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8. M. M. Reisi bir okura diplomasını verirken 

Büyüklerimizin önünde yapılan and 
. 
ıçme töreninden sonra 

Gene yedek subaylarımız 
ı~"", ..... - .ı.r. ,:• ~: ·"" 1 • il • 
T"~~&::" .......... ~ .::-·....:ı. .. ,..• ...,. . . 

dün diplomalarını alddar 
~~~ ... , ••... - - '. 1 .•. '· 
~~·:,·, ...... , ..... 

Y'edel< subay oKufunda ve Ulus meydanında 
parfaK birer askeri tören yapddı 

Yeni mezunlar geçit resminde 
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........................................................................................ &-...... . .......... . ........... .... 
~oskova önünde harp 

şiddetle devam ederken 

o imanlar 
Kolinin' den 

l~,ı püskürtüldü 
4[ 

/ Sovyet hükümetinin 

Abideye çelenk konurken 
\ 

Azak deni:z:i ile 

Donetz arasında 

Sovyetler 
tôkip 

olunuyor 
Odesa'da hepsi 30.000 

tonluk altı 
• • ~utuklarda Türk ordusunun 

lcahramanhkları belirtildi 
~ .J•·····································-. 

~ Yeni mebus ~ 

Kazan'a yerleşeceği 

haber verilmektedir 
Nevyork; 17. a.a. - U'nited-Press Lond

ra'dnn bildiriyor : Sovyet hUkUmct erkıl.

nının bir kısmı ile kordiplomatiğin Mos

kova'dan ayrılarak Kazan'a gitmiş olduk

larını Londra'nın yabancı kaynakları te

yit etmektedir. 

gem ısı 

sovyet 

batırıldı 
[ Alman re"Smi tebliğine göre, Ode

sa'nın zaptından sonra alman tayyare
leri bu limandan kaçan sovyet gemi
lerini bombalıyarak hepsinin tonajı '-..__ 1 15 inci devresini basarı Ue bitiren yedek 

{J subay okurları dün parlak blr törenle dlplo-
• malarını almıslardır. Bu yıl da ordumuza Zun VA -'elı ı ylizlerce yedek subay verıı-n Yedek Subay 

U a j Okulumuz bu bü~·Uk gün dolayı~lylc heye-

tica ret 1 ::;" .. lhtı,.mı• .,, "''"° '"'"' olm"'· 

an/asmaları 
~ 

Hüıeyin Sami COŞAR 
tJ Urfa Mebusu 

zun v~d tak b 
1 

a eli ticaret anlaşmaları, an-
"cıı. hu IJ.tsuz siyasi bir dostluk ve gü
l•hı.:ııavası içinde imzalanabilir. Kar
~Ygı menfaat ve hakların ~arşılıklı 
l'iıı. bir~~~Ç~vesine alındığı; milletle -
tllc8ut d ır.ınden k;emlik ummadıkları 
~u i/vırlerde yapılabilir. 

•rııaş~barla, Türk - Alman ticaret 
"eıika s.ı gerçekten değerli bir sulh 

tJ lltdır. 
Zun V"d . 

'le tit • a eh anlaşmaların iktısadi 1 arı tn .. 
l, dah unasebetleri daha istikrar· 

Törene sabahleyin baelandı. Erkenden o· 
kuldan hart'lket eden ordumuıun yeni subay
ları kcndllerlnl uğurlıyan hazırlık kıtası ar
kadaşlarlyle birlikte ve başlarında komutan
ları olıluıtu halrle saat ıo da Ulu5 meydanı -
na geldiler; önde mezun okurlar, onların 

[ Sonu 4 üncü sayfada J 

liiphc ~ö~7.rrak bir hale getirdiği ise 
'.l'itar urmez bir hakikattır. 

~ak saı,,et mes}eği, geleceği hesapla -
tıtaret atı degil midir? Günü gününe 
~lıheriY:Prnak, hele milletler arası 
~~iiıı.tuı~· er.de, açık söylemeli ki, çok 
?tıııli rn: hır teşebbüs oluyor. Ancak 
~t Olara~adelenin emrettiği bir zaru-

B. M. M. Reisi, BQ§vekil, Vekiller ve C. H. P. Genel Sekreteri 
and içme töreninde 

l'lda_ g'" katlanılıyor. İstikbal hak
~dır kiuv~n beslenildiği zamanlar -
b~lir. Si; tı;aret gereği gibi ilerliye -

1tibirin a~ı sulh, iktısadi sulh bunlar 
"lizun e enetıenmiş mevzulardır. 

te vader · . ?\e l.lz ı tıcaret muahedelerinin 
rı,.ı un vad ı· d' e tarna e ı tediye atılasmala -
c:rı böyle, ~la:ı-~ış .~imasını da, bun-

t
. llıeJi t... • atı hır luzum olarak kabul 
ıh •· .-..ar l 

1 •aı va şı ıklı listelerde yazılı is-
llt' sı tala e 1dat ?l'lad rının, mamul eşyanın, 
'aıııar d h~e. ve mahsullerin ne gibi 

a ılıııde d kl .,. w• { en estı ırecegı 
............... l Sonu 2 inci sayfada ] 
.,.,.~ 
: "'• ..... 
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İnhisar maddelerine 
şimdilik zam yapılmıyor 

Gümrük • İnhisarlar Vekilinin beyanatı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
sehrimizdeıki tetkiklerini bitirmiş ga
;etecilere beyanatında İstanbul'da 
Vekilliğe bağlı müesseseleri gezdiği
ni, gümrük ve gümrük muhafaza teş -
kil3.tını yakından gördüğünü söyli -
yerek demiştir ki: 

"- İnhisar maddelerinin satış be -
dellerine .zam denilince iki türlü zam 
hatıra gelir. Biri inhisar resmi diğeri 
de 'müdafaa vergisi olarak maliyet be
delleri üzerinden ilaveten almakta ol
duğumuz paralardır ki bunlar kanun 
mevzuudur. Diğeri ise inhisar mad -
delerinin maliyet bedelleri yükselip 
azalınca fiyat tenzil veya artışların -
dan ileri gelmektedir. Birinci şekil -
de zam için şimdilik bir düşüncemiz 
yoktur. Diğer türlü artırmalara gelin-

ce ilk madde fiy.atlarının ve diğe.r 
masrafların artmasından dolayı malı
yet -bedelleri kabarmış ve bu kabarma
nın zaruri neticesi olarak da şarap ve 
bazı av maddelerinin fiyatları bir 
mikdar yükseltilmiştir. İşçilere para
sız yemek dağıtılmıya başlanmıştır. 
Mecidiye köyündeki likör fabrikası
nı kimyahane ve şarap enstitüsü ola
rak kullanmıya karar verdik. Burada 
teknik bilgiye sahip ustalar yetiştiri
lecelktir. İnhisar memurlarının teka
ütlüğü için yeni bir kanun layihası 
hazırlanmıştır. Avruı-,1 hudutlariyle 
nakliyat için bazı yeni tedbirler alın
mıştır. Bu hususta mahallinde araş -
tırmalar yaptırmaktayım. Onların ve
receği raporlara göre icap eden şey · 
ler yapılacaktır." 

Vekil bir kaç gün ısonra Ankara'ya 
dönecektir. 

. 
namzetlerimiz ~ 
Açık olan Ağrı mebusluğuna 

emekli Korgeneral Kemal Do
ğan, Bilecik mebusluğuna Kabil 
Büyük Elçisi Memduh Şevket 

Esendal, Denizli mebusluğuna 
İzmir Belediye Reisi Dr. Behçet 
V•-: 1\{anisa mebusluğuna emekli 
}I[._, 6 cneral Ali Riza Artunkal ve 
Mardin mebusluğuna da e'Ski 
Burdur mebusu Halit Onaran 
Genel Başkanlık divanınca Parti 
namzedi olarak seçilmişlerdir. 
Sayın ikinci müntehiplere bildi
rir ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel Baskan 
Vekili Basvekll 

. . 

Dr. Refik Sayıdam 

--...................................... ~ 

Bir amerikan 
torpido muhribi 
İzlanda açıklarında 

torpillen~i I 
Hôdise mühim neticeler 1 

doğuracağa benziyor 1 

Vaııin&1:on, l'l' a.a.. - Resmen bildirlldiii- l 
ne göre, Amerikan Kes.mey deııtroyeri, bu 
sabah İ:tlanda'nın 3110 mil kadar cenup do
fmmnda torpillenmiştir. 

*** 
Vaşington, 17 ıa.a. - Ameri'ka hah -

[ Sonu J üncü sayfada ] 

111111111111 

Amerikan gemileri 

si lôhlandınlacak 

Amerikan kongresi 

projeyi kabul elli 
l'a$ington, 17 a.a.. - Ml'buslar meclisi 

Amerikan ticaret a-emilerinin slli.hlandınl
rnasına dair olan kanun Ub'ihasını kabul et
miştir. 

*** 
Vaşington, 17 a.a. - Mebusan meclisi 

{ Sonu J üncü sayfada ] 

Hükümet ve kordiplomatik 
Moskova'dan ayrıldı 

Nevyork, 17 a.a. - O!i: Amerikan ajans
larına &elen en son haberlere &öre, :Moskıo· 

va etrafında muharel>e şiddetle cereyan et· 
mektedlr. Stal1n tarafından Moskova'nın a • 
cık sehir ilAn ecıııece'1;ine dair ~ç bir alAmet 
yoktur. 

Gene oğrenlldl~lne ııöre, A'merlka Blrleslk 
Devletleri büyük el.elsi ~L Stelnhardt, öteki 
büyük elclll'kler ve sovyet hariciye halk ko
mlserlyle aynı zamanda :IIos-kova'dan ayrıl -
mıatır. Yeni muvakkat hılkümet merkezi 
hakkında katl hiç bir malılmat verllme;nek-
tedtr. 

S!laJln ve k<rnünlst liderleri sehl"!n mü
dafaasını idarede devam ediyorlar. 

[ Sonu 3 üncü sayfada l 

UZAKSARK'T A 
~ 

VAZİYET CİDDİ 

Japonya'da 
Yeni 

bir 

kabine müfrit 

siyaset güdecek 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

tngiliı: diplomatları ve askeri C. H. P. Genel Sekreterliğinde 
heyeti de yola ~ıktı Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

Loıı.dra, 17 a a. - Royter"ln o~rendlA'lne 
göre, lnıılltere'nln :-.roskova büyük elcisi sır İdare Heyeti dün tekrar toplanmıs ve 
Stattord Cı1pps ve Moskcva'daki ınııiliz dıp- gündemindeki işler üzerinde görüş -
tama tık heyeti aovyet hükümet merkezinden 

1 

melerde bulunarak gereken kararla
ayrılmı&tır. 

. rı almıştır. 
[ Sonu 3 ilncü sayfada ] ---·---------

MiKYAS 
IJO ıoıı 

sb ' ı~o ' 2~11 

Şark cepheıinde §İddetli muharebelerin cereyan ettiği bölgeyi 
gösterir harta 



. .....--2-

lisan bahis~eri: 

Ziya Gökalp ve Türkçe 
Falih Rıfkı AT AY 

Yazı dilini sadeleştirmek cereya-1 "iştikak" kısmına alınmak. 

r·································, 
: GÜNÜN GÖLGESİ : 
\. ..........••.................... ,/ 
Kırtasiyeciliğe dair .•. 

Başvekilimiz, devlet dairelerine ye
ni bir hatırlatmada bulundu; bu hatır
latma kağıt tasarrufuna dairdir. 

SPOR 

Bu hafla yapılacak 

ayaklopu ma~lar1 

.J•·····································--ı . . 
~ Fitre ve zekat E . . 
: Fitre ve zekat artık, birkaç • 
• : yoksulun birkaç günlük nafaka-
: sı olmaktan çıkmış, felakete uğ
: rıyanların en muhtaçlarını, mi-

niminilerin en zavallılarını ara
yıp bulan müesseselerin elinde 
bir derman ve ilaç haline gelmiş.-

't8/10/19fl 

Uzun vadeli 
• 

tıcaret 

anlaşmaları 
nmrn bir asrı afan t rihi vaTdır. Os- ı Görülüyor ki Ziyn Gökalp o za
manlıcanın yazı dilinde devam ede- man, yalnız terimler bahsinde, bel
ceğine asla şüphe etmiyen saray ve j ki de siyasi bakımdan, bir çekin
münevverler smıfı bile, herkes ta- genlik göstermiştir. Biz onu Türk
rafından istifade edilecek şeylerin çede bulamadığımız ve beynelmilel 
"açık ve kolayca anlanabilecek" li~ kıymetteki kelimeleri liıtin esasla
sanla yazılmasına lüzum duymuş- rından almağı kabul ederek ta
tur. Ziya Pa§a gibi, bir gün, şiirde mamlamışızdır. Ziya Göknlp'ın bu 
ve nesirde saf dil kaynaklarına dö- dil prensipleri daha sonra yazdığı 
nüleceğini hissedenler olmuştur: ir nazımda vuzuh ile bir daha tes
"bizim şiirimiz, avam şarkıları, taş- it oiunmuştur. Bu nazmın hüküm 
ralarda ve Çökür §airleri arasında arçnlnrını tekrar edelim: " l -
Deyİf, Üçleme ve Kay~başı tabir Güzel dil Türkçe bize, başka dil 
olunan nazımlardır. Ve bizim tabii ece bize, lstanbul konuşması, en 
inıamız, mütercim-i kamua'un itti- af en ince bize! 2 - Lisanda sa
haz ettiği şive-i kitabett1r. Hele bir ılır öz, herkesin bildiği söz, ma
kere rağbet o cihete dönsün, az va- ası anlaşılan, lfıgata atmadan göz! 
kit içinde ne şairler, ne katipler ye- - Uydurma söz yapmayız, yap
tişir ki akıllara hayret verir." Mua- ma yola sapmayız, Türkçeleşmiş 
tafa Nihat, "Son a11ır Türk edebiya- Türkçedir, eski köke tapmayız! 4 
tı" tarihinde bu vesikaları topla- - · • • • ., • • •.. , "müteradif" 

Bu meseleyi, 'kendi adı ile ortaya 
koyalım: kırtasiyecilik ... Hiç de yeni 
bir mücadele mevzuu değildir. Kırta
siyecilik, başına ak düşmiiş, dilimize 
ve kalemimize kendimizi bildik bile
li pelesenk olmuş "mesele" !erimiz -
den biridir. 

Buıiln ve yarın 19 Mayıs Stadyomun
da bölııe ayaktopu lik maçlarına devam e
dilecektir. Buıün saat 13.30 da Maskespor 
la H. O. İdman Yurdu, saat ıs.ıs te An -
karagücü ile De:nirspor karııılaııacaklar -

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. 

[Başı 1 inci sayfada] 

• iyice bilinmek gerektir. 
Kar§ılıklı hak ve menfaatleri dengi 

dengine getirmek karan verilirse 
dünya ticaretini ilgilendiren zorlu ve 
dikenli meselelerin hemen hepsi ko • 
laylıkla halledilebilir. 

b 
b 
p 

g 
6 

y 
n 
3 

makla ne eyi etmiş! özlerden, Türkçesini almalı! 5 -
Ahmet Mitat Efendinin tavsiye- · · · ·• · · • • ., halkm, söz ya-

a . 
ai "yabancı kaidelerle terkip yapıl- atmada, yolln~!nı benims~.! 6 -. 
mamak, yabancı cemi edatla~ı ye- Yap yaşıyan Turkç~den, .!urkç~~ı 
rine Türkçeleri kullanılmak, bılhas- ncıtmeden, lstanbul un Turkçesını, 
sa Türkçeleri bulunduğu takdirde zevkını olsun, Yeden! 7 - Arapça
arap ve fars kelimelerini kullanma- ya meyletme, lran'a da hiç uitme, 
mak" idi. ccvidi halktan Öğren, fasihlerden 

r 

j 

t 
i D·ı· d "Osmanlıca" de- şitmc! 8 - "Ga" lı sözler cmme-

ı ın a ı . 1 y iil fakat "Türkçe" olduğu- ız, · • · · ·• • · • · ·• • • • · · · 
nu' ·ık ortaya atan, ve bu- Ziya Gökalp Diyarıbakırlı idi. 
gün de münaka§a edegeldiği- Fakat eski devlet merkezinde he.r 
miz zaf ve ihtiyaçlardan daha an- ürlü Anadolu ve Rumeli lehçelerı
layı§lı ve usullü bahseden Şem· nin ~aynaşm~sından, yuğrulmasrn
Mttin Sami'dir. Onun fikirlerini bu dan, ınce.~mesınden ve olg~nlaş~a
sütunlarda ara sıra yazdığımız için ~ndan vucuda gelen zc'?~ın ve .11~
tekrar zikirlerde bulunmak istemi- ı İstanbul. konuş~a dılın.t;,. ?ıçın 

r· k dT · ·· k 'd l · · kıymet vcrılmck lazımeeldıgını an-

t 

s 
r 

yoruz. ur ı ının oz aı e erını B .. b A k ivesi-l canlandırmak istiyenlere kar§ı, es- ~mıştır. ugun u .n ara §_ 

ki inşa düşkünleri ile medrese mü- dır, mekteplerle ve gıdcn munev
teaasıpları ayaklanmaktan geri vcrlcrle her tarafa yayılarak, .me'!'· 
dunnamı§lardır. Hacı İbrahim cket ~ivesi olmuştur. Erganı. ma
Efendinin kavgaları meşhurdur. Bu denlcrınc sokulmuş,. Kl!rad~nı_z ~e 
medreseli bir yazısında der ki: "li- Akdeniz kıyılarına ın~ış, '!"ıl.l~.b~r
sanımızı lisan şekline koyup bizi iği bir de l:hçe ve şıve bırlıgı ıle 
hayvan-ı natık haddine ithal eden nmamlnma'?a b~s~~~ışt~r.. . 
§ey lisanımızdaki elfaz-ı arabiye- Tü.rk millıy~tçılı~ı. ta~ıh.ının. her 

1 

1 
t 

d . z· b" · T"" k. d" k il bnhsınde olduı:u ı::-ıbı, dıl ınkılabın-
ır. ıra ızım ur ı ıye u an- . .. 

1 
d b .... k k 

dığmuz lafızların ba§hcaları eğer da da Zıya Goka P a 1• ~yu u-
bin adede baliğ olur ise ben bir da- rucular arasında gcçeccktır. 
ha bahis ve münazaraya girmeğe 
bin kere tövbe ederim." 

Bu iki cephe, son zamanlara ka· 
dar devam etti. Fakat Türkçeyi 
millile~tirmek için en doğru düs
turları koyan, bize dil inkılabının 
düsturlarını veren, hiç §Üphesiz, 
Ziya Cökalp'tır. Onun prensipleri 
§onlardı: 1 - Osmanhca lisanını 
hiç yokınut gibi bir tarafa atarak 
halk edebiyatına temel vazife
sini gören Tür'k dilini kabul etmek 
yazıda lstanbul'un konu~ma dilini 
esas tutmak, 2 - Halk lisanına ge
çip lafız veya manaca değişerek 
"'galat" adını verdiğimiz arapça ve 
farsça kelimeleri Türkçe saymak 
ve imlalarmı talaffuzlarrna uydur
mak, 3 - Yerlerine yeni kelimeler 
l'eçtiği için "'müstehase" haline ge
len eski Türkçe kelimeleri diriltme 
ie çalıtmamak, 4 - Halk lisanın 
da Türkçe "müteradif" i bulunan 
arap ve fara kelimelerini atmak 
"müteradif" olmayıp küçük bir 
nüansa malik olanları lisanımızda 
muhafaza etmek, 5 - Yeni ıstılah 
lar aranacağı zaman Önce halk li 

' 

' 

-
-

• 

--

Erciyeş'e kar yağdı 
Kayseri, 17 a.a. - Bir kaç günden -

beri devam eden yağmur ve soğuk -
ardan sonra dün mevsimin ilk karı 
Erciyeş ve etrafına yağmıştır. 
1 

lstanbul'da bazı oduncular 
hakkrnda takibat yapılıyor 

İıstanbul, 17 (Telefonla) - Odun 
narhı tesbit edilirken fazla fiyat ko -
nulmasına amil oldukları iddiasiyle 
dokuz odun taciriyle belediye müra
kabe memurlarından Süreyya hakkın
daki tahkikat evrakı bugün müddei
umumiliğe verilmiştir. 

lstanbÜl' da bir ev çöktü 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Bu sa
bah saat onda Tarabya'da Dumbelek 
sokağında ahşap bir ev yağmurların 
tesiriyle ço1cmüştür. Nüfusça kayıp 
yoktur .. 

aanındaki kelimeler arasında ara - • - • 
mak. bulunmazsa, Türkçenin kıya .. • • • • • 7l.Jll? s#J[PJ(Pl51LLL 

--
-
' 

-

Çocuklar! 

Çocuk Esirgeme ıKurumu yüzler
ce kardeşiniz.in kitap isteJr.ine ce
uap vermeğe çalışıyor. Eskı okul 
kitaplarını:z:ı. Kurum Genel Merke
zine gönderiniz. 

ai edatları ile ve kıyasi terkip ve 
turif usulleri ile yeni kelimeler ya 
ratmak, buna da imkan olmazsa 
terkipsiz olmak ~rtiyle, arapça ve 
farsça kelimeler kabul etmek ve 
bazı dcvİ1'lerin ve mesleklerin hu 
suai hallerini gösteren kelimelerle 
tekniklere ait iı.lct isimlerini yaban 
cı lisanlardan aynen kabul etmek dfS 1JJIJ'iRUJIJ10& fflJO(JSJ!SPdPI aJlıl 
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........................................................ 
İ Göklerde kuvetli ve yenlmez i 
i bir mil~t haline gelmek : 
i gayemizdir. Fitrenizi, bu i 

1 
gaye için çalışan Hava İ 

Kurumuna veriniz. J ........................................................ 

Kırtasiyeciliğin iki yüzü var. Biri 
devlet dairelerinde işlerin uzamasına 
sebep olur. Kağıt üstüne kağıt iğne -
leme, sayı üstüne sayı koyma, tekit 
üstüne tekit sıralamadır. Öteki, ve 
bugünün şartları içinde ibirincisinden 
hiç de daha az ehemiyetsiz olmıyanı, 
su yerine kağıt harcamadır. 

Kırtasiyecilikle mücadele, hiç şüp
he yok ki bazı daireler veya memur -
tarla uğraşma demek değildir. Hayır, 
karşımızda ne bir kaç insan, ne bir kaç 
daire var: yalnız bir zihniyetle uğra
şıyoruz. Eski. küflü, köhne bir zihni
yetle ... 

Bir kaç yıl önce meraklı bir arka -
daşımız. kırtasiyeciliğin bize zaman 
ve madde olarak nelere mal olduğunu 
rakamlara clölmnüştü. Muazzam ve 
korkutucu şeylerdi bunlar. "Vakit" 
ki, idrakimizin doğduğu gün bize 
"nakit" le birlikte belletildi. Babı -
ali bürokrasisinin zaman mefhumuna 
verdiği değer hükmü, çoktan değiş
miştir. Bugün fert ve devlet işlerin -
de bir tek ana prensip vardır: en kısa 
zamanda. en çok verim. Kırtasiyecilik 
bu prensipe uymaz, uyamaz .. O zih -
niyetin adamı bir tek şeyi düşünür: 

mesuliyet benden gitsin de ... Ve "ev
rak" ın altına, "edüğünden", "olmağ
la", "benabcrin" gibi dört söz ve ''aUi
kası hascıbiyle falan makama" hava -
le .. ile evrak'ı elinden çıkaran kırtasi
yeci, vazifesini yaptığına inanır ve 
gönlü rahattır. O gün savulmuş, ama 
evrak, kimbilir hangi maceralı yolcu
luğa çıkmıştır. Her uğradığı yerden 
birkaç tarih ve numara ve birkaç iğne 
ile birkaç "müzekkere" toplıyarak, 

günün birinde dosya tanınmaz bir ha
le gelir: 

Halk, kırtasiyeciliğin bu mAnasın
dan ve bu türlü vazife telakkiiöinden 
çok yılgındır. 
Şüphe yok ki, kanunlarımızın veni

zamlarımızın icabı ne ise o yapılacak
tır. Kırtasiyecilikle mücadele edelim 
derken, aşırı gayrete de lüzum yok -
tur. Fakat unutmamalı ki vazife de -
mek, daima "mesuliyet" demektir. 
Buna bir de samimi vazife duygusunu 
katmak Jazımclır. Bir işi, masamdan 
gitsin diye değil, "olsun" diye gör -
mek lazımdır. Ve illa ne devlete, ne 
de halka faydalı olabiliriz. 

Kırtasiyeciliğin ikinci manası, yani 
kağıt, kalem israfı üzerinde bu sü -
tunda birkaç kere durduğumuzu ha -
tırlıyoruz. Ancak, ehemiyeti, durup 
dinlenmeden bahsetmiye değer. Baş -
vekilimizin son ıtamiminin pek ye • 
rinde 'Olduğuna şüphe yoktur. 
Şunu da kaydetmek istiyoruz ki 

kırtasiyecililk düşmanlığı yaparken 
hiç kimseyi ve hiç bir yeri hedef tu -
tuyor değiliz. Eğer muvaffak olabil -
dimse, gayem, şurada burada dökün
tülerine ve savruntularına rastla -
mak mümkün olan kırtasiyeciliğin, 
z:ırarlı zihniyetini ortaya koymaktır. 

. Kemal Zeki GENCOSM AN 

Balıkesir' de !ap hastalığı 
Balıkesir, (Hususi) - Vilayetimiz

de, kaza ve nahiyelerinde §ap hastalı
ğı görülmüştür. Köylerdeki hayvan
lar sıkı bir kordon altına alınmıştır . 

Birimiz hepimiz, hepi-

miz birimiz için. 

dır. 

Yarın stadyomun dııı ııahasında saat 11 • 
de Gençlerblrliği ile XırıkkalegUcU karşı-

Alman milleti, nüfus çokluğu, yük· 
sek istihsal kudreti, geniı istihlak 
kabiliyeti ile dünya ticaretinde dilll 
olduğu gibi bugün de yarın da öneın' 
li bir rol oynamıya namzettir. Fikri• 
.mi.zce, büyük, küçük her millet dün • 
ya ticaretinin faydalı bir uzvu sayıl• 

!aşacaklardır. 
Maçlara dair bölge ajanlığının teblifi 

ni aşağıya koyuyoruz : 

Ajanlığın tebliği 
Bölıe Ayaktopu Ajanlığından ı 

1 - Lik maçlarına buıün ve paıar &"Ü
nü asağıda yazılı programa tevfikan de -
vam olunacaktır. 

18-10-1941 CUMARTESİ 
MASKESPOR - H.O. İDMAN YURDU 
Saat- 13.30. Hakem: Refik Güven. Yan ha
kemleriı ·Adnan Özmen, Faik Gökay. 

ANKARAGÜCO - DEMİRSPOR 
Saat: ıs.ıs. Hakemı Halit Arpaç, Yan ha
kemleri: Nezih İncili, Salt Amanol. 

19-10-1941 PAZAR 
Gençlerbirliği - Kırıkklegücü 

Saatı 11, Hakem: Cemale ttin Kankırmızı. 
Yan hakemleri: Rauf Ataç, Salt Atakol. 

2 - Cumartesi günü yapılacak müsaba· 
katar 19 Mayıs Stadyomunun iç, pazar gll

nü yapılacak müsabaka dış sahalarında ya
pılacaktır. 

Ankara sonbahar turnuvaSI 
Bölge Tenis Ajanlığından: 
Bayramın birinci gününe rastlıyan 

22-10-941 çarşamba gilnü sonbahar 
turnuvasına başlanacak ve 26-10-941 
pazar zabahı bitirilecektir. Müsabaka
lar tek kadın. tek erkek, çift erkek ve 
muhtelit ve iki kategori olarak yapı
lacaktır. Turnuvaya girmek istiyen 
tenisçilerin 19-10-941 pazar akşamına 
kadar 19 Mayıs stadyomu tenis saha
larında Fehmi Kızıl'a müracaat ede
rek adlarını yazdırmaları bildirilir. 

İzmir' de Hava Kurumuna 

gelir temini • yem • • 
l~ln 

bir foplanh yapıldı 

İzmir, 17 a.a. - Türk Hava Kuru
munun gelir kaynaklarını, bu kuru
mun üzerine almış olduğu vazifeleri 
daha geniş bir ısurette yapabilmesini 
mümkün kılmak için gereken kararla
rı almak üzere dün ticaret odasında 
bir -toplantı yapılmıştır. 
Mebuslarımızla Parti müfettişi

nin, belediye reisi ve resmi daire ve 
banka müdürleriyle şehrimizin ileri 
gelen tüccar ve kurumlar mümessille
nin, gazetecilerin hazır bulundukları 
bu toplantıyı açarken valimiz söyle
diği bir nutukta hazır bulunanlara te
şekkUr ettikten .sonra bu toplantının 
mana ve maksadını anlatmış, bütün 
mem1e'ket işlerinde ön safta yer olan 
İzmirlilerin bu yurt ödevinde de ö
nemle .çalışacaklarına şüphe etmedi
ğini bildirmiştir. 

Bundan sonra ruznamede bulunan 
meseleler üzerinde görüşmeler yapıl
mış ve faydalı kararlar alınmıştır. 

Kurulan komiteler vatansever tüccar 
ve esnafın daimi olarak yaptıkları 
yardımlar dışında yapacakları teber
ruları tesbit için hemen faaliyete geç
mişlerdir. 

Maarif vekilliğinde bir tayin 
Maarif Vekilliği orta tedrisat u -

mum müdürlüğü şube müdür muavin
lerinden B. Kenan Şenal mesleki ted
risat müsteşarlığı erkek teknik öğre
tim şube müdür muavinliğine terfian 
tayin edilmiştir. B. Şenal'a yeni vazi -
fesinde başarılar dileriz. 

"\, .................................... ,_. malı ve ondan faydalanmalıdır. Çüll" 

Üç doçentimiz 

profesör oldu 
Yük~ek Ziraat Enstitüsü veteriner 

fakülütesi iç hastalıkları doçenti Dr. 
Salahattin Yalkı, dış hastalıkları do -
çenti Dr. Tevfik Bil§er ve aynı fakül
te parazitoloji doçenti Dr. Nevzat 
Tüzdil'in ikinci sınıf profesörlüğe 
terfi ettiklerini haber aldık. Genç 
profesörlerimize ilim hayatlarında 

sürekli başarılar dileriz. 

Devlet Şurasında bir tayin 
Devlet Şurasında açık bulunan ikin

ci sınıf muavinliğe Siirt defterdarı 
B. Şükrü Diımer tayin edilmiştir. 

Edirne Sihat Müdürü 
E'tiirne sıhat ve içtimai muavenet 

müdürü Dr. Haşim Sirman ikinci u -
mumi müfettişlik sıhi müşavirliğine 
tayin edilmiştir. 

kü, dış ticaret, uluıslar için ileriem'9 
gelişme imkanları yaratan özlU bir ç .. 
lışma alanıdır. Dünya, dünya otall 
milletler biribirleriyle alıt veri§ ya• 
parlar. Fakat taraflardan.birini yedr 
ğe alarak sömüren, törpUleyip aşındl' 
ran, gittikçe fakirleştiren karııJıksıl 
bir ticaret usulü medent bir dUnyadJ 
sökmez. Dünycr ticareti, her millet• 
ilerleme imkanı ve saadet verirse ili" 
sanlığın yüzü güler. 

Hür ve müstakil milletlerin yakıt"' 
ğı serf,estçe reyleşerek karşılıklı m~ll" 
faaHeri hesaba alan anlaşmalara var" 
maktır. Böyle bir zihniyetin doğur• 
duğu "sözleşme" ler her iki taraf içid 
de muhakkak hayırlı olur. Çok veriıO' 
li bir istikbal hazırlar. Dünyanın ba" 
şına çöken bütün dertler hep bu ha• 
kikata göz yumulmuı olmasında' 
doğmamış mıdır? 

Dünyalar durdukça ayak~ durac_a) 
olan asil yürekli Tilrk milleti verdı~ 
sözü her daıim tutar. Bu muaheder 
de bütün şümuliyle tatbik için eliınil" 
den geldiği kadar çalıpcağız. · gıl 
maksatla istihsalimizi arttıracağı" 

Köylerimiz nuf us esas1na 
göre s1raya konuyor 

ıfıstihsal kudretimizi ıık sı'k ölçece." 
ğiz .. Bu sınamalarda elde edeceğit11il 
neticelere göre tamamlayıcı, hızlatl • 
ıdırıcı tedbirler alacağız. , 

' • Şurasını hiç bir vakit unutmıun8J 
ıki her milletin ihracatı ile istih ı. 

Dahiliye Vekilliği nüfus esasına gö- hacmi arasında "optimum" diye vasıı-
re köylerimizi sıraya koymaktadır. ılandırılan lbir nisbet vardır. İşte 
Tasnif bittikten sonra köylerimizin ı"nisbet" i tutmıya mecburuz. Yolc 
durumu tesbit olunacak, sonra köy - l ımilli hayatımız örselenir, sarsı ır .• 
lümüzün kalkınmasına yarar kararlar rtısit tarihi gösteriyor ki "ihracat" 
alınacaktır. ı"istihsal" biribirine ayak uydu 

Maarif vekilliği yayın 

müdür vekilliği 
Maarif Vekilliği Yayın Müdürü 

Faik Reşit Unat'ın talim ve terbiye 
heyeti azalığına tayini dolayısiyle 
münhal bulunan bu vazifeye İstanbul 
üniversitesi Türkoloji asistanlığın • 
dan yayın müdür muavinliğine geti .J 

rilmiş olan Adnan Ötüken vekalet et
mek üzere tayin edilmiştir. 

Mesut bir evlenme 
Dahiliye Vekilliği memurlar, sicil, 

muamelat ikinci şube teftiş ve rapor
lar bürosu mümeyyi.zi B. Halit Ata • 
mer'le Bosnalı B. Mahmut kızı ve 
müteahhit, tüccar Fehmi Başar'ın ye
ğeni Bn. Sabriye Egeltekin'in nikah 
törenleri seçkin davetliler önünde 
Ankara belediye salonunda yapılmı.ş
tır. Genç evlileri kutlar, hayat yolun
da saadetler dileriz. 

MEVLÜT 
• 

Teşrinievelin 19 uncu pazar günü 
Keçiören camiinde öğle namazını 
müteakip mevJadü şerif kıraat oluna
cağından arzu buyuran akraba, ahib
ba ve dostlarımızın teşrifleri. 

Hüseyin Güllüoğlu 

ızorundadırlar. İstihsal aynı hızla• 
ımazsa hedefe erişilmemiş olur. 

Biz, dilnya ticaretinin istikbali 
inanıyoruz. Facialarla dolu bu b 
sız dünyaya eğer O::ıir gün sulh na .J 
olacak ise, ıiy:i bilımeli 'kıi. bu tıulh,,. 
yük, küçük her milletin hüriyeti~ 
istiklaline. hakkına saygı gösteren 
sulh olacaktır. I 

Bir tarafta dolambaçlı usullerle ,t 
nayileşmekten alıkonulan milletli 
diğer tarafta ileri bir sanayi medt 
yetine dayanan uluslar... I 

Bir tarafta işsizlik, sefalet ve ı ,t 
rap, diğer tarafta geni§ iş alanları, 
fah ve saadet. ·el 

Böyle nisbetsizlik1er her de\11 
ergeç harp doğurur, sulh değil! 

Yüksek milli menfaatlarımızıtt ~ 
dıiği ıbitaraflılk yolundan ve onu.n ,
rettiği milli vazifelerden hiç bır ,

11 
man ayrılmıyacak olan Türkiye~ 
biricik dileği dünya sulhudur. ~ 
sa, harbin körüklediği kızıl alevle 
yeni yeni çatıları sarması değil ı .. c>' 

Hüseyin Sami CO.J 
Urfa Mebusıl 

Vatandaşlığımıza alı!1anlı1 I 
Yabancı memleketlerden atict~ııf' 

iltica etmek suretiyle yurdu ~ 
gelmiş bulunan 638 kişinin. ~at•~ rl 
lığımıza alınması İcra Vekıllet' 
yetince kabul olunmuştur. ~ 

"'."'""':.,"''''"''"~, 
LIYOGRAFYA .J 

1 

6 - Türkçede arap ve fara lisanla 
rının kapitülasyonlarını kaldırmak 
bu iki lisanın ne sıygaları, ne edat 
ları, ne de terkipleri lisanımıza so 
kulmamak, 7 - Türk halkının bil 
diği ve kullandığı her kelimey 
Türkçe, halk için munis olan ve su 
ni olmıyan her kelimeyi milli say 
mak, bu milletin lisanı, kendisinin 
cansız cezirlerinden değil, canlı ta 
aarruflarmdan terekküp eden cani 
bir uzviyet olduğunu bilmek, 8 -
lstanbul Türkçesinin savtiyatı, tek 
liyah ve lugaviyatı yeni Türkçenin 
temeli olduğundan, başka Türk 
lehçelerinden ne kelime, ne sıyga 
ne edat ne de terkip kaideleri al 
inak fa

1

kat mukayese yolu ile 
Türkçenin ~ümle te~ki.latın~ ve hu 
auai tabirlerdeki §ivesıne nufuz et 
mek için bu lehçeleri deri~. bir su 
rette tetkik etmek, 9 - Turk me 
deniyetinin tarihine dair eserler ya 
zıldıkça, eski müesseselerin isimler 
olan cok eski Türkçe kelimeleri ye 
ni Türkçeye almak, 10 - Yen 
Türkçenin bu esaslara göre bir ka 
musunu ve bir grnmerini vücud 
cetirmek, fakat yeni Türkcede kal 
mış olan arap ve fars kelimeleri 
ve tabirlerin bünyelerine ve terki 
tarzlarına ait mallımat, lisanın f 
loloji kısmına değil, "müstaha&e 
ler" ve "intisabiyat" bahsi ola 
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Beyanat ! 
Gazetelerde çrkan yazıları o

kunken bazı kelimelerin gözümü
ze battığını, radyoyu dinlerken 
bir takım sözlerin kulağımızı trt
maladığını duyuyoruzdur. Bunla
n birden değiştirip yenilemek 
doğru olmaz belki; fakat hiç ol
mazsa bu yadırgayışın gün geç· 
tikçe yayıldığını görmek, dilimi
zi aı·ıtma bakımından umut veri· 
cidir. 

Dün bir arkadaşım iki kelime
ye tahammül edemediğini söylü
yordu: - birincisi hemen her 
gün türlü türlü puntolarla yaz
dığımız ve ince, kalm seslerle 
tekrarladığımız "beyanat" keli
mesi, diyordu, bu sounda at cemi 
eki bulunan kelimeye güzel bir 
karşılık bulsanız! Demek masta
rımız var, söylemek mastarunız 
var, bildirmek mastarımız var, 
anlatmak mastarımız var. Bun
lardan her hangi birinden bir ke
lime tüı·ctip bir kar§ılık bulamaz 
mısınız? 

Krlavuz'da diyev karşılığını 
gördüm; pek botuma gibnedi. 

'#AN l~l IL~R 
Daha kanı sıcak bir kar§ılık bul
sanız, gazeteler ve ajana bunu 
kullansa kısa bir zamanda, öyle 
sanırım kit hem faydalı ve gerek
li bir söz kazanmış, hem de arap
ların bile kullanmadığı - çünkü 
araplar bizim beyanat dediğimiz 
kelimenin yerine tasrihat keli
mesını kullanırlar! - beyanat 
sözünden kurtulmu~ oluruz. 

*** 
Futbol - Ayak topu! 

Gazetemizde spor haber ve ya
zıları yazan arkadatrmız Saffet 
Gürol bir haftadanberidir, futbol 
yerine ayaktopu kelimesini kul
lanıyor. Aslında İngilizce olan bu 
kelime ayak manasına gelen loot 
ile top manasına gelen ball keli
melerinin birleştirilmesiyle ya
pılmıştır. Onun için "ayaktopu" 
bunu tamamiyle karşılıyor. 
Arkada§ımız, bazı sporcularla 

spor meraklılarının bu ~ Türk
çe kelimeyi yadırgadıklarını söy
ledi. Halbuki bunda yadırgana
cak bir taraf yoktur. Balkan har
bi ile büyük harp arasında, yani 
bizim çocukluğumuzda spor ale
mimizde bu kelime kullanılırdı. 
Bunda şüphe edenler, o tarihte 
Bay Ali Cemi ile Bay Sudi tara
fından çıkarılan idman mecmu
asının kolleksiyonunu karı§tıra
bilirler. Bu "ayaktopu"nu fut
bol, "akıncı"yr "muhacim" ya
pan mütareke devri olmuştur. 

Saffet Gürol, yeni bir kelime 
bulmu§ değil, eski ve güzel bir 
kelimemizi canlandırmttttr. 

••• 
Odun! 

Kaba saba bir şey; o kadar ki 
birisine onun adını verseniz, kı
zar, öfkelenir, küplere biner. Fa
kat bu kaba, yontulmam11 nesne 

bugünlerde İstanbul gazetelerin
de Moskova meydan muharebesi, 
sava,, barış haberlerinin bile üs
tünde yer alıyor. 

Odundan bahsetmek istediği
mi, herhalde, anlamıtımrzdır. 
O dereceye kadar ki evelki gün 
mevzularını dış politikasından, 

siyasetin kalbur üstü hadisele
rinden seçen Necmettin Sadak 
bile ondan bahseden bir başyazı 
yazmııtr. 

*** 
ipeğe dair ! 

Refik Halit, ipeii öğen bir ya
zısında Çin medeniyetinden ka
zandığnnız barutla İpeği kıyaslı
yor. İpeği öğen bu yazmm barut 
için ne diyebileceğini - okuma
dınızaa bile - tasarlıyabilirsiniz. 

Fakat ipeği öğen İstanbullu 
yazara bir kara haber vereyim: 

Bütün paratütler, zamane har
binin bu korkunç vasıtası, ipe-k· 
ten yapılmaktadır l 

T.'tı 

. 
ÜLKÜ'nün 2 ne• 

sayısı çıktı . ~ 
tt~ 

On beı &1lndenberl Ankara"dll JC•cl' 
ıekllde, yeni ve zengin bir yaz~ 10cı ~ 
le .;ıkmıya baolıyan tllkU'nUn 1~ ,,, ı;
yısı, nefte bir baskı ile ve çeşitli uııcl' 
dalı yazılarla neşrolunmuotur. 

bu sayısında ıu yazılar vıı.rdır : .ul tt' 
• }CU...-

TUrkçenln pınarı (Ahmet ı•t)• ..t 
cer), Beni beni "ı;iir" {Rıza po '(Y. 

İnkılô'ıbının neresindeyiz? <~~~ (~ 
Bnnguoğlu), Bir köy kızı i.;ln oı(pt ,ı; 
hun Atıf Knnsu), Milli ikUsat 16".1 

1ye. Y ket Rll§lt Hntlpoğlu) , Ge.;ınrn. i 6)1 

dair, §lir (Aşık Yahya). ı.ıusıl< ıot; 
{Ahmet Adnan Saygın). Afyoıı1,ıf' ;,; 
şiir (Osman Attllft.), Burs:ı'd~ ırııJlpı ( 
hlilya saatleri ( Ahnıet Hamdı şı>"gl~,.; 
İnek gfü:lerl (Ahmet MııhlP D~llııı ~' 
çUncU mevkide Kayscrlli < • eıı , 
Fıratlı), Evlenme dışında urı~ı (f.",/_ 
(Dr. Avni Göktürk), Dil baYı;' d!İ 1'J'lıf 
Kocaylğlt Köroğlu (Ahmet ~u aııJ. "' 
Necip Ali KUçUka (Kemal TUÖı{\ll~f 
lar araııında (Mustafa Nihat ıı). 
de halk tllrkUleri (M. sarıstıze cıt I 
fadelcrl (B.T.). Yeni ldtnplsr. .,, 
J'l.lnler boyunca.... 1ı• 

Ulkü'yü bUtUn nkuyucuııırıfllderl• 
dınlanmıza hararetle tavsiye e 



Japon buhranı 

] 1939 &avaıı batlıyah bütün göz
J~ JaJ>Onya'ya s:evrilmi§tir. Acaba 
tl •Porıya Almanya ile işbirliğinde 
J e dereceye kadar ileri gidecektir? 
ttPorıya'nın emelleri açıktır: 

Almanlar 
Kolinin' den 
püskürtüldü 

[Başı ı inci sayfada] 

UZAKŞARK'T A 

VAZİYET CİDDi 
Tokyo, 17 a.a. - İmparator yeni kabi -

nenin t~klllnl Konoye kabine.sinde har
biye nazırı olan General Hideki Tojo'ya 
tevdi etmi§tlr. 

Yeni nazırların adları kati olarak bi -
!inmemekte ise de umumi kanaate göre 
yeni kabine ordunun nUtu:ru altında. bulu
ne.caktır. 

Sovyetler 
tôkip 

olunuyor 

.-···································~ . . 
~ RESMİ TEBLİGLER ~ . -
~ ..... , •.................•.........• ,,. 
·İngiliz tayyerelerin in 

yaptıkları akınlar 
Lontfra, 17 a.a - İngiliz Hava Nazır

lığının tebliği : 

-3-

kıtaları 

e 
e 

h ~kdo~u'da bir nizam kurmak •h arıeaıyle bu bölgeyi hakimiyeti 
la ~~ alnıak istiyor. Bütün japon
~l uu hedefe doğru yürünme3İnde 
~kf~iş.lerdir. Fakat hedefe var-

Ayrıca Royter"ln s,ıltıhlıretıt bir ka~naktan 
öıtrendllrlnrı aöre. tngUlz aıııkert heyeti bu· 
gün .Mosi<ovı'den ayrılmııtır. Heyet yeni 
merkeze ırltınek üzere yolrlR bulunmaktadır. 

LondNı'da ıı~emldll':lne gl!re, lnırlllz as -
kert heyeti, lltoskova"dan sovYet makamları
nın talebi Uzcrınc ayrılmııtır. 

T emaılar, i•tiıareler 
Tokyo; ı 1. a.a. - İmparator ile bir lıı

tl§arede bulunan mührilhaa nazırı Marki 
Kido"nun tavslyl'sl tızerinedir ki general 
Tojo yeni kabinenin kurulmasına memur 
edilmittir. 

[Bası ı inci sayfada] 

30.000 i bulan 6 gemi batırmı ·!ardır. 
Başka vapurlar da hasara uğratılmış
tır. Azak'la Donetz arasında sovyet 
kıtaları takip olunmaktadır. Mihver 
kaynaklarından gelen öteki habcr1er 
aşağıdadır.] 

Bombardıman servisine bağlı tayyare -
lerlmiz, dUn gEce Duisberg'dekl ve başka 
yerlerdeki hedefim bombaJnmışlardır. 

Tahran'ı 
tahliye 

t~decekler 

• • • 

Dunkerque, Ostende ve Calais•deki dok
lara dn hticum edilmiştir. 

le 
n 

ı~ ıçnı takip edilecek uaul mese
'"• :de aralarmda anlaımazlrklar 
~ ır. Askerler, kestirme yoldan 
h 1. 1Urıe&ne taraftardır'Jar. Tecrü
,.e 

1 
Politika adamlan ve eski siya

tht~ar:tilerin mensuptan ise, daha 

Alman ilerleyifi bir parça 
yavaılaclı 

Mı kova, 17 an. - Pravada ıra.ı:etcsının 
harp muhabirine ı:örıı hükümet mcl'ktzlnln 
kapılarında tntıslt edilen sovyet kttaları al· 
man llcrleyltlnl bir pıırca yav11.1ıatınıştır. 

Şimdiye kadar bahriye nuırı bulunan 
Amiral Koshlro • Dlkava. General Tojo 
ile yaptık! bir görilşmeden ııonra ;;araya 
giderek imparatoru görmek emrini almıo
tır. 

Berlin, 17a.a. - Alman hava kuvettle
rine mensup teşkiller, 16 ilkteşrin günü, 
blitütn cephe boyunca, sahra tayyare mey
danlarına, münakale hatlarına ve sovyet 
batarya ve sahra mevzilerine büyiık mu -
vaHakiycttle hücumlar yapmıelardır. 

Sahil servisine bağlı tayyarelerimız. 
dtin gündüz Norveç kıyılan açıklannda 
ve gece de Frlzon adalan yakınlarında 
düşman gemilerine hücum etmııııerdlr. 

Bem, \17 a.a.- Neue-Zuerchcr-Zeitun& 
gazetesin Londra'dakl muhabirinin bil
dirdiğine ~öre, Britanya ve Sovyet kıta
ları öntlmU.rdeki salı gUnU Tahran"ı boşalt
ma~n bll§lı-""caklardır. Rus kıtalan. Ha
zer denizinin\ cenubunda 200 ili 250 kilo
metre derlnliAlnde bir çevre, Brltanya kı· 
talan ise 1raJd'ın doğusunda 200 kilometre 
derinliğinde b!r çevre iogal etmiş bulunu-

la 
1

Yptlı. hare.ket edilmesini istiyor
~r. olıtika adamlariyle askerler 
bi •1ırtdaki bu anlaşmazhğm uzun 
t•~ tarihi vardır. 19 uncu asrm or-
"'•rıtıd - d . . ha an M>nra Japon evrımı 

Muhabir sllylc dc\•am ediyor: 
''Vl8ana nın bazı keılmlerınlle sovyet kı

talarının rlüamıını durdunnasınıı ra.l':men 
bu )'erlerde vaziyet ııerı:ln bulunuyor. 

Pı.-k e<>k tank ve m<>törlü piyade kıtaları 
tıarekl!te ııcı::ırmekle. aımanlRr Ct>k bUyUk 
b1r ıayı üstUnlUQ'O elrle etmlı;lcrrtn-~. 

Almanlar Kalinin' den 
püskürtüldü 

General Tojo kimdir ? 
Londra, 17 a.a. - Royter'in Uzak§ark 

meseleoleri mlltehuııııu bildiriyor : 
Yeni japon kablnesıni kurmıya memur 

edilml§ olan General Tojo, çoktanberı, 
japon mtiteca.viz emperyalist partıılnln 
en ateoll liderlerden birisi olarRk tanın
maktadır. 

Cenup bölgesinde çok kısa bir zamanda 
yerde 15 sovyet tayyaresi tahrip edilmiş -
tir. Tam isabetlerle bir mühimmat deposu 
ve bir tayyare meydanı da tahrip edilmi$
tir. 

İk~ bomba tayyaremlz.le iki sahil tay -
vRr mlz lialerinc dônmemlıtir. 

Tobruk'fa keıif faaliyeti oldu 
Kahır 17 a.a - Ortıı &arktakt lnıtlliz yarlar. Bu çeV'l'elcr prl'nslp bakımından ı

ran hükilmetinm hükumranlığr altında ka
lacaktır. 

ku\ etleri umumi kar.arı:.~hının tebll1!1: 
Llbya'da fena bava aartlarına ra~men ı:e· 

rt>k T-0bruk'tn ırerrkıe hudut blllgcslnde ke
alf mQfr<'zeıertmız tanH> et>te bulunmuatur. E•ki Şah Maurice ada•ında 

olu.racak 

• 
8 

'Jc.:ıladığ_ı zaman, otuz kırk yıl 
l'iyl •r bır zanıan, politika adamla
lrll e askerler arasında böyle bir 
)'1-1 a~a2Jık yoktu. Politika adam
tic aPonya'nrn banka, aanayi ve 
-'..kl"et kuvetini temsil ediyorlardı. 
~ 9rı:r de kara ve deniz kuveti
d~ . u. ıki kuvet yirminci asra ka
kar lttıfak halinde yürüdüler. Ban
ler~ı ~r ve sanayi mensupları asker
l"o ~rı ıstedikleri parayı temin edi
l~r, ıtr, askerler de yeni fethettik
l'la 

1
• topraklarla bankacılara ve sahaf' lrıensuplarına yeni çalıtma sa

~ ll.rı açıyorlardı. Fakat Rus - Ja
•ıt lrıuharebesinden ve hele 1914 
)'ıı.~llfından sonra japon politika ha
du llıın bu muvazeneli giditi bozul-

M0!1oova. 17 a a. - Royter: CırsatnbR ıık· 
oamı, sovyetlr.rln muvaffakl.Yetle baearılan 

bir karsı hücumu almanları Knllnln'den 
ı;ıüskUrtmUştür. Dllsmıınn atır ke.YJplar ver· 
dirilmiştir. 'l'ııyynrclerden yardım ı:llren 100 
d'O&mnn tıınkı, bir ırıırma hareketine teseb -
büs ctım1a v·e l'lOVYl'.'t mildafaıı hattının bir kll· 
lesini delmet:e muvaffak olmustur. Bunun 
üzerine almnnlar sovyet kıtalarını cevırmek' 
tein vazl)etf hazırlamıık tstemlsler ve bu 
ttnaksatıa rııırııaütcü kıtnlıırını kullıınmıslar
dır. Ruslar bµ mane\•rayı önlemlıler. parıı
ılltctı mUtrezc)erlnl imha etmıeıer ve Jntı
znmJa .Yeni mevzller1no ı;'kllmlslcrdlr. Bun -
dan sonrn rus kıtnları toı;ıı::unun ve moto· 
s1kleUI mUrrezelertn ynrdıımlyle bir karıı 

hUcumn gcl:llllılcr \'O <IUımanı ırerl atmıııar· 
dır. Almanı11ra ııck vahnJıya oturan bu kar
sı hücumun yalnız bir sal'h11sı sırasında de· 
mtryolu ıstıısıronunun peronu ve önUndekl 
meyd11n baıtan baııı ai"rnan ö!Ulcrl yıjl'ını Ue 
örtü b'n Uşt U. 

1939 sonbe.hahnda dört bef ay iktida
ra gelml§ ole.n Genearl Abe hariç tutu -
!uru, General Tojo, 1928 de l§ba,ına gel
miş olan General Tanaka'danberi ba§ve -
kllllğe getirilen ilk generaldir. MUtevaffa 
Gen!'ral Tanaka, Japonya'nın Aııya ti7.e -
rindi' hAkimlyetini hırmaeı programını 
bllttin tafsilttlyle bildiren meohur Ta -
naka plAnının muharrlridlr. Gt>neral To -
jo'nun meslt-k hayatı, yeoni ba,v~kllin Ta
naka plAnını tamamiyle tasvip ettılini 
hlldirir. General Tojo, hattı hareketinde 
ve gay!'lerlndt tamamlyle ııamlmldlr. Bu
nunla beraber, gl'ner11l, mllfrltlerin esaslı 
l!derlerindt-n birisidir. 

Cephenin merkez bölgesinde, pike bom
bardıman tayyarelerı teşkilleri .mühim de~ 
miryolu hatlarrnr bombalamışlar ve 4 hat 
1ı kesmişlerdir. Bu hatlar ı.izerinde 18 tren 
ve 4 istasyon tahrip edilmiştir. Bundan 
başka nakliye kollarına. sahra mevzilerine 
ve bataryalara da hı.icum edilmiş ve bun -
!ar kısmen tahrip olunmuştur. 6 tank. 8 
top ve bir çok nakil vasıtası tamamiyle 
imha edilmi,tir. 

İngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahil"(', 17 a.a. - Ortaşark ingllız hava 

ku\etleri umumi karargAhının teb.tiğl: 

Londra, 17 a.m. - Resmen bildiri! -
diğine göre harp durumu dolayısiyJc 
eski İran Şahınıın şimdilik Maurice 
adasında oturması arzu edilmektedir. 
Ada valisi, Bdıtanya hükümetinin 
verdiği talimat üzcnnc, eski Şah'a a -
dada oturması esnasında gerektiği 
gibi muamele ediimesi içfo tertibat al
maktadır. 

d 

ttı • ." ;4-S'kerler acele ile hareket edil-
"'lnd · 

)'a e ısrar etmeğe batladılar ve ll&k"'· Yavat Japonya'da bir nevi 
b11jtı fasistlik cereyanı uyanmağa 
l°a' ıı.dr: Bunlarm hedefi, Japon
tı rıırı ıç Politikasında bankacıla-

' 
1•rıa · • d I~ Yı mensuplarını partı a am-
llıı p l" "k d k . . l"ıı.,· o ıtı a an atara Japon sı-

litik hayatını tasfiye etmek. Dıı po
!titt ada da kuvete dayanarak ge
ÇlJr e~ek. On yıl kadar Önce, Man
lteJa r.a kartı girişilen hareket as· 
hıutt 2:UJıırenin ilk Önemli zaferi ol-
tika lir. Fakat japon iç ve dış poliı
e<fe:•lldıı. bir dönüm noktası teşkil 
tittik hu hadiseden sonra, Japonya 
fıııct Çe kuvetleşen askerler tara
"''4~ıı bir çıkmaza doğru götüriil-
1'\u" t· Mançurya tetebbüsündek! 
•tta a ~•'kıyet üzerine cesaretlen 
''çtıı." J~p?" askerleri, 1937 yıl~nd.a 
ler. ~ hadısesini" meydana getırdı
~il~ ~.Jap0nya 'nm batına, başara-
Jıı.~ tırıden büyük dava açtı. Ve 
l'ı ar '•lterleriyle politika adamla

~~·~a~i anla§mazlrk d_eri~.Je§-

Almanlar ağır kayıplar 
veriyorlar 

Londrıı. 17 a..a - Buı:ün Moskova ra~ 
su, cephedt!n aldııtı au telgrafı okumustur: 

"Blrllklcrlmlz, nlmanların kuvetıerlmlzJ 

cevlmıek ıcın )aptı~ı bOIUn tesebbU,lere 
>nlnız mukaH•mct etmekle kııtmıyor. fııkat 

n)nı zamanda alm11n muvasnla yollarını teh
dit eden ve dUeman birliklerini gerileme zo· 
runda tıırakıın kıırıı hücumlara dıı aeclyor
lar. Dllsman aaatıen ıaato !azlalaıan atır 
ka)ıplar vermektedir. 

Almanlar gcrllerlnl korumak ve birlikle· 
rhnl:ı:ln mukavemetini kırmak tein ell,rln-
dr ı ıreıenl yapı;vorlar. 

Daha cetln muharebeler beklenmelldlr. 
Ancak faalatlerın iProJelerlnde muvaffak o -
lamıyacnkları slmdlden aııacık bulunuyor.,. 

Cephenin şimal bölgesinde de sovyet 

A~ır ıngılız bombardıman tayyareleri 15-
16 ilkteşrln gecesi Blngazi limanına hOcum 
et.mlşlerdır. Rıhtımlarda yangınlar çıkarıl
mıştır. 

münakale hatlarına ciddi isabetler elde e
dilmiştir. 

Tayyarelerimiz Berka ve Martuba tay

yare meydanlarına da hilcurıı etmişlerdir. 

BardJyn bölgesinde blr deniz tayyare teş
kili Bardlya - Tobruk yolunun cenubunda 
hlr dOsman levazım deı>osunu ve Bardlyıı 
civarındaki bir vadiyi bombardıman et.mlş
Ur. Baıvekll olarak ııı.ner~ 1 T-oıo'nıın seci! -

m~t mUtrJtclllA'ln hugün tamamlyJe httimn 
bulunduf:u ve butrete ıraıe~e caldıı:tı hıtk
kındakl umumi kanıtı\tl t'>1t Ptmektedlr. 
Bu mürrıtcıııtın hnrekete ıreclr> ı:ecmlYe<'eıtı 
\"e har,kde ı:eeer~e bunu lıanı:ı istikamette 
arıaeaı?ı ise, ikini'! bl!.lka bir meııeledlr. 

General Tojo'nun temaıları 
Tokyo, 17 a.a. - General Tojo bu akom 

ytikııek rütbeli deniz ııubaylarlyle görUI -
müı,ıtllr. Bu, belki bahriyenin orduya ta -
memen yardım etmeyi henllz katı ~urette 
taahhtit etmıı oimadıtı mAnasını ıı.nla -
tır. 

Ukrayna' da 
Budapeee, 17 a.a. - Macar ajansı ııark 

cepheıinden bildiriyor: 
Ukrayna'da harekltta bulunan miıttefik 

kuvetler, Donetz kavıinde bulunan sovyet 
krtalarınr daha dar bir araziye sürmil:Jler
dir. Sovyetlerin karşı hücumları tardedil
miıtir. Hareklit tesbit olunan planlara gö
re devam etmekte ve macar krtaları da bu 
çarpışmalara iştirak eylemektedir. 

Bir Am rikan 
• 
1 İyi maJQmat alan mahfillerde söylendi- [Başı 

1 
inci sayfada] 

tine göre Prens Konoye'nin bıtşladığı si-
yasi görü•meler yabancı memleketlerde riye nezareti ıbildıiriyor: Kearney tor
dolaean •ayiaların terıılne olarak kesıımı, pido muhribi İzlanda'nın 350 mil cc
deflldlr. nup batısında devriye gezdiği sırada 

Hariciye ne,;aretine kimin tayin edile - bu sabah torpillenmiştir. Hadiseyi lbil
ceti de henllz tahmin edilemez. diren telgrafta ·nsanca kayıp olduğu 
Amerikan gemileri Çin - Japon hakkında hiç bir kayıt yoktur. Kear -

sularından ayrılıyorlar ney, hasara rağmen kendi vasıtalariy-
V~Inı::ton, 17 a.a. - SalA.hl~etll mahf!l- le yoluna devam edebilmi tir. 

!erden bildtrildi~ göre, bahrlyece "Pa- En yeni amerikan torpido muhrıip
sifik vazi~" lsml \"erilen durum dola:n- Jerinôen biri olan Kearney 1630 ton
alyle hlitün Amf'.rikan Uca~ vapurlan ja- luktur ve 5 ıpuıluk topları vardır. ln
Pon ve çln ıulanndım ayrılmak !Cin @mlr psı geçen yıl bitmiştir. 
almışlardır. Bu emir Pallftk'fn ôtekl nok-

Ortl\ Akdeniz'de donnnmıua mensup tay. 
yareler Trablus kıyısı açıklarında düşman 
ticaret ~mllennc hücum etmişlerdir. Fena 
scörüs şartları dolayısb·Je hücum neticeleri 
anlaşılamamıştır. 

Bu hareketlerden bütün tayyarelerimiz 
Us!Prlne dönmüşlerdir. 

Sovyet resmi tebliği 
Mosko\a; 17. a.a. - Sovyet haberler 

burosunun dUn geceki tebliği : 
16 İlkteıırın günU, çarpışmalar bütün 

cephe boyunca dev:ım etmiştir. Muhare -
beler, cephenin batı istikametinde bılhııs

sa §iddetll olmu,tur. Bu istikametteki mu
harebelerde, lkl tarata da ağır kayıplar 
verdlrilmiotir. 

ıs İlkteırlndc 4S Alman tayyaresi tah
rip edllmlotir. Bizim kayıplarımız, 28 tay. 
yaredir. 

Çete harekAtı, düııman i§gall altındaki 

bUtUn bölgelerde ıtddetlenmiştir. Alman

ların son zamanlarda iııgal ettiği Kallnin, 

Royter ajansının ısiyasi muhabiri bu 
hususta şöyJe diyor: 

Es'ki Şahı rnevku ftutmak hiç bir 
suretle bahis mevzuu olmamakla bera.. 
l>er Şahın tahttan vaz geçmesiyle ne -
ticelenen haller dolayısiyJe kendisi -
ne tam bir serbe.stıi bırakılmasına a • 
çıkça muhalefet edilanekrtedir. Britan
ya hükümeti sabık Şahın muva'kkat 
ikametgahı olarak Maurice adasını 
seçme'kle kendisinin sıhat ve cmni _ 
yetini göz önünde tutmuştur. Bu a~ 
nın mükemmel bir ikilimi vardır. 

Fransa'daki harp 

mesulleri hakkında 

Mareşal Peten 

kararını verdi 
Vıichy, 17 a.a. - Güveni~ bir kaynak. 

tan blldırlldlğine göre, Mareşal PHaln, Rt
om mevkuflan hakkında aşağıdaki karan 
\"<.'rml$Ur: 

Leon Blum. Daladler ve eski b~kuman.· 
dan GnmC'lln, Hnut<'B Pyren~ vilAyetin
de Pourtalet kalesinde hapsedllecekle.rdir. 

le İçi ııı.'-nre araundalcı muca
~f'tı; 11

del'l Konoe hüküıneti doğ
'l'lıı ~ A..'Yan meclisinin re~si • ve 
~eıt•ttp &.tıda imparator aılesme 
leri11 iia _?ldufundan bütün zümre
'a)'g1 ~de ve herkesin hakkında 
:'•rı I> lecfiği yüksek bir fahsiyet 
~3? /1erıa Konoe, bunun Üzerine, 

~ıE~İrıj' !~da hükümeti kurmak va
~rj de Uzerine aldı. O zamandan-
' hır,khaıı kısa faaılalar bir tara

~l\)'1,t11 ıJacak olursa, Konoe, Ja
~dehllll~ • nıukadderatmı idare 
bıtt'lerll\" ttır. Fakat prens japon as
" ""•fE ~ baskısını hafifletm ğe 
) ~ı"llileİ olaınarnııtır. Çünkü bey
"~lli iat"h lrıihıasebetlerin geçir<liği 
)

1 Eıraa~ ale, Japonya iç.in yeni ye-
1 taafi •r hazırladı. Ve eski dava: 
~ki d{e etıneden, daha doğrusu, 
tib~ içj:•~ın tasfiyes.ini temin et
l'i ı ı?Örii Japon askerleri, macera 
~htıekt ?en Yeni teşebbüslere gi· 

Royter'ln dlplıom tik muhabirine göre 
.l\fl:Nıkova alman kıtaları tarafından ılıtdetll 
bir hücuma ur:ramaktadır. Ve hUkUmet mer
kezinin ta•ınması mııntıkl ve makul ola· 
c tır. Zira dlltmanın doirudan do.ıiruva 
tehdidi altında bulunacak bir aehlı"de hUkU
m ıılerlnl 1dare etmenin tamıımen tm1fln· 
sız bulundul}u acıktır. Artlvlerın ve ötelc1 
eheml.Yetll evrakın daha blrkac harta önce 
.M•$kova'dan Kazan•a ırllnderıımıı olmaııı, 

SOV)et hU'ltümet1nln her zamanki basiretiyle 
böyle bir taşınma thtlmıtllnl ı:ozden kacır
madıf:ını ı:ostertr. Kazan Mo•kovıı'nın 550 

kilometre kıııtar rtoıtu~unrlııdır ve bu aehlr· 
den sovyet mlllrtınln bUtUn kuvetlerını at -
manlara knraı ;nUcaılele itinde idare etmt>k 
milmk(Jn olacnf:ı gibi Ural'ın dolu!unda ha· 
zırlanmış olan büyUk endU trl bölrP.lertnl 
daha yakından hUkUmetın kontrolü altında 
buluncıurmuk lmkAnı hasıl olacaktır. 

M oskova tahrip edilecek mi ? 
nally E.....:press •azeteıılnln as1cerl yazıcuı 

dlYor ki: 
''Stn ıın ı:ereklrse Mosk<>va'nın tabrtbtnı 

emredecek-tir. Ruslar. düşmanın ayak basa -
caQ-ı her yerde .Y1kılm1.Ş yerlerden başkıı blr 
ııe> bulmaması ıcın 1rerııken pltınları ayhı.r -
d:ınber1 hazırlnmıılardır. lltoskova'nın bRıtan 

bn111 yıkılmuına imktın yoktur. Fakat bü
tün t.nbrlkalar, bütün umumt mentaat mües
seselr.rl, bütün ehemlyetlt binalar, bütün 
stoklar rtlnnmltle tahrip edllehlllr. Evet, 
Mllslrova dUecrse. b1ltun bu tahripler yapıla-

tala nnda bulunan t1c~t vatıurlarına eamll Hadise Greer amerikan torpido 
değildir. PUtflk'teld durum rlolayıı;lyle bu muhribinin hücuma uğradığı bölgede 
hu•u~a ilPri ııllrülPcl'k bir miltaleıısı mev- vukuhulmuştur. 

cut oldutunu bahriye n~zaretl resmen bil- Bahriye na,zırı Albay Knox, Kear -
rlirm1$Ur. Fakat ıüvenlllr ha~rler böyle ney'in torpillendiğini telefonla M. 
bir emrin wıildlitlnt aöstermf'ldedlr. Pası- Ruzvelt'e bildirmiştir. M. Ruzvelt bu 
flk'te kül11y'1tll miktarda Am!'rlkan vapuru haber.i bu salbah Hvdepark'ta evine 
bulunduğu, fakat japon ve çln ~ularında az geldikten üç dakib. sonra almıştır. 
miktarda vııpur mevcut oldutu söy~nmek-.r: M R it t ·ı 

1 
h•d· • 

t~ir. · uzve gaze ecı ere a ıseyı 
mufassal sure..tte görüşmeıkten imtina Amerika aıkeri tedbirler etmiıtfr. 

alacak mı? 
Vqincton, 17 a.a. - Japon kabine buh

ranı ve rua eephesindekJ asker! vaziyet, M. 
Ruzveıt tarafından dOn ölleden sonra Be

• Hadi•e ehemiyetli neticeler 
doğuracak 

Orel bölırelertnde, ceteler. binden !azla 
Alman öldllrmUoler, cephane yüklü 1Jd 

yüzden fazla kamyon yakmııılar, birçok 
köprü berhava etmlıılcr ve mUhlm mlk -
darda IB§e malzemesi tahrip eylemloierdir. 
Kallnin civarında faaliyette bulunan bir 
miıfreze, bir Alman alayı karargahını boz
guna uğratm15, mıihim vesikalar ele ge -
çirmiı ve bir cephaneliıi berhava ederek 
:'15 Almanı öldtirmUgtUr. 

••• 
lloakova, 17 a.a. - Sovyet Haberler 

Bürosunun öğleyin neıredllen tebliği 
17 İlkteırln gecesi, kıtalarımız bütün 

cephe boyunca dtiımanla döğtiıımüılerdlr. 

Muharebeler, ceph~nln batı lstikame~n 
dek1 muhtelif kesimlerinde bilhassa ııd -
detll n1mufhır. 

Eski hava nazırı Guy Lachaınbre ve es
ki hilAhlanma l§lerl müdürü Jacomet yent 
bir emre kadar Bourrassol'de kalacaklar
dır. Vals - Les - Bnıns'de gözaltında bulun
dunılnn ve hC'nUz itham edilmemi§ ola.o 
Re~naud \"e Mnndel de bir kalede \"e sa
nıl<lığına cöre, Pourthalet kalf'S!nde 
mevkuf tutulacaklardır. Kalede hapis müd
deti belli dcfildir. Hapls m!iddeUnin 
tayini ve nihai kararın verıımeşi Rloın 
mahkemesine bırakılmııtır. H!lkmün ya
kında verileceği öğrenilmiştir. 

Alman 
" ~'ttile]e ~arar ettiler. Halbuki bey-
411•tıı.rı J ur-umun inkişafı, bir ta
~~~•t-lıtrk"Ponya için yeni fırsatlar 
>'t•E Ja en, Öte taraftan da bu in-
1;~ Çıiır~~nya iç.in elverişli olm~
d 9 •a\' a hazırlıyordu. Mesela 
t~t\J ile ~fı .ç~kınazdan önce, Uzak
li e ~ ~ Rılı olan Amerika, lngil
li~~ ikenuaya, birbiriyle rakip ha
bt.tı llaı )'\i~~18Jnen Japonya'nın po
~·~•'tıllt U;'lden ve kısmen de Ja
,,., •it elınd~ olmıyan amillerin 
·~il k()rır;'da bırletınitlerdir. Mos
lit· "•l"tıı eranaında en ileri şafha· 
~· '• Jllr>o 

1
! ~ulunan bu cephe bir

'ta\e. •t:rtı.111Ya Yı büsbütün yalnızlık 
>,~'haj Itır. Japonya bir yandan 
"'Fı eıt, öt!alnızlrğın ıstırabını du-
1'41t l\d11ıı Yandan da Amerika ta
~. ~ırı b~a~ık edilen iktrsadi ab
'ltıt-. Ja s ısrnr sezıneğe ba,Ia-

caktır. 

Dally 'l'olcgraph ılly\e y117.ıyor: 

"Şlmdlkl ııovyet hllkümetl müstevli ile l'Ö· 

rUşmelere ı:tr1emlııecektlr. Bu hUkOmetın 

1• ' kova"rtan ayrılması bu ölüm savaaına za
ft'rln nlhtıyet verece:ı güne kadar ı::arı;ıııa

cnf:ı hususundaki kaU azmini ı:östermekte -
dlr.,, 

yaz Sar41ya davet edilen ordu ve donanma Vaşington, 17 a.a. - United Press: 
ıefleriyle diplomatik şahsiyetler arasında Burada sanıldığına göre Kearney hi
yapılan mühim torılantımn mf!vtuunu t~- diaeai ehemiyetli neticeler doğuracak 
kı·1 euJam' ... lr. Slyast mahflller, Tokyo'dan b"lh "k . •

1 
Berlın, 17 n n. - Alman orduları baı-~ ~ ,.,. ve ı assa amerı an tıcaret gemı e - kumandanlığının tebliği :: 

gelen haberlere dayanıırak Japonya'da rinin silahlandırılmasına dair olan Rumen devlet reisi Mareıal Antones -

resmi tebliği 

müfrit unsurlar rörUtUnün muzalfer ol- kanun layihasının kongre tarafından ko'nun başkumandanlığı altında Orgene
dutuna hükmetmf"ktedlrler. Hatta bazı süratle akbul edilmesine yardım ede- raı Yakoblcl kumandasında bulunan ve 
kimseler Japonya'nın harekete aecmesını cektir. alman ordusuna ve he.va kuvetıerine men. 
pek yakın adderllyorlar. sup yalnız bir kaç husuııl te,ktlden yar -

Bunun için iYi haber alan mılhfiLJer set- dım gören bir nımen ordusu, 16 ilkte§ • 
lertn ukert mılh!ye~ tedbirler almasını A rinde Odesa ıehir ve limanını :ı:aptetnılı-
ht>klemektedlrler. DünkU konferansa isti- merikan gemı'lerı' tir. Odesıı önünde derinliğine hazırlanmış 
rlk ~en sah~lyetler katı surette ıuıuyor- sahra mevzilerini l§gnl eden düşmaruı kar-

lar. §1 iki aydanberl yapılmakta olan çetin 
V Jd •ı k muharebeler, za!erlç neticelenmiştir. 1'~1 • 

Kon.rrenln sı:!:':ath~~Pri ~z&kşar.k va- Si a" hlandırdaca de edilen ganimetler henüz sayılamamıı-lar ve ag~ ır basmışlardır. İtte sonun- tır. Odesa ile, düşman, en mUhlnı endllstri 

Maçek· 
hapsine 

göz 
ahndı 

D N B · SelA.hiyetU Ze.grep; 17. ıı.a. - . · · · . 
makamlardan öğrenildiğine göre, eskı Hır-

. M k dilımanla te-vat partlsı reisi M. açe . 
1 b k ·mselerle mllnnsebetler-masa ge en azı ı 

de bulunduğundan dolayı göz hapsine alın

mıştır. 

:M. Maçek·ın tevkifi bahl11 mevzuu de~ll
dir. Hilkümet ouu ancak devlet aleyhıne 

kötti teıirlerınden koçalı§an unsurların 

.ı,, ~ i • l>onyıı.' b"" 1 b. k 'lli,t? 'tıtıe d"· nın oy e ır çr -
di., v, bu Ufnıesinden kim meııul-
~j )l\J &t.ıattun kurtuluş çare!'li ne-
l~i.. llr g ere cevap ararken, ja-
b.·q~ d .. ene k" 
~~•tıı· '1tlllü 1 es. 1 anlaşmazlıkl&r 

!}> ı>'etirı·' erdır. Askerler bunun 
!iiı ~litik 1

' zayıf ve mütereddit 
' er ı.. a takip d"I • d .. ~t'j •• l"lalb k• e ı mesın e gor-
~~ t_ıdilrneu. 1 • mutediller, fazla 
~t 1leri s··sın~.n buna sebep oldu
~ ~litilt Urdulcr. Bu itidal ve if
Q tedh· •ar ça 
v~ lll\J ır olrnıı.kP~şrrken, Konoe, 
~ ~ h· 11tl'llak Uzere, Amerika 1fı J:!taç ay .. Çareler.ini ara§trrdı. 
~tı. Ôr l'lleıajf:c~~ ~uzvelt'e yolla-
" 'b~ >:'rnaııd Roru~ıne kapılarmı 
L-~ l'a ar.. anberı, Aıncrika ile "t et ... sıııd .... 
L ~~ .. l'llekt-ed" "e goruşıneler de-
~"tı ,~ hilirıe~r. u görütmelerin 
d 1 ii kel'ler· . emekle ber11.bcr ja
d:l\d11i"İııdc 1~ t~tınin edecek' bir 
t'" bii rr. Bu h rurnediği de mey
~~l'le ilet" ıı.le gör-e, bir yan
... ~,l'l el~r au::Ü Ve~iyccek olan 
t..•'11 h• da 'tus P, gıderkcn, öte 
...._ j' tr h~di:a nrn yıkılışını an

l>o._ •akcrt'~Ydana geldiğin· 
erı sabır~ı:danmıf-

ziyet1nl vahinı tı-IAkld etmf'kte mOttet'ik-cu buhranın şebebi budur. CBaeı 1 inci sayfada] merkezlerinden ve en mUhlm §Chlrlerln -· tirler. Mutat olarak hUkUmetln ~zcüsü o- .. . 
Tokyo'dan bildirildiğine gore, den birini ve Karadcniz'de en büyük lıma-K Jan Ayın A7.A$ından M. Hlll .,u beyanatta Amerikan ticaret vapurlarmın silihlandr - b askerlerin baskısı üzerine onoe nını kay etmiştir. 

rumak fikrindedir. 

resmi tebliği b • · bulunmu ... ur· rılması kanununu 250 reyle kabul etmic - Od '·1 d l h k et 
Ç
ekilmi• ve imparator, ka ınenın '" • ., eea açı,. arın n, a man ava uv -kurulm;aını harbiye nazırı general "- Vatiyet oiddt ı:-özüküyor, 7.1ra japon- tir. Kararın, Kearney Amerikan torpido leri, ıehirden kaçan rlllııman kıtalariyle 

ToJ"o'ya bırakmı•trr. Japon buhra- lann Ruııya'nın ~kecetın.e inandıkları ve muhribinin torpillenmesinden az sonra ve. yüklU nakliye gemilerine büytik muvaf -

İtalyan 
Roma, 17 a.a. - ttaly~n kuveUerı u • 

mumi karargllhının tebllğı : 
y • b Siberya'ya taarru:ı: etmek istedikleri anla· rilmiı olması, bunun harbe dofru yeni bir fakıyetle hücum etmlıılerdir. Tam leahet-nından doğabilecek tehlike ışte u ısılıyor. Bu da blnm müdahale edeceğimiz adım olduğunu söyliyen inCiratçıların ihta. lerle, topyekOn 30 bin tonllAtoluk altı ti-

tayindedir. Çünkü general Tojo, .ı. b caret geııılsı· batırılmıatır. ı.ın•kn seki7. 

Alman hava kuvetlerı dUn gece Mal • 
ta'da La Valette deniz tıssUnU bombala -
mıoıardır. k - ....,,mektlr.,. rınr me uıların hesaba katmadıklarını gös. " -

vaktiyle Berlin'de as erı ataşe Ayanın lnfiratcı AzA.~ından M. Nye'nın termektedir. biiyUk vapur ağır hasara uğratılmııı ve 
iken Japonya'ya çağrrlmıt ve bir -'dl bir G bir sovyet hUcumbotu imha edilmiştir. ' • h k. kanaatına aöre Birle$1k Amerika clu örüşmeler esnasında meclis, projenin aralık Çin'deki askerı ar.e atta ~•- Azak denizi ile Donetz araınnda, mağ-

Dtııımnn tayyareleri Napoll'yc h ıcurrı 
etmişler ve bir miktar bomba atmı§lar 
dır. Bir kaç eve isabet olmuş, 12 kişi öl • 
m!lş ve 37 klııi ynralanmııtır. Yangın boın
balanndan bazı yangınlar çıkmış ise de 
bunlar derhal söndUrlllmllşttir. 

h b an karşısındadır. Uzak$ark"takl vaziy.,...,, tekrar münakaşa edilmesi iı;in hariciye en. 
vazife gördükten sonrA ar ıye na- !Op edllml" dllamanın takibine bıışlanmııı-. ·ı • inkişafı, A~rika eeflPrinln tikrlnct' Rusya- cilmenine gönderilmesi hakkında muhale- " " ı zırlrğı muavinliğine getırı mıf ve """ .._.ardım me~·•e-• ...... sı'- bir surette bal· f t f tır. Takibe, alman, Halyan, macar ve s o-
sonra da harbiye nazırı olmuftu. ., •• "' .,.,.. "''"" "' e tara ından yapılan teklifi 1315 reye vak kıtaları tarafından devam olunmak • 
Yeni hükümetin kurulmasiyle, Ja- iıdır. Bu hal, kiralama ve ödünç veııme karıı 257 reyle reddetmiştir. Mecliste din- tadır. 

· 1 k kanununun tatbıkına memur olan M. liyicilere mahsus yerler tamamen dolu i- ı d ·s P
onya'da iktidar ta.mamıy e as er-. Doğu cephesinin ıimal bölges n e, ı -1 G Harry Hopkfns'ln rlün Bey&% Saray'dll yapı- di. Görüımelere her zamankinden fazla me k"ller mu-lerın• ellerine geçmı§ o uyor. erçı .. ..:blnl panyol lejyonuna mensup teo 

1 
• • 

lan toplantıda h•'"r bulunma!! !le= buı reye · t" "k t • t k ·· ı tml ı rdır Ç
oktanberi, bu zümre japon dı§ po- ...... ıı ır.. e mıı ve nu u soy e- vaffakıyetıe aavaıa lıtırAk e ı e · h

.k. b" d da bu lzah eder. Amerika Birleşik Devletleri, miıtir. noıı..·dakl harekAt. esasen, evelcc tes-litikaııına a ım ır urum • hte 
6

u kte 
lunuyordu. Fakat baılarında Ko- Vladlvostok llınanına giden yolun mu • Projenin kabulünden az önce mebus - bit edilmiş olduğu gibi devam eyleme • 

· mPI olarak kapanma•ı m•st-l"slnden haşka, lardan M F dd" "J · ı noe gibi, tecrübeli ve her ziımre- "" " " · a 111 aponya ııma e ve ce- dlr. 
nin itimadını ve saygısmı kazanmış !IOvyE>t ordusuna aynlan mühim miktarda nuba dofru ilerlediii takdirde donanması· DUn gllndUz ve gece, .Moskova'nı!l as -

Ş. d" b" har:rı maJ:ı:emeııinln hlr kısmını kendisini' nın imha erlileceğinin Amerika tarafın- kerllk bakımından ehemiyctll tesısatına 
bir §ahsiyet de vardı:. ımb!. lır nb~- Mklamak tMavvuruncı. olduju bildlrll- dın kendiıine ihtar edilmesini'' tavsiye karşı teııirli hava hücumları yapılmı§tır. 
vi firen vazifesini goren oy e ır ~ktedir. eylemiıtir. 17 ilkteırin gecesi, Lenlngrad da bombar-
adam da i" batından uzaklattıktan "t'k ı nın '"ıman edllmlatır. 

y ı d 1 t Bu kaygılara Panamıırtka polı ı a 1 u .. ~onra acemi kaptan arın ev e lar İngiliz adalarında Humber nehri ağ -' d ki • h önce \ki kaygı11 katılmaktarlır: Bun - .. g

emisini nasıl idare e ece erı er t a Am "k 1· 'lf 'ı 'kı' zındR ve Scllly adalnnnın batısı.ndıı bir d dan biri Peru'nun ısmarladıfı 18 ayy - erı a ngı ere ye tarafta haklı bir endife uyan rr- 1 ıııoın btiyük Ucaret gemisi ve ı.500 tonııatoluk d. renin Sovyet Rueya'ya verilmiı oma 
maktadır. Yabancrlar için bu en ı- Peru tarafından proteeto edilmiı olmruıı, d • 1 bqka bir vapı.ır bombalarla batırılmıştır. 
fe Japonya'nın akıbeti bakımından öteki de son Panama hükUmtt darbe.sinin emza fi Veriyor Savaş tayyareleri, İngiltere'nin cenup d:ğil harp ateıinin genişletilmesi Amerika Blrleılk Devletleri HUkümeti doğu ve batı kıyıları üzerinde dilşman kork~sundan doğmaktadır. Çünkü tarafından tertip edilmlı olduğu hakkın· Vaşington; 17. a a. - AllıllY uıox un lim!lllları te.slsatını bombalamışlardır. 

. . . r 1 - • !det" Bir kaç İngiliz ttıyyaresı, diln gece prensın gıtmesı ve genera ın ge me da Tlmeı Herald'ın ııerı af.lrdllgtl ıa - hıı.ber verdiğine sfü~ v ninen &lAhlıındı- eri ı f"lAk ' 
ıiyle neticelenen japon buhranmm '"· B• iddia mOn>...,a .,,,.. oım,,.. ,.1,.,, olan ;kı Am"i~;n donl'"ll"" '"""' • .,, Alman~• •: ';: • ' h ~· Y4nıon 
delalet ettiği mana bu oJmak ge 1 tak t M H 11 A lk 1 ti .ri ara.qın 1 l bombaları a mıe ır. llZl ma a erde, e . 
rektir. - ı!ak~ tes:nu;~ eh:~ye~leevıc:Y~l'ylemlo ~ verme ve kiralama knnunu mucibince İn· hemiyetslz huar vardır. Bir dllımaıı tay-

A. Ş. ESMER 1 tır. &iltere'ye verilecektir. yarcsl dll§tlrUlmU,tUr. 

Afrlka"nın şimalinde düımanın bazı 
motörlll birlikleri Tobruk'tan bir r;ıkış 
yapmıya knlkmıglarsa da topçumuz buri
ıan derhal ateşi altına almış ve pUskUrt
mOştUr. 

İngiliz tayyareleri Blngazi'yi boınbalıı.
mışlnr ve evlerde hasarlara sebebiyet ver
mişlerdir. 

Do#tJ Afrike.'da keııif uçuııı yapan bir 
tayyaremiz Gondar'ın .,imal doğusunda 
Debat bölgesinde düşmanın kamyon mUf'
rc?:elerin! mitralyöz atcııine tutmuştur. 
D~r kaç kamyon ateş almıştır. Tayyare -
mız dliıımanın karoı koyma batııryalannın 
ı;tiddetıı ateşi neticeslnd~ bir kaç is:ıbet al
mııı ise de llssüne dönmUııtOr. 

Ceiga bölgeı:lndc bir in e kolumuzn 
himaye eden mlifrezelerimlz. d lo:man mur. 
rez .. Jeriyle bir muharebeye tutu muşlar. 
ve bunları kaçmak zorunda bırakmışlar -
dır. 

Akdniz"d ... dUnkU tebliA°dP blldirf!Pn bir
liklerden bll§ka dilfmanın bir denir.Altım 
da torpldolarımızdan biri tarafından ba • 
tınlmıştır. 



Genı yedek subaylarımız 
dün diplomalarını aldllar 

[Baıı 1 inci ••7/ada] 

.. rtelnde bazırbk kıtaaı oıcurıarı olmak Uze 
re Zafer lbldeatnın etrafında yerlerini aldı 

lar. Bu aırada okul komutapı kurmay albay 
A. Rlza GUrcan, aayet ırUzeı b.ıizırlanm11, 
bll)rUk bir ceıenırt Abideye koydu. 

ucus 

lnhiaarlar Umum Müdürlüjü 

Yapı itleri 
bhıaarlar Umum Jltldürltl811Dden 
1 - Kapalı sarf uultl 11• 8ekll1 tusıa

llnda ı adet muhatua lmltıbui ınea etti
rllecektlr. 

2 - Muhammen bedeli ••11.088.e&,. li
ra olup muvakkat teminatı 1281.S& Ura · 
dır. 

8 - JCuUtme 81. 10. 941 cuma a11DU --"I' ı eaat ıo. 10 da Kab&tq'ta levuım tube
atndeld alım komleyoaunda yapılacakbr. 

' - 8artname aöıd.I seçen tubeden, İz
mir ve Anlcara bq mtldUrlUkleriaden 86 
kurut mukabiltnde alınabilir. 

5 - Girmek iati,ealer 10.000 Ura. bu 
kabil lllf&&b muvatfakiyeUe yapmıı ol
duklarına dair veaika ibru dedrek ihale 

Memur ahnacak 
Sümerbank Umum Müdür
lüjünden : 
Bankamız umumi müdürlü -

ğilnde çalıımak üzere doıya sie
temlerine ve kayıt ueullerine va· 
kıf, Bankalar veya resmi müeır -
sese ve daireler muhaberat me -
murluklarında bulunmuı tecrü· 
be aahibi bir memur alınacaktır. 

lıtekliler tahıil ve mesailerini 
gösterir vesikalarla, 21.10.941 
tarihine kadar Ankara'da Sümer· 
bank umum mUdUrlülilne müra-
caat edebilirler 4814 

R A D Y O 
'-----------------·-Turluye Radyo Oıtuzyon 

, Tıirlnye Radyoaa - Ankara 
- ( Dalıa Uzunluıu ) -

164ı. M. lllZ KcıL 120 Kw. 

31.7 .14. 9466 Kc s 20 Kw T. A. P. 
19.74 .14. 11U9S Kc a. 20 Kw. T. A. Q. 

CUMARTJ:ı;~İ ; lö 10. ıvu 

7.30 Proıram ve Jlemleket Saat "'-
7.3Ş Jltlzik - Hafif Pro"rarn (Pi), 
7.oi3 AJANS HABERL~. t, 
8.00/8.46 J4Uzlk : S nfo:ı k c rogram 

13.30 Program ve lılt:ml .k t Saat 
13 33 J4Usik : fUrkçtı Plaklar. 
13.oi3 AJANS HABERl.E;nt, 
H.00 J4Uzlk : Tllr kçe 1-'lı\r. ır Pr 11' 

nıa devamı, 

T rene. bandonun lttlrlkl)'le laep bir atız 
dan aöylenen ı.t kili mar1lyle !>atlandı 
Bundaa aonra Yeni devre mezunlarmdan 
MQmtaz Tarnan meydanda bazır bulunanla· 
ra IÖYle bitap etti: 

Bir yet/elı •ba)'UI aöylevi 
a11Dtlııden a stıa evetine kadar umum mil- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dtlrlllk lllf&&t tube81ndea ~ca ekailtme-

1'.30 Ankara Sonbahar At Yanı 
Tahminleri, 

H.30/13.30 lıltlalk : Rlyueticllmhur 
doau (Şef: İhııan KUnçer) : 
1-J. Souaa : Şanlı Sancaklar 
2- Fontenelle : Çiqeae kısı 
3- Roaııint : Sevil Berberi 
aından Faatest, 

sa~m komutanım. aubaylanın. arka 
daılar, 

l'az Jet ve vataDMVerUt n, arkadatlık v, 
teraırat n hudutauz zenır ollklerl)'le dolu bu 
teyızu kaynaktan 1>1& de taaımızı doldurduk 
B berrak membada aakerıııın tc.endlalne 
bu ve ber mealetın fevkindeki 1>Utüa mat 
)'etlerly e aönlümUzU yıJcadık. 

Bir ffllle batmetl)'le ner aene binlerce 
Sllzlde aenct kahraman ordumuza yetletlren 
bu okul, üartne ald tı bu önemli vuııe lle 
ae kadar 1ftllıar etae yerindedir. 

Memlelletln mUbtellf J&nalarında vuıte

• nl yapmuını bilen bir terbiye ve kudret lle 
J'etlltlrUmla olan l>lb11k Tllrk lnkıllbırıın 

.. nclll1 olan blaler, yurt ve memleket mu 

.. ı.•11Dda da tıaerımı. dllten blltlln vazife 
SllDlsl l!NsQmQzdekl imana dayanarak ay 
aa uma va nv.ue, unı dikkat ve tbtımam
ja ......... ı nPaC&tız... 

Yurt tıe CGmburb'etımtzın en blb11k te
lllDatı Olall .lrabraman Tl1rk ordusu; aaker 
• . ~ dQnya tartblnde ve ırenta 
~ ....,._ medeniyetine 8'lk olan Ttlrk 
tMldllta bel' dnrlnde kabramanbklara 6r 
8* ollllut mbteaıa bir varlık. mu.tean. 
ltlr taMllQ14Qr, 

8'I btb1lk tarih atnctrtntn bir halkan oıa
lllalr ordmllUda vUlte almanm eomuz 19Tlnç 
'WIW!MFle~ 

o.em._ ldealln DDsla uıuıctan. eıı 
,.,..... wa ... lıulletla .,.,.,,.... berata, aert 
...... ...... llılr mulD1D NJ'efU ldtallell, 

••• tlllı - .,. irade u. celtklenıt 
~ ---.......... btlJ'll>r lbtbıa-
.... llllU let'lmla llllıet tn&ıu ol-
... •m.tlaln IDPJa. ttltelde ltft1 ve 
lltna M delll. cabenneml lttUaklarm btltlln 
..,. •A ı"tıle ... e 7llalmuula aaıa tm
lıfılt - llltlmal ~. 
Y-- '1'lrlı muı.tı. neum YOce Mltu 

_.... .,. 8Ubatuma. J'&IUID kahraman .... 
ve ..... canda daterilerle br... ı::· • llael bitlbedea IOIU'a okurlar 

wtlıl•ıL••'" ...... bahmaa olnal komutanının 
....... ea-. ~~ulhel bir seçit 

pptJls ... Clolchıraıı bin-
illll ... , ....... .....,._ •anarla kabarttı 
~ ..... obla daadller. 

tar.. fllıla .-re "4ü sal>Q o 
..................... lut 14.IO da Bfl7llk 
Mm.t ..... ~ B. AbdtUbalik Reıa-
dl. ..... ~ ~ a.mı: 8qdam. vekU-
a., C. B. P. G...a lüreterl Dr. Pikri 1'11-
W. ChDel X...,. Bllbm aclma seael 
~ ........ [ Orseaeral Asım GiiD -
dls eJa11a ~ ft oal binHmnn 6 -
.... ,. ........... bir tabar ta -
,.....,_ ..W.hdslu K...Sleriai okul ..,.... kal...,_ obl komatam ile bi 

Jt1k 'l"tlö .,,...... •• slllblada baen -
.... olma ..a ~ .ıoaana Petller. Ba 
.... tlıllll .. ..,_, '1lrmQ alba7 A. Rıa 

..... _.. ft .... bir konqma "" .. ~ ....... 
~--m......,.aiWari 

-- clelerll arlradallanm: 
BuGa _._ 15 lnel devre mezun-

.... ,.... ....... teYZI t6renlnl )'8• ..,... 
YDlllr~•JıutPi iN tonnlmlse mCla-._. '* kQIDet " ........ l&1ID bQ-

........... 'ff .... ~ okw 
MiDiM derin ~ " llkıulanmı sa
ll9ftlD 

Okulumuzun tık kU!'Ulal Wlld olan 1911 
....... 1931 •nelin• luıdu ~ ... * -.ıetıl .. UıtlJ« zabit """IMlerl ta-
.......... klhMle t.ubale ve ama fMalaıarıa 

. ~!lf!t..:•:.buU ratmen veJIAI tılr sa-
'~ mDınuımla kabnıman ordu· 

*•ra ~ saba>' ~ •• ... .....,.Jar bQytlk baıpte Ve ı.-

.............. anıl\t.-Uf cepbele~ ri· 
tttce ~ .m yurdumma Mhrll 
hizmetler ifa eblltllerdlr. Haıtl bu IOll mo
adeJelDl:r.ln ilk z&manlannda yedek nbQ-

'*'9'il'laa mOhlm bir ımmık~~~ ~~ 
.-.ı1M1111tm yurt mlldafaUtna --•-· 

~lballarcla bily(lk kurtancılannuma.,. 
!UDJa:nnımn emir ve komutalan al
..... lertmlzde mücadeleye 11tttlk et· 

• TQrk ordusunun kısa bir zaman· 
~tldcilllbe yardım eylemek, birçok 

u•-~tıt yenmek ve nlha)'et bQy(lk ve ta
merlmbıl kaanlN!k yolundaki 6z Va• 

91eıkıi. teten selen bir allka ve yalnız 
mı 'l'Qrk mtllettne llM olan bQyQk tevazu 
ft deterlt menk beler yaratan emaaı.tz 
bbramanbkla nplllJl]ardir. 

Bundan ıonra CQmhumet ldanlllıdn ye•t sabç okuluna verdlll ~k deler! 
lıeltrten okul komutam, okulun 1981 denbe
rl ntdlti mezunlan öY111ti1t iatenilen kudret 
Ye b11s1J1 kuandıklanna kani bulundutu 
bu dınre aubQlaruu da orduya a6ndermek
le duvdutu leVlnd anlatmıl ve aDzlerine 
fGyle dnam etmlltlr: 

"Vatan aeYslllal clMma IWblnde talı· 
yan. cOmhurb'et ve WıikllUD lu7met ve e
hemlyet nl mlldıik olan her vatandal stbl 
llzln de bu lnem1 vuUeıt bleblr an bab
nımdan cık&nDIYarair bllttlll ~ 
'- _... için cah..,..itftJM tt,_,ı•a ....... 

Okul komutanı allzlel1nl ıu allzlerle bl
Unntltlr: 

"Tarthten ve busQnkll b6dl9elerden den 
alarak her kant topratı ecdadımızın ve bl
llna kanımızla aulannut ve c0mhur17etlml
alıı feytzlerlyle bnenmlt 1>1an )'Ul'dumuzu 
ve adi mllletlmlzln yOkaek menfaat ve te
rettnt korumak ıetn; blltb kudretiniz ve 
varhtıruzla ve en bllyOk vufuıız olan Tllrk 
ltlk ve onun ıa)'llmu mllmt&Z haaalarlyle 
bll>1lk feraaat ve fedaklrlıkla bu vazifen 
il tıam bir balan Ue yapacatuııza ve 1ca 
~ bu uturda aeve aeve kanlnJZI &kıta
e&lınıa lUmadımaa vardır. 

&p!Nıre uthk. nete ve baları dllerim. 
~ dlrektlfleri7&e ~ 
~ kQaalı. olan ve ytıkaek buzurleriyll' 
beDlmbıl taltif eden TQ1D bQyQJdeıtmıa 
dei1n ...-..ı .. tulmleriml bir ~ ar
metmell ...... bilirim. 

-r...._ rilce JılU1! Seftmls. )'8IUID ull 
mtlleümta ve Ulınman ordumuz... 

Anrl ipne töreni 
Bllrilc bir Usf .,. adsatle cliDlenen 

stıael konulllladaa -.. ud ıcıııe töreni 
)'&pıtdı Btb'llll l&laaa ISaJılqan lı&bl bir ha· 
va içinde ller maun ııtlr eU ~da. dlter 
ell ıanlı ba)'l'atımlada olmak here okul k~ 
mutanının ylllcHk ~ IOrledlll aad keli· 
melerln.t tekrar ettL 

Bundan 10nra •loDan kal'l1 uca'llda bu · 
ıunan TQrk ba)'ratı lle 111111 maıanın arka- Meld- Komııtam Ahüle önibltle 
ıında yer alan BQ)'Qk MIJl~ı Relal B -~ 
Abd11lball1c Renda. her aalcert .. lft&n okulu 

derece ne bitiren <*U&ara lllPloma ve 
mQklfatıannı kendl eliyle wrdl t>tter me • 
zun «*urlara da diplomaları kendi tabur ko 
mutanlan tarafından datıtıJdL 

Diplcmaa ve mllklfaUann datıt•lnıia•Ddan 

artını IOyledller Bundan IODrJ olı:ulun illi& 
attaki aalonlllrına aeçen bUyUklerlıala ter
P ecrllen bQfede atırlanm11lardır. 

Töı'ene Mat 18 ya dotru eon verllmla Ye 
~ ıcamutanı taratanllan aturlanan bet· 

aaara ..ıonda IMıldllan onrlar Jıep bir atıs- )'tllllerlmta clOnlltlerlnde de bir lata taratın
daa llıalldo u. beraber Tad* hlll.1' CJINla dall •llmln•111arı11r • 

ye lftlrak veatkuı almaları lbımdır. 
S- BUiltmiye streceklerla mUhUrlU tek 

lif mektuplarım, kanuni veatkalanm. mll
aaku&ya tftirak natkaauıı ihtiva edecek 
olan kapalı arflanm ihale eaaUadea bir 
aut evelia• kadar adı seçen konıllıyon 
rtyuetine makblla mulıabillnde vermeleri 
lbımdır. f894T 0 Tl\24) 17"°9 

Slhllk Plf, cnıı " saire 
İDJuaarlar Umum JludurltllUJldea ; 
1 - eemaa <t2.8U,900> sa. ..karta 

kaDaYiçe, çul, çuval Ye pmtal 1U1 llapalı 
sarf uuliyle ublacaktır. 

J - Muhammen bedeli (1188.'7) Ura 
oıuııı '1.T,6 temiDab (928.27) liradır. 

a - l:katltm• 81-10-19'1 cuma stınll 
eaat 10.20 de Kab&tq'ta Jevuım tubeatn
de mUtetekldl •lif komteyoauada yapı· 
ıacakbr. 

' - Nllmuaeler her sUn aö.O pçea ıu
bede sörlllebillr . 

6 - Kanual Vualk ve teklifi bavi k• 
palı sarf eluıiltme aaUDden bir aat e • 
weliıae kadar meüGr komleyoaa malcbus 
mukabilinde verilmelidir. 

(9005-T&TG> 1TM8 

Kanaviçe satııı 
lnhiaarlar Umam Müdürlü • 

iünden: 
1 - (82.802> x.. •arta nnavtoe apab 

zart _....,.. aatılac:Utır. 
2 - Mubammen bldeU (21.191.80> ııra ~ 

lup temtııata <11'18.10> lll'adır. 

ı - Nllmuneler letanbulda AJuı1capı de
poeunda .OrOlebWr. 

4 - Artbrma 11.10.IMI cuma sQnQ aaat 
10.40 ta Kabatat'ta levazım tubalnde m'll -
tetekkU ahm komle7onunda yapılacalctır. 

ı - Arttınnan strecıeklerln ıntlhQrlO 

t ekllt mektllplarmı. lcanunl naaatnt ihtiva 
edcek olan kapalı arflanm Dlale 1&atlndea 
bir aaat ev.Une lcadar adı seon tomteon 
rb'uetme malcbm mutı:ablHnda ftl'lllelert il· 
aundır. <108l/'N81l 1'1828 

.111111111111111111111111111111111111111~ 

§ AYDA i -• ---Şapka. billilz ve beyu el itlerini S 
Ankara Palu'ta ıaıtermiye : 

: bqlumıtıı-. 5 - -"'•ıııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııır' 

ANKARA L•. AMIRLICI 

Nohut almecek 
Ankara Lv. A. 8L AL Ko. dan: 
ı - 120 ton aobuduD kapalı arf ek· 

811tmll!l '- 11. 9'l aaat lD te Ankara LY. 
A. 8L AL Ko. da 71Pllacalrtır. 
ı - Kubanımn bedeli 22800 lira llk 

teminatı 1no liradır. eartıaaınm 1tomıa-
7onda sOrWOr. Kamma unua " tcinde 
JraaUDI ...ıaıan da balUDU teklif mek
tuplanmD ... 1, de kadar Jromia70D& , .. 
rn...ı. t'llH> 11110 

Bir bina aruuyor 
Ankara Lv. la. Al Ko. dm ı 

Kim:rabaaeJte elYerltll ve OD bet ocfab 
elektrik •• havquı tealıath Ankara teb-
ri clabllhule •• beledi)'• vuıtal aaldi7eai 
balunan bir semtte ( Bakuılıldara )'alan bi
nalar tercih edilir.) bir bine ldnluac:ak
tır. Ba ....ıta blnuı olap kira)'a •ermek 
istl)'enleriD IOlltetriala 15 ine kadar llilll 
Jllldafaa Yeklletl lntaat dairesi rineetiae 
miineutlan Ula olaur. (7111) 17471 

s ..... -· llyltı 
Bel .. iJe Reialil inden : 

SebHlerlll sUDlllk bam! toptu " 
penkeade •lif ftntlan 

- ( 18/ 10/ 1941 )-
Toptu 
Vuatt PenbDde 

Olml " ........ l'l7ab J'iptı. 

Içuaü (A.) • 
1AbaDa (A) 1 
PırUa (A) ' 
Yenlmua (A) 'f 
Kerms (B) 11 
Bawç (U) u 
Kabü (B) U 
A71e fuul7e (V> 115 
Barbua79 " (11.) 11 
Dom&tee CA) l.D 
Kemer paUıcaa <V > u 

• " (Kek.) ıu 
Yu•arlü ., (Ad.) 11.tJ 
PaUıC&D (Kek.) 15.1 
BamYa (B~) IU 
DolJDalık biber (B) 1J 
aım biber 

1J 
'( 

• 10 
11 
10 
11 
22 
2fı 
12.a 
11 

• 11 
23 

• l 'f 

(B. - TurlUlak) 11.1 ti 
Patate. 8&ft (0) 10 15 
Patatu be)'u (O) 1 12 
Kuru -ota (il) t.I 10 

(A) ADlwl. (.U.) Adau, (B> 
Buna, (BL) Bl1eeilr. (il) llulıte
uı. (Jıltk.) x.-... (Y) Valrbu. 
ctt> ttrsOP ....... ....u.rdır. 

ANKARA V ALILICI 

Hırdavat malzemesi alınacak 
Ankara Vallllllnden: 
Muhammen bedeli ~ lira 25 kuruıtan 

ibaret bulunan :il:I kalem muhtelif lıırdavat 
malzemeal alınacaktır. Şartnameal ber stın 

atadyom mUdUrUltflnde ırörOleblllr. 

Taliplerin 28.10. 941 pereenıbe ırUnQ aaat 
15 te vlllyet daltlll encümenine mllracaatıa-
rı. 174115) 17438 

Timirat iti 
Ankara Valllltlnden: 
Ankara merkez Devrim ilk oırutunun ta• 

mırı 1308 Ura :ıo kurut keeır lledelı Uzertn
den acık ekatltmeye konulmuttur. lateklllertn 
keeıt ve eartnameyl sÖrmel& Uzere ııer stın 

maartf mUdflrlUIUne ve lbale stına olan 
28. ıo. 941 P9r"lembe stınQ aaat 15 te ve )'Uz· 
de 7,& teminat akçeelnl buuat mııbuebe 

mUdUrıuau vezn•tne yatırarak daimi encil-
mene mllracaatlan ilin olunur. 17442 

Tamir it leri 
Ankara Valllltlnden: 
1 - Ketlf )>edeli 718 liradan ibaret olan 

Ankara adliye aarayınm çatıaında keelf ve 
eartnameal mucibince yapılacak tamirat 111 
açık ekalltmeye konulmuıtur. 

2 - thaleal 81. 10. 941 tarihine müaadlf cu
ma aUnU •at llS le defterdarlıkta yapılacak
tır. 

8 - Muvaldlat temtnat M Uradır. 

4 - latNlller bu ite alt ketlf evrakını fenni 
eartname)'I her sQn defterdarlık milli emlAlc 
mUdUrlUtUnde ıröreblllrler. 

IS - lateklllerln ırUnllnde nafıa ml1dl1rl11-
tonden alacaklan fenni ehliyet vealkam ve 
muvaldcat teminat makbuzu ve banka mek
tubu ile komla)'ona mllracaatlarL 

(7781) 17'101 

El arabalan alınacak 
Ankara Yaliliiiaden ı 

1 - Nafıa müdürlilttl mütemadi tamı • 
rat amele poıtaları için alaıacak (150) a
det tahta el arabatUIJD mllba7aası 3-11-941 
puartui sünll saat ( 15) te vilbet daim! 
eacllmenJnde )'apılıaak ilsere açık ekailt -
me)'e konalmuıtur. 

2 - lltıbammen bedeli ( 1350 ) lira ve 
~ükat teminata (101) lira (25) kurq-
t91' • 

~ Keyerbeer : Keple Jıl&rfl, 
18.00 Program ve Memleket Saat 
18.03 Jıltlztk : Çifte Fuıl, 
18.to Jılllzik : Radyo CU ve T..,.O 

keatruı (İbrahim özstır ve 
Böcekleri), 

19.00 KONUIJılA : (KahramaaJar 
19.lD Jıltlaik : Radyo Cu ve T..,.O 

keatruı Programıma ikinci 
19.30 Memleket Saat A)-an ve JJ 

HABERLERİ, 
1U3 KONUIJılA : C lqe SaaU ), 
19.M JılUsik : Karııık l!arkı ve 
20.13 RADYO GAZETESİ, 
20.'8 KUztk: Kit.met ve aantur 11• 

Eııerleri, 
21.00 ZİRAAT TAKVİMİ. 
21.10 Jıltıalk : Dtnteytci t.tekleri, 
21.46 KONUIKA : ( GUntlD Jıl 

22.00 KUzlk : Radyo Salon Or 
(Vloloniat Nectp Atkın) : 
1-Jılouorpkl : Gopak, 
1-Albeni• : cai»rtchio 
3- Ravel : Pavaae, 
t-- Lautenacblaser : Zu den 
nen EmPor, 
~Lenger : Bllyllk Allae. 

22.30 Memleket Saat Ayan, AJANS 
BERLERl; Ziraat. Eahaın
Kambiyo-Nukut Borauı (n 

22.46 KUzik : Radyo Salon 0r 
ProlO'amtnın lktnct kıamı : 
S- Bı'la : Gtıaeı Ren Nehri 

22.M/ 23.00 Yarınki Program n 

•-••••...,..w•u• 1tııı•..,.~lıiıitııi!iılıl'lııraıı1J111•lllıilı•~•-.:nz 
tup veya makbuzları ile, ticaret odası ve- 9 da snlılması l'üzumu 114n olunur. 
sikalarım hamilen yukanda adı ıeçen sün 
ve aaatte claimt encümen reisliiine selrne- Çbbak Salı Halııak llabkemea' 

leri bana ait keıif ve prtname)'i her cila Cinai tarla mevkii Akpmar tula 
Nafıa mldtirltiitinde sörebilecekleri. lu Halil Yıldırım tarluı prbi K 

(7807) 17463 lu latılmıı Ye d-. :yola ve Halit 

Benzin depolan yapbnlac:ak ıimali Söbü çimen ça)'ırl cenaba 
:yola on beı döniim. 

Anlcara Vallllllnden: Y'·· '---.a bud-.._ --1.. bi kıta 
N&tla ıraraJmcla yapılacak benlln dePQ9u ~wa uuu , .. ..., r 
nlD lbalell a. 12. 1941 puarteal ırllnil aaat 30 aenedenberi tuarnıf ettiii l 

ıs te vnayet dalml encUmenlnde yapılmak Çabuk'un Yukarı Çavuadır kö 
Qaere acık elcautmeye koııulmuttur. mail otlu İsmail Taı tarafmclan 

Ketlf bedeli (23:1>) lira (18) kUrUI ve mu· tenilaıiı oldutundan bu p:yri 
vakkat tellllnatı (174> lira (1) kuruttur. llkası olaa lrimaelerin bir bak i 

lateklllerln muvak1'at teminat mektup teri takdirde evrakı miiabiteleri)'la 
veya malcbuzlarlyle, ticaret odaal ve111kul te 10-11 941 tarihinden önce 
ve nafıa ml1dUrll1tQnden alacakları tennl e'l- bank mabkemeaine müracaat e 
ll7et v•lkalannı bAmUen Jyukanda adı ae- , 
cen stın ve aaaıte dalml ehcl1men relllltire 1ln oltmar. 
mQracaatıan. Çabuk Salh Hukuk Jılahkem 

Buna alt lc"U ve eartnamtFt her ,Un na· 
ııa mOdQrlQtonde .Oreblleceklert. 

(T808) JCinsi tarla mevkii Akpı.aar 
bi teman Tq 1i1NJ1i bmail 

ba detirmen yolu 1 dönilm. 
Makine yal lan almacak Yakanda badudu yuılı bir 

Ankara Valiliiinden ı 25 aenedenberi taıarruf ettiil 
Nafıa müdtirliliüne ait kamyon ve ailin- Çubuk'ua Suauır köyünden Ali 

dirlerde kullanılmak llırere mliba7u edile- Yıldırım tarafından teaçili iat 
cek muhtelif ci.na yaim ihalesi 1-11-1941 tuadan bu sayri menkule alakası 
puarteai stiali saat ( 15) te vill)'et daimi eelerin bir bak iddia ettikleri 
mcümenlnde )'apılmak bere açık enik - rakı mtisbitelerl ile birlikte 1 
me7e konulmQftar. ribiaden önce Çul>ak ıulb bukÔ 

llatıammen bedeli (979) lira (iZ) ku - meabıe müracaat etmeleri illa 
ruı ve mavakkat temiaab (73) lira 47 n· Ankara Aallye bdnct Hukult 

ruıtar. ı den: 
İate1rlilerin muvakkat teminat mektap ve .Anlcara t.tu>'ODu .Uo aıtca.ııeı-

,.. makbaırlan ile •• ticaret odaaı vesika- tın apartmanında Teo11ar1a Dil 
1annı 'hamilen )'akanda adı seçen atin •• mlH mtlracaatıa lbtlda etler* 

leri Etct ordutundan adının d 
... tte daimi encfimen reislltine ~ime · mit 19. 9 • .ardniln4e Teobarta 

Bua ait k"if ve IU'bWDeJ'l her sin olarak delllUrllm•IDe nrar 
Nafıa mtldllrlliitlnde eörebilecekleri. olunur. 

(7809) 1rs --------~ 
Şoae tamiri Sa · ı 

Ankara Yaliliiinden ı Jln miiıtefl e 
1 - Anlrara-Kaqebir )'Olllllllll 61 +000-

11+000 cı Kim. leri araamdald esaslı to•e 
tamiratı iıl eksiltmfJe konulmut ve valııtl 
maanenlnde talip nbar etmemlı oldatan
claD (2490) ıayılı artarnıa eblltme lrama
nunan (40) ıncı maddealne tevfikan ıs llk
tetria 1941 tarihinden itibarea bira)' mld
detle puarlıta koaalmqtur. 

2 - Ketif bedeli (52519) lira (19) ku • 
nq muvakkat teminata (3116) liradır. 

S - İsteklilerin mavakbt teminat mek
tap ve)'a makbuza ticaret oclau venlrau 
ve Nafıa midllrlQtinden ba iı için alacak
ları fenni ebli:yet veaiblarmı hamllen her 
puarteal ve peqembe sinleri ıaat (15) 
t• itibaren daimi encümen relalillne mtl
rıcaatları. 

4 - Bana alt ltetlf ve tartname1i her 
cila Nafaa lld. de stirebilecekleri. (7810) 

17466 

Satdık kamyon 
Fort marka 198T modeli laaa ıue 

bir ıcam:ron ıatılılctır. BaUalar cadde
at NecaU Rallt terdaanealDe miraca· 
at. 'l'eL mı an 

Saı1c kundura pazan Tali: 
dan llclnel Anatartalar caddeli 
IUQ& latmmlltll'. 

earıc kun4ura 

Beyotlu ıinemaJaruı• 
dUf9dan deYllD 

• 
ı~gapur 

Dorothy Lamour - Bl 
Nepden yaratılan, fi' 

1enen, her kalbi f 
blrpheMl' 
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ANKARA Lv. AMIRLIGINE 

GELEN iLANLAR 
Bakır kaplar alınacak ----------·------- fabrikalar umum mUdUrlüA:U merkP.Z ıatın 

ASKERi F ABRIKALAR - J.terzifon Sa. Al. Ko. dan 

ı - At&.A'ıda yazılı bakır kaplar kapalı zartla alınacaktır. 
, Kı.ıru üzüm alınacak 2 - İhalesi 28. 10. 941 saat 10 da yapılacaktır. d ıı.ıtepe Sa. Al. Ko. dan: en : 

Askerl 
Memur alınacak 

Fabrikalar Umum :MUdUrJUğün-

ı Ka 3 - Şartnamesi Ko. da görUlUr. İsteklilerin ihale saatinden bir sa.at ev,eı teklif Muhtelit yerlerdeki fabrikalarımızda 11· ,. - Pah zart usullyle 400 ton kuru 
"zurn (7"06) tlhdam edilmek üzer• &§ağıdaki ıartıar 
h ıaun alınacaktır. Beher kUoaunun mu- mektuplarını Ko. na vermeleri ... 
arnrnen tı1atı ~ı kuruıtur. Bu üzümler ~oo Cinsi Adet Ad. Gramı Muh. Bed. İlk teminat. d&hilinde mllaabaka ne memur alınacak • 

tonll S!rkecJ ve 200 tonu da Çekmece anbarı- 3' 2167 •o 1711 69 tır. 

a.lma komlsyonunca 4. 11. 9-11 aaıı aı,lnü ıa • 
at 14 te pazarlıkla thale edilecektir. Şartna
me (2) llra (33) kuruştur. Katı teminat 
(6915) liradır. 

(700) 174~7 

5000 adet havlu ve 5000 adet 

mendil alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (4750) Ura olan yu-

-5-

Elbise diktiri ecek 

na tcııım edilecektir. Evsar ••e ıartlar mt.:z - B. Kazan (BUyUk) 25 30 • ,.. ,.., • ı - lriernur1n kanununun 4. UncU mad· ::r Ko. da eoruıur. Anoart{ aıt u~umıer bw: B. Kazan (Küçilk) 25 20 - 24 1530.00 desinde yazılı ev.sat'ı haiz bulunmak, 

Devlet Dtmlryol.Ları sa. Al. Ko. dan: 
tklncl i6l~tme memur vc müsta!ı.deml"lJ 

ııe umumi 1dare merkez daireleri hartemf'lP.
rl ıcın kumaıu idarece verilmek ve nüm111ıe 
ayarında. a6tar, tell. koz.'llln He dJ.A:me, sır· 

ma, allmetl farika ve ıaır butı.ln hare ve 
masrafları mil.!eahh!t taratından tt-min e
UUmek üzere dlktlrllecek takriben 1523 ta• 
kını elb1se, 777 adet palt.:> ve 1~23 adet kRS• 
lcetın tmallyeıl lal kapalı zart usullyle f"k· 

'karıda yazılı havlu ve mendiller askerı tabrl· slltmeye cıkarıımııtır 
kalar umum mildürlUIU merkez aatın alına 7 tkinciteırJn 9-ıı ta.rlhlne raıtlıyRn ruma 
komlsyonunc11. 4.11. 911 ıal! Q:Unü saat 14.30 ııUnU ıaat l6 da Ankara !atasyonundll lklnet 
da. pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa- lıletmc blnaaıııda toplanacaıc kı:ımtıy.:ında 
ruızdır. Kati temJnat (71::!) llrl'l (:SO) kuruı· 

tur (77U) 174M 
ihalesi yapılacaktır. 

!da.reden verllt"cek kum111 bf'dtll dahli 

lıbe verııecetı albl ayrı ayrı taliplere de B. Karavana 2500 2.5. 3 19125.00 2 - Mecburi askerlik vazlfeslnl ifa et-
"'enıebııecekıır. !halesi 31. lU. 9.ıı cum ı; rtcsı mi~ bulunmak ve yqı 35 ten yukarı olma-
ıunu •aat 22S22 50 k 
1 11 de Ko. csa yapııacaknr. Taltp- 17470 . ma • 
trın muvakkat teminat makbuzıarını kapalı 3 _ LRakal orta mektep mezunu ol -
t~-r rn 
a,~ Ko~k~:"~:~:~ı::~ E"Un eveı saat 

1 
e t<a~ liradır, Fottnlere alt evsa! ve şartname Bakır Bakraç alınacak m~.:_ İmtihanda muvaffak olanlara 3656 =================== 1 mecmu unun muhammen bedf'll (57112.11) t>l· 

Ko.da görülür. İsteklilerin tekli! nıek • Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
(7~9) l°i29':ı t l K ı - B·herl 11 liradan 3000 adet bak•r ea'-•ıh bıırem kanunu mucibince Ucret ve· tuplRrını ihale saatinden bJr saa eve o "" .1 il ı l 

M d 1 k b."l.krac pazarlıkla yapılacaktır. Paz:\rlıtı 22• rlleceği gibi husus1 kanunla ver m O 8 -
V e§e o u·nu a ınaca na vermeleri. hat sigortası ve tekaüdiye hakkı do var -an Sa. A.1. Ko. dan : (7621) 17614 10. 941 carıamba ıünu ıaat 16.30 da Erzu~ 
1 Hak 3 k rum Sa. Al. Ko. da yapılaca'ktır. :'-.tuııammen dır. 

,... - Ari tein beher kilosuna u - Yeşı"I mercı"mek alınacak • - Hizmete alınacaklardan: umum ..... , lahm · d k be<teıı 22.000 llra kati teminat 3300 lira, " 
P ın edilen 900 ton meşe o unu a· mUdu··rıa,....·u·n gösterece""i her yerde en az alı zartı Istanbul Pangaltı Sa. Al. Ko. dan: ba'kracıara alt evset ve ıartname ve nilmune ue. • 
\._ a ek.slltmeye konuln1uştur. Mu- . 1 U• seno hizmet edece ..... ine dair noterlik -•ıa.rnm 1 - 8110, 941 günü ihalesi llAn edl1en 600 Ko. da a-örUlür, .steklllerln teminat mak· ._. e. 
llat en bedell 27,000 lira olup ilk temi- buzıanyte Ko. na. müracaatları. ten musaddak tcahhUt senedi alınacak ve 1 2025 llrad E · ·• l l K ton yeşil mercimeğe talip çıkmadığından 
d ır. von.4 ve şar naınes o. <7788) 17453 ahvali sıhtyeleri çatışmalarına mani olup a \terıımekt di t · aı ı 20 ıo 9'1 pa a•~ı miktar mercimek tekrar kapalı zarf 
2: e r. .ı.ı es . . ~ - ,,... olmadığı. tRm te§ekkUllU a.skert hasta.ne • 
1.;-rtesi gtinU saat 16 da komisyonun bu· usultyle milnakasaya konulmuştur. Beher Balık yağı alınacak lerden birinde yapılacak muayene He tev-

idutu. mahalde yapılacaktır. kilosunun muhammen bedı;>H 24 kuruştur Trabuın ~.ı. Al. Ko. dan; sik edilecektir. İmtihan 3 • tki.nciteırln 
ı etektılerin mezkOr gün ve saatten bir Evsaf huSu"-i şartlar Ko. da görülür. 1ha- 1 - Pazarlıkla so ton balıkyatı aatın alı- 19'1 pazartesi "unu saat 14 te Ankara'da 
&at eveı teklif kt ı Ko a er l k na.rnktır. l\luhammen bedeli 30 bin lira te- kö rn 1 me up arını · n v - lesi 4/ 11/ 941 salı günü saat 11 de ypı aca - umum müdUrlUkte tstanbul'da Bakır Y 
e e.>\ (734l) 17301 t mınatı 4:JOO llrn, evııat ve ıarUar her •"n 

· tır ~luvakknt teminat 8-150 liradır. .&tekil· Ko. da a:ürUlilr. " barut fahril<Rflında yapılacaktır. Talip o-
l> Odun alınacak lerln teklif mektuplannı belli gün \'e saat- 2 _ PA.zartıııı :ı7 . 10 _ 941 pazartesi aunu ' tanların aşa4'ıda yazılı vesikalarlyle ter • 

1 · Bakır Sa. Al. Ko. dan: ten bir saat evet Ko. na ~rmclerl <7625> s:ınt 10 d.1 , 1steklllerın belli alin ve saatte ctinıei hnl veeikıllarını Istictnların:ı bağh-
l.2:ıo - Beher kilosu 2 kuruı 40 aantımden 1"'615 Trabzon sa. AL Ko. na mO.racaatları. ynrak bu iki mahıılden hangi~inde imli 
lta.q ·000 kilo odun kapalı zart uıuUyle mUna· (iSl~) 17470 han olmRk h~tlyor~a 31 - BirincitPşrln -
lu Ya. konuınıuıtur. tık teminatı 2250 lira o- Gaz yağı alınacak 1941 giinli 11;k~Am sAat bt$P kadar burala-
he~ lhatea1 27.10. 9U tarUılndedlr. Sartnamesı Erzurum Sa. Al. Ko. dan: Sığır eti alınacak ra mUrac:ıııtıarı. vt>s3.lkini t11m thrRz et 
bıt run ıco. da aörUlür. lsteklllerın ihaleden ı - Kilo~u 31 kuruştan 55,000 kilo tene- Karakdtic sa. Al. Ko. da.n: miyenlt>rln im~:hana kı;.bul editmiyecek -

••at evetin k d kil! ki t K "ır' l - 65 bın kilo ınıi;ır etının 10.10. 941 •e 1'lıa e a ar te me up arını o. kell gnzyaA:ı knpalı zarf usuliyle mUnakıı- " Jerl il~n fllunur. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Müzika alatı alınacak 
M. M. Vekfı.lett Sa. Al. Ko. dRD : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (7.026) 

yedi bin yirmi altı lira olan muhtelif mu
zika al:\tı ile bunlara ait metod ve ak!e • 
suvar kapalı zar!la milnakaeaya .konul -
mu,tur. İhalesi 20. 11.941 perşembe gtinU 
saat 11 dedir. İlk teminatı ~26.95 liradır. 
$artnanıeı5l :\t. M. V. satın alma komis -
vonunda görillUr. İsteklilerin ih&le giln 
ve saatinden en az bir saat eveline kadar 
Kaııuot tekli!' mektuplarını komisyona 
\ermeleri. ( 7354) 17321 

Yol yaptırrlacak 
~ı. ~t. \.'ekAlct: Sa AL Ko dan: 
Akkoprüde t>ulunan ı.v. ea»a ve techlzat 

anbarlnrının ıoseye ve blrlblrlerıne ba.a:ıan

ması ıcın kaldırım yaptırilacaktır. Keill be
deli 823:) l1r11 64 kuruştur Acık ekstltrnesl 
'27 oırın~ıtutrın 941 pazartesi Kı.lnil saat 11 
dedır Tallplerın 617 lira 67 kuru~Juk mu-verıneıert. (73seıı 17331 ka01a1ı zartla yapılan e.uııtmesJnde tallp 

saya konulmuştur. MUne.ka.ası 31.10.941 cu- A) Htlviyet cüzdet.nı VPYR 
1' cıkma<lıQ:ınd.-ın bır ay zar!ınd.ı p.ızarhkla a-

t "-Uru fasulye alınacak mıı günü saat 15 te. ıınacttktır. Tahmın bedeli 16230 ura, temı. rett. 

mug~ddıık su· 1 vakknt temın.ıt111rtyle bitlikte er.~lltme aü • 
nUnı1c ?.l. l\t v ~a. Al. Ko. na mUracRıı.tları. 

( 741""7 > 17477 1 llnlr Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 2 - Muhammen bedeli 17050 llra ıtk te- natı l:'.!18 lira ;5 .kuru•tur. Evsat Kor'un bU- B) İki adet ve~ikR fotn~raf;, 
- Behe k'l 21 ku t h · mlnat 12i9 liradır. Gaz yaı{ına ait evsaf ve tun ıarnlzonlarında mevcuttur. C) İyi durum mnzbatn~ı. T &mir iııı:.leri 

td' r ı osuna ruş a mın D) Ok11l şahadttnRmesi veyıı musad - ıı. :ııı \'rktı.letı sa . Al~ Ko. dan: \1 ıleıı 2i.OOO kilo kuru fasulye kapalı zarf ıartname Ko. da görülür. Isteklilerin tektır 2 - Pazarlı~t 20. 10. 941 pazartesl 111.at ıı 
!Ulty1 k mektuplarını ihale saatinden bir saat evel le yapılacaktır. isteklilerin teminat makbuz- dak sureti. zir Pol :.gQnund:ı tamirat yaptırıla<'aktır. •·l.-. e e slltnıeye konulmuştur. l-Iepstnin ıarlyle L· ·· ti E) As"kt>rllk tl'rhi~ Vf'~ikıuıı v"ya mu - Kc•ıl •tdcl 9.213 ııra s.,, ilk teminatı 691 

"tl • .._.rıın d Ko. na vermeleri. <7654) 17620 .no. na muracaa arı. ., trı e ilen tutan 5070 Hradır. Teminatı ( 781~ 1 17473 s::ı.rtdak sur i. lira 4 kuruştur. Kcıır ve ı:ılr evrakı 61 kuruı U\'akJcat 
2 eıı 425 llra '25 kuru~tur. Sığıreti alınacak Fl Evf'lCt <:Rlıştıkları yprlt>rt\Pn Alt'lık · mukah!llnde "·er\llr. Acık ekslltm~ııt 3 tklnct .. 

le 1 - Ihalesı 21. 10. 941 snh günü saat 15 • Sadeyağ alınacak Jı:ı.rı bon.s,.rvfc:ılt>rin ~sıl vl"v:ı mu!adri~k ını· 1 tearı n 9 11 rıaz:ırt es ı i"ilnU saat 15 tedtr. Ta -
•-ır L Bndrum S.<t. Al. Ko. dan: Bolayır oa •'l '"u dan· -•R ı 

1 
d ,

1 
•t V 

S • .... " v. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. .., · ·• · "" · · retleri. (7!'ilifil 17.J 1 tf'rılcrın ek~ll tme aün ve saat n e •• . .ı.•. l'ltı ı - Tahminen behc-r kilosu 30 kuruı:ıtnn 1 - Beher kllOBUna l~ kuruı tlyat tah-
lıı . arneıf her &'iln Ko. da görUlUr. !stek· kanal• zari usullyle 120.000 kllo ıntır t>tl alı· Üg~ retmen aranıyor Sa. Al. Ko. na mUracıı.:ıtıarı. 
Prın b 1 ., mın edilen on bln kilo sadeyat pazarlıkla 

lıt ~ ll &ün ve saatte bir SRat evel tek· n11ca.ktır. satın alınacaktır. .'1uhammen bedeli 18000 Asktrt Fabrıkalar ümum ~iudtirhlğlln l 753ı) 17521 

mektuplarını Ko. na vermeleri. 2 - r.ı:utuunmen t>edcll 36.000 lira muvak- lira katı tcmln•lt 2700 lira. den : Kütüphane yaptırılacak 
(7429) 17403 kat teminat 2700 liradır. Şartnamesi Ko. da 2 - thaleal 21.10.1941 sah cunü saat 11 Umum ?.1UdUrlUğUmUzce Kırıkkale ve M. ~t. Veklletı Sa. Al. Ko. dan: 

s· . a:arUlür. tstckliler ıarınamelerl Ankarl\, ls- de Bola.yır elvan Aa. Po. 700 Sa. Al. Ko. da KUçUkyozgatta açılmış olan hususi orta - 2909 lira 06 kuruş kesi f bedelli. Genel 
b l L ır nıınıar aranıyor tanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. larında da yanıJ:ıcaklır. İll<•kllleı1n mezkQr •Un "• ··- okullardan Kırıkkale İ"İn bir matamatik, 3 L T 01 tıı:es· S Al K "' ""' • ~ Kurmny sabit kUtüpanesi in~atı 1. ('1. ı _ ır a. • o. dan : aöreblllrler. ate kadar Ko. na müracaatları. bir tMih - co""raf)·a, yurtbılg\sl, bır Al • 

M e. 941 Cuma c-ilnü saat 11 de acık eksiltme ile lı~ tntakamızda inhilal eden mimar- 3 - 1hales1 2·t. 10. 941 cuma aünü saat 15 (7o7l) 17474 manca ve İngilizce, bir fizik • kimya, bir 
a 250 lira ·· ti • d · · te Bodrum Sa. Al. Ko. da :,.·apılacaktır. lgtek- ı · . ihale f'dilrcektir. Taliplerin 218 lira 18 ku· bı· ucre e aşagı a şeraıt mucı - F , 1 k resim ellşi ve KUçükyozsat ıçın de bir 
tıce b' ·· ıııerln saat 13 ten 14 e kadar tekllt mektup- otrn a ınaca ru,luk ilk teminAtlariyle birlikte ~n ve 
2 ır Yukıek mimar alınacaktırt ıar•n• Ko. n• vermeleri. Erzurum Sa. Al. Ko. dan: Türkçe, bir matamatik, bir tarih - coğra(. saatınd" ~ı ~! V Sa Al Ko na milraca-

)'··k ya, yurtbilgl~l. bir Almanca öğretmenine ... .ı.• • .. · · ~ · • • !" d- U sek mimar veya mühendis oku· c772,, 17 .. ,7 1 - Beher cıttl 923 kuruştan 3166 cıtt fi). ti •
643 17618 .. rı an d' ı "' ... , ihtiyaç vardır. a arı < ı > 

8 
ıp omalı olması. tin pazarlıkla yaptLrılacaktır. PaıarlıQ-ı 22. 

- T Maden kömürü alınacak 10. wı carıamba aünü saat 11 de Erzurum 5656 sayılı kanuna tevfikan ücret veri- Kalörifer işleri 
4 - A Ü~k olması. Halkalı Ziraat Mektebi bahçesi içinde- Sa. AL Ko. da yapılaoaktır. ıtuhammen be- lect>ktlr. Knnunt öğretmenlik aartııırını M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
S s erlikte ilişiği bulunmaması. . S 1 dell 31991 llrtı. 18 kuruıtur. Katı teminat haiz olanlardan bu öğretmenliklere tallp Askeri dok.tor ve tatbikat okuJu kilini~ - c· -'- kı a. A . Ko. dan : l 1 1 Udll lU~U U al Uuı.ııuriyet hükümeti hüviyet cüz- 4800 ııradır. Fotınlere alt evıat ve ıartname o an arın ace e umum m r & m ze 
tlttı1 h · 1 - Tahminen beher tonu 17 lira 51 ku- müracaatları. (7565} 17587 ği kalörifer kazanları dairesinde 635 lira 

95 kuruş keşif bedelli iş pazarlıkla yaptın· 
lacaktrr. Taliplerin 95 lira 39 kuruşluk ka-

6 anut bulunması. Ko. da l'ÖrUlür. tsteklllerın teminat makbuz. 
- ş· d" . l h kk tuştan 500 ton Jave maden kömürü açık lartyle Ko. na mUracaatıarı. Tab" c s h" muru .ı.. un ıye kadar yaptığı li er a ın- h ıp, ecza ı, ı ıye me 

"'i. tl' eksiltme ile satın alınacaktır. Mu ammen (7fi'..!3' 1747~ 
., ltıdc veıaik bulunması. bedeli 87.55 lira muvakkat teminat 657 lira- ve ebe alınacak 

lı - R:eamt daire ve müesseseler.de ça - dır. Şartnamesi Ko. da verilmektedir. Sığır eti alınacak Askeri Fabrikalar Umum ıı.tUdUrlUğün 
ırrı,, iı • . b 1 Ezine Sa. Al. Ko. dan: den : 

ti teminatlariyle birlikte 20-10-941 pazar
tesi günü saat ıs te M. M. V. Sa. Al. Ko. 

8 e elinde bonservıı u unması. 2 - İhalesi 20-10-941 saat 15 te Halkalı C 
- S h d k 1 - in.at sıl}ır eu, m1ktan kilo 24~ tarı, 1ı-1uhtelif yerlerdeki fabrikalanmızde tı.ı. ı i durumu hakkında o tor rapo- ziraat mektebi bahçesi içindeki komisyonu· muhammen bedeli 98.000 llra, muvakkat te - istihdam edilmek üzere tabip ve eczacı, 

na müracaatları. (7728) 17721 

Çamaşırlık bez alınacak 
9 
to......, l.t:üıaddak hüsnühal varakası. 

aıı.ıır;; 1'., i lerin Balıkesir komutanlığına 

muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. ls- mınat 7350 lira, yukarıda eina ve miktarı 
sıhtye memuru ve ebe ahnl\caktır. Kendi

teklilerin mez.klır gün ve saatte Ko .da bu· y aıı h sıtır etı 21. 10. 941 Paıarte!l ııünü M- lerlne 3656 Sa},h kanun hlikUmlerine gö-
lunmaları. (7784) 17742 -· at 16 da Ezine'dek . ..U. Ko.. P*2arlı a 

?o.t ıı. Vel<a.tetl Sa. AL Ko. dan: 
Beher metresine tahmln edllen ti.yatı (30) 

otuz kuruı olan 90.000 doksan bin metre 
.. t '~eleri. (3372) 17+18 

ııı,.,b F otin alınacak 
l _ akıt Sa. AL Ko. dan: 

k 
satın alınacaktır. !etek111er1n m~z.kQr stlın 

Bakır bakraç almaca ve saatte temınauartyle birlikte Ko. na. mu~ 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı racaatıarı. 

1 - B-eheri 80 Hadan 200 adet beyzi ba- (7824) 17476 
k"rı•tı l!etıer cırt ıo uradan ıo bin cırt tol!n 
ha.rn.rn,:ltt uııuıtyle satın alınacaktır. ıtu
ltr._ oıu tutarı 100.000 llra ve teminatı 6250 
'«e.t 11

11 llıaıl!!lt 2. ıı. 941 cumartesi S"ÜnU 

kır kaıan pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazar- . Bulgur alınacak 
hğı 22-10-941 çarşamba günü saat 15 te Er Kars sa. At. Ko. dan: 
zurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ı - Bir klloauna tahmin edilen 26 kuruı· 

2 _ t de Yaoııacaktır. 
Jtıı-. tıt vııtt ve ıeraıt her alln. Ko. ela zörü
ttcu.ı: :111ımn ihale aaattndcn bir saat cveı 

~tuoııs.rını Ko. na vermeleri. 

2 - Muhammen bedeli 16.000 lira, ka· tan çuvallı 7~ ton bUlKur pazarllkla satın a
tı teminat 2400 lira beyzi kazana ait evsaf lınacakhr. E"\'iıat Kor.un bUtUn aarnlzonla· 
ve şartname ve nümune Ko. da görüliır. rında mevcuttur. TekarrUr eden fiyat Uze
İsteklilerin teminatlariyle Ko. na müraca· rlnden katı teminat alına~aktır. 

2 - PazarlıRı 20. 10. 941 pazartest cUnü 
(7:SOB) 17472 atları (7780) ı 74so ıaat l~ te Kara Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

ııı,.,b kı Nakil itleri Sığır eti alınacak htekltıer1n kaU temlnatıartyle müracaatla-
ı _ ka. r Sa. Al. Ko. dan: 

~re l't orrııı)'on taratın.dan Kösterllccck yer
le. trıtırı P~tılıı.ca.k eıoo ton nakllye kapalı zart
~la lira ••aya konulmuıtur. İlk teminatı 
\ta da.a. lh.aıeaı ı. 11. 941 cumartesi ailnü ıa
lıt-. l!~na.OJyarbakır sa. Al. Ko. da yapılacak
l'iıı lha.ıea. aıt ıeraıt Ko. da a:örülür. 1ıtekHle
~tltt~pı en bir ıa;ıt evellne k1:1.dar teklif 

&ruı.ı lCo. na vermeler!. 
(7MO) 1749~ 

llt.rıı. • .,,Ka\'Urma alınacak 
l _ ıso 1' Sa. At. Ko. dan: 

İ%mir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 _ Kapalı zarf usulü ile münakasaya 

konulan 100.000 kilo kesilmiş sığır etine 
muayyen kanuni zarfında talip zuhur et -
mediğinden mezklır et ayni kanunun 40 ın· 
cı maddesi muc.ibince iş bu ilin tarihin -
den itibaren bir ay içinde ve yeniden te!· 
pit edilen 45 kurus fiyat esası üzerinden 
pazarlıkla satrn alınacaktır. . . 

2 - Taliplerin 20~10-941 tarıhınden i· 
tibaren İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. na miı • 
racaatları. (7787) 17451 

Bakır kazan alınacak 
~1-ıet ltllo ton ııtır kavurması alınacaktır. 
~tı;l'rıtın •unun tahmin bedeli 60 kuruıtur. 

llt.t \te 
1 

un be1eu ta.hmlnl 30.000 llradır. Ev-
bı.,tbu ~rtııa.rne Ko. da aörUIUr. 42.100 sayılı Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
lı!?~a. tı rındekının &Ynldtr. Bu emir her aar- ı _ Beheri 80 liradan 107 adet beyzi 
, ~ - 't:r zaman aörülUr. bakır kazan pazahkla aatın alınacaktır. Pa-
lıt ıs te •Htme 31. 10. su cuma aünU sa- zarlıi:ı 22_10_941 çarşamba günü saat 16 da 
\.t~- tJtaııı:nkamı, Sa. Al. Ko. da yapılacak- Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
ıı ı.ıvıı.ltkat e kapalı zart uıullyle yaınl•caktır. ham.men bedeli 8560 lira kati teminat 12'84' 

tı ~llı temınat 22:50 liradır, lstekllle- . f iartname 
"-'t ,.., turı. ve ınatte tckltı: mektuplarını bir liradır. Kazanlara aıt . ev~a ve. 

e\ l<o. na vermeleri, (7Ml) 17496 1 Ko. da ıörülür. İsteklılerın temınat mek-

l(ı.ıru f 1 1 k buzlariyle Ko. na müracaatlar. (7789) 
t,t, b ası.ı ye a ınaca 17452 
l. u iti p 

_ ~ angaltı Ea. Al. Ko. dan: Ç • 1. · k kacak 
~~ ıı,,1 •P•lı zart u•ulıyle 8-10·19.U kil· eşıt ı yıyece ve ya 
~·t~,h ·~:lltı Olunan 1000 ton kuru fa- alınacak 
~~ faaulyp çıkmadığından aynı mıktar 1 Birecik Sa. Al. Ko. dan: 
~ .tıak;84a e kapalı zarf ueuliyle tekrar a d yazılı yedi kalem ylye~ck 
~ ll.ha,ltıllı. l'a konulmucıtur. Beh~r kllf')Junuo 1 - Aşa k 

1 ~ satın alınac.ılrtır. Alınacak 
u~ eu beder 25 k E t ! yem ve YI\ ac 

1 i ıt _,.!\ ı . uruştur. vsa ve b dd !erin evıatlyle tesllm yeri ve ısar -
· lı " .. , hır K d .. · ' t \ 11 u ma e • l lJ 111 

rı. (782~) 17477 

ASKERLİK İŞLERİ 

--( Askerlik yoklaması )-
Ankara Yerlt AskerUk Şubesinden: 
1 - ?otuvazzaf h.lzmetlnl yaparak terhis 

edilmiş olan ihtiyat erat her ıene mensup 
oldutu ve)-·a mıntakaıında bulundulu aalcer
lik ıubealne bizzat veya. bilvasıta müracaat· 
la Yok.lamU1nı yaptırmuı IAzımdır. 

2 - Yaptırmıyanlar askerlik kanununun 
94 üncü maddesi mucibince beı Ura ceza 
vemıete mecburdur. 

3 - Yoklamalarını yaptırmamıı olan bu 
albl eratın teırlnleveı 941 .onuna kadar ıu • 
bcml7.e eeıerck yoklamalarına yaptırmaları. 

(7817) 17472 

--- ( Şubeye davet )---
Ankara Yerli Askerlik Şubesinden : 
1 - Yedek subay olmak hakkını kazan

m11 ve tahsile devam etmiyen kısı hizmet
lilerden yüksek askeri ehliyetnamesi olan
larla askeri ehliyetnamesi olmryanlar 1 son 
teşrin 941 de yedek &ubay okulunda bu -
lunmak üzere sevk edileceklerdir. Bu ıi
bilerin 28-10-941 ıah tünü ~ubemizie &cl-
meleri. (7814) 17469 

A. T. ve sanayi Odası 

re 'Ucret verrrecektlr. 
!eteklilerin ıeUerlndE>kt veılka ve hal tJ.;ı tıp1 ~amıuıırlık bez ve b;,her mıetres.ınc 

tahmin edllen rıyatı (27> ytrmı yedi kuruı o-
tercümelerini fatidalarına bağlıyarak u • lan oo.ooo ctoıuan bin metre (D) tipi c.ıma-
mum mUdürlUğe mUracaatıarı. &ırlık bez pazarlıkta mUnakaıaya konmuı-

(7564) 17!588 tur. lhalesı :ıo.10. 941 pazartesi ııünU saat 
Mütercim alınacak 1, dedir. Katı teminatı 7630 liradır. Evsaf ve 

Asker! Fabrikalar Umum ?ı.1Udtirlüğiln - ıartnamesl 257 kuruı mukablllnde 11.t. )!. V. 
den : ıatın alına komlıyonund11.n ahnablllr. lstek-

İngilizceye la.yıklyle vakıf ve Türkçesi !Herin kanunun emrettltl bela-elerle ihale 
kuvetli bir mütercim alınacaktır. lngi • ıUn ve ~o.atinde komtııyona ıtlmelerı. 

liz.cedcn maada. Almanca veya Fransızca (7761) l7723 

l!ıanlarına da vukufu olanlar tercih olu - Köhne maske malzemesi satışı 
nacaktır. Kadro ücreti 210 liradır. Taltp- l\t. 1''1. Vek:'ıletl sa. Al. Ko. dan: 
terin imtihanda gösterecekleri liyakat de- Cin" ve mtktarları mevcut ıı.tesınde ya -
receslne göre bu Ucret birden veya ted - 1.ıtı M>ktz kalem kdhneye ayrı1m11 maı
rlcen verilecektir. ke malzemcs.1 21. 10. 941 ıalı ailnU aaat 
İmtihana gireceklerin en az llee me - 10 da. Ankara.da I\t. l\t. v. satın atma Ko. da 

zunu olması ve askerlikle hiç bir aIAkası ı>eıln para ve arttırma sureUyle ıatılaca~ın
buıunm-aması aarttır. Yüksek tahısllll o- dnn ı.teklllerın mezkOr tarihte Ko. da bu
lanlar tercih edilir. İsttyenlerin mUsbit ıunmaları. Bel>8!ne tahmin edilen f!)·atı 119 
evrakı ve iyt hizmet vesikalartyle birlikte lira 17 kuru&tur. 
31 - Birincite~rin .. 1941 akearnına kadar (7800) 17462 
umum mUdltrlU~UmUze müracaatları. 

(7563) 17589 

Yerli veya memleket dahiline 

girmi§ ecnebi malı olmak üzere 

,14 ton tutya alınacak 
ABker1 Fabrikalar Umum ııUdUrlilA:il :-.rer

kez Satın Alma Komtsyonundnn: 
Yukarıda yazıtı 14 ton tutya allkert tabr1-

kalar umum mU<tUrIU~U merkez aatın alma 
komisyonunca 21.10. 941 aalı ailnU aaat 10 
da pazarlıkta !hale edllecekUr. 

r.tuhammen bıedell 8820 ve kaU teminatı 
1323 liradır. Şartname parasız olarak koml«
yondan verilir. Taliplerin meik:Qr ııün ve sa -
atte komisyona mürac atlan. 

( 7656) 17632 

45 ton arap sabunu alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko.: 
Tahmin edilen bedcU (292M) lira olan 45 

ton arap sabunu Askeri Fabrikalar umum mU
dilrIUtU merkez satın alma komisyonunca Pa· 
zarlıkla 31. 10. 941 cuma ıUnU ıaat 14 de 
ihale edllecektır. Şartname (1) lira (47) ku
ruıtur. Katı teminat (4387) lira (~) kuruı· 

tur. (76!'j7) 17714 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kayin travers alınacak 
Devlet Demtryollan sa.. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (180.00C)) Ura oı:ın 20 

bin' adet kayın köprü traverıl 3. 11.1941 PA· 
zarteat aUnU saat 15.30 da kapalı zart uau
llyle Ankarada idare b1nuında aatın ahna-
caktır. 

Bu tıe ctnnek iltlyc-nlertn (10.2M) ııralık 
muvakkat teminat ile k11nunun tayln ettlll 
vesikaları ve tekllflerint aynı aün saat 
14.30 a kadar komlıyon retılltlne "ı:emıelerl 
ıa.zımdır. 

Şartnameler ııaraıız olarak Ank11rada 
malzeme dalreslnden, llaydarpafada tesellüm 
ve sevk ıetlltlnden datıtılacaktır. 

(7604) 17630 

Pirina yağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 

lJ yedi bin yllz on tkl llra on bir kuruı ve 
mu\'akkaı teminatı (410~.nı) dört bin yUz 

l.,t.·ı ııra 61 kuruatur 
Bu ite a1rmf'k uıtlycnll'.!rln kanun vt ıart· 

namenin tayin ettıtı veıalkle muvilkkat t~ 
rnınatıarını ve tekıırıerını aynı aun ıa11t on 
bcic kadar kom.a;,ron rcıaıııtıne vermeleri Ll· 
zıındır. 

Şartname ve mukavele prnJelerl Ank11.ra, 
tzmır \'e Slrkerı V~7.nel~rlnden 2.cw> kuruı 
mukabU.lndc- 1111.tılmakta.dır. 

(7706) 17434, 

ldrofil pamuk ve sargılar 
alınacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan • 
Muhammen bedelleri aıaiıda yazrlt ı 

liste muhteviyatı idrofil pamuk ve sarı-ılar 
4-11-94-1 salı cünü saat (15,30) dan itiba
ren sırasiyle ve kapalı zarf usulü ile An
kara'da idare binasında satına ahnca.ktır. 

Bu işe girme~ i.stiycnlerin aşağıda yazı
lı muvakkat teminat ile kanunun tayin et .. 
tili vesikaları ve tekliflerini aynı ıün ıa
at ( 14,30) a kadar komisyon reisliiine ver 
meleri llzımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Anlrara'da 
malzeme dairesinden ve Haydarpaşa·da i
darenin tesellüm ve sevk ıefliğinden temin 
olunur. 

Liste No. ıı 1 malzemenin iımi idrofil 
pamuk muhammen bedeli 33.000 lira mu ... 
vakkat teminatı 2475.00 lira. 

Liste No. sı 2 malzemenin ismi muhte
lif sarıılar muhammen bedeli 215,800 Jira 
muvakkat teminatı 2010,00 lira. 

(7732) 17455 

Ameliyat masaları alınacak 
Devlet Demlryolları 511. AL l<<>. dıı.n: 

1\tuhammen bedeli (21").00l Ura olan hana .. 
ne ameliyat masaları 2.12. 94.l ıalt sUnü la.

at 15 te kapalı zart usutıyle Ankara.da idare 
blnasında s..<ıtın alınacaktır. 

Bu ite ırtrmek lstıyell.lertn (1Mô) llralı1c: 

muvakkat temtnat ıı~ kanunun taYln ettitı 

ve&lkaalrı ve tekll!IP!"lnl aynı aün .. at 14 • 
kadar komlf..)·on reıslltlne vermeıerl lAzım .. 
dır. 

Şıtrtnameler paraıu: olarak Ankara.da 
malzema dalrealnden, Haydarvata'da teııeı

ıum ve ıevk eetll.ltnden dat1ıııa.caktır 

(7733) li1~ 

Mermer yapı i§leri 
Devlet Demıryolll'lrı !.i-11. Al. Ko. dan: 
Ankar11 Gar a-aılnosu ve umumi idare hl· 

nası ltUıaHndt>kl bahce havuzlarıyle kana.. 
hn dQnr!an bozulan !ayanılAnnın 1.eedlden 
mermer d~ıemeıt !el acık ekstltmcye cıJca .. 
nınurtır. Kesit bedeli 2702,l!S iki bln yedi Y'(J:s 

lkt lira on beı kurtı1lur. ve mav.11.kkat tMıl· 
natı 202,67 ucı l'Dz ucı Ur& aLtm.ıt )"e'(tt k'u.
ruıtur. 6 lk1neıtesr .n 941 tarJh1nde Peraembe 
ıtinü saat 16 da .ı.klncl tıletme müdürJUtı:ı 

binasında toplanacak komisyonda lh&lest ya .. 

pılacaaından bu lıe ııtrmek 1&tlyenler1n ka. 
nunı ve&a.Jk Jle muvakkat temlnatlarını havt 
veıne makbuzu veya idarenin k11b1Jl ettıtt 

rormUle mutabık banka mek'tupların1 hl\mt
len muay>·en a-Un ve &llatte Jcomlıyon..ı~ ha -
ıır bulunmaları lAzımdır. R.Hlı:n. ıartnıune, 

tennt ıartn11m.e. ve mukavele projesı kornı• 
YOndan ı>anıız verilmektedir. 

(TI98) 171f;! 

Ta§ alınacak 
Devlet Demtr:yolları Sa. Al. Ko. dan: 
A111tıda miktar, muhammen bc'dt!I, temı -

nat miktarı ııe ıstthul mahRlll l'Ö!litf'rllmlı 

olan 1 kalem taı kapalı zart usullyle aatın 

alınacaktır. 
MUnakua 3.11. 9-11 pazartesi ıünU ııı.at 

11 de Slrkecl'de 9. ı.ıct.me blnaıındıı. A. E. 
komtsyonu urar•ndan yapılaca kur lşt.klt -
!erin teminat ve kanuni vestıtalarını lhtlva 
edecek kıııpah zarflarını aynı rün SA.at ona 
kaN- komısyona vermeleri l!zımdır. 
~amt!ler parasız olarak komt.syondan 

verıımektıedir. 

Ocak SiTtköy, mıktan 

bedel 23375, temınat li53 
(7601-91)0~) 

8:Y>O, muhammen 
ltra 13 kuruı. 

174";"9 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Kablo alınacak 
M. M. V. Hava S.a. At. Ko .dan ı 

ı - 5 kalem elektrik yeraltı kablosu ı>a· 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 13422 lira 70 kuruş olup katt teminat 
2013 lira 41 kuruştur. Pazarlığı 21-lo 941 
sah günü saat 10 da Ankara'da hava satın 
alma )comisyonunda yapılacaktır. Şartna 
mesi komisyonda görülebilir. İ.'l't~klilerin 
muayyen ıün ve saatte komisyonda bu 
lunmalarr. (7726) l 7688 

Voltaj nazımı alınacak 
M. M. Hava Sa. Al. Ko. dan 1 't · 941 C' a g?rüHlr. ~ı:ı t'fl ı K da öQ;rentlebillr. lst.?k.llcr n e Ankara Tice.ret ve Sanayi Odası Rıe11Ut1n-'~•k '8h gli U H bi ' nrı o. t kt l ttıc Suba n eaat 13 de e.r ye aun ve sattcn blr ıaat evet tcııcll me up a- den: 

l',1t
1
l'. 1tuvy Okulu Sa. Al. Ko. da yapıla· rını Ko. na. vermeıerı. <7SlJ) Ankara vUAyetlnde Ellik Yukarı EAlence 

lt-.11.rıl1!?1n i akkat teminat 13750 liradır. Tutarı ~3750 ıırıı, mlkt'lrı 50.t/>U kili), tah· mahalle1lnde Etlik aokatında 90 numaralı 

1800 adet yastık kılıfı ve 3500 
adet yastık örtüsü alınacak 

1 - 6 adet voltaj nizımı satın ahnac~k 
tır. Muhammen bedeli 3465 lira olup kat 

caktır. 
·k· teminatı 519 lira 75 kuruştur. Pazarlı& 

Muhammen bedeli (34000 otuz dör bin) 
lira olan 100 ton pirina yai:ı 31-10-941 cu· 
ma günü saat (15) de kapalı zarf usulü i
le Ankara'da idare binasında satın alına-

ıt ttı.r• t hale sa11tinden bir saat evet mln nyatı 47 kurus 50 aantım, ille tem!n'\tl evde oturan ve T. c. tebatıınd& olup Ankara-
Ur>larını Ko. na vermeJt>ri . 17!'\ı tiril :::ı::ı kuruş, ıı:kll kapalı zart. tarlhl dn Etllk Yukarı Etlencede 90 numaralt ma-

(7612) 17609 :5 ıı 941 5aat ll, cınıı pirine. halli ikametaAhı tlcar1 ittihaz ederek ihracat 
tı-ı Sadeyağ al ak , T~tan 28700 lira, miktarı 20.000 kilo, tah- ve ınaaat ve hırdavat tıcaretlyle ı1t1aal eden 
l. ~l'Urn S;ı. Al K dınac mini fiyatı 143 kuruı 50 sanUm, ıtk teminatı ve ticaret Oduının (3139) ılcU numanunda 

- l(· · o. an· il k ıı zart tarihi ~... 1losu 155 · . 2152 lira 50 kuru~. ıek apa ' mukAyyet bulunan Hliseyinln unvanı tıcareU 
>trı~ı l'•t-ırı. B.1o 94 kuruştan lO ton erımiş 6. 11. 1911, ıaall ı.ı, ctnsl ıwıdeyat. ah- Hüseyin Altay olarak teıctı edlldltl elbl bU 
"'·,. !tıtı -nnak · l tarihinde kapalı zarfla Tutarı 8 A 373 lira, mtktarı 250.000 kilo, t 1 un 
-..., t "'"' :ıaa ~ 1 atı ~n\'anın mıa ıekll dahi ticaret kanunun 
rıııı •krar k sında iıtekH cıkmadığın- , mlnt fiyatı 33 kuruş 75 ıanttm, Uk tem n hl 4::? inci maddesi mucibince 17. ıo. 941 ta.rlhln-
tt~ bluetur ~ BPah zarfla münakasaya ko- 6.1::?8 lira 12 kurua, ıekll kapalı zart, tart de te«cll cdlldlt:I llAn olunur. 4900 
~"'at 11 d unakaıas1 31.10.llll Cuma gil· 7. 11. 9'll, ıantt 9, cinsi koyun e~~ 
t.. ktır l1: e E:rıurum Sa Al Ko dn yapı· Tutarı 70000 ııra, miktarı _.;o.t)OO kllo, 
b~·rıat· 11 ilharnınen bed~ll {s.5~ lira ilk 1 tatunınt fiyatı ~ kurus, ille tem!natı ~2!50 11-
.. ~rı 6.1 lira S ll k 1 zart tarihi 7.11. 941, ıaati 
tQ •rtı~ "" adc ya~ına ait e\·snr ve ra, şek apa ı ' / 
ı.. rıut\ · L"l.O. da eö .. 1 . ! 10 cın~ı kecl eti. 
<\() f1~t\ bt nı lır. strklilerln iha. ' · 

62
.,...,.. lira miktarı 230.000 kilo, 

· tı, r saat , 1 Tutarı """" • ,., 
\'ermeler' eve tfl'klir rnektuplRrını tahmlnt fiyatı 25 kuruı, ilk teminatı 4687 ıt-

ı. (7619) 17613 ra 50 kurus, ıekll kapalı zart, tarlht 7.11.941, 

~l';curııttı F otin alrnacak aaatl 11, cınııi 11~ır ett. 900 ooo k 
- ıo Sa. Al. Ko dan. Tutarı 712~ ttra, miktarı 1. . no, 

~le. bin cl!t f . . . tahmlnt tıyatı 3 kuruı 7:5 santim, llk temlna-
l~ıl'ı,.rı tt10.941 ta;ttnln beher cıru 925 ku- lı 5343 lira 75 k1.1rut. ıekll kapalı zart, tarl· 
~tı._ lıt"'kll cı hinde kapalı zarfla iha- hl R. ll. 941, ıaatl 9, cinsi meıe odunu. 
""

1 
tntıtıak:aa~tnadıtından tekrar kRpalı Tutarı 50Qli9 ııra, miktarı 25.953.700 ktlo, 

~t\t Jı.10.941 fa konulmu$tur. MUnaka- Lahmlnt rlyatı ~ J<urut 25 ıantiım, Uk temi
~ RIL. Alcurna sUnü ıaat ı 1.30 da F.r- natı 3755 lira 19 kurut, ıekll kArıatı zart, ta-

·~u bed · Ko.da YApıbı.caktır. :Mu _ rthl s.11. ş-ıı, aaat1 11, cinıl kuru ot. 
'

11 92~ lira ilk teminat 5875 17488 

Sac baca tômiri 
Sankışla civarında kıtin !pekiş 

fabri'kasıntn (35) meıtre yüksek· 
liğiındeki sac bacası sökülüp ta
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak
Jarun her gün saat (9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdürıiyetine mü
racaatları ilan olunur. 

Telefon No: 2821 4881 

Al. Fab. Satın Alına Ko.: 
Tahmin ed!len bedeli (4f)S3) lira olan yuka· 

rıda ya.zıh ıSPO yastık kılıtı ııe 3500 adet yas
tık örtüsü A~kerl Fabrlkalir umum müd=tuıı
til merkez satın alma komisyonunca pazarhk
lt" 5. 11. 941 carıamba aU'.'IU s:ı1t 14.31') da iha
le edilecektir. Şartname parasızdır. Katı te
minat (702) Ura (75) kuruıtur. 

(7703) 17715 

4000 metre küp kereste alınacak 
Ebatları §artnamede yazılıdır 
As. Fab. Satın Atma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (272.000) lira olan 

yukarıda yazılı 41)4')() metre. küp kereste as. 
kert fabrikalar umum mUdUrlütU mer'kez sa
tın alma komlayonunca 27.10. 1941 pazarte· 
ıl a-Unü ıaa.t 10.30 da pazarlıkla ihale edHe
cektlr. Sa.rtname (13) lire. (60) kuruştur. 
Katı temtnat (29260) liradır. 

Cıralı cam bulunmıtdıQ-t takdirde 
cam dlj:er nısfı köknar bunlar da 
ma11Ja hepal köknar otabH!r. 

nısfı 

bulun-

(767:5) 17449 

5000 çift erat fotini alınacak 
Aa. Fab. S:atın Alma. Ko. d11.n: 
Tahmin edilen bedeli (41;.rıocl) Itra ohıı.n 

yukanda yazılı !5000 ~ttt erat toUnl •ıkert 

Bu ise girmek istiyenlerin (2550) ı 1 • 
• t 21-10-9-1.l salı günü saat ı0,30 da Ankarabin beş yüz elli) liralık muvakkat temına 

• ow• • l tek- da hava satın alma komisyonunda yapıla-
ıle kanunun tayin ettıgı vesıka arı ve ktır Şartnamesi komisyond ·· ··ı b" 
l ·ı 1 · · · t (14) e kadar ko- ca · a &oru e ı 
ı erını aynı gun ve saa 1' İsteklilerin muayye ·· 
miı on reisli.ine vermeleri .lizımdır. ır. . n ıun ve saatte 

Y g 1 k Ankara'da 1 komısyonda bulunmaları (7727) 1768!> 
Şartnameler parasız o ara :;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;::;::============ 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te - · : 
sellüm ve sevk şelliı!ind•n dağıtılacaktır. MALİYE VEKALETi 

(7693) 177~6 

işçi elbisesi alınacak Tamirat yaptırılacak 
K d b'laUye Veka.letinden: 

Devlet Demiryolları Sa. Al. 0· an ı y 
b d r (75000) lira olan aptlacak isin mahlyetı: 'l.lllye Vt"kAlf'tl bl-

Mubammen e e ~ dedi caket ve pan nuının catı tamiratı pencerelerinin cırt kanat 
11000 adedi tulum 150 a • l'ar:ıtırılmaıı ve badanaaı 11 sair tamirat 

. k olmak üzere ceman ı • · 
tolondan ıbaret ta. ım .... 1 Ketlt bedeli: 3:517 ııra :.:"" kuruıtur. 
12500 adet iJÇi elbisesi +ll-941 salı gunu ı Muvakkat teminat miktarı: 263 Ura 79 ku
saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankara'da ruıtur. 
idare binasında aatın alınacaktır. 1 Sureu ihale: paza.rlıkla. 

Bu işe ı-irmek istiyenlerin (5000) lira- ı lhale tarUıt ve mahalli: 20. 10. 941 tar1hlne 
hk muvakkat teminat ile kanunun tayin et- ı mUsadtt pazartesi saat 15 te lı'lallye V&k.Aletl 
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün &a~ ı mıııı emlAk müdUrlUtUnde. 
at 14 e kadar komisyon reisliğine verme- · eıtt evrakını aor-Up okumak latıyenler: 

· ]""' d 

1 

~ta.Uye VekAletı mnU cmtAJ. mUdtırlOtüne mil 
lerı aıım ır • -eaat etmeleri. 

Şartnameler ~200) kuruşa Ankara-Hay- . thaleye tıtırA.k ıcın: ehliyet ve tıc11.ı·et oda 

darpaşa ve İzmır veznelerinde satılmak - j s: vesikalarının Jbrazı lAzımdır. 
tadır. (765) 17719 J7737l 17704 
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KAZALAR 

İŞÇİ ALINACAK Muhtelif yiyecek ve yakacak 

alınacak 
ET FİYATLARI 

Sümer Bank i ~ fi~ ve dokuma 
fabrikaları Müdürlüğünden : 

Ercls Jatıd&rm• o.:uıu ::;aLın Alına Ko. 
dan· 

Ereli .:. Okul Satıı:: Alma komisyonunda 
OKUiun ı lklnclile11rln 9U tarihinden rt.lba· 
rnn bır senellk lntıyacı olan ve munanımen 

ocaeııerl kilosu on altı kurustan l7l oın kilo 
ekmek yırmı oeıı kuruılan otuz oın kUo a.ı -
~ır eti yüı ytrml Kuruıla.n 7:.!VO kilo 'adeyat 
dorı ıcuruıt..an iki yü;ı oln kllo odun kapalı 

Belediye reisliğinden · 
18/ 10/ 1941 Cumartesi gü

nü sabahından itibaren ko -

yun eti fiyatı (55) kuruştan 
(60) kuruıa çıkarılmıt ve di

ğer et fiyatları aynen ipka 

olunmuıtur. 

1 - M üessesem ize bağlı K ayseri fabrikasının muhtelif atölyele

rinde çalıştırılmak üzere tornacı, frezeci, pulanyacı, tesviyeci, dö

kümc ü, modelci ve takımhane işçisi alınacaktır. zarı usuJlyle voı muha•nınen oedııllerı kilo· 

2 - İstekli işçilerin kabiliyet lerine göre ı 5. 50 kuruşa kadar saat 
ücreti verilecektir. l 

.ı ;ıırmı Ot?a KuruıLan un uc oın "'~" i'1Z KUo 
bul.ıı:ur kilosu 90 kuruıı.an tkl bin kllo sabun 
"'ı,. ı rtılmı• k.ıı uH ln on lkı yüz kilo 
.ıı:az kilosu elli kurutı.an b~ bin dört )"il.z 
Kilo pırlnc kilosu oluz oeı kuru.plan dokuz 

Sayın halka ilin olunur. 

3 - Taliplerin doğrudan doğruya Kayseri veya İstanbul'da Ba -

kırköy fabrikalarımıza lüzumlu vesikalariyle birlikte müracaatları. 

1 

oın kilo kuru rasuıye Kilosu yır.nı K:ıruıtan 
ctörıt bin kilo merclmeok kilosu otuz kuruıtan 
dı.>rt bin kilo nohut kilosu ıeklz kurustan 

OKULLAR 

V i LAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle ilin 
Kıl'lelıtr VllAYe'llnden: 
• - EkııUtmeye Konulan ıı: Kıraehır • 

Kayıert YOiunun kilometre 241 -r 000 - 257 
+ 000 ara.ııında taı ııızaratından kesır Dedeli 
18:185 liralık ııın 30.000 ıtrahk kısmıdır. 

2 - Bu ııe alt evrak ıunıardır: 
A - Eksiltme eartnamesı. 
B - Mukavele proJctL 
C - S..yındırlık ıııerl ııenel ıartnamesl. 
D - Şoıoe. köı>ı"tiler fenni ıarına.mesı. 

E - Huausı eartname. 
F - Ketll tıülua cetveli 

perı. va&atı meu.ıe ce-ıvell. 

G - Grafik. 

mesaruvıerı dö-

lltlyenler 1artnameıerl bedelsiz olarak 
daimi encümen ve naha mQdUrlüıtcınde eore
bJllrler. Evrakın ıuretını ıso kuruııa alabl· 
lirler. 

ı - Ekılltme 20. 10. ı941 tarihinde ı>azar
tat sunu ıaa.t 1!5 te Kırsehlr vlllycU daimi 
encilrnenlnd• kapalı zart uıullyle yapılacak· 
ıır. 

4 - Eksiltmeye r~bllmek için ıstekllle • 
rtD 22!i0 lira muvakkat teminat vermesi 
lııwldan iNi.ika 941 yılı Llcaret oda"sı vesikası 
ve ekılltme ııunUnden <tatll .ıı:Onlerl hariç) 
tlc ıün eveı Kı!'ffhlr vilayetinden alacakla • 
n ehll:ret veıılkuını haiz olup röıtermelerr 
lbund.ır 

5 - Teklif meırtupları yukarıda Ucllncü 
maddedeJl'aZllı aaatten bir ıaat evellne kadar 
Xırtehtr dal.mi encUmnı relslltlne makbuz 
nıukablllnde verllecekttr. Posta ile ıröndert

len me4ctuplar llcilncll maddede yazılı ıaate 

Jradar selmlt oım .. ve d!J zarfın mllhllr 
ıııumu ile iyice kaı>atılm!J olması 1.lzımdır 

Poat&da olacak secllcmeler kabul edilmez. 
(7S62) l~ 

Yapı işleri 
a.'b&n Nafıa Müdıirlıütünden: 

ı - Adana orta tecJ.m Okulu döl'dUncü 
laamm tneaaunın 16647 IJra 29 kuruıluk 
lllnden ıııaoo 11raıııc lı kapalı zarf uıuUyle 
llı:IUtmew lconuımu.ıur. 

2 - Elcılltme 27 10. 19"1 ta"lhl-ıe mllaa. 
at "2&rtelıt rUnQ aaat un ti?'de natıa dal· 
Nllnd• yapılaoatmdan UP&lı zarflar en aec 
llıU ... t evet 1&&t onda naııa mlldllrlUtQne 
wrllmıt olacUtu. 

ı - lat"9ller lt1I ı.. au lı:ettfname tıe 

eartnameıertnı ve muJ· vele projesini sör· 
m lllr ıcm natıa müdUrlu.J . e müracaat ede -
ııııwrıer. 

4 - ı.t.ekltlertn 1115 Ura muvaldcat temi
nat venneıert ve ebll)l'Wt ,,.."'uı· almak üze
n bu ili yapabtıeceltlerlne dair oonservıs:e-
1'171• Ueanı& ve aaııaY1 oduı veal'kalarını, ııcı 
a det tototratıannı 38 kuruıtuk bir adet ti 
lcurutlwc bir adet daımta pulu ve ııır kuruı
l lllr ucaıc pul unu n.lcarıda ikinci maddede 
JUılı a11nden Uc l'Cln evel dllekcelerıne bat· 
Jam&Jr aur•tlYle V1!A7ete mQracaa.t etmeıerı 
lbundır. 

ı - Poat& Ue sönderllecm mektupların 
dıa zartı mUhUr mwınu ne tytce kapanmıı 
olacıalı:tır. Postada olacak ırecllkmeler kabul 
edUma. <9028n803) ı7583 

Yol tamiri 
bmJr VUAyetl Daimi Encümeninden: 
bmır • Beraaına yolun un 102 + 4~ -

ıos + lllO trllometrelert aruındakl 3900 met
reWı penin tamiri 8 sontetrln pazartesi sa
at n de VllAY9t daimi encümen Odaı;ında 
111&1• edllme.lc Uzere 5. 10. 941 den itibaren 
ae88 Ura 91 kUl'Uf bedelle ve kapalı zarf u
aul!Yle eksiltmeye cıkanlmııur. Kesit evrakı 
UO kuruı l>edeUe turt.tlk yollar mıntaka 
mtıdQrlütllnden Ledartk olunabilir. 

Muvakkat teminatı 2220 liradır. Eksiltme· 
19 llUrAk edecekler ihaleden tılr hatta eveı 
turtatlk yallar mıntaka mUdllrlütUne müra· 
caaUa ebl yet vesikası alacaklardır. Tallı>le

rtn 2-190 sayılı kanun mucibince hazırlıyacak· 
lan tek it mektuı>larını ihale .Unü saat 10 a 
kadar vllAyet daimi encümenine vermeleri. 

(4232 7694) 17680 

Okul yaphrdacak 
l i•as Nafıa Mudurlugünden : 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
Dlllan ııı Sıvas merkezınde yeniden yapı
lacak ıllr okul inşaatıdır. Bu itin keıif be
deli 20541 lira 77 kuruıtur. 

2 - Ekııltme 31-10-941 tarihine tesa -
dtif eden cuma günü saat ıs de viliyet da. 
imi enci.ımenınde yapıalacalrtır. 

(7831) 17478 
• 

altı )"tiz kilo kuru ıotan Kilosu kırk kuruı -
tan iki bin bea )"il.z kilo kuru üzüm kilosu 

hususi muhasebe veznesıne yatırdıklarına sekız kurustan altı otn kilo ratates kilosu 
dair makbuzunu veya bu miktarda şayanı altmıı kuruıtan oın sektz yQz kilo ıehrlye 

kabul banka mektu'l-ıunu ve 941 yılına aıt kilosu yetmıe kuruıı.an oın bel yüz kllo ae· 
Ker kilosu y(lz yirmi kuruttan bin iki yüz 

ticaret vesikasıyle eksılıme gununden en kilo .ı:e)tlnyatı kilosu dokuz yüz kurustan 
az üç elin evel Sıvas valilığine mümasılı elli bin Kilo arı>a ıuıosu üç kuruştan yirmi 
işleri muvaffakıyetle başardıklarına daır bC$ oın klıo saman kilosu üç Kuruttan fi uz 
referanslariyle birlikte miıracaatla alacak- yedi ııın ıcııo kuru ot açık eksiltme ıuretlyle 
)arı ehliyet vesikalarını teklif mektubu ve münaK .. ~nyn kunulmuıtur. lhalesl tekl!r o · 
zarfı ile bırlikte dı~ zarfa koymaları ve ıunacHk rtyatıar haddi ıayıkında ııörüldütü 
keşif dosyalarını tetkık ve ımza etmış bu- l takdirde 2490 sayılı kanun hükümlerine lev
lunmaları lazımdır. rtı:rnn 27 oırınclteırın 9-tt .ıı:ünü saat 9 da 

ErC'l& J Okul satın alma komisyonunda yaı>ı· 5 - Teklıf mektuplarına ait iç ve dış 
ıaraktır. raUı>lerın evrakı müsoıteıerlyle 

zarfların ve vesikaların doruncü maddede mu •H n r.a manda ko:nı.syona mUracaattarı 
hükıimlt-rine ve kanuni tarıfelere uygun llfın olunur. 17607 
bulunması ilizımdır. Postada vaki olan ge 
cikmeler kabul edilmez. Şeh i r plônı yaptırılacak 

Boziıyük Beledıye Reislıiinden : 

Nakil 
Ankara ak11m kız sanat 

okulu müdürlülünden : 
Okulumuz Ankara ismet Pata 

Kız Eni titüsünden ayrılarak Ser

g ievi karıısındaki eıki Hukuk 
F akülte si binasına tatınmııtır. 
İsteklilerin h e r gün kayrtlannı 
yaptırmak üzere okul idareıine 
müracaatları . (7649) 17593 

ANKARA BELEDiYESi 6 - İsteklilerın teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı tarihte saat 14 e ka
dar encümene makbuz mukabilinde tevdi 
etmelerı ilan olunur <9135 7740) 17706 

ı - Eksıltmeye konulan iıı Bozüyük Otomobil tamiri 
kasabasının imar planının tanzimidir. Bu Ankara Belediyesinden : 
işin keşıf bedeli 3650 liradır. ı _ Su ır,ılerı lkı numaralı hizmet ara-

p k 1 1 k 2 Eksiltme 10-11-941 pazartesi eünü basının tamiri lr,ıl on beı gun müddetle a-ar e YO ya ptl rl aCa saat 15 de Bozliyük belediye dai resinde cık eksiltmeye konulmur,ıtur. 
müteıtekkil komısyon huzuru~da yapıla - 2 - Muhammen bedelı (2100) liradır. 

Antalya Nafıa inşaat Komıs· caktır. 3 _ Teminatı 1157) lira (50) kuruştur. 
yonundan ! 3 _ Bu işe ait evrak şunlardır: A . ka- 4 - Şartnamcsını görmek lııtıyenlerin 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya • 
1 
sabanın 1/2000 mıkyaslı halihazır harita- ht:>r gUn encümen kalemine ve lııtekllle • 

Burdur yolunun O + 500 - O t 90!> Km 

1 

sıdır. B • İmar k'lmısyonun tanzim eyle· rın de 28-10-1941 salı günü ııaat 10.30 da 
k k ld 'h · brledlye dairesinde müteşekkil encümene arası par e a ırım taşı ı "arı. digi ımar raporu C - Eksıltme şartnamesı. 

O k 1 nıUracaatıan. (7597) 17586 Keşif tutarı 10516 lira 4 uru~tur D • Hususi şartname, E • Bayındır ık ış-
2 - Bu işe aıt şartname ve evrak şun. lerı genel ıartnamesi, F. Mukavele proje· Otobüs durak yerleri 

lardırı si. yaptırılacak 
A) Hususi fenni şartname 4 _ Eksiltmeye eirebılmek için talip· Ankara Belııdlyeıılnden: 
B> Esbabı mucibe raporu !erin diplomalı Yıiksek Türk Mühendis ı - Şartnamesi delilıtırtlen Bakanlıklar, 
C) Keşif ve mimarı olmaları ve 27~ liralık mı.vak- Kızılay, Sıhlyc, Scrıııevl, Cebeci, Bahcellevler 
D) Rayıç kat teminat vermeleri ve nafıa vekaletin - '" Kcclörende yapLırılacak olan ceman (7) 
E Ek ·ı · Tk 'h vesikasını 1det olobüı durak >erleri )'enlden on beı ııün 

) sı tme şartnamesı den verilmiş şehircı ı ı tısas mUddetle 'e kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
F) Mukavele projesı hamil olmaları lazımdır , konuımustur 
3 - Eksıltme 27. 10. 941 tarihinde pa· 5 _ Bu iııe talip olanların yukarıda 3 2 _ l\fuhaınmen bedeli Cl260S) lira (70) 

zartesı günıi saat 11 de Antalya Yenikapı ünc!i nıaddede yazılı evrakı Bilecik nafıa kuruıtur. 
caddesindekı Nafıa müdiırlügiı binasında müdurlügıinde ve 807.üyük belediye riya· 3 - Teminatı 945 lira 43 kurustur. 
kurulu (Antalya Nafıa İnşa komisyonun· setinde tetkik edebilirler. (9159 t7741 ) 
da) yapılacaktır. 17707 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve Ü z üm nakli 
vahidi hyat üzerinde.., yapılacakbr. 

5 _ Eksiltmeye eirebilmek için istekli· 
lerin 788 lira 73 kuruşluk muvakkat temi
nat yatırılma11 ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları ibraz etmeleri prttır. 

ı) Bu ite cirebilmek lc;ln nafıa mlldilrl
yeti ehliyet komisyonundan alınmış müte-

İznik Kaymakamlığından ı 
1 - Giinde asgari iki ıefer yapmak ve 

beheri elli ili seksen kilo ağırlığında ve 
yevmiye vasati 350 küfe sevk etmek üzere 
takriben kn k bin küfe mü,kile üzümü ar
zu edenlel' doiruca bet kilomeue meaaf• 
de yolu müsait bağlardan kamyonla otuz 

4 - ihalesi 4. ıı. on salı ııunü aaat 11 de 
)apılacatından ıartname ve kesit cetvelini 
.ıı:<lrmek ve !63) kuruı mukabilinde almak Is· 
t )'cnlrrln her ıılin encümen kalemine ve Is· 
ı •killerin de ihale .ıı:OnU olan 4. 11 941 salı 

ııOn!I saat ona kadar u~ul!I dairesinde tan -
ı:ım edecekleri kııı>alı zarf tekllf mektuı>ları· 
nı belediye dalreıılnde mUtetekkll encll'Ilene 
vermeleri. <7797) 17460 

FAKÜLTELER ahhitlik vesikası. 
2 - Cari seneye ait ticaret odası vesi· kilometredeki Mekece istıısyo:luna veya -----------------

kasL (9104/7672) 17636 

P ark e y ol yaptırılacak 
Tokat Nafıa MUdUrlUıtünden: 
Tokat • Turhal yolu üzerindeki 243+547 

-243 ... 877 kllomet.rclcrl arasında 330 metre 
tuJUndc (126981 lira <20> kurus kesif bedelll 
parke kaldırım insanlı 20 ııün mtiddetle acık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

tha1esl sı. ıo. 1941 cuma .ıı:ünü vltAyet dıt

lml encümeninde yapılacaktır. 
Münakasaya lsUrAk edeceklerin (952) lira 

(3:5) kuruıluk muvak'kat tem nat makbuzly
le kanunen verilmesi ıcaı> eden vesl'kalann 
lhale .ıı:ünQ komLsyona ibraz edeceklerdir. 

Bu husustaki kcslt, proje ve ıartnamelerl
nl .ıı:ormek ı.tıyenlcrln vl\tıyeL daimi encüme· 
nine mUracaatııı.rı ilan olunur. 

(7811) 17467 

Nakil işleri 
Toprak Mahsulleri Ofisincl~n 

Bozkurt Cümhuriyet ve 

Değirmen~i1ik Limitet Şir • 

ket in e ait u n fabrikaların • 

d a n istasyo na yapılacak u n 

v e kepek nakliyatı göst eri -

lecek ıartname daire~iude 
karşılıklı pazarlık suret iyle 

bir müteahhide v erilecek • 
t' .1r . 

T a l iplerin 20 T eşnnicve) 
1941 d e saat 15 le T oprak 

M a h sulle r i O fisi mübayaa 

komisyonuna müracaatı . 
(7754) 17710 

bağlardan araba ile kasabaya ve oradan is
tasyona nakletmek üzere beher küfenin 
yüz kuruş olan muhammen ücreti eksilt • 
meye konulmuıtur. 

2 - Kamyonlara muktazi benzin ve ih
tiyaç eörülen listikler hükümetc; e verile -
cektir. 

3 _ Ü zümler bağlardan alınarak istaa-
yona ve oradan da lııtanbul'a hale kadar 
nakledilecek talip bulunur ve teklifleri zür 
raın menfaatine daha uyııun &örülürse bu 
sureti ııevk de kabul edilecekti r. 

4 - Taliplerin beı yüz lira teminat ak
~esi veya banka mektubu ile birlilcte ilk 
teırinin 20 inci pazar cünü sa~t on be!.e 
kadar kazada teıekkül eden komısyona mu· 
racaatları ve ıartnameyi e örmelerini ilin 
olunur. 17481 

Kayıp - Sahibi bulunduıtum 2140 ı>IAka 
numaralı kamyonumun ııır plakası kaybol -
muıtur. Yenisini alf.ca~ımdan eııklılnln hük
mü yoktur. Müteahhit Sabri 'Nazmi öz. 

ZIRAA T VEKALE"JI 

Kuru ot alınacak 
Merkez Bakterıyolojl ve Seroloji Em

tıtUaU Direktörıuıunden : 
ı - MUessesenln serom hayvanatı için 

50 bin ilt 60 bin kilo kuru ot açık eksilt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Tahmın edilen bedeli 4500 liradır. 
3 - :Muvakkat teminatı 337 lira 50 ku· 

ruı olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili ve bono teminat 
olarak alınır. 

Asistan alınacak 
Hukuk Fakültesinden: 
AnkarJ! Unl\erılleal hukuk takUtteaı l_çln 

iki asistana !Uzum vardır. Türk olan, yaıı 
sa ü ııecmıı olmıyan ve bir fakülte veya yük· 
&l'k okuldan mezun bulunan ve büyük kültür 
dillerinden birini bilenler müsabaka imtihanı· 
na ~ıreblllrter. 

İlteklllerln 5 lklncltetrln 1941 aksamına ka· 
dar dekanlıta müral"aat etmeleri lüzumu bil· 
cllr111r. (7406) 17323 

Telefon santralı alınacak 
Hukuk Fakültesindenı 

H ukuk Fakültesi iı;in Erikaon markalı 
bir t elefon santralı satın alınacaktır. Mu-
hammen bedeli (850) lira olup muvakkat 
teminatı 63 lira 75 kuruştur. 
Münakasası 27. 10. 941 pazartesi ctinü la· 

at 11 de Mektepler Muhaaebeciliiinde ya

pılacaiından iıteklilerin müracaatları. 

(7560) 17550 

Vitrin yaptınlacak 
Ankara Dil ve T arih • Coi rafya Fakül

tesi Direktörlüiünden ı 

1 - Fakülte tarih enıtitüaü için retim 
ve ıartnamesine göre bir adet te:ıhir vitri
ni yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 780 liradır • 
3 - İlk teminat 65 lira 20 kuru,tur. 
4 - Taliplerin r esim ve ıartnameleri 

gormek üzere fakülteye ve ihale için de 
3 11-1941 pazartesi cünü saat 16 da mek -
tepler muhasebeciliiine müracaatları. 

(ü772) 17459 

EMNiYET UMUM Md. 

Matbaacılara 
Emniyet Umum l\IUdllrlüll:Unden: 

ı - Bu iı-ı: ait evrak f11nlardır ı Keşif hü 
lbuı. fiyat bordurosu. proJeler , yapı ıı· 1 

leri amumi şartnamesi. eksiltme ıartna • ••••••••••••••••il~ 
... i, bayındırlık iıleri genel ıartnameai ve 

4 - İhalesi 6-11-1941 perıembe gUnU 
saat 15 tedlr. Şartnameııl müessese mU • 
dürlUtUnden bedelsiz olarak verilir. 2490 
sayılı kanunda yazılı şartlan haiz olan 
isteklilerin muayyen olan gUn ve saatte 
Ziraat Vek:Aletı Muhasebe MUdUrlUğUnde 
toplanacak olan satın alma komisyonuna 
müracaatı an. ( 7554 ı 17562 

l - KAtıdı dalreden verilmek 1&rt1Yle 
7729 adet defterin basın ve cilt ı ı ı 20. 10. IMl 
pazartesi ııünU ıaat 15 te kapalı zart ıully· 
le münakasaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 6950 Ura olan ııu 
t e alt aartname ve numunelerini aörmek Is· 
tıyenıertn umum müdürlük ıatın a lma ko
misyonuna mOracaaUan. 

mukavele proJestdır lstıyenler bu evrakı 
her ıwı nafıa mudurhigıinde tedarik ede
bilırler 

4 - Ekailtmeye girebilmek için istiyen· 
larin 1541 liralık muvakkat teminatı Sivas 

Yapı yaptıracaklara v e 

müteah hitle r e 
Bina proıeıerlyıe ner türlll nesaı>l&r ve 

meııullyeu fenniye kaoal edilir tBerlln denı 
yOtuetr mühendlı Ankara poııta kutusu 64 

~111111 1 11111 1 11 1 11111111111111 1 11 1 1 111 1 1 11 1 1 11 11111111111111111 1 11 1 111 1 11 1 111~ 

~ Memur alınacak ~ -- -
~ Türk Maarif Cemiyeti Merkez ~ - -§ İ dare Heyeti Başkanhğı ndan : § - -= Türk M aar i f C e m iy e t inin M e rkez ve müesseselerinde := 
§ çalışmak ü z e re m e mur a lmaca 1 'u. Askerlik ödev ini ta - := 
S: mamlamıı ola n ist e k lilerin e v e lce bulundukları v azife- = = leri göst e rir veıikalarla Cemi yet Merkezine müracaat := 
E: ları. (7795) 17748 := 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııır;:: 

Uluı - 23 ncü. yıl. - No. 7259 

İmtiyaz S a hibi 

İakender Artun 
U m u mi Neşriyatı İdare E den 

Yazı İşleri M ü dürü 

Mümtaz Faik F enik 
Müeaaeae Müdürü Nat it Ului 

ULUS Baaımevi ANKARA 

-( DİKKAT )-

Cazetemıze ronderllen her nevi ya. 
zııar. neıredllıln edilmesin sert ve
rilmez ve kayboluıundan dolayı ille 

bir mesullyet tabul olunmaz. 

8 - Münakasaya slnnek ı.tı.venıerın 521 
ı ıa 2s kuruıluk teminat veya banka makbu· 
zlyle tıeraber 2490 ıanıı kanunun 4. ctı mad
desinde Yazılı belıreterte birlikte ihale süntı 
.aat 14 e kadar komisyona vermeleri. 

(T817) 17290 • 

YENi Sinemada 
Burün bu sece 

ı1öz kamaıtırıcı lükı dekorlar arasında 
çevrilen ve ılnemanın a'llzel yıldW 

danı kırallcesı 

Martka Röklc'Un yarattıtı 

HALLO JENtNI: 

Almanca a6zlll 
Seamlar: 10 • 12 ve 14..80 - 18..IO 

1!1 ~o seee 21 de 

29 / llkteırin 
Cümhurlyet BayramınR Mahsus 

Fevkalade Piyango Planı 
lkra.mlye 11cramlye l'kramlye 

Adedi Mlktan Tutarı 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

85.550 

50.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

Y e kiln 
Isabet nlıbet1 
~ 21.ı375 

ikramiye n lsbetl 
% 60 

Tam bllet 2 lira -
yarım blleL l lira 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
.ıf~l.000 

4-0.000 
160.000 

480.000 

Muhtelif malzeme ahnacak 
P. T. T. Umuıı:ıi Mudurluı;unden : 

Cinıi Miktarı Vahidi Muhammen Muvakkat 
Çift nikilli ti.st ili bedeli teminatı etin ve 
bronz tel 
B imetal tel 

500 
500 

kilometre 
k

.
1 

200.000 L . 
ı ometre 11.250 L . 

Çift nakilli lbtikll 
bronz t el 500 kilometre 80.000 L. 5.250 L. 11-11-941 

Salı tf 
4.438 L. 11-11-941 

Sah 11 
4.047 L. 12-11-941 

Çarıamba ıı 
3.750 L. 12-11-9~1 

Çarıamba ıf 
1.875 L. 12-11-941 

Çarşamba ı' 
750 L. 13-11-941 

Per,embe 1 
750 L. 13-11-941 

Perıembe 1 
428 L. 13-11-94-

Perıembe 

Kurıunlu kablo 38 kalem 63.749 L. 

Font boru 12 kalem 53.960 L . 
2 No. lu porselen 

izolatör 100.000 adet 50.000 L 

Bronz tel 25 ton 25,000 L. 

Deveboynu demiri 40.000 adet 10.000 L. 

Alümünyum manton 100.000 adet 10.000 L. 

Bakır manıon 57.000 adet 5.700 L. 

l - idare ihtiyacı olarak )'llkanda miktar, cina, muhammen bedel ve muvak 
minatları ile münakasa gün ve saatleri yazılı malzeme ayn ayn tn.petı sad1a 

meye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin, muvakkat t eminat makbuz veya banka teminat mektubu 

nuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını belli günlerde eksiltme saatinden 
at evetine kadar E vkaf apartmanındaki Levazım müdürlüğünde müteıekkil 
alma komiııyonuna vereceklerdir. 

L müdu··rı·u'g""-~en, İstanbul' 3 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. evazım unu 

ni Valide hanındaki P . T. T. levazım deposu ayniyat' muhasipliiinden parası• 

lir. (6889) 17073 

..:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,lllllllllllll 
-

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN -------
Kavacık memba suyu --------5 Mikyası Ma dereceıi 1,5 

~ En sala h iyettar laboratuvar şefi resm i raporunda: (Sertliği~ 
5 düt ük diğer mevaddı madeniyesi çok a z olması i t ibariyle A n_ ol 
5 için kıymetli bir su o lan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdıri = bildirmektedir. Tele fon : 1634 4838 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
- Öksürenlere : KATRAN HAKKI ~ 

Mimar, Mühendis v e lnt aat Şirketlerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapıhr Ankara A nafartalar Caddeıi~ 

G ençt üTk Tel: 1673 

.:!ltııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ------------------------

Uşak Yılancı zade ve şayak 
Fabrikaları mamulatmdan Ba yan ve Ba yla r için yerli M~ 

··ıiil'.,.... )'Ününden yapılmlf mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardeao 
apor koatümlüklerimiz. 

TALAT AKAR Kumaı Mağazaıın~ 
5 aatılmap batlandıiını aayın Ankara Ha lkma bildiririz. 
5 Anafartalar caddeai No: 31 4841 

~liiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Sus Sinemasında 
Bua1ln bu ııece 

ırevsımın en stıael komedi IAheeert 

Artist Namzetleri 
S.. rollerde: 
ı.ouıa Jouvet • Claudıe Dauphin 

Seanalar: 10 • 12 • 14 • 16 • 18 
seee 20.30 d& 

SOMER Sineması,.d' 
Bu.ıı:ün ııu ııece 

fkl Cllm birden 

1. DAGLARIN KIRALI 
Baı Rolde: GENE Alffll

1 

il. ALTI Sil.AH SESi 
Bas Rolde· CENE Alffll'f J • eJ1J _, •. 

Seanalar: 10 - 12.l~ • 14 30 • 1 

rece 21 de 


