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Memleketin muhtelif 
yerlerinde yeni sanat ve 
meslek okulları açılacak 
1941, 1942, ve 1943 yıllarında 

Bu iı i~in 22 milyon lira sarfolunacak 

Maarif Velıilimb 
B. Htuan - Ali Y iicel 

Maarif Vek!leti tarafından, memlekette 
sanat mektepleri açılması. ve memleketin 
muhtaç bulunduiu teknik elemanın yetlş
tlrllmesl '4ratında yapılan tetkikler sona 
ermiş ve hazırlanan rapor, tetkik edilmek 
üzere alAkadar makamlara sevkedllmlı bu
lunmaktadır. 

Kartılıiı fevkalAde tahsisattan verilmek 
ilzere ayrılmış olan yetmiş milyon liranın, 
41, 42, 43 seneleri zarfında, 21 milyon 751 
bin 500 lirası sarfolusaacaktır. Bu miktarın 
800.000 lirası kız meslek öğretmen okulla
nna, 7.800.000 lirası erkek sanat okullan
na, 750.000 lirası yapı usta okullanna, 
1.950.000 lirası ticaret liselerine, 1.350.000 
lirası kız enstltUlerlne, 6.625.000 lirası ak
ıam erkek sanat okullanna, 1.291.000 lira
sı aksam kız sanat okullanna, 103.000 lira
sı erkek 1rezlcl kurslatına, 82.500 lirası ka
dın sezici kurslanna, 1.000.000 lirası da staj 
ve ders Aletleri fabrikasına ayrılmış bulun
maktadır. 

Bu Qç sene içinde muhtelif mıntakalarda 
bu ayrılan tahsisatla 15 erkek sanat okulu, 
5 yapı okulu, 5 ticaret lisesi, 12 ticaret o
kulu, 23 kız enııtltüsQ, 43 akşam sanat oku
lu, 30 köy marangozculuğu okulu, ve 50 
köy kadın kursu açılacaktır. 

Bunlardan baeka Ankara'da bir yüksek 
....___ __ ' teknik okulu açılacak lstanbul'da yüksek •k 'J mühendis okulunun JAboratyv11rlan bulil· 

Atlantı u:e ODU" üıJca sayfada] 

Bisikletçiler ucu gelmiyecek gibi görünen kır yollarında 
Ü erli yorlar 

ANURA - İZMİR bisiklet yır111 sonuna yıklaıırken 

Alaşehir -Manisa etapını 
Bayram (İzmir) kazandı 

SARI MAYO DAİMA OSMAN PAK'TA ! 
l Manisa, 8 a.a. - Yarışı takibe me-

N af ıa Vekilimiz Jmur muhabirimiz bildiriyor: Yedin-

i ci merhale olan Alaşehir - Manisa 
cehrimİze döndü yarııına bugün saa~ 1~ de Alaşehir -
~ 1Sonu S ıncı say/ada] 

Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat 
Cebeeoy dün akşam geç vakit otomo
bil ile Konya'dan şehrimize avdet et
mittir. 

---~~~~~~~~~------~~~--~--~~~~~----~--~-

küçük bir 
httdise 

Falih Rıllıı AT AY 

Bir amerikan torpido muhribi. 
Atlaatik'te bir alman clenizaltı
..._ taarruzuna uğramqbr. Ne 
Creer muhribinin au torpilleri de
nizaltıya, ne de denizaltmm torpil
leri amerikan muhribine İs•bet et
menüıtir. Söylendiğine göre Greer 
harp gemisi, lzlanda'ya mektup ve 
paket götünnek gibi maaum bir va
zife görmekte idi: halbuki ameri
kan bayrağı tqıyan ticaret gemileri 
aylardanberi Kızıldeniz'e, Baıra'ya 
.. timdi Benderıah'a tank, tayyare, 
tıop Te her çeıit harp malzemesi ta
tanakta, ve bu silahlar, Büyük Bri
t&nya kıtalan ile Kızılordu tarafına 
almanlara kartı kullanılmaktadır. 
iki bine yakın harp tayyaresinin 
Ruıya'ya gönderilmek üzere kıamen 
J'Ola çlkarılmıı, kıamen de çıkarıl
IDak üzere olduiunu amerikan kay
naklarından öğreniyoruz. Buaiin 
Uu.k-doiu; Avrupa ve Afrika harp 
~h·~~ hemen hepsinde ame
~alablarma teıadüf edilmekte, 
~. lar, l'erek çinlilere, gerek in
~-• ve rualara parasız verilmekte-

Onun İçin Atlantik hadisesi iki 
hail? &'enıisinden birinin batması ile 
dah! neticelenmiı olsaydı, bugünkü 
•az!ye.tte fazla bir ıey deiiıtirecek 
defildı. Hukuk formalitelerinin iki 
aenedenberi esasen hiç bir hükmü 
kalmanuıtır. Fili vaziyet muhake
me edilecek olursa, bahis meV"Zuu, 
Birleıik-devletlerin bu harbin için -
ele olup olmadığı değil, müdahale 
emrivikiini daha ne kadar müddet 
~ 111retle idare edecefidir. Birle
ttlc-devletler demokrasilerle dikta
to17alar harbinde, lngiltere ve müt
tefilcleri lehine, si.dece bir sanayici 
,,. '!'Üteahhit rolü oynamaktan bir 
~a.,.J? zamandanberi çıkmıılar, siyasi 
~tlere, belki de askeri hareket 

m 1 &falarına iıtirak etmeğe ko-
yu muılarclrr. 

Bir in.ailiz nıaf lubiyetinin, deniz
lerde mıhv~~ hakimiyetinden baılı
yarak,. Pasıfılc ve Atlantik istika
metlerınden amerikan kıtasma doi
ru bir tazyılc ve nüfuz safhuma 
•ireceği husuıundaki amerikan ka
naatini değittinneğe pek de imkan 
kalmamıttır. Mesele, her hususta 
IDÜfterek olan bu mücadelede, A
merika'nm, daha ne kadar müddet 
kan payı vermeksizin, devam ede-

ceiidir. b' 'b" • " • 'ki 
Amerika ın ırıne muvazı ı 1 

Benzin ve sair petrol 
müştaklariyle işliyen 

nakil vasıtaları 

Harbin başındanberi 
51 inci defa olarak 

lnglliz tayyareleri 
rlnlll 'I 

tabi olduiu lahdlfler bombardıman eltiler 
Tahdit Ye memnuiyeller 
bu günden itibaren biray 
müddetle devam edecek 

Şehrin üzerinde mühim 
miktar~a bomba ahldı 

ve bircok yang1nlar cıkarddı 
Başvekiletten tebliğ edilmiştir : 1 Londra, s a.a. - Burada ötrenlldltlne ıra-

Mılli korunma kanununun 36 ıncı hllcumu elmdtye kadar alman merkezinin 
, re dün ırece Berlln'e yapılan lnalllz hava 1 

maddesi mucibince ittıihaz olunan ukradıtı hava taarruzlarının en elddetıısı Kütahye - Alyon etapı birincisi 
13. ağustos. 1941 tarih ve 2/16395 sa- oımuetur. Halit Afyon' a girerken 
yılı İC'ra Vekilleri Heyeti karariyle Buırüne kadar aörüımemıe bir mikyas Q. 

verilen aalihiyete istinaden benzin zerinde yapılan bu hücum muvartal<lyetle 
p l .. t ki . l .. t h netıcelenmtetlr. Bu taarruz, ınırillz bamba 1. RA N /DA ve sair I etro muı a arıy e mu e ar-

CSoau 4 iiacii aaylada] [Sonu 3 llncil sayfada] _, 

VAZİYET 

lran'da bulunan mihver 
tebaalar1 hakkında 

Tahran hükümeline 
yeni bir inglllı. rus 
notası f evdi olundu 

lran'ın cevabı her an bekleniyor 
Londra, 8 a.a. - Reuter'ln diplomatik 

muhabiri yazıyor: 
Öğrendlilme göre, bu hafta tatili esna

sında Tahran'daki lngi. ve sovyet milmes
slllerl, hA.lA lran'da bulunan alınanlar ve 
dlier beşinci kol menıuplan hakkında lran j 

GOYEN 
SiGORTA SOSYETESi 

Hayat - Yangın - Nakliyat - Kaza 
Galata Telefon: 44969 - 40630 _J 

Ankara: Telefon: 2208 

Bir alman ticaret heyeti Ankara'da 

Türk Alman ticaret 
görüşmeleri başhyor 

Alman heyeti Dr. Clodiua'un, Türk heyeti de 

B. N. Menemencioğlu'nun reisliği altındadır 
Ankara; 8. a.a. - Bir ticaret muahedesi 

mUzakeratına memur Alman murahhas 
heyeti, bugUn ıehrlmize gelmlı ve Gar'da 
Hariciye VekA.leti adına istikbal edilmiş
tir. Alman heyetine doktor Clodius riya
set etmektedir. 

Türk heyeti reisliği 
Ankara; 8. a.a. - Doktor Clodiua'in ri

yasetindeki Alman heyeti ile ticaret mü
zakereleri yapmağa memur edilen heyeti 
murahhasamız, Hariciye VekAletl Kltıbi 

Umumisi Numan Menemencioğlu'nun ri
yasetinde teşekkUl etmiıtır. 

Heyetin iklıfci reisi Ticaret VekAletı 

MUsteşarı Halit Nazmi Ke mlr'dir. 
Alı\kadar VekiUetlerln tayin etmiş ol -

dukları memurlar da heyetin mU,avlrleri 
sıfatlyle vazife göreceklerdir. Müzakere
lere yarın başlanması muhtemeldir. 

Berlin'Jeki tefsirler 
Berlin, 8 a.a. - Yarı resmi bir kaynak

tan bildiriliyor: 
Nazır Dr. Clodlus'Un TUrkiye'ye seya

hati, doktorun bundan evelki bütün seya-
Türi - Alman ticaret c_örlifmeleri,,.q hatlerl gibi, sırf ticaret politikası ı>ebep- T .. k b t . · 

leri ile yapılmaktadır. Bcrlln'de iyi haber uc eye ıne rıyaset ed~et ola,ıa 
alan mahfillerde tebarüz ettirildlğinı- gö-ı B. Numan MenemeJJeu>lla 
re, Dr. Clodlus'ün yegAne vazifesi, Türld- sebetlerin mUmkUn bir aıklattının 
ye lle Almanya arasında ekonomik mUna- tetkik eylemektir, 

BERLI N'E GÖRE 

Alman ordusuna Geçen haftanın son 
mensup seri kıtalar günlerinden beri 

Schlusselburg ıehrine Leningrat muharebed 
taarruza baıladllar f asllasıı devam edly 
Berlin, 8 a.L - Alman bqkumandanlı- Moakova, 8 a.L - Bllcllrlldfllne c&ııa 

tının tebliği: cephenin ıarp bölaeslnde mevzii harektt 
Hava tqekkUllerinden çok müessir bir esnasında yeni muvaffakiyeU1r ~edil

mUzaheret gören alman ordusunun seri miııtır. 

tümenleri geniş bir cephe Uzerinde Lenin- Gomel istikametindeki bmplwden 'blıo 
grad'ın ııarkında Neva'ya varmışlar ve rinde bir sovyet piyade tttmeıd dtltmıuma 
Ladoga gö~U Uzerlnde bulunan Schlussol- çok çetin mukavemetini yenerek mtltfHad,. 
bourg ıehrıne hücuma bqlam.ışlardır. Bu j dit yerleri geri almışlar ve il taıık ne 
suretle Alman - Fin kuvetıerı tarafından birçok top ıttinam etmlılerdir. 
Lenlngrad etrafında çevrilen çember ka. . 
patılmıetır. Şehrin simdi karadan her tür- l Ganlarp bKölgeslnln cı;,t~-~d il~~ 

a m ar mar ırma6 • ..._.,.. e ..... ..,.. .. b8*-
1U muvasalası kesilmiştir. Jarı kurmu§lardı. Sovyet tayyareleri pike 

Fin taarruzu yeniden bllfladı hücumları yaparak köprUb&flarım tahrtp 
Stokholm, 8 a.a. - Bir haftadan fazla etmişler ve bu sureUe almanlanıı ırnıaaa 

[Sonu S incı sayfada] [Sonu S incı sayladı] 

hummalı hazırlık içiııdedir: biri J 
harp sanayii aeferbe!'Jiğini t~~: 
lamak ikincisi askerı sef erberlıgını 
ta111a..;lamak ! Gerek İngilizler, ge-
1'91c amerikahlar fili müdahalenin, 
lau hazırlık devresinde, yeni dünya 
faaliyetlerini tamamen amerikan 
ordusuna hasrettirmek ve bugünkü 
lllalıariplere kifi bir yardım temin 
ebneınek, Japonya'yı daha müsait 
tartlar içinde bulundurmak aibi 

[Sona 5 i12ci nlfıdı] lrtın'ın hii/riimet malıai Ta/anın'tlan bir •öriiniiı 

hükllmetlne yeni müracaatlar yap111lllardır. 
Bu müracaatların elfahen mi, yoksa tahrir! 
olarak birer nota ile mı yapıldıiını bilmi
yorum. Yalnız ıu cihet muhakkaktır ki, bu 
mllracaaUar, fevkalAde kaU bir lisanla ya
pılmıltır. Gerek lngillzler ıerek sovyetler, 
bu meselenin mllzakeres nde hlc de mühlet 
veya kacamak yol ıtbl şeylere mQsamaha 
edecek sibl aözllkmemektedlr. Gecen haf
ta Londra'da reanen bildirildill sibl, lran
da'kl alman mQmeulllerinln ve halen al • l .. _ ... ,.. ............. ~~--·--=S~Tı~~~lllrtA/llJJ. 
JDQ kontrolü altındaki diler devletler mU- ' --inflln'Gf feL-1• etraf J al L _ -. - _ .. ,_, L--L~a. 

.ı..cn ·-.· nT ın a man '"talannın 7flruutırı ,..,..,_.. 
LS.uıı s iııçi ıızla4ıl, göaterir luırta 



-!-

Yolculuk notla11 : 

Konya ovasında 
hayalimden geçenler .. 

Hü•eyin SAMI 
Urfa Mebusu . 

uı:us 

J·------------------------·~ I GÜNÜN GÖLGESİ i .. 
~. .~ 

Zafertepeden 
Akdeniz kıyılanna ... 

Dahiliye mensuplarının 
1941 kıdem tablosu 

Dahiliye Vekileti, Dahiliye teıkl
latında ça1ışan vali, kaymakam, mek
tupçu, nüfus müdürU gibi memurla -
rın yeni vaziyetlerine göre 1941 kı -
dem tablolarını hazırlamaktadır. Tab
lonun hazırlığı bugünlerde bitecek -
th:. 

9/9/1941 

Eski medeniyetlere sahne olan 

Adıyaman kıymetli ve 
· tarihi eserlerle doludur 

t 

Çukurova zahiresini çoktan anbar- ı hayalimden neler geçirdim .• Tam bu 
ladı. Şimdi de, coşkun bir faaliyetle sırada katar memurlarının tiz sesi 
pamuk ko.z~sını topluyor. Ya~ ve ku- ?ana "Çumra" yı hatırlattı. Çumra 
ru s~~~.ecılık ~.eme~ ~emen ı~kıta ... ıstasyonuna gelmiştik .. Burada göç _ 
sız butun yıl suren ıstıkrarlı hır ka - men siyasetimizin muvaffakiyetli bir 
zanç kaynağı haline gelmiştir. Büyük eseriyle karşılaştım. Canlı, hareket
istihlak merkezlerimize doğru hare- 1i örnek bir köy .. Köyün yanı başın
ket eden katarlarda sebze vagonları da zengin, büyük bir hamam, Rızk 

önemli bir yer tutar.. tozlarını, güzün ilk hırçın rüzgarla-
Yakın bir istikbalde, , Çukurova'yı rının himmetiyJe, savurup duruyor .. 

büsbütün coşturacak, bir bereket cen- Çumra!.. Tahminen 38 sene evelki 
neti "haline sokacak barajın tesisa - bir teşebbüs.. Beyşehir gölünden ıu 
tı bu münbit ovaya ihtişamlı bir ta - getirtmek için bir milyon altın lira 
vırla bakıyor ve lisanı haliyle şunla- sarfedilmiş, baraj ve sulama kanalla
n ıöylüyor: rı inşasına başlanmış.. En aşağı 

9 eylCıl, 26 ağustosta Afyon sırtla
rında ba§lıyan, 3p ağustosta Zaferte
pe'de kati zafere erişen kurtuluş }"01-
culuğunun dokuz gün dokuz gece 
sonra Akdeniz kıyılarında sona erdi
ği gündür. 

Kocatepe'de milli mücadele ordu -
suna "Akdeniz" hedefini veren bat
kumandan Mustafa Kemal, lzmir'e 
girdiği gün neırettiği beyannameyi 
fU cümle ile bitirmiştir: 

- Ordu, milleti Akdeniz'den se -
lamlıyorl 

Ana baba ihmalinin 
doğurduğu facia 

İzmit,, (Hususi) - Kandıra'nın 
Arıklar köyünde ana baba ihmali yü
zünden çok feci bir hadise olmuıtur. 

Arıklı köyü harman yerinde çalı -
şan köylülerden bir karı koca, altı ay
lık çocuklarını harman yerine civar 
bir ağaç gölgesine bırakmıtlar ve 
harmanda çalıımıya başlamıtlardır, 
Bu esnada, bir köpek zavallı yavru -
nun bulunduğu yere gelmiı ve ma -
sum yavrucuğun kundak dıtında bu -
lunan el ve ayaklarını ııırmıı, yara -
layıp koparmııtır. 

Adıyaman, CHusıal> - Geçen yazımda ı he)•kell esHını teşkil ediyor. Bütün bu eser
Adıyaman hakkında oldukça maltlmat ver- ler 1&rkl Roma imparatorluğu \'e Hititler 
miş ve göze çarpan nokııanlıtnnı bellrtmete devrıne aittir . 
calışmıştım. Buranın ve etrafının mektep Adıyaman'a bağlı Samsat <Samasatı na
ve terbiye ihtiyacı pek büyüktür. Maarif hlyesi de bir arkeoloji meşheridir. Roma 
VekAletlmlzln etranı tetkik ve tedbirleri- imparatorluğunun ı;ok mamur bir kasabası 
ne cidden de~er. olduğu ftsarından anlaşılıyor. 
Adıyaman, her cepheden tetkike değer 

bir bölgedir. Arkeolojik Asarı coktur. Ka
sabadan bir saat meıafede olan Pirin hara
beleri eski medeniyet haznelerini gizlemek
tedir. Profesör Pıttard arkeolojik tetkikat 
itin 1938 senesi n isanında h11yanlyle bera -
brr Adıyaman'a geldlAI zaman, Halkevlnde: 

Adıyaman'ın halk arasında ya)-ılmı$ bir 
de mltoloJlsl vardır: Adıyaman, Şarki Ro
ma lm:ı;ıaratorlutunun mühim bir merkezi 
iken, islftmların fütuhat devlrterlnde lstlll
larlna utrar, kasaba işgal edilir fakat mu• 
hasarada olan kale bir tOrln dOşmezmı .. 
Kale tılısımlı lmlı ve mil Uzerlnde rnUtehar• 
rlk olup dört tarafa döner ve lşlermıs. İtin• 
d<.'kl ok atıcılan yorulunca kale donüp dl• 
ter taraftaki okculan harekete getırlrml .. 
Rum kralı il<.' güzel kızı da bu sihirli yer
den savaşı seyrederlermis. Kız bir ~n ıa· 
vaı halinde lılAm ordularına kumanda eden 
komutanı sörUnce ona sönUI vermlı, he -
men bir elci söndermlı ve kendJılnl kanlı
la kabul ettıtl takdirde teshir edem@dllt 
kalenin tılııımını ona lf1& edecdlnl vldet
mlı. 

Bugünlerde, Ege yollarından ge -
çenler 1922 ordu,unu bu kurtuluı 
günleriyle adım adım takip edebilir
ler. Dumlupınar malCılleri, ogünlerin 
hatıralarını anlatır. Fakat kurtuluı 
günlerinin tarihe mal olan şehamet 
sahneleri yalnız bu fani hafızaların 
malı olmaktan uzaktır. 

"Diinya mr.rleniyetinin şark uluslan tara
fından kuruluşunu Plrln'dc ) amlacak hafrl· 
yat meydana cıkaracaktır. Eldeki dellll 
bircok kıymrtll Asarın burada me\'cudlyetl· 
nı göstermektrdlr. İnsanlar iptidai hallrrin· 
de kayalar !cinde yaşamakta iken Pirin hal
kı, ml'dıml \'asıtaları keşfederek lnııanlıınn 

isine yarar birer şekle ııokmuıltrdır." !!ÖZ· 

.. Biraz daha sabredin... Sayemde, S00.000 dönüm toprağı sulamak esa -
•ardı arkası kesilmiyecek olan çe - s~na d~yanan ~u projenin tamamı tat
• titli, bereketli, istikrarlı mahsuller bı~ edılememış, Osmanlı imparator -
"idrak edeceksiniz, bütün yıl boş 1~.g~.nu kemirip çürüten ezeli dert 
.. reçirebilecek bir dakikanız olmı - yuzunden "parasızlık" özrüyle iş ya
.. yaük ! .. Su ve toprak vuslatlarla rım kalmış, tali sulama kanalları açı
.. hasretli kaynaştıkça sizleri durma- lamamış ... 

Parmak parmak Akdeniz'e uzanan 
dağlar, taşlar anlatsınlar. Tozlu yol
larda mücahitlerin yamalı çarıkları

nın izleri; boğazları yalı yan rüzgar -
larda yanık Anadolu türkülerinin 
nağmeleri hala yaşar. Onlara sorunuz, 
onlar anlatsınlar! Ve afyonlular, 
upklılar, aıa,ehirJiler, manisalılar, 
nihayet izmirliJcr anlatsınlar. 

Çocuğun mütemadi feryadı üzerine 
ana baba itin farkına varabilmişler, 

çocuk tedavi edilmek üzere hastane
ye kaldırılmıştır . 

terini söylemlıtlr. \ 
Profesör Pittard, Pirin kazısında çok kıy

metli mozaylkler meydana cıkarmıştır. Ay
nı köyde ür;söz köprüsü. tarihi bir ı,;eşme, 
ı,;ok cazip bir havuz, enkaz haline gelmlı 

surlar, 208 nıat:ara \'e su yolları eski mede
ni) etten kalma en parlak eserlerdir. 

Komutan lıllmlyetl kabul etmeli sartı:v
le kendisiyle evlenebllecetını kıza cevaben 
blldlrmiı, kız da aecenln birinde kim.senin 
haberi olmadan lıllm komutanına kaçrnıt 

ve onun kansı olmuı. Kalenin 11rruu ve 
tılısımını acıta vurmuı. kale düımüı. Savq 
dlSnüıUnde bir yerine bir ıey batbtını iddia 
eden ve rahataızlıtını ileri süren bu kızı ı.. 
IAm ordulan komutanı ıoymuı ve onu r .. 
hatıız eden ıeyln kuru brr yapraktan lb•· 

.. dan çalıpnıya davet edecekler, nü- . Yıllarca ancak şeklen, kağıt üze -
• fua istiyecekler .. Bu ova milyonlar rınae, mevcudiyetini idame ettiren 
• bealiyecek." bu idare Azami 50 - 60 bin liralık büt-

lstlk:bal hakkında güven ve gönen- çelerle oyalanarak, silik ve sönük 
ce bvuımuı olarak Adana'dan hare- hayatında ana kanallardan bir kıs -
ket ettim. Torosları aıarak ucu buca- mının da tıkandığına ıahit olmuıtur. 
tı rö.dllmıiyen hatta ufukları bile ~rta Anadolu~u? acısını daima yü
lçine alan Bozkırlara daldım .. To- regı sızlıyarak, ıçı yanarak yadetti
ro." lar cenup yanımızdan hllS. bize ği 1928 senesi kuraklığı karşısında 
refabt ediyor. Heybetli bir kuşak ancak 100 bin dönüm arazi, o da ya
ılbl Anadolu yaylasının geniı ovala- rım .ra~~ll~.k sulanab~lmiıtir .. 
nnı •fıdan sarıyor ... Göz alabildi- Koylu gokten yagmur beklerken 
fine usanan tarlaların ortaıında, ara bu kuts.i m~v_cu~iyet de. Ta?rıdan 
aıra, ıurada burada tektük helezoni mevcudıyetını k~mseye hıssettırme -
lnvrıhtlarla yükselen toz dumanları den yıllarca payıdar olmak duasında 
ba.n gecikmiş harmanların mevcudi - b.ulunmu.ştur.. M.aaı v~ .b?rdro dü
yetini belirtiyor .. Tek bir renk yeri şilncelerıyle vakıt geçırılırken, su -
ıcstU kaplamış .. Her yönde uçuk bir suzluktan çatlıyan tarlalar boynun
urılık var ... Anlaşılan mahsul henüz da, rızk kavgası için komşu kanı akı
btdırılmı,.. Samanların döküntüsü tıldığı .. sık. sık görülmü~tür.: . 
göze ilitiyor. Güz hazırlıklarına da - Bugun ıse, sulama ışlerımız, yol 
ha baf)anmamııl.. (demiryol, şose) ve sanayi program

larımızla birlikte iktısadi kalkınma 
"teslisimizin" üç mukaddes rüknünü 
teşkil eder .. 

Kerpiç köy evleri, tabiatın rengine 
btirünmüt izbeler adeta kümelenerek, 
ltlribirine sokulup yaslanarak ovanın 
engin sinesine, gözle farkedilmez bir 
tekilde, iliıivermiı ... 

Senelerdir, uzun veya kısa fasıla -
larla her geçişimde bir değişiklik gö
rebilmek için çırpınırım... Kendimi 
ngonun bir pençereainden öbürüne 
atarım. Henüz muradıma ermiş de -
fiHm. Kiremit damlara bile rastlıya
bilmek için garbe doğru hayli ilerle
mek: llzım... Bolluk seneleri, feyizli 
mahsulleri kurak yıllar kolladıkç' 
ayakta durabilmiş, tutunabilmiş ol • 
mak ne bilyillı: muvaffakiyet! •. Yağış
h yıllarla mesela 1928 ve 1932 gibi 
kurak: seneler arasındaki fark kor -
kunç bir uçurumu andırır .. Buna han
li ihtiyat servet dayanır? Hangi can 
dayanır? 

Atalarımızın tarihi menzil yolu, 
meıhur Bağdat caddesi kah önümü -
ae geçerek, kah arkada kalmıt gibi 
ıcszden kaybolarak, kah uzaklaşıp kah 
yakınJaıarak peşimizi bırakmıyor. 

•Erenköyünden" tanıımz demek is
tiyor. 
Şimal cihetinde, çıplak dağların 

etekleri gittikçe alçalarak uzanıyor, 
dümdüz ova ile hatırneıir oluyor .• 

Yalnız tabiatın lutfuna, cilvesine 
kalan böyle bir ziraatle bu köylü na
eıl kalkınsın? Hayat seviyesini nasıl 
yükseltsin? İstihsal vasıtalarını na -
aıl tekemmül ettirsin? diye dalgın, 

dalgın düşünürken Ereğli kazasının 
bir kısım köyleri gönlüme su serpti. 
Mısır, patates, fasulya tarlaları .. Sı
ralanmış kavak ağaçları ... Bir "vaha" 
ytfilliğini andıran dekor içinde niha
yet Ereğli de gözüktü. 

Konya ovasında sulama ıahaıını 
ilk ağızda 500.000 dönüme çıkaraca -
ğız. Ayrıca vilayetin hayvancılıfa 

elverişli kısımlarında gene buna ya -

kın genif]ikte çayır yetiıtireceğiz ... 
Te,ebblialerlmlzl sıraya koymuı 

bulunuyoruz. Fakat giriştiğimiz her 

teşebbüsil muhakkak tamam olarak 

başarmak azmindeyiz .. Sulama saha -
sında toprak meselesinin halli, iskan 
teıebbüslerinin tanzimi, su itinden 
katiyen ayrılamaz. Bunlar biribirine 
muvazi yürüyen milli mevzulardır. 

lstih·sal kooperatiflerinin kök sa
labileceği bölgelerin batında geniı 
Konya ovası gelir ... Makineli ziraate 
en ziyade elverişli olan vatan bölge
si burasıdır. Makineli ziraat mevzuu 
üzerinde kafam itlerken, birdenbire 
Konya istasyonunun yanı batında 
bütün bir istikbali müjdeliyen yürek 
ferahlatıcı bir manzara ile karıılq -
tım: Zirai kombinalar kurumunun in
şa ettirdiği depo ve tamir atölyesi 
gönlümü ümitle doldurdu. Basra yo
lu ile gelen yeni makineler vagonlar
dan çıkartılıyor. Geçen ekim ve ha -
sat mevsimlerinde çalıımıı olanlar 
da yeni güz faaliyetine hazırlanıyor. 

Geçimi yalnız ve yalnız hububata 
inhisar eden Konya ovasının müte -
vekkil halkı kurak yıllarda boynu 
büyük yağmur beklerken yardımsız 
bırakmıyacağız .. Su itinin can vere
ceği, ziraate istikrar bahıedeceği böl
gelerin başında bu engin ova gelir ... 
Bu itibarla su itleri tahsisatından 
hakkı olan payı alacağına eminiz. 

Orta Anadolunun refaha, nimete, 
varhğa kavuşması, kökletiP kalkın -
ması, Türkiyenin Adeta temelinin 
o nisbette kuvetlenmesi demektir .. 

9 eylfılü, yalnız İzmir'in kurtuluşu 
sayamayız. 9 eylfıl, hakiki manasiyle 
15 mayıs 1919 da başlıyan ıstıraplı 
günlerin sonunu ifade eder. Tanrım, 
güzel İzmir'e ve bu güzel yurda o 
ıstırapları bir daha tattırmasın 1 
Göğsü açık, çarığı yamalı, bakır 

renkli Anadolu çocul.ıarının çatlak 
dudaklarını nazlı Ege'nin sularında 
ıslattıklarını, bugün 19 yıl sonra ha
la görüyor gibiyim. 

Ve Başkumandanın beyannamesi, 
bir asker mektubu sıcaklığiyle bütün 
Anadolu'yu köy köy kasaba kasaba 
dolaştı: 

- Ordu, milleti Akdeniz'den se • 
lamlı yor! 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Ankara Sıhat ve tctlmal Muavenet MU· 
dUrllllünclen blldlrllmlıUr. 

Çocuk hastalıklarından KIZIL 
haatalıiına kaJ'fı aıı tedbiri 

Ankarada münferit kıııl vakala.rı ırörUI. 

dUIUnden en ziyade küçük yaııardakl ço
cuklara mahluı olan ve f>azan mühim arı· 
Ml&r bı.rakan bu hutaıı.ta 'kartı atı tatblkı 
mu-rııs soruımtııttır. 

1 - Blr yeaından on iki Yatına kadar co· 
cuklara yapılmakta olan bu atının tatblkı 

lhıJyarldlr. 

~ - EHı atı tatblkından eve! bir teamül 
aıııı tatbik edilir, yirmi clört Hat ıonra ya -
ınlacak muayenede bu teamül müıbet ırörü· 
ıarae çocukta. kıııl haataıııına karıı 11tldat 
bulundutuna hQlanedllerek aıı tatbikine 
baılanılır. 

8 - Atılar birer hafta ta11la 118 dört de· 
!ada tatbik edUlr. 

• - Atı tatbikine baılıyanlann bu fa11la
ları muntazaman takip etmeleri aıının teıl-

rl noktumdan çok llzımdır. Fa11lalarda in· 
tlıamı kaybedenlere muayyen miktarlarda 
aııların tekrar tatblkı mecburiyeti vardır. 

Mebu:: larımızın Akhisar' da 
yaptıkları tetkik ve temaslar 
Akhisar, 8 a.a. - Kazamızda tet -

kiklerde bulunmakta olan mebusla -
rımız, dün halkevinde yapılan ve va
limizin de iştirak eylediği toplantıda 
tütün müstahsilleriyle kendilerini 
atakadar eden meseleler üzerinde gö· 
riişmüşler ve dileklerini tesbit eyle -
mitlerdir. 

Zelzele olan kazalarımız 
Şehrimize gelen mallımata göre e

velki gün Akşehir, Doğanhisar kaza
lariyle Reis nahiyesinde zelzele ol -
muştur. Fasılalarla beş defa olan zel
zele hiç bir hasar yapmamııtır. 

Kız Enstitüleri sınıf geçme 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti kız enstitülerinin 
sınıf geçme ve bitirme imtihanları • 
na dair bir talimatname hazırlamıı
tır. Talimatname alakalı enstitülere 
tebliğ edilmiştir. 

Damar Arıkoğlu bir okul 
yaptırıyor 

Adana, (Huııuıl) - Mebuılarımızdan 

Bay Damar Arıkotlu, BUyUk Dikili klS· 
yUDde tam t.,klwıa bir Ukokul blDUı in
ıa ettirmektedir. Dikili kö;>•lU!erl muhte· 
rem mebuııumuza teşekkür etmektedir. 

Doğum 
Müessesemizin makine tefi Bay 

Şükrü Çapın evelki gece bir kızı dün
yaya gelmittir. Yavruya uzun· ömür, 
genç ana ve babaya saadet dileriz. 

Aleni teşekkür 
Devrim llk okulu ısaretmenıerlncltn Altay ır - Cocuklarını bu haataıııa kıırtı &il· 

!atmak letlycnler tatil ırUnlerJ hariç olmak tncer•ın vefatı clolayıalyıe •erek cenunın
Uzeer her ırUn aaat 14 _ ıs arasında Yenl1C _ ele bulunmak kacllrıınaılıtını •öateren ve 
hlrde merkez hıfzı11ıhha enstıtdla seroloJI •erek bluat vı yazı ııe elemlmlze ııtırlk e
ıubeıl kontrol kıamına vı Anafartalar cad - den azız meılektaa ve aevılll doaUanmı.za 
desinde Çocuk Ellrıreme Kurumu merkez candan teıekkürlerlmlatn ıbtltına muhterem 
mua:venehanetlne Clli. 9 • 941 elen itibaren) ırazetenlzln tavaaautunu rica eder!.z. 

Kayın biraderi · Reftkaaı 
müracaatları tavsiye olunur. 

Teşekkür 
Sevgili zevcim ve babam Temyiz 

mahkemesi ceza daireai raportörlerin
den Zeki Tamay'ın ant olarak vukuu 
vefatı üzerine akraba ve dostları ta
rafından telgrafla ve telefonla ve biz
zat cenazede hazır bulunmak suretiy
le acımızı paylaşarak bizi taziyede 
bulunan zevata ayrı ayrı teıekküre 

teessürümüz mani olduğundan gaze -
teniz vasıtasiyle minnet ve tilkran -
larımızın tebliğine tavassut buyur -
manızı rica ederiz. 

Refikası: Hidayet Tamay 
Kerimesi: Neriman Tamay 

Arif Alataı Neılbe lncer 

Açık teşekkür 

Bir kaza neticuinde batından tch· 
likeli bir yara alan oğJ.um Eroğul 

Güçlü'den ıcfkatli alaka ve himaye
sini esirgemiyen Nümune haıtaneıi 
baJhekimi değerli Dr. Rüttü Çapçı -
ya ve yaptıiı muvaffakiyetli ameli -
yatla oğlumu yeniden hayata kavuı -
turan operatör Dr. Şerif Korkud'a ve 
Dr. Hasan Sarıbaf'a açık teeıkkürle
rimi bildirmeyi bir borç bilirim •• 

Babuı 
Riya1eticUmbur bandosundan 

Yrb. Vasfi Gilçlü 

Adıyaman ı;;enclerinden öıtretmen Bay 
Zeki Adıyaman, (Adıyaman eairlerU adlı 

bir eser bastırmıstır. Hatıra olarak bu ese
rinden bir tanesini de bana hediye etmek 
nezaketinde bulunmuştur. Kendisine bu nA
zlkAnc hareketinden dolayı bu satırlar ara-
sına bir teşekkür sığdırmayı horc bildim. ret bulundutunu s!SrUnce hiddetinden: "Se-

Zekl Adıyaman, eserinde arkeolojik, ma· 
hlmnt vermektedir. 

Pirin mıntakasına dahil sayılan "Zey" 
köyü ı:ok kıymetli eserleri sinesinde topla
mış bulunu)·or. Burada ı;ok büyük matara
lar vardır. 

<Demir kale) adındaki sarp da~larrla a
ı,;ılmış bliyük mağaranın da ı,;ok enteresan 
olduğu ve vaktiyle kadın heykellerini lhtl
\'a etti(:! rivayet olunuyor. Bu yerin güne
yinde çok derinliklerde yeraltı maAaraları 

bulunuyor. Bunların en önemlisi "Maloflu 
kuyusu" adlı yeraltı kervansarayıdır. Bu 
kervansaray adet.a yeraltı pazan veya be
desteni ıılbl bir ıeydlr. 

Tumruz kB) On Un kadim tesmesl var ı. 
memelerinden su akıtan kınk bir kadın 

nl baban ne ile ve naııl bQyütmüı ki kunı 
bir yaprak vQcudunu bu kadar rahatıız et• 
ti? Sen bö)·le bir babaya naııl ihanet ettin! 
Öyle bir babaya ihanet eden bana da ylr 
olmaz!" diyerek kızı llldQrtmüı. Sonradan 
ı;ok :ı;ıltman olmuı ıehrl ve kaleyi hiddetin
den ateıe vermlf. 

Emevl devletJnln lkballnde Sam htiküme
tı tarafından buraya gönderilen Melik Man
sur lbnl Catlne zamanından B. M. Mecll
slnln adını Adıyaman'a tebdil ettltl tarihe 
kııdar bu kasabanın adı "Hısnımansur" idi. 

BiT zamanlar müstakil sancak olduıtu 

anlaıılan Adıyaman'ın villyete de lnkılAP 

ettıtınl tevsik eden dokümanlar vardır. 
A. ıs. 

Sivas'tı yapllın at yaraılır1 1 Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler :Sı\'US , IS. a.R. - UuII UZUD.} 8.}'la aygır 

deposu önündeki aahada yUkaek yarıf ve 
isllh encümeni adına yapılan at yarııları 
tam bir inUaam içinde pçmlıUr. 

Stva.ıı vlllyetl d9htllnde d~Uf ve kOfU 

kazanmamıı taylara Ait birinci kogu, lgti
rlk eden tay bulunmadıfı için yapılma -
mııtır. 

İkinci kotuya dört aalkan arap atı tıtl
rlk etti. 2200 metre meaate dahlllnd• se
çen bu kotuda birincllil1 Fahri Ctrid'tn 
(Bayraklı) ıı, lklnclllği Ruim Baylar'ın 
(Can) ı, UçUncuıuıu Mwıtata Aluodan'ın 

(Süner) l kazandı. 
8afkan arap k11raklara mahauı kotuda 

da blrincillti İbrahtm'in (ttmlt) i, lklnci
lifl Reıat Aksoy'un (Alır) ı, UçUncillUtil 
Cemli Eryurd'un (RUzglr) ı kazandı. 

Dört ve daha yukarı yqtakl n.fkan 
arap at ve kıaraklara mahaua olan dör -
dUncU koıuda blrtnctlij'l Kemal Odab&fı

nın (Yel) l, iktncillfi Fettah All oflu Oıı
man'ın (Yıldırım) ı, UçUncUIUtü de Tay-
yar Yılmaz'ın (Yıldınm) ı kazanmııtır. 

Zonguldak'ta güreşler 
Zonguldak; 8. a.a. - DUn Zonıruldak'da 

Fındıuuyunda yapılan gilreıterde bq 

pehlivanlardan MUJlyim, Gönaııh Hamdi· 
ye ve yine bq pehlivan Kara Ali, Mudan
yalı Kuım'a pllp selmtılerdir. 

Yeni adliye tayin liıtesi 
Adliye Vekileti yeni bir tayin liı

tesi hazırlamııtır. Yüksek tHdika ır
zedilmiı bulunan listenin bu&Unler -
de çıkması belenmektedir. Vekllet 
ayrıca bir liste daha hazırlamaktadır. 
Bu Jiıte de önilmilzdeki cUnlerde 
Baıvekalete veril~cektir. 

Erbaa halkı 30 ağustos zafer ve 
tayyare bayramı dolayısiyle (1000) 
Ura t~nu etmlftir. 

Mersin' de: Havacılık haftası mü • 
nueebtiyle sayın halkımız tarafın • 
dan Kuruma (4002) Jıira teberru edil· 
miı, bu arada Nazım Miskavi (500), 
Nazım Gandur (400), Çukurova (250), 
Ahmet Ramazan (200), Gözne yayla
sı (130,55), Ahmet Ramazan, Şefik 
Hariri (100) er, Mustafa Gandur, 
Mustafa Erditli (75) er, Fahri Gü • 
rani, Ali Safa, Zekeriya Güranl, Yu
ıuf Şafe, Halil Bilgin, Necati Han
cı, Anadolu İnkıiıaf Şirketi, Sami O
vacık, İbrahim Derviıakı, Şelfull 
MU)hem, Lima Şirketi, Mahmut Ru
manı, Tur Yağ fabrikası, Bekir Soy• 
bat Tar1Us (50) ıer lira Hava Kuru
muna teberruda bulunmuılard.ır. 

Yübek mektep talebesi 
kampa çıkıyor 

Ankara yüksek mektep talebeleri 
bugün askeri kampa çıkacaklardır. 

Bu aene kamp Söğütözilnde yapıla
cak ve 20 gün devam edecektir. 

Nüfuı umum müdürünün 
tetkikleri 

Nüfus umum müdürü B. Sabri 
Onat btanbul'da bulunan nüfus dai• 
relerinin teftiıini ikmal ederelr la .. 
mir'e gitmittir. B. Onat İzmir nüfu• 
tetkilitını da tetkik ettikten sonra 
tehrimize dönecektir . 

Emniyet menıuplan için terfi 
liıteai hazırlanıyor 

.. Su" dan kısmen olsun nasibini 
alıbilmiı topraklardan geçtiğimiz 
bnbeUi .• "Su" bereketlendirdiği top
raJdann rengini değiştirdiği gibi 
muhitine de kan ve can vermişti.. 'üs
telik, en ıon sistem büyük bir men -
aucıt fabrikasının muharrik kuveti -
ni de temin etmiı bulunuyordu. Bu 
teselli edici manzara çok sürmedi .. 
Bozkır yeniden başlamıştı .. 
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Emniyet umum müdürlüğü emni • 
yet Amiri, baı komiser, komiser, ko
miser muavini ve polis. memurların • 
dan muayyen müddetlerini doldur • 
muı bulunanların terfileri için bit 
liste hazırlamııtır. Liıte bu&ünler • 
de tasdikten çıkacaktır. "Su!" Dilimi1in bu sihirli, füsun

lu, gönül açıcı kelimesi ile saatlerce 
avundum. 

İstasyonlara dökülmüş altın sarısı 
buğday yığınları Türkün hayatiyeti
ni, metanetini. sabır ve tahammülünü 
isbat eder. Talihin, tabiatın hiç bir 
darbesinden yılmıyan, yağışlı sene, 
kurak yıl demeden çalıııp çırpınan, 
didinip uğraşan bu vakarlı insanları 
içimden gelen saygı ile bir defa da
ha selamladım. Bu zorlu emeklere 
bir de fU ve makinenin yardımı katıl
" neler olabilir, neler? diye bilseniz 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Merkez Eczanen 

Milli Şefin güzel sözleri 
Milli Şef'in Bursalılara hitap 

eden deierli sözlerini dinlediiim 
ve okuduğum zaman yazdan aon
bahara dönmeie hazırlanan zen
gin ve renkli bir tabiat ortaaında
ki güzel tehrimizi, birer aanat 
biblosu olan eserleriyle hatırla
dım. 

Sağlık iaynakları, artistik eser
leri ve güzel tabiatiyle Buraa Bü
yük Şef'imizin sözlerine bir fon 
oluyordu: 

" ... Bu lıaJar Utidatlı uatan
daılar güııel MmtJfta, resimde, 
heykelde, munlıide, .üaleme aa
natlarında uatanın her ltöıenne 
örnek olmalıdırlar. Güael aanat, 
güııel aevgiai deyip geçmeyinia. 
Bir milletin terbiye.inde, NVİye
nnde, yülı•elmennde en maddi 
alanlarda çok kudret göatermele 
için giUel aanat aevıin yülı•elı ol
malıdır. Bu ltaJtıT Utidatlı Buraa, 
bu güzel aanat iatidaJından bütün 
memleleete med.,.q.t oe lradret 
lOfllrlalulır .... • 

Buraa, edebiyat tarihimize Sü
leyman Çelebi'den baılıyarak bir
çok tairler sunmuttur. Orada ha
la, dimdik duran eıaiz eıerlerimi
zin üzerindeki paha biçilmez na
kııları bundan asırlarca önce Bur
salılann ·elleri itlemitti. 

Eaki temaı•ızın bir ıubeaine 
dair bildiğimiz hikayelerle duy
duğumuz efaanelerin hepıi Bur
sa'da geçer. 

Sanat tarihimizi birkaç yönden 
süaliyen torunlarından yarmki ta
rihimizin beklediği batarılar, en 
büyük müjdeciaini evelki gece 
Milli Şef'imizin kudretli hitabe
sinde bulmuıtur. 

Tarih ve tarihin kaydettiği tür
lü batarılar övünmek içindir; fa
kat sade ve yalnız övünmek için 
defildir. 

Tarih, hele bir milletin kendi 
Öz t~i o millete kendi özünde 

bulunan cevher ve kudretleri de 
hatırlatır. Karıılarmda övündü
ğümüz l'eçmiıin süze] eaerleri, 
bugünün neaillerinden daha SÜ· 
zellerini iatiyen birer örnek de
ğil midir? 

itte Milli Şef'imiz, Buna'da 
Bunaldara hitap eden kudretli 
ve sanatkarane sözleriyle bu ha
kikati anlatıyordu. 

Şef'in kısa hitabui, rene Bur· 
sa'da dofmut süzel bir eaer ola
rak tarihe geçecektir. 

••• 
Şiir gece•İne clair yazılan 
bir yazı clolayıayle ••• 

Radyo'da yapılan ıiir ıeceai 
münuebetiyle dünkü Ulus'un 
"Hrbeıt sütun" anda bir makale 
yazan - yazısmdan Y•tı anlqı
lıyor - bir pnç, Cok Mmimi bir 

eda ile duygu ve düıüneelerini 
anlatıyordu. 

Muharrir J»ir yerde diyor kit 
" .... Bu tiiri bize anlatan bira

kıncıdır. Akmer, artık, ihtiyarla
mııtır. o, bize, belki de, sözleri 
Y•tararak bir zamanlar kendiıi
nin de iıtirak ettiği ıanh bir men· 
kıbeyi naklediyor. Hikayesinin 
bat tarafmda belki seai daha ıür . 
çıkıyor ve daha neteli anlatıyor
du. Fakat hikayeainin aonunda a
kıncınm seai aynı tonu ve aynı 
kudreti muhafaza edemiyecektir. 
lıter istemez, sesi biraz daha bo
iuk çıkacak, daha airr konUfa
cak ve belki de, röz pmarlarmclan 
iki damla yaı, metinletmi1 deri
Iİnden •tal• doira akmaktadır." 

Güzel. Fakat hafızam beni ya
nrltmryorsa, adı ıec;en manzume
de fÖyle bir beyit de vardır: 

Cennette bapn plleri aptıf 
prliribı tle 

H ili o .U•l la"'ırcı ,,.,.,,.,. 
•hiiıniiMe. 

Bu l»eyit anlatır ki meakll»eyi 
aalataa, ihtip.rl&llllf bir saai de-

Yeni Gördeı kaaabaıınm 
içme ıuyu 

Heyelana maruz kalmasından dolr 
yı batka bir yere nakledilecek olaO 
Gördes kasabasının içme ıuyu etra 4 

fında tetkikler yapmak üzere Gör -
dcs'e bir su mühendisi gönderilmesi" 
ne karar verilmiıtir. 

Linyit madeninin niıbi reanıi 
İzmir vilayetinin Cumaovası nabk 

yesinin Sandı köyünde bulunan JiO"' 
yit madeni müstahsalitından yüzd# 
bet nisbi resim alınması İcra Vek" 
leri Heyetince kabul olunmuıtur. 

iil, cennete :yükselen bİr sehitiı'• 
Onun için, selin, bu ıaziye ileri• 
mit bir yaıı yakııtmmyalım ! 

T. t 
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Atlantik muharebesi 

ne halde ? 
lngiltere ile Almanya arasındaki 

mücadelenin inkitafını takip eder
ken, bir nokta daima göz önünden 
kaçırılmamalıdır: askeri harekat 
çok yayılmı,ıtrr. Avrupa'nın farkın
da Polonya dan Avrupa'nın •· 
1. d N , sıma-
ın e. orveç e, oradan Belr'k ı 

H il d , F ;yl a ya, 
o an a ya, ranııa'ya Balk 1 . . . ı an ara 

ve nı .. ayet tımdı de Rusya'y • t' 
k 1 . . F a ın ı • 

a etmıttır. akat harbı' t' . 
h h . n ne ıceaı, 

er cep eden zıyade Ati t'k d • • d k' .. an ı enı-
zın ~ 1 mucadeleye bağlıdır. İngil-
tere ıle Almanya arasındaki bu bo-
~utmk a~man ve İngiliz toprakların
ıi a .7~ u ulmuyor. Henüz bir karıt t"f.1 ız ~oprağı Almanya veya müt
-~ ı~lerı tarafından İtral edilmedi· f' ~ıbi, bir karıı almr.n toprağı da 
ngıl~ere veya müttefikleri tarafın· 

fan 1ff!al edilmit değildir. Alman· 

1 Akdeniz'de 
-ve-

Greer destroyerine yapılan 

denizaltı hücumu dolayisiyle 

ULUS 

yaklnŞOrk'ta' B. Ruzvelt bir 
yeni bir İngiliz nutuk verecek' 

hareketi mi ? 
Londra, 8 a.a. - Daily Mail gaze • 

tesi, Akdeniz'de v.e Yakınşark'ta ye
ni bir ingiliz hareketi hakkında dik
kate ıayan bir batmakale neşretmiş
tir. 

Gazete bu hususta diyor ki: 

Hôdise Ameriko'da 

heyecan doğurdu 
Nev.),.ırı<. ıs a a Gnzl tc llrl ..... rei. 

sicUmhur Ruzveıt. yarın söyJlyet'eğl nu. 
tukta, Amerikan Greer destroyerine yapı· 
lan hücumdan bahsE'decektlr. 

••Ahiren ingilizler tarafından Ak- da Greer Mdisesenln son inkişaflarını te· 
deniz'de parlak bir surette yapılan barUz ettirmekte ve relslclimhurun bu hu
ve düşmanı kifi mikyasta her hangi susta e!lyliyerckkrl hakkında birçok tah-
bir harekettin mukaddemesi olacak mlnlerde bulunmaktadır. 1 

Bütün gazPteler. hllyük başlıklar allm· 

gibi görünüyor. Nevyork-Tinıea gazetesi, bu mesele hak-
Birçok kimseler, düşmana hücum kında ı!lyle yazıyor : 

İzmir kurfuluı 
ylldönümünij 

bu gün kutluyor 

Bu vesile ile büyük 
tezahürler yapılacak 
İzmir, 9 (Telefonla) - 9 eyllıl 

kurtuluş bayramı yarın kutlanacak -
tır,. Bu vesile ile bayramı görmek i· 
çin vilayet ve kazalarımızdan yüz -
lcrce ziyaretçi gelmiştir. 
Şehri dolduran halk fuarı da gez· 

mektedir. Dun gece fuarı gezenlerin 
adedi 47427 dir. Açıi:~tanberi ziya • 
ret ed~nler de: 4891528 kişidir. 

-3-

Avusturalya'da 
. ·- - - -
Donanma mevcudu 

ü~. tayyare mev<udu 

da 17 misli arnı 

Başvekil B. Fadden harp 
gayretlerini anlatıyor 

S) :1ney, 8 a.n. - A\'Usturyn B 
Faddcn dün söylemiş oldu{:u h r nu•u 
harbin iki senesini gözden tCCTer k d 
tir ki: 

"- A\'Ustralya'nın düşmıınlnra l ır me
sajı \ardır. Bu da şudur: Avustrnhn. d ı • 
manlannı tamamlylc ma(:IQp cclınrhe ka· 
dar harbe devam edecektir. 

ar İngıltere topraklarına, İngilizler 
de Almanya topraklarına ayak baa
nıamıılardır. Fakat Atlantik denizi, 
dolayısiyle, İngiliz toprağı sayılır. 
~b.'uka ve mukabil abluka mahiye
bnı alan bu mücadelede Almanya, 
zaruri olarak, Atlantik denizinden 
~~stağni ka.lmıttır. Bu yüzden bü
Yuk zorluklarla karıılaımakta ol • 
dufuna tüphe yoktur. Fakat İngil
tere Atlantik denizine hakim oldu
iundan almanlar, bu hakimiyetin 
neticeaine katlanmak mecburiyetin
de kalmıılar ve heaaplarmı ona gÖ· 
re Yapmıtlardır. 

edilebilmesi için Avrupa'da derhal "Almanlar, harcktı.t sahasına gidecek 
bir garp cephesi vücuda getirilebile- olan herhangi bir Amerikan vapuruna ate§ 
ceği fikrinin cazibesine kapılmış gi- edecekleri hakkında açık bir ihtarda bu
bidir. Geçen harpte öğrendiğimiz bir lunmuşlardır. Biz bu tehdit kar ısında bo
şey varsa o da cephede büyük mik • yun e"'emeylz ve eğ"miyeceğlz:. Bütlin mft. 
yasta hücumların pahalıya mal oldu- nasını kaybetmiş olan bitaraflık kanunu
ğu ve hiç bir zaman da faydalı bulun- nu tadı! etmek zamanı gelmlgtir. 

lngiliz tayyaerleri u~uf halinde 

Yarın Kışla, Şehitler abidesi, ve 
Atatürk heykeli önünde resmi geçit 
yapılacak nutuklar söylenecek ter -
tip edilen zafer alayı şehri dolaşacak 
ve gece fener alayları tertip edile -
cektir. Bu meyanda Ebedi Şef'in an· 
nesinin Karşıyaka'daki kabri de zi -
yaret edilerek çelenkler konacaktır. 
9 eyllıl gününün bütün tezahüI'Qtı 
filme çekilecektir. 

Bu milll dua gimUnde mcvcudı) um zl 
bir kere daha, ıenalıitı mağlüp etmek olan 
yüksek \ azifcmlze hasredıyoruz.. Avu trıı -
;ı.a'nın muharebe gayretınln kudreU surat e 
artmaktadır. İftiharla söyllyeblllrlm ki .m
dıye kadar yedi mll;ı.on nUfu(Ju h c r 
memlekN, iki sene ~ıbi kısa bir zam n a 
bu kadar iş başaramamıştır. 

Binaenaleyh Atlantik meydan 
lhuharebesi adı verilen mücadele, 
hakikatte İngiltere'yi bu denizi kul
lanmaktan menetmeğe matuf bir te
tebbüstür. Eğer Almanya buna mu
vaffak olursa ve yahut da İngiltere· 
llİn iııtifadeaini büyük ölçüde tahdit 
ederae, İngilizlerin harp potansiyeli 
zayıflıyacak ve lngiltere mücadele
de devam edemiyecektir. Müeaair 
ablukaya kartı lngiltere'nin muka
vemet kabiliyeti, Almanya'nm mu
kavemet kabiliyetinden çok daha 
zayıf olduğu açık bir hakikattir. Bu 
hale nazaran acaba ameli sahada 
İnR'iltere'nin ablukaaından ibaret 
ol•n Atlantik meydan muharebe&.i 
-•~1 luhltar etmeRteaır7 

Mücadelenin diğer safhaları hak
kında her iki taraf da malumat ver
diği halde Atlantik muharebeai hak
kında pek az mallrmat verilmekte· 
dir. Bu mücadelenin inkitafı hak
kında bir hüküm verebilmek için fU 
noktaların bilinmeai Jazımdl1': 

t - Jngiltere'nin gemi zayiatı ne
dir? 

2 - Almanların drnizaltı ve tay-
7are zayiatları nedir? 

3. - Her iki taraf da zayiatlarmı 
ne dereceye kadar telifi edebili
:For? 

lngilizler, iki ay evelisine kadar 
•vhlt zayiat miktarını bildirmekte 
idiler. Fakat bu malumatın ıtrate -
jik aebeplerle verilmiyeceii bildi
ı-ilmittir. Ve iki aydanberi de ma
lumat ve•Hmemektedir. Yalnız ıon 
~irkaç aylık vaaati zayiat, dört yüz 
ıle bet yüz bin ton araaında idi. İn
gilizler temmuz ve ağuAtos aylan· 
ilin daha iyi olduiunu itldia etmek· 
tedirler. Fakat tunu aöylemek la
zımdır ki İngilizlerin bu rakamları 
gizlemeleri, itlerin iyi yÜrümedifi
ne dair fÜphe uyandıran bir amil
dir. Almanlar, aon ay içinde bet yÜ:1 
lcUsur bin ton İngiliz gemisi batır
ıdıklarmı iddia etmektedirler. Bu 
evelki aylar için verilen rakamlar
tan. daha azdır. Almanlar, bunu, 

madığı keyfiyetidir. Alman başku • "Cemllerlmizi siH'ıhlandırarak donanma
mandanlığı bu derslerden istifade et· mızın himayesi altında vazifeleı ıne gön
miştıir. Bu harpte en büyük muvaf - dermek zamanı da gelmlıtir.,, 
fakıyetleri, muhasımlarını çevirmek 
için yarılması mümkün bir cenah bul
maktan ibaret kalmıştır. 

Bugün Akdeniz ve bu denizin sa -
hilleri düımanın bir cenahını teşkil 
ediyorlar. Bu cenah, Büyük Britanya 
donanması aayesinde hücuma maruz 
bir cenahtır. İmparatorluğun Yakın
şark'taki iyi teçhiz edilmiı muazzam 
kara ve hava kuvetleri, yeni Afrika 
ıeferinin başlamaıını mümkün kıla

cak olan hava şartlarının düzeleceği 
pek yakın günleri timdi sabırsızlık
la bekliyorlar. 

Bu defa hedefimiz bütün şimali 
Afrika sahilini işgal etmek olacak -
tır. İtalva'.Y,ı ;}'allından ehdi t etmek 
vaz y inôe-olmalıyız. Ve İtalya bi -
zim bir istilamızdan korkacak hale 
gelmelidir. 

Şayet Vichy hükümeti, Tunuı'un 

ve Cezair'in Almanya tarafından üs 
olarak kullanılmaııına mUıaade et -
mekte devam ederse, seferimizin gös
tereceği muvaffakiyetli inkişaflara 

göre bu vaziyete karşı da Suriye'de 
gösterdiğimiz azimle mukabele ede • 
ceğiz. Hali hazırda Akdeniz'de ve 
Afrika'da k.uvet ve teıebbilı bizim 
elimizdedir. Bunları ıUratle tatbik 
mevkiine koymayı dlitilnmeliyiz." 

Japon tayyarelerinin 

bir haftahk faaliyeti 
Nankln, 8 a.L - Geçen hatta japon 

bombardıman tayyareleri Yaııgtae'de ce
man 4•.000 tondan fazla hacimde ve 
Çunklng hUkUmetine alt olan 4' laıe ge. 
misini batırmıılardır. 

Japon tayyareleri, hücumlarını Seçuen, 
Kansu va Şanai eyaletlerine teşmil ederek 
çln askeri tesisatına takriben 10.000 bom
ba atmıılardır. 

.J' •••••••••••••••••••••••••••••••••• "' 

~ KÜ(ÜK DIŞ HABERLER E '"'· .................................. ,. 
Tokyo, 8 a.a. - Tokyo'da dolaşmasına 

müsaade edilen takıl mlktan 5647 den 1877 
ye lndlrllm[Jtlr. Bu taksiler ırazofonle mü
teharrik olacak ve ancak mühim işler itin 
kullanılabilecektir. 

M. Ruzvelt nutkunu 
per§embe gününe bıraktı 

Londra; 8. a.a. - Kolomblya radyosu-
nun verdiği bir habere göre. M. Ruzvelt'in 
nutku perşembe gününe tehir edllmi~tlr, 

M. Willkie, meydan okuyan 
devlete metanetle ve azimle 
mukabele edilmesini istedi 

Nevyork; 8. a a. - M. Wlllkie, Yugos
lavya kıralı Plyer'ln doğum gUnU mUna
sebctlyle, radyoda söylediği bir nutukta, 
Amerika'nın denizlerde serbest olmak hak
kına karaı meydan okuyan devlete metn
neUe ve azimle mııknbele etme inl M. 
Ruzvelt'e tavsiye etmiş ve demı,,tir ki : 

''Amerika cllmhurreislnln, N ızl Alman
ya'ya ıunları ıöylıyeccğlul ümit ederim : 

"- Amerika Birleşik De\·letlerl, gemileri· 
nin hiç rahatsız edilmeden ıımall Atlan
tik'ten geçmesini istiyor. Bu gemilrre en
gel olanlar, mUstnhak oldukları cezayı gö
receklerdir. ,, 

Alman görÜ§Ü 
• Berlln, 8 a a. - Yan resmi bir kaynak
tan blldlrılıyor: 

"Gr.ecr" amer k n d stroy l 
hakkında alman sazetelerlnde cıkan ilk 
mütalularla atAkadar olarak, bu Un alman 
harlctu nezareti se!AhlYl'ttar mahflllerl şu 
keyfl)ct üzerinde ısrar etmekted r ki al -
men resmi teblığl mUnakasa gbtUrmez ma
hl~ettedlr ve hlt kimse alnıanlann bir lhtl
Utf cıkmasını aradıklarını iddia edemez. 

Berlln'de tebarOz ettlrlldığl gibi, alman 
tebliği hfıdiselerln cereyan ettiği tarzda doğ 
ru münakaşa setilrmez bir mlişahedcsldlr. 
Buna mukabil, amerikan destroyeri komu· 
tanınının ven:l ı ilk rapor üzerinde bllliha
re değışlkllkler yapılıp yaıHl~adığı haklı 
olarak ı;orusturulahlllr. 

Esıısen Berlln'dekl sarih intiba şudur ki 
htıdlselerln Amerika Birleşik de\ Jetlerinde 
yapıldıtı tarzda gösterilmesi, harbe yaklaş
mak itin neıredllen fena niyetli teblljler 
zincirinin ancak bir halkasıdır. Aynı alman 
mnhfillerl, bu vaziyetle alakadar olarak, 
bir hl\disenln ı:ıkmasını arzu etmı-ğe kadar 
ilden Amerika bahrin~ nazırı Alhny Knoı<
un mütı-addit beyanatını hatırlatmaktadır. 
Harbin bldayetındenberı, Amerika halkını 
varılması istenen ııeylcre hazırlamnl{ı lstih· 
daf eden do!ruluk noksanlığı da tebarüz 
ettlrllmektedir. Bu hakikatin tA kendisidir. 
Ve Greer meselesinde hAdlselerln tahrifi de 
bunun yeni bir delilidir. 

Harbin boşındanberi 

51 inci defa olarak 

ingiliı tayyareleri 

Berlin'i ~f ddefle 

bombardiman elliler . 

~ehrin üzerinde mühim 
miktarda bomba atıldı 

ve bir(ok yangmlar (ıkanldı 
lBaşr ı ıncı say/ada) 

tanaretcrl tnr r mi n n rlln'e yapılan 51 
ınrı hllcumdur. llK bombardıman tnyyarcle· 
rı alman hUkUmet merkez.! 11.ı: rıne rrc ya
nsından blrnz evci ı;: •lmı~ıcr ve Ro:ı toyyarc 
Berlln'I sabahın llK ıı ıatterın·I n evcl lcrkct· 
mıııenllr. 

tnıılllz tnyyıırclerl Uerlln'e vardık!. rı za
mırn, gııı v mahııllel rının ctra•ın l\kl ır;.1llcr, 

ay ısıtı nlllnda rıarl ı nokt.ı idi. lngll,z tay
Yareclıerl, pek iyi tanı lıkt:ı.rı b ızı noktıları 
tııklp ederek aenrtn merkezine ııel nlıı rdlr. 
Dır cavus. Berlln' ln ıı.r harta ır bl triJZUktU
eıınu ı; ykm ıtır. Biraz sonra, Btrcok >·an • 
ı;:ın cıkmıı ve bllh a nıırtn tam ortasında 
blr tanesi <:Ok alddelll oımuıtur. Blrç0k bli· 
yUk çapta s d mlryql ..ı lstas· 

ed lml • 
ur. 

Almanlara göre 
Bcrlln, 8 a.ıı . Dun ıı o ınıılHz hava 

kuveUerı ıararınıl ın B rlln'c yapı an hucum 
hakkında \erilen mütemmim mııHlmata ııö-

re, dUşllrıll<n 

ü<:il dotrudnn 
bOnıh rdımnn tayyarelerinin 
doğı uya llerlln'ln Uzerlndc 

yere lndırıımııtır. Slmdıyo kadar, alvll hıılk 

araı.'lnda 'J7 klaının uıduau bildirilmektedir. 

Almanya ve lngiltere'de 
hava akınlarından ölenler 

Berlln, 8 a a. - Re mi rnk mlnra ıröre, 

hnrbln bldayetınllım 2 aQustoı 1941 tarihine 
kndar alman araz sinde dUıımrın bombaları· 

nın tı>ılrlerlyle oıcnlerln mlktarı, 3 s >3 tllr. 
Resmi lnKlltZ kn> nnklnrını.ı. ııtırl', lnı;ılllere 

UzerlndC'kl alman hUcumtıırı netlccııın le Ö· 

lenlerlo miktarı, 41900 dur ve bu husustaki 
hakiki rakam, her halde bu rakamı ırecmek· 
tcdlr. 

Mamarı 41.000 rakamı ıt:ıht, hııılllztertn 

alman dnhlll cepheı!nln mttnevl~ ~tını \'e mu· 
kavemet ku~cUnl azaltmak mnksadlyle yap. 
tıklan bomba hUcumtarının Almnnya'dakl 
neticelerini ı: stl'ren rnkamın on mislinden 
)iikııekttr. llu mesele ile nltıkadar olarak ıu 
ciheti Öğrenmek ta)'d dan htı.11 dl'i'lldtr ki 
Almıın)•a'dn ıq3s de mUnakllHI~ knzalnrı ne· 
Uecslnde ölenlerin mlktnn 7.354 idi. 

lngiliz hava kuvetleri Ruhr'da 
bir kau~uk labrikasına hücum 

ettiler 
Londra: 8. a.a. - İngiliz hava nezareti 

istihbarat §Ubes! evelkl gere Almanya'da 

Roma, 8 a.a. - Resto del Carllno ırazete
ılnln Vatlkan'dan aldıtı bir habere ıl!re 
M. Ruzvelt'ln Papalık nezdlndeki sahs1 mU
meııalll M. Mrron Taylar, 9 eylUlde kısa bir 
ikamet için Roma'ya gelecektir. 

Ren havzasına yapılan hava taarruzu hak. 

T ı:!rgutlu'nun bayramı 
Turı:utlu, nıuıusıı - 7 eylUI ırUnU sch • 

rımız, hc>ecanh ve coıkun teımhlirata ıahne 
oldu. Memlckctıml:r.ln kurtutuıunun yıJdönU· 

mO b > rıımı, l'8kl senelere nlıb ıen c:ok da· 
ha nl:'ı.kah ve il' nıı ötcUdc ırntıanmıetır. 

Daha pek erk nd n C•hnhurlyct alanına 

toplanan binlerce, halkın lstlrllklyle yapılnn 

te:.ıahUrata hatlııler tnrnrından ıuytenen vcı, 

j ırUnıJn bUyüklUQUnU ifade eden nutuklarla 

1 

bn9ı.ınmıs \'c bedl'n terbiyesi ile mUkcller 
ı:encııı::ın resmi ll'cctdl de scvırlyle ıeyredll· 

mısur Bayrama tstırtı.k tein civar köylerdrn 
ynya ve atlı ota,.nk yüzlerce kllylU k:ırdatı· 

mıı buraya ırelmlellr. 

Kanada Baıvekili 

B. Mackenzie King 
İngilfere'den döndü 
Montre.al. 8 a.a. - İngiltere'den 

dönen Kanada Başvekili Mackenzie 
King. gazetecilere verdiği bir müla
katta bilhassa demi1tir ki: 
"- İngilterc'ye yaptığım seyaha • 

timden çok memnun kaldım. Bu ıe • 
yahatin çok müsait bir zamanda ya· 
pılmıt olduğundan eminim. Z>fyare -
timin ingiliı: hükümeti için de çok 
faydalı olduğunu, M. Çörçil bana 
söylemiştir. 

İngiliz imparatorluğu ile Vkhy a
rasındaki temasın Ottawa'd.aki Vichy 
Fransası büyük elçiıi Riıtelhuber ve 
Vichy'deki Kanada maslahatgüzarı 
Dupuy'un vasıtasiyle muhafaza edil
mesini M. Çörçil arzu ediyor. Zira, 
bu temasın pek arzu edilecek mahi -
yette olduğunu hadiselerin gösterip 
gösteremiyeceğini hiç kimse bilemez. 

Seyahatim esnasında en derin inti
baım, harbin dünyanın bütün kısım
ları için son derece yakın bir tehlike 
teşkil ettiği hakkında gitgide artan 
hissi tesbit etmekliğimden ibarettir. 

Bundan sonra hadiseler, belki hay
ret edici bir stiratle inkişaf edecek -
tir. 

Tehlikenin muazzam olduğu hi11i
le ve nazi barbarlığı ile Prusya mili
tarizminin ancak bütün hür insanla
rın fasılasız gayretleri sayesinde 
mağ!Up olabileceği kanaatiyle mem
lekete dönüyorum. 

Beşeriyetin bugün karşılaştığı teh
likeler dünyayı sarmaktadır." 

avrıları havalanıtıltı zaman auamuılardır. 

Bu sene itinde, A\'Ustral:ııa mr<'mu \ r. 
dalının yüzde otuzunu, doğrudan rio r a 
harp ~ayretlne tahsis etm stlr. Ask rl k ;ı. • 

çında bulunan Avuıtrab alılann en aşagı 
dörtte bir! muharip kuvetlerde h zm t E>t • 
mcktedlr. Deniz ve ha\'& hizmetlerinde 
400.000 kl&ı çnlısmaktadır. lkl sene s nra 
bu rakam 600.000 1 gececekt!r. Bundan ma
ada 200.000 kişi de cephane, teçhizat , e 
harp malzemesl istihsalinde kullanılmakta
dır. 

Bahriyenin me\'CUdu Uc mlıll, hava ku
veotlerlnln mevcudu lle on yedi misil art
mıştır." 

M. Fadden selefi M. MenzJes'dan hUrm t
le bahsettikten sonra ıu sözleri llA\e et. 
mlıtir: 

"- Muztarlp bulunan medeniyetin ya ıı.
yıp yaşamıya<'ağını belkt bu Uçilncu harp 
senesi g!Ssterecektlr. 

Bunun !cindir ki, Avustralyalılar, dQn • 
yanın dl~er bUtlln hUr milletleriyle b ra. 
ber, Hltler'den \'e onun taraftarlarından 
kurtulmak hususunda sarsılmaz bir nz nı 
besliyorlar." 

B. Page lngiltere'ye gidiyor 

Sydney; 8. a.a. - Avustralya be vckıU 
M. Faddcn, dün şu beyanatta bulunmuş.. 

tur : 
"- Avustralya hllkUmeti namına nazır 

sıfatıyle İnglltere'ye gidecek olaıı M. Pa.. 

ge, harp gayretlerimizin muhtelif ve he • 
leri hakkında iogillz hUkUmeti ile görüşe
cektir. 

"Bir Avustralya ııuınnın İngllt rc'de 
bulunmaaı, lna-ilia e!kArıumumlyesl t ra
fından iyi kargılanacatını ve vazifesini 
ifa edebilmek içlıı kendisine bUtUn kolay. 
lıkların verileceginl :M. Cörcıı temin et
mlıtır. 

"Avustralya•yı ve iki memleketin glrı,_ 
tikleri dbayı alt.kadar eden bUlllıı mese. 
lelerin açık ve samimi ııurette lngllız hU
kUmetlyle :M. Page arasında mU~akere 

edileceğini M. Çörı;ll baııa bildirml tır. 

"Verdiği teminattan dolayı .M. Curçıl'e 

Avustralya hUkUmetiniıı derin memnunı • 
yetini bildiriyorum. ,. 

Frans11 polisi komunisllerle 
mücadele ediyor 

Versallles; 8. a.a. - 1''ransı7. polisi, ko
mUnistlere karıı temizleme 1 ine d vam 
ederek Lemell Brevounes sanatorynmun
da bir arR§tırma yapmış ve üzerlerlnde 
komünist beyannameleri bulunan dört er. 
kek haata bakıcıyı tevkif etmiş vr adliye
ye \'ermiştir. 

Matbuat, Paris komllnhrıllerlnln 
muhasımlarına \'f' alman a kcrl r n 

n~ıltere'ye aitmekte olan gemi to
naJının da azalmıt olmasiy)e izah 
e~?'ektedirler. Hedefler ualdığına 
gore, zayiat da tabii olarak azal
mıthr demek istiyorlar. Filhakika 
•imanları~ geçen aylara nazaran 
daha az bır rakam olarak verdikleri 
Ya~ım "_lilyon ton, ing_ilizlerin kabul 
ettıklerı en ağır aylık zayiat yeku
nundan daha yüksektir. Fakat ıunu 
Unutmamak la~ndır ki, aynı ay için 
•imanların verdikleri rakamlarla 
İngilizlerin verdikleri rakamlar ara
•ında yüzde yüz hatta hazan daha 
fazla bir fark vardı. Almanlar ae· 
kiz yüz bin ton batırdıklarını iddia 
ederler, İngilizler dört yü:1 bin ton 
kaybettik diyorlardı. Bu niıbet ·•· 
iuıtoı ayı için de kabul edilecek o
l~~ııa,, geçen ay almiınlara göre bet 
"ii~ ~ın, İngilizlere göre de iki yÜz 
ed 1 bın .ton İngiliz gemisi batırılmıt 

Londra, 8 a.a. - BUtUn din \'e mezhep
lere mensup reisler, dün lnalllz kralının bü
tan milleti dlvet ettlll milli dua ıUnUnde 
hususi Ayinler yapmıslardır. Canterburg 
banılıkopoıu, kardinal Hlnsley ve York 
basplıkopoıu, radyolarla hususi mesajlar 
neşretmlılerdlr. 

General Deniz genel 

kurmay reisi oluyor 
kında şu tafsila.tı vermelctedir : Ta:y)·arellrlmlzden birinin topcusu deınlı· 
Ruhr'ın tam ıılmalindo Huls'de bir sun! ur ki: 

gı yaptıkları tethlş harekellerlnd n 
yı infialini h:har ve Stalln ile Çtlr l'ı 

ortakları olarak telllkki etmektcd.r 

Mahkum olan komünistler 

emektar. 

• ~ö~l~yor ki Atlantik muharebe
aını!' ınkııafı hakkında bir fikir ve
rebılecek olan en ehemiyetli rakam 
etrafında bu kadar büyük ihtilaf 
vardır. Fakat bu rakam dofna ola
rak bilinse bile, İngilizlerin ve ame
rikalıların bu zayiatı telafi etmek 
İçin yaptıkları inıaatın temposu ma
him olml'ldıkça gene Atlantik mey
dan muharebesi hakkında sarih bir 
fikir huıl etmek mümkün değildir. 
Almanll'lr bet yüz bin ton gemi ba
tırabilirler. Fakat eğer İngiltere ve 
Amerika hir arrda bunu telifi ede
cek tnnajda yeni gemi inp edebili
Yorlusa 0 halde İngiliz ve mütte
fik devl~tler tic"ret filoııu vaziyeti-
1\İ rnuhıı.h.u ediyor demektir. B• 
tartlar altında İngiltere için bir teh
like rne,·cut değildir. İngiltere için 
te~Jik~, gt'mİ zayi"tr ile bu .z.ayiatı 
tell\fi etmek icin yapılan yenı ıntaat 
•raıında'ki 1'İsbet çok büyük olduğu 
2"ft'landır. 

Diğer taraftan üçüncü elıemiyetli 
d'-hlınat da a1manların zayiatlan-

11', Alınanlar, lngiltere'nin abluka· 

Atına, 8 a.a. - Nazırlar mecllııl, Metak
aaı tarafından kurulmuı olan ırençllk tes
kllAtının !Atvedllmeslne karar verml&tir. 

Manlla, 8 a.a. - M. Duf Cooııer, dün öğ
leden ıonra tayyarı ile buraya gelmlstır. 

Zannedıldltlne söre, M. Cooııer ile yüksek 
komiser M. Sayera aruında çok mühim ko-
nu.şmalar olacaktır. 

ımı, denizaltı ıemileri •• tayyare
lerle idame etmektedirler. Dörtte üç 
niabeti denizaltı ıemileriyle. dörtte 
biri de tayyarelerle bat11'1lmaktadır. 
Fakat acaba almanlar yarım milyon 
ton ıemiyi batırmak için ne kadar 
denizaltı gemiıi ve tayyare kaybe
diyorlar? Ve yeni intaat bu zayiatı 
ne dereceye kadar telifi etmekte
dir? Bu noktada almanlar da İngi
lizler d .. hiç bir rakam vermemek
tedirler. 

Vichy; 8. a.a. - İngilizler tarafından 
serbest bırakılan general Dentz, iyi ma
lQmat alan mahfillerin kanaatına ~öre. 
bqvekil muavini amiral Darlan nezdinde 
yüksek bir vazifeye· tayin edilecektir. Ge

neral Dentz'ln mlJU müdafaa genelkurmay 
relıılitine getlrllmeııl ihtimali de Heri sU· 
rUlmektedir. 

Suriye'nin müıtakbel rejimi 
Şam; 8. LL - HUr Fransız kuveUerl 

kumandanı general Catroux, Suriye ileri 
gelenleriyle müstakbel Suriye reljlmlnl 
mUzakere etmek Uzere Haleb'e hareket 
etmiıtır. 

General Dentz Marıilya'da 
bekleniyor 

Vichy, 8 a.a. - D.N.B. Suriye'deki 

eski fransız başkumandanı General 

Dentz'in 20 eylUlde Marsilya'ya mu

vasalatı beklenmektedir. Görülüyor ki mücadelenin en e
hemiyetli ıafha11 olan Atlantik mu-
harebeıinin inkitafı, birçok meçhul- Ç ki k • · 'k' 
ler içine saklanmıt bir muadeledir. ocu ara ra ı ıçıren ı ı 

kauçuk fabrikası bulunmaktadır. Almanya "- Darı topları birdenbire ıuıtu. o za • 
bu sunl kauçuk !alJrlkaaı sayesinde ordu. mnn ııaftımızdnn üzerimize bir Ml'sıerchl· 

sunu ve tayyarel~rlnl ablukanın tesirin _ mltt 110 nun ırelmckte olduftunu ırordUm. 
Ateı eltim. Mermim dllsman tayyaresine 

den kurtarmak enıellndedir. Bir pilot bu isabet etti. Messcrehlmltt yanarak dUııu ve 
mıntaka üzerinde bir bucuk snat dolaşmış dUıerken yanımızdan ııcctı. Bize • çarpacak 
ve nihnyet 1'abrlltayı buldu,lttınıı. kanaat 
getirmiştir. Attığı bombaların binalar ara
sında patladığ;nı ve yangınlar çıktığını 
görmllştür. T11yyare defi ateşi §İddeUI ol-

zannettim ... 

Akın mükemmel bir tarzda 
cereyan etti 

Dün ırece, Bl'rlln'dtkl aıkerl hedefler, in-muş ve gece avcıları da gözUkmU,tUr. 
aııız hava kuvetlerlnln b:ıılıt'a hedefini teı

Bir '\'elllngton bombardıman tayyareııl kil etmlatır. Dun ırccc yapılan hU u nıar:h. 
(l\Iesserschnıldt - 110) tipinde bir Alman mutat hllAtına olarak Ktel albl mllhtm bir 
avcısiyle muharebeye tutuşmuş ve Alman behrl Uı ikinci derecede bir askerı heder 
avcısı yere dUvnıllştUr. Alman tanaresl • addedHmlıllr. Bu akınlar hakkında mutas -

sal malCtmata in lir.ar e:tll nekt •:11r. B'rlln'e nin tahrip cdilmiı olması muhtemeldir. 
karıı )&pılan hU uma fa la mlktard.ı lnırllıı: 

Fabrika ıiddctll bir bombardımana tu- bombardnnan tayyaresinin istir.ak ettıtı 
tulmur:ı ve hed fiu tam ortasına ve depo- z11nncdllm,.kı dlr Simdi lnı:lllz hava kuvet
lara mUteaddlt t ım isabetler elde edllmiı· terinin kullandıtı atır bombHdtman tayya. 
tir. Yangınlar çıkmış ve kalın siyah du _ releri esktalnc nazaran daha atır l>ombıı ytt. 

kU latımaktadır. SıılAhlyetll bir menbadan 
man sütunları yUkselmlştlr. blldlrlldltlne ııore, Bertin U.ı:erlne yapılnn 

Hava kuvctlcrl geçen gece Berlln, Kiel akın mükemmel bir tarzda cereyan e~lı. 
ve Bnulognc üzerinde bazı hedeflere ta· tir. Slmdlye kadnr alınan mnlO.mata naza. 
nı-rıız elmlşlrrclir. ren almnnlnrın Londra'ya karıı yaptıkları 

Rekor teıkil eden bir hücum büyük hnva hücumunun yıtdönllmUne tesa -
Londra, 8 a ıı. - Ro)ler ajnnsının hava· dUt edl'n ııccc atılan bombaların miktarı aı. 

cılık muhnb rl hlldlrl~or: man hava kuvetıerlnln ırecen sene Londra'-
Diln gerl' B rlln'l' k rsı ynpıl:ın hOrumun. ya knrıı yaptıkları birçok bllyUk hUcumlar

atılnn boınbıı \ h:ır kMıı lstlrAk eden tay - da at.tıklnrı bombalnrdan d:ıha az otmnmıs
yare adedi b kı nındıtn ht r rekor teşkil etli· tır. Berlln'ln bu suretle d!Svülmesı Sovyet 
ti ılmdl h b r \' ll'll kle'1 r. Her ne kadar Rusya•:ya tmkAn dahilinde muzaharet edil. Mamafih lngiltere halkınm yaıayı- meyhaneci yakalandı 

tına ve İngiliz endüatriıinin veri~i- İzmir. (Telefonla) _ 15 ve 16 ya 
ne bakap da lngiltere'nid bu yüzden ındak' k" .. • • 
teılim olabilecefine ihtimal vermek ~ • 1 uçuk çocuklara rakı ıçırteıı 
de mümkün deiildir. fıkı meyhaneci zabıta tarafından ya, 

A. Ş. ESMER kalanarak adliyeye teslim edilmiştir, 

1 
ırecen akın rt ı lı ındıın ıly de tayyare kul- mest ıc:ın lnıılllz hava kuvetıerl tarafından 

11ınılmttsa da dun ı: k hnrt'{"ıta aynı mn. yapılan taarruz! hareketlerin blr devamı 
del t>oınbaraımıın tayyarell'rl de ııtırllf. •t • addedilmektedir. Berlln yalnız blrtok mu. 

! mlıtır. Berıın Kara murt:ıraıuı hllrumu, bek- hlm eqdllıtrlnln merkezi detll aynı zaman _ 
\ Myordu. p ı ;man ta)'yare ııarı bataryalarının ı da blltlln alman demlryollıırının tellkl mer-
are~ı hiç: dur.o .ımı~tır. a.ınlar anzak aecc kezldlr. 

Paris, 8 a.a. - Komünist tahriki • 
tını bastırmıya memur hususi mah • 
keme bugün muhakeme ettiği maz • 
nunlardan birini 7 seneye, ikisinı 5 
seneye, 3 ünü de 2 ıene hapse mah • 
kum etmiştir. Mahklımlar aynı za
manda 100 frank para cezasına çar • 
pılmıştır. 

İzmir' de denizden (ikan 
bir ha1van bir kadlm tsudı 
İzmir, 8 (Telefonla) _ Guzelya,lı

da o~ran otuz yaşında Melek adın -
d~ .b~r kadın deniz kenarında ıemek 
pışırırken ansızın denizden çıkan bir 
hayvan tarafından muhtelif yerlerin
den. ısırılarak yaralanmıştır. Tekrar 
denıze dalarak kaybolan bu vahşi 
hayvanın bir müddet sonra bulunan 
cesedi tetkik edilmiştir. Bunun ku -
durmuş yabani bir domuz olduğu sa
nılmaktadır. 

İzmir' e tohumluk gönderiliyor 

İzmir, 8 (Telefonla) Vilayet 
çiftçilerinin- fötiyacı için Ziraat Ve
kaleti kısa .zamanda tahumJuk gön -
dcrcceiini viliyetc bildirmittir • 

• 
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1 

Memleketin muhtelif 
1 

yerlerinde sanat 'e 1 

meslek okullar1 

auLc 
[Başı 1 incı say/ada] 

nlin lht yac;:I rına u~gun bir hal getlrıle -
c r. 

JCKI lift 1000 mevrutlu C'rkE.'k sanat okul
lan ı \ iHl.yetlerde a~lacaktır: 

Adrını Esk h r, Ka~s rl, lı:m r, Anka
ra, lstanbu', lstnnbul in natı bahr )e şubC'
sı \P m d n sanatlrırı şuh , Gaziantep, 
Trabzım, Samsun, 1.t.ın t, Erzurum, Malut
} \e Ant l>a. 

300 llA 400 m \ utlu :> pı usta oku'lan 

Benzin ve sair petrol 

müştaklariyle işliyen 

nakil vasıtalan 

seyrüseferinin 

f abi olduğu f ahd!ller 

TClhdit ve memnuiyetler 
bu günden itibaren biray 

müddetle devam edecek 
[Başı 1 incı say/ada] 

rik bilumum kara ve deniz nakil va
sıtalarının seyriseferi 9 eylfıl 1941 ta
rihinden itibaren bir ay müddetle a-

vı t r ı acı aeaktır: şağıdaki esaslar dairesinde tahdit ve-
r t mbul, Bursn, Konya, Kays rl. Esklşe- ya menedilmiştir: 

h r j 1 - Elçilerin, konsolosların ve 
ı m v utlu ucarct orta okulları şu vı- kordiplomatiğe dahil memurların bi· 

B ı, •r, M rsın, Antnk;>a. Gaz antep, 
ı ı , l\ ılntyıı, A lapazarı, J:;rzurum, Gı

r un, Ordu, Aydın, Zonguldak. 

nek otomobilleriyle deniz nakil va
sıtalarına ve elçiliklere ait olup başka 
memleket plakası taşıyan binek oto
mobillerine ayda 180 litre benzin ve
rilir. 

2 - 19 ikinci teşrin 1940 tarih ve 
2 14703 sayılı kararname ile meriyet 
mevkiine vazedilmiş olan 75 sayılı 
koordinasyon heyeti kararının "b'' 
bendinin "c" ve "d" fıkralarında ya
zılı binek otomobilleriyle bilahare 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle scy

n T t, urıa. Ad pııı:.ırı, ACyon, Ak· riseferlerine müsaade olunan nakil 
Anın :r • Anı 1Yn. Ayvalık, Burdur., vasıtalarından binek otomobillerine 

k, Bol•J, Çanakkale .Corutı, Corum, De- ve deniz motörlerine ayda 150 litre 
E Mt'an, Giresun, Gdmüı:ı.ne, ısıı rta.

1 

. . 
s, Kırsehlr, Kırkı.ıreıı. Kilis, KUıah>a. ve motosıkletlere ayda 60 lıtre ben
rd n. Muıtıa, Nl~de, S noı>. Siverek, Ode- zin verilir. 

n o du, sırt, Tarsus, Teklrdat • Tire, 3 _Halen çalışmakta oldukları be-
Tur ı•Ju, Ue:ı'k, Rize, Yozızat. 1 d' b' d'l k '} 

llA 600 mevcutlu aksam kız sanat 0• e ıyelerce tes ıt e ı en ta sı ere ay-
k ı n da au vfJAyeUerdo ve ı hlrlerdc acı- da 120 litre benzin verilir. 

ı rık r ı 4 - Ecnebi turistlere ait otomo -
is nb ı, İzmir. Ankara, Ordu, Muğla, bilJere bir defaya mahsus olmak üze· 

Çan kJmlC', Amasya, Niğde, Kırşehir, GI- re 125 litre benzin verilir. 
r ırun Çoruh Rıze, Aydın, Siirt, Erzin· .. • 
C'lll, Tıre, Burdur, Yozgnt, Tosya, De\'el!, 5 - Yuk ve eşya naklıne mahsus 
Ce)hıın, H fra, Adıyaman, Akşehir, Bay· ve halen çalışmakta oldukları beledi
b ırt. İskilip, Söke, LUleburgaz, Çorlu, yeterce tesbit edilen kamyonlara ay -
:Nazını, Edremit, Merzıfon, İnegöl, Ayva- da 500 açık ve kapalı kamyonetlere 
lık, Bandırma, :Menemen, Ne.vııehlr, Mus- ayda 240 litre benzin verilir. 
ta!a Kemo.lpaşa, Bergama, Sıverek, Zıle. B l d' h d 1 d h'l' d 

Manisa kurtuluşunun 

yıldönümünü kutladı 
8 ıı l BJlliln 1\1 n s Kurt.ııu 

a n n ı uncu ;yıld nümü her yıl oldutu ~ı

b bu yıl da lıeyec:ı.n ve n $e lende kut! n -
m ur Mcrııslme kurtuıus gılnU ilk ıı.ren 

6 - e e ıye u ut arı a ı ın e 
işliyen otobüslerle" insan nakleden 
kamyonetler ve kaptıkaçtılar seyrise
ferden menedilmiştir. Ankara, İstan
bul ve İzmir belediyelerine ait oto -
büsler bu kayıttan istisna edilmiştir. 
İstanbut'da işliyen ve hususi şahıs -
lara ait olan otobüslerden hangi isti
kametlere işliyenlerin seyriseferde 
devam edeceğini vali ve belediye rei· 

ırnısllcn bir asker\ müfrezenin si bizzat tayin edecek ve Başvekilden 

müsaadelerini alacaktır. 

h ktirnet konııC•na bayra~ımızı cekmes.nı Şehir ve kasabalar arasında halen 
m t ııı s hlr adına mııntsıııııar.n m nn t 

1 

çalışmakta oldukları belediyelerce 
'lie sUkranlarını tzhar eden tılr nutuk soy- tesbit edilen otobüslere ayda 300, 
1 rlT' sı r k 1 180 Yapıt n ı: c t rC?smtnd n sonrn Eb cıı ş r kamyonetlere 240, kaptı açtı ara 
At türkün bustunc cdcnklcr konuımuı ve litre benzin verilir. Şehirler arasın • 
Sdaklka ııı.ıkQt edller k Atatürk Jn l'!ı.tıras"ı da işliyen nakil vasıtaları valilerin 
u.zız cd lm stır. M r sımc kurtulus sırasın· tertibiyle ve münavebe ile çalıştırı -
d:ı ıehre glrerli n ııctılt düşerı erlerimizin 
hız ırund yapı n minnet ve ıJkran v kfe· hr. 
1 ,c mezar nrın:t celenkler ko:-ı:.ıl asiyle 7 - Yukardaki maddelerde tesbit 
son verllml$tlr. edilmiş olan miktarlar, belediyelerce 

Ödemiş'te bir muhtekir 

verilecek karne mukabilinde bayiler
den alınır. (a.a.) 

urus 
l ("""":'"'"'.'"""~" ................. , 

i BiBLiYOGRAFYA l 
\.. .................................... " ....... .) 

lzmit'te iki kaçakçı İzmir mebuslarının tetkik 
seyahatları 

mahkum edildi İzmir, (Hususi) - İzmir mebusları 

( RADYO 
\.. 

. . . . muhtelif kazıılarımızdııkl müntehiplerle Türkiye Radyo Dlfizyon Postala:, Anadolu Selruki devleti farihi jzmıt, (Hımt!ll) Şehrıınız asliye cezn temaslarına devam etmektedirler. Mebus- Tıırkıyc Radyosu - Ankara RadY 
) 1 mahkeme"'i, Htisıımettln ismindeki esrar ---( Dalga Uzunluğu )---

lbni Bibi'nin Farsça Muhtasar 
Selçuknamesinden 

1 kaçakçısını 2 sene hapse, 2 sene Sllvon'a 1 !arımız Bn. Şehime. Yunus,. Benal Arı~an, 1648 .M. 182 Kc s. 120 Kw. 
sUrgUne ve 200 Ura da pııra cezasına, İb- BU. Mehmet Aldemır •. K~nıl Dursun .. Naz-ı 31.7 ı.ı. 9465 Kr s. 20 K\\, T. A. P. 
r hım adındaki diğer kaçakçıyı dıı 6 ııy m_ı İlker ve Saadettın plkmen, sıra ile 19.74 .M. 15195 Kc s. 20 Kw. T. A. Q. 

SALI : 9. 9. 941 
hapse ı sene Ur lıb'e sHr ·Unc ve 5GO lira Tıre, Bayındır, Ödemiş ve Torb:ıh kaza-

Ttırl<çe3 o l:C\iren: l\J, Nuri Geııcosıııan para ~ezasına mffhl<fım et~iı.ıtır. lnrına giderl'k hnlklıı temas etmi~. Öde. 
Notlar iUho eden: r. N. t":ıhık mlş, Tire ve llayındır'ın kurtuluş ba)ıam-
Anlmrn: l zluk Baı.-ıme\i 1911 J 1 lnı·ındn bulunmuslardır. Bu nıllnııscbetıei 7.30 Program ve Memleket Saat Jı. 

zmit te pehlivan güreşleri B. Mehmet Aldeınir tnrnfınd:ın Tire ve 7.33 MUzik : Hafif Program lPlJ, 
828 bü3 iık sa3 fa: 200 ı,uru ı ( 1 zmtt, Hususi) - 14 eylUlde hava ku· Bayındır kazalnrındn birf'r konft'rans ve- 7.45 AJAN:s HABERLEHl, 

'' lı. d l S l ktı . . ti U d tarih bl- rıımu m('nfııntine şehrimizde yapılacak l rilmlş, 'l'!lrkiye'nin buglınkii durumunu ve 8.00 Müzik : Senfonik Program (fi> 
ına ou ecu crı g n_n e olan pehlivan gUretılerine yurdumuzun en kurtuluıı ba~ramlarının mınnsıııı anlat- 8.30 .45 EVi.' SAATİ. 

tlklC'rl" adıyla ve yed ulku arkadaşının 1 şohrctli pehlivaıılannıo iı.ıtlrAki temin e- nııştır. 12.30 Pıogram ve Mcml ket Saat.Jı.) 
maddi ve mfınovl yıırdımlyle başlıynn bu silmiştir. Güreşler çok heyecanlı olacak- 12 33 MUıı:ık : TUrkçe Plliklar, 
ncşriynt serisinin ilk nUshası çıkmıs bulu- tır. 12.45 AJANS HABERLERİ, 
llll)Or. tbni B bl tarafından vaktl;>le fnrs<:n 1 ("' ' 13.00 .Mılzıl;: : TUrkçe Plliklar 

1 
murassaı yazılan Sclcuknnme fa\ dalı blr ~ s b f J mının devamı, 
şekilde gene fnrsca ihtisar edllmıı olup c- İzmir' de üzüm piyasası e ze İyat arı 1330 14.00 .MUzllt: Karışık Program 
ser, 190'..! de Hollandalı müsteşrik Houtsma 18 00 Program ve l\kmJckC't Sııııt /\) 

4 Brngıt : l.n Sercnııta, 

tnrııfından Lnyde srhrlndc "1'1:'\ıırlhUl Sel- Belediye Reisliğinden 18.03 MUzık : Radyo Salon Orke! 
cuk" ndı:;la farsca h:ı tınlm11;tır. M. Nuri merasimle açıldı (Vtolonlst Necip Aşkın) : 

9-9-1941 l Robrecht : Tezat, 
Gencosman bu farsça metnıni tercüme et- İzmir, 8 na U7.Um ı>l>asııs., buı;ün me- Tango 
mlş ve m0\IC'\I bıtlklerl serısi ahlbı Dr. raslmle acılmı,tır. l'zi.1'11 ve in irin buı:UnkU Sebzelerin günlük azami ~lo~:~~~ Havaıyen 
Feridun Nafız Uıluk da E.'Sl.'re bırcok kıy - aaı uar dahilinde müstatıslle mıllyctını ko. perakende aatı§ fiy~tları 3 Gounod Fnust'dıın Vals, 
mt tli notlar llıh e C'ylem.ştlr. ru aeak bir fi> ttıın aı ı::ı dJs nen si tein 

Kıtııbın başındaki mukndrl meslndl' M. lı kumet<:c alınmıs olan ıedlı rıer, D•~ıısanın 
Cinsi: Menşei Kuruş 

5 - Brnhms : .Mncıır Dansı, 
Nuri Gcncosman, Anadolu Selcukllcrl bah- ııcııma&ını milll'.ı.ıclıı dcrlıal Lcslrlnl g ıste•-

9 
6 Llnckl' : Danlma, GUstav 1 

l..ahnnn Ankara 
s"nde "Bugünku gene nrslın mllll tarlhınl m stır i-Rixncr : Neşeli hafta soııO. 
tanımıık tşt) akını tatmin edcc0k" bir eser P > smın acılmns,nın llk G'Unü olan bu- Pra n 9 10.00 Müzik : Muhtelif Şarkılar {Hııl 
olmadığını 'e lbnl B bl tar hın n ilmi kı~ - ı:..ın 9 n ı.mııralı üzüm lcln tcsbıt edllcn cı • Semızotu 9 Kusdili Hlcazkfır, StizlnAk ve 

. > ı 40 kuruştur. S num:ı.r lı uzum 3S kurus- Kabak 7 , ı ı d ) 
nlC!tınln garp ıl mi rınre de kabul ed ldı- ınn \"e 10 numaralı Uzüm de 4 kuruıtnn eızn ma tam nı ın an , 

1 Ö 1 ct kt ı kl ı Ayşe fasulya HJ.30 Memleket Saat Ayarı, ve ;.J/I 
•ın •• s ' C' • en so_nra c ~or : mJ.ımelc gc •mü~t r 

21 Bu l'rın t<-'rcbme ve basılı ın ~ııkl ikin- , Musıntısll, ı >ııthl ırüan memnundur. Çalı ., 1 HABF.P.I..EHİ, 
el bır gaye de Oğuz hoylnnnın Selcuklforle Domates 7.50 19.'l:i Serbest 10 dnkikn, 

Patlıran ı 19.55 l\!üıı:lk : Fasıl Sazı, 
biri kte karış kıırıs fcthl'derek mukaddes ' B l k • 'd 'h 'kA l l 2o. 15 RADYO GAZJ<~TESİ, 
kon yle suladıf:ı ve her zıımnn n t t z h r ı a ı esır e ı tı ar suç u arı (kC'mcrı " 10 ) 

1 
· ( ıı i) K d Yuvarlak ?1.lUzik : Keman Soloları (Pl !ıı ruhla hn) atı pahasına mlıdnfna ve> muha- BcıhKcsıı·, . usus onı ınasyon Ziraat Tııkvlml \'e Toprak ,,.. 

fnzasını üzerine nldı ı AN'Af>OLU rlenllen 1 heyetınln ~nrnrıylc ) ıyecek. ve gıycc •k 1 patlıcnn 10 6Ullerl Borsası, 
hu kutlu lilke' 1 buı;tinkU TUrk cocukların:ı maddelerının azami satıı fıyatınn tesbıt Dolmnlık At ızik : F. Llszt • Pl~·ano l{o 

" ' edil r k nU'ı.k1dcır mnk;jnılnra telılığ cdıı-1 btbC'r "' 
tanıtmaktır." MütC'rrlm, bu kut al mc>fkti - nlştır. llu fıyatlar hnric.nclc alışveriş ya- 7.50 to u (Pi), 
reden llhıım alan ve b r gn~edc b rlC' nlC'- Jl nl r, ;\fıllt Korıınma kanunu h,ıkümle- Sıvrı bibC'r 7.50 h•>NU~JMA : 100 sene önce 
rln yalnız tbnl ilibl'nln tE.'rc ımt ~le kııl - rın ~örn c zııy 1 çarptıı ılm ıktaclırlar. Bamya B le<" 1< 32 y:ı ıyor luk ? ), ~ 
mı) arak bu \ lidı<l!' ha ka rler nesrcd - Hıık11mctin tcsbıt etliği fiyatları aykın Barbunya 21 45 M ızik : Klıısik Türk MUziği 
C'!'klcrlnl el<> bı"dırml'kt 1 r. ol ırak buı'.';d:ıy s:ıtı ı ynp1ıı ı.iökç<>orcn kö- fnsıılyn Bursa 25 1 ımı Şef: .Mesut Cemil, 

Hollnndall {ıılm lloutsmn knndl bastııclı- '"tinden Hamnzan ve oğlu ''nfer, Aalante- PatnlC'S <San> Ad 22.30 .M nılckLt Saat Ayarı, AJANS 
~ " '- " \_ apazarı 11 BgRLT~Rİ; Eshnm-TahvıH'ıt, 1' 

•ı metnC' fıansızca bir mukaddıme ilttve et- pt•eiğinclen Ali A)cnn ve Çağı ın AtKö- Kuru sof:an Muhtelif. 11 v k p bl,ı. o - Nukut llors:ısı (Fiyat), mı lir. Tcrdinwyl' bu mukntl Jımen n do 

1 

~ !ln<lrn • n ııp ııla adındaki ııalıı~lar. suç 1 \ / 
Tılrk"nsl konulmu tur. E nre notlar il \C' U t ındc )nkıılanarnk ııdliyf'ye verılmlşler- '-... ----------------j 22.45 .Milzlk : Dans MUzıği (Pi), 

~· , l 22 55, '.!3 00 Yarınki Program ve Kap 
eden F. N. l'zluk, Iloutsmn'nın mukndd me- dlr. 

1 F lh kik Asliye eeznd:ı duruşm•ıları yapılan bu 
ı;ınl hnzı not'nrln tamam ıyor. 1 n a şnhıslnr, 25 şer lırn ağır para cezasın:ı 
Hollandalı Alım lbnl Bıbl kltnbının asıl mis- m .. hkOm cdılnıislcrdir. 1 
h:ısının elde c>dllemcdiğınl sö)lcdl ·ı halde 
F. N. l'<duk mufassal nüshanın Ayr:c;of) ıı 
kütüpnncslnd(' bulunduğunu habC'r VC'r lor. 

Houtsma, "umumi tnr.h muellıflerl arn
sındn ) nlnız blrlsının, Sclcuk tarıhıne alt 
l'S('rlndcn, muasır müC'lli fler<' yaraşan sc
IAhlYC'tl olduiunu" söyliıyor. 

Gcnf', Kab::ıkderc köyUnden Aşir kızı 1 
S ıltan adındıı bir kadın, salı gUnU yoğurt- 1 

p ızarınd ı ı 130 ı kuruş narh konıılıın tf're
vnğını 200 kuruşa sattığı görtilnıtiş ve 
hakkınd tıınzlm cclılen evrakla adliyeye 
Vf'rilınlşt ir. 

EsC'rln tarihi kı)metl hakkındaki bu mU- ..Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. 
ltıhnzn)ı nııklettiktm sonra tercümC'clC'kl = .Haşim Nahit Er-Bı'l',:n 
ilslCıp ı:Ozcllıltlne bllhassn lsnret etmek Is- : • 
teriz. Bir ifade> !cinde ~ Nll asır l:incekl bir : 
devrin yaşayıs ve düşUnlls tarzı öyle nkıcı -
tılr OslOpla lfadl' C'dilmiştlr ki tnrlh \'C' sa- : 
nııt kıymeti eserde 3' crl<'şmi!! savılır. M. _ . 
~ur! GC'ncosmnn'ı tercümedeki muvaffnkı- : 
) f'lflrulcn dolayı tebrik edl'rlz. F. N. llzluk -
sere lh\\e C'ltl •i kwmetll notlarla Tilrk ta

rth1nln mühim bir fnslınn alt hir esE.'rl ek-

AVRUPA BUHRANININ 
Psikolojik sebepleri 

MUHAREBE NAS?L 

BİTECEK? 
unvanlı eseri çıkmıştır. 

---
----
--= <; k ve hatalı olmnktnn kurtnrmışlurdır. 0-

rıun hlromntlcrlne işaret C'tt kten sonra c<;e
rl Tlirk okuyucusuna tavsiye ed,.r1z. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.. 

lnkılôpçı gençlik 
ı.nıı tnkılftpcı Gen<;lık ımzetes n•n 12. el 

qnyısı zengin mündorC'Catla cıkmıştır. Bu 
Sa)'ldn: 

Dr. Yavuz Abaılnn'ın <ümıınlzm mill'yet
<:lllk) Prof. Ragıp Huliısl özden'ln (Grnmer 
komisyonunun cnlısmalanna dair> lk ncl 
blr e'ilclU, Hasan GUrUn'ün <Mehm<'tclk ge
<;<'rken> )OZısı, Ceyhun Atıf Kansu'nun <Vn
tnn bahcC'IC'rlncfo: H'.onya> ya (!it gtizcl bir 
nesri, Oğuz Kfızım'ın <b i Acl:ım>, Anket, 

, ___ Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Film birden 

14.30 • 17.30 da 

1-ATMACA 

(CHARLE:S noı ER) 
ıc; -19 da 

2 - HAVA ŞEYTANLARI 
(I.ARR\' BLAJn;) 

Gece 21. Atmacıı 

Alaln'd<'n tercüme, MPhm<'t Knplan'ın (Ke- W..~••••••••••••••ll'~ 
llmelcr' \'e rC'nllte), Cafor Osman'ın bir 42 

(Ten k l d > 1, SalAhattln Kilcilk'Un <Palavra- ~~------------~--------~--

Milli Piyango 2 inci çekilişi 
. 

15 Eylülde lzmir'de çekiliyor 
Milli Piyango DU serer yine hınir'de fakat 7 Eylütd~ değil 16 

Eylülde çekiliyor. Büyük İkramiye (25.000) liradır. 
( 10.000) liralık ikramiyeler de Üçe çıkarılmı~lır. Başkaca bet 

tane (5.000) lira, kırk tane ( 2.000) lira, ve seksen tane (1.000) 
lira vardır. 

(500 ) liralık ikramiyeler yüz yirmi ve (100) liralıklar seki::ıı 
yüz, (50) liralıklar da bin iki yüz taneye çıkarılmı§tır. Ayrıca 
dört bin lci~iye (1 O) ve seksen bin kişiye de ( 3) lira dağıtılacaktı1• 

Temennimiz tali barometrenizin buraya kadar inmemesi, bü· 
yükler arasında dolaımaaıdır. 4183 

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ 

İzmir, (Husuı<i) - Ödemiş'te, Nazilli 
b:ı mruıının metresini 48 kunış yerıne 100 
k r ı -ı s tmakla ıı:anh olarak Meclt Ataç 
adında bir manifııturaeı yııkalanmıtı ve 
adlıy ye verllmlııtır. 

cı) isimli bir hlk!\yC'sl ile Cahlt Sıtkı Tn· Un (Döğüşen Yığitlcr> 1 ile Tarık Ziya, Zn· 
Muğla' da zelzele oldu rnncı'nın <Po~tacı), Ce)·hun A. Kanru'nun fer Taran'ın 51 ı leri, fa) dalı ve sıhl bilgller-

llCitun Amerika ve A\ ruııa'da old ur:u ıılbl memleketlmlzdc de en cok ımtılall 
okunan, sev.len "Ruzg.!ır ıı:lbl ırectl,, romanı uc ciltte tamam ol:ıruk nesredll' 
ml&llr. Bu bU> k ve muhtc.:ıem roman nm~rlkalı Marııar t :ı.ntchell tııratındall 
yazılmış, Türkce>e H imi Zly11 Clıtcn \e Avni Ensel tarafından tercüme oıuıı· 
mu~tur. Bu roman yalnız ıı:enclcrlmlz tııratınd:ın değil, yaslı baslı bütün mil• 
nevYerler tarafından merakla okun maktn ve allelcrlmlz arasında elden el• 
gezmektedir. Romanuı en bUYUk mc zlyetl gayet ıUrUkleylcl olusu, vakalıırı" 
pek canlı ve heyceanlı tasvir edllmts bulunmasıdır. Bu romanın oku)'Ucusu, der
hal bir arkadnsına mutlıık okumasını tavsiye eder, bu tavsiye suretiyle ııet 

hartıı yUzlcrca nUslıa s:ıtılmaklaılır. Ankarıı'da lıemen tıer ailenin efradı aruııı• 
Yn> ılıın bu romanın nüshaları yerin de ıızalmakta olduA-und.nn henüz nlmıyaıı• 

lacın vııklt geçirmeden tılrer takım cdlnmelertnı tııvslye edorlz. 1600 s:ıyraııarı. 

üc elitten mUrekk<'ı> olan bu romanın beher cildi 150 kuruştan 450 kuruıtut 
Ankara'ıla her kltapcı maıt:ıu!ında bulunmaktadır. 41M 

Muıtıa. 8 8 a. _ Bu sabah 1 48 de ıetırı- <Me\'lfınnnın Türbeslndc>l, 1. Zl'kl Burdur- le dolu olarak cıkan 1~ilill .Al'C,, I GKS(,.'-
mlzde bir yer sanıntıs1 olmuştur. lu'nun (13u Bayrak), Mehmet Dell G1inül'- UK'i hararetle tn\Sİ)C ed!'rlz. 

~=====Tefrika No: 47 ======\\ 

~[B=i l=i n=m=ez=k=i=. ~-!) 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Çin'de bile, hava hatlarını tesis eden bendim. Bak 
sen, benimle, oraya da gidebilirsin.. Ben iki senede 

bir Çin'e, ugrarım. 
Cin'e gitsen, çok beğenirsin. Hele Şanghayl Yarab

bi. ne muazzam şehirdir 1 
Senin anlıyacağın, şimdi şu sıralarda. gırtlağıma 

kad ır portakallara batmış bulunuyorum ve kimsecik
lere portakal satamıyorum. 

Ha .. Bak, bir de Sakramento vadisinde bir bahçem 
daha doğrusu bir illetim var. Bir tecrübe fidanlığı .. 
'l'ecnibelerimde bir muvaffak olacak olursam ... " 

Frank, bunları hep, bu sade ve talakatsiz şekilde 

anlatmıştı. Bir çocuk da, onun gibi anlatırdı. Halbu
ki, söyk:li:Jcr:nin içinde ve arkasında bütün bir dün

ya va:oı. 

Evlin, son derece alakadar olmuş, sorduğu suallerle, 
hep şu mesele, bu mesele hakkında daha fazla maJU -
mat koparmıya çalışıyordu. Fakat, Frank'ın dünya -
sının, tam olarak, tek bir tablosunu çizemiyordu. 

Frank'ın dediklerinde, o anlatırken, o kadar az ha

yal vardı ki, sanki cesim bir kuş uçmuş ve kanatları 
Evlin'e çarpmıştı. Sanki Evlin, hudutsuz bir manzara

ya. anahtar deliğinden bakmıştı. 

Kendi kendisiyle alay eder gibi, Evlin, düşündü : 
hava gazı hesabı. Düsseldorf caddesi. Kurt'un kıdem 
zammı. Kuı t' ın hatt.1 kısa sinirli ve kuru öksürüğü -
nü bile işitir gibi oluyordu, fakat çehresini, gözünün 
ön in~ bi~ tı.lrhi getiremiyordu .. 

Hayır, Evlin Droste, yedi senedenberi evli bulun -

duğu erkeğin yüzünü gözünün önüne getiremiyordu. 

Ne yapsın? Acele, tekrar Frank'ın yanına döndü. 

Frank'ı nasıl seviyordu 1 Yarabbi, ne kadar seviyor

du! 
Parmağının ucu ile Frank'ın yaralı parmağını ok

şadı. İstiyordu ki, Frank kendisini öpsün fakat buna 
şimdilik imkan yoktu. Tuttu. Ağzından Frank'ın cı -
garasını aldı ve kendi ağzına götürerek üç kere, de -

rin derin çekti. 
Frank. bu acaip okşanmayı bir nevi hayret ile kar-

şıladı ve kaşlarını çattı. 

Evlin alay etti: 
- Frank, senin jigolo gibi kirpiklerin var 1 
Frank'ın kirpikleri ipek gibi idi, gözlerinin rengi 

ise şaşılacak kadar açıktı. 
Frank, Evlin'in alayını işitmedi. Henüz düşünce -

siyle portakallarından ayrıla~mıştı ve homurdanır 
gibi: 

- Ah biraz daha tatlılaştırabilsem~ asidite'lerini 

bir parçacık azaltabilsem 1 , 
Evlin'e öyle geldi ki, Frank kendinden hayatının 

en mühim bir hususiyetini saklamıştı. Yutkunarak 

dedi ki: 
- Tabii kadınlar da var, değil mi? 
Bu; bir sualden' ziyade hükme bağlanmış bir iddia

ya benziyordu. Fakat Frank, inkar etmek lüzumunu 
duymamıştı, zaten başını Evlin'e döndürmüş ve bir 

işaretle "evet" demişti. 
Evlin, Frank'ın gözlerinden anladı ki, düşündüğü 

bir takım kadınlar değil, bir muayyen kadındı. Hiç 

beklemediği bir acı ile, delinmiş gibi, yüreği sızladı. 
Frank'a baktı ve sorgusuna devom etti: 

- Bir tek kadın değil mi? 

Frank, bidayette tereddüt etti, sonra cevap verdi: 

- Evet. 

Şimdi Evlin, Frank'ın gözbebeklerinde, kendini, 

gayet ufacık ve gayet berrak olarak kendi aksini gö
rüyordu. Üzüntü veren bir sevinç ile tesbit etti ki, 

Frank, yalan söylemiyordu. İçinden yanığın acısı du
ruldu ve Evlin, yaşların göz kapaklarının ucuna ka -
dar çıkıp kirpiklerine takıldığını hissetti. Yaşlar, 
damla olup akamadıkları için sadece kirpiklerini ıs-

]atıyorlar, kirpiklerini yakıyorlardı .. 

Bu sırada Frank: 
- Canım senin de kocan varya, dedi. 
Şu sırada böyle bir şey düşünmek saçma idi ama, 

Evlin taşkın bir sevinç ile tesbit etti ki, Frank da 
kendi hesabına Kurt'u kıskanıyordu. 

Frank sordu: 

- Kocan, Paris'te olduğunu biliyor mu? 
Bu sual o kadar birdenbire sorulmuş ve haddizatın

da o kadar delicesine bir şey idi ki, Evlin ne cevap 
vereceğini bilemedi. Sonra, yarı küstah, yan çapkın 
bir eda ile: 

- Bittabi 1 dedi. 
Frank, hayatında kadınlar, daha doğrusu bir tek 

kadın olduğunu itiraf ettiği andan beri, Evlin gene 
üşümiye başlamıştı. Gene o muayyen ürperme gel -
mişti. · 

Bu bir tek kadın hakkında daha birçok sualler sor
mak istiyordu. Fakat, bunu yapmıya hakkı yoktu. 

Zaten hep böyledir: insan hep ehemiyetsiz şeyleri 
:;öyliyerek ehemiyetlileri hakkında susar. 

Tam bu sırada, bir hadise oldu. Frank'ın e)'i geldi 

masanın üzerinde duran kendi elini tuttu. Mayıs ak
şamının ıslak rütubeti, sonra içindeki tasa, sonra duy
duğu kıskançlık, hep bir araya gelerek, Evlin'in eli

ni buz gibi ve kaskatı yapmıştı. 
Frank'ın eli, himayeyi, teselliyi, harareti, sevgiyi 

ve birleşmey,i de beraber getirmişti. Evlin'in eli şim
di, bu ağır erkek elinin altında dinleniyor ve kendini 

okşanmış hissediyordu. 

Aşağılarda, bütün civar çayırlar, sanki gözyaşların
dan örülrmüş perdelerin arkasında kalıyor ve şurada 

ve burada beliren insanlar, taşıdıkları renklerle, bu 

tabloyu, tıpkı impressionist ressamların eserlerinde 
olduğu gibi ,hareketli ve neşeli lekecikler halinde 

canlan dırı yor lardı. 

Islak çimenlerden, sis bulutları ile buğu tabakaları 
yükseliyordu. Hemen oradan geçen bir yolun ü~erin

de iki küçük kız kovalamaca oynuyordu. 

Ve bir masadan bir ses uzandı geldi: "J ulY.et 1 Geç 

kalacağız, çabuk gel!" 

Habersizce, Evlin'in kafasının içinde, şu düşüne• 
çaktı: "Allah vere de, Kler, ayaklarını ıslatmasa ... 

Frank nabzi, kendi avucunun içinde vurup, her şef 
en mükemmel bir şekilde kemaline ererken, böyle bit 
düşüncenin bir taraflardan zuhur etmesi kadar saç
ma bir şey olamazdı. 

Bir kere, o dadı o Düsseldorf caddesinde evde ha -
zır nazır oldukça, Kler'in ayaklarını ıslatması, asta 
bahis mevzuu olamazdı. 

Fakat ve tam bunu düşünürken, bütün tablo gö • 
zünün önüne geldi: çocukların odası, Kocaoğlan'ı!S 

beşiği ve sıcak bezlerin kendilerine mahsus harareti 
ve Kocaoğlan'ın bizz<Ct kendisiyle olan temasların ta
dı ve hatırası. 

Tatlı ve acı, Evlin'in adeta içini oydu. Evlin, Koca• 

oğlan'a olan hasretini, memelerinin ucunda duydu. :Bıl 

aç gözlü heri fi tam altı hafta emzirmiş, sonra vaz geç• 
mıştı. Fakat hala, onun eti, kendi etine yapışık gibi 
idi. 

Korkunun heye caniyle düşünmiye başladı: 
"Kabil mi? Kati yen olamaz! Ben nasıl çocuklarıffe 

bırakıp gelmiş olabilirim? Ben mi Paris'teyim ve ya• 
hancı bir adamla oturuyorum? İmkanı yok! Mutlak• 
rüya görüyorum! Kurt nerede ise beni uyandı raca~ 
ve hava gazı hesabını ne yaptığımı soracaktır." 

Bunun bir rüya olduğuna o kadar inandı ki, gözle • 

rini kapadı ve yastığın hararetini hissetmek için ba" 
şını bir sağa bir sola yatırdı. 

Vakta ki uzun bir seyahatten sonra gibi telfış ve erı
dişe içinde tekrar Frank'ın yanına avdet etmiş oJdtJ• 
Frank'ın çehresindeki ifade değişmişti. Sanki çehre

sini örten bir tabaka vardı ve bu tabaka şimdi kalkr 
rak, çehresine, birdenbire ve olduğu gibi, ruhu akset-' 
mişti. 

- Şimdi bak elin sıcacık oldu, diyordu Frank, 

Ve bir müddet sustuktan sonra ilave ediyordu: 
1 

- Şimdi onu, gene yüreğimin üzerine koyar mısırı 
Evlin şaşırdı ve hatır lamı ya çalıştı: 

(Sonu vat) 
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BERLi N'E GÖRE 

Leningrat'ın 
karadan her türlü 

muvasalası 
kesildi 

( Başı I. inci sayfada ) 
bir zaman geçtikten sonrıı tın taarruzu 
Ladogn golüntin şımalı ııarklslnde yeni· 
den bnşlnmı tır. Birkaç gun içinde !in 
kıtaları 75 kilometre lleı·llyerck Ladoga 
ve Onega göllerını birleştiren 220 kilo· 
metre uzunluğunda Svlr • Slverir • nehıi· 
ne varnıışlardır. Svır nehrine kadar gelen 
fın kıtalnn Leningrad'dan takriben 200 
kılometre ve Lenınsrııd • Vologda demir· 
yolundan 100 kilometre mesafededır. 

Bundan bıı. kıı !inler, Stnlln kanalını ve 
Lenlngrad • .Murmansk ısımendlfer hatU· 
nı kesnıeğe muvaffak olmuıılardır. 

Fin kuvctlerinin Svlr nehrinin hangi 
noktasına vıırdıklan malQm değilse de, bu 
noktanın nehrin cenup yakasında bulun
duğu zannrdiliyor. Filhakika, fınler La· 
doga göhlııUn oark sahilindeki Tlmlos kö· 
yUnU ve Svir'ln ıılmall garbislnden takri
ben i5 kilornetrc mesafede bulunan kil· 
çUk Aunus - Olonez • oehrlnl iogal etmiş
lerdir. 

Lenlngrnd'a karşı yaptıkları taarruz es
nasında alrnanlar ehrin cenubundaki bir· 
kaç yeni köyU zapdetmlşler ve Lenlngrad· 
dan takriben 40 kilometre mesafede bu· 
lunan Gaçlna • Tosno hattına kadar ller· 
lemlşlerdır. 

Ruslar, Sehlllsselburg'un alman topları
nın atesine tutulduğunu tekzip etmlııler
dir. Şehrin alman bomba tayyarelerinin 
b bcumuna uğradığı zannediliyor. 

Bildirıldlğine göre, alman tayyareleri 
Leningrad'ın ııarkında htUA kullanılmakta 
olan tren hatlarını tahribe çalışmaktadır. 
Diğer taraftan rusların Lenlngrad'a ye

n i takviye kuvetleri getirmeleri üzerine 
ıehrin iaşe meselesi gittikçe endlııell bir 
ıekil almaktadır. 

Şehrin cenubunda çok ıılddi!tıl ve öldU
r UcU hava muharebeleri cereyan ediyor. 

Leningrad'da iaşe vaziyeti 
Stokholm, 8 a a. - Ofl: Lenlngrad'dan 

kaçan ve !in hatlarına girmeğe muvaffak 
olan mUJtecllcrin söylediklerine göre Le· 
nlngrad !aş~ vaziyeti gUnden güne ııid· 
detlenen askeri tazyık yUzUnden ancak 
iki Uç hatta mukavemet edebilecektir. 

$chrln tahliyesi için hnzırlıınmııı olan 
plt\n alman kıtalarının çok sUratll çevir
me hareketi neticesinde tatbik edileme
miştir • .Almanlar ııehri Rusya'nın diğer 
kısımlarından filen tecrit etmiş bulunu
yorlar. Harp hareka.tına sahne olan Kare
li'den, Baltık memleketlerinden, Polon· 
ya'dan ve Murmansk demlryoluna mUca
vır topraklardan çekilen halk ta Lentn. 
&Tad'n iltica etmiş olduğundan bu şehrin 
uasen Uç milyondan fazın olan nlifusu 
beş milyona ynklaşmı!jtır Bu da Lenln
crad'ın vaziyetini bir kat daha gllçleştlr
mııtir. Mlllteellerln bllytık bir kısmı oclı· 
l'in parklarında oturmakta ve gUçlükle yi
yecek bulmııktndır. 

l eyllılde Leningrad'dan kaçıp gelen bir 
nıUıtecl, bUtUn halkın ehrin mUdafaasına 
çalıştığını temin etmektedir. Eli sll!'th tu
tanlar orduyn alınmakta ve diğerleri tuh
klmatta kullnnılmaktndır. 

Her tarafta mareşal Voroşllof'un §U be
Ynnatı okunuyor ve söyleniyor: "L enln
grad tehlikededir, düşman ııehrln kıyısın
da bulunuyor ... 
Almanların Gnçua Tosne'de bulunduk

lan haberi daha ı ey!Ulde halk arasında 
ıayi olmuştur. Top sesleri de pek yakın· 
dan geliyordu, Lenlngrad civarı mUtemn· 
diyen bombardıman edilmektedir. Şehirde 
de hava hUcumıanna karşı alflrmlar ba· 
zan fasıla.sız beş saat sürmektedir. 

Nihayet l eylUJdenberl ,şehirden çıkmak 
f ilen lmkfı.nsız bir hale gelmiııtır. 

Alman hava kuvetleri 
geniş ölçüde faaliyette 

bulunuyorlar 
Berlln; 8. n.n. - D. N. B. njnnsının, se

llhıyetJi kaynnklard:ın öğrendiğine göre, 
Rı.ıs ccpnPc.inln §imal mıntakasında hare
k ette bulunan Alman h::wa lrnvetleri, son 
l'llalerde tunrruzlarını Ladoga gölUnUn cr.
nubundakl d ı man mevzilerine ve tecem
mUlerıne tevcih etmiştir. Yüzlerce bomba 
tayyaresi ve SL ... lıaln.r dllşmanı mlltemndl 
~"'~atar ha1,r,1e bı..mt.l\ları.ı ıar ve gerek 
insanca gtrek ma• 1:C"ll•ce pek bUyUlt zayi
ata uğratmıılardır. Alman havn kuvetlerl· 
nın Ustlınliığll ıınunıc de sabitlir ki, biltu:ı 
mıntaka bo)unca dilşmımın §iddelll mu • 
dafaasınn rağmen, tek bir Alman tayya _ 
resi kaybolmustur. 

Cephenln cenup kısmında .Alman hava 
lruvetıeri bilhassa duşnıan teccmmuıerlne 
ve Dnleper ile Azov

0

denizl arruıındakl mın
t akada yU,. ~Y l) lınl:nde b ı 1 .•rn~ düşman 
kullr..rıııa ~.ıarı uzı<ırda bulunmuştur. 

C .. phcnın ın rı .. z kısmınd:: Alman hava 
kuvetıeri 6 temmuzda düşmanın cepheye 
giden demiryollarını pUın dahilinde ve bü
YUk bir muvnffakıyetle tahribe devam ey
lemııtlr. Raylar birçok noktalarda kcsll
mış ve lstasyonlnr yıkılmııı veya hasara 
Uğramışaır. 5 nakli) e treni tahrip edilmiş. 
tir. Evelce de hildlrildiğt üzere bir cep • 
hane treni bır bombanın tnm isabetiyle 
havaya uç•1ll'Şt•ır. Bunlardan ba§ka pek 
çok eşva vagonuna bombalar isabet etmiş 
ve miltrn:l llt şimendUfer köprUlerl de ağır 

hasrıra uğrıunı tır. 

Alman kıtaları merkez 
cephesinde bir nehri aıtılar 

Berlln; 8. n tl. - D. N. B. bildiriyor 
8 e)lıildr gark crpheslnln orta kısmında, 
A.lm'lnl!ır bir nrhrl a~arak nehrin diğer 
ıanH"nde bir koprUbnşı kurmuıılnrdır. Bol· 

ıevıklerln ı;ıiddetll taarruzlarına rağmen, 

bu köprUbaşı, müdafaa edilmiş ve diğer 
bir köy zaptedllmlıtir. Alman askerleri bu 

Yesııe ne Ruslardan yilzlerce esir ve bU-

7Uk ınikdarda muhtelif silahlar almıılar· 

LONDRA'YA ~E IAtlantik'de 
Leningrat'ta küçük bir 
vaziyet katiyetle hadise 

taayyün 
etmiş değil 

[Bası l incı sayfada] 

geçmelerine mlni olmu~lardır. Birkaç yUz 
alman askeri ölmUıstUr. 

Sovyet tayyareleri, 2 dilııman tayyare 
meydanına hllcum ederek 35 tayyare tah
rip etmişler ve diğer tayyareleri de ha· 
sara uğratmışlardır. 

Leningrad'da netice henüz 
katiyetle taayyün etmedi 

Lonclra; 8. a.a. - Annallst, askerı vazi
yet hukkında göyle yazıyor : 

( Başı 1. inci sayfada ) 

ULUS -5-

"Geçen haftanın son gilnlerlndenberl Le
nlngrad nıuhıırebcsl fasılasız devam et -
mektedir. Netice henUz kati olarak taay
ylln etmemiştir. Fakat Almanlar sadet • 
tikleri bUtUn ga~Tetlere rağmen, iki giln
denbcrl mUsbct bir değişiklik bildireme • 
mııııerdlr. :MalQm olduğu Uzere Almanlar 
iki glin evci Lcnlngrad'ın Alman topçu 
ateşinin a!Unda olduğunu iddia etmişlerdi. 
Bu iddia doğru bile olsa, bu bhyilk birşey 
ifo.dc etmez. ÇUnkU Odesa, Tobruk ve hat. 
tA Do\\cr dllşnıan topçusunun ntcşl altın· 

da olmakla beraber, dUşman elinde bulun

maktan çok uzaktır. 

t e hlike leri olduğunu söyl e mekte dir
ler. Fili müdahale için, harp imala
tının a z a m i haddine çıkması ve A- I 
m e rika ordusunun motörlü kıtalar 
kadros unu tamamlaması l iizımdır. 
Onun içindir ki son h a d ise m ü n ase
betiyl e Vaşington'dan gele n tel g r a f 
lar, Amerika'nın b ir h a rp k aran 
v e rmek için, Almanya'nın değil, 
bizzat Anglo-Saksonların İ§ine ge
l e n s a a t i in tihap edeceğin i bildir
m ekte d irler. Creer muhribi vakasın
d a n daha e h e miyetli v a kalar olsa 
dahi, a m e r ik a n soğukkanlılığının 
kaybolacağına, vakitsiz ve zama n 
sız bir hare k e tt e bulunulacağına 
p e k d e ihtim a l v eri le m e z. Çünkü 
d a va, geçen senedc nbe ri, b eyn e lmi
le l hukuk m e vzuu olmaktan esa sen 
çıkmış, bir s tra tej i hesabı h a lin e 
girmiştir. 

Falih Rıfkı ATAY 
Bisikletçiler istirahat zamanlarında kendileri dinlendikten sonra makinelerini de dinlendirmeli 

ihmal etmiyorlar 

Tobrukta İngilizler tanklarla 
münferit hücumlarda bulundular 

Bcrlln; 8. a.o.. - D. N. B. bildiriyor : 
Tııbruk'da Alman ve İtalyan ileri kara • 
kolları muhasara hattının cenubunda İn

giliz nıünferıt hileumlıırını yeniden pUs -
kUrtmUslerdır. Tanklarla selen İngiliz ke
şif kıtalnrınııı teşrbbllslerl :Mihver kuvet
lerinin ateşi altında kırılmıştır. 

Paris'te alman aleyhtara 

üç hadise daha oldu 
Paris, 8 a.a. - Cumartesiyi paza -

ra bağlıyan gece Paris'te 3 hadise ol
muştur: 

İRAN'DA 
VAZİYET 

• 

GERGiN 
İ ran'da bulunan· mihver 

tebaalar1 hakkında 

Tahran hü~ümeline 

yeni bir ingiliz- rus 
notası teıvdi olundu 

I ANKARA - İZMİR bisiklet yanıı sonuna yaklaı1rken 
1 .. . ...... ........ . ... __ 
Alaşehir Manisa etapını 
Bayram (İzm ir ) kazandı 
Sarı mayo daiılla Osman Pak'ta ! 

( R.ışı I. inc:i sayfada ) 

den halkın coşkun tezahürleri ara -
sında başlandı. Bisikletçiler bu mer
haleyi bir saat mola verilerek 6 saat 
24 dakikada kntettiler. Yarış çok gü
zel oldu, ve bisikletçiler birçok grup· 
lara ayrıldılar. 

Manisa'nın kurtuluşunun 19 uncu 
yıldönümü olan bugün bütün mani • 
salıların coşkun tezahürleri arasında 
ilk Manisa'ya giren koşucu lzmir'den 

Bayram olmuştur. Bugünkü merha -

lenin neticesi şudur: 

1 - Bayram (İzmir) 6 saat 24 da
kika, 

2 - Halit (İstanbul) 6 saat 38 da • 
kika, 

3 - Sarı mayoyu taşıyan Osman 
(Eskişehir) 6 saat 47.dakika, 

4 - Nizamettin (Eskişehir) 7 sa.at 
7 dakika. 

Umumi tasnifte yalnız Halit (İ• 
tanbul) dördı.incülükten ü~üncülı.iğe 
çıkmıştır. 

ıtuslar, Lenlngrad'ın ehemlyetınl idrak 
ettlklı>rl içindir ki mlldafnnsı için bu ka· 
dar ga)Tet gösteriyorlar. Almanların Le· 
nlngrnd etrafında lmrşılnştıkları mUclafaa 
müthiştir. Filhakika Lenlngrad'ın ciddi bir 
tarzda trhdlt edileceği ycg(ıne istikamet ; 
cenubugarbl lstikamrtldlr. Bu mıntaka ise 
mütemerkiz Uç lstlhkfım ,-;inciri 1le çevril· 
mlş bulunmaktadır. Bu müstahkem hatlar 
dl\n)'·anın en mtlkemmellerlnden biri ola
rak telı\kkl edilmektedir. Almanlar bu Uç 
milyon nlifuslıı şehrin civarına gelseler 
bile dahi mUşkUlfıL asıl o zaman baı>lıyn
cnktır. Çllnkll ııehrln civarı dere ve ka -
nallar ııebekeslylc c;;evrlllcllr. Yalnız cenup 
mıntakasından brş kanal geçmektedir. Ve 
400 metre kadnr gl'nışlıkte o1an Nc\'8 

A boukir sokağında sivil giymiş bir 
alman demiryolu amelesine saat 
23.30 a doğru iki kişi tarafından da -

yak atılmıştır. 
nehri de bu nııntakayı himaye eylemekte· 

Aynı saatte La Fontaine sokağın
dir. Ruslar, dere, dere; ev, ev burasını mU- da refakatinde bir kadın bulunan bir 

1 Başı 1 incı sayfada) ı 
ml'sslllcrlnln istikbali mescif'slnln bir hal 
suretine raptedilmcden bırakılmasından 

1 
dııfaaya azmetmişlerdir. Buna yakında ge· 
lecek olnn kış mevsimini de iUıve edersek 
LCllingrııd'ın zaptı ne mUthiı,ı hlr teı,ıebblls 

olduğu ve ne bilyUk zayiata mal oleca~ı 

anlaşılır . ., 

Ode•a'da normal hayat 
ak•amaJan Jevam eJiyor 

Moskova; 8. a.a. - Royter'ln 
muhabiri bildiriyor : 

''Muhasara altındaki Odesn'da, 

husuet 

tram • 

vaylar otobüsler, mağazalar, çargı, posta 
normal bir tarzda işlemekte ve çalışmak· 
tadır. Yalnız telgrafhane, tclgrnflann, 
gönderilen adrese verileceği saati garanti 
etmemektedir. Halk, sinemalara gitmekte 
ve akşıım, sokakta gezmek yasağının baş
ladığı saat 22 ye kadar deniz kenarında 
mutat ve<:hile dol~maktadır. 

Odesa'dan :Moskova'ya yakında gelmi;, 

dır. Bunların arasında 25 top ve mtiteadit 
ağır bomba makineleri vardır. 

Büyük bir hava faaliyeti 
devam ediyor 

Roma: 8. a.a. - Stefnnl ajansının Rus 
cephesindeki hususı muhabiri bildiriyor : 

•Bu cephede bllyilk bir hava faaliyeti 
de\·am ctmektcıi1r. Alman, Homen ve Fin 
hava kuvetıeri, dU"man tahaulitıerlnl ve 
bu tahl\şş!ltıerin istikametini bulmak için 
dev ,mh k<>flf uçuşları yapmaktadır. 

Sovyct hava kuvetlerl de bombardıman 
ve keşif hareketlerine teşebblls etmiş ise 
de faaliyeti pek mahdut olmuııtur . .Alman
yn'nııı elinde buıuuao n ... azza'll ku ıel'ere 
nazaran, Sovyet hava ku\·etıerl pekfı.z ve 

nlsbetsizdir ... 

Cephenin merkez mıntakasında 
§iddetli muharebeler cereyan 

ediyor 
Bern; 8. a.a. - tLa-Sulsse) gazetesi -

cin Berlln muhabiri yazıyor : 
"Se!Alıiyetl i A iman kaynaklarında dUn 

akşam beyan olunduğuna göre, cephenin 
merkez mıntakasında cereyan etmekte o
lan şiddetli muharebeler neticesinde Klyet
dek l n us orllusunun gerilerinde Alman 

tazyıki gitgide artmaktadır. 
cenııp mıntakasına fılt dlğrr bir haber 

de çok mAnalıdır. Bu habere göre, Mos
kova hUkUmetl Don havzası lııçilerlni lah

llyeye baıslamıştır. Moskova hUkllmeti, 
sovyetler llirllği için hayatı ehenıiyetl 

olan bu ha\•zayı dalın ıılmdiden boııalt -
maıta karar vermiştir ... 

Almanlar 9 bin e•İr aldılar 
Berlin; 8. a.a. - .Askeri bir kaynaktan 

bildiriliyor: 
Flnl fındlya cephesinde yeni ve ebemi -

yetıı muvaffakiyetler kaydedilmiştir. 

Bir kolordıı mıntakuaında, Bolııevik e
sirlerinin adedi, Viipurl cephesinden getı. 
rllenler dahil olduğu hRlde dokuz bini bul. 

nıuııtur. 

Bükrq 3 defa bombalandı 
Roma, 8 a.a. - BUkreı'ten Stefani ajan. 

sına rönder!len bir telgrafa nazaran dün 
sovyet tayyareleri BUkre§'i Uç defa bom
bardıman etmiılerdlr. 

alman erbaşı üzerine bisikletli biri 
tarafından iki el silah atılmıştır. Bi
sikletli kaçmıya muvaffak olmuştur. 
Az sonra. Felicien David sokağında 

alman bahriyesi tarafından işgal e -

dilmiş olan bir garajda yangın çık -
mıştır. Yangın söndürülmüşse de bi
nanın dört yerine yangın kundagı ve 
garajın bi rinci katına d a b i r bomba 
konulduğu görülmüştür. Hasar m ü
himdir . 

olan İzvcstlya gazetesinin muhabiri bin • 
başı Vllenskl, bana Odesn'dakl vaziyet ve 
hayat hakkında başka tafsila.t da ver -
mlştir : 

korkmnk icln mfıkul srbcp )Oktur. 

lran'ın cevabı bekleniyor 
Londra, 8 n.n. - lran lıfıkllmctlnlıı, rıı 

son in llız notasına ccrnbı, h<:'r dakika bck· 
lennıektedir. 

lnglllz hiikilmctlnin ikinci notası, sanıl· 
dtf:ınn gore, lrnıı'dakl nlmnıı tebnnsın1nn ve 
difiP.r mlll\er tı•baalnnndan bnh tml'k11' \ "e 

buıılann ~a mernlı•ketten cıkarılmasını "c· 
;ı.ahu t ı:l\zaltına alınmasını lalC'll l.')11.'nırk

tcdir. Notada, 1'ahran'dnkı alman clcilı~I -
nln de bahts me\ZUU cdıldl/;I su;ı. lrnmekte
dır. 

Bundan e,·elkl notanın mütemmimi olan 
bu ikinci notu, cuma günü gönderilmiş bu
lunmakta \'C c·cvabı, ünUnıü:ı:dekl 24 sant 
l<:inde beklenmektedir. 

Tahran' da gerginlik arttı 
Londra, 8 a.a. - Buraya gelen haberlere 

"I.iman Uzerine sık sık yapılan hava hU· göre, Tnhron'da hafta sonunda gerginlik 
nrtmı tır. 

cıımlarına rağmen, şehirde çok az basar Daily !\tali gazetesinin 1'ahrnn muhabiri 
vardır. Alman bombardıman tayyareleri 

ııayanı hayret derecede isabetsiz bir tarz
da bombaları nı atmaktadır. Esirler, umu
miyet ltlbaiyle, ya çok gençtir ve yahut 
kırkını geçkindir. HCılen kullnnılnn Alman 
tayyarelerinin bUyUk bir kısmının da eski 
model tayyarelerden teşekkUI ettiği inli· 
baını aldım. Bunlar, .Almanlarda gerek in· 
san, gerek makine bakımından birinci de
rece unsurlann azaldığını gösterir. 

Odesa'dn hcrgUn Uç gazete c;;ıkmakta ve 

&Ö) le yazıyor: 
''Tahran simdi dünyada en cok C'ndisenln 

hlikUm sllrdüğll şehirdir. Mlitteflklerin son 
teblııı:atı cumnrtesl gllnU lrnn hllkümetlne 
blldlrllmlşllr. Notıının eski talcplerclen dıı· 

ha cok ağır talepler ihtiva ettiği 1.nnnedill· 
yor. 

Irıın hUkün1l'tlnln tahmlnll'rln hllllfına 
olarak cllln ak&am bir tebliğ nC'şretmemlş 

olması gerglnllill hnflfll'tmemlştlr." 
Dıılly Herııld gazetesinin muhabiri diyor 

ki: 
"Bütün mlhv<!r clçlllkleı inin kapatılma-

Moskorro. gazeteleri de Uç gUn teehhUrle smı lnglllz ve SO\"yct hükumetlerinin iste -

Odcsa'yn gelmektedir. Şehirdeki en bilyUk ml'sl muhtl'meldlr. 
Diğer taraftan rus kıtnlnnnın Knz\'in'den 

lınsar, harbin bidayetinde, llonıbardınıan- çckılml'sl gibi işgal mıntekasında herhangi 

ların şehrin merkrz kısmı Uzerlnde tcmer
kliz ettirildiği " tethlş hUcumları ,. esna. 
sında vukun gelmlıstır. 

bir değişiklik ynpılnıası tnlcblııin de red~e
dılmesl muhteml'ldlr. 

Tahran'daki almanların vaziyeti 
11>ndrn, 8 n.a. - Times gazetesinin sha· 

st muharriri ya:ı:ıyor: 
lııglfü: ve sovyct müml'sslllerl lran hükü· 

meline ) eni bir nota \•ermişlerdir. 
Tnlıraıı'dan gelen hlltün haberler, bu ııe· 

birdeki alm::ınların bidayette hissettikleri 
korkudan kendilerini sUratle kurtnrnııs ol
cluklnnnı göstermektedir. G<:'cl!n harın so-

İa.5e bakımından vaziyet, pek de fena 
değtı:.lir. Şehirde mühim mlkdarda buğ -
day, §eker ve sebze lhtlyatlan vardır. Ma
halll sigara fabrikaları normal surette 1(1· 

lemektedlr. Civardaki köylüler düşmanın 
yaklnşm::ısı Uzerinc sürUlerinln ekserisini 
kaçırmııı olduğundan, et fazla değildir. 

ııuııılıı almnnlar, yeniden normal hayata 
Cephenin Odesa ıehrinin hemen cıva • don('rek gnmalıha<: bııyrnl:ı ınşı)an bU)ük 

otomoblllC'rle gcznll'fC, soknktn lnglllzlerl 
rında old11ıı-11nıı sannıak hatadır Cephe, "' · tahkir etmeğe ve mUttefiklerln all') hine 
şrhirden umumiyetle 16 kilometre mesa- &fl)inlar ya)mağo baslamıslerdır. Fllhnklka 
fede gnyrimunta:ı:am bir yarım daire çiz- almanlar, lran'da zuhur eden sUkOnetln al

mektedir. Şehir ile cephe arasında, şehrin man elçiliği kapatılmamıs olduğundan 
ancak zahiri mahiyette olduğunu s1iyllyen 

lll"e ine yaramakta devam eden mUke:n· 

mel ı:ılenml11 arazı vardır. Şimdiye kadar 

Odesa ya erzak sondermelt için gemiler 

ve bu \•azl,ı; ete muhalif olan lnglllzlcrln tah
min ettlklC'rl gibi davranıyorlar. 

Y<'nl notanın bu \'azhetl ısU'ıh edeceği 

tahmin Pdileblllr. 
kullanmak ihtiyacı hllSıl oımanıış ve ge- Sovyet idareleri kurulduğu 
miler daha mUhim hamuleler nakletmiştir. yalanlanıyor 
Ellerlnde bombalar ve Uzerlerlnde mitral· Moskova; 8. a a. - Alman radyosu ve 
yoz 11erldleri olduğu halde ıehrln sokakla- Alman gazeteleri, Sovyet kıtal arının İran· 
nnda dolaşan ve Romen kıtalarını çok da lıgal ettikleri mıntakalarda mahalli 
korkutan Karadeniz be.hı lyelllcrlne kerııı Sovyet idareleri kurdukları hakkında ha
Odesa halkı bUylik sempati tezahlırlerl berler neşretmişlerdir. 
göstedmektedir. Tass ajansı , hakikate mugayir olan bu 

Cephede muhnrebrler durmadan devam 
etmekte, fakat Ruslar kuvetll surette şehri 

müdafaa eylemektedir ... 

Amerikan petrol •evkiyatı 
N evyork, 8 a.a. - P etrol yüklü UçUncU 

Amerikan vapuru da Vladlvostok'& var-
ınııtır. 

haberleri tekzibe mezundur. 

Simla'ya göre lran'da vaziyet 
Slmla, 8 a.ıt. - lran'da vaziyet, beyan e

dildiğine göre, sakindir. Her iki taraf da, 
imzadan evel nihai anlasma şartlarını neş
redeceie benzememektedir. 

lran parlamentosu toplanıyor 
Tahran, 8 a.a. - ! ran kabl.nesinin hlll 

Fakat bereket versin, Sivrihisar'da olduğu gibi, hediyel.,. 
yorgunluğu unutturuyor 

Kütahya - Afyon etapında teker leg""i kırıla N" . ...
1 n ızamettın ag ıyor 

lnglllz·SO\')Pt notasını tetkik etmekte oldu- dan ö 
ku zannedllmektecllı. Her ne kadar P 

1
.. ı 

1 
ğrrnllcl iııc ore, lran'dakı SO\') et kı-

ar n - ta aıı lran \f h mento tıugllıı alrlfıdr bir kısa ('b) '·t t • • an ududu chıannda Turba-
" l' il" l' nııs l l e) h A 1 ise de bu cclsr le ttıli kr muz •• d n < n Turbat Faldarl Sehrud ve 

"ere <' 1 • Knz\ ın' mlstır. Parltımentonun yarın da to 1 d 11 8'<'1: rck Rumlye kadar uzanan 
sanılmaktadır. P anacağı takriben 1600 kilometrelik bir hat üzerin -

lngilir. - Rus kıtalarının 
harekatı 

Londra, 8 a.a. - Sellhiyetıı bir menba-

de durmuslardır. 
Zanncdildif ne göre dün kütük bir lngi· 

lız kıtası Irak hududu civarında 'e Rum ye 
gölünün garblnde bulunan u,lnjek'te rus
larla buluşmuştur. 
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• • • • '- lerl lnırtıtere'nln ıark ıalılll acıltlannda v• 

• : Tereer adalan civarında ceman 12.000 tonl-

E RESM"I TEBLI" ~LER : lAto hacminde 8 ticaret ıı:emıaı batırmııur. E U : Manı üzerinde, ınalll.z hava kuveuerl, 
• • ıilndl.ız hava muharebelerinde 3 avcı ve (le 

"' .. 1 .. 11 .. 1 .. 1111. 1 .. 11 .... 1 .... 1 .. 11 •• r bombardıman tayyare.! kaybetmqtır. 

Libya'da askeri vaziyet 
Norvec ve Hollanda uhlllerl acıklannda, 

denlz kuvetıcrlmlz, 2 lnıı:lll:ı: bombardıman 

tanare.d dUsürmUslerdlr. 
Kahire, 8 a.a. - lnıı llz orta 1&rk umumi Dün ıı:ece, tnı;lll.Z bombardıman tayyare· 

karardhının teblltl: lor!, Almanya'nın elmal ve ıarp mıntakala· 
Tobruk mıntakaaında, düşman topcuau rı Uzerlnde ucmuııar ve Derlln 1ahaaına ııır-

blraı: daha faal bulunmuıtur. C.lndüz dUı. mlılerdlr. Tayyare datl batar:;e.larının ehi· 
man bombardıman tayyare•erlnln yaptıtı al· detti atcıt HYcslnde, hücum, beklenilen bil· 
tı hücum, ehcmlyet.ıılz huarı mucip olmua • tiln muvaftaklyetl verememlıtır. lnUltk ve 
tur, yanırın bombaları, ılvll halk arasında ölü 

Hudut mıntııkasında keıtt kollanmız taa· 
Uyet ııöstermlatlr. 

1 ngiliz Orta şark 

hava resmi tebliği 
X.hlre, 8 a a . - Ortaıark lnı:lllz 

kuveuerı umumi kararı;:ılhının tcbllıll: 

hava 

Akdenlzde: donanmaya m nıup tayyareler 
•vellll ırece S to•pll muhribin n hl n ıyesl al
tında ıeyretmektc olan ve Uc orta b;ıyUk

lllkte ticaret vapurunj ın mJrelckep bulu· 
nan bir katııeye m..ıvaftoıklyetle bGcum et· 
mıaıerdlr. Ticaret ~emllcrlndl'n biri üc isn· 
bet almııtır Gemide ıld 1ctll bir lntllAk ol· 
dutu ve ıtyah bir duman cıktıtı ı;:5rU!müı • 
*Ur. Cemi durmuıı ve yana yatmııtır. lkl tor· 
pil isabet eden bir petrol ıremısı de clddl ha· 
ura utramıstır. 

Llbya'dn: evellal ı:ecc ln&lllz bombardıman 
tayyareleri Blnın.zl'ye karıı alddeUI bir akın 
)'llP1T111ıar ve binalar civarında bulunııın as -

ve ~arahyı mucip olmuıtur. Gece avcıları ve 
tayyare defi bataryalnrı 14, bahriye topcuıu 
S mOtec:ıvl.% bombardıman tayyaresi dUeür -
mOetür. 

Sovyet resmi tebliği 
lloskova: 8. a.a. - DUn akııam neare

dllen Sovyet aakerl tebliği : 
BUtUn gUn bUtUn cephe boyunca ııiddeUI 

muharebeler devam etmiştir. 

Rus tayyareleri, dll§man piyade kuvet

lerlnc ..,e zırhlı kıtalartna ve hava kuvet· 
lcrlno ağır darbeler indlrmlııtir. 

23 Alman tayyareııl tahrip edilmlıtır. 

11 Sovyct tayyaresl kayıptır. 
"imal Buzdenizinde (73 • U) Alman de· 

ni:ı:altısı Rus deniz kuvetleri tarafından 

z:ıptcdllmlştir. .... 
kerl ıaıe depalarınıı tam l&abeUcr kaydet· Moskova, 8 a.ıı. - Öf:le Uzer! nearedllen 
mitlerdir. Barice ve Berktı'yo. dıı. hücum edıl· sovyct tebllf:I: 
mtı ve cenuba s:ldcn yol U.ı:erln1ek.I bin l.ır 7/ 8 eylül ıecesl, kıtalarımız, bütün 
mitralyöz ateslne tutulmuştur. llu hUcuml ır l'ephe boyunca muharebeye devam etmıeıer· 

••• 
)'apılırken donanmaya men•up tayyareler de, ıtır. 
Elt.lmlml, Elırazala, Martuba, El dem tayyare 
me)'danlarına karıı sıra h llnde hücumlar 
)'&Plrtıılardır. Elı;:azala d blr, Martuba'da da 

Moskova, 8 a.a. - Sovyet lsllhbnrst bü
rosu tarafından öğleyin neşredilen tebliğ: 

blr düıman tayyaresi tahrip edHml&llr. Ay. 
nca btrcok taY>areyc de büyük hasar veril· 
m.ıur. Eladem'de yanırınlar cıkmıe ve hUcu· 
ma mtruz kalan tayyare meyd'1nlannd:ı bl· 
naların eotu hasara ur:ramııtır. 

Cenubi Afrika tayyareler!, mUd:ıtaa hat· 
&anın aarkında dUıman topcu mevzilerini 
ıtddeUl bir bombardımana Uı.bl tutmuslardır. 

S!cllya'da: donanmaya mensup tayyareler 
evellal ıece Comlse tayyare meyd.ı.nındakl 

binalara hücum etmlılcr, Catanla ve Ger
ttını ta>-Yare meydanlarına karıı altınlar yap· 
mıılardır. Yerde bulunan duıman tayyarele· 
rı bombalanmıs ve mttralydz ateşine tutul -
muıtur. Bunlardan blrcoau tamamlylc tah. 
rlp edllmlı ve)a kullanılcımıyacnk derecede 
tı.1ara uarauımııtır. 

Bilt.ün bu hareJd'ıta ıstırAk eden tayyarele
rımızın hepsi üslerine dönmUıtür. 

lngiliz tayyarelerinin 

yaphklar1 akınlar 

Kazııklar, dilsman gerilerine bir akın ya
parak rastladıklan bir motörlfi kola hücum 
etmişlerdir. Kazaklar, düşman kolunun rad· 
yo cihazını, motosikletlcrlnl ve sair tcchl· 
zatını iğtinam ctml,lerdlr. Carpısma esna -
sında bir alman generali \"e 300 alman as
keri ölmüştUr. 

İkinci bir akın esnasında kazaklar bir 
düşman taburunu tomamlylc münhezim et· 
mlşlcr ve alman kıtasının kurmay karar -
glıhını esir etmişlerdir. Bu hücumda dUs -
man 1200 ölil ve 500 esir \'ermiştir. Dilş -
man kıımyonlan ve mühimmat depoları 

imha cdılmlştlr. Bu akınlar esnasında blr
cok köpr!l de tahrip edilmiştir. 

1 ta iyon resmi tebliği 
Roma, 8 a.a. - 1talyan baıkumandanlı • 

tının teblltl: 

Şimali Atrlka'da Sollum ve Tobruk cep • 
heslnde ileri tesekkUllerln ve mihver topcu· 
aunun taalb·etı olmuılur. Alman topcusu, 

ucu~ 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Elbise alınacak 
Orman Koruma Genel K. Sattn Alma 

Komtııyonundan : 
ı - 3000 takım kıtlık er elblııeslnln ka

palı zart usullyle eksiltmesi 11 eylUI ~'1 
perııemt>e gUnU saat 16 te Ankara • Yeni· 
ııehir'de orman koruma genel K. binasın· 
da yapılacaktır. 

2 - Beher takımının muhammen bedeli 
H lira 50 kuruıı olup muvakkat teminau 
3262 lira 60 kuruııtur. 

3 - Şartnamesi ve nUmuneal her gUn 
komlııyonda gllrUieblllr. 

İsteklilerin kanuni veslkalariyle bera· 
ber tekli! mektuplarını ihale aaatlnden bir 
ıaat evcllne knd:ll' komisyona vermiıı ol-
maları llAn olunur. (5!!37) 15937 

Er kaputu yaptırılacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 2000 takım er Jtaputunun kapalı 

utla eksiltmesi 15-9-1941 pazartesi gU· 
nU ıaat 15 te Ankara - Yenlııehlr'de Or • 
man Koruma Genci K. binasında satın al
ma komlıyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher adedi ıs lira 60 kuru§ olup 
muvakkat teminatı 2025 liradır. 

3 - Şartnarncıl ve numunesi her gUn 
komisyonda görUlcblllr. İlteklllerln ka -
nunl vesikalariyle beraber teklif mektup· 
!arını ihale saatinden bir saat evellne ka· 
dar komisyona vermeleri llAn olunur. 

(693G) 16025 

Naftalin alınacak 
Orman Ceneı K. Satın Alma Komisyonun-

dan: 
350 kilo naftalin pazarlık suretiyle ımtın 

alınaC'aktır. Pazarlık ıünu 10. 9. 941 carsam· 
ba günü saat 13 te olup mu\'akkat temınau 

pazarlık neticesinde ahnncaktır. isteklilerin 
belli ı;ün \e saatte komisyona ıetmelerı. 

(6386) 16351 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Et alınacak 
Devlet Demlryollnn Esklııehlr Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 29.007 lira olBD 3 ka-

lem et, 11. 9. 041 perııcmbe gUnU saat 16 
de kapalı zart usullylo Eski;ıehlr Cer A· 
tölyesl .MUdUrlUk binası iı;indckl komla • 
yon tarafından satın alınncnktır. 

meza.rlıQ'ındıı. yapılacak olan ikinci 
tesviye! türablye, latlnat duvarlan ve yıoll&r, 

kanallzaeyon lnıaat ve keatlnde ırötterllen 

dlıler bler olup bedeli keıtı iki yUz otuz do· 
kur. bin iki yUı: altmıt uc lira kırk kuruıtul", 

2 - Bu ite alt keelfname ve 1alr evrak 
12 lira bedel mukabilinde Ankara .hnar mil· 
dilrlUtünden alınır. 

8 - Eksiltme vahidi kıyaıl fiyat üzerin· 
den kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

4 - 1hale 26 eylül 941 tarihine müıadlf 
cuma ı;ünU ıaat 18 de vilayet binasında imar 
ldnre heyeti huzurunda yapılacllktır. 

~ - Eksiltmeye ırlrebllmek ıcın: 

a - 13214 Ura muvakk11t teminat veril· 
mesl, 

b - Ankarada kanuni lkamet•Ah ır&terll· 
meııl, 

c - 1941 aencslnde ticaret odaaında ka • 
yıllı bulunmuı, 

d - Bu ııı yaplmaRa ehil bulundutuna 
dair ımar müdtlrlütUnclen vesika alınmaaı 

lcnp eder. 
6 - Teklif mektuplan yukarıdll 4 ünctl 

maddede yar.ılı ıınatten bir saat evellne yani 
aaat 17 ye kadar idare heyeti rlyuetıne 

makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Poııtll 

ile •önderllccck mektuplann kanunun 34 On· 
c!l mllddeıılne uy1:un olarak aynı aaate ka • 
dar ıreımıı olması !Azımdır. Her ne ıuretle 
oluna olsun vaktinde heyete vasıl oımıyan 
mı.-ktuplnr nazarı itibara alınmaz. 

(6415) 16403 

OKULLAR 

Talebe kaydı 
Yüksek lktısat ve Ticaret 

Mekteki Müdürlüğünden : 
Taleeb kayıt ve kabul muamele5lne lf> 

eylül OU de baılanarak 5 blrlncıtorln 1941 
de ıon evrilecektir. 

Kn)'lt \e kabul için: 
a - Lise bitirme ve olırunluk diplomata· 

rını halı: oımıık, 

b - TIC'aret liseleri bitirme imtihanını ver· 
mis ofmak lazımdır. 

"Kn~ dolunmak lstlyenlerln pazartesi ve 
pereembe ırUnlerl saat !1.30 • 18.3U arasında 

mektebe bizzat m'llracaatları, 
(78!l:?/ 643S) 16423 

O. Meteoroloji ltleri U. Md. 

Benzin alınacak ::lıluvakltnt teminatı 2243 Ura 03 kuruş
tur. Taliplerin kanunun tayin ettiği vesl
kalariyle tekli!lerJnl ayni gUn saat H deh De\'lel MetcoroloJI leleri Umum MUdUrlü· 
kadar komisyon reisliğine vermeleri ıtı. illinden: 
:r:ımdır. Umum müdUrlütümüz lhtb·acı lcln 1&tın 

Şartnameler 160 kuruı mukabilinde Es- alınaeak olan (5000) beş bin litre benıın, 
klfchir'dcki komisyondan Ankara, Haydar- talip zuhur etmedltlnden münakaıası 11 ef• 
pa§a, Sirkeci idare veznelerinden alına • lUl 941 persembe &ünü 11&at 15 e ttıUk edil· 
blllr. (5887) 15921 ml1llr. (644S) 16413 

Bina inıaah Memur alınacak 
Londra, ıs a a. - Iıııııız .ıı.ava nezaretinin 

teb iti: Tobruk liman t.esısatını ve depoları ateı al· Devlet Demlryolları Sa. AL Ko. dan: 
tınıı. atmıstır. Hava kuveUerlmlz bUYilk fa• Erzurumda yapılacak mataza binası in· C'ünden: 

DC\'let hleteoroloJI laları Umum Müdürlü-

Jnırlllz hava kuvetıerl dUn ırece Derlln, 
Kıeı ve &alr alman ıehlrlerlndekl hedeflere allyet ı;öatennlelerdlr. Avcı tayyare teşekkül· oaatı kapalı ımr'l usullyle ve ""ahldl tlyıı.t Ü· 86:;6 numaralı kanunun hükümleri dahi· 
aynı zamanda da Bouloı:ne doklıırınıı hücum terimiz dikkate dı:ter harckO.t yaparak Sldl zerinden eksiltmeye konmuıtur. Bu lnıaatta llnde \'C 20, 25 liralık kadrolarda istihdam 

Darrnnl'dekl dUııınan hava U11üne alcaktan döscme \'e lentolar ıcın muktazl demirler edilmek üzere müsabaka ile iki tranıızca, etmlılerdlr. 
Berlln e karıı hücum, cok büYilk hava ku

Yetıerı ve ay 11ıtında ya,pıtmıstır. lkl aaat 
ıuren hücum esnasında yUkıek ln!lltıklı 
t.ahrlp bombalan ve yanı:ın bombaları alll· 
mıttır. 6ehlrde büyük yanınnlıır cık'ınıt ve 
senıı ölcUde baaara sebebiyet verllmlstır. 

xıeı denl.Z tezı:t.ıııarı ve Bouıoı:ııe dokla· 

ucnrak hücum etmlıler ve yerde bulunan 
!i tanare ile blrcok nakliye vaaıtalanm yak· 
mıulardır. Dll:er ta>'Yare ve nakliye vıı.sıtala· 
rı da muvarrakiyetıl bir surette mitralyöz 
atcılne tutulmuıtur. 

ldn~ce verllecektlr, iki lnırlllzce ve iki almanca bilen ve hllen 
1. - Bu ı.ın muhammen bed•U (l:l5.000l_ >Ukaek meklcplerln birinde kayıtlı bulunmı· 

liradır. yan llsc meı:unu veya orta mektep mezunu 
2 - Istckliler bu ise alt eartname ve 88• ile lise tenıuhesl olgunluk lmtlhanını vermlı 

lr evrakı D. D. yolları Anknra ve Erzurum G erkek memur alınacaktır, 
vezncıılnden (625) kuruı mukabilinde ala • Aranan dlaer tartlar ıuıılardır: 

llombardıman tan•ıı.relerlnden mürekkep blllı1cr. A - Muvazzac askerlik hizmetini yap:nıı 
dlQcr tayyare tılolarımız Tobruk'takl l.lllh - s _ Ek•lltme ..... 9, 941 bulunmak vefa askere celbine henüz bir ıe· 

n da atır bir bomb:ırdımana t.Abl tutulmus o ""' tarihinde cuma 

=h=:~:=~:.arın iYi netice verdlftl mil· ::::~::r v:u::::e le~~~t~~=m~:l~;ya~:rıb;;.~~ !:~~~:daet ::pı::a~an:a:~:e~· b~;ı:~:ıa:~~ nea~ :tm;~~us kAf:ıdında aıkerl durumu &arlh 

Harekat eınasında bombardıman tayyare- yanı:ıntar cıkmnsına ıcbeblY{'t vermlılerdlr. :;onunca yapılacaktır. olarak gösterıımıı olmak, 
ılnrckAtıı. lıtlrllk eden tayyarelerlmlzden bir 1ıteklll rln memurin k nun u d" dü ü lılrtmlz -ı dUeman ıeee avcııA dUıUrmüılerdlr, "' ' - Ekalllmeye cırebllmek tein lstek111e· e a un n ur ne 

Bombardıman tayyareıcrlmlzden :ro si Us· ~:~:'ın~·::!mü~~~ olmakla beraber hcpal rln teklif mektuplnrlyle birlikte nsatıda Ya· maddesinde yazılı evrakı mUsblte ile birlik· 
ltrlne dönmemlıtlr. zıh teminat veveıalkl aynı ııun ıaat on be1 te eylül 1011 sonuna kadar bir istida ile u. 

Avcı tayyarelertmlz, diln ı;ccc ıs.:nl al· Alman bombnrdımıı.n tayyareleri, dUsma • kadar komlayon rclsllRlne vermeleri ıa.zım. mum mUdUrlül:c müracaatlıırı. 
&anda bulunan toprak! ırdıı düsman tayyare nın hemen cephe ııerlllndekl tayyare mey• dır: Müsabaka imtihanının yapılacatı yerler 
meydanlanna hücum etmlılerdlr. duntıırına \'e Mana Mııtruh'da mUhlm tıe· a) (7.500) liralık muvakkat teminat taliplerin müracaat mahallerine ılire tayin 

B r n·cı tıınıaremı.z u iOne d!lnmemtıtır. det.ere müessir hücumlar yap:nııtardır. Bir b) 2190 sayılı kanunun tayin ettltl vesi. edilerek tarihleriyle blrllltte ayrıca blldlrlle· 
düıman Tnuare ııloılylc yapılan bir hava katarla bu ııe mahsus olmak Uzere MUnaka· cekt1r. (6449) 16427 

Aflantik'le bir alman deniıaltlsı muharebesinde alman to.yyareltrl CurtlH ti· IAt Vektıletlnden alınmıı ehliyet veslkaıı, 

plndo bir tayyare dil1Urmüılerc1lr. ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 
ıns:lllz avcıları yeniden Bııl"l:e ve Blnıı:a. ıcklz ~Un evet bir l.ltl<1a ile MUn:ıkalllt Ve· VİLAYETLER 

inailiılere teslim oldu zl'ye kanı akınlar yaparak bazı he;! mahal· 
leler1nl bombalamııtaraa da ln1anca zayiat 

Londra, 8 a..a. - Batırıye oezaretınıo tcb· oımıımııtır. Tayyare dAfl toplarımız !ki dUt· 
lltl: S&hll muhata:ı:a teıklltıtına mensup bir man tnnnrcsı diletırmüılcrdlr. Her 1kl tay· 

kltletlne mUracaRt olunması. (63\'15J 16402 
• 

Okul tamiri 
ANKARA BELEDiYESİ yarenin de mürettebatı eıır alınmıstır. Dun· 

Hudaon tayyaresi Atlll.ntlk' te bir denlznltı ıardıın birinde bir ıubay ile il erbaı bulun • 
sönnUıtür. Tayyare tarıı.rından yapılnn hü· makta idi. 
cwnu müteakip denizaltı ar:ır hasara utrı • 
)'arak deniz Uslüoe cıkmatn mecbur kalmıs 
ve teslim ııareU vcrml~tlr. Bu 11rnda ılddct• 
U bir rUzırAr esmekte ve deniz dnlı;nlı bu· 
ıunmakta idi. cıvard:ı da hlc bir ıeoml ıı:ll. 

rülmUyordu. D nlzaltı mürettebatı ıremllcrl· 
nı deniz üıt\lnde tutmuılardlr. O vrlye nö· 
beti ddlıtınn k U r11 C.ıtalln tip nde bir 
dlter tayyare hl..1 e mahalline ıeıınıı ve 
trı•lllz harı> gemllcrınln muvasalatına k.ı!l:ır 

dıtnlzaltının uzcrlndc dolnımııtır, Harp ı:e • 
miler! ıreldltl zam.ın havı o kadar tenalaı· 
ın11tır ki, sa.nd ıınn denlzcı indirmek ıc:ın 
aaallerce uı:rıısılmıstır. lnıı:ıllz hnrp ıı:emlle· 
rı toplarını den.zaıtıya ccvlrm!.ş ol1ukl:ın 

halde havanın düzelme ini beklemlslen.'llr. 
Bir müddet ıonra hav.ının biraz dJııılmesl 
Qzerıne denlzaltıyıı yak nsıl:ıb!lrnlst.r. Tes· 
ıım alınan denlz:ııtı muva~rakıyetle cekllerek 
bir ı n-:ana ıretırtlmlıtır 

Yol inıaıı 

Sivu Nafia Müdürlüğünden ı 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konu 
lan iıı Zara merkezinde Gazi okulu taınira· 

tıdır. Bu iıin keıif bedeli 17046 lira 55 ku-

i ngiltere üzerinde 
ı.on.ı " o "ıt Hav ve da ı,ıı .n ııyet 

nezareti n n teo. aı . 

Dün ıı:ece dUtman tayyareleri, dalıralar Ankara Beledlycılnden: 
halinde ucarak Palermo ıehrlne hücum el· 1 _ Ankara'da kAln KUcük Evler ırurupu- ruştur. 
mıııerdlr. Halit araıında 16 ölU ve 25 yaralı nun ıc ıokaklarına yaptırılacak ıoae lıl on 2 - Eksiltme 17.9.941 tarı'hı"ne milsadı"f 
oldutu tuıber verilmektedir. Ehcmlyelllz ha· 
111r olmuıtur. Tayyare defi bataryalarımız =~~:::e ~:::1::,1:,t:~.kaplllı zarf uıullyle ek· çarıamba ıünü Hat 15 te hük<lmet binası 
bir dUıman tayyaresini alevler !cinde denize 2 _ Muhammen bedeli (23.876) lira (31) için Nafia müdürlüiU odasında müteıekkil 
dOıUrml.ııtUr. kuruıtur. komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

6arkl Afrlka'da hııstanelere tevcih edilen 
dUıman hücumları arasında alcııktan ucan 
ını;lllz ta)')arelerl müteaddit ve mQcerrct 
blnalnrdah mürekkep ve kızılhac ııaretlnl 
tn11yıın Gondıır hutaneılnl de bombnlamıı • 
tardır. Doktorlar ve tedavi altında bulunan· 
!ardan blrl ölmUı ve 517 si yaratanınıstır. 

Wolchcflt mıntakıı.sında kılalarımızın mU· 

3 - Teminatı (1.7113) lira (22) kurustur. 3 - Bu işe ait evrak şunlardırı Keşif 
4 - !balesi 16. 9. 9~' salı ııünü ıaat 1l hülbası, fiyat bordrosu, projeler, yapı iıle

dc yapılacaf:ından ıartnameıb·le keıır cct\'e· 
1 ı ır!lrmok ve (117) kurus mukabilinde al· ri umumi fenni şartnamesi, ekııiltme ıart • 
mak lıtl)'cnıerln her aı..n encUmcn kalemine namesi, Bayındırlık işleri genel ııartnamesi, 
müracaatları ve isteklilerin de 16. 9. 9.U ıa· ve mukavele projesidir. İıteyenler bu evra
lı ırunu ııaat ona kndar usulü dairesinde tan· kı her gün Sivas Nafia müdürlüğünde tet -
zlm edecekleri tekllt mektuplarını belediye 

dnhalesl üzerine dUaman tarafından yapılan dairesinde müteaekldl daimi encümene ver· kik edebilirler. 
(6026) 16089 4 - Ekılltınlye rirebilmek için taliplerin 

1'280 lira muvakkat teminatı Sivaa mal Hn-
bir hücum tcscbbüıU pillkUrtUlmUstur. meler!. 

Satılık lastikler 
Ankarıı Beledlyeslnden: 
l - tstlmale elverlgll olmıyan dört ne· 

vlde (132) adet dııı makineli vasıta llB· 
tlğl aatılmak üzere onbeı gUn mUddetıe 
açık artırmıya konulmuııtur. 

dıiına yatırdıklarına dair maliye makbuzu

nu veya bu miktarda ıayanı kabul banka 
mektubunu ve 941 yılına ait ticaret vesika· 

siyle eksiltme gününden en az üç gün evel 

Sivas valiliğine milmaell leleri muvaffak{ -

9/9/1941 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıda
ki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liraltk 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

4 

4 
40 

100 
120 
160 

,, 

,, 

500 
250 
100 

,, 
,, ,, 
,, tt 

,, 
,, 
" 

50 
40 
20 

,, ,, 
,, 
,, ,, 

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

DiKKAT : He.aplarındaki paralar bir •ene içinde 50 
liradan aıaiı clütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlaıiyle verilecelrtir. 

lık) ıuretiyle ihalesi icra olunmak üzere 

ekıiltmiye konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait ekailtme ve fenni ıartna
me mukavele projeııi ve keıif evrakı ven • 

lre her ıün Daimi Encümen kaleminde ıö· 
rülebillr. 

S - Muvakkat teminat (6985) liradır. 

4 - 1ein bedeli 941 yılı bütı,;esinden veri

lecektir. 

5 - Pa:ııarlıia lıtirl~ eylemelc J•tiyenle

rin Zonguldak Vilayet makamına istida ile 

müracaat ederek alacağı eyliyet vesika • 

siyle ticaret odasından bu yıl _ıçin alınmı~ 

vesika ve muvakkat teminatını yatırdığına 

dair makbuz veya banka mektubu ile Zon
guldak Vlllyeti Encümenine müracaat et-

meleri illn olunur. (6143) 16108 

150 ev yaptırılacak 
Erzurum Dotu Kooperatifinden: 

ı - Dotu ll\64at kooperatırl tarafından 

Erzurum'da muhtelif tiple ll50 adet ev yap· 
tınlacaktır. 

2 - Yaptırılacak evlerin keılf bedeli 
(1 .063.6:l4 ı lira 80 kuruı olup kapalı zarı u • 
ıullyle eksiltmeye konuımuıtur. 

8 - Ekılltme 31.. 10. 041 cuma ırUnU aut 
16 da Erzurum belediye dalreıılnıle toplllna
cak kooperatif idare heyeti huıurunda ıcr11 

edilecektir. 

4 - Bu lae alt evraklar ıunlardır: 

Blnalann plllnlan, mahal listesi, ölcU tar· 
zı ııateıl, fenni 1&rtnameal, nhldl fi) at l1a • 
lesi, hülD.aal ketlflerl, bayındırlık ltlerl ıı:enel 

lntaat yaptırılacak 
Zonguldak Deniz Mıntaka Komutan • 

lıtından : 
l - Beherinin kıymeti 11500 zer lira • 

dan mecmuu 12000 lira tutan ve Zongul• 
dak deniz mıntaka komutanlığı tarafın • 
dan mevkileri irae edilecek olan sekiz i· 
ıaret istasyon l~aatı kapalı zarf usully· 
le 8°9·19'1 tarihinden itibaren 16 gUn mUd· 
detle ekailtmeye konulmuııtur. 

2 - 1haleal 19 - eylUI • 19'1 tarihine 
mUaRdlt cuma gUnU saat 16 te yapıla • 
caktır. 

8 - .Muvakk1lt teminat 900 liradır. 
4 - Eksiltme ve fenni ıartnamelerl• 

projeler her gün deniz mıntaka komutan• 
lıtında görUleblllr. 

6 - Taliplerin bu gibi inııaatı yapabl • 
leceklerlne dair nafıada.n aıacaklan eh • 
llyet vesikaııını ibraz eylemeleri ıarttır. 

6 - Talip olanların teklif mektuplan 11 

nı ihalenin muallak bulunduğu ıaatteD 
bir 1aat eveline kadar makbuz mukabl • 
llnde komisyona tevdi eylemeleri !Uzumu 
Ulıı olunur. (6414) 163~" 

ilan taıhihi 
Mardin GUmrUk Mubataza Taburu saua 

Alma Komisyonu Baekanlı:ından: 
Cümhur!yet •ar.eetalnln 27 atustos ve ı 

eyi Ut ve ikdam ııazeteslnln 6 eylül, Ulus ıra· 
zeteılnln 27 atustoıı ve l, 6 eylül 1941 tarih· 
11 nUshaalrında lntıur eden odun alımı hak· 
kındakl llAnda odunun miktarı 638 bin kl!O 
olarıık >azılacatı halde SS3 bin kilo olara1' 
)'anlıı nearedlldltl ırörUlmüıtUr. Tashih "e 
llAn olunur. (7~/6478) 164.."0 

lnıaat yaptırılacak 
tartnamesı, eksiltme ıarlnameıl ve mukavele 
proJealdlr. Afyon Vlll)'etl Beden Terblyeal aıııı• 

ır - Talipler yukarıda yazılı evraktan mü· Baıkanlıaını1an: 1 

tetcl<kll dosnları (2:1) lira mukabilinde Er· 1 - \•l!Ayeumız merkeılnde beden terbi· 
YHI umum müdürlUtUne alt eski Dumlupınar 
okulu btnaaının bötıı:e merkezi ve JlmnuUll 
salonu olarak ikmal ınıaatı ııı 2 lklncıteırill 
1041 pcrıembe ıünU ıaat 15 te ihale edl!me1' 
tiıere kapalı Z'llrt uıullyle eluutmeye konul• 

zurumda DoA:u inıaal kooperalltlnden teda • 
rlk edeblleceklerl •lbl UcUncU umumi mürct· 
tltllk nafıa mU1&vlrllA:I odnsında da tetkik e· 
deblllrler. 

6 - Taliplerin münakasaya lıllrAk edebil· muıtur. 

meler! lcln aaatıdakl ıarıtarı hala olmaları 

1 

2 Kcıır b d 11 3 ıtzımdır. - e c ( 8085) lira (78) kurut 
olup muvakkat teminatı (2856J liradır. 

45.6~ llra 74 kurnatuk mu\'akkat teminatı 8 - lhale AfYOn vlll!.yet merkezinde vıı&· 
Erzurum belediye vezneıılna yatırdıtına dair yet makamında mUteaekkll komlay0n marltr 
makbuz ve yahut kanunen muteber ipotek llylı yaı:IHacakıır. 

yapması \'eya banka mektubu ibraz etmesi, 4 _ İ&leklllerln, bu ıtlbl lılerı :vaı:ıtıkları• 
941 yılında ticaret odası~ kayıUı oldutuna na dair ve.saik ve teminat mektuıılannı ıııa· 
dair vesika ibraz etmeeı. lnıaat yaptıf:ına ıe ıUnü muayyen uatten bir aaat evetin• 
dair \"CSlka ile koopcratlC idare heyellne mü· kadar komisyon relslltlne \'ermeleri llAn o-
raC'11al ederek mUnakaaaya lttlrAk edebilmek ıunur. 16430 
!<:in VC$lka alması \·e lbrıı.z etmesi, fukanda 
dördüncü maddede y11zılı bu IH all evrakları 
ıörUıı mundereeatını tamamen kabul ettıtı. 

ne dair imzalaması, 2100 eayıtı kanuna uyıun 
olarak hazırlıyacatı tckllf mekluıılarını 81. 

MAHKEMELER 

Dün ıece. dUtman ııav taally ti, lnıll· 

Denzhell ıllalleılnde Culquabert aarnlı:o· 
numuza mensup milli ve yerli aıkerlerden 
mürekkep bir teıekkül dllıman mevıııerlnc 

knraı curetıı bir ileri hareketi ya11m1'tır. 

ı.ııııKırta utrıyan dUıman kısa bir mukave -
metten ıonra mevzilerinden atılmııtır. Dili· 
ı:nan muharebe meydanında y(lz kadar ölU, 
kUll1Yetll miktarda mühimmat, her cinsten 
ılll!.h ve yiyecek bırakmıılır. Milli kıtaıarımı· 
zın ve müstemleke aıkcrlerlnln mınevlyatı 

mükemmeldir, 

2 - Muhammen bedeli (1680) liradır. 
S - Teminatı (126) liradır. 

yetle baoardıklarrna dair referanslariyle lll. 941 münakasa günü ınat 15 e kadar Er. 

birlikte müracaatla alacakları ehliyet ve1i- zurum hele<tln rb·aeetlne makbuz mukabl • 

Ankara Ocüncü Sulh Hukuk Hlklmııtıo· 
den: 

kasını teklif mektubu :r:arfiyle birlikte dıı 

zarfa koymaları ve keıif dosyalarını tetkik 

llnde vcnnlt olması ıart ve Jlzım oldutu l • 
!An olunur. (6203) 16194 

tere nın ve luocya'nın urk ı hllıne ınnlaar 

•trnlştlr. uu sahilde ve cenubu • rKI mın • 
takasında baz.ı noktalara ve lnırllterc nın 
ıarktnda bir noktaya ooınbnln.r atılmıştır. 
Bombalar, bazı ııns:ırı mucip oımuıtur. ln • 
aanca zayiat az...1ır. B,uKa yerlerde hasıı.r 
pek haf fUr MALiYE VEKALETİ 

" - Şartnamesini görmek vo bedelsiz 
almak istlyenlcrin her gUn encümen kale
mine ve lstcldilerln de 19. 9. 941 cuma 
glinll aa.a.t 10,30 da belediye dairesinde mU· 
tcşckkll daimi encümene müracaatları. 

ve iınza etmiş buıunmaıarı ıaıımdır. Ekmek ve yag"" alınacak 
5 - Teklif mektuplarına ait iç ve dıı 

Ankara Sumer mahallal Taclı 40kak f1 
No. lu evde ve inhisarlar mUmeyylzllf:lndell 
mütekait Hasan Tahsin Şenyuva'nın vetaU 
hueblyle terekesine mahkemece vaziyet edil" 
mlı otdutundnn kefaleti hastblyle aıacat<U 
olanlar da dahli olmak üzere bılcılmle al•• 
caklı ve borcıuıarın \'e mlraı;cısının bir ai 
zarfında veııalkl rcsml)'elerlyle birlikte AD· 
kara ıulh 3 cü huıcuk mahkemesine mura • 
caatları \'e alacaklarını vaktın:ıe ka>d~tt r
m!Yenlerln mirasçıya ne 1&hıen ve ne de tr 
rekeye izafeten takip edemlyeceKlerı ıuıu ~11 

llun olunur. 4111 

Alman 
.. 

resmı tebliği 
Berlln, 8 a a - Alman orduları 

mandanııııının teblltl. 
LaMga ı;olCinUn urkında hUcumrı ıecen 

tın kılaları, svır hattına vıırmıılardır. 

lnılltere )e karw ımU delede oldukcn bü· 
yU. 11lman h:ıva tesckkilllerl, dUn ıı:cce TYl\C 

Matbaacılara 
Maliye VekAlellnden: 
ı - Yüzde 5 yedekleriyle beraber 159325 a· 

det tahvilin ba•kııına tallp zuhur etmedltln· 
den ıartnamede tn.dllllt yapılarak yeniden 
pazarııı:rı cıkn.rılmııtır. 

2 - Muhammen baskı ücr~tl iki bin lira· 

ve Humıce nchlrlrl Uzerııı IC' nsK · rl tesl&a· dır. 
ta, 1nallte•e"nln ş rk ııuhll . ıı-ınnlarınn. ve 3 - Muvakkat teminatı 150 liradır. 
adad:ıkl tay~are m ~d • ı rın:ı bUY.IK ve en 4 - Pazarlık 10 eylCil !Hl carsamba ıı:ünü 
bUyOk capta boı:-bal r at'1ıısli\~ !". Çık11n 'aaat 14 te le\"117:1m müdUrlütünde müte1ek· 
yanırınlar \e lntllllklnr, lıu hücı::r.ların mUes· ıl kil ekıilltıne ko:nlsyonunca yapılacaktır. 
ıl ıaını costermlıt.r. 5 - Şartnamesi Maliye Vekrıtetlnde leva· 

1ngllh: snhılll'rl ıı:ıklannd'!., ıerı hucum· 1 zım müdUrlu{:ünde ırörüleblllr, 
botları, kuvetll himaye altında seyreden bir 6 - 1steklllcrln 2il90 sayılı kanunun 2 ve 
semi kafilesine hUC'Um eı.mls ve ceman 13 üc(lncU maddelerinde yaz1lı belıeıer, muvak· 
bin f>OO tonllAto hacmlnd 5 alll'ıhlı ticaret ı kat tem~nat makbuzu veya banka kefalet 
semisin! batınıııtitır. mektublyle blrllktc ta:vtn olunan ıün ve ıa· 

Dün ırQndüz ve ııece, alman hava kuvet· atte koml.s)'ona müracaatları. (6419) 16404 

(62515) 16218 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belcdlyeıılnden : 
1- Beledl)"e ihtiyacı için alınacak olan 

(33,60) ton kesllmlıı kuru gUrgen odunu 
ile (4t:'i) kilo yağlı çıra onbcş gUn mUd • 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (1038) lira 37,60 
kUru§tur. 

3- Teminatı (77) lira (88) kuruştur. 
"-- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 

almak lstiyenlerin hcrgUn EncUmen kale· 
mine ve lsteklllerln de 23. 9. 941 sah gU
nU saat 10,30 da Belediye dairesinde mU· 
teoekkll daimi Eucllmenc müracaatları 

(6327) 16323 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyesi tmar MUdürlUtUnden: 
ı - Eksiltmeye konulan ı.a: Ankara Şehir 

zarfların ve vesaikln 4 üncü madde hüküm • İzmir • Kızııcuııu K l Enstitüsü ve EC:lt. 
!erine ve kanuni tarifelere uyıun bulunma- men Kursu Satın Alma Komisyonu Baıkanlı· 

ıı lazımdır. Postada vaki ıecikmeler kabııl tından: 
Cinsi: ekmek. yüksetı 290400 kilo, azı 

edilmez. 
6 - hteklilerin teklif zarflarını 2 inci 

madde yazılı tarihte Hat 14 te komisyon 

reiıliiine makbuz mukabilinde tevdi etme-

leri ilin olunur. (7466-6032) 16104 

193600 kilo, muhammen fiyat 1:2, tutarı 84843 
lira, ilk T. 2613 llra ı:;o kuruı. 

Cinsi: Sııdeyat Urfa, yükııetl 12000 kilo, 
160, tutarı 

Cermııc Sulh Hukuk Mahkı!meslnden: 
azı 8000 kilo, muhammen tutan 
ıınoo lira, ilk T. 1440 lira. 

ı - Kızılc:uııu Köy Enılltüıü ve E&ltmen Davacı Cermlk'te EIAzıtlı Zeki suna ıı• 
Kurau sade:raıt ve ekmek lhtlyacı kapalı zarf müddeialeyh Cermlk hükumet cau muteahl\ • 
usullyle ek.slltıne)'e konuımu1tur. dl lrtan ve Maranıı:oz Halil aralarında v\l)CIJ 

zonıuldak Vilayeti Daimi Encümenin • 2 - İhale 19. 9.1941 tarihine tesadüf eden bulan alacak da\'aıından dolnyı ~rmıK •"'
11 

cuma ırUnü ıaat 15 le 1zmlr'de mektepler • hukuk mahkemesince icra kılın"llakta ol511 

Şose İn§aatı 

den ı 

1 - Zonguldak 
muhasebeC'llltlnde icra edilecektir. duruımalnrında 

Vilayeti iı,;inde, Bey- a - 1steklllerln belli cün saatten C\'el MüddelııleYh lrranın lkametırlhı belli tir 
tekllt mektuplannı adı ırecen muhaeebeclllte madıtından lllnen tebllırat ıraıına ıcar•' 
ve teminatın muhuebtclllk veznttlne veya verllmlı oldutundan mUddelllleyhtn ıs. J.O. 
reıml bir bankaya yatınlmaaı ve aartnamı • 941 •ünü Cennlk sulh hukuk mah.ke;neılll~ 
ılrıl dı mezkO.r muhuebeelllkte aöreblleeık - duruamada hazır bulunma11nın Ulnen teb1 

cuma - Çaycuma arasında on Uç kilometre 
160 metre tulinde ve (114 695) lira (98) 

kuruı muhaaımen keıif bedelli ıoH iti 

2'5·8·941 tarihinden bir ay zarfında (paxr- ı !eri llAn oıwıur. 182111 olunur. (6437) 16'1' 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Kamyon yedekleri alınacak 
211. M VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Enternasyonal kamyanlar tein 84 kalmı 

1edek parca satın alınacaktır. Tahmin olu
nan fiyat 3761 Ura olup teminatı 565 llradır. 
lhaıesı 12. 9. su cuma eunu ıaat 16 da pa
zarlıkla }apılacaktır. Talip olanların komlı
)'Ona müracaallarL (6039) 16133 

inşaat yaptırılacak 
M. :M. Vekflletl Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedeli dörtyllz onbeı bin Uç lira 

be kunı' olan Çankın'da yaptırılacak ın
ıaatın pazarlığı 20 EylUl 9U cumart11I 
günlı saat 11 de Anknra'da M. M. V. sa. 
Aı Ka. da :rapılacaktır. Bu ill§aatın keıılt, 
proje, ıartnııme ve sair evrakı yirmi lira 
)etmiı beş kunııı mukabilinde VekAlet ın. 
ıaat dalr<'slnden alınır. tateklllerln kırk 
dört bin lira otuz kuruıluk katı teminat 
m:ıkbuz veya mektupları ile birlikte pa· 
zarlık gUn ve saatında mezkQr Komiııyon· 
da bulunmaları. (6234) 162•0 

Tavla halatı alınacak 
M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 
İki bin tane tavla halatı alınacaktır. Bu 

slbl halat verebilecekler 12 eylül 941 tarı· 
hine kadar blrer numunelerini Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. na vermelert. 

(6317) 16317 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Şali imali 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo-

nundan: • 
l - Ylln iplikleri tarafımızdan veril

mek Uzere (80000 • 45000) metre muhte· 
lif renk cıallnin imll.line alt pazarlık ek
alltmesl 11 eylUl 9U per1embe sUnU aaat 
14,80 da yapılacaktır. 

2 - Beher metre 11allnin lmAllnin tah· 
inin bedeli 40 kuruı olup ıartnamesl ko· 
nıtııyondan her gün mesai saatleri dahi· 
llnde parasız olarak alınabilir. 

3 - Pazarlığa iıtlrl'lk edecek taliplerin 
belll gUn ve saatte Kaaımpafa'da bulunan 
komisyona (1850) liralık teminat makbuz 
liveya banka mektubu ile birlikte mUra-
caa l n. (7816/6819) 16876 

Zeytin yağı alınacak 
Deniz Lv. Satın Alma Komiı

yonundan: 
l - 28 atuıtos 941 tarihinde kapalı zart· 

la eblltmeaı yapılan 40.000 kilo uytınyatı· 
nın beher kilo.una tekllt olunan 93 kuruı 
tiO aantım aall cörUlmUı oldutundan bu mlk· 
tar zeHlnyatının ıs eylül 941 cumarteal •U· 
ııu saat ıı dı pazarlıkla elmlltme1l yapıla· 
caktır. 

2 - llk teminatı ~:i lira olup tartname· 
al her ..U.n 187 kurut bedel mukabilinde alı· 
na bilir. 

a - llteklllerın belli sun ve aaatte Ka • 
aımpaaada bulunan komisyonda hazır bulun· 
ınaıarı. (7 2/6443) 16424 

Er kundurası ah nacak 
Gü. Mh. Gn. K. İstanbul Lv. 

Arnirliğinden : 
27 ev1uı 941 cumarteıt sunu Hat ıı de 

46000 lira muhammen bedelle ııooo cırt ır 
kunduraaı kapalı zart uıullyhı alınacaktır. 

llk teıınınatı 84:50 liradır. sartnamı nü
ınune her eün komisyonda eörUleblllr. la· 
teklllerln kanuni veslkalan ile kapalı zarf• 
lannı en eeı: eksiltme natlnden nihayet bir 
aaat evetine kadar Galata Mumhane caddesi 
S4 numaralı binadaki ıırtın alma kom!Byonu• 
lla vermeleri. (7831/6380) 16401 

ANKARA Lv. AMIRLlCI 

Tahmil ve tahliye iti 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarf uaullyle 6000 ton nakliyenin 

tahmll ve tahliyesi yapılacaktır. Beher 
tonunun muhammen llyatı 2 lira olup mu
hammen bedell 12000 llradır ve ilk teminatı 
llOO liradır. 

İhalesi 11. 9. 9U perııembe gUnU eaat lli 
tedır. Taliplerin teklif mektuplannı ihale 
•aatınden bir saat evel komisyona verme· 
leri lAzımdır. 

Şartnamesi Ko. da her gUn g6rUlebllir. 
(6953) 16916 

Muhtelif yağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sıı.. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla a,atıda cins ve miktarı ya· 

aıh li kalem malzeme satın alınacaktır. 
İhalesi 11. 9. 9U saat ı~ tedtr. 
Taliplerin tahakkuk edecek fiyat Uıe· 

rtnden kanun! temlnatıariyle birlikte mU· 
racaaUan. 

Cinai 
Mazot 
Vakom 
Valvalin 
Gres 
Caz 

(6309) 

Mlktan 
5000 

300 
100 

60 
50 

18381 

HARTA U. MODORLOCO 

Zt-ytin yağı alınacak 
Harta tatın Alma Ko.ı 
1 - Harta kıtuı erıerlntn 941 yılı thti· 

)'acı olan (1.000) kilo ze:vtınyaıı acık elclllt· 
me suretiyle ııatın alınacaktır. 

~ - Ekılltme 16. 9. 941 aalı •Unü 1aat (10) 
da Ank ra • Cebeci Harta aatın alma komll· 
: ıunda )1lPılacaktır. 

a - Muhammen tıedel tutarı (900J lira mu
vakkat teminatı 67.~ liradır. 

4 _ Taliplerin oartnameyl •örmek Uzere 
her eUn ve yukarıda Yazılı muayYen eıc.ııtmı 
aaatınden eve! yatırılmıı teminat makbuzla· 
rlyle birlikte ırnml.syona eeımelerı. 

(6140) 16098 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve heıabına 
2 ton reçel alınacak 

Aa Fab. s tın Alma Ko. dan: 
'taıunın ed len bedeli (14001 lira olan mU· 

teıhhlt nam ve hesabına 2 ton rece! askeri 
fahrlkı tar umum mUdurıuau merkez satın 
•ıına komtıyonunca 10. 9. 941 çarıamba eilnü 
••1.t 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
a&ıne Parasızdır. 

Kau teınlnat (210) liradır. (6181) 
ıeaıı 

ANKARA Lv. AMIRLICJNE 
GELEN iLANLAR . 

Sıiır eti alınacak 
Kutla Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 27 kunıı

tan 3.SIKIO kllo aıtıretl kapalı zarf usu
llyle aatın alınacaktır. • 

2 _ Muhammen bedeli 935615 llra ve 
muvakkat teminat 15928 liradır. Şartname
&! Ko. da görUlUr. 

a - lha111l 17. 9. 9U çarıamba gllnU 
aaat 115 te lıluflada komisyonumuzun bu
Jundutu mahalde yapılacaktır. tıteklilertn 
aynı sUnde ıaat 16 kadar teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. 

(3907} 1691• 

Yemeni alınacak 
AtYon Sa. AL Ko. dan: 
ı - 111.000 çıtı yemeni lı:apalı zarf uıul!yJe 

alınacaktır. 

2 - Ekllltmı ıo. 9. 941 carıamba aUnU 1&· 

at 1T de sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
ı - 115.000 çltt yemeninin muhammen be

deli 7!5000 Ura olup muvakkat teminatı 8000 

liradır. 

t - 8artname ve ıvsatı aôrmek ıstıyenler 
ııer sun Ko. na ve Ankara. latanbul. tzmır Lv. 
&mirlikleri Sa. Al. Ko. lartyle Manııa aaker· 
ilk 4aır11l Sa. Al. Ko. na müracaat edebilir· 
ıer. 

ıı - Eksiltmeye ııtırak edecek olanların 

muayyen ıUn ve aaatten bir 11at evel teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

e - Kapalı zarna ihale yapıldıktan ıonra 
derhal muvakkat teminat katı teminata lblat 
ıdllecektır. (159:16) 15948 

Kundura alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 215.000 tllt kundura kapalı zartla ek· 

ılltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltme 10. 9. 941 cartamba atlnU 
aaat 16,30 da Afyon Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

a - 2S.OOO kunduranın muhammen bedeli 
212.ııoo lira olup muvakkat teminatı 11875 11· 
radır. 

4 - Şartnamesi ve evıatı ırormek lstıyen
ler her •Un Ko. na vı Ankara, latanbul ve 
lzmlr Lv. &mirlikleri Sa. Al. Ko. larlyle Ma
nıaa askerlik dalreeı Sa. Al. Ko. na müracaat 
etmeleri. Iateklllırln belli ıUn vı aaatten bir 
aa'lt evıl teklif mektuplarını Ko. na nrme
lerl. 

ı - Kapalı zal'.fla lhaleal yapıldıktan sonra 
muvakkat teminat kati teminata lblat edile-
cektir. (59571 15949 

Çizme alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 15.000 cm clzme kapalı zart usullyle 

ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekllltme 10. 9. 941 car1&mba sUnü aa
at ıe da Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

a - ııı.ooo clzmenln muhammen bedeli 
22!1.000 lira olup muvakkat teminatı l2:SOO 
liradır. 

4 - Şartname ve evaafı eörmek tstıyenler 
her ıılln Ko. da ve Ankara, latanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. !arındı Mania askerlik dairesi Sa. 
Al. Ko. na müracaat edebilirler. 

ıı - Ekılltmeye ııtırak edecekler tekfir 
mektuplarını lhale ıaaUnden bir eaat evel 
Ko. na vermeleri. 

6 - Kapalı zarfla ihalesi yapıldıktan ıon
r derhal muvakkat teminat kati teminata 
lblat edllecektlr. (&958) 115050 

Saman alınacak 
Sarıkamıt Sa. Al. Ko danı 

ı - 16:12 ton aanıana 21. 8. 941 de :vapılan 
ıkalltmedı ııtekll cıkmadıtından tekrar pa
zarlıkla ekllltmeye konulmuıtur. 

2 - Samanın bir klloıuna taıımın edilen 
fiyat 8 kuruı l!O santimdir. Muvakkat temlna· 
tı 4141 liradır. Ekıııtmeal 10. 9. 9U cumartesi 
ırUnU HBl 11 dlr. 

a _ ı.teklllerln belli &1ln vı aaatte teklif 
mektuplannı ekalltme 11ıtlnden bir 11at evel 
Ko. na vermeleri. (5983) 159M 

Nakliyat yaptırılacak 
tzmıt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Şartnamesinde yazılı olan yerlere 

7000 ton nakliyatın kapalı zarfla ekllltme
ıl :yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 19600 lira ve llk 

teminatı 1470 liradır. 
3 _ Ekılltmeal 12-9·941 cuma ırtınn uat 

17 de İzmlt'tekt Aktakoca Uk okulundaki 
SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 _ Bu ıse alt sartname İstanbul Anka
ra Lv. Amirlikleri Sa. AL Ko. lannda her 

ırtın ~rllleblllr. 
5 _ tsteklllerln t eklif mektuplannı adı 

seten son ,.e ıaatten bir uat evel Ko. na 
vermeleri. <5971> 15961 

Sadeyağ a'macak 
HUkUmıt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kll01una 1~ kuruı tıyat tahmin 

edilen eo.ooo kilo sadıntı kapalı ıarf uıullyle 
ıkaııtmeye konuımuıtur. 

2 - Ekaııtme 12. 9. 941 cuma ırUnU Hat 
11 de tzmlr'de Lv. A. Sa. AL Ko. da yapıla· 
caktır. 

8 _ Hepsinin tahmin edilen tutan 93.000 
lira teminatı muvakkat•l &900 liradır. &art· 
namesi Ko. da ai!rülQr. 

4 _ Ekllltmeye tıtlrlk ıdıceklır kanunt 
..... ıkalan ve teminat teklif mektuplarını lha· 

11 uattnden bir ıaat evel Ko. na vennelerl. 
(5994) 15984 

~:na in1au 
ı.t.. Tophane Fındıklı SL Al. Ko. dan: 

1 _ Keılf bedeli 17232 lira 28 kuruş o
lan bir tılslz ve ııaret lıtu:yonu blna11 ka· 
palı zarf uıull:ylı eksiltme Ue 11-9·941 per
ıembı ır{lnQ saat 16 da ihale edilecektir. 

2 _ Sartname ve kesit evrakı her ıOn 
Ko. da ~rlllUr. tik temlnau 1292 Ura 43 

kurustur. 
3 - tsteklllerln belli ırtın ve saatten bir 

eaat eve! teklif mektuplannı kanuni vesi
kalan ve en az 10.000 liralık lnsaat yapmıs 
olduklanna dair resmi evraklan lif• birlik
te Fındıklı Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5997> 15987 

Odun ve ıaire almacak 
Corum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - lklncı maddede cins, miktar muham

men bedel, muvakkat teminat ve lhale elln 
ve aaatlerj yazılı dört kalem yiyecek :rem ve 
yakacak maddeleri kapalı zarf usullyle ıa
tın alınacaktır. 

2 - 1500000 kilo odur muhammen bedel 
28125 lira muvakkat teminat 2109 liradır. Ek· 
ılltmeıl 18. 9. 941 perıembe ıünU ıaat 10 dl\ 
80.000 kilo kuru fasulye muhammen ı..edel 

13600 Ura muvakkıt teminat 1020 lira olup 
ekslltmeaı unı aun eaat 12 de 350000 kilo 
ıcuru ot muhammen "ıedell 218~ lira mu
vakkat ı.mınat 1M1 Ura olup ıkllltm•I &)'Dl 

ULUS 

dıı. ıaat 14 dı 80000 Jdlo patatee muhammen 
bedell 6:!00 lira muvakkat teminat 488 lira 
olup ılaılltmeal aynı ııünde yapılacaktır. 

(6166), l609:S 

Sadeyağ alınacak 
Ka:vııeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usull:1le 82 ton ıadeyatı 

alınacaktır. 

2 - Bedeli muhammen! :115400 lira olup 
muvakkat teminat 411!5 liradır. 

8 - ihalesi ııı. 9. 941 pazarteııl &1lnQ sa
at 16 da Ko. da yapılacaktır. 

4 - lateklllerln tekllt mektuplımnı 1hale 
aaatınden bir saat evel Ko. na vermeler!. 
Şartname ve evsatı her ırUn Ko. da aörülür. 

(6167) 16000 

Koyun eti alınacak 
Bahkeılr Şa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher klloaunn 60 kuruı tıyn~ tahmin 

edilen 40 ton ko>unetlnln 15. 8. 941 tarihinde 
kapalı zartla yapılacak ekılltmcılndo tnltp 
zuhur etmeılltlnden yeniden kapalı zart usu
llyle ekıılltme>e konulmustur. 

2 - Ekılllmesı 18. O. 941 perıembe 1:anu 
Hat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da >aıııla· 
caktır. 

8 - 40 ton etin muıuımmen bedeli 24000 
11. ollıp muvakkat .t'mlnatı 1800 liradır. 

4 - Evsııt ve ıartnameslnl 1;örm k lstlyen
ler Ankara, lltanbul Lv. !mirlikleri Si.\. Al. 
Ko. larında görebilirler. 

ıı - Taliplerin tekllt mektuplarını ihale il\• 
atınden bir Hat evel Ko na vermeleri. 

(GlGSl 16097 • 

Gaz yağı alınacak 
D. Beyazıt Sa. Al. Ko. dan: 
l - ~ ton ı:azyağı pazarlıkla alınacaktır. 

r.ıuhammen bedeli ~ lira mu\akkat temi· 
nat 1707 liradır. 

2 - Pazarlıtı 17. 9. 941 peraemtıe ıo:llnü sa. 
at 10 da Beyazıt Sa Al Ko. da > pılaeaktır. 
tsteklllerın belli ı:un ve saatte teminat mak· 
buzlarlyle müracaatınrı. 

(6170) 16099 

Saman alınacak 
Kan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bir klloıunı tahmin ertllen fiyat 4 ku

ruı 50 santimden STS • n anman kapalı zart 
ıuultyle ekslltmrH' konulmu&tur. 

2 - •:,·ıat kolordunun butün ırarnlzonln

rında me,cuttur. Mu' kkat teminatı 2946 li
r~ 88 kuruıtur. 

s - lhalrsl 19. 9 941 cuma ııUnU ıaat lG,30 
dn Kara'ta Sa. Al. Ko. da )apılacaktır. 

" - Toptan bir talibe ihale cdlldltl albl 
ııarcalıra bıl 'inerek ayn ayrı kısımlara da 
ihale edilebilir. Evsaf ve .aartnameıl Ko. da 
aörUIOr. bteklllerln mezkO.r eUn 'o ı;aattc 
15 30 kadar tekllt mektuplarını Ko. na \'Cr· 
meler!. (G311) 16266 

Sadeyağ alınacak 
p, Beyaz • sa. Al. Ko. dan: 
~ - 115.000 k • ı ude>·n ı kapalı zarfla sa. 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 17'2500 lira 
muvakkat teminatı 9S7o liradır. lsteklller aart· 
nameıılnl Ko. da her ı;Un ııöreblllr. 

2 - MUnaklUia&ı 19. o. 9U cuma ıı:UnU a.a· 
at 16 da D. Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - llteklllerln belll ı:ün ve saatte kanu· 
nun 42 inci maddrılndt' tarif cdlldıl':I Vl'thlle 
tıazırlıyacnklan teklif mektuplarını ckslltme
den bir 1aat evel \'ermeleri. (6312) lG2G7 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kılosu 25 kurJıtan 243.000 kilo sı~r 

eti lcipa1ı zart uıulble munak tan konul· 
muıtur. 

2 - MUnakuaaı 22. 9. 94t pazartesi ırUnU 

aaat l:S te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
1 

3 - Muhammen bedeli 60750 lira ilk temi
nat 4!157 Ura ııfıır etine alt evsaf ve ıartna
me Ko. da ırörülUr. 

' - lateklllerln kanunun 32 el maddcııne 
tevtlkan hazırlıyacaklan tekllt mektuplarını 

ihale aaatlnden bir saat evel Ko. na \' rme· 
lert. (6301) 16254 

Şeker alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : 
1 - •o bin kilo ı;eker pazarlıkla alına· 

caktır. Muhammen bedeli 28,000 lira ve 
ilk teminatı 2100 liradır. 

2 - Pazarlığı 12. 9. 9ıU cuma gUnU sa
at 10 da D. Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

3 - tııteklllerln belli gUıı ve ıaatte te· 
mlna.t makbuzlariyle Ko. na mUracaaUa-
rı. (6830) 16292 

Sığıreti alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher kilosu 40 kuruıtan 

490.000 kilo ııtır eti kapalı zart usullyle sa· 
tın alınacaktır. Muvakkat teminatı 110~ ll· 
rıdır. 

Ot ve saman alınacak 
Balıkesir sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kll.Olluna ıı kuruı l50 aantkn rı

yat tahmin edilen 576 ton balyalı kuru ot 
ve 4 kurut l50 anntıın fiyat taısnın edilen 
84:S ton balyalı ıaman kapalı zarı uırul!yle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 _ Ekııııtmesl 26. 9. 941 cuma eunn Hat 
16 da Balıkcıır Sa. Al. Ko. da YnPılacakhr. 

s - Kuru otun muvakkat teminatı 2375 
liradır. Balyalı aamanın muvakkat temlnab 
1165 llradtr. 

4 _ Evsııt ve ıarUannı ı rmek lstlyenler 
her ııUn Ankara, lstanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al. Ko. ııırında ve Balıkesir Sa. Al. Ko. !arın. 
da aörebtllrler. 

ıı _ Tııllplerln muvakkat temlnaUarı:vıe 

birlikte t<'kllt ~ktuplannı ııozu eccen saat
ten bir saat evel Ko. na vermeleri. n:.ı 1nnt
tcn sonra vcrtıen mcktupta.r knbul edilmez. 

(6424) 16408 

Kuru ot alınacak 
Balıkcs r Sa. Al. Ko. dan; 
l _ n her kilo unu 5 kuruı 50 santkn tl

Yat lahm n d ı n 15 ~ tvn balyalı kuru ot 
kapalı zart usullylc eks itmeye konı.ılmuıtur. 

2 _ Ek ıtıne 26. 9. 911 cuma ı:unu saat 
17 de B:ılık r Sa. Al. Ko. d yapılacaktır. 

3 _ MI.Ilı mmen ıutarı Ua:crlndrn mu,ak· 
kat t mln t miktarı 37 lira 20 kuru., ..ır. 

4 _ E\I r ve eartlarını ııunnek lstıyenlcr 
her eun Ankara, lstanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al. l<o. ıarında , e Balıkes r Sa. Al. Ko. do. 
~orUlcblllr. 

r; _ Taliplerin belli ı:Un ve saatten bir 
saat cvel t kllt mektup! rını vermeleri &art
tır. Du 6 atten sonra v rllen mektuplar ka-
bul edilmez. (6425) 16409 

Meşe odunu alınacak 
liolayır sa. Al. Ko. d ın: 
1 _ Cöst rılC'C k y rlere teslim ş~tlY· 

ıe aşağıda nılkt rı muhammen bedclı ve 
ilk tcnıin:ıtlnrı :rnzılı m., ıı odunları pa
zarlıkla ve a;ı.Tı ayn ııntın alınacaktır. . 

2 - ı•azarlıkları 22. 9. 941 pazartesı 

gUnU sant 16 da Boln)ır Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 _ isteklllt'rln belli glın ve saııtte Ko. 
na mUracaııtları. 
Tonu Cinsi ·rahmin bedeli İlk teminat 

1260 
:..52 

3:..oo 
3520 
3360 

Odun .. 
.. .. 

Lıra 

25200 
37o0 

48000 
52 00 
67200 

(642G) 

Lira 
1890 
2ısJ 50 

2600 
~890 

4610 
l6UO 

Saman alınacak 
Topkapı • ıaıtcp s Al. ho. d.ın: 
ı - 5 o. 9.,u t.ır h ndc paıa ıııcıa ihalesi 

:>apılac ık ı:ıo ton ı;anuna talıp cıkmadıf:ın -
dan tekrar paı rlıkl.ı lh leye kon..ılm..ıııur. 

Samnııııı dvkUm hallndu beller kilosu 3 ku· 
ruıı, tutarı 4:>00 liradır. 

~ - saınanııı b.ılYa h ıln ie b her kJIOliu 
8 kuruş 7., santim tutarı 51,25 liradır. Teli 
komloonca verilmek &artble beher klloau 8 
kuruı 40 ı;ıınuııı tutarı 5100 liradır. 

s - En ı \'e husu 1 ı rtlar TJ ·kapı Mal· 
tepesi Sa. Al. Ko. da ıo: rJlcblllr. 

" - lhalesl 16. 9. 941 s:ılı eUnU saat 10 
da Ko. da ~aınıacaktır. 1stcklllerın ktitl te • 
mınatlartylc birlikte Ko. na müracaatları. 

(6427) 16411 

Vaketa, kösele alınacak 
Topnne Lli. A. Sa. Al. Ko. dan: 

30 ton penceUk. k le 370 t.uru tan 
ı~ ton vakela 400 kuruııan, .YUkıırıda yazıl& 

mc\alldın pazarlıkla ekalltmcıl l2 9 9U CU• 
mıı aunu saat 14,30 Topanede lst. Lv. A. sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. A:Vrı ayrı taliplerden 
de alınabllccetl ıcın ııteklllerm verebllecek
lerı mıktarıı ı:ure temtnatlarlyle belli vakit· 
le Ko. na ırelmeteri. (642S) 16412 

Sığıreti alınacak 
Topkapı Maıtcpo Sa. Al. Ko. d.ın: 

ı - Her kil u 3-l kuru& tatunln cdllcn 
ıı. O. 41 tıırlhlndc pazarlıkla Uı.ılt'sl yapılacak 

4 parti 50 bin liralık sıtır elinden 3 partisi· 
ne talip cıkmadıtındnn tekrar pazarlıkla lhn
lesl yapılacaktır. 

2 - Duninrdnn bir partiye ve yahut hep
sine birden teminatlarını yatırmak suretiyle 
talip cıkablllr. 

S - lhalt'sı 17. 9. 941 salı günü ınat 115 te 
Ko. da yapılacaktır. Teminatları 7:SOO lira· 
dır. 

4 - lsteklllerln ihale ııUnü ayaktan veya 
nhra mezbahasından testim eıırllannın her 
birine ayrı oyn rlyatlnr tekli! edecekler uy
ıun ırörutenı ihale edllecektır. 

(G429) 16418 

Pirinç alınacak 
AA'n Sa. Al. Ko. dan: 
ı - GO 000 kilo pirincin 3. O. 941 &1lnü ka-

2 - lhaleıl 23. 9. 941 
tedlr. 

salı ıUnO aaat 15 palı zarna yapılan münakasada talip cıkma· 

3 - Sartnameat Ankara, Il'tanbul Lv. a • 
mirlikleri Sa. Al. Ko. larlyle komisyonumuz
da her eUn ıtörUlür. 

4 - lsteklllertn belll cUn ve aaatten bir 

dıı::ınıran bir ay zartında ıııızarllkla alıno.· 
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 25500 lira, llk teminat 
1912 lira l50 kuruıtur. 

3 - EHnt kolordunun blltUn earnızonıa-
ıaat eveı teklif mektuplarını Ko. na verme· nnda mevcuttur. 
lerı. (6421) 16105 4 - Pazarlıtı 10. o. 941 carsamba aUn11 

Yüksek mimar aranıyor 
Balıkeıır Sa. Al. Ko. Basknnlıtından: 
l - Mıntakamızda lnhllAI eden mimarlı· 

aa 200 lira ücretle a13aıdakl ıeralt muclbln· 
ce bir :Yllk&ek mimar alınacaktır. 

2 - YUkııek mimar okulundan diplomalı 
olması. 

8 - Türk olması, 

saat 9 da >aııılacaktır. 

ıı - 1.steklllerln belli ııUn ve Hatte kaU 
temlnatınrlyle Ko. na eeımcıerı. 

(6453) 

Bulgur alınacak 
Atn Sa. l. Ko dan. 

16416 

ı - 89460 kllo bulı:urun 1. 9. 941 tulhln· 
ôe kapalı zartla yapılan eksllt.meslnde talip 
cıkmadıtındnn bir ay ıctndc pazarhkla alına-4 - Askerlikle ıııııaı oımamnaı. 

ti CÜZ. r.aktır. 
15 - CUmhurlyct hükümetı hüvlye 2 _ Tahmin bcdt'll 20l28 lira ııo kuruı 

larında mevcuttur. 

danını h&.mll bulunması, tık teminatı l50'.l lira GI kuruıtur. 
6 - Şimdiye kadıır yantı"'ı lılcr hakkında 

v • s - Evsaf kolordunun bütün aarnlzon-ellnde v"salk bulunmıııı, 
7 - Rl!smt daire ve müesseselerde callı· 

4 - Pnzarlıtı ıo 9. 941 caraamba sunu rnıısa elinde bonservb bulunması. Hat 15 te yapılacaktır. 
8 - Sıhl durumu hakkında doktor rapa· 5 _ lsteklllerln belli ıran vesl\atle teml-

ru, 

9 - Musaddak hUsnUhal \•arakaaı • 
10 - Taliplerin Balıkesir As. Mınt. Komu· 

tanlıtına mUraeaat etmeleri. (6422) 16406 

Ot ve saman alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 5 kurus 50 santim fi· 

Yat tahmin edilen 1400 ton balyalı kuru ot 
ve 4 kurus 50 santim ıı~at tahmin edilen 
1000 ton balyalı saman kapalı zarf usull.yle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekalltmesı 26. 9. 941 cwna ırUnO ıaat 
16.30 da Bahkeıılr Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - Kuru otun muvakkat teminatı mlk • 
tarı 11100 liradır. Samanın muvakkat temi· 
natı 83711 liradır. 

4 - Evsaf ve ınrtlannı eönnck ıstıyenler 
her aUn Ankara, btanbul Lv. ft.mlrllkleri Sa. 
Al. Ko. larında ve Batıkcılr sa. Al. Ko. da 
eörülUr. 

5 - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eveı teklif mektuplarını Ko. na ver
meleri. Bu saatten ıonra verilen mektuplar 
kabul edllma. .(8'23) 16407 

nııt makbuz! rlyle Ko. na mürac atları. 
(6455) 16417 

Sabun alınacak 
D. Bayazıt Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 67 bin kUo ııabuna talip cılanadıf:ın· 

dan pazarlıkta alınaraktır. 

2 - Muhammen bedeli .;~ muvakkat 
teminat 3417 liradır. 

3 - Pazarlık ıı. 9, 9U pcraembe ırünU aa· 
at ıı de isteklilerin belli ıriln ve saatte te • 
ınlnat m kbuzıarlyle mllracaııtlan. 

(64:>0) 

Nohut alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan: 

16418 

ı - Kapalı zarfla 21. 8 o.u de !halcı! ya
pılan 89 ton nohuda tek.it ed len 21 kuruı 
50 snnllm fiyat pahalı goruldtil!t:ınden bir ay 
zartında alınmak Uzcre pnzarlıf:n konulmua-
tur. I 

2 - lhalcsl 25. 9 n.ıı beuembe ırilntt aaat 
10 da sarıkamıs Sa. AL Ko da yapılacakur. 

3 - lıteklllerln belll ıı:Un ve ına tte ilk 
temlnatıar1yle Ko. na mllracnntıarı. 

j~6lt 16419 
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Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 İkramiye Plam 
ıdeı 2000 liralık 

2 • 

• • 
1000 

no 
soo 

.. 
• 

2000.- Urı 8 adeı 2SO Urahk 2000.- lira 

3000.- ııar ,, • ıoo • 'soo.- Ura 

ı soo.- lira 80 • SO • ~.- linı 

2000.- Ura ~ • 20 • - 6000.- lira 

Ke$ldeıer: 4 Şubat. 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 lklnclteırtn tarihlerinde yapılır 

•=========================• 

İstimlôk edilecek • 
arazı 

Hnsanoğlan Koy Enstlll\ l~ :M.lJ .. rlJğ~~~n: sahaya dahil bulunan aşağıd& mevkii, 
Hasanoğlan köyünde Ens~ıtUnU~ ku:~ııı 1~1 paroa ara.zlnln lstimUıldne vlll\.yet 

miktarı, kıymeti ve sahlplerı .Yt~zı ~r:kadarların malOmu olmak Uzere na.o olunur. 
idare heyetince karar verllmııı ır. 

. 5 U Kıymeti ııra Arazinin aahlplerl 
Mevkii Mıktan ~Sn m 200 Yahya veresesi: Hidayet, Dede, Habibe, 

KöyönU Sulblye ve saire 

Köyl:SnU 
KöybnU 
KöyönU 
Köyöıı.U 

K!SyönU 
KöyönU 

Kl:SyönU 

KöyönU 
KöyönU 
KöyönU 

KöyönU 
Köyön\i 
KöyönU 
KoyönU 
KöyönU 
KöyönU 
KoyönU 
J{öyönU 
KöyönU 
KoyönU 

KöyönU 
KöyönU 
Kö:>önU 
Koyonu 
Akc;akay& 
Akçakaya 

Akçakaya 
Akc;akaya 
Akçakaya 
Akçakaya 
Akçakaya 
Akçakaya 

Akçakaya 

Akçakaya 

Akçakny& 
Akçakaya 
Akçııkaya 

Akçııkaya 

Akc;akaya 
Akçakaya 

Akçakaya 
Akc;akaya 
A'kc;akaya 
Akçakaya 
Akçakaya 
Ekşloğlu harmanı 
Ekfloğlu harmanı 

Ekşloğlu harmanı 

Ekıioğlu harmanı 
Ekııioğlu harmanı 

Ekıııoğlu harmanı 
Ekş!oğlu harmanı 

Ekgloğlu harmanı 

Ekıioğlu harmanı 

Ekgioğlu harmanı 

Ekııoğlu harmanı 

Ekeloğlu harmanı 

Ekııloflu harmanı 
Ek ioğlu harmanı 
Kırkşlıek • 
Kırkııtııek 

Kırkıişek 
Kırkıiıek 

Kırkşişck 

Kırkglşek 
Kırkşlıek 
Kırkşişek 

Kırkşi11ek 

Kırkıııııek 
.. ~ırkıiııek 
Kırk§lııek 

7 
10 
10 
10 

20 
10 

20 

6 
6 

11 

28 
8 

10 
8 

lO 
10 
1 
7 
4 

" 
4 

15 
14 
lO 
l1 
11 

3 
11 
11 

6 
6 
6 

6 

' 
9 
9 

' 3 
6 

ıo 

2 
8 
5 
8 
4 

" 3 
12 
8 
8 
8 
5 

10 
8 
8 
4 
4 

• 8 
10 
10 
8 
8 

8 
1 

10 
20 
3 
6 

10 
1 

100 
120 
lOO 
100 

170 
80 

200 

60 
60 

100 

300 
lOO 
130 
iO 

140 
140 

70 
70 
•5 
50 

45 
140 
120 
100 
100 
lOO 

30 
100 
lOO 

50 
50 
50 

50 

l50 
50 
30 
80 

150 
200 

10 
60 
85 
70 
20 
30 
20 

100 
60 
60 
70 
35 
76 
60 
60 
30 
30 
30 
60 
90 
90 

100 
100 

70 
110 
100 
200 
40 
60 

100 
16 

Mehmet ÖzgUl 
Ahmet Acar, Dede Acar, Mehmet Acnr 
Nalle Karabeti 
Halime Karapınar, Eınlne Karapınar, 
Veyeel Karapınar 
TU!ek Hacı veresesi 
All Osman veresesi: İsmail, Necibe, Fat
ma 
Veziroğlu Mehmet vereııesl: Hacı lsıı, Ah· 
met. Afife, Halime 
Zeynel Pekmezci 
Ali Pekmezci 

Ahmet veresesi: Hediye Merek, Halıma 
Poyraz 
Ayşe Yaman 
A.11 Cıvcer 
Mehmet Cıvcer 
Bayrak oğlu Osman Erdoğıuı 

Rıza Yağcı 

HUsamettin Ekşi 
Hacı Ömer Ekili 
Muzaffer Ekııi 
HUseyln Keı 
Mehmet Erat 

Mehmet Ya.zıcı 
Tahsin Yağcı 
Rlfat Yatcı 

, 

:Mehmet Hıncal ve Mustafa Hıncal 
ŞUkrU KöylU 
Hacı vereııeal: Zeynel K6ylU, Hasan Köy
JU, Halit Köylü 
iaa Doğan 
Halil Poyraz 
ŞUkrll Po;ı.Tıuı 

Muzaffer Ekıl 
Hacı Ömer Ek§I 
Kavlak oğlu İbrahim veresC'sl : Mehm ı 
GUzel, Süleyman Güzel ve ıaıre 
İpek oğlu Ahmet vere esi: 1br 
ri, Ali, Mehmet, Necibe, Rasi 

B:ıb-

İpek oğlu Mehmet karısı Fatma ve kızı 
Hatice 
Hacı Ömer Ekili 
:Muzaffer Ekoi 

Mehmet km Alime Çilek 
Şerife Şlmıek 
Sadık Çalkaya 
Dede oğlu Satılmış ver<'scsl: M t fa 
Erol, Ahmet, Abdurrahman, Mihriba 
Nlynzl Yi.ıkse' 
Nurlye Taıı:ı!tr 
Nefise Özkan 
Halil TilysUz 
Ahmet Çakır 
Rifat Yağcı 
Osman CUndUz 
Ahm<'t Yazıcı, Hamdi Yazıcı 
Ömer Anayurt 
Halil Çavdar 
İbrahim Atalay 
Mustafa Anayurt 
Halil Tüysüz 
Ali Taşcı 
ŞllkrU Bekçi 
Hidayet Toklu 
Mehmet Parmaksız 
Ham Yıldınm 
?.1ehmet Özcan 

' 

Mustafa kızı Kezban Kara 
Niyazı Karapınar 
Ankaralı Osman Bllglner 
Ali Osman veresesi: Memduh Çetln, Hacı, 
Melek Zehra 

Hacı O!!man özmen ve Mehmet Özmen 
Hacı Mustafa özel, Arif özel 
Halime veresesi : Nasibe, Ay,e 
Hüseyin Kilpell 
Dede Çoban 
Haaan Altınlı 
Mehmet Babadat 
Hacı kızı Sırma Pekmezci 

(6"6) 
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Gümrük memuru alınacak 
Sümerbank Sellilöz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz gümrük İflerinde istihdam edilmek üzere bu gibi 
ifleri uzun müddet hüsnü suretle ifa etmit ve 2000 liralık kefa
let irae edebilecek bir memur alınacaktır. 

Kendisine liyakatine ve hizmet müddetlerine göre 140.- lira
ya kadar aylık verilecektir. 

Taliplerin hizmet ve tercümeihal vesikalariyle birlikte 20 Ey
lül 1941 tarihine kadar lzmit•te müessese müdürlüğüne bizzat 
veya yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. • 4181 , ........................................ ., 

. 
· ipekli pamuk mensucat satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

fhal • glln·ı : 23. 9. 941 
ı.ı ı· N. Marka No. Miktarı Teminatı 

Kilo Gr. 
Değeri 

L. K. L. K. Eşya cinsi Aubarı 

437 000 17140 j6 1285 60 Yüzde 20 den fazla :;o den 2- ı D.HG 41i4 B 
AI. 0 17 18 az ipekli pamuk mensucat 3 

İ'nl günU : 21. 9. 911 
2; AlIT 42574 2914 000 47498 21 3562 45 Yuzde 1 den fazla 20 den 

90 az ipekli pamuk mensucat 3 
27 AHT 42373 2864 500 46702 95 3502 115 YUzde 1 den fazla 20 den 

f;9 az ipekli pamuk mensucat 3 
2 AHT 42356 2731 500 44559 33 3342 00 Yüzde ı den fazla 20 den 

71 az ipekli pamuk mensucat 3 
Y ıkarıdakl eşya 1549 sayılı kanun mucl bince 23 ve 24 9. 9U de kapalı zarf usu· 

JI\ ı saı lıı.caktır. Satıştan Uç gün evellne kadar eşya 9 12 arasında görUleblllr. 
S RE' diye caddesindeki satış mlldllrlU tinde saat 13 SO dadır. Şartnameler 

an ı n gumrUkten parasız verilir. İstekli lerın pey akçelerini ihale gUnh öğleye ka
d r vezne)e y:ıtırmaları ve teklif mektuplarıyle birlikte pey akçelerinin makbuz· 
J rını ve 2400 savılı kanunda yazılı vesika !arını saat 12 ye kadar satış mlidilrlüğtlne 
vtrmel rl ll'Lzımdır. (78S6 6444) 1G42:i 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:_ 

- -
~ Nakliyat İşi münakasası ~ ----------------------------------------------------

Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 
Müessesemiz için Bolu ve Düzce Orman Revirlerinden mübayaa 

edilecek 20 ila 30 bin metre mikabı tomruğun şose kenarlarındaki or
man depolarından alınarak nihayet on ay zarfında Adapazarına na
kil ve Adapazarında vagona tahmil işleri, kıEmen veya tamamen, ta
liplerine ihale edilecektir. 

İsteklilerin metre mikabı - kilometre fiyatını havi tekliflerinin 
kapalı zarfla 22 - eyliil - 941 saat 16 ya kadar İzmit'te müessesemiz 
müdürlügüne tevdii ilan olunur. 

Teahhüt edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin liralık 
muvakkat teminat akçesi kapalı zarfla beraber müesseseye teslim 
edilecektir. 

Kamyonla nakliyatı yapacaklara, bedeli müteahhit tarafından 

ödenmek şartiyle, lastik, benzin ve yağ müessesece temin oluna
caktır ... 

-----------------------. -----------------Teahhüdün tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunur. 
Sellüloz sanayii müessesesi ihaleyi icrada serbesttir. 4155 = 

"=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

~--BELSAMİTOL 
ı rı lltthab , yeni ve e ki B~OCt:KLtJCl', idrar zorıu~u. mesane 
llUhabı, sistit ve koll t ltlc>re, blıbrck rahatsızlıklanna karıı en 
bir tıı'ı.c BELSA1.HNTOL dur. BEL.') 11.Ml.NTOL kullananlar yukıı.rıda 

sayılı haııtnlıklardan ç buk kurtulurlar. BUtiln eczanelerde bulunur. 
Satıs deposu: Sami Aksu. B h..;ekapı h Bankası arkasında 
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Talebe kaydı için her ııün mUrac aa t edilebilir. Eski talebe kayıtlarının ye· 
nllenmeslne 15 eylule kadar devam edllecektlr. 

Şehzadebası. Telefon. Z!534 62:57 

------
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KUŞ TÜYÜ~DEN ======\\ 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmnk hem kesenize ve hem de 

sıhatlnlze 

ta d Ildır. Bir kuı tüyü yashk 1 liradır 
Yastık, yorııanları da pek ucuzdur. Adres: tstonbul Cakmakçılar, 

Ballotıu Kus Tüırü fabrikası. Telefon: 23027 
Ömer 
625!l 

1 

Zayi - Hayrtarpasa llsesln,jen 938 • 939 
ders >ılında aldıll:ım belı: mi 'l!\YI eltim. Ye 

----------,-------- nlslnl alncatımdan eskisinin hükmU yoktu 
ZAYlLER . 

Zayi - D:ınlsmcn.'te ada 1714, parsel 2, 
kül k num ruı 2'1'.? ııe m s reel bulunan 
4403 metreden ibaret tarlama alt tapu sene· 
dini zayi ettim Yenisini çıknrtacalımdan 

hUkmll oımadıtı lltın olunur. 
Se:vtulhUı .ıµsun Escncan 4182 

r. 
Nncl Barlas 4186 

ı· Zayi - Bayburt askerlik ıubeslnden ald 
ıtım askert terhis tezkeremi kaybettim. Ye 
nıstnı alacaR"tmdan eskisinin hükmü Yoktu 

Bayburt BUyük Lort Ulya kl\Yilnden Yusu 

-
r. 
f 

oııu 314 dotumlu Hamit Yekebaa 4188 

NAFIA VEKALETi 

Demiryolu etüt itleri 
Nafıa VekAletlndcn: 

e 
n 

Arlll.Ye - Akyazı • Gökçeler arası deml.ryol 
tüdü kapalı zarı usullyle münakasaya ko • 
ulmustur. 
ı - Münakasa ıs. 9. 941 tarihine tesadüf 

eden peıııembe ııUnü saat on altıda demlryol
lar ınsaat dairesindeki ekıılltmc komisyonu 
alonunda :raııılııcaktır. s 

v 
2 - Bu isin muhammen bedeli 10.300 lira 

o muvakkat teminatı 772,5 ııraaır. 

si 
r 
e 
s 
d 

3 - Muka\'ele projesi, eksiltme sıırtname
• bayındırlık lsleı1 genel ıartnamcsı. etüt 
ennı ıaı tnamcst, güzerga.h hartası \'e dıfıcr 

, aktan mUteıekkll mUnakasa evrakı bedel
iz olarak demlryollar ınsaat dairesinden te
arlk olunabilir. 

h 
n 
d 
a 
1 

4 - Bu münakasaya glrmı!k lstlyenlerın 
c. türlU rcreranslarını göst!'rlr ıeslkatarı· 

ı bir lsUda>a batlıyarak mOnakasa tarihin· 
en en az uç ı:ıun e\'el \'ekl'ılellmlze mtlrnca· 
t ederek bu ıı tein ehliyet vesikası isteme· 
eri ve alaca klan bu vcslknyı teklif zarna • 

nna koymnl:ırı IA:ı:ımdır. 

t 

5 - Milnaka&a)'a stlrllk edeceklerin, tek-
11 :ı:arnarını 2190 numaralı kanunun ve ek· 
ııtme ıarlnamcslntn tn'"ıratı dairesinde tın • 
ı •l)arak münııkasanın ynpılacaı:ı saatten 
lr saat evellne kad ır numarıılı makbuz mu· 
'lblllnde kom!syon b:ıskantıı:ına \'Crmlı ol -

8 

z 
b 
1-: 
main n ıtızımılır. <61!l2) lGlSG 

TÜRK HAVA KURUMU 

Çatı tamiri 
T. H. K. Genclmerkez 13aııkanlııtından: 

n 

Etlmcsgut nlnnındakl blnatanmızdan blrl
ln klrem!Uerlnln kaldırılıp yerine oluklu ı;:ıc 
onulması acık eksiltme ile )aptırılacaktır. 
luhammen bedeli 2750 llrn olup mu,·akkat 
cmlnntı 206 ıırn 25 kurustur. ~kslltme 10 
)illi !l,11 careambn günü sant 15 te T. il. K 
t'ncl merkez binasında yapıl.ıc ıktır. llu ııe 
it \l'sılk paraınz olarak \erilir. 

k 
!\ 
l 
{' 

g 

a 
lst ki lC'r eks itme gUnu komısyondn bu· 

1 unmalıdırlar. 4122 

Halkrn nazarı dikkatine 
Ankara Cebeci Askeri Tababet Tatbl· 

kat okul ve hastanesinde meccnnl hasta 
muayene günleri 

Pazartesi sanı 11 • 13 il. Hariciye, Nl-

S aiye, Fiziyoterapı. 
Sah saat 11 • 13 1. Dllhiliye, Bevliye, 

Kulak. 
Çarşamba saat 11 • 13 Asabiye, Cildi· 

ye, Göz. Rontgcn. 

8 

Perşembe saat 11 - 13 lt Hariciye, Ni· 
alyc, I<'ızlkoterapl. 

Cuma saat 11 • 13 il. Dahlllye, Cildi-

ANKARA V AL1L1C1 

Asfalt yol yaptırılacak 
Ankara Vnllllf;lnden: 
ı - Ankara • lstnnbul ve Ankara - Kırse

hlr yollarının mebdctnı teskll eden' meydanın 
asfalt knplama lıl 15. 9. 941 tarihine raatlıynn 
pazartesi ı:UnU saat (15> te vlll'ıyet daimi en· 
cUmenlnde lhalcsl yapılmak Uzere kapalı zart 
usullyle ekslltml')"e konulmustur. 

:.ı - Ke~I! bc<lell (12161) lira (17). kuruı
tur. 

3 - Muvakkat teminatı (!ll2) lira (09) ku

rustur. 
4 - lsteklllerln teklll mektuplannı temi· 

nat mektup \e)a makbuzlarını, ticaret odası 
vesıkalnrını ve Nafıa mUdürlUtOndcn bu ıı 

ıc•n alncaklan fenni ehliyet 1-'.eslkaları ile 
birlikte yukarıda adı ııeçen ııUnde ınat 14 de 
kadar vlltıyet dnlml C'ncUment rctsllıtlne tev· 
eli etmeleri. 

5 - Buna nlt kesir ve sartnnmeyl her ııUn 
N"ıfıa mudurlU{:undc ı:orcblleccklerl. 

(6138) 1609'.? 

Koşu startlarımn intası 
.ı\nknrn \ ıııım:.ndcn: 
l - Hipodrom at k~usu sahasındaki (6) 

ad t koıu startı rının )'enldcn yapılm.ısı isi 
(15. 9. !Hl> ııu:ırtcsl ı:nnu s:ınt (15) te ,,. 
ıtıyc>t daimi encumC'nlm'le lhnlcsl yapılmak ü· 
zere açık eksiltmeye konuımustur. 

2 - Kl'slr bedeli 00121 lira mu\'nkkat tc· 
mtnntı (75' t ra rnoı kuruılur. 

3 - lstcklllerln tem nat m<'ktup \•eya mak· 
buzu, tlcatet od sı \cslknsı ve nnrıa mUdUr
luğUndc>n bu ıs lcln alaraklnrı rcıınl rohllyet 
' lkalıırlyle bırllktc yuknrıda ndı g(•cen ı:Un 

\'e saatle dnlml encümen rclsllıi:lne gl'lmelerı. 

4 - Buna alt kl"l r \'e sıırtnaıneyl her ı:ün 
Nafıa mudurıurıund ı:oreblleccklerl. 

(Gl03l 1Gl06 

Tamirat yaptırılacak 
Anknrn \"ıı1llil'ılndcn: 

ı - Stad)om \'l' hipodrom s ıh:ısınıla yıı

ı:ııl ıcak .nnılrn t isi 15. 9. 941 pnz:ırteııl ırünü 

sa l (1:5) te \ llfı>et daimi encUmcnınde lha
ll'sl )apılmak lız re açık l'ksııtmcye konul· 
mt.stur. 

9/9/1941 

8 Eylülden 15 Eylüle kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve ka 1 kacakları rıhhmlar 

Devlet Deniz Yolları İJlelme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 
Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir birinci sürat 
İzmir ilave sürat 

İzmir ikinci sürat 

Pazartesi 17 de (Güne) su ı, ııerııemtJe 17 de (Erzuru nı G11ı.ta 

rıhtımınılıın. 

Cumartesi 18 de (AnnCnrla\. (lnrı ahire kad:ır h1.ft1h bir 
p0ırta )'apılacnktır. lnetıolu'ya kadar ıı;ldccek olan bu ııo1' &

gldlı ve dunüıte Akı>akoı-n') a ul'ınyacaklır > 
Salı 8 de (Mersin), penıembe 8 de (llartın ı. Topane rıhtı nındıll 
salı. pcrıcmbe \'e eumnrtcsl 9 da Çın ıkkııle>. pazar de (ı.1a• 

rakaz). Pcıstalar Galata rıhtımınılan knlkarlar. 
(NOT: Salı, peneınbe \'C cumarte~ı ırUnleri esas pnt'll1•-ı 111• 

\eten sııııl 10 da Galata rıhtımınhn ll~ve birer vnur kll1ırı• 
JaC'aktır. tıtı\'e vapurlnr a) nı ıtlln Muılıınya dan ıG.3J da Istan· 
bula ıtone<'eklerdlr. nu suretle Mudan> ı'dnn lstanbul'a hef 
ııUn \'apur \'ardır.) 
l'az:ırtcsl, s:ılı, çarsıınıbıı ve cuma R le (M1ra1<ıız> G1llta rıh• 
tımınılnn, a>·rıca çarşamba ve cu nartesl 2:.l de (K1J:ıyaı ToJa· 

ne rıhtımından. 
Salı \'C cuma 19 da (!::<nar). Topnne rıhtımından. 
p ı7.nr 9 da (Bartın\. Topane rıhtımından. 
ç 11r3amba 12 de (t'lıı:l'n), cumartesi 12 de (Merıln). Slrkeel 

rıhuınındıın: 

Paznr 16 da (tmılr). Galnta rıhtımından. 
s ılı 13 tc (Tırhanı. Gnlnta rıhl.Lmından. 
Pe~embe 13 te (Kad<sl. Galata rıhtımından. 

Notı Vapur seferleri hakkında her türlü maliimat a5ağıda telefon numaralan yazı11 
acentelerimizden öğrenilebilir. 

(jalata Bnş accnıcliğl Galata rıhtımı, lim;nlar U. Müdürlüğü binası altında 4286' 
Cialatıı şube Galata rıhtımı, mıntaka liman reısliği binası altında 401111 
:iırkecl Şutıe • Sirkeci, Yolcu salonu. 2216' 

(7931/6441) 16422 

KAYIP ARANIYOR DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

2 - Kl'slr tıcdı•ll (4lgjl llrn (42) kurus 'e t:rıurum'un h>lr kaz::ıRının o •llktas kö· Satılak köknar tomruğu muvııkknl temlntıtı (310ı llrn (Hl) kuruııtur. )Ünden llüS<'Yln ul'ılu ı-·.ııK olrn.ntık uzerc 19 
3 - tsteklıl<'rln km nnt mektup H')ll m::ık- SC'ne evci tstnnhulıla DarUlt') tam okuluna 

buzları Tll'nrl•t od;ısı ,·es knları \C Nnrıa mU· ııunderrımıstı. Kı ndlslntn ha>nt \'C mematın· 
dil l{ı{.Unden bu Is ıcın nlacaklar fenni eh- d:ın h ıhl'rılar olanın ınsanl)·et namına a•a • 
ı )et \e5ıknlıırını hamilen >Uk!\rıdıı ııılı ı:cccn 

1 

ğıd ık! ııdrl'sc bllıllrmeslnl rlen ederim. 
ı:un ve ımatte daimi encümen relsllll"lne mü· Ankara Dıkmı•n ılc Hancı HUse)ln özen 
ranıntlıırı. lllc knrd!'sl l\lı'lunct Ku~·Uk. 4191 

4 - B•ı l$e nlt kesif \'l' 1nrtn:ımeyt her c 
ı:ıtın nıırıa mUdUrluf:Unde ııorcbllel'l'klerl. -----------------

(6147) ıranı> 

Tecrit ve şap işi Kiralık ve satıhk 
Anknra \"ahlll!lndcrı: Deprı, ta\ la. nhır y ııım,1ı?a ınüsail 310 M. 
ı - Starl>om \'e lllr>odromda yapılacnk tel'· Uzcrınl' inşa cdılnıls )'enl mczıırlıK civarında 

Devlet Orman ltletmesi Dür 
ce Revir Amirliğinden: 

Jiendeltln Catallık ku.Yiln(lckt depomuzcl• 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı ısurıerde mevcUI 
1099 adet muadili 796 metre \'e 501 deııııneY 
re küp hacminde muhtelif boyda koknaf 
tomrutu 19 eylUI 19.U cuma ıtUnU saat 14 ti 
Düzce revir Amlrllıtl blnasınd:ı mUteset<ıdl 
komisyonda ac:ık arttırma ne satılacaktır. 

Tomruklann beher metre küpUnUn ın 

hamınen bedeli 14 llradır. 
rlt \'e sap isinin ihalesi (15. 9. 941) tarihine "Ski ~eltlk tnbrlk ısı olan ye, ~öz. asr ılt kennrınıla • ' 

Cumh.rtesl saat 11 - ıs Asabiye, Kulak, r stııynn pazarı 91 ııUnü saat (l!5) le ' 11A>·ct blnnl.ırla 3152 l\l. bnhc<'Sl kiralık ve satılık· 
İstekliler •nrtnameyt Ankarada orman 

mum müdürlüll"U ile Bolu, latanbul o 
çe\'lrııe müdUrlUklertnde ve DUıce re\lr & 
mlrllıtlnde ve tomruklan yerinde s!lrebUlr· 

Bevliye. (5479) 1rı503 daimi encümeninde )apılmak üzere acık ek· tır. Ti. 2593 4189 
slltmc>c konuınıustur. 

t 
l 

ENSTİTÜLER 

Talebe alrnacak 
YUksek Zıranl hnJlllilsU ReklörlUtUnden: 
)'Uksek ziraat enstltlisü ormıın, zlrnnt. ve

crtner rakultelerınae talebe ka)·ıt ve kahu • 
Une ı~ arıustos 1941 tarltılnden itibaren bas· 
anacak ve au eYIUI 1941 •UnU akııamuıa ka· 

Jar dc\'am edl'cektlr. 
1 

ı - Bu yıl kabul edilecek ta.ebeler bbo -
oJI, fizik, klm>a. cebir, TUrkce tahrir \e >a • 
bancı dilden (Crnnsızca, ln5:1l!:ı:ce, almanca 
!illerden blrtı bir seçim lmtlhnnına tl'ıbl olıı· ( 

c aklnrdır. 

) 

2 - Secim imtihanı Ankara \'e lstanbulda 
apılacak \'C tarlhlerlylc )erleri gnz!'telerle 
• rıt'n tıtın l'dlleccktlr. 

t 

3 - EnslllUmüz rakilltclcrlne )-a:ı:ılmak Is· 
ly~nlı•r ka> ıt \o kabul aartlarını cnstıtU rck
ör!UC:U ile vlltıyct :ı:Jrnat, orman, ~·eterlner 

mlldUr!Uklerlnden tedarik edcblllrler. 
t 

1 
1 

4 - Sıhat raporu numunesi enstitü ve vl· 
A~etlcr ziraat, orman, ~etcrlncr mUdürlUk • 
erinden tedarik edilir. 

Bnıka rapor kabul edilemez. (52G6) 
15512 

Muhtelif tamirat 
Ankara İsmet paşa Kız EnstitUsU MU· 

dUrlUğUnden : 
Enstitü binasının muhtelit yerlerinde 

yapılacak tamirat açık ekslltmeyc konul· 
muştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
llzere her gUn mektep mlidilrlilg-Une ve 
eksiltmeye gireceklerin de 11 F.ylUI 1941 
perşembe gUn saat on beııte Ankara Mck· 
tepler Muhnseb ctliğlnde Okullar aatln 
alma komlsyonı.ına teminat akçelerlylc 
birlikte ve tamirat işlerini fenni bir tarz· 
da yapmağa muktedir olduklanna dair 
or.fıa vekMeli yapı ve imar tıılert reisli • 
ğinden alacakları belgelerle ve komisyona 
kanunen ibrazı muktezi vesalkle beraber 
muracaat etmeleri. 

İşin nevi muhtelif tamirat keşi! bedeli 
729 lira 76 kuruş. Teminatı 54 lira 7S ku· 
ru1'. % 7,50. (G047) 16004 

Memur alınacak 
Yüksek Ziraat EnstltUsU RektörlU~ilndcn: 

Acık ılan kurumumuz 90 lira a)lık Ucretıl 
idare kll.tlpllfıl lcln 10. 9. 941 ~rıamba ı:unu 
saat 14 de nskerllkle aıtıkası olmı)an lise me
:ı:ı nları arasında bir -nüsah:ıkn imtihanı )apı

lacaktır. 

lıteklllerln 

ba$kll.llplltıne 

mUsblt evraklar!) le Rektörlük 
mUracantlan ıııı.n olunur. 

( G287) 16252 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7220 
İmtiyaz Sahibi 

lakender Artul' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müesseae Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Baaımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemıze aOnderllen her nevı :va
zılar, nearedtllln edllmeıln sert ve
rllmn ve lra)'t>Oluıundan dolayı b.lo 

bir muullyet kabul oıunmu. 

2 - Kes c bl'ilcll (3500) lira. muvakkat te· 
mlnatı (21i25<•> llracıır. 

3 - tsteklllerln mu\'akkat teminat mek
t \'e) a m-•kbuzu, ticaret ollnRı ve~lkn~ı \'e 
bu ıı tein narın mlıdur1 U('unden nıacakları 

fc>nnl ehli)ct \es kalıırını hamilen yukarıda 

adı gc>cen ı:On \'C saııtte daimi encümen re-
lsllltlne mUrn<'natları 

ı - Du ise alt k<;1lt 
.un Natıa mUd ı tunda 

(C14ö) 

Vl' anrtnamf'YI her 
aörebll-klerL 

16110 

Matbaacılara 
Ankara \'allllf:ln•lcn; 
l\lerkcz \'C m\ilhnkat ılk okullan Jçln 

1850 liralık 19 knlem euakı matbua acık ek· 
s ıımc suretble t11hl'tllrllccckllr. tsteklllerln 
sartııame 'e numunelerlnl .ııörmek üıere her 
guıı mııarır mUllurlılf:une \ e ihale ııUnU olan 
15 9. 19-U ııazartcsl ı:unu snat ı::ı te \'e )il7.· 
ııc 7:, teminat nkc:csinl hususi muhası•be mil· 
dlırlüf:U ,ezncsırıe yatırıırıık vllll.yet daimi 
encümenine mUracnatl,ırı illin olunur. 

(GH2l lul20 

Muhtelif yiyecek satılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Cinsi, miktarı ve tahmin bedelleri aııa· 

ğıda yazılı 15 kalem erzak açık aı·ttırmll 
tle acele satılacaktır. Taliplerin ro 7,5 te
mınat akçesini hususi muhasebe mUdilrlU· 
ğU veznesine yatırmaları 11\zımdır. Erzakı 
ve şartnameyi gormck üzere her gün Ma
arl f Mlidtıl'lllğlıne ve ihale gUnU olan 1 ı. 
eylül 1.141 perşembe gUnU saat 15,30 da 
enc.ımene müracaatları ıl{Ln olunur. 

Miktarı 

Cinsi Kilo Gr. Tahmin bedeli 

Buğdny 

Çuy 
Karabiber 
l<ırnuzı biber 
Kuru fasulye 
Limon tuzu 
Nohut 
Pırinç 

Sabun 
Soda 

8 
1 790 

950 
17 600 
32 
l 

119 
38 

199 
22 

500 
250 
500 

8 Kuruş 
700 
150 

20 
16 

l:>O 
12 
30 
45 
10 

.. 

.. 
.. 

Sadeyağ 759 2:>0 
21 

130 
8 
6 

.. 
Sirke 
Tuz 
Tuz şeker 
Zeytin yağı 

10 ilô 

30 
58 

168 7:>0 
(6401) 

15 

16340 

45 
70 

bin lira 

.. 

İpotek mukabilinde ve % 8 faizle 
ikraza talip olanların gazetemize 
(Övünç) rümuziyle acele yazmaları 

SAATÇİ KALfASI ARANIYOR 
hı ,;,ı ıc c ıır ı~ın ı ı ıy ıc \'drrtır. ı.ıJ li

ra Ucret verlleC' ktlr. Ycthtlrll n 'k u~ rl' 
ıtcız!UkcU k ıra~ı d:ı ıılınrıcaktır. Ank!lra hU-
kl met caddl'sl No. 7 ye mUracııal. 4187 

YENİ Sinemada 
Bugün bu ııece 

Saat: lll.30 \'e 21 ıennsıarında 

YAl.NIZ s~tN ıcrN 

Dat rolde: GRACE MOORE 

Saat: 11.3() - 18 30 seanslarında 

İLK AŞKI 

Bas rolde: DEANNA DURBtN 

Saat 1215 te ucuz matine 

HamamllnQ Acık Hava Slnemuı 
MONTEKARLO'nun MEÇHUL KADINI 

JANDARMA 

Yün eldiven alınacak 
Jnndnrma G. K. Ankara Satın Alma 

Konılsyonundı.ın : 

ıstcklllertn mezkO.r ı:Un ve saatte >'Ü 

7,!! teminat akceıerı ve evrakı 1Azlmeıerl1 
birlikte mezkQr komisyona mUracaatıarı. 

{7953 6477) 16429 

Acele satılık 

Ev en111 ve kirallk kıt Kapalı ....ı eludltmealYl• lh&le.t yapıl· 
mıynn beher çifti { 40) kuruş tahmin be-

delli l 42.500) çtft ylin eldiven ıo. 9· 941 341 model pek az kullanıtm11 9 parca 
çarşamba gllnll s,ıat 15 de Ankara'da Ko- vanlı oda takımı, modern büfe, 7 parca 
misyonumuzda pazarlıkla alınacaktır. Mu- yaz knplama yatak oda takımı, halılar. • 
vakkllt teminat (1275) liradır. Şartname ya ve rnd)'O sehpıısı azimet dolayıılyle ,. 
parasız komisyonumuzdan. alınır. N~mune lıktır. Yenlıehlr Adakale ıokak 24 kat 
herglln görU!ebilir. lsteklılerln vesıka ve 1 Telefon: 6681 41!8 
teminatlarlyle yazılı glin ve saatte Ko • 
misyonumuza gelmeleri. (6243) 16241 ------------·-----;• 

Muhtelif yiyecek ahn·acak 
Jandarma GN. K. Ankara 

.Miktarı 

Kilo 
11.1.000 
13.000 

9.000 
2.000 
1.200 

100 
25.000 
20.000 

7.000 
2.500 
7.000 
3.000 

72 

13.000 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 
Tuz 
Şehriye 

Beyaz peynir 
Çay 
Patatea 
Kunı fasulye 
Kuru ııoğan 
Kuru UzUm 
Toz ıeker 
.Mercimek 
Kırmızı biber 

Sadeyağ 

Satın Alma 
Fiyatı 

Kuruı 

20 
45 

8,50 
45 
65 

800 
10 
22 
10 
45 
48 
22 
45 

YekQn 

170 

Komisyonundan : 
:Muvakkat teminat 

Lira Kuruı Ekalltme sUn ve 

H7 

958 
1905 

1657 

sı 

93 17-9-19'1 çarıamba 
15 kapalı zarf 

Şartname bedeli 127 kurul 
:;o 19·9-19U Cuma aaa& 

Kapalı zarf 
llllktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat teminatı, ekıılltme ııün ve saati > ukarıda yazılı 

kalt!m tasl' mııddeıl iki kapalı zarr eksiltmesiyle satın alınacaktır. On Uç kaleminin bir 
thalesl caiz olduı::u gibi altısının bir ve yedi kakmlnln de bir istekliye ihalesi ca 
Şartname ve numune her gün komisyonda ııo rUIUr. \"eya bedeli karsılıfıında alınır. 

ıartnamrsl parRBızdır. bteklllerln kapalı zarf tekllr mektuplarını hizalarında yazılı eki 
zamanından bir ııaat evellne kadnr lsbu ihale !erin )apılacntı Ankar::ı'da J. Gn. K. ııtııı 
komlsyonumu711 ll<'rmelerı. {603G) 1 

Et, nohut, odun ah nacak 
Ankara J. Gn. K. Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Kilo Cinsi Kilosu Kr. Teminatı 
L. K. Eksiltmenin nevi ve zamanı 

80 000 Odun 3 180 00 26. 9. 941 cuma ııaat 15 açık eksi 
22.000 Sığırı:tl narka göre 577 50 29. 9. 941 pazartesi saat 15 kapalı 
5.000 Nohut 29 71 25 30. 9. 941 salı saat 15 açık ekıll 

1 - l\liktarı, cinsi, fiyatı, 
desi hizalarında yazılı gün 

muvakkat te nılnatı yukarıda yazılı llç kalem 1111• 
ve saatlerde bir kapalı zarf ve iki açık eksilt 

satın alınacaktır. 

2 - Et fiyatına esas beledlvenln narkı olup kapalı zarf teklif mektubunda 
diye narkından ne miktar nok11aniyle etin tnahhUt edildiği tasrlhan ynzııac 
şal'tnameslnde yazıldığı gibi nark değiştikçe ihale fiyatı dn değişecektir. 

3 - Üç kalem erzakın şartnameleri her glln parasız komisyonumuzdan alı 
4 - İsteklilerin vesika ve tcmlnntlartyle yazılı gUn ve saatlerde komisyo

melerl ve kapalı zarf tekli! mektubunun eksiltme vaktind n bir saat eveline 
komisyonumuza verllnıesl. (6447) 1 

Sus Sinemasında 
Bu ııece 21 den itibaren 

KAT YA 

Raa rolde: DANlELLE DARRtf:UKS 

Saat 14 30 • 16.30 • 18.30 seanslarında 

GCNAllKı\.R KIZLAR 

Cebeci Yentdotan Slnemuı 

HACARlSTAN GECELER! 

PAULA WESSELY 

SOMER Sinemasında 
Buııun bu gece 

Ş t MAL KANUNU 

Bat rollerde: Mlchel Morııan • 
Plcrre Rkhard WIJllfl 

Seanslar: 

12.15 - 14 30 • 16.SO - 18 80 aece 21 1# 

lametpaıa 8akarya ılnemall 

!STlKLJı.L KAHRAMANI 

TUrkce aözUl 


