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ULUS Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf : ULUS Ankara 

Telefon 
Baa)lazarlık 1371 
Yazı lalıırl MQdllr1l 1061 
lltQeııseııe MUdürQ 1144 
Yazı bıert 1062 
ldıı.re 106t 

-
S/\r' 

Ankara1da imzalanan Türk- Alman 

ticaret anlaşmasının umumi hatları 

Türkiye ve Almanya 1,5 yllda 
96 milyon Türk lirası değerinde 

mal mübadelesi yapacaklar 
Anlaşmanın derhal tatbikına başlandı 

B. Numan Menemencİoğlu'nun anlaşma 
hakkında gazetemize verdiği beyanat 

Geçenlerde Ankarc?da imza e
dilmiş olan Türk-Alman ticaTet an
laşmıuının memleketin içinde ve 
dışında uyandırdığı geniş alakayı 
göz önünde tutarak bu hususta o
kuyucularımıza daha etrallı malu
mat vermek istedik. Bu maksatla 
bir muharririmiz, bu ticare t müza
kerelerine iştirak eden Türk Mu
rahha~ Heyeti Reisi Harici.ye Veka
leti Umumi Katibi Büyük Elçi B. 
Numan Menemencioğlunu dün ma
kamında .ziyaret etmiştir. Muharri
rimizin sorduğu •uallere B. Numan 
Menemencioğlu'nun vermek liitlun
da bulunduğu cevaplan aynen aü
tunlarımıza alıyoruz: 

- AlmanlRrla aktedllmls olan tlcarl an
laşmalann memlekette bilyük blr alAka 
uyandırdığını bilirsiniz. Mukavelenin tşle

mt'! tarzı hakkın-la her tarafta hasıl olan 
meral<ı tatmln ede r ek bne bazı malQmat 
1rermı-nlzl rica ediyoruz.. 

il. IVuman Menemencioğlu'nun alman ticaret heyeti reı•ı 
~Dr. Clodius'la birlikte Ankarada alın.mı§ bir reımi 

- Tl.earet anlnşmalan BQy{lk Millet 
Meclisince kabul ve tasdik edildikten son

(Sonu 4 üncü sayfada) 

r. -
.ek' çıkar yol: 
18 fihsal 

Hiiıeyin Sami COŞAR 
~ Urla Mebusu 

kon,._- t "h' k ·· · k ' ~tli§ -441ı arı ı açı ça gosterıyor ı 

liycnıne_~alinde olan, durmadan iler
So1t d ~Ukselen uluslar için "ihracat'' 
taeat ~ger}i bir kuvet kaynağıdır. İh
ıxıik h azla~ı bu gibi m illet lerin d ina-
Çaı Ususıyetleridir. 

tini 1§kan çiftçi yığınlarımızın geli
~ka ~rttırmak, sosyal seviyelerini 
llla1t ~ ~ek, rnadd1 refahlarını çoğalt
dıı r>iın bizlere hem iç pazar, hem de 

lJ1ı1 zar gerektir. 

'al c~~ d~e?l;rimizi kurmak, ulu
t ldc ıyetımızı koruyacak silahları 
tir. t'et?nck için "ihracat" bir zaruret-
'•· akat b tatih . unu yapabilmek için de 
taı d\lsaıı arttırmak" icap eder. 1stih-
8.t tara ra;ıar, aynı zamanda da ihraca t 
deki a~ 1Y'atların milli hayat üzerin -
hiYet gır ta2yikı takatüstü bir ma
tilısal~~ır, bu itibarla tek çıkar yol is-

ld ır. 
'h. • ate amiri . • • .. 1 • 
" 1lzi11 ba erımızı, muessese erı -
1~ltdir §ın_dakileri hep bu zaviyeden 
?ıı hep ~delırn. Hizmetlerinin değeri
l>c i le b"~ ~akımdan ölçelim. Kırtasi
!atan . uyuk Türkiye kurulamaz. Bu 
" t ' lStihs 1' • ?ıler· a ın artmasına hızmet e-
d San~~- ~rnuzlarında yükselecektir. 
a ihra 

1 eşmek, silahlanm ak uğrun-
Ob c:atı nıız b" .. .. rak k ı ır m ubadele vasıtası 
~a kat§ı uııanacağımızı dosta düşma-

\lrll\ad j'ı]~.ardanberi yüksek &esle 
~c."lctiz~;soyledik. .. Biz m üstakil bir 
'a1zi han . u açık ve samimi teklifi -
lll ·onunl gı devlet iyi niyetle karşılar-

Ubqdcl!d en geniş mikyasta t icari 
t .\naaoı en .çekinmeyiz. 
,,chliğde :.:Jansının vermiş olduğu 
tercih 1 kate rarpan "lıetahsis" 
~ an" t b" :s ' 
?ı tiın ed"l a. ırleri karşılıklı olarak 
~~lttaları;ı ~~§~lan listelerin ağ ırlık 

•ttrj,, afı derecede vuzuh ile 
.,, .r or. 
" Cd" l>a. • 1Ye anı • tıtesin· h aşmasın ın da m übadele 

'\lr h 1 er "k" 

A[~AN BÜYÜK ELÇİSİ DÜN 

İZMİR'DE BİR NUTUK SÖYLEDİ 
~--------------------------------------------------......_.. 

Fon Papen Türk. Alman 
münasebetlerini tahlil etti 

Almanya'nın Ankara Büyük 
Elçisi B. lon Papen 

İzmir, 14 a.a. - Birkac sUndenberl şeh· 
rimlzde misafir bulunmakta olan Alman-
y.a'nın Ankara Büyük Elcisi Fon PaDen 
dün aksam lzmlr Palas salonlarında ma· 
halli hükümet erktl.nı lle alman kolonisi 
sere.Cine bir ziyaret verml&Ur. 

Ziyafette valimizle beledlye reisi, Cüm
huriyet Halk Partisi .Müfettisl, resmi dai
re müdürleriyle banka müdürleri ve al
man konsolosluğu erk~nı ve koloni mü
messlllerl re!ikalo.rlyle bklikte hatır bu-
lunmuslardır. 

Fon Papen'in nutku 
Ziyafetin sonlarına doğru Alman BQyük 

Elclsi Fon Papen bir nutuk söyllycrck 
demiştir ki: 

"- Türklyc'ye gelclldenbcrl 1zmir'i zi
yaret etmek ve bu sureUe gerek vatan
daşlarımla temasa gelmek, gerek bu seh· 
rln güzclllklcrınl \'e belediye reisinin yo
rulmaz ellerlyle başarılan parlnk kalkın· 

• ma esf'rlnl görmek istiyordum. Bunun lı:ln· 
dlr ki, dUnynnın hakikaten en güzel şehir
leri arasında yer alan bu şehirde bugUn 
mesel haline gelmlş olan ano.nevt Türk 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

' 

}' it n isb ı 1 tarafın hakkını ko-
orl.lz. ette t esbit et tiğin i umu - "' " 

"'ş \l ta ~ - ~ - - "' ... _ • , " ı. sını .., • -~ ~ ~· -- ~ . '"' • "' ' "'""'" "tlı: açıkça ifade d ı· k " ~~ 41= · ~ ' t .._ ~-- :~ · 
ti - Al e e ım ı 1 tı · ınan ti . • •· ·· ·· ·· • • l ıatihaaı bcare.t ~uahedesı çe - /ngıltere Kıbrıs adaıaını buyuk olçude takvıye etmı§ ve buraya 

şu clerımıze aı:r.. r va ı' "d b" k k ·· d · ı· R · · · ·ı· k l · · ı;• z - j yenı en ırfo aı er gon ermı§ ır. e•mımı.z ıngı ız as er erını 
(lonu 4 üncü sayfıda) bir t.alim eınaıı nda ıöıteriy_or 

j Egemenlik Ulusundur. J 
Kendini tanı ve tanıt. 

Milletini sev ve sevdir. 

Kemalizm yolumuzdur._J 

~ Münakalat Vekili B. Cevdet Kerim 

Münakalat Vekilimiz 
B. Cevdet Kerim lncedayı 

1 ALMANLARA GÖRE 1 

Viazma'daki 
rus kıtaları 

imha olundu 
Ruslardan 500.000 den 

fazla esir alındı 

Harbin baıındanberi 

• 
lnceday1 1nın gazetemize beyanati 

P. T. T. ve D. Demiryolları 
mensupları terfih edilecek 

İngiltere'den gelen lokomotif ve 

vagonların montajları yapılıyor 
Münakıalat Vekilimiz Bay Cevdet Kerim İncedayı dün makamında ken

disini ziyaret eden bir muhabirimize, Veklilete ait türlü işler etrafında 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

1 
Pityon - Svilingrad hattı üzerinde

r-----------------;ı ki Meriç ve A rda köprülerinin inşa.. 

MOSKOVA'YA·' 60 .. RE sı için demiryollar~ ile alman firma-
ları arasında a'ktedılen mukavele mu-
cibince mahallinde inşaat hazırlıkl~ 

Viazma'da 
durum 

çok vahim 
Bütün faaliyet merkez 

cephesinde toplandı 

rı başlamıştır. 

Yakında inşaata geçilecek ve muka. 
veledeki hükümlere göre sonkanuıı 
sonunda köprüler geçit verecektir. 

l skenderun limanı 
İskenderun limanının artan iş hao

miyle mütenasip şekilde tahmil, tah.o 
!iye kabiliyetinin artması ıiçin lazım 
gelen ve bugün için mümkiln olan ıe
lahat yapılmıştır. 
Ayrıca büyük tonajdaki gemilerin 

de yanaşabileceği şekilde bir iskele 
inşa edilmek üzeredir. 

Haliç İ§letmesi i§leri 
İstanbul Belediyesinden Denizyol• 

ları Umum müdürlüğüne intikal eden 
Haliç işletmesi işlerinde birinci iş ola~ 

Ballık rus donanması rak otobüs nakliyatının da dar oldu• 
ğu şu sırada H aliç halkının daha mü
sait şerait altında seyahatlerini temin 

ahnan rus esirlerinin leningrat yakınlar1na 
sayısı ü~ milyonu aıh evelki gün asker (ıkardı 

için tarifelerde tenzilat. mıntaka talf.. 
siminde ve 6cferlerde şimdilik mÜ'lı)o 

kün olan müsait tadilat yapılmıştır. 

V apurlar uzun zaman bakımsız kal
dığından evel emirde hepsi üzerinde 
basit ve umumi tamir ve temizlik ya
pılmış ve ilk olarak üç gemi esaslı ta
mire alınmış bulunmaktadır. Bunla.• 
rın tami ri bit er bitme.z hizmete ıve • 

[ Dün neşredilen bir 'alman hususi 
teolireine göre, Viazma sahasında çev
rilmiş olan düşman kuvetleri şimdi 

kati sure tte imha edilmiş b ulunmak · 
tadı r. Briansk ceplerinde de düşma -
nm çözülmesi durmadan devam et -
mektedir. B u iki m uazzam meydan 
muharebesinde alm an kıtaları tara -
fından alınan esir miktarı 500.000 i 
aşmıştır. Esir mikdarı durmadan art
maktadı r. Doğu cephesinde harekat 
başladığından beri alman kıtaları ta
rafından alınan esirlerin topyekun 
mikdarı 3 m ilyon u geçmişt ir. Gelen 
öteki haberler aşağıdadır. ] 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Londra; u. a.a. - Briansk'ın Almanlar 
tara,fınd o.n uıptedlldiA"i blldlrllmektedir. 
Bu zaptın öntıne gcçllcmiycccği csıuıen 

tahmin edilmekte idi. Valday tepelerinden 
Moskova'nın cenubuno. kadar bUtUn cephe 
boyunca muharebeler ı:ılddetini arttırmak

tadır. Almanlar cepheye durmadan tak • 
vlye kıtaları gönderiyorlar. Öte taraf
tan, düşmana ııtddetle dayanan ve ilerle
Yiıılnl yava§lnştıran Timoçenko'ya da 
ruslar takvi~·e kıtalıın göndermektedirler. 

Almanlar, Moskova'ya, 100-110 kllo -
metre uzakta bir noktaya vardıklannı 
bildiriyorlar. 

:Moskova'dan blldlrildliğne göre, Sovyct 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Şark cephesinde alman askerleri rusların yaktıktan sonra 
boıalttıkları bir köyün önünde 

İspanya1ya ve 

Portekiz1e karşı 

Bir alman 

taarruzu mu? 
1..ondra. ı.t a.a. - Daily :Mail cuetesl

nin ,.aoinııton'dald muhabi.rt ıöyle ya:n
:ror : 

"7.annedilditlne CfiM, Amerika. Rarirlye 
Nazırı M. C'.ordell Hnll Almanya'nın bpgn- ~ 
YA'>·a ve Portekfz'e ~rnı:ıa luuırla.ndıtı
nı ~itli bir top!&ntıda kongre hıwıına bll-
dirnıişttP, 

1 
l'll. Rull gfü·enlllr kaynt.kb.rda.n -.ldıtı 

haherlere da.yaıı,aı:ak bu beY,&ll&tta bulan
oıuatu.r, 

Şark cephesinde bir alman 
makineli tüfeği 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Maarif Vekilimizin 

İstanbul'daki tetkikleri 
lstanbul. 14 (Telefonla) - M'.larır VekW 

bu ııabah !lnlvenıltede mım:ul olmuş, ı>rote . 
•ôrler mcc:llslnln toplantısında bu1Jrı'J1u~tup, 
Rektör Cemil BUscl Maarif Vek'I ne Tıb Fa
kUlteıılnde acılacak :ı.-enl klln ld..... münhal 
prore:ıörlUkler ve doccntllkler ve dlğer tılet" 
hakkında J.zablar vcrJnl$t•r. \'tkll Unlve~.t .. 
nln bütün lhtıyacları üzerinde ayrı ayrı dul'o 
mu$, talebe kayıt ve kabul!Yle tırtlhan nctt .. 
relerine memnunıuıtunu b ldlrmlştlr 

Vekll ötledcn sonra y tuek Muhrnd'~ o .. 
kuluna ı:ıt.mıa orada da ınceıeme!erde buluQoo 
muttur. 

Avam Kamarasında 

B. (ör~il Alman - Rus 
harbine dair söz 

söylemekten ka~ındı 
Londra, l4 a.a. - BJırUn &\!lm • !ılara. 

sında ilet mebuslardan Shtn'l'ell in blr suali>< 
ne knr11 l\l. CörcU rus cephes•nct kl harp du .. 
rumu haickında ıöz sö. letn Kten cek1hm s ~ 
ıunları demekle 1kUta etmııtı~: 

"- Muhakk11'k ki bu ısı bO>Uk rıır • an 
muharebesini idare eden rus baıkum ndanlı .. 
Aına bırakmak ırerektır. BuırUnkU ı rUaT ıtl• 
tındn rus kumnndanlıltının teb litl ne her
hıı.nııt bir ICY U:l.ve etmek s:lbl )eI'llL blr ha• 
rckettc bulunmı.yacnıtım-

M. ::.1ltnwell Rusya'Yll yapılan :;ardunın 
ölcUsU '\"C hızı hususunda Inıuıtere'de P<'k 
cok ku·ırı duYUldutunu bilip bllmedlf:lnl M. 
Cörcll den ııorduıtu zaman baevekll ıu cevabı 
,crmıstır: 

.. _ .M. ShlnMıll sıınmasın k l bu meseleler 
ııususundnkl kaygılar kendi inhisarı altında 
bulunmaktadır. Bu meselenin ırerc'k alenı. 
ı:t•rek ıolıll bir celııede ı:örUa.ılmeıılnl tasvip 
edemem,. 

ı.ı:ı mebuslardan M . Bevtn btııvekllden ıu
nu sormuetur: 

.. _ DUımana taarruza uıtramıyaco~nı te
min etmek tnı:ııız harp kabinesinin bir Azası 
lcln )erinde bir hareket oldur:unu sıınıyar 
musunuz?,, 

M. nevin Lord Haıır~·ın bu buıu~ta >aı>
rnıa oldutu beyanatı hıı.tırlıı.tmıı 'e Lo•du 
tenkit cylemııur . 

Bunun Uurlne M. Cörtll Bevln"e $U '6:z· 
Icrıc mukabele etrnlıtır: 

"- ~1. Bevln"ın Va&lncton'dakt bUyUk el · 
<:hn l:ı aleyhinde •öz aöylemetl k• nd..sl ıı:.ıı 
vazife bllm!ı olmasına teessU! ederim •• 

SalAhlyetll kaynııklardan ötrenlldl~ne eli· 
re avam Jı:amarasıııın gelecek toplantısında 
Sovyetıu Birlltlndekt harp vııru-eu tıak§cm. 
da llL (;arcU beyanatta bulunmıyacaktlr. 



-%-

1941- 42 mahsul mevsiminde 

cari olacak yapağı 
fiyatları tesbit olundu 

Ticaret Vekilliğinden tebliğ olunmll§tur: 
29 sayılı Kool'dlnasyon kararının bıriu

cl maddesi ve 106 sayılı Koordınasyou ka
rarının UçilncU maddesi hUktınılcri mucı· 
blnce iktıaat V ckülctiylc müştereken 
memleket dnllillndc iıılenmcmlş '•naturcl" 
yapağının 1D41 - 1042 mahsul mevsımi de· 
vamıı:ıca cari olacak fiyatları ve mUbnyaa 
ıeraltl ıo. 4. 1941 tarihinde illin edilmiııli. 
Bu iUl.n bUkUmlcri aynen bakidir. 

.Ancak ahiren 22. 9. 9U tarihli ve 

Ağrı 

Erzurum kızıl (~c 10 beyazlı) 67 
Van • }';r:r.urum beyaz 65 

10. Vnn 
Van. Erzunım beyaz 58 

11. Trabzon ve Knrac1cniz sahil 
viUıyctleri 

uı:us 

~·································~ 
: GÜNÜN GÖLGESi : 
\. ................................. .1 

Fikir ihtikan mı ? 
ahlak ihtikan mı ? 
İkinci cihan harbi, ortaya çeşit çe

şit ihtikar, boy boy muhtekir çıkardı. 
Genç bir okuyucumuzun • Gazi lisesi 
fen kolu talebesinden Sevinç Kay
nak'ın • gönderdiği mektup bize yeni 
bir muhtekir tipi daha tanıtıyor. 

Buyurun: 
"İstanbul'dan Ankara'ya gelirken 

gözüme çarpan bir hadiseyi aynen 
nakledeceğim: köprü üzerinde ve va
purlarda gazete ve mecmua satan ga
zete müvezzileri kulakları tırmalıyan 
bir sesle "Nasrettin Hoca bobstiller 
arasında" diye bağırarak ufak hacim
de bir kitap bozuntusu satıyorlar. 
Bir tane de ben aldım ve okudum. 
Milletimizin yetiştirdiği tarihi ve 
kıymetli ıahsiyetlerden olan Nasret-

Yüksek Ziraat Enstitüsüne . 
213 yeni talebe kaydedildi 

Müsabakada kazanarak parasız yatılı 

olarak kabul edilenlerin isimlerini yazıyoruz 
Yllkll('k 7.lrant SnılltUsU Orman FııkUltesl

n(' bu )'il müsatınka !le parasız yatılı 47, pa
ralı yntılı :\, \'t'lerlner Fakültesinde askeı1 
kwna 31, ıılh•l kısma parasız yatılı !>il, ZlraRt 
Fakültesine parasız )'ntılı 41, paralı yatılı J2 
Ye ıeker tlıitell hC'llabına p:ırah )'atılı 33 ta
lehe alınmutır. YUksek 7.lrnnt FakUlteslne ka
bul edilen tak•benln hepsi 213 tilr. Du okur. 
lardan mUsabaknyı ku ınarnk parasız yatılı 
olnrak nlınnnlnrın ndlarını ynzı)•oruz: 

OrtMAN FAKOLTF.SlN~: ALlNANLAlt 

Arif lloşı:.,ren, Kemal Kip, Remzi C:cldlay, 
Arif I>rırlnhns, Muı<n Dnser, C('mal Mnnavot
lu, M•·hmet Er, lll'tdl Olcny, Şehsu,·ar Gillec, 
Meltıhat Pusnt, Mevhibe Kınay, Cemil De· 
mlrel, Hamzıı Kesklntepr, Şe\'ket Korkmaz, 
Ne<'dct K~ln, Mustnta Akıle.nlz, Muz:ıtter A • 
JııgUn, Ekrem Eııln, AbdUlkadlr Batı, Burha· 
nettin Şener, Nu~ttln Utkanlar, Munmmer 
Ulusıın, Mehmet ntrllk, Bahaattln Kesklnkı • 
he, trtıın Aydınay, ll ıurl OncUI, Muhittin 
Sııhıın, ı\ll GVktrkln, F.n\'er Yozırat, Mahmut 
SOtcü, Cı·mnl Diker, Orhan BııstUı1cmen, lb
rahlm Akün. Ahmet 07.polnt, Kemnl Aknt, Ali 
ünsoy, ll:ısnn ı-;rınn, ŞllkrU YUzhıısıorııu, Ah· 
met Koll:ıın, l'<'rlhan ı-;rendnll:, Nadide Sun· 
mez. Ilııkl Yurtkıırım, l!Umeyra 07.ıren, HU -
seyln ı-:rı:Un. llll~<'Yln Ô7.kan, 

15/10/lMT 

1 iti il """"""""'':::::'.::::] ·······=~~~.~~ .. :.~ 
Napoleon Moskova'ya 

giderken ... 
Almanlar Sovyet topraklarında i}efl' 

lemiye başlayınca, Sovyetler Birliği
nin Şefi, düşmanın eline geçmemesi 
için, her şeyin yakılmasını, yıkılma" 
sını emretmişti: onun bu emri, h•i 
bir harpte görülmemiş bir ölçiıde )',. 
rine getirildi. 

Bu yakıp yıkma tabiycsi Napolecı' 
seferinde denenmişti. O zaman, Her' 
liyen Napolcon ordusunun yolu üze• 
rine düşen yerlerin çoğu yakılmıftlt 
İstilaya uğrıyan memleketin bu t 

biri, yabancı ve düşman topraklarıll • 
da ilcrliyen bu ordu için, bir felaket 
olmuştur. 

Ancak, o devrin 

2/16617 numaralı kararname ile meriyetc 
siren 200 &3Ylh Koordinasyon karariyle 
memleketimiz dahilinde 31 vlltı.yet ve bır 
kazanın alelumum yapağılarına el koQul
muı olduğundan yukarıda evelce ilfuı clm
miı olduğu kaydolunan yapağı fıyntları
:nın, bu de!a vllt'ıyet guruptan yeniden iş· 
ıenmek ve mezkQr iltuı harici kalan tip
ler de iltı.ve edılmck suretiyle kUl halinde 
tekrar llt\nı ıuzumlu görUlmüştUr. Mezkftr 
ıatıı flyatlarlyle mubayaa ııcraitl aı.ıağıda 
sösterllmiııtir. 

Trakya mallan 
'l'lp Trnkyl\ 
İzmir 

5t-5r. Hi,27 l.4i tin hocanın ismini böyle saçma sapan, 
~" 54 ı n ~o 1.42 ı.ı~- • •" olur olmaz şeylere karıştırmak doğ -

Orhan B;ıkkakı, Re<'l'P A)dınoıllu, Osman 
Mnlnzklr, Turhan llfnır, LültU Zeren, Burha· 
neıtın Allınlsler, Ali Cellneı. Adil J\'.ırım, Cı'· 

mal Yılmaz, Sıılm Hora, Münim ı-:rkunt, 

l\tehmrl Karııııorııu, l\lu7.a rrer Allınsotu ıuofı· 

lu, Hamit Atay, izzet GilZPlılrmlr, Mehmet 
Okutan, Muzart('r Ozclt•I, Isıtım F.r80)", AhmC't 
Jo:rengUI, Orhan Altın, NL•Jııt CiilırUn, nerııt 

J(utluuzen, Mehmr.t Aldnm, F..ımt Jlemzl Tnı· 

7.tnAAT FAKOl.TF.'>INE 
Al.l~i\NLAR 

çıktıkları zaman, hesaplanan atf 
müddetine göre, ihtiyacı olan her 
yi yanında götürmek zorunda idi. ff 
le böyle hareket noktasından binlef 
ce kilometre uzaklaştıktan ıonra, 
vatandan silahla, yiyecekle bcslerı.d2 
ümitleri, ya büsbütün kesiliyor ve 
istila edilen topraklardaki kaynak 
ra bel bağlanıyordu. MotörUn bu 
karada gördüğü vazifeyi, o za 
atlar, beygirler ve esterler başarıy 

r,2.54 137,73 138 d , K . . 
Aııağıda yazılı fiyatlar haricinde ıı:ıtııı 

yapanlar hakkında ?ı.Iiut Korunma hükUm· 
lerl dahilinde takibat yapılacağı lltı.n o
lunur. 

Aydınlı 

Anndolu (ince) 
Anadolu (kııbn) 

Şark (ince) 
Şark (kaba) 
Erzunım kızıl ytlzdc 
10 bcy:u:h 

137•
-,

3 
· ru mu ur. ıymetli hocanın ısmın -

52-51 1.3S d . f 
48•52 144,- ı.38 en ısti ade ederek manasız kitapları 
4g.:;o 138,77 1.as sürmek. satmak bir nevi ihtikar sayıl-
ı:i2-5l l3i,i3 1.3S maz mı? İstanbul belediyesi bütün 
50-52 133,33 1.33 muhtekirlcrlc mücadele ettiği gibi hu Yapağı flyatlan 

Normal "gömlek" yapağılar 
A) htanbul teslim :tlyatlan: 

Cinai Kilosu Kr. 
Trakya malları 81 1 
Tip Trakya 75 
İzmir 73 
Ayduılı 73 
Anadolu (ince) 72 
Anadolu (kaba) 68 
Şark (ince) 73 
&ark {kaba) 68 
Erzurum kızıl (% 10 beyazlı) 75 
:Van ve Erzurum beyaz 73 
Karayaka ve koç 60 

B) JılUbayaa mahallerinde teıılim fiyat-
ları: 

lıılahaller Cinııl Kilosu Kr. 
L Edirne, Kırklareli, Teklrdat 

vllA.yeUeri Trakya malları 77 
1. Bursa, Balıkesir, Çanakkale 

yllt.yetıerl Bergama kazası 

.Merinos (kirli) 170 
Yanmkıın {kirli) ll50 
:Merinos (kuzu) 130 

Tip Trakya 71 
1. fzmlr, Manisa, Aydın 

İzmir 69 
'- İçel, Seyhan vllt\yetlert 

Aydınlı 67 
1. Afyon, Esktoehir, Kütahya, Is

parta, Burdur vllA.yetleri Ak· 
tehir kazası 

e. Konya 

.,\.nadolu {ince) 67 
Anadolu (kaba) 63 

Anadolu (ince) 67 
Anadolu (kaba) 63 

-:. Kayııeri. Aksaray, Niğde, Sı· 

vaıı, ozgat, Tokat 
Anadolu (kaba) 62 

1. Urfa, Diyarbakır, :Mardin, 
Karat 

Şark (ince) 67 
Şark (kaba) 62 

t. Enurwn, Karı, Bing!Sl, Muı, 

fikir ihtikarı yapanlarla da uğraşa -
W-52 147,05 1.47 maz mı?" 

Van \'C Erzurum 
beyaz 50-52 143,13 

Okuyucumuzun temiz bir memle • 
1.43 
1•13 ket duygusiyle naklettiği bu mesele. Karavaka ve koç 52-54 113.20 

Gömlek halinde olmıyl\n yapağılar : iizcrinde durulmıya değer ve bu temiz 
duygulara ortak olmamak mümkün Normal<leo yUksek 

randımanlı mallar değildir. 
için beher ranılıınan Bu ki ta hı ( !) görmedim. Fakat ta -

Cinsi fiyatı 

Kns:ıpbaşı lince) ı.20 
Kas:ıpb11şı (kııba) 1.08 
Kuzu ve gliz ylinll (ince) 1.30 
Kuzu ve gUz yünU (kabn) 1.20 

Miibnyıuı edllccr.k olan mallarda parça, 
deri, keçe, koç, pıtra gUvell mallar ile ça
kıldnk ve yabancı madde toleransları ve 
rutubet miktarı aı.ıağıda ta.'ırlh cdilmişllr-

1 - Parça: yüzde 8 nlsbeUne kadar e
sas mnl ile birlikte kabul olunur. Bu nis· 
betten fazlası esas mal fiyatının yllzde 25 
noksanlyle alınır. 

2 - Deri: t>ııaıı mal ile birlikte gelen 
deriler bu mal fiyatının ylizde 5 nokas
niyle alınır. 

3 - Kcc;e: yllzde 3 e kadar .-ııas mal 
ile birlikte kabul edlllr ve fazlası için ki
loda 8 kuruş tf'nzll1t yapılır. 

şıdı ğı ad, kütüphanelerimize sokul -
mıya 15yık olduğu hakkında en kil -
çük bir fikir vermemektedir. Her şey
den evci, bu laubaliliği mazur göre -
miyoruz. Nasrettin hoca, Sevinç Kay
nak'ın da dediği gibi sahi yaşamış ol
~un olmasın, kendisiyle öğündüğü -
müz hakim ve filozof lbir Türk adıdır. 
Bobstilc gelince, onu, bu sütunda bir 
iki kere bahsi geçmiı olduğu üzere, 
birkaç kcndinibilmezin züppelik zo
ruyla uydurdukları bir "soytarı kılı -
ğı" diye anlatabiliriz. Nasrettin hoca. 
nın adını bu densizlerle yanyana ge -
tirmenin ne cahilliğe, ne densizliğe, 

hatta ne de akıl zayıflığına bağı~lana
maz bir laubalilik olduğunu kaydet -

4 - Koç: yllzde 3 e kadar esns mRl ile mek isteriz, 
birlikte Rlınır. Birkaç ay evci Ankara'da da tek tük 

IS - Pıtırdakh: ytlzde 3 e kadar ıııvama 
pıtırdnklı mal kabul l'dillr. Bu nlsbetten 
fazla ıııvama pıtıraklılar için kiloda l(J 
kunı~ noksanlylf! tl'diyf! f!dillr. 

6 - GUvtll mal: alınmaz. 
7 - Çakıldak: yl\zde 3 e kadar mal ile 

birlikte kabul olunur. Du nlı1betten tada
sı tenzil edilir. 

8 - Diğer yabancı maddeler: azami 
yUzde 1 e kftd:ır kabul f!dllir. Fa1.lııın ten
zil olunur. 

9 - Rutubet- normal olacaktır. 
10 - Çuval: çuvallı mUbayaada dara 

yüzde 2,~ niııbetlnl aomıyaeaktır. (a.a.) 

görülmiye baılıyan "bobstil" adlı kal
dırım kılıksızından, yaşlılar bir yan
da dursun, kendini bilen gençler de 
nefret etmitlerdir. Yukarıya bir iki 
cümlesini aldığım okuyucumuzun da 
henüz bir liae talebesi olduğuna dik
katinizi çekerim. Böyle acaiplikler 
-adı moda bile olsa - bizim içimizde 
dal budak ıalamaz ve tutunamaz. 

., ...................................... "' 1 

~ FifTe 11e zekat olarak Ha11a ~, 
: Kanununa vereceğiniz pa- : 

İstanbul' da imar 

için çalıtmalar 

Bahsi geçen kitabın adından da an
laşılıyor ki, bizim ıevimli ve hakim 
Nasrettin hocamız, bir bezirginlığa 
vasıta edilmek iıtenmiıtir. Okuyucu
muz bunun adına "fikir ihtikarı" di -
yor ve İstanbul belediyeeini bununla 
uğrapnıya çağırıyor. Hayır, genç dos
tum, bu fikir ihtikarı değildir. Buna 
adıyla, tanıyla, düpedüz "ahl!k ihti • 
karı" denir ve bununla milcadele et· 
menin yalnız bir belediye nbıtasına 
düıtüğilnü de sanmıyoruz. 

E ra, bütün yıl harcaclıkları- : 
E mızın en yerinde olanıdır. : 
• • 
'"'······································t" 

Çerkej'te yagın 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Beledl»e imar 
mUdUrlU~U tehrln ana imar plAnının ıafııllt'tt· 

1ı plllnlnnnı hazırlıımaktadır. Fatih Parkı ııe 

Atat1lrk bulvarı arasında tramvay caddeal 
:yakınındaki parc:a :yeıll 1aha haline konuta. 
cak ve burada ac:ılacak olan meydana Fatlh 
Sultan ?ttehmed'ln bir he)1ce11 dlkllecektır. 

nu heykel lem beynelmilel bir mUnbaka 
acıllnası da dUıUnUlmektedlr. SQleymanlye 
l.bldeıılnln bUtUn ırUzellltlyle meydana c:ıka

rılmuı ıcın de bir p!An hazırlanmaktadır. 

Buna ırllre SUleymanlye camii 1le medreııeıe

rln etrafındaki bUtUn tahta evler aatın alı. 

nnca4c: ve buraaı 1nönU meydanına Jtıvnmlı 

ve atac:lı :yollarla batlllnacaktır. 

Akhisar'ın tütün rekoltesi 
Akhisar, 14 a.a. - Resmen tesblt edil

diğine ıöre, kazamızın bu yılki tütün re
koltesi 3.680.000 kilodur. Ve umumi heye
ti bakımından çok nefistir. Dün baılıyan 
bol yağmurlar devam ederek kuraklıiı ön 
lemiı ve kıı zeriyatı hazırlıklarını kola7-
la1tırmııttr. Zürra 11vlnç içindedir. 

Normal prtların bozulduğu zaman
larda, ihtikarın ve muhteldrin çeıit -
lerini gördük ve görüyoruz. Gazyağı 
.atarken köylilden para çalanla, fikir 
ve ahlak ihtikirına yeltenenlerin ara
eında eğer bir fark var•, mutlaka, 
ikincilerin aleyhine olmak lazımdır. 

Kemal Zelıi GENCOSMAN 

Bir benzin ve yıl muhtekiri 
istanbul'dı mıhk8m oldu 
Iıtanbuf, 14 <Teldonla) - GaraJında ben· 

ıln ve )'al aakladıtı halde bunlan ntmıyan 

.Modern ıraraJ Mhlbl SUria'nın muhaJı:emeııl 

buırUn ıona ennı., Yedi ırUn haııelne, ••raJı -
nın on MI ırUn kapatılmaaına, elll lira atır 
para cezaaı ödemeıılne benzin ve >'Atlannın 
e!lnden alınmaaına lı:arar nrUmlıtlr. 

tnn, lhrnlılm l\ln$rtılıaşı, Alparslan At.ımnn. Hnlt Snlns. S:ılllhllttln Tıınrıkut, Snhlha 
l·'ıınt ş,,remrt. NN!lm Okcu. F.r<'Ument TU- l'rııl, Cl•mıılı>ttln Akpınar, ismet SUrel, Fethi 
7.ilnknrıı, \'ednt SUPr, lsml't Husml'n, Nihal GUrny, Celt•I Bllrn~oy, lıımnll Bn)'kal, Ali RI· 
l>o) rnn, Adli Şl'nlUrk, Snml Kızıl, Vl•ll> ittin 7.n Akhulut, Rl'zan Betin. Medine Akhulut, 
AlUk<'l'<'nı, Yntar Ar:ırnt. l\lehmt't S('7.lrl'k, Hn~nn Şnhlnknyn, J.lltfullfth Karırı, Cavit 
ll.'ıh'lnltln A)'llt, Adnnn Erv.en, lla>rellln Ok· ll:ı)k:ıl, SUl('>'fllıın ı-:zıı:un, LUUl Baykan, 
Y••)". Musırıra l't•hlı,anorııu, Ahmet Ozı:Ubnr, \'asrı lyiol, ltl'N'P 1'krlc, tlıruhlm U{:ur, ı;. 
Emin A> un, ?.eki t:rırlll, Turgut Ural, t::mln r.et Jln) kal. Ali St•llın, ı,Ultl Ya\'U7.,, Hasan 
Kilcükccıebl, l.Uttl Çuhuktcpe. GUJoahln. J\lt>hmet \'Uksel, Kcmnl Jln4<sel, 

Vt..'TEIUNElt 1-'AKL~lTJ::SlNE Muhittin özer, NeJat Tııncl'r, lrran U-hon, 
AI.iNANLAR Doıtan Bıırcl. Cnhit özgil\'l'n, Kn•ım r:urro,, 

Fehmi özm«'n. Osman Hnııa. Ahmet Talu. Cemal Şenocak. Musınra C:ecklne· Cemi! ı·e
Celtılellln özpnlnl. Oı:mnn SUrUrU. Orhan öz- 7.!'I. Tahsin Akdafı. Mu 1'1\mer Erkut, Ahmrt 
dural, Suat Akünol, Mev!Qt ErtUrk, .\bdUlka- Şcn('r, Snml Er. Ha:ıı B.l•, Ali A)doitmut, 
dlr YUcel. Faik Ömer E~cn, .A\'nl Ozakıln, Muznrrcr Tarım. 

Maliye memurları 
arasında yapılan 

tayin, terfi ve nakiller 

du. 
Napoleon, geni! Rus topraklarııı 

Moskova üzerine yürürken, y 
köylerde, kasaba ve tehirlerde, oe 
kcrini barındıracak bir kulübe ve 
de binicisinin, topçusunun, ağırlık 
rını taşıyan arabalarının hayvanları 
nı besliyecek ot ve yem buldu; i}erl 
dikçe, yedeklerine el atıyordu; ni 
yet hayvanların ot ve yemini kıs 
zorunda kaldı; çünkü yedekler ar 
tükenmiye yüz tutmuştu. Bu duru 
geri hizmetini, ordunun ikmal işle 
ni altüst etti: binici dermansız dil 
şen hayvanını, mekkare esterini, t 
çu kadanasını yollarda bırakıyord 

Askerin hali de yamanlaşıyo 
Zira, içine girdiği memleketin fır 
lan yıkılmı§tı; ordunun ekmeği ti 

~laliye Vekilliği memurlıırı arasında 1 milll emllk mUdUrlütil tesbit ve tevzi me- min edilememiye, peksimetler 
yeniden tayin, terfi ve nakiller yapnu§llr. murluğıına, açıktan GUlstim Bor İzmir azalmaya başlamıştı; asker beılene 
Bunları sıraslyle yazıyoruz: ı mektepler Muh. muhasebe kl\tipllğl vekll-

'l'l'~ltl-'1 ED1'~NLEn. liP;lne, harta binbaşılığından mütekait sa- yordu ama gene yürüyordu. Y 
Gllmrllk İnlılsaı·lnr v. muhasebe mUdilr- dl F.ryaşar teııbll ve tevzi fen memurluğu- binicilerin atları, topların kada 

lliğii nıenıurn sanlh Akgül, 7.llt lşl('ri mü- na, Reşadiye 2. inci tahrir arazi Jrnmlııyo- yürümek istemiyordu. Napoleoıs 
dlirlllğlı daktilosu Semiha Sezgin, tesbit nu eııkl reisi Hilmi Aydın te11blt ve tevzi eniıtcai General Murat, bu haldeıı 
ve tevzi memuru İhsan Muratlıanoghı, tes- memurluğuna, Buldan muııtantıkhtından neral Mansovty'ye yana yakıla ti 
bit ve tevzi memuru Abdulll\tif Yavuzel', mll9tafl Hüdai Altındağ Sandıklı hazine yet etmit ve ondan yürüyüıU emııl 
2. incl kor muhuebecillğl muhasebe klı· a\·ukatlıtına, eııkl gümrük batmUdUrlerln- altına almasını isteyince, o da o 
tıbl Osman Anıl, 41 inci tUmen muhasebe· den Enver Onur Divanı Muhasebat m~d-
clllğl muhasebe kl\tibi ŞlikrU Diler, İzmir deiumuml muavinllitln~, Balmumcu çlftlıtl - Ne yapayım, atlarla, kadana 
mektepler muhasebe kAtlbl Şemsi Ulutaş, eski ten memuru Sezaı İnce teıblt ve tev- dan yurtsever çıkmıyor. Asker, •9 
hukuk mUıavlrliıtl kA.tibl Mustafa Toker, zt :ten memurluguna, Askeri fabrikalar kalaa, canını dişine takarak, yilril 
hul<uk mUıavirllll mU.avir avukatı Bedia daktllow .A.llye lecua sat tılerl mUdUrlütU döğii!Uyor. Lakin, hayvan, ot ye 
Yllrük, 6. ıncı tümen muhasebe veznedarı daktiloluğuna, İstanbul mahkemeal lzAiı- den, yemini almadan hiz~t e 
İbrahim DUzdoğ, tahsilAt mlldiirlilğ{I me- tından mllstafl Fahri .Ağaoğlu hukuk mU- istemiyor; karşılığında bulunmu 
muru Meliha Süher, Adliye Vekilliği mil· ıavirliği mUşavlr avukatlığına, Vakıflar · ot h ı Napoleon bütün ümitlerini ?ti hasebe mlldllrlUtU memuru Osman özer, U. mUdl1rlUğü avukatı Lebıp ay az oe 
Milli :M. Vekilliği deniz muhasebe mtıdUr- avukatlığına (hukuk mUşavlrHfl . emrin- kova'ya bağlamıştı. 
ıugu memuru Nurettin Şenol, Ankara mu- de), Hadım hA.klmllğlnden mUstafı Ham- Napoleon'un başına geleni çok 
amele ve hesap mlltehas!!ııı Edip Erkey, di Kocahey Sıvas hazini! avukatlığına, An- bilen ve daima temkinle harek~• 
1stanbul'da maliye mUfettl3i Biilent Kıral, kara merkez Dumlupınar ilkokulu ötret- Jıltnarı ,. • .ı-•• ,, ou seter tam terti 
Ordu varidat mUdUrU H. HUsnU Erdal, An- menliflnden müstafi ırearur• ~nu.rmlln harekete geçti. İlerledikçe geri 
k t h kk k • be •efl Hamit Onan, Adllve Vekilliği muhasebe mUdl\rlilğU me- . • ~ l k bif 

ara a a u u " " ı· ıs... Trabzon nafıa fen memur mu- metının ag arını urdu ve onu 
Konya varidat kontrol memuru Cemil mur ua~na, · · • ı · 1 · '-- 1 d • avinll"ınden mllstafl Avni Ktle!} milli em- at ıntızamıy e ış etmıye uaf a ı. 
Klıımir, merkez muhaaebeclli.ıU ı. lnct mil- e 
meyyizi :Mustafa Talas, teablt ve tevzi ltık tesblt ve tevzi ten memurluğuna, Ko- vatanla biran için bile bağlarını 
memuru Esat Aydar. caeıı huiııe eaki avukatı M. Hilmi Gline- medi. 

NAKLOLUNANLAR ylk İstanbul hazine avukath!lı vekl111ti
nı', TeklrdaA' eııki hazine avukatı Tahsin 
Gllndem Edremit hazine avukatlığına, Çlv
rik c. mUddeiumumlliflnden mllstatl Fev
zi Senegtlli Edirne hazine avukatlığına, 

Darphane ve damga mRtbaaın mUdllrlllltil 
yevmiyeli daktllo!!u Kevser Kanat Darp
hane ve damga matbaıuıı mUdUrlUgll dak· 

Edirne aUınrUk mesul muhasibi Emin 
Toksoy Haydarpa,a aUmrUk meıul muha
alplltlne, Ankara mektepler muhast>becili
ti muhaııebe kt\tibi :M. Hemzi Erol Anka
ra mektepler muhaaebeclliti veznedarlığı
na. mUııavlr avukat Vasfl Şenııözen hukuk 
mllşavlrlitine, merkezde vllA.yet mlllt em
lAk mUdUrU Baarl İrk <l2. inci madde ile 
Trabzon milll emlA.k mUdUrlUğüne, Bile
cik tahsil kontrol memuru Kerim Be1'kar
deı Kayseri tahallA.t ıefllğine, Kayııerl 

tahsilA.t ıe:tl Cemil Somer Kara tahsila.t 
kontrol memurluğuna, Bandırma malmll
dllrU RUstem Alkan Hatay varidat kontrol 
memurluğuna, Bamııun tahııil ıube memu
ru SalAhattin Çınğay Manlea tahsil ıube 
ıetllğlne, Manisa tahsil ıube ııetl Kemal 
QUndUz Erzincan tahsil kontrol memurlu
fun&. 

AÇIKTAN TAYİNLER 
.Açıktan Zehra Tarım Ticaret Vekllllfl 

muhuebe mUdUrlllğll memur namzetliği· 
ne, açıktan MUrUvvet Clngln Dahiliye Ve
killiği muhıuıtbe mUdllrlllfll ı. inci mU
meyyiz vekilliğine, açıktan Kemal Erııu 

tlloluğuna. 

lnkılôbı seven, yayar. 

Dünü unutma, bu günü 
iyi anlarsın. 

Görüşte bilgiye, gidişte 

· ülküye inanırız. 

Hdııssıhha Enstitüsünü• 
lmil eHlll maddeler 

Kııllay Kurumu 
tarafından salda 
lcra Veklllerl Heyeti, HıfzılaıhhS fi 

tU.Unce ır;enel sıhatl llır;llendlrml~ll _4 
Ucrt>t karşılılh yapılan muayene, ~ 
tf'tkikler l<:ln hazırlanan llae ile 
C'e hazırlanan ası, •erom ve dlter 
!erin satıo kıymPtlerlnl gôsterlr bit 
kabul edilmiştir. Sııtıslar, murat!_,. :;..ı 
sılamak lizere yl17.de 25 satıt pa)'l , ~ 
rak Kızılny Kurumunca yapıla~Jdlf-~ 
ıa tlearetanf'lerl ve eczaneler yosd' 
nlshetlnde bir kl\r ile aşı, serorn .,. 

Şehrimize gelen malumata göre 

diin Çerkeş'te kıta bir zamanda bü -

yüyeceği anlaşılan bir yangın çıkmış

tır. Yangın kasabanın Karalar ma

hallesinde bir evden başlamış ve he -

men lbaşka evleri de sarmıştır. Yan -

gının büyüme tehlikesini gören kay

makamlık ve belediye bir taraftan 

halkın da yardımiyle yangını 6Öndür

miye çalışırken diğer taraftan Çan • 

kırı valiliğine haber vermitlerdir. 

Çankırı valisi, Çankırı itfaiyesiyle 

birlikte hemen Çerkeş'e gitmiş ve 

yangın genişlemesine meydan hıra -
kılmadan söndürtilmüştür. Yalnız 13 
ev yanmıştır. Evlerin birçok eşyala -
rı kurtarılmış evsiz kalanlar komşu 
evlere yerleştirilerek kendilerine yi _ 
yecek ve giyecek verilmiıtir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
maddeleri sııtablleceklt-rdir. 

Listelerde bakteri, difteri, tatarı~ 
atıların, hrr tUrlU •eromlann, yefl 
çecek mftddr.lerln •ınal maddelet~.Jf 
rın, kimya ve tıp ezcalarının, rnu~ 
tahlil Ucretlr.rl ayrı ayn gösterlll'I 
Listede yazılı tahlil ve muayene '1 
nln t>n mUhlmlerlnl yazıyoruz: _wfl 

İstanbul' da ihtikarla 

mücadele tedbirleri 
tıtanbul, 14 (Teletonla) - Hıılkımızr lh • 

ttkA.ra karsı koymata tesvlk için umumi me~·
danlara bU:Y11k arıııer astırılacaktır. Be>·oJ:· 
lu murakabe b1lrosu tarafından yapılan a· 
raıtınnlllardnn snnra Uc kasap \'e bir kum:ıs· 
oı hak'kında lhtıkAr zaptı tutulmuıtur. 

' 

YurHa f aydah yağmurlar 
MeteoloJl umum mUdUrlUıtUnden alınan 

maıtlmata ıılire memleketin her taratma 
menbn ltlbaı1yle faydalı yatmurlar :ratmıı
tr. (a.a.) 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sebat Eczanm 

A11rı gazetecilik gayreti! 
Baıyazarımız Falih Rıfkı Atay, 

dünkü baıyazııında atın ıazete· 
cmk ıayretinin barıı ve savat 
ülkeleri için, zaman zaman, za· 
rarlı, hatta tehli~eli olduğunu 
belirtiyordu. 

Atatürk'ün cenaze töreninde 
bulunmak üzere memleketimize 
ıelen bir yabancı muhabirin bir 
yarenlik ııraımda bir arkadaıına 
§Unları aöylediiini duymuttunu 

- Hazır buraya ıelmifken ba
ri beklenmedik bir takan hadiıe· 
ler çrkaa da ıazeteme bildirıem ! 

Bir zaman lıtanbul'un Eyip ve 
O&küdar gibi mezarlıiı bol bölıe· 
lerinde mortocular Yardı. Cena· 
zelerde insanların merhametini 
ve yufka yürekliliiini sömürerek 
geçinen hu aeraerilerin kendi ara
lannda ilkel bir kara haberler 
alma tetkilatı bulunduiu da söy
lenirdi. Derlerdi ki bunlar, her 
aabah yataklarından bir cenaze 
çıkması dileii ile uyanırlarmıt. 

Yirminci aaır ıazetecilerinden 
bir kdlllmın da o •ld mortocular 
ıibi, feliket "hldiH çılum ar· 

zusiyle yanmalarına ne buyurur· 
ıunuz? 

Büyük lııir amerikan ıazeteci
ıinin acemi bir muhbire aöylecli
ii ıu sözü bilirıiniz: 

- Bir köpek bir imanı ııınr
sa bu olağan bir teydir ve hava
diı aayılmaz. Fakat sünün birin
de bir inaan bir köpeii ısırma 
İtte o zaman bu vaka bir havadiı 
olur. 

Onun buıünkü haleflerinClen 
bir kıanıı iae iti n telakkiyi büs
bütün deiittinnitlerdir: bir yer
de bir köpetin bir inıanı •ırdıiı
nr görür ve öğrenirlerse bunu 
- eğer itlerine öyle geliyorsa -
telıraflarına fÖyle geçiriyorlar: 
"Buıün falan yerde bir insan 

bir köpeği ıaırmıttır.'' 
Kendimizden bahsetmediğim 

için müsaadenizle bir yabancı 
Jlelimeyi kullanacaimu 

- SanatU.)'on 1 
Bir takım 1abucı )iapı 101daı· 

lar1111rz hep bu .an.o.yon mera· 
kı ile yanıyorlar. Ordular yok o
luyor; tehirler yıkılıyor; devlet
ler bozguna uinyor. Dünyanm 
en baymdır bucaklarmda yangın, 
açlık, yokıulluk ve ha.talık biri
biriyle yarıı halindedir. Denizler· 
de balık aayıımca torpil ve ma
yın yüzüyor, Bütün bunlan okur
larına bildirerek .anacı.yon uyan• 
dıramryacafınr sanan bir takım 
atkın gazeteciler, yenilerini uy
durmak ve uydurduldannı titir· 
mele yolundildırlar. 

Yunua balıfmı torpil, uykuyu 
ölüm, pi.ponuzun ucundan ç•kan 
dumanı yanıın, perhizi açlık di
ye göstermek iıtiyorlar. Onların 
aapıtkan dürbünleri ıavafm ka· 
atp kavurduiu yerde barıı, barıı 
rahat rahat hüküm sürdüğü yer
de savat görüyor. 

Biz, yalanı belirli maksatlar 
için bile kullanm•ia alıtmrı de
iiliz. Onlar, her 7•rd• yalanı, 

mübaleıayı ve kötüye almayı bi
rer yardakçı olarak hiametlerin
de bulundurmaktadırlar. 

Bu böyle giderıe, yannki dün
ya bugünkü bayındır tehirleri bi
rer balat bulacak; bu aavaı tan
rısı Mara'ın eeeri olacaktır. Ya
rınki ahlak da yalanı ve miiba· 
legayı bir hüner diye tanıyacak; 
bunun günahını da propaıanda 
teflerinden IOllra aan..,yon me
raklııı ıazeteciler Jiiklenecek
tir! 

••• 
intihar haberleri 11• 

Kariltatürl 

Bazı sa.zetelerin yazılma11 ya
sak olan intihar haherleriai lailei 
ı•r'İyeler bularak eırire çtwire na
arl yazdııklarmdan bir iki defa 
bahıetmiıtim. 

Evelki giinkü Akpm'da ıanat
kar dostum Cemal Nadir Güler, 
koca.sivle kavga eden bir kadına 
aöylettiii fU sözlerle bu me.ele
ye, bakm, ne süzel dokunuyor: 

- Kızdmna benim kafamı he
rifi- Yaba timdi pencere cam-

Babalık t.aylnl 20 lira, mıkro--;1--~ 
ayen<>si 50-150 kuruş, idrar tabii~ 
kunıs, hormon mUstahzarlannın ı' 

1 
kontro!Q 15 lira, vitamin tahlili ı:,a 
leme Rll)0 U 3 llrn, maden suyu l ~ 

1 a(lt 8 lira, yoğurt sut tozu 8, ter• ~ 
deya~ı 750 kuruı, zeytin, parnu1'.u'cıl 
ve sair ya!';lnr, P<'Ynlrler, sıra. · ~" 
Rll7.07., alkolsClz l1:kller, marmeJAt. f"' ~ 
bal, ekmek tahlili 5 lira, suçu1'. 

11
,., 

ve diğer et müstahznratı, unlar S ıo" 
ve, çay, kakau, çtkulat.a, sekerl• ~.J.! 
sarap 12 lira, rakı, konyak, vts1t1• ~J 
lira, baharat 6 lira, 11ahun 15 ıır .. ~ 
böbrf'k tMlan ve ht>nzerlerlnlıı ,,, 
lira, mlde usaresi tahllll 100·~ c-' 
kumq tahllll 100-250 kuruı. ası~ 
ıltf'lerdf' 5 kurustan 50 lira>'• ~ 
romlar 5 liradan 300 liraya ıcad 

lannr ıilmeie çıkar, ırı:;! 
mi kaybeclip beynim üt S. 
fel', ölürüm haaa... f. 
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Moskova koni eransmdan sonra 
11« ı. 1 aylık hazırlıktan son ra top -

ALMANLARA GÖRE 

Viazma'daki 
rus kıtaları 

imha olundu 

Almanya ve Fransa 
anlaııyorlar mı! 

BERLİN'DI: 
ti:ıpb.d.a i k i gün için de görü~mele
Ru1 1,h ren M oskova konferansının 
Sila~~a ya Yapabileceği yardım öl
ter~ ~nlaşı ldı. K o n feransta lnsil
broo~: im.~illiyen Lor d Bea vcr
,.e A un . r.ozlerine gör e, lngil tcre 
lel rnerıka, Rusya'y a e ll erinden 
r.ı:n Yardımda bulunacaklardır., 
C.k at bu yardım u zun vadeli ola-

lecek~~ ancak ilkbaha rda yet işti ri- Ruslardan 500 000 den 
bl• r. O vakte k adar Rusya al- • 

buna da ir beyanat 

yapmak için vakit 

henüz erken görülüyor .. n ta 
kendi a.rruzu!"a karşı day~nırken, 
lidi Klındekı vası ta l ara g uvc nme
lle b. k onf~cransın bu kısır n c t ices i
hiye~ ~ldıg ı zaman, b ir g öst eri ma
Rua/~1 a lan Moskova toplantısının 
tirdi~ ~a ~ardım ye r ine, z a r a r gc
bl•n gı ,ıddıa ed ile bilir. Çünkü Al
dak·Yh nın ilkba h a r a kada r doğu
titi;t· ~~reketleri t asfiye etmek iç in 
ti>at 

1 ~1 • son tc~cbbüste Moskova 
he yerısınin bi r a mil olduğuna şüp
la"hok;ur. Eğer Moskova'd a k i top
Ye. • • 0 ınasaydı v e bunun A lm a n 
liJc:Çbn 1ş-e~ecektc d elnle t ettiğ i t e h 
lci d e ırtılmemiş bulunsaydı, b el
d•h e alınanlar doğu teşebbüsiinü 
lc11 : rava! ~ le alırlardı. Halbuki, 
~e Y a~ı ıçınde Rusya'ya İngiliz 
lcıt1~rne~ıkan yardımının sel g ibi a 
'-'anı cagı hakkındaki sözl er , a l-

arı ru 1 . • k b" •a'l\\a ! . a ınese esını, e n ı sa ır 
lit i k n ıçınde tasfiye e tmek ger e k 
~Ükar§ı11nda bırakmıştır. V e son 
d0İbı taarruz da bu ger e kl ik ten 

8 
uı bir teıcbbüs olacaktır. 

ltl .. ~nudnla b er a b er, bu yardım m e-
-ın e 1 · ı ' )il le ngı t e r e ye v e Amcrik a-

~llıyçı 1ımak d a doğru değildir. 
litilr.:"ı'avaşa karşı ta k ip ettiği po
diıin· 1 e Yardım imkanından k c n 
~\lıy~•rnahruın etmiş bulunuyor. 
dlln bYa Yapılacak en t esirli yar 
lcettir ~ıdan yapılacak b ir h a r e 
~lun~ aaı! k i batı Avrupa'sında 
~llıy n hır d e vlete d e doğuda 
l.a,.ek :•rafınôan girişilecek bi r 
"ıe.L •t .. e tesirli yardımda bulun-
b ııı; ntuınk .. d .. 1 
",llıya• un ur. şte Fransa ile 
tı l'a Yı on dokuz unc u asrın ikin 
tite .. t!J11ından sonra b ir aray a "'e-
.. ., llrn' I b ., 
)"ce]r· 1 u id i. 1914 savaşından 

fazla esir ahndı 

Harbin baıındanberi 

ahnan rus esirlerinin 
sayısı ü~ milyonu a~fl 

Londrn, H a a . - Da ly Telcı:raph ı:aze. 
tcslnın Vi<'h)"de bulunmakta olıın bitaraf 
muhabiri. ~U> le ynzm'lktadır: 

"l\lare~:ıı l'et in JıUkumetl, Almanya ııe 

::?3 cy!Ulde ba81amıe olan ı:or il5Tllelcrln lkl 
mcrnlcKct arasında daha sıkı bir anlaıma ııe 
bltccel:lnl Umıt etmektedir. Buylellkle fran. 
&ız maCIObl)etlnln >aımııs oldJCu zararlar 
h ıflrlunlş o'acaktır. 

11.tk r • Pl'taln gı)rUsm nln ) ıldon(bıll 

olan ::?-1 llkt!'şrlndc, lıbırı.t:ı ruhunu )cnldC'n 
teyit ı ılcn VC' tıu ı lı rll"lnln F'ransa')..ı vere. 
ce 1 k znnçlnrı belirlen bir be~ n ~ yaııııa • 
cn l.tır. 

M. \'C! 'l N •' 1 , .l\t .ı\b tı"l n daimi d k •l 
(Başı 1 inci sayfada) o l nk \' hY->c ı > n cd l ırl lir Bu tayinle 

Berlin, 14 a.a. - D.N.B. nin öğren- dun Fron •ı.: - Alman mU:'l'l tıııtlC'rln le bil- . 
'kl >ilk bir de !siki k olmuştur. 

diğine göre, Viazma'da bolşevı er G<'rck aım ıı nlaP. ı;crcı< rran"zlar M . \'on 
şehri terketmedcn önce yakmışlar ve 'l rıct.ı 'nın hu tny n r n n al rn ., h<'tle . 
taşla inşa edilmiş bulunan bütün evle- r n > nll. n b ı ırı ·ını ırn<1 cın dl ın ı s y
ri de berhava etmişlerdir. Bu tedbir· ı.ı>orınr CJn .ı l\l Nı tz·ın rı 'lıcs ıll ma . 
lere şehrin sivil halkını hiç göz önün- ıc nı r e•a n'e ltlmntnam \crmıyc ekt.r. \ on 

N. lı1 ı \ l<"h>"Yc baekor oto~ ıl re( ııs lyle s: t-
<le tutmadan başvurmuşlar ve bu halk- rn rktc ı r t 11 a'tın ıa o' "' ı' n J."ran~a"dn, 
tan infilaklar neticesinde birçok kim- h r tsı r ..... on"ch ö• k. d Mnrıll <ı ' cl:ı ol'.Jıak u
selerin kurban gitmesine sebep ol - z re ıkl iman lmn oıosu vardır .. 

~~§~~rdır .• Viazma\l.a tahta evı:rin , Berlin uhcnüz beyanat yap:na!z 
komur hahne gelmış yıkıntılarıyle d ... 1, d" 
dolu birçok sokaklar görülmektedir. sırası cgı · ,, ıyor 
Bolsevikler alelacele hemen bütün llerıın, 1 ' u. - , ,,r, ıe a o,r J.:a>nak • 

• tan tılldlrıl > or: 
Yollara kara maynları koymuslardı. Bı.ı:un AIM.ı.n • ~·raıc ır. n;,.n.ı. cbetlerının 

Birçok kadın ve çocuk bu mayoların dJrırmu \ 'C m..ı .ıtEm ı ınk satı ha .kında ec. 
patlamasiyle ölmüştür. Maynların ve nctıı ga de mı.hl.ıbl.lerl tnratınılan sorulan 
saatli lıomhal:ırın birçoğu istihkam lı r ııunıc cevaben b..ı husuııa beyanat >nı>· 
askerJerirni? tarafından toplanmıştır. mak \ kt i hcnu.ı: ır lmed '=• nım:ın h.ırlC'IH 

na;e ı 1 ınnrt ;ı. t, 1 ı r lıml~tır. 

Briansk ve Via.zma yakınlarında 
Dcrlin, 14 a.a. - Briansk ile Viaz

ma yakınlarında çevrilmiş bulunan 
Sovyet kıtaları , alman mevzilerine 
son derece pahalıya mal olan hücum
lar yaparak gittikçe darlaşan alman 
demir çemberini. yarmak teşebbüsün
de bul un muşlardır. 

A lmanya ile Fransa arasında 
gizli bir anlaşma yapamadığma 

İtalya sev;ndi 
Roma; 14 . .1.ll. - D. N. B. ajansı bil

diriyor - Frwısa'nın arazi lı!ıtUnlUğU hak
kında amiral Darlan ile .I<"Uhr r arasında 
gizli bir anlaşmanın yapıldığına dair Dal
ly-:M:ırror gazetesince ortaya atılan iddia· 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Viazma'da 
durum 

cok vahim 
..:> 

Bütün faal iyet merkez 

cephesinde toplandı 

BaHık rus donanması 

leningrat yaknnlanna 
eveH'i gün a ker ~ırcardı 

<Başı 1 incı sayfada) 
hUltJmct merkezinden kadın ve çocuklar 
boşaltılmaktadır. 

:Moskova·:ı.·a karşı yapılan hamle ile 
beraber, Almnnlar Aı::ık deniz! yakınla -
rında da çok mtihim bir hareket yapıyor
lar. 

Alman raporların:ı g6re. Nazi kıtaları 

iki Sovyet ordusunu imha ederek Ta -
ganrog·a varmı§lardır. Ruslar için bura
da da durum vahimdir. 

Brianık'ta alman mağlubiyeti 
Moskova, H a.a. - Royter muhabiri 

bildiriyor: Brlansk cephesindeki son çar
pışmalar neticesinde, alınanlar burada 
ciddi bir mağlQblyete uğraınııılardır. Ge
nerııl Yeremençu kumandıuıında.ld birlik· 
ler, geriden çenberlemeğc çalışan bUyUk 
dUşman kuvetleri tarafından irtibatları 
kesilmek tehlikesi kar;ııııında bulunuyor
du. Fakat sovyet generali, kıtıılannın kU
çUk bir kısmını cepheden hUcuma geçir
miş ve külli kuvetıcrlnin lııe hareket is
tikametini dcğt§llrerek bunları gerideki 
dUıman kolları üzerine saldırtmıotır. Bu 
suretle birçok dUşman öldUrUlmüıı, bUyllk 
çı:ıpta tank tahrip edilmiş ve dU~man, çen
bcrlcme teşebbil11Unden var.geçmek zo
runda bırakılmıştır. 

lzvcstıa gar.etesl, ııark 'cephesinde bir
kaç gUn önce dilşmanın hava hA.kimlyeti
nl eltne geçirmek Uzere bulunur gibi gö
zUktllğtl bir durum ortaya çıkmı§ bulun
duğunu kabul etmektedir. Fakat son gün
lerde bu vaziyet dt>ğl§mİ§tir. So\-yet av 
tayyareleri, cephenin en mühim kesimle
rinde bUyUk yollar üzerinde keııt uçuşları 
yaparak bilttin gün faaliyette bulunmak
tadırlar. 

Orel'de kanlı muharebeler 
Mosko' a, 14 a.a. - !ı:vestia'nın cephede 

bulunan ask~rl muhabiri yazıyor: 
Orel yakınında kanlı muharPbeler gece 

gündüz devam etmektedir. Burada SO\"yet 
tank blrllklerl, alnınnların 120 tankını ve 
bUyuk ı;nyıda piyade aııkt'rlnl imha Nmlş
tır. Başka hır tank birliğimiz. iki giln su
ren b"r muharebede dli manın 12 tankını 
ve tank karşıkoyma toplanndan 30 unu 
muhareb dL&ı etml&tır. 

ıı ılktE'şrlnde sovyet tayyareleri. Orel 
lstlkarr:rtirı<Ie bir tayyare meydanında bu
lunan i5 düşman tayyaresini tahrip et
m slC'rd r. 

Gene Orel istikametinde sovyet topçusu, 
dilsmanın 31 tank karsıkoyma topunu. 31 
zırhlı otomobıllnl, 26 kamyonunu tahrip 

Leningrad mUdafıleri mevzii kıymette 

olmakla beraber, harel:tıtn devam ederek etmlsJ('rd r. 
mareşal von Leeb'ln kuvetlerlnden bir Pravda'nın cephf'deki muhabiri de eu 

• telgrafı gönderm1$tlr: 
kısmım :r.• oskova yn karşı yopılan ham • 
leye 1, tirA.k ettirmesine engel olmakta- Adet Ost!ınluklerinden istifade eden al-
dırlar. manlar. Uerlcmelerıne devam ediyorlar. 

1 
Bununla beraber blzlm müdaııfamı.z da a

Via.zma ve Brians.~ kesim ih de detce \"e kudretçe artmaktadır. Hükümet 
şic!clctli muharebeler devam merk<>zlnln uzak kapıhrı,•fa )"eni mllda-
- ediyor fna hatları da lnsa e"l • 'Ledır. SoYyet 

tak\·lye kıtalan cepheJ;e ruı arası kesil -
Moskova; 14. a.a. - Mareışal Tıınoçen- 1 m""an ,, tm kt d d a ·· Ü ·ı, ... P e evam e .yor. ut n er-

ko, her ne kadar Moskova cephesinde çe- kekler. sovyet toprağının her metresini 
kllmek zorunda kalmışsa d:ı iman zırhlı müdafaa hususund11 kati bir azim taşı
tllmenler.nın Sovyeı hatlarında aGılan ge· maktadır. 

dikten geçme~ine engel olmağa muvaffak 
olmu§tur. Vlazma ve Briansk kesimlerin-
de §lddctll muharebeler de\'am etmekte-

Via.zma istikametinde 

.............................. .... ... '-

~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER ; 
._. , •• ••. ••• .•••• ••. ••• .•••• ••••••••• r 
Londrn, 14 a.a. - Reut.er ajansının A

mertka kaynaklarından aldığı bir habere 
göre M. Rur;elt, M. Herchel Johnson"un 
Stokholm elclligıne tayın emrini tasdik 
için dün akşam lyana göndermlEUr. 

Londra, 14 a.a. - Hollanda bahriye na
zırlığı Brıtan)a bahr.yeslyle harekette bu
hınan bir Hollanda denizaltısının Akdeniz
de 3500 tonllAtoluk bir ıase gemisini bom
balıı)ıp batırclı~ını blldlrtnt>ktedır. 

Londra; 14. a.a. - Prag radyosuna gö
re, dUn de aekiz Çek asılmıııtır. Bunlar
dan beışi vatana ihanet ve siltıh t~ıma -
dan, ikisi yahud! olan diğer UçU ise ikti
sadi ııabotajdan suçludur. 

Nevyork; 14. a.a. - Amerika'nın Roma 
büyUk elçisi dün Lizbon'dan buraya gel
mleur. Elçi Amerlka'da kısa bir müddet 
kalacağını s!iylemiııttr. 

Şanghay; 14. a.a. - Cin kaynaklanndan 
gelen haberlere göre, ıılddetll bir Japon 
bombardımanından sonra Çin kuvetleri 
İ§ang'ı tekrar bo§altmııılardır. 

Sofya; 14. a.a. - Sofya harp divanının 
müddehımumlsl, bozgunculuk tertibatı 

yapmaktan suçlu l 1 ltomünlstin ölUm ce
zasına mahkQm edilmesini lııtemııtir. 

Sydney, 14 a.a. - Uzak-şark lns:lllz ku
'\"etlert başkumandanı Sir Robert Broolc 
Potıham'ın yeni Avustralya hllkilmetl fiut
sı '\"e ordu şefleriyle istişarede bulunmak 
üzPre yarın Melbourne'a 2elecel':I tahmin 
edılmPktedır. sır Robert Brook Popham 
bundan sonra Yeni Zelanda'yı ziyaret Pde
cektır. 

belki de hlc blr zaman MoskO\'& var<>ila. 
nna varanuyacaklardır. 
Lenınıırat, Odesa, Harkot ve Munnall5'( 

ceııheler;.ndcn htc bir )eni ınktaat blldlrHme
mektcdlr. 

Cephede durum ~ok karııık 
ve oynak 

Londra, 14 a.a. - hUS)n cıakl ukerı va:M
yet hakkında Ncwa Chronıcıc diyor ki: 

ı.ı~ova ceııhesınde burun durum dün
künden daha 1>1dlr. Fakat mer:ır.z keslmtnıa 
tamamında durum cok kartuk ve oYna'ktır. 

saatten ıaate de:llltlektedlr. 
Ancak katlYen acık bir ıeY varsa o da aı.

man tna1Tuzunun al:man bukuınanctanııc:-.. 
nın p!Anlarma uys:un olarak 1nklaa! etmedi -
tıdır. 15 ıUndcnberı lnsan ıücünü aıan ıay
reUerdcn ı;onra almanlar muhakkak iki daha 
ehem!)"elll bir netice aımatı tıckllyorlıı.rdı. 
Almanlann ıtmdikl muvaf!akıyeUerlnl ıtcnlt
ktmek ıcın ıercken lhtlyaUnrı bulunmaa 
muhtemel de~lldlr. 

Tul.a, almanlann mUkerNr iddialarına 

~in 1 b~u.a-fransrz ittifakı, iki mil
"'-tid ırıbiri hakkında duyduğu 
olllre.lc en doğmu~ değild i. Tersine 
~~I h-llnsızlar ruslnrda n hoş lan
·~tİ)e:'"· Çarltk Rusya'sı d a Cüm
"~•o)J Fransasından ziyade Ho-
1.:ı"lrk em Almanyası hakkında ya
"'-llol "e aevg i d u ymakta idi. Ro
't''lllcl- liohenzollern hanedanları 
~i old •ki münaseb e tle r p e k sam i-

D.N.B. ajansının öğrendiğine göre, 
iyi teçhizatlı olmıyan bolşevikler 
kendi siyasi kom iserleri tarafından 
imhaya sevke d i l'mişlerdir. 

nın Almanya tarafından resmen yalan • dir. Vlazmı:ı. etrafında durum karıgıktır. 
lanmış olması, Jtalya'dn memnuniyetle Bu bölgede muayyen bir hat ve cephe ol
kıırRılnnmıştır maktan zıyade ordu gruplarının bir hare-

Moskova, 14 a.a. - Krasnaya Z\·esda 
~azıyor: 

Hltl('r, mümkün olursa \'lıızma istika
metinde bir )'arma hareketinde bulunmak 
ıı:ayestyle en kanlı kayıplara uğramaf;ı go
ze almaktadır. Arazinin inişli ve yoku5lu 
ve yarı ormanlı bulunduğu bütün cephe 
boyunca uzanıp gld"n tank kat'8ıkoyma 

engelleriyle dolu, hattA ve bunlann arka· 
sındakl çelik bağlara karşı yol aı:ıcı bir 
vasıta olarak tanklarını öne sll rmektedlr. 

raabcn henüz abnmamıeur. Otekl tarattan 
Ttmaçcnlro orcıuıan ınıııu da askeri blr ku
\"Ct olarak kalmaktadır ve ıoyyet hUkümet 
merkezini müdafaa edecek bir kudrettedir. 
So\')'etlcrın lltoskova')ll ne pahasına olunıa 

olsun müdafaa etmek azminde olduklanna 
ıUııhe )'OktuT. 

•lir~ "iu halde, Orta Avrupa'd a 
~tu " alma n t eh likesi karşısında 
-t\~ ~ h atr Avrupa'sındaki iki 

1939 ~let elele vermi,lerdi. 
:-'1>t,!'1ıı •tustoa paktı, çok in ce he
~ti. ~ll 11 olan muvazen eyi a l t ü st t '"'•r •~a'nrn idares inden mesul 

le 'tı.f 11 'p u paktı imz a larken , h em 
•ndi '"•naa'yr, hem de doğuda 

t"'-hlc.ı..._ bletnlelu:llerin i ye nilmiye 
1 • '""' tın • 1 ) •ttı:tlll e lf erdi. Rusya bu pak-

ct'lcıtı11n adlktan sonra Fransa'nın 
"ıİ lilltt~ karşı uzaktan seyirci k a l 
'-' lltany a, Yalnız seyirci kalma dı; 
•ddeı a Ya P e trol ve b ir çok ham

~••in •r 'Vere rek bu n e ticeyi elde 
~ 11l ta/ Y~rdımda bul undu. T a li
.::liyı~P Rbır cilves id ir ki Alma nya, 
, ddeı • usya'dan aldığ ı bu h a m -
Slıiı 

1 
erı, bugü n Rıuya'ya kar§ı 

~ lı.ıl> •vaıta kullanmaktadır. 

1~de d&a!orluk Almanyası, iki ccp 
J:' 14 

1 
vutrnekten korktuğu iç in 

\rr'nı••:vaıuıdan Önce Rusya'yı 
ı11• iki da~ ayırmıya çok çalışmıştı. 
~rQl'du, a!', a z kaldı muvaffa k O · 

~· lbelın .
1 
•rı, 1905 yılında İkinci 

~t ~•t i/ e Çar Nikol a arasında 
~ ~ınde ı~e Yapılan B jörkö görüş
ı_0~d'~'d inciai d e 1911 yılınd a 
it "rne. a, ~er iki sinde Çar Niko
lt:l>ıld1 .,.7. ~ılh.elm'in t elkinle r in e 
.. " ele L·eı atta Björkö 'de bir mu-.. _l Qı e • 
.ı~tle.rı Ç 1~zalandı. Faka t Çarın 
t,b. lard; ]~~ d~n d a h a u zgören a
\ıll ıt bir ·hü ı~cı Nikol a g ibi müs
•,, . reyine bkurnda r b ile, nazırları
~ .. 11lil\ h 0 Yun eğdi . Çarlık ida-
ı .. ~. er ,. · "b" d, ne Pol ' "':eyı gı ı, çarların mu-
ıt-r•~ileri ıtıkaaı d a bugünün rus 
lit• b\l'ki b tara fından terk e d i ldi. 
~~- deği~' ça~ların buldukları po-

J:' • ttirdi{ b-grafya 'nın zorla k a
-' · 11.k•t . 1 ır kurtuluş yolu•idi. 
;_'t•b t 1rnd · 
"t- il lrag· ı 1 artık ola n olmu~tur. 
.ı11t-"'-'n1n

1 ~ere , batı Avrupa'ııında 
tilj -~.:t rn ?ırak tığı bo§luğu dol
~"d~ı.tderı 1 

•• Anlatılan ruaların in
t,t \lt, C e ıatedikleri yardım d a 
ltt~~:•ti d er çRktcn bazı İngil iz g a 
~b~•ı-e hük~sya'!~ r.ardrm için 
'" •e tef .;:rnetını boyle b ir t e
"ıit h'nın kı etmişlerd ir. V e Al-
~il\ ~ltnaaı .uv~t! erin i doğuya çek 
-.,~ •rıat 'h ıngılızlerc bu teşebbüs 
'-'-~•dir. F :kırla~ış g ibi gör ün 
~-tı ~ b"tka t •~ \ .!n~!.li ~ .~enelkur-
-t,lc ~P•ıı ur u . duıunuyor. V e 

'-'-~t tıtirıe i;a. hı~ ask e r çıkarma 

~.ı,ı • •dır • ..'il' 1 ı 1 lrnıycceği anlaşıl 
ııı:ı d • ,,or" • 

ı· d .. •nerneı eç te ve Yuna n ista n -
· ~ı. 0 tru bi krden sonra b elki dn 

'-'eı/~ bu h r arard ır. F akat ingi 
tttı· 1çin L areketsiz liği te la fi et
) ı4 .. ' lll\hd A l 
~-1>~ olçüd a m a nya Üzer in e 
-b •ktad el t a yva r e hücumları '-1 et ır a r D '" 
- .... e RÖre •• • un verilen b ir ... ..... ... ' u ç .• ... ı.:.. " nı .. ·• Yu z t ayyare Al-

i"Ull\ ·• onern · ' ~lllr hardıına lı sa'!ayi böl ı:cel eri-
':'r 'h' Uğrat n etmış ve ağır ka
~- ~ ll h av nıı ~tır. Bununla b era
~\lıh Ü: ~areketl erinin, doğu-
'"ıl~efj erknd~ki bı;'skıyı hafif
d~~o fuphelıdir. 

a Ruaya, gelecek ilk-

Düşman taburları ve alayları tes -
Iim olmuş ve bat ıya doğru g iden esir 
ko11arına iltihak etmiştir. 

Cephenin orta bölgesinde 
B erl in, 14 ıa.a. - D .N .B. ajansının 

öğrendiğine göre, rus ceph esinin o r
ta lıölgc•ıin de bir alıntın piyade tUmc
ni 12 ilkteşrinde 10.000 esir almıştır. 
Esirler arasında iki general de var -
dır. Alman piyade tümeni bu!ldan baş
k:a Sil ton. bir cephane deposu ve bir -
çok trenler c e gcçiFmi!2tir. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Beri in, 14 a .a. - Askeri kaynaklar
dan öğrenildiğin e göre, 13 ilktcşrinde, 
alman hava kuvctleri ne mensup bil -
yük teşkiller, şark ceph esini n m erke1 
bölgesinde ordunun harekatına yar -
dımda bulunmuşlardır. 16 <iemiryolu 
istasyonuna ciddi isabetler kaydedil
miş ve kısmen tah ri p olunmuştur. 

Dört tren ve sekiz lokomotif yakıl -
mıştı r. Başka 19 tren hasara uğra -
tılmıştır. Üç binden fazla k amyon 
tahrip edilmiş ve büyük miktarda baş
ka kamyonlar kullanılmaz bir hale ge
tirilmiştir. nomba isabet eden bir 
sovyet mühimmat de;posu havaya u -
çu rıılmuştur. 

Bir ingiliz ihracı mı? 
Beri in, 14 a.a. - Yarı resmi bir kay

naktan J..ıildiriliyor: A rkhangelsk'e 
bir İngiliz seferi heyetfoin çıkarı ldı
ğına dair amerikan kaynaklarından 
yayılan şayialar hakkında, Berlin s i 
yasi mahfilleri, muhayyel m eseleler
le meşgul olmıya lüzum bulunmadı ğı
nı beyan etmektedirler. 

Alman hamleıi Moıkova 
iıtikametinde derin bir 

çıkıntı yaptı 

İtalynn bn.ııını tekzibi birinci saytnların- ket harbi yaptığı gorUlmcktedlr. Her iki 
da neııretnıckte ve bu tekzibin lnı;iliz ve taraf f.j ihtiyatlarını ateş hattına sUrmüa
Amerikan propagandasının kurnazca bir tür. l:ıı gUndenberi eskimiş olan Alman 
manevresini açığa vurduğUnu yazılarının 

ba~l ı klarındn belirtmektedirler. 
Gazeteler §öyle diyorlar : 
"Bu menfi propaganda, hak ettiği ce

vabı Alman resmi tekzibi ile almı§tır. Bu 
tekzip, Mihver devletleri arasındaki kar
şılıklı tam bir sadakata dayanan mUna • 
sebctlc o de tamamlyle uygun bulunmak

tadır. 

taıırruzunun yavaııladı(;ı atıktır. Yalnız 

mütearrızların değil, mtidnfllerın de zırhlı 
arabaları mUt h l• aurette bıuıara mııruııı 

kalmııştır. Fnkat Snvyet tamir atölyeleri· 
nin Almanlarınkine nlsbctle dnha yakın 

olması Ruslar için bir avanttıj teşkil et -
mektedlr. 

V iazma etrafında durum 
çok vahim ! 

"İtalyan iç cepheı;lnl sarsmak te§ebbüs- Londra; 14. a.a. - :Moskova radyosu, 
!erine dayanım Umltlerln bo,lu#U dalma gece yansından sonra ııunları bildlrmia-
açığa çıkmıştır. İngiliz ve Amerikan ef
kflrı muvacehesinde başlanan yeni iftlrıı 

neşriyatı, muhasımlara yeniden bUyUk ha
yal inkisarları getirecektir. Zira İtalya 
nihai zafere kadar sava§mağa azmetmle 

bulunmaktadır . ., 

Geri alman Fin topra1darında 
Helsinkl; 14. a.o.. - Fin umumi karar

gahı geri alınan Kareli topraklarına 
12 llkteşrine kadar tahminen 33 bin kl17İ· 
nln döndUğllnU bildirmektedir. Bunlar be
raberlerinde beş bin inek, iki bin beygir 
\•e 200 yllklU araba götUrmü§lerdlr. Kare
li'ye dönebilecek kimselerin saysı 50 ita 
60 bin kadardır. Harpten önce bu bölge -
deki çiftçi sayısı ~20 bin idi. 

tir : 

Vlazma etrafında durum çok vahimdir. 
Almanlnr, ayrı a;ı.Tı muhtelit noktalarda 
Sovyet mUdafaalannı yarmıo ve Sovyet 
kuvetıerinln tutundukları mevzilerde köp
rübaışları kurmuşlardır. Ruslar yeni 
takviye kıtalan nlmı§lardır. Almanlar 
ileri hareketlerini inkiııaf ettlrmeğe uğrn· 
ıııyorlar. Muharebeler gece gündüz devam 
etmekte ve uğultulu top sesleri devamlı 
ııurette !§itilmektedir. Dllııman insan ve 
malzeme bakımından çok bUyUk kayıplar 
vermektedır. Kıtalarımız, F~l11t. kuvet -
ler!n ıılddetıi bir hlıcıınıunu pUskllrterek 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. önce çekil
miş olan bir blrllğlmlz kareı hUcuma 
geccrck (K) remziyle ifade edilen yerden 
dlişmanı pUakürtmUıı ve mevziini takviye 
eylenıfr,tir . 

Bir tank teııklll 96 alman tank, 22 
zırhlı otomobil, 93 nakil vasıtası ve 1500 
dUııman askeri fmha etmiftir. Şimal-bauııı 
istikametinde faaliyette bulunan bir Sov
yet birliği §lddetll bir muharebeden sonra 
(E) remziyle ifade edilen noktayı ele ge
çirmiştir 

Gece gündüz kanlı muharebeler 
oluyor 

haberlere göre, bu kealmde ehemiyetll 
mahlytte az değişiklik vardır. Muhabir • 
!erden bazıları kuvetlcrlnln ıııosko-.·a'yn 
i0-200 kilometre arasında yaklO§tığını 

göstermektedir. Fakat muhabirler bu me
safeleri tayin ederken, sarih olmıyan ve 
pek nadir olarak alabıldıklcri askeri ma· 
lQmattan ziyade doktor Cöbbels bUroları
nın neşriyatından istifade ediyorlar. Al -
man hamlesinin Viazma çcvrıı.lnde :Mos
kovıı istikametinde oldukca derin bir çı-

Stokholm; 14. a .a. - Sovyet cephesinin kıntı yapmııı olması muhtemel gözlik· 
merkez kesim! hakkında Berlin'den gelen mektedir. MUlılm Alman kuvetlcrl bura-

lıfoakova; 14. a.a. - Viazma bölgesinde 
bUtUn bu cephe boyunca Sovyetıer tara -
tından kurulan yeni müdafaa hatların· 
dıı harekO.ttn bulunan Sovyet Blrleklerlnl 
ziyaret eden Pravda gazetesinin askeri 
yazıcısı eunları yazıyor: bahara kada r kendi yağıyla k a v

rulmalıdır. Eğer arada a lma nlar 
ta rafından kakılıp kavnılmaz da 
diri kalırsa, kı~ ayları içinde yetiş
t irilecek yardımdan ilkba h a r h a r e
k e tl erinde fayd a la n a b ilecek tir. An
cak şu da unutulmamalıd ır ki İngi
l izle rin ve amerikalrların ilkba h a r 
ayları iç inde y e ti§t ir ec ckleri yar
dım, ist ih sal ve taşıt imka r.lariy lc 
kayıtlıd ır. Almanl c::rın İ§gal e ttik
leri ve i~gal e tmek ü zer e bulun
~lukl arı topraklar, rusları harp sa 
n ayilerinin d örtte ü çünde n m a hrum 
E>tmekte dir. Timcs gazetesi bile , bu 
d erece ağır kayıpların t a m amiylc 
t e la fi edilemiyeceğini yazmaktadır. 
lu §artl a r 1t. ltında Rusya'nın yok 
olduğu hakkındaki alma n idd iasın
d a m ü ba legaya p ay ayırmak ge
r ekli olsa bile , ruslarrn artık bu sa
va§t a , doğudaki t arihi b üyük dev
let rolünü oynryabilecekle ri çok 
ıüphelidir. 

A. Ş. ESMER 

dan sokulmağa muvaffak olmu:ilarsıı 
d:ı. varılan nokta bilinmemektedir. ~Hite· 
hruısıslar bu noktanın Gjntsk olabileceğini 
tahmin ediyorlar. Alman taraftarı bn.'.,!ka 
bazı mlltehassıslar ıse ııimdidcn Borod;
ne'ln gcı:ilnıııı olduğunu temin ediyorlar. 

Rırsya'ya gönderilen malzeme 
ve Japonya 

Tokyo, 14 a.a. - D.N.B . Kokumin 
Şimbun gazetesine göre hariciye na· 
zırı Amiral Toyoda aşağıdaki husus
lara amerikan ve sovyet hükümetle -
rinin dikkatini çekmişti r : 

1 - Tsongaron ve Tsujuna yolu ile 
Amerika'<lan Rusya'ya gönderilen 
m:ılzeme japon sularından geçirili -
yor addedilmektedir. 

2 - Japonya üçlü pakta girmiş bu
lunmak sıfatiyle böyle bir hareket 
karşısında kayıtsız kalamaz. Çünkü 
amerikan malzemesin in bir gün J a -
ponya aleyhine kullanılması i ht imali 
vardır. 

"Gece gUndUz kanlı muharebeler cere
yan ediyor. Durum gergin olmakta de· 
vam etmektedir. 

"DU~ınıanın Viazma istikametindeki Uk 
yarma hareketi ani bir yan hücumu ile 
yapılmııı ve dUııman, Sovyet müdafaa hat
tının bir köşesinde bir gedik nçmağn mu
vaffak olmu§Lur. DUşman, Sovyet kıta -
larının mruıevlyatını kırmak Umidinde bu
lunuyordu. Uğradıklan ağır kayıplara 
rağmen, fnatın döğüııen kıtalanmız bUyUk 
bir sebat ve ııoğukkanlılık göstermluler -
dir. Bu son birkaç gUn içinde kıtalarımız, 
el bombaları ile ve petrol §l:,ıelerı ile 50 
Alman tnnkı tahrip etmişlerdir. Vlazmn 
bölgesinde dUşman ilerleyişinin hızı son 
günlerde azalmıştır. Kızıl ordunun muka
vemeti artmaktadır. Fakat dU:smnn hU -
cumlarına devam e(\lyor. İyi teçhiz edil· 
mı,, SoVYet takViye birlikleri, ılmdl cep
heye giden yollar Uzertnde ilerliyor. ,. 

Cepheden ııon gelen tclgrnflnra göre, 
Hlller, elinde bulunan blltlln kuvetleri bu 
muharebeye sokmus bulunmaktadır. Bu
nunla beraber alman hllcumu yalnız ya
vaşlamamış bazı kesimlerde 80V)"etler ol
dukı;a ehemlyetli bir ölçüde karşılık ta
arruzlara da geçmlslerdir. Alman hamle-
61nde yavaşlama ı::erçek olmakla beraber 
umumi tf'şebbas henilz almanlann elinde 
bulunmakta ve sovyetlerln bu tesebbüsU 
kendi ellerine almaları lhımgelmektedlr. 

Orel ~t'Pheslnde yedi glln sllren tank 
muharebesinden sonra şehirden cekllen 
sovyet kıtaları mUdafaa hatt ı üzerlndekl 
yeni mevzilerine gE>Çmlıılerdlr. 

Brlansk bölgesinden <:&kilen sovyet kı· 

talan lnklsama uğramam1$lar ve evelden 
S<'tllm!ş olan yeni mevzilerini tutmuslar
dır. 

MellLopol cephesinden gelen 12 llktes
rln tarihli bir telgrafa göre, Dnieper'ln 
sol kıyısındaki mıntaka için yapılan mu
harebenin şiddeti en yüksek derecesine 
varmış bulunmaktadır. Burada cepheden 
~·aptıldarı hlleumda mu\·affak olamıyan 
almanlar rus mevzilerini yandan sarmala 
cnlışıyorlar. 

Alman taarruzu pek 
yava§lamııa benzemiyor 

Londra, 14 a.a. - Annallst'ln askeri va
zl) et hakkındaki mUtaleası: 

Alımanlar sovyet merkezi CnUndc Lcn1n· 
ıırad'ın mudataası kadar sa~lam bir mUda -
taa ile kanııaıacnkiardır. Bu müdataa ara -
lanndakl irtibat kolay bir münakale uırall' 
ile temin edllmtı olan kalelerden tbarett.' ve 
umumi olarak bütün rtzıenme usulleri •mtı . 
kemmcldlr. 

Ruslar yer altında tank de'l>Olan hazırla. 

mı.lardır. Cephenin 1br keslmlndl!n baıka bir 
ke&lmlne askerle cepane tuımak üzere ııız • 
ıenmı. kamyonlar hazır tutuımatctadır. 

Ba&ka bir yazıda, Tlmes ıazet.Hl ruı ce.ı>
heslndckl durumun ıon lnk1satıanndan ba?a
etmekte ve a!Syle demektedir: 

"Cenup bölııclerlnôekl durum hakkında 
aldıtımız ıcyrek haberler mihver kuvcuerı -
nln Taııanroıı ve Haraoı ı.tııcametlertnde 
llerlcdlklerını 1:111dlren alman babcrlerlnt te. 
yit edecek mahiyette detlldlr. Hattı bu böl . 
gclerde bütün ıaaııyet dunnu' ıı bl ıı:örünü -
~or. Yalnız Mclltopol ile ?otarl>nı>Ol arasında 
muharebeler devam etmekte ve b\I müntcrıt 
r\15 birliklerinin imha edllmcdltlnl ıı:östcr-

melctedlr ~· 

Faaliyet merkezde toplanmıfcı 
benziyor 

Londra, 14 a.a. - Ro>"lcr bildi bor: Lon
dra"nın ı;altıhlytıtll mah!lllerlncle ö~renlldllil • 
ne göre rwı ceııheıılnde bütün tanı yet mer -
kezde toplanmıs gibidir 

Moskova•nın zaııtı lcln ce. eyan eG"'l m"J
harebe buhranlı tınına V'\k llll.laj(tadır. Cun
kü almanl:ı.r yakında kati bir netlct eldt et
mek tein bUYJk ırayreUer yspu·o!"lıır. noılnvı • 
Moskova hattı boyunca aımanlar dar bir cep. 
he üzerinde b!lyUk kuvetlcrlc llerlemhlcr ve 
:.toskovıı."nın yüz kilometre kaılnr batuında 
MoJıılsk'e vannıeınrdır. Fnknt bunlar J'tls
kUrtlllmUıtUr ve muhnrebe elddclle devam et
mektedir. Orel kesiminde her halde aldd!!tll 
ıaaruzıara karaı kO)tnııktadır. Rlcv'e do{:'ru 
almanlar uerıerneler kaydetı"nl&tlr. 

Ruı mukavemeti arttıkça .• 

Sark cephesinden gelen son haberler, 
alman taarruzundakl şiddetin dlln sanıldı
ğı gibi ya\·aşlamış olduğunu hlc teyit et· 
memektcdir. Tersıne olarak, alman başku-
mandanlığı, blitün kuvellerln! merkez böl· Moskova, 14 a.a. - Pr.:ıvada ıı:azett'ııl toy. 
C<'Slndekl "a ,. km kt '"1 le ya:ı:ı;yor: " rpı$ma,.a ao a a ve •• os- "Sovyet ordusunun mukııvcme•ı ıırttık.-a 

.kovanın batısında TijeJ'dım Orel"e kadar 1 \'!azma cephesinde ve ı.toskovıı önler ndt'ld 
manan geniş bölgede muharebe her za· alman taarruzu dR yııvııslamıık•aılır Alman
manklnden daha fazla bir ~lddetle hUkUm ıar bir bölıi::eııen Maka hölır!'ye tıırk \"I' mn. 
sürmektedir. Ruslar, Yiaz.ma'yı boşaltmak tıırıo pllade ı.,,tııııın ıı:ııncıerlyorl'll'. Alman. 
zorunda kalmıslardır ve bir alman kolu lnr yanlardan gıı.r'kma hareketi nınıklıın 
Vlnr.ma ile MoskO\"a arasında yarı )"Oit1a bir bölıcde pek cok sovyet tankluının ı::el -
Mosaisk'te bir noktaya kadar gelmlsse de mesı uzertne t:ııu:~ıs~~;;,~er V~ae bllh'nııssa tıınıc 
0 1 ne tnnnre · z:na ın etra. 

uradan çabucak kovulmustur. Ellmlzdek tında ı::e<'e ı-UndUz cok alddetll hava muha. 
biltün malQmat, ancak şiddetli carp1$m&· rebclerl olmuştur , 
lardnn clol;an milphcm bir tablo clzmekte· l 
dlr. Ruslar, hllcumun atırlıfı altında ya- Alma nl4a r çok zayıfladı 

dl Vaılnı:ton, n.a. - E"yaz gn el 
vnş vavıış geri <;!'kllmekte takat kaybe • t 1 t .. ra) ıı aıız• .. . • ıeellrr oıı an ısınua bir ı:azotıoc ı 1 len her kans toprak için dllşmana hesap· Rusya strcrtndcn tok • ıı mnnhrın 

zayınamıa bir hnMe 
ı;ız zaylnt verdirmektedir. Alman taıı.rru· cıkacaklarını söylemesi üz 1 mu· er ne . ı. Ruzvt>lt· 
zunda 'hafif bir slddotlenme varsa, ruııdır "- Ben de a:rnı tlklrt1c!Ylm,. deml&llr. · 
ıkavemet inde de aynı slddr.tlenme var · L . 

Hat, hlc bir yerde kınlmamıştır ve hl<: enıngrad yakınlarına 
bir yerde ne ml'tnevlyatta herhanırl bir za- ihraç 
)ıflık, ne de bug{lnkü saatın fimltslz mec- M oskova ı4 •burlyetinln ıstocr~ı tedakllrtıklann yaoıl- d • a.a. - Sovyet Baltık 

kt onanmasının d'" Le . d masında herhanı:I bir tert'ddlit yo ur. k un nıngra ya · 
Rusların bu kırılmaz mfıncırlyatı, Hltler'ln 1n~a~ında bir yere muvaffakıyet-
bu mlllt'tc boyun el:dirmck Omltlcrlnl bo- 1 ~ bı r ıhraç hareketi yaptığı bildi -
~a cııknrnbllt>cektlr. HatU'ı bi:zznt Moskova- rılmektedir. 
dn muharebe ceplıt>slnln gittlkce yaklaş- Bir • .1. h . , 
m~sına rnl!ml'n, ne korku ne de panik var- ıngı ız eyet~ M oskova ya 
dır. Mosko\·a'da sarsılmnz bir sükQn ve geldı 
atınlmaz bir azim hükllm sürmektedir. Moskova; 14. a.a. - Trad-llnyonlar 
Moskova halkı, mlldııfaaya hazırlanmakta- kongresi reisi M. Holmeıı'le kongrenin u
dır ve mlltecavtzi geri atmak lcln hlı; bir mum kAtibi M. Valter Citrine dUn Bri -
!edakArlık-ta}l ceklnmlyecektlr. Bununla tanya Trad-ünyonlarından bir heyetle blr
bera~r, almanlar henQz uzaktadırlar ve llkte Moakova'ya gelmı,ur. 



B. Numan Menemencİoğlu'nun Fon Papen'in 
Türk-Alman ticaret anlaşması beyana ti 
hakkında gazetemize beyanatı 

(Başı 1 inci sayfada) 

ra neşredilmek usuldendir. Bununla bera
ber alman anıumasının umumi hatlan Q
zertnde ve b lhassa merak edllen kısımla
n hakkında maalmemnuniye malQmat ve
rebilirim. 

- Anlaşma ne vakıt meriyete Cirecek
tir? 

- A.Jrtettltimlz vesikalar imza tarihi o
lan 9 Uk.tetrin s!Lı\11 meriyete cirmlstır. 
HUkllmet 3970 sayılı ff H-1-1941 tatthll 
kanunun verdlii sallhiyete mnstenlden 
imza edilen anlaşmalan derhal meriyet 
mevldlne koyacak bir hükmü kabul etrniı
tlr. Ve böylece kanuni merasimi sene ta
bii seyrini takip etmek ve katı mertyet 
BOY!ik Millet Meclisinin tasdlkından ltfba· 
ren vukua gelmek Qzere anlatmaları tat
bik& başlamıştır. 

iki Mirim pTeruİp 
- Ticaret Veklllmlıl taanbul'da dotru

daa dotruya plyuaya verilen mQbadele 
tınwtnıarmdan bı&hset.mlf)erdl. Bunun me
bnlzmuını izah buyurur musunuz! 

- O halde a1ze imza edilen l<avele-
lertn bLr temasım yapayım. E• .... a hA.ldm 
lld prenelpl söyıtyeeeilm: 

1> KQbadelenln fut oJ.muı, 
2> Tllrk ve Alman mallannın cerek 

llaJııdl kıymetlere, serek her iki memle
ket için haiz olduklan iktaadl ktymetlere 
lldlemadl bir teadOl ve tevazQn dairesin· 
1ı9ı JllAMdele edilmesi. 

811 Ud esulı nokta blltnn mukavelenin 
ab:un premlpleri addolunabWrler: 

izah edeyim: kllrlns 119Ulllnde filvaki 
atl!ılldeleler sene .GyUyecettm veçhlle 
mtdlr. J'akat bu btltün bir devre müba
deleleılalR 90IUIDda ve tuft7esbıde tahak
bk eder. Tllrk·Alman anlaşmuında lle 
11er Ud taraf baslb*fl IU'tlann daha pra
tlll bir QIU1t l9t.ll•m ettlline kanaat se
tll'IDll olduklarından mallann zaman ve 
mekla ttlbarl7le her an ruı olmasını ka
bul eclerelt heaaplan Tllrklye'::re alman 
maDarmın ithali ve Tnrldye'den Tilrk mal
Jamam Jhrael eauına fltinat eWrm.lfler
er. 

2JElael preıuılpl !sah etmek ıcın mukave
lealll - mekanfmıaaına strecettm. 

Km.dalelerlmlz evell kıymetleri yekQn 
~ blrlblrtne tekabtU eden k&r11lık· 
il as ..... dah!Hnde '" l&Dlyen muayyen 
~ti Tllrk mallannın sene aynı kıy
.... fakat :t.nen sa::rrl muayyen olan 
..._ mallartyle kanılaımuı suretiyle 
._..... Uearet namını verdlttm bir usulde 
eenna ecl*e~. Birinci -11 telbll .. 
... . ltlıleler ..._ etlleoelı: i1ıı11m1ü« llln 

.... b~ blrfncl derecede olan mallara 
~- Burada Tilrkiye'ye ithal e
dllecek alınan mallannda devlet daireleri 
w .a ..... ertne rC1cban hakkı tanınmıs
br. n.met iti 1la mGe1HMlerin ittir• hak· 
JEı en lafta bulımmakta ve onlardan kala
e91c _.,,ar 1na u.te dahilinde piTuan 
._.lıiılma>rtadır. le"-t ticaret dedlttm 
Ddnd ptllde ile devlet datrlertnln rllc
Jaaa baltla yokt111'. Onlar da tcabedene Pi· 
~ ebem stbi ba "klldeld mllbadeleden 
llUMe edebllecelderdir. Baylece, anlıyaca· 
lmıs ~e. bu 1-ktnct tekY piyasaya dol
radaıı do~• Dltıbadele lmklnını ver
mettedlr. 

Miibaılelenin nalan 
llmdl btraz evel 16yledlllm kıymetler 

aruınctıkl teadlll ve tevazün prenslplne 
ıelerek ber lki uaulde bunun nasıl tatbık 
dleodlDl anlat.Qım. 

BlriDC1 pkilde umumı yeldUı 55 milyon 
Jandlr ft liatelertn ihtiva ettlll maddeıler 
fUDlaıdır: barp ma.lmmeal, demir ve çe
Wder, mak1na.lar, D&kil ve cer vasıtaları; 
bakır mamulleri; tıbbı ecza; kliıt ve ael
IOloz: pancar tohumu. 

Türk ıı.tesl ise Bl&lıdaki mallan ihtiva 
etmeJcıecUr: mlden cevherleri ve ın&den
ler, ae)'tbı yajı, tlftlk ve Air keçi kılları, 
»amuk, yatlı taneler, ki18be, palamut ve 
aumaJr, palamut hulUaaı. af7oa. deri, ke
aa, llendlt ve döküntUlert, pamuk ve 
ipek dökQntilsll, faaulya, bakla, nohut, da
n. kepelc, paçavra, ıllt tozu. 

Gör1b'onıunuz ki ithal edeeetımız alman 
..uarmı biz.lm ıcın olan iktıaadt kl)'metıe 
Uarac ..aeceaız. 1 ü ıc m .. ııarının Almanya ıçın 
.ıaa lktJladl kıymeti arasında buaünkU icap
Dl'& usan bir teadül ve muvazene vard r 
ftlsa\ iMi kadarla kahnnu)'or. Umumi :vekl\n· 
IU' blrlblrln• mtıaavı oklutu sıbl mukavele· 
-1ll tatblln 111üddetıace bemen bemen ber za. 
man .ııususı )'ekı.'lnlar da nı .bırının &Ynı ola
r . ve b !hassa bu tey dahil mu ı t 
Tllıtı: mntıuı ı:rasında hiç birisini tazı. lh. 
rac etmek lmk.\nını bıraıcmıyacak bir taıuım 
• tevzi u.suıu klP ed ıecektlr. 

Dmıcl ı kle dahli mt.lbld lelerin umum 
Jl*Qnu 41 mllYon liradır. Türk listesinin lh· 
Uva ettltl mallar ıunıardır: balık. tUtUıı 
ldtre. Jturu tız{lm, incir ve hul'(lll, tındık, ıaır 
bnl )'l'm r. kuı y nı ı 1n1<n .u " nü· 
-.ı. yumurta, earap ve kanyak, sUnııf'r, 
banak. anuon, mazı, mu!lte ıt m:ıd eler: 
(Balı. ı ırala yatı. n •bA ·ı boyalar. lületM 
,ıtwn. ,., meyvalar, balmumu, postlar ve 
mutabık kalına~ak ~ır maddeler ı 

Buna mukabil aıacatımız alman malları 
-. lktıtadl kıymetıl.'rlnde bl lmkllerle bir 
'-dtll aöaleren mallar olacaktır. Serbeıt mU
'-deiede bunun nasıl temin ed lcet"ı'tlnl me • 
raıı edftHnlz ııoyllyeyl:n k bu 41 mltyonun 
:rarıaı b im ı n 1> ~ ncı derecede ehem yeti 
lt&IZ olan alman m'i ıanndan, yani dev et dal· 
r nn , 
m1ln4eilİ •e harp malzemesi ile bakır ma
mulltı hartç d ter alman mallarından terırk· 
ltüP edece' 

ııarada blrtncı dereeede atkre ıayan c.lan· 
lal' cıeınır. cellk. ma1tlne ,,. lurda vatcılık 
-.ıertn• dallll olaa mallanbr. oert ulan 
f'lllllıl IO TOrldYe':re ltmıl IDlllUlU ~an 
aı.ımaum aımaa mall&rmdla m1l~ o· .......,., 

ahenk 
- GörU,vorwn kl iktla&dl eh•m1YeU hep 

ithal bakımından teakki ediYOnıwıuz. Bu za. 
mancıa ıuphe y0k ki bil te!Akkl tarzı dotru • 
dur. Fakat meaeıeyt akalne aııraak blr takım 
malların da Uıracı baitımından her Jk1 mem
leket lcln ve blUıuıa bizim için ehemlyetll 
olacatı derkt.rdır. Bunlarm diterleriyle a.
tıenktar olarak mübadele mevzuu olmuı na· 
ııl temin edıımııtır? 

- Bu auallnlz çok yerindedir. İzah ede· 
ytm: bizim için kuru remıııer iılbl mallar 
Uıracı balumından ı:ok ehemlyetU ve me1e1A 
tütün tse bizim için ebemlYetU olmakla bera· 
ber eatın alınmaıı Amıanya için de o derece 
mühimdir. Mübadelelerin .ralnız rüçhanlı llı· 

teye inhisar etml!ll ve bu malların Uıraç e • 
dilememesi ihtimali iyi bir uıulle 'inlenmlı • 
u. zannederim. Bu uıuı de ıudur: mukave· 
tenin bütün tatblkı esnuında, yani Tüı1dye 
bakımından lk1 ihracat mevılmlne tekabül 
eden b r bucuk senelik bir müddet zarfında 
her zaman bu ıerbeıt ticaret hacmi rüchanlı 
ııstedekl mübadele hacminin yüzde 75 inden 
aaatıya dllımılyeccktlr. 

Demek ki almanlar kendileri için birinci 
derecede ehemlyetl haiz olan TUrk malla
rını ihraç etmek hakkına ancak bızım için 
ıhraç bakımından ebemlyeUI olan bu mal
ları yüzde 75 dereceaınde aatın alıp TUr
iu)'e'den ihraç etmekle malik olabilecek· 
!erdir. İhraç keyfıyeti eııueı:ı Turkıye ye 
ithale mutevakluf oldutuna söre bu umu· 
mi ıeyır ahen~i bUtUn makanızmayı bır· 
den .ifletecek ve her iki taraf için azaml 
randıman veren bir mübadele tarzı teıı.Kil 
tciecektlr. 
Şunu da UA.ve edeylm ki aatın alma ve 

Uıraç etme k4'flyeti bu ikinci usulde de 
bir veya birkaç clnae daha tula r&a'bt:t 
göstermek, yapılamamak ve sene bu TUrk 
lıııteainin de muhtelif cinaleri Uzerinde 
taksim ve tevzi eaaaı mahfuz bulunmak 
anlatmanın hUktımleri lktızaııındandır. Ve 
bu da ihracat bakımından olan endiıemlzl 
izale edecek anasın takviye etmektedir. 

Almanytlya hububat ihraç 
eJ ilmiyecelı 

- Bazı neırt:·at Almanya•ya ithal edl· 
lecek mallar meyanında hububattan da 
bahsetti. Bu huauııta tenvir buyurur mu· 
aunuzT 

- TUrk ihraç mallarını biraz evci atze 
aayoım. Hububat yoktur ve TUrldye hu· 
bubat ihraç edebilecek vaziyette değildir. 

- Demin bir cUmlenlz araaında TUrkl· 
ye bakımından iki ihraç mevaiml tabirini 
kullandınız. Bundan 96 milyon ltrahk 
TUrk malının bu ıene zarfında lbrac; edl· 
lemiyeceğtni mi anlamalı T 

- Tabii! Ne 96 mUyon liralık a lman 
malı, ne de o kıymetteki Tilrk malı bir 
ibraG .-nen sarfında mübadele edilemez. 

- .-ıedl .... - ~ sen mtlbe.
d~lelet' fnt ofacalrtır n bltUlen&tnlı ıtııaJ 
ve ihraç imkanlan miltekabllen göz önlln· 
de tutulmuştur. Bizim piyasamız iki mev
almi göz önQnde tutmata mecburdur ve 
bu ıniretle de lbracat piyaauımn sıkıtmıL
sına ve bir takım sayıi tabii neticeler te~
Ut etmealne mlıb&l yoktur. Buna esasen 
cifi amkb bıraJnlmamııtır. 

- 19'0 ta imza edı1miı olan mulc&vele
ch kl hWLUmler ne yolcla tatbik ed4 ı.cek· 

ıirT 
- 26 temmııs lHO ınuk&veleal daha zl· 

)ade devlet. atpariflerlnin tufl.yeauu ınU· 
tealllk buau.ai bır anlatmadır. Almanya ta
rafından infazı taahhüt edilen devlet 11· 
pariıleri ve plyaaaya verilen pWoDlar
dan önUmUzdeki 15 aontetrin tarihine k&· 
dar aiparlt verilecek olan mallar 1940 
mukavet..ı hUkUmlerf datreatnde infaz e
dllecektir. O tarihten •onra pWonlardan 
)enı aiparlf verllml)'ecektir. &unu da ill
ve edeyim ki y&pılmıt olan t&kaa anl&faı&· 
ıarının ahkAmına halel selmemektedlr. 
CJnlar da kendi çerçeveleri dahilinde tat
blk ve tufiye edllebileceklerdir. 

- Tediye anlqmuımn yfllDI bir lıuu
aıyeti var mıdır1 

- Tediye anlatmam eau tttbari7le nas 
anlqmuımn hllkUmlerinl ihtiva etmekte
dir. Yeni buaualyeU ancak tedlye muvaze
nesinin seııiflettımiı olmaaında mllnde· 
mlçtir. İki memlekette döviz murakabe 
hUkllmlert baki kalmak ve laer han.si bir 
ıııırrtte aermaye D&kltDI tasaınmun •: ,,.,_ 
mek prtlariyle bir taraftan dlter tarafa 
her tUrlU tediyat klirinl' yoltyle yapılabi· 
lecektlr. 

Çiftçi mallar1nı 

koruma kanunu 
Ziraat Vekillifi, bir taraftan bUtiin 

yurtta bir ekim ıef erberlili ha.zırlar • 
ken diğer taraftan da çiftçi mallarının 
korunması kanununun tatbik ed ilme -
si hazırlığına batlamıı bulunmakta -
dır. Vekillik bu kanunun nasıl tatbik 
edileceği hakkında etraflı bit" izah -
name haıırlamıt ve bu i.zahnameyi vi
liye'tlere göndermiftir. İaahname ıeh
rimb:deki riraat müdürleri toplantı· 
sında da ıözden geçir ilerek yeni ve 
tlltbibtta kolaylık gei9terecek bil· 
kümler lzahnameye konulmuftur. t
zahnameye korunacak çiftçi malları
nı birer birer gCS.termekte, nasıl koru
nacağını koruma heyetlerini, bekçile· 
rin yapacakları itleri, ceza hükümle· 
rini ayrı ayrı g8atermektedlr. 

r ...................... ı ...................... , 

Türk göklerini aplma bir 
aınır haline ••ıirmelı ~n 

Fitre ve zeWtımzı da 
ver4relı 

T iirlı H """ Kıınanıına 
yanlun -'iıü. 
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(Başı 1 inci •aylada) 
rnlsaflrseverllği !~inde bulunmalda bilhas· 
aa bahtıyanm. 

Blrlblrlnl anlamıyan ve yiyen bu Alem
de lzmir'in calışma ve bans havası, Türki
ye'yl ılmdl)e kadar karşısına dikilen bll· 
tün tehlikelerin arasından sevk ve idare
ye muvafiak olan klyasetll bir siyasetin 
n[metıerinl bize anlatıyor. AtaUlrk'ün muh
tesem eserini elınde tutan Unlü asker ve 
ender KÖrüiUr kabılıyetteki devlet adamı, 
memleketlnlzl emmim ki her türHi ucu
rumiarın üstündf'n a ırarak, saadetli ve 
refahlı bir istikbale ıotürecektlr. 

.Milletl~re tedrici ve muslihane bir te
kAmUI çerı;e .. ·esl itinde daha zıyade saa
det, daha ziyade refah vermek arzusunun 
lcabettlrdıği siyaset ötedenberl iki mem
leketimizi bırleştlren müşterek bir esastır. 
Bizim tarlhlmlz ve sl.zın tarihiniz birbiri
ne pek tok benzer, Avrupa'nın ortasında 
millet ml7.1n muhafazası lı;ln asırlardanberl 
savaşmak bizlere mukadder oldu. Nasıl ki 
siz Türkler de bundan yirmi sene eve! o
ca#mızm parçalanmamış ve J:abancı mil
letler ara ında nlifuz bölı:t-lerl haline ge
tirilmemiş olm 1111, ancak 'lie ancak bü
yOk devlet adamlarıııı1.a ve Anadolunun 
kııhraman a~knıne borı;lusunuz. 

Türk - Alman münaıebetleri 
Hakikatte t.arıh bir t ekerrürden ibaret

tir. Bu dünyanın, kenırlerLnl allahın ina
yetiyle, dPntzler ht\.kınıl.retlyle ve cihan 
zen~lnliklerlvle lmtlJ:azlı gören bazılan 

tarafından ldareıı· ne artık mU ıt!ldP etme
mejte büyük devlet arlamları v milletle
rin ruhu azmeyleml.ştlr. 

Rusya'da, tarihin bir esini daha asla 
görmediği, en büyük meydan muharebeleri 
Tllrklye'nln de mensup oldutu Avrupa'nın 
lıkıhetfnl tayin ederken, biz yine barış ve 
refah s yasetLne hizmet etmekten seri 
durmadık. 

Bundan dört ıün evel Ankara'da Türk
Alman ticaret anlaşmasını imzaladık, bura
da propaganda yaparak misafirseverliıi· 

nizi s\ıyistimal etmiyecegi7., propacanda 
yapmaıa muhtaç deiiliz. Size rakkamlar 
ve istatistikler vermeıe ihtiyaç yoktur. A
sıl olan hakikattir. Almanya·yı muhtaç ol· 
dutu ıeylerden mahrum bırakmak arusun· 
dan doıan suni pazarlar, sulh ıeri geldik
ten sonra bir ıün fazla iııliyemez. Haki -
kat ,udur ki, iki memleketimiz arasındaki 
iktısat münasebetleri milletlerimizin ha • 
kiki ihtiyaçlarına ve iktısadi bünyelerine 
dayanmaktadır. hte bunun içindir ki ıim· 
diki buhranlardan sonra da yaıayacak ve 
aramızda en samimi anlaşmayı yaratacak
tır. Buna yalnız bir ıey ilave edeceğim, o da 
bülı:ümetimin bu tabii miınasebetlerin da· 
ima derinle~mesi hususundaki samimi ar -
:ıuaudur. 

1939 mayısında hiıkıimetim kendini bli
Tiit devlet reiıiziıu nezdinde temsil et -
.a wslf~ ..._ verdijl _,... blri· 
cik arzum geçen buyUk harpsonrası 1Tl'll 

hedelerinin mirası olan dunya durumun -
dan dolmuş anlaşmazlıklar ve bot itikal· 
lan ortadan kaldırmağa çalıtmak olmuı -
tur. O yıllarda birçok buhranlar içinde an
anevi dostluiumuzu muhafazaya urııl • 
maz bir itimatla çalıştım. Eter mütevazi 
bir muvaffakıyet elde edebildiysem bunu 
devlet adamlarınızın ve ilk önce de mem
leketinizin harici siyasetini büyük bir ma
haretle idare eden muhterem doswmun 
ıamimi anlayıılarına borçluyum. 

Ananevi ailôh arkadaflığı 
ıs haziran anlaşmanuzın, her iki halk 

küUeleri arasında bulduğu heyecan, onlan 
siyaset dııında birbirine batlıyan daha 
kuvetll bir duygUnun bulundul\lDU ortaya 
koyar. Bu, kalplerimizin der!Dllklerine kök 
saian ııillh kardeılltinln ananevt batıcıır. 

İ§te bu duygu iledir ki, UDlU devldt. rel· 
ıinize ve doııt mllletln lııllkbaline, valiye 
ve bu stızel ıehrin mUmesslli belediyd rel· 
sine kadehimi kaldırır, ve bize gösterilen 
kabulden dolayı en aamiml teıekkUrlerl· 
mi arzederlm.,, 

Valimiz Fuat Tukııal, fon Papen'ln nut· 
kuna verdiği cevapta bUyilk elçinin bayan 
Papen ve kızlariyle birlikte tzmir'i ziya
retlerinden dolayı duydufuan aevlnce itti· 
rak ederek serek kendısi gerek ıı arka· 
dqı belediye relai Dr. Behçet Uz hakkın• 
daki sUzel ııözlerlnden dolayı derin teıek· 
kürlerini blldinnlı, harp ateılnin dUııya
nın birçok yerlerinde devam ettlfi bu za
manda TUrkiye'nin ve TUrklerin "yurtta 
ııulh, cihanda sulh,, dU.sturuna uyarak MUll 
Şeflerinin yüksek ilhamı ve hUkUmetln 
basiretli idareııiyle vatanın her tarafında 
oldutu pbi tzmir'de ve tzınir villyetin· 
de teneftüıı edilen havanın bir huzur ve 
aUkQn havası olduğunu bellrtmlıtlr. Va
limiz iki bUyilk millet arasındaki ııamlml 
doıtluktan ve iki memleketin lkbsadl mil· 
nasebeUerinin lnkiıafından ve bllhaasa 
Türk • Alman dostluk muahedeat ve aon 
defa imzalanan ticaret anlaımuının ya-1 
rattıtı duygUları ifade ederek bUyilk el· 
çinin TUrk milleti ve tmıır vtllyetl hak· 
kındakl cemilekAr hitaplarından dolayı 
tUkranlarım bildirmiıtir. 

Vali nutkunu bitirirken kadehini alman 
devleU reisinin aıhatlne, alman mtlletlnln 
refah ve aaadetine kaldırmıı ve btıyUk 
elçi ile bayan Papen'in ve kızlarının te
reflertne içmiıtlr. 

Ziyafet geç Vl\kte kadar aamimt bil' 
doatluk havası içinde devam etmlıtir. 

Okul comkları kııll ııllarını 

tamamliyacaklar 
Sehrirnlzde bir aydanberl tek tük 16· 

rlllmekte olan kızıl vakalarma k&r11 sıhat 
dalremizlıı aldıtı l}zlll tedbirler ve bu 
sUne kadar yirmi binden fazla çocuta tat
bik edilen ası sayesinde hastalık liSnmete 
yüz tutmuttur. 

Yalnız bazı cocuklann okullınn acıima· 
• dola;vıalyle qılannı tamamıattıramama

lan ihtimali a6z &na.ne alınarak llhat del· 
resiyle maarif ldarutnin anlasarak qıla
l'llU ı.mr.ml•ttırmak Satl7Q okW. ıu-.. 

Münakalil Vekilinin 
gazetemize beyanatı 

(Baıı 1 inci say/ada) 
rilecek ve <Jijerleri de sıra ile esaslı 
tamir görece'klerdir. 

Haliç iskeleleri bilindiği üzere, 
şirket zamanındanberi bakımsız ve 
harap denecek bir hale gelmit bulun
maktadır. Bu sene ilk olarak dört is
kele esaslı surette tamir edilecek ve 
yenilenecektir. 
Müteakıben diğer iskeleler de aynı 

hale konularak halkın tıer bakım· 

dan istirahati, kolay ve daha seri se
yahati temin edilecek vaziyet e geti • 
rilecektir. 

l ngiltere'den gelen vagon 
ve lokomotiller 

İngiltere'ye sipariş edilen vagon 
ve lokomotifler gelmiye ve atölyeleri
mizde kurularak hizmete sevkedil • 
miye başlanmıştır. 

Yeni yapılan P.T.T. merkezleri 
Vilayet ve kaza merkezlerimizin en 

iyi şekilde otomatik telefonla teçhiz
leri ve nahiye merkezlerine kadar bü
tün kasabalarımızda P. T . T. şubele • 
rinin tesisi ilk plandadır, ve sıralan
mıştır. Malzeme tedariki nisbetinde 
bu programının tahakkukuna çalışıl
maktadır. 

D.D.Y. memurlarının terfih 
ve terfileri 

Devlet Demiryolları memur ve iş • 
çilerinin terfi ve terfihi esasen iyi u
sullere bağlanmıştır. Ve bu usuller 
dairesinde yürütülmektedir. Tekaüt 
kanunlarında yapılan tadilatla teka
ütlerin işi de daha iyi bir duruma gir
miştir. Devlet Denizyolları Umum 
müdürlüğünün 941 bütçesiyle maaş 
ve ücretleri hizmetlerin derece ve 
ehemiyetlerine göre tanzim edilmiş 
ve arttırılmıştır. 

Bu kadro mensupları halen vazife
lerine daha iyi sarılmak ve itlerini 
dikkat ve ciddiyetle görmek için gö
nül istirahatine erici terfihe nail ol
muşlardır. 

Liman iıletmeai umum 
müdürlüğünde 

Liman işletmesi Umum Müdürlü· 
ğünün mavnacıdan ve bekçiden en 
büyük amirine kadar kadro, teşkilat 
.işleri ile ücret ve maaşları da nizam • 
lanmış ve esaslandırılmıştır. Her hiz· 
met erbabı idarenin mali takati mev
ki ve hizmetlerinin derece ve ehemi
yetine göre memnun olacakları .bir 
terfih görmüş bulunmaktadır. 

P.T.T.da 
P.T.T. Umtitn Mt\d'Ur1U~nt!n ~olr 

çalışkan ve gayretli olan müvezzileri, 
yorucu mesailerine göre 6 - 7 • 9 • 10 
- ıs lira gibi çok az asli maaılarla ça
li§!Mkta idiler. Bu sene batından iti· 
baren bunların maaşları, en azı 10 Ji. 
radan başlamak üzere 12 • ıs - 25 lira
lık derecelerde asli maaşlara çıkarıl -
mışlardır. 

Münakalat Vekilliği milesaeeeleri, 
bilhas• Posta Telgraf Telefon 
"le D. D. Yolları idarelericıin 
yurdun her tarafına d.ağılmıt ve 
çok gayret ve feragat talep eden 'bir 
mesai içinde bulunan menıuplarınm 
daha iyi t erfihleri ve bilumum ihti -
yaçlarını tatmin edici bazı tetkilita 
nail olmaları hazırlıkları yapılmııtır 

Bunlar da imkinların zuhurunda 
sırasiyle temin edilecektir. 

Tek çıkar yol: 
istihsal 

(Bap 1 inci Hy/ada) 

feler vermit bulunuyor .• Fakat buna 
mukabil de sanayileımek, ilerlemek, 
yükselmek için genit imkanlar ha
zırladığına inanıyoruz. Bu .zorlu ama
ca doğru yol alabilmek için her dil -
tünceden önce milli istihsalimize gü
veniyoruz. Onun artmasına bel bağlı -
yor uz . 
İhracat kudretimizin ancak Tiirki

ye'nin silahlanması ve aanayile§ıneıi 
uğrunda kullanılacağından dolayı se· 
vinç duyuyoruz. 

İhracat fazlasının ne önemli bir ha· 
rici tediye vasıtası olduğunu belirten 
öniımüzde değerli misaller vardır. 
Şimal 1tomşumuz büyük sanayi 

programlarının bedelini harict tica -
ret fazlaıiyle ödedi. Almanya, büyük 
silahlanma için gereken iptidai mad -
deleri alman ihracatı karıılığı olarak 
elde etti. 

Biz eminiz ki Türkiye'nin vermeyi 
teahhüt ettiği malların listeei ulusal 
hayatımızın icaplarını göz önünde 
tutarak ayarlanmııtır.. Millt davası 
yüksek olanlan n çalııma tarzları da 
çetin ve zorlu olmak gerektir: 

İstihsal, istihsal, gene iıtibaal .. 

Hüıeyin Sami COŞAR 

lerlne eUerlndekl a,ı kltıdını 16sterdlkle
rl takdirde okul idarelerince uysun za
manlarda izin verllebllecetlnl memnuni
yetle haber aldık. 

Bircok ahmetlere katlanarak yaptın· 

len bu qıclan tam olarak ı.tlfade edilebil· 
meat lcUı ~larını qılattıl'rml otan Te

na • bu huauaa ıheml)'et vırmeı.rt-
• lll.IJl ballnmımu rica ~ 

Terbiye postası 

M aayta ve ı:eıltll 39 mevzu ile ötretmen
lerlm!zln eline içi zenırln bir malek mecmu
ası sunuluyor: Terbiye Poetuı. 

Her •a>·fuında .eckln imzalar, dikkatli 
emekler ııôrülen bu aylık derırl okul ötret -
menine 11nıt !cinde ve dııında blr ay arka -
daelık edebilecek deterdedlr. 

.Maarltcllerlmlzln ıerer ve meııullyeU ne -
dlrT Bunu o kudretli kalemi> le anlatan Fa • 
llh Rıfkı Atay, maarife 300.000, aatay mas· 
ranarına 5.000.000 lira ayıran saltanat kata· 
ı!yle Tüıiclye'nln terbiye dlvuını mllll mU • 
dataa dAvulyle .. tutan cumhuriyet ihata -
sını kıyulaınata !Uzum bile ııonnüyor, maa
rltcllertmızı bununla ve muvatrakıyetlerl)'le 

ııurura !Ayık buluyor. 
Proteıör Sadi Irmak, franıız bllıılnl Klod 

Bernar'dan eveı hayat ilminde ilk tecrübeyi 
Kustamonulu Sabuncuotlu Şeratettln'ln yap -
tıtını anlatıyor, ve bu ııüzel tecrübe yolunu 
bırakarak yabancıları taklit ecl!elmlzl tenkit 
ediyor. 

Proteeör Vasfi Raılt Sevlıı, ötretmene mil· 
ıı kUltUr notlan verb•or ve "atalar .ıl.zUnQ 
tutmı)'anı yabana atarlar,. diyerek seneleri 
ata ıi>zlerlnl ötrenmete dlvet ediyor. 

Yürekten cıktı.il slbl ııöylenınıe otan, her 
biri blrer hikmet, birer ders, ve paba blclbnez 
birer deter taeıyan ata sözlerinin~ yapyıeı • 
mt7., tazlletlerlmlz, ahllkl ha)atımız, bllsl· 
mlz ve terbiyemiz üzerindeki tesirini süze!, 
acık ve tl'.slrll bir dUle anlatıyor. Sa)'lll pro • 
tesör Vastl Rasıt Sevlır, ata ııözlertnln ötretl· 
el birer kıymet taııdıtını, tarihten ve ırUnlWc 
yaşayaımızdan aldıCı acık m!ıallerle canlan· 
dınyor ve her biri kulaıtında küpe olacak 
ata ııozlerlnden blreoklannı yaz11ının !cine 
alıyor. 

MUnlr Hayri Egeli, bir yazısında ilk o
kulda sınıfı teşkilAtlandınyor, bir yazısın· 
da bir bahce yapıyor ve öğretmene ders 
arkadaşlılı yapıyor. 

R A D 

Türkiye R&dyo 

Türkiye Radyoıu 

- ( Dalsa Uzunhıia ) 
1648 M. 182 Kc/ı. 120 Kw. 
31.7 M. 9'65 Kc/a. 20 Kw. T. A. P. 
19.H M. 1Şl95 Kc/a. 20 Kw. T. A. 

7.30 l'rogram ve Memleket Saat 
1.aa .M~ık : Hafıf Parçalar lPl) 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 lıılUZık : liatıf Pıı.rçaıar 

nın devamı (Pl), 
8.30/8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Pro~ram ve Memleket Saat 
12.33 MUzik : TUrkWer, 
12.46 AJANS HABERLERİ, 
13.00 MUzlk : Karııık Şarkılar, 
13.30/14.00 MUzik : Karııık Procr 
18.00 Program ve Memleket Saat 
18.03 MUZık : Divan, Kotm& ve 

TUrkUlert, 
18.26 KONUŞMA : ( Dııt PolitiU 

dlseleri ), 
18.45 RADYO ÇOCUK KULUBU. 
19.30 

19.~ 

19.M 

20.15 
20.45 

21.00 

Memleket Saat Ayarı, 
HABERLERİ, 
Serbest 10 dakika, 
J4Uzik • Kanuiı, ut, taDbul' 
turdan Saz eaerlerl, 
RADYO GAZETESİ, 
MUzik : Bir Halk ttırktlall 
yoruz - Haftanın ttırkıı.tl 
çen Efe. 
ZİRAAT TAKVtld, 

21.10 MUzlk : Jl'aaıl Heyeti, 
21.30 KONUŞMA : ( Sallık laatl 
21.46 Kilzlk : Riyaaettctlmhur 

(Şef: İhsan Kllnc;er) : 
1-E. Urbach : Rejin& ()( 
2-J. Fucik. Vala. Enle 
3- Schumann : Keainalı 
(Uvertür), 

mPtlnl anlatıyor, harekete fena itiyat ve 22.30 
alışkanlıklara mlnl olmayı en lllzumlu un

Vildan A.ıılr ilk okulda jimnastiğin kıy-

4-Saint-Saens : Ontal'm 
5-- G. Pıır~a: Cisan havai 
Memleket Saat Ayan, AJ 
BERLERİ; Ziraat, Eaham· 
Kambiyo-Nukut B.lrsaaı ( 

22.45 MUzlk : Cazbant ('Pı), 
22.55/23.00 Yarınki Program n K 

surlardan biri addediyor. 

Bf'dlıa Avunduk hlkAyeslnl mevsime uy
duruyor. 

Bundan sonra, Kemal Kaya, Klmıran 

Konuk, Nezihe Abbas, Kemalettin Celil, 
Vahide Tuna, Fıtnat Durusoy, Mithat Al
tındağ, C. Kanık, Selma Tanpınar tarafın
dan hlklıye, ezbf>rlPnecek ıllrler, sınıfın ay
lık takvimi, talebe yakalannın nasıl yapı
lacağı, llkteıırlnde istenecek dera ilnltele
rl, bisiklet tarihi, colrafya df'rs örneği, 
gıda kıymetleri, aile ve tabiat bllıtlal, 
ders ömdl umumi killlllr notları, cQne· 
sin hareketi ve cihetler, ır6omen ku11lar, 
plftnlar, monologlar, resim ve lı l}meklerl, 
yazmafa, saymaia, resim yapmala hazır
lıklar, :llmnastlk tatbikatı, tltll ve yaz 
günlerine Alt meslek haberleri, bulmaca. 
eğlence albl muhtelif konular llzerlnde 
dergi ve yararh yazılar vardn. 

KQltllr dlvamwla mllhim bir rol alan 
&lretmenlerlmbe ve Qdın okun~· 
zıt 'ft(ı değı!ı1t merlnuayı !ıarsrette t'awt-
ye ederiz. 

BJ!lLED!Yli: 

Sebzelerin stmltık hami toptan ve 
perakende aatıı flyaUarı 

15. 10. 1ın 

Toptan 
VaaaU Perakende 

Cinli ve me111el Fiyatı Fiyatı 

Ispanak (Ankara) 
Lahana (Ankara) 
Pırasa (A.Dkara) 
Kereviz 
(Burııa) 
Kabak 
(Burııa) 
Ayte fasulye 
( Vezlrhan) 
Çalı fasulye 
(Ankara) 
Barbunya fuıılye 
(Muhtelit) 
Domatea 
(Ankara) 
Kemer patlıcaıı 
(Vezirban) 
Kemer paUıcan 
(lılekece) 

Yuvarlak patlıcan 
Adana 
Bamya Bilecik 
Dolmalık biber 
(Bursa) 
Sivri biber 

'1.6 
4.5 
4.5 

12 

ı5 

16 

1T 

ıs 

1T 

ıs 

86 

10 

(Buraa • Tul'IUluk) 11 
Patate• Urgllp 9,5 
Kuru &otan 
(:Muhtelif) 8.5 

12 
6 
6 

18 

22 

22 

22 
'5 

23 
14 

10 

Kongreye çağn 
c. H. P. Mamak ocatı ldare Be:v•U Keis

lltlııden: 
OcatımlZID :rıllık lkonsrat ıs. ıo. 1941 c:u

marteııı atıııa saat 12 de Gu Muke Fabrlka
aı toPlantı ıalonunda yapılacaktır. 

Sayın lzamızın hazır IMllwunalan rica o • 
ıunur. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -----------------------------------

Pik döküm isi 
Ankara Eleldrik T. A. Şir
keti Tasfiye Heyetinden: 

--------------50 adet kablo manıonu M 440 : 
50 adet kablo mantonu M 520 5 

döktilrülecektir. NUmuneleri an- : 
banmızda görülebilir. Bu iti te· § 
abhilt etmek iıtiyenlerin 21.10.941: 
tarihine kadar yazı ile teklifte 5 
bulunmaları illn olunur. 4837 5 

Kongreye çağn 

inkılap nahiyesi 
ocağı izilanna: 

Ocatımızın yıllık konııreal 
tamba sUnQ saat 20 30 da lımetpu& 
kulunda yapılacatından ocaltımıza 

Azalarımızın tetrlfieri rlca oklnur. 

KADIN TERZISl 
CEMAL BÜRÜ 
Bu ayın 16 mcı perıem 

17 inci cuma pnleri 
Belvüpalu'ta kıt koll 
• wa.teNWiini • :rm 
lerine bildirir. 

------------------
Keriyet kanunu, vellyet. 

miru nizamnameat ve bunJ 
huauat kanuDlar ve eski h 
Fiyatı: 800 kurut-

Satıı yeri: P. K. 143. 1. -: Hqet KitabevlerL -"'tlllllllllllllllllllllllllllllll 

Bayramda ~ıkacak 

KIZILA 

Böylelikle hem bir hapı' 
hizmet etmit h .. de il 
nızı on binlerce ,urttaf 
fından okunmamu t.-.. 
mit oluraanuz. 

Beyoğlu sinemalarında f 
durmadan devam 

Dorotby Lamour - Biol 
Neıeden yaratılan, ptlO 

lenen, her kalbi f e 
bir phe.er 

Ayrıca : 

Venedik'te vazo 
Seanslar : 14.30 .. 1 

18:30, 21 de 

- -9111WHUIUlllllllllUlllllllllllHllr' ~----· 
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:::"\ RE'M"I TEBliG""' LER .-.~ Gunı .. rcc s..ıren ıııddutlı bır muharebe- B. VERNON BARJLEJJ'E GÖRE 1 .J ( den •c ..ıu 9man ını.ım ve maızcme ba.ı:ım.n-
1 , 11111 r· dan 1roıt bı..yuK kayıplara usradıktan son-

Amerika - Japon 
görüşmes i nde yeni 
bir inkişaf yok ! 

Kayseri bez fabrikasında 
"''"""' 

1111
••

111
•

111111 
• • ra kıuılanmız Vıazn1a yı boşaltmışlardır. 

t n "f" h b 11 İlktcıırlndc 16 sı hava muharebeleriıı-Q I ız ava te lı"g., ı· 
de, 106 sı tayyare meydıınlarında olmak 

Londra · 14 üzere 122 Alman tayyaresi tahrip edil • 
.. : • • a.a. - Hava "'e dahili em-
.... Yet ne mıııtir. D zaretırrinln tebliği : 

Rus mu vemef Kadı 
174 Ü c 

.,;, 

hkümlar an 
hs ·ıhyor )atesü

1
'n ~ece çok az sayıda düşman tay _ DUııman cepheye seyyar kıtalar ve fazla 

... bılhaıısa İnı;iltcre'nln dotusu tize- sayıda tayyare ıürmekte ve çok büyük 

.. nde uçrn olan insan kayıplarına ehemlyet verme • fif h U§tur. Atılan birkaç bomba ha-
asara Yol a d . k den mUteaddlt kesimlerde taarruzunu tn-ded 1 çmışsa a ınsan aybı kay-
nıeınektedır. klşaf ettlrmete çalışmaktadır. 

Alnı an 

azmini hit bir 
ıey kıramıyacak 

Tokyo, 1'4 a.a. - Japon hükümeti söz
cüsü, J aponya ile Amerika arasında Va _ 
ııington'da yapılan reyleşme esnuında hiç 
bir yeni inki5af kaydedilmediğini ıöyle • 
mi5tir. Amerika'ya üç japon vapuru gön
derilmiıı alınası bu görüşmelerle zaten il
gili değildir. 

Bunlarm saylla11nm arflırılması i~in fefkikler yapıfıyor 
tayyarele rinin 

Ya ptıkla rı akınlar 
&abL:n.dra, 14 a.a. - Hava nezaretinin bu 

a kı tebliği 1 

lcr ~oınbardıman scrvi&ine bağlı tayyare
Alnı ..ın &ece Dusseldrof ,Kolonya ve batı
c:u a.nyasındaki başka bazı hedeflere hu
da~ t!.nıiştir. Küçuk bir teşkil Boulogne-

ı>kları bombalamıştır 
Sahil 6 • • •• 

ltnd ervııı tayyarelerı geceleyn Hol-
l'?ıtn a ve .Fr~nsa kıyıları açıklarında düş -
lı:c tı ienıılcrıne hiıcum etmiştir. Bu hare
lhi•tdcn be& bomba tayyaremiz dönme-

• ır , 

Akdeniz'de Mihver iaşe 
9enı i le ri ne taarruz edildi 
t~t~~ndra, 14 a.a. - İngiliz bahriye neza-

ının tebliıı:i ı 

Alman hücumları mevzilerimizde çetin 

bir mukavemetle karııılaıııyorlar. Tayya

relerimiz, bUtün gün dUıımana ağlr darbe
ler lndirmııııerdir. Devamlı hücumlar ya
pan tayyarelerimiz kara kıtalarının hare

ketlerine faAl bir surette yardım etmlıı 

ve cepheye gelmekte olan düşman ihtl -
yatlarını ve mühimmat taşıyan kamyon 

kollarını muvaffakiyetıe bombalamııılar • 
dır. Her karı~ toprak için dıi§man birçok 
öliıler vermekte ve çok büyük sayıda mü· 
himmat kaybetmektedir. 

Cenup istikametindeki bir kesimde Al

manlar subay ve asker olarak 6000 den 
fazla ölU ve yaralı vermlıler ve M tankla 
mühimmat yüklü J 90 kamyon, birçok 
mühimmat, 23 top ve dUzinelerle mitral
yöz kaybetmlglerdir. 

Cephede harp olurken 
Leningrat ve Moskova'da 
tiyatrolar adam almıyor 

Londra; 14. a.a. - İngiltz ve Amerikan 
heyetleriyle ayni zamanda Moskova'da bu

lunrnuıı olan tanınmıı:ı gazetecilerden M. 

Vernon Bartlett'in hasıl ettiği derin ka

naata göre, hiçbir ı;ıey hattA :Moskova'nıo 
elden çıkması bile Rusların mukavemet 

azmini ve Sovyet Blrllğl milletlerinin 

Stalin'e karııı bes1edlklerl bağlılığı aarsa
mıyaeaktır. 

Moskova'ya karı:ıı yapılan hava akınla

nndan bahseden M. Bartlett, hUkUmet 

VUidivostok yolu ile Sovyetler Birliği

ne gonderilen harp malzemesi nakliyatı 
hakkında yapılan yeni japon protestosuna 
ne Moskova'nın ne de Va5ington'nun ceva
bı henüz gelmcmi!itir. 

İngiltere ve Amerlka'nın Uzakşartk'ta 
Sovyetler Birliği hudutlarını garanti et -
mek niyetinde oldukları hakkında Ne\\S 
Chronele gazetesi tarafından verilen haber 
ve İngltere ile Siyam arasında Cnubi Si· 
yam'ın müdafaası için bir anlaşma yapıl
dığı hakkında dola~an ljayia henüz teyit e
dılmcmişt ir. 

Amerika Çungking'le iıbirliğine 
d evam ederse ... 

Tokyo, 14 a.a. - Niui niıi gazetesi ııöy
le yazıyor: 

... lı.rı 13~ &~hah Akdeniz filomuzun denizaltı
~ uç ıaşe gemisine muvaffakiyetle taar
ile 3etınişlerdir. Orta tonilatoda bir vapur 
4tloo ooo. tonilatoluk bir gemi batırılmış, 
de b" tonılitoluk ikadar üçüncü bir gemiye 
ll'ıi . ırçolı: torpiller isabet etmiş ve bu ge-

Almanlar, cephenin cenup-batısı isti - merkezini müdafaa eden tayyareye karoı 
kametindeki kesimlere yeni kuvetler ge- koyma toplarının çıkardığı gtlrUltUnün 
tlrmeğe devam ediyorlar. Almanlar, İtal- sUrekli ve korkunç oldutunu ve bomba 
yan Romen ve Macar kıtalarını da kulla- patladığı zaman çıkan sesierin ayırdedl
nıyorlar. Kat§ı hareketlerimiz düşman lemediğlni söylemektedir. 

llerllcyiııini duruurmakta ve dUıımana mu

azzam kayıplar verdirmektedir. Bir ke • 
simde subaylar da dahil olduğu halde 2500 

Gökten dllııen obUs parçaları bombardı
manlar esnasında Moskova sokaklarını 

tehlikeli yapacak kadar çoktur. Kadın er-

"Amerika'nın Uzakşark'taki vaziyeti 
çok gariptir. Japon sabrının b~r .~~dudu 
vardır. Amerika Çungking'le işbırlıgı. yaı>:" 
mağa devam ederse Japonya ehemıyetlı 
bir karar alınak zorunda kalacaktır. Ja -
ponya kendi kendine güvenmeli ve cephe
sini kuvetlendirmelidri.,. 

Gen. Auchinleck 
Suriye ve Filistin' de 

teftişler yaptı 

Kay•eri bez fabrikasında çalı§tırılmakta olan mahkum 
kadınlardan bir grup 

llın karaya oturduğu görülmüştür. 

1 ngiliz tayyarelerin in 

Mihver iaşe gemilerine 

Yapt.kları taarruz 
te~~~rn, 14 a.a. - Hava nazırlığının 
Sah·ı 

t ort ~ llluhafaza aen·lsine mensup Beau-
" eç Ysareleri, bugUn öğleden sonra Nor
h ttı açıklarında d~mıuı iaşe gemilerine 
beu:ıar Yapmışlardır. İki gemiye lsa
lhUrett kaydedilmiş ve başka bir geminin 
lllçllk bebatı kayıklarıı binmiştir. Fakat 
d•lnıe ~Iuuar, nlhat neticelerin mllıınhede 

l:ııı ~~ne engel olmuştur. 
tıllış ~un .Fransa'nın ııimal bölgesinde ve 
de, ,,. .zerınde yapılan taarruz keşiflerin
t~ı,.0 ta1Yarelerimiz, bir yük trenini mit
tlltot ateşine tutmuşlar, bir düşman ka
lrı.Jıtl tcrrıis!ne hücum etmişler ve bir Hc
l tr'i}i deniz tayyaresini denize dü§Ürmilş-r. 

1:1 
t !n lıııt '11 bu hareketlerden tayyarelerimi-

r. ~i ıağlam olarak üslerine dönmüş-

f ngiliz Orta şark 
hava resmi tebliği 

lettıır, 
t:ta •arı; 14 n.a. - lnı.:ll!z hava kuvctlcrt 

lnıı:ııı.z Unıumı knrnrı.:nhının tebliği: 
ltrıe <I hava kuvctıerınc mensup tnyyare
tı enı 

b)'e.·11,k z tanıucıcrt, 12-13 llkt~rın ı.:ccesl 

dilşman imha edllmiııtır. KUçük bir Sov- kek bütün vatanda&ların zafere olan iril -
yet hava filosu 6 tank, 7 zırhlı otomobil, ven ve topraklarının müdafaası hususun-

daki azimleri dikkate değer bir halde<lir. 9 top, 122 mitralyöz yuvası, asker yUklU 

120 kamyon ve mühimmat yüklU 2i kam

yon tahrip etrniıtır. Bu kesimde yapılan 
Sanat hayatı devam ediyor 

hava muharebelerinde 7 Alman tayyaresi gösteren ala.metlerden biri de güzel san

dll§UrUlmUş, yerde de ayrıca 21 tayyare atlar hayatının devamıdır. M. Bartıett, 
tahrip edllmlııtir. Moskova'da ikameti esnasında yahudl ti· 

Dnleperpetrovsk çevresinde bUyük sey

yar çete kuvetlerl müstevliye kat§ı §ld • 

detlnl kaybetmiyen bir çete harbi yap • 
mağa devam ediyorlar. 

Sovyet hUkUmet merkezinin &Aklıiliğlni 

.... 
Moskova, 14 a.a. - Sovyet haberler bü

rosunun bu sabahki tebliği : 
13 ilkteşrin gecesi kıtalarımız bütün 

cephe boyunca ve bilhassa batı istikame
tinde dü:imanla ~ok ııiddetle çarpışmışlar-
dır. .... 

yatrosunun yeni piyesinin ilk temsilinde 

bulunmuştur. Temsil mükemmel olmuştur. 
M . Bartlett'in dikkatini çeken başka bir 

nokta da, tarihin en muazzam ordusu 

Moskova'yı tehdit ettitı anda gazetelerin 
Leningrad ve Moskova Operaları baş dan-
3Özlerlnln liyakatine bUyUk başlıklar al

tında süt unlar ayırmı$ olmalarıdır. Hal -
kın bu nıeselelere cösterdiği ilgi tngi -
li:ı: halkının Oxford ve Cambride e -
kiplerinin kayık yarışlarına gösterdiği aıa.-

Moskova, 14 a.a.- Bu &abahki ıovyet kadan da hararetlidir. 
tebliğine ek ı 

Şimal cephesinde sovyet topçusu tara
fından püskürtıilen dıi:;man birçok taar -
ruzdan sonra harp meydanınında pek çok 
ölü ve yaralı bırakmıştır. Günlerce süren 
muharebelerden sonra sovyet kıtaları 18 
tanka karıı koyma topu, baska bazı topla 
3 torpil atıcı lileti, 22 mitralyöz yuvası 
tahrip elmiş, 1500 diışman er ve subayını 
öldürmu:;, 3500 unu de yaralamıştır. 

Leningrad cephesinde sovyet tank bir
likleri 14 tanka karşı koyma topu ve bir 
çok başka top tahrip etmiştir. 

M. Bartlett, Rus kadınlarının cesaretin
den övücü bir dille bahsetmekte ve bun • 
lann memleket mUdafaasında çok büyük 

bir iştirdk hisseleri olduğunu söylemekte· 

dir. Birçok kadınlar, çamurlu ve geçilme!!! 

güç yollardan ilk haUıı.nı kadar giden 
kamyonları idare etmektedirler. 

M. Barllett, ilk hatlarda bir aaked hu

taneyi .ziyaret etrnlı ve bu hastanenin blr 

kadın baş hekim tarafından her an tehli-

keye maruz olarak idare edildiğini gör • 

müştllr. 

Kahire; 14. a.a. - Burada blldirildiğıne 

göre, Ortaı;ıark İngiliz kuvetleri başku -
rnandanı general Auchlnleck, Filistin ve 

Surlye'ye kısa bir tefli§ seyahatı yapmış

tır. 

General, Hayfa'da askeri okulu, ma
halli müdafaa ve pasif mUdafaa teşkilatı
nı teftiş etml§, ve Suriye seferi esnasında
ki harp meydanlarını ve bu arada Beyrut, 

Mercnyum ve Yezzina'yı ve Litanl ırma

ğının denizden a.ııker çıkarma hareketine 
sahne olan noktasını ziyaret ctrnl::ıtır. Şim
di lfı;ıa cdlldiğine göre, Vichy kıtalarının 

muvasala yollannı kesmek için buraya 
çıkarılan İngiliz kıtaları çok şiddetli bir 
mukavemetle karıııla§mışlar, yiğitçe harp 
etmloler ve ciddi kayıplarıı uğ'ramııılardı. 

General Auchlnleck, Beyrut'dıı general 
Catrou:ıı: ve general Spears ile görllşmUıı

tür. Trablusııam ve Baalbek'de bulunan 

bazı Avustralya birliklerini ziyaret etmiıı 

ve KudUs'de de yerli milis müfrezelerini 
t alim canasındn t efti!' cylcmlotir. 

Avustralya hava kuvetlerinin 
Ort<J§ark'taki faaliyetleri 

Adil~ e Vcklı.lell kadın mahkümların ca
lışmalannı gC'nlşletmek Uzere bir takım 
yemi tedbirler almaktadır. BugUıı Kayseri 
bez fabrikasında calısmnktn olan kadın 
sucluların sayısı 174 c cıknrılmıştır. 

Bu hususta verilen haberler<' gürC' ka
dın swlular fabrikada kendılerine ayrılan 
Yerlerde yatıp kalkmakta \'e gece lşcı~ı. 
gUndUz lşcisl olarak iki ek p halinde cnlış
rnaktadırlnr. Bu ekipler 15 günde bir de· 
ğiştirilmekte ve gece calışanlnr gllndüz, 
cündUz cnlışanlar ise gece calıstınlmakta· 
dırlar. 

Fabrikaya llk gt'lcn suclu kadınlara tı
rak lştller gibi günde 60 kuruş ücret veril
mektedir. Bu ücret sucıu kadının göstere-

eeğl yararlığa g6rc bir ilA üç ay ic;:inde 
arllınlınaktndır. YcmC>k ücreti olan alb li
ra aylıklanndan kesilmekten r . 

I;>l{:cr taraftan suclulann yatıp kalk.ma
lan, lşıılz vak!Ur>rlnde YnPncnklan isler bir 
Programa hağlanarıık dlnlcnmelcrıne ayrı
ca dikkat edilmektedir. Yatıp kalktıldan 
dairelerde kalorıfcr, sıht bany0 ,,.e Ealre 
g bl modern tcs si~ r bulunmaktadır. Fab
rika, hrr kadın suc;:luya senede ıs basında 
gıyrceğl iki tulum \•C'rm!'kte, caınaşırlan.. 
nı kendilerine yıkatrnaktadır. 

Kayseri bC'z fabrikasından başka diğer 
bazı fabrlkalanmızda de kadın suçlulann 
calıştınlması itin incelemelere devam o
lunmaktndır. 

Kayseri' de dokumacılık kursu 

• 

.ı• .... , 
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lttıı b(;ı 1 hcdctıcre hücum etmişlerdir. Hu -
llierı, ı:caınc:ıe, dümıanın müstahkem mev • 
\'e ea.z.:U lle l~btrııııı halinde bombalanmıs 
t ~ı.r 'da cenup tayyare mcyd:ınındn yan-

Sovyet hava kuvetleri ve topçusu çok 
faaliyet göstermiştir. Bir ıovyel tayyare 
grupu yerde 9 tayyare tahrip etmişt i r. 
Başka bir grup birçok tank, piyade yüklü 
120 kamyon ve 10 sarnıç komyonu tahrip 
eylemiştir. 

M. Bartlett, Sovyet cephesine yaptığ'ı 

ziyaretten bahsederken, Sovyet malzeme

sinin mUkemmel olduğunu ve Sovyet oto
mobillerinin çamurlu yollarda mükemmel 

surette dayandıklnrını bildlrmcktedlr. 

Melbourne; 14. a.a. - Havacılık nazırı 

Darkeford tarafından yapılan beyanata 

göre, Avustralya hava filoları Avrupa'da 

ve Ortaşark'ta 140 Mihver tayyareııl tah· 

rlp etml§lerdir. Bundan başka 25 tayyare 

muhtemel olarak tahrip edllmle ve en az 
89 tayyare haııara uğratılmıııtır. 

Eğitmenler çıkrıkla yün bükme d ersinde 
lı tıka :nn: t d rııınıı ve me~dnn clvarındakl m!l-
Gıı ilet btı eııolan berhava edlhnl$llr. Derne'yc 
llıercıanı tum Ynııılımıa ve bombalar, tayyare 
t n11a 

lerıııe uı:uı Pisti ve bir top mevzii (1 -
Cunc:ıu dUııntısıur. 

~ll•ıııı .Z. cenup Atrlkaın hava kuvcllerlne 
~'lllbaı.ın lılY>arelcr, tayyare meydanlarını 
~t k l4lnrdır. Bir bUyük tay)"Rreyc tam 

>tre iı'ıın:rdecııırnıs ve baııka bombalar tny
~•ro Plan arasına dUsmUstUr. Gece, bir 
:4!•tıı0 : ~d:ını bombnlnnmıs ve mitralyöz 
~•ine 11 tuı.nustur. Aynı znmandıı Bardln 
lrıt ll.z e btr akın :vnpılınıstır. 

~b, tn hnva kuvetıcrlnc mensup a~ır 
~ i!nı11111:::rcıcrı, 12-13 llktesrın gecesi Pl -
t l'\tır. l{ölQ bC'nzın tesisatına hücum etmls
~!rtı •ur hava sartıarına rağmen, heder 

l"ı.Jıtıını:lte boınbalanmıe ve yıını:ıntnr tı -
l>tı 

' ~ n tUnıtü 
~tr tcı )'Q4Ja .Z. Trnb!usırarp Jle nını:azl ara-

"lııe b r dlisman benzin kamyonlnn 
" ır a kınuvnffnkıyctll bir hücum ynpıl
tı' Qa.ha ~ı aç bU>iik kamyon tahrip cdllmıs 
c rll lloırıba ~Okları ciddi hasara u2rııutmıs-

ı trı tre.ı UC"uınundnn sonra. bu knflle ııld· 
ı. ~ illet Y z ates!ne de tutulrnustur 
"""ı esrınd · 
r 1 ~ Yllp 

1 
c Atrlka'nın elmal kt)'ISı acık-

erı-,,ı.z. ~an kcsır uı:ustarında av tayya -
•ıı.t, u~ ır Yunkers-ss tayyaresini ciddi 

ı.. tıııturı ::ınıııı rdır. 
Ilı z n h hııt('ktıta latırfık cdl'n ta\'yare • 

~ı Ur, Pal ıa2ının olarak Qslerln~ dön -

~.~ihya cephelerinde 
"eı1 hırc, 14 

tri uınu • a a. - Ortaşark İngiliz ku
l0ıı l.ıb>'a'd 1111 karargahının tebliği : 
r, 'a devr~· 12 

13 ilkteşrin gecesi bir Po-
llıız· 1Ye kol T b Ilı ın d u, o ruk müdafaa çev-
liu.L 0 tu bol · l't '""lı:cnı gesı dışında bulunan bir 
le rnevki k 

)' llctic:eı c arşı tam muvaffakı -
llı?ıı enen Ye . b" • t~ Itır. Il nı ır baskın hareketı 

~ ~11'c llıuh u hareketi takip eden göğüs lt; kahrarrıa a~c:cde Polonyalılar büyük 
~,Ilı ıltrdir.n~ .. ve büyük bir azim gös -
)trbctltıiştir UŞman Olıi olarak 20 khi 

nız 24 k: . Polonyalıların kayıpları 
llun . ıııdir. 

"t hııd Şıddetli bir kum fırtınası Tobruk 
t1ıç1 llt bol 1 . 
lı:ııı cmrrrıişt" &e erındc yeni hareketleri 
lılıı tııltıu.z d ır. Hudut bolgcsinde seyyar 

\'ll(fakiyc~lşın~nın birçok hedeflerine 
S ' ucum etmiştir. 

lıt0~VYet resmi tebliği 

Cenup cephesinde sovyet hava kuvet
leri, düşmanın piyatle toplulukalrına tank 
kollarına, topçu bataryalarına ve mayn a
tıcı iletlerine şiddetle hücum etmi~tir. 

Bir ıovyet tayyare müfrezesi bir düş -
man hava meydanınında 12 M esserchmidt 
tahrip etmiştir. Başka bir ıkesimde, bir 
hava muharebesinde 4 alman tayyaresi -O.Ü· 
ı;ürülmüştiır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 14 a.n. - Alman orduları baş 

kumandanlığının tebliği ı 
Doğuda harekat önceden düşünüldüğü 

şekilde olmaktadır. 
Briansk kesiminde çevrilmiş bulunan 

düşman kuvetleri birçok kısımlara ayrıl -
mıştır. Bu kısımların imhası, çetin bir or
manlık arazide devam etmektedir. Briansk 
ile Viazma muharebelerinde alınan esirle
rin sayısı dün 350.000 i aşmıştır. Esir sayı
sı durmadan artmaktadır. 

Alman savaş tayyareleri 13-14 ilktes 
rin gecesi Leningrad'daki askeri te .. isler i 
çok tesirli bir surette bombalamı5~ardır. 

Alman seri hücumbotları 12-13 ılkteş
rin gecesi ingiliz kıyılarına kadar ilerliye
rek destroyer, ı;eri hücumbotları ve tayya
relerin kuvetli h imayesi altında bulun~n 
bir düşman gemi kafil esine hücum etmış
lerdir. Düsmanın şiddetli miidafaasm_a ve 
himaye kuvelleriniı• üstünlüğüne ra~~en 
hücumbotlarımız topyekün 18000 .t~n~la -
toluk 6 silahlı düşman ticaret gemısını ba
tırımışlardır. Birliklerimiz kayıplar ver -
meksizin üslerine dönmüşlerdir ••• 

Dün gece ingiliz tayyarelerının Man' 
k yılarındaki işgal altında bulunan topr~k
l~ra yaptıkları hücumlarda, düşmana agır 

· ·ı · r Alman avcıları kayıplar verdırı mış ır. 

t kar•ı koyma ve deniz topçumuz 
ayyare ~ . .. l" İngiliz 

31 düşman tayyaresi düşiırmuş ur. 
bomba tayyareleri dün gece Batı. Alman
ya ve Şimal Almanya kıyılarındakı rr.uh -

. 1 . r·ı::k ve yangın bombaları tetır yer ere ın ı . 
atmışlardır. Gece avcılarımız. savaş tayya-
relerimiz ve tayyare karşı koyma .. t_?PÇ~ -
muz dilsmanın be:; t ayyaresini du)urmuş· 

ler lir. 

Alman hususi tebliği 
Bertin, 14 a.a. - Alman orduları baş 

de alman kıtaları tarafından alınan esir 
mlktarı 500000 i aşmı5tır. Esir miktarı 
dumıadan artmaktadır. 

Doğu cephesinde harekat başladı~ • 
danberi esirlerin sayısı 3 milyonu ge~i~-
tir. 

1 talyan resmi tebliği 
Roma, 14 a.a. - İtalyan orduları u • 

mumi kararglihının tebliği ı 

Şimalt Afrika'da Tobruk cephesinde 
düşmanın mevzilerimize karşı yeniden 
yapt ığı bir gece hticumu teşebbüsü püs -
kürtiılmüştür. Bunun ardınca yapılan har~
kat arao;ında düşmanın bir tank müfrezesı, 
tanka karşı koyma toplar ımızın ateı;iyle 
ve alman zırhlı kuvetlerinin yardımıyle 
derhal geri ~ekilmek zorunda bırakllmış
tır. 

Sollum cephesinde topçu faaliyeti ol -
muştur. 

Buk-buk ve Sollum üzerinde yapılan 
bi r hava muharebesinde alman avcıları 5 
İngiliz tayya resi düşürmüşlerdir. . 

Düşman tayyarecileri Derne'ye yenı • 
den bombalarnışl ardır. İnsanca kayıp ol • 
mamıştır. Düşman Trablusgarp li_ı:ıan.~nı 
bombalamışsa da bombalar denize duşmuş
tür. Bir tayyare tahrip edilmiştir. 

Doğu Afrika 'da Tana gölü kesimind~ 
-f 1 . . . b' hada kuvetlı mu reze erımız gcnış ır sa 

bir keşif hareketi yapmışlardır. 
Doğu Akdeniz'de, dün öğleden sonra 

ilk saatlerde düşmanın iki muharebe ge • 
misi ve bir kaç kruvazör ve torpi~~ muh
Tibinden mürekkep bir deniz teşkılı:. tor
pil t ayyarelerimiz tarafından görülmu~ ve 
hücuma uğramıştır. Düsmanm şidd~tlı ~
teşine rağmen cesur tayyarecilerimız, bır 
muharebe gemisine ve bin tonluk bir kru
vazöre t orpil isabet ettirmeğe muvaffak 
olmuşl ardır. K ruvazörün şiddetle y~na 

lt 9 .. "! .. t" Bu'· tı"ın tayyarelerı -ya ıgı goru muş ur . 
miz üslerine dönmüşlerdir. Bir t~.yya~e • 
miz ağır hasara uğramış olarak donmuşse 
,ıe m üret tebah sapasağlamdır. 

Sulh şayiaları 
Londra, 14 a.a. - Royter'in diplomatik 

muhabiri bildiriyor: 
Alman propagandası, bitaraf memele

ketıer hükUmet merkezlerinde aldatıcı fa
allyetıer~e bulunmakta ve gazeteler EUlh 
ı;ıayiaları ile dıM!P taşmaktadır. Bu sulh 
ı:ıaylaltU"ı. her halde, mUttefiklerln harp 
gayreti üzerinde tesir yapmağı ve mUm
kUn olursa müttefikler arasında ııUpheler 
ve anlfl§mazlıklar çıkarrnnk gayesini güt
mektedir. Bu sulh balonlarının hiçbir esa
sa dayanmadığını söylemek dahi zaittir. 
İngiliz hattı hareketi, ''Hltler'le ve ya
hut nazi rejimi ile hic;blr sulhun bahis 
mevzuu olamıyaeağını" · bildirmiş olan M. 
Çörçil tarafından aı:ıkça bildirilmlıı bu
lunmaktadır. 

. 
lngiliz -Rus kılalan Tahran 

(evresinden (ekiliyorlar 
T a hra n, 14 a.a. - R oyter : B r i tan -

y a v e S ovyet kıtaları hiç bir karışık
lık olmadığı için İran hük ümet m er -
k ezi çevresinden çekilmekt edir. Kı • 
talar İran h üküm e t inin kabu l etmiş 
olduğu i lk m ütareke şartlariy l e tes -
bit edilen hatta yerleşmektedi r. 

İrlanda topraklarına bir 

Alman tayyaresi düştü 
Dublln; 14. a.a. - İrlanda haberler bü

rosunun bildirdiğine göre, bir Alman tay

yaresi cumartesi gece yarısı V exfard kont 
luğundıı Kııtealty yakınındıı bulunq 

Blackstair dağlıırında yere dllşerek par 

çalanmıştır. MUrettcbatın dördü de 61 • 
mllştur. 

Bulgar başvekili M. Filof 

Budapeşteye gidiyor 

Kayseri, (Hususi) - Eylülde İktı- j metdede, Kemer, Ebiç. Cebir ve K a!
ıSat Vekilliği tarafından Kayseri Zin- kancık köyleri eğitmenleri de Maa • 
cidere köy yatı okulunda el dokuma rif Müdürlüğü tarafından kursa gön. 
tezgah ve çıkrık kursu açılmıştır. Bu derilmiştir. Eğitmenler dokumacılığı 
kursa Z incidere, yakınında bulunan yaya bilecek şekilde öğrenerek .köy • 
A kçakaya, Reşadiye, Kıranardı köy - !erine dönmüşlerdir. 
lerinden (31) kadın ve erkek gelmek- Kursta: çıkrık, boya, haşıl işleri ile 
ted ir. Kayıseri'nin diğer köylerinde çeşitli bezler dokunmuştur. Kurs so
dokumacılığın yayılması ve ilerletil • nunda iyi öğrenen 15 vatandaşa bırer 
m esi için vilayetin Hamurcu, Him - el dokuma tezgahı hediye edilmiştir. 

Amerika iş federasyonu ı İngiliz - Alman hasta ve 

reısının bir hitabesi 
Vaşington; 14. a.a. - Amerikan i§ fe

derasyonu kongresindeki İngiliz ve Ka

nadalı delegelere hitaben federasyon reisi 

M. Vllliam Green : " Arkadaşlarınıza so
nuna kadar kendileriyle birlikte kalmak 

azminde oldutumuzu bildiriniz. ,. demlıı· 
tir. 

Ainerlka'nın harbe sillhla müdahalesi 

ihtimaline igaret eden :M. Green, sözlerine 
şöyle devam etmigtlr : 

"- ~1 adenlercle ve fabrikalarda çnlıg

maktnn daha !azla birııey yapmamız iti -

zımgeldiği ve bizden evelce gördüğllmüz 

ııe.kilde hizmetler istendiği takdirde, bu 

dAveti hep birlikte ve cesaretle kabul ede
ceğiz. Her tarafta demokrasi hUriyeti ve 
denizlerin serbestliği için sarsılmaz bir 

surette mukavemet edeceğiz. Bize mey • 

yaralllarınrn değişimi işi 
Londra, 14 a.a. - Sellihiyetlı bir kay .. 

naktan oğt'enildi&ine göre, İngiliz huku .. 
meti Almanya'daki ingıliz menfaatlerinin 
himayesini kabul et:nis olan devlet vasıta
siyle hasta ve yaralı harp csirlerinın mem
leketlerine iadesi müıakerelerine yeniden 
başlamağa hazırdır. 

.1ıııııııııııııııııııııııııı ıı ıı1 11 11 1ı ıa. -----NEOSTERIN - -- -- -: S ıhhatlı olmak için insanın ağız, : 
: burun. boğaz ve bademciklerini sıhhi :: 
: bir tarzda temiz bulundurması ı~ . :: - -: :z:ımdır. = 
: Bu yollarla giren anjinler, grip. :, 
: kızıl, kızamık, difterı. kabakulak, : 
: çiı:ek, suçtçf'ğl, menenjit • • tltih : 
: bulaşıcı hastalıklarda : 

dan okunmasına mukabele edeceğiz. Bili- : NEOSTERIN 
Yonız ki, Bü,1.ik Britanva ve mUttefiklrrl - ptilverızasyon 

-----" "' veya gargarası 
kazandıktan takdirde, hürlyet meşnlesi : &ifnyn Yardım eder. E 
blltün §B§Aaslyle pnrlamııkta devam ede- : Böyle h:ıstalar 11e tcmastıı bıılu . E 

nanları korur, Gahsi ihtiyat ve tedbıri : cektir. ,. 

Atlas Denizinde bir Portekiz 
vapuru torpillendi 

- aldırır. : - -:;: Eczanc~erde reçetesiz satılır. --.,11111111111111111111111111111111111111~ 
~· .~ 

Doktor - Bakteriyoloğ 

bnr°'ıı kova, 14 a a -
11.:ı t tarafından . Sovyet haberler 

la eblit 1 dun ceee Yarısı çıkarı· 
b..._- tııtteorınd 
~ y~~ dU e kıtalarıınız bütün cephe 

ıınıan1a h 
~e bllb mu arebe etmlolerdir. 

11.!ıaa :Viazma YO Briruı.ak 

t.umandanlığının hususi tebliği ı .. 

Viazma uhuında s;evrilmİ!i olan duş -
man kuvetleri !jimdi kati surette imha c
dilmi, bulunmaktadır. Briansk ceplerinde 
de dü&manın çözülmesi durmadan devam 
etmektedir. 

Bu sabah şafakla beraber a-vcı ta>:'a~e
lerinden mürekkep hava müfrezelerımız, 
Malta'da Micabba tayyare meydanına al
çaktan uçarak hücum etmişlerdir. yerde 

1 • d n üçü tahbulunan düşman tayyare erın e 
r ip edilmiş ve ötekiler d e tesirli mitral -

• d"' an hava yöz ate~ine tutulmuştur. B ır uşm 

teşkiliyle t emasa giren refakat a;~ılan . -
mtz iki t&yyare dü!iümıilşlerdir. Bıram hıç 
bir tayyare kayıbımız olmamııtır. 

Budapc~te; l#. a.a. - Bulgar başvekili 
profesör Fılof, çarıamba günU Bµdapeşte

yi re.smen ziyaret edecektir. Bulgar bq 

vekilinln burada birçok gün ııUrecek olan 
ikameti esnasında, .Buls arlstan'la Maca
r igtan arasındaki kültür anlaşmasmm tas
dikli suretleri teati edilecektir. 

Lizbon; 1'. a.a. - Pef'lembe günü Lfz. 

bon'dan Nevyork'a hareket etmlı olan 

P or tekiz bandıralı Cortereal vapurunun 

A Us..s den izinde torpillendltf bildirilmek
tedir . Verilen malQmata göre, vapurun 

bUtUn mfirettebatı, Almanların ihtarı üze

rine, sa.ndallara b inerek kurtulınu,ı,; ve Liz
bon'a sevk edllmiotı.r. 

TURGUT KTÜ K 
Dahlll ve ıarı tı.astalıklar 

Anatartalar caddesi Koc ha n l':o 4 <h· 
tanbul eczan8l kanısında ). Her liln 
saat ll5·11> a kadar. Muayenehane te-

leton 2621. Ev telc!on 6542 
Bu iki muazzam meydan muharebesin- -,, __________ ,, 
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Bulgur almacak Er fotini alınacak Saman almacak Yiyecek ve yakacak alınacak ANKARA Lv. AMİRLIGINE 
GELEN lLANLAR 

caktır. İhaleıı (Keıan) SL AL Ko. da ya.
pılac&ktır. İıteklllerin mezkQr sün •&at 
14 kadar 7070 Sa. Al. Ko. na mflraeaatla· ır.ıztne sa. AL :ıro. •aıu Sıvaı Sa. Al. Jto. dan: İt:mlr L-,., A. SL Al. Ko. dan 1 !!!abiye Sa. Al. Ko. dan: 
rı. (7589) 17541 Clruıl bulsur mlktan lr1lo ~ t. 111uham· 

men ~eu lira 80.000 muvakkat t41Tftlnat lira 
2.2:ıo. 

1 - Beher cıttl 900 Jcuruıtan '5000 clft • ı - Aıaıtıda clnı ve miktarı yazılı ıue 99 
ıotını kapalı :ııarııa eksiltmeye konulmustur. 1 - Beher kilosuna 3 lnıruı 50 santim tah yem mııdM!erlnln kapalı zarrıa yapılan ek· 

Saman alınacak Noliut alınacak 2 - lhaleel :ıo. ıo. 941 pazartea1 ctınU te.at mi.n edilen ~.ooo kilo saman kapah zarf slltmeslnde talip cıklnadııtınrtan hizalarında 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

İ:ımlr ı.v. Sa. Al. Ko. dan : 
:ı - Yukarıda cine ve mlktan ;rullı bul· 

sur 20. 10. 941 PU&TtHI ctınU ııaat 1fS da 
16 da Sıvu sa. AL Ko. da yapıJaoaktır. uw.lü ile Eksiltmeye konulmuştur. Tah • ııiisterlldlıi:I ırUnlerde pazarlıkla yapılacaktır. 

ı - Beher kilosuna s Kurus tıyat tahmin 
edllen 600.000 kilo &amnnın kapalı zarfla ek· 
slltmeslne talip ı:ıkmad L~ından bir ay !~inde 
pazarlıkla alınncaı:tır. 

1 - Beher kiloııuna 13 kuruıı tahmin Ezine sa. Al. Ko. <1a pazarlıkla aatın alına
edilcn 48,000 kilo nohut kapalı zart usu- caktır. tııteklllerln mezkQr &Un ve saatte te
liyle eksiltmeye konulmu_ştur. Eksiltme- mlnatıar!yle beraber Ko. na mUracaatlan. 

1 - Muhammen bedeU 45 bin lira Olup min edilen hepıi'in tutarı 15680 liradır. Cinsi aadeyağ, miktarı 25 ton, ta~ln be• 
ilk teminatı 3375 ııraôı.r. Şartnamem1 1atanbul Teminatı muvalckatası 1176 liradır. deli 38.1~•2 lira, mu\'ııl-."kat teminat 2880 ııra, 
Ankara Lv. Amlrllklerl;yle Sıvu Sa. Al. Ko. ihale elln \'e snatl 3. 11. 941 14. 
larında aörtıtür. 2 - İhalesi 20-10-941 pazartesi ıunu Cinsi ınr:ır eti, nıkt:ı.rı :mo ton, tahmin ııe-

2 - Pazarlıtı 11. 10. 941 cuma ctınu saat 
14 tc Erzincan Sa. Al. Ko. da Ynpılacnktır. 

sl 17. 10. 941 cuma gUnU saat H de İz· (742l). 17369 
mir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutan 6240 
liradır. :-.ıuvakkat teminatı 468 liradır. 
İsteklilerin teminat makbuzlarını ve tek
lif mektuplarını belli gl.ln ve ııaatten bir 
saat eve! Ko. na vermeleri. Şartnamesi 
her gün Ko. da g11rll1Ur. (7290) 17249 

Gaz yağı alınacak 

4 - lsteldllertn mezkQr ihale ctınUn<1en saat 15 de İzmir Lv. A. Sa. Al. K, da ya • deli 52720 lira, muvukkat temlnııt 3SS6 ııra. 
bir aaat evel tekllt m&ktuplannı Ko. na ver- pılacaktır. Şartnamesi her ıün Ko. da ıö- ihale ırUnU \e ı;ıııttl 3. ı ı. !l41 16 

s - .Muhammen tıcdell 18.000 lira ve Uk 
teminat 1330 liradır. Şartnamesi Ko. da \'C 

evsafı kolordunun blltUn ııarnızonlnrınd:ı 
mevcuttur. Tallplertn belli ~ ve ıaattc ilk 
temlnaUarl:;lc Ko. na mUrncııatıa':-ı. 

meler!. .CT247) lr.136 rülür. İsteklilerin belli &'Ün ve saatten bir Cinsi saman. miktarı 800 ton, t.ahnı'n be• 
dell 2G;'1<10 lira, m uv:ı.k1<at teminat 1992 ııra. 

ihale ıı::Un ve ı;aatJ 4 . 11. tıtl 14 

(7198) 17120 

Kuru üzüm alınacak 
D. Bnyazıt Sa. Al. Ko. <1nn: 
ı - 40.000 kllo kuru uzum kapalı nzrcıa 

eksiltmeye konuımustur. Muhnmmcn bedeli 
24008 lira ve muvakkat tomınat lSGO lira • 
dır. Ek~lltmesı 21.10. 941 salı ı:Unü saat 16 
da Ba:;azlt"la ynpılacaktır. lstcklllcr her ı:Un 
ıartnamealnl Ko. da ııoreblllrler. tstcklllcrln 
belli ırlln ve saatte kanunun 32 inci maddesi 
ahkAmına tevtıkan hazırlıyncakları tekli! 
mektuplarını ekslltmedcn bir saat evci Ko. 
na vermeler!. (7416) 17864 

Lahana alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 

• ı - 12 muhtelif mahal ıçın aşağıda 
mıktan ve muhammen bedeli İll{ teminatı 
ile ihale gün ve saati yazılı 10.hnnnnın a
çık ekslltmesl yapılacaktır. Taliplerin ka
nuni vcslkalariyle ihale saaUndcn bir sa
at eveline kadar teminatıarım yntırmaln· 
n. Şerait ve evsaf Anknra, İstanbul Lv. 
amirlikleri Sa. Al. Ko. ıarındn gUrUIUr. 

2 - Açık eksiltmesi 26. ıo. 941 saat 
16 dır. (7424) 
~insi :Mikt1lrı :Muh. Bcd. flk teminatı 

Kilo Lira Kr. Lira. Kr. 
Lahana 4540 476 70 238 35 .. 9900 1039 50 510 75 .. 8600 878 oo 1so oo .. 3240 840 20 170 10 .. 5230 549 15 274 57 .. 2940 sos 70 154 3~ .. 5310 557 55 278 77 

• 3240 840 20 170 10 .. 3600 878 00 189 00 .. 4750 498 75 249 7~ 

• 8940 938 70 469 70 .. 2770 290 85 145 42 

YekQn 58060 17372 

Odun alınacak 
Ezine Sa. AI. Ko. dan: 

Me,e kömürü alınacak 
Eski11ehlr Sa. Al. Ko. dan 
1 - 30 ton me§e kömUrU açık eksiltme 

ne satın alınacaktır. İlk teminat 17-i Ura 
38 kuru~tur. EkBiltmesi 20. 10. 941 pazar. 
tesl gUnll sallt 10 da Eskişı>hir Sa. Al. 
Ko. dl\ yapLlacaktır. F.vııaf ve humıst Mrt
lıır her glln Ko. da görü!Ur. İsteklilerin 
muayyen g\ln ve ııaatte teminat makbuz-
IBriyle Ko. na mUracaatıarı. (7283) 

11245 

Toz !eker alınacak 

D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 6~ ton gaz yafı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
22750 lira muvakkat teminat ı 707 lira 11-
tekllfler oartnameyl her gUn Ko. da gö
reblllrler. Eksiltme 17. 10. 941 cuma gU
nll saat 16 da D. Bayazıt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İstekliler teklif mektupla
rını ekıı!ltme saatinden bir ııaat evel Ko. 
na vermeleri. (7297) 172S:S 

Saman alınacak 
Cebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 2.700.000 kllo ıaman a

lınacaktır. Muhammen bedeli 108.000 lira, 
muvakkat teminat 8100 liradır, 

2 - lhalesl 28.10. 941 talı ırUnU nal l5 
te Cebze Sa. Al. Kil. da yapılnca'ktır. lstekll· 

Gebze !la. Al. Ko. dan: !er her aUn sartnameyl ııcıreblllrler. 

ı - Kapalı zartla 1~.000 kilo toz ıeker a· 8 - Tallıılerln ihale ırUn ve saatinden bir 
lınncaktır • .Mtıhllmmen bedeli 7200 llra, mu· saat evet teklif mektuplarını Ko. na verme-
vakkat teminatı ~ liradır. !eri. (7243) 17232 

2 - ıııaıe annu 21.10. ıın paıartesı ııunu 
saat 15 te Cehze Sa. Al. Ko. da yarıılacııktır. 
İstekliler eartnameyl her eUn Ko. da ırure -
bilirler. 

Saman alınacak . ,,, 
Ynlo\·n Sa. Al. Ko. dan: 

3 - Tallrıler!n ihale ıriln ve ıınııtlnılı>n bir 1 - 'l'ahmlncn b!'her kllo•u 2 kuru3 75 
sıı.at eve! tekllr mektuplarını Ko. na vermele· 11nnt1mdt>n 30ol ton ıı:ıman kapalı urtıa 11.lı
rı. n 249) 17237 . narnktır. Mııhnmınen bC'dell s2-ııı ııra mu -

\'akkat teınlnal 61~ llrn 75 kuruırlur. 

Ağaç nakli 
Ç. Kale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Yenlre ormanlarındaki maktaıa -

rından alınacak 5000 metre mikftbı keres· 

2 - lhnlesl 2·1. 10. !HL cum11. ırilnü ~ant 
15 tedlr, Şartnıı.ınesl Ankııra, fstnnbul Lv. 
Amlrllklerl Sa. Al. I{ll. larlyle \'alovıı. S:ı. Al. 
Kn. da glirU!Ur. blkrlllerln kanunun 2, 3 cil 
maddelerindeki ev~ntı haiz olclukı:ı.rınn dıı.lr 

\'esnlkl havi tPkllt mektuplarını ihale •aa -
tinden hlr saat eveı Ynlov11. S:ı. Al. Ko. na 
vermt>lerı. (7ti18) 17571 

Sığır eti alınacak 
D. Dııkır Sa. Al. Ko. dan: 

Üzüm alınacak 
Geb7.e Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı ıı:arrıa 80.000 kilo Nevaehlr U· 

zllmll alınacaktır . .Muhammen bedell 12.000 

eaat evel teklif mektuplarını Ko. na ver • 
mel eri (7430) 17377 

Saman alınacak 
llra olup muvakkat teminat 900 liradır. Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 

2 - Eklllt.mee1 27.10. 941 pazarteıl ırUnU 1 - Kapalı zartla illin edllmlt olan 1152 
saat 10 da Gebze sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ton samana istekli cıkmadıtından bir ay 
lsteklller her ırUn tartnnme;yt aörebtllrler. zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

tsteklllerln ihale etin ve saatlnôen bir saat 2 - Pnzarlı"ı 22. 10. !ln saat 13 te yapı-
evel tekli! mektuplarını Ko. na vermeleri. ıacaktır. 

(7225) 172' . .?7 S - Saman dökllrn halinde veya balya ha-

Lahana alınacak 
Cebze Sa. Al Ko. <1an: 
ı - Kapalı zartla 150.000 kilo lahna ııh • 

nacaktır. Muhammen bedell 10500 llra mu • 
vakkat teminat 787 lira :ıo kurustur. 

2 - ihalesi 20. 10. 941 ıaat 10 da yapıla
caktır. btekJller her ırUn aartname:;I ıı::örebl-

lirler. 
8 - Talipler ihale aun ve natınden bir u

at evel teklif mektuplarını Ko. na vermele-
ri. (7216) 17::?35 

Kösele alınacak 
D. Bakır Sn. Al. Ko. dan : 

linde alınabilir. llal)'a teli bedelsiz olarak 
verilecektir. 

4 - Muhammen bedeli 31560 liradır. J<a· 
ti teminat 516-t lira ıartnamesl her eUn Ko. 
da ıı:urU!Ur. \'c isteklilere 173 kurus mukabi
linde verilir. lsteklllerln kanunl vesnlkle mü-
racaatları. (7238) 17190 

Odun alınacak 
Hoşdere ::ıa. Al. Ko. dan : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıart

nanıesi dahilinde 500 ton odun Selimlye 
civarındaki gösteı·ilecf'k mahalle te..<ılim 

!;!artıyle ve paZl\l'lık suretiyle satın alına
caktır. Tenıinıı.tı ı:ıo5 lira olup pn7.al'lığı 
27. 10. 9-H pazıırteııi glinü saat 14 de Se· 
llmlyc 811. Al. Ko. da yapılacaktır. 1 - Beher kiloRu 450 kunış fiyat tah

min edilen 20 bln kilo köııclc kapalı zart 
usulil ile eksiltmeye konulmuştur. Mu • • 
hnmmen bedell !lO bin !im ve teminatı 

5750 liradır. İhaleııi 21. 10. 941 Rl\lı glinU 
ıınat 10 da Sa. AI. Ko. da yapılael\ktır. h
teklllerln belli gl.Jııı ve l!aatten bir saat e· 
ve! tekli! mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7588) 17540 

Kok kömürü alınacak 
Avrıl.ırkiJ)ll Sa. Al. Ko. dan: 
l - J.i:apalı ıarr usulb•le 850 ıon k<•k kö

mlirU ulınıır ıklır. llluhaınmen beıldl !\ii03 li
ra muvakkat tPmlnat fl-t~ llrn 22 kuruıtur. (7285) 17246 

Sadeyağı alınacak 
Cebze Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Kaııatı znrt usullyle 30.000 kllo 11adc· 

>·n~ alın:ı.caktır. Muhammen tıeılcll 5-1.flOO il· 

2 - t:kıılltme 12.1 ı . 941 caraamtıa ırünU 
saat rn ı .. K. (;Pkrnere A vrılnr k,l) Unıll' Sa. 
Al. ı.:o. cin ynpılaeııktır. Şartnameoıı her ıı:iln 

J(n. cin ~:urllliir. lsteklllerln belli ıı:lln ve sa • 
ntten hlr ııant en~I tekli! ml'kluuıarını Ko. 
na vt•rrnelcrl. (7709> 17fı....& 

tellk ağacın ormandan kesilerek Çanak· 
lrnle'ye nakil ı,ı 21. 10. 941 !lalı gtinU sa
at ın da kapalı zartla talibine ihale olıı

nacnlctır. Beher metre mik!\bının tahmini 
fiyatı 32 lira olup ilk teminatı 9250 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi Ko. da gllrU!llr . 
isteklilerin mezkur gün ve tarihte tek- 1 - flcher kilosu 20 kuruştan 10!5.000 kilo ra olup muvnkknt temlnnt 40!ın liradır. 
lif mektuplarını bir ııaat evel Ko. na ver- sıfıır eti kapalı zarf usul1)0!e mUnakasaYa ko

nulınuıtur. ilk teınlnntı 1575 llra olup lhale.!I 
2 - Pazarlı~ı 21. 10. 9-11 sah eUnil ııı.at 15 

Ccbze Sa. Al. Ko. dn. ynpılncnktır. lslt-klller 
Saman alınacak 

meleri. (7271) 17250 

Kuru ot alınacak 
27. 10. !.111 ıınzarteıı cunu ~aat 11 de o. Bakır ıartnam<'yl Ko. da eürcblllrler . Avcılar Kıi~U ~a. Al. Ko. dan: 

Sa. Al. Ko, da yapLlacaklır. Şartnamesi Ko. da 3 - Taliplerin belli aUn ve ınatten bir 
ııörU!Ur. Jsteklllf'rln teminat ve tf'kllf mek- Aant evet tcıtıır mektııplnrını Ko. na vermele· 

Cebze Sa. Al. Ko. dan: tıııılıırını belll ıı:Un ve saatten bir ıııııt e\·eı rl. (72"..8) 17z:?<J 
1 - Kaııah zart usull)'lc 3600.000 kllo ku- Ko. nn vermeleri. (7379) l73::?S 

llra rnuvııkknt teminat l::?l!IO liradır. Nohut alınacak 
Bulgur yaptırılacak 

Karıı Sa. Al. Ko. dan: 

ru ot alınacaktır. Muhammen tıeılell 1G2.000 

l - Knıınlı znı r usuıı~ le 19011 tnn nmen 
alınnraktır. :'\lııhaınmrn he<lı•ll 57.001) lira o. 
luıı mu\nkk.ıt lcınlnnt 41;:; lira. 

2 - .1-lkslltme ll.11.!111 snlı ı:Unil ııaat 
3 le K. <.:ckml'<'enln Avcılar köyünde Sa. Al. 
ı.;ı). dil ynııılnrıı.ktır. cınsı oc1un miktarı kilo 750 ton muham

men bedeli llra ll250 muvakknt teminatı U
ra 833 kurus 7~ 

Yukarıda cins ve mlktarlyle muhammen 
bedel ve muvakkat teminatı :;azılı odun 
20. 10. 941 pazartesi ırUnll ıaat 16 da Ezine'· 
dekı Sa. Al. Ko. da pazarlıkla yarıılacaktır. 
hteklllerln mezk1lr ııün ve saatte katı temi· 
natıarl:;le Ko. na mllracaatıarı. 

:ı - lhnlcsı 2'J. ıo. !141 careamba ı::Unll sa
at 10 Celızc Sn. Al. Ko. da yııpıl:ı.caktır. 

3 - lsteklller ıartname:;I ııureblllrler. 

' - Tallı•lcr ihale eiln ve ııııatlndı•n bir 
saat evci tekllt mektuplıırını Ko. na verme-

Ezine Sa. Al. Ko. dan: 1 - lilr klloııuna !maliye Uc~tı olnrnk 
1 - Cinsi nohut mlkıt11rı kilo 40 ton mu. tahmin e<tllen on kuru,tnn 470 ton sert 

hammcn bt>ılell lira 6M muvakkat teminat bu~':tlayılıın butırnr )'11111lmıuı kapalı zartla 

a - lıttl'klllcrın hl'lll ıriln ~·e saatten bir 
ııaııt evcl trı:ıır ınekLuplrınnı Ko. na \erme-
leri. (7710) 1765:; 

lira 450. ckslllmt•yc konuınıustur. 
ler!. (7231 ı 17::?30 2 - Yukarıda cins mlktnrh·Ie muhammen 2 - İhalesi 27.10.1911 pnzartcııl ı:ilnU 

(7426) 17374 

Buğday kırdırılacak 

Birecik Sa. Al. Ko. dan : 
l - l:.!50 ton buğllay mahallinde kırdı· 

rılacaktır. Kırma veretlnin tutarı 17.500 
ilk teminat 1313 liradır. 27. 10. 941 pazar
tesi gllnll ıınnt 15 tf' Birecik •atın alml\ 
komisyonunda kapalı 7.art usul!! ile ihale-

beılı•ll \'e muvakkat teminatı :;11zılı nohut snnt lG da H:nrs'tıı koml~yonuınuzun bulun-
20. 10. 941 pazıırteııl cUnU 111at 16 da Ezine ılutu mahalde yapılacaktır. Muvıı.kknt temi
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacnktır. nah 332:; llradır. Evsnt ve 111.rtınr Ko. ıla 

lsteklllerln mr1kQr ıı::iln ve ııaatte teminat. ıılırUIUr. lAt••klllerln mcı.kQr ıriln ve aa:ı.ttc 

Fasulye alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan ı 

1 .- Cinsi kuru fasulye miktarı kilo 120 ton 

muhammen bededi lira 30,000 muvakkat te

minat lira 2250. 

2 - Yukarıda cins ve miktarıle muham • 
men bedeli ve muvakkat teminatı yazılı ku

ru fasulye 20-10-941 pazartesi ıünü saat 16 

si yapılacaktır. (7587) 17539 

Kuru fasulye alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. <tan: 
1 - Bir kilosu 22 kuruıtan 115 ton kuru 

da Ezine Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alı- fasulyenin 30. 9. 941 tarl)ılnde karıalr zartla 
mUnaknsada istekli cıkmamıştır. Tekrar mil· 

nacaktır. İsteklilerin mezkur glin ve saatte nakasaya konulmuştur. 
katt teminatlarile Ko. na müracaatları. 2 - MUnakasası 24. 10. 9.U cuma aUnU ıa-

(7427) 15375 

Mercimek alınacak 
Bslne Sa. AL Ko. dan ı 
Cimi mercimek. miktan kilo. 30 ton 

mab•mmea bedeli Ura 7500 muvakkat te • 
mlut lira Hı lira kurut 50. )'llkanda cimı 
,. miktanle muhammen bedeli ve muvakkat 

teminatı JU!la mercimek 20-10-941 p_uar • 
ted dDil IUıt M 1Ja Bslne Sa. AL Ko. da 

puarblda..- ·-aktır. bteklilerln mea 
.er ... n -11t ..... atlarile beraber Ko. 

--lnCU~ (7431) 17378 

Pırua abucak 
Ku'ldarell 8L .AL Ko. dan : 

1 - 1' KuhteUf mahal lçlD qatıda 
m1ktan ye mul'.ammen bedel& Uk temtııa
t17le m.le SilD Te uaıt IU1.U pıruanın 
atık elrailtmeai JapılacalWr. Taliplerin 
JpD.:DI ve~:tlaJ17l• lhale ~en bır 
IUt neline kadar temtoatıanm 7atırma
lan. Poatadakl gecikmeler kabul edllmea. 

2 - Aç:k eksiltmesi 2L 10. Nl. uat 15 

dlr. 
Clua1 

• 
• 
• 
• 
• .. 
" 

• .. 
• 

Miktarı Muh. Bed. lllı: tendaatı 
kilo Lira Kr. Lira Kr. 

4MO 416 70 238 il 
9900 1039 60 519 71 
3800 878 00 189 00 
8240 340 20 110 10 
8230 649 15 274 87 
2940 808 70 lM N 
8510 657 M 278 71 
3240 340 20 170 10 
Mlktan Muh. Bed. llk tem!Dab 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
3600 878 00 189 10 
41M 498 73 249 7' 
8940 938 70 489 70 
27i0 290 85 14~ 42 

1'ekb MflRO 
(7415) 17386 

Saman alınacak 

nt 15 te Erzurum sa. Al. l~o. da yapılacaktır. 
l\luhammr.n bedell 25300 lira ilk tftmlnat 1898 
liradır. Kuru tuulyeye alt evsaf ve aartname 
Ko. da dı1lltlr. lateklllerta 2490 IU'llı llanu• 
nun 82 inci madd•lne tevfikan bUırlU'&cat• 
lan teklif mektuplannı ihale .. atlnden bir 
1aat evel Ko. na vermeleri. (1543) 17491 

Yulaf veya arpa almacak 
Uke la. AL Ko. dan: 
1. - 17 ... Mı tarlhlnd• lbal..ı ,.Ptlaeat 

olaa TGllOO ıcuo "1af ,,.,.a arpa tapab arı 
aa~ı. Ub edilmesine ratmen taUp calmaa· 
dıtUldaa llU&l'lıtla mllba1aa edUmeıı: isen 
11.10. 941 tarihin• kadar bll' .,. mtlddetıe .. 
ınn uılmıatU'. 

:a - Tallplertn Antara. tatanbul. lzmll' 
Lv. amırıurıerı la. AL Ko. lar111e Söke Sa. Al. 
Ko. da mrnuttar. tartnameler daıaıtlnde 
11. ıo. 941 cal'l&Jllba silnll uat 11 e tadar 
Söke Sa. Al. Ko. na mllracaauan. 

(T484> 17411 

Sıiır eti alınacak 
Elkltehir 8a. AL Ko. daD ı 
1 - IO toD 81'11' eti kapalı sarf UIU111 

ne eksiltmeye konıılmqtur. IC1Wltmeat 
22. ıo. Mı careamba s0no saat 10 da ıaıı. 
kleehJr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ilk 
teminatı 2700 liradır. İlteklllerin teminat 
makbuzlariyle teklif mektuplarını eunı. 
me gün ve aaatlnden bir nat eveJ Ko. na 
Yermelert. ıııvsat ve prtlar her sOD Ko. 
da görUlUr. Postadaki seçlluneler kabul 
dettlclir. (17299) 172til 

Saman alınacak 
Btvu 8L AL Ko. dan : 
ı - Beher klloau 8 kurut 80 aanUm· 

den TIO ton eaman kapab aa:rtıa eıc.utıu
:re konulmuttur. 

1 - lbaıe.ı 11. 10. 141 alı sQDU aat 
18 da 8ifta 8L AL Ko. da 7apaıacaktır • 
Tahmin bedell 28280 Ura ilk teminatı da 
1968 lira 15 lnınıttur. 
8artnanıul AaJrara. fatanbul LT. amlr

Uklertyle 81Yaıi Ba. AI. Ko. lanada s6J'U. 
le bilir. 

3 - İateklllerbı meütr ebiltme ıtl· 
H ___. Sa Al K d nünde ihale Aatbu!- bir 1aat evellne _..ere . . o. an : .... 
ı - Komlayonda mevcut evaaf ve tart· kadar tekltf nıektuplaruu Ko. na verme-

auneal dahilinde 'TOO ton tel balyalı •· lert. (7188) 1T24T 
... Beltmlye Sa. Al. Ko. da 7apılacak • 
m. 06et.ertl~k yerlere teelim prtıyle Gazyalt alınacak 
Te J)Ulll'hkla satın ahnacaktır. Temfnah larıle'aDUI la. Al. Ko. dallı 
44U Hn IO kur111 olup paaarlltı 21. 10. ı - TD ton suntı ltllnaeutır, Bir kilo· 
9'1 slln" ta.at n de yapılacaktır. sunun tahmin fiyatı 40 kurut evat ve tart• 

lnrl>·le bf!rntwr Ko. na mUrncaatıarı. 
(7420) 17368 

Ot, saman, odun alınacak 
Ho,dere Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıı11.rt
nameııl dahilinde 300 ton kuru ot. 250 ton 
samanın ve 500 ton odun ahnacllktır. O· 
dunun teminatı 1650 lira, samanın temi • 
natı 1062 lira 50 kuruıı ve odunun temina
tı 1305 liradır. Pazarlığı 27. 10. 941 pa
tartesi gUnU ıaat l~ te Selimlye Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. (7586) 17538 

Me,e odunu alınacak 

Gebze Sa. AL Ko. dan: 

ı - Kapab zarna .uıoo.ooo ldlo kuru me
" odunu alınacaktır. Muhammen bedeli 
4887& ura muvakkat teminat 8628 lira 12.:ı 
ıwruıtur. 

2 - lbalHt 28.10. 941 canamba stını •· 
at ıa tir. lateklller aartname)'I ller stın Ko. 
da sGreblllrler. 

1 _. Taliplerin tllale stın Ye eaatlndea bir 
eaat evel teklif mektuplannı Ko. na verme• 
lert. ('7'221) 11228 

Kuru ot almacak 
D. BaJnr la. AL Ko. dan 1 

ı - Beher kilon 4 ııuruttaa 148,000 
kilo kuru ot kapalı .arı uullyle •tıD a
lınacaktır. 

1 - Muhammen tutan 19820 lira olup 
ilk teminat 14.ft liradır. :lııalMi 20. 10. 
941 puarteat gUnU aaat 9 da Di;varbüır 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evat ve 
p.rtıar ber stın Ko. da gör01Ur. !.tekli • 
lerla ibıeden bir uat nel teldll melı: • 
tuplanm Ko. na mOraca&Uan. 

(7298) 1121Sl 

Patates almac:ak 
Oebze sa. Al. Ko. danı 

1 - Kapab artla 180.000 ldlo patates ab· 
nacıaıctır. Muhammen bedeli 21.000 ura mu• 
Yalckat ıemınat :IO'JD liradır. 

1 - !llal..ı •. 10. IMl paart8ll Sllnl ... 
at 19 te OelıH la. AL Ko. da ıallllaeattır. 
lateklller eartnam811 ber da Ko. da IOrebt
lll'ler. 

1 - Taliplerin beW alla ve 1atten bir 1&· 

al evet tetllf mettaplannı Ko. na .. rmelert. 
(T.MI) 1'12M 

Topbne !&. AL Ko. daa : 

1 - Beher kll08UD& M lml'UI fiyat ko
nulan 40,000 kilo koyun eti 27. 10. 141 pa
sartell sUnU uat 11 da kapalı urf uauliy
Je yapılacaktır. ljartnameat her stın ~o. 
da f6r01Ur. Jıluhammea bedell 22,000 Ura. 
olup ilk teminatı ıeııo liradır. lateklil.ıliD 
belli atın Te mua17ea aatt .. bir uat Dn
ceye kadar teklif mektuplarım kanuni Ye
aikalarlyle birlikte J'ıncbklı 8L Al. Ko. 
DA vermelerL (7090) 17M2 

Şeker almac&M 
D. lla)rult Sa. Al. Ko. dan: 

(7584.) 17536 name llol'Wl biltiln sa~ mevcut· 
tur. G.100 uyıb matbu emrtıedelclnln Ulll • 1 - 40.000 kilo .. ıc.r kapalı artla eklllt· 

Meıe odunu alınacak dır. Eklılltme :ıo. ıo. 941 pazartesi stlllll' A&t meye komalıaaıtur. Mubanunen ltedeU 28.000 
HJIO da sarıPmıı Sa. Al. Ko. da ,.pılacıat- ura muvakkat teminat 2100 liradır. 

Yerıı.u SL AL Ko. dan : br. zaııtrne upall aarfladır. Munldlat te. 2 - F.lcllltm•ı :rr.10. Mı paaart..ı silnll 
ı - Beher 1dl08UllUD ~- fba. mtna& 2-0 liradır. lateıclllerln belli lh •e ııaat ıe da D. Bayazlt Sa. AL Ko. da nPıl&· 

ta ı kurut 80 Millim tutan _,. ~ U- 1&&tte llQaaua a:ı el madd811He tarue aGn eaJrtu', lateklUer Al'tllamllJ'I bir da Ko. da 
aıa&ı 21M lira 1,911,000 ldlo an .. ıauırıınooıan teldlf melrtuplanm ...Ume *"9bOll'. ııteld11111a telrUf mtılltUtanaı 111t1U 
...... alıaaCakbl'. l&&tl8lla lllr IUt .... D. M ... lllll ..... M&U. bir ll&t "91 ... U wrmel.rL 

. Pi ......... ad --•.1•1a-1· "'111 ... '119) ,._ 

tl·kllt mektuplarını Ko. na vermeleri. 
(71130) 17:575 

Sabun alınacak 
Cebze Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 21.000 kilo ıınbun alı -

nac1lktır. 

2 - Muhammen bcılell 15".00 lira muvak· 
kat teminat 1170 llrnılır. 

8 - Ekslltmesl 28. 10. 941 ıah aUnü a:ı.at 
10 dn Cebze Sa. Al. Ko. da yapılncnktır. h • 
teklller ıartnameyl her z:ıman Ko. da eörebl
llrler. 

4 - Tallı>Ierln ihale ırUn ve 111,atlnden bir 
ıaat evel tekllt mektuplarını Ko. na verme· 
teri. (72·14) 17233 

Kuna aoian alınacak 
Gebze Sa. t1 Ko. danı 

1 - Açık tbiltme ile l50000 kilo kuru 
soian alınacaktır. Muhammen bedeli 4500 
lira olup muvakkat teminat 137 lira 50 ka

ruıtar. 

2 - lhaleıl 21-10-941 ıalı ıünll uat 10 
dadır. latekliler her saman ıartaameyi SÖ· 
rebllirler. 

S - btekliJerin belll siln ve taatten bir 
...t evel muvakkat teminatlariyle Ko, na 
milracaatlan. (7224) 17226 

Sıiır eti alınacak 
GebZe Sa. AL Ko. dall: 

1 - Kapab arı ıuu1111e 210.000 kilo 11tır 
eU aımacaımr. Muhammeıa bedeU 108.000 U· 
ra olup muvaldtat teminata 1100 llradır. 

t - !lıallll a.10. Mı cumartnl stınll aa· 
at 10 aeı.e la. AL Ko. da 1apılaeaktır. eart• 
name ber stln Ko. da s6ı1llllr. lateldllerln bel· 
u sun ve 1&atten bir ııaat evel tekW mek· 
tuplanıu Ko. na vermelerL 

(72M) 

Kiimür almacak 
Botdere Sa. Al. Ko. daD : 

1'12Sl 

ı - KomiayoDda mevcut evu.f ve ıart
ume dahilinde 800 ton kok veya 16mU • 
kok kömllrtl kapalı zarı UIUIU ile ek11tlt· 
meye konulm111tur. Kuvükat temtnatı 
1678 lira olup lhaleat 27. 10. 9'1 pazartut 
stınU aaat lT de BeUmiye 8L AL Ko. da 
yapılacaktır. lateklllerbı teminat mek • 
tuplarım mealdlr aaatteır "bll' aaat evel 
Ko. DA Tmntltrl. ('1086)) 17637 

Kuru ot alınacak 
Hotdere !a. Al. Ko. daD : 
1 - Komiayonda mevcut evaat ve pıt. 

namellİ dabJUDde sDaterilecek mahalle tea
llm p.rtiyle 1000 ton tel "balyalı kuru ot 
puarhkla Mtın aluıacakbr. Temlnab 
8UO lira olup puu-1111 27. 10. Nl. pazar. 
tul sQDll aat 10 da Sellmiye Sa. Al. Ko. 
da 79pılac&kbr. (7588) l'flllli 

Saman alınacak 
Dltlıelılr Sa. AL ıro. dan: 

l - eoo ton d&llm daten aamanı tapab 
art uull)'le eklıııcmen 1Eonulm1111a da talip 
cıkmadltındaıı blr aJ' aartıada netlcelenmek 
ııııere pazarlı.ta cılranım11tır. 1111: pazarhtı ıa 
blrlnctt"'1n 941 cumarte11 stıntl eaat 11 de 
Eakttelllr sa. AL Ko. da npılaeaktır. lir te
minat 1012 Ura 90 braatur. Puarııta ı.u • 
rD ecleeeklertn teıaat malcbaslaıtırJe llltl• 
Noa&tlan. J:ft&f Ye 181'&tl - lh mll&l _. 
..aJumda • ela ....... 

~ 

I Sığıreti alınacak 
Bursa sr •. Al. ı-:o. dan: 

1 - 1::0 bin kilo ınğır eti paznrltkla ıatın 
alınacal:tır. 

::? - l'iızarlıin lR. ıo. !l41 cumartesi ıı::UnU 
anat 11 de Bursa Turııınt'ılP Sa. Al. Ko. da Yll• 
pılaı·;ıktır. l';ıımrlık ıınnııntla tekıırrUr eıh•rt'k 

l>e<1"1 il7.l'rlndcn kntı t.emln1\t ahnaı•llklır. ı... 
ll'klllerın "'':on r ve ııertnamelerı Ankara, la. 
lıınlıul ı., .. tınılrllklrrl ::ia. Al. Ko. Jarlyle Ko. 
da hl'r l'Amnn ıı<;rUIUr. 1st<4<lllerln meZkür 
ıı::iln ve saatti' Ko. da bulunmaları. 

(77Jl) 17656 

Ekmek alınacak 
CPllbulu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - l.400.000 adet ekmek pazarlıkla ek. 

alltmcye kon11ımustur. ı-:kmek ptıınnenın mu
hanunen bctlt-JI 20.rMJO lira ıartnnme ve evsa· 
!ı Ankara, İ~tanbul Lv. A.ıulrllklerl Sa. Al. 
Ko. Jarlyte 310 Sa. Al. Ko. da her zaman ad· 
rUllr. 

2 - tlıaıeat 31. 10. 941 cuma aıllntl Nat ıs 
te 310 Sa. AL Ko. da 14.30 a kadar mllraC!a • 
a\ etmeleri. ('1712) 17667 

Kunı ot almacak 
Babaetkl Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Komlayonda mevcut ....ı dahilinde 
10. ıo. 94l C!uma allnll 1&at 18 da aclk eıc.tlt· 
me ile llıaleel yapılacatı Ula edil• 801 ton 
kuru ota latekll çıkmadıtından tekrar mlna· 
kaaasnım 28. ıo. 941 salı &Gnll aaat 16 ya tl· 
lJk ol.undutunclaa tallPlere tmılnat altoeıl•rb'· 
le mezkQr &lln ve aaatı. Babaeski sa. Al. Ko. 
na mtlracaatıan. ('1Tll> l'IM8 

Sadeyaiı almacak 
lat. eıııı sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 20 t.on 1&deyat alınaC!at • 

tır. Etaat ve Jıunıl 1&rtıar Ko. da sörtlltlr. 
Beber tonlut partiler llallnde Dıaleal papıı. • 
catından taliplerin bir veya blruc partl)'e 
ıeıcıwert kabUl oıunur. Beber ltllol\lnun mu
llammen bedeli 1715 kUl'Ultur. 

2 - !Jıaleal 20. 10. 941 pazartell stınll aa • 
at 10 ela Harbb'e yedek ıubay okulu Sa. AL 
Ko. da yapılacattır. Tallptenn uu teminat· 
larlyle milracaaUan, (T111J> 1181J9 

Buz mıhı almacak 
Topane sa. Al. Ko. dan: 

1 - tkt mll1on ade\ buz mıhı aıınaeaırtır. 
Puarlıkla ekaUtıalll 21.10. Mı pazartsl 
a11Jı11 1Ut 14 le 'fop&nede Jst. Lv. A. Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. Ntlmuneal Ko. da aörG• 
lUr. lateklllerln teklif edecekleri fb'at 1l•· 
rtnden ilk temınatlarl)'le belll lllln ve 1aatte 
Ko. na seimelerL (T118) 11880 

Saman alınacak 
Topane .sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher ldloauna latU)'on ve1a nlıtım· 

da teslim 1&rtl1le 4 kuruı 15 ıanttm fiyat 
tabmln edilen 1270 ton ıaman :ıo. ıo. 941 P&• 

zarteaı ailnil saat 10.ao da pazarbkla satın 

alınacaktır. $artnamHI ıaer siln Ko. da sö • 
r11111r. Mlllıammen bedeli 80825 lira olup ka· 
U teminat 85112 lira ııo 1NrU1t11r. lateklllerın 
lıelll .cın ve aaatte Fuldıldı Sa. AL Ko. na 
mtlracaatıarı. (T118> 11661 

Odun alınacak 
Avcılar Sa. AL Ko. dan: 

ı - Kapalı zarf ııaull)'le 2000 ton odan 
alınaC!aJctır. Mllhamnwn bedeli 40.000 lira o • 
lup muvakkat teminat 3000 liradır. 

2 - Ekalltme 12. ıı. 941 cal'l&mba silnll 
saat 11 de K. CelrmeC!enln Avcılar kö)'Unclekl 
sa. AL Xo. ela yapılaeattır, DaUtmeye S.tl • 
l'llc ecleeelrlertn Ucaret odalarına muıra,yet 

ve bG ille llUsal etmlt olacalclanhr. tatekll• 
llrlll tal1f melrtuPlanllı belJt - ,,. .. u .. 
idi' la&l neline kadar X0. D& NıwlwL 

"7Jl1 

Cln.sl kuru ot, mıktan 1200 to"'I, tııhmlll 
bt>dı'll 67::?00 llrn, rnuvıkknt tc?'1"' . . nat 4ol0 11• 

rn, ihale ıı::Un \'C ıınatl 4.11. 941 ıı; 

(77:24) 

Sığıreti alınacak 
Jlodrum l'a. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen brher kllosu 30 kuruıta• 

kapalı znrt usullyle 120.000 kllo ııı~r e-U all• 
nnraklır. 

2 - :'\Tuhıımmen' bedeli 86.000 lira muvaJC• 
knt teminat r.oo liradır. Şartnamesi Ko. dl 
gorU!llr. tat ekliler eartnamelert Ankara, 1• • 
tnnııııl J,v, Amirlikleri Sa. Al, Ko. larmda dS 

ırıırehlllrler. 

8 - lhRlest 24. 10. 941 cıurna ~nü ııaat ıJ 
te Bodrum Sa. Al. Ko. d11 yapılacaktır. !stelr' 
lllerln saat ıs ten 1-t e kadar teklif mektUP' 
larını Ko. na vermeleri. 

(77:?5) 17001 

Sadeyağı alınacak 
Sisli Sa. AI. Ko. dAn: 
1 - 7. 10. 1!141 tarihinde ihalesi )'apıJae9"' 

i'ıı lli\n edilen 30 tlln ııadeyaıtına talip çıtanll' 
ılııtınılnn tekrar pazarlıkla mUnakaıaya ıco• 
nulımuıtur. l!t•her klloııunun mUhammen 1:11• 
ılt'll liO kuruıtur. Evııaf ve husual prt1" 
:Ko. cin ıı:ıiriJ!Ur. lhnlc~I 3.11. 941 pazartd6 
ırllnU Mat 14 te Ko. da :;aınlacaktır. Ta!IPll' 
rln katı temlnatıarlyle Harbiyedeki yedek ali' 
bay okulu Sa. Al. Ko. na müracaaUarı. 

<7n24> 17669 

Saman alınacak 
!st. Şlıll ı=:a. Al. l{o. dnn: 

1 - il. 10. lMt harlhlnde lhaleal UAn ~ı· 
len 150 tun aamnna tnllrı cıkmadııtından te., 
rnr pazarlıkla mUnakaıınya konulmuıtur. Si' 
manın ılukllm lırıllnıle beher kilosunun :11111; 

hRmmrn IX'dl'll 3 loıruıt balyalı 3 kurus 1 
Rantlındlr. Tel! koml,yondan verilmek earıı:; 
le lıehı•r kilosu 3Cturuı 40 ~ııntlmôlr. E\'P" 

ve hususi enrtlar Ko. da ırörUIUr. ihalesi '
ı t. Ml p:ıznrtcsl ıı-Unll ~aat l de yıı,pııacal<tıı 
Tallplt'rln kntı tcrrılnntlarlyle Harbiye yedel 
ııııbay okulu Ko. na müracaatları. 

(iô55) 176'7l 

Kuru ot alrnacak 
bt. ~lşll Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 9. 10. 941 tnrlhlnde ihalesi llAn ~· 

len 22!1 ton kuru oiıa talip cıkmadıQ'ındarı ti' 
nı miktar kuru ot tekrar pa:ıarlı'kla moıı•' 
kasaya konmuştur. Teli müteahh1<1e alt ~ 
mıık üzere ve her kilosunun muhammen 111 
deli ~ kuruı 50 ~nntlm, lell komla:;ondan .,t 
rıımek ıartıyle lıal»alı kuru otun beher 1'11" 
eunun muhnınm.cn bedeli 5 :kuruı 15 aaııtıı' 
Ditk!lm hnlln<le ııeııer kilosunun muharnfl' 
bt'clt•ll 3 •kurus 75 ımntlm•llr. F.vsat ve ?ıul~ 
ııt enrtlar Ko. da gür(l!Ur. ihalesi 4.11· 
snh ıı::Unll saııt H te ırıırhlye yedek 91.1baY 
kulu :-.:a. Al. Ko. da ~ııpılncnktır. TallPI 
ll'kllt edrcl'lklcrl tl'kllf Uzerlnden temına~ 
rlyle mllraraatl1\n, (7G80) 11ıw 

Saman alınacak · 
l.ııt. Panaııltı SA. Al. Ko. <1an: J1' 
ı - ıo. JO. !IU. ırana ihalesi llA.n ~ 

600 ton samana talip cıkmadıı?ından ··' 
miktar 1am11n tel<rar pıızarlıkla münaıcııP'. 
konulmustur. SRmıının beher klloırunun ~ 
haınmen lıedell dıirt kuruştur. Teli kom ' 
dan verilmek 1arUyle beher kiloau ıı 
ücreU tenzU edilecektir. Evaf ,,. hUIUll 
lar Xo. da sısruıor. tııalflll :ıo. 10. IMl 
test silnll saat 15 te npılacaırtır. 
Harbi)'• yedek subay okulunda sa. AL 
mllracaatlan. (1688) 

Sıiıreti almac:ak 
Babaeski 8a. AL Ko. daa: 

1 - Alatıda mnrtarlan un aın 
len etlere \ekMf edllen fb"at nıt 
den tekrar pazarhla lsoaulmuetur • 
teslimleri lı:Gmlll10Dda OtrenOebtllr. 
27.10.1941 puarteet stınıa aaat 18 • 
laeattır. !.tKJHerln lllln ve aaatte 
katl)'elerl)'le tallplertn Kıo. na mir& 

Cinai llJktatl 

Sıtır eU 
Sıtır eti 
Sıtır eU 

(T114) 

~ 

40.000 2-11,000' 

Ceıitli Jiyeeek a11nacaıı 
llahke.tr Sa. AL Xo. dan ı 

1 - Ataiıda cim ve miktarlan 
kalem eraak kapalı sarf uultl U. 
meye konıılmıqtar. Bbiltmai +ı 
h ıünll aaat H da BahkMir la. AL 
yapılacaktır. Evuf Ye tartlar 
tanbul Lv. lmirlikleriyle Batrlrtllf 
Ko. da rörillür • 

2 - Sekia kalem ersak bir 
edil•bileceil siOi her kalem un 
liplere de Hıale edilebilir. Tali 
lanada yazdı mavaldraı ı 
teklif mektuplarını ihale 1aa 
at evel Ko. na vermeleri. (70) 
ı Cinıi lnuıafaaalye miktan ,_ 
hammen fiyat 24 lnırut mu..-
4130 lira. 

Cinıi pirinç miktarı 100 ton 
flpt 50 karuı muvakkat temJtlll 
ra. 

Cinsi bulpr miktarı 111 toS 
men fiyat 22 Jnınıı mu,,.ıdrat 
351-6 lira 50 kunq. 

Clnll mercimek mlktan 80 
men fiyat 25 bnıı mııvaldrat 
lira. 

Clnıl ad.,-.1 mllrtan 80 tolJ 
men fiyat 151 Jnınıı mu~ 
7570 Hra. 

Clnıi :aeytlnyat mUrtan 70 
men fiyat 85 kunıı muvakkat 
lira. 
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f!>,7t0 7194I -
Nakil işleri 

~rum Sa. Al. Ko. dan: 

be 1 
- Beher ton nakliyata 23 kilo 750 ırram 

n7.:n verumek ı.arttyle kilosu 3 kuru• 60 
&a.nurnıı b en in ve ekmeklik ve yemeklik pa-
:rlıkla Erzurum'dan Karak~e·ye nakletlir\ -

tektlr. I 

15 
2 

- Paıarh~k 17. 10. 941 cuma i'UnU saat 
:P.tı.uı ı. Er-zurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~ammen bedeli 3".000 lira katı teminat 
k Itradır. :o.;akltyata alt evıat ve tartname 

t"J. rta ,, la. vrUiur. tateklllenn tcmınat m11.kbuz-
rl>'le Ko. n,ııı mUracaatları. 

7TI7) 17674 

Ot alınacak 
Avcuar kt~yü Sa. Al. Ko. dan: 

, 
1 

- Kapalı zıtrf uıullyte 2300 ton ot atı -
&f'aktır 

ta ~ - ~fuhammen bedeli 137.500 lira olup 
ilV&kk t 
3 

a temınat 10310 lira 2~ kurustur. 
lJ. - Ebııtme•i 11.11. 1941 ıatı euntl ıaat 

41 d.t l<.. Cekrnecenln Avcılar kd)·tındekl ~a. 
l<.~ ko. da yaınlaca.ktır. ŞartnamC'Bl her i'Un 
a•l d.a. sörülUr. tıteklllertn hf>lll i'Ün ve aa. -
" .. @l'I. btr &aat evel tek"ıt mektuplarını Ko. 
• ••rmeıerı. (7708> 1767·'1 

Mutabiye alrnacak 
1-terzif0n Sa. A1. Ko. dan 1 

1 b - Aıaitda cinsleri yazılı mutabiyeler 
Pılr z; .. ·usulü ile alınacaktır 

'1:~ - İhaleıi 3-11-941 günü yapılacaklır. 
•izı· 1~en bedeli aşai:ıda yazılıdır. Hep· 
S ı.n. dk teminatı 3003 lira 7S kurl.;.1tur. 
te~1t:1l.rneai Ko. da iörülür. İsteklilerin 
b. ıf mektuplarını belli iÜn ve saatten 
ır 1 aat evet Ko. na vermeleri. (7722) 

Cinıi Adedi M uh .>ed • ır 

V" tın torbası 
t ul 

Lira Kr~. ] 

lp YUlar 
lteçeJi 
beUeıne 

5000 
100 

5000 

12750 00 ) ..., 
1100 00 ) .... .. 

Rıl kolan 

'l'a"ta halah 
ıı, • .,, 

3000 
5000 
ıoo 

2000 

125a oo ı ~ 
) .., 

15000 00 ) g .., 
~000 00 ) ~ 
27SO 00 ) .5 
3200 00 ) ~ 

17537 40050 00 

Sabun alınacak 
4"2attan Sa. Al. Ko. dan: 

1 - le tt "ltd.~ •Pah :ı:arr uıuıtyle lktncl etulltme -
llıaı., 1t&1tbı cıkmadıttndan 21.000 kllo aabun 
l.ı r, rkıkıa alınacaktır. Tahmin bedeli IR.000 

'auttı,?\ atı terntnat :1700 ltradır. EViat KQr.un 
:ı tarnızonl11.rında mevcuttur. 

" •t; Pa.zarhk ellnU 2-1. 10. 9·11 cuma &ilni.1 
brttı 1 da Ko. da yapılacaktır. !ateklllerln 
l\ 1 trı.~tı ve ıaatte katı temtnatlartylc Ko. 

raeaattarı. 
17!573 ........__ 17620) -..........::::. ____ _ 

....._ VlLA YETLER 
..___~--~~~·~~~~-

Elektrik tesisatı 
li.ı.cılc Belediye Rlyaıetınden: 
ı .... 

btııııı.ıı tktntmeye konulan ıı: Btıeclk kaıa
~ btdroelektrlk lntaat ve tesısa.tıdır. 

tı.ıt. 1'1 rıı lıı:~tf bedell :57687 Hra ~ kuruı-
ı, 

\ t ı>ıı ~lltme a. ıı. 941. pa:ıarteıl ıUnü ıa· 
raı ,, h ~te Bilecik belediye dalreslnde encll
"lı:tı.r-. U..ıu.rı.ı.nda. kapalı .zarf uıullyle yapıla· 

& 
4. - Bu tıe alt evrak ıunlardır: 
ı. - ProJe .... . 
C:: _ .t.Dabı mucibe raporu.. 
b lf"'911.ba.t cetveıı. 
't - ~ttname 

- tııc. • > ....., lltme ıartnamest, 
() S..Yınd.ırlık ltlerı ıenel ıa.rtna.nıett. 

-.. Muk t _ avetename proJeıt. 

~ ~,tı :tlıtıııtrneya rı.rebilmek için ııtekltıe -
~l'~t .,.,: V"ekAletınden verllmiı elektrik eh
li thıı~ lta.ııını hAmtl olmaları ve yahut da 
~- tl.a5 ~ttekt bir ııthııla l•tlrA.k eylemeleri 
'"'<ı~Qı• lraılk nıuvakkat teminat vermeleri a •. 
"'4 -.. 8u 11 bı. ~t.:!.e • talip ola.nlflr yukA.rıda. Uçllncll 
.., llicııırıııtu'azııı evrakı her ıün Hlleclk narıa 
""l~bu fide ve be.19'11ye datreıtnde tetkik itler, 

(7433) 173M 

Yapı işleri 
ltıı.b 

d,ıı: zoıı Nafıa Müdürlüğün-
ı .... 

~11.h'l'l'ırıı~•Httneye konan it: (15348.26) lira 
t.,._ ~ \tt .:~ lıce11r bedel11 Trabzon ıııesi mut
~~ 1.ı.ıu.ıı r nokaanlarının ikmali tıl kapalı 

•l~e;.o :.O-hı ve vahidi fiyat eı11.11 üzerinden 
ı • konnıuıtur 

~ .... 8 . 
~1ır-. 1.1 t1e alt ıartnameler ve evrak ıun-
~.:.. 
~ tlcaııttn 
C - l.tı..ık e ıartnameat, 

-.. 
8 

aveıe proJeıt 
b a~ · ~ ...... ~ 1 ndırlık lılerl ecnel ıartnamf'ııl, 
'-l '-Pl tııerı umumt ve fennt ıartna· 
~ .... 
> "•na rıy "'- ....., ı.ı at ltıteıı. 

.... t"'tıı l.lluu lı . ıartname, mesaha ve keıtı 

U L US 

Yap ı iş leri 
Seyhan Nafıa ).lüdllrlıutıJnden: 

1 - Adana orta tecLm dkulu dördilncU 
kıa.mın lnıaatının 16647 ura 29 kuruşluk 

tılnden 1!5800 llrA.lık iş kapalı zarf usul!>·le 
ek:ılllmeye konulmu:.ıtur. 

2 - Eksiltme :n. 10. 19il ta,.lhl'ıe mUııı

dlf pazart~I ı:Unü saal on tl"!'de narıa dal· 
resinde }·apılacaaını.ian kd.~ldlı zarrlar en a-cÇ 
btr saal C\'el snat onda naha mUdU.rlUA:üne 
,·erıımı.ı olacaktır. 

ZlRAA T VEKALETi 

Palto diktirilecek 
Ziraat VekAletindcn; 
Vekt\let mUstahdemlnl tein kum341 Veka.. 

ietten ve diğer bütün maıı:emealyle lscllttt 
terzh·e alt olmak üzC're 54. e<let kıtlık palto 
ıl ıK t lrllC'f"~'kt ır. 

Tallp olanların &artna.meYl i'ôrmek üzere 
hC'r gün levazım mUdürlütilne mtıra<"aatları 

ve ihale aUnü olan 11.10. 1941 cuma SiJnU 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur al ınacak 
Hariciye Vekiletinden: 

Hariciye Vek3letinc 11 inci dereceden 

talimatnamesine tevfikan müsabaka ile me

mur alınacaktır. 

Mü!abaka imtihanı 17. 11. 941 pazartesi 

ASKER! F ABRlKALAR 

9000 kilo yataklık ot alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum M.UdUrlUğU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

9000 kilo yataklık ot pazarlıkla ıatın 
&lınac&ktır. TallplPı-ln her gün merkez 
ıatın alma komisyonun& müracaatları. 

(175~2 17486 

3 - tstlYl'nler bu iıc alt kesltname ile 
1artnam<.•k•rlnl ve ınukavele proJctlnl &Or
mC'k ıcın na~ıa ınU.dUrlil~Une ınüra.caat edll -
billrlC'r. 

11aat 15 te VekAlette mUtel('kkll 
hazır buıunmıtılan tıAn olunur. 

(700'3) 

kom11Y<>nda · · V k"l günü saat 9,30 da Harıcıye e a etinde ya-
Bir adet hizar makinaaı 

alınacak 

4 - lst('klllerln 1183 llra muvakkat t.e:nl· 
nal vermeleri ve ehltyet veslka.sı almak Uz.e• 
re lıu ııt yapabllec·~ı<.lerlnc dair bon.<u!r\•lı:c

rlyle tlcart'fl. ve sanayi oduı vesikalarını, lkt 
adet r01.otrart11.rını 3'i Kı..ı.rusıuıc bir adl't .;: 
kurusluk b~r adet d;,ınaa pulu ,.o bir kuru9-
tuk uı:ak pulunu yukarıda ikinci maddt.."lle 
yazılı .ırUnden Uç ı:ıun evel dllekc:elerlne bat
la.rıH\k surt."1.l:rıe vlltısete mü:-aca:ı.t etmeler! 
lAzımdır. 

5 - P05t.a ile i'Onderller.e<i mekturııann 

dış. zartı mtlhür mu•:nu ile tylce kap:ınmıı 

olaraktır. Posl.ıt.d-l. olacak i'eCı'..cmeler kabul 
edllm.ez. (9U:ı?8 i'l03J 17~ 

Yol tamiri 
t.·.mlr \"JI.1.yctl Dalml l!:ncOm<'nlndl'n: 
l;rnılr - BC'ri'ama ;olunun 102 +- 4:50 

106 + 350 hllnmL'lrelerl araııındakl 3900 mC't
rellk toscnln lamırt 3 ıontc-ırın pazartes.ı a ı-

17641 

3 memur alınacak 
Z!raı-ıt \'!'kAlctınclt>n: 

ikisi Etlik bııktcrlyoloJI enıtltOsü, biri de 
mC'Lkez ihtıracı lçın 3656 sayıll kanunun 
hükmUne te\"flkan :..•o lira maaılı üç memur 
alınac1.ktır. Talipler araıında memur olup 
d ı aıkcrlfkte al:kka151 bı.ılunnHyanlar tercih 
t.>dllcccktlr. llu \"aırı haiz olanlardan nıilra~ 

c:t.at vuku bulmaıll2ı takdirde mcmu:-lyctc ilk 
intısap ctmC'k arzuııunıla bulunanla.r araıund,l 
mi.uıubaka !Le ,,~~1m )apılaca.ktır. latekUler 
lti . .ıo. tı<&l runU akı.tmına kad:ı?" :nUsblt ev. 
r:tk\ylc \.C'kAlt•te mU.rıt(•aat tıtmclcrı il!n olu-
nur. (7GCi~> liı>42 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
nt 11 de vll!ıyct tlalml cncUmen udasınıla Alalt)e \'ı:K1 lct.:ı<1en; 
ihale edUmck Ut.ere ;:,. 10. 941 den lllbar,·n 
~J.JH3 lira 9l kuruş bedelle ve kaı•nlı zart u- l - Vekalet llıtı.yııcı iı.;:ın nıalzemcsi vea 
ı;ull}'IC' ekılllmeye ı;ıkarılmıştL. Kl•..:ıH evrakı kalt::ttcu vcrilınck di;;lr ıne.srafları mllte· 
150 kurua bcıld!c turıı;tlk yo!lar mıntaka anhııJe aıt uL111.k uz .... re nıuhL~lif ebat ve 
müdür!U!ilntkn teılarlk olunrıhil!r nti.nll.ıncde ~ı~;İ()\I cılt koçanın tab ve tec-

:\[uvnkkat teminatı ~~-·o ıır.ıilır t:ıtsı~tıne· 1 lıth kaııalı zarfıa ckaıltıne)·e Konulnıuş • 
ye l15tirfl.k t'f.il'C('kkr lhnit'ıh'n lıtr hafi ı e\t•I tur 
turlstlri. yulliir mınf.ıka muılı.ıd.J,:-Unc ınUr.ı· :.? - .\luhan11ncn bedeli un ı:ıeş bın yedl-

caat:a l'hllyct \"C'&lka~ı :1Jar.<:1klnrılır. Tallrılc- yüz hr :ı~ır 
rln ~·1'.)0 ~:ıyılı k:ınun n1uc!hlnce hazırlıyacak- 3 -· Muvakkat tenıınatı bın yUz yel-
lnrı tC''kllr mt•ktuı)larını ihale gi.intl ıııaal 10 ıı. nıiş yedi lira elll kuruştur 
knd:ır \"!J;\)'l't ılaımı encumenınc vc.-mrı ·r: 4 - :)artr.amcı-ıı bedel .s iz olJ.t'ak Arıka-

( 113'-' 7ti!ll> litiSO r.ıda levazım mı.idtirli.ii;;ünden İsta:ıbul'da 

pı1acaktır. 

Müsabakaya iı.ıtirlk için taliplerin me-

murin kanununun 4. üncü maddesindekiler

den başka aşağıda yazılı evsafı da haiz ol

maları llzımdır. 
Hukuk, Mülkiye'nin siyasi ve idari şube

letinden ve Fakülte derecesindeki yüksek 

tic~ret meiı:terıleri veya Hariciye meslefi:İ 

ile al.ikası bulunan mümasil ecnebi yüksek 

mekteplerinden birinden mezun 

tuzu geçmemi1 olmak. 
Müsabaka imtihanı şöyledir: 

ve ya~ı o-

ı - Hukuk\. merleniye, hukuku düvel, 

hukuku h:..ısusiyei düvel, iktısat maliye ve 

tarihi siyasi ( 1789 dan zamanımıza kadar) 

hakktnda tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fra.nsrzca'dan tahrir ve 

tercüme-
3 - Ossi.i mizanı doldurmak şartiyle en 

fazla numara almış olanlar müsabakayı ka· 

zanmıs olacaklar<ltr. 
maada f>ı1ilsavat halinde Fransızca'dan 

bir ecnebi lisanına vukuf sebebi rücban-

dır. 

Taliplerin mektep şahadetnamelerl, as· 

kerlik vesikaları~ hilsnüh3l ve ııhat şaha· 

detnameleri ile hüviyet cüzdanları 

suretlerini bir i::tida ile 13. 11. 1941 

mına kadar Vekilct 5İcil ve memurin dai· 

resi umum rnüdtirlütüne tevdi etmeleri lü 

Aı. Fab. Sa. Al. :Ko. d.an: 
Tahmln edilen bedeli (8500) Ura oları bir 

adet hızar maklne1ı aakıerı fabrikalar umum 
mUdürlüttl merkez aalın abna komisyonun
ca 20. ıo. 9-41 pazarteıl &ilnü saat 14 te pa • 
zarlıkl.ıt. ihale e-dllecektır. Sartname paruu
dır. Katı teminat (127!5> )lradır. 

(7!5C8) 17623 

9 kalem sebze alınacak 
Aekerl Fabrikalar Satın Alma Ko.dan : 
Ihale tarıhınden 31-5-1942 tarihine ka· 

dar aşağıda cıns ve miktarı yazılı 9 kalem 
sebze alınacaktır. 
Azanı! Asgari 
?ı.iiktar Miktar 

:!000 1500 Patlıcan 

:!000 1500 Taze fasulye 
2000 1500 Taze kabak 
2500 
2500 
!!.500 
2500 
2~ 

600 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
400 

Domates 
Lahana 
Pırasa 

I11pane.k 
Semizotu 
Havuc 

Yukarıda cins ve miktarı yazıtı 9 ka • 
lem sebze Askert Fabrikalar Umum MU -
dıirliiğii Merkez Satın Alnıe. Komisyonun
ca 27-10-1!141 paıarteıııı gllnO aaııt lS te 
kapalı zarfla thRle edilecektir. Hf'yeti u

evrakı zumu i1in olunur. Uolınabahçede ~1aliye Vcktı.lctı 

ınatbuıı anh·ırından vcrtlir. 

veya n1umıyeııinı vermek milmkUn olmadığı tak· 
ak:şa- dlrde &)"Ti ayrı taliplere de ihale edilebl a 

lir. İsteklilerin tahs.kkuk edtcek fiyat U-
7.~rtnden muvakkR.t teminatlarını havi tek
lif mektupl0trını mezkOr günde aut 1-4 de 

1 
kadnr komisyona vermeleri. (7570) 17555 

J ANDARMA 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

01lULU Sa.tın Alma Ko. 
dan; 

5 -~ Eksiltme 20. Teorin eveı 9'11 pa 

zartı:osı gUnU sanı 14,30 da vek3.let ı~va • 

Dikkat: tarihi "iyasi gelecek sene yapıla· ... 
cak imtihanl>rda 1115 den ve 1913 imtiha· Marangoz tezgahları alınacak 

4':ın mtidiirlılğiinde nıiilC!<Ckkil eksiltnıe nından itibaren de 1648 senesinden zamanı-
komisyonunca yapılacaktır. mıza kadar olan devresi ihtiva ede-:;ektir. 

İ$tcklllcrio 241.JO nun1;:ıralı kanunun 2 (745S) 17545 
ve .'l ün<'il nıe.ddl"!Prindtlli belgeler ınu\'a!<
kat tcnıinat :n;ık:'ıuzu VE"Ya tt:ınka l<~falet 

mektubiyle hirlikte ta:o·in ohının gUn ve 
::ı:ı.atte kanunun tarlfa.tı dntres'.nd~ komis-
yona mürac:tntl.ıırı. (733SJ 173·19 

GÜMRÜK ve İNHiSARLAR V. 

A!!kert Fa.brlkalar Cmum ?..CüdUrhlA'ü ?..ler· 
kez Satın Alma KQm\l)'Onundan: 

1 - aı1et pulanya tezılhı, çakı kütWl tu
ll: 0.60 Sm. dlr 

1 adet kıllınl:k ren<le tezi'l.hı. caı\ı:ı lc1ltük 
tull: 0.6U Sm. dlr. 

1 adet Rrrt bıckı tezra.hı, k:uınak kutur -
Ja;ı o,;o s.ın. d!r. 

1 adet ı:treze, makkap. datre bıçkı tezi'l-
Matbaacılara hı, kom pile tRblıt ebıtdı 0.80 x o.es Sm. dlr. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiletinden : ı adet rende ,.akı bll-e tezrAhı O."" Sm. 

Yol halısı yaptırılacak 

ı:rcls J. Okul Satın Alma komlsyo!ıunda 

okulun l lktn1.:!l'cirlıı Ull tarll1ind~n ıt.ıtxı.

rcn t>lr ıent·llk thtl>'dCl olan ve ıuuh&.."'"ltnen 

tx-Ucllcrl kllu!lu on altı kurustan 171 u:n Kilo 
ekmek ylrml Ucı kuru,tan otuz bin kilo sı -
a-ır C'll }"ilz )'·u·mı kuruıı.an 7Jt.ıo kllo a.ı.ıey<.ı.Q. 

di.Jrt kuruştan iki y\lz btn kllo odun knpnll Maliye Vekaletinden : .. "'"'" nv 
zarf usutı)·lc \.'C ınuha•nmcn bed~Ucrl kllı.r I 

1 
_ Yek.ilet ihtiyacı için mal m . ı _ Gümrük ve inhisarlar vekileti bi- kutrunda zımpara taıı He calııır ve kayııla 

ııu >lrnıl l>•'S Kur:.ı~l.ırı ıJll li·; o.,1 o ... ~ y..ır. kıla - ze esı ve nası için 105 metre 6 santim yol halısı a-ı•a~. ve ıoıa hareket tertibatını havldlr. 
bulı;-ur kilosu 00 kuı·u!:ltan iki !>in kilo ıal>un kaletten verilmek diter masrafları müte- k k .

1 1 ... 1 t 1 k' Yukarıda yazılı be• adet maranıoz tez-
k.lotiU n tnı ş kuı u~to.n oın lld yu?. k.lo ahhide ait olmak üzere muhtelif ebat ve çı e sı tme usu u 

1 
e yap ırı ~ca .. ır . i'Ahla""ı müstamel olmıtk il7.ere aıkerı fabrl-

2 - Muhammen bedel 1795 lıra olup mu· kalıır umum mlldUr1\1-"U mrrkez ı•tın alma 
ı:az kllosu cııı kurUit..:ln bl'i bin dört yüz nümuaede seksen bin adet defterin tab ve I 1 • kıto pirinç kilosu otuz tx>a klıru•'.nn dokuz 

1 
l'd' k 

1 
il k vakkat teminRtı 134 lira 64 kuruştur· knmis)'Onunca. ıRtın alınacak'tır. Ellerinde 

bin kilo kuru t . .ı..'>ulye kılos1.1 y\rınt kuru~t.an v - a e - - 4 c;arşanı a gu vuYle müsta.ml'I ml\ran~z tezslhı bulunan-ec ı ı apa t zar a e siltmeye konulmuo::.-ı 3 th ı 5 ıı 19 ı b 'nu·· ıaat ... ,. 

düı1t bin kilo mcrclmcık kilosu otut: kuru:,tan tur. ıs te vekilet levazım müdürlüğilnde kuru- ların evsar 111.rtnamesinl mezkQ.r kamla:ynn-
dürt bin k11o nohut kilosu sC'klz kuru:;tan 2 - Muhammen bedeli en yedibin yet-ılu ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. dan atarak ellerinde •artnameye uyrun tez
attı yüz kilo kuru soı::tın kilosu kırk kurus - mi;J liradır. 4 - Buna ait feııni ve umumi şartname· IAh bulunanların mufaqat tektınerınt en 
tan iki bin b~ yüz kilo kuru üıUm kilosu 3 _ Muvakkat temineı.tı 1280 lira 25 ku _ 1 ler her gün levazım müdürlüğünde görüle~ seı: 25. 10. 941 akıamına kadar askeri tabrt-
ıeklz kuru'flan altı bin kilo patates kilosu ruştur. bllir. kalar umum müdürlüQ"üne vermeleri. 
aıtmıs kuru~tan bin !K'klz yüz kilo scl\rl)·e {751i9) 17624 • ş · b d 1 · 1 k A k S - Talip olanların muvakkat teminat-
kllosu ycı.mıs kuru!itan bin bcs yllı kıilo sc· .. - artnamesı e e sız o ara n ara-

t larını vekilet veznesine yatırarak belli 
ker kilosu yü;ı: ylrml kuru,-ı.an bln iki yi.lz da Levazım mildürlüğündep stanbulda sun v e .. 1'tte komi•yonda ha&tr bulunma· 
kllo zey11n)·ntı kl!Of!U <loıcuıı: yüx kUnJıtt.ıın 

e1li bin kilo arpa ktlO!IU Uç kuru:1t.n.n yırınl 

bel bin kllo nm:ln kllosu Uc kuru,t:ı.n u:u7-
ye<tl bin kilo kuru ot nc~k ek.11ltme surC<tlyle 
münnkn!;n)'a konuımustur. thntcsl tckllt o -
lunaeak rlyntl:ır hnddl l:\yıkıntl:t gi)rüldil~ü 

tnk<llrde 2100 ııayıh knnun hükümlerine tev· 
ttknn Z1 blrlncltr&rln 911 a-ünü a:ınt 9 da 
Erch J, Okul !lalın almn komisyonunda yapı
laca"ktır. TallplC'rln evrakl mllsbltelt'rlyle 
mu;.ı)")"<'n zamanıl:ı. komt~yona 

JHl.n olunur. 
mllrııc:-tatL'\rt 

l 7li07 

M. M. V. Hava Müste§arlığı 

Süngülük ve kütüklük alınacak 

Dolma bahı;ede M aliye veklle t i evrakı 

n1atbua anbarından verilir. 
5 - Eksiltme 20 teşrin evet 941 pazartesi 

günü saat•ıı de Levazım Müdürlüğünde 

müteşekkil eksiltme komisyonunca 

lacaktır 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerindeki belgeler muvak

kat teminat makbuzu veya banka kefalet 

mektubile birlikte tayin olunan gün ve ısa • 

atte kanunun tarif atı dairesinde komisyona 

müracaatları. (7339) 173SO 

Matbaacılara 

nunda yapılneakUr. Şartnamesi komisyonda 2 - ?>ıluhammcn altı yllz 

ıörUlcbtıtr. tıteklllerln muayyen aun ve ııa - liradır. 
8 - ıluvakkat teminatı dbrt yü.z ylrml 

o.ttc komlııyonda bulunmaları. 

(7300) 17257 

Ekmek torbası alınacak 
/\!. 1'1. v. Hava Sa. Al- Ko. dan: 
ı - 2500 adet ekmek torbası .,:ıazarlıkla 

•atın alınRcnktır. M:uho.mmen bedeli 462~ li
ra olup katı temlnalı 693 Ura 75 kuruıtur. 
razartıtı 11.10. 941 cuma rUnü ıaat 10.30 
da Ankarada hava ıatın alma koml&yonunda 
yapılacaktır. ŞartnnmC'sl komisyonda i'örülc
blllr. tıtcklllerln mua)')'en ..Un ve ao.a.tte ko-
mtıyondıı bulunmnlrı. (7301) 172'>.'i 

F otin alınacak 
/\l. /\i. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

liradır. 

4 - Şartnamesi bedeılıiz olara.k Ankara.da 
levazım mUdUrlüQ"ilnden f15tanbuld& Dolma· 
bahçede rı.tallye \'eka.Ietl evrakı matbua an -
barından verlllr. 

5 - Ekslltmo 20 tcsrlnlevel 94,1 pazartesi 
eilnU 15.30 da VekA.let levazım mlldUrlUtün
de mütce:ekkll eksiltme komlıııyonunca yapı· 

lacaktır. 

lstC'klllerln 2490 numaralı kanunun :l ve 
3 Uncu maddclerlndekl belıi~eter muvakkat 
tcmlnllt makbuzu veya. banka kefalet mek -
tublylo blrHkte tayin olunan sün ve ıaatte 
kanunun tarıratı dalrc'llnde kom!syona mü· 
ramntıarı. (73·10) 15.~51 

ları. (1688) ı76s4 

ENSTİTÜLER 

Elbiselik kuma' alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Yapı işleri 
İnhisarlar Umum hlildUrlUğünden : 

l - Kapalı zarf usulü ile Sekili tuzla
sında 9 adet muhafaza kulübesi iD1a etti
rilecektir. 

2 - Muhammen bedeli ••17.088.66,, li
ra olup muvakkat teminatı 1281.65 lira • 
dır. 

1500 adet avcı yeleği alınacak 
Aı. }"Ab. Sa. A l. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (3730) lira olan 

yukarıda yazılı l~ ade-t avcı ~letı askut 
tabrfkalar umum müdürlütU merkez satın 

aıma komU.yonunca pazarlıkla 20. ıo. 941 
pazartesi ~nll saat 14.30 da ihale ed.lleC'ek
Ur. Sartname parasızdır. Katı teminat (M2) 

Ura (50) kuruıtur. (7606) 1762~ 

Üç kalem sert maden 
kalemleriyle be, kalem yaylık 

çelik tel alınacak 
A!\kerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez satın alma komisyonundan : 
Yukarıda yazılı ıekiz kalem m alz em e 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer -
kez salın alma komisyonunca 31-10-941 cu· 
ma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Muhammen bedeli 98SOO v e 
kati teminatı 12350 liradı r. Şartname 493 
kuruş mukabilinde komisyondan ve rilir. 

Taliplerin me~kO. r gün v e saatte komiı-
yona müracaatları. (76S8) 17677 

Hava kompresörü alınacak 
A skeri Fabrikala r Umum M üdürlüiürt· 

den : 
2SO atmosfer tazyika kadar hav a baıa· 

bilecek bir ill üç adet kompresör ahna -
caktır. Tek veya müteaddit ıilindirli. e • 
lektrik motörü veya transmiıyonla müte
harrik yeni veya iyi vaziyet te müs tamel 

olabilir . 
Satmak istiyenlerin bir istida ile umum 

müdürlüğe müracaatları v e kompresôrtin 
evıaf ve ebadiyle bedelinin bildi r ilmesi. 

(7659) 17678 

Bir ton sabun alınacak 

- 7 -

Keelf bedeli (7000) llra muvakkat temına 
tı (525) llradır. 

l:Jıteklllerln muvakkat ttmın.ıt.t mektup ve
ya makbuzu Uca.ret od11.ıı veılkalarlyle lha 
leden tıç sun evel v11J..yete istida ııe mttra 
caa.t edllerek. bu tıe alt aıacaklAn ehliyet 
vealkalartyle •özil ıecen i'"Un ve aaatte ko
misyona aeımelerl. 

Buna alt ke5\f ve ıartnameY1 her sun na 
fl.I. müdürlütünde aöreblleceklerı. 

(7269) 1721~ 

Karakol binası yaptırılacak 
Ankara vauııaınden: 

Ke•lf bedeli (141i6) nra (47> kuruıton 
ibaret bulunan Ha.ymana Jandarma blnaıı 
nın ınıaatı 16. 10. 941 perıembe ıUnU saat 1.5 
te vtllyet nafıa komlayonunda ihaleti yapıl 
malı llzere kapalı zarı: u"uUyle ekSlıtmeye 
konulmuıtur. 

/\tuvakkat teminatı l1063) lira l24) ku 
ruıtur. 

tateklllertn tekllr mektuplannı ı.ıcaret o 
dası veılkaıı ve muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlarını ve 1hale aünllnden Qc 

sun eve! vııasete tatıd& ııe müracaat ederek: 
bu ıı ıcın al11..caklan ehliyet vesikalarını yu 
kanda adı eecen eUnde aaat 14 e kadar vl 
l&}·et nafıa komlıyanu relıllttne vermeleri. 

Buna alt keılf ve ıart.nameYi nafla mtı 
dUrlUIUnde her etın a:örebııeceklert. 

(7'2TI) 17'218 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Odun alınacak 
D. D. Yolları Birinci İ§letme MUdUrlU 

günden: 
İdaremiz ihtiyacı icin kapalı zarf u.eu 

tiyle 560 ton kuru gUrgen odunu satın alı 
nacaktır. 

Eksiltme 17. 10. 9fl tarihine müsadi.t 
cuma gUnU saat 11 de Haydarpaşa'da bi 
rinci işletme komisyonunda yapıla.caktır. 

Muhammen ton bedeli 1740 kuruştur. 
İl!ltekltlerin 720 lira 80 kunı.,luk mu 

vakkat teminat vermeleri ve ıaat 10 a ka 
dar kapalı zarflarını komisyona tevdi et.
mit olmaları JAzımdır . 

Fazla izahat ve ıa.rtname almak iAtl 
:·enlerin i;,Ietmiye müracaatları. 

(8687/7264) 17180 

Tıbbi ecza alınacak 
Devlet Demiryotıan Sa. Al. Ko. daıı 
Muhammen bedel ve muvakkat temi 

na.t umumi tutarları qağıda yazılı iki lis
te muhteviyatı tıbbt ecza ve malzeme 3 
11. 94.1 pazartesi günü aaa.t 15 te malze. 
me da.ireısinde topla.nacak merkez 9 unC'u 
komisyonu tarafından ve kapalı zart u 
ıuliyle mubayaa olunaca'<tır. 

A)-Tl a)Tt birer ek.s.iltme mevzuu olan 
her tkl liate muhteviyatının tamamı için 
tf'klit verilmesi mecburi oıma,Ylp her ban 
gi bir kalemin tamamı veya bir losmı 1çin 
dahi teklif verilebilir. 

Bu tıe girmek istiyenler1n qaflda lt~ 
teler1 hizaınnda. yazılı muvakkat teminat 
lRriyle kanunun tayın ettlfi vesikaları v e 
bir a.sıl iki kopy.adl!l.n ibaret tekliflerini 
aynı gün aaat lf de kl!l.dar mezkQ.r komta. 
yon reiıl14"1ne vermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler pR.rasız olarak Ankara'd& 
mAlzeme dairesinden ve Haydarpa'da tew 
se11Um ve sevk ıefllP:lnden ted&l'lk edile-
bilir. (7439) 17483 

L iste N o. n ı malzemenin 1smi \tbbt 
eczA. muhammen bedel 91.5-tl.OO lira mu 
vakkllt teminat 5.~27 lira 05 Kr .. 

Liste No. tıı 2 malzemenin tsmt tıbb 
malzeme muhammen bedel 2f.907.00 11ra 
muvakkat teminat l.B68 lira 03 Kr. 

Kereste alınacak 
Devlet Demlryo11an Sa. Al. Ko.da.ıı : 
hiuhammen bedell (16716) lira olan 

{Uç) kalem kereste 2i·10·194.1 pazarteet 
gUnU sa.at (lts.30) da kapalı zarf uıuliyJe 
Ankara'da. idare binasında aatın alınacak 
tır. 

Bu tşe girmek 1r>tıyenler1D (12~3.70) 
lirn.lık muvakkat teminat tıe kanıınun ta 
y1n ettiği vesikaları ve tekllfleriot ayn 
~Un aas.t (14.30) a kadar komlsyon reis 
li#!'ine vermelcrt ıa.zımdır. 
ŞartnameJer paraıqz olarak AnkarA"d~ 

malzeme dairesinden. HaydarpaşA'da te 
ıtellilm ve sevk ıefll~nden dağıtılacaktır 

(75~0) 17~~· 

NAFIA VEKALETİ 

Bataklık ve su itleri 
N"atıa \'ekA.letınd.en: 

Eksiltmeye konulan it: 
1 _ l"ltde ll1 l•lert y~ıncl ıı.ıbe müdür. 

ltltü mıntakaın dahllinrie>ki ~az ba 'lk.ıtı· 
nın kurutulması ve S.1.rımsaklı ıuyu ve tfl'va. 
binin ııtah ıa:ert muhammen ketlr hede.ıt 
vahtdt fiyat eaaıu üzerlnden (416.967) lira 

(24) kuru•tur. 
2 

_ Ekllltme 6. 11. 1941 tarihine ra"tııyan 
perıembe rilnil ıaat 15 te Ankarac1;l. !'ll :ıhı
rl reısııtl blnaııı ıçtnde toı:ılaııan ıu <'k•l~lma 
korrıJıyonu odasında kapalı urt uı;ı:Jyıe Ya· 

pıl.ıt.caktır. 

3 _ t"tf'klller, eksiltme ıartnıunest. mu-ı - 1'.tua.yyen i'O nde tallbt çıkmıyan !5000 
çırt !otln tekrar ıatın alınacaktır. ?..1'.uham -
men bedeli 43750 Ura olup katı temtna.tı 

MAHKEMELER 

3 - Eksiltme 31. ıo. 941 cuma günü 
saat 10. 10 da Kabataş'ta levazım ıube
stndekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

4ı - Şartname sözll geçen ıubedcn, İz
mir ve Ankara baş mlidiirlUklerindcn 86 
kuru!if mukabilinde aiınabUir. As. Fab. Satına alma K o. dan : kavele proJeıl. ba)'lndırlık itleri aen,.ı ıart

Yukarıda yazılı 'bir ton sabun Askeri nameıı. umum1 ıu tııerl tennt ıa.rtnllme.sty. 
1 t'lıctııe: b 
l Uriutu tı tıe aıt evrakı 

'-. ....., ..,_hııe Röreb!llrler 
Trabzon natıa 6~2 llra !50 kuruıtur. APnakz•arralıdlta h•Svl.41~-8~~! cuma aunu ıaat 11 de 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimli 
ğinden : 

Çubuk kazası Sirkeli nahiyesi sabrk mü· 
dürü Selahattin'e : 

5 - Girmek isttyenler 10.000 lira, bu 
kabll inşaatı muvaffakıyetle yapmış ol
duklarına dn.ir vesika ibraz dedrek ihale 
günUnden 3 gün evcJlne kadar umum rnU
dUrlUk inşaat şubesinden ayrıca eksiltme· 
ye 1ştlra.k vesikası almaları H\zımdır. 

fabrikalar umum müdürlüiü me rkez ıatıD j ıe hu,uıl ve: tl"nnl ıartnamelerl ve proJele. 
alma komisyonunca 20-10

4
941 pazartesi cü- rl (20) Ur.ıt. l~!'Sı kuruı mukabltıntte ıu ..1let1 

\t ""'Q1Jtrrı • '· ., •ıs) t • 27 llkteırln paz11.rteıl iıUnü 
i ' :.OaDıl e Trabzon narıa müdUrlütil oda.

lıı ...._ •- IC'&ktır 
11.,, 44tekıı1 • 
~' ltlcat t ertn (1151) lira (12) kuruıluk 
~ 1\ •tt tı .. ~rnınat mektubu tıe 9·11 ·malt Yl· 

1. '-1\ret 
l\>,1 ?\ ftatıı Oc1ıı.sı veslkaıı ve ihale R"U-
t.r,b 111]"-)'Pt Rtlnlert hariç) en az Uc ıun 
"ı... llztıeac makamın" mürac;ıntın. bu ı.,e 

"'t~ ıc:ın 1$ Pla 11 1 
alaC'akI:ırı veılknyı tl'kllt 

~,t\ ...... 'l'"klı~lne kOl'Tnn.lnrı l~zımrlır. 
"ı:tı~~t tuntı tnektuptl\nnın Zl \lktrırln 9·11 

' ' trtakh •ıt.ııı.t 14 e kllrtar kom1"~·on re
"ı!t.' P0ııt uz nıukflbillnde vermeleri. 

aaa Vllkl teahhUrler kA.bul e..ııı -
(8.cr.!4-744~) 17413 

lııt• Yol tamiri · 
•• \1 1 • 

~ lııtd, • llltınden : 
. h. • ~. 
·~, "'9 ı.ıı vıehtr yolunun 24 + 649 -
~, f26) k onıetreleri aruındaki <8911) 
l~~~\lliı:ııtt>l(~ru, ke§it tutarlı ve 4687 met· 
~r ttltıund fOsf'nln esa!!h tamiratı 29-9-
~~~ ekıtllt~ ~Uteahhidine ihale edtlmek 
1t·~~ tt.rnedıe)e çıkarılmıı ise de talip 
\tıı ~rı bir ti~den 30-9-1941 gUnUnden 
t~ .. ~ ih1.1 ay ıı;:lnde ve eııki ıartlar da. -
tl~~l cıar:a tdttecetınden tıteklilerin 31· 

b!:t::ı~ e &ünU •&at 16 da vilA.yet en
(7~) lrııeıeri 111.D olunur. 

17!166 

alma komlııyonunda yapılacaktır. Sartna.me
ıl 220 kuru& mukabilinde komisyondan alına
bilir. latekltıerln muayyen ıün ve saatte ko
mlıyonde. bulunmaları. 

(7:517) 17517 

Kablo alınacak 
M. M. V . Hava Sa. Al. Ko .dan 

ı - S kalem elektrik yeraltı kablosu pa
zarlıkla satın ahnacaktır. Muhammen be· 
deli 1342~ l ira 70 kuruş olup kall teminatı 
2013 lira 41 kuruştur. Pazarlığı 21-104 941 
sah günü saa t 10 da Ankara'da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktı r. Şartna
mesi komisyonda gö rü lebi li r . İ steklilerin 

komisyonda bu muayyen gün ve saatte 
lunmaları. (7726) 17688 

Voltaj nazımı alınacak 
M. M. Hava Sa. A L Ko. dan : 

1 - 6 adet voltaj nazımı ıatrn alınacak
tır. Muhammen bec.leli 3465 lira olup kati 
teminatı S19 lira 7S kuruştur. Pazarlığı 
21-10-9ıl salı günü saat ı0,30 da Ankara
da hava satın alma komisyonunda yapıla
caktı r. Şartnamesi komisyonda görillebi -
lir. İıtekli l erin mu ayyen gün ve ıaatte 
komiıyoncla bulunmaları. (7727) 17588 

Defterdarlık vekili avukat Elvan Hadi 
Kök tarafından aleyhinize ikame edilen 
maaş fazlasından bakiye 2.2.)3 kuruş alacak 
divasının ikametgihınızın maçhuliyetine 
binaen il.inen davetiye ve gıyap kararı 
tebliğ- olunduğu halde gelmediKinizden dola 
yı gıyabını7.da yapılan duruşma sonunda 
müddiabihin mahkeme masrah ve ,.,.l' 10 
avukatlık ücretiyle beraber tarafınızdan 
tahsiliyle davacıya verilmesine 17·7-941 
tarihinde karar verilmiş olduğundan key-
fiyet il.inen tebliğ olunur. 4834 

A. T . ve sanayi Odası 

Ankara Ticaret ve Sanayi Oda~ıı Riya
setinden : 

Sicilli ticaretin 737 numarasında mü · 
seccel olup Halit Son&ün unvanı ticarisi
ni haiı bulunan Cümhuriyet Oteli müste
ciri Halit Songün terki ticaret ettiğinden 
sicilli ticaret kaydının terkini ile keyfiye
tin tescil ve ilinı talep edi l miş olmakla. 
hususu mezkürun dairede mahfuz vesaike 
müsteniden ı4-ı0-941 tarihinde t esçil edil-
diği i!Sn olunur. 4836 

6- F.ksiltmiye gireceklerin mühUrlU tek 
Ut mektuplarını, kanunt veslkalarını, mU· 
nakasaya iştirak veAikasını ihtiva edecPk 
olnn kapalı zarflarını ihRle saa.Unden bir 
sruı.t E'vellne kRdar adı geçen komlMyon 
rlyaı;f'tinc makbuz mukabilinde vermelt"rl 
IAzımdır (8947-75U) 17509 

Ka naviçe satışı 
İnhisarlar 

ğünden : 
Umum Müdürlü -

1 - (32.60:2) Ks. uılkarta kana.vlce kapalı 
zarf USU11yLe satılacaktır. 

2 - 1'1uharronen bedel! (21.191.30) llra o
lup tc?mtnatı (3178,70) liradır. 

S - NUmunC'l<?r 1stanbulda A.hır'k:apı dG
rıo"unt1a &riri.lleblllr. 

4 - Arthnna 31.10.9-1.l cuma ııünü ıaat 
10.40 ta Kahataı'ta levazım ıubC'slnde m'll • 
te-şC'kkll alım kamlın:onunda yapılacaktır. 

5 - Arttırmaya l"lreoeklorln mtı.hürlU 
teklif mektuplarını. kanuni vetafktnl Uıttva 
edcek olan k1tpalı ıar!larını ihale llllltınden 

blr saa.t evetine kadar adı ıecen komt9)'on 
rlyaaf'tılne makbuz mukabilinde vermeleri IA· 
zım<tır. ,(9066/7661) 176~ 

1 k t reıııı.tınden al11bll1rler. 
nü Baat ıs te pa.zarhkla satın ı ınaca tr . 

4 
_ F.kslltme}·e eirebllmf'k ıcın ııtC'kll\e. 

İsteklilerin mezkO.r giln v e ıaatte ko rın (20.tı~Fi) ııra (69) kurualuk muvakkat le· 
misyona müracaatları. (7690) 17679 mlnat vennesl ve ekslltmen\n :Yarıılara~ 

--------·----------- ; eünden en az Uç ailn eveı ellerlnı1ıo bulunan 

1 

\'eııJkalarla birlikte bir dllekce Ue !<;atıl\ Ve. 

• 
__ _:A::::N.:,:K:A:,::R:::,A.:_V.:,:A~L;;İ:;L;;::.lC_;J ___ kAletıne mUracaat ederek bu 1•• m•hıuı ol_ 

m11.k ütl're veıtka almaları ve bu veılka>'l 
alınacak l ıbraz etmeleri ıarttır. Kazma ve kürek sapı j Bu müddet !cinde ve.ı11ka talebinde bulun· 

Ankara VallllQ:lnden: mıy11.nlar ekılltme:ye l$tlr&.k ertemc:.-zıer 
~tuhammen bedeıt (910) liradan ibaret :5 - htekJllerın teklif mektuptıı.rını lklnt.'1 

bulunan 2000 kazma C~) 1'Urek ve ( l~~ maddede yarılı ıaatten bir 111.at eveltne ka -
adet çekte ıaplarının mübayaa 111 lB. lO. dar ıu lılert re!ıllttne makbuz muk11.bl1inde 
perıembe i'Üntı ıaat on beste lhales.I yapıl· vermeleri llzımdır. 
mak üzere acık eıcaııtmeY• konuımuıtur. Postada olan ıeclkmeter k.ıt.bul f'ıUlmez.. 

?ltuvakkat temina tı 68 ııra ~ ıcu ru•tur. (7~!5) 17~ 
tıteklllerln Ucaret odaıı vesikası v• temı .. 

natı muvakkat• m11.kbuzu veya mektubu Ue 
birlikte yukarıda adı aecen etin v• ıaatte vl· 
llyet dalmt encümenine aeımelert. Bun~ alt 
keaU ve ıartname>1 her eiln natıa mUdürtU a 
tünde eörebileceklerı. 

(7268) lT.214 

Tamir i§leri 
Ankara vaııııaınden: 

JC&lec.lk hUkUmet konatının eıaıh ta.rntrat 
ııı 16. 10. 941 perıembe rünü lflat ı~ te natıa 
komlaYonunda lhateıı yapılmak üzere eklllt· 
meye koDu.lmuıtur. 

Toplantı 
Ankara Blrincl 1'1ıntaka 

Relsliıl'inden: 
Etibba Odası 

Oda idare hPyeti ve haysiyet dl\.·anı Azlt

larının milddetı bitmek üzere olduf'undsn 
nlzamnamemlzin 4 ilncU maddesi mııcibtnre 
yeniden intihap yapılacafından t>ayın aza -
lann 6 lklnctteşrln 1941 peorşemb .. ıtünil sa· 
at 17,30 da Ytnlıehlr Kızılay merk~zl salo
nun da reylerınt kullanmak üıPre- &P~m('}@'= 
!Uzumu llln olunur. (7368) 173~ 



Eski nikel 5, 1 Ov~ Z'1 na,..,lı !.,rın t""dovülden 
koldınlma'"I hflkkındo ilôn 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kuru§

luk larla bronz l O paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çı
karılmı§ oldugundan eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların 30-6-1942 
tarihinden şanra tedavülden kaldırılması kararla§tırılmı§tır. 

Mezkur ufak paralar 1 temmuz 1942 tarihinden itibaren ar
tık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene 
müddetle yalnız Malsandıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankası 
şubeleri ve Cümhuriyet Merkez Bankası şubesi olmıyan yerler
de Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları Malsan
dıklnriyle Ciimhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şube-
lerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. ( 41291) 14286 

,~ ................. .a.,:.. ... .._ ... _...mm-.......... , 

Yiyecek alınacak 
Ankara: Jandarma Gn. K. Satın Alma K. ıı.ınd..ın : 
Miktarı 
kilo 

1664 
18328 
16664 

4664 

Cinsi KHosu Temin:ıtı 

Kuru UzUm 
Kuru fnsulye 
Patates 
Kuru soğan 
Kırmızı biber 

kuruş Lira Kr. 
55 
25 
14 
10 

Eksiltmenin cinsi ve vakti 

M 
2000 
4664 

2000 

Mercimrk 
Toz rsekcr 

Vazelin 

45 
24 
50 

230 

f>66 32 
174 90 

741 22 
345 00 

Kapalı 7.arf 31.10.941 

cuma saat 15 
ac;ık ekeiltme 3.11.941 
pazartesi saat lô 

1 - Mllttarı. cinsı. fiyatı, muvakkat te min<ıtı yukarda yazılı sekiz knlem malze
me ve l!iie maddesi hizalarınd:ı yazılı gtln ve saatlerde bir kapalı zarf ve bir açık 
ekıiltme ile Ankara'da J. Sa. Al. Ko. ııu mu:ı:da satın alınacaktır. 

2 - Yedi kalem l~e madd sinin bir is tekliye lh'llesl caiz olduğu gibi şekerin 
ayn ve dl er altı k11lemin ayrı b r istekli •·o lh~l,,si caizdir. 

s - İa.§e maddelerine ve vazeline alt şartnameler parasız her gUn komisyonu· 
muzdan alınır. Ve mevt'ut ntimıınf'll"r ko ml!!Yonumuzd:ı görUJUr. 

4 - İstrklilcrin kap'lh zarf t,.kliflertnl eksiltme vaktinden bir ııaıı.t eveline ka
dar koıııisyona vermrlrrl ve açık eksilt mlye geleceklerin zamanında evrak ve 
tl'mlnat makbuz vl'ya ml.'ktı.ıplarlyle komisyonumuza. gelmeleri. (7484) 17486 

... lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ---------------
----------------------------------------------

--• -
lnşaa ilônı 

---------Sümerbank Umum Müdürlüığünden : -----l - Karabük'te kurulacak Asit sülfürik ve Süperfosfat Fabrikası : 

inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye E 
konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 542116.46 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Slimerba~k muamelat 

§Ubcsinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 27 ilkteşrin 1941 tarihine müsadif pazartesi gunu 

aaat 16 da Ankara'da Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 25435 liradır. 
S - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış ol

dukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşki-
latının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 

bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

6-Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa

at 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümerbank muhaberat 

-----------------
--------
---E müdürlüğüne teslim edilecektir. --: 7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir E 

: saat eveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması E 
: lizımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmı - --;: yacaktır. : 
;: 8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7666) 17627 _ 

'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
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Muayanehane nakli 

UROLOG OPERATÖR 
Dr. Kemal Gülgönen Dr. Recai Ergüder 

lMuayenehanelerini Belediye yanında Toygar apartmanına 
nakletmi§lerdir. Telefon: 1542 - 4841 

~ ~ 

General Electric 
Buz dolapları 1941 modelleri 

gelmiştir 

Nurettin Mergen 
Yeni sinema üstü No. 9 Tl: 3344 

" . .. 
KAYIP 

Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden: 
Gölbası nahiye aubemız taratınd\n ka)lbe

dllen 22S451 • :..'28!ı00 numaraya kadar elli 
yapraklı tnhlllldar makbuzunun hükmü oı
madıtını IUn, bunların kurumumuza tesllml-
nt rica ederiz. 4840 

Ankara Malzemei lnşaiye Türk 
Anonim Şirketi Tasfiye Memur
luğundan: 

HAll tasfiyede bulunan Ankara Malzeme! 
kulyc Türk Anonim Slrkctl heyctl umumı · 
yeS'!nln aıatıda eösterllen ruzname! mllzake -
raU tetkik ve bir karara batlanmak üzere 
6 lklncltcsrln 041 tarihine müııadlt perseml>e 
~ünü aaat 15 tc Ankara belediyesi salonun • 
da tevkalAde olarak toplantınnı yapaca~ın • 
dan hlssedaranın mezkQr toplantıda hazır 
bulunma!Rrı rica olunur. 

Ruzname! müzakerıı,t: 

1 - Tasfiye memurlarının raııorunun O· 

kunması, 

2 - Murakıp raporunun okunması, 
8 - Nihal ve kaU bllA~o. klr "e zarar 

ı-cs.ı.plarının tetklk ve tasdiki, 
4 - Şirket derterlerlnln ve e"rakının Ye· 

dl adile tevdii hakkında mahkemeye müra • 
c:aat etmek üzere tastl)'e memurlarına salA • 
blyet verllmeııL (4~) 

'~r ö'"' renmek isteyenlere 
Ankara akşam erkek sanat okulu müdürlüğünden : 

Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik, tornacı
hk, frezecilik, demircilik, elektrikçilik, maTangozluk, demir ve 

ağaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Fabrika ve atölyelerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu
beler bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 
okullarda her hangi bir sebeple tahsil etmek imkanını bulamıyanlar 
için en kısa yoldan hayata tıazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

İsteklilerin, daha etraflı malfimat edinmek ve kayıt olmak üzere 

Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilin olunur. 
(7414) 17390 

uı:us 

ÜSSÜBAHR1 K. MİLLi MUDAFAA VEKALETi -------- ---- -- --
Sade yağı ohnocak Ampul kalsyum alınacak 

M. M. Vc:Kiletı Sa. Al. Ko. dan ı 
ru... ... U J •lı ı K . ::S..ı..ıo Alma Ko- ı l'r ı.ı t e.ın.ııt nıım ve hesabına ellı bın a -

misyonundan : .det 5. cc. lı ve ellı bin adet 10 cc. lık ampul 
45000 kilo tahmini fiyatı 176 kuru!i ilk te- kalsiyum Glikonat 21 - ilk teşrin 941 salı 
mlnatı 5200 Urıı. eksiltme 16.10.941 gUn · ·· aat ıı de Ank d M M v t saat lS.BO. gunu ı; arac a . • • sa ın 
40000 kilo tahmini fiyatı 176 kuruş ilk alma Ko. da açık eksiltme usulile ihale 
teminatı 4770 lira ekslltnyı 11. 10. 941 edilecektir. Hepsine tahmin edilen fiatı 
gUn saat 15.30. 6000 kilo olup ilk teminat 450 liradır. !s • 

1 - Yukarda miktan yazılı iki kalem teklilerin eksıltme gün ve saatında temi -
sadeyağı ayn eartnamede ve hizalarında nalları ile birlikte Ko. da bulunmaları. 
gösterilen gUnlcrde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. (740:ı) ı73S4 

2 - Şartnameler!, 45 ton olanın 896 ve 
diğerinin 352 kuru§ nıukabilindc konıls • 
yandan alınabilir. 

3 - Eksııtmiye iştirak edecek isteklile
rin, bu gıbl f!jlerle alAkalı olduklarına dair 
mahalll ticaret odalanndan alacakları tica 
ret vesikalarını, yukarda hizalarında ya. 
zıh muvakkat teminatlariyle birlikte 2490 
sayılı kanunun t.arlfatı ve!;hlle tanzim e
dec kleri tl'kltf mektuplarını muayyen 
gün ve saatten tam bir saat evetine kadar 
komisyon bıışknnlığına vermrleri. 

(8690-738) 17220 

OKULLAR 

Bir memur alınacak 

Yol yaptırılacak 
l\f. r.t. Veklllctı Sa. Al. Ko. dan: 
Ak.köprüde bulunan Lv. en'ıı ve teçhizat 

anlıarlarının ıoscye ve blrlblrlerlne bafrlan· 
ma ı için kaldırım yaptırılacaktır. KesU be· 
deli 8235 llra 64 kuruıtur. Açık ekalltmesı 

27 blrlnc!tc,rln 941 paı.artesl ~ılnü saat ıı 

ded r. Tnlllı;ılerln 617 Urn 67 kurusluk mu
vakkat temlnatlarlyle birlikte eksiltme eü • 
nünde ?11. M. V. sa. Al. Ko. na mUracaatlan. 

(7457) 17477 

Yapı işleri 

:H. M. Vekllletl Sa. Al. Ko. dan: 
Ankara Asl,erl doktor tatbikat okulu ve 

kllnli'ıl muhtelit ıubelerlnde kapalı zartla 
ln~ at tadlltı.tı yaptırılaeakur. Keslt bedell 
l2.fi99 ıırıı 9 kuru~Lur. Eksiltmesi 4 lklncıtea-

Ziraat Alit ve .Makina ihtisas mektebi rın 11-ıı ~alı ııı:UnU saat ıs tedlr. Keaır ve ~alr 
mlidürliığiınden ı evr:ıkı 63 kurus mukablllnde "erilir. llk te -

Mektebimi.,in 75 lira ücretli ambar me- mınutı 9:53 lira 43 kuruetur. Tallı;ılerln ihale 
murlufu miınhaldır. Mem!lrin kanunun ev

saf ve şeraitine göre imtihanla alınacak • 
1 hr. Talıpler vesaikleri ile birlikte imti -
han günü olan 20-10 941 pazartesi günü 

saat ıO a kadar mektep mildlirlliğune mu-
racaat etmeleri. (7689) 17685 

Daktifo aranıyor 
Hususi bir müessesede cıııısmak U· 

zere almanca \ e trnnsızca yazar bir 
daktilo aranmaktadır. Steno bilenler 
tercih cılurur Tallıılcrın, isim ve adres
leriyle ı!~d > e kad ır calıstıkları >·erle· 
re dair lz:ıbatı havi mektupla DAKO 
remzi altında Ulus eazeteslne mektupla 
m U racan tlan. 

'----~--~ 
ANKARA Lv. AM1RL1Gl 

Makarna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1000 llratık makarna pazarlığı 17.10. 941 

saat 10 da Anknrn Lv. A. Sa. Al. Ko. da :va
pılaeaktır. 

1atekl1Jerln belll va'k1tte katl teminallarlY· 
le Sa. AL Ko. da bulunmalan. 

(7719) 17662 

Salça alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2000 kilo sıücanın ı;ınzarlılda eksilt• 

mesl 17 ıo. 941 saat ıı de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. ela )apılacaktır. 

2 - lstcklllcrtn belll \•akltte katl teminat· 
larlyle koml~>onda bulunmaıan. 

(7720) 17663 

Soba borusu alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
1000 adet ealvan!Zll saçtan soba borusu 

pazarlı~ı 17.10. 941 saat 14 tc Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. NUmunesl ko
misyonda ı:<ır!.ıl blllr. h•cklllcrln belli vakit• 
te knU temlnaUarblc Ko, da bulunmnlan. 

(7721) 17664 

Mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 120 ton mercimek kapalı zartla ek • 

slltmeslnde talip cıkmadı~ından :pazarlıkla 

ekalltmeıl 21. 10. 941 aaat 14 t.c Ankara Lv. 
A. Sa. Al Ko. da yapılaea'ktır. 

2 - Muhammen bedeli 28800 lira 1lk te • 
mlnatı 2161 liradır. Şartnamesi 144 kunıı 

mukabıllnde ko:nlsyond;ın alınabilir. 

(7618) 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 

17668 

ı - 255 ton buleurun kapalı zarfla ek· 
slltmeslndc tnllp çılOnadıfrından pazarlıkla 

saa•lnden b,r saat evelme kadar tekllr mek
tup arını 1\1 M. V. Sa Al Ko. Rıs ne vermele-
ri. (7532) 17522 

Araba malzemesi alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 
Müteahhit nam ve hesabına 9 kalem ara· 

ba malzemesi açık eksiltme ile satın alına
caktır. Tahnıin olunan fiyatı 2120 iki bin 
yüz yirml lira olup teminatı ı59 liradır. 
İhalesi ı. 11. 941 cumartesi 11aat 12 de ya
pılacaktır. Talip olanların komisyona mil-
i racaalları. (7535) 17525 

Dizel pompa grupu alınacak 
l\I, Z.L Vckllctl sa. Al. Ko. dan: 
1 alc su • ısntı içtn <nıs lira kesit bedel· 

11 blr dizel pompa erupu atlk ekslllme ile 
sa n aıınncak1ır. tık teminattı 801 Ilra S9 
ku"Uıtur. Tallplerln llk temlnallarl;ylc bir· 
llktc sı blrlnclteırln 911 cuma ı;:ünU saat 
16 da l\l. M. V. Sn. AL Ko. na müracaatları. 

(7&J~) 17601 

Yapı malzemesi alınacak 
M M. Vektı.letl Sa. Al. Ko. dan: 
AbldlnPaea kl!ıkU ile mUstemlllltında 591 

lira 25 kurus ~ır bedelli tamirat lçn lüzum· 
ıu ıneaat malzemesi pazarlıkla satın ıı.lına

eaktır. Tallplerln 88 lira 6~ kuruıluk katı te
mlratlarlylc birlikte 16 blrlnclt.earln 941 pcr
eeırbe ırUnü saat 15 te 111. l\L Vd<lletl sa. At 
Ko. na mürncaatlnrL 

(7670) 17G43 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

: Nümune Hastanesi : - -: Diş Tabibi : 

§ ALİ RİZA OKTAY : -- -: avcıet etmlı "e hastalarını Nümune -
- haııtancsl karıısında Cclll Hamamcı : 
: Ap. dakl :veni munycnc:hnncslnde eski· E 
- si elbl anat 15 ten sonra kabule basla- : 

mıatır. 4760 - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil tamiri 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Su l§lerl iki numaralı hizmet ara

basının tamiri işi on be3 gUn mUddctle a.
çılt eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2100) liradır. 
8 - Teminatı (157) lira (50) kuruştur . 
4: - Şartnamesini görmek isttyenlerin 

her gUn cncllmen kalrmlne ve ıstckl!le -
rln de 28-10-19-lı sah gllnll saat 10.30 dn 
bclrdlye dairesinde mUteşekkil encilmene 
mUracaatıarı. (7597) 17586 

eksiltmesi 21.10. 911 saat 15.30 da Ankara .Jf 11lllll11111111111111111111111111111 h .. - -Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaı;ıılar:ıktır. : 

15/1071941 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri , 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

1 

i 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile &§ağıdskı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 ,, 2000 " 
4 ,, 250 ,, 1000 n 

40 ,, 100 " 4000 " 
100 " 50 ,, 5000 ,. 
120 " 40 ,, 4800 .. 
160 " 20 ,, 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve tf 
Birinciki.nun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan afağı dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/nZO 
lazlaıiyle verilecektir. , __________________________ ,,.,,,, 

SAYIN ANKARA HALKINA 
Çiftliğimizde meyvalı ve meyvasız fidan satışına başlanmıttıf• 

Satın almak istiyenlerin Orman Çiftliği satıı mağazalarına müracaat 

etmeleri ilan olunur. 4799 

Orman Çiftliği 

.:!llfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,11111111111111 --
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN -----
Kavacık memba suyu 

-------
Mikyası Ma derecesi 1,5 --

En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği Ç~ 
= düşük diğer mevadd1 rnadeniyesi çok az olması itibariyle Ank•~ = için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirit1

1 

---
bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
... llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

§Ki RALI K ARANIYOR~ - --_ Bir ıcncllk bedeli peıln verilmek : 
: üzere Ycnlıehlrde Uç 111 dört odalı ka· E 
: lörlterll veya kalörlrerslz blr daire a· : 
- ran1yor. Snat Sten :S e kadar Ti: 28M : 
: ye müracaat. 4820 : -

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlıi~ 
Köyün orta malı bulunan kapaıııııı' 

!arın köyün ııahsiyeti maneviyesi ~ 
tescili Kaya& ihtiyar heyeti tarafı!I 
tenilmi5tir. ~ 

2 - Muhammen bedeli 88250 lira tık te • -
mlnatı 2569 liradır. Şartnamesi 102 kurus : İplik fiyatları = ., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r-

Bu yerlerin tapuda kayıdı bul 1 
ğından tasarrufunun tahkik ve tahd1 

keşif için 20-10-941 tarihinde ırı,r 
memur gönderileceğinden alak•d 
diyeceği olanlar varsa ellerinde1'İ ıt' 
lariyle birlikte tahkik memuruna ~, 
ha evel muhafızlıgunıza muraca•t 

mukabilinde komisl'ondan alınablllr. 
(7633) 17670 

Aparlıman veya ev aranıyor 

Yenişehir'de veya Bankalar ci
varında 5 ila 6 odalı yazıhaneye 
elverişli apartıman veya ev aran
maktadır. PAKO remzi altında 
Ulus gazetesine mektupla mü -
racaat olunması. 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7256 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü NaŞ'it Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemize ııı:önderllen her nevl :ra· 
zılar, nesreıııısın edilmesin ııı:erı ve
rilmez ve ka:vboluaundan dol&Jll h!ç 

bir mesuUyet kabul olunmaz. 

~=======================~ 

-------
Malatya bez ve İplik 
Fabrikası T. A. Ş. 

: Malatya fabrikamız için 

----- Ankara İnhisarlar Bat Md. ----- Anbar tamir ettirilecek 
Ankara lnhlsarlar DaımUdUrlütUnden: : İplik No. beher paket : 

fiyatı T.L. : Kesit \arakası 547 lira 91 kur111tan !baret - 20 7 .90 bulunan Sekili tuzlası ambar tamiratının pa----
leri ilan olunur. 48.A 

ıı• ... ıı11111111111111111111111111ıı 1 
22 zarlıCrınn lstlrMc eden ol.rnndıitındnn pazarlı· 

S.ıo - ğın 20. lO. 941 tarihinde san t 16 da bnamU· : E 1 k • k 
2
3

4
0 

8.50 : dUr!UıtUmilzıle toıılanaeak komisyonda yeni· : e trl 
----

11.01 - den tcra edllecer:ı ve taliplerin aynı g;tin ve : f 
Adana fabrikamız için - s:ıntte 41 lira teminat pnmlarlyle birlikte -_ ustabacısı aran•Y_.,,o 

----- İplik No. beher paketin E_ komisyona mUraca11uarı. - :f 
(7704) l7n8ı - 1...tO 

-
fiyatı. - E Etibank Genel Dire•a -- 10 5.40 --= 14 620 -

-- Bayanlara müjde 
- 16 6.50 : Yenlschlrde Atatürk bulvnrıncta pul e\•lne 
: 18 6.80 : "e KaraoitlRn Orman Clttll41 ma~a7.aıı kar-= 20 7.15 : ıısında 5 No. lu kürk matnzasına en son 
- - model ve her cinsten kürk manto ve rö-
: 22 7.45 - nar arJnntlnlcr eelmlııtlr. Gayet ucuz fiyatla 
- 24 7.75 satılmaktadır ve taksitle de \'erllmclctedlr. 

°:i l il lll lll 11111111111111111111111111111 r" Tel: 6829 4685 

YENİ Sinemada 
Bu~n bu eecc 

sarısın :vıldız Camlltıı. Horn ve mcshur 
m.!HJr mu~annlsl Paul Javor tarafından 

yaratılan nens blr film 

SON ÇARDAŞ 
Almanca ı!lzlü 

Seans.ar: 14 30 • 16.SO • 1S.SO ııı:ece .:?1 de 
Saat 12.15 te ucuz halle matın~ı 

YARININ KADINI 

Sus Sinemasında 
Buran bu rece 

Me-.•ılmln en ırtızel komedi llhescrl 

ARTİST NAMZETLERİ 
Baa rollerde: 

Loula J'ouvet • cıaua. Dauphln 

leaular: 14 • 16 • 18 • ~.30 da 

: ğünden: ;1''r 
Bir elektrik usta başıs-ırı' ~ = yaç vardır. Ücret ehliyet~ıı e' 

: 150 - 200 liradır. Talipler•~ıı' = raklariyle banka tesis şıı 
: müracaatları. 11ı 
':iı11111111111111111111111111ıı 111 

SOMER Sinemas111d' 

ı. Mr. Moı:·;:,~;,~ul_., 
Ba; rolde: l"e'cr Loree 

il. Pekoz knah 
Baa rolde: J'ohn Wa>~ ,,1 
Seanslar: 12.ll5 • 14.30 - ısJO • 

sece 21 de 


