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T ürk-Almaniktısacli görüşmeleri bitti 
• 

imzalanan anlaşmalarla 

Ticari mübadele 31 Mart 1943 e 
......... . ..... . . - . 

kadar tanzim edilmiştir 
.~ f • • • ... ,_. -:. 

Bu müddet zarfında 
100.000.000 er lirahk 

her iki taraftan takriben 
ihracat tesbit olunmuştur 

llflliciye Vekilimiz. anla§mayı 
im:z.a ediyor 

Almanya ile 
imzaladığımız 

lkhsadi anlaımalar 
Falih Rılln ATAY 

~ .... ii .. ıc· 
"~ri ıye ile Almanya araımda 
d•i..,. mübadelelerin tanzimine 
lrillit· anlatmalar. dün, Hariciye Ve
tıçi a"te Almanya adına Büyük 
ti ile·: on Papen ve Alman Heye
"- }fıaı ~!çi B. Clodiuı, Türkiye adı
.. _C:Oi~rıcıy! Vekili B. Şükrü Sa
~ll t.'f' Turk Heyeti Reisi B. Nu
\telciıı·-~l"eınencioğlu ve Ticaret 
lte"".ıgı Müateıarı 8. Halit Nazmi 
th-. "" \~raflarından imza edilmİf· 
"-te.,:: h~~e!e dair bütün görüt· 
d-ıci ._ . u~uın süren ruh, ar~
~t;-ııını dostluğu daha sıkı mu-
'ir-..ı erle kuvetlendinnek ve bu 
~el ~n, Türk-Alman ticaret mü-
~~:eaıne b •. k.. 1 •• d 
..:~iin ucun u tart ar ıçın e 
~ 1 olan azami genitliii temin 

lliı· 0 ınuıtur. 
t...::"'111\di l• .. .. ~.. .ı uzere Almanya ile 25 
~~_da/ 1938 tarihli klering esası· 
-~ız •;an ticaret ve tediye anlat· 
~a e:,d~39.yılınm 31 ağustosunda 
.._ide le ~· Bır müddet ahitaiz bir 

~:"'illi ii a .lllakla beraber, takas u-
1 zerınde . • .. 

lL.!rde t, gene tıcarı munaae-

ANKARA, 9 a.a. - Son haftalar zarfında Ankara'da cereyan etmit olan 
Türk - Alman iktisadi müzakereleri bazı anlaşmaların imzalanmasına mün
cer olmuştur. 

Bu husustaki anlaşmalar bugün Almanya namına Büyük Elçi B. Von 
Papen ve Alman Heyeti Reisi Elçi B. Clodius ve Türkiye namına da Ha -
riciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Türk Heyeti Reisi Büyük Elçi B. Nu -
man Menemencioğlu ve Ticaret Vekaleti Müsteşarı B. Halit Nazmi Ke§mir 
tarafından imzalanmıştır. 

İki memleket arasındaki ticari mübadelelerin tanzimine dair olan bu u
zun vadeli anlaşma ile iktisadi münasebetler 31 mart 1943 tarihine kadar 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu müddet için her iki taraftan tak.riben 
100.000.000 er liralık ihracat tesbit ed ilmi§tir. Bu had dahilinde Almanya 
tarafından Türkiye'ye bu memleketi bilhassa alakadar eden sınai mamulat 
ve bctahsis demir sanayii ve harp levazımı da dahil olmak üzere demiri i§· 
liycn sanayi mamulatı verilecektir. Türkiye de Almanya'ya bu memlekete 
müteveccih ihracatının daima kısmı mühimmini teşkil etmiş olan mevaddı 
iptidaiye ile zahireleri ve tercihan pamuk, tütün, zeytinyağı ve madenler 
verilecektir. 
Aynı zamanda imzalanan tediye anlaşması ile de Türkiye ile Almanya 

arasında ticari mübadelelere dair anlatmadan mütevellit bütün tediyat ile 
iki memleket arasındaki diğer her türlü münasebattan mütevellit tediyat 
çok geniş bir esas dahilinde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Müzakerat her iki tarafça Türkiye ile Almanya arasındaki ananevi :mU
nasebatı tavsif eden tam dostluk hav.ası içinde idare edilmiştir. İki bükü -
met memleketleri arasındaki iktisadi mübadelelerin esasını uzun bir ıa -
man için teabit etmek 11Uretlyle iktisadi sahada Türkiye ll• Almanya ara -
zunda daima mevcut bulunmuı olan aıkı miinasebatı en genf12 mikyasta na -

Anlafmanın im:z.a•ında bulunan Türk ve Alman murahhcuları 

Baıvekilimiı C. H. P. Maliye ve Münakale 
Genel Sekreterliğinde 

.o. 
LIVNI 

o 
Ynırı 

------------600 kllometre 

Alman bcukıft altında bulunan Mo•lrova bölge•İni 
gösterir harta 

(DllnkU h&rekltın bir izahını tlçllncU sayfamızda Harbe Dair stltunumuzda bu· 
lacakııınız.J 

1''AiMANLARA .. GöRE···11···1öNDRA·;yA····GöR'El 
................................. 11111111111111111111111 ...................................................... .. 

TAARRUZ RUSYA'DA 
1 iSAF VAZİYET 
EDİYOR VAHİM! 

• 

imha harbi 
başladı 

Ruslar 'enber iıinde 
Cenupta da Rostov'a 

doğru ilerliyorlar 
CDUnkü alman teblltl, Azakdenlzl fize. 
rinde almanlann Marlopol'a kadar ller
lediklerJnl, 9 uncu rus ordusunun rlcat 
hatunı kestiklerini bildirmektedir. Bu 
tebllıte g6re Vlazrna'da da rus te$ek
küll~rı cember içine alınmı$tır. Tlmo
cenko son ku\•etlerlnl de feda etmls 
bulunmaktadır. Bu tebliği teblltler ın
tunumuzda bulacaksınız. Harbe dair 
alman kaynaklarındnn •elen diler ha· 
berJer sunlardır:J 

Alman tebliği haltlnndaki 
tel•irler 

Moskova 
tehlikede 

Örel ıehrl boıalflldı 
Almanlar 2 milyon 

askerle hücum ediyorlar 
Londra, 9 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: Sovyetler Birlifinde bütün ıiddetiy
le devam eden muazzam meydan muhare

besi hakkında sarih ve tafsilatlı haberler 
almak ıon derece milşkül ise de, 11llhiyet

li Londra mahfillerinin kanaatine bakılırsa 
merkez kısmındaki dur:umwı çok vahim ol
duğuna &Üp'ıe yoktur. 

) ~ ta b' ulunuyorduk. 25 temmuz 
s!S.t91t._ ~ hususi ticaret anlatması 
~~t •. ·~ bu, daha ziyade, hü-

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam, dün öğleden sonra C. H. P. Ge
nel Merkezine gelerek Parti Genel 
Sekreteri Dr. Fikri Tuzer tarafından 

~ll 1P•rıtleri · b' k t ~ •illte1c . . nın. ır ıamını e· karşılanmıı ve bir müddet Parti işle· 
ı,ti 1 İdi ,,9•-;..ı{en hır !••fiy~ anlat· riyle meşgul olmutlardır. 

Vekillerimizin 
Tunceli'nde fefklklerl 

Vekiller dün Hozat'ı ve 

Pertek'i ziyaret ettiler 

Berlln, 9 a.L - Askeri kaynaklardan 
ı D.N.B.'~e bugUnkU alman tcbll~l hakkında 

aııağıdakl mUtemmlm aslterl malQmat ve
rilmiştir: 

Almanlar, nıs kuvetlerini imha etmeie 

muvaffak olurlarsa, Moslı:ova'ya kadar 
ıelmeleri imkin dahilindedir. En tehlikeli 

alman hamleleri Viazma çevresinden ıelen 

ve Orel civarında inkişaf eden hamlelerdir. 
Bu iki çevrede büyük ruı kuvetlerinin , ••• 
rılmiş olmaları muhtemeldir. 

Poltıva'dan Harkof istikametinde yapı· 
ı.; .. ,.açlar manya ıle mubadele 
;!_•tte d ~ızı karıılıyabilecek ma
.. ~ e •ır!ld!· Geçen temİnuzda 1 
~~ ~· laznngelen bu hususi l 
~İ)'e le ~ter aylık uzatmalarla j 
cli.-liat-acil ~ ar devam etti ve hala, 

• 
0 arak, yürürlük halinde· 

"-~' 1'1içiilc . 
~ tarıhçe gösteriyor ki 
I.· taaa rasınm her türlü iktısadi 
~ &e)i.,ı~:~rına uyarak inkitaflı 
''t tlerilb• ıp eden ticaret müna· 
~~ tl İllllc!z, aon harbin zorluk, 
~-- Ça::İ1z!ıkları içinde bile, s1c da 1 en aramı,, eksik ve 
sle1cet ~sa, b';llmuıtur. Bu, iki 
~· tabi• lıaadıyatının l>iribirine 

1tte._ b' •e ırkı temas mahiyetini 
tlh , ır teYdir. ...... 
~ lla'~~ın murahhas olan Mösyö 
~ L"• 1ı..11:-nk~ra'ya ırelmit olma
~ ıııı:-~ ara da hayli uzun müd-

ı._elc .•ına türlü türlü manalar 
ıate .. -· t' H k 1 -ıt ır. albuki bu-

't~leJt ~r .içinde ticari mübade
~.._ İla•~~~ı halletmek ancak o U talıaiyetlerine lüzum 

oaa S laci 1a7/ adıl 

Baıvekilimizin kabul 

ettiği elçiler 
ANKARA, 9 a.a. - Baıvekil Dr. 

Refik Saydam Baıvekilette saat 
10.30 da Belçika Orta Elçisi M. Pa· 
termotte de la Vaillee'yi beraberinde 
Beynelmilel Kızılhaç Komitesi Mu • 
rahhası Dr. Junod olduğu halde 
kabul etmiştir. 

••• 
ANKARA, 9 a.a. - Baıvekil Dr. 

Refik Saydam bugün saat 11.30 da 
Macar Orta Elçisi M. Jean Vörenle'
yi kabul etmiştir. 

inhisarlar vekili lıtanbul' da 
lstanbul, 9 (Telefonla) - İnhisar

lar Vekili bu(iin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünde tetkiklerde buluıunuı 
ve müdürlerle göriltmüttilr. 

EIAzıt. 9 <Huıusı ıureLte ırlden arkada.aı· 
mızdan> - Maliye Veklll B. Fuat Atralı. 
Mllnaka!At Vekllt B. Ce\·det Kerim lıı.cedayı. 
Buıı:Un Hozat ve Pertek'I zbaret etmek Qze· 
re beraberlerinde Eli.zıt vallıl. Jandarma 
komutanı, Tuncl!ll vali muavını oldutu tıal· 
de sabahleyin yola cıktılar. Otomobiller es· 
kiden katırların oor ıı:cctıtı )'Ollard:ın 11aatte 
yUz kllomclreyt bulan ırilratle ırldcblllYOrıar· 
dı Eter, Yol virajlı olma"8, bu euratln art· 
ması da kabil olacaktı tııratauyunun Qze • 
rinde betondan tıblde aıbl yllkselen Pertek 
k!lprilıUnU ıreclnce Tunceli vllAyetlnln tıudu· 
duna alrdlk. F"'luya yatalı olan eekl Der· 
ılm'ln Yerini ılmdl tıııayıııı. itaatli Tunceli 
almıstır. Biraz ıonra Slnıı:ec k!lprQ.Unü de 
l'~rek 12 bucukta Hozat'a alrdlk. Kasaba· 
ya l'lrmeden !ince modern blclmll Ud ıoııa 
b nuı ırör<ınUyor. Ru lı!ltln tabiatın ortuınıı 
elektrik, kalori ter tesısa tını bu Jkl tJlna setir· 
mııtlr. Kasabanın met!ıallnde Asker. melt• 
teplller, lıalk Vektllerı nllmlamak !;in bl • 
rlkmlıtl. Vekiller Halkevlndı biraz ıtınıen • 
dikten eonra Partıy!, ml!ktıbL uıcert maht'· 
il, yeni hU'kümet blnuını ziyaret ederek Ve· 
klletl•lnl 11141endtren ltler halıc1nnda l&&h· 

(Soaa S lacl 1171-4•] 

Alman orduları baskumanclanlılhnın ver- lan alman hamlesi çok inatçı bir mukave
cllğl haberler, 2 llkl"srlnde ıark ceı>hesln- metle karşılanmaktadır. 
de başlamış olan \'e yeni bir büyük mlk· 

(Sonu S inci sayfada) (Sonu S inci sayfada) 

Hitler'in aslCerine 
-------------' ""' 

günlük . 
emrı 

''Bu harp Avrupa'yı,, 
" kurtarmak ,, 

" i~in yapılıyor ,, 
I Birkaç haftada rusların 

üç endüstri bölgesi 

ormanların elin~e olacalC 

Bu, senenin son ve kati meydan 
muharebesinin ba1lang1<1d11 
Bcrlln, 9 a a - Hllll'r rus cephes ndelııl 

askerlerine uatu1akt ırtındellk enrı ır oo. ... 
mlltır; 

Doğu cephesi askerleri, 
Mllletlmlzln varlıtı ve lsUkbalt endı..., 

siyle dtıtoanın aon andaki t.ehd t l!d.lcı ta&l"o 
ruzunu ôn.emck üzere :n hazlnında ılzler'9 
müracaata karar verdim. 

Kt'cmlln'd k le in t k ~alnız Almanya'JI 
dettl a~nı zamanda Avrupa')'ı da lmtul et• 
meıc oldutunu buıOn biliyoruz. 

.Aıir.adaalar, 

Bıı •rada Yd teJ' sannU.UnOzdür: 
ı - Bu dlltman en büyük lc<ırtnılarınııa 

bile aaacak derecede tevkaIAde ılltıhlanmıt
tı. 

2 - Eter bu barbar dQ1111an on b nlere. 
tankını bizden ıvel h&rekete Sl!<:lreb lrnil 
olBa>·dı biz.im mUleUml% de, bUtlln rnedcnt,ye& 
Alemi de mahvolacaktı. BUtiln AWUP& Ylln• 
lacaktı. Çl(lnkü bu dOıman ukertıen detu 
bll.Yilk bir kmnı ltlb&rlyle canan.rdan mü• 
rck'l<eptlr. 

Al1t'ada'1ar, 
Köylll ve ttci cennet.ini kendi c&lerintdl 

ırllrdUnüL BlltUn dQny&7J beellncelr: d~ 
(Sona 1 ılf'ICPll H?l1tda) 

Ticaret Vekilimizin 

İstanbul' da tetkikleri 
htanbul, 9 (Telefonla) - Ticaret 

Vekili Mümtaz Ökmen bugün öğle
den ıevel Ticaret Müdürlüğüne gele
rek Ofisler umum mUdü:leri ve mua
vinleriyle .görüşmüt ve petrol, ben • 
zin ve diğer bazı maddelerin ithali 
etrafında direktifler vermiştir. Tica. 
rıct vekilimiz Ticaret Odası reisiyle 
ikinci reisini kabul ederek kendile • 
riyle göril§mUıtUr. 

Sofya elçimix Şevki 

Berker'i kaybettik 
Edlrnl". 9 (Huıuıın - Buraıta ırec va:ırtt 

ötrenlldltlnl! söre Sob'& e cimi& B !Je,1d 
Berlcl!r kuıa bir hutalll'l mUtealrlP vefAt @it. 

ml•Ur. Ccnazeıl bir Jkll ıırnne kadar sıvıım. 
ırrad. Edirne )·oluyla !atanbul'& seurııece1r. 
Ur. 

Uluı - Dün sece sabaha 'kani aldıtınus 
bu acı h•ber kanısında merhumun &llettne 
w doııtlanna ba .. atıa dtı.rta. a tev1ct ne-. 
l<er'tn ıahlında harıcı:vemtz c:ok kıYmetll bir 
rUlcnUnü ka)'betml•tlr. 

Ruzvelt 

Kongreden bitaraf hk 
kanununun 

tadilini istedi 
Vaıington, 9 a.a. - Amerika Bi!'ıo 

Jetik Devletleri Reisi Mr. Ruzvelt. 
bugün kongreye gönderdiği bir me • 
sajda. Amerikan ticaret gemilerinin 
silahlandırılmasını mümkün kılmak 
üzere bitaraflık kanununda sünrtle 
t~diller ~a~ılrnasını ehemiyetle tav
sıye etmıştır. 

~~· Ruzvelt, bu mesajında ezcüm • 
le §oyle, demektedir : 
• -:- Amerika Birleşik Devletleri 
ıçın Hitler'in oyununa yardım et • 
meyi bırakmak ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin ellerinde ki ha..,: çöz • 
mek zamanı gelmiştir .. Hitler. biz a• 
merikalıların kabul edemiveceğimis 
bir meydan okuma ile ortaya atıl • 
mııtır .. Bizler, Hitler'in içinde ıemJ. 
terimizin gezeceği dünya den!de • 
rine hlkim olmasına müsaade etmi
yecefiz. Amtrikan havra~, Hitlu'iA 

.(Sonu a. dl 1&71ad&l 



-!-

Tetkikler ve temenniler 

Cezasını bitiren mahkumlar 

' Suçların mahiyet ve menşeini, suç
lunun antropolojisini tetkik veya ce
zanın meşruiyetini anlatacak ve mü
dafaa edecek değiliz. Ancak ıunu i· 
taret etmek isteriz ki, içtimai düzen 
ve muvazeneyi bozmak istiyenlerin 
cezalandırılması kadar normal ve 
ve mantıki bir şey olamaz. 

Tarihini tetkik edecek olursak gö
rürüz ki, en eski devirlerde bile 
insan, can, mal, ve namusa dokunan 
mütecavizlere karşı insiyaki bir tep
ki göstermiştir. İlk insanın ve ilk ce
miyetin dişe karşı diş, göze karşı göz 
mütearifesiyle hülasa olunan ceza 
anlayııı, bu insiyakı tepkinin en mü
kemmel bir ifadesidir. 

Cemiyetler tekamül ettikçe ve dev
letler §ahıslanmış bir millet halini 
aldıkça, vatandaşın şahsı; canı, malı. 

namusu ve gene kendisinin olan dev
let düzeni ve malları ve diğer içti -
mai müesseselerin yaşaması ve deva
mı kanunlarla müeyyideleştirilmiş -
tir. 

Bu itibarla, modern cemiyetlerde, 
devlet kefaleti ve kanunlarının mü • 
eyyidesi altında bulunan cemiyet dü
zen ve muvazenesini bozmıya yelte • 
nen vatanda§, can, namus ve malı, 
devlet malları ve devlet düzeni aley
hine her hangi bir suç işlerse muh· 
telif cezalara ~arptmlmaktadır. 

Cezadan maksat: bozulan bir hak -
kın idam, hapis, sürgün gibi beden -
le tamiri veya para cezalariyle kar -
§ılanması olduğu kadar, cezasını bi -
tiren mahkum üzerinde terbiye edi -
ci, bir ders bırakmasından ibarettir. 

Devlet, yazılı kanunları bozmak 
auretiylc içtimai düzen ve muvazene
ye tecaviiz edenleri, işlediği suçun 
derecesine göre cezalandırmaktadır. 
Bir mahkumun vaziyetini, hükmün 
katileştiği tarihten serbest bırakıl • 
dığı güne ve serbest kaldığı andan 
diğer her hangi bir hadiseye kadar 
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Mahiyeti ve işleniş tarzı ne şekil
de olursa olsun mahki'ım kanunda 
gösterilen cezaya çarptırılır. Suç 
hapis veya ağır hapsi icap ettirirse 
mahkiim; mevkuf değilse hemen 
hapsolunur. 

Mevcut ceza telakkisi; ceza evle -
rinin bir tembel yatağından ziyade, 
ınzhkCımu islah ve tenbih edebile -
cek bir müessese haline getirilmesi 
merkezindedir. Bu itibarladır ki; bir 
çok memleket ecza evleri; aynı za • 
manda bir mektep ve içinde bir çok 
imalathaneleri bulunan mükemmel 
birer müessesedir. 
Apğı yukarı, on dört on beş sene 

evel Romanya'nın Vucareşti ve Dof
tana ceza evlerini gezmiş, buralarda 
kumaş dokuyan tezgahlar, fincan, 
çini mamulStı, oyuncak, §apka, sepet, 
hasır moble yapan fabrikalar gör -
müştüm, Bizi gezdiren adliye mü -
fettitinin anlattıklarına göre, mah • 
kumlar tarafından yapılan bu eşya 
atılmakta ve parası mahkumun cart 
hesabına bankaya yatırılmaktadır. 
Ceza müddetini bitirip hapishaneden 
çıkan mahkum, hem bir sanat, hem 
de bir sermaye sahibi olmaktadır. 

Cümhuriyet hükümetinin ceza ev
lerine vermiş olduğu ehemiyeti te -
9ekkürle kaydederiz. İmralı ceza 
ıevi bu ehemiyetin en mükemmel bir 
ıtezahUrüdUr. İmrah ceza evi gibi 
tiçinde, küçUk sanatlar ogre • 
ten usta ve tezgahlar bulunan ceza 
evlerinin çoğaldığını görmekle mem
nun olacağız. 

SalaeJJin KARANAKÇI 
cezaya müsavi müddetle amme hiz -
metlerinden mahrum olacağı yazılı -
dır. 

Şimdi düşünelim: 
Metnini yukarıya çıkardığımız 

Türk Ceza Kanununun 451 inci mad
desine göre yaptığı fiilden dolayı 
on ıene ağır hapse mahkum olan ve 
bu cezasını her hangi bir ceza evimiz
de çeken mahkum vatandaş ceza 
müddetinin sonunda ne İ§ yapacak • 
tır ? ••• 

Bu mahkum vatandaş. toprak sahibi 
bir köylü ise tekrar köyüne giderek 
tarlasında çalışacak ve belki de İm -
ralı adasında öğrenmiş olduğu yeni 
ziraat usullerini de tatbik edecektir. 

Tarlası yok ve yahut köyünde ır -
gatlık gibi bir iş bulamazsa ... Tahli
ye olunan mahkOm vatanda§ kasaba 
v~ şe~.irlerde yerle~iş ve her hangi 
bır muessesede işçi veya memur ise ... 

Vaziyeti şöyle tetkik edelim: 

Köyünde tarlası olmıyan veya ça • 
lışacak bir yer bu lamı yan vatanda'; 
ceza evinde edindiği bilgi ve aldı~ı 
terbiye dolayısiyle, işsiz ve aç bile 
kalsa bir müddet mukavemet ve ya • 
hut mahkOmiyetinin muhitinde bı • 
rakmış olduğu kötü tesirlerden kur
tulmak için köyünü terkedeccktir. 
Fakat iş bulamıyan: köyünü terkct
mek mecburiyetinde kalan bu ı:avallı 
vatanda~ın günün birinde gene sapıt
ması ve her hangi bir suç ftlemesi 
daima mümkündür. 

Kasaba veya şehirlerdeki müesse -
selerdc işçi veya memur vatandaşın 
vaziyeti daha çok tetkike ISyıktır. 
Cezasını çekerek cemiyet arasına ka
nsan vatandaıı gerek kendisinin, ge
lrck nafakası kendisine bağlı kim -
selerin geçimini temin zorundadır. 

Cezasını bitirip serbest bırakılan 
fakat amme hizmetlerinden mahrum 
bulunan vatandaş nerde ve nasıl ça -
lışacaktır? 

1 Ceza kanunumuzun 28 inci maddcs.i
lnin 2 nci bendine göre, amme hizmet
lerinden memnu bir kimse devlet, vi
layet, belediye ve köy tarafından ve
ya bunların teftiş ve mürakabesine 
bağlı bulunan müesseseler tarafından 
verilen memuriyet ve hizmetlerde bu
lunamaz. İşsiz, dolayııiyle aç kalmı
ya mahknm böyle bir vatanda1ı, di -
ğer bir suç işlemekten nasıl ve ne 
hakla menedebiliriz? .•. 

Diğer taraftan şunu da kaydedelim 
ki, amme hizmetlerinden muvakkaten 
mahrum bile olmasa, "sabıkalı" her 
zaman ve her yerde nefretle ve iti -
matsızlıkla karşılanmaktadır. Vazife 
ve iş veren devlet veya hususi şahıs 
veya müessese olsun hakkı vardır. 
Çünkü hiç bir suretle mahkfirn olmı
yan vatandaşlar dururken serbest bı
rakılmış olan bir mahklimu vazife -
lendirmek için ne kanuni ve ne de 
vicdani hiç ·bir mecburiyet ve müey
yide yoktur. 

Ne yapalım? ... 
Şöyle düşUnmekteyim 
Yurdun çeşitli yerlerinde, devlet 

çiftlikleri, devlet imatathane leri açı
labilir. Serbest bırakıldıktan sonra 
iş bulamıyan vatandaşların bu mües
seselerde çalıştırılması mümkündür. 
Diğer taraftan şimdilik hiç olmazsa 
bir iki büyük ceza evimizde mah -
kümlara küçük sanatlar öğretecek, 
sermaye temin edecek teşkiliit kura • 
biliriz. Bu gibi ceza evlerinden çıkan 
nalbant, dülger, camcı, demirci, du • 
varcı, şapkacı, kunduracı, terzi gibi 
lkiiçük sanatkarları yurdun bazi yer
nerine yerleştirerek onlara dükkanlar 
laçmak, çalışmalarını, temayüllerini 
murakabe etmek mümkUndür. İşsiz 
!vatandaşları iş merkezlerine gönder
mek, onlara iş ve sermaye bulmak da 
\faydalı olur. 

ULUS 10/10/1941 
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Halk ve memur 
Bir kaç gün evci, otobüste küçük 

bir hSdiseye rastladım. Bir köylü is
tasyondan şehre geliyordu. Biletçiye 
parasını ödedi. A'Sker ailelerine yar
dım için yapılan bir kuruşluk zam -
dan haberi yokmuş. Biletçi asabileş -
ti : 

- Eksik veriyorsun be adam, dedi, 
kırk para daha ... 

Köylü utandı, kızardı, sebebini bil
meden kırk parayı çıkardı verdi. Üs
telik biletçiden de özür diledi. Köy
lünün suçlu suçlu söylediği iki çift 
söz unutulmıyacak kadar gü;el ve 
insanı düşündürecek kadar manalı -
dır: 

- Bize darılman ağa, biz köylü -
yük 1 

Köylünün gözünde, otobüs biletçi
si bir memurdur. Ve köylü, eski ve 
kötü bir zihniyete uyarak, daha doğ -
rusu şuurunun altında yaşıyan bir 
duyguya kapılarak, kabahatsız oldu
ğu bir yerde bile memurdan af dilc
miye lüzum g5rmiiştür. Halbuki, hak
sız değildi. Zamdan haberi olmıya -
bilirdi, bu kırk para kendisinden da
ha efendice bir surette istenebilirdi 
ve utandınlmazdı. Özür dileyiş. te
miz bir vatandaş ahlakının delilidir .. 

"Memur" adlı devlet adamını, köy
lümUz daha yeni yeni hakiki çehre -
siyle tanımıya başlamıştır. Onun bü
yüklerinden dinlediği memur, suratı 
asık, kaşları çatık, kendisinden büyü
ğünün eteğini öpen, küçüğüne zu -
lüm eden, hele köylüye -hakaretin her 
çeşidini reva gören kötü adamdır. 
Akallik çıkarmaktan vahşi bir zevk 
duyar; sızlandırmadan iş yapmaz ve 
rüşvet alır. 

Bu zihniyet o kadar kökleşmiştir 
ki, Cümhuriyet devletini temsil e -
denlerin güler yüzünü, ilk senelerde 
adetS itimatsızlıkla karşıladılar. Fa -
kat yavaş yavaş ısındılar. "Halka hiz
met etmenin memurun zaten vazife
.si., olduğu fikri, artık yayılmıştır. 

Köylü, işini savsaklıyan memur o • 
tursa ona yumu~k dille vazifesini 
hatırlatmak suretiyle en tabii hak -
tarını kullanmıya bile başlamıştır. 
Bu uyanış, insanı sevindirici bir şey
dir. Köylere giden devlet memurları
nın, halktaki bu kötü zihniyetin yı -
kılmasında en kuvetli amil oldukta -
rını memnuniyetle görüyoruz. Dil -
rüst, doğru, ve halkçı memur ! 

Otkü'niln son sayısında Elbistanlı 
çiftçi Ahmet Çıtak'ın "Halk ve me -
mur" destanını okurken aklıma küçü
cük otobüs vakası geldi. Ahmet Çıtak 
ne güzel söylüyor : 

Vaıilene mııfrur olup kurulma, 
Hak yeriıı; bulur, boşa yorulma, 
Her gelene lı:afa tutup darılma, 
Alicenap gerek yüzü memurun. 

Dikkat edin, konuşan yalnız çiftçi 
Ahmet Çıtak değildir. Bir kaç as -
rın mazlum köylüsü yanıkıyor. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

SPOR 

Bu hafta 
yapılacak maçlar 

Bölge Futbol Ajanlığından : 

Lik maçlarına 11-10-1941 cumartesi 
günü a§ağıdaki programa tevfikan 
19 Mayıs Stadyomunda devam olu· 
nacaktır•: 

Maskespor - Demirspor saat: 13.30 
hakem: Halit Arpaç, yan hakemleri: 
Sait Atakol, Ömer Apalak, 

Gençlerbirliği - H. O. İdman Yur
du saat 15.15 hakem: Refik Güven, 
yan hakemleri: Adnan Özmen, Yu -
suf Arman. 

Ev sahipleriyle 

kiracılar 

1 htiıa·s suçluları 
1 f "'' '"'"'"""""""""'"' ...... - ..... 1 
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arasında 

Kunturat yenileme 
devresinde birçok 

ihtilaflar çıkıyor 
Müddeti blt!:'n klrn mukavelclerlnln ye

nilenmesi hususunda ev sahipleriyle klra
cılnr artısında cıkıı.n lhtllfıflar, bilhassa 
Ankara'rln son günlerde dlkknU çekecek 
kadar ı:o(:nlmıstır. Ev buhranını en şiddet
li bir şekilde çakm!:'kte olnn Ankara !cin 
bu meselenin tnıııdı(:ı ehemlyete, gazcte
ml1.de, Jınznh \'e lnıznsız yazılarla birçok 
kereler dokunmuı huluncluğuıııuzu hatır. 
lıyoruz. Fnknt son 1.amanlarda ev buhra
nının bUsbütiin artmış olma~ı ve kiracıla
rı korumnk mnksndlyle kordlnnsyon he· 
yetinin cıkıırm1$ olduğu bir kararnamenin 
tatblkında rnslanan bazı haller, bu mese· 
leyi yeniden bir tetkik mevzuu hnllne ge
tlrmlstlr. 

Dllln<liğl üzere koordinasyon heyeti ka
rarnamesine göre klrncılnr cvdl:'n ctkıp 

cıkmıyacaklannı mukavelcnamenln blte
cef:l tarihten en nz on beş gün evci ev sa
hiplerine haber venneğo mecburdurlar. 
Ağızdan yapılan ihbarların ev sahipleri ta· 
rafından sonradan inkar edilmesi, rnuka· 
vele yapmaktan kacınılmnsı ve mlicldet 
dolduğu zaman kiracının cebri yollara gl· 
dilerek C\'<1Cn çıkanlmasına teşebbils olun· 
ması gibi haller, birçok kiracılarla ev sa· 
hlplerinl mahkemelere bnşvurmnğa mec -
bur et.mektedlr. 

DUn ldnrehanemlze ıtelen okuyuculnn
mıulan mühendis doktor Snhrl Bllman, bn· 
~ından geı;:en bir vakayı anlattı. Okuyucu
muzun anlat.tığı ht\dlseyl tipik bulduk ve 
kendisinin ahından dinlediğimiz gibi nak· 
letmlye karar verdik. Söz!l okuyucumuza 
bırakıyoruz: 

"1938 de Yenlşehlr'de bir ev kiraladım. 
Ev tamnmlyle oturulur bir halde olmadığı, 
ben de uzun mUddct oturmak nl">·etıyle I· 
cine girdiğim lcln eksiklerini ben tamam· 
lamağa karar \'erdim ve ıtlrerken ev sa· 
hlblne Uc aylık peşin ödedim. 'Oc ay sonra 
ki kiraya mnhsuben rle evin dnhııt tAmlrn
tını yaptırdım, bnlkonlarını tllmlr ettirdim. 
Ayrıca Avruııa'ya bu ev için bir kalorifer 
tesl~atı ısmarladım. Fakat harp patladı, 

siparişleri getlrtemedlm ve bu yUT.dl'n blr
Cok pnralar ödemeI:e mecbur vazly.ctte 
kaldun. 

Gerek bu vaziyetler ve gerek buı:One 
kadar klrnlnnm1 muntnzam bir surcue ö
demiş olmnm ve eve çok iyi bakmış bu-
lunmam benim iyi niyetlerimin ve evde 
uzun müddet oturnu.k kıısti~·le hareket et
tiğimin pek gUzel delHidlr. 

Yaptığım ilk mukavelede çıkacağımı 

ancak bir ay evel haber vermek suretiyle 
evi boşaltacaıtım hakkında bir kayıt var· 
dı ve bu kayıt bUtUn mukavelelerde tek-
rar olunmuetur. Koordinasyon kararname· 
sinde bu mllddet 15 gUne indirilmiş bulu· 
nuyor. Geı;:en iki ıenede olduitu gibi bu yıl 
da vaktinde ev sahibime hnber vermek ıs-
tedlm. Fakat kendisi Ankara'da yoktu. O-
nun lelerine bakan onun namına benden 
para alan ve umumt veklll bulunan bir 

14 er yll ağır 
hapse 

mahkum edildiler 
Kızılay Umumi Merkezl umum vezne· 

darı CelAl Sunol ile, vezne kAtibl Saml 
Tlbas muJıoscbe dnlrcsl kAtiplcrlnde::ı 
Şemsettin Karanuzrnk'ın Kızılıı.y kı.;ru -
mundan 45 bln kUsUr lira .zimmete pa -
ra geçirme ve ihtılAs yapnınktan sJçlu o
ıarnk !llUhakeme edilını•kt·~ oır.1tılt.arıııı e
velce haber vermlf}llk. Muhalteme e\'elkl 
gUn sona ermiş ve maznunlnrın bu parayı 
müştereken lhtil(la ettikleri sabit görüle· 
rel;: Cl'zaları vel'ilmiştlr. 

Hı:l.1! Snbri Yoldaıı, tua Reşat Bayram· 
og-ıu ve li:min liöke'den te§~kt•lll eden 
Anlmra ağırceza mahkemesi nıc.vkuf bu
hırıı.n suçluların ı;on dı•ru;Jnıaııırını yaıı

tıktnn ve snntll'rcc sllren bir lnce:emeden 
sonrA kararım evcik! gece saat 22 de tt•f· 
him ctnıl§tlr. llu clllvnda lddİA nıaknnıım 
1,şgnl eden Ankarn Cünıhııriyct milüclelu
mumi m11ııvlnlerimlen B. Fuat Ilörekçi'nin 
talebi dairesinde olaralt verilen karara gö 
re Snml, Cellll ve Şemsettin, TUrk Ce -
za kanununun 203 ve 80 inci maddeleri 
hUkmUne oyularak, 14 er yıl ağır hapis, 
7 eer yıl memuriyetten mahrumiyet ceza
larına çarptırılmışlardır. Ayrıca CelAl'ln 
9977 Ura 80 kuruş, Saml'nin 35.595 lira 80 
kuruş, Şeıruıcttın'in de 20704 lira M ku· 
nış ağır para cezası ödemelerine hUkmo· 
lunmuştur. 

Narhtan fazlasına et 

satan kasaba ceza 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Kıvır • 

cığı narhtan fazla sattığı anlaşılan 
Tevfik isminde bir kasap 30 lira para 
cezasına mahkum olmu~ ve dükka • 
nının on gün kapatılması karar altı -
na alınmıştır. Hüseyin isminde diğer 
bir kasap da 25 lira para cezasına 

mahkum olmuş ve dükkanının bir 
hafta kapatılmasına karar verilmiş -
tir. 

Avrupa ile münakalihn tanzimi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Avrupa 

ile münakatatın daha salim bir ~ekil
ide yapılmasını temin için evelcc Yu
nan demiryolları idaresi tarafından 
işletilen Uzunköprü - Karaağaç ara
:Sındaki 33 ve Karaagaç ile Sivilin -
grat arasındaki 34 kilometrelik hat
tın Devlet Demiryolları idaresince 
işletilmesi kararlaştırılmış•tı. Bu kı -
isımda bulunan Pityon, Neaorestia, 
Urlu -ve Dikia istasyonlarının dev -
let demiryolları idaresince teslimine 
başlandığı haber vt-rilrn,.Jrtedir. Di -
ğer taraftan iki demir köprünün de 
yeniden in§asına baılanılmış bulun
maktadır. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun teıekkürü 
Bayan Halit Cankırılı tarafından Keci· 

!!rendeki Co<:Uk Yuvuı MUeu•emlıde bulu
nan klmH•lı yavrulara bayramlık alınmak 
üzere (ll50) ltra teberru edllmtetlr. Kurumu· 

zat bana, ev sahibi Ankara'ya gelir ael· muz bu hayırsever bayAna acııc teeekkllrle • 
mez mukavele yapacağını söyledi. Buna rını bildirmeyi bir borc bilir. 
ratmen ben, evden çıkmak niyetinde ol· 
madığırnı ve mukaveleyi yenllemlye her 
zaman hazır olduğumu söyledim. Nihayet 
mukavelenin hitamından bir hafta evel ev 
sahibi eve kentlisinin tasınacağını söyllye· 
rek ve koordinasyon kararına göre benim 
yaptığım ihbarı kUI addetmlyerek beni le-
ra yollyle evöen çıkarmnğa te$ebbüs etmiş 
bulunuyor. llnlbukl alt katta boşnlan bir 
dnlreye kendisinin tnsınması p<>kAIA mUm
kUn iken burayı da haşknsınl\ klrnya ve
rerek beni evden çıkal"Jll,ıktn ısrnr etmek· 
tedlr. 

Bu Iıl\dlseler gösterl)·or ki, ortndn acık 
surette dolambnch yollnrla fazla menfaat 
elde etme kasti vardır. Benim tek müıtn
fa:ım, dnlma hakkı koruyan \'e anyan ka
nunun himayesine sığınmak oldu." 

Kong·reye çağr1 
C. H. P. Dumlurıınar nahlyesıne batlı U • 

ıucanlar aemt ocatının yıUık konırul tn•1nU 
ilk okulunda ıı. 10. 941 cumart811 aaat 20 de 
yapılaeatından ocatımııa ballı Azaların 

konırrede hazır bulunmalan rica olunur. 

Mevlut 
Sakarya ( Boşnak ) mahallesinde 

Yeni camide bu pazar günü ikindi 
namazından sonra emekli istihkam 
albayı Şükrü tarafından mevlüdü ne
bevi okutturulacaktır. Bildiklerle ar
zu buyuranların gelmeleri rica olu -
nur. 

General Cemal 
Mersinli 

Hayata ebediyen gozlertnl kapayan ge
neral Cemal Mersınll, herkesin hele ken• 
dlslnl yakından tanıyan ordu mensupları· 
nın, ve BUyUk Millet Meclisi arkad8§ları• 
nın yüreklerini sızlatarak aramızdan ay
rıldı. Fakat o, yilksek, temiz ve nlçak ı;ö
nilll U karakteriyle, yurda yaptığı bUyıik 
hizıııetıerlylc dnlma kalblcrde yqıyacak· 
tır. Onun hnynttakl başarıları gençliğe 
örnek olncnk, hn.7.ırladığı eserler mUll kil· 
tlipancnıizin zenginliğini artıracaktır. 

Her ııeyden önce halk için çalışan, halk 
ve köylli sevgisini bir inan haline getiren 
ve bu sevgiyi, bu inanı herkese qılamak· 
tan bUyllk bir zevk duyan Cemal Mersin· 
11, blltUn konuşmalarında sözU köy ve 
küylU mcvzuuna getirir, "CUmhurlyet yıl
lıırıµda gell11cn köy,. ve köylll onun e.D 
bUyUk sevinç kaynağı olurdu. 

Kendi mesleki hayatını bUyUk b8§an • 
lnrlıı. ı;ı'çlren gcnernl Cemal Mersinli, soıı 
yirmi yıl içinde kendisini okumağa ve 
tetkiklere vermişti. tlç dört ecnebi dil 
bilen, vo tnriht eserlere çok dUşkUn olan 
merhumu, geçenlerde gene kUtUpaneslndll 
ziyaret etmiştim. Hazırladığı eser ilzertn· 
de konuştuk, bnna, 

"Anadolu Toponomlııl,. adını taşıyıııı 
kitabını ynkında bastıracağını, kitabı dak· 
tllo etmekle uğraetığını söyledi. Ayrıcfl 
'•Anadolu Coğrafyası., adiyle hazırladığı 
eseri de daha sonra bastıracağını, esasen. 
bu yazının "Anadolu Tarihi,. adiyle yaz· 
dı~ kitabın bir baıılanı;ıcı olacağını an· 
!attı. 

BUtUn bu konuısmalar arasında, çek • 
mekte olduıtu romatizmadan elkAyet edl• 
yordu. - Mersinli ll. Nevzat Toroğlu 

Cezaevlerinde tetkikler 
İstanbul, 9 a.a. - Cezaevleri Umutıı 

Müdürü Baha Arıkan İstanbul ve 
Üsküdar cezaevlerini teftiş ıetmeie 
üzere ıehrimizc gelmiştir. Baha Arı• 
kan Üsküdar cezaevindeki tetkikle .. 
rini 'bitirmiştir. 

lstanbul'da odun 

fiyatlar1 
' İstanbul, 9 (Telefonla) - Fiyıt 
mürakabc komisyonu bugün vatiniıl 
r.eisliğindc toplandı. Odun toptancı• 
~arının narhın indirilmesine dair ver• 
!dikleri isti dalar tetkik ıedildi ve ker\" 
fülerinden izahat alındı. Toplantıda 
tıazır bulunan Ticaret Vekilliği ınU• 
messili odun hakkında verilen rap0t· 
brı tetkik ettiğini ve narhın 510 ktl' 
lruşa indirilmesinin yerinde bir ka ; 
lrar olduğunu söyledi. Vali Lutfı 
!Kırdar fiv;ıt mii,.,.ı,. .. ~ 1..omisvo:ıı.ı • 
:-rn11 bir şaibe altında kalmaması i ~· 
çin ilk karar mucibince bu işte al•' 
•:ası bulunan oduncularla raporu b•' 
t;ırlıyan belediye memurunun ma~ 
f:emcye verilmesini teklif etti. YeÔ 
~;aat süren hararetli müzakerelerdeıı 
~;onra valinin teklifi kabul edildi.· 

Dokumacılara fenni boyacıl~ 
öğretiliyor 

Denizli, 9 a.a. - Vilayetimizde~1 

dokumacılara fenni boyacılık öğre~ 
mek üzere İk'tisat Vekaleti tarafıtı, 
dan gönderilen ustanın burada ~9 t 
mı§ olduğu kurs büyük bir rag~ 
görmüştür. Buradaki kursu mütea1''! 
diğer kazalarda ve kooperatif bul\J t' 
nan yerlerde de birer boyacılık ıcıı 
6U açılacaktır. 

Açık teşekkür ~ 
Eetm ve babamız tceı mebusu aerıt"' 

Cemal MeralnLl'nln ıııamu dolayııılyle I~ 
blnat evımıze veya cenaze t!!renıne 111\,,tl 
ve ırerekse celenk, telırrat, mektup ve$• ,,. 
ıröndererek bu elemli ırUnQmUzde bı.zıerl 17r 
selli etmek !Qttundıı bulunan kıyınctl1 ,:r 
y(lklerlmlze, merhumun arkadaııarın•· ~ 
raba ve d<J11Uanmıza ayrı ayrı mtnnet. 'fll
ve ı;UkTanlarımızı sunmıya tcessilr'lerl />' ,.,. 
araı!l'ıdl\ lmkll.n bulamadıtmıızdan bU ~
tenin ltuma eayın ırazetenlzln tava51U 
rl<-a ederiz. ,,. 

Merhumun eıi, çocıılı 
ve damadı 

Tetkıkımızin mevzuu, hapis ceza
ısını ikmal ettikten sonra serbest bı
rakılan vatandaşlardır. Bizde henüz 
ceza evlerinde hem küçük bir sanat 
öğreten ve hem de mahkuma serma
ye temin eden bir teşkilat yoktur. 
1mralı'daki mahkum vatandaıı ancak 
orada faydalı olmaktadır. Mahküma, il il lll il 111111111ooııı111111ıııı11111111111111111111111ııı11111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111 ı ı ı ı ı ı ı 11111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ı ı 
hem bir sanat öğretildiğini, hem de anane ortadan kaldırılıyordu. Acı bir ICayıp . 
sermaye temin edildiğini bilmiyoruz. Yalana karcı dog"' ru ! 

Ceza kanunumuzun 451 inci mad- !I 

ıdesine göre, fiilinden önce mevcut o
Dup da failince bilinmiyen hallerin 
birleşmesi ve yahut failin iradesinden 
lhariç ve beklenilmiyen sebeplerin 
!katılması yüzünden vukua gel -
imiş bir kati hadisesinde fiil idam 
lcezasını müstelzim ise fail on 
beş seneden aşağı ve müebbet veya 
on beş seneden fazla ağır hapis 
cezasını mucip ise fail on seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis ce -
zasına çarptırılır. Ceza kanunumuzun 
31 inci maddesinde; beş seneden faz
la ağır hapis cezasına mahkum olan 
bir kimsenin müebbeden, üç seneden 
bet seneye kadar ağır hapis cezasına 
çarptırılan şahsın da hükmolunan 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çankaya Eczanesi 

Dün gazetelere verilen bir bil
diri (tebliğ), bulaşık bir hasta
lık gibi bir takım radyoları, bir 
takım gazete sütunlarını saran 
uydurma haberlere karşı Türk 
vatandatının gözünü açıyor, yolu
nu aydınlatıyordu. 

Bu aon harp çıktı çıkalı, yalan 
ve uydunna, gerçi, ıeçer akça ol
ınu~tur. Fakat biz, kendi inanıf, 
görüt ve anlayıı borsamızda bu 
kalp akçaya yer vermiyenlerde
niz. 

Sava,ın kızıl alevleri uzak ve 
yakın birçok saçakları aarmıf, sal
dırganhim koyu dumanları ülke· 
leri, kıtaları ve denizleri bürüınüt 
olabilir. Fakat biz, kendi yurdu
muzu barııın da yurdu ve aulh 
perisinin ıığınaiı olarak koru
mak istiyoruz. 

Bize içerden ve dıtardan ba
kanlar, zeytin dallanndan örül
müt çelenkler ıörüyorlar. 

Savaıa olduiu ıibi, ımırları· 
mızm çelik kapıları yalana, uy
dunnıya kartı da kilitlidir. 

:Y alma ne var: ıünün birinde 

savaş, kendi ayağiyle bizim top
raklarımıza gelmiye kalkışırsa o
na kartı koyacak silahımızın adı 
•avaı olacaktır. 

Fakat yalana kartı kullanaca
ğımız silah, aynı silah değildir. 
Bizi ilgilendiren her uydurma sö
ze, her yalan habere ondan üstün 
bir silahla kartı koyacağız. O si
lah da "doğru söz" ve "hakikat" 
tır. 

Yurdumuzun ve kafalarımızın 
mcinevi ıınırında ,u iki yaftanm 
bulunduğunu bütün dünya bil
melidir: 

- Buraya yalan girmez! 
- Burada yalan söylenmez! 
Bugünkü günün propaganda-

11nda "modadır" diye yalanı ıöy
liyecek kadar alçak ıönüllü de
iiliz I 

••• 
Bor'tla orta okul 

Bundan bir buçuk ay liadar ÖD· 

ce Bor kazasındaydım. Yıllardan
bcri bu kazanın bir dileği, bir is
teği, bir özlemi vardır: her gün 
Niğde'ye kadar gidip gelmek, 
yahut Niğde'de pek de rahat ol
mıyan evlerde kalmak zorunda 
olan yüzden fazla çocuğunu o
kutmak için bir orta okul kur
mak! 

Ben orada iken kazanın orada 
oturan ve sılaya gelen aydınları 
toplanıyor, Bor'da Özel bir orta 
okul kurmayı görütüyorlardı. Ay
nı bahse bir slefacık ben de ka
rııtımdı. 

Dünkü gazetelerde orada bir 
orta okul açıldığını ve ilk ders.in 
verildiğini okuduğum zaman iki 
sebeple sevindim: 

1 - Bir defa bir yurt bölgesi 
çocuklarını rahatça okutmak im
kanını bulmuıtu; 

2 - Bir de her feyi devlet haz· 
nuinden ve hükümet emeğinden 
bekleıuıek aibi Niden ~alımı bir 

Borlulara girittikleri bu kültür 
işinde sürekli batarılar dilerim. 

• *"' 
Zavallı Burhan ! 

Basın Birliği İstanbul bölgesin
den gazetelere verilen kısa bir ' 
ilan, "Burhanettin Moral"ın ölü
münü bildiriyordu. Daha önceki 
adı ile Burhanettin Ati, gazeteci
lik aleminin genç ve bahtsız bir 
çocuğu idi. Üniversite tahsilini 
yapmıştı; şiir yazmıttı; gazeteci
liğin her kolunda çalı!mıth; kı
sa bir müddet için hariciye mes
leğine de girip çıkmıfh. 

Bu bahtsız çocuğu, son yıllar
da lstanbul'da ve Ankara'da. gö
renler zavallının ölümle kalım 
arasında bir ömür sürdüğünü çö
kük yanaklarından, feri azalan 
gözlerinden, solgunlatan yüzün
den anlıyorlardı. O da kesik ök
sürüklerin arasında söyliyebildi
ği birkaç cümle ile derdini dök
meğe uğraşıyordu. 

Ölümünün bugüne kadar ı•
cikebil~i biraz sençliiinden, 
biru da bum b\i7'iklerinin tef· 

uc~cl' 
Eılkl Gaziantep Mebusu ve milli n'I f.~ 

le tarlh\el"lnde Antep MUdafıı.al }Iuıcuıc ~r 
r;I Ferit Haraan'ın dUn verat ettıttnl tıı 4tJI' 
le haber aldık. Kederli ailesine t:af!ll1' 
rlz. 

' Yurt sever Türk kad111ı ~ 
Ordu dikişi dikmek üzere ffıfı:ıs,,ıı' 

Enstitüsündeki dikiş atölyelerinde 
mağa ba~la.dık. 11 İ 

Sizleri memleket hizmetinde yar•' 
mağa ve emek katmağa çaf;rıyorııı:·.~ci 

Yardımscvenlcr ceın~ 
Genel M_::/ 

katinden ileri gelmittir. Jı ıt' 
Bahtsızlığa hayatının Pi,ıı "'

ken çağlarında yakalanan lıfl' 
cuğun ölümüne yanmarnal< e , 
nasıl gelir? •0ıJ~ Basın mensunları, ~Jl.erı c Jılf 
basın kartlariyle yurt ıçınd 'K 
türlü seyahat imkanını ele ç f!... 
rirken zavallı Burhan, g~ıııılıJI' 
tmda d~nülmez bir yo c 1 
cııkmaktadır 1 f· " 
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G~~~-~.~±~:J 1 Ruzv:ıt 
Rusya, İngiltere ve Finlandiya Kongreden bıtaraf hk 

h Ru&yıı ve İngiltere Almanya ile 
1 a.!'P halindedirler. Fııkat iki dcv
o~tın, Üç küçük alman müttefiki 

1 an. Romanya, Macariatan ve Fin
r~rt_d!ya kar§ısındaki durumları bi
h ır~~e benzememektedir. Rusya, 

1.er uç küçük devletle de harp hn-
11tıdedir. İngiltere iac, bu devlctler
~.Yalnız aiyaııi münaııebetlerini keıı
t lf, fakat harp ilan etmemittir. Ö
~ .. Yandan lnciltere Bulgıuiıtan'la 
el u~tacbetlcrini keamit olduğu halr:. .usya Sofya'dan elçisini çekme-

()lır. 
il kaydan beri bir yandan İngiltere 
ile usya, öte yandan da Almanya 
'ttı~' tnüttefikleri araııında karşılıklı 
atı Unasebetlerde bir değişiklik ol
lıt~~.1th,r. Fakat İngiltere, Fin
haf ıya ;·a kar§ı bu durumunu mu
lıi az.a etmek istemediğini anlatan 
t( adını atmıştır. MalUmdur ki 
ti~landiya, Almanya ile işbirliğine 
"er'~~~n, 1940 yılında Rusya'ya 
\ıi dıgı toprakların geri alınmasını 
~: sebep olarak ileri sürmÜ§tÜr. 
tj toprakların Rusya tarafından 
elıttıl~ndiya'dan ne g:bi tıutlar altın
-4ıl a. ındığı hatırlardadır: Rusya 
illl llt~nya ile 1939 ağustos paktını 
tu{·a. adıktan sonra, ansızın kom
A.l~rrna kartı tavrını değittirdi. Ve 
'llld anya'nın batıda mefgul olma
let an iatifade ederek, Estonya, 
tİrtlnya. ve Lltvanya'yı ilhak etti. 
~ llndıya'ya karşı harp açtr ve 
ö

1
f•nr.a'dan da Besarabya'yı aldı. 

l>a.tı~ Rorünüyor ki eğer Almanya 
''Yd'a ll'le,gul olmakta devam et
'll'ıd ı, Ruaya bu genişleme politika-
F~ devam edecekti. 

te, 1 ınl.andiya'ya kar§ı açılan savaş-
1,tl ngıltere ve bütün demokrat dev
tlıu:ır cephesi, Rusya'yı suçlu gör
ı,r er Ve bu yüzden Rusya Millet
lca.t erniyetinden de atılmıştı. Fa· 
leu n.e lngiltere ve demokrat dev
tilee~ın Finlandiva hakkındaki sev
ltu,;1•, ne de Milletler Cemiyetinin 
la.rın akı azarı, Finlandiya toprak
~rt 1 Usya'nrn eline geçmekten 
tıtıd arRrnadı. Finler 1940 yılı mar
lrya: usra ile bir muahede imza
l"j ru alk Vıpuri, Hangö gibi §ehirle· 

F ' ara terkettiler. 
ltiiltGkat on bet ay içinde durum 
cııllrt ~en değifti: Rusya 'nın dostu 
cıtdtı lnıanya, Rusya'nın dütmıı.nı 
teıı ~e Rusya'nın politikasını be
tifıt~ıyen İngiltere de Rusya'nın it
titıt •na girdi. Bu defa 1939 yılında 
~)i'~diya-Rusya aavatma kartı 
h it~' kalan Almanya, Finlandiya
ita a.lıfe.kına aldı. Rusya'yı ittifakı· 
İ:- _,~ İngiltere de Finlandiya'nın 
1 

akat ~··• ı..uıuı~u ... ı;- &.-,..ı .. ..ı •• 
ltıdiy , l!sya'nrn 1939 yılında Fln-
>etiııina '~ saldırı§ı Milletler Cemi· 
0lduğu d Ulüğüne geçirilmiş bir suç 
tırrı \rj n ~n, İngiltere, Finlandiya· 
'lbıiy0Ptırı'yi almasını münaka§a 
~tı tar'h 1939 sınırını da geçerek 
~~raltJ ten Önce Rusya'ya ait olan 
tolltı .. arı almak istemesini hoş 
:te hiik~.or. Bu sebepledir ki lngilte
lle l>ir UJtıeti, Finl~diya hükümeti
~-l'llrrı nota vererek, eski sınırlara 
~1lcer1~' .0~duğuna göre, Finlandiya 

ı'"İnj . rtnın dahn ileri yüriimeme· 
il ·ı ıste-· t' Y" .. k 1 İl•tı tere' ·:••ş ır. urunece o ursa, 
an et nın Finlandiya'ya harp 

~1 de. hiJ~~ !1'1ecburiyetinde kalaca· 
ı:"iıı) ırılmektedir. 

d and' ' b t.t." ~or 0. •yanın u nota kar§ısın-
) lılllirı ır. duruma düşmüt olduğu 
~lılar {dı.lebilir. Çünkü Finlandi-

)arı ngıltere ile dÖVÜ§mek iste
~litik ar. Sonra Avrupa'ya ait her 
~11tlaıı~· h'leaelcsinde olduğu gibi, 
ıtı"'lıııı IYa. nıeaelesinde de Ameri
t·f'1ııtk}( "f'ltere ile birlikte olduğu 
~ tere•d: hr: Finlandiya, hatta ln
~ lllttad n zıyade Amerika'yı say
' e.ııh ~r· F.a~at Finlandiya, Al
~'fha.,,~de Rırıştiği i~birliğinin bu 
d~la.y it t• müttefikı ile ortaklığını 
..::a laro t'Y bozamaz. işte Finlan
~llda b ından lngiltere'ye verilen 
ı, lct&.dı u "?ktanın izahına çalı~ıl
~ 11diye.• r. Fınlandiya notası, Fin
~ ~le k nın ngiltere ile iyi geçin
d 11•Ya.•111lrarını bildirdikten sonra 
)~~&.er 1~ 1 9.3~ yılındaki aaldırışın
~··'le l fıkayet etmekte ve Rus
d/i~kii:n ttmanın fu sebeplerle 

": 
0 nıadığını ilave etmekte-

dj: ;"' lie " 
ı.. a Ya. . nuz 1939 yılında Finlan-
'"I'' aıt ol ı alın nn toprakların tamamı 
'o~....._ 'Rlltış değildir. 
ıu111'~ el u;r.a 1940 mart barışından 
t~~ llıyct1\ •nlandiya hakkında kö
'tcır~&.r •aı~:lemek~e. devam etti ve 
a ı.ı. rntak ıçın fırsat kollu-

tjlld ....... f• 1 • a ıe de kn andıya aınırlarınm Öte-
'ii"ll.ı •Özt U~tarılacak finler vardır. 
h .. q. erın · ~ w 

"lıı " Yokt samımı olmadıgına 
tilll'a'nın ur._ Gerçi Hangö, henüz 
tıJ,ll ltlldiy elındedir. Fakat eğer 
~~ .. ~ !'usla~ sa.Aştan çekilmeğe razı 
t •r, Celtıerj ın .~ngö'yü finlere geri 
"•~!lldan ne fuphe yoktur. 1940 
b,l1t·'n de sonraki kötü niyetler de 
dil bı de hhhlı içi? bir sebep değil, 
~lı l\ıthaedi~e ane~ır. Üçüncü fıkra
~'" e.rely ~ fınlandiyalılar do
t'-ıç~ltten "Ftf aki. finler olacaktır. 
ti b •kkınd n .~ndıya doğu Karel

~~l talenı· ~ otedenberi yakın bir 
\tt"' terıj ış~~~· 120 bin karekilo-

''' fiıııa~1·~ 1nde olan bu memle· t\r~. lttad •Yalıların ırktaşları ya-
~·~1 l<ar~· F'~kat son yıllar içinde 
'tt 1tlır, p Ya_ daki nüfus ruslaştı-
~)'l"ttıa 1> j.n~slifvist çarlığın İslav

' "'"":fftıkasına bile kar§ı koy
ak olan Karelya halkı, 

kanununun 
tadilini istedi 
(Başı ı. inci sayfada) 

denizaltıları, tayyareleri ve tehdit -
!eriyle, denizlerden kovulmıyacak -
tır. Hukukumuzun müdafaa edilme -
sine bitaraflık kanunu maddelerinin 
engel olmasına mUsaade edemeyiz. 
O bitaraflık kanunu ki, delilerin ha
yasız hırsları karşısında hiç bir rea -
liteyi ifade etmemektedir. Biz ame • 
rikalılar, yolumuzu kararlaştırmış 

bulunuyoruz. Niyetimiz, memlcke -
timizin emniyetini, ve şerefini mu
hafaza etmektir. Niyetimiz, dünya 
kontrolünü istemek deliliğinde bu -
lunan her hangi bir yabancı devle -
tin hakimiyetine karşı denizlerin ser
bestisini himaye etmektir. Biz, bunu 
bütün kuvetimiz ve bütün kalbimizle 
yapacağız .. 

Reis Ruzvelt mesajında başka bir 
tadil, amerikan gemilerinin muharip 
memleketler limanlarına gitmelerini 
meneden maddenin tadili için de a
çıkkapı bırakmakta ve sözlerine şöy
le devam etmektedir : 
-İlk bitaraflık kanununun 1935 te 

kabulü esnasındaki durum ile dün -
yanın bugünkü şartları arasında bil
yük değişiklikler mevcuttur. 

İleri sürdüğüm tadiller, bir harp 
ilanı demek değildir. Nasıl ki ki
calama ve ödünç verme .kanunu da 
bir harp ilanı demek değildi. Bu sırf 
amerikan haklarının müdafaası me
Gelesidir. 

Mr. Ruzvelt'in bu mesajı verilir 
verilmez derhal harekete geçen ek -
seriyet tiıderleri, ayan ve mümessil -
ler meclislerine, ticaret gemilerinin 
6İlahlanmasına mani olan bitaraflık 
kanunu maddesinin tadili hakkında 
teklifler yapmışlardır. Bu teklifler, 
milli fevkalade vaziyet devresi zar -
fında, amerikan ticaret gemilerinin 
silahlandırılması hakkında reis.e sa -
liihiyet verilmesini istemektedir. Tek 
lifler. ayan meclisine ayan hariciye 
encümeni reisi Mr. Bloom tarafın -
dan verilmiştir. 

İngiliz genelkurmay baıkam 

61. Dili evlendi 
Londra; U. a.n. - lmparatorluk genel • 

iınırmay ba§knnı general Slr John Dtll, ge
çen sene eyıuıunm:ı ~q cnan}u..ıct oıen tug
genernl Furloug'un dul karısı ile dUn 

Londra'da evlenmiotir. 
Sir John Dlll'in ilk karısı ~eçen Ukkl

nunda ölmUatU. 

Sovyellerin harp malzemesi 

miktan nedir 1 
Berlln, 9 n.ıı.. - Yarı resml bir kaynak· 

tan bildiriliyor: 
İtalya devlet nazın M. Farinaccl ıı!ly

ledlğl bir nutukta rueların Avnıpa'yı mah· 
vetmek için topladıkları pek bUyUk mik
tarda harp malzemesinden bahsederken 
bazı rakkamlar verml§tlr. Bu rakkarnlar 
Amerika'da slynst maksatla ve bilhassa 
Sovyetler Birliğinin mukavemet kudretini 
Amerika halkına göstermek için suistimal 

edllnılııtlr. 

İyi haber alan alman kaynakları 156yle 

diyorlar: 

Sovyetıer Blrlğinin 11ildhlanma durumu 
hakkındaki resmi malumata hiç bir surette 
uygun olmıyan bu mücerret rakkamların 
UstUnde durmağa bile !Uzum yoktur. 

Devlet nazırı Fnrlnaccl tarafından ve· 
rllen rakkıımlar, §ıthsl tahminlerden iba

rettir. 

Sovyet kuvetlerlnln sııA.li mlkdarı hak· 

kında neııredllen yegAne rakkanılar, al • 

man devlet reisinin son nutkunda verllen 
ve tahrip edilen malzemeyi gö;;teren mu· 

azzam rnkkıunlardır. 

komünist rejimi altında ruslaşmı§· 
tır. Karelya'daki finlerin kurtulufu, 
Finlandiya'nın savaşta devamı için 
bir sebep teşkil edeceği de şüpheli
dir. 

Sözün doğrusu §Udur ki, Finlan
diya, müşterek harekatın bu safh~
sında Almanya'dan ayrılamaz. Ku
çük bir devlet, savaşta, büyük bir 
devletle İ§birliği yaparken, lcendini 
hareket serbestliğinden de mahrum 
eder. Bunun içindir ki küçük bir 
devlet böyle bir ortaklığa girerken 
çok düşünmek mecburiyetinedir. 
Ortaklığa girmek kolaydır. Fakat 
ortaklığı bozmak zordur. Almanya 
da şimaldeki harekat planını hazır
larken bu işbirliğine güvenmiştir. 
Finlandiya'nın çekilmiyeceğini he· 
saba kattığı gibi, çekilmeme~ini te
min için de sıkı tedbirler almı§ ol
ması yakın bir ihtimaldir. Bu, yal
nız Finlandiya gibi küçük bir dev
let için değil, İtalya gibi büyük ~ir 
devlet için de doğrudur. İ§te Fın
landiya'nın u.vaştan ayrılamamast· 
n.ın hakiki sebebi bu olmak gerek-

1 
tır. 

A. S. ESMER 

UEUS 

Hitler'in 

günlük 

askerine 
. 

emrı 

"Bu harp Avrupa'yı,, 

" kurtarmak ,, 

" i~in yapıhyor ,, 
(Başı 1 illci sayfada) 

de genıı ve bereketli bir memlekette biz aı
manıarın düıünemlyeceıtlımlz bir ae!alet hll
kUm sUnnekted!r. !ate bu 2~ seneye Yakın 
bir zamandır devam eden yahudl hAklmtye -
tinin hlr neticesidir. nu M.klmtyet, bolaevtk 
olmakla beraber, eQ'er derınıe:ıtlrillnıe ancak! 
kapltnllstlltln umumi ee'kllne benzemekte
dir. Her lkl halde de bu 11lıtemln mümessil - ı 
ıert hep aynıdır: yahudller ve ancak yııhudl· 
!er. 

Askerler, 
Vatanımızı tehdit eden dehıetll tehllkeyt 

ortadan kaldırmak için 22 haztrand!l size 
mUracaııt ettim. BUtUn tarihin kAYdettlıtl en 
muazzam askeri kuvet ve kudrete karaı sa -
\•aşa atıldınız. Buna raıtınen Uc aydan az bir 
mUddı:t lolnde sız arkadaslnrımın kahramıın
lıl!'ı sayesinde bu dUemanın zırhlı tesk!Uerlnl 
blrlblrl ardından imha etme(:e, sayısız taar
ruzları dUn)a yUı:Unden kııldırmaıta. sayısız 

harp esirleri almaıtıı. azim toprnklar lu:al 
etmde muva!!ak oWuk. Bu topraklar boı 

Yerler deıtlldlr. DUsmanın ge1;lml ve muaz -
zam harp endust.rlsı ıcın lüzumlu olan her 
nevi maddeleri istihsal cttllil topraklardır. 
Dlraac harta !cinde dUsmanın esaslı üc en -
dUstrl bölgesi ellerinizde olacaktır. 

Alman alaylarının, ıremllerJnln, hava tllo· 
larının askerler!. 

Dünyanın as~ gönnedllil en mUthlı u.
terıerdcn sizin ndiannız ebedi olıırak ayrıl· 

mıyııcaktır. Ik! milyon 400 binden fazla esir 
aldınız. 17.500 den taı:la tank, :u.600 den faz
la da top tahrip ettiniz veya aldınız. 14.200 
tayyare de düsürülmUı veya yerde tahrip e
dllm~tlr. Dünya elmdlye kftdar böyle bir aey 
g1Jrmemlstır. Almıın ve müttefik lcuvetlertn 
hıtal etmls bulundukları toprak 1!133 Al· 
mnnyasının iki misil ve ln~lllz ann vatanının 
dört mislidir. 

22 hazirandanberi en kuvetli müdafaa IC· 

bekeleri yarılmış, muar.zam nehirler geçil
miş, sayısız yerler hücumla zaptedilmiş, 

istihkamlar ve beton sığınaklar tahrip e
dilmiş ve temizlenmiştir. 

Çok kıymetli fin müttefiklerimizin ikin
ci defa olarak kahramanlıklarını teyit et
tikleri uzak §imalden Kırım'a kadar uza
nan bir cephede düşman topraklarında 1000 
kilometre kadar derinlikte ııiovak, macar, 
İtalyan ve romen tümenleriyle birlikte 
mevzi almıg bulunuyorsunuz. İspanyol, hır
vat ve Belçikalı teıkiller iltihak etmekte
dir. Diğerleri de bunlan takip edecektir. 
Çünkü bu savaıı belki ilk defa olarak Av

rupa'mn bütün milletleri tarafından en kıy

metli kıta olan medeniyetı;i Avrupa kıla
smın kurtanlması yolunda milıtcrek bir 
hareket olarak telakki edilmektedir • 

.tıu nıucıı:zam 1..:vnerun gerisinde başarı
lan i:ı de keza muazzamdır. Boyu 12 met
reden fala 12.000 köprü ile 405 ıimendifer 
köprüsü kurulmuştur. 25.500 kilometrelik 
demiryolu tekrar i$1etilmeğe ba$lamıı ve 
Avrupa'da umumiyetle kullanılan gen!,lik
le 15.000 kilometrelik demiryolu yeniden 

yapılmıştır. 

Geniş bölgelerde sivil idare tesis edil
miştir. Tabii hayat makul kanunlarla tek
rar ve süratle başlıyacaktır. 

Elimizde muazzam yiyecek, benzin ve 
cephane stokları vardır. 

Bütün bu neticeler geçen büyük harpte 
yaptığımız fedakirlrkların - arkadaşları

mızın ve ailelerinin elim akıbetini de iyi 

Panama' da 
hükümet 
darbesi 

Bir çok 1 iderler 
tevkif edi idi 

Nevyork, 9 a.a. - Panama radyosu
ru.ın bildirdiğine göre, Panarna'da 
bir hüklimet darbesi yapılmıştır. Bu 
haberler, başka bir kaynaktan henüz 
teyit olunmamıştır. Fak'at bir Va -
§ington telgrafına göre, kendisine bu 
hususta sorulan bir suale cevap ve -
ren Mr. Cordell Hull, "Panama'da 
bir şeyler oliduğunu biliyorum, fakat 
fıenüz sarih hiç bir haber alamadım,, 
demiştir. 

Panama radyosunun haberlerine 
göre, nazırlardan tM. de la Guardia, 
iktidarı ele almış ve Pan3ma şehri 
belediye reisi de dahil olduğu halde 
bir çok lider tevkif edilmiştir. Reis 
Arias, Panama şehrinde bulunma -
maktadır. 

ihtilal Birlqik Amerika'nın 
lehinde 

Amerika Birleşik Devletleriyle iş
birliğine taraftar olduğu zannedilen 
Laguardia, bugün Panama yüksek 
meclisi önünde yemin etmiştir .. Öğ
renildiğine göre reis Arias, hareke
tini bir sır halinde saklamış ve ka -
çarken annesinin evlenmeden evelki 
aile adını kullanmıştır. 

Reis Arias'ın hareketi için hiç bir 
resmi sebep gösterilmemiş olmakla 
beraber siyasi mahfillerin bildirdi -
ğine göre Arias'ın muha3ımları ken
disini Amerika Birleşik devletlerine 
aleyhtar olmakla itham etmekte 
ve kendisini şiddetle tazyik etmekte 
idiler. Bir senedenberi iş başında bu
lunan Arias, Panama bayrağını taşı -
yan gemilerin silahlandırılmasına 

son zamanlarda muhalefet etmiştir. . 
' 

lngiltere'ye yapılan 

tayyare yardımı 
Nevyork, 9 a.a. - Vaşington'dan 

gelen bir telgrafa göre, .Birleşik A· 
merika Devletlerinin İngiltere'ye bu 
sene gönderdiği tayyare miktarı 1n
giltere'nin 1940 senesinde kaybetmiş 
olduilu tayyare miktarının iktmisli
dir. 

Yeni Irak kabinesi 
Bağdat, 9 a.a. - Nuri paşa Sait, 

yeni İrak kabinesini kurmuştur. Vak
tiyle İngiltere • Irak ittifak muahe
desini müzakere etmiş olan Nuri pa
şa Sait, üçüncü defa olarak Irak hü
kümetini kurmaktadır. 

Moskova konferansı 
murahhasları 

• :Llondra, 9 a.a. - Moskova konfe -
;ranııına iştirak etmiş olan İngiliz ve 
Amerikan delegeleri İngiltere'ye 
dönmüşlerdir. 

ce göz önünde tutarak - yüzde besine bi· yük meıulu olan İngiltere'ye altından kai
le varmıyan fedakarlıkla elde edilmiştir. kamryacağı darbe indirilecektir. Çünkü bu 

Siz arkada5larımın ve kıymetli müttefik düşmanı kırmakla kıtada İngiltere'nin son 
askerlerin bu 3,5 ay içinde cesaret, kahra· müttefikını da ortadan kaldırmıı oluyoruz. 
manlık, mahrumiyet ve yorpnluklarla ba- Bu suretle Almanya'yı ve bütün Avrupa'yı 
ıardıklarınızı geçen harpte bir nefer ola· Hun'ların ve ıonra da Mogol kabilelerinin 
rak vazifesini yapmıı olan ben herkesten iıtilbı devrindenberi asli görülmedik bir 
eve! takdir ediyorum. tehlikeden kurtaracağız. lıte bunun için-

Askerlerim. dir ki alman milleti önümüzdeki haftalar-
3,S ay içinde nihayet bu dil~manı kış baı· da her zamandan ziyade fikren bizimle be

lamadan eve] imha edecek son darbeyi in· raberdir. Sizlerin ve müttefik askerlerin 
dirmek şartları hazırlandı. Bir insanın ya- yapmış oldukları daha ıimdiden herkesi en 
pabileceği bütün hazırlıklar tamamlanmıı· derin minnettarlığa mecbur etmiştir. 
tır. Her ıey ve dü5manı yere sermek için Gelecek müşkill günlerde blıtün memle
tesbit edilen planlar mucibince muntaza· ket nefesini kısmr5 bir halde sizinle bera
man yapılmıştır. Bu, senenin son kati meY· berdir. Çünkü Allahın inayeti ile memle
dan muharebesinin ba~langıcıdır. Bu dili- kete yalnız zaferi değil sulhun en esaslı 

mana ve dolayısiyle bütün bu harbin bil- şartını da getireceksiniz. 

Paranızı harcanmaktan, carcur edilmekten kurlarımz. 

Tasarruf bonosuna yatırınız. 
Tasarruf Bonosuna yatırılan para eksilmez, artar; 

size bir yılda o/t:6 peşin faiz getirir. 

• 
Tasarruf Bonoları, bütün bankalarla şube ve ajanslarında 

Milli Piyangonun resmi satı§ gi§elerinde banka 
bulunmıyan yerlerde malsandıklarında 

ıatılınaktadır. 

1 
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Hlc bir veri'! ve meraıtm yoktur. Her keseye elverlşllı!lr. Pa- j 
ranıZ'J ııted!Alnlz anda ~ene paraya ccvlrmen1z kabildir. Arttı::-· ı 

ı J ma ve eksiltmelerde ıatı5 .ıcıyrnetl üzerinden teminat olarak • 
i kullanılır. Faiz pe:;lndlr. 1 
....................................................................................... ! 

Bir t;ısarruf bonosu alınız 

HARBE 
• 

D A 1 R 

Moskova 
üzerindeki 
tehlike 
[Bu ya:::ıcla İsmi geçen yerler 
hakkında birinci saylamı:&daki 
hartaya basv •rrrlmasr.] 

Vaziyet vahimdi: 

G eçen sene yazında Soınme 

vadisinde, Fransa harbi ya
pıldığı zaman "vaziyet ciddi fa
knt vahim değildir!" diyorlardı. 
Şimdi Moskova Üzerine hücumla
rın çok tiddctlendiği bir anda, 
İngilizler, işin ciddiyetinden bah
setmeden vahim olduğunu söyle
mektedirler. 2 milyon asker ve 
5.000 tankla yapılan muazzam 
bir taarruz karşısında, artık Mos
kova için tehlike yoktur, dene
mez. Sovyetler Birliği merkezi 
birkaç taraftan sarılmış gibidir. 
Hatta sarılmı§ değil, belki Viaz
ma gibi bölgelerde rus kuvetleri 
ciddi bir imha tehdidi altına gir
mittir. Dünkü alman tebliğine gö
re, Moskova'nın 175 kilometre 
batısında bulunan Viazma'da, 
sovyet teşkilleri sarılmış vaziyet
tedir. Merkezde Briansk kısmın
da Üç sovyet ordusu tamamiyle 
ku§atrlmı§tır. Bu tebliğ, Mareşal 
Timoçcnko'nun sovyet cephesin
de tnm ve verimle çalıfabilecek 
ordularını da feda etmiş olduğu
nu haber vermektedir. 

Alman taarruzunun istikameti 
A imanlar, bu taarruzu ~yle 

yapmışlardır: bir taraftan 
Timoçenko ordulariyle Voro§İlof 
ordularının, daha cenupta ise ge
ne Timoçenko ordulariyJe Budie
ni ordularının biribirine bağlan
dıkları yerlere yani ruı kuvetle
rinin mafsallarına hücum et
mişler, ve buralardan içeri gire
bilmi lerdir. Zaten yukarda Vo
ro~ilof ordusu, aşağıda Budieni 
ordusu daha evet hareketsiz bir 
hale konduj;undan bu dirseklerin 
arasından daha kolay içeri ak
mak kabil olmuştur. 1ıte bundan 
tonradır ki, biri Briansk'ta, diğe
ri Viazma'da olmak üzere iki bü
yük muharebe batlamı~tır. Al
manların tuttukları hareket tar
zına bakılacak oluna, ilk gayele
ri derhal Moskovayı nlmak değil, 
belki bir nalbant kıskacı gibi, Ti
moçenko ordularını iki yandan 
sıkmak, ve arada ezmek olmu~
tur. Ancak bundan sonradır ki, 
Moskova'nın kapılarına yanaşıla
cakhr. 

Viazma'da 
A iman tebliği Viazma'daki sa-

va§ hakkında fazla tafsilat 
vermemektedir. Ruslar bu çevre
de daha sıkı bir müdafaa yap
mıılar, fakat gene dayanama
mışlardır. Harp hala devam et
tiğine göre, alman Öncülerinin 
Moskova'ya 175 kilometreden de 
daha fazla yakla~tıkları tahmin 
olunabilir. Şimdi Moskova'nın a
kıbeti ne olacaktır? Rusların bu
rasını açık §ehir ilan etmelerine 
ve Paris gibi nlmanların ellerine 
bırakmalarına imkan yoktur. 
Çünkü rus karakteri buna müsait 
değildir. O halde bu koca ıehri 
de müthiş bir akıbet beklemekte
dir. Eğer harta Üzerinde askeri 
durumu gözden geçirecek olur
sak, sovyet merkezinin aşağıdan 
yukanya mühim bir cendere bas
kısı altında bulundu~unu goru
rüz. SoYyetlcr dün Orel §ehrini 
tahliye ettiklerini bildirmişlerdir. 
Örel, Oka nehri Üzerinde 80.000 
nüfuslu bir hububat, koyun, 
sanayi şehridir ve rusların müs
tahkem mevkilerinden biridir. 
Burası 1564 tenberi, muhtelif is
tiltılara karşı tahkim olunmu§tur. 
Şimdi Örel'in düşm~i, daha ua
ı'hdn bulunan Kursk'un Üzerine 
de bir baskı olacak, ve Harkof'un 
üstüne şimalden çöken ağırlık 
iki misline çıkacaktır . 

$imale doğru 

F akat, Örel'i alan almanı.arın 
tazyrklarmı bilha.5Sa ııma

le, Kaluga'ya ve Toula'ya doğ~u 
artırdıkları haber verilmektedır. 
Moskova'yı saran yar~m çember 
a§ağıdan yukarıya dogr~ k.alk
maktadır. Almanlar §ımdıden 
Moskova endüstri mıntakasına 
gir:miı bulunuyorlar. İlk hedef o
lan Toula 153.000 nüfuslu büyük 
bir demir endüstrisi §ehridir. Ge
ne müstahkem bir mevki olan 
Toula'da on yedinci asrrdanberi 
silah endüstrisi ilerlemi1tir. Evel
ce demirciler mahallesi denilen 

-~-
yerde senede 240 arkebüz yapı· 
lırdı. Büyük Petro burada harp 
endüstrisi fa:brikalan kurmus ve 
bunlar sovyetler zamanında - da
ha çok genitletilmiştir. Almanlnr 
Toula'ya doğru ilerlemekle, aynı 
zamanda sovyet endüstTİsine kar
~ da büyük bir darbe hazırla
maktadırlar. 

Cenupta 

C .-:nupta da vaziyet ruslar için 
gene vnhimdir. Almanlar 

evelce de tahmin ettiğimiz gibi 
§imalde Harkof'a doğru ilerleyip 
sonra yelpaze şeklinde aşağı doğ
ru kıvrılan mecar ve rumen ku
vetleriyle bnğlanmı§lar ve 9 un· 
cu rus ordusunun ricat yolunu 
ke.smi§lerdir. Burada da büyük 
bir imha muharebesi olma.1.""tadır. 
Kurtulabilen rwsların bir kısmı 
Don nehrinin ağzında bulunan 
Rostov'a doğru çekilmektedir. Al
manlar Azak sahilinde Rostov'a 
100 kilometre mesnfede bulunan 
Marioupol Jimnnına varmı§lnrdrr. 
Öyle anla~ılıyor ki, şimalden inen 
kuvctler, Donetz hnvza.smı tcmiz
liyerek ve bu nehrin sahilini ta
kip ederek Rostov'a doğru ilerle
mektedirler. Bu vaziyette muha
sara altına alınan 7-8 rus tüme
ninin Stalino'da bulunması çok 
muhtemeldir. Azak sahillerinin 
almanlann eline gecmesi, şimdi 
Kırım'ı kendi kendisine dü~eğe 
mecbur edecektir. Kırım'dnki ku
vetlerin bir çıkı§ yapmalarına 
imkan yoktur. Çünkü Kırnn'm 
kapısı almanlarm elindedir ve bu 
kapı ancak 4 kilometre geni~li
ğinde olnn P<"rckop geçididir. 

Httler'in nutku 

Dünkü hadiseleri hulau eder
ken Hitler'in askerlerine 

verdiği gündelik emir üzerinde 
durmadnn geçmiyelim: bu gÜn
delik emir de tıpkı, alman Devlet 
Reisinin birkaç gün evel Berlin
de söylediği nutka benzemekte
dir. Hitler rus harbine giritmek
le Avrnpa'yı büyük bir rus isti
lasından kurtardığmı söylemit
tir. Yalnız bu nutukta almnn Dev
let Reisinin verdiği yeni haberler 
vardır: 

1 - Birkaç hafta içinde düş
manın esaslı üç endüstri bölgesi 
alınanların elinde olacaktır. 

2 - Hitler, bu sefere Rusya'ya 
kar§ı bir Avrupa harbi mahiyeti
ni verdiğini tebarüz ettirmi~ ve 
muhtelif milletlerin bu harbe iş
tiriık cttiltlerini, diğerlerinin de 
bunları takip edeceklerini söyle
mittir. Çünkü bu sava§ Avrupa 
kıtasınm kurtarılması yolunda 
bir harekettir. 

3 - Bu muharebe senenin son 
kati meydan muharebesinin baş
langıcıdır. 

4 - Alman ordusu, memleke
te yalnız zaferi de~il, sulhun da 
cs<ı.slı sartmı getirecektir. 

Nelice 

B ütün bunlan kaydettikten 
sonra sözlerimizi hulasa e

delim: alman hareketinin en mü
him hedefleri geçen gün de söy
lediğimiz gibi, Kafkasya'dan ge
lecek yardımı kesmek, M~skova 
endüstri bölgesini ele geçırmek, 
Rusya'yı ordusuz, malzemesiz bir 
halde §arka, Asya'ya a!.maktı~. 

Hitler, son nutkunda. u~ end.~s
tri bölgesinden bahsettığıne gore 
acaba bunların içinde Kafkasya 
ve Urallar da var mıdır? Çünkü 
alman Devlet Reisi ele geçenleri 
değil, geçecekleri anlatmak iste
miştir. 

Diğer taraftan, Bitler, bu mu
harebeye senenin son ~eyd~ 
muharebesi göziyle baktıgına go
re Rusya i§İnin bugünlerde tn.m.n
miyle halledileceğine kanıdır. 
Alman Devlet Reisi bu harbin 
memlekete yalnız zaferi. dc~~l 
zulhun da esas §artını getırecegı
ni ilave etmiftİr. Bundan lngilte
re'ye de bir istila hareketi hazır
Jandıih manasını çıkarma': kabil
dir. Çünkü sulhun eşas ~rtı ya 
İngiltere'yi mağlup etmek ve ya
hut onu sulha mecbur etmektir. 
Dünkii telprnflardan anladıkları
mız bunlardır. 

Mümtaz Faik FENiK 

Hırvafisf an, Yugoslavya ·e 

Giriffe hoşnutsuıluk arhyor 
.i.ondra; !J. a.a. - İtalyn'da, ganimet his

sesi olarak aldığı memleketlerde Alman _ 
Jarın karı~ıılnştıklnrı gUçJUklerle uğraşı _ 

yorlar. Hırvatıstan'dn. Girid'de ve Yugos
lnvyn'dan ilhak edilen kısımlarda hoşnut
suzluk gittikçe artmaktadır. M. Mussollni 

bu gUçlUkler önUnde devlet emniy<'tlne 
kar§t bu memleketlerde suyknst tertip e
denlerin ö!Um cezasına çarpılacağını nıı.n 
etml§tlr. 

Ankara'ya gelenler 

ı İstanbul, 9 (Telefonla) - Şehri -
~-nizde mezunen bulunmakta olan 

1 
f)tokholm Sefiri Agah Akse! ve Bur-

ı ıdur valisi Sabri Aka bu akşam An -
fkara'ya gittiler. 
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sadit pazartesi gUnU sat B de Tavşanlı 

kazasında Eğrigöz Mahya münferit or -
man bölge ec!I binasında toplanacak o
lan satııı komisyonu huzurlyle icra edile
cektir. 

Muzculuk ve ucuzluk ... 
Geçen cumartesi günü çıkan Ulus'

ta. Mersin'den gelen hususi bir mek
tubu okurken, yazının ilk fıkrasında, 
muzculuk yerine ucuzluk dizilmiş ol
masına, bilmem, sizde benim gibi 
sevindiniz mi? Ben kendi hesabıma, 
bu küçük tertip yanlışım hayırlı bir 
alamet sayıyorum ... 

Bir yerde muzdan söz açılınca ya
hut manav dükkanlarının en şerefli 
yerinde bir muz kevengi görünce in
sanın yüreği sızlar •.. O güzel kokulu 
nefis yemişten kendisi yemeğe cesa
ret edemese bile yılda bir iki defa ol
sun, çoluğuna çocuğuna götürmek 
ister. Fakat onun fiyatını sormak bi
le insana hüzün verir. Aylık çıktığı 
günler de bile ondan bir iki kilo al -
mıya pek az kişinin kudreti yeter ... 

Bizim yurdumuzda, muz ötedenbe
ri - pahalılığın demiyorum - paha
cılığın timsali olmuştu. Muz Avru • 
pa'nın, muz yetiştiren diyarlara pek 
uzak memleketlerin de bile, bazı yer
lerde eşek arabaları içinde ucuz ucuz 
satıldığı halde, muz yetiştiren Suriye 
vaktiyle bizim hududumuzun içinde 
bulunduğu zaman bile, İstanbul'da 
muz "şecere-i memnua" gibi yalnız 
keseleri pek derin olan bahtiyarlara 
nasip olurdu ... 

Onun için, gazetede muzculuk ye
rine ucuzluk dizilmiş olmasını hayır
lı bir alamet saymak istiyorum ... Ga
zetede çıkan mektubun anlattığına 
göre İçe] vilayetinde muzculuk çok 
inkişaf etmis. O vilayetin her tara -
fında muz yetişiyormuş ve oranın 
halkı muz yetiştirmenin pek karlı bir 
i~ olduğunu iyice anlamış ••• 

Büyük tabiat alimi bunu, daha yüz 
yıl önce haber vermişti. Aynı toprak
ta muz yetiştirmenin, buğday yetiş -
tirmiye nisbetle 44 defa daha karlı 

olduğunu yazmıştı... Bizim yurdu -
muzun sıcak iklimlerinde de muz ye
tiştirmenin imkanı ve karlı bir iş ol
duğu anlaşıldıktan sonra, yakın va -
kitte muzun bizde de ucuzluk timsali 
olacağını bizim çocuklarımızın da, 
Avrupa memleketlerindeki çocuklar 
gibi o faydalı yemişten kana kana yi
yebileceklerini ümit etmeliyiz. 

Muz, güzel kokusundan ve nefis 

Tapu mensupları arasında 
değişiklik yapılıyor 

Tapu ve Kadastro umum müdUr10ı?'ll, tapa 
Te kadastro müdürleri arasında bazt de:ıılk· 

llkler yapacaktır. Bu huıustakt kararname 
proJesl yUlcsek tud!ka ıunulmuıtur. 

Sebzelerin günlük 1 iyall 
Belediye Reisliğinden 

(10. I. TC§rln 1941) 

Cin.si 
Toptan Perakende 

vasati F. Fiyatı 

ispan:ık (A.) 
Llho.na (A 
Pırasa (A.) 
Kereviz (Bursa) 
AY§C faBIJlyc (V,) 
Çalı fasulye (A.) 
Barbunya (:M.) 
Domates (J_) 

Kemer patlıcan (V.) 
Yuvarlak ,, (Ad.) 
Bamya (Bursa) 
Sivri biber (A.) 

" u K. 
•(Turouluk) (A.) 
Dolmalık biber (I.) 
Patates (A. P.) 
Kuru soğan (:M:.) 

7.50 
4.50 
4.50 

15 
16 

17 
8 

15 
15 
34 

8.50 

14.50 
10 
9.25 
7 

12 
6 
6 

22 
24 
22 
25 
12 
22 
22 ,, 
12 

20 
H 
15 
10 

A. .Aııkara, M. Muhtelif, B. Bile
cik .A.d. Adana A. P. Adapazan, v 
Vezirhan ı. Irmak memleket me111e

ll mallardır. 

EL± 

lezzetinden dolayı &tedenberi pek 
makbul bir yemiş olduğu halde, vita
minlerin keşfedilmesinden sonra o -
nun, sağlık bakımından, kıymeti pek 
yükselmiştir. Gazetedeki mektubu 
yazan arkadaşımızın anlattığı budur 
muzun (kokulu muz) yüz gramında 
A vitamini yüzde 280 ölçüdür. Arka
daşımızın yerli muz dediği, fence a • 
diyle cennetlik muzun yüz gramın -
da A vitamini yüzde 1500 ölçüye 
kadar çıkar ... Onun için sağlık bakı
mından yerli muz daha üstündür. En 
çok mahsul veren muz da bu cinsten 
olanıdır... A vitamininin çocukları 
büyütmiye ve mikroplu hastalıklar -
dan korumıya faydalı olduğunu bi -
lirsiniz. 

Muzda daha başka vitaminler de 
vardır. B 1 vitamininden bodur muz
da yüzde 50, yerli muzda yüzde 5 
ölçü ... Bundan dolayı bodur muz si
nirlere daha çok sakinlik verirse de 
çocukların sinirleri sakinliği pek de 
istemediğinden yerli muzdaki kadar 
B 1 vitamini onlara yetişir. 

B 2 vitamininden de bodur muzda 
yüzde 70 ölçü, o cins muzun daha 
çok şekerli olmasından dolayı müna
siptir ... Yerli cinsteki B 2 vitamini -
nin yüzde 20 nisbette oluşu onun da· 
ha az şekerli olmasiyle mütenasiptir ... 
C vitamini bodur muzda yüzde 3 mi
ligram olduğu halde yerli muzda 
yüzde 20 miligram olduğundan yer
li muz çocukların dişlerine ve ke -
miklerine de kuvet ilacı olur •• 

Muzun madenleri de pek değerli 
bir sihat hazinesidir .. Yüzde yüz mi
ligram kloru onu midede adeta bir 
hazım ilacı yapar ... Onun terkibinde
ki yüksek nisbette iyot vücudün iyi 
beslenmesini kolaylaştırır. Yüzde 380 
miligram nisbette, etlere olgunluk ve
ren potasyom madeni, başka hiç bir 
taze yemişte bulunamıyacak kadar 
yüksektir ... 

Bu lezzetli ve faydalı yemişi bol 
bol yetiştiren yurttaşlarımıza teşek
kür ederken onu ne kadar ucuz satar
larsa o kadar çok kar edeceklerini 
unutmamalarını temenni ederim. 

G. A. 

Para cezalarının tahsili 

Maliye Vekilliği teşkilatına bir ta
mim yaparak ağır ve hafif para ce -
zalarının vaktinde tahsil olunmasına 
tahsile dikkat ve itina gösterilmesi
ni, müruru zamana meydan verilme -
mesini bildirmi§tir. 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Memur alınacak 
Ankara Dcfterdarlı:ından: 
Defterdarlıkta münhal memuriyetler 1cln 

lise ve orta mektep mezunı.: erkekler arasın· 
da "tahstre devam edenlerle 19 yaııından kU· 
cllk olanlar kaba! edilmezler .. 13. 10. 941 ta
rihine müsadlf pazartesi aünU saat 14 de mü· 
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

!mtıhana E"lrmek lstlyenlcrln asa.:ıda yazı. 

ıı vcıılkalan hamilen bir istida ile 11. 10. 941 
tarih.ne müsaaıc cumartesi ırUnü saat ıs e 
kadar defterdarlık ılcll bürosuna mllracaat e
derek fototratıı kabul kartı almaları llln O· 

lunur. 
ı - Tahsil vesllcuı, 2 - Nüfus tezkeresi, 

3 - HllsnUhal kl:ıdı, 4 - Sıhat raporu (hüs
nühal ve ııhat raporu imtihanı kazananlar
dan blltıhare alınacaktır), 15 - 4,5 x 6 eba· 
dında lkl fotoğraf. (7494) 17484 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 
' 

Satılık çam tomruğu 
Tavııuııı Mahya Eğrlgöz münferit or

man bölge eefllğlnden : 
1 - Bölgemize alt Tavııanlı kazllBlllını 

Mahya Eğrigöz devlet ormanlarında 
mevcut ve 941 senesi katlyatındau müta
hB..!Bıl (2235) adet muadili (1334) metre 

3 - İ§bu tomruklardıuı (431) adet mu
adlli (255) metre mlkAp (392) desimetre 
mikAp miktarı Balı köy lstaııyonu depo -
sunda ve (1804 J adet muadili (1079 J met
re mlkAp (281) desimetre mikllp miktarı 
Çatak mevkil ara deposundadır. 

4 -Bu tomrukların Balıköy istuyonu 
deposunda talibine teslim edilmek oartlle 
beher metre mlkft.bına muhammen bedel 
(18) lira {48) kuruıı ve Çatak ara depo
sunda talibine teslim edilmek aartiyle 
beher metre mikAbına muhammen bedel 
(15) liradır. 

5 - Teminat akçesi % 7,5 hesabiyle 
(1567) liradır. 

6 - Bu ıııe ait açık arttırma prtname
lerl Ankara, İstanbul, Kütahya orman çe
\1rge mlldUrlUkleriyle Dursunbey devlet 
orman l§letmesi revir amirliği ve bölge
miz satış dosyasında mevcuttur. 

7 - Taliplerin ihale gUnllnde hazır bu
lunmaları ve bu hususta fazla malQmat 
almak l.!ltlyenlcrin bölı;e ııe!llğlmlze mU
racaat etmeleri lilıo:umu il1n olunur. 

(8688-7307) 17219 

Sahhk köknar ve ~am lomruklan 
Devlet Orman laletmcsı Düzce Revir A· 

mlrlltlndcn: 
Devlet orman isletme Düzce Revlrinln 

Düzce - Bolu ıoseıı üzerinde Tatava deııoeun· 
d.a lstltte mevcut 917 adet muadlll 726 met
re 653 dcslmctreküp köknar ve 71 adet mu. 
adlll 25 metre 863 deslmctreküp cam tom
ruklan 18.10 941 cumartesi günü saat ı:ı de 
DUzce revir Amlrlltlnde acık artbrma Ilı 
satılacaktır. Köknar tomruklarınm beher 
metre küpllnün muhammen kı.vmett 10 lira 
cam tomruklıt rının beher metre kOpQnün 
muhammen kıymeti 12 liradır. Şartnameleri 

lstanbulda orman ccvlrae mOdQrlUtü Anka
rada orman U. müdUr!Qf:Qnde ıı:örUleblllr. 

Fazla tafsilat ve listeler Dilzce revir Amirli· 
ğlnden tomruklar yerinde aörüleblllr. Talip· 
!erin y(lzde 7,5 teminat ve evrakı !Azlmele. 
rb'le ihale gUnU ve saatinde Düzce"de revir 
Amlrllf:lnde mUteııckkll komisyona müraca • 
atlan. c~ısn499) 17462 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kapalı zarf uauliyle ve taksitle 
aatıt 

Vakıflar Umum :MUaurlUğllnden : 
Muhammen bedeli 9500 lira muvakkat 

teminatı il3 lira cinsi dUkkln mevki ve 
mahallesi Koyunpazarı Ada No. ıı 267 
parsel No. sı 19. 

Muhammen bedeli 8000 lira muvakkat 
teminatı 600 lira cine! dükkAn mevki ve 
mahallesi Koyunpazarı ada No. sı 267 
parsel N o. ıı 14. 

1 - Ankaranın Koyunpazarı caddesin
de yukarıda evsafı yazılı vakıf iki dUk -
kAnın 2950 sayılı kanunun birinci madde
si mucibince ihale bedelini % 20 si ilk 
taksit olarak ıartnamealnla 8 inci madde
si uyarınca muviı'kka temlnatuı '.katı &

mlnata lb!Ağı tarihinden itibaren 45 gün 
zarfında ve :ikinci, UçllncU, dördUcü ve be· 
şl:ıci taksiUerl ferağ tarihinin ertesi ae· 
nelere tekabUl eden günlerinde verilmek 
ve vaktinde ödenmiycn her hangi bir tak
sit diğer taksiti hululU tarihine kadar ge
çen gUnler için faize tabi tutulmak ve 
borç ödenlnciye kadar i11b11 gayri menkul· 
ler birinci derece ve sırada ipotek göste
rilmek, ihale pulu, ferRğ harcı ve dellAli
ye resmi ve sair harç ve mMrafları m\iş
teriye alt olmak ve mUıterl tarafından 
ücreti verilerek vakıf namına sigorta et
tirilmek ve ilk sigorta ferağ sırasında yap 
tırılmak kayıt ve §&rtları altında 10. 10. 
941 gUnUnden 31. 10. 941 gününe kadar 
ııartnamesl mucibince yirmi gün müddetle 
kapalı zart usuliyle arttırmaya kouımua
tur. 

2 - Kati ihale 1. 11. 941 cumartesi g11-
n'l saat 11 de Anknra'da ikinci vakıf &· 

partmanda vakıflar umum mUdUr!Uğ\l 
EmlAk ve Arazi MüdUrlllğUnde ihale ko
misyonunca Vakıflar Umum MUdllrlliğU· 
nün tasd!kına tallkruı yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlıyacakları teklif mektubunu ve te
IT'inat makbuz veya mektuplarını ikinci 
madd,.dc yazılı saatten bir saat evellne 
kadar Vakıflar umum mlldllrlUğll ihale 
komisyonu r!'lslil\'ine vermeleri 111.zımdır. 

4 - Teklif mektubu ile teminatını vak
tinde vermemi§ olanlar arttırmıya kabul 
edilemez. 

5 - Miktarı kadastro çapında gösteril
miştir. 

6 - Ar•tımııva letirRk f!denler ısıırtn" 
menin bUtUn muhteviyatını kabul etmi§ 
sayılırlar. 

7 - Satıea alt eartname Vakıflar u
mum mlldllrlUf'li em!Ak VP arazi mlldür-
JU~nde görllleblllr. f71'i72) 17541 

'-======Tefrika No: 73=====-- Maryan, iki pencerenin arasında duran bir masaya 
ve bunun üzerinde duran bir surahiye doğru yürüye· 

rek sordu: Bilinmezki •• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

...... 

Sonra Maryan ile bir şeyler konuştu, hiçbir şey söy
lemeksizin Droste'nin elini sıktı ve çekildi gitti. 

Droste, odanın ortasında durmuş, dolabı tetkik edi

yordu. 
- Hakiki bir "ampir,, (1), dedi. Nasıl olmuş da bu 

nefis parça gelmiş bu köyde kaybolmuş? 
Maryan da dolaba baktı ve gülümsedi. Fakat, soluk 

çehresinin üzerinde dolaşan bu tebessüm, Maryan'a 

bir hayalet hali verdi. 
Maryan, dedi ki: 
- Şimdi artık yat ve uyu. 
Droste, derhal cevap verdi: 

- Uyuyamam. 
- Gel, gel, dedi Maryan ve bir çocuğu soyar gibi, 

Kurt'un elbiselerini çıkarmağa başladı. 
Fakat bu Droste'nin hiç hoşuna gitmedi. Maryan'ın 

ellerini iterek kendisi soyunmağa baıladı. 

{1) Naıoleoa df1Vriaia mobily_ı m14bıı. 

- Sen umumiyetle kaç veronal alırsın? 
Droste, gayet dik kafalı: 
- V eronal kullanmam ki .. Daıha doğrusu, nadiren 

kullanınml 
Maryan, bardağın içinde üç tane veronal hapı erit

tikten sonra, elinde bardak: 
- Evet evet, biliyorum, dedi. 

Droste yatafa girdi. Maryan yatafın kenanna otur

du. 
- Kapa gözlerini, dedi. 

Droste, itaat etti. Biraz ısınmıı. rahatlamııtı. Ger-
ginlikleri, gevşiyordu. 

Bir müddet sonra, sordu: 
- Ne dersin? Acaba Gebhart mı idi? 

- Hayır, dedi, Maryan. 

Ve Droste'nin yorganın üzerindeki elini okııyarak, 

ilave etti: 
- Amerikalılardan biri idi. 

- Hangisi? 
- Bilmiyorum. 
Droste, kulübe gelmiı olan Amerikahla1'1 gozunun 

önüne getirmeğe çalııtı; fakat artık hiç birinin yüzü
nü hatırlıyamıyordu. Hemen hepsi kuru ıürültü ve 

kuru kalabalıktan ibaretti. Tıpkı, zarar veimizen fa. 

ANKARA BELEDiYESi Kongreye çağrı 

Azalarına: 

C. H. P. 1nkı • .ıp :-ıah )~ Atıtl}ey Oca:ı 
Levha yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden ı Ocar:.mızın yıllık konarl'SI 12. ıo !Hl pa
l - Şehir mezarlığı için yaptırılacak zar ı:UnU saat 20.30 dıı. kendi O<'ak blnasındn 

olan (3000) adet mezar levhası on beli gün yapılacatından oca{ınnızn mensup tızalarımı· 
zın te~rltlerı rica olunur. 

müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (lSOO) liradır. 

3 - Teminatı (112) lira (50) kuruştur. 1CRA ve 1FLAS 
4 - Şartname ve numunesini görmek is- C!cekdat tcrn ı.ıcmurıurctındnn: 

teyenlerin hergün Encümen kalemine ve is- Kıraelılrden öJQ lhsnn knrısı Fntm ıya mn· 
teklilerinde 17-10·941 cuma günü saat 10,30 mıısrnf bnklyc 81 lira 12 kurusa borclu KJ,.. 

da Belediye dairesinde müteşekkil encü • echlr Mc.ırese mnhıılleslnılen Mu~ıı Pasa or:-
17242 ıu .Mehmet Tckdof:, n'ın Clccl<dafıl°nın Jlacımene müracaatları. (7223) ahmetll Zir ktıyUnıle kırsehlrll ırıın Çakır 

d 
oğlu ömer ile ortak (Hoston ı.onJlnı markn 

O un ve çıra alınacak ve ıooo lira muhammen kıymetli def:lrmen-
Ankara Belediyesinden : deki nuıır hlsscsının lrra ınlıs k'.lnununun 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o- 126 cı mnctd(' ine ıevrıkan satışına karar ve

lan (83,50) ton kesilnılıı kuru gUrgen o- rllmlstır. Satı.' 8.11. 9n ı:unU cıcekdafn kn· 
dunu ile (445) kilo yağlı çıra on beş gün za merkczande lem cdllecc{:I fazın lzahııt al· 
mllddetıe açık eksiltmeye konulmu;ııtur. ınnk lıılbcnıcnn cıcckdnıtı icrasına mUraca-

2 - :Muhammen bedelleri (954) Ura atları llAn olunur. 4i61 

(62) kuruştur. An1ta~11 İ<'~n Dairesi Gayri Menkul s:ıtıs 
3 - Teminatı (71) lira (60) kuruııtur. Memurluğundan: 

(._R_A _o_v_o ___ ) 
Türkiye Radyo Difıizyon postalafl 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

- ( Dalga Uzunlul,'11 ) -
1648 M. 1&2 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 .M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 1519S Kc/s. 20 Kw. T. A, Q, 

CUMA : 10. 10 1941 

7 30 Progrnm ve M emlcket Saat Ayarı. 
7.33 MUzık : Hafı! Parçalar (Pl), 
7.45 .AJANS HABEHLERİ, 
8.00 Milzık : Senfonik Parçalar (Pl), 
8.30/8.45 EVİN SAATİ. 

12 30 Program ve Memleket Saat Ayat1t 
12 33 l\!Uzık : Tlirklller, 
12 45 AJANS HABERLERİ, 
13 00 .Mll7:ık : Karışık Şarkılar, 
13 30/14 00 MUzik : Karışık Program (Pl). 
18.00 Program ve Memleket Saat Ayart• 
18.03 Mlizık : 1',asıl Sazı, 

4 - Şartnamesini görmek lstlyenlerin Mahcuz oluıı satılmasına karar verilen 19.00 

18.40 Mllzlk : Radyo Sving Kuarteti (İV 
rahim Özgtir ve Ateş Böcekleri)ı 
KONUŞMA : ( İktisat Saati ), 
MUzlk : Radyo Svlng Kuartet:I 
Programının ikinci kısmı, 

her glln encllmen kalemine ve lsteklllerln Anknranın G.ılvercn mevkllnde eıırkan dai!', 19.15 
de 21. 10. 911 salı günü saat 10.30 da be- garbcn Attarb.ıaı vereselerl bostanı, alm.ılen 

lediye dairesinde mllteşekkll en<'limenc l'addc, eenuben Dalı: rdnn otlu Mehmet bn· 
mUracaatıarı. (7365) 17341 :ı Ue mahdut 28 tearlnlsanl 927 tarih ve 2 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

19.30 Memleket Saat Ayarı, \'e AJA?JI 
HABERLERİ, 

tapu numaralı deJUrml'nln nısıf hısscsl nşa{:ı· 19.45 
ılıı > tızııı fllrtlnr dıılrcslnde ne.ık nrtt.ınnn ile 

Müzik : I<Iasik Tiirk Müziği Prol' 
rnmı - Şer : Mesut Cemil, 

Odun alınacak 
D. D. Yollan Birinci İ§letme 

tünden: 
MUdürlU-

İdaremiz ihtiyacı için kapalı zarf usu
liyle 560 ton kuru gürgen odunu satın alı
nacaktır. 

Eksiltme 17. 10. 941 tarihine müsadit 
cuma gUnü saat 11 de Ha.ydarpli§a'da bi
rinci tııletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen ton bedeli 1740 kuruııtur. 
İsteklilerin 720 lira 80 kuru§luk mu. 

vakkat teminat vermeleri ve saat 10 aka· 
dar kapalı zarflarını komisyona tevdi et
mıı olmaları lllzınıdır. 

Fazla izahat ve şartname almak iııtı
~enlerln iıııetmiye milracaatıan. 

(8687/7264) 

Elbise diktirilecek 
17180 

satıaa cıknrılmışur 

EVSAF 
Dell:lrmen binası cumur harclıı taştır, üze

ri nhsap catı ve Adi klrcmlltır. tabanı toprak 
ve tııvansızdır. Detlrmen knra dUı:en ve bir 
ocaktır. Oluklnn ve tnsıarı isler vazı~ ette
dir. Değirmen lcerlslnde etrafı cevrlll b r o· 
da, bir nhır, bir nnb:ırı 'nnlır. Knydı 140 ar
ım murabbaı ise de 2GO metre murnbbnında 
oldutu bllmesah:ı ıınlnsıımı$lır. Dcf:,nnenln 
arkıııııında ynrım don\lm miktarında arazisi 
varılır. Dcit'lnn ne alt hnrk kennrınd:ı 100 
adet söıtUt atacı \'ardır. Dc:ırmenln heyeti 
umumbcslne 4000 ve s:ıtılncnk hisseye iki 
bin lira kıymet takd r rdllmlstlr. 

SATI$ ŞARTLARC 
1-Sntıa pesin vara ile 3.11.911 paz.ırte· 

si ı:UnU saat 10 ıl:ın 12 )'e kndar dairemizde 
)'apıltıcaktır. Tallııler muhammen kwmetln 
yUzdc yedi tıucuı::u nlslıettıııte pey akccsl vt:>
ya bankn mı>ktubu ve tnhvlltı.t verecekler-
dir. DclUUlyc ve vergiler sntıt bedelinden ö
denecek ve taııu h.ırcı \'e tahliye mns!'llrı 

20.15 RADYO t;.A.ZETJJ;Sİ. 
20.45 MU:r.lk : Suzinak Makamından şat' 

kılar, 

21.00 ZİRAAT TAKVİMİ, 
21.10 T E M S İ L. 
22.00 .Mtizilı: : Radyo Salon Orkestr ... 

(Vlolonlst Necip Aşkın) : 
1-Noack : Romantik Uvertür, 
2 N. Otynm : RUyA (Vals), 
3 Ardlll : Parla (Vals), (Soprt' 

no Bedriye TUzlin'ün ıııtirAI<il•) 
4- Siedc : Sevgililerin Seııı.mı, 

& - M ontl : Çardaş, 
6 - Leach : NeptUn'Un tatil gUnU. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, AJANS~ 
BERLERİ; Zlrruıt, Esham-Tahvili" 
Kambiyo-Nukut Borsası (Fl~·at), 

22.45 MUzlk : Radyo Salon Orkestr-' 
Programının devamı : 
7 Strnuss : Hızlanma 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Kapanı• 
D. D. Yolları 8. Jncı bletme KomlsYonun· dan: milsterlyc alt olacaktır. 

1 2 - saııı ı:UnU arttırma bedeli muham-
darece Yalnız kuması verilmek ve scten, men kıymetin )0 ilzt10 yctmls bcs.nl lıuldu(:u 

kazalın, teıtı, dOQme, sırma, fodra ve n!Ame- takdlrdc tam saat 12 de De dem bııı::ırtıldık· 
ti farikalar müteahhide alt olmak ü 

NAFIA VEKALETi 
zere tan sonra en eok nrttırnnn ihale olunacak 

(23225) lira muhammen bedeli ısıetmemı:ı. ve yüzde •etml•lnl b 1 kAl d Yap1 j5(eri ilanı 
memur ve müstahdeminine yaptınlncak tak- ı .. u madıı'tı ta " r e en cok ,. 

arttıranın tnahhüdU lı:ıkl kalmak Oı:cre 13. Nafıa ."ektıletlnden·. rlben 800 takttıl resmi elbise He 600 adet • 
palto ve 500 d t k sk 11.1941 ııerıembe gOnU saat 10 dan 12 ye 1 - Ekslltmcye konulan l•: Ankara h 

a e a etin şartnamesi vechi· kadar yapıla<'nk ikinci arttırmada en cok lakUltesı sahasında manrıt • matbaası le yapılması l&I kaplı zarf usullylc eksiltmeye ~ 

konu im ustur. lhnlesl 27.10.1941 ıınzartcsl nr~tıı~n~h!~:ı~e~~:!e~:~~~~ verilmedi iti t:ık· ya~~'.~<'ılakbcsdtcrlcl·.otılıpol l!,:d7blcslrıadlınrı.:ıatıdır. 
aOnO saat 16 da Alsancak eksiltme binasında n~. o., 
komisyonumuzca yapılacaktır. dlrde müşteriye yirmi ı:UnU ııecmemek üzere 2 - Eksiltme :?O. ıo. '1911 pazartcııl 

İsteklilerin (174t - 88) llralık M. teminat bir mehil verilecektir. Bu mehil lı;lnde d' saat 11 de Nafın Vektıletl yapı .,.e imar 
maklıuzlarlyle bu gibi taahhOUcrlnl ınuvar. ıı:ıra ödenmezse ihale bozulacak ve kendile· eksiltme komi•> onu odasında kapalı 
faklyetıc basardıklarına dair bir vesika ve rlnılen e\•eı en yUkııck tekllrte hulunnn kim- usullylc yapılncnkl.ır. 

se nrzctmls olau:u bedelle sntmaitn razı o- s _ Eksiltme ınrtnnmn~ı ··e buna ... o 
ckslltınlye glrmlye mani! kıınunl bir halleri = • .... 

lursa ona ihale cıllle<"cktlr. O da razı olmnz terrl evrnk (i.l ·> 1, 111 bl.'• kuru• b""'cl ınuJI 
bulunmadığı hakkındaki beyannameleriyle ~ .. .. ...., 
teklll mektuplannı muhtevi kapalı zartıarı· Vt'Yn hulunma?.Sn yedi ı:Un mUrJdelle cıkan· 1 bilinde yapı ve imar leleri rcısıı:ındcn a 

lnrok hlr nrttırmacln en cok nrtt.ırnna ihale blllr. 
nı aynı gün saat 115 e kadnr komisyon reisli· olunacnk ve evclkl ihale ile bu ihale arasın-
:ıl"e vermeleri llzımdır. Şartnamesi lzmlr'de dakl fiyat tarkındnn cvelk1 müşteri mcsul 4 - Eksiltmeye aırebllmek ıcıu !.$teki 

usulü dnlrcıılndo (8:;?6,38) sekiz yüz :vınnl 
bulunncn ktır. tıletmemlz kaleminden Ankarada 2.lncl falet

mo ve Ha)'darpa .. da ı. lncl ıııetme kalem -
ıer.!ndoıı parnsıı: ıılınablllr. 

(4130-7454) 17412 

Yeni l;ir tarife 

4 _ AlAkadarı.nn b 1 k 1 'il 1 tı lira otuı: sekiz kuru~Julc muvakkat t 
u ıınyr mt'n u ze- nat vermeleri IAzımdır. 

rlndekl hak ve lcldlalıırını C\Takı mUsbltcle· fi tcı .. ,,,.,M •. , , 1 ... .. ~ ··--"· ,. 

rlyle birlikte on bes gün !cinde dalpe~e bil • n!l olan 20. ıo. 1941 gUnU saat ona 
dlnn!'lerl ve aksi hnldc hnktan tapu sicili • ekslllmc kom.s>O ı relsllf:lne makbuz 
le eabıL ..,ı, l\dık .. ~ı·~ tı ~ ıırıın pay1nstı- kııulllnde vennclerl ıtızımdır. 

Devlet Demiryolları U. Müdürlüiünden: nlmasından harlc kalııcaKTılrcl'lr:- .Postııan olacak gecikmeler kabul e<fl 
Tarım itleri, bağcılık ve yerli sanayide 15 - Arttırma snrtnnmcııı buı:ünden tuba· (733G) 17Sl• 

kullanılacak küktirt, ıöztaıı, Potas, sülfat ren dnlremlzln 93!1'42 No. lu dosyaııında 
herkese acık bulundurulmaktadır. Talipler Bataklık ve su itleri dö sut, her nevi madeni ve kimyevi gübre- dah'a !'Vt'I ı:a>T1 mc'lkul•ın imar vnzlyellnl 

ler ve ambar biti ilicı maddelerine mahsus ve ııatıa sartınrını ıNrmUs ve kahul etmle 
olmak ve ıs. 10. 941 tarihinden itibaren addolunacaf:ı 1111.n olunur. 47f'ıh 

Nafıa \'ektıletlnden: 

Ekslllm('} e lmnulnn le: 

tatbik edilmek üzere D.D./204 o.lu tarife 
yeniden tertip edilmi&tir. Ücretlerde esaslı 
değişiklik yoktur. İstasyonlardan fazla taf-
silat alınabilir. (7595) 17S52 ULUS SİNEMASINDA 

1 - NIQ:do ım isleri yedınel ıube J11 
ıurıu rnıntakaın dahilindeki Saz bal.l
nın kurutulması ve Sarı:nRnklı ıuyu ve 1 

1 binin ıslııh ıaıerl muhıımmen kesır 
vahidi fbnt csaııı Czcrlndcn (416.!JG1) 

Talebelere İki f·ı ..... hirrl"'" 
(24) kuruıtur. 

2 - f:lks.ltm!' 6 11 J911 tarihine :r•• 
PM"&Mnbe ırllnU saat 115 tc Ankarada tU 
rl rclsllf:l binası !cinde top! ınan ııu c!C' 
komi ;ı;onu odasında kapalı zar! usuı1' 11 

Devlet Demiryolları U. Müdürlüğünden: 
D.D./101 No.lu tarife mucibince talebe

lere mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ay
larında satılacak gidiş • dönüı biletleri Bi
rinciteşrin ayının sonu olan gece yarısına 
kadar muteberdir. Meriyet miiddeti içinde 
gıdiı - dönü& ücreti yekCinunun yüzde 10 u 
ayrıca tediye edilmek şartiyle bu müddet 
bir ay daha uzatılabilir. Bu husustaki ta· 
rife zeyli ıs. 10. 941 tarihinden muleber-

Napoli şarkısı 
Tito Schipa - Marie Glory 

Mehtabın yaldızladığı Napoli'de 

pılac:ıktır. 

3 - lsteldller, ekı;Utme ınrtnamef1• 
kavelc projesi, bıı>ındırlı.'k ı lert ~enci 
nnm<'sl, umumi ıou işleri frnnl e;ırtn•P' 
le husu~l ve fcn'll ınrtnıımclerl ve P 
rl (20) lira (85) kuruu muk;ıblllnde •11 

1 yaşanan hüvük dram ... 

.,..f'lpvrr-
reısıı:ındcn alnbı..rler. 

Yıldınm alayı 
4 - Ekılltıncye ı:lı ehllmek lcln ıst , 

rln (20-1:2.'l) lira (1;9) kuruQluk mu\"llıcl' 11 
mlnnt vermesi ve eksiltmenin yaP\ 
ı;::Urıden en az Uç .:lln c\'cl ellcrtnde ıı~, 
v!'slkalnrla birlikte bir dlll'kce ııc r:ıı ıl 
kfllctlne müracaat ederek bu 160 ınatı' 
mnk Uzere veslkn almnlnrı ve bU " 

dir. (7S94) 17553 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

: Kadın terzisi Bayan NEBA - : 
: HAT atelyesini Seliinik cadde- : 

Randolf Scot - Jean Bennet 
Bir zafer destanı .. Bir 

kahramanlık menkıbesi ... 

-: ıi 8 numara Beşirözkasın apar -
: tımanı 10 No. daireye nakletti- : 
: ğini yeni modellerini mezkur : 

--( Seanslar)--

14.30 - 17 .30 ve Gece 21 de 

Napoli §arkısı 

ibraz etmeleri s:ırt.tır. 

Bu müddet !cinde vl'sl'ka talebinde 
mı>anlnr eksiltmeye lsllrtık edemezler· 

5 - lsleklllerln teklif mektuplart11~1 
maddede yn7.ılı s:ı'llkn lılr ınnt e_..etl 
dıır su isleri rcısııeı:ınc makbuz: muıcl J 
vermeleri ltı.zımdır. ~ 

- -: dairede teşhir ettiğini müşteri --: !erine saygı ile bildirir. : - -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r-

16 ve 19 da 

Yıldırım alayı 

~---•Tel : 6294 
Postada olan acclkmeler kabul ":f,11 

(73J!3) ' 

kat mütemadiyen kafa şişiren çocuklar gibi ... 

Droste, suallerine devam etti: 
- Peki, ya bu adam, olan şeylerden nasıl haberdar 

olacaktır? 

Maryan, hemen cevap vermedi. Fakat, sonra: 

- Belki de hiç öğrenmiyecektir, dedi. Hem, sana 
ne? Haydi a.rtık uyu. 

Droste, gözlerini kapadı. İyi bir şeydi bu Veronal. 

Maryan da iyi idi. Evlin de hatta iyi idi. 
Mırıltı halinde: 

- Ne çok seviyorum şu Evlin'i, dedi. 
Ve tam dalarken, ertesi sabah Evlin'in geleceğini ve 

yanında bulunacağını zannediyor gibi bir hali vardı. 
Maryan: 

- Evet Bebeciğim! dedi. 

DroS'te tekrar uyandı. 
- Bilir misin, hiç de korkunç bir tarafı yoktu, de

di. İnsan ölmek nedir bilmiyor, belki de çok tatlı bir 
~eydir. Belki de, bu vaka olmamış olsa idi dahi, Evlin 

erken ölecekti. 
Maryan, tekrar: 

- Evet Bebeciğim, dedi. 
- Biliyor musun, i~in en kötü tarafı, ölmüş olması 

değil. Bana en çok dokunan, i~inde nasıl bir deği§me 
olmuJtur, onu bir türlü öğrenemiyorum. 

- Unutursun Bebeciğim, bütün bunlan unutursun. 

Bak ıenin, mesleğin var ... ,Çocukların var •• Hem sonra 

daha birçok, birçok mühim şeyler var, dünyada. 
Daha uyumamıştı ve Maryan'ın bu dediklcııini, jşi.t

ti. 
Dedi ki: 

- İnsanlar, birbirlerinin içinde neler oluyor, bil" 
miyorlar. Bütün mesele, bundan ibaret. 

Gözlerini tekrar açtı ve Maryan'a bakh. Başını. ,r 
yet ciddi, salladı ve, tekrar etti: 

- Bütün mesele, bundan ibaret. 

Maryan: 
- Evet, dedi, insanlar, birbirlerinin içinde nelet r 

luyor, biılmiyorlar. 
Droste, az sonra dedi ki: 
- Maryan, bana şu elini verir misin? 

Rahattı, dalmıştı. d' 
Bir an için yalnız, tekrar harpte olduğunu dUtll~ ~ 

Burnuna, bir fransız köyünün kokusu geliyordu' 

şandan bir çeşmenin şarıltısı geliyordu. f 
Sonra, hatırladı ki, harp çoktan bitmittir. }{et ,S 

geçiyor, her şey bitiyordu. 
Şimdi alnında, Maryan'ın elini hissediyordu· 

Maryan, lambayı söndürdü. 

- Allah rahatlık versin, dedi Maryan. 
Ve yanında kaldı. 
Evlin değil, Maryan, yanında kaldı. 

-Bl;rT.t-
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muharebede alnıanlar P* ook 6Hl vırnUt
lerdlr. Almanların ~ nrbh otomoblll ve 1 

b rcok ~yareeı tahrip edil nııur. Fakat al· 
manıar, bu ııolae<le ı md den U.lam11 olan 
Yeni hücuma mu ah l m.r.b&d yle yenldl!n 
blrc:ıok hava t ıuıuı ı ta h il eL.nltlert.llr. 

Cenup tlofuauntla 
... • .... - ........ --'Jfllll' ____ _ 

Almanların 
ALMANLARA GÖRE 

,.. -
TAARRUZ 

Al11111ya ile 
l111ıaladığımıı 

1 İlktetrin s(lııl1, kıtalarımız blll11n cep.. 

'-de dU,maııla muharebe etmiılerdir. Bu v A H ı• M ' 
~beler, Vtuma. Brtanak ve llellto-
»oı latikametlnde bllh&ua ılddeUi olmuı- e 

Bu •nada. baıka alman koUan d&, mllm
lrtlll oldutu kadar •llrauı Orel'ln uerı.tne 
dolru ııttmete cahtmaktadır. Orel bölır•ln
cle tklcleW muharebeler olmaktadır. Bura
daki 80VYet kıtaları, yenl mlldaı&a meVJıUı • 
rlne yerleemek llzere ınttsamla Orel'den ııe
rl cekllnıltlercUr. Atm&nl.ar, bllytık mlktansa 
milbtmmat harcayarak bu yeni mevzilere htl
cum etmektedirler. A.Jmanlar, burada ılın • 
diden l50 tantt kaybetmlılerdir. 

bar. 
llddeUl muharebelerden aonra kıtaları

llıaa Orel'l tahliye etmiılerdlr. 
1 tıJctep1Dde han muharebelerinde 19 

....... ta7)'U'Mi dU,UrtllmU,tUr. 12 tay

hre ka7bettik. 7 İlktlfrinde Jılmkova ya

lnaıu,Dda 10 Alman tayyareal dllftlrW 
"'9ttır. 

••• 
._ 'tltoü.o.a. 1 a.a. - SovY•t habet"ler bGro

'llJl bu nbah'kl teblltt: 
Din nee kıtalanmıa bQtQn cephe boYUn· 

~~anla muharebe etmltlırdlr. vıuma, 
i;,_..._ ft KelltoPOl t.ıl'kametlerlndekl mu

beler bllha•a ıtddeUI olmuıtur. 

Ortaşark tebliği 
.,.::W-•• 9 a a. - Orta earırtakl tnııllJa u

brard.lwıın tebllll: 
~a'da. Tobruk'ta almanlar Dd taraf 
..... arundakl topraklarda dıvrlyelırl• 

" t!aaıtyıtlerlnl tebdlt etırnek ve buran· .__laCIUa devrl)'elertntn bAklmb'ettndea ııerl 
..,.._ · ICln T-1 Jlkteırtn ııec:eat Tobrutr mil· 
-... laattmuzm dotu ır..ımı ıranwndakt ::::=:r miktar tank kullanm11lardıT. 
~ iz buna aldırq ıtmemltler ve 
-... mevallerln• derlnllllne atrerek 
--'-'arıa bir aıman tankını ciddi hasara 
-taueıal"dır. 
~t oevrestnde, devriyelerimiz araziyi 
~ araetırm11lar ve topcumuz da bir 
~ nıurre-.ını muvartaktyeUe bombar

eclırek datıtınııtır. 

(Bap 1 lacJ aylada) 

Jla.lıoua'ya ilti milyon ahr w 
bet bin ttınltla laüaan etliyorlar 

Londra; 9. LL - 2 JDİ170n Alm&D .. 
keri, 6000 tankın mllsah&reUyle Sovyet 
hWdlmet merkezine kartı yapılan muu • 
.zam taarruzda blltlln pyreUeriDl aarfet
mektedlrler. Alman bafkomut&Dlıtının tat
bikına karar verdlli kıllk&O bareketl, Smo
lenısk'in ılmalinde maretal Ttmoçenko ve 
marepl Voroıilof ordularıDID lltiuk nok-
tasında Kalinln utikamet.iııde ve Bmo
leııak'in cenubunda da mareıal Ttmoçen.ko 
n marepl Budiyenni ordularının blrlq • 
tili noktada Orel l•Ukametinde belirmek-
tedir. Rueların ılddetu bir mukavemette 
bulunduklarını söateren pek çok alt.met-
ler vardır. Blltlln bir sUıı aUren bir mey
dan mulıarebealnde Almanlar 45 tank ve 
100 nakil vuıtuı kaybetmlılerdlr. 

Bir taraftan Alman ilen hareketi devam 
cderkeıı, dlfer tartJ'tıuı da Jıloakova'da 

"ar ve fırtın• bU•un ılddetlyle bllkllm .Ur
mektedır. Durumun vahameti ve HIUer 
ı:>rdular ının kııtan nel kaU bir netice al
malıc ~·ıı.uundalli kararları hakkında ha-

yale lr.!lpılmamak Jt'rektır. 
ııoakc.va'ya ııı.rıı tıılıl'nl.: b"fladttınd.ı• 

beri Leniqrad keaimlnde daha u faaliyet 
kaydedilmiıtır. Fakat Asalıc demsi Ahili 

boyunca Alman hamlul ve ıtddeW muha
rebeler devam etmektedir. 

Orel'dekl .ıvıı haUtın bllYilk bir lmını tah
llYe ectlleblknlıtlr. EDclllltrl bakmundan et\e
ml)oeut olan her eey, 80vYllt IUt&l&rının ba • 
rH:ıllnden evel tahrip ecUlmtıur. Dllndenbe
rl alınanlar, Orel'den ıımal ltUkaınettnde 
llerlemeıe cal11maktadır. Bu l8llkamett.e 
ıtdıdeUl tank mubarebelerl olmaktadır. 

Dün Nbahtanberl Brlamk bölııeelnde de 
Yeni bir abnan taarruzu inkıtaı etmlıtır. 

Ma.hvtlJa itimat 
Moetova. 9 a.a. - JılU.taldl lraıuıa &kn· 

•ı blldlf'lyor: 
Kraınaya Svellta ııaaet•l alman taarruzu 

hakkında dlYor ki: 
Almanlar muharebeye blltlln lhtlyatıarını 

atarak müteaddit knlmLerdı •ayı llltllnlll -
aUnU elde ettiler. ı.te 1&decct bunun lclndtr 
ki raıteller onlularımwn ıeıne dalablldller. 
HAdlleler ptırl)oor ki aknaıılar aldıklara 

bir kant topratı muauam ayıplarla öd1-
yortar. 

Alman tebliği 
~ _ ı La. - Alman orduları bafku- itin oalatımeti penmiyor 
~ tebliii ı Londra, 9 a.a. - lnsillz baaanı nıs cep-

..:- ı....t bir teblille de bildirilmiı ol- heatndeki vul7etiıı vahlmll&1Di açıkça or

lııloakova'da ka)'dıedlldlttne söre evelkJ ta· 
arruzlarda oldulu ıılbl bu taarrıuda da al • 
mantar her ee)"den evel zırlllı t«Mıenıertnın 
ezici kudretine ııüvıntYorlar. Fakat bu zırtııı 
kuveotıer harbin batındakllır dellldlr. Al· 
manıar utradıklan alllrn kayıplan doldur
mak h:tn ltııaı ettikleri topraklarda da bil • 
tun bulduklan malzemeyt toplamıtlardır. 

Fraıua ceııtıntnde kullanılın11 olan mOda•ı 
ııeçrnıı kllcUk tanklar da ru• cephe.inde ııö
rUlmıl• tıaılamıttır. Almanlann tanklara 
&zaml cevtkllll vennlt oldu'klan Moekova• • 
da da kabul edilmektedir. Fakat aztmıe 
harbeden ve tanklara karaı her tllrlQ •llAh
ıan b1 kullanan aıkert.erln alman tllnkla • 
rının' •avletıne de kal'I• lroyablleceklerl mu
hakkaktır. Bunun baıhca heden tanitıar, 
tayyareler ve piyadeler aruında1(1 irtibata 
boıımaktır. Bu da hava ıruveUerlne darbeler 
indirmek ve tanklan tecrit etmekle mQm • 
kündUr. 

ıı:veıırı muharıbelırdıt otdulU ııtbl ru pi • 
yadlll tank tahrip toplarının taallyetlnJ 
tanklara kal'll bombalar H benzin ılıelerl 

atmakla tama111l1110rlar. Btr ruı Plnde bir • 
ııtt. rua batıannı yarmala muvattaıc olan 
300 den fUla alınan tanıunı benzin ıltele

svıe tahrip M&ntılerdlr. 

..__ laere bir alman sırhlı orclaR italJ'&ll ta7& ko,.maktadır. 

.._. Yıe alovak tetkillerlJ'le tabiJ'e edil: Orel'in bopltıldıiı haldımıdaki ru tebli-

.... o1araır Dnieper-Petrovak'an tarlr k•i- tlrıden n teslim olmaktanaa adım adım 
::::- barelret etmiı ve Aulr denisine çarpıpaalr isin ru batkomutanlıimm l'ÜD
- llelitopol ,.akmlannd& mailip edi- delik emrinden sonra lloako•a'nm akıbeti 
...._! 1lacu 10v7et ordanmm risatini lrea- bahia meHııu olduia pslenmi7or. 

Hltler'ln Jloekova•yı atmak pl&nının eveı
ce oldutu ıılbl ııene aitim bıraktınlacatına 
Moekova'da IUmat vardır. 

"".'\"'ltlr, SoV7et ıiWı endu.triıdain bil7ilk bir Jua-
"- mınua almantarm eline diitmilt olmaaa ln- Sovyet or4altırıntı yeni 

~~- smnanda alman ve romen teıkilleri pltere ve Aaıerika'71 her sareTe bat va- lıamtıntlanltır tayin .JilJi 
~ .... ._,.•

11
°_tna ileri '7flril)'iitleriae devam raralr milttefilderiae 7Udım etmek sonm- Koüova; t. LL - 80V)'et Halk komi-
. h takip eanumda muhafua da bıralıımaıktadır. serleri koue)'i yeniden 17 ordu komutam 
meamp draUi bir tetkll Asalr Mamafih aoY'7ft s•erall•rlnin lloeko- pneral t&71n etmitttr. 

labiU bo'79DC& Berdiuak'a varanlr ft'7l kartarmala mavdfalı: olabilecekleri Soo le • ~ u B • 
..... ımbb lnıvetlerle birletmei• .. idi .__ bol d iild' yet cep eanaeıa ntanycı um -:v muı e ıı-. h ,,__ l • 
obmqtur. Her taraftan sımsıkı T ' t • • St ldı lın muhab'ır·ı di GVG RUVet en • ıme1 ıaze esının o o • L altı, yedı tümen yakında imha edi- ondra: 9. LL - Sovyet cephealnde 

yor kiı Dupnanın zayıf bakiyeleri Rostof ... , ___ ._ __ 
1 

• • 1C 
1 

T 1 'va Britanya hava kuvetıerinin mevcudlyeU, 

ı.lmeb ırat 2 1 

n 1 •= • t •• .:;;-..::.;:::,. I"'~ ':.',; ;~"'- I ~ ,fıJ• p ••• • 

~ l1aem11p tetkiller dütlll&DI )'ÜJD· Bu '7er llomkova'claa 150 mil m..ı..S.Ut. W ~· Jıılrra ~ 
-...ı: ederek llariopol'a varımı bulun- Almaıılar her tirli eltlh lııullamJ'Or1ar, fa- veUerl, BritaQa bava ~vetlerinct lit Mr 

O..· • kat rmlar kahramanca dövü1ü7orlar ve his u..e mutattan daha pddeW bir mrette 
~ merlreaiade derinliii~e delme bir vakit ıöriilmedik hacimlerde 7lidakla- hücum etmııJrrdlr. Alman bomba ta7)'are

-~ cliier bir bil'7ik çevarme meJ'- n topçuya. tankları, mitralyözleri, bomba· lert bu meydana avcı tayyarelertnin reı .. 
• -~-· - · '--••rlamııtır " -'--1-- katlnde taarruz etm11' lerdlr. Fakat Brltan-
'IR ~ 1111- • na-....-- lan mlkemmel aarette kullanıyorlar. 
~ ~ nrhlı kuvetle~n tu.rnmuıa NeWll Chronlcle ıueteal her iki tarafın ya mUdafaaaı o kadar mlleuir olmUlhır 
~ '~le IOVJ'et ordasu Brıanalr kelimin- da milaavi t&Ulan oldutıınu, fakat alman- ki, hemen blltlln dUtman tayyareleri 11&-
~edilmelerini bekllTorlar. larm on siln içinde ,.eıımek sonmda olduk· ara utram11tar. Bunlardan buıları o U.. 

~ clvanada '"'rilmiı olan IOYJ'et ıanm. abi takdirde taarrU kadretlerlıı.ln dar alır buara utramıttır ki U.lerine d6-
~~ 4- bUDa lllve edilirae maretal HJ'lf dilfecetlnl ,.azmüta&r. nebilmit olmaları mtlmktlD delildir. 8oD 
L...~ IOYJ'•t ceplleslnin lle7eti umu- Dail'7 Mail ıueteıi, Bll)'iik BritallJ'll'•m modelde Uo tane Junlw' - 88 d1lfOrillmUI • 

tam •erimle çarpqabilecek aoa aüratle b6,.Uk bir orda tetlril etmeal lbım tUr. Brttanya tayyare meydanında lalçblr 

11.ı.._, - ~ feda etmil balunmaktadır. ıeldiiini silnki HiUer'in RQIJ'&'dakl )'elli haau' yoktur. Yalm• bomba parcalarıDd&D 
~~ itte bu ordularm de- mavdfalrı'7etlerden aoma İqiltere''7e ta- bir kİll yaral&Dmlftır. 

llarras1arı etrafında 7apıllDlf olan arnaa etm•i teblikeeinin biiJ'iidlltllni 16y- Ruyaya il~ 
"9sıacaDda 1ta nretle kati olarak liı7or ve diJ'Or kla Vaalnaıtm. ı a.a. - Amerika tmalh&O re-
~. B )'izden. din anm lramaraa1Dda mi- ı.t iL Davl.l'e ııtrı. llmdl lnııtıtere'd• bWllD· 

u ı-• makta olan 800 ton tılc acele R~'J'& ıı6D· 
ıakere edilea ordu ıDe'VCUtlan meae - derllecekttr. Bunun artcuand&n auara•ya A· 
çok büyilk blr ebeml7et almaktadır. Eter mmka'dan 2CIO bin doıarıııı: ııao ııfdeC8111Ur• 

Bitler Kafkas7a'7a vanna inslu: •= Razoelt'in Slolfo'• mJıtııba 
r1 ve ınstlb: teçhizatı onu dotU7 Vatlnaton. t a.a. - il. Ruzvelt. Jlaü;OYa· 
Uerlemekten menetmelldlr. dakl Amerika beyeU reı.ı JıL Harrlman•m 

Rutlar' G söre ,.,.,,,,.. vuıtutyle iL Stalln'• ıönderdltt lılr mele -
--~ı-L ol ---~ tupta IÖYl• demektedir: 

ınGVCU- CIK IUflm8I BllUln cephelerde 8lzlD cepbentz de dahil 
JlaMOVa. t a.a. - KrunaU SftSda aue- olmak UZ.re BlUer'e kana yapalan ıaUc:ade

tealnhl haber verdllln• aOr• aımantann Vl· lede cepanı ve malzeme tedarlk etınlll tclD 
asma'Y& varmak lclD yapblrl&n &eeebbGa mu- careler bulıunacaJu.ır. 
vaUak oımamıetır. iL Ruzvııt. il. Harrlman'an JloalrıOft cep. 

Alman Jıayıpltırı hftl ball1tında 11smı ııııen her 11>'1 bUdllflıA 

.. 
_,._ 

1 
a.a _ RoYter'lD hu•ll81 muha· kaydettikten ıonra tu .a.ıert Ulft elılllek • -·a. · tedlr: 

b1rl blldlrlJ'Or: 
A.lıllan en llOll batıerıer, vıuma 1161.-&n· 

Bov7ıt ordularının ee911r muaVMDeU• 
rtnden ne derece ınQtellenft oldUIUIOllft 
anlatamam. 

deniz 
hazırlığı 

Deniz knıfterlıla meYClllı 
10.• kip .... ., 

Lonclra, t a.a. - Cenup dolU11unda al
manlar tarabndan yapılan balar\ taasırlıkla· 
rın ııenllllll. cenup dotmundakl alman de· 
nız kuveUerlne, ı.mı alman amtrallerl 118-
te81nde 11417Uk amiral Rader'dea llemen 80ft· 

ra aeten amiral Sclıu•ter'la kumanda etıne • 
ılnden anlatılnıaktadır. 

Yunanı.tan da dahil oldutu halde blltlln 
cenup dolU8undakl alman deniz t.etkllA.tı ve 
Romanya'dakl denla ıı.ı.erının kumandanı a
miral Fla.18cher aınılral Schu•ter'ı ballıdır. 

Romanya ve Bulııarı.tan'ctakl alman decılz 

kuveuırlnln tM&n mevcudu on bin klılye 

ballt olmaktadır. Alman durumunun ayıt 
noktuı, Kınm'a kartı muhtemel bir hareke
tin blmayeat ve buna llzun olan kuvetln aak
U ıcın k&t1 miktarda ııeml buluııdurnıanıa -
aldır. Vama ve Burııu llmanlannda topla -
nan vapurlar hacminin 100.000 tonu ııeçme
dlll Nnılmaktadlr. Blr tümenin nakil lc:tn 
lH 60.000 ton ı..cmlnde semt llzımdır. 

Clddl mllıahlUerın bu hmu•ta ananlar 
tarafından radyo Ilı yayılan heyecanlı haber· 
lef hakkında tatınım ettiklerine ıı6re. al· 
manlar Karadent:ııdı mllrettebatı alman o • 
lan yalnız iki rumen denlzattıaından 18Ufade 
etmektedirler ki bunlardan biri dırtıal kul· 
Janılır bir balde dellldlr. Verilen diler ma· 
lQmatın kHten mllballııa edilerek yayıldıtı 

blldlrlhnektM!r. Yalllız bazılan torpille mQ. 
cehhez Hrl alman hücum botlannın adedi 
artmaktadır. Varna'dalrl deniz atelyelerl Al· 
manya'dan parca llallnde selen botların ı -
19ktrlk kaynaklarını yapmak tein mlltebamıa 
amele kaydetmele hararetle cal1-l)'orlar. 

Blbilk Glrnavda köPrUaU tahrip edllmlt 
oldutu ve tamiratın llktetrln -.una kadar 
•Grecell leln, Kö9tence'ye neblr '°lu ııe ,.. 
Pılan nakliyat dunnQtur . 

Almanlar, Karadenl:ldeld IOTJ'9t ticaret n
loeuııu iki milyon tonll&to tahmin etmekte • 
dlrl•. 

l lllilslekl tklret ...... sona erdi 
KudU.; 9. LL - Ro)'ter : ötrenildifüıe 

söre, Brltaıa>'a Ucaret korporuyonunuu 
Kudlla'te 7&Ptıtı konferana tam blr mu-

iNKiŞAF 
EDiYOR 

(Baıı 1 inci ••-,lada) ' 

ı&terclifi P,i, bir hayli yelcUn hi
tan Ye ltir hayli maddeye tüsnall .. 

<•• ı '"°' ııq/ada) •- t.ö:rle WCmeaeleyi en küçük a,.. 
"* imha muha?eMlerl •NI mahintbıl nntıJ.,... kadar .-öriifmek, bilha .. 
•lnut but.ınuı muauam taarruz h....utJ- .. her tilrli tal'ltibt ıüçlüıklerin• 
nı bOttln dtlft7&)'a bıldirmlttlr. kartı eYeld• öaleyici teclltirlerl 

Alman bafkumandanlıtınm haberleri. dlifinmek •e italmek, z......, aabft" 
bu taarruz harekltı •rlalne dahil lkl ba- •e diktr.at iateclifine ıüphe yoktur. 
,.ketl bahta mevzuu etmektedir: !S-~ -~ bütün Pifmeler, 

L - Vluma ımntakaamda blrook 80V· mqa anan Yeaikalarm •JJUD& • 
yet orduaunun cember altma aıınmua. ~utulan me..ıeılerin ehemiyet ft 

2. - Dnlepropetrovak'un doluaunclakl tmD•liiae raimen. bir ayda t ....... 
b6lıed.n Azalcdenlzf'ne ve Berdlamılc w lllDllUfbr. Gerek Möqö Clodiaa ft 
MarluPol'a kadar yapılan bir ııerı hare- arka~atlan, serek N._n M...,_ 
keti netlcınlnde 9 uncu aovyet orduaunun DleDCIOfla ..,. arkadaflan tam .. 
çe-mber içine 90kulmuı. ~ul~ bir aeticeJe •a.,.,..,.' için, k_. 

dıleruae .......ı hiilrihnetlerin "f 
Bu taarruz barekltının batlall8lcmda, drm ~taatMtri. • temin eden t_1_~ 

alman ordulannın kartılattıklan vub'et •• JÜılqeık ibtı ... •allfla-· ~ 
ıu idi : adlard ekaik oJmı,.aa ·--:-' - ••• 

Sovyet ordulannın aruuaa nQtuz muha- niyet ~lan ile birl~:l?f 
~leri denebllecek muharebelerden ve Kendilerine teııWıı:ir elmelc .._~ 
Klyerın dottusundakl muharebeden aonra. muzdur. --
cephe, Azakdenlzl tızmnde Melltopol'dan Dünkü Türk-Alman ~ 
Smolenlk'ln ttotusundakl limen a6ltl ilze- t~lifini takip eden ba imza h .... 
rinde Romnl'den ıeı:erek Ladop a6lilne n, yalnız biı6iriae kartı alü ..... 
kadar hemen hemen bir dllz bat teşkil e- lanmau mümkün olmıap iki ._. 
dıyordu. leket iktıaadiyatı araamdaki mm._. 

Bu ceı>he llzerlnde, yalnız bir cepheden .-.tleri tabii •• itler bir hale _. 
hücum kabildi. Harekltın lnldtafı bahsin- tutu için clefil, apı zamanda kar. 
de eıter boltevlk cephe•inln yanlmasın• tılıkb dostluk ve emniyet polit"a. 
muvaffak olunursa. bu cepheden hllcumun arnm :reni bir inancuı olduiu :'-=-. 
nuıl tatiamar edileoetı ehemlyetll idi. teairi de iki btlı olmn•tur. ..,... 

Cepheden hllcum muvaffek otmuttur. Ani .--L.__ ._... 
Bunun llzerlnedlr ki alman bqkumandan- • • qma, ...._t Söriitmeler, .. ıki tarafı ancalr yalclaıtıran •• ... 
lıtının teblllleri, uzun haftalardan aonra luıturan reylepnelerle elde ect:ı-.t..... 
ilk defa olarak, yeniden bir delmeden bah· tir. Türk-Alman ticari ...._.;w: 
aetmektecllr. Bu delme, bllhW umumi )erini aevkeclen bu ruh illa• 
harpte prp ~phealnde Hcllmle 1917-1918 Türk-Alman aiyaai mün~ .. .,.-d .. -er, • .W-.. 
de yapılan bareklbn hedef olarak ele al- de MYkeclea zihniyetten ah.akta
dıtı blly(lk neticeye ~nzemektedlr. dır. Bu yalnız ahı •erit delil, ~ 

Jıluvaffak olmut bir delme hareketi, :ı:amanda bir aulh ...ikuldır. M 
delmeyi yapmaa- muvaffak olan ordunun memleket efkan, inceliiia farta.. 
kumanda heyetinden. yUkaek bir aakerlilıc dadırlar •e ona zıt taYialarm. .... 
aanata ptermealnl later. Yeni imha mu- kodularm, kötü•e -rmalana __._ 
harebelerl aeri8i hakkında alınan tık ha.. 1 ı- -
berler, alman kumandanhtımn her tld ~dı ne olahilecefini de ltil..ıırt.-
b6laede delmelerden nual y(lbek bir clirl.r • 
harp aanab Ue ı.tıfade ettitinl _.., • Meaat hidi•J'İ ka:rd ........ 
mektedlr. maahede:ri batann~ p~etl 

Alman kumandanhtı ea bllyUk 1a7111eU, seçea iht .. a aah.ipl..mi, ......... 
alman ileri hareketinin kaçaa veya ,..kJ. 7alcm t .... .ıan lle yani- eclea 
na utn:van buımdan dahi llllraUI olma- Türkiye hikimeti •• Almaa BÜJ'iik 
91na ve bu Deri hareketin dllf1nanın ee - E~iti tef Ye aalalaiyettadanm teb
ber altına alınman n aonndan imha e- rlı edelim. 
dtlmeııl ile neticelenmeııin• attetmlıtlr. F,-'~._ R-ıL ATA• 

vatfakiJ'eUe netlcelemniftir. Tetkik edilen Bunun içindir ki Vluma balSMfndekl man .,... •• 
bqhca meselelerden biri TUrldye'7e ....ıı ilerlemeden 110nra alman lcumand&Dlıtı. 
madde ve mab8allerln fualuız bir aurette kıtalannı cepheden bir hllcumla Koııko -
~nderilmeai olmuıtur. va'ya dotru ıürmemiı, fakat kıtalar& bir 

Konferansta, Fillstln'ln Türklye'ye ib- cep teşkili ne neticelenen çevirme bare

ctııılerde llelitopol bölıeainde &'ittikçe ar
tan bir tu7tk 7apı7orlar. Fakat dütman 
doindan doir117a bir muharebe vermek-

ketıert yaptırmıştır. Alman kumandanlı· ........... .., . .,._ ~ ,..... ........ ................................ _ 
se.termffllr. Alm.. lannaDduhtı. lw'e
k&tına bedel olarak ptı,fatlı lflerl detti. 
fakat yalnız dUşman orduınuıun imbuam 
ele almRktadır. 

Bu büyUk barekAlın Jt@nl•lltt ne mu-

Maliye ve Münak• 

' 11lılı 

Tuntell'nde tellkt 
'ten sekinmiı ve aov~t mevzilerini •andan k A:1· s tl •· Le • d ı ayese e ... ırae, ovye er ın nırıgra (Başı ı. inci uylll4a) 
çevirmeie teıebbüs etmiıt,ir. Şimdi7e ka- etrafındaki çenberl kırmak veyahut Le- ıar aldılar. Jılllne.k~t VelıtHlldS ba :nı an. 
dar bu hareketinde muvaffak olamı7an nlnırrad müdafilerinin yUldlntl hafiflet- m11 yedi kasa. nahiye merllell04e P. T 'I'. 
dlltman doirudan doin7& muharebe an- mek için bllyllk sllçlllklerle yaptıklara te- merkezleri Japıtacatını, bunl....Saıa ........ 
iline eıunete mecbur eclilmiıtir. ıebbllaler hlo bir kıymet ifade etmemek· Ellzlt Ilı Tunct'llnta kasaıanaü lılea HQe. 

Kremaya zvema ıuet.eelnln vazdıiına tedir. Banlar, mahalli 11Urette 6Di1De .. , ffllnl mQJdeUyerek alliaalılan lleTllldlf& 
, çUnılı mahalli bareuu .. dir. .LeDiqrad, Veldtı.r 6tl• yımellnl 11anrevmıte Pbtp • 

ciire. 80\"7et tanareleri cepbenin cenup aımaa kuvetleri ile _,1am 911rette çevril· bel bueukte Pertek'• .. JdJler. Kana.... • 
b61ıesinın bqka bir k•lmlnıde böyllk fu- mit bulunmaktadır. BolfeYllderia blG bir btaaaına, Haıu.tal ıı17&rat _.. ·~ ..... -;,.,&..,,.,,."..,. 
ll)'eUer aarfetmlller ve bir stın içinde al· çıkıt veyahut aldatma teıebbllatl, bu du- l• b.aldlınd& laaJılar alcl*tall ....._ ıT ~ 
manlaraa 25 tankını ve t tanareaini t•rlp rumu deliflirml7ff8ktl,r. cvlrta Ellzal'• dllıdAJer. 
e
•l-'1l- .....11'r. ..a •- - - • _ J • • !_ .__ Veldll.r aaball tlctıe ......,.. '"!f!l'ı._ , "'™' onuı ..,...,,.... dl)'J'Gr•aunn unna lluan tnnte ..... llWI ...._ Aataaft~ • 

llelitopol'cla ıeneral ltoloeor• lnamm- ltııırehtine İftİrtılıleri neeekt•rdtr. 
claar albndaki klwetleria aanı1maaa ı..-. BerliD. 9 LL - 1 illltetrlDde. alınaD StımiJa TIRY AJClOCIM 
bOaG a1dm bıraktırı1nulbr. bava kuveüeri. BovyeUere yeniden gok 

Danı.r1ı'ıen6cri _ cülıli aav darbeler llldirm•ı1erdir. aa"" .... pi- B K , x 
... ke tayyarelerlmlS, cebler içinde geyrUmlı • nox a gure 

IHUİyef 1"ılUD&ll aov7et kıtalanna kitle halillde 

Londra, t La. - United Preaaı İnsili• t.ah.rlp edk:1 hllcwDlar yapllllfl4l' veba ID· 

asker! milteh ...... rmnı kanaatine p;r.. : :u::::: ::~b=~: ~.: Brltanya adalırlyla 
almanlann 1109kova istikametinde J'&pbk- ıarıu. lurmİflar4al'· ı 
lan hamle, müttefikler isin J>makerquedm- Yüalerce alman tayyar•l, boJfeTlk » ı' 
beri ... ciddi vubeti doiur•llftur. Alman- rekt.t \lalerbÜll sertlerle DlUV ... , .... ı ı Yakı•c•rk' ı istila 
1ar son 14 aut urfmda Vıasm1 ile Bri- llMmek ıoın. hUcumlar yapllllflV ve oep-

1'P 
henba •• ualıc sertıertne kadar baflıca e-

mek araaında 25 mil ilerlemiılerdir. hemiyetteki demiryollarını bir çok aokta-
Aakerl durum vllhlm olmakla beraber ti- larda kMmitlerdtr. Bu bUcumlar emum- feıebbu·sı . . ... kL-L. 

mitsiz addedilm...ırteıdir. SmolenK çn· da atmna kadar yUklU altmıf& ,.akıa tren. H ..... 
resinde bahmu Timoçeako katalarmm clD- bir ook IU'IUÇlı YICODU baYI bir tren. ıı liUP: •. LL - Balırl19 DUJn •llıq 
nu:na baaaaanda b17'lk blr endi.. cl117al- lokomout tamamea tahrip edllmiflll'. KDcııır, dtbl ~da tıap.1a•a mllU ....-. 
--LA-... - ça-LA "'- .___Al ~-ıe Bundla batka mÜDferlt bücamlll' ....... wwuu-. ua&• - .......... er , nnda da daha çok miktarda trenler .,. ;yet kODillelblda 1111' utuk .07llyer91E. Y .. deki aıman taanusunun lı.eDUS durdurulma· 

mıa oldutunu acık auretw ptermek\edlr. 
Atman Uerl8Ylll. ancak ~emn muhtelif 
bölııelerlncle adetce ruıaııır a&Y•tnde lrabll 
onuatur. vıuma cıvaruıd& Uc .U• •Ur•n 

Snlribnek teblU...iN maraadar· lokomoutler buara utratılDUI ft clurma- lallfll'k'la Brttura ldıl1anu brtı '-tala 
Annalid Jaraıruı naıl priiyor1 Leninctadı, OdeA •• ıtınm'Uld ukerl ta mecbur edllmifUr. auı prıar türlp ..,. ......... 111r au...ı delil, 'bir katlftt 
Lcıaıdra, t a.a. - Annaliat'ia ulııerl ,,._ dvu."Dcla delltflrHk :roktur· edilmit ve buralarda set~ olan tol oldutmm .,. telik Nut ahtapotu, h---

topraklanaa abı etme-

ilan bveUerine karii )'&Pılan 
~~ birinden 7edialne kadar 
~ tanunl taluip edilmiıtir. Al

._. Is tanare ka:rbetmitlerdir. 

tGfYan resmi tebliği 

mllıt.Ur. Bütün mürettebat etlr ~· 
sımall Afrika 'da ToOrı&k ceplıetlnd• ketlf 

f&allnU oımuıtur. aımtae lllr miktar •lr 
bırakan dll1D1an lllrUlrlırl pQaklU'LWmllttllr. 
Sollum ceplMelnde aam&D avc:ıJan, 2 dıı.man 
&ananet dUı\JJ'lllüelenllr· Batka alman ta)'• 

yarelerl dlllm&DlD uert 111auan1&kl 11ava 
meJd&nl&r'UU ııombal&IDlll&nbr. !ate •tokla· 
nna ve ~ bulUD&D bir ıanare,. la&bet-

ıer 1r&7dedUmı.tlr. 
DQemıan TrablUH&r1»'a lılr alUD r&PDUI • 

tır. Yalnıa pelr U ıauar olllluttur. 
Dotu Atrlka'da ltal1&D sruptanndall " 

mU.temlell• trıtaı.anndan mllrıkUP kuvıtll 
lltr lwl, llü7Uk bir 11Ul1'lıktall 80Dra OODd&• 
r'ın dotU ıımallndı una. menllne •• ebe • 
mb'•W mıvatlerden biri •• anstıta ku· 
mand&nbtuıın 1111111ndu1U Amba Glurııl9 
mevaıne ıaucum etınııur. Dtltal&DlD mllda • 
ıauı tamamen aanımıeıar. Pek ook ltUll>la
ra ulrl)'&n dlltm&D tıaoaut ve yaptıtı btroole 
mulıabU taamW&r p1aıcuruıımat •• bir 
mllbimmat apoab'le telala teısraı tat&Q'o -
aunu tabrlP ıtınl.Ur. ıaıvet1ertmlll. lllarftet 
noırıaıanna alm&D ealrler n aaıtnaıa edUen 
ıYl.b ve maldllle Uı dOllmlltlerdlr. 

au ıaareute it~ edaD b4ltlln ııırmcı.r 
,,. aeQmle ytnnt Mltoel ıauatemııa pan. 
de tabura llleterdllderl ulm ,,. ıwaraıaaa
ldda ....,.. emdtlerdlr· 

T ~ llled• _,. Dellra Tabor ,._ 
.. ..,.... at!t .....-.u r&ll&ll lllr tan'&N............................... ··-·"····· 

si7et balıılnndakl mtitaleuu k1d1am1 --
Alman ileri hareketi, birbirindell ıoo ki- So117et •auteleri Wla paniJden miktarda :JUk ve yolcu vapaıan • Jauır olur oımu bwla lefebblla edecet19i. • mu 'bir bale pttrlJmi1Ur. Amerlka'DID da Almann'ma .. bitiril 

lometre meaafede bulanan Viasma'daa ve lıonımaitı ~allflyor Bundan lıqka almaa tan'lftlerl bu !la- eolls 
Bri&Dlk'tan '7aPrlmaktadır. llo'-'tova, t a.a. - United Pr .. ı Bltilll rek&t nallutyle JU)ıanda J'&llllı taJlrlpl...., ifler 11.ıeai " ne dabll bılltmdutuau .,.._ 

Alman propapnda btıroaamua -70- aovnt ıazetelerl baı:puılarmda hallan den maada yollarda sideD '70Slwoe otomo- mlftil'. 
nel iddialarına bllnlına klllracm bll iki a- clikbticf m-1eketl tehdit eden tehlike- bili de prek bomba Ue prelrlt otcımatllr Bundu IODn albq Knmr. ınUdataa lf. 
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ANKARA Lv. AM1RL1GINE 
GELEN iLANLAR 

Kuru fasulye alınacak 
Topkapı l\faltepe Sa. A.1. Ko. dan 
l - Kapalı zar! usullyle 35 ton kuru 

fasulye satın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kuruş olup tutarı 
8750 liradır. Muvakkat teminat 6662 lira 
5() kuruştur. 

2 - Evsaf ve hususi eartıar Ko. da gö· 
rUlUr. 

3 - İhalesi 15. 10. 941 zarşamba günU 
15aa.. 11 de Ko. "'a yapılacaktır. !eteklile
rin belll glin ve saatten bir saat evel tek
Jlf mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7013) 16995 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. dan 
1 - Kapalı zarf uaultyle 35 ton nohut 

ea.tın alınacaktır. Beher kilosunun muham 
men bedeli 17 ve 17/ ö kuruı olup tutarı 
6125 liradır. Muvakkat teminatı •59 Ura, 
38 kuru~tur. 

2 - Evsat ve hususi şartlar Topkapı 
:Maltepesi Sa. Al. Ko. da görülür. 

3 - İhalesi 16. 10. 941 perşembe gllntl 
ıııı.at 11 de Ko. da yapılacaktır. Taltplericı 
belli günde muvakkat teminat makbuzlyle 
teklif mektuplarını blr saat evel Ko. na 
:vermeleri. (7011) 16996 

Y eıil mucimek alınacak 
' Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 30 ton ye~ıil 
ınercimek satın alınacaktır. Beher kilo • 
&unun muhammen bcdell 20 kuruş olup 
tutarı 600C' liradır. Evsa! ve ıerait Ko. da 
görillUr. İhalesi 15. 10. 941 c;arşamba gtinil 
saat 16 da Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatten bir saat evel, tek.ur 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7019) 16991 

Et, odun, saman alınacak 
Dikili Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A§ağıda yazılı yiyecek yem ve 

mahrukat kapalı zarfla eka1ltmeye konul
rnuıtur. l-!uhammen fiyat tutarı ile llk 
'teminat bedeWeri ve ihale saati hizaların
da yazılıdır. 

2 - İhalesi H. 10. 941 eall gUnU Dik.ili 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve cıart
na.mesl Ko. da görülür. 

3 - Taliplerln kanun! veslkalarlyle 
teklif mektuplarını belli gün ve eaattea 
bir saat evel Ko. na vermeleri. (7067 ı 

Cin.ııl eığ'ır eti miktarı 180.000 kilo mu
ha.nunen tutarı 72.000 lira ilk teminatı 
15400 lira saat 10 da. 

Cinsi saman miktarı 440.000 kilo mu
ha.m.men tutarı 22.000 lira Uk teminatı 
1650 lira saat ıı. 

Cinsi odun miktarı 850.000 kilo mu
h&ınnıen tutarı 17.000 lira Uk teminatı 
1275 Ura saat 12. 1700, 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kilosu 2 kunış 50 santimden Hasan 

kale teslim alınacak olan 637 ton samanın 
20-9-941 &ünü kapalı. zarfla münakasasıtıa 
istekli 'ıkmadıfından tekrar kapalı zarfla 
miinaksaya konulmulitur. 

~ - Münakasa H·l0-941 günü 1aat 11 

de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 15925 liralık te

minat 1175 liradır. 

4 - Samana ait evıaf ve ııartname Ko. 
da görilliir. İsteklilerin teminat makbuzla
r iyle Ko. na müracaatları. (7070) 17005 

Odun alınacak 
J), Bakır Sa. Al. Ko. danı 
l - Beher klloıu 2 kuruı 40 sanllmden 

~.000 kilo odun kapalı zart U!UllYla Jhale 
edllecektlr. llk teminat 22!0 lira olup lhaleıı 
14. ıo. 941 ıalı &Unü saat 9 da D. Bakır sa 
AL Ko. da yapılacaktır. Sartnameaı Ko. da 
ır6rlllür. !ateklllerin ihaleden bir 1110.t eve! 
t;ekllt mektuplarım Ko. na. vermelerL 

L -
,(7119) 17049 

' Koyun eti alınacak 
ICizre Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A§ağıda cins ve miktarı yazılı ko

yun eti kapalı zarf usuıu ile satın alına
caktır. hteklllerin belli gün ve aaatten 
bir saat ev61l teklif mektuplarını Ko. na 
:vermeleri. (17121) 

Cinai koyun eti miktarı 136000 kilo te
minatı 2652 lira Muh. Bed. 35360 )lra ek· 
ailtme 15. 10. 941 gün saat 10. 17051 

Patates alınacak 
ToPkapı - Maltepe.si Sa. Al. Ko. dan : 
1- Kapalı zarf usQ.IU ile 300 ton pata.

le'.'! aatın alınacaktır. Patatesin beher ki· 
losunun muhammen fiyatı 10 kuruş olup 
tutarı 80.000 liradır. Ve muvakkat tem.i • 
nat 2250 liradır. 

2- Evsaf ve husust §artlar Topkapı • 
Maltepesi Sa. Al. Ko. da görillUr. İhalesi 
17. 10. 941 cuma gUnU saat 11 de Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin belli gUnde rnu • 
vakkat teminat makbuzlyle teklif mek • 
tuptaı:ını saat 10 a kadar Komisyona ver. 
melerı. (7125) l'i070 

Odun alınacak 
Mufla Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Muhammen fiyab bir kuru~tan ol· 

m ak üzere 2276,000 kilo odun kapalı zarf 

uıuliyle tatın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13-10-941 pazartesi günü ııa

• t 15 dir. Muvakkat teminat 1707 liradır. 

8 - Şartnamesi her giln Ko. da görülilr. 

!ıtekli1erin belli gün ve 11aatte kanuni ve

aikalariyle Muğla Sa. Al. Ko. na müraca· 

atları (7157) 17098 

Bulgur alınacak 
Maraş Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 39000 kilo bulı;ıur alına· 

ca.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 8580 llra muvakkat 

laeaktır. Hıı>e1nJn taıımın ed.lll!m. tutarı 88000 
lira muvakkat temlıı.atı 2850 liradır. Taliple
rin karıunı vealkalarlYlı teltllt melrtuple.nnı 

belll .Un ve saatten bir saat evel Ko. na ver· 
meler!. (7232) 17185 

Sığır eti alınacak 
SOke sa. AJ. Ko. dan: 
ı - 15. 9. 941 tarihinde 1hal~l yapılacak 

olan 137358 kllo ııA'ır eti kapalı zarf usuUy
le elalltmesl UAn edilmesine raitmen talip 
cıkmadığınllıı.n pazarlıkla mubayaa edllmek 
üzere 15. ıo. 941 tarlhlne kadar bir ay müıl· 
dctıe askıya alınmııtır. 

2 - Taliplerin Ankara, tstanbul, İzmir ve 
Söke Sa. Al. Ko. larında sartna.melerı mev· 
cuttur. tıteklllerln J.5, 10. 9-11 carsamba ııü. 
nu Hat 11 e kadar Söke Sa. AL Ko. na mü-
racaatları. (7255) 17200 

Kuru soğan alınacak 
Geb.ze Sa. Al. Ko. dan1 

1 - Açık eksiltme ile 60000 kilo kuru 
soğan alınacaktır. Muhammen bedeli 4500 
lira olup muvakkat teminat 337 lira 50 ku· 
ruştur, 

2 - İhalesi 21-10-941 sah giinU saat 10 
dadır. İstekliler lıer zaman şartnameyi gö
rebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir 

saat evel muvakkat teminatlariyle Ko, na 
müracaatları. (7224) ı 7226 

Üzüm alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. da.n: 
l - J{ııpalı 7.1\rtla 30.000 kilo Jllevaehlr ü

zUmU alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
lira olup muvakkat teminat 900 liradır. 

2 - Ekslltmesı ZT. 10. 911 pazartesi ı;ıllnU 
saat 10 da Gebıe Sa. Al. Ko. da )'apılacaktır. 
tstel;:lller her gün sartnamcyi ııörebutrlcr. 
!steklllerln ihale ırUn ve saatinden bir sı:ı.at 
evel tekil! mektupln.rmı Ko. na vermeleri. 

(7225) 17227 

Meşe odunu alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapa.il zarrıa 4.500.000 kilo kuru me

ıe odunu alınacaktır. Muhammen bedeli 
4837:5 lira muvakkat teminat 3628 lira 12.5 
kuruştur. 

2 - 1tıaleıı1 29.10. 941 carsamba ırünU Ra
at l:S tır. lsteklller ııartnıı.meyi her ıriln Ko. 
da aöreblllrier. 

8 - Talhılerln ihale ı;ıiln ve san.tinden bir 
sn11t evci tekli! mektuplarını Ko. na verme . 
1 eri. (7227) 172'..?8 

Sadeyağı alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zar! usul!yle 30.000 kilo aade

yaQ: alınacaktır. Muhammen bedeli 54.000 li
ra olu.ı;ı muvakkat teminat 4050 liradır. 

2 - Pazarlı~ı :.n. 10. 941 salı ırünU saat 15 
Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekliler 

ıartname»l Ko. da ııöreblllrler. 

8 - Taliplerin belli ııUn ve saatten bir 
ııaat ovel tek.Hl mektuplarım Ko. na vermele-
ri. (7228) 17229 

Kuru ot alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle 3.600.000 kilo ku

ru ot alınacaktır. Muhammen bedeli 162.000 
lira muvakkat teminat 12150 llr111Iır . 

2 - İhale•! 29. 10. 911 carsnınba ııtlnü sa
at 10 Gebze Sa. Al. Ko. da ~apılacalttır. 

S - 111teklllcr sartnıımeyl görebilirler. 
<J - Talipler ihale aün ve saatinden bir 

saat evel teklif mektuıııarmı Ko. na verme-
leri. (7231) 17230 

Sığır eti alınacak 
~bze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart u.~ullyle 270.000 kilo sığır 

eti alınacaktır. Muhammen bedeli 108.000 li
ra olup muvakkat teminatı 8100 Jlradır. 

2 - İhalesi 25. 10. 941 cumnrleRI günü sa
at 10 Gebze Sa. Al. Ko. da »nPılaeaktır. Şart
name her ıtün Ko. da ı;ıörUIUr. !Btekllhırın bel
li gün ve 111atten bir se.nt eve! tetcllt mek
tuplarını Ko. na vermeleri. 

(7231.) 17231 

Saman alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 2.700.000 kilo saman a

lınacaktır. Muhammen bedel! 108.000 llra, 
muvakkat teminat 8100 liradır. 

2 - !halesi 28.10. 941 satı ailnU 8aat 15 
te Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. htekll
ıer her ııun sartnrtmeyf ııöreblltrıer. '-

S - Taliplerin ihale gUn ve saatınl'lcın bir 
saat evel tekli! mektuplarını Ko. na verme-
leri. (7243) 17232 

Sabun alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarrıa 24.000 kilo ıabun alı -

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15600 Ura muvak
kat teminat 1170 liradır. 

8 - Eklllltmeııt 28. 10. 941 nlı ırtınU ıaat 

10 da Gebze sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1s • 
teklller eartnameyl her zaman Ko. cıa ıtörebl

llrler. 
4 - Tallplerın ihale ırUn ve saatinden bir 

saat eveı tekil! mektuplarını Ko. na verme· 
len. (7244) 17233 

Patates alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. danı 
l - Kapalı zartla 180.000 kilo patates alı· 

nacaktır. Muhammen bedeli 27.000 lira mu· 
vakkıı.t teminat 2025 Uradır. 

:ı - lhaltsJ 20. ıo. 941 pazartesi ııUnil ıa· 
at 15 te Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İstekl!ler ııı.rtnameyl her ıtün Ko. da aörebl
llrler. 

8 - Taliplerin belli ııün ve satten bir sa
at evet tektır mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7245) 17234 

Lahana a lrnacak 
Geb7'.e Sıı. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zartla 150.000 kilo lahna alı· 

nacaktır. Muhammen bedeli 10~ Ura mu • 
vakkat teminat 787 lira 50 kurustur. 

2 -..::> thnlesı 20. ıo . sn saat ıo da )'apıla
caktır. istekliler her ııtı.n ıartnamey! ııörebl· 
lirler. 

8 - Talipler lluı.ıe a tı.n ve Raatl nden bir sa· 
at evel tekllt mektıııılannı Ko. na vermele· t emlnat 643 lira M kuruıtur. 

8 - Kapalı zarfla ihalesi 
marte!l ııunu ııaat ıı <llr. 

ıı. ıo. 941 cu. ri. (7246> 17235 

' - lateklllerın teklU mektuplarını ihale 
saatinden bir eaııt evel Ko. na vermeleri. 

15 - Şartname ve evsa.t Ankara, !stanhul 
ı.v. Amirlikleri Sa. AL Ko. larında görUIUr. 

(7200) 17122 

Sığıreti alınacak 
tzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna S8 kurus tıys.t tah

m.ll'l etlllen 100.000 kllo keııllmls 11tır etl Jo. 
pah zart uaullyle eıuııtmeye konuımuetur. 

2 - Eksiltme ıs. 10. 941 car1amba t'(lnü 
1aat 15 te .tzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. d.& yapı . 

Er f ot ini alınacak 
Sıvu Sa. Al. Ko. danı 

ı - Beher cıttı 900 kuru,tan !IOOO cırt er 
rotınl kapalı zartla ekılltmeye konulmustur. 

2 - thaleal 20. 10. 941 pazartesi ııtı.nU ıaat 

16 da Sıvaı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
S - Muhammf'n bedeli 4:5 tı1n lira olup 

llk teminatı 337:1 ltrııdır. Şartnamesi İstanbul 
Ankara Lv. A.mlrllklerlyle Sıvas Sa. Al. Ko. 
larında ıörülUr. 

4ı - İltekUlerlrı mızkQr ihale &'Ününden 
bir ııut eveı ttk.11.t mektuplarını Xo. na ver· 
meler!. ~T2•'Q. 1T2M 

uı:us 10/10/1941 

Toz teker alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 1:s.ooo kllo toz ıeker a

lınacaktır. Muhammen bedeli 7200 Ura, mu· 
vakkat teminatı 1540 llrad.J.r. 

2 - !hale ııünü 27. 10. 941 pazartesi i'Unü 
1aat 115 te Gebze Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
İstekliler ıartnameyJ her ııün Ko. da ııöre • 
bilirler. 

3 - Taliplerin ihale ırlln ve laatlnden bir 
!aat evel teknı mektuplarını Ko. na vermele· 
rL (7249) 17237 

Me§e kömürü alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan 
l - 30 ton meşe kömürü açık eksiltme 

ile satın alınacaktır. İlk teminat 174 lira 
38 kuruştur. Eksiltmesi 20. 10. 941 pazar· 
tesl günü saat 10 da Eskişehir Sa.. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve husus! aşrt
lar her gUn Ko. da görülür. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte temina.t makbuz-
lıu1yle Ko. na mliracaatları. (7283) 

17245 

Kösele ahnaca:k 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Beher kilosu 450 kuru§ fiyat tah· 

min edilen 20 bin kilo kösele kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli 90 bin lira ve teminatı 
5750 liradır. İhalesi 21. 10. 941 l!lah gUnU 
saat 10 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İs· 
teklllerln belli gün ve saatten bir saat e
vcl teldlf mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7285) 17246 

Saman alınacak 
Slvas Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kllosu 3 kuruş 50 santim

den 750 ton saman kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 21. 10. 941 salı günü saat 
16 da Sivas Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 26250 lira ilk teminatı da 
1968 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amir· 
likleriyle Sivas Sa. Al. Ko. ıa.rında görli
lebilir. 

31 - İsteklilerin mezk~r eksiltme gli· 
nünde ihale saatinden bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Ko. na verme-
leri. (7288) 17247 

Nohut alınacak 
İzmir Lv. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosuna. 13 kuruş tahmlo 

edilen 48,000 kilo nohut kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme· 
si 17. 10. 941 cuma gUnU saat 14 de İz. 
mir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 6240 
liradır. Muvakkat teminatı 468 liradır. 

İsteklilerin teminat makbuzlarını ve tek
llf mektuplarını belli gUn ve saatten bir 
saat eveı Ko. na vermeleri. Şartnamesi 

her giln Ko. da görülür. (7290) 1724.9 

Ağaç nakli 
Ç. Kale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Yenice ormanlımndnk! maktala -

rındıın nlınacak 5000 metre mikAbı keres
telik ağacın ormandan kesilerelt Çanak
kale'ye nakil işi 21. 10. IJ41 sah günü sa
at lG da kııpah zarfla talibine ihale olu
nııc:ıktır. Dehcr metre mikabıaın tahmini 
fiyatı 32 lira olur ilk teminatı 9250 lira
dır. F.vsııf ve şn.rtnnmcııi Kn. da gtırUJl\r. 
İs teklilerin mezkur gün ve tarih te tek
lif mektuplarını bir saat evel Ko. na ver-

meleri. (7271) 17250 

Kuru ot alınacak 
D. Bakır Sa. AL Ko. dan : 
l - Beher lcllosu 4 kurı.ıştan 843,000 

kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle satın a
lınllcaktır. 

2 - Muhammen tutarı 19320 lira olup 
ilk teminat 1449 liradır. İhalesi 20. 10 
941 pazartesi günü saat 9 da Diyarbakır 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve 
şaı·tlar her giln Ko. da görUlUr. İstekll -
lertn ihalııden bir arı.at evel teklif mck • 
tuplarını Ko. na müracaatları. 

(7293) 17251 

Gaz yağı alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 65 ton gaz yağı kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Muhammen bcdeıt 

2271i0 lira muvakkat teminat 1707 lira İs· 
teklifll'r şortnameyl her ~ün Ko. da gö
rebilirler. Eksiltme ı 7. 10. 941 cuma gü
nü saat lG da D. Bayazıt Sa. Al. Ko. da 
yaı:ıılııcaktır. İstekliler teklif mektupla
rını eksiltme saatin<'tım bir saat i'vcl Ko. 
na vermeleri. (7297) 17255 

Sığır eti alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan 
1 - 60 tocı sığır eti kapalı zar! usulli 

ile el<sillmeye k0nulmuşlur. Eksiltmesi 
22. 10. 941 çarşamba günü saat 10 da Es· 
kişehir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk 
teminatı 2700 liradır. İsteklilerin teminat 
makbuzlariyle tekli! mektuplarını eksilt
me gUn ve saatinden bir saat evel Ko. na 
vermeleri. Evsaf ve şartlar her glin Ko. 
da görülilr. Postadaki geçlkmclrr kabul 
değildir. (l 7299) 17256 

Nohut alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 13 kuruş tahmin e

dilen 19,800 kilo nohut açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17. 10. 941 cuma gUntl 
saat 15 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartcıamesi her gUa Ko. da 
g<SrUIUr. Hepsinin tahmin edilen tutarı 
2574 lira muvakkat teminat 193 Ura 5 
kuruştur. 

S - Eksiltmeye iştirak edeceklerın mrz
kfir gün ve saatte kanuni vesaik ve teml· 
nallaı·iyle Ko. na mliracanthrı. 

(7323) 17278 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lev. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Beher kilosuna 162 kuruı.ı tahmin 
edilen 3000 kilo sadeyağı açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16. 10 941 perşembe gU· 
nil saat 14 İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her gUn Ko. da 
görUIUr. Hepsinin tahmin edilen tutarı 
4860 lira muvakkat teminatı 364. lira 60 
kuruştur. Eksiltmeye iştirFlk edeceklerin 
yukarda yazıtı gün ve saatte kanunt ve

nik ve teminatları Ko. na milracaatları. 

(7325 11280 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da.ı:ı : 
l - Beher kilosuna 162 kurue tahmin 

edilen 18000 kilo sadeyağı ka.pe.lı zar! u 
au!lyle eksiltme;y:e konulmu§tur. 

2 - Ekııiltm.eel 16. 10. 941 peroembe 
gUnü ııaat 16 da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin edilen 
tutarı 29160 liradır. 

3 - Teminati muvak:katasi 218'7 liradir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni veııl
kala.rı ile teminat ve tekli.t mektuplarım 
belll gün ve saatten bir saat evel Ko. na 
vermeleri. {7326) 17281 

Makarna alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosuna 3~ kuru11 tahmin 

edilen 18,000 kilo makarna kapalı zar! u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltmesı 17. 10. 94.l cuma gUnU 
saat 16 da !zmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Hepsinin tutarı 6300 liradır. 
tcminati muvakkatasi 472 lira, 50 kuru~ -
tur. İsteklilerin belH gtln ve saatte kanun! 
vesikalarJyle teklif mektuplarını belli gün 
ve saatten bir saat evel Ko. na vermeleri. 
Şartnameler her gtin Ko. da görUlür. 

(7327} 17282 

Patates ve odun alınacak 
Corum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - İkinci maddede yazılı iki kalem yiye

cek ve yakacak maddesine teklif edllen fiyat 
pahalı görUldUA'ilnden Yirmi gUn ınilddetle 
eksiltmeler! uzatılmıstır. 

2 - 1.500.000 kilo odun muhammen bedeli 
28125 llra, llk teminat 2109 lira, ve ekıılltme· 
si 20.10.041 pazartesi günü ııaat ıo da, !50.000 
kilo patates muhammen bedel 6500 lira ilk 
teminat 488 llra Olup eksiltmesi 20. 10. 941 
pazartesi ırünU saat 12 de Çorum Sa. Al. Ko. 
dıı )'apılııcaktır. 

(7328) 17283 

Sığır eti alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kurug

ta.n 165 ton sığır eti kapalı zarfla müna.-
J.;asaya konulmuştur. ' 

Muvakkat teminatı 4550 liradır. 

2 - İhalesi 17. ıo. 941 saat 15 Ur. Şart
namesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri 
Sa. Al. Ko. ları üe komisyonumuzda her 
gün görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesaiki hamil teklif mektuplarım 
ihalo saatinden bir saat evel Yalova Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7347) 17302 

Sığır et i alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kllosu 20 kuruııtan 105.000 kilo 

sı~ır eti kapalı zart usull,ırle münakasaya ıco
nulmustur. ilk temınatı 1575 Hra olup ihalesi 
27.10. 941 pazartesi günU saat 11 de o. Bak~r 
Sa. Al. f{o. da yapılacal<tır. Şartnamesi Ko. da 
ırörillür-. lsteklllerın teminat ve teklll mek
tuplarını belli ııun ve saatten bir saat eve! 
Ko. na vermeler!. (7379) 17328 

Odun alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosu 2 kuruı 40 ıantlmden 

1.250.000 kilo odun kapalı zart usullyle müna
kasaya konulmuştur. llk teminatı 2250 lira o
lup Jha.lesl 27. 10. 941 tarihindedir. Şarlnamesl 
her gün Ko. da görülllr. lsteklllcrln ihaleden 
bir saaı evollne !<adar tekil! muktuplarını Ko. 
na vermeh:rl. (73S:l) 17331 

Şeker alınacak 
D. Baynzll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 40.000 kllo şeker kapalı zar!la eksllt

me»e konulmuştur. Muhammen bedeli 28.000 
lira muvakkat teminat 2100 !!radır. 

2 - J::ksiltmesı 27. 10. 941 .ı;ıa.zartPsl günü 
saat 16 da D. Bayazlt Sa. AL Ko. da yapıla
caktır. lsteklller şartnameyi her ııun Ko. da 
ııörebtllr. lsteklllerln tekllt mektuplannı belli 
ırUn ve saatlen blr saal cvcl Ko. na vermeleri. 

(7390) 17335 

Kuru üzüm alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 40.000 kilo kuru üzüm kapalı azrrıa 

eksııtmc.11e konuımustur. l\Iuhammenı becıeıı 
24008 lira ve mu\•akkrı.t temlnat 1860 Jlra -
dtr. Ekslllmesl 3\. 10. 941 salı günü ııaat 16 
da Bayazlt'1a yapılacaktır. lsteklller her ııüıı 

şartnamesini Ko. da aöreblllrter. lsteklllerln 
belll ııün ve saatte kanunun 32 lncl maddesi 
o.hkll.mına tevtlkan hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını eksiltmeden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. (7416) 11364 

Gazyağı alrnacak 
sarıka nus sa. Al. Ko. dan: 
ı - 75 ton ııazyağı alınacaktır. Bir kilo • 

sunun tahmin rtyatı 40 kuruı; evsaı ve ıart
nıı.me korun bütün garnızonlarında mC\•cut
tur. 42100 sayılı matbu emrlndcklnln a:;nı. 

dır. Eksiltme 20. 10. 941 pazartesi atınü saat· 
H.30 da Sankamıs Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Eksiltme kapalı zarCladı~. Muvakkat te. 
mlnnt 2250 liradır. tstel<lllcrln bclll gün ve 
saatte kanunun 32 el maddesinde tarife göre 
haıırlıyııcnkları teklif mektuplarını eksiltme 
suatlnclcn bir saat evci Ko. na vermeleri. 

(7419) 17367 

Nohut alma cak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi nohut mlkıtarı kllo 40 ton mu· 

hammen bedel1 llra 6000 muvakkat temlnat 
lira 450. 

2 - Yukarıda cins mlktarlyle muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yazılı nohut 
20. ıo. 941 pazartesi ııtınU saat 16 da Ezine 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkta sa.tın alınacaktır. 

tstekJllerın mezkOr aün ve saatte teminat -
lartyle beraber Ko. na müracaatları. 

(7420) 11368 

Bulgur alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi bulııur miktarı kilo 120 ton muham

men bedell lira 30.000 muvakkat tcmlnıı.t lira 

~ık eksiltmesi yapılacaktır. Talip lerin ka
nun! veııikalariyle ihale aaa.tinden bir ııa
at eveline kadar teminaUe.rını yatırme.lıı

rı. Şerait ve evsa! .Aııke.ra, İstanbul Lv. 
amirlikleri Sa.. Al. Ko. larında g<Srlllür. 

2 - Açık eksiltmesi 26. 10. 9il aaat 
16 dır. (7424) 
Cinsi Miktarı Muh. Bed. Uk teminatı 

Kllo Lira Kr. Llra Kr. 
Laha.na 4540 476 70 238 35 

9900 1039 50 519 75 .. 3600 378 00 189 00 

.. 3240 340 20 170 10 

" 
5230 549 15 274 57 

.. 2940 308 70 154 3~ .. 5310 557 55 278 77 

" 3240 840 20 170 10 

" 3600 378 00 189 00 

" 
4750 498 75 249 74 
8940 938 70 469 70 

" 2770 290 85 145 42 

Yeklln 58060 17372 

Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 1440 ton odun satın alına• 

eaktır. Muhammen bedeli 21600 llra temına.• 
u 3240 liradır. Evsaf Kor. un bütün ııarnl· 

zonlarında mevcuttur. Pazarlı~• 13. 10. 9-1l 
pazarteııl ııtlnU saat ll dlr. 1at~klller1n belit 
ııtın ve saatte Trabuın Sa. Al. Ko. na mura· 
cao.tları. (7478) 17429 

Bir elektrik ustası aranıyor 
Harp Akademisi Komutanlığından: 

1 - Harı> akadem isine 60, 70 lira ücretli 
bir elektrik ustası alınacaktır. N'atıa Vektl• 
letlnden UçllncU derece ehliyetnamesi oımııııt 
sartbr. !steklllerın 20. 10. 9.U tarihine ka,.ıar 
iki numıı.rah kışlada harp akademisi komu • 
tanlığına müracaatları. 

(7!509) 17473 

Kuru ot alınacak 
Ballke,lr 88.. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna beş kuruı 50 sant!JTI 

tly'B.t tatunln edilen 576 ton balyalı !ruru ot 

Odun alınacak ve 4 kuruş 50 san Um !iyat tahmin edilen 84~ 
Ezine Sa, Al. Ko. dan: ton balyalı saman kapalı zıar.t usulü lle :26· 
CJnsı odun miktarı kllo 7!l0 ton muham- 9. 941 ııünü ekslltmeye konmuı; talip zuhı.ır 

men bedeli llra 11250 muvakkat teminatı 11· etmedl~lnden kanunun 40 ınc1 maddeııl mu· 
ra 833 kuruıı 75. clblnce aynı evsat ve ıcralt dahilinde net 

Yukarıda cins ve mlktarlyle muhammen gUn mesai saatlerinde 25. 10.1941 ııünUn" 
bedel ve muvakkat temlnatı yazılı odun .. .ııı.ır ı 1 ırlı k llı sat ın nı ın :ı calctır. 

20. 10. 941 pazartesi ırünü saat 16 da Ezine'· 2 - Kuru otun muvakkat teminatı 2815 
·deki sa. Al. Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. llradır. Balya)ı samanın muvıı.l<kat tem1naU 
lsteklllerln mezkQr ırun ve aaatte kaU temi- 1165 liradır. Taliplerin Balıkesir Sa. Al. J{O• 

natlarlyle Ko. na müracaatları. na miirıacaatıarı. 
(7426) 17374 (7418) 17515 

Fasulye alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 

l - Cinsi kuru fasulye miktarı kilo 120 ton 
muhammen bededi lira 30,000 muvakkat te

minat lira 2250. 
2 - Yukarıda cins ve miktarıle muham -

men bedeli ve muvakkat teminatr yazılı ku

rıı fasulye 20-10-941 pazartesi günü saat 16 
da Ezine Sa. Al. Ko. da pazarlıkla sat ın alı

nacaktır. İsteklilerin mezkO.r gün ve saatle 

kati teminallarile Ko. na müracaatları. 

(7427) 15375 

Saman alrnacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Beher kilosuna 3 kuruş 50 sant im tah 

min edilen ~8,000 kilo saman kapalı zarf 

usulü ile Eksiltmeye konulmuştur. Tah • 
min edilen hepsinin tutarı 15680 liradır. 

Teminatı muvakkatast 1176 liradır. 

2 - İhalesi 20-10-9-i l pazartesi günii 

saat ıs de İzmir Lv. A. Sa. Al. K, da ya, • 
pılacakhr. Şartnamesi her giin Ko. da gö

rülür. isteklilerin belli gün ve saat ten bir 

saa~ evci teklif mektuplarını Ko. na ver • 
mel eri (7430) 17377 

Mercimek alınacak 
Ezine Sa. A l. Ko. dan : 
Cinsi mercimek, miktarı kilo, 30 t on 

muhammen bedeli lira 7500 muvakkat te • 

minat lira 562 lira kuruş 50, yukarıda cins 
ve miktarıle muhammen b edeli ve muvakkat 
teminat. yazılı mercimek 2'0-10-941 pazar -
tesi günü saat 16 da Ezine Sa. Al. Ko. da 

pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin mez 
kur gün ve saatte teminatlarile beraber Ko. 

na müracaatları. (7431) 17378 

Pırasa alınacak 
Kırkla.reli Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 12 Muhtelif mahal için ~ağıda 
miktarı ve murammtn bedeli ilk tcmina
tıyle ihale gün ve saati yazılı pırasamn 
açık eksiltınee1 ;>-ap1lacakt1r. Taliplerin 
kan..:nl vesik~tlı;rıyle ihale saatinden bır 
saat evetine kadar teminatlarını yatırma
ları. Postadakl gecikmeler kabul edilmez. 

2 - Açık eksiltmesi 21. 10. 941 saat 15 

dir. 
Cinai 

Pıra.sa 

" 

" 
" 
" 
.. 

Cinsi 

Pırasa 

.. 
" 

Mlktarı Muh. Bed. İlk teminatı 
kilo Lira Kr. Lira Kr. 

4540 476 70 238 31S 
9900 1039 50. 519 75 
3600 378 00 189 00 
3240 340 20 l'iO 10 
5230 649 15 274 57 
2940 308 70 154 35 
3510 557 55 278 77 
3240 340 20 170 10 
Miktarı Muh. Bed. İlk teminatı 

Kllo Lira Kr. L ira Kr. 
3600 378 00 189 10 
4750 498 75 249 74 
8940 938 70 469 70 
2770 290 85 145 • 2 

Yekun 58060 
(7415) 17386 

Kuru fasulye alınacak 
!zmir Lv. A. Sa. AL Ko. Rs. den: 

1 - Beher kilosuna 21 kuruş tah min 
edilen 27.000 kilo kuru fasulye kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin 
talımin edilen tutarı ~ôiO llrachr. Teminatı 
nıuvakkateııl 425 l'rıı ·ıs kuruştur. 

2 - İhalesi 21. 10. 941 sah günü saat 15 
te tzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Ko. da görülür. İstek
lilerin belli gün ve saatte bir ı;ııat eve! tek
lif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7429) 17403 

Yulaf veya arpa alınacak 

Sadeyağı alınacak 

Ya.ssıviran Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aşağıda cine ve miktarlariyle !ha" 

le eııati ya.zıh beıı kalem sadeyağı ayrı af• 
rı §artnamelere istinaden ve pazarlık eU" 
retıyle ekailtmeleri yapılacaktır. Her bl• 
rinin teminatı 31570 liradır. Ekstltmeıer' 
14. 10. 941 salı günU Yassıviran ktıytind• 
yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da görUIOı'• 
İsteklilerin aynı günde Ko. na mUracaaV 
lan. 

Cinsi. Kilo Saati. 

Sadeyağ. 10,000 14, 
14,000 14,30 

" 
11.000 15.30 

" 
14.000 16 
14.000 16.30 

(7479) 17516 

Kuru ot alınacak 
Ha.dımköy Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 300,000 kilo kuru ot ~ıı· 

tm alınacaktır. İhalesi 16. 10. 941 perı:ıenl· 
be günli saat 15,30 dadır. İsteklilerin Si 
de 11> teminatlariylc Hadımköy Sa. .A1· 
Ko. na mliracaatlan. Evsaf ve şerait ııt~ 
zaman Ko. da görUJUr. (7580) 1753 

Kuru ot alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 300.000 kilo kuru ot 6~· 

tın alınacalctır. İhalesi 16. 10. 941 perşetıl' 
he günü saat 15 tedlr. 

2 - İsteklilerin % de 15 temlnatıar1Y11 

Hadımköy Sa. Al. Ko na müracaatıııı'I' 
Evsaf ve §eraıt her gün Ko. da görUliil"' 

(7582) 17534 

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

1
, 

l - l:(omlsyoı:ıda mevcut evsa! ve ş8f 
namesi dahilinde gösterilecek mahalle te~ o· Hm §artiy~e ıuoo ton tel balyah kuru 11 pazarlıkla satın alınacaktır. Terniııs. 
8250 lira olup pazarlığı 27. 10. 941 pa.Z~ 
tesl günü saa.t 10 da Sellmiye Sa. .AJ. ~ 
da yapılacaktır. (7588) 17~ 

Saman alınacak 
Ho§dero Sa. Al. Ko. , dan : y 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şııf. 

namesi dahilinde 'iOO ton tel balyalı ,., 
maıı Selimlye Sa. Al. Ko. da yapı1ac~1, 
tır. Gösterilecek yerlere teslim §ıı.ttl>" 
ve pazarlıltla satın alınacaktır. Teınl11~o. 
4462 lira 50 kuru§ olup pazarlığı z1. 
941 glinli saat 11 de yapılacaktır. 

(7584) 1753Ô 

Kömür alınacak 
Ho11dere Sa. Al. Ko. dan : rl' 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ~'\ • 

name dahilinde 600 ton kok veya aöJ11~·1' 
kok kömUrU kapalı zarf usuıu He elt5 ~:ı 
meye konulmuştur. Muvakkat terıılıl eJ 
1575 lira olup ihalesi 27. 10. 941 pazıırt 31 
günü saat ı 7 de Selirniye Sa. Al. 1'0 ·]{ , 

yapılacaktır. İsteklilerin teminat rrıet,tl 
tuplanru mezkôr saatten bir saat f>S1 
Ko. na vermeleri. (7585)) 11 

Buğday kırdırılacak 
Birecik Sa. Al. Ko. dacı : ~· 

1 - 1250 ton buğday mahallinde }{t~ 
rılacaktır. Kırma veretinln tutarı :ı. ı,t 
ilk teminat 1313 liradır. 27. 10. 941 P~~ı* 
tesi günU saat 15 te Birecik satıll ·ıııV' 
komisyonunda kapalı zarf usuJü ne :5:;!1 
si yapılacaktır. (7587) 1 1 

Odun alınacak 
Ho~dere Sa. Al. Ko. dan : .~· 
1 - Komisyonda mevcut evsaf "~i;1ıı" 

namesi dahilinde 500 ton odun se e~ııı1 
civarındaki gösterilecek mahalle ~11o~· 
şartıyle ve pazarlık ııurettyle satlll 4 fJ!f 
caktır. Teminatı 1305 lira olup P3~: 5' 
27. 10. 941 pazartesi günü saat l4 
limiye Sa. Al. Ko. da yapılaca~tır· 

2.230. Söke Sa. Al. Ko. dan: (7588) 17540 

2 - Yukarıda cins ve miktarı yanlı bul- ı - 17. 9. 941 tarihinde !hnle~ı yapıtarıı.k 
ırur 20. 10. 9-11 Paıartest ~Unü saat ıa da olan 742500 kllo yular veya arpa kapıtlı zar! 
Eılne Sa. Al. Ko. dn pazarlıkla satın alına- 1 usullyle ll~n eclllmeslne raıtmen tallp çıkma· 
cal<tır. 1steklllerln mrzkOr ııün ve saatte te· clı~ınclan ııa;ı;arlıkla mUh:ıyaa ('(lllmrk tızere 
mlnatlarh•le beraber J<o. na milrncaatııı.rı. 17. 10. on tarihi.ne kadar bir ay rnilddetle ns-

(7421) 17369 kıya astlmışlır. 

Pirinç alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi Pirine miktarı kilo 75 ton mu

hammen bedcU lira 412:50 muvakkat teminat 
ııra 3093 kunıs 75. 

Yukarıda cins ve mlktarlyle muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yazılı pirine 
20. 10. 941 pazartesi ııünü s11at 16 da Ezine. 
deki Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacak· 
tır. hteklllcrın meıkllr ırun ve saatte temi· 
natıar!yle b!rllkte Ko. na müracaatları. 

(7423) 17371 

Lahana alınacak 
Kırkla.reli Sa. A l. Ko. dan : 
1 - 12 muhtelif mahal için 8§8.ftda 

miktan ve muh ammen bedeli ilk teminatı 
U~ ih~le ~ n llMtı naııı l~arıaııııı l!ı· 

2 - 'J'nllıılE'r[n Anknta, tstanbul, t?.mlr 
Lv. dmlrllklerl Sa. Al. Ko. ııırll•le Söke sıı.. Al. 
Ko. da mevcuttur. Şartnameler dahlllnde 
17.10. 941 çn.rsıımba gtlnü saat 11 e kadar 
Söke Sa. Al. Ko. na müracıuıtıarı. 

(7464) 17417 

Kum ot alınacak 
r.ıerzl!on Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kflpatı zarna 400.000 kilo kuru ot a • 

ıınacaklır. Balya Jçtn muklazl teli bedelsiz 
oıarıık verilecektir. 

2 - Tahmin bedeli 22.000 ilk teminat 1650 

ııradır. 

3 - lhalesl 24. 10. 1941 ıtUnü ıaat 15 te 
yapılacaktır. e artnamesl Xo. da aiirüliir. ts
tekl!lerln kanuna UYl\lll tekllt mektuplarını 
iba le aat.Unden bir a.aat eveı. xo. n1. verme . 
ıerı. ~7ie7l 2.74:.lô 

Meşe odunu alınacak . 
Yerlisu Sa. Al. Ko. dan : fil

11
,. 

1 - Beher kilosunun muha1!1rrıe~r!\ ~.ı 
tt 1 kuruş 50 santim tutarı 28125 tıı'' 
minatı 215'1. lira. l,9lö,OOO kilo }turıJ ; 
odunu alınacaktır. . , . .sJ'ı~ 

Pa?<a~lığı kapalı zarf usulli ıle. ·dil :fı 
caktır. !halesi (Ke!Jan) Sa. Al. 1'0ilıl P; 
pılacaktır. İsteklilerin mezki)r g c.ıı'ıl 
14 kadar 7070 Sa. Al. Ko. na. rııilr:ı. 
rı. (7589) l7li 

Koyun eti alınacak ,; 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : iJ'g.t ~· 
1 - Beher ldlosuna 55 kuruş ! o4l \• 

nulan 40,000 kilo koyun eti 27. ı0./-11sıııı;~ 
zartesi günü saat 16 da kapall za.ı ıııı :# 
le yapılacaktır. Şartnamesi ı:ıer ~oO k:f 
da görUlür. Muhammen bedeli :ı.2tc1'ıı11'r 
olup ilk teminatı 1650 liradır. 1s 5ııs.'. l 
belli gün ve muayyen saatten bir ııtıtı1 ~~ 
ceye kadar teklif mektuplarını lt)_ı. /il 
sik alariyle birlikte Fındıklı Sa• ıı 
JI& yermeler i, .(7590). 

...... .... 

..... 
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10/10/1941' --------
Kösele ve aaire alınacak 

~ayserı Sa. Al. Ko. dan : 
~ 1 - Ka~serı dikımıevi iCln aşağıda cins 
c tnlktarları yazılı malzeme satın alına
ı:1<tır. Mecmııunun muhammen bedeli 
t 905 Ura katı teminat 2535 hm 75 kuruş
Ur. 

~ - İhalesi 2490 sayılı kanunun 46 ncı 
41 

deıtnın .M fıkrasına göre Kayseri Sa. 
tt · Ko. da 16. 10. 941 perıembe gUnU sa
ocı lO da yapılacaktır. İsteklilerin ticaret 
•ıı~ında mukayyet olduklarına dair ve
l' ·~ariyle ve teminatı katıye makbıızla
~Y e birlikte belll gUn ve saatte Sa. Al. 
~ na rnUracaatıurı. 
:ıoo kllo Manda köselesi 

ıooo 
aso 

110 .. 
25 
15() ı;ift 
15() 

70 
iO .. 

Yerli vaketa. 
Taban nstarı. 
San astarlık meıtn. 
Kenarlık san me§ln. 

40. No. yemeni kalıbı. 
41 .. " .. 
42 .. " 43 ,, 

" " 44 " " ,, 
as 
25 

t:t 4:5 o ,, .. 

(7581) li533 

li Ot, saman, odun alınacak 
1 °~dere Sa. Al. Ko. dan : 

llaıı:ı - Komisyonda mevcut evsaf ve eart· 
~ıi dahilinde 300 ton kuru ot. 250 ton 
~ı:ı nın ve 500 ton odun alınacaktır. O· 
:ı:ıatııın teminatı 1650 lira, eamanın temi • 
~ ıa ıos2 Ura ~ kurua ve odunun temlna
~te O~ liradır. Pazarlığı 27. 10. 941 pn-
1{0 li iUııU saat 15 te Selimlye Sa. Al. 
~Yapılacaktır. (7580) 17538 
........;:::~----~~~-.:..~~~~-

~ M. V. Hava Müsteıarlığı 
S~ngülük ve kütüklük alınacak 
~Al Vektııeu Hnva Sa. AL Ko. dan: 

ıı..._ •det sUnııUJUk ile 500 cııt kUtUklUk 
--rltkıa 
Geıı 

82 
satın alınacaktır. :Muhammen be-

c11:ıı ııo lira olup kati teminatı 487 lira l50 
't 1~tur. Pazarlı:ı 17. 10. 041 cuma gUnU sa
llq1111 da Ankara Hava ıatın alma komlııyo • 
t6ru~ bYat>ılacaktır. Şartnamesi komlsyonda 
atı. e lllr. lateklllerln muayyen gUn ve ıa • 

ltoınııyonda bulunmaları. 
(7800) 172:57 

~ ~kınek torbası alınacak 
l • V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

- :?SOo ''tııı adet ekmek torhaıı pazarlıkla t, 0111ahnacaktır. Muhammen bedeli 4625 11· 
l>a~rı~ kau teminatı 693 lira 7:5 kuruıtur. 
Gt lı.ııktı 17.10. 041 cuma ııUnU a:ınt 10.30 
)•Dııa aracıa hava satın alma komisyonunda 
bllır ~ktır. Sartnamesı komlııyonda ııtirüle· 
~lay011dte1tıtıerın muayyen ~Un ve •aatte ko-

a bulunmaln. (7301) 172S8 

ı.ı. 11 F otin alınacak 
:ı. • V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

..... - ?.ıua ... , fotı nen ı:Undc tallbl cıkmıyan 5000 
~tıı btd n tekrar satın alınacaktır. Muhnm • 
61ıgl 11 eıı 437:50 lira olup kati teminatı 
'lıııı• ra ııo kuruıtur. Po.zulılh 31. 10. !Hl 
'lııı.. :unu pat 11 de Ankarada hava satın 
•ı ~ ltoınıcyonunda yapılacaktır. Sartnamc· 
bı11r 1 

11 1"\ıa mukabilinde komisyondan alına· 
ıııı.~ •tt1tıııerın muayyen ııUn \'e 11111 tte ko-

d, bulunmaları. 
(7317) 17517 

!.(. ~'~ila ve don alrnacak 
re l. - ~ lia\•a Sa. At. Ko. dan: 

don ıı,a 'det Ure rıınlla ııa ıooo ndet ti· 
~eı:ı ~,1ıarıllt1a satın alınacaktır • .Muham· 
lra1 r t> 1 80oo ura olup t;ııtl teminatı 450 

"6at ıo cı'~arıır:ı 111 10 194t careamhıı günü 
llıla:voııu a >.n1tarad

0

a . hava satın alma ko • 
~da t~ Yapılacaktır. Şartnamesi komls· 
e •atı, it 1tbtıır. 15teklllerın muayyen &Un 

Oltıl!YOnda bulunmaları. 
J> ( 7:1SQ) l 7520 

lt. ıı~~ıka kayı§ı alınacak 
t lOoo 8.d • liava Sa. Al. Ko. dan : 
ııı a.ı 111ac:t rıaınska kayışı pazarlıkla sa-la otu!> kaktır Muhammen bedeli 2000 li
ı ıs. ıo tı teminatı 300 liradır. I'a7.arlı· 
4tı1tara · 941 Çarııamba günU saat 10,30 da 

~tır. ~~tın alma komi!lyonunda yapıla
' ırıı11111 ~~ne ve ııartntınıe!ll komisyon-
' ftaatt bılır. İsteklilerin muayyen gUn 

e koınisyondn b':llunmalan. 
~ (7592) 17543 

~ Lv. AMIRLICI 

""tUtara Saman alınacak 
t.._ i(a Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
~ latınJl~ı zart us~ıo ile 1500 ton sa
~ ll •dilen af~nacaktır. Beher kilosuna tah
ltı- 11 tutarı Yatı (•) kunıu olup muham-:!tt· Go.ooo lira ve tık teminatı 4500 

ttaı 1haleıı 1 'te.ır· 'l'aıİJlle .'· lO. 9'1 salı gUnU saat 15 
'.t~ tıQ~ ruı teklif mektuplarını ihale 
~elerı, en az bir saat evel komisyona 

' lt\.ıaı ve llıttııebiıır lllrUarı hergUn Sa. Al. Ko. 
• (7020) 17029 

~r!i~Y\'an derisi sab§ı 
li tı han. · A. Sa. Al. Ko. danı 
· ıo an deri · 1ıl1 · 9.41 sı Pazarlıkla artırması 

, S saat 15,30 d 
l. .\l K a Ankara Lv. amir-

o. da Yapılacaktır. 
s <73<4s) 17513 

'-ıı.c S>o., inal · 
ı lta lv. /\ :ıeınesı alınacak 

lg ' 15 L • Sa. Al. Ko. dan: · ıo ııı:aleın 
it~ · 941 1 'Por malzemesi pazarlığı 

l2a •at 14 d A k . 
~ :P'aı:ııta k e n ara Lv. A. Sa. Al. 

ılt .._ Sar ca tır. 
ta,.,, bıarne ve ·· "r · •'1ebıı· numuneler komisyon· 

'l:ı. Jilıde ılr. Teklif edilecek fiyata na-
t tdi 5 ltıni ll lın,11 na a komisyona müra-

• (7463) 17514 

~ra ı. Toka alınacak 
' "· A. S Al >tt SO.ooo . a. • Ko. dan: 

~,~ lıııırııkt adet tokaya teklif edilen fi. 
A •. 'tlıcıa ~ .Pahalı ıörüldil~ünden tekrar 
~•ta •ıltnıeıı· 16 
>,ıı 

1 
leva ı · 10. 941 &aat 15 te 

~ ı •calttır tını iınirliği Sa. Al. Ko. da 

'....._ ~Ub~l?Un 
~, 01up k i en bedeli 11 kuruş 45 san. "e at tern· 

12Uınl.lı\ ınatı 859 liradır. Şartna-
e :Ko. da gbrı.ilebil"ır 

(75 . 17> 17526 

~ta t Nakliye iti 
111 ~~ ıaoo v;o:· Sa. Al. Ko. dan: 
'ııtı 0-1114ı nakliye pazarlıkla eklllLme-

~~ ''· -'l O.at 14 te Ankara levazım t
' Altı'" • l(o. 11a yapılacaktır 

••arıun . 
800 11 illi bedelı 4000 Ura olup ilk 
• ra11ır. &artnamesı komtayonda 

4.73511 17"46 

ULU :5 - ' --
vıı... L. ETLER 

Yapı yaptırılacak 

Kütahya Viliyetinden ı 

1 - Uşak Memleket hastahanesinde yapı
lacak pavyon lnoaatının 13989 lira 70 ku • 
ruııluk kısmı kapalı zarf usuli ile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1049.23 liradır. 

Eksiltme 17-10-941 tarihine mUsadif cuma 
günü 11at ıs de Vilayet makamında top • 
!anacak daimi encümen komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

3 - Teklif mektuplarının tam saat 15 de 
Encümene tevdi edilmesi şarttır. Bu saat
ten ıonra mektup kabul edilmediği ıibi 

postada vaki olacak gecikmeler de kabul 

edilmez. 
4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden 

en az Uç gün evel Nafia MüdürlUğüne mil

racaatla alacakları ehliyet vesikalarını ve 
ticaret odası kayıt vesikasını muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte EncUmene 

tevdi etmeleri lizımdır. Bu vesaiki ver • 

meyenler eksiltmeye giremezler. 
5 - Ameliyat için fazla malumat almak 

ve keşif dosyasını görmek isteyenler her 

gün daimi encilmene müracaat edebilirler. 
(7267) 17213 

Müdür ve mütercim ar.anıyor 

İzmir Belediyesinden ı 
Belediyemize merbut Kültilrpark, lzmir 

Enternasyonal Fuarı ve Turizim İdaresi 
için aşağıda yazılı evsafı haiz bir müdür 

ile bir yazı i&leri eefi ve mütercim alına • 
caktır. 

300 lira aylık ücreti ve ihtiaas mevkii O· 

lan. 

1 - Müdürlük için • 
A - Yüksek tahsil görmü& olmak ıüzel 

ısan'atlar mimari &Gbesinden mezun olan 

veya daha evel Turizim ve Fuar işlerinde 

ihtisas sahibi olduklarmı isbat edenler ter 

cih olunur. 
B - İngiliz, Alman, ve Fransız dillerin

den birine vakıf bulunmak iki veya her 

üçünü birden bilen tercih olunur. 
C - Askerlik fili hizmetini ifa etmiıı bu-

lunmak. 
D - Şimdiye kadar çalıııtığı müesseseler

den bonservisi bulunmak. 
2 - 170 lira aylık ücretli yazı i§leri ııef

liği ve müıerc:imlik için : 
A - En az lise mezunu olmak yüksek 

mektep mezunu tercih edilir. 
B - Yabancı dillerden İngilizce, Fran -

sızca, ve Almanca birine vakıf olmak fazla 
<lil bilen tercih olunur. 

C - Muhabere ve dosya i&lerine vuku • 
fu olmak ve herhangi bir mevzu üzerinde 
düzgün yazı yazabilmek eser telif etmiş 

olanlar tercih olunur. 
D - ı inci maddenin C ve D fıkraların

da yazılı eartlar bu vazife için de arana • 
caktır. 

3 - Taşradan yapılacak müracaatlar i · 
çin nüfus hUviyet cüz.danı mektep şaha -
detnamesi, askerlik terhis vesika suretle -

riyle tamussıhha olduklarına dair bir he -

kim raporu ve 10ıtl5 eb'adında bir fotoğ
raf ve hal tercümesi gönderilecektir. İstek 
lilerin 20-10-941 pazartesi günü ak~amına 

kadar bir istida ile Belediye Reisliğine mü
racaatları ve ayrıca adreslerine bildirile • 

cek müsabaka imtihanı rününde İzmir'de 
bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

Elektrik tesisatı 
Bllec1k Belediye Rlyaaetlnden: 
1 - Eksiltmeye konulan 11: Bllectk kasa

basınm hldroelektrtk lnsaat ve tesisatıdır. 

Bu 1aln kealf bedell 57687 lira 35 kuruı
tur. 

:Z - Eksiltme 8.11. 041 pazartesi WUnU 18· 

at on bcıte BJleclk belediye dairesinde encU· 
men huzurunda kapalı zarf usullyle yapıla • 
caktır. 

8 - Bu lıc alt evrak ıunlardır: 
Jı. - Proje, 
B - Esbabı muclbe raııoru, 

C - Hesabat cetveli, 
D - Keııırname. 

E - Eksiltme ıartname9l, 
F - Bayındırlık tılerl eenel ıartnameaı, 
O - .Mukavelename proJeıl. 
' - Ekıılltme)·e ırırebllm~ ıcın lıtekllle -

rln Nafıa Vektletlnden verllmlı elektrik eh· 
llyet veslkasını hllmll olmalnn ve yahut da 
bu ehliyetteki bir 11ı111la lıtırlll< eylemeleri 
ve 4135 liralık muvakkat teminat vermeleri 
lllzımdır. 

5 - Bu lıe talip olanlar yukarıda ücUneü 
maddede yazılı evrakı her &Un Blleclk nafıa 
mUdUrlUl':Unde ve bcledlye dairesinde tetkik 
edebilirler. (7433) 1735-1 

Yapı işleri 
Trabzon Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

l - Elaılltmeye konan 11: (15348.28) lira 
muhammen keılf bcdelll Trabzon llaesı mut
fak ve sair noksa.nlarınm ikmali 111 kapalı 
zart uıullyle ve vahldl tJyat esası Uzerln11en 
eksiltmeye konmuıtur. 

:Z - Bu ise alt ıartnameıer ve 
lardır: 

A - Eksiltme eartnnmesl, 
B - Mukavele proJesl, 

evrak ıun-

C - Bayınclırlık ı.ıerl ııenel ıartnamesı, 

D - Yapı ıııerl umumi ve :tennt tartna-
mesı, 

E - Vahit tlyat listesi, 
F - Huıuat ınrtname, mesaha ve keelf 

cetveli. 
lateklller bu tıe alt evrakı Trabzon nafıa 

mUdUrlUğUnde s:öreblllrler. 
8 - Ekslltme 27 llktesrln pllzartesl •llnU 

saat (15) te Trabzon natıa mUdUrlUitU oda
sında yapılacaktır. 

4 - btck!llerln (11111) lira (12) kuruıluk 
muvakkat teminat mektubu ile 941 mali yı

lına alt ticaret odaıı veslkaaı ve ihale ıril· 

nünden (tatil ırUnlerl hnrlcl en a:ı: Uc &Un 
evci vilayet mnkamına mQracaaUa bu lıe 

girebilmek ıcın alacakları veslka)'l tekllf 
mektupları ıcıne konnalan ıazımdır. 

5 - TPkıtr mektuplarının 27 llktesrln 941 
pazartesi gUnU san~ 14 e kadar komlS)'On re
lsll~lne makbuz mukabilinde vermeleri. 

6 - Postada vaki teahhürler .bul edil· 
mez. (88:!4-7,t49) l7.ıl3 

Yapı işleri 
Zonguldak Deniz Mıntaka Komutanlı -

ğınan r 

1 - Mecmuunun muhammen bedeli 9698 
lira 92 kuruş olan dört işaret istasyonunun 
Zongulak Deniz komutanlı~ının lrae ede
ceği mahallerde İnljası kapalı zarf usullyle 
ı. I. Te5rin 941 tarihinen itibaren 15 gün 

müdetle eksiltmeye çıkarılmı5tır. 

2 - ihalesi 16. 1. Teşrin 9 U tarihine 

müsadif perşembe günü saat 15 te Zongul· 
ak'ta Deniz mmtaka K. lıfında m-Uteteldtit 
komisyon .tarafından yapılacafından talip
lerin yevmi mezkurda 728 lira42 kuruşluk 

teminat akçesini ve bu ıibi işleri yapabi

ceğine dair nafıadan alacakları ehliyet vesi 

kasını ibraz eylemeleri şarttır. 

3 - Şartname ve projeler her gün ko • 

mutanlıkta görülebilir. Taliplerin teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir ıaat eve

line kadar makbuz mukabilinde komisyo

na tevdi eylemeleri ilan olunur. 
(8907-7496) 17460 

ASKERi FABRiKALAR 

5000 metre küp tomruktan ha
sıl olacak tahtalar Bolu' daki 
fabrikalardan Adapazarına nak 
lettirilecektir. 

Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
cam tomruJnınun beher metre kUpU lS, 

köknar tomruRunun beher kUpUne on lira 
bedel tahmin edilen yukanda yazılı nakliyat 
ukerl fabrikalar umum mUdilrlURU merkez 
ıatın alma komisyonunca 20.10. 941 paı:ar· 

teeı ırünU saat 111 te kapalı ı:.artla ihale edl· 
leccktlr. şartname (2) lira <2!5) kuruıtur. 
Muvakkat temlnat cıım tomruR'U oldur:u tak
dlrcle (487:5) lira, köknar ıomruRu olduCu 
takdlrde (3750) liradır. Teklif mektuplannı 
mczkOr a:Unde saat 14 e kadar komiuona 
vermeleri. (73U) 178111 

Kontroplak alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
2.1 x 1.25 x 0.012 metre ebadında 2250 

adet Karaağaç veya beyaz kontropldk. 
2.1 x 1.25 x O.OOS metre ebadında 1250 

adet Karaağaç veya beyaz kontroplak. 
12. mm. ve 8 mm. kalınhklnrında \"erl

lcmedl#l takdirde adetleri iki misli olarak 
6 veya • mm. kalınlıklarında. olabilir. 

Tahmin cdllen bedeli (21000) lira olan 
yukarıda yazılı iki kalem kontroplO.klar 
Aslterl Fabrikalar umum mUdUrlU~ mer
kez satın alma komisyonunca pazarlıkla 

15.10.941 çarşamba gllnU saat 14 de fhnle 
edilecektir. Şartname parasızdır. Katt te
minat (3150) liradır. (7310) 17387 

ANKARA VAL1L1Gl 

Kazma ve kürek sapı almaca.k 
Ankara Vallllll:lnden: 
Muhammen bedeli (910) liradan ibaret 

bulunan 2000 kazma (2000) kürek ve (1500) 
acıet <:ekle saplarının mubayaa 111 16.10. 941 
peraembo aUnU ınat on beste ihalesi yapıl· 

mıık Uzere acık eksilt.meye konulmuıtur. 
Muval<J,at temlnntı 68 lira ~ kuruatur. 
lateklllerln ticaret odası vesikası ve temi· 

natı muvakkate makbuzu veya mektubu ue 
birlikte yukarıda adı gecen ııiln ve saatte vl· 
!Ayet clalm1 encümenine gelmeleri. Buna alt 
keaıt ve sartnameyl her &Un nafıa müdürlQ. 
!tünde göreblleceklcrı. 

.(7268) • 17214 

Tamir i~leri 
Ankara \'allllll:lndcn: 
Kalecik hUktımet konaA'ının eaasıı tamlrat 

işi 16. 10. 941 peraembe cıınu saat 1!5 te nafıa 
komlsyonundn ihalesi )'llptlmnk Uzera ekalll
meye konulmustur. 

Keşi! bedeli (7000) lira muvnkkat temina
tı l525) liradır. 

lsteklllcrln muvakkat teminat mcktup ve
ya makbuzu ticaret od:ısı veslkalarlyle !ha • 
leden Uc elin evel vllllyete istida lle mUra • 
caat ecıııerek bu lıe alt alacakları ehliyet 
veslkalarlylc sıızu accen .-:Un ve saatte ko

mlsYona eeımelerl. 
Buna alt kesit ve enrtnameyt her gUn na

fıa mUdUrıucande cOrebllecekıerı. 
(7269) 17~1:5 

Karakol binası yaptırılacak 
Ankara Vnllll~lnden: 

K~lt bedeli (14176) lira (47) kuru&tan 
ibaret oulunan Haymana jandarma blnaıı • 

Satıcılarm satacakları hayvanları her gUn nın ınşnatı lG. 10. 941 peraembe gUnU saat 15 
te vmıyct nafıa komisyonunda lhalesl yapıl· 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğü mer - mak Uzere kapalı zarı uıullyle eklilltmeye 

18 bat kotum hayvanı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Aı. Fab. Satın Alma. Ko. dan: 

kez Satın Alma komisyonuna getirmeleri i- konulmuştur. 
lan olunur. (7396) 17401 Muvakkat temınatı (1063) lira (24) kU· 

4 kalem tel alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (81225) lira olan 

>'Ukarıda yazılı 4 kalem tel askeri tabrlka • 
lar umum mUdUrlUW merkez satın alma ko
m!Jyonunca 15.10. 941 carsamba eUnü sant 
14.80 da pazarlıkla ihale ecllleeektlr. 

Şartname (1) lira (:57) kuruıtur. Katı 

teminat (4683) lira (75) kurustur. 
(7333) 17441 

Müteahhit nam ve hesabrna bir 
adet kabili ayar yağlı 
tranfarmatör alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmln edilen bedeli (2000) lira olan yu

kıında ynzılı müteahhit nam ve hesabına bir 
adet kablll ayar yall:lı transformatör askeri 
fabrikalar umum mUdUrIOi::U merkez satın 
almll komisyonunca 27.10. 941 pazartesi ~ü

nü ıaat 14.30 da a1:ık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Snrtname parasızdır. Muvakkat te· 
mlnat <1!50l llrııdır. 

(7398) 1744:5 

Muhtelif malzeme alınacak 
As. l"ab. satın Alma Ko. dan: 
Malzemenin clns ve miktarı: dosyasına 

ball:lı iki listede yazılı elektrik malzemesl, 
ihale ııUn ve sanll: 111.10. 941 caraamba 1:5, 
mııhe.mmen bedeli 53762 Ura kaU teminatı 
7876 lira 20 kuruı, ıartname bedeli 269 Kr. 

Mııızemenln cins vo miktarı: doııyaıına 

baRlı Uc kıta listede )"azılı clektrll< malzeme
si, ihale eiln ve saati: 15.10. 941 carıamb:ı 

1:5.30, muhaınıT!en bedeli 38245 lira, kntt te • 
mlnatı :5736 lira 75 kuruı, sartname bedeli 
192 kurue. 

Mnlzcmenln cins \"e mlktan: 2000 • 2600 
tUp oksllen, ihalenin eün ve saati 15.10.1941 
canamba 16, muhammen bedeli 16900 lira, 
kati teminatı 2535 lira, 

Yukarıda yazılı malzemenin hizalnrın:1a 

2österllen eUn ve saatlerde askert fabrikalar 
umum mUdUrlU~ merkez aatın alına komis
yonunca pazarlıkla ihale edilecektir. l\luhaın-

ruıtur. 

lsteklllerln tekllt mektuplannı Ucaret o • 
dası vesikası ve muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlarını ve ihale cUnUnden Üt' 

ı:Un evet vllllYete istida ııe muracaat ederek 
bu Is ıcın alacakları ehliyet vesikalarını )'U· 
karıda adı geçen ırUnde saat 14 e kadar \1 • 
ltı)'Ct narın komisyonu reıslltlna vermeleri. 

Buna alt kesit ve eartname)'1 nafıa ma · 
dUrlUl:Unde her gUn ııöreblleceklerl. 

(7272) 17218 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Val)lltlnden: 
Husus\ idare lhtlyacı ıcın 10 ton meıe ve 

on ton s;Urgen odunu ııe 1500 ktlo 1:ıra &t'lk 
ek!lltmc ile satın alınacaktır. 

Met"muunun muhammen bedeli SOO liradır. 

!halesi 16. 10. 941 perıembe ııUnO. saat 15 te 
vllAyct daimi cncllmenlncle icra edlleeektllr. 

Taliplerin GO liralık muvnkkat teminat 
makbuzlyle birlikte ihale gUnU "11AYet dalml 
cncUmenlne, eartnamesını ııörmek ve fazla 
tatııllllt nlmal< lstıyenlerln keza daimi encO. • 
men kalemine mUracnatları llAn olunur. 

(7212) 172"..3 

Hırdavat malzemesi alınacak 
Ankarıı Valiliğinden: 

Muhammen bedeli G95 lira :z5 kuruıtan 
ibaret bulunan 25 kalem muhtcllf hırdavat 
malz~c.d aıına<'ııktır. ~rtnamcsl her Q'Ün 

atnd)'om mUdurlüliUnde E"<>rUleblllr. 
Trıllplerın 23. 10. 941 perşembe 8'ilnü saat 

15 te \'illiyet daimi encUml!nlne mQracaatıa• 
rı. (7485) 17438 

Muhtelif malzeme alınacak 

Ankara. Valiliğinden 

Muhammen bedell 
Lira K. 
197 00 7kalem 

Cinsi 
muhtelif sulama 

malzemesi. 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETi 

Yapı işleri 
M. M. VeWetı sa. Al. Ko. dan: 
Kealt bedeli 604:5 lira 7l Jturuı olan beyu 

kıala tavanlan acık ekllltme llc tamir etti -
rUecekUr. Taliplerin 453 llra 43 kuruıtuk 
Uk temlnaUarb'le birlikte 15 blrlnelteırın 
941 ı:areamba gQnU saat 11 de ?.L M. v. satın 
alma komtn-onuna muracantıarı. 

(7.206) 171!;4 

Kotum takımı yaptırılacak 
:.ı. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan: 
.Motıırıu vasıtalar Jcln yedek parca yaptı

nlacaktır. Bu ııı yapmaıta talip oıanlann 
1:5. 10. 041 ırünUne kadar AnkaradıC 1\\. M. V. 
harbiye dairesi rb'asetıne mUracanUarı. 

(7305) 17259 

Ampul kalsiyum almacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan ı 

40 adet oto ve kamyonlar ıçın 50-120 
atmuforsluk tezyik ölçme aleti satın alına -
caklır bcherine tahmin olunan fiyat 3 li
ra olup ihalesi 8-10-941 çarşamba günli 
saat ıs de yapılacaktır. Talip olanların 

komisyona müracaatları. (7402) 173 3 

Ampul kalsyum alınacak 
M. M. Vekfi.leti Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit nam ve hesabına elli bin a • 

det 5. cc. lik ve elli bin adet 10 cc. lik ampul 
kalsiyum Glikonat 21 - ilk teıırin 941 salı 

günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın 
alma Ko. da açık eksiltme usulile ihale 
edilecektir. Hepsine tahmin edilen fiatı 

6000 kilo olup ilk teminat 450 liradır. 111 -
teklilerin ek&Utmc gün ve saatında temi -
nalları ile birlikte Ko. da bulunmaları. 

(7403) 17384 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. \'ekAletı Sn. Al. Ko. dan: 
Zlr atıı po!tı:onunda 22:18 llra 2 kurus ke

elf bedelli bir tamirat yaptırılacaktır. Talip. 
ıerln 338 lira 70 kUruıluk katı tcmlnatıarıy
ıe birlikte pazarlık ı:ünü olan ıı blrlncıt ı. 
rln 941 cumartesi ıtUnU saat 11 de M. M v. 
Sa. Al. Ko. na müracantııırı. 

(i4SS) 17478 

Tamir işleri 
M. M. \'ekllletl Sa. Al Ko. dan: 
zır pcll.-:onunda tamirat )'aptırılıı.caktır. 

K~tf bedel 9.213 lira 85, Uk teminatı C91 
ııra 4 kuruştur. Kesif ve ımlr cvrnkı 64 kuı-uı 
mukabilinde verilir. Acık cl<Slllml!tll 3 lk1nrı
t ln 941 pazartesl ırUnU saat 15 tedlr. Ta. 
llplerln ekl'ltme ı;ıUn ve saatlnclc M. M v. 
sa. Al. Ko. na mürae:uıtınrı. 

(7:531) 17521 

Yapı işleri 
M. M. VekAlctl Sa. Ai. Ko. dan· 
Ankara AS1<erl doktor tatbikat okulu ve 

kllnır:ı muhtcl1f 11ubl!lcr1nde kapalı urna 
tnıaat tadlUl.tı yaptırılacaktır. Keelt l>M!'ll 
12.699 lira 9 kurustur. Eksiltmesi 4 lklneltf's• 
rln on salı ~nU snat 15 tedlr. Kealf ve ~alr 
evrakı 63 kuruı mukabilinde vel'illr. llk te. 
mlnatı 933 lira •3 kuruetur. Te.llplerln ihale 
saatinden bir saat evellne kadar teklif mek. 
tuplarını M. :M. V. &l. Al. Ko. Rs. ne vermele-
ri. (7532) 17522 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vckileti Sa. Al. Ko. dan: 

Polatlı garnizonu harici elektrik tesisatı 
3. Sonteşrln 9.U pazartesi gilnil saat 11 de 

açık eksiltme ile ihale edilecektir. Kc$if 

ve sair evrakı 42 kuruş mukabilinde veri

lir. Ke&if bedeli 8.384 lira 65 kuruştur. Ta
liplerin 628 lira 85 ikuruşluk ilk teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saatında 

M. M. V. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
(7533) 17523 

( 4045-7271) 

Şose inşaatı 

17217 Elektrik malzemesi alınacak men bedelleriyle katı temınatıan ,.e sartna
Esklachlr Delcdlyesl Hesap tş:erl MUdür· me bedeli hlzalıırında .-:österllmlıtır. 

4!>7 50 8 kalem muhtelif fn§aat ve 
tnmirat malzeme!li. 

2 kalem muhtelif malzeme alınacağın
dan rıartnameslnl her gUn stadyom mUdUr· 
IUğUndo görcblllrlrr. 

Yapı işleri 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 
Çankaya depo binalarında pazarlıkla ik

mal ln3aatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 

8.S86 lira 06, katt teminatı t.332 lira 91 llnı
ru&tur. İstiyenler keşif ve sair ena~mı ~ 
kuruı mukabilinde alabilirler. Talıplcr'.n 
kati teminatlariyle birlikte 13. I.Teşrın 
941 paurtesl günU saat 15 te M. M. V. Sa. 

samsun \'allllC:lnılen: 

ı - Samsun • Bafra yolunun 38 + 140 -
39 + 5SO kllomctreıerl arasında 1440 me?tre 
tuıUnde toprak tesviyesi, ıo~ ve ıınal ıma· 

lllt ınsaatı kapalı zarf usull)'le ihale edilmek 
üzere ekılltmeye konutmuıtur. 

:;ı - Ekıılltme 20 blrlncltesrln 1941 tarlhlne 
rastııyıın ııaznrtesl ırUnn sant lll da Samsun 
vlltı>·etl daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - 1neaatın kesif bedeli (27U3:!) lira (7:5) 
kurus ve muvakkat teminatı (20Z1) lira (46) 

kurustur. 
4 - Du ise ıılt evrak eunlardır. Keslt dd· 

teri, ııroJc, e!lsllel tlyat cetveli, hususı anrt
name, eksiltme enruıamesl, Bayındırlık isleri 
ı:enel enrlnamesl ve mukavele proJeslnclen 
lbaret olup Samsun, Ankara, latanbul Nafıa 
mUdUrlUklerlnde ve Samsun vllAyet daimi en· 
cUmen kaleminde bedelsiz olarak eörUleblllr. 

5 - IstekllleMn bir mukavele lle en az 
5000 llnılık bu lıe benzer bir işi taahhUt ve 
basardıQ:ına dair ısı yaptıran müesseseden a
ıacnQ:ı \'eslka ile !hale gilnUnden en gec Uc 
ııün evel samııun valllli'ılne istida llo mUra
caat ederek alacetı ehliyet vcslknsını ve cari 
seneye alt Ticaret odası vesikasını teklif ml!k· 
tuplarına eklemeleri 10.Zımdır. 

6 - Eksiltmeye ıstırAk edeceklerin yalnız 
tekllt mektuplarını havi ve kapalı bir zar!! 
ve UcUncU maddede yazılı muvakkat teminat 
maktıuzunu ve beeıncl maddede yazılı veıılka
ıarı blr dıe zarr ıcıne koyup ve mUhUr mumu 
ile kapıyarak ihale ırUnU ıaat 15 e kadar mak
buz mukabilinde dalml encUmen reısııtıne ver· 
meler! veya iadeli taahhUtlU olarak posta He 
g!Sndennls olmaları ıa.zımdır. Postada olacak 
ıreclkmeler kabul olunmaz. 

(8652/7218) 17266 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Antalya Nafıa MUdUrlUğilnden. : • 
Antalya - Alanya yolunun 81 ıncı kilo

metresindeki demir Manvgat b?y~maaı 
ile tecrit ve eoscsinin yenllenmcsı 1ııı açık 
eksiltmeye konulmuııtur. 

1 _ Eksiltme 16. 10. 0•1 per,emb: ?~
nu saat 15 tc Yenlkapı'da Nafıa MUdlırı· 
yE;tlnde mUteııckkil inııaat komisyonunda 

;,:apılııcaktır. . 
2 - Keşif bedc'i 4!1G5 lira 15 kuruştu.r. 
3 - Muvakıtıtl teminat akçesi 3i!! lırtı 

38 kuruştur. 
' _ Eksil tmcye girebilmek için aşağı· 

da yazılı vesikaların getirilmesi şarttır. 
A _ Nafıa mUdUrlOğU mUteahhiUlk ko 

misyonundan alınacak ehliyet veıılka.sı .• 
B - Muvakkat teminat akçesine aıt 

ıur:Unden: 
1.10. 1941 tarihinde kaı>alı zart usull)'le 

ihalesi mukarrer olan elektrik malzemesine 
talip zuhur etmedl15;1nden ihale 17.10.1941 
uırlhlne raıtlıyan cuma ırünU ııaat on beıc 
kadar uzatılmııtır. 

Muhammen bedel 54!56 l1ra 40 kuruı mu
vakkat teminat 409 lira 23 kuruetur .• 

snrtnameler bedclılz olarak belediyeden 
verlllr. 

lateklllerln 2.;90 No. lu kanunun tarlfatı 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektupla· 
rlyle muayyen ııün ve saatte belediyede ha -
zır bulunmaları 11An olunur. 

(7578) 1™1 

Yapı ilônı 
Erzincan Nafıa Müdür!Uğündenı 
ı - Eksiltmeye konulan iı: Erzincan 

vilaveti merkezinde ilk okul inıaatıdır. Bu 

işin ke~if bedeli 60.000 altmış bin lira 0 • 

lup kapalı zarf usuliyle ekııiltmeye konul· 

muştur. 

2 - İstekliler bu [~in kesif ve ııartname· 
lerini 300 kuruş mukabilinde Err.incan na· 

fıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2S. ilkteırin 941 cumar· 

tesi gtinU saat 11 de Erzincan nafıa mil· 
dür!Uiü binasında toplanacak ek:ıiltme ko· 

misyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye iıtirak edecek iıteklile

rin 4250 lira muvakkat teminat vermesi ve 

941 yılına ait ticaret odası vesikası ve en 
az: 25 bin liralık iş yaptıiına dair ''buna 

benzer,, vesika ile ihaleden üç gün evel Er· 
.zincan vilayetine müracaatla bu işe gir· 

mck isin almış oldukları vesikayı teklif 

mektuplarına rapdetmeleri ıarttır. 
S - Teklif mektupları yukarıda üçüncü 

maddede yazılı saatten bir nat eveline 

kadar Erzincan nafıa müdürlüğünde teşek
kül edecek komiıyon reisliiine makbuz 

mukabilinde verilecektir. Posta ile gönd~ 
rilecek mektupların muayyen saate kadar 
gelmiş olması ve dıı zarfların mühlir mu· 

mu ile kapatılmıı bulunması ıarttır. Poı· 
tada vukubulacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (8987/7573) l 7548 

KİRALIK EV 
Kecıoren'de b" oda aynca uzUmlUk vr 

(7395) 17449 

Merkezde yaptırılacak inşaat 
Aı. 1-"ab. Satın Alma Ko. dan: 
Keılf bedeli ı3749l lira (28> kuruı olan 

)'Ukarıda yazılı ınsaat askeri fııbr.kalar u
mum mUdUrlUf:U merkez satın alma komis
yonunca 27. 10. 941 pazartesl ı:linU ıo;ınt 14 te 
acık eksiltme ııe ihale edilecektir. Şartname 
(19) kuruıtur. Muvakkat teminat (251) llrn 
(20) kuruıtur. l73!J9J 17450 

6 ton tutkal alınacak 
Aı. Fab. Satın Almn Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5700J lira olan )'il· 

karıda yazılı altı ton tutkal aıkerl fabrika
lar umum mUdUrıuaa merkez eatın alına 
komlı1Yonunca 16. 10. 941 peraembe ııUnU H· 

at 14 te Pazarlıkla lhale edllecektlr. Şartna
me parasızdır. Kati teminat (65:5) liradır. 

(7501) 17464 

2000 adet hasır süpürge ve 
2300 adet çalı süpürge alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko.ı 

Tnllplcrin 9. 10. 941 peroembe gUnU saat 
15 tc vlltıyet daimi cncUmcnlne mUracaat-
ları. (7.fSG) l 7489 

HARİCİYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Haricıyc Vekaletindenı 

Hariciye Veklilctinc 11 inci dereceden 

talimatnamesine tevfıkan müsabaka ile me
mur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 17. 11. 941 pazartesi 
günü saat 9,30 da Hariciye Vekaletinde ya· 
pılacaktır. 

M iısabakaya iştirak için taliplerin me

murin kanununun 4. iincü maddesinaekiler
den ba§ka aşağıda yazılı evsafı da haiz ol
maları lazımdır. 

Al. Ko. na müracaatları. 
(7534d 17524 

Araba malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 
Müteahhit nam ve hesabına 9 kalem ara-

lı . arık eksiltme ile satın alına-
ba ma emesı " •• 
caktır. Tahmin olunan fiyatı 2120 ı~ı bin 

.. • . 1. lup teminatı 259 lıradır. yuz yırmı ıra o 
İhalesi ı. ıı. 941 cumartesi saat 12 de Y~· 

k Talip olanların komisyona mil-
pılaca tır. 

17525 racaaıları. <7535> 

Çadır bezi alınacak 
:M M \'cklUctl sa. Al. Ko dan: 

· · metresine tahmtn edilen tıyatı 183 Beher 
Yukarıda yazılı 2000 adet hasır 2300 a- Hukuk, Mülkiye'nin siyasi ve idari şube- "c kuruı olan 200.000 metre mahruyUz otuz" 

ti 'fadır bCZI pazarlıkla mUnal.--ıısaya kon-
det çalı ııUpürgesi 13. 10. 941 pazartesi gü- terinden ve Fakülte derecesindeki yüklek 

nü öğleden sonra pazarlıkla satın alınacak- 1 ticaret mektepleri veya Hariciye mesleği 

tır. Taliplerin mezkur günde komisyona ' ile alakası bulunan mUmasil ecnebi yüksek 
milracaatlan. (7567) 17549 mekteplerinden birinden mezun ve yaıı o-

muıtur. Mahruti cadır bezleri ıcın 50 000 
metreden aşııeı olmamak sıırtlyle teklifler de 
kabul edlllr. !halesi 13. 10. 19.n p:ı.znrtesl 
&{inil saat ıı dedir. Evsaf ve eartnamesı 1330 
kuruı mukablllnde 1\1. 1\1. V •ntın almn ko. 
misyonundan nıınablllr. lsteklllerln teklif 
edecekleri miktarlar üzer1nden kanunı katı 
tcmlnntıarlyle birlikte lh.nle &Un ve s:ıatınde 

789 metre elbiselik kuma§ ve 
657,5 metre kaputluk kumaş 

alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.ı 

Tahmin edilen bedeli (4904) lira (95) 

kuruş olan yukarıda yazılı 789 metre elbi
selik kumaş ve 657,5 metre kaputluk ku
maş Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez ısatın alma komisyonunca 17.10.941 

cuma ıı:ünü saat 14 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 

(735) lira (7S) kuruştur. (7521) 17551 

GÜMRÜK ve iNHiSARLAR V. 

Telefoncu alınacak 
Gümrük ve inhisarlar VckAletlnden: 
1 - 60 lira ücretli vektııet tell!fon aan

tralcı ve tamlrelllRI icln imtihanla bir mU • 
nasibi alınacaktır. 

2 - lmUhan l:S.10. 1941 canamba '1Jnü 
61lat 1:5 te vektı.let levazım mUdfirlOWnde 
nı.ıılacakur. 

3 - TaliP oııınıarın e\'rakı m~ıbır.-ıerIYlc 
t>lrlıkte 'eK&lete muı .ı.caatla ımtıhan_cla .b.a· 

tuzu geçmemiş olmak. 

Müsabaka imtihanı Göyledirı 
l - Hukuku medeniye, hukuku düvel, 

hukuku hususiyel düvel, iktısat maliye ve 
tarihi siyasi (1789 dan zamanımıza kadar) 

hakkında tahriri ve şifahi sualler. 
2 - Türkçe ve Frans::zca'dan tahrir ve 

ı.ocnnıs1ona ecımeler. 
(7!123) 17518 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. --- ---NEOSTERIN -tercüme. : 
3 - Üsstl mizanı doldurmak ııartiyle en : : -

fazla numara almış olanlar milsabakayı ka· ~ Sıhhath olmak için insanın ağız, : 

zanmı~ olacaklardır. : burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi -
Müsavat halinde Fransızca'dan maada : bir tarzda temiz bulundurması ıa - : 

bir ecnebi lisanına vukuf sebebi rüchan- : zımdır. : 

dır. • : Bu Yollarla giren anjinler, grip, : 
Taliplerin mektep ~ahadetnamelerı, as- : kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, : 

l:erlik vesikaları, hüsnühal ve sıhat şaha· : çiçek, suçiçeği, menenjit • • • Utuı : 
dctnameleri ile hlıviyet cüzdanları veya : bulaşıcı hastalıklarda 
suretlerini bir istida ile 13. 11. 194~ ak&~- : : 
mına kadar Vekalet sicil ve memurın daı- : NEQSTERİN : 
resi umum müdilrlüğiıne tevdi etmeleri li.i- : pülverizasyon veya garıaraaı § 
zumu ilin olunur. : ııi!aya yardım eder. : 

Dikkat: tarihi siyasi gelecek sene yapıla· : Bl5yle hastalar Ue tema.ata bulu - -

cak imtihanlarda 171 S den ve 19 ~3 imtiba- : nanları konır, ııahsi ihtiyat ve tedbiri § 
nından itibaren de 1648 senesinden zamanı- : aldJnr. -- -

makbuz. ıc c _ Cari seneye alt ticaret odası veııl· meyvalık. Aıtaıta ve otobUı duraıı:ına <:O ;ur tıuıunmalıırı. 
kuı. 178'6 yakın. Tl: :2726 4708 J.7:i27) :ım• 

mıza kadar olan devresi ihtiva edecektir. : Eczane:erde reçetesiz satılır. -

,(7455) 17545 ;11111111111111111111111111111 mmıui=' 



-8-

r ö~;\;nm., ' isfevan!ere 
Ankara a:1ıJm erke,t sanat okulu mGdürlCğCn6en : 
Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik, tornacı

lık, frezecilik. demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 

ağaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulUne başlanmış
tır. Fabrika ve atölyelerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu

be:~r bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 
okullarda her hangi bir sebepl~ tahsil etmek imkanını bulamıyanlar 

için en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 
İsteklilerin, daha etraflı malfımat edinmek ve kayıt olmak üzere 

Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 
M = 
Röntgen filimi ve saire alınacak 

Ankara NUmune Hastanesi Başt.abipllt inden: 

CİNSİ 

, 

Rontgl'n filmi 13 x ıs 100 düzUne 
Rontgen tılml 18 x 24 200 dUzUne 

7416 00 556 20 Kap:ılı 17.10.941 S. 15 

Rontg n filmi 24 x 80 200 dUzUnc 
Rontgen filmi 80 x 40 200 dUzUne 
İzhar banyosu 100 kutu 
Tesbıt banyosu 100 kutu 

) 
) Beheri on litre BU için 

Fotoğraf camı 10 x 15 10 dUzllne 
D.yapozatif fllım 9 x 12 10 dUzUne 
Fllimlcr KodlLk, Ağfa ve İlfart marka olablllrlcr 

ı - Ankara Ntımune haııtanesi 1941 ma it yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik
tarları yazılı rontgen filim malzemesi ek sıltmcye konulmuştur. 

2 - fstel<lllcrin yeni yıl ticaret oda111 vesikası ve ticarethane namına hareket 
edenlerin not,.rlikten muııaddak veklUetna melerlyle temınat mektubu veya makbuzu 
ile birltl<te 24!l0 aayılı kanuna tevfikan tııı zıl-lıyııcakları teklif zarflariylc belli günde 
yaE:Jlı ~ attt'n bir saat eveııne kadar Ankara NUmune hastanesinde milteşckkll ko
mieyona vermeleri. 

S - Şartname VP. listeler her gUn Nümune hastanrslnde ve İstanbul sıhat mU-
dUrlUğ{jnde görülebilir. (7172) 17173 

.. 11311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. 

1 Memur evleri inşaata i ------------------------------

Toprak Mohsülleri Ofisinden . 
1 - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak memur 

evleri ve buna mütefetTi işler götürü olarak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur .. Tekmilinin keşif bedeli 56994.88 (elli altı 

bin dokuz yüz doksan dört lira seksen sekiz kuruş) liradır .. 

2 - Eksiltme 20. 10. 941 tarihinde saat 15 te Ankara'da Ofis u

mum müdürlüğü binasında yapılacaktu. 

3 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis umum müdürlüğün

den alınabilir. 

-----------------
----

-E 4 - Muvakkat teminat 4099.75 (dört bin doksan dokuz lira yet- : 

: miş be§ kuruş) liradır. : 

: S - İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki ; 
: gün evet ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyanı- : 

""" na koyacaklardır. : -: 6 - İnşaata muktazi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbetin- : 

: de demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. : = -: 7 - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayrı olarak E 
- da ihale edilebilir. (7495) 17459 : 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

MALiYE VEKALETi MARMARA ÜSSÜBAHR1 K. .:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ -· ~ 
; imtihanla memur alınacak~ Matbaacılara 

Mal.~t! \ l!A-u\.ı.uwıeıı: 
l - 'I/ ekalct ıh.ı.ı. dCı ıçın malı.eme.si ve

kAletten verilmek diğer masrafları mUte
ahhıde alt olmak üzere muhtelit ebat ve 
numunede 292500 cilt koçanın tab ve tec
lidi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

- ~ ..... 
Sade yoğa alınacak 

J.1 ... .. ""~'" ı K. SuLnı Allılu h.v 
n ısyonuncıan : 
45000 kilo tahmini fiyatı l 76 kuruş ilk te
minatı 15200 lira eksutme 16.10.941 gün 
saat 15.30. 

--- t~t Ui Pi ya •190 idaresinden : ~ 
:::::; :::; 
:::::; 
:::; 
:::::; :::; 2 - Muhammea bedeli on beıı bin yedl

yUz lire.dır. 

40000 kilo ta.hm! ni fiyatı 176 kuruş ilk 
teminatı 4770 lira eksiltme 17. 10. 941 
giın saat 15.30. 

---------------

Ankara'da idaremizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak ve 

3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde maaş verilmek üzere lise ve 

orta mektep mezunlarından imtihanla memur alınacaktır. (Muha

sebe servisine alınacaklardan Ticaret Lisesi mezunu olanlar tercih 

edilecektir.) 
3 -- Muvakkat teminatı bin yüz yet

mirı yedi lira elli kuruııtur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Anka· 

rada levazım müdürluğlinden ls.tanbul'da 
Dolmabe.hçede Maliye VekAleti evrakı 
matbua anbe.rından \'erilir. 

1 - Yukarda miktarı yazılı iki kalem 
sadeyağı ayrı uartnamede ve hizalarında 
gösterilen günlerde kapalı zar! usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

---- Orta mektep mezunları için imtihan 11-10-1941 saat 14 te, 

mezunları için 12-10-1941 saat 14 te yapılacaktır. 

~ :::::; 
:::::; 

lise :::::; :::::; 
:::::; 
:::::; 2 - Şartnameleri, 45 ton olanın 396 ve 

diğerinin 352 kuruş mukabilinde komls • 
yondan alınabilir. 

--- Taliplerin 10. 10. 1941 cuma giınü mesai saati sonuna kadar tah- ~ ::::; 
::::; 
::::; 
~ :::; 
:::; 
:::; 
:::; 
:::; 

5 -- Eksiltme 20. Teıırin evel 941 pa. 
zartesi gUnU saat 14,30 da vekAlet leva -
zım mUdUrlllğünde müteşekkil eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

isteklllerln 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 Uncu maddelerindeki belgeler muvak
kat teminat makbuzu veya banka kete.Jet 
mektubiyle birlikte tayin olunan gün ve 
saatte kanunun tarifatı dairesinde komis-

-----------
---

sil derecelerini gösterir bir vesika, hüviyet cüzdanı ve (6,5 X 9) 

ebadında iki fotoğrafla birlikte Yenişehir emniyet abidesi karşı-

sında Milli Piyango idaresine müracaatları lazımdır. 

M tisa bakayı kazanacakların tayin olunabilmeleri için ibrazına 

mecbur oldukları vesikaları ve sair tayin şartlarını havi broşür ida-

re tarafından istiyenlere verilecektir. ~ 
~ yona milracaatıarı. (7338) li349 

Matbaacılara 

3 - Ekslltmiye iştirak edecek isteklile
r n, bu gibi işlerle a.IAknlı olduklanna dair 
mahalli ticaret odalarından alacakları tica 
ret \'eslkalartm, yukarda hizalarında ya
zılı muvakkat tt'minatıariyle birlikte 2490 
sayılı kanunun tnrıratı vcçhlle tanzim e
dt'ceklerl teklif mt'ktuplıırını muayyen 
giın ve saatten tam bir saat evetine kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. 

(R690-738) 17~20 
;;;"!! 

Muayyen zamana kadar kaydını yaptırmıyanlar imtihana kabul Si 
;;;"!! 

--
Kösele ve vaketa ahnacak olunamıyacaktır. 4686 ~ - ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Maliye Vekaletinden ı 

Marmara Ussübahrı K. .Satın Alma Ko 
1 - Vekalet ihtiyacı için malzemesi ve mıayonundnn: . 

kalettcn verılmek diğer masrilfları müte· Cinsi: kösele, kilosu ııooo, tekllt olunan 
ahhide ait olmak üzere muhtelif ebat ve fl>at 427, teminatı 8202 llra 50 kuruş. 

aUmunede seksen bin adet defterin tab ve Cinsi: snrı vaketn, kilosu 8000, tekli! olu- TAPU ve KADASTRO ZİRAAT VEKALETi 
techdi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş- nan rtyat 445. teminatı 20o:ı lira 50 kuruı. 

1 - Yukarıda cins \'C miktarı yaz.ılı iki 
tur. kalem kUndura maıze-nesıntn 16. 9 941 ııu- Tapu tesçili Saman alınacak 

2 - Muhammen bedeli on yedibin yet- nunde ~apılan paT.arlıf:ındn hizalarında yazı- Ankara Merkez rapıı Sicil Muhahzlığıo Merkez Bakteriyoloji ve Seroloji Enııl' 
miş liradır. lı tekli! olunan !lyatınr yı.ıksek ııı:ırü lclJ!!'On- dan: tü~iı Direktorluı:iınden: 

3 - Muvakkat teminatı 1280 lira 25 ku _ den yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuı· Altundağ mahallesinde sagı polis Salih'in 1 - Müessesenin serom hayvanatı içi' 
rulitur. tur. isgalındekı yer ve solu Ayşe'nin ışgalındc· 30,000 ilfi 40 000 kilo saman açık eksiltııı" 

2 - Pazarlıkla 11 blrlncltesrln OU cU'11U· 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara· ti' 1 ııOnü saat 11 ııo da lzmlt'te Tersane kn· ki yer ve arkası yol ve onu asfalt yol ile ye konulmu5tur. 

da Levazım müdürlüğunden 1sıanbulda pı~ındakl komlı;>on binasında yapılacaktır mahdut 9 kapı numaralı ve tahminen 2 - Tahmin edilen bedeli 1400 liradır· 
Dolma bahçede Maliye vekaleti evrakı Bu malzeme bir veya ayrı ayrı tallp!t-re lha· ( 1000) bin metre murabbaı ve hükümete 3 - Muvakkat teminatı 105 lira 01111 
matbua an barından verilir. le edllebllccetl gibi eartnn-n.,lerı dıı IJl?fle!slz ait hali arazi iııerine fuzuli ev yaptıran banka mr.ktubu veya vezne makbuzu ve )il' 

o'uak knm!Ayondıın alınabilir. ıW 
5- Eksiltme 20 teşrin evci 941 pazartesi 3 _ Pazarlıll:!I l$tlrAk eıt•reK isteklilerin Ayşe'den 938 senesinde sa•m almak sure- zıre tahvili ve bono teminat olarak alı 

günü saat 11 de r,evazım Müdürlüiünt::e bu gibi ısıcrl yaptıklllrınn d"llr ticaret vcııl. tiyle sözü geçen evi uhdesine geçiren Ha- 4 - İhalesi 5 11. 941 çarısamba günii t' 
müte:ıekkil eksiltme komisyonunca yapı· k" 'arını ve hlznlarındn ııosterllC'n te Til'lat · san Yaradılış'ın ev arsasının hazine namı- at 15 tedir. Şartnamesi müessese direktiıl' 
lacaktır lR rlyle birlikte muııyycn ııün ve saatte ko n~ tesbiti için 16. 10. 941 tarıhine mi.ısadi( lügünden bedelsiz olarak verilir. 2490 sıf 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 rr ıwona mürarn <ı tları . ı-,:ııfamba günü mahalline tahkik memuru lı kanunda yazılı şartları haiz olan ist·e}rıİ 
<SSS7t 7415l 17444 

ve 3 üncü maddelerindeki belgeler muvak- gonrlt>rilecektir. :erin muayyen olan gün ve saatte Zı 
kat teminat makbuzu veya banka kefalet ~il 1111111111111111111111111111111 il il I L. Bu } rde alaka ve ili~iği bulunanların Vekaleti muhasebe müdurluğünde topıao' 
mektubile birlikte tayin olunan ı-ün ve sa - : K" : muayyen guncıcn eve! Ankara Tapu Sıcil cak olan satın alma komisyonuna murt" 
atte kanunun tarif atı dairesinde komisyona : fmyeYi madderer Safrıı _ Muhafızlısına veya aynı günde mahallinde atları. (7555) l 7527 ./ 

müracaatları. (7839) 17350 HALK BANKASI TÜRK : hudut komşulariyle birlikte bulunmaları ~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiltl 

Matbaacılara 

Maliye \'ek11ct1nden: 
ı - \'ekAıct ihtiyacı ıcın dort bln top 

matbaa kfiQıdı ilzerıne bir \·e tkl bin top 
matbaa kA.l::ıdı ilzertne iki tara!lı olarak bas-

E ANONİM Ş1RKETİNDEN : : ilin olunur. (7556) 17528 
: _ T apu tesçili 
: Aşağıda müfredatı ve isimleri : 1 A'lkara Merkc::z TaI>ı< Sicil Muhafızlığın-
: yazılı kimyevi maddeler ufak : dıın: 

: partiler halinde ve açık artırma : 1 Altnndağ mahallesinde sağı Fatma'nın 
ile hizalarında gösterilen tarih- : işgalindeki yer, solu polis Salim'in işgalin-

tırııacak muhtelit cb:ıt ve nılmunede on be5 1 d 1 k B dd 
milyon adet cetvelin baskısı xapalı zartla ek- : er e satı aca tır. u ma eler- : deki yer arkası ve onü yol ile mahdut ha· 
ılltmeye konulmuetur. - le doğrudan doğruya alakalı sa- :; 1 zineye a;t olup polis memuru Hıiseyin Ya· 

2 - Muhammen bedeli bcı bin altı yUz nat s~ip ve ~üesseselerinin İs- : rauılış'ın isgalindeki arsanın hazine adına 
liradır. : tanbul da Yenı Postane civarın- - tescili için mahalline ı6. 10. 941 tarihine 
ıır:dı;: .Mu\akkat ~inalı dört y(lz >1nnl = da İstanbul Halk Sandığı bina- musadif perşembe gunU tahkik memuru 

4 - Şartnamesi bedelılz olarak Ankarada - sında müteşekkil komisyona mu-= gönderilecektir. = ayyen gün ve saatte müracaat- : Ru yerle alika ve jJjşiği bulunanların = lan ilan olunur. ~ muayyen gıinden eve] Ankara Tapu Sicil 
levazım mUdUrhltUnClen lltanbulda Dolma
bah('t:~e Mall>e Vckfiletl evrakı matbua an -
barından verilir. : Arttırma ıorünQ .Maddenin ismi M kt -

5 - Eksiltme 20 teırınıeveı 941 pazartesi ve ıaa U ı arı - M uhafızhğına veya aynı günde mahallinde 
.UnO 15.30 da \'ekAlet levazım müdürlütün· =----- ___ k_ıı_o :; tahkik memuruna hudut komşulariyle bir· 
da müteıekkll ekıılltme komisyonunca yaııı- : 13.10.941 Vulkacit Merkapte 2000: likte mliracaatları ilan olunur. 

ıac:s~!~;llerln 2490 numaralı kanunun 2 ve = Sa. 14 " D. lOOO = Tapu tesçili 
a uncu maddelerindeki belıreler muvakkat : ,, ,. D.M. 1000: Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafızlığın· 
teminat makbuzu veya banka kefalet mek - : " ,, F. 1250: danı 
tublyle birlikte taytn olunan ıriln \•e aaatte : ,. İgepal C. 350: Altundağ mahallesinde 931 senesinde ha· 

Sayın bayanlar 
Avrupa'nın son şapka model· 

lerini (Mod Eva) bizzat mUŞ 
1 

terilerinin gustosuna göre ge 
1 

tirdiği kolleksiyonunu salonla 
1 

rında ve Ankara'da Yeni§ehİ' 
B E Z E N Şapka atelyesinde 
10 dan 12 ye kadar teşhir etmelı' 
tedir. 

Galatasaray Aznavur Han 
Kat: 3 

Paris ve Viyana 
Terzi akademisinden mezun 

TONJh'"'~~ Y<~I~ ~~!' ;,,., .. ~ 
MAHKEMELER 

sında mUddeaaleyh namına bu adrese cıka- kanunun tarUatı dairesinde komlıyona mu- E 20.10.941 Tanigan 500: zine arsası üzerine sağı İsmail'in işgalin-
rılan da~etıyenln kendlsıne tebllt edllmedltl raooaUıırı. <7340> 15331 : Sa. 14 Acide Oxalique 1000: deki yer ve solu ve arkası kısmen Hayret-

llaynn ve Un>'lıır tein elbise yapmata ıı 
mı.atır. ÇEŞ!T mntazası (eski Halk Eş>'• 
zarıı lklncl Anatartalnr cnJdesl, r:o: 

Mahkumiyet kararı 
ve tkamot~tıhının mcchutıyetıne binaen B' r· -

M ı k ,, ısul lte de soude 2000 : tin ve kısmen de Şükriyc'nin işgalindeki 
:~~ı~~:ı:~:nıor~:e::.~: ~:~~at~:::'";: 1~~:~ emur a maca : ,. Nourinax 100:; yer ve yol ile mahdut Kırşehirli Mehmet 

_T_cı_:_2!> __ ı5_. _____________________ _:;; 

Satrambolu C. MıiCldelumumll~lnden: 
ı.mıı korunma kanununa muhallt oıarao( 

Uı.mba eıteSinl ıatılmasını !Azım ııelen fiyat
tan faz.la satmaktan maznun Satrambolu 
Musalla ma.hıılles.nden dJkkfincı Mehmet ot· 
lu Mehmet Ekin mezkQr kanunun 82, ~ ve 
G3 Oncü maddeler ne tevfikan 25 l\ra atır 
para cezas!Ylc maltkQınlyetıne ve dUkkAnı· 
nın bir hatto. müdd tle kapatılmasına m::ıte· 
dair Satramoolu ullyc ceza mahkemesinden 
verilen 2. 9 941 tarihli karar kesbi katlyet 

tarihine mUsadl! cuma ~ilnU saat 10 hazır Maliye Vcktllctl Kırtasiye .MUdürlütUn- ':t 11111111111111111 il il lll il llllll il lll. r tarafından yaptırıl.p Akseki fabrikalar bo-
bulunmaıı ıcın davetb·e makamına knlm ol- den: 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııı1ıı 1', 
- l 

mıık Uzerc llAn olunur. 4762 idaremizde münhal bulunan 60, 7S Ura üc-

etmekle infaz olunmu11ur. 4763 

Dolu Su h Hukuk HAk1'lllltlnden: 
B<ı'unun Gökcesu kllYfinden Keser or:uııa

rından laet otııu Halli Keser tararındnn 
karye! mczkQreden oluıı Ank11rnda Yenlıehlr 
K!myaaer aıııırtmanında No. 14 te Bayan 
Hatice vaıut.ııS'Yle Halil Keser kansı Fatmıı 
Keser aley!ılne actı(l'ı •ulh teıehbllsıl dava -

1STANBUL ve PAR1S 
FakOltelcrlnden mezun 

Diş tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adllyesarayı karall!lnıta ooıanecl apart
manında her ~Un ıaııt 9-12 ve 14-20 
arası haıtnıannı kabul eder. 

Rontııen ve ıcrı mekanik tedııvt. 
Teleton: 2624 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -Konya'da Kuleli, Akşehir'de 
~Maltepe ve Bursa Askeri liseleri-~ 
~ nin her üç sınıfına talebe alınıyor ~ 

--

= = : Milli Müdafaa Vekôletinden : = 
; -

1 - Kuleli~ Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına : --
_ 1 Birincikanun 941 de başlıyacak olan yeni derı devresi için Ma- -

- arif JiseJcrinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet : 

: Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermi§ olanlardan talebe : 
: alınacaktır. _ 
- 2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede -

: sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde : 

: yapılacak ıeçme sınavında kazanması §arttır. ----- -- -3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun ya§ını bü

: yültmüı veya küçültmÜ§ olanlar, bulundukları okullarm son sı-
E navlarında ipka veya bütünlemiye kalanlar, yaşları, boyları ve : 

----------------

ağırlıkları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar : 

kabul olunmazlar. 

Bu hadler ıunlardır: 

Lise' sınıf: 15-19 dahil 

Lise il. smıf: 16-20 dahil 

---
----Llse ili. sınıf: 17-21 dahil : -4 - Bu tartları taııyan isteklilerin bulundukları yerlerin as- : 

§ kerlik ıubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol- -

: larını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul ki.ğıtlarmı hazır- : 

_ lıyarak l Birinciteırin 1941 den itibaren askerlik ıubeleri yoliyle _ 

: bu kağıtlar. girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla- : 
E rm bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birinciteı- : 

: rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteırin 1941 tarihine kadar : 

: doğrudan dofruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu- : -E nur. (6745) 16812 E - -., •••• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

retli vazifelere müsabaka lıntthanlyle memu
rin ve teadül kanunlan hUkUmlert dairesin
de memur atınacakur. 

Talip olanlann ıs. 10. 9tl tarihine kadar 
veslkalartyle birlikte Yenlıehlrde ı.metpa14 

caddesinde Kırtasb·e müdürlüttıne müraca-
atları. (7440) 17409 

Yapılacak tamirat iti 
J\Iallye VekAletlnden: 
Yapılacak ııtn mahiyeti: Maliye Vek:A.letl 

binasının catı tamiratı, pencerelerln cırt ka· 
nal yaptırılması ve badanası ve ıalr tami
rat. 

Kesit bedeli: 8517 lira 23 kuruıtur. 
llluvaltlcat teminat miktarı: 263 lira 78 

kuruetur. 
Sureti ihale: pazarlıkla. 
thale tarihi ve mahalli: 12. 10. 941 tarihi

ne müsadlf pazartesi aaat 15 te Mali.ye Va -
kAletl milli em!Ak mOdürlütünde. 

Kestr evrakını ~Clrüp okumak lltlyenler: 
Maliye VckAletl AUUl Emllk müdürlütüne 
müracaat etmeleri. 

!haleye ııtırA.k tein: ehliyet ve ticaret o-
dası vesikalarının ibrazı ın.zımdır. 

(7448) 17443 

Kayıp - 1940/1941 derı yılı !cinde Ankara 
Gaz'\ llıeıılnden aldıtun tasdiknameyi zıay\ 

ettim. Yenisini alaca{lımdan hilkUmsUzdilr, 
No. 421 Zeki Özkan 47GO 

Ulus - 23 üncü yıl - No. 7251 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müe&aese Müdürü Naıit Ului 

ULUS Bas nnevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemize ııönderllen her nevi ya
zılar, neıredlliln edllmetln sert ve
rtımez ve kayboluıund&n dolayı hlc 

bir meaullyet kabul olunmaz. 

FAKÜLTELER 

lmtihane davet 
DU ve Tarlb-Cotrarya f>"akOlleıl Dekanlı· 

tından: 

Fakülteye alınacak burslu taleebnln yazı
lı lmtlhanlan ı:; ve 16 llkteırin 1941 ııünle· 
rinde >'apılacaktır. 

A~·da kırk lira harclık alarak talebe olmak 
laUyenlerın nihayet blrlncltesrının 13 Unca 
pazartesi aksamına kadar !akOlteye kaydedll-
mls olmaları lfizımdır, (6803> 168' . .!0 

Telefon santralı alınacak 
Hukuk Fakliltesindenı 
Hukuk Fakültesi için Erlltson markalı 

bir telefon santralı satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (850) lira olup muvakkat 
teminatı 63 lira 75 kuruştur. 
Münakasası 27. 10. 941 pazartesi günli sa

at 11 de Mektepler Muhasebeciliğinde ya
pılacağından isteklilerin müracaatları. 

(7560) 17550 

Bir usta aranıyor 
Tezgah, dokuma, boya ve 

teferruatı itleri için dokuma 
kooperatifinde ehliyetli bir us
taya ihtiyaç vardır. 

Talip olanların ıartJariyle 
birlikte dilekçelerini 25 birin
c itetrin 1941 tarihine kadar 
Kastamonu'da Dokuyucu ve 
Dokutturucu kooperatifi riya
setine göndermeleri lüzumu 
ilan olunur. 4663 

YEN i Sinemada 
BuııUn bu ııece 

Kahkahalarla sörecetlnlz netli 
bir komedi 

KARlMLA F;vu~tYORUM 

Bas rollerde: 
Joe Mac crea - Nancy K"llY 

111\'eten: Maymunlar tarafından ce\•rllen 
tevkalAde komedi 

Seanslar: 
14 30 - 16.ao - 18.30 sece 21 de 

Saat: 12.1!5 te ucuz mattne 
AH NE KADIN 

yahanesinde Şaban Duru'ya ve ondan da 
mart 911 senesinC:e Hasan Şahin'e satılan 

= llk - Orta - Lise 

OKUL KİTAPLARI 
Akay kitapevlerine 

gelmiştir. 
Samanpazarı merkez Tel: SSS:S 

ev arsasının hııziut> namına subutu tasarru
funun tesbiti için 16. 10. 941 tarihine mü- _ 
sadif perşembe gunli mahalline tahkik me- E 
muru gönderilecektir. Bu yerle alaka ve 
ilişiği bulunanların muayyen giınden evci 
Ankara Tapu Sicil Muhafızlığına veya ay

_ Ycn!st?hlr ıube Tel: 5279 · "' 
: CZenı;:.n ve ucuz kırlulyenln ye~ 1 
: aatıı yeri.) / nı günde hudut komşulariyle birlikte ma

hallinde müracaatları ilan olunur. ";111111111111111111111111111111111•1'
1 

«==========================================::::::::;o-' 

Buhar kazanı satın alınaca1' 
Tasfiye halinde Ankara Havagazı Şirketinden : • 

150 derecede takriben 7-10 atmosferlik bir buhar tazyiki istihsal;: 

ne mahsus, kok kömliriyle yakılan üzerinde emniyet supapı. su,' 
1 

m.a cihazı, manometre bulunan ve insan kuvetiyle tekerlek üzerıl1 
de çekilebilecek bir adet buhar kazanı satın alınacaktır. İsteklit;: 
rin teklif mektuplarını 20-10-1941 tarihine kadar Şirket MüdürlUsS 

ğüne göndermeleri ilan olunur. 47 

ı•'' ...1ııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı• 1 

--- • ----- istikrazı dahili tahvilleri olanlar 
-- OSMANLI BANKASINDAN : . .,,,i 

1334 - 1918 o/c5 faizli istikrazı dahili tahvillerinin 1 Teşrirıı # 

: 1936 tarihinde tediyesine başlanıp ibraz edilmemiş bulunan 38 rıtıiJ' 
- maralı kuponlarının 1 Teşrinisani 1941 tarihinde hazine Jehirı~ ~it· l 
: ruru zamana uğrıyacağı sözü geçen tahviller hamillerine bildırl ıt 
':9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111
' 

Sus Sinemasında 
Buııün bu ııece 

Her yeri tahrip eden knsın:a. Vahs! kaıı

lanlar, timsahlar. llcynz avcı kadın 

ZANZİBAR 
Bas rollerde: Lola Lane - James Gralıor 

Seanslar: 14 • 16 - ıs sece 20 80 da 
Ayrıca: Matbuat U. M. memleket havadisi 
Ankara yazı. Senirde bir cevelfin. Para -
ıUt kulesi. Tenis \'e atıcılık. Cubuk Ba· 

rajı. AUı ıııor ve IBlre 

SOMER Sinemos•""' 
nusün bu sere "' 

,61 
Hayatın bütün acı sahneıertnl r 

ve lnsanlı~ı tarır eden ete 

Bat Rollerde : ,dl_ ti 
Emine Rızık • Süleytnan rJ. ,,... 

Seanslar: 12.15 - 14.30 - 16.SO 
Gece 21 de 

( 

ll 


