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Gaaye 2: zengin Türkçe 

ttbtlk", •• •dlrectlf" kartılıtı ":rönerre" 
konmuıtur. "lıutruction" kartılıtı iM açık 
barakılınııtır. IJirc."Cılf'l olduğu ır;ibl kullan
mu, l'l!)'A, onu H~dıe ile (!Jilerıık vlche de
ınlJ uruın) bir müddet )'arııtınııak, Jmtruc
Uon kartılıtı "taliıll•'"ı tutmak, rı!rlenıent 
kartılıtı ".>ünerır;e"yl almak bana en unun 
slbi seUyor. UircctU, "veche"den. hele 
"dche"df'n daha yabancı hlr kelime deii;il

Necip Ali'nin 
arkasından 1 

DeTe'J'e )'Uz ad takmak hiç bir Jlsan itin 
senslnllk ııayı1maz. Jo'akat Pter iki cins 
deve vana, bir lisanda lklııinin ayn ayrı 

ada olmamak fakirllktlr. Hiç klmııe: 

- Blr cins de,·eniu kullandıtımı.a adı 

rtırkeecUr. ikinci clını lc;ln teklıf ettltlnla 
kelime arapça, fanfa veya frenkı:edir. 

Türkçenin tialitunü boamaktansa, hayvanat 
&erlmlerinde de\·enln iki cinsi lc;ln de aynı 
kelimenin kullanılmaaını tercih ederim, 
lddlumda bulunamu. 

Lltuı münakaşalarının busun en nlb.lk 
ballalne dokunacatımız lı:ln bult bir mlııal· 
den betlamak Jıtet1im. Geı:en alqan1 bu 
memleketin ene)"i fnuııızca bilenlerinden 
oldalvna ıllphe olmıyan, ve aon ..Unlerde 
Türk edebb'atına birinci .. nır eserlerden 
birini veren bir dostum, bana, 3-ıllardanberl 
&erctlme,.e utrattıtı blrkao frıuısısca elimle 
•Ydı: "- Ge~ bu cümlelerin mAnalarını 
TUrkc;e,.e nakledebtll1orum. Fakat o tadı 
veremI,.orum !" dedi. 

Arkaamdan u&,·e etti: 
- Gene Jillardanberl "sönUl ister ld .. "· 

Dla de lransızcada o tadı veren bir karıı1ı
tuıı bulamıyorum. "Beni ırUnatın sıtma tu
bJ'Or!" cümlesini fransızca;,·a naıııl trrcü
me edenlnld 

Blr lisana bu bir takım ifade humıılyd
lerlnl bir yabancı ll!l&llA seçlrmemek, ne 
biri lcin zenslnlik, ne öteki lc;ln fakirlik 
demek defllclir. Baeka bir llMna kısahfı, 
6rlllttl ve tadı ile nakledllemlyen ifade hu
llOd1'etleri bakımından TUrkçı>, belki, en 
sensm olanlardan biridir. Ancak eter arJaı-. 
-- 1ılma bir lktıntçının, bir IOQ'olopn, 
bir tllosofun herhangi bir yazmnı Türkc;eye 
bir türlü ~vlremedltlnl IÖJ'llyecek oluna, 
bundan korkanın. Çünkü bu, bana, Tiirk 
lııammunun mefhumlar botlutanu haber 
nrir. ()un&Dbca, "e'·"e A)'Jll samanda "IMırt" 
99 "'llane" dlJ'eblldlti için senai't delildi; 
lraneakta. Fakat bir ilmi mtıCnıu:MJan bir 
7UJ7I, blHttn meltıum ln~lllderl ile, revlre
medltı lcln fakirdi. Buctınktl TUrkcemls
den '°k daha fakir! 

Kelime mUnak-.a1arına batladıtımıs va-. 
kit, önce ıa tunın :rapmalıyıı;: 

t - Kitaptan cıkmıyan >"Abancı kelime
ler. 

ı - 8evtyell ve ..-vtyetls konuwma lisanı
• ~n J'&)Nuıc!ı kelimeler. 

Konuema lisanını ııevı,.etı ve eevlFeSla 
en ikiye &Ytl'lflm!Zın ııelıflbl var. Bls Nkl
... balkan büyük hlr kıtımını okutmadıtımn 
IDla. bir takım J'&bancı kl'llmeler genlı ka
lalıalıtın konutma llııanına ıreıçememl11tı, bu 
Olllann lllsum•mlutu için d.-111 olamaz. Hiç 
lleadeM okumamıt olanın atundan ne eski 
""mllmellrs", ne de ,.enı "Ucıı;en" kellmeıılnl 

du)'anum. 

BM1 yaı.ncı kellmeler en senı. konatma 
illlne kadar r~lttlr: mal stbl, fal stbl, 
hal slbl, ııe!Am ırfbl, \"aka ırfbl, devltt ır;ibl, 
blllrllmet sibl, Jandarma sibL- Bir takımı 
...Syetı konıqma u .. nında 1'f!rinl almıstır: 
eclebl,.U n edebi slbl, cf'mlyet ırlhl, temaea 
sllıl. tıuavvar sihl. tt-kllf ırfbl, lı&dlee ırlbl
.Buılan da kitapta ölü kalmıttır: ru:ıı ırlhl, 

~ llbi, ııebab stbl, mehlıar ırlbi, efmnkAr 
sihL. 

Ba ııonuneular, bf!Dlen farkı>dl,.onunmı 

ld tamamen ttt:ııurmmdurlar: TUrk~de ırtın, 
ıreee, bulat vardır; ıılhlrU derlL Oerd lııtan
"1'fa bir de "kitabi konuema" .. nıfı ır6r
mtlltlsdtlr. FaJcat ba, hlta metni okur stbl 
lıonaeaa laMta1ar 'le menıldılann sevld ve 
Adeti blslm ıctn lllo bir mllaalmtada ölcutllk ........ 

Oult llalk konaema •Hndeld yabanca 
bllmea.n doka1Wn&1'Ja, Banda blrUtı.. 

J11o lllr IJttlpeunls olmıJ'aa bqa fulalanm 
toptan tufl:re edeeetb, banda da blrUllL 
~ •evt,.eU kon111ma diline 
...,.. lı:ellmelere &ittir. 

Zenırtn Türkçe ideali, blse ıana emre
der: eter bütün mefhamlan karlıllJ'an U
mma JaPtıtuma vakii, bl:ııe kendini sorb
,.... luıUmeler oluna, Te ba kelimeler kal-
1amb7ona, onlan ne atmak, ne de J'enlden 
~ kelimelerle hemen tun:re etınek 

Wdluuıda baluııama7& "Hemen" dedltlme 
dDdra& edlnla: bir J"abanca kelime. bir mef· 
bama kartılamakta velev -.rarl ele oı-. 
lleJ'ecanlı Türk ,·atandaeını ona da ttlrkce
ı..tırmf'k ııayrttlndrn alıJrnyamayn. Fakat 
bu vatanda$ın teklifirrlnl konuşma ve kul
lanma dilinin ba:ııan klB&, hazan usun •tl~ 
nın imtihanına bırakırız. 

Kelimeler bahsine bu ııiltunlarda de
'lalftb olarak seleeek llM'k de, ba&ı miaal
lerle baırünldi mUnakaplann ruhuna temu 
Mfılhll.. 

Blsde elbet tnlmleri ıunlardı: şark, sarp, 
ılmal, cıenap! Bunlardan ilk lklılne ıu kar· 
tılıldar teklif edllmlıtlr: dotu, batı. Zaten 
kallanma dilinde ,. .. amakta olduktan irin, 
ita brtılıklann herkee tarafından kullanıl· 
dllun ır6rtl>'onıa. Ancak 1&rk ve prp keli· 
melertnl de bırakamıJ"oru:ıı. Blllyoruı ki 
,,.._,,..ad• est ve ouest, bir de orif'nt ve 
oeoldent vardır. "Ben ıu "1mtln batı111nda 
otura,.orum!" Fakat "prp medeniyetinde· 
lllıa!" "Su adamda bir ıarkh kafuı var!" 
ft hal41e dotu ve batı ile ıark ve sarp kell
IMlerlnl muhafaza edf'rek, bir ıasat fwa
hlı npm11 df'tll, hllikiı IOpt ekalklltınl 
taMamlamıı olac.atn. 

"'O.em" tutunan kf'llmelerlml:ııdea biri· 
•· "Dembtıt"ln de •J'DI klmHlerln kale
llllnde Vfl abında kullanmadan dlltmeditl-
81 sönrıektf!ylz. Kullanıı yerlP-rine bakılırsa 
"önem", "ehemlyet"I delil, "rU~han"ı tas
fiye etmlt stbl stirllnmektedlr. "Ehemb'et", 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Merkez Eczanesi 

Falih Rıfkı AT AY 
konuıma dilinde, .. önem" karsıhll ile Klde
rilemlyecek baı;ı huııuslyrtler alm111tır. 

"Öııem"deki "ön" bizim mAnaııını ~n c;ok 
bildl#lmlz, ve nıAnaaına söre daiına yerin
de kullandıkımıa bir kelimedir. Eter •ize 
"- Hu &danıa ne elMlmiyet verlJ'onunm1" 
l"ahut: "- Nlcln bu adama inf'm verlJ'or
ımnu:ıı !" dersem, "eltemlyP-t"l uırl&rdanberl 
kullanan, ve "ön" lak bir vakit dilinden dllt
mlyen bir Türk olarak •IU! bir delil, iki 
ıey llÖ)'lf'dltlml farkedftrslnls. Demek ki 
"önem" bl:ıe "ehl'mlyet"le ifade etti(:imlz 
detll, ifade f!deınedltlmlz bir mlna için 1&
zıınmıt. 

"Teklir'e "önerce" diyoruz. Fakat kul
lanma dilimiz eı1klslni o kadar brnlmsemiı· 
tir ki ona bir takım •>·rı vazifeler de \•er
mlıtlr. l\lt'M'IA: "- Aranııı;da teklif yok!". 
"- Tekllfsl:ıı do!ltumdur!" lfadı>lerlndı>kl 
"trı.ıır•ı "iinl'rıce" ile taııflyf! edl'lnryiz. Ko
nuıına dilinden bu lfadf!yl de kaldıranıa)·ız. 
Acaba "trkllf" kellnıealni olduiu ıribi u..,. 
nııııızda bırakmak daha mAkul dl'ğil midir! 

Artık durum kı>llmealnln ll1&na )"erll':ltl· 
llnl ırörü>·oru:ıı. Gariptir ki "v•lyet" keli
mesini de o kadar kullanıyoruz. Acaba , ... 

zlyrt'I "posltlon" ve durum'a "aituatlon" 
karsılıtı almamı:ıı daha uyırun olmaz mı! 
Bir kıtanın "vaziyet almaıu" ile "buırflnkll 

askeri durum" arasındaki fark ac;ıktır. Hal
buki sene bu "'·ulyet" hahalnde taafiyecl
llk Pf!k ehemJyetll vu.lfPıılnl yapmııhr: ar
tık ne •uı. ne e\"Zl, ne ta\'UZU kalmıttır. 

Simdi burada en b\lyllk Ttlrk "0" si ile 
bir dikkat canı ~alım: bblftl' f!n e)"i nlyf!t
le J'Pnl Ttlrkce kelimeleri kullanmah;,·ız. 

"Durum" kelimtalnl benlmllJ'en vatan~
lar olmaııaydı, bu kf'llmf'nln naıııl hlr bo9lu
tu doldurmakta oldutıınn ıriirnırııılı ola
caktık. \ ·eni kf'liml'lerı kullanınız. Bunlar, 
alıstıtımn, muhtaç oldutumuı; bir takım 
kellmf!lerl ta.~fiye Ptmı>srler bllf', nıetlnln
ıle )"f!rlPrlnl bula bula, cok olan rkııiklrrlınl
zl tamamlamafa hizmet ederler. 

Kılavuııcla "lllm"e "bilim" kartılılı kon
muştur. Demrk ki ııell'nce'ı böyle ter<'lirııc 

eılttı>liz. Diler taraftan "hilırl" karşıııında 

ııı arapca ve franııızaa krllınf!lnl buluyorııı: 
":\laıömat,, connalMan~". "llim"e de "bll
lfin, hillmmen" denml tir. F.fı>r "hilıri" ma
lllmat ltlfl, "bllırln" df! Alim ıtf.111, maHhnat
lı demf'ktlr, "Blllmmf'n" lf'kll teklif edil· 
mek IAumsf'lmly~ek kadar aykın bir ıe1· 
dlr. l'a lllm Vf! Alimi tutup, 'lltllırl" ve "bil· 
ırln"I nıaıcımat ve)·a nıal(lmath Yf!rlnıı al
mak, yahut akalnl yapmak mantıki olur. 
Artık ne nıUfrf!dlni ne remini kullanmadıfı
nıız "erbap" kelimesinin ba:ııı drfa "connals
ııeur"ll ka1"11ladıtını da hltıra olarak bura
da zikredelim. Bunun bir 1ebebi daha var: 
rab ve onan cemi koya arapcadır. Halbuki 
Ttlrk: "-Erbaba bilir!" df'dttl vakl_t, bura
da "f!rbap", dait kadar, bat kadar Tftrkc;e 
hissini \'erir. 

Vücudumuzun bir lzuı ile onun J'•ptıtı 
vulfeyi eler köye kadar elden "'lisan" keli
memi, biu,, &J'Jnnak lrnklnuu veri,.ona, ba
na feda etmete lil:ııum var mıdırf Bil dal
ına "- Ahmf't birkaç U.... bUlr!" demltiıı
dlr. Fakat "- Ahmet llaanını hekime sh
tcrıli !" demf!mltlzdlr. Bu iki kelimeye llt 
olarak, bu benim phıl ftkrlmdlr. Dotra 
mudur, delil midir, münakaea edilecek bir 
seydlr, 

Ali Süha DELi LBAŞI 
dlr. Ar&Pi:a Jce.llnıelere tlaha alııtık olduiu- Bir dostun arkasından tuylenen ıözlerln 

ıııuı;u sli>·llyenlere ıookaktan aecen otoıııohl· hııttA dokUlcn ııu:ı: Ya$larının ne kı~mett o-

MAHALLE 
11, odaaının köıeı;lnde duran radyoyu, masa- lur. Yuş:ıyıı boyunca blrcok ölUmler görüp, 
sının Ustundl'kl trlefonıı ıriiııtrrnıek iııteriııı. ull-nlcr !cin nf:lıyan; 11cıiı ıu;ı:lcr ıuyllyen. :ta· 
Hem dlrectlf, bunlar ıribl köylü atı;ına <la 1 kat tıOyle)kcn J:l'ne )'llsayıp ırlden bir adam 

' lr,:ln artık bir z.un.ın "eliyor ki ıuylencn a()z-
dUtooek olanlardan deıtildlr. 1>6,·a, Ttlrk li- !erin dC', doktill'n ııoz yaalarının dn, orlııd:ı. Geçenlertde, kendisine al tın yayla-
tanında, lnstrul'llon, dlrectlf, reırlemrnt ki acı ırerccil:tn karııaında bos eeyler oldutu lardan bahsettiğim arkadaşım bana, 
methumlannı kartılanıaktır. Bu zaruretle anıaaıhyor. "bir Türk mahallesinde oturmadan 
alınan bir yabancı ktllme, sec;en etin bir Necip All'nln arkuınıt:ın ailesi de, hen de, Türk toprağını hakkiyle anlıyabile
beledlyımln münakasa llfınında rutııeldil:i- benlm ırlbt onu yakından t.ınıyıın Iılrcu•l ırı ccğini zannctmcmclisin,, dedi ve son· 

ml:ıı "tretu,·arıarın re,·etmanı" aiilünçlüitii- ~: 11c 1~::.1 6r~:~:ke:e~~~r b~~y~ce~~~k "~1~:.a~:~ ra ilave etti: "Sen daima ilahlardan 
ne benr.emez. llir drfa "trııtu\:ar" dei;il, 

cip All'>1 tılr dnha ırurml>L·ccl':lz. ve rüyalardan bahsediyorsun. Fakat 
"trottolrc"dır. Bunun Tlirkc:rı.I "yaya kaldı- Den kendisine on )t•dl >ıllık bir ıtırtıuk Türk tıo,orag;ının ruhunu ancak bir 
nmı"dır. llattA bunu drrhal "yayalık" ya-

bnf:ı ile bdlıydım. Bu uzun ııUren ıakı dost- mahallede oturursan kavrıya·bilirsin. 
ı•ablllrlr.. Brll'ıliyenin münakasaya koJ'dUf;tı 1 k ı d il ü d ı ı u ·. onu ıer yan :ın, er Y n en ) CC' t 1111• Halbuki sen görebeliiYi seversin, bu-
lf'Y "bir yay.ılıtı dö eıııek"tlr. yııbllmeıne sebep oldu. F ıknt içimdekini soy- ~ t> 

Türkçe bllmiyl"nlerln, herhangi bir eene- li>c>lm: >n onu hlc tnnımnsaydım, ynhut nun için zaten hiçbir zaman bir yer-
bl memlekeıte okunmı ohluldan lı;in, dil- bö~le knybetmeıc>dlm. de yerleşemezsin.,, 
IPrlnln uruna gelen hlc bir yahanrı krllıııe- mrcok tnrlht htıctlselC'rln kayn:ııtıliı 'c hc-

1 
Den de ona şu cevabı verdim: "Ger

nin Tiirl•ı:esi olrıııulı~nı zanm•tııwlrrine satıı ı:urtllcllll':U ı:aın!ınl mla onun 1111511 cı'.:ll • çi göçebeliği severim, ama biı'kaç gün 
aıAf at ak, huni •. w "al t k mcz. lıUkülmez, snrsılm ız bir nıtnm olnrnk l I d 1_. h ll d d" 
•c ·- ·- ııı.c , . ., arın ı;o ... ıııaı.:a ' ış 1 • knlclıl:ını ht>rkes lılllr. Necip All'nln ne knılar eve >en e ·uır ma a e en ım.,, 
ları yalıanı·ı krliııırlrr almııııa l•ar.ıı İ'lyan nllzlk, ne kadar tcrblyell bir nılanı ullluıtu· Eu bir tren.de oldu. Daha tren Ada-
c>dPnlcrll' lıirlrşrıll'k l:izııııdır. llıtıııat \ ·ekil- nu cta herkes blllr. C'llısımnlı{(ınd:ın, o~ren • na'clan kalkmzdan kompartımanımı
liğinılr, Tlrarct \'rldlliiıhıdr, hankalarıla. ml'k lhtlrnsındıın, bllırl>'e ve lhtıaasa karsı zın bir mahalle olduğu aşikardı. Kom
hu tlirlll nıliteha ... ~ı~lara lılr nılihlet ,·crr- 1eosıerdlll:I candan ııı>·ı:ıcı:ın, onu se\·enlcr ,.e pa.rtım:ına girdiğim zaman iki !}işman, 
rl'k, kl'ndilcriııiıı TlirktrılPn imtihan edil- bllenkr bu saytnlard'l b ıh!cUller. ilen ba$'m 

blr ııcy su)ll)ecel': m: onun lime olan ba .11 • sevimli bayan oturuyordu. Beni süz-
rıwlı·rlııl hill' tn,· iye Pdl'hillriııı. 

ıııı:ını en ıruzeı belirten vıutı. krndl hesabı - diller, sonra birbirleriqe baktılar ve Kelimeler me!!t•lı>slnl ııöyle alalım: ileri mn, bııırllne kndar tnnıdı.':ıın her rnerteb d n benim oturabilece;:ime karar verdiler. 
bir llııanın kamu!luııu ac:ıyonıuuı11~ Giiriiyor-

ntlnnılnr ıırnsımlıı pek seyrC'I: ol ır.ılc rustl ıılı- İçeriye alınal>il i rdim! Onların bu ka-
sııııuz ki Oı.ıımıılıra onun lcrllınrlrrinln l!:ım mtis:ımnh:ısı~dı. Nec·lp ,\il hu.; :;ııphesl;o: I . . I .. 
anr.ak onda altıMna kar,ılık hulııım;tıır. Hu kU\"clll bir lnkıt:\pc:ı, celin lılr mllllyl'lı; ı, rarına ıır g:.i l I n·cme ile teşekkür et-
onıla altının 2 ııi kııllaıııııa ,.e konıL-sına il· rnrlisınln ana umdrlerlne ıı:crccktcn ınnnmıı tim. Sayet beni kabule Hiyık bulma
ııanına ıtl'Cıniyen ırariıı yatnnrı kı·linı .. ludlr. bir insandı. Fnkat işte bu ın~nn, kcndı lnıın- m:-ş olsalardı ne olacaktı bilmiyorum. 
nır defa bu 2 ~i tasfi)e edrcritiz. l"oııra za- ılıkların:ı en zıt ot:ın fikirler ıı:ın tılle kızmı- Ilcr halde kompartıman sadece bir 
h•n h(lŞ olan ... iın yı•rlnl doldurarajiıı:. nunı' 
hlr de htııimiıln alı,tıiııınız, kiiyc kadar 
gldrn kı•liııırleri tiirkç,.Jrştirıııek gibi bir 
taraftan lliıumııııı;, bir taraftan da twlkl 

>nrnk, kuııUrmı~rrek, muıınt:ıbını kırıı• in- kompartıman olarak kalacak ve bir 
rltmlyl.'rck mllnnkM:ı k.11ıuı l'dl'n lıir ln•nn · 
dı. l\\Unnkna:ııarında munrwnı knnılırmıık mahalle olmıyaca'ktı. Çünkü beni de 
için bllı:tye daynnnn ııctıllcrden başka hiı: dışarıda bırakamazlardı. Biletimin 
bir vıısıtnyn b:ış vıırctur:unu, blrı:ok mllnakn- ic::•bettirdiği yer.de nasılsa oturacak

lnıldlmuı: lılr ıtayn·t illh·r etııırk ıloı:\'ru mu- s,'llnrınrın hnıır hıılunıluıtum halde hen, bir tım. Fakat bu sadece bilet ve yer me
ılıır'.' llic kimse hli)le hir gayret de sarfl't- ııera bile ı:örmUs deıtııım. nn,knlarının hoyle selesi değildir. 
tlıtl için tenkit rılllcnın~ rakat bn tilrlü bir ıeye rasUıımıt olmııl:ırınn da lhtım:ıı 

k .. k \"ermi"orum. nıınıtı. bir ın··nn "ol"un •• \ 'il". Aramıza girecek olan ikinci nam-o tf'n taıınyf' irin uzun, Jll"k ur.un bir mllh- ' .. ~il .. a 

ld oldutu da lnkAr eı11lenın. tını verdlrr<'ek en lıti>llk mezl)·et de ı~te bu zet, iiçümiiz tarafından süzUldü. Bu 

1\leıhur ıırp mlllb·etııer\ eri Karac:lı;, kay. 
mUs:ımahn dcı':ll midir? üç çocuklu, genç, hoş bir kadındı. E-

Onun ö~renmek Jptlltı~ını k<'ncllslnl ilk t:ı- vet, o da girebilirdi. Genç kadın dör
bolınata yllz tutan ıııiııt llııanı kamusa al-

nıdıtım zamanbrda carçabuk antııyıvcrm18- düncii koltuğa -yerleştikten ve çocuk
mak ve milll edthi)·atı diriltmek w;.,·asına tim. ıınna ltl>'lk olınnılıC:ım bir ııtırat oı.ırıık, 
başladıtı \&kit su prensip! koydu: "- Bir on ycdlnd asrın frnıısız klllslklcrını ııcn- lan da aramıza sıkıştıktan sonra, ar
ıeyJn sırptaııı, komııma diliınlı;de kullandı- den okuın:ık Jstcdl{prıl aoylccl\· Bunu oıııı. tı~ m3hallen~n tam:ı:n ve ta~y~ün et
tımızdır." llalhukl Slo\·rn~"A o ,·akit eski her z.ım:ın. bnna tıUyi.lk llllf:ıllıır ıru3tcrcn, 1 ınış bulunduguna kanaat gctırdık. Ye
lıı&,eayı yaznıalda , .e koııuıımakta idi. nu- mllsterck bir dostumuz ta\•sıyc etmıs. n n j ni gelecek, aramızn sokulaca'k olanla
siin bu ı·!iki dil, hı'll!ı, hlr a\ uı; sıo,·enin at- ı hunu bu mUr.lllrıerı birlikte okum:ık mfın.ı • 'ra kapımızı kapadık ve perdeleri in
zında \"I' kaleminde kal11115tır. Milli fiırı• di- sınn ıılıırıık k:ıbul r.ttlm. nutün bir kış, he- clirdiJ<. 
il llil", Tiirliçedeıı , . ., ıliğn lisanlardan alın

men ht•r aktnm, simdi )'ıkılan Tnşhan Pala -
sın hlr od:uıını.la blrlesert•k Mob•er'den, Ha-

ma kt•llnıeh•rl<', hatt!l kaldt•ll kellnıelerlc ~ın·.ı.en, Korney'ılcn ıayrcıı:ır okurduk. ııu C's· 
doludur. Gardroıı 81rı•ı:ada "ı:h·lluk"tıır. ki ml'!tlnlerln kellml.'ll'rl ve cUınlelerı u~tUn· 
Brlırrad'ds llcrn haı;ı ııırp hanımlarına ara
lannda kullandıl.ları kcliınelcrdı>n haııırlltı· 

Pinin Tllrkı:e ohlutunu aUylUyorclum. Bir a-
ralık lelerinden biri "telerrUc;" kelimesi 
kullanılı. Uutmete başladım: "- Korkarım, 

buna <la Tilrkç~ diyeerk§inlz!" dedi. "- O 
hile dl'lll !" cevabını VPrdim. Rumeli Ttlrk
lerl "tenentlh" yerine "'tefl'!rrftç" lnıUıımır· 
!arılı. Sırp diline kl'lime oradan glm1lstlr. 
Uizdııı 1114'1 hu kellmı>yııı ancak lnta kitapla-
nnda rıuıtırellnehlllr. Sırp konuıtma ve kul
lanma diline Ttlrkceden kansan kelimeler 
yrrlne, Vusosıa,·ya'nın bir parçası olan 
Slovftnya'dan öz ılAv kareılıtı J:'ı>tlrmek 

mümklln olnıamı!ltır. Biz Tlirk köylüııline 
"mal"ın arapça olduitunu anlatamayız. Sii'l
ler batka, lhtlJ'açlar başka, her ikisi ile 
mllradele uıullerl batkadır, 

de tıcnlm \'erdiğim lznhatı sun derere ciddi • 
yelle. ve ırerçekten bir hoca kıırıısındıı bu -
lunuyormu' ırlbl, o kt'ndlne mah~u~ nC?.Al:e · 
tiyle, dinlerdi. Tabii :-."eclp Ali, coıc u)·anık, 

onun tein tnıındırıımuı ı;Oç bir nydın ııdam 
oldul'ıu !cin. ben daha önceden okuyacarımıız 

sayfalar Uzertnde hazırlanmaktan seri kal • 
mnzdın\. Böylelikte ne tatlı ıreceter ıreclrdlk. 

Bu sonuncu defa Anknrn'ıl:tn nyrılıırııjl'ı 

eUnU ve onılan iki ırUn önce, ırcne :ı.reclls kU· 
tUıınneslnde bulu~tuk. Acı tntlı blrcok aey -
ler konutluk. Şimdi inanıyorum ki o da, ben 
de bir dııha blrlhlrtmlzl ıröremlyecdlzl sez -
mistik. nllyieyken, o blrı:ok hazırtıklnr yapı· 

yordu. ldnm hUkUmlerlnln OUyllk Millet Mrc
llslnde attı, y11hut batka bir ceza ile del!:lstt
rıtmeıt meııeıeslnl tetkik lcln raıııtcaıtı yazı

ya d11lr bir memurdan. hep o sevimli, kibar 
al.izleri ve tlı vırlarlyle mnlzeme rica ediyor. 
hunları hazırlamak ıcın aceleye !Uzum olma· 
dıl!'ını, bu yazıyı yolculuktan dönUete yaza-

"Blr eııerln kazandıtı mııvaffalayet"le caıtını ı!iylUyordu! 
"Oümhurlyet rejiminin batarıları" dedlli· nııngl yolculuta hazırlıını1ı? \'e hııngl yo-
mla vakit, her iki kelimenin ayn nıinaya ııı ırtttlT 

seldlilnl sönnüyor nıuyuı; f Dil Kurumu'-
nun ınesuı bulu.,Janndan biri olan "baııarı" 
zannedenem, "rılallııatlon"un karııılıtı ol
nıuttur. Buna muhtac;tık: onun lein liMnı· 

Tren hareket etmeden önce, dördü
müz de diğer üçUmUz hakkında bili
necek her §eyi, isimlerimizden baıka 
her §eyi, öğrenmiştik. Amerika'da, en 
fazla yapabileceğimiz şey, kiminle 
seyahat etmek ıerefine nail olduğu
muzu sormak olabilirdi. Fakat bura
da ismin hiç kıymeti yo'ktur. Evli o
lup olmadığınız, bo§anmttaanız sc'be
bi onları alakadar eder. Kocanız, he
definiz, neden seyahat ettiğiniz, aldı
ğınız biletin ırnahiyeti ve fiyatı onla
rın ikinci de~ecede ehemiyet verdik
leri sorulardır. 

İki sevimli bayan, "her birimizin 
biletine yirmi bir buçuk lira verdik 
ve tam onbef gündür trendeyiz,, dedi
ler. Onlar iki kardeştiler ve ikisi de 
duldu. İzmir Fuarına gltmiıler ve bi
zim gibi Türkiye'de bir tur yapmak 
Uzere yola çıkmıılardı. 

Yazan : Nilla Coolı 
Çeviren : Cahide SEVGE 

ve .•. 
"Pek iyi,, diyerek dul kardeıler 

zı oldular. 
Sonra genç kadının çocukl 

dadısı geldi. Dul kardeşler onu.' 
atiyle, mahallenin meıru bir Jc.i 
olarak ka·bul ettiler, fakat çocuk 
verdiği terbiyeyi 11iç de beğenrne 
lerini gizlemediler. Nihayet, dad 
acemiliği tahammül edilmez bi~ 
alınca çocukları kendi idarelerıne 
dılar. Koridor penceresine tı 
makta inat eden küçük kız bet 
tarafından birden azarlandf. Bu, 
çüğü fena halde kızdırdı ve ha~ 
mağa başladı. Fakat bunun da h~ 
faydası olmadı. Kompartımandaki 
kadının onun üzerinde "koDll 
hakkı,, vardı. En nihayet küçUk 

1 yapılacak yegane şeyin uyurna'k ~ 
ğuna karar verdi ve o zaman bıl• 
nun Ustünü örten beş anne vardı. 

Yemek zamanı gelince, mahal! 
her bir azası, yiyecek olarak nesl 
sa, müşterek masaya çıkardı. s. 
tın 'başındanbcri dıprı:ia, korıd 
duran, üçüncü mevki biletli bira 
mahallenin mcıru bir kimsesi o 
yemeğe davet olundu. Benim •t 
lı olduğum ve pencerenin önünde 
duğum zamanlar yerime otu 
müsaade edildi. Fafkat troridorıJll 
bUr ucundan kalktp gelen bafka 
adam da kompartımana girı:nel• 
§eıbbils edince, kü .. tah :bir yolctı 
lakki olunarak dıp.rı atıldı. 
"Utanmıyor musunuz? Bir de 

kek olacaksınız, kadınlar kofll 
manına giriyorsunuz,, diye dul 
deşler çıkıştılar. • 

"Biraz evel içeride baıka bır 
görmüştüm de •.• , diyerek yabancı 
dini müdafaa etti. 

Öteki adamın ti Adana' 
mahalleden bir kimse olduğunu 
mıyacak kadar nf olan bu kirnt' 
münakaşayı uzatmak lüzumsuz " 
dı. 

Bizi gece yarısı, elektriği ya 
uykudan uyandıran kontrolör de 
retJrar bir yolcu gibi karşılandı. 

"Burada ecnebi olan varını?,, 
sordu. 
"Hayır, o bizimle beraberdir.,, 

val\:ıı verildi. 
"Gazeteci midir?., 
"Hayır, Müsllimandır.,, 

Onlar muhavereyi bitirince 
pasaportumu gÖ11termeme artı* 
cet kalmamıştı. 
Şafak söktmeden, Kayseri'de 

den inerken mahalleyi terketd 
den dolayı azarlandım. Dul lk 
ter, "ti lstanbul'a kadar getnıell 
niz.,, diye itiraz ettiler. Beni ıf 
diler, bavulumu pencereden 
tar, ve beni karbertiklerindeıı 
üzüldüklerini söylediler. Fakat 
teeısilrleri son sözlerinde an 
"Kimbilir buraya kim getece1c 

Kullanma dilinde lık 111k ltlttltlnls, oku
dutunm Ud kelime Uıtllnde bir tecrtlbe ,-. 
palım: talimat, cllreetlfl ~ Ttlrlr
ceye ml.Ulnl aeı1'oruı. DlnıcıtlMa dolnua 
olan dlrectlvt111 lau'lıRDda 111 kellmeJ'I ba
luyorm: talimat! Hatınmısa eloUere veri
len talimatın franuscıuı pıllyor: lmtruc- mıza ırtrdl, yerll'ttl •e kullanıyoru:ıı. "Suc
tıon ! AeıJ'onunm, sene a:rnı kartılık! Fran- c9" ise belki "nıu,·affakıyct" kelimesi le 
m akademlslnln IGıratlnde ikisinin tarifini karfılanmakıa devam edecektir. Fransucıa-

onu en coıc yalcın4an tanıyanlardan biri 
de benim. Şimdi ıl:lyllyecetlm sözlerle tnrth 
karsısında yüklendltlm meıullyetln bUyi.lklU
l!'UnU t11m:ımtyle anlıyıırıık, bilerek sl\yJU)"O. 
rum ki o y11lnız duyııu ile dertli, bllırlyle 

TilrklUl!'U çok seven, TilrklUl!'e bir ınan ıtii -
zUylc hakan temlı;, ırönlU kııtkııııı; bir TUrk 
oıııuydu. 

Mahal1enin nizamına uymak için 
ben de onlara mua·yene edebilsinler 
diye pasaportumu çıkardım. Tercil
meihalime taalluk eden bazı ıuallere 
de cevap verdim. Tamamiyle tatm;n 
ecliltmiı bulunan dul kardeıler, genç 
kadının Ç<>Cuklarının terbiyesi ile 
me~gul olmağa başladılar. Fakat bir
denbire kompartımanın kapısı açıldı 
ve dııarıdan 'birisi içeri girmeğe ça· 

di!., 
Bütiln Türk mahallesi lr • 

i§ittiklerime göre iben de ~jr 
de bulundum diyebilirim. an:ronn. Dlrectlveıı kal'tı•ında 111 tarifi 'le 

mlaall ır6rUJ'oruz: "lndlcıatlona sEn6rale. 
dnnnMI par l'autorlt6 mllitalre, polltlque, 
ffllırleUR, ete.. oa par un eoarant d'oplnlon. 
Deı dlrectlona furent donn6eı par le s6n6-
ral en chef pour cette op6ratlon, malı 

ohacun deı s6n6raux ııouı ıea ordreı sardalt 
IOn lnıtıatlve." A)"IU ltnttn tnatraetlon kf'll
meıılndeld "talimat" madde91ne stdl:ronn. 
8a tarifi balaJ'ormı: "'il M dit partleall~re
ment clM ordrea, dH esplleatlonı krl&el oa 
\"l'rhaleıı qu'un prlnee oa un souvf!mf'ment 
donne A aon IUQ'-adeur, A ııon envoyı\ 
A ıınn dt'lelfut', ııur la manll\re dıı ııe «"ondıılrr. 
ılanı la nıl•lon dent il lıı cıharce." Fakat 
tallmat'ın hlr dP. ~ırlf'mf'nt'ı kaJ'9ıl&d~tını 
da hlllynruz.. Nlhayrt kılavuza bakıyomz: 

"tallmat"a ;,·alna rt'ırtc-mr.nt karııılıtı "aa-

dan Osnıanlıraya lflgattc "r~allsatlon" "Je
raat, kuvedl'ıı fille ihraç" diye kaqılanmış
tır. Böyle kartıhk olmaz: ona ,-eni lüır;atte 
"batarı" dlyl'hlllrlz. Eter kıla' uı;da "mu\·af. 
fakıyet"e dokunnı&'l&)·ılık, "lcraat"ı J'Ok
mae farzetmek ırlbl bir kuııurda bulunmaz
dık. 

Dedltimls ırlbl, Ttlrk ıı .. ncıu "muv&lfa
kı1'et"t dahi busOn lOsatten kovmak, onu 
dahi eJ'I bir Ttlrkce keJlme ile kartılamak 
lcln ı:•lıtae.aldır, ralıımalıdır. Bu, mlllDet· 
tlrme J'Olu üstünde baska bir konaktır. 

DÜZELTME - DDnkll yazım17.<!a kolayca 
nnlaşılır iki yanlıı olmustur: "TebeddUI" 
kar$ısında "değişme" olncnktır. Daha aıa· 
ğılarda "donmus yerine mUncemlt" tama
men yanlıs dlzllmls~r. 

Onun hakkında daha aöylenecek neler var. 
Faknt hunların heıımtntn bot oldutunu ne 
kıı(lar ku\·etıe biliyorsam, o ıcuvette ln11ndı -
tım bir tey var: 

Necip Ali'ye <:ok yazık oldu. 

Yüksek mühendis 

okulunun kadrosu 
Yeni bir kanunla Maarif Vekaleti

ne devredilmiı bulunan yüksek mil
hendis okulunun yeni kadrosu Maa
rif Vekaleti mesleki tedrisat müste
ıarlığınca hazırlanmıştır. Kadro bu
gün lıtanbul'a bildirilecektir. 

lıştı. Huluk fakültesinde haıırl 
dersler bu ak11m baılı 

Hepimiz ona dik dik baktık. 
"Görmüyor musunuz, her yer do· 

lu ! .. diye dul kat\Jeşler söylendiler. 
"Evet, ama, trende de hiç yer yok,, Ankara hukuk fakUlteıind• 

diye çekingen, kahve rengi gözlü bir yacağını bildirdiğimiz ııasıt 
kız cevap verdi. Mazisini biraz anlat- derslerin birincisi bu akşam saat 
tıktan sonra ancak, mahalleyi kuran da verilecektir. 
dul kardeşler yu't1'1updılar. Kocasını Ankara hukuk fakültesi ırıe 
bulmağa gidiyordu. Kocası askerdi ve huk\ıku ordinaryüs profeıörU 1'· 
aylardanberi onu görmemişti. Trcn-1 Arsebük tarafından verilecek 0 

ler çok kalabalık oldu~undan anne11i ilk dersin mevzuu "hukuk ti 

onun gitmesine razı olmamıştı ama o dir. Hukuk fakültesine ilk gir 
aldırmamıı ve gene trene binmişti... ri tahsile hazırlamak gayesiyle 

edilen bu dersler istiyenlerifl 
llllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll desine açık olacaktır. 

Özümüz.e uygun söz ! 
Dil hamlesi ilk hatladığı za

man bizde bunu "elden geldiği 
kadar yeni Türk kelimeai bul
mak •e kullanmak" teklinde an
lıyanlar çok olmuıtu. Bu gayretle 
bulunmuı Ye kullanrlmıf sözler
den çoğu bugün bırakılmıf, unu
tulmuı, bu yüzden çok gerekli ve 
çok yerinde bazı kelimelere de 
yazık olmuıtur. 

Milli Şef'in yeni~en hız verdiği, 
yeniden baılatlliı dil aavaıında 
ise hareket noktası ıudur: 

"Elden ıeldiği kadar yabancı 
kelimeyi eksile •e az kullanmak!" 

Bu, dil zenginliiini eksiltmek, 
manalardan, anlamlardan feda
karlık etmek değildir. Kulağımı
za ve gözümüze yabancı kelime
den tiksinme terbiyesini vermek, 
kendi sözlerimizin öz ve arak a
hengini duymakla her bilgiyi, her 
duyguyu ve her haberi söyliye
cek ve yazacak bir dilimiz olacak
tır. 

Bu arada en ço1' dikkat edece
iimiz fe)', yeai yabancı kelimele
rin akınını önlemek olmalıdll'. Bir 
latanbul ıazeteai, haklı olarak, 

'#AN 1~11 IL7'R 
resmi ilanlara bile aokulan loj
man kelimesinden tikayet ediyor
du. 

Bir dostum da at yarıılarmdan 
dönüıte bana uğradı ve orada a
vaz avaz duyulan plciH ve gan
yan kelimelerini yersiz bulduğu
nu söyledi. Bir belediye ilanında 
trotuar kelimesini rönnüıler. 

Bunu duyan bir dostum: 
- Yabancı kelime kullanma 

• müsaadenizle burada bir Os
manlı kelimesi kullanayım - gay
retkeıliii aokaia düımütl 

diyordu. • 
Ne sokakta, ne apartmanda; ne 

okulda, ne gazetede, hiç bir yer
de, artık, bu gayreti, hayır, gayre
ti değil, gayretsizliği gönniyelim. 

Ozümüz Babil çamurundan 
yapma değildir; .azümüz de bir 
Babil kulesi olmıyacalctır. 

Gönlümüz som Türk oldufuna 
söre, dilimiz de tüm Türkçe ol
mak sereldr. 

Y azıcılıkta ilıi ıart I 

Ölümünün ac11mı hail bütün 
sızısiyle )'Üretimde duyduium 
sevgili dostum Necip Ali Küçüka 
hakkında gazete sütunlarında çı
kan kadirbilir, duygulu yazılar, 
birer birer hepimize baısaflığı di
liyen birer doat aesi oluyor. Ölüm
lü dünyaya gözlerini yuman her 
faninin de nihayet umup bekJiye
ceii fey hayr ile anılmak, iyi ad 
bırakmak detil midir? 

Rahmetli dostum hakkında ya
zılan bana hitap eder bulduium 
için birer birer, Üzerlerinde dura 
düıüne okuyorum. Dün de bir ta
ne çskmııtı: okudum. 

later bir büyijk hatınyı anmak 
için, iıter bir siyaset, bir hukuk, 
bir iktisat meseleaini incelemek 
Üzere yazılsın, razet• Mltununa 
çlkmak iddiaamı taııyan lllr ya
zının yazıcıamdan Türkçe keli
m.ı.ri nrll Yerinde kallaaabil-

mek birı kaı yapayım derken göz 
çıkarmamak iki, istiyeceğimiz, is
temekte haklı olduğumuz ıeyler
dir. 

Demin bahsettiğim makalenin 
iki yerinde ise bu iki esasa da ay
kırı iki nokta gözüme battı. 

Bir defa muharrir rahmetliye 
sıfatlar verirken "emekli /aismet
kcir'' demiı. Uıak minasma selen 
bu kelimenin kullanıhfı, hiç §Üp
hcsiz, bir saygısızlıktan, bir ne
zaketsizlikten değil, bir bilgisiz
likten ileri gclmi,tir. 

Bir de yazıda fU cümleye rast
geldik: "Koyu türkçü olmakla 
beraber tam bir modernleff"e ta
ra/tarı idi." 

Bu cümleyi okuyunca ne anlar
sınız? Koyu türkçü olmak mo
derni etme taraftarı olmamayı i
cabettirirmiş de guya, kendisin
d<'n bahsedilen zat bunlardan ay
rılıyormuı gibi bir mana değil 
mi? 

Hayır! Her koyu türkçü - çün
kü bu kelime Türk milliyetperve
ri demektir! - moclernlegmiye ta· 
raf tardır. 

itte bu da kq yapayım derken 
sis çıkal'IDl)'a l'lsel bir miaal o-

Vatanda,lığmuza 
millettaşlarımız 

Yabancı memleketlerden hi 
iltica suretiyle yurdumuza 
bulunan 968 millettaşımızın 1' 
tandaşlığına kabulü İcra Ve 
Heyetince tasvip olunmuştur· 

Düzeltme : 
JJUnkU ııUzel ııınıı.tlar aaytamız'1~ 

Muhip l>rnnaa a alt m lkalede tkı 'j 
~ıdakl tekilde olacaktı ; 

l - Bir ressamın )aptıtı eınııı 

kokusu olandan haıka bir eınındır· 
:ı - "" bu ırezller me\-zu (yanldl 

vennek için ddll onları bUrük 
11 (yıınl ml'lllleket, reılm ıı ızırıe oıt 

tanıın toprak, aıtınıta tenetruı eıtıttll 
.ıılltesl> U7.erlncle dUşUnmete aıış•ı 
tertip eılllmlttlr. 

luyor. 
Hayır, sadece dü~ünmek 

harrir o:mak için kafi ~~ 
Dütündüğümüzü güzel, P 
ve ıaf sız bir Türkçe ile y•" 
öireadikten aonradır ID 
eli-i•e almalıyız! 



Amerika ltalya'da 
J.a l,l olacaktır ... Çln1di .... tele· 
nr .... ._ lasiltwe. ltir .... _.._ 

Moskova konferansı 

Moakova konferanaı, İngiliz, ame
~ ve rua miuneaaillerinin ittir&
...:• ttelki gün toplanmııtır. Ha· 

lardadır ki konferanaın toplan:--a, Çörçil ile Ruzvelt araaında
~tlantik görüımelerinde karar 

.......... ıti •. iki Anılo-Sakaon. Ji~e.ri, 
Atlantık mülakatmda ınııbz

k:.•ıkan i birliği ile ilıili bir ta-

_.,._ 
Japonya Faılsl rejimine 

hücum 

Sovyetlere 
yardım 

(Barı 1 mel -~-) 
temel olank Ru,.•c1a mevcut buhmmaıı 
biaidir • 

HARBE 

DAiR 

Çörçil dün 
nikbin 
konuıtu 

ki siW yabua delildir. Fakat Çör
~'ia ehlerind• hentb lnsilte
re'ala llarp sa,..eti huırbklanna 

• • .... ettiii ...... u çıkarılma
malıdır. lnıillz Bapekili, ilerc1.!9-
ki strateji meselelerinden busun 
l~ .. Ueclemlyecefim demeaine 
...,.._ "Ruya'mn yikilnü hafif. 
letmek itin Avrupa lutuma .... 
br Çlbrmalı mı, çıkarmamalı 
mı?" silti bir aual üeriad• dur· 
lllUflar. Filhakika bu aualia ce
vabım vermemif, çünkii ciiifmaa· 
elan INatka kimsenin btmdao isti
fade edemi:receiiai ilave etmit
tir. Füat Scwyetler Birlifine , .... 
tlma .....ı.u 'bahis menuu olw
ken, n hattl .... it için Mosk_.,. 
da tGplanan koa&rauta iptidai 

müzakereler gene 
devam ediyor 

~ıkmaıa mı giriyor 1 (Bqr 1 inci Aylada) 

Vaıiaston ı SO a.a. - Unlted Pre111 bl ler llaklPDda artaıa •ndifeler ulatılmak
mal6mat alu mahfillerde beJU eclildltlae tadır. 

Bapa paeteler, Amerika Birl .. Uı: dev -
letleriDiD miidafauımn, mlbvere karıı ml
cadel• eden mllletlerin milclafuıma ııkı 

earetı.. bath oldutamı belirtmektedir. lu 
nbebdea. d91a)'ldır ki, elde mevcut bitin 
malııeme, alman ilerleJiıi lle elden siden 
ve,.Jıut kullamlmaa bir hale selen endiiıt
rl ve ibtidat madde merkealerlnhl ka:rıbla
rma tekabül •tın.ek here, Rm1a~ lhcle-

•tler hakkmda sörüttiikten 
-.... barııın dayanacağı sekiz 
~dehk prenıiplet üzerinde an -
~lflar ve Rusya ile ifbirliii te • 
.._. •bnek maksadiJle bir konfei:- toplanmaaı için Stalin'e tek
.. • bulunmuılanh. Stalin, derhal 
'1 lelcJifi kabul etti ve konferamm 
ril Ge!co.a'da toplanmaaına karar ve-

ıöre. Amerika Birl .. ik devletleri1le JapoD ToriDo'da Gıkuı Stampa ..-tut. 71Jre
,. anımda 1apılaD mlısakereler bir çık • oek maddeleri tahdidatıııa dtlr Mfl'8ttllt 
mua ıirmelr iaendir. Zi,ra JapoDJ& müaled., llUkUmetl daha tlddeUI devran

rilmelldir. U • .a. L.al 
loYJetler BirlliiDe varan deniıı JOllarrrun ...... iM ..... 

iatikbaldeld hareketleri halıılrmda temi- mata dAvet edl)'OI' ve diyor 1d : 

aat vermek istememekte .. ,. buııa mü • "'J't)'atların mütemadi IUJ'ette delifm..ı, 
tedir bulunmaktadır. enflll)'on havan ve milli para Ue mUU 

serbeatfll meselnl, daima eaaı meseleyi • 
teıkil etmektedir. Filhakika IOY)'etler bir- E P•Tce Hinand.m..i alktta 
liiine 1ardım hakkındaki bütün pllnlar, ıl- ihti)'ar edea insiJia Bape-

~ Hatta Stalin konferamta Rm
ta Jı Molotof'un temsil edeceğini o 
~ bildinniıti. 
konferansın toplanması karan 

•eri!dikten aonra inıilizlerin ve a
~~larm uzun saman dele~t?le
a.1 __ t~:rua etmemeleri, rua J!01ı~ik!l 
,.~anm biraz pcendll'llllfli. 
~bu arada Almanya Raaya'ya 
urıs Çok tiddetli bir taamasa geç
~ onemli endüstri bölgeleri .,.._ 
a ellerinden çıktı. Bir yandın 
~· böyle al'ır zayiata airark"'?t 

Amerikan diplomattan neti1ce hakkında tuamıf• tehUlce;ve dU,Unn bir karanıa
bllıbUtlD lmiulsllt• dlemlJOrlar· JPabt lsk hlai 'HNblllr ... 
Japon1a'lllll Çin'deıld uneribn haklarına Jl'aliat puttatnln eıld lekreterl Ubenl 
ria1et eclecetlu dair teadnat vermesi Farlnaceı, f81lat rejiminde birçok !tal -
lbmııeldiiiid ve mlbakerelerln knllme • yanlan aipekWla)'OD yaparak para birik· 
ıinin önüne bu suretle ıeçilebileceiinl IÖ1- tirmekle itham ediyor ve diyor 1d : 

li1orlar. "Bina, mllcevhe!' n lWta •IYa •tın al-
Her iki tarafm urfettiil btlyiik faali,e- makta 7arıt )'aparak plyuada ctddl buh

te raimen. müııalıerat ihzar! çerçeveJI ı• ranıara ve fi)'at ~lflerlH •beJ» olu-

malde Marm&Dlk ve cenupta Kafk•1a kili Çörçil dün Avam Kamer.,._ 
1olamın acık blmısnu amildir. SiberJa da harp .... raftan ıp. ltlr mil· 
10111, ıtlratle mtlbim ,.rdımlar ıönderil - yar iqilis liralık bir kredi iıter
mesi için ı;ok uımdur. Bu vaııl1ette, eb- ken uzun bir aut• aöJiemittir. 
perlerla fikrince, Ruqa'n bol malııeme Çörçil laarbiıa basüaldl d111WDu
tnllm edllip edllmi1eceil sualine cevap ve- •an ana hatlarım tl._i., aihal U• 

recek 1eılne 1e1, bu bölıelerde raı muka- ~eri •:~• etmek için fİIDdİTe ka-
vemetinin mUeuirllil olacfttır lnar • • edilenleri anlatmıp. 

' atlls BapeldU filhakika ...._ 
dan eonra yapılaeak itleri btl-çememlıtlr. Pr_. Jtono1e tarafından ııı. lan ,oruyorus. Adi toprakların ft7&b hek- Tıp talebe yurdu mezunlan 

Rusvelt'e 21 Qutotta sönderilen meuJ tar bqma eo.ooo Urete 7WIMJdl. Evlerin Sıbat ve içtimai Muavenet Veki-

• 1-.da iki Anılo-Sakto11 devletı· 
:" .aaaktan aeyirci kalmalcrı, bazı 
liledilcod.ıarın ileri aüriil......U.e ve
~~-~Uftu. Acabl, deniliyordu, 
ii?:°"S.kson devletleri kmıüniat· 
el taafi1e edilmeıüne kartı seyir-

beriD• nlkbinllie dllemlt olan amerib - bedeli de Mrt mlall arttı. Altının sn.mı leti Tıp Talebe yurdu mezunlarının 
Wann cesareti kırılmaia batlam•IUL , 120 lireti buldu. ll'aliat ~ fakir mlUfı 1 açık yerlere tayin edilebilmeleri için 

Vui1et ne olana olaaa, Amerika DID ac,lıta mabkQm etm•lr l.tem17ona, ba llale bir kararname projesi bazırlamakta-
nolrtal nazarı 1611• kalmakta clevam et • Dlhayet ftrilmelldlr. " dır. 

lraıarak, bu it bapnldıktan 
::""a Alnıan1a ile anlatmak ça• 
ı.· lwbaı Dlİ an)'acaklardır? Böyle 
_lr__!Üphenin ayanmaaıaa iki sebep 
·--au 

mektedir. 
f&1et Japonlar, Vqlnıton ile adiDaM -

batlvüd ıerçekten dbeltm•k latl1orlana. 
Amerlka'ruD uQ clotudald haldarma ta -
maml1le ria7et edlleeeibd vaicllerl• cleill 
ım,.tıa lıbat etmellcllrler. 

AKDENIZ'DE 
YARALA NAN 
HARP GEMiSi 

NELSON 
• • gem ıs ı 

• • 
ımış 

lftlllld• Akdenlıe .... 

l - Almanya, raalara brfl aa• 
!:'ı.:_~.:n, insilizleri, .,.. da-iaaı
ı--~ melden al,ko)'llUJ'a ça• 
;:utta- Hatti. Heu'id, bu nu aav~
t ~en bildirmek üsere lnsil· 
~.,. rittili söyleni)'Orda. . Nad 
lle~nıüniıt ale,.htarbfl heri
he ...__. Uf, komüniıt aleyhtarlılı 
lal .-.aenınitti. 1939 afutoe pakti· 
~ llllaalarken naziler, HDelerden • 
-la 1Griidükleri yoldan aynbyor
._::ı. Fakat bunun auçunu ingilis· 
lhbctie fransızlara )'U°1debnitlerdi. 
llaeJd Raaya'ya kartı harekete ıeç• 
~ .. ~-bazilet' tekrar 1!39" a~to • 
1 -. evelki yola gen donmut o
~lardı. Bunun komünist ale,.h· 
lii..::n Aaglo-Sakaonl~ca iyi gö-

l.ekleniyordu. caöndennele ., .. edlyorl• 
ı..!;;- lkı..d 'bir ~bep Rusya JI~ < Baıı ı inci u)'fada > 
ııııa.1aız9i'9 araamdakı karşılıklı ıtı- clbl ıldecetı yere vannıe olan mühim bir 
.,__ .. - .• ~guları idi. Ruı1•ı 1939 .__,.._ _. ••\ll'J' 1'f'Mt .-wr1119 
..:.~ PalriaDı imzalamakla De• n~lateai i••t.iıii.. iliıri' ııilıiaıüW' 
~·iı •nlatmıt buluna:ror!i• mu tanar-1 olmalı ..,. ıa ~ t.n*· 
~ aonra naalar, ln1r11tere im- net dtll0r1llmtlltfll'. 
la.ı~torlafuna J'lkmak için ~lmaa• Gen• acwter'la Olna4lltn• ....., 1ıa ld-

... elel rd'I V '-- l'ti'ka cum eauanda baftfoe bUarl 111n1U lılslU& 
·~ .. e ve ı er. e uu po ı " barp ıemlll. Neı.oa aırtaıllldlr. Nelloll'a bir 
dG. ~~ aaldıntlarma kadar ~ur: torpil laabet etmıı ve ıoratl de uaım11tır. 
'-İrJı..ci la~ler, ruılann kendılen Fakat ıemtde hlc: bir oıo •• 1aralı JOlrtur, 
defitıni akı du,.rularmm anıızm aa ..,,....,..... ın.wsıer, it ._. tpra-

ltt. 1 ol1111yacaimı biliyorlardı. reli ıw-tıeemıeıerdlr. 
-. .. ı!:,rizdendir ki raalar, Mos- ln,Uhler Orla Alıtleniz!e •emi 
•cet .. erıpıamm toplanmumda wa..ı .,,.,.,,,..,. deuam 
~İ!dtenaemeleri dolayuiyle ia- ediyorlar 
--.J••·• en ve amerikablarclan fÜP- ı.oadra' IO. a.a. _ ltaı,aa b&UaDa ~ 
~~ er. Konferans, iki ay bw ıe- ' ınUıdanDla uaıtıımuı. .,.._ 
~......_, ... eonra timdi toplanmakta•' leD elmlelE 
.:_ lloakova'dan bildirildiiine sö- ttal7aD ırıerQslerlu ın.ma bava lsaT•- .. 
~tere'Ji temail eden Lord lerl tarafmd&D J&PılU alwı1ardaa _. 
..._ ~~ .. Amerika'11 temül ına.nevl)'ab yWuıeltma lçtD 7ertıı4e lılr 
"-Pi~ Harrhnan, konferana DlO mıdır T LoDdra'da laerkea bwua ıtu.
La_ - t ~z, a..,..•,.a hi- rek "1'117•· - i 
~leri adm~~ yardım vl- ttaıyual&r, Jtdfklerl llcl4•tll dar._ 
.... e b.ı11D1Battard~ tıllltulılar- ıe.irlal ~ •""41Yle ~
lla ...... kenfwa .. alh k~ deııls'cle 1llr lDsWa ... atUllllM ~ 
L.. •1hl11Ufbr. KomiaYonlarm ne gi.- r-lin ...___ ~a llılr'"wda ,oraıtm bir 

......... ::._ 

0 d - b11·~· ....... ~ '°"enn e çalıtacaldan sos te .. -at,:._.,
111 

'hDYOkltli-:m 
...._!~ batulacak olarsa, inriJis-rm- tqWs ftlOllUIWll :a 1ıa ttal7U u • .:=: .... itbirJilr.?-• -L traflı 0- tmımıl Ol ...... 
=--et amm ,,.... e 1llbd .ıaıSa ••ıntmelltec11r. ft&Jpld8r 
'-~ -!._~~aktadır. Ba Jaüerte- .... _....._... de ı..ma ıuo • 1aa.;-w, •vaua:rmalar kara, denis, Ka.ı 
"lr!;.=nıadde •• nakil itleft71e smm ~~ ı.'1111 ,... 
~ ardır. Lonclra'dan •ün tqlU9 lllılll'l19 
~ bir haber de İngiliz propa• n.,redDmede!l .....ı pml Jr.atllllliDla P9" .... ._.:-·! -~iirüniin .... pro- .... IDUftffü o1dula 1-dn'da 1llJbd • 
...... biirouyle aöriifmelerde yQl'Cla. Babrl7e ~ 1111dlrdlll .. 
liai"t;d~ ~zere Moıkova'J'a gitti- mbdA 1ra111a da ıe.lrl• beı'Üfl', bQret 
lrl'~11'11lıttir. Ba da P.teri:ror ~· J'üat mQntteb&tm kurte
~«lii~a konferansı, önce •- • oımua lıa JIQ1nll ~ eot 
~ :.! • ribl, ,..ına R..,.a'~a ,..... nlmll 
let •11• ....,... olmaJ'IP üç d_.. uaJtmllbr· Jraft-

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz ! 
ikinci 25 milyon liralık Taarnıf Bonoları yurdun her 
ldSfeslnde utıp çıbnlmıftır. Bu bonoları almakta 
acele eclinis. ÇOnldl atıpn bugiln1dl ~llne nuaran 
bu Bonolann da evelldler ~ çok kıA bir zaman 
içinde atılıp Mtecetlne ıtıphe yoktur . 

YURDUN MENFAATi; 
SİZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almanııdadar. 

mnMlYll 11: 
Taumıf Bonoları haıılldyle mtlll 
artan ihtiyaçları karplanaqktıır. 

e FAiı PQllDll 

MUdafaamısan 

% 6 fabli ve bir MDe vlclell bir Taurruf BonOlu al
mak için M Ura adl,.cebinis. Buna mukabil bir sene 
eoma 100 lira alacabnm. 

e - FİYATI.ARI IB IESEYE ELVERİJl.İDiR. 
Tuanuf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 llnlılr parçalar 
ballnch Atıp çıbnbDıftll'· X...nbin mduadetl nia
betlnde .U de bir tan• alablliralnis. 

• -.OUR:ARllRNl VE EISilTMELERDE TEMiamı. 
hlce mılan T...-ruf Boııolariyle yeniden •tıp 
çılranlan Bonolar artırma " nıiltmelerde utıt kıy
metleri &serinden~ olarak blna1 olunm*tıı
dır. 

AIDRMA VE EKSİLTMEYE &IBLER : 
Para yerine Bono yatınmıkl• itinin daha kolaylık " 
lltırla yllrltebllinlnls. 

' 

yen •tama wı ................ . 
kat mıtuk am..ıyetle l'Ok aikWa 
bir hava lçiacle ilyl-'t'" A· 
vam KamUau balan taraı.laa 
hararetle allatJUMlfbr. a. llllt• 
kun .... ı ...... it llOkta ....... 
topll)'abilirı. ı 

1 -Atlaatlls ...,.ıaa .......... 
bMl lnr ~·· lnsHttre•ala 1.W.. 
bir inldaaf ............... 

2 - lnsiitere ut6: :rahua .._ 
lilcllr. Gerek .. bda, ...... tlo
tada kendilla• mauhlr olaa mit· 
teflJderl TaN ... 

3 - Huf»ln 1t1tm-.1 IMlsle
mek için iMi Fi .........,_ '" 
IOllra ...... allaaFete w.r ... 
vam •bul• hasır olmak la.-. 
dır. 

C örçil'ln li:rl.Uklerlae .... 
Hitler'ia itiaharda, "-is-

altı harbinin tid•etl•ecetl hak-
kında MJ'l .. itl ehi .... .- g.. 
tifade eclllmiı ve oaa sön tadWr
ler alllUlllfbr. BiJik Britaa~a'· 
nna, miittefikleriain n bitarafta
nn, temmu, apıtol, eylül a~lan 
zarfındaki ticaret semileri ka11-
bı, handan evelki üç •JID Gçte bi
ridir. Halbuki almanlarm kaJJP-
ları bundan nelki ~ aya lire 
bir bu uk qüali fazladır. ltte Çör-

• 1 lnldtaf ettilW ..... 
......._ HaJWd, iqilia a.,.... 
kili bu deni••lb malaareltui ticl
detlendili saman eö,leclitl •• 
taklarda hiç de YJie nlldtln de
lildi. Ahnaa denlsalhlal'lmll la
riltere'nin etnfmda .Wüa)'I tld-
detl ... lrmel...m••• tok ... ... 
ecli,_..a. Ve ÇlrçU'ia • ...... . 
lwlaatiae ..... ticaret -8eri 
kaJJbı w,ı. ltir tempo ile sici-
••• vasi7etia çelı cl .. I olaWf~ 
merkezincle idi. Ça.ldl lasllls •· 
dalan laer Wr taraftaa lmlmrak 
'baflanacalm. ~ ... ~ ... 
nı..a ................. ...... 
t ...... ftSl7etl ........ iJi1et. 
.. )'Ol..a sirmlftir. 

• 
Allı• •• 1111111 

ı qilialerle mlttefild ....... ,,. 
•ltaraflara semi aflab

nm h d'--=- auhuı .. afip
ıa..ı., almaa-..,et la..w.la W. 
~ .. ıı ftftlır. ÇGnkt ..... 
abua denbaltılan Bal~ •elll:ı 
sinde •• vasife alauılanlır. Fa
kat diler taraftaa ......._ ,u-
dnnmm, ltatan ......... , •• 
aaalma ...... hiaHti ... ,.. ...... . 

• ....... harp ... ._i silH .... 
11.-i 7ardma .... .ı.u de balüa 
...... edilirken, böJ'le bir ..... 
U. Cörcil'ia atzmdaa ilk defa o
larak ortaya ablmuı dikkate de
ler ••to midir? Çlnldl seneral 
Wanll de ln'IMlra'cla temaalar 
ya~taa IOBl'a Talarq'a sitmit 
" eracla .... s••ralleriyle ko-
•uttuktan ....,. Batclad'a clöa
müttiir· Kıta ile Y.km-fadl'ı b
ftfllnllak istemi,_... Fakat ai· 
J'Mİlel'İll ellleri1a sarih koaUfllla· 
dıklan n lmllaadıldan kelimele
,. .ıanlan uzak mlnalar atfet
tUderi de mahakkaktır. 

1MJdelBI 

-.1 ~ela tun bir ifbirlip temin lııslllderlD cıl'ta Dcln'w'cllll pml 
~· 811 ithirlijiniıa ilk prtı leleri -~ dnam edlllerl. ttll7Ua 
~ itimat daJ'paanan ,.ara- tebllkell 1ı11r1n• • 4t1ftbM1GJderflll eoıll
~... V • öyle aör&nl,or ki 09 ,wer1r. 

e VERGi VE MEWİM YOITUI 

Ba pni-., bilhUIA AIMl'iJısa' .. 
kendi ............ teJ&kki elti
li aularcla konholl arttınaui,Se 
kavet klmuttv. Biri... Ame
rika Cromluul'tlaa ........... 
cla'ya ka•ar ••lı....., pnk _.. 
da bul-. n pnk 1p1.....-ı 
itsal ... laailis lnnetlerl,Se At
lantik'tin kontrol siDolrial t....- .-----

lllt ~ kolaferamllllD brplafbiı 18Wd7eUI lrQUldarda JrQ4eclllcUllD• 
t~ı&acl i:• olacaktır. Konf•aum ,ere, 1ıa :roldalt ,.._ Jraftlel• lllf Ta1ı:m
~ kalk ailn, kom6niıtlik orta- 1r l&bMl ._ ~ e1leml7etl o._.._ta ~cıya kadar Ahnanya'mn lal' ıa:.. ...ı .,....... Jlmlqelea bup 
he ta. ••ana edeceii ve Ruaya llD n Bu lrafile de 
"-k~ ......._" k niyetinde olmaclıfl mıı...,,u1aı tlfllll&ldldır• ..mGa 
...._, da .Birlin'de netredilen ,..n gtdecell 7eN ftftlNbr " lıamlll 
..._, teblıt olaa olsa An•lo-Sak- Gn8mtısc1eld eıda mO!llm bir rol O)'IU)'& • ............. ' ' . 
~ Yll Ya daha zl,.ade ya.. e11tna itimat edlle11111r. 
,-.. tan alllcopUya mlblf olaa 
~ -::· Bu da göateriyar ki, Moa-
41a l.a -ıeranaı toplan•ıtı bir nra
!"'sı, ~ Ahı.an,.., bir ingllls-....
!"-1 a ~hesinin ıı......... 
..... ol~ Gmidiai b:rM•••lt-

Habeıistan'da esir 
edUen İtalyanlar 

Loııdra, 10 a.a. - llmcllye bdar 
A. Ş. BSllBR pletı haberlen ,are, Ha~1._1'da 'Y.alteflt pnıl.-unua 1aa• .. en 

~--- --- teallm olmall herine 71 ltalyan au-._.., WıYeO D!llx.llftl baya, 1'50 er.,. 1450 mO.temleke u-
uap kerl nlr aJmmııtır. 

1'~ 30 a.a. Ge eral w n, Londra'da llmti1411fne ,are, pr-
~.-.... ile - n ne nlaolıun telllmbıcleıa eni pek GQk 
~ Balclat'a banket etmlt- mtktUda ltalpa tePl•tı tllhrlp eclll-

...ıılilliıi le Jeal mlsakenler ,... ıntıtlr. 
~a a4dedltcllll tm11• Teat .. llft1an 17 •r.Ul14e ima e-

ll!lllllB. ~··pi ........... . 

TMU'l'Uf BollOMI ..ımlllr; hl9hlr mer•lm .,. möfldla. 
ta: falslerl biç bir 'ftl'P n re111ıe tabi delfldlr. Bu• 
tarı bitin banlralMla tube ve ajaulanndan, banka ba· 
lunmıyan yerlerde mallAlldtklanndan llilll Piyanac> 
nun lfflDI ..uı git1Jerladen allibilinlnls. 

e PAUIZ Dlltl PWDIR • 
Tuarruf BonOlu aldıktan IOlll'a paraya lhtlyacınıs 
oluna bunu derhal bir bankaya vererek-lfHy.cek fal• 
den ytbcle yann f..ukldt yapmak suretiyle her a
man parafa pYirmenls bblldk. 

Blr Jı1 'fideli Wr bono ~ 6 
Altı ay vldell bir bono % S 
Us ay vtdeli bir bono % 4 

FAiZ GETİRİR 

P11•11 • m illl .... ._. ... •lrll llklayı111 
Bir tasarruf bonosu ahnız 

lamıttır. Şimcli Aaerlka'•• Wta
ran•1can-ıan bldınlaeak olw
aa, laallt ... i~ iti.,... tleaNt ... 
...... touJı ........ , ........ . 
CÜ," ...................... ... 
racakbr. Fakat ~. aene •• 
.t..ı..ıtı laarWnia rakmda tid· 
detlenecelhae k..Wlr. Fakat .. 
denlsaltılann pnk ...... teAll'· 
leriJle " .... •ilw ,... ...... 
arta miktarda pi• y...ı..ıar. 
la Mbrllacalım .&Jlwk-. ...... 
ais sen• Atlaatlls ............ 
Runlt'lelaera'b.r ...... ..... 
~an ald ... • ııık q"8'. 

8 qiba ltalra'da bitin sıda 
maddeleri taWit ecllllrken, 

ve ital,.an aazetelerl, fqiat reji
minin ha•ı a, bıraktJfmdan ti
karet .. erken, Çörçil, BiJGk 
Britanra'da sula mH4elerl ıto
laua• timdi hultba na. ••111 
umanlriacl• tetir futa .... ..._ 
li:rl-lftir ••• ,... lncilt .. ••· 
"N.el, ...... ~ ... 

Blllık'tı bahrllın 

ılmın harp gemileri 
Loftdra, SO a.L - S\)V)'et teblillne 

nuaran, Baltık'ta batırılan allilill 
lmıvutirU Holn ıınıfına mensup I& 
KruvuCSr G.000 ton hacminde o 
milrettebatı 571 ldtiden mii,rekke 
Gemi, 5 puıluk 9 top, 14 tayyare d 
topu •• 12 torpil lletiyle mtıce 
bulunmakta idi. • 
Batınlan dettroyerlır ite, tekem

mül ettirilmiı Mowı ıınıfından 1'ti. 
Bu ıınıfa menıup ıemiler, 800 ton 
hıcmindedir. MUrette.batları 123 kWl 
olup 6 torpil kovanı ve 5 top ile ~ 
cehhezdirler. 

Bir üçUnctı dHtfOJel' 4e 1lallöa .. 
ratıbnııtır. 

Almu d•91 ıu:mfh ... ,._.ile 
utlcelenea Ws 41efa oJerak 
21 e7ltU ...,. tlbll1i7le 
blldnilmıi 
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~ F U A R' D A N ve İ Z M İ R' D E N R O P O R T A J L A R ~ 
"""··············································································································.,: j zmlr'in lnkılAp tarihimizde mUhim bir yeri vnrdır. Yurdu kurtarnınk tein 

19 Mayıs 1919 da Samsun'dan ba,,lıyan hamle, 9 Eylill 1922 de İzmlr'de 

dıi,manın denize dökUlmealyle sona ermıu ve o gUn, yalnız yıllarca düşman çizme
si altında lnliyen gUzel İzmir'in kurtuluıı günll olarak detil, yurtta sulhUn, refa. 
hın ve llcrleyl§ın başladığı gün olarak da tarihimize geçmıııtir. 

Zaten Afyon dan lzmır'e kadar uzanan senlıı yurt parçasında taşlara, toprak· 
lara bile kahramanlık destanları slnmlııtir. Sakin tepelerden, ye il vadilerden tu-

ATATORK 
tun da beyaz minarelerinin etrafına toplanmııı kırmızı kiremitleriyle mesut köylere 
kadar h r taraf, bundan 19 yıl önce htlrlyet uğrunda ynpılmı§ kanlı bir cengin ha· 
tıraıarını saklar. 

Her sene 30 Ağustosla 9 EylUl arasındaki günlerde, kurtuluş günlerini kuthynn 
e hlr ve kBBabalarımızın isimlerini eadece gazete havadlslerlnde okumakla bile, 
§anlı ordunun Zalertcpe'den yıldırım hı zlyle nasıl ilerlediğini, bll> ilk Başbuğunun 
emrine uyarak düşmanı Akdeniz'e dökmek için hangi yollardan geçtıtlnl kolaylık· B 
la takıp edebilirsiniz. 

1zmır 9 Eylül kurtuluıılyle biten parlak zaferin hatırasını gönfillerde dalma taze 
ve canlı tutmak için Büyük Kurtarıcı•nın bir heykelini aikmlştir. Ebedi Şef'! at 
Ourlnde, eliyle denizi ııaret ederek : ''Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri ı .. 

• 

emrini verirken gösteren bu Abidenin 111111111111111111111111 
kaidesi her yılın belll başlı günlerinde 
c;rlenkler altında ko.ybolur ve yalnız 

heykelin etrafını değil, civar cadde ve 
sokakları bile yürekleri minnet ve gUk

ran duguslyle çarpan bir halk yığını 

doldurmaktadır. 

Kadir bilen İzmirliler güzel ıehirle· 

rlnl kurtanrken oehit dU:sen yiğit erle
ri de unutmamııılar, onlar için Halka.. 
pınar yolu üzerinde, geni§ bir parkın 

ortasında gUzel bir a.blde yaptırmışlar
dır. 

Onunla alakalı bütün eşya bu 
müzede muhafaza olunuyor 

Vazife başında 6Ien havacılar için 
• her haldr onların çok sevdikleri göke 
daha ;>akın olsun diye • Kadifekale ete· 
f;indı bUtün İzmir'! kuıı bakt§ı gören 
bir ııehltllk yükselir. tztnir'de dola,,ır

ken yolları Ballıkuyu mahallesine dll -
ııcnler de, bumda vazi!elerinl yaparken 
ölen polis memurlarının a.bldeslni gö
rllrlcr .• " 

• 
1 zmlr bundan başka, Türklye'nln 

inkincl CUmhurrelsi İsmet İnö-

tablolar asılı. Ynzı odasının iki tnrn • 
fında birer yatak odası var. İkisinin de 
pençerclt'ri denize bakıyor. Bunlardan 
birisi O'nun yatak odası. Gardroplnr, 
tuvalet masası, rah t koltuklar ve bir 
dıvan, O, son defa buradan çıktığı za
man bulundukları halde duı·uyorlar. 

*** 
Ş imdi Atatürk mUzcsı olan bu 

gllzel konak, izmir'ln esi•! tn

ı.:.rl rınd n Tnkfor bey adında bir er
meninludır. Onun oğlu olan ve meşruti· 
yetten sonraki Meclisi Mcbusan'a İzmir 
mebusu sı:çllcn 1stcpan bey, babasından 
kalan bu evi yıktırarak yerine bugün· 
klı konağı mermerden olarak tekrar 
)aptırınış. Konağın bu yeni ııckliyle İs· 
tepnn beye 8-D.000 nlt~n liraya mal ol
auğu rıvnyet coillyor. 

Eski bir İzmirli, bu konağın ilk sa
hibi olan Takfor bey hakkında bana 
r:unları anlattı : 

- Takfor bey Buca'da otururdu. 

ı:ıu nun doğduğu evi de değerli bir hatı
ra olarak slncsinde saklar. İnönü"nUn 

1854 de d!lnyaya geldiği bu evi, İzmir 
beledıyesl 1940 ta 1Btlmlf1k ederek mu
hafa:r.a altına almıııtır. Böylellkle Ctlm· 
hurlyet nesilleri harbin ve sulhiln kah
ramanı 1nönU'nUn doğduğu bu yeri ta
vaf etmek tmka.nını bulacaklardır. 
İzmir 9 EylUl 1941 dcnberi gllzel bir 

mllzeye sahip olmuıı bulunuyor : 
Atntllrk'llo İzmir'e her uğrayııında 

kaldığı konak, onun hatıraları, resimle· 
rı ve kullandığı eşya ile sUslU olarak, 
ziyaretçilere .kapılarını ncmıııtır. Ben 
buranın kapısını çaldığım zaman dı -

!J&rcli parlak bir gUneş vardı ve İzmir'· 
in inbatl bile 11ıeağl yenmeğe muvaf • 
r k olamıyordu -

*** 
Parmağımı dilğmlye basınca derinler· 

de bir zll sesi çınladı. Çok geçmeden, 
her İzmir evinde gördilğUmUz, bir dan· 
teli andıran gfi2"1 ııeklllerle stl!lenmlıı 

demir parmaklıklı kapı yavaş yavau a· 
çıldı. Pançurlar ve perdeler kapalı ol· 
duğU için binanın lc:;inde blr mO.bet lO!f'" 
luğu var. Genlıı mermer hollln ortasın· 
da AtatUrk'Un güzel bir bronz bUstil, 
kapıdan girenlerin gözüne çarpan ilk 
§CY otuyor. Gcniıı masa ı, iskemleleri 
ve ııömlneslyle yemek salonunu sağınız
da bıraktıktan sonra. solda misafir sa
lonuna. oradan da kütUpaneye geçlyor
s ınuz Buradlı üzeri yeıııı çuhalı bir ma· 
an, duvarda cam kapaklı kitap rafları 
ve bunlann üzerinde de askeri bir inti
zamla sıralanmış Revue des demı: Mon
d,.11 un ('ılUeri v1tr. AtatUrk İzmir'e gel· 

dlği zamıLD oehrln 1ler1 gclenlerJnl ye
mek salonunda kabul eder ve ekacrl za
manlarını orada seclrir, bun:ı. mukabıl 

salon ve kUtüpanede pak az otururmu~. 
Sokak kapısının sağındaki çift merdi· 
venden yukarıya çıkmağa hazırlanır· 

ken, bir ba.'ka salonu solunuzda bıra

kırsınız ve merdiven boşluğunda gö • 
zllnil:>.e bir sandal lllııir. Bu, AtatUrk Un 
tzmlr'de iken ba:r.nn kUrck çckerelc Kôr· 
fez'de gezindiği snnd:ıldır. Çıft olarnk 
yukarıya çıkan merdiven, bir sahanlık· 
tan sonra ikinci kata tek olarak varı· 
yor. Merdiven sahıLDlığındakl, önUnde 
bir heykel duran ayna ile lki tarafında· 
ki nlıılerl, içlerindeki vazolarla beraber 
arkanızda bırakan yukarı katın holUne 
geliyorsunuz. Denize bakan ve tam so
kak kapısının üstUne rruıtlıyan yerde, 
aydınlık bir yazı odası var. İnsan man
·yetize olmu!} gibi, sözlerin! \'aktlyle 
O'nun kulllandığı ufak tefek ı.ıeylerden 
ktiç ayırabiliyor. Köşedeki vitrinde A· 
tatUrk'ün kullandığı tuvalet ve yazı 

takımlarını, sigara tablalarını, bir kaç 
zarf ve k~ğıdı, ünUndekl kUçUk takvl· 
rnlyle bir ııanti görüyorsunuz. Saat altı· 
ya sekiz k:ıln durmuş. Takvim de lG A· 
ğustosu gösteriyor. BUUln ~alonlarda 

olduğu gibi bu od:'lnın duvarlarında da 
yaldızlı ı;erçlveler ic;lnde yatılı boya 

Buca ne İzmir arasında tren lıılemeğe 
baf]ladıktnn sonra bir gün, her nasılsa 
gecikmtıı. İstasyona haber göndermlıı : 
"- Trt'n beni beıı daldkn beklesin. BI· 
raz f§im vnr. Şimdi geliyorum . ., diye ..• 
Tren Takfor beyi beklemeyip muayyen 
saatte hareket edince o do. lnglliz kum
panyasına kızmı§ : •·- Benim hatırımı 
sa:rrnıyan bir kumpan)'·anın trenine ben 
binemem.,, demiş. İzmir'le Buca arasın· 
da bir ooııe yaptırarak, limrUntin j!IOnU· 
na kadar şehre kendi nrabnsiyle gialp 

gelml§ ... 

Samih TIRY AKIOCLV 

Avusturalya'da yeni icat 

edilen mitralyözler 
Sydney; 80. a.a. - Yeni icat edilen bir 

mltrnlyözUn çetin tecrUbelori büyUk bir 

muvaffnkiyetlc yapılmaktadır. Tecrübe -

ler, mitraly6z kuma gömtllmüıı. suya, bal· 

ı;ık veya çamura batırılmıu olarak yapıl· 

maktadır. Mlltehassıslann raponı mUsalt 

çıktığı takdirde, yeni mitralyözler ı;lmdl 

kullanılmakta olan modellere nlsbetlc 6 

veya 7 defa daha ucuza. mal olac.Lktır. 

,, Tefrika No: 67 ====~ 

l Bilinmez ki ••• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge ... 
Gaz faturası, bittabi, olduğu yerde duruyordu ve 

ödenmemişti. Çünkü onu ödemek üzere hazırlayıp 

imzaladığı 16 mark 74 feniklik çek de, hesabın yanı· 

başında duruyordu. 
- Dur memurla, ben konuşacağım, dedi. 
- Olur ı Bir kere de siz tecrübe edin bakalım, de • 

di. 
Veronik bunu derken iyiden iyiye alay ediyordu. 
Drostc, Evlin'in aylık ev harçlığını koyduğu sür -

ğıiyıi açtı. fakat beş para bulamadı. Sabırsızlandı, 
hiddetlendi ve cüzdanını araştırarak, lazım gelen pa
rayı ceste ceste çıkardı; kendine ancak bir kaç mar1c 

kadar bir şey kaldı. 
Hemen elinde para öteki odaya geçti. Burada 

mavi gömlekli bir adam. gaz saati ile meşguldü. A -
dam, parayı almadı ve kendine verilen kapanma va -
zifesinden vazgeçmiyeceğini söyledi. 

- Salahiyetim ydktur, efendim, dedi. 
Salahiyet kelimesini söylerken, kelimedeki resmi

yet, basit adamın pek hoşuna gidiyor gibi idi. Devam 

etti : 

- Emanet para almak bizim salahiyetimiz değil • 
dır. Bunu tahsildarlar şubesi yapar. Benim satahiye
tim. gazı kesmekten ibarettir. 

Ve, gerçekten gazı keserek gitti. Arkasında, temiz 
muşambaların üzerinde bir alay ayak izi ve bir de 
kekremsi koku bıraktı. 

Veronik sesini çıkarmıyordu ama, dehşetli musta • 
ripti. Yüzünden anlaşılıyordu ki, "İnsan kibar bir yer
de çalışmadı mı, başına gelecek olan aşte budur,, de • 

mek istiyordu. 
Kısaca : 

- Buglin öğle yemeği pişmiyecek demek, dedi. 
Droste hiddetle cevap verdi : 
- İyi ya. gider lokantada yemek yersiniz. 
Tam bu gürültüleııin üzerine gelen dadı : 
- A ı .... Kocaoğlan lokantaya gidemez, dedi. Ve 

ilave etti : 
- Eğer Kocaoğlan soğuk süt içerse, ishal olur. Bi· 

lirsiniz ki çocuk ölümlerinin %70·72 si bundandır. 
1-1adı. dadılık imtihanını verirken topladığı ına • 

lı1matı şimdi gelmiş ortaya yayıyordu. Droste, hid • 
detinden çatladı. Kapıyı şiddetle kapadı ve Kler ile 
Kocaoğlan avazı çıktığı kadar ağlarken, telefona ya

pıştı. 

Şimdi bütün hiddeti, Evlin'in aleyhine çevrilmiş -
trl. Hiddetli bir sesle, Geltow'u istedi. 

Telefona Maryan çıktı. Droste : 
- Derhal Evlin ile görüşmeliyim, dedi. 
Bu küçük hadise, hançcresindeki sinirleri de tah -

rik etmdş ve gene sesi kısılmıştı. 
Maryan, hemen cevap vermedi. 
Bir müddet sonra, gayet nazik ve sevimli 
- Evlin daha uyuyor, dedi. 
- O halde uyandır; çünkü söyliyeceklerim var. 
Maryan, hiç istıifini bozmaksızın : 
- Allah Allah 1 Ne oldu canım? Bir yerde yangın 

mı var? B irak kızcağız uyusun; daha .çok erıken, bu 

saatte uyanamaz. 
Bu cevap, mahkeme reisinin hiddetini büsbütün ar· 

tırdı. 

- Neden yani, Evlin bebek mi? Biz ona hep bebek 
muamelesi yapıyoruz ama, aldanıyoruz. Evlin 'bebe'k 
değıldir. Onun da bir takım vazifeleri ve mesuliyetle
ri vardır 1 

Ve bu cevabı verirken, Drostc'nin bütün sabrı tü· 

kenmiş gibi idi. 

Telefondan bir müddet ses çıkmadı; Maryan gidip 
Evlin'i :mi uyandırıyordu, değil. Maryan, sadece bir 
müddet düşünmüştü. Çünkü dedi ki: 

- Bana önce ne oldu, onu anl~; değerse, Evlin'i 

uyandınrım. 

Erzurum ve 
Erzincanın imarı 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

mıştır. 

Yapılacak olan bu binalardan bir 
kısmının ihalesi yapılmış, bir kısmı· 
nın ve bu arada 19 cezaevinin in~ası· 
na başlanmıştır. 

Erzurum' da 
Diğer taraftan Erzurum'da "Doğµ 

yapı kooperatifi,, adiyle bir koopera· 
tif kurulmuştur. Erzurum'da ilk iş 

olarak 150 ev yaptırılacaktır. Bu bi· 
nalara ait projeler, Nafıa Vekaleti 
tarafından tetkik edilmektedir ve Ö· 

nümüzdeki aylar içinde her türlü 
hazırlıklar tamamlanacak ve binala· 
rın inşasına başlanacaktır. 

Bu ayın sonuna doğru Nafıa Veka
leti mütehassıslarından bir heyet Er
zincan'a giderek yapılacak binaların 
yerlerini tesbit edeceklerdir. 

Erzincan'daki büyük 
çalışmalar 

Erzincan, (Hususi) - Zelzele fe· 
liiketiyle bir yığın toprak haline ge
len Erzincan, hükümctimizin çalışma
lariyle pek yakında bayındır bir 
yurt köşesi olacaktır. Vali ve beledi
ye reisi Doktor Sükfıti Tükel'in 
proğramlı çalışmaları çok iyi netice· 
ler vermiş ve şehrin en başta gelen 
ihtiyaçları karşılanmıştır .. 

Hele, Büyük Millet Meclisinin son 
defa kabul ettiği 2 milyon liralık 

yardım kanuniyle bu çalışmalar bir 
kat daha hızlanacak, canlanacaktır. 

Bugün yeni Erzincan'da büyük bir 
Kızılay mahallesi yapılmıştır. Yüz 
yataklı ve biit ün sağlık tesisleri bu· 
lunan hastanenin inşası bitmek üze· 
redir. Park ve stadyomun inşası da 
devam etmektedir. Hapisane, ilkokul, 
etüv evi, gazevi binalarının inşasına 

da yakında başlanacaktır. 
2 milyan liralık tahsisatla halk için 

evler, hamam, otel, tiyatro, lokanta, 
şehir kulübü, ve yeni hükümet mües
seseleri yapılacaktır. 

Yeni yapılan ve yapılacak olan ev
ler tek kat etıası üzerine yapılmakta· 
dır. Tek katlı evler, tek evler, çift 
evler, ve bitişik evler halindedir. 

İki katlı tek evler ve sıra evler de 
vardır. Altları dükkan üstleri ev o
lan çeşitler de vardır. 

B. Feridun Fikri'nin konferansı 

Genç, 30 a.a. - Valimizle birlikte 
buraya gelen mebuslarımızdan Feri· 
dun Fikri ıburada verdiği bir konfe
ransta memleketimizin dış politikası 
ile yapıcı iç politikasını anlatmış ve 
bu konuşmada Cbulunmuş olan kalaba· 
lık bir halk kütlesi tarafından alaka 
ile dinlenmiştir. 

$iddetli bir zelzele 
Kueta, 30 a.a. - Kuet'da saat 8.04 

te 35 saniye süren şiddetli bir sarsın
tı olmuştur. Yeraltından gürültüler 
duyulmuş, halk evlerden dışarı fırla· 
mıştır. Az şiddette iki yer sarsıntısı 
daha olmuştur. 

Kue.ta, 1935 zelzelesinde çok zarara 
uğramıştı. 

(Kueta Bülücistan'da bir şehirdir.) 

Kışlık şapkalar 
BAY AN AFİFE yeni mevsim için 

.zengin şapka ikolleksiyonunu 6 Birin• 
citeşrin pazartesi gününden itibaren 
Atatürk bulvarındaki atölyesinde 
müşterilerine göstermeğe başlıyacak-

tır. 4597 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

2. Film birden 
14.30 • ıs de 

1 - Kora T erri 
(l\larlka RBk) 

16.30 dn 

2 - Casus pe~inde 
Walace Becry • B:lrbara StanWyck 

Gece 21 de 
KORA TERRİ 

( R A D y \..., ________ _ 
Türkiye Radyo Difüzyon 
Türkiye Radyosu - Ankara Rad1" 

- ( Dalga Uzunluğu ) __,f 

164S M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

81.7 M. 9465 Kc/s. Kıı. T. A. P, 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 K'~· T. A, Q. 

ÇARŞAMBA : 1. 10. 1941 

7.30 Program ve Mcmlekrt Saat 
7.33 Mllzlk : Hafif Parçalar (PJ), 
7.45 AJANS HAHERLl'~Rİ, 
8.00 M lzik : Huf,f Parçalar pro 

nın dM ,ımı {Pi), 
~.3t)/8 45 EVİN SAATİ. 

12 ::o Pro ram ve Memlckrt saat 
12 83 MUıik : Oyun Havalan, 
12.45 AJANS HABERLERİ. 
13 00 M lzik : Şarkı ve 'l'ilrkUier. 
13.20 14.00 :Müzfü : Karışık Prograıt' 
l 01 Program ve .MemleltO?t Saat 
ıs.o:.: Mlızik : Fasıl Heyctı. 
Jf: ~5 .tiONUŞMA : (Dı~ Polıtlkll 

selen), 
18.45 RADYO ÇOCUK Kt."LUBtJ', Ji 
19.30 Mı>mlcket Snnt Ayarı, ve ),) 

HABERLERİ, 
19 45 Serbest 10 dnkika. 

MARMARA ÜSSÜBAHR1 K. 19 55 :Uilzlk : ]{a.n,ık Şarkılar, 
20.Hi RADYO CAZETESİ, 
20.45 MUzlk : Bir Halk tUrkOsU ı: 

yoruz - Haftanın tUrkUsU : 
:Marmara Usstl Bahri K. Satın Alma 21 00 Ziraat Takvimi, 

21 1 O Mllzik : Söz ve Snz Semnııerl. 
21.30 KONUŞMA : (Sıhnt Saati), 

Koyun eti alınacak 

Komisyonundan : 

1 - Tahmin olunan bedeli 41040 lira.- 21 45 Müzik : RlyıısetlcUmlıur 
dan ibaret 72.000 kilo koyun eli kapalı (Şef: İhı:mn Künçer) : 
zarf usulıyle ekslltmeye konulmuştur. 1 - Wagner : Lohengrin c?J.ıf 

2 - Eksiltmesi 7 blrinclteşrln Hl41 salı 2 Be<''hOV!'n : Beşinci seof 
gllnil saat 16 da İzmlt'te tersane kapısın· A. Allegro con brlo: 
dalci komisyon blnasıncla yapılncakur. n. Andıı.nte con moto: 

S - Bu işe alt eartname 205 kurug mu· c. St'herzo; 
kabilinde komisyondan alınabilir. Eksilt· D . . Final. _.ıı 
nıeye ı~UrAk eclet'ek isteklilerin. ı 3078) 11· 22.30 l\lemlekrt Saat Ayan, AJAr<" 
r~tlt~n ı~aret muvnklm: tcmınntlarlyle 

1 

BERLElÜ; Ziraat, Eııharn·'l" 
bırlıkte .. 190 sayılı kanunun tnrffııtı .veç • Ka bl N k t B 1 ( . m yo .• u u orsa arı 
hı le tanzim edecekleri teklif rnı>ktupları. 22 45 HUzik : Dans Mlb:lğl (Pi), 
nı ve ticaret \"eslkalnrını belli gün ve sa· 22 55 ? 3 00 y kl p J{ 
atten tam bir saat evetine kadar komls . - · arın rogrnm ve 
yon başkanlığına vermeleri. 

1 S321>-6033) 1688!1 

Sade yağı alınacak 

.Marmara ltssUbnhri K. Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

45000 kilo tahmini fiyatı 176 kuruş ilk te
minatı 5200 lira eksiltme 16.10.941 glin 
saat 15.30. 

40000 kilo tahmini fiyatı 176 kuruş ille 
teminatı 4770 lira eksiltme 17. 10. 941 
glin saat 15.30. 

l - Yukarda. milttarı yazılı iki kalem 
sadeyağı ayn gartna.mede ve hizalarında 
gösterilen gilnlcrde kııpalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri, 45 ton olanın 31)6 ve 
diğerinin 852 kuruş mtlknbilinde komls • 
yondan alınablllr. 

8 - Eksııtmiye iştirak edecek isteklile
rin. bu gibi işlerle nUıkıılı olduklarına dair 
mahalli tlcııret odalarından alacakları tic.;ıı. 
ret vesikalarını, yııknrda hizalarında ya. 
zıh muvakkat tr.minatlariylc birlikte 2490 
sayılı kanunun tarlfntı veçhlle tanzim e· 
deccklerl teklif mektuplarını muııyyen 

glin ve saatten tam bir saat evcline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. 

(8G90-738) 17220 

SATILIK 8 VE 10 LiRAYA 

SOBALAR 
Türk Ticaret Bankası A. 

Ş. Ankara Şubesinden : 
İyi malzeme ile imal olunmuş 

dökme sobalar toptan ve pera
kende satılıktır. 

Görmek istiyenlerin levazım 
memu•rluğu"a müracaatları. 

4590 

' 

Açık teşekkür 
Vilcudumun muht lif >crlC"rlndc 

1 

eden m hllk bir cilt hast ııtını bil> 
\ ukut ,.e lsabet.e t ıhla cd rl'k k!SlL 
da t dn\ iye mu\afCıık olan eski C. 
h~lcn CC'bcrl h:ıstnn si cilt \'e rrenı:I 
ltkları mut hnssısı Pror. nr. JJ;.ırhıııı 
'c dcl':crll h:ı& nıı.stıını Bay Hıkkı')• 
d,klrrl hn~sns nl"ıkn \'C' IMl'Tlamdall 
derin le ckkUr ve mlnnctll'rl!Tll ııun• 

Bch!)C 'P 

Sebzelerin günlük liyall 
Belediye Reisliğinden : 

(1 l. Teşrin 1941) 

Cinsi 

Ispanak (A.) 8 
Lfı.hıı.nn (A.) 4 50 
Pıra..s:ı (A.) 4.50 
Patatrs (A. P. 10 

Semizotu (A.) 7 
Kabak (A.) ıı 

Ayşe :fası.ılye (A.) 15 
Çalı (A.) 15 
Barbunya Fa. (M.) 18 
Domates (A.) 5 
Kcnırr patlıcan (V.) 10 
Yuvarlak ., (A.) 10 

Bamya (B.) 30 
Bamya (Ad ) 25 
Dolmalık biber (A.) 8 
Sivri biber (A.) 7 

Küçllk sivri Biber 
(tur ulıık) (A.) 10 
Kuru soğan CM.) 7 

A. Ankara, M. Muhtelif, ~~ 
clk Ad. Adana A. P. Jı.d gı' 
Vt'zlrhno ıncn§ell 
lardır. 

Droste, haftalarca tediye edilmeyip masasının üze
rinde yatan gaz hesa:bı hikayesini an!atmağa mecbur 
kaldı; Veronik'in ten-ditlenini ve yemeik pişirmiyece· 
ğini bildir'di. Dadı, Kocaoğlan hususunda nasıl telaşa 
düşmüş, bunu da hikaye etti. Ve, ilaveten, Evlin'in 
beceriksizliğinden şi.kayet etti. 

Ve clefon kapandı. 
Droste pardesüsünü aldı ve Veronik'in ağzının le~ 

kusu etırafında geniş bir daire çizerek kapıya doı 
ilerledi: 

- Mesele halledildi, dedi, gazı gene açacaklar. ııt 

Fctkat Veronik'te artık bu evde söylenilen söılet 
hiç birine inanmamağa karar vermis gı"'bi bir bal ~ Maryan tatlı tatlı gülümsüyordu. 

- Ama da ettin, Bcılıecilk, dedi, yani, eğer gazınızı 
kestilerse, Evlin buna nasıl çare bulsun? Bır~k da kız 
uykusuna devam etsin. Ben şir1cetteki zevat ile konu· 
şurıım 7aten çoğunu tanırım bu efendilerin, maluma, 
benim gıhileırinin o gibi kimselerle mütemadiyen işi 
olur. Seni temin ederim ki Kocaoğlan'ın sıcak sütü 
saatinde hazır olacaktır. Oldu mu? Memnun kaldın 
mı? 

Maryıan'ın ,ağzından çıkan bu tartılı ve kararlı söz. 
Jet, mahkeme reisini tatmin ve teskin etti. Fakat, ho· 
mur:danarak ilave etmeğe medbur kaldı: 

- Maryan, sen de biliyorsun ki, Evlıin'de bu bcce
riiksizlik varken, kızmamağa imklin yok. İnsan, hiçbir 
işte kendisine itimat edemiyor canım 1 

Maryan cevap verdi : 
- Eğer şikayetin Evlln'den ise, bunun mercü ben 

değilim. 

Droste'nin keyfi yerine gelmişti. 
- Her halde, dedi, uyanırsa, kulaklarını çeık .. Ben 

Gelt~w'a yemeğe gelir ve onu alır buraya getiririm. 
Maryan, dedi ki: 

- Bunu da ben saRa telefon ederim, bakalım, senin 
huraya gelmeni, biz ikimiz münasip görüyor mu;yuz, 
yoksa görmüyor muyuz .• 

Bu cevap, Droste'yi bir müddet şaşırttı. Çünkü, 
Maryan'ın köşküne gidip bir ziyaret yapma'k yahut 
yemeğe kalmak o kadar olagan işlerdendi ki, ·bunun 
için ayrıca ve önceden bir hususi müsaade almağa 
şimdiye kadar hiç lüzum olmamı§tı. 

- O halde Allahısmarladılc ve saat altıda birlet
mek üzere, dedi. 

Mar.yan bunu da cevapsız bırakmadı ı 

l - HaY.ır, aaa,t re diden önoe oı:mu l 

dı. 41 
Droste en yakın posta şubesine giderek, bıı~ ııi' 

bckliyen bir alay odacı makulesi kimselerin işJcrı 1 
tip cebindeki 16 mark 74 penigi vermek için sır,,rı' 
kendisine gelmesini bekledi. I' 

Saat onbire doğru Maryan, dairesine telef-O~ I' 
derek gaz meselesinin halledildiğini bildiroi. Şıt~ 
tin yüksek memurlariyle konuşmuştu; ayrıca, J<e "t' 
yeti, bayan Veronlk'e bildirmişti... Evet, evet, gaz~· 
~~tinin ad~ı e'V'C gelmiş, saati tekrar açmış i

0

di; ~; 
o~le ~emegı ocağa konmuştu; ~patates köftesı ve e ifİ' 
puresı hazırlanıyordu; Kocaoglan için de havtıÇ Y 
yordu. 

Mahkeme reisi sordu: 

- E peki 1 Evlin ne oluyor? 

Maryan, şunları söyledi: 

- Evlin, daha uyuyor. Şimdi yanından getiY0~ 
Yanacıkları kıpkırmızı olmuş ... Dinlenmek o 1'• 
yaramış ki... 

Maryan'ın çizdiği bu "Evlin uy'kuda., uı~ıof; 
Droste'yi güldilrdü. Droste filvaki güldü ama. lJıl' ,1 
raftan da içini çekti. Ve Maryan, telefonu, g~ 
bahki gibi alelacele kapattı. ~ 

Droste, bir müddet, Rupp davasındanberi hiri'I' lı 
satı 

olan mektuplar ve dosyalar ile meşgul oldu. 
müçldciumumi ile soğuk ve lüzumundan fazla te 

bir konuşma yaptı. eı'İ' 

Öğleden sonra gayet mühim bir vaka ce reyarı t1 
Bir genç ve sarhoş kelebek, (Kleopatra cinı;indeO tJI 
§Cy), Droste'nin penceresi ile karşıdaki tevkifıtt;; 
~ıvarı arasında salınarak uçuyor.du. Periernafl 

(Sonu ytı) 
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Çörçil 
HARP 

durumunu anlatıyor 

İlkbaharda harbin 

1 
te do~ mtltemadlyeıı 11crll:ven 1'~11 ekllerJ
yet1Yle birlikte yUrU:roruz. 

Müstakbel •trateji 

UL'US 

yetlılzdl. Çok bUyUk bir lhUmamta ı;alıt
mak ııayeslnde ve zamanla ııimdl orta bU
yUklUkte !nknt çok gllzel bir ordu meyda· 
na getirdik. Kadrolar dolmu§tur. Tabur • 
lar, bataryalar, tUmenler, kolordular ııekll 
almıo ve eanlanmıotır. Askerler iki sene
den beri askerl birliklerde çalıoıyorlar. 
DUtUn geçen kıa çetin talimler yapılmıa· 
tır. Bu kıo do. talimlere devam edilecek • 
tir. Ordu ceng~verle§mlotir. Mahir ve te
tiktir. Komutanlar ve kurmaylar geniş 

ölçüde harektıt ve manevrelere hAklm bir 
duruma girmişlerdir. Ordumuz, alman ve
ya rus ordularlyle kıyas edilince belki 
kUçüktUr. Ve alman ordusunun mllthlo 
bir kudret kaynağı olan mesut ve mUker
rer teerllbelerine sahip olmamıııtır. Fakat 

Değerli arkadaşımız 

Necip Ali Kü~üka'nın 
cenaze töreni bugün 

ıehrimizde yapılacak 
(Başı 1 inci sayfada) 

ihtimamlı bir ordu vücude getirilmiştir. Cenaze Büyükada'daki evinden iti-

1 Moskova konferansı 

Sovyellere yardım 

i~in acele edilecek 

-5~ 

'Hayat pahalılığı 
1 

ve ihracat 
( naıı ı inci sa:v!a<ıa ı 

ruz. Böyle muharip bir kütleyi millt 
mücadeleye hazır bulundurabilmek 

için yalnız günlük gıdayı degil ıstik
bali de garanti eden önemli stoklan 

ı da düşünmeğe mecburuz. Bir taraf-
tan ordularımızın küme!i mübayaala

yapılacak bir a&kert yardım, ruslarr en zi-' rı, diğer cihetten tüccarın "nasıl ol-

yade alllkadar eden meselelerdir. sa fiyat çıkar., diye kötU bir görenek, 

C Baıı l inci ıayfada ) 

lngiliz heyeti rei•inin •özleri ~ok ı!ddetleneceği 

f ahmin edilebilir 

Bu sebeplerden dolayı mtlstakbel ıtrateJI 

meııelelerlndcn bAlcn babledemtyeceC:lm. Me
selA "Rusyn'nın yUkUnU hafitJetmck tein Av· 
cupa kıtasına asker cıknrmalı mı>-ız? Hlherln 
elmdl Husya'da meuuı olmasından istifade 
ederek kendisine batıda darbeyi lndlnncll 
ml:rlz?,. l'lbl ıunllert ele nlalım. Bu suallerin 
harbin ııevk ve idaresinden mcsuı olanların 

aklınıı blrknc defa ırelınl• sualler olduC:unu 
ı;öylemekle bir ıırn lfıo. etınla olmıyııcııRım. 

Faknt bu hususta tnyd,ılı olabllceck ne llÖY• 
ıtyeblllrlm? Herhangi bUYilk bir taııavvur 

hııkkında karanlık telmlhlerde bulunsam 
bundan dOf!llandıın bneka hlc bir kimse ı.s

tl!ade etmlyecektlt. Tersine olarak, akıılnl 

haklı l'listcrecek blrcok sebepleri bir arayıı 
aetl\'cm, Hltlcr'I hlc muknblllndc tatmin et
mıa olacatım. DU$1llo.n bize Hltler'ln aubat 
nuUcundanbcrl hlc bir ıey ııiSylemedl. Onun 
ne yo.pacaC:ını kntb·en bilmiyoruz. Geni~ rus 
topraklarında kııhramııncıı rus mtlda!ansının 
ka"'ısında bizlere kndıır n!l!uza :rcllenece
J:i'lnl, )'llhUt da alman mllletlntn muazzam 
zayiata daha ne kadar de\·am edcblleceC:lnl 
ve >ııhut da Husya'da mUJaraaya ceJdlerek 
uptcLllf:I muazznın kıym(•tte toprııklnrı Is· 
tlsmnra mı ko.rıır vereccf:,nl bilmiyoruz. 
Dtl$1llan bu ıon eeklI tl'rclb otUğl tıı kdlrdc 
tıUylık ordusunun bir kısmını Nll \·Adisine 
mi cevlrecdlnl, yo:ta:ı ılmal-batı Afrlknsına 
gelmek tein İspanya Uzerlnden blr aeclt mi 
arıyncaC:ını bilmiyoruz. Yahut da A\·rupa'nın 
bQytık ıımendl!er haUo.rını ve elinde bulu -
nan muazzam hava rııeydnnıarı silsilesini 
kJ,ıllano.rak al!'ırlıl:ını b:ı-tıya n:ıkledlp bu ııu

ı-eUe toplı;raco.ıtı bU:rOk bir ordu \•e husu~ı 

surette lnıa etlll:I deniz nakll.Yelerlyle Brl
tanya adalarını ıstııAya mı tesebbOs edecek, 
tınmıyoruz. Dol!'udıı mtlda!nadn kalırken bu 
üc teso.dOn tesebhQse aynı zamnndn büyük 
bir mikyas U.ı:crlnden cırtsmesı de hlc eUphe
slz mQmktlndtlr. DUmınnın klra:vetslzlliU )'ili· 

ntz havadadır. Bu CQk ciddi bir klfa)'ctslz
llktır, takat mtlteb:ıkl snho.lnrdo. tescbbusü 
dalma muharaım etmektedir. nu tesebbQsO 
onun elinden alnmııdık. TUmenıerı. alltı.hlnn 

ve Avruııa kıt.aııındn ı;ıcnlı nakil vaııtalnn 

var. o pltı.nlarını bize g{lylemedltlne ıriirc, 

biz kendi pll'ınlarımızı ona neden dolayı söy
Jlyellm. Fakat mecUııc ıu ciheti temin edebi· 
lirim ki, bu tehlike ve lhllmallerle bunları 

Karaııamak tein kaynaklarımm en b 1 kul
ıanmn tarzını tetk.k ediyor ve dOşünU.voruz. 

ıı.er ı:On aafaktan gece ynrısına ko.dar le 
.rOnUmtlzdilr. 

Bu orduya, sahillerimizin bazı yerlerine haren törenle Haydarpaşa'ya nakle- l\loskova, 80 a.a. - tlç devlet konfe _ 
mütevali bir surette veya aynı zamanda dilmiş ve törende Dahiliye Vekili B. ransına iştirak eden İngiliz heyeti reisi 
ayak bnsmağa muvaffak olacak mUstevll- Faik Öztrak İstanbul valisi Dr. Lütfi Lord llenverbrook dlln §U bcyanattta bu-
yi imha etmek veya denize dömek ıçın Kırdar, Örfi idare komutanı Ali Rıza lunmu,tur : 

kötü bir anane, doymak bilmez 'bir 
kazanç hırsı yüzünden fazla mal ka
patması fiyatların yükselmesine se-
bebiyet vermiştir. 

Şurasını da unutmamalıdır ki "fi
yatların teşekkul ve taazıuvunda,, 
toprak mahsullerinin fiyathrını milli 
sanayi mamiılleri ve bilhasa ithalat 
eşyası fiyatlarından "tecrit .. etmeğe 
maddi imkan tasavvur olunamaz. 
Hunların yekdiğeri üzerindeki 'kar

ş~.lı~lı. tesiıleri açıktır. Türk köylü· 
su, ıhtıyacı olan zaruri maddeleri is
tihsal vasıtalarını hangi fiyattan' te
darik edebilmektedir? Fiyat teşekkül 
ve taazzuvunda bu sualin pek tabit 
olarak yeri vardır. 

İicaret gemileri kaybı 
üçte bir azalmıştır 

(IJaşı ı ıncı sayfada) 
kU Gecen hazlrnndıı., nazırlar t.arıırmdıın, hU· 
b :netin •IYaseu hııkkındn sık ıık be}·nnııtt.ıı 
Ulunuımaııına ve harp vaziyeti hakkında ııık 

•Ut 12ah lô at verilmesine tarnttar olmadı{:ıını 
blYh!ın,atım~ Suylenebllecek her :veni ıey, tn• 
t(! 

1111Y1e, dUamnn ıararındnn inceden inceye 
b tlcllc e(lllecek ve bizim lılerlmlz hakkında 
l!fr ölcU edinmesine :rarıyabllecektlr. Nazi 
tederıertnın ııon zamanlarda ne kadar ıUkrıtu 
h rctıı etmekte oldukları, avam kamarasının 
~r halde aıızanc carpmıstır. Hltlcr, yedi ııY· 

nberı kendi harp pltnıan hakkında hlc bir 
~:r •llYlemı:ror. Hltıer'ln gecen kll.nunusanlde 
ve IUbnttıı atzından ka .. ırdıklan blzlm tein 
·ınuh " Ilı •kltnk ki !a)'(lnlı olmuıtur. İlkbaharda 
t ller <lcmtıtı ki: "d nlzııltı harbimiz bu ıe-
er •dam a.klllı baılı;racaktır, muhasıınları· 

rııı%. nlınanlann UYtımam11 olduklarını aöre· 
~eklerdır. Alman mtldataa kuvetıerl IU ve:ra 

1 u tarzda kııtt neticeye varacaklardır.,. Dl· 
-~r bir detusındıı, muer gene demişti ki: 
be!art ve nisanda dtlsınanın hlc bir zamnn 
1,.k1l'Tne<tll'ı1 bU:vQklUkte bir <teniz harbi baı· _.. kt 
v co. tr.,, Bunun tızerıne, hnyaU malzeme 

12 e lnae Yollanmıza yapılan htlcumıarın eıd • 
ı:Uenınesını bekledik. Fllhıı.klka, atmıınıar, 
ın~ ıeyrlııetalntnc knreı ~ttlkçe fazla 
ta l'da denizaltı ıremıııı ve uı:un meııate 
t )yarcsı kullandılar. Fakat, zamanında eok 
b~~ bir ötctıde aıınmıs olan mukabil ted • 

r1nıı7. cok ml'6Ut neUceler vennlıttr. 

Ruaya'ya yardım 
Czerlnde biraz dahn acık bir surette ko • 

nuıııbllecer:ım bir mesele var: biz.tın ve Blr
lcatk Amerika de\•leUt•rlnln Rusyn•yıı yaptığı
mız mndcıı yardım meselesi. Brltanya ve A • 
merlkn he) etleri simdi l\loskova da soV}ct 
ectlerlyle mtlzakerededlr. Hels Huzvelt'le 
blrJJkte Stalln'e A tıtın tik mcsııJını gönderdi -
timiz ırOndenberl ırc<;cn zaman, Okyıınus'un 

iki tararındn fasılasız bir sureıte sarfodllcn 
faaliyete tahsis edllmlstır. Mesele yeni h:"ıdl· 

seler zıı vlycslnden tnm bir tetklkıı tAbl tu • 
tulmuı ve ılmdldcn mllhlm miktarda sevki· 
)'at )'npılmıstır. Moskovıı'ya ırlden lnı:ııız ve 
amerikan mOml' lllcrı, Rusyıı'ya buı:ünden 

?.t Ticaret gemileri kaybı 
ltıı. untazam ıurette her ay Ucu.ret gemileri 

11 Ylı>lannı bildirmemek hususundaki mesut 
);:ıe devam n1Yetlnde:v1IIı. Fakat eunu söyll
Ce~ltrtnı ki buı.rtın lltleden ıonra olabile· 
ı. eı- harıc, temmuz. aıtustos ve eylül ay
re~ itinde lnırııız. mtltteflk ve bitaraf t1ca
de1tt ıreınııerıntn d!ltman taallyetl neticesin· 
rı 

1 
, kaYlPları, nllan, mayıs ve haziran ııyln· 

ıtır ı:.nd~ kayıplann yalnız tlc:te biri kadnr· 
illa.~ (Alkıştar). Aynı mUddet zıırtında, dOı· 
)1lQ lell'rlaetalnlne \erdirilen kayıplar btlytlk 
ı. clıneler kaydetmııtır. DU manın kayıp -
btrıı, bundan C\clkl üc aya nlsbeUe takriben 
tan bucu1c detıı tnzlııdır. Bu suretle bir tarar
b!r a:rıı1c vaaau knyıplıırımız takrtben Uc:te l'lle: lııınıe, dlter tarattan da dllımana verdi· 
l!u ka:vııııar >11zde elll ta:ılalastırılmııtır. 
rııııı. ıtı1Uı1ın neticeler, blı:e, ithalat proırramı • 
llxucrı. daha btl:rük bir ölcOde tanzim etmek 
l'lllc nını vennektedlr. MUhlmmat tnsıynn bQ· 
Cıda ıernııerden pek azı yolda kaybolmuştur. 
lclncı ınaddeıerı ıtoklanmız. harbin llAnındn· 
'"el~~ Colt :rilksek ve bir yıl ve yahut 18 a:v 
bUtQn ndcn cok daha fazladır. laee nazın, 
Vınla ıncınleketın esaslı arıda mo.ddelerl tn -
l'aııa~~da tıımnmı:rıe hlssedlllr lylleıtlrmelcr 
lıll'td CCk ve bllhassa OnUmUzdekl kı& ırUc 
llcvıı e cııl11aeak lscııertn yemek miktar ve 

crını t 
Btı Yıl ~ azlalastırabl!ecektır. (Alkıslıır>. 
)! oıacaıc <>el Yctner:ı ıı:ecen yılınkinden daha 1· 
ldHını ve bu Noel yemelı'I duha !azla bak 
ceı.ed 1 bulunacaktır. Du sene meı.-llse alzll 
>ı>tılnr:. b.ldlrdlk!m llhaltt >·ekQnundnn mil • 
llıuhtenıclton fazla llhııl edecel'ılmlz slmdldcn 
Zlıan bildi 0lılraıt anınaılıyor. Halbuki o za -
ldııınc 1 l't1 C:!ın rakam d:ıhl vıızlyettmlzJ 
•rnerııt Cin kAtı k1L HAien yeni ve muazzıım 
buıunuıuı lnıa:ıtı dalııasına pek nz mesafede 
._ >'Oruz n •tnd 1 · u muaı:nm ınsanta ve blu.at 
ra da naaat mızıı, 1042 yl aecırmek ve son-

ted .. lcc "arn etm • n harbin nllıayetıne kad:ır de-
ek ıcın ailvcnlyoruz. 

ı:ıu rııu Denizaltı harpleri 
•iz b r annı Yuk,ıılurdnn dolayı mevsim· 
ıııı:roru &uretto tazın sevinilmesini tas\ iP et· 
lcthnnc~ ve lltıkbııı hnk!tındn hcrhıını;:I bir 
ltınııen de bulunmuyorum. 11.ııcn her zamnn· 
\e'loıd aha <:ok adette olnn ve Fockewol
lU.rı h il muzaııarct güren dUsmnn dcnlznı
ben1za1~~=~ln tlddeUenmeslnl bcklemellylı:. 
keuı:ıı nı bntınıacaktır. Bunları yalnız 
ltrc.ten ukabıı t dbırıerımız.ıe ve dHtcr yer· 
ba artan lk ltrınae: m tarda atıcatımız yardımla 
rahat et a d 'anı e<lec lıl?_ D!r ıın dahi isti· 
llt;.ın btı rneıncı1y1z. Bununla beraber zikret· 
lllcı Getr\ ıcr tamam n memnun ve t.atm.n 
llıenıe d 111111 albl mUtıılen ve telllkl..-t edil· 
"""urı r. Bunlar hlc ellı>heslz Umlt ve tn
llılnnct~rı hnkkını:ın bizi haberdar etrncklc 

r b,rnka ,, 4. n Hltıer·ı t:ısırtacaktır. 

Buraıı r::k Yalnız değiliz,, 
~t 1 rnahı cok t svlk edici \'e ccs \ret ve-
ltn Yctte b dan 1101 ır mUl:"ıhazıct.ı bulunncn-

derını. A ayı mnzur adrl!lmekh~lml rlcn e· 
)ıı . rtık Y 1 

'"eı t.ı a nı.ı: dcltıılz (Alkı~Uır>. Bır 

lllbaren her ay ıı:6nd rllcbllccek malzeme 
mlktannı snrlh bir ıcreltc tayin ederek ırlt

mlslf'r<llr. Sov)·ct htlktlmetl kendisine her ay 
ne miktar malzeme ı:underebHece&lmlzl bil • 
melidir. Du hUkllmc-t, hnrbln tesndu!lerl 
müstesna olmak üzere, ıtbndermeğl garanti 
ettıtımız mlktnn blld!tl tak,Urdeı1lr ki, mu· 
azzam kaynak ve lhtlyaUannı en fa)'(lnlı 

tıır surette kullannbllecektlr. Ocrho.1 söyll • 
:.·cblllrlm ki, rus ordularını ııaho.da birinci 
sınır muharip bir kudret olarak hudutsuz bir 
surette ldnme edebilmek lcln, nrıtan:rn mil • 
ıctı en ar:ır tednkl'ırlıklara katlanmalı ve en 
tıU:vUk ırayrctlerl )npmalıdır. Gene aynı mak· 
ııntıa Blrltıslk Amerlka'dıı da yeni tesisatın 

yapı!mnsı, mevcut rnurlknlardo. delthlkllklcr 
vukun aetlrllmesl icap ede.:ektlr. nusya 1çln 
tnnk hnttnsını lkıno.I etml8 uulunuyoruz. 
MezkO.r nnrtn, labrlkıılarımızdakl işe! erkek 
'\'e kııdınlnrıı. stıylcrlnln eheml}·ctı hnkkındn 

clahn büyQk bir flk!r vermlstlr. Mnman tank 
bnnasının lsllhSallltı, her ay ve gnyrl muay
yen bir zamo.nıı katlar BOyUk Brltanya ve 
Amerlkn'nın artnn bir nlsbette Rusyn')'ll gön
derecekleri harı> malzemesinin ancak kOctlk 
bir kısmını teskll etmektedir. Gundereceğlmlz 
ıeyter yalnız tank del'clldlr. Tanktan başka 
kıymetli tn)')'arcler, a!Umlnyom, kaucuk, bD.· 
kır, petrol ve modern hıırı> !cin hayatı ehe· 
mbetl haiz diğer maddeler de ırllnderecer:ız. 
Bunlardan bUyUk bir kı.~ı alm(Jlden yol!nn
ın1'tır. Aynca bunların nnkll ve teslimi isle
rini ele teşkU1•lnndırmak l:"ıztındır. Husy:ı':rn 
gundNllCC'ck ııarp mo.lzcmesl miktarını tah· 
dıt edebllccek tımll arzu ve lktldarımızcınn 
ziyade ııelkl de bunlnrın sevki meselesi ola
caktır. şimdi, Moskova'da mUmcsslllerlmlzlf' 
amerlkan mümessilleri ve Stnlln'le lınslı~n 
kumnndnnlnn arnsındıı bUtUn bunlar ırurü • 
tiUlmcktedLr. 

Bu mevzlar ho.kkında aleni ve battıı. ha. 
fi bir celsede mu!11Bsal izahat vermekl!
ğım doğ? u bir hareket olamaz:. En bası~ 
dilşilnceli bir adam bıle Rusya> a mllm 
kilo olan bUtUn vasıtalarla yardım etmek
te ne kad:ı.r bUyUk mcnfaatlmız olduğunu 
görebilir. Aynı zamııııda hntırlıımaklığı· 
mız ıcnp eden birçok başka menfaatler de 

d Bazı bakımlal'dan bu meselede var ır. 
karsılaşacıığımız vaziyet geçen sene bu-
tün• nıllstııkbel muknvemetlmlzln bağlı bu
l duğu ve elde kalıı.n son avcı tayyare 
/ı~larımızı Fraıısaya yardım için 1ngtltc-

ı 'den göndermeği kalbimiz sızlıyarak 
~:ctdettlğtmlz iıımanki vıızlyete benzemek 

d·r "u meseleler. size, 1940 yazında tc ı . .u ı 

kendisine gUvendlğlmlz iki milyon kişilik Amcrllmlı dostlnrımıza karşı büyUk bir 
mUsellAh ve tlnl!ormalı anavo.tan muha - Artunkal ve birçok mebuslar, dostları borcumuz vardır. Muharebe mc-ydnnıarııı
tu:lan mUznhlr olmaktadır. bulunmuşlardır. Bir polis müfrezesi dnki vaziyetlmlzin fylllğ'lnl bllyllk ölçüde 

Zırhlı otomobilleri takip eden "alman cenazeyi seliimlamıştır. onlara borçluyuz. Müşterek d lşmanımızı 
kıtalarımn ve polisinin rus halkına karşı Necip Ali Küçüka'nın cenazesJ bu yenmek için yapılmaM ltlzımgc-len yardı
reva gördılklerl menfur ve tarif edilmez sabah sekizi elli geçe Ankara istas- mı vermeğe \'e bu gaye ile bütlın feda • 
işkenceleri öğrendiğimiz zaman, denizden 1 kt" Ö ~ 1 fı d I kl\rhklarn katıanınııta hazır olduğumuzu 

. yonuna ge ece ır. g e amazın an öst k tı b 1 • gelerek veya havadan inerek yapılacaK . • g ern~e zere uraya gC' dık. Zamanın 
bir ıstilA teşebbllsünll çiğnemek ve yok sonra Hacıba!rarr_ı c~.m.ı_sınden kald.~- kıymetıı bir unsur olCluğunu söyllyen 1\f. 
etmek idn yüksek e\tsn!ta bllyllk bir ku- ı rılarak beledıyenın onune kadar to- Molotof'un hakkı vardır. 
vetl burada idame etmek mesullyetl bana renle götürülecek ve oradan otomo- Amt'rlka heyeti reisi M. Harrlman da 
çirkin bir surette ağır geliyor. Bu mes - billere binilerek yeni mezarlığa gidi- beyanatta bulunarak şöyle dcmlr:tir : 
uliyt'ti, geç kalarak nihayet maydanll ge· lecektir. Da11ınd'l bulunduğum heyet Blrlrolk A· 
tirdiğlmlz cengtıver ve yetişmiş birllklcrt • * • mrrı'<a d vlctleri reisi tıırafındıın sovyet-
dağıtmıık veya kaybetmek keyfiyetiyle Türk Basın Birliği Ankara bölgesi l<'r DlrliA-ıne ı::ISndrrilmlştır. Bu, siyasi bir 
telif edemem. Avrupa ölçllsllntı nazaran hAdhıt'dir. Çlinld BM eşik Amcrlka'nın 
ordumuT. kllçlik olması lcabedeceğine gö- reisliğinden: bugUnkO durumu muharebe dışı bir \•azi-
re bu ordunun yüksek derecede makine - Arkadaşımız ve birliğimizin yük- yettir. 

leşmiş ve zırhla"mış. olması l~zımdır. sek haysiyet divanı reisi Necip Ali HIUE'r ve askerlerini şiddetle ve haksız 
Bu .malts~tıa fabrıkal~nn şımdl artan Küçüka'nın cenazesi bugün öğle ria- tnarnızlarınn kartjı girlııtiğlnl:r. kahraman 

bir slıratıe ımnl ctUl<lerı slll'ıhları kullan- mazından sonra Hacıbayram'dan kal- ve parlnk nva,ta size elimizden gelen 
mak tıze:e mlltehassııılar vı; teknisyenler dırılacaktır. Bütün arkadaşların mer· yardımda bulunmak üzere biz ve İngiliz 
mUtemadıy1;>n akın etm1ektedır. Ordduğm'lde.v- m ıttrflklnılz b~rı\Vıı gl'ldlk. Bu.,..Un, .va-

k bah huıma karşı son vazifeyi yapmak için ... cudunu nrttırm!I s mm::mu e ı ır rın, hıırrı dcvıım ettiği mllddetçe ,.e nihai 
Fakat normal zayiat. hatta kıtalanmız törende bulunmak istediklerini bildi- zafere kndar Rize mllmklln olnn her yar
dllş!'1nnla trmns hnllnd~ bulunmadığı ~a- ğimizden kendilerine tören zamanını dımda bulunulcıcrığını vadetmek için ta _ 
man bile ldllHyetll olabılecek olan 7.Byıat hatırlatırız. ıımn: aldım. 
boşluğunun dolılurulması, safların muha- • * • 
fıızn edllmt'si. tabur, hatoryn ve tank ıı- Türk Hukuk Kurumu Başkanlığın-
layları mevcuı'lunun tam olmıısı Inzımdır. 
Her şeyin listllnde olarak mevcut te.şek- dan: 
kUllln pnrc:a ;parça edilmeslm:ı ve birlik· Kurumumuzun değerli bir uzvu ve 
!erden kısım kısım yeti~mlş aslter çeke· kıymetli bir hukukçu olan Necip Ali 
rek bu birliklerin boT.ulmnsına mllsaade Küçüka'nın Ankara'da bugün öğle
edemeyiz. Bunlar, gtlzel veya sisli bir sa- den sonra Hacıbayram camisinden 

~~ :;~~~n~~ac:ıı!ıı~~ı~ı~anb~~n~ı m~;~~:;1~ başlıyacak cenaze töreninde bütün 
esaslı cUzleridlr. Hariçte bizi tenkit eden kurum arkadaşlarının bulunmalarını 
bazı kimselerin • burada dahilde bir oey- dileriz. 
den aikAyetlm yoktur - bizzat kendi ma.
zllerlnl gözlSnllne getirerek dUııllnecekle

rlnl ve vicdanlanna danışacaklannı lımlt 
ederim. O zaman bunlar, kolay veya hal
ka hoş görllnmek gıbi bir yol takip ve 
mUda!aa iıslerlnde hl\snUnlyet sahibi e!
kfırı umıınılyenln dl'ğlşen mllll\hazalarly
le hareket edenlerin uğrııdıklon Aklbelleri 
hntırlıynrak vaziyeti takdir edecekler -
dir. Şay~t buglln milletin bllyllk kısmı ba
n'l knrşı cemilektlr da\•ranıyorsa bu hiç 
şilpheslz son Sf'nelerde efkArı umumiye 
e reyanlarını takip cttlğ'lm için değildir. 

Londraya göre 

PRAGDA 
İDAMLAR 

Suriye'ye 
verilen 
istiklôl 

Taymis'in bir makalesi 

Hür Fronsanın verdiği 

voad gerçekleşmiştir 
Tek bir vazife ve tek bir emin yol vardır. Londra, 30 a a . - General catrou;t\'nun 
O da, doğru olduğu zannedilen §eyin ya- Surbe')e tatlklll veren bl·~nnnamesı hakkın-

da tefsirlerde bulunan Ttmes ıunları )iazı-
pı l masından veya söyıenmcsınden korkma· Mu" nevverler ve vatanperverler yor: 
mnlttır, ki bu da bu kanşık gtlnlerde bU-
yO~ milletımiı:e lllyık olmak ve onun Be, mOttt'rlk kuvetl rln Surlu toprııklan-

k '"ff h f' d ""fd"" .. ,.. na 1rlnncd n önce HU~uk UrH11n1a hukUmc-ltımadını kazanmak için yegAne yoldur. U e a fn e 0 UfU uyormuı llylc hllr Jo"rnnan namına reamcn \•erilen ,a. 
CAlkıolar.) din 1rertcklt>şmcsı demektir. TaahhUdUmUz 

Kalplerlmlz Brltnnya ordusuna, ve bu or- C Buı l inci ıın>fada > l!a edllm ~tir. 
dunun yalnız Akdeniz ve do~uda alman sav
letinin ve alman tC'şkllAtının ağır yükUne 

Çekler, sıkı durunuz. Sanıılmıyaeatınw Fransız mandası znmnnındn bal\ ek illik 
blllyoruz. )apmıa olnn )eni Surl}u cümburreısı, nnzırlıı.-

Çekoslovakya' da tethiş rını tn)ln etmekte tnm bir ııalAhl)etl hnlzdır. 

Nitekim hububat satın ahnmasında 
devlet yeni bir usul tecrübe etmeği 
tasarlıyor. Müstahsilin zaruri ihtiyaç 
maddelerinden bir kıs:mını olsun 

k:n~i~~nc uc~zca ve aynen verıneği 
duşunuyor. Sıstemin tatbik kabiliyeti 
hakkında tetkikat yaptırıyor. 

"Hayat pahalılığı ve ihracat mev
zu~ üzerinde dusünürkcn ş~~u da 
daıma hatırlamalı ki milli müdafaa
mızın hariçten mübayaasım lüzumlu 
addettiği bir takım malzeme ve mad
deler vardır. Bunları elde edooilmek 
için "Türkiye ihraca tını,. bir müba
dele vasıtası olarak kullanmağı ihmal 
etmiyeccğimiz 'bedihidir. 

Mevzu nazik ve karışıktır. Bu işi 
memleketimizin yüksek menfaatleri
ne göre ayarlıyabilınek için çok ge
niş, esaslı ve sağlam "ihısadi istih
barata., dayanmak icabeder. 

Vatandaşlarımız şuna itimat edebi
lirler ki, mutlak ve zaruri bir ihtiya
ca tekabi.il etmiyen bir takım "itha
lat eşyası,, için ihracat yapmağa razı 
olan memleketlerden değiliz. 

Her tedbire baş vurarak zirai istih
salimizi artırmaga bakalım. Mahsul· 
lcrimizi, fırsat gozliyen muhtekirle
re kaptırmadan, devlet eliyle satın 

alalıım. Nakil vasıtalarımızla ve müm
kün olabilen süratlc icabında müs

tehlikin emrine arzedelim. Bu suret

le müessir iktısadi tedbirler sayesin
de üzüntülerimizin çoğunu gideririz. 
Ve aynı zamanda istikbali hazırlamıt 
oluruz. 

Sami ÇO.ŞAR 
Urfa Mebusu 

Bir düzeltme 
Dünkü başyazımızın sonlarına doğ

ru, gençliğe söylenmiş bir nutuktan 
alınan parçada, iki defa kullanılan 
bir kelime her iki defasında Yanlıt 
<lizi miş olduğundan cümleyi doğrq 
olarak tekrarlıyoruz. 

tahıımmnı cclccck erlerine değil, aynı za
mııncl:ı burada lnglltcrc'da muhtemel müs
tevlinin boğazına gllnlin her saatinde sarıl
mağa hnzır bulunan miiteyakkız, sadık ka
labalık olmıyan fnkat mlikemmel bir hal
de olan erlerine mUte\•ceC'lhllr. Belki bu fır· 
sat hiç bir zaman :zuhur etmlyt'cektlr. Bu 
takdirde ise hiklıyenln sonu ı;wlml' demek
tir. O zaman me~dana gctlrdljflmlz ordu 
sayeslndC', diln>•nyı bir defa daha tahrip e
den bu harpte topraklanmızın nlc:ln çiğnen· 
medlğlnln ve evlerimize neden dolayı teca
vüz edllmC'diğlnln sebebini anlamış olaca· 
m 

Londra, 30 na, - Çekosıovaky,,'dan gelen Yeni hüktimellrı b ı~lıc ı isi )eni r<'Jlm lcln 
haberler, burnda bU>Uk l;tr lnflul ve derin me~rull tcdblrlf'r nlmnk ve bu tcdblrh'r.n 
bir l.CC' sUr uyandırınnktaılır. Kntllllmlnr, tntll kını kmın cdeeck nnlaema husuırun.ın 
idamlar, bUtUn münevver sınıtınrın \C vııtnn· BUyük Brll.ınya ve hlJr rr.ınsız mnkamlarl>· 
perverlcrln ortadan kaldırılması, Londra le mClr.nkcrclcrdc bulunmak olacaktır. 

Surbe lsllkll'ıll, Frnns.ı ile Surl> e arasın -
dlr. Almanların en ufak lnsarı blle ı:östcr • dakl do Uuıta hlc bir \cchlle bir mani tcekll 
mckten Aciz olduklarını londralılnr bir kere elmbe<'cktlr. Fransn'nın mcıı u ınenrnatıerl 
daha müıo.hc<le ctmla oluyor! ır. hı:nı altın- tamnml}!c temin {'(f,lccektlr. Tecr.ıbc ıunc 
da bulunan btlttln memle elkrden ldnm hn· ı;östcrmlıllr ki surl>c lsllkltıll Fransız. surl
berlerı alınıyor ve herkes almnnUırın bu du- ) e doslluC:unun mullak anrtıdır. 

ho.lkını alm:ınlııru karaı hld ı llendlnncklc· 

ruma ne vakit nihayet vere lcr1nl merakla General Cntroux'nun be>;:ınnameıl ;ııalntz 
soruyor. bir nokta)'l a>llınlatmamııtır. O da Suriye ile 

"En sert ve sizden çok yaşlı muhit
lerde bile Jayık olduğunuz mevkii ~
tabilmenin şartı nefsinize hürmeti
nizdir. Nefse hürmet, terbiyesi ye
rinde ve temiz ahlaklı olan kimselere 
en yaşlı ve en çetin bir muhit içinde 
bile en sayılan bir mevkii kazandı. 

Bazı tenkitlere cevaplar 
Burada, muhtelif tenkitlere telmih eden 

M. Çorçll şunları ilftve etml~ir: 
".McsclCı, bnzılan bizden soruyor, nlcln 

Romn'yı bomlı:ırdımnn etmiyorsunuz? Sizi 
tutan nedir? Kahire bombardımnn edilirse 
Roınn'nın da bombardıman edılec-cJ;lni SÖY· 
lcmcdlnlz mi? Ilımlara verilecek <.'C\'aıılar
dan biri Kahırc'nln henil.z bombardıman 

eclılmed ğldlr. Yalnız Kahire yakınlannda 
askeri mevkiler bombnlnnmı~tır. Gecen se· 
ne ltalynnlar yıkılacnilımızı uınnetlklerl 
znman Londrn'yı bombardıman ettikleri gl· 
bl biz ele Roma'yı bombardıman etmek hnk· 
kına malik :z. Harbin cldışl Roma'nın bom· 
bardımanını lcabettlrdlt:ı takdirde bunu 
mUmkQn olduğu kadıır ağır bir surette )aP· 
m:ıkta tl'reddilt etmlyeeei.z. 

Sonra tron mt'SC'lesl var. lran'dn :zfı! ese
ri gösterdil:lmlı: ve tereddüt etti~ımlz hak
kındu şikayetler görüyorum. Bu beni çok 
ha)Tcte dUşUrüyor. Bu kndar mükemmel, 
lnsnnı•n znylnt verllmedl'n, mliıteflklmlz 

ruslarln sıkı bir temııs halinde olarak \e 
muzır unsurlar kökünden imha edilmc-k 

Yugosla\')a'da ıılmanlnr halka kartı Stukn arnp komıulnrı arasmılakt mUstakbcl mJna· 
tayyareleri kullo.nmarm baılamııtardır. no- scbetlcrıllr. Jlu mcıuıc bizzat arnplar ara· 
:runduruk altında bulunan mllletıertn muka· Fınıln hall('(lllecektlr. Ortıı e:ırk araplıırı u. 
vemetı bu ölcUde de\•nm ettııtl tnkdlrdc Av· ııun zamGnd nbl'rl bir nrap fedl'ras>onu ta
rupn'nın blrcok ml'mlekcllcrın..te hakık! hanuı edl>ortar. nu idealin ı:ercekleııme dc-
hl\rpler cıkmıısı muhtemeldir. recesl ne oıurıın o!J!un auraıı tıslktırdır ki: 

Prag'da idam edilen çekler arap memll'kcllcrı w Akd nızın doliu kıyıla· 
arasında iki general de var rı tein tnı:ll•erc ile ı.•rans:ı arnsındo. yapılan 

'd iki ll ;ıuruz mıntak ısı taksimi, bUtUn ul1kadnrlar 
Londra; 30. a.ıı. - Prng a eve g n : tein zarıırlı olmus. arap mcrıılrkctlcrlnln sulh 

idam edilC'n Çekler arasında iki eski gene- !cinde ı:ellemeıerlne ınnnı te•kll etmls ve 
ral de vardır. Bunlar eski Bohemya komu- Filistin Yahudi mcs('Jcslnın vahlmleımeslnde 
tanı Blly ile yedinci Bratlslavıı kolordu - de t<'Slrlnl ı;:bstcrml•tlr. Şimdi Suriye Mihver 
sunun komutanı Vojti'dir. devletlcr.nın tnıın,vurlarından kurtuımus-

tur. Fllt!tln'ln emniyeti de DUyQk B•ıtanya 
Londra'dııkl Çek unıumt karnrg(ıhına ge. tnratındıın korunmaktndır. Bundan dolayı, 

len haberlere göre, bu generaller, cumar- bu lkl mrmlckct arasınl'lnkl ıunı anlıır.naz
tesl glinll tevkif edilerek evelkl gün mah- lıkların devam ettirilmesine bir sebep kal
kQm ve evelki gece ve yahut dlin sabah mamaktadır. 

idam edilmişlerdir. Bunlara isnat olunan 

suç ballalama ve yahut kanunsuz. ol!ı.rak 

siltıh bulundurmaktır. 
• 

lngilterede 2000 
fabrika tank 

yapıyor 

rır . ., 

İran' da 
Halk hakimiyeti 

demokrasi 
sistemine doğru 

Yeni i ron şahı buna 
dair fikirlerini söylüyor 

Londra; 80. a.a. - Daıly-Telegraph ga

zetesinin Tahran muhabirine beyanatta bu
lunan yeni İran Şahı demıatır ki : ;•n Rl'c\j,k ınnmcn Ynlnız ırlbl ld·k, takat zn • 

be clU:;ın ce blzıın azımıı İınttı h.ıreketımız 
~Uk cı v! ıaıecııe:ı eına:retıer dl~er iki c:ok 
la 1 

Ve latırıı. ~ mıııeu bizimle en sıkı te· 
ııı ~r b lıya k h:ıtıne ıretlrdl. lster doğuya, 
ı:ıı ~ı a r,. uz. bakalım, artık yalnız olmo.dır:ı • 
~ hartbe 

8 
Rus ordulnnnın knhrnmnnca 

it aı~ı~ ka rın bakalım. (Atkışhır). Ornd.ı, 
.. ~~n k401rıın~dık d ıhl mtllemnd }en ıırtao 
·~ret•- ~la e" ı bı .., ac., .. r lmt!z ve yoı ulmaz bir 
h r f rabı k ın edecek olan mücııdelemlı: ıcın 
ıı.:n1ıı. b ra.b :e teıc:ı manzarası ırorUrUz. Bu· 
ıt.· ~il. n il ıne' her sathaıta müttc!lklmlz 
hU n n ı ro nraatıerını ve Blrlealk Amerl· 
da cı tuırn~k arzu ve hareketlerini atız ö
ın 411ltttn1ıı b lıfc,mız !Uzumu benim ve arka· 
ın ~tleı bllha e)anat, l:ı:aha t veya tııbmlnlerl
•ıır~lecıır. ::r lhtıyatıı bulunmamızı emret· 
la 1 devaın be elddt>tlc ve sarsıım:ız bir 
1 'dan lıar azmınde olan meC'llsln l'le. nazır-

Hltler'in lnı;lltere'yi istlll'ıya hnıır o mn· 
hlıkmederck Libya ve Habeşistan· 

dığınu ü· 
dııld italynn ordularını imha etmek zere 

klarımızdnn ve ıyt yet1omı11 kıtaları • 
tan d buncasım Kap yolu ile Nil vadi-
mız an . 

ÖDdcrmek tehlikesınl göze aldığımız 
sine g b -clc-zamo.nı hatırlatacaktır. O zam ın u m~~ 

• . . bir .,ekllde halletlğuniz dliıı lnU-
11.'n ıyı " li 
nUlilrse, Dritanya hUklimetlnin ve m te-

mu .. avirlerinln bu yeni meseleler-
tahassıs ., • 
d tedbirsizliğe veya cesnretslzlı~ yolu • 

ml ... ·acnklarını ıtımaUn Umıt edebi· na sap J ı 
• Tam bilgisi olmadan, mesuı olana-

ıırız. ki h kim harekete teşvik eden mse, er 
nl olsun mllnasip hareket etmiş ol· 
o ursa • ·bil 
mı ·acaktır. Size ııöyllyeylm ki bu gı er 
f >dalı ınaks:ıtlara hizmet etmıo ?lınaz-
1 ny Çllnlti nıecllsin bize tevdi etllğı \·azl-

suretiyle hayret verici bir sUratle tamam
lanan başka bir hareket bilmiyorum. Dik • 
tatıırU uzaklaştırdık ve cok geciken blrc<>k 
ıslfthatı taahhUt eden kanunt bir hükOm· 
dun tahtn ı;cçlrdık. Umıt ederiz ki yakında 
bir taraftan BU> ilk Brltanya ve Rusya, dl· 
l:er taraftan da lron de~ !et ve milletiyle 
yeni ve dilrlist hır lttl!ıı.k aktedildiflnl mec· 
lise blldlrecegl7. HUkümı'lar, biraz sert ola· 
rak almo~a mecbur kaldığımız tedbirleri 
tasdik ed,.cek ve lran mlllı'llnl yalnız kur
tarılışında dekli, harbin milstakbel hl\dlse· 
!erinde de bizimle teşrik edecektir. !ran 
hMlscslne tecellisi itibariyle en :ziyade mu
vaffak oİmuş ve hariciye neznn~tlnln iyi 
idare rttlf! lşlcrdrn biri demek caizdir. 

Keza, Lonclra'ya gelen başka haberlere 

göre, Tiohemya ve :Moravya'dakl kukla hU
k!lmetinin ilk bq\•eklll olan general Ellas 

da Heydrich'in emriyle tevkif edllerek Ber

lln'e g6ndel'llmlştlr. Orada hıılk mahke • 
me.sl tarafından muhakeme edilecektir. 

ı.ondra'dııki Çekoslovak umumi knrar

vAhı, Ellas'rn ve diğerlerinin Londra ile te-

Londra; 30. a.a. - Geçen haftaki İngtllz 
tank jmaltıtının, esasen bir rekor t~kil 
etmlıı olan daha evelkl hııftaya nazaran, masta bulunarak, Benes'ın divasınn hiz

met ettiği hakkındaki Alman iddialarını yllzdc 20 daha fazla olduğunu bildiren res. 
mi haber Londra'da sevinç uyandırmıştır. 
Ru"ya'yıı bUytlk mlkdarda tank gönderlle
Ct'ğindcn dolayı Sll\'lnllmektcdlr. 

katt surette yalanlamaktadır • 

lunduğu islllA teşebbilsO tehlikesini tama
miyle bertaraf edecek hiç bir tcmlnnt r:e· 
Urmedllınl de ben llAve edeyim. Kış sisle
rinin kl'ndlne mahsus tehlikeleri vardır. Ve 
gecen senekinin hllClfına olarak dUşmnn 

teknik hazırlıklar yapmak için geniş vakit 
bulmuştur. tlkbaho.r iç\n şarkta şimdiye 

kadar cerf'ynı1 eden muhnrebelc>rdcn çok 
dahn afır muhorebclerln inkisar l'tmeslnl 
ve lstilft tf'şf'bbusU tt'hlık('~[nin daha vahim 
ve ı;lddctll bir tarzda kcnd nl g6 termC'slni 
muhakkak surette tahmin etm<'llyiz. 

2000 fabı ikada çıılııımakta olan 400 bin 

amelenin imAl ettiği tank mlkdannın, dur

madan artacağı ve §imdi mevcut olan tah
minleri geçeceği sanılmaktadır. Temmuz, 

ağustos ve cylU1 ayları içinde yapılan tank 

mlkdarının geçen biltlln sene yapılnn mlk

durdan yüksek olduğu haber verilmekte . 
dlr. 

•·- MemlC'keUmin lstlkbAll hakkındaki 
dll11Uncelerim §U iki kelime ile hUlı'ısa edi

lebilir : Demokraside terakki.. Millet, ba

zan hUkllmetl tenkit etmeyi de tazammun 

etse, iradesini ve dUııllncesıni izhar etmek 
fırsatına malik olacaktır ... 

Yeni İran Şnhı'nın bu beynnntı, Londra

da memnuniyetle knr~ılnnmıetır. Şu cihet 

de ehC'mlyetıe kaydediliyor ki, İren idare

sindeki bu değl!liklik mUttefikltrin s?.mli 

hareketi neticesinde eski Şahın Is fıı et
mesi üzerine hasıl olmu§tur. 

Fransada komünizm ile 

mücadele icin gönüllü 
kaydediliyor 

~1'en 1> hıı1tk d 
lıtı b r lh ın :ıkı b<'\·nnatlarında mu• 
ın kucıre•ıı llYat beklediklerinden eminim. 
cı,u"a b r :;ınıetıe. nusya ııe Amerlkıı'dn 
ı:ıı A. ruıı ırekt!t hl~ diyoruz. Etratı.mız -

a a ntn c ı ~I rını lı 1 r mllktıerın.n kımıldıın-
1. 

11 1ctaın dlYuruz Bu mllleUerln ımıe-

ar._ arken kararlarımızı kendimiz al-
feyı ynp • . u il • 
mak ve hakkımızda ona göre h k m ~ e-
rilmesini istemek azmindeyiz. 

Britanya ordu•u 
Müteakiben Brltanya ordusundan bah-

istikbal 
Netice olarak, lstlkbnlln pnrlak veya ko· 

!ay olacafı hakkında &lslrllmls amitler ve 
taahhütler \'oreınb·C'ccğimi bir defa daha 
tekrar P.tmekllklme meclisin milsaadeslnl 

Bu haber, geçen hnftaki lmııltıt mikda

rının !evkallıde birşry 'e gcı;ıci bir gay • 

ret!~ nctkuıı olmadığını tt'ylt etmektedir. 

Son üç ay içinde .. tııı, •ehPal ' 
~, r r(ly arına naııl me>dan okuduk-
11.lıı lıtırı:v.tı ~ruz. Uınkta, aarkta, gene yurdu 
~ktn!lı";ın el ~Uımekte olan Cin mııtetl• 
illa lııe.nı lldakat ve sabrına eahlt olu· 

• d M çörçll şöyle demlotlr: 
se ;ı~adakI ?>rdularla adetçe mukayese e- rica ederim. Biltı.kls, sovyet bOyOk elçisinin 

• 111 b'r orduya hiç bir zaman malik de açıkça !şşret ettlfl slbl, yaklaşan kıl 

Ancak anane\1 \'C ktt ursuz olan ebatı

mıza llA\·e olarak iradede tam ve şiddC'tll 
birlik göstermektir ki, lçınde bulunduğu

muz dünya faciumdakl rolUmnztı .vekarlı 
b1r tekilde oynamamıza l.mkAn verecektir. 
Bu fazlletıertmızı ispat edecetlmlzden emin 
olalım." 

ne kaclar tank yapıldı ? 
Londra; 30. a.a. - Levuım nezaretinin 

bildirdl(;ine göre, bu senenin Uçilncü Uç 

aylık devresinin tank imala.tı geçen sene
nin !maJ!tından yüksektir. 

Paris; ao. a a. ~atin gazetesinin ha 

ber verdlğ'Ine göre. komünizme karıı mU

cadele için gönUllil kaydına devam edil
rnektedlr. Gönilllillerden mürekkep yeni 

bir kafile dotu cephesine gitmek tlzcre 
Yakında Versaillee'dan hareket edecekUr. 

"' &Cll( b~tın, Uzak olmakla beraber eım
ltlrette 1rörülebllen nihai hede-

dıleb r 1 • RUS).· o rı azal ... 
olmadık ve olmıyacağız. Harbın bqında l a ze ne yapılan tazyikin aca ... 
ordumuz muharebenin mukadderatı tlz~ • hakkında hiç bir teminat setlmıemektedlr. 
rinde bir Amil olamıyacak kadar ehem& • Bu beyanata, kılın, adalıınmmn mlnız bu· 
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= RESMi TEBLİGLER = . . 
""······································" 

İngiliz hava tebliği 
Londrıı., 30. a.a. - Hava nezareti haber

alma servisi bildiriyor : 

İngiliz hava kuvetlertnin av tayyarele

rinden mürekkep bUcum devriyeleri birçok 
hedeflere taarruz etmişlerdir. 

Belçika eahUleri açıklarında, dUoman 
devriye ve karakol gemileri topçu ve mit· 

ralyllz ateşine tutulmuııtur. Bir devriye 

gemisi ateş almış, ötekiler de hasara uğ

ratılmıştır. TayyareJl.'rimiz bir karakol ge
misini batar bir halde bırakmışlardır. Stı

hllde bulunan toplar da 1§lemez bir hale 
setırllmlotir. 

Ba§ka bir akın eıını:uıında Fransa'nın fi· 

malinde, bir kafilede gitmekte olan be§ 
kamyon ateş nlmııtır. 

Bu hareketlerde tek bir İngiliz av tay

yare.al kaybolmuştur. 

••• 
Londra: 80. a.e.. - Hava ve dnhllt em-

lllyet nezaretlerinin tebliği : 
DUn gece birkaç düşman tayyare.!!1 bil· 

hasııa İngntere'nln dotu sahilinde ve ts

kocya UstUnde faaliyette bulunmuııtur. 
Bir dllşman tayyııresinln İskoçya'nın şi

mal-doğusunda bir oehre attığı bombalar

d&n birkaç ev yıkılmııtır. ÖlU ve yaralı da 

Tardır. 

••• ' Londra, 80 a.a. - Ha.va nezaretinin teb-
ıatı: 

DUD aece kuveuı bir ınamz bomba tayya
re tetekkUIQ mühlm bir alınan denlz Uuü o
l&n Stettın'e hUcum etmtı ve bU.YUk yan~ın· 
lar c:ıkarm11tır. 

iı~i alınacak 
TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK 
FABRİKALARI MÜESSESE
Sİ MÜDÜRLÜÔÜNDEN : 

Müessesemiz için aşağıdaXi 
şartlar dahilinde on adet birinci 
sınıf elektrik m~tası ve 'ki adet 
otomatik telefondan anlar tele
foncu alınacaktır. 

ı - Büyük fabri'kalarda veya 
santrallarda çatışmış olmak, 

2 - Askerlik hizmetini yap
mış bulunmak, 

3 - Ustabaşıların sanat mek
tebi mezunu olmaları şarttır. 

Verilecek ücret : 
Karabük'te müessese mtidtir

Hiğünde vapı lacaık imtihanda 
muvaffak olanlara ihtisasına gö
re beş yüz kuruşa kadar yevmi
ye verilecektir. 

Bu şeraiti haiz bulunanların 
aşağıdaki yazılı vesaikle birlik
te Kara:hük'te mtiessesc mlidür
Jüğline müracaatları ilan olunur. 

1 - 941 a~kerlik yoklamasını 
havi nlifus cüzdanı, 

2 - Polis hüsnühal kağıdı, 
3 - Aşı kağıdı, 
4 - Varsa hizmet vesikası, 
5 - 1 boy 6 vesika fotoğrafı. 

4591 

ANKARA V AL1L1Gl 

Kaldırım in~aatı 
Ankara Vallllf:lnden: 
1 - Ankara • Sıvrlhısar yolundaki Beylik 

Dlf:cr bir tayyare tesekkll!U Hamburır ve 
Havre cıoklarını da bOmbalamıatır. 

81nırtl1% bomba tayyaresi tı.aıerlne dönme· köprUnUn Ankara cihetine olan kısnıındn ya-
mı.ur. pılacak tes\•lyel tUrablye ve kaldırım ısının 

Tayyarelertmwıen bırt c:ltt motörlü bir ihalesi 6.10. 941 tarlhıne raııtlı)·an paznrt~I 
dUpan av tayyarcalnl dllı!lnnUı ve dlf:er ırtınll ıaat 15 te vllAye td,ılmt encümeninde 
bir tayyareY1 de halara u~ratmıı ce pUskUrt· yapılmak üzere acık eklllltmeye konulmustur. 
mtııtür. 2 - Kesif bcaeıı (8653) lira 74 kuruı ve 

Inıruız ta>'Yllrelerı dilaman tayyare mey- mu\ akknt teminat (649) lira (01) kuru$tur. 
danlan üzerinde hücum devrlyclerıne devam S - lsteklllerln mu\•akkat teminat mek· 
etmlılerdlr. tup veya mnklıuılarl)'le, llrnret odnsı veslkn· 

lkt avcımız Uılerlne dOrunemlıtlr. ıannı ve nafıa mUdUrlüC:Unden bu la tein 
Lllnnlon•a :vapılnn bir ırece hücumunda alacakları rcnnt ehliyet \'eslknlarını hllmllcn 

dllımıın top mevziler! top ve mitralyöz ate • yukarıda adı aecen alln ve anatte daimi en· 
ııne tutulmu~ur. Bir dllr.nan bomba tayya- cUmen reııııutıne müracaat etmeleri. 

4 - Du ııe alt kesif ve aartrlameyl her gün Nil :rakılmııtır. 
nafıa müdllrlüAUnde aöreblleceklerl. 

(G931) 16SG4 Ortaşark tebliği 
Kahire, so a a. - Orta ıark tnaııtz kuvet· Şose tamiri 

lerı umumi kararıı:tı.hının tebıı:ı: Ankartı Valiliğinden : 
Llbya'da Tobruk cephesinde elctdeUI bir ı - Anl<ara • Kırı.ıehlr yolunun 61 + 

kum tırtınuı dUn müdafaa c:cvresı dasında 000 • 66 + 000 inci kllometrelr.ri arusın
t&11llyet mtzı aüclesUrmlıtır. dakl oosenln esnslı tamirat l~inln ihıılesl 

Hudut mıntaka.sında, devrlyelarımız hll· 13. 10. ll41 tarihine rastlıyan pazartesi 
eum Uıblyclerlne devam etmlslerdlr. gUnU saat 15 te viltıyct dalmt encUmenln· 

de yapılmak llzere kapalı zart usuliyle 
eksiltmeye konulmuııtur. Sovyet tebliğleri 2 - Kesif bedeli (52519) lira (89) kuruı 

Tamir iıleri 
Ankara VallllA:lnden: 
Kalecik hUkUmet kotıntının esaslı tamirat 

111 17. ıo. 9U ııenembe a11nu ıaat lJI ı. aaı. 
ır.omt.şonunda lhaleıl yapılmak Uzer• ebllt· 
meye konulmuıtur. 

Kcılf bedeli (7000). llra muvakkat temtna· 
tı (525) llrııdır. 

ı.tcklllerln muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzu Ucaret odo..aı vealkalarlyle !ha • 
leden Uc alln eve! vUA.yete Iatlda He mUra • 
cnnt edilerek bu ıae alt alacaktan ehliyet 
vealkalarlyle ı!SzU aecen ırUn ve ıaatte ko
misyona aelmelerı. 

Duna alt keaıt ve ıartname)'1 her ırUn 
fıa müdUrlürıUn<1e &öreblleceklcrl. 

(7:?69) 17215 

Odun ve çıra alınacak • 
Ankara Vnllll~lnden: 

na· 

Hususi idare lhtıyacı Jctn 10 ton meee ve 
on ton a'ürıı:en odunu ile 1500 ldlo cıra acık 
eksiltme ile ıatın alınaooktır. 

.Mecmuunun muhammen bedeli 800 liradır. 
tıınıcsı 16.10. 941 rıenembe aUnU saat 15 te 
vllt\yet dalınt encUmenlııde lrra eallecektllr. 

Taliplerin GO liralık muvakkat teminat 
makbuzlyle birlikte ihale ırtınU vlJAyet cınımı 
encUmenlne, aartnnm~lnl görmek ve ıazıa 
tatsllM almak tstıyenlı:rln keza anımı encU • 
men kalemine mllracaa tlnn llAn olunur. 

(7212) 17223 

DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 

Ağaç nakliyatı 
Devlet Orman İşletmesi Abant
Kcremali revir amirliğinden : 

Devlet orman i6letmesi DUzcc revlrlnln 
Sığırlık bölgesinde 9 • 10 • 11 • lG • l 7 
. ıs numıırah m:ıktalarındıı takriben 
·•2noo.. \'C A bn.nt serisi 40 • 41 numaralı 
rnnlttalıırında tnkri ben "1200., metrckllp 
kl ceman takriben "3800 .. metreltUp ltök· 
nar tomruğunun kUtUğU dibinden 'l'atnvn 
deposuna nakli 6. 10. 1!41 pazartesi glınU 
sn.at l4 de DUzce'dc revir ıımlrliği binn • 
sında açık eksiltme ile m\itenhhlde veri
lecektir. 
Tomrukların beher metre kllpllnlln mu· 

hammen nnldl tlcreti "350., kuruştur. 
Taliplerin mczkfir gUn ve santte % 7,0 

muvakkat teminat ve evraklarlylo birlik
te Dilzce'de revır amlrli~inde mliteackkll 
ltonıisyona mUrncaatııırı. Şartnnmcler An· 
kara'dn orman umum nıUdllrlllğU ve DUz· 
ce'de revir amirlğlnde görtilebillr. 

(4893 • 7048) 17017 

Satılık çam tomruğu 
'I'ııvı/ıınlı Mıılıyn J.~,!l"rlgöz mtınferit or

man bölge §cfllğlnden : 
1 - Bölgemize ait Tııvaanlı kazMınını 

Mahya Eğ?'ıgöz devlet ormanlarında 

mevcut ve 941 senesi katlyatıııdo.n nıllte

hassıl (2235) adet muadili (1834) metre 
mlk!ıp (673) desimetre mlkl1p numnralı, 

drungalı, kabuklıırı soyulm~ ve baş kes
me ımylnrı mevcut çnm tomruğu açık art
tırma ile satıl'Jll çılmnlmıştır. 

2 - Arttırma ıs. 10. 941 tarihine mU
sndlt pazartesi glinll sat 14 de Tav11anlı 

ltazasındn Ef;rigöz Mahya münferit or -
mnn bölge ııeft blnıuıındıı toplanacak o
lan sııtıı komisyonu huzurlylo icra edile-

toııkovn, so a a. _ sovyeı uUhbarat dal· ve muvnklmt teminatı (88i6) liradır. cektlr. 
raının buaün öA'le il.zer! nesredllen tebıı:ı: 8 - İsteklilerin tekllt mektuplarını; 3 - İşbu t omruklardan ( 431) adet mu-

29-80 eylül aecesı, kıtalarımız. bUtan cep- mu,akkat teminat mektup veya makbuzu, adili (255) metre mlkAp {392) desimetre 
ile bO;yunca dUsmnnla c:nl"Pısmıslnrdır. ticaret odası vesikası ve ihale gUnUnden mlkt\p miktarı Balı köy istasyonu depo -

Alman tebliği 
en az Uç glln evel viH\vete istlıla ile mll- sunda ve (1804) adet muadili (1079) met
rncaat ederek bu lıı için alacakları fenni re rnlkn.p (281) desimetre mikCı.p miktarı 
ehliyet vcsllmlnrlyle bit-ilkte yukarda adı Çatak mevkii nra dcposundadır. 

Bcrıın, 80 na .. - Alman orduum onaku - geçen gUntle snat 14 de kadar daimi en- 4 -Bu tomrultların Bnlıklly istruıyonu 
mandantııtınm tebl1CI: cUmcn reisliğine vermiD olmaları. deposunda talibine tcıılim edilmek oartlle 

Dnleper'ln cıotusundakt harckMta, ltnlyan 4 - BunB ait ke~lf ve şartnaml.'yl her beher metre mll:l\bına muhammen bedel 
kıta.lan. mühim duşmnn kuvetlerını imha gün nafıa mtldllrlilğUnde görebilecekleri. (l8) lira (4 'l) kuruş ... e Çatak ara depo-
•tmlaler ve blnlcrre esır nımıslıırdır. (7007) 16993 sunda talibine teslim edilmek şartlylo 

Doau ceph sının ıtmnı böl~cslnde, bir Pi· l k beher metre mikl\bına muhammen bedel 
)'ade tUmenı. 28 \e 29 e;yllllde ılddelle müda- Muhtelif ilaç a ınaca 
:r&a edilen btr cıumıan ıne\'Zllne muvnrtnkl· Ankara Vnllliğinden : (l:i) liradır. 
yetle hücum o;rlemlstlr. ı - On bir knza husust idare dlspıuı- 5 - TemlnBt akçesi % 7,IS hesabiyle 

(Ui67) Iiraılır. 
Bu piyade tUmenı, 210 d!l&mnn Dlokhııu· serleri için muhammen bedeli 8740 llrıı-

nu hücumla z:ıptctmtatır. dan ibaret muhtelit llAçlar satın alın:ıcak· 6 - Bu l§C alt açık ıırttırma §artne.me-
Hava tescktulllerı, Harkot böla'~sınde de· tır. lerl Ankara, İstanbul, ırntabya orman çe-

mlt;yolu nakliyatına müessir ıurette hUcum· 2 - Muvnkkat teminat bedeli 250 lira vlrge mUdllrllikleriylo Dursunbey devlet 
ıar yapmıı ve wntnı:rad ın dotusundnkl de. 50 kuruııtur. orman lşletmetl revir amirliği ve blllge.-
mır:voıu aebekesıyle Murmansk d mlryolu ae. 8 - 1steklllerln liste ve §artnameslnl miz satış dosyasında mevcuttur. 
bekesı üzerinde tnhrlp fa:ıllyetıne devam et· Ankara ve İstanbul ıııhat mUdUrlUğf.lne 7 - Taliplerin ihale gf.lnllndo hazır bu-
mııtır. milrncııııt ıı., göreblllrler. lıınmnları ve bu humıııta fazın mnlOma~ 

lnıı:llterc'ye karsı s vaıta, alman hava 4 - İhale 13. 10. 941 pazartesi gUnll sn- nlm<ık lstlyenterin blllge şetll~mh:e mil· 
ıcuvetlerı dün ıı:ece Gerat • Jarmouth'un do. at l~ te vJlllyet daimi encümeninde icra racaat etmeleri lllzumu ill\n olunur. 
~usunda 8000 tonlltı.toluk bir tıcııret ıı:em si· edilecektir. (i091) li020 (SGSS-7307) 17219 
nl tahrip etmlı, aynı bOla'ede oldukca mU • 
hlm blr destroyer t ı kkJlü ıc: nde )UrU>en 
bir harp aemısını tam b r isabetle batırmıs· 

tır. lakocya•nın dof:u kwısı ile lnırııtere'nln 
cenup doğusu kı;rmndakl llmnnlar clvnrlnrı· 

na da ba~ka hüCU'lllar ;yapıtmıstır. 

Slmal Afrika ında, Stukn tayyareleri te. 
ıekkOllerl, Tobruk ta rıhtımları ve mühim • 
mat depolarını bombnlamıslnrdır. S:ıvııı tay
yareleı:l. Akden•:ı:~e bir ticaret zemı~ını h:ı· 

aara ua:ratmıs ve bir tnıı:lllz bombnrdtmıın 

tawareı.nı dUıllrmUstUr. 
DQıman. dün ı: e. Almnny:ı•nın slmaı sa· 

hlll Uzerırc nk ~ yapmıı ve bazı tayyareler 
Bcrlln'ln uzak civarlarına ka1 ır rlmlstlr 
Bilhassa Hamburıı:'ta ll"İılklrı me~kOn mahal · 
lrtere atılan bo:nhalarıa sivil hnlktan ISlen
ler ve yaraı:ınanıar ol'llus•ur lnıı:lllz havn 
ku\•etıerl. dlln z!lııdUz ve ıı:ecc 11 b<ımbardı· 
man tayyaretıl kaybl!lmlstlr 

Kazma ve kürek sapı alınacak 
Ankara Vallllltlnden: NAFIA VEKALETi 
Muhammen bedeli (010) liradan Jbaret 

bulunan 2000 kazma (2000> kürek \·e (1500) Yapı ve imar işleri ilanı 
adet cekl<: ıapJarmın mubayaa iti 16.10. 941 Nafıa Veltflletinden 
perıembe ııUnll ıaat on beate ihale.si yapıl· 1 - Ekl!ııtmeye konulan iş: Maarlt Ve-
mnk üzere acık eklllltmeye konulmuıtur. kl\letı binasında yaptırılacak çatı tamlra-

.Mu\•nkkat teminatı 68 lira 2.5 kurustur. tı, dö~eme ve boya işleridir. 
lsteklllerln ticaret odaıı veslkası ve temi· Keı.ıif bedeli: 5794.03 liradır. 

nntı muvakknte maklıuzu veya mektubu tle 2 - Eksiltme 10. 10. 041 cuma gUnU 
birlikte yukarıdn adı aecen ııUn ve saatte vl· sn.at lli te Nn!ın Vektıleti yapı ve imar lş-
11\şet daimi encUmenıne gelmeleri, Duna alt lcrl f'kelltme komisyonu odasında açık 
kesit \'e enrtııameyı her 11ün narm mUdllrlU • eksiltme usullylc yapılııcnJ.r,.tır. 
f:.ınde i:oreblleceklerl. 3 - Eksiltme evraln ve buna mlitefer-

17.?GSJ 17214 rl evrak yapı ve imıır işleri rcisllğlnde 
glSrUlcbllir. 

Karakol binası yaptırılacak 4 - Eksiltmeye girebilmek için ıstek • 
Ankara Vallllf:Jnacn: illerin usuıu dairesinde (434.55) dlSrt yU~ 
Keaıf bedeli 04176> lira (47) kuruıt:ın otuz diirt lira elli be§ kuruşluk muvakkat 

ibaret bulunan Haymana Jandarma binası· teminat vermeleri 111.zımdır. 

Macar resmi teblig"" i nın insanlı lG. 10. 941 pcrıembe gUnU santl5 (7087) 17036 
te \"llfıyet nafıa komls;ronunda lhlllesl yapıl· y 

Budapeştc, so. u.ıı . - M .. c; :ır ııjansı bil- mnk üzere knpatı zart UIUJl)'le eksiltmeye apı ve imar işleri 
diriyor : Ukrayna'da yııpılmaktn olan ha- konuımu3tur'. ~afın VekAlctınden: 

Muvakkat teminatı llOG3) lira (24) kU· - Eksiltmeye konulan Is: Ankara bölge 
reketlerde müttefik ordular ilrrl yUrtlyUş- rustur. • ~annt okulu tesviye atelyelerlnln ikmaliyle 
lerine devam edere!•' bu kuvetlcrin bir kıs- lstcklllerln trkllt mektuplarını ticaret o - ördüncu atelye blnaıı Jnıaatıdır. 

I<esır bedeli: 87lG7 00 liradır. 
mı yeni topraklar işgal ederken diğer bir ı'.l:ısı \'eslkası ve muvakkat teminat mektup 

kb ı lh 1 11 
2 - Eksiltme 16. ıo. 1911 ııerıembe glJnU 

kısmı da -tUomnn kuvetl rl arasındaki lrti- veya m:ı uz arını ve a e ııünllndcn <: saat 15 te Natın Vek.3.letl "!l"'ı ve imar ı•ıerı 
alln c\•el \•UAyete l!tld:ı ile mllrııcnat ederek ' .. ~ 

battan kesmtştlr. Devnm etmekte olan bıı bu 1, h:ln alııcııkl:ırı ehliyet veslkalnrını yu· ekslltmc kornJ~yonu odnsındıı knrıaıı zart u. 
hareketler hnkkınd:ı §ımdılik malftınat \'e· karıcto ndı ~ecen ı:Onde ınat 14 e kadar \'l. aullyle Ynrııı:ıenktır. 

VİLAYETLER 

Muhtelif ilaç ve ııhi malzeme 
alınacak 

Kaınıerl Valllla;lnden: 
Kayseri memleket hut&ne.lnln ihtiyacı o

lan 106 kalem ecza ve malzeme! tıbbiye ac:ık 
ekıılltmeye konulm111 ve )"apılacak tenzllAt 
haddi !Ayık ırl!rüldlltü takdirde 8. ıo. 941 
caraamba ırünU encümeni dalmlce lhaleııtnln 
lcrıııı tekarrllr etmleUr. Muhammen bedel 
2077 lira olup muvakknt teminat 157 llrndır. 
Taliplerin ıeraltl anlamak ve listeyi ırt:ırmek 

Qzeer lstantıul ve Ankara ııhat müı\Urlllkle· 
rlne ve ihale ırtınQ encümeni dalmlye mUra • 
caatlan llAn olunur. 16899 

Pazarlık usuliyle eksiltme ilanı 
Antalya llbaylığmdan : 

1 - raznrlııta .konulan 11: Antal;radn mek· 
tep lnanntı olup krılt bedeli 25485 Ura 84 
kurustur. 

2 -: Bu lce alt aartnnme ve evrak ıunlar
dır: 

A - ProJe, 
D - Sllsllcl tlyn t l'etveıı, 

C - Kc,lf cetveli, 
D - Kesi! hlll!sa cetveli, 
E - Knplııma nevilerini gösterir 
F - Husufft, rennı ınrtname, 

cetvel, 

G - nayınclırlık leleri ııenel ıartnameırı. 

H - Ynpı lılerl umumi tennt ıartn:ıme3l, 
1 - F.kfttıtme eartnnmest, 
J - Muknvele proJesı, 

1 - 110 Hra aylrlı: tlcretlf J'Ml itleri tef· 
llil .,.. mütercimlik için ı 

A - En 1.1 11-. merıuııu olmalı: J'{i1mek 

mektep mezunu tercih edilir. 

B - Yabancı dillerden lngillzce, Pran -
sızca, ve Almanca birine vakıf olmak fazla 

dil bilen tercih olunur. 
C - Muhabere ve dosya iılerine wku -

fu olmak ve herhangi bir mevzu üzerinde 

dUzglln yazı yazabilmek eser telif etmit 

olanlar tercih olunur. 
D - 1 inci maddenin C ve D fıkralarm-

da yazılı ıartlar bu vazife için de arana -

ı1 
4. 10. 941 Cumartesi akşatm.ı i9İı:t 

PAVYONDA 
Masalarınızı evelden tutunuz. 

Tel: 3400 

~----------·-------------....,,,,,,,.-
DEVLET DEMlRYOLLA~ 

Elbise diktirilecek 
caktır. il' 

3 - Taşradan yapıl;ıcnk müracaatlar 1 • De\ lct l>emlnollun 4. lı etme 111u 

Çin nüfus hüviyet cüzdanı mektep ıaha • tllnYdııelnn.ı'z t 
kuması idarece \"erllmck p.r 

detnamesi, askerlik terhis vesika suretle • ıeıetmede mevcut bulunan utar. t JA, ıc• ır 
riyle tamussıhha olduklarına dair bir he - lln, d0'"1ıe ve aıamcU tarlka nuınurıt ı 
kim raporu ve 10xl5 eb'adın<la bir foto~- vechlle müteahhit tarntından tedarik cdlutl~• 
raf ve hal tercümesi gönderilecel:tir, İstek üzere ı.ı:;o takım elbise ve 820 adet paıto 

400 adet kasketin dlktırllmesl kapalı zart ~ 
lilerin 20-10-941 pazartesi günü akşamına sullyJe eksiltmeye konulmuıtur. EJ<Jlıı.ııı 
kadar bir istida ile Delediye Reielii:ine mil· 6. l0.1941 pnznrteal runu aaat 15 te ıa>'; 
racaatları ve ayrıca adreslerine bildirile • rl<le durdUncU Iııletme mlldUrlütU bınatıJI 
cck müsabaka imtihanı giinünde İzmir'de yapılacaktır. ıj 

Muhammen bedel bir takım elbisenin 
bulunmaları lüzumu ilan ~lunur. ve tılr paltonun 12 llrndır. 

( 4045 7271) 172 l 7 Tek bir .ıınntalonun 250 ve bir ıı:asıtetı' 

kl · · l 150 kurustur. 
Toprak na İ ve saır ış er Bu ıse ı:trmek ıstıyenlertn 1635 ıır•ııl 

Ualıı-. :ıır Hctlı.;u 'l'orbıyeııı llölı;.ı Bnr.ı· n ti' muvnkl:nt teminat vermeler! ve kanunu 11' 
kanlığından : yln ettlıtl veslknlarlyJe ekallti'eye ırlrtll Dl' 

1) Ualık<'Sirde Atnturk parlnnda yaptı- manıı kanuni bir hail bulunm:ıdıCınıı cıaır 
nlacalt stııdyoınun t ınccı tesviye ve lın!- uannamclerlnl havı tekllt mektuplantu IJll". 

Şartnıımeler \'e cvrıık Antal)'a nnfıa mU. ' fi 
dUrJUğllnde s:ürUlehlllr. rl~ ııttııu çıknc.Lk toıll'altlann nakli, drnnnj le gllnU muayyen olan saatten bir ııııat e ı.t" 

s - lhale ıo. 10.1on cuma sıllnll Bnat 15 kanallarının yapılması, kırma taş ferşi ve llne kadar komisyon reısıı~ne verıneıcrl 
te hususi muhasebe tılnaınnıla vlltı.)et encU. silindir ıjı) vcsnır tef'crrli::ıtının yapılma- zımctır. 
ml'nlnce ynpılncaktır. sı tertip ve taııı~ınıl işi kapalı zıırf usuliy- Postada olacak &"eclkmeler kabul ecltltn~ 

4 - Eksiltme p:ız:ırlıkln ve vnhldl tlyat u- le eksiltmeye lwnulmuştur. Du 118 alt mukaveel ve ıartname proJ~ 
zerinden :vapılncnktır. Teklltlcr 2400 sayılı 2) - İşbu inşaatın ke11lf bedeli (14892) rı lla>dnrıınsn, Ankara gıırlıırlyle 4 Jslt 
kanunun hUkllmlcrıne ı:1lrı.> ynpılmnlıdır. lira 3 kuruştur. mlldUrlUIWnden paraBız olarak verUtr. fS12S 

a - Pazarlık ekıılltmeı;Jnc ıılrebllmı.>k itin 3J - .Mın•nklmt teminatı (ı;"C 7,5 heım- (8173/G76S) l 
isteklilerin 3822 lira 88 kuruşluk katl tcmlnnt biyle (lllG) lira !J2 lrnruştur. l 
yatınnnınn ve bunıııın başka nsal':ıdııkl vesi· -1) _ Eksiltme evrakı her lin Dnhkcslr Madeni eşya ve mobi ye 
knları ihraz etmr.Jerı ıarttır. beden terbiyesi bölge ba§knıılığında gö· alınacak 

ı - Bu işe aırebllrcrı':lne ılnlr rhllyet ve· , rillcbilir. aıı 1 
slkası. 5) - Eksiltme (13 Dirinci teşrin 941) Devlet Demlryollıırı Sa. At. Ko. d ~ 

2 - C'nl'I Beneye alt tır.ıırrt O<ta~ı vesikası. :Muhammen bedeli {27875) lira olall ~ 
6 - I311umum rc~mı ma~rarınr ı~Lekllye n· tarihine rnııthynn pnznrtesl glınü saat lmlem Ankara hastanesi madeni e:Y•~-

lttlr. <B33G/GOO!l> rn912 ( lli) dıı Bnlıkf'ııir bNlen terbiyesi bölge mobilyası ıo. ıo. 941 cuma gUnU saat '··"' 
binasında yapılaenktır. da lmp::ıh zarf UBullyle Ankarn'da iCP'-

Muhtelif in~aat ve tesisat 
Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai Mu. 

avcnet M ü.dürlücünden: 

Pazrlıkla eksiltme ilanı. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan 

inşaat i&i gününde talip zühür etmediğin· 

den parzarlık usuliyle yapılması için, 

1 - Eksiltmeye konulacak i& Trabıon 

Nümune Hastanesinin mutfak, çamaşırhane 
ve etüv tesisnt.ıdır. 

Bu ite ait muhammen keşif bedeli 
(123157) lira 25 kuru~tur. Ve pazarlıkla ek -

siltmeye komılmuştur. 
2 - Bu işe ait ıartname ve evrak şun • 

lardırı 

Aı Pazarlık şartnamesi, 

Bı Mukavele projesi, 

Cı Bayındırlık işleri ırenel ııartnamesi, 

Dı Yapı işleri umumt fenni ıartnamesi, 
Eı Sıhhi teııiaata att umumi ve fenni 

ııartname, huııual ıartname ve ketif cetve

li, 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı (240) 

6 )- İstekliler teklif evrakı meyanına binasında satın alınacaktır. il' 
ticaret ocla.sı vcsik:ısı ve şimdiye !tadar ı J3u işe glrmclt lstiyenlerln {2090,631 f!I 
yapmış ohlukları bu kabil işlere ve bun - ralık muvakkat teminat ile kanunun taı fl' 
!arın bcdC"llerlne iş b:l§ındıı bu işlerden ettiği vesikaları \"e tekliflerini a;>'ll1• ~ ... 
anlar bir ren memuru bulundurnca(;ına !'aat cı 4.30) a kadar komisyon reislıi 
ve hangi bnnk:ılıırln nıtı:ımelcdo bıı lıın • vermeleri lllzımdır. Jl'1 
duklarına dıılr vesikaları koyacnklıırtlır. Şartnameler 139 kunır;ıa Ankara ve 

7) - Teklif mektuplarına ait zarflar dr..rpnşa vcznelerind' satılmaktadır. 5' 
kanuni şekilde kapn.lı olarak lhnle gf.lnll (6D81) 16

9 

saat (15) şe kadar Balıkesinle Beden ter-

biyesi bölı;e başkanlıl!'ınn makbuz muka
bilinde tesllm edllecclttlr. 

8) - Postn ile gonderllecek tcklltler 
nlhnyt'l ihale ııanlinden bir saat evellne 
kadar gelmiş ve zarfınn knmınt aekildo 
lrnpntılmış olmnsı lnzımclır. 

D) - Hr.r tllrlil geı;iknıel<'r nıu:nrı itı-

bare alınmaz. 17262 

Yol yaptırılacak 
İstanbul Bclediyc&inden ı 

Şişhancl!e Evliyaçelebi ve İskender cad-

Baramin çeliği alınacak 
De,•let Demiryollarr Sa. Al. Ko .cWI; 
Muhammen bedeli (4500) lira ola.il 

kalem 8 köşe barmln çeliği (lS.10.941) ~ 
zarlesi) günü saat (15) te kapalı zırf 
ııuliylc Ankarada idare binasında aatlll ' 
lınacaktır, t 

Bu işe girmek istiyenlerin (337.SO)J' 

ral~~. muv.akkat teminat ile kanunun t fJ 
etlıı:ı vesıkaları ve tekliflerini aytıl " 
saat {14) e kadar komiıyon reisliğine 

delerinin tevsii ile kaldırım, dıvar vesaire ı me eri li:r:ımdır. .M 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- Şartnameler parasız olarak ~arr. 
nulmuştur. Keı;if bedeli 30107 lira 80 kuru& f.f malzeme dairesinden, Haydarpaşad• 
ve ilk teminatı Z258 lira 9 kuruştur. Mu - ~ sellum ve aevk ıefllğinden dağıtıl• 

kuru:s mukabilinde Trabzon Nafia Müılür- k:ıvele ekııiltme. bayındırhk iııleri genel tır. (?0
8

l5)) 17(161 
lüğünden alabilirler, hususi ve fenni şartnameleri. proje keşif 

3 - Pazarlık 6-10-941 pazartesi günü sa hülasasiyle buna mütcfcrri diğer evrak 151 

at 15 de Trabzon Sıhhat Müdürlüğünde kuruş mukabilinde belediye fen isleri mil -

toplanacak komiııyonda yapılacaktır. dürllifllnılen verilecektir. İhale 16-10·941 
4 - Pazarlığa girebilmek için isteklile- perşembe günU saat 15 de daimi encllmen

rin (927) lira (55,5) kuru,Iuk muvakkat de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminatı 

teminat vermesi ve bundan baska 9U yıh- makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 

na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale üç gün evel belediye fen işleri müdilrlii -

gününden en az sekiz gün evel Trabzon (:üne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 

Vilayetine müracaat ederek Vilayetten 941 yılına ait ticaret odn:n vesikaları im • 

alacakları bu İ$e ait ehliyet vesikasını ib- zalı şartname ve kanunen ibrazı l&zımgclen 

raz etmeleri mecburidir. 17019 dicer vesaik ile 2ı90 numaralı kanunun ta· 

Yapı yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden ı 

1 - Uşak Memleket hastahanesinde yapı
lacak pavyon i~aatının 13989 lira 70 ku • 

ruşluk kısmı kapalı zarf usuli ile eksiltme
ye konulmu:stur. 

2 - Muvakkat teminat 1049.23 liradır. 

Eksiltme 17-10-941 tarihine müsadif cuma 

günil saat 15 de Vilayet makamında top -
!anacak daimt encümen komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 - Teklif mektuplarmın tam saat 15 de 
Encümene tevdi edilmeai ıarttır. Bu taat
ten sonra mektup kabul edilmedi~i gibi 

postadn vaki olacak gecikmeler de kabul 

edilmez. 

4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden 
en 81! üç gün evci Nafia Müdürlüğüne mli

racaatla alacakları ehliyet vesikalarını ve 
ticaret odası kaya vesikasını muvakkat 

teminat mektubu ile birlikte Encümene 
tevdi etmeleri lizımdır. Bu vesaiki ver -
meyenler eksiltmeye giremezler. 

5 - Ameliyat için fazla malGmat almak 
ve kesif dosyasını görmek isteyenler her 

rfin daimi encümene müracaat edebilirler. 
(7267) 17213 

Müdür ve mütercim aranıyor 
İzmir Belediyesinden : 

Beleıliyemizo merbut Kültürpark, İzmir 
Enternasyonal Fuarı ve Turiz.im İdaresi 

rlfatı çevresinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını ihale günU saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lazımdır. 

S636·7217) 17212 

Doktor aranıyor 
Kızılcabi.ılük nahiyesi kiiçük sanat koope 

ratifi ortakları için dahiliye ihtisas vesika
sı olıtn bir doktora şimdilik 1 SO lira ücret 

verilecektir. Kooperatif ortaklrırımlan ha -
riç olanlardan alacağı vlz!ta bedeli kendi· 

siı{e ait olmak Uzere taliplerin fotoğraflı 

kısa bir tercümei h6.l ile mU<llriyetimize 

mektupla müracaatı. 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

Elektrojen grubu alınacak 
.M. 'M. Vekl\lcti Sa. Al. Ko. dnn : 
Aşağıda muhtasar vasıfları ynzılı elek· 

trojcn grubu &ntın alınacaktır. llu husu
ta görilşmek vo tcnııl ~ıırtnameııi blH\ha· 
re teltemmlll ettirilmek U7.ere aiti.kadar 
firmaların 10. birinci te~rln 041 sllnUnc 
knclıır Ankııradn M. ı.r. V. Harbiye daire
si rJyasetine mllrncaatları. 

a) Tanınmı~ bir fabrikanın mamu!Atı 
olması ve yeni bulunması. 

bJ Dört tekerlekli, yaylı VP eaatte 4n 
Km. sllı"atıe yUrUyU~e mUS!llt. 

c) Bir adet 60 volt 60 amper ve 3,!> ki· 
lovnt takatlı ve diğer dort adedi 120 volt 
ı::iO onıper ve 18 kilovat tnlrntll dinamolu 
vı• tPVZI tablolu. 

Elbise diktirilecek ır 
Devlet Demlryolları Erzurum ıo. cıS 

lelme müdürliitilnden ı ,1 
Kumaş idareye, astar, tela, allmetl I , 

~a ve sair bütün masraflar müteahbid~J 
ıt olmak üzere tahmin edilen bedel ,1 
(22450) lira olan 650 takım elbise 400 s• 
palto ve 500 adet kasketin lmallyesi ,! 
10. Sl41 pazartesi günü saat ıs te le 
zarf usuliyle eksiltmeye konuı:nuıtcı';_, 

Taliplerin (1683) lira 75 kuruıtulc 1 
vakkat teminatlariyle kanunun ıaylıı ,1 
~i vesikaları ve teklif mektuplarını 

gün saat 14 e kadar Erzurum ıo. cii 
1 # 

me komisyon başkanlığına vermeleri 

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Erıuı11 
10. cu i5letme müdürlüğünden aJrnıt·71 

(6003) 11° 

Muıamba pardösü alınac~ 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. datl 

1 f 
Muhammen bedeli (16.000) lira olJll / 

atlet muııamba pardesü 14-10·19H ,.ıı /1 
nil saat 15.30 da kapalı zarf uıulU il•~ 
kara'da İdare binasında satın ılınac• 1 

Bu işe girmek isteyenlerin (1200) tJ. 
!ık muvakkat teminat ile kanunuı:ı I 
ellicl vesikalan ve tekliflerini aY1'1 

l·~itle saat 14,30 za kadar komisyon reis 15 

mcleri Iazımdır. ti 
Şartnameler parasız olarak Aıtlr' 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa•d• 
sellüm ve sevk ıefliğinden dafıtı13:1ı~ 

(70~9) 

Telgraf makinesi alına~ 
ıı' 

Devlet Demın·ollnrı Sn. Al. Ko. dl · 

l\luhnınmen bedeli <44.400) lira oııı.;,r 
,., acyynr telgrnt makineleri \'e ıe 
ı ·. ıı. 941 pazartesi ııUnü saat lll t~, ti 
z:trt usullyle Ankndada idare blnns ıı 
alınıu•aktır. 11~ 

rtlmiyecekttr. l:tyet nnfla komisyonu rel~lll':lne vermetert. 8 - El:slllme evrakı ve buna mUteterrl ev-
B it k ıt t u rnk (431i) dört yUz otuz altı kuruı bedel mu· i!;İn aşağıda yazılı evsah haiz bir müdur 

Macar kuvetlerinln bulundu~u bölgede. una 11 es ve ınr nameyi natın m • 
dUrlUCllnde her ı:Un g!lre!Jllecek!crı. kn!Jlllnde yapı ve lmnr Jı;lerl relsllAlmlen alı· ile bir yazı işleri ıefi ve mütercim alına -

d) 4 -G slllnclirli 4 znmnnlı benzin ve
yıı cllzel moHirlU ı;rup nlınncaktır. 

Bu işe a'lrmek lstlyenlcrın 3230 ıır• ,ı 
vn.kkat teminat ile kanunun tayin eti 

1 
slkalnn ''e teklltıerlnl n>"Tll ıı:On •' 1 
k~dıır komisyon relsll~ .ne venncl rı 

dUşman bazı tcocbbUııJerde bulunmuı ise (7Z72) 17218 nablllr. caktır. 
4 - Ekslltmc>e girebilmek ıı:ın isteklilerin de kolaylıkla tardedilmlş ve esirler alın· 

mıştır. Bundnn başka her iki tnrııfcn d:ı tellt üslerinde ileri mevzllerlmlz alddctll fa· 
allyette bulunmuıtur. 

az tnpc:•ı f'lRll V ti olmu1tur. 

İtalyan tebliği 
Roma. ao an - ıtaJynn orduları umumı 

kararı::ıhının teblı~I: 

Şimali Atrıka da, Tobruk cephesinde top . 
cu ates.yle haıırL:ınan bir dJımıın taarruz 
teıebbllsu. akamete uııramıştır. 

Dan dUııman ta;yyarelerl, dlln Cnııllarl ve 
Catanln hava meydanlarını mltralyuz atesi· 
ne tutmuı ve lntllAk l><mlbnlrı atmıstır. Bir· 
az haııar olmUS!ll da ınsancıı. znylat yoktur. 
Tayyare detı topları Caa'llarl civarında bir 
dü~man tan·areııl, a\·cılarımız da diğer bl~ 

tn>yare CIUs!lrmll5tür. 
Akdmlzde bir deniz kesif tannremlz, 6 

Brltanya av tayyareıılne kareı elddetle mu · 
hnrebe etmlı ve üc!lnü dUsUrmUstür. Tayya
remız nihayet dUsmnnın ade~ce UstUnlU!tll 
karamnda tahrip edllmlstlr. MUrettebattan 
bir kısmı kurtıırılabllmlıtır. 

usum dnlrrslncıe (5<.ııs.ası bes bln altı yüz 800 lira aylık ücreti ve ihtisas mevkii o-
ıeklz llro:ı otuz beş kurusluk muvnkknt temi· 
n:ıt vermeleri ve Natın Vekl!.letlnllen bu ı. 
l~ln alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri 

lan. 
1 - Müdilrlük için • • 
A - Yüksek tahsil görmü~ olmak güıel 

l~zımdır. 
tsbu vesikayı almak ıcın isteklilerin eksilt· ı:ın'ııtlar mimari şübesinden mezun olan 

me tarihinden <tatll ıtünlerl hnrlc) en ıız ti<: veya daha evet Turizim ve Fuar işlerinde 
a'lln e\•el bir lstldıı. ile Nafıa \'ekAlctıne mU· ihtisas sahibi olduklarını isbat edenler ter 
rnl'aat etmeleri ve dllckceıerlne en az bir cih olunur. 

B - İngiliz, Alman, ve Fransız dillerin-kalemde bu ı,c lıenzrr r.o.ooo liralık bir le 
Yaptıkhr•nn dair isi yaptırnn tct:ırelcrdcn n-
lınmıs ves:ka rarıtetmelerl ıtızımdır. den birine vakıf bulunmak iki veya her 

5 - lsteklller tekıır mektuplarını thnle üçünü birden bilen tercih olunur. 
a'OnU olan 16. 10. 941 perıemhe ırünü ıaat C - Askerlik fili hizmetini ifa etmit bu· 

Z1 e)IUJdc alman tayya releri fobruk'ta ca· 
dırları ve malıc ne dc;:ıol ırını bombalnmııı. 
ehemlyctll yanırın ve lnfl!Aklnr cıknrmııtır. 

29 e> ıuı ırecesl tay;yareıerlmlz b~rız bir mu
vattaklyctıe Totıruk ve Manın Mıı.truh bl!l • 
ae1<lnıte askeri hedetıere hUcum etmlıtır. 

Dltıır bir deniz tc:eaır tayyareıı. 

14,. kadıır ckıııtme komlnonu reisli.tine lunmak. 
tkt Blen- makbu7: mukııblllnde vermeleri JAzımdır. 

PostMn oıa~ak gecikmeler kabul dilmez. D - Şimdiye kadar çalıstığı mUeneseler-

Şarki Afrika da Gondar mıntakasının muh· 
1 

hr.tm•ın tııarruzuna utramıı bir Blenhelm 
dUıllrmUı ve tıuüne avdet etmtttır. (616:5) 17207 den bonııerviıi bulunmak. 

e) Grubun ilzrri ve yanları snç evli vo 
ynnlnrı çnlışırken yukarı kalclırılnbillr ve 
mail çatı halinde §ekilde kapnlı olacaktır. 

t) Her grubun bir komple yedek teker. 
leğl, 4 tonluk klrlkoııu dinamo ve motl.lr 
için yedekleri ve lllzumlu avadanlık ve 
takımları olacaktır. 

g) Grup haki renkte bir kst ll/Jtar ve i
ki kat yağlı boya ile boyalı olacaktır. 

h) - Takımların ''" yedekler mUnnsip 
bir sandığa yerlr"tırllmlı.ı olacaktır. 

(6US2) 16U 6 

Koşum takımı yaptırılacak 
M. lif. Vek~letl Sn. Al. Ko. dan: 
MrıtörlU vasıtalar tein yedek ııarca ;yaptı· 

rılacaktır. Bu lıl yapmata talip olanların 
15. 10. 941 ırtınllne kadar Ankanı.da lif. M. v . 
harbiye dalretı riyasetine mUracaatlan. 

_(730l5). lTJŞe 

dır. 

Şartnameler ~ kurusa AnkRrıı ,t 

darpaen veznelerinde ıatılmaktacıır. ~ 
(7002) . ' 

Motopomp alınacal< 
Devlet Demlryollan Sn Al. ı-:o . d 

ııP 
Munhammcn bedeli 3100 ıırn ° 

adet motorıomp 16. ıo 941 pc·aemb 
at 115 tc kııııaıı zarf usu,f) ıc Ank r d 
lıln:ınınılıı ımtın nlınn<:ak'tr. 

nu ise ııırml•k ıs•lyC'nlcrln 253 J,rıı 
\'Rkkat teminat ile kanunun tayin et 4 
ılkaları ve tckllflerlnl aynı aun ıa"' ' 
dar krımlsyon reısıır:ınc \•erml'lerl ıı\ 

Şartnameler parıuız oll.\rak Ankıır 
zeme dairesinden. Ha>d:ırpanda t 
ıevk lf'fllttnıten ıtaa:ıtılaeaktır. 

(6004) 



Os1m elmvalr 
Gelıee Sa. AL Ko. daz 

rr 
x.a. ..... _ .. 

......... Al.S& ... ı 

:ıtr 
uı:us -1-o - . 

ASKERi F ABRJKALAR 

Sıfır eti almecak 
~Civarı Sa. AL Ko.dan: 

ı - Kapalı araa 10.000 1ı11o .. ıs e" •· 
1111111 ehntaaldu', lhtl-• '-leli ı:&.000 
lira oıu ma..nat ..._, D brlıtlr. 

1 - ..... Jdlcın - Jmlal -- .... 
mla dl• • 1ıla ldlo ıra.ıe ıuıpa -ı 
uuıı De e1r1ı11tmQ9 koaulamltar. lb • 
Ummea bedeli 90 1ıla lira '" ........ 
l'1llO Un.dır. tbaıul n. ıo. Hl ..ıa slld 
aat 10 da 8a. Al. Ko. da~. ta. 
tekili .. llelll sOn •• M&ttea bir ..... 
veı teklif mektuplanm Ko. DA nrmelerL 

1000-llOO ....... cnia 
tomraia almec•k, kılim 

menimiaclm .... lrMİJata 
mOuade almmqtır 

Oilun.alN·hb-
....... lata Al. ICo. ... 1 

JleJ--.ma cıiM '" mDan • toa o
clllla Jllal81l r. 10. Nı ..ıa ıtlDll ..a 1' '""'=- .... ıem ........... •11• 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

.... - Beher .klloınına liO kurUI fiyat tah· 
edUen 70 bin kilo sıtır eti kapalı art 

1 - -.u-..a 27. ıo... .-utlll .... 
aat 10 ela Ge1ıee Sa. AL D. ._ ""'ee*br. m Ura a 1mrq. 

Kalsemenba clM ft lldkt.a 4 ..set .a.. 
mJQam taü lbalell '· ıo. ta .ıı ıtlDll 
aut H,80 muhunmea bedelt 4mO lira 

Jatek1Uer - ... .......... 911hb1111'ter. Jlı ... ar llMar LANTOI 
Odrestral iftiriılıılyle 
Cumaı tHi akpmt 

-...... _ Jaıekll1erln ll&Ja ... Ye IUU8dea bir .. t ... J'ab. latm Alma ıco. dan. 
2 1atı11 alınacaktır. 

.......... ~ MUlıammen bedeli U.000 lira, mu
•-..c tellliDMt 2625 Jlradar. 
ar.1 

- llbutınuı 1-10-19'1 paurıe.ı sa. .._ :t 18 da Bolayır civan A&. Po. 'IOO 

Hel t.ldU meıct11planm JrıD. • ftr'llMlerl. 
('1221). 1'122'1 

Mete· oduna almacek 
Geble Sa. AJ. Ko. dan: 

C ko.da J'8Pllacaktır. 
..... :: hteklUertn meaıcar sOD n Qaale 
..____.. bir eaat eveı Ko.na mUracaat • 
tt Jtoetad; cectkea mektuplar 1labul • 

<88021 1 ... 

eo,.._ Ot ve et alınacak 
1 la. Al. Ko. dan: 

etıc - lktnca maddech nallı Ud ka1.a .._ 
ht dclestncten ntır eUne teklU edUeD ıs • 
taJJ. ~ S6rtlldUHnden n hru ota da 
tlıat.ı Zllbar •tmedltlnden :ao dil mQdııletle 

2 ı.t uaatıım11tır. 
teıı - llO.ooo kllo aıtır eu muJwam• ile• 
llıeea 17.ııoo Ura 11- teminatı 2818 Ura. elıılil&o 
"-~ 20 18G. cuma dlltl aaat ıo da. 110 
lir laara ot DlWıaınmeıı bedeli 21871 111'9 
...... "1ntnat ısa. Ura ekllltmld 10.10. ıMl 
Jaıını.-~~Q laat 12 de Conım Sa. AL Ko. da 
--..ıar. (8874) 16881 

S.clepf almacek 
~ ... AL Ko dan: ._ - ....,.lıkla beher kU111unun mullam • 

.._ ıtı.ta l80 hruıtan aı ton l&deFtt ab • 
" ırta.. Tutan 48800 Ura ı.mınat ımo u • 
ita ._ llWııllbae L 10. INl oanamtıa da6 
~ ııa da lhalelt ,..PllaC&klll'.· JatekU1erlD 
il llDCle Corlu 10«> Aa. Po. la. A!. Ko. 

....... tıan. (8911) l8lllt 

'Y.tlfil lllercimek alm•cak 
~ • KeJtepe Sa. AL Ko. dllD ı 
~ &a,.ıı sarf uaaıtı ile 40 ton J'lfll 
~ il •tın alaaacaktır. Beher kilom• 
terl =:,-znen bedeıt 20 kurut olup tu-
~ liradır. Muvakkat temlD&t 600 
"-' llTl&f vı bueuel tartlar Topkapl• 
ı_~ 8&. Al. Ko. da sörUJDr. 
~ l&I 16. 10. Hl perfllDbe sema 
'9 1 

da ko. da yapılaoaktır. ı.tekllıerta 
___ stıaa__ ve aaatten bir aat eveJ teklif 

&rına Ko. na vermeleri. 
(7080) lTOll 

ır..... Nohut almacak 
~ Topb~ AL Ko. cluaı 

" ~lı zarf u8UJU ne 4ıO ton nobut 
-._ calttır. Beher ldJo.an11D mabam-
l'ldar. bedeu 17,5 kuruı olup tutan 7000 U • 
.., ll••akkat teaıinat W liradır. BY • 

..,.. baau.ı .. rtıar Topbps MaJtepealade 
eu 4l. lto da görUIUr. lbaleei 11. 10. IHl 
a _ •aat 11 da yapılacaktır. 

illi 'l' Plerin bellı ıünde muvakkat te
.... ~ llllılı:bııztarile teklif mektaplanm 

ıs kacıar Ko. na vermeleri. (7123) 

17053 

ı - DP&1ı aartıa 4JIOO.OOO kUo nru •• 
• C1111m11 .... aıl!tır, MuJıamnıea lıedeU 
..,. Ura •••allllat Mmlnat -. ura 12.1 
lnlnlltar. 

2 - Jllalell a ıo. ta canamb& dili •· 
at 11 ur. ,......,,_ ..........,. bel' dil Ko. 
.. dnldllrllr. 

• - TaUpı.ta aaıe ..... l&&Und• bit 
aaat nel teklif meldaplanılı Ko. na verme • 
lert. ('122'1) 1'1221 

Sadepp alınacak 
a.... Sa. AL Ko. dan: 
1 - KaPall lal'f U111~le I0.000 ldlO Mdt

,.. alınacalctır. Muumm• bedeU M.000 U· 
ra olup muvakkat temJnat 4000 Uradır. 

2 - Puarlatı 21. ıo. M1 aalı sunu saat 15 
a. ... Sa. AL Ko. da rapılacaktır. t.teıklller 
l&l'tnalll9'1 Ko. ela dreblllrler. 

ı - TallPlerln belli .Un ve uatten bir 
aaat ...ı teklif mektuplannı Ko. na vennele-
rS. (7228) 17229 

Kuru ot alınacak 
a. ... Sa. AL Ko. dan: 
ı - KaP&lı art uauU)'le 8.800.000 kilo ku

na ot almteaktır. llUbammen bedeli 162 000 
Ura muvakkat teminat 12150 Uradır. 

ı - !balftl •· ıo Mı earaaıntıa auna •
at ıo Geme Sa. AL Ko. ela )'&Jlılacaktır. 

1 - lateklller l&l'tnameıı sÖreblllrler. 
t - Tallpler daaıe dil ve aaatlnden bir 

1&&t eveı teklıt melrtuplanıu Ko. na verme-
leri. ('1211) 17230 

Sıiır eti alınacak 
Oeba Sa. AJ. Ko. danı 
1 - Kapalı sarı uaıaU)'le 210.000 kllo ııtır 

•U almacaktar. MuJwamen bedeU 108 000 U· 
ra olup muvakkat teaıiııa&a aıoo llradır. 

2 - .tballll 21. ıo. 941 cumartell •Unll M• 

at 10 Qebu Sa. Al. Ko. da F&Pılacaktır. Sart• 
aame bel' sQa Ko. da sÖl'Wllr• bteklllerln bel· 
u stil ve 1&&te. btr ua& evel teırıu meJc· 
tuplannı Ko. na ftraelerl. 

(121M) 17231 

Sammı alınacak 
a.me sa. AL ıco. dan: 
ı - Kapalı sama :uoo.ooo kllo saman •· 

llDac:aJıtır. lluba.Jnmen bedeU 108.000 Ura, 
muvalrlrat teminat 1100 Uradır. 

2 - !bal•l 21.10. 941 alı sUntl aaat ıs 
te Oebll sa. Al. &o. ela rapılacaıctır. lateldl• 
l•r ller san eartnamerı sÖreblllrler. 

a - Taliplerin ihale .Un ve aaaUnden bil' 
aaat eveı telrllt mektuplanm Ko. na venne• 
J.erL (T.M3) 1123ı 

Sabun alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. elan: 
1 - KaP&lJ ııar11a :M.ooo ldlo sabmı ab • 

nacaktır. 

2 - MWıamınen bedeU 1ll800 Ura muvak· 
kat teminat 1170 liradır. 

3 - Ekllltmeıl 28. 10.141 l&lı sanıı aaat 
ıo da -- ....... - # .............. . 
teklller ~ -- - .... ....... 
urt.r. 

' - TallpJm1a Dlale ..... l&&ttad• -
eaat neı tMUı meıctuplanm il'& • .wnne-
lerL (nH) 1T2SI 

Patatee alın•cak 
Gebze Sa. AL Ko. dan: 
ı - Kapalı larDa 180.000 ldlo pataı. ab• 

naealctır. Mıabamalen bedeli 27:000 ura :ana • 
vakkat teminat 20'.ıll Uraclar, 

2 - llıaleal :ao. ıo. IN1 pauı1elt .... •• 
at 11 te Oe... Sa. AL il'& da JQalaeaktır, 

t.teklll• artnam9FI ..... sllD Jro. da dnbl
ıtrter. 

1 _ 'l'altP .... 1ıem ..... •"- 1ı1r •· 
at e..ı teldlt ............... - •• ılld. 

('7241) lftM 

Lahana alınacak 
OebU Sa. AL il'& duı 
ı - KaPall aertıa 1IO.OOO kUo ıaıı- ah. 

nacaktır. JlıaJıamma bedeU 10IDO Ura _. • 
ıcırat teaılll&t m Ura IO hnaltV. 

va 1 _ llla1MI ao. ıo. 941 aaat 10 da nPlla• 
eaktU'. leteldllel' ııer sllD 1&rtnamert dnbl-

ıırı;r:_ 'l'allfl• tbal• da " aaattadee Mr a
l teklif meıctuplanDl Ko. na vermeıe-at eve 1'r.'ll 

rl. Cft48> 

Er fotinl almacek 
avu Sa. AL &o. daa: 

1 - 8elleı' cifti IOO Jnaruttan ll009 tlft .. 
fotlld _.. ....aa *' 1ili •dPltur. 

llla1MI ID.10. 911 paart..ı ..... aat 
t ~ eıvu la. AL Ko. da ıaııdı•ll&1'P. 19 

Muamma lledell • * ura Olap 
• - 1111 llradlr. ~ latub111 

Ull ı.mtaall ._._. .... --... ...,... ... AL D. 
Alllr&ra Lv. ~-
ıannela .ıırGltlr. ..._ ... _ 

- Jateklllerlll mezlıGI' lllale san
.. ' .... ......, mektQlanlU Ko. il& ver-w ... (1Hr) 1'1211 

melerL 

Tos teker aJmecak 

Geba Sa. Al:-~~ 4:~ ldlo - ..... •· 1 - Kapalı .-aANI 
fil ra ıaeaıuır. ııaaeaktll'· Jlvb•mm• 1ıeCleU ftOO lira, mu· 
~ - t temınaıı H> Ul'adlr. nın muva1c1raı- teınınatı 21.... va1rka

2 
_ ıııaıe sQııtl 27, ıo. M1 puarhll sQDG 

<7239> 1'120& bse Sa. AL Jro. da ftPılaeaktır. 
P . aaat ıs te oe ııer da Ko. da dre • 'l' irınç alınacak ıateımıer ear&1WDert 

l .... llaJtepe SL AL Ko danı blllsrıer. TallPlertll 1JıaJe stla " uattııd• bir 
>a..rı.1ı:ı - _ ....... planlll Ko. na vermeı.. • 100 ton pirinç almam· ıaat .,,.ı teklif ...,...... 

11217 l..... (T.Mf) 

4t ..... l:llo111nun muhammen becleli Pirinç almacllk 
~ llaı li:vlaf Ye huıual tartlar Top- DrUIN Sa. Al. Jro. dtaı 

'9Peaı s. .AL Ko. da sörlll&r. eo .... ldlO ~ .. l. IN1 .... ka• 
1 l0-941 K ı - •llD•k .... wıa talip Olk· lalı Cilnii aaat 10 da o. ,..aı .rııa ...,.... allH•lr taJıımla lıe-

ır. Taliplerin kat! temlaatla- madllUldaD ...-r:.., 1112 nr. llD ltllnlt-
,,.. iste Ko. na mtlracaatlan. dell : ";.:'..... Mtta ..-nı-ıana-
vlSt) 17222 tur. ruarblı t.11>.IU cama d· 

' da llleveuttlll'. tatHl11a11l ııeıu Jt.a.,. ntl uat ıt ıe ~....:..U.larlFI• xo. na 
' IOfan alınacak san ,,. 1&tte temtMt tmt> ınH 
l ..._ ... AL Ko, dan 1 mtıraeaatıan. 

4ctk ekalltnıe ne eoooo kilo kura Mett k&nGril almecak 
ktır, Muhammen bedeli 4500 Jllkifehlr Sa. AL Ko. dan : 

&klrat tenıuıat 137 lira 50 1na- 1 - IO tOD metl ~~emı'::ı -:1:: 
il• utm eJınecaJrtd'. 9'l. 

tı-ıo.Mı aah ıünil saat ıo as Jr;unlltur. sır.ııtme.ı z.18' 10• ~ 
er her zaman prtaameJi al- teıd stmtl .. t 10 da~~....':' ...-ı

Ko. da J'&PI~ _.__ tat.ldilG'hl 
ıiiİı1~-~la ı. lllr' ... ICo. •--· ...... - ... u-

"11l. ..... ...nm bir JllUQ1ft -- '" .utta .....ı --il ...... ~ .. SQ, ................... -a.a-. DJIP 
~ ,,.. ınea 

('1286) 1'124f 

Saman alınacak 
llvu Sa. AL Ko. dan : 
1 - Beher kilon 1 laırUI IO -tlnl

den TIO toD eunaa bpah adla üalltme
ye komılmuftur • 

1 - tııaıe.ı n. 10. Hl alı sOntl aat 
11 da Sivu Sa. AL Ko. da J'8Palacakbr. 
Tahmtll beclell te2SO lira ilk temlaatı da 
1968 Ura TIJ lwrlJltur • 

eutnamlll Allbn, İltanbul LY. amtr
llklert;vle 81YU Sa. AL Ko. 1annda s0rQ. 
le bilir. 
ı - tstekUJe1'1D meskOr eksiltme sO· 

ninde ihale aaatinden bir aaat evetine 
kadar teklif mektuplanm Ko. DA verme-
leri. (7288) 172CT 

Sadeyalı alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 215 bln kilo eadeyata puarhlcla ea

tın alınacaktır. Tahmin fiyata 437GO lira 
kati teminat 6M3 liradır. 

2 - thaıeeı a. 10. 9'1 cuma gUntl eaat 
15 dfr. İstekliler p.rtnameyt Ko. da söre-
bHirler. (7287) 172'8 

Kotum takımı yaptmlacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 86 liraclall 4liO çift allı nakliye llo
ıum talnmı puarlıkla yaptınlacaktır. 

2 - Puarlı&ı 8. 10 9'1 cuma sünU a&· 

at 15 te Erzurum Şa. Al. Ko. da f&pıla· 
caktar. 

Muhammen bedeli 31250 lira ve kati te-
minat 5738 ura 4 çift atlı koeum takımı
na aft nUmune ve ıartname Ko. da görU
IUr. tsteklilerln temlnı&t makbualartyle 
Ko. na müracaatları. (7275) 17~3 

Nohut almacak 
tzmlr Lv. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher klloeuna 13 kurut tahmin 

edilen '8 ooo kilo nohut kapeJı sarf uau
ıtyle ekslltmeye konulmıittur. Ekailtme
sl 17. 10. Hl cuma sUDU saat H de ı.. 
mir Lv. A. Sa. Al. Ko. da :vapalacakbr. 

2 _ HepıiDID taJpnln edlla tutan 6240 
liradır. KUY&kk&t teminatı '68 liradır. 
lsteldilerlll tlmlD&t makbualanm ve te~
llf mektuplarım beW stııı ve uatteıı bir 
eaat lftl Ko. na vermeleri. eartnameet 
her sQn Ko. da görUUlr. (T2IO) 172'9 

Ataç nakli 
Q. Kale 8L Al. Ko. dan : 
1 - Yenice orm&Dlanndakf müteJa • 

nndan alınacalt l5000 metre mfk&bı keree
tellk atacın ormandan kelDerek Çanak· 
kale'ye nakli tıı 21. ıo. 9'1 Alı sQntl ... 
at 11 da kapeJı sartıa teJlblne ihale o~u
nacalltır. Beher metre mik&buwa tahmini 
fiyatı 82 Ura olup ilk teminatı 9280 Ura. 
dır. EYl&f ve ıartnameli Ko. d~ gOrUJUr. 
İsteklilerin mezlrGr clln •• tarıhte tek· 
lif mektuplarım bir ıaat evet Ko. na ver· 

~·r• (mit ~ ;;c~ 

Kara at ...... 
D J1a1ar Sa. AL Ko. dall ı 
1 ·- Beher 1rt1MU 4 kurUflU "8,000 

kilo kuru ot kapalı sarı uuıt:vıe Atla .. 

lıll&CÜtU'o A-
l _ KuJwmna tutan 1ta0 lira --

ilk teminat 1"9 liradır. tııaı..s 20. ıo. 
941 puartHl sQntl aaat 9 da Diyarbakır 
Sa. Al. Ko. da ;vapılacakbr. JllYlat ye 
ıarUar her sUn Ko. da s0r01nr. htekll • 
lerlD lhaleda bir aat eveı teklif mek • 
tupl&l'UU Ko. na JPtıracutl&rL 

<TJU> 1rm 

Tebmia tdlleo bedeli (12500) Ura oı.a 
111bnda J'Uılı 1000 - 1500 metre mUraı 
cm. tcllDNla uk.t fabriblu '1111111Dl 

mldtlrlltfl merkn utm alma kom!Qmı ...... 
ca s. 10. MI cama .... IUt 14,IO da pa.. 

•artıkla ihale elleeelltlr. fartname (4) il· 
ra (13) lnmııtar. Kati 'teminat (10750) 11. 

kati temlaatı - UN. 
llalmmellla cıiM n mtktln 1 .._ 

kotUm ........ DlalMl '· 10 Nl .... 
sOntl ...ı 11 nmbammea bec1ell 1• J1ra AÇILIYOR 
kati tenıtnatı m Hra 1 lruraf, 

Yukarıda Plll1ı ma1-. bl........._ ............... . 
sGaterllen sOD n ...u.- A*erl l'a1ılt- ·------------kalar umanı mOdOrluttl mertıa .atla al-

•Tel: 3400 

ma komfqoawaca puarlılda ihale edlle • -------------~ radır. ceırttr. lartnam• paramduo, lh"..... M. M. v. DENiZ LEVAZIM 
Hqetl amamiT•lDl birden 'Hrmek mim bedelleriyle bU teminaUan hlalaftMa 

kin olmadılı takdirde kııam lam da illa- aöaterlJmlfUr, (7180) ı11u Fotia utan ft dk alm•cak 
le edilecektir. 1921) 17075 ===::::::::::::===::=::= Dala ı.n.... 8&bD Alma Ko. dla: 

KAZALAR Beber metNlliııla 20 ton 0.8-1 Mm. plvanisli 
aç levha, 4 ton 2,5 Mm. 

ıalftllidi demir tel ve 2,5 ton 
2 Mm. ıalYaDizli demir tel 

alınacak 
AL Pab. Satın Alma Ko. danı 
Tahmin edilen bedeli (21.500) lira olan 

yukarıda J'Hılı 3 kalem demir malzeme • 
Din aııkert fabrikalar umum mUdlirlüiü 

merkea satın elma lromiıyonunca 6. 10. 
941 pazartesi ıünü ıaat 14 te pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (1) Ura .C33) 
lruruıtur • 

Kati teminat (3975) liradır. 

170715 
(15939) 

~O dökümcü almacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdllrlUtUnden: 
Kınkk&lede lııtlhdam edllmek llaere aater

lltlDl ,.&Plllll usta ve kalfa derecealnde 20 
dökllmcll alınacaktır. Tallplerln evrakı mUI· 
bllelerlnl lltıdalarına rapten Kırıkkale IP'UP 
mUdUrlUtune müracaatları llAn olunur. 

(6008) ı 70T7 

Unu idaremizden verilmek 
flU'tiyle ihale tarihinden 

31-5-942 tarihine kadar 400-550 
kilo ekmek piıirtilecek 

Al. Fab. Satın Alına Ko. dan: 
Beher klloauna 2.a kuruı plflrtme tlcretl 

tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek Plltrme 
lal ulcert fabrikalar umum mQdllrlU111 mer
kez satın alma komllyonunca 6. 10. 941 pazar
lell sQatl uat 14.30 da pazarlıkla ihale edlle
eektlr. lartname paraıızdır. K&U teminat 
488 Ura 82 kuruıtur. ('1056> 17080 

25 adet İtçİ kontrol aaati 
AL Fab. Satın Alaı.ı Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (7115) Ura olan :vu

karıda ruılı 211 adet iKi kontrol saati uke
rt fabrikalar umum mUdllrlUtU merkez satın 
alma komllYonunca a. ıo. 941 cuma sana sa
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. larlna· 
me paraaızdır. K&U teminat (1078) Ura (211) 
kuruetur. ('709'J) 17084 

Kumq •eaair malzemeai 
müteahhide ait olmak üzere 
263 takım er elbiıeai ve 263 ......... 
Tallmtll ..w.. lledeU ,,...,..,) Ura olu 

J'Qlrtnda nzııa •lbtle " kap.atlar albrt fab
rllralar uaun mtldQrlGll merka Mtua al· 
aıa kom!Qonunea 1. 10 M1 euma lllltl aaat 
ıa.ao da puarlılda ihale edllee$tlr. llartna· 
me P&rUmlar. KaU teminat (lOIM> Ura <•> 

cahmiD bedeli 

Ahır yaptmlacK eoo metn totta utU'I K:u' 
8ulW18u7U llAraaı llUdOrlotuadea : TOOO IDltn dlW .141 
Hara merkesillde lllf& Olımacak Ue10 1 - l'allarıda obla. lldktal' n biber 

lira 46 kurut ketif bedellt bir antr ahın ••tnıelaba flnt ta1anııaıer1 :ruılı JJd 
kapalı sarf uullyle eıc.utmeye komn111. blenı ....... 1 Ttll'lalne.I Hl peqembe 
tur. E.kaUtme 7 1>lrtncltlft'fn 19'1 ..ıı sa- tunD 8aat 1' de JUU'lalda eblltm..ı ;va.o 
nU ıaat ıa te Malatya vıı~u ntertner Pllacaktır, 
mUdUrllllQ blnuıncla yapılacaktır. 2 - 7000 metrt dl'9t lciD biD metredea 

Kuvakakt teminat 403C Jtra 2 karuftur. u olmamak O... ~llOak teJd!tlw ır. 
Bu ite aft mali ve fenni tartnam.. k"lif, bul eclilecektır. 
proje ve bayındırlık genel IU'tUmul bir 1 - 8artnamıl ft atbmıaelert &tnnak 
Ura mukabilinde hara tdareelnden TIJ'fJlr l.etlyealerbl her sOD n P&arJıta 1ft1r11r 

tstekUlmn ebfltme tarihlDdeD bir haf. edecelrlerla de tüUt edeoekıert mıırtara 
ta evelki tarlble Malatya nafıaaından aı. PJre 70sde T,I DiabetlDdeka ilk teminat 
caklan ehliyet Yulkuı n munldmt te- mektup "" Tane makbasa De K•mpa.. 
mlnaUartyle beraber teklft melltupl....., l&'da ........ komla)toea maı-.o..tıan. 
haYI zarflarını meakQr sQa ...ı 1' • lra- (1111/Tnt) 1flT9 

dar makbuz mukablUnde Kalatıa Yete •I :::=====::=;;· ==::::::::::: 
rfner mUdUr tıttıDe tevdi etmeJrL Po.tad.I M. M. ,, 
vaki gecikmeler kabul oıamu. T • Haft Milltefarlıp 

(6882 ımı 

Jandarma binuı yapbn)acak 11. !•;.-~ ~ ::ao.-:ı: 
Hizan MalmUdUrlUtUnden: 1 - Ktltubldt ._ hualılDa ıo.eoe 

oıtt pumak Col'IP ııaadalda ~ = 1 - 4 blrlncıtetrln 941 cunıartlll Sini •· ~ Jlnb-- 1Mc1e11~009 
at 10 da malmUdUrlUtUnUn dalreelnde •- ' ~· • 

._. - kaU teminatı 4IO liradır. ~ 10. !anacak olan ekılltme komil>'onunda 10867 N1 OU'l&lllba sOnQ aaı ıo da 
Ura 12 kuruı keıır bedelli illan Jandarma baft laba alma ~ • 
blrlUr blnaıı ikmal lntutı kaP&lı lal'f ala• b&'. e-tumell ı.. aQD irs •ı•ıll ... 
l17le munaıcuan llonmuttur. • rlleldllr. t.teıdnerta lbale ....... Jro • 

2 - Muamel•I ekllltıne nnel illa ,..,.ı... mlQODda bal1aunaıan. (8-) U.. 
lan umu mı fen ıartnamld Pl'OJ• klllf lltlll. • 

auı fbtat cetveu Olc1l defteri n lııu8& mi· fapat ... eh•• 
teferrt detir evru param olarak nafıa llıL JI. JI. v..aı.u ....... Al. ...... 
ve Hizan Mal Md. elalreelnden aorillebWr. ı - .t.aara ~ l'ftll Ura 'il~ 

a - Muvakkat lamlllat 118 lln il m. bııll lledelU MI' lll?laat • ._ ...,.._ .. 
ruıtur. kcıalllaQltar. baJlli 1. :IO. 811 ...... ... 

4 - !ltekllllt'lll bU ile .,.... il ,.,.. al .. , U • Aüarata laaft .... .__ ıı.. 
oldutu ve ihaleden Ud da ... ı BIWıı 911& • rırne--. ~ • • ,,_. -
yetine ehUyet ve INleU mallann Ye IN1 J'llı• 11ra lhnltm'. ~ Jp ~~ 
ııa aJt Ucaret Vlllkul dltermelerl l&zamclar. llıWade ._111 DUJaa •ha11111r,, ~: 

o - tatekllter kanunun emrettlll belseler- ::=- da ve aatte ~ bulQıf 
le ihale 1aatlnde 1rıomı.rona nhnelerl l1ln (CICM) ~ 
olunur. 18801 

TAPU ve KADASTRO 

Bir memur alınacak 
Ankara Grupu Tapu llcU KldtırlUIQa· 

den : 

.......,. ............. _._. 
teD ...... obnalt ~· 1ılr .... .... 
~ taı1plerua .......... Dl lllrlDl· 
te lmtlhq sQnU oıaa T. T9ll'lrll evel 9'1 
tarUılııdea neı mUnıeutlan UU oluaar. 

<na> ına 

Kapatlak ............ 
JI. il. V. Baft 8L AL S.. -.t 
1 - 11.000 ...... .,. ..... - ... 

1rWt llU&l'blda .._ •lmz1dlr. •n • 
... '8dell lr.000 Ura el• lıatl .......... ... 
Uraclar. PUarlılı 1.:I0.811 pUlltilBl .... ...., 
atllcle~-- .............. . 
ıonım4a JQlllacübr, l&rU&mlll - ..... 

kunaetv. ('IOlll) l'JOll ~ t..- llcW ...... daim•• • 
İKi elbitelİ alınacak Xllçtlk Yoaıatta.., ~••il b71 • 

Alıkert J'abrlblar 11m1llll Mtıalrllil diJ'I• Derla Yatalı ..,..ldlade IU'Da llu-
llerku Batsa Alma Xomla100aııclaa ı tala prben bark ılmalea llebaıet c- • 

Clnal n miktarı cüet ve pantaJODdan l· beD )'Ol ile pYriJl UOO iL 1 Dnl ....aı 
!taret •• eratuı 7Uhk elbiae lnuaqı ena • Ballqolba Arif .....,.,_ alt tul ı .. 

şelı.. aJmectık fmcla 12579tüua iKi elblaesl. muh...,...• netals tuamaftm tıeaclll ,......,.. ... 
Jlalt..,e Sa. AL Ko. dan: ah Meleli NMt llra 50 JCr. kati teaılnat 14141 BaJ'erba tapaclalrQldı hl•--'v•o 
1- P8u'1ıkla lOO toD -- atsa • lira. Xr. IUtDmH becl.U 473 kanlttar. tuanıafmm tükUn ısta 12-10-Ml tarUdn
~._ 1dloemnm nnıJıamman n,atı YaPbnlacak oı.t lı elbiseleri 6.10.MI ,... de mablllne w aWerllecellDdea al&-
1'9 karaıftur. ıımat .,. IU'tle 1Co. da si- nrtell dal mt ıs te Aüer1 P'abrllralar bdarlarıdu dl)'8cetl olalar ftr ile tile • 
rmar. baltel iT. 10. Hl ~ ,aat mmam aldfirlllil merku aatm alma ko- riadeki Y..uralariJ'l• birlikte o da talaldk 
IUt 1' ele Ko. da ~. TallplerlD mi•1'0lnlnca puarhkla ihale edilecektir. ...., .... ....,.. dlıb& ...ı Ç&lllrqa tQe 
kati tmn•utJllVl• Ko. D& manou.tı; llahamen weı. kati teaılnat .... tutD&· alcll malıafnrlıtma atlncut 111..ı.l 

(T291l) l mı bedeli J'Ukarda :ruıJıcbr, Tallpleru., mL ilin olPDV. 45tı 
Sıiı eti kavurmuı alımcak racaatlan. (70M) 17816 

Kara Sa. AL Ko. dan : H 1.zı-.-11 •ıa- J. a. un. .a. na. a. ı Bir ldloeuna taJun1ııa edil• ~ UauuwuZ 1 au .l'U~Aftnlft , 

aa brufWl '° toa mtwr •tı -~ · !8io:':.ı~::.!bll ~-ıs. S-.iL- et•ı -'....-+ puarlılda aba a11nwlctar. Temtna ID ve 12. 1. 941 ıartlllerbule .....wen mer. ısır .. _._ 
21a0 llndır. ıcvm konm btıtOD ~ aa 1QbnluU lllla&t 111m ~ 1aDdanll& an. x. ADJr&ra lata üu Jro • 
luuada mevcuttur. Puarlıtı 1. 10. ftr. ('1111) ınat aallroaUdaa: 
cuma sQntl aaat H,80 da Ko. da ,...ı.. . •· t. IN1 tartblDde •odu bMb larf *-
caktır. eartname.ı Ko. da s0r01or. idi&- ihale tarihindm 31. 1. N2 ta- .utm..m. lltMU nımıı- 22.000 kUo ....ı 
it tt:vat teldlt edllclfll tüdlrde our clea- -!LL L-d ---~da cimi Ye .. eartnam91fne unun aılır eti '· ıo. M1 •· 
ını ~ da MlOnenk .,n Ql'I ta- name aa ar .,.... ıı 11aı aat u te U11arıM1a .....,__.. 
Uplere Jbale edilebilir. Bu takdirde baal• miktarı ,...lı 11 kalem Hbae da ııuarlıkla aımaeaırtar. sı n,ama ... 
edlleD f17at miktar tıserindeD kati temi- almecak 11eıectınn1n nartu Olup pazarbk • ll&J'tltaa 
nat eJınacalttır. tateklllerlll belli sin " Auml A.qarl tenzlllt n1>1lmalı ~ lar& eluntoalt 
saatte temtnaUartyle birllkte Ko. 11& seı- miktar miktu' w eartnamede J&aldıla 11..a ll&J1I deltlUkoe 
melerl. (T298) l'llM •- Ks ibate ıınea a ....._.ldlr. llllftlıbt ...S· 

• al --L -· • nat ın'fı u..._., nrue olup eartname ,....... Sıiır eti ma~ 1aer -- _.llrClllnıUd&a aımır. INldDe • .. __ '°°° aooo Pathca• ..... ıı:akllehlr 8&. AL Ko. - ı __ .. Tau fuulJe 1'111 PU&rlık aaatlnd• vldka ve ı.mına~ 
ı - eo ton aılU' eti 1rapah art _... '°°° aooo 1ıe 1aım"'°8wnwıa ..ıaaeıert. 

il• eblltmeye komılmqtur, BUllbnell 4000 8000 JCüak C'mO> 
22. 10. Hl Pl'l&ftlba saat .ut 10 da 111- 11SOO 1000 Donıatel 
kltehfr 8&. Al. Ko. da nPtlaoübr• tik 2000 llOO ı.üaDa 
tem•utı 2TOO liradır. tateldlleria temfDat 2000 1800 Pırua Dbeltmı - • t. 811 tarall .............. 
~· teklif mektuplanm elrallt. llOO 1000 Patatel t*aJı mantaıra lktalat mffClrlUbe alt na· 
me sOa ..,. aaatln4a bir aat nel Ko. na 2000 1800 Iepanak mn 1C1B satannda <oeua bdar> kellmlll 

1ft11 

Daneli:torbwaı-.-
.. il. V. Raft 8L AL a. .... 
1 - llOO adet ...... tlltıel& ~ 

-- alınaeaıctar. lhllıam .......... - .. 
I'& olap lııatl tmlll&ta - lll'a ... ~ 
Puutı11 1T.ıo.ta - .. ezat J0a 
•• Aldıanda a&ft ................. ,.,.laeütlr. IU1Damell, F ISDll .. 8llrila.. 
bilir. teteldUerlll mune da .. IU$te • 
........ INl....ın. fl8D1) 118 

ANKARA L•. AMIRLICI 

Yat 6zGm almacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. ~ 
K&Nb art ...U,le .... ,.. ......... 

tın aıınaeaırtar. 11111• ~ tallınJe ..U. 
~tı ıe hrUI oıa11 aıüaDullen blcll&t .,ıo 
1bUlr Ye • tmalnata - llradlr ......... 
2. ıo 1N1 pereemlıe dili eaat U tedlf Tai1P
lerln tNut melrt1IP1anm Dlalecl• bir .. ı 
.... ... - .......... wttsr. ..., .,,, ..... 
.....- ıaer dil xo. ... IOl1lleblllr. 

(tml) ~ ftl'lllelert. BYl&f ft tartı• 1le stlll KO. IOO 800 Kenvls ranlıtJı!rl• (lonmıa lradal') olarak edlmıltır. 
T--•- Jrabal 100 aoo Karmbülr .Allı (10. 10. IN1 ecmuaJ lııadardar. Tulıllata 

c1& ıarmnr. P08tadakt ...,___.. .1ıııııııııııııu1111111111113 4e1Ddir. (1T.-) 1'12M IOO 800 Bawo l1ln oımnır. 
A& Fab. Satuı Alma Ko. dan ı : 

Gaa yap alınacak Yukanda )'aSllı 11 kalem •bse Aakert ı-------------- 5 
Fabrlkalll" Wll1IDl mUdUrlQll merkls aa. MAHKEMELER : D. Ba)'uıt iL Al. Ko. dan : taa alma komleyomuıca 1. 10. M1 puarte. • NEOSTERIN 

ı - 111 ton SU "'1 kapalı artla elr· li sQaU .. t 1l,IO da puarbJda a.ıe edl· Aôal'a Alllft !ldnel 8'dnıll Mele' mutii 5 Sıbbath olmak lçba imanın ı ,ııuae,. Jrom'1muttur. Kuhunmea ~ lec.ktlr. Re:vet1 umumtyelliıd 1ıirda .-. c11m i krwa. botu •• bademciklerinı sıh İITIQ. Ura auTakkat temıut lTOT Ura ~ 
teklifler tarbwneyt her sOD Ko. da si- met mtlmkla olmadlll taldrde ll1rl Q Dbcenln ClUmU l&Orlnde Oftelollu ü. 5 blr tanda temla bulundurmuı ıa 
reblllrler. BblltıM 1T. 10. Hl cuma sG- n taltplere de lbal• edilebilir. lateklilerln 111et Rıl& Qnc1n, : samdır. 

DO IUt 11 da D. Ba:vasıt ,.. AL Ko. da tahakkuk. tı edn ~.~ -~:ı!.·~ Kanım .blıaNda T....... llllllN =- Bu "1larla .. Ul31Dler, srlp. = -·---'-tır. t-eklller ........ __ ._..._.._ m na arı e Uln ·- _.._ -

,,_.......,. •• _...... -·.....-- k -ı- "-·-·Uan. (1180) 11189 BoJrat taratmdan Dramı tdllen -. .... da· •- inal. kıaamı" difteri. Labakulak.: nm eblltme 1&atindea bJr aat evel ICo. o.....,uuuna m...-- .. • 
na Yermelert. (T29T) 1T2ISI 10 ton'--- pevnir beher kiloıu ' .... mUhakemld IO. ı. M1 dntl 1aat ı a =- çiçek. IUOlQell. meııen•tt , , • Uih :_ 

-7- ,_ tali.it ldllll'lk Uba tebllıat nPINıla ~ : balatacı butalıklarda = 
MAARiF VEKALETi 

Kız Emtitiileri memnlarma 
Kaartt Veklllfjla4ea : 
Km llMl•IJ Otntma Olmhlaa ,,.al41Sl 

taıetıe dnı'taldar. *•">ara lltirllc et
mek bltlyeDlll'ID IU'tlan aalemalr o.re 
"' 10. 1N1 ... ..._ kadar -- oldak
w-ı olml ldanıtrlDe marıwatılil IWa ola· -. ... 

80 bruftaa nıahk11ııe19 selmedlllnd• tı•lıkı•1811a Sl>'&D 5 .: 
10 ton toz teker behet kiloau karan lttlhu edlldıırtea .. ra mallkenıe,. : NEOSTERIN 

SO kanıttan clevamla on dit mlkldetıe lllnen tebllsat 5 Pll•erlsıQOD ..,._ ..,,..._ 
AL hb. Satın Alma Ko. dan: J&Pılmua ve mahkeme dlvanllaMllne tlllld- : fİfQa 1U'dlm eder. 
Talımln edilen bedeU (11000) lira olall )'11· _..,_, = BOvı. lautalar Ha ee:... .... -

karıda nsaıı en • bene perntr ne OD tan ae b11 -• Clıal'UllDUlla a. ıo. M1 Sini •· • " ... - -
ı. ..._ lllıerl ıalırlblar UIDlllD mGdtlrltl. at 1 a barakılnue oldutudaa taıla edl1ta ! lllllları lmnr, lllJ?I ~ ""llAirt 5 
11 --. •tin alma llcıaı!Qonunca T. 10. 41 Sin n aaatte malık9en llbnala allll taJt- : .ıdlN. : 
l&b .... l&at la.» da »&l&rlıkla tl'ıale edl· dinle R. u. il.. ..... - el ........ a .... : .. "*" ,. ....... 5 
leeektlr. tutname PU'Ulldar. KaU teminat muclblnee lılr dalla IDabkelaen ıııawı edil· - -
um lllUlr. ırı11ı ına a111ct1SD1a ~'*il....,. - ,111111111011 mt111111r 



-8-

7 nci tertip 3 üncü çekiliş planı 
Bu piya~o 7& 10. 941 de Afyon'da çekilecek 

tkramiye 
adedi 

l 
4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
l..200 
8.000 

160.000 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

30.000 
10.000 

5.000 
2.000 
l.000 

000 
ıoo 

~ 
10 

2 

İkramiye 
tutan 
Lira 

ao.ooo 
40.000 
so.cıoo 
80 000 

120 000 
80 000 

120000 
GOOOO 
80000 

320 000 

170.731 - YckQn • 960.000 

Tam bilet 
4 lira 

Yarım bllet 

2 lira 

® ........ 

Yü.z bilette 42,68 bilet kazanacaktır 

Hasılihn °/0 60 ı ikramiye olarak dağıhlacakhr. 

FRANCALA FİYATI POLlS 

Belediye Rel.stllUnden: Elbise diktirilecek 
ıtl· Polis EnsUtlisU MlldUrlUıtünden: 

Pollı kollcJI lnlcbclerinc kasketleriyle be· 

l. 10. 19U caraıı.mba s:ıbahından 

baren tırnnenlanın kilosu (33) 

(250) ı;:ramlık beher adedi (8~3) 

ruatur. Sayın halka llAn olunur. 

ve 
ku-

1 
rabcr 118 takım dahlll ve us tnkım harici 
elbise ile 50 tane paltonun kumna ve ma.z:e· li••••••••••••••••lli mcsl \'erllmek ıartlylc y lnız dikim ücreti 

Kayıp - 1935 - 1936 ders yılı sonunda 
Ulus okulu 5 E • nıtından almıa olduğum 
930 4,, numara ve 23. 6 1936 tarlhll aah:ı.c1ct· 

nameını k ybcUim. Ycnlsnl ıı.lac:atımdan es • 
ldsJıln hUkmll yoktur. 

918 Zehra TUrbeı:ı 45!lS 

acık eksiltmeye konulrnustur. 
Eksiltme 15.10. 941 caraıırrba ııunu saat 

15 te polis enaUtusU binasında mUtes kkll 
komlı)onda yapıla<' ktır. Tahmin ed len be -
del 2170 ıırıı. muvakkat teminat 162 lira 7~ 

kurustur. Şartname polllı cnsUtUsU muhn.se -
besinde htr ı:Un ı;:ôrQlUr. l&teklllerln teminat 

ULUS 

Satıhk eşya 
Temiz ve az kullanılın!# oda, yatak 

ve yemek adalan takımları, müsait rı
ynUa yolculuk yüzünden satılıktır. 

1 blrlnc1teır1n carınmba ve 2 blrlncıteı
rln perşembe ı;:Qnlerl saat 10 - llı ara-
11nda eôrüleblllr. Adres: YenLsehlr, 
Mektep sokak, Yalcın apartımanı No.4 

ENSTiTÜLER 

imtihan günleri 

Yüksek Ziraat EnstıtUsU RektörlUğ{ln -
den: 

Orman, Veteriner ve Ziraat FakWtelc
rine bu yıl kabul edilecek talebelerın se • 
çim imtihanları lstanbul'da Sultanahmet'· 
te yUksc>k iktisat ve tlcnret mektebi kon • 
fernns salonunda ve Ankara'da Yüksek 
zira:ıt enstıtUsUndc a.,eğlda yazılı gün ve 
saatlerde yapılacağından namzet talebe • 
nln imtihan komisyonuna mUracaatlan. 

Der~: Fizik, GUnU G-10-1941 pazartesi, 
saat: 9-12, 

Ders: TUrkçe, GUnU G·l0·1941 pazartesi, 
saat: 14.80-17, 

Ders: Kımya, GUnO: 7-10-1941 salı, sa. 
at: 9-12, 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Vantilasyon tesisatı yaptırılacak 
P. T. T. Levazım MUdUrJUğUnden: 
1 - Ankarıı. Posta caddesinde P. T. T. u -

mumt müdürlük binasında vantUAsyon tesl -
s tı yaptınlacaktır. 

2 - Kesit bcdell 2~0 liradır. 
8 - Muvakkat teminat 192 lira '7:1 kurus· 

tur. 
4 - lhalc 8. 10. 941 cuma gün!! 11111.t llı te 

\'akıt apartmanı asma katında P. T. T. umu
mi m!ld!lrlUA'U 1111.tın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

:ı - Proje ve aartname ile teterrüatı P. T. 
T. umumi mUdUrıuı::u levazım mUd!lrlUlrılln· 
den on Uç kurus mukabilinde alınablllr. 

(6824) 16801 

Memur alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden ı 

1 - İdaremizde munhal maaGlı ve ücret
li memuriyetlerle ücretli stajyerliklere or

ta mektep mezunları müsabaka ile alına -
caktır. 

2 - Müsabakada 10,9,8,7, numara almak 
suretiyle pekiyi, iyi derecede kazananlar 

15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memu -
rıyetlere 6,5 numara almak suretiyle Orta 

derecede muvaffak olanlar da taktir hakkı 
Jdareye ait olmak üzere 20.ZS,30 lira aylık 
iicretli stajyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar 
Ders: Dlyolojl, GUnU: 

saat: 14.30-17, 
7-l0-1941 salı, maaşlı veya ücretli memurluklara geçiri -

Dsrs: Cebir, GUnU: 8-10-1941 çarşamba, 
saat: 9·12, 

Ders: Yabant'ı dil, GUnU: 9-10-1941 pcr. 
§cmbc, saat: 9·12. (SS.'i!J ı 16895 

Veteriner fakültesine 
talebe alınacak 

Ylıksck Ziraat Enst'tUsund n: 
1 - GorUI n !Uzum UzcrlnC' veteriner ta -

klllteslnc yen l•len bir miktar d~hn tıı.lcbe a. 
lınmıık OL re yeni bir mUsnbnka imtihanı 
ac:ılııcaktır. 

2 - Bu lmtltıan.ı ııır c ktc~ın kıı.yıtların11 

l tl'&rlnlev 1 941 de b~ılanııc:ık ve 13 tc$rl
nlevel ta lh l nı1e nlrayet vcrlll'cC'ktlr 

8 - ı. se mezunu olan ve oıııunluk lmU· 
hanını vcrmls bulunan tallı>l"'rln asal':ıdakl 

~rınıcrdc lmtıhanlıırı yapıln caktır. 

14 ::. rlncllenln salı saat 9 • 12 fizik, saat 
14 • 17 Tı.rK~"• 

15 bir nclteırln 1;n ~ba saat 9 -12 kim· 
:va. s:ıat Jol • 17 bbolojl 

lG blrln,lleırln peraembe eaat 9 • 1.2 ceolr, 
sant 1ı·17 yabanrı d ı 

4 - İmtihan Ankarada yükrk zlraat 
enstltOsUnde \'e ts• nbulda yüksek tlc:ıret 

mektebi kontcrans salonı.ndıı yapıla<'aktır. 

ıs - Taliplerin rcktıırlil~e rnUrneantlan. 
6 - lllrlnel mUsııbaka>·n l&llrfık lcln eylül 

ııonuna kadnr ka>deı11lrnl5 talebenin lmtlhnn· 
lan evclcc 111\n cdllC'n tıırlhlc>rdl' yapılat'ak -
tır (7:.?);) 17211 

Talebe ah nacak 
Gız:I Tc.bl>c l:'.nsllttl Q Mudı.ırlulıundcn. 

G :ı:I tr. L ye cnstltusUnde )eni acılan :ra
bnno tlll ıu n n rr n ızC'n klllmı lle t•zlkl 
va tabii il m r, m lem llk, mUzlk ıubclerlne 

kız ve erk k, beden tC'rt > si şub sine > .:ılnız 

kı:ı: ta t . ) atılı ola rak lmtıh.:ın l alınacak -
tır. ı.ıse olgunluk diplomasını haiz veya 

lirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanların 

idarenin teklif edeceği yerde vaz:ife kabul 

etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin ka -
nunun 4 üncü maddesindeki şartları haiz 

olmakla beraber Devlet memuriyetine gire
ceklerin 30 yaşını geçmemiş olması lazım 

dır. 

6 - Müsabakaya girmek isteyenler 

ı8-10·9U cumartesi saat 13 c;e kadar dilek· 
çe ve evrakı mlisbiteleriyle beraber Vila -
yet P. T. T. Müdiirlüğtine müracaat etme

lidirler. 
7 - Miisabaka 20 birinci teşrin 941 pa

zartesi ı:ünil saat 10 da yapılacaktır. (7095) 
17210 

Mimar, mühendis ve fen 
memuru aranıyor 

P. T. T. Umumi l\!UdllrlDl':llnden: 
1 - Yapı ısıerlnde lstlhdıı.m edilmek Uzc

rc iki yüz on Ura ücretli bir yüksek mimar 
'eyıı. mUhendts ile yüz yetmts bes lira ücret· 
il Uç ten memuru veya mUhendls alınacak -
tır. 

2 - nu memuriyetler ihtisas me,•kll olup 
tallplerlnc 3r;:scı !'\o. lu kanunun hUkUmlcrlncı 
ııure ücret verilecektir. 

3 - Talip olanların \'eslkalarını P. T. T. 
umurnl mUdUrlUl':U rnuameU\t mUılılrlUl':ilnc 

ı:ılndermelerl. C713S) 1mı 

ANKARA BELEDiYESi 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

makbuz veya bıı.nka mektubu ile bclU 

1 
ve aattc komlnonda bulunmaları. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. (7213) 17224 

§ Satılık otomobil §!---------

gün bl':rcl.m n oltı.ılu mczuniar.ndan yaeı yirmi 
beşi ı;:cı;mcmlş olanlar 16 birin~ tesrııı 1041 
perşembe ııi.lnU Ankarada enst.tllde ~apıla· 
cak ol n bu imtihana glrC'blUrler. H ızırlann· 

1 - Belediye ihtiyacı !~in alınacak olan 

( 5000) adet ampul on beş gün müddetle 

a~ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1920) liradır. 

3 - Teminatı (144) liradır. 

4 - Şartnamesini görmclc isteyenlerin 

§ 938 modeli Rcnaux. Kapalı bir hu- §ı ___ M_A_L_l_Y_E_V_E_K_A_L_E_T_ı __ 
: susı otomobil yedi dıs lAstıtı ne satılık·= ı 
: tır. Adres: Yenııch1r Ad&kale Sok. Bil· : 
E kur apart. No. 6. saat 12·14 e kadar : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Ankara Alll1Ye DördllncU 
mcsı.ndcn: 

Hukuk Mahkc-

Antcarada belediye karşışında Kuleli apart· 
manda terLlllk .Yaparken simdi nerede oldu· 
ırıu bıllnmı~cn lleypazarlı 1brah1m Abacı. 

Vakıtlar umum mUdUrlUQ'U veklU taratın· 

dan aleyhinize acılan 712 lira 20 kuruı ala -
cak davasının arzu'ıııll sureti U. 9. 941 tart· 
hinde mahk me<te bulunmnnız hakkındaki da· 
vctl)'e ile birlikte adresinize ı;:onderllmtıse 
de orada o madı~ınızdan ve lkamctı:lhınızın 

m çhul bulunmasından dolayı tebllll' edile -
ml)erek iade edltmlı. mahkemece de d9.vetlye 
nln lltınen tehllğlne karar verilerek durusma 
9. ıo 041 renembe saat 9,5 a bırakılmıstır. 
O ıı:tln \'e ııa ~tte mahkemeye ı:clmenlz vc~·ıı. 

Ambalaj tahsası satışı 
Maliye Vck~ctt Kırtasiye MüdUrlüflln· 

den: 
Mali.Ye V\:!kAlctl binası nltındakl kırtasiye 

deposunda birikmekte olan ambaMJ tahtata
n 111tılacaktır. 

lııllycnıertn mezkQr deııoyıı. rnUrıı.caaUıı 

ıtörmeıerı. 

ı - Bal);a kapaklan adet Qzcrlı:ıden, kil· 
cUk ve büyük olmak üzere lkl boy, 

2 - Kınk sandık tahtalan kilo üzer1ndcn 
satılacağından ayn ayn tlyntlıırı h.ıvl tekl1t 
mektuplarını blrlncıtesrlnln yedinci ırünUne 

kadar Yenlsehlrde Maliye \'ekl\letl kırtasiye 

mUdllrlUCUno tevdi etmeleri ııan olunur. 
(7171) 17152 

Acele aranıyor 

bir vcı<ıl ıı:ön!'lermentz ltizumu ve aksi tak • Yeniııehlr'de Uç dört oda hollU blr npıırt. 
d.rde hakkınu:d ki durusrrua ıııyaben bakı· ı man acele ar.uııyor. Dört aylık peııin ve
tar.A(n te'>llt makamına k:ı.lm olmak üzere rlllr. Tel: 2850 Kemal Cenan!' ye mUrnca-
ııtın olunur. 4587 nt. 4571 

;:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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

Ham • 
reçıne alınacak 

SÜMERBANK SELLİLOZ SANA YU MÜESSESESİNDEN 

Müessesemiz imalatında kullanılmak üzere, işlenmemiş yerli ham 
reçine alınacaktır. 
Vermeğe talip olanların, İzmit'te müessesemiz müdürlüğüne mü-

r;ıcaatları iliin olunur. 4594 

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

';ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııır 

Bir muhasip aranıyor 
Muhim bir sınaı müessesede muhasebe şefliği vazifesini ifa etmek 
iızere sınai muhasebeye vakıf bir muhasip aranmaktadır. ' 
Talip olanların Ankara posta kutusu 188 ze müracaat eylemeleri. 

cak evrak ile enslllU~e ııırme &artları hak· hergün Encumen kalemine ve isteklilerin· 
kındakl u'lluml hUktımlcr mnar.t mUdurlilk· de 10•10_941 cuma günün saat 10,30 da Bele 
!erinden Htrenlleblllr. (7215) 17225 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
Cumartesi 4. 10. 941 de 
sayın Ankara halkına 

AÇILIYOR 
Tel: 3400 

Anknr Asliye Ticaret Mahkemesinden: 
1.&tanbul da Şchzadebıısında Tram,·ay cııd· 

desinde Şcvketbey konnllınd.ı 99 No. da \'e 
Tıp talebe yurdunda tnlebe iken tılltıharc 

Knyscrlye UcarcUc l~tıııaı etmek Uz:cre gitti· 

l':I ve Ka:vserlde adresi bulunamadığı ve De· 

diye dairesinde müte~ekkil Encümene mü-

racaatları. (7038) 17011 

Kuru ot alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye çöp arabaları hayvanatı 

için pazarlıkla 52 ton kuru ot satın alına

caktır. 

2 - Muhammen bedeli (3900) liradır. 

3 - Teminatı (292) lira (52) kuruştur. 

4 - Şertnamesini görmek isteyenlerin 

1 her gün Encümen kalemine ve isteklilerin
de 7-10 941 sah günü saat 10,30 da Beledi· 

ye dairesinde müteşekkil Encümene müra· 
caatları. (7221) 172 ıo 

Yer satışı 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Yenişehirde (2556) ada 4 parselde 
bulunan (160) metrG mürabbaı ada ve (135) 

\Cll nuıus mUdUrlU{l!lnt1en \'Crllmls olan nü· metre murabbaı yol fazlası ki ceman (293) 
tus cUzdıı.nına ıtt.ıre 1330 do{:umlu olduıtu nn
lıı.a lan Ali oıtlu tsmall'e: 

Su.ıncrbank umum mudUrlüf:U veklll avu
kat Cem:ı.I Hazım Uorkmen taratmdıın s izin 
ve ketıllnlz: Arnlnln aleyhine ikame eyi dliıl 

taahhU unUz:ü ıra ctmed {:lnlzdC'n dolayı 582 
lira GO kurusun y\lzdc 9 tıılz ve ücreti veka.
leUe birlikte tahsll1ne mütedair olan ve mu· 
ıı.melcden kaldırılmıı bulunan dn,•ıı.da: yeni
leme ar.ı:uh il ile da vet1Yenın IIAncn tcblll':l
no karar \'erllmtı ve yenileme arzuhali mnh
kemc dlvanhancslne ttıllk edllmlt olmakla 
karan mahkeme dairesinde duruşmanın mu· 
alltı.k bulunduıtu 13. ıı. 941 PCl'liembe E"ilnU 
snat 10 dıı mahkemede hazır bulunmanız 

li.lzumu ak.si halde evelee ~ıyap kararı tebll!: 
edlldltlnden cıynbını.zdıı durusmnyn devam 
edllecetı ııtınen teblllt olunur. 4556 

metre murabbaı 5uyulu yer pazarlıkla satı

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1465) liradır. 
3 - Teminatı (109) lira (88) kuruştur. 

4- Şartname ve krokisini görmek isi ey en 

lerin her gün Encümen kalemine ve istek· 

lilerinde 7-10-941 sah günü saat 10,30 da 

Belediye dairesinde müteşekkil Encümene 
müracaatları. (7222) 17241 

Levha yaptırılacak 
Ankara Belediyesiııdcn ı 

1 - Şehir mezarlığı için yaptırılacak 

olan (3000) adet mezar levhası on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) liradır. 

3 - Teminatı (112) lira (50) kuruştur. 

4 - Şartname ve numunesini görmek is-
teyenlerin hergün Encümen kalemine ve is

teklilerinde 17-10-941 cuma günü saat 10.30 

ela Belediye dairesinde müteşekkil encü -
mene müracaatları. (7?23) ı 7242 

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

TÜRKİYE İŞ BA~KASI 
Küçük f asar ruf hesaplan 1941 ikramiye planı 
Keşideler: 4 Şll''bat, 2 Mayıs, l Ağus-tos, 3 !kinciteşrin 

tarıihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 
3 .. 

2000 liralık 
1000 .. 2000 - lira 

3000.- lira 
1500.- lira 
2000.- lira 

8 adet 200 liralık - 2000.- lir• 
8~ 100 ., 8500.- ıır• 

2 .. 750 80 llO 4000.- JirB 
4 .. fiOO 

" 
soo .. 20 .. 0000.- ıırs 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• ----
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Kimyager, makine mühendisi 
ve hesap mütehassısı aranıyor 

SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLÜCÜNDEN: -_ Umumi müdiirliiğümüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtisas me"" 
= kii) bir adet kimyagerlik, üç adet 400, (ihtisas mevkii) (ki adet 3()0 
: (biri ihtsas mevkii) ve bir adet 260 lira ücretli altı ırnakine müheıt• 
: disliği ile 300 lira ücretli (ihtisas mevkii) bir hesap mütehassıslığı 

münhalldir. 
Tayin edilecekleTe yukarıda yazılı kadrolar tahsisatları dahilil'I' 

_ de 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alabilecekleri ücretler '/t" 

: rilecektir. 
: Taliplerin mesleki tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 20. JO· 
: 941 tarihine kadar Ankara'da umumi müdürlüğümüze müracaatları· = 4593 
.,111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

DAKTİLO KURSU 
87 ncl de\•reslnl de yilzde 50 tenzlltıtln actı. mr a>·dıı. t11ploma verilir. 

aranmaz. l\Iemurlnr J.;ooperıı.tırı karsısı No. 3 Tel: 3714. 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı ııııııııııııııııı 111 

-
~ 2 adet pompa ahnaca~ 
--- Zonguldak Belediye Reisliğinden : 

1 - ŞehiT itfaiyesi için •biri arazoza diğeri kılavuz otomobi1Jeril1e = takılmak üzere iki adet pompa satın alınacaktır. Muvakkat temirıştı 
-
: (150) liradır. 

2 - Muhammen !bedelleri: arazoza ait pompanın (2000) lira '1< 11:ı; 
: vu:za ait bulunan pompanın (1500) lira olup teminatı 112 lira e 
: kuruştur. 

--
: 3 - İhalesi 21. 10. 941 salı günü saat 15 te belediye daimi encülı1lt' 

ni tarafından yapılacaktır. 

: 4 - Şartnameler bedelsiz olarak verilip talip bulunanların rrııı'~ 
§ yen vaktinde teklif mektupları ve teminatlariyle beraber koınis>'0 

: da bulunmaları ilan olunur. (7306) 17261 
1 - .~ 'ıl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı• 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7242 
İmtiyaz Sahibi 

.-ıilii&:ıtim:ıın ........................ ZL•u ......... ı .............................. ,,.~ 

111 üncü Devlet Resim ve Heykel sergisi 
Maarif Vekilliğinden: 
1 - "3. üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi., bu yıl da 31 birin

citeşrin 941 tarihinde Ankara'da Sergievinde açılacaktır. 
2 - Teşhir edilecek eserler 10 birinciteşrin 941 tarihine kadar 

Ankara'da Maarif Vekilliğine, fstanbul'da Güzel Sanatlar Akade
misine makbuz mu'kabilinde teslim edilmelidir. 

3 - Eserler Maarif Vekilliğince, sergi mahalline nakil ve sergi
nin sonunda sahiplerine iade olunacaktır. Teşhir veya nakil esna
sında vukua gelecek zarar ve ziyan, eser sahiplerine aittir. 

(6198) 17260 

lskender Artu1' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Ulut, 
ULUS Bnsımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Cazetemıze eOndcrtıen her neVl ya. 
cııar, neıredllsln edilmesin ıer:ı ve· 
rUmeıı ve taybolusundtın dolayı hlc 

YENİ Sinemada 

Yeni mevsime hazırlık 

da layı siyle 

birkaç gün kapalıdır 

Sus Sinemasında 
Buı;:!ln bu rece 

BuıtUne kadar cHrüll!n sark fllmlerlntn 
en ı:Qzcll 

Bir türke gönül verdim 
TQrkc:e ı!lzlU ve ınrkılı 

Seanslar: 
12.ııs • 14.!0 - 16.30 - 18.30 eeee 21 de 

I • dd 
SOMER Sineması'1 

Buıılin bu ııcce 

Heyecanlı maceralarla dolu bU).uJ 
<:3.SUSluk tllmt 

Casus Avcusu 
Bas rolde: Ralph Belamı 

SeanJlar: I' 
12.ııs • 14 .30 - 16.30 - 16.30 ıtece ,ı. 

blr mmı117et kabul olunma&. 1 ~ 
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