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. MLLWLL> %Y NJL -"Prz--------s--ması 

Milli Setimizin 
teıekkürleri 

'Ankara, 25 a.a. - Riyascticümhur 
Umumi Katipliğinden : 

•. Bayram milnasebetiy1c CümhUITc
l~trnize her taraftan gönderilen teb -
rı.k telgraf ve mektupları kendileri -
nın seyahatte ıbulunmaları d<>1ayısiy
le geç alınmıştır. Cümhurreisi bu su
retle de ibraz olunan bağlılık ve say
gıya ka~ı teşekktirlerinin beyanına 
Anadolu Ajansını memu-r etmişlerdir. 

·asa~ 

Bu geçen 
bayram 

Falih Rıfkı ATAY 
.. lrıeıut bir tesadüf bu bayram 

~lerini bize, Alanya, Antalya, 
A;."dur, Aydın ve lz~ir ~stü?,den 

. ke.ra'ya doğru, genış bır bölge
:ı1l halkı içinde geçirmek frrsatını 
d e~i. Her ıtar.af §evk ve itimat için· 
~ •di. Bu §evkın kaynağı harbe 
) 8.frnamış olmak, bu itimadın da
~ 8.ncı milli siyasetin doğruluğuna, 
ı ve Ön görüsüne inanmaktır. 

"İ lialkın bilhassa bu itimadı üze
ıc;:de ısrarla durmak isteriz. Çün
tıfJı°' •Ynı zamanda, memleket ve 
) 

1 
• et a.dma karar vermek mesuli

r::•ni taşıyanların, bütün kaygıla
filt~ gideren, kendilerine tam bir 

1 .. ~ serbestliği, vicdan rahatı ve 
rııoku! ferahı ile tedbir düşünüp al
C-.~ iınkanını veren en büyük inan· 

ır. 

~ .. e•z Yeni cihan harbi başladığı 
~. ıt, iki ihtimal karşısında idik: 
~a. l'.ruze. uğramak, taarruza uğra· 
lllı;'e.k! Birinci ihtimalde idare ba
d1. e.. bulunanların vazifesi kolay
tıi1 hınlerce yıllık tarihimizde yap
~Y l'llız gibi yapacakhk. Güç olan 
hir' ırıe buiretsiz, ne de tahrikçi 
hr f0 1a sapmaksızın, ne hak, ne 
~e e . fedakarlığı ile ödemeksizin, 
de !rı.~lli menfaat hakikatlerine, ne 
ti~ıllj asalet ananelerine aykırı 
hlll eksizin, dürüst bir siyaset yolu 
~~e.k, onun üstünde taşmaksızın 
tif:trıekti. Başta bulunanların va
lıa.lk atkı ve tecrübe olgunluğu ile, 
hlllı.ıı" sağduyusu birleşerek, yol 
ile t"k~§ ve sar:nlmıyan bir azim 
~ a 'P edilmiştir. 

la.k kce.ra.lardan, vehimlerden U· 

'1iıtı. · e.1 .l~ığımız kadar, körleştiren 
t• illi\ ıg k d.. .. 'h l)e.ta ın, a satan ve uşuren ı · 
le.ltı •zlığın pusularından ve tu
lia.ık"1ndan kendimizi koruduk. 
'1e lit •.evgisi "le, onun hakları üstü
r._., v "•Yen hudutsuz bir titizlik ka· 
"1utt~ he.reketlerimize hakim ol-
1-.l'ı ı'k; Bu memleketin vatandaı-

ıs' · d ..... 1nı e anlamışlardır. 
le u\lnk" 
-.ıdır u ayrılıkları bile ortadan 
)e~e e.~ tehlike devri birliği her 
~-htiy g~z~ çarpıyor. istiklal denen 
41~ f a.r ıgın hem ödeme pahaımı, 
~le.n h~Ydalanma hazzını öğrenmit 
"i" e.rı ~ nesiliz. Lüzumsuz harple
lı:t, " 0 rkunç facialarına uğramı· 
'")ıle.: zaruri bir harbin imkansız 
lı~ır ~edakarlıklanna katlanmı
)e,e ~ aş~rnızda bulunanlar, boş 
._ltıtrn ~ hlılletin bir damla kanmı 
G" bitga razı değildirler: halk bu-
lliU .1~or! '.Hak ve toprak bütün-
:!"ı e~1ın .bu ınillet, s.on damla ka· 
''"leclj

1 
rgıyecek d~ğildir: Milli Şef, 

~! li "e Hükümet de bunu bili
lf'lldat\ber. ik.i .hakikati, harbin ba
~-lc ı. erı, ıyıcil kötücül, yakın U• 
•.. ııe., rn·ıı 
~t-ltiy 'd ı ete anlattık: herkes 
--~eze iden ne istenebilir, ne iste
"-'iı. • ufunu biliY«! Biz kim-

:a:ara.rma olmaksızm, hüriyet 
1 SoZJu 5 illci sı1fıdı 1 

HAR KOF 
almanların 

• 

ELiNDE 
Cenupta 

Roslov civar1nda 

~ok ~iddetli 

~arpı~malar oluyor 
[Dünkü alman tebllfıl Haıitorun 24 birinci· 

tesrlnde almdıtını blldlmıektcdlr. OkuYucu· 
laMmıx bu haberi teblltler sütunumuzda bu· 
lacaklardır. l3u hususta ırelen diğer haberler 
ıunlanlır:) 

Derun, 2!S a.ıı. - D. N. n.: Almıı.n kıtalan 
tel'&tından 'KAPtedll- HarlcOf DOnetz h&V39· 
sının bUyUk kapısıdır. 840.QOO nUtıulu olan 
bu achlr KlyeC'ten ıonra Ukt'ıu'On'nın en mü· 
hlm sclırldlr. Donetz havzasına yakınlıtı 

ı.-rıvoyroıı demir fabrikaları ve bereketli top· 
rnklnrı lllbarlyle Hıırkor Ukrnynıı.'nın lktısa

dl mcrkezhllr. Harkot aYtlı zamanda merkez1 
Rusya'dan Karadenlz'e, Dontcz'dcn beyııı 

Rusya'ya ve Baltık denizine giden demlryol· 
tarının blrleatıtl yenıır. Şehirde, lokomotif, 
vaıron lmAl eden fabrlkalıırdnn 'bııska traktör 
tmb.l eden bir, \.llyyare ımıu eden ne. milhtm· 
mat ırntı.ı eden dört, top lmlll eden bir, sllA.h 
1nılll eden iki fabrika ile bir klmya fabrlkngı 
ve tel örııUsü kesmete mahsus tl.lctler ımııı 
eden bir fabrika vardır. 

BUtUn bunlar Hnrkorun endüstri bakımın· 
dan b!lyilk ehcmlyetlnl ıııöstermektedlr. 

Harkot'ta a~'Mcn cam. dokuma, kA.tıt, de
ri ve ıııda maddeleri tabrlkalan da vardır. 

Ro•tov yakınlarında 
:r.t<ll!kova, :ı:ı a .a. - Tamı aJansına cenup 

-cephesinden aelen bir tclgrafll ıröre Rostov 
ve Don yakınlarında ılddeW bir muharebe 
baalamıaur. 

Ukrayna cephesinde 
Budapeııte; 25. a.a. - Macar ajaruıı bil· 

diriyor : Ukrayna cephesinde çarpı§an 

mUttefik kuveller, her tarafta dU,,mam 
dıı.ha geriye atmakta ve endUstri bölge -

[ Sonu ı üncü sayfadı l 

MOSKOVA 
taarruzu 

ÇOK ARTTI 
Pravda'ya göre 

Moskova i~in 

kati meydan 
muharebesi baıladı 
Moskova, 25 a.a. - Tass Ajansı bil

diriyor: Almanlar Moskova cephesin
de bir gedik asmak için taze ihtiyat
lar getiriyor ve şiddetle muharebe e
diyorlar. Dün hükümet merkezine gi-
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M oskova civarını göaterir 
tafsilatlı harta 

Harkol ıehrini~ Donetz havzasını ve Moıkova etrafını göıteTir 
amuımi harta 

cephesinde Jr 
1 

Rusya' dal<!_ 
Göller ve bat akhklar dondu 

Geniş ölçüde 
hareketler 
bekleniyor 

Stokholm. 25 a.ıı. - Royter ajansının 
hususi muhabiri bildiri) or : 

Tidnlngen Stokholm gazetesinin Hel -
slnki'dekl muhabirinin verdiği bir habere 
göre ıimaıt Finlandiya topraklarının ba
taklıklardan tcşekkUI etmcııi §İmdiye ka· 
dar muhasım sovyet ve fin kuvetıcrinin 
btt bölgede bUyUk hareketlerde bulunma • 
sına mani olmuştur. Fakat göllerin ve ba· 
taklıkların donması Uzcrlne harbin yeni 
bir ea!hnsı açılacaktır. Her iki tara! da 
§imdi kış harbine hazırlanmaktadır. 

Ruslnnn Koln yarım adasında ve Nur
[ Sonu 5 inci sayfada 1 

lngiltere Hariciye Nazırı Eden 

Eden'in beyanatı 

iRAN 
İngiltere ve Rusya 
ile iflif ak yapıyor 

ORTAŞARK'TA 

ingiliz mevzileri 
takviye edildi 

Manclıcster, 25 a.a. - M. Eden burada 
bir nutuk sôyllycrek demiştir kl: 

Brltanyahlar İran'da 100 den az asker 
kaybetmişlerdir. 

İran hUkümet.l, Sovyetlcr Blrll#I ve bil· 
y{lk Brltanya ile ittifak teklifini şimdiden 
ı>rmslp itibariyle kabul otmlştlr. BOyUk 
Brltanya ve mUttefikı Rusya için cok ha
yatı olan bu ittifakın aktcdlldlğlnl yakın
da blldlreceğiml ilmlt ediyorum. Simdi 
Kaf.kasya'dan itibaren tran'dıın geı:erelC 

[ Sonu 5 inci :sayfada ] 

n· 

Hitler 
Ciano ile 
görüştü 

Görüımelerde askeri 
erkan da bulundu 

Amerika Bahriye Nazırı 
Albay Knox 

Amerika 
Japonya 
~rasmda devam eden 

gerginlik 
Bir harbe doğru mu 
yol ahnmakladır ! 

\'aılnı.:ton, 25 a.a. - Bahriye nazırı albay 
Knox, Anny Nnvy Journal'dn yazdırıı bir 
mnkrılede, dojluyu prılladıQı takdirde ırüMll· 
'Lüsü bütün Okyanus'la laltllecek patlıı.tnnıta 

hazır bir barut tıcısı olarak vası!landırdlk· 

tan sonra dbor k : 
llllh'llcr kıtalnn, doğu Afrlkası ve Atrlka'

nın mcm!C'kcllmlzln karıısındaı..-ı AtlA.ntlk 
s hlllcrt lc1n büyük bir tehdit te&kll etmek· 

'ı tcdlr. Mlh\'erln listesinde bundan sonraki he· 
deflerin lllnd'stan ve Sln::apur ol:ııaııı mUm· 
ktındllr. l>onanmamıza bAJlı Sl'mller .ımdl 
bu sul.arda Ck?vrlye ırezl)'(•rlar ve ır/JrUlecek 

lı.cr mihver vapurunu bnumıak emrini a1'ınıı 

bulunu)orlar. 

Albay Knox'un beyanatı 
nasıl kar§ılandı?. 

Tolt)·o, 25 a.a. - Domc1 ajansı bildiriyor: 
.JaPOnYa tarafından ırenlıleme pl!nlarının 

tatblkma dc,·am edlldlltl takdirde u:ı:.ıı.k do
Auda bir carpı:;manın önilne bilkuvve 'ccile
mlyeccftl )olunda Amerika bahriye nazırı nl· 
bay Knox tarafından yapılan bey.ı.ınat lıl 
malQ.mat alan ırn>Tl resmi Jnı>OI\ mııh!lllcrln· 
de "akla sıCtnaz beyanat,, olarak tavsif edil· 
mol..'1.edlr. Bu ınahflllerdc suylend ı;:Lnc Eore, 
Knox: tarafından <:Ok clddl olarak i:urtcrllcn 
vaziyet bizzat Amerika B rle~lk Dcvlellerlnın 
JaPOnya'yn kanı hareket.erinden dorımnkla· 
dır. Bundan baıkıı ıu Uklr de ileri sürUlllyor 
ki nmerlkan hUkUmctl crkAnından birinin 
bu eckitdc beyanatta bulunması Japon· A
merikan mUzakcreleıinl kolaylaıtınnıyacnıtı 

ııııbi etmdlkl ırörüsmelcrln neticeye vıınna11 
ancak Amerika hllkümetlnln Jaııonya'ya kar· 
11 alınmasını muvafık görecel'd hareket hat· 
tına bıııtlıdır. Gene aynı mahfillerin suyledl • 
tine ıııore ıslmd ki vaziyet kurnaz bir tavır 
takınan Amerika Blrle$lk devleUerl tarafın· 

dan cıkB.nlmıştır. Şöyle kı: Amerika hllkll· 
met! blr yandan Japonyn·A'llerlkn mUnaııc
bctıerlnl tanzim !cin müzakerelerine devam 
etmekte, dlfter yandan Cunklnı;•e )'llrdı.mını 

tazlnlaetınnak, Japon alacaklarını bloke et· 
[ Sonu 4 üncü sayfada l 

sefaretler ve yabanular 

Kuibişef 
şehrine 

·yerleştiler 
Kulblsef, 25 a.n. - YabanM devl Ller e 

çillklerlnden hUkUmet m"rkez n tr.ık tm 
lerf hususunun blrd· nblre rica ed im ı ol 
dugunu ıımd ifşn elm.,k m ımkUndll 
Bu husus Blh Ok Britan a \'f' Amerika BU 
yUk Elç liklf'rine 15 llkt r n g ı . ı öğle 

den sonra ilk saallardıı M .. Mol )tor tara 
fınclıın b ldlrilml tir. T bl gat ingll!z r ke 
rl heyetine de şamil bu'unu:vordu. T bil 
&ııtta bUyUk elçilik m('nsuplnrının l-t'H 

Azasının ve basın mümcss llerl"lln aynı ak 
~am harek<'t edecek trC'ne b nmek Qz"r 
istasyonda hazır bulunmalan istrnllmlst 

Diplomatik heyetler Kuibişcf' e 
yerlc§tilcr 

Kulbi et, 25 a.a. - Unıted - Pres : BIJ: 
kısım Sovyct hitkUmet dairel rlnın ve k 
dlplomatlğin eski Samııra §ehrıne nakli. 
Volga Uzerindekl bu kaleye Hnl b r hıw 
ynt vermlııtır. Blrknç gün eve! an<.'ak ara
baların ve kızaklann geçtiği sokaklarda 
ve yollarda şimdi lUks otomobiller işle .. 
mektedir. Kulbişcf'de pek çok modern bi· 
na vardır. Doğrudan doğruya mUdafrııı. ne 
aUı.kndtır bulunmıynn Sovyrt ytlksek me
murları, bu binalara yerleşmişlerdir. Kul• 
bişcf'e gelmiş olan Sovyet ricalinin isim
leri blldirilmerniııtır. Fakat M. Molotof'ull 
ve hariciye halk komiserinin muavtnleıi 
M. Vişlnski ve M. Lozovsld'nln Kuiblııef• 
de oldukları malftmdur. 

Amerikan, İngiliz, Türk, Japon, CıD.ı 

İran, Afgan, Polonya, Biİlgar, İsveç, Nor
veç, Çekoslovak, Yugoslav ve Yunan dlpo 
Jomatlk heyetleri, Kuibişef'e Yl'rleşmlf • 
lcrdlr. 

M. Molotof, Kuibişef'e gelir gelmez kor
diplomatiğ'ln reisi irıın bUyUk elçisi Mu-t 
hammed Sald'i ve bundan BOnra tngilteN 
ve Birleşik Devletler bUyük elçilerini ka

bul etmiştir. 

Anıt-Kabir 

projeleri 
Baevektıllltteıı tebllt olunmuıtur: 

Ebed\ Şel'lm1z Atatürk !cin Ankaradn ,.. 
pılmuı kararlutınlmıs oıan anıt-kabir pro
Jclerlnln hazırlanma11 tein e~ elce acıldı&ı 
!Uln crt len beynelm'lel 11e. be t mülnbakanın 
30. 10. 941 tar hinde scınıı erecek olan müd• 
detlnln, ah\all hnzırn dola>'lS )le bir muddet 
dnha uznuıması hakkında memleket !cinde 
'e dıeında bulunan bln;ok mJsabık r tııra .. 
tından vah-! müracaatlar 'e bu husu ta ııerı 
51lrUlen mucip B<'bepler coı önünde tutularaıı: 
aınl!'ıdald hususlar ka"nrlatlırılmıştır: 

1 - MUsabnka müddeti 2 mart ~ akta .. 
m•na kndnr uzatılmıştır. 

2 _ Tilrldye dahU!nde ınıtunan müsabııo. 
lnr, projelcrtnln bu tnrlhıt kadıır anıt-knblr 
komls)'(lnuna '\A.111 olmuı bulunmasını teomtııı 
edeceklerdir. Türk işe dııında b;.ıluııan mtı. .. 
snbıklar lse, yu TUrkl..Ye dıı'tl!llndl'kl mUsa .. 
bıklnr ı:1bl projelerinin a>'ll1 tarihe kadaı: 
komls)"Ona \'USırlilnil temin ed~ekler ve )'a .. 
hut 2 eubnt 942 akşamına kndu, proJelcrtnı,. 
bulun<ıuklan memleketteki TQrktye sefaret .. 
ıuıneslne teslim etmlt butunacaklnrdır. 

3 - l\tilsnbaknnm talimatname :e Pl"()o 
ııramtyle dltcr evrak ''e ,eralUndc aıkae9ı 
hlc bir d(?Cl&!kllk )oktur. 

Halkevi'nde Ziya Gökalp Günü 

Dünkü törende bulunanlar 

Ziya. Göknlp'ın öJOmUnlln 17 nci yıldö • Bunu H. Yıığcıoğlu ve Nihat Ertem'in GlS
nUmU münasebetiyle dün saat 11 de An· kıılp'ın seçme şiirlerini olrumalıırı takip 
kara Hıılkevinde bir tören yapılmı§tır. etml§ ve HUseyin Nnmılt Orkun ( Zıya 

Gökalp ve milli efsaneleri) Uzcrlnd<' i et-
Berlln, 25 a.a. - Resmi tebliğ: Führer BUyUk bir kalabalığın i§tlrClk ettiği raflı bir izahtan sonra Yu3ıır Pınnrlıgil 

buaün ö~i('den evel umumi kararglhında, töreni Hıfzı Oğıız Beketa açmıo, Gt>kal - Gökalp'ın Deli Durul ctıan,aını inş.ıt et
alman Hariciye Nazın von Rlbbentroı;ı'un pın TUrk tefekkür hayatına olan tesirlnden miottr. 
davetl Uzerlne Almanya'ya 5;elmlş olan ve Ti.lrkı;UIUğllnden bahsederek onun hl - Bundan sonra • •. Barıman ve Cl'yhun 
ltalyan Harlclye Nazırı Kont Ciano'yu ka- urıunnı taziz etmlıtir. ı Atıf Kansu Ziya Gökalp ın Kızıl elma ıü
bul etmlsUr. İki memleket arasındaki an- , Hıfzı Oğ\IZ Beketa'dan ııonra HUseyin rinl okumuşlar ve Gökalp hakkındaki lh
anev1 dosUuk ve imtihanını aecirmls olan N&1111k Orkun, Ziya Gökalp ve millt mef- 1 füaslarını ıı5ylemi§lerdtr. 
lilAh arkadaılıtı havasında cereyan eden kQre mevzuu üzerinde güzel blr konll§ma j Tören Ziya Gökalp ve milliyetçilik mef• 
görQşmede alman Hariciye Nazın von l yapmıı ve Gökalp'ın hizmetlerini teba - 1 kiU'esi etrafında aaınlmt teza!ıUrlerle 80 • 

ı SoZJıı 5. iaci ıqlıda l rtıa ettırerek ideali Uzerinde durmU1tur. ı na ermiıtlr. 



-t- u c u s 
................................................................................... 1 

J • 

i GÜNÜN MESELELERİ i 
\ •.......•......................................................................• _. 

Bugünkü 
at yarışları 

Sonbahar 1 Pazar miisahabelerl : 

Koskoca bir İmparatorluk 
yalnız uçakla, donanma ile 

korunamaz .• 

tenis maçları Mide filozofisi 

JtotdDnıc'.a bir impatat;orluk yalnız 
~ ile, doınmuna ile korunmıaz. Bu 
31çiide bir milli dba aynı çapta bir 
milH ordu ister. Ancak öz evlitlan -
mırı lmn. ve can fedakirlığı ile tımı -
nıabilir. Eekilerin pek haklı olarak 
dedikleri gibi : 

.. Ci'Vis Murus Erat!" 
Me,hur ingiliz askeri muharriri 

Liddel Hart'ın modem harp adlı ese
rini tekrar C:ikkatle okuyorum. Sili\lı 
lammt Avruıpa ımvanlı küçüıtc kita -
buuda gme alMca ile gözden geçiri
J'Qnlm. Hep aynı tez, ısıtılıp, ısıtılıp 
iıncfliz efkinna yıllarca sumılmuş ! .. 

•tyi eilihlanmıf, hareketli, zırhlı 
~ bic ordu deniz stratejisini 
tmwnlamıya yeter. 1914 - 1918 de ol
clufu gibi kanlı .avaşlara giTişmiye, 
büyük sayiat venniye hiç de lüzum 
yoktur .•• " 

Sanıyoruz w hldiselerin bellgati 
artılr lngiHa hükümetini "Liddel 
Hart" m "kan dökmeden harp" nua
riyesinden oldukça uzaklaştırmıftır. 
İngiliz milleti, ana vartan ve domin -
yonlar kan ve can fedaldrhğından çe
Jdneelerdi ; yalnız uçaık ve deniz lru -
Tetleriyle iktifa etmit olsalardı. 19~4 
harbi impmatıoırluık için korkunç bir 
feWretJe neticeleniroi-

1914 ·~ 1918 itincitet
rinin ortmmıa lı8der' yalnız batı cep
heefade fa&:IU. .,.ıatı: 2.706.154 U 
bulmıapar. 

Öyle bn1ı devirler olmuştur ki 
llllicale bir ay içinde büyük ordu -
1-111 mncuchmll hemen hemen erit
lllittıir- Birbç miea1 .zi.kftdelim: 
.,.. mlkdan 

!196.081 
!115.056 
11.20.070 

Ttmnu% 1916 da 
EylQJ 

14.695 
12..089 
11.249 

'119.IOI 

Nimn. 1917 de 
Temnuz 
Ağuatıoe 

EylQJ 
llktflfdn 

töreni Geill 
prowalarına 

dOı baılandı 
COmhurlyetin 18 inci yıld&nilmli 

atma ol& 29 birincitefrin 1941 çar -
flmba ,onü ipodn>mda yapılacak bü
,.. aesit ~inin ilk umumi prova
eı d6n eıııbah eaat 10.30 da yapıtmı,nr. 
PrON)'& ..Ur! ve .adılı latalar An -
bıra n ~tlyetlerdea. ıelen izcilec i9-
** etu:4tir. Prova, büyük intizam 
iginde cereym ~ takip edenlerin 
..ıactirJerini kamnaufttr, 

OskDdar cezaevinde 

bir yaralama vakası 
latanbul, 25 (Telefonla) - DUın 

'0*6dlr cezaevinde katilden 22 aene
ye matıkOım Hamit sekiz seneye 1Dlth
kam Klmil'le kahve ocağı itletmelt 

meaeleaindea kavga etmittir. Klınil 
9Uatah çakısı ile Hamid'i üç yerinden 

alır aarette yaralamıJtır. Haydarpa
p N&vuae hastanesine kaldınlan 
JlmDld1a ııhl durumu tehlikelidir. 

Kanada'nın. Sovyetlere 
ıöndereceği tanklar 

Ottava: 25. LL - Kanada taee nuın 
iL Rcwe, IU beyanatta bulunmuıtur : 

.. _ l~Uer Birlffi için Kanada'da 
Wl edlla 100 btlyWı tanktan 15 t bu &J' 

urfUlcla pdertlecekUr. 
,. Ba tanltlaruı hepat bu yıl sonundan 

nel enkedtlecektlr. Bundan bafka Ka • 
'Uda b1J7Gk BritaQa'ya da tank aiJadere
lıllecektll'. ,. 

Teşekkür 
"Babamız Ka:mılrcl Ali Rıza'nın vefab do
~· c•nu.:eatne bizzat selen ve ayın sa
manda hır ıuretıe acımıza lltlrak etmek 
IQttunda lıalunanlara eıı derin tetekk'tl.rlert
mızı ıunanz_ 

-(BU GECE)

Nöbetçi Ea.ane 
Sebal Eaaıtai 

Allllt 

Sonbahar at yanelannın betlncı.l bu
arün aaat 1',30 da Sehlr İpodromunda :va
pılacaktır. Mevsim ilerledikçe kotulann 
g{lzellettltlnJ bugQnkll prosramı s6rilr 
görmez anlamak gQç deıttldlr. Blltlln at 
meraklılan ile beraber müşterek bahse 
diltkün olanlar da bugllnkQ kotulann ne
UC(!lerlnl merakla dllıOnmektedlrler. 

Bu sabah yapılacak Can boğazdan gelir ! 

Hüaeyin Sami COŞAR 
Urfa Mebuu 

173.721 Mart 1918 de 
143.168 Niııan 
122.272 Ağult09 
114.831 EylQl 
121.046 llkte9rin 

Liddel Hart, İngiliz içtimai bünye
sini sarsan bu tarihi hac:amatlann teık
rarJanmamasını iıtiyor_ 

Ona göre bir eevkulcey' ıistemi ta
sarlıyor. Fakat koskoca bir iıtnpara -
torluğu korumak kolay mı? Dönüldü, 
dolqıldı .•• Nihayet ebedi hakikatlere 
olan "inan" tazelendi.. Gözönünde be
liren acı gerçekler tartıldı. Hesap -
landı. Canıız malzemeye dayanacak 
büyil.k iman kütlelerinin göğüelerin
de karar kılındı .. 

Diplomasi, donanma! .. Bu zorlu ve 
tarihi kuvetleri ihmal etmeden, hor, 
hakir görmeden nihayet zırhlı tüml'n· 
lere, hareketli büyük ordulaıra bel 
bağlamalc lüzumu anlaşıldı. 

Gaflet uytcusundan ayılan İngiliz 
imparatorluğu bir yandan harp m:d
zemesi iıtihsalini arttırıyor, diğer 
yandan yeni yeni muharip birlikler 
teşkil ediyor ... 

Hiç olmazsa iki yıldır yani harbe 
girdikten sonra olsun Jazımgclen sü1"
atle hareket edildi mi? Vakit kaybe
dilmeden hazırlanıldı mı? Bunu savaş 
meydanlarının hatır gönül tanımaz 
imtihanı belli edecek ... 

Şurası muhaJckak ki Büyük Britan
ya, koalisyonlardan evel kendi uke
rt kudretine güvenmek zorundadır. 
Ne kadar tecrübeli, ne derece usta o
luna ol1W1 diplomasinin hizmetinde 
böyle büyük millt ordulu bulunmaz
sa hayal sukutlarına uğranılır. Müca
dele, kangren olmut bir vaziyette, 
yıllarca sürükleciıp gider. Mademki 
harbe devam etmek kararı kati olarak 
verilmittir. O halde "harp" in emir
leri.ne itaat etmek gerektir. Harp, 
uçak ve deoi.z kuvet~eriınıia yanı sıra 
büyük 1mn orduları ı.tıi~- Zırhlı 
oNaJan bekll,or .. 

Bayan Mesude 
bir kaza geçirdi 

Mme. Bulterfly'ın 26 İlkfeJrinde 

Yerilecek temsili yapılmıya<ak 
Devlet Koıuıervatuvanndan : 

Bayan lıfHUde ÇaJlayan'ın. geçlrdlti bir 
kua netice11lnde ayak kemlğı içinden çat
ladıtı lçin 26-10-lMl pazartesi gllnll ak -
fUlll ~erilecek olan Madam Butterfl)"ın 
Oçllııell temsili yapılamıyacaktır. Bilet 
paralan aablplertne 6nUmllsdeki ~ 
al gtbıll aat 1' ten ltıb&reD )(1111 Piyango 
gffetılnde iade edilecektir. 

Hele ikili bahis taylann ve arap h117-
vanlannın handlkapı bugünlln delil mev
ılmln en &ilzel .kotulan olacata benziyor. 

B •• • ,__ 
ırıncı rnlf" : 

Uc yqında ve hiç kotu kazanmamıı yer
il yanm kan lnırlllz erkek ve dltl taylar 
!(:indir. Kazananlara verUecek para 190 U
ra kaşunun uzunluğu 1800 metredir. Bu 
koşuya Qç tay kaydedilmiştir. 

1. - Sekban <Atııapor) !!6 kilo 
2. - Glll (F. K. Güney) 54% kilo 
3. - Sevine <C. Dönmez> M % kilo 
Bu taylar !cinde Sekban ile sevinç ilk 

defa olarak koşuya slrmektedlrler. GUI 
evelce koştuysR da bir teY yapamamııtı. 

ldmanlarına yeni baahyan Sevinç kesilme
diği takdirde koşuyu kazanRblllr. 

/kinci kotu : 
İki yasındaki yeril saf kan lngillz erkek 

ve cllşl taylar lcln handikaptır. Kotuyu 
kazananlara verilecek para 500 lira kosu
nun uzunluııu 1250 metredir. Koşuya do-
kuz tay ya7.ılmıştır. 

L - Karabiber <A. Atman) 57 kilo 
2. - Sanı <S. Karaosman> 5S kilo 
3. - Şenkız <K. Yıkılmaz> 5' kilo 
4. - Allsah <C. Apayık> 53 kilo 
5. - Heybell et. Aytaç> 52 kilo 
6. - Bomba es. K. Osman> 52 kilo 
7. - Yavuz <K. Yıkılmaz> !50 kilo 
8. - Dnvalaclro <S. K. Osman> 47 kilo 
9. - Baron <T. ÖZdemlr> 43 kilo 
Taylan ve tıuıdıklan kllolan ırörQnce llk 

akla ırelenler ara11nda Karabiber, Alltah ve 
Heybeli dUıUnUlmektedlr. 

Sanı ıcın Omlt beellyenler seçen hana 
ikinci 11nıf taylar ara1ındakl blrlncllltlnl dü
•llnenlerdlr. Biz bu flık.lrde detlllz. Bu kotu
da avtaa)'der olarak eenkızı aöyllyeblllrl&. 

Dört ve daJıa yukarı yattaki aaf kan arap 
at ve k11raklara ıcın handikaptır. Kazananla
ra verilecek ıı&ra :23a lll'a, kotunun uunluıtu 
1800 metredlr. Bu Jwtuya yazılan hayVanlar 
ıunlardır: 

ı - Bora (R. Bapal) 64 kilo, 
2 - CeylAntek (N. SUmer) 61 kilo, 
8 - Sevim VllL (M. TuraııtJ 117 k1Jo, 

' - Atıt<ııa (S. Bökı> llD kilo, 
il - Tuna <L iL Tekce> 118 kilo, 
6 - Nazlı (G. Deniz> 111 kllo, 
T - Onal (H. Mcer) llO JtUo, 
8 - Unal (!ıL Bur~> 49 llUo, 
9 - Yaldm (B. AIFtlı1lk> 41 ldJo. 
1111 lmOlada en •in' ~ 1111 • •- Nt -

men Dora dUzılln k<lflutu takdirde rakipleri· 
nl ıeceblllr. Fakat bu haY\'anın silnll sUınU
ne uymamaktadır. Onun tctn pek a1lvenllml
YGr. Dlterlerl araıında da CeylAnte)(, Mlnn 
ve Tuna'nın pl&ae olmalan kuvetle cMlıUnU • 
leblllr. 

Dördüncü koıa ·: 
Uo ve claha :vulcan )'&ftald :rerll laf kan 

ınırııa at ve laaraldan lolDdtr. XO.U>'U ka -
zananlara 'NrlllC* para 800 Ura, 1rıotunu.n 

uzunlutu 2100 metredlr. Bu lrolU)'a 110 haUI 
kan yazıJm~r: 

ı - &ıau <F. Astn> 80 Jr&1o, 
2 - Yatatan (& X. Onıan> 80 ldıe. 
a - H. Hatun (H. Salt) 118,5 .kilo. 
Hllma Hatunun bu Jrotuda 1Dotturulm17& -

catı .OyJenmlktldlr. Buna sere Yatatanın 
Y&rlfl Jııola)'lıJtla lrHllWD&ll Jblmdır, 

müsabakalarla bitiyor 
DUın yapılan maçludan IOM& llOl'l· 

oular belli oımu.tur. 
ilk maç Cimcoz ile Kızıl arMında 

idi. Oyun çok gikel oldu. Fehmi daha 
mUıe.il' oynadı ve 6-3 6-2 kazandı. 

lkir.d maç A. Tandoğan'la Fen -
men ar•uıda idi. DUın, Ahmedin 
formda ve pnılı oldufunu yazmtf -
tık. Fakat Şefik b.,ıan aona kadar 
ıı.tbız ve akıllı bir oyunla rakibini 
6-0 6-3 yenmiye ımıvaffak oldu. 

Tek kadınlarda Jülide Parkan, 
O'Donnel'i 6-2 6-1, PhilUps, İfakat'i 
6-0, 6-3 yendi. Çift erkek maçlarında 
Zeki ve Şadi çok güzel bil' oyun gös
terdikten ton'l'a kuvetli rakiplerine 
6-1 6-4 kaybettiler. 

Rasim ve Alım da Şefik - Fehmi 
kartıı111ıda çok enerjik idiler. Maç 
6-2. 6-3 Fehmi ve arkadafuıın lehine 
bitti. 

Karışıkla'l'da Fehmi - Phillips genç 
rakipleri olan Leyli - Celasin'i 6-2, 
6-2 yendiler. Leyla ve Cela5in çalış -
tıklan takdirde iyi oyuncu olabile -
ceklerini g&lterdiler. 

Jülide - Fenmen, Reya - Sirmen'i 
6-2, 6-1 yendi Sirmen bugün karıfık
t& da güzel oynadı. 

Bugi.iınıkil maçlara gelince: 
Tek erkek Fehmi ile Şefik arasın

da. Bu iki rakip Ulus kupasında ve 
Boğaziçi kupasında hep birincilik i -
çin çarpıştılar. Kabul e-tmek lizım -
dır ki Fehmi daha pişkin ve sağlam 
oyuncudur. Rakibi Şefik günden gü
ne Fehmi'ye yaıkla~k için çalış -
mıııktadır. Bugün işte Fehmi'ye Şe -
fiık'in ne kadar yakınlaştığını göre -
ceğiz. Bu mühim maçın daha fazla 
,ansh oyuncusu Kızıldır. 

Çift erkekte takımlar müsavi ku
vettedir denebilir. Hangi çift nete 
daha çok ve yakın çıkana o çift ka -
zanacaktır. Karıtıklaırda netice ba -
yanların oyumma bağlıdır. Şansı faz
la olan eski galibiyetler dolayısiyle 
Fehmi - Phillips'tir. 

Tek kadın müsabakasını Jüliıde'nin 
kazanması akla yakındır. 

DilnkU maçların teknik netıiceleri 

fUlllardır: 
Fehmi Kızıl • tbrlllhlm Cimco.z'u 

6-3 &.-~ leflk ll'enmm • A. Taodop
nı 6-0 6-3, J. 1>arkan - O'Donnel'i 6-2 
6-1, Phillips - İfakat'i 6-0 6-3, Kerim 
ve İbrahim - Şadi ve Zeki'yi 6-1 6-3, 
Fehmi ve Phillipe - Leyi& ve Celi
eln'i 6-2 6-2, ŞeHk ve J. Parkan - Ze
ki ve Reya'yı 6-2 6-1, Fehmi ve Şefak 
• Rasim ve A8ım'ı 6-2 6-3 :yenmiflor -
dir. 

Bapnkii program 

s..t g da Feıbml Kısıt • Şefik Fea
men, 10,15 te Phil1lps • ]. Paııkan, 11 
de Kerim ve tbrahim - Şefik ve Feh
mi, 12,15 te Şefiık ve J. P&J'lkan • Feh
mi ve Pbilllpe. 

Hayvan acıkınca yer, vakti Na.ti 
yoktur, onun zevkıı iftaıhının deA:Ce
ıine ve yedili gıdanın az çok nevine 
ballıdır: fakat iııaan öyle değildir; 
yıllar yılı tıedrict bir tektmlll ite ye
me içme itlerini bir nizama koyıDUf· 
tur ve onu ldet ıır•ı.na geçen bir ta
kım kaidelere bağlamıfttr. Muayyecı 
1a&tlerde yiyip içerek, hem bu ihtiyaç 
ve zevkını yerine getirir, hem de 
günlük itlerine ıekte geti~z. H.,. 
vanla insanın mn,teree noktalı 8l • 
çüsüz ve kaidesiz yemek yemellinde, 
vakitli vakitsiz midesini doldurma • 
sındadır. Mcdent bir insan alacalı 
gıdayı günün muhtelif zamanlarına 

pay eder ve onları midesi veya &t'ZU· 

ıu ile değil, dimağı ile bir nizam al· 
tına sokar. 

Rahmetli üstat Doktor Besim Ömer 
1904 yılında çıkardığı "Newali Afi
yet" adlı mecmuasında "niçin yiyo -
ruz?" başlıklı bir makale.inde ,CSyle 
diyordu: 

"Hayvan beslenir, insan yer, yalnız 
aklı başında inean yemeaini bilir. Da
ima sıhatte olmak ve güzel yaşamak 
için iyi yemek ve yediğini öğütmek 
şarttır. Bunun için de en doğnı kaide, 
çalışmak ve yorulmak yUzUınden ar -
taın sarfiyat ile gıda varidatı arasın
da bir muvazenet tesis edebilmektir. 
Ağzına kadar oduın dıo.ldurulmuş bir 

soba tasavvur ediniz. Bu 9oba tahit 
ihrakattan h.Mıl olan dumanı tama -
miyle harice defedemez, vin tüter 
durur. İçindeki odunılar yarı yarıya 
yanarlar, yani tam kili haline gele -
mezler. Zaten hava da tıobaya ne aşa -
ğısından, ne yakarısından gireme -
meğe batlar. Neticede soba çarçabuk 
söner. İtte bedenimiz de eoba cibi -
dir, gıdayı fazla alacak olursak bütün 
beden azalarımız tıkanıp kalır ve o 
fazla gıdayı bir tilrlü sarfedemeyiz. 
Bundan dolayıdır ki vücudunu fazla 
işletmiye lüzum görmiyen kimselerin 
servet aaıhıiıbi olup da iyi ve fazla yi
yip fçmf ye başlayınca şi.,nanbk, kum 
haatlığı, karaciğer, böbrek aancılr~ı 
gibi hastalıklara uğradıkları pek çok 
görUJUr. ŞiflDllnJı.k fazla oluna vaıhim 
bir hastalık kada1' mlhiçtir. ÇUnıkü 
bu bal vücudun hareketine mani ol -
clufıa gfıbl, ,,_ifeledni de lbW eder. 

Hulasa her gün lüzumu kadar vü -
cudunu i•letmiyen, hareket etmiyea 
buna mubbil iyi l>Nl~ci yemek yi
yenler ym>eklerden evel rakı, ye • 
meklerde ,_.ap, bira ve yemekten eon
~ Jikör içmeyi de itiyat edinider• 
,,.ı.rda -.ydığım hMtalrklara bazw
t.nmıt olmı.." 

MflJetlerin lç1ıfmat tabaıkalannın se
viyeaine veya idetlerilJe ıöre aldık -
lan rıdaların nevi ve milodan az godıc 
f..ıc ede!'. Avrıupa'da fimal memle -
ketlerinde bilhana ln.giltere'de sabah 
kahvaltısı çok kuvetlidir. Biz Ttrk
lerde aabah kahvaltısının muayyen 
biır teldi yoktur. o~ variyetli 

Çocuk resimleri evlerde Teçel, peynir, zeytin, teceyağ 
Beıinci lıoıu.: yenif', çay veya aUt iç.ilh'. Orta halli 

Uc J1&1ındaJd ıaı ua arap erlreJt ve cl11l • • d •• ld ailelenle dUıa bMit kahvaltı ediliır, 
taylar lclll handl.kaptar. Kotun kaunana sergısı un açı 1 birçok evlenle ..ıece bil' bbve veya 
verllecek para 825 llra, melafeal 1400 metr1- ı.tanbul'da Fatih orta okul reeim yakut: bir bentek ç.-y içildiği de W -

ctır. XOIU)'a :razılan 7edl t&7 ,.. t&l17&c:aklan muallimlerinden B. İlhami Demi'l'Ci- kiddr. Sabah kahvaltıaı bilhaeea ço -
9 - - - - - 8 kllolar ıunlardırı taleben. it . uıldara muıtlak lblmdır ~LLV ML ı _ Tarzan (F. Vural) 88 ldlo. nıin yilzlC'l"c:e ın yaptı resım- c ' bu da 

2 - Tarhan et. A7tac> 62 kilo, ler arasından ıeçtiği resimlerden zen- Ölle yeaıeıklerıine gelince, Büyük millet, büyük 

insan yetiıtirendir. 

Ne mutlu Türküm 

a - &. Sahra <H. Salt> 82 JtUo. gin bir aergl dıUın uat 14 dıe ee9kıfn bit- bazı ailelerde gCSnlll açan bık' .zılyafet 
' - iL Havva <H. ıam 80 

kUo. dboetli 8n(Jnıde eçılmıftır. Sergi Be - .ahiye1ıir.4 aldıtı gibi, bazılarında bir 15 - KUl'UI (S. Kı.rırtll) .. Jtllo, 
e _ Gön1ll (1. :eanaıroı> 48 1r11oo lediyeler' Banıkaaı alıtınıdüd Halkevi angwye fe'kllndcdk. 
T - 8W1lıı <H. ~t> 4fı klJo. reeim ve heybl pleriainde açı1mıt Gariptir en çok dUfUncKiğijmüz mi-
11tanbul lrolularmda sene böJ"le 88 Jtllo buhmmaktedır. deınls oldulu halde en çok hırpaladı -

ta111an Tarsan ralrlplertnl Jııolaylılrla 98c- fımız ıecıe midcmbdıiır, Onu tıpkı bir 
mı.ıı. eustın raktpıerı eektye dr• daha 4tla- , k -·"' ..-..: beelerb Ne ister 
sOndorıer. rakat Tarzanın 1r11 IDolUll 1raua- .Antep te kız enstitüsü ~ri~O ,. ..... ;_.. b" .mi -'-i-

d kla a1nn .. ımıktedlr En nve&- le ~• z. IDU ~• ı.z ve.- z 

diyene ! Burin ber samuı okluta llbl olfte bahll rada akf8Jll kıs nnat okulunu da ihtiva feaa t~rbiye etıtlllmiz muhaMmılrtır. 
::1rı:::.ı aımı:Ollahra ve~- 1 :Antep, 25 

La. - Kaarif Vek&leU, bu• oruı da pek :malOm değil. Hw halde 

bir tanecllr ve lldncl .u. 1l~nctı lrOllllar ara- edecek olan bir kıs eutlttlallnlln aoılma • u-ı _ __. • bo _ 
~ sıaa karar vermııtır. Bk dsbımeH~ veıuır. Cılll .............................. .-~ 11Ddadır. 

ııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll rafı .s.il.,..._.. f;f91M1j ile arörütıl-

Osmanhca ile Türkçe ~~·N ı~ 11 iL ~ mo =:; h=:::-...~-hlar ~in 
~ 1, ~ I"-. •o.,,.,,,.ııJ.r ehU Plinulır, eldi arasındaki ay1rtı ·• millet d•iiWir." 

Profuör doktor KUDOt'un 
cin.tencli. 

Bir der• .......- Naim4 fla.
rihinin 6ir aaylaanı o~ 
muallim Jwndi.y.: 

Gm• Kanot o aeyahatmcla Ala
met V ef'ak pqa ile söriitürkm 
pataya T~e neden halk e
de&iyatma dair yazıl11111 ......... 
bal--adıfmı MmlJOI' •e pata
daa f1I ceT&bı al!JW: 

"T(irk h.Jk edebiyab" adb ~ 
rini Wr defa daha sözden seçit
dbn. Profeaöriin yana Mil' ka• 
dar önceki "Oamanlı"ya, o ..... 
b zm " tellldd.ine, Omumlıca 
•• Türkçe uaundald ayırtılar& 
dair yazdıiı hatıralar, meraka 
,,e tekrara elet•. itte Iİze pro
feaörün yirmi •1r 7aımı anlatan 
satırlan: 

- sıentMm. o.....ıı u.anı ni
çira Tirire defil1 Acıaa.. Tiirlı 
halkı o lıaJar olıamut. o lıodar 
mektep •örmüf mü lıi ara6iye H 

, lariaiye .... oı..ı..1 dq. .,.._ 
clum. 

"Banan birFOlt •beplerl oar
dır. En IHıtllCfUı, bisim Omac:walı 
lilanmın milli bir lüon olmamcr
.,, ulri fOÜ'lerle al.........,. 70 
,.,.. .,.,_ _..,, ede6iJ'(lflmn ıe.,;. 

"··· Türlı li.anını fimcli;vedelı 
Jıer ne kadar öfrendimse de, o
kuduiam Ml)llalar. tarih parça
lan, ıar~ılar pelı o ""'!«! la°!!'9 
ma gitmıyordu. Ofrendiiim ~urlt 
liMnr tekellüm etfilim lüana 
çolı bensemiyordu. Otu lii•al
ten ibaret bir cümleyi olradafum 
saman bp otrıs lı'.igatin sVmiııl 
arapça yedisi Farisi oe bncoJı 
açq Tilrkçe oldairrna göriirdOm. 
lla karmaltarrfllılılıton bılttrm, 
liMnrn 6a üçliifünclen mandan. 
Muallim Vamberi'nin J.,-.lerin
de ohNftılam ~ lwp h 

Muallim: 
- Oflam, clecli, oananlılann 

W tirli U...ı fNlrflrr. Biri, 4e4i
lin l'i6i. ohmarlarm, .lendils
rin üç liMııulan mlirelılıep U....; 
6iri ele ltollııın clili. 

Hallı clilinde araW .,. ,_.., 
kelimeler pelı salı olmadıltt«11 
b'lflıa cllmleler 'ele ,,,._,ır. Lcilıin, 
bilmiı ol iti croamrn 6a lıobcı tlıe
diltleri liMrnmrn Tiirltler ..,._._ 
"" salt itibarı ,..,.,.. 

- AecıH ..,,. "'71•1 .,...._ 
- Halltrn filli olılafrı .,. ~ 

"" ..... '-"' .......... 61:1 t 

ri .ıtuula dilimia on,__ diline 
aydm ıtwıfa pılıpnolanclır. Ş..ln. 
.,.., .,. ......... p6i ,.,...,..,... 
.,. ,..,, • ...,, ile ....... ,,.,, ....... 
,.,,. toltlüli ••• l'İlllİÜ l;vt. bir o ... 
....ı. U.... wiicada ,.lmif lıi 
.S7'enllen l,_.,. gittilı99 ay
rr1,,,.,.. ... 

c~--· •lr tamclıt- "O .. 
.... IC& cllye - dil yokta •• 
Jukt-" di,..rda. Oaa itte o .. 
....ı .... m ,.di tala ile lriiWım 
llNlll 7111uıcla e&,1-miı ı... 
111t .a. ld o ...... De 1"e.q. 

Ya.zan : Selim Sırn TARCA 
ğazdan gelir r derler faıkat can an 
vaktinde yemlen ve iyi hazmedil 
gıdadan gelir. Bil' Hint llimi fÖ 
der: .. ittah ile yemek ve yediğini 
zel hazmetmek llzımdu. Yenil 
ıeylerin nefueti kadar yemek yen 
len yecin de hazımda daıhli vardır. 
mek oduı ve yemek ~ı g&lti 
ferah verecek maıhiyette olmalıdır. 

Yemeklerin neri, pıitfrilme 
prklılwla garplileTde bK değildi 
Avrupalılarda daha ziyade 
tek14 maıkbul<Wr. Bi.zlw yalda kı 
mıtlan tercih eded.s, bu itibsla bl 
dm yeme1derimizin bmmı da 
tik. 

Son zamanlerdt dıoktıorı. etle 
ziyade 9ebze ve meyva yeaf 
tav.iye ediyoder. Bu ıı...ta 
terbiıyed (Herbeıt Spencer) f&y' 
diyw: 

"Çocukluktan itibaren et, aebze, 
lıc, yem1, ve kompoMıo yiyiah r Do 
yuncıya kadar yiyiniz. Gıdanın k 
miyetinden ziywıde keyfiıyedae itiq 
ediniz! Çok çq4tli yemeyinisr Yalnl 
ara ııra yemeıklerin nevini cletiftid 
niz ! Bazı çocuıklan mde 8ebııe ve y 
mi,le besliyorlar, bunu ben do 
bulmuyorum. Vaıkıa böyle beelen 
çocukların iç4nde tombul, 
hatta yanakları pembe pembe olan 
ra tesadüf ettim. Görüınüşe aldan 
malı yumu~ ve rev.ek etler de 
zan sert ve sıkı adaleler kadaT 
ritli ollbilir. Gözıll aldatan fitmanh 
çok kere bk uaf alimetidb·. Hal 
çocuıldan içinde et yiyenlerle, yaln 
ekme-k, peynir, pMMn ve teme i 
beslenenler arasında fiıkir ve bed 
faaliyetleri itibariyle haris bir f 
vwdır. Bir ,ehir çıocuğundaoki ener 
bir köylü çocuğunda yoktur'. B 
slbebiıtıi aldıktan gıdanın nevinde 
nunahdır; hayvanlacda bu fark 
çok göre çarpaor. Yalnı.s otla bealen 
inek ve manda ile ede yaşayan kap 
lan ve anlamn enerji kudretleri 
ıında dağlar kadar fark vardır. K 
Jarın sakinliği ile köpeklerin canlı 
lığı da bu iddiama delildir. 

İyi beslenen, kuvetli gıda allıft ı 
lar hem çok yaşaclaır hem uzıun 
det gençliklerini, enerjilerini 
ı ... ederi•" 

En çok dikkat edilece.lc teY: yeme 
terde üzüntü veren, nef9Yl kaçı 
,eylerden bahletmemelidir. Hidd 
teaMkle, kötıll keyfle yenen en 
yemekler hamu bcmlufu halde n 
ile yenen kıunı ekmelrle bir kap 
hem lwlay baano"*, hem tt-ıı 
lCI'. 

Avusturılyı hnı kuteUerl 
kadrosu 60 bin kipyi aaanı 
Kelbounıe, 23 LL - Avwıturalya 

kuveUerlain mürettebat mevcudu 11mdl 
bin kifl)'i seçmektedir. Bu rakkam 
ten evelki rakamın 20 mlelldir. 

Bu malOmatı veren Avwıturaıya 
nuın ıuıııan ili.ve eylemlftir : 

,._ HDkllmet, bava JıuveUerimlsln 
b&Dgt bir taarrusa kartı taamı.si bir 

?et haline .. lebllmeat için 91WıacaJdll'., 

Ortadoğu'da ingili-ı h 

kuvetlerinin faaliye 
Kalılre; 26. LL - Çarpmba 

Napoll Userlne Brttanya atır bomı.
;rarelerlaln yaptıklan &luD MDM'nda 

dald binalara lnbeUer Jca:vdedilmll.,. 
Dl yaaguılar çıkanlmııtır. 

Ortadotu'dakl lngllts hava 
umumi karargAJunın nefl'9ttflt bir 
lilde blldlrlldlltne gfJre, çaraıamM 
dlfer I bazı .a-ır bomba tayyareleri 
luesarP'tl liman ve gemilere ~ 
mittir. Orta bOy(UrJWrte bomba 
lerl Akc!eılls'lıı o!'tatnııda bir d~ 
ret semlalııe hUcum etmlıtfr. Bildi' 
tanya tayyareleri ealfmen Oalerf118 
mDtlerdlr. 

M. Musollnl M. Qodius'I 

Nn:vork; 26. LL - AmeriJt80 
celik ottat, çelik 18tlhaalinlD -
MD•kl 81.981 mllyon toaluk oı.
nrdıltm bildlrmittlr. Bu .. ne 
çelik let:lhdlinln bUtllD dUD)'a 
mul.dll olan 82 milyon tona _,...,.-.ı-41. 
DedllıneJıtedlr. 
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( DIŞ POLiTiKA ) ı MOSKOV A 
Japon -Amerikan görü1meleri 

I Konoe ka:binesi çekilmi§ olmak- taarruzu 
a beraber, Amerika ile Japonya 
arasnıdaki gÖrÜ§meler devam et
~ektedir. Bu da japonların Ame
rı~a ile giri§tikleri pazarlıkta daha 
~fkj' b:ıs_mak için kabineyi deği§tİr
J> erını anlatmaktadır. Gerçi Ja
• ~nya'nm bugünkü genel durum 
ıçındc Uzakdoğu'da bir harbi gö -
ze alnbilm~i ihtimali azdır. Ja
!;°nln~ dört sencdenberi sürüp gi
nıe~.Çın işini bir türlü tasf.iye ede· 
he ıler. Amerika Jngiltere ile cep
d e birliği yaptıktan sonra Rusya 
da f u cepheye katrlmı§hr. Şu bal-
2" c nponya, biraz kendi hatası bi-

ÇOK ARTTI 

az da had" ı · t "d" · -
2 •. ıse erın en gı ı§ı yu-

Pravda'ya göre 

Moskova i~in 

kafi meydan 
muharebesi baıladı a.~den bugün siyasi yalnızlık içine 

ta.İ ~ b~lunuyor. Almanya ve 1-
\J Ya ıle l§ ortaklığı Japonya'yı C Başı 1 inci HYl•d• ] 
rn:~do.~u·~.a yalnızlrktan kurtara- den Uç büyük yol boyunca ,iddetli 
:rı· • Çunkü bu devletlerden biri- harekata devam edilmiştir. Mojaisk 
d~\f01u k~na~ı k!rılmı§~!r· .. Öteki etrafında alınanlar büyUk mikdarda 
Ya z?kdogu uzerınde buyuk tesir tank ileri sürmüşlerdir. Akşama doğ-

&rıbılecek .~ir durumda değildir. ru bir düşman kolu, tankların miiza -
t .. U hale gore, Japonya'nın lngil- h .. re A "k eretiyle, "O" işaretiyle ifade edilen 
.. 1~ merı a, Rusya ve Hotlanda- h 
.ra Kar b" şe re karşı taarruz etmioı ve bir Sov -
tı ,,ı_ §1 ır savaşı göze alması çok :ı 
ı-2:~ bir ihtimal olsa da bu ihtima- yet Birliğinin bulunduğu hatlarda sı-
~ Yakın göstermek Japonya'nm i§i- kışmıştır. Sovyet kıtalan tarafından 

trıc ~ok elverir. Çünkü Amerika'nın yapılan ciiretli bir mukabil hücum 
gılt , . ' d"' b ere nın ve hele Rusya'nm da uşman pliinını akamete uğratmıştır. 

bu sırada Japonya ile bir muhare- Son 24 saat içinde Sovyet tayyare· 
J>~Yj giritmek istemediklerini ja- leri 25 tank, 80 kamyon tahrip etmiş
rıı rı hr çok iyi biliyorlar. Japonya- Ier ve düşmana ağır telefat ver<lir -
ol=h·ı~rbe girmesi bir ihtiyatsızlık mişlerdir. 
gö 

1 ır. Fakat bu ihtiyatsızlığı da Moskova önünde kati meye/an 
\1 2:e nlacak bir hükümet çıkabilir. 
d: atacağı adım Japonya'yı enin_ muharebe.i 
'bıı sonunda yıkma sürüklese de, Londra, 25 a.a. - Grenvich saati ile 
~e ~rndn, Rusya'nın, Jngiltere'hin gece yarısından sonra Pravda gaze -
dnJt· ınerika'nın Almanya karşısın- tesi tarafından alınan ve Moskova 
:to l 

1 durumlarını da pek ziyade rady06u tarafından neşredilen en son rik a!trrabilir. İ§te Japonya, Ame- harp haberlerine göre, alınanlar M0tı
tnoİ ıle eirittiği görütmelerde de- kıova önünde kati bir meydan muha -
rn trat devletler cephesinin Al-
2:o~lYa karşrsmdaki durumlarmı rebesine başlamışlardır. 
Çık llftınnaktan çekinmeği satıya Dün ehemiyetli bir değişiklik ol • 
i&t~~.ıttll". Japonya•nın anlabnak mamış ise de, bütün gün inatçı mu _ 
ita ıgı §udur: bugün Almftnya harebeler devam etmiştir. Almanlar 
du r§ısında her üçünüz de zor bir yeni takviye kuvetleri getirir gibi 
lçi~nıa d.ü~müt bulunuyorsunuz. görilnilyorlar. 
liiırt •~den ıkısi Almanya ile bir ö- Top ateşi dün şafakta başlamış ve 
hı.ıı alnn mücadelesine giri~mif alman tank ve piyade kıtalarının hü -
hr~rıuyor. Üçüncüsü de onlara cumları bütün gün hemen hemen fa-
3'-ard lnıda bulunmak istiyor. Bu sılasız devam etmiştir. 
larg ınıı temin edemez de yıkılır- Maloyn:tr05 Lavetz'in cenubunda 
İi~tı.a' •• sıra kendisine gelecektir. alınanlar Sovyct kıtalarını iki nokta
Solc &t2:ın bu zor durumunuzu daha da püskürtmüşlerse de, nıslar düş -
ftıbb~orla§tırabilirim. Böyle bir te-
le 1uıe girişirsem, §Öyle veya böy- manın yeni bir ilerlemesine karşı ko-
lıiro acakmış, bu sizi ilgilendirecek yabilmişlerdir. Alman birliklerinin 
t'ltı:ıe~t;le değildir. Ben ne yapaca- Oka nehrini geçmek için yaptıkları 
'tQlll bılıyorum. Herhalde sizin du- teşebbüsler akim kalmıştır. 
iıı.ıc-Un.uzu zorla§tırabileceğimi de Moskova cephesinin şimal bölgcsin
bi,. ~ edemezsiniz. Şu halde böyle de Sovyet kıtaları mevzilerinde elan 
~ "arekctten çekinmek İçin bana sağlam tutunmaktadır. Mos.kova'nın 

f erirsiniz? batısında Mojaisk civarında şiddetli 
eıçre. Japonya'nın Va§ington'da bir muharebe cereyan etmiştir. Prav
d~ hıl'l~n diliyle değilse de herhal- da gazetesine göre, bu kesimde alman
Ja_I> alıyle anlatmak istediği budur. lar taarruzlarını doğu ve tiımal isti -
İçirıonya böyle bela kesilmemek 
t rı ı ka~tlerinde inkişaf ettirmiye çalış-
oıı h İ- er istemittir? Ve Amerika maktadır. 
il re rıyı defetmek için ne verme-
"ıı.1> 8.2:ıdır? Bu suallere kesin ce- Köyler en küçüğüne lı.ıadar inatla 
lcıı.t "ermek mümkün değildir. Fa- mildafaa edilmektedir. "N" rumuzu 
ltıı.hı. &ok birkaç gün içinde birlcaç ile zikredilen köy civarında BOkak 
d ic n lan sızan bir haber dikkate muharebeleri cereyan etmckte<iir. 
)ı J:· Bu habere göre, Amerika- Ruslar "K" rumuzu ile zikredilen 
lllaL: t~nya ile bir nnla~mıya var- köyü muhafaza ediyorlar .. 
~\tıy Çın en çok srkıthran devletin Sovyet tayyareleri alman takviye 
llııll a olduğu söylenmektedir. Bu· kuvetlcrinin kullandıkları yolları 
bir dıchebi açıktır: çünkü JAponya bombalamışlardır. Bir bölgede takri • 
()lıır. nrbe indinneğe karar verecek 
) ... a b d ben 70 alman tank ve zırhlı otomobili, , il. ol ' u AT benin ilk hedefi Rus- k 
ıtaı,tn 8.ca~tır. Almanya ile bir ölüm 200 amyon, 2 piyade livası ve 2 tay-
~Uty ,ınucadelesine giri,mi§ olan yare karşı koyma bataryası imha o -f aı>o: nın. bugünkü ağır durumda lunmuştur. 
•tellı Yrı ı!e kar§ı kar§ıya gelmek Diğer bir bölgede, benUz tamam -
()llllakfteaı pek tabiidir. Bu böyle lanmamış olan rakamlara göre 25 tank 
lebbü .'!- beraber, Rusya'nm bu te- ve 8 kamyon tahrip edilmiştir. 
,,,..._ ~~· amcn"kan-J0 apon anlae.w.a- P d t • ·· 1 l "··~ " v-·· rav a gaze esı ~oy e yazıyor: 
t 11\r n jndi sırtından yapılmryaca- Alman ordusu Moskova'daki ııcak 
e de"rı atınasr bakımından dikka- konak yerlerine varabileceği ümidile 
~r!\da!e~. §.u halde. Rusya'nm sır- taarruz etmektedir. 
ll.l>orı egıl de kımin sırtından? 
~cler:a • b.u~~~ kendisiyle görü,- Moskova'ya karşı taarruz 23 gün -

ll.tı t R.ırı§tır;ı Amerika•nın sırtın- denberi devam ediyor. Bu gösteriyor 
~ ~. ~llıın .etmeği elbette dii§Üne- ki Hitler'in Moskova'yı bir yıldırım 
-~'"İlli f rnerıka'nın ingiliz menfaat- hareketi neticesinde alacağı husu -
fıldtr- Şeda etmesi de mümkün de- ıtındaki proje akim kalmıştır. M0tı
i ~tld0,0 k u halde geriye Çin ve Hol- kova ıııurları önünde Hitler Alman -
Ç!lle 11 a1ryor ki, Japonya'nm Çin yasına öldürUdi bir darbe indirecek 
J'll.'dek· kadar düştüğü matLımclur. olan bir meydan muharebesi cereyan 
l'.t\ll.r>ony~ ~riv8.kii knbul ettirmek etmektedir. 

l\lc n'e ıkç.ın en esaslı bir ~art ol- Alman tayyarelerı· Jün akıram 
t liaıı re tir. -r 
t''tl~r~rıda sömürgelerine ve men· Moskova'ya hücum ettiler 
cı· İttnil~c gelince; bunlar hakikat- Londrn; 25. a.a. - Moskova radyosuna 
h''"· A.r:ı2:. ~e Amerika menfaatleri- göro, bir Alman tnyynre grupu dUn ak~ 
~~lo.l"a erı~a'.~11n ve lngiltere'nin Moskova 1lr.erine bir akın yapmıotır. Bun
lt~·}'dand buyuk değer verdikleri lnnn ekserisi hUkUmct merkt':dne vara • 
ll\Jı dur-u a olınakla beraber, atra- madan tayyare karıııkoyma bataryalannın 
'ıı.tlltek rnun~ aleyhlerine çevir- ateııiylc dağıtılmıııtır. 
tt b~dn hta~~ıyle, Japonya'ya bu 
4t bı.ıl\ ed ?U.k iktısadi menfaatler 
t•~ Jnr:ı e ılırlcr. Tabiidir ki her 
ı 'ile "e 

0~Yn'nın ne kadar· istiyeee-
j:. P.irıe h:ı:rika'nın da ne verebi

lıu il.kat J glıdrr. 
~ &ır<ld ~J>onya'nın görüşmelere 
t'; Çak dikknşlaması bu hadisenin 
l'tı,~ hll g .. ~te değer noktMıdır. 
ela İçin ~r':1ş.melere vakıt kRzan
clt ~ajl'lıa ~~ış!l~emiş ise - ki bu 
"ıı.ı JaPorı( ır ıhtamnldir - ,u hal
tı~ kolllii ~rın, bu sırada, demok
ı,l' bir d nıst cephesini en çok sıkı· 
bili~!\~ ina~Urnda görmekte olduk
~~l~kaaiyı:'ak gerektir. Şantaj 
"ti bııl'lıelc i ~n çok menfaat temin 
~ıı.ç,davranı:') ne zamanından e -
~- .trnaı,d a 1

• ne de zamanmı 
lıtt\hle f!ö/r· Japonya'nrn Ameri-
çllltı~ri k~r:ıelwere başlaması, çok
tıı.tı ~'rıı a ) ıgı bu fıl"Satın gelip 
tarııe krıd" a~m~ktadır. Bu fıraat-

~t!lteı !'r ıstıfndc edebileceguıw• i 
etın net" • ·· 

Harkol'ta yeni kurulan mahalleler 

Sovyet •anayi merkezlerine/en biri 
Evler ilzcrlnc rastgele az mlkdarda bom

ba atılınıııtır. Az mlkdarda zayiat varsa 
da askeri veya .ııınnl ehcmlyeti olan hiç
bir hedefe isabet oımamııtır. 

Spikerin bildlrdl~ine göre, dün Moı . 
ko\•a civarında 20 Alman tayyaresi dU -
§llrUlm!lştUr. 

Kalinin'in ıokaklarında 6Öğüı 
göğüıe muharebeler devam 

ediyor 
Londra; 25. a.a. - Alman gayreti, Mos. 

kova, Kırım ve Rosto! olmak üzere Uç 
istikamette devnm ediyor. 

Merkez cephesi meydan muharebesinde, 
.MoJalıık ve .Maloyare>slavetz bölgesinde 
tiddetli çarpıımalar olmakta ve bu bölge
lerde Ruslar oiddetll bir mukavemet göa· 
tcrcrek dll§mana ağır kayıplar verdirmek
tedir. Kallnin'de, bizzat ııehrin aokaklann
da göı:;Us gög\Uıe kanlı muhnrcbelcr devam 
ediyor. 
Kırım bölgesinde, hava kuvetlerindt'n 

mUzaheret gören Alman birliklerinin çok 
bUyUlc tazyıkl karıısında, Ruslar arazi 
terketıtıek mecburiyetinde kalmıelardır. 

:M:areeal Budlennl kıtaları, adetçe daha 
az olmMJ.na rağmen, Donet.z havznmna 
dotnı yapılan .Alman hıı.mleeiıre dayıın -
maktadır. Maamaflb, burada durum va
him olmakta devam ediyor. 

Sanıldığına gl!re, hava ıartlıu-ı, şimdi

den Alman harekA.tını gentı bir lSlçUde 
gilçleştırmektedir. .Almanların Rusya ııe

terl hakkında göırterdiklerl filmlerde kar· 
lar altındaki yolların foto:ratlan, Hlt -
ler'ln :ı:amansız n~n ettiği muvatfakiyet -
Ierln yav&1ladığından dolayı Alman hnlkı 
ne7.dinde özUr dilemete matuf gibi gözUk
mektedlr. 

Sanıldığına göre, mareoal Tlmoçenko -
nun vazifesi, (!İmal Katkasyuı ve Volga 
bölgulnde mUdataayı tanzim bnhStnda, 
Budlennl'nln ga)Tetleri lle kendl gayret. 
Ieri arasında bir koordlnMyon vücuda ge
tirmektir. Bu iş için ıae mareşal Timo -
çen'ko'nun yUkıııek kıymetinde bir gene • 
rala ihtiyaç vardır. Cephenin merkez böl
geııl başkomutanlığına tayin edilen gene
ral Zukot'un meT.lyetlel'i de malQmdur. 
General Zukof, lııtıhkAm ve mUdataa lole
rinde tanınmış bir mUtehıuısı~tır ve Uç 
hılftadanberi Vlazmll ve Majoisk'tekl hs
rekllta kumanda eden bu gcnnral, tiliyatta 
tıetılk meziyetlerini ısbat etmiştir. 

kamyon iğtinam edilmiştir. Bi~ Sov
yet tank livası 34 alman tankını tah -
rip etmiştir. 

Tass ajansının Leningrad'dan aldı
ğı bir telgrafa göre, Sovyetlerin Jhl· 
tık filosu alman müstevlilere karşı 
yapılan mücadelede vazifesir.i mu -
kemmel surette Ha etmiştir 

Bu filo son haftalar Z;trfın~a tak -
riben SO düşman harp gemisin~ ve bu 
arada bir fin zırhlısını, Köln sınıfı -
na mensup bir alman kruvazörünü 
158 alman petrol ve yardımcı ge•nisi· 
ni ve takriben 300 düşman tayyausi
ni tahrip etmiştir. 

iki taraf da ağır kayıplar 
verdiler 

Londra, 25 a.a. - Royter ajansının 
Kuibifef't<cki hususi muhabiri fÖY -
le yazıyor: Cepheden gelen son ha -
berlere göre, Mojaisk bölgesinde sağ 
cenahta durum iyileşmiştir. Sovyet 
kıtaları mukabil hücuma geçmi' ve 
karşı kar§ıya bulunan iki ordu ağır 
kayıplar vermiştir. Sovyetler bazı a • 
raziyi geri almı~lar ve müdafaaya da
ha elveri~li olan mevzilere yerleş -
mişlerdir. 

Almanlar Moskova civarındaki ta
arruzlara iştirak eden kıtalan takvi
ye etmek için 110 uncu alman tüme· 
nini şimal batı cephesinden merkez 
cephesine göndermişlerdir. 

Cenup cephesinde, Stalino ile Ma
keevka civarlarında anudane muha • 
rebeler cereyan etmektedir. 

Sovyetler Donetz havzasında milda· 
faalarinı kuvetlendiriyorlar. Bu cep
henin birçok noktalarına yeni takviye 
Jruveıtleri gelmektedir. Her iki taraf 
ağır kayıplar veriyor. 

Rostof'a kal'lı yapılan alman h.\m
lesi durdurulmuştur. Yalnız cephe -
nin bir istikametinde Sovyet kıtaları 
yeni mevzilere çekilmi§lerdir. Al -
manlar birçok asker feda ederek bu 
mevzileri zapte teşebbüs etmişlerse 
de buna muvaffak olamamışlardır. 
Düşman şimdi bu kesimde müdafaa 
vaziyetindedir. 

HAR KOF 
almanların 
ELİNDE 
Cenupta 

Rosfov civarında 

~ok ıiddelli 

{arpıımalar oluyor 
[Baıı 1 inci aayladal 

sinde yeni arazi i:gal emektedir. 
Macar kılalll?'ı ileri hareketlerine de -

vam eylemekte ve bu arada esirler almak
tadır. 

'K.ırım'a harıı hücumlar 
püakürtülJü 

ıceaı ıcostercektir. 
A. Ş. ESMER Sovyet cukerleri Tebri~de halka beyanname Jaiıh10rltır. 

Londra: 2~. a.L - Moakova radyosu
nun bu 6Rbah erken blldlrdlğinP göre, .Al
lll~ların Kırım clvarlyın<la JJsfilm~ 

HARBE 

D A i R 

Harkof 
dü§tükten 
sonra 

[Bu yıızıdA Uınl l'eCl!n yerler haldcında 

blrlnel !llyfamızdııkt hartaya bAkılmU'lnl n
ca ederiz.] 

Alman ilerf eyiı temposu 

S ovyetler Birliği'nde almaıı-
lar tempo ile ilerlemekte

dirler. Bir tarafta taarruzlarmı 
arttırdıkları zaman öbür tarafta 
yava§lntmakta, sonra kuvet de
ği§imi yapmaktadırlar. Bunun da 
gene almanların tek cephe usu
lünü takip huıusundaki prensip
lerinden doğduğuna tüphe yok· 
tur. Onlar buna o kadar ıadıktır
lar ki, bir harp çevreıinde bile ku
vetlerini dağıtmaktan daima çe
kinmektedirler. Moskova ü:r:eri
ne bar.kı arttığı ıırada. cenupta 
tC\arruz yavaşlamıf, cenup hare
ketleri tiddetlendiği 11rada Moa
kova hareketi hafiflemiıtir. Ne
tekim &0n F,Ünlerde almanlarm 
bilhassa cenupta mühim taarruz:
larda bulundukları öğrenilmittir. 
Bunun neticesi olarak da dünkü 
alman tebliği Harkof'un, 24 bi
rinciteşrinde düıtüğünü ve hatta 
bu ıehrin 75 kilometre doğu şi
malinde bulunan Bolgorod kavu
fağmm ele geçirildiğini haber 
vermittir. İ§te bundan sonradır 
ki Moskova üzerine mühim bir 
taarruz batlamı~lll". 

Harkof 

ff arkol rusların dördüncü bü-
yük şehirlerinden biridir. 

Mo•kova-Kırım Ye Kiyef-Saratof 
hatluınrn geçtiği mühim bir en
düstri merkezidir. Harkof bil
hassa büyük harp endüirtriıinin 
ve ziraat endüstrisinin kunılma· 
sından sonra büyük bir inki,afa 
mazhftr olmuf, nüfusu birdenbi
re 850.000 e kadar yükselmiftir. 
Harkof'un etrafında bulunan kö
mür madenleri 300 kilometre me
safede hulunan Krivoi-Rog de
mir madenlerinin krymetJenme
ıine ve itletilmeaine büviik yar
dımlar yapmrttl'T'. Hark~f'ta bü
yük tank fabrikaları, tayyal'e 
fabriknları, ııilah fabrikaluı var
dır. 1805 yılında kul'Ulan Üniver
•ite burasını aynı zamanda bü-

için yaptıtı bUtün hücumlar ıiddetle pUa. ı 
kUrtillmQotUr. 

Annali•t'in mütaleaları 
Londra, 2:> a.a. - Aakert durum halc

kında Annallst töyle yazıyor: 
Almanlar bugün Harkof'un zaptını bll

dirmlalerdlr. Alman kıtalan blrka<: za
mandanberl ıehlr clvannda muharebeler 
verdiklerinden Harkof'un zaptı hakkında
ki iddialan hayret uyandırmamaktadır. 

Mamatl.'ı, ıehrln bir kamının veya daha 
!azl1Wnın işgal edll!p edilmediği henüz 
belll değildir. Bu noktayı ancak Harkorun 
durumu hakkındaki IOV'YM haberleri ay
dınlatacaktır. 

Moskova etralında ve bilhassa Mojalsk 
ile Maloyaroslavetz bölgelerinde muhare
beler elddetle devam etmektedir. Alman
lıır kU<:tik ilerlemeler yapmış gtbl l!'llrOnll
yorlarsa da buna adım adım muharebe 
etmek ve tank 1le piyade hUcumlan yap
mak suretiyle muvaffak olmUŞ!ardır. Dt -
ter noktalarda ruı topçusu dtı.manın a
zimli hücumlarını akamete uğratmış ve 
ona atır kayıplar verdlrmlstlr. Almanla
nn bir gedik actıklanna dalr hl<: bir alA
met yoktur. Rus kumandanlığı yeni tak
viye kuvetlerl ve malzeme ıetlrmek tein 
ıon alman taarruzunu takip eden blr haf
talık müddetten istifade etmı,ur. 

Mosko.,·a'nın mUdafll ıeneral Zukhov 
Yeni alman taarruzuna kartı koymak va
%lyettndedlr. 

Daha cenupta durum daha tehlikeli gö
rllnüyor. Maresaı Tlmocenko'nun ilk va
zifesi almanlann K&fka.sya !stlkametlnde
kl Uerlemesinl durdurmak olacaktır. Bu 
arada mare~ Vor~llof ;ile mareıal Budl
yenl kış seferi l<:ln kayak ve kızaklarla 

mücehhez yeni ordular hazırlamakla rneş
s:uldür. Bütün bunlar nazan itibara alı -
nırsa almanlnnn cenup doğuda katı bir 
harekete girişmiş bulunurken şimal cep
hesinde ktı ıcın lstlkran temin etmeleri
ne Stalln'ln mQsaade etmlyece~I anlaşılır. 

Sovyetlere göre CJar.iyet 
Moskova, 25 a.a. _ Tasa ajansının ce

nup cepheslnden aldıtı blr telrratta f6yle 
denilmektedir: 

-1 

yük bir itim merkezi haline ko 
ıııuı, birçok enstitüler 
rin ilmi §Öhretini büabütün arttı 
mıftrr. Harp baıladığı zam 
200 den fazla ziraat traktörü y 
pan ziraat endüstrigj fabrikal 
nnda 12.000 i§Çi çalıtmakta id 

Güzel ıehir 

H arkof, nıslarm aynı zaman 
da en güzel ıehirlerind 

biridir. Burada Sovyetler zama 
nmda birçok yeni yollar açılmıı 
yığmla modern kurumlar ve bi 
nalar vücuda getirilmi§tir. Har 
kof'un hastneleri, iıçi evleri bil 
haaaa methurdur. Rualar burası 
nm ömek bir feh.ir olmaaına 
itina etmiıler ve onu en betli ba 
1r merkezlerinden biri haline k 
mu§lardl'T'. Hark<>Pun dü~eaiyl 
ruslar, belki amerikalıların bil• 
yapmak vadinde bulunduklar 
yardnnlardan daha çok bir ku 
vet kaybetmit olmakta ve aynı 
zamanda bütün Donetz havza
smdaki hakimiyetleri nihayet bul 
maktadır. Bu dütüı herhalde 
harbin seyri Üzerinde de mühim 
tesirler yapmaktan geri kalmı
yacaktrr. 

Kömür havzası 

D ünkü bir .. ~oskova h~~ri, 
Rostof onunde de mühim 

bir alman taarruzu olduğunu bil
d~~iftir. Bundan anladığnnıza 
gore almanlar be~ki de Donen:•m 
altmda Don nehri kıyılarma bile 
varmı§lardrr. Öyle ise bütün Do
netz havzaamm kömürleri alman
]~!~. eline geçiyor demektir. Bu 
komurler 22. 700 karekilometre 
bir saha üzerinde yayılmakta ve 
kara elmas bazı yer,lerde 1.000 
metre derinlikJere kadar if}eül
mektedir. Sahanın ba.h•mda kok 
Ye havagazı kömürleri, doğusun
da antrasit Tardl!'. lstihsa' 1930 
da 35.700 ton iken 1939 da 75 
milyon tonu bulınuttur. Antıraeit 
rezervi 39 milyar ve diğer kömür.o 
Jer rezervi 16 milyar tondur. Do
netz havzası, bu bakımdan A.,,.. 
rupa'nrn en büyiik kömür mı .. 
de11Jenne sahiptir. Bu kömür, 
bilhassa bu havalide büyük ~ 
düstrinin kunılmaama yardnn et. 
mit, Kremah>raki ıbiJhassa lolro,.. 
motif labrikalariyle Jnefhur ol
mu§tur. 

Askeri durum 

H a.rkof'un ve Donetz Kavzası-
nnı ekonomik kıymetini bu 

suretle hulaaa ettildeın .onra aa
keri duruma geçelimı almanlar 
timdi cenupta bir taraftan Do
netz ve cenup-doğuda Don'a ka
dar olan sahada bir temizlik 
yapmadan, belki cfoğrudan doğ
nıya Don nehrine kaf"§ı tiddetU 
bir taarruza geçmiyeceklerdir. 
Fakat bunclan Roatov'un ihmal 
edileceii manasını çdı:annak doğ
ru değildir. Çünkü Donetz hav
zası bu tehirle beraber bir bütün 
vücuda getirmektedir. Eğer Roe.
tov almacak olursa, §İmali Rus
ya'nın Kafkasya ile olan mühim 
bi1' bağlantı nokta&ma hakim 
olunacaktır. Buncfan aonra ce
nupta yeni bazı harekata b&fla
nacaktrr. İ§te bu ihtimal göz ö
nüne alrndrir içindir ki, Mareıal 
Timoçenko cenup bölg~i ba§ku
mand anhf mı e-le alrnr&trr. 

Netice 

8 ir taraftan Donetz olgunla
tadursun; diğer taraftan al

ma.nlar, Moskova'ya doğru büyük 
bir yarma hareketine &İrİ§mit
lerdir. Şimdi belki bütün kuvot. 
aovyet merkezi üzerine toplan
mı§tır. Almanlar Harkorun düı
mesinin Moskova müdafileri ü
zerinde de büyük bir minevi te-
air yapabileceğini heaap et-
mit olabilirler. Moskova'nın 
vaziyeti hakikaten tehlikede
dir. Belki almanlar, sovyet ihtila
linin yıldönümü olan 7 ikincite1-
rinden evel bu tehre girmeği bi
le düıünmüttürler. Dün ge
len haberlerden Moskova'nın cok 
nazik bir durumda olduğunu 'i;ğ. 
reniyoruz. Ruslar gerçi §ehrin şi
malinde dayandıklarını bildir
mektedirler. Fakat şehrin cenu
bunda ve cenup batısında alman 
ilerleyİ§İ çok ~iddetli olmaktadır 
Ruslar, bu kesimde Ötıemli 'bi; 
dayanmadan bahsediyorlarsa da 
bu dayanmanın ne dereceye ka-
dar muvaffak olduğunu •. 1 memektedirler. soy e-

t t d"" § e un gelen telgraflara göre 
sdovyet ceph6-inin manzara11 bu

ur. 

Mümtaz Faik FENiK 

DüJman, Donetz havzasını her ne Paha-
ıına olursa olsun ele ee<:lrmek lcln yaptı- p Q 7 7 7 7 9 • O O O •••• - -.._ 
tı bQtUn teşebbüslere rat-men hiç bir Uer- L %.JLLUJWL 

leme ka:ııdedememlstır. 
Almanlar 24 llkteşrlnde Kırım'a karşı 

yaptıklan taarnır.da 5 kilometre ilerleme
~· muvaffak olmuıılan;a da bu llerleme 
kendilerine ölll ve yaralı olarak Pek pa _ 

Dün bugünümüze 

imreniyor, bugün 
halıya ınalolmuştur. SovyeUer dün yap.. • 
tıklan bir mukabil hllcum neUeeslnde al-1 yarınımıza imrenecek. 
manlan ilk JU•vı1lertne kadar prt a~-

ıara •Ai117sınnaa·san•ssss 
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Hukuk bahisleri 

Yeni ceza kanunu projesi 
üzerinde düşünceler 

Atıl AKGOÇ 
Bursa Mebusu 

Adliye Veklllll'ı"I tarafından Adliye Cerl· olmıyan tebllkelt kimselere emn.yet tedtılr. 

dıetılnde b:ı ı.tırılıP. llı,:llllerin inceleyici ırözlerl ıeri: buı.:unkil ceza Jıukukunun ortaya koy. 
önQne konu n liCDI CC?Za kanunu IA31 hası- dutu en kökleşmls kaldelerdendlr. Onun için 
nın aydınJatıC'l ve lnand ncı sebepleri acıkça yeni projede emniyet tcd~lrlerı slste:nı :ru
~ermed ti len il erinde bir tiklr Yilrütme- rü:-lUkte olıın kanuna nazar.ın daha acık ve 
nln eok s:Uc oldutu ileri sılrlltmektedlr. ehemlyeUI bir yer alımıstır. Surııaını da ı1aret 

Ha.ıurladıtı bir kan n proJes.nt önce :rur- etmeden s:ecemeylz ki proJeye s:lren emniyet 
dun a)°dınlarına ı.:östermek ı,:lbl aayet do:rtı tedbirleri s!.steml, Avrupa kanunınrıMakl 
b1r yol tutmuş o an Adl ye Veklllltl, eter cmnl31et tedblrl:crl sisteminden cok mah1ut 
her hlllanwı ne tein konutdutunu s::österen ıuı.ımııtır. Sebebi de bu te1blrlerln tatblkı 
111beplcı1 de projeye ekleseydi slıphes z. bir tein zııruı1 otan bazı m~esseselertn bizde bu· 
ııldr vermek tein lAylhayı eözden s:eçlrecek ıunmaması ve devlet blltces'nln bu mllesse -
olanların zorluklarını CoA ba!i!letmls oıurdu. , ıelert kurma~a henüz mUsaıt olmamasıdır. 

Fakat )'Uz.terce maddeli en bü:rük kıuıun- fAdlt tımarhaneler, tedavi ve muhafaza ev· 
!arın aynı zamanda mucip sebeplerini de yaz- ı lerı. zlrat koloniler, Is evleri llh ... ). Mama· 
manın ne kadar cok zamana muht.ıı.c oldutu· fi bu sahada baelanmıı ve hattA basnrılmıs 
nu bu işlerle utras:n's olanlar takdir eder. ıcsebbU.ler de vardır. 

u ı: u s 

Birleıik Amerika'nın Tokyo Büyük Elçi•i Jozel 
Toyo'da ile müzakerelerde bulunuyor 

Grev Amiral 

Amerika 
Japonya 

1 İngiliz denizaltıları 
ve tayyarelerinin 

~ZETESİ 
CUMA.lr(\ı (j.OtH(il cu•tnıe 

C..'ilmhurb·et baynı.mında yeni cilde 
Birinci sayı ile baslı:vor 

Yeni romanlar, yeni hlk1)'eler, yeni 
ettrıer, yeni oyunlar, yeni ma!'11ar, yeni 
bilmeceler ve bilet sayfaları ... 

Her sn>ıda baetıınbasa dört renkli 
resimlerle süslü sayfalar ve daha bir· 
cok )enlllkler. 

Yavrutilrk, Terk cocuklarının Uk ve 
biricik gazetesidir. 

Blrlncl sayıdan baılı»arak siz de 
Ya\ rutUrk oku> unuz. 
Ya vrutllr'k <'Umartesl eünlerl cıkarılır. 

Fb·atı !5 kurustur. 

DEVLET LiMANLARI iŞ. 

Kereste alınacak 

( __ R _A _o _v_o_J 
Türkiye Radyo Difüzyon posta 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyon 

- ( Dalga Uzunluğu ) ____. 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw, 
31.7 M. 9465 Kc/ıı. 20 Kw. T. A. P . 

PAZAR : 26. 10. 1941 

8.30 Program ve Memleket Saat Ayan, 
8.33 Müzik : Hafif MUzlk (Pl), 
8.45 Ajans haberleri, 
9.00 .Milzik : Hafif Müzik ve Maral 

(Pi), 
9.15 Evin saati. 
9.30/ 9.45 Mllzık : Hafif Müzik ve Marşl 

Programının devamı (Pl), 
12.30 Program ve Memleket Saat Ayarı. 
12.33 Mll7.lk : Peşrev ve Taksimler, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 Mllzik : TürkUier ve Oyun Haval 
13.30-14.30 llilzlk- Radyo salon orkeıı 

]8.00 
18.03 

trası (Violonlst Necip Agıkm) 
1 - Sulllvan : Mikado (Fantezi), 
2-Strauss : Balet ı.ruslkisl, 
3- Offenbaoh - Blnder : Orphe 
CehE'nnemde, 
4- Wlcnia\"o11ki : Efsane, 
5- - Brahma : 1\IRcar daruıı, 
6 - T,öhr : BUylik Vals, ler. Adliye VeKlllll'rl lnanclıncı ıebcpleri bil· 2 - Umumi htlk\lrnlerln tasnlrınde de elm

d.1rmedl diyerek, bir ı.:un yurdun kanunu ola- dlkl kanunla proJe arasında mühım bir tark 
caıc olan. tctlmaı ve siyasi hayatımızı yakın- s::örünmu>or. Buı.:tmk~ kanunda umumi hil • 
daJl llellendlren bir ceza nizamı proJ~I Uze- kt.mlcr on kısma (on b.iba) a.>'l"ılmııtır. J"ro
rlnde d.ilJJnce yazmaktan kacınma'k fikri- Jede de on kuıma ayrıldıl::ını &örüyoruz. Yal • 
mlzce haklı ve h<>1 ı.:llrülebllecek, yerinde bir nız hlllı:Umler yeniden bir tasnl!e tAbl tutul· 
hareket sayılamaz. mut ve bir takım yeni (blpları ve fasıllar a· 

Bize ~re, ceza hukUku, medenı hukuk, çılmıatır ki bunu da ceza hukuku teknıı::ının 
idare hukuku alb1 bir devıeun hukuk1 niza. tckAmClünde ~brmek icap eder. Pro.)enln bu 
mmı.n e.sulı unsurlanna taallQk eden kaııun hususta da ne kadar O.Stün oldul::unu anla -
projeler! Uıerlnde d!isünceler1 ortan atmak mak lcln projedeki taksim ve tasnif ile mert 
için, mutlaka bunların muclı> seb<ıplerlnl de kanundaki terkip ve tasnif tarzını karıılaı -
mörmek ıcap etmez. Cünkü bu kanuhlar, )'"Ur• tırmak yeter. Cilnlı:ll en b1nln mc!ı:l>'Ct ve va
dun herhan~I bir acele ve aeclcl ihtiyacını sıtıan ancak lylnln yanında belli olur. Bir 
kanıhyan ve 6rnllrler1 kısa olan kanunlardan kanunda bulunan Pek tok ve türlü hüküm • 
d<!fılldir. Bunlar llml kökler! ve kaynakları lerl tasnl!ln teknik cihetten blrlncı derece
olan ve esaslıırı Alimler taratından bulunmus de ehcm'Yi?U olduıtunu, en 1Yl kanunun •ekil 

arasmda devam eden 

gerginlik Akd d k f 
rı br ka kal.ısı kapalı zart u3u,1yıe satın alı· 

eniz' e i aallyeti na~~~~~men bedeli Yirmi iki bin d!irt yQz 
18.40 
19.00 
19.SO 
19.45 
19.55 
20.15 

7 Smeto.nıı : Satılmış Niııanlı. 
Program ve Memleket Saat Ayart. 
Mll7.ik : Radyo Ca.z ve Tango O 
kestrruıı (İbrahim ÖzgUr ve .Ate 
Böcekleri), 
MUzik : Piyasa Şar'kılan, 
Mllzik : Fasıl Heyeti, 
AJANS HABERLERİ, 
Serbest 10 dakike., 

Londra; 25. a.a. _ İngiliz denizaltıları kırk Ura ve muvakkat teminatı 1683 liradır. . j ihalesi sı. ıo. 941 tarlhlne rastlıyan cuma 

Bir harbe doğru mu 
ve donanma tayyarelerı tarafından ağus- ıtilnil saat on beşte Galata rıhtunındakl u
tos ve cylul aylan zarfında Akdenlz'de mum mildilrlllk binasında toplanacak satın 
muhakkak veya muhtemel olarak batırı-1 nlma komls>onunıta ynpılacaktır. Teklif mek-
1.ın dUşman gemilerinin adedi, hemen he· I tuptarının bildirilen vakitten en eec bir Bilet 
men günde vasati olarak bir gemiye çık· e\cllne kndar komisyon reısıırı:ıne tevd.1 olun· 

ması l!zımılır. Ş:ırtname her ı:lln sözü ııccen 

20.30 

Müzik: Sollstıer (Pl.) 
KONUŞMA : ( Meslekler KonU 
şuyor ), 
Müzik : Nihavent ve Eviç :M• 
lkamlanndnn Şarkılar, 
ZİRAAT TAKVİMİ, 
Ml\zlk : Karışık Şarkılar, otan kanunı.ardır. Daha dotrusu ilmi caJışma- bakılmadan, hUkilml.ıırl en b1 tnsntr edllmls yo 1 !I J 1 n m k' ~d f r 1, 

larm yaraıur:ı kanunlardır. blr kanun olduı::unu unutm malı1ır. a ~6 & 

mıştır. 

38 grml muhakkcık, 21 gemi muhtemel 
olarak batırılmı§, 12 gemiye de isabetler 

Kanun vazedenler bu gtb1 kanunları hazır· 
larlarken !Um adamlanna bu vurmaktan 
ve blrcolc hallerde nazart kaideler! kanun 
hUkmQ haline ko)'lnaktan ba.ska blr teY .vaı>
mazlar. Kanunun dayandığı tlml nazariyeleri 
bllenlerln bunlara s::öre hazırlanan kanunla· 
n anlamakta s::jlclUk cekmemelerı llzmı ae • 
lir. • ·azarlyelere ve blllneon eııulara u:rmuran 
~:lert varsa izahtan istenir veya tıaret e • 
dUlr; nihayet do~ s::Orül:mlyen yerlerin de
tııtırtımeııı tavııiye edilir. Bundan öUlıil. ye
n! ceza kanunu proJl!!lnln muclp sebepler! 
blllnmedltl lctn mtltalea yazmak mUmkQn 
o!madıtı hakkındalcl iddialan kabule dder 
bir mAzeret olarak kabul etml:voruz. 

3 - Umumi hUkllmler kısmında bulunan CBaıı ı. ıncı sa>·!ada) \ ukl olnıuştur. 
maddeler teker teker de alındıfıı zam.ın bir 
hay.t dcfılalkllkler yapıldıı::ı ıpre carpmakta· ı mek ve Amerika, Brltanya ve Cın bloku ta· 
dır. Fakat bu defı•ı.kllklere bakılırsa, esJcl rafından teskll ed.len çe.nllerle;ne s,y .. seUne 
hükUmlerın daha UsUin ve daha kusursuz bir azar azar )"ardun etmek sureUerlyle Japon
hale konmuından ve yeni nazariyelere ~ure 1 >a >a karaı dostca olmı~an harekeUere bas 
yazılmasından ileri aeımısur. (ltadeye alt vurmaktır. 
bazı kusurlar düzeltilebilir.). A>nl ka)naklar ıunu tekrar edlycrlar ki, 

Ağustos ayı zarfındaki rakamlıu· ıun-

1 ırdır : 
Denizaltılar, 5 iaşe ve 2 schooner batır

mı§lar ve bır yüzen dok, bir büyük yolcu 
gemisi, bir gaz gemisi, bir yardımcı gemi 
ve bir kruvazöre de isabetler kaydetmİ§

lerdlr. 

Yeni ceza kanunu proJest. buırtın 

J'flrtlrltlkte olanla kartılastırıldıtı zaman 
möze carı;ıan noktalan ve hususlyeUerı ıöyle 
imal ta b1llrtz: 

1 - Yeni proJe ne. yQrürlllkte olan kanun 
&ruında ana ctzs::ller itibariyle bir ıark yok
tur. Her tklslnln de aynı temellere d.ayandıRl 
s6:ze carpmAktadır. Eı':er bu temeller biraz 
d&hA aenlaletllmla ise bunu, ceuı hukuk-..ı a -
lanı.ndA elde edilen yeni bir 1ler1e:nentn ne • 
tlceııl UJID'l&lıd r. MIJlal olarak yeni proıenın 
umell olan ana prensi !erinden birini ele a
lalım: Bu pro eye göre " cezanın esıuı mA· 

Bu yenlllklerı de tııblt \·e zaruri eörmek 
1.t.zımdır. Cilnkü &On zamanlarda yapılan de
tııtırmelerde yenlk$tlrllmls hukumlerı bir 
tarata korsak (siyasi cilrllmlere veya cıevle
Un _.hslyetıne karsı la.enen cUrllmler elbll 
bu&:'(lnkll ceza kanunumuz yanın asırdan eok 
b!r hayatı olan hayli eskimi& bir kanundur. 
(Gecen asrın sonlarına dotru tanz!m edllrnls 
olan ltalyan ceza kanununun hemen hemen 
aynıdır.) 

Yarun aııır !ince konulmus lıükllmlcrle bir 
devletin ılyast, lctlmal ve lk.tısadl emnl.ıretını 

korumıya calıamak eskı sl!Alılar ve harp va· 
11talar1Yle yurdun askeri emn1.Yetlnl korumı· 
ya utrar.nak &lll.dlr. Nlteı<lm eski ceza ka· 
nunlannı kA!I eörmedlklerı tclndlr kl !tal· 
yanlar da 1930 da ycpyenı bir ceza a!sı.cml 

kurmak zorunda kalm11tardır. BUtUn Avrupa 
dıevlctlerı de, bUyUk harpten sonra ceza ka
nunlarını yeni ba$tan det11t1rmek zarur l· 
n1 duy:n~lardır. Son zamıınlarda, biz de ce-

ııevt meıuUyettlr. Yani .. ': suur sahibi olan za kanı;numuzu kAtl ırormedltlm•Z tein kanu· 
!ııaanlara ı;ıur ve irade 11e yaptıkları hare - nu yeni htikilmlerle ku\·euendirmete calı&tık. 
ketlerden dolayı ecza verilir. Fakat denemeler aösterml&tlr k1 esklmlı ka-

CörüUl:ror k1 proJe, kl!Il oıun;a olsun <au· nunlarda e.saalı kısmt yenilikler yapmak 
urlu veya ıuurauz) t hllkell oldu~ ~rünen maksadı temin etmiyor. Eski binalarda ta· 
herkese ceza verilmelidir yo!undald yeni na· mirler vo tadiller yapmıya benziyor. Yapılan 
zarlyelerl kabul cdemcmlt. eski ve ananeye yenilikler cok kere eski kanunun temellerine, 
.S.yanan ve mantıki dilsllnce.cre daha uy- )apılma ılıtemlne uymu)or. Memlekette hu· 
n n olan (m:tncvt mesull.yet) prensibine ıa- kukt nizam bU.Sblltiln bozuluyor. lhUyar in· 
dık kalmıstır. Fakat ceza kanununun vau.te- ıanlan aencle:ıtırmck nasıl• mümkün oıınu • 
at, ıeısen ve mantıkt esaslara sadık kalmak- )'Orsa, lhtlyarlamıs kanunları da yeni cıetll
tan ibaret ddlidlr. Yurdun ıctımal emniyet tırmelerle »aıatmnQ'a cal11mak tabiat kn· 
ve mQdatauını d:ı s:ıız önllnde bulundunnak nunıarına uyaun d!ismUyor. Artık zamanı· 
llzundır ve cilrum lıted ~ı zamanda auuruna mızda elli yasını aeomla olan bir .kanun hele 
sahip olmıyanıara <cocuk ve delilere) ceza ceza kanunu olursa tabll ömrünll blUrmls 
vermemekle beraber, onlan serbest bıraktır· bir kanun de:nekUr. Bunlar arkalarında 
mamak. m11nen mesuı olınıyan bu albl kim. mahzun ve hasretli bakıılar bırakmadan 
.elertn tehlikeli vazlyeUerlnden a:elebl!ecek devlet arıılvlerlne ~itmeli, yerlerini daha cok 
zararları önlemek mnklladlyle onlar hakkın· yası:racak olan ve yurdun tctımaı ihUyaı: ve 
da da bir taklnl e.rnnlyet tedbirleri almak icap dllrklerlnl daha ı:rt karaılıyacak ve yeni sts
eder. temlere dayanan ııerıetıcl ve :rUrlltllcU ka • 

Normal ve ml'Slll insanlara ceza, mer.ıl nunlara bıralanalıdır. 

Fransız somalisine 
karıı hareket mi 1 

Londra, 25 a.a. - Fransız Somallsi u
mum! yı1Jislnın bildirdl~ne göre 300 ki • 
fiden mllrckk p iki hafif İngiliz ve de 
Gaulle'cU kol Dattato'dan gelerek Fran-
111z Somalisinde Tajura'nın 300 kilometre 
ıimal batısında Dagenaıto'yu zaptetm~ • 

Ur. 
R oyter ajansı bu haberi ihtiraz kaydtyle 

neşrederek hiç bir kaynaktan teyit edll -
medi~tni bilhassa belirtmekte, Vtchy'nln 
bundan bir k:ıc; hafta evcl de hudut mu -
harebelerlne dıılr haberler neşrettiğini ve 
bu h~bcrlerln 11onradRn esassız olduğu an
Jaeıldığını blldlrm"ktedir. 

Bir amerikan gemisi 
Süveyş'te mihver tayyarelerinin 

hücumuna uğradı 
Honolulu; 25. a.a. - United - Press : 

Kı:ı:ıldenlz'dcn gelmekte olan ve ismi r;ı:ı:li 
tutulan bir Amerikan gemisi mürettebatı· 
nın anlattığın:t göre, gemi, SUveyo'te Al
man ve İtalyan tayyarelerinın pek şld • 
d etll bir hücumuna uğramıştır. Tayyare
ler, clvarda bulun!ln başka Amerikan ge· 
mllerine de taarruz etmiolerdir. İki gemi· 
:ve bomba isabet etmiştir. UçüncU bir ge· 
mı de bir mayna çarpmış ve doklarda ta
mir edilmiştir. Bu akında, gemilerde ölü 
kayd,.•füm m 1J lcıe de knrad:t 46 kişi öl· 
mUııtllr. 

Bulga~ MerJhi 28 ilkteırinde 

auhyor 
Sotya; 25. LL - Stefani : Sobraııy& 

mecUainln yeni toplantı devreal 28 Dk· 
tlfr!Dde sçıtaeaktır. Kıral Bort., bu mtı· 
auebetıe mUhlm bir nutuk a0y11~. 

Odesa'da 
bir infilôk 

Mevki komutam Glugosianu 

bu infilak neticesinde öldü 
BUkrcş; 25. a.a. - OFİ • Havas : Ode

sa'da mUUıl§ bir lnfilll.k olmu§ ve 
Odesa mevki komutanı general Glugosia· 
nu, bu lnfilAk neticesinde öhnUştUr. Ölen
ler a.ruında 50 subay ve neferle §ehrln 
idare hizmetinde bUytlk bir vazife alacak 
olan yarbay Davlla ve iki Alman subayı 
vardır. İnfillk evelce Gepeu'nun lııgall al
tında bulunan binada olmu§tur. Bir 
musluğa bağlanan ııaatll bUyUk bir bomba 
bu muııluk açılınca patlamı~ ve çok bilytlk 
olan binayı tamamen yıkmıotır. 

Brezilya 

deniz 

dolaşan 

önlerinde 

üzerinde 

yohudiler 
Buenos-Alres; 25. a .a. - U nited-Press -

560 yahudl elmdl Brezilya ile Arjan tin a· 
ruında deniz Uzerinde dolaıııp durmakta
dır. Bunların pasaportları muntazam ol
madığı için Brezilya hUkUmett, Brezilya.· 
ya girmelerini yasak etmlgtir. Arjantin 
gazeteleri de yahudilerln Arjantln'e so
kulmaması için ne~riyata başlamışlardır. 

La-Razon gazetesi, eöyle yazmaktadır : 
" Bu zararlı i§çllere ihtiyacımız y ok -

tur. Bu kaçak adamların memlekete gir • 
meslne izin v er ilmemelidir. H iç yerinde 
olmıyaıı ba aahte mer'hamete lllzum yok· 

tur • • 

Pasifik te sulhun muhafaza edll.p edllemlye-
ce~I hususunda karar verebilmek a.ındl A· 
merlka nın elindedir. 

Bir ayan azasının fik ri 
\'aıınaton, 25 a a. - A>andan ?.L Pepper 

buıtün gazetecilere beyanat.ta bulunarak de· 
m~tlr ki: 

Japonya'li& herhanıtl bir kaynaktan hal'1l 
mnlzcmesl ıtelmeslne mani olmak üzere A. 
mcrlka'nın Jaı>onya'.ırı derhal abluka altına 
alması Uı.zımdır. 

l'ıL Peııper uzakdoı::u durumunun son de. 
rece aerıtln oldutu hakkında Albay Knox 
tara!ından yapılan beyanatı tasvip etmıa ve 
Jap0nya Rusya üzerine bir baskı yapmadan 
Amerlka'.q n harekete ~ecmcsı ıazıın ıteld.Q'l
nı ıö.ırl<ımlıtlr. 

Japon milleti harbe hazırlanıyor 
Honolulu; 25. a.a. - Unitcd • Press : 

Tatutamanı 1.·apuru ile Japonya'dan mem
leketlerine dönmekte olan Amerikalıların 
anlattıklanna göre, Japon milleti harbe 
hazırlanmaktadır. Japonların aldıklan va
ziyet hiçbir hülyaya kapılmadıklarını ve 
harpten kaçılamıyacağını anlamı§ olduk • 
larını açıkı;a göstermektedir • 

Japo~lar, hava akınlarına ve dC'nlz hü
cumlarına karıııkoymağa hazır bir durum
dadırlar. 

Diyet mecliıinin önümüzdeki 
toplanııı 

Tokyo; 25. a.a. - D. N. B. : Diyet mec
lisinin önUmüzdeki fçtimaına pek ziyade 
ehemlyet verJlmektedlr. 

Tokyo-Nişl-Nlııi gazetesine göre, hUkil· 
met, Birleşik Amerika ile yapılan müza
kereler hakkında beyanatta bulunarak, 
mllletin mUzaheretinl lstiyecektlr. 

Japonya'nın •ulh i§inde aracılık 
yapmaıı tavıiye ediliyor 

T okyo; 25. a.a. - Unlted-Prcss : Japon. 
ya hariciye nazırlığının gazetesi olan Ja
pon-Timeıı-And-Advertıser, Japonya'nın 

sulh l§lnde aracılık yapmasını bir kere 
daha tavsiye etmekte ve §Öyle yazmak -
tadır : 

" Böyle bir sulh dU§llnceslne kimse iU· 
raz edemez. .. 

Amerika - Japonya 
m ünasebetleri 

Vaılnzton, 25 a.a. - Unlted Press: Japon
ya bU:rllk elclıl amiral Namura•nın )'eni Ja· 
pon hllkllmctlyle ıstııarede bulunmak lcln 
yakında Tok)'O'ya ı.:ldece~ı zannedilmektedir. 
Amlraltn kanaatine s:öre Japonya ile Amerl· 
ka Blrlcs1k Devletleri arasındaki bUtUn ihtl· 
l!tıann ıulh yolu ile halledll'llcsl kııblldlr. 

Mebu•an meclisi toplantısında 
verilecek izahlar 

Tokyıo, 25 a.a. - D.N.B. Domei a • 
jansının iyi haber alan mahfillerden 
öğrendiğine göre, mebusan meclisi
nin yapacağı fevkalade toplantıda 
başvc.kil dış siyaset hakkında açıkça 
izahat verecektir. 

Tayyarelerimiz 9 gC'mlyi muhakkak ola
rak ve ll S'emlyi de muhtemel olarak ba

tırmı~ lnrdır. 

Eyllll ayı zcırfında denizaltılarımız üç 
bliylik yolcll gemisi, Uç gaz vapuru, bir 
yardımcı S'C'ml, 3 sC'hooner, bir mazotla 
lşllyen vapur, 1 yelkenli batırmışlar ve 
bir bllytlk yolcu gemisi. bir kruvazör, bir 
sclıooner, iki inıje genılsl ve iki bliyllk 
mavn:ıycı lsnbellcr kaydctmlglerdir. 
İki inşe gemisi, bir bliyUk yolcu gemisi, 

bır nakliye gemisi, bir mayn gemisi, de· 
nlznltılarımız tnrafındnn muhtemel ola • 
rnk batırılmıştır. Donanma tayyareleri de 
doktu: gemiyi muhakkak olarak batırmı!ll· 
tardır. İngiliz hava kuvetıerlnin batırdığı 
gemiler bıı lis teye dahil de ·ıdır. 
Bntınlan gemiler hakkında Almanlar 

tarafından neşredilen rakamlar o kadar 
hıı.ynıtdlr ki Naziler bile bu rakamlar ara
sındcı yanılmağa başlamııılardır. Filhakika 
Almanya, ]{)41 ısenC'slnin ilk altı ayında 
yekfınU 4.6!l4.13!l tona çıkan gemiler batır
dığını iddia etmişti. Bu demektir ki Al
mC1Dların batırdıklarını iltm ettikleri 88 
geminin her birinin vasatı tonlla.tosu 53 
bin tondur. Hcılbuki, bUtUn dünyada, bu 
tondaki gemilerin ededl yarım dlizlineden 

azdır. 
Almanların bı.ıgUne kadar batırdıklan· 

nı iddia ettikleri mutteflk ve İngUiz ge
milerinin tonlıtı.tosu 15.2-01.329 tona çık -
maktadır. Filhakika, temmuz ayının ııo· 
nunda İngiliz al(l.kadar makamlannın 11(1.n 
l'ttikleri rakamlar yekfınU 7 milyon ton a 
çıkan İngiliz ve mlltteflk gemisinin kay. 
bedilmi' olduğunu göstermektedir. Demek 
oluyor ki Alman iddialan takriben yüzde 

} Uz mUbaltl~alıdır. 

Bulgaristan' a yar ah italyan 

askerleri geliyor 
Sofya; 25. a.a. - S tefani : 1tnlya'ya 

kar§ı dostluk eseri göstermek arzusu ile 
hareket eden Bulgar hUkUmetl, 1talya'dan 
Hulgarlstan'a 300 İtalyan yaral181 gönde· 
rilmesinl iııtemigtlr. B u yaralılar Bulga • 
ristan'da parasız tedavi edileceklerdir. 

Sebzelerin günlük liyah 
Belediye Reisliğinden: 

Sebzelerin gUnlUk Azami toptan 
ve perakende sat1g fiyatları 

-< 26 İlkteşrln 1941 )-
Toptan 
Vasatı P erakende 

Cinsi ve mell§el Fiyatı Fiyatı 

l!!panak (A) 10 ıs 
Lahana (A) 5 7 
Pırasa (A) 3 5 
Yerelması (A) 7 10 
J(C'revız (B) 14 20 
Patates sarı (t.t) 10 15 

Hariciye nazırının da japon • ame- Patates beyaz (Ü) s 1 2 
rikan görüşmelerinin hakik i duru • Havuç (Bey.) 6.5 10 
munu mümkün olduğu kadar tafs ila- Kabak (T) 15 22 
tiyle bildireceği ve Japonya'nın için- AY§e fasul;o,·e (T) 17 25 
de bulunduğu ciddi vaziyeti karşılı - Çalı f asulye (T ) 16 2~ 
yabilmesi için m illi birli ğin mübrem Barbunya (M) 15 22 

Domates (A) 4' 6 
bir zaruret olduğuna işaret edeceği Kemer pnt.ııcan (V ) 10 ıs 
şüphesiz added ilm ekt edir. Kemer ., (Mek.) 17 25 

M. T ojo'nun Alman • S ovyet harbi Y uvnrlnk .. (T ) 15 22 
karşısında japonya'nın takip ettiği Rıımva (T) «> 50 
hareket hattını da hulasa edeceği Dolmalık biber (T) ıs 26 

mihver devletleri ile, Siyam ve fran· Sivri biber CB ) 2-0 25 
sız Hindiçinisi ile dostluk münasc - 1Curu soğan (M) 7 10 

betlerinin inkişafını temin h ususun· (A) Ankara, !B) Bursa. (Bey.) 
daki jap on projele rini de bildireceği Beypazarı, (ı.I l Muht elif , (Mek.) 

Mekece, CT) Tarauı, Ct.t) U r rüP. 
v e Nankin hükümetine yardıma de • (V) Vezirtaıı meO§eli mallardır. 
vam edilmesi teklifinde bulunacağı '7 JI s5ylenilmcktedir, J '4111 ....... ________ _,_ 

komls)onda ırörilll'blllr. 

{9ı75-7766) 1773!5 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kiralık dükkônlar 
Vakıflar Umum MUdUrlüğilnden 

Senelik kira 

bedeli 

Lira 

860 

Temin.ılı 

cinsi 

L ira 

ô 4,)-z > !! 
:; -; 

s. > -; 
~ es 
9 Koyun· 

21.00 
21.10 
21.35 Ankara Sonbahar At Yarı§lantıı 

Neticeleri, 
21.45 :Mllzik : Oda Mllzlği. Çalanlar 

Ferhunde Erkin (Piyano), Necdt 
Atak (Keman), Mesut Cemil \11 
lonscl ). 

22.05 :Mllzik : Daruı MUzlği (Pi), 
22.30 Memleket Saat Ayan, ve AJJ>.T' 

HABERLERİ. 
22.-t5 Anadolu .Ajan~ının Spor Servi!İ· 
22.55/23.00 Yraınkl Program ve Kapanıf· 

27 kagir 
dilkkAn ... 1111111111 YENi ÇIKTI 1111111111 -pa.zan A

ğazade a- : H. HALiS SUNGUR partmanı : 
---( Haşlyell )- --altında : 

Türk kanunu medenisi 210 
210 
210 
360 
300 
300 
300 

16 
16 
17 
27 
23 
23 
23 

.. .. .. 
" 

- (VE )--

11 ,, ,, tı = 
15 .. ,, ,, = 
11 ,, ,. " = 
12 = 

6 
" it " : M eriyet ıı:a~ ~Hl.yet, v esayet. iıl .. 

" .. 
1 

it " " - miras nl1.am..-! Ye bunlarla ilgili iıl 
~~ " " " : husuet kanunlar ve eıfii hUkUmlet• iıl 

" " " : Fiyatı: 300 kuruş. ~ 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı dUkkAn - : satıı : eri: P. K. 143. Kitapta en ııocı 1 

lar, teslim gUnllnden muteber olmak U - : temyiz tcUhatıarı, devlet aQrası ve ıe• 
zere 31-5-1942 gfinUne kadar kiraya veril- : deral mahkeme kararlan vardır. 
m ek Uzere arttırma beş gün temdit edil • : S5 '-
miştir. : 1 

Katr ihalesi 2i-10-1941 pazartesi gUnU .,11111111111111111111111111111111111111 
saat 15 te İkinci Vııkıf apartmanında Va-
kıflar Umum MüdUrlllğli EmlAk v e Arazi 
.MUdtirlliğUnde yapılacağından taliplerin 
mezkfır müdlirlllğe mUracııatıarı. 

(7896) 17889 

YENİ ÇIKTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 
Naki Tezel 

Kış gecelerinde hoş vakit ge<;irmek 

için yegAn e kitap. 31!5 bilmece, 458 

mani. Fiyatı 50 kuru§. Ber kman ve 

H~et kltapevleriyle bayilerde 

bulunur . 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Araba malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 

M üteahhit nam ve hesabına 9 ka lem ara
ba malzemesi açık eksiltme ile satın alına
caktır. Tahmin olunan fiyatı 2 120 iki bin 

yüz yirmi lira o lup teminatı 159 liradır. 

İhales.i ı. 11. 941 cumartesi saat 12 de ya
pılacaktır. Talip olanların komisyona mü-

racaatları. (7535) 17525 

Çam tahta alınacak 
'-l. l\t. \'eklllell Sa. Al. Ko. dan : 
Pnzarlıklrı 400 x O, 25 x o, 02!1 ebııdında 600 

adet cam tahta ıatın alınacaktır. Tahmin o
lunan fiyat !J77 llra olup temlnau 146 lira 50 
lmruatur. İhalcııl 27. ıo. Mı paznrtCf!l ırllntı 
ınat 115 tL'<llr. Tallp olanların kom!ıı)'oııa mil· 
rncııntlnrı. (7874) 17838 

ASKERLiK iŞLERi 

--(Şubeye davet)-
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

1 - Nafıa vekileti inşaat müdilr mu -
avini ve Yeniıehir Maltepe Ekin sokak 
No. 5 t eki adres inde bulun.mıyan levazım 
asteğmeni A.kıarayh 319 doğumlu ve 39636 
kayıt numaralı Neşet oğlu H üseyin H üsnil 
Soyuer t alim vazifesi almııtrr. 

2 - Anka ra'da ise tubemize ta:srada ise 
bulunduğu yerin ıubesine lüzumu m Uraca-
a tr ilan olunur. (7881) 17846 

KABIZLIGA KARŞI 

NORMACOL 
" Barsaklan normalleştirir " 

.,f 
Hekimlerin el~t- etlikleri neticelere ıörtl ~ 

bızlık, umumb·etıe ıtıda tarzından husule ıl 

mP.ktedlr. Modern ındalıır tok ke.qlt bir ıı•r 
bulunduıtundan \Junun neticesi olarak b' ~J 
saklar k!ıtl miktarda dolmamakta ve not!"'" 
bir eeklldc bos:ı.lmamaktadır. ,ıJ 

Bu arızıının önOne tııbll ıeklldc NoJ111 
&~ektedir. Saf nebatı maddelerden 'f' 
mıı olan Normacol dancclklert baC-ıraıı.IC / 
dekllerle karı.atılı zaman Jaletlnt bir ıı• ~r 
makta ve sıemekte ve böylece bağırsak ıç J' 
kileri yumusatarak hacmini artırmıı.ıct" 
!ayca kayar bir hale getirmektedir. J" 

Ba~ırsnklar bu sayede hlc bir tahl"l';.;ı· 
ramaksızın ve dlyare hasıl etmeıaıı.ı:ııı JI' 
maktadır. Siz de lı!r tecrübe ediniz. e.)

111 

naatı ehle edersiniz. rıd1' 
Nonnrıeol tıımamlyle zararsızdır. ~ıtı' 

dolayı eocuklar ve yaslılar da kullanalı 

100 ve 250 
her 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
u' Beyoğlu sinemalarınd• 

hafta devam edeJ1 ,, 
Tekniğin, sanatın. ıi11est' 
nın en parlak zaferi r Baştan başa re11k 

1 

Dr. SiKLOPS ~ 
Senelerdenberi ha:ıır1j!,d' 
benzeri yaratıJmıyaıı bil' 

- ( Şubeye davet )-- retiyle herkesi ıa~ırtaıı 
Ankara Yabancı A."kerllk Subeslnden: 
Subemlzde yabancı kayıtlı ve ulccrllklerlnc yük filim. ıB ,O 

karar vertımls yükaek ehli.Yet.na.meli kuıa hlz- Seanslar : 14.30 • 16.30 • 
meWl«: l. II.Teerln. 941 ıatıabı yedek ııubay ve 21 de • dl 
....... !unda bulunmak üzere ıeviee tabldlı1er. Bu ıerıt1 ........ 10 - 12 ucuz matine 
a1blleı1n mı.tul cllzdanlan ve aııkert ehlb'etna· Dr. SIKLOP~ 
melertm blrıncte 30 I.T-1n. 941 silntt alt· 

ıunm& ka.dar tubemılze m11racaatıan l'ttzlılDu&, "lll••••• Tel : 
ııan oJııinls. i(T882~ 1.... . 
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~ RESMİ TEBLiGLER ~ 
,..••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .r 

İngiliz hava tebliği 
Loncıra, 25. a.a. - İngiliz hava ve da· 

hill emniyet nazırlıklarının tebliği : 
Gece, dilşman kUçUk mıkyaata hava fa

aliyetinde bulunmuştur. Gal eyaletinde ve 
lngıltere'nin cenup-batısına az mıkdarda 
bomba atılmıştır. Bazı hasar vardır. 11l8aıı 
za;>iatı az olmuştur. Karanlık bruıtıkt&D 

ııonrn bir dUşman bomba tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

••• 
Londra, 25 a.a. - Hn\•a Nazırlığının 

teblğl : 
Avrupa kıtası Uzerindc hava şartlan • 

nın fena olmakta devam etmesine rağmen 
hava filoları diln gece Rhin havzaslyle 
Almıınya•nın batısındaki hedeflere hU -
cum etmişlerdir. 

Bu geçen 
bayram 

(Baeı ı inci snyrnrta) 

ve ıeref içinde y&.§amak istiyoruz. 
Ve batkaları için, beynelmilel bir 
barı§ ve huzur nizamının kurulma
sından, hak, toprak ve §ereflerinin 
masun kalmasından ba§ka bir §ey 
dilemiyoruz. 

Yeni bir sulh bayramı daha ge
çiren vatanda,Jarrmızı, kendilerini 
bu saadete erdiren muvaffakıyet 
sebeplerine sadık kalmağa davet 
etmek bottur: Anadolu'nun dağ 
ba§olarında dahi bu hakikatı görmi
yen Türk kalmamıstır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Fin cephesinde 

1 

Terbiye bahisleri : 

Koopeı·a ya arak okuyan 
.. 

o .. rurları Üniversit~ 
Nezahet Nurettin EGE 

B rlc$\k Amerlka'nın 150 üniverıs1tcı;1n!n 1 nın rohbet.tnden IsUlade cd!Y<>r ~ı 
olcurlan arasında kooperatıt kurwn1arty.ıe o- Az za.nmndıı ün!vers •en1II. bu kendi ke:ı 
kuya.ıı birca:c geneler san dört, bet yıl Scln<k! d!nl >-ıı.n.tan ve idare eden ırunr-ı larının ön 
d,p!o:nalarıru a!ma(:a bıUl~rdır. Bu o- derlel"I olan geneler bıu1lk b1T rn~kl 
kurlar, b rcok pro!csörlert-ıı n ve n.lle re:sle • mata buUımıslardı. Civardak1 z raat \ c ti 
rmJI gorüıtertne gı.rc Uct cbploma ıdabtımek- ı carct erbabı, nUtuz sah bl tnsanlar bu ıs ':d.ı. 

1 teıttırler. Bun!.ı.rdan blrlııl men.sup oldukları lı gene .,rın maccralannı, k a st k tı OT 

1 blltıın tub<.'smdcn. d ıı:en de m"nsup oldu.klan lukl n ve bu zorlukla,.1.a n ı s.; \aştı](' 
kooı-oer-.ı.tit tc-şldltı.tından-. lk ncı d Pl<t!Tln, bl· k ndl a.C:ızlannd.:ın ıs trn k ~ or r, sık s.ı 
rtnc kadar resmi dcl:l' t r \C d kau C('k • k<'nd lc:rinl z) r l.:cre drtvrt r.d )or r \C ıca 
nıez. Fıııka.t bu gl'flclcrJn ha>at re tl'fllnl H edl'ıııe )"aNhın ır \~d 
)UkbcJt tııhı1 c :i.llC devam l1;ln kaUmıöıklnrı 

ı:uclllkl<'rl >akından g(}rcnkr le; n bu kl>Ol>C· Y\I ,.k 
nı.t r l ıJk ı:ıtının mensupt.:ınnın b.ı.a<ınlan, mLe ses kooperattnc nd n b r skl r. A 

Sahil muhafaza teşldllltına ba~lı tayya
t('ler gece Norveç sahili ve Prlse adaSl a
çıklarındıı dl.işmıın vapurlnnna hUcum et
nılşlcrdlr. BUyllk bir dUşman iaşe vapuru 
isabet almış ve batarken bırakılmıştır. 
Bombardıman servisine bağlı bir tay • 

)'ar<'mlz llssllne dönmemiştir. 

Göller ve batakhkfar dondu lngiliz Hariciye Nazırı Eden Büyük Britanya kuvetlerini 
tef ti§ ediyor 

herhangi (lkurun dc1'5 al:ının<lnkl baPi'llann- mt: ka da hAlen a ı Yllzc:ıen !azt;ı ıe yllk 

dan cok >1lkscl<Llr. sek t.ahsl dlPl«n:ıaı vcnn trcı . Bu tes s.ı r 
Bu okur koop<"ralltıerlnl Amerlku'nın methur >ıkln yarım ml!}nr dola"<! !l t.:ızla t. :'-9 

buhrnn yıllan do'=urrnuıtur. l!JJ:l • 33 le Hız mll)on dolar para h ~anm: lctııd r nuna rat 
blnlel'{'e gımc unhcrslte tahslUni )ap bilecek rrl'11 bl"tOk okur tahs!Unt blUret.ı h'ıck ıcııı 
kadar pnrııları olmadıtını gul':•rok bUytık b r cox bU>ilk darı klara got 1 lr<'n"I• C<llr. 

acı !<:inde ki\ raıuyor, b ı:ı:oklan ) üksc-k tah • Cünkü paruız yal ıh Yllk.ı:a tahsil m s~ 
aliden vaz geci)ordu. Ancak lc'<'sal"elll 1 

... l >·•ıktur. Yüksek taıuıı ıı rcb mırı: bir 
ve az1rnıı ~eneler her gt.ıcltıl:e roğmcn tahsı- j mazhariyet Ur. Buna r. tl otnıak fst1ycn he\' 
le deHım l'<I blmı<'k kin nraıııı-ı.nda bir koo- ı:rnc nıA.ıwn, mııddetC'n e şmah, t~ rırıııc 
ııcrat f )"nparnk mUstcrek murafia blcrtnl etmelldlr.. rcıserc 1 am r ıın terbiye suase
YÜl"lı1ımck ba5nnstnı ıı0steımblcrdı. lele bu 1 tin n ea1111:ız bir düsturudur. Çi)k det 1 en 

Ortaşark tebliğ 
Kahire, 25 a.a. - Ortasark Brltanya ku -

Vct.lcrı karari'tıhının teblı~I: 

Düarnan dün Tobruk limanını ve teslslerl
nı her zamanktn<lcn büyük bir ıtddclle bom
balaını.stır. Bütün bölı:eıcrde dUsmanın top 
•test de ılddelll olmuatur. Mamnrı hasar e • 
b<mıtyotsl7.dlr. Knyıbvnız Yoktur. 

Batı bölgesinde bir sobny dahli olmak ü • 
t ere O k!4l<ten mllteşekkll bir devriyemiz 30 
klılllk bir düşman devriyesine rnsUamıı· 
tır. DUsnanın adet üstUnlüC:llne rağmen dev
~lz derhal hUcuma ııeomtş ve onu püs· 
kürtmüstUr. Düşmıııı PCk aC:ır kayıplar ver
tıı.lttır. 4 kist kaybettik. 

Hudut blSlgeslnde zırhlı bir devriyemiz 
Haıronya ile Sldl-ômer arasındn bü>11k bir 
lalıa !cinde faaliyet ı:östermlase de d!lsmanın 
herhangi bir mukavemeti ile kal'liılasmamııı· 
tır. 

Dtın dUsman arazisine dcrlnll{rlnc giren 
Z'1 :1ı!ı bir devriyemiz 5 ahnan esiri ne dOn • 
tııUıtUr. 

Alman tebliği 
Berlin, 25 a.a. - Alman orduları baa -

kumandanlığının tebliği : 
Harkof 24 ilkteşrinde ahnmıııtır. Bu su

retıe en mUhlm sllOh sanayii ve iktlııat 
rnC'rkezlerlnden biri alman kıtalarının e
hnde bulunmaktadır. 
Aynı giln alman kıtalan Harkof'un 75 

kilometre ıılmal doğuSlında Belgorod nıU
nakale Jltisak noktasını zaptctmlıılerdir. 

liava kuvetlerlnin gece tsarruzları Mos
kova nın Mkerl tesisatınn tevcih cdllmio
tır. 

İngiliz iaşe gemilerine karşı mlleadcle
de alman h!lva kuvetıerl İnglltere'nln do· 
tu ııahlli açıklannda himayeli bir kafile 
itinde ceman 12 bin ton hacminde 3 dUş • 
ll'ılln ticaret gemisi batırmıııtır. 

40QQ tonluk diğer bir gemi de bomba -
ı ar1a tahrip edilmiştir. 
Şiınau Afrika sahlllerlnde alman savae 

tal'l'areleri Gambut'un eimallnde bir düe
llıan ticaret gemisini yakmıştır. 

l3rıtanya bomba tayyareleri dün gece 
"1ınanya'nın şimal batısı ve batıSlnda 
bazı Yerlere yangın ve lnfilllk bombaları 
9trnı§tır. Bnzı mahallelerde hafif hasar 
01

'llurtur. 6 dU"man tayyaresi dll§Urill -
bıUı;ıttır. 

Sovyet resmi tebliği 
~oakova; 25. a.a. - Sovyet haberler 

burosunun dUn geceki tebliği : 
24 İlkte§nnde, bUtUn cephe boyunca 

:Ubarebelere devam edllmirıtir. .Muhare· 
ı..~ler bllhaas:ı Taganrog ve .Makaef .isti· 
-nıetıerlndc olddctll olınuatur. 

1 lı1erkez cephesinde §lddetll çarpırıma • 
lra lahne olan bir kesimde her karııı top· 
raıt . 
it O•ddetle mUdafaa edilmektedir. M er-
Y e,z cephesinde faaliyette bulunan bir Sov· 
ı:: tnyYare grubu, perşembe gUnU, 4~ Al· 
~ tankı ve piyade yilklU 150 kamyon 

P et~tır. 

t l..eningrad çevresinin Alman lrıgıı.11 al· 
ındak r 1 kesimlerinde iki aydanbt'rl çete 
~aıı:veu hiç durmamıştır. MeselA aon ~a· 
018.nlarda, çetecilerin bir pususıına düşmllı 
Ilı an 200 kişilik bir mUfrezeden 100 Alt:: ÖldlirUlmilştilr. Alman işgalindeki •· 

11 •de bulunan yollar ve köprUler, Alman 
rtı et'I hıı.reke>Unl güçleştirecek bir tarzdı 
i111anrnaktadır. 

lıa •ldirt.ldlğine göre, Romen ordusunda 
bı 'l> llleyhtan hissiyat fazlalaşmakta ve 

0 "~0k Romanyalı kıtalannı terk llc kızıl· 
rcs-ı .. 

t .. a teslim olmaktadır. Romen komu· 
ıtı:ı1ıl'.. 
tlaın "''• tayyarelerle atılan Sovyet beyan· 
'ıı elerının tesiri altında kalmış bulunan 
rtı lterlerın lıusust bir nezarete tAbl tutul • 

a.ııı.ı emretmiştir. 
••• 

~~10skova, 25 a.a. _ Sovyel Haberler 

2; 11unun neşrettiği tebli~ : 

Geniş ölçüde 
hareketler 
bekleniyor 

. 
işgal altındak0 Eden'in beyanatı 

İRAN 

<BMı l. lnel sayfada) 
mansk'ta çok kuvetll bir surette tahkim 
edilmiıı mevzileri bulunduğU aşikA.rdır. 

BUtUn yaz mevsiminde ruslara merkezden 
harp nıal7:emesı ve takviye kıtaları gön. 
derllmlştir. 

.Muhabir gece karanlığından lııtlfnde 
eden küçilk vapurların son zamanlara ka· 
dar Ladoga gölünden geçerek Leninsrnd'a 
gidebildiklerini bildirmiştir. 

Büyük ölçüde hareketler 
bekleniyor 

Helalnkl; 25. a.a. - OFİ : BugUn Fin 
cephesinde bllyUk ölçüde hareketler bek • 
lenmektedir. 

Nlsbeten kuru geçen eyllll ayından sonra 
15 llkteerlndenbcrl yağmur ve kar baııla • 
mıştır. Bataklıklar donmuş ve gcçllme:ı: 
bir hlıl almıştır. Geceler uzamakta. ve gU

ne§in mevcudiyeti bile unııtulmağn ba~la
makladır. Cepht'de, askerler, toprak Us. 
tUnde yalnız çatıları gözUken çadırlarda 
ve kulUbclerdc oturmaktııdırlnr. 

Fin cephesinde vaziyet, bugün aşağıda
ki tarzda kendisini göstermektedir : 

Kareli berzahında, Finler, Leningrad 
muhasarasına fgtlr!lk ediyorlar. Bu kesim
de, Sovyet karııı hUcumları durmuş ve 
Kronetad bataryalannın Fin sahilini lop 
ateşine tutması gittikçe o.zalmıştır. 

Svir ilzerlnde, Ruslar nlsbeten daha zl-

yerlerde idamlar 

Ruzvelt 
-ve-

Çörçil 
idamlar1 nef re ile 

takbih ediyorlar 
Vaslni'ton. 23 n.a. - Unltl!d Prcss: Beyaz 

ıınray, M. Ruzvcll'in aaaCıdakl beyanatını 

nenetmlettr: 
Fransa, Belçika ve dl~cr yerlerde günah

&ız rehinelerin atmnnlnr tarafından öldürül· 
mesinl takbih ediyoruz. Bu, Avrupa mılletıe
rlnln mllne\ lyntını tethlslc kırmak tein ya -
ı>ılnn bir nnıl tct!!bbü!ildür. •azltcrln mu· 
,•nkkaten clzmcsl altınctn bulur:uın memlc· 
1'.c-llerde nlmanlnra kar,ı yapılan manrcrlt 
tıUcumları mlıılll<'llllck itin günahsız rehlncle
TI toptan öldil~mek uııuıu, bu vahsl usullerin 
talbl.kını ıılirmeıte esasen alıSTnıs olan bütün 
dU.n»a)'l isyan t•Ltlrmektedlr. 

.Mcdenl Alem, b.ı.ıka blrlslnln lsledllU bir 
suçtnn dolayı bir dlller IManın cezalanma· 
ması esas prımslblnl kabul t'deıt hn>·ll zaman 
olmu•tur. Hu hücumlann talil olanları ya • 
'knlamağn muktedir olmıyan nnzller kendile
rine has olan bir tarzda cilt veya )'ÜZ günah· 
sızı katlctrncktedlrlcr. 

yade faalb•et gösteriyorlar. Fakat barek t, nıucr'lct •blr'Uitl yapmak "'e.Ya onu tettkfn 
ancak mahalli bir nııı.hlyet arzctnıektedlr. etmek lırtlyenıeı- bu mcnrur ihtarı ıröz önUn· 

E sas faaliyet. Petroznvodsk'un §!malin- de tutmalıdırlar. 
de kendisini göstermektedir. Burada, ta
nrnızlar, Onega gölilnlln ııimallndeki koy
lar ve göller arasındaki dar berzahlar bo· 
yunca inkişaf ediyor. Arazi fevkalAde gUç
lüklUdllr. Bu sebepten dola),, Porajarvi
den doğ\Jya doğru yapılmakta olan Fin ta
arruzu, Onega gölllnlln elmallndekl böl
genin l;ıgallnl mlimklln kılabilecek ycgl'lne 
lhtlmAl gibi gözükmektedir. 
Doğu Knrell'de daha ıılmalde, göllerin 

ve om1anların donmasından evet ve kayak 
kullanmak imkAnının doğlnnsından evel, 
h erhangi bir hareket lmkllnsızdır. Harekl\t 
için karın bugUn mevcut dört yol dıııında 

yollar çizmek lmktuıını verecek kadar bol 
yağması l!zımdır. ÇllnkU bugün kullanıla· 
bilecek vaziyette olan dört yolun Ruslar 
tarafından milda!aaaı çok kolaydır. 

Nihayet, en şimalde, mücadele, yalnız 

havalarda yapılmaktadır. İki tarafın hava 
kuvetlerl arasındaki mUcadele şiddetlidir. 

Karşılıklı, yollar, tayyare meydanları ve 
asker toplulukları bombalanmaktadır. Ge
celer, gittikçe daha ziyade uzamakta ve 
bu dil hava faaliyetini kolayt aııtırmakta. 

dır. Buna mukabil, hava ı,ıartıarı, kıtalann 
faaliyetini c;ok daha ziyade gUçle~tırmek
tedlr . 

Ruzvelt diyor ki · 

Amerika tehdit 

edilirken 
pasif kalamaz 

Nnzllcr, insanların ruhlarını tethltle ez. 
mek kabil olamı>aca~ını i'ccen harbin ders· 
ler1nıten ôğrenmls olmalı l<lller. Fakat böyle 
olacak yerde eveıce hlc müracaat etmedik· 
teri ümltalz lcthls hnl'Cl<.cUerlne baıı vurarak 
tıayat sahalarını ı:enlsletmc.k ve yeni nizamı 
'<urmak istiyorlar. Bu hareket, ancak bir ı:Un 
cezası mUUıla olacak olan kin tohumlan ek· 
mektedlr. 

AYruııa bu teUıls hareketıy~ sulha kavu· 
1111cnk dclllldlr. Hakikatte bu hareketler, ka • 
zannmıyacaCını bilen !lmltslz adamların ha· 
reketıerldlr. 

Çörçil'in beyanatı 
Londra, 25 a.a. - Dnevckll :.ı. C.örcll bae· 

vckAJet binasında ıu beyanatı nearctmlıttr: 
Büyük Brltanya hllkümeU. nazller taratın· 

dan Fransa'da yapılan kııUltımlar hakkında 

Arnerlka Blrlcılk Devletleri retılnln izhar 
ettlC:l nefret ve ilham duygulnrına tamamen 
lstlrak eder. Cllnahsız insanlar üzerinde so· 
~ukkunlılıkla tat.blk edilen bu idamlar, bun· 
!arı eınredenlerln baıma fcltıket i'CUrmekten 
baakn bir netice vermlyccek'l.lr. Jo"ransıı'dakl 

katJHunlar, lllt!er nazllerlnln bo>'llndurukla· 
n altında bulunan ba,ka memleketlerin co • 
~unda yaptıklannın bir misalidir. Polon.va•· 
da, Yuı:06lavya'da, Norvec•te, Hollanda'da, 
Belclkn'da ve hepsinden sonra da nusya'da 
nlman cephesinin gerisinde yapılan ı.•ntışet • 
!er, insan lığın en knranlık ve en iptidai de· 
\

0 lrlerlnden bert bilinen vah~etıerln herhan
ıılslnl ı:eomektedir. Bunlar Hltlcr'Jn ıayet 

lmkAn bulursa Jnglllz ve amerikan milletle
rine tatbl:k cdece~I muıımelcnln bir haberci· 
sidir. 

Şimdiden ıonra bu clnıı:,oetlcrln cezım bu 
harbin bü:rUk gayeleri arasına sokUlmalıdır. 

General de Gaulle'ün nutku 
Londrrı, 25 a.a. - C eneral de Gau!le bu 

nkca.m radyoda bir nutuk söyllyerek de • 
ml§tir ki : 

- DU::;mnn, gi.ln!lhsız frnnsızlan kur
§Una dizerek Franea'yı korkutacağını zan
netti. Fransa korkmııdığını düşmana gös -
terecektır. Fransa bunu milli bir "hazır· 
ol" parolasını ifade edecek olan umumt 

Nevyork, 25 a .a. - M. Ruzvelt tara- bir tevakkuf nUmaylııiylc en heybetli bir 
fından dış politika cemiyetine gönde- tarzda ispat edecektir. 
rilen ve bu cemiyetin senelik toplan- ÖnUmUzdeki 31 İlkteşrin cuma gUnU öğ
tısında okunan bir m esajda şöyle de - leden sonra saat 4 le 4 U beş geçe arasın-

da frnnsız topraklannın her tarafında her 

İngiltere ve Rusya 

ile illif ak yapıyor 

ıız11111ı tnsanıann act.ıtı )'Ol buı:un > u:ı: b::n· zen• n eJ e COC'Uk n blle yaz tat crtnrtc ~
~rcc &nertıuın ı:t•nclne bir uıı.ıım ka>ruııl:ı lı5a, ak mektep tahııll UcreUn1 knznnnı kla. 
ohnakt.ıdır. tNUnUrler. Meı;hur m b'11"11Er Rokr e to-

1W2 de Texns Aıırlcuıturnl and l\lcchanl· run!nn bUe tahsil rn:ı.s nrlannın b!r kısmını 
cal Colltııe· n zırııı bolıw'cr kllma*atı pro • şahS<'n kauınarak t:ıruıı erlnl b 1 !'il! r 

rcsorü Daruaı Husscıı okurlnnn ıcoopcnıUC Okurlann hayat anru kaznnmn anna :,ou 

s h •I b r aıL:ııındır. Cnt\crs tc charıııd d CS· manda cok ra~bet g :ım..ııtür. l'rugcn e> 
t.cıık !Alıntı llk tomc-U nttımn tok U'şebb:.ıs 

1 

c<lccC'k koof'Cra f teşk n rl A.'"'1<T!ka da a 

ki b r blnuyı k ral.ııi!nak iç n on t.kl ııcncl tkn!I C:noo 1033 le on d Tt tare >'8.n ne o n;n 

(Bası ı ıncı su>·fadn) c-:.nıı.ıı \e bunınru k ru oturak mal sah •>ne kum..ıtu talebe ;yurdu 193'.l dn (511JJ oku'"Uıı 
Irak Sur! ·e Fili r, . 80) le b r teklıttc buluıımuııtu: "Siz malzeme 1 büyük bır rahat i'çl'l<!!ı t.ııh ı ,r d aill 

• ) • Stııı, 1ısır \ e batı çöl il ne I ı.muı l'<I l'li<'nlz ı.:cn1:"l.·r ıı.mclc o ık ça!ı~ır, etrncleı1nc yol atrlınır. nu o rlar nyda ıs 
kadar fasılasız bir ccphe mevcuttur. Bu 1 bu blnıt)ı oturulalılk'<JOk b r hnlc ko),ırlar... c!-ılar hnrcwe.rak i:l\Jct eli ı ıthl b r b nada 
cepheye bıitlln )'nz mutemadlyen yalnız demiştir. O dn bu tcklırt mC'm'lunbcll kabul otuR"lak, m Trugad )1şecdı:k>rle tıos crımdc 
İngılterc'd<'n dcsıı Hlndlstan'dan ,.e lmpa· ı ctml&. Az z::ırn,rnda on lkı çatıakan Unl\C'rsıte- tnıkAnlnrınn knvu$"Tlusıanıır 
rntorluğun sair kısımlarından ve aynı za- ıının hmımot >le harap b n , ı.:uzcl b r tat nut.tın merkezi ıınrp ve cr'lup l')'a cıu ın . 
mnnda Amcrika'dnn harp malzemesi tak· Yll\ası ıuıııne ı.:dm~u. lk'llcler orın >nalı bir de hattA mıt rorn!)n dnn Maasnctıusctt C'l'a . 
vlye kıta lan gclmlstir. kadınoot:ız. )-Urda mudur :>· rJJTiı~la."'llı. Kendi· lt:tl<'rl ünheI'liitclertne karur tr..ı an koo . 

Orta~arktn'kı Brıtanya mc\-zllerl gecen s ne her okur ~ına a>'da b r dolnr UC"rot \e· peral ner Glltıl11cak btr ı::ı,htı'kli;; ı ııcrıın-
k bU Ük öl üd k 1 

1 
rll )Ordu. Bütün gl"llçlertn an•w dıye h tııp mektcillr. llaıt! dU~-nnın en t-... rrıı 1 tın! . 

sene ço Y C c ta \ ye edilmiştir. eu.lkıcrt bu ha)ıllK'\"er ka<lınca'=.z >alnız )c- ve:rs tel· nnd('TI birisi o n H.ırvard'da bUe 
Ş mdl, h('r tlirlU meydan okumı)a karşı mclc pi.şlPl!rwslne ncı.ııret cdl)or \C e\I bc.K· ıo:ı~ senesinde kooperaUt bJr 1 r•a kurul · 
ko)maf;a hazır ihtiyatlar mC'ydana getiri- ı >ordu. Fakat bu kadının nczııretl alt nda muttu. 
yoruz. Büyük Britanya'nın ne zaman ve H<ıckıc p\Ş.rı•n. orı.ıılııtı t •mlzlbrn, tabak· şllm<U ıuner'kan ilnh rdte 
nerede taarruza gecc-c<'f;lnl söylemek seltı- lnrı >ıka>nn talebelerin ken'1 I rı idi. Ay sında 100000 k1&1dcn fazla k ~rnt t t sek· 
hl> etinde def;,lim. Her şey tnrUldıktan 1k14mda ,., in masr.ırı mt.sn\1 0L1rak Pil) lııfılı- k.ıUere mcnsup 17.a ,·ardır Bu oku ~ koo • 
sonra alınııcnk kararlar yalnız harp kabl· Yordu. Rızı ı::cncıcrtn bu luulır k çük b r J'.>Crnllr ıe ı tı ııa>esl!ı<ic di u tnt-.s:J. 
nesinin selAhlyetı cümlesindendir. Hnlkın nınsrnrı bUe od Y""<'k parnl:ın oknnd fıı !cin etım s olm11k':ı kalmıyor, t k t ik' 

bnh.:ıl.-ınnın clttııf: nd<'n ı;ıl'l<'n m.ı.hs lk .h! da )<'P)C!nl kal • > • C'r e de al h nnmıs lu• 
hbtsclertnl öd >Or.anlı. ıo:w sc•Dl'Stndc Tek s nıuo~ıar. Istat tJk er lsb:ıt cd ·r ki t.ııh ll· 
lınJ\ erslleslnJn kile-Ok bUtccll azimıt okurlıapı ni kooııcre.tlt t :ıe IC're dn> n !tık b'• t.ıı 
lam nnnı ta~ ev klra'lamalta ve 250 tane okuri.ar hn.wıt ııahns.nd:ı daha c11bulc :rnu\'ll!• 
ukur bu blnallırd..) )"a&l)'Brıık tahsillerine dt.~ fnk oluy'Orlar. Bütün bunlann da Ustündl 
\'ıı.m et.'"llcte muvaffak olınwılardır. W36 yı. her lru;anın Z<'kA \"t' kabl!Jyet!<'rin n kendi 
lında 700 okur, kooı>erotır )"llrli.ard:ı okuyor- kl'nd .'.n1 idare cdı-lı tını ve her 111h ru
du. Banu cören ünl\crs le ld rl'61 100 000 do· hunun derlnl klerlnde )"llmtıcı ık kudre<tniıı 

hoşuna gltmC'k için faydasız geclct hlı: bir 
hareket yapmwacağız. Tehlikeyi göze al
manın do~ru olacağı vazlyet.lerde lcabe
den hareketlere geı,:eceğlz. Harp ur.un bir 
iştir \•e parlak bir tasavvurun alelacele 
tatbik sahasına konulması ile halledıle-
mez. 

Mare~al Petain 

!ar tahsis c<k'N•k l4 tane nUımune t'kur yu:rdu bu undul!'unu ı;ıöstcnnıs oluyorlar ki bu bdl• 
yaptı. mıs \"C okurlann kcnd1 elleri) le )tıpı- başlı basına b r basantlır 

idamlara karıı 

kendisini rehine 

lan bu b'.nalnnn her blcln<le (32) şer ı:enc Avrupa run etik! tcrbbe ft''sefcs'yle idare 
oturarak tahsUlerln! tak-ttı etmei!e ba~lıımııı • cdl en m ktcplerın mezunl:ın hu j)ttu, her 
?ardı. 1039 scn.estnrl!.' ise )'IllT\.7. Tuxruı ünlver- hlıı:nr'l haskl\Lannd n b<-klrr, ha;at &a\asm• 
sltc'lı n!n 0000) okuru koopenı,W e\•lcnıc Ya• da dnlma erk nırl'll )nıırun bn baaka h c bil' 
aa.nmkta tdL ıcy ynpmrızlıırkcn, Amerlkll'nın llerll m!t 

Tcxsas Onlvcnıllestn<lc ~ rall'bct bulun le ı.ı w klsetM He ) • ~ ıı:ene~I her b:ı.
bu ~cbbüs az zanuında \l.l:cr blrçok ünlver- şanyı, sadece kendi kabll1J,-eUerlyle el~ ede
s1l<'lerc de bir ilham kaynağı otmaştu. Ameı1· cıt'kl<rlne inanarak Cnl1$1J'Or, her ~oru :vrne

ı kıı.'nın Pas !lk tıahUk!rln<kM V114lnıı:ton <'Ya • rek ortaya )-eni bir eser çıkardıkça ~nnı m 1 l1!t::nin ilntvcı:s·tcsınln bnzı (l\c\Jr!an J>Ck fa· k('?)dl kab liy(;tlertn!n arttı.tını s:ll~rck balıts. 

vermek istemi$ ! 
Vlohy; 25 .a.n. - OFİ - Havas ajansı 

b ildiriyor : Burada dönen bir §ayiayo. gö
re, nıareııal Petaln, Nantt's ve Bordeaux 
suykastıeri Uzerinc yeniden derpiş edilen 
fdamlann önUne geçmek için tııgal altın. 
dakl bölgeye rehine olarak gitmek tasav
vurunda idi. Mnreııalle temıuıı olan §ah -
styetıer bu hususta beyanatta bulunma -
mııılardır. 

Fransa'da idamlar 
Londrıı.; 25. a.a. - 01'"İ ajıı.nsının bildir

diğine göre, yasak silö.h ve cephane ta,,ı
nıaktan suçlu Uç Fransız dUn kur§Una dl· 
zllmiştlr. İdam kararı Frnnsa'daki işgal 
kuvctleri komutanı von Stülpnagel tara· 
fından imzalanmıştır. 

Vichy'nin mesuller hakkındaki 
dosyası 100 bin sayfayı buldu 
Parıs; 25. a.a. - Adliye nazırı M. Bart

helemy'nin, Petit-Parislen gıızetesln!n Vi
chy muhabirine verdiği izahata göre, harp 
ve mağlO.blyet mesullerlnin ltUham 
dosyasındaki vesikalar, topyekCın 100 bin 
sayfa te,,kll etmektedir. Rlom'da aleni 
muhakeme, 1942 yılı bidayetinde bn§lıya. 
caktır. BUtiln dünya memleketlerinde bu
lunan 650 §ahldln dinlenmesi icap ede -
cektır. Rlom yUksck mahkemesinin 1942 
ilkbaharında kararını vermesi bckkne -
bilir. Suçluların Pourtalet kalesine nııkll, 
yapılması ıcap edt'n hazırlıklar yUzUnden 
1 sonteşrlndc vukua gelecektir. 

ltalya' da kaç yahudi var ? 
Roma; 25. a.a. - Htı.len ltalya'da 39444 

İtalyan yahııdl11iyle 3674 yabancı Yahudi 
ikamet etmektedir. 

klrce bir ha)·at g clrmck zorunda kalıyor, )"llr oluYOrlar. !ştc tıd w>tıb-e arnaındald ge

ueuz lokantalarda kl!I derecede besleyici ııı- re ııe ırilnd~z kadar ayınn rnrın bu tıa)-edl 
da bu lamı> or, cok deia ıınıtınra ac gıdlyorlar· blr t\cla da.ha göımüe oıı.ıyonılL 
dı. Bir gene okur bir harta mUddetıe ek • 
mekle elmadan b:ışkıı. bir 4!CY >a:ııer:c para 
bulamamısu. 1936 • 37 yılınd.1 Vıı&lnı.:tonl..ı 

gmcler Texııs Unlversltesln.n denl'?'llclcrlndcn 
!nydalaruı:rak kooperat r evler ı..-urmata te· 
şcbblls etmisk'rdl. Otuz yedi ırenc her birisi 
onar dolar vcrerc!k panıııın bir kısmi.) le C'skl 
btr ev ldralıım1$lar, bir kt!!mblc tlc c\1 boya. 
mak ıetn bo)-a, yalak lefn ucuz somya, masa 
ve snndalYa ledarlk etml ler, bu HYedc ayda 
on altı dolara )"i)-eccl< ve yatı.cnk yer te(lnrlk 
ederek \'aşlnırton ünlv<'rsıte~lndc yüksel< tah· 
slllcrtne devam lmJcAnını bulm~hıl'dı. Erkek 
nııklldaeıannın bu ba:ıarılarını ı;:örcn !lniver
~teH kız okurlar dıı aynı dl"ncımeyt tekrar 
ederek kendilerine sıcak, samhnl bir tnkbc 
Y\IVHI kunnal!'a mU\"llUal< olıınıışlardı. 1940 
yılında Vaııbıı:ton ürı1vt.'mlt.cst okurla.nnın 

kcnd1 azını ve ı;:a)·l'CUem le kurulan bu okur 
)"U\"lllanrun 20 000 dolar kı)Tilcllnde te6!slcrl 
\'anlı. Ve o yıl tclnde 100 000 dıolnrllk la >"UP· 
mıetardı. 

Ba.z:ı il:ıivc:ıdte cevrclcrirıdek:I. okur >"Url • 
lan rner.lrezt bir kuruıu.,ıa nlacaklan 1l'k 
maddelcı-J d.ılha ucuza mal ctmclrtooırıcr. Cok 
dcra mc:-kczl muUıaklatda en .son s:sıcm elek· 
trfkle mUcclıhcz pnta.ıcs ayıkJrunıı. ekme!< 
\e ııasta hamuru yapma makln<!lcn.J.lıc pl$en 
YlTilcklcr, gene kooperaWlcrtn huııust tertı. 
batı bulunan kıırn>-oncUcrblc talebe >-urtla· 
rınıı. Yollnrunnktadır. Böylelikle daha ne • 
ııs Y<ıınckler, daha ucuza. mal edll:nckte 
hem de buraıanıa c:ılı$an tıılelK-!er !erınl l.s 
standardına ı:C>re e:ılı~ kabUlycUn1 nlrnak· 
tadıriar. 1940 yılında \'a&lnırton ünh crısttcs.t
ntn m('('kczt talebe >-Urdu tcsk1Ultı mUkmvnel 
bir soğuk ha\·a deposu )-aptınırak gıda mııd· 
delermt tOPtan s:ıtın alırnak, iamdl a.mb.'lrla • 
nnda sakla.mnk s:ı)-eslndıe >ilzdc 3S e k.ıdar 
ta.samı! yn~nışbr. 

Hitler 
Ciano ile 
görüştü 

Görüsmelerde askeri ,, 

erkan da bulundu 
(Bası ı. ıncı sayfada) 

RlbbC'ntrop hazır bulunmuştur. 
Kont Clano Almanya'da btr müddet ka-

lacaktır. 

Görüıme iki şaat sürdü 

BC'rlln, 25 a.a. - İtalyan Har cıye Na
zırı Kont Clano'nun M. Hıtıer'1 zı~nretl 
hakkında O.N.B. ajansı aşa~ıdakı ta ı~

tı vcrmt'ktcdır: 
Göruşmt' ıkl saat kadar silrmu tUr. 

ita, İlkteşrln gecesi Taganrog, Makejev
ler1 l.IoJalsk, Maloyaroslavct.ıı, lstlkamet
~uharebeler devam etmiştir. 

~----------------- nilmektedir: ö u d ki 
nevı faaliyet duracaktır. nUm ·z e cu- Çekoslovakya' da idamlar 

Amerikan dış siyasetinin hakikatı ma gOnU o saatte bUtUn fransız erkek ve p 
25 

.a Brno ha d. 
~nkara inhisarlar Ba§ Md. ve kaçınılması imkansız gayesi , Hit - kadınları bulundukları yerlerde hareketsiz 1 .rag, . a · - • . rp ı~anı, 

Fakat her Yt'f'ıl tesckkUMln blrco'k zorluklan, 
bu al!'ıı1.nrı oklutu gibi kopem.tit okur )-urt· 
1.armm da bazı bozuk tararıan göze c;arpma· 
ta biış!arnıııtı. Bunlann en blQ11RU g.,nc o -
kurlnnn patates so>mak. ~ )'l]uımnX. sofra 
kunna.kln vakit ı:ectrJY'kcn, ccnçllC:''.n luıJdk1 
Dıtıyacı o•an etlenmek, gellr1 yerinde dJ~er 
o~:'.\lrlnnn hayatıruı kAtl derecede işUrnl< ede
bllmck tırıınuıu buWıııı.malan ın Fıı.laıt l<! • 
&ebbus sahllıl i'<'nçlcr buna da c;nro buıımus • 
!ardı. C~tltli okur )"llrUıın sırn Ue d.aMlar, 
çay zb-atcllcn tertip cdborlardı. Şehre ge
len sahne gnıpmı1y1e anıa,,:ınık b!r geeel k 
Uyntn;ıl.!nn bllctıertııt toptan s:ı.un. abyor, 
talebe ar.J..'llda.ıbnna ısat.amk ctıcncclcr ter -
Up cdb-orlardı. Acık hava ı;porıannı da koo
pcmW:lcşUrrntş!erd!. Hep blrHktc tcnls kort -
lan te:sls cdbor, toplan Jcır cC:leneelcrt ~in 
ka)nl< 1Uclleı1 satın alıp kendi nrolu.nnda ki· 
raya vcm-orlardı. Cok dcra dnC: 6POl'ları 1o!n 
ucuz kulUbedklcr in5ll ediyor, aıitadaşlanna 
ktro!ıyarak herkesi dıı~ e~lcncclertnden tay. 
dalnndırı)orlardı. 

1\1. Hıtlcr \'e ıtcılyan nazırı, vaz r 11 lca 
bı hazır bulunnmı)an almnn ordusu g ııel 

kurmay bnşkıını Fcldnıııreşal K ıt ı· ve 
klılcten ıo~u generali Jodt tarafın fan as· 
kerl durum hakkında verilen izahatı din· 
lemisler ve generalden Harkof un zapt 
haberini öğrenmişlerdir. General verdıt 
izahat arasında ltalyan blrlıklerlnm ordu· 
nun cenurı grupuna lltlhak ettıklPr nl vr 
muvaffakıyt'tle faaliyette bulunduklarını 
zikretmiştir. 

~ ler tehdidinin ortadan kaldırılması duracaklnrdır. Tarlalarda fabrikalarda, 25 ılkteşnnde 6 kışı hakkında hıya -

Y · l · ı k ıı·ye bUrolanla, mektrplerde, ~n .... azalnrdn her net suçundan ölüm cezası vermiştir. apı ış ert dır. Bu gaye irin ça ışır en mesu • ,., 
ı,, ... 1 :ı • .J türlU t~ kesilecektir. Yollarda bulunan • Hükümler infaz edilmiştir. Bir maz -..... , sarı timiz gene bu gaye u gwrunda müca'1e • ak ~ı: 1• ar BaoınUdUrlUğllnden • lnr oldukları yerlerde kıpırdamıync - nun bcrae-t etmiştir. lrı.1 ı.,. eksiltmeye konulan Alibaba tuz • le eden v e ölen milletlerin mesulıye- lardır. 

~~varında yaptınlacak Uç adet mu - ti kadar büyüktür. Biliyorum ki m e m - Bu muazzam milli grev dllşmana \'e 
tlt,ııı1 kulUbesı işinin muayyen gi.lndc Ieketimiz bu mesuliyetten çekinmi - ona hizmet eden hainlere ne kadar bU • 
~11 lhrnesıne talip çıkmadığından eksiltme yecek ve bu hususta kendisinden is • yUk bir tt'hditle aarılmııı bulunduklarını 
l3 te ~enın 31-10-1941 cuma gilnU saat t enilebilecek bütün fedakarlıklardan gösterecektir. 
l::ııe:,-0 BfmUdUrllığümUzde top anacak ko· Elblrllğlyle yapılacak bu milli hazır ol 
l'leıı "nda Yeniden icra edileceği, keşif be- kaçınmıyacaktır. hareketiyle milletımi7. temelini felAket -
11, Ya e muvakkat teminat parasının aşağı· Bundan sonra M. Ruzvelt amerika- lerlmlzden alan ve kanımızla larsin edll-

zıtı Olduğu ll!n olunur. (7S9ı:i) 1785!1 lılara yanlı~ bir emniyet hissi telkin mlş bulunan frnnşız kardeşliğinin Umıt-
Keıııt Muvakkat eden bazı amerikan şahsiyetlerine hü· !erle parladığını izhar edecektir. 
bedeli temln&t tm · .. l d • t • r. BU tün dilnya Fransa•yı düşllnmekte, ona 

L!ra Kuruş L!r& Kuruı cum e ış ve ~oy e emış 1 
: dotru bakmakta ve ondan bahsetmektedir. 

1857 42 101 60 Muazzam taarruz kuvetlerı ufukta ı Fransa dilnYU'8 r&tencektlr ki tnhlzam ko-
1898 'l'' 142 il ı tehdidfoi gösterirken dıo politikamız kuaunu alllll kol'kalc: bir d~nm trıuııız 
1898 74 1'2 il pnif kal•mu.. eoc:ukl&nııa ka?'11 ltledltı c1ııa10tW' P'r&w.'· 

lngiltere'nin yeni Meksiko elçisi 
Londra; 25 .a.a. - 1938 denberi Kahire 

elçiliği mllstcşarı bulunan M. Harold Ba
toman, İngntere'nin :Mekslko elçiliğine ta· 
yin edilmlştir. 

BUtUn oıcur yurtlsn muhakkak her a:vın 
ilk haftaaında bir toplantı yapıyordu. Bu 

yı hlc korkutmamııtır. Fransa kendlnd~n bas· kendUertnde cemiyet hayatına intibak kudre
ka ldrnuye tlbt olmadıtını dünyaya l'Öltere· tını l.nkleat ettJrdltl için QOk bUYillt bir ter. 
ceıctır. Fransa. dünyaya ııasterecelcUr Jel o b!)"e la)-:netl vardı. Ve her toplantıya llOSYlll 
nıüttehlr, eınJn ve azimlidir, "Fransa" dır. me'l1d sahibi b1r zatı. mese.IA ~terıt bJr pro. 

Fraıwzlar, anU.m.üzdek1 cuma tç1ıı parola ıe.ıırtı, bllYUk bir 1"ın1. )'Qkııek löhnt aa.bt. 
~ ''Bam aıı.: Sı& '* pzete muh&mrıııd ~. lııııldııl -

M. Hıtlı;-r ltalyan Hariciye Nazırını öğ
le Y~me~ine alıkoymuştur. Alman h:ırıci· 
Ye Nazın M. von R bbo.:ııtrop, to~u g nc
rnıı Jodl, İtalya'nın Berlln bü;ı: ilk elçi M. 
Dinnoalflf'rl, Almnnya'nın Roma bJ)'Uk 
elı,:lsl 111. von MnC'kensen v Almsma'nın 
Roma'dakl büyUk clçlll~l nezdinde ~1kerl 
ntaşcsı general von Rlntelcn >em kil' ha
zır bulunmuşlardır. 

Alman Hariciye Nazın von R bbe'ltr<>P 
ltalyan nazırını akşam yem~ğlne dAvet 
etmiştir. 

Amerika'da tank imalatı 
Vaşington; 2~. a a. - M. Ruzvelt, Bll'\o 

le~lk Amerika ordusuna Alt tank imala.tı. 
mu derhal iki misline çıkanlacağtm bil • 
dirmiltır. 
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VlLAYETLER 

Eksiltme ilam 

1 - Posta .. IOndel'UeoS ~ dıa.
J'et nıaıe 11aatınd.ıı.n btr aaat evellne kadar m.. 
mı. ve z.artm kamını .eld1CSe Jrapatılmıe ol· 
muı 1Azım(1ır, 

10 - Her t11:'111 ı:ecllımeıer naza.n tt:nıare 
ahmıaz, 17831 Mani.la Su lalert UcüncU Şube MQdQrlQ· 

tun den: 
ı - ManlM vt!Ayetı Ad.ala nahlYllJ1 c1va- Tamir işleri 

rında eskt Besleme kanalının (5461) metre- Dtyarbakır Nafıa MUdürlOğilnden: 
llk kuımının temizlenmesi amell.YııU kapalı EksUtme)·e konulan ıs: 
zart uıullyle vahidi fiyat Cilası üzerinden ı - 21518,48 llrallk k~ bcdelll DIY&rbakn 
ekıılltmeye konmuıtur. merlcez hUkUmct koruıln tamiratı felnden 

2 - Bu ameliyatın muhammen keılt be· (15.000) liralık Jwmı. 
deli (29730.00) liradır. 2 - Bu 1ac alt evra.k IUQlardır. 

s - lateklller ınrtname ve projeleri {14!1) A.) Eklılltme enrtnamCfl1. proleıı1. 
Jcuruı mukabilinde 11ııınlıa ıu lıler1 QCUncU B) Mukavele proJc.1 ve kail hulAAa, ııll· 
ıube mUdDrlUıtUnden alabilirler. ılle1 f1Yıı.t cetveıı. 

" - 81 btrıncıteırın l9ll cuma ~ntı 18• C) HUS'\1111 1:1rtruıme ve projeler. 
at (16> da Mnnı.a ıu tııerı ueuncU ıubı mU· D) Bayındırlık eenel ve yapılar tennı eart-
dürlOtU blnaınnda Jturuıu ko:nllyon tarnrtn· nameleri. 
dan yapılacaktır. E) Yapılacak tolerln ta'ldp edecetı sıran 

~ - :r.ıuvakknt teminat (222!1) lira 7l5 lcu· sllfıteıılr ı.mte. 
l'Ustur. F> Bu evnıltlo.r ııntıa 4a1res1nde ellrClcbl· 

6 - Eksiltmeye ıı:trebllmek tctn ı.tekute· llr. 
rın aea~akl veılkalan ibra& etmeleri ıart· 8 - Bu !ııln lhnlcsl ~. 11. 941 carnmba ıı:U· 
tır. nU uat onda kapalı zar! usul1Yle DlyarbaJnr 

a) Elm!lt.me sUnOnden en az <S> run e. nafıa datreslnde yapılacaktır. 
..,el l.attda Ue ıu lılcrl üctlnctl ıube mUdUr. 4 - Ekalltm<'Ye sılrcbllınek tein (ll215) ll· 
ıoi!ilne müracaat cdllerck bu ııe ılnne.k ıcın ralık muvakkıı.t tmı.lnat vermek ve 114ağıdakl 
alınmıe ehliyet vcellca.n. veıılkıılan lbrıız etmek lAzımdır. 

b) Car1 seneye alt ticaret oıı:ısı vestkıııı. A) Natııı mOdilrlill'tUndcn alın.mı, ehliyet 
7 - Tekllt mektuplarını havı zar!lar ka. vn!Jtuı. 

palı olarak ihale ıroncı sıı.at (ll5) 9 kadar D> 941 mall yılına alt ticaret odrun veııl· 
makbuzlar mukablllndcı Manisa ıu ıeterı Q - laı.aı. 
eUncQ ıube mOllUrlUtone teslim olunacaktır. ıı - Tallplor1n tekli! mektuplıınru yukan· 
Poırta ile sıılnderllece'k te1dltlerde muhtemel da aıll&ter1lcn ihale a:ıatlndl'!l bir ıaat evci 
ı:eclkmeler nazan itibara alınmaz. komls}on reı.llalne makbuz muknblltnde ver-

ı'Tl51! melıert; pasta ıı;ecllanelerı kabul ed'lmez. 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Antalya llbaJ'lıtından: 
ı - Dulltmfll'• .ıı:onulan ı.: Antab'ada 

;rapılacak kız mektebi Smaatına alt (29530) 

lira (42) Jrunı. bedeli luotUteıı mütru 
,<20500) llralıık ınıaattır. 

2 - Bu ı.e aıt 1&rtna.me ve evrak ıunlar· 
ü: 

A. - Mukavele proJeet, 
B - Ekalltme ııırtnamesı. 
C - 1111.1\111 .artname, 
D - Ke,ıı, 

E - Vahidi tl7at cetveH, 
F - Grafik. 
a - 8artnameler ve evrak Antab'a nafıa 

mUdQrlQtü Ue vUAyet encUmenlnde ı:örüle • 
bilir. 

4 - Eblltme s. ıı. 941 t.arıh1n• m1l.ladU 
pazartetl runa aaat 14 te .Antalya huıusı mu
hasebe blnaııında kurulu vl!Am enc:Umentn
ce yapılacaktır. 

ıı - Ekalltme Jtapab zarı ımıllyle vt va. 

s - 4 üncCl rnaddenln A fıkrasındaki ellll· 
ret vesııca.ı eklllltrneJıcı cıkanlmıa olan haneı 
il 1(:1n ı.'!ten1ldll'tl aclk<:a yazılmak suretl)'le 
t!Gmlltmenln yapılacaıtı silnden en az (tatil 
111n1erı hartı:> Oe ailn eveı bir istida ile vUA· 
>"C't.ten tııtenllecck ve bu zaman zarfında vcsl· 
kıı. tnleb!.nde bulurıımıynnlann ek&Utmcye ~lre· 
m1)'eceklcrt. (92!Sl/7871) l781:J 

Talip çıkmadığından pazarlığa 
çıkarılan iş 

Antab'a N:ı.tıa l113:ıat Komisyonundan: 
ı - Kapalı zarı usuUyte yapılan ekslltıne

alnde tallı> cııanııdıtınd:ı.n dolayı Manavgat -
.Alaıekt yolu Uzerlndeld ,\hmctlerbUkü köprUııU 
~aatı pazarlıC'a cıkanlmı,tır. 

2 - KesU bcdelt {12354) lira (Gl) kuruştur. 
a - Du !4e alt ıartnnme ve evro.k şwılar· 

dır: 

A) KeeU huıtuıa cetveli. 
D) sıtatıel fiyat cetvel1. 
C> öteme cet\·eıl. 
D) Hwrusl ıartname. 
E> Mukavele Pl"Oletı!. 
F> EkJılltme t:ırtnameııt. 
G) Knzık atasmıın. 
11) 890 ı:ı.yılı proje. 
4 - Ekstıtrne 17. ıı. 941 pazartm ~nu 

bld1 tın.t eıı:ı.sı Qzerlnden yııpılacaktır. ınat 10 da Antakyn'd:ı Yenl!uıpı caddesinde 
6 - ElaıUtmeye ırtrebllmek lcln tııtekl!le • natıa müdOrlUC'O binasında kurulu {Antalya 

nn 11537 nra ııo kurusluk muvakkat teminatı Natıa Inıınat Koınlsyonund:ı.) :ynpılncaktır. 
yatınnalan ve bundan baıka uatıllakt ve1I· 11 _ Ekıı1ltme kapalı Zllrf usutlyle ve vabldl 
kalıırı ibraz etme! rl s::ırttır. tıyat Clzertnden yal)ılacaktır. 

a) Bu ~e cıreblleceğlne dair nafıa mtldOr· 6 _ Eksiltmeye ı:ırebnmek tein ıste'kUlerin 
lütünııen alınm1' vesika, !l2G llra 59 ıcu~luk muvalCk::ıt teminat ya· 

b) Cari eeneye alt ticaret oduı vesl'kaııı. tınlması ve bundan b:ı5kn aıııııtıdakl vcııllrola· 
7 - Bilumum resmı masranar mateahblde n lbrnz etmeleri enrttır. 

alUlr, 1) nu ~e ııtrebll.mek lc1n nntın müdUrlYetl 
8 - Tekllt mektuptan 2490 eayılı kanunun ehUyet komisyonundan alm:ınuı müteahhitlik 

btlkOınlertne tıJ'tıUn olarak yapılması 1Arttır. 
<mnm63> 2'1"134 

vesikası. 
:;ı - Car1 ıeneye alt Ticaret oduı veııtkası. 

17SG2 
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ANKARA V AIJL1Cl 

Sablık _,.. 
Allıbra VaJ:lılll'tlldıtaı 

Xuuı Cankan,~ Jluut1.4a. mefttl 
KZIJ1ct, metre murabbaı ıosıı. luımett M »
ra 40 kunJt. cıerter No. 1 ._.P No. 'M', e&na 
hJU1 arazı. 

Huducıu: talkan maka.la& le4nDAbta a.a
ltndekl bazın. :re!\ ıtm&Ma 1'0I. •anea laa • 
zlneye alt tu ocalt -W:ıea !ı.IJl ara& 
ı - Yukarıda eVKtı. ;ruıh llaldDe adına 

mtl5eccel •• tlurtnd• ~ Ba)'a)aı ..S bQ
lunan. arazlnln tamamı benınıdbt •rtaıuM 
154 lira 40 Jrun11 IQzertnı!en a~lt arttırma llll• 
retb'le HUM konubuttur. 

:;ı - lhaı. a. ıı. 941 tarll*ı• mGadU pa • 
zartaıt cana aaat lll te detterdarlllııla nın· 
lacaktır. 

a - ı.teklllerln 81lnQnd• :rUzde 7edl bu· 
cuk temJnat makbu%17J.e bl~ lwm~ 
sıelmelrl Ye bundan evel ıartnameyt ı:Omıelt 
ve 1zabat almalı: ll'tl:Ye11ler1n defUrdarlık 

mlll1 emIAk mUdürlDtune mUracaatıan. 
(76315) 17671 

Boı mazot tenekesi satılacak 
Ankara Valiliğinden ı 

1 - Ankara mıntakası sıtma mUcadele 
reisliğinde mevcut 3000 adet boş mazot 
tenekesinin beheri 4S kuru!} üzerinden a -
çık artırma suretiyle satışa konulmuştur. 

2 - İhale 31-10·941 tarihine müsadif cu
ma günil saat ıs de Defterdarlıkta yapı -
lacaktır. 

3 - İsteklilerin 102 liralık muvakkat 
teminat makbuziyle gUnUnde komisyona 
gelmeleri ve bundan eve! şartnameyi gör· 
mek ve izahat almak istiyenlerin Defter· 
d3rlık milli emlAk mUdürlUğUne milraca -
atları. (770S) 17718 

Ten eke satışı 
Ankara Valiliğinden ı 

Husust muhasebe ambarında mevcut 250 
adet boş benzin tenekesi açık eksiltme ile 
S3tılacaktır. 

Mecmuunun muhammen bedeli 187 lira 
60 kuruştur. İhalesi 27-10-941 pazartesi gü
nü ıaat ı S te vilayet daimi encümeninde 
icra edilecektir. Talplerin muhammon be· 
delin % 7,5 nisbctinde teminat makbuziyle 
birlikte ihale günU muayyen aaatte vilbct 
daimi encümenine ve §artnames•nl ıı;öremk 
istiyenlerin de daimi encümen kalemine 
müracaatları ilan olunur. (7867) 17834 

Çadır alınacak 
Ankara Valllltlnden: 
1 - N:ıtıa müdUrltltllne alt mubayaa edl· 

ıccek (40) adet mUceddet mahruU eadınn tık· 

ıılltmesl G. ıı. 9tı ı>ereembe eUnU eaat (111) te 
\'Utıyet da~ eııcilmenlnde yapıbnak üzere 
ncık elaılltmeyc konuımustur. 

2 - Muhammen bedeli (2500> ıtra ve mu· 
vakkat teminatı (210) nradır. 

3 - Tallplertn; muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlnı1yle, Ticaret Oduı vCBlkaları· 
nı hamilen yukanda adı ııecoo ııon ve ııaatte 
daimi enctkmen retsll~lne mUracaaUan. 

4 - Buna alt kesif ve eartnnml.')'1 her ıı:Un 
narııı mUdUrltltUnde c!lreblk!ceklerı. 

(789'1) 17857 

!9 ;a;ı 

DEVLET DEMIRYOtJ .AJU 

Elbiee dilmrilecelı 
~ D.mJTeDan J. l,letme ...._. 

it.et.• 
ı - tıletmemis mmtüuı ~ .,. 

mhahdemiııııl ı,ln lınımatı idaremb tara
fmdaıı verilmek. utar, tela. dilime ve all
metl fuilralan mtıteahhlde ait olmak be· 
re diktirilecek olu takrib• 625 takım 

Jalı;uı a,ık ve lrapah elbiıe 196 palto ve 
210 adet kaaketln dikiı lıt ıtartname .,. mu
ka•elcname projnl mucibince kapalı sarf 
a.ull:rle ebiltmeye konulmuttur. 

1 - Ekılhme 31. ıO. 941 tarihine ıntl.la
t!lf cama stlnfl 11at 11 de Malat:ra'da 5 inci 
iıletme binaımda yapılacaktır. 

1 - Muhammen bedel 9514 lira 50 b
r111tur. 

4 - Muvakkat teminat 713 lira 59 b
ruıtur. 

5 - Taliplerin belediye veya ticaret o
dalarmdan alacaklan 11nat vesikaları ve 
muvakkat teminata alt makbuz veya banka 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun tarifatı 

dairesinde ih:ı:ar edecekleri teklif mektup. 
ları ile birlikle tayin edilen ihale ıaatinllen 
bir ısaat evetine kadar Malatya S inci iş

letme artırma ve eksiltme komisyon reis· 
liğine vermeleri veya göndermeleri lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

6 - Bu i~e ait eartname ve mukavele· 
name projeleri 5 inci işletme kaleminden 
ve Diyarbakır, EUlzığ, Narlı, Eloğlu ista~· 
yonlarından isteklilere parasız verilir. 

17635 

Odun alınacak 
DevlH Demlryolları Sa. Al • .Ko. dan: 
2 inci l~letmcnln ynkımhk ve fayrnptık lh• 

ttyacı !cin tamu.mı ı:llrgen veya >'ilı:dc 30 nls· 
betinde cnmta knn,ık olmak üzere satın alı· 

nacak 475 dört yQz ;ıretmlı heı ton kesllmemlı 
kuru odun kapalı zart uaullyle eksiltmeye ko
nuımuatur. Odunlar, Ankara • lzmlt veya An· 
kara • Zonı:uldak arasındaki lstıısYonlarılan 

birinde vagon !cinde ve en acc 15. 1.2. 941 tn· 
rlhlne kadar teslim ellllmlı olacaktır. Muham· 
men bedeli {7600) yedi bin altı yü:ı: liradır. 

5 lklnclteşrln 911 tarlhlnıle carıamba aUnU IA· 

at 16 da Ankara'da 2. inci isletme binasında 
toplanacak komls>·onda lhıılesl yapılaca{ıınllan 
bu ise cırmek isti.Yenlerin ;yüzde 7,15 ntsbetlnde 
muvakkat teminatlarını vezne makbuzu veya 
ldıırenln kabul ettll':l tomıUle mutabık banka 
mektubu olarak kanunun tayln ettll'tl veııalk 
ile teklltlerlnl ihale f!antlnden bir ınat eve
llne kadar komisyon rel!ll{ılne tevdi f'tml' ol· 
matarı 111.zımllır. Şartname ve mukavele ııro
jclf!rl Ankara ve Ha>·darpaıa isletme kom•s· 
yonlıınndıın para.eız alınabilir. 

(7734) 17702 

Mermer yapı işleri 
Devlet Dmılryolları Sa. Al. Ko. dıın: 

Ankara Gar cıızınosu ve umumi idare bl· 
nl\lı ıttıııallnılekt bııhce havuzlarly\e kanll • 
hn donılan bozulan tayanılarının wcıllclL'n 

mermer ,dOsemesl ı~t acık ek:slltmeye cıka • 
rıımıttır. Keııt bedeli 2702,15 iki bin yedi yilz 
lkl llra on bet kurustur. Ve muvakkat tftlll· 
natı 202,67 iki :YÜZ iki lira altmıı yedi ku· 
ruıtur. 6 lklncıtetrln 941 tarihinde peneml><! 
111!n0 saat 16 da ikinci isletme mUdllrlllQ:ü Parke yol yaptmlacak 

Tokat Na!ıa MQdllrlQtOnden: Kömür alınacak Çadır tamiri blnaııında toplanacak komı.yonda ihalesi )'il• 

Ankıırıı \'a llllğlnden: pılacatından bu ise elrmek lstıyenlerln ka • 

Tokat - Turhal yolu Qzerlndekt 243+547 lstnnbt?l Sıht l\t!k!sseseler Arttırma ve Ek· 1 - Nafıa mOdUrlUtQne att (lOO) adet nunl vesaik ile muvakkat teminatlarını havı 
mahruti cadınn tamlr1 ısının ~lllıın<'SI vezne makbuzu veya idarenin kabul ettltl 
G. ıı. 941 pereemhe eOnU aaat (l!I) te vUAyet tomıUle mutabık banka mek'tuplarını hllml· 
dalml encümeninde yapıbnak Uzere acık ek· len muayyen sUn ve aaatte lromlsyond~ ba • 
slltmeye konulml!ftur. zır bulunmııları lAzıındır. Reıılm, ıartname, 

-243+877 kilometreleri arasında 330 metre s111me kcımlsyonundan: 
tulOnde (12698) lira (20) kuruı kesıı bedelll Hıı.stane ve sıhl müessaoıelertn 14715 ton 
parke kaldınm tnıaııtı 20 ıı:Un mllddeUe acık camlı tUvenan k mıürü 'kap:üı znrrıa eksllt • 
eksUtme:ve konulmuıtur. meye konubnUŞtur. 

Ihalesl 3L lO. lD41 cuma ırQnQ vllll.yet dil· l - EkBlltme 7. 11. 941 cumn ırOnü ıaııt :;ı _ '.Muhnmmen bedeH (lOOO) ıra vt ım.ı· tennl ıartname, ve mukavele pro!f'll komi~ 
\'akkat tcoınlnııb (7!1) liradır. :yondan panıız verilmektedir. lm1 <ıncümcntnde yapılacaktır. 115.30 da ea11n1or:1untTıı ııhııt ve lctlmat mu· 

MOna'kAsaya tsUrll.k edeceklerin (~2) ıırn avenct müdürınr:u binasında kurulu k~ 
{3!5) kurusluk muvak'kat teminat makbuzly· yonda yapıtaca'ktır. 

3 - Taliplerin; teminat mektup veya mal<· (TI98) 17761 

le kanunen verUmcs1 ıcap eden vesikaların 2 - Muhrumnen flyn~ beru!r ton lcln l:'> 
buzlan ile Ticaret odaııı veıılkıılannı hRmllen 
yukanda adı l'ecen ciln ve 1aatte datmı en· 

1hale 111!nU kom!ııYODA 1brnz e~eceklerdlr. liradır. cUmen relsllıttne mUracaaUan. 
Du husustnld ıcesıı. proJe ve ıartnamelerl· 4 - lstcklUer ıartnameslnl çalısına l1ln • 4 - Buna alt keti! ve tartnıuneyt her sUn 

nl rllnnek tııt!yenlerln vllll.yet daimt encUme· ıertnde Jromlsyonııa ıtllreblllrlcr. nafıa mUdUrlUtunde ırllreb11eceklerl. 

nine müracaatlan 11An olunur. 5 - L<ıtekllller 1941 yılı t1caret odası VCl!l· (7895) 17858 
~78ll) ln67 J(ns1yle 2490 ııı:ıyıtı kanunda yazılı vestkalar· 

la bu be yetıcr muvııkkat ıı:arant4 makbuz 
veya banka me-ktubl.)'le Zllrfiannı nınıe aaa -
tinden bir sant evel koıntsyona mnkbuz mu· 
kablllnde vermeler1. (9"..36/'18S9) l7BrA 

Soba malzemesi alınacak 
Ankara Valllltln(!en: Yapı işleri 

Hatay Natıa MOdürUli\1lnden: Merkez Cankaya llkokutuna 8 kalan aoba 
1 - Silv~"dlYe, FnUk?t, Şeııkl))', Sıcanlı, Gü· mal:ı:emesı pıızıırtılcta 1atın alınacakbr. latek· 

relrt', ~ Erztn ve Snnkaya mevkUcrlnde Fransızca ög"'refmeni aranıyor lllerln ıartnamc)'1 görmalı: Ozere her ıun ma· 
:r:ıpılae::ık ıeklZ acıct ıaruıarma karakollarının artt mUdUrlUıtüne ve Yllkanlla yazılı bulunan 
1kmall INll&tı kJıpatı zarı usuUyle )'eniden ek· Ct'yhan nuıust Orta Okul MildOrltltonllen: eob:ı malzemestnın muhammen bedeli 17G Ura 
ııtıtme.:vc Joonulmuştur. Okulumuzun aYllıı. ıoo Hra ucrctll fraruıızca 50 Jcuruetur. 1stcldller pnzıırlıfııl cırebllmeleı1 

2 - Ek8Utme, 10. IL Twln. 941 pnuırtesı ısı:retmenlll'tl ncıktır. Fazla ders a:ıatlert ıcın !cin muhammen bedelin ;yüzde 7,5 teminat ak· 
ırQnQ ıaat 115 tc AntaJQa natıa mUd'Urlil:O ayrıca kanuni Ucret vcrllecektır. ortıı. okul· ccslnl husuııı muhasebe mUdOrlütD vel'Jlleslne 
oııa.-,mda mUteşelddl koırusyoncn yapılacaktır larda frnnsızca lltretmenlll'ıl yııpmak hn!Ckım , yatırarak 27. 10. 911 pazarte1ı ırUrııU 1aat l:S 

8 - lstb'enler, husuııt eartname 1le proJc haiz taliplerin evrakı mUıblteıertyle hemen te vllAyet dıılmt encUrnentne mUracaatıan 
'V'I! evrala kcatlyeyl natıa müdUrIOitünde sG· müracaatları. 17809 ilan otunur. (7900) 17859 
reblllrler. 

4 - Bu 1$1n kcsı.t bcd.ell, (11051) Ura (97) 
ırunıetur. 

ıı - Muvakkat teminat. (828) Ura (90) ku· 
rustur. 

6 - Ta11tılertn, lh:ı.leden en az ti<: gün evci 
bu tşc benzer lnın:ıtl bls:ırdıklanna drur ev· 
rakı mOsb tt-lerlyle blrllk"te vll~.yete müracaat 
eo<ırn-k alacakları ehliyet ve!1kasını (2490) a:ı

yılı kanuna uyırun olıırak hazırlıyacnklan 

tekııt m<'ktupl:ınnı. lhnle ~nü s:ınt 14 de ka· 
dar komisyon rtyll.!ICtlne makbuz rnukablllnde 
veret"l"klerdlr. Postalla olan i;ecllaneler kabul 
edUeml"Z. (7826) 17828 

Stadyom 
0

yapı işleri 
Balıkesir Beden Terblycst Bölıı:e Balkanlı· 

A'ınllan: 

ı - Evelee (115) ~n müddetle ve kapalı 
zarf usull.Yle eksiltmeye konulan ıtnt1Yom ln· 
ıa:ı.bna istekli cııanadıC'ından eksllune (10) 
ıı:Un mUddeUe uzaulm1'tlr. 

2 - Bnlıkeslr'de AtatOıit parkında yaptı
nlacak ıtııdycımun (lru:e tesviye ve hatrb'at· 
tan cıkacak toprakların nakli, dranaJ kanal· 
lannın yapılmım. kınruı tu fcl'$1 ve ıı!llndlrnJı) 
ve a;ı.tr tcferruntının :yapılması terUP ve tan· 
zımı isi kapalı zart usutl.Yle elcıtıtme:ve ko· 
numıustur. 

s - 1$bu L~ııaun k~ bedeli (14592 ıırn 
S kuru3tur.) 

4 - MaHıkkat teminatı (;yüzde 7,15) hesa· 
b1yle {1116 Ura 92 kuruetur.) 

& - Ekıılltme evrakı her ı:On Balıkesir be· 
den terblyeal bölı:e t>aşkanlıC:ında gôrülebll1r. 

6 - EksUtme (27 Blrlncltesrın 941) tarihi· 
ne rasUıyan paznrtcsl ırünü saat (lG) da nıı
lıkcsır betlen terb1Ycsl bölge blno.ruıda yapıla· 

ESVET 
K1'1ık ıapka molletıerlal 27. 10. 941 

pazartesinden ltlbal'en ve Oe ~n 
müddet.le Cihan l'nlıu otelinde ea)'ln 
Anlrorıı bayanıanna teshir edecektir. 

FAKÜLTELER 

ASKERi FABRiKALAR 

Çeıitli aebze alınacak 
J\ı. Fob. Satın Alma Kıo. dan: 
lhı:ıle tarihinden itibaren 31. 5. 941 tarihi· 

ne kadar aınaıda cins ve mlktıın ya:ı:ılı 7 ka· 
lem aebze alınacak. 

Azıımt miktar 
kilo 

Lnhna 

aıcarl miktar 
kilo 

"°° Doçentlik imtihanı PıraM 

Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığın • Patııtce 

2000 
2000 
1500 

ll500 
1000 

dan : Ispanak 
Hususiye ve Amme gruplariylc iktısat, , I<erevız 

2000 1500 
300 
800 

h 'h' d t 1 Knrnebahar ukuk tarihi ve Türk hukuk tarı ı O!icn -
ilk lmtlhanlarınıı. l llkktı.nun 1941 p.ızarte- Havue 600 S9<l 

Yukıtrıda yazılı yedi kalem ıebze lıker1 
si günli başlanacaktır. Aşağıdaki şartları fabrikalar umum m!ldUrlUC:U merk• satın 
haiz olanlar bu imtihana girebilirler. alma komlııyoounca 14. 11• 941 cuma sı\lnU 

l - Turk olmak, ııaat 14 te pazarlıkla ihale edlleccktlr. Hepsl-
2 - 40 yaşını geçmiı olmamak, nı birden vemıek m!lmkQn ol!madıtı takdirde 
S - Talip olduğu dalda doktora yapmış am nm taliplere de thııle edilebilir. 

olmak, Muhammen bedel J\nkııra beledly~tnln 

4 - BüyUk Garp KUltUr dillerinden bi· pazarlık ıı:UnQ tlll.n eııecett fiyatlardır. Ta· 
rini ilmt bir tetkik npacak ve yazacak de· llpter kati teminatlarını buna ıııre ı:etlre· 

ceklerdtr. (7843) 17875 
rec.cdc bildiflnl yapılacak imtihan ile is • ' 
pat etmek. 

lstcklllcr1n 15 ııonteırln 19U tarihine lro· 35 ton kurı\ ot alınacak 
dar dekanlığa dilekçe ile müracaat etme • As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
!eri. (7924) 17869 Beher kilosuna 7,15 kuruı bedel tahmin e-

dılen 35 ton kuru ot asken fabrikalar umum 
.:! 1111111111111111111111111111111111111 I !:, mUdUrlUC:U merkez llltın alma komisyonun· 
_ _ ca 11. ll. 941 salı ırünO ıaat l' te pazarlıkla 
: Dahili hastalıklar mütehassısı :; ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Kati 

caktır. 
: : temlnııt CS93> llrll (75) kuruıtur. 

7 - İstekliler ıekıır evrakı meyanına uca· : Dr. Şakir Çoban il : c1S4:sı 
ret od:ı.sı veıılkaıı ve ılmd!ye kadar yapm1' : : 

17R76 

01cıuıııan bu kabıı ıııero ve bunıann bedelle· : :; 5000 adet 3,5 Mm., ve 5000 adet 
rıne fi batında bu itlerden anııı.r bir ten me- : Evi eski yerinde kalmak : 4 Mm. de elektrot alınacak 
muru bulun<turacaeıına ve hıınet bankalarla : üzere muayenehanesini :; 
muamelede bulunduklıınna d::ılr veslkalan ko- : : 
yacaktardır. : Ankara An af artalar : Yukand:ı. yazılı clektrodlar askeri tabrl· 

8 _ Tektır mcktuplanna alt zartlar kıınunı : E M E : katar umum mQdUrlUtü merkez .atın atma 
ıeknde kapaıı otııraıt 111.ıe ranu ıı:ıat <15> e :; caddesinde K : komtııyanunca pazarlıkta satın aıınacaktır. 
kadfır &lıkf!Flr'de bedf'n terb\yt!sl bll'ge bıı.1· --- apartımamna nakletmi§tİr. -= Taliplerin 27. 10. 941 pazarteıı1 a1lnU 11at 
Pıılıtma makbuz mukııblllnde teellm elltle<:ek· _ _ 11.30 da komlııyona müraeaauan. 
ttr. ..., ••••••••••••••• ııııııııııııııııııııııır"' ~'19tll 

J\s. Fab. Satın Alma Ko. ilan: 

1TITT 

Taş alınacak 
Devlet Demlr>·oııarı sa. Al. Ko. dan: 
Aeaıtııta miktar, muhammen bedel, temi. 

nat mlktıın ile lst1hsal mahall1 eösterllmlı 
olan l kalem taı kapalı zarı usullyle satın 

• tınacaktır. 
Münakasa 8.11. 941 pazartesi ırünD aaat 

11 de Slrkecl'de 9. 141etme binasında A. E. 
komtııyonu tarafından yapılacaktır. latekll. 
ıertn teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva 
edecek kapalı zarrıarını aynı ırUn ıaat ona 
kadar komisyona vermeleri !Azımdır. 

sartnameter parasız olarak koml.ıyondan 
ver11mektedlr. 

Ocak Sırtkö:v, mıktan 8500, muhammen 
bedel 233~. teminat 1753 lira 13 kuruı. 

{7801·9188) 17779 

Balast münakaaası 
D. D. Yolları 7. ltletme MUdUrIUtUnden: 
l\fuhıımmen bedeli (21000) lira olan 1!5000 

metre mlkl\p balut Atyon - ~!tehir hattı 
Uzerlnlle Km. 40 ocııtınııan lhzıı.rı lelnln 
15. 11. 941 cnreıı.mba sıUnQ uat 11 de kapıılı 

zart usutıyle Atyen 7. isletme mUdUrlUtO 
blnl\lında ekalltmesl yapılacaktır. 

na lıe ı:lımek tstıyenleı1n {15715) liralık 
muvakt<at teminat ve mahsul kanununda 
ta>•ln edilen veslkalnrlyle tekııt mektupları· 
nı &)'Dl eün aaat ona kallıı.r lComlsyon reis. 
llltıne vcmnelerl Ulzımdır. 

Eksiltme ıartname.l Jelııtme komt.syonun. 
dan paraııız olarak alınabilir. 

(785G) 17792 

Parke taıı alınacak 
Devlet Demlryotıarı Sa. AL Ko. dan: 
AıaAıda clıuıl, miktarı, muhammen bedel 

ve muvakkat teminatı yazılı bir kalem taı 

kapalı znrt usullyle eksiltmeye konulmu,tur. 
Eksiltme 4. ıı. 941 lalı ırUnU ııaat :ı. de Sir
kecide 9. isletme binasında A. E. komlıyo
nunıla yapılacaktır. lstekltlerln muvakkat 
temınab makbuz ve dl~er kanunt veelkllları· 
nı havt kapalı zarflarını aynı &Un ve 1aat 
ona kadar komisyon relılltlne vermeleri 11· 
znndır. Şartnameler paranı: olanı.le Sirkeci'· 
de ıııomııyondan ve Bandırmada Bandırma 
ataJYonundan temin edilir. 

Cinsi parke taıı, m1ktnn 140000 adet, mu· 
hammen bedeli 16500 lira, muvakkat teminat 
1260 lira. 

(9190·7802) 17807 

Kuru çam odunu alınacak 
D. D. Yollan 3. bletme !lfildUrllll'tilndcn: 
lltlktnr, muhnmmm bedel ve muva.ldcd te· 

mlnatı aşa{:ıda yazılı kuru cam odunu pazarlık 
uırultyle eksll!m(!')'e konUlmuetur. 

IhalNt 6. ıı. 941 ı>e1'9embe eUntı 1&11.t 18 da 
Balıkc81r'de D. D. Yollan 3. ı.ıeotrııe bll'lumda 
)'apıhlcaktır. 

ı.tel<Ulerln 2400 ıııyılı kanunun tayin etti· 
ti veıılknlarla ihale aUnU mua;yyen eaattt!I\ blr 
.aat evel koml!l)'onumuza müracaatıan !Azım· 
dır. 

Bu !4e alt ıartname ve mUkavelename pro
Jııgl parasız kc:anlwonumuzdan atmab!llr. 

Mlktan: 170 ton. muhammen bedeli beher 
ton tein: 14 lira, muvakkat teminat: 178 lira 
l!O lc\mll. (Tfftl 1TUI 

• .. .. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

1 
\ 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbararz Tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile afağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2000 

" 4 ,, 250 ,, 1000 
" 40 ,, 100 ,, 4000 
" 100 ,, 50 " 5000 " 

120 " 40 " 4800 
160 " 20 ,, 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ·n 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan a§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/n20 
lazlaıiyle verilecektir. 

Çetitli malzeme alınacak ANKARA Lv. AMIRLlGt 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

Muhammen bedeli (18000) lira olan muh Bir bina aranıyor 
telif ebatta bakır çekme boru, çelik saç, Ankara Lv. Sa. Al. Ko. dan : 
yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır pi - Kimyahaneyc elverişli ve on beş odalı 
rinç ve çinko levhalar, külçe çinko ve ali· elektrik ve havngazı tesisatlı Ankara şe?ı: 
minyüm, muhtç]if cins ve ebatta demir. çe-ı ri dahilinde ve belediye vasıtai nakliy~1 

lik, bakır, pirinç tel ealvenize kabiC', sinek. bulunan bir semtte (Bakanlıklara yakın bi· 
kalbur, pirinç kafes telleri ve bağdadilik nalnr tercih edilir.) bir bina kiralanacak• 
kafes teli gibi madent malzeme taahhüdü- tır. Bu evsafta binası olup kiraya verıne1' 
nli Ha edemiyen müteahhit nam ve hesabı- istiyenlcrin sontcşrinin lS ine kadar Milli 
na (8.12.1941) pazartesi giinU saat (15) on Müdııfnıı vekfilcti inıaat dairesi riyaııetlıı' 
beşte Haydarpaşa'da gar binası dahilindeki mUracıuıtlan 11lı.n olunur. (7816) ln71 

komisyon tarafından açık eksiltme usuliy- Çe~itli sebze alınacak 
le satın alınacaktır. Ankara Lv. Amirliği ı 

Bu işe eirmek istiyenlerin (1350) lira • Aşağıda cins ve miktarları yazılı 17 ıc.-
lık muvakkat teminat ve kanunun tayin et lem sebze ve meyve aatın alınacaktır. pı· 
tiii vesaikle birlikte ekliltme eünü saati- :ı:arlığı 27-10-941 pazartesi günil saat 16 dr 
ne kadar komisyona müracaatları Uizımdır. dır. 

Bu ite ait ıarınamelcr komisyon.dan pa- Taliplerin teklif edecekleri fiyat Uz•• 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (7868) 17835 rinden kati teminatlarlyle birlikte Sa. "ı. 

Balast işleri 
Devlet Demiryolları 4 İşletme Müdür

lüğünden ı 

Şube 43 mıntakasından ihzar edilecek 
a~ağıda ocak kilometreleri, miktarları MU· 

hammen bedelleriyle muvakkat teminat 
miktan ve münakasa tarihleri gösterilmiı 
olan balast işine talip çıkmadığından yeni
den muayyen olan gün ve saat ıs te 4 is· 
!etme müdürlüğünde toplanan komisyonca 
ihalesi yapılmak üzere kapa!~ zarf usliy
le münakasaya konulmu~lur. 

Bu işe eirmek iıtiyenlerin teminatlarını 
ve kanunun tayin etliği vesikalarla teklif 
mektuplarını münakasa günü olan muay • 
yen saatten bir aaat evellne kaılar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil· 

mez. 
Balast işine ait mukavele ve şartname 

projeleri Kayseri veznesinden 1S6 kuruı 

mukabilinde satılır. 

... .. 
u 

~ !J 
ö] 

:; 
214t600 
20H ooo 
16s+sso 
1S6 -1S9 

13S - 136 
12s+ooo 
124t300 
132+600 
95 -96 
64-f OOO 
58 -60 
24 -27 
s - 6 
8tOOO 

10 - ıs 

... 
tl 
.o 
ı:ı 
eh 

43 

Sahil 

.. 
~~ 
~ ::E 
~ 
700 
600 

1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1JOO 
1000 

1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

19300 
(7870/9250) 

980 ) 
840 ) 

) 

) 

) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
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1800 
1400 

1500 
1400 
1500 
1400 
1400 
1500 
3600 
3000 
4000 
4000 
3000 

31320 
17841 

--' to.. 

2849 f.3 .... 
"' ..... 

"' "' "' ..ıc 

"' c 
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;:;s 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Hava seferleri 
Devlet Hava Yollan Umum MUdUrlQıtUn· 

den: 

CUmhur1Ytt bayramı dolayıslyte hava ıe -
terlerinden a:ı.ın 28 tnde akaa.m 29 unda H· 

bah, alı9am, ao unda eabah Hferlerı J'apıl· 

DUfacail1s. .('Tllll). 17880 

Ko. na müracaatları 
Cinsi 

Ispanak 
Lahana 
Kereviz 
K. Tomatca 
Karnı bahar 
Eebegümecl 
Pazı 

Meyvelik elma 
Meyvelik armut 
Kompostoluk elma 
Kompostoluk armut 
Kompostoluk ayva 
Taze üzüm 
Karpuz 

Miktarı 

750 
750 
750 
soo 
400 
400 
400 
150 
lSO 
400 
400 
400 
400 
500 
250 
750 adet 

Kavun 
Limon 

(7939) 11s6~ 

Çe9itli sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği ı ıcll 
Aıağıda cins ve miktarları yazılı se f' 

kalem ıebze ve meyve aatm alınacaktır· 4' 
zarlığı 27-10-941 pazartesi gUnü saat 1

6 

d~ ,. 
Taliplerin teklif edecekleri fiyat il~ • 

rindcn kati tcminatlariyle birlikte :ı,v. 11-
. ı·.. l K .. aatlıı mır ıeı satın a ma o. nuna murac 

Cinsi Miktarı 
İspanak 21700 
Prasa 20100 
Lahana 12800 
Elma (Komposıuluk) ızSO 
Ayva (Ko:npostuluk) zıoO 
Hawç 2~ 
Karnı bahar ıso 

2SO Kereviz 
Prasa 

(7949) 17867 k 
Yemek takımları alınacB

Anknra Lv. A. Sa • .Al. Ko. dan: r(ll ff• 
1 - Pazar'lıkla aıaf:ıda cinsi \•e ııti ..., 

1 
zıh yemek takım•rı alınaC'aktır. 1 •-

2 - ı•nıarlıf:ı 21. 10. 941 pazıırte~ 
ı >.30 dn ynpıl:ı.caktır. ıc•' 

3 - lst<>klllcrln belli ıı:Un ,.e sıı.ııttt Y 
ırııJ• 

1 

~mlnattıırll·lc Ankara levazım A.J?\ 
Al. Ko. :n.n mUrncaatınn. (7931\l ~1 ~ 

Cinsi: Porselen çukur c:orb:ı ta"",.,, , ı 
~,.., ı1' 

adet, dUz ponıeten :yemek tnbıı~ ıc- I' 4 
lnrksldnble yahut rosttray veya ıılP:,. .;t' 1 
aık ZT5 aııet, lnektldablc yahut rost!r 'f''/l ı 
alpııka cııtal 275 a<let. ınckB!dabl• ıcırıl1'1~ 
rostrray veya alpnka bıcak 275 adet. '"tıl< 
ıu l>ıırııacı 42:5 adet, bt'ynz pol'5eıen,,ıc,. 'J 
ile birlikte cay h:ı.r<laC'ı :ııo adet. .ı\IP:ılı1•rıl0• 
mel< kePCt'!I 10 adet, 10 kllllllt ' ııeı. 1 

• 
{emnye olması ıayanı tercihtir) 50 ıı. c~ ~ 
rahl 40 adet, sofra urtüsil (2,20 '>< l 1'1· cı:tıttı 
da keten olacakur.) 30 adet. pccete clt 1'~ 

600 adet. Nlhııle (madeni ve karca ~1 (P 
26 adet, mallenl çatal, knıık. 15eh~ 11ı1e'
ayalclı) 50 adet, tuzluk (lk1 sGzlil) 'l1'19 



ANKARA Lv. AMlRL1ClNE 
GELEN lLANLAR 

Nakil itleri 
ı.t. 81111 Sa. AL Ko. dan: 

1 - Bakırkll>' anbe.rınuı 6000 ton ~ 'H 

8000 t<ın muhtelif cını ..-aıun Slr'lı:ed anbe.· 

Wrllf mekmpJanm Jbale eaatWm bk ... 
at •Hl Ko. il& '\'etmeleri. (70) 17816 

ti .. nıra ,. iNi-. ........... ...,, .... 
ili a.11. Ml. •att 1, cimi m.- -"AD\L 

~oa k Al. Ka .... : 

Patates ve kuru soğan alınacak rıne. veya na1cırköy anbarına v.,.a sakıricıı,. 
Muhak!!yQ Sa. AL Ko. dan: ve Zeytinburnu 1ataaYonunda1d rampalardan 

ı Cinsi lcurufa.ulya miktarı M0 toa ınu
harnmec fl:YM 24 kurat man.._t temmat 
4130 lirL 

Cinsi pirin~ mlktan 100 ton muhamm.a 
fiyat 50 lrunıı muvakkat teminat 3750 Ji. 
rL 

~'-" IOOel l:lra, mllrtan lllS.958. 700 ıtllo, 
tıahm ini ft1'a ti 1 lll!mll 2J 1&ntllll. lJlı: ı.mi• 
:nat& ~ Ur. 19 kurut. 1*11 apak san. W.· 
rlhi s.11. Mı. 1&at1 ıı. atnat :ııı:un ot. 

1 - .Aplıd& ,....ıı büıl' k&pJer ~ wA& ••• .... • 

1 - 1haieei JS. 10. Nl wt lO M ~Jr Mır . 
1 - 120 ton patatcıı ve 85 ton kuru eotan 

alıııacaktır. Patatesin muhammen bedeli kilo 
baıına 10 kuruı 40 sanUmdlr. Kuru sotan 7 
lturuı e:s ııantlmdlr. 

2 - Taliplerin kuru ııotan lcln :rr. 10. 941 
lınzartesı ııunu saat 14 de Patatcıı tein saat 
ıs te Hadımköy civarında MuhaköyU sa. Al. 
J.co. da yapılacaktır. Patatesin muvakkat te
l'Iıınatı 936 lira ıotanın 488 lira oldu~. 

(7tl39) 17494 

Nakil işleri 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan: 
l - Komisyon tarafından ııösterllecek yer

lere yaptınlacak 500 ton nakliye kapalı zarf· 
lıı. münakasaya konulmuıtur. llk teminatı 
2S13 lira ihalesi ı. ıı. 941 cumartoel ailnU sa· 
&t O da Diyarbakır Sa. AL Ko. da yapılacak· 
tır. Buna alt eeraıt Ko. da ııörU!Ur. latekllle
tln ihaleden bir ııaat cvellne kadar teklif 
lllektuplannı Ko. na vermeleri. 

(7MO) 174~ 

Kavurma alınacak 
Sarıkamıı Sa. Al. Ko. dan: 
l - 50 ton ııtır kavurması alınacaktır. 

~her klloıunun tahmin bedeli 60 kuruıtur. 
Utnumunun bedeli tahmlnl 30.000 liradır. Ev· 
&a.t ve eartname Ko. da ıııınııur. 42.100 ııayılı 
~atbu emrlndeklnln aynldlr. Bu emlr her gar· 
llllıonda her zaman ııörQlQr. 

2 - Ekslltme s1. ıo. 941 cuma ırOnU ıa· 
at uı te sarıklll!lıı sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Eksiltme kapalı zart usullyle yapılacaktır. 
:l.tuvaltkat teminat 2250 liradır, lııtekllle· 
rtıı belli ırQn ve saatte teklU mektuplarını bir 
la.at evel Ko. na vermeleri. (7541) 17496 

Linyit kömürü alınacak 
Balıkesir sa. AL Ko. dan: 
1 - Beher tonuna 11 Ura tıyat tahmin cdl· 

le 1610 ton linyit kömOrU kapalı zart usully· 
le ekelltmeye konuımuıtur. 

2 - Ekııııtme ı. 11. 941 cumartesi ırQnU 
lllat ıı de Bnlıkesır Sa. Al. Ko. da yapllacak· 
tır. 

8 - Muvakkat teminat 1528 lira '25 kuruı· 
tur. Evsaf ve a:ı.rtıan ır!!rmek 11t1yenler her 
r'.n Ankara, lıtanbul ı..v. Amirlikleri Sa. AL 
l\o lartyle Balıkesir Sa. Al. Ko. da ıı!!rOlcblllr. 
b• k!Uerln teklif mektuplannı ihale saatinden 
b r sııat evel Ko. na vermeleri. 

(7M6) l'r.SOl 

Tımar fırçası alınacak 
lterzlton sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 5000 adet tımar tırtıuı alt· 

11 ktır. 
2 - Par.arlttı Sl. 10. 941 saat lıl te yapıla· 

tltıctır. Muhammen bedeli 87tl0 liradır. KaU 
leınınat 562 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko. 
l1a gc.ruıur. lsteklllerln kanunı vcslknlarb·le 
ırı .. racanunn. (754:1) 17503 

Kuru ot alınacak 
lio,.Jere sa. Al. Ko. dan : 
l - Komisyonda mevcut evsat ve oart• 

llaınesı dahilinde gösterilecek mahalle tes
lıııı. §artiyle 1000 ton tel balyalı kuru ot 
tı~lıklıı satın alınacııl{tır. Teminatı 
8250 Ura olup pazarlığı 27. 10. 941 pazar· 
teaı gUnU saat 10 da Sellmiye Sa. Al. Ko. 
da rapılacaktır: (7588) 17535 

Saman alınacak 
liO§dere Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Komisyonda mevcut e\'Saf ve ıart· 

tanıeııı dahilinde '100 ton tel balyalı sa
~aıı Sellmtye sa. Al. Ko. da yapılacak • 
,. r. Gösterilecek yerlere teslim ııartlyle 

4 e Pazarlıkla .satın alınacaktır. Teminatı 
& 462 Ura 50 kuru§ olup pazarlığı 27. 10. 
il günu ııaat ıı de yapılacaktır. 

(7584) 17536 

Kömür alınacak 
ltoısdere Sa. Al. Ko. dan : 

~ 1 - Komisyonda mevcut evsat ve ıart
lı. <lıne dahilinde 600 ton kok veya sömU • 
~k kömUrU kapalı zar! usuıu ile eksilt· 
l•le konulmuştur. Muvakkat teminatı 
~ 5 lira olup ihalesi 27. 10. 941 pa:ıartesl 
la llU saat 17 de Sellmiye Sa. Al. Ko. da 
ltı llılacaıttır. hteklilerin teminat mck • 
l{~larıııı mezkQr saatten bir eaat evci 

' na vermeleri. (7585)) 17537 

lı Ot, saman, odun alınacak 
1 'l§dere So.. Al. Ko. dan : 
~ - Komisyonda mevcut cvso.! ve ı.ıart
' eııl dahilinde 300 ton kuru ot. 250 ton 
d;ıı:ı anın ve 500 ton odun alınacaktır. O· 
tı~ un teminatı 1650 lira, samanın temi • 
lı la 1062 Ura 50 kuruı.ı ve odunun temlna· 
~ O:> liradır. Pazarlığı 27. 10. 941 pa-
1{0 teı gtlnU aııat 15 te Seıimlye Sa. Al 

da Yapılacaktır. (758Gl 17538 

ll• Buğday kırdırılacak 
l ·Y'ecık Sa. Al. Ko. dan : 

tııac- 1250 ton buğday mahalllnde kırdı· 
1 ~ t 'klır. Kırma veretlnln tutan 17500 
tta1 ellılnat 1313 liradır. 27. 10. 941 pazar· 
~ıırıı.ıtlnu saat 15 te Birecik satın alma 
'I )1~onunda kapalı zarf usulU ile ihale-

11l>ılac::ıktır. (7587 ı 17539 

lf Odun alınacak 
l ~tlerc Sa. Al. Ko. dan : 

11"tıtıtlı l<oınisyonda mevcut evsaf ve ı.ıart
t -.arı d:ıhlllnde 500 ton odun Selimlye 
•<iı-tı~dakı gösterılecek mahalle teslim 
~ ktır e ve pazarlık suretiyle 11atın alına· 

1 
10' Teminatı 1305 lira olup pazarlığı 
ı~.; 9tı Pazartesi gUnU ııaat H de Se

Sa. Al. Ko. da yapılacsktır. 
(75S8) 17S.O 

'l''>llh koyun eti alınacak 
tı l ....._ ~c Sa. Al. Ko. druı : 
~ <ıı.ı ~O h,.r kilosuna :55 kuruş fiyat ko
• te111 '>Oo kilo koyun eli 27. 10. 941 pn-

1 ~allı !:Unu saat 16 d:ı kapalı zarf usuliy
ı:ıır~~Caktır. Şartnamesi her gUn h.o. 

11 İllt r. Muhammen bedeli 22.000 llrn, 
l ,.. , teınınatı 1650 liradır. isteklilerin 
"'ın ve 

" ltad muayyen saatten bir saat ön-
lıı.'tlytıı.r tekıır mektuJ>larını kanuni ve
\> l'll:t e birlikte Fındıklı Sa. Al. Ko. 

1 rı. (7590) 11542 

~ta r~ulgur yaptırılacak 
ı. .._ nı ' A~. Ko. dan: 
~ 11 f:Jr k•ıosunıı. tmallye ücreti olıırnk 

' daııllen on kurustan 470 ton sert 
~ llıe e bulı:ur Yapılması lrnpalı z:ırtıa 

''•ı ..._ hııı.~onuımustur. 
C t lg 11 eıı 27. 10. 1941 pazartesi ırOnQ 
ı1 11 ltıatı" Knrı'ta komlwyonumuzun bulun· 

t-. ı ll~ ~ide Yapılacaktır. Muvakkat temi· 
ı..' r 1 

1 1'ıldır. Evııllf ve ıartıar Ko. da 
""ıt . •t k1 llt~k ~ ilerin mezkdr ırtın ve saatte 

turı111.nnı Ko. :na vermeleri. 
'
7630> 17575 

• 

ambara nakil, tahmtl .,e tahllYMl kapall zart 
uaullyle nıUnakaaaya konulmuıtur. Huııuıl 

ıarUe.r Ko. da ıörülUr. Slı'keel lstasJ't>nUn• 
dan Baku1töylckl anbara kadar nakliye tah• 
mil ve tahllytalnln muhammen bedeli behal' 
ton itin 160 kuruı ve Bakırköy veya Zeytin· 
burnu lstasyonlarından Bakırköy anbarına 

kadar beher ton tein 100 Jı:uruı ve Bakırk!!y 
den1z kenarından anbara Jcadar 80 kuruı· 
tur. lhaleal 3. 11. 941 pazar~ııl ırüntl aaat 1!5 
te Harbiye yedek ıubay okulu Sa. Al. Ko. da 
ynpılacaktır. Muvakkat t&mlnııtı 770 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir nat eve! :ı:artıarını 

Ko. na vermeleri. (7632) 
l'TSTr 

Sadeyağ alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Kilosu 155 kurustan 10 ton erimle 

ıade yağın 8.10.941 tarl.hlnde kapalı zarfla 
yapılan mUnakaaasında istekli tıkmadığın
dnn tekrar kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulmuııtur. Murınknsası 31.10.041 Cuma gü. 

Cinsi bulrur mlktan Jll ton mahana • 
men fi:rat 2t kurut mırnkkat teminat 
351' lira 50 bnıt. 

Cinai mercimek mlktan 80 ton mııbam
men fiyat 25 kurut muvakkat teminat 1500 
lira. 

Cinsi ıadt'yal mlktan 80 ton muham • 
men fiyat 158 kurut muvakkat teminat 
7570 lira. 

Cinıi nytinyai miktarı 70 ton muham· 
men fiyat 8S kuruı muvakkat teminat 4225 
lira. 

Cinsi nohut mi1rtan 1~ ton muhammen 
fiyat ı3 kuruı muvakkat temlnat 1423 11 • 
rı 50 kurut • 

Cinsi toz 5eker miktarı 67 ton muham. 
men fiyat 49 kuruş muvakkat teminat 2462 

lira t! lruruı. 

Sığır eti alınacak 
Ezin• Sa. Al. Ko. dan: 

11'1'88 

1 - Cinsi eıtır etı. moctan k1lo 2411 ton, 
muhammen bedeli 98.000 lira. muvak!cat te • 
mtnat 73!!0 lira. J'U}randa c1nl "e mlktan 
yazılı 11tır eU 27. 10. 941 pau.rtell a11n11 •· 
at 18 da Ez:1ne'dekl Sa. Al. Ka. da pazarlıkla 
aatın alınacaktır. latek'lllerln mezkdr ııun 
ve ıaattı umtnat1ar1Y1e b1rl11tte Ko. na mü· 
racaatlan. 

(7824) 1me 

Kuru ot alınacak 
Halkalı ziraat mektebi bahcesl lc1ndclcl 

Sa. Al Ko. dan : 

nU saat ıı de Erzurum Sn. Al. Ko. d1t. yapı- Mutabiye alrnacak 

l - Tahminen beher kilosu 5 kurus 50 
aantlmdcn 1000 ton tel balyalı kuru ot ka· 
pnlı zarf usullyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 55,000 lira muvakkat teminat 
4125 Uradır. İhalesi 7.11.941 snnt 12 de Hal· 
kalı ziraat mektebi bııhcesl itinde Sa. Al 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da ve· 
rllmektedlr. lsteklilerln belli gUn ve saat· 
ten bir saat evel teklif mektuplannı Ko. na 

lacaktır. MUhammen bedeli 15,500 lira ilk Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 

teminat 1,163 lira Sade yağına alt evsaf ve 1 - Aşağıda cinsleri yazılı mutabiyeler 
sartnnme Ko. da görülilr. lstek!llerln ihale 1 kapalı z • usulü ile alınacaktır. vermeleri. (7747) 17814 
ı::DnUnden bir saat eve! tr.klit mcktuplıınnı 2 - İhalesi 3.11.941 günü yapılacaktır. 
Ko. na vcrmelerL (7619) 17613 Muhammen bedeli ıeaiıdı yazılıdır. Hep Saman alınacak 

F otin alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - 10 bin cm !otlııln beher clttl 925 ku· 

ruştan 8.10.!>41 tarihinde kapalı zarfla iha
lesine istekli cıkmmlığındnn tekrar kapalı 
znrna milnnka:c:nyn konulmustur. MUnnka· 
s:ısı 31.10.041 cıınıa gUnll t1aat 11.30 da Er· 
7.Urum Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Mu • 
hammen bedeli 92500 lira ilk teminat 5875 
liradır. Fotlnlere alt evsaf ve ıartname 

Ko.da g6rlll Ur. !stcltlllerln tekli! mek • 
tuplarını ihale saatinden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. 

(7621) 17614 

Kazan alınacak 
D. Dakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloıtuna 42!! kuruı fiyat tah. 

mln edilen 100 kUcOk 80 bQy(lk olmak üzere 
130 adet kazan kapalı zart ı»ullyle aatın a. 
lınncaktır. 

2 - tlk tom!Mtı 1017 lira olup 1haleıl 

4.11. 941 aab ırtınü aant 10 da D. Bakır sa. 
Al. Ko. da yapılnealctır. lıteklllerln lhnleden 
bir saat evellne kadar teklif mektuplannı Ko. 
na vermeleri. (7685) 17651 

Kok kömürü alınacak 
Avcılar1Uiyü sa. Al. h'.o. dan: 
1 - Knpnlı zart tuıullyle 350 ton kok kıl· 

mUrO alınııcaktır. Muhammen bedell 8603 ll· 
ra muvakkıı.t teminat 64:S lira 22 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 12. 11. 941 cııraaml>a ırUnU 

ıınnt 1:5 te K. Çekmece Avcılar kflyQnde Sa. 
J. '· Ko. da yapılacllktır. Sn.rtnllmeel her ırün 

Ko. da ırlirtııtır. Jııtcklllcrln belll aun ve aa • 
atten bir ıı::ıat evci teklif mektuplarını K?. 
na vermeleri. .(7709) 17654 

Saman alınacak 
Avcılar Kö:ıll Sa. AL Ko. dan: 
l - Kapalı zart uıullyle 1900 ton aamtn 

sının ilk teminatı 3003 lira 75 kun;ıtur. 
Şartnamesi Ko. da görülür. İıteklilerin 
teklif mektuplarını belli ıün ve 11atten 
bir saat eve! Ko. na vermeleri. (7722) 

Cinsi Adedi Muh .>ed. ıgo 

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

5000 
100 

5000 

3000 
5000 
ıoo 

2000 -

Lira Kr11. ] 

12750 00 ) "' 
1100 00 ) .... 

125:> 00 ) ~ 
) ..., 

ısooo oo ) g ..., 
•OOO 00 ) ., 
2750 00 ) .s 
3200 00 ) El 

~ 

17887 40050 00 

Sadeyağ alınacak 

... -... 
Eak1arhlr Sa. AL Ko. dan: 
l - KBpalı zart usullyle evsaf ve ıeraıt 

dahilinde l& ton ıadryatı alınacaktır. llk te· 
mlnat 1912 lira 50 kuruıtur. thalcıl 11. 11. 941 

tarihinde aalt ırUnü saat 11 de F.ııklaehlr Sa. 
Al. Ko. dil yarıılacaktır. tııteklllerın lüzumlu 
veslkalarlyte birlikte tekllt mektuplarını belli 
RUn ve uıı.tten bir ııı.at eve! Ko. na vermeli'· 
rı. Postadaki ıreclkmeler kabul edilmez. Ev· 
sat ve ıeralt Ko. da ırörülUr. 

(7744) 1769~ 

Haıkalı ziraat mektebi bahccsl lclndekl 
Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Tahminen beher kilosu 4 kuruş 25 
santimden 800 ton tel balyalı saman kapalı 
zar! usullyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 34,000 lira, muvakkat teminat 2550 
llrndır. llınlesl 7.11.041 saat 15 de Halkalı 
ziraat mektcl>l bahcesl itinde komisyonu· 
muzun bulunduğu mahalde yaJ>ılncaktır. 

Sartnames! Ko. da varllmektedlr. lstekUle· 
rin mezl<Or gUn ve saatten bir saat evel 
tekli! mektuplarını Ko na vermeleri. 

(7746> 17813 

Bakır karavana alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
1- 2000 adet nUmun<'SI vechlle bakır ka· 

ravana beheri 9'75 kuruştan pazarlıkla ga. 

tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6.11.941 Pertlmlbe günü 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da upıla· 
caktır. Şıırtnamefli ve nllmunesı Ko.da gö· 
rü!Ur. Muhammen bcdell l•JOO lira olup 
teminatı kattyesl 2925 llradır. lsteklllerin 
tı>mlnat makbuzlarlyle Ko. na mUracnat-
lnrı. (7848> 17822 

Odun alınacak 
lzmlr Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart uıullYle 60S.OOO kilo odun 

Koyun eti alınacak alınacaktır. ~her ktıoııunun muhammen be-

Eskieehir Sa. Al Ko. dan ı deli l kuruı 75 ıantlmdlr. Muhammen bedeli 
1 - 16 ton evsaf ve ıerait dahilinde ka· , 12100 liradır. Muvakkat teminat 907 Ura 50 

pah :rarf u1M1lü ile koyun eti almacaktır. kuruıtur. 
İlk teminat 810 liradır. İhalesi 12-11-941 2 - lhaleııl ıı. ıı. 941 carnmba ırUnü 1&11t 
çar~amba günü saat 11,30 da Eski~ehir Sa. 16 da lmıtr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
Al. Ko. da yapılacaktır. İıteklilerin belli tır. fstekl!lerln bellJ vakitten bir saat eve! 

tel<llt mektuplannı Ko. na vemıeleri. 
gün ve saatten bir ıaat evetine kadar tek-
lif mcktuplarmı Ko. na vermeleri. Posta· <7877

>. 
17843 

daki gecikmeler kabul ddildir. Evsaf ve Sığır eti alınacak 
alınacaktır. Muhammen bedeıt IFl'.000 Ura o- ıerait her cUn Ko. da .,örülür. (7741) ı.tıır Lv. A. sa. Al. Xo. dan: 
lup muvakknt teminat 417~ lira. 17693 ı _ X..pah zart WNll)'!e 90 ton keaflmlt 

:l - Ekılltzne 11. ll. IMl salı ırUnU •aat ııntımı alınacaktır. Beher kllosunun tutan 
s to K. Cekmecenln Avcılar kily(lnde Sa, Al. Sadeyağ alınacak . ~ kuru1t11r. Muhammen bedeli 40500 lira olup 
Ko. da yapılacaktır. Eskişehir Sa. Al. Ko. dan ı muvakkat toınlnat 3037 lira 50 kuruetUT. 

S - latck111ertn belli ııün ve saatten bir K 1 f lii ·ı f " - llıal--' 7. 11. ""'1 --a _.._,. -at l"' 1 - apa 1 :rar uıu ı e evıa ve ıera. "' .,,., .... ....... .. ...... v~ " 

saat evci tekllt mektuplannı Ko. na verrnıı- it dahiliiıde ıs ton sadeyağı alınacaktır. İlk t• İllJ'Dlr Lv. A. Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
lerL .(7710) 176~ lsteklllerln metkQr ırün ve saatten bir ıaat 

teminat 1912 lira SO kurugtur. İhalesi 

Ekmek alınacak 
Gelibolu sa. Al. Ko. dan: 
1 - l.400,000 adet ekmek pazarlıkla ek· 

ılltmeye konuhnuıtur. Ekmek plılnnenln mu
hanunen bedeli 20.000 lira ıartnune ve evaa· 
h Ankara, latanbul Lv. A.mlrlllderl Sa. Al. 
Ko. larlYle 310 sa. Al. Ko. da her zaman all· 
rUlOr. 

2 - ihalesi 31.10. 941 cuma ı<ınu 11at ııı 
t" 310 Sa. AL Ko. da 14,30 a kadar rnUraca • 
at etmeleri. ,(7712). 176!57 

Odun alınacak 
Avcılar Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle 2000 ton odun 

alınacaktır. Muhammen bedeli 40.000 llra o· 
lup muvakkat teminat 8000 liradır. 

2 - Eksiltme 12.11. Mı careamba aunu 
saat ıı de J<. Çekmecenin Avc:ılar kllyUndekl 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Elaılltmeye itli· 
rAk edrceklerln ticaret odalarına mukayyet 
u bu tıle lıtlııal etmla olıı.ca1'1ardır. lıt•kll· 
terin teklif mektuplarını belll ırUn ve aaatten 
bir aaııt evellne kadar Ko. na vermeleri. 

(7723) 1T86:S 

Yiyecek ve yakacak alınacak 
lllnh!ye Sa. Al. Ko. dan: 
l - Aallt:ıda cins ve miktarı yazılı lHe ve 

yem mnddclerlnln kapalı zartla yapılan elı: • 
alltmeslndo talip cıkmııdıtından hizalarında 
ıroıııerllıll~l ııOnlerde pazarlıkla yapılacaktır. 

Cinsi ıadeyat, mlktan ~ ton, tahmin be • 
deli SS3!l2 llrıı, muvakt<at teminat 2880 lira, 
ihale ııUn ve ıaatl 3.11. 941 14. 

cınsı ııı~ır eti, mktarı 200 tem, tahmin be
deli :12720 lira, muvakkat teminat 3886 Ura, 
ihale s.UnU ve 1aatl 3.11. 941 16 

Cinsi saman, miktarı 800 ton, tahın!n be· 
dell 26560 lira, muvakkat teminat 1992 lira, 
ihale ırUn ve eaaU 4. 11. 941 1' 

Cinai kuru ot. mlktan 1200 to'l, tahmin 
bedeli 67200 lira, muvakkat t.ı.rrı!naL 4610 11· 
ra, ihale ııOn ve saati 4.11. Hl 16 

(7724) 17666 

11•11•941 talı günU ıaat ıs de Eıkiıehir evel tekllt mektuplannı Ko. na verrMlerı. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlteltlilerin .(787B). 
17544 

muayyen gün ve saatten bir saat cvellne 
kadar teklif mektuplarını Ko. na vermele· 
ri. Postadaki gecikmeler kabul delildir. 
Evsaf ve ıerait Ko. da ıörlllür. (7749) 

17694 

Kuru ıoğan alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
1-13 mahal !cin aıalıda mlktarı ilk Uıl:nl· 

natı ile lh:ıle ırUn ve .aatl yazılı Jcuru ııo

ian kapalı zarf uıulil ile eatına alınacak
tır. 

2 - Ekıiltmes.i 1-11-941 saat 10 da ya
pılacaktır. hteklilerin teklif mektuplarını 
belli cün ve aaatten bir ıaat evel Kırklare-

Pirinç alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan f 

1 - Kapalı zarf usulil ile münakasaya 
konulan 22500 kilo pirinç satın alınacak -
tır. Beher kilosunun tutarı 50 kunııtur. 
Muhammen bedeli 11250 liradır. Muvalı: • 
kat teminat 843 lira 7S lruro~tur. 

Pu:arlıfı 10-11-941 pazartesi ırünll aa -
at 15,30 da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. İsteklilerin belli giln ve saatten 
bir saat eve! teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri, (7882) 17847 

Sığır eti alınacak 
li Sa. Al. Ko. na vermeleri. Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan ı 

3 - Şerait ve evtaf Ankara, İstanbul 1 - 31-10-941 cuma günü saat 15 te Jta. 
Lv. tmirlikleriyle Çorlu "8 Kırklareli Sa. palı :ıarfla ihale olunacağı ilfln edilen 50 
Al. Ko. da görülür. Postadaki gecikmeler ton 11fır eti kavurmaaının evsaf defiıti -
kabul edilmez. (7799) 17747 iinden kapalı zarfla ihalesinden ihalesi sar 
Cinıi Miktarı Muh. Bcd. İlk te. hnazar edilmi~tir. 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 2 - Bu 50 ton sığır eti kavunnası de· 
Kuru ıoğan 15420 771 00 S7 85 ğiı;tirilen evııafına göre pazarlıkla satın a· 
Kuru ıoian 24800 124-0 00 93 00 lınacaktır. Tahmin bedeli 30 bin liradan 
Kuru ıoian 3820 191 00 14 82 kilosunun tahmin bedeli 60 lruruştur. De -
Kuru ıoian 10340 517 00 38 77 1 iiııtirilen evsaf ve ,artnamelerl Ko. da her 

Kuru ıoian 9320 466 00 34 95 1 zaman &'Örülür. 
Kuru ıoian 15000 750 00 S6 56 3 - Pararlığı 3-11-941 pazartesi günll 
Kuru ıoğan 4320 421 00 31 s7 ıaat 14,30 da Sarıkamııı Sa. Al. Ko. da ya. 
Kuru ıobn 18720 938 00 70 20 pılacaktır. Kıt! teminat 4510 liradır. İı • 
Kuru ıoğan 26060 1303 00 97 72 teklilerin belli gün ve saatte Ko. na müra-
Kuru ıoğan 9320 466 00 34 95 caatları (788S) 17848 
Kuru aobn 10340 517 00 38 77 
Kuru ıoian 16620 831 00 62 32 
Kuru ıobn 7540 397 00 29 77 

Çetitli yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Birecik Sa. Al. Ko. dan: 

Koyun eti alınacak 
Sarıkamıı Sa. Al Ko dan ı 
1 - Pazarlıkla !O ton koyun eti kavur

ması alınacaktır. Tahmin bedeli 47000 lira· 
dır. Kilosunun tahmin bedeli 95 kuru!jtur. 
Evsaf ve ıartnamesi ko. da görülür. 

1 - Aeaıtıda yuılı )'edl Jt&lem )'1:ve.:ek 
Ot alınacak yem ve yakacak satın alınae.ıırtır. Alınacak 

Avcılar köyU Sa. Al. Ko. dnn: bu maddelerin evsatıyıe teslim yeri ve tart· 

2 - Pazarlığı 3-11-941 pazartesi rünü 
ıaat ıs te Sarıkamış'ta Sa. Al. Ko. da ya
pılııcaktır. Kati teminat 7l2S liradır. İstek
lilerin belli gün ve eaatte Ko. na müraca-

1 - Kapalı zart usullyle 2300 ton ot alı· ıarı Ko. da ııırenlleblllr. tsteklllerln belli 

nncaktır. ı ırUn ve aatten bir ıant eve! telcllt mektupla· 
2 - Muhammen be<1ell 187.!500 lira oıuı> nnı Ko. na vermeleri. (7813) 

muvakkat teminat 10310 lira 2:1 kuruıtur. Tutnrı 23700 lira, mlkt'\~ı !!Q,IJOO kilo, tah· 
S - Eksiltmesi 11.11.1941 salı ııOnU asat mln fiyatı 47 kuruı :so ıantlm, ilk tem!Mtı 

11 de K. Çelancrenln Avcılar köyündeki Sa. 1781 lira 2:1 kuruı, ıelı:ll kapalı zart, tarihi 
Al. Ko. dn yapılac:ıktır. Şnrtnnmesl her .Un ıı.11. !l 11 snat u, ctnsı pirine. 
Ko. da ııürlllOr. !steklllerln belli ırUn ve llll • Tutan 28700 lira, mıktan 20.000 kl10, tah· 
atten bir ıaat evel tekllt mektuplarını 1'o. mini tl)·atı 143 kurus 50 aanum, ilk teminatı 
na vermeleri. (7708) 17674 21!!2 lira 50 kurııı, ıekll kapalı sarf, tarihi 

Çetitli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

8.11. 1011, ıaatı 14. cinsi aadeyal. 
Tutarı 8437:1 lira, miktarı 2ııo.ooo kilo, tah· 

mlnl fiyatı 33 kurut 7:1 santim, ınc teminatı 
63'28 lira 12 kuruı. ıekll kapalı sarı. tarihi 

atları. (7888) l 78Sl 

Toz şeker alınacak 
İzııntr Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle mUnakAsaya ko

nulan 18.000 on ıeklz bin kilo toz ıeker satın 
alınacaktır. Ekslltmcel 7. 11. 941 ıalı ırUnU 
saat 14 de lımlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. Hepsinin tahmin edilen tutan 9000 il· 
ra mu\'akkat tem1nat 67~ liradır. Şartnamest 
her ırün Ko. da ırörUl1lr. 

.(7891) 

a - eartnamea Ko. ,,. g6rtıııtar. tn.ttlftwbl ..ıe ... .._._.ltt}.~ ~ 
melrtu])larmı Xo. • ~armıı1eri 

Ohm AMt Ad. GI'Mll 
B. Kazan (Büyük) M 80 • M 
B. Kasan (Kttı;Uk) 21 20 • ~ 

B. Karavana 2500 t.5 • 1 

17410 

Lahana. pırua almaca-k 
Muha Köyil Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - 54000 kilo lahana ~ 54000 kilo pra
sa mukavele ile almacakhr. Lahananra 
muhammen bedeli beher kilosu 6 kuruı 70 
aantim praaanın 4 kurut 50 ıanUmdir. 

Lahananın muvakkat teminatı S43 lira pra· 

(tol«), 

Hl&: .. \ 
11111i81 \..... 

Çıgl ..... ~ ....... -rı. 
Topht.ne S&. Al. ~o. 4'- : 
1- CIMl iıltanr=k m~ Wlo 
~Ura 109tl0, 1-... tılıOM, Mit 
&2.000, 6200 bavın; 12."90, llOI 
11.800, 1770 karDebebw 17.llO, Mı00 0:m. 

donos demet 16.50() 330 - ao~ - ~ 
sanın 365 liradrr. '• 

.. M'' k 5 11 """1 B k ...... .n karda yazılı •e~ ~ ..._l " - una asası • -~ a ır .. or .. n- 1haı 

de lahana için ıaat ıs te prasa için ıaat U 1 nacaktır. 081 8. ll. H'1 M11t M .. 
da Bakır köy Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. hane İst .. Lv. A. Sa. Al. X'O. da Yllllll · 

(7887) 178SO tır. Hepııınln tahmla ebdell 80.2M'ıtpa n 
teminat 2268 lira 7S ~. ŞarbMmı 

Sadeyağ alınacak Ko. da görUlUr. İ8t.ek1Nertn bem vıılfüt 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan ı Ko.ııa g-elmelerl. (7908) 17880 
1 - Ambara teslim ıartiyle 20 ton sa· 

de yağın beher kilosuna talibi tarafından 
verilen 173 kurut 90 santim fiyat komis • 
yonca pahalı görüldüğünden tekrar pazar· 
lıs• 27-10 941 pazartesi günü aaat 14 te Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve ıartna • 
mesi her gün Ko. da, isteklilerin mezkilr 
tarihte 5217 liralık kati teminatla birlikte 
Ko. na müracaatları. (7889) 17852 

Patates alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarf usulü ile mıinakasaya 

konulan 90 ton patateı satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 9000 liradır. Muvakkat 
teminat 675 liradır. 

2 - İhalesi 7-11-941 salı giinU saat ıs 
te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. İsteklilerin belli &'Üt\ ve ~aatten bir ıa· 
at eve! teklif mektuplarını Ko. na verme· 
leri. Şartnamesi her ıün Ko. da ıörii!Ur. 

(7890) 17858 

Kuru ot alınacak 
tst. 51&11 Sa. Al. Ko. dan: 
l - 2191 ton kuru ot acık eksiltme 11e 

mUnakuaya konmuetur. Otun beher kllOl'IU· 
nun muhammen bedeli :5 kuruı ııo santimdir. 
E\·sar ve husU&t aıı.rtlar Ko. da ııorOlür. lha· 
ıeaı ıs. ıı. 941 penmıbe ırQnU saat ıı de 
harbl)'e yedek ıubay okulu Sa. Al. Ko. da Ya· 
pılacaktır. Otun ihalesi toptan yapılabllecetl 
albl 6228 \e 80:52 ve 5911 ton A"lbl Uc kının· 
dan herhand birine talip olanlara da lhıı.lesl 
yapılacaktır. Tal1plerln alacakları herlıana1 

bir miktar U;z:ertnden temlnaUarlyle Ko. na 
mOrncaatlnrı. (7880) lTSSl 

Bulgur alınacak 
:Marae Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Itapalı zartla alınacak olan S9.000 

kilo bulgura talip cı'ıcmadıG:mdan U. 10. 941 
tarihinden itibaren 30 a11n lc:lnde 11.11.941 
tarihine kadar pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedell sıı._cıo lı\radır. Mu· 
vald<at teminat 643 lira "° kuru11tur. latek • 
mertn Maru Sil. Al. Ko. na mOracaatlan. 

(78R3) ı 7882 

Fasulye alınacak 
bmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart urullylı 144 ton fasulye 

alınacaktır. Beher kUosunun muhammen be· 
d ı 2l. kuruı olup bedel tutarı 30240 liradır. 

M •akkat teminat 2280 liradır. 
2 - lhalesl S.11. 941. pazartesi ırUnQ aaat 

1ıı te lzınlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da Japılacak· 
tır. lateklile'fln belli .Un ve saatten bir aaat 
evet teklllt mcktuplannı Ko. na vermelert. 

.(7884), 17883 

Kuru f aıulye alınacak 
Marao SL Al. Ko. dan • 
1- Kapalı &artla alınac&k olan 58500 

kilo kuru fasulyeye talip cıkmadıtından 
10-10-19.U t.&rlhindın itibaren SO .,Un için· 
de 10. 11. 941 tarihine kadar pazarlıkla 
alıncaktır. Mu!ıammen bedeli 9945 lira 
muvakkat teminat 74~ )ira 87,5 kunııtur. 
tııteklllerln her gün :Mar8f Sa. Al. Ko. na 
mllracaatıan. (7906) 17887 

Nohut alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1- Kapalı &ar! uauliyle ekailtmeye ko

nulan •8 ton nohut muayyen gün ve ııa· 

atte talip çıkmadığından kanunun .O cı 

maddealne tevfikan mezl<Qr mikdar no
hudun bir ay zartında pazarlıkla aatın a
lınma.sına karar verllmlıtır. 

2- Beher kilosu 1~ kurıtft&n 7200 Ura 
bedelli ve muvakkat teminatı MO liradır. 

İlk pazarhlt 8. 11. 9U de baflıyacaktır. 
Taliplerin mez~ a1lnden itibaren Ko. na 
mUracu.tıan. (7907) 17888 

Makama yaptırılacak 
bt. Şlall Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart uaullyle lt.10. 941 ırünil 

thaleı!!I ')'apıllln MO ton undan makarna 1Jna· 
llne tekllt olunan tıyat pahalı ırörUldOtün· 
den ayni miktar makama ımaUyesl tekrar 
acık eksiltme ile mUnakasaya konmuatur. 
Beher klloaunun muhammen bedeli ımallyesl 
10 kuru1tur. Ewat ve huı\111\ aartlar Ko. da 
ırörU11lr. thaleal 14. 11. 941 cuma cUnU aaat 
14 tı Ko. da yapılacaktır. Taliplerin temlnıı,t· 
Jarlyle Ko. na müracaatları. (7911). 17891 

Sığır eti alınacak 
Bola~ır sa. Al. Ko. dan: n 
1 - Tahminen beher kllolU 44 kUruıta 

70 000 ltllo aıtır eti pazarlıkla ıatın alınacak· 
· 11 kati temi· 

tır Muhammen bedeli S0.800 ra U u 
na~ 4620 liradır. lhaleıl 4. u. 941 utı • ~1 aaat 18 da Bolayır civan Aı. Po. 700 sa. · 

.... mıZk:Or aUn Ko da yapılacaktır. ıstek!llenın · u aa t etmeleri. ve 1&ate klldar Ko. na m rac 
171192 

.(7912) 

Maden kömürü "tınacak 
Enunırn Sa. Al. Ko. ctan: 

Pirinç alıneıceii 
Ma.ra, Sa. Al. Ko. d&a • 

1- Kapalı zaıolla aluıae.k cıMa -. 
kilo pirince t.iip _...,dıiitnA• J8. 11 
941 tarJhindcn itibare:a 80 ... itılliıle 
11. 9H tarihine kadar patllll'tdtla 

caktır. 

2- Muhammen bedeli K.881 ....._ 
Muvakkat teminat 1228 Ura 8G ~ 
1steklilmn me*Or Ko. aa ~ 

(7909) 1'890 

Çetitli malzeme alna.
Kayseri Sa. .AL Ko.d&ıl : 
l - Afağıd& cina ve miktarı y...ıı u 

kalem ıaakeme aatıaı alınacalıcbı'. lııleonau
unun mulıammeaı bedeli l690I llN 'Ye ka.tı 
teminat JSS5 llra 76 kW'l,lftur. w. k&leaa 
malzeme bir talibe ib&le edilebllecqi gibi 
ba§ka b&fka ı~lara da 1hale edilebilir. 
Bu takdirde her talipten 'Yerrnak UıteeiQi 
malzemenin muhammen bedeline göre ~ 
teminat alınacaktır. 

:l - ihaleei 8-11-ı.&U JMl&U'te.l ..-. 
eaat 16 da Kayseri Sa. Al. Ko.da yapıla
caktır. İsteklilerin belll gl1n 'Ye eaatte kaal 
teminatıarlyle Ko.na mtlracaa~uı. 
2500 Kilo manda köselesi. 
1000 Kilo yerli vaketa, 

880 Kilo Taban aetan 
M Kilo 11&n astarlık meflıa. 
25 Kilo kenarlık earı mtı§ln, 
M çın •O No.lu yemeni kalıbı, 
.'iO Çltt 41 No.lu yemeni kalıbı. 
70 Çift 42 No.lu yemem kalıbı. 
10 Cltt 43 No.lu yemeni kalıbl, 
35 Çl!t 44 No.lu yem&DI kalıbı 
25 Çitt ~ No.lu yemeni kalıbı. 

(7914) 17694 

Odun ve kömür alınacek 
Muhaköy Sa. AL Ko. oaıı: 

1 - Gldece~ >"' r Ko. da ölrenllm* 
eartlyle 16:!0 ton tuven .. n lc&nüı:ıU ve ~ toa 
odun kapalı zartla mukaveleye ballanacak· 
tır. Köın'llriln muva\&a't teminatı 1630 odu· 
nun 4370 liradır. TallPlerin 2T blrkıettema 

941 pazarteııl ıranü Bakırk07 Sa. Al. Ko. na 
ııaat 14 müracaaUarı. (1917) 17895 

Makama alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. daaı : 
1- Kapalı zarf usfilU ııe ekalltmiye ko

nulan 18 ton .makanıaya ınuayyeıı gün va 

N&tte talip cıkmadığuıdaıı kanunun '° Cl 
maddesi~ tevfikan mesk1ll" m&kanı&nlll 

bir ay zar!ında pazarlıkla alınmasına ka
rar verllmlatir. 

2- Beher kll0.!11 35,7i7 üzerinden mu. 
hammen bedeli 6300 lira ve muvakkat te
minat 472 liradır. İlk pa:ıarlıtı 3. 11. s.ı 
de yapılacaktır. Talip olanl&nn mezkQr 
günden itibaren İzmir Lv. A. SL Al. Ko. 
na mUracaatlan. (7918) 17896 

Köıele alınacak 
T()(>hane Sa. Al. Ko. dan : 
1- Beher kiloauna .00 kUl'UI tahmla 

edilen so ton kadar 11ar1 ıabunlu kösele 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmea! 3. 11. 
941 pazartesi gUnU nat 14,SO da Topha
nede ısı. Lv. A. sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif edecekleri mikdar Uze
rinden kaU temlnaUartyle Ko. na mUra -
caatıan. (7919) 17897 

Anbar tamiri 
T()(>hane Sa. Al. Ko. dan : 
1- Salı pazanndaki anbarın tamiratı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 12. 11. 941 carfamba gUnU s:ıat l~ 
de Tophane'de İet. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. K~lf bedeli 2776 lira 8 ku
ruıtur. ilk teminat 2058 lira 20 kuru§tur. 
Keffi Ko. da görUlUr. Taliplerin kanuni 
veeikalariYle teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

(7938) 17898 

ENSTİTÜLER 

Tal ebe alınacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü MlldürlUtOnd&n: 
EnıtltUde bu ders Yiiından baılıyarak a· 

1:ıım11 olan Yabancı dil ıubestntn (transızcat 
kısmına lmtlhanln :vııtılı talebe alınacaktır, 
Ll11 oıııunluk ven ötretmen okulu dlzıloma• 
nı almıt ve yası C2S> ı ırecmemıe 01anıarıt1, 
3 aontesrln 1941 pazartesi ırtınO enstltUd• 
yapılacak imtihana ırlmıek üzere dllekc~ 
diploma, hüviyet cllzdanı ve sadet rotoıı· 
ra.tıa blrlllcte mezkQr tarihe kadar enstltO»e 
baavurmalara !Azımdır. 

(78~) 17802 

Elbiselik kumaş alınacak 1 - A~ağıda cinıı ve miktarları yulı 8 
kalem erzak kapalı zarf uıulü ile ekııilt • 
meye konulmu~ıur. Eksiltmesi 4-11-941 sa· 
it günü saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko .da 
yapılacaktır. Evsaf ve =ıartlar Ankara İs· 
tanbul Lv. aınirlikleriyle Balıkesir Sa. Al. 

7. ıı. 941, ıaatı 9, clnıl koyun eti. 
Tutarı 70000 lira, miktarı 2~.000 kilo, 

tahmlnl tlyatı 28 kunıs, ilk teminatı 5250 11· 
rn, sekil kapalı zarı, tarihi 7. ll. 941, aaatt 
10, elnsl kecl eti. 

1 - Beher tonu 8 lira ııo kuruştan 2000 !'ki 

K t • 1 k den k!lmilrU 13.10. 941 tarı- p 1'· ..... 1 ... 0 "UdU 'il""' d oyun e ı a ınaca bin ton Jln>'lt ma o ~ ... ,.sı t..... ... rı .. un l"n: 
• . hinde yapılan mUnakasnsınll istekli çıkmadı· Polis koleJl talebelerine dahlll elbise ya· 

Ko. da görülür. 
2 - Sekiz kalem erzak bir talibe ihale 

edilebileeeii ıioi her kalem ayn ayn ta
liplere de ihale edilebilir. Taliplerin hi:ıa· 
larmda yazılı muvakkat seaüııatlari1le 

Tutarı 62500 lira, miktarı 250.000 k1lo, 
tahmini fiyatı 25 kuruı, ilk tem!nah 4687 11· 
ra 50 kuruı. tekil kapalı urf, tarihi 7.11.941, 
ıaau 11. cinai ııtır etı. 

Tutarı T1250 lira, mtıctaft 1.I00.000 lı1lo. 
tahmini tııatı S leurut Ti 1&11tım. ıa temllla· 

C'orlu Sa. Al. Ko. dan. rlıkla ıatın alınacaktır 
k ti .. ndan tekrar paza • Pılmak üzere pazarlıkla 8'.lO metre kUmat a • 

1 - Knpnlt zarf usullyle 3~ ton oyun e • 1 

2 
_ Paurlılh l. 11.1941 cumartesi ırUnU lınacaktır. 

eksiltmeye konmuştur. Elalltmesl 5. 11. 941 at ıo da Enurum Sa. Al. Ko. da yapıla· Tahmin edilen bedel 2240 llra mu\·akltat 
taraamba ııUnU aaat 15,30 dadır. Jo:\·sat ve ae· sa Muhammen bedeli 17,000 lira kati te· teminat 168 liradır. 
r:ııt Ko. da görU11lr. İlk teminatı 14'14 liradır. catctır. lr 11 ·"t ..._

0
_.. it 

Eksiltmeye ıstı::-tık edec~kler knnunl vmalk , e mlnat ~ 1 a, n,. ..,,."' • ... ne a aartna· İsteklilerin 27. 10. 941 paı:artesl ırUnil aaaJ 
temlnatlar'~l!! teklif mektuplarını eksiltme 54•

1
me xo. da ır!lrl11Ur. tttelclllerln teminat mık· 11 de teminat makbuz veya banka mektub11 

ti d bl t 1 K enneleıi. buzl&rbrle Xo. na maraeaatıın. ı ue pallı e~Wstı blna11ııda milteeekkll kal 
a n en r saa eve o. na ' _._.. bul la '794'}. ıma 

ıt7893l. l'ISIS ... ,..... U. JDll)IQZıd& unma n. ~ ,. 
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İkramiye 

Adedi 

1 
1 
2 
6 

20 
...... 40 

80 
400 

4.000 
80.000 

İkramtye 
Mtktan 

Lira 
5().000 
20.000 
ıo.ooo 

6.000 
2.000 
1.000 

soo 
ıoo 

ıo 
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İkramiye 
Tutan 
Lira 

50.000 
20000 
20.000 
30000 
40.000 
40000 
40.000 
40 000 
40 000 

160.000 

84.~0 - Y e k 11 n - 480.000 

İsabet nisbeti İkramiye nisbetl 
% 21.18 %60 

Tam Bilet 2 Lira - Yanm Bilet ı Llra 

ZiRAAT VEKALETi ANKARA BELEDiYESi 

U L U S 

..111l11111111111111111111111111111111111 L 1 = : DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

~ 7. e alı .er.ııft ~' Satılık köknar tomruğu 
-· .. 

·~ Toprak M"'hsulleri Ofisi 
§ Umum Müdürlüğünden : 

: 1 JJ 'ı ı u ınıın ltıetmesı Karul>aK ~·" 11 

: Anıır,ı.., n.Jt.n , --
-

_ ı - BU> UkdUz böhıcsl emvııllnıien olup ı 

: l\I, .carcı dcposundıı mevcut 930 adet mua
: dıll 928,334 metre mlkAp köknar tomrul!u a. --- Umum Müdürlüğümüz merke- : 

: zinde münhal bulunan "100" lira : 
: tahsisatlı veznedarlığa, : 
: 3656 ve 3659 sayılı kanunlar : 
: şümulüne giren Devlet daire ve- : 
- ya müesseselerinde bilfiil vezne- : 
E darlık işlerinde istihdam edil - : 
: miş olan ve evsafı Uizımeyi haiz E 
: bulunanlardan kadrosu dahilin-
E de bareme göre alab~leceği a)rlık : 
: ücretle imtihansız bir veznedar : 
- alınacaktu. 
: Taliplerin S-Il-941 gününe ka- : 
E dar aşağıda yazılı vcsaikle bir - : 

likte noksansız olarak müracaat : 
§ etmeleri lazımdır. : 

Aranılan vesaik: : ---- 1 -Tahsil vesika11ı, : - -- -

cık arttırma aurct1Yle satıhta cıkarıhnıstır. 
:ı - Tomrukların kabukları ıoyulmuı o -

lup hacim orto. kutur üzerinden hesaplanmı~
tır. 

a - Tomruklıırn alt ıntıs aartnamesl An. 
kıı.rada orman umum mUdUrlU~Unde lstan· 
tıuı. ZOnguldak orman cevlrae müd!lrlUkle
rlyle Karbllk devlet ormıı.n !tletınesl re\1r tı
MirllClnde ı:llrllleblllr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 1009 
lira l50 kuruıtur. 

ıs - lsteklllerln ytlzdo 7,5 pey akc:eslyle 
27.10. 941 tıırlhlne rastııyan pazartcst i:Unll 
Eant 14 te devlet orman isletmesinin Safram
boludakl bölae setllflndekl komisyona mü-
racao.Unn. 

(9170-7762) 17732 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık kereste. odun ve saire -- 2 - Nüfus tezkeresi, 

3 - Askerlik vesikası, 
4 - Sıhat raporu, 

: Ankara Orman Çevirge Müdürlüğün • --------------

5- Doğruluk kağıdı, 
6- Hizmet vesikası, 
7 - Vesikalık 3 fotograf. 

(7897) 17840 

: den ı -: Müdilriyctimiz deposunda ve yedi emin
: terde mevcut ve muhtelif ebataki 2 metre 
: 37S desimetre mikap çam yonma ile ı met
: re 761 desimetre mikap ~am yuvarlağın -: beher metre mikAplan 80 ar liradan ve 

, ı 11111111111111111111111111111111111 ur 
28850 kilo karı~ık odunun beher kilosu 2 
kuruştan ve 3180 kilo odunluk çam çıta • 
nın beher kilosu 2,S kuruştan ve 2710 ki
lo melie kömürünün beher kilosu 4 kuruş
tan ve 27 top çam kasnağın beher topu 20 
kuruııtan olmak üzere ve 15-10-941 tarihin
den itibaren ıs gün müddetle açık artır -
maya konulmuştur • 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastıı.lannı her giln S ten 7 ye kadar 
Anatartalar Caddesi Hanef Ap. No: 
ıo daki muayenehanesinde kabul 

eder. Tel: 1511 42 

1 - Artırma 31-10 941 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 le Ankara vilayet or· 
man çevirge miidürlüğli binasında yapıla
caktır. 

2 - Emvalin mecmuunun % 7,5 temina
tı 63 lira 90 kuruştur. 

Saman alınacak 
Merkez Bakterıyolo,. ve Seroloji Ensti

t u D re ,rtu ürc1en: 

~1111111111~1111111111111111111-, 

Otobüs durak yerleri ~ 1( 1 RA LI K 

3 - Talipler yevmi mezkurda teminat 
akçeleriylc birlikte müdüriyet binasında 

teııekkül edecek komisyona ve tafsilat al
mak ve şartnameyi görmek istiyenler de 
ber gün müdürlüğümüze müracaat etmele-

yaptırılacak _ : ri. (7730) 17717 
Ankara Belediye.sinden: : -Kec16ren'de otobüs dura{nna yakın -

1 - Müessesenin ıserom hayvanatı için 

S0,000 illi 40 000 kilo saman a,tk eksiltme
ye konulmu~tur. 

ı - Sartnamest dcQlsttrllen Bakanlıklar, -
Kızılay, Sıhlye, Serı;ıle\·t, Cebecl, Bahcellevler 

ıcerlılnde menba ııuyu, elektrik ve altı : 
: odalı e\·I ULUmlUk ve birçok meyVa a- _ 
- tac:lan mevcut baC klrolıktır. Tallplc- -

2 - Tahmin edilen bedeli 1400 liradır. 

ve Kecıorende yaptırılacak olan ceman (7) 

adet otobüs durak yerleri yeniden on bes i:Un 
müddetle ve kapalı urt usullyle eksiltmeye 

3 - Muvakkat teminau 105 lira olup konulmuıtur. 

banka mektubu veya vezne makbuzu ve ha- 2 - Muhammen bedeli (12605) llra (70) 

zire t&hvili ve bono teminat olarak alınır. kurll'8tur. 
8 - Teminatı 945 Ura 43 ıruru,tur. 

4 - İhalesi 5. 11. 941 çarşamba günü sa- 4 _ Ihnleel 4.11. 941 salı i:UtıU saat 11 de 
at ıs tedir. Şartnamesi müessese direktör- yr.ııılaca~ından ıartname ve kesit cetveıını 

lüğiindcn bedelsiz olarak verilir. 2490 sayı- ır!lrmek ve (63) kuruı mukabllln1e almak ıs
lı kanunda yazılı ~artları haiz olan istekli- tıyenlerln her .clln encllmen kalemine ve ıa-

teklllerln de ihale ııUnU olan 4.11. 941 salı 
lerin muayyen olan gün ve saatte Ziraat 
V ckaleti r&tlhasebe mudürlüiünde toplana

cak olım satuı alma komisyonuna müraca-

attan. (7555) 17527 

Kuru ot alınacak 

ııünü eaat ona 'kadar usulü dairesinde tan· 
z.1m edecekleri kapalı zart tekli! mektupla.n
nı belediye dairesinde mUt~ekkll encümene 
vermeler!. (7797) 17760 

Asfalt işleri 
Ankara Beledb'eslnden: 
1 - Samanpazan m~aiu Ue Ulus matbaa-

=, rın Vehbi Koç Tlcarctevl'nde Osman : 

1 Aslan'a mUrncaaUan. 4002 ı 
~111111111111111111111111111111-

Nümune Hastanesi Diş Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
latantıuı ve Parla rakUltelMnden 

mezun avdetle ~enlı hlr4ek1 mua:rene
naneslnde ber eiln saat 8 - 7 arasında 
nastalannı kabul ve tedavi.Ye baalamıe
tı~ 86 

Merkez Bakteriyoloji ve Serolojl Ens
tlt\Ull Direktörlilğünden : sı ve Hacı bayram camU önleri ve Olkunlar ..111111il111111111111111111111111111111 h .. 

OKULLAR 

Kablo ve sair tesisat yaptırılacak 
Ankara !lölıre Sannt Okulundnn: 
Okulumuz yeni tesviye atölyelerine muk· 

tazı tcm·lrat ve kuvel muharrlke Jc:ln ynpıla
cak (5.378) Ura (43) kuruş bedel kesim kablo 
ve hattı havai tcs1satı kııııo.ıı zarf usullyle 
ekıılltmeye konulrnustur. 

Vcrtlccek tcklıt ur:rıan l. 11. 941 cumartc-
51 ıtllnü ö~lcden evel ıaat 11 de ııanat okulu 
blnnaında toplanacak olnn alım ve satım ko
nbyonunca ac:ılaeaktır. 

lal klll rln ..Yilzde )' dl buçuk O.zerinden 
(404) liralık pey akcesl makbuzu ııc bu gibi 
lılert muvaftaklycUe ikmal etmiş oldutunu 
ı;osterlr llı:lll makıımlar taratıııdan verllmli 
vcslkalar1Yle birlikte, tektır mektuplarını mez
J..."Qr ırllndo en gcc snııt lQ na kadar makbuz 
mU'kablllnde komisyona vermıı olıno.ları lA
zundır. 

ı - MUessesenln eerom hayvanatı için 
M bin ilA 60 bın kilo kuru ot açık elmlt
meye konulm~tur. 

aokntı uraıt kaplama bler1 on bee Q'On müd· _ E Bu 1ac alt kes1fnnme ve ıartnameyt g~nnek 
dctıe acık eksiltmeye konuhnuıtur. : N EQSTE R 1 N - f.stlycnlcr her ıılln m"'41 ııaatıerı dahlllnde 

2 - Tahmın edilen bedeli 4500 llradır. 
3 - Muvakkat teminatı 887 lira 50 ku· 

ruıı olup banka mektubu veya vezne mak· 
buzu ve hazine tahvıli ve bono teminat 
olarak alınır. 

2 - Muhammen bcdcll (8340) llrndlr. : 
8 _ Temin.:ıtı c625) ura C:SO) kunııtur. : :;: okul mUdUrlUAUne m!lraco.o.t edebllcceklen.llr. 

- (7742) 17708 
' - Sartname ve keetf cctvelln1 ırbnneıc : Sıhhatlr olmak iı;in insanın ağız, : 

lstıyenlorın her .clln encümen kalemlnc vo ts- : burun, boğaz ve bademciklerini sıhht : 
teklllc.'"ln de 7. 11. 941 cuma .cllnü saat 10,30 
da bel.e<llye dalres~do mut~ endlmene ;: bir tarzda temiz bulundurması lA • : 
mtlracaatlan. (7866) 17833 : zımdır. : 

Kayıp - 1937-1938 senesi Caı>a kız !ltret
men okulundan aldıtmı 6tretmenl!k diplo
mamı kaybettim. Yenls~I cıkaraca~dan 

_ Bu yollarla giren anjlnler, grip, : 

: kızıl, kızamık, difterL kabakulak. : 

: çiçek, suçiçeği, menenjit • • • ilıUı : 

bulll§ıcı hastalıklarda --

Öğretmen ustalar alınacak 
Anko.m Yapı Usta Okulu MUdUrlü~Undcn: 

Okul aUil.Yelcrinde talebelere ameli ~terde 
6~tmenllk yo.pmnk Oz:ere bllıtlll ve tecrllbcll 
dUlıtnr, dıvarcı, sıvacı, mozııyıkcı, rayıı.ns ve 
karo doscY1c1 u.stuı alınacaktır. lstekllkrtn 
c~Uerlnl tsbat edecek vesikalarla blrlfkte 
dotnıca okul müdllrlll~Unc bili vurmaları. 

4 - ilııılesi 6·11-1941 pel'fembe gUnU 
saat 15 tedlr. Şartnamesi mUessese mU • 
dllrltiğ(lnden bedclsız olarak verilir. 2490 
sayılı kanunda yazıtı ınrUan haiz olan 
1steklilerin muayyen olan gün ve saatte 
Ziraat VeklUeU Muh:ısebe MUdllrlUğUnde 
toplnn:ıcak olan satın alma komisyonuna 
mllrac~atlan. ( 75!54) 17562 

eskisinin .hükmü yoktur. _ 
1937-193S ders yılı mezunlarından 586 sa- : 

yılı Muaıa Ulubay 4990 : 
NEOSTERlN 

pülverizasyon veya gargarası 

: Ankara haricinde buluno.nıo.rın da bu vesika
- ıann birer suretıerlnı ıtöndcımelert l!An olu-

s n lar öğrenmek isteyenlere 
Anfta1a altıam erkek sanat oltulu müdürlüğünden : 
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. 

lstcklilerin, daha etraflı malUmat edinmek ve kayıt olmak üzere 
Ankara bölge sanat okuluna mUracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

im ti a 1 
Dil ve Tarih • Cografya Fakültesi Türk Dil ve Etiebiyatı Ensti

tüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan alınacaktır. Asis -
tanlık imtihanına girece'k namzetlerin Türk Dili ve Edebiyatı yük
sek tahsil diplomasını haiz olmaları ve askerlik hizmetini yapmış 
bulunmaları şarttır. İmtihan 3-11-941 pazartesi günü Ankara'da Fa
külte binasında yapılacaktır. İmtihan şartları Fakülte Müdürlüğün-
den istenebilir. İsteklilerin istida ile müracaatları. (7861) 17830 

-- : nur. (7875) 17839 

oi!aya yardım ed • ---- B6yle hastalar ile temasta bulu • : -
: nanları korur, §ahsi ihtiyat ve tedbiri : 

: aldırır. -- Eczanelerde reçetesJz satılır. ----.,ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

Satılık otomobil 
935 modeli ıtüdebtyfter mo.rkalı ve adet 

1 1l'utl~I yeni az kullanılmıt bir otomobil. Mü-
racaat Birlik taksi. Tel: 6333 4987 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7264 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
oazetemıze aöndcrllen her nevi ya. 
zılar, ncsredllsln edilmesin aeri ve
rllmez ve kayboluıundan dolayı hlo 

blr mesullyct kabul olunmaz. 

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

KAZALAR 

Kereste nakli 
Aıtyazı Kereste Fabrikası Müdilrlütllnden: 
Akynzı Blkert kereste 1abrlkasından Ada· 

po.zan Llto.6)'0nuna nnkledllccck dört bin 
metre kUP her clns kereste ve kütük acık 
ckslltmcYe konulmuştur. 

Eksiltme 3 1klncıtesrın 941 pazarlesl ırünü 
11ııat on dörtte Adnpazarında Park karatsın • 
da tabrlko.nın Yollo.mo. dairesinde yapılacak • 
tır. 

Nakledilecek kerestelerin beher metre kU
pUnlln muhammen bedell lh."1 yüz doksan bir 
kuruş yirmi bes sııntlmdlr. Muvakkat teminat 
sekiz )'UZ otuz Yedi lira yetmlıı b~ santim -
d!r. 

ıstcklllcrln tlcnret oansının vcslkalarlyle 
muayyen i:Unde •ant on dörde kadar komls
) ona ve ınrtnnmeıılnl ı:örmek lstlyenlerln 
tabrlko. mUdllrlUl!Une mUracaatlan. 

(9211·7 54) 17791 

YENİ Sinemada 
BuırUn bu &'ece 

t-:omıa Shearer • Joan Crawtord • Roza· 
Uno RousııeU ı:tbl Oc bOyilk yıldızın 

yara ttıtı (?Ss1.z bir film 

KADINLAR 

ARASINDA 
Herl!:es1ıı lx!ıtcncccııt ve alktşlıyacatı 

eahe.!C'?'. Scanslnr: 
10 • 12 • 14.30 - 16.80 - 18.30 eece 21 de 

ALEBE 1 CAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisuları tahsil etmek ve yük -

sek mühendiı yetiş.tirilmek üzere, Zonguldak Maden Tekn" yen 
Mektebinin hususi sınıfma müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- lmtihaooa kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi • 
linde en az dokuz ay çalııtırılacak ve yevmiye 150 kunıı alacak
lardır. 

-------------

3- Talebe ak§amları yabancı dil dersi görecek ve dokuz aym 
hitamında ameli çalı§madan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gÖ&terenler yüksek tahsil için Av
rupn'ya gönderile<:ektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anla§ılanlara ayrıca het' ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5-Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikler-i l't\k· 
dirde yatılı ve parasız olan Zonguidak Maden Teknisyen Mek
tebinin ikinci 8ınıfına imtihansız alınan.k ayni ders sene& &Onun
da iki smıfın imtihanını birden verip dördüncü smıfa terfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile " Maden Teknisiyeni" ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maatla 
i§e ba§lattırılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe a§ağıdaki fardan 
haiz olmalıdır : 

n) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Tiir1k rrkmdan bulun • 
mnk, 

b) 18 ya§ını bitirmi§, 25 ya§mı geçmemi§ olmak, 
c) Jyi hal ve ahlak sahibi olmak ( 1940-941 ders yılmda mek

tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 
d} Bula§ıcı hastalıklarla maliil olmamak, anğlığı tam olmak, 

bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarmda çalrşmağa mÜ3ait bu
lunmak, 

c} Lİ3e olgunluk diplomasını göstermek yahut bu derecede tah· 
sil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f} Nüfua hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek 
7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle İktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahsil masraflarını defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8-- 15. 11. 1941 akşamına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 günüooe 
Ankara'da sağlı:k muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
a§ağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b} Hendese, c) Fizik, d} Kimya, e) Ecnebi dil, 
f) Nazari hesap, g} Müsellesat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

(7945) 17874 
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ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN 

Kavacık memba suyu 
- Mikyası Ma derecesi 1,5 --
_ En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çolc 
- düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara 
=: için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini 
:= bildirmektedir. Telefon: 1634 l 
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KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, yorgan, yatak kullanmak hem kesenize ve hem de 

Sihatinize 

faydalıdır Bir kuştüyü yastık bir liradır 
Yastık yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakınakçıtıat 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabril<ası. Telefon: 23027 

İnşaat kontrol şefi aranıyot 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
Nazilli, Kayseri ve Hereke Şantiyelerimiz için birer kontrol fef: 

liğine ihtiyaç vardır. Namzetl~re tecrübe, tahsil ve mesleki olgııı' 
luk derecelerine göre ücret verilecektir. 
. Tali~lerin nihayet 5. 11. 941 tarihine kadar vesikalan ile bİ~ 
lıkte Sumer Bank Umumi Müdürlüğüne müracaatları ilan olı.ıtı 

Sus Sinemasında 
Buı:Qn bu ırecc 

Esrelllta • Mh;:ueı Llıtero • Glovannl 
Gruso•ııun blrllkte cevlrdlklerl en 

ırUzel mevzu ile ıı1lslenmls 

GECE GÜLLERİ 
Seanslar: 

10·12 • 14 • 16 • 18 gece 20.30 da 

(7899) 11sS6 

J s .. s 00 UMER inemasll1 

Buırlln 10 dan ltlbaren 
6'11" 

Korku, maN!ra ve hcyccanıarıa 
büyUk esrar :ı:ıımı 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
Bat rolde: Harry PJel 

ııo. ,sJJ 
Seanslar: 10 -12 • 14 30 • 16· 

ı:cce 21 de 

BL UNKT Radyolarının 941 odellerini GörüJ Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 


