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General Tojo yeni 1 

İapon kabinesini kurdu / 

Uzakşarkta ciddi 

inkişaflar bekleniyor 

Bütün kuvetler 

seferber ediliyor 

Amerika'ya ve 

Sovyetlere karşı 

lff arp makinesi kuveflendirilecek Japonya harekete gececek mi! 

Mihver devletleriyle 

bağlar sıkılaılırılacak 
.. 'I'okyo; ıs. a.a. - Domei ajansının bil
"lrd ği ln ne göre, yeni Japon kabinesi kurul-
Uştur. Kabine yemin töreninden sonra 

laat ı1 de ilk toplantısını yapacak ve pek 

Jı\tıbtenıeı olarak bu toplantı sonunda si

haı bir beyanat neı:.ıredilecektlr. 

.yeni kabinenin azaları 
kimlerdir ? 

'tokyo; ıs. a.n. - Gayri resmi haber • 
ere gö &~- re, yeni Japon kabinesinin esaslı 

~ eunlardır : 

h General Tojo : bnşvekil, harbiye ve da-
lllye na . zırı, amıral Togo : sabık Berlin 

~e ~Oskova bUyUk elçisi : hariciye nazın, 
;;ıra1 .§imada : bahriye nazırı, Oklnarl 

iri aya : maliye nazırı, Kiı:.ıi. sabık nazır 
Uavini • t' ta. • ıcaret ve endllııtri nazırı, ami-
l Keıı Terajlma : mUnakatı'ıt nazırı. 
:tenı harlclyc nazırı amiral Toi;o ııynı za. 

[ Sonu 1 üncü sayfada ) 

Amerika'da harp 

yakın addediliyor 
Va5ln&ton, ıs a. ıı. - Harlclyc nezaretin -

den blldlrtldl~lne göre ~ı. ııuıı ve .M. Sumner 
[ Sonu 3 üncü _çaylada 1 

Yukarda: Yeni japon kabinesi
ni kuran Başvekil general To
jo - Aşağıda: Mühim ihtiyat 
tedbirlerinin alındığı Singa
pur'dan bir görünüş. 

İstihsalin 
Qrfması 

Fransız /K?fkasya'da 
bozgununun bırçok üsler 

Kemal TURAN 

,.}!raat Vekaletinin, önümüzdeki 
~ı1'tihsalin fazla olmasına çalı§· 
~~'-'~ı vilayetlerden istediği kı
tek .~ sayfalarda yazıldı. Bu iıı
Ya~ 1da:re makamlarının istihsal 
lerdalllara bir takım yeni tavsiye
oJll11 e bulunmaları §eklinde telakki 
İcab ~az. Esasen herkes, vazife 
le t 1 0 1sun olmasın, Türk çiftçisiy
lllr 'ltıasında toprak İ§lerini konu
daha onunla hasbıhalinde istihsalin 
fikir ~erirnli olma~ı yollarını arar, 
raat Vır ve fikir verir. Böylece Zi
bıak ekaJetinin isteğinin idare 
ti(j ~~larına verilmİ§ bir İ§ direk
Çiye k uğunu kabul etmemiz, çift
bıarı uru sözlerin tekrarlanacağı 
der. asına alrnamaklığanız icap e-

f 1941 ın h l f" ı k'" }" .. •~la . . a su ıyat arı, oy uyu 
tek k ıstıhsalde bulunmağa çeke
"e ç kvettedir ve onun çok ekmek 
:tarrı: hlb ahsul almak isteği hiç bir 
~•ıtı n ugünkü kadar şiddetli ol
•ı, 

0 
•ttrr. Böylece bizlere düten 

~•kikunl bu kuvetli iç hamlesinin 
Çiftç· a~ aynasına yardım ebnektir. 
t'ir, •nın uğradığı zorlukları gide
'alc .ç~balarnalarını kolayla§tl1'ır
"1i~i •&tıhsalin artmasındaki vazife-

19 Yaprnış oluruz. 
lal'ııı 41 Yılında çiftçi, ziraat vasrta
lcirrı 1 Yeniliyecek, arttıracak ve e
"ete &a~alarrnr genişletecek bir ku
teçe,nerışrniştir. Mahsul fiyatlan 
l\~ı·· ~ıllara göre hayli yükseldi. 
l'•ttau?un istihlak ettiği şeylerin fi
'"•"d rıyJe vergilerinde de bir artı§ r· ır de b"t• .. llııiit"' ne ı ır. Ancak topluca du-
)'tla~rae bu artmalar mahsul fi. 
)~"ler~nın yükselişine göre birçok 
t\ıhaYete ~aha hafiftir. Vergiler 
:t,,.. .. YUzde onla yirmi arasında 
t' ·q Rord·· T 
ı}"ecek u. uzun, şekerin hatta 
~h&u) e~Yanın uğradığı artıtla 
~lalı .. fıyatlarmın bir iki .misli 
li leh_>•ukaelişi arasında gene köy
~t'lla;ne ~ark vardır. Bugünkü 
~fttıa ın, çıf~çinin kazanciyle mas
~l\ rakYaptı&:ı tesirleri istatistikle
{k, d llrnlarıyle de ölçmeie kalk-
~ill ~rrnıun gene onun lehine ol
f'~ed n aşılır: Böyle uzun bir işe 
>'t'k1 hn) basıt bir görü~le de bu 
)~l'de t u ınak mümkündür. Her 
"! ltÖst:~rak fiyatlarının artışı ne
"•tıj~d rır ... Çiftcil erle görüşmele
b ''•taİ on!ar sizden yeni ziraat 
b 'deJi;rıd •&terler, parasız değil, 
.. 111\lard' erhal ödiyerek. Bütün 
~et· an ·· h •tıin rnusta sildeki alım kud-

• 
ıçyüzü 

General. Gorf'un harp .,. 

felgraflar1 neıredildi 
Fransa bozgunundan 

alınan dersler nelerdir? 
Lnndra. 18 a.a. -

Ro:Yter'ln nskerl mu -
hablrl bildiriyor: 

Neı;rl uzun za
mıındanbcrı vtıdeılll • 
mis olan Fransn'da • 
ki Brltanya eererı 

heyeti bat kumanda· 
nı ııencral aort'un 
harı> tclı:rarıarı, Dun· 
kerl< dcstanlyle neti· 
celenen Flandrcs ııı • 
clasını ayctınlatmak· 

tadır. 

Bllyllk BrltıınYll'· 

da elmdl nesrolunnn 
tclgratla r, harbin ilk 
safhasında malzeme 
ve mühimmatın feci 

ıurctte noksan oldu· 
jl'u zamanlarla kıyas· 
lanınca BQyük Brl· 
tanya•nın elmdl öl· 
cUsUz derecede dııhıı 

kuvetll oldu{ıunu 

ııöstermektedlr. Bu Fransa'dalci Britanya 
ıeıııratııır batıda n • seferi kuvetleri 
cele yapılması iste· Başkumandanı 

nen fenıı haz.ırıonmıs General Gort 
bir karaya cıkanna 

[ Sonu 3 üncü sayfada 1 

d lilllasaarttıihnı anlamaz mıyız? I' 
~ a kö:ırl'" 1941 mahsul yılı sonun-
1 eİ( \'e fu az çok ekimini geni,lete- ' 
'"" azl • "h " 1 ı ed' " ıstı sale varavıcı şey-
't'J ın<'cck k d" ~· a t uvette ır. Bunu on- ı 

1'•ed:b~l~sta bulunanlar kolayca 
,.. 1 ırler. 

t" -..ıftcid 
\ a .. ,, d h alnn kudreti arttığına 
~ltcit'eti er al yapılacak i~, ona bu 

kuruluyor 

İ,ıgillzfer Soryeflerfe 

iıbirliği yapıyorlar 

GI. W a vell'in emrinde 

bir milyon asker var 
Londra. ı8 a.a. - Dally Express gaze -

tesi ''Wavell Kafkuya'da bir Us zinciri 
kuruyor., ba,,lığı altında oöyle demekte -
dlr : 

"Kahire'den gelen haberlerde Brltanya 
kuvetlerinln Kafkaaya'da sovyet cenup or
dıılarlyle !§birliği yaptıkları bildirilmekte
dir. Hindistan ordusu BS§kumandanı Ge
neral Wavell'in emrinde ı milyon asker 
vardır. General hava kuvetleri hizmetle -
riyle aıkı bir ıobirllği yaparak iran'ın eı
ma!lnde bir Us zinciri mey~ana getirmek· 
tedlr. Rueların dağlara çekilmlye mecbur 
edilmeleri muhtemel görülmemektedir. 
Fakat böyle bir şey olsa bile rus kuvetleri 
mUttefQ<lerin kontrolU altında kurulmu§ 
yeni üsler bulacaklardır. Bu üsler Gllrcls· 
tan petrol kuyularını korumaktadır. Yeni 
tayyare meydanlarından bir çok Brttanya 
bombardıman tayyareleri havalanacnktır. 
Tlflls kudreti' bir askert karargA.htır. Al· 
manların aon hedefi olan Astragan rusla
rın müdafaa kuvetlcri topladıktan anah -
tar kıymetinde ikinci bir noktadır. Be.zer 
denizindeki Kızıl donanma Brttanya ve 
sovyct hava kuvetıerinden yardım göre • 
cektlr. 

Petrol kuyulıı.n çevresinde Tiflls ve 

L [ Sonu 3 üncü sayfada l 

------
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'kt en faydalı şekilde kullan
ır. Bu yolda ne yapacağı-

[ Sonu 4 üncü sayfada l Dunkerque'ten dönen lngiliz a•kerleri 

KEARNEY 
destroyerinin 
batırılması 
Birleıik Amerika' da 

heyecan doğurdu 

Hakaretin öcünün 

alınması isteniyor 
Vqlncton; ıs. a.a. - tlnlted - Preu 

Amerikan Kearney destroyerinin Atlan -
tlk'te bir denizaltı tarafından torpillen -
meal h(ıdisesı V8§lngton'da bUyUk bir he

yecan uyandırmı§tır. 

Ayan Azasından Pepper demlııtir ki : 

"- Kearney hO.dlsesl korııan tecavüz
leri zenclrinde yeni bir halkadır. Donan
mız Kearney'e yapılan hakaretin llcU -
nU almalıdır. Her tecavllzc karııı misil -
leme tedbiri olarak Amerika donanmuı 

:Mihver'ln iki gemisini batırmalıdır. .. 

İntıratçı Nye de eöyle demiııtır : 

"- Ruzvelt idaresinin gildeceğl hR -
rlct siyaset yllzllnden bu gibi Mdlaelere 

alııımamız ıa.zımdır. ,. 

Hadiae hakkında M. Hull'un 
mütalciaaı 

Vqlngton; ıs. a.a. - Amerika hariciye 

nazın :M. Bull'un Kearney hl\disesi hak -

kındakl mUtalllası kısa olmuştur. M. Hull 

demiştir ki : 
"- Bundan önce denlzaltılann faaliyeti 

hakkında söylemlıı olduklarım bu son hA.· 

diseye de teımll edilcbihr ... 
:M. Hull, geçenlerde denlzaıtılann hU -

cumlarını korsa.nlık hareketleri olarak tav 

sif etmi~tl. 

Ayan meclisi azasından 
bir zatın mütalaaaı 

Wicht-Afall-Taxas; ıs. a.a. - Royter 

Ayan meclisi Azasından Connally, dün ga
zetecilere aşağıdaki beyanatta bulunmuıı

tur : 
"- Gemilerimiz. hain ve katti denizal

tılan tarafından hUcuma uğradıklan tak
dirde, biz mUdRfaa b!llgemlz dahilindeki 
sulara giren veya gemilerimizi tehdit eden 

herhangi bir denlzUstli korsanını veya de

nizal tıaını batıracağız. 

" Kearney hAdlsesl, Hitler'in bcynel -

milel hukuku ve Allah'ın kanunlarını da 

hiı;e Hydığını bir kere daha !abat etmlıı 

oluyor.,. 

Fransa' daki mahkemeler 

30 binden fazla kom ün isi 
idam ve hapsettiler 

Marsllya; ıs. a.a. - ttnıted - Press 

Fransa'da teth!ıı hldlaeleriyle me,,gul olan 
mahkemeler teıskil edildlklerindenberi Al· 

mıı.n aleyhtarı tethiıı ve bozgunculuk hare
ketlerini durdurmak için şimdiye kadar 

30 binden fazla komünisti idam ve hapis 
cezasına mahkQm etmlıtir. 

T oulouae harp divanı 
25 komüni•ti cezalandırdı 

Vichy; ı8. a.a. - Toulouse harp divanı 

25 komünist hakkında bir yıldan 15 yı
la kadar hapiıı cezaları vermlıtir. Bepsl 
de yabancı olan bu suı;lular, kanunsuz fa

aliyette bulunmaktan suçludurlar. 

Avusluralya İran'a taııt 
göndermeğe karar verdi 

Londra; ıs .a.a. - Avuıtralya'nın İrana 

bir milyon sterlin kıymeUnde la§ıt gön • 

dermeğe karar vermesi, Avustralya tara

fından harp gayretine malzeme bakımın • 

dan yapılan en ehemlyet!I yardımlardan 

biri sayılmaktadır. Bu taaıtıar İran 
yoluyle Ru1:1ya'ya teçhizat gönde • 
rilmeslni çabuklaştıracaktır. Cenubi ye • 
ni Gal eyaletinde kalan taşıtlar da ma -

halli seyrlseferde yolların kapanmasına 

engel olmak tçin gUnde 24 saat tııletlle • 
cekti r • 

HükUmet, lokomotif gönderebilmek ıı:ın 

tren seferlerini de azaltmağa karar ver
mlııtır. 

lzmir sigara fabrikasında 
ameleye parasız yemek 

İzmir, (Hususi) - İnhisarlar ida
resinin A1sancak'taki sigara fabrika
sında dündenberi ameleye parasız sı
cak yemek verilmektetir. İlk yemek· 
te fabrika müdürü de işçi ile birlikte 
patatesli et ;r.emiştir. 
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Briansk ve Viaıma meydan 1 Viaıma bölgesinde (etin 

muharebeleri sona erdi muharebeler cereyan etti 

Timocenko 
"' 

orduları 
imha edildi 

Moskova'da 
bir cephe 
havası var 

650.000 e yakın esir, Maneviyat iyi, panik 

bir~ok malzeme ahndı ve karıııkhk yok ! 
Sovyetler ağır ve kanii 

kayıplara uğradılar 
Ilnlin, 18 a.o. - Alınan bn lıuııumdan

lıl!'ınııı husu i fobliı:i: 
J\ri~ansk \'e ' 'iyaunn me)"(lnn mııhnre

bell'ri muzafferane bir suretteı bltnıi tir. 
l\lattı;al , ·on Rock'un cmrlndcld alrııa.n Ju
taları, l\larcoaI Kns,.r.lring :ı..-ıınınndı11u al
tıııdald lı&\'a rilosıınuıı ı;ıln işhlrlli:'i>1o 67 

ııiyadn, 6 sÜ\uri ,.c '1 :ıırlılı tlimendr.n ,.c 
6 :ıırhlı lh n<lan ıniirelikeıı olarak 6 <ırdn 

halindo hareket cdf'.n l\ları.ışal Tinıoı:l\nlrn 

orduları l:'ruııunu lnılın etınl lf'rdlr. Arazi
nin dıı~nıan bakiyclorindım temiz.lenıııesl 

hlUA de\'e.m ctııınktedi.r. Bu mnhaN'beler 
esnasınıla timı!h·e kMlır 648.196 ~ir alın
ıııı 1197 tank, her cln~tcn G'.?!?9 top , .e he
&apsiz harp mah:enll'ıll iğtinam eı:lilıııi tir. 
Dii mımın ka),plnrı kanlı ve ,·ahiındir. Ha
reklta Mareşal von Klug"' general baron 
von \\'t'khs \ 'e senl'ral Straus 'un emrin
drkl ordularla ıtl'!Jlt'rtıl Guderiıı.n, general 
Hoth, genemi lloeppner , .e ıtl'.neral Rein
hardt'ın kumandası altındaki zırhlı ordular 
1 tirak l'tmi tir. 

Alman tankları İ§ göremiyorlar 
Ber:n, 18 a.a. - Milano'da çıkan 

Corıriere Dellasera gazetesinin harp 
muhabiri bildiriyor: 

[ Sonu S üncü say/ada ] 

Son 24 saat içinde büyüle 

bir hareket yapılmadı 
Mosko\·a, 18 n n. - Praı; da gazetesinin 

Vlnzma lstlknmctlndekl bir bölgede bulu· 
nan muhnb rindPn nldıl:ı habere göre, dUn 
bütUn g{in bu b!i1gede t'('Un muharel) .. ler 

[ Sonu 3 Uncu sayfada 1 

Bir sovyet uçakaavan bataryan 
kumandanı 

Dünkü ayaktopu oyunlarında .... 
.... N.? ... • 

Harp Okulu Maske S. veA. 
Gücü Demir S. 2-1 yendiler 
r 
t 

Dünkü maçtan bir enstantane 
Dün lO Mayıs atadyomunda bôlııe ayakto

ı>U blrtnclllklert >1lı>ıldı. Ilk oyun Harp Oku
lu ve :Maskcsp0r arasında idi. lklnct mUsab:ı
kayı da AnkareııUcU • Demırsııor takımları 

yaı>tılar. 

Birinci oyunda Harı> Okulu birinci devre· 
de yoı>tı~ı bir sayıya ikinci devrede bir tane 
daha kattı. Buna Maskcsp0rlular ikinci dev-

rede bir tek ıayı ile karsılık verebildiler. 
Mınkesporda orta akıncı Mehmet ve mil

darı Necdet oynamıyorlapdı. Buna kartı e
ı>e>"denberı sahada ııörmedlıllmlz eeıtı.ı takım· 
da ictl. Böylece zayıf sayılamı)n<'ak oıar1 Mas
kesı>ordan daha canlı blr oyun beklenirdi. 
Fakat takım, iki devrenin kısa suren baza 

[ Sonu 4 üncü sayfada l 



-!-

Pazar müsahabeleri : 
Spor Pedagoj isr 

Derin nefes alalım ! 
Selim Sırrı T ARCAN 

Hayatın bir "tehik" ile başlayıp bir 1 kır. İşte bu sebepledir ki ti küçük 
•ftftr" ile bittiği~e bakılırsa vücu -1 yaştaki çocuklardan yaşı ilerlemiş 
dumuzun en chemıyetli uzvu akciğer- kimselere kadar kadın, erkek herkese 
Jer oldutunda hiç şüphe edileme.z. O nefes jimnastikleri yediğimiz ekmek, 
~bepledir ki derin nefeslerle bazı ha- içtiğimiz su kadar lazımdır. 
re ketlerin birleşmesinden hasıl olan Nasıl nefes almalı? 
ekz-eraizlere nefes jimnastikleri adı Gayet muntazam bir ritm ile derin 
verilmi§tir. Bugun hekimlik bu ekzer- ve geniş nefes almalı. Göğüs kafesi ve 
aiz uyesinde göğsün genişlediğini, karın bir intizam dahilinde kalkıp in
ciğcr hastalıklarına karşı koruyucu meli. Omuzlar sabit kalmalı, nefesi 
bir tesir yaptığını, hatta bunları iyi- burundan çekmeli. Derin nefeslerin 
leıtirdiğini söyliyen doktorlar var. tabii nefeslerden farkı şudur: "Şehik'' 
Ondan baıka Bcrlin'dc Doktor (Leh - ve "zefir" milmkün ol'<iuğu kadar 
veaa) nefes jimnastikleri ile pepeme- uzun ve aralarında bir fasıla olmalı. 
lcri, kekemeleri, peltek konuşanları Sabah öğle ve akşam yemeklerinden 
tedavi ettiğini, Londra'da Doktor evel ve yatarken beş daıkikalık bir za
Lennox Brown nefes jimnastikleri manda bu hareketler yapılabilir. 
aeı musikisinin temelini teşkil ettiği- Nefes jimnastikleri ayakta, oturuş 
ni ve bugün bütün konservatuvarlar - ve yatış vaziyetlerinde yapılır. 
da tenor, soprano, kontraltoların ne - Ayakta: dik durmalı kollar gergin 
fes ekzenizleri yaptıklarını ve bu sa- olduğu halde yana ufki vaziyete gcti
yede eiferlerin nefes alma kabiliY.eti rilinciye kadar yavaş yavaş kaldın -
arttığını söylüyor. lırken göğsü ve karnı aynı vezinde 

Daha bazı büyük terbiyeciler nefes kabartmalı. Bu hareket 5 saniyede bit
jimnutiklerinin yalnız bedeni değil, meli. 5 saniye durmalı. Kolları yavaş, 
ruhi tesirleri de olduğunu irade kud- yavaş yana indirirken 5 saniyede ci -
retini Jcuvctlendirdiğini iddia ediyor- ğerlerdeki havayı dışarı atmalı. Her 
lar. sefer bu nefes jimnastiklerini 10 de -

Nefes jimnastikleri hiç yeni bir şey fa tekrar etmeli. Bu normal şeıkildir. 
depldir. Ti eski Yunanistan'da On gün bu harekete devam ettikten 
(Platon) Eflatun ve daha çok zaman sonra 5 saniye süren "şehik" ve "ze -
IOnra filozof (Kont) derin nefesler fir" in her birini yavaş yavaş 15 sani
almayı ve mümkün olduğu kadar so - yeye çıkarmalk uygun olur. 
lufu içerde tutmayı faydalı bulmuş- Nefes hareketlerini önce burnun 
lardı. iki deliği ile sonra bir deliğin par-

Doktor (T. Lay) Çin hekimlerinin makla üstüne ba-sıp yalnız sağ veya 
belkemiği çarpıklıklarının tedavisin- sol delikle yapmalıdır. 
de p.if bazı hareketlerle derin nefes- Bir kolu yukarı k~dırıp gövdeyi 
lerin birlikte tatbikinden büyük bir belden mukabil tarafa ıtmck suretiy -
muvaffakı,et elde ettiklerini aynı le şehik ve doğrulurken zefir hareke
uıulü kullanan isveçlilerde (scoliose) ti yapılır. 
lann düzelme.inde çok faydalı neti- 6 veya 8 hafta munta.zaman nefes 
celer elde etd1derini Çin haklunda jimnastiklerine devam edilirse manen 
yazdıfı bir kitapta anlatıyor. Bun - ve maddeten hayret verici neticeler 
dan 2.600 ıcne evci Çin ulemasından elde edilir. Vücudun umumi kuveti 
Kuanı - Chiang nefes jimnastikleri artar, enerji yükselir, sıhat düzelir. 
ile bazı göğüs hastalı kl~rını iyileşti - Birçok yorucu işlere insanın daya -
rirmit- nıklığı artar. 

Hintlilerde de nefes jimnastikleri Alman Profesörü Ddktor (Glass -
caını haıtalıklarının tedavisinde bin- ner) karında .biriken fazla yağların 
lerce senedenbcri tz.tbik olunmakta erimesi ve batında kanın kolaylıkla 
imif. dolaşabilmesi için şöyle bir tavsiyede 
Şuruı muhakkaktır ki havaymcsi- bulunuyor: 

mi biae lhım olan ener~iyi almak için Ayakta, oturu, ve yatı' vaziyetin -
en reniı blr hazinedir, derin nefesler de kolları yana ~r'ken pyet yavat 
almıya ahfft'l&k sayes:r:t1e ir:::an az za- bir surette nefesi içeri çektikten son
a.il i~nde maddi ve rn.tnevi kuvctlc- ra tu ... tu ... tu ... diye ağızdan bir ses 
rinl inlripf ettire'bilir. çıkararak kesiık, kesik fakat ~iddetli 

Bisler yani medeni insanların yqa- olmak üzere ciğerlerde4d havayı dı -
'J'lf tlrtnmı.z ciferlerimizin temiz hava şarı atmalı. Bu kesik hareketler hica
ile yıkanmasına engeldir. Evela elbi- hı hacizi sarsıntılı bir tekilde i!l.etir. 
eeJ.r, eonra bütün ömrümilzil içinde Karın dahilindeki uzuvlar biribirine 
~frdilfmb: kapalı yuler ve daha sürtünere'k kcndiHklerinden bir dahi
eonı. oturuı vaziyetinde yaptıiımız ti masaj yaparlar ve bu masaj konjeı
flldr t91ıpl&ları. bunların bepıi el - ti<'n'u defe-der ve deveranı demmi ko
lerlerlmbln tam falripfına mani ol- laylutmr. 
dula llbl (diçhrqme) hicabı haclı Nefos jimnastikleri muttatc hanıı 
a6alellnl Minen. hemen atalette hıra- temiz bir yerde yapılmalıdır. 

TUrk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
ı...eı• .. : ~ tOccan Rqıp GO

wa (•>. Peynir ve krem" tl\ccan Rem
a ... '91 (121), KcrHte tllccın Valılt 
Aırarm (50> Ura, 

.Adapu&n'Dda: Numana Akit Yöntem 
'(llO), Safer Yılın. Bekir Süleyman, Hak
kı Alean (150) ıer, İbrahim Ahmet Blllık
b (12&), Ahmet Bldage, Mehmet Tevfik 
Kentaotıu, Paytoneutar Ahmet Tavukçu 
(100) er, *UHytn KuleU, Mehmet Kuleli 
(Ti) er, Ahmet SWeyman, Ahmet Anılan 
(IO).c, Necmi Tutcu, Mehmet Akkoç 
(I01 ,.., llyu Gedik (40). Halit leker • 
elotlu, A.bbU Aytllr. Ömer Canh, Aaım 
.A.ydıa, Kebmet Özüren (30) ar lira Ha
ft SWıamuu teberruda bulun:nu11ardır. 

Arkeolog mimar yeflstlnnek 
~in tedbirler ahnıyor 

Haber aldıltmısa söre arkeolos mimara 
olan lhllyacı kartllamak üsere bu den 
yıhndan itibaren, GU.Ze1 Sanatlar Akade-

misi yükaek mimarlık ıubesl llçllncU it -

nıf talebeleri aruından 1eçllecek dört 
~ençten ikisi, Maarif Vekllllfl, dlter lki
ıi de TUrk Tarih Kurumu namına arke • 
olog mlm1r ollll'ak yetlıtirllecektir. Bu 
gençler aynı umanda, btanbul 'Univer • 
ıltesl Edebiyat Fakültesi arkeoloji denle

r!ne de devam edeceklerdir. 
Tahsillerinin devamı mUddetlnce ken -

dllerine bura verilecek olan bu dört tale
be, meaun olduktan aonra mulekleri da
hilinde vırllecek vuttelerdı caJıpcaldar
clır. (LL) 

ULUS 

lstanbul'da mahkum 

edilen muhtekirler 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Sultan 

hamamında tüccar Levi yüksek fiyat
la kalem sattığından: Abidin Daver 
isminde biri Diyarbakır'dan getirdi
ği unu fazla fiyatla sattığından; yeni 
postane karıısında İhsan ve Selim' 
ökçe lastikleri mevcudu olduğu hal -
de satmadıklarından haklarında taki
bata başlanmıştır. Kalay mevcudu ol
madığı iddiasiyle kalay sakladığı an
laşılan tüccardan Karo! adliyeye ve -
rilmi'}tir. Mahmutpaşa'da Trodromos 
yüksek fiyatla mal sattığından hak -
kında zabıt tutulmuştur. Fincancılar

da Vahan Berbcryan manifatura eşya
,sını saklıyarak utmadıiından hak -
kında takibat yapıhmktadır. 

İstanbul' daki bir sahtekarhk 

hadisesi etrafında 
Maliye Tefti§ Heyeti Reisi Rüştü Ko-

11ay bir muharrfrimlfe ıunları stıyİemi11 -
lir -

Bir İstanbul &'8Zetealnln 15 Birinclte§
rln tarihli nllahıunnda, Sarı İhl!an namın
da birinin Beyoğlu'nda bir terzihaneye 
giderek kendlııinin maliye mütettİ!iİ ol -
duğundan hahlııle pııra ll!tedlğlni ben de 
okudum. Hususiyle İstıınhul gibi bllyUk 
bir şr.hlrde kP.ndiaine ııahte memur sUsU 
verrrek öteye beriye mUrııcaat edenler o· 
luyor ve bittabi mlltecaslrler hakkında 
kanuni takibat yapılıyor. 
·Gerek malive mUfeltl~l,.rlnln ve gerek 

maliyr kontrolör ve kontrol memurları -
nın hUvlyet vıı ealAhlyPtll'rlni ~östPrP.n 

re,.ml cllıo:dııntım vllrdır. Her hııngi hlr mU
esseııt'nln veyll mllkl'llefin hu kabil mU -
racllatlardll muh.ıtt.Ahının hUviyrt varaka
ı!lnı J{örmek İl!tf'ml'ııl mUmkUn ve !Azım -
dır. Ancak hıı 11ure~le ve altıkalılann var
dımivirdlr ki yalııncı mrmurlıı.rın muhte
mel fılllliyctlne aed çekilmiş olur. 

Adana telefonları 

C.H.P. Ocak 
kongreleri 
Mamak Ocağı kongresi 

dün yaplldı 
Mamak ocağı kongresi dün Mamak'ta 

500 den fazla partili Azanın lştlrakryle ya
pılmı~tır. Kongre rclsliflne eet kimyager 
lzzet Erksal Sf"Cllmis ve Ebedi Şef Ata
Ulrk'ün hatırasını tfızlz !cin 3 dakika a
yakta durulduktan sonra ocak heyetinin 
gecen yıl !cindeki cok özlü \C genls calış
malannı ı::östercn raporu okunarak alkış
lar arasında kabul edilmıştır. 

Dilekler arasında Mamak cevreslnln cok 
mübrem olan !hl~ çları konuşulurken bu 1 
böls,.de b rer birer tespit edilen ilk tahsil 
ca:ındakl 570 çoeufun Ankara'dakl okul
lara de\'amındakl zorluk bahis mevzuu ol
muş ve Mamak'ta bir ilk okul blna~ı ya
pılmnsındıücl lüzum ve zaruret bir defa 
daha bf>llrtllml t .r. 

Bundan sonrn, Cebeci nahly<'Sl parti re
l!i HMbl Snrınn tnrafınd:ın "nlcın partm 
olmnlwız" konusu üzc>rln:1e bir konu~ma 
yapılmış ve partiye' hlzml'tin memlekete 
hl7.met, krn'1imlzc> hlzmc>t oldu.ltu belirtil
miş \ e l\1 ili Şı:>f'lmlze baflılık ,.e saygı hts
lerl ı:ö•tC'rllmlştlr. 

Ocafın yC'nl idare heyetince Cu:maske 
fabrikası müdüril Hamı Bekem, relsll~e 

lı.zalıklara da Şerife Ercan, ı ·ecmı Tarkan, 
Ali G'irQI, Ali Kilçuk seç.1 !erdir. 

Demirtepe ocağındaki üyelere 
çağrı 

18.10.1941 tarihinde toplanan Demlrte
ııe ocağı kongresinde cokluk olmadığından 
burtın ıaat 18 dl'.I toplanmasına karar ve
rilmlsUr. Bu ocakta yazılı blltlln partilile
rin gelmesi rlca olunur. 

Bahçelievler ocağı üyelerine 
çağrı 

C. H. P. B"hccll E\'lPr ocağının yıllık 

konsrrest bugün saat 15 te llkokul binasın
da yapılacaktn. Sayın üyelerin s:elmelerl 

Halkevinde halk 

edebiyatı gecesi 
20 İlktcşrın pazartesi günü akşa

mı saat 20.30 da Halkevinde ''Halk 
edebiyatı gcccl!i" tertip edllml§tir. 
Bu vesile ıle halk edebiyatımıza da
ir konuıımalar yapılacak, örnekler 
okunacaktır. Toplantının pro&"l'amı
nı li§ağıya yazıyoruz : 

1 - Açış (Ahmet Muhip Dıranaıı) 
2 - Halk edebiyatı hakkında ko-

nuşma (Naki Te?.el) 
3 - Halk edebiyatından örnekler: 
a) Nesir örnekleri : 
1 - Masal. 
2 - Halk hikAyesi, 
3 - AtaııözU ve bllmece. 
b) Maıızum örnekler : 
1 - Bir halk ıalr!nin hayatı ve 

ııllrleri, 

2 - Halk tUrkUlcri, 

Lise ve orta okullara 

parasız yatılı 

girecek olanlar 
Bu yıl devlet hesabına lise ve orta 

okullara parasız yatılı olarak aLtna -
cak talebenin adları belli olmuıtur. 
Maarif Vct1dlliği açılan müsabaka im
tihıtnında kazanarak paraJ!.ız olarak 
alınacak tale•belerin adlarını pazarte
si günü bildirecektir. Listede kaza -
nanların babalarının durumları da 
ayrıca gösterilecektir. 

latan bul' da yangın söndürme 
ekiplerinin sayısı arttırılıyor 

İstanbul. 18 (Telefonla) - Şehrin 

Adana, (Hususi) . - Şehrimiz telefon rica olunur. 

tahta evlerinin çok bulunduğu bölge
lerde yangın aöndiirme ekiplerinin 
arttırılması kararlaştırılmıştır. Ekip
len: verilecek malzeme vilayet sefer -
berlik müdürlüğü tarafından dağıtıl
mıya başlanmıştır. İstanbul'da bulu -
nan seferberlik umum müdürü Hüsa
mettin Tugaç Beyoğlu ve Beşiktaş 

kazalarında incelemelerde bulunmuş
tur. 

hatlRrının, evelce yapılmı, olan yer alu ,_ • 
teıılıılerin' konma!!! başlanmıştır. Bu ıs c. H. P. Hi•ar ocağı ROngre•ı 

önllmU:r:deki ayın ortalarına doğru bitiri
lecektir. Bu suretle telefon kon111maları 
pUrU7.ııllz bir hale konacaktır. 

sa·aa·aaa·aas noırss 

Türk topraklarında, Türk 

Türk gökle-su la rı nda, 

rinde Türk bayrağı. 

7 7 o un ZUJiJiTU7J1llJ 

Ankara Sakarya nahiyesine bağlı 
hisar ocağı yıllık kongresi dün saat 
21 de Ulus ilk okulu binasında yapıl -
mıştır. Toplantıda pek çok partili bu
lunmuştur. 

Kongre reisliğine Ruhi Tolunay, 
ikinci reisliğine Kemal Göktan, katip
liklere Bekir Arıkan ve Rahmi Pekel 
seçilmişlerdir. 

Geçen idare heyetinin yıllık çalışma 
raporu okunmuş ve haruetli görüş
melerden sonra kabul edilmiştir. 

Hisa1' semtinin ihtiyaçları üzerinde 

açık ve uzun görü,meler yapılara'k bir 
çok dile'kler tesb'it ve kabul edilmit -
tir. I 

Yeni idare heyeti -seçimi yapılarak, 
asli a?.alıklara Muıtafa Gürtan, Os
man Karakurt, Rahmi Pekel, Rı.za 

Eke ve Avni Şencay aeçi1.mi1lerdit'. 

Dnı.t Komenatuvan temsil 
w ..Usik kollan mezunlannın 

taluil dereceleri 
iiiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kurlt VeldlUlt Ankara Devlet Kon • 
Mn&tuvan mUstk •e temıil ıubelert me- • 
91111JartaıD tahııil clenceıerini tubit etm!f 
ve tısm makAmtara tıı:dlr:n!rL r. 

Tutunın sözleri kökleri• 
dolru lüreteblllrlz 1 

lamir' de ihtikar yapanlar 
tamr. (Huıuıl) - Dört Jiraılık ~

ıf'klet Jlıtilinıi on liraya satan NeC1p 
Sadık ,,. Xemel Damlapınar ile pet -
rolfla Jrilosunu 30 kuruta satan fbra
Mm Uıtilnay ihtildr ıuçiyle adliye -
ye nrUmlttir. 

Kaymakamlar aruında 
delitiklikler yapılacak 

l>üiıtye Vektlllfi kaymakamlar ara • 
ll8da yeniden buı detiıikltkltır yapacak· 
tu'. Jh lluıuıtakl karanıame proJeai Da • 
hiltye Vıkllllll memurlar komisyonunca 
lluırlanmaktadır. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Y oıifelair Ec:mnui 

Oa Türkçe sözlerin tür ... ka• 
Wli,.etindeki zenıinlilc 'H ltu til· 
reJ'İfi yöneten kuralların ........ 
•• deii11Mzliii herkesin itilme· 
Iİ ıerelcen hatPlıatlardanchr. 

Yeni •e süzel kelbaelerimiai 
orta)'& Alnnelde kotar adım )'Ü· 
riiyecelc tletilis; fakat yirü)'Üfi· 
mib: durak•• " lirekli olacak· 
tır. 

Dün, !tunu dithGrlcen hatırı
ma fU •eldiı Türkçe sözlerin tü
remeainde e1aı kök, emir 1111aaı
nın müfredidirı oaclaa eonra da 
maıtar ıeHr. Dille airatanlarda, 
on11n için en önce emir aıyıaamı 
ele almak adet olmuttv. 

Kayalarm Üzerinden akan 111 

naaıl tatlan yavaf Y•••t )'ene, 
zaman da dilde kullanılan keli
meleri aımclınyor. Bu 7'bden 
bazı aözlerin kökü kalmıf, tür ... 
lerinıdea bir lumu Yeya hepai •· 
natallllQftar. Bazaa da kök k&-7· 
ltohmafhar da tiiN9lercl• Wriai 
Yeya birka~ Wl•-kt~-

- kelimesi tutummqaa oawa ön...-
~~N I~ l iL~ iri maatarı da tutunacaktır. 

~ Bir zamanlar böyle yapmamıf· 
bk. Meaeli, Anadolu'da enine 
boyuna kwlamluı kwaamak mu
tarmı hatırımıza bile ıetirmemiı 

dır. 
Naad aaa kökten türevler çı· 

karmak yolunu ttatuyonaık, kul
laaılaıel• Ye )'ahut eoa yıllarda 
tatuaaa ltir takım tiinYlerie yor
clami,.le ana köleleri diriltmek 
imkbars aaydmamabdd'. 

itte Clün düfiiadüiüıın, batın· 
ma ıel• k idi. Me1ela: l•lılil 
kelimeıinia iki minaımdan bir 
taneaini lmrtılı)'aa öaerıe keli
meai, beienilmit •• tutmut keli
melerden biriaiclir. O halde bu
nan maatarmı neden kullanma· 
malıyız? Neden felılil •lmelı ye· 
rine lnennek dememeli,.iz? 

San nmanlna bu kadar çok 
kallandıi•ız ilıi aözü de böyle. 
"Bilıi"aia malları Wlmek, "ıil
~"nin maatarı ıilmek delil mi
dir? O halde Hıiain m .. tarı da 
ilmels'tir. Ondaa 1onra fa türlü 
...tarlan ıD'alıyüiliriz : ildir· 
mek, ilü•meJc, il... (ini ..... 
tar, atee bll...laplenl...._-

dir), ildirtmek v.a •• 
Bir iki örnek verelimı 
Bu rrMNl.ye ildim, ••nİ d• il

dirnwlı İdİ)'Oram. Dôua 6irplı
llll'lma l#lrGluulon ilinmi,ıir. cilti. 

Bu maatarm diriltilmeıincle ya
kqırbfı, belki aize hala konut
ma dilimizde yaııyan ilmek •e
ya ilmik de ıö.terir. 

Şimdiye kadar tuthljumm 
yol, ıu oluyordu: meHll, "ilıi" 
kelimesinin t11ttuf1111u ıörüyor
duk Ye onu arapçadan aldıiımı• 
"ali.ka" •ibi kuru, eiilme~ bü· 
külmu bir kelime yerine koyu
,._, aonra oaclan ilıi'lenmek, il· 
ıilendirmek Y.1. •ibi maatarlar 
,.pıyorduk. Belki kelimelerin 
ita türlü ta•ifi de itİlllİH yarı
yacaktır; onlan da ltir takan 
aalamlan kartılamalda kullaaa
cafls. Fakat .... kök Ye maıta
nnı neden bulnuyal-? 
AJDı usulü Htka kelimelerde 

de ele alabilecetiz: eler öaem 

de, 1adece kıYanç kelimMini )'H• 
mlf, aö,.lemiı dunnuttuk. 

••• 
8ezanat. Söf!ern / 

Dinkü yankllanla ~uat" 
kelimeainden hotl~ Wr 
arlıad.tamn dedikl.ml 7UIBll
t-. O arlmıdaı-

- Şuna Wr karfl)ık ......... 
nıa a ! di,.orda. 
oııec1. önce c1oMum r.rw. 

m•t EV... Talu'ya raqelclim. 

Adı ·~ )'&ZllDI ·----= - Filanm e&,ledild..S, fila-
n• IMyaaaıtı m&auma ıelmes 
mi? diye aorda. So.a •lras cll
filnclüı 

- .. o1ına,..., cledi, .,.._ 
ı• ttir kelim• wı-ı-.. ı.ıt ... 
... 1taaaclaHaimllaerpmo
laralr yaaa•ilinia. 

Neteldm ._ ele ~as.,.,_. 
r. ı. 

19/ 10/ 1941 

Bugünkü 
at yarışları 
Bugün sonbahar at yar1$lannın dl\rdull" 

cüsü ıaat •14,30 da Şehir lpodromunda »a· 
pılacaktır. Bugünkü programda altı kosu 
vardır. Bunlardan Çubuk koşusu lir c.-n
tlmPn koşusu ve ~·anm kanların gire~-~ 
h"nrllkapın cok güzel olacağını rlfisOnöMJ
mllzden merııklıların Uillent'crf:I şunlıes z
dlr. 

Birinci lıoıu : 
.Sat11 koşusudur. D5rt vf' daha yukarı 

yaştaki saf kan arap at ve kısraklar ıc n• 
dir. Kazananlara verilecek para 180 ıırıı. 

koşunun uzunlutu 1200 metredir. KO$Uya 
$U hayvıtnlar yazılmıştır: 

1. - Unal <M. Ba~ramı 64 kilo. 
2. - Askın es. B5ke> 62* kilo 
3. - Çapkın es. Süslü> 62 kilo 
4. - Yılrlınm <R. Alyilrtik) 60 kllo 
5. - Yanık Ceylan CA. Kapar> 56 kilO. 
Bu koşuda koşacak hayvanlar yaşlarııı• 

ve satıs !iyatlanna göre kilo aldılclanndall 
bir tlir!U hendikapa benzemektedir. Yarıl 
mt'.safeslnln 1200 metre oluşundan eıık1de• 
güzel koşularını 1:6rdüğllmOz Askını buıG11 

rll~Prlerlndı>n daha eanslı buluyoruz. Kert" 
dlclnln cok çabuk bir kısrak oluşu dola1"' 
ıılyl.- raklplerlnln kendisine ye~ekle~ 
düsünmüyorU2. tlnal ne yıldınm plAle ~ 
mak için blrlblrlerlyle iyi çarpıeecakıardd' 
sanıyoruz. 

ikinci koıu : 
Mlxt •tll koeusudur. İki yaıında w !lif 

koşu kazıtnmamıt aaf kan lnclllz erkek .,, 
disl taylar ~indir. Kazananlara veril~ 
para 400 lira kotunun uzunlutu 1000 rırrıt' 
redir. Koşuya bet tay yazılmıştır: 

J. - Şans (S. K. Osman) 60 kilo 
2. - Rest <K. Silkanl 58~ kilo 
3, - Yavuz <K. Yıkılmaz> 55 kilo 
4. - Davıı.laclro <S. K. Osman> 53 Jd1' 
S. - Baron <P. Özdemlr) 53 kilo. _r 
(;eç.-n harta yapılan koşuda Yavuz - : 

anlardll ufak bir farkla lklnd oımutd' 
Yavuzu ıı:ecen Heybell'nln bueünkil kot"' 
da olmaması kendisini ralclplerinden d 
pnslı yapmaktadır. Kendlıdyle canııtaııl' 
Jf'('~k tııyln Davalaclro olması dillünQJeııi' 
lir. 

O çüncü ko1u : 

Çubuk koşusudur. Dört ve daha 
yaş\'!lki saf kan arap at ve kısraklar 1 
dlr. Kaz.ananlııra verilecek para 500 Ji 
koşunun uzunluğu 3000 mt'!tredir. Kot 
yazılan hayvanlar şunlardır; 

ı . - Una! CM. Bayram> 60 kilo 
2. - Ceylantek <N. Sllmer> 60 kilo 
3. - 'J'omurr.uk (D. Gllnday) 80 kilo 
4. - M~hrkan (S. Akson ı 60 kilo 
5. - BorR <R. Baysal) 60 kllo 
6. - sava et. H. Tekçe> S8 ltllo 
7. - Tuna <t. H. Tekce> 58 kilo 
Bu ko udakl lıa anları ~zd n g çl 

~ Ünal, Ceylantelc ve Tuna'nın rald 
dt'rel't'slnde olmadıtmı anlamak S{lç 

lildlr. Di~erlerl ar&111nda en söze ca 
Tomuttuk ne Sava'dır. Bununla be 
Mlhrlran 114! Borayı da bot bırakın 
lbımdır dly.- dQş{lntıyoruz. 

DörJüncü lıotu : 
Centlmen kotuaudur. Ve ve daha 

n yattaki 1af kan lnsilla at ve 
içindir. Kazananlara verilecek pe.ra 300; 
ra, koşunun uzunlutu 2400 metredir. 
ya altı hallll kan yuılmlflır. 

1. "'T Komı.aıi <Dr. Seferof) 72 ]dit 
2. - Dandl <H. Alakuı> 72 kilo 
3. - öademir (A. A.tnıan> 66 kilo 
4. - Kerannl <A. Atman> 66 Jdlo 
5. - Gonca <A. Atman> 62~ ldlo 
6. - Yetı. (A . .Aynas6z) 58~ JdJo. 
Bu kotu Jllminden dı anlAfl}dıtı .rA 

mat6r binicilerin clnrc.11 bir yanttıtı 
hafta o.t Oııte umulmadıtı halde kOfO 
zanan bllhaua Romanı clbl kuvetU 
hayvanı ~ele muvaffak olan yedi 
ırOn de raktpt.rtnden o.ta.n ıözO 

dlr. Fakat bu.On 171 kotu clft! 
filinden zor kurtulacatını unıyonJS. 
nunla beraber bu hQvanlara bl 
bu '" kendllMinı m..ıek ecUnmemit 
lamıdan yapaeatdan ufak 'bir ~ 
tun halk• btl' .. kil ~k'. 

Beıinei lıota : 
Ve ve daha yukan y-- ,..rll 

kan lnsUia at .,.. JmraJdar ıctndtt· 
nan1ara nrtl .. k para 800 lira 
uıunlufu 2000 metredir. Kotun ,. 
wınlar ya.ıılmıttır: 

1. - At Ceylan <A. GeHı> a ~ 
2. - Neriman CH. Kuru> 5'7 1d» 
3. - Yllklel <N. Sarsın> 55 ıct10 
f. !-- Ceuur <P. Atcan> 55 JcUO 
S. - Heves (!. K. Oaman> 5' 
6. - Yıldız <M. Akcura> '6 Jd10 
Bu kotuda en IÖl9 carpan h 

klo tattmuına ratmen Al ,._,,...~ 

7e dO.Onilyoruz. Shndb'e kadar 
htc kotu yapnuyan CR"9fl) ~ .. __..,,. 
ftt kilodan llW'ade ~"' tuıı----
vea'Jn en lcuwıtll rakibi olarak 
t6rllyorus. 

Ve yqında ve kuancı.n ,.Jc011• 
rayı seçmlyen 1af kan arap ırıc-Jl 
il taylar ııetndtr. Kuananlara verl:,.,O 
N 2155 Ura, kotunun uzunlufU 1 

Ndlr. Bu kotuya yuılan taylar 
1. - Kunit <I. KırsQl> B6 JdlO 
2. - Tartıan <t. Aytaç> 511d1° 
3. - !!. Sahra <H. Salt> B6 -: .. 
f. - GönOl <S. Bayra'kcıoll~ 
Stmdlye kadar kotularda k-.~ 

NC»lere t6re Tarhan'ı rakiPle,,......-_. 
IUlh 16rib"oruz. Kendlslnln eri 

ldbl ZmlrtlJMlmıdn. .. 

Jlqb -- Mhll bir t~ .... 
cll De ....... Jrıoeular ~ 
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Kafkasya'dal MOSKOVA'YAGÖRE BERLİN'E GÖRE 
· ~ransız · 

İrı •. Yıkını y~nı zamttn tarı-
dir ~n °nernli hadiselerinden bi
lı,~d-: ok ~arı§ık bir takım siyasi, 
Ola lbve ıçtiınai amillerin netice-

birçok üsler 
kuruluyor 

Viazma bölgesinde (efin 

muharebeler cereyan etti 
Briansk ve Viazma meydan 

muharebeleri sona erdi 

Uzakşorkta ciddi 

inkişaflar bekleniyor 

Amerika'ya ve 
Sovyet]ere karşı 

Japonya harekete ae<ecek mi ! 

Fransız 
bozgununun 

içyüzü 0hçjf:..i ~ Yıkın, gelecek zaman ta
it b nı. Pek ziyade meşgul ede· 
illtr~r _hadise olacaktır. Hunun a-

ını ani k • . h .. lrı 2 arna ıçın enuz ara-
tj il aran geçmemiştir. Ye ıimil
>'il'l n ll§ılnıadıkça da mesullerini 
r ... :hnek kolay değildir. 
irı.ı 1~.z Yrkmı hakkınrlaki en 
1 p~t&o_z bu olduğu halde Mare
lk llın, rnesulleri arayıp bul-
hk "e cezalandıl".mak icin bir 
t~~e kurınu~tur. Fransa'dan 
li>'et abet'lere göre, Riom'da fa
tllf~/eçecek olan bu mahkeme 

• 

. .. Moskova'da Ti oc;enko lngıhzler Sovyetletle b. h 
ır cep e ord iıbirliği yapıyorlar 

havası var ı imha e Astragan'd:ın ba ka cenup ve doğuda da· 1 
ha kllçUl{ oehırler grupu sUratle askeri 
merkezler haline getir1lmiştlr Buralarda J 

=~~~!~~n·i~~~ ;:pol:rm~~~~~;:~~uşfı;~ecekı Maneviyaf iyir pan:k 1 50~0 O e 'a 
Amerikan malzeme sevkiyatı J 

[Başı 1 incı sayfada} 

Ol 

il 1 

• n esır, 

- ---
\ 

yakın addediliyor 
r Başı 1 inci sayfada] 

Welles dUn Jarıon bUyUk elclııt M. Vakuu.d 
ile uzun mUddet ı;rörüımü5lerdlr. 

General Gorf'un harp 

telgrafları 'eıredildi 

Fransa bozgunundan 

alınan dersler nelerdir? e . an tnuhakeme edilmek ü
' !imdiden, iki başvekil, Leon 

ık~ e Daladier ve eski fransız 
le>'e hndanı general Gamelir. bir 

l lld apsedihnişlerdir. İki politi
llJ!t, •~ı ve bir asker hakkındaki 

Londra, ıs a.a. - Daily 'l'elegraph ga·ı 
zetestnin Kahire muhabiri Kıı-.ıldPniz"e 
gelmekte olıın amerikııo gerııllerlnln ıngl· 
llz - .M ısır limanlarında kolayca yer hu· 
lıımıyacıık kadnr ço1< olduğunu lılldir -
mektedlr 

ve kar~~ıkhk yok ! ~ir,ok malzeme ahndı ,. 

Hariciye nezareti ıözcuıu, Japon • Amerı
kıın münııııebetıerı üzerinde umumi bir rey
lc-6me ynpıldıtını ıö> lemıitır 

Bnzı Yükı;ek memurlann 1&ndıtına ııore 
M Wııksuııı Japon kablneıının rte.tıımesıne 
ral:ıııen Amerlkn ile Jaııon>a aragındakl an· 
laamazııı::ın hıılll ıcın gllrUamelcre devam e· 
dll<'<'•'ılt nl 1'11.rkl>·e neı:aretıne blh11rmlst1r. 

CBa~r 1 ıncı sayfada] 

hareketini tavsiye edenlere de cevap olacak· 
tır. 

Bu teJ.;:ratlar Flandrcs faciasına ııebep o
larak ıunları ~ostermektedlr: •ı-ı,, ransa 'yı hazırlıksız olarak 

•trıd": ~~l_i.kete ıürüklemektir.Bu 
"dil .. ırı harpten evelki zaman
' İi d oteki harbin il anma ve üçün lngiliz • Rus kıtal arı T ahran'ı 
, .... : hıı.rbin idaresine ait olmak 

" \J f [Başı 1 inci sayfada] .•tırık ç ıa ha vardır: Fransa'nın Tahran, 18 a.a. - Britanya ve Sov· 
~t ~~12lıiı birkaç gün Önce, in- yet kıtaları bugün Tahran'ı terket '" olmuştur. P.us Kılaları ba~lıca mustahkem 

bo§alttılar 

Son 24 saat içinde büyük 

bir hareket yoptf madı 

t. uularrnrn kumandanı Lord mişlerdir. Tahran'da yalnız Sovyet - ~vktll'rinl muhafıı7a etmiş ve blrcok kc-
• "ıı.r.afrnd•n lngı'ltere hu'' ku"me· B. ı·~· · K slmlerde> karsı taarruuı gE'çmışlerdir. Her " .. ler ır ıgıne yapılan sevkıyat ve a· .ı et-1ılen raporların nee.riyle de iki tııraf agır kayıplar ''crmışt r. 

'
111 

0 
y hire hava hattı projesi işleri ile meş -d ,.. arak belirtilmi•tir. Gerçi DUsman rus hatlarını yarmtıı.';a muvaffak 

\.an..a• "' gul olmak üzere bir'kaç subay kalmış- ld " b 
1 d~~:· •un bu raporları, Fransa- 0 u.,u o gede durum \'ahamNlnl muh:ı· 

b~ı· fi), fngiltere'nin hazırsızJı~ı- ttr. !aza etmekte iSi' de rus mukavemetinin 
t İl:.rtınd ek için neşrf!diJmi§tir. Fa- Britanya kıtaları kararlaşan işgal muvaffak olacağı hakkındaki itimat ı::lttık
lrtcı 

1 
ernokrat devletin harp ha- hattına en yakın şehir olan Hama· ç" artmaktadır. 

~ ~"!, •tair yukarı muvazi ola- dan'a, ruslar da şimale doğru çekil - Halk Moskova'yı müdafaaya 
'>orı l"üft'ıekte idi. Lord Gort, bu mektedirler. hazırlanıyor 
'~ üal'ft'ıda, kendisi de dahi) o)- Londra; 18. a.a. Moskova rndyosu, • ...... :ı:ere bütün İngiliz genelkur-
'1·kı enı arp usullerini anla-'"llı y • h General To1'0 yenı' Sovyct hUkümet merkezinde geçirilen ha-
ı· a"rn • • ı yau ııu şı>kllde tarif etmektedir : I)! k ı ıtıraf etmektedir. n- , 

.'1~er·~""andanına göre, 8avaşa J'apon kabinesini kurdu "Moskova'd:ı fııbrHta, atölye ve büro-
1\dll 

1 

en lotaların ellerinde kafi lara gidenler nrasında bir ml'lneviyat bo-
t~;h!ftnk ~e tayyare yoktu. Za- [Başı 1 inci sayfada] zukluğu, panik veya kaı ııııklık görUlme-

))llt-e 
1

;. edılnıit kıtalar Üzerine, manda sömUrge nazırlığını da Uzerlnc al - mektedır. Tramvaylar ve otobüsler nor-
~lıt ~ ılolariyle ahenkli itbirliği mıştır. mal oekilde işliyor. DUkkl'lnlar alıcılarla 
·~ll'l'I ~~it' tanklarla teçhiz edilmiş General T ojo'nun beyanatı doludur. Ti~ ntro ve sinemalar aı;:ıktır Bu· 'ti~· Utnenleri hücum edince in- Tok> o, l9 a a o. N n · Yeni kab nenin 
~&rı ~ tnailup olmamalarma yaptığı ilk toplantı sonunda bllt\ekll ı:ıene _ nunla b rab r, oehırde bir cephe hnvnı::ı 
~~ "?.'ktu, Fransa da harbe gi- raı ToJo Japon poıltıka•ının n~?.ım <'sn tarı • esmektedir Mo kovalılar, hilkllmct mcr
' h._ f'llphesi7. aynı durumda idi. nı &öyle hUltı&a etmıetır: ke7.fnl ti>hdlt eden tehlikeyi müdrık bu -
))~t_,,te!t evelki sene) er zarfın- "- Cin anın,mazlıttını muvatrakıyrııe bl • hınmakta ve son tebliğleri ve haberleri .. ırı W ttnnek. 

'-'t, l>\i ~e eygand dahil olmak BUyük Asya ha.yal sahasını vUcurıa get.ır- okudukları vakit kalpleri kin ve hiddetle 
İ ha tiin franınz askerlerinin mek ve bu suretle dUny·a aulhunun kurulma· dolmakta.dır. İa§e maddeleri ve malzeme •la~;'> tekniğini an)amamıt ol- eına Yardım etmek. He yüklll kamyonlar ve rnotör!U piyade 

l•, •ıı ilen' ge)m'ıtt'ır Yoksa nı•ancta mihver devletlerlylc olıın müna-
" ~ ' ' ee"'-tvlerl ku\•etlenıllrmnk. kuvetlerl ııonRuz dalgalar halinde gehlr -ı," '-ıılleti, icabeden fedakar- .,.,, , 

"'I.., ~e'lcintnemistir. Fransız as- 1cerldc harp maklruısını kuvetıenııınnek den ayrılarak cepheye gitmekte, bunları l{U 
l ....-ı, ve bütUn kuvetıerı seferber elmck... yük tanklar ve ıığır toplar takip etmekte-t'b talı Parlimertodan aldıkları 
''~• 'İıatmı, tank ve tayyare 

d; .. §'-l'fedecekleri yerde Maji-
trl'l .. -~ ia asma • aarf etmitler- ta bık oldu~nu bll<lınne. J'aıı<>n:va•nın bu 
tl 

1 
tll~jb lllmalrdn' ki 1918 ban- ııayeJerı ırercekıettırmesıne hlc kimsenin en-

Gencraı 'loı:o ııszıerınc soyle devam et- dir. Krasnaya'da, Pre.ımya'da ve başka ma-
ml&Ur: hallclerde işçilerin asker talimi yaptıkları 

"- Bütün Japon milleti bu esaslarla mu· ve Mo3kova'daki yüzlerce müessesenin 

Sovyetler ağır ve konh 

kayı plara uğradılar 
r BBşı 1 incı srıyladal 

Alman tankları, rusların patates e
ker gibi mayn ektikleri sahalarda iş 
göremerrrektedirler. Mayn tarlaların -
daki maniaları ortadan kaldırmak ü
zere dar bir yel açmak için kendini 
fedaya hazır olan yalnız piyade ku -
vetleridir. 
Odcs~ rr.evdan muharebsinin n ihai 

safhaları hakkında Basler Nach Rich
ten gazetesinde bir alman yazısı Çık
mıştır. Bu gazete muhabirine göre, 
muharebenın son safhalarında ağır 
kayıplar verilmistir. Alınan gazetele· 
ri rumen kayıplarının seferin başında 
da ağır olduğunu hatırlatmaktadırl."lr. 

Sovyet cephesinden gelen. ilk İtal
yan yaralıları İtalya'va gelmiştir. Bu 
miinasebetle hiç ~1ir te~ahür yapılma
mıştır. 

Moskova derhal alınmıyacak 
Londra, 18 a.a. - Times'in Stok i 

holın'cleki muhabiri bildiriyor: Bcr -
lın'deki resmi b::-culer' gazetecilere 
beyanatta bulunarak şöyle demişler -
dir: 

Harp tehlike.i artıyor 
l"e\')Ork. ıs a a - Akeem uzetelerlne 

ıröre Pultlk te harp tehllkesı l'lttlkce art -
maktıı.dır 

Tanınmış muharrlrlerdt'n Clapper ıöyle de· 
mlıtır. 

"- Amerika ile JaPOnya arasında ?arp 
ihtimali cok Yakındır Her sey Japônya nın 
kararına hatlıdır. Amerika ıma!Atını arttır· 
malıdır .. 

Nev)<ırk Post ~azeıesı yazıyor: 
"Amerika rlcat etmemeli. Ru&ya'ya yar· 

dım etmek üzere cayretıertnı kuvetlendlrıne· 
lldlr~, 

Xevyork Sun gazetesine iÖre general 
Tojo'nun iş başına gPlmesı gıolecek günler 
hakkında ümit verlcl bir haber değildir. 

Vaşington Star gazetesi şöyle yazıyor: 
"Jaı>onia'da yeni hOkOmetl teskil eden 

askeri z.ümre şimalde Slblrya'ya veya ce
nuııtıı Hollanda Hlndistanı'na tecavUz e
decektJr. Böyle bır teca\·Qz yapılırsa Ja -
Ponya ile Amenlca arasında harp cıkması 
muhtemeldir." 
Başka bir gazeteye göre, Amerika ile 

Jarıonya ıırasında harp olması ihtlmall A
nıl'rika ile Almanya arasında h11rp tıkma
sı lhtımalinden daha ;ı.akındır. 

1 - !ki cenahtaki mülteflk kuveuerln 
:yardım cdememçsı, 

2 - Hlc: bir hakfka tc 
"\\'en:and pltını .. 

dayanmı:yan söuıa 

3 - Kuvetıer aratında irtibat kurulama
ması, 

4 - Noksan tedılzat '1e ihtiyat )Okluğu. 
Bu tclırranar rcı;ml cazeteyc ek olarak 

nesredllmlstır. Ianhay namlyle romancı ola -
rak tanınmıa otan korııeneral Belth in 'bir 
broeUrU de tetv-arıarı hlk!)'c ilAlQblyle nak
letmekledlr. General Belth bllhuea aöylc d .. 
mektedlr: 

Seleri heyetin yijzde •ekseni 
kurtarıldı 

Dunkerk'te i'eneraı Gort, 0 zaman harbi. 
Ye nazın olan ?tL Eden'den bir tetuat •lrnıt· 
tır. Bu telgrafta &:eneraı Gort'a, kendisi ve 
kU\•etJerı tecrit edilerek her tUrıu lmklndan 
mahrum bırakıldıtı takdirde Yeniden bl~k 
insan hayatını feda ctmeytp teslim olınax 
salAhlyetl \ erllmckte idi. 

Buna lhtlyac kalmam~ ve Brltanya ııe!ert 
heyetinin Ylizdc sekseni kurtarılmııtır. Bı.ı 
teı1:ranarın bcllrttl~l netice, bizzat Gort un 
aö>ledil:I gibi ıudur: ".MUhlm hareketlerde 
kullnnılacak olan bir seteri heyeUn &örecetı 
\'llZlteye uygun tcchlzata malik oımlaı ha
yatı bir zarurettir.,, 

Lord (',()rt'un t!'lırrnClarından bilhassa ıu 
noktalıır da anlasıımıı.ktadır: 

Uz.ak§ark'ta ciddi inkiıallar Sett>rl heyetin b~kledll:l mUhlmmat ve H• 

lr mal2eme ırl't'lkmlstır. Fransa'dakl haber 
bekleniyor aım ı ıervl<l :vetm~mlatır. Almanların 

Batavia; 18. a.a. United-Press : Ja. Bclçlkıı \'e ııoııan<la'yı istila ettikleri ıo 
pon kabinesindeki dt>ğl§ikllk neticesinde mayıs giJnU lılle sahra toplarına maheu11, 
pek yakında Uuıkı;ark'ta ciddi irıki•afla _ zırhları deJea~k otan mermiler tNllm ~ıı-
rın vukuu beklenilmektedir. memls bulunuyordu. 

llu telırranar iki devreye aittir: blrlncı.ı Söylenildiğine göre, Japon - Amerikan 3 e)·tuı 103!) dan l!>40 sonkAnun sonuna ka. 
konuşmalannın muvafa!kıyetsizllği üzeri- dar devam eden >anı Brltan>a eeterı heye. 
nedir ki Prens Konoyc milliyetçilerin bas- tinin mc\'zlleelll':I devir, ikincisi de 1 ıubat
kıııı altında istifa etmek zorunda ka.Jmış- tan l!l-10 mayıs sonuna kadar yanı rleat 
tır. dC\'rl. 

Yeni inki§aflar Hollanda Hlndistanını Artçı kıtaların ledakôrlığı 
'~ll1' ~eden yıllar zarfında uzun ıreı otıımıyacaA'ına kanltm. 

"fl.l"ltt• 111~!•1 Petain fransız ge- BUtUn mmetın ırüvenı ve yardım1Ylc mil-
.. ~t, idı·',~afkaıır vazifesini gör- ıı emnl.Yetın ve milli r!'tnhın temlnlnt> yar· 
~ 111 ı_ Y d f dım edebllecef:lml Umlt eylerim ... 
tt- '"~t fi ondan sonra a ran· General Togo'nun bu beyanatı yeni hUkU· 

müdafaa malaeme.I lmalAtl;yle meıgul ol
duğu görlllmaktedlr. ( Commune ) mey
danında aktörler ve yakın tiyatroların 

mUstnhdemlcrı .süngli talimleri yapıyorlar. 
ı:lillıhlanan işçiler ve hastabakıcı kadınlar 
cephP yolunu tutmuşlardır. 

Moskova'nın derhal alınmasını bek
lememelidir. Çimkii bunun için, ı~a -
baretle tanzim edilmiş müstahkem 
noktaları bulunan ve büyük Timo -
çenko ordusunun iyi teçhiz edilmiş 
bakiye1eri tarafından taassupla ve 
şiddetle müdafaa edilen derin bir böl
genin i tcdir. Tahmin 
edildiğine göre, alınanlar eğer :Mos -
kova'yı çevirmek niyetinde iseler, al
man sol cenahının Volga üzerinde ve 
Kalinin'den Arkanjel'e giden Mosko
va demiryolunun yarı yolunda hulu -
nan Kinni'ye doğru genişlemesi la -
zım gelecektir. 

General Gort kesimine yerleştıQl zaman ztyadeelyle lllAkalandıracaktır . .Ancak. Ja- kuvetıerJ Ct'.man 
220 

bin klılden mürekkep 
ponlnrın flkHnce Sovyetıerle utrqacaJc - iki kolordudan mütcsetcklllll. Goneraı Gort'a, 
lan sanılmaktadır. kuvetleninln 1040 b:ııındn UcUncU bir kolor. 

Çin hariciye nazırı general 
Tojo'nun başvekil oluşunu 

nasıl görüyor ? 

du, mayısta bir zırhlı tUmen ve yazın lklnd 
Yarısında dn birinci Kanada tümeninin de 
dııhll olduıtu durdUnı;U bir kolordu ile takvj. 
ye cdllecel':I blldlrllmlstı. Oc:UncU kolordunun 
büyük lılr kısmı martta Fransa'ya ıröndcrıı. 

ı. ~tl'l"etl t~akiliı.tmda bir veya di- metin proı:rnmı sayılmaktadır. .,. uı. ıı,1e ılvili olmaktan cıkma-
-.h •a1t, ... h lfÖre, Mal'eşaJ, Fran~a· Amerika ve Japonya 

lt'•lıcll
1 

llZ1Tlık11ızlıihndan dola - TokYo, ıs a.a. - :.ı. Toı:o, Mzırlar top. 
~ ıt~11,lht'esu) olanlardan biri ol- lnntısınıııı.n sonra kendisine baevuran eııze· 

'' Eli sll~h tııtıın Mnskovalılnrın çoğu 
için gtın ııte b!lyle başlıyor. 

" Moskova işçileri dli§manla kareılll§· 
Bu noktalar her ne kadar harita ü -

zerinde hiribirinc yakın ve Mosko -
va'nın J:>u taraftaki istihkamlarının 
batıdakilere nisbetle daha ehemiyet -
siz olması muhtemel göriinmekte ise 
de, mesafe çok büyüktür. 

Çungking; 18. a.a. - tlnlted - Press 
mis olmakla beraber, lılr tlıml'n Sarre c~ . 

~ '°'l"a.. il: ır. lecllere, Jarıonya'nın Amerika Blrlc~lk Dev-"11 ·•sa•.. u 
t htı· .. "tl\ harbe ginnesi mesele- letlerlyJe mllnasebctıcrl hakkındıı. hen z 

· ığa hazırlanıyorlar ... 

"ti ••Ce l b • herhanı:I bir bC'~nattn bulunnmıyııcail:ını ZI· 
it) llr lllt ; 939 h<.rbinin ne gi 1 ra vaziyeti i'ö;;dcn i'Colrmek tein ktı.tı zaman 
''t'd•dtr t?ıda batladıi?ı henüz ha- bulamadıltını blldlrmıaur. 
il......_ • Almanya 1935 yılın· 
,-"" .. " h. ' ıı, ~ ır takım o)utlarla silah-

'ıı d,ttıı,, en nehri bovıarını silah- Irk, millet ve devlet mevzulu 
'. ~ •lttı,k~ ~'Vrupa'vı idaresi a1-
' '"•l'laı 1.~ın teşebbüse giri~miş- b" k f 
b~~·~eri ~t.ıkiimetleri, belki biraz ır on erans 
'• 1t'rtrıı h •knndan hazrrlrksız ol- Parls, 18 a.a. - Devletler hukuku saha· 
~t •ı-~ıa esaba katarak bu olut- sında ihtisas sahibi Pr. Le Fur, '•ırk, mil· 

.\Jltıa 'nda ı,"vur. e~dHer. N ihn· let, devlet, mevzulu bir konferans verml§ 
d·'•r)ll 'l'lya CP.koıılovakva'dan al- ve bilhassa ıunlan 8Öylemietır : !\I• Ilı. ;eskun olan bölgeleri İs· ··- Bundan önr.C', kıtalarda birlik nasıl 

'!'ttıll ıı. Münih konferansının elzem bir ıhtlvaç idi ise, ıılmdi Avrupa 
· ll~Jll'I"'' ve Ahnanya'ya istediği kıtasında birlik öyle elzem bir ihtiyaçtır. 
k:.\ıttı,~"' Ve,-ihnesiyle neticelen· .. Almanya, Avnıpa milletlerini komi!· 
·"llde ,Yıı., bunun Avrupa kıtası 

ıst d nist tehlikesinden kurtarmakla onlara bü· ı\'•ı o)d e _iği sonuncu toprak yük bir yardımda bulunmuıtur. Almanya, 
'-iti L. Ugunu ternin etmişti. "•it ue? altı ay sonra bütün Çe· Avnıpa'da birliği de gerçekleııUrerek, oa.

~\orı.:•,Yı istila etti. Fransa Or· tara, yine takdire değer bir yardımda bu-
l~ k da bir rnüttefikından tunacaktır ... 
'.:Qrd .. •lı~or ve muvazene bo- ----------------

rh._ ... liad' 1 . k' . 
..._ bale ) ıse erı!' sonra 1 rn- etmek mümkün değildir. Tanksız, 1°"aky~ ınca, dogrus~ Frans~, tayyaresiz savaıa giren İngiliz ve 

~~1~ t•l'he •;.laşmı'~z}~~ı ~k~g~ fransız ordularının, tankla ve _ta!· 
~' l i.iki.irne/re·İ 1 1

; • ~ a yare il e d övüten almanlara maglu~ 
'it rıal'elce 1 ngı ter«: nın as- olmaları mukad.!erdi. Demek kı 
~,>"'da11 .;,e geçemedı. Çeko8- savaşın idaresi de, herhalde büyük 
),, "-••tul nlra Almanya Plon- ölçüde gelip harpten evelki hazır-
. ""' d onuya başladı. Po- k 1 ~ d k d 

• t l\ feda d ' l . lı sız ıga ayanma t11 ır. . "''"ttıa • t" ı me~ı muvaze- Fakat Fransll'nın yıkını bahsın-ıol"'' L "°'1Yle it " d k k' ,iQİlı, rıarbe .a u s t e ece ve de bir mesuliyet .• daha vardır .ı. 
~~ 1 

lta>"bet ~ırmeden Avrupa Riom mahkemesının bununla hıc 
•t· t~iıl ITıış ol~c:aktı. Alrnan- meş~ul olmıy,acllğr anlatılmaktadır. 

lı~lı ~•lıp ~rne J>olıtıkasıı:ıa ka.rıı Bu da mütarekenin imzala,nm~.sı 
i\,' ~İl'le ~ .?1u~.~~.e~.enın Fra~- mesuliyetidjr. Gerci tari~ .. henuz 
'ı ~ı~'Ya.A onduf{unu, m esela. bunun hakkındaki hükmiınu ver· 

Japon büyük elçisi Mo•kova'dan 
ayrıldı 

Tokyo; ıs. a.n. - Japon hariciye neza
reti, henüz Moskova'da bulunan Japon el
çilik erkl'lnı ile blrkao Japon·a kabil oldu
ğu kadar çabuk Moskova'dan ayrılmaları 

Moskova muharebesinde 
alman kayıpları 

Böyle bir hareket yapılsa bile doğu
ya doğru lbir çok gedikler açık kala -
caktır. Sibirya'ya giden demiryolla -
rı merkezdedir. Binaenaleyh Moo -
kova'nın muhakkak olarak sanlmasın
clan bahs.etmek için vakit henüz er -
kendir. Şimdi açıkça söylenebilecek 
şey şudur: mevcut kavis. Moskova et
rafındaki dairenin üçte birini kaph 
maktadır. Alman askeri m:.itehasc:ısla 
rı, kavsi bü'vük ölçüde daraltıncaya 
kadar cepheden yapılacak hücumlar -
da cerevan edecek muhareb~lerh e!
kisi kadar şı ddetli olaca~ını kahul e -
diyorlar. 

için talimat vermiştir. 

Japon bUyUk elçisi M. Tatckava, Mos
kova'dan hareket etmiştir. 

Amerikan büyük elçisi de 
§ehirden ayrıldı 

Vllfıngton; ıs. a.a. -- Hariciye nazırlı
~ının bllcttrdlğine göre, Amerika Blrleoll{ 
Devletlerinin Sovyetler Birliği bllyUk eı

çl!<I M. Rtelnlrnrdt ile Aloskova'daki kor
diploınatığin öteki erktı.nı sovyet hariciye 
halk komiserliği ylikaek rnemurlan ve A· 

merika yardım heyetinin t'lzaları, Mosko· 
va'nın dottı~unda bulunan bir ııehre hare
ket ctmlıılerdlr. 

Moskova'da kalacak olan iki kAtlp ve 
Uç memurdım başka, Amerika bllyUk el· 
çlliğlnln blltlln öteki memurları M. Stein
hardt'R refakat etmektedir. 

Akim kalan alman teıebbüıleri 
Moskova, 18 a.a. - Pra\'da ga7.eteslnln 

Brlansk cevrrslndekl harrı muhabiri blldı· 
rl:rnr: 

.. R" lşareU lir. gi\stcrilen şchlrclckt sov
yet kıtalarını çevirmek lcln almanlar t.ıı· 
rafından ~·ıırıılan iki tesebbUs akim knlmıs
tır. Bu kc imde hlldıselerln ~Mhıl hakkın· 
da evciden bir S"Y s6yleme1c güçtür. Fa -
kat şimdiden aşiklır olan bir &eY varsa o 
dıı nlmnnlnr umduklnn zaferi kazanma
mışlar ve alhr kayıplar vermişlerdir. 

Muhabir. Cl'nup eephC'sl hakkında da 
şunlnn blldirmektl'dir: 

Moskova'yı hiicumla zaptetmek idn 
ağır kayıplar verilmesi gerekir Al -
man başkomutanlığı bunun önüne geç
mek istemekle beraber Moskova'nın 
açlığa mahkum edilerek ele geçiril -
mesini beklemenin kıymetli zaman 
kaybına sebebiyet vereceği ve Mos -
kova'nın ~okak muharebesi yapılma -
dan düşmiyeceği fikrindedir." 

Daily Telegraph'ın Stokholm mu -
habiri de şun !arı bildirmektedir: 

"Almanlar, hiç bir istikamette 
Kremlin'e 80 kilometre yaklaşmış de
ğillerdir. Pahalıya mal olan kazançla
rının ebemi yeti inkar edilmemekle be. 
raber, alınanların karsıla-ştığt güç1ük
ler her gün daha ziyade artmaktadır. 

Çin hariciye nazırı M . Kotal§i, aşa#ıdakl hesine, yani Gort'un kontroıu haricine ırıın • 
beyanatta bulunmuııtur : derllmlş ı:e Danimarka Uc Norvec:'ln alınan. 

!ar taratındnn 1stl11\ıının baelıını:ıcında da 
''- General Tojo"nun Japon bae\'Ckil • brilncl tümen N•Jrvcc'c aonderllmek Uzere 

llğlne tayini Japonya'nın harekete geçe- ınallterc'ye alınmıslı. Otc taraftan da Beı. 
cefine delildir Jnponyn'nın Sovyetler Bir
liği'ne taarruz edecelını sanıyorum. 
Asker zümresi, maskesini atmıı \'e idareyi 
eline almağa açıkça karRr vermle:tlr. .. 

Çıkabilecek her türlü vaziyeti 
karıılamak için 

Slngapur: lfı a.a. - .Malaya - Trlbune 

clka mııknmlarının bltarafiık ıılya.sellnde ıa
rar etmeleri ırUclUl':U arttırmısur. Bu ısrar o 
kadar ııert ~ltmlıtlr ki transızıar Belclka 
ııenelkurmaymın pllnları hakkında hlc bir 
zaman gUvcnlllr acık malQmat alamamııtır. 

Bütün harekAt esnasında, geri, §imal 
doğusu !ransız cephesi kumandanı Gene
ral Georgcs'un emrınde bulunmuştur. 

BUyük ricattan önceki Uç haftalık har-
gıızetesi, Japon buhranı dolayıslyle ortaya bin tarihi dalnı! bir artçı kıtalar faaliyeti 
çıkabilecek her lürlli vaziyeti kar§ıfamak hlk~yesidir. Bu artçı kıtalar yalnız yor • 
için sUldlnetle yapılmakta olan hazırlık· gun ve aç değil, fakat kendilerine zırhlı 

vasıtalar bakımından ezici bir ilstUnlUğU ları kaydedtrck deniz kenannda veya mu- olnn ve hava )lAklmlyeUnl elinde tutan 
dataa noktalarına yakın yerlerde oturan , bir dlişnıana karşı koyduklarım da mUd -
halka içerlerdc ev bulmalarını ve &'erekse 1 riktilcr. Bu askerler arasında yarı talim 
oralara ts§ınmalarını tavsiye etmektedır. görmll§ olanlar bulundutu gibi fıçl blrllk-

Straits-Times gazetesi, ııu dU1iüncede lerine gönderilenler de vardı. CilnkU elde 
bulunmaktadır : mevcut blltUn insanları kullanmak zorun-

• d k 1 t Bu askerlerin cesaret ve " Japonya §imdilik Rusya'ya karıı ve· a a ınmı! ı. eral Gort 
mukavemetınl tebcil eden Gen ya cenuba doğru a.ekert tedbirler almak· diyor ki : 

tan çekinecektir. BugUnkU Jap0n kabine _En mUhinı olan nokta §Udur: Bu harp 
buhranını bu memleketin doğrudan doğru
ya İngiltere vc Amerika ile harbe girme
sinin bir l§areti saymıyoruz. 

bir kere daha Brltanya ukcrlnln ~atanına 
bUyUk hizmetlerde bulunnblleceğınl göa
termlıtlr. 

Artan güçlükler karıı•ında 
Eğer askerlere insan tRkatl UstUnde ~ir 

iş yUklennıi§se, başkumandanlarına ven -
cek olan yeni bir korkutma siyasetini gö· len vazife hemen hemen tahammuı hudut-
rUyoruz. Japonya, Uznkıark'ta gerginliği !arını B§mıştı. Milcadf.lc b8§lar ba§lamaz 

Biz bu buhranda, pek de kıymetli ol -
mayan Rusya'nın tamamiyle yıkılmaaı hali 
hariç olmak llzcre, harbe kadar gitmlyc-

ı alma·nıar Ardenncs'lerde _bir yarma yap.. muhnfaza etmekle Mihver ortaklarının . . h 
mı§lar ve bundan sonra 1...orl er an yeni 
tedbirler bulmak ?.orunda kalmırJtı. Lord 
Gort'un kar§ılaştığl gUı;:lllkler gllnden gU
ne artmııtı. ve bu ı:Uc!Ukler 1111~ cenahta 

menfaatıarına hizmet ediyor ve ayni za· 
manda ve ismen muharebe harici kalma
sının rntikıliatı olarak istediği tAvlzlerl 
elde edeceğini Umit eyliyor ... 

Doğuya gitmekte olan 
c.merikan gemileri geri dönmek 

emrini aldılar 
San-Franslsco; 18. a.a. - Bahri kay -

en son haddini bulduğu bir anda Leopold'
un tel!Um kararlyle sol cenahta 3~ kilo
metrelik bir ynnk baş gösternılştır. Bu 
tesllm kararını Gort tatblkından bir saat 
önce haber almı§tı. 

Tahliye l!ilnin nasıl tamamlandığı ma-

,~ı.aelerdVUsturya muharebesı memistir. V e bu hüküm mücadele· 
'~'tı, h en der8 alan fransız nin neticesine sröre değisebilir. Fa
,,/ o)d~-defa lngiltere'nin de k at aynı sey Riom mahkemesinin 
'ld~ 'l"rıı.ıh:~nu g~ri;ince, m.uv".':- ele alacaiı "ııuçlar" hakkı~da da 
. td' All'J\ azası ıçın harbı go - doğrudur. Hakikat şudur kı fran· 
1
, ~ '• ıs6~5".;dı ~': olu~_du? ~]: sız poJiti.Jcacıları için henüz. 1939 
&ıı~İi"ıe b h llrbının gosterdıgı savasivle ali.kadar mesuliyetJer me 

"Alman kıtnları, Donetz ha\7.asına ve 
AzakdenlzJ kıyılarına karşı hOcumlannı 
•ltldetlendlrmlslerdir. Kızılordu kıtalan a· 
zlmli bir muknvP.met g6stC'rlyorlnr. Muhn· 
rebeler, o kadar şiddetlidir kt, birçok köy· 
ler blrcok dl'falar bir elden ôte>kl ele ı::cr:
mektedlr." 

Almanya'dan gelen ve iyi yerden 
malftmat almış bulunan bir yolcu al -
manların ay başındanberi Moskova 
meydan muharebesinde yarım milyon 
telefat verdiklerini tahmin etmekte -
dir." 

IOmdur. 
naklardan haber verildltfne göre, earka ı.ord Gort'un kaydetmıli olduğu UçUncU 
gitmekte olan bUtün semiler harbiye na· ukeri ders de oudur: 

~·~, 1'1 o)"'1 u arpten kacrnmak 

1 

se)esivle 1T""'gul olmak sırası gel
~" \\tl'rıAk>:a~a~tı. Barı"ı mu- memistir. Bugün suc gibi görünen 
l~~'-'vl\dll bı.ıl ıcın ıki !arafm barış birçok isler, yarın büyük yurtseve:_r-t '• içirı ;;.nttıası lazımdır. Fa- lik hareketi olftbileceği ı:dhi. buızun 
~ '" ır tarafın arzusu ki- vatanseverlik sanılan bir hareket 
\: ~trıı ida • de vann ihanet olabilir. 
~'\ ~' t~kl\·kesı~deki beceriksiz- Bu durumda fransı7. politika a-
t'tiıd.~' .. irıd1 ~_ır meseledir ki bu damları için en doğru hareket, 
•~ıı:· tak e soz sövlemek kolay 1939 harbi denilen büyük dramın 
~ Lit-a at .~u bahiste de Lord sonunu beklemekti. Bu facianın or· 
~ ~ cllll'l 1'. .,.onc~ ba~settiğimiz tasında suç tev7.i etmeğe kftlkısmak 
\ ~i 1elctjl' t ~1!rn)eyı hatırla- ancak küçük politika ihtiraslarmı~ 
~ • ...,t~ nırılız . generali di- tezahürü manasma deliı.l f't edebı

""ı-d evelkı yanlrslrkları, lir. 
r1ctan aonra tamir A. Ş. ESMER 

Son 24 saatlik vaziyet fona olnbllırdl. So~N mukavemetinin c;:e-
J..ondrn, 18 a.a. - Annallst'ln mütıılea- tlnliğl hattA yırtıcılıl!ı almanlann ilerle -

!arı: Moskova !cin cereyan eden meydan mck hususundaki azmini gecmlı ve iC'hrl 
muharebesinde son yirmi dört şaat !cinde mildafanya karar verdikleri takdirde Mos
hlç bir btiyUk harekat yapılmamış olması kova müdafll<>rl ic;:!n c;:ok bUyük bir avan· 
manalıdır. CUnkU bu, sovyet mukavenıe - taj teşkil edE>ce>k olan zaman Amlllni ara· 
tinin şiddctl<>ndlğlnl ve alman ileri hare· ya sokmuştur. 
'.ketinin mnnakasa götürm!'z bir tarzda ya- Hükilml't mC'rkezlnl mlldafon lı:tn nyak-
vaşladığını gösteriyor. lanan insanlardan ba)l ed"~ sovyet radyo-

Merkez keslmlnd!' durum hfılA ciddi tc· su bunlarm çE'llktC'n bir duvnr teşkil ettlk
lakki edllml'ktedlr vP eüpheslz bir mllddet l !erini sö~ lemiştlr. Fıllıa.kika, Moskova et· 
dahıt bu vehaml!tl muhafıt:ı:a edecektir. Bu· rafında büyük bir d!'rlnllk Cizerlndo mnda
radaki kanaate göre vazl~t bundan da faa terUbatı vardır. 

zırlığından Honolulu'ya dönmek emrini "ParaşUtçU kıtalarının çıkardığı güç • 
almı§lardır. Bu emir ~n ziyade Fillpln a- lilkler bu kıtaların mlktariyle mütenasip 

t değildir. Pike bombardımanları maneviyat dalarına giden gemileri ilgilendirmek e - Uzcrlne tesir yapmıştır. Fakat az zaman 
dlr. ÇUnkU bu ııon aylar iı;:inde, hiç bir sonra e.nl~ılmıgtır ki iyi me\'zi almıı \•e-

Amerlkan gemiııi Japonya'y" gitmediği ya araziden t ı tlf bil 
am s ade etmesini en 

gibi Cln'e giden de u oımuıtur. Avuııt· iyi talim görmlış, askerlerin karşılaştığ'ı 
ralya seferinde kullanılmakta olan gemi· tehlike o kadar btiytlk değildir . Havaya 
ter, bu kayda tAbl değildir. karşı otoma.tik top VP. hatif silA.hlarla mil-

' <:ehhez kara tertibatı, tamamlyle tedafüi 
d k olduğu için, dU~man bomba ve keılf tay-

K;.iltürpark bayram a açı yarelertnc karııı katı bir vasıta değildir. 
bulundurulacak Kumandanlığın emrinde dll§mnn tayya -

İzmir, (Hususi) - Killtürpark bay- relerinin yolunu kesmek ve onlara taarruz 
ram günlerinde çocuklara ve halka a- etmek. için ktı.fi :niktarda av taya)Tulne 

k bulundurulacaktır. Kültürpark'ta de ihtıyaç vardı. 
çı • • • 1 Yol mUnak,,11\tı:" kn"ltroı "tl"ııon'n ha -
ve eğlence yerlerınde ıımdıden ha- yat1 ehemiyetl de bir çok defalar bellrtn-
zırlıklar başlamıttır. mittir. 
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İngiliz hava teb!iği 
Lonctra; ıs. a.a. - Hava ve d!ıhilt em

niyet nazırlıklarının tebllkf : 

Gece İngiltere üzerinde düşman hava 

f aaliyeti hakkında kayda değer bi!'§ey 

yoktur. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova; ıs. a.a. - Sovyet haberler 

bUrosu, dün akşam "'1lllan bildirmiştir : 
17 İlkte;;rin gf.lnü bütün cephe boyunca 

ıiddcUl muharebeler devam etml§tir. Mu

harebeler bilhassa batı istikametinde çok 

ı:etfn olmuştur. Kızılordu düşmanın bir 
çok §iddetll taarruzlarını püskUrtmüştUr. 

16 İlkteşrlnde 28 dUşman tayyaresi tah

r ip edilmnştir. Biz 17 tayyare kaybettik. 

11 llkteşrlnde de Moskova yakınlarında 

U Alman tayyaresi düşUrUlmüştUr. 

• Odesa'daki sovyet kıtalannın çekilmesi, 
zame.nında ve tam bir intizamla tamam

lanmıştır. Bu tahliye~·! kızılordu başku· 

mandanlığı son 8 gf.ln içinde tertip etmiş

tir. Kıtalanmız Odesa çevriminde vazife

l erini yapmış olduklanndan donanmamız 
tarafından cephenin Bteki kesimlerine tam 
bir intizamla ve hiç kayıp vermeksizin 

gBtllrUlmUştUr. 

Odesa'dakl kuvetlerln Alman ve Romen 
kıtalarının hücumları neticesinde boşaltıl
mak zorunda kaldıklarına dair Alman rnd· 
yosunun yaydığı haberler tamamlyle esas
•ızdır. Hakikat şudur ki Odeea'nın boşaltıl
ması alman ve rumen kuvetıerlnln hiç bir 
baskısı olmaksızın, strateji sebepleri do-

layıslyle kızılordu baııkumandanlığı tara· 
fından alınan karar Uzerlne yapılmıştır. 

Alman ve Romenlerin Odesa bölgesinde 

esirler aldıklarına dlalr Alman kumandan

lığının iddiası esassız bir övüntUden iba

r ettir. 

**"' Moskova, ıs a.a. - Sovyet Haberler 
B ürosunun bu sabahki tebliği : 

17-18 Ukteşrln gecesi kıtalanmız bU -
t un cephe boyunca dilşmanltı çarpışını§ -
ı ardıf. Muharebeler bilhassa cephenin ba· 
tı taraflarında şiddetli olmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, ıs a.a. - Alman ordulan baş • 

kumandanlığının tebliği : 
Doğuda taarruz harekeUerl plAn muci-

b ince devam etmektedir. 
Alman savaş tayyareleri dlln gündilz 

.Murmansk llmıın tesisleriyle Moskova ve 
civarındaki askeri tesisleri bombalamııı -
)ardır. Dlln gece de :Moskova'ya ve Le • 
ningrad iaşe tesislerine hava hllcumları 
yapılmı,tır. 

Kuvetli bir himaye altında ıimall A • 
merl}(a'dan İnglltere•ye giden bir dUıı -
man ı;emi kafilesi abluka bölgesine dahil 
olan aulara girdikten eonra '"alman deniz· 
aıtılan tarafındıın önlenmiııtir. Günlerce 
• tiren hücumlarda ıılman denizaltıları 
t opyekQn 60 bin tontla.toluk ıo düşman 
t icaret gemisi batırmışlardır. Bu gemiler 
arasında tam yUklU Uç petrol gemisi de 
vardır. Himaye birliklerine karşı yapılan 
bir gece hücumunda iki dUı:ıman destroye
r i batırılmıştır. 

CebelUttarık önllnde bir alıntın denizal
tısı düşmanın bir devriye gemisini batır-
mıştır. 

Alman savaş tayyareleri İngiltere'nln 
eenup doğu kıyılanndaki liman tesislerine 
bir çok hücumlar yapmışlardır. 

DU.'}tilaD tayyareleri alman topraklan • 
a a taarruz etmemişlerdir. 

artması 
[Başı 1 ıncı sayfada] 

mızı bize gene Türk ~öylüsünün 
ruhundaki köklü meziyetler göste
rir. Çiftçimizde toprak sevgisi baş
ta gelir. Bundan sonra Türk çift çi
si için karısiyle çocuğiyle birlikt e 
toprakta çalışmak en sevilen iştir. 
Cümhuriyet onları yetecek toprağa 
kavuşturmak, kış yaz toprak ü z e
rinde geçen çalışmalarını kolaylaş
tırmak için bazı tedbirler ald ı 
mahsul fiyatlarını korudu. Faka: 
hiç bir zaman fiyatlar istih sal ya
panlar için bugünkü kad a r müsait 
olmadı. 

T~p.rak f.iya!larmın arttığını söy
lemıştık. Çıftc;ı bugün yeni vasıta
lara kavuşmuşsa şimdiye kadar is
!c~memiş kalan toprakları açac ak, 
ıstıhsal .~a~.alarını genişletecektir. 
Gene koylu, toprağı daha der in 
sürm.eğe, mahsulü kolayca b\;ip 
vaktınde harman yapmağa yarar 
makinalar bulsa alacaktır. 

Son Türk-Alman ticaret anl aş
ması, memlekete köylünün kendi 
kul!a.nabileceği ziraat aletlerin in 
~e~ırıln:ıesine imkan vereceğinden 
ıstıhsalımiz bu imkandan istifad e 
n~sbetinde artabilir. Köylünün k en
dı kullanabileceği alet ler derken, 
mem~eketteki vasıtalarla i~ l iyen 
ben~ın ve petrole muhtaç olmıyan 
makınaları kastediyoruz. i stih sa li 
arttırma direktifin i a l a n idare m a
~a?'ları, çiftçinin ziraat vasıta l arı 
~htıya-cını karşılamağa çalışmalı v e 
ı cabında köy sandıklarından fa yda 
lanma yollarını aramalıdır. 

Köyde artan alım k u dreti, k öy 
sandıklarmın iş kabil iyetini d e yük 
seltecektir. Böylece köye müşterek 
ziraat aletleri ve damızlrıklar a·lın
ması hayli kolaylaşmıştır. Anca k 
idarenin ; her köydeki h u su siy e t i 
yakından , süratle kavraması, v e 
köyl ü elinde b irik en paraların i s 
raf e d ilm esine m eydarn v e rmiye r ek 
onun alım kudretini faydalı yol
lar a akıtması lazımdır. 

B u süt u n larda istih sa l in bütü n 
m eselelerine girmiyerek hemen ya
pılabilecek ve yapılması lazım ana 
m eseleler Üzerin de durmağa mec
buruz . B ugünün bu ma'hİyetteki 
başlıca meselesi de köy lün ü n istih
sal vasıtalarını süratle arttırmak
tır. B unu yapm ak la, tekra r ede lim, 
h e m ist ih sa li arttırmış h e m de köy
lünün alım kabiliy e t in i, is raf sayıla
c atk şeylere değil, her zaman fay
dalı o lacak kıymetlere doğru gö
türmüş olacağız. 

Kemal TURAN 

, ............................................ , 
{ BİBL İ YOGRAFYA )' 
'-. ...................................... ......... 

DiKMEN 
Her nüshas nda bir parca daha gellst!Ctn! 

vo !lerl>e dotru bir adım dahn attıtını mem
nuniyetle ebrdUtUmüz (Dikmen) mec:muaın

nın ıektzlncı ıayısı do!ırun mllnderecaua 
tıktı. 

lsma!l Husrev'ln (1014 • 1939 rasılasının 

karakteri), Ker:uıl Zeki Gencosman'ın (Dil 
ve edebiyat), Muzarrer Sahlnotlu'nun (Güzel 
insan ve cembettcki rolü>. Orhan sunnr'ın 

1 ta 1 yan fe 5 m"ı te b ı ·ı g"' ,· (Ahllk ve g nnt), Abidin Mümtaz KısakU· 
rck'ln (Çocuk kimin malıdır>. Kemal Edlp'ln 

1 (Na.mık Kcmut'e dair), Arlt Nlhnt'ın (Ao·a>. 
Roma, 18 a.a. - İtalyan umumi karar-, Behcct Bar:datııotlu'nun (lstanbut'da Anka . 
phının tebliği • rn caddesi), Kemal Edlp'ln (Divan edeblyn -

İngiliz tayyareleri Slrakuza uehrlne bir tına dnlr), H~mlt Snllh'ln (Tehdit mektupla· 
kaç bomba atmışlardır. Binalarda hasar rı tıkarken>, ŞUkrU Jlal1l' ln (Şiir cereyantn· 
yardır. Sivlller arasında 4 ölll ve 24 yaralı ı rı), !\l hpnre Tokln'ln (Orrc ııc Orldl.a) bas
ııayılmıııtır. lıklı mnkale ve rıkralarblc Ziya llhan'ın 

Ba§ka tayyareler Elmas • Cagliari'a (Cevap) Füruzan Husre\ 'in (Kezban'a mek-
b Ucum etmişlerdir. Hasar yoktur. j tup), o:rıer Faruk Toprak'ın (Artık yaıamak 

Şlmall Afrika'da topçumuz Tobruk'ta • ıtını. Vehb! Cem Asko'nun (Sevmek), Funt 
k i dU~man mevzilerine karşı çok bUyUk Erkay'ın l Yol > osmalanı. Mehmel ltne Bck
f aallyet göstermigtlr. ti nln <K nar mahalle>. Necibe Kızılay"ın 

Blngazi'ye yapıldığı dünkU tebliğde bil· ı cöz 5 ırı. Şe\ ki Artun'un (Gelmlyecek), Bch· 
dirilmiş olan hava hllcumunda iki dUşman I çet nnıtdathoğlu'nun <emll.!llzllk), Hamdi 
bomba tayyare"i dUııürUlmUştUr. Kestelll'n!n (Ak$amı, Nurettin• Blnııöt'Un 
Doğu Afrikasındn İngiliz tayyareleri (Yolda düsündüklertm ı, ::ı.tehmct Akit Tunç-

d Un gece Gondar'dakl mahallere ve tay • ay"ın cson tUrkül, Sabri Soran'ın <Atama) 
yare meydanına hücum etmlglerdlr. Top • baslıklı ellrterlyle Salim Şen.:ıl in (ToprnRıı 
ı;umuz bir dUı:ıman tan·areslne tam isabet d nUsl adlı hlkA>·esı ve d ıter fıkralarla ede· 
e lde etmi!ltir. Bu tayyare kaybolmuıı sa- bl>·at seHnler! tatmin cıtcbtlccck bir halde 
yılabilir bulunan bu EUzel mecmuayı okuyucularımıza 

Cul ıuabert ile Celkıı bölgelerinde kıta- hararetle tavsiye ederiz. 
larımız lehin neticelenen muharebeler 
olmu tur. 

Dlln gece italyan bombardıman tayyare 
teşkilleri :Malta a,ıaaındakl lislere hUcum 
ederPk bUttin hedeflere tam isabetler el
de C'tmlşlerdir 

.-······ · · · ····· ··· ······ ··· ······ · · ·-.. 
~ KÜ(ÜK DIŞ HABERLER ~ 
.._,, ..... ••.•..•.• .•................. --
Llvorno, ıs a.a. - İtalya kıralı bugUn 

buraya gelere~ inııa edilmekte olan endUs
trı tesisatını ziyaret eylenılştir. Halk kı· 
rah tezahürlerle karşılamıştır. 

Vichy, ıs a.n. - United Press: Öğrentl
di~ine göre, yeni kanunues:ıslyi hazırlıya
cak olan heyet Fransa·nıo cUmburıyct 
cıekllnl muhafaza etmesini tavsiye etmek
t edir. 

Roma, ıs a.a. - Alman iktisat nazırı 
tır. Funk yarın İtalya hükUmet merkezin· 
d e beklenilmektedir. Burada dört gf.ln ka· 
lacak olan Funk'un ıtalyıın dı§ ticaret na
zırı, ltalyan bankası reisi, sanayi, ticaret 
v e maliye ileri gelenleriyle görllı:ımelerde 
bulunacaktır. 

Londra; ıs. a.a. - İoglllz bahriye neza-

reti, Fleur-de-Lys korvetinin batmıı:ı ol

duğunu bildirmektedir. 
:Madrld; ıs. a.a. - Japonya'nın Madrld 

bUyUk elçisi cuma E,rtlnU tayyare ile Llz

bon'a gitmıştir. 

Londra: 18. a.a. - Resmen haber veril

diğine göre, hava nazırlığı par!Amento 

Avrupa buh ranının 

psikolojik sebepleri 
Muharrir B. Haşim Nahit Er-bil, "Av

rupa buhranının pislkolojik sebepleri., a -
diyle ala.kaya değer bir kitap neşretmla • 
Ur. Kitapta, dünyanın bugUoe kadar ge • 
çirdlği hAdlselerln en bUyUğU olan ikinci 
cihan harbinin sebepleri birer birer ince
lenmekte ve münakaşa edilmektedir. Mu
harrir, harbin nasıl biteceği hakkındtıkl 
dllşUncelerinl de eserine il!ve etmekte ve 
dünyayı kana ve ateşe boğan bu bllyllk 
savaşın ortasında suıti içinde yaşamıya 

muvaffak olan Türk politikasının ve Türk 
dehasının Ustlln karakterini belirtmek -
tedlr. 

Bu eseri okuyucularımıza tnvslye ede· 
riz 

mü;ıteşan Yüzbaşı Balfour, yanında M. 
Harrimnn olduğu halde Amerlka'ya hare-

ket etmiştir. 
Singapur, 18 a.a. - Mr. Duff Kooper 

Hlndistan'da yaptığı seyahattıın Slnga • 
pur'a dönmUştUr. 

BUkreş, lS a.a. - Başvekil muavini M. 
Clodius'u kabul etmiştir. Aokara'dan Ber
lln'e dönmC'kte olan M Clodlus iki glln 
BllkrC'ş'tc kolacnktır. 
Budapeşte, 18 a .n. - Bulgar başveklll 

:M. Fllof dört günlUk bir ziyaretten sonra 
bugUn Budape:ıte'dcn ayrılmı§tır. 

uı;us ·1971011 
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Dünkü '!-_Yak topu oyunlarında 

, ................................................ ~ 
i Her Türk vatandaşı biliyor i 
İ ki, fitre günlerinde evine İ 
f bir zarf bırakılacaktır. Bu ! 
i zarfın içine konacak. para, i 
ı TÜRK HAVA KURUMU f 

R A o y o 
'-·------ ---
Türkiye Radyo Difüzyon 

Turkiye Radyosu - Ankara 
-- ( Dalga Uzunluğu ) 

1646 M. 182 Kcıs. 120 Kw. 

1 tarafından toplanacak ve f 
: üç milli cemiyet tarafından } 

H o rp Oku 1 u M o s k e S. ve A. \. __ __::::=.:__; ··'" .. ro.,.m .. ,ı ........... . 
G D S 2 

8.33 Müzik : HClfif Program (f 

31.7 )1. 9465 Kc/ s. 20 I<w. T. A. f. 
19.74 :M. 1519~ Kc/ s. 20 K'". T. ;.. 

PAZAR : 111. ıo 1941 

U .. c u·. em,· r • -1 yen d ,· ı er : __ ., ...................................... "'.: 8.4~ AJANS HABERLERİ. 0.00 Mllzik : Hafif Program ll'l 

: ANADOLU : 9.15 ı-~VİN SAATİ. 
O> unun birinci devreı;lnde 14 Uncu dnkl - : : 9.30/9.4Cı '.;\ltlzlk : Hnflf Progrolll' 

[Başı 1 inci sayfada] 
zamnntarı ıtııınun tnmnmlylc llarp Okulunun 
O>'Ununa uydu ve Ustünlilt:U kaptırarnk ye
nildi. 

Harp Okulu takımı, tılrlncl devrede daha 
ıUraUI ve canlı idi. ikinci devrenin son on 
b~ dakikasında yalnız müdatnn yaptıkları 

zamanın dısınıln, Ustun ve <inha iYi O)naılık· 
!arı halde, sayı tıknramndılar. 

0)-unun bu suretle \e nz any. rar
k!yle bitmesinin tılz, takımdn ııynkl•JpU o
yununun lcaplnrınılnn olnn bt•rnherlll!'ln bu -
lunmamasından dotıduğu t!Usunceslnde> iz. 

Teker teker kuvetll ve enerjik ııencter o
lan bu oyuncuıarn nynklopunılnn anlnr bir 
bas kaptan bulmak lAzımdır. 

Dünkü O)'Undnn sonra hnkcm sahadan her 
hnlıle iyi BPS!erle uğurınnıırak ayrılmadı . 19 
Mayıs stad>omunun trlbllnlerlndcn bu ı;uret· 

le lfPorruluı::a yarn,'llı) an S<'Slerln, haYkırıs -
tnrın yük!K'lmcs! nılcn rı)k acı ıtuyu)·oı uz. \·e 
bu ~artlar altında onurlu bir adnmın etine 
dUdül!'U atnrak ortn>n cıkm.ı•ını da fednklr· 
ilk sayıyoruz.. 

Ancıık, hakem nrkad:ı~ıarın dn bir maçı 

idare etıllnen sonra. o ı:ece yataklarında 

vlcdnnla rl>·le knrşı knrsı>a kalıp duşündük. 

!eri zaman. lı ıtklnn ııcll'n hu acı ııeslı'rln 

blrnz da haklı oldu!ıunu kabul edeceklerini 
umarız. 

ikinci oyun 
Ankarnı:UcU ve Deınlnıporu kareıl ıetıran 

ikinci oyun Ilı:! \ e 7.C'\ ktc sc>redlldl. Demlr
speır tnkllTlı Tank'ın 11rlndn oynııtılmnBı ılı. 

ı:nda l>I kurulmustu :M ımarı ikinci •devrede 
bu hattı dUzPltlldl. 

AnkarnııfkU de ııUzel tıir takım çıkarınıs

tı . ltlcrındt• knll'cl Mehmet, Abdlll, &af: acık 

:Mehml't dUn hıllıassıı güzel O> unlnrlyle ı:ö· 

ze <:nrıııyorlnrılı. 

kada Anknraı:ücU buııUn ilk defa sol açık : s E LÇ u K"ı : vnını (Pi). o)nıyan Hamdl'n!n verdll':I pasla ve orta 
8

• : : '12.30 Program ve Memleket saat 
kını·ı Fdhl'nln a)ııf;lyle b,rıncl ımyısını ka . : : ı2.33 Mllzik : Oyun Havalan, 
zandı. : : 12.15 A.JANS HABERLERİ, 

I>Un takım halinde iyi oynıyan oemlrspar- : TA R ,. H ı• : 13.00 .Müzik : Muhtelif Fasıllard 
tutar üstünlüklerine ral':men bu ııolU yedikten : : kılar, 
scınra baskılarını arttırdılar. Fakat birinci : : 13.30/ 14 .30 1\lüzik : Radyo Saloll 
devre ı ·o bitti. İbni Bibi' den çeviren : rnsı (Vlclonlet Necip .ı\&ıkl 

lklncı deuede 26 ıncı dakllcnda Demir- M. Nuri GENCOSMAN : 1- Lcopt!d : İtlpanya Gtlll 
spor Fahrl'nln ı:Uzeı bir ıütıytc berabe ilk : 2-Thomscn : İnvocatıoıı. 
sa>·ısını yaptı. nırnz sonra top gene kale>c : 3- Blncke : Dans ıarkıSl. 
ıılrdl. Hakem bundan evet (!avul) vermıetı. 328 sayfa • 200 kuruş : 4- Leopold : Macar Fantt 
Top ortnya ı:elmedl. Her kitapçıda bulunur : 5 - Elman : canto Amorot" 

Hcraherllf:e ulasan Derntrspor takımı hun- • 6- Niclsen : İspanyol d 
d n Sonrn ~ok ı t ~. 1111

'
1111111

'
1111111111111111

••••••••" a • ta ıı ı \•e oyunu Ankaraııücü 7- Lillulmlanl : Tango ~t 
)arı •ahnsına ı.:cçlrdl. Fakat 31 inci dakikada 8- Schneidcr : Vlyana'dall 
serbest 'ı.,lyette katnn Anknraı:Urü akıncı. YENİ ÇIKTI 9 _ Brnhms : :Macar dansı. 
ları bir fırsattan istifade ederek lklncl sayı • _..ı 1111111111 1111111111 L 10 - Löhr : Mat'§, 
!arını da tıkarmar:a mu\•affak oldular = H . . HALİS SUNGUR - ı8.00 Prooram ve Memleket saat 

Bıınıtn n sonra Demlrsprır tazylkı ttık nrt- : " tı. Uiln takımda en l>I oynıyan tbrahlm' ln, : ( Haşlyell )- ~ = 1 .o3 ~~~~!~ı: ~~~~~i;aö;;u; fi 
sonradan llerl>e tıknn Mennan ın \C Fahri' . = Türk kanunu medenisi Böcekleri), 
nln ı:nyretıerıne , rağmen snyı çıkmaıtı •e : -- 18.40 ' l l'ı~.lk .. Fasıl Hc"•eti, 
o>Un 2 • l Anknrnı:Ucü lehine bitti : " " " 

Hakem Halit Arpat o>unu l>I ld:ıre etti. : --( VE )-- 19.30 Memleket Saat Ayarı, 
Hakem Relik Güven : Meriyet kanunu, velAyet, vesayet, : HABERLERİ, 

Anknra'nın tanınmıe hakemlerinden B : miras nizamnamesi ve bunlarla ilgili : l!l.45 Serbest 10 daklkıı, 
Relik Güven sö>lenıllt:lne ı:örc. bundan bö>le : hususi kanunlar ve eski hükümler. : ı0.55 .Müzik : Piyano Soloları 
rı>nktopu hakeıntır:ı >OPmwacnktır ve dun : Fıyatı: 300 kuruş. - 20.15 "ONUŞMA : ( Meslekler 
ve ı:eçen hnfln iki mnçn hakem konult.1ur:u : Satış yeri: P. K. 143. 1. Berkalp. : uuyor ), 
halde o>unlnn idare etmemesinin sebebi bu- = Haşct Kitrıbevlerl. 4774 : 20.30 MUzik : Karışık Şarkılar. 
Jur. - 21.00 ZİHAAT TAKVİMİ, 

Oldukta yetııen ve kendisinden bu )'oldn .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 21.10 Müzik : Pe§rev, ııo.rkı ve 

hizmetler beklenen B. Refik Gü\•en'ln tıu ka
rnrını der:l&tlrmeslnl dileriz. 

Bugünkü maç 
Bugün Gentlerblrlll!'I ve Kırıkkale ııüc\I 

takımları sanı 15 le l!l .Mayıs stnd»omunda 
o)·nıyacnklnrdır. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 

maisi, 
21.35 Ankara sonbahar at yarıl 

ticeleri, 
21.45 Müzik : Oda musikisi - 1' 

sohn (Çalanlıır- Gilbert JJ• 
zet Alba)Tak, \\"alter 
Mesut Cemil, 

«=================================:==========~ 

Beyoğlu sinemalarında 3 h afta 

durm adan devam eden 22.10 Mlızik : Dans Müziği (Pi) 
22.30 Menıleket Saat Ayarı, ve 

Ankara ayak~opu birinciliği sayı cetveli 

H arp O kulu l. Y. 

Gençlerbirliği 

A nkaragüc ü 

M askespor 

Kırıkkale gücü 

D emirspor 

Maç 

4 

3 

4 

4 
3 

4 

G. 
4 
2 
2 
2 
1 
o 

B. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

M. 
o 
1 
2 

o 
2 
4 

At. 

15 
6 
9 

9 

4 
4 

Ye. 

4 
5 
8 

10 
9 

• 11 

Pu. 

12 
7 
8 
8 
5 
4 

K. 
o 
2 
4 
4 

4 
8 

~:=============================================~~ 

Kulüp ve bölgelerini 

değiıfirenler hakkında 

yeni hükümler kondu 

tescil edlldltl müessesenin, okulun veya kıta
nın kadrosunda nten dahil bulunmaları il· 
zım ııeıeeektlr. 

Lisans 
:!\tevcut hükümlere ll'Öre bazı sııorcular 

bull'ilnlerde kuJUplerlnden ayrılmı,, bulunduk· 
larından bu vaziyeti taıı!lye etmek üzere, 
llktesrlnln on beılncl ııünü uat 17 ye kndar 
lsU!alnrını bölll'elerlne bildirenlerin naklllerl 
lklnclkAnundn yaınlncaktır. 

Bedt'n Terbl)·esl Umum MUdürlUl::ünUn ter
tip cttırıı milsp.hakalara ancak usulüne ırore 

SiNGAPUR y OLU 
Dorothy L amour - B in g G rosby 

Neşeden yaratılan , şarkı ile süs 
!enen, h er kalbi fethe d en 

bir ~aheser 

Ayrıca : 

V enedik'te vazo imali 
S ean slar : 14.30 - 16.30 

18.30, 2 1 de 

Gece için yerlerinizi gUndUzden 
kapatınız. 

10·12 ucuz matinelerinde 
S t NGAl"UR YOL'u 

~·--- Tel : 6294 -

HABERLERİ, 
22.45 Anadolu Ajansı'nın Spor 
22.!'i5/23.00 Yarınki Program ve J( 

.J 111111111111111111111111111111 ı ı• 
YENi SERİ - SA yJ: -------------------

ÜLKÜ 
Milli Kültür Dergi~ 

Nefis resimli, 24 sa 
yepyeni bir şekilde 

: Her ayın 'birinde ve on altı 
: olm ak üzere on beş gü 
: b i.r ç ıkaca"lctır ---r::mmmn:ımımımmmımmıımnı:'\ : T ürk ç enin pınan: Ahmet 

i 
1
. LA" N LARI NIZI 

1 
: si T e cer, B en i Beni (şiir): 
: P olta, D il İnkıHibının ne 
: deyiz? : Dr.TahsinBangı'G 

l e11cll edllmlı ve tederıuYonlardan 11.aansı a • 
kez l.6U.sare he)etl ayın on nıtıı;ında tınslndı- lınmıı olnnlar 2lrehllcceklcrdlr. Bu lisanslar i 
r:ı toplantılarına diln son vermiştir. her yıl Yl'nllenecrktlr. Yenlleme ayı, her spor ~: 

Heyet bu toplantısında tescil ve llsAns ta· ıubcsJ için ddlsmek üzere aubat ve n~s
llmntname ta lnklıı.rı üzerinde ıncelemelcrdc tostur. Bir sııorcu )'aptıl!'ı her spor eubeıl ıcın 
bulunmus ve bazı ufak de~lslkllklcrle kabul a>rı ayrı lisanı alabilecektir. 
ctmlsUr. Kulüp, yurt ve ll'ilçler 11.Aansı olmıyanlan 

Müzakeresine bııaııınılan futbol müsabaka müsabakalarına koyarlarsa aa:vı alamıya-

.MUdUrlüıtü mer-Beden Terbly~l Umum Bayramda ııkacak olan tt.: = Bir köylü kızı için (§iir): 
l il : hun A tuf K ansu, Milli 11' 

:ı : D r . Şevket Raşit Hatipoğlıl 
ft - çinmeye, İdareye dair C 

fi : Aşık Y ahya, M usiki da~ 
:: : Ahmet A dnan Saygın, 

KIZILAY 
gazetesine veriniz 

l
:ı : türküsü (şiir) Osman /. 

: Bursa'da zaman ve hulya tallmatnamesının de kırka yakın maddeler!. cnklardır. ~ 
nı 2özden ııetlren ve kabul eden heyet, Umum mUdUrJUk profesyonellere de ama -
CUmhurl)et bayramından sonra. 5 ikinci· törlerden ayırt edebUmek için lisans vere· 

teırın eünü tekrar toplanarak bu tnllmntna- ccktlr. :: 
menin müzakeresini ınmnmlıyacııktır. F b 

Beden Terbıyeıı Umum Müdürlül':Unce ut ol müıabaka talimatnamesi ~ 

Böylelikle hem bir hayır i,ine 
hizmet etmit hem de ilanları
nızı on binlerce yurttaf tara
fından okunmasını temin et
mi, olursunuz. 

- leri : A. Hamdi Tanpınar. 

: gözleri: Ahm et Muhip~. 

1
-Ü çün c ü m evkide K ayseri1

1 

= lil Vedat Fıratlı, Evlenırıe l 
: d a üreyen n esil: Dr. ı-1·{f. tertip edilen müsabakalara girecekler hak· J!szırlanan ve Yakında tıkacak olan futbol 

kında yeni \'e kati hükümler tasıyan tescll ve müsabııka talimatnamesi TUrklye'de rutbol 
ll&anı talimatnameleri " lklncltcarln tarl· mUsabakatannın tertip \•e ldnresl, hakem Jı· 
hinden itibaren )·UrUrıuııe &lrmck üzere bu· \erini, ve m\lsabakay& alt bütün hükümleri 
ı:ünlerde bölııeıere 11:önııerııecck ve beden la&ımaklll.dır. 
terbiyesi ve Spor mecmuasının ilk tıkacak Talimatnamenin hazırlanmasında amatör-
ıayısında nesrotunacaktır. lilk prensipleri ııöz önünde tutulmuı ve lru • 

JUpler aruında mUıavat ve adalet esaslarına 
Müzakeresi tamamlanmıyan rutbo! müsa· uy11:un bir tarzda mUsabaka yapılması itin 

baka talimatnamesinin ısı: gelecek futool hükümler konmuıtur. • 
mevıılmlnden itibaren > UrürlUiıı.ı konulması 
ve bütün bölnlerde baılnmıs olun müsabu • 
kaların mevcut hükümlerle devam etmesi 
ılmdlden kararlnıtınlmıstır. 

Bull'ünlcrde ncsredllccek tescil tnlLmntna -
meslıKı sporcuların ıııor yurtlarına kuyıUnn 

ve kulilıı deltlstlımelerl hııkkında cok esaslı 

maddeler konmuıtur. Konutun bu hUkUmlcr 
bilhassa ku!Up deiılıtlrmeltl Cıdel haline ko · 
)'anların hareketlerini önllyecck kuvettedlr. 

Yeni tallmatnamere 2ure, ısura eden bir 
sporcu a)'nı bölııede bntka bir kulübe ıılrmek 
isterse, bu detlstırme lılnln yapılmuı itin 
kabul edilen lklnclkllnun ııyının tınsından ltı· 

baren, birinci kulüp deCrlıt1rmedc bir, ikinci 
del':l.$llrmede iki, Uçüncü def:lstlrmedo üc 
yıl müddet bekllyecektlr. Bu bekleme mU'i • 
deli deltlstırme sayısınca artacaktır. Bu ıılbl 

sporcular yalnız terdi müsnbnknlnrn, mensup 
olduQu spor yurüunu temsil etmemek anrtly
le, elreblleceklerdlr. 

Ordu mensuptan elbl, zümresinden baskıı. 

II>Or >·urtlarına bafılnnnmı)'nnların kendi 
zümrelerıne mensup tesckkuller arasında 

nakilleri yapılatlllmek için yeni ııüç ve spor 
)'Urdunun bulundıır:u kıta, okul Vl'YR mUes -
sesenın bllrltl kadrosunn ~lrmlı tıuıunmrıları 

eart tutulmaıtur. Bu 1ılbllerın naklllerl, 
müddet beklenmeksizin ilk ııclen lklnclkllnun· 

da ynpılacaktır. 

lstlta etlikten sonra eski kulilıılerlne dö • 
nenıert de eene mUdılet bektemlycceklcr ve 

Bugün poligonda harp 
tüfeğiyle müsabaka var 
Atıcıl ık Ajanlı#ından : 
19-10-1941 pazar gllnU saat ı4 te baş • 

lamak ve 17 de nihayetlenmek üzere harp 
tüfeğiyle u muma m ahsus bir müsabaka 
tertip edilmiştir. Müsabakaya yüksek 
mekt ep talebeleri de tatirlk edebilir. MU· 
ğabaka ıartıarı poligonda llAn edllml11ttr . 

Amiral Darlan 

Vichy'ye 

Paristen 

döndü 
Vlchy; 18. a.a. - Baııvekil muavini ami

ral Darlan, Par ls'te ve Bretagne'da beş 

glın geçirdikten sonra diln öğleden sonra 
Vlchy'ye dönmü!I ve derhal mareııal P etaio 

tarafından kabul ed ilerek devlet reisine 

raporunu vermiştir. Şu anda büttin nazır

lar Vichy'de bulunmaktadır. Söylendiğine 

göre, cumarte.ııl günU yapılacak nazırlar 

toplantısına general Weygand da ı~tırlk 

edC'cektl r. 

tescilleri ilk aelen lklnclkAnunda yapılntnk - Nazırlar meclisinde Daladler, Blum, Ga-
tır. melin. R eynaud ve Mandel'ln, Pourtalet 

Bôlll'C deA'!&tlrenler de her der:ıatırmcıte bir 
sene bekllyeceklerdtr. Elde olmıynn sebepler· kalcııine nakilleri ta rihinin görli§Uleceği 
le bölae değlstlrmete mecbur olt.lukları u· sanılmaktadır. 
mum müdUrlUkçe antHılanlnr mUdıtet bek· 
lemlyeı:eklerdlr. 

Prag'da 17 kiıi daha asıldı 

Şartları öğrenmek için 

Ulus ilan memurluğuna 

Göktürk, Dil Bayramı: ~ 
fi - Koçyiğit Köroğlu: Ahrııc:t 

1
: = T e cer, N e c ip A li Küçül<' 

m a l Turan, Kitaırlar ar'~ 
: b ir yazın tarih i: Mustafll. 

Her gün müracaat - ı 
edebilirsiniz - Ö zön, Niğde halk türkUter0, 

~ımım:m:ım:m:mı:m:m:ıır.mıımmıımml •• : za ff er S a rısözen, Yüz ifa 11 
-· •• : B . T., D ergile r : Ülkü, "ô 

ı .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. : t aplar: A dnan Ö tüken. 

: REFİK FENMEN'in : : boyunca : Ü lkü. 1 
- - - l d .,,-· : açık ifadeli kitapları : : Bayı er en araY1 -ıı: 
_ K r. : § FİYATI: 15 KURUŞ 11 
: Elektriği a n lamak iç in 60 : ~llllllllllllllllllllllllllllll1 

: Yeni e lektr i kçilik 3 cilt 185 : 
: Ameli elcktr. (eski harfle) 120 _ 

: Elektroteknik 3 cil t 540 : 
: Tür k iye'n i n e le k t r ifik. 40 : 
: Madde ve z i y a (tabı 2) 60 _ 
: Y eni Kuanta fiziği 40 -
: Einstcin nazar. (eski harf) 50 E 
: Yeni makinecilik 30 : 
- Hararetin tekniği 2 cilt 150 : 
: Modern O rdu 30 : 
- Naşiri: Akba, Ankara : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Nümune Hastanesi Diş Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
İstanbul ve Parts !nkUltelrlnden 

mezun avdcUe Yenlschlrdekl muayene
hanesinde her 2ıin snııt 3 - 7 arusınıtn 
hastalarını kabul ve teda,•lyc baılamıs
br. 7926 

..1ıı111111111111111111111111111111111111 L. -
§ Bayram hediyelerinizi~ 
-

Sebzelerin günlük ııf 
Belediye Reisliğiııde"ıl 

• ıol' 
Sebzelerin günlUk l\zaıııı tl-1' 

perakende satı11 f!Yş '/ 
- -( 19 • 20110/1941 ) 

Cinsi ve men§el 

Ispanak (A) 
L ahana (A) 
Pırasa (A) 
Yerelmıun (A} 
Kereviz (B) 
Patates sarı (tl) 
Patates beyaz (ti) 

ll 
ıo 
B 
1.6 

( V ) :ı-4 5 

CM.) 16 6 
'[. 

Havuç (A) 
Ayşe !asulye 
Barbıınye 

Domates (A) 
Kemer patlıcan (V)' lO ıs 

" " (:Mek.) 14· 
Yuvarlak (Ad.) 12 ıs 
Bamya (BI.) 33· 
Dolmalık biber (B) l 2·

5 

Kuru soğ'an (M) 1 

S ivri biber (B) 1~ ıs 
Kabak (Bl l · ·"" 

Aynı veya ayrı bölll'e itinde bir veya un 
ndlarla takat bir ana müessesenin ıubcsl sa· 
yı!abllecek mahl)'ettekl mUeıı ese yu!'t veya 
kulilplcrlnln tescil ve nnkll hususunda yek -
dlıterlne knrıı dlf:el' kulüpler Azası .hakkında· 
ki hükümler! tnt1ılk otunncaktır. 

Londra; ıs. a.a. - Prag radyosunun bil· : Ancak LEYLAK' da 
dlrdiğlne göre, dUn Prag'da Alman umum : : 

j..Ôr>" 
(A) Ankara, (.ı\d.) ()l) 

Bursa, (BJ.) B!Jecil<, ( 'I) \'~ 
lif, (Mek.) Mekece. 1 1~ 
(Ü') tlrgüp menııell ııı• Müessese kulUplerl, okul spor yurtları ve 

ordu spar ııüçlerı mensuplarının tesclllerlnde 
bunların kulUbU, yurdu veya l'Ucll namına 

valisi Hydrich'ın emriyle 17 k iti idam : bulabilirsiniz : - -edllml!ltir . Bunlardan 12 Çek ktll'luna dl- : Yenişehir Meşrutiyet caddesi. : 

zilmiı ve 3 yahudi Uilmıttır. ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllUF 
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19/J0/ 1941 ---
4NKARA Lv. AM1RL1C 1NE 

GELEN iLANLA R ---
~u mahalde yapılacaktır. Evsaf ve &artname 
Ko. da ı:örfilur. Iateklllerln mezkQr ı:Un ve 
saatte ıs e karlar kanunun 82 inci maddesi -

ViLAYETLE R 

u ı.:us 

ASKERi F ABRIKALAR 

ne ~öre ha:urlıyacaklan teklif mektuplannı Hava kompresörü alınacak 

Z Ko. vermeler!. (7457) 17426 y ' ("' 
l~ eytin • .ığı alınacak a pi i an 1 Askeri Fı:brikalar Umum Mudurhigıin-
' :n,r Lv A sa Al. Ko dan: Kuru fasulye alınacak den : 
~ - Beher kilosuna 7S kuruı tahmin edllen Erzurum Sa. Al. Ko. dan: Erzincan Nafıa Miıdiırlügündenı 250 atmosfer tazyika kadar hava basa-
ııı .. nukrl.ıo zeytınya~ı acık eksiltmeye konul- 1 - Bir kilosu z.2 kuruıtan 115 ton kuru ı - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan bilecek bir ili üç adet kompresör alına -

fasulyenin 30. o. 941 tarihinde kapalı zartla 

vakkat teminat (6750) liradır. Teklif 
mektuplarını mezkı".ır günde saat (14) de 
kadar komisyona vermelerı. (iS30) 17787 

Er elbise v e k a putluk 

kumaşlarından 789 m e tre 

elbiselik v e 657.5 metre 

kaputluk kumat alınacak 
As F.ab. Sa. Al. Ko. dan: 

-5-

MAL iYE VEKALETi 

Matbaacılara 
~aliye Vektiletınden: 

2 villl.veti mcrkczındc ilk okul in5aatıdır. Bu caktır. Tek veya nıutcaddit silindirli, e -
ı - IhaıCBı 20 10.941 pazartesi ıo:Unü ıaat mUnakasada istekli cıkmamıstır. Tl'krar mil· Tahmin edilen bedeli (4!J04) llrn (93) ku· 
~le l:ı:ınır Lv. A. Sa. Al. Ko da yapılacak· nakasa)a konulmuıtur. işın kcı;if bedeli 60.000 altmıı bin lira o- lcktrik motöru veya transmisyonla mlitc· ru& olan Yllknnd:ı cin~ ve miktarı yazılı ku-

1 - VekAtet ihUyacı için malzemesi ve
kA!etten verilmek diğer masrafları mUte
ahhide ait olmak Uzerc muhtelif ebat ve 
nUmunede 292500 cilt koçanın tab ve tec
lidl kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§ -
tur. 

1'~ tte.,aının tahm.n edlıen tutarı 8750 tıra<tır. 2 - lllünakasası 24. 10. 941 cuma ı:ünü sa· lup kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul- harrik yenı vc:ya iyi vaziyette müstamel maşlar askeri bbrlkalar umum mUdUrlOtU 
'?' ın nıuı mu\akkatesı 2Sl lira 25 kuruştur. at 15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. muıtur. t-labilir . merkez satın alma komisyonunca ıı. ıı. 941 

2 - Muhammen bedell on be§ bin yedl
yüz liradır. 

'· ;ı erın oeııı ı;Cın ve aaatte Ko. na mUra- Muhammen rıedell 25300 lira ilk teminat 189 2 1 Satmak istivenlerin bir istida ile umum salı Dunu saat 14.30 da pazarlıkla lhale edl-tta• arı. - stekliler bu i5in kcı;if ve ıartname- ~ 
(7374J 17327 liradır Kuru fasulyeye alt evsaf ve ıartname miıdurluğe mlıracaatları ve kompresörün ıeeektlr. Şartname parasızdır. Kati teminat 

8 - - Muvakkat teminatı bin yUz yet
miıı yedi lira elli kuruştur. 

K d Örülü 1 kılı 1 2490 1 .. !erini 300 kuruc: mukabilinde Erzincan na-
Ot o a ı: r ste er n sayı ı ... anu· ~ evsaf ve ebaJiyle bedelinin bildirilmesi. (735) lira (7SJ kuruştur. 17759 

ı- ve saman alınacak nun 32 inci maddesine tevfikan hazırlıyacak· ha müdürlüğünden alabilirler. 4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Anka
rada levazım mudurlufündcn İ&tanbul'da 

Dolmabahçede Maliye Vekılleti evrakı 

matbua anbanndan vcrlllr. 

~ .. ıt Sa Al K d (7659) I7678 
1 · 0 an: J ıarı teklU mektuplarını lhnle saatinden bir 3 - 1'ksiltmc 25. ilkteı;rin 941 cumar-

llı.ı - AıUıdn cins ve mıktan ya:ulı oııın saat evci Ko. na \Crnıeıerı. (7M3ı 17498 Bir ton sabun alınacak 
.... 1ı:a1em hayvan yl.)·ece~ı urtnaml!!llnde tesi günü saat 11 de Erzincan nafıa mü- d 
•q ... ı L k l k As. Fab. Satına alma Ko an : ~ r 1 olan evsaf ve ı:ırtlar dahlllnde kapalı inyit ömürü a rnaca diırlüğü binasında toplanacak eksiltme ko-

..l Yukarıda yazılı bir ton sabun Askeri ., eıts itmeye ıı:onuımuıtur. Balıkesir Sa. Al. Ko dan: · l k 
.. mısyonunca yapı aca tır. fabrı'ka'.ar umum mudürlıiğu merkez satın 

"' 
1 

- &ırtnamesı Ankara. lstanbul Lv. t - l - Beher tonuna l1 lira fiyat tahmin edl-
.,. r ı.ıcı 1 1 k u 1 f 11 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklile- alma konıı'syonunca 20-10 94 ı pazartesi crı,i. 
4 erı Sa Al. Ko. ıarında ve ızmıt sa e 1610 ton ı nylt öm r1l kapa ı zar usu Y- .. 
cı 

11 
l<:o da ı:oruıur. isteklilerin ihale uatın- ıe ekstıtmeye konulmuıtur. rin 4250 lira muvakkat teminat vermesi ve nü saat ı 5 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
bir ıaat e~eı tekil! mektuplannı Ko. na 2 - Eksiltme ı. 11. 041 cumartesi ~nü 941 yılına ait ticaret odası vesikası ve en l İsteklilerin mezkur gun ve saatte ko 

\'trıııeıerı (7375> saat 11 de Balı kesir Sa. Al. Ko. da yapılacak· az 25 bin liralık iş yaptığına dair "buna misyona maracaatları. (7690) l 7679 
ıııu:'nsı balyalı kuru ot. mıktan 450.000 kilo. tır. · · 1 E l l' 
t....'.'aınınen bedeli 7 kuruı so santlm, llk 8 - Muvakkat teminat 132S lira 23 kurua· benzer" vesika ile ihaleden uç gun eve r- 20 ton 0.8-1 Mm. ga veniz ı 
-;natı 2•<> tuf. Evıar ve •artları oörmek lstlyenlcr her zincan vilayetine müracaatla bµ işe gır- d • ı h 4 t 2 5 Mm' ~ .... 1 Ura 25 kuruı. ihale ırünü .. • emır snr ev a, on , . 
·cılO. 941 saat 15, ı:ün Ankara, tstanbul Lv. Amlrllklerl Sa. Al. mek için almış oldukları vesikayı teklif • I 2 S 

na t ı bili galvenizli dem1r te ve , ton ıııuı.- 1 balyalı saman. miktarı 800.000 kilo. Ko. larlyle Balıkr.sır Sa. Al. Ko. da ı:or ı c r. mektuplarına rapdctmelcri şart!ıJr. d l 
.... ınınen b d 1 6 k ""' 1 tıteklllerın teklif mektuplarını ihale ana tinden 2 Mm galven1°zlı' emı'r te ~Wl.\ e e ı uruı ..,.... ııantlm, ık te- 5 _ Teklif mektupları yukarıda üçüncli • 

Q,, t 14G2 lira 50 kuruı, lhnle ıo:Unll :ıo. ıo. bir ıant evci Ko. na \'ermeleri. ı alınacak 
"'l. saat ıs-. 17361 (7546) 17501 maddede yazılı saatten bir saat evetine 

..,,.., .. . d k ı AR Ftıb Satın Alma Ko dan: 
G S aman alınacak kadar Erzincan nafıa müdürlul;un e leşe - Tnhmln edilen tıe<l<'ll ı:ıs~> lira olan 

lSarıkamıs ~!!!~I K:.lı:a::cak Yalova ~a Al. Ko dan: kül edecek komısyon reisliğine makbuz 1 >ukarıda > ızııı 3 kalem dC'm • malı.eme uke-
... - 7t ton 1 - Tahminen tıeher kilosu 2 kuru& 75 mukabilınde verilecektir. Posta ile tonde· rJ taorlkal r umum mUdl.ırl.ıl':U m rk<'7. sn -
·w ., ı:aeyatı alınacaktır. Bir kilo -
ıı.,~ıı tahmin fiyatı 40 kuru& evsaf ve ıart• santimden 300 ton snmıın kııpalı ı:arrıa alı· rilecck mektupların muayyen saate kadar 

1 
tın atma kom.•ynnurı<'~ pu ırlıkla 3 11 941 

lur e korun bQtUn ı:amı:ı:onlannda mevcut- nacaktır. Muhammen rıedell s:l~ ııra mu - gelmiş olması ve dış zarfların muhür mu- ııa artesı llUn s at ı ı 30 cl.ı ,I!~ P edlleceK -
• 4210() vakkat teminat r,ıs lira 7~ kururLur. tir Sartrame (1 ı ı•ra 133' kuru,ıur Ka'I te 

Gtr, ~ ıayılı matbu emrlndeklnln aynı. 2 - lhalesl 24 ıo. 941 cuma ı:Unü saat mu ile kapatılmış bulunması şarttır. Pos- mı~a• <3!l75ı ,ıradır. li' •"l ı ı7724 
14.3() •lltıne 20.10. an pazartesi ıtünü saat tada vukubulacak gccikmelcı kabul edil-
lır da Sankamıs sa. AL Ko. da yapılacak· 15 tedlr. Snrtnameııl Ankara, tstanb:.ıl Lv 
llı•~-Eka itme kapalı zartladır. Muvakkat te _ Amlrllklerl Sa. Al Kn. lnrlyle Yalovil Sa Al mez. (891'7/7573) 17548 

"'llt ...,.~ 1 Ko. da ı:örülOr. lstkelllerln kanunun 2. 3 <'U , ... t ·~ iradır. lsteklllertn belli ~n ve yol tamiri 
barı te kanunun 32 el maddesinde tarife ııöre maddelerindeki ev•atı haiz olduklarına d,ılr 
't tlıvacakıan teklif mcktuplannı f'kıılltme vesaiki havi teklif mektuplarını ihale san -

•tı11<1cn bir uat evci Ko. na vermeleri. tinden bir saat eve! Yal0\'11 Sa. Al. Ko. na 
(7419> 17367 vermeleri. l7G18) 17S71 

Niğde Valllığınden : 

tzı Noh ut alınacak Kazan alınacak 
1 

ne Sa. Al. Ko. dan: D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 

25 adet ışçi kontrol saati 

alınacak 
As Fab Satır Alna Kn rlıın· 

Tahm n <'il !f'n bedrll <7ı7 ı ı ra o Rn yu 
karıd >a?.ılı ıs d!'t işçi knntre>I nat• ıı•ke • 
rl rabrlk ı r u'11.ın ı<'Urıı.ı:::u merKl'Z 5R • 
tın alma k'>ll" 5 1nunril s 11 9H p ıı:trt<'S 

ı:.ınıl nal 14 t<' pazıı ık!• lhnl ccl lc<'<'Ktlr. 
Şartn:ıme ıı r ıs zdır K ti t mln t <107Gı il· 

ANKARA B E LEDlYESl 

Y ol yapı işleri 
Ankara Beledıyesınden : 
ı - Hacet tepe dahili yollarına döıe

necek kırmataıı ve silindiraj ııılerlne is -
tekli çıkmadığından bir ay içinde pazar -
lıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2868) liradır. 
3 - Temınatı (215) lira (10) kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek istlyenlerln 

her giln encUmen kıılemlne ve isteklilerin 
de 28-10-1941 salı gUnU saat 10.30 da be-
lediye dairesinde mllteııekkll encllmene 
mllraraatıarı. (77i3) ı iiS3 

ASKERL iK 1ŞLER1 

---( Şubeye d avet )--
Ankara Yerlı Askerlik Şubesinden ı 

1 - Yedek subay olmak hakkını kazan
mış ve tabsıle devam etmiycn kısa hizmet· 
lilerdeıı yuksck askeri ehliyetnamesi o lan· 
!arla askeri ehliyetnamesi olmıyanlar ı ıon 
teşrin 941 de yedek subay okulunda bu -
lunmak uzerc sevk edileceklerdir. Bu gl
bilcrın 28-10 941 salı ıuniı ıubcmizğc ıcl-
melerl (7814> 17769 

5 -- Ekalıtme 20. Te§rin evel 941 pa
zartesi günü saat 14,30 da vcktı.let leva -
zım mildilrlUğOnde mUte§ekkll eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kıtnunun 2 
ve S Uncll maddelerindeki belgeler muvak
kat teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektub!yle birlikte tayin olunan gUn va 
saatte kanunun tarlfatı dairesinde komis-
yona müracaatları. (7838) ı 7349 

Matbaacılara 
Maliye Vckilctindcn ı 

1 - Vekalet ihtiyacı için malzemesi ve 
kalettcn verilmek difcr masrafları müte
ahhide ait olmak üzere muhtelif ebat ve 

nümuncde seksen bin adet defterin tab ve 
teclidi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı
tur . 

2 - Muhammen bedeli on yedibin yet
miş liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 1280 lira 25 ku -
r uljtur. 

' - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara
da Levazım müdürlüğiındcn lstanbulda 
Dolma bah!;edc Maliye vekaleti evrakı 

--( Askerl ik yoklaması )-- matbua anbarından verilir. 
Anknra Yerli Askerlik Şubeslndcn: 5- Eksiltme 20 tc5rin evci 941 
1 - Mu~nzzıır hizmetini yaparak terhis haııı - <::tnsı nohut mıktan kilo 40 ton mu_ 1 - Beher kilosuna 423 kurut fiyat tah • 

it l?ı~n bedeli Ura 6000 muvakkat teminat mln edilen 100 kücuk 30 bUyük olmak ilzere 
te. 450. ıso adet kazan kapalı zarf usullyle satın ıı. • 

.Niğde • Ne\ şehir yolunun 24 + 649 -
W t 339 kilometreleri arasındaki ı 911) 
llrıı (~6) kurur; ke~if tutarlı ve 46 7 met
re tullnclekl cıosenln esaslı tamiratı 29·9· 
1941 gUnUnde mUteahbidine ihale edilmek 
üzere eksiltmeye çıkarılmııı ise de talip 
zuhur etmediğinden 3tl-9·l941 gunllnden 
itibaren bir ay içinde ve eski şartlar da -
hlllnde ihale edileceğinden isteklilerin 31-
10-1941 cuma gUnll saat 16 da vlll'ıyet en

ra (251 kuru5tur 
17725 

edllmls olnn ihtiyat erat her sene mensup 
o!du~u \!'ya mıntakasında bulundutu asker-

pazartesi 
eiinü saat 11 de Levazım M üdürlügunde 
müte~kkil eksiltme komisyonunca yapı

lacaktır 
ı.... ~.1-1 Yukarıda cins mlktarlyle muhammen lınacaktır. 
--ıı. v 2 - llk teminatı 1017 Ura olup lhaleıı 
~ 10 e muvakkat teminatı yazılı nohut 
~ 4. 941 Pazartesi ~nü saat 16 da Ezine 4.11. 941 salı ı:UnU saat 10 da D. Bakır sn 
ı, ekl 1. Ko. da pazarlıkla aatın alınacaktır Al. Ko. da yapılacaktır. llteklllerln ihaleden 
4,1b1 llerın mczkQr cün ve natte teminat_ bir aaat evellne kadar teklif mektuplnr.nı Ko 

~ c berab!'r Ko. na müracaatları. na vermeleri. <76S5) 17651 

<7420> 17368 Pırasa alınacak 
"~ın Pirinç alınacak Halkalı Ziraat :Mektebi bahçesi içindeki 

1 e Sa. Al. Ko. dan: Sa. Al. Ko.dan : 
ıı. ... - Cınsı Pirine mlktan ktlo ~ ton mu· ı - Tahmlnr.n beher kilosu 5 kuruş 65 

cUmenlne g~lmeleri lltın olunur. 
(7!'i!l{l) 1756!'1 

Kopalı zarf usuliyle 

eksi ltme ilôn ı 
"'!J\t Antalya llbaylı(:ından: 

lır, ~ bedel! lira 41250 muvakkat teminat santimden 54,000 kilo pırasa açık eksilt- 1 _ E.ksııtmeye konulan ıs: Antalynt1a 
... 3 kuruı 7~ me lle satın nlınacaktır. 1 •Ukarı.. ~·apılacak kız mektebi ln&aatınn alt ı29R30ı 

~ .. 611 ua cins \'e mlktarlyle muhammen 2 - .i\Iuhammcn bedell 6102 llrn mu· 
"~ lira (42J kuruı bedeli ke$1Clcn mufr<':l 

~ ve muvakkat teminatı yazılı pirinç vakkat temınat 458 lira. İhalesi 27-10-941 
G.tı (20500> liralık lnıaattır. 
~ Pazartesi cüntı saat 16 da Ezine · saat 15 te Halkalı ziraat mektebi bahçesi 2 _ Du ıae alt şartname ve evrak aunlar-

tır, lı Al Ko. da pazarlıkla 1&tın alınacak· içindeki komisyonumuzun bulunduğu ma- dır: 
lıttıır:cıcıııerın mezkQr ırün ve saatte temi· halde yapılııcaktır. Şartnamesi Ko.da ve· 

Yle blrllkte Ko. na müracaatları. rllmektedlr. İsteklilerin mezkO.r günde 
J\ - Mukavele proJeııı. 

(7423) 17371 Ko.da bulunmnlan. (7821) 17785 

~ziııe Fas ulye alınacak Sığır kavurması alınacak 
l Sa. Al. Ko. dan ı D. llayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
'Ci ... · f 1 'k k'l 120 t 1 - 40 ton kcmlkslz sıtır eti kavurnıuı tıı.u\.. -...ı kuru asu ye mı tarı ı o on 
·"Ilı fnrtnameslne tevfikan pazarlıkla saun alı -

B - Eksiltme ıartnamesl, 
C ..... Hususi ıartnııme. 
D - Keeıt, 

E - Vahidi tı:vat cetveli, 
F - Grıı.tlk. 

6 kalem koşum malzemesi ilk ıuhi's!nc bizzat "'cya bilvasıta müracaat· 
alınacak la yoklamasını yaptırması llzımdır. 

As. Fah Snt•n Alma Ko dan ı 2 - Yıırıtırmı:vanlar askerlik kanununun 
e('!llen b<'dcll 0 1 lir olnn yu _ 94 Uncu maddesi mucibince beı lira ceza 

Tnhmln vermetu mecburcıur. 
karıda y'lZılı 6 Knlem kosum m ıı mes as· 

m' 'd·•rllı" rı AkAz 8 - Yoklamalarını yaptırmamı& olan bu kert fabr kalar Lmum .. w " • ~ 
• 

1 
ph~:ırlıkla 10 11 gibi eratın teı:-ınıeveı 9U sonuna kadar ıu. 

ııa tın alma koır syon L1nc;ı. "'· . 
ü t 14 ıııı da lhnle rrtlle bcmlze S:<'lerek yoklamalarını yaptırmaları. 

941 pazartesi ııun sna • (7Sl7) 17772 
cekt r şartname p rasızdır. Kati temlrınt 

(277) lırn <~ ı kurusıur 

(7 97) 17726 
DEVLET DEMlRYOLLARI 

İsteklilerin 2490 Dumaralı kanunun ı 
ve 8 Uncü maddelerindeki belgeler muvak
kat teminat makbuzu veya banka kefalet 
mcktubile birlikte tayin olunan ıün v e sa -
attc kanunun tarifatı dair esinde komisyona 
müracaatları. (7839) 17350 

Matbaacılara 
Mallye Veklletlnden: 
ı - Vektı.let ihtiyacı lcln dört bin top 

matbaa ktı.Cıdı üzerine bir ve iki bin top 2 kalem malzeme alınacak 
As. Fail Satın Alna Ko, dnn: 
Malzemenin cins ve miktarı. l ilO adc.>t >a· 

tak kı,ırı. ihale ı:un ve saati 7. 11 'l41 C'uma 
14, muh:ı.rımcn bedel 6300 lira. kaU t mınat 
945 ıırn. 

Elbise diktirilecek matbaa ktı.tıdı Qzertne iki uıranı olarak baa-
o o. Yolları s. ıncı lsletmc Komisyonun- tırılacak muhtclll ebat ve numunede on beı 

Malzemenin cins ve miktarı 4 adet aın
m'n> om tnnk, lhnle ı:On ve saati 7. 11. DU 
cuma 14.30, muh mmcn UC'dell 4100 lira. ka-
tt temtnnt 630 Uru. 

Yukarıd:ı cins ve miktarı )azılı malzC'mt 
hizalarında ıo:öıterllen 5:iln \ r aaatlerde as
keri fabrikalar umum mudUrlülttl m<'rkez &n-

dan: ml!yon adet cetvelin baakısı kapalı zarna ek-

Idarece yalnız kumacı verilmek ve ıeten, 
kaz~ lın, trll, dUAme, sırma, rodra ve allme· 
U ııırlkalar müteahhide alt olmak üzere 
(23225ı lira muhammen bedeli ıeıctınemız 

ıııtmeyc konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli beı bin altı y(la 

llnı.dır. 

3 - Muvakkat teminatı d!!rt yüz Ylnnt 
memur ve nıOstahdemlnlne yaptınlacak tak· liradır. 
rlben 800 tııkım resmi elbise tıe 600 adet 4 - Sartnameal bedelsiz olıı.rak Anklırada 
ıınıto ve 15-00 adet kasketin aartnamcsi vechi- levazım mOdürlüC:lln<len htanbuldıı Dolma
le yapılması lal kaplı zart usullyle ekılltmeye bahccde Maliye Vektıletl evrakı matbua a n -
konulmuıtur. ihalesi 21. 10. 1041 pazartesi barından verilir. l!tiıı llıcn bcdcdi lira 30,000 muvakkat tc- nacaktır. Beher kilosuna tahm.n olunan fi· 

" lt 1lrı 2250. 
c yat 80 kuru$tur. :11uvakkat teminat 2400 11 • 

tıı.cıı"b~ . ıda cins ve miktarıle mubam - radlr. Ek5 ltm l 2 . ıo. 911 ııazartcs ı:\lnll 

3 - Şartnameler ve evrak Ant11ly11 narıa 

mUdOrlüll:ü ile vllAyct encümenlnrle ı;örüle • 
blllr. tın alma komls}'onun('a pnz:ırhkla l'lale etli· 

tarihine masadır le('rktlr. ?ltuhammen bedellerlyle katı temi -4 - Eksiltme S. ıı. 941 

&UnU saat 16 da Alıancak ekılltme blnaııında 5 - Eksiltme 20 tC$rlnlevel 941 pıu:arteel 
komisyonumuzca yapılacaktır. ırUnll 15.30 da Vekalet levazım mlldUrlQ~ün-

.tıı f~I C}ı 'le muvakkat teminatı yazılı ku- aaat 10 da 0a)'BZ1t Ba, A l. K o. da .YllPllac:ak• pazartclll ıırUnU eaa t 14 te Antlil.Ya usust m'(I• 
" hl 1 kili ı ··•·Q a lt -. ı hasebe blrıaııında Jcurulu vllAyet cıncUmenln· da b ..... 'e 20-10-941 pazartesi günU ıaat 16 ur. ste er n me""' r g n ve aaa e .,..m -

"'~ın natlarlylıı Ko. da bulunmaları. 
~caltt t Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alı· (7846> 

~iti tr. lateklilerin mezkur gün ve saatte Sade yag"' alınacak 
teıninatlan'le Ko. mUracaatları. na lmnlr Lv. A. Sn. Al. l\lo. dan: 

17793 

(7427) 15375 l - Kapalı zarf usullyle ve 162 kuruı mu· 
hammen t!)·atla mlln:ıkııııayıı konulan 50 ton 

~e Sa Odun alınacak sadeya{:ın muayyen kanunl müddet zarfında 
Cınıı • Al. Ko. dan: talip zuhur etmedlfılnden mezkOr yaC: aynı 

Ilı~ ıı.110dun mıktan kUo 750 ton muham- kanunun 110 ıncı maddesi mucibince bir ay 
' ' 833 k tl! lira 11250 muvakkat tımınatı 11- müddetle rıazıı.rlıkla aatın alınacaktır. 

\'uk Uruı 75. 2 - Talip olanların ; 11. 941 tarihinden 
~eı arıcıa Cins ve miktarlyle muhammen 
~ ve nı itibaren lz:mtr Lv. A. S Al. Ko. na mura -

· lo 9iJ. uvakkat teminatı yazılı odun caatıarı. 
Gt1tı S. ııaznrtesı ı:anu 1aat 16 da Ezine'• 3 _ Tutarı s.1,000 lira muvakl<at t·emtnat 
4·~ıcıı1,' ;lı.t. Ko. d11 pazarlıkla :vaı;ıılacaktır. 5300 lira. (7847) 17796 11't&trıv~en rne:ı:1car gün ve ıaatte kaU tcnıl· 

leo na mliracaaUan. Sığır eti alınacak 
(7426) 17374 Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 

l - Tahminen beher kllosu 44 kuruıtan 
İzıtıır L S a man a lrnacak 60,000 kilo sıC:ır eti pazarlıkla satın aıına-
ı .._ il v. A. Sa. Al. Ko. dan ı caktır. Muhammen bedeli 26400 lira kati te -

~·ıı td thcr kilosuna 3 kuruı 50 santim t ah mlnat 3960 liradır. 
ıı,~1 ,; 

1
1lcn 4-48,000 kilo saman kapalı zarf 2 - 3.11. 941 pazartesi ıtünü saat 16 da 

" ı c E: BoltıYır civarı As. Po. 700 Sa. Al Ko. da ~·a-
llıııı td kıiltmeye konulmuatur. Tah • pılacaktır. lsteklllerln mczkOr ı:un saate 
'l' ılcn h . . ı· d 'llıiıı. epsının tutarı 15680 ıra ır. kadar Ko. na mümcaaUarı. 
2, ; 1 rrıuvakkatası 1176 liradır. (784!1) 17797 

'-•t 15 hıleai 20-10-941 pazartesi &iinU Me§e odunu alınacak 
~ı~C...ltt de İzmir Lv. A. Sa. Al. K, da ya • solayır Sa. Al. Ko. dan: 
tUı 11r l ı r. Sartnamcı;i her &iin Ko. da iÖ· l _ 1.000.000 ktlo meıe odunu pazarlıkla 
l\ı_t ~ •tcldilerin belli ıün ve aaatt en bir satın alınacaktır. =-:akllye yerleri Ko. da öt-
lıı ""'ti t k rcınlllr. 

t ltrj e lif mektuplarını Ko. na ver • 2 _ 25. 10. 941 pazarlıkla ı;atm aıın:ı.cak· 
(7430) 17377 tır. 

M 3 - Dtnlesl !?5.10. 9.U cumnrtcsl cUnU sa-
t~lne S e rcime k alınacak at 12 de Bolayır civarı Arı. Po. 700 Sa. Al. 
Cing• a. Al. Ko. dan ı Ko. da yapılacaktır. 

111~:-llıcrcımek, miktarı kilo, 30 t on 4 - Pazarlık ıonunda yüzde 15 katı teml-
111 __,11cn b d n•t alınacaktır. tsteklllerln mezkO.r cün ve 111~t 1. e eli lira 7500 muvakkat te • 
• ıra 5 saate kadar Ko. na mUrncaatıarı. 
t llıi'- •- 62 lira kuruş 50, yukarıda cins 17798 

ltııı· oı;._rıle h . (7S!50) 
1 lııaıı rnu ammen bedelı ve muvakkat Sade yag"' alınacak 
'-ı t u Yazıtı mercimek 20-10-941 pazar • 
~ tıü sa 1 tzmır Lv. A. sa. Al. mı. dan: 
~ ~tlılı:l aı 11 da Ezine Sa. Al. Kıı. da 1 _ Kaı>alı zarf usuuy:e 16l Scuruı mu -
~r tıın a •atın alınacaktır. İsteklilerin meL hammen fü•at üzerinden münakasaya konu-
~ 1:-ıııra Ve ı:ıat.e teminatlarile beraber Ko. 1ıa.1 ıs.ooo kilo sadeyııCına muayyen kanuni 

caatı müddet zar1ındıı talip zuhur etmedlfılnden 
rı. (7431) 17378 

mezkQr yali: aynı kanunun 40 ıncı maddesi 
'ıııc, Kuru ot alınacak mucibince bir ay müddetle pazarlıkla satın 

• l ...., 
1

' 4.1. Ko dan· alınacaktır. Talip olanların 3. 11. 9n tarı-
• , 9 9 ' l K --~~ t'li:;:13o • 1941 tarihinde ihalesi yapılarak hinden itibaren 1zınlr Lv. A. Sa. A · 0

• nn 
4 re kilo s nellk kuru ot kapaıı urr müracaat etmeleri. 

~ e.ıuııt T t ""160 ıırıı muvakkat teminat G tııtrıı ınesı U~n edilmesine raıtnııın 2 - u arı "'" '> llıeıc Uı adıt.ndan pazarlıkla nu nyıııı e - 2187 lira. 
llıtı ere 20 ıo ~ d<ıcıı 041 tarlhlne kndıu rılr 

L~ ..... 't e 'llkıu alınmıeur 
ı. 'rııırı~;P erın Ankara. lstantıul, tzmlr 
~ lo(<ı 11 l'rı Sa Al Ko larlyıe Söke Sa 
"' il) ı~ a mevcut urtnameler dnhlllnı:ıe 1 Daz Sa. "-' artesı ~nU saat ıı e kadar 

17 
Kn na müracaatları. a -< ~l 1741S 

~., ~ifdav öğüttürülecek 
t ..... I<: Al Ko dan: 
l ltllc ııı:ıaıı 
"'ıı: uıı ıırrıa lSOO ton butday kırdı· 
ı- "rı il. flcreı~aııtırııaca ktır. Un fabrikası tein 
Ilı 1 ~ C!'f ve nııkllyeıl dahli bir klloc;unıı 

'Iııc, 1 t 
1 

" hCdel bir kuruı 00 santim 
'a l\ltıl'ııın l~mırı t z:ıss llra elekli deClrmcn 
~ 11• ııı r:'J'"tı ve nnkllye dahll bir kuruı 
~ 't.;r nıuvakkat temınau 01793 lira 50 

t\l'ıı ...._ ~Utd 
' t n llrı ay kırma masrafı Kor'un bQtün 

'ı ~ ...._ f'ııtı~~a ıneveuttur, 
Ga :ıt. :.O. 10. 1941 ı>ıı.:r.arteaı rıınu ıa· 

ra·ı. komls:vonumuzun bulundu • 

(7S!S1) 17799 

Koyun eti alınacak 
Sayazlt Sa,. Al. Ko. dan: 
l _ 40 ııon kemiksiz koyun eli kavunınıı

ıı ıartnameslne tevfikan pazarlıkla satın a -
lıracaktır. Beher kllosunn tahmin olunan fl
)at 100 kuruetur. Muvakkat teminatı 3000 
llraı1ır. Ekıııtmeıl 27. lO. IHl ııazartesl gUnü 
s;ın t 10 30 da Ba>·azlt Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. tstek1llerln mezkQr ı:Un ve saatte te
mlnatlarlyle Ko. nll milracaaUarL 

(78~:?) 17800 

Satılık kamyon 
Fort marka 1937 mrıdell kısa inse 

bir kıımyon satılıktır. Bankalar cııddc
ıl Necati Halit terzihanesine mUrıır.a-

a t. Tel. 8221 4907 

ee yapılacaktır. 
5 - ı:ksııtme kıı.pnlı zarı usullyle ve va -

hldl flYat esası üzerinden yapılacattır. 
6 - r:ıuıiıtmeye ı:lrebllmck ıcın la~C'ki'I" -

rln 1537 llra M kurualuk muvakkat tcmlnntı 
yatırmaları ve bundan baEka uall:ıdakl vesi· 
kaları ibraz etmeleri snrttır. 

a) Bu ııe glreblleeel!'lne dair nnfıa müdür· 
JUA:Unden alınmıs vesika, 

b) carı seneye alt ticaret odası vestkası. 
1 - Bilumum resmi masraflar müteahhide 

aittir. 
s - Tekllt mektupları 2490 HYJlı kanunun 

hükUmlerıne uyı:un olarak yapılması ıarttır. 
(9171/7763) 17734 

B i r otomobil alınacak 
Klitahyn VllAyetinden : 
l - Viliiyct makamı için satın alına· 

cak 39 veya 40 modeli Fort, Şevrole, 
Stpbryker ve Opel markalı 6-8 silindirli 
bir otomoblllnln ihalesi gtinü talip çık -
madıf;ından eksiltme müddeti 21-10·1941 
salı gUnUne kadar uzatılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminatı (lSi) Ura. l50) kuru§
tur. 

8 - Otomobilin mot6r, ııarj \'O akimU-
1At6rü tamamiyle arızasız olacaktır. 

4 - Eksiltme 21-10-1941 sah gUntl saat 
15 te vl!Ayet daimi encUmenl huzurunda 
yapılacaktır. 

5 - Otomobilin karoseri ve d!S:ıemesi 
bozulmamııı bir hnlde olacıı.ktır. 

6 - Elektrik tesisatı, karneleri ve el 
kornesi muntazam bir halde çalıııablle -
ccktir. 

7 - Otomobilin iıılemeslne 10.Zım krl • 
ko, pompa ve levyeleri, anahtarları, tor -
navldn ve lngiliz anahtarları, çekiç ve 
yadanhkları ve sair nltıtı tamam \'e sağ
lam olarak verllecektir. 

S - Yedek tekerlekler birlikte teslim 
edilecektir. 

O - Verilecek otomobllln katı mua
yenesi İstanbul'd:ı. emniyet mlidUr!UğU 
6 ncı ııube seyrisc1'er ııcfllğlnce ve diğer 
vi!Clyetlerde belediye seyrlsefer idarelc -
rince yapılacak ve teklif mektubu ile bir
likte bu muayene raporu ve otomobilin 
tulAnt bir fotoğrafı ile birlikte Kütahya 
vilAyeti dnlmt encllmenlne bir z:ırf içinde 
g!Sndcrllecck veya kendisi getirecektir. 

10 - Bu r;eralt dahilinde otomobil sat
mak tstıycnlcrin 21-10-1941 salı günU saat 
15 te vllAyet daimi cncllmenine mUracaat
ları ve yahut teklif mektuplarını g!Snder • 
melerl IUzumu llAn olunur. 

(7837) 17186 

ENSTiTÜLER 

Talebe alınacak 
Gazı Terbiye Enstitüsü MüdürlüC:ünden: 
Enstitüde bu derı yılındıın bnılıyarnk a· 

cılmıı olan yabancı dil aubeslnln cıransızcaı 
lcuımınn imtihanla yatılı talebe alınacaktır. 

Lise olı:unluk veya il~rctmen okulu dlrılomıııı 
nı almıa ve yaıı (25) ı ~ccmemtı olanların. 

3 ııontesrln 1941 pazartesi ı:ünU enst!tUde 
yapılacak lıntlhana "ı:lrmek üzere dıtckce. 
dlplo:na, hüviyet cUıı'!anı v<' S ndet 1'öt<>ı:· 

rafla birlikte mcZkQr tarihe kadar enstitüye 
batvurmnları L\zımdır. 

p~7J 17802 

nsttan tıtzntarıad11 il' terllm t r. rtna . e 
ımraaızdır. (7GOS) 17727 

1 O ton bey az peynir beher kilosu 

60 kuruştan ve 1 O ton toz şeker 
beher kilosu 50 kuruştan 

Aa. 'Fa Sa Al. Ko. dan: 
•raıımın bedetl (11000) lira olan Yllkıırıya 

yazılı on ton beyaz prynir ll<' 10 ton toz ı;e -
ker ngkcr1 fııhrtkalar umum mildJrlUA:ü 
merkez ııntın alma komL,yrınuncıı 10 11. 941 
pazartesi ırUnU ııaat 14 te pazarlıkla lhale e
Clllerektlr. Şnrtname parasızdır. Katı teminat 
(1650) liradır. 

(7699) 17728 

200 - 400 ton kurşun alınacak 
As. Fnb. Satın Almn Ko. itan: 
Tahmin edlll'n bedeli (260.000) lira olan 

)'Ukarıdn ynzılı 200-400 tnn kuraun askeri 
fabrikalar umum mUdürlü~U merkez satın 

alma komlsyonunca sı :.o. 041 cumn gUnU 
saat 15 te pazarlıkla thnle c<tllecektır. Şart· 

name (13) liradır. Kntı teminat (28300> il· 
radır. (7701) 17729 

U n u idaremizden verilme~ 
şartiyle i hale t a rihind e n 

31-5-1942 t arihine k adar 

Küçükyoz gat'ta yevmiye 

400 - 550 kilo ekmek 

pişirttirilecek 
As. Fab. Satın Almıı. Ko. dan: 
Dchcr kilosuna 2,5 kuruı plslrme <lerl'U 

tahmin edllen yUkanda yaı:ılı okmek plılrt -
me lal askcrt fabrikalar umum mQdürlOtü 
merkez ııatın alma komisyonunca pazarlıklıı. 

15. 11. ıın carı:ırnba günü saat 14 30 da ihale 
edilecektir. 

Şnrtname parasızdır. Kati teminat (429) 
llrn<tır. (7702) 17730 

85 s antimetre genişliğinde 
v e lacivert r e n kte 62.000 metre 

b ez alınacak 
Aa. Fab. Sa. Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bc<tell (39990) liri\ olan YU· 

karıda yazılı bez askeri rabrlkalıır umum mil· 
dQrlüC:U merkez 5atın atınıı komisyonunca 
3. 11 on pazartesi ııünü saat 15 te kapalı 
zarna lh:ı.le edllecektır. Şartname (2) lira • 
dır. Katı teminat (59fl8) Ura (!50) kuruıtur . 
Teklif mektuplarını mezll:Qr s:ünde aaıı.t 14 e 
kadıır kom!syana vermeleri. 

(775!1\ 17731 

1.3 kalem takım çeliği alınacak 
As. Fa'b. satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5774) ıı.ra (73) ku

ru& olan 13 'kalem ccllk nskcrl Cabrlknlar u
mum müdUrlü~U merke:ı: utın alma .komls • 
yonunca rıazarlıkla 5.11. 941 cıırenmbn günü 
Bnat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
name parasızdır. Katı trmlnnt (S66) lira 
(21) kuruıtur. (7770) 17'i"SS 

Bolu Seban Reviri depolarındaki 
5000 met re küp çıralı ve kökna r 

ç a m tomruğu kereste imal 

ettirilec e k 
As. Fıı.b. Satın Alma Komisyonundan 
Beher metre kUpune (22) lira bedel tah

min edilen yuknnda yazılı tomruklnrın 
kereste halini! Urağı iısi Askeri Fabrika -
lar Umum MildllrlllğU Merkez Satın .Al -
ma Komisyonunca 7 - 11 - 1941 cuma gU
nli eaat 15 te kapalı zıı.rfla ihale cdllecek
tir . Şartname (6) lira (50) lrurU§tur. Mu-

tşteıtıııcrın Cı741 - , liralık M. teminat de mUteıekkll rkıı11tme komisyonunca yapı -
makbuzlarl)'le bu ı:lbl taahhUttcrlnl mu var - lacaktır. 
fo.klyetle btııardıklllrına dair bir \'cslka \'e 1atek11ler1n 2490 numaralı kanunun 2 ve 
ekslltmlH! ıo:lmılye manıı kanuni bir halleri 8 Unctl mııddeler!ndekl belgeler muvakkat 
bulunmadıtı hıı.kkındakl beyannameleriyle tıomlnat makbuzu veya banko. kefalet mek -
teklif mektuplarını muhtevi kapalı zartıarı· tubb·le blrllkte tartn olunan rUn ve ı atte 
nı aynı ı:Un saat 15 e kadar komlsyan reisli. kanunun tarlfatı dairesinde komisyona mU-
C:lne \•ermeler! IAzımdır. Şartnamesi tzmlr'de racaatları. (7340) 15351 
lsletmemlz kaleminden Ankarnda 2.lncl talet-

me ve Ha)clarpaeada ı. ıncl ta tme kalem - MiLLi MÜDAFAA VEK l.LETI 
!erinden pıı.rasız atınablllr. R. 

(4130·7454) 17412 

O d un alınacak 
Devlet DemlnoUarı Sa. Al. Ko. dan: 
2 inci isletmenin yakımlık ve fanaıılık lh· 

tlyncı ıc.n tamamı cUrı:en veya yUzde 30 nı~
betlnde camla karıaık olmak Uzere 1atın ah· 
nacak 475 dört yUz yetmıa beı ton kesllmemls 
kuru odun kaıııılı zart usullyle eksııtmeye ko
nulmuıtur. Odunlar, Ankara • lzmlt veya An· 
kara - Zonı:uldak nruındakl lltıı.sYonlıı.rdan 

blrlnde ·aı:on içinde ve en ceç ~ 12. 941 ta
rlhlne kadar teslim edllmlı olacaktır. Muham
men bedeli (7600) yedi bin alU yQz liradır. 

5 lklnclteırln 941 tarlhlnde can:ırnba ıUnü sa· 
at 16 da Ankara'da 2. inci lıletme binasında 
toplanacak komisyonda lhalesl )'llpılacatından 
bu ise clrmek lıtıyenlerln Y<lzde 'T,5 nlıbetınde 
muvakkat temlnatlannı vezne makbuzu veya 
idarenin kabul ettl~l ronnQle mutabık banka 
mektubu olarak kanunun taytn ettl~I vesaik 
llc tekliflerini ihale saatinden blr saat eve· 
llne kadar komisyon relıllQ-lne tevdi etrnlı ol
maları lA:umdır. Şartname \•e mukavele pro
jeleri Ankara ve Haydarııasa isletme komls· 
yonlanndl\n parasız alınablllr, 

(7734) 17702 

B a last mü na kasası 
D. D. Yolları 7. lıletme MüdUrlUtUnden: 
Muhammen bedeli (21000) lira olan 15000 

metre mlklp balast Af>·on - E5'klıehlr hattl 
üzerinde Kıın . 40 ocatından ihzarı binin 
5.11. 941 careamba ırünU saat 11 de kapalı 
zart usullyle Afyon 7. lıletme müdürllltü 
blnuındn ek!lltmcsı yapılacaktır. 

Bu ite ı:ımıek lstlyenlerln (11575) liralık 

muvakkat teminat ve mahrus kanununda 
ta~ in edilen veslkalarlyle tekllt mektuplan
nı nynı ı:Un ı;aat ona kadar ıcomlıyon rea • 
lltlne vermeleri ıa.zımdır. 

Eksiltme ıartnamcsı lıletme komisyonun • 
dAn paraaız olarak alınablllr. 

(7856) 

Parke taşı alınacak 
Devlet D<'mlr:voııarı Sa. AL Ko. dan: 

1779l 

AıaA:ıdll cinsi, miktarı. muhammen bedel 
\'e muvakkat teminatı yazılı bir ka lem taı 
kapalı zart usullyle eksl\tmeye konuımustur. 
Eksiltme 4.11. 941 salı ~nU saat 11 de Slr· 
keclde o. iıletme blnuında A. E. Scomlıyo
nunda yapılacaktır. bteklllcrln muvak1<st 
teminatı makbuz ve dlter kanuni v~lkalan
nı havi kapalı zartıannı aynı ırün \'e saat 
ona ka<tar komls:YOll relsllA:lne vermeleri il· 
zmıdır ı;artnamelcr ııaraıız olarak Slrkeci'
de k!Oml~>'<lndan ve Bandıl\l'llada Bandırma 
istasyonundan temin edilir. 

Clnrıt ııarke taıı. m1kt'arı 140000 adet, mu
hammen bedeli 16600 ura, muvnlClra t teminat 

1260 lira. 
• (0190-7602) 17607 

Sayın müşterilerimize 
Şark kundurıı. pazarı Taht.akale 14 No. 

dan ikinci Anafartıı.ıar caddesi lOO N'o. ma· 
tazaya taıınmı.stır. 

Sark kundura pazarı SlLlUı 

Kalörifer memuru alınacak 
::'ot. M. VekAletlnden: 
Kasımpaea'dakl deniz hastan~! kalortfut 

lcln 120 lira Qcretll bir kalorıcer memuru alı
nacaktır. Taliplerin en kısa b r zamanda An
kara'da Milli MQdafaa Veklll'll deniz muste
aarlıll:ınn 1stanbul'da denlı: komutanlı{:ına mü-
racaaUan. (7733) 17600 

Köhne maske malzemesi sabşı 
M. J.I. Veklletl Sa. Al. Ko. dan: 
cı.ns \'e miktarları mevcut llstesln<le ya -

zıh sekiz ka!em köhn<'>e ayrılmıı mas
ke malzemesi 21. 10. 941 salı gUnU ~aat 
10 da Ankarada M. 1'L V. satın alma Ko da 
peıln ıııra ve arturma suretiyle utılııealhn
dan ısteklllrrln mezkO.r tıır hte Ko dn bu
lunmaları . Hepsine tahmin edilen fiyatı 119 
lira 17 kuruştur. 

(7S00) 17762 

Malzeme sandığı alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko.dan : 
K omisyonda mevcut mUhUrlU numune 

sine ve resimlerine göre 200 adet mu -
habere malzeme sandığı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tahmin olunan fiyat bir lllin
dık için 22 ııra 50 kuru~ olup katı temt -
natı 6iı> liradır. Nllmune ve reslmlcrı her 
gtın öğleden sonra komisyonda görUlebt -
lir. thnlesl 8-11-1941 pazsrtesl gUnll saat 
15 te yapılacnktır. Talip olanlann komis
yona mUracaatıarı. (7799) 177 4 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Elektrik malzemesi alınacak 
~L 111. \ 'ekl\letl Hava Sa. Al. Krı, dan. 
1 _ 42 ıı:alem elektrik maızemesı satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 1447S lira 50 
kuruı olup kati teminatı 2171,78 liradır Pa
zarlıtı 21. 10. 941 pazartesi ı:Un!l saat 11 15 
te Ankarada hava ıntın alma korn!syrınun
da yapılacaktır. Şartnamesı komisyonda ı .. 
teklllerın muayyen ~ün ve s:ıatte komıs n-
da bulunmaları. YO 

(71519) 
l74SO 

VAKIFLAR U MUM Md. 

Kalorifer tamiri 

Vakınar Urnum MüdUrlü!l'Unden: 
llA 16· lO. 941 zUnQ pazarlıkla yaptmlara~ı 

n olunan 990 lira keı!f bedelll BelV(l p.a • 

!as otelinin kalorifer tesisatı tnmlrııtınn tıı
llp ZUhur etm&mlstır. Pazarlık 20. 10 9n pa
zartesi ııunu ısaat on bette vakıClar umum 
mUdürlUtü ln&aat müdJrlütUnde teıcrar >a -
pılacaC:ından bu clbl l'n az (1000) liralık lı 
>1&Pmıa t>hllyetll talipler n yUzde yedi bucuk 
muvakkat teminat parnlarlyle tilin edilen 
&'Un ve saatte müracaat etmeleri l!An olu -
nur. .(7831! ı 17794 
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ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN --- ----- -- -
Kavac k -------- e yu a s 

----------- Mikyası Ma derecesi 1,5 ----------------
En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok 

duşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara 

için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini 
bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 

------
-----"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

LİNGUAFONLA 
Yabancı dil 

tnı:lllı: c, trnruıızca veya alınnncayı 
kile k b r masrat.n, ls nlzden ve vaK· 
un zdcn fcd klrlık )lapm dan ve e{:le· 
ner k a.tı a,lid ötreneb imek elln • .ı:de 
d -. Ge ip g •unuz. 

H $Ct K tabevt ve Tan 
Tcclmevl. 

Kırta~~e ı 4:..-
MAHKEMELER 

Ankara Blrlncl A&ll.lie Hukuk HAklmllıt n
den 

Ankara Cocuksarayı caddesi Tl No. da 
Ulusal matbaada Rııs m Alpgoren. 

Karınu: Ankara Tnbak ne mahallesinde 
Taıpınar sokatında Em ne Alpı;:örcn vekil 
avukat Emin Bllıte tararından nteyh1n.lze a· 
çılnn bosanma ve ml'ı.ncvt tazminat davas.n
da e.sk ikam tgA.hıntzela bulunamadıtını.ı:d ın 

ve :veni lka-netı;: hınız mechul butunduıtun
d n llA.nen d:ı.veC)le teblllt ne karar verllmı.s· 
tir. Be mu bl k rnr aleyhinize acılan bo
eaıun ve m ncvı t un nat davasıaın ıı ıı. 
911 a lı ırünü ıaat 9 30 a muallAk b..ılu 1cı1: 
tıı ve m z;c(lr gUn ve saatte Ankara oslıye 
b rlncl hukuk mahkemesinde va ıı zzat ou. 
Junmanı:ı: veya ılzl t mail sn! h')letln haiz 
blr \ e ı ıtöndcrmcn.:z: l!lz.ımu •an olunur. 

Ank ra Birinci Sulh Hukuk HAklmUtln -
de::ı 

1ılu a orta okul bly0!0Jl ve r!:vaztye hoca-
111 M hır.et Ertu: 

Ziraat v A eU vck.rı Maliye VekAletl mU· 
eavtr vukntlnnndan G.tz de Alpar tararın -
dan akyh n.ze acılan 275 lira alacak dava -
ı nın :v pıln:akta o an durusmasında adresi -
nlz m ıl oldutundan usulün 141 lncl 
m ddes muc '> nce ve 20 IO'UD muddeUe llA· 
nen te gat )lnpılmasına karar verlLm!ı ol. 
duA'un1.ın du!"Usması bırakılan 17.ll. 041 Pa· 
z:ırtesl gılnU saat 9.5 ta mahkemede bizzat 
haz r b unmadıtuıız ve)la bir vekil 1tönder· 
medlltln :z: t.akdırde mahkemeye ~yabımzda 

bakılacatı tebl t: makamına kaim olmak U· 
zere ııan olunur. 7008 

Malatya Aslbe Hukuk Htıklmllttnden: 

Bu genç gelin 

G··zELLİ VE 
BA TİYA LiGi 

bulmuş 

c:Allenln çlrktnrc bir uzvu 
telakki olunmnkla beraber. 
butun umıdlml • kaybetmış
ken otuz yaşlnnmda evlen
dim Zevrım diyor ki Mu
vatfaklyctımln ve onu tes
hir edlşlmln yegane amllı 
şayanı hayr<.'t tenim oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hafta evvel kullanma~n baş
ladığım !Beyaz renkte ya!l
sızı Tokalon kremine med
yunum O çlrkın ve donuk 
cildimi fıdeta yeni bır şekle 
ifrağ ve bana yeni btr sc
vimlilık bahş ttl. Toknlon 
kreminin cildim üzerindeki 
tesiri A.deta mucizeye ben
zer.> 

KAZALAR 

Kereste nakli 
Ak)azı Kereste Fabrikası MildJr!Uıtllnden: 

aaat on d rtte A1 
d t.:ı brik nın :roll 
tır. 

Nakledilecek kerestelerin beher metre kU· 
pUnlln muhammen bed il lk'I ytız doksan bir 
kurı.s yJrml bcs santimdir Muvakkat teminat 
ıekız yüz otuz yed lira )letmtı beıı 1antlm • 

zı M n e araıann!lul bo• nma davasının 

d U'1T\ s nda mUddMııı.ı yhln lkametııA.hı 

mechul butunduğund vap kararının llA· 
nen t<b.IC ne ve durusn a ın 3. ıı. 941 günO 
aaat 10 t 1 kine karar verlldltlndcn mezkQr 
a n 1<e santte ml\hk mey ı.:elmesl veya bir 
vek 1 ı.: nd rmcsl akAI t kdlrde muhake:ne • 
nh gıy b nda bakıtacacı ı An olunur 'd!r 
İiİiiiiiİİiiiiiİiiİiiİİiİİİiiiiiiİiİiİiİiiİiİİiiİ ls tcklllcrtn tlcaret odıısının veslkalarl)l\e 

munyy n günde ııant on dclrde ka1ar komlıı· 
)lonn ve ıartnnm s nl görmek lstlyenlerln 
rabrlka mud!rlütüne mUracaatıarı. Sac baca tômiri 

Sarı kışla civarında kain İpekiş 
fabrikasının (35) metre yüksek· 

liğindeki sac bacası sökülüp ta
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak
ların her gün saat (9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdüriyetine mü· 

1 (0211-7854) 17701 

ADLiYE VEKALETi 

Mahkumiyet 
Ankara c lll. u. ııc nd n: 

racaatlan ilan olunur. 
Telefon No: 2821 

l'optan kilosu yt.ız para)la satılan kaba{:ı 
ı5 kuruaa satma!, suretl)lle mllll korunma 
kanı.ınunn muhaleCctten aucıu Ankara De· 

4881 1 n lcr caddesı beller " knk 16 sa)lıcta otu-
rur ve Yeni Halde 44 ı;a)lılı dılkkAnda sebzeci il•••••••••••••••• Sılle>man oı::ıu ı3ı dot:umlu Hüsc)lln ve 

----------------- 1 t ıı htarı D vlı otlu 13.!7 dotumlu Flkr1 

MARMARA 
.• t 1 haki rı'!da Ankara 3 cil asll)le ceza mahke
USS ÜBAHR ı K. me nd )apılan dur..ır an sonunda: ıuc • 

Koyun eti ilônı 
ln ı sabit ~Juğundan il reketlerlne U)lan 
3954 sayılı k nunun 82 ve 59 cu maddeleri. 
ne tcvf karr yirmi b ser lira atır para ecza. 
siyle mahk!lml)letlerlne ve HUse)llnln dükktı· 

Marmsra Ussu Bahri K. Saun 
Komis:yonundan·: 

Alma l'ının Yedi gUn mUddetle kapatılmasına 

ı2 941 t r!h nde karar verllmlt ve hüküm 

1 - 7-l0·19U sun ınde yapılacak olan 
kapalı ziJ.J"f ek ıltmcs nd tahp çıkmıyan 
72000 kilo koyun etinin ıkınci defa kapalı 
zarf wrulıyle cksıltmesl $ • 2. teşrın . 1941 
pazart ı gtınU saat 16 da ·ızmit'tc Ter • 
a&De kapıs.ndakı komısyon bınasında ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 41040 Ura o
lap prtnaıneai 206 kuruş mukabilinde ko· 
miqODdan alınabtllr 

1 - Eksiltmeye ııtırlk edecek istekli· 
lerta 3078 liradan ibaret muvakkat temi· 
natlartyl• blrllkte 2490 ııayılı kanunun lll· 
tedlli ıekllde tanzim edeceklen tekli! 
mektuplarını ve ticaret vesikalarını belli 
,on ve saatten tam bir ııaat evelıne kadar 
JEomiayon başkanlığına mtlracaatıan. 

(9174 7764) 17793 

ıra tl.cım ıt r 

Mahkumiyet 
An ara C. M dde umumıııe:ındcn: 
Metres A.zaml 12 llra)la sntıl.ın..ısı lktl7.a 

eden kum sı ıı 1 raya satmak s..ıretlylc 11111· 
ıı Korunma kanununa muhateretten ıucıu 

Ankara Anarartıılar caddesi ı86 sayılı ma • 
tazada man faturacı Mcnmet otlu 324 llo
tumıu Burhanettln Ocer hakkında Ankara 
birinci aslbe ceza matıkemeslnde )lapılan a
cık duruşma sonunda ııucu sab t oldutundan 
3780 ıa)lılı kanunu tadil eden 3954 sayılı ka
nunun 59 63 cil maddelerine tevrlkan ve ne
ticeten 20 gün hapsine ve 200 ıfra atır para 
rt>zasl)lle mank!lml)IC'tlnt- ve matazaıının 

bir a)I mUddetlc k ııatılmasına ve kumasın 
mOsaılereıılnt- 19 7 94ı tarihinde karar ve
rllmls ve bu karar katlleım ıtır. 

&:============================================~ 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Yayinevidir 

İstanbul, Ankara caddesi 36 

ULUS'un eski sayılarını da burada bulabilirsiniz. ULUS'un 

günlük sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Koprünün Kadıköy, Boğaziçi Ye Adalar iskelelerinde - Emin

öniı ve Galata meydanlarında - Kadı köyünde vapur iskelesinde -

Haydarpaşa' da gar ve iskelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 

gazete satan dükkanlarda. 

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

Soba satışı 
Demir ve Tahta Fabrika -

ları T. A. Ş. nin son sistem 

mamulatı sobaları : 
Ankara' da: Bankalar caddesi 

No. 34 de, Şell Nurettin Bciki 
Ersoy mağazasında bulacaksınız. 

Son derece tasarruflu, zarif ve 
fiyatları çok ehven olan bu so -
baları bir kere görmek ve hususi· 
yetleri hakkında izahat almak 
üzere meşherimizi teşrifleri sa -
yın halkımızın menfaatleri ica • 
hıdır. i922 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 
JJevıet Orman 

Amlrl.tlnden: 
l - BU)lükduı: 

ıı.etmesl KarabuK 

bölı.:esl emvalinden olup 
M c r .... C.<'Posund rr vcut 950 adet mua· 
dlll 92 .3M metre mtkAp köknar tomru:u a -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Yapı işleri 
inhisarlar Umum Müdürlü· 

ğünden : 
1 - Ke§if ve şartnameleri mucibince 

Çamaltı tuzlası amele yemekhanesi in~aatı 
iı;ı kapalı zarf usuliylc yapılacaktır 

2 - Keşif bedeli 1'4150.71 lira olup mu
vakkat teminat• (1061,31) liradır. 

3 - Eksiltme '4. 11. 9'41 salı günü saat 
10 da Kabata:ı'ta lcvaıım ~ubemizde mü· 
te ekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözi.i geçen şubeden ve 
İzmir, Ankara Ba$mlidürlüklerincfe 71 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksıltmeye ı:irmek istiyenlerin 
15000 liralık bu kabil inşaatı muvaffakı
yetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz 
ederek ihale gününden 3 gün evetine ka· 
dar um~m müdürlük inşaat şubesinden ay· 
rıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları 

liıımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü 

teklif mektuplarını, kanuni vesikalarını ve 
munakasaya iştirak vesikasını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden 
bır saat eveline kadar adı geçen komisyon 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll lllllllll~ 

~ Memur almacak 1 = ~ 
§ Türk Maarif Cemiyeti Merkez ~ 
~ İdare Heyeti Başkan ığından : 1 
= Türk Maarif Cemiyetinin Merkez ve müesseselerinde ~ 
§ çalışmak üzere memur almacal·~ır. Askerlik ödevini ta - ~ 
: mamlamıt olan isteklilerin evelce bulundukları vazife- ~ 
_ leri gösterir vesikalarla Cemi yet Merkezine müracaat ~ 
=: ları. (7795) 17748 ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
Safranbolu J. Okul Satın Alma Komıs yonundan : , 

ı - Safranbolu Jandarma okulu için B§agıda cins miktar ve ihale günleri 1' 
zıh 10 kalem erzak eksiltmeye konulmuıı tur. 

2 - Eksiltmeler Safranbolu belediye binasında yapılacaktır. • ff 
S - Teklif mektuplarının belli vakitten bir saat cvel komisyona verilmeSI ~ 

ıartnamelerinln okul hesap memurluğunda g!SrUlcblleceğl. (9169-7755) 1 11 

Miktarı Tutarı M. teminat İhale 
Kılo Cinsi Lira Lira Kr. Tarihi S ati 

cık arturma suretl)lle aatılııta cıkarılmıetır. 

2 - Tomrukların kabukları soyuımuı o. reisliğine 
lup hacim orta kutur Uzerınden hcsaplanm~· !azımdır. 

makbuz mukabilinde vermeleri 3500 Zeytinyağı 3850 288 75 27-10-1941 14.30 
5000 Sabun 3i50 281 25 ., .. 
5000 Toz oeker 2750 206 25 ,. 

izahat 
Açık eksiltJ'll' 

,. 
tır. 

3 - Tomruklara a!t satıs ıartnamesl An· 
knradn orman umum mQdUrlUıtUndc lstan· 
bul. Zonguldak orman cevırı.:c mUdürlukle • 
rl)lle KarbUk devlet omınn l&letmes! revır a-
mlrlıC:lnde ı.:örüleblllr. 

(900'41757'4) 17629 

,111111111111111111111111111111111111~ 

~ Elektrik ustabaşısı E -- -4 - Tomrukhırın muhammen bedeli 1009 : -
aranıyor lira 50 kurustur 

5 - bteklllerln )lüzde 7,5 pey akcesl)lle 
27 ıo. 0-U tarlhtne rastlı)lan pazartesi ııUnU 
sanı 14 te de\•lct orman lılctmeslnln Sarram· 
boludakt bölı;re ıentıtındekl komisyona mll· 
rac. ati n 

(9170·7762) 17732 

IST ANBUL ve PARlS 
FakOltelcrtnden mezun 

Diş tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
1 

-- ---- -§ Etibank Genel Direktörlü - : 

: ğünden : : 

: Bir elektrik u'Sta başısına ihti- -
: yaç vardır. Ücret ehlİ'yete göre : 

150 • 200 liradır. Taliplerin ev· : 
: raklariyle banka tesis şuibesine : 
- müracaaıtları. : 

';11111111111111111111111111111111111111;: 

Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 

Temizleme yaptırılacak 

.. .. 
3500 Makarna 1750 131 25 ,. .. .. 
7000 Nohut 1610 120 715 

10000 Sadeyağ 19000 1425 00 81-10·1941 14.30 
30000 Bu!ı~ur 7800 585 00 

aooooo İaşe odunu 
ıoonon Tel'hin odunu 6000 
2onnrı Kunı fasulye 5600 
11000 Pirinç 5170 

450 00 
420 00 
387 i5 

Demirci ustası aranıyor 

Demirci makinelerinde 

çalışmış bir demirci ustası 
lazımdır. Orman Çiftliği 
Müdürlüğüne müracaat. 

4866 

ANKARA V ALILICt 

•• " fi 

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

..111111111111111111111111i11111111111ıı1~ 
- I , 

~ 
I 

~ 
-- NEOSTERIN -- I 
: Sıhhatlı olmak için insanın ağı•• ; 

: burun. boğaz ve bademciklerini sıbbl i 
: bir tarzda temiz bulundurması lll • ~ 
- I : zımdır. ~ 

: Bu yollarla giren anjinler, griP. ~ 
: kızıl, kızamık, difteri. kabakuls~ ~ 
: çiçC'k, suçlçl'ği, menenjit • • il~ ~ 
- bulll§lcı hastalıklarda $ 

1 BcdC'n Terb!)esl Umum lllUdUrlUQ:ünden: 
, Ambarda bulunan kuyak pantalonlarb•le 
rüıo:crır caketlerl ve cornplı<r lekeleri ı;ıkart-

1 tır.ıacnk ve temtzlettırllecektlr. isteklilerin 
i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!! 5. ıı.0<11 cnr~amba ı:Una yapılacak ihalede 
: ha ır bulunmaları llAn o~unur. 

Adllyesara)ll karsısında Dölanecı apart· 
manında ner 1tün anat 9·12 vo ı4·20 

arası tıastnlarını kabul eder. 
Rontı:cn ve &erı mekanik tedavi. 

Tcleron: 2624 

Yapı ve tamir işleri 
Ankara Valıllğlnden: 

Muhammen bedeli 4!>7 lira clll kurustan 
lharet tıulunnn 8 kalem muhtrıır inşaat \C 

tnmlrnt mal7.C'meslne tal p tıkmnJıltınd n 1 • 

NEOSTERIN --
~ 
~ 

: pülverizasyon veya gargarası : 
: ~ifaya yardım eder. ~ 
: Böyle hastalar ile temasta bulu • ~ - ·~ 
_ nanlan korur, llahsi ihtiyat ve tedbiri~ 

ANKARA Lv. AMlRLlCl 

Saman alınacak 
Ankara L\', A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 1500 ton enman pazarlıkla eksiltmesi 

21.10. 941 saat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. 
K11. da )lnpıtacaktır. 

Bir usta aranıyor 
Tezgah, dokuma, boya ve 

teferruatı işleri için dokuma 
kooperatifinde ehliyetli bir us
taya ihtiyaç vardır. 

Talip olanların şartlariyle 
birlikte dilekçelerini 25 birin
cite§rİn 1941 tarihine kadar 
Kastamonu'da Dokuyucu ve 
Dokutturucu kooperatifi riya
setine göndermeleri lüzumu 
ilan olunur. 4663 

KİRALIK 

(7s;J9) liı-04 

Kayakçı eşyası alınacak 
Beden Terbiyesi Umum MüdürlUtilndcn: 
Ka>ak pantalıonu, rLızııAr caketl, battan!· 

Y<' kngket, sırt can lası, kar ı:ozlUtli. l!lzluk 
ve eldl\en alınacaktır. lsteklllerln 5.11!111 
ı:aıaamba gunu saat 15 te umum mUdlirlü • 
tümuz satın atma komlS,lionu tararından a· 
cı.1: eksiltme ile yapılncak ihalede mevcut 
mallarına alt birer numuneyi hl\mllen hazır 
bulunan tarı llAn olunur. 

(7860) 17805 

hııle on ıı:ün uzntılmı81ır. 

Şartnamesini ncr gün stadJ;om mUdllrlO -
Wnıle ııureblllrler. 

Taliplerin 20. 10 941 ııa:mrtcsl cuna s .ıt 

15 tc \111'ıyet daimi cnrUmcnlnc muracaatLın. 

(7!<58) J7803 

,111111111111111111111111111111111111' 

: Nümune Hastanesi = -_ Diş Tabibi -

...1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. _ avdet olmlı vo hnııt.aııırını Nilmune : 
- - : hastanesi karıısınön Celtı l Hamamcı 

~ ALİ RİZA OKTAY ~ 

- aldırır. i 
- Ec?.anelerde reı:eteslz satılır. ı 

- ' ,1111111111111111111111111111111111~ 

TÜRK HAVA KURUM~ 

Makbuz bastırılacak 
T. H. K. Genel Merkez Ba&kanlıtındaıı: 
NUmuneslne uygun elllıcrllk partn hll 

s.:; >< 5 ebadında 600 000 tutkallı mnkbuzuO 
slltmesıne tal'P zuhur etmediltlnılcn mü 
m n IJ d ıı o;;oo llr YA çık rıımnk au 
>en ide 'l kıpalı z ı J b 1 c • .s amr)·e 

~ İşçi ahnacaktır ~ : Ap. dakl yeni muayencıuınc~ln le eski· 
RI ı:lbl saat 15 ten sonr.:ı kabule bıısla· 

_ muetur. Eksiltme, 20. ıo. 941 paznrtcsl 

-
: Türkiye Demir ve Çelik 

-: : mıştır. Telefon: 2827 4iSO _ 

§ \.111111111111111111111111111111111111, -
saat 16 ı1a T . H. K. ı.:enel merkez bin 
)"apılacaktır. Muvakkat teminatı 712 l 
kurustur. Bu ise alt snrtnnme genci mcrl' ıı 
tın nlmn komls)lonundan vo lstanbul 'f. = Fabrikaları Müessesesi Mü

§ dürlüğünden : 
.J l 1111111111111111111111111111111 l l il l I L ıubcslndcm parasız ver!llr 

: : - ts•ekllll'r, muvakkat teminat : : AY DA : hııvı usulüne gire kapntılmıs zar!larl11 

: Müessesemiz fabrikaları için : : - slllme gllnll saat 15 e kadar komisyona ,e; 

- fabrikamızda yapılacak imtihan- - : : lldlrlC'r. 4~ 

: da muvaffak oldukları takdirde : E_- Şapka Evi -- _..ıııııı111111111111111111111111111ııııl~ 
: gösterecekleri ehliyete göre S li- : l 
= raya kadar yevmiye ile: : - şapka. bülüz ~e beyaz e1 işlerini ; _= Yemek ve kahve ! 

10 Birinci sınıf tesviyeci 
- ıo Birinci sınıf tornacı - : Ankara Palas'ta bugün ve yarın : : • J 
: - E da göster.miye devam edecektir. :: :_- ocag'"' ı yeri icletmesı ~ .Mcsrut1)1et caddesinde bes oda, bir hol ve - 4 Birinci sınıf frezeci alına -: :t ı 

1Yl balulmıs bahceıı bir ev acele kiralıktır. : caktır. Sanat mektebi mezunları : ;11111111111111111111111111111111111111;: j§ :gtelı'i~ 
Görmek tsttyenler 2 ene a)'Tll caddede bakkal - "h d"I k . Tasfiye halinde Ankara 

11 : tercı e 1 ece tır. = ,llllllllllllllllllllllllllllllllllll .. _: trı"k ve Havagazı Şı'rketlerinde. l Asrm'a müracaat edebilirler. - İ kl"l • 1 941 'h" - ' t.t"l 

: ste 
1 erın 15. 

1 
· tarı ıne : : K. I k b f : : Şirketıimiz idare binası da1~ 1 

: kadar aşağıda yazılı vesaikle bir- E § 1 ra 1 Ü e : § lindeki mutfakta vasati yüz ıc r i 
: likte bizzat Karabük'te müessese : _ : - dar memur ve cişçiye yemek ı:,, ! YENİ KUTLU 

PASTA SALONU 
Ostündekl hususl yerinde sırın bir ye
mek salonu tanzim ctmlstır. Bu pazar 
1tün ünden itibaren 1R)lln mil$terller1· 
nln hlzinetlne acıktır. 4SSJ 

= müdürlüğüne müracaatıarı ilan E : Ve vitrinler - - şirme ve tevzi etme işi ile kalı ~i 

1 
~ ol~n~.Nüfus kağıdı (askerlikle- : : : : ocağının işletilmesi münakasa, ; 

• : Yeni Sinemanın antresi·n- = : konmuştur. ~ ~ 
: rini yapmış olanlar 941 ihtıyat E : dekı' bu"" fe ve gardırop ve =- -- Bu işlere ait şartname ti ,,.., i 
: yoklamasını yaptırmış olmaları : • ·ı· 'J" l 
- - _ : : müdüriyet-inden ıstenebı ır: )11' ~ 
: tecilli olanların nüfus kağıtları- : E ~itrinle~ ayrı .• a!.rı kiraya ve- : : !iplerin 3ı. T. eve] 1941 tarıb il' i 
: na kayıt ettirmeleri.) : _ rılecektır. Goruşmek isti - __ kadar tekliflerini şirketler ııı ~ 

Bayanlara müjde 
Yenlsehırde AtatUrk Dulvannda pul evtne 

ve Karaoıtıan Orman ClfUltt ma{:azaıı kar· 
ıısında 5 No ıu kUrk mataza1ına en ıon 

model ve her cinsten ıcorıc manto ve rö
nar arJantınler gelmlıtır. Gayet ucuz fl)latl• 
satılmaktadır ve taksitle de verilmektedir. 
Tel: 6829 4685 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7260 
imtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naıit Ulut 

ULUS Baaımevi ANKARA -
-(DİKKAT)-

Gazetemize gönderilen her nev1 :va· 
zılar, neıredllıln edllm•ID sert ve
rllmeı ve ka:v1>oıuıund&n dolayı ıııc 

blr mesuıı:vet kabul oıwımaa. 

: 2 - Polis iyi hal kağıdı, E : yenlerin Yeni Sinema Mü - : 1: düriyetine yapmaları lazımdı!· ,~ 
: 3 - Çiçek aşı kağıdı, - - d "" • t" .. ı - - 4883 
: 4 - Hizmet vesikası, : : urıye ıne muracaat arı. : : ıl 
: S - Varsa tahsil vesikası, : \.111111111111111111111111111111111111, ;111111111111111111111111111111~ 
_ 6 - 1 boy, 8 vesikalık fotog - : - -: raf. 4800 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Dahiliye Mütehuaııı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalannı her gUn 8 ten 7 ye kadar 
Anafartalar Cadde1l Hanef Ap. No: 

10 daki muayenehanesinde kabul 
eder. Tel: 11511 7928 

YENi Sinemada 
Busun bu sece 

kamaıtırıcı ~lllaı dekorlar araatnda 
cevrllen ve ılnemanın sUHl :vıldızı 

dana kırallceeı 

l\ılarfka Mkk'lln 1arattıtı 

HALLO .TENtNE 

Almanca aözUl 
Seanılar: 10 • 12 ve 14.30 • 18.80 

uı ·o sece 21 de 

Muayanehane nakli 

UROLOG OPERATÖR 
Dr. Kemal Gülgönen Dr. Recai Ergü 
Muayenehanelerini Belediye yanında Toygar apartın 
nakletmiılerdir. Telefon: 1542 4841 

Sus Sinemasında 
• 

Bustın bu sece 

H1lt!l1t bir tenaea, atft aölll ıcın mUca
dele, atetler araıındakl adam 

UU ALTIN MÜCADELESİ 
Baı rollerde: Jadcle Cooper -

Freddle Bartholomeew 

Seamlar: 10 • 12 • 14 • 16 - ıs 
sece 20.30 da 

SOMER Sineması 
Buann bu gece 

lkl film birden 

1. DAGLARIN KIRALI 
Baa Rolde: GENE AtrrRır 

il. ALTI Sil.AH SESİ 
Bat Rolde: G&."E Atfl1l~ 

Seanalar: 10 • 12 1 • 14 30 • ıe,,O • 
ger 21 de 

BLAU PU N KT Radyolarının 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


