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ihtikar 
banka 

ve 
kredisi 
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Hü•eyin Sami COŞAR 
Urfa Mebusu 

1 llu yazıyı bana ilham eden 1929 yı
ının son aylar~yle 1930 un ikincikaf Ununda, şu1>atında geçmiş olan vaka
arın ibretle dolu hatırasıdır • 

., Notlarımı karıştırıyorum: "utan

.. ~z spckülasyoncular şebekesinin 

.,~lli paraya kasdettiği, tuzak kurup, 

., Undak koyduğu günlerdL. Banka

.. ~r farkına varmadan bunların ikmal 

.. ilerini Üzerlerine almışlar, durma

.. atı cephane yetiştiriyorlardı. Türk 
,,P~rası vermek bankalardan, yabancı 
.. do,,iz toplamak spekülasyoncular-

dan ı .. 
"G .. Özlerini kapkara bir hırs bürü-

•• ~~n bu şuursuzlann çoğu çeşitli kre-
~lerden faydalanıyorlardı. 

"h ~albuki, milli parayı koruma cep
"k Cs.tnde gedik açmak isti yen hare
.. etlere karşı kambiyo kontrolünün 
~nı sıra teknik şu ~eçeteyi verir: 

"it Spekülatörlerin kredilerini derıhal 
''tirmekl 
"lı 

" ~Ür fakat nizamlı bir hava içinde 
.. >ltıyan, milli disiplinin yüksek ma
.. "-lını kavramış bir memlekette bu 
"d~ • miı aa tabi:v.e inin tatbıkın
"~ ltıali müesseseler arasında saf bo
.. , lar çıkmaz. Sıkışmıya başlıyan 
"ıP~kU1atörler de topladıklanı döviz
.. !~ }'avaş yavaş satmağa mecbur ka
'iı 1tlar. Bu suretle tekniğin kolladığı 
~defe erıişilmiş olur.,, 

ita taba bugün, banka kredisiyle mal 
\ta ı>atıp gizli yenler, ihtikar yapanlar 
t/dl?ı.~dır? Mevzu, bir defa incelenme
~t eger ehemiyettedir. Her halde Ti
tc et. Vekilliğimizin kara listesine 
tiıı~ış veya geçecek olan muhtekirle
~ca redilerini bankalarımız derhal 
d · llıelidirler. Muvazaa oyunlarına 
•ı~eden bu gibilere kapılarını sım
~l ı apaınalıdırlar. Memleketimizde 
hıt ~tan ecnebi bankalar dahi devletin 
ttı't Cd~irine destek olmalıdırlar. Dü
dıığ"bır nıali müessese kolaylık gör
•tti u. dost bir memlekette elaltı tica
~~ın.,. kara borsanın hiç bir zaman 
l'··'rlığini yapmıya tenezzül etmez. 

~tU~kiye para piyasası 1929 daki 
l.ti1ıi1dcn kurtulalı haylı zaman oldu. 
'ih ' Yabancı bütün bankalar kredi 
~~etlerini bu memleketin yükse·k 
le aı aaueri istikametinde yöneltme-
411111Ştılar. Ticaret Vekilliğimizin ad
t~ ta 

1
' ~anlarını, firmalarını ıbankala

~tcd~ını edeceği ihtikar suçlularının 
b~lt 1 

erini derhal kesmek bilhassa 
t'•caltı.evduatıru kabul eden mali mü-

Cc el~r için kutsal bir ödevdir .. 
liljt taı hUkümlerle iktifa edecek de
~~ii~ ... 1ktısadi bakımdan tesirli ad
İtbi ?n~z her tedbire baş vuracağız .• 

!~i'a;ltnıze güvenerek, birbirimize 
u~ ... ara'k bu mücadeleyi başaraca-

l 
~~i rolünü takdir edip ona göre f trıi n sayın tüccarımıza gelince; de-
e11~:-l~Tttaşlara elimizden gelen her 

)~liğ·ı göstermeğe, gücümüzün 
~tbııı kadar her yardımı yapmıya 
~çiııde tur~. Bugünün çetin 'şartları 

1ht~ &erek istihsalde, gerek iç ve 
~tıı:ı. b· rette kredi sistemi vaziyete uy
ltt. ır faaliyet göstermeğe borçlu

};> 
i~ .akat . 
'lı1tar Şurasını da unutmıyalım kı 
tcdi a karşı mücadelemizde gene 

:ııah :' zorlu silahlardan biridir. Bu 
tı... ıce a"'} . k. h k' . t . ·•, ıı~.. ... ı, pış ın m u te ırı u-

..:ı... .. .. n d" ·· ·•dir. uşundürecck kadar "kes-

Münakalat Vekilimizin 
Eskitah' 'd . 
t_, ~ ır ekı incelemeleri 

l'.!t~ illtcbır 
la~ 12et .,. '. 19 a.L - MUnakalA.t Vekili 
""l • ""Ctırn İ ~ ıcllre . ncedayı, burada demlryol-

B. Wendell Willkie 

V aşİngton' da 
kaygı var! 

B. Willkie diyor ki: 

"yakında harekete 
ge~mezsek ge~ 

kalmıı olacağız J,, 
VS§lngton. 19 La. - Vaşington Post 

gazetesi, 48 saattenberi Amerika hUkUmet 
merkezinde hllkUm sUren kay~yı ıu söz • 
lerle anlatmaktadır : 

Amerika fırtınaya sUrüklenmektedlr. A· 
mertka artık Avrupa eav&§ına seyirci ola
rA.k bakmakla kalmıyor, kendi ayakları al
tında toprağın sarsıldığını duymıya b8§ -
lıyor. 

Gazete, Amerikan ticaret gemilerinin 
sllA.hlandırılması hakkındaki kanun lA.yl
hasının kabulUnU gözden geçirerek diyor 
ki: 

Hltler'in ilerleme.si Uzerlne yapacağı te
sir bakımından bu tedbir muazzam bir yan. 
gına gUlsuyu dökmekten baaka bir eey 
değildir. Daha ıtddetli tedbirler alınma
lıdır. Amerikan ticaret gemllertne harp 
bölgelerine girmelerini yasak eden bita
raflık kanunundaki maddeyi kaldırmakla 
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Ode•a'da halk ceRheye giden as kerleri böyle •elamlamııtı • • • ........... ............................................. l Moskova'.Ya göre j 
...... ................................. ,,,,,, ,,, .. ... . 
S!aHn Moskova'n1n sonuna kadar 

müdafaa edileceğini bi!dirdi 
• 

Ruslar karşı 
taarruza 

I 

geçtiler 

Odesa ıehri alev 
denizi haline geldi 

A lman on!ııım Mos
kova 1inlindo sovyct 
sol kanadını yar -
rnıgtır. Sovyet snğ 

kanadı ~alinin böl -
gesinrle kar§ı taar • 
ruza geçmi§tlr. 

Pravda gazetesi 
§Öyle yazıyor : 

Muharebenin O -
re! bölgesinde en §İd· 
detll ııafhasına gir -
dlğl anl~ılıyor. Yeni 
takviye kuvetlcı1 dur 
madan bu cepheye 
gelmektedir. 

••• 

.......... . ............................... .... ..... . . .. ! 

1 Berfin 'e göre j 
t ............ ..... ... """'""""""'""""" 
Kalinin bölgesinde rus karıı 

taarruzları pü1kürfüldü 

Almanlar 
Taganrog'u 
zaptettiler 

Cumartesi günü 71 rus 

tayyaresi dü~ürüldü 

merkC?z 
Knlinln kesiminde, 
sovyetlerln §lddetll 
karşı hUcumlan mu
\"rtffakıyeUc pilskür
tu rnUa ,.e dU.mana 
a.ılır kayıplar \"erdi· 

• nlmlşllr . 

~ Se!Ahlyetll kaynak 
!ardan blldlrlldli;lne 
göre, so\•yeUer 18 ilk 

~ ~ teşrinde topyckQn 71 
,., tayyare kaybetmis-

sr !erdir. Bunlardan 54 
O hava muharebele
rinde, 12 al karşıkoy
ma toplan tarafından 
dUşürülmUı, 5 tanesi 
de yerde tahrip edil· 
mlştlr. 

Roma, 19 a.a. -
OCJ: İtalyan harp mu 
hablrlerl, alman top-

1 ı;u unun ve hava ku
; vetlerlnln büyük bir 

harp malzemesi lma-

Londra, 19 a.a. -
Moakova radyosunun 
bildirdiğine göre sov
yet kıtaları merkeı 

cephesinde Kallnin 
kesiminde sağ ce • 
nahtan bir kar§ı taar. 
ruza geçml§lerdlr. li 

lfıtı merkezi olan 'l'u· 
la'yı şiddetli surette 

Bir Ru ıa•keri, •İperd e evine 
mektup yazıyor 

bombardıman etme
leri ke:ırflo:etlne dikkati ı;ekmektedlrler. Bu 
bombarrlımanlar, muhakkak ki, Oka neh
rinin &aağı mecrasına ve bu nehrin Mos
kova nehri ile kavusak noktasına varmağı 
hedef ~den bir alman taarruzuna başla
ma teşkil etmektedir. 

gündenberl "K'' eehrlnde ve etrafında mu
harebeler olmaktadır. Almanlar son iki 
gtln içinde 800 ki§i kaybetml§lerdir. 

Viazm& kesiminin sol cenahında dUıı

man ağır kay1plar pahasına "B" bölgesin
deki rus mevzilerine ııcrlcmeğe muvaffak 
olmu§tur. Vlazma kesiminde bir aovyet 
birliği iki diiııma.n piyade taburunu boz • 
tuna uğratmış 6 tank kaııııkoyma batar
yası ve 60 motosiklet tahrip etml§ 30 bl
aikletcl asker öldlirmü§ ve jkl alman bay· 
ratı ele geçlrmiıstir. 

[ Sonu 3 üncü sayfada 1 

Bu hareket, MOS'kova ıchrtru do~dan ce
,.ı~ ve nısların dunımunu ehemıyeUI bir 
nisbette ııücleetlrccekUr. 

Marotal von Bodk, Brılansk cebinin orta • 
dan katlanaıtylc eertıest kalan tümenleri bu 
nolcttıda harekete s:ecln:!l:tnden dolayı. bu ke
slmdcki hareko.t, mareaal TımoceııJco on1uııu 

[ Sonu 3 üncü sayfada l 

Yeni japon kabinesi 

kurulur kurulmaz 

Tokyo'da pasif 

korunma 

talimleri başladı 

Rus - Japo11 harbinden beri 
Yeni kabine iş başına 

gelenlerin en enerjiğidir 

Opera temsilleri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.ayın 22 sinden itibaren 
Halkevinde başllyocak 
Evelce de bildirdiğimiz gibi, Devlet Konservatuvarı artistleri tarafından 

opera temsillerine bu ayın 22 sinden itibaren Ankara Halkevi sahnesinde 
başlanacaktır. 

22 ilkteşrin çarşamba, 24 ilkteşrin cuma, 26 ilkteşrin pazar günleri Ma· 
dam Butterfly temsil edilecektir. Madam Butterfly rolünü, Bayan Mesude 
Çağlayan yapacaktır. 

31 ilkteşrin cuma ve ı sonteşrin cumartesi günleri de "Otelci Kadın" pi .. 
yesiylc, ingilizcedc;n tercüme edilmiş bir perdelik bir piyes olan "Denize gi
den atlılar" bir arada temsil edilecektir. 

Gene milli piyango gişelerinde satılacak olan biletleri, temsil günleri 
Halkevinden tedarik etmek de kabildir. Temsiller tam saat 21 de başlıyaca -
ğından, kapılar onbeş dakika eve] kapanacaktır. Koyu renk elbise giymekten 
başka herhangi bir kıyafet mecburiyeti yoktur. 

lngiliz Kıralı Hint a•kerlerini teltiı ederken 

. 
lngiltere • • 

ıçın 

hakiki İmtihan 

yeni başlıyor 
Büyük Britonyo harbiye 

müsteşar1 bir nu.tuk verdi 
Londra, 19 a.a. - Londra'da !bir nu

tuk söyliyen harbiye müsteşarı Lord 
Croft, "İngiltere'nin hakiki kuvet ve 
tahammül imtihanı ancak yeni başla
mak üzeredir" demiş. "Orduya ihtiyaç 
yoktur ve za feri ~azanmak bombardı
man tayyarelerine bırakılabilir" fik
rinde bulunanları tenkit etmiş ve söz
lerine şöyle devam eylemiştir: 

[ Sonu 4 üncü sayfada ] 

Afganistan 'dan 

Mihver tebaası 

hareket edecek 
Mihver elçilikleri de 

karan kabul ettiler 
Londra, 19 a.a. - Royter'in diplo • 

matik muhabiri yazıyor: Öğrenildi -
ğine göre, ingiliz ve rus hükiinıetled, 
Afganistan'da bulunan alman t/e ita}. 
yan tebaası hakkında Afgan hükümeti 
nezdinde dostça teşebbüslerde bulun
-muşlardır. Bu tebaadan bazılarının 
Afganistan'da bulunuşu burada müt
tefiklerin menfaatlerine kar ı oldu • 

[ Sonu 3 üncü sayfada ] 

SONBAHAR AT YARIŞLARININ --------
DÖRDÜNCÜSÜ DÜN YAPILDI 

Gentleman koşusunu 
B. Abdurrahman Atçının bindiği_ 

11 Karanfil /1 kazandı 

Gentleman koıu•unun birincileri Abdurrahman atçı ve Karanfil 
Sonbahar at yanslannın dördUncUsü Birinci koıu : 

diln Şehir lı><>dromunda yapılm1$tır. Kosu 

)ı.ıı,11tterd:ıııe ait muhtelif mllesseaelerde 
e. &ltzrı.ı~~lunduktan sonra dUn Al • 

•wr. 
Çin - Jap_on harbinJenberi a•kerler Japon'da bü1ük alaka 

u1andınr olm.uılarJır. 

Tokyo, 19 La. - Dlln pasif korunma 
talimleri bB§lamıetır. Bu talimler 2:S ilk· 
teırine kadar devam edecektir. Bu talim 
ler tam karartmaya ve hakiki bomba!~ 
atılmasına kaJar varacaktır. 

( Sonu 3 üncü sırf adı l 

yeri her zaman oldutu gibi ı:ok kalaba- Dört ve daha yukan yaştaki sar kan 
hkU. Hemen hemen biltUn yanşlan evel- arap at ve kısraklar için satıs koşusu idi. 
den kestirilen haY\•anlar kazandıtından Kazananlara verllecek para ı O lira mesa
milsterek bahis normal paralar verm.lstır. fesi 2200 metre idi. Startla beraber yıldı· 

1 
Bununla beraber ikinci ve beıincı koşular I nm ile Ünal önt' düşerek kOŞU) u ı:;ött.ırdü· 
ı;o,J lı~e(anlı olmU§tur, [ Sonu 2 inci sayfada l 
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Kültür hayahmızda 
bir yenilik 

"Türk ikhsat cemiyetin nin ~ahşmalan münasebetiyle 
Relik iNCE 

Jimdiye kadar ismini işittiğim ve nan konferansçının her sözünün ha -
lcısmen eserlerini de gördüğüm hal - zır bulunanlara ilham ettiği ani bir 
de, çalışma tarzlarınıJ vakıf olmadı - mütalea, görüşme zemini olursa bu -
fım "Türk İktısat Cemiyeti" nin nun altından Msıl çıkılır? 
17. 10. 1941 tarihinde tertip ettiği bir Öğrendiğime göre Avrupa'daki 
konferansta hazır bulunmak bahtiyar- konferansların idaresi şöyle olurmuş: 
lığını elde ettim. Bugüne kadar işti- Konferansı verecek zat mevzuunu 
rik edemediğim başka konferansların evelden cemiyete bildirir. Cemiyet o 
acılığını da bu vesile ile duydum. mevzu ile ala.kah bir ve birkaç kişiye 

Bizde konferanslar, bildiğimiz şe - filan tarafından şuna dair bir konfe
kilde konf eransçının söylediğini din- rans verilecektir. Siz de hazırlanınız." 
lemekle başlar ve öylece nihayet bu - dermiş .. İste, münakaşa ve mübahase 
Iur. Fakat Türk İktısat Cemiyetinin birisi bir fikir dermeyan eden, diğer 
konferanslarını dinlemekle başlar, fa- bir kaçı da o fikir etrafında tıpkı kon
ut söylemekle nihayet bulur görmek- ~eransçı gibi hazırlanan mahdut in -
ten azami haz duydum. Buna (müna - sanlar arasında cereyan edeİ-Qliş. Sırf 
kafalı konferans) diyorlar. Biz de, "ilim" adına yapılan hazırlıklı bu mü
.Avrupa'da böyle şeyler yapıldığını nakaşalar c.linliyenlerin elbette haki
İJitmiş. görenlerden hatta tatbik tav - katen faydasını temin eder. Konfe -
•iyeleri almıştık. Fakat "~ürk Hukuk ransı idare için seçilen reisin de va
Kurumu" adına böyle bir adım atmak zifesi bu takdirde çok ko1aylasır. 
cesaretini bulamamıştık. O cesareti Ben "Türk İktısat Cemiyeti'; ni ir
röeterdiğinden ve yalnız göstermek- fan çağımızda esaslı bir inkişaf yolu 
le kalmayıp uzun zamandanberi tat - ·açtığından dolayı takdir ve tcbrike 
bik edegeldiğinden dolayı bu Kuru - layık gördüm. Hepimiz bu güzel mi
mu candan tebriki vazife sayanm. sali göz önünde tutmalıyız. ~iyasi, iç-

Tenkit, fikirlerin ve duyguların timai terbiyelerimiz yanında "ilmi 
kamçısıdır. Tenkide maruz kalacağı • münakaşa" terbiyesini de böyle yol -
nı bile-n herkes, ona hiç olmazsa en az larla elde etmeliyiz. Asıl o zaman tam 
maruz kalabilmek çaresini arar. Bu insan ve avrupalı olabiliriz. 
arayıf; tetebbuu, tekemmülü, tetkiki 
t emin eder ve insanı "daima iyiye ve 
mükemmele" sevkeder. Bir konfe
ranıçının bilhassa mesleki bir muhit
t e, o mesleğe ait bir mevzuu ele ala -
rak ıöz söylemesini müteakip, bütün 
muhataplarına "buyurunuz, bu mevzu 
tlzerine ne ıöylenıeniz cevabına hazı
rım!" diyecek kadar cesaret ve bilgi
sinde itimat göstermesi cidden söyli
yenler ve dinliyenler için zevk, ifti -
har ve ietifade kaynağıdır. 

İfte, evelki gecenin bendeki intıbaı 
budur. 

Bu intıbaımı bildirmeden "Türk İk
tı.at Cemiyeti" nin mesaisi üzerinde 
bir tevakkuf faydalı ·olur kanaatinde
yim. O akpmki konferans (32) inci 
imit. Türtk iktısadiyatını alakadar e
d en (32) mevzu üzerinde inceleme ne 
teıekküre layık bir şey!.. Bunlardai 
"Türkiye'de enerji ekonomisi, balık 
ekoınomiı~ hay~an ekonomisi, orman 
ekonomisi, kilçük sanat davası, ibra -
c:atçı ve ithalatçı birliklerimiz, ne yi -
yorw:, endUım-iyel araJtırma, Birle -
Jik Amerika'nın iktısadi oluşu. ihra -
catta vaııfmilrakabesi, Türkiye'de pa
muk ve dokuma eanıryiinin koopera
tifletebilmeıi imkanları, Türkiye'de 
çek tedavülünün genişlemesi imkan -
lan, modern Tilrkiye'de ölçü inkıla -
bı" baaılmıf .. Ne esaslı mevzular ve 
bilgi meraklıları için ne tetkika değer 
eserler! .• 

İfte böyle canlı ve metotlu bir ce -
m iyetin bu defa çok ehemiyetli bir 
m evzu ile de meıgul olduğunu gör -
dük ve talbiatiyle alakadar olduk: 
(Türldye'de toprak meselesi ve ka -
dutro i!leri) 

Konferansı verecek zat da, toprak
lar iizeri.ndeki hukuka, tarihe, toprak 
tasarruflarının şekillerine, topraktan 
doğan içtimai marazlara, iktısadi va
ziyetlere vakıf olması tabii görünen 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürü B. 
Halit Ziya Türkkan idi. Kendisinin 
aynı zamanda mühendis olması kon -
f eransa başka bir ehemiyet verdiri -
yordu. Hakikaten, "seçilmiş" denmi
ye layık bir heyet karşısında idik. 
Konferans başladı, dinledik. Birkaç 
• lüzumlu lüzumsuz - resim de gör • 
dülc. Fakat asıl işin ehemiyeti müna· 
kapların başlaması ile tecelli etti. İş
t e ben bu "tecelli" nin hayranı oldum. 
Toprak hakkında neler sorulmadı, 
topraktan doğan iktısadi meselelerin 
hangisi deşilmedi. GBrdüm ve anla -
dım ki, bilhassa gençlerimiz, memle -
ket hayatı itleriyle ne kadar meşgul 
ve ne kadar candan alii.kalıdırlar 1 .. 
Gene gCSrdüm ve anladım ki, böyle 
konferansları vermek çok zor. Bir de
fa konferansçının fazla sabırlı ve asa
bına hakim olması, bahse karışanla -
rın da mevzuu iyi kavraması ve da -
iıtımamaaı lbım. Toprak ve kadastro 
itini bırakıp "isbatı veraset" dava
lan rorluğundan bahsedenler; her 
halde böyle umumi bir mahalde "mü
nazara ve münakaşa" usullerine ilk 
defa tesadüf etmenin acemiliğini gös
terenler olacak. Tabii mazur görü -
JUrler. · 

Ben böyle konferanıların idaresin
d eki zorlukları sezdim. O gün da -
vetli idim. Acı veya tatlı söz söyle -
dim. Acaba Avrupa'da emsali müna -
kaplı konferanslarda her davetlinin 
hatta, her davetsiz dahi konferansa 
«elenin aöze karışması usulü var mı
dır? İlmi bir çerçeve içinde hazırla -

Aydın'da pamuk~uluk 

gittik~e ilerliyor 
Aydın, (Hususi) - Ege bölgesin

de en .iyi ve .en bol pamuk vilayeti -
mizde yetişir. İzmir, Denizli vilayet
leri hariç olmak üzere .fıu yıl vilayeti
miz pamuk mahsulü .beheri 225 kilo 
kabul edilen 30 bin prese tahmin edil
mektedir. Geçen yıl 25 bin prese idi. 
Her ne kadar küçük çift-çiler mah!;ul
·lerini tamamen denilecek kac.lar kur
tarabilirlerse de çiftlik ve büyük pa
muk müstahsilleri, şiddetli ve devam
lı yağmurlar sebebiyle ancak % 50 -
60 mahsul alabilirler. Bu sebeple u
mumi i&tihsalin ancak % 60 ı alınabi
lirdi. Bu yıl havala'r çok iyi gitmek -
te olduğundan mahsulün yüzde 90 
hatta hepsinin alınabileceği umul -
tnakta•dır. 

Vilayetimiz pamukçuluğunun iler
lemesinde başlıca önemli iki sebep 
vardır. Nazilli tohum ıslah istasyonu 
sulama tesisleri ve satış kooperatif
Jeri. 

1 - Islah istasyonu çevremize en 
elverişli bulduğu akala cinsi tohu.m
larinı bütün bölgeye dağıtmış, yerli 
ve amerikan cinsi tamamen ortadan 
·kaldırılmıştır. Fakat akala cinsi geç 
geliştıiğinden ve İ9tİhsal mevsimi e-k
seriyetıe yağmur mevsimine rastlı -
yarak mahsulün mühim bir kı-smı alı
namadığından pamukçular 1.ifleri u -
.zun, kozaları verimli mahsulü otuz 
gün evet gelişen bir cinsi tercih et -
mektediT. 

Her yıl sahası genişliyen •ulama 
ve su baskınlarını önleme çalış.malan 
ise Aydın pamukçuluğunun istikbali 
hakkında en çok ilmi t veren bir amil 
olmuştur. Dün !bataklık ve sıtma yu
vası olan geniş toprak parçaları bu -
gün hiç bir zaman görülmemiş değer
de yüksek filyatla satılmakta ve ta -
mamen pamuk ekilmektedir. 

Pamuğun gerek istihsalinde ve ge
rek satışında incirde ol'duğu gibi kre
di ve satış kooperatiflerinin yardım 
ve faydasını bütün Aydın pamukçu -
ları teşe1ı:kürle anmaktadırlar. Koo. -
peratifler, ekim ve istihsal için lüzu
mu olan parayı temin etti'lcten baş'ka 
çiftçinin tohumunu vermekte, bugün 
için temin ve tedariki hemen hemen 
mümkün olmıyan mazot, bal ye, sicim 
ihtiyacını da temin eylemektedir. 

Kooperatifler geçen yıl ortaklar)n• 
dan % 5 sermaye ve 2,5 banka hissesi 
hariç olmak üzere 24 kuruşa kadar çe
kerdekli pamuk aldılar. Bu yıl pi ya -
sası şimdiden 31 kurustur. Çiftçinin 
mecburi bir tasarrufu oİan sermaye ve 
banka hissesi çıkarılınca el.ine şimdi
den 28,5 kuruı geçiyor ki bu fiyat 
Ege pamu'lc tarihinde görülmemiştir. 

· C. H. P. Cebeci Ocağı 

kongresi 
Cebeci ocağı kobgreal dUn mahalle hal· 

kının ve parttıilerln lıtıraklyle ocak bİ· 
nasında yapılmıı. kongre relallttne Tokat 
mebusu Hasip Aytuna, kG.tıpllklere Ba -
yan MUzeyycI' .Armay ve Bayan Saadet 
ttçok seçllmlılerdtr. Ocağın yeni yıl ça -
hıma programı teıbit edildikten sonra 
mahall! ihtiyaçlar Uzerinde çok özlU ve 

f
..o: l hararetli görU;ımeler olmll§ kongrenin ma-

-( BU GECE )- ~ na ve eheml't'etl bcllrtllml~tir. Yeni idare 

N b 
heyetine Rıfkı Menderesli, Bayan Mal<· 

Ö etçi Eczane bule Kutsal, MUnlr Sun, Şe!ik AkYol, 

A nkara Eczane.: 

1 
Ahmet CUngenci seçildikten sonra bUyUk 

-~ bir samimiyet havuı içinde devam eden 
~~t==============.::: toplantıya .son verilmlıUr. 

• 

uı:us 20 10 '1941 

• HADİSELERİN ARDINDAN 

\.. ................................ .. .... , ........ .. 
Sıra Japonyo'do 

Japon kabines-inin değişimi ve aşırı 
milliyetçi ve harpçi diye" tanınan 
bir generalin hükümet başına geçme
si üzerine, ajanslar tehlike i~areti 
vermiye başladılar. 

SPOR 

Dünkü ayaktopu oyununu 

Gen~lerbirliği 2 - 1 kazandı 

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

Ankara ayak topu birinciliği sayı cetveli 

Japonya, ortası yanmakta olan As-, 
ya'nın acaba daha birkaç yerini tutuş
turacak ve yeni bir maceraya atıla -

Dun 19 :Mayıs Stadyomunun dış ala -
nında Ankııra ayaktopu bırincıliğl için 
Cençlerblrliğl ve Kırıkkaleglıcü takımla· 

rı karşılll§mııılardır. 

Daha önceden Gençlerblrllğlnin kazana
cağı beklenen bu oyunun birinci devresin· 
<le Gençlcrbirllğl ancak bir sayı çıkarabll
miı;tır. Kınkkale111er alt<llln normalden 
kUçUk olmasınd!lil istifade ederek sıkı bir 
mtldafaa kurmuşlar ve Gcnçlt'rb!llği a · 
kıncılarını bir çok kereler (ofsayt) vazi
yetine dUııUrmllşlerdlr. Bu (ofsayt) lcre 
hakem de kendiliğinden bir knç tane kat
mıl} ve devre 1-0 bitmiştir. 

cak mıdır? • 
Bu suale, kimi evet, kimi ek hayır 

diyor. Gayesine varmadan beş yıldan
bcri Çin'de boğuşan bir Japonya'nın, 
~nu pek de hayırlı görünmiyen bir 
maceraya>atılacağını mantık kabul et
miyor. Çfinkü, japon milleti de çok 
iyi biliyor ki, birkaç bin kişi ile bir -
kaç ay içinde bitirileceği sanılan Cin 
işi beş yaşına bastığı halde, gaye elde 
edilememiştir. Çünkü, yıllar geçtikçe, 
uçsuz bucalksız Çin topraklarına ser
pilen japon orduları önünde, gaye de 
uzaklaşmaktadır. 

Deniliyor ki, Japony,.a, üçlü paktla 
teahhüt ettiği ödevini yerine getir -
mek zorundac.lır. Ancak, öngörülü 
bir hükümet, yalnız millete faydalı 

olan teahhütleri bir ödev sayabilece -
ğine göre, ihtimal ki, Japonya'da iş 
başına geçenler, bu teahhütleri yerine 
getirmenin tam sırası geldiğine ka -· 
nidirler. 

Japonya, çok iyi biliyor ki, Çin'de 
yıllardanberi uğraşıp boğuşmasında 
ve bir netice alamamış olmasında Sov
yetlerin büyük ölçüde payları vardır. 
Japonya deniz yollarını elinden gel -
diği kadar kontrolü altına alabilmiş -
ti; fakat Sovyetkrden gelen yollan 
kapayamamıştı. Oradan Çin'e, silah 
ve harp malzemesi akıyordu. 

Bcl'ki, Japonya Sovyetlerden şimdi 
öcalmıya kalkacak; ihtimal ki, o da, 
vaktiyle Çekoslovakya yıkılırken Po
lonya'nın, Polonya devrilirken Sov -
yetlerin yürüdüğü yoldan yü:-Uye -
cektir. 

:Vaktiyle olup biten işlerde, mantık 
nasıl ağzını açamadı ise, şimdi de ona 
söz verilmiyecektir. Zaten mantığa 
ne söz söyleten ve ne de onu dinliyen 
var. Kaldı ki Devleşen ihtirasların bu 
gürültüsü devam ettiği müddetçe, 
mantığın sesi i1itilebilir mi? 

Hikmet TUNA 

C. H. P. Yenişehir Demirtepe 

Ocak kongresi 
C. H. P. Yenl•ehlr Demlrteı>e ocak kon· 

ırrul doktor emeldi seneral ~n Do
ra'nın başkanlığında dün Yenişehir C.H.P. 
kaza rner.kcz binasında toplanmJŞtır. İdare 
he)·etınln .bir senelik çalışma raporu oku
narak Ebedi Şef Atatürk'Un azlı hltırası 

anılmış ve partinin değişmez Genel Baş -
kanı Mllll Set lsmet• lnUnU'ye saygı ve 
hııi:hlık andı lcllmlştlr. 

Bundan sonra portlllleıin değişik kbnu
lıır Oıerlndekl dileklerinin üstün parti U-s
kllrıtına blldlrllml?Sl karara bağlanmıştır. 

Y~nl !dnr~ heyeti reisliğine dlş doktoru 
Cell\I l\foral, muhasebecilllte lktısat dokto
ru lcllıl Ersin, kltlpllğe Sa!A.hattln Köee· 
oğlu ve lzalıklara Samet Alaoğlu tle Ce
mil Barlas ırecllmlşlerdlr. Kongre Azaları

nın yeni idare heyetine iyi batanlar dile
ği ile toplantıya &e>n verllml&tir. 

Denizli Halkevi'~e sergi 
Denizli, 19 a.a. - Halkevindı! açılan ve 

konııervecillk, çiçek, eliılerl ve ıapkacı 
lık kurıılarının ııona ermesi dolayııiyle 
Halkevlnde bıı kurslara devam edenler 
tarafından yapılmıı olan tılerden mürek
kep bir 11ergl açılmııtır. 

o o 

Hf U 

o 

İkinci devrede ele geçen !ırsatı iyi kul
lanan Kırıkkaleliler, bir sayı kazanınca, 

beraberliği kabul eden bir oyunla müda -
!aayı daha sıklaştırmışlardır. Gençlerblr
liği oyunun bitmesine ancak 7 dakika ka
la son galibiyet sayılarını çıkarını§ ve 
alandan 2·1, ayrılmıotır. 
DıınkU maçı, bize bir gUn evel bir daha 

hakem durmıyacağını söyliyen Refik GU· 
ven idare etmıyc çalışmıştır. Arkadaşı -
mızın tekrar alanda görünmesine mcm-
· nun olduk. Bundan böyle resmen tarın e· 
dildiği maçlarda hakem durmasına engel 
olan takımların da gözlerine girmesini dl
lerh:. 

İstanbul' da dün 

Dünkü yarışlarda tribünlerden bir kö§e 

SONBAHAR AT YARISLARININ ... 

DÖRDÜNCÜSÜ DÜN YAPILDI 

Gentleman koşusunu 
yapılan ma~lar 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bug!in İs· 
tanbul'da ayaktopu birinciliklerine devam 
edildi. 

B. •• 
Abdurrahman Atçının bindi~I 

Şeref ııahaınnda ilk maç Altıntuğ' - SU
leynıanlye arasında idi. Bu mUsabaknyı 
Alt ıntuğ' 5-2 kazandı. 

İkinci karşılaşma Beyoğlusporla Tak -
sim Gençlik lrnlllbli arasında oldu ve bunu 
da 2-1 Beyoğluspor kazandı. 

Mevsimin ilk bllyUk kar§ılıışması Gala
t.ıuıaray - Beşikta§ arasında yapıldı. 

llC§iktaş: Mehmet Ali, Yani, Feyzi, Ta
ç! - Mt'mduh • Hilseyin, Sabri - Kemal -
İbrahim - ŞUkrU - E;ıref. 

Galatasaray: Osmnn, Faruk - Salim, 
Musa - Envt'r - İsmail, İsmet - Arif -
Mustafa - ı-:ştak - Caznnft'r'den kurulan 
takımlarla oynadılıır . 

Oyunun ilk sa)·ısını ka!n ile 10 uncu da
kikada heşiktaşlı ŞUkrU yaptı. Bundan 
sonra canlanan Galııtnsaraylılar Musta -
fa'nın ayağiyle Ustfiste lkisayı çıkardılar. 

ReşiktB§lılar da llstilslc ŞlikrU vasıtaslyle 
iki ııayı yapnrak devreyi 3·2 bitlrılller. 

İkinci devre C:alntıısnray'ın ü tünlüğü 
ile J?l'C:tl ise. d,. netice dd:;lşmcdl ve oyun 
3·2 bitti. 

F<>nerbahc:e sahasında: 

11 Karanfil 11 kazandı 
p 

1 -

Bu sahada yapılan llk mac:ta Vefa B<>y-
1 

~ 3-:ı endlkten sonra, Fenerbahce - ts
tanbulspor karşılaştılar. İsUınbulsı><>r. iyi 
bir oyunla Fenerbahc:eyl 1-0 yendi. Fener
bahc:e taklmı ı:ok eksikti. <HUr Fenerliler) 
adıyle ayrı bir takım c:ıkıırmak lstıyenlere 
ba~lı oyuncular bugtin mac:a gelmcmlslt'r
dl. 

I kinci ko§U sona ererken 

[Başı ı inci sayfada] Be§İnci koıu : 
lcrse de bu hal bın metre kadar dc,•nm Üç ve dohn ) uknn yııştakl yeril 
etli. 1200 mc;,trenln çıkış yerine gelirken kan lnglllz nt ve kısrnklar lçln bir tı 

y{lzbllŞl SolCıJıattin Döke'nln Aşkın ismin- kaptı. Kazananlara verllec<'k para 600 
deki nl kısrağı çok gUzel bir hücum yapa- mcsafcsl 2000 metre idı. Koşu bıışlaı' 
rnk ônc geçU ve rahat rııhnt dört boy nrn lamnz B. Büse~ln Kuru'nun Nerl 
ile koşuyu kıızondı. B. Rlistem AlyürUğün öne düştü. D (icrlerl geriden geliyor! 
(Yıldırım> ı ikinci, B. Mustafa Ba)'l'amın 1200 metrenin cıkış yerine doğru JJ 
önnlı Uçüncü oldu. Zaman 2,44 dakika idi. lnn'ın tıUcum cdert'k Nerlmnn'ı yakııl 
Müşterek bahis ganyan 220 pl6se sırasryle lb ve geçllcl görlıldU. Fakat N'criınııJI 

Anfep'te yapllacak güreıler 
Antep, 19 a.a. - CUmhurtyet Bayramı 

dolayısiyle burada Çocuk Esirgeme Ku -
rumu menfaatine btiyUk r.ehllvan gUreı.ı -
leri tertip edllmlıtir. 

30 İlkteırln ve 1 lklnciteırin gUnlcrt ya
pılacak olan bu gUreılerde birinci gelecek 
pehlivanlara 225, 150 ve 100 lira mUktı -
:tat verilecektir. !:!undan başka baş ve or
tada kazanamıyan iki pehlivana da clll
ıer lira tazminat verilecektir. 

Menin' de ıu sporları 
gösterileri yapıldı 

Mersin, 19 a.a. - Dlın burada Deniz 
Harp okulu ve llseıl ile Gedikli Erbaş 
okul talebeleri tarafım;tan kalabalık bir 
halk kUtlesi önUnde bUyUk bir su sporları 
gösterisi yapılmııtır. 

130 ve 125 kuru:ı verdi. 

I kinci ko§u : 
.Mlxt satış kosusu idi. lkl yaşındaki hiç 

koııu ka:zanmamış sar kan lrutilız erkek ve 
dişi taylar içindi. Kazananlara verilecek 
nara 400 llra mesafesi 1000 metre idi. 
Koşunun bnşlomaslyle bitmesi bir oldu. 

Fakat geı;en hafta olduğu gibi önde gelen 
Yavuz B. Suat Knraosman'ın Şans ismin
deki ta~ına bir baş nrn ile geçti. Gene 
Suat Karaosmnn'ın Davalaclro ismindeki 
tayı üçUncU oldu. Zamnn 1,06 dakika idi. 
MUşterek bahis ganyan 325 rı!Ase sırasiy!c 

220 ve 120 kurus verdi. 

Üçüncü ko§u : 
Çubuk kosusu idi. Dört ve daha yukarı 

yaştaki saf kan ararı at ve kısraklar için
di. Kosu)'U kazananlara verllc>eek para 
500 lira, mesafesi 3000 metre idi. 

StarUn berabrr Ceylnntek öne düştü ve 
asnğı ·) uknn 2500 metreyi böyle gccirdl. 
Gcrıslndcn gelen Tomurcuk Sava'nın ahır 
arkadaşı Tunn'nın hUcumlarınn dayanarak 
Tuna'ya ko uyu bıraktırdı. Bundan sonra 
serbeı.t kalan Tomurcuk yavns yavaş önde 
giden Ccylantek'I yoknlıynrak geçti ve ra
kiplerinin bilhassa Sıwn'nın çok kuvetll I 
hUcumlarına aldırmadan bir boy ara ile 
birinci oldu. Tuğbay İsmail Hakkı Tekc:e
nln Savası ikinci, B. Salt Akson'un Mlhril
can'ı UcUncU oldu. Zoman 3,49 dakika ldl. 
Müşterek bahis ganyan 495, ı:ılA.se 165 ve 
130 kurus verdi. 

Dördüncü koıu : 
Ccntlmen koşusu idi. üç ve daha yukarı 

yaııtakl sn! kan lnglliz at ve kısraklar için· 
dl. Kazananlara verilecek para 300 lira, 
mesafesi 2400 metre idi. Bu kosuya yaz.ılı 

olanlardan yalnız Gonca koşmadı. Dlğerlc
rl arasında geçen koşu bnslar başlamaz B. 
Abrlurrohman Atcı'nın blndığl ve B. Ah
met Alman'ın sahibi bulunduğu Karanfil 
öne dU tU. Dnndl hemen hemen bir boyun 
i'er!slnden Karanfilin peşinde idi. Bir zn· 
man böyle bnşbosa gittilerse de 1000 met
renin cıkış yerine gelirlerken Karanfil'in 
yavaş yavas Dandl'yl aı:tıtı görüldü ve 
sonunda Karanfll ook rahat bir koşu ya
parak hemen hemen hiç dizkln boşaltma
dan birinci oldu. İki bay gerisinden Bay 
Salt Akson'un bindi~! Hasan Alakuş'un 

Dandlsl ikinci, ve B. ö. Atman'm bindiği 
ôzdemlr ilcfincü oldu. Zaman 2,42 dakika 
Jdl. Milşterek bllhla ganyan 180 pll&e SJra· 
ıl)'le 140 ve 200 kuruş verdi. 

rnz sonra Alceylan'ı yakaladı ve ône 
il. Alccylan'ın bu hatası kendis;ne P' 
ya maloldu ve yansın sonunda pl~e""" 
obnndı. Buna mukabil Neriman J<Of"tı 
kazandı. Talat Atcan'ın cessuru lk nC 
Suat Karaosman'ın Hev<>s'I üçüncil 
Zaman 2,19 dakika idi. Mllşt<>rck 

ganyan 410 pltıse sıraslyle 200 ve ıı5S 
ruş verdi. 

Altıncı kosu : 
Üç yaşında ve kn1.11ncları 500 ıırıı"1 

mlyen saf kan arap erkek Vt' dl$1 ~ 
içindi. Knzannnlara verilecek para 
ra mt'safosl 1600 metre idi. Dört tıı>' ti. 
sında gcı;cn koşu çok hC'yecanh oJdıl~ 
tan sona kadar ôndc glden B. Salt JJ 
Emırillsahrası son anlarda kuvetle : r 
eden B. llllıımı Aytaç'ın Tarhnn'ına 
ara ile maf:lüı> oldu. B. Srvket l{ı d 
Kurus'u ütUncU oldu. Zaman ı,59 
idi. MUştcrek bahıs ganyan 175 pı~st 
siyle 115 ve 120 kuruş verdi. ,ı 

Üçüncü ile beş ncl koşular arıı ...,, •. -cL·• 
çifte bahiste Tomurcuk-Neriman JcO 

zonunu bulabilenler bir lırayn ~ 

Denk bütçe, düıgUfl 
ödeme, işte . 

Cümhu riyet maliye~ 
ancaa- - s!Wllf!J~ il ~ 

Mevludü şerif ~ 
.o 

Merhum Mustafa Fehrrıı tef';/ 
ruhuna ithafen 20.10.941 paza; c'.• 
nü Hacı bayram cami inde ög. eol'" 
zından sonra mevludü nebe~ıfter• 
cağından arzu edenlerin teşrı •'' ------------..... . 
_, ............................ d~ 

~ Halkımızın Hava Kdll ~ 
na milyonlarca yardını 

11 
lJI 

1 "ki . . . )cıt rl' unması, go crımızı tfll 
zamanda yenilmez ka.~~eef,r 
dolduracağımızın nıuJ · t-" 
dir. Fitre ve zekatın ye~dıY 
dımlar jçin veaile bazı! 
nı unutmıyalnn. ••' 

••••• 
""'· ······ ··· · ··· ·· ·········· · 
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~ J _.. . • I Şehir, bozguna Ufratılmıı olan dU,,man Tokyo 'da .f . 
Risya'dak~:-;~;bj~'e""'d"o"ğ"'r-'u Kafinin bölgesinde rus kaqı StalinMoskovı'nınsonunakadar ~~~=:ı;e:~~m;~ı~abirı~:;::ım~:7o;~ pası iki Türk Generali 

f çumuz ve tayyarelerımlzın himayesi al- korunma 
~·ltı•n-Rua harbi dün on yedinci taarruzlara püskürtüldu" müdafaa ed'I aı . b'ld'rdi tında booaıtılmıotır. Tahliye hareketi ta"' ıı·mıerı· başladı 
- •1nıı bitirerek on s k' . • h f 1 ece nı 1 1 o kadar iyi tanaim edllmlotir ki kıtal arı-
.... ri d" R e ızıncı a • 

· bildir r ı. usya'yı yok edeceği- mız hiçbir kayıp vermemişlerdir. tki ay 
ıark cephesinde 

tlıy I en sonuncu alman hamlesı A 1 1 1Snce b&§lıyan muhasaranın ilk gUnUnden [Başı 1 inci sayfada] 

General T ojo fili hizmette ı, • 1 
da bugün yirminci günü- m 0 n 0 r R u 5 I Q r ka rş 

1 
son &'Üntine kadar sovyet kıtaları ve aivll 

•~ıtııttrr. On yedi hafta içinde muhafız te§kilAtı dllgmanın devamlı ta-
İldij. ularının sarılarak imha e- &rruzlarını püsk!lrtmüıterdlr. 
••• ı. Moskova yollarının açıldı- Ta Q an rog 'u t 

kalıyor 
Tokyo, 19. a.a. - Ufl: Kabineye giren 

Şehrin alman ve romen hücumlannnı generallerin derhal tekatit edilmeleri tea.
llıanlar için bozguna uiramış a a rruza netlceslnde borıaltıldığı hakkındaki alman' mUlden iken resmen bildlnldifine göre 

Bükreş, 19 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Alman başkumandanlığı ta -
rafından cepheyi ziyaret etmiye da -
vet edilen Türk generalleri Ali Fuat 
.ve E-rkilet perşembe günü Bükreş'e 
ıgelmişler ve alman elçisi M. von Kil -
linger'i ziyaret ettikten sonra başve -
kalet binasında Mareşal Antonesko 
tarafından kabul edilmiılerdir. 

ıa:"ıc ordularmın döküntülerini 
lr.ı • tan batka yapılacak bir 

• d=j~!iı ve h11tta Rusya diye zaptettı•ıer geçtı•ıer al e 111 ortadan kdktığı ark 
• ı.ıan Propagandası tarafından 

• edihnif olma-kla beraber, 
l'lrerken, almanların henüz 
1 • kapılarında bulunmakta 
~l'I da bir hakikat olarak sı-

ttl b~dır. Almanlar tarafından, 
l~azat Bay Hitler tarafından 
~I Yen bir hakiıkat da Rusya
tllatıİlltbedik bir mukavemetle 
l'1aa • ~lf olmasıdır. Almaınlarm 
ile jt_"ni tutumlarmda bir bas-

[Başı 1 inci uy/ada) [Baıı 1 inei ıay/lldı] 
leln daha Zl)'llde ıehdlt edl<.'I Dlr mahb'et al • Al l 
maktadır. man ann aovyet mulravemetini 

Almanlar kıt harbi için ltırabilecelıt.lerinclen fÜp/te 

iddiası yalandır. 

İtalyan Stampa gazettslnin Odesa cep
hesindeki muhabiri gazetesine §U haberi 
göndermiştir: 

Odeaa engin bir alev denizi olmuııtur. 

Yangın ıehrin kapılanna kadar yayılmış
tır. Tahta evler çabucak yanmakta ve dı
varların çöktllA"U işitilmektedir. Bu müt· 
hit cehennemin c;ıkl\rdığı sıc-ak tarif edl· 
lemiyecek derecede flddetlidtr. 

imparator hususi bir müsaade ile gene
ral Tojo'nun fili hiamette kalmaaına izin 
vermiştir. Buna benzer bir karar geçen 
dilnya harbine japonya gireceği zaman ka
bineye. relıllk eden Mareoal Teranchi lcln 
verllmırıtı. Sanıldığına göre Tojo kabinesi 
geçen Rus • Japon harblndenberi lı,;başına 
gelen en enerjik japon kabinesldlr. 

Alman ataşemiliteri albay Spalche 
Türk misafirleri şerefine bir akşam 
yemeği vermiştir. Başlarında rumen 
ıgenelkunnay ikinci reisi general Ma
zarini bulunduğu halde birçok yük _ 
sek rutbeli rumen subayları, alman 
hava ataıesi, Türk ataşemiliteri ve 
başka zatlar da ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

hazırlanmııtar ecliliyor Japonya'nın maliye ekonomi•i 
Tokyo, 19 a.a. - Yeni maliye nazırı M. 

&"ftllıhl: ~U~ya'yı harp dıtma atmak 
' ~I ilk günlerde sezilmitti. 

1Jd1 • bir baskın 22 haziranda 
-..b.tlınanlar, kati netice ıala-

Bertin, 19 a.a. - Sa.IAhiyetli bir kay- Bern, 19 a.a. - Almanların zafer iddia 
naktan bildiriliyor: atman ordusu, batı eden haberleri ne kadar heyecanlı olur
Avnıpa'da askerleri kıştan korumak için sa olsun bitaraf mtiıahltler almanların 
her H\zım olanı onlara verecek vaziyette· sovyet mukavemetini kırablleceklertnden 
dir. Nasıl Afrika'daki alman aııkerleri ora oıiphe etmete bqlamııtır. 

D.N.B. ajanınna ,göre. ııovyetler şehirden 
ayrılmadan önce Orleııa'nın muhtelif kı • 
sımlarında bulunan fahrkalan ve iaşe de
"Polarını yakmıeıartlır 

Katinin boıgesinde §idcleiti 

Koya japon milletini en kısa blr müddet 
içinde Japonya'nın maliye ekonomisini 
dilzeltmek için bütün kuvet ve kudretini 
sarfetmeğe davet etmlı ve demiştir ki: 

İki Türk generali 17 ilkteşrinde 
yarbay Braun ve Tiltı.k ata--nı"l't . . . r- ı ı erı -
nı!1 ref~katınde cepheye hareket et. 
mışlerdır. iklimine göre teçhiz edilmirı ldlyse Skan· İsviçre'nln ''Dle Wett Woche" mecmua- Japonlar durumun ciddiliğini anlamalı 

dlnavya ve batı Avrupa"dakı alman asker· 
!eri de kısa dayanmak için gereken her 
oeyl almışlardır. Halbuki 280 ln<'i ruı pi· 

sı dyor ki : 
Kıı.tt bir almazı zaferinden bahsetmek 

için he.n~ çok erkendir. 13 temmuzda al
man tebliği Stalln hattının bütUn nokta. 
lardan yanldıfını bildirmiftı. Halbuki 
Leningrad, Moıııkova ve Harkof gibi mti-

oır munureue oıuyor ve gilçluklere uymalıdır. Aynı hayat sevi-

-.-......... 1 "7" o derece emin görünü- Lonar.ı:ı, ı" "·"· 
bugun demış.ır kı : 

.ı.o.!.ı>ovs radyosu, yesinin muhafaza edilmesi beklenilmeme· 
Afganistan 'dan 

Mihver. tebaası 
hareket edecek 

ildir . 
• • bunu alman halkına bil." 

aarf IÇQı harekatm ilk bet gii. 
lllda biç bir resmi tebliğ 

ea •diler. Fakat netice alına-.. !1

1 •nlatılrncıo a1tmcı ·· 

yade tllmeninden esir edilen ıoo aııkerin 

gömleksiz, donsuz ve çorapsız olduğu gö

rillmll§tur. Bugün ise en mllhim tstlhııAl 
hlm ııanPyl merkezleri daha zaptedllme

.Moskova ııın JbO ktlomctrc ş.nıaı batı· 

sınu!l • ..' .. uıa.J.J oo.g .ı:ı.il.ıo: t•a.... .. ı:ıır ffiJ 

harebe a v .. m emı~ın .. aıı burada alman 
hucumunu, rus kıtrliı .ıı.ıcınnu takıp eyle

Yeni dahiliye nazırı muavini 
Tokyo, 19 a.a. - T1lnınmıı hukukçu

lardan M. Misyo Yuzava dahiliye nazın 

~ lfta • gun, 
"i nya tehirlerının çan 

merkezlerlni kaybetmle olan sovyetlPr kı· 
mittir. Sovyet haberlerine bakılırsa rmı

ıın tlddetinden alman ll.!lkerlf'rlnden ziya-
1 

n ıetır Her K&nli tı.ıpr,ıK. her ufak ev çin muavini to.yin edilmirıtlr. Misyo Yuzava 
ç .. rµışıımaktadır Gen~ral riaminko kıta - bu memurivette eaklden de bulunmuştu. 
farı h.UA ve daıma karşı hucuwıarda bu· J k b • b h arın elinde daha muazzam ihtiyat kuvet-

de mllteessir olacaklardır Almanlann teş-~ ~sında Rusya'nm mağlup 
~~~il edildi. Şimdi anlıyoruz 

i .::."'· ~ati mafhibiyeti hak-
.-ı. __ ...__ tlan, hakikatta, alman 

leri o:ııunmaktadır. Bı.; !'ıRberlere inanmak 
ktlMçılııtı blltUn dlinyarl\ malQmdur. 

1 Az?mdır. Çtlnkll ruıılar kuvetlerlni oldu-
ıun~akuıdır. ~aıinın bölg a:ndc alman • 1 apon a ıne U ranı 
tara kar,ı geçııınez bır d~ınır sed vücude Amerikan - Japon münasebetleri Mihver elçilikleri de 

karan kabul ettiler •ide ed •Ynıın beklenilen netice
'_"'..,L- ;_~hletnekten doğan hayal 

Donelz havza•ıncla vaziyet 
ne merkezJe? 

Budapeıte, 19 a.a. Macar ajansı 

ğundan daha fazla dctil dalma dllha u 
olar"-k g1Sstermtf" (R 1•ımırılardır. 

Geçen bUyllk ·ırırpte Kayaer'ln orduları ............. ,. ç::_ı_,! bu 
"'O UD"&l.11 mevsimsiz 

ftaı • .;'•t haberinden sonra da bildiriyor: Donetz nehrinin af&lı kavi· Hitler ordularından daha büyük toprak it· 
İc" zaman, alman kıtaları, sinde sıkııtırılmıı bulunan düoman kuvet- gal etmtılerdl. TJkrayna'nın tamamı, Ha

~d 0 orduları üzerine saldı- lerl Donetz'ln öte tarafına çekilmek zardeni7.t'ne k&dar olan saha, Kafku pet-

getirilen devre esnasında dahJ " ddetli ve ile ilgili 
kanıı muharebelere ıntı:r.ar olı.1 .... ıalıdır. Şanghay, 19 a.a. - Ofi: Japan kabine 

Moskova ı·adyosu, başka bir emisyonun
da da ıunları söylemiştir : 
Düşman, Donentz havzasını müdafaa 

eden sovyet kıtalann.:ı karşı vahşi hU • 
cumıanna rağmen, btiytlk başarılar elde 
etmemiş ve ağır ka) ıplar vermiştir. 

buhranının çabucak halll ve müfrltlerin en 
mutedil! olan general Tojo'nun bqvektı 

oluşu vaziyetteki gerginliği biraz azalt
mıştır. Bununla beraber birçok mUıahit

lcr Tojo kabinesini bir intikal ka~lnesl L _ • devanı ettiler. için her çareyP bil§ vurmllktadır. Mütte- rol kuyuları ve Karadeniz kıyılan alman-
~llll SOft1' 1 1 T fl.k kuvetlerln baskısı bütün cephe boyun- ların f'llnde idi. Ru•ya'ya lngiliz yardımı ııayıyorlar. 

h bi • a man ar imo- ca artmaktadır. Macar kıtaları plln muci- Kıt mevıiminde harekltın durmaaına Çunking mahfillerine göre, japan buh-
~. rıtarafa bırakarak tı'· Londra, 19 a.a. - r.ıugun Londr .. da bır R 

C:eıau 1 hince bu hareketlere ittirlk ediyorlar. huırlanan almanlardır. ÇUnkü almanlar nutuk söyllyen ~ onomık Harp r...azırı ranı, us - Japon münasebetlerinden zi-
• _. ._ P il ıneııul olnuya L- • E\< d 

'"'Qllaal Le ~ dllfmanın tahrip polltikaaını tatbik ettltt Mr. Dalton ezcümle deml&tir kı : ya e Amerikan - Japon münasebetleriyle 
..__,;- •rm ninarad'ı it- Brı·an•L ve Via.zma mevclan d bt ı kil t ıı · · • ;-- Üzere bulund ki R .r yerlerde, üılerin en n erce ome re öte. _ Almanya·nın Hus) .J) d :.ı.arruzunun gilıdır. 

ilde ile b'ld' ·ıd· u arı en muha1ebelerinJen sonra... lerde hareket etmek zorundadır. Dlter ta· daha ilk haftası, le\'azım yuklu müttcflK Şanghay mahfilleri, Uzakışark'taki sov-
....ı._, ı ın ı. Ve haki- o N 

.ı --• rua b h • b Berlin, 19 a.a. . .B. ajansına bu· raftan nıılar kııın daha kolayca har!'ket- vapurları, Rusya'ya (to ru yola çıkmış vet kİtalarının Uza.k,.ark'tan Avnıpa'va 
~~ı. ••te rı çem er içi- " ~ 
~ ,Ceıauptan da almanlar ir(inkü resmi tebllf hakkında aşağıdaki terde bulunabilirler. Ruslar en bti}11k H· bulunuyorlardı. ~unduo dort ay kadar on· vollanmasına ihtimal vermiyorlar. Çılnkü 
~Z e İndiler, Azakdenizi'- mütemmim malClmat verilmiştir: nayl merkezleri yakınlarında ve do$tduk- ce. Alnıaııya'nıo Husya )tJ yaptı 'ı ılk hJ· t ışıma va ıtalan P"k azdır. Sonra da u-
~ Ye Kiyef'i iısal ettiler. Briansk ve Vlazma çifte meydan muha· lan andanberi alııık olduklan yerlerde cumun tık gunUnd nb •ri, ~uK.ır.ı t, lms • zakşarkta ehemlyetli japon kk etleri bu • 

J' • rebeslnln neticelenmesi, bllhauıı. Moskova- ya. ya levazımla yardım lçın iktldarınd:ı lunmaktadır 
1ıı....;· 8aıi ordularının tama- harp edeceklerdir. bulunan her rıeyi yapmaktadır. Ekonomik/ · 
""llllta ec1·td'kl Yl alman hücumuna kal'lı koruyacak olan 
'-ab 1 1 eri hakkmda aovyet ordusunun imha edilmlı olması de- Mo•ltova. üerinde hava Harp Nazırlığı, Harp MUnakalAt Nazırlı· Japon kabine•İnJe yapılan 
~ ... ~ raimen, almanlar mektlr. Bu ordu, ruılara ~re almanlann teLl!L_.; -th &ı lle beraber. askeri mahiyette olmıyan cleğiıiklik Berlin'Je na•ıl 

"' .._de daha ileri .-ide- nıunr.. -· levazımın gönderilmesi itini tanzim et - L_ J J • roJ•- , hava 1&rtlan ve baetanbap harap olan Rarf an 1 h..." ~ -•a ya kadar relip Londra, 19 a.a. - M:oekova rady08Ulla mittir. Alman - Rus harbinin ilk llç ayı 
~1ll y yollann vaziyeti dolayıalyle büyük hare - B ar. az S~f lallba- -xre, Pravda paeteat, ııt:oskova uaertnde· içinde. Ruıya'ya çok büyük miktarlarda ern, 19 a.a. - O!!: Neue ZUrcher Zel-

a.a.:'" •--L h klt yapamıyacaklannı sandıklan bir mev- .~ . 
t:~ --..oa ardan sonra da ki hava tehlikesinin artmıı olmuından kıı.uc;uk, kalay, aliminyum, jüt, çelik, ytin tung gazeteııınln Berlln muhabiri bildiri-

.. ~ ~tacaktı. Almanlar, Ru.- simde imha edilmiş bulunuyor. Ne kötil ·ı· kumarı ve milyonlarca ayakkabı gönderil- yor : 
~ri harekatı tasfiye et- hava şartlan ve ne de Yolların bozukluğu, ve yabancı ajanlara k&r§ı alınm~ta olan mlııtır. Bizzat kahraman rus müttefikle - Japon kabinesinde yapılan deği§lklik 

alman piyadesini, motörlU lntalarım ve tedbirlerden bwetmekte ve ıöyle yaz. rimizln menfaatına olarak R • • • 
~ e daha yapmıya ~~- _ • _ .- __ v- maktadır : . . . · us~a Y~ ya hakkında Berlln'de itimatlı bir ihtiyat 

L. ... ~ .... Iıte 'ini aymrİif'iuiif1Tfi1:ai-:-f:k~u~v'!let.l~e11rlm~tz~ıuı_...~d~e.rz.vüazl~vetm~ .... ~.ılle;aıo~lm...:J .. IMl...._FA_.: t 1111 •mP. ................. ı•- ...... .:Pı.l&ıl~ •.ardımı akklllda Jl.}enı tnf • aöaterllmektedir .. 
tt..:.. "1_911J'a.a hamle budur. Bu ""'' ,, "" ,...._ ' all&t verilemes. takat su cfbet aartb au _ 
t.:"'ll •ecl Daha muharebe devam ederken taarruzun yakın ola.ıı tQ)'U'9 llW1danlanna aahlp rette aöylenebilir kt, hUkOmet, Ruaya'mn Alman buım, Koısoye hWdlmetiıltn ı.-

efi ne olabileceği.ai neticeleri elde edllmlıtır. Kara ordusu tet- bulunduklanndu. ~a alanlanna kartı lhtty~lanm kareılamak için mUmkUn o -

... 

;a_- :-
1 

3 ilkteırin nutkundan ı h ~ "" .klllıtrl, hilcumlannı, sovyet hOkümet mer- mücadele çok ıttc olacaktır. Fakat bizim an er ıeY1 yapmaktadır ve yapacaktır. 
M..._ illan bum tefleri de 

11ı1:. ..... kezi olan Moskova'nın dl.$ müdafaa mevzi- mükemmel ta:YYare kartı koymn birlikle- Al L 
.... ...,.~IOnra Rusya'nın artık man Rayıpları dört milyonu 
•aL - '' •• 1 ki b h !erinin yakınına kadar ı5tUrmUılerdlr. rlmlzln avcılArlmızla iıbirll..: yaparak al· 
~~ ~~eu ~ •• w~ 
ı;1 a._.!ç1dı: olarak bildinnitler- Mo•ltorJa taarruzunun aki•leri man bomba tayyarelerlni aynı muvaffakt· 
'il ' .. llrrn h .. M--1- Moskova'ya ka-ı yapılan bu taarruzun vetıe püıkürtece64nden fÜphe etmiyoruz. Londra, 19 a.a. - Nafıa Nazırlığı Par-
' ~ı~•I' enuz -ova- '" " •• llmento Müsteşarı Mr. Hlcks, bugün söy-
~""'aıa~•dıkları sörülmekte- akisleri kendlatnl aöstermde b114lamııtır. Dllfmanın gizli ajanlarından ve onun !ediği bir nutukta ıöyle demiıtir : 
tt-!'1191i lll'ın bu on yedi hafta- Bütün yabancı memleketler dlplomatlan &'Öndermlı oldutunu btldlttmiz beıinci kol - Alman kayıpları en llfatı dört mil _ 

lr-...ıil "~ hele sonuncu ham- ve aovyet hükümetınln bir kısmı Moakova- memuplannd&D korunmak ve bunlara kar· yonluk bir yekQnu tutmuştur. Alman or-

•
...._ • .a "'· ille L~• • .::.L zaferler da b le ı ı ,-~" ııru,,.. n ca uca ayn mıı ar ve vaziyeti bu su- ıı flddetll tedbirler almak llzımdır. M:oe- dusunun tyl kısmına rus toprakları me-
l l il'. Almanlar 1914 yı- retle en müspet bir tekilde teytt ey~mıı- zar olmuıtur. 

•aı...:"81lberao o"lç:~.u!nde L!r- lerdlr. kova'd& binlerce halk fe)ırln etrafında ye- Bun l b 
,-.-..,. L _ .. - Dl una eraber almanlann bugtin iyi 
iddia llllilZandrklarmı hakir Aynı zamanda Azakdenlzl'nln ılmallnde- ni istthklmlar yapmakta ve yeni taburlar teçhiz edllmlı oltı milyonluk bir orduya 
' lr •debiHrleT. Genit ve ki muharebede de büyük bir bqan elde tetkil etmektedir. BUttın umum menfaat malik olduklarını göz önüne aımaklıtımız 

tola ea~ ·~~ İfgal edilmif, mil- edilmiştir. Budlyenl orduıunun bakiyesi müeueseleri ve fabrikalar itlerine devam llzımdır. Amerika Birleıik Devletlerinden 
taL lOp -ı1ft1n19, on binlerle burada imha edllmlttlr. Alınıı.n hücum kı- etmektedir. Okullar da a.cıktır. yardım gören Rusya'ya ve Bllyük Brltan-

tifası ve general Tojo'nun yent bir .kabine 
kurmak teşebbüsü haberinin mUtalea yU

rUtmeksizln neşriyle iktifa etmittlr . 
Bununla bPraher Berlin styast ml\hfillerl 

general Tojo siyasetinin üçlU paktın ruhu
na aykırı olmak şöyle dursun, bil~kis bu 
ruha daha kuvetle sadık kalacağından 1Up
he eylememekte ve uzak doğu durumunun 
inkişafını al!ka ile takip etmektedirler. 

(Baeı 1.1ncJ ~) 

ğu kadar Afgan menfaatlerine h'1I 
da bii'yük bir tehlike olarak telAkld e
dilmektedir. Kabil radyosunun ver _ 
diği haberlere göre, ıbu huau.taki g<S
rüşmeler seri ve memnuniyet verici 
bir şekilde neticelenmiştir. 

Mihver tebaası Alganiatan'tlan 
ayrılacak 

Peşaver, 19 a.a. - Royter: Kibil 
radyosunun 'bildirc!iğine göre, ılınan 
ve italyan tebaaları Afganistan'• tCT• 
kedeceklerdir. Afigan hükümeti, al -
man ve İtalyan tebaalarının memle • 
!<etlerine Hindistan - İrak - Tüdrlye 
!•olu ile serbestçe dönmeleri bakın. 
daki ingiliz teklifini kabul etmİJtir, 
Afgan hükümetinin bu yoldA'ki kara. 
rı, alman ve italyan elçiliklerine bil • 
dirilmiştir. Elçilikler, bu huıua üze
rinde mutabakatlarını beyan etmiı • 
terdir. 

Kabil radyosunun bildirdiğine ~. 
re, Af'gan hükümetiııia bitarailıfl 
tih'lil vesilelerle belirtilmiftit .. Afpn 
hükümeti, bu bitarafİığınuı memle • 
.ketteki yabancı uncurlar tarafındaıı 
bilhassa şimdiki harp esnaaında bozul
mamasına hususi bir dilt'kat göeter • 
mekte ve komşulariyle dO!ıtça mürıa • 
sebetlerini muhafaza ve devam ettir • 
mek için elinden geleni yapm*tacill'. 

Dalmaçya 'da 
108 komünist 

idam edildi 
•-~at b •e tank tahrip edilmit- talan Taaanro~ şehrini ve limanını ele ae- .J ··-'.J •JJ 11· ya'ya k&r§ı harbe devam ettirmek ve aynı 
"'l.i., h-.leflerine •aramadık- çlrmlşlerdlr. Kıtalanmız Roetof'tan kllf ba- Finlanuİr-a ua. fl e 1 zamanda Avrupa'nın zulüm gören 260 
.'di)~ •lc_ilcattır. Moaova it- Jcııı 60 kilometre kadar uzakta bulunuyor- sofrz/tlta hllflıulı mllyonluk bir halkını idare etmek bu mil-

' İlltitıaaıllıi' edilmiyecelı: mi? Don nehri üzerinde ve Kafkas demlryolu- Bern, 19 a.a. - !mcre a,fauına Bel- yonlara dütmektedlr. 

Amerika' da Milli Müdlf aayı 
yarayan malzemeyi hükümel 

müsadere edebile<ek 
Nevyork, 19 a.a. - D.N.B. Aasoci· 

ated Press'in verdiği bir habere göre, 
M. Ruzvelt'in harp malzemesi ıtokla
riyle maki.nelerin ve milli müdafaaya 
yarayan diğer malzemenin müsadere
si için bir kanun imzaladığı beyaz sa
raydan tebliğ edilmiştir. 

Roma, 19 LL - Dalma.cya'da ~ 
harp divanı cinayet ve aaıbota,fl& IUOlu 
300 komünisti muhakeme etmlfttr. 108 k• 

•-S e IÖr • 1 d'I k nun kavupk noktuında bulunan bu -h· ıinld'den bildiriliyor: Orta Flnllndiya'da Rusya mfü•adf'leye devam etmektedir. "' il• .._ e ıfga e ı ece • ,,... Ve inatla yaptıtı harbi devam ettlı;ec·k· it lt 1c., h tzn Almanya'yı Rus- rln eovyetler için hayati bir ehemlyetı kıt ıimdiden 'bqlamııtır. Derece ııfınn tir. "' 
.... hl lll'binden kurtaramı- vardır. altında yirmiye dtlfmtlftUr. ftgal edllınıı Avnıpa'nın ıı·falet yıı..n. 

:..ı.:~· ~ıa1 dad-. Çu"-•-~ ..... M k bl t tt ı t-ı.ııı ı E.ıı:. M L • al _.ı·1· e r. "' -~--il ... •• na'U • _ os ova r ara an aman .,,... er •er a.1ı011a lf• ecıı ır• ••• lan a~ından yeni 'l)ir kuvet çıkmak ll _ 
'-ı ldif• ~lar tarafından tarafından dotrudan dotruya hücuma ut- Nevyork, 19 a.L - Nevyork Tlmeıı yazı· zeredir. Bu, dinamik bir kuv t h r 
~ ... ,~:·~, İmha edilmedik- rarken öteki alman kıtalan, Moskova'nın yor: Hitler, Stalln'ID p.hıında ilk defa ola· lebtı~cek olan bir ayakla.nm: ce;e~:~ı~~; 
~~ aı.._· ozıuna uiramıt hayatı !cin !Azım bir batı, tA Rostof sibl rak kendiıiyle mukayeee edilebilecek ıahal ve dünya Uzerindp hiç bir kuvet bunu 

\. ~>ii lllar İçin hemence· Uzak bir yerde kesmeje muvaffak olmuı- bir kudretle kaJ'fılqmıı bulunmaktadır. durduramıyacaktır Bu cereyanın Arazını 
-~tJ~ . Moekova'yı, Har- tardır. Koakova'da Btalin't devirebilecek ve ikti • ıahııl .sabotaj harek!'tıernde glSrUyoruz. 

i.:.._ "• l1 11tıal ederek Kaf- Alman hava kuvetlerinin dan eline alabilecek hiç btr muhalefet Bu ıahsl hareketlerin arkasından külle 
~ °"ta~".. la~• kadar dayan- gurubu bulunmadttı st-bt betinct kol da hall.nde hareketler gelecek ve ayaklanma 

at, a.ıı:...._ .. hır.engel kalmaz- faaliyeti yoktur. Halkın ayaklanmuına imkln bu· genııllyececektır. 
&il' z Berlln, 19 a.a. - D.N.B.'ye ukerl kay- lunmamaktadır. 

Adapazar1'nda pancar 

mahsulü bol oldu 

münist ölüme mahkQm edilmif w lcurp

na dizilmlıtır . 

Bulgari•tan'Ja itlame mahiüın 
olanlar 

Sofya, 19 a.a. - Sotya'nın uJı:erl m&b

kemesi, bulgar vatandqlarındaıı Dimltri 
Mazankiyef ile Koatatodorof'u N&bea 

llJ>ıat vermit ol- ö ı Moakova sonuna ka.ı,.. mu"Jalaa • , 111\ih' b naklardan blldlrildltlne a re, aman savaı Eter M:oekova ifC&l edilir veya düı· a-. 
leti nn ir kısım tayyarelerinden mürekkep tetklller, dlln man Moekova'nın dofuauna ilerlene Stalln J İtl ., çekrnitlerdir. Rua e ilecek 

1.a.._ ~llz cephenin merkez bölaeslnde aovyet hatla· hükllmetı Kazan'a, StaHnsrad'a veya h- Lon<tra 19 
'- ,-ı L .,_an •eya S.mara- ....__ ' a.a. - M. StaUn. millete hlta· 

Adapazarı, 19 a.a. - Bu yıl pancar 
mahsulü bol olmuıtur. Mamulün fabri • 
kalara taşınması tı;I devam etmektedir • 

• ısiüme mahkQm etmııtır. Bunlann ildlıi 

solcu köylü partisinden ~iki bafvekil 
Stambulski taraftandır. Sobraay&'nın se
çen toplantı devresinde mebus olan Kuaa 
kiyef muhalefet partisinden idi. Bunlaruı 
her ikisi de ılmdi Londra'da bulwıınakta 
ve orada ihanete kadar giden bir faalcyette 
bulunmalctadırlar. .a qll ·ı nnın rertalndekl münakale vuıtalanna kutak'a ta,ınaark memleketi tam hlldmi· ""'" 1*rettlitl blT _,,_ ..... ec: Verı iyor. Rusya- M k aıuılUk emirde, IOvyetJerln 

e l•ni.f b. l hücum etmişler ve bir tren, Uç lokomotif yeti,., idareye d8'Yllm edebileeeti stbl llkba· 011 OVll'Yı sonun" kadar mQdatııa ~tmek 
'' •ltlalbak • · ır mem eket ve 91 otomobil tahrip eylemltlerdlr. SoY- hara kadar aönderfhffk Brttanya ,,.. Ame- hıamundakl azııın1erını teytt ~ d •çın Sanıara'nın staıın "bü u etmı.tır. lif. 

~Old Okuz .. k yetıerln bet zırhlı trenine ve başka tren- rikan malaemelf1lin plmulDI 1Mkliyerek data ' t n halle h!lktımet mertcezını mu • 
f • '-&...- YUZ ilornetre d ı ı ku ti...... ı "' • ilinde Kızııo-·u· "a .... - ,_._ Altnden h. · ld' •"llıa .. lere ıslddetll isabetler kayde Um st r. ve .. .-.n yemden tetldllıtlandırabllece .. - ..... ,~ ,, '"~" .., ... , 

-... il', At fOz ÖnÜne ıetir- tir, ııeJent )'llJllnaktadır.,, d-•...,.r . 

Geçen yıhn •s.ooo ton olan pancar mah· 
sulüne kartı bu yılki rekoltenin 76.000 
tona varacağı ve böylece çiftçilerimize 1 
milyon lira kadar bir gelir getirecdtl tah· 
min olunmaktadır. 

HollanJa'Ja sabotaj 
laareltetlerine kartı ıiclJetli 

teJbirler alınıyor 
....._. ~•illa 1 Merkez bölgesinde cereyan eden hava ·~""'"' -.q'-1· n ar geri çeki- O .J .. __ ""rlftı kı I muharebelerinde yalnız alman avcılan 2"I aaa. )'Glll)IOr 

~ ~ .... ler b'I f ay arı içinde ıovyet tayyaresi düfilrmüslerdlr. Kartı- Londra, 19 &.L - Koalcova'd& çıkan 
t J'a.,. 1 e, bu aylar için

~ , l'e Vol•tlryacafı için UI· koyma bataryalan da bel tayyare tahrip Pravda sueteat Odeea'nın bopltılmlLlllll 
~~li L la n h' I etmişlerdir. q•t•- L e ır erinin tef· ._ ııı:ad Pike savaş tayyarelerlnden mQrekkep 

S b' ar gelebilirler. il' lı:ıt h b teşk!ller, sovyetlerln sahra mevzilerine. cum etmiıler ve bunlara atır kayıplar 

verdlnnltlerdlr. Tek bir hileum eenuında 
23 topçu mevzıı tahrip edllmlt veya hua· 
ra utratıınu.tır. Bir aırhh trene blrQC>k 

>a- d· L• • ar i ve hatta 
~ ı. .. aır ILb bataryalanna ve kıta topluluklanna hO· 

• qa-1.... 1 ııı: ahar ve bel-
' •~ -• aı, alın I 
.t~ allbalct llll ar için za. 

>!4t.._ L~lll'ekat hd':'~- Şimdilik 
~ ııaıl' hak'lı: aııı:sında kati

IÖı b 1 •t olarak aöy-
"1a...._ Udur. 

-·iti • ~ it da bu 'd~lrnak istedik-
~" 1tt lıarb·

1 .ı. Çiinkü Rus-
"lt e .,. • ının alnıa k 
~-L~·"1.~~titebileceti :....•~ 

L ~ ..:_L !., t@otrı.,..,Üli 
°"ta.L~"aı lab.. ile ao
•l -qt .. . 11 unsurların 
s..:d"h ~berııae tesirleri a-
~ •a ut d'I 

' olal'a)ı: e ı se bile, 
~-...J•Pllll d • kahnaktadır. 
--~ -...._d a 1ftaandrr. Po-

• ' allb •ııberi taki 
~hrip •ıala~a terlı:et~k~!i 

'L.., ~de :::•,lerdir. Ve ce
.._, ~e"._i " 1P ebne1ı:te de-

-..ı....:ll~jllhn•ktadır. 
eriae harap 

ve barmdamıyacak toprakfar reç- bombalann tam isabet! ka)fdedllmı.ttr. 
mektedir. R-1arm, bu derece •fır Yollarda )'(lr(lyBf lı.allndeld diltm&n kolla· 
zayiattan aonra mukabil taarruza nna ve toplanma mer'lceslmnde bulunan 
geçemiyecekleri kabul edilse bile, otomobil topluluk1anna da hileum edtlmlf
Almanva için yalnız tabii unsurlar- tir. 

la mücadele etmek bile ba•h batı· Harkof böJa•lnde, bomba tayyareleri· 
na bir kaygı mevzuu olacaktır. mtz demlryollannı ve aoyyetlertn rıeat yo.ı. 

Kıt ayları zarfında Amerika yar- lannı muvaffalayetıe bombalam!flardır. 
dımiyle yeniden teçhiz edilecek o- Altı ı.tUyon tahrip olunm111. yllklil blrQC>k 
lan nu krtalarmın alman kltalariy- trenler tam laabet alftbl ,,.. bq1ıea hat bir
le bü.bütün batlı:• ıartlar altmda Q01c noktalarda keal1mlltlr. 
kartılaflllalan da mümkündür. Sö-
zün kıaası ıudar ki Almanya raa Odua Romcrnya'ya Ulttılı edildi 
ordularmı imha ec:lip Rusya'daki BGlmıt. 19 L&. - 11.,..aı Antoneeke'· 
harekatı tasfiye etmek plinmı tat- nun rumen umuMI karardlı.ınd&n netret· 
bik edememiıtir. Ve Moe1ı:ova'nm Uli bir enıımamea1 ue, Odeea tebrt nnı
akrbeti ne olursa olsun, Ruaya'nm etıter lltMl rmnen ld&l'tlll t.opraklanna D· 
buzlu ovalarmcla bir kı' harbi em-, hale edilfttiıtır. Bu mllrn&Me ne, Od ... 
ri.akidir. Tranenı.tria enıetıa1n merı..a olınakta· 

A. Ş. ESMER dlr. 

Askeri vaziyet 
Laadra, 19 a.a. - AN!Ulılt'dn aekert vazı • 

yet s!'ak'kındakt mOtaıeuı: 
Si1nlcü alman teblltıne &'tire, Tlmoecnko 

ontu1ıanberbık- k~ daha lmhl\ edllımlltir. Bu -
nun a aber, atmanıar Moakova'ya ıtıı.ha zi
yade nkla1r1111a benzemmıekt_. ... ,_ 
tebUtı ""''" ...,r ve nıı 

• 91ddetııı muharebelerden ve b1rcok 
ııolcıtada sert Pilııkü~Uleı hücumlardan bah
Rtmektedtr. M-ı.~-u .........,va muharebetıC, hl"!llen he-
m~ c hart&danbert devanı ed!Jı'or ve vazı • 
ye 

11 lnkltatı bu mUhvebenln en .ıttd«U 
devı'Mlnln t>.ııcı de ıreonıs. otdutu lnt.ıbauıı 
veımete baıl'ft!nııtir Bir alman habeı;tne ır6· 
:· ;ı:el't' büy(ık takv1Yt'ller ırlln<ı«Unıekte. 

r a at eter dotı'u OIH)'dı bu blldfrtllr 
mb'dl? Bıl*1 daha blrc:ok ırünler Mvam edc
bUlrM de, rörllrrüte ıröre alman baflol.wnan • 
danhtı. MOll'kova'nttı dotu;ya doil:ru lrt,it>atıa -
nnı k19nek tein lehrl k\14atmıı huek&tını e· 
le almakla, lnılc&nlann Uııtünde bir ile ırirll· 
mte buhı!llna.Jctadır. 

Eıki,ehir' de nafıa çalıımalan 

Eskiıehir, (Huıuıi) - Eıki§Chir • 
Seyitgazi yolu müteahhide verilmiş· 
tir. Bu mühim yol 270 it gününde bi· 
tirilecektir. Eakitehir - Sivrihisar 
yolunun da şmdiye kadar yapılmamı1 
olan kısımları da bitirilmektedir. Di • 
ğer 90aelerle köy yollarının da i11f8sı· 
na batlanmııtır. Bu arada Satılmıt. 
Keskin, Eğriöz, Uludere, yukarı ve 
aşağı Söğütönü köy yoflarının top -
r.ıt diizleme itine batlanmııtır. 

man sö:ı:ctııerı. ddma. almanlann MOllkova'Yı 
hedef almadtklllnnı tabt IOY79l kuvetıert • 
nın tımııaauu arutırdıklannı beHrta)'orl&rdı. 
Bu sözcüler, her halde blzZ&t a.llnl\n etkAmıı, 
bu IW'etle, taal'T'UZlln baıka bir ı.t*ıımete 
yöneın-tne hazırlamıalantır 

B :su.un. N~n•un 1812 Moalrova rıcatt -
İr yılJönümü ıım )'lldönllmO oımaaı. ehemb'etttın arı ~tıı-

Clı!mıl'takl taarruz bölıreaının tlmd1. esu dtr. HIUer. :vıldönllmlert beh.llnde da"'1a bir 
harSAt tahM91 haline ~lıınest daha zfyadr takım batıl tt1katlar l>Nlb'eıretmı.ttr. 
muhtemel rtbl lrÖ7.U1amektedlr. Alınan dotnı Ananlar, buırün. Azalt denlzt htıyunca 
malOırnata röre, M:Ollkova bölırNlnde hava ııerU:yen >cuwtlerlnln Taıranroır tehrlnl ltıral 
lıcıl'uimaktadır. ~r tUrlQ tu)fyetl ~lfttl • ettıtını iddia ectl)'orlar. Eter dotnı ı.ııe bu 
Nft lts. Ylllmur w lnırdıuı baheectllmelrtll!C!lr 1 hAlen Doft manaabına yatc:Ja1makta olan' ce ' 
A.nan t8ılttf, Vlaana w Brlıuıak dfte nw· nup ta.ruzunun t~NI 1htWnaı1n~ 
lıılNfı ıltnlu blflnll oldlalQft f4rlt edJıW, Al· t.e>1t eıvımıelctedlr. 

La haye, 19. a.L - SellhlyetH mahfil
lerden bildiri.lditlne g1Sre amme emniyeti
ni bozmak niyetiyle yapılan &'ayri me,nı 
faaliyetler ve bu gibi faaliyetleri teıvtl< 

sabotaj hareketi sayılacak ve Almanya a
leyhinde olsun, olmasın ölümle cezalandı
rılacaktır. 

Dr. Funk Roma'da 
Roma, 19 a.L - Alman ekonomı D&m• 

n Dr. Jl'unk, bugUn Roına•ya ı ı tir 
Alman ekonomi nazırı Dr Fu ge m 1 · 
-dırı ticaret nazırı ve italy. nk, italyan 
düstrl ve ticaret ~emi an maıı~e, en -
göıilfmelerde b 1 mümesaıllerlyle 

u unacak ve Roma'da d1Srt gün kalacaktır. 

Eskişehir' de otob" . l . us aervıa en 
gene baıladı 

Ettkişehir (H ·) B' k , ususı - ır aç za-
~ndır şehrimiz otobüsleri benzin a.z
hgı .... d 

yuzun en servislerini yapamıyor-
lar. Halk ve taletbenin bu yüzden zor
luk çektiğini gören valimiz otobüıle
ri? yeniden çahımıya ba$lamasmı te -
mıM muvaffak olmu,tur. Bu karar 
halkı ve talebeleri çok aevindirmit • 
tir. 
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Libyo'da keşi f faaliyeti 

1 Vaşington' da 1 

kaygı var! 

. 
lngiltere için 

hakiki imtihan 
yeni başlıyor 

evrakı ve iyi hizmet v esikalariyle birlikte ı [ ( 
31 • Birlncite~rin - 19il akşamına kadar DEVLET DEMIRYOLLARI R A O y Q 
umum mildürlUğümlize müracaatları. ----------------- / 

(7563) 17589 Kayin travers alınacak '--- ---·--- - --
Üç kalem sert maden Devlet Dem1ryolları Sa. Al. Ko. dan: Türkiye Radyo Difüzyon po

511 

k 1 
Muhammen bedeli (180.000} llra olan 20 Türkiye Radyosu - Ankara RadY0 

a emleriyle beş kalem yaylık bin adet kayın köprll traversi 3. 11. 19.U pa- ------ ( Dalga Uzunluğu ) 

Kahit'e, l~ a.&. - Ortaşark İngiliz U • 
mum Knrarı;ahının tebliği : 

Tobruk'to. ve hııdut bölgeslnde keşif 
kollarımızın fııaliyetı devam etmiştir. 

İngiliz Ortoşark 

hava resmi tebliği 
Kahire, 19 a.a. - Ortaşark lngiliz hava 

:kU\ etlPri umumi karargahının tebliği: 
Cenup Afrika hava kuvetlerine mensup 

bomba tayyareleri dün Sirenaik'te düşman 
Uın·are meydanlarına hücum etmişlerdir. 
D<'rn<"de bombaların yerele dağınık bir 
halde duran tayyarelerin yakınında patla
dı{: ıgörıilmGştür. Fakat bulutlu ha,·a do· 
Jayı;;lyJP hi"ıcumun neticeleri tam tesbit e
dill'mPrnişıir. 

Gazala'da iki tay·yare meydanına tesirll 
hUcumlar yapılmış ve Gazala'nın cenubun
da bulunan blrr;ok konak yerine boı;nbalar 
alılmışllr. 

S!ci!~·a'rla, ağır inglliz bombardıman tay· 
yareleri 17/18 llkteşrin gecesi Trapinl tay
yare meydanına hücum etm\şlerdir. Ur;uş 
pistlerinde ve meydanlardaki binalarda 
bombalar patlamıştır. Bu patlamalardan 
sonra yangınlar kilometrelerce uzaktan 
göriilehilmiştir. 

Kötü hava şartla nna rajhnen 17 /18 ilk
teşrin gecesı Bingazi limanında bulunan 
gemilere ve liman tesislerine de hUcum 
edilmiştir. 

Habı>şlstan'da Azozo bölgesinde, tayya
r elerimiz 17 ilkteşrinde pike uçuşu yapa
r ak düşman mevzilerini bombalamış ,-e 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Düşmanın 
kalelerine, siperlerine ve barakalarına blr 
çok tam isabetler elde edilmiştir. 

Bu hareketlerden bütün tayyarelerimiz 

{islerine dönmüştür. 

Sovyet resmi tebliğleri 
Moskova, 19 a.a. - ::)ovyet .Habel'ler 

B ilrosunun dün gece yarısı neşrettiği teb· 
lig : 

18 İlkteşrin günü, kıtalarımız, düşman
la bütün cephe boyunca inatla çarpışmış· 
la.rdır. Muharebeler bilhassa cephenin 
merkez bölgesinde şiddetli olmuş ve bu 
bölgede soı.ryet kıtaları, bir çok düşman 
h ücumunu geri püskürtmUşlerdir. 

1; İlkteşrin günü, 52 alman tayyıı.resl 
dilşürülmüştür. Bizim kayıplanmız 27 

t ayya;edir. 18 İlkteşrizı günU Moskova 
yakınlarında 16 alman tayyaresi düşürill
müştür. 

Briansk bölgesinin bir yerinde, kıtala -
rımızı kuşatmak istiyen alınanlar, ku -
mandanımızın ustalıklı bir manevrasiyle 
b unu başaramamışlar ve cereyan eden mu
h arebelerde çok ağır kayıplar vermişler -
dir. Almanlar harp meydanında 3000 den 
f az.la ölli, 50 "tanıt, yüzlerce mitralyöz ve 
başka bir çok malzeme bırakmışlardır. 

*** M oskova, 19 a.a. - Sovyet Haberler 
Bürosunun bugün öğle üzeri neşredilen 

tebliği : 
18-19 İlkteşrin gecesi, kıtalarımız, bütün 

ceptıe boyunca düşmanla çarpışmışlardır. 
?.'"uharebeler , bilhassa merkez cephesinde 
şiddetli olmuştur. 

s0 vyet tayyareleri. kötü hava şartlanna 
rağmen yiğitçe çarpışmakta ve hava ku· 
vetıerimiz, düşman kıtalarına ağır darbe· 
ıer indirmektedir. Yağmura ve sise rağ -
men pilotlarımız, başkumandanlığın ken
dilerine verdiği vazifeleri yapmaktadır -
ıar. Son 28 gün içinde, cephenin cenup ba· 
tı istikametinde faaliyette bulunan bir • 
Ukler, 56 düşman tayyaresi, 104 tank, 7?0 
k amyon, 54 hafif tank, 15 zırhlı otomobıl, 
6 zırhlı sığnak, 10 köprü, 40 top ve 18 
t avyare karşıkoyma top mevzii tahrip et
mİ!jler ve 8 küsur piyade taburu ile 10 
m otosikletli kolu imha eylemişlerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 19 a.a. - Alman orduları baş • 

kumandanlığının tebliği : 
Azal< denizi ile Donetz nehri arasında, 

diişmanın takibi muvaffakıyetle devam 
e tmektedir. Rücum kıtaları teşkilleri, ev 
ve yapılan sokak muharebelerinden son · 
ra. Taganrog şehrini işgal etmişlerdir. 

Hususi bir tebliğle bildirilmiş olduğu 
gibi, Briansk ve Viazrna çifte meydan 
muharebesi "şimdi sona ermiştir. Mareşal 
Von Bock'un başkumandanlığ'ı altında ha· 
r eket eden ve Mareşal Kesselring'ln hava 
kuvetıeriyle sıkı işbirliği yapan alman or· 
dusuna mensup kıtalar. 67 piyade tümeni, 
6 sUvari tümeni ve 7 zırhlı tümen ve 6 
zıı·hlı tuğay'dan mürekkep 8 orduluk :M:a· 
re~al Ti moçenko sovyet orduları grupunu 
ırdha etmişlerdiı. )'Iuharebe meydanının 
t emizlenmesi e~as itib~riyle bitmiştir. Bu 
arada dünkü hususi tebliğde bildirilen eslr 
sayısı 657.948 e, tank sa)nsı 1.241 e, ve 
t o"l sayısı 5.396 ya yllkııelmiştr. Çok bli -
yiik miktarda ga~:n.etıer ~~imize geçmiş 
veva tahrip edilmıştır. D11şmanın insan 
ka~ıpları gene mühimdir. Bu harek!ita Ma
reı,nl Von Kluge, Orgeneral Baron V on 
" 'eilchs ve Orgeneral Strauss'un ordula
r ivle Orgeneral Gııderian, Orgeneral 
Ho~h. Orgeneral Hiippner ve Gene~al 
PP!nhardt'ın zırhlı ordııları iştirak etmış-
t ir. 

tnıdltere'ye karşı savaşta, alman sava§ 
t ayyareleri, dün gece cenup doğu l•ırıla -
rındaltl ıırnenları bombalamış ve bir çok 
yane:m çık~rılmıştır. 

Dii~man, alman arazisine hava akını yap· 
rn1mış~ır. 

Filondiya resmi h~bl i ni 
Helsinkl. 19 a.a. - Fin hava tebliği: Ha

va kuvetlerimlz. 18 !lkte~rinde yı>niden 
Murmansk <lemlryolunu. Bryazcl<"niz üze
rinde Sarokka ile Onega göllınün şimal 
kıyı~ı üzerinde Kontupohja mevkll arasın· 
da h1rçok noktada yeniden bombalamışlar
dır. Birçok noktarlıı, raylara. lsta<;yonlara. 
depolara ve bir trene isabetler kaydedil· 
miş.lir. 

Av tayyarelerimiz, Onegn gö!Unlın şimal 
kıyısında bir nüşmnn ıfonlz tayyaresi dil· 

türülmüstDr. 
Kareli berzahında tayyare karşıkoyma 

B. Willkie diyor ki: 

"yakında harekele 

ge~mezsek geç 
kal mı~ olacağız!,, 

[Başı 1 inci sayfada] 

reisimizin ellerini. bağlı tutan bağları çöz-

meliyiz. 

Kearny gemisinin torpillerimesl Hitle

rin Okyanoslara hAkim olmak teşebbüsün-

Büyük Britanya harbiye 

müsteşan bir nutuk verdi 
[Başı 1 inci sayfada] 

" Ö yle sanıyorum ki, Hindistan-

da toplanan büyük ordu ve Mısır'da 
buluran kuvetlerimizle şark hattını 

tutabiliriz, öyle san ı yorum ki eğerce

sur rus milleti sağlam durursa, iki ve 
yahut üç milyon almanın Sovyetler 
Birliğinde kalacağını göreceğiz. Bu -
nunla beraber, ordumuz, alman gene -
rallerinin elinde çok daha kuvetli 

seyyar bir orduya karşı koymak zo • 

runda kalacaktır. 

çelik tel alınacak :ı:artesı gUnll saat 15.30 cıa kapalı zar! usu-
l. ı A k d 1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. Askeri Fabrikalar Urnum Müdürlüğü ıy e n ara a idare binasında satın alına-

Merke:ı: satın alma komisyonun.dan , caktır. 31.7 .M. 9465 Kcıs. 20 Kw. T . .A. p. Q 
Bu ise glnnek lstlyenlerln (10.250) liralık 19.74 M. 151!15 Kc/s. 20 Kw. T. ;.. 

Yukanda yazrlı sekiz kalem malzeme muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği PAZARTESİ· '>O 10 1941 
Askeri fabrikalar umum müdürlüg"ü mer - ik · ~ · · .f. ves aıarı ve tckll!lerlnl aynı ırün saat 'i.30 Program ve: memleket saat lll 
kez satın a lma komisyonunca 31-10-941 cu- 14.30 a kadar komisyon relsllğine vermeleri 7.33 MllzUc: Hafif parçalar (Pl.) · 
ma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale e- lfı.zımdır. 7.45 Ajans hRberlerl. 
dilecektir. M uhammen bedeli 98500 ve Şartnameler parasız olarak Ankarada 8.00 Miizik- Hafif parçalar (Pl.)· 
kati teminatı 12350 li.radır. Şartname 493 malzeme dalre~lnden, Haydarpaşada tesellüm 8.15 EVİN SAATİ. 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. ve sevk şe!ll~lnden dağıtılacaktır. 8.30/8.45 Müzik: Hafif parçalar pr 

Taliplerin mezkur gün ve saatte kom is- <7504
> 

17630 mının devamı (Pi.). 
yona müracaatları. (7658) 17677 p· 12.30 Program ve memleket saat al 

ırina yag~ ı alınacak 12.33 Mlizik: Karışık şnrkılrır. 
45 ton arap sabunu alınacak Dev! t D · ıı s Al K d 12.45 AJ·ans haberleri. e emıryo arı a. . o. an : 
As. Fab. Satın Alma Ko.: M h 13.00 •' 'fu"'zı"k·. Kaı·ıo.:ık "arkılar pro u ammen bedeli (34000 otuz dör bin) ·• " " 
Tahmin edilen bedell C29250J lira olan 45 nın devamı. 

lira olan 100 ton pirina yağı 31-10-941 cu-
ton arap sabunu Askeri Fııbrlkalar umum mil- 13.30/ 14.00 .MUzlk: Karışık prograıtl 
dil lü''"' .... t 1 ma günü saat (15) de kapalı zarf usulü i-r """ meı·n.ez sa m ama komisyonunca pa- 18.00 Program ve memleket sa.at llJ 

1 kla 31 10 941 " ü ü t 14 d le Ankara'da idare binasında salın alına.-zar 1 • • uma il' n saa e 18.03 Müzik: Dans müziği (Pl.). 
!hale edllecektlr. Şartname UJ llra (47) ku- caktır. 
ruştur. Kati teminat (4387) lira (50 ı kuruş· 

tur. (7657) 17714 

18.30 
Bu işe girmek istiyenlerin {2550) iki 

19
_
30 

bin beş yüz elli) liralık muvakkat teminat 

Müzik: Fasıl sazı. 
Memleket saat ayarı 
berleri . den vazgeçmfyeceğiol göstermiştir 

Gazete makalesine şöyle devam 
Muharebe meydanında alman ordu· 

et· k suna yalnız bir ordu karşı oyabilir 
4000 metre küp kereste alınacak 
Ebatları şartnamede yazılıdır 
As. Fab Satın Alma Ko. dan: 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün ve saat (14) e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri .lazımdır. 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

Serbest 10 daldka. 
Müzik: Keman soloları. 

RADYO GAZETESİ. 
mektedir • 

Japonya' havada kılıç sallamakla iktifa 

edebilir. Fakat bu gibi ümitlere güvenme· 

meliyiz. Daha emin, daha cilretli tedbır· 

!er almalıyız. Bitaraflık kanununun son 

izlerini bile ortadan kaldırmalıyız. 

M. Wilkie Amerika sulh 
ümidinden vaz geçmelidir 

diyor 
Nevyork, 19 a.e.. - .hl. Wandell \\'ilkie, 

hüriyet için mucadele komitesinin terti

biyle Amerikan milletine hitap ederek 
radyoda söylediği bir nutukta demiştir ki-

Amerika Birleşik Devletler i sulh ümi-

dinden vaz geçmelidir. 
Mihver devletler! şimdiki halde kazan-

maktadır. Eğer biz yakında harekete geç· 

mezsek geç kalacağız. Kendimizi hayalle-

ve alman ordusunu yalnız bir ordu ye

nebilir. 
Harbin başındanb.<::ri bütün deniza • 

şırı harekatına iştirak etmiş olan Bri· 
tanya kıtalarının mecmu miktarı, do· 

minyon askerlerinin mecmuu her ne 
kadar mühim olursa olsun. Avustral
ya, Y eni Zelanda ve cenup Afrikast 
kıtalannın mecmu yekunundan beş 

misli fazla olmuştur. 
Bütün cephelerde Britanya ordu· 

sunun esirler dahil mecmu kayıpları 
100.000 kadar, dominyonlar kıtaları -
nın mecmu kayıpları 20 00'.J dir. A • 
vustralvalılar 13.000, Yeni Zelandalı • 
lar 6.000 ve cenup Afrikası halkı 600 
kayıp vermi$lerdir. Hint kıtalannın 

kayıpları 7.000, Afrika verli kıtala -

rının kayıpları ise 500 den azdır. 

ASKERi F ABRIKALAR 

Tahmln edilen bedell (:.!7:.ı.oooı Hra otan 
yukarıda ya;;ılı -ıuou metre kup kereste a~ -
kcrı ıabrtkalar umum nıuıJürlı.iğU merkez sa· 
lııı ıtıma kumisyonuncıı 27. 10. 194..1 p'1zar.e· 
si ııunu saat 10.3U da pazarltkla llıale eJ.lle
cekllr. Şartname t 13J Jıra l60J kuru~tur. 

Katı temınat l.ll:l.löUJ Uradır. 

Çıralı cam bulunmadııı;ı takdirde 
ı:am dıger nısfı koknar bunlar da 
mazsn hepsi koknar olabilir. 

(7675) 17749 

nısfı 

bulun-

5000 çıft erat fotini alınacak 
As. Fab Salın Alma Ko. o.lan: 
Tah.mln edilen bedel! t-tö.5001 ııra olan 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme daıresiııden, Haydarpaşa'da te -
scllüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(?693) 17716 

lşçi elbisesi alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. A l. Ko. dan 
Muhammen bedeli (75000) lira olan 

11000 adedi tulum 1500 adedi caket ve pan 
tolondan ibaret takım olmak üzere ceman 
12500 adet ışçi elbisesı 4-11-941 salı günü 
saat ı 5 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında salın alınacaktır. 

>Ukarıda yazılı 3000 cırt erat fotlnt askerı Bu işe girmek ıstiyenlerin (5000) lira-
fat>rlkalar umum müıJlırlü{tU merkez $atın 

alma komisyonunca 4. 11. 9'11 salı ııunü sa -
al 14 te ııazarllkla !hale edilecektir. Şartna· 
rnc (2J Jlra t33J kuruştur. Katı teminat 
(6975) llraclır. 17757 

SOOU adet havlu ve 5000 adet 
mendil alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edllen bedel! l4750J lira olan yu

karıda yazılı havlu ve mendiller askeri Cabrl-

lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et-
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
at 14 e kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır . 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara-Hay
darpaşa ve İzmir veznelerinde satılmak • 
tadır. (765) 17719 

ldrofil pamuk ve sargılar 
alınacak 

re kaptırmıyalım. Berlin, Roma ve Tok· 

yo dünyayı fethetmek gibi tehlikeli bir ha
yal ile birbirlerine sımsıkı bağlanmışlar· 

dır. Bunlardan birinin zaferi hepsinin za

feri demektir. Bu milletlerin gayesi bütiln 

dünyayı harap etmek ve demokrasiyi sona 

erdirmektir. Gemilerimizi sil&.hlandırınaz· 

sak bunlar durmadan torpillenecek ve ba
tırılacaktır. Boyuna artan tstlhsalA • 
tımızı denizdE' ve karada, hüriyet için 

Memur alınacak kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğün- komisyonunca 4. ıı. 9'11 salı ırünü saat 14.30 Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 

den : da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa- M uhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 
Muhtelif yerlerdekı fabril{alanınızda ıs- rasızdır. Katı teminat <712 l ııra t 50J kuruş- lisle muhteviyatı idrofil pamuk ve sargılar 

tihda.m edilmek uzere aşağıdaki şartlar tur. <7771> 17758 4-11-941 salı günü saat {15,30) dan itiba-
dahilinde miiııabaka ile memur alınacak · S l l ren sırasiyle ·•e kapalı zarf usulü ile An-1 O - 300 ton yer i inters 
tır. kara'da idare binasında satına alıncaktır. 

çarpışmakta olanların eline vermez 
isek mihverin zaferleri durmıyacaktır. Fa
kat bu da yetmez. Zahiri ve aldatıcı bita

raflık kanunlarını artık ortadan kaldır

malıyız. V e sulh ümidinden vaz geçmeli

yiz. 

1 - Memurin kanununun 4 üncü mad- pamuğu alınacak Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazı-
desiode yazılı evsafı haiz bulunmak, As. Fa. Sa. Al. Ko.dan : lı muvakkat teminat ile kanunun t ayin et-

2 - Mecburi aııkerlik vazifesini ifa et- Tahınin edilen bedeli (93000) lira olan 
miş bulunmak ve YB.!iı 35 ten yukarı olma- 150-300 ton yerli linters pamuğu As. Fab
mak, Umum Müdürlüğil Merkez Sa. Al. Ko. nun-

3 - L e.ak.al orta mektep mezunu ol - ca 1.11.941 Cumartesi günü saat 11 de :ı;ıa-
mak, zarlıkla !hale edllecek.tir. Şart.name (4) lira 

4 - İmtihanda muvaffak olanlara 3656 (65) kuruştur. 
(7803) 

tiği vesikaları ve t ekliflerini aynı gün sa
at (14,30) a kadar komisyon reisliğine ver 
meleri lazımdır. 

Şartnameleri parasız ola rak Ankara'da 
malzeme daires inden v e Haydarpaşa'da i
darenin tesellüm ve s evk şefliğinden t emin 

Biz ne Berlin'in f atih diktatörU ne de 
japon askeri şefleri ile ııulh yapamayız. 

BUttin kıtatnn üzerinde ve bilttin Okya
noslarda bu korsanlık orta'ltlarını. yalmz 

biz durdurabiliriz. Onlar şimdi kazanmak

tadır. Yakında hareke~e geçmez.sek geç 

kalacağız. 

~ayılı barem kanunu mucibince Ucret ve- Kat'i teminat (11800) liradır. 
rileceği gibi hususı kanunla. verilmi1;1 si - 17809 olunur. 

Liste No. sı 1 malıemenin ismi idrofil 
pamu k muham.men bedeli 33.000 lira mu -

hat sigortası ve t ekatidiye hakkı da var • 
dır,~~ .. ~~~~·~~-~--~~~~~~~-~ 

5 - Hizmete alınacaklardan: umum 

Japonya Siberyclya sald~rırsa ... 

85000 Adet Eskişehir tuğlası 
16000 Adet Mars il ya sistemi 

kiremit 
1000 Adet Mahya 

Asker! Fabrikalar Umum MüdUrltlğU 
Merkez Sa. Al Ko. dan : 
Yukarıda yazılı inşaat malzemesi Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa. 

vakkat teminatı 2475.00 lira. 
L iste No. sı 2 malz emenin ismi mu.hte· 

l if sargılar muhammen bedeli ~,800 lira 
muvakkat teminatı 2010,00 lira . 

(7732) 17755 

Ameliyat masaları alınacak 
Nevyork, 19 a.a. - :Nevyork Tımes ya· 

zıyor: Mecbur edilmedikçe Japonya He dö
ğüşmek istemiyoruz. Emniyetimlze karşı 
başlıca tehdidi teşkil eden Japonya değil 
Hitler'dir. Devrimizin hakiki meydan mu
harebesi Pasifik'te olmıyacaktır. Bu mey
dan muharebesi Mlantik'in doğu münteha· 
larında cereyaa edecektir. Bnnunla bera
ber, japon harbiye neıareti şimdiki Rusya 
durumunu SlberYa'ya karşı bir hareket için 

biricik fırsat sayabilir. J apon harbiye n e· 
zareti.ne anlatmak gerektir ki böyle bir ha
reket derhal Amerika tarafından karşılık· 
görecektir. Paslfik'te dört müttefikimiz var. 
).fovazene lehimizedir. Sıkı bir şeklide bu 
müttefiklerin yanı başında bulunur ve müş
terek bir müdafaa stratej! plllnını tatbik e
dersek yeni japon hükilmetinin her türlü 
tecavi.lzüne karşı tesirli bir mukavemet 
göstermek lçin Hitler'e karşı olan esas cep
hemizden kuvet çekmemize Jtlzum kalını· 

ya.caktır. 

müdUrlUği.in göstereceği her yerde en az 
tiç sene hizmet edeceğine dair noterlik • 
ten musaddak teahhUt senedi alınacak ve 
ahvali sıhiyeleri çalışmalarına mani olup 
olmadığı t am teşekküllü askeri hastane -
!erden birinde yapılacak muayene ile tev· 
sik edilecektir. İmtihan 3 • ikinciteşrin -
1941 pazartesi günti saat 14 te A.nkara'da 
umum müdtirlükte İstanbul'da. Bakırköy 
barut fabrikasında yapılacaktır. Talip o· 
!anların aşağıda yazılı vesikalariyle ter -

Al Ko. nunca 4.11.941 Salı günü saat 15 de Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
pazarlıkla satın alınacaktır. Tallplerin mü- Muhammen bedeli (20.00) llra olan hasta-
racaatıan (7804) 17810 ne ameliyat masaları 2.12. 941 salı gUnü ga-

cilmei hal vesikalarını lstldalarına. bağlı- ,:! 11111111111111111111111111111111111111 !: 
yarak bu iki mahalden hangisinde imti • : -
han olmak istiyorsa 31 - Birinciteşrin - = B·ayram hediyelerinİ%İ ~ 
1941 günti akşam saat beşe kadar burala- : _ 
r a müracaatları, vesaiklni tam ibraz e t • : A k LEYLAK'd -
miyenlerln imtihana kabul edilmiyecek - = nca a § 
lerl ll!n olunur. - b ı bT · · -

A) Hüviyet cUzdanı veya musaddak su· : u a 1 ırsınız : 

Nevyork, 19 a.a. - M. Raymond Clopper, 
World Telegram ga-zetesinde yazdığı bir 

makalede şöyle diyor: 
Bu satırları yazarken Japonya ile bir 

harbin yakınında, çok yakuıınde. bulunuyo· 
ruz. Japonya yeni bir tecavüz:e başlamağa 
karar verirse Amerika'nın bir deniz harbi
ne iştiı'Ak etmek zorunda kalacağı -
nı zannediyorum. Alaska'ya çok yakın me· 
safede bulunan Siben•a doğusunun japon· 
lann eline geçmesine müsaade edemeyiz. 
Çünkli bu takdirde Japom·a doğrudan doğ
ruya topraklarımızı tehdit edebilecek üsler 
kurmuş olacaktır. Japonya'nnı cenuba 
doğru genişlemesine ve Hollanda Hindista· 
nından ham madde gelen başlıca yolumu
zu kesmesine de müsaade edemeyiz. Ameri
ka'nın öz müdafaası bizi, Japonya bu iki is
tikametten hangisini tehdit ederse etsin ona 
karşı koymağa mecbur etmektedir . 

bataryalarımız, !ki düşman av tayyaresini 
ve bir keşif tayyaresini düşürmüştür. 

Fin cephesi hattı üzerinde başıboş uçan 
bir balon ele geçirilmiştir. 

Blr sovyet deniz tayyaresi de tahrip e
dilmiş.tir. Blr tayyaremiz üssüne dönme
miştir. 

İta iyon resmi tebliği 

re ti, 
B) İki adet vegika fotoğrafı, 
C) İyi durum mazbataın, 
D) Okul şahadetnamesi veya musad -

dak sureti. 
E) Askerlik terhis vesikası veya. mu • 

saddak sureti. 
Fl E velce çalıştıkları yerlerden aldık 

!arı bonsı>rvlslerin asıl veya musaddak ııu· 
retleri. ( 7566) 17581 

Öğretmen aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğün -

den: 
Umum MüdUrlüğU.müzce Kırıkkal e ve 

Küçükyozgatta açılmış olan hususi orta • 
okullardan Kırıkkale için bir matamatjk, 
bir tarih • coğrafya, yurtbiigisi, bir Al • 
manca ve İngillzce, bir fizik . kimya, bir 
resim elişi ve K üçilkyozgat için de bir 
Türkçe, bir matamatlk, bir tarih • coğraf
ya, yurtbilgisi, bir Almanca öğretmenine 

ihtiyaç vardır. 
5656 sayılı kanuna tevfikan ücret veri

lecektir. K anuni öğretmenlik şartlarını 
haiz olanlardan bu öğretmenliklere talip 
olanların acele umum müdürlUğUmüze 
müracaatları. (7565) 17587 

Tabip, eczacı, sıhiye memuru 
ve ebe alınacak 

Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğün 
den ; 

Muhtelif yerlerdeki fabrikalarımızda 
istihdam edilmek üzere tabip ve eczacı, 

sıhiye memuru ve ebe alınacaktır. K endi· 
lerine 3656 sayılı kanun hükümlerine gö
re ücret verilecektir. 

İsteklilerin ellerindeki vesika ve hal 
tercümelerini ıstidalarma bağlıyarak u • 
mum mtidtirltiğe mllracıuı.tları. 

(7564) 17588 
Roma, 19 a.a. -· İtalyan orduları umu-

m karargahının LebUgi : Mütercim almacak 
Şımal ve doğu Afrika'da kara cephe- Askeri Fabrikalar Umum MUdürltlğün 

lerinde ileri müfrezelerimiz şiddetli faa - den : 
ııvette bulunmuşlardır. İngilizceye lAyıkiyle vakıf ve T ürkçesi 

·Bir kaç dUşman tayyar esi, dün öğleden kuvetli bir mi.\tercim alınacaktır. İngl • 
sonra yangın bombalariyle Crotone şehri- llzceden maada Almanca veya Fransızca 
ne hUcmn etmiştir. F akat bombal:ırın bir lisanlarına da vukufu olanlar tercih olu -
kısmı denlze, bir kısmı da plaj üzerine nacaktır. Kadı·o licretj 210 liradır. T alip
düşmtiştilr. !erin imtihanda gösterecekleri liyakat de-

: Yen işehir Meşru tı iyet ca d desi. : - -.,ııııııııııııııııııııııııııırıııııııııır-

N ü m une Hastane si Diş Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
İstanbul ve Parls fakültelrlnden 

mezun avdetle Yenl~ehirdeki muayene
hanesinde her ırün saat 3 - 7 arasında 
ltastalarını kabul ve tedaviye başlamış

tır. 7926 

Sac boca tômiri 

Sankışla civaırında kain !pekiş 
fabrilkasının (35) meıtre y ü k sek
liğiındeki sac bacası sök ü lüp t a

mfr ettir ilecektir. 
Bu yolda teklifte bulunacak 

ların her gün saat (9 dan 12 y e) 
kadar fabri ka müdüriyetine rnü
ra:caatları ilan olunur. 

Telefon No: 2821 4881 

LİNGUAFONLA 
Yabancı dil 

!ng!l!zce, !ransızca veya almaneayı 
kücük bir masrafla, l&lnl.zden ve vak
tinizden fe.dakA.riık yapmadan ve eğle· 

nerek altı ayda öğrenebllmek elinizde· 
tllr. Gellp görUnUı. 

IIaşet Kltabevt ve Tan Kırtasiye 

Tec!mevı. 4904 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
17 illüeşrin gecesi, avcılarımız bir H ur· receslne göre bu ücret birden veya ted • 

ricane tayyare.;;i di.işlirmlişlerdir. ı·icen verilecektir. Hastalarını her gUn 3 ten 7 ye kadar 
Hava kuvetıerlmize mensup teşkil1er. İmtihana gireceklerin en az lise me - Anafartalar Caddesi Hanef Ap. No: 

dlin gece Malla adasındaki askıır hedef - ı zunu olması ve askerlikle hiç bir al!kası ı 10 daki muayenehanesinde k abul 
ler üzerine bombalar atmışl ardır. Tayya · l bulunmaması şarttır. Yük sek tahaiUi o- . ~der. Tel : 1511 7928 

re~erimiziıı h epsi üsl erine dönmUı:ıtUr. lanlar tercih edilir. İstiyenlerin müsblt iıı••ıtı•••llİll•••••••••lllil 

at 15 te kapalı zar! usullyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Istlyenlerln (1500) liralık 

muvakkat teminat He kanunun tayin et'tlğl 

veslkaalrı ve tekllllerlnl aynı giln saat 14 e 
kadar komisyon relsliğlne vermeleri lA.zım -
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpasa'cla tesel
Him ve sevk şe!llğlnden dakıtılacaktır. 

(7733) 17756 

Taş alınacak 

Devlet Demlryo!ları Sa. Al. Ko. dan: 
Aeakıda mlktar, muhammen bedel, temi

nat miktarı ile Ist:ıhsal mııhalll ırösterUmls 

olan ı kalem tas kapalı zarf usullyle satın 

alınacaktır. 

Münakasa 3. 11. 941 pazartesi ırünli saat 
11 de Slrkecl'de 9. lsletme binasında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. istekli -
lerln teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva 
edec,ek kapalı. zarflarını aynı ırün saat ona 
kadar koml~yona vermeleri Ulzımdır. 

Şartnameler p.arasız olarak komisyondan 
verilmek! edlr. 

Ocak Sırtköy, mıktan 8300, muhammen 
bedel 23375, teminat 1753 lira 13 kuru~. 

l7801-9188) 17779 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Bayram Programı 

lKl FİLM BiRDEN 

1-0pera Balosu 
Marte Har ell 

T h eo Lingen 
Paul Hörbiger 

Viyana'nın şahane balolarmm 
içinde geçen bu büyÜk fülmde, 
gülecek, eğlenecek ve zevk 
duyacaksınlZ 

2-Cosuslar Diyarında 
John Hov a r d 
Heaıthur Ang el 

Arslanlar arasında yaşatılan 
bu filmde, ölümle kar~ılaşan 

kahramanlarm destanını 
okuyacaksınız 

Seanslar: 14.30 - 17.30 ve 21 de 

Opera. balosu 

16 • 19 da Casuslaır diyarında 

~---•Tel : 6294 -

Miizlk: Bir Halk TürkUsil ~; 
yoruz - Hftanın TlirküsU 4 ].! 

mın atları. 

Arabamın atları ( Deh dfll 
amıııı, 

Boyalı kanatları (Deh deh ~ 
Yılmaz Mahmudum (Gel gel 

--- Tekrar --
Arslan Mahnıudum (Gel gel 

b · ( gel ~~ı~ Arn anın ispltı Gel .,.... 
Dolaşalım kepslti ,. ,, 

--- Tel<rar -
Arabanın mardak başı (Ge~ıı 

Aşar gelir dağı ta,ıı (Gel gel 

--- Tekrar - , 
Şu derenin çakın taşı (Gel gt 

Mahmut efelerin b~ı 

2100 ZİRAAT TAKVİMİ. ~ 
21.10 Müzik: Buselik makamıııd 

kılar. 

21.30 Temsil- Kimgil Ailesi. 
21.45 Müzilc Radyo senfoni orııe' 

Şef: Hasan F'erit Alnar, 
1 - J. Haydn: Senfoni (O;. 
2 - Honegger: Pastorale Jll 
3 - .ıvı:endelıısnhn : Die 
(Konser Uvntilrii). 

22.30 :Memleket saat o.yarı, Aj~ft 
leri; Ziraat, Esham -Tahvıl 
biyo • :N'u.kut Dorsası (Fi~., 

22.45 Milzlk: Dans müziği (Pl.)-
22.55/23.00 Yarınki Program ~ 

Sebzelerin günlük nyl 
Belediye ReisliğindeP 

Sebzelerin günlük t\.zami tol'1P 
perakende satı~ flyatıııtl 
--( 20/10/1941 )__./ 

Toptan ~ 

;t;:t~ı F~ Cinsi ve menşei 

Ispanak (A) 8 
Lahana (A) 5 
Pırasa (A) 3.5 
Yerelması (A) 7 
Kereviz (B) 11 
Patates sarı (Ü) 10 
Patates beyaz (Ü) 8 
Havuç (A) 7.5 
Ayşe fasulye (V) 14.5 
Barbunya (M.) 16 
Domates (A) 7.5 
Kemer patlıcan (V) 10 

.. (Mek.) 14.5 
Yuvaı-lak ,, (Ad.) 12 
Bamya (Bl.) 33.5 
Dolmalık blber (B) 12.5 
Kuru soğan (M:) 7 
Sivri biber (B) • 18 
Kabak (B) 12.5 

(A) Ankara, (Ad.) A.dııllj 
Bursa, (Bl.) Bilecik, (:rJ~l 
lif, (Mek.) Mekece, (V) 01r· 
{ÜJ tlrglip menşeli mallııf ,_ _____ ~ 
KABIZLIGA l(OA~ 
NORMAC . 

~t i 
"Barsakları normalle 

·ı ·· stı ı . 
Herkes bilir ki her JJlt.l riııı 

sakların normal vazifel~1,j$ 
"}ll" 

edememekte ve bazısı b ı re ~ 
saklan tahriş ederek di}'ll 

mektedir. 1J9' 
N O R M A C O L . e~f 

tabii olarak ·boşaltan yertl 
tina t etmektedir. pııti ~ 

N O R M A C O L rı_e pi< f 
dedir ve kabızlığı yerı ı 

. k d' ı• geçırme te ır. ~ıc , 
Normııcol tanecikleri ))jlf~~r l\J' 

le karıştıl!;ı zaman jt:lfltlnl 1 ~de~ 
8iı;mekte ve bt\ylece barsak ıc ıcB> 
muşak hnclml! ve kolııYC" 1 ' 
ııctırmt'kledlr. Bunun netle<': ,1111' • 

tı0·' , saklar normal bir şeklide . jt• 

S iz de bir tecrübe edıı1 
naati elde edersiniz. tıııı1~ 

N O R M A C O L yı 
rarsızdır. B undan d 01?1 iJ'ıef· 
v e yaşlılar da kulla~abı 

... , J' 
cP' 

tı.ı13 
100 ve 250 Gr.hk k~ıırtı.1' 

Eczanede btl 

. 
-
.. 



M_lLLJ MÜDAFAA VEKALETİ 1 amort~sma~, Turkiye Düyunuumumiyesi ---------...:.::..:....:..=::.::..::=:..:..:. ve tarıhçcsı; 
A 2 - İktısatı (İktısadimeslekler, istih-

M M nıpuJ_ kalsyunı alınacak sal, tedavul, "nakit ve itibar,. inkısam ve 
M · · Vekaletı Sa. Al. Ko. dan ı istihlak bahisleri). 

d Utcahhıt nam ve hesabına elli bin a - 3 - Mali ve ticari hesap, {basit ve mü· 
lt et 

5
• cc. lik ve ellı bin ıüiet 10 cc. lik ampul rekkep faiz. iskonto, faizli hesabı cariler) 

alsiYtım Glikonat 21 - ilk teşrın 941 salı hendese (satıh ve hacim mesahaları). 

ANKARA Lv. AMlRLlCilNE 
GELEN İLANLAR 

Koyun eti alınacak 

Sadeyağ alınacak 
Enlncnn Sn. Al. Ko. druı: 

ı - Beher kilosuna 170 kuruı tlYat tnh. 
mln edilen 20.000 kilo sadcyaC:ın kapalı zart
la ekslltmesı sı. 10. 041 cuma ırunu saat ıı 
de Erzincan Sa. Al Ko. da yapılacaktır . .Mu
hammen bedeli 24.000 lira ve ilk teminat 
25!50 liradır. 

saat 15 te K. Cekmtte Avcılar köytınde SA. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnam6l her ıriln 
Ko. da görülür. t.teklllerın belli ırün ve sa · 
ntten bir saat evci teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (7709) 17654 

Sadeyağ alınacak 
Esklgehlr sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart uıullyle c~s.ar \e eeralt 

dahilinde ıs ton sade:ı:aı::ı alınacaktır. ilk te
minat 1912 lira 50 kı.ırustur. fhnlesı ıı. 11 G4J. 
tarihinde &alı ın!nü saat ıı de Esklsehlr sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 1st klllerın JUzJmlu 
veslkalarlyle birlikte tekllt mtktupJarını b<'llt 
s:Un ve sanuen bir &ant evci Ko. na vcnncıe
rı . Postadaki s:eclkmeler kabul c<tllmez. Ev

EBktrıelıır Sa. Al. Ko. dıuı 
Sanıan alınacak 

Avcılar Köyü Sa. AL Ko. dan: 
!;'11J saat 11 de Ankararia .M. M. v. satın 4 - Usulu defterıı (ticari v_e sınai mu-

nıa Ko. da açık eksiltme usulile ıhale h:ısebelerle devlet muhasebesı hakkında 
:dılccektır. Hepsine tahmin edilen fiatı nazari ve tatbiki mallımat). 
t Ooo kılo olup ılk teminat 450 lıradır. İs • 5 - Hukukı idare hukuku ve bu mcyan-

ı - 20,0(.ıtJ kilo koyun eti kapalı zarf 
usullylc eksıltmeyc konulmuştur. llk te
minat 97u lirddtr. 

2 - Eksiltme gllnU 27. 10. 941 pazarte
si saat lô te ~skı§ehır Sa. Al. Ko. da ya
pılııcııktır. ı.;vsat ve ııartname her gün 
Ko. da görUlUr. İsteklilerin muayyen gUn 
vı, saatten bır saat evci tekllr mektupJa
nnı Ko. na vermeler!. Postadaki geçik _ 
mele kabul edilmez. (7345) 17305 

2 - lSnrtnnmest Ko. da vo evsarı Kor.un 
bUtUn ı;rarnızonlarında mevcuttur. 

s - llteklllerln belli günde san t 10 n ka· 
dar tekllt mektuplarını Ko. na vermeıerı. 

1 - Kapalı zart usuUyle 1900 ton samıın 
alnıacaktır . .Muhammen bedeli 57.000 Ura o. 
lup muvakkat teminat 4175 lira. 

sat ve aeralt Ko. d:ı ı:örU!ür. 

elclılc da idari kaza ve mercileri, memurin mu· rın eksıltme gun ve saatında temi -
llalları ıle b" l"k hakematı ve 1609 numaralı kanunlar. ceza 

(7514) 17473 

Patates ve kuru soğan alınacak 
Muhaköyu Sn. Al. Ko. dıın: 

2 - :Elksllt.rne ll . 11. 941 s111ı ıotınü saat 
:ı tc K. Cekm11cenln Avcılar köYi!nde sa. Al. 
Ko. dn yapılacaktır. 

(7744) 17G92 

Koyun eti alınacak 
Eskiı;ehir Sa. ~ 1 Ko. dan : 

ır 1 
te Ko. da bulunmaları. muhakemeleri usulü kanununun esasları ve 

(7403) ı7384 j tahkıkata müteallık hukümleri, ceza kanu- 1 - 120 ton patates ve 8!5 ton kuru sof'nn 
alınacaktır Patatesin muhammen bedeli ktlo 
bnama 10 kurus •O snntl-:ndlr. Kuru so:an 7 
kuruı 63 santimdir 

S - lııteklllerln belli gün ve 111at~n bir 
saat eve! tekııt mcktuplannı Ko. na verme-
leri. <7710) 1763.5 

1 nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
1.1 M. VekAletı Al. Ko ı1a'1: mcieni, borçlar, icra ve ifllis kanun arı ve 

k :1nkııra Askeri d~~t;r t.ı ll>lkat okulu \ e. tıcı>ret kanununun Maliyeyi alakadar eden 

Sığır eti alınacak 
o. Bakır :sa. Al. Ko. dan: 

Yapı işleri ı 1 

lıı tı !llUl'ıteııt 'ubel rlncl in.pat zarcı 1 hiıkıimlerı 
12'aat t.ıd • tJ yaptırıı caktır Kea ı beı1 11 6 - Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca 
rın 99 

lira O kuruıtur. Ekslltm si 4 lkl nC'ıtcs- ve İngilizce ve İtalyancadan biri). 

2 - Tnllplcrln kuru sof:an lcln 27. 10. 941 
l - Beher kilosu 20 kuruıtan 10~.ooo kilo Pazartesi ı:UnU saat 14 de Patates ıcın saat 

sıtır etı kapalı zart usuııyıe munnkasaya ko- 111 te Hadımköy civarında l\Iulıaköy{I Sa Al. 
ııuımuştur. Uk teminatı 1575 lira olup ihalesi K d apılacaktır. Patatesin muvakkat te-

e\'t ~ı saıı ı:.ınu &ant ııı tcıllr Kea.c ve anır 1 İmtihan neticesinde mufetti§ muavinlifi· a"ı 63 ku hl" 
Zl 10 • 41 ı · o. a Y 
- u paznrtes ı:Unü saat ıı de o. Bakır mınau 936 lira 60aanın 488 lira olduıtu 

ını.1 ruı muka':>llindc verilir. ilk te - ne alınanlar 3 sene sonra yapılacak e ıyet 
taat~tı 053 llrıı 4

3 kurı.ııtur. T.ıllpJcrm lh !c ımlihanırda muvaffak olurlarsa Maliye 
Sa Al. Ko da Yapılacaktır. ~artnnmcsı .Ko, da <7539ı 17494 
i;Oruııır. l.ı;tekllıerın teminat ve tekııı mek-

nden bir t ıı . 
tuPların •na eve ne kaclaı: t<. kllt '?l k · müfettişliğıne tayin edilecekler ve staJ 
ti. 

1 
M. l\l v. Sn. Al. Ko. Rs. ne vcrmeıe- . . .. . · 

C7m> 17522 ıçın Avrupa'ya gonderıleceklerdır. 
( 7646) 17628 

tuplarını ııeııı ı:un ve saatten bir saat eve, 
Ko. na vermeleri (7370ı 17328 

El k k D. Bayıızıt Sn Al, Ko. dan: 
ti 1.1 e tri tesisatı ı - 40.00u Kilo aeiler kapaıı znrtl:ı eksilt· 
1> • ·'Vekaleti Sa. Al. Ko. danı ASKERLiK JŞLERİ meye konuımustur. Muııammen bcıteıı .!8.0QO 

3 solath garnizonu harici elektrik tesisatı ı.ra muvııilkat lt!mlnat .?100 llrll<llr. 
,· ._

0

nteırin 9U pazartesi gunü saat ıı de 1 2 - t.k•lltrncııı :n 10 941 ı;ıaznrtesı cunu 
Çı" eksıltm ·1 ih 1 d 1 k . f ( Şubeye davet ) saat ı6 dıı o Bıı>a:tıt sıı . Al J<o dıı <·apııa. ~ e ı e a e e ı ece tır. Keşı ~ 

c &air e k 2 Ş b d caktır latckllıer turtname.vı ner ı:Un Ko ıııı 
lir. k "f vra ı 4 kuruş mukabılınde veri- Ankara Yerlı Askerlık u esın enk ı .:ureblllr isteklilerin teklif oıcıttupıarını ~eıı• 
li 1 cşı bedeli '8.384 lira 65 kuru:ıtur. Ta- 1 - Yedek subay olm~k hakkını ·azan- ıtUn ve saatten bir saat eve! Ko na \'Clrmeıerı: 
1 P.crin 628 lira 85 kuruşluk ilk teminat- mış ve tahsile devam etmıyen kısa hızmet· l7390) 1;

335 arıy)e b" ilk lılerden yuksek askeri ehliyctnan:esı olan-a. ır te eksiltme gün ve saatında 
4ll. ti V s !arla askeri ehlıyetnamesı olmı)'anl.ır 1 son · · a. Al Ko. na müracaatları. 

~eker alınacak 

Kuru uzüm alınacak 

Sabun alınacak 
Erzurum Sa Al. Ko. dan. 
1 - Kilosu 66 kurustıın Hasankale tesıımı 

13.000 kılo sabun kapalı zart usullyle mUnaka-
saya konuımuetur 

2 - Munnkasıısı 25 10. un eumarlf'SI ll!I· 
nü s.ıııı ıı de ErıurJm Sa Al Ko. da yapıla· 
caktır. l\luhnmmcn bedeli 8~ 1) lira ilk tcmı· 
nat 644 ııra s ııu11a nıı evs.ır \e ınrtnamc Ko 
da s:ııruıur. l&tcklllt'rln te tllt mektuplarını 
ihale ıaatındcn tıır saat eveı Ko. na ~··rmclerı. 

t7M5J 17500 

Tımar fırçası alınacak 
Merzıron S ı . Al. Ko dan. 
1 - Pazarlıkla MOO adet tımar rırcası alı· 

Ekmek alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
l - 1.400000 adet ekmek ıııızartıkla ek -

slltmeye konulmustur. Ekmek Plllnnenın mu
hammen bedt'll 20.000 lira urtname ve evsa
fı Ankara, 1stanbul Lv. tı.mlrllklerı Sa. Al. 
Ko. larlyle 310 Sa. Al. Ko. da her zaman ı:ô· 
rtilür. 

2 - 1halesl sı.10. 041 cuma ıotınu saat 15 
te 310 Sa Al. Ko. da 14.30 a kadar muraca -
at etmeleri. (7712) 17657 

Odun alınacak 
Avcılar ı=:a . Al. Ko. ı1an: 

ı - Kapalı zart usuUyle 2000 ton odun 
alınacak tır. :'ıluhnmmen bedeli 40.000 lira o· 
lup muvakkat temtnat 3000 liradır. 

2 - Ek6lltme 12. ıı 041 car111mba ~ünU 
saat 11 de K. CekmeC'cnln AvC1lar köyündeki 
Sa Al Ko. da )apılacaktır. Eksiltmeye leli. 
rA.k edeceklerin ticaret odalarına mukayyet 
ve bu lale lıtlıtal etmıı olacaklardlr. lstekl!
lcrln tekllt mektuplarını belli ı:Un \'e aaatten 
l>lr saat cvellne kadar Ko. na vermeler!. 

(7723) 17665 

l - 16 ton evsaf ve §erait dahilinde ka
palı zarf usulü ile koyun eti alınacaktır. 
İlk teminat 810 liradır. İhalesi 12-11-941 
çar:;amba ıünü saat ı 1,30 da Eskişehir Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
glin ve saatten bır saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Ko. na vermeleri. Posta• 
daki gecikmeler kabul değildir. Evıoaf vı 
§erait her gun Ko. da gorultir. (7748) 

17693 

Sadeyağ alınacak 
Eskiıiehir Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Kapalı zarf usulü ile evsaf ve şera
it dahilinde ıs ton sadeyağı alınacaktır. llk 
teminat llll2 lira 50 kuruitur. 1halesi 
11-11-941 sah .runı.i saat 15 de Eskişehir 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
muayyen gün ve ı:aattcn bir saat evelinı 
kadar teklif mektuplarını Ko. na vermele
ri. Postadaki gecikmeler kabul değildir. 
Evsaf ve ı;erait Ko. da görülUr. (7749) 

176!;)4 

Balık yağı alınacak 
Trabzon Sn. Al. Ko. dan: teşrin 941 de yedek subay okulunda bu - o. Bayıızıı ::ıa. Aı Ko dan. nacaktır. Yiyecek ve yakacak alınacak 

(7533) 17523 lunmak üzere sevk edıleceklerdir Bu gi- 2 - PazırllC'ı sı 10 941 nnı 15 te yapıla- rs'nhl>e Sa Al Ko dan· 
A b . . 1 . . bcmizğe gel- ı - 4u.uuo kılo kuru uzum kapalı azrcıa caktır l\1unammen l>ı'dC'll 3750 ı.radır Kati • . . • • 

l'a a nıalzemesi alınacak 1 bılcrın 28-10 941 sa ı gunu ş:77 9 et.•lltme>-e konuımuı;tur Munammcn b<!dcıı teminat :;.;2 llra 50 kuruatur. Ş:ı.rtn'lmı>s Ko ı - Aaat:ıcıa cins ve miktarı yazılı laae ve ~· M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan! mel rt. <
7

S
111 

2400 Ura ve muvakkat tcmınat 1860 ııra · ı da ı:oru.ur isteklilerin kanuni \"CSlkıılıırlyle yem maddeıerlnln kapalı zartla yapılan ek· "llİtca.hhit 'k ki )-- dır t.:ksııtmcM ..ıı. ıo 941 &alı ı:llnll ıaııt 16 mllracantıarı. <75491 17503 1 slllmestnııc talip cıkmadıC'ından hizalarında 
b· nam ve hesabına 9 kalem ara. ---( Askerlı yo aması d Bı azıtt y pılacaktır lsteklller h ~östcrlldıaı ı;:Jnlerdc pazarlıkla yapılacaktır. .. l?ıalz . . . ş b inden· n ıy a n er 2Un 
c ı. ernesı açık cksıltme ıle satın alına- ı Anka•ıı Yerli Askerlik u es · • ıartnameııını Kcı . dn ııoreblllrler Jsteklllerın Kuru ot alınacak Cinsi snclcyaıt, mlktan 25 ton, tah:mln be· a"lır T . , t hlzmetını yap ırak terhis 

ı - Pazarlıkla SO ton balıkyal':ı satın alt
nacaktır. Muhammen bedeli 30 bin lira t.e
mına tı 4500 lira, e\ııat ve ınrUar her ı:un 
Ko. da ııöruıur. 

2 - Pazarlıı'h 27.10. 941 JlflZnrtesı ı:UnQ 
saat 10 da. lsteklllerln belli ı:ün ve saatte 
Trabzon Sa. Al. Ko. na m!lracnatınn . 

) • ahrnın olunan fıyatı 2120 iki bin 1 - MU\ azz mcrısup 1 belli s:un ve saatte kanunun 32 ıncı maddesi deli SS39..! lira, muvak'kat teminat 2880 lira, ı~~ 'Yi.rrnı lira olup temınatı ı59 liradır. edllmıs 0.~an ihtiyat cırnad: hbeurı:~;~ .. u a&~cr· ahktımınn tcvm:an hazırlayacakları teklif Ho§dcre Sa. Al. Ko. dan : ihale gün ve saati il 11. 041 14. 

"'llcaı ı . o.rtuıı:u H·ya mıntak 5 
" " mektuplarını ekslltmeoen bir 5anı evci Jo(o. l - Kıımısyond:ı mevc.ıt evsaf ve §art- Cinsi 5ıtır eti, mktnrı 200 ton, tahmin be· rı 1 

• 11. 941 cumartesı saat 12 de ya. ilk sut: sine ııızz ıt vey ı bılvıısıta mJracaat· 6 17364 namesı dah.hndc göstc.rilecck mahalle tes- deli .. 
2720 

lira. muvakkat teminat '"""" lira, 
1 

acakt T . nıı. vermeleri. ı 741 ı .. """"' 
ta ır. alıp olanların komisyona mü ıa .vok.nmasını y,ptırmuı lazımdır. Hm şartiyle 1000 ton tel balyalı kuru ot ihale :unu \'e saati s . ıı. 

941 16 

(7815) 17770 

Sığır eti alınacak 
Ezine 54. Al. Xo. dan: 

caatları. (7535) 17525 2 - Ynptırmıyanııır askerlik kanununun Bulgur alınacak pazarlıkla satın alınacaktır. Temınatı Cinsi s:ıman, miktarı 800 ton, tahm•n be. 
o· Ot flncU M ı1 ı~sl mucibince bes llı'a ceza d 82M) lıra olup pazarlığı 27. 10 941 PnZar· deli 26560 llrn, mu~aklcat teminat 1992 Ura, 'ı l~el Ponıpa grupu alınacak \' nncc mect;Jrdur. .ı::z:ıne sa. Al. Ko nn: test guntı saat 10 da Selimi) c Sa. Al. l{ı>. ihale ı:un \•e snatl 4 . 11. a.tı 14 

1 - Cinsi sıC'ır cıU, ml.k-ıan kilo 245 ton, 
muhammen bedel! O 000 lira. mU\"&kkat te. 
mlnat 7350 llrn, yukarıda l'lna ve mlkta.n 
yazılı ııcır cU 27. 10. 941 ı>nzartesı ırunu sa
at 16 da Ez1ne"dekl Sa. Al. Ko da pazarlıkta 
satın alınacnkUr. İliteklllcrln mezıı:Qr ııüıı 

ve saatte temlnntlıırlylc birlikte Ko. na rnU
racaaUarı. 

., ,
1 8 _ Yokl ım ıluını ynptırm ıml$ olan tı.ı Cınsı ouıı:ur mıKtarı Kilo 120 ton mutıam. da yapılacaktır. (7"c") 1~, 585 · " VekAI tl s Al Ko d "'00 Cınsl kuru ot. mıktan 1200 to"\, tahmin ı a e .ı. :ın. ı ı gn nuna kadar şu meıı bedeli Jlrn 30.000 muvakk.ıt teminat lira lı •a su tes1.&ntı tein oJil.?..> lira keşif bedel· gibi <'ratın t rln eve • so • bedeli 67200 lira, muvakkat t<!ın!nat 4610 11· 

r diz ı l>em. ze ı:e.cr k yoklam ılnrını yaptırmaları. 2.250. Saman alınacak ra, ihale ı:an ve santı 4. 11 941 lG 

17&;6 

"ı:ı c POmp:ı grupu ıı.eık eksllt.".'lc tle <78l7) 17772 :.ı _ l"ukarıdıı cıns ve miktarı yazılı bul· tıı,.:: alınııcak'tır. llk temin ı~ 3Jl ı.ra 8!> ı;rur 20. lO 941 pazhrtesı ı:Unu saııt 
16 

da Hoşdere Sa. Al. Ko. dan : (7724) 
illete ıtur Taliplerin ilk tc."nlnııtlnrlyle bir· Eı.lne ::>a Al Ko. d:ı pazarlıkla an tın alma- ı - Komısyonda mevcut ev.sat ve §art· 
ls Clo. 

31 
blrtncıtesrın on cum ııünU nt DEVLET LiMANLARI iŞ. caktır. lsteklllcrın me:ıkür ı:ün \'e ıınntta te- namesi dahıllndc 'l'OO ton tel balyalı sa-

llt l\1. V. Sa. AL Ko. na müracaatları. mlnntlnrıyle beraber Ko. na müracaatları. man Selımtyc Sa Al. Ko. da yapılacak -
(703!1) 17G01 l742l) 17369 tır. Gösterilecek yerlere teslım ıı:ırtiyle 

((ereste alınacak ve pazarlıkla satın alınacaktır. Teminatı 
Sığıreti alınacak 

BOdrum Sa. Al. Ko. dan: 

ı.ı8•~ıye arka çantası alınacak 
~ ·lı • Vekileti Sa. Al. Ko. danı Dcvıut Llm1nınrı ltletme Umum Mlldür · 

l!ıi c er tanesine tahmin edilen fiyatı yir- lill':ündcn: 
Lahana alınacak 4462 lira 50 kuruş olup pazarlığı 27. ıo. 

l - Tahminen beher kilosu 80 kuruıtan 
kapalı zart uaullyle 120.000 kilo 51Cır eU alı· 
nacaktır. 

lt~ dort lira olan yedi yüz elli tane sıhıye Atelye lhtlyaC'ı tein d!lrt metre boyunda 20 

a Çanta 31 İllet · 941 Ü •• lltı 30 santım ıı nlşl,Clnde ve 5 aantım ka-•a• sı eşrın cuma g nu b 
L t 15 t ııntı~rnda 340 metre mlkAbı blrlncı mal eyru: ~0ııı· e Ankara"dn M. M. V. satın alm3 l t t k 1 1 k palı urr usullyJc sııtın nlı
ltct~~Yonunda pazarlık usuliyle ihale edi· nacak~r. 
lll!ııı 111

den isteklilerin evsafı &artname 7e Muhnmmen be(I ıı Yirmi iki bin dört yüz 
•llllf lı:ıcsini görmek için her gJn ôgleden I kırK ııra ve muvakknt teminatı 1683 llrndLr. 
~?Oo" .\'e pazarlıga iştirak etmek için de th ılesı Sl. 10 941 tarih.ne rnstlıynn cuma 
l>a~ 11ralık kati teminatlarıyle birlikte g nü saat on beste Gala t nhtımınd:ı.kl u
~ ~lrJt IUn ve ııaatında mezkur Jmmisyo- mum mUdUrl1 k binasında topl.ınncak satın 
~ 111

icaaf1an (76U) ı:TIY:::ı:ı ( .. ,__ .konWuıon .. nd4> ,.,..ıa-kh" Tol<Ut melt-
~ • tuplnrınrı tılldlrllen vakitten en ııec bir saat 

,., - cvC'l'nc kadar konısyen rclslltlne tevdi olun-
~ M. V_ J.lava Müsteşarlığı m.ısı tıı.zı'Tldır ş rtnnme her ı:Un JlÖZU gecen 
~ komlsyonııa gdrlileblllr. 

17735 <0175-7760) Fotin alınacak 't l.t. 
l .... V. Iravn Sa. Al. Ko. don: 

C!tt t AlunyYen ı:Unde talibi cıKınıyan 5000 IJı Otıll 
~n btc tekrar satın alınacaktır. Muhnm • 
~2 ıır eıı 4S7ro lira olup kntl teminatı Sadeyağ alınacak 
~tııa ~ S<l kuruıtur. PazarlıCı sı 10. 941 Ankara Lv. A. Sa. Al.Ko. dan ı 
•ı llıa lto~Q •ant 11 de Anknradn hnva a:ıtın 1 - 100 ton sadeyağı kapalı zarfla ek -
11;.:Qo ltu ls.vonuncııı yapLlııcakUr. Şartname- siltmesi 4-11·941 saat ıı de Ankara Lv. A. 
ııı':· lıte~~leınukntılllnde komıs.vondnıf' alına-, Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

l'o1111a, buı~~n m,uayyen ~ n ve saatte ko- 2 - Muhammen bedeli 170.000 lira ve 

ANKARA Lv. AMIRLIGI 

941 günU saat 11 de yapılacaktır. 
(7584) li536 

Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 12 muhtelif mahal ıc;in a§ağıda 

miktarı ve mııhanımcn bedeli Jlk teminatı Kömür alınacak 
ıle ihale sün ve saati yazılı lflhananın a- Hoşdere Sıı. Al. l{o. dan : 
çık eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin ka- l - Komisyonda mevcut evsaf ve &art
nuni veslkalariyle ihale saatinden bır sa- name dahilinde 600 ton kok veya sömü • 
et cvelinc kadar temınnUarını yatırmaln- kok kömUrtl kapalı zart usuıu ile eksilt
rı. Şerait ve cvs!lf Ankara, İstanbul Lv. meye konulmu~tur. Muvakkat teminatı 
amirlikleri Sa. Al. Ko. larında gbrUIUr. 157& lira olup ihalesi 27. 10. 94.l pazartesi 

2 - Açık eksiltmesi 2G. 10. 941 saat gUnU saat 17 de Sclimiye Sa. Al. Ko. da 

Lnhnna 

lG dır. (74.!!~)-.......... ~--ı~S İsteklilerin .teminııt....mek -
Cinsi Miktarı Muh. Bed. Uk teminatı tuplarını mczkOr 11natten bir aaat evel 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. Ko. na vermeleri. (7085)) 17537 
4540 476 70 238 35 
9000 1030 50 519 75 Ot, saman, odun alınacak 

• 3600 378 00 180 00 Hoşderc Sa. Al. Ko. dan : 
3240 340 20 170 10 ı - Komisyonda mevcut cvs:lf ve §art-
0230 549 16 274 57 namesi dnhllinde 300 ton kuru ot. 250 ton 
2940 308 70 154 35 samanın ve 500 ton odun alınacaktır. 0-
5310 557 55 278 77 dunun teminatı 1650 lirn, samanın temi -
3240 340 20 170 10 natı 1062 lira 150 kuruş ve odunun temlna-
3600 378 00 189 00 tı 1305 liradır. Pazarlığı 27. 10. 941 pa-
4750 498 75 249 74 zartesi gUnU saat 15 te Selimlye Sa. Al. 
8940 938 70 469 70 Ko. da yapılacaktır. (7586) li538 
2770 290 85 145 42 

.. .. 

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

Yekı'.'ın 58060 17372 ma arı. . h · 
2

5 
........... .______ (7517) 17517 ilk teminatı 9750 lıradır. Be er partı 

~ 1 tondan aşngı olmamak üzere ayrı ayrı ta· Pırasa alınacak 
'h lıplere de ihale edilebilecektir. Bu takdir- • . _ 

' l\1'\LlYE VEKALETi tth bcd r 42 500 l"ra v ilk te- Kırklarelı Sa. Al. Ko. dan : ~ de m ammen e ı · 
1 

e ı - 12 Muhtelif mahal ic;ln ll§ağıda 
minatı 3178 lir.a 50 kuruşt_u:. Şartnam_e 8~0 miktarı ve mul'amm1:n bedeli ilk Lemtna-

Buğday kırdırılacak 
Birecik Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1250 ton buğday mahallinde kırdı

rılacakttr. Kırma veretlnln tutan 17500 
ilk teminat 1313 llradır. 27. 10. 941 pazar
tesi. gUnU saat 15 te Birecik satın alma 
komisyonunda kapalı zart usuıu ile ihale-

2 - MuhRmmcn ııedell 86.000 lira muvak· 
kat teminat 2700 liradır. Şartnamesi Ko. da 
ı;:ortııur. lateklller ıartnamelerı Ankara. la. 
tanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. ı.uında da 
~öreblllrler. 

8 - ihalesi 24.10. 941 cuma cUnU saat ıs 
te Bodrum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Iııtek· 
lllerın saat 13 ten 14 e kadar tekllt mektup-
!arını Ko. na vermeleri. 

(77~) 17667 

Ot alınacak 
Avcılar kö)11 Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart uıullyJe 2300 ton ot ah -

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1S7.!500 Ura olup 
muvakkat teminat 10310 lira ~ kuruıtur. 

S - Eksiltmesi ll. ll.1041 1111lı ıotınü saat 
11 de K. Cekmecenın Avcılar köyündeki Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her ırün 
Ko. dn ı:örtıIUr. lsteklllerln belll cUn ve sa • 
ntten bir saat evci tekllt mektuplarını ı.:o. 
na vennelerl. (7705) 17674 

Çe~itli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dp.n ı 

1 - Aıağıda cins ve miktarları yazlı 8 
kalem erzak kapalı zarf usuHi ile eksilt -
meye konulmuştur. Eksiltmesi 4-11-941 sa· 
lı giinü saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko .da 
yapılacaktır. Evsaf ve ıartlar Ankara İs
tanbul Lv. imirliklerlyle Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da gonilür. M Q fiy .. f tt • kuruş mukabilınde alınııbılır. İsteklılerın ı tıvle ılın le gllı:ı ve s:ıaU yazılı pırasanın 

e m U e 1 Ş kanuna uygun ve içinde kanuni vesikalar aı)ık elisUtrnes: ;yapılacaktır. Taliplerin 
Ilı . . .... . . . bulunan teklif mekt~plarını saatlO a kadar kan.:nl veslk;ılı..rıyle ihale saa:ioden bır >.ı Uavınlıgı ımtıhanı komisyona vcrmelerı. (7686) 17720 saat eveline kadar teminatlarını yaurma· 

a)j,c T . ları. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
l}s lira c!tıs Heyetinden: Bir bina aranıyor 2 - Açık eksiltmesi 21. ıo. 941 saat l~ 
~i içj11 1 ınaa.slı Maliye müfettiş muavin- . Ankara Lv. Sa. Al. Ko. dan 1 dlr. 

si yapılacaktır. (7587) 17539 

Odun alınacak 
Ho~dere Sa. Al. Ko. dan : 

2 - Sekiz kalem erzak bir talibe ihale 
edilebileceği giOi her kalem ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilebilir. Taliplerin hiza
larında yazılı muvakkat teminatlariyle 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa-

ij ll'ılisab 5 Bırinciklinun 194lpazartcsi gu. Kimyahaneye elverişli ve on beş odalı Cinsi :Miktarı Muh. Ded. 
at evel Ko. na vermeleri. (70) 17686 

iİk teminatı 

(7824) 17776 

Saman alınacak 
Halkalı ziraat mektebi bahct'si 

Sa. Al. Ko. dan: 
lclndckt 

ı - Tahminen beher kilosu bir kurus 75 
santimden 250 ton döküm samıın acık ek
siltme Ue satın nlınaC'nktır. Muhammen be
deli 4375 lira, muvnkkat tcmınat 330 lıra ' 
şartnamesi Ko. da vcrllmektooır. İhalesi 
27.10.941 saat 14 de Hallmlı zlrruı.t mekt<-bl 
bnhc;eslndekl Sa. Al. Ko. da yapılaC'aktır. Is
tekllJerln belli ~Un ve saatte Ko. na müra-
caatları. <7820) 17812 

Saman alınacak 
Halkalı ziraat mektC'bl bahccs feind<"kt 

Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Tahmln<'n b<'h<'r kilosu 4 kuruş 25 
sarrttmden 800 ton tt'l balyalı saman kapalı 
zart usullyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 34,000 lira, muvakkat teml:rıat 2550 
liradır. İhalesi 7.11.941 saat 15 dc> Halkalı 
ziraat mektebi bahçesi !cinde komloıyonu
muzun bulundu~u mahalde yapılaenktır. 
ŞartnamP.sl Ko. da varllmı-Jcte<llr. 1steldlle
rin mezkQr giln ve ııaatten bir saat cveı 
tekli! mektuıılannı Ko na vermeleri. 

(7746) li813 

Kuru ot alınacak 
Halkalı ziraat mcktrbl bahtl'SI Jclndpkf 

Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahrnlnen beher kllo~u 5 kunış 50 

santimden 1000 ton tel balyalı kuru ot. ka
palı zarf usullyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 55,000 lira m;.ıvak'kat tCom nl\t 
4125 liradır. !hale~ i.ll.!>41 saat 12 de Hal
kalı ziraat mektebi bahcesı itinde Sn Al. 
Ko. da yapılacaktır. Snrtnamesl Ko. da ve
rllmektedlr. 1steklllC'rln tx-111 ~nn ve saat
ten bir saat evel tekli! mektuplnnnı Ko. na 
vermeleri. (7747) 17814 , 

Sadeyağ alınacak 
İsl Sisli Sa. Al. Ko. dıın : ... >ıtlltıa aka ııntihanı yapılacaktır. elektrik ve havagazı tesisatlı Ankara §eh- kilo Lira Kr. 

~ııııllıı 11 lartıar şunlardır: A) Memurin ri dahilinde ve belediye vasıtai nakliyesi Pırasa 4540 476 70 
tıb ı lıaiıtın ldorduncli maddesinde yazılı ev. bulunan bir semtte (Bakanlıklara yakın bi- " 0900 1039 50 
·~/c )a~ı o ıtııı.k, B) İmtihanın açıldığı ta· nalar tercih edilir.) bir bina kiralanacak- 2600 378 00 
~~ lıilcil ao dan fazla olmamak, C) Siya- tır. Bu evsafta binası olup kiraya ver~e~ .. 3240 340 20 

Ilı lı!1Jt31n~ Okulu, Hukuk veya 1ktısat istiyenlerin sontcşrinin 15 ı.ne ~~ar M~llı " ~~:~ ~~~ ;~ 
dt~lı:ttbind n, Yukıek Ticaret ve lktısat Müdafaa vekaleti inşaat daıresı rıyasetıne " 3510 557 55 
bı ı tene~~ veya bunlııra muadil derece- mür rantı.arı !!An olunur. (7816) 17771 3240 840 20 

ıı .... ..,aJ1,. ı Vınekteplerden mezun olmak. f I · alınacak Cinsi Miktarı Muh. Bed. 

Lira Kr. 
238 85 
519 75 
1S9 00 
170 10 
274 57 
154 35 
278 77 
liO 10 

1 - Komisyonda mevcut evııaf ve ııart
namesı dabıllnde 500 ton odun SelimlY,e 
civarındaki gösterilecek mahalle teali~ 
ııartlyle ve pazarlık suretiyle satın alına
caktır. Teminatı 1305 Ura olup pazarlığı 
27. 10. 941 pazartesi gUnU saat 14 de Se
limlye Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(75Ş8) 17540 

Koyun eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kllosuna 5:; kunııı fiyat ko

nulan 40,000 kilo koyun eti 27. 10. 041 pa
zartesi gtlnU saat 16 da kapalı zar! usuliy
le yapılacaktır. $artnamesf her gtin h.o. 
da görUJUr. Muhammen bedeli 22,000 Hrn, 
olup ilk teminatı 1650 llradır. fsteklilı!rin 
bell! gUn ve muayyen saatten bir ımat ön
ceye kadar teklif mektuplarını konuni vc
sikalartyJe birlikte Fındıklı Sa. Al. I<:o. 
na verrneıerı. (7500) l 7542 

ı Cinsi kurufasulye miktarı 2-ıO ton mu
hammen fiyat 24 kuruıı muvakkat teminat 
4130 lira. 

Cinsi pirinç miktarı 100 ton muhammen 
fiyat 50 kuru:; muvakkat teminat 3750 Ji. 
ra. 

Cinsi bulgur miktan 218 ton 
men fiyat 22 kuruıı muvakkat 
3514 lira 50 kuruş. 

muham -
teminat 

ı - Pazarlıkla 20 ton sııde ydı mUnn
kasaya konulmuştur. Evsaf ve şcra t Kn. ela 
görülür. Beher kilosunun muhamm<'n hı-deli 
175 kuruştur. Beşer tonluk partiler halinde 
dahi ihalesi yapılacafındnn taliplerin bir 
veya bir kac partiye yaparnklan tC'klinc>rt 
kabul olunur. 

·~, ıe ·-~ Kalori e: ma zemesı ~ lııı1 11 e,.4 leti te~kilatında mlistah· Kilo Ltrn Kr. 
tc.~ııllııa ıııtıa.k, E) 3656 numaralı teadül Ankarn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Pırasa 3600 3i8 oo 

İlk teminatı 
Lira Kr. 
lS9 10 
249 74 

~ •lr. l:ore de 1 ı · 38 kalem kalbrJ!er malzemesi pazarlığı A-,50 408 ~,5 ~ •rcı., v et ısan imtıhanınr da ı A Sa.. " "' 
' ıı oı . onuncu derce t • t 27. 10. 911 saat l4 de Ankara .v. . " Stı40 938 70 

lld ıtıa1c F eye ayın şar ını Al. Ko. d:ı ynpılacnlttır. 2770 200 8" 
tt c lı:arak ) Yapılacak tahkıkat netice- Muhammen keşi! bedeli S6 lira 35 ku- " "' tıt \>a•:fıa ter itibariyle mufettiş olabile- • A 

4G9 70 
145 42 

12ı rı h ruştur. Kati teminatı l4 lırauır. 
Q1t 

1 llıa1111 ~iz bulndağu anlaşılmak. (
7776 

ı 17817 
~tı tarflıiıı talıp olanlar 15 İkinciteşrin 

tıı e kad A • H · l n'"cak lhij 1'cfr ar nkara'd:ı Malıye Ve- ayvan yemı a ı ~ 1ac ış hey t" • · 
o\ aaı ed c ı reıslığıne arzuhal ile Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 

~~r:ıtılıaıa ::eklerdir. Aşağıda cıns ve miktarı yazılı Uç ka -
~t ' c:uırı evrakın raptı Jazımdırı A) ı hayvan yiyec<'ği pazarlığı 27. 10. 941 
L "ttr . anının n ı ı · cm L A Sn Al Ko da ·~1 '&ı B) s ı veya ta dıku suretı saat 15 te Ankara v. • · · · 
>, tbıı_las~11 ~endi el yazısı ile terclimei· yapılacaktır. 
'·(~ CtıJ Cdiİ .> Askerliğini yaptıgına ve· İsteklilerin tekliflerinin yüzde 15 temi· 
dı~ t> ı P.ı ~ış oldugu.-ın dair resmi ve- natla birlikle komisyonda bulunmaları. 
~ııı~~'•i, ;.)·tcSp ~hadetnamesi veya tas· Kilo Cinsi 

• ""lıl ~ a~J 513 Pancar 1',1 olduıtl arn ve yolculuğa mıite· Yonca 
ı.br ıpltrd arına daır resmi rapor 513 
4 ıri el aran ı 513 Havuç 
b "c ~ı r h· ı an ~lrtlnrı haiz olanlar (7778) 

~ta• tuıulaca~ı ı olınak üzere ıki iıptihana J 
~ a:,1 l!;ı .,,. t ardır. Tahriri imtihan An-

17818 

t •tı s ıınbul"d b 1 
l lır ıı Şı f •lır i a "e unda muvaffıılr Ankııra Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
lıı,, ll'llihanı Ankara"da yapıl.. ~700 kilo muhtelif kösele kırpıntısı pa -

Kösele kırpıntısı satışı 

l ·tlıaıı ı>r zarhkla satılacaktır. 6. ıı. 941 de Cebeci 
ı.,~ ~ l.tali orrarnı ı Diklmrl'inde satılacaktır. Kırpıntılnrı gör-
~?!>.. "e ._Ye A. > Bütçe (ihzarı tatbikı mek ıstıycnler Cebeci Diklmcvlndc göre· ~ ·"'ııtı "'Ontr ı . • . 
t '1 lıiıttu o_u). muhaııcbei umumiye bilirler. (7781) 17819 1 •1111 ıtılerı B) . 
't1 ~ti " • vergı nazariyeleri l k h J 

t ı ~ııu ' asıtasız ve vasıt 1 .1 Satı ı ayvan ar 
t tri, iıı"hcrgilcr, veraset v a. ı "kvclmı er Ank<ı.ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

r ı lak . e ıntı a ver· 1 ki 6 1 9 ~- UJ..:, i ilzerinden alınan . 4 baş hayvan pazar ı n . ı. 41 saat 
'1:11aa1~ llhlııırlar, harçlar) T. ~er~ıler: ıo da Atpaza.rında pazarlıkla satılacaktır. 
il ~lltt1• ~c "asıtalı v •1 urkLye dekı İsteklilerin belli saatte pazarda bulun-

Yelt<ın 
1 

58060 
(7415) 17386 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. dnn: 
1 - 1240 ton samanın 30. 9. 041 ~OnU ya

pılan kapalı zartla mUnak ıasınn istekli cık· 
madıll:'ından tekrar kapalı znr!la alınacak· 
tır. Münakasası 24. 10. 941 cuma günü saat 
11 dlr. Muhammen bedeli 37200 Ura ilk temi
nat 2700 liradır. Samana aıt• evs:ıt ve ıart
name Ko. da ı:öraıur. lsteklllerln tekli! mek· 
tuptarını ihale znmnnından bir saat eve! 
Ko. na vemıeıerı. (746!1) 17451 

Sanıan alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan 1 

1 - 563,250 kilo samanın 30-9-9U tari
hinde Yapılan kapalı zarfla münakasasında 
istekli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 24-ı0.941 cuma günü 
saat 11,30 da Erzurum Sa Al. Ko. da ya -
pılacaktır. Muhammen bedeli 16898 lira 
ilk teminat 1268 liradır. 

Sabun alınacak 
Ardahnn Sn. Al. Ko. elan: 
l - Kapalı zart usullylc lklncJ ekılltme -

sinde talibi cıkmadıtından 24.000 kilo ııabun 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 18.000 
llr~ katı tcmınnt 2700 liradır. Evsat Kor.un 
bUtUn garnızonlarındn mevcuttur. 

2 - Pazarlık ı:anu 24.10. 941 cumn günü 
saat O da Ko. da yapılacaktır. tatcklllerln 
belli gün ve saatte kaU temlnaUnrlyle Ko. 
nı muracnntıan. 

(7620) 17578 

Bulgur yaptırılacak 
Knrs Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kilosuna !maliye Ucretl. llla.rnk 

tahmin edilen on kurustıın 470 ton sert 
butdaydan bulınır yapılması knPalı zartla 
eksiltmeye konuımustur. 

2 - lhaleıı 27. 10, 1041 pazartesi günü 
snat 16 ıla Knra'ta komisyonumuzun bulun
duıı:u mahalde yapılacaktır. Muvakkat tC'ITll
natı 8523 liradır. Evsaf ve ~:ırtlar Ko. da 
&Örll!Qr. lııt<>klllerın mezkQr ıotın ve saatte 
tekllt mektuptnrını Ko. na vermeleri. 

(7630) 17375 

Kok kömürü alınacak 
• b tıiıı ergı er C) Maliye 

) 11 . l?ıerkcz ve villi ' . • maları. Hayvanların yerini öğ'renmek ls-
lıkra.ı n . . Yetler teşkıla tıyenlcrin komisyona mUracaatınrı. 

azıırıyelen, tahvili düyun, (7782) 17820 

3 - Samana ait evsaf ve &artname Ko. 
da görülür. İsteklilerin kanunun 32 inci 

maddesine tevfikan hazırlıyacakları teklif 

mektuplarını ihale zamanından bir saat e· 

vcl Ko, na vermeleri. (7470), l745Z 

AveılarkllyU Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zıırl usullylc 350 ton kok kö

mll ü alınacaktır. Muhammen bedeli S603 ıı
ra muvııkkıı.t teminat 645 Jlrn 22 kurustur. 

:ı - Eksiltme l2. ıı. 9-U ~arıamba ,ınıou ' 

Cinsi mercimek miktarı 80 ton muham· 
men fiyat 25 kuru, muvakkat teminat 1500 
lira. 

Cinsi sadeyağ miktarı 80 ton muham -
men fiyat 158 kuruş muvakkat teminat 
7570 lira. 

Cinsi zeytinyağ miktsrı 70 ton muham
men fiyat 85 kuruş muvakkat teminat 4225 
lira. 

Cinsi nohut miktarı 146 ton muhammen 
fiyat ı3 lkuruı muvakkat teminat 1423 1i -
ra 50 kuru§ • 

Cinsi toz şeker miktarı 67 ton muham
me~ fiyat 49 kuruıı muvakkat teminat 2462 
lira '~ lruruı. 

Mutabiye almacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Aıağıda cinsleri yazılı mutabiyeler 
kapalı z: • usulü ile alınacaktır. 

2 - İhalesi 3·11-941 ıünU yapılacaktır. 
Muhammen bedeli aşağıda yazılıdır. Hep
sinin _ilk teminatı 3003 lira 75 kun::ıtu.r. 

. • ... 1 ~ hteklılerın Şartnamesı Ko. da ıoru ur. 

2 _ İhalesi 4.11.!>41 Salı ~linO saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin kati tt'mlnntlnrlyle 
harbiye yedek subay okulu Sa. Al Ko. na 
mQracaatlan. (7755) 17815 

Gazyağı alınacak 
İst. Şışli sa. Al. Kn. dnn • 
1 _ Paznrlıkln 50 bin llrnlık gnz ynjh 

alınacakur. Evsaf ve hususi ııartlar Ko. da 
göıillür. 

2 _ !halesi 3.11.941 Pazartc>sl alimi saat 
15 de Ko. da yapılacaktır. Kati tem nat 750() 
liradır. 

tstek111erın harbin• Yl'dC'k subay okulu 
sa. Al. Ko. nn mUrncnntlnn (7156J 171\lS 

Sadeyağ alınacalc 
Is:t. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 

1- 14.10.941 gOnU lhalesı lltın edllC'n !'i
20 

ton sade> yağına talip tıkmadı~ırnian tekrar 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. BehM" 
kilosunun muhammen bcdc>lı 170 kuruştur. 
Ev;nf ve husust şartlar Ko. da ı::aruıur. 

teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evci Ko. na vermeleri. <7722> 

Cinsi Adedi Muh .:>ed. ~ 

- İhalesi 5·11·941 Cnrş:ımba gilnlı sııat 
lO da yapılacaktır. Tat r>lerln kati tcmlnat
lariyle harbiye Yedek subay okulu Sn. Al. 
Ko. na müracaatları Ci785> 17821 

Yem torbası 
Çul 
İp yular 
Keçeli 
belleme 
Kıl kolan 
Tavla halatı 
Urıan 

17687 

5000 
100 

5000 

3000 
5000 

100 
2000 -

Lira Krı. 

1Z750 00 
1100 00 
1250 00 

15000 00 
4000 00 
2750 00 
3200 00 

4-0050 00 

Bakır karavana alınacak 
) ~ Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

) :;· 
1
- 2000 adet nGmunC"sl vcchlle bakır ka-

) ~ ravana behert 975 kuruştan pazarlı!da sa-
w tın alınacaktır. 

) 00 

) ~ 2 - Pazarlığı 6.11.941 PcrşE'mbc a-ünO 
- saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. dıı yapıla) :;· 

) ~ Caktır. Şartnamesi ve nUmun,.sl Ko dn gö
~ rGlür. Muhammen hPdel 19500 Jlrıı olup 

) v. teminatı katl~sı 2925 l rnrlır. htcklllerln 
~ ternınat makhuzlarlyle Ko. na müra ııat-3 lan, (7848> 17822 
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..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - --Konya'da Kuleli, Akşehir'de 
~Maltepe ve Bursa Askeri liseleri-~ 
: nin her üç sınıfına talebe alınıyor ~ - . ·-

-----
----

-- Milli Müdafaa Vekôletinden ---: 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına 

: 1 Birincikilnun 941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için Ma-

: arif liselerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet -_ Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermiş olanlardan talebe 
: alınacaktır. --------------------------------

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede 

sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde 

yapılacak seçme sınavında kazanması ıarttır. 
3 - T~hsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bü

yültmüş veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sı
navlarında ipka veya bütünlemiye kalanlar. yaşları, boyları ve 

ağırlık lan askeri liseler
0 

talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar 
kabul olunmazlar. 

Bu hadler şunlardır: 

Lise ' sınıf: 15-19 dahil 

Lise il. sınıf: 16-20 dahil 

Lise ili. sınıf: 17-21 dahil 

-------------
------------------------------: 4 - Bu şartları taııyan isteklilerin bulundukları yerlerin as- : 

: kerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol- : 

: Jarmı öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını hazır- : 

: hyarak 1Birinc.ite§rin1941 den itibaren askerlik tubeleri yoliyle : 

: bu kağıtları girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla--: rın bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birincite§· _ 

: rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteşrin 1941 tarihine kadar --: doğrudan doğnıya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu- -- -: nur. (6745) 16812 -- --:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

' Mu telif sanallar öörenrnek isteyenlere 
Ankara akşam erkek sanat okulu müdürlüğrnden : 

Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik, tornacı

lık, frezecilik. demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 

ağaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış· 
tır. Fabrika ve atölyelerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu· 

beler bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 

okullarda her hangi bir sebeple tahsil etmek imkanını bulamıyanlar 
için en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

!steklilerin, daha etraflı malümat edinmek ve kayıt olmak üzere 

Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 

'===============================• 
Esnafın nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinden : 

3489 sayılı pazarlıksız satış kanunu hükümlerine muhalif ha
reketlerinin tr-' •rrüründen dolayı isim ve adresleri aşağıda yazıh 
dört esnafın du,.k'inları (24) er saat müddetle kapatılmıştır. 

1 - İkinci Anafartalar caddesinde hazır elbiseci Bahaettin Er
se ait 184 numaralı mağaza. 

2 - Balıkpazarında nokta yanında Ziya Günay'a ait 211 numa -
ralı bakkal dükkanı. ' 

3 - Koyunpazarında Hüseyin Başaran'a ait 18 numaralı tuha· 
fiyeci dükkanı. • · 

4 - İkinci Anafartalar caddesinde Haydar Çelebi'ye ait 183 nu-
maralı halıcı, kilimci dükkanı. 17825 

• • 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Uşak Yılancı zade ve şayak ~ -----
-------

Fabrikaları mamulatından Bayan ve Baylar için yerli Merinos 

yününden yapılmıı mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardesölük ve 

spor kostümlüklerimiz. 

----= - ---~ TALAT AKAR Kuma, Mağazasında ------- satılmağa baflandığını sayın Ankara Halkma bildiririz. ------ Anafartalar caddesi No: 31 4847 ---
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık kereste. odun ve saire 

nı aımı.a ve yaıı <2!1> ı ıreQmemla olanların, 

S sonteıırln 1941 pazartesi ı:ünü enstitüde 
yapılacak hntıhana ırlrmek üzere dilekte, 
diploma, hüviyet cüzdanı ve Sadet toooı:

ratla birlikte mez1'Qr tarihe kadar enstitüye 

Ankara Orman Çevirge Mudürliığün • baıvurmaları IAzımdır. 
den ı (75~7> 17802 

Muduriyetimiz deposunda ve yedi ~min-
lerde mevcut ve muhtelıf ebatakı 2 metre 
375 de ımetre mık5.p çam yonma ile 1 met
re 7tıl desımetre mık5.p çam yuvarlagın 

beher metre mikfıpları 30 ar liradan ve 
28850 kılo karı$ık odunun beher kilosu 2 
kuruştan ve 31SO kılo odunluk çam çıta -
nın beher kilosu 2,5 kuruljtan ve 2710 ki
lo meşe komiıruntin beher kilosu 4 kuruş
tan ve 27 top çam kasnagın beher topu 'ZO 
kuru.,t.ı.n olmak uzere ve 15-10-941 tarihin
den ıtıbaren ıs guıı muddetle açık artır • 

maya konulmuştur . 
1 - Artırmıı 31 10 941 ta;ihine müsaıfü 

cuma gıınu saat 14 te Ankara vilayet cır· 
man çevırı;c rııudurlugu bınasında yapıla· 
caktır. 

2 - Emvalin meı;muunun ""r 7,5 temina· 
tı 63 lıra 90 kuruştur 

3 - Talipler yevmi mezkürda teminat 
akc;eleriyle bırlıkıe mudurıyeı binası~a 
teşek\d.ıl edecek komısyona ve tafsıllit al· 
mak ve 1iartmımevı gormek istiyenler de 
her &lln mudürluğtimüze miıracaat etmele· 
ri (7730> 177 ı 7 

ENSTiTÜLER 

Tal ebe alınacak 
Gazi T rblye t:n tlhısü Mt.ld.ırlUı':Unden: 

Enstitüde ııu denı yıhnelan bastıyarak a· 
cılm!S olan yatıan 1 dil $Ubeslnln (!ransızca) 

kısmına imtihanla YaUlı talebe alınacakUr 

Ltsc oı.-uoluk ve.)la tlğretmen okulu diploması 

-----------------------------~ 

OKULLAR 

Kablo ve sair tesisat yaptırılacak 

Ankara ~ıırc Sanat Okulundan: 
Okulumuz yeni tesviye atölYelerlne muk

tazı tenvirat ve kuvel muharrlke ıcın yapıla· 
cak (:l.37S> lira (43) kurus bedel kesitli kablo 
ve hatu havai tesisatı kapalı zart usullYle 
eka!ltmcye konulmuıtur. 

Verilecek teklif zartları ı. ıı. 9.U eumarte· 
al ııünü ö{:leden evel aaat ıı de sanat okulu 
binasında toplanacak olan alım ve satım ko· 
mlsyonunca acıtacaktır. 

Isteklllertn Yilzde yedi bucuk üzerinden 
t404ı lıralık pey akccsı makbuzu ile bu ı:lbl 
llilerl muvattaklyetıe ikmal et.mis oldu~unu 
ı:österlr llıtlll makamlar tarafından verllml& 
veslkalarlyle birlikte. teklif mektuplarını mez
kOr ı:ünde en ıııec saat 10 na kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vennıı olmalan llı· 
zımdır. 

Bu işe alt keıltname ve •artnameyt sıörmok 
ııtı.ycnler her ırün mesaı saaUerl dnhlllnde 
okul müdUrlfif:llne müracaat edeblleccklerdlr. 

(7742) 17708 

Bayanlara müjde 
Yenl$eıurde Atatürk ı:ıuıvarında pul evine 

ve Karao{:lan Orman CUUlf:l maf:azası kar
smnda 5 ~o lu kürk maı:azasına en aon 
model ve her cinsten kürk manto ve ro
nar arJantlnler ~elmlstlr. Gayet ucuz tlyııtla 

satılmaktadır ve takflUe de verilmektedir 
Tel: 6829 468!1 

uı;us 20/ 10/ 1941 

HAR1C1YE VEKALET! 

Memur alınacak 
Haricıye V ekiletindenı 
Hariciye V ekalctine 11 inci dereceden 

talimat.namesıne tevfikan müsabaka ile me
mur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 17. 11. 941 pazartesi 
giiniı saat 9,30 da Hariciye Vekaletinde ya
pılacaktır. 

Musa bakaya iştirak için taliplerin me-
murin kanununun 4. üncü maddesin.dekiler
dcn başka aşafıda yazılı evsafı da haiz ol
maları lazımdır. 

Hukuk. Müıkiye'nin siyasi ve idari &ube
leı inden ve Fakiılte derecesindeki yüksek 
ticııret mektepleri veya Hariciye mesleği 
ile ala.kası bulunan mümasil ecnebi yüksek 
mekteplerın.den birinden mezun ve yaşı o
tuzu geçmemiş olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyledirı 
1 - Hukukı.. medeniye, hukuku düvel, 

hukuku hususlyei dı.ivel, iktısat maliye ve 
tarihi siyasi ( 1789 dan zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızca'dan tahrir ve 

terc!ime. 
3 - Üssü mizanı doldurmak şartiyle en 

fazla numara almı:s olanlar müsabakayı ka

zanmış olacaklardır. 

Müsavat halinde Fransızca'dan 

bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 

dır. 

maada 
rüchan-

Taliplerin mektep şahadetnameleri, as
kerlik vesikaları, hüsnühal ve sıhat şaha

detnameleri ile hüviyet cüzdanları veya 
suretlerini bir istida ile 13. 11. 1941 akşa

mına kadar Vekilct sicil ve memurin dai
resi umum müdürlügüne tevdi etmeleri lü
zumu ilin olunur. 

Dikkat: tarihi siyasi gelecek sene yapıla
cak imtihanlarda 1715 den ve 19.ıJ imtiha
nından itibaren de 1648 senesinden zamanı
mıza kadar olan devresi ihtiva edecektir. 

(7455) 17545 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kiralık apartman dairesi 
\'akırıar u . .MüdürlüCünden: 
Senelik kirası ısoo lira. te:nınaıtı 270 lira, 

nparttman kapı No. au 2, daire No. au 5, 
kat 3, oda 6, banyo 1. muUak 1, helA l. 

Yukarıda evsafı yazılı ve Ankaranın ls· 
Ukllll cadd ı cırmen sokatında Lklncl v~ıt 
apartmanındaki 5 No. lu dalre teslim ırU • 
nünden muteber olmak üzere 31. 5. 942 tart• 
hine kadar kiraya verilecektir. 

Ka.U lha.le51 21.10. 1941 ıalı ırUnü ıaat 11 
de ikinci vakıf apartmanında vakıflar emlAk 
ve arazi mUdürlO~ünde yapıla<'aktır. Talip· 
lertn mezkQr müdürüf:e mtıracanUarı. 

(7648) 17592 

ANKARA V AL1L1Ct 

809 mazot tenekesi alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara mıntakası sıtma mücadele 
reisliğinde mevcut 3000 adet boı mazot 
tenekesinin beheri 45 kuruş üzerinden a -
çık artırma ı;uretiyle Htışa konulmuştur. 

2 - İhale 31-10-941 tarihine müsadif cu
ma günü saat 15 de Defterdarlıkta yapı • 
lacaktır. 

3 - İsteklilerin 102 liralık muvakkat 
teminat makbuziyle ıününde komisyona 
gelmeleri ve bundan evel şartnameyi gör· 
mek ve izahat almak istiyenlerin Defter
darlık milli emlak müdürlüğüne müraca • 
atları. (7705) 17718 

Koltuk ve sandalye alınacak 
Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden: 
Dairemiz ihtiyacı için Uç adet maruken 

koltuk ile iki adet maruken sandal-ya kapalı 
zarf usullyle mUnakasaya konmuştur. 

Muhammen bedeli (450) liradır. 

Munakasa 5 lklncl Tesrln Çarşamba gü· 
nü saat on altıda Ankara'da Belediyeler 
Bankası binası l.klncl katında Belediyeler 
lmar Heyeti Fen Şefliğinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (3375) kuruştur. 
Talipler malzeme nümunel<!rl ile resim· 

lcri Fen Şefiiğlndım bllA b<!del tedarik ede· 
bı.lırler. Tekliflerin 2490 &a>"lh kanun hil· 
kilmlert dairesinde mlinakasa günü saat on 
beşe kadar makbuz mukabllinde Fen Sefil· 
tine teslim etmeleri llı.zımdır. (7812> 17811 

Madeni eşya alınacak 

NAFIA VEKALET! 

Bataklık ve su itleri 
Nafıa VekAlctlndcn: 
Ekslltmeye konulan ıs: 

ı - l'\IQ-dc su lılerl yedinci ıube müdür· 
luA'U mıntakası dahlllndeld Saz bııtaklıtı· 

nın kurutulması ve Sarunsaklı SU)'U ve teva
blnln ıslah lalerl muhammen keolt bedeli 
v:ıhldl :fiyat esası üzerinden (416.~17) lira 
(24) kurustur. 

2 - Eksllune 6. 11. 19U tarihine rıısUıyan 
pcrtembe ınlııO saat 15 te Ankarada au lele
ri relslll!I binası ıclnde toplanan su ekalltıne 
komlsYOnu odasında kapalı zart usullyle ya
pılacaktır. 

8 - lsteklller, ckstltme aartnamesl, mu
kavele proJesl, bayındırlık isleri ırenel aart. 
namesi, umumi su isleri fennt anrtnameslY. 
le husuıt ve fenni aartnamelerl ve rıroJele . 

rı (20) lira (S5> kurus mukablllnde ııu isleri 
rclslll!lnden alablllrler. 

4 - Eksııtmeye ı:ırebllmek tcln ıstekllle . 
rln (20428> lira (69) kurusluk muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yaıııtacatı 

Jl'Undcn en az Oc i:Un eve! ellerinde bulunan 
Hslkalarla blrllkte bir dllekco ile Nafıa Ve· 
kUetlne müracaat ederek bu be matı.sus ol. 
mak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri aarttır. 

Bu müddet !cinde vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye lstıra.k edemezler. 

5 - lttcklllerln teklif mektuplarını ikin~! 
maddede yazılı saatten bir saat evellne ka. 
dar su isleri relslli:tlne makbuz mukablllnde 
vermeleri Uızımdır. 

Postada olan i:eclkmeler kabul edilmez. 
(73!>3) 

Yapı işleri ilanı 
Natıa VekAletınden: 

ı - Eksiltmeye konulan tı: Jandarma su· 
bay okulu Arıt:ara'dakl ı:edlkll erbaı okulu 
lt;ln yapılacak yüzer erlik iki POrtatU baraka 
ile onbcı heltı. ln&aatıdır. 

Keılt bedeli: (39746,02' liradır. 

2 - Eksiltme 6. 11. 1941 penembe ı:ünü 

ınat ıs te :s'atıa VekAletı )apı ve imar t&lerl 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zarı u
sullyle ya::ıııu.caktır. 

S - Eksiltme ıartnamcsl ve buna müte· 
!<'rrl c\•rak (2) iki lira bedel mukablllnde ya
pı ve imar lılerl relsl!C-lnden atına bilir. 

4 - Ekalltmcye i:lrebllmek lcln isteklilerin 
(2950,95) Jkl bin dokuz yüz seksen lira dok· 
san hes kuruıluk muvakkat teminat vemıe· 

29 BİRİNCİ TEŞRİN 
CUmhurlyet Bayramına 

Maheua 
FEVKALADE PİYANGO 

PLANI 
İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi :Miktarı Tutan 

1 
l 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

<121.13 
Tam Bilet 

2 Lira 

Lira Lira 

50.000 
20.000 
10.000 

5.poo 
2.000 
1.000 

500 
100 

lO 
2 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

iRiNCi TESRiN 1941 
·CUMHURiYET BAYRAMINDA 

.ri ZE 

~ 
A ·ACAKTI~ 

l<'rl ve Nafıa VekA!ctlnden b, Is !cin alınmıs mudüflılıtüncıc .:orcblhrl.:r. 
e)ıllyet vesl~ası ibraz etm teri IAzımdır. hbu 
\t?Sfkayı atmak tein lsteklllerln eksiltme tar!- 3 - t:ksıllme Z1 llktesrln pazarteııı ııtünü 

Parke yol yaptırılacak 

hinden (tatll ;ünleri h11rlcl Oc cün evci bir saaı tlıiı te rraı:ızon nafıa müdurlüQ-ü Oda· 
ııncıa yapııacaktır. 

lstlrla ile Nafıa Vek/lletlne müracaat etmeleri 
"e dllckcclerlne en az bir kalcmrte bu lıe ben· 
zer (30.000> liralık bir Is yaptıklarına dair 
isi y11ptıran ld11telerdcn .. lınmıı vesika raptet· 
melcrl Uızımdır. 

5 - 1steklller tekil! mektuplarını ihale ı:ü· 
nll olan 6. 11. !Hl perıembc gQnü saat 14 de 
kadar eksiltme komisyonu rel5tll!lne makbuz, 
mukahlllnde venncl<'rl l/lzımdır. 

Postada olacak sır<'lkmeıer kabul edilmez. 
(7664) 17713 

Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 
' 

Saat alınacak 
Beden Terblyesl Umum MUdUrUlğUnden: 
Fiyatları birbirinden farklı olmak ve tu

tan 300 lirayı gecmemek Uzcre 25 ndet cep 
~·e kol santı alınneııktır. lhnlesl l. 11. 941 

uma es g nu saat onaa Umum Müdür· 
lilk Sa. Al. Ko. nu tarafından açık eksiltme 
lle yapılacaktır. lsteklllerln ellerinde mev
rut mallara alt birer numune ile blrHkte 
:;npıl11cak ihalede hazır bulunmaları film 
olunur. (7862) 17824 

ViLAYETLER 

Elektrik tesisatı 
Bllectk Belediye Riyasetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan ı,: Bilecik kasa· 

ba.tının hl<1roelektrlk ınsaat ve tesisatıdır. 

4 - lsteklllcrın tll61J lira (12J kuruıluk 
muvakkat teminat mektuı:ıu ile 941 mali yı

lına alt tıc:aret odası vesikası ve ihale cü· 
nünden (talil &'Ünleri tıarıcı en az üc i:Un 
eve! vl!Ant makamına mılraeantla ııu ise 
ırlretıllmek ıcın aıacaklnn vesikayı teklıt 

mektuplan ıcıne koymaları lbımdır. 

5 - Tekllt mektuplarının 27 llktcşrln Sil 
pazartesi sıünü saat 14 e kadıır komisyon re
lsll{:tne makbuz mukabilinde vermeleri. 

6 - Postada vakt teahhürler kabul edil. 
mez. (8824·7449J 17413 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilam 
Kastamonu Nafıa M ... dürliiiünden 
27. 10. 941 tarihınde pazartesi günü saat 

15 te Kastamonu'da nafıa dairesinde mü- 1 
tesekkil eksiltme komisyonu tarafından 1 
13014 lira 36 kuru1 keşif bedelli sanat O· 

kulu atö lye binası inşa atı kapalı zarf osu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ge 
ncl şartnamesi hususi ve fenni şartnameler 
proje, keşif hülasası elektrik ve sıhi tesi • 
sata ait umumi ve fenni şartname, vahidi 
fiyat listesi ve yapı işleri umumi fenni 
~artnamcsi ve buna müteferri diğer evrak 
Kastamonu, Ankara ve Istanbul nafıa mü-

dürlüklerinde ıörülecektir 
Muvakkat teminat 976 lira 8kuruştur 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 

Bu ısın kcı:r bedeli 57687 lira 3:1 kurua· 10,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına da· 
tur. 

:ı - Eksiltme s. 11. 941 pazartesi ~nü ıa· ir ihaleden liç gün evci vilayetten almı' ol-
.t on beste Bilecik belediye dairesinde encil· duğu ehliyet ve ticaret odası vesikaları ve 
men huzurunda kapalı zar:! usullyle yapıla_ teminatlariyle birlikte 27 10 941 pazartesi 
cakUr. 

8 - Bu tıe alt evrak sunlardır: 
A - Proje, 
B - Eababı mucibe raporu. 
C - Hcsabat cetveli, 
D - Realtname, 
E - Eksiltme eıırtnamesl, 
F - Dayındırlık •~teri sıenel sartnameııı. 
O - Mukavelename proJesı. 
4 - Eksiltmeye ırlrcbllmek ıcın ıstekllle. 

rln Natıa \'ckAlctlndrn verll-Tılı elt"?ktrlk eh· 
!!)•et vesikasını htı.ml! ol:nalan ve yahut da 
bu ehllyettek1 bir sahısla ı.tırAk eylemeleri 
ve 4ı33 liralık muvakkat teminat verınelerl 
IAzıındır. 

S - Bu ise talip olanlar yukarıda QcQncü 
maddede :vıızılı evrakı her sıün Bilecik natıa 
müdürlütündo ve belcrtlye dalreıılnde tetkik 
edebilirler. (7433! 17354 

günü saat 14 e kadar Kastamonu nafıa mü
ürliifüne vermeleri ilan olunur. 

(89J 7-7497) 1746I 

Parke yol yaptırılacak 
Antalya Nafıa lnıaat Komis

yonundan : 
1 - Eksiltmeye konulan iıı Antalya • 

Burdur yolunun O + 500 - O + 900 Km. 
arası parke kaldırım taşı ihzarı. 
Keşif tutarı 10516 lira 40 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~un

lardırı 
A) Hususi fenni şartname 
B) Esbabı mucibe raporu 
C) Keşif 

Y • 1 • D) Rayiç 
Opl tŞ eri E)· Eksiltme şartnamesi 

Tokat Narın l\IUdürlüC:ünden: ~ 

Tokat • Turhal )Olu üzerindeki 243~ 
-!Ha+877 kllometreıcrı arasında 330 rııt 
tu!Unde (1269 > lira (20> kuruı kesır tıed 
parke kaldırım lnsaatı '20 &'Ün müddeUe ' 
ekslltmeye konulmuıtur. 

!halesi sı ıo. 1941 cuma cuna vııtı.yet 
imi encümeninde yaı>ılncaktır. 

MUnakasa)a lştlrtı.k edeceklerin (9521 

(35) kuruıtuk muvnklrnt teminat maıct>11 

le kanunen verilmesi ıcnp eden vcstfCS' 
ihale günü komisyona ibraz edecckterd r 

nu husustaki kesit, proJe ve snrtnarıı 

nı ııormck ıstıycnlcrln vlltıyct daimi encıl 
nine murarııntları ııtı.n olunur. 

(7811) 17767 

-----------------~ 
KAZALAR ~ 

Şehir plônı yap'tırılacO 
BozüyU • Bel ye el· ıği en J 

l - Eksiltmeye konulan işı Bo• 
kasabasının imar planının tanzimidir· 
işin keşıf bedeli 3650 liradır. 

2 - Eksiltme 10 11-941 pazarte51 
saat 15 de Bozüyük belediye dairJP 
müteşekkil komisyon huzurunda yal'' 
caktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardırı }. • 
sabanın 1/ 2000 mikyaslı halihazır ~ 
sıdır. B • İmar komisyonun tanzitıı /... 
diği imar raporu. C • Eksiltme şartıl• • 
D • Hususi şartname, E - Bayındırlı 
leri genel şartnamesi, F. Mukavele P 
si. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içirı 
lerin diplomalı Yıiksek Türk :Mul'I, 
ve mimarı olmaları ve 274 liralık ııı 
kat teminat vermeleri ve nafıa veki1'.J 
den verilmiş ~ehircilik ihtısas .,.es1

..,-
1 

hamil olmaları lazımdır. el. 
5 - Bu işe talip olanların yulc• ~ 

üncü maddede yazılı evrakı Bi~ecı1' i/ 
müdürlüğünde ve Bozüyük beledi>''ıı 
setinde tetkik edebilirler. (9159/77.f 

1770~ 

Soba satışı 
""'' • Demir ve Tahta F ab~1 ,-

ları T. A. Ş. nin son sııt 
mamulatı sobaları : • dÔe~ 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : M k ı · · 
Trabzon N f Mu .. du"'rlu·· gwu···n- F) u ave e proJesı 

Ankara'da: Bankalar caJ3" 
No. 34 de, Şe11 Nurettin .,1,. 
Ers.oy mağazasında buJacak5~f~ 

Btrincl cerrnht kl'nl"'ine yaptınlacak a ıa " ı ., 3 - Eksiltme 27. 10. 941 tarihinde pa· 
47909 lira keşıflı mndcnl eşya 27.10.941 Pa· den: zartesi günü saat ıı de Antalya Yenikapı 
zartesı gUnU ısaat 15 te Rektörlükte pa • 
zarlıkla lhnle edilecektir. 

isteklilerin 3594 lira teminat ve ticaret 
odası klı.ğıtlarlyle gelmeleri. 

Liste ve oartname Rektör!Ukte cörU • 
!Ur. (923417855> 17823 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7261 

İmtiyaz Sahibi 

l skender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naıit Ului 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize aOnderllen her nevı ya. 
zılar, nesredllsln edilmesin seri ve
rilmez ve kaybolusundan dolayı hlc 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

1 - Eksiltmeye konan ıı: (15348.26) lira 
nıuhammcn keııt ı:ıedelll Trabzon lisesi mut· caddesindeki Nafıa müdürlüğü binasında 
tak ve sair noksanlarının ikmali isi kapalı kurulu (Antalya Nafıa İnşa komisyonun
zarr usullyle ve vahidi fiyat esası üzerinden da) yapılacaktır. 
eksiltmeye konmustur. 4 - Eksiltme kapalı zarf usu\iyle ve 

2 - Bu lıe alt ııı.rtnameler ve evrak ıun- vahidi fiyat üzerinden yapılacaktır. 
ıardır: S _ Eksiltmeye girebilmek için istekli· 

A - Eksiltme aartnamcsl, !erin 788 lira 73 kuru luk muvakkat temi-
B - lltuknvele proJesl, nat yatırılması ve bundan başka aıağıdaki 
C - BaYındırlık isleri 9eneı ı•rtnamesı 

• m • vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 
D - Yapı tslerl umumi ve fenni sarına· 

mesl, ı) Bu işe girebilmek için nafıa müdüri-
E - Vahit rtyat listesi. yeti ehliyet komisyonundan ahnmıı müte-
F - Hususi eartname. mesaha ve kesif ahhitlik vesikası. 

cetveıı. • 2 - Cari seneye ait ticaret odası vcsi-
lstek111er bu ise alt evrakı Trabzon natıa kası. (9104/767Z) 17636 

YENİ Sinemada 
BUi:ün bu ı:eco 

•Z kamnıtırıct lüks dekorlar arasında 

cevrııen ve sinemanın ırUzel yıldızı 
dans kırallcnl 

Marlka Rökk'ün yarattııtı 
Muv .. rtn.kbclle de\'Ol!I\ ~ 

HA LLO JEX1NE 
Almanca aOzlQ 

Soonslar: 
14.30 • 16.30 • lS.30 ı:ece 21 de 
&.at: 12.15 tc ucuz rnaUnc 

YARININ KADI"-"LARI 

Sus Sinemasında 
Buaün bu aece 

l\füthla blr te'!'llasa, ateş aıııu !cin müca
dele, atesler arasındaki adam 

KARA ALTIN MÜCADELESİ 
Bas rollerde: Jackle Cooı>er • 

Freddle Bartho?omuw 

Seanslar: 14 • 16 • 18 ırcoe 20.30 &ı. 

Son derece tasarruflu. ısrı f" • 
fiyatları çok ehven olan btl \l,r 
baları bir kere görmek ve htl:?• 
yetleri hakkında izahat '· ti· 
üzere meşherimizi teşrifle:11c1 • 
yın halkımızın menfaatıcrı zı 
bıdır. glli' 

Ki RALIK ~ 
ııır 11 

.Mesrut1yet caddesinde bcs odS.· ııır' J 
iyi bakılmıe bahccll bir ev acele cd' ıı' 
Görmek tstıyenler sıene aynı cadd 
Asım'a müracaat edcblllrler. 

Buırün bu ırece 

İki rıını birden 

1. DAGLARIN KIRALI 
Bııs Rolde: GENE At]11t 

'i 

1 · .. sESi 1. ALTI SiLAH 
Bat Rolde: GE!'<E A~"l 

Seanslar: p il 
12.15 • 14.30 • 16.30 -18.SO ~ 

~ -:. 
:-:r :••eeeı-

4_--.:ıl ____________________________ ..... ~ 
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