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ULUS Basımevi :ı 
Çanlnn C~i, Ankara 

Telgraf: UT US Ankara 

Telefon 
sanazarlık ısn 

Yazı itten MüdUrO 1061 
MOessese Müdt1rU U44 

\ Dağılan çöker. Dai
ma bir, daima toplu. 

Türk vatanı bölünmez 

Yall ı.ıUı l~ 
ldare 1064 

bir bütündür. 

--~~~~-~--~~~~~~'~~-----~ ADIMIZ , AN DIMl'ZDIR. 

~iL~~~~:::=:r------;; llMOSKOVA'YA GÖRE ili MiHVERE GÖRE ,. 
?.....-------------------

Maarif Vekilimizin 
İstanbul' da ki incelemeleri etrafında 

gazetemize beyanatı 
Moskova'nın batısında Berlin ve Bükreş'ten 

B. ... 
Hasan - Ah 

okullar1ndaki 
birle~lirilmesi, 

Yücel' in Yüksek Mühendis ve Teknik 
incelemeleri, mimarhk ıubelerinin 

kitap işi ve Üniversiteliler yurdu 
Utanbul'dnki lncelC'melcr.lnl bitirerek dUn sabah ~hrlmize dönmils olan Maarif 

't'eklllml7. Hnsnn-.All YQ('('I, b!r ynzıcımızın sorularına aşağıdaki cevaplan verm:stlr: 

- YUksek Milhendls Okulu ve Teknik 
okulu zt.vAretlnden elde ettll:lnlz intibaları 
söyler misiniz? 

- YUksek Milhendls, Okulunu gezdim. Zelzele bölgelerinde 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllll 

Birçok binaların 

bulunan bir kesimde bildirildiğine göre 

rusların bir 
müdafaa 

hattl yarıldı 
Elçilikler Moskova'yı 

terke hazırlanıyorlar 

Moskova radyosu 

Romenler 
Odesa'yo 
girdiler 

Evelki gün 58 sovyet 

tayyaresi tahrip edildi 

Ağır toplar Leningradı · 

Laboratuvarları, kiltüpancslnl, sınıfları, a
telycleri \'C pansiyon kısmını inceledim. 
Okulun idaresi ve tertibinden memnun ol
dum. Yeni ders yılı açılma töreninde okul 
müdilrüniln verdiği izahlar, bu yüksek 
ilim ve ren müessesesinin her yıl biraz da· 
ha gelişme-kte bulunduJ:unu anlata ve 
gördüklerim bunu kuvetlımd!rdl. Açılma 
töreninde ders veren rofesör arkadRşımın 
yeni terlmlerlmlzl kolaylıklR ve yerinde 
kullanarak konuşmasını, ehemlyet verdiği
miz bu dA,•ada Yilksek Milhendls Okulu
n un dikkatli olduğuna bir delll telAkld et
tiğim lcln kendisine teşekkür ettim. 

• 
ınşasına başlandı dün ne~riyal yapmadı bombardıman ettiler 

Maarif Vekilimiz 

Bu yıl eJll dört mezun veren bu kuru
mumuzu, ilk ağızda yilz elli mezun vere
cek şekilde düzenlemek Cilmhurlyet HU
kOmeUnln kararlan arasındadır. Bunun 
loln teknik öC:retlm programının lhtlvA 
ettiği ana maddelerden biri olan Mühen· 
dls Okulunda bugün bulunmı)·an dalları 

yeniden kurmak ve var olanlann bilhassa 
lAboratuvar ve makine bakımından ekslk-

[Sonu 2 iaci sayfada] 

• 
inşa edilecek başka birçok 
binaların da ihalesi yapıldı 

Zelzele bölgesindeki imar ve inşa faali yeti, inşaat mevsiminin sonuna yaklaşma.
sı dolayısiyle büyük bir hızla devam etmektedir. Bu faaliyetin nelerden ibaret 
bulundu~ etrafında Xafıa Vekilliğinden aldığ'Jmız ma!Omata göre zelzele bölge
sinde yapılan ve ynpılmakta olan işler şunlardır : 

__ B_._H_a_s_a_n_-_A_l_i_Y_u_·c_e_1 __ 1_ 
Sark seferinden Yeni yedek 

Erzlncan'da; ~00 kişilik bir cezaevi, 
Esesi nahiyesi hllkilmet konağı, 

b 1 Tokat'la; merkezde, :Niksar, Reşadiye 

80nra 
Falih Rıfkı ATAY 

dJliıim bildiğimize göre, Fransa 
~~ğündenberi, batı cephesinin 
~~le davası şöyle bahis mevzuu 
'Çı~lur: alınanlar adalara aaker 
cfr, 't'tlıağa muvaffak olacaklar mı
lıirı' 01tnıyacaklnr mıdır? lngiltere'
t,1 ltıta karasına asker çıkarma 
c,.ehhüsünde bulunup bulunmıya
•ılltdından, bilhassa şark seferi sıra
)°etı a .hahsedilmiıtir. Rus mağlubi-
1teı:ı-1 şimdi bu münaka§ayı da 

<:ektir. 

~trıanya, harbin ba§ındanberi, 
'lld Pa kıtasında İngilizler tara
' h.an istifade edilebilecek devam
iii ıı- Cephe ve onunla hareket bir
U>ii~ecek ordular bıra.kmamağa 
ı trı _bir ehemiyet verdi. Franaa'
'llc llglup etti; lskandinavya ve 
'P anlardaki bütün açık kapıları 
ell•lldı. Şark seferine öyle gitti. Bu 
r 

1
1. bölgelerde bütün memleket

llı aıl~hsızlandrrılmıştır. Kıtanın 
.. ~ lfgali altında bulunan bü
l~i 1~ıları kara, hava ve deniz 
il\d ıle ku§ahlmıştır. Bu tartlar 

0 
e lngiltere'nin kıtayı istila 

ı trı 'tl~n içinde alman orduları
b aglup edecek bir te§ebbüs-

oi::.lunacağına ihtimal vermek 
'Q .değildi. Esasen Çörçil, açık 

fh~ ıle, Ingiltere'nin müdafaa 
l"ec: aknd~n çıkmış olduğunu gös
iil~· hıç bir. iddia öne sürmüş 

Cır. İngiliz parolası, henüz, 
Q ~l, mağlup et!" ten ibarettir. 
t~RUrıe kadar lngiltere'nin ken

)et!>t-akları zararına, bir mağli'ı
heııi ~lınarnııtır. Atlantik muha· 
landnın bütün ,iddetine rağmen, 
ii(

0 
a Yolu, adalar nakliyatına 

l" ithul kolaylık verdi. İkisi de bi
l-ağ a malı iken, lngiltere'de te-
rııa' Ve et tayınlarınm ron za· 

t"ua:.t-da arttırılmı§ olduğunu bili-

~ı~:eıistan, Somali, Suriye, lran 
Cephrd.ularınm işgalindedir. ~ı
et k eş1! .geçen sonbahar, muka

dah abılıyetini İ&pat etti. Bu ae
luı-;. da kuvetlendiğine. §Üphe 
dii~ akkat eğer Rusya tamamiy
lel"e c:e olursa, Almanya ile ln

Pa ~ı-tık doğrudan doğruya, 
aa l ~~· Asya'da ve Afrika'da 
anyıa,lıne girmiş olacaklardır. 
eue~ ~rn kendi kara ve hava 
,ltaırn ırıı kullanacağı başka cep· 
tn k '~ncaktır. Yeni cihan har
İiin~tı çaı-pışmalar safhaama 
'daı 0 zaman görecegız. Bu 
ette/"-.''?anya 'nın üstünlüğünü, 
de k 1 Üı ıatcdiği zaman istediği 
"nduu anmak teşebbüsünü elde 1 
İıe ı-ı;ak, lngiltere'nin zorlu -

S U a Y a r a ve Erbaa'da birer ilk okul ln§BBl, merkez 
ve Nlksar'dnki hUkilmet konaklarının ta
miri ile Iğdır ve Gervansaray ilk okulla

bugün törenle 

diplomaları ec k 
Yedek Subay Okulunun l:S inci devresini blUrenıcre bu~Un t6renıe diplomaları veı1-

lecektlr. 
Tören ö~ledcn evel saat 10 da Ulus meydanında btlklll mnrıl)'le baılıyacaktır. Yedek 

gubaylar Abideye bir celenk koyduktan 60nra bir okur tarafından ıöylev verilecek, bun
dan sonra Ulus meydanında bir &reclt r~ı yapılacaktır. 

ÖlUeden sonraki toren okulda olacaktır. Saat 14.30 da baalıyacak olan bu töreni okul 
komutanı bir 50ylevle acacak, bundan sonra yeni mezunlar and içeceklerdir. And tı:me
dcn sonra da bu devreyi llııtlln derecelerle bitirenlere mUkAfatları ve bUtUn mezunlara 
diplomaları verııccektlr. 

Saat 16.30 da da bu devrenin sonu d.olayıslykı okul gaz.lnosunda 
rlleoektlr. 

bir çay zJ.yafeU ve-

................................................................................... \,. 

Devlet Konservatuvarı 
temsilleri başhyor 

Ö{rrendl~lmlzc &rore Devlet Konservatuvarı 
temsil ıubesl önUmUzdekl hafta itinde Ankara 
Halkevlnde temsillerine Malıyacaktır. Bu a -
rada Madame Bu tter!IY operaslyle Otelci ka· 
dın komcdlııl tekrar olunacaktır. Bundan e -
~elkl temıılllcrde bulunamam11 olRnların da 
taydalıı na bilmesi Jcln bu temsillerin ba>·ram 
tatlllerlne dü&Urillmeslne calıaııncaktı• He· 
51mlcrlmlz, Madame Buttertly oııerasındl\r 
iki .sahneyi gösteriyor. 

1 
Taksi ücretlerine 

% 35 zam yapıldı 

nnın tamiri, 
Ordu'da; İsmetp~a ve Gilzelordu okul

larının bahçe duvarlarının tamiri, 
Glresun·da; merkezde ve Gürele'de bi -

rer cezaevi, merkezdeki Gazlp~a ve Mer
[Sonu 2 inci sayfada) 

Vekiller Heyetinde 
Vekiller Heyeti dün saat 16 da Baş

vekalette Başvekil Dr. Refik Say
dam'ın riyaseti altında haftalık top
lantısını yapmıştır. (a.a.) 

Milli politikada (ıkan 

görüı aynhkları yüzünden 

Prens Konoye 

İstifa etti 
londra ve Vaıingfon' a göre 

JAPONYA 

harp ve sulh arasında 

mütereddit vaziyetle 
Tokyo, 16 a.a. - Japon haberler bü

cosunun bildirdiğine göre, Konoye 
kabinesi dün saat 20,15 te istifasını 

vermiştir. Prens Konoye dün öğleden 
sonra kabiJ'\Csini teşkil eden nazırları 
birbiri ardından kabul etmiş ve kendi
lerine istifasının sebeplerini bildir
miştir. 

Haberler bürosunun ilave ettiğine 
göre, Konoye kabinesi, milli politika
da tutulacak yol ha'kkında kabine aza
sı arasında fikir birliği bulunmadığın
dan istifa etmiş.tir. Prens Konoye, na
zırları ile anlaştıktan sonra saat 17 de 
saraya gitmiş ve kendisinin istifasını 
imparatora vermiştir. 

İmparator, Prens Konoye'den, ka
bine meselesinin tamamiyle halline 
kadar günlük işlerin yürütülmesini 
rica etmiştir. Başvekilin imparator 
tarafından kabulünden sonra, kabine 
fevkalade bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplanhıda, Prens Konoye, imparator
la yaptığı görüşme hakkında arkadaş
larına izahat vermiştir. 

ı Japonya hayati bir karar 

Londra; 16. a.a. - :Mo!kova radyosu 

ııplkerl, bu sabah erkenden demi§tir ki : 

''Moakova'nın batısında bir kesimde Al

manların yapmııı olduğu yarma, ciddi bir 

tehdit teşkil etmektedir . .. 

Spiker, halka, harp meydanının on bin· 
!erce ve hattA yüz binlerce er ve suba
yın cesed.yle ve yüzlerce alman tank ve 
tayyareslyle dolu olduğ"ıınu söylemi§ ve 
ııöyle devam etmiştir : .. _ 

Dilıman, Sovyet milletini korkut-

(Sonu J üncü sayfada) 

Bııkree, 18 a.a. - Ofl: Rumr...n orduları 
baekomand&nlıtı nımen kıtalarınıu hu~n 
öt(P.dfln sonra Odesa'3 a Kirdiklerlni hildit• 
mittir . 

Sovyet uirleri kamplara 
gönderiliyor 

Berlln, 16 a.a. - D.~.B.'nın ö~rendil:ln~ 
göre, on binlerce sovyM. es'irlerinin V18%t 
ma ve Brlansk bölgeelı1rıd"n ~ir kampla
rına yollanması devam elmı-ktt>d r . Esir
lerin kontrolü netioesınde, b rtok sm ~ t>t 
alıı.yındıın ancak yirmi otuz k nln kalmıı 

(Sonu J uncü sayfada) 

Muhtemel bir 

tecavüze karşı 

Tayland'da 300.000 

asker harbe hazır! 
Baf1Gkok, 16 a.a. - Salahiyetli mil

~ahitler "Chronique de Bangkok" 
• Tayland gazetesinin "ı;ulhc~y :ak~t 

.. hazır" başlığı altında neşrcttıgı hır 

yazıda her hangi bir muhtemel müte
cavize yapmı~ olduğu ciddi ihtara bü
yük bir ehemiyet vermektedir. 

Sovyetlerin çekilirken yollara 
serptikleri tehlikeli kara 

torpillerinden biriıi 

Gazete, Tayland'ın sulh aşkının bü-
tün milletlerle olan dostluğu kadar 

1 

büyük olduğu belirttikten sonra bil· 
hassa şöyle demektedir: 

"Milli istiklallerini ve memleketle
rini her hangi bir mütecavizin tehdit-

--------- (Sonu 3 üncü sayfada) 

• ~ a alardan Hindistan'a ka
de ~ak denecek geniş bir saha ı 

1 1t e aı-alarda, alman hücum
"~~ılıyabilecek kuvetler bu-

Belediye Reisliğinden : 
18.10. 1941 cumartesi ııünilnden itibaren 

;yürürlilll:e ıı:trmek uzere taksi Ucretıerlne Yüz· 
de sı; zam yapılm~tır. Taksimetrenin ~!ıste -
receıı:ı rakama eklenmesi icap eden m ktarı 
bildirir tarıteıerın aorörlerden ıstenllm.ııl 1&· 

)'in halll:tan rica olunur. 

1 
arifesinde mi? 

Tokyo, 16 a.a. - Unlted Presa: Koooye 
kabinesinin istifası üzerine burada hakim 
olan kanaat, Japonya'nrn hayatı bir kararı 

te .. ·ı hr. Birle•ik-Devletlerin •• ş ın··d .. 
l"d .. 1 .u afaa meauliyetine ka· 

'4 aı-ıyl • ' Ak • ey· e ıstıra edeceğıne, 
ıa:, ne kadar ihtimal verile· 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

daha sonraya atmak imkanı olmıyan bir 
yol düğümüne vardığı merkezindedir. Ye· 
ni kabinenin kurulu& tarzı Japonya'nın al-
11ğı kararın m .. hiyetl hakkında bir fikir e-

{Sonu 3 üacii sıyladı) Tayland'ın merkez.i olan Bangkok'da kıral ıarayı 



~ ı -

Maarif Vekilimizin 
lstanbul'daki incelemeleri etrafında 

gazetemize beyanatı 
(Bası 1 inci sayfada) 

ler!nl tamamlamak icap etmektedir. Okul 
!cinde yapılmasına yenı baslnnan kısımdan 
bqka zaruri ırördO~OmOz genl~lemeler lcln 
lllzumlu tedbirlere hl.'men başvuracağız. 

Hllktlmet, her tUrlü lmklndan istifade e
dıp Yüksek l\lühendıs Okuluna en kısa bir 
zamanda en iyi islemesi lcln zarurt vasıta
lan temin edecc-ktlr. Gnn günden artan 
bir rafbetle, ı:ecen yıla nlsbet edilirse yüz
de elll Jstekllsl artmış olan Yüksek Mil· 
hendls Okulunun yeni yıl mUsabakasında 
kazanan talebeleriyle ı:örustüm. Birinclll
Jl 1zmlr lls<>slnden bir talebemiz kauın
mıştır. Bu calı$kan ve ba.sarıcı genele dl· 
terlerini. liselerimizin yetlstırecekleri ta
lebeye bir nilmune addet.tl~Lml burada söy
lemek isterim. Esasen ı:ecen yıl olduğu el· 
tıı bu yıl da, mnsabakalı yllksek okulları· 
mızın aldığı neticeleri gerek okullar, ı:e· 

rek talebe ana babnları bilsin !cin neşrede· 
ceflın. Gündüz talobl'slnln sayısındaki nrtıs, 
bu kurumumuzun hem t:ISrdOğQ rafbc1.I, 
hem de daha kolay gc-lısımı tmktmıanm ka· 
zanmakta olduğunu bize ı:österm!ştlr. An· 
kara'da kuracağımız Yüksek Teknik Oku· 
lu ne Istanbul'dakl Yilksek Mühendis 0-
.lculumuz, beraber cahştıklnrı zaman ıılm

dikfnden daha s:enlş ölçüde, fakat ileri 
yıllarımızın bu alandaki ihtiyacına ancak 
cevap verebllecek ıurette yüksek teknik 
elemanı yetlştıreceklerdlr. On bes sene 
sonra teknik ve endüstri işlerinde bugtin 
cektllfmiz sıkmtılnrı ortadan kaldırmak 
azmindeyiz. 

Teknik okulda 
Teknik okul baslı basına ehemiyete de· 

ter bir fen mOesscsemlzdir. Ona da tstek
lller cotalmaktadır. Bu lster:e cevap ver
mekle kendlmzl mUkellef biliyoruz. Tek
nik okulun yayılması, ııenlı;Iomesl zaru
ridir. Bu~nkü haliyle cndllstrl alanında 
vereceti mezunlara olan sert lhtlyacı kıs
men karıılamakla beraber ikmalinde blzi 
~rla:;ıcı malzeme, dera araclan bab.-ımın
dan ekaiklerl vardır. Bunlar da tamam
lanmalıdır. Teknik okulun gençlerlnl de 
çok uyanık ve canlı buldum. Bu yıl, oku
la girenler lcerlslnde ilse mezunlan bile 
oldutunu gllrdOm. lllaklneci ve ınsaatı:ı 

mühendisler yetiştiren bu fen kurumumu
aa, sellıme ve ilerleme hususunda emnl· 
:vet edebllecdlmlz lntıbaını ulmı.ş bulunu· 
)'Orum. Her Ud mUesae.semlzln yUksek öğ· 
retlm heyetiyle temas ettim. Kendllerly
le lconuıtum. Memleketimize değeri! fen 
adanılan yetiştiren arkadaşlarımı aynı 
ruhta, a)'ru amacta ve hepimizle beraber 
aynı yolda ve emekte buldum. llk ısım, 
aldıfım bu mQ.spe\ duyeulan Ba.svcl<lllme 
Ye Büyük Şerlme anetmek olacaktır. 

Mimarlık ıubelerinin 

1 birleı tirilmui 
- Gllzel Sanatlar Akademlslnde ve 

YllQek Milhendia Okulunda ayn ayrı bl· 
rer mimarlık ıubealnin devam ettlrllme
)'ip, bunun blrleıt.ırllecetlnden bahsed..111· 
)'Or. Bu hu.susta aluunıt bir karar var mı
dır? 

- Vardır; her iki mUessesenln devam 
etmeal. Bizim uaulUmUzde varı yok et • 
mık, yoktur. Eıkiler vana tamamlıyarak 
bu memleketin suaadığı ilim, fen ve sa • 
nat adamlarını 1mkt.ıun en gen.İl nlsbe • 
tinde yetıııtirmektlr. Şurası muhakkaktır 
ki, Yüksek .MUhendiı Okulunda bilhassa 
aon iki sene içinde kuvetlendlrilmlıı olan 
bu gubenln yUrUyUJUnU ve verimini art • 
tırmaktan halk& yapılacak bir hareket 
dotru olamaz. Bu meseleyi, bir iki gün 
evel toplaıımalarında bulunduğUm GUzel 
Sanatlar Akademlıl Mimarlık Şubesinn 
profestsrleriyle de konuııtum. GUzel sanat
lar mimarlık kıımı son tki yılda §imdiye 
kadar sörWmemiıı bir ratbeti ve dileği 
kuaıımııtır. Her lkl kurumda yerimiz ve 
elemanlarımız bol olsa, bugünkü talebe • 
mızın hiç değilse iki kat fazlasını mimar 
olarak yetlııtlrebileceğiz. Bizim emelimiz, 
y!l2lerce delil, on binlerce ten ve ıanat 
adamının Türk aydınları arasına girme . 
sidir. Yoksul bir ruhla kısır hesaplar yap
mıyoruz. Onun için, her lkl kurumun her 
iki ıubealni elden geldiği kadar genlılet • 
mek ve nerletmek ödevinde ve yolunda • 
yıa. Gllsel sanatlar mimarlık ıubesinln 
b&1ına Mimar Sedat Eldem arkadasımı 
tayin etUm ve bu tayini profesörler top
Jantıaında söyledim. Bütün arkadaııları • 
mın .,USel k&r11ladıkları bu vazifede mem
leket aa.natına ve fennine edlleblecek e • 
...ıı hizmetler görUyorum. 

tatblkt bllı;:ller ve melekeler kazanacakları 

!çın bu cihetin UıtUnde chcmlYetle durmak
tayız. Yııtaklıırı, ıtıylcdlClm sa)"ldn arttırma 

ıeın mesele)! kendilerine arzettl!':lm sayın 
Başvekll.m eahscn hu mUhluı Oi:retlm işiyle 

llı;:Ucndller. Unlverslle rektorU \"e !ııkülte 
dekanından izahat aldılar. tclnde bulı..ndu
tumuz d'enı yılını bu noktadan kıırt>ctmcmck 
lcln, kendllertnden te1Ak1tl cttıtlın dlrektırı 
tatbik etme hususund.ı lcnp cdım tertibat ve 
kararlar nlınlflıştır. ll:ııtn utatı adedinde 
)npılııcak nrttınnn ve T,p FııkUıteıı dcknnı· 
mızdnn tetkikini rtc:ı ettıtım stnJ mUddetlnl 
rıızlnlnıtırmnk hususlannı ballettlllmlz tnk· 
dlrdc. Tıp Fakültesi daha vcrl'llll ç:ılısm'l 

lmkllnlannı kn7.:ınnc:ıktır. 

Cnıvcrslte konuAundn iken, bu \'e bcnzcM 
mUcsscscıcrımıze alın:ıcnk talebenin tnhdldl 
l$1n dUsUnUlen husutıard.ın da b:ıhsedt'Ylm. 
Tıp FnkUltesı. Fen ve Edc'ılyııt Fnkllltclerl. 
n klmyn \"e coi:r ı Cya gibi kısım hırı, tatbl • 
katı ıl:ı icap ettlrdl{anı.lcn buralara gelecek 
tııleheyl elimizdeki kadroya, maddi ımkl'ına 

ve ihtiyaca clire nlshctlcmek tein ıncelcmelcr 
yııpılmnkladır. MUıı:ıbnka ve seçme sistemine 
ıııtmek z..rurcll knraısındn bulıınuyoruz. 

Yurt meselesi 
- fstanbul'dn üniversite talebesi için yn

pılacat:ı ı!iylenllen )'Urt hakkınd::ı mnl<lm:ıt 

~erir misiniz? 
- lkl scncdenbcrl tıstUndc durduı1:umuz. 

ancak mevrudun gcnlıtcmesl eckllndc ~c az 
nlsbclte e::ıre bulabllcllf:lmlz: ~ urt meseıesınl. 

bu yıl kökten olmıua bile, bu husuS'takl ı;ı

kıntıyı hlc otmazs::ı yarı yarı>a indirecek su
rette halletmek tein tedbir aimn yohınd:ı~ız. 

B:ı$V<'klllmln <'mrl ve tcn1lbl»le vnll ve Unl • 
vcrs tc rekUirU. Partimiz: Daekanı yer bul· 
mak leln ôdcvlcnıllrllmlılerdlr. Kendileriyle 
temas ettim. Bu yıl. !cinde bulunduÇ:umuz 
enrtlarn ve lmk1nlıırn ııöre bina ve teslsnt 
temin olunabllcrekllr. Fakir talchcmlzln bl· 
zl eok Oı:cn / ııOe ynıama ıartlnrını kolnylae· 
tırıp daha rnhnt cıılısmnlıırını temin edeeetl· 
mlz ıı:Unlcr yakındır. 

Zelzele bölgelerinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

kez ilk okullarının tamiri, 
Amruıyn'da; merkez hastanesiyle hUkU

nıct konağının tamiri ve Kılıç::ırslan dk 
okulunun tamiri, 

Sivas'ta; Koyulhisar'da blr dispanser, 
Hafik, Zatra, Koyulhisar, Suachri ve U • 
lll§'ta da birer ilk okul ınınaı ve Koyul • 
hisar'daki ceza evinin tamiri, 
Snmsun'd:ı; Bafrn'dakl hOkUmet kona~ı 

ve dispanserin tamiri vardır. 
Zelzele bölgesinde yaptırılacak olan 11· 

lerden eksiltme safhasında olanlar oun • 
lardır : 

Er&lncan'da: Tercan, Refahiye, ıtemah, 
ve İllç cezaevleri lle merkez gazhane bl· 
nası inşaatı, 19 ilk okulun tamiri, mer • 
kezdeki tebhirhane, merkez ilk okul ve 
mUlhnkatta yeniden yaptırılacak ilk o • 
kullar, 6 nnhlyo merkezinde hUkUmet ko· 
noğı lnııaatı, Kızılny mahallesinde yaptı • 
nlacak yollar. 

Tokat'ta: merkez, Niksar ve Re3odlye'· 
de birer cezaevi inııası, merkezde ve Er· 
ban'dnkl ilk okulların tamiri. 

Ordu'da; Fntsa'daki cezne\•inln lnıosı, 
muhtelit mekteplerin tamiri, Evine ceza • 
evinin ve Mesudiye hUkUmct konağının 

tamiri. 
GlrE'sun'de: Alucrc'dc ve Ş. Knrnhisar'

da birer cezaevi inşası, Zll köyü ilk oku
lunun inşası, 

Sivas'ta; Su~ehri cezaevinin ıoauı, Zat
ra, Hafik .cezaevlerinin ve Hafik diııpan A 

aerlnin ve Yıldızeli ilk okulunun tamiri, 
Samsun'dıı: Car§nmba, Terme, Kllklt, 

Şiran'da birer cezaevi lnııası ile okulların 
tamiri, Tarbas'ta bir flk okul tnıası, 

Zelzele bölgesinde yeniden yaptırılacak 
resml binalardan proje ve keıiflerl hazır
lanmış olup ihalesi yapılacak olan bina
lar da ıunlardır : 

Erzlncan'da; bir merkez belediye, ve 
bir merkez hUkUmet konağı ınııas1, 

Toknt'ta; Rcıııdlye hükUmet konağının 
tnıası, 

Ordu'da: muhtelit ilk okul, Unye, Göl
köy, ve Fatsa hUkUmet konaklarının in • 
ııaatı, 

Glresun'da: Alucre, Bulanık, Ş. Kara • 
hisar hUkUmet konaklannın in3as1, 

Sivas'ta: Suıehri, Koyulhisar ve Zatra 
hUkUmet konaklannın fneaatı, 

Samsun'da: Carıamba hUkUmet kona • 
tı inşaatı, 

Yozgat'ta: Akdat :Madeni hUkUmet ko
nağı toaaatı bulunl'\'laktadır. 
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~ Fitre ve zekat • SP OR 

Muvaffa kıye tlerin sırrı 
Geçen harpte, "itilaf devletleri" k a

ti neticenin büyük bir kısmını tank 
silahına borçlu idiler. Fakat !kendile
rine zaferi temin eden bu silahı, yal
nız onlar ihmal ett.iler. Bu harp başla
dığı zaman görıdük ki, ne o kara or
dusiyle övünen Fransa, ne de temkin
li diye dünyaya nam vermiş olan İn
giltere ve ne de 1918 zaferin~n tadını 
ıtatmış olan ötekiler, bu silaha hak et
ıtiği itibar ve saygıyı göstermişlerdir. 
Yalnız bu değil; geçen cihan harbin
ide, çok genç olmasına rağmen birden
bire gelişen tayyare ve tayyareye bağ
lı olan diğer sillihlar da demokrasi
Jerde ihmale uğram1ştı. 

Bu sefer anlaşıldı ki, Almanya, 1cen
disini devirmiş ve eksikliğinin acısı· 

nı tatmış olduğu 'bu silUia sarılarak, 
yiırmi beş yıl önceki yenilmenin öcü
nü hem Batıda ve hem de Doğuda al
mak için durmadan çalışmıştır. 

Bu harbin remzi tank ve tayyare ol
muştur. Bunun böyle olacağını gören 
Almanya'nın Moltke genelkurmayı, 

bütün planlarını ona göre hazırlamış 

ve bir siper harbi uykusuna dalanların 
üzerine bir kabus gibi çökmüştür. 

Devrimiz, sürat ve hareket devri ol
duğuna göre onun harbi de, elbette ki 
bir hareket harbi olacaktı. 

Fransız imparatorluğu, bu harbin 
karşısında on sekiz gün zorla dayana
bildi. Sovyetler, eğer bugün A lmanya 
gibi bir makinenin karıısında dört ay 
boğuşa'biJdilerse, bu muvaffakıyetle
rini, ileriyi görebilmiş olmalarına 

borçludurlar. 

Bundan böyle, muvaffakıyetlerin 
sırn. işte bu ileriyi görebilmede giz
lenecektir. 

Hikmet TUNA 

Nahiye müdürleri 

i~in hazırlanan proje 
Dahiliye VekilJiği nahiye m üdür

lerinin tayinleri ve çalıştırılmaları 
hakkında bir kanun projesi hazırla
mıştır. Projeye göre, nahiye m üdürle
ri lise mezunu, orta mektep ve bu d e
recede mektebi bitirmiş olacaklardır. 
Bunları n açılacak imtihanı kazanmıı. 

a,skerliğini bitirmiş, 29 ya ını geçme
miş olmaları, evli bulunmaları, vücut
larının sağlam ve yurdun her yerinde 
nahiye müdürlüğü yapabileceklerini 
tam sıhhi heyet raporiyle isbat eyle
meleri Hizımdır. Nahiye mildürlilğüne 

alınanlar 6 ay bir staj görecekler , sta
jı başaranlar lbir yıl kurs görecekler-
di~ 1 

Nahiye müdürleri yeni proje ile 
':sınıfa ayrılmaktadır. Maaşlar 20, 25, 
eo. 35, 40, 45, 50, 60 liradır. 35 lira ve 
daha yukarı derecelerin her ik isinde 
hizmet1orini bitirenler .iki aylık bi r 
kurs göreceklerdir. Kursta ehliyetle
ri tasdik olunanlar terfi edebilecek· 
leroir. Nahiye müdürleri Vekilliğin 
merkez ve valilik kadrolarındaki di
ğer memuriyetlerle hususi idare ve 
belediyelerin . kadrolarında maaşlı 
memuriyetlere ve o r ala rdan t ekra r 
na~iye müdürlüklerine nakil ve t erfi 
suretiyle tayin edilebileceklerd ir. 

Projenin muvakkat maddesine gö
re, bugün Vekilliğin m erkez ve vali
likler teşkilatında çalıJan memurlar 
ile nahiye müdürlerin den lise veya 
orta mektep mezunu olup da s ıhhi 
~artları h aiz olmadıkları valilik mer
kezlerindeki hastaneler sıhhi h eyetle
rince tasdık edilenler dahi kurs göre
cek1erdir. Ve kursu ba§arı ile biti r en
ler bu kanundan istifade edebilecek · 
lerdir. 

S taj ve kurs programları Dahiliye 
Vekilliğince yapılacaktıi 

fevkalade piyangosu 

. . 

Milli Piyango idaresi, Cümhuriyet 
bayramı için fev'kalade bir piyango 
hazırlamıştır. Bu piyango 29 İlkteş· 
rin günü şehrimizde törenle çekile
c ektir. Bu fevkalade piyangonun pla· 
nı çok zengin bir şekilde tertip edil
miştir. Piyangoda ikramiye nisbeti 
yüzde 60, isabet nisbeti yüzde 21.1375 ~ 
dir. Cümhuriyet bayramı piyangosun
da 50 bin liralık bir ıbüyük ikramiye, 
ıo bin liralık ikinci bir büyük ikrami
ye vardır. Bundan başka iki tane 10 
bin, altı tane 5 bin, yirmi tane 2000, 
kırk tane 1000, dört yüz tane 100, dört :' 
bin tane 10 ve 80.000 tane 2 liralık ik· : 
ramiye bulunmaktadır. : 

Fitre ve zekat artık, birkaç 
yoksulun birkaç günlük nafaka
sı olmaktan çı'kmış. felfikete uğ
rıy.anların en rnuhtaçlarını, mi
niminilerin en zavallılarını ara
yıp bulan müesseselerin elinde 
bir derman ve itaç haline gelmiş
tir. Aynı zamanda bütün dünya 
milletlerinin dört elle sarıldığı 
havacılık davasına da hizmet et· 
mektedir, 

Dedelerimizin bize bıraktığı 
göreneklerin en güzellerinden, • 
en iyi düşünülerek konulmuş o
lanlarından biri olan fitre ve ze
kat, Hava Kurumu, Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme kurumunun ga
yelerine yarar bir hale getiril
miş ve !böylece yirminci asır a 
damına yaraşır bir yardım hare
keti kalıbına girmiştir. Cümhuriyet bayramı piyangosunda : 

134.550 adet bilet sahibi ikramiye ka· : 
zanacaktır. Dağıtılacak ikramiyenin "•••••••1•1•1•111••n11111•11•11••••••• f' 
tutarı 480.000 liradır. Piyangonun bü-

tün bu zenginliğine rağmen bilet fi. ii,u··ncü develet res.ı'm ve heykel 
yatları gene aynıdır. Yani tam bilet· "\ 
Jer iki. yarım biletler bir liradır. Milli 
p iyango idaresinin hazırladığı bu fev
kalade piyango, cümhuriyct bayramı
nın hususiyetlerinden !birini teşkil e
decek birçok yurttaşların yüzünü gül
dürecektir. Biletler yurdun her yerin
de satışa çıkarılmış bulunmaktadır. 

Tapu müdürleri arasında 
değişiklikler 

Açık bulunan Tapu ve Kadastro u· 
mum müdürlüğü merkez tapu sicilleri 
müdürlüğüne merkez kadastro müdü
rü T a lit Ülger, merkez kadastro mü
dürlüğüne birinci sınıf tapu ve kadas
tro müfettişlerinden Emin Arım, İs· 
tanbuJ grupu tapu sicil müdürlüğüne 
Seyhan grupu tapu sicil müdürü Celal 
Agah Uyanık, Seyhan grupu tapu si
cil müdürlüğiinc İstanbul grupu tapu 
sicil müdürü Hakkı Erbilen, Bursa 
grupu tapu sicil müdürlüğüne Edime 
grupu tapu sicil müdürü Salih Tan
gör, Edirne grupu tapu sicil müdürlü
ğüne Buna grupu tapu sicil müdürü 
Osman Yurcleri almakta oldukları 
maaşlarla tayin olunmuşlardır. 

Tapu ve Kadastro umum müdürlü
ğü ikinci sınıf tapu ve kadastro mü
fettişliğine Kadıköy kadastro müdür
lüğü fen amiri Nevzat Taneri 60 lira 
maaşla ve dördüncü sınıf tapu ve ka
dastro müfettişliğine İspir cümhuri
yet müddeiumumi muavini İbrahim 
Saffet Omay 40 lira maaşla tayin edil
mişlerdir. 

Milli kıyafet balosu 
6 İlkkinunda veriliyor 

Çocuk Esirgeme kurumunun her 
sene hazırlamakta olduğu ve Ankara
mızın güzel ananeleri arasına giren 
"Milli Kıyafet Balosu" nun bu yıl 6 
İ lkkanun pazartesi akşamı verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

K urumun genel merkezinde şimdi
den hazırlık lara ba~lanmıştır. B u se
neki Miıti Kıyafet balosu geçen yıl
dan başka ve yepyeni birçok sürpriz
lerle dolu olacaktır. 
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Örfi idare Komutanı 
İstanbul' da 

İstanbul, 16 (Telefonla)' - Örfi 
idare komutanı korgeıcnTa:l A li Rıza 
A rtun:kal bu sabah Ankara'dan şehri
m ize gelmiştir. 

Mesut bir evlenme 
M. M. V e kaleti Harbiye dairesi 7. 

in ci ıubede M uhitin Yartan'm k erime
s i M üyeaaer Yartan ile tktıaat V eki
lıeıti muhasebe müdürtuğU memurla
rından Reşat Sezer'ıi:n evlenme t ören
leri dünkU perıembe günü Ankara be
le diyesi evlerwne memur.tuğunda ilci 
tarafın akıraba ve dostları huzurunda 
yapıtmııtı:r. Gflıç evlilere saadetler 
:dileriz. 

sergisi Cümhuriyet 
Bayramında a(ılacak 

3 Uncü Devlet resim ve heykel sergisi 
bu yıl Cumhuriyet Bayramında sergievinde 
törenle açılacaktır. Maarif vekaleti güzel 
sanatlar umum mlıdıirlUğıi bu yıl da sergi
nin diger yıllarda oldugu gibi parlik bir 
!iekilde başarılmasını temin maksadiyle 
hazırlıklarına büyük bir itina ile devam 
etmektedir. Öğrendi&imize göre yurdun 
her tılrafındnki ressamlara eserlerini bu 
sergide teşhir etmeleri için gereken imkan 
ve kolaylık temin edilmiştir. Önümüzdeki 
hafta içinıle maarif vekAietinin, serginin 
tertip ve eserlerini gerektiği surette teş
hir işlerini tanzim ile vazifelendirdiği ser
gi komiserleri şehrimize geleceklerdir. 25 
ilkteşrinde talimatname hükümleri daire • 
sinde seçilmiş olan jüri heyeti üyeleri bir 
toplantı yapacaklar ve sergiye gönderilen 
eserler üzerinde yapılacak bir elemeden 
sonra sergiye konacak eserleri tespit ede
ceklerdir. 

l lk öğretim çağında 

bulunan çocukların 
yazım ve sayımı 

8 Sonteşrinde yapılacak olan "İlk öğre
tim çağındaki çocukların sayım ve yazı -
mı., hazırlıklarına eldeki talimatnameye 
göre bütün viliyetlerde oldugu ııibi Anka· 
ra'da da baılanmııtır. Villyct maarif mü • 
dürlıiğunce ilk öğretim çağında bulunan ço
cukların mesken ve ikametgahları tespit 
olunmakta ve ev numaralarına göre sayım 
filileri hazırlanmaktadır. 

Her vilayette maarif müdürleri ve ida
re amirlerinin münasip gonlüğü mahalli 
köy büroları, maarif müdür ve menı;upla • 
rından mürekkep bir "Çocuk sayımı komis
yonu,, kurulmu$lur. Bu komisyon her böl
gede sayım için gereken esasları koyacak· 
tır. 

Sayıın memurları yüksek öğretim mües
seseleri hariç, maarif vekaleti teşkilatına 

dahil bulunan eğitmenli ve ilk, or-ta, lise 
ögretmen, sanat ve ticaret okulalrı ile kız 
enstitülerintle, eğitmen kurslarına, aksam 
erkek ve kız sanat okullarında c;alışan ve 
Türk tabiiyetinde bulunan katip, memur, 
eğitim, öğretmen, baş öğretmen, ilk ö~re· 
tim müfettişleri arasından seçilecektir. 

Sayım ev, ev gezilmek suretiyle yapıla
cak ve 7 ili. 16 yaş aruında buluna çocuk
lar sayıma tabi tutulacaklardır. 

Sayım 8 sonteşrin cumartesi günü saba· 
hı bulıyacak ve akııma kadar bitirilecek· 
tir. Sayım memurlarının tayini 25 ilkteı -
rinde yapılacaktır. 

Kadir gecesi ve Bayram 
Diyanet tılırl Relallllnden: 
Ramazan ayının baılanıııcı 23 eylül 941 

aah rinil oldutuna l'!lre 18-19 llktearln 941 
tarihine rastııyan cumartesi ailnil aksamı 

(yani pazar ıı:ecesl) kadir aeccsl ve 22. 10. 941 
carenmba ailnU de bayram oıdutu llAn olu· 
nur. 

Bu hafla yapllacak 

ayaktopu ma~ları , 
Yarın ve öbUr gün 19 Mayıs Stadyo • 

mıında bölge ayaktopu lik maçlarına de • 
vnm edilecektir. Yarınki cumartesi gtinU 
saat 13.30 dıı Maskcspor'ln H. O. İdmaıı 
Yurdu, eaat 15.15 te AnkaragUcü ile De • 
mirspor karşılaşacaklardır. 

Pazar günü stadyomun dış saha.sınd1 

saat 11 ele Gcnçlcrblrliği ile Kınkkale • 
gücU karşılaşacaklardır. 

Maçlara dair bölge ajanlığının tebliği 
ni noağıyn koyuyoruz : 

Ajanlığın tebliği 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
l - Llk maçlarına bu hafta. cumarteti 

ve pazar gUnlerl aşağıda yazılı program• 
tevfikan devam olunacaktır. 

18-10-19tll CUMARTESİ 
:\lASKli:SPOR - H. O. İDMAN YURDt1 
Saat- 13.30. Hnkem: Refik Güven. Yal 
hakemleri: Adnan özmen, Faik G6ka)'. 

ANKARAGÜCtl - DEMİRSPOR 
Saat: 15.15. Hakem: Halit Arpaç, Yan ıır 
kemleri: Nezih İncili, Sait Amanol. 

19·10-1041 PAZAR 
GENÇLERBfRLfôt • KIRIKKALEGUcfJ 
Saat: 11, Hakem: Cemalettin Kankırrııı.., 
Yan hakemleri: Rauf Ataç, Salt At&koı. 

2 - CUmartesJ gtlnU yapılacak mlld ' 
bakalar 19 Mayıs Stadyomunun iç, pa-' 
gUnll yapılacak mU!abaka dış ıahalarındl 
yapılacaktır. 

Yardımsevenler Kurumu 

menfaatine boks ma(ları 
Yırdımıevenler kurumu menfaatiıl• 

Cümhuriyet Bayramında yapılmak üzerf 
bölgemiz amatörleri arasında boks mUll • 
bakaları tertip edilmiıtir. 

Halkevi salonunda yapılacak olan il' 
te11vik maçlarını Harp okulu boksörleri 4' 
gireceklerdir. Ankara boks ııampiyonlııl" 
na bir hazırlık mahiyetinde olan bu rıııf' 
larm büyük allka ve raibet göreceli fW 
heslzdir. 

Beden terbiyesi istiıare 

heyeti dün toplandı 
Beden Terbiyesi umum müdürlüğü~ 

kez istİJare heyeti dün toplanmıştır. 
Heyetin bu ıtoplantısında kulüplerin ti 

çil ve lisans talimatnameleriyle ayaktofl 
müsabaka talimatnamesi gbrü5UlmüştüC· 

Bugün Türk İktrsaf Cemiyetini. 
Halit Ziya Türkkan'rn 

konferansı Yar 1 
Tttrk İlctısat Cemiyetinin bu akflJ 

t~.P~~ntııımda, ta.pu ve. kadastro umllll\..~ 
duru yüksek milhendıs Halit Ziya 'JlJ". 
kan ''Türklyc'de toprak meselesi ve k', 
tro işleri., hakkında bir konferans veree 
lir. 

Bu akıam, saa.t 21 de C. H. P.( "/~ 
hir merkezinde yapılacak olan bu toP~ 
tıda, konferansçı tarafından projekıi~"' 
bazı parçalar da gösterllccck ve billl"" 
ıu konular üzerinde durulacaktır. 

l) Türkiye'de toprak mcselerl, 
2) Türkiye ıicilli emliki, _,I 

3) Eski ve yeni rejime göre tapu ~ 
ları, _J 

4) Türkiye'de kadastro ve bunun ~ 
memeleketlcr kadastrolariyle mukıY~ 

5) M emlekcttc lslihı arazi ve ate!~ "ji 
imir, irva, iskl ve kadastro i1lerin1 f 
bir usul ile bitirmek için lilzumlu ol~~ 
ritaları fotogrametri ile yapmak ]cab11 ;J 

6) Fotoframetri ve iıtereo fotoır•ıfl 
hakkında umumi maliimat. "-

Şehrimiz aydınlarını çok ilıiteııd11,f 
il umulan bu konferansa, Cemiyet.·~. 1 
dan ba'ka allkadar ve bilyüklerıdl 
çairılmışlırdır. 

lstanbul'da Cümhuri1
11 

Bayramı haz1rhklO~ 
Kitap iıi 

- tstanbul'da bulundutunuz sırada kitap 
meeele•IYle meuuı oldunuz muT 
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İstanbul, 16 (Telefonla) - ıfll~ 

kurulan CUmhurlyet Bayramı 1<~ 
komisyonu eehrimlzde yapılacak 111 ~ 
min ana hatlarını kaarrlaııtırınıotır·.,,.t 
göre merasim Taksim CUmhurf:>'8 t 

11 
9'. 

danında yııpılncak kıtalar ve tal~ 1/ 
yazıt meydanında toplandıktan so 

- Kitap mesele•lyle detıı, kitap f11Yle 
mestul oldum. Hnlledllmemıa bir mesele o. 
tarak Maarif Vekllllltlnl bu hususta tıı.ıal e· 
dın bir dh•amız yoktur. lstanbul'da bir kı • 
ısın kitapların bulunmamuı, buma aayıaın· 

dairi ekllkllkten ileri geldltl ıeın, tamam
ıanmaaı tertibatı aıınmıı ve bu kitaplar cilt· 
ı.nmelen blttlkee ut11 yerlerimizde piyasaya 
al'Mdllmlıtır. Daha da nokian çıkacak olur· 
.. lb'nam edllebllecektır. KACıt, hart, cilde 
alt iplik ve tel l'lbl malzemeıerlmlz vardır. 
Bunlar bulunmasaydı o zaman hakikaten blr 
kitap meaeıeaı olurdu 

- Unlveraltcdl!kl lncelemelerlnlzden bahse· 
der mlılnlz? 

- Sıhlye Vekllllllnln mUmeulll ııtatlyle 
ı.tanbul hastanelerinin deterll baıheklmle · 
rtnın de bulundukları bir toplantıda, bllh&1· 
ıa tıp takUlte.I taleb .. lnl daha rahat bir 
ntabette huta l'örebllmHI için Unlveulteye 
alt )'atak adetlerini S!i0-400 kadar arttırma 

ıctn tedbirler dUıllndUk. Tıp talebesi ve ıtaj 

)'IPICl.k 0!1.n hekim adaylarımız. fazla haa· 
ta ve haıtayı fazla aörerek meıleklerlnde 

-( BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczane•i 

Talkın ve salkım! 
Bir gazeten in ilk sayfasının Üs· 

t ünde 20 puntu ile yazılmı§ şu 
haberi ıördüm: "Üa.k üda r m ey· 
danının tanzimi v e asf a lta tah· 
vili müteahhide ih ale e d ildi." 

Bu kelime ler , h erh a n gi b ir e s · 
~ zaman m üm eyyizinin, katibi
nın kalemiırden çıkmıt değildir; 
gazeteci yazısıdır. 

Oaküd a r meydanı utan.zim" e · 
dileceiine d üzeltilemez m i, ve 
"aafalta tahvil" ed ileceğine as· 
f al t a çevrilemez m i, "müteahhi
d e ihale edileceğine" ver ilemez 
m i id i? 

Böyle bir yazı, h e le, "Ne de
m e li?" sütunları v e ark 11k d ilden 
dem vuran yazarların fıkralan 
üzerinde çrkınca b üa.bütün ıröze 
batma kta ve insanın aklma ta l
kın ve salkım h ika yesini getir
m ekted ir. 

I hraç - çıkarma! 

Bir g azetede bir bat lrk gör
düm: " A vrupa 'ya bir ihraç ya
pılabilir mi?" 

Bu bathğın manasını, arapça 

IANl~llL~R 
bilg imizin yordamiyle anlıvoruz. 
Faka t bugünkü askerlik dilinde 
"ihraç" di}'e bir söz, bir terim 
yoktur. Ona a sk erlerimiz "çıkar· 
m a" d iyorla r. Biz de aynı keli
meyi kulla nmak zorundayız! 

Kullanılmıyan ıoyadları! 

Konufuyorlardı : 
• - Yazar lardan b ir kmnı, Ön· 

c e le r i yazılara attıkları imzala
ra soyadlarını d a katarlardı. Şim
di k ullanmaz oldular. Acaba hiç 
mi kullanmıyorlar ve bu adlar, 
sad ece nüfus kaiıtlarında bir süs 
gibi mi duruyor? 

- Herha lde, zaman zaman, 
d e vle t kapısına it leri dÜf ÜP kul
lanmak zorunda kaldıkça kulla· 
nırlar: mahkemede giyilen avu
kat cübbesi ve mihrapta takılan 
imam aarıiı a ibi! 

lıtanbul'dan gelen bir ıeı! -Arkadaılar aoruP. duruyorlar: 

- Yeniden hızlanan, hızlan· 
maaı aereken dil ıavaıında l.tan· 
bul ne yapıyor 1 

Onlara bir g a zetenin ilk say
fasında çıkan "ayda iki kelime" 
önerıeaini gösteriyorum. 

- O iki k e lime zaten tutmuf· 
tu, diyorlar, " ve rim" i r a hmetli 
Celal Nuri bile kullanıyol'du; 
"bölge" ise h e m askerl ik, hem d e 
gazetecilik terimi olalı, çok ol
muttur. 

Nihayet, onlara edebiyat tari
himize ıirmiı, g üzel Türkçe yaz
makta ün almıt bir yazarımız· 
dan fU satırları okudum: 

"···· lrarıııklık ve luıraraı.zlılr 
nereye varacak? Kimi dinliye
yiın, lrime uymam la.zım? Bunun 
iyin bOf aö.ze kulak aamayıp ös 
Türkçede kalem diremektir. Bi
sim neni, (edebiyatı cedide) •Ü•· 
leri.nden ve "teıo\tibi izafi" lertlen 
aıynlıp aade Türkfeyi kurarlren 
böyle yapmııtı ve tükenme:., tü-

ketic:i yıllara 11öiü• germİf olan 
Babıali )'a.zı çığırının cu: günde 
çanına ot tıkamıftı. Dil NVClfl da 
atılganlık ve gö.züpeklik iater. 

Y apacağımı:z; şudur: y eri gel
d ik çe, yakııtırdıkça, kar§ılıiı bu
lunup yenilerden d e yaratıklan 
üredik çe emeğine katlanıp Türk
çe k elime k ullanmak, Türkçeyi 
kayırmak ve öbürlerinden Ü.tün 
tutmak ..• Ayrıca bu iıi benim•İ
yen gazetelerin - ilk günlerde 
olduğu gibi - halkta ö.z Türkçe 
merakını k örüklemeai, araıtırma
lar, soruıturmalar yapması, dik 
k ati biteviye Ö:z; T ürkçe üstüne çe
virm esi lazımdır. T cİ ki fikirler
d e ulu bir ümit küllenmeain/" 

Yazı §Öyle b itiyor d u : 
" insan k endi d ili ile da ha ıiyi 

tat alır; bu tada alııalım!" 
G eçenlerde yazdığım bir ya

zıda b ir hika ye anlatmıf, burnu 
kokuya a h t an gel inden bahset· 
miıtim. 

Gerçekten, yapacafımız it, 
burnumuzu alıtılmıf ola n e.ki 
kokula rda n k urtarmak, d ilim iz i 
k e ndi öz d ilim izin tadına ahttır
maktır. 

T. 1. 

slm'e yollnnııcaktır. 

2 k.. .. . h k" • d"'" omur mu te ırı ceza • 1'Jı; 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Osi'il 
çeşme'ıde Bostan içinde bir k ıı i 
narhtan fazlaya 'kömür sattı .,
dükkanının 20 gün kapatıJtna51 1.-.J 
lira 40 kuru§ ödemeğe mahkCı?,1° 'J 
tur. Davutpaıa'da 'kömürcUJtJ1' ,rı ~ 
İsmail de aynı suçtan 25 Jira P )R" 

zasına ve dükkanının bir haftll 
tılması cezasına uğramıştır. 

..ı··dii,.ti 
Seferberlik Umum IY,ıı 

İstanbul' da seıl 
lstanıbuJ, 16 (Telefonla) -ttiıı ~ 

berlik umum müdürü HUsaJll:r j~,,1 
gaç bu.g~n ıehrimize geJ'"?i~tl dıJ~ 
da pasıf korunma ekiplerınııı bııl'J 
Jarı üzerinde incelemelerde ıc.ııl'~J' 
caktır. Umum mUdüriln bafıll' fT , 
da bugün viJ!yette bir topla 
ınııtıc. 
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Arneriko'nın yeni karan 

Berlin ve Bükreı'ten 

bildirildiğine göre 

Moskova'nın batısında 1 p rens 
bulunan bir kesimde 

Konoye 
..-·························•••ttııııı-. 

- -
~ RESMİ TEBLİGLER ~ 
- -

Şark 
sonra 

seferinden 

Romenler 
Ode a'ya 
girdiler 

(Başı 1 inci say/ada) 

l'İc:~er.ik~ nıebuslar meclisinin ha
ienıtt e~~umeni, Amerika ticaret 
b\in • e~ının sil8.hlandırılmasını te· 
iitik;~ın bitar flık kanununda de-
8u k ık Yapılmasını kabul etmiştir. 
)tıtl :rar şimdi meclisin umumi he
rek k abafından da müzakere edile· 
~ret a ul . edilecek ve Amerika ti
ltııd yeınıleri hemencecik silah
rıun 1};1 

.. kc:_aktır. Devletler hukuku
de"let u ~mlerine göre, bitaraf bir 
dtrat>"İ · tı~~r- t gemilerini siliihlan
dtfaaı ır. Sı_l~h!anmak Öyle bir mü
ltllku ht.edb~ı·ıdır ki, devletler hu
dtrı 1~ bır ticaret gemisini bun- mensup riltrnler, kazaklar, knlmuklar, 
lika~~ rum edemez. Fakat Ame· ka~alılar ve sibennlılardan mürekkep 
lta:yı't ıtarftflık kanuniyle kendini esir knflleleıi, n.nkaz dolu yollardan geriye 

bıileri:.ltr~'! aldığından ticaret ge· doğru alanııktadır. Bunlar Timoçenko or· 
keli b .. J sıl hlanmaktan ve lehli- dulannın baldyeleıidlr. 

olduğu anl~ılmıştır. Bu eslrler, bugün ilk 
sovyct h ltlarında harp edl'.'nlerln kararglh 
efradından ve sıhlye efradındıın mUrekkep 
olduğunu bildirmektedirler. CeştUI ırklara 

blitti B~elere uğramaktan menet
ltty-i ıtaraflık kanununun bu iki 
de el~ '\lınanya'nın işine pek ziya-

-4. erıyordu. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Berlln, 16 n.a. - D.N.B."nin öğrendltl· 
ne göre, nlrnan hava kuvetlerine bağlı 
gruplar 15·16 Uktesrtn gecesi havıı muha· 

~llterika'yı her ne pahasma o· 
taYea·olı6un, harbin dışında tutmak 
~llı;" 1f ,~ Yapılan bu kanun, reis 
~eyee t uı, birkaç gün önce kon· 
-<il'led">:~ll8:dığı mesajda açıktan 
'l'~ırı:t gıbi, bugünkü şartlara 
ltra.flıkırk Bu sebeple Am rika, bi- kaybolmuştur. 
'°eti1ı · anununun Almanya'ya el- Askert Jrnynaklnrdan blldirildlkine göre, 
•tJc ~ olan bu kayıtlarını kaldıra- alman savaş tayyareleri 15 llkteşrinde b11I· 
lıtr~ t e\r~eUer hukukunun bitaraf- tık adalannda yapmış olduklan temizleme 
~e etnı~ıl\ ettiği haklardan istifa· esnnsmda, sovyet batarya ve sahra mev· 
li, l\nı eg.e karar vermiıtir. Öncele· zileıi bombalanmış \'e ağır tahıil>ata ut· 

rebclerinde 35 ve yerde 14 sovyet tayyare· 
ili tııhrip etm1stlr . 11 sovyet ta.yyares\ de 
karşıkoymn bataryaları tarafından düşü· 

rtilmüştür. TopyekQn 58 sovyet tll.YY'aresl 

~İJeriııir~! 'nın, yalnız ticaret ge
llll'dı d &ı!ahlanmaktan meneden 
~ltel eğıl, bu gemileri tehlikeli 
ıt~I e.re uğramaktan alıkoyin hü
~İfti 'f! de kaldıracağı zannedil
"tlt ·b. akat anlaşılıyor ki reis Ruz
'•' k ·:~raflık ikanununun kayıtla· 
'dtırı ah ~~ak meselesinde adım 
~İiıtüYüruıneği daha muvafık gör-

" haIİc Anlaşılıyor ki reis, Amerİ· 
°'1a u efkarını zorlıyarak değil; 
"tlt _{8.ra~ yürümek istiyor. Ruz
~ıl'or ~rıka efkannın önüne atıl· 
,,ll d~ ?~n arkasından gidiyor. 
~ilin ""~ı&ın ve Amerika hüküme
'ddi~ llti~ver devletleri tarafından 
ttltdj edıJdiği gibi, amerikalıları, 
lt •iirUktulan hilafına olarak har
ı "kiklt eınediğini anlatmaktadır. 
ıltrı 

1 
.. !udur ki Ruzvelt amerika-

'-'ttike_ UtukJiyeceği yerde, belki A
~tltted·efkarı Ruzvelt'i aürükle· 

. oldu ır •. 19J4 sava~mda da böy
t.ı~e· • Vılson'un 1914 savaşına 
"i\.ıi bih hiç tftraftar olmadığı ta
ijtıııllıt lıalı:ikattır. Savat ba ıladığı 
1 ~ ~ lleşrettiği bir beyanname 
l'lıl\ı il~ilta hükümetinin bitaraf
~· 'lıl, '!\ etmekle kalmamı§, ame· 
..,._e "e drı harek tlerinde, sözlerin
\Ji"ı' 'li:l'tll]arında da bitaraf kal-

"'-- ~~ • ' B d lııaftvq ..\) ~hnıJh. un an aonra 

ratılmıştır. 

Alman hava kuvetlerl blrfbirinl takip e
den dalgalar halinde 15 llktcşrfnde Mur
mansk llnı:nn tes1s!Pr1ne şiddetle hUcum 
etmiştir. Lnnnnın şimal ve cenup klsımln· 
nndn büyük yangınlar cıkaran blr<:ok bom
ba isabeti olmuştur. MurmanSk demlryo
lu üzerinde hnreket hallndP olan bir tren 
ve yol bo)-unea bircok d~ryolu binası 

lam !sabıwtlf'rle harap olmuştur. 

Alman ağır toplan Leningrad'ı 
dövdüler 

Berlin, 16 a.a. - Alman ağır topçusu, 
13 llkteorin gUnU. Lenlngrad'daki ehem! -
yetll askeri tesisleri bombardıman etmiş· 
Ur. Boloevikler, 115 ilkteırlnde eark cep • 
hesinin merkezinde bir alman piyade lU· 
meninin bııll!nduğu keelmdP alman mev -
zllerlne karşı tıınkların yardımiyle bir 
karşı· hUcqm teşebbll.!!Unde bulunnuıotur. 

Bu hUcum pUskUrtUlmUotUr. 

Macarlara göre cukeri vaziyet 
Budapeşte, 16 a.a. - Macar ajaı:w bil· 

diriyor : 
Dnieper boyunca yapılan harekAt eena

sında. yeni mlihlm bazı noktaların iuga • 
llyle mUttefik kuveUer hAll\ nehrin batısı 
istlkametiqde bulunan <iU§man kuvetlerl
nin imha oartlannı vtlcuda getırrnl§lerdir. 

Bir çok muva.aıllA :yollan keııilmiı oldu
ğundan vo hnvnnın elvertoll olmamaııı do
byıslyle geri çekilen dUemanın hareket
leri yavaJlamaktadır. 

Nehrin batısı istikametinde Donetl! 
havzMının sanayi çevrelerinin sovyet ku· 
vetleri tarafından müdafaa edilmesi im -
kı1n1<1zdır. 

Mncnr kıtaları yeni taarruzlara. hazır
lanmaktadır. 

rusların bir 
müdafaa 

hattı yar1ldı 
(Başı 1 inci say/ada) 

mak ve sllAhsız bırakmak Urnidlndedir. 
Fakat .eonuna kartar mücadele etmek az. 
mi sarsılmaz olan Sovyet milleti korku
tulamaz.,, 

Muharebe nazik sa/hasında 
Londra, 16 a.a. - SelAhlyetJI mahfiller

dP btldirildif:ine ı:öre. rus cephesinin mer
kez bölgeslntle QMln muharebeler nevam 
etmektedir. 
Ru~lar müdafaalannın düşman tarllfın· 

dan yanldığını bildlrml$lerse de bu yarma 
hareketinin Mrede Vf'ya 'lle ölcOde yapıldı· 
ğı hakkında malllmat vermem1$lerdlr. Dün 
ı:ecekl rus tebliğinden anlasıldığına göre 
Moskova'nm batısında cereyan eden mu
harebe nazik safhasına gl.nnlştir. Alnum
Jar mümkün olduğu kadar cabuk bir neti
ceye vambllmek (Om ellerinden geleni YRP· 

maktadır. Moskov'll.'yı müdafaa eden rus
lann iyi iR$e edihnediklerlni sanm11k 1Qln 
sebep yoktur. Maltlm olduğu üzere rus 
me-.~lerlne yeni takviye kuvetlerl ge)· 

meıktedlr. Bununla b<'raber Kal nln ~vre· 
sinde Rjev'den yapılan hamlenin yeni bır 
ilerleme kaydetmesi mümkün görilnmektc· 
dir. 

Mo•kova radyom çalıfmadı 
Nevyork, 16 a.a. - Ofi: Ta.o;s a.iıınsmın 

mutat servisleri ile Mo<>kova'nın Öl.('ki tek· 
ntk telsiz emisyonları, hugün işltllmemls· 

tir. Bununla beraber, mütehassıslann fik
rine ıöre, bugün işit!lmeğe engel olacak 
herhangi bir fena hava şartı yoktur. 

Timeı'e göre a•keri vaziyet 
Londra, 16 a.a. - Moskovıı muharebesi 

ve oovyeUerln ggrsılmaz ıı.zlmlerl ıııu:et~ıl'~tn 

buıünkü ııaımakalelerlnln mevzuunu teııkU 

edty0r. 
Tlmea eöyle yazııror: 

"Moskova muharebesi on bet sıllndenberl 

ed ıörülmemle bir ıtddetle devam ed1:vor. 
.Alman r11dy0sunun ıplkerlnden bnı>kn hlc 
blr ktm.~e kehanette bulunmaA'a cesaret <'de

mh·or. 70 sovyet tllinenlntn cembcr lc'ne a • 
lındıtı hakkındıı. almıınlar tararındnn ~ııpıl· 

m11 olan mAnasız iddianın bir mllbalAırndıın 

ibaret bulundutu anlatllmıatır. Göriindllıtüne 

ııore k~ac hareketinin kolları daha ileriye 
ııldememe\ctedtr. 

lrfO!lkM•a ,.e Lenlnl'tat demlryohı hattının 
Yolu üzerinde ve rnıttm \'olıtı.'YI g~tlıtl nok· 
tada bulunan Kallnln lehrlntn hnrekM har -
taıı (!zerinde corünmete başlaması, hattıl 

Moskova muharebesinin de daha ı:cnlıı bir 
hareketin bir ıkısmı oldutunu ve almanlann 
hUkümet mf'r'kezlnl tecrit ve zaptetmel':e ca· 
lı.ınaJrla bera~r IKW>'t'l <>r<tularınm Uç 8'TU· 
r;ıunu blrlblrtndcn ayımıalc heCleftnl ırUtt(lk • 
lorını r:östermekt.cdlr. Cephe h.attının iki u -
cunda.ki tazyik do her zamankinden tazla 
telıllkeıt olm~ta devam edlYOT~. 

Sovyet hariciye nazırlığının 
yaptığı tebliğat 

Vaılngton, 16 ıa.a. - Unlted Press Dlplo· 
mattk mııhflllerln fikrine ~öre fcYkaltıdc )lir 
vaziyet hasıl olursa yabancı ııerarct.ıer Moe· 
kova"dan ayrılneaklardır. 

)'ıJ ta ol ltıanya aleyhi!'«: ka.r
"'ı" a )it)ı;~tı Amerika efkanyle uç 
~lır. p khir zaman mücadele et
-.ı trikt•' •t Vilson, bir yandan 
),t.kterı ,t1 &avaşa doğru sürüklen
"i:da.11 d 1k0Ylnıya çalışırken, öte 
~- •ltı ll'l\ıa Almanya, kayıtsız de
,~, h har besiyle Amerika ef
lt .uıı h el'ecan" düşürerek Vil
'lı 1di. ~ '-'azifesini zorlaştırmak
~ 'tıdadır k~ka. efkarının baskısı 
)ıl l~lY'ii 1 Vilson da savaşa doğ
'h/tı.~ ille 1 etnıiı ve nihayet 1917 
~ı ll'l\iıı aylarında Almanya ile 
t~ det ııo 11.sebetlerini keserek bir 
~~ kaı nrıı, da harbe girmek zo
'd, ltı-a./ll•§tır. Amerika gibi bir 
,,!tı.ırı1l'l 1 .:ıenıleketinde bir devlet 
~ı ll'l\hnk~§ka türlü hareket et
~11 .etika• 'Un değildir. Ruzvelt'in 
~tll ha.ılı; har-be sürüklemekte ol
~11idell'lokr~n~~ki iddialar, Ameri· 
~ld ~alctad sısıni yanlış anlayıştan 
'

11
tu İçinır. Ruzvelt de bir insan 

'-!ıı~'haUs ;.k":aş karıısında kendi
~~ 1 dii§\i 1 ırl~ri olabilir. Fakat 
'tt ~laiy nc:elerıni büyük bir de
~~lte oİa zorla kabul ettiremez. 
Vilaa ilerin tak halk efkarının te
~t ll'ı..n b UY'Jnak zorundadır. 
lı; h~ \ığ;aş akışçı duygularını yen-

Harlclye nazırtıı::ı muhtemel bir a;'Tllmıı. 

hak'kınrta büytllc elclden hlc bir müracaat Tokyo; 16. a.a. - D. N. B. : Hnriciye 
nhnamıasa da bu gibi vazlycUerde gereken 

Japon elçiliiine Moıkova'dan 
ayrılması tavsiye edildi 

nszırlığı bugtln Moskova'dakl Japon bil· kararı almak vazifesi bl:zuıt bOYUk cl~e a· 

A. ır halt'k en büyük acı duydu
~~etik ~ attır. 
~:ıt~llrıuaanır savaş karşısındaki 
."llt ~ ıı.ğı;,: arnak için yalnız Ruz
·~tkı~a. hata ba~aktan ziyade 
~ ... !1

1 olur \~.fkarını takip etmek 
tt t 11te.'rıı~ 0 Yle olduğuna göre, 

~tjıdec:er.· Relecekte nasıl hare
·~ ~ıı. sırıde .. h ,1, A.ı • ba§t I şu!> e edilemez. A-

yUk elçiliğinden bir telgraf almıotır. Bu 
telgıafa söre, Sovyet hariciye komlııerllği 
çaraamba nk,,amı Moskova'yı terke Jıazır
lnnmnsı ll'ızımı;eldlğlne dair elçiliğe tele-
fonla haber vermiotır. Bunun sebebi bil· 

dirllmemiotir. 

Tayland' da 300.000 

asker harbe hazır! 
\Haaı ı meı ıayxaaa) 

)erinden korumak üzere 300 bin asker 
modern harp malz.emcsiylc tam mü
cehhez olarak daima hazır buluıunak· 
tadır. İhtiyaç halinde milli müdafaa· 
ya iştirak etmeğe hazır askeri hizmc1:
lerini yapmış ve şimdi nomıal faali· 
yetlerde bulunan 300 bin kişi daha 
vardır. Bundan başka ihtiyaç olursa 
ölm!kten çekinmiyece'k olan milyon· 
Jarca kişi de hazır bulunuyor.,, L~~ lltıı.nra ~I ng!~t:re olmak üze

~~ .. Relen e dovuşen devletlere 
~ ... :ıı,' ve ~ardımda bulunmak ,. 'd 
~~~e.rd~ıştir. Fakat Amerika Spanya Q 
~'Ilı '"ı/'irıdrrı Yolunda adım adım 

sulh 
dolaşıyor ~ll~I\ 1ra1aı:8

1srar :.t~ektedir. Bir cayl·Q la rl 
~ •,rı 11 kah \re odunç verme" 1 ~ 
~ tti41~1t. kanul edilir. Ertesi gün bi
~~l\1ı1:11"1lir . ununun .bir maddesi 
~~tı-İlt h\ighiit~fka bır gün de bu 
\~ )(i ~:nırı n~n k~.ldırılacaktır. 
~"~r"düğün·~en .. boyl a,dnn a
>rıı ll-ıU rı lıakk u nıunakaşa etmeğe 
\ ~1ıır11lka•a. 1 

olamaz. Esasen bu
~~ d~ l>elllok~ın~k!e bir fayda da 
:~l\~er Ve asının çemberi ya-

~~\Qı •tı elind onu hızlandırmak 
:ııı~ ll ~ilmek en gel~ez. 
\ l\ •t~l'lecc ~erektır ki Ameri
~~ 'tıeıi ep, aav: nn a_dım vüriime
\. ıf!"İ deiild· ta eı"?ekten çe-
1.i;ıdt.~den k ır. Amcrıltalılar, ö
~ tı :1llerdirac;ınan korkak insan
\~itıj lltaı.n, ·t H~rpten kaçınmak 
~ıl, ll\i'a"'aıa e~sıı~e olarak, ken

~>~ A.lııehyerin tehf.'1 ~a~laştıran 
\ lı-ı rıka b" ıtlerıdır Esa
SJlııih otan o lıtaraflık durumuna 
\~lt\d "er/\!..._ e. adımlar atmııtır 

e •~ ·••crıka'y h 
lt'""l'ah·ı· ı er an, harp 
'sın~ ır. Bu ~ale göre, sa

Amerıka değil, bu 

Madrid: 16. a.n. - Onited-Preııs : On 
beş gtlndenberl İspanya'da dolll§mRkta 
olan sulh aayiaları, dlin lıırarh bir mahl· 

yet nlmı,,tır. 
Gerçekten, İngiliz generali İronside'in 

?.Iadrid'e geleceği dlln bildlrllmi§ ve he
men generalin sulh ı:öriı&melerinde bu -
lunacağı etrafa yayılmı§tır. 

kada~ açık kışkırtmalar kar§ısmda 
bile Amerika'yı harp halinde say
maktan çekinen mihver ~e~letleri
dir. Amerika ne zaman fılı olarak 
harbe girecektir? Bu sualin cevabı 
aranırken Amerika'nın hiç bir za
man res~en harp ilan etmiyeceği
ni bilmek gerektir. Amerika bir 
yol tutmuş yürüyor. Bu, ilan edil
memiş sava§ yoludur. Bu yolun 
hangi noktasında Amerika'nın harp 
hali~de bulunmakta olduğunun ila
nr, mihvere kalmış bir iştir. 

A. S. ESMER 

it bulunmaktadır. 
Bununla beraber, alman baskısı arttııtı 

takdirde hllkOmetln elcilik heyetleriyle bir· 
ilkte Moskoı(a'ılıı.n ayrıla~tı sanılıyor. :Kı

zılordu ya Mos'kıova•yı müılafnn ıcın kalncak 
ve yahut echtr civarında :yeni hatlara cckllc· 
cektlr. 

lıveç elçiliği Moskova'dan 
ayrılıyor 

Stokholm, 16 a.a. - D.N.B.: İsveç 
ajansı, İsveç'in Sovyetler Birliğin'de
ki el~isiyle aıta§emiliterinin dün ak
§am 'Moskova'dan aynld1klarmı bildi
.riyor. Müsteşarla diğer memurlar 
Moskova'da kalmışlardır. 

Sovyetler geri çekiliyorlar 
Nevyor'k, 115 a .a. - United Press: 

Moskova radyosu şu beyanatı yapmış· 
tır: 

Moskova'yı himaye eden batı cep
hesinde s.ovyet 'kuvetleri, nazi tank ve 
piyade~inin hücumları önünde geri 
rcekilmektedir. Rus milleti bu imti
handan muzaffer çıkacaktır. Rus mil
leti Hitlerizmi ezerek yer yüzünden 
kaldıracaktır. Düşman kuvetlcri bi
zim kuvctlerimizden sayıca üstündür 
fakat askerlerimiz kanlarının son 
damlasına kadar döviişmektedir. Al
manlar hatlarımızı yannağa muvaffak 
olsalar bile sovyet kıtaları mücadele· 
lerine devam edeceklerdir. Alman or
du5u, Kızılordunun mukavemetini 1cı
ramamıı. hatta zayıflatamamıştır. 
Sovyet ordusu boyuna yeni teşkiller
le takviyt> edilmektedir. 

Cephe nerede yarıldı? 
Londra, 16 a.a. - Askerı durum ha\ckındn 

Annall5t aöyle yazıy0r: 
Sov;et tebllitl almanların hanııl kesimde 

bir yarma hareketi yaınnn~a muvntfak ol· 
duklarını 1f~a etm~ısse de. bu kt'slmtn. al· 
men hamll'stnln en cok arttıtı Vtazma·!\f<>
jalsk yolu 07.erlnde bulunması mut.temeldir 
Muharebelerin M011kovn'dan yalnız ıoo kUO· 
metrP mesafede ccre:vnn etmekte olduıtunun 

alman baskumandıın!ııtı tııratından bildiri!· 
mll olmu1 klymet deter bir HAdlAP<llr BU 
ıuretle alman ttaıma hareketinin. rus mer
kezinden 100 kllometred'n fazla uzakta bu· 
lunmıyan Mojatsk'ln ötegfntle llcrlemcdll!'I 
anla~ılmaktadır. 

Almanların onk mlktıudA askerleri ve cok 
miktarda malzemeleri uyeslnde M05kova•nın 
müdafaa kawını dııha r erlye attıklanna 

11Jphe yoktur. Fakat bu har~et kendilerine 

. . . .. 
ıstı a ettı, 

(Başı 1 ıncı sayfada) 

dinilmesine imkan verecektir. 
Bazı mahfillere gbre, yeni kabineyi de 

halk arasında mazhar oldugu sevgi dola -
yıslyle Prens Konoye kuracaktır. 

Bazı mahfillerde ileri sıirulen garip bir 
kanaate gore de yeni huk'Jmet totaliter 
mahiyette olacak, fakat Amerika Birleşik 
Devletleriyle goru:tmelere devam edılecek
tir. Amerika hükumeti bu suretle ciddi bir 
anlaşma imza edebilecek ve partı ve mem
leket efkannın tesiri altında kalmıyacak 

1 
mahiyetle bir hükümetle goruşmelı:t"de bu
lunduğundan emin olacaktır 

Japonya Siberya'da harekete mi 
geçecek ? 

Vaşington. 16 a a. United Pr~sa: İyi 
malümat alan mahfıllerde japon kabınesi
nin istifası. Uzakşark meselelerinin sulh 
yolu ile hallı için Japonya ile Amerı~a 
Birleşik Devletleri arasm~a başlanan go
ruşmelerın sonu şeklinde tefsir e<iilmekte-

dir. .
1
. 

Resmi mahfillerde şurası kayd.edı ıyo~ 
ki Konoye'nin ıstifası Rusya'dakı asken 
vaziyetin vahımleşmrslyle avnl ~ama~a 
rastlamış ve bu bakımdan Japonya nın Sı: 
birya'da yakında bır harekete gecece ını 

sanmaktadır. 

İ i haber alan mahfıller, hariciye nazır· 
lıgı:a gelecek zalın ısmini alaka ile bekle 
mekte:Jir. Yeni haricıye na.ı:ırının .ten_ıayül 
!eri Japonya'nın ılerde cüdecegı sıyaset 
hakkında bir fikir edınilmesıne imkan ve· 

kt . Amiral Toyoda mutedil bir adam rece ır. . .. 
1 k t l"kki edilmekte idi. Kendısının o ara e a r . b" 

. . n milıtaristlerinin mu rıt ır 
yerıne Japo . 
mümessili geçtıgi takdır te Japonya"nın S1 
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i ngiltere üzerinde 
Loncıra, 16 a.a - Hava ve ctahlll emniyet 

naurlı:klarının tebUJ1: 
15-16 llktnr1n ı:eresı, InııUtere·nın ıtotu 

kıyıları üzerinde hafif düıman hava ıaallyeU 
olmuı ve !nı:Utere'nln dotu bölrr1tnde bir -
kac noktaya bombalar atılmuıtır. Bazı hnsar 
vardır Olü ve :yaralı olduA'u blldlrtlmcmek· 
tcdlr. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
l..ondrll. 16 a a. - Ha"-a nezaretinin teb . 

ııı::•· 
11ombardıman servisine mensup tayyare

ler dün gece batı Almanya üzerlnde ucınuş· 
lnrıtır Havn dtizelmeml.$Se de tayyareler Ko· 
lonya'dakl hedenere hücum etml&lMdlr. 

Bouloırne doklnnna dıı bo.-nhalar atılmıt· 

tır. 

!';nhll servisine mensup Hut.son tll>"Ynrele· 
rı dün öl::ledcn sonra Esbjerır•t.,kl doklan 
bomhnlamıs ve mitralyöz ateslne tutınu&lar • 
tlır . 

Bu hareketlerden üc lnıı111z bombardıman 

tn>:vnresl Usl,.rlne dtlnmemtıtlr. 

Libya cephelerinde 
Kahire, 16 a.a. - İngiliz Ortaşark u • 

mumi karargahının tebliği ı 

Libya'da 14-15 ilkteşrin gecesi Tobruk· 
un dışındaki boglede ve dün gündüz hudut 
bolgesinde keşif kollarımız yenid'n faa -
liyette bulunmularsa da düşmanla hiçbir 
çarp15ma olmamıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
l\1oskova; 16. a.a. - Sovyet haberler 

bürosunun diln "ak§amkl teblll'f : 
14-15 llkteşrin gecesi, cephenin batı i&· 

tikametlnde durum ı fenalll§mııtır. Alman 
birya"ya kıırsı askeri bir harekete geçece 

ği anlaşılacaktır. 
ff!Blst orduları birliklerimize kBr§ı birçok 

Mülritlerle sulhçdar arasındaki tank ve motörlU piyade kıtalarını kullan· 

mücadele mışlıır ve bir kesimde müdafaamızı yar-

Londra, l6 a.a. Royler Ajansının mağa muvaffak olmU§lardır. Kuvetıerlmlz 
dlplomatlK muhsı rırı yazı~ or : kahramanca mukavemet ederek düşmana 

ağır kayıplar verdirmlıılerııe de bu kesimi Japon lrnb1nc::unln ı tı1 ısı, japon n.uınt 
ummrlarıyle sulha taratı.ur uwurıar ara· 
aınd.l bir kaç zamandunberı devam eden terke mecbur knlmııılardır. 
mUcadclenın vahnmctlni gostcrmektcdır. 13 İlktcıırlnde 36 All}lan tayyaresi talı· 
Buhran hakkın:.! , milli siyaset tnıubt u ; rip edilmiştir. 11 Sovyet tayyaresi kayıp· 
sullerlnde nnlnşmnzlık dıye verılen rı:sm ı tır. Henliz tamamlanmamış olan mnlnma
izahnt kablnt>ntn ç kllmcsınc sebep olnn 

1 
tn göre, 9 Alman tııyynrcsi Moskovn cıva-

, d rec cıddi oldUb'Una de-meselelcrın s n , • rınd:ı düııUrillmUştUr. 
llldir. B şlıca mc h nın ılh ve\a h rp 
mevzuu ctrnfınd:ı. top • .ındı ını söylemek 
her hnldc mUbııll\gnh olmıyacaktır. 

Yeni kabıncnın kımlerden teşckklıl e -
deceğ1 bilinmeden önce bır inkıta ihtima
li hakkında taıuninlcr yUrUtmek mUmkUn 
değıldır. Fakat gnzetclcrdc gittikçe ar -
tan harpçi sözler kuvctıı bir alman pro
pagandasını sezdırmektedır. 

Almanya'ııın, vazıyet Fransa içın U -
mı iz ı W'U irın e Itnlya'yı BU -
rUkledlğı gıbi aimdl de Jnpon;ı, ı yı surUk· 
ıemiyc çalıştığı ııpaçıktıı-. llalbukl alnıım 
tecavUztinUn ru.elnrın cesaret ve inadına 

Rusya"da herkes vatanın müdafaasına 

iııtırflk etmektedir. '.M llyonlarca Rus 'er
keği mitralyöz kullanmağı ve askerlik 
sanatını öğrenmektedir. İki haftadanberi 
eli sillı.h tutan bUtUn vat11nd8§lar §ehlr -

lerde ve köylerde talim görüyorlar. Le-

ningrnd'da d\l.şmıın tanklarını tahribe me

mur hususi müfrezeler te~kll olunmugtur. 
Don havza ındakl lıçller bUyi.ik bir he-

yecanla talim glSrUyorlar. Demir l!l&n1lyll 

ve maden iıı:ileri askerlik sanatını bir an 
evel öğrenmek için ellerinden geleni yap-çarptığ'ı Rusyn'dakı vaziyetle Reynnud 

hUkümeUnln düumc- inden bir krr.ç gün ön· mo.ktndır. 
cekı Fı ansa vaziyeti nrnsındn çok bUyUk *** 
bir fark vardır. Moskova, 16 a.a. - Sovyet hnberıer bUro· 

Bundan başka uzak doğUdakt sovyct ıunun bugUn ö~le Uzer! ncıredllen lcblllil: 
ordusu her tUrlU bozulmadan masun o - 15-16 llktC$rln gecesi kıtalarımız, bUtlln 
ıarak olduğu gıbi durmaktadır. Japonya·- cephe boyunca ıfü&manla carpısmıatır. Mu· 
nın ise dort St'nellk bir harpte blltUn lk • hnrehcler, bllhassn ocphenln baU lstlkame
tısacll mali ve askeri kaynaklan ciddi I tinde eldd tu olmuıtur. Almanlar. muhnrebe
auret;e sarsılmıştır. Japon donanmasının 1 ye yeni birlikler so'kmn~a devam cdlyor1ar. 

d lduıı.u lbi ve her tUrlU bozulmadan Lcntncrat cl\·arlarını müdafaa eden bir· 8 0 
eo g llklerlmtz, !'IS lnd tümene menı;up büyüle 

masun kaldığı ve mUC'.!ldeleye nz ıııUrl'ık miktarda alman askeri esir nlm11tır. Bu e. 
ettiği doğrudur. Sanıldığına göre jnpon tirler, sotuk ve ıovyet kanı hücumlan do· 
donanmasının onn ve şöhrete Aşık genç layııılyle alman askerlerinin maneviyatının 
subaylan en i:;1gll:r.ar müfritler arasında dunnadan dUımckte oldurıunu blhllmıektedlr. 
bulunuyorlar. Söylendlğıne göre bunlar Gene esirlerin blldlrdltlne göre. bir alman 
bu kadar elverişll bir fırsat daha çıkmı - alnl'l hücuma kalkmak lıtememlı ve subay -
yncıığı zannı ile Britanya ve Amerikan ınr elllı.h lrullıınmak zorunda kalmııtır. E&lr 
donanmalarlyle aynı zamanda çarpırmak atmnn ırubaylann blldtrdlll:lne ıısre, bazı <:ar· 
arzusu ile yanıp tutuşmaktadırlar. Fakat p15malar neticesinde alman alaylıırı, techlza· 
kahlnt'nln kararsu:hğı, mutedil kuvetll bir tını ve aıtır!ı\ı:larını tamıımlyle kaybetmlı bir 
cereyanın alelneele ynpılacnk bir hnreke- evuc lnsnn hıı.llne dUsmU&ıUr. 

tin n<'tieelcrl önltnde hal~ çekindil:ini gös· 
tcrmektedir. Alman resmi tebliği 

(Başı J ıncı say/ada) 

bilir. Çünkü o vak~t, Birleşik-Dev
letleri bilhassa alakıılandıran U
zalqar.k sahası japon hareketleri
ne serbest bırakılmış olacaktır. Bir 
taraf için, gerektiğinde, büt~n ku
vetlcrini bir araya toplıyabılmek, 
diğer taraf için onları daima ayrı 
ve biribirinden uzak bulundurmak 
kuvet ve zafı vardır. Rusya, Mezo
potamya ve Ortaasya sahaları Ö
nünde pek mükemmel bir scd idi. 
Kafkasya'ya varan Almanya, lngil
tcre'yi buralarda İngiliz adaların
da olduğundan asla aşağı düşmiye
cek !kara orduları vücuda getir
mek zaruretinde bırakıyor. Afrika 
tehlikesini tasfiye eden muvaffnkı
vetli bir kı§ muharebesi, İngiliz ge
n?lkunnayının t~rtiplerine büyiik 
hır kolaylrk temın edebilir. Bunun 
yapılıp yapılmıyacaj!ını, yahut ba
şarılıp başar~J~ıy~C:ağını bilmiyo
ruz. Fakat hır mgılız hareketinden 
bahsetmek lazımgclirse, ıbunun an
~~k bi.~ Afrilta hareketi olabilcce
gıne şuphe yoktur. Raşit Ali isya
n~nı. bastıran, ya~ut, lran'a boyun 
cgdıren kuvetlcrın alman ileri ha
reketlerini karşılıyabiJeceğine İn
giliz askerlerinin asla ihtimal ver
medikleri münakaşa bile götür. 
mez. 

Bütün bu sebeplerdir ki Rusya'ya 
yardım veya şark seferi sırasında 
kati bir hnr~kette bulunmak ihusu
sunda İngilizleri ihtiyatlı ıbulunma
ğa 6~vketti. Eğer Fransa muhare
belen turasında, İngiltere, general 
Weygand'ın istediği gibi bütün 
kuvetJerini kıtaya yollamı; ve erit
miı o~sa~~ı, bugüne kadar devam 
eden ıngılız mukavemetine daha 
o zaman imkan kalmazdı. fngilte
re, her cephede, adalarda olduğu 
kadar kuvetli ve emin bir müdafaa 
vaziyeti elde etmedikçe, kendini 
harcryamaz. Çünkü harbi hiç ol
mazsa uzatarak ve hiç olma~sa en 
ucuz fedakarlıklar karşılığı bir 
sulh elde etmek asgari gayesi olan 
bu mukavemet, diğer Avrupa mil
letleri ihüriyetlerinin ikurtarılması 
mesuliyetini de Üstüne almıştır. 

1942 bahariyle, yeni cihan har
binin en meraklı safhasına, belki 
de en mühim dönüm nok~nsına gi
receğiz. Fransa'nın düşmesi gibi 
Rusya'nın düşmesi de harbi bitir: 
mcz. Fakat Avrupa llutasından son 
tehlikeyi ve engeli ortadan kaldı
ran Almanya, 1941 yılındaki vazi
yette olmıyacağı gi:bi, bir buçuk 
seneden fazla hazırlanma ve ku
vetlcnme mühleti ikazanan İngilte
re de, Fransa düştüğü zamanki va
ziyette değildir. 

_, •......................•..•.•.••••• ~ 

~ KÜÇÜK DIŞ HABERLER ~ 
"'···································~ 
Vaşington, 16 a.a. - Mumessiller mec

lisi, sahil .muhafazası için dort Y'.tZ kuçük 
gemi inşası için bahriye nazırlığına musa
ade veren kanun projesini ittifakla tasvip 
etmilitir. Proje liyfuı meclisine gonderil _ 
miştir. 

Vichy, 16 a.a. - Fransız hiıkümetitıin 
Afrika"daki umumi delegesi general Wey
gand, öğleden sonra tayyare ıle Cezaır'den 
V ichy'ye gelmiıtir. 

Budapeşte, 16 a.a. - Macar bar;vekili 
M. Bardossy buraya gele."! bulgar başveki
li M. Filof'cun r;erefine kabme basının, si
yasi ıahsiyetlerinin ve alman, İtalyan, ja. 
pon elçilerinin de hazır bulundugu bir zi
yafet vermiştir. 

Vaşington; "16. a.a. - A soMated-Press
ln yazdığına göre, §lmdl Vaııtngton'da bu
lunmakla olan Romn Amerikan bUyük el
zisi dlln M. Ruzvelt'le görUşmÜ§ ve vazi
fesine Ait meseleler hakkında izahat ver-

Bu fikri taşıyan bir çok §ahsiyetler nl· 
man muvaf!nkıyetlerlnln Göbels'ln tna -
vlr ettiği gabi olmadığına kcnidlrler Bun
dan başkn Jnponyn'da Bı itanya donanması 
için nnnnevı bir saygı vardır. Ve bu harp
te bu saygıyı ortadsn kaldıracak hiç bir 

miştir. 
• Bcrlln, 16 a.a. - Alman orduları baelcu· 

h!dlse rereyan etmemiştir. 

Üzüm İncir sntışları 

İzmir, (Hususi) - Üzüm ve incir 
satışları iyi gitmektedir. Son defa dı
şarıya 5000 ton incirle 5000 ton üzü· 
mün tüccarlar arasında dağıtılışına 

ait liste hazırlanmış ve ilgililere bil
dirilmiştir. Her tüccar kendi payına 
düşen üzüm ve inciri hazırlamaktadır. 

ı::IUU<ce pnhalıya m'll olmaktadır. 

Sov;ıret m!'ınevtyatının za)ıfladıf:'ı hnk'kın. 

d:ı en kUcük bir altımet bile yoktur. Ruslar 
arkalnrını duvnrn dayayarak mücadele et -
mektc ve teslim olma.ktarı.sa en bOyUk feda· 
kArlıita kııtıanmağn hazırdır. 

öteki cephcll'Ni" hUkUm süren nlııbl sUkO· 
net nımanların Mosko~a ml'Yd:ın muharebe. 
sinde son ka)'ll:ıklannı kullandıkları hissini 
vermektedir. nu keyfiyet mühimdir. cUnkü 
atmanların huı,:One kadar insan ve malzeme 
bnl..-ımınıtnn ttıkcnmrz ıılbl ı:orilncn kaynak· 
tarının son hnddlne VIU"mnktn oldul'ıunu ı:liıı. 
terly0r. 

öte t.:araıtan rus kaynakları hemen hemen 
hudutııuıcıur ve lnııııtcre ile Amer ·a'dan 
sel ı:lbl ak11n mnl.zcme sayesinde takviye e. 
dilen bu kaynaklnr Rusya'nın bütün htlrp 
tcaphrını temin edecf.'ktlr. 

lnr;:lllz ve Amerika :vnrdımının Rugyn'ya 
ı:lttlkce nrlan ml'kt::ırda yapılmn•ı rus mil· 
lctlnln ımrııılmıu: muk wemetlne 11<1 demok· 
rulnln de lnancıırıını gllstcrınck"ledlr. 

Düzeltme 
DOnkQ s:ı.ymıızın 5. rl s:ıyfaııının 3. cU stl· 

tunundaki reııtml rd n yukarıda bulunana 
nll luıhlap yazılır'kcn bir yanluılık olmuıtur. 
Rrsmln nllındn eu cUml"' hulun:ıcnkU: '"Sov· 
yet kadın e.8'<erlcrı,,. Ozür dlll;ırerek düzelti· 
m. 

İn.andanlıı::ının tcblltl: 
Dotuda muharebeler, &imdiden, ı;oV)et hO· 

ktlm t merkezinin 100 kilometre kadar uza • 
tındn bulunan Moskova dıa müdafaa hattı · 

nın btreok yerlerinde cereyan etmef:e basla· 
mı$tır. 

Mos:kova'dan 160 kllometre uzakta, blrl ba· 
tı ı;lmallnde ve ötcklıl batı cenubunda, che
mlyetll hlrer tehir olan :Kallnln ve Kııluı:a 

blreok gllndenberl elimizde bulunmaktadır. 
Hususi blr tcbllll:de de blldlrilmlı oldutu 

gibi, Brlanıık ve Vla:ı:ma ctfte meydan muha· 
rellcsl bitmek üzeredir. Brlansk•m ılmnllnde· 

ki ceplerde cevrllmle bulunan kuveuer dün· 
kO gUn ıcınde imha edllmlı ve dOeman kanlı 

knyıplara uıı:ram14tır. Brlansk cenubunda ye· 
nllml• dUamanın cember ıcıne alınmıa olan 
bnkıycstnln imhası de\•ıım etınektedtr. 

Bu mun:ı:zam :yarma ve cevJrme muhnre • 
besine ııtırl\k etmlı bulunan alman külli ku· 
vetıerl yeni hnrekflta devam lcln serbest kal· 
mıı bulunmnktndır. 

Şimdiden !560.000 esir alınm11. SSS tank ve 
4.13.1 top ele ııeclrllmlıllr. 

Büyük nrıtanya•ya karsı mücadelede, aa· 
vnı taY>arelerlmlz, 16 111<tcarln eecesl tnıll· 
tere'ınln cenup d<>ll:U kıyısında Humber af:· 
zında chemlyetU askeri tesisleri bcıml>.'llam11-

kıtaları Odessa'ya hücum ederek son mu • 
kavemet hatlarını da yarmışlardır. Rumen 
kıtaları ögleden .eonra Odessa şehrine ıı:ir
mi5lerdir. 

Halk rumen ve alman ordularını ıevkle 
karşılamı~lardır. 

Romen resmi tebliği 
BUkres. 16 a a - Rumen ask rl tcbll~. 
:Kıtalarımız. Oıtcsn mııda.fnn hntlarını yar

mıalardır Dllaman lıiltlln c Phe boyunca rerı 

cekllmektcdlr. Gnlll<Jnk.ı~ o n inik V<"! Tare
l'l!B ubahın scklzlndcnbert elimizde l: ılunu. 
yor. 1\fuhnrebt'ler de,nm ed'>or Odl'Sa sehrt 
yanmaktadır. 

Fin resmi tebliği 
Helslnkl, 16 a a - Ftn resmı trbl ti: Fin 

kıtaıarı, dOtu :Knrell'de ı;ov;ıreUerın ıtddetıe 
müdafaa ettikleri Porojacrvt adlı yeri l&Jlal 
etmlslerdlr PoroJaervl, mühim blr Yoll r ka· 
vuanCrıdır 

İtalyan resmi tebliği 
lnrdır. 

Dün Jnllllz h•N•arelerlnln alman koyuna Roma, 16 a.a. - İtalyan um - k 
.....,,ı .,.. t bl" . . umı arar-

ve Mana üzerinde bulunan ıuaı altındaki g.ııının e ıgı : 
topraklara yaptıktan hllcurn ıonunda yirmi Şimali Afrika'da, Tobruk h . 

1 aıztm k l . cep esınde düı;mnn tayyaresi tahrip edllmlıt r. rta anmız lehıne netice! h 
ı enen mu arebeler 

hlc bir tayyare Jta)llbımız oımarnıt ır. o_lmus.t~r. Topçumuz düşman motorlu bir-
DUn r:ece tnglllz tıomba tayyareleri Alman· lıklerını ateş altına alm t 

ya'nın batısına blr mUctar tnflllk ve yani'ın T ıı; ır. 
bombaı;ı atmıa!nrsa da ancak evlerde hasar ayyarelerimiz Tobruk'taki istihkam ve 
olmuıtur. Ue ınıUtz tayyaresi tahrip edUıntı· kışlaları bombalamıştır 
Ur. k t!-1 8 llA 14 Ukteırln U~:gğumeAvzf~lik~'d~ d~ş:nanın. Gondar"da 

lnclllz hava uve '"' • ı erımızc gırmek ıçın yaptığı 
!cinde 85 tayyare kaybetmlıUr. A>'111 devre teşebbüs k" k l 

k ucadelemlzde 10 a ım a mı$hr. Dilşma.'la pek çok 
ıc!nde lnırııterc'ye artı m kayıplar verdirilmiştir. 
atmnn taY>-areııl kıt> bediim la tir. K .... b ı · ... • ülkaber mevzilerimizdeki kıtalarımız, 

Alman hususı te ıgı su dep_oıarımıza yaklaşmtğa ve bunları ha
sara ugratmağa te!jebbüs eden du man kıta· 

Berlin, 16• a.a . ~ Alman başkumandan! !arını bozguna uğratmışlardır 
lığının hususı tcblıği 1 Düşman kayıplar vermıştır 

Rumen umumi karargi.hının da bildir - Akdeniz'de bir İngiliz denizaltısı destro-
miı oldutu gibi, dördünoll ruınea ordusu yerlerimz tarafından batırılm15tır. 
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Beyoğlun' da 3 ev yıkıldı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Dün ak

şam Beyoğlundaki Yenişehirde üç ev 
yıkılmış diğer üç ev de hasara uğra
mıştır. Yıkılan evler Dereboyu cadde
sinde Vahan'a ait üç katlı harap bir 
evle yandaki 69 ve 71 numaralı evler
dir. Vahan'ın evi daha evet tehlikeli 
vaziyette görüldüğü için boşaltılmış 
yanındaki evler de tahliye edilmişti. 
Bu yüzden insanca kayıp yoktur. Bu 
üç evin yıkıldığından bunlara arka ta· 
raftan bitişik olan diğer üç ev de ha· 
sara uğramıştır. 

M lLLI MÜDAFAA VEKALETl 

Sıhıye arka çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tanesıne tahmın edilen fıyatı yir

mi dorı lira olan yedi yuz elh tane sıhıye 
arka çantası 31 İlkteşrin 941 cuma günü 
ıaat 15 te Ankara'da M. M. V satın alm.ı 

komisyonunda pazarlık usuliyle ihale edi
leceğinden isteklilerin evsafı şartname ıe 
nümunesini görmek için her gün öğleden 
ıonra ve pazarlığa iştirak etmek için de 
2700 liralık katı teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve saatında mezkfir komisyo-
na mliracaatları. (7641) ı7633 

Kalörifer i~leri 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Askeri doktor ve tatbikat okulu kilini· 

ii kalorifer kazanları dairesinde 635 lira 
!15 kuruş keşif bedelli i5 pazarlıkla yaptın· 
lacaktır. Taliplerin 95 lira 39 kuruşluk ka
ti teminatlariyle birlikte 20-10-941 pazar
tesi günu saat ıs te M. M. V. Sa. Al. Ko. 
a.a muracaatları. (7728) 17721 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. ?>L Yeki.leli Sn. Al. Ko. dan: 
Behl'r metresine talımln cdUcn fiyatı (30) 

otuz lı:uruı olan 90.000 doksan bin metre 
<Eı tipi camasırlık bez ve beller metresıne 

ıahmln edUen fiyatı (27) >1rml yedi kurus o
lıın 90 000 doksan bin metre (0) tipi cama
' rlık bez pazarlıkla münakasaya konmus
ıur. lh.ılesl 20 ıo. 941 pazartesi eünQ saat 
ıı dedir KaU teminatı 7630 11rndır. Evsaf ve 
ıartnamesl 257 ıcuruı mukabilinde l\I M. v. 
1atın alma kom'syonundıın alınablllr. İstek· 
)ilerin kanunun emrettttl belgelerle ihale 
e Un ve ııaatlnd komisyona eelme!erl. 

(7761) 17723 

ANKARA Lv. AM1RL1C1NE 
GELEN iLANLAR 

Patates ve odun alınacak 
Corum Sa. AL Ko. dan: 
ı - !kinci maddede yazılı iki kalem >1Ye

cck ve yakacak maddesine tekllt cdllen tıyat 
pahalı ııörtıldütünden yirmi gün müddeUe 
eks ıtme eri uzatılmıstır. 

2 - 1.500.000 kilo odun muhamm~ bedeli 
2S12:S lira. ilk teminat 2109 lira, ve ekslltme· 
a 20.10.941 p:ızartesl etlnü gaat 10 da, 50.000 
kilo patates muhammen bedel 6500 Ura ilk 
teminat 488 lira olup eksiltmesi 20. 10. 941 
pa7.artesl ırOnU saat 12 de Corum Sa. Al. Ko. 
da ~apılaeaktır 

(7328) 17283 

Sadeyağı alınacak 

Samsun Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Tahminen beher kilosu 170 kuruıı 

86,000 kilo erimi" sadeyağ'a talip çıkma· 
dığından pazarlık usullyle satın alınacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 61200 lira. ka
U teminat 9180 liradır. Şartnamesi Ko. 
da görUlUr. 

g - ihalesi 20 10. 941 pazartesi gtlnU 
eant 15 te Samsun Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır 

4 - tsteklilerıo mezkOr gün ve saatte 
15 kadar kati tenıınatlariyle Ko. na mUra· 
cacıtları. (7329) 17284 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ı - Beher kilosuna 36 kuruş tahmin e

dilen 18500 kilo sığır eti kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18. ıo 941 cumartesi gU· 
nll saat 10 da İzmir Lv A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Hepsınıo tahmin edilen tu
tarı 4860 liradır. Muvakkat teminatı 364 
lira 50 kUruştur. Şartnamesi her gün Ko 
da görll!Ur. Eksiltmeye ıottrak edecekler 
kanuni vesikaları ve teminat teklif mek· 
tuplanoı ihale saatinden bir saat eve! Ko. 
n1ı vermeleri. (7343) 17303 

Sığıreti alınacak 

Karaburgaz Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda miktarı yazılı iki kalem 

ınğıretl hizalarında yazılı gün ve saatler
de açık ekstltme ile Gelibolu 890 Sa. Al 
Ko. da ihale edilecektir Şartname evsaf 
her glln Ko dn görUIUr. İsteklilerin lbııle 
snntiode teminatıariyle Ko. na mUracaat-

ları. 
Cinsi: sığırett, miktarı: 50 t?n, tutan: 

22500 Ura, teminat: 3375 lira, ıhale gi.lnU 

enst: 27. 10 941 9. 
Cinsi: sığıreti, miktarı: 75 ton, tutan: 

83750 lira, teminat: 5062 lira, 5° Kr • ihale 
gUnU saat: 27 10 941 10 

(7461) 17415 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al Ko daa: 
ı - Aşağıda cins ve miktarı yazılı 8 

knlem erzak kapalı zart usullyle 31 10 941 
saat 16 da Balıkesir Sa. Al Ko. da yapıla
caktır. Muvakkat teminat 1619 lira ıs ku
ruştur. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
~vel teklıf mektuplan Ko. na ~·ermeleri. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul ı.v. Amirlik· 
lcrlyle BalıkC'R r Sa. Al. Ko. dıı ht>r gUn 
1törUlllr. 

Cinsi 

Bulgur 
Pirinç 
K . fasulye 
Nohut 
l\IC'rclmek 
So~an 

Şeker (toz) 
Çay 

Mlktan . 
29 00 

7400 

~4700 
f 4900 

8150 
12r.oo 
10600 

407 
(7166) 

kilo M Fiyatı 

Beher kilosu Kr. 
22 
52 
19 
13 
21 

7 
49 
~00 

17419 

ULUS 

Kilim alınacak 
Balıke.lr Sa. Al. Ko. dan: 

Sadeyağ alınacak 
Halkalı Ziraat Mektebi bahı;e~i içinde-

edl~e;- 4=~r~cd~~=t ~ =~~~~ tı~:~:ı~':~~ ki Sa. Al. Ko. dan : 
uıullyle eksl!tmeye cıkarıımıstır. Bu 4000. 1 - Tahminen beher kılosu 172 ~uruş • 
liOOO ııdedı btr talibe toptan vcrllebllecctı ~- tan 8 ton udeyagı pazarlık usulü ile satın 
bl 1000 adedi bir parti olarak ayrı ayn tıı- alınacaktır. 

Uplere de verlleblllr. 2 - Muhammen bedeli 13760 lira muvak· 
2 - Ekılltmesl Sl.10.941 ıaat 15 te Balı- kat temınat 1032 liradır. Şartnamesi Ko. 

kesir Sa Al. Ko. da yapılacaktır. • da verilmektedir. 
S - .MU\"akkat teminat miktarı ~;, llra· 3 - İhalesi 20-10-941 saat 14 le Halkalı 

dır. Taliplerin teminat mektup!arlyle teklif 

ViLAYETLER DEVLET DEMlRYOLLARI 

Yapı işleri 
Kereste alınacak 

Devlet Demıryolları Sa. Al, Ko.dan 
Çanakkale Nafia .MUdUrHlğilndcn .Muhammen bedeli (167161 lira olan 
1 - Yenıden kapalı zarı usutlyle ek - (Uç) kalem kereste 27·10·1941 pazartesi 

siluncye konulan ııı: 76361 ııra 3& kuru:ı gUnU saat (15.30) da kapalı :r.arf usuliyle 
keıııf bedellı Ezıne kazası jandarma has- Ankara'dıı idare binasında satın alınacak-
tanesi ıkmaı ınııaatıdır. tır. 

17/10/1941 

('"-R_A_o_v_o_J 
Turkıye Radyo Dıfıizyon 

Turkıye Radyosu - Ankara 

-- ( Dalga Uzunlu~u ) _.-

164 M. 182 Kc/s. 120 K". 
31.7 M . 946~ ){c s 20 Kw T . A 
19 74 l\1. 15195 ı<cıs. 20 K". T. 

mektuplannı belli ırün ve saatten bir saat 
evel makbuz mukııblll Ko. na vermeleri. Bu 
ıaııtten sonra verllen mektuplar ı:abuJ eilll. 
mez Şartnameler Ankara, Istanbul L.v A· 
mirlikleri Sa. Al. Ko larlyle Balıkesir sa. Al. 

ziraat mektebı bahçesi içindeki Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün 
ve uatıe Ko. da bulunmaları. (7791) 

2 - Bu ıııe aıt evrak 'ııunıardır : IJu ıııe gırmek ısuyenlerln l 1253,70) 
a ı Proje, bJ llususl ve fenni şarLnaınc, liralık muvakkat teminat ile kanunun la· CUMA : 17. 10 IU41 

c) Yapı ışlerı uıııunıi fenni §llrtnıuııcsı, yln ettit;-i vesikaları ve Leklıflerinı aynı 
7

_
30 

l'rngmm ve Memleket saat ısafo 
dı Bayındırlık ışlerı gen_el ııartnames1, eı gil? saat tH.:ıO) n kadar komisyon reis· 7.sıı lluzık _ lia!ıf ı r1.~ıar (.t'l). 

Ko. da eöMllQr. H72ı 

174.?l 

Sıhl tesisat, ,elektrik tcsısatı fenni ~rt .

1 

llğıne vermeleri IA:r.ımdır. 1 
7

.
4

.,. AJANS HA.ULHLEl:d, 
namesi, C) f< ıyat bordurosu, g ı Eksıltme Şartııamrlcr parasız olarak Ankara dıı B.OO Mlıziki : :S1..ntouık ı•arçaı:ır (f 
şartnamesi, hı .Mukavele projesi. mıılzcme dairesinden, Hnydarpaşa'da le · 

8 0 84 
BVlN SAATİ 

3 - 1stckliler bu işe alt kcıııf evrakını scllUm ve s vk ııefllğlnden dağıtılacaktır 12.~0' j.ü ve .Menı;(kel ısnat M 

17745 

Buğday öğüttürülecek 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan : 

Saman alınacak 
Erzurum sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1000 ton buğuay pazarlıkla öiüttü
rlilccektir. Pazarlığı 20-10-941 pazartesi gü 
nü saat 11,30 da Erzincan Sa .Al. Ko. da 
yapılacaktır. Öğiıtme bedeli 32500 lira o
lup ilk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Şart 
namesi Ko. eladır. Talipleı in belli gün ve 

Çanakkale naf.ıa mlidllrlUğUnden bedelsız (7520 ı 17554 
12

".
33 

'11:l~~ı;:'~1 Karı ık MakamlardaD ;-' 
olarak görcbllırler. il 

1 - 1240 ton samanın 30. 9 9n cllnll ya
pılan kapalı zartla mUnakasasına istekli cık
mndıtından tekrar kapalı zartıo alınacak· 

tır !\lünakasnsı 2-ı 10 941 cuma günü saat 
ıı dlr Muhammen oedell 37200 ııra tık temi· 
na t 2790 lırııdır Sa"nnna alt evs:ır ve eart
name Ko da eorUIOr lateklllerın tckllr mek· 
tuplarını ihale zamanından bir saot evet 

4 - İhale 27 Blrıncltt:şrin ~1!41 pazar - Elbise diktirilecek 
12

_
45 

!~:rNS HABEHLEH1, 

tesl gUnU saat 
15 

tc nafuı mlıdllrlUğü bl· Devlet Dem·ıryolları 5. İ•letme Mu' durlu·· • 13.00 Müzik : Karı•ık .MakamlardaD • 
nasında toplanacak komısyon huzurunda • "' 
yapılacaktır. ğunden: kılar Programının dt•vanıı, 

saatte Ko. da bulunmalar. {7792) 17746 5 - 1<:ksi1Lnıcye t.ırebılmek !çın talp - 1 İşletmemiz mıntsknsı memur ve ı3.3o 14.00 Müzik : Knrıııık Progratıl ~ 
l'rogrnm \'e l\1emlckct Saat M 
M\izlk : Fruııl Heyeti, tı 
M ll?.ik : Hadyo Svıng Kuarte 
Özgür ve Ateş llöceklerıl, 
KONUŞMA : <İl{tlsat Saati)• 
..MUzlk : Hadyo Svıng J{U!ll 

Programının ıkınri kıemı, Jv 
Memleket Saat Ayarı ve ;.J 

Ko na vennelcrı (74691 174:51 

Kuru soğan alınacak 
!erin 5727.11 liralık muvakkat teminat mustahaeminı için kumaşı ıdnremiz tara- lS.OO 

vermeleri \'e ihale gUnlinden laakal 3 gUn fıııdan verilmek, astar, tela, dıiğme ve ala-
1 
18·0~ 

evci Çanakkııle vilı\yctlnc mliracarılln a • metı farikaları müteahhide ait olmak üze. 1 .4 
Kır.klnrrll Sn. At. Ko. dan. ı ki hl tk 1 j 1 T O 1 

aca arı e ıyeı \'es e nr Y ~ ıcaret · re ıliktirılccek olan takriben 625 takım 
19

.
00 1-18 mahııl lo.:lrı u~.ığıdll miktarı ilk temı- dası vcııiknsını knmlsvnnıı ibraz etrnele 

yakası açık ve kapalı elbise l 96 palto ve, l!.l.l5 Saman alınacak nalı ile lh-ı)!! ırUıı \'ı• saııtl )11zılı ıkuru so- rl lAzımdır. 
210 arlet kasketin dikiş işi şartname ve mu 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

l - 563,250 kilo samanın 30 9 911 tari
hinde yapılan kapalı zarfla miınakasasında 
istekli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla 
münakasaya konulmuıtur. 

ı:·an kapalı zarf usulü ile şalına alınacak- 6 - Trkllf mektupları :!7-10-l!f.ll ıın k ı · · · · k 
1 

f 
znrtr.ııi ı:-flııll sRııt 14 <!ı> knrhr makbu7 ave eııamc ııroJesı mııcıbınce apa ı zar t uı.30 

tır. mııknhllirıılro korııiııvnna verilmiş ıılnııısı usulıyle e'..sıltmeye konulmuştur. 
2 - Eksilımesi 1-11 941 saat 10 da ya· 2 Ek "it 31 o 941 t ' h· ·· 19 4" vp posta ilP goııôrorilncak mnktııplnnn ihn· - sı me · ı arı ıne rnusa- . u 

pılacaktır. 1ste;dilerin teklif mektuplarını )f' gUnll ımnt 011 dıırdr kadar komlıwon'I dif cuma gliniı saat ı 1 de Malatya"da 5 inci 

ı;IAHEıtı.ERİ, yr 
MUzık : Klruılk TUrk Müziği 
ranıı - Şef: Mesut Cemil, 
H.ADYO GAZETESİ, bellı gun ve saatten bir saat evci Kırklare· gelmiş bulunması şıırttır Pos•artııkt ge . işletme binasında yapılacaktır. 20.15 

li Sa. Al. Ko. na vermeleri. <''kmelrr knhııl rc111mcz a Muhammen bedel 9514 lira 50 ku- 20.45 2 - MUnakasası 24-ı0-941 cuma gunu 
saat l 1,30 da Erzurum Sa Al. Ko. da ya • 

pılacaktır. Muhammen bedeli 16898 lira 
ilk teminat 1268 lıradır. 

3 Şerait ve evsaf Ankara, htanbul 7 - Mlltnnhhiılı flrzu Pltı~ı ı1krtird" ruştur. 21.00 
Lv. amirlikleriyle Çorlu ve Kırklarelı Sa mııh•ııı"h i ıııılllmlvP kıınıımınun <;3 !ineli 4 Muvakkat teminat 713 lira 59 ku-

2
1.lO 

Müzik : .Muhtelif Şarkılar, 

ZİRAAT TAKVİMİ, 

Al. Ko. da görülür. Postadakı gecikmeler m"tlrlPllİ mııf'ibtnc0 ''"r"r0ıtt t0nıinet mak. ruştur. 
22

_
00 kabul edilmez. (7793) 17747 •ı•hıı k"rsılıll'ı olnrnk thıılP hcodnlhıtn llrte 5 - Taliplerin belediye veya ticaret O· 

TEMSİL. 
Muzlk : Radyo Salon Orl:e! 
(Violoulst Necıp A kın) : 
1- .May : KUçUk AyakkrıbıCl• 
2- Kreuder : Mazurka, 

1 3 Lehnr : Lliksemburg l{cıll 

3 - Samana ait evsaf ve şartname Ko. 
da görülUr. İsteklilerin kanunun 32 inci 

maddesine tevfikan hazırhyacakları teklif 

Cinsi Miktarı Muh. Bed . İlk te, hl rint l!""""'"mrJ< lb: .. re B\"RIU! VPrilrh'la dalarından alacakları sanat vesikaları ve 
K 'I L' K L" K c0 kt1r (!l011-7'i"7ı 17fı'i7 

mektuplarını ihale zamanrndan 

vel Ko. na vermeleri. (7470) 

Kuru soj!an 
Kuru soğan 

bir saat e· Kuru sogan 
17452 

Kuru so{:nn 
Kuru socan 

ı o ıra r. ıra r. ' • 1 muvakkat teminata ait makbuz veya banka 
15420 771 00 57 85 v ,.,1 t:\miri mektubu ile 2490 sayılı kanunun tarif atı 
24-800 1240 00 93 00 1 1 VllA eu il 1 En u 1 d dairesinde ihzar edecekleri teklif mektup-

3820 191 00 14 'JZ, zm r > aım c men n en. . . . . d·ı 'h l . d ' ı ızmır - Beı ;,:anııı >olunun ıu..ı + 450 _ lan ıle bırlık•e tayın e ı en ı a e saatın en 
10340 517 80 38 77 lllt> + 850 kııuıııcucıerı arıısıııı.taKı ,HJV met- bir saa ı cvcline kaclar Malatya 5 inci iş-

(Soprano Bedriye TüzUll 
tirltkiyle), J. 

Saman alınacak 
Kuru soğan Urta Sa. Al. Ko. dan: K 

1 - 144000 kilo saman kapalı zart usullyle uru ıoı:an 

9320 466 00 34 95 ı elik ıuseııın tııınırt 3 suntcşrın ıı.ıı:artesı sıı· !etme artırma ve eksiltme komisyon reis-
15000 750 00 56 56 1 at Ll de vllCı)el daımı encum1:n octasın<lıı ligine vermclerı veya göndermeleri lazım- 22.30 
4820 421 00 31 57 lhııle edllmcK uzıırc "· 10 !Hl den itibaren d•r. Postana olacak gecikmeler kabul edil-

4- )lytlclleton : Tile ShanıroL' 
5- Noark : Kuklalar. .c: 
Memleket Saat Ayarı, AJA.?'· 
Bio:HLir.Hl; Ziraat, Eshanı-'f~ 
Kambiyo-Nukut Borsası (f'I) 
.MUzlk : Radyo Srılon orııt 

satın alınacaktır. Kuru soğan 93fi 00 

2 - Mutıammen bedell 25200 lira mu\'.ııt Kuru soğan 
kat teminat 1890 liradır. thalesl 27 10 941 Kuru ~oğan 
pazartesi ırOnO ıaat 10 dadır. Şartnomesı An· Kuru soğan 
kara. lstanbul Lv. Amlrllklerı ve Urfa Sa. Al Kuru soğan 
Ko. da ırörQIUr. Tallplerın ihale saatinden bir Kuru soğan 
saat evellne kadar teminat akcelerlyle teklif 

18720 
26060 

9320 
10340 
16620 
7540 

1303 00 
466 00 
517 00 
831 00 
397 00 

70 20 
97 72 
34 95 
38 77 

62 32 
29 77 

2!l:'ı!J3 lira U ı ku Lıa oedellc ve ıwpaıı zarı u
sullyle ekslltmc)l! cıkarıımıetır K.:$ll c' rakı 
1:;o kuruı t>cdellc turistik )Oltnr mıntnkn 

mlldurıütUn•lt.'n lednrlk otunııblllr 

mez. \ 
6 - Bu işe ait şartname ve mukavele

name projeleri 5 inci isletme kaleminden 
ve Diyarbakır. g}fi71ğ, Narlı, Eloglu istas
yonlarından isteklilere parasız verilir. 

22.45 

17635 

Programının ikinrl kısmı : 
G Strauııs : I3UyUk Vals 

22.55/ 23.00 Yarınki Program ve J{S 

mektuplarını Urfa Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
(7510) 174SS 

ANKARA V ALlLlCl 

tl!U\nkkııt tcmınatı .l:.!-'IJ ıırndır t;ksıttme· 

ye tatlrl.k cdec klcr ihaleden b r hafla evet 
turistik )'Ollar mıntaka mudUrluCanc mura· 
eaatla ehil> et \esi kası ıılacaklardır. Taliple· 
rln 24:JO sa) ılı kanun mucibince huzırlı)aeak· 
ları tekllt mektuplarını ihale gUnU saat 10 a 
kadar vlllı>ct daimi encümenine \"ermeleri. 

,::::ıı::mı:::::ı:ım:ıı:::::::::::ı::ı· 

Sığır eti alınacak il i LAN LA R 1N1Z1 :: 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

l:b.ndırma Sa. Al. Ko. dan: Yapı işleri l42!12/7G941 17tl80 r: .. 
ı - Blea ve Dlmltoka l>!rllklerlnln 3:5.000 

kilo sıtır eti kapalı zarfla ihale~! 3.ı 1.941 
pazartesi gUnO saat 16 da &nılırma Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

Ankara \'allllClnden: Güverteli (ektirme yaphrılacak ı; Bayramda çıkacak oıan 

2 - Muhammen tutan 15750 tlra olup 

Keıır Dedeli 1568 lira 20 kuruı olan Beypa 
zarı Kazası nususı ıdnre ıllspnnserl binası ta· 
mir ettirilecektir, 

Bursa - Yalova hudı;du yolunLn 

Sandoviç sisteminde inıası 
Bunııı \'UAyeLI :"nfıa Müclllrlütünıll;!n. 

lnh.ıı .. rııır llmum !llUdurlUCJnılcn: 

l - Kııpaıı zurr usullylc 4 adet maa ma· 
kin o ı:u\ erteli cekllrme yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli :58.000 lira olup 
nıuvakkut teınlnull 4150 liradır. 

.. :: :: 
:i 

tt 
il .ı 

KIZILAY 
mU\'akkat teminat 1181 Ura 25 kuruı.tur. E· 
te alt evsat ce ıartname Ko. da ırörUlUr. Ta· 
Jlplerln ihale ırUn ve aaatlnrten bir uat evel 
teklif mc'ktuplarını Ko. na vermeler!. Bu sa
atten ıonnı verilen mektuplar kabul edll • 
mez. (7456) 17596 

20. ıo. 9n pazartesi ı.:ünll ~aat ı~ t., Pa· 
zarlıkla ihale yapılacaktır. 'l'ıı.lıpterln mezk(lr 
eOn ve 1antte teminat be.leh olun 117 !ıra 60 
kuruıun huıusı muhasebe veznesine yatırdık
larına dair makbuz ile beraber vl!J.yet daimi 

ı - Bursa • Yalova hucıut v ı.ııııuıı l + 
300 - :'ı!l + 700 kllometrclerl arasınılııkl 

(55:5033) lira {2!l) kuruı kealt bedclll l>Qzuk encümenine müracaatları. 
PlAn ve ıartnameslnl eörmek ıstıyenlerln de aoeenln sandövıc slatem!nde tnsaııına, kapalı 

vllAyet dıılml encUmenlne mUracaatları. zart usullyle ~apı!an ek&lltmesl n~~ıe~:n== 

3 - Eksiltme 31. 10. 941 cuma gQnU saat 
ıo da Kııı ııas'tn levazım ıubcslnde müte· 
aekkll alım komlsyorıunlla yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri sozU ııeccn ıubede ve 
Anknrn Ue lzmlr l>n5mUdOrlüklerlnden 2 il· 
r~ 00 kuruı mukablllnde alınablllr. 

i 
gazetesine veriniz ., 

Böylelikle ~em bir ha~ı! 'j, 
hizmet etmı~ hem de ılan I 
nızı on binlerce yurtta~ t 
fınd&n okunmas1nı temin 
mi~ olursunuz. 

Sabun almacak 
Yalova S:ı. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher k!losu 50 kuruştan 

(7312> 17286 talip cıkmadıtı <'lhetle ekıılllme 
mUddcUc pnzarlıC:n bırnkıımı,atır. 

Satılık arazi 2 - Pazarlı~ı 10. ll 941 pazartesi l!'ünü 
saat on bcace Bursa \'ili.yeli daimi encüme • 12300 kilo sabun kapalı zart usullyle alına

caktır. Muvakkat teminat 461 11ra 25 kurus· Ankara \'aUlll1nden: nlndc yapılacaktır. 

tur. Ko.usı Cankn>'a, köy(! Karaar:ac, mevkii 3 _ Bu ıac alt evrak sunlardır: hUlbnl 

2 - lhalesı 29. 10. 941 saat 15 tir. Şartna· 
mes1 Ankara, btanbul Lv. Amlrlltl Sa. Al 

Kö>1cl, metre mumbbnı 1088, f<ı>meU 54 il· kesir, sllsllcl fiyat cetvcll, malzeme ocakları 
ra 40 kuru., defter No 1 hesap No. 77, cin s:rarııu, ıennı ve huııusı, kapalı zart usullyle 
h&.11 arazi. eksiltme: hayındırlık lıterl ıartnamelcrly!e 

Ko. larlyle Ko. da her ırlln rörQ!llr. Hududu: fllrkan makascı Sadu!Ulhın laı:a· mali anrtname ve mukavele proJc:ıl narın 
8 - btcklllerln kanunun 2, 3 oO madde· llndekl hazine ;rer'ı ılmnten yoJ. eıırbcn ha· dalreslnıtc görUlr.blllr. 

lerlndekl vesaiki ha.mu teklif mektuplarını zlneye alt taı ocatı cerıubcn hAlıl arazL 4 _ Pnzarlır:a ı:-lrcbllmek !cin {264:51) llra 
ihale saatinden bir ıııat eve! Ko. na verme· ı - Yukarıda evsafı yazılı hazine adına (3") kunıı muvakkat teminat vermeleri, 
lerl. <7679) 

17647 müseccel ve üzerinde Amıl Bnyımtın evi bu· UçUncu ·lılcdc yazılı evrakı kabul ve imza 

Saman alınacak ıunan arazinin tamamı bennuelbl şartname etmelerı, bu ıneantı yopablleceklerlnc dair 
54 Ura 40 kurue 'llzcr1nden acık arttırma au- lhale ırunUnden ıeklz ııUn evel istida ile vı -

• Topane Sa. Al. Ko. dan: retlyle satııa konulmuştur. 
ı - Beher kilosuna istasyon veya nhtım- 2 - ihale 3.11. 941 tarihine m'Usadlt pa -

da teslim .artıyle 4 kuruı 75 1antım ttyat zartes1 günll nat 15 te defterdarlıkta yapı
tahmin edllen 1270 ton saman 20. 10. 941 pa- laeaktır. 

zartesl gUnU saat 10.80 da pazarlıkla satın 8 - tıteklller1n ellnllnde yQzde yedi bu· 
F'ınat'aktır. Sartnameııt her ıriln Ko. da ırö. cuk tt'mlnat makbuzlykı blr'llkte koml~)·ona 

rUIUr. Muhammen bedeli 60325 lira olup ka- ırclıınelrt ve bundan eve! eartnameyl görmek 
u teminat 8532 lira !50 kurustur. lsteklllerln ve ızahat almak L'ltb·en!er1n defterdarlık 
belll gQn ve BOııtte Fındıklı Sa. Al. Ko. na mim em!Ak mUdUrlüC'Qne mUracanUarı. 

muracaatlıın. {7718> 17661 (7633> 17621 

Saman alınacak 
Esklaehlr Sa. Al. Ko. dan: OKULLAR 
ı - 600 ton döküm dOten samanı. kapalı 

111.yct makamına müracaat ertllcrek o zama • 
na kadnr yaıımıı oldu~u 1slere dair vesalkln 
leftlyle ehliyet veslknsı lstlhsall ve ticaret o
dasına kayıtlı bulundu~na dnlr 041 yılı ve
slknslyle birlikte 10.11. 941 pazartesi günü 
unt 15 tc vtlAyet rtalml 
bulunmaları illin olunur. 

(776S) 

Kapalı zarf 

encümeninde hnzır 

17736 

usuliyle 

eksiltme ilônı 
zarı usuıb·1e eksııtmeye konuımu»a da taııp Bir memur alınacak Antalya llbııyıır:ından: 
cıkmadıtından bir ay zarfında neticelenmek 1 - Ekslltmeye konulan tı: Antalyacla 
Qzere pazarlıAn cıkarıtmııtır. ilk pazartııı 1:; Ziraat Alil ve Makina ihtisas mektebi yapılacak kız mektebi lnsnatına alt 129830! 

nırıneltcırln 941 cumartesi ırOnil saat 11 de müdürlütiinden ı llra ı.ı:.ıı kuruı bedeli ke5ıcten mUtrcz 
F..ııktaehlr Sa. Al Ko. da yapılacaktır. tik te- M ektebimizin 75 lira ücretli ambar mc- (20500) llraltk lneaattır. 
mlnnt 1012 lira !50 kuruıtur. PazarlıCa !ati· murluiu münhaldir. Memurin kanunun ev· 2 - Bu lae aıt ıartname ve evrak ıunlar· 
rtık edeceklerin teminat makbuııarty!e mQ- saf ve ııeraitine göre imtihanla alınacak - dır: 

tla E t it her aQn mesai za. A - Mukavele projesi, racan n vsa ve ıera • tır. Talipler vesaikleri ile birlikte imti • 
ı d K d gıırulor B - Ekalllme ıartno.mcsl, man nnn 

11 0
• a · han aninu·· olan 20-10-941 pazartesi günü 

(7687) 17652 "'" C - Hususi ıartname, 
saat ıO a kadar mektep müdürlüiüne m!1· o - Keııt, 

Sadeyağ alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

racaat etmeleri. (7689) 17685 E - Vahidi fiyat cetveli, 

ANKARA BELEDlYESl 

F - Grafik. 
3 - Şartnameler vo evrak Antalya nafıa 

mlldürlUQU ile vllayet encümeninde eörUle -
bilir. 

4 - Ekslltme S. 11. 941 tarihine mOsadlC 

ıs - alnız makine veya yalnız ccktırme 

tekllfl kabul de{:lldlr. 
6 - Eklllltmeyc ııırcecklcr mUtıllrlU tckllt 

mektuplan Uc kanuni vesikalarını ihtiva e
decek kapalı zartlannı ihale saatinden bir 
saat evcllne kadıır adı ~ecen koml!yon rb·a
sctlne mnkhuz mukablllnde vermeleri ııuun-
dır. (SOOS/7500~ 17463 

, 
Yapı işleri 

inhisarlar 
ğünden : 

Umum Müdürlü -

1 - Keşif ve şartnameleri mucibince 
Çamaltı tuzlası amele yemekhanesi in1aab 
işi kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 

2 - Keşif bedeli 14150.71 lira olup mu-
vakkat teminatı (1061,31) liradır. 1 

3 - Eksiltme 4. 11. 941 salı günü saat 1 
10 da Kabataş'ta levazım şubemiz.de mü
teşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 
~ - Şartname sözli geçen şubeden ve 

İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinde 71 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
15000 liralık bu kabil inşaatı muvaHakı· 

yetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz 1 

ederek ihale giınünden 3 gün eveline ka• 
dar umum müdürlük inşaat şubesinden ay
rıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları 

liizımclır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü 
teklif mektuplarını, kanuni vesikalarını ve 
mlinakasaya iştirak vesikasını ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar adı geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lbımdır. 

(9004/7574) 17629 
ı - Beher kilosuna 175 kuruş tahmin e· 

dilen 15 ton kadar sadeyair alınacaktır. Pa 
zarlıkla eksiltmesi 20-10-91 paıartesi glinU 
saat 15 te Tophane htanbul Lv. Amirliii 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati teminat 
3937 lira 50 kurustur. İsteklilerin belli vaı 
kitte Ko. da bulunmaları. (7779) 17740 

pazartesi günU anat 14 te Antalya ııususı mu- Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimliğin-
Ankara Beledl)'eslnden: ha ebe blnasıncta kurulu vl!llyet encllmenln· den : 

Yol yaptırılacak 

ı - Atlıspor kulOl>Unden basla}·ıp tsvlcre ce yaııılııcaktır. 
hanı arkasınılan dolnstıktnn ~onra AkkoprU il - Ekılltme kapalı zarr usullyle v~ va. ı\nknra Hnc.bayrnm Gazlnntep 11okak 4-t 

yoluna blrteeecc.k Yola ynıııtııeak Qdl kaldı- hltl l fiyat esası üzerinden yapılaca!rtır No. da eski polis memuru Hadi Rı:r.a Bur-

Patates alınacak rım ııL on bes ırün mllddetlc acık ekllltmeye 6 - Ekstl!meye ıılrebllmek ıcın ts~C>kl'le • ğuğa ı 

konulmuıtur. rln Ul37 lira !IO kurusluk muvakkat teminatı Ankara defterdarlığı vekili avukat El -
Halkalı Zı'raat Mektebı" bahçesi içinde- 2 - Muhammen bedeli <2ıi32) lira <50J ''atırmaları ve bundan ba~ka aıalıdakl \'eRI· 

~ & van Hadi Kok tarafından aleyhizine açılan 
ki Sa. Al. Ko. dan ı kuruıtur. kalnrı ııırnz etmrlerl &arttır. maaş fazlasınmdan 24 lira 65 kuruş alacak 

1 9 k cta 3 - Teminatı ll!l7> llra (44ı kuruıtur. a) Bu lıc glrcblleeeğlne dair nafıa mOdUr· 1 - Tahminen beher ki osu uruv n d d d 1 b d pılan du 
1 4 - Şartnamesini eönnr.k lstlyenterln her lüıtünden alınmıe veılkn, avasın an o ayı gıya ınız a ya -

144 ton patates pazarlık usulü ile satın a ı· eOn encQmen ıcalcmlnc ve isteklilerin de b) Cari seneye alt ticaret odası \"esl'kası. ruşma sonunda müddeabih 24 lira 65 ku • 
nacaktır. 28. 10. 941 anlı ırUnU snnt 10.30 da tıclcdbe 7 _ Bilumum rcsml mıısrnrıar müteahhide nışun mahkeme masrafı ve "'c 10 avukatlık 

2 - Muhammen bedeli 12960 lira muvak- dıılreslnde mlltesckkll encümene müracaatla· aittir. ücretiyle birlikte tarafınızdan tahsiliyle da 
kat teminat 97 liradır. Şartnamesi Ko. da rı. (7492> 17457 I! - Tekllt mektupları 2490 sayılı kanunun vacıya verilmesine -10-941 tarihinde gı -
verilmektedir. hOkUmlerlne unun olnrak yapılması earttır. yaben karar verilmiş olduğundan keyfiyet 

3 - 1halesı 20-10-941 saat 11 de Halka- Eski lastik satışı (9171/7763) 17734 ili.nen tebliğ olunur. 4879 
1ı ziraat mektebi bahçesindeki Sa. Al. Ko. Ankara Belediyesinden: 
da yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve 1 - Otobllı idaresi levazım anbarında 
saatte Ko. da bulunmaları. (7783) 17741 bulunan 84x7 ebactında (306> adet eski oto· 

Maden kömürü alınacak 
btis dıı !Qstıklerl on bes ırün mUddetle ve 

NAFIA VEKALETi .11111111111 YENi ÇIKTI 1111111111L .. - -kapalı zıırt usullyle Batıtır:a cıkarılmıstır. Ay,..kkabı alınacak 
2 - Muhammen lıcdt.>llerı eemıın \0181..1) _ 

Halkalı Ziraat Mektebi bahçesi içinde- llradır. Narın \'ekAlettndcn: : 

H. HALİS SUNGUR : -----( Haşiyeleri ) 

ki Sa. Al. Ko. dan : 3 - Temınat mlktarl (688' lira (50) ku- 17. 10. 911 cumn KilnU ıant 11 de Anknra· - Türk kanunu medenisi --
ı - Tahminen beher tonu 17 lira 51 ku· nııtur. dıı Nafıa Veklletl tılnaaı lctnde malzeme mü- --

ruştan 500 ton lave maden kömürü açık 4 - lhaletıl 28. ıo . 9.U ıınlı eUnü saat il dUrlüCO odnıında toplanan malzeme eksilt· : 
eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen de yapılaeatından eartnnmeslnl ııormck isli· me komisyonunda 967 lira muhammen bc-

--( VI<~ )-- --
bederı 8755 lira muvakkat teminat 657 lira- yenlerin her ırUn encümen kalemine ve !As - delil 102 cltt lıkarplnln pazarlık usu!lyle ek· 

tikleri ırörmek arzu edımlerln de otobU' mU· slltmesl yapılacaktır. 
dır. Şartnamesi Ko. da verilmektedir. dUrlOCO levazım ıınlınrına mOraeaııtları Ve izahat almak tstıyenler malzeme mOdllr· 

2 - İhalesi 20-10·941 saat 15 te Halkalı ısteklllerln de ihale ellnO olan :ıs. 10. 941 ıatı ıucane müracaat etmelidirler. 
ziraat mektebi bahçesi içindeki komisyonu- gUnO ıut ona kadar usulU dairesinde tan - Muvakkat teminat 72 Ura 53 Jturu$tur 
muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. İs- zım edecekleri kapalı zart tekllC mektuplara- lsteklllerın teminat ile birlikte aynı ı:On 
teklilerin mezk(lr gün ve saatte Ko .da bu- nı belediye dairesinde müteıekldl encilmene ve uıı.te komisyonda hıızır bulunmalan lA· 
lunmaları. (7784) 17742 vermeleri. (7493) 17458 zundır. (7331). 17300 

Meriyet kanunu, velayet, vesayet, : 
- miraıı nizamnamesi ve bunlarla ilgill : 
: hususı kanunlar ve eski hUkUmler. : 
- Fiyatı: 300 kuru,,. : 

: Satıg yeri: P. K. 143. t. Berkalp. E -- Haşet Kitabevleri. 4774 : 

ı::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

.. 
il 
il •• .. .. .. 
E 
:: .. -.. 
!i 

Şartları öğrenmclC içit' 

Ulus ilan memurluğun' 
' 

u.::: U Her gün müracaat 
edebilirsiniz .._ .................... :··· ......... : .... ... ~ .................................... ./ 

Sebzelerin günlük fiY811 

. 
Belediye ReisliğindeJ1; 

Sebzelerin gllnlUk Azami ıo;;, 
perakende satı11 tıyatl / 

-( 17/ 10/ 1941 ) 

Cinsi ve menşei Fıyat1 

Ispanak (A) 8 
Lahana lA) 5 
Pırusa (A) 4 
Yerelmruıı (A) 7.5 
Kereviz ( B.) 12 
Kabak (A) 12.5 
Ayşe faııulye (V) 16 
Barbtınye ., (M.) 16 
Domates (A) 9.25 
Kemer paUıc::ın (V) 13 5 
Yuvarlak .. (Ad) 14 
Patlıcan (Mek.) 15.5 
Bamya (Bl.) 34.5 
Dolmalık biber (ll) 11 
Sivri biber 
(B .• Turşuluk) ıs.5 
Patates sarı (Ü) 10 
Patates beyaz (Ü) 8.5 
Kuru soğnn (M) G 5 

c1~" (A) Ankara, (Ad.) A ) ıJ 
Bursa, (ili. l Bllceık, ( l\l 1/fı 
lif, ( Mclt.) Mekece, (V)jll'Öıf· 
(Ü) Ürgüp menşeli mnll 

~---~~ 
Bugün 

ULUS SİNEMASIMPj , 
Beyoğlu sincmaJarındi:ldetl 

durmadan devarrı e l 
Singapur1~ 

·rıg ' Dorothy Lamour - :Sı ilt 
rl<l ~ 

N eşedcn yaratılan, şa ı.ed' 
• fetı• )enen, her kaJbı 

Ayrıca : 

bir şaheser 

Jli 
o iı1' 

Venedik'te vaı ı6-5C 
Seanslar: 14.30 • 

18.30, 21 de ş 
Gece için yerlerinizi guıı 

kapatınıl· 
4 629 

~---Tel: 

• 
1 

c 

' 
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~ Uşak Yılancı zade ve şayak ~ 
==- fb" -:::: .. :: rıkalnrı mnmuliitından Bayan ve Baylar için yerli Merinos 
- Yllnunden yapılmı§ mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardesölük ve 

----
::: spor kostümlüklerimiz. C 

§ = ::::: TALAT AKAR Kumaş Mağazasında § 
~ satrhnnğa ba§landığını sayın Ankara Halkına bildiririz. = 
":::::. Anafartalnr caddesi No: 31 4847 = 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
........__ EMNlYET UMUM Md. 

A Elbise yaptırılacak 
C~kara Enınty~t MUdUrlU~ündc:n: 

rtnınnaı ııvıı elbise, mlktnrı 165 takım, behc· 
ıı .... d muhamnıen flyntı 25 lira, te:nınatı 810 

•q ,r. 
C'!nıı • . 

tıın ••vU Palto, mtktan 16:5 adet, bc..'ıerl· 
llrıcı:Uhanıımcn fiyatı 25 lira, tomlnat.ı 310 

l:kaİ1ırn • 
'-•t l0.30 e :;ınü 27. ıo. 1041 ıxıazrtcsı s:ünU 

).tucıu ı · 
tııurl r Yet kadrosunda mevcuıt ııvıı me. 

ar itin ka z 1ı b YU rıd;ı cins ve mlktarlan ya-
tırıtaca~e vo ı>altoLar ncık ek\lltme lle :yap· 

tır. 
13artlla<rn 

llıela.t e emniyet mUdUrlUA'I! hesap mua-
1'lttı~cıınurıu~uundn 5rlirülebUlr. 

~ltc rın llf)atcru~ 51'Un ve ııantte müdü· 
tot"mnncak komls>onn ~clmelı-rt. 
~ (7634) 17591 

............ Z1RAA T VEKALETİ 

ıı Saman alınacak 
crkez B·•·t . 1 .. S 1 •. E • t_ ı. 
0 

..,. crıyo OJı ve ero OJı nsti· 

1 •re lbrhifündenı 

ao.o; ~üessesenin serom hayvanatı için 
>c it ıla 40 000 kilo saman açık eksiltme-

2 onulınuştur. 

3 - Tahnun edilen bedeli 1400 liradır. 
b~k- '.Muvakkat teminatı 105 lira olup 

aı"c a tnekt.ubu veya vezne makbuzu ve ha-
4 taht vili ve bono teminat olarak alınır. 

- h 1 . •ı 15 
1 esı 5. 11. 941 çarıamba günU sa· 

lJ ii ledır, Şartnamesi nıilessclıe direktör-
ı; ndcn b d ı l: k e c siz olarak verilir. 2490 &ayı· 

ltrj:nunda Yazılı ıartları haiz olan istekli· 
\'clrll tntıayyen olan gün ve saatte Ziraat 
tıııt ~ti ır.uhasebe müdürlüğünde toplana

' llar o l1tı satın alma komisyonuna müraca-
ı. 

.....______ (7555) 17527 

--.........._:~----------------~AL l YE VEKALETi 

ı... 1' arnirat yaptırılacak 
-llye V 
't CklUetlnden: 

llı>ııe. il" llııı tılk ııtn mahiyeti: ?fallye Vekllletl bl· 
hı.ııı tlltı tamlratı pencerelerinin cltt kanat 

lttı ~ı ve badanaaı VL anır tamirat. 
llıı a~cll: 3317 Ura :=-- kurustur. 

• •t tcmırat miktarı 263 llra 79 ku· 
Sureu 

tıı 1'1.lıe lll le: Pazarlıkla. 
Uıa t l'llıı ve mahnlll: 20. 10. 041 tarihine 

111 lıı ~1:aıal'teıı aaaL 15 te l\tnllye Vcktı.leU 
iri '•!! c k l'llUtıUrJUl:ıinde. 

llllye v vraltını ı;örUp okumak tstıyenıer: 
rııca,t e~lleu mıw cm!Ak mUdlirlUCUne mil· 

ltıaıe eıcrı. 
lı ... Ye fıtt 

''*ııt.ı l'lk kin: ehliyet ve tlcıırct oda· 
arının ibrazı ıtızımdır. 
~ (7737) 17704 

~A __ R ____ __ 

Cıce1tıt~~'lllir ve saire ıntışı 
Ad~ı lıtaımUdürlUl';Untıcnı 

fllJ. C!.nsl 
40ı ~lr ray 
1'1() I>enıır lravenı 

Muhtelit cins eşya vo blrcok eski· 
ıı- <:le ktıat 1;11• Otomobil ve ıınrcalnrı. 
ı._~ Ocatın~ nd, Arabtn köyU clvarındakl kll· 
t lbıtt-rııc' mevcut Yllkarıda cins vo mlk· 
\ır rcıllrın n muhtelit csya mUcsscsenln ver· 

~'Ya lto a mukııbll haczedilerek acık ar
C lıılıcı k nu1ınuatur. 

;ıtcıat1 ~llYesı 17 10. 9-ll gUnU 111nt 14 de 
t ~.a ınatlm.ıdUrıua-ünde yapılacaktır. 
~~ ll:ıaıınucıu nınat atmak ıstıycnlerln cıcekdıı· 

r rıur.une mUracantları ııan olu· 
17::ll2 

t.kli ıı 
ıı-,~lt ıeıı:~ ":liYe Hı.ıkuk Hil.klmlll':lnden: 
"1ı .\ıı ıcızı smetpaıa mah;ıllcsındcn Meh· 
r ~ta k l':lcf ka Can tarafından kocası 
~ ~1~llt Yanıetrlernıtı Halk ıekcrcısı Mehmet 
llt•rı a l<ıreeh~r vuy .\nKa.a ~ttaı,ye ml•;ılu· 
Q t <ltanıet lıh hanınd.ı. 3 numaralı odada 
ıı 11 ti tıul> ı.: 1 

ı rnechuı knlıın Enbiya namı 
1~ llılrrıa1t~cyhıne acılan bııbnlık davası· 

~re. llletu1ı Olan tahkikatı sırasında: 
t t llııı 1~ 

1 beJJı olmı~ıın dtı.valıya ı;:ıyap 
t, h 'ıc,y;) 'l teblllHne knrıır vcrıımıs ve 
il) :·rı C:t bCtlı~ tayın edllmok ve nüfus ka· 
l'ı ~1111 Uuru,m~ck •ııretl)'le muamele yapıl· 

lllcıJııı l7. 11. 041 p:ı.zartesl saat o· 
1 111,\ıa 11 it Olıtutunoan <ltıvaıı Enblya'nın 
~ ttın11ıı. tırıırına beı cUn itinde yazı ııe 

> ta1tcı d ve lrtinünde mahkemc:;e ı;:eı • 
~Q , ~ .. devıune hakkındaki muamelenin gı· 

tı kbı t: oıu'lacaf!'ı muıımelell gıyap 
r. tııııır, ınakıımına kaim olmak Uıcre 

.cı,, . 4684 
' •ıı ::: 1111111 
~ 'f ıııııııııııııııııııııııııa.. 

~ emek ve kahve : 
~ <>ccı ... • • = 
~ l' gı Yen ı~letmesi § 
"' t · aafi Ye h -~ ?ıJt ve li alinde Ankara Elek- : 
::: 1. Şitket· avagazı Şirketlerinden· = .... ı ıın· . . -
::: ı:l l\deki ız ıdare binası dahi- : 
::: ilt ... lllutfakta vas.,,4• .. k -
::: li ••ıe'lllur v . . w•l yuz a- • 
::: c l'ttıc \'e t ~ dŞÇıye yemek pi- : 
~ lt~tının .<~~21• etme işi ile kahve : 
::: C>ıtınu .. t lŞ etılınesi münakasaya : 
~ h ırUT -'' ~li • . -
::: l\lUd" l§lere . : 
::: li litiyet' aıt §artıname ıticaret : 
~ it l'>lerin 31 ınden istenebilir. Ta- : 
~ d~d~r tckıirT. ~v~ı 1?41 tarihin~ : 
~ llıiyctine lennı şırketler mü- : 
'\ıı Yapmaları lazı.rndır. : 

........... 4883 = 
ll 11ıı1111ıı1111111111111i=' 

ASKERi F ABRIKALAR 

9 kalem sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko.dao : 

İhale tarihinden 81·5·1942 tarihıne ka· 
dar aşağıda cins vo mıktan yazıtı O kalem 
sebze alınacaktır. 
Azamı Asgari 
lUiktar ?.ilktar 

2000 1000 Patlıcan 

2000 11500 Tnzo fru;ulyo 
2000 lWO Taze kabak 
2500 2000 Domates 
2500 2000 Lahana 
2500 2000 Pırasa 
2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semizotu 
600 400 F.lavuç 
Yukarıda cins vo miktarı yazılı 9 klL • 

lem sebze Askcrt Fabrlkalnr Umum Mtl • 
dUrlUğU Merkez Saun Alına Komisyonun
ca 27-10·1941 pazartesi gUnU saat 15 tc 
kapalı zartla ihale edilecektir. Heyeti U· 

mumlyeslni vermek mUmkUn olmadığı tak
dirde ayrı ayrı taliplere de ihale edilcbl • 
lir. İsteklllerin tahakkuk edecek fiyat fi. 
zerinden muvakkat teminatlarını havi tek
lif mektuplarını mezkQr gllnde saat 14 de 
kadar komisyona vermeler!. (7570) 175:Sl5 

Bir adet hizar makinası 
alınacak 

As. Fab. Sa. Al. Ko. dnn: 

Taıı.mın edilen bedeli (8!500) ııra olan blr 
adet hlzar makinesi na!Qcrl fabrikalar umum 
mUdUrlU~U merkez satın alma komlayonun· 
ca 20. 10. on pazartesi ~unu ıı:ıııt 14 te pa. 
zarlıkla lhalo edilecektir. Şartname p;ıra91z. 

dır, .KD.U teminat (1275) l!radır. 

(7568) 17623 

Marangoz tezgahları alınacak 
Askert Fabrlkalar Umum Müdürl11f:'!l Mer

kez Sııtın Alına Komisyonundan: 

ı - adet pulnnya tezııtıhı, cakı .kULllk tu· 
ll: 0,60 Sm. dlr. 

l adet kıılınlık rende tezıııuu. catcı kUtUk 
tuH: O,GO Sm. d!r. 

ı adet eerıt bıokı tezııAhı, kasnak kutur· 
lnrı 0,70 Sın. d.lr. 

ı atlet fireze, mnk:kap, daire bıekı tezııtı.· 

hı. kompllc tabla ebadı 0,80 X0,95 sm. dlr. 
ı adet rende cakı bileme tezgflhı 0.60 Sm. 

kutnındn ıımpnra Lası ile calııır ve k&J.'l&la 
sac ve sola hareket tertibatını havid ir. 

Yukarı >" zı ı ı ad t mar nıroz tllZ· 
ırAhları mtıatamcl oımıık Uzere a•kerı tabrl· 
knlnr umum mUılUflül':J meı1tcz satın nlmn 
koınlı:vonuncn ıı:ıtın alınncak'tır. Ellerinde 
böyle mUstamel marnnı:oz tazgtı.hı bulunan· 
Jarın evsaf ıınrtnamcslnl mezknr komisyon· 
dan ıılarak ellerinde enrtnameyc uyııun tcz· 
ı;:tıh bulunanların mufassal tcklltlerinl en 
ııec 25. ıo. 041 akıamınn :kadar ııskert fahri· 
knlnr umum mUdilrlüQUne vermeleri. 

(7569) 17624 

1500 adet avcı yeleği alınacak 
AB. Fab. Sa. Al. Ko. dnn: 
Tahmin cı.111en bedt?ll (3750) lira olnn 

yukarıda :yazılı ıııoo adet nvcı yclelıl ıııkt?rl 

fııbrlikalar umum mUtllirltlCU merkez satın 
alinn komisyonunca pazarlıkla 20. 10. 941 
pazartesi ı:Unü saat 14.30 da lhnlc edilecek· 
ttr. Şartname parasızdır. Kati teminat (562) 
Ura (50) kurustur. (7606) 1762:5 

Üç kalem sert maden 
kalemleriyle beş kalem yaylık 

çelik tel alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez satın alma komisyonundan : 

Yukarıda yazılı sekiz kalem malzeme 
Askeri fabrikalar umum rnlidlirlUğü mer • 
kez satın alma komisyonunca 31-10-94-1 cu
ma günli saat 14,SO da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Muhammen bedeli 98500 ve 
kati teminatı 12350 liradır. Şartname 493 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin mezkur gUn ve saatte komis-
yona müracaatları. (7658) 17677 

Hava kompresörü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürliıfün· 

• den ı 

250 atmosfer tazyika kadar hava basa· 

b.1 ek bir ili üç adet kompresör alına • 
1 cc ·1· d" ı· caktır. Tek veya müteaddit sı ın ır ı, ~ -

lektrik rnotörU veya transmlsyonla. mille· 
harrik yenl veya iyi vaziyette müstamel 

olabilir • • 
Satmak istiyenlerln bir istida ıle u?,1~~ 

Üd .. r·ğe müracaatları ve kompresorun 
m ur u • b'ld" ·1 . 
cvı;af ve ebadiyle bedelinın ı ırı mesı. 

(7659) 17678 

Bir ton sabun alınacak 
As. Fab. Satına alma Ko. dan : 

Yukarıda yazılı bir ton sabun Askeri 
fabrikalar umum mUdürlıiğü merkez 111tı_n 
alma komisyonunca 20-10-941 pa~artesi gü-

.. 1 te pazar.Irkla satın alınacaktır. nu saat 5 
İsteklilerin mezkur gun ve saatte ko -

misyona mUracaatları. (7690) 17679 

85 santimetre genişliğinde 
ve lacivert renkte 62.000 metre 

bez alınacak 
>.ıı. Fab. sa. Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (3D!l00) lira olan :vu· 

knnda yazılı bez askcrı fabrlkalar umum mü· 
dürJOtU merkı-z satın a!Jna komisyonunca 
s. ıı. O.il tıazartcsl ı:anti saat 1:5 tc kapalı 
zartla lhalo cdllecektlr. Şartname (2) llrn • 
dır. Kntl teminat (5908) llrn (50) kurustur. 
Trkllt mektuııı11nnı mezkQr gün<le sant 14 c 
kadar komiS~ona vermeleri. 

<775nı 17731 

-------· - . . - -- -

• 
U(US 

• 

1 • 
teşrı 941 'Tarih.nde 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan 

ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazına ait 

on yedinci H!ramiye ke~idesinde kazanan ikramiyeleri gösterir listedir. 

Numaralar 

10751 
10752 
10753 
10754 
10755 
10756 
10757 
10758 
10759 
10760 
33551 
33552 
33553 
33554 
33555 
33556 
33557 
33558 
33553 
33560 
39021 
39022 
39023 
39024 
39025 
39026 
390,27 
39028 
39029 
39030 
·54371 
54372 
54373 
54374 
54375 
54376 
54377 
54378 
54379 
54380 
56591 
56592 
56593 
56594 
56595 
56596 
56597 
56598 
56599 
56600 
91381 
91382 
91383 
91384 
91385 
91386 
91387 
91388 
91389 
91390 
92581 
92582 
92583 
92584 
92585 
92586 
92587 
92588 
92589 
92590 
93031 
93032 
93033 
93034 
93035 

İkramiyeler 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 

15000 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Numaralar 

93036 
93037 
93038 
93039 
93040 
93301 
93302 
93303 
93304 
93305 
93306 
93307 
93308 
93309 
93310 
98721 
98722 
98723 
98724 
98725 
98726 
98727 
98728 
98729 
98730 

102301 
102302 
102303 
102304 
102305 
102306 
102307 
102308 
102309 
102310 
117141 
117142 
117143 
117144 
117145 
117146 
117147 
117148 
1 7 49 
117150 
131171 
131172 
131173 
131174 
131175 
131176 
131177 
131178 
131179 
131180 
140771 
140772 
140773 
140774 
140775 
140776 
140777 
140778 
140779 
140780 
144351 
144352 
144353 
144354 
144355 
144356 
144357 
144358 
144359 
144360 

İkramiyeler 
T. Lirası 

j20 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
ıooo 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Numaralar 

144911 
144912 
144913 
144914 
144915 
144916 
144917 
144918 
144919 
144920 
148661 
148662 
148663 
148664 
148665 
148666 
148667 
148668 
148669 
148670 
148691 
148692 
148693 
148694 
148695 
148696 
148697 
148698 
148699 
148700 
151001 
151002 
151003 
151004 
151005 
151006 
151007 
151008 
151009 
151010 
155631 
155632 
155633 
155634 
155635 
155636 
155637 
155638 
155639 
155640 
155751 
155752 
155753 
155754 
155755 
155756 
155757 
155758 
155759 
155760 
159361 
159362 
159363 
159364 
159365 
159366 
159367 
159368 
159369 
159370 
161451 
161452 
161453 
161454 
161455 

lkramiyeler 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

3000 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

. 120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

• 

Numaralar 

161456 
161457 
161458 
161459 
161460 
163651 
163652 
163653 
163654 
163655 
163656 
163657 
163658 
163659 
163660 
169281 
169282 
169283 
169284 
169285 
169286 
169287 
169288 
169289 
169290 
177081 
177082 
177083 
177084 
177085 
177086 
177087 
177088 
177089 
177090 
188821 
188822 
188823 
188824 
188825 
188826 
188827 
188828 
188829 
188830 
195191 
195192 
195193 
195194 
195195 
195196 
195197 
195198 
195199 
195200 
198161 
198162 
198163 
198164 
198165 
198166 
198167 
198168 
198169 
198170 
198591 
198592 
198593 
198594 
198595 
198596 
198597 
198598 
198599 
198600 

İkramiyeler 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

30000 
3000 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 

• 

çıkan numarala rm her birine yukarıda yazılı 1 - Bu istikrazın tedavülde bulunan A. B. ve C. tertibi tahvi ilerinden kura 
ikramiyelerin üçte biri ödenir. 

2 - İkramiyeler Türkiye Cüm huri yet Merkez Bankası, merkez ve şubelerinde ve Merkez Ban kasının müesses bulunmadığı 
yerlerde de Türkiye lş Bankası şubelerinde tasdikli keşide listeleri üzerinden ödenecektir. 

25 adet işçi kontrol saati 
alınacak 

Arı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tııhmln edilen bedeli (717.5) ıırn olan )'U· 

karıdn yazılı 25 adet lacı kont.rol ınntl aske • 
rt tabrlkallll' umum mlldUrJUitU merkı-z sa • 
tın alma komisyonunca a.11. {)41 pazartesi 
gUnU annt 14 te pazarlıkla lhııle ı-dlleceıctlr. 
Şartname parnsızdır. Kati teminat (1076) 11· 
ra (25 kuruatur. 

(769'.l) 

20 ton 0.8-1 Mm. galvenizli 
demir sat: levha, 4 ton 2,5 Mm. 
galvenizli demir tel ve 2,5 ton 

2 Mm. galvenizli demir tel 
alınacak 

As. Fab. Satın Alınn Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (26500) Urn olan 

yukarıda yazılı 3 kalem <!emir malzeme aske· 

2 kalem malzeme alınacak 
As Fııb. Satın Alma Ko, dan: 
:Malzemenin ctns ve miktarı, 1800 adet :Yll· 

tnk kılıfı, 1halc 51'Un ve ııanU 7 ıı. 041 cuma 
14, muhammen bedeli 6300 ıırn, katı tl'mlnat 
04!> lira. 

11t11ltl'mentn cins ve mlktnrı 4 a<lct nlU· 
mlnl'Om tank, ihale ı:ün ve ııaatı 7. ıı. 941 
cuma 14.30, muhammen bedeli 4200 lira, ka· 
U tem nat 630 lira. 

Yukarıda !?lns•vc miktarı yazılı malzeme 
hlzaıarındn nııstcrııen gUn ve rınatlerde as· 
kert tabrlkntar umum mtdlirlUtU merkez ııa· 
tın alma komisyonunca pazarlıkla !hal" cdl· 
lecektlr Muhammen bedtllerlyle katı temi· 
natları hlzıılannda gllstcrllml~tlr. Şartname 
parasızdır. (7698) 17727 

l O ton beyaz peynir beher kilosu 
60 kuruştan ve 1 O ton toz şeker 

beher kilosu 50 kuruştan 
ı1 fabrikalar umum mUdilrlUl':U ıncı'kez sa· Aıı Fn. Sn. Al. Ko dan: 
Un alma komlııyonunca paı:ırlıkla 31l !>41 Tııhmln hcdcll (11000) ıırn olan yuknrı>-a 
pazartesi ııilnU ı;ant 14.80 da !halı- c<lllccrk • yazılı on ton bl' ,, ıır• nlr ıı .. 10 ı n toz &e • 
tir. Şnrtmımc (1) lira (33) kuruslur. Kntl lC· kcr nn:cııl ı , u ıı;m 111.ı :.1rlil~U 

mtnat .(3975). liradır. .(7G91ı 17724 l mcrkeı: li...ıiın udlol h,,ı ... jJ nın. llJ 11. 911 

Maliye Vekaleti Tür ki ye Cümhuriyet Merkez Bankası 

pazartesi gUnU sant 14 te ıınurlıJ<la ihale e· 
dUeeektlr. Şartname pnrasızdır. KaU teminat 
(16:i0) liradır. 

ıms (7699) 

200 - 400 ton kurıun alınacak 
As. Fab Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin c<lilen bedeli (260.000) lira oınn 

yuknrıdn yıızılı 200-400 ton kursun askeri 
fabrlkıılat umum müdUrlUl!ü mer1ı:ez sııun 
nlrna komisyonunca sı.10. 941 cuma gllnU 
saat 15 te pazarlıkla 1h&ll edl!Kektlr. 6Art• 
name (13) llrndır. Kati teminat (2SS00l 11 • 
rndır. (7701) 17729 

Unu idaremizden verilmek 
,artiylc ihale tarihinden 

31-5-1942 tarihine kadar 
Küçükyozgat'ta yevmiye 

400 - 550 kilo ekmek 
pişirttirilecek 

Aıı. Fab. Satm Alma Ko. dan: 
Tk'her klloı;una 2,5 kuruı Plslrme 1icrau 

talun'n edilen :vukanda yazılı ekmek Pl&lrt. 
mc ~si nskerl tnbrlkal11r umum mUdUrlUC'ü 
P1erkez satın alma kom1&10nunca Pazarlıkla 

5.11. 941 cnnamha &:ünü saat 14 SO da ihale 
cdllecc.ktlr. 

Şartname parıuıZdır. 1->aU teminat (429) 
nradır. (770'l) 17730 

6 kalem kotum malzemesi 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (1$50) lira olan Yıl• 
kanda :vazıh 6 kalem koıum malzemesi aa 
kert fabrikalar umum mUdUrlllt'U mrel<e; 
ııatın alma komts:vonunca pazarlıkla 10. 11. 
941 P&zarteııı ı.:UnU sanı 14.30 da ihale edile
cektir. Sartname parasızdır. Katı teminat 
(Z77) lira <M> kUru&tur. 

(7697) 177!!6 

13 kalem takım çeliği alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5774) llrıı (73> ICU· 

TU$ olan 13 kalt?m cellk aııkerl taıırıkalar u· 
mum mUdUrliU:U merkez eatın alma komla· 
y0nunca pazarlıkla 5. 11. 941 carumba ~nu 
aaat ıs te pazarlıkla ihale edilecektir. ~art· 
name parasızdır. Katı teminat (866> lira 
.C21). kuruatur. .(7770). 17731 
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-
MEMUR ALINACAK ------
T. C. Zuaal Bankası Umum Müdürlüğünden : -----İstanbul haricindeki şube ve ajcınslarımızda çalıştırılmak üzere = 

lüzumu kadar memur ve memur namz:di alınacağından ADANA, =: 
ANKARA, DİYARBAKIR, İSTANBUL, İZMİR, KARS. KONYA.= 
MERSlN. SAMSUN, SİVAS ve TRABZON ~uıbelerimizde müsa- § 
baka imtihanı açılacaktır. =: 

Müsabakanın ana şartları 

1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma-
mış olmak, 

2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden az. otuz beşten yukarı olmamak, 
S - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

vazıfe kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. 

:r;_iğer şartlar : 

----
----
----------= 1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun-= 

~_; ları da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de orta müsa- = 
bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. _ 

2 - Barem kanununa ti.bi daire ve müesseselerde iki sene == ------------------------
-------------------------

veya daha zjyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan- = 
lar imtihansız kabul edilecektir. =: 

3 - Tayınleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hü
tümlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil 
derecelerine göre muayyen haddin tamam\ üzerinden aylık verile -
tektir. 

4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakkın 
bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören -
ter müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te
kaütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade 
edeceklerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imti-

hanı 11 - 12 ikincı teşrin ve daha yukarı tahsili olanların imtihanı 
13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır. 

Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlükleri-

----------------------
--------=: ne ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat =: = etmesi lazımdır. 4788 = - -- -

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf;=' 

Kirahk dükkônlar 
Vakıflar Umum MtidUrlllğünden : 

Senelik kira bedeli Teminatı Cins? K~ı No. ııı Mevki ve 
mahallesi Lira Lira K. KA.rgir dükk!n 

250 21 

360 
210 
210 

210 
210 

360 

300 

300 

300 

27 
15,75 

15,75 

15,75 

15,75 
27 

22,50 

22,50 

22,50 

n 

" .. 
,, 
.. 

.. 
" 
" 

8 Koyunpazarında Ata.zade 
apartmanı altında 

9 
11 
15 

17 
19 
12 

16 
18 
20 

.. 
,, 
.. 
•• .. 
" ,, 
.. 

.. " ,, .. 

.. .. 
" " .. .. 
.. .. 
" " 
" .. 

Yukarıda ciı:ı.oı ve evsafı yazılı Vakıf dUkkA.ıılar, teslim gllnUnden muteber ol
mak üz~re 31. 5. 942 gününe kadar kiraya verileceğinden 8. 10. 941 gilnünden itiba
ren on gün mUddetle açık arttırmıya konulmu11tur. 

Kati ihale 18. 10. 941 cumş.rtesi günü aaat 11 •de İkinci Vakıf apartmanında 

Vllkıtlar Umum MUdUr!Uğll EmlAk ve Arazi MUdUrl!lğtınde yapılacağından Is· 
teklllerin mezkQr mUdUrlUğe mllracaatları. <7Mt) 17466 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - -
~ 2 adet pompa alınacak ~ - ---- Zonguldak Belediye Reisliğinden : ----- 1 - Şehir itfaiyesi için biri arazoza diğeri kılavuz otomobillerine : 

----
-- takılmak üzere iki adet pompa sann alınacaktır. ı1uvakkat teminatı E 
: (150) liradır. : 
: 2 - Muhammen bedelleri: arazoza ait pompanın (2000) lira kıla- : 
E vuza ait bulunan pompanın (1500) lira olup teminatı 112 lira elli : 
: kuruştur. : 

3 - İhalesi 21. 10. 941 salı günü saat 15 te belediye daimi encüıme- : -- -: ni tarafından yapılacaktır. : 
- 4 - Şartnameler bedelsiz olarak verilip talip bulunanların muay- : 
: yen vaktinde teklif mektupları ve teminatlariyle beraber komisyon- : - -: da bulunmaları iJan olunur. (7305) 17261 -- -:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

::!Jlf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllll!:. - -
~ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN ~ 
- -
~ Kavacık memba suyu ~ 
- -:.= Mikyası Ma derecesi 1,5 E: - -- En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok = = düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara = -= için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini =: -= bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 = 
=ilııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

t,1uh.elif sanatlar ö~renmek isteyenlere 
An?tara a~şam erkek sanat okulu müdürlüğrnden : 

Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik, tornacı
lık. frcıecilik. demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 
ağaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Fabrıka 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 
ıçin en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

İsteklilerin, daha etraflı malCımat edinmek ve kayıt olmak üzere 
Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 

~--------------------------" 

utus 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Boru tamiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Sıcak su boruları tamir ettirilecek
tir. Yeri komisyondan öğrenilebilir . 

2 - Pazarlıgı 21-10-941 saat 16 dadır. 
3 - Muhammen keşif bedeli 52 lira o -

lup kati teminatı 8 liradır. Keşif her gün 
Ko. da görülebilir. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte leva
. zım amirliği Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7786) 17743 

Sac baca tômiri 
Sarıkışla civarında kain İpekiş 

fabri'kasınm (35) metre yüksek
liğindeki sac bacası so1cülüp ta
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak
lar.ı.n her gün saat (9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdüciyetine mü
ıacaatları ilan olunur . 

Telefon No: 2821 4881 

Saman alınacak ı 
Ankara Lv. A. Sa Al. Ko. dan : -------·---------
100 ton saman pazarlıkla eksiltmesi 18 

ilkteşrin 941 saat 10 da Ankara Lv. amirli
ği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin kati te -
minatlariyle komisyonda bulunmaları. 

P. T. ve Telefon U. Md. 

(7790) 17790 

V.t::VLEf ORMAN 1ŞLETMES1 

Satılık köknar tomruğu 

Memur alınacak 
P. T. T. Miıdıirlügünden : 
1 - İdaremızde münhal maaşlı ve iıcret

li memuriyetlerle ücretli stajyerliklere or
ta mektep mezunları müsabaka ile alına -
caktır. 

2 - Müsabakada 10,9,8,7, numara almak 
suretiyle pekiyi, iyi derecede kazananlar 
15 lıra maaşlı veya 60 lira ücretli memu -

uevıct orman lalctmesl KaraouK r...:vır riyetlere 6.5 numara almak suretiyle Orta 
Amlrll~lnden: 

1 _ BU>1ıkdilz bö•ı:esı emvalinden olup derecede muvaffak olanlar da taktir hakkı 
M •• catl' ı u 11uııundıı ,n .. c..ıt OJV ı.det mun- İdareye ait olmak üzere 20,25,30 lira aylık 
dili 925,334 metre mlklı.p köknar tomruğu n - ücretli stajyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar cık arttırma auretl) ıe ı;aUlıta cıkarılmııtır. 

2 - Tomrukların kabuklan soyulmus o -
maaşlı veya ücretli memurluklara geçiri -

Jup hacim orta kutur U:ı:erındcn hesaplnnmıs-
lirler. ur. 

3 - Tomruklara alt ıauı eartnamesl An - 4 - Mıisabakada muvaffak olanların 
karada orman umum mUdürlll~Unde latan- idarenin teklif edeceği yerde vazife kabul 
bul. Zonı:uldak orman ccvırııe mUdUrlUkle -
rlyle Karbuk devlet orman !şlet.mesı revir tı.

mlrll~lnde ı:örU leblllr. 

etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin ka -
4 - Tomrukların muhammen bedeli 1009 nunun 4 ünciı maddesindeki şartları haiz 

lira 50 kuruıtur. olmakla beraber Devlet memuriyetine gire· 
5 - isteklilerin yUzde 7,5 pey akCC?slyle ceklerin 30 yaşını geçmemiş olması la:ı:ım· 

'27. 10. 941 tarihine raathyan pazartesi ı:linu 

Baat 14 te dcvlct orman lşlelm!!slnln sarrnm· 
bo!Udakl bölı:e ee!ll(:lndekl komısyona mU· 
racaatıarı 

( !H 70· 7762) 17732 

Nakil işleri 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

Bozkurt, Cümhuriyet ve 
Değirmencilik Limitet Şir • 
keline ait un fabrikaların -
dan istasyona yapılacak un 
ve kepek nakliyatı gösteri -
lecek §artname daire~iııde 
karşılıklı pazarlık suretiyle 
bir müteahhide verilecek -
tfr. 

Taliplerin 20 Teşrinicvel 
1941 de saat 15 te Toprak 
Mahsulleri Ofisi mübayaa 
komisyonuna müracaatı. 

(7754) 17710 

Bayanlara müjde 
Yenlaehlrde Atatürk bulvarında pul evine 

ve Karao(:lan Orman cıruıaı maaazası kar-

dır. 

6 - Mıisabakaya girmek isteyenler 
18-10-941 cumartesi saat 13 çe kadar dilek· 
çe ve evrakı müsbitelcriyle beraber Vila -
yet P. T. T. Müdürlüğıine müracaat etme
lidirler. 

7 - Müsabaka 20 birinci teşrin 941 pa
zartesi günü saat 10 da yapılacaktır. (7095) 

17210 

Vestiyer - lambri, banko 
vesairesi yaptırılacak 

P T. T l.c\' zım lllUdUrlOl':Cınden: 

1 - Posta caddcıılnd!! yeni lnsa olunan 
P. T T. Umum MUdurlUk binasında wı.tı~·er 

ltımhrl. banko v!! tcrerrUntı pazarlıkla yaptı· 
nla• nktır 

• - Kesif bedell 1439 lira 46 kurus (l!UP 

muvakkat teminat (109l llra 46 kurustur. 
8 - Pazarlık 27 llkt<'srln 941 pazartesi 

ııunu saat on bc&tc Vakıf apartman asma 
katındaki komisyonda ynpılarnktır. 

4 - Kesir ve e:ırtnamc mezknr katta hu -
ıunnn l!!vazım binalar ııubcslndc her ırUn ırö· 

rüleblllr. {77GD> 17 ı3i 

..JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
~KIRALIK A ANIYOR~ -_ Bir senelik bedeli pesin verilmek -
- üzere Yenısehlrde Uc llA dört odalı ka- : 

11.ıriferll V!!YA ka lörlferslz bir dnlre a- : 
_ ı anıyor. Tel: 6715 ııe müracaat. 4820 : -.,111111111111111111111111111111111111111"' 

emnda ı; No lu kürk ma(:aznsına en son Ankara Asliye İkinci Hukuk Mahkeme-
model ve her cinsten kürk manto ve rö- sinden ı 

nar arJantlnl~r ı:elmlıtlr. Gay!!t ucuz fiyatla Ankara'nın Kırgızlar mahallesi Bitikci
s.atılmaktadır ve taksıuc de vcrllm!!ktedlr. ler sokak 10 No. lu evde Feyzi kızı Dilfe· 
Tel: 6829 4~ 

YENİ 

PASTA 

KUTLU 

SALONU 

roz Ötegen e ı 
Kocanız Ankara'da devlet demiryolları 

kondoktorlarından Hakkı Şekercik ile ara
nızda boşanma davasında ilama soy adı Vu
ral olarak yazıldığı halbuki soy adı nüfusta 

1 Şekercik olarak yazılı bulunduğundan bu 
sebeple nüfus,a boşanmanın tesçili yaptı-

üstUndekl hususi yerinde eırın bir ye- rılnıamakta olduğundan mahkemeye celbiy-
mek salonu tanzim etmlıllr. Bu pazar ı le tavzıhan karar verilmesini istemekte o -
ııünUndcn itibaren sayın müıterllerl- lup namınıza gönderilen dava arzuhali su-
nln hizmetine açıktır. 4883 , retiııe ıösterilen adreste bulunmadığınıza 

\ı~•-•••••••••••••'• ve yeni ikametgahınız da meçhul bulundu-

DEVLET LiMANLARI iŞ. 

Kereste alınacak 
Devlet Limanları İsletme Umum MUdUr -

IU(:lınden: 

Atelye ihtiyacı lcln dört metr!! boyunda 20 
UA 80 santim ırenııııaınde vc 5 santim ka
lınlıtında 340 metre mlktı.bı birinci mal beyaz 
rabrlka kalas kapalı zarr usullyle satın alı-

nacaktır. 

Muhammen bedeli yirmi lkl bin dört yüz 
kırk lira ve muvak.kat teminatı 1683 liradır. 

lhaleııl 31. 10 941 tarihine rastı.yan ıfUma 

&'ilnü saat on beıtc Galata nhtımındaicı u-

ğuna dair tebliı; ilmühaberine me~ruhat ve-
rilecek bita tebliğ iade kılınmakla on gün 
zarfında cevap vermek Uzere Ankara'da U
lus ve İstanbul'da Cumhuriyet gazetele -
riyle dava arzuhali ve davetiyenin on gün 
müddetle ilanen tebliğine mahkeme divan
banesıne talikına ve bu sebeple duruşma -
nın 4-11-941 salı saat 9 olarak tayinine ka
rar verilmis olduğundan tayin edilen rün 
ve saatte mahkemede hazır bulunmanı:ı: ve 
ya tarafınızdan bir vekili musaddak gön -
dermeniz lüzumu ve aksi takdirde muha 
kemenin gıyab!nızda devam edeceği dave
tiye makamına kaim olamk üzere H.U.M. 
K. 142 inci maddesi mucibince ilan olunur. 

mum müdUr!Uk btnasındn· toplanacak satın .,Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,. 
alma komlsYonunda yapılacaktır. Teklif mek- = 
tuplarının blldlrllen vakitten en ııec btr saat : 
evellne kadar komisyon relslll':lne tevdi olun· : 
maaı ltızımdır. Şartname her ııiln sözU ı:eccn 

komlsyondıı ırllrUleblllr. 

{0175-7766) 17735 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7258 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na,it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Cazctemıze ı:Ondcrııen her nevı Yll
zılar. nearedllsln edilmesin ııert ve
rllm!!z ve kaybolusundan dolayı hlc 

bir mcııullyet kabul olunma:&. 

~==================~ 

Pik döküm işi --- --: Ankara Elektrik T. A. Şir- : 
: keti TMfiye Heyetinden: --- -- 50 adet kablo manşonu M 440 : -: 50 adet kablo manşonu M 520 -
: döktürülecektir. Nümunelcri an- _ 
- barımızda görülebilir. Bu işi te- : 
: ahhüt etmek istiyenlerin 21.10.941: 
: tarihine kadar yazı ile teklifte : 
: bulunmaları ilan olunur. 4837 : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

YENİ Sinemada 
EU1'Ün 14.30 dan ltlbar!!n ııöz kamaıtırıcı 
!UkB dekorlar arasında cevrllen ve sine -

manın ırUzeı yıldızı dans kırallcesl 

l\Iarlka Rokk'Un yarattıC:ı 

HALLO JENl?l."E 

Almanca sözlQ 

Seanslar: 14.30 • ıs.so - 18.30 ııece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz halle matinesi 
YARININ KADINI 

17/ 1071941" 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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~ Memur almacak 1 - ~ 
§ Türk Maarif Cemiyeti Merkez ~ 
~ İdare Heyeti Başkanhğından : ~ = ~ = Türk Maarif Cemiyetinin Merkez ve müesseselerinde :::; 
§ çalışmak üzere memur alınacaktır. Askerlik ödevini ta - ~ 
E: mamlamr' olan isteklilerin evelce bulundukları vazife- ~ = leri gösterir vesikalarla Cemi yet Merkezine müracaat ~ 
=: ları. (7795) 17748 ~ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' . 
.,Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - , 
~ Konya'da Kuleli, Aksehir'de ~ - , 
_Maltepe ve Bursa Askeri liseleri·~ 
~ nin her üç sınıfına talebe alınıyot ~ - ~ 
: Milli Müdafaa Vekôletinden · ! 
- -_ 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına ~ - -: 1 Birincikanun 941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için Ma- ~ 

arif liselerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet ~ = -_ Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermİ§ olanlardan talebe ~ 
: alınacaktır. ! 
- 2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede ~ = ~ sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdil"de ~ 

: yapılacak ıeçme aınavında kazanması •arttır. ~ - ~ ~ 
: 3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun ya•ını bü· ' - ~ ~ 
: yiiltmüş veya küçültmü~ olanlar, bulundukları okulların son aı- ~ 
- navlarında İpka veya bütünlemiye kalanlar, yaşları, boylan ve ~ = ~ _ ağırlıkları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar i 
: kabul olunmazlar. ~ 

- Bu hadlet şunlardır: ~ 
~ 

: Lise ' sınıf: 15-19 dahil ' - s - Liae U. sınıf: 16-20 dahil ~ 

- Lise ili. aınıf: 17-21 dahil ~ - s 
- 4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukJan yerlerin a•· ~ 
: kertik şubelerinden diğer kaydükabul ıartlariy\e müracaat yol· ~ 
- ~i : !arını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını hazır· 
: lıyarak 1 Bırinciteşrin 1941 den itibaren askerlik şubeleri yoliyle ~ 

: bu kiğıtları girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla· ~ 
: rrn bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birincitef· i 
: r in 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteırin 1941 tarihine kadar ~ 
: doğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu· ~ 
: nur. (6745) 16812 : 
- f 
":111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••' 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
Safranbolu J uıuıt :ıutın Arnıa Kunıis .>onundan : 

1 - Safranbolu Jandal'mn okulu ıc;:in ll§ağıda cins mıktar ve ihale günleri~ 
zıh ıo kalem erzak eksiltmeye konulnıu§ tur. 

2 - J<~kslltmelcr ıSatranbolu belediye binasında yapılacaktır. 
8 - Teklif mektuplarının belli vakitten bir ıı:ıat evci komisyona veruıneı 

§artnamelerlnln okul hesap memurluğund görUI bllece . (9169-77~) 
Miktarı Tutan M. teminat İhale 
Kilo 
3500 
5000 
5000 
3500 

Cinsi 
Zeytinyağı 

Sabun 
Toz ııeker 
Makarna 

7000 Nohut 
10000 Sadeyağ 

30000 Bulgur 
300000 İaşe odunu 

Lira 
3850 
3750 
2i50 
1750 
1610 

19000 
7800 

Lira Kr. 
2SS 75 
281 25 
206 25 
131 25 

75 
00 
00 

120 
142.5 
585 

100000 Teshin odunu 6000 450 00 

Tarihi 
27-10-1941 

.. 
31-10-1941 

.. 

Saati 
14 30 

,. 

.. 
14.30 

.. 
.. 

" .. .. .. ,, 
Kapalı 

.. 
.. 

20000 Kuru fasulye 5600 420 00 
11000 Pirinç 51 iO 387 75 ~ 

Kayıp - Mihalıççık kazası ilk okulun- 111111111111111111111111111111111111
111 

dan aldığım şehadetnamemi kayıp ettim. AYDA MİREY AREL 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok .ıl. Şapka, buluz ve beyaz elif',! 
turM. "h 1 k D" .. li k' .. d V 

1
. •

1 
Ankara-Palns'ta teıhire bati ..ı 

ı a ıççı ınoz oyun en e ı og u t ır; 

Mehmet. ı:f il lll 111111111111111111111111111 111~ 
..ııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı 111 l = 1 • 

= 1 nsaat ilônı ı 
- ..:> ~ 

~ Sümerbank Umum Müdürlüığünden : j 
~ 1 - Karabük'te kurulacak Asit sülfürik ve Süperfosfat Fabri1''f ~ 
:; inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltı1'e ~ 
: konulmuştur. , '! ! 
: İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 542116.46 liradan ibarett~; ! 
: 2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Sümerbank muaıısel J 
_ şubesinden alınabilir. ~ 

: 3 - Eksiltme 27 ilkteşrin 1941 tarihine müsadif pazartesi gii1'!· , 
_ saat 16 da Ankara'da Süm~rbank umumi müdürlüğünde yapılacaJcfl 
: 4 - Muvakkat teminat miktarı 25435 liradır. ı. 
: İ • oı- ı 

5 - stekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapını, ~i· ! 
: dukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik tef d' ! 
: !atının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muaIJ1eıe l 
: bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. .. fi' 
: 6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gUrıil r•' 1 

: at 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümerbank muhabe 
: müdürlüğüne teslim edilecektir. !JI' 
: 1 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatindel'I f('ı>tl 
: saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 01 

1 , 

: lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara aJırııı' 
: yacaktır. 1 
: 8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7666) ı 7627 1ıı' - ,,,, 
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sus Sinemasında 
I 

BuııUn bu ııece 

Mevsimin en ıı:Uzel komedi &Ahcserl 

Artist Namzetleri 
Baı rollerde: 

Louls Jouvet - Claude Dauphln 

Seanslar: 14 - 16 - 18 - 20.30 da 

Buı:Un bu ı:!!ce 

1. DAGLARIN KIRALI 
Bas Rolde: GE.--:E Aırrıı~ 

11. ALii SİLAH SESİ 
Bae Rolde: CE:-<E Aırrtlj ıY' 

Seanslar: 12.15 • 14.80 - 16.SO ' 
ı;:ece 21 de 


