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1 LONDRA'YA GÖRE j IBERL[N'E GÖRE 

Moskova İmha harbi 
tehlikede devamediyor 

Almanlar balldan 
bir harekele 

daha baıladılar 

İngilizler de almanların 
cepler yapflğını söylüyorlar 
Londra; 10. a.a. - Alman taarruzunda 

dUndenberl .Moskova istikametinde 20 mil 
kadar bir ilerleme kaydedllml§t:r. Muh
telif kaynaklardan gelen haberlere göre, 
Macar, Fın, İtalyan ve Slovak kıtalarının 
Almanlara iltihak etmeleri Uzerlne, Alman 
ordusu Brlansk ve Viazma çevrelerinde 
adet üsttinlüğünil elde edebilmlet!r. 

Cephenin ortasında 
500 kilometrelik 

Yücel temel atma töreninde 

Güzel bir eserimiz 
bir gedik a~lldı 

Almanlar bu harbe 

"kati harp,, diyorlar 
Berlın, 10 a.a. - A&k:erı kayruı.klardan 

O. N . B. ye, bug-UnkQ al.rnan teblltl h<Jilın · 
da uatıda.kı mütemmim ma.IClmat. verllm\ı· 
Ur: 

Motör usta okulunun temel 
atma töreni dün yapıldı 

Şimdiden ;-örültl>"Or ki ıark sererlndekl 
h.arekA"tıın bütünü, bir tek büyük lnsteı:ı.ınlı 
pll1n takip eltmlattr. "Har-ekA.t muvatta.ktyet· Ankara Yapı Usta okulu yanında 
le ve eveıce tesblt olunan plAna ;-ore de\'run kurulacak olan Motör Usta okulunun 
ediyor... Bu cumıe ki üc buçuk ay tclnde temel atma töreni dün saat on birde 
alman tcblltlcrlnde bu kadar çok dera ıı:C(· l2u un gelen haberlerı'n bir izahım bugün üçı.incü sayfamızda HARBE DAiR sütu -

nda bulacaksımz). Krasnaja-Flota ı:azeteaine göre, Rus 
- cephesindeki Alman kuvetlrri ceman 200 

mlıtır, buı,riln tam m.anasını alınıı bulunu. Maarif Vekilimiz B. Hasan· Ali Yü-
}or. setcrın basl.an;-ıcınrlanbert , dalma sov - cel, müsteşar Rüştü Uzel, Maarif Ve
)ct ordularının lmhast bahis mevzuu otmuı- killiği Güzel Sanatlar Umum Mi.idü
tur. HarekAt.m h.cdetinl, arazi kazancları ve rü Tevfik Ararat, Milli Müdafaa Ve
yahut ıehlrler zaptı detll. ta.kaıt dUrmıının R.usya'da 

Türk_ Alman tümenden ibarettir. 
Örel'ln kaybı, Rusye.'nın ehemiyetll aa-

suae kuvetının katı tahrlbl teıkll ctmıı ve kili ve hava müsteşarı adına Kurmay 

kati çarpışma 
günleri 

Falih Rılkı ATAY 

iktisat anla~maları 

imzası Berlin' de 
sevin~le karıdandı 

t'ı"8erlin'den gelen harp telgrafla
tebd·~ Fransa muharebelerinin son 
re 1 ~~ıerini hatıra getiren, kati za- AI I . d . 
tel llslubu göze çarpıyor. Londra man gazete erı erın 
lti ltı·arıarını ise, gene o sıralarda-

,,~~inlikw ~debiyatı ~ürümü-~t~r.: memnunluk gösteriyorlar 
t.,._ 1taız degıl se de vahım .. " tabırı, ı 
"'~':'\,\ve Balkan bozgun!arından- 'Berlin, 10 ~a. - D.N.B. Berlin ia
lerj" "defa daha muhabır kalem- zeteleri, Türk - Alman iktıaadi anlaı-
Fü~ t._~~lma.~a .~aıla~ı~tır. masının imzası hakkında, derin mem-

1ttoa1t rer ın gunluk emrı ıse, yalnız nunluklarını gösteren yazılar neşret
lc._ı-._ O\'~'n.ın değil, Kızılord~:nun mekte ve bu anlaşma, imtihandan geç
bır._lc talıhı hakkında pek az ~uphe miş Türk • Alman münasebetlerinin 
t.,,,_L 'Yor. Bu emirdeki lisandan "d · · d 1 "f · ·· •I -•o\'a .. t • d k" k ti • yenı en tesısın e teme vazı esı go • 
c:'dtl\a" ba~kesın ed ı r,u__s tuvef erdıne recektir, demektedir. 

l d' b" ,.. uman an ıgı ara ın an .. . . . 
liiJtl\1 ır ehemiyet verilmediği gö- ~olkıscher Be~~chter. dıy?r ~ı: 
••ı ektedir.. Kafkasya müdafa- Bu anlaşma, ıkı devlettekı ıdeal 
d"i"'~ İngiliz kıtalarına kalacağına takas arzusuna dayanmaktadır. Her 
"'•~ "Ondra'dan gelen haberler, al- iki taraf da haklarını almışlardır. İn
rj"i baıkumandanhğının tahminle- giliz ve amerikan gazeteleri, müzake
le.r htlcak teyit etmektedir. Alman· releri, iki memleket arasındaki itima
'o"11 er halde Rusya topraklarının dı sarsmak maksadı ile müstehzi tef
.\ı-k ~a kadar gidecek değildirler. sirlerle takip etmişlerdi. Fakat bütün 
l~ıe: a daha tasfiye edilecek meııe- bu manevralar akim kalmıştır. 
d \'ardır· Le · d Od " 'Yarıtnakt ·d 

1 
nıngra ve eııa Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 

il 
. ._t-'iihrer'' a ~ a1 ~·k . d " Bu anlaşma, eski ananevi Alman 

oıı: d ın gun u emrın e gene T'" k ·· b 1 · · "h k 
d 

efa b 1 . • f" . - ur munase et erını ı ya etme • 
ili o ıevızmın tas ıyesıne . h d 

1t r •çık İfad 
1 

t 1• tedır. Daha arp evam ederken sulh-
te"· e ere ras ge ıyoruz: k ' k r . . b" 

"'" 11 bölgelerde sivil idare kurul- çu e onomı ge ııme ıçın ırleşen 
ı, .. f!11r. Tabii hayat, makul kanun- (Sonu 4 üncü sayfada) 
lıt,•• ;~krar ve süratle baılıyacak· 
)eti"d llhrer aynı emrin bir baıka 
~er e asker arkadaılarına hitap 
tetlıı e~ ~Öyle diyor: "köylü ve iıçi 
ll.Utii: ~-~ gözlerinizle gördünüz. 
"'t \' b unyayı besliyecek kadar ge
'l'-'•~ı ereketli bir me'Jlllekette biz 
;ir lef arın aklımızın alamıyacağı 
Uhı- ~ et hüküm sürmektedir." 

d eı- e .. b b . v l!tj"l gore, unun ae ebı, eger 
llit .. ı· eıtirilecek olursa ancak ka-til .. ıa ti. v • 1 
. ~bit ıgın umumi şekline benze-
~ old=~ek olan, bolıevik hakimiye
~ il bıa gunu söylemekte ve bunun 
llltı"lın~a beynelmilel yahudiliğin 

Feci bir yanhıhğın tashihi 

Sevinçle öğrendiğimize göre 

Sofya el~imiz fam 
. 

sıhattedir 
Dünkü !stınbul gazetelerinden bir 

kısmı ve gazetemız Edirne muhabiri • 
mızden sabaha karşı ıelen bir telırafa 
atfen ve tahkikinı imkin bulamadın, Sol-

.\)il\ ugunu ilave etmektedir. 
~-fer ~rı-~rduları Rusya'da yalnız 
1 ~ hp egıl, bir nizam muharebesi 
t'tıra h llla~tadırlar. Alınan toprak- ya elçimiz B. Şevki Berker'in vefat etti-
~~İj b·~n~ı parçalara bölüneceğini tin tessürle haber vermi~lerdir. 
lılllkj; tnıyoruz. Fakat denebilir ki Dun büyült bir sevinçle öğrendilimize 
\> e"'ıi" et ~akkı şimdiden sovyetler Köre, bu haberın aslı yoktur. Çok luymetli 
~ ~.: gı~iştir. BüyÜk tesislerin harıcıyecimız hakkında maalesef bir mu
lıa 'l'alj e hızmetlerinin de nasyonal
~ !\ilca ~il\ esaslarına göre tanzim o· 
~~ile )'~·'"a §Üphe yoktur. Rusya 
~ llrduı:ı•nları, ektikleri toprağa ve 
ı,'tlte. b!ldı eve ısahip olmaktan 
t t, b~lk!ı- Yadırgama duymıyacak
ıiltteı-d· 1 bu nizamı müdafaa ede
t~"'ı, b ır, Ancak naısyonal-sosya-

bahir yanlışlıtı yüzünden verilen ölüm ha
beri, kendisinı tanıyanları ve sevenleri öt
ltye kadar elim bır teessür içinde bırak

mış, fakat radyo ile v~ ıaz:te~erle yapılan ı 
tashih üzerine herkesın gonlu rahat et • 

ııa1"1 ll v li 'le.ç Yıgınlar arasında zaten 
~~~tl>e:::e~enberi kuvetlenen mil
~ llle1r ı-lık duyguların· daha 
~•)a B~cek, ve bu sureti~ büyük 
~,~~1te" ı~li~i fikri, milli parçalara 

tı tl\'' agılmış Ruısya vakasrna 
tiı~hir~c:adeleye geçecektir. 
-..,'I tl\.er~.':• rus ruhuna uyan, ih
ti~oı1111tıgınin silinip gideceği 
'ıı 1 be~"hl!1z· Komünizmi bir din 
I~ ııı._, ii ~~ıyen nesiller vardır. 
~~~ reı'tunde devamlı bir inzibat 
lt;(f•~1~· ecek, sonra ti. uzakta şark 

'" l>'~en Adriyatik denizine 
el geni§ bir sahayı kaplr

Sonu 4 üncü sayfada] 

miştir. 

Eski bir atalar sözünü hatırlıyıılım : 
Yanlış verilen bu kara hııbtr, B. Şevki 
Berker'ın çok yaşıyacatına delildir. Bu 
yanlışlıktan dolayı özür dilerken, sayın B. 
Şevki Berker'e geçmiş olsun deriz. Anı • 
dolu Ajansının bu hususta verdili haberi 
aşatıya aynen koyuyoruz : . 

Ankara: ıo. a.a. - BııgünkU gazetelerın 
bir kısmında, Edirne muhabirlerinin ver
diği malOmata istinaden, Sofya orta elçi
miz B . Şevki Berker'in vefatına dair bir 
haber çıkmıııtır. Memnuniyetle öğ • 
rendığlmize göre, bu haberin katlyen aslı 
ve esası yoktur ve B. Şevki Berker ıııhat 
ve Afiyette olarak Sofya'da vazifesini Ua
ya devam etmektedir. 

nayi merkezleri için ciddi bir tehlikedir. 
Almanların kıskaç hareketi yalnız Rus 

merkezine varmak gayesini değil, bu ke· 
slmdekl Ru!l ordusunu çevirmek ve imha 
etmek gayesini gUtmektedlr. Dilşmanın bu 
niyetini sezmlıı olan mareşal Tlmo9enko 
bu p!Anlan akamete uğratmak ve bir Al· 
man yarma hareketine mAnl olmak Uzere 
kıtalarını geri çekmektedir. 

Londra'daki selAhiyetll Rus mahfllle • 
rinde Tlmoçenko ordusunun her UlrlU b<>
zu imadan masfin kaldığı ve rlcate rağmen, 
kahramanca muharebeye devam ettiği tc
bartiz: ettirilmektedir. 

Azak denizi kesiminde cereyan eden mu
harebeler hakkında alınıı.n haberlerin vu
zuhsuz olmasına ra~mım, öyle anlaşılıyor 
ki bu bölgede bulunan Ruıı kıtaları çevrJl
mek tehlikesine maruzdurlar. 

Merkez cephesinde kar ve yağmur fa
ı!llasız yağmaktadır. Birçok yerlerde arazi 
bataklık halini almıştır. Bıınn rağmen, as
keri m\itahassıslar kar ve yağmurun hare
kAt Uzerindekl tesiri meselesinde nikbin 
davranmaktan çekiniyorlar. 
Rusya'nın tarihte bugilne kadar kayde

dilen en muazzam asker tah§idatı karııı • 
sında bulıınduğu muhakkaktır. DoğU cep
hesindeki bııhran en nAzik safhasına gir
mek UezereClir. 
Almanların açık gayesi, ehemlyetll şe

hirlerin zaptından ziyade Rus ordularının 
imhasıdır. B~ Alman plfuıı mnntı~a dcı • 

[Sonu 4 üncü sayfada) 

endüııtrl bötıı:clerının ve dilıım1tnın ıı:erııerın- başkanı Asım Uçar, merkez yapı ko
dekt münakale haltl&rının tahribi de buna misyonu eisi yarbay Şahap Alp, bi -
dahil bulunmuıtur. Alman kumandanlıtı. rinci şube müdürü yarbay Hilmi Uy
hlc bir yerde v-e hlc bir zaman, bolaevlkle - 1 . . . .. .. .. • 
rın. ıınraue rı:enle rus arazls'lnln ıcerllıerıne 1 sa ve Tıtaş şırketı muduru Kadrı 
cekllerek nlman kıtalarının hareke'Uerlnden Bermek ve diğer birçok zatlar huzu
kendllerlnl kurtarmalarına müsaade etme - riyle yapılmıştır. Törene kontrol mi
mtı. takat rusıan, ocmber altına almak he· marı Hüseyin Kara'nın projeler üze-
ıı.erını ırOdlen muharebelere tuturmaıta · d mecbur bırakmıl'Ur. rın eki etraflı izahatiyle başlanmış-

Bunun üzerine, dUJmAn, alman ileri ha· tır. Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
[Sonu 4 üncü sayfada) Cümhuriyet hükümeti adına temele 

Bulgaristan 
• 

ltalya' dan hi,bir 

ilk taşı koymuş, okulun milletimiz ve 
cümhuriyetimiz için hayırlı olması 

dileğinde bulunmuştur. Bu törenden 

sonra davetliler müteahhit Titaş şir

keti tarafından hazırlatılmış olan kır 

büfesinde ağırlanmışlardır. 
Temel atma töreninde 

bulunanlar 

harp gemisi 
safin almıı değildir 

Ticaret Vekilimizin İstanbul'daki incelemeleri 

Sofya, 10 a.a. - Bulgar ajansı bil -
diriyor: Bulgaristan'ın İtalya' dan 
harp gemileri satın aldığı hakkında 
son zamanlarda hususi maksatlarla 
yayılan ~ayialarla alakalı olarak bul
gar ajansı, Bulgaristan'ın hiç bir harp 
gemisi satın almamış bulunduğunu 

kesin olarak bildirmiye salahiyettar
dır. 

---------------

B. Mümtaz Ökmen yaphğı 
incelemeler sonunda 

ahnan tedbirleri anlatıyor 
İstanbul 10 (Telefonla) - Şehrimizde I 

bulunan Ticaret Vekili Milmtaz Ökmen 
bu sabah ithal!t ve ihracat birliklerine 
giderek gec; vakte kadar tacirlerle görüş
müş, ithaltıt mevzuu üzerinde alınacak 

tedbirler etrafında birlik idare heyetle • 
riyle konuıımalarda bulunmuştur. 

Mümtaz Ökmen gazetecilere yaptığı 
beyanatta demiştir ki : 

- Diln Ankara'da imza edilen yeni 
Türk - Alman ticaret anlqması iki mem -
leketln ticaret münasebetlerinde mühim 
lnklııaflar meydana getirecektir. )foka • ı 
velenin bir hususiyeti de alış veriş için 
piyasaya genle bir saha verilmiıı: olması • 
dır. Bu suretle geniıı: milbadele imkAnı 

[Sonu 4 üncü sayfada) 

Münakale ve Maliye , 
Vekilleri Malatya' da 

incelemeler yaplllar 
Sivas, 10 (Hususi surette giden ar

kadaşımızdan) - Maliye Vekilimiz 
B. Fuat Ağralı ve Münakalat Vekili
miz B. Cevdet Kerim İncedayı Ela • 
zığ'dan itibaren tetkik gezilerine de
vam ederek, bu 1>abah saat 7.50 de Ma
latya'ya geldiler. 

Münakalat Vekilimiz B. Cevdet 
1 Kerim İncedayı, ista~~onu, a~barı, 

depoyu hastaneyi ve dıger demıryo -
lu tesislerini gezerek, çalışmaları ye
rinde tetkik etti. İzahat aldı ve di • 
rektifler verdi. Trenin yoldaki kısa 
duruşu e6nasında Hekimhan, Ak
gedik, Demiriz, Çetinkaya istasyon -
!arını da tetkik eden Münakalat Ve . 
kilimiz, alakalılara icap eden direktif
leri verdi. 

Amerika BirlC§ik Devletleri 
Reiıi Mr. Ruzvelt 

Amerika' da 

ticaret gemilerinin 

silahlandır1lması 

Ruzvelt'in kongreye 

gönderdiği mesaj 

Ruzvelt diyor ki : ............................................ . 
Bah yarım küresinin 

mukadderah terazidedir 
HarP.ten •onra bir ru• ıehrinden yalnız bu ıütunlar kal.mııtır. 

Çetinkaya ile Sivas arasında kış 
mevsimlerinde karın her yıl yolları 
kapatıp tren seferlerini bozduğu bu 
bölge, şimdi kar tünelleri ve kar si • 
perlerile daimi surette gidip gelmiye 

[Soııu 4 ilııcü sayfada] .(Yazısı 5. inci SA) t da) 
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Bir teklifimiz var Ev buhranı üzerinde 

iki okuyucumuzun 
dÜşunceleri 

Bugün yapılacak 

ayaktopu maçlan 

Vakıflar 
Yaz.an: Tem> iz .Mahkemesi lklncl 
Hukuk Dairesi Reisi 

Sevgili doktorumuzun dediği gibi: 
"Saadet ve dimağın öyle bir hali var
-dır ki, o halde zevk veren dimagi faa
liyetler, istırap veren dimagi faali· 
yetlere galebe çalar .. ., 

Ben de bir kaç gündür konjonktür 
neşriyatını içli bir yakınlık ile can -
gözüyle okuyordum. Vazifesinden 
başka hiç bir şeyden zevk almıyan 
yılmaz, yorulmaz gençlerin özene, 
özene çalışarak meydana koydukları 
bu belletenler içindeki özlü tetkik 
yazılarından faydalanıyor, düşün -
dürücü istatistikler ve rakamlar ü -
.zerinde uzun, uzun düşünüyordum. 

Görüyorum ki konjonktür anlamı 
memleketimizde gittikçe yayılıyor, 

konjonktür incelemelerinin önemi 
daha iyi anlaşılıyor. Başvekalete bağ· 
h bir "Enstitü" nün kurulacağı ~ün 
yaklaşıyor. Gaflet uykusunda: "Bu 
da neymiş .. Böyle acayip unvaıılı te
§ekküllere ne lüzum var! .. tarzındaki 
sayıklamalar, çok şükür, işitilmez ol
du .. Anlaşılan amaca doğru menzil al
mışız .. 

Haysiyetli bir doktor teşhis koy -
madan önce hastasına derece koyar. 
Tansiy.onu ölçmiye yarıyan aleti kul
lanır. Ciddi bir laboratuvardan gelen 
tahlil raporlarını inceler, karşılaştı
rır. Ha1tasının dosyasını yeniden tet
kik eder. Yıllardanberi devam eden 
bir müşahedenin muhtelif tarihlerde 
kaydettiği neticeleri, gösrterdiği a
razı bir defa daha gözden geçirir. Ve 
bütün bunları birbirine bağlıyarak 
nihayet bir teJhis sentezine varır. lk
tiaadt vo mali alanlarda başka türlü 
hareket edilebileceğini nasıl düşüne
biliriz, ilmi teıhi• usulü aynıdır. Zi
firi karanlıklar içinde el yordamiyle 
yol alınamaz. 

Zatiirrieye tutulmuş birisine "A -
man hastam üzülmesin'' diye bile, bi
le nezle veya grip. teşhisi koyan ve 
ona göre de reçete yazan aklı ba • 
tında doktor görülmüş, işitilmi§ mi-

dir ' 
Hastanın veya ailesinin hoıuna git

aiıı diye tahlil raporlarında.ki rakam
lan, nisbetleri değiştirecek, indirip 
çıkaracak bir kimyager düşünülebi -
lir mi ? 

İktisadi ye mali dertlere teşhis 
koymak mevklinde olanlar da, kartı
ları nda kinin arzularına göre rakam • 
ları evirip çeviren, hayra, şerre yo -
ran yatkın ruhlu falcılara benziye -
meı:ler. , 

Her ileri memlekette, konjonktür 

Türkiye'de toprak meselesi 

te kldaslro iıleri 

hikkı•ı bir konlerans 
Türk lırtJŞ t C ml:rırtı tarar nııan C. H. P. 

'!'9111eeh r merke ftd her on bes ıründe bir 
verllmekl olan nf r n l:ırctan otuz ikin· 
elılnln. 17 tıkta in cuma ırunü. ıaat 21 
de ıapu ve ro umum müdUrü yUkıek 
nıOhendll Ha t Z ya TUrkkan tarafından 
'"l'Ur'ltlye 4e topr k meselesi ve kadastl"O I•· 
lert" hakJlıftda vtrtlecetı ötrenllmlıtır. 

Bu tos> antıda Pro eklbonla bazı parca • 
lar da • ı rtlec ktlr. 

ls"tanbul itfaiye kurıuna diğer 
belediyelerden de nefer alınacak 

Dahlllye Veltlllltl, ller Ytl oldutu &'lbl bu 
)'il da fltanhul da acıtacak itfaiye kursu hak· 
kında v l!yetlerc bir tamım yapmıttır. Bu yıl 
lgtanbul tt lıre kursuna vllt.yetlerden itfaiye 
lm rl ve nc.-terl alınacaktır Belediyelerden bu 
kurıa :ııollanacak Amir ve netrlerln her biri 
ıcın 1.'75 lira deneı-ektlr Kursa l'lrebllmek ıcın 
ae ecek lm r vP nerrlt'rln orta okal mezunu 
v~ bu rtere d tatull l'ôrmüı olması, ay. 
nea tatantıul ttrı ye müd.Jrlüf:Unde imtihan 

Yttmell o a ktır. . 
Dahiliyede bir tayin 

htaobu masraf ıutıeıt müdürllltllne ta· 
:rln edUeD B F krt Catkan·dan acılan Dahili· 
19 Vek l ti mah l1t ırtar" er umum müdUrlü· 
it ,ube müdUrlüfıUne llYnı da ire ıetıerlnden 
ve kıym tıl ldıır cllrrtmlzdt'n B. Zafer Bayın
dır ıc r an tayin cdllmlıtlr. 

Terfi eden o~an mühendis, eri 
Orman m n ma n üc:OncU sınıf mtlhendlı· 

Jerlnden Rll H.:ı. lı l G lcm"n, Faik ErkUr, Or· 
Ma F.ray lklnı-1 sınıf <ırmnn ıımanıı.Jman mü· 
IWt\4 sllı'.'ılnl' tı-rrt ettırllmlslerdlr. 

Porsuk temizleniyor 
F.: k !Jl'hır. ( Huııu ı ı - Porsuk'un ya • 

talı lemlzlcnmektedir Porsuk yatağın 
dald molozlnr kaldırılmış, ağaçlar aökUl· 
mllf. ikinci d<'rcC"ede kanalların azılması· 
na başlanmı tır. Bu suretle, her seneki 
selleriyle yalnız şehrimize değil, bir çok 
tulalarda da tahripl!'r yapan Porsuk bir 
t!Uzen altına alınmıştır. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

Hüıeyin Sami COŞAR 
Urfa Mebusu 

enstitüleri s_?zün doğrusunu söyler. 
Bunlar, ki:pısına "palavra meydan al- İki gün evel, "Ankara'da ev der-
dı. Gerçek tükendi,, levhası asılı bi- di" ne dair bu sütunda çıkan bir ya
rer ""uydurma rakam" fabrikası de • zı ortaya bazı fikirler atı lmasına yol 
ğildir. Aldanabilirler. Fakat samimi· açtı. Buna seviniyorum. Zaten iste -
yetten hiç bir zaman şaşmazlar. İlmi di'gim de buydd. 
haysiyetlerine toz kondurmazlar. Bu meseleye "dert" demekte ayak 
Hakikatsever aydınların gözünden direyeceğit.n. Nitekim, bizzat yorula
düşmemiye gayret ederler. Bundan rak veya telefon veya mektupla ev 
dolayıdır ki mütalea ve tahminleri buhranı meselesi üzerin.de bana fi
acı söz sayılmaz. İktisadi ve mali ha°- kirlerini söyliyen okuyucularım da, 
diselerin, hareketlerin muamma dolu bir ağızdan, buna "dert'' demişlerdir. 
çehresindeki maskeleri kaldırmıya Bugün, bu sütuna iki mektuptan 
çalışırlar. bazı parçalar naklediyorum. Akla ya· 

Böyle bir müesseseye yurdumuzun kın çareler düşünen okuyucularım 
ne büyük ihtiyacı var bilseniz .. So- da, fikirlerini serbestçe bildirebilir -
rarız: Konjonktür incelemelerine ler. 
dayanmadan hangi isabetli karara va- Okuyucularımızdan Reşat diyor ki: 
rılabilir? Hangi tesirli tedbir alına _ "Ben şunu hatırlatmayı kafi görü-
bilir? Bu satırları tecrübenin vermiş yorum. Yalnız Yenişehir semtinde 
olduğu inanla yazıyoruz. Yüreğimiz· "mesken" olarak inşa edilen ev ve 
den kan gittiği günleri hatırlıyarak apartımanların en az yüz adedini res
yazıyoruz. 1 mi veya hususi müesseseler ve daire-

Bugün, artık, her vekillik, her mü - ler doldurmaktadır. O rtalama onar 
essese bu ihtiyacı duymuş ve takdir daireden bin aileyi barındıracak olan 
etmiştir. Niteki~ her Vekillik, her bu müessese ve daireleri, işler yoluna 
müessese kendisi için ayrı bir teşki- girinceye kadar. Bakanlıklar diye 
lat kuruyor. Fakat gene eksik kodro, kurduğumuz o muazzam cümhuriyet 
noksan vasıta •.. Bütün bunların büt- eserlerinin bi~r kenarına pekala yer· 
~eleri bir araya toplanmış olsa, ye - lcştirebiliriz. Vekaletlerin memur 
niden 'hiç bir masrafa katlanılmaksı- kadrosunu gözönünde tutarsak, işgal 
zın, tam teşkilatlı, tam teçhizatlı mü- ettikleri bina çok cömertçe ve normal 
kemmel bir enstitü vücude getirile - zamanlar i~in tahsis edilmiş yerler -
bilir. Bu suretle içerde ve dışardaki dir." 
iktisadi hareketleri daha yakından, Gene okrtyucularımızdan H . T ok
daha toplu olarak takip edebiliriz. lu da uzun mektubunda, daha çok şu 
Değişik amiller, tesirler arasında- fikri ileri sürmektedir: 
ki bağları daha iyi sezebiliriz. Hiç .. En iptidai ve zaruri bir ihtiyaç o
olmazsa yakın bir istikbal hakkında lan ev meselesi Ankara için halledi -
tahminlerde bulunabilir ve ona göre lemiyecek derecede çetin lbir iş midir? 
vaktinde tedbir alırız. Bu derde çare bulmak için hangi ye· 

Devlet adamlarımız karşılaştıkları nilmez güçlükler karşısındayız? Her 
her mesele hakkında oturup bizzat halde yalnız hususi teşebbüslerle bu 
anket yapmı}'a, işin özünü meydana iş halleclilemiyecektir. Her güçlüğü 
çıkarmıya mecbur kalırlarsa bu yü • başaran. hükümetimizin A~kara'nın 
kün altından nasıl kalkılır? Bu asta ev derdıne çare bulamıyacagını nasıl 
onların işi değildir. Onlar hazırlan. tasavvur ve kabul edebiliriz? Acaba 
mış tetkikler, tamamlanmış anketler Avrupa .harbi~i~ sAonunu beklersek 
üzerinde çalışıp bir karara varacak - ço~. genı~ yenı ımk~nlar mı elde ede
lar, duruma en uygun 'tedbirleri ala. cegız. Hıç zannetmıyorum. 
caklardır. Komutanlar. kurmay va - Yapı için liizurplu belli başlı mal • 
zifesi görmez. Bu enstitü ile iktisadi zcme yurdumuzda yetecek kadar .bol 
bir kurmay heyeti kurmuş oluruz. sayılır. Yüzyıllardanberi dedeleri -
Öyle bir kurmay heyeti ki hakiki ha· miz.den ~alma binalar, köprüler ~~~i 
yattan, memleketin hususi şartların- çe.şıt çeş.ıt !a?ılar bctonar~e ~edıgı-. 
dan bir an gözUnU ayırmaz. Nazariye mı~ demırh çımcntodan degıldar. Bu 
esiri olmaksızın. her şeyi görmek, saglam •e dayanıklı yapıları kuran ba
her şeyi anlamak için çalışır. Sağlam balarımız taş, tuğla, kum, kireç gibi 
muhakemeyi elden bırakmaz. Vur - har~ları s?dece yur.?umuzdan tedarik 
dunu çok iyi tanır ve ona hizmet et- etmışlerdır ve bugun de bunlar gene 
mekten başka bir ihtiras beslemez. yurdumuzda vardır." 

Hususi idarelerin 941 ydı 

bül(eleri 42.004.-084 lira 
VllAyet Hususi idarelerinin 941 yılı tıütc:e

lerl yekOnu belli oımuıtur. Buna ııöre ldııre 
ve heııap lalerlne (7.408 36) llra, nafıa l$lerl· 
ne (11.183.296) lira, maarif lılerlne (1!5.!559 !5191 
lira, . ziraat ~·e baytarlık tılertne Cl 3S0.490l 
lira. ııhat ıeıerlne (2.957.297) lira, tllrlü lale· 
re de (6.512.646> Ura aynlmııtır. Bu suretle 
tahmin edilen bütc:e yekQnu (42.004.084) lira 
olarak tesblt edllmlıtır. 

Akhisar'da mebusların 

yaptıkları incelemeler 

Ben. birçoklarının arasından seçti-
ğim bu iki mütaleaya bir şey eklemiye 
lüzum. görmüyor, bu iki vatanda -
şın düşüncesini ortaya koyuyorum. 

Kemal Z eki GENCOSMAN 

Aydın'ın yeni istasyo~u 
Aydın, (Huıu81) - Aydın istasyonunun lh· 

tıyai::a uyırun bir ecklc konmaın lcln Milnaka· 
lfı.t Vek111mlzln verdi~ direktif ~erine ııtas· 
>·onda ln$aata baılanmııtır. lstaııyon ISnOnde· 
ki m!!)"(!Rndakl iki köprünQn arası kapaUla· 
rnk Parti, H ılkevl meydanı, belediye meyda· 
nlyle blrıc,urtımııtır. 

btnsyonu ccvrellyen yollar ve meydan 
parke döıenmlı, lltaas·onda bilet ve eeya yer· 
!eriyle yolcu bekleme salonları kullanıılı blr 
hale konmuıtur. Bu arada, eski lltasyona alt 
binalar yıktırılmıt burası da bir meydan ha· 
llne konarak peronlar uzatılmııur. 

Yeni lstanonun tıtlfesl Aydın'ın ve y0lcu· 
!arın bU>ilk bir ihtiyacını kartılamııtır. 

Mücadelenin kuveti i
limden ve çah.şkanhk-

BU&'ün 19 Mayıs SU.d:yomunda bölııe ayak· 
topu blrlnc11181 müsabakaları oynanılacak· 

tır. 

İlle mac saat 13.30 da Mııskesı:ıor - Demir· 
ııı><>r arasındıı yapılacaktır. İkinci karııılarma· 

da da 1!5.1:). ta Gencıerblrlltl • Hatl> Okulu 
takımlarını &'örecertlz. 

Dcmlrsı:ıor sık sık dertlsen umumi kap
tanlnrının arzularına ııılre her hafta bir ta· 
kımla nhaya cıkmaktadır. BuııUnkü halde 
adı puvan cetvelinin en altında yazılı bu. 
lunan DC1J1lrsı>or, bu hafta da hAll eöhrct • 
lcrl kad(lr oyun tarzlan da esklmlı oyuncu· 
larını sahaya c:ıknrırsa netıce)1 kazanmak 
cok zor oıacak'tır. 

l\laskesı>Or 1darecllerl de bu yıl en mü • 
hlm mac:larda o:yuncu denl!lmek merakına 

dO&tülcr. Eğer aynı hastalık devam edıyor· 

sa bugünkü karıılaımadan iyi bir netice 
beklemesinler. 

llalbukl, iki tarıırın da yenilmek l&lne 
gelmez. Çünkü hartalar llerleıllkce kaybcdl· 
len sayıları yerine koymak zorınsır ve b.:ılııc 

blrlnclll81 ve ılaha llerlıl bir hayal olur. 
İkinci Gcnc:ıcrtılrlllU • Harp okulu mııc:ın· 

da buırün Hnrp okulu daha 6anslıdır. Çunkü, 
en celin rnklbl Genclerblrllğl, takımın bel -
kcmlltlnl teıkll eden k'llecl Rahlm. bek Ah
met, ut hat Selim asker olduklarından, Kü· 
cuk l\lustafa ve Rıza da cezalı bulundukla
rından O)"natamamaktadır. 

Buna kartı Harp okulu, dayandıtı s:enıa 

menb:ı.dan ba•ka, hasmı zayıf yalc'llıtmak 

ıılbl bir •vantaJa sahiptir. Bı!ylec' oyunun 
netlt'!'SI ılmdlden belli ol'1l3.ktatıır. 

Eltopu müsabakaları 
Sportif 

tından: 

Oyunlar Federuyonu Baıkanlı-

Bodrum'da maz 
hahları nasıl yapıllr 

Bodrum, (Huıuıl) - En meahur tütün, bol 
zeytin ve nerıı bal yetlıtıren Karaova kadın· 
!arı bUtiln yaz tarla ve dağda calıtır. Kt11n da 
l:><ıe durmaz. Kilim, halı dokurlar. Karaııva 

köylUlc•rlnln hepsi de kilim dokurlar. Mazı 

kadınları l&e le ve dıa pazarlarda çok aranan 
ve tutulnn ve hele Alman>·a'da cok sevilen 
Mnzı halısı dokurlnr. 

Mazı hnlılnnnın batlıca hususiyeti, bütün 
malzeme.inin yıırU olma•ında, aeklllerlnln de· 
tllllftenuwtndedlr. Kaıu'da 2-3 metre kare ka· 

dar sl'ccndc dokunur. Gerg i, atkı hlemc bUk· 
lcrlnl yerli yapağıdan el tcnı:reklerh·le kadın
lar cıtlrlrlcr. Dunları mııllalllnde Y!!tl~en ya
bıınl boynlnrln kendileri bo>-nrlar. Model yok· 
tur. G-Orenıık olarak nineden &'elen ıekll üze· 
rlnc ezbere dokurlar. Fark halının sık ve)a 
ııcvşck dokunrn:ıııındadır. nu ıcbcpt!!n Mırz'ın 
hıılılıırı hem saıtlam olur ve hem de reni'! 
katlyen l'Olmaz. 

:Fakat, morl:ı ve &'llrenek Mazı halılannın 
blr!Mk ırUzeJllJtlnl ıarımata baılamııtır. Ye
ni yetlacn ııenc bayanlar bazı clc:cklerı Yetil 
yapmak hevesine kapılmıslar, hunu yahanı 

boyadan becermnedl'klertnden (bakam boya) 
denilen yeıll Avrupa bQyalnrı kullanmııb 

baslnmıtlanlır. Bu boyalar cabuk soldu{:undan 
Maz'ın halılnrının ııüzelllğlnl bozmustur. 

Maz'ın halılarını melezlcsmekten kurtnran 
ııene Mıızlıların dUıQncesl olmuıtur. Tilrk 
köYlüaUnün 8tedenberl bir cömlek bankası 
\'ardır. Köy!Q ıırtırdıih parayı kar11ının boy
nuna altın yapar, ııkılınca bozdurur harcardı. 
Karaovahlar fazla paralarını halt)'il verirler, 
sıkılınca c:ıkanr •atarlar. Fakat yeıll boyalı 
halıların dllıUk fiyatla aatılması, Mazı kadın
larına derı oımuı. Onları Yetil boyayı tez&'lh· 
larından uzaklattırmıya sebep olmuıtur. Ma· 
zı halılarını, acık &'özler, kııın Mazı köyüne 
Q1U1trek mıınltatura ile detlımek ıuretlyle 
c:ltte ticaretle toplarlar. 

Ahmet Refik Altınay'ı anma 

1atanbul, 10 (Telefonla) - Yarın 

tarihçi Ahmet Refik Altınay'ın ölü· 
münün dördüncü yıldönümüdür. Bu 

Akhisar, 10 a.a. - Dün buraya ııelen me· 
buslarımız bütOn k6Y muhtarlarlyle bir kı· 
11m halkın kaotiıldıklan bir toplantı.da 
halkuı dileklerini tcsblt ettikten sonra tü • 
tün müstahıın'erlyle uzun bir ııörüsmede bu

ıunmuılnrdır. Bu ııısrıısmc esnasında tütün· 
cilt.er blrlltl taratından haZırlanan ve mall
yet esasına müıtenlt asııarl cıyat taylnl 
suretiyle tütıtln r.ıtısıarının tanzimini ırtl· 
den raııor üzerıncııe td<'lklerde tıuıunulmus 
ve alAkııdar makamlara ıunulma'lt Uzcre 
bazı eıaslıır kııbul edllml.sttr. 

Bu aruurma ve ııôMlımeıerden • ııonnı 
mebuslarımız soma'ya ıııtmt&lerdlr. 

• b .. • 1 münasebetle 'kendisini sevenler ve 
_ _ tan 1 arettır. tanıya~lar Büyükada'daki mezarını 

H'S W JilJi&'.1!IUFJi ziyaret edeceklerdir. 

Ali Himmet Berkt 
Basan: Cihan ktltüpant'sl 
bt.anbul: 11141 
327 büy{lk ın>·ra 300 kuruı. 

siyle ıunlnrdır: 
1 - Vakfın tnrlfl, rUknU. hükmü, ıartln

rı, rn.erlzln v:ıkrı, 2 - Vakfın Lüzumu, 3 -
Şartı vakıf, 4 - l\tUcssesat.ı hnyrlye, !5 -
\•f.kıf arazi, 6 - lcarel \"ahldell aknrll.tı 

mevkufeler, 7 - lllukntnnlı mevkut akar· 
lar, 8 - kart'teynll vakıClar, 9 - Tevil· 
)"C't ve müte\'elllnln tarifi, 10 - VakıC!arda 

tamirat \•e inşaat, ıı - Vakrı &'nsp, 12 -
Gallenln urfı sureti, 13 - Vakfa alt dava. 
lnr, müruru zaman, tkrar ve yemin. 

F..scrde bu kısımların her biri b!rcok fa • 
sıllara ayrılmıı olup mevzular acık bir taıı· 

nlf lclnM ve herkesce anlaıılabllecek htr 
dille izah edllmlıtlr. Muharrir ayrıca vakra 
alt ıst.ılahları 26 sayfada alfabe ııraslyle 

topluca izah ettltl sıtıı kitabının ıonuna 

blrkae vakfiye nümuneı,rı de koymuıtur . 

Bu deterll eseri okuyucularımıza tavı!ye 

ederiz. 

Askere 
Yergi 

ıhnın esnaftan 
istenmiyecek 

Talim maksadiyle askere alınan ca
naf vatandaılarımızdan bazı ları dük
kanlarını boşahmıyarak as'kerden dö
nünciye kadar kilit leyip gitmektedir
ler. Bazı vergi daireleri bu gibi va -
tandaşlardan dükkanları kapalı ol -
duğu halde vergi iırtemektedirler. 
Maliye Vekilliği askerde kaldıkları 

müddetçe dü'kkanlarını bırakrnıyarak 
kapalı t utanlardan dükkanlarının ka
palı kaldığı müddetçe hiç bir vergi. 
istenilmemesini kararla§tırmııtır. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Zonıuldak, 10 a.a. - B u rada modem 

bir liıe binası yaptırarak maarif veklletine 

vumiı olan M ehmet Çelikel, muhtaç ço -

cukların ıiydirilmeei için Çocuk Eıirıe· 

me kurumuna 40 takım krılrk elbiıe kundra 

tüccarlarından İhsan Boran da 40 çift 

kundura h ediye etmişlerdir. 

Şehircilik müteha1111lannın 
Adana'da tetkikleri 

Adana, (Hususi) - Na!ıa V ekA.leti ıe
hlrcllik mUtehasaısı GUstav Ölesner, ve 
Nafıa Vektıleti ıehircilik !en heyetinden 
yllkaek mühendis B. Fikri Alpay ıehrl -
mi:ı:e gelmişlerdir. Adana'da bayındırlık 
işleri etrafında incelemeler yapacaklardır. 
Şehircilik mtitehassısları şehrimizden Ha· 
tay'a ve Anlalya'ya gidecekler ve Antal· 
ya ıehlr plAnını yapacaklardır. 
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İğneden süngiiye kadar! 
Y ardımHvenler Cemiyeti ge· 

ne) merkezinin yurtaever Türk 
kadınma hitap eden ilanı ıu cüm
le ile baılıyordu: 

" Ordu dik ifi d ikmek üere 
Hıl:aıuıhha En.titüaündelri dilrif 
atölyelerinde çalıımaia bQfla
dık." 

. B.~~~ bir dava uğrund• millet 
bırlıg~~ı, ulus birletikliğini anlat
mak ıçın güzel Türkçemizin ma
na ve ahenk dolu bir deyimi var-

• dır: 
"Yediden yetmite kadar !" 
Davaların en büyüğ"ü olan va

tan müdafauı için, yukarıki cüm
leyi okuduktan aonra, buna ben
zer bir deyim do ben söyliveyim, 
dedim = 

"iğneden süngüye kadar! " 
Kıt geliyor. Yurdumuzun sınır

larında bora da çıkar; karayel 
de eser. Orada Türk vatan-bü
tünlüfünü, Türk teref ve ist ikla
lini korumak ödevin i omuzlann
d a tqıyan k ahr-.manlarm ıöi-

L sündeki raı yürekleriııden gele- ,, 
bilir. Fakat asrtlarmı kar.kıttan 

korumak da bizim borcumuzdur. 
lıte ıefkatli Türk kadmı, yu• 

k&rıki çairının aeaine kotunca o
nun elindek i iine, amırdaki aün· 
günün yardmuha kotacak. de
mektir : 

iğneden süngüye kadar Yatan 
müdafaasmclayız ! 

••• 
Her feye rağmen ! ... 

Bir gazetenin bir yazısı iiatÜD· 
de ıu baıhiı gördüm: "Y.U n•· 
sil her feye rafmen okuyor'' 

Buradaki "her teYe iafmen" 
sözünün manasını anlamak pek 
o kadar kolay deiildir. Acaba 
gazete, hal dili ile " genç neslin 
okullarda öir endikleri t erimler 
den gündelik dile geçmen ıere· 
ken sözleri kullanmamamıza, arap 
vo acem kura lla rmdan, terkiple
rinden vaz geçm.,.iıimize, tatlı· 
aert bir omıanbcada, lılla, ayak 
direyiıimize raimen genç neail 

okuyor'' mu demek istemiıtir? 

••• 
AııJr PQfa'nın iJri beyti -

Gediz dergisinin S4 üncü aayı
amd a "Türk d ilinin geçircliii mer· 
haleler" hakkında bir yazı yazan 
T ahain Tandırh'nın bu ya.zısmda 
"daha Osmanlı hükümetinin ilk 
kuruluı ııralarmda Türkçenin 
yükaek tabakaca nuıl ihmal edil· 
d ii ini ilk 091Danh tairlerinden 
Aıtk Pqa'nm" dilinden fÖyle an· 
la hyor: 
Türlı diline lıinueler bakma idi 
Türklere laer~ •önül alıma idi 
Tiirlı dam bilme:a idi ba dUleri 
ince yola, ol ala nN~leri. 

011nanlı aaltanatı yıkıldıktan 
bu kadar yd sonra hu iki beyti 
okuyanlar, dilimis ,olanc:la ne 
türlü ödeYler yüklenmemia ge
rektit ini anl11abilirler. 

Buhran - Darlılı ! 

Haber gazete.inin büyiik pun
tolarla dizilen bir bathimcla bir 
terkip gördüm ve hotwna gitti. 
Terki9 tudur: 

" Et darhiı." 
Görüyorsunuz, h iç ukıntı çek

meden anlatılan, zaten konu.tnıa 
dilinde de yqıyan bu "darlık" 
kelimeai arapça "buhran" sözü
nün m&nalanndan birisini rahat 
r ahat kartıhyor! 

••• 
Al iatemelı - Al dilemek ! 

Ostad1111 Hakkı Tarak Ua, bir 
yaı:ısma fÖyle baılıyor: 

"Aziz ve imarcı valimizden af 
isterim." 

latanbul valisinin "imarcı" ol
duiuna kimaeciklerin ıüphesi 
yoktur; " aziz" 11f atı da kendine 
çok yakııır. 

Fakat " af istemek" maatarı 
kulaia ve göze biru kekre ıeli
yor. Çünkü af dilemek, d ilde, 
çoktandır, yerltlflllİI bir deyim
dir. 

T. 1. 

11710/t94f 

idare amirlerimiz 
arasında yapllan 

değiıiklikler 
Dah iliye Vekaleti mahalli idarel~ 

umum müdürlüğü birinci daire re •• , 
BB. Ali Rıza Ünal mahalli idarear 

r·~· umum müdürlüğü şube müdür u O. 
ne, Hususi kalem müdürü Celal 
nen mahalli idareler umum aıiid:; 
lüğü birinci daire reisliğine, ~Si' 
1i idareler umum müdür muavini . .a, 
im Hazer hukuk müşavir muavinltr 
ne, Hukuk müşavir muavini Zeki~ 
yener ikinci sınıf mülkiye müfe il• 
liğine, Mahalli idareler umunı ııs_ .... 
dürlüğü §Ube müdürü Kenan 'fuır 
Avanos kaymakamlığına, Van 'l!le) 
tupçusu Faik Tombakoğlu Ço 
mektupçuluğuna, Avanos kayma~ 
mı Ali Rahmi Onaran Erzincan ıne 
tupçuluğuna, İskilip kaymakaınlt 
dan vekalet emrinde Huliısi Ak . ..,..-.. ~ 
Gerçüş kaymakamlığına, M 
kaymakamı Halil Hilmi Tunçer 1' 
alan kaymakamlığına, Erciş Jca~ ......... -
kamı Şakir Canalp Hizan kaynı& 
lığına, Hizan kaymakamı Feyzi 
ger Erciş kaymakamlığına, Pat 
kaymakamlığından vekalet erıı 
N urettin Aydın, GUndoğmuşa •. ~ 
yazı kaymakamı Hüseyin Avnı 
yiğit Mazgirt'e, Patnos ka~ 
Feyzi Toğay Eruma, Kars nıe 
çusu Sadi Sevencan Manin me 
çuluğuna, Ağrı mektupçusu ~' 
Erol Niğde mektupçuluğuna. 
sudiye kaymakamı Asaf Yalçın 
Cide'ye, Gülnar kaymakamı Ruhi 
tiner Mesudiyeye, Cide kayma 
Kemal Erdem Gülnara, Alaca 
makamı Fehmi Altan Erganiye, 
gani kaymakamı Cemal Tanıl G 
ye, Gülköy kaymakamı Celal S 
Ezineye, Kızılcahamam kay 
Edip Yavuz Kadıköyüne, J{ad 
kaymakamı Cenap Nuh Aksu 
mite, Zonguldak mektupçusu JJ 
yin Uluğ Kars mektupçuluğuı:ılt 
p ir kaymakamı Seyfettin Kut 
cahamam kaymakamlığına nakl 
muşlardır. 

Terfi eden 
kaymakamlat 

Dahiliye Vekilliği kaymak 
mıadan belli terfi müddetlerini 
durarak sicil v.e ehliyetled ani 
ıları terfi ettirmi§tir. Bunları Si 

le yazıyoruz: 

70 LİRADAN 80 LİRA~· 
TERFİEDEN 

Avanos kaymakamı Kenan 

60 LİRADAN 70 LiRA ~· 
TERFİ EDENLER 

Beyoğlu kaymakamı Gafur 
Gerede kaymakamı İhsan Sabri 
yan, İğdır kaymakamı Celil 1ı 
buk kaymakamı Bedri Ev.zer, 
kaymakamı Vasfi Bağatur, 
çan kaymakamı Ahmet Kınık, 
mit kaymakamı Cenap Nuh 
Çerkeş kaymakamı Yahya 
t ekin, 

50 LİRADAN 60 LtRA~~ 
TERFİEDENLEB. 

Mudanya kaymakamı Cemal 
tan, Kula kaymakamı Edip 
·Turgutlu kaymakamı Alaed 
gelen, Hekimhan kaymakaoıi 
Köksal, Beyşehir kaymakaoıi 
Kayar, Cihanbeyli kaymak•'°' 
di Hasan Orhon, Safranbolu 
kamı Bekir Suphi Aktan, 
kaymakamı Hüseyin Avni 
Uıak kaymakamı Fazıl öz.so'/• 
kaymakamı Bahir Adnan A 

40 LİRADAN 50 L1Jd. ~ 
TERFİEDENLEıt 

Ercit kaymakamı Feyzi 
V arto kaymakamı Salih -raıı 
niıehir kaymakamı Muzaffet 
man, Eğin kaymakamı S 
Bu lanık kaymakamı Asıırı JJ 
·Kulp kaymakamı Tevfik 
.arslan, Seyitgazi kaymak•'°' 
F ehmi Akın, Çermik kayrıı• 
ni Molu, Pervari kaymakadll fi 
Yener, Derik kaymakamı ı.,Ot 
yün. 

Mesleki öğreti 

yapılan tayini• 
UNk ak~am kız sanat oıcuıu tfJ 

avını Neriman Akca. aynı okul 
ne, Buraa Nccatlbcy kız enstftll' 
ınıt Ziya Avcıoıtlu Adana tsınel 
enıtl'tüııü öıtretmenııtıne, ayll1 

ntmenlcrlnden Nezahet A.~O 
enırtlUlsüne. Edirne kız enstıtll• 
ha GUrsel Kastamonu aklaın 1<1' 
ıuna, Edirne kız cn&tltthUndıt1' 
Ab~n Ali Cctln'kaya kız en5tıt~,ıt 
bul ııkıam kız sanat okuıun , 
Şen90y İstanbul Nl111ntası 1<1

• 0 
Adana lamel lnönO kız eııııııııt 
adıet Sell'men tzm ır kız enırtttOt 
Cümhurlyet kız ensUtUıUnl'ltll 
Bolu kız enıtltüıtüne. Bursa rı 
.. m ku enıtıt.üsünden lifli .. 
91.mıun akaam kız sanat oıculll 
jlne n&kltn tayin ecınmıtterdlt• 



~---P_o~Tı~.J 1 A•rlb - Japoayı 
müıakerelerl 

gene ııkmıza girdi 
Japonlar 

Pasifik durumundan 

endişe ile bahsediyorlar 
Tokyo, 10 a.L - Japon haberler 

bürosunun TÖ%cüıü japon - amerikan 
mmakereleri hakkında töyle demit -
tir: 

.. Görilfmeler devam etmektedir." 
llanilla ile Honıkong'daki konfe • 

ranılarda hilkümetin alacağı vanyet 
hakkında sorulan bir ıuale sözcü şöy
le demiftir: 

"Amerika, bir taraftan müzakere · 
lere devam ederken öte taraftan Ja · 
ponya ile yaptığı müzakerelere tama
miyle zıt olan bir vaziyet ılıyor. 

Amerika - Japonya yalıltlfmaı 
ve Papalılı 

Tokyo, 10 a.a. - Japon Times and 
Advertiser gazetesi şöyle yazmakta • 
dır: 
Papalığın japon • amerikan müza • 

kerelerine büyük bir ehemiyet verdi
ğini unnettirecek birçok aebepler 
vardır. Eğer tarihçiler günün birinde 
Roma kiliıeıinin Amerika ile Japon· 
ya arasında bir yaklaşmaya aracılık 
ettiğini kqfederlene buna pşmamak 
lhımdır. 

Japon - Ameriian müakerelm 
alıcunete afradı 

Tokyo, 10 ı.a. - United Pre11: Ko
kumin gaseteainin buctin bildirdiği • 
ne ,are, japon • amerikan milzakere -
leri akamete utramıttır. 

Paililitelıi mtmm llarum 
Tokyo. 10 ı.ı. - Japon Times and 

Adnrtiaer ıazeteai f(jyle yazıyor: 
Paalfik'teki umum durum lngilte · 

re n Anıerib'nın Japonya'yı ciddi 
•antte tehdit etmekte olduklınnı 
&Baterlyor. Bu durum kartıaında Ja· 
poaya•nın emniyet tedblrleri almak • 
tabaklı oldulu mubakkakbr. lnplis 
bapuatwlutunun cenup menllerine 
Japonyı'nın taamı• edecelfne inan • 
mak gülilnçtUr. Biltiln bunlara rat • 
men denizde büyük hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. Bu çevirme hareketi kar
şısında Japonya'nın ka;rıtsız kalaca • 

llir ;.on .....-mrw. 
,_fJıl1111 

Tokyo, 10 a.ı. - Tanınmıı bir Ja • 
pon muha'biri, Hotitimbun psete
ainde törle yazmaktadır: 

Vatington'da ne milsakere edildi· 
fini bilmiyorus. Bildifimia yalnıa 
ıudur: Aı,.ıı milletlerin kurtulımaıı 
bidm aamlmu üllDUmlsdlr. lnıll • 
tere 'dünün mUtecavbldlr, fakat Bi~ 
letik Amerika devletleri yarının mU
tecaviai olacaktır. Amerikan .Jaıll· 
tere ile bant ,apılamıyor. Çilnkil her 
ikiıi de kaderin tılibıiılerinden itba· 
lit maddelerini ketmitlerdlr. Usan 
mlsakerelere girltmekten iM, 1na lııM
lndan iyiden iyiye kurtulmak dab• 
iyi olur. Hldiıelerln de caatermit ol
dutu fibi İngiltere ile Amerika. ken
di menfaat itlerine Çln'I de ıokabll • 
mek için biltiln gayretlerini sarfı dl • 
yorlar. 
Jıpor,ya bupne kadar yapmıı ol

dutu gibi, durmadan ıiyısetlne de • 
vam edecektir. Çankınek'ten ingilis 
- amerikan ıiyaıetf uzaklatttnlacak 
ve bunlınn yerine Japonya • Man~ 
ko bloku getirilecektir . Vqington 
mtınkerelerine ratmen Japonya P · 
yesine sadık kalacaktır. 

Amerika ve Panama 

Mesbtı ...... ..., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inglllz n Amerikan 
baımurıhhaslırı 

intibalarını anlatıyor 
Londra, ıo a.a. - M. Harrlman ıranıtecı

ıerıe ~ımtı blr sÖl'Olllle •nulllda, Moüo
va'dan bir baflta evtel aynlftul oldıatundalı 

timdi.ki ukerl vaziyet halı:leıncla btr ınılta · 
ıeada bıalunamıyacatını beurı etmtı ve ez. 
ctımle töyle demlıUr: 

A81terllk ll-lnde ba dereee ııuret unn· 
dlnn11 olan ruı c-r.u. n11 nıtlletlnln 114· 
deUI vatanleverUtladen ileri .. ıı)l'OI'. Al· 
man ııtılhı, R'llaya'cla mllllyetçlUk tıkrlnln 

aatlamlaımuı netıcntnı vermııllr. 

M. Harrtman, Rut>'ll"JIJ bundan wellcl Jd • 
JU"etb'le bu detaaı .waretı aruıada "*'
selen ha)'l'4et verlct deJ'ıtlkllldtrl vı 11 u:ı • 
neıe1111e sahuında'l<I ıe~akkller1nl t>ahlı 

mevzuu e-tmtı ve demlttlr tc1. 
Ruı pUoUan ve tanllçıları tt4rıl~ •il ma • 

klnlstlerden mUr kkeptlr A:n~ lkl.n ta:yya
rıeıerlnllı kullanıa tarzını öiret nek llHre 
Ruıya'da bulunan amerttlan ııaba)'tarının 

hepst. rualann bu tayyarelerln kullanılmuı· 
nı amerikan ve ınaııız tayyarecllerl kadar 
ıUrat ve maharetle ötr.nmıı oldutunu IÖ)'· 

IU)"Orlar 
Ruslar ltllhaal merknlerını me nleket 

tçlnde 1)1 datıtmıtlardır. K-eyetlmlz Aııuı. 

Moskova'llın ~inde ve etnnnda DUlunan w 
moınm mlkteı.Ja mdhlmma-ı lm&I e.ııpn fab
rlkcılan pımıltlerdlr. Bu fabrlkalard.tkl ma
lı:lnelerln hepeı en modern amertıc&n m.Akt· 
nelertdlr. M&lrıtneıertn mOICeın nellltı ve 
bU)'tlk bir uım ve S&)'reoııe leıalla.ul nüta 
olmaları blze ruı m11«avemetının 11rlann • 
dan birini lfM e.ı nektedlro. 

lıl. Harrlman bu veelle lle. ta)',rare ma • 
lclnlstlerınln meeM .. auerl dltında caııtma· 
!arından ve tayyarelerin muhataaıında 

SÖ•terdlklttl kablllyetten bahset.mit ve 
ıozlerıne töyle devam etmlıt.lr: 

Tayyareye karıı mlldafaa tertibatı da iYi 
teakllltlandırılm~ır Bir taYYaN btlcıamu 

eanuında ziyaret etUtlm bir 11tmalcla ber 
türlü rahatlatın mevcu't bul1111dutan11 s&'
düm. 

R.uıya 'ya s6ndertıeceıc amertlcan ma.1n -
meal hakkında tabllAt verm "elen ç ~-
11111 olmatda beraber il Rarrtınan bunlıar 

aruında 89f'elc 1ıarp maın,.. .. t. serme 
bam madde bıalunacıttını aöylnılt ve biz 

MMkova'n bir ideali sözlerle • rc.a" •ıtır· 
nwır ıoın .,lmMtk. cok am;tt Dıto tfllet 
nezdlne bir ıı heyeti 11tatl)'le Si ttlk. d • ıııı 
tir 

lnalllz yardımına .. ıınoe, yaptıklan bil • 
Y1llr ve Hrl yardımdan dola:vı ın.waıere 

kana cıt* mllebaaltl bul11a11J"Orllm. ~n 
" J'&Pllaalr olm IOID ~ Mr mlH4ım 
ftJ'dU'. 

lloDov& lcoefer&nandaa b&lıleclen M. 
Barrtman '6J1e demıetır: 

Lord '9aWI' BroJl!c ve ben bir doet l'lbl 
lrabal ecllldlr. bir d09t tnıaameıeaı 116rdfMr 
Ruılar bize lltedlt1mlz b<Hılln mal~atl 
verdıller. St&lln ve Molotof "memleketleri 
tctn SA\"a&an ctddl adamlardır~· 

Amerlkı ile (in 
arasında 

lkhsadl ınlıpna 

Bu anlaşmada 
Çin amerikahlara 

bazı imtiyazlar veriyor 
Tokyo. ıo a a. Nltiniti razetesinin 

sellhiyetli bir b~tan oirencliiiae söre, 
Birletilı: U..letler Reiai R""9lt'in haaasl 
mümessili il. Hemy Grady, Honc-lı:oq 

hillriimetinin miimenflleri1le iktıaadi bir 
anlatma ima etmittir. Ba anlatma maci
biace Çaq-·ldac bllldimetiain lrontrolil al· 
tmda bulanan çin topraklanndaki ba,..tt 
kaynaklann itletilmui için Birlefik Dev
le :lere 99 ıenebk bir imtiyaz verilmiıtir. 
Anlatmı ıunlan derplf etmektedir. 
Bunan, Ymman. Setaan, Kiancıi. Kvan. 

tunc ve Koaiçen eyaletlerindeki biitiln ma
denleri anıerika itletecektir. 

2 - Birleıik Devletler, madenlerin iıle
tilmnine tahıiı edilmek üzere Çuak-kiac, 
e 200 milyon dolarlık bır ilrrazda boluna -
calrtır. 

S _ Birleıilı: Devletler Çin'• fen mıit .. 
ba1111larmı S(Sndereceklerdir. Ba miiteha .. 
111lara çahpcakları yerlerde tam aellhi -
yetler verilecektir. 

4 - lmtiyu mucibince Amerika'ya ter
lcedilen topraklarda batka devletler mıida 
hale edemiyeceklerdir. 

Gazetenin illve etticine S(Sre, Amerika 
bu anlatma ile iıcal altında bulunıruyan 

Çin'de volfram. kalay, cümüt. bakır, demir, 
aliminyum v .. foıfor madenlerinin if)etil
metıini inhiun altına alaııt ola1or. Ba in
hisar Amerika'nm. "Demokratlleria tena
netıi,, kalmaıma 1ardım edecektir. 

Rısyadaki ııkert 11ılyet 
• 

karıısnldı Ja)Cnya ne y~atık 
Vql.Da'ton; ıo. LL - United • Pre• : 

Rusya'daki ukert vasiyet 1rartıa111da Ja· 
ponya'mn hatb hareketlDe bUtUD mahfil· 
lerde bll)'8k bir ebemtJ'•l atfedilmektedir. 
J'&1M>D7&'d&D lM bu buauata hiçbir .. Y ııs
mamaktadır. 

bi maıamat a1aD mahflllertn kanaatine 
söre. Japonlar Koakova muharebesinin 

neticeai kati olarak anl&1ılmadıtı ve Sov· 

HARBE 

DAİR 

Ruslann 
durumundaki 
vah imlik 

[ B" 7Ulda lmnl P09ll yerler 
baklanda lılrlnel aQfammn bat 
llltıuılannd&ld bartua bat vu
rulmuıaı rica ederim. Bunun için 
blrlnct 1&)'19)'1 ortadan ıeert lı:at· 
lama.le ve :vuı Ue bartayı bera· 
berce takip etmek kabllcllr. ı 

Mt~OYI efrıfılda 

S ovyet • Alman harbine d•İr 
dün ıelen haberler, raala

nn &'•çekten çok sor tartlar içi
ne ıirclilderini, yeniden teyit et· 
aaekteclir. Mo.ıcowa tebliiinde 
eYelki l'iİll ltotaltıldıiı bildirilen, 
0r.ı .. hri, alman tebliiine söre 
3 ilktetrinde ahmaııtır. Ceplaenia 
tam ortaaınd• alınanlar tarafın
dan açılan 500 kilometre eninde
ki sedik, sittikçe ~te " 
alman )'ÜriİJÜti dewam ebntıkte
dir. 0,le anlaırhJ'OI' ki, almaalar, 
timdi 10Y7et hülıriimet meıtıesiai 
bir de dofıadan aarmak kayııam· 
dadırlar. Bundan dola)'Klll' ki, 
alman taarruaunun Tula'ya 
dGtru açıldıtmdan Ye Moakova· 
nın dotuaundaki V olıa diraeiini 
hedef aldrirndan ıüphe etme'k 
hiras zordur. Buralarda nu 
maka•emeti ne kadar fiddet· 
it olacaldll'? Bu huauate timdi· 
den tam •ir fikir yiiritilemez. 
Her ,.,. Budienni. Timoçeeko •• 
V orotilof orclulan ku.Yetlerinüa 
ar1'aanda Jenİ hatlar bulunup 
b·~tunmadıtma bağlıdll'. 

londrı' dıkl kalllll 

L ondra'daki .. eri mütehaa-

-Ö7le a'~ ilı. .Jiılw;a)a Mta ~ 
de ......,.ıc11r " ·- dnDu - ermecla 
,...ı Ml'&bettl_.. atıımı)'Wktlr. 

aıtlann bile .-..ıana •u 
aon ilerleJ'iflerini, Dmt.rque tala· 
liyeaindenberi müttefiklerin ai
radrklan en mühim das4.e olarak 
vaaıflandrrmalarma bakdına, 
Ruaya'dan alman Uerle'Jitini bur· 
durabilecek J'eDİ bir hareket bek
lemek çok fazla bir teJ olur. Ti· ....................... , ... " 

Orta,arlr J'Pla ile ......... ...,. & • 
dalyle orada bul111acatım blldlrmltUr. 

/,.Pq IHqmaralalaannın 
iHN1111 

Londra, 10 a.L - Guetecllerle ıö
rilpnede bulunan Lord Beaverbrook, 
Sovyetler Btrlifine .erilecek mil • 
bimmat i~in kiralama n 6dUn~ ftnM 
prea•iplnln tlıtblk edilecellnl bildir· 
mit " flyle demifdr: 

Bunu yaptılumsdan cc>k babti,a • 

Birlefl)l Amerika. AYrUP&'claJd ftal • 
:yetıa ialdfafuu dildtaU• takip etmekte • 
dir. BmauD1a beraber, Japoll)'a'mıı uı kU
cOk bir banketi Pulfik'te derhal J'OI bir 
vutyet lhdu edecelltlr. B&luı ne J&pOllJ'a, 

ae de AmU'lk& bu \rUl79tla oabOk huu
llbll ..... etmemekWdir. 

ns. Bize brp nuıl hareket edlldiy- bbim 16ndereceflmlsden daha fula 
1e 'bia de ruılara brfı o tekilde ı.r. bir mlkdara varacaktır. 

ftlllllııır. • ..... . 
.... ti elltette ............. .... 
lil'. F.kat alınaalann eöJledilde
rine .. kdına, oalar ani n tala· 
fatb neticelenlea •iJ'acle, fimdiki 
saferlerini kona1acak. tedbirler 
ar ... ktacbrlar. Ba teAirleria 
bqmda rua Orduaunan )Okedil
meai en •irinci yeri almaktadır. 
Bundan dola71 bir la.-~ 
rill M-..a'7t .....tıktae ..ra 
daha doiaJ'a doln açılaak'an 
.. v.a .. ·~ tata..w.n t•lemje .. 
d0=9111.tir. 

ket edecefi.s. Buna Rus,.,. hareke· Britanya'dald latlblal ka'biliyeti • .._.l'lll 11111 
timisden evel bapekil taraftnclaa lra· mis biiyGk bir yGk altında kalmak so- ll1UJ1 

rar verilmiftlr. nınck bulunacalrbr. tatlhNll her el - ... _. ____ _ 
Bunun yalms •erilecek mWabmm • hetçe luslandınnımus lbundır. Eli • R UJ'~'am ws,.le Wr laale sir-

ta inbltar ettllfne ve bam maddelere miaden ıeleni yapmak mecburiyetin • metiacle a..il ae obmqtar? 
taalluk etmeclillne ltuet eden Lord deyiz. a ............... için ..kit çok 
Beaverbrook ıwıu ilhe etmlttir: Harp malsemeainden bqka mWıim- erk.cllr. Çillldl elimbde henis 

'"Tamim edilen pJanlar ruüara cc>k mat yapan,_ yan,acak pek eok bam kati hiç •ir ma16mat Jalt.tm. Fa· 
uypn plmlttlr. Ruaya'ya verilen .madde de eönderlyorus. kat ......U d_..... Mkarü .... 
malsellle bir müddettenberi ellerine Amerika Birletik Devletlerinin, B6- aakerlerialn cicl-. çok ıiael 
ıeçmiye baflamııtır,•e pdlden cep- yWr Britaııya•,a 16nderilmek tızere = ==i:b:'i.!= 
henin bir tarafında birkaç tayyare fi· hazırlanan mal.leme araıuıdan ne ka- _.. kallilclir. Nitekim nular ... 
ıomus vardK'. Pek çok teçhisaı da dannı Sovyetler Birlillne eöndere • p:a pak htiia olmalarma rai
ıönderdik. celi •ualine Lord Beaverbroolr tu ce- .._ iti~ rerlercle alman çe· 

Konferana. S091etler Birliiinin ib- ftba vennlftir: w; eıtma airmitler" •• ku.nt-
tiyaçlarını teebit etmek ve Ruayanın ,. Bu fedaklrhklann ,apılmuı tek· leri ...tc •e idare edetaler ..... 
muhtaç bulundup teYleri ne derete- lifi evelt BUyilk Brltanya tarafından lerini ne eYelden ne de ıonradaa 
ye kadar verebilecefimbi kararlat • ileri atırillmtııtllr. Amerika Birlqik brtannak için hiç Wr laanket 
tırmak için toplamnıtttr. Ruaya•ya devletleri yapamıyacafımıadan fu • ppmamıılanbr •• Almaa llra .. jj· 
maıseme 16nderllmeıl için konferan· lamnı birden. ietememiftlr. Bireok fe- Iİ önceclea malim oldqa halde 

Vqtııgtoa. ıo LL - Paaama'lllSI yeni sın toplanmasının beklenilmlt oldufu daklrlıkta bJılanduk. Fakat Blrletilr 1naD& kartı lhr plb tadtik ..Ule
ret.li Kr. Adolfo IApardla Amerika : yolunda bir sanda bulunmak yanlıt • Dnletler, Ru1ya•ya bir mtiddetten - memitlir. Halltald alwanlar tl 

::U =:'.:-'~~Qbldt tır. be'! malı.eme ıandennlye batlamıt - !9:1::~~~ !:.ı:. h== 
NUlll detiftll'llmui m~t mullerble Amerika Blrletfk devletleri, kon· br. dilfmanı ,.aaıannctaa •mmah, .. 
SÖl'9 " bto bir lttmatsud•Jr Glmıdala ıa • feransa bllyilk 81ç6de lttir&k etmlt • Itord Beaveıbrook Ruıya'da .siya - lilrHl fedaWıık pahHı• olwaa 
pılJIUlbr. tir, ve yaptıfımıs anlapıalar muci • ret ettiii tayyare fabrikalannın mil· olaan ı.ar.ıantaa •edik acmak, 

blnce rullara Amedlra'nuı "ftl'eCell k91111Del durumlarından cc>k mtltebaa- ........ bir çeyirme hareketi 1•P
malleme bldmkfne tlıttln delflM hiç sls bulundupnu Ulve etmit ve de • mak ı O ..... aaraalar delil 
olmana aynı mllrdarda olacaktır. Pik- mittir ki: Hlld .....ı..ıar kmtalmak lçla 
rimce Amerllra Blrletlk devletlerinin •Zannıma &6re naı IDIDmyatı, cc>k laarekete rev.-lıl• ft la• laare
ima edilen protokol mucibince l8D • mllkemmelclir w llotkoft koaferan- ket, çm...,.. ~~~ 
dereceli matnme btltlnl ltiblrlyl• • iwine dalla bfttleamittlr.• ::==-'=-~.Y)ik r:: 

Belpad' da komünlatlerle 
çarpıımalu 

Belprt. ıO a.a. XomliDlltlerle "1'1-
lan bnh bir çarpqmada ıt lıomlaist alfi.. 
r1llmtll ft ıo koaıtbüt de ~. 

Tarakçılar' da 1MlllD 
tstanbu1, 10 (Telefonla) - Tarak

çılarda Behltıl'e alt saban fabrikuan
da buıtın 11.JO da bir yancın çıktı. 
Fabrikanın bir kılllll yandıktan aon· 
ra e8ndUriildO. 

Artırma oe eluiltmeye girenler 1 

Müteahhitler 
Ttaanvl 6onoaiyle İl gtJrtinOs 1 

-Kazanırsınız 
ÇMkl t ti ıt ... ,.tır4hi••• 940 liıa tuuftlf ••• .., 
İle .. - ............ . 

....................... ta.as 
ettlrS-i ....... v-.. -. Bri
............. e .e ........... 
Uiildirler ............ ._ CM ... 
--·MrNI ..... aynca tJpll 
..ı .. n..w1r. 

-1-

Bulgaristan'da ekmek 

vesika ile satdıyor 
Sof~a ı ı a.a fya da ve bulırar M• 

hlrlertnln c:otunda bıaıründen aonra ekmelr 
aueı v• k ile yapılacaktır. 7yuından ••· 
tı ~ki a 200 ıı:ram, bUyUklere ve Yedi 

>·aıından yıakarı olan oocıaklara 4ıOO ıırua 
verllecekUr. 

Mıs1r' da eski genel kurmay 
lll~•ı General Aıliİll 

mlllllkemesi• 11111•• 
!'-ahire. ıo. a.a. .Mlhver'e müaait h18e 

alyat bullyeu ve seçen haziranda ukeıl 

bir tayyare ile kaçnuıla letebbUa eWkteıa 
aonra tevkif edllmiı olan eekl ce11elkur
may bqlı:anı ceneral Aziz El-Kaart'nia 
mUh&kemeeine dün Kabire'de bql&DDUfbr. 
General Aziz, lılıaır wbaylanm kaçmata 
teıvikten ve ukerl bir tayyareyi çalmak
tan suçludur. Subaylan kaçmaaa tqvlll 
wçunun harp zamıuundakl cezaaı idamdır. 

Suçlunun muvakkaten aerbeat bırakıl • 

ma iatett reddedllmiı ve kJaa bir celaedea 
aoDra muhakeme 22 eonteırtne bırakıl • 
m11tır. 

Yeni Irak kabineli 

letke 

D ............... e~ Wauk.rimaasar ..... 
RaNtle tilldild•-... , ... -..ı: 
ki ıüakü ıiadelik .......... ~ 
ler'in k.rlandıiı Wr cümle 
rinde daraban alman dnlet 
ai, bta harbin, 1alhun da .... ~ 
I~ hasuilJ'&e&i .. bildinnl~ 
Dün tattı cephesinden ı•I• O.. 
Dietricla ele, iqilislwin Alma117a
,.. kup .ilri cephe tatmak halJ'&• 
laraua ltota ç~rinaı IÖ7femiftR 
86tia ltanlarla beraber ~ 
bil MhrİJ'e ~aarrı alba~ Knc.•• 
düa P•etemızde çıkan bir 111atlaa
•• t.er&iaer gözden leçİnnek il· 
·~· ~ox .~• eylülün aon ti
•• ÇörçiJI ın aoylediği sibi iaıilis 
~-..a.. karıı bir istila t.ı••ı 
-- muhakkak ıönnekte4ill 
Y ahuz bu inil& t8febhüeii ....i 
npdacaktır? Ve ne •aman 7&• 
P~18:~trr 1 Bu huauata bir fikir 
~~~ için biz ıazeteciler hiç 
1 e aah •J'etli deiilis. Y alms ı• 
• ~. aberlerden " hldiaeleria 
•naıtaf tarzmdan ••an 1taJaar,. 
:an eye} olaltilecefi minaa1a1 ~ 
L armalr da doina deiildlr. -.. 
.:al ltandaa dMaa iace ....... 
kUfi bir hanbte .. ••ıfn•t• 
çcıılt ihlilllal ................. .. '"-' ~*-· 
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1 BERLİN'E GÖREl Rusya'da 

İmha harbi kati çarpışma 
devamedi or günleri 

-

Y (Başı ı. ıncı sayfada) 

Ceohenin ortasında 

500 kil metrel'k 
bir gedik Clldı 

1 yanı slovak cereyanı ile uğraşmak 
ger ek ecek t ir. 

T a bii b ir id are kurmak imka nla
rı vücut buluncıya k a da r, Rusya'yı, 
parça p arça, ve doğrudan doğruya 
alm an hak iml er inin emrinde bu
lu ndurmak fikri de vardır. Alma n
ların, sağlam bir t~his koyuncıya 
k a d ar, R usya işgal ini bırakacakla
rına p ek de h ükmolunamaz. 

ucus 

j LONDRA'YA GÖRE 1 

Moskova 
tehlikede 

Almanlar balldan 
bir harekele 

daha basladılar 

Türk -Alman 

iktısat anlaımaları 

imzası Berlin' de 
sevin~le karsılandı 

;.ı 

(Bası 1 inci sayfada) 

memleketlerin cephesi, daha ziyade 
genişlemiştir." 

Deutsche Allgemeine Zeitung di
yor ki: 

Ticaret Vekilimizin 
İstanbul' da ki 
incelemeleri 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

r 
1 R A D y \.... ____ , __ _ 
Türkiye Radyo 
Turkiyc Radyosu - Ankara 

- ( Dalga Uzunlu&U ) 
1646 M. 182 Kc/s. 120 Kw. f 
31.7 M. 9465 Kc s. 20 Kw. T. /.-
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. /.. 

CUMAH.TI<:Sİ : ıı. 10. l~ 
temin eclllml§ olacaktır. İatAnbulda vekil- 7.30 Program ve .Mt'mlck<'t sa• 
llg"e bağlı mflesseselerln çalışmalarını tct- i.33 ı.ıuzik : Hniıf Prograın ıl' 
kik ettim. Bu mesnl etrafında dahn ya -ı 7.45 AJANS HABERL~Rİ, 
kın bır işb(rll~i temini lc;in kararlar al - 8.00/ 8.45 Müzik : Senfonik progı' 
dık. :nşe ve miirakabe teşkllAtı kuvetlcn- l3.30 Program ve :Mcmle>kct ss• 
dlrmıye muhtaçtır. ~1Urııkabe kontrolöril l3.33 Müzik : Tlırkçe Plüklar, 
teşkllO.tının murakabe vazifesini mUsbet 13.45 AJANS HABERLERİ, 
ııekllde yaptığı görillmektedlr. H.00 :Mllzlk : TUrkçe PlAhlar 

İthalAtçı birliklerin idare heyeti ile ve nın ikinci kısmı 
tacirlerle olan mUzakereleriml:r. de mil - 14.30 Anakara Sonbahar At "i 

Tahminleri, 

(Başı 1 inci sayfada) 

rekctlnl A7.a'k denizinden Lenlngrnd'a kndar 
dUz b1r cephe Uzerlnde durdurabilmek rıkrl· 
n.n esiri otmuş•ur. Bu dUz ceııne, arınıı.n kı· 

taları tarafından ilk defa Kl>~·rln doğusun· 

dıı.kl ~vırme \'e tmh:ı etme mutı.-ı.rcbesı llc 
ve simdi de ikinci defa ot.ırak. buııtlnkü at· 
man tcbllltlnln bltdlrdlll'I gibi, merk•z bıll -
ııcstnde !SOO kllo:netre ı:ı~nısııtın 1e bir arazi 
üzerinde dellnmlfıtr. 

J!.mdi~. şüphesiz, Troçki'nin: "ya 
bulun dunya komünist olur yahut 
R 'd k " ' ' usya a om unistlik inkıraz bu-
lur!" s~.zü, birçok kulakla:-da çın-
lıyor. Fuhr er, a lma n ordularının ilk 
teh l i~eyi t~m zamanında önlemiş 
~l~ugunu bır dah a ila n etmek te dir : 

eger bu ba rba r düşman on binler
ce ~an~ı bizden evel h a r e kete geçi
rebılmış olsaydı, bizim mille timiz 
de, bütün m ed eniye t alemi de mah
volacaktrk ! " 

(Başı 1 inci sayfada) 

yanmaktadır. ÇilnkU Rus kuveUerl bUtU:ı 

birliğini muhafo.za ettikçe, bütün ricat ha
reketlerine ve btltlln şehir kayııılarına 

rağmen, Rus muknvemeti devam edecek

tir. 

" İngiltere'nin ümitleri hiç bir za -
man hakikat olamazdı. Çünkü İngilte
re, Türk ihracatında payına düşenini 
alacak vaziyette bulunmamış ve Tür -
kiye, İngiltere ile ekonomi sahasın -
da da yaptığı fena tecrübeleri hatır
lamıştır." 

Zekai Dede konseri 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Beledi
ye konservatuvarı Dede efendi kon -
serinden sonra bir Zekai dede gecesi 
tertip etmiştir. Bu konser gelecek ay 
içinde verilecektir. 

hlm olmuştur. HllkUmet ithaltıtı teş\'lk 
için büyllk kolaylıklar göstermekteclir. İs
tenilen akreditif işi tüccarlan memnun 
edece>k safhada işlemektedir. ~tanl!atura 

ve mndent cııva lthalO.tı inkişaf etmiştir. 
İthnlt'ttı arttırmak için menşelerinden li
sans ve navlsert almıık gibi nıUşkUllerln 
ortndnn knldırılmaın için bazı hlikümet -
lcr rıezdinıi<> teşebblislerde bulunmuştuk. 
Bu mevzu üzerinde daha faı.la çalışmıyn 

llizum hasıl olmuRtıır. Nakil vasıtası te
mininde nılimlfün olan her şeyi yapmak -

14.40/ lCi.30 Müzik : Riynsetıcil 
dosu - (Şef : İhsan J{illl 

l R. Lapnıa : İepaıı) 01 

2- J. Mayan Romantilt 
3 - :Massonet : Birinci 
Suit'i. 

A. Pnstorale et 
Vnrlntlns; c. Noct 
~ıarche et Strette. 

Program ve ;.\leml<'ket 53' 
Mü:r.lk : :Meydan Faslı. 
.MUzlk : Raclyo Caz ve 
kestrıun (İ. Özgür ve ııtd 
lerl) Kıtalannuzın a-enlı Vln2!ltlll ve Brlansk 

ceıılerlnl yaı;mııasını mUmkUn kılıı.n bu ka -
dar a-en1ı ve dertn bir yanna hııreketı. dUs· 
man cephesinin ta.mıımlyle yıkılması d..:· 
mektlr Bu yıkılmo.. ı:ı.rk seferinde yent bir 
ııııv111Jar sanıasını acac:ık kaU bir netice 
tetAJ<.kl oıunablllr Bu &:ıthada da. alman 
.ırateJlsl ve alman kıtaları, bundan evcik! 
ile bocuk ayda olduğtı gibi, aynı sıhatle ıs. 
l beoekt1r. 

Briansk kesimindeki imha 
Berhn, 10 a.a. - Asklert bir kil) nakt.an 

l>lldlrlklltlne ıöre, Brlansk keslmtndc cere
)Ull eden ılddetll muhurcbelcrden sonra 
l:(!Vrllmla kıt;ı.ların etrafındaki cember da. 
nı.t tılmıştır. SovyclUıerın kendilerine yol ne· 
mata teaebbUı ett\klcrı yerlerd~. düş:nıı.n 

aıtır ka311pl&rla gerl atılmntır, 5alllS!Z alman 
batarllaları dUş:nanı öldürücü bir atcıı al'tı

na alm.1$tır. 

Alman ıavaı tayyarelerinin bombalan 
ruıııar Uzerlne )-atdırılmıft,lr. 

Alman hücu..-n kıtalan ve tank bl.rllklerl 
ıo~-yet kuvetler nl nyımııslardır. Alma.n ııl -
yadle btr!Lklerı de dJşm n ku\-ctıer-lnl ccvır

m şler ~• lmha e'tmhlerdlr. 
Oilşman muharebe meyd:uıında sayısız 

miktarda ölü ve tahrtıı edllmls n.aklb·e va
ııtalartyle kamyonlar ve mltra~·..ızler bı· 

rakmıııtır. 

Sonsuz kollar halinde ııcrııerc dotru ıı . 
ck!n yüz b!nteroe harp estrl yollan doldur -
maktadır. 

Odeıa üzerinde 
Berlln, 10 a.a. - Askert bir kaYnaktan 

6trenlldltlne &"öre, a1.mıuı aavaa tayynreıcrt 
Od.esa Umanında bulunan sovyet ı:emllerlne 
Yeniden hücum et.mlslcrdlr. Tnyyareııer al· 
caktan ucarak l!500 ton!Uitoluk bUYilk bir 
llOVJl'M nalkll:re a'e'mlslnl ve dlıtcn: bir na.kll)'e 
ı~ 1.sl.n1 aitr hasara uğratmıslardır. 

Ladoıa ııölunde yapılan hücumlard:ı dils
man naklb·e a'C'mltcrl ağır tusara u~amıı· 
tır. Bu ıcmllerden Ut'IU sıcklz yüzer ton hac
mlndedlr. 

Avrupa kıtasının doyurulması 
Bcrne, 10 a.a. - Orl: "La Sulssc.. gazete· 

ıtnın Berlln muhabtrl, aımanların btlt.Un 
Avrupa Ru.n-a'ımı laa-al nlyeUcrln<fen ve 
lmkAnlarından bahsetUk'tcn wnra ıöyle de· 
mektıc4lr: 

Berlln'de ıu cihet kaydedllmektetllr ki 
bilttln A\TUt>:ı, muharlıılerln karşılıklı ablu· 
itası devam ettlkce kendisini doyurmaı.a. ya
nyac:ak ol:ın bu nrazlnln lılcnmcstyle aıa. -
kalıdır. Eter Avrupa kendls1 tctn bu~n ye
ni .ıatUsUnü kuraınaua, b:ıska hlc bir Z3 -

man kuranıı:vacalı:tır. Tahmin cdlr-eblllr ki 
bu (lava, ~ n d n nlmnn devlet adamlannın 
ta J. tının atırlık merkezini teıkll ed'ccJ(
nr Alman basınının Fransa Jıakkınd.ıkl ha· 
)' rhah ~ zılan da gastcr1~ r ki her tarafta 
olduıtu ılbl bu•ada da gcrglnllk ortadan 
lı.nlkmakta ve Avruııa hblrllli: fikri ilerle -
mektlCdlr. 

Alman basın servisi şefi 
aon vaziyeti anlatıyor 

Berlln; 10. a.a. - FUhrer'in umumi ka
rargtıhından tayyare lle gelen Alman ba
sın servtSleri ııefi Dr. Dletrlch, yabancı ba
sın muhablrlerınln önunde §ark cephesin
deki son vaziyet hakkında bUyUk alt'ıka 

uyandıran haberler vermlııtır. 
Dr. Dletrıch, başlıca §unları söylemiş -

tir : 

Rusya'da ha rp ve ihtilal boğazla
şıyor. Moskova ihtila lcileri yalnız 
m em leket ler in in, şahısl ar:nın ve 
partile r inin deği l, din gibi sarıld ık 
ları davalarının d a, mağlub iyetten 
sonra , ne h a le geleceğini biliyorlar. 
Onun için , Rusya'da, askeri mağlfı
biyetlerden b ir teslim sulhu çıkaca
ğı be klehem ez: ya İsyan olur, ya 
son ihtila lci rus topraklarından sü
rül üp çıkarılıncıya kadar, muhare
be deva m eder. 

Falih Rıfkı AT AY 

raklarlyle karadan alAkası kesilml§ bir 
halde bulunuyor ve öyle kıı.lmakta devam 
edecektir. Almanya'nın düşmanları tara -
tından yapılan ve dalma tekrar edilen id· 
dialar hill'lfına olarak Lenlngrad'ın geçen 
ay içinde kara yoluyle hiçbir muvasalası 
olmamıştır ve bundan böyle de bunu te
min edemlyecektlr. .. 

Dr. Dltrlch, ı:ıunu ııııve etmiştir : 
''Hiçbir şehri, hUcumla zaptedildl densin 

diye hücumla zaptedecek değiliz. Kiyef:i 
hUcumlıı zapta kalktıksa, bunu ayni za -
manda rıehrln doğu bölgesinde 650.000 esir 
toplamak için yaptık. Size t emin ederim 
ki, Alman kumandanlığının imha etmesini 
istediği ııey, imha edilecektir. Tatbik et
tiğimiz usfil, kolayca şöyle tarif edlleblllr: 

" Asgari kayıpla 

elde etmek.. 
azami muvatfaklyet 

" Alman stratejisinin bir hezimete uğ
nyacağını her vesile ne iddiaya kalkııımak 
askeri bir cehalettir ve her asker bununla 
ancak alay edeblllr. ,. 

Dr. Dletrich, Almo.nların büyük ka),P· 
laro. uğramı§ oldukları ve yedek kuvetle· 
rinin tükendiği hakkındaki dll§man iddia
larından da bahsederek, ı:ıunları söylemiıı

tir : 
•• Almanların bugUne k adar uğradıklan 

kayıpların tutarı, Umumi H arbdekinin % 
5 1 kadardır. 

Şunu da gözönUnden uzak tutmamalı ki 
'.Alman sllıllıh kuvetıerinln Uç buçuk ay 
içinde kazandığı \opraklıır Umumi Harbde 
Uç sene içinde iı:ıgal edilen topraklar ka

dardır • ., 
Dr. ::>letrlch, beyanatını §Öyle bltlrmlıı-

tır : 
"- İngilizler doğu seferinin Alman si-

l 'ıh kuvetıerinl tama.men bağladığını ta
hayyül ediyorlar. Almanya ıııırk seferini 
bu kuvetlerinln ancak bir kısmiyle yapı -
yor. İngiltere bunu iyice anlamak istiyorsa 
Avrupa'nın herhangi bir noktasında asker1 
bir harekete geçsin. Böyle bir hareket mu
hakkak surette kanlı bir hezimetle bite -

cektlr .•• 

Berlin askeri mahfillerinin 
kanaati 

··- Şark seferi, Tlmoçenko orduları gru· 
punun tmhasiylc katı safhasına varmı§ bu- Berlin; 10. a.a. - Yarı resmı bir kay. 

lunuyor. Son muazzam darbe, Sovyet Rus- naktan bildiriliyor : 
ya'ya askerlik noktasından vurulan öldU· Berlln askeri mahfillerinde, Bolşevik • 
rUcU son darbedir. İngilizlerin iki cephede llğe karvı yapılan mUcadelede artık katı 
birden haQ> hUlyası kati surette ölmUııtOr. bir netice elde edildiğine dair olan Dr. 

" Merkez cephesinin yarılması, mareşal Dletrlch'ln beyanatı Uzerinde ısrar edll

T lmoçenko ordularının iki yandan çevril- mektedlr. 
mclerlne sebep olmuştur Bu çenberler Ayni mahfiller, Sovyet Rusya'yı kıskıv
içlnde kalan Sovyet kuvetleri, 60 1111. 70 rak bağlamadan evel doğuda, daha lı:ıgal 
t ume>n olarak tahmin ediliyor. Voroşllof'uo edilecek genlıı sahıı.lar ve yapılacak asker1 
orduları ise Lcnıngrad'da çenberlenmiş bu- hareka.t mevcut olduğunu ııUpheslz ve t a

lunuyor. Budlennl ordularını dıı fiiliyatta bil tellkki etmektedirler. 
mah\'Olmuıı sayablllriz. Timoçenko ordu- Berlin askeri mahfillerinde Bolşevik -
ıarının oımdl devam eden imhasından son- !erin kış veya önUdıUzdekl ilkbaharda U
ra bUtUn Rus cephesinin artık yıkılmış ralların ötesinde bir veya iki ordu teşkil 
bulunacağına gUphe yoktur. Rus orduları- edip edcm\yeceklerl hakkında ııımdide:ı 
nın son gnıpu da ortadan kaldırılacak ve birşey söylemek istenilmemektedir. Bu • 
yokedllecektir .. nunla beraber, zannedildiği.ne göre, Sov-

Bu oark aeferı esnasında Timoçenko'nun yet komutanlığı 'bile henüz bu mesele için 
orclularlyle kendi muharebe bölgesinde ta- zihnini yormamıotır. Bu münasebetle, Sov
amız hareketlerıne geçtiği hakkında bil- yetıer Blrliği'nln en kıymetli kısmının AV· 
has!Ja tnglllzler tarafından yapılmı§ olan nıpa kıtası olduğu ve Uralların ötesindeki 
iddiaları Dr. Dietrlch tekzip etmiş ve §ÖY· toprakların bUyük b\r kısmının st eplerden 
le demiştir : ve tundralardao teuekkUl ettiği ve bu böl· 

" Timoçenko'nun iddia edilen taarruzu gede dikkate değer bir harp endUstrlsi 
bir bl6rten ve dUnyayı aldatmak için UY· mevcut olmadığı hatırlatılmaktadır Bu 
durulmuı:ı b\r yalandan ibarettir. Tlmoçen- ı:ıartıar altında. Alman askert mahfilleri 
• '• bUtlın bu sefer mllddetınce taarruz adı §U fikirdedirler ki, hakikaten bir Rus or
verilebllecck bir harekete hiçbir zaman duım teşkil etmt.k kabil olsa bile Rusya
geçmemiştir .. nın malQm olan kışına ve bu yeni Rus or-

Dr. D ietrleh. sözlenne föyle devam et- dusuna rağmen, bu orduyu imha etmek 
miştlr : için bUyUk bir Alman ordusuna lüzum ha -

" Lenıngrad, Sovyetıerln geri kalan top- ııııl olmıyacaktır. 
----

tnvız. 

Londra, ı o a.a. - CUnlted Press): Sn -
!Mıiyetll mahfillerde bildlı'ildığine göre. 
almanlar, Moskova'nın 130 mil şimal ba
tısında Rjev lstll<nmetlndc şiddetli hU • 
cumlar yapmaktadır. 

Orel bölgesinde, alman ileri hareketi, 
Viazma ve Brlansk istikametlerinde de
vam etmektedir. 70 110vyet tilmeninin çen
ber lclne nlındı~ı haberleri tmovsl.mslz) 

çc almanlar bu harbi hiç bir zaman ka -
zanamıyacaklardır. <,:UnkU İngiltere bil -
yuk hür nıilletl<'r birliğinin merkezi, A -
mcrolm ile Kunadn'nın tUkenmez kaynak
lıırındııkl malze>menln muharebe bölge -
sine gctlrilmC'slnl temin eden köprü ba • 
ıııdır. Bu köprU başı dayandıkça, nazll<'r 
k<'ncli kuvetlerini geçmekte geçllıniyecek 

olan bir kuvetle gayret yarıı:ıına çıkmak 

mecburiyetinde kalacaklardır. 

ıs.oo 

1 .03 
18.40 

Toprak mahsullerimizin ihracı, ve ithal 
maddelerin! getirmek için daimi seferler 
kurcluk. BirliklC'rdeki bu temaslar neti - 19.00 
ceslnde fiyat murakabe komisyonfarının 19.15 
ithaltl.t e>şvam için te bit edeceği flyatlnrıı 

Konu11ma {Kahramanlal' ~ 
Müzik: Hadyo caz ve 
ke>stro.sının devamı. 

Memleket Saat Ayarı, 
HABERLERİ, telO.kkl edilmekle beraber. alınanların, vı

azma, Brlansk ve Orel bölgelerinde geniş 
cepler teşkil eyledikleri kabul olunmakta
dır. Sanıldığına göre, ruslar çenbcrden 
çıkmak için kendilerine bir yol açmıya ça
lışmaktadırlar. 

esas olmnk ll:r.ere şimdiye kadar birlik 1· 19.30 
dnre heyctıerln<'e Jınzırlayıcı mahiyette 
ve mal trııblti için yapılan muame - 19,45 
lenin bundan sonra birlikler umumi 19_55 

Serbest 10 dakika. 
Mtızlk Saz Eserleri 

ktıtiblnin riyaseti altında tcşekkUI edecek 
fiyat teshil komisyonu tarafından yapıl - 20.15 

vaları, 

RADYO GAZETESİ. 
Mll:r.ik : Kanşık Şarkıllll'• 
ZİRAAT TAKVİMİ. SaUthiyetU mahfiller, cenupta almanla • 

nn Rostof'a 100 mil mesafecle buluntluk
lannı teyit etmektecllr. 

nıP"l kRrarlaştıı·ılclı. 
tıhıılltc:ı tUccarlnrı.mız ithal ctt1klrrl 

20
.4

5 
21.00 

Moskova'da vaziyet 
Moskova, 10 a.a. - l Unıted Press) 

Cepheden gelen hııbcrıere göre, sovyet 
ıuto.ların aımanlann Viazma'yı ele ge -
çlrmek için yaptıkln.rı bir çok teşebbüsle
ri pUskUrtmUşlerdir. 

Kransnaya Zvestıı gazetesinin yazdığı
na göre, alınanların Novgorod kesimin -
deki taarnızlo.rı tamamen geri atılmıııtır. 

Almanların bUyUk lddıa!anna rağmen, 
.Moskova mutat sUkQnetlni muhafaza edı
yor. Başlıca demir yollan istasyonlarına 
yapılacak bir ziyaret, şarka do.,ru bir 
kaçma hareketi bulunmadığını gbsterır. 
Yollarda mutat faaliyet görUlmektedlr. 
.Mağazalar, tiyatrolar ve sinemalar tabii 
hallerini muhafaza etmektedir. 

Ruslara göre Brians' ta vaziyet 
Moskov, 10 a.a. - Royter'ln hususi mu

habiri bildiriyor : 
Krasnaya z~ez<la gazetesinin Brians' -

tan aldığı en son telgrafa göre, almanla -
rın sovyet ordularının batı kesiminde 
çevrilmlı olan en mllhim hedeflerinin ö -
nUne geçllmlot1r. Sovyet hava kuv uerl
nin ve topçusunun parlak faıı.liyetıcri, sov
yetlerln muntuam bir müdafaaya devam 
ettirmelerine imkAn vermiştir. Alman te
rakkisi devam ediyor. Fakat alınanlar, 
ilerlerken kendi ölU yığınlarının Uzerin -
den geçmektedirler. 

Vaziyet fevkalade vahim 

Mütarekeden de bahis var 
Vuştngton, 10 a.ıı. - Gıızetecllerle yııp

tıİl"ı goı Uşmede Mr. Ruzvclt, bir gazete -
cinin suallnt:' cevap vererek demiştir ki: 

Rusya'nın mukavemette belki de bir 
mütareke kabul etmlye mecbur olacak bir 
duruma g<'ldiğinl bildiren hiç bir rapor 
almadım. 

Ruslar sonuna kadar muharebe 
etmek kararında imişler 

Londrn; 10. a.n. - Moskova konferan· 
sındakı Britanya heyetinin reisi Lord Bea-

malların >ilzı:le 'TIUayyen bir kısmını Anndo· 
lu'dıın gcllı> burndnn ekserlra eli h>lS dc~ıcn 
tüccarın ll1tlync:larını karsılnmak U:rere b1r
llklerln ınürarant IJUrosunn tahsis cıtme~I 
mu,nhk IJuldıılar. Klr )ilzdclerlnc alı. r\1-
lekler rle tetkik eılllmlatlr. TUcoarlann kar• 
~ılaetıklan zorluklar ciro noksanı ve slııorln 

ile karaılanabllen rizikolar dol.ıyıslyle lthn
Irıtoıyı tcş\ lk lcln kfır yüzdelerinin mutedil 
lılr nlllbcUtc nr'ttırılmnsı k'lrarlastırılıiı. Bu 
Ulccıırlar lhU.kfırla mucadcle ıcın hUkümetc 
L'll genle bir tekilde )ardım edeceklcr'lnl ve 
Wzzat murıckıı> vıı.zl)ct.lne ııcccrck hcrhan
ııl bır tüccarın vurı.!uncu bir rol oynamasına 
müsaade clmlycccklerınl kat~Ue temin et
tiler. Mcmlck<.•t\n ıntıyııcını rıec•ıct.c d.ıha 

verbrook, kunferııns hakkında gazete - ı::enı, blr emniyet ıctııdc tut n ı'< n ııo ı llY· 

cilere beyanatta bulunmaktan imtina et- lccllr ki lhrac: mnddclcrlmlıl hem lls ıns, hem 
mlş, sadece ı:ıunları söylemıııtır : dl' fbnt bakımınıtıı.n sıkı Iılr murnknbc al -

.. _ Ruslar cesur ve inat ı bir millettir l lındn buhrndurnıaktayız. Et \"e odun mcırele· 
ç '" !erine gelince Ist.anbul'u nlfıkalırn<lıran bu 

Amerikan heyeti tızasındon amiral Stnn- Jkt madde tıımaml)'lo mahalUdlr. \'e ınahaUI 
ley de ı::ıöyle demiştir : tıynt murakabe komlsyonun:ı. alt btr hllr. 

' '- Ruslar sonuna kadar muharebe et- Vekillik nnc:ık bu·tUn memlekete sıı.mll oıa-

1 
cak flynUarı tea-bbt clmeklte<1lr. lllüıaheıleyc 

mek kararındadırlar. ntibnım ı;udur ki, nazaran odun hııkkındn yur.ıılan ıılkll)"cticrc 

N..aler l\Ioskova'yı almağa muvaffak o- göre rbat murakabe kmnlsyonu bu ısı mu
lurlarsa, Ruslar cephelerini daha geriye vaffaklyctll bir karnrıı. bnlilamı~tır. Bu 
çekerek mUcadeleyo devama hazırdırlar. karar ~ ycrlndedlr. lcaıı ederse beledı:yc
Rusllitın cesareti kınlmamı§tır. Almanlar- r.c mııhn1llnııcn <loitrudaın doitruya odun ge -

t'lrtmek lcln her t.Ur!U )ardım yııpılııcalQttr, 

nn muvakkat muvaffaklyetlcr elde et- Ankara')'& donıttiıktcn sonra canlı hayvan 
mesl mUmkUndUr. Fakat bu muvaffakl - naklln4n gcn1ılc:tllmcs1 t"Qrelcrlnl temine 
yetlerln Rusların cesaretini kırmıyacağl - ı:nlışac:ıfrnn, 

Vekil, s:ıa t be~te ıtırnc:ıtçı ıtüccarlarla 
na eminim . ., 

Pravda gazetesi, yeni vaziyetin 
ağırlığını saklamıyor 

i:örüımıüa, ııl>·ıısalnrdakl llOl1 vazıyet hak· 
kında mütnlcnlannı almııur. 

Vckll\n ııazarl.t'sl ıı.kıamı Ankarn'ya dön
mC6l muh'temcldtr. 

Moskova, 10 a.a. - (Unlted Press) :Moskova; ıo. a.a. - l'ravda gazetesi, 
Kızılordunun organı Kransnaya Zvt'sda Almanların muharebe alanına attıkları 
yazıyor : 

Rus yedekleri cephenin merkez bölge· malzeme kUUelt'rlnln bir tablosunu çlzer-
sine akın etmekte ve orada derhal hare- ken .Moskova istikametindeki Alman ham· 
kete geçmektedir. En iyi kuvetıerimlz, lesinden doğan vaziyetin ağırlığını sakla
muhıırtplerimlze yardım için yoldadır. 

BUtUn vatandaıılar, valılm vaziyete kar§l 
koymak için yardım etmelidirler. 

Kızılordu, alman devinin pençesi mer
kez cephesinde kapanmasın diye en şld -
detli meydan muharebelerinden birine baş
lamıııtır. 

Gazete haberlerine göre, almnnlar ha • 
tıt bir ilerleme kaydetmlıılerdir. Fakat 
nıslar. Orel'fn bir kaç mil şimallndedirler 
ve burada şiddetli bir muharebe devam 
etmektedir. Ruslar, Vlazma bölgesinde 
almanlara şiddetli bir mukavemet göster
mektedir. Almanlann esas sovyet kuvet
lerlnl çenber idne almıyR muvaffak ol

nmk istemiyor. 
Sovyet milletine hitap eden Prnvda, 

memleketi tehdit eden tehlikenin genlgll· 
ğlnl takdir etmelerini ve ııahsl rahatlıkla-
rından bUyUk fcdnktirhkltır 

talep ediyor. 

yapmalarını 

Gazete, ilave ederek diyor ki : 
" Hitler, bUtiln yedek kuvetlerlni, kara 

kıtalnrının hemen hepsini, muazzam mlk
dsrda tanlnm ve lıem-0n bUtUn tayyarele
rini bize karşı haı·ckete geçlrmlııtir. Al -
manlar, i§gnl altındaki memleketlerde bu
lum '.1.kta olan kılalarını nıalQl ve daha 

mart• A-ı temin edilmekt<>cllr. 
BUtUn eovyet gazeteleri, vaziyetin !ev· yaşlı ııakerlcrle değlı,;tırnılşler ve oralnr-

ka!Ade mahiyetini belirtmektedir. dakl bütün kuvetlerini Sovyet cephesine 
Pravda diyor ki : getirmişlerdir. Bundan maada cepheye 
Muazzam kuvetlerlml:r. vardır. DUŞmanı muazzam mikdnrlarda malzeme ~·ığmııt -

ezmek için bunları kullanmamız llizımdır. !ardır. 
Hiç bir muvakkat o.iman mu\'affakıyeti 
sovyet vatandaşlarının azmini kıramıya _ '' Alman ordularının teçhizatını temin 
caktır. Fakat daha fazla kuvetll olmalı • eden yalnız Alman fabrikaları değil, ayni 

yız. 

P ravda ga:ı:etesl, alman, italyan, rumen 
ve macar kıtal arının Azak denizi boyun· 
ca bazı terakkllcr kaydetttt\'inl kabul <'di
yor ve merkez bölgesi hakkında şu söz -
ll'rle vazısını bitiriyor -

Timoı,:enko'nnn hrclefi ynlnı:r. dUşmanı 
durdurmak dl'ğil fakat şiddPtll karşı hU· 
cı.ımlar vaparak clllıımanın knrlretinl kır -
ml\ktır. 

/ngiliz gazetelerinin tefsirleri 
Londra, 10 a.a. - Rusya'da yapılmak· 

ta olan alman taarruzu bu sabah gazete -
lerin başlıca yazılarına mevzu olmuştur. 

Tlmes gazetesi uöyle yazmaktadır : 

zamanda. Slovakya, Fransa ve Belçika gibi 
işgal altında bulunan memleketlerin harp 
endüstrisi v.e ~koda, Henauıt, Hotchkiss 

gibi büyük !ab ... kalari!ır . ., 
Almanların eylUl başlarında Brlansk il

zerine bUyilk nılkdarda tnul\ teşkilleri gön
dererek orada bir yarma hareketi yapmak 
teşebbilslincle bu lunduktarım ve fakat bu 
teııebbUstcı bUtUn bu tank teııklllerlni kay-
bettlklreinl hutırlattıktan sonra Pravda, 

yazısına ııoyle devam ediyor : 
" Şimdi Alman gasıpları yeniden Brl -

ansk ve Vlazma lsikametıerine çok mlk
darda tayyare kuvetlerl, motörlU kıtalar 

Münakale ve Maliye 

Vekilleri Malatya'da 
incelemeler yaplllar 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

açılmaktadır. Demiryollarımızda kı -
şa karşı açılan m ü cadelede müh im bi
rer yer tutacak olan kar tünellerinin 
bu bölgede m ecmu uzunluğu bir ki -
fometreyi bulmuştur. V e tünellerin 
çoğu inşa edilmiştir. İlkkanunun son
larından şubatın sonlarına kadar sü -
ren uzun bir devre içinde buralarda 
'karı n yüksekliği hazan sekiz m etreyi 
bi l e geçmektedir. B u bölgede bulunan 
ve 1700 rakımını taşıyan Belyarması 

adlı yerde inşa edilen kar tünelinin 
uzunluğu 200 küsur metreyi bulmak -
tı1dır. B u tünelin inşası için büyük ça
i.ışmalar devam etmektedir. 

Münakalat V e k ilimiz, kar tünelleri 
hakkında da ilgililerden inceden in -
s eye izahat aldı. B u tüneller de kış 

basm adan evel biti r ilecektir. 
V ekillerim iz, S iva s'ta ki cer a tö lye

sin i d e gezd ikte n sonra , Ank a ra 'ya h a 
r eket edecekle r v e s aat 14.04 de A nka
n 'da olacaklardır. 

Samih TIRYAKIOCLU 

Kongreye çağn Eğer içinden çıkılmaz maceralara atı -
lırsak rus dıl.vasına muvakkaten de o ka
dar yardım etml§ olmayız. HattO. zaman
h ona tamir edilmez fenalık etmiş olu -

ve piyade kuvetleri sevketmiıılerdlr. Al - c. ıı. l'. 1nkııan N'ahlycsl Atıfbey Oca ... 
manlann müdafaa hatlarımızı yarmak, kı- Azalarını: .. "'' 

ruz. 
talarım derınllklerc nüfuz ettirmek ve Ocaıtımızın yıllık kon~resl 12.10. 1941 ııa

memlckctimlzln bUyUk cndUstrl merkez - z:ır ırunu saat 20.30 dn kendi ocak binasında 
Bun:mla beraber başvekil ve onun ten 

mllŞavtrleri bu hususta meşnı hiç bir teh- lcrlyle hayatı sahasına doğru her ne baha-
likcden kaçınmıyacaklarclır ve Rusya·nın sına olursa olsun bir gedik açmak için 

>'llı>ılacağınclnn oca!ıtmıza mensuıı Azalarnnı

zın tcsr1rıcrl rica olunur. 

fedaklrlıklannı dllŞUnerek d~vaya hiz -1 yaptıkları bu te"ebbUsU önlemek mecbıırl- ... llllllllll YENi ÇIKTI llllllllll• 
met ettiğini anlıyorlar. İmparatorluğu • ~ ~ 
muz bUtlin fedakArlıklara ha7.ırdır. yetlndeyız. Çok ı:ıiddetıi muharebeler ecre- : _ 

d b butü --- H. HALiS SUNGUR =-Rıısıar aynı cesaretle çarpışmaya de yan e lyor All'Jlanlar, muharc eye n ( Haşiyeleri ) --
Türk kanunu medenisi -----(VE)--

vam etmekte ve çok çetin bir imtihan yedek ku\•ctlt .. rici ecvkctllklerinden, ital- : 
karşısında bulunmaktnd1rlar. Fakat al • yan, lı1acnr ve 'F'in kıtalnrını dn kullandık- : 
manların kış gelmedPn rus ordularını im- ların:Jıın bazı tıı.ilgelerde adet !lstllnlllğll : 
ha etmek programı gerçekleşmemiştir. ve tcı;nin etmişler ve bu sayede mevzllerlml- : 
zaman da a:r.ıılmıştır. Rus kıtaları nı:ızl - -
lerln pençelerlndl'n kurtulmak kudrdin • zin bir kögcsincle bazı yerleri yarmağa mu- : Mt'riyet kanunu, velayet, vesayet, : 

k 1 
- miras nl:r.amnamesl ve bunlarla ilgili : 

dP. bulunduklarını bir kaç krre lsbnt et- vaffa o mu larclır. -= hususi kanunlar ve eski hükümler. : 
mi!jle>rclir. Bu metin ordular me\•cut ol - " Bununla beraber, dU11man, muazzam 
duk<:n hiç bir alman llerleyigl kati ola - kayıplara uğramıııtır. Ancak vaziyetin cld· = Fiyatı: 300 kuruş. = 
mn7.. : Satııı yeri: P. K. HS. 1. Berkalp. : 

dili""ni azımsamak affedilmez bir hafif- - H t K 't b ı i 7 -
Yorkshlre Post gazetesi diyor ki : 6 ' - ll§e ı a ev er . 4 74 : 
BUyUk Brltanya, karııılarında dikildik - llk olur . " ':i 111111111111111111ıu111111ı111111111 ı i=' 

21.10 M U:r.lk : Dlnle>yicl 1steldet" 
2urı KONUŞMA : (GUniln z,I 
22.00 Milzlk : Radyo Salon 

(Violonist Necip Aşkın : 
1 - Kochmnnn : İki don' 
2 Beccc : A§k Efsanesi· 
3 Pachcrne>gg : GaloP 
4- Pachcrnegg : Bir ııo 
5 - Armandola : 1spanY0 

kısı. 

22.30 ::Memleket Saat Ayarı. J.1 

BERLERİ; Ziraat. ESl111 

Kambiyo-Nukut Bor,.n.'11 
22.45 Müzik : Radyo Salon 

Programının ikinci kıst111 

6 Rublnste>ln : Vnls ı< 
22.515/23.00 Yarınki Program ,.e 

Sebzelerin günlük f 
BELEDİYE REİSLİÔİ 

Sebzelerin gUnll.lk nzaml t . ..ı 
perakende satı§ fi)'at.JJ"' 

---( 11/10/1941 ) 

Toptan 
Vasatı 

Cinsi ve menşei Fiyatı 

Ispanak (Ankara) 
Lahana (Ankara) 
!'ırasa (Ankara) 
Kereviz (Bursa) 
Ay§e fasulye 
(Vczlrhan) 
Çalı fasulye 
(Ankara) 
Barbunya fasulye 
(Muhtelif) 
Domates (Ankara) 
Kemer patlıcan 
(Vezirhan) 
Yuvarlak patlıcan 
(Adana) 
Bamya (Bursa) 
Dolmalık biber 
{Irmak) 
Sivri biber 
nrmak} 
Sh·rl kUçlık biber 
(Irmak - Turşuluk) 

Patates (Adapar.an) 
Soğan {Muhtelif) 

7.5 
4.5 
4.5 

15 

16 

17 
8 

15 

15 
34 

10 

s.5 

.Jllllllllllllllllllllllllll 

: Kadın terzisi Bayarı.: 
- HAT atelyesini Selaf11 

11 = si 8 numara BeşirözkıtS1 ,J 
tımanı 0 10 No. daireY~ fi;. 

: ğini yeni modellerirt1 

: dairede ıeşhir ettigini. O' 
_ lerine saygı ile bitdirıt'· 

1 - ı• ., ı 11111111111111111111111 ı • 1 
Yakında 

İstanbul'da en fazla 0 

Film 

SİNGAPUR 

ULUS ;;;~~A~, 
İki f'lrn b:rcl · 

Napoli şor~ 
. o 

Tito Schipa - :Marı~ 
Mehtabın yaldızla~ıgdr' 
1 yaşana~ 

Tnovro~ ıot 
Yıldırım 

~' 
Randolf Scot - Jea

11

1 
6 11 .. 

Bir zafer aestll \(Ilı' 
kahramanlık ı:rıet1 /J 
--( Seanslar ) fi o ece 

14.30 - 17.30 ve "•' 
Napoli , ar 1 

16 ve 19 el• 1! 
Y ıldırıın •1;i' 

----Tel: 
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l RESMi TEBLiGLER ~ 
···································" 

Amerika' da 

f icaret gemilerinin 
silahlandırılması 

Dtter taraftan hava hücumu halinde 
allA.hlı semiler dU,mam dU,Urebileceklerl 
gibi aihaUı bir llW}tte bomba atamıyacak 
kadar yükaekte uçınıya mecbur edecek -
lerdit. 

ANKARA Lv. AMIRLlCINE 
GELEN İLANLAR 

Yetil mercimek alınacak 
Topkapı - Maltepe Sa. AL Ko. dan 
ı- Kapalı zarf uaölU ile 40 ton Yetil 

mercimek aatın alınacaktır. Beher kiloııu
nun muhammen bedeli 20 kurtı1 olup tu
tarı 3000 liradır. Muvakkat teminat 600 
liradır. Evsaf ve huaual ıartıar Topkapı
Maltepeııl Sa. Al. Ko. da g!SrWUr. 

F aaulye almacak 
kt. Sitil Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 100 ton barbul\1& f&autye. 

si almacaktır. Beller ldlosunun mıı.bammen 
bedeli 21 kuruıtur. Evsaf ve huıuıt tartlar 
Ko. ·da sörUlür. n.ıeaı 15.10. 1941 1aat U 

Nakil itleri 
!it. 91111 Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bakırköy antıarmm IOOO toa yem .. 

aooo taı muhteıır cins erzalaa Slrkecl •aııtıa
nne. veya Bakırköy anbarına vetta Bakır1'11ır 

ve Ze)"tinbumu lltUYOnundakt rampalardaa 
ambara nakil. tallmtl ve tahlı:r..ı kapalı aarf 
uıullYle münakasaya konuımuıtur. Huaull 
ıutıu xo. da sörUlllr. Slr'kecl lst&Qonun-

Bir alman denizaltısı 
ı.o teslim oldu 
~ lldra; ıu. a.a. - lngılız oahriye neza· 
. lltıiıı te bil,.. . 
8ı al • 

hlcç r Alınan denlzıı.ltıııı, Lady Shlrley ba
Cee ı rerniıılyle yaptığı bir muharebe neti· 
dezı!llde teslim olmuıtur. Bundan aonra 
tair zaıtı batırılmıştır. Balıkçı gemisi u 

le CebelUttank'a i'elmlıtir. 

ln~iliz hava tebliği 
londra, 10 H . . d . 
~ a.a. - ava nezaretının un 

t~-· ne,redilen teblıii ı 
-cilt ~ z hava kuveUerıne meıuıup avcılar 

to ilan, ve dllfman ivcall altındaki 
Pi' aklar 

Iİ)•tiıı Uzerınde taar~I devriye !aa-
Ctı de bulunmuılardır. 

'tal ala Çevresinde bir dll§man avcısı ha-

011ıırketı tahrip edllmlıtır. 
htt •tezıde'de de bir dU,man deniz tayya· 

llıile ba\ralaııırken tahrip ve limandaki ge
~ 't9 hUcunı edilmtıUr. Bir iqe gemisi 
~mı,, dlter bir tqe gemlıl de haaara 
-._11rnııtır. Bir hava müdafaa gemili de 

cıı.: utratılmııtır. 
"11aııı bourc Yarımadası açıklarında dl.lf· 
"" ~ilk bir petrol semlal yakılmıt
tl.ıı._~ harektttan bUtUn tayyarelerimis 
-__.... dGıun11t1erdir. 
to ..... 

ti tldra; 10. LL - Hava ve dahili em-

~ 119&areUerinln bu sabahki teblifi : 
hrt.ı 11 aece, mtınferlt bir dU,man tay
hte ' tzıcntere'nin cenup • batısında bir 
~ntbaıar atmııtır. Birkaç lkametgAh 

~ utranııı ve birkaç kiti hafifçe ya
"-nu lltır. Kayda deter bqka birıey ol-

ıtır. 

to ••• 
1-.ı lldı-a; 10. LL - DUn öfleden ıonra. 
İllo ltere•tıbı cenup sahillerine yaklqan 

~ bomba tayyaresi, Mant denizi 
~ i1ı&1ıız avcılarının taarruzuna 

~ I'. 

' clhıdUz b11 bldlıeden bqka hiçbir 
k&Ydedilmemlıtir. 

Ruzvelt'in kongreye 

gönderdiği mesaj 

Eter müteanz blr denizaltı lıe silahlı 
gemi dll§manı torpUlerilli deniz altından 
kullanmıya mecbur edecektir. Bu takdir
de ise bir çok torplller hedefe isabet et -
mlyecek ve denizaltılar bir kaç yüz met
re mesafede deniz UstUne çıkarak topla
rlyle ticaret vapurunu batıramıyacaklar -
dır. Mayin tehlikelerine karıı bir çok ted· 
birler alıyoruz. Vapurlarımızı mıknatıslı 
maylnlere karıı koruyucu tertibatla el -
bulandırırken onları tayyare ve denlzal -
tılara karıı ııllA.hlandırmıya aelA.hlyetimiz 
olmaması gVlptir. 

Vqtngton, 10 a.a. - Mr. Ruzvelt bi • Vapurlarımızın ıılllhlandınlmaııı der • 
tar!lık kanununun Ugaııı hakkında kongre- hal icabeden son derece acele bir meae -
ye aı&aıdaki mesajı söndermlıtir - ledlr. 

_ Amerika'nın bıtaraflıp hakkındaki Silahlandırma iti ıimdl merlyette olan 
llk kanun 1935 te kabul edlldiğındenberi kanunun diğer hükUmlerlnden daha mil • 
dUnya durumunda büyük degiıiklikler ol- hlm değildir. Fakat, deniz mürettebatı -
dutu hepimizin malümudur. 1939 bitaı:af- mızın hayat emnlyeUerinl temin etmek 
lık kanunu ise dünyaya tahakküm ıçln ve vapurların ambarlarında bulunan ba· 
yapılan nazi teşebbüsUnlln hakiki e.heml- ha biçilmez yUkU korumak için mümkün 
yetini Amerlka'nın kavrıyamadığı bır za- olduğu kadar çabuk vapurlarımızın ııl • 
manda kabul edllmltıtl. Hakikat audur IA.hlandırılmaııını yasak eden kanun hUk

Yenl ~vrupa harbinin hakiki bi~ .harp münlln kaldırılmasını tavsiye ediyorum. 
olmadığı ve blriblrlnln karııısına dikılmlı Bitaraflık kanununda parlAmentonun 
olan orduların halc.Jtiyle muharebe etme • pek yakında bUyUh dikkatini çekeceğini 
den zaptolunamaz lstlhkAmların arkasın • Umit ettiğim diğer maddeler de vardır. 
da kalacakları hlkAyeslnl dinledik. Bu ha· Bu maddelerin biri çok ehemlyetlidlr. 
va içinde bitaraflık kanunu makul gözü- Mütecavizlere dolayııılyl yaptığımız yar
kUyordu. Fakat o zaman Maglnot hattı dıma nihayet vc.rilmcsinln memleketimizin 
da zaptcdilemez sanılıyordu. mUdafaası bakımından esaslı bir zaruret 

o zamandanberi, ııon iki korkunç yıl i- olduğUna kanilm. Zira, gemilerimizi ken· 
çinde harp kıtadan kıtaya yayılmı_ıtır. ~ır dl dostlarımızın limanlarından uzak tut
çok memleketler !ethedilmiı, bUyük ıehır- malda mütecavizleri, denizleri kendi kon· 
ıer harabeye dönmüş, sivil ve asker mil • trolleri altına almıya teıvlk etmiş oluyo
yonlarca ınsan ölnıüııttir. ruz. Birleşik Devletler için artık Hitler'ln 

Bundan önce tanrının toprağı ve kulları oyununa aıct olmaktım vazgeçmek vakti 
hiç bir zaman böyle bır tahribata uğra : gelmiştir. Amerika ellerini bağlı tutan 
mamııtır. HIUer'in ıckll vermek lstediğı baA-ları çözmelidir. 
istikbal bugUnkU gazete başlıkları?da g!S· Bir çok gemi amerikan tezgA.hlarında 
rUldüğU kadar açık ve tehdit edlcıdlr.. denize indirilmektedir. Hltıerizmin dtiş 

Bu harp yıllarında biz amerlkalılar hiç manlıırına ödünç verdiğimiz bu gemiler 
bir vakit düşUnUşUmUzde bitaraf v~ Hlt- muharip devletlerin limanlarına yiyecek 
ler kurbanlarının mukadderatı?& h~ç bir ve cephane g!ltUrmckle Hitıer'ln dünyaya 
vakit !Akayt kalamadığımız glbı, blzı ana- hakim olmak hırsına karııı gösterilen mu· 
nelerimizi ve demokrasi müesseseler.imi • kavcmete iştlrtı.k ediyorlar. 
zl memleketimizi ve yarım kllremlzı teh· İhracına parlflmento tarafından mUsaa· 
dit eden tchliifeyi ,:ittikçe daha .1Y1 ani~- de edilen hııyııli malların bUyUk bir kısmı 
dık. MUtecııvlzlerln zaferinden bızlm l~ın teslim edilmekte ise de mallardan bir ço
ne gibi neticeler çıkacağını da öğrendık. ğl. da batırılmaktadır. 1ııtihsa1Atımız en 
Bunun içindir ki, amerikan milleti kongre son safhasını bulup da başka gemileri de 
delAletlyle, nazi ve faşist tahakk~müne kullanmak zarureti haaıl olduğu zaman, 
kar nı surette mücadele eden mıllet - bizzat Amerika bayrarı altında gidecek 
ler:ı y~ım için ehemlyetli ve pahalıya gemileri kullanmak ihtiyacı artacaktır. 
nıalolan tedbirler almıştır. . Bu mallarımızı nakletmek için Norveç 

lngiliz 

Amerika'nın siyaseti, müdafaası ıcabe- ve Hollanda'nın ciddi surette el atılmış 
den bir yerde modern harbin muğlak vas· bulunan kaynaklarına müracaat edemeyiz 
tına uygun olarak bizi müdafaa etmek • ve etmemeliyiz. Bundan başka kardeş 
tir. Bundan dolayı, kongre V~ millet ~ara- cümhuriyeUerln bandırasını kulla~m~ 

amiralhk tından açıkça tayin edilen sıyaaetln ıcra- suretiyle amerikalılara alt olan gemılerın 
sında hlikümetl hiç bir §CY durdurma~& • hüviyetini glzliyemeyiz. 

d lıdır. Malöm htıdlseler karşısında b~ta • Ödünç verme ve kiralama kanununun Giresinin tebliği raflık kanununun tamamiyle değl§Urılme- hakiki maksadını gcrçekle11tlrmek Uzere to..ct ııl lA.zım geldiğini anlamıı bulunmalıyız. Birleolk Devletlerin mallarını, bunları te-
\e\lltiı ra. 10 a.a. - Amirallik dairesinin ÖdUnç verme ve kiralama kanunu nasıl slrll bir BUrette kullanabilecek olanlara 

harbin illinını tcabettirmemlşııe teklif ~t- teslim etmelerine par!A.mentonun mUıaa-
llla.a~. dütmanının ıimal rus cephe- iğ" tAdlller e · harbin Uı\nını lcabettır- de edeceğine tam itimadım vardır. 
• ~ L 1 mt iyımece'·tlr. Bu, amerikan haklarının baş • Kendi slyaııetlnl tatbtk etmek için t..._ ıuta an ile olan merkez mlinakall- " 
-. -.. L... lıca müdafaası meseleıldlr. lA.zımgelen tedbirleri almasını parllmen • 
~ uıa Jntalann iaıeslne yeni ve mu· d h reket serbesti· 
-~ B•t atlık kanunun a 8 todan istiyorum. 
c...::-.. i bir harekette bulunmuıtur. mlz; S:elce uğra'tan muhtelit hUkUmler Taclrlerln para kazanmak ümidiyle a -
:-...ba sabahı, ıafakla beraber do • vardır. Bu hlikUmlerin kaldırıl~ası b~te·ya merlkalıların canları ve mallnriyle oyna • 

tılensup deniz tayyareleri. Nor- değiştirilmesi .Amcrika'nın §lmdıkl a • dıkları ve,, ou ~aU. ·• Aa.J.klPL 
L.~ - d inde ---~ .,... 1dt '*' ...... 11·- .... kW. ..,..,., doll'llJ'• lllo ........... ebal)'O 
--111.1 'r çenn maı n cenup ,AJllerlkıunnı dalla hAdJeelel' çıkarabildikleri samanlara dGn· 
"l'tltrı etmiılerdir. ~k . f~ ı.n :-=: :ır muvaffakıyetle müdafaa. e~ - mek ıııtemtyorum. Bugün hUkUmetln tat
Itri dA..... clot..111iyle ıayyarelerımızın ~zııı mekliğlmize yardım edecek ve ılmdi diln- blk ettiği kontrol mucibince, hiç bir ge:" 
diier ~ ınecburiyetinde kalmıı ııe de yanın fethine doATU gitmekte olan muaz· mi, hiç "bir hamule hUkUmetln mUsaadeııı 
tttı, ~~eler, hücumlarını muvaffaki • zam kuvetıere knrııı mUcade)c edenlere olmaksızın Amerlka'dan ayrılamaz. Bu 
ite .,~ıılardır. Bin tonilatoluk bir i- daha tesirlt yardımlarda bulunmaklığı - müsaadenin verilebilmesi için, ihraç edl
....... -~ bomba isabetleri olmuı ve bu mızı temin edetektlr. l . ıs • lecek malların Amerlka'nın mUdataaıına 
_.-.-.o&'Qa 1 k" Bit aflık kanununun hüküm erıne g yardım etmesi şarttır. Hitler'e ka!'llı çar:-
tl.L..._ ~ lllaııı çıkmııtır. Grod adasında ı ar lk ba .... ağı tqıyan vapurların pışan millerin knrşılattıklan askeri vazı-~::trtJı llııtr· • · · ah · dil re amer an " • böl 1 .. --ttlr • ..uıın pilonları t rıp e • aeyrlııe!er edemlyeceklerl bazı harp . • yetin vahametini belirtmek için par "' • 
Q~ gelerl tayin edilmlııtir. Bitler daha genıı mento nezdinde ne kadar lıırar etsem az. 

a_ ~~ d111iz tayyareleri ba1ka hücum- bazı çevrelerin de harp bölgesi olduğun~, dır. Hitler'in Rusya ve fngııtere'yt ezmek 

'll&to ~'-L lardır. Bu hlicumlarda. 1500 ı __ o- mllliyeUemerlılevrelnlyUkln buerbi!Snlgee loelrurdeaakeo!:° m~: için elinde bulunan bütün kayııakları, bü-
•a.,. bl t tun makina ve insan kudretini kuUanmıya 

llııtlt "e L... r iaıe ıemiıine bombalar dut- care Ug • altında seyrlse!er edebilecek • azmettııHnl takdir etmemek hakikate g!S-
tı... "ll ltllll f .• t ket ııullye en a• 1 .,. ıa tay &111lın ıemı1ı ere • 1 rlni llAn etmlıtır. zünU kapamak demektir. Hltıer zaman 8 

llıie~ ~tlıttir. ki iaıe ve bir himaye ıe· e Şimdi biliyoruz ki Hıtler dUny~ın hiç yarışa girdiğini biliyor. Almanya ve İtalya 
'°4eo 811 

lllilrelrkep bir dilıman kifilesine olr denizinde, hiç bir harp bölgesınde hiç dahil .oldtı#U halde esaret altına alınmıı 
' açıktann4a hücum edilmiıtir. iki bir kayıt tanımamdaktaddı~. Berl~elerrl~~:ı~ ~:: olan memleketlerden yUkaelen iayan ııea
lı..... toıılllt ı . · ı kü ı suların a enız • lerinl işitmiıtır. Amerikan yardımının slt· 
---Uer ~o 1llr bu iki iaıe ıemıııne n- rım re; emilerlmize tecavüz etmiştir. tikçe artan kuveUnden korkuyor. Bitler 
'- la 

11lDnıuıtur. ya;~nı! ,rmall Atıantik'te nazller tara • katı zaferi kazanablleceıı gUnlerln aayı-
...... la lleıanıtara ittirlk elen. tayyareleri • fınd:n ilAn edilen hayaU bölgede değl~ 1ı oldujunu biliyor. 

eı>ll llalerine dönmüıtür. hiç bir harp b!Slgeııt olmıy~ ,cenubi At Blnaenalı!>h ıearete ıcarıı harbeden bUUln 

So tlk'te de Blrlqlk Amerıka ya ve diğer milletlere ve ıaıu.tara. ınııııtere ve Rıısya'• Yyet tebliği :erlkan cUmhuriyeUeri?e alt gemilerin )"& yaptıtımız yardımı ıııttıkce b\lyüyen bir 
~ t ımaaına devam edilmektedir. sUralle arttırmak vaıUemlzdlr. Bıınıı kor· 

'lln°":· lO a.a. - Sovyet haberler bil• ba ~~ memleketlerle ticaret yapan ve a " kusuz yapab111rlz. Batı yarım küreeının mıı· 
ı....!1Urte.rı11 lalıahkı teblltı· ı bayrağı taııyan gemilerin sllAh· kadderatı terazldedlr. 
....... ~ hoeıı, kıtaıa~mız bütün cep- merlkannı yasak eden 4 ıonte§l'ln 1939 ka- Size katl)'let.le IÖYlllYorum ki eter aıuer'· 
..... 1' ~nıa oarıııtmıttır. Çarpıtmalar lanmaııı 6 ınıı maddesi hükümlerinin kal· in ılmdlkl askert p!Anlan zaferle nıt.ıcelA • 
-ı:'- --1&nık vı l'd nununun klanmızuı "" Ollllııet • azma ve Mllltıopo 1 dı lmaaım tavsiye ederim. nlrıe, blı amerlkalılar, kendi oca 
et~~d ur. ~I ·ııerı müdafaa için ticaret vapurla • ve kendi bUrt:rellmlzln müdafauı tçln. ılın· 
--ırıı.tır e 14 alınan tayyaresi talır1P e • vıııllMılandırılm:ı.ııı eski bir Adettir ve dl rue cepbealcıde cereyan 1edea muııarebe 

rının an beynelmilel kanunlarla ve kadar pahalıya mal olacak talıriPiür bir 
hiç bir zk~-· da hiç bir amerikan kanu- muharebe :rapmak zorunda ıcaıacatız. Hlt • 
1937 ye a..... ·ru .... r '- Alman tebli~i 

-. lı. 10 ~ 
~llbtııı a a - Alman ordııları ba.ıtU· 
~k 1ll tebUtı: 
~a c.:•ııızı, Brıanık ve Vlazma yaknıla
,.. - rılıııı. 1 ... n GaJı 0 aıı dlltman kuvetıeri düıı • 
~n ba ZIY&de ııkıttırılmııur. 
.... llo(ı ıu~lka cephenin merkezinde actı· 
~ı~~ ~rnetre ırenlılltlndekl ıredlk do
L"'Qlıa k rııııqmııtır. Ehemlyetll bir de-
-., 11 av111atı 

L lıll11d olan Orel 3 llktetrlnden 
L "4lll11 ectlfo. 
"""tı., ırra11·ın 
'41r >•Dl.atı bat11ında dUımanın tank· 

:"oo.ı cıkıt te11bbU1U ı.ıUıkurt uım uı • 
lıııı •• O..ı 
"aı.ltıllıı.rebeler •dalarının ltıra_ll ıcın :rapı-
' t " eor.. 12 de ıım111 tamamlanan be -
ı..a!-lllrıar 11 .&al •lr, 181 top ve mQtead· 
~~lltır lllırı1-tır. 41rıca ~ maYD de 

~))~ "-
"" •re ~ .. ~ k11vetıerı dün ııece Kırım 

ııa.... -nıarın 
•---. ""'ırtltrlnd 1

• cephenin merkez ve 
llıı·--aca a. buı eki demlryollarını ve Le -

1 tttır uııaıı Ukerı tnı.atı bombala-
~tııı..,, ~ 
, ...... ta kartı ;.ıapılan mücadelede, 
ti ltr1,•tıt t .. ı:arelert Fard adalarındaki 
'ecıô "ıııll ti ta hUcıırn etrnı,ıer ve ln • 
lillıeı_ loıu1ltoıı:•1 •&bili •caklarında ceman 

bıı~ır. dört ticaret ıremlıl baUr· 
'11t-"'11ıan ı. 

'1ııı ~areıerı alman 
rıııeıttrdır. topraklanna 

' ltalyan tebliği 
,,,.,., 10 •a 
tt~ıa tebıı-. halıı.n ontulaN umum 

~Ilı it .\frttr. d~· T 
:.... ~dtttı ta obruk cePheslnde topo 

l'elert, aııntte bulııl\mu.tur. ın. 
...__ ._... Btnırut•n bir bava alom 

il yasak edllmemlıtır. BUtllD tarı • ler bize ö:rle bir te1'11de meydan okuınu •• M 

nu de görürUz ki müdafaaları lcabettlğl ki amerllcalı ııfatı:rı. buna müsamaha ede
mvalkz.,te amerikan ticaret vapurları her za. meyiz V4 etmt:recetız. Uıerlnde semııerlınl· 

zln ııectlAI dQrıya denizlerinde Hlıtler'!n Jca· aiia,blandınlmııtır. 
man rtkan ticaret vapurlarını allA.hlarlıı nunı.arını tatbik etmeılne müsaade etınb'e-

Ame b bl zaru cet~ Amerikan bayratı onun ne denlzalU· ı dırmak ıimdi mü rem r • 
cihaz an tur Deniz altında deniz nııtUnde larlyle, ne tayyarelerlylı, ne de tehdltlert:r• 
ret olvmaduıa d~lat&D modern korsanlar mU· le denizlerden :ıcotuımıyacaktır. oeıııertn 
ve ha emllerl habersizce batırmakta vicdansız hırslarının ıııtı altında teUcllı: e • 
dat~ızd ~I yolcu ve mürettebatın hayat dllttıtı aman biç bir realizmi olımadıtı sö • 
ve tçın ele allkadar olmamaktadır. Ti • r11len bl'teranık Jcanunu bUkllmlerlnln hak· 
emnlyetlY Amerika'nın müdafaa- larımızın mUdat.auına mani olmasına mil• 
aret vapurlarımız aamaha slSateremeylı. 

c 1 ·ıglll olarak aeyrlııe!er ediyorlar. Bu Biz amertkahlar takip edllec3'k oylu ta• 
ııiy e ı mOrettebatına hayatlarını ve yln et.tik. Memlekettmııın emniyet, tamam• 
vapurları~ müdafaa etmek vaaıtalannı 1ılr ve eereflnl idame ettirmek nb'etlndeyl._ 
gemileri~ dotru detlldlr. Her ne kadar Dünyayı kontrol etmek arzuıdyle calı111ııı 
esirgeme rlannın ıillblanmuı emnl • olan Yabancı devleUerln b1ktml1etlnı kal'll 
tıcare! iv~":ı bir surette temin etmlyona denizlerin hUrlyetınJ müdafaa et.mele olan 
~etı~rı~m:iyete yardım ettll'I muhakkak- ılYaMtimlzl ldamı eottlrmek nlyetınde:rl& 

a 
11 

muhtemel hOcumu ha11n- Bunu bCltQn kuve'tıım.t• bQtün ruhumua ve t r Bir korsanın 11 -1 
• ti aret vapurtan yardım ge D· bOUln dUtUncemlzle Y&pacatız." 

de sllAhh dcUşınanı yaktaıtırmıyabllecek
cıv• kadar 
terdir. 

ııman teılslırlne, topeu mev
leme yerıerın:·aba birçok . kara hedeflerine, 
zııerıne ve na hareket halinde bir 

?ti• trub sarı • 
Marsa le ta)7'ar• ıneydanlarma bil • 
trene ve blroc> BU bedenere testrll ita· 
cum etmı.ld~~~~tıtlr. BUıtUn tayyareler üı • 
betler kaY """ 
ıerıne dönmt11 .. rdlr. 

blllerl Qıttllnde ucan tkl ınımz 
Slcl1Ya ıa bltar:valarımızın ıon 

1 1&VıCI 
tayyarM rll oıan ateıl altında blrlblrlne 
derece tesl tee almıttır. Bıınlardan biri 1'1-
oarpmıı ve a eztlmlt. dlterl de denize dili· 
re ctUtmUHı rve l.klllntn de müretteb&tı &i.m.Ul
müttUr. e 

Maaj lıarımnda almanltınn 
clüıünceleri 

Berlln, 10 a.a. - Yan reaml bir JııaYDd • 
tan blldlrlll)'Or: • 

Alın.an •1Yaıı kaynaklarında, Ruavtlt'ln 
parllmentoYa s&nderdlltl meeaJ baırpıtda IU 
aıütalealar YürüUUmekt.elflr: 

2- ihalesi 16. 10. 941 perıembe a11nü 
saat 16 da Ko. da yapılacaktır. 1ıteklllerıu 
belll glln ve saatten bir ıaat evel teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7030) 17031 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı SL AL Ko. danı 
1 - Kapalı zart uauıu ile 40 ton nohut 

satın alınacaktır. Beher kiloıunun muham-
men bedeli 17,5 kuruı olup tutarı 7000 li -

te Harbiye yedek subay okulunda la. Al. 
Ko. da yapılacaktır. llteklllerln katı temi· 
natlarlyle mOracaatıan. 

(71111) 1~ dan Bakırtcöylekl anb&ra kadar nakliye t&b

Nal almacak mıı ve tabl1Yeslnln muhammen bedeli beli« 
ton ıcın 160 kurut ve Bakırköy veya Ze)'tltl• Şlıll sa. Al. Ko. dan: k& ba 

1 - Muhtelif boyda 22500 ırtytm öküz ve burnu lıtaıı)'Onlarından Bakır Y an rına 
4SOO siyim manda nalı pazarlıkla mllna.IA.- 'kadar beher ton tein 100 kurut ve BaJnrk'öF 
ıaya konulınuıtur. deniz kenarından anbara kadar S'l kuru .. 

2 - Beher ırtylm nalının muhammen ııe- I tur. lhaıeaı 3. ıı. 941 pazarteal &'llnU saat 18 

deli 80 k11ruıtur. Evsaf ve huauat •rUar te Harbiye yedek ıubl.Y okulu la . .U. Ko. da 
K.o. da ııörUlür. yapılacaktır. Muvalcllat tesnuıau 770 ııradll'. 

8 - 1baleel 17. 10. 1941 cuma a11nll snt Taliplerin ihaleden bir ıaat evel zartıarıaa 
14 te Harbiyedeki :redek ıubay okulunda Ko. na vermeleri. (7932) 
Ko. da yapılacaktır. Taliplerin settreceklerı 1151T 
nllmunelerden betwnllenlerl intihap edilecek 
ve komlı)'Onca mWıQrlenerek nUmııne tutu
ı..caktıf'. ı.teklllerın kati temlnatlarlyle mll-

radır. Muvakkat teminat 525 liradır. Ev • racaatıan. (~l2) l?Ml 
aaf ve huıuıi ıartlar Topkapı Maltepesinde 

ASKERi F ABRIKALAR 

sa. Al. Ko. da sörUJUr. ihalesi 17. ıo. 94J Kırmızı mercimek almacak 
6 da 1 ak f:llıll Sa. Al. Ko. dan: 

cuma sUnU •aat 1 yapı ac tır. 1 - 26. 9. 941 ııtınU talip cıkmadıtıncian 
2 - Taliplerin belli ıünde muvakkat te· ihalesi yapıtamıyan 30 ton kırınıza mercimek 

minat makbudarile teklif mektuplarını tekrar münakasaya konıılınuıtur. Beher ki -
saat 15 kadar Ko. na vermeleri. (7123) !Olunun muhammen bedeli 22 kur111tur. Pa-

l 7053 zarlıtı 15. ıo. 941 cartamba ırUnü saat 10 da 

Odun alınacak 
Halkalı Ziraat Mektebi Bahçeal içindeki 

Sa. Al. Ko. dan : 
1- Tahminen beher kiloııu 1 kurut & 

santimden 2820 ton odun kapalı zart uııu. 
lU ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
~2.l 70 lira muvakkat teminat 3913 liradır 
İhalesi ı 7. 10. 941 günü aaat 15 de Halkalı 
Ziraat Mektebi Bahçesindeki Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerıu belli gUn ve 
saatten bir ııaat eve! yani aııat 14 kadar 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(7068) 17061 

Pirinç alınacak 
Maraı Sa. Al Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 58:iOO kilo pirinç alına· 

cakllr. Munammen bedeli 16380 liradır. ve 
muvakkat teminat 1228 lira 50 Jcuruıtur. 

2 - thaleıl 13. 10 941 pazarteıı ıunu 18• 
at 16 dadır. 

3 - 11teklllerln teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

4 - Şarlname Ankara latanbul Lv. Amir· 
ilkleri Sa. Al. Ko. larında her zaman ııörtl· 
ıur. <7202> 17124 

Sadeyağı alınacak 
lzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher klloaıına 162 kuruı tahmin e • 

dilen 30.ooo kilo ıadeyat kapalı zart uıuııy. 
le ekllltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 16. 10. 941 peraembe ıUnü 
saat 1:'.I te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - He111ının tahmin edilen tutarı 81.000 
lira muvakkat teminatı ~ liradır. Şartna
mesi Ko. da aörUIUr. Ekılltmeye lıtırlk ede· 
cekler kanıınl veılkalarl.yle teminat mektup. 
larını ihale ıaatınden bir 1aat ,evel tekllt 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7239) 17191 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kll011u 48 kuruıtan 44.000 kilo pirlnt 

kapalı zart uıullyle münakasaya konulmııı· 
tur. 

-.ısa W• • 911 iKT _,. illllltl 
R&t ıı.ao da lltaarw Sa. At. ıro. v h~
caktır. Muhammen bedel! 21UO Ura. uıc temi
nat 11584 liradır. Pirince alt enat ve eartna
me Ko. da ırörQlür. bteklllerln ihale ıaatın
den bir saat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (7284) 17274 

Sabun almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kiloıu 64 kuruıtan 21,000 kilo sa
bun kapalı zarf uıulu ile milnakuan ko • 
nulmuttur. 

2 - Milnakaeaıı 20-10-941 pa.zarteai ıünil 
uat 11 de Erzurum SL Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

3 -Muhammen bedeli 13440 lira ilk temi 
nat 1008 lira 1&bwıa ait eveaf ve ıartname 
Ko. da ıöriililr. hteklileriD teklif mektup
larını ihale 1&&tinden bir 1&&t evel Ko.na 
vermeleri. (7292) ın75 

Kuru ot alınacak 
D. Bayazlt sa. Al. Ko. dan: 
ı - 400.000 kilo ıcuru ot pazarlıkla alına

caktır. MuJıammen bedell 18.000 Ura muvak· 
kat teminat 1200 liradır. 

2 - Pazarlıtı 15. 10. 941 careamba ırtınQ 

1&at 10 da o. Bayaztt Sa. Al. Ko. da yapıla• 
caktır. bteklllerln belll ırUn ve aaa tte temi
nat makbuzlarlyle Ko. na mtıracaatlan. 

('7392) 17383 

Kuru fasulye almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. elan: 
l - Bir kll01u 22 ınıruıtan lU ton kuru 

tu111Yenın 30. 9. 941 tarihinde kapalı zartla 
mUnak&1ada lltekll cıtmıam11tır. Tekrar mü
nak!ll4Ya konulmuıtur. 

2 - Münakasuı ı4. 10. IN1 cuma ırana sa· 
at 1~ te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedell 25300 lira ilk teminat 1898 
liradır. Kuru fuatyeye alt evaaf ve eartnamı 
Ko. da ırörulur. ı.teıcmırın ~ 1ayılı kanu
nun 12 lncl maddesine tevfikan buırlıyacak
lan teklif mektuplannı ihale eaatınden bir 
ıaat evel Ko. na vermeleri. <TMa> 17"98 

Sadeyağı alınacak 
Yauıvlran Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Afattda cim ve mlktarlariyle iha

le aaatl yazılı bet kalem ııadeyatı ayrı ay
n ıartnamelere tıtlD&den ve pazarlık IU· 
retlyle ekalltmelerl yapılacaktır. Her bl
rinln teminatı 3570 liradır. l:kalltmeleri 
14. 10. 941 sah g11DU Yuaıviraıı köyünde 
yapılacaktır. ljartnameai Ko. ela görWUr. 
tateklllerln aynı gtlnde Ko. 11& mUracaat
ları. 

Cinai 
Sadeyat. 

H .. 
n 

" 

Kilo SaatL 
10,000 H, 

14,000 H,30 
H.000 15.30 
H.000 16 
14.ooo 1uo 

'(HTD) 111518 

Pirinç alınacak 
lltl4 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - e. 10. 941 ırQnll ihalesi yapılan 100 ten 

pirince teklif edllen tıyat pahalı attrllldil· 
Nnden aynı miktar plrlnc tekrar pazarlık· 
la münaıcaıa1a konulmuıtur. Beher Jcllon • 
nun muhammen bedeli 45 Jnıruıtur. Eftat 
ve lıuaalt nrtlar Ko. da drllltır: !halesi 
18.10. 1941 ııerteml>e a11nU 11&&t ıo ela nJll • 
laeaktır. Tatıptertn kaU temtnatlai'l71• Rar
bl:ncl*t Feclell MlbaY Okulu ... AL JCo, na 

Harbiye yedek ıubay okulu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin katı temlnatlırlyle 

ml!racaatları. (7S91) 17584 

F otin alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher cifti 925 kurııı~n 10 bl.ıı cıtt 

fotınln 8. 10. 1941 tarihinde yapılan pazarlı

Aa ııtekll cıkmadıtından tekrar pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Pazarııtı 5. ıı. 941 çaraamba ırUnil 

nat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla· 
eııktır. Muhammen bedeli 92500 lira katı te
minat 11715() liradır. 1'otlnlere alt evsaf ve 
tartname Ko. da sörWUr. tatek111erln teml -
nat makbuzlarh·Ie Ko. na müracaatları. 

(7610) 1Tl568 

Kuru ot alınacak 
btanbul Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aıatıda miktarları yazılı üç kalem 

yem maddeıl 16. 10. 941 pertembe sllnU hl· 
zalannda ırösterllen 1aatlerde pazarlıkla a • 
ıınacaktır. Sartnamelerı her ırUn Ko. da ırö

.-uıur. 1ateklllerın belli sun ve 11&atte Fuı· 
dıklı Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Clınıl kurıı ot. miktarı 13400 ton, muham
men bedeli 77050 lira, kaU teminat lo:M>& 
lira, pazarlık saati 10.30. 

Cinsi kuru ot. mlktan 4SO ton, muham
men bedeli ZT500 lira, kati teminat 2125 11 • 
ra. pazarlık aaıtl ıı. 

Cinsi kuru ot, mlktan 725 ton, muham
men bedeli 41687 lira 50 kurııt. kati temına't 
6253 llra 13 kuruı, pazarlık saati 11.30. 

(7611) 1~ 

Zeytin yajı alınacak 
t.tanbul Panaaltı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 3. 10. 941 de lhaleal 11An edilen 50 

ton zeytlnyatına teklif olunan nyat pabAlı 
ııörU:dUtünden a~nı miktar zeytınyatı tek• 
rar pazarlıkla mUnakaaaya konulmuatıır. 

Beher kll01unun muhammen bedeli 90 ku -
ruftur. Evsaf ve huıuıl ıartıar Ko. ela aö
ruıur. 

2 - lhalest 15.10.1941 careamba ailnll 
ıaat 14 te Harbiye yedek 111b&y okulu sa. Al. 
Ko. da ~apılacaktır. lıteklllerln katı teml • 
naUarlYlı müracaatları. 

fllll9) 

Saman alm11c•k 
Yalova Sa. Al. Xo. dan: 
1 - Tahminen beher klloeu 2 kııruı '15 

ıantlmden 300 ton saman kapalı ıarna alı· 

nacakur. Muhammen bedeli 82SO lira mu• 
vakkat teminat 818 lira 75 kuruftur. 

2 - ihalesi 24. 10. 941 cuma &'llnll eaat 
15 tedlr. Şartnamesi Ankara, !ltanbul Lv. 
lmlrllklerl Sa. Al. Ko. lartyle Yalova Sa. Al. 
Ko. da ırörUIUr. lltkelllerln kanunun 2, 3 c4l 
maddelerindeki evaatı halı oldulclanna dair 
vesaiki ha vl tektll mektupt'&nnı Uıate ıaa • 
tinden bir saat evel Yalova sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (7811) 17571 

Köeele alm•cak 
Topane Sa. AL Ko. dan: 
1 - Beher kllOluM 400 ıcuruı tahmin e

dilen 15 ton kadar ıan 1&bunlu köeele alı • 
nacaktır. Pazırlıkla eaııtrn~ H.10.941 ... 
ıı ırUnü 1&at ı4.30 da Topanede ı.t&nbul Lv. 
A. Sa. Al. K.o. da yapılacaktır. Tallplertn 
belU vakitte IC.o. na •elmelert. 

(7620) l'rm 

Sabun alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko, dan: 
l - Kapalı zarf uaullyle ikinci eılalltme. 

ılnde talibi cıtcmadıtından 24.ooo kilo aatıun 
paarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 18.000 
Ura kati teminat 2700 llradır. Evlaf Kor.un 
bUUln ırarıılzonlarında mevcuttur. 

2 - Pazarlılr ırUnU 24. 10. 941 cuma a11nll 
aaat 9 da Ko. da :rapılacaktır. !lteldllırin 

belli ırtın ve eaatte kati temlnatıarlYle Xo. 
na müracaatları. 

(7620) 

Pirinç alınacak 
1ıtanbul Pansalb sa. Al. Ko. dan: 
l - 1. 10. 941 ırtınü ihalesi llln edilen 100 

ton Pirince teklif edilen fb'at pahalı s6r111 • 
dlltünden a:rnı miktar pirine tekrar pazar
lıkla münakaıaya ıconulınuıtur. Behtr Jcllo-
1Unun muhammen 'bedell 411 kUl'uttur. Ev• 
aat v. lıUIUsl ıartlar Ko. da aör1llllr. 

2 - bla1111 u. 10. tMJ. canamb& ırQnll •· 
at 13 te Harbiye yedek ıubaF «*Ulu la. Al. 
Ko. da yapılac•ktır. Tallplerlll k'&U temlnat-
lartyle müracaaUan. <,_> 

2m• 

Bulıur yaptırılacak 
Kan Sa. Al. x.o. dan: 
1 - Bir kUOIUna ımaıın ClCNU olarak 

tahmin e41len on ıcuruatan 410 t.oa "" 
baldaydan bulcur ppılmuı kapalı tarfla 
ellllltm9" kolıuJm111tur. 

2 - !lıal•I 21. ıo.1N1 puarted sbl 
aaat ıe da Kars"ta koınllJOJllllllUUll balUD• 
dutu mahalde yapılacaktır. Muvakkat teml· 
natı .3525 liradır. Enaf ve 1&rtlar IC.o. ela 
attrQlQr. lltek1ilertn mnkGr sea .. aaattı 
teıcllt mektuplarını Ko. aa ....,.eteri • 

('1880) 1'7171 

Kuru fuulye •lm•c•k 
Kan sa. Al. Ko. dan: 
l - Tatımlaen bir ıcııon • Jruruı 110 ton 

1ruru ıuub'e ouvaııarıyle birlikte paarlıkla 
Mtuı alınaoaJL Bu miktar ıuutsre toptan bir 
talibe ihale edllebllecetı sfbl paroatara bö
ıııııerek de anı ayrı klmltlere de ihale edl
lecekUr. ZVl&t Kor' un btltllıı ••mlzonlann
da mevcuttur. Puartııtı ıs. 10. 941 carnm-
11& stlftil aaat ı de JCan'ta 1rom1"onumuzun 
1ııaıund11111 ma1Ualııle Japılacalctlr. 1'91lan11r 
edea fb'at barlı il• kaU teaıln&t •luıacak
tıl'. ı.taW• lraU temlnat.ıarıne Jro. n lllll· 

9000 kilo yataklık ot alınacak 
Aakerl P'abrikalar Umum KQdUflOll 

Kel'kea ~ın Alma Kom,ayonUDClala : 
9000 kilo Yataklık cıt pu&rlıkl& aatm 

alıD&Calctır. Tallplıu-ln her sün merua 
l&tın alma komiıyonuna. mlll'acaatıan. 

(lTG~ 17'U 

2000 adet haıır aUptirae Ye 
2300 adet çalı •üpiirae alm11cak 
Aı. Fab. Satırı Alma Xo.ı 
Yukarıda yuılı 2000 adet 1auar noo .. 

det çalı ıüpilr&e9İ ıs. 10. Ml pUUtai sa. 
nü öileden aonra puarhkta Ntıa ıJmaoUı 
tır. Taliplerin meHtr dllde koııDiQaaa 
milracaaUarL (7567) 17541 

9 kalem aebu almMek 
ihale tarihlııden 81-5-19'2 ~ ı. 

dar llfatıda cıu ve miktarı 7U1la ı _..._ 
sebze alınacaktır. 
Azamt Aasarı 
Miktar Klktar 

2000 1500 P&Uıcq 
2000 1500 T&M fua1n 
2000 1500 T&M aa.as 
2500 2000 Domate. 
2500 2000 Lahuaa 
2500 2000 Pırua 
2500 2000 llpUIÜ 
2500 2000 8emiaoba 
600 '°° HaYUQ 

Aakerl J'&brikalar 8&bll Alma .. ~ 
Yukarıda ct.u •e m1ktan Jmll ı lra • 

lem aebze Aakerl F&bl'llralar VlmuD Jl1l. 
dUrlUtü Kerkes Satua .Alma ~ ...... 
ca 27-10-lMl paun.a stbltl 8Ut 15 te 
kapalı zartla ihale edileoelltir. ~ 11-
mumlyealnl yermek mtlmldba ol• ... ll taır. 
dlrde ayn ayn taliplere de lbale ecll1e1ıl .. 
Ur. tııtekUlertn tahakJmll ~ ant 1aıo 
serinden muTa.kkat temiMlllPlli>Jlni tek
lif mektuplarını meakar sQDde IMt 1' da 
kadar komisyona ftrmelert. Ctl'll) 1'811 

Makara.J'l"'Clk 
Aakerl Fabrikalar 8&. AL Xo.4lıa ı 
12579 takım lfÇi el'b!Mli cDileoek ka • 

dar aatlam makara tplili laba •bvmk· • 
tır. 

Talip olanların 11-10-1"1 puarUll ... 
nU aut 1' te Aüerl l'ürilralar 'U 
llWUitl. Mı ...... A-. SOllli 
,,_... mlftndlab diiiti 1TGU 

DEVLET DEMIRYOLl.ARI 

Tıbbi ecaa aJmeaık 
Devlet Demb7oll&n 8&. AL Ko. dul ı 
~uhamnıen bedel " m1lftldc&t tenat • 

nat umumi tutarları IPILd& ~ UU U.. 
te muhteviyatı tıbbi eca .,. ..,._. a. 
11. 941 puarteal ,uatı ... ll te -.ı... 
me dalretinde topla&Cü merllea 1 ...._ 
komiııyonu taratmdu .,. ap.11 _, • 
wliyle mü~&& oluaoakbr· 
Ayrı ayn blrel' eUDtmt IMYllla Oılaa 

her lki liste muhteT171tUDD tamamı lcla 
teklif verilmeel mecbarl ...,., ı.. ..._ 
si bir kalemle t&m&ml wra lıılr llllma lcia 
dahi tekllf verilebilir. 

Bu ile strmek ~ ~ U.. 
telert bi11&811lcla )'Ulh ımna)dsat tMftiut.
lariyle kanuınm t&Yln ettlll "Ndlalm .,. 
bir uıl lld Jropyaclaa n.Nt telıllflelld 
a.YDl c11D l&&t H de UdO mmtr lloml8-
yon relallfhle vermeleri ........ 

eartnameler paruıs olarak ..bbıa'da 
malaeme dairelinden n ..,....,,..da te. 
aellUm ve MTk ,.nı.ttndlD Uılarlk edlte-
billr. (Tdl) tfal 

Ltlte No. 11 1 mlJ _ _.. lmni tı'b1ıl 
ecu muhammea bedel l1M1.00 Ura imi• 
vakk&t teminat U2T Ura Ol Kr-

Ll.te No. ın 2 mal- lnd tıblıt 
malseme muhammeD lledel IUO'l,09 Un 
mUftldcat temlnat 1.MI Ura Ol D. 

Kereete almecak 
DeTlet Demil')'OUUI I&. AL KoAaa t 

Kuhanullea bedeli (lene> Ura oıa 
(fle) kalem ure.te 21-10-1"1 J°ltıbiıııl 
,.uau ..at c1uo> e1a lc&p&lı mt awqı. 
Ankar&'cla idare biD&llDcla l&tua _,,.,._ 
tır. 

Bu lf• strmek lltlyenlerta CUll,TGJ 
liralık muvaJclrat teminat lle ....._ ı.. 
')'in eltili '9Ulkaları n teklltlerfal anı 
sl1D ..at (14.80) a kadar komteyQD re-. 
llline vermeleri lbımdır. 

eartnam•ler par&11s olarak Ankan•ta 
malseme clalreatnden, Rayd&l'pq&'da te • 
eellOm ve MTk ,.flltındeıı datıtılacaktlr. 

(TS20) 1'11M 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Pamuk attmlacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Xo. elan: 
44744 kıto P&ınuk attınlaca ... ·- ---a•·• 14. 10 941 • AMl"o .-._..._ 

· Hat 11 dı Ankara Lv. A. la. AL 
Xo. da )'apılacaktır. 

lartnamee koınıı:vonda aör1111lr. Paırarlıla 
lttlrlk ıcın belli vaıcıttı kati teminatla mura-
caat ldllmeeı. <'7320> ıT• 

Timir itleri 
Ankara Lv. A. la At. Ko. dan: 
1 - Yedi adet bakır helvanı dibi dellr· 

ıl P&zarıııtı 14. 10. Mı ıaat 10-da Allar• Jeoo 
vazını lmlrllll sa. Al. Ko. ela ,..,.ıa_..... 

..._~an ve ıtaı1an tanare t ... 
lca hallılCle Tobrak'ta pa • 

IJQr. Atrlka'da tnır kıtalanmm!an biri 

Tana~lll Jc•lm1Dd41 du.man blrllklerlnl u-
cınmttır· 

Bu meıajda bitaraflık kanununun ka141· 
r'llmaaı teklif edlllııor. Sakat 1ebeplere d&J&· 
narak harbin Pelinde koıtutunu sfzlemek 
l9t11en Ruzveıt'm beyanatında. ıon saman· 
\ardaki bU'tıQn beyanatında otdutu ırtbl, stt· 
tHroe al'tan bir ClütUnceılzlUc blklmdlr. Bu 
mee&Jdakl t&mamı,1e ımsurına deliller ve 
varılan n•Ucenln mantıJraızhıtı kaflllllld& 
Berlln'd41 ve bUUln A.rmanya'da berk• IUDU 
90Ml)'OI': .tnıerllran muı.u ırtbl bir millet 
M:rle bir hareket tarZUI& daha ne 1r&dar 
Ce"""nGJ. edea ıldlll'. mlracaaUan. .(1908), 11MT noaatıan. <1911t l'ml 

2 - Helvaneıertn bulandllh .,. lıılmll-
1'Cllldan ltrmllebDlr. lateldlı.rla ,,.- 1S e. 
llllnatlarbte '8111 ..ııttte ... 1 Da• ~ 
caauan. ,CTMI~ ~ 
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Memur evleri inşaah 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1. - Sarıoğlan, Yahşihan ve Çerikli istasyonlarında yaptırılacak 

memur evleri ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf u -

suliyle eksiltmeye konulmuştur. Tekmilinin keşif bedeli 61.665.61 
(Altmış bir bin altı yüz altmış beş lira altmış bir kuruş) liradır •• 

2. - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umum müdürlüğün

den alınabilir. 

3 - Eksiltme 20-10-1941 tarihinde saat 15 te Ankara'da ofis umum 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 4624,91 (Dört bin altı yüz yirmi dört lira 

doksan bir kuruş) liradır. 

5. - lstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki 

gün evel ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyanı
na koyacaklardır. 

6 - İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbe -

tinde demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

1. - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayrı ola -

Tak da ihale edilebilir. (7526) 17490 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Sahhk (uah cam azmanlan 
muhtelif ıomruk ve keresteler 

Uevlet Urman İşletmesi Düz

ce Revirinden: 
DcreKoy dep0&u•.da lSS3) adet (336) met· 

re l64:>ı desımetreküp cam azmanı metre 
küpu 85 liradan. 

YıQ:ılca deposunda mevcut (298) adet 
(160) metre (673) dcslmetre küp Köknar tom· 
ruıcıarı metre küpü 16 liradan. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Güverteli (ektirme yaphnlacak 
lnhlHrlar Umum MUdürlU~Unden: 

ı - Kapalı zart usullyle 4 adet maa ma
kine E'Uverteıı çektirme yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 58.000 lira olup 
muvakkat teminatı 4150 liradır. 

3 - Ekıllune 31. 10. 941 cuma eünü ısaat 

10 da Kaııataa'ta levazım ıubeslnde milte· 
&ekkll alım komisyonunda )'&pılacaktır. 

4 - Şartnameleri aö:ı;U ııecen ıubede ve 
Ankara ile lzmlr baımıUdür!Uklerlnden 2 il· 
ra 00 kurua muknblllnde alınabilir. 

5 - Yalnız makine veya yalnız çektirme 
teki fi kabul deQ:lldlr. 

YıQ:ılca depasunda mevcut (314) adet 
(l.57J metre (796) desimetre küp çam tom • 
r JQ:u metre kapü 22 liradan. 6 - Eksııtmeye E'lrecekler mühürlü teklif 

Darıyert deı>05.ında mevcut (467) adet mektupları ile kanuni veslkaıa"rını ihtiva e· 
ll62J metre (995) deslme:.re küp ,ı:am tom- decek kapalı zarflarını ihale saatinden bir 
rutu metre küpü ıs liradan. saat evellne kadar adı l:'ec:en komisyon rlya-

Darıyerl dcı>OSunda mevcut 18 adet (9) setine makbuz mukabilinde vermeleri !Azım· 
metre (767) desimetre küp kayın tomrucıı dır. <890 175001 1741\3 
metre küpü 8,5 liradan. 

Kaynnolı depasunda mevcut (S77) adet 
<91> metre 03Sı desimetre küp köknar ka • 
lası melre küpü <30ı Uradan. 

OUzce deposunda mevcut (355) ndet (10) 
metre <577J desimetre küp köknar tahta ve 
kalası metre küpü <30 ı llrııdan. 

Saflhk (UI, (uval ve saire 
İnhisarlar Umum MUdlirlüğUnden : 
l - Ccman (12.355,900) Kg. ıskarta 

kanaviçe, çul, çuval ve postal sazı kapalı 
zart usuliyle satılacaktır. 

· 2 - ).tuhammen bedeli (6188.47) lira 
olup 'i(7,5 teminatı (921\.27) liradır. 

ııno1194!~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

E Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine j = ~ § harçlıklı talebe allnıyor i 
: Fakülteye alınacak harçlıklı talebenin yazılı 1mtlhanları 15 ve 16 Uktesrtıı ~ 
: 1941 E'Ünlerlnde yapılacaktır. ~ - ~ : Ayda kırk lira harc:lık alarak talebe olmak üzere talip nlan lise mezunlarınuı ~ 

: nihayet blrlnclteırlnln on üçüncü pazartesi aksamına kadar fakülteye kaydedllınlt ~ 
: olmaları llzımdır. • (6906) 16910 ' 
- \ 1 ...::!.!.!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA BELEDİYESi 

Motorin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton 

motorin on beş gUn muddetle ve kapalı 

zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (76,850) liradır. 
3 - Teminau (5,092) lira (50) kuruş· 

tur. 

Kayıp 
d•' Türkiye Cilmhur > •'l Merkez Bankasııı /, 

Burdur'dn sabık mUl'tl B. Hacı r.ıeııı;;J 
Refet adına yaı lı (Dl aınıtından ııır:~· 
14 68 Jl:o. lı banknmız hisse senedi ka>-tıe4'~ 
mi~ olduf:unctan artık hükmü kalmadıtı , 
sahibine baeka Jl:o. ıu yeni bir senet ,-e~ 
ccı:ı bildirilir. ~ 

__,,,,. 

Sayın bayanlar 

VlLAYETLER 

Uı. 10 041 caraamba E'Unt. sııat 14 te Düz
ce'de devlet orman 11ıetmcsl revir tmırıı~: 

binasında müte3ekkll Komisyonda acık art -
5 - Eksiltmeye girebilmek için talp - tırma ııe ıatılacaKtır Az'llanlar ekserisi 

!erin 5727.ll liralık muvakkat temınat 

3 - Eksiltme 31-10-1941 cuma günü 
saat ıo.20 de Kabataş'ta levazım şubesın
de mUtcşekkil setış komisyonunda yapı

lacaktır. 

4 - İhalesi 17. 10. 941 cuma günil sata 
11 de yapılacağından oartnamesini gör • 
mek ve (385J kuru~ mukabilinde almak 
istiycnlerin her gUn encUmen kalemine 
müraca&tları ve lsteklllerin de ihale gUnU 
olan 17. ıo. 941 cuma glmu saat ona kadar 
usulll daıresınde tanzim edecekleri kapa
lı ;o:arf teklif mektuplarını belediye daire
sinde mUtcşckkıl enclımene vermeleri. 

Avrupa'nın son şapka model· 

lerini (Mod Eva) bizzat milt • 
terilerinin gustosuna göre ge • 
tirdiği kollcksiyonunu salonla: 
rında ve Ankara'da Yenişeb1r 
B E Z E N Şapka atelyesinde 

10 dan 12 ye kadar teşhir etme~· 
tcdir. 

20 x 20/~ x 25/30 x 30 olmak üzere muhtelU 
vermeleri ve ihale gUnUnden laakal 3 glln knlınlıkta 4 • 8 metre bo)'unda balta ve kıs. (7220) 17268 

Mozayik parke 
evet Çanakkale vilO.yetlne milracaatla a • 
lo.cakları ehliyet vesıkalariyle Ticaret O· 
daaı vesikasını komisyona ibraz ctmele -
rl lı1zımdır_ 

men ıııckı ile imal edllmıstlr Köknnr kalas
ları ekseriyetle 30 x 10 x 400 capında. tom • 
ruklar muhteliftir. lateklller eartnameyl An· 
kara orman umum mudUrl.ıA'U İstanbul or • 

4 - NUmuncler her giln sözü geçen şu
bt'dr görUleblllr. Yol yaptırılacak 

Ankara Beledlyeıtnden• 

kaldırım yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

6 - Teklif mektuplan 27-10-1941 pa - mnn müdilrlUl:ü ve D.ızce revir AmlrllQ:lnde 
zartcsi gUnü saat 14 de kadar makbuz ve mallan yer inde görebilir. Taliplerin ihale 

5 - Knnunt vesaik ve tekll!i havi ka
palı zarf rksiltme saatinden bir saat e -
velıne kadar mezkfir komisyona makbuz 
mukabilinde verilmelidir. 

l - AUıspor Kulübünden baslayıp İsviçre 

hanı arkasındıın dolaıtıktan sonra AkköprU 
>oluna b rleaeeek yola yapılacak Ad i kaldı· 

rım ııı on b~ aun müddetle acık ekslllmeye 
konulmuıtur. 

Galatasaray Aznavur Han 

Kat: 3 mukabilinde komisyona verilmiş olması 
ve posta ile gönderilecek mektupların lha· 
le günü saat on dörde kadar komisyona 
gelmiş bulunması şartt1r. Postadaki ge -
clkmeler kabul edilmez. 

aün ve sııa tinde lıtırAk edecekleri partiye alt 
)üzde 7,5 teminat ve evrakı !Azime ıle bir· 
llkte ıntıa kom syonuna muracaatıan. 

(082~ 7450) 17407 

(9005-7575) li556 

ANKARA Dr.:FTERDARLICI 
2 - Muhammen bedeli (2632) lira (50) 

kuruıtur. 

3 - Teminatı U97 ı Ura l44J kuruıtur. 

"l 

ZlRAA T VEKALETİ~ 

Uıküdar meydanında yaptırılacak mozayık 

parke Jcaldırım ınsaatı kapalı zart uıullyle 

eksiltmeye konulmustur. KeaU bedeli M:)31 
Ura es kuruı ve ilk teminatı 4246 Ura ı:;s 

ırurustur. Mukavele. eksiltme, bayındırlık 1$· 
lerı ııoneı hu&ust ve fenni ıartnamelert. pro-
3e. kesU hWAsaslyle buna mllteterrt dlf:er ev· 
rak 800 ıruruı mukablllndc vlllyet nafıa mü· 
dUrlUA'Unden alınacaktır. ihale 14. ıo. 941 sa· 
lı ııünü saat 15 te daimi encumenıle yapıla· 
caktır. Taliplerin llk teminat makbuz veyıı 
mektupları. ihale tarihinden sekiz ııün evel 
vt!Ayet natıa mUdUrlCitUne müracaatla aıa

caklan fenni ehliyet ve 941 yılına alt ticaret 
Odalı veslkalan imzalı ıartname ve kanunen 
ibrazı !Azım E'elen dU!'er vesalkle 2490 numa· 
raıı kanunun tarUatı cevreslnde hazırlıyacak· 
lan teklU mektuplannı ihale E'Un'1 saat 14 e 
kadar da1mt enccımene vermeleri !Azımdır. 

7 - MUteahhide arzu ettiği takdirde Kayıp - Nevoehlr Cchlsnr kö>il B sınırı Memur alınacak 4 - .Şartnamesini ı:örmek lstlyenlerln her 
ı:Un enr.Umen kalemine ve isteklilerin de 
2 . 10. 94ı salı ııUnU suat 10.30 dn belediye 
dairesinde miltcıekkll encümene mU uca 'l tl • 

muhnsebei umumiye kanununun S3 Uncu ilk okuldan aldıf:ım d lplon-ı nı kaybettim 
maddesi mucibince vereceği teminat mek-

1 
Yenisini alacaQ:ırndan eskisinin hJkMU yoK • 

tubu karşılığı olarak ihale bedelinin Uçte lur. t91Tlnll oı:ıu 1zzet Abnka. t'çhLsar köyü 
birini geçmemek üzere avans verilcblle • ~ Tekellüm manııııesı. 4777 

Ankara Derterdarlıl'lından: 
Dcrterdarlıl<la münhnl memuriyetler için 

lise ve orta mektep mczunt erkekler arasın· 
tin "tıılısllc dc\•nm edenlerle 19 ya,ından kü· 
ç\lK olanlar Knlı.ıl eılllmezıer .. 13. 10. 941 ta· 

rı. t74fl2ı 17457 

Kuru ot alınacak 
Merkez Bakteriyoloji ve Serolojl jl 

titııslı DircktörlUA"tinı'len : M 

cektlr. (0011-7577) 17557 -
rlh ne müsadll pazartesi ı:Jnil saat 14 d<' miı· Eski lastik satışı 

l - ııııessesenln serom hayvanatı...! 
50 bin illi. 60 bin kılo kuru ol açık eY 
meye konulmuştur. ~ 

2 - 1'ahmın edılen bedeli 4500 Ur' ~ 
3 ~ .Muvakkat teminatı 337 ura 60ıııı 

nış olup banka mektubu veya vezne .ıı 

(SSl:?/7049) 17153 

Yol yapı işleri 
lıtanbul Belediyesinden : 
Kadıköyünde, Söf:llt!Uçesmcde yeni açıla -

cak olan yolun ıose ve kanal tnıaatı kapalı 
zart uıu!lyle ek•lltmeye konuımustur. Kesit 
tıedell 242!>-ı lira 84 kurua ve ilk teminatı 

1822 lira 11 k\lruıtur. Mukavele, ekslltme 
bayır.dırlık lalerı aeneı. · hususı ve ıennı gar~ 
114melert. proJe, kesit hüllaaalyle buna mü· 
teterrı dlter evrak 121 kuruı muk&blllnde 
~ledlye ten lalert mUdllrl\ltUnden verilecek· 
tir. ihale 14. 10. 941 salı E"ünü saat ı:; te da· 
imi enelkmende yapılacaktır. Taliplerin Uk 
t mınat makbuz veya mektuplan. ihale tart
h!ndcn ıeklı ıo:Un evet beledtye ten !ileri mU· 
dllrlüA'Une müracaatla alacaktan fenni ehli· 

yet. 941 yılına alt ticaret odası v~lkalan, 

ımzaıı sartname ve kanunen ll>razı llzun ~e
len dlter vesaik ile 24:IO numaarlı 1 kanunun 
tarl!atı çevresinde hazırlıyacaklan tekllt 
melctuplarını ihale ııunu saat 14 e kadar da· 

Yol tamiri 
Niğde Vallllğındcn : 
Nıgde - Nevı,ıclıır yo,unun 24+649 -

29-r 339 kilometreleri arıısındıuu u~9ll) 
lıra (26) kunııı keı,ııf tutarlı ve 46S7 met
re tuhndekl §Osenın 'Saslı tamıratı 29-0· 
1941 gılnlındc mtitc 1 ldıne ihale edılmck 
Uzere ekıılltmeye çı!. &nlmııı ise de talıp 
zuhur etmedığlnden 30-9-1941 günUnden 
itibaren bir ay içınde ve eski şarUar da -
hllınde ihale edlleceğınden isteklilerin 31-
10-1941 cuma gUn~ saat 16 da \•llı\yet en
cUmenlne gelmelerı il!uı olunur. 

(7599) 17565 

Eksiltme ilanı 
Manisa Su l\lerl Oçünc\l Şube MüdUrlll· 

tünden: 
l - Manisa ·llAyetl Adala nahiyesi civa

rında eski Bo.~me kanalının (5461) metre
lik kısmının ı tmlzlenmest ameliyatı kapalı 

zart usullyle vahidi fiyat esası üzerinden 
ekslltme):e konmuıtur. 

2 - Bu amellyııun muhammen kesır be -
deli (2n730 ooı liradır. 

S - bteklller a.ırtname .ve proJelerı (149) 
kuruı mukabilinde Manisa su isleri ücilncü 
ıube mudürlüğilnden alablllrlcr. 

4 - 81 blrlncltesrln ıo.u cuma ırünQ sa
at (16) dıı Manisa ıu ıııerı UcUncU ıube mü· 
dUrlUtu blnaeında kurulu komisyon tararın-

171!57 dan yapılacaktır. 
5 - Muvakkat tc:mlnat (2229) Ura 75 ku· 

lml encümene vermeleri ı:ızımdır. 
(8556/7100) 

Bir otomobil alınacak rustur. 
6 - Ekslltmeye ıılrebllmek ıcın lııtekllle-

1 - Vılayet makamı için 39 veya 40 rln aıaQ:ıdakl vesikaları ibraz etmeleri eart· 

nıodelı ford, ı;evrole, stpbeyker ve opel tır~) fJkslltme ııUnUnden en az (5) ı:iln e. 

nıa.rkah 6-8 silindirli bir otomobil satın ve! tstlda ile su ısıerl ücilncU sube müdilr • 
alınıcakbr. ıutune müracaat edllerek bu ıee E'lrmek ıctn 

2 - Muhammen bedeli (2S00) liradır. alınmıa ehliyet \'eslknsı. 

Kiltahya Vılbetinden ı 

• o) carı seneye alt ticaret odası vesikası. 
Muvakkat temınatı (187) lira 50 kuruli . '1 - Teklif mektuplarını havi zartlar ka -
tur. • palı oı'arak ihale ııUnU saat (15) e kadar 

3 - O tomobilin motör, sarj ve akimli • makbuzlar mukabilinde Mıınlsa su l•lerı u. 
törü tamamiyle arısasız olacaktır. cUncil ıubc mOdürlUtune teslim olunacaktır. 

4 _ E .. sıltme 14-to.941 salı ~r..u saat ıs Posta ile ı;ıöndcrııece'l< tekliflerde muhtemel 
Eeclkmeler naıı:an itibara alınmaz. 

de Viliyet daimi encumeni huzurunda ya· 17578 

pılacaktır. 

S - O tomobilin karasörü ve döşemesi 

bozulmamış bir halde olacaktır. 

6 - Elektirik tesisatı, korneleri ve el 

k ornesi muntazam bir halde çalışabilecek • 

tir. 
7 - Otomobilin işlemesine lazım kriko 

pompa ve levyeleri, anahtarları tornavida 

ve İngiliz anahtarları, çekiç ve yağdanlık 

ları ve sair alatı tamam ve sağlam 

verilecektir. 
8 - Yedek tekerlekler birlikte 

edilecektir. 
' 

olarak 

teslim 

9 - Verilecek otomobilin kat'i muayene 

ei İatanbulda emniyet müdıirliiğü 6 ıncı 

ıube seyrisefer şefliğince ve diğer vilayet· 

lerde 'Belediye seyr isefer idarelerince yapı

lacak ve teklif mektubu ile birlikte bu mu-

KAZALAR 

Ekmek pişirme işi 
Safranbolu J . Okul Taburu 

Komutanlığından: 
l - Satrıımııoıu lilndarma er okulunun 

ı.:Unde Azamı 1200 adet 900 ııramlık tayın ek· 
meQ:lnln blr yıllık p,ı\rme tal 15 Etin müddet· 
le ve kapalı zarf olarak eksiltmeye konmus
tur. lhnlesl ı6 10 194l peraembe eünü ı:ıat 
15 te sarrambolu belediye binasında yapıla

caktır. 

2 - Ekmeı:ın >alnız unu okuldan verlle • 
cek ve ı:arnlzon rırınınl'ln plslrtlccektlr. 

3 - Muvakkat teminat 492 lira 55 kuruı 
olup ıartnamcsl okuldan alınabilir. 

4 - llteklllerln belli vakitten blr saat e· 
ve! kapalı zarrıarını komisyona vermlı olma· 

ayene raporu ve otomobilin tulani bir ıarı. 

fotoğrafı ile birlikte Kütahya Vilayeti 

daimi eneıimenine bir z:ırf içinde gönderi 

(SS70-7453) 17411 

Bir taşçı aranıyor 
Jecek veya kendisi cetirecektir. 

10 - Bu şerait dahilinde otomobil sat 

malc isteyenlerin 14- 10 941 salı günü saat 

15 de ViUyet d3 imi encümenine müracaat· 

tarı ve yahut tekli( mektuplarını gönrler 

nıeleri 1.ızumu ilSn olunur .. (7166) 17159 

Yapı işleri 
Çanakkale Natıa J.1udUrJuğllnden : 
1 - ): .:nidcn kapalı zart usulıyle ek • 

sil.meye konulan ış: 76361 lıra 38 kuruş 
kc.;şıf bedelli Ezıne kazası jandarma hns· 
tanesi ıkmaı ınoaatıdır. 

2 - Bu ıse aıt evrak şunlardır : 
a) Proje, bl Hususi ve fenni şartname, 

c) Yapı ışlerl umumi fenni şartnamesi. 
d ı Bayındırlık işlerı genel şartnamesi, el 
Sıhl tesıaat, elektrik tesisau fenni şart -
nameal. C) Fiyat bordurosu, g ı Eksiltme 
cıartnam,. 1, hı Mukavele projesi. 

3 - İstekliler bu işe aıt keşıf evrnkını 
çanakknle nafıa mildllrluğlınden bedelsiz 
olarak sorebllırl<'r. 

4 - İhale 27 Blrlncltı>şrin 1941 paznr • 
tesl günU saat 15 te nafıa mUdUrlüğU bl
nuında toplanacak komisyon huzurunda 
)'&pılacaktır. 

Bolvadin Belediyesinden: 
Belediyemiz kara deQ:lrmenlnde çaıısmak 

Dzere <30> otuz lira aylık Ucrelll un tabrl • 
knlarında calışmıs bir taıcıYa 1hUYllcımız 
vardır. Tallplerln 15. ıo. 1941 tarihine kadar 
belediyemize müracaat etmeleri llAn olunur 

( 6-7444) 17436 

SIHAT ve iÇTİMAi M. V. 

Satılık dana derileri 

Merkez HıtzıHıhhıı MUessesesl Müdür· 
lllğUnden : 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
çiçek aşısı şubesinde agısı alındıktan son
ra 1041 malt yılı nihayetine kadıı.r kesile
cek 150 adet dana derileri pazarlıkla sn -
tılaçnktır. 

2 - Pazarlık 14·10-1941 salı gUnü saat 
ıı de müessese binasında toplanan satın 
alma komısyonund:ı yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 300 muvakkat te· 
minat 22 buçuk liradır. 

4 - Taliplerin muvakkat temlnab ya -
tırmak Uzere bir gün evel ve pazarlığa 
iştirlık etmek Uzere mezkQr gün ve saatte 
müessesede hazır bulunmalan IAzımdır. 

(7S79) 17~ 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Telgraf direği alınacak 

sablka lmllhnnı yapılacaktır. Ankara Bclcdl)eslnd n: • 
''11tlhana E'lrmek lst yenlerin &$&(:ıda yazı- l OlllbUs idaresi le\•azım anbarında 

lı vı•sıknları hamilen bir istida ile ıı 10 941 bulunan 84 .>< 7 eb ıdında ı30ô) adet eski o t o
ları'l ne mil adil cumartesi ı:una ı:ıat 13 e lı..ıs dış 1.:uil.klerl on beı ııun muddelle ve 

M .M \' ekAlell Ha\& Sn Al. Ko. dan: kad ır dettcrclarlık sicil burosuna müracaat e· kapalı z;ırt usullylc satılıt:n cıkarılmıstır. 
buzu ve hazine tahvili ve bono tell"" 
olarak alınır. ...ı 

l - 250 adet lelı:rar dlreı:ı ııazarlııda der• k rotot;rıırıı kabul kartı almaları llAn o- 2 - Muhammen bedelleri cernan lfılSOJ 
satın alınacaklır. Muhammen Dedeli 2500 ll· h!nur. liradır. 

4 - İhnlC'ai 6-11-1941 perı.ıembe ~ 
saat 15 tcdir. Şartnamesi müessese -, 
dilrlllğlınden bedelsiz olarak verilir· 1 
sayılı kanunda yazılı ı.ınrtları haiS 9' 
isteklilerin muay;ı. en olan gtin ve 11 
Ziraat Vl'.'kAlctl Muhasebe MüdUrl _, 
toplanacak olan satın alma koıfti!Y".': 
mllrııcaatları. (itı54) J 

ra olup kati teminatı 375 liradır. PazarlıQ:ı ı - Tnlısll vesikası, 2 - Jl:ütuı tezkeresi. 3 - Teminat miktarı ( 6 8) lira (50) ku· 
13. 10 941 pazarlesl E'UDU ıant 10 da Anka· 3 Hüsnühal ııatıdı, 4 - ~ıhnt raporu <hüs- rustur. 
rnda hava satın alma Komisyonunda yapıla- nüh ı ve ııhat raporu imtihanı kazan mlar- 4 - İhalesi 2 ıo 94ı salı E'Ünü saat ıı 
caktır Şartnamesi komlsyondn ı:orüleblllr. dan bllAhnre alınncaktırı. 5 - 4,5 x 6 eba· de ynpılaeaG:ından ıartnameslnl E'omıek ısu-
lsteklllcrln muayyen ı:ün ve snattc komls· dında iki rotorıraf. (74ClO 17484 

1 

>'enlf!rln her gün eneilmcn kal!!mlne ve !As. 
)Onda ııuııfnmaları. (7518) 17479 tikleri l:'onnek nrzu edenlerin de otoblıs mU-

Elbise alınacak dilrlüG:U levazım anbarınn mUraC"aatıan Ve 

.M. AI. Vck{i.leti Hava Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1000 takım açık yaka yazlık elbise 

müteahhit namı hesabına eksiltmeye ko -
nulmuııtur. Muhammen bedeli 2250 lira o
lup katı teminatı 337,50 liradır. Pazarlığı 

27-10-1941 pazartesi gilnü saat 10.45 te 
Ankara'da Hava Salın Alma Komısyo -
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin muayyen gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(7605) 

FAKÜLTELER 

Asistan alına-..ık 
Hukuk Fakültesinden: 

17566 

Ankara Unl\·erıltesl hukuk fakültesi tein 
iki asistana lüzum vardır. Türk olan, yaıı 
33 U ı:ecmlı olmıyan ve blr fakülte ve)·a yük· 

ıek okuldan mezun bulunan \'e büyük kültür 
dillerinden birini bilenler müsabaka imtihanı· 
na alreblllrler. 

bteklllerln 5 lklncıtcırln 1941 aksamına ka· 
dar dckanııa-a müraraat etmeleri lüzumu bil· 
dlrlllr. (7406) 17323 

Kayıp - Edirne kız muallim mektebin · 
den aldıf"tm tasdiknameyi kaybc:LUm. Yeni· 
sini aıaeaQ:nndan eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Vecihi klZI Şerife Mldelet sevil 

Satılık ve kiralık 
(Anıt· Köy) Küı:Uk evlerde ikinci 

cenup sokakta hAklm bir mevkide önü 
acık. manzarası E'll>·et E'll zcl, içinde 
elektrik, suyu, teıcronu ve muttafıın· 
da büyük büfeleri. banyosunda küveti, 
salonunda eamcklnlı kapısı. önünde 
balkonu, etrafında trctı.ıvarı ve bod
rum katında çamaıırlıf:ı. clcktrırıı bu· 
ıunan 28 No. ıu ev azimet dolayıslyle 
ve ucuz tıyatla satılıktır. Kiraya da ve
rlleblltr. lçlndekllere müracaat. 

Paris ve Viyana 
Terzi akademisinden mezun 

Ş. BAYSAL 
Terzlhanemlz yeniden tesis edilerek sayın 

Bayan ve Baylar için elbise yapmağa basla· 
mııtır. CEŞtT maQ:azası (eski Halk f4ya Pa· 
zarı) lklncı Anarartalar caddesi, No: 188. 
Tel: 2915. 4742 

1 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7252 
İmtiyaz Sahibi 

Iakender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
cazetemıze E'Önderllcn her nevı )'a· 

zııar, nc:ıredllsln cdllmcsln ~ert ve
rilmez ve kaybolusundıın dolayı hiç 

bir mcsullyet kabul olunmaz. 

P. T. ve Telefon U. Md. lslt•kll lı•rln de thnlc ııClnü olan 28.10. 941 salı 
~ünü saat ona kııdar usuıu dnlreslnıle tan - -...... 

Vantilasyon tesisatı yaptırılacak zım cdePeklerl kaııRlı zarr teklif mektupları
nı b!'ledl:;e ılıılrcslntle milll'ş()kkll encümene Nümune Hastanesi 

Diş Tabibi 
l'. T. T. Levazım ~1QdürlüğündPn: 
1 - P .T.T. umumi müriürlilk b ' nasında 

vaııtlltısyon tetlsat.ına 3 10. 941 tarihinde 
•aı P cıkmııdıf;ındıın eksiltmesi 10 giln uzn
tılnuştır. 

2 - Keşif bedeli 2570 liradır. 
3 - Mu\'akkat teminat 192 lira 75 ku

ru ur. 
4 - İhalesi 13. 10. 941 pazartesi günü sa

at 15 te vakıf ııı;ınrt.manı asma katında P. 
T. 'r. umumi mUdürlilf;O satın alma komls
~·onunda ynpılarııktır. 

5 - Profo ve ~art.name ile teferruall 
P. r. T. umumt mUdUrlUiHI levazım müdür. 
IUfnindcn 13 kun.ış mukabilinde alınabilir. 

(7412) li38S 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Elektrik tesisatı 
M. l\L VekA.lctı sa. Al. Ko. dan: 
KeeU bedm (17 113.73> on yedi bln yüz 

on üc: Ura yetmiş Oc kuruı olan Dtyarııakır· 
da elektrik tcs:Satı l•I l..ıpalı zartla muna . 
kuııya konmustur. lhalcsl 13. 10. 941 pazar· 
te ı ııDnü saat 11 dedir. tık teminatı l.283,53 
liradır . .Şarlnameıı 86 kuruı mukabilinde ?.L 
111' v. satın alma komls:;onundan alınabilir. 

Tallplcrln ihale ııUn ve saatinden en az bir 
saat evellne kadar teklif mektuplarını mez· 
kOr komisyona vermeleri. 

(7038) 17081 

Çadır bezi alınacak 
l\I. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 133 

yüz otuz Uç kuruı olan 200.000 metre mahru· 
ti çadır bez1 pnzarlıkla münakasaya kon
muıtur. Mahruti endir bezleri için 50.000 
metreden atar:ı olmamak sartlyle teklifler de 
kabul edlllr. İhalesi 13. ıo. 19U pazartesi 
ııUnU eaat 11 dedir. Evsaf ve eartnamcsı 1330 
kuruı mukabtıınde M. l\L v. satın alma ko -
mls)'onundan alınabilir. isteklilerin tekllt 
edecekleri mfktarlar üzerinden kanuni kati 
temtnatlnrlyle birlikte lhale E'Un ve saatinde 
komisyona ııelmeler. 

(7523) 17.>18 

Yapı itleri 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 

Cankaya depo binalarında pazarlıkla ik

mal insaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
8.8815 lira 06, kati teminatı 1.332 lira 91 ku

ru:itur. İstiyenler ke~if ve sair evrakını 44 
kuruş mukabilinde alabilirler. Taliplerin 
kati teminatlariyle birlikte 13. !.Teşrin 

941 pazartesi gtinü saat ıs te M. M . V. Sa. 

Al. Ko. na miıracaatları. 

(7S34d 17S24 

vermeleri. (74!13) 17-158 

Yapı yaptıracaklara ve 

müteahhitlere ALİ RİZA OKTAY 
Bina proJelerb·le her türlli hesaplar \'e 

mesullyctl fenniye kabul edilir, (Bcrlln'den ı 
yüksek mühendis Ankara posla kutusu 64 

a\'d!!t eunıa , .e hastalarını 1'Utıl~ 
hastanesi karsısında Celll unnı~ 
Ap dakl yeni muayenehanesinde -_,. 

OKULLAR 

111 ııllıl at 15 ten sonra kabule ~~ 
mıştır. ,,. 

Ders başlangıcı Bayanlara müjde / 
Yenısehlrde AtalJrk buh'arında pul f 

ve Karaoa-ınn Ornı n çııuıa-ı ma4az-';, '. 
&ısıntln 5 No. ıu ku rk nıaıııızıısına fi 

Bu >·ıı tedrisata 13 ıo. lflll de bnslanaca- model \'e her cinsten kürk manto ...t 
tından talebenin hu tarihte mek·tepte bu- nar arJantlnler E'dmlıtlr. Gayet ucu:ı ~ 
lunmnlan IU\.n olunur. satılmaktadır ve taksitle de \•ert1111' 

Yüksek Mühendis mektebi 

Müdürlüğünden : 

(8833-7452) 17437 Tel: 6829 • ~ 
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----- Memur daktilo alınacak ve -E Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anonim Şirketindel1 : 

: Şirketimiz merkezi ve fabrikaları kadrolarında mevcut münlı,ı· 
§ lere asgari lise mezunu ve mali ve ticari müesseselerde hizmeti btıl1" 
: nan muhasebe memurları ile dosya memuru ve daktilo alınacaktıf• 
E Talip olanların vesaikiyle birlikte tahriren veya bizzat Yeni~• 
: hir Lozan meydanı Erdoğan sokak 18 numarada Şirket merkeıiıt' 
: müracaatları. -4778 .)JfJ 
- 1 ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••11 

Mimar, Mühendis ve İnşaat şirketlerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapılır . 

Ankara Anafartalar Caddesi ) 

Gençtürk Tel: 1673 ~ 

~ 
Sahhk eşya ' 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye merkez ve şuabatına alt muhtelif cins eşyalar 16-10·1~: 

perşembe gününden itibaren her gün saat 14 te perakende oıara1' r 
f · d · k. d' rtt• aıye mey anı cıvarında ı Bele ıye levazım deposunda açıl<' .. iJr 
maile satılacaktır. Fazla tafsilat a lmak istiyenlerin levazım rtloô , 

' lüğüne mfüacaatlan. ~ 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI ~ 
---------------------------------------~ 

Joel 

YENİ Sinemada 
Mc Crea • Nancy KellY ve Cesar 

Romcro'nun btı'llkte çevirdikleri 
büyük komedi 

Karımla evleniyorum 
Mevılmln ilk büyUk tllml. tılveten: may

munlar taratından oevrllmlı tevkallde 
komedi. 

Si!anslar: 
ıo -12 • 14.30 - 18.30 -18.30 ve 21 dedlr. 1 

Sus Sinemasında 
14 - 16 • l!! \'il 20.30 seanslarında 

büyük hls&l film 

Mukaddes vazife 
Baı rolleri: Llonell Barrymore ve Lew 

Ayrts oynamaktadırdar 

10 - 12 de 

ZANZİBAR 
' 

SOMER Sinemos1"d' 
Bu;ün bu ııece 

Büyük aek mroı 

Doktorun aık1 

Yaratanlar. .lf 
r:r 

Emine Rız:ık - SUle>"ll1an ,1 
sa·ı 

Seanslar: 10 • 12.15 - 14,v ~ 
18.30 ve 21 de ~ 


