketa alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan: 

9 da Ko. da )"lltıılacaktır. lsteklllerln tekllt 
mektuplarını kanunun emrettUU vesaik ve te
mlnatlarıyle blrllltte ihaleden bir ıaat evet 
Y.-,. na vermeler!. (6129) 16076 

radır. 

2 - Pazarlıtı ıo. 9. 941 canamba eünü 
saat ll5 tir. Temınau 2145 liradır. 

3 - lsteklllerln belli ırün ve saatte Yerli· 
ıu Sa. Al. Ko. na müracaauan. 

(6388) 163!53 

Kuru ot alınacak 
MldYat Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 7,l5 kuruatan 

2:?l ton kuru ot kapalı zart uııullyle ıatın a-

VİLAYETLER 

Tômirat ve tadilôt işleri 
İstanbul Defterdarlığından : 

lstanbul defterdarlık binasında yapılacak 

(28341.12) llrn keııru tamirat ve tadllAt leleri 
kapalı Zl\rf ueullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 17·0·l!Ml ı:arsambıı. ırUnU saat l5 
te btnnbul Milli Emlllk .Mildürlütünde top • 

1 - Beher kllNuna 330 kuruı tahmin edl· 
len 10.000 kilo vaketa kapalı zarı uauUyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Kuru ot alınacak lınacaktır. 
2 _ Muhammen beden 1~7& lira muvak· lanncak olan k•>mlıyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (212G) liradır. 2 - Muhammen tutarı 8S.OOO Ura ve te· 
mlnatı 262& lira olup !halcı! 13. 9. 941 cumar
tesi s:Unü 1&at 11 de Diyarbakır S;ı, Al. Ko. 
da yapılacaktır. lsteklllerln belli &'Un ve sa
atten bir saat evel tekllt mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (59S6) 15977 

Sığır eti llfmacak 

Ardahan Sa. Al. Ko. dıın: 
l - 22. s. 941 ıaat 10 da kapalı zartla YR· 

pılan eksiltmede talip cıkmadıtından 540 bln 
kilo kuru ot pazarlıkla alınacaktır. 

:ı - Tııhmln bedeli 16200 llra ilk temtnatı 
215 liradır. Evsaf • l'llordunun bütün i'IU'nlzon
lannda mevcuttur. 

3 - Pnzarlıtı u. 9. 041 ıaat 9 da Ko. da 
yapılacaktır. 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 4 - bteklllcrln belli eün \le ıaa\te temi· 
ı - Ha11nkale teslim 126 ton ııtıreU ka- nat akcclcr1Yle Ko. na müracaatları. 

patı zart uıullylıı eksiltmeye konul:nuıtur. c6177) 16154 
:ı - MünakaRl!.aı ıo. 9. 941 caraamba cünQ 

saat 15 le Erzurum Sa. Al. Ko. da
1 
)"apılo.cak· 

tır. 

8 - Muhammen tıcdell 26460 lira, ilk te· 
mlnatı 1985 liradır. 

4 - sı:ıreıının evıar ve aartnameal Ko. da 
s:örülUr. tsteklllerln tekil! mektuplarını bir 
aaat eve! Ko na vermeleri. 

(5992) 

Er fotini alınacak 
GC'llbolu Sa. Al. Ko. darı : 
ı- İhtiyaç için 2000 çift iyi cins er to

tlnl pazarlıkla ekslltmlye konulmuştur. 
2- 2000 çift fotinin muhammen bedeli 

19.000 lire ve kati teminat 2850 liradır. 
3- Evııat ve hususi §artlar 310 Sa. Al. 

Ko. da Ankara 1atanbul Lv. Amirliklerin
de ve Çanakkale Sn. Al. Ko. da görUle • 
b:ıir. 

4- İhalesi 22. 9. 941 günU saat 11 de 
SlO Sa. Al. Ka. da yapılacaktır. Taliplerin 
belli gUn ve saatte Ko. da hazır bulunma-
ları. (5966) 15993 

Er fotini alınacak 
l\lcrzıron Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı znrrıa alınacnjtı llAn cdllmlı 

olan 2500 cırt er rottnlne istekli cıkmadıtın
dan pazarlıtı 24. D. 941 carenmba eUnü aant 
16 da pa:r:nrlıkla alınııcnktır. 

:ı - Muhammen bedeli 21250 Ura kaU te
minatı 3167 lira l50 kuruıtur. 

Sadeyağı alınacak 
Sıvas Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 160 kurus fiyat tah· 

mln edllen 20.000 kilo ııııdeyat kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmustur. 

:ı - Eksiltme 29. 9. 941 pa:ı:a test ellnü ıa
at 16 da sıvasın komls)'onun bulundutu ma· 
halde >arulaC'nktır. 

3 - Hepsinin .muhammen bedeli 32000 11· 
radır ve mu\RkkaL teminat 2400 liradır. 

4 - Şartnamesi her i'Ün Ankara, lsttı.nbul 
Lv. Amirlikleri ve Sıvas Sa. Al. Ko. da ~örü· 
lcblllr. 

5 - lsteklllerln teklU mektuplarını kanu-
nu tarlCatı dairesinde hazırhyarak mezkQr 
ihale ~aatlndcn ıılr saat evellne kadar Ko. na 
vermeleri. (6227) 161G2 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al Ko. dan : 
1- 450 ton balyalı saman şartnamesln · 

de yazılı olan evsaf ve ııartlar dahlllnd'!l 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

:.ı- Beher kilosunun muhammen bedeli 
5 kuru' olup tutarı 22.500 lira ilk temi· 
nntı 1688 liradır. 

kat teminat 1243 lira 13 kuruştur. 
3 - 1hale&I 24. 9. 9U careamba ırUnü ıa

at 11 de Midyat Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lateklllerln bclll gUn ve saatten bir enat evci 
tekllt mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6359) 16354 

Sadeyağı alınacak 
Sc.mıun Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher kilosu 170 kuruı 

36.000 kllo erımıı sadcyat kapalı zarfla aa • 
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 61200 lira muvak· 
kat teminat 4590 lira. 

3 - !halesi 25. o. 941 penembe eUnU saat 
16 da Samıun Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lsteklllerın belli s:un ve saatten bir saat e\ el 
teklif mektuplarını Ko. na verr.\•lerı. 

4 - Şartnamesi Ko. da eörulılr. 

(6390) l635ll 

Saman alınacak 
Topanc Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yapılan eksiltmesine talip cıkmıyan 

\"C bthcr kilosuna tel balyalı olarak 3 kuruı 
75 ve döküm olarak 3 kuruı fl>nt tahmin e
dilen 1Z70 ton ınmnn 11 9. 941 perıembc ııü· 

nU ıaa t 11.30 da pazıırlıkla sa tın alınacak • 
tır. Muhammen tıedcll balyalı saman tein 
4i625 Ura katı teminat 7113 lira 76 kurue, 
döküm olarak 38100 lira kati teminat 5715 
liradır. 

2 - ŞıırtnamC'ııl her ırün Ko. da al!rülür. 
lsteklllerln belli ııun ve saatte Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (6391) 16356 

Nakliyat yaptırılacak 
Tlrllye Sa. Al. Ko. ıınn: 

l - Mudanya iskelesine vapur ve motörle 
i'L'lccek olıın ıaacn,n ve cayanın vapur kayık 
ve trenlere tahmil ve tahliyeleri acık ckıllt· 
meye konulmuıtur. 

2 - r>ökilmdl'D harlc mevaddın beher to· 
nu ıcın muhammen bedel 126 kurus dokum 
halinde bulunan mcvaddın bctıer tonu ll57 

kurustur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık isleri, huıu
ıl ve tennt ıartnamclcrl, proJe, kesit hUllı8R· 
siyle buna mUtctcrrl dtıfcr evrak 142 kurut 
mukabilinde lstanbul mllll cmlD.k dairesin • 
den alınabilir. lsteklllerln teklif m;ktuplarını 
ve en az bir tenhhutte (20000) Uratık bu lıe 
ben:ı:cr u yaptııl:ına dair idarelerinden almış 
olduıtu \'cslkıı.larn lstlnaden İstanbul vlltıye
tlne müracaatla ekslltmc tarihinden tatil 
s:Unlerl harlt 3 s:ün evci alınmıı ehllyet \'C 

941 yılına alt ticaret odası vesikasını muvnk· 
kat teminat makbuzunu 2400 numaralı ka • 
nun tarlfatı ıtalreslnde hazırlanmıı kapall 
zarr derununda lhole ırUnü saat 14 e kadar 
koml,yon relslltlne makbuz mukabilinde tev· 
dl etmeleri lD.zımdır. (7315-5852> 15851 

Eritilmiı sadeyağ alınacak 

Kastamonu • Göl Köy EnstıtUsU ve 
Eğitmen Kursu MUdürJU@nden: 

1 - 5000 kilo Urfa menşeli erltllmlı 
sadeyağı kapalı zarf usullyle satın alına
caktır. 

2 - İhale 10. 9. 941 çnrııamba gtlnU !la· 
at 15 te Kastamonu maarif mUdUrlilğü o
dasında toplanacak komisyon önünde ya
pılacaktır. 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı ka
nunun 32 inci maddesine göre tanzim e
dilerek ihale saatinden bir saat evci ko
nıisyoııa verilmiş olacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün Kruıtamonu 

maarif ınılı\Urlllğl\nde ve Kastamonu - Göl 
Köy EnstltUsU ve Eğitmen kursu mlldür
lüğilnde gClrlllebilir. İstekliler belli gUn ve 
ea:ıtte komisyonda hazır bulunmaları ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 UncU mad
delerindeki evsafı haiz bulunmaları llAn 
olunur. (5921 > 15917 

Odun alınacak 
Mardin GUmrUk Muhafaza Taburu Sa. 

6/ 9/ 1941 

ANKARA BELEDlYESl 

Yol inşası 

Ankara Dcledlyeslnden: 
1 - Ankara'da kAln Kücük Evler euru 

nun le ıokaklarına )'aptırılacak ıose lıl 

bca &'Ün müddetle ve kapalı zart uııullyle 
alltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (23.376) lira ( 
kuruıtur. 

3 - Teminatı (1.753> lira <22> kurustu 
4 - lhnlr•I 16. o. 941 ıalı &ilnü saat 

de 7apılaoajtından ıartnameslyle kesi! cet 
l'-1 ~tirmek \C (117) kuruı mukablllnde 
mak lstbenlerln her etin encümen' kalem 
milracan tıarı \ e ısteklllerln de 16. O. 941 
ıı ııUnü saat ona kadar usulü d:ılrestnde t 
zım edecekleri teklif mektuplarını beled 
dairesinde mOtesekkll daimi encümene ~ 
meler!. (6026) 16089 

Satılık last ikler 
Ankara Belediyesinden: 
ı - istimnl.e elverlıll olmıyan dört 

vlde (132) adet dıı makineli vasıta 1 
ttği ııatılmıık üzere onbe11 gUn müdd 
açık nrtırmıya komılmuıttıı'. 

2 - ı.tuhammen bedeli (1680) Urad 
3 - Tenıinntı (126) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve 

almak isUyenlerln her gUn C'ncilmen k 
mine ve isteklilerin de 19. 9. 941 c 
gUnU snat 10,30 dn belediye dairesinde 
tcşekkll daimi encUmenc mUracaatıarı. 

(6255) 16218 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- OtobU.ıılcr için beı nevi voltluk (7 

adet ampul pazarlıkla alınacaktır. 
2- Muhammen bedell (370) liradır. 
3- Teminatı (27) lira (75) kurt11t 
4- Şartnamesini görmek iıtlyenle 

herglin Enclim<'n kalemine ve ietekllle 
de 12. 9. 941 cuma gUnU eaat 1,80 da 
ledlye dairesinde mUte11e.kkil daimi E 
mene müracaatları. ( 6325) 16321 

Otobüs bekleme yerleri 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
l- Ankarn'nın muhtelif yerlerinde 

zarlıkla (OtobUs bekleme yerleri) yap 
nlacaktır. 

2 - El .. ııtme 10. 9. 941 careamba eünü sa
at 16 da Izmlr'de Lv. A. sa. Al. Ko. da Y&Pl• 
laeaktır. 3 - Şartname ve numunesi Merzifon Sa. 

17600 Al. Ko. da s:örülür. latcklllerln belli s:ün ve 8 - Hepa!nln tnhmln edilen tutan 
Ura dır. 

3- İhalesi 19. 9. 941 cuma g{lnU saat 
16.30 da İzmit Akçakoca ilk okulu bina
sında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna· 
mclerl Ankara İstanbul Lv. Amirlikleri 
Sn. Al-Ko. farında ve İzmit Sa. Al. Ko. da 
görUIUr. 

4- isteklilerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir ııant evci Ko. na vermeleri. 

3 - llk teminatı 1342 lira, 50 kuruıtur. 
4 - Pazarlık eUnü 8. 9. 011 pazartesi günU 

saat 1:1 tir. lsteklllerın Tlrllyc Sa. Al. Ko. na 

Al. Ko. Bnşkanlığından : 
ı- (383000) kilo odun eatın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli (18268) lira ( 40) 
kul"uııtur. 

2- Muhammen bedeli (10504) lira ( 
kuruııtur. 

3- Teminatı (787) lira (85) kunı,,tur 
<l- Şartnameelyle krokisini ve ke 

cetvelini görmek ve (53) kunıı mukab 
llnde almak lrıtiyenl<'rin hergUn EncU 
kalemine ve isteklilerin de 12. 9. 941 cu 
gUnU rıaat 10,30 da Belediye dnireıılnde 
tc§ekkll daimi Encllmene müracaatlar 

saatte kanuni bels:eıerl ve temlnatlarlyle Ko. 
4 - Teminatı muvakkateıı 1320 

lartnamcal komisyonda eörülür. 
liradır. nn müracaaUan. (60&4) 1600!1 

(6224) 16198 
müracaatları. (63il2) 16357 

2 - Odunun evsnfiyle teslim mahall ve 
şartlan, ııartnamcııindc yazılıdır. Şartna. 
meler .Mardın GllnırUk ::'ıiubafaza Taburu 
Sn. Al. Ko. da gorUJebilir. 

15 - Ekalltmeyo l$tlrt.k edecekler kanuni 
~!kalan teminat teklif mektuplarını lhale 
1aatın<1en bir ıaııt evci Ko. na vermclert. 

(l5871) 15832 

Koyun eti alınacak 
HükQmet Sa. Al, Ko. dan: 
ı - Beher klloııuna 56 kuruı tlyat tahmin 

edilen &4000 kilo kcsllmlı ko:yun eti ihtiyacı 
kapalı zart usullyle ekllltmeye konulmuıtur. 
Ekalltme ıı. 9. 9-U ı>erıembe ırUnU ıaat 16,30 
d a I:mıır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

:ı - Hepsl.ntn tahmin edilen tutarı 80240 
Ura dır. 

8 - Teminat muvakkateal 2:268 liradır. 
tartnamesl Ko. da s:örülür. 

' - Elcalltmeye l$tlrAk edecekler kanuni 
ftllkalan ve teminat teklif mektuplannı lha· 
Je natlnden btr saat evel Ko. na vermeler!. 

, 
I 

( 11872) 15833 

Sığır eti alınacak 
Hükümet Sa. Al. Ko. dıı.n: 

1 - Beher kilosuna 87 kuruı rıyat tahmin 
edilen 138000 kllo ayaktan ııtıretı kapalı zart 
U ullyle eksiltmeye konulmustur. 

:J - Ekıııtme 8. 9. 941 pazartesi i'OnQ ıaat 
l6 da lımlr Lv. A. SA. Al. Ko. da yapılacak• 
tır. Hepalnln tahmin edilen tutan 51060 lira
dır. 

8 - Teminatı mu\•akkatesl SSOO liradır. 

' - Şartnnmrıl Ko. dı: e!irülür. Eksiltme
" ııtırA.k edecekler kanuni veslkalan ve te
minat mektuplannı ihale saaUnden bir ıaat 
e vel Ko. na vennrlert. 

(5873 15834 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 43 kuruştan 

lkt ııarU 50 &er ton stğır eti .satın alınacak· 
tır. 

2 - Her birinin muhammen bedeli 21500 
lira muvakkat temlnatlan 1618 liradır. 

3 - Sartnamesl Ko. da verilmektedir. t
b alesl 8-9-941 pazartesi günü saat 11 de ve 
1 6 da Gelibolu'da eski ıube binasında ko
mllyonumuzun bulunduğu mahalde yapı • 
lacaktır. 

4 - isteklilerin mezkQr gQn ve ıaatler-
d e Ko. na mllrncnotlan. <5977) 15967 

Bulgur alınacak 
.Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

1 - :ıo. 8. 94l c:arıamba ıaat 11 de J.'lPı· 
lan kapalı zartla eksiltmede taltp cıkmadıtın· 
da l52 bin kilo bul&'ur yeniden kapalı ıarrıa 
tktlltmeyı konuımuıtur. 

:ı - Tahmin bedeli ll5600 lira. Uk teminat 
1170 lira. 

8 - Evnr koı\ıtı tıiltün ıramızonlarında 
mevcuttur. S ırtnamcsı Ko da ııurOlür. 

4 - Eksiltme 12. 9. 9-tı cuma saat ıı de 
Xo da ,ynpılaeaktır. 

& - lstrklllerln tck .. t mektuplarını kanu
n un emrettlıl:I tcmtnatlarlyle blrllkte ihale· 
den bir saat evci Ko. na vermeleri. 

(6126) 

Sığır eti alınacak 
Hükllmet Sn Al. Ko dan: 

16073 

l - nehcr kilosuna 88 kuruı fiyat tahmin 
edlll'n 82S 000 kilo kesllmta ııtııretı toptan ve· 
ya dört parti olmak üzere ayrı ayrı taliplere 
de verllmck suretiyle kapalı zart usullyle ek· 
alltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 12. 9. 941 cuma eünü saat 16 
da lr.nılr'de Lv. Amirli~! Sa. Al. Ko. da yapı
lac"lktır. 

8 - llepılnln tahmin edilen tutan 103240 
liradır. 

4 - Teminatı muvakkatcsl 6662 liradır. 
& - SartnamC'sl Ko. da gdrlllür. Eksiltmeye 

ııtırAk edecekler knnunı \•eatkalarlyle temi· 

Sadeyağ alınacak 

Topkapı M altepe Sa. Al. K o. dan ı 

1 - Kapalı zarf usuliyle 520 ton aade

yai alınacaktır. Beher kilosunun muham
men bedeli 160 kuruı 50 santim. Tutarı 

834600 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi ıartlar Topkapı 

Maltepesi Sa. A l. K o. da ıörülebilir. 

3 '- İhalesi 19. 9. 941 cuma günü saat 
11 de Sa. Al. Ko. dan yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkfir ıünde ihale sa
a t inden bir aaat evel t alip olacakları mik
tara göre kanunt ilk teminat makbuzlan 

ve teklif mektuplarını saat 10 kadar Ko. 

na vermeleri. {6987) 16041 

Pirinç alınacak 
Topkapı Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Kapalı zartla 300 ton pirin <: alına • 

caktır. Beher kilosunun ınuhammen be • 
deli •~ kuruş olup tutarı 135.000 liradır. 

2 - Evsnt ve husuııl eartıarı Topkapı 
Maltcpeslnde Sa. :Al. Ko.da görülebilir. 

Sadeyağı alınacak 
Yerllstı Sn. Al. Ko. dan: 
1 - A~ağıda cins, miktarı, tutarı ve te. 

minatı gösterilen sadeyağı pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlarlyle birlikte 
15. 9. 941 pazartesi gUnU saat 15 te Yer-
11.ııu komiayonumuza mtiracaatları. 
Miktarı: GOOO kilo, beher klloııu: 190 ku

nış, tutan: 11400 Ura. teminatı: 8:15 Ura. 
(6266) 16228 

Zayi 
22 inci TUm. Komutanlığından: 
1 - Agağıda tarih v e numaralariyle 

muhteviyatı yazılı beıı at. Sıtıreti ayniyatı 
mUteahhlt .Asaf Umar ve Tahir :Mungan'ıo 
adamları tarafından zayi edllmlDtlr. Hük· 
mu olmadığından ve zayilnden yenisi ve. 
rildlği cihetle bulanlar tarafından en ya
kın ruıkerı birlik komutanlığına teslim e· 
dilmesi ıııı.n olıınur. 
Cilt Tarihi NumarB.!lı Kilo Muhteviyatı 

3 22.7.941 663756/6 346 Sığıretl 
8 24.7.941 663763/13 170 Sığıreti 
3 26.7.941 563768/18 144 Sıtıretı 
3 25.7.941 79403/Z6 143 Stğıretı 
6 26.7.941 79406/26 171 Sığıreti 

(6212) 16232 

ANKARA Lv. AM1RL1Cl 

Kuru ot alınacak 
Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usullyle 768.250 kilo 

kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Ankara'da vagonda teslim teli ci· 

hcti askeriyece bllt\ bedel verilmek §&r· 
tJyle muhammen fiyatı altı kuru§ aynı 
~art dahilinde blrUklere teslim muham· 
men fiyatı yedı kuruştur. 

3 - Muhammen tutarı vagonda teslim 
.46195 llradır. V e ilk teminatı S4M Ura
dır. 

4 - Birliklere teslim muhammen tutarı 
53777 lira ve ilk teminatı 3939 liradır. 

5 - İhalesi 9. 9. 941 aalı gUnU aaat 11 
dedir. 

6 - Taliplerin ihale saatinden bir sa
at evellne kadar teklif mektuplarını Sa. 
Al . K o. nll vermeleri. 

7 - Şartname ve evsafı her gUn Ko. da 
&'ÖrUleblllr. (5699) 15761 

Kuru ot alınacak 

3- Eksiltme kapalı znrt usuliyle olup 
11. 9. 911 perşembe g!inU saat 11 de yu
karıda adı geı;;en komisyonda yapılacaktır. 

4-- Muvakkat teminatı 1370 liradır. 
6- Teklif mektupları 11. 9. 941 perıem

be gUnU eksiltme saatinden blr saat eve· 
!ine kadar ( saat 10 a kadar ) satın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde veril· 
mi§ olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar 
kabul edilmez. 

S- İstekliler yukarıda yazılı muvakkat 
teminatı Mardin mıı.liye veznesine yatıra
rak makbu& v eya tıımtnat mekt ubu ile 
ıartnameslnln dördUncU maddesinde ya
zılı vesikaları muvakkat teminatın ko • 
aulduğu zart lçerslne koyacaklardır. 

(7437/0009) 15999 

Şose illfaıı 
Nltde \'allllA'lnden: 
ı - Ekslltmeye konan 11: Nltde-Nevıehlr 

yolunun 24+649-29+S39 kllometrelerl ara. 
sında (4657) metre tulündekl eoııentn Ckırıl
mıı ve kırılmamııı mevcut taı ve mevcut 
kum ile ıosc lnıaın: 

(6326) 16322 

Odun ve çıra alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
ı- Belediye ihtiyacı için alınacak o 

(33,50) ton kesllmlı kuru gürgen od 
ile (445) kilo yağlı çıra onbe& gUn mU 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- MuhammC'n bedell (1088) lira 37 
kuruştur. 

3- Teminatı (77) lira (88) kunııtur 
4- Şartnamesini görmek ve bedel 

almak istiycnlerln hergUn Encümen 
mine ve lsteklllerin de 23. 9. 941 sah 
nU !ant l0,30 da Belediye dairesinde 
teıekkll daim! Encümene mUracaatıarı 

(6327) 16323 

Elektro Pompa grubu 
Ankara Belediyesinden : 
1- Su işleri için nlınncak olan bir a 

ekktro pompa grubuna istekli çıkm 
ğından eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 

2- :Muhammen bedeli (161~) liradır. 3 - 300 ton p[rln~ 50 tondan aşağı ol • 
mamak Uzere kısımlara ayrılarak ayn 
ayrı taliplere de ihalesi yapılabilecektir. Yemeni alınacak 

Ankara Lv. A Sa. Al. Ko. dan: lnıaatın ke!lf bedeli (89ll) lira (:26) ku. 
1 - Kaııalı zart usullyle 982.200 kilo ruıtur. 

kuru ot satın alınacaktır. 2 - nu tşe alt ıarıname ve evrak ıunıar-

8- Teminatı (121) lira (lS) kuruıt 
•- Şartnamesini görmek ve bedel 

almak lstlycntrrln hergtin Encümen k 
mine ve isteklilerin de 12. 9. 041 cuma 
nU !laat 10,30 dn Belediye dairesinde 
teoekkll daimi Encümene mllracaatıarı. 

4 - İhale.al 19-9-1941 cuma gUnU saat Maraı Sa. Al. Ko. dan: 
2 - Teli ciheti askeriyeden verilmek dır: 16 da yapılaca}<tır. isteklilerin mezkQr • l - Kapalı zartla alınacak olan 1soo cırt 

gUnde ihale saatinden bir saat evet talip Yemeniye talip cılana<lıtından 26. 8. 941 ta • 
olacaldan miktara göre kanuni ilk te • rthlnden ıtlbarcn otuz &'Ün lclnde 26. 9. 941 
mlnat makbuzlarını saat 15 kadar K o.na tarihine ııazarlıkla alınacaktır. 

Uzere Ankara iııtruıyonunda teslim beher A - Eksiltme ıartnamcaJ 
kilosunun muhammen fiyatı altı kuruıı o- a - Mukavele projesi 
lup muhammen tutan 58932 lira ve ilk c - Bnyındırlı kl11ert &'enel ıartnamesl 
teminatı U97 liradır. D - Tesviye! türnblye \'e ıoııe kAr&'lr ın-

(6328) 1632-i 
vermeleri. (6938) 16042 :ı - .Muhammen bedeli 30 bin ıtradır. Mu-

8 - Birliklere teslim beher kJloaunun eaata dair tcnnt eartname Yulaf ve arpa alınacak 
Kuru ot alınacak 

İzmir Hükümet Sa. Al. K o. dan ı 
1 - Beher kilosuna 7 kuruı 50 aantim 

fiyat tah min edilen 1,152900 kilo kuru ot 
ihtiyacr t optan veya her mıntakaya ayn a y

n taliplerine ihale edilmek auretiyle ve 
kapalı zarf uıulü ile eksilt meye konulmuı
tur. 

2 - Eksiltme 1.5. 9. 941 pazartesi günü 
saat 16 da İzmir Lv. A. Sa. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan 86468 

liradır. Teminat muvakkataaı 5574 liradır. 

6 - Şartnamesi Ko .da ıörülür. Eksilt· 
miye Iııtirik edecekler kanuni vesikalar!y
le teminat teklif mektuplarım ihale aaatin

den en az bir saat evel Ko. na vermeler i. 
(6079) 16058 

Sadeyağ alınacak 
Ardahan sa. Al. Ko. dan: 
ı - 19. 8. 941 salı &'Ünü ıaat ll5 te kapalı 

zartla elaılltmede talip cıkmadıjtından 39 bin 
kilo aadeyat pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli M600 ilk teminat 4095 
liradır. 

s - Evlat korun bütün aarnlzonlarında 

me\"CUttur. Şartnamesi Ko. da &'örülebilir. 
4 - Pazarhtı 10. 9. 941 carıamba &'ünü 

saat 9 da Ko. da yapılacal:tır. 
6 - 1steklllerln belli &'On ve saatte temi· 

nat akcelerırıe Ko. na müracaatları. 
(6127~ 16074 

Sadeyağ alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

ı - l9. 8. 941 salı &'Ünü saat 9 da kapalı 
zartla )apılan ekalltmeılnde talip cıkmadı· 

flından 19:)()() kilo ıadeyatı .cıazarhkla alına· 
cnktır. Tahmin bef'lell 27690 lira tik teminat 
2076 lira 75 kuruıtur. 

:ı - Ev1&t korun bütan eamlzonlannda 
mevcuttur. 

8 - Snrtnamcsl Ko. da &'Örülür. Pazarlıtı 
10. 9. 941 c:araamba eünü aaat 10 da Ko. da 

vakkat teminatı 200 liradır. lltekllferln her 
s:Uıı Mara~ Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(G219) 16313 

Çadır düğmesi alınacak 
Topane Lv. A. sn. Al . .Ko. dan: 
1 - Beherlne 70 santim !lyat tahmin edl· 

len 12.l500.000 adet alümin.rom ca<tır dUtme· 
ıl müteahhit nam ve heaabına alınacaktır. 

:ı - Pazarlıkla ekılltmeıl 9. 9. 941 aalı eO· 
nü aaat 14.30 Topane<le lıt. Lv. A. Sa . .Al. 
Ko. da yapılacaktır. llk teminatı &625 liradır. 
NUmune \'e ıartnamesl Ko. da &'örülür. Tall,p
lerln belli \'akitte Ko. na a-clmelerı. <6220) 

16314 

F otin alınacak 
l\laraı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 7l500 cırt totlnln kapalı zartla yapılan 

ekılltmcslnGc tall.cı cıkmadı:ından 26. 9. oo 
tarihinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bcdell 30 bin liradır. Mu
vakkat teminatı 230 liradır. Iıteklllerln her 
&'Ün .Marna Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

,\ 6221', 16315 

muhammen bedeli 7 kuruş olup muha.m. F - Keılf cetveli, ıllsllel ti.ırat cetveli, 
men tutarı 68753 lira ve ilk teminatı 4688 metraJ cetveli, ııratlk ve sair evrak 
liradır. lstlyenler bu ııırtnamc ve enakı Nltdo 

ol - İhalesi 9. 9 . 9U salı gUnU saat 16 nafıa mUdürlUjtünde ve vl!D.yet daimi encü . 
dadır. meninde görclılllrlcr. 

l5 - Taliplerin ihaleden bir saat eveline 3 - Eksiltme 19. 9. o.a tarlhlnile cuma 
kadar teklif mektuplarını Sa. Al. Ko. na ıı-UnU saat 16 dıı Nltde hUkUmct konatı da. 
vermeleri. hlllnde daimi encümen odasında yapılacak. 

6 - Evsnt ve ıartnamesl her gUn Ko. tır. 
da görülebilir. (11700) 15762 4 - Ekılltme acık eksiltme ile yapılacak-

tır. 

Kuru ot alınacak ~ - Eksiltmeye slrebllmek tein lltekllnln 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: eksiltme a-Unünden en a:ı: üc &'Ün evrı Nltde 
1 - Kapalı zart uııullyle 728.400 kilo \llAyetlne müracaat ederek ibraz edecekleri 

kuru ot satın alınacaktır. mali \'e tennı rctcranı mukabili Niğde ehil • 
2 - Teli ciheti askeriyeden ·bili. bedel yet \'Cslka11 komisyonundan alacaktan ekılıt· 

verilmek ıartiyle Ankara l!ltasyonunda me>·e letırAk vealkaaıru ibraz etmeleri aart • 
vagonda tcs!lm beher kilosunun muham- tır. 

Ankara Belediyesinden : , 
1- Temizlik hnyvanntı için alınac 

olan (67) ton yulaf ile (750) kilo arpa 
lslekll çıkmamasına binaen bir ay içi 
Pıt7.arlıkla alınnco.ktır. 

2- Muhammen bedeli (5081) lira (2 
kuruııtur. 

3 - Teminat (381) lira (9) kunıııtur. 
4 - ŞartnamuJnl görmek ve bedel 

nlmak isUyenlerln hergUn EncUmen 
mine ve isteklilerin de 12. 9. 941 cuma 
nU saat 10,30 da Belediye dalreılnde m 
teoekkll daimi EncUmene müracaatları. 

(6329) 16325 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K 

men bedeli altı kuru,, olup muhammen 6 - Eksiltmeye s:ırebllmek kin ıstekllnln 45,000 kilo sadeyağı alına 
tutarı 43704 lira ve ilk teminatı 3280 lira- (668) lira (3:'1) kuruı mu\•akkat teminat \•er· .Mnrmara CuUbahrt K. satın Alma 
dır. • j mest lAzımdır. (6202) 16193 misyonundan: 

3 - Birliklere teıllm muhammen tlya.
1 

ı - lhllyacımız tı:ın yukarıda miktarı 
tı yedi kuruı olup muhammen tutarı f L. k ğ 1 k zılı snde>·at kapnlı :ı:art uaullyle ekslltm 
50088 lira ilk temlnıltı 3800 liradır. "me ve ya a ınaca konulmuıtur. 

' - İhalesl 9. 9. 9U aalı gUnU saat 111 2 - Eksiltmesi 23 eylül 1941 salı &'Una ı 
Kereste alınacak tedir. İzmir • Kızııcullu K 'y EnstıtUıü \"e Etil. at lG!Jo da lzmtt'te Tersane kapısınôakl k 

Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan: l5 - Taliplerin ihaleden bir saat evellne men Kursu Satın Alma Komllyonu Baekanlı· misyon btnnaındn yapılacaktır. 
1 - Muhtelit ebatta 797 metre mtkAp yU· kadar tekli! mektuplarını Sa. Al. Ko. na tından: 8 - Yatın bir klloısuna tahmin edilen 

varlak aı:ı:ac ile 4 metre bo7 2~X4 ebadında vermeleri. Cinsi: ekmek, YUkaetl 290400 kilo, azı yet 160 kuruı olup muvakkat teminatı 4 

32 metre mlkA.p tahta aynı ebatta 10 metre 6 - Evsaf ve oartlan her gUn Ko. da 193600 kilo, muhammen fiyat 12, tutarı 34843 liradır. Bu ııe alt aartname 3GO kuruı mu 
mlkAp kalas pazarlıkla ııatın alınacaktır. görülebilir. (5i01) 1:1763 lira, ilk T. 2613 lira 60 kurut. knblllnde komls>ondan alınabilir. 

2 - Yuvarlak atacın bir metre mlkAbı. Cinsi: Sadeyaf: ur:rn, )'üksetl 12000 kilo, 4 - Ekalltmcye l&tlrD.k edecek ıstek11ler 
nın tahmin .fiyatı 22 lira, kalasın tahmin fi· Dolap ve ıaire alınacak azı 8000 kilo, muhammen tutarı 160, tutarı 2490 sayılı kanunun tarltatı \"echlle bu 11 
yatı 82 lira, tahtanın tahmin tl)'atı 3~ lira- 19200 lira, ilk T. 1440 llra. nllkndar olduklarına dair ticaret veılkalar 
dır. Ankara ~v. A. Sa. Al. Ko. dan: 1 - Kızılcullu Köy EnıUtUsU ve Etltmen nı ve ücüncü maddede yazılı tik teminatla 

3 - lhaleal 10. 9. 941 carsamba i'Onü l!Bat ı . Pazarlık n r. adet dos>a dolabı 3 adet masa Kursu sade>·at ve ekmek lhtu•acı kapalı zart rl.Ylc blrllkte tanzim edecekleri teklif meJC 
10 dadır. lsteklller\n belll &'ilnde yüıde ;,r, ~:ı ~~e~ ~~=~ :.~~°:: .b1~1 kU~k sUpürke dosy~ usullyle ckslltmeye konulmuıtur. tuplarını belli ııün ve ıaatten tam bir ıa 
temlnatıartyle Ko. na eelmelerı. (6268) t a >e r a et saat alınacak 2 - İhale 19. 9.1941 tarihine tesadüf eden cvellnc kadar komisyon batkanlıtına verrıı 

16316 ır. cuma ırünü ınat ll5 te lzmlr'de mektepler ' lerı. (7802/ 6381) l~ 
Saati vermek lstlyenlerln numunesi ile bir- muhasebecllll'ılnde ıcrn edilecektir. 1 

Yemeni alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher cltt 4 liradan 8000 ctct Yeme

ninin 27. 8. 941 tarlhlMe kapalı zarna mü • 
nakasasında istekli cıkmadıtından bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktır, 

2 - Son pn:ı:arlıtı z.ı. 9. 941 pazartesi saat 
10.30 Erzurum sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

nu bir ay zarfında lstcnlldltl &'Ünde Ko. no 
müracaaua bu yemenilere talip olunablllr. 

ilkte i'clmeal pazarlıjtı 11. 9. 941 pcraembc 40 000 k.l d v l ak 
1 3 - lsteklllerln helll ıtUn saatten evel • 1 O sa eyagı a ınac 

&'ünü saat ıo dadır. Şartnamesi her &'fin K" 
tekllt mektuplarını adı &'ecen muhasebccllll'ıe Marmara UasUbahrl x. Satın Alma 1' 

da s:orUlebııır. 'l'allplerın Ko. na mUracaatın k ve teminatın muhnsebcclll \'e.mcslne v!'ya misyonundan: 
rı. .C

63
lO) 16265 resmi bir tınnkaya yatırı\mall \'e ıartname • ı - Yukarıda miktarı yazılı aadeyat ıc• 

ıslnl de mezkQr muhıucbeclllkte aörebllecek • palı zart U!Ullyle ek&lltmeye konutmuı:ur. 
lerl llD.n olunur. 16:13.1 2 - Ekslltmcsı 22 eylül 941 pazartesi I 

Mef ru§at münakasaıı 
Ankara Lv • .A, Sa. At. Ko. dan: 
Aıatıda cins ve mlklan yazılı fl kalem 

nü saat lG.30 da lzmlt'te Tersane kapısınd& 
k1 komisyon blnıı~ındıı ) aııılııcaktır. 

ORMAN KORl1MA GL. KO. 

nal ve teklif mektuııııuını ihale saatinden bir )-apılacaktır. 8 - Yemenilerin tahmin bedell 32.000 il· 
ra ve muvakkat teminat 2400 liradır. Yeme
nilere alt .evaat ve ıartname Ko. da i'ÖrülUr. 

4 - lstcklllcrln teminat makbuzlarlylc 

ı •trusat pazarlıkla satın aıınııc4ktır. ihalesi 
ı ıo. o. 941 1aat 10 dadır. Tnlıı>lerın tahakkuk 
• cdel'rk fiyat Q;ı;(!rlnden kanuni temlnatııırlyle 

. '*ilkte Ko. na &'clmelerı. E\liafı Ko. da her Naftalin alrnacak 

3 - Yatın bl'hcr kilosuna tahmin oıun• 
fiyat 160 kuruı olup muvakkat teminatı 4~ 
liradır. Buna alt aartname 820 kurus muıc• 
bilinde komisyondan alın:ıbtllr • saat c\·el Ko na mürncaatlnrı. 4 - lsteklllcrln belll &'Ün ve saatte teminat 

(5.'155) 15975 akcelerlyle Ko. na müracaatları. 

Kösele alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 4~ kurus !!yat tah· 

mtn edlle11 21 bin kilo kllsele kapalı zart ıau
llYle ekllltme)'e konulmuıtur. 

(6128) 16075 
Ko. na nıuracaatlan. (6347). 163Z7 

.Ardahan sa • .Al. Ko. dan: 

Bulgur alınacak 
Kuru ot alınacak 

Yerllıu Sa . .Al. Ko. dan: 
ı - :ıo. 1. 941 ear1&mba 11at 10 da yapı· ı - ~.000 kilo kuru ot pazarlıkla ıAlın I 

lan kapalı zarııa eulltmede talli ,ıımıadıjın· alınacaktır. Btbtr klloewıun muhammen fi· 

~Un gijrüleblllr. (6342) 16:i26 

aMI M~~n 

Yemek maea11 s adet 
Sıra 

Ekmek dolabı 

Sandalye 
btor r:tıde 

Paspas (orla) 

16 adet 
1 adet 

ll5 adet 
10 adet 
4 adet 

Orman Genel K. Satın Alma Komisyonun-
d:ın: 

8SO kilo naftalin pazarlık euretıyle satın 

alınacaktır. Pazarlık cünü 10. 9. 9-U caraam
ba i'Unü 1&at 15 te olup muvakkat teminatı 
pazarlık netıceıslnde alınacaktır. lateklllerln 
belli .rtın w ıaatte lıtom!IYona s elmelert. 

,(6888). 16351 

4 - Ekılltme)c lıtırAk edecek isteklileri 
2490 sayılı kanunun tarıCatı \'echlle bu 111 

alllkadar olduklarına <!lir ticaret veıJkal• 
nı \le Ucüncü ma<ldeôe yazılı tık temınauar 
lt birlikte tanzim edecekleri tekllf melct11P 
!arını belli ıün \le saatten tam bir saat e 
!ine kadar komisyon baıkanlıtına mürac:aa 
lan. .(7803/6382). ıssS5 



8/9/1941 

NAFIA VEKALETJ 

Sulama kanaJları intaalı 
Nafıa VeklUetınden: 
Eksiltmeye konulan iı: 
l - Bursa su lglerl birinci eube mU

dUrlUğU mıntakası dahilindeki Kocaçay 
üzerinde bir regU!Atör ile Kocaçay sağ 
rıahllJ sulama kanalları ha!rlyat ve lnga. 
atı ve MUrtıvvetıcr deresi ıslflh işleri mu
hammen keşif bedeli vahidi fiyat esası 
Uzerlnden (268 907) lira (87) kuru&ıtur. 

2 - Eksiltme 12. o. 1041 tarihine rast
lıy~ cuma günU sant 15 tc Ankara'da su 
t11lı:1 reisliği. binası içinde toplanan su 
eksıl.tme komısyonu odasında ka alı zart 
usulıylc ynpılncaktır. P 

3 - İstekliler, ekslltme ıartn 
1 kavele projesi, bayındırlık J t~es • mu

fartı:ıamesl, umunıı su ferle • ı" e 1 genel 
ı l " rı enn şartı;ıa. 

me~ \ e husus! ve fenni u:ırtnameıerı ve 
~~os~ eri (~3) Ura (44) kuruş mukabllln-

4 işlen reisliğinden alabillrlcr. 

111erl; (~4~s~~t)mcyc girebilmek için istek
kat t llra (31) kuruşluk muvak
P 1 emlnat vermesi ve eksiltmenin ya· 

lı acagı gilnden en az Uç gün evel elle-
~e~d: ~ulunıın veslkalıırla birlikte bir dl· 

d çk ılc Nafıa VekAlctıne mUracaat e· 
ere bu ige nuıh . 
1 sus olmak üzere vesıka 

a malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
ıarttır. 

1 Bu müddet içinde vesika talebinde bu-

lunnııyaıııar eksiltmeye i&ıtlrAk edemez· er. 

6 - İstcklllertn tekli! mektuplarını 
ikinci maddede Yazılı saatten bir ııaat 
evellne kadar su iııleri reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lAzlmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilme&. 
(5591) 16650 

Köprü betonarme döteme ve 
parke kaldırım inıaatı 

laleI1 reıaıtatnd• ve Tirede ıu illeri J1rlDtnııı( 
ıube müdUrlUtllnde eörüleııntr. 

C - lhale 19. 9. 94.1 cuma a11Dll ıaat 1111 

beşte Tirede ıu lılert ytmılncl ıube mUdllrlG· 
tllnde toplanacak JcomlııYon Jıuzunınd& 7& -

pılacalrtır. 

D - Ekılltm• kapall nrt usulb'ledtr. 
E _ EkllltmeYf etrebllnıık lctn Jaulr11l• -

rln (3620) lira ôO> kuruı olan muvakkat 
teminat vermeleri IAzımdır. 

F - bteklllır lhale ırQnünden Uc ırQn e
vel ellerinde buna benzer iller yaptıklarına 
dair vcıııkalarla ıube mUdUrlUtümUze mUra
caat ederek bu ile alt ve1lka almaları llzım· 

dır~ - Tekllt mektuplannın (C) maddealnde 
yazılı saatten bir ıaat eve! komlııyon relıılne 
makbuz mukablllndı verllmeel IAzundır. Pos· 
ta ııe ~önderllecek melctuplann nihayet aaat 
(14) e kadar ırelmlı olmaıı lazımdır. Pc»tad4 
vuku bulacak ıreclkmeler kabul edilmez. 

(s:l77 /6239) 18180 

Su tesisatı 
Refadlye Belediyesinden : 

1 _ Reıadlye kasabasına alt 660 ~~t
dekl içme suyunun pik boru ile getırıl· 

~esl 28. 8. 9ıl1 tarihinden itibaren 20 gUn 
mUddetıe açık eksiltmeye çıkarılmııı olup 
ihalesi 16. ıı. 941 tarihine mUsadlf salı gU· 
nU ııaat H de Reşadiye belediye encüme
ni huzurlyle yapılacaktır. 

2 - İ.§e gerekli pik boru belediye tara
fından eski !erg edildiği yerde toprak al
tında mUteahhldine belediyece bedelsiz o
larak verilecektir. 

3 - Keşi! bedeli 2410 lira 27 kuruıtur. 
4 - Pey akçesi 181 lira 65 kuruııtur. 
5 - iateklllerin 2490 sayılı kanunda ya. 

zıh veslkalarlyle birlikte belediye encü
menine müracaatları ve !nzla malQmat 
almak lstlyenlerln Hegadiye belediyesine 
müracaatları. (7811-63815) 16334 

uı;us 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Et alınacak 
Dnlet Demlryollan Eskl§ehtr Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
.Muhammen bedell 29.907 lira olan 3 ka

lem et. ll. 9. 941 per§embe günü ıaat UI 
de kapalı zart usullyle Eskişehir Cer A
tölyeıl .MUdUrlUk binası içindekl komlı • 
yon tara.tından ıatın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2243 lira 03 kuruı
tur. Taliplerin kanunun tayin ettiği vesl
kalarlyle tekliflcrtnl aynı gün saat H de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.· 
zımdır. 

Şartnameler 1150 kuruı mukabilinde Es
klıehfr'deki komisyondan Ankara, Haydar
P&§a, Sirkeci idare veznelerinden alına • 
blllr. (6887) 111921 

ltaret çivisi alınacak 

CUl.30) el& Jı:ası-lı :sarı mulb1e Ankarada 
idare blnuında aatın alınacaktır. 

Bu ite ırlmıek lltlYenlerln (l.tiOO) bin bet 
>11z Uralıtı: muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettıaı veslkalan ve tekllnertnı &Ynı 2Un 
saat (1'.30) a kadar komlıyon reısııtıne ver
meleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dalretlnden, Halldarpa.ada tesellüm 
ve ıevk eenıaınden 11aaıtılacaktır. 

(G3Z2) 16320 

ASKERLiK lŞLERJ 

Şubeye davet 
Ankara Alkerllk Subestnden: 

ı - 941 yoklamaııına eelmlyen ve adresi 
olan mı: tedrlaat mlltetUılltlnde bu 1slmde 
kimse olmadıtı bildirilen >edck piyade tea • 
men 824 dot. ve 4~ ılcll numaralı pazar
cıklı Jsmall oı::ıu Mehmet Şahap talim vazı • 

Devlet Demlryolları Sa.. Al. Ko. dan : fal aldıtından hemen ıubemlze veya bulun· 
Muhammen bedeli 18.000 lira. olan 600 dutu yerin ukerllk ,ubealne lllz:umu mUra • 

bin adet rakamlı galvanize l,şaret çivisi ! caatı urın olunur. (6217) 161158 
(26. 9. 1941) cuma gUnU saat 15,30 da be~ ı 
buçukta Haydarpaoa'da Gıır binası dahi. ----------·------
lindeki komisyon tarafından kapalı zar! 
uauıııe satın alınacaktır. 

Bu iae girmek istıyenlerın 1350 liralık 
muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği 
vesikalarla tekll!lcrlni muhtevi zarflarını 
ayni gUn saat 14,30 a kadıır komlsy~n re
isliğine vermeleri lAzlmdır. 

Bu iıe alt ıartnameler komisyondan pa
ruıız olarak dağıtılmaktadır. 

(5831) 16017 

Memur alınacak 
Devlet Demiryolları Umum Müdıirlüğün. 

denı 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığından : 

ı - Aııagıda yazılı ~artları haJz okur· 
Jar harp okuluna alınacaktır. 

A) Ankarn'da bulunanlar doğrudan doğ· 
ruya Harp okuluna, Ankara haricinde bu
luno.nlar bulundukları yerin aııkerllk ~u· 
besine müracaat edeceklerdir. 

BI Kayıt ve kabul muamelesi l·9·19fl 
den itibaren 20 . B. Teşrin • 1941 tarihine 
kadar devanı edecektir. Du tarihten son • 
rakı müracaatlar kabul cdilmlyecektır. 

2 - Glrl&ı şartları : 

ASKERi FABRiKALAR 

13.400 tire çorap ye 3.600 çift 
yün çorap alınacak 

Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (6670) lira olan >"U• 

karıda )'azılı 13.400 cıtt Ure corap ile 8600 
ı:ltt y(jn corap ukerı tabrtkalar umum mu· 
dUrllltU merkez satın alma komlaYOnunea 
8. 9. 941 pazartesi ırUnli saat 115.80 da puar
lıkla ihale edilecektir. 8artnameıl parasızdır. 
KaU teminat (1000) lira (150) kuruıtur. Heye
ll umuml)'ealnl birden vermek mUmkUn olma· 
dı~ takdirde ayn ayrı da ihale edlleblllr. 

(6115) 18145 

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

-7 

2 kalem malzeme alınacak 
Aa. Fab. Sa.bn Alma Ko. dan: 
:Malzemenin cins ve miktarı: 6 kalem 

kaynak teli, ihalenin gUn ve saati: 8. 9. 941 
pazartesi 14,30, muhammen bedel: COOO 
lira. kati teminat: 900 Ura. 

:Malzemenin cins ve miktarı: 6500 takım 
çam&§ır, !ha.lenin gUn ve sa.o.ti: 8. 9. 941 
pazartesi 15, muhammen bedel: 8450 lira, 
kati teminat: 1267 lira. 50 kuru§. 

Yukarıda. yazılı malzeme hizalarında 
gl:Ssterllen gUn ve ııaatlerde Askeri Fab
rikalar umum mUdUrlllğü merkez satın 
alma komisyonunca pazarlıkla ihale edi
lecektir. Muhammen bedelleriyle kaU te
minatlan hizalarında. gösterilmiatlr. Şart· 
nameleri parasızdır. (6160) 16175 

3517 takım yazlık elbise 
alınacak Tahmin edilen bedeli { •200) lira olan • 

yukandtı yazılı 4 adet aleminyum tank A1-
kerı Fabrikalar umum mUdUrlUtll merkez 
satın alma komisyonunca 17. 9. 941 car
uamba günU saat H,30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname parıuıızdır. Kati 

Aa. Fab. Satın Alma Ko: 
Tahmin edllen bede il (228(;() 50) Ura olan 

:VUkanda yazılı 3517 takım yazlık elbise Ali· 
kert Fabrlkıılar umum mUdUrlUA'U merkl'z s:ı
tın alma komlı)'onunca 9. 9. 941 sıılı günü sa
at 14,SO dıı pazarlıkla ihale edllecektır. Ş:ırt
name Parasızdır. Katı teminat (84.."!l) lira <OS> 

teminat (630) liradır. 

(6117) 161'6 

2000 adet bükme ispit alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (6500) Ura olan 

yukarıda yazılı 2000 adet bükme iapit As
keri Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
satın alma komisyonunca 9. 9. 9'1 salı gü· 
ne saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir 
Şartname parasızdır. Kati teminat (9715) 
liradır. (6118) 16147 

Muhtelif ebatta ceman 195.500 
adet civata ve somun alınacak 
As. Fnb. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (126201 lira olan )'U· 

karıda yazılı cı\'ata ve ıomunlar askeri to.b-

kurustur. (Gl82) 1G237 

İhale tarihinden 31. 5. 942 tari
hine kadar atağıda cins ve mik-

tan yazılı 1 1 kalem sebze 
alınacak 

AB. Fab. Satın Alma Ko.: 
Azamı miktar Aıgarı miktar 

Kilo Kilo 
4000 3000 Patııı-:ı;:ı 
4000 3000 Taze t • u•ye 
4000 3000 Knbak 
1500 1000 Doma teı 
2000 1500 Lahlına 
2000 1500 Prı:ua 
1500 lOOO Patates 

Nafıa Vekrıletlnden : • 

l- SC'yh::ın v114yetınde Ceyhan k6prU
sUnUn bctonıırmc dll11eme tecrit ve parke 
kaldırım ln"aatı (26.800) llra ke§lf bedeli 
Uzerlnden knp:ılı zıırf usullyle ekslltmiye 
çıkarılnuştır. 

Ankara inhisarlar Bat Md. 

Lise mezunlarından memur alınacaktır. 
Haydarpa~a. Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 

Kayseri, Afyon: Adana, Malatya, İzmir, 
Erzurum, İ§letme merkezlerinde 25 eylül 

~1 tarihinde saat 14 te imtihan açılacak • 

A) TUrk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk 

vermlı;ı olmak, 

rıkalar umum mUdUrlUitU merkez ıatın alma 
imtihanı komlayonunca 15. 9. 941 pazarteeı ırUnQ ıaat 

2000 1500 Ispanak 
500 800 Kereviz 
ııoo 300 Kamılıahar 

C) Tam teşrkkUllU heyeti .ınhiyesı olan 
askert hastaııerlcn (Harp okuluna 6;1rer ı 
kararlı slhat raporu nlnıak. 

l:I te pazarlıkla ihale cdllecektlr. Sartname 
500 • SOO Havuc Bot §İte alınıyor tır. 

lnhlaarlar Ankara BaamUdUrlOC:Unden: Girme ııartları ı 

A) Türk olmak ve Tiirkiye Cümhuriyeti 
Ankara rakı lmalAthanemlz ihtiyacı itin tabiyetini haiz bulunmak. 

O) 18 • 23 yaoında olmo.k (24 yqına 
girml11 olanlar alınmaz.) 

El Diğer şartlar askerlik şubelerinden 

parasızrlır. KaU teminat (18931 liradır. 

(6022) 161&8 

3 kalem malzeme alınacak 
As. Fab. Satın Almh Ko dan: 

2- Eksiltme 10. 9. 941 tarihine mUaadlf 
tarıııınb:ı gilnU sa.at 15 de Nafia VekAleti 
Şose ve KöprU!er Reisliği ekslltme ve art
tırma komi yonunda yapılacaktır. 
3- Eksiltme ıartnnmesi vo buna müte

ferrı diğer evrak Na!la VcklUeti Şose ve 
~~PrUler Reisliğinden (134) kunıı muka· 
bılınde alınabilecclı:tir. 

aıatıda yazılı nyatıarla boa ıııe mubayauına B) Lise mezunu olmak. 
baııanmutır. 

l - Yatlı. boyalı, llAclı, ı:atıak ebelerle 
inhisarlar dameaaı bulunmıyan ıtıeler alın
mı)'Bcaktır. 

C) Yapılacak muayenede sihhati ıümen • 
dıifer hizmetine elvcrieli bulunmak. 

ve Harp okuhınd:ın öğrenilebilir. 
(6085) 

lltalzemenln clnı \'e mıktan: altı kalem 
16039 koıum malzemeaı. ihale ırUn ve saau 15.9.94.l 

pazartesi 14. muhammen bedel l~ Ura, ka· 
Elektrik levazımı alınacak 

Yukarıda yazılı 11 knlem •cbze Asker1 Fab
rikalar umum muaorıuau merkez satın aım4 koınlıyonunea 17. o. 941 carıamba eünü l.lat 
lCi te pazarlıklıı ihale edilecektir. HeYt'tl umu
mlycslnl birden vermek mUmkUn olmadıjb 
takdirde ayrı am taliplere de ihale edilebi
lir. latc>klllertn tahakkuk edecek tlHıt tıurın. 
den kanuni temlnatlarlyl• birlikte komıs~ona 

D) Nıifus teskeresi. U tcmınnt 277 50 lira, mUracaatlan. (6183) 16238 
2 - Slıeler ldaremlzlıı Yenlsehlr tren köp-

rüsü yanındaki lmlAhııne binasında teslim 
Malzemenin cıns \'C mıktan: 30 ton odun, 

E) Terhis edilmiıı ve askerlik son yokla- Ankara Dölıre Sanat Oıcuıu MüdUrlillUn • lhale 2Un \'e saati 15.0 941 pazartesi 14 30, Küçük Y ozgatta yaptırılacak 
inıaat 

alınacaktır. 4- Eksiltmlye girebilmek için istekli • 
ittin eksiltme tarihinden en az 3 gUn evci 
bir Jstıda ile Na!ia Vekô.letine müracaat 
ederek bu gibi İ§lerl yapabUeceklC'rfne da
ir ehliyet vesikası almaları Jlizımdır. 

3 - Getirilecek ıııctcrln ueart yüzde onu 
den: muhammen bedel 1050 lira. katı teminat masını yaptırmııı olmak veya askere celbi • 

Okulumuzun yeniden YBrıılacak atel.)'elerl 157.fıO lira, 
ne en az bir senesi bulunduğuna dair men • ıcın ıuzumlu ırörUlen 2853 lira 8:> kuru, tu - .Malzemenin cını \'e miktarı: 60 ton demir 

6- İstrklllcrln Ticaret odası vesikası 
llc (2010) lirnlık muvakkat teminatlarını 
havı olarak 2490 ımyılı arttırma ve ek
siltme kanununun tnrlfatı dairesinde ha· 
zırJıyacakları kapalı :ı:nrfları fkincl mad
dede yazılı saattan bir saat evcline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukablllnıie 
\'ermeleri muktczidir. (5878) 1599' 

Demiryolu etüt itleri 
Nafıa VckAlctlnden: 

ArUlye • Akyazı • Gökceler arası dernlr)·ol 
etUdU knpntı zart uaull)'ıe mUnakiı.aaya ko • 
ııuiınuıtur. 

1 
- MQnakasa 18. 9. 941 tarlhine teeadüt 

eden Pe1'Cmbe RUnU saat on altıda demtryol· 
Jar lııtaat dalrı:slndc!tl eksiltme komisyonu 
salonunda )'apılacaktır 

2 
- Bu 1atn muha~en bedeli 10.300 lira 

ve .muvakkat teminatı 772,5 liradır. 
8 

- Muknvcle ProJeal, ektlltme 1artname
;ı. banndırlık taıerı ıtenel ıartnamesl, etüt 
ennı ı:ırtnnmcsı. ıtüzerıolh hartası ve dlıter 

8\ ·aktan müte~l'kkll mUnakruıa evrakı bedel· 
•iz olarak dMnlr)'ollar lnsııat dairesinden te
darik olunabilir. 

' - Du mUnakaaa)'a ıtlrınek ıstıyenlerın 
he. tQrlU reteranılannı nsterlr vcslkalan
nı bir IBUdll)'ll bnfllı»arak münakasa tar!hln· 
den en az üı: ırUn eveı vekAletlmlze müraca
at ederek bu ta lı:ln ehliJ:et vesikası tııteme
lert ve aıacakıan bu vealkan teklU zarna • 
rına koymııları 14zımdır. 

5 - .Münakasaya tatırtık edcccklerın, tek
lif zartıarını 2490 numaralı kanunun ve ek
•lltme ııırtnnmeslnln tarıratı dalreıılnde ha. 
zı lıYıırak münııkaııanın yapılacaıtı saatten 
bir ıaat evellnc k dar numaralı makbuz mu
knblltnde komlı»on baıkanlıtına vemılı ol· 
lnalan lll.zımdır. (6192) 16186 -

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

!50 c.ı.. ilk olacaktır. 
15 C.L. ilkler 1,150 kuruı 
2:1 c.ı.. ilkler 1,30 kuruı 
50 C.L. ilkler 2,50 kuruı 

100 C. L. ilkler 6,00 kuruı 16063 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Pul bastırılacak 
P. T. T. Umumi MUdür!Uği}nden 
ı - 20 kıymette 50.000.000 posta pulu 

pazarlıkla tabettirilecektir. 
2- Muhammen bedel 23.000 lira, mu • 

vakkat teminat ı 725 liradır. 
8- Fenni ve idari ıartnameler hergün 

Ankara'da P. T. T. Levazım .MlldUrlUg1ln
den ve htanbul Ayniyat Muhastpliğlnden 
alınabilir. 

4- İhale 9 eylUI aalı gilnU ıaat 16 da 
Evka! apartmanının ıuıma katındRkl dai
rede P. T. T. Levazım MUdUr!Ufllnde mU
tC§ekkil komisyon huzurunda icra kılına. 
caktır. (588l'i) 10920 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. l\IUdtır!UtUnılcn: 

l - ldaremlıde mUnhal maaılı ve ücretli 
memuriyetlerle ücrelll ıtaJ)'erllklere orta 
mektep mezunları mU1abaka Ue alınacaktır. 

:J - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak 
suretiyle pek b1 derecede kazananlar l5 lira 
maaılı veya GO ıtra Ucretll memuriyetlere 6 
\'e 5 numara almak aurctl.)'le orta derecede 
muvaffak olanlara da takdir hakkı idareye 
alt olmak üzere 20, 25, 30 lira aylık ücretli 
ıtaJyerllklere tayin edileceklerdir. 

3 - StaJ devresinde muvattak olanlar 
maaılı veya ücretli memurluklara eeı:ırııır

ler. 
4 - Taliplerin 788 aa)'llı memurin kanu

nunun 4 Uncu maddesindeki ıartıarı haiz ol
mnkla beraber de\'let memuriyetine llk de· 
ra alreceklerln 30 yaıını eecmemıı olmaıı 

lAzımdır. 

5 - Müıabakaya elrmek lltlyenıer 29. 9. 
941 paznrteaı eUnU akıamına kadar dllekce 
\'e evrakı müsbltclerlyle beraber Ankara P. 
T. T. mUdUrlüitUne müracaat etmelidirler. 

6 - MUaabaka 30. 9. 041 salı sunu ıaat 10 Ağaç nakl iyatl 
Devlet Orman lıletmcsı .KarabUk Revir 

.t.m1rııı:ınden: 

da yapılacaktır. (6387) 16352 

' Alakadarlara 
Ankara Telefon MUdUr!Utllnden: 
Yeni Ankara teelfon rehberi butınlmak 

üzeredir. 
ReklAm ve llAn ko)'durmak lııtlyenlerln 

18 eylUI 941 tarihine kadar Ankara telefon 
mQdUrlütUne müracaatları lUl.n olunur. 

( 6368) 16345 

ıup oldufu askerlik ııObesinden vesikası tarındakl otuz ıeklz kalem elektrik le\·aıımı cevheri, ihale '1lln ve saati 15. 9 . 041 paurte· 
olmak. acık ekslltme)'C konulmuıtur. Tnllplerln ıart- ıl sant lG. muhammen t>cdcl 1500 llra, kaU 

F) Mektep diploması. nameyi ırörnıek Uzere her gUn okul mUdürlU- teminat 22:; llrıı. 
H) Aııı kiğıdı. lüne ve eksiltmeye ı:lreceklerln ilk teminat- n:karıda )'azılı malzeme hizalarında ıtÖB· 

lıırlyle kanunun icap ettlrdll!'I bcleelerle bir- terilen ı:On ve ıaallcrdc aıkerı fabrikalar uİ) Polisten tasdikli doğruluk kiğıdı. ilkte ihale ııUnu olan 17. 9. 1941 caraamba mum mUdUrıuau merkez satın alma koml.ııyo-
K) Yetim maaıı varsa cüzdanı yoksa ol. etinU saat lll te Ankarn mektepler muhasebe· nunca pazarlıkla ihale <'dllecektlr. Muham· 

madığına dair vesika , clllAlnde toplanacak olan alım ıatım komla· men bcdellerlyle kati temınnlları hizalarında 
L) Halen bir vazifede ise muvafakat - )'onuna mUracaatıan. (6209) 16177 eösterllml&ılr. Şartnameleri parasızdır. 

name bir yerde ça)ııımıısa bir ııılna iliıifi 
olmadıfına dair vesikaları bulunmak. 

M) Evli iae evlenme cüzdanı. 

Müracaatlar 18 cyl{ll perşembe günii ak -

şamma kadar istenilen vesikalarla birlikte 

İtletme müdiirlülı:lerince kabu1 olunacak -
tır. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 
olwımu. (600l') 16103 

Palast münakasası 
D. D. Yolları 8. leletme MUdOrıuaUnden: 

Muhanunen bedel, bulundul!'u yer, mikta
rı ve muvakkat teminatı yazılı balast kapa. 
lı zart usullyle eksiltmeye konulmuıtur. lha
leıl Balıkeslrde 17. o. 941 careamba ırunU saat 
16 da loletme binasında )'aııııacaktır. lstckll· 
ler 2490 BB)'llı kanunun tayin ettlAI vesika· 
!arla ihale eünU muayyen ııaatten bir ııaat 
eveı komlıyonumu:a mUraeaatları IAzımdır. 
Bı ite alt aartname ve mukavele projeleri 
komilyonumuzdan alınabilir. <6107) 

Bulundul!'u '7er Manian • Bandırma, kllo
metreıı 172-175 miktarı ll5000, bir MS mu
hammen bedeli 180 kuru., muvakkat teminat 
2025 lira. 16121 

Çam odunu alınacak 
D. D. Yollan 3. leletme MUdUrlUtUnden: 
Miktar, muhammen bedel ve muvakkat 

teminatı aıaı::ıda yazılı kuru cam odunu ka· 
Palı zart uıulb·ıe eksiltmeye konulmuıtur. 
İhaleıı 17, 9. 941 ı:arıamba günU saat ll de 
Balık!!alrde D. D. Yolları s. teıetme binasında 
yapılacaktır. hteklller 2490 sayılı kanunun 
tayin ettıtı vesikalarla ihale ırUnQ muayyen 
ıaatten bir saat evet komisyonumuza mUra
caatıarı lhımdır. Bu ile alt aartname muka· 
\•elename projeleri .Paruız komisyonumuzdan 
alınabııtr. <6108> 

Miktarı 170 ton, muhammen bedeli beher 
ton tein 14 lira, muvakkat teminat 178 lira 
50 kuruı. 12122 

Ustunç takımı alınacak 

Halkın nazan dikkatine 
Ankara Cebeci Askeri Tababet Tatbl· 

kat okul ve hnııtanesinde meccant hasta 
muayene gUnlerl 

Pa.zarteat .saat 11 - 13 II. Hariciye, Nl· 
ıaiye, FUıi,yoterapi. 

Sah saat 11 - 13 I. Dahiliye, Bevliye, 
Kulak. 
Carıamba saat 11 - 13 Asabiye, Cildi

ye, Göz, Rontgen. 
Perıembe .saat 11 • 13 I. Hariciye, Ni· 

salye, Flzlkoterapi. 
Cuma as.at 11 • 18 II. Dahiliye, Clldl· 

ye, göz. 

Cumarteal aaat ıı . 13 Asabiye, Kulak, 
Bevliye. (0479) 10503 

JANDARMA 

Kömür nakli 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko

mlay0nundan: 

Ankara lltaayonunda va2onlardan Jandar
ma muham taburu knrarııll.hına (73) ton 
kömUrUn nakli pazarlıtı 8. 9. 941 pazartesi 
eUnU saat 15 te Ankara.da komisyonumuzda 
YaPılacaktır. İhale bedeli Uzerlndl'n katı te. 
mlnat verllmek tartıyle lıteklllerln paurlık 
ıaatlııde komlıyonumuza ıelmelerl. 

(6190) 16132 

Sığır eti alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın 

Komisyonundan : 
Alma 

(6068) 16169 

Tat düzeltme elması 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dıın: 
Tas düzeltme elması ıoo adet ı karatlık, 

Taı düzeltme elması 100 adet 3/4-0.SO ka· 
ratlık ve taı dllzeltme eımaaı 100 adet l/!l-
0.GO karatlık 

Tahmin edtlen bedeli (7!500) Ura olan 7U· 

kanda yazılı üc kalem taı düzeltme elması 
askert fabrikalar umum mQdUrlUtU merkez 
ıatın alma komlsyonunca 15. 9. 941 pazartesi 
2ilnU ıaat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Şartname parasızdır. Kati teminat 1125 
liradır. <6069) 16170 . 
120 - 150 adet bot oksijen tüpü 

alınacak 

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

120-1150 adet bog oksijen tUpU Aııkerı Fab· 
rlktı,lar umum mUdUrlUğU merkez aatın al· 
ma komlııyonunca 111. 9. 941 pazartesi gU
nıı ııaat ıı de pazarlıkla ihale edll~cektir. 
Şartname parasızdır. Kati teminat (213;) 
lira (60) kuruıtur. 

Az mUstamel ve anzasız olabilir. 
(6070) 16171 

Muhtelif malzeme alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

Malzemenin cinı ve miktarı: 23 kalem 
takım çellklerlylc yaylık çellk tel, ihale· 
nln gün ve saati: 16. 9. 9'1 11alı 14, mu
hammen bedeli: 62.900 Ura, kati teminat: 
srno lira, ıartname bedeli: 3•5 kuruı. 

Malzemenin cins ve miktan: 10 ton be· 
zir yağı, ihalenin gUn ve saati: 16. 9. 941 
salı 14,30, muhammen bedeli: 18.000 lira, 
kati teminat: 2700 Ura. 

Malzemenin cins ve mıktan: flOOO çift 
erat fotlni, ihalenin gUn ve aaatt: 16. 9. 941 
salı 111, muhammen bedeli: 46500 lira, ka· 
t! teminat: 69715 lira, şartname bedeli: 233 
kuruıı. 

As. Fab. Sa. Al. Ko. dan ı 

Keşif bedeli (15415) lira (50) kuruı 
olan yukarıda yazılı inııaat Askeri Fahri _ 

kalar Umum Müdürlilğil satın alma ko .. 

misyonunca 20·9·941 ı;ar§amba günü saat 
l 5 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (78) kuruotur. Muvakkat te
minat (1156) lira (17) kurustur. Teklif 

mektuplarını mezkur günde saat 14 de 'ka
dar komisyona vermeleri. (6233) 16239 

Müteahhi t nam ve hesabına bir 
adet kabili ayar yağlı transfor -

motör alınacak 
Aa. Fab. Sa. Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedell (2000) lira olaa 

müteahhit nam ve hesabına bir adet kabili 
ayar yağlı transformatl:Sr A8ker! Fabrika
lar Umum MUdUrlUğU Merkez Satın Alma 
Komisyonunca 22. 9. 941 pazartesi gUnU 
eaııt 14 de açık ekstltme fle ihale edııe _ 
cektır. Şartname parıuıızdır. Muvakkat te-
minat (150) liradır. (6279) 16251 

60 ton demir cevheri alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (lroc>) lira olnn eo 
ton demir cevheri askeri fabrikalar unıuın 
mUdürlüAU merkez satın alma komisyonun
ca 111. 9. 941 pazarte1l eUnü •ııat 16 da Pazar
lıkla ihale edilecektir. Sartname parıuıızdır, 
Kati temı.na t (225) liradır. 

(602) 16167 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye Vektlletinden : 
Yapılacak· iş: Baovekllet binasında ya

pılacak tamirat. 
I<eşlf bedeli : 175 liradır. 
Muvakkat teminat miktan: ıs lira ı:s 

kuruıtur. 

ihale tarihi ve mahalli: 8. 9. 941 tarihi
ne mUsadl! pazartesi günU saat lG da Ma
liye Vek4lctl Milli EmlAk MUdUrlUğtln -
de . 

Eksiltmeye lttirA.k edenler işbu is!' ait 
olmak Uzere Nntıa mUdürlU tinden alına
cak ehliyet vc>slkası ibrazı ıc b d r. 

(6369) 16346 

Tamirat yaptınlacak 
Maliye V ekAletinden : 

l - KarabUk re,1r tımırııı::tnın Yenlhan 
'> Satrambolu bölı:elerl hududu dahilinde va
k Komarı, Gecen, .Kocadaa, Kınk, notadatı. 
Yapraklı, Kuzdatı ve Yama arkası ormanla • 
nncıa kesllmıa tahminen (Sj()()) metre mlkAp 
kann tomru,:unun koktl dibinden alınarak 
Bıırtın, Satramtıolu ıoııcııı ı:UzergAhındakl 
rampalara nakil ve lıiUt ııı acık ekslltmeJ>e 
konulmuıtur. 

~ - Eksiltmeye konulan tomrukların nak· 
11 ve lıtıt lıl tein b her metre mlkabına (6) 

lira (8/J) l::.ırus muhammen beclcl takdir edil· 
ıntıtır. 

ENSTiTÜLER 

Devlet Oeınlryollan Sa. Al. 
Mllhammcn bedeli (23100> 

YUz lira olnn 800 adet kücük 
20. 10. 941 1>a:ı:arteaı eunu saat 
zarı uıull.v!.e Ankara'da idare 
alınacaktır. 

Ko. dan: 
)'imıl üç bin 

11Stunc takımı 
(15) te kapalı 

blna11nd4 satın 

Ankara belediyesinin narkı üzerinden 
eksiltme yapılmak üzere (12.000) kilo sı. 
ğır etl 23. 9. 941 salı gUnU saat 15 te An
karada J. Sa. Al. Komisyonunda açık ek
stltme ile alınacaktır. İhaleden sonra nark 
değl§likçe eksiltmede tenzil edilen mik
tara göre ihale fiyatı da değişecektir. Mu
vakknt teminat (315) liradır. Şıırtname 
her gUn komisyonumuzdan parasız ah -
nır. İsteklilerin eksiltme saatinde vesika 
ve temlnatıarlylc komisyonumuza gelme-

Malzemenin cins ve miktarı: 3 kalem 
tel, ihalenin gün ve saati: 16. 9. 941 sah 
15,30, muhammen bedeli :140110 lira, katı 
teminat: 79015 lira, ıartname bedeli: 211 
kuruş. 

Yapılacak lf: Dahiliye VekAletı bina -
ıında tamirat. 

J - bteklllerın eksiltmeye alt nrtname.Yt 
1 nkara orman umum mlldUrlUll;ll. Iııtanbul 
çevlree mUdJrıuıu lle KarabUk reVir ltmlrll
l:'lnde a<ıreblllr!er. 

4 - lsteklllerın :t11zde 7,5 muvakkat te. 
mlnat akcesl olan (16:13 lira (75> kurusa 
alt makbuz veya buna mümasil hUkUmetı:e 
muteber vel:ılkle ıo. D 941 tarihine raıtlıyan 
carpmba aUnü saat n tc Karabük de\'Jet 
orman işletme inin Satramnoıu bölge bina· 
ıında revir Amiri A'l rlyuet nde teıekkUI ede· 
c komisyona mUrn nııtlnn. 

(7701/f~l2) 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

16191 

Tire su hlerl 20 tncl Şube MüdUrlUğlln • 
den: 

A - Ekslltme>e konulan I&: K!lcllk .Men· 
deres rcı:üııı.tu 0 yanında teyezanlııra karsı 
)'apııacak sedde ve s.ıhlllerl1'1' tahkimi ısı o-
111P keıtt bedeli (-lS26'il ıırn <96> kuruştur. 
lr 

8 
- Bu l$e alt (eksiltme eıırtnamesl, mu-

aveıe Projesi. ba)'lndırlık blert ı:enel şart· 
~•l'l'.ıeaı. ıu tııerı umumi şartnamesi. fenni 
cıe:ıaı lartname. proJeler ve keett cetveli> n

ıtıUreJtkep dosyayı Jsteklller Ankarada ıu 

Memur alınacak 
Yüksek Ziraat .EnstltUıü Rektörlütunden: 
Acık olan kurumumuz 90 lira aylık Ucreuı 

idare kAUpllA'I lcln 10. 9. 941 ı:arıamba aUnU 
saat 14 de askerlikle allkası olmıyan lise me
zunlan arasında bir müsabaka imtihanı yapı
lacaktır. 

Iateklllerln 
b&1kltlplltln1 

mUıblt evraklari)'le Rektörlük 
müracaatları 11An olunur. 

(6287) 16252 

Beton ve divar intaatı 
Polla Enalltüıü MüdUrlUIUnden: 
Yapılacak ıe: beton tal, keııt bedeli 1:>91 

Ura 50 kuruı. muvakkat teminat 119 lira as 
kuruı, ihalenin yapılacatı tarlh, aUn, saat: 
20. 9. 941 cuma 14. 

Yapılacak lı: duvar lıl, keılt bedeli 1237 
lira 50 kuruı. muvakkat teminat 92 lira 82 
kuruı. ihalenin yapılacatı tarih, ırUn, ııaat: 
20. 9. 041 cuma 15. 

Polls eııstltlisU binası dııında yaptırılacak, 
yukarıda yazılı iki kalem 11. pazarlık ıure • 
tiyle eksiltmeye konulmustur. Sartnamelerl 
polls cnsUtüıU muha&ebeslnde ı:ör<tlür. 

Pazarlık Ankarııda polis enstitüsü bina • 
sında mOtenkkll komlıyonda yapılacaktır. 

lsteklllerln, hl.zalannda yazılı mU\'akkat te -
mlnat makbuz veya banka mektuptan ve ve
saiki lAzlmelerlyle birlikte muayyen eUn ve 
aaatte komlıy0nda bulunmalan. 

.(6398).. 163M 

Bu lee ır1nııek lltlyenlerln Cl 732,50) btn 
Yedi )1Jz otuz iki llnı. ell1 kuruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettJtl v~lkaları 
ve teklUJertnı· &J1111 ıtUn saat (14) e lcıı.dar 
komisyon reıauatne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler ııarasız olarak Ankarnda mal· 
zeıne dalrt'J!lnden, Haydarpaaada tcııellUm ve 
sevk ıemı::tnden daıtıtılacaktır. 

(6139) 16148 

Balast münakaaaaı 
Devlet Dem!ryoııan 3 hletme MlldOrlU • 

tUnden: 

Mutıammen bedel, bulundu:U yer, miktar 
ve muvakkat teminatı yazılı batut kapalı 
zart usull)'le eksiltmeye konuımuıtur. 1haleııl 
Balıkeatrde 18. 9. 941 per1embe ırUnU &aat 16 
da tııe!ne binasında komlı)'onumuzca Y'lltııla
caktır. llteklller 2490 aayılı kanunun tayin 
etuııı vealkalarıa ihale ırunu muayyen saat· 
ten bir saat eveı komlayonumuza müracaat • 
ları IAzımdır, Bu ile alt ıartname ve muka· 
vele proJelerı komlsy0numuzdan alınablllr. 

Bulundutu yer: Bnlıkeılr - KOtahya. kilo· 
metrC1! 97-99, miktarı 8000 M3. bir M3 mu· 
hammen bedel 180 kurus, muvakkat teminat 
1080 lira. 

(6201) 16192 

Hastane eıyau alınacak 
Devlet Demlryolları sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (20.000) )'1rml lıln Ura 

olan Ylrml bir kalem amellyatane maaalan 
ve tererrUatı 22. 9. 9U P,U&rteal ıtnı Mat 

leri. (6374) 16348 

GÜMRÜK ve iNHiSARLAR V. 

Yol hal111 alınacak 
GUmrUk ve İnhisarlar Vekllletlnden: 

1 - GUmrilk ve İnhisarlar V. binası ı. 
çin 106 metre uzunluğ'unda alınacak yol 
halıaının 2. 9. 9'1 günü dlan açık eksilt
me.ine tallp zuhur etmediğinden lhale 12. 
9. 941 cuma gUnU 11aat 111 c bırakılmııtır. 

2 - Muhammen bedel 238.5 lira ilk te
minatı 178 lira 87 kuruıtur. 

3 -Fenni ve umumi ıartnamesi her gUn 
vek4let levazım mUdllrlU!!'Unde gl:SrU!e· 
bilir. 

4 - Taliplerin vekAlet veznesine yatı
raca.kları ilk teminatlarına alt makbuz. 
larla birlikte be111 gUn ve saatte komıs -
yonda bulunmaları. (6377) 163U 

Bayanlara mahsus 
irfan Biçki ve Dikit Yurdu 

Ankara•nın en ınuvaftaklyetll ve 
biricik irfan yurdudur 

Kayıt tein Hamar nU otobüs dura.tın· 
dakl yurda müracaat edilmesi 4102 

Yukarıda yazılı malzeme hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde Askeri Fabri
kalar umum mUdUrlüğ'U merkez ııatın alma 
komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 
Muhammen bedelleriyle kati teminatları 
ve ııartname paraları hizalarında gösteril· 
migtlr. (61117) 16172 

1000 adet kaput, 1000 takım 
kıtlık elbiıe ve 2800 takım 
tulum elbiıesi alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (47.100) llra olan 
yukarıda yazılı Uç kalem melbuaat Aske
r! Fabrikalar umum mUdUrlUtU merkez 
satın alma komisyonunca 8. 9. 941 pazar
tesi gUnll saat 16 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Katı teminat (7066 ı liradır. Şart. 
name (236) kuruıtur. (6168) 16173 

3 kalem çelik ve 13 kalem 
malzeme alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (87650.82) Relch
ma.rk olan yukanda yazılı S kalem çelik 
ve 13 kalem malzeme Asker! Fabrikalar 
l'.mum mUdUrlUtU merkez satın alma ko
misyonunca 17. 9. 941 carıamba gUnU sa
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name (2) lira (24) kuruıtur. Katı teminat 
(6705) lira (29) kuruotur. 

j61158). 1017, 

Keşif bedeli : 802 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat temlnııt miktarı: 60 lira 20 

kuruştur. 

İhale tarihi: 8. 9. 9ıll tarihine milsadıf 
pazartesi ııaat 15 tc. 

Mııhalll: Maliye VektllcU Milli F.mltı.k 
MUdUrlUittlnde. 

Eksiltmeye iıstirak edenler iııbu iş İrin 
Nafıa l!Udtlrlllt.tındrn chllyrt vesikası al-
malan ldzımdır. (6370) 

16347 

ADLiYE VEKALETi 

Doktor aranıyor 
::,n~ııra c. Müddelumumıııı::ındcn: 

ra asil maaııı Sinop ceza evi hekimli· 
t1 münhal olttueundnn to.llp o!anların e-vra
kı nıUsbltelerlYle 1.10.1941 tnrlhlnc kadar 
adliye encUmenı riyasetine mUrncaat etmele-
ri. <6364) 16331 

Li NGUAFON'LA 
İllnlzden ayrılmadan, > orulm;ıd n 

ve naatıe ba~Jı kalmadan evinizde 
herhangi bir Y&ba.n6 dili 6 ayda kulak· 
tan ötreneblllrtlnlz. Satıa :yeri: Ha&et 
kitap evi ve Tan kırtasiye tecim ev!, 
Bankalar C. 57 4135 
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• Küçük Tasarruf Hesapları • 
1941 İkramiye Planı 

l adet 2000 Uralık - 2000.- lira 

5 • 1000 • - 3000.- liar 

2 • 750 • 1500.- lira 

4 • 500 • - 2000.- lira 

8 adel 

35 • 

80 • 

~00 • 

250 liralık - 2000.- lira 

3500.- lira 100 

50 

20 

• 
• 4000.- lira 

• - 6000.- Lira 

Keşldeler: 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 !klncltesrln tarihlerinde yapılır 

•===============================• 

t?=D AK TİLO KURSU-..,,· 
ır 86 ıncı devresini de % 50 tenzllAtıa actl J 
\. Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Aksam kurları aı:ıımıstır. 

... Memurlar Kooperatl!I kanısı No. s Tel: Sn4 ====== 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
H:ısanoklan Köy EnstıtUsil ve Ek1tmen Kursu :.rudUI"IU~llnden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedel Tutan Muvakkat teminat 
Kilo Lire. Kr. Llra Lira Kr. 

Ekmek 35.500 14 4070 372 7G 
Sıfıreti 3.000 85 1050 78 75 
Koyuneti 2.000 55 1100 82 50 
Zeytin tanesi 800 50 400 30 00 
Odıın 50.000 4 2000 150 00 
Sadeyağı 1.000 l 70 1700 127 00 
Zeytinyağı 1.000 95 950 71 25 
Sabun 1.500 65 975 73 13 
Bulgur 2.000 22 440 33 oo 

1 - En~tltü ve kurs talebelerinin 15 eylül 1941 tarllılnden sonrakl lhtlyacı ıctn Yllka-
nda cins, miktar ve muhammen bedeliyle muvakkat teminatları yazılı yiyecek ve yakacak 
maddelerinin satın alınması 1. 9.19·U tarihinden !Übaren a'.cık eks!ltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameyi ııörmek !stıyenlcıin Ankarnnın Hasanoğlan köyündeki enstitü ldare
ılne ve Cankaya malmUdUrlüjtilne müracaatlan lhımdır. 

3 - !hale 15. 9.194.l pazartesi ııünü saat 14 te Cankaya kazası mnlmildüI"lüğil blna
ıında yapılacaktır. 

4 - Ekslltırneye &trecekler!n 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddesindeki evsa!ı 

haiz o!ması ve ihale saatinden evel muvakkat teminatı Cankaya malmUdüI"lliğü veznesine 
yatıI"mıs bulunması şarttır. 

6 - Yiyecek ve yakacak madrJeıerının her birinin sartnamelerl ayrı olup lcabında te
ker teker müteahhitlere verilecektir. 

6 - Eksiltmeye girecek olanların ihale saatinde Çankaya kazası malmüdilrlüğü blna-
ıında hazır bulunmalan 11An olunur. (6204) 16190 

,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Kavac·ık menba suyu ~ --------
~ MİKYASIMA DERECESİ 1,5 § 
5 En selahiyettar Laboratuvar şefi resmi raporunda; (sertliği -= çok düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle -
: Ankara için kıymetli bir su olan KA VACIK SUYU) cümlesiyle : 
: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 : - -"'ll111111111111 111rıııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııır-

Balast mü na kasası 
Afyon 7 lncl İşletme MLidürllıl:Unden ; 
hletmemlz 1htlyacı için satın alınacak olan ve a5af:ıda cetvel tıallnde yerleri, miktar

ları. muhammen bcdellcrı ve muvakkat temlnatlnrlyle milddctlerl yazılı dört kalem balastın, 
hizalarında gt\sterllen ırün ve saatlerde kapalı zarf usullyJe, Afyon'da yedinci işletme mU

dürJUğü blnıı~ınıla ek~lltmeıerl yapılacaktır. 

Bu tşe girmek lsttyenıerln cetveıcte ıtösterllen muvakkat temlnııt ile kanunun tayin ct
tlQ"I vesikaları ve tekllrlerlnl cetvelde ıtösterllen ıtünde ekslltme saatlerinden bir saat evel 
ve usutune tevfikan Aryon'da yecıınct isletme komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şıı.rtne.mcıcr ,Myon'da >·edinci ı~ıetme mUdürlüt:ünden parasız olarak alınabilir. 

Çay - ish:ı klı 
arası Kim. 227 8000 
:Meyd:ın • Pınıır 
b~ı Kim. 395 5000 
Karakuyu istasyonu 
civarı ve Bıı.ladız -
Bozanılnü Kim. 434 8000 
E;:ıme - U§ak arılsı 
muhtelif yerlerden 10000 

180 14400 1080 

170 8500 638 

170 13600 1020 

125 12500 !l38 
(6014) 

8 8.9.941 pazartesi saat 10 da. 

8 8.9.941 pazartesi saat 11 de. 

8 8.9.911 pazartesi saat 14 te. 

8 8.9.9-11 pazartesi saat 16 da. 
15945 

TALAS'TA AMERİKAN KOLLEJİ] 
4 senel1k ORTA okulu; !HZARI 3 OI"ta sınır 
Yatılı ücret : 225 Lira. Tedrisat 24 EylUl'de. 6253 

İngilizce lj 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner fakültesi askeri 

kısmının kayit ve kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner Fakültesi askeri kısmına bu yıl 
sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olİrunluk imtihan

larını vermiş olmak ı.ıartiyle talebe kabul 

edilecektir. İsteklilerin aşağıdaki ııartları 

haiz olması lazımdır: 

A) - Türkiye Cüınhuriyeti tabasından 

bulunmak, 

B) - Yaşı 18-22 olmak, (22 dahildir.) 

C) - Beden teşekkülleri ve sihati ordu

da ve her iklimde faal hizmete müsait ol

mak(Dil rekaketi olanlar alınmaz.) 

D) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusur

suz ve seciyesi sağlam olmak. 

E) - Ailesinin biç bir fena hal ve şöh

reti olmamak. (Bunun için de zabıta vesi

kası ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına 

şu vesikaları bağlamaları lazımdır. 

A) - Nüfus cüzdanı veya ınusaddak su-
reti. 

B) - Sihati hakkında tam teşekküllü 

M. M. V. Hava Müıteııarlığı 

Tire çorap alınacak 
M. M. VekAleU Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10.000 ı;Ut t1re ı:orap pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedell 3200 lira olup 
kaU teminatı 480 liradır. Pazarlığı 9. 9. 941 
sah ııünü saat 10.30 da Ankara'da he va sa -
tı:ı alma komisyonunda yapılacaktı!". Şart· 

numest her ııün komisyonda ııörüleblllr. !s
tekllleı:dn ihale saatinde komisyonda bulun. 
maları. (6284) 16212 

Matbaacılara 
M. M. VekAleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı KA.ğıt ve sair malzemesi vekaletten 

verilmek Uzere muhtelif miktarlarda 24 
kalem evrakı matbua 9. 9. 941 salı gtinü 
saat 16 da pazarlıkla tabettirilccektir. 
Muhammen bedeli 550 lira olup katı te
minatı 82 lira 50 kuruştur. Nlimuneleri 
her gün komisyonda görülebilir. İstekli -
terin ihale saatinde An.karada Hava Sa -
tın Alma Komisyonuna gelmelerl. 

(6397) 16336 

Mendil alınacak 
M. M. Vek~leti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yirmi bin adet mendil pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3400 
lira olup kati teminat miktarı 510 lira -
dır. Pazarlığı 23. 9. 941 sah günü saat 10 
dıoı. Ankarada Hava Satın Alma komlsyo-

askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. nunde. yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
C) - Lise mezuniyet ve olgunluk şaha- komisyonda görlilebilir. İsteklilerin ihale 

detnamesi veya tasdikli sureti. saatinde komisyonda bulunmaları. 
(6398) 16337 

D) - Okula alındığı takdirde askeri ka-

nun, nizam ve talimatları kabul ettiği hak

kında velisinin ve kendisinin noterliklen 

tasdikli Leahhüt senedi. Talebe okuldan is-

tifa etmek isterse okulca tahakkuk ettiri

lecek masrafları birden verir ve bu da te· 

Asfalt nakli 
M. M. Vek~leti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 765 ton asfalt naklettirilecektir. 

Muhammen bedeli 1683 ııra olup kıı.U te
minat miktarı 252 lira elli kuruştur. 

Pazarlığı 10. 9. 941 çaı·şamba günii sa-
ahhüt senedine kayıt edilir. at 10.30 da Ankarada hava Sa. Al. komls-

E) - Saralı, uyurken gezen, sidikli, ba· yonunda yapılacaktır. Şart.namesi hergün 

yılma ve çırpınmaya müptela olmadıgı 

hakkında velilerinin noterlikten tasdikli 

taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan bi-

I"i ile okula girmezden eve! malul olduk -

komisyonda görillebllir. İsteklilerin iha
le saatinde komisyonda bulunmaları. 

(6399) 16338 

Çorap alınacak 
ları sonradan anlaşrlanlar okuldan çıkan • M. M. Vekaleti Hava Sa. AJ. Ko. dan: 
lır ve okul masraflarr velilerine ödetilir.) l - 20.000 (yirmi bin) çift yün çorap 

8 - İstekliler bulundukları mahallerde- pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
ki askerlik şubelerine istida ile müracaat bedeli 8000 Cııeklz bin) lira olup kati te

minatı 1200 liradır. Pazarlığı 22. 9. 941 
edecekler ve şubelerine: 2 inci maddede pazartesi günli saat 10 da Ankaradu Hava 
bildirilen evrakı ikmal ettikten sonra, An- Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 

kara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteri· Şnrtnamesi her gün komisyonda göri.ilebi
ner Fakiiltesl askeri talebe amirliğine gön- lir. İsteklilerln ihale saatinde komlsyonda 

derilcceklir .Müracaat müddeti eylülün 25 bulunmaları. (6400) 16339 

ne kadardır. Bu tarihten sonra müracaat 
kabul edilmez. TÜRK HA v A KURUMU 

4 - Okula kayıt ve kabul, şahadetna -

me derecelerine ve müracaat sırasına gö 

redir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 

işleri kapanır ve kabul edilenlere müraca 

at ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 

yapılır. (5381) 15364 

Kazma ve saire alınacak 
M. l\C. Vckll.letl Sıı. Al. Ko. dan: 
Kcşlt bcıiell 499 llrn olan maa sap 30 adet 

kazma lle 30 Y•'<iek sup, ma:\ sap ıuo kUrek 
ve 100 yedek sapla 10 ndet Jiığım kazması 

ve blr de 20 metrelik <:elik mesaha ser!dl pa· 
zarlıkla satın alınııcııktıI". 

!slt'klllerln 9 eylül 9·11 salı günü saat 15 
te 74 lira 85 kuruşluk katı tcmlnatlartyle 
blI"!lkle l\L M. v. Satın alma komisyonunda 
bulunmalan. (6275) 16279 

Kınnap alınacak 
M. !11. Vektlletl Sa. Al. Ko. dan: 
Konılsyonda mevrut nUnıunl!Jerl gJIJJ :'l5 

kllo renkll bUkme ve 100 k!lo kınnap pazar
lıkla satın alınacaıtından lsieklllerln 8 eylül 
9·11 rııızartesl ıı:Unü saat 11 de M. 1\1. V. satın 
alma Ko. ela bulunmaları. 

(6316)_ 16286 

Muhtelif yiyecek alınacak 
T.H.K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Ankara Havacılık Okulu talebelerinin 
senelik ihtiyacı olan 16302 lira 05 kuruş 
muhammen bedelli 33 kalem erzak par· 
tiler halinde açı.k eksiltmeye konulmu)il -
tur. 

Her partinin eksiltmesine girecek talip, 
o partiye ait teminatı verecektir. 

Bu işe ait şartname Türk Hava Kuru
mu Genel Merkezinden ve İstanbul şube
sinden paı·a.sız verilir. İstekliler eksUtme 
günü komisyonda bulunmalıdırlar. 3884 

Acele saflfJk ve kiralık 
Azimet dolayısiyle Keçiören tepe 

başında yeni yapılmış 3 dükkan ar
kasında iki katlı tam konforlu bir ev. 
Tl: 3258. 4021 

MAHKEMELER 

Soma Sulh Hukuk HAklmllğlnden: 

Soma kaazsı tahrirat katıb iken 14. 2. 9·11 
tarihinde eceli mevudu ile ölen aslen tstan-

Tavla halatı alınacak bul Fatih DUgArzade mahıTITesı 37/ 29 hane· 
M. M. Vekılleti Sa. Al. Ko. dıın : de kayıtlı ve esbak !zmlI" valisi merhum Ab· 
İki bin tane tavla halatı alınacaktır. ı dulkadlr paşa hafidi l\Iustara Namık otlu 

Bugibl halat verebilecekler 12. eyltil 9-11 1 305 doğumlu !small Hakkı Altınsoy mlrascısı 
tarihine kadar birer nümunelerlnl Anka- mt·chul bulunduğundan terekesine mahkeme· 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. na verme- mlzce vazıyet edllerek satılmış ve tutarı ta
leri. (6317) 16317 m nmen bankaya yatırıımı~ olduğundan mil. 

te\'effanln kanunt ml.rascıları varsa lşt..u !!An 
Çorap alınacak tarıııını.ıen itibaren Uc ay zu!ında sıratıarı-

nı tayin eder veraset llllmlaI"IYle birlikle 
M. M. Vekl\leti Sa. Al. Ko. dan : mahkememize müracaatları aksi takdirde 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 3-1: mirasının hazineye intikal ettlI"ileceQ"I !Uzu. 

knnış olan elli bin çift yi.in ve pamuk ka- mu lllin olunu!". (6403) 16342 

rışık çorap 22. eyll\l 941 pazartesi giinU 
saat 11 de Ankarada :vı:. M. V. satın alma fır;===============~ 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden is
teklilerin 2450 liralık katı teminatları ile 
birlilüe pazarlık glln ve saatinde mezkür 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16318 

Vaketa alı-nacak 
M. M. Vekaleti sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

405 kuruş olan on bin kilo siyah yaA"lı 
vaketa 23 eylül 941 salı giinU saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da pa· 
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
6075 liralık kat Ueminatla.rı ile birlikte 
pazarlık giin ve saatinde mezkt:ı.r Ko. da 
bulunmaları. Şıırtna.mesi 203 kuruş bedel· 
le Ko. dan verilir. (6319) 16319 

Kınap saire alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
300 kilo kınap, 100 kilo mühür kurşunu, 

30 kilo kurşun teli, 10 kilo galibarda pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 10 Eylül 941 çarşamba gUnU sa
at 15 dir. İsteklilerin kati teminatlariylc 
pazarlık gl\n ve saatında komisyonda bu· 
lunmaları. (6358) 16328 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7217 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul" 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize g!!nderllen ber nevi ya
zılar, ııesredllsln edilmesin ~eri ve
rıımez ve kaybo!usundan dolayı hl.a 

ııır mesullyet kabul olunmaz. 

~====================:~ 

6/9/194f 

İnşaat ilônı 
Süınerbank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Sivas fehri su §ebe~uinin geçtiği Dekoviltepe mevkiin

den çimento fabrikasına kadar takriben 10076 mt. boyunda hen
dek hafriyatı, boru ferıtiyatı ve sınai imalat kapalı zarf usuliyle 
vahit fiyat esası üzerinden eksiltmeye konmu,tur. 

(Ferşiyat maJ:zemesi ve betonanne demirleri Bankaca temin 
olunacaktır.) 

2 - hbu inşaat ve ameliyatm muhammen keşif bedeli 82001.37 
liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara'da. Sümer Bank Muamelat Şube
sinden 5 lira mukabilinde verilmektedir. İstekliler bu i~ ait tat
bikat proje ve planlarını Bankanın İnşaat Şubesine müracaatla 
görüp tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltme 17 Eylül 1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yaptık
larr işlere ve bunların bedellerine, fenni teşkilatlarının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulundukları
na dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerde muhtemel gecikmeler nazarı itibara almmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. ( 6191) 16185 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDA~ 
Peşin para ve açık artırma ile 9.9. 1941 salı günü satılacak emlak 

Esas No. 
138 

885 

887 

888 

Mevk!l ve nevi Mukaôtler K. LI 

Necatlbey 1\I. Yeniıı:Un ve Tayyare<.'! Sezal S. 687 ada 14 pamel, 30 M2 arsa 210 

Keçiören, KızlaI"pınan, 1730 ada 8 parsel, 5726 M2 arsa (Bekcl kulubesl 
altında ve 7 taj No.Iu otelci B. Hasan•m ev.ı arkasında). 298 

Keçiören, Kızlarpınarı, 1728 ada 1 parsel, 2619 :'112 arsa (KU!ye'nln 63, 

B. Hasan'ın 7 No.lu evleri aI"kasında). 393 

Keclören, KızlaI"Pınan, 1728 nda 16 parsel, 18796 :M2 bağ Ctolnde ha\-uz 
vardır. B. Hasan'ın evt altındaki bağdır). 2.S.L9 

889 Keçiören, Kızıarpınarı, 1725 ada 12 pat"sel, 4660 M2 ta~la (Ke<:löI"cn - Ak· 
tepe sosesı kenarında belediye mühendisi B. Salm'ln evi arkasında). 932 

890 Keclören, Kızlarpınarı, 1725 ada l1 parsel, 5880 ?vl2 tarla (JoCeciöI"en - Ak-
lepe ~osesl kenarında B. Salm'ln evi yanındaki 12 pars<-lin bitişiğinde). 1.176 

891 Kı?clören, 1711 ada 11 parsel, 6400 M2 tarla (B. Cemal Akı;ın ve Dervfş'ln 
e\'lerl arkasında, su deposu sahasında). 192 

892 Ke1:iören, 1711 ada 7 parsel, 10827 1\I2 tarla (su deposu yolu UzeI"lndc). 32!S 

893 J(eçlören, 17ll ada 15 parsel, 77871 ~12 boş arazi. (su deposu s1mallnde, 

Bağlum yolu uzeI"lndeJ. 779 
900 Keclören, Cevlzllkır, 1733 ada 1 parsel, 5430 }.12 tarla C:llfezarönli mevki-

1nde otobüs şosesi !le CevlzllkıI" yolunun blrleştlii:I yeI"de). 1.0ııti 

Peşin para ve açık artırma ile 12.9. 1941 cuma günü satılacak emlij 

901 Keclören, !>tecl.dlye, 1742 ada 16 parsel, 4980 M2 tarla (Mecrnıye soseRI 

üzerinde). 
902 K~ı:lören, Mecidiye, 1742 ada 19 parsel, 5662 M2 taI"la (Emine Rarput ve 

Sıı.rtet ve berber Ahmet. Mustıı.fa Ata bıı.fı ve evlert yırnında). 
005 Keı;lill'Cn. Mecidiye, ı747 arla s parsel, noo lll2 bahce (Baraj asraıt sosesl 

741 

849 

üzerindeki hanın karsısında cay kenarında). SôO 

907 Şenyurt M., 674 ada 2 parsel, 2113 M2 arsa (Fransız konsoloshanesi bili· 

ş lğlnde ve Avunduk Osman apartmanı arkasında). 2.104 

909 l<ecWI"en, Cevlzllkll", 1721 ada 2•1 parsel, 80 hissede 28 hisse bağ (Divanı 
!>tuhasebat e\•rak memuru B. İsmail Hakkı Şener'ln kule~I yanında). 239 

920 Keçiören, Çoraklık, 1717 .ada 60 parsel, 5722 M.2 kayalık (Keclöııen camtsl 
clvannda). 1111 

9'.!1 Keclören, Çoraklık, 1717 ada 61 parsel, 860 M2 arsa (B. Hilmi bnı:\mın 

üstündeki boşluk). 
1253 Etlik, lnclrllk, 1285 ada 3 parsel, 2160 M2 tarla (Bağcılar yolunda. $eI"a· 

rettin Ataman bağı yanında). 216 
1254 Et11k, !nclrllk, 1785 ada 9 parsel. 1600 11!2 tarla (Şerafettln Ataman 

evinin ıtarb!nde, 3 parselin yanında). 160 
1255 Etlik, Yukarı !nclI"llk, 1785 ada 4 parsel, 5770 !>T'.? tarla ($eI"a!etlin Ata-

man bağının yanında, içerisinde tıı.ş yıfiını vardır). 571 
1 - Yukarıda izahatı yazılı emU!.k. peşin ııara ve acık artırma ile ve dellallyesl rnO 

terlye alt olmak üzere satılacaktır. 
2 - Teminat akcesl yüzde ondur. Satış sırasında verilen pey mlktal"I m:ıkıdder ıcı 

met! gc.;-tl~I takdirde, teminat al;cesl derhal arttırılmıyaI"ak ihale kimin uhdesine icra ed 

lirse ona ikmal et tırllecektlr. 
8 - !hale, yukarıda gösterilen tulhlerde saat on dörtte bankamız satış komlsyonun

1 

yapılaraktıI". !steklllerln o gün ytizde on temlnat akc:e~I. hUvlyd cUzdı.ı.m ve iki veslk:ı. C 

toı:ıratlyle emll'ık servisine müracaatları. (60n2l 16030 

ORMAN ÇİFTLiGiNDEN: 
7 Eylül 1941 pazar günü Harp Okulu talebelerinin su sporları 

bayramı yapılacağından Karadeniz havuzu (yalnrz o gün için) 
Harp Okulu Komutanlığı emrine tahsis edilmiştir. / 

• Sayın Ankara halkına ilan olunur. 4103 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Jandarma Genel K. 

Miktarı 

Kilo 
3.500 
2.200 
6.000 

115.000 
85.000 

Cinsi 

Zeytin yağı 

Zeytin tanesi 
Sabun 
Kuru ot 
Saman 

Satın AlmaKomisyot.undan 
Fiyatı Teminatı Eksiltme gün ye sas.d 
Kuruş Lira Kunış 

90 
45 
60 580 50 
7,50 646 88 
3,50 223 13 -----

12. 9. 941 cuma saa.t Jd 

l 
15. 9. 941 pazartesi satlt 

870 00 
Miktarı, cinsi, fiyatr teminatr, yukarıdayazılı dört kalem iaşe malzemesi hiı' 
nnda yazıh gün ve saatlerde AnkaradaJ. SA. AL. Komisyonumuzda iki kal'' 
zarf eksiltmesile alınacaktır. Kuru ot vesamanm bir istekliyt: veya ayrı ayrı i1<

1 

tekliye ihalesi caizdir. Evsaf ve şartnameparasız her gün Komisyonumuzdan all'
11 

İsteklilerin yazılı gün ve saatlerden bir saat eveline kadar kapalı zarf teklif rnekt~ 
lannı Komisyonumuza vermeleri. (6037) 1600' 

Kalorifer malzemesi alınacak 
M. M. Vekftleti Sa. Al. Ko. dan : ,-------------------·------------------~ YENİ S ~ nemada Keşif bedeli 2319 lira 17 kuruş olan 63 

kalem kalörifer bakım malzemesi 22 Eylül 
941 pazartesi gllnü saat 11 de açık elı;silt· 
me lle satın alınacaktır. 

İsteklilerin mezkQr giln ve saatte. 174 
liralı!< ilk teminatlariyle birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6361) 16329 

Yataklık pamuk alınacak 
.M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beıı ton yataklık pamuk pazarhkla satın 

alınacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyat 35 kuruş 25 santimdir. Pazarlığı 8. 
Eyllil 941 pazartesi günü saat 11,30 dadır. 

Bugün bu gece 
Türk tılmcllltlnln zafer tacı 

KAHVEC! GÜZELİ 

Türkce sözlü ve 8arkılı 

Yaratanlar: 
Münir Nurettin • Hazım • Nezlhe 

.:;c>anslar: 
10 • 12 • 14.30 • 16.30 - 18.30 ııece 21 de 

flamamllnü Acık Hava Sineması 

:\toXTEKARLO'nun MECHUL KADINI 

DİTA PARLO 
Taliplerin katı teminatlarlyle birlikte ko· l U.. 
misyona müracaatları .. (6362). 1633Q _ -.MıJl•VllFtj 

Sus Sinemasında 
Bugün 14.SO dan itibaren 

Mevsimin en güzel !ilmi 

GÜNAHKAR KIZLAR 
Ba~ rolde: 

Corlnne Luchalre - Anle Ducauks 
Seanslar: 

14.30 • 16.30 • 18.30 - ıtece 21 de 
Saat: 10 • 12 sean~ıa rında 

KIBIK HAYAT 

Cebeci Yenldobn sineması 
MACARİSTAN GECELERİ 

PAULA WESSELY 

SOMER Sinemasında 
Buııun bu gece 

Heyecan, macera ve korku rııını 

SEMS!YEL! CAXAVAR 

Ba~ Rollerde: 
Georııc Murphy - Rlta Johnson 

Seanslar: 
10 - 12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.30 ıı:ece 21 d' 

(!smetpasaı Sakarya sineması 

TARZAN ve OCLU 
Türkce sözlü 


