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Harp Okulu'nun 108 inci devresini bitiren 

Subaylar orduya girdi er 

Harp Okulunda yapılan diploma dağıtılması töreninden bir görü nÜ§ 

1 Harp Okulu'nda güzel bir tören yapıldı 

Bayramın üçüncü günü .. ... ....... _ · ........ ... · · · .. · · · Milli Şef'in selôm ve iyi 

Milli Şefimiz lnönü, Mareşal Çakm.:ık'la beraber 
evelki akıa mki süvarede ;; 

Büyük bir neşe ve dileklerini Başvekilimiz 
lfepimize· 

'Yol gösteren 
ik; düstur 

Falih Rıfkı ATAY 
1 ~il1· tl:fllbt 1• Şef, Türk vatanda~larmm 
t'ıtttıı erıni §evk ile çalkıyan bay-
.~elt~~~~a hitabesin~e bi~e. iki ha· 
lliil'iilt usturu verdı. Bırı §udur: 

f'.tfi Yangına bula§mamanın ça
~t.ı.l~f ue bütün dikkatimize rağmen 
~it t~raaJt, şerefli vaz.iFe yapmanın 
''rtıı~;~'· Yangın ortasındıa yaşadı-

8 . .'r an unutmamaktır." 
(!~ ~k!111e, milli siyaseti hulasa 

ıı.ıll\a. 1 ! müspet fikir, harpdışı 
t'ttte k 1ıçin dikkat, sabır ve basi
~lt trı~~ •1tınak, ve taarruza uğrar
~lt /~1 • Ve tarihi vazifemizi yap· 
lll'ttıı 1 r-1, . bir de, Türk vatandaş-
te dii ~~rsız ve gevşetici nikbinli
t\ıtttıu furınemek kaygısından yuğ
''~rıı.r:lkr. Saçağımıza her an ateş 
l~ciy a tehlikesinin, yangın sÖ· 

1lli he kadar, devam edip gide<:e
'"l\u ~.t1ırdan çıkarmıyacağız ve 
t"· oı e • . k" k 1 . .'ttıi)!e cegız ı onun ızıl a evı 
~ı>!del\ ~aklaştığı zaman, pencere· 
l' e"let Ua yazısı tutmıyacağız. 
{'•t tç~, ?'il1etçe, fertçe bütün ih
~ 1.)!, 't~· bır-lerini almış bulunaca
~ ill')ıı,l'~z milyonlar mukadderat 
t~l'lrlc 1 atını§lardır. Harp, bir pa
}bi ıı.t 1ulhu imkanlarını, köprüler 
'iti arak b" ··1·· k 1 .. b· tıi , ır o um a ım muca· 
~I' cep~ahiyetini bağlamıştır. Hiç 
t ttj Yokede manevi gerileme ala· 
~ 'tı h.an .tur: Dağlardan kopan çı
~lltııet 31 -~uçük arıza üstünde isti· 
il t>:. a·· e;IF•ttireceği tahmin edile
til\ul\ ltuyk~ nöbetçi, başımızdadır. 
~t İtir:a ın bakışına, tam basirc· 
lilc ?ıiibet~ ediyoruz. Fakat bir gün, 
~ile •te ~ı •. Çankaya tepesinde teh
lttıdıı. d §~~· Yaktığı vakit, bizi uy·' 
il· tihaegıl, te tik üstünde madde· 
~ I)!, b,:lı, manen hazır bulmalıdır. 
):'le a~! nizamını tutmakta her
bj lcıı.,l'i 1

• ayrı inancalaştık. Kimse· 
'ttı~ lııı.ı-b~ız yoktur. Fakat süren 
§~f•·()'du'.?• bir kazalar belalar ale
~ •ıı &ö:un~ unutamayiz. Milli 
I~ luttu~erıne nasıl heyecanla al· • 

ı "erel' ıa, o kadar candan ku· 
ı.. ırn 

~t'%ci .. · 
~ Ql"1 

1
dustur şudur: "Çok mah-

lıt;~Q"1:l 'Yız, Her feyİmi:zi idareli 
~ llıcte ;.:vız. Her okulda, her İş l 
tQI" :t.i;ad er tarlada, her zaman
~~lt<lıı e çalışmalıyız. Şuurlu, I 
~~l Q#t bu ;e ~ahraman milktler, 
'İt~·'' 't l evrın hakkından gelebi
~lı· \>e 

1 dırım harbi yalnız bir 
I~. ı ~/nalzeme stokları değil, 
~ •tı l'ek~ her koluna ait faaliyet· 
ı,~••ttıa:nlatrnaları arasında bir 
~· btı st ·~· Harp devri çalıtma
~ .. t~K ve Yeki'ınlann eksiğini 

• onları tazeler- fakat . , 
l Sonu 2 inci sayfada ] 

Almanlar 
MosKova1ya gene 

hücuma 

boşladılar 
Moskova'nın cenup bahsmda 

vaziyet tehdit edici · 

bir saf haya girdi 
Moskova; SO. a.a. - Krasnaya-Svezda 

gazetesinin cephedeki muhabirinden alı

nan bir habere g!Sre, Almanlar Voloko • 
lamsk'ta Moskova cephesine karı,ıı yeni bir 
t aarruzda bulunmuıılardır. Almanlar bu 
taarruzda pek çok tank ve mot!Sr!U piyade 
birlikleri kullanmıı,ılar, ve hafif bir ilerle
me knydetmlı,ılerdir. ::Muhabirin UAve et
tiğine göre, Alman kayıpları çok büyüktür . 
Ve taarruz durdurulmuıı bulunmakatdır. 

sevin( iıinde ge(li 
Dün sehitlikte hazin bir ihtifal yapıldı 

izciler ve ziyaretçiler "Ankara' dan ~yrılıyorf ar 
Cümhuriyct Bayramı'nın üçüncü ve son------ ---------- 

günıi olan dün de şehrimizde sevinç v e ne- il l lll l 11111111111111111111111111111111111 
şe içinpe kutlanmıştır. Havanın güzel ve 
güneşli olması bayram dolayısiyle civar vi
layetlerden Ankara'ya gelmi ıı bulunan yurt-, 
taılarımız için müs tem a bit fırsat yarat -
mıı ; ziyaretçiler Jjehrimizi1' her tarafınr 
nc~e içinde dolaşmıı ve başşehri yakından 
tanımak imkanlarını blılmuıılardır. 

C. H. P. Genel Sekreterlifi tarafmdan 
evelki gece Ankara Palas ve Halkevi sa
lonlarında tertip edilen balolar son derece 
zengin ve parlak olmuş, Milli Şef'imizin 
her iki baloyu da Gereflendirmeleri davet· 
lilerin neşe ve sevinçlerine içten ibir heye
can Jcatmıatır. 

Dün saat 15 te Cebeci Şehitliğinde bir 
ihtifal töreni yapılmı&tır. Ankara merkez 

[ Sonu 2 inci sayfada ] 

C. H. P. Meclis Grupu 

Cümhuriyetin 18 inci 
····· , .. _, 

yıldönümü dolayısiyle 
+:t" t tt • .. .. .. tt tt . ' 

Milli Sef'imizle 
yabancı devletler 
reislerinin teati 

ellikleri telgraflar 
Yine muhabire gör<', Moskova cephe.sin - C. H. P. Meclis Grupu umumi heye
deki Rus kuvetlerf, dilşmanı birkaç k ilo- ti buçün (31. 10 941) saat 15 te top

metro geri pUskürterek birknç mühim kö· \}anacaktır. 

CUmhur!yetın ıs tncl yıldönÜ111U mQnase: 
betiyle SovYet CUmhur!yıeUert B!rllt l relııl ' 
ckııelanıı Kallnln, Relslcümhur İı;met lnönU'· 
ye s:öncıcrcııtı bir tclırrnna t ebrik ve iyi t c • 
mcn nllcrlnl blldlrmll v e RclslcUmhurumuz 
bilmukabele teU:ratıo. tesekkUrde bulunmua· 
!ardır. 

<Sonu 3 fincü sayfada> - - - - - --------

* Macar klrallıf'J naibi ekııelanıı amiral 
Horthy Ue Cümhurrel.sl !nönU arasında cOm· 
hurtyctın on ıeklzlncl yıldönümU münasebe • 
tiyle karsılıltlı tebrlk ve teaekkilr tel~ranan 

teati cdllmlıtlr. 

* Irak kıralhk nalbl VAsl Emir Altes AbdUJ-
(Sonu 3 üncü sayfada> 1 

genç subaylara bildirdi 

Başvekilimiz genç subaylara 
hitap ediyor 

DUn Harp Okulunun ikinci sınıf ml.'zuıı

lnrı için ayrılma törenı, Harp Okulun ıı:ı 
bUyUk salonunda devll't bU~ilkll'rıntn ö • 
nundo yapıldı. 

Bu tôrendc B.ıyUk Mill t Meclisi Reısi 
B Abdillhnlik H n Ba.ş~ekil Dr. R fı..lc 
Saydam, Milli MUdataa. Harı ~ e, A dlzye, 
l ktısat, Gllmruk ve lnhısarıar Vekilleri, 
Genelkurmay Asbajkanı Orgeneral Asım 

Gı.indılz, Milli MUdafaa MUste an Korge
ncrnl Sedat Doğrucr, Talim ve Terbıye 
Dairesi Reisi Korgeneral Türk r, Gamı • 
zon Komutanı Hlı&eYln Hü nU Kılkıg, De
niz M.Uııteııarı TlımAmırnl Mehmet Ali, 
Hava Müsteşarı General Zeki Doğan ve 
daha bir çok generaller, d!lvetılkr ve me
zunların aileleri bulunmuııtur. Salonda trC• 

zunlar dizllmiıı ve H rp Okulu ala ının 
Bayrağı son sınıftan uç genl'in muhıı!aznsı 
altına konmuştu. İstiklll Marşı, rrızıka 
ile beraber bir ağızdan söylrndikten s nra, 
Okul Komutanı K. Albay :Mı...stafa ~·ren 
sınıf gUzidelerinl takdim etmlıttır. 

Birinci Tahsin Ögetürk (İstanbul), ikin
ci Şinasi ö:- ' (E kisehır), v hava sını -
fından Hasan Tosyalı <Kastamonu) Bu 
gençler di:tilerden ayrılarak blh1iklerln 
!Snlcrlne gelmi~ler ve bunlara BU~ Uk Mil· 

T Sonu 4 üncü sayfada 1 
.. 

Derece ile mezun olanlar, Meclis Reisimiz, Ba§ıJckilimiz ıl• 
Vekillerimizle beraber 

Moskova'ya kar§ı yapılan alman taarruziyle bu taarruzun inki·· ı 
ıal istikametlerini gösterir harta Harp_ Okulunda yaP..ılan törende davetliler nutukları dinliy~rlar. 



Bir fefkikın neticeleri 

Dünyanın en keskin 
gözleri kimdedir? 

( Anadolu köylerinin antropolojisine dair tetkikler ) 
Prol. Dr. Sadi IRMAK 

Göz keskinliği, uzaktaki cisimleri 9 yaşında bir kız çocuğunda da nor
vazıh olarak seçmek kudretidir. Va- malin altı misli bir keskinlik buldum. 

İncelemeler gösterdi ki bu aşiret 
içinde göz keskinliği hemen umumi
yetle Avrupa'da normal denen sevi
yenin üstündedir. 

zıh görmek demek, cismin köıelerini, 
uçlannı, derinliğini, aydınlık -derece
sini doğru olarak tefrik edebilmek 
demektir. Bu mesele ilk olarak astro
nomların dikkatini çekmiştir. Onların 
müşahedelerine göre iki yıldızdan çı- Dünyada eşi bulunmıyan bu göz 
kan ,uaların gözümüzün ağ tabaka- keskinliğini neye atfetmeli? Bunu 
sında birleştikleri yerae vücude ge· muayyen bir iklimin tesirine irca et
tirdikleri zaviye bir dakikadan ufak mek kabil değildir. Çünkü yörükler 
olursa o yıldızlar birbiri üzerine bin· göçebedir. Yaz kış yerlerini değişti
mif tek yıldn gibi görünür, eğer za· rirler. Yüksek irtifalarda yaşamanın 
viye bir dakikadan fazla ise o zaman ve umumi sıhi vaziyetlerinin mü
yıldızlar ayrı ayrı yani iki yıldız ola· kemmel olmasının, çobanlık dolayı
rak görünür. siyle dağınık sürüleri uzaklardan gö-

Bu sebeple ötedenberi göz keskin~ zetlemek işinin müsbet tesir ettiği 
lifinin ölçüsü olarak cismin iki ucun· düşünU!obilir. Yörükler bu kabiliyet
dan çıkan şuaların gözümüzde birleş· lerini etle beslenmiye atfediyorlar. 
tiklerinde teşkil ettikleri zaviye alın- Ve et yemedikleri zaman keskinlikle
mıttır. Bu zaviye bir dakika olursa rinin azaldığını kendi vücutlarında 
öyle gözün keskinliğine tabii denil- müşahede ettiklerini söylüyorlar. Bu 
miytir. mülahpza nebati rejimi her şeye deva 

Fakat bu zaviyeyi ölçmek 1cülf etli olarak ileri sürenleri hayal sukutuna 
olduğu için onun yerine muhtelıi uğratacak mahiyette ise de bunu 
harfler ve rakamları havi levhalar mutlak olarak kabule imkan yoktur. 
ltullanılmıya başlanmıştır. SneJlen, Çünkü en fazla et sarfeden şimali 
Landalt tarafından hazırlanan bu t'>l· Avrupa milletlerinde böyle bir kes
kamlar ve harfler o şekilde yazılmış· kinlik göremiyoruz. 
tardır ki muayyen bir mesafeden b.ı· Şu halde bu kabiliyet esas itibariy
kıldıkları zaman uçlarından göze dil· le hünyevi ve ırki bir farikadır. Yö
'en şuaların teşkil ettiği zeviye dai- rüklerin tabii bir hayat sürmeleri, al
ma bir dakika veya üç çeyrek daki· lrol, nikotin gibi zehirlerle henüz te
kaya müsavi olmaktadır. masa gelmomiş olmaları, ve saf ırk 

Birkaç yıldanberi tıp talebesi için olarak kalmaları bu farikanın cleva
yaptığımız pratik kurlarda, birçok mını ve 'tekamülünü temin eden un
talebenin gözünü, Avrupa için hazır- surlar olarak düşünülebilir. 
lanmış olan bu levhalara göre bir da- Göz keskinliğiyle gözün ziyayı kır
kikalık zaviyeden daha keskin bul- ma kudreti bittabi ayrı şeylerdir. Ba
makta ve bu hal dikkatimi çekmekte zan gözün ziyayı kırma kuveti fazla 
idi. Her yıl talebeden on onbeşinde (miyop) veya eksik (hipermetrop) o
keskinlik zaviyesini bir dakika değil labilir. Buna rağmen keskinlik tabii 
yarım dakikadan daha küçük bulu- olabilir. Onun için keskinlik araştır
y.ordum. Yani Avrupa'da normal de- malarına başlamadan önce kırma kud
nen keskinliğin iki mislini tesbit et- retini icabcderse gözlükle düzeltmek 
mekteydim. lazımgelir. 

Mesele ilmi bakımdan da çok ente- Erken yaşta yakınlara bakmak. ki-
re.an göründüğünden bu işi incele- tap okumak gözün kırma kudretini 
rnek Uzere Seydişehir civarında Küpe artırır. Uzaklara bakmak bunu tadil 
dağında yaşıyan yörük Bozahmatlı ve tashih eder. Fakat keskinlik bun· 
••irctine gittim. Yaptığım ilk hazır- lara tabi değildir. O gözün kırıcı sa
lık muayenelerinde normali çok atan tıhlarında değil ziyaya karşı hassas 
bir keskinlik buldum. Muayeneleri olan ağ tabakasının bir kabiliyetidir. 
umumileştirdim nihayet 12 yaşında Her hangi bir tedbirle onun üzerine 
bir yörük çocuğunda normal Avrupa tesir yapmak mümkün değildir. Do
gözünün 9 misli bir göz keskinliği ğuşta ne ise odur ve irsidir. 
tesbit ettim. Bu çocuk 15 kilometre Göz, duygu uzuvlarımızın en mü
mesafeden geçen bir geyiği seçiyor himidir. Onun bu kadar aşırı keskin 
ve boynuzlarını sayabiliyordu. Bu e· olması dimağ ve beden yapılışında 
usa g~re çocuğun göz keskinliğini daha pek çok şeylerin mütekamil ol
tayin ettim. (Bu hususta takip etti- duğunu ifşa eder. Bunun harıici deli
ğim usulü burada anlatmıya imkan li, Türk ırkının dünyanın çeşit)i ik
yoktur. Ala1kadarlar bu malumatı al- !imlerine dayanmak, yerleştiği yere 
man haftalık tıp mecmuasının 1938 kolaylıkla intibak edebilmek ve bede
nushasında bulabilirler.) ni tereddilere düşmemek hususunda 

Bu çocuğun keskinlik zaviyesi 5,5 gösterdiği kabiliyetlerinde görünür. 
saniye idi. Yani aralarında yalnız 5,5 Halbuki büyük muhaceretler geçir
Hniyelik zaviye teıkil eden iki nok· mi, ba,ka ırklarda birçok tereddi ata-
tayı, iki cismi tefrik edebiliyordu. metleri belirmiştir. 

Bu çocuk timdi yer yüzünde yaşı- Yörüklerdeki bu göz keskinliğini 
yan insanların en keskin gözlüsüdür. iptidailikleriyle izah etmek kabil 
Dünya tıp edebiyatında şimdiye ka- değildir. Çünkü çok daha iptidai ya
oar tesbit edilen en keskin göz, bu ço- ııyan birçok Amerika ve Afrika ka
culctakinin yarısı kadar bir keskinli- hilelerinde bu kudrette bir keskinlik 
fe malikti. Aynı yörük •tireti içinde tesbit eıdilememiıtir. 

C. H. P. Keçiören 

nahiyesi yıllık kongresi 
Merkez kuaya baih Keçiören nahlye

•l koll&'?'Hİ ocak deleı-elerinin ııttrlklylı 
)'&pılmııtır. 

Nahiye idare heyeti reisi Faik Dotaıı 
lıconçeyt açmııtır. Muhittin İnözU'nUn re
~ııtı altında çalıımılarnıa dev&m eden 
konçe hesaplan tetkik etmıı. bUtçeetnl 
yapmıı. 25 maddeyi tutan dilekleri tetblt 
etmiıtır. 

Hendek Hılkevi'nde bi(ki, 
dlklı kursu sona erdi 

Hendek, 30 a.a. - Hendek halk
evinde açılan biçki diki§ kursunun 
birinci altı aylık devreıi sona ermiş 
ve muvaffak olanlara diplomaları ve
rilmitllir. 

Bu münasebetle talebenin vücude 
getirdiği eser1enien mürekkep bir de 
sergi açılmıştır. 

u ~ u s 31/10/HMl 

(''"''''"" ......... ..._ ............... , 
l GÜNÜN GÖLGESİ ) Bayramın ü~üncü 

günü büyük bir 

:-················································································" . . . . 
~ Radyoda evelki geceki ~ocuk programı ~ ............................................ . 

lnönü hatırlattı ki ... 
"Büyük yangına bulaımama-,, 
''nın çaresi ve bütün dik-,, 
"katimi: c rağmen bulaşırsak,, 
"§erelli vazife yapmanın ilk,, 
" d §artı. yangın ortasın a ya§a-,, 
''dığımızı bir an unutmamak-,, 
''tır . ., - lNôNO 

lnönü'nün bayramlaşma sözleri, ay
nı zamanda, dikkatimizi hiçbir zaman 
dağıtmamamız gerektiğini belirten 
bir hatırlatma olmuştur. Şef, önce 
"dünya buhranının geniş sarsıntıları 
içinde dinç ve gürbüz bir milletin" 
kutladığı bayramın manasını canlan
dırmış. dünya faciasını tasvir etmiş 
ve sonra bu yangına bulaşmamanın 

tek şartını söylemiştir: "yangın orta
sında yaşadığımızı bir an unutma
mak!" 

Bayram günlerinde, küçüklerin 

ne~e i~inde ge~li 
. 

( Başı 1 inci sayfada } 

komutanlığının idaresi altında, bir kzta as
ker Ve izci bölüğünün iııtirakiyle Samanpa
zarı'ndan hareket eden bir alay Hamamönü 
yolu ile Cebeci şehitliğine ritmiş. aziz ıe
hitlerimizin kabirleri önünde hazin bir ih
tifal yapılmıştır. 

Dün sabah saat 10 dan itibaren Ulus 
meydanında ve şehrimizin diğer yerlerin
de kurulmuş bulunan halk kürsüleri çalış -
malarına• devam etmişler, muhtelif zaman
larda söz alan halk hatipleri Cümhuriye -
timiz ve inkılabımız hakkında içten gelen 
samimi duygularını heyecanla belirtmişler
dir. Dun gece Ankaramtz bayram geceleri
ne has manzarasını muhafaza etmiş, atı -
lan havai fişekler arasında, donatılmış, bol 
ışıklı caddelerimizde kalabalık halk kafile
leri neşe içinde dolaşmışlardır. kutlama sözlerine karşı büyükler 

"daima bugünlere!" dileğinde bulu
nurlar. İnönü, bu tasviri ve bu hatır
latışıyla aynı şeyi yapmıştır. Ateş ve 
kan dünyasının ortasında, bayram 
yapabilmenin ve daima bugünlere 
ulaşabilmenin tek şartı: yangına göz· 
lerimizi kap'amamak ! 

CUmhtll'lyct bayramı kin birçok \1rn
yetlerdcn celen izciler §('hrlmizden ayrıl

mağa başlamışlardır. Istanhul ve İstanbul 
cllietindekı bölgclerm lzcik-rl dün akşam 

20,25 treni Uc hareket ctmlşlerdtr. Dll;er
lcri de bugünkU trenlerle Ankara'dan ay
rılacaklardır. Dün akG&m Ankara ganndan 
hareket eden trenler civar bölgelerden ge
len yüzlerce ziYarctç! llc dolu idi. 

Nesrin Çetinok radyoda yazıaınt okuyor 

Gevşememeliyiz. Ordumuzun kah
ramanlığı ve kuveti, devletin yüksek 
politikası, milli birlik ve beraberlik 
üzerindeki inanımız olanca samimili
ğiyle devam etmektedir. Ancak bun
ların hiçbiri, bir gevşeme sebebi teş
kil etmemelidir. 

lzmir'de 
İzmir; so n.a. - cumhuriyetin on se

kizinci yıldönUmU on binlerce halkın iç
ten gelen tezahiirlerlyle kutlanmıııtır. 

Mutlu gUn mUnıısebotlyle resmi daireler. 
C. H. P. binalan, kara ve deniz taşıtla • 

Evclkl gece radY<>ıla "Radyo C'<lC'llk KulU· 
bU,. programını dlnllycnlcr bir yeniliğe daha 
aahlt oldular. Ane Abla lzmlr ruan rnilna. 
ıebcllyle kUC\ik dlnle)·lcı.tcrl arasında bir ya· 
zı müsabakası acımı.atı. Fuar hakkında bir 
ynzı mUsnbak1111. Musa baka> ı kazanan cocu· 
An '100 llrn mllkArat verilecekti. Bu para, 
to<.'UC:un. )anında bir bllyukle birlikte Ankn· 
rn'>n gelip gitme yol parasını ve Ankarn'da 
kalma masrafını önlemek üzere verilecekti. 

Ane Abla bu mUsabakadnn maksadının 

ıunlar olduğunu soylCiyor; ('Ocuklann &erglyl 
daha bCiyUk hlr dlldtaUe tetkik etmelerini 
temin. etmek, onlan dllulln bir lfnde kulla • 
narıık az kelime ile çok sey anıatmaıta tcsvlk 

• 

etmek, bir de cocu'klnm taW ııünlerlnff 'lf/J' 
tndcll bir dlcnce temin etmek. 

MUsıılınknya ııelen her :vazı, cocutun ""
nıı l:tirc kıymctlendlrilmltt!r. Cocuk'lıar 8 • ı' 
yawıarında idiler. MükA.!at neticede yatı1'_ 

!~;:~~l~z~ı::ı~yı ~::k ~e~!~ın'::~ 
Dcııtama'da zeynephatun Jik okulu ucöll 
sınır öjircncllerlndendlr. 

Bayram tatillerinden lıUfade eden :ro::; 
babası Bay Rahmi Cetlnok ne blrlıırte • • 
ııün Ankara'ya ııelmlı, ra4YOda, müaa~ 
:vı kazanan yuıııını kendi lncectk -ı U. 
1ı tatlı Okumu.ıur. 

Dünya yangını, "insanlığın ve ba
rışın şen yuvası olan" vatanımızdan 
'Seyredilebilecek kadar yakınımızda 
yakıp yıkmakta, kavurup göçürmek
tedir. Dünyada hiçbir kuvet zehirli 
dilin•i sağa sola uzatan bu alevlerin 
ıgünün birinde bizim "şen yuva
mız" ın dıvarlarını yalamağa yelten
miyeceği hakkında teminat veremez. 
Hem bu teminatı, biz kimseden bek
lem~k niyetinde de değiliz. Onu içi
mizde arıyacağız ve içimizde bulaca
ğız. 

riylc hususi binalar ve bütün caddeler baş. l lchrin muhtelif yerlerine konulan halk 1 
tan başa bayraklarımızla donanmış, kırını· kürsülerinde birçok hatipler tarafın - LJ • • 
ZI ve beyaz renklerle defne dallariyle SÜS· dan nutuklar söylenmiş, Halkevlnde mu- nepımıze 

İnönü, vatandaşlarına en sevinçli 
giinlerinde hatırlatmıştır ki, bütün 
dikkatimize rağmen bu yangın bize 
de bulaşırsa, şerefli vazifeye hazır 

bulunmak şarttır. 
Barış güzel şeydir ve onun peşin

deyiz. Üzerinde titiz bulunduğumuz 
kıymetlere ilişilmedikçe, .onun peşini 
koyuvermek ele istemiyoruz. Fakat 
barış. uyuşukluk ve rahata alışkanlık 
şeklini aldığı zaman bir memleket 
için harpten beter. olur. Bu gevşeklik, 
müdafaa imanını için için kemiren 
bir kurt gilii, vatan ~öl<er1ecek aBar 
tehlikeli olabilir. Evet. yangını göre· 
ceğiz ve onun zehirli dilini gözleri
mizin önünden ayırmıyacağız. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Bir romen ticaret 

lcnmış. ana caddelerde kurulan zafer tak- aamere ve mekteplerde de konferansla; 
ları da vecizelerle bezenmiştir • ·ı · ı· B"'t•· b t•• ı k verı mış ır. u un u oren yapı ır en 

Ankara'da yapılmakta olan büyük töre -
ne ait tafsil/it da radyo vastıtasiyle şeb -
re hoparlörlerle yayılmıştır. Saat 16 da 

Bug!lnU, bUyUk manada yaşatmak için 
CUmhurlyet Bayı-amı vilfıyet kutlama ko
mltrsi tarafından hazırlanan program mu
cibince villlyct makamında vali Fuat Tuk- Cümhuriyet ve Fevzi paşa bulvarlarının a-
sal tebrikleri kabul etmiş, bundan sonra çılma töreni de yapılmıştır. 

yanında komutan ve Cümhuriyct Halk 
Partisi reisi olduğu halde CUmhuı·lyet 

mcydanınd~ toplanan birlikleri teftiş ede
rek bayramlarını kutlamıştır. Atatürk 
heykeline yüzlerce' çelenk konulduktan 
sonra vall, komutan, lzmlr'de bulıınnn 

mehııslar, m!llld ve askeri erkıinla yabancı 
devlet konsolos ve konsolosluk memurları 
tribünde yer nlmııılar, askeri bando tar~
fından çnlınan istiklfll maI'§ı meydanı dol-
duran on binlerce halk tarafından saygı 
ile dlnlcnml§ ve geçit resmi ba§lamıııtır. 

Kahraman askeri birliklerin ve motörlU 

Bayram miinasebetiyle yapılan 
hayır iıleri ve açıı törenleri 
Aldığımız haberlere gorc Ctimhurb·elln on 

sekizinci > ıldonUmU munascbııtlyle >urdun 
lılr(<)k yerlerinde muhtelif sosyal yardım mU· 
csscsclcrl • tartı rından yüzlerce cocuk gl)·dl· 
rllmls ve bıızı tchlrlcrlmlıılc \0 Ucu<1a ııctırll · 
mis olıın bııyındırlık eserlerinin açılış lorcn· 
teri ya)ıı1ımı5t1r. 

Hu ıırıı<la Ödcmls'te h~yırsevcr ödcnıl&llle· 
ıin yıınlmılyle ~00. Manlsa'da ıtnlkcvl sooyal 
yardım kolu vıııııtaalyle 300, Dcnlzll"de <.-Ocuk 
~:sıucme Kurumu tıırnrından da 2SO cocuk 
~b'dlrllrnlıtır. Kasta.moııu'da vllcuda ııetlıilcn 

modern tehir otellnln ~·c Ovacık kazruıında 

halk odası tle lrnar pl6nı mucibince vücuda 
v sıı lıırın nıun uaaı ve heylMtli ıeçiıleri ııellrJ,lcn 40 dUkkAnhk çarıın.ın açıltıı )'apıl • 
halkın coşkun teahürlerine yol açmış ve mıstır. (a.a.) 
dakikalarca alkışlanmıştır. Sivaı'ta kayakevi törenle 

Bundan sonra reçen resmi ve hususi ku- açıldı 
rumlara mensup birlikler de halkın ala - Sıva1. 30 a.a. _ Şehrimize yedi kilometre 
ka ve takdirlerini cclbetmiı:tir. Geçit es- mesafede yapılan knyal< evinin acııma töreni 
nasında hıLVıı kuvetlerine mensup filolar evelkl ı:Un yapılmıı ve bu münasebetle yapı· 
devamlı surette uçuşlar yaparak töre _ lan törende vali, Ulan komutanı ve vlltı>·ct 
nln ihtişamını artlırmrşlardır. Öğleden erklnı ile ~den terbiyesi bölıe lstllare heye
sonra Karoıyalm'da Atatiirk'Un anneeinln U h!ı:ır bulunmuatur. 

heyeti Türkiye'ye geliyor mezarı ziyaret edilerek kabre birçok ---
nukrcş, 30 a a. - Türk - Romen ckono- çelenkler konmuş ve nutuklar söylenmiş. 

mi anlaşması görilşmelerinde bulunacak tir. Ayni zamanda istiklal, hava ve emni -
olan Romen ıckonomi heyeti, tstanbul'a hn- yet şehitlikleri de ziyaret edilerek çelenk· 
rekct etmlııtır. Cöı !lşmelere, sontesrlnln \ ıcr konulmustu 
ilk haftası irincle başlanacaktır. ' r. 

_ Bu mutlu günü belirtmek maksaniyle 

I ~ı ı . 

SPOR 
Lik maçtan 

Bölıe Futbol Ajanlığından : 
ı - Llk mac:lanna bu hafta cumartesi 

ve pazar g{lnlerl aşağıda yazılı programa 
tevfikan 19 Mayıs Stadyomunda devam o
lunacaktır. 

1.11.l!JU cumartesi: 
Gcnı;lc-rblrlllt! • Maskesoor sa.at: 13.30 

hakom: Refik GUven, yan hakemleri: 
Hııuf Atnc, ComaletLln Kank.ırmızı. 

H. O. İdman Yurdu - AnkaragücU saat: 
15.15, hn}c('m: Halit Al'.Pac:, yan hakemlerl: 
Snıt Atnkol, Adnan Özmen. 

2.11.1941 pazar: 
Kınkkııle GUoU - Dcmirı;por. Saat: 11. 

Hakem: Salt Ata.kol, yan hakemleri: Ad· 
nan ôzmcn, naut Ataç .. 

Bir hatip halk kürsüsünde konı:furken 

2 - Günler kısalmış olduğu için UAn o
lunan saatlerde takımlann milsAbakalnra 
b11$lamıılan lAzımdır. Hakemlerin bu hu
susa ehemlyetle dlkk"at etmeleri ve futbol 
talumlanna dahil sporculann da muayyen 

yol gösteren 
iki düstur 

( Başı 1 inci say/ad• J 

yeni baıtan vücuda getiremez·: 
taraftan milli &i.yin verimini ıl 
kaç misli arttırmalıyız: diğer ; 
raftan onun azmı ıkullanmah,..,. 
harcamalı, çoğunu büyük iın~ 
na saklamalıyız. Tarla ve teSI,'/ 
larda çalııan kollardan on bitl"'ı 
cesinin ı~lah başında olduğufl~J 
kendi iılerimizde fazlayı ald~ 
ba~ka, onların boşluklarını bİ"j 
tirrniyecek bedeller olduğu' 
daima akılda tutmalıyız. 

Türle ıulhu, şimdiye kadatı 
mat, kuvet ve karar aiyaseti Hl/ 
tulmuştur. Onu ne teaadüfle..-ıı 
de eyi talihe borçluyuz. Bu si1";ı 
tin Üç maya-unsurundan hiç .1 
feda edilemez: ne yalnız itidl'"ı 
ne sadece kuvete, ne de vazi~ 
fedakarlık ıkararına güvene~/ 
Birinin yokluğu harp, ötelı~ 
yokluğu z&f ve tereddüdün . 1 ı 
i.krbetleri demektir. imdi, rnıll / 
yaaet itimat unsurunu basi,. / 
dürüstlükten alıyorsa, ku~~ 
karar unsurunu, bizim hazır:"'" ,J 
gayretlerimizden ve teref ~ 
mızdan almaktadır. fi 

Bunlar §atmaz dü&turlardıf• f 
onlar, milli kurtuluı di.vaaııs~ 
tün esrannı bilen Reiı'in aiS dJ 
hakikaıtleriınin üatünde bir 

aaMbidirler. fi 
Falih Rılk~ 

- ·c'' 
zamanda sahada bulundurulmaları ti 
lunur. 

Gen(lerbirliği Karabiik 

takımına 6 -O yendi ~ 
rtt.i 

Karabük, (Hueust) - CUmhUtJl"".,t 

Yeni idare heyetine: Faik Do~ın. Recai 
Tüzmen, Şevki Akçay, Şevki Börten, Ali 
Rıza Esen aeçilml3lerdlr. 1111 1 11111111 1 111111111111 1 11 11 1 1 1 1 1111 1 1111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111.ııııııııııııııııııııı ı ıııı ı ıııı ı ııııııııııııııııııııııııiiiiıııııııııııııııııı 

ramı tatilinden faydalanarak 
1 

O'',J 
gelen Ankara ve Türkiye Btr~ı:ıelfeı' ıl',. 
lerbirliği takımı sah günü öıleÖ ,,,,, :J 
fabrikayı gezmi§ ve dUn öğiede~ıııııtı".J 
pılan bayram töreninde hazır bU tJ,ıP 
so'nra, spor sahaııında fabrika ge /. 
bir ayaktopu maçı yapmııtardır·şfl• tf 

l<'azıl, Na:r.I - Tank, Ömer • .l(e sıı-' r 
Kemal • Adnan • Ri!at . Niyazi • fl"Pıı 
kurulan Gençlerblrllği takırnı 0 

,/ 

DOGUM 
M. M. V. Hava Müsteprlıfı UsUn

cU fUbehe binbaşı Hamdi Kum'un bir 
torunu, Lütfi Bornova'nın bir oflu 
dünyaya gelmi1tir. Dede Kum'u ve 
yavrunun ebeveynini tebrik eder, kU
çiik yavruya uzun ömürler dileriz. 

Fethiye'd~ ıuıam piyaıaıı 
Fethiye, 30 a.a. - 33 kuruJtan açı

lan ıucam piyaaası ıittikçe yi~ksele· 
rek evelisi gün kırk yedi buc;t:fa ka· 
dar çıkmıttır. Piyasa ve alıcı hararet· 
lidir. Şimdiye kadar 80 ton i•Jum H· 

tılmıttır. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
AnkO'J'a EcZ41taİ 

Şen yuva 

M•lli Şef'in bayram aöylevin
cle etrafı yanrmlar ve dumanlar
la çevrilen Türk vatanına verdi
ii •aafı bayram<la ve bayram 
... t .. incle unutmıyaca.ğrz: 

- Şen yuva! 
Şef'in •e onun emrinde bir ve 

birl~.tik milletin gerr,in kanatla
rı golıe.inde içine yat eli ıi.nni· 
yen, huzuru ve bahtiyaııhğı tedir
gin edilmiyen Jen yuva. 

Onun temliiini bozmamak, o
nun ıenliii11i korumak ödevini 
naııl yerine ıetireceiimizi ıene 
bayram aöylevinin k11a ve canlı 
cümlelerinden öirendik: 

Çevremizi saran yanı=nı yan
rmm tehlikeıini ~utm~k; o
kulda, çalıtma Y&rlftde, tarlada, 
IÖsÜa kısası, her yerde, her bu
cdrta •erimimizi arttırmak! 

Bü,;ik Şef, bayram sôylevinde 
biH topyekGn bant yolunda top
y•An aavaf buyrujunu veri7or-

'#AN l~l IL~I~ ----
du. 
Zamanımız, devrimizin tart· 

larına göre topyeklı.n savaJ gibi 
topyekun barıı da herkesten du
raksız çalııma iatiyqr. 

Bayram erteaine ayak basar· 
ken ilk düıüneceğimiz, daima 
hatrrhyacağımız §eylerden biri· 
ıi de bu olacaktır. 

Tarlasını a.z eken çiftçi, derslıi 
ni yarım Öğrenen okullu, it evi~~ 
de verimmi kısan itçi, elindeki 
parasını tutumsuz harcıyan va'· 
tandaı bu topyekun ibarıım sa .. 
vaı boyunda yerini bll'akan nö
betçi kadar büyük ıuç itlediğini 
keneli kendisine hatırla.tmalıdır. 

•*• 
ihtikar - inhisar ! 

Mmr'da Türk inhisar idaresi-

nin çıkardıiı malları satmak için 
bir mağaza açan vatandatımız, 
ticaret evinin önüne arapça bir 
levha taktırmak istemit. Yazılıp 
gelen levhaya bir de bakmıf ki 
"inhisar"' kelimesi yerine "ihti
har" sözü kullanılıyor. 

İtiraz etmit; 
- Yok, demit, ihtilcôr deiil, 

inhisar yazacaksınız. 
\Mısırlılar: 

·- Aman, diye cevap vennit· 
~er, inhisar bizim dilimizde çok 
kötü bir manaya ıeli1'! • 

Ben de bundan on iki, on üç 
yıl önce Trab,lusıam'dan ıeçer
k~n bana ikram edilen bir paket 
cı-arAJıJP Üzerinde ıu yazıyı ıör
ııı~tiim; 

''20 swra galize" 
.t\nlJ~~Çını:ı gibi bu ''aaliae" 

kelimesi kalın manasına ıelmek
tedir. 

Bakınız, arap kendi kelimele
rini bizim Osmanlıcadan ne ka
dar farklı kullanıYor ! .... 

Bu da mı tiir 1 

Vilayet gazetelerinden birisin
de bir tiir ıördüm. Birinci kıtası 
ıöyle: 

Sünwülerclen lıurulu takızaln
den geçerek, 

Bu hıyabanda akan ter&.ri ıkm 
elem içerek, 

Y1qlodan fct.e çemenler ve 
ba.,,ltlar biçıerek 

Gidelim HrllİNUGnım r.-n• 
SôJabada.. 

Sünıülerden kurulu takızafer
lerden ıeçip S&c:labada ulqmak! 

Buda mı tiir? 

T. I . 

kazanmıştır. fi 
Gençlerblrliğl takımı bugtıı:ı 

trenle Zonguldek'a gitmiştir. 

İstanbul' da yaPJ,ı' 
hususi maçlar ~ 

.1et İl". 
İstanbul. 30 a.a. - curn11u;~rıe' şt 

ramından istifade ederek a'f ~of'. 
çe - lstanbulspor, Galaıasa;ettif' ,c' 
şiktaş takımları arasın~.• şeref .,it' 
nan hususi maçlar buguıı ·r ıe1 
dında, beş binden fazla bıtıt· (. 
kalabalığı önünde yapı1i1~1ııbıl~ 

Önce Feneri:ıahçe ve ·ıer bı.I fi' 
kar§tlaşmışlar ve Fenerlı rad• (11' 
0-2 kaybetmişlerdir. :B~ ~ıt•-' ~ 
buat mütekaitleriyl: ~111cJ• ~ 
Beşiktaş mütekaitten ara orı• e 11 
lan maç ı-ı berabertıikle s ırı•~ 
tir. Betiktaı - Ga1atasar~fııe ı>i 
0-2 Galatasaraylıların Je 
tir. • 
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31 1011941 -
Büyük bayramımız 

\lE 

dıs memleketler 
.J 

Londra ve Berlin'de 

bayram nasıl kutlandı 

Romen basmımn tefsirleri 
lit Lon<ırn, 30 a.ıı. - Türkiye Bllyilk Elçl
k l?\de Cümhuriyetln 18 lncl yıldönilmünli 
~ üzere tertlıı edilen toplantıda 
~ lltere Hariciye Nazın M. Anthony Eden 
I>ıtıGeneı1curmay Başkanı general Sir John 
~r b'Ve Bahriye Nazın M. Alek--xander ha
hasıa uıurunustardır. .Bunlardan başka bil-

? llŞağıdakl zova.t göze çarpıyordu: 
ıt. n&'lttere hilklimetlnln vaktiyle Ankara'
~ ~Yük ElçUlğ!ni yapmış olan Slr Per
~o ra.lne, filo kumandanı Amiral Slr 
~er Pound, Sovyet Büyük Elçisi l\I. Ma
ta, Be Mısır Blh1lk Eltls:I HtıSan Neşet pa
~r lcUta Bily(ik Elcisi Baron de Car
l'eıaı de Marchlenne, kordiplomatik Vlsnuı
~ Sir Jotın Monck ile eski Ankara ata-

ltert general Wygdhan Deedes. 

sı Sir Deecles'in hitabe8i 
11(1 r Deecıes gece Londm radyosu ile ıışa-

• ~ hito.beQe bulunmuştur: 
ll!Uıı - Türk Cümhurlyetinln 18 inci yıld~ 
btır tı, garp yanm ktlrres!ndc kendilerini 
~l llln etmef'e ve flktrlerinl serbestçe 
tal'l e?neğe EelA.h.iyetll olan hilkOrnetlerln 
llır ca korkunç bir nlsbette el<slldlfl l'\l 

l'ıı: bUhnssa hususi hlr mAnayı haizdir. 
'".tnı Ye akıllı hareketleriyle ve yı.kılmsı 
ı..r Ue btlUln tehd:Ue.re ve y(izc gülme
ite~ ra~en bu tehltkell yıl1.sr esnasında 
rtfıtul lstıkltıllnl tamamlyle muhafaza ct
~l r. liıç şüphe yok ki Cümhurlyetin UAn 
cı..~ tnış olduğu 2!l llkteşrln 1923 tarlhln
lanı TUrk ruhu 1941 yılında da a..vncn ya
bııııakladır. Fikrimce bunun Uç mühim A· 

li "ardır: 
ııuıı~~•E!Yden önce gelen ilk Amili Türk 
lıerh n BCCtyesinde aramak litzımdır. 
dutla 8.1\gt bir mlllet.ln ordulan Türk hu
~k l'lna herhangi bir g{in taarruz ede· 
~ olurıarq kn.r$1lanna çıkacak olan mu
'l'nl'ltrrı engel Türk askerinin bu ııeclyesiyle 
~tn tnllleunın en katı esaslara istinat 
'aıtnı olacaktır. Tarih tetkik edilecek 
tı..ı_ llörtııur kt, sayılanuyacak derecede 
""Ot Otd • 
lııı~ ular bu mım du\'ar karşısın.da yı-

d&rJnadatm olmuşlardır. 

~ Türk ruhu 

Almanlara göre 

Sovyetlerin 
asker kayıbı 

31 ağustos'a kadar 

3 milyonu buldu 
Berlin, 30 a a. - D. N. B.'nin askeri 

kaynaklardan öfrendiğine gore, girişilen 
mufassal tahkikat neticesinde bugün deni
lebilir ki, 22 haıirandan 31 .ağustosa kadar, 
Sovyetler topyckfin 148 piyade tümeni, 39 
zırhlı tlimen, 10 süvari tümeni, 8 dağcı tü
men, 2 deniz tilmeni ve 2 tayyare ile nak -
!edilir piyade tuğayı, yani bütün malzeme
si, topçusu, tanklan, piyade tiıfenkleri, at
lan ve arabaları ile 209 tam büyük teşkjl 
kaybetmişlerdir Birçok sovyct tümenleri, 
haziranda ve temmuzda bir defa imha edil
miş ve sonradan ikinci defa teşkıl olunmuş· 
tur. Bunlar ağustos içinde bir kere daha 
imha edilmiştir . 

Sovyet piyade tümenlerinin asker mik
tan üstuste 15000 ve başka tümenlerin as· 
ker miktarı 12000 kişi hesap e ' rae. bol
şevlklerin 2000 kilometre uzunıugundaki 
doğu cephesinde 31 ağustosa kadar kadar 
asgari 3 milyon insan kaybettikleri meyda
na çıkar. Birçok bölüğü, taburu ve alayı da 
ayrı olarak imha edilmiştir. 

Kontrolu güç olan yaralı, hasta vesaire 
kayıpları, tümenlerin imhası neticesindeki 
kayıpların yarısı kadar olduğu hesap cdi -
lirse, 22 hazirandan 31 ağustosa kadar as
gari 4,5 il5. 5 milyon sovyet askerinin ka
yıbı neticesine varılır. Şu ciheti de hesaba 
katmak gerektir ki bunlar, Almanya'ya ve 
Avrupa'ya hücuma hazır, bu hücum için 
hazırlanmış ve iyi talim görmüş askerdi. 

Moskova'ya yapılan hava 
akınları 

Berlin, 30 a.a. - Alman savaş tayyare
lerinin 29-30 ilktearin gecesi Moskova'ya 
yaptığı gece hücumunda, askeri ehemiyet· 
te hedefler üzerine birçok bomba atılmış -
tır. Ezcümle iki büyük demiryolu istasyo
nuna isabetler olmuştur. Moıkova'ya va -
ran birçok demiryollarmın tahribi netice· 
sinde esasen güçleşmiş olan şehrin iaşe n
ziyeti, bu suretle daha ziyade güçleşmiıtir. 

Macar kıta/arı Donetz. nehri 
üzerinde bir köprübaıı kurdular 

Budape:ıtc; 80. a.a. - Mac~r ajansı bil· 
diriliyor : Müttefik kuvetıer Ukraynıı.'nın 

cenup doğusunda yaptıkları ileri hareke
tine devam ederek Donetz havzaın endüstri 
çevresinin en rnUhlm kısımlarını ele gecir
mi§lerdlr. Bu suretle Rusya Avrupa kıs
mındnkl en bllytlk harp endUstri merkez
lerinin sonuncularını kaybetmi§ bulun -

maktadır. 

Macar kıtaları Donetz nehri Uzerindeki 

köprU bB§larınde.n birini ele geçirmek için 

1-r ~ lınu Türk m1llet.ınin bu son yıl
~ e beslediği nıhtur. Bu nıhu, 1923 

~ btt-•..-ısı ltlmat ve lmanla dolu bil· 
.._ ~ Şef rnuıet.e ncfhetmıs ve lstlkbale 
~ ndine klJnat hisleriyle başiıyan ve 
ııı-. .. : •nidan 18 ııcne geçtikten sonra. ya· 
~ olan esert.n verdiği lfUharla kuvet- muharebe edlyorlat'. 

'\övı blr ruh kolay kolay aöndüril- J.panyol •Önüllül•rİnİ ı.lı;. 
Ucı;,. __ - t'lıen <leırndtr. Bertin, 30 a.a. - İspanya'nın Berlin bil-

'-tııı ~ lmll, Türkiye'dekl milll kurum- yilk elçisi Kont Mayalde, ıark cephesinin 
~ ~andıtı kuvetll esaslardır. Bu mtl· şimal bölgesinde çarpışan İspanyol mavi 
bot tıı~r l"alruz cepheyi güzel gösteren l<:i tümenini ziyaret etmis ve bir kaç ıün is -
~!Ut tlılıarıa vücuda getlrilmemlştlr. Ne panyol muharipleri nezdinde kalmııtır. 
hı: ıeıc ~n beş on kişinin ne de hattA 
'ıer btıYWc adamın eseridir. Bu mües
~l~e köklerırıf çalışkan, yiğit ve ileri bir Su dannmakta.dırlar. CUmhurbetln 
~ Q bugun memleketlnl ziyaret et
lıell(!.n:l're geri ~lebllse bütün milletini. 
~t tl\ö her hususta lltyık olan halefi ls
~lllrd nn•nnn aJollı blr idaresi altında 
ll'ıQ~ 'I'llrldye'nin bug(ln başını blltUn 
~htı 1 ll'lllletler ailesi ıclnde y(iksck tu
~Ql'Uk l't! 1'te bundan Ueri gelmektedir. 
l>ıGtterlk Sntanya bugün.kil Tilrklye'nln 
it har 1 Oldufund:ın dol:ıy1 kendisine bir 

8 
b~ ayırmaktadır." 

>ı lltr~~lin' deki kutlama töreni 
'u ' 30 a.a. - CümhurtyeUn ıs inci 
bu~ ~~ dolayıslyle Berlln Türk Kulil· 
~ " YUk Elcilik, konsolosluk, ticaret 
~~I 0 rllda bulunan talebelerle bUtUn 

'1ııa 81'ltnızın 1.ştirllk eyledikleri bir 
~ ba topltıntısı yapılmıştır. Bu toplan
~! "1i ~ akademisi kumandanı Korgene· 
~il .t: Uat Erden Ue emekli general 

l...rı ~le l'klJet de bulun.muştur. 
il. 11.ııtı~ımı bir hava içinde gecen bu 
~ ~recı: 86.vlediltl nutukta BUyUk Elet 
~~ .\ta ' Yllrdu kurtarnn hOr ve müs
h..'"'*bu tfirk neslinin milcndele ve mUca· 
~ıı~1~114at:nış, bunun varls1 olan Türk 
ıu.._"ran h 'Vazifelerini, Avnıpn ile Aı;ya
'Q~ >.ı IJ~ le nde, Tilrk mUlet \•e vata
tQ nun d $efe medyun olduğu sulh ve 
~~·lln l'ferını tebarüz ettirerek Ata· 
lllJ....ll ~f' Ulu h1tırusıru sevgi ne anan ve 
,~ ~~arşı bütün ulusca duyulan sar-
&, l' lıtı ifade eyle,mlştlr. 

~ 1" BiiYiik Elçiliğimize/eki 
h·~'rlin kabul töreni 
~~it eİ ~~ a.a. - D.N.B.: Türkiye 
t' ı, 'l'~: Çısı liüsrev Gerede ve refi•n .. rk nı·1 • 

Romanya demir 

muhafızlarının lideri 

Horia Sima 
öldürüldü mü ·? 
Stokholm; 80. a.a. - Stokholm-Tidnln

gen gazetesinin Berlln muhabiri bildiri • 
yor : Berlin'de dolll§an bir şayiaya göre, 

Romen demir muhafızlarının lideri M. 

Horla Sima öldllrUlmllııtUr. Resmen teyit 

edilmemi§ bulunan bu habere göre, Horia 
Sima, demir muhafızlar tarafından öldU· 
rillen general Argentıanu'nun oğlu tara

fından babasının öcl\nU almak için vurul • 
m~tur. 

nl ve tnkılllplatını hatırlatmakta ve )·azı· 

sına 15yle son vermektcdlr: 
"TUrkl.ye'nin &11hsındB dalma dQrilst ve 

ruılayıslı bir dost bulm\1$ olan Romanya. 
Türklye'nin tarihi mukadderatı yolunda 
bir siyasi hikmet ananesinin devamını ha· 
tırlatan bu yıldönUmü dolayıslyle bugün 
'.Nlrk milletinin sevincine lıslrftk ediyor." 

Timpol gazetesi, Atatfirk'ün zaferleri ve 
lnkılllplan sayesinde. Türklye'nln kendi 
m.enfnntlerlne uygun vekarlı bir hareket 
hattı tutııblldlğinl ve gllstcrdlğl blrlllc 68-

yesinde bütün nlkbetlere kareı kendisini 
müdatan eyllycblleceğinl mUşnhede etmek· 

tedir. 

Bükre§ Elçiliğimizdeki 
kabul töreni 

~ t biı .. ı lı bayramı münasebe-
~li~~ ,:;:_k elçilikte bir kabul töreni Bükreş, 30 a.a. - Dün milli bayram 
tt ,~et 

8
1!ltrdir. Bu törende, alman dolayısiyle Türk elçilıiğinde yapılan 

"ttı ~ita ta~ından ve kordiplomatik- kabul töreninde hükümet reisi, saray 
d~ Clt<lı.1 ~-~ırço~ alman devlet, parti erkanı, yeni ve eski nazırlar, kordip
~t c~<>no ~essılleri ve aynı zaman- lomatik ve cemiyetin yüksek tabaka
\ııııtı'ııp b".11 ve kilittir mahfillerine sına mensup zatlar bulunmuştur. 

lıtıttıu ırçok mühim zatlar hazır Basın bu vesile ile cümhuriyetin 
~~ ltur. Türkiy~'de vücude ge~ird~ği büyük 

~~llltr't.e~ basınının telıirleri inkişafı çok dostane. b~r dıl.~e ka~_de-
't'tı a.a. - Rııdor ajansı bllıUrl- den yazılar neşretmıştır. Turk Cum-

~~kı1'e Ctı. hurreisinin resimleri konulmak sure
~6 doı~ ınlıuriyetının IR ınct yıldô· tiyle şahsına ayrılan. y~zıl.~r ~ 

\ı hı~lc l:yle, rumt-n basını, bu hldl· da onun gençliğindenberı gordu!ll 
~l'li\.e""ıı Y112tıar ııyırmışlıırdır. hizmetleri ayrı ayrı anarak bugun 
lıııİ ~'ratıeı:azeu.sı, modem Türklye'nln Avrupa'yı sarsan büyük buhran orta-
~ l'ttı~ Atatürk'ün yüksek şahsiye- sında Türkiye'yi ne yüksek dirayet 

S ~ ln5 n sonra diyor ki: ve hararetle sevkettiği anlatılmakta 
~ \o~ ltı l\Ü Selefinin eserine devam • • • 
-. lır. ~ ~nt'ekE"ttnı harp dışında tut- ve "böyle bir kuvetlı şahsıyetın en 
'~~~ıa:;il\en mnıetı, dost Türk milleti- buhranlı ve tehlikeli bir zama?.da 
~ bu Yolda muvaffakıyetler dl· ı Türkiye'nin başınd~ 'bul~nması Tu~k 

~rıtııı milletinin gıpta edılmege değer hır 
~ı. Atatüı'k'l\n za!erl~rl- mazhariyetidir" denilmektedir. 

Almanlar 
Moskova'ya gene 

hücuma 
basladı lor 

.:> 

(Başı 1 inci sayfada) 
yü geri almııılıı.rdır. Mojalsk - Moskova 
oıomobll yolunu tutmuş olan Rııs kuvet. 

leri. Alman ilerlemesine engel olmaktadır. 

Almanların 
Kalinin cephesindeki kayıpları 

Moskova; 30. a.a. Moskova radyosu 
dUn ak§arnkl ne§?'iyatındıı. ııu haberi ver
rniııtır : ' 

Kallnin çevresi komutanı generıı.ı Ko • 
menko'nun bildirdiğine göre, Almanlar 

Moskova cephesinde Kallnin yakınlarında 
beş binden tazın ölü vermll)lerdlr. 36 cı 

Alman tllmenlne kumanda eden general 
Offenbachcr ölüler arasında bulunmakta-

s -3-

1 etmişler V<' sovyet m!lnakaleslnl hırpala- ı J ı 
1 rnağa tcşebb{is etmişlerdir. Bu hücumlıır- a PO n a r 1 n 

da yapılan hasarlnnn ehemlyctll olmadığı 
hedefi J Cümhuriyetin 18 inci 

bildirmektedir. Zira nlmanlann Moskova 
cephesinde hava faaliyeti yeniden geom!f 
olmaları başka ke~lmlerdckl hava kudret
lerini umumi olarak zayıflatmaktadır. 

Rııdyonun bildirdiğine göre blr<:ok alman 
tayyareleri hllliı Moskova cephesinde faa· ı 
llyettc bulun.maktadır. Sovyet tayyarrlerl, 
cephe gerisindeki alman toplantılannı. mü 
hlmmtıt depolarını, Vl' alman umumi ka· ı 
rargAhını bombalamışlardır. Rus hava ku· 
vetlerl crphe gerls ne yapUklan munta· 1 

zam hilcumlannı ehemlyetll bir derecrde 
!nzlalll.6Unnakta dC'\ ıım etmektedir. 

Askeri vaziyet 
l'Andra, 30 a.a. - Annallst'ln askeri mli

taleaları: 

Sovyet tebll(:I, bugün biraz daha fazla 
ma!Omat vermektedir. ÇunkO sovyet teb
liği, Mo kova'nın ruırbındakı Uc krslmde 
şiddeti! muharebekrın cereyan ettiğini te
:ı. ıt eylemektedir. Alman tebllf:i ise mer
kez bölg nden bahsetmemekte, fakat ce-

Siyam mı? 
Yunnanmı? 

Sibirya mı? 
~anghay, 30 a.cı. - (Unıted Fre&11): Aıı· 

kerl mahfillerde ögrenıldlğtne göre, Hay
fong·a günde bin kadar asker çıkmakta • 
dır Aynı zamBnda Çin kıyıları boyunca 
... o n!!kllyc gemisi cenuba doğru gitmek • 
tt;dır Bı.nlar asker ve malzeme lle ·yük • 
llldıir. GörUnUşe göre japonlar, Slyarn'a 
veya Yunnan a karııı bır· harekette bu • 
Junmıya hazırlanıyorlar. 

Başka bazı mti§ahltlerin daha varit gllr
d,ıkl<:rt ihtimale göre japonlar, uzakdo -
gud.ı ;i Kızılordu mevcudunun ehcmıyetiı 

s ırettc azaldığı hakkındaki alman rapor -
nuptıı yeni muvaffakıyetler kazanıldıt:ı larına ls.in:ıd n Slbirya'ya hucum edecek· 
ldd nsında bulunmakta lır. ı.rJır 

SO\'}et hükümı-t merkez nden gel n gay- ç :ı Rusya ile askeri ifi:birUği mi 
rl re mi haberlere ö:- almnnlar, Orel ke- :ır 

yıldönümü dolayısiyle 

Milli ~ef'imizle 

yabancı devletler 
reislerinin teati 

ettikleri telgraflar 
( Başı I ınci sayfada ) 

l!Ah cl.tmhurbclln )'JldonümQ mt.lnasebetlYle 
ı:önderdlltl bir telırratla Rclsleüınhur ldnct 
lnönü'H tebriklerin! blldlrrntt \'C Mim Şet 
mukabeleten teıt>kkUrde bulunmustur. 

* Relılcümhur 1smet lnönü"yc ı:önderdlltl bir 

dır. stmindC' tnarruzlanıuı ) en den bnslıunışlar 
ve kula lstlkamı-tlnde biraz toprP.k knzan· 

yapacak? 
;, ,.o. ...o a.a ı Unı ted ı r .ss ı: Do-

telırrarıa Şarki Urd.ın Emlrt Altes Emir .Ab
dul!All cUmhurl)ctln o.ıı scklzlncı yıldöntlmü 

dolayısb·le aamlml tebrik ve dllcktcrlnJ bll
dlnnto \'e RelılcUmllurumuz mukabcleten tc· 
şckkUr eylcmlıtlr. 

Ayni çevrede elli kadar tank, 200 kam-
yon, 120 moto!!'lklet, 32 siper havan topu 

ve 32 mitralyöz tahrip edllmlııtır. 

Orel cepheıincleki alman 
hareketi 

Moskova; 80. a.a. - .Mo!lkova radyosu • 

nun ctün akııamkl neorıyatında okunan 
telgraf haberlerine göre, Almanlar Orel 
kesiminde Kula endilstri merkezine bir 
yol açmak için bUtUn gayretlerini sarfedi
yorlar. Almanlar Kula istikametinde §İ

male doğru biraz tlerlemeğe muvaffak ol

muıılardır. 

Almanlar, Orel keqlmlnde yaptıkları ve 

yedi gün süren ıon taarruzda afır kayıplar 
vermlıılerdlr. 

Donetz havzasında, dll§man Makeyevka
nın doğuauna doğru llerlemeğe uğrqıyor. 

Kalinin kesiminde Almanlar birçok nok

talarda mlldataada kalmııılar ve yeni tak

viye kıta.lan almıılardır. 

Bir Sovyet mümessili Basra'ya 
geldi 

Bağdad; ?O. a.a. - Rusya için Bu.ara 

kllr!ezlne !!felen malzemenin boşaltma u
sfıllerinl teftlı,ı etmek Uzere Rus ordusu
nun blr mtımesııili Bura•ya gelmiotır. 

Durdurulan alman taarruzları 
MoS!rova, 30 a.a. - Tasıı aJansının bildirdi· 

Q:lnc göre, alm11nl11r. MoJalsk ve Maloyaros
lnvctz kesimlerinde bes ırUnlük alddcUI taar
ruzları esnasın<!& pek az muvaUalnyet elde 
etmlılerdlr. So\'Yct kıtaları, hemen her yer -
de kareı hUcumlanna devam eylemektedir. 
(N) VI' (0) rl'l'T!l7.ltırl tıe hlld!rllen mühim 
noktalar ıcın carııışmnlar devam etmektedir 
ve (0) mevkllnln clvarlan, IOVYet kıtalarmın 
işgali altındadlr. sovırotler, 'burada mev1tlle • 
rinl IJtuvetiendlrmektcdlrler. Alınanla~ ırmak· 
ıarı •ecmete teeebb119 ecterkoen •lhT lııaJrlpıar 
vermlılerd!r. Blr SoVYat Blrl!A:l Nara ınna • 
tını aeomtt ve ınnaıtın aaA: k.ıyuına ~l<llrnlı· 
tir. Daha cenuııta, alman taarruzu sovyet 
toı:ıcusu taraCından durduruıımuıtur. 

Sovyet kar§ı hücumları 
Kulbtaer, so a.a. - Unlted Press: Cepheden 

ı;ıelen aon telırratıarıı. göre &OV)'et kuvetleri, 
MalO)'aroslavctz ke51rtllnde ve Moskova böl· 
ıreslnde almanlara karsı hUcumlarda bulun· 
m114!ardır. Bununla beraber almanların Orel 
bölgesinde yeniden alddeı.11 bir hUcuma liıec • 
t1kler1 kabul edilmektedir. Bu hücuma alman 
hava kuveUerlnln \"e toııcusunun şiddetli bir 
hazırhlıından sonra baılanmıour. Sovyetlerın 

aımanlara 80 tank, 30 zırhlı otomobıl ve il 
tayyare kaybettiren olddetll hava hUcumlar
na raıtmen dusman son bes aün lçlnde bu 
bölacye blrcok ı..-uvetler toplamaıta muvartak 
oımustur. 

Sov)·etıer, atmanların sayı UıtUnllltüne 

mallk olduklannı söylüy0rlar. Orel bölı:estn· 
deki ruı kıtıı.lan ıı;eneral Yermakev'ln kuman· 
dasında 1>ulunmaktadır. Bu kıtalar, ıı<ıV)'Ct 

mUdataa hatlarını tankların yarctıml.Yle_yar -
mata calııan dllomnnın teıebbüslerıne ıım • 
dl~e kadar kanı koımıata muvaffak olmuş· 
lardır. 

Volokolamsk kesiminde vaziyet 
cidclileıti 

Londra, ııo a.a. - En tyt harp tel&'rarıarı· 
nı zlkr~den Moslcova radYoSU merkez eeııhe
atnde aımanların sat cenahta bir ııerlleme 
teıebbüsünde bulunduklarını blldlrınl1Ur. 
Radyo aöyle devam ctml&tlr: 

"- DUeman\n büytlk tank ve piyade ku -
vetlerl toplamıa oldutu Volokolamll< kesi • 
nılnde vazl)'et clddlleamtıtır. Çetin muhare • 
beler esnaaında almanlar blrcok köyleri ta· 
ııaı etmete muvaffak olmualardır. Bunlardan 
biri kızılo'l"du taratından ıı;ert aıınmıatır. 

Kallnln kesiminde almanlar kıtalarını 

topladıktan ıonra aoV)'et mevzllerl~I delmek 
tein ürnltıılz aayretler aarfetmektedlrler. 

Kramaya Zvezda 'Yl zl.kreden Mosltova rad· 
YOSU eöyle demtttır: 

"- Orel kesiminde almanlar l\!oskova yo
lunu somak lcln Umltslz tcıebbUslcrde bulun· 
maktadır. Dtın almıınlar hafit bir Uerleme 
kaydetmete muvaffak olmuıtur. Almanlar 
afıır kayıplara uQ:ranııaur. (P) remz!Yle anı· 

lan köyde 80 tank. ıoo nakliye kam>·onu tah· 
rtp edllmlı ve 1000 alman askeri öldürtılmüt· 
tUr. Bir •OvYet topcu blrllltl bir aıman kolu· 
nu imha et.mte ve ıs tank, 20 zırhlı otomob!I 
ve 6li kamyon tahrip eyl~tıtır. Batka bir 
yeme 80 tıınk ve piyade taeıyan ıoo Jaım>-on 
tahrip t:!dllmlotır ~· 

Sovyet mukavemeti 
Moekova, 80 a.a. - Moskova mdyo!una 

l'llre Roltora kadar uzanan rus müdllfsa 
hatlarını delmek ıcın yapılan bütün aıman 
teıebbllalerı. ru.a ıcuvetlerlnln ınatcı mukave • 
met.ıyle kareılumııtır. 

Ruı mUdataalan tak\•lye edllmlı ve ruı • 
!ar, Roııtot yakınlannda blrcok noktaları r;e· 
rl almaıta muvartak olmuılardır. Bu nolC't& • 
!arda, almanıar tanklannı yanya kadar toı>

rata ııömerek onları müstahkem mevzi ola· 
rak kullanmıılar ve mUdataaya ıı;ectnlılerdlr. 

Alman hava hücumlmı 
Moskova, 30 a.a. - Moııkova radyosu· 

nun blldlrdljlne a6re, alman havıı. kuvet· 
len ileri mevzilerde fa8llyetlerine devttm 
~lşltordir. Alman tayyareleri Moc:kova'ya 
a:\den yollara ve d~ yollarına bQcUITI 

mıslardır 

Rus hnb<-rlerındcn cıkanlacak netice, 
almanlann l\losko\'a, ml.idafaıılannn ken
dilerini daha ziyade )'aklaştırabllecek za. 
yıf noktayı hulmak t('Ş bbUslerinıfo şimdi· 

Ye kadar mu\•affak olamadıklandır. Gu a-

nıeı ajansınrn Nanking'dtn aldığı bir tel
{;• fl şöyle rlenılmektedtr : 

, 
* Cilmhurwettn >'lldonumü münaıebetıyıe 

Suudi .Arabistan Kıralı Majeste Ucüneü Ab. 
dUlblz ile Relılctlmhur Ismet Inönü arasında 
tcbrlk ve tcıekkür teııratıan teati e4 llnt.a -
Ur. 

Çung-Ktng hUkUmeti, sovyet bUyUk el · 
c;1si \asıtaslyle, uzakıarktaki nıs ordusu 
ile askeri işbirliği yapmayı Rusya'ya tek· 
1 f • • "'l'ştir. oÇun -Klng hUkümetı ıı.yrıca 
Si !:ing'dekı ruslua fazla kolaylık ıös -

rada almanlar, Mo·ko\ a llzerlne g 'Ce gun- ı t r 1 ;ı.. v Jap nyıı ilo Rusya arıısındıı 
dUz devamlı surette 3'8Pllan hava hQcum· l" r 11n·-~ ın·h'< rılttı""ı l'l" di~d• p •ııva•ya 
lıın ile Moskovıı müdafllerınln mtınm ıya- Çin kıtal arı göndermeyi teklif etmi1tir. 
tını bozma(:a calışmaktadırlar. Bu, hava-

* Bulaar kıralı maıeste Ueüneü Borla cilın • 
hurtyetın on ııeklzlncl yıldönUmU milnascbe -
tble Relslcümhurumuz :lanet lnönU'ye teb. 
rlJderlnl bllıdlrml& ve Rels!cUmhunıırnuz kar -
ıılık olarak teaeldldlrde bulıınm~tur. nın tan·are frıallyetinl kolaylastırncak 

tarzda iyllP.ştll:lnl ve aynı zamanda alman 
hornba tanıırelerinln &imdi üslerini Mos· 
kova'ya çok daha yakın yerlerde kurduk· 
lıınnı göstPr!r glb!dır. Mamııflh rus mü· 
dafaası, alman t~yyarelerinin cok büyük 
kısmını dUşUrmü&tlir. 

* Ci.lmhur1yetln on aeklzlncl yıldönÜlTlil do· 
la>ulyle alman devlet r<!ls1 ~kftltı.ns .Adolf 
Hlller ile Relslcilinhur lmtet İnönü arasında 
tebrik ve iyi temennllcr ve kareılı\c teeetdtür 
telı:ratıan teali cdllmli\lr. 

Ruslar Kınm"dnn bahsetmiyorlar, fakat 
alınanlar bu k!'Slmde yeni muvaffakıyPt· 
ler iddiasındadırlar. Rosto! için muharebe- ! 
ler, azalmaml$ blr &iddetle devam ediyor 
ve nıslar dalmıı tutunmaktadırlar. 

Rusya'nın yeni 

endüstri bölgeleri 
Sanayiin üçte birden fazlası 

Doğu kısmında bulunuyor 

* ltab·a kıralı maJeste Vlctor Emmanaeı !Je 
RelslcUmhu,r !&met lnönü araııında Cflrnhurl .. 
yetin on ıeklzlnd yııdonümü vea11MIY1e kar.. 
ııllklı tebrik e tcaekkür telırranan teati •4 
lunmuıt.ur. 

Tula'da vaziyet tehdit edicJ 
aalhacla 

Londra, 30 a.a.- Mosko\'a radyosu Krııs
naya Zvczda gazetesinin harp muhabiri ta
rafından gönderilen bir telgrafa göre Mos
kova'nın cenup batısında Tulıı CO\Tes nele 
durumun tehdit edlrl bir snfhnya girdiği
ni bildirmiştir. 

Alman ilerlemeleri 
Londrn, 30 11.a. - Almnnlnnn Orel'den 

Tula isttkameUndeki taarruzu bazı ilerle
meler knydc>tmlşUr. Diğer taraftan, alınan
lar son blrkıı.c ı;Un lelnde Kınm'da da ba· 
z.ı hafif terakkfler kaydetmiş gibi görUnü
yorlarsa da, nlmanlann Kınm müdafaa
lanna glrdiklcrl hususundaki iddia hak
kında henüz tafs!l!t alınmamıştır. 

Amerika'nın Ruıya'ya tayyare 
•evkiyah 

Vaıington, 30 a.a. - United Press: 
Sanıldığına göre, tayyare tesliminde 
Rusya'ya ruçhan hakkı tanınacak ve 

evelce Birleşik Devletlere tahsis edi
len 'bir miktar tayyare, tank ve kam
yon Sovyetler Birliğine gönderile
cektir. 

Resmi mahfillerin kanaatince bu 
tedbir Amerikan hava kuvetlerine 
mensup 84 filonun teçhizatını geri 
bırakacaktır. 

Perekop cephesi yarıldı mı? 
Londra, 30 a.a. - Saliihiyetli Lon

dra mahfilleri, Perekop berzahının 
yarıldığı ve Kırım yarımadasına gi
riJıdiği hakkında alınanların ileri sür
düğü iddialar hakkında bu ana kadar 
60vyet kaynaklarından ne teyit ne de 
ıtekzip almışlardır. Eğer bu alman 
iddiası doğru ise, bu almanların cep
heyi genişletebilecekleri ve bu bölge
de durumun daha ciddi bir mahiyet 
Alabileceği demektir. 

Rostof'a yapılan alınan hücumu hiç 
bir ilerleme kaydetmcmekte gibidir. 

Kırım' ela almanların baıarmaları 
gerekeni§ 

Londra, 30 a.a. - Unitcd Press: 
İngiliz mütehassısları almanların 
Kırıan'da muazzam bir işi başarmak 
zorunda bulunduklarını söylüyorlar. 
İşin ehemiyetli tarafı aovyet muka
vemetinin şiddetinden ziyade Kara
deniz filosunun toplandığı Sivasto
pol limanının kuvetli istihkamları
dır. Bu filo bir saffıharp gemisiyle 5 
kruvazöllden, 27 torpido muhribinden 
ve 50 hücumbotundan mürekkeptir. 
Söylenildiğine göre şehir düşse bile 
mihver devletleri denizden Kırım'ı 
istiliiya teşc'bbüs ettiği takdirde bu 
filo düşman nakliyatını hırpalamağa 
devam edebilecektir. 

Kırım'cla vaziyet ne 
merkezde? 

Londra, 30 a.a. - Annalist askeri 
mütaleası: 

Almanlar Kırım'a girmiş ola'bilir

ler, fakat bu haber doğru olsa bile bu, 
Kırım'ın almanlar tarafından fethe
dildiğini ifade etmez. Son haberler 
bu kesimde vaziyetin cidd1 olduğunu 
fakat ayrı ayrı yapılan 'büyük taar
ruzların püskUrtü mü1 bulunduğunu 
göstermektedir. 

Almanlar cenup vaziyeti hakkın
daki iddialarını ne kadar miPbalağa 
ederlerse etsinler Moekova kesimin
de şimdiye kadar yaptıkları gayretle
rin uğradığı muvaffakiyetsizliği tela
fi edcmiyeceklerdir. 

Alman tebliği, bir kere daha mu:ha
rebenin başlıca cephesinden baıhset-

Londra, 30 a.a. - United Pressı İktısa 
di harp nezareti Sovyetler Birliği'nin ye
ni endıistri çevreleri hakkında aıağıdaki 

malümatı vermiştin 

20 yıldanberi rus ekonomisi Volga·nın 

doğusundaki endüstri çevresini inkişaf et
tirmegc gayret etmiştir. 

Tahmin edildiğine göre bu çevrede Sov
yetler Birliği sanayiinin il9te birinden ve 
sovyeı harp sanayinin de yüzde 35 inden 
fazlası bulunmaktadır • 

Rus-Alman harbindenberi batıdaki sana· 
yiin bı.iyuk ölçüde doğuya taşınmış olması 
ve bir kaç aydanberi bu çevrede kurulan 
yeni fabrikalar bu hesabın içinde değildir • 
Bu yerlerde mühim ilk maddelerden tunlar 
istihsal edilme'ktedirı 

So\·yctıer Birliğinin istihsalinin yUzde 
14 Unli tcııkll eden bet milyon ton petrol. 

9 mılyon 300 bin ton demir cevheri, yani 
Sovyetler BirllA'f iııtlheallnln yüzde otuzu. 

7 milyon ton çelik, yani Sovyetler Blr
liğf istihsalinin yüzde 35 i. 

60 milyon ton könıUr, yani Sovyetler 
Birliği lstihanllnln yUzdc 35 1. 

ıı;o bin ton bakır, yani Sovyetler Birli
(:"! istihsalinin yUzde 90 ı • 

90 bin ton kur§un, yani Sovyetler Bir • 
llği lstlhsnlinln yilzde 90 ı. 

* Cümhurlıret ba>Tnmı vcsllesb·le &öndermta 
oldu~ bir telgrafla Mıı;ır Kıralı ~ Fa
ruk Relslc\imhur lsmet lnönü'ye tebrtklertnt 
blldlrmlı ve .Mllll Şet kar11l k olara'k b\r te. 
•ekkllr tcll:ratı göndennletlr. 

* CilmhurbeUn )ıldonUmü münasebeUyle 
Rel•lcUmhur JnönU') e ırönderdl~I bir tcıırrat
ıa Japon)'a lmııarutoru Majeste Hlro Hlto 
tebrikle bulunmuı ve kar&ılık olarak MUU 
Şef kendilerine bir teıekkür telırratı &önder· 
mıııtr. 

* Romanya Kıralı MııJerte l.\Uhal Relatcüm
hur lnonU'ye &ondcrdlıtrerı bir telarana 
cümhurlyetln 18 lncl )'lldönUmUnden dolayı 

tebriklerini blldlrmtı ve ReiııtcUmhu:r lnöntl 
mukabelctcn te~ekkUrde bulumnuttuT. 

* lran Şahlnaahı Mateltt! Mehmet ruz& Sah 
Pehlevi lle RctstcUmhur ı.met ınana arıuıın· 
da cümhurJyeUn y.ılıdönümQ münuebetJyle 
karaılı.klı tebrik ve teteld<ür telsranan teaU 
edllmlatlr. 

* Franııa devlet reli! Mareaal Petaln ellmhu-
rb etin 18 lncı yıldönü.m41 mUnasebetlY'le ıte

lslcümhur lsmet lnonü'ye tebrlklertnt blld!r -
mtı ve Milli Şef mırkabelctcn tetekkürlerde 
bulunmuıtu1. 

* 
200 bin ton manganez cevheri, yani 

ı:ovyetler Birliği ıstihııallnln yüzde 6i bu
çuğu. 

ısoo ton nikel, yani Sovyetler Birliği 

ıs+i'ıcıallnin yfü:de M ın. 

:'"fi hin ton )<.-nm 

Amerika Retalctlmhuru Eklielam :F°'r'&nkJln 
Ruzv·eıt tıc Rc!slctimhur lsml't lnönü arasın
da cümhurtyetln >'lldönümU vestlesl>·le kat'

ı tılıklı tebrik ve teıeklcUr tell'ranan tea

30 bin ton alümiTıyum, yani 
Birliği iı;tihıalinin yüzde 40 ı. 

Sovyetler 
' ll OIUJl!llUŞtur. 

* Ctlmhurlyetın 18 tne! yıldtlnümü veslles1y
.J • •," 11"ı"" .. 11 ~ ı "• • ı "ı "• 11 ı • "- le l!panya devlet reisi ekselflnı Genl.'ral 

• .. (U" Dl( HABERLER • Franko gönderdi#! bir telırratla Rel&leümhur ~ KU K '1 E lsmet lnönü•ye tebriklerini blldlrmtt ve Mlll\ 
". 1111 ••• 11 ..... 1 1. 111 .... 11il111il1 r $et mııka bel eten te~ürde bUlumnu•tur. 

Paris, 30 a.a - Kmonıiniıt ve ihtilalci * ı•-· '"·n 1 
f · • k"I h • Portekiz CUmhurre:.sl Ekse ..,.., ~ era 
aalıyetlerı ten ı e memur uıusı mahke- 1 t lnönü ara -

'k" ı · d ı • k •· · . . • Carnıona ile Reıslcümhur smc 
me son ı ı ee sesın e .,. omunıstı 6 ıla 20 ınd ü h rl b mının yıldllnUmü do· , bk. 1 , a c m u yet ayn 
yıl hapıs cezasına ma um etmiıtir. Ayrı- , Jııyıslyle tebrik ve teeekkllr telgratıarı teati 
ca S maznun hapis ve para cezalarına mah- edllmlsttr. (a.a.) 

kı.im edilmiştir. B k"l' · l Elı _1 Stalin 
Madrit, 30 a a. - D. N. B.: 2500 tonluk CJfVe ı ımı:z. e ıeıanı 

Sarathone adındaki ingiliz muhafaza gemi- araııncla 
ıi dıin aksam Huelva açıklarında birçok Soı;yct CibıhurlyeUert Blrllltl Basv~lll 

. 1 ~" ıcıı or Refik Saydam tayyarelerın hücumuna uğramıı ve tam or- Ekscllns Stal!n 1 e .,.15ve · .. 
• • • d ümh ı ti ıs inci )'l d!Snllmu mü-tasından ıkı bomba lif-beti almıı•ır G~mi ara'1n a c ur ye n 

az sonra batmıetır. ' • nasebetlyle tebrik ve teıekkür telsratıan te-
. . a ıt edllmlattr. (a.a.) 

Şıınghay, 30 a.a. - "Uquıto,, adındakı al _, F • 
man gemisine Şanghay'da dizel motdrleri- General Dili ve MarefL" evzı 
n~ ma~s~~- pe.tr~l. ile yiyecek maddel~ri Çakmak arcuında 
yukletıldıgı bıldırılmektedir. Yakında lı - ln&:lltere GeneJkUrmaY Balkanı General 
mandan ayrılacak olan geminin bu madde- oııı ctımhurlyet bayramı dola>ııılyle Genel
Jeri Pasifik'teki alman de1ıizaltılarına ve - kurmay Balkanı :.ıareıal Fe\'%1 Cakmak a 

receği zannedilmektedir. telsratla tebriklerini blldlrmlı ve Mareeal 
C km k ukııbeleten teıekkUrde bu -

Bükreş, 30 a.a. - İtalyan dış ticaret na- Fevzi a a m <a a.) 
zırı M. Riccardi romen mümessilleriyle ik· lıınmuıtu'I". 
tısadi mübadelelere ait meseleleri rörüı - ı 
mek ü:ıere buraya gelmiıtir. • 

Vaşington, 30 a.a. - M. Francis Bidd- ı 
le'in baş müddeiumumiliğe tayini üzerine 
M. Ruzvelt ciimhuriyet müddeiumumiliii -
ne M. Charleı Faly'yi tayin etmi5tir. 

Moorheard, 30 a.a. - Moorheard yakı
nında bir nakliye tayyaresinin siı yüziln -
den yere çarparak parçalanması neticeıin
de 14 kiıi yanarak ölmüıtür. 

memiştir. Halbuki ruslar yalnız çe
tin muharebelerin devam ettiğini de
ğil, almanlann Moalrova'nın ııo ki
lometre kadar ıiınal batııında Volo
komanskta .biraz ilcrlemeğe muvaf
fak olduklarını bile kaydetmiılerdir. 
Başka baı:zı noktalanla ve bilhassa 

Maloyaroslavetl'te ruelar t~r~uza 
geçmişlerdir. Bu, ru•ların g~tt.ık~ 
artan itimatlarının cesaret verıcı bır 
delilidir. 

Rostof'ta ruslar her karış toprak 
için muharebe etmekte ve bu suretle 
mareıal Timoçenıko'ya Don üzerinde 
müdafaaaını kurmak imk.lntnı vCT
mektedi r lef', 

Çekya'da idamlara 

yeniden başlanıldı 
Londra. 30 n a - Umumı vltll Hey • 

drich'in muhakemeleri 12 günlük bir diıı.
lennıe devıes!nden sonra dUn tekrar faa • 
liyetlerine başlamışlardır. Prag radyo -
ııunun verdiği bir habere göre fhanet ve 
bozgunculukla suçlu 9 çek idama mahk1)m 
edilmiş ve hUkUm infaz olunmuıtur. ?.Iah
kQmlardan ikisi Moravya'dıı. ilk( mektep 
!Sğretmenldlr . 

Otuz kiıi daha idama mahkü:m 
oldu 

Pra.g, 80 a.a. - Brunn harp divanı, dUn 
dokuz ki§IYl idama mahkt:ım etmlııtlr. Sa
ltı.hlyetıi bir kaynaktan bildlıildlğine göre, 
bu dokuz ki~!. bozgunculuk yapmak mak• 
ııadlyle te§kil edllml5 olıı.n kanuna dait 
bir mukavemet grupuna mensupturlal'e 
Bunlann vazifesi, hayati mahiyette teıl• 
lere ve demiryolla.rına karşı suykutld 
tertip etmekti. Grupun elinde büyük mı'lc: • 
tard& ıllAh, cephane ve lnfillk maHul 
bulunmu~ur. 
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Harp Okulu'nda güzel bir tören yapıldı 

Milli Sef'in selôm ve 
...> 

dileklerini Basvekilimiz 
.;> 

genç subaylara bildirdi 
(Bası ı. ıncı sayfada) 

let Meclisi Reis! tara!ından hediyeleri ve· 
rilmiııtlr. 

Bundan sonra okulun yq klltllğllne bu 
yılın birincisi Ögetürk bir hatıra çivisi 
çakmıştır. 

Sayın Bqveklllmlz hoparlörUn önünde 
s ençlere k • '1 demiştir ki : 

8a§vekilimizin ıözleri 
Genç subaylar; 
Bu torene gelirken ordumuzun Bas· 

buğu Milli Şdimiz, Reisicümburumuz· 
dan, 1nönu'den su vazifeyi aldım • 
"Genç subay evlaUanmn selamımı gö • 
tllr, hepsinin ayrı &)Ti gözlerinden ö • 
penm. (Soğol sesleri) Yeni girdikleri 
ordudaki oerefli vazifelerinde daima 
muvaffak olmaları için dileğim kendi· 
leriyle beraberdir,, dediler ve size teb· 
rik.lerini gönderdiler. Cümburiyet Hü • 
kümetiııin mümessili ve şanlı ordunun 
emekli bir subayı sılatiyle size bitap e
deceğim. Her isin.izde mu\•alldıyeti 
ve ber savaş meydarıında Şanlı Bayra· 
ğımızın namus ve şerefini sizin cehdi· 
ıtiz muhafaza edecektir. Her yerde lıer 
dusmana karşı her zaman silahıruz Üs· 
tün olsun! (Safol sesleri). 

Sancak birinci ıınıla teslim 
ediliyor 

' Bu hitabeden sonra salon çok ulvl bir 
manzaranın eahidi olmııştur. 

Son sınıf talebeleri, alayın Sancağını. 
birinci sınıfa teslim etmiştir ve Sancağı 
taşıyan, kendisinden genç meslekda:ıına 
verince, genç harbiyeli, gUr sesiyle hay • 
kırmıştır : 

- Kahramanlık sembolU olan Sancağı 
ınn ve ııerefle muhafaza edeceğimize !na· 
nıyoruz ve bunu şan ve ııerefle muhafaza 
etmek lçın and içiyoruz. 

Okul Komutanının nutku 
Gözleri ynıJartan bu heyecan verici men· 

znrnyı Okul Komutanı Kurmay Albay 
l.lustnftı Eren'ın veciz söylevi ttıkip et • 
nıtştir. Kürsüye çıkan genç komutan, salo
nu dolduran sesıyle demiştir ki : 

- Sayın bUytiklerım, deg~rli arkadaş • 
larım, 

Buglln okulumuzun 105 inci devre me • 
:rnnlarının Sancak teslimi, mllko.fat dağıt· 
ma törenini yaptık. Bu gençler )·arından 
itibaren muvazzaf subay safları arasına 
ıırecek bilgilerini tamamlamak üzere mes· 
lek okullarına gideceklerdir. 

Bizim bu toplantımıza yüksek huzurla • 
rlyle eşsiz ıı~refler katan bU)-Uklerlmize, 
kıymetli arkadaşlarımıza, okulumuzun 
minnet ve ıım:ranlarını arzetmeğ\ öden • 
meııi en bUyUk bir borç bUirlm. 

AY.iz çocuklarım: 
iki seneye yakın bir zamandanberi tek • 

nlğlndekl inceliğiyle müstesna bir kıymet 
kazanan askerliğin çeşitli \•e etraflı bil • 
gilerlni sarsılmaz bir azimle öğrenmiş en 
gllç fikir ve en zor beden hareketlerini ya· 
ımızdıın ve kemallnlzden Ustün bır varlık 
la ba~armış bulunuyorsunuz. 

Şimcllye kadar millete ve orduya bir çok 
bliyllkler ve bunların en büyüklerini yelli!· 
tiren okulumuz sizleri de istikbalin bll)•llk· 
lerı olmak için hazırlanmış gllrmekle 
mUftehlrdlr. 

Bir mezun konuşuyor 
Komutandan sonra !kinci sınıf mezun • 

lanndan Mehmet Çınar, kllrsUye gelerek 
§U söylC\'l vcrml5tir : 

- Sayın komutanlarım, değeri! arka • 
daıılıırım, 

~ugün verimli ve disiplinli bir çalışma . 
dan sonra Harp Okulunun mukadde,ı sine· 
sinden ayrılırken bizi ilim ve ahlAkın, mes
lek, fazilet ve feragatinin tlmsall olarak 
yetlıtiren komutanlanmıza, öğretmenle . 
rlmize minnet ve şükranlarımızı arzetme· 
yl borç blUrim. 

Harp Okulu: Karadeniz kıyılarının, Bin
göl yaylalarının, Erciyq yamaçlarının çe
lik yürekli yiğit gençlerine yenilmez 'I'llrk 
gücünün bllkUlmez Tiirk bıleğlnln ııırrını 
verdi. 

Harp Okulu, damarlarımızda dolaşan 
"ATATÜRK" kanına, dimağlarımızda kı· 
vılcımlanan "İNÖNÜ" kudreti ve azmine, 
ulu TUrk soyunun yenilmezliğini kattı. 

Kalplerimizi vatan, Cilınhuriyet. lstıkU\1 
sevgisiyle doldurdu. 

Harp Okulu, :zihinlerimizi mesleğimizin 
en son terakki ve tekAmüllerlne gi:lre ol • 
ııınlaştırdı. 

Şanlı yuvam: senden aldıgım irfan ve 
iman kudretinin ytnemiyeceı\'I bir dllııman 
a~amıyacağl bir engel yoktur. 

İni:lnü'nll, Dumlupınar'ı yaratanların ço
cuklan)'l:ı:. 

Büyüklerim atalarımızın her karış top. 
rağını aziz kanlnriylc suluyarak bize e • 
manet ettikleri bu cennet vatanı kanımı· 
zın son damlasına kadar mlldafaa edece 
ğimize ve bu uğlırda ölece~!mlze and iç · 
tik... ~ 

Ruhlarımızda kök salan Yurt ... Ulus. 
İstlklAI. ... aş''t, kalblerimlze hakettlğlml:z 
İnönll aC\•glsi ve itaati muvaffakıyetlml -
:ı:ln temelidir. 
Komutanlarım ~. Sizlerden a;Tılırken 

dıwduğUmuz ı·ederi. kahraman orduda ça
lışmak ıereflnden doğan sevinç teselli e . 
diyor. 

Almakta olduğlımuz vazifenin kudslyet 
blh•llklllğllnll biliyoruz, yarına gllvenle 

\'e imanla bakıyon.z. Bl:ı:lere gl\sterdiğlnl7 
doğruluk şP.ref ve feragat yolunda dunnR· 
dan dinlenmeden yllrl\yoruz ve dalma· şan· 
la, şerefle yllrllyeceğiz. 

Genç harbiyelinin gllzel sllylevinden son. 
ra Harp Okulu gençler!, okulun marşını 
söylemlşJr- v ondan sonra tören sona er
miştir. 

BU>-Uklerlmlz tllrenden sonra genç har
blycllleriml · • ayn ayrı resimler çıkarta
rak onları t<lltlf etmişler ve törenle okul • 
dan ayrılmışl!U'dır. 

Sanlı ordunun sallıırı arasına Jı:atı/11n 
genç subaFlarımıza U L U S, içten , 
gelen en iyi temenniltrini sunar ve her 
genç subayımıra meslek bıyatlırındı 
büyük başarılar diler. 

Basra körfezini demiryoıl 
ıebekemize bağlamak 

i~in bir İngiliz teklifi 

u ı..; u s 

B. M. M. Reisi ve Başvekil, tören bittikten sonra Harp Okulundan ayrılıyorlar 

B. M. M. Reisi okurlara mülzillat larmı verirken 

Generaller ve davetliler J s t i k l a 1 M a r f ı n ı dinliyorlar 

Devre birincisi kütüğe 108 inci 
çiviyi çakarken 

Arkadaıılar; 

Cilmhurlyetten evelki devirlerde okulu· 
muzda yalnız nazarı bilgiler verileblllyor· 
du. Mesleğin ameli ve tatbiki kısımları • 
nın genl&ı verimini herkes orduda öz ve et· 
raflı ça!ışm~lyle elde etmek zorunda idi 

Vasington, 30 a.a. - O fi: Basra körle · 
zi'ni Türk demiryolu şebekesine baglıya· Harp Okulu Komutanı nutkunu ikinci sınıf birinci sınıfa Bayrağı 
cak olan 150 kilometrelik demiryolunun okurken teslim ederken Okurlardan biri nutuk verirken 
inşaatı için Britanya hükümeti Amerika'ya 

bir teklifte bulunmuştur. Teklifin kabul 

Babalannız ve bugün ordunun en büyük 
komutanları, böyle gtlç ve ağır şartlar ı • 
çinde yetlımlıılerdl. Halbuki sizler, CUm • 
hurıyet devrinin mutlu çocukları okulu • 
mu:ı:da, içinde yaşanılan harbin en yeni, en 
mUkemmel slltlhlan üzerinde çalı§tınız, 
onların kullanılmaınnı, birlikte tesirlerlnı 

llğrenfüniz. Oıdeceğlnlz meslek okulların· 

imklinlarını gozden geçirmek üzere Ame

rika Birleşik Devletleri yakında lrak'a bir 

askeri heyet gönderecektir. 

Alman denizaltllan 
da da ör. mesleklerlnlzin nazari \•e amel\ 
kısımlarını daha derin, d::ıha etraflı tetkik 
ederek bligllerinlzl arttıracak ve en bUyük 
okul olan orduya fikri kudretlnlze askeri 
\•arlığınıza daha bU)•lik bir gllvenle gire • 
cekslnlz. 

Dekar' da faaliyette mi? 

Fakat arkadaşlar arasız bir çalışmıı 

mesleği olan askerlikte tetkikin ve teteb
bUUn sonu gelmez. 

Kuralar, akademiler, manevra, tatbikat
lard:ı. durrna1an okuyacaksınız, okutacak· 
l!!ınız; ord 1\'U yetiijtlrecek, orduda yetişe· 
crkslnlz. 

Vaşington, 30 a.a. - Bahriye nazırı Al· 
bay Knox, dün gazel eciler toplantısında 

elm:ın denizaltılarının Dakar çevresinde ha 
reklitta bulunduklarına dair birçok alamet 
olduğunu söylemiştir. Albay Knox. bundan 
mutlaka denizaltılarının Dakar·ı üs olarak 
kullanmakta oldukları manasının çıkarıla -
mıyacağına hare• etmiştir. 

Bunlardan başka mesleğiniz sizlerden, 
fikir ve bedence yılmaz ve yorulmaz bir 
fıınliyet: ve sıraBl gelince de her tUrlll 
yoksuz1uklara ke.tınnır bir ferognt: vtc - : 
danınızdıın başka hiç bir gü:zlln kontrol : 
cdemlycceği hııllerdc bile s::ırsılmıyan bir -
disiplin ve itı:ıat istlyecekttr; trrhiyeclle • : 
rtnt:ı: ve öll'ı etlrllerlniz st7.P hunların li7.ı'
rlne dersler VPrdiler. HrneklPr gHııtı>rclll,.r : 

, 
-

Fnknt bunların en ~tl:?.PI. Pn VPnt "" Pn : 
b'iyUk Hrn"klPrlnt EBF1Df ŞEFİ'\ffZ'ln VP : 

l.th .. ı.t ŞF.Ff'\ffZ'in yllkı:ıck şahııh·Ptll' . : --rinde bulursunuz. 
Ezeıt Türk tarihinin şanlı vakalarını. : 

hele btlyUk harbin \'e istlklAl harbtmızın : 
eşsız z:ıferlertnı yaratanlar sizler ıçln rn : 
buyUk bir kuvet ve heyecan kaynagıdır. --Çocuklar: sizleri buradan meslek okul • _ 
!arına göndertrken, tıplu çocukla:-ını o • -
kutmak için istemiyerek onlardan ayrıl • _ 
mıya katlanan bir babanın duyduğlı tatlı -
acıyı hissediyoruz. 

Bizim için biricik tesellt sizin o • 
radn ,.e deha sonra, en bUyük aile ocağı o
lan orduda c;alışmalannızı ve llerlemele· _ 
rinlzi işitmek ve bununla övünmek ola • : 
caktır. : 

Buglin sizlere istikbal tçln cRnden başa- : 
rılar dilerken. sizlerle geceli glind!lzlll Uğ· -
raşan komutan ve 1lıtretmenlerinlz bık • : 
maz ve yonılmaıo; çalışmnlarımlan dolayı 

§llkranlarımı ve bizim bu kutlu törenim!· : 
zP. gelerek sevlneimlzi paylaşmak lQtfun· : 
da bulunanlara da derin saygı ve minnet • 
lerimi sunarım. 

AKBA KlT ABEVl 
ANKARA 
••••••••••••••••••••• 

Gayrimenkul mülkiyet 
haklan 

Teıır. - Fi. 200 Kr&. 

Yeni ve eski Türk resimlerinde 
Ayni Haklar 

--
---------

nu e•er ı.01.an üniversitesi tarafından _ 
• ne$rcttırlll'rck Milli Şer lnonü'ye -

ithaf edllml~tlr. -
Ftyn u ıoo Kre. 

Münferit ve müçtemi 
hakimli mahkemeler 
fayda ve mahzurları 

----------
Bu tl'rctıme eser, beynetmıtel cezıı bir· : 

llAI konıırcslne, hukuk Allmlerlnln : 
vcrdlf:l rnporlardnn mürekkeptir. : --Yakında çıkacaktır. : 

Bu eserlerin müellif ve 
mütercimi 

-------
Avukat ~akir Ziya Karacay ~ -, 

Okulu birincilik, tkincilik ve üç iinciilükle bitirenler tabur komutanlariyle bir arada 

Okulu bitiren okurlar lıtiklal Mar§ını ıöylüyorlar 

31/ 10/ 1941 

1 RADYO 
\. 
Türkiye Radyo Dıfüzyon posu! 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyo5\1 

- ( Dalga U:ı:unluğıı ) -
1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
81.7 M. 946~ Kc/a. 20 Kw. T. A. P • 

CUMA : 31. 10. 190 

Pı·ogram ve :Memleket Saat ,Ayafl 
.MUzik : Hatif Parçalar (Pl}, 
AJANS HABl'mLERİ, 
Mfizlk : Senfonik Program (Pl) 

8.15 EVİ.:\' SAATİ. 

8.30/ 8.45 l\lllzlk : Senfonik Progr 
devamı (Pi), 

ı 2.30 Program ve Memleket Saa.t .;.yatl 
Mli:r.ik : Saz eserleri, 

12.45 AJANS HABERI,ERİ, 
13.00 l>llizik - Şarkı ve tllrkUler, l 
13.30/ 14.00 MUzlk : Karışık Prograrn (1' 
ı .00 Program ve Memleket Saat .;.yatl 
18.03 l\flizik : Fasıl Heyeti, . 1 18.40 ~tlizlk: Radyo S'l\ing kuartetı (") 

rnhlm ÖzgUr ve Ateş Böcekıerı 
19.00 KONUŞMA : ( İktisat Saati ), 
19.15 :.ıu:ı:tk : Radyo S"' lng kuart' 

Programının ikinci kısmı, ~ 
19.30 Memleket SRat Ayarı, ve AJ)» 

HABERr,F.:Rİ, 

19.45 MUzlk : KIA.slk Tilrk Mu.tlği 
rnmı - Şrf : Mesut Cemil, 

20.15 RADYO GAZETESİ, 
20.45 MU:ı:ik : :MuhtQ.lif Şarkılar, 
21.00 ZİRAAT TAKVİMİ, 

21.10 T E M S 1 L. 
22.00 l\IU:ı:ik : Radyo Salon Orkeıı• 

(Vlolonlst Necip Aşkın) : 
1- \\'eber : Euryanthe, 
2 • Strauııs : Venedik'de bir 
3 Rublnstein : EntrodliklYoı.ı 
Dans, 
4 - Rygaard : Serenad, , 
5 Czernik : Dans eden kalp:ef• 
6 Strauss : Yaraea, "" 
7- Pnchernegg : Ki:lylU dııDJ1,. 
8- - A ncliffe : İspımya'dR şato! 
9 Holms : Elektrlklenml§ 1<1"1 

:?2.30 Memleket Raat Ayarı, AJANS ıt';}, 
BF.:RI,ERİ; Ziraat, Esham-Tııll\~ 
KRmblyo.Nukut BorsMı (FIY"trsf 

22.45 .Mllzlk : Radyo Salon Orke9t 
Programının devamı, _.nıf 

22.55/23.00 Yarınki Program ve KBP"'" 

Konya' da bir sergi 
ıi 

Konya. 30 a.a. - Burada kurıı(I~ 
hububat ve Divlek kavunları ser. 
dün törenle açılmıştır. / 
~~~~~~~~--" 

Onuncu sayısı çı~ 

Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye ReialiğindeJ1: 

Sebzelerin gllnlük !zaml toPv.ı' 
ve perakende aat111 fiyatlar'/ 

--( 31 İlkteeı·ın ıııu )_...... 
Toptan ~~ 
Vasatı per~!J 

Cinsi ve mt~ei Fiyatı ,!9 
Ispanak (M) 
Lahana (A) 
Pırasa (A) 
Yerelması (Al 
Kcı·cvız <B) 
Patates !an (Ü) 
!>atates beyaz (Ü) 
Ha\'UÇ (Bey.) 
Kabak (T) 

10 
5 
3 
7 

j' 

Ayşe fasulye (T) 
Barbunye .. (M) 
Domates (Al 

l~ 

10 
8 
6 

16 
20 
15.5 

6 

f 

Kemer ~ 

patlıcan (Mek.) 18 ~ 
YııvRrlak ., (Ad.) 17.5 50 
Bamya (T) •2.5 ~5 

DolmAlık biber (B) 18 ~S 

Sivri biber (B) 20 ,o 
Kuru soğan (M) 7 (ı;•~; 

(A) Ankara, (B) BurB11• ,}!/>
Beypazarı, (Ml .Muhtelif. urP 
Mekece, (T) Tarsus, (1.t> ~· 
( V ) _vezlrhan m~~ııell ~ 

SON GÜN 

ULUS SİNEMASIND~ 
Cümhuriyet bayraf11ı1'JS' 

tahane prograrrıı 

! Kıraliçe'11i~ 
Kalbi 1 

Y,AR1 ( MARİ E STU ,.ı· 
• tır•1~~· 

Tarihin esrarengİ~ h~ erı Y~ıı 
nı birlettiren bu fılrndretiıtd fi ' 
sek bir artiatin ku c.,4'•ı1' 
görecek ve alkı,lıY• 

Artistler : 

Zarah 

Willy 

Leander 

Birgel s.so 

Seanslar: 14.30 • 
30 - J 16. 

ve %1 de 

~---Tel: 



,, !41/1011941 

.JI ••••••• : .•.....................•••. ,"' 

l RESMİ TEBLİGLER ! 
••••• 1. ,. 

İngHi~·~~~~~~İ~~i~in 
Yaptıkları akınlar 

llt~a. 30 &.a. - .da va neıa.retıntn teb • 

ou •• lııtr N ece aahU ıervtılTıe menıup ta)')'are. 
13ır .. ~ı-vec·te bazı hedefleri oombalamııtır. 
'1ltı.da Udaon,, tayyare filosu Roletund ıtma
tllına ctemıru bulunan uca.ret ıemtıı toplan
ıerntı &lcaktan hUcum etmtıttr. 7 dUıman 
rıırı bine laabet kaydedllm!ı, bun!Rrclan lklai· 

•ttıtı rörUlmU•tUr 
sır b ık b.O(' 1\ ı Yatı tabrlk&ıına ve kıılalara da 

)tJ.a.'::1 •dllrntı ve tayyarekartı koyma oatar
ıuıturuımuıtur 

tıır~autort tayyareleri Statland acıklarında 
~ S:lln•n ıaıe semlıln• isabet ka)'detmlı 

9 
raen'de dokları bombıtlamııtır, 

•tıil:r~l.bah tnız\ltere·nın cenup bat111 ıahlll 
lr:ıaı:ı nda ıahll ıervtıı tayyareleri bil' dili -
bJr ta. boıtrı.tNt tawareıl tahrip etmlılecdlr. Hıc 

Ylıatem.ı:ı ka,vbolmamııtır. 

L •.Y.* 
lttı 0~dra, 30 &.L - Hava Nezaretfnln teb· 

du:Otnbardıman servisine bagh tayyareleı 
tUıı &"eceı açık bir havlldB Brest deniz Ua 
~r:b hUcum etmtelerdir. Atılan bir çok 
l'ill aıa.rı., doklar arasında patladığı gö· 

lll1lftUr 
lioıı.,,d· • 

Je.rı a dıtkl dOtman tayyare meydan· 
llıiı~a da hücum edilmiştir. Tayyareleri 

Plı bir~ llMlln~ dtsnmemlıısttr 

1 ngiltere üzerinde 
ı.o • ., 

""'"' a., SO a.a. - In•Ulz hava ve dabJll Yet n Oun aı:ırlıtının teblltı: 
1-tıta lece bır tek alman tayyareıl BüYÜk 
ı 1 hya Uz~rtnde ucmu.tUt- Bu tayyare In • 
· ere·nı 

•brı n cenup batısında Dit }"ere bombalar 

... ıttır_ fflc bit haıar ve ınaanca kayıp ol -
mı ıtır 

İıkenderiye üzerinde 
•. ,Kaı'llre, 30 -.. a.a_ - f\hsır dan111Yt vezırHtl· 

tebııtt ""· ' tnı akıa.m lıkender\ye bölRellne Dlr havı 
Yapıı.mıılır. Blrkac DOmba aulm11tır 

r ve lnıanca ka)llp YOktur. 

İ ngiliz Ortaşark 
hava resmi teb l i ği 

l('bıte -~0 "'• • <> a.a Urtqark lngıJıı. ha· 
tebli~uivetıerı umum1 karargtlunın reımf 

c ' 
Sı.ı:ı.g . 

bt.\>a &.zı limanı 26/27 UkteDrin l'eceıı 
>lt ku"etıerımtze batlı ağır bomba tay· 

eıerı 
~l..n t&ratından muvaftakıyetl~ bom· 

bltde~ııtır. Katedral medlretinde ve ıe· 
ttıruı . hedeflerde bombaların patladıiı 

ııu:'Üıtür. 
~U bu limana cenubt Afrika hava ku· 
-.1,: tara.tından yeni bir hUcum yapıl · 

dU.~ · Bornbatar bir demtryolu yakınına 
~ tür. Askeri binalara da tıabetler 
26 ilJc:t Donanı:naya bll.&h t.Qyu•ler n. 
>-,e ~"'fı-ıı:ı gecesi, Bardia limanında tay· 

l'tııeı~ ltıı kr yma batarya.larlnı bom bala 

Q'lb.buCıt. Ayni tayyareler ertesi gece 

bıtııe t t"\yyare meydanına da hUcum et· 
tQtr 

ıı... . 
1ık~ bo kuvetıı:rtmize mensup orta ağır -

amda, aovyet birlikleri, bir,ok alman ıı ... 
keri esir ılmıtbr. Eıirlerin üı:erinde buJu ... 
na.n mektuplar. Almanya'da halk kitleleri ... 
nin Sovyetler Birlifi'ne karşı harp dola -
yııiyle cittik~e fazlılaıan hoşnutıuzlu&ıınu 
cöıtermektedir. 

Alman resmi tebl iği 
Berlin, 30 a.a. - Alman orduları Baş

kumandanlıtının tebl!tl: 
Alınan kuvetleti Kınm'da maJlQp .dil$· 

ma.nı ara vermeden kovalamata devam e· 
diyorlar. Sovyet e.rtcıla.nrun mahalli mu
kavemetleri kınlmıştır. Bu münasebetle, 
alman kuvetlerl yeniden blrkac bin asker 
estr almışlar ve toplar ele ıetinnlşlerdir. 

Donatı havuaında düşmanı takip hare· 
ketinde, alman Ye müttefik kuve-tler, cok 
&'eniş blr cephede, Doneu nehrinin 

kısmına varmışlardır. 

limen ve Ladoa-• gölleri arasında yapı· 

tan ve muvaffakıyetlP n~tlcelenen taarruz 
h&reketler1 eısnuında, zırhlı kuvetler cil • 

u 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al Ko. dan ı 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazlı 8 
kalem erzak kapalı zarf usulü ile eksilt _ 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 4-11-941 sa
lı &ünü saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko .da 
yapdacaktır. Evsaf ve şartlar Ankara İs

tanbul Lv. imırlikleriyle Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da görülür. 

2 - Sekız kalem erzak bir talibe ihale 
edilebileee~ı gi'oi her kal~m ayrı ayrı ta. 
)iplere de ıhale edilebilir. Taliplerin hiza
larında yazılı muvakkat temin.;.tlarıylc 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa-
at evci Ko. na vermelerı (70) 17686 
ı Cinsı kurufasulyc miktarı 21-0 ton mu
hammen fiyat 24 kuruı muvakkat teminat 
4130 lira. 

Cinıı p1rınç mıktarı 100 ton muhammen 
fiyat 50 kuru!i muvakkaı teminat 3750 li-

retli bir ba..~kınla bır düşman zırhlı trenı· ra. 
nl ele et>çlrmlşler ve bu milna..'tt"betle pek Cınsı bulgur miktarı "21:-t ton muham • 
çok f'Sir almışlardır. men fiyat 22 kuru-. muvakkat temınat 

Atır topçumuz Leninerad'ın mühim ve 3511 lira 50 kuruş 
askert tPslslPnnl t.PsirH ıurette topa tut· Cin&ı rnctcımek m;ktan SO ton muham. 
muştur. men fiyat 25 kuru) muvakkat ıeminlt 1500 

GecelE-yın, tayya.relerlm1z l\toskova ve lira. 
Lenlnırad'a tesirli taarruzlarda bulunmus· Cınsı sadeyaıı mı.ı:tarı 80 tun muham . 
tur. men fiyı~ 158 kur 11 muvakkat teminat 

A.!rtka'nın alma.lınde alman savaş tay- 7570 lira 
yareler1 MaI"Sll Matruh'un doğusunda bir Cinsı 7.eytinyag miktarı 70 ton muham
tayyare meydanını ve Nll nehrinin ali;zın· men fiyal 85 kuru$ muvakkaı teminat 4225 

dak.1 limanlarda bulunan havuzlan bomba- lira 
la.mışlardır. Cinsı nohut mikt:ırı 146 ınn muhammen 

tayyareleri dün hyat 13 kuruş muvakkat lemınat 1423 1i • 

klyılanna bomba· ra sO kuruj · 
Tek tek uçan \JlKlltz 

rece Alrnanya'run &imal 
lar atmışlardır. Hie blr hasar olrnamııtır. 

İtalyan resmi te bli ği 

Roma. 30 a.a.. - İtalyan orduları umu· 
m1 karari'Ahının tf"blltl: 

Dün öğlE"<iPn sonr8 dti.sman hava kuvet· 
lerı RPggto - Calabria ve Catanzoro eya • 
letlerı üzerine akınlar yapmışla.rdır. Evler· 
le hasat yapan erkek ve- bllha.sss kadınlar 

llZPrlne bombalar Attlmıştrr. Hasar cok ha· 
fiftlr. Halk arasında 10 ki~ ölmüş ve 52 
kisi yaralannıı&tır. 

Şimal1 Afrika'da Tobruk cephesinde 
tlddetll topçu faaJlyetı olmuştur. Blngazı 

ve Trablus11:ıtrp Uıerine dilf!Tlan hava a

Cinsi toz şeker miktarı 67 ton muham. 
men fıyat 49 k:uru1 muvakkat teminat 24'1"2 

lira :ı!ı kuru'} 

Sadeyağ alınacak 
Eıok1tch r 'ı A Ko :San 
ı • Kaı.ın ı Z.<trl u Ull> e VSiil ve terllıt 

dahıllndı• ı~ ıun .ı cıe ıllııı.ıh ~ttı l..k te· 
mınr..t l!H:.! ııra k. u tuı lh.ıll ll Ll lJ4.1 

tarlnt~de ııaıı aı:unu 1.11 ı ı ·1e E .• i\.ıteh.lr sa 

J"\I Ko da yapı a tır t eklllerın :uzumıu 

\'E' ucaıarıvı n ıklt" l klll lH·Kt ıpl ırını belit 
aun ve u.ıııtt.l'n b ı 

ti Posta.'1;ı j{• 

ıar ve ıerttıı Ko 

aA' evel ,.,; J 

km el 

na vermeıe· 

•1.lmeL ~v· 

ı il rı.11Ur 

'77 ı ;J t76~Y..! 

Koyun eti alınacak 
Eskişehir Sa ~. K.o. dan ı 

1 - 16 ton evsaf ve şeraıı dahilinde ka· 
kınlan yapmıştır. Bir düşman 
dilşürülmilştür. 

Do.tu Afnka'da kayda değer mühim bir 
hA.dlı;e olmamıştır. 

tayyares: palı zarf u!.ulu ale koyun e+ı alınacaktır 
İlk temınat 810 lıradxr. thaleııı ı2-ll-941 
çarı:ımba gtinU saaı l 1.30 da Eskı ehir Sa 
Al. Ko. da yapılacaktır. !ıtcklilerın belli 
gün ve saatten bıt s.&.at evetine kadit tek~ 
lif mektuplarını Ko na vermeleri. Posta· 
daki &ecikmetcr kabn' .ı::cı·)ldır Ev .. af ve 
şerait her etin Ku da g-ortiLlr (7748) 

Geceleyin hava kuvetlerimlz Malta tay-
yare me:y"danlannı bombalam1ştır. 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

Muhabere malzemeıi alınacak 
M. M. H ava Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 3 kalem muhabere malzemesi mü 
teahhit namı hesabına açık ekıiltmeye ko
aulmuştur.Muhanunen bedeli 2507 lira SO 
kuruş olup kati teminatı 376 lira 13 ku ... 
M4 tur . P .. •rlıil .a..ı l-Ml ...-•rteU sunu 
ıaat J 1 de Anka ra'da hava satın a lma ko • 
misyonunda yapı l acaktır, Şartnamesi ko • 
misyonda görülebili r . lıteklilerin muay • 
yen gün veaaatte komisyonda bulunmala-
rı. (7758) 17700 

NAFIA VEKALETi 

17693 

Sadeyağ alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kapalı zarf usulü ile evsaf ve şera
it dahilinde 15 ton sadeyağı alınacaktır İlk 
teminat 1912 lira 50 kuruştur. İhalesi 
11-11-941 salı lilnü saat 15 de Eskışehir 
Sa. Al. Ko. da .l." olacaktır . btcklilcrin 
muayyen glin ve saatten bır aaat eveline 
kadar teklif mektuplarını Ko. na vermele
ri. Postadaki e;ecikmeler kabul degildir. 
Evsa~ ve şerait Ko. da gbrülür (7749) 

17694 

Bakır karavana alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. darı : 
1- 2000 adet nümune5J veçhlle bakır ka· 

u 

Çeşitli yiyecek alı nacak 
Urla Sa. Al. Ko. dan • 
1 - Aa~aiıda cins ve miktan ve saatleri yazılı mevaddi ia'e kapalı zarf usulü ile 

almacaktr.r. Şartnameıi Ankara, İstanbul Lv, lmirlikleri Sa. Al. Ko. lariyle Urfa Sa. 
Al. Ko. da &örülür. lıteklilerin belli cün ve saatten bir saat evel teklif mektupları-
nı Ko. na vermeleri. (7870) 17845 

Cinsi 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Pirinç 
Pirinç 
K. Fasulye 
K. Fasulye 

Miktarı 

Kilo 
1620000 
1620000 
1080000 
2160000 
2160000 

00000 
60000 
72000 
72000 

Muh. Bed. 
Lira Kr. 

102060 00 
1021)60 00 
68040 00 
37800 00 
37800 00 
BSOO 00 
19800 00 
17344 80 
17344 ıw 

pılacaktır Otun thaleıı toptan yapıl&bllecetı 
atbı ti22S \le ~~2 ve 5911 ton a1bl UC kııım· 
dan hern.anırı bırtne talip oıanıa.rı.ı da thalesl 
ynpıJacaktır TaHpıerın alacakları tıerhana-1 
bır mlktar uıerlnden temınatlarlyle Ko na 
müracaatları (78801 17SSl 

Makarna yaptırılacak 
lıt şıııı Sa Al Ko d~n. 

l - Kıl.pah ı.arı usutt}'le L4. 10. 94.1 aunu 
1h.1ltı:ıı yApılan ~ tun undan makarna lma· 
lıne teklıJ oıı.ınan rıyaı ";ıı.ıaıı sorı1ldu~Un· 
den ..ı.ynı miktar makarna ımallYeıı tekrar 

ııe munakaııllya KOOiTILl~tur. 

Beht'r K!loıunun muhammen oedel\ ım.1ııyesı 

1u ıcuru~tur E\'sar ve hu11uıtl urtıar Ko da 
eoruıur Ihaleı;t l4 11 941 cuma RUnU ıaat 
14 te 1 Ko da }"apıtacaktır TaHplerın teminat· 
llı.rt.Ylf" Ko "" mürac11ıt1arı C79tlı 17691 

Anbar tamırı 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

Muv. T e. 
Lira Kr. 
6353 00 
6353 00 
%52 00 
2840 00 
2R40 00 
1485 00 
1485 00 
1300 85 
1300 85 

İhale eünü 

10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 

Saat 

10 
10.30 
11 
11,30 
12 
ıs 

15,30 
16 
16,30 

Sadeyağ alınacak 
llt. $1.sll Sa. At. Ko. d.an: 
ı - Pazarlıkla 20 ton sadeyat alınacaktır. 

Evs.aı ve Jıususl i&rUar Ko da aorülur. Be· 
het kll01unun muhammen bedtll 17~ kunıı -
tur Be•er tonluk parttler ha.ıtnde da.tu lha • 
lesi yapılacaaından t'lllplerın blr ve}·a blrka<: 
paruye yapacaKl11.rı tPklıf kabul olunur 

2 - lhaıeıı ~- 11 9·11 carıambllı ir\,lnU ıaat 

11 de harbt11e }·edek ıubay Okulu sa. Al Ko. 
da yapılacaktır Taliplerin katı t~ınaUanyle 

mOracaatları ·7Xl9) li966 

t'atates alınacak 
Iıt şı.,ıı sa Al Ko. dan; 
ı - &palı zart u•ull).ıe 17.10. 941 ııUnU 

1hale&ı uln j!,du~n SUu. ton ı.ıaıateu t.AHP cık. 

madıi:ından a)nl mLKtar paLAte "azarhkla 
munaKct.ı.8)ıt. Korunuıtur Bener Kıl0t;unun mu
h<lmınen oed~ll ).U ıcurutıtur Bv&ar ve hutouı1 

,ıı1.rtıat Ku d ı ıroruıur lhaıe- ı ~. ll. 94.l çar· 
ıa.moa ıııunu t.ı.ı.a.l ı~ te yapılacaktır. Taliple· 
rın temınııtıarı.vıe mezkılr Ko. na müracaat· 
ları \ 7910 ı 17973 1- Sah pa.zarındakı anbarın tamiratı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur t-
halc<>ı ı~ ı ı Y4 t çacş.1rı1ba gunu .saat ı~ !)ığır eti alınacak 
de Top;1.ıne"de tat Lv. A. Sa A..l l<o d3 lLmır J..v A Sa Al. Ko. dan: 

ı - Kapan ıart wıuıı.vıe eksıltmeye konu· 
yapılacaktır Keşif bedelt 2776 lira 8 ku· lan t3 500 kılo kı·~llm1' ııaır etiyle muayyen 
ruştur tik temtnı:ı.t :n~a lira 20 kuruştur l ıun ~·e .aatte talip cıkmadıaından bu etln 
Ke~fı Ko d::ı. gl'iı1i1Ur Talipleırin kanun1 bıı .ı.y ıaı rında pazarlıkl11ı aaun alınmasına 

veı:i'talıı.rıyleı tek'ıf m•ktuplarını ıh"le 811· karar \lerıtmııur lieher kllo&u 4!i kuruı U2e· 
ııtındC'n bir sBa• ı-v•l Ko na verm•leri rınden :nunammen Dedelı ti07~ lira olup mu· 

\'&kkat temınat 4~ lira 63 kuruıtur. Talip (iq18) 

Kııru rot P hnacak 
Verhsu Sa Al Ko. dan: 

17898 

Beher kılosunun muhammen fiyatı 

tutarı ve temınalı aıai:ıda 

ton kuru ot evsaf ve sartnamesine e-ore 
komıı.yonun ~osıerccegı yerlere te~lim e 

oııı.nıarın !>. ll 9·H tarihinden ıtıtıaren mez • 
kQr Ko na muracaatları. t79l~ı 179i4 

Nohut alınacak 
tıt-. Şıtlı Sa A.l Ko dan; 
1 - Kapalı zarf uıuııyıe ııs. 10. 941 &ünü 

ınateal ııln edilen ~ ton noh.uda talip cık· 

madıQ:ın<!ı:ı.n 

k .JllUttUI 
tekrar pazarlıkla rııünakasaya 

Beher kllor.unun muhammen be· 

-5-

VİLAYETLER 

Tamir işleri 
Ol.)'arb11.kıt ~ ·aııa MurıürlUtUnde.n: 

Eklilt.rneye konulan ıt. 

1 - 21~18,.U ıırahk kt-ıır ~e.ıı Dl)ar·>Akh 
merke2 hUkUmtt Konatı tamlratJ ı ndeo 
(15.000) Uralık kl9ıffiL 

~ - Bu l•e ail e\'ra~ ıunı ıtır: 

Al Ekllltrne ıaı tnam ı. tıı JMt 
8) f\fukavele proJ ı ve Keıır h,.ı ,\a Si slJ ... 

atleı fiyat cetvcll. 
CJ Husuı1 prtname ve r •• 
D1 Bayındırlık 1Pnl"I ve ;aoıı ar rennı saıt. 

na.ıneıerı. 

u nyı 

~t'lltt>rlr il.ite 
F') Bu evraklar narıA d~res nde ııorüı bl· 

ıır 

3 - Bu ııın lh"lesı 1\ 11 9-ıl ça amrıa ııtı
nU ıattı ondtt Ka.pnıı zarf u~ultyle n )a.rbakır 
nafıa dalretlnde }aJHl&rAktır 

4 - Ekıllt:nf'ye atrehllmek ıcın tıı:l!\ı 11· 
ralık muvaJckat te:n nat vprn1>k \'e atAıtı<1akt 

veılkatan braz etmrk llz m<1 r 
A ı • ·atıa mtldOrlUttinden alınmı11 ehUyet 

vesi.kası 

B> 941 man Ytlına alt ucare-t oı1aııı vesi• 
ka .. 

5 - Taltplertn tf"kltr mekllıpJAMnı yukan~ 
da ınster11Pn ihale sa.atın<1ı-n bir a;uı.t evel 
komıayon rtlslltıne makbuz mukntılllnı1e v•r· 
melert; POSta Ret\klnoıerl kabul e<!Hmf'z 

8 - 4 Unf"U maddenin A tıkrasınt1nk f"hll· 
yet ve.lka.11 ek.Slltmeye cıkanl..tnıe olan ha:<ıa1 

ıı ıcın tstı-nlldıQ:ı atıkta. yazılmak ıurPt 1 e 
eJcılltmenln yapılacatı ııUnden en 11z <tatil 

lilnlert harltl Uc l"Ün eve! bir lıtkı11. !le v 'A
yetten llilfnllett>X ve Du zamAn ı:arfın<1a v~ı

ka talebinde bulunmıyanıarın ek&t'tmt"Ye ır re-
mlyeccklert. (925t 7871> ı1s.ı~ 

Talip çrkmadığından pazarlığa 
çıkarılan iş 

Antalta Xafıa lnpat Koınısyrınunrltı.n; 
1 - Kapalı zart uıul!)'le nrnıa.n tkı-ı trne

ılnde talip ctktnadıQ"ında.n dolayı :.Oltı.nllvıat • 
Ak&ekl YOiu üzerındt'ki Ahmt'tl bOkü kopt Uıa 
lntaatı pazarlJQ:a cıkarılmıştır 

2 - KeııI he-deli (12~M) ıırıı. <Alı kuru tur. 
S - Bu ite aıt ıartname ve evrak ıllnlar-

dır: 

A) Keıır huJAu. cetveli. 
B) $11.ııllel flytı.t CC'tveıt. 

Cl Otome cetvell 
0) Husuıt •artname. 
El ?.tukavele proJec.t 
F) Eks1ltme ıartnam t. 
GI Kazık atapnan. 
Hl 390 ıayı,h proJe. 
4 - Ekslltme 17. 11 941 Pl\7.RMP!I R11oG 

saat 10 da Ant ıcy 'da r-en kapı cıııdrte ... ıncte 
nafıa mUdUrlüQ:ü b naı nda kur 1lu (Anta.lya dilmek $arttyle kapalı zari usulıyle ~atın 

alınacaktır. lhalesı 15 11 941 cumı.rte>ı 

gı.inü Gaat 10 da Verlısu (Keşan) Sa Al. 
Ko. da yapılacaktır İsteklilerin mezkU.r 
i;Ün ve sa.atıen bir saat evet tekhf mek
IUplarını Ko na vermeleri 

C!eH 17 kuruı. :ıo santımdtr Nafıa tnıaat Komls)'onundal )'RPıla.ca.k~ır 

Cinsi: kuru ot. miktarı: 532.000 kilo. 
muhammen fiyat S Kr 50 Snt .• teminatlı 
4449 lira. tutarı: "29660 lira. 

(7961) t79"21 

Kuru ot alınacak 

~ - thalesı t>. 11 94..1 perıembe a-ı1nli ıaat 5 _ Eksiltme kapalı za.•t usulb"\e ve vahidi 
10 da .vapılıu.:aktır. Evsat ve hususı ıartlar fiyat üzerlnden yapılacnknr 
Ko. da ıoruıur Tallplerın mezkO.r Ko. na mü· 6 _ Ekılltmefe RtrebHmek tc-ın ıatekl1lerln 
racaatıarı {7916) 17975 

Sığır eti alınacak 
lst. $!ılı Sa. Al. Ko. dan; 
1 - Beher klloau 40 kuru• tahmin edtlen 

:ıo aer bin liralık 15 parti ayaktan tıQ:ır veya 
Ro&terllece-k yerde teaıım ıartl.)'le ve paza.r -
lıkla ayn ayrı olmak uıere att:U' eti alınacak· 
tır. Bunlardan btrkac partiye veya heı>alne 

926 lira 59 kunııluk muvak"kat tmıtnat ya ... 
tıntması ve bun<1an ba.lkA aaatıdakt vl'fllkllla
rı ibraz etmeleri 13rttır. 

1} Bu 1te ~trebllmek lcJn nl\tıa mUc1Uriyetı 
ehliyet koml!lyonundnn tlınmıs mtıtf'llhhl1111r: 

veglkaıı. 

2 - Carı ıeıı~e alt ncaret od.uı vesika•. 
17~ 

Adana Sa. Al. Ko. dan: birden teminatlarını yatırmak ıuretlyle talip 
1 - Seı<> tem kuru ot ıatın alınacaktır. cıkablllr. thaleıı 4_ 11. 941 ıalı aünü saat 15 

ASKERi FABRİKALAR Tutarı 19250 lira olup lk temi.nal 1444 Ura- te Ko da yapllaca.ktır. Katı temlnatlan beher 
parti için 7300 liradır. Evsaf \'e hususl ıart • 
ıar Ko. da ebrülllr. Taliplerin meıklir Ko. •• Münakasa gu"" nü değİ•tiriliyor 

teklllerın muayyen ııün ve saatten b\r ıaat 9 6 • 

dır thaler.ı ıo. 11. 1941 pazartesi ıilnü saat 
11 de Adana Sa. A.l. Ko da yapılacaktır ts-

mlltacaatıarı. (7936) 17 7 Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüğt 

Nohut alınacak Merkez Satın Alma Komııyonundan ı 
Iıot. sıııt Sa Al. Ko. dıın; İhaleıi 11.11.1941 salı guniı saat 14,30 da 
1 - K,apah zarr u.1ullyle 17.10. 941 de yapılacak: olan er elbise ve kaputluk ku _ 

., el tekili mrktupT•'"ını K «>- na v•rm•lerı. 

(7004} 1792! 

Bulgur alınacak 
Erzurum Sa AL Ko d.an: ihalesi ıı.a.n cıunan 40 ton nohuda taltp çık - ı d maş arın an 789 metre elbiselik ve 657,S 
1 - Kilosu 2.ı kurus ~ •anUmden 236 ton madıaından aynı mUttar nohut paz&rlık.la mü· metre kaputluk kuma1ın g-Orülen lüzuma b"ı· 

bulıurun 4. 10. 94.1 aünU kapalı zart ve nakuaya konmuıtur. Beher kll<>1unun mu-
16.10.941 aUnU pazarlık lhalet;lne talip cık- hamrnen t>edell 17 kuruı 50 ıanUmdlr. Ev&at naen ihalenin 3.11.1941 pazartesi 1tiınd :Ja~ 
ma<1ıQ:ınd.an tekrar pazarlıkla ahnacaıctır. ve huıusı eartlar Ko. da ıorulür. ırı.aıe5 ı at 11 de pazarlıkla yapılacaktır. 17954 

~ - Pazarlıtı 5.11.941 ıatı ıünU ıaat 14.SO 5. 11. Ml ~arıamba aUnü saat 15 te Ko. da tı.ı.rb!:ı.tıa l'ttba tayyareleri dün ttaıya'nıD ce
lı-eıutı, " Catrone yaktDlarında bir yük 

l~l'O:u. 1 bctnbalamıılar ve berhava etmtı· 

ravana behPrl 9i5 kuruştan pazarlıkla sa- da Erzurum sa. Al Ko. da :va.ınlacaktır. l\tu- yapılacaktır. Tallplertn temınatlarlyle Ko. na ANKARA V ALIL1CI 
Bataklık ve au itleri tın alınacaktır. hammen bedeli 57820 ura temtnatı 4141 Ura.- muracaatları. <.7936) 17977 

~ • 4.l1r) Nafıa Vekllettnden: 
2 - Pazarhğl 6.11.941 Perşembe a:UnO d1r. 

tı btr ca. btr iııta.syona ve demtryolu· Ekllltmeye konulan tı : 
trııttı.r tcKt.aaına tam isabetler kaydedil - ı ~ N1tde ıu itleri yedlncl 
~lltt~ l!Utü.n tayyarelerimiz üalerine dön· IUtU mıntakaıı dahlllndekt Saz oataklıQ"ı· 

ıube müdUr-

saat 10 rla Erzurum Sa. Al Ko. da yapıla- 3 - Buleura alt evsaf ve •artname her 
caktır. ~artnameı:ıl ve nilmuneı:;l Ko.dll gö· ai.ln Ko da ıorUlUr. lsteklllerln te.ntnıtla. 
rillür. ?vluhammen berlel' 19500 llra olup rıyle Ko. na mUracaa.tıarı. (7988) 17943 

?, nın kurutulması ve Sarımsaklı ıuyu ve teva· Sa btntn ıılah tılerl muhammen kesif bedeli 
~et re A t bl ' ~ 1 ' Vahidi fiyat e&llll UzetlndeD (416.967) lira 

le smı e ıg erı ,,.., •uruıtur. 
~ °4k.ov1, 

30 
2 - Ekltltme &. ıı. 1941 tarihine raıttıyan 

teminatı katıyesı 2925 lirarlır. !steklilerln 
teminat makbuzlarlj·le Ko. na milracaat-
ları. C7818l 17822 

Odun alınacak 
°'lltı. ' L&. - Sovyet haberler perıembe ıünü aaat let te A.nkarada ıu lıtle· 

1 
a& tı• \1ıı dll.u geceki tebliti : rl retı"J.ıtı blnaıı içinde toplanan au eksiltme tzmlr Lv, A. Sa. Al Ko. dan: 

ı:ııc ftteır· ı - Kapalı zart uıuıı.vıe 605.000 kllo odun 
oılllıa 1nde kıtalarımız dUımanta Vo· komlayonu odasında kapalı zart u.sullyle Y•· alınacaktır. Beher kll08Unun muhammen be--

'tı~ k, Mojatak, Maloyaroalavetz isti· Pllaca.ktır. deli 1 kurut '7~ gnntlmdtr r.ıuham.men bedelt 
tıltl.ı tinde uh . . S - tıtekltler, ekılltme ıartnameıl, mu· 12100 Ur. dır. MU\ıakkat temınat 907 ura !ıO 

ı bt m arebe etmııtır. Kltala · kavele proJeıl, Qayındırhk ıııerl Kenel ıart • kuru.ııtur. 
llıııtı,,d.r •ıra Olddetli hücumu püskürt nameıı. umum1 au tılert fenni ıartnameıly · l? 2 - !hale ı ~. 11 941 carıtAmb" sünü ıaaı 
~ t · ie huauıt ve fenn1 ıartnamelerl ve proJele· 16'da tnmır ı..v. A. Sa Al Ko. <1a yapıla<'ak· 

~,~ltteırtnde Moskova clvarında 39 rı (20) lira (80> kurut mukabilinde au ıııerl tır lıteklllerın t"tclll \lakıttcn blr saat eveı 
lt tal'Yar relııtttnden alabiHrler. teklıf mektuplarını Ko na vennelcr1. 

t...,,_ eaı dU,urülmUıtUr. 4 _ Ekt11tmeye rırebUmek ıcın tıtek11le -l'n •. -..ıı.rn.l t::r (7877) 17843 
"""lll.t ll z .narko!'u boealtmııtır. Al· rtn (20428) ura (69) kuruıluk muvakkat ta.-
~ ld.i, at'kor·u eylülde almak taaavvu ... mtnat vermeıt ve ekllltmenln yapılacatı Sığır eti alınacak 
"il ı..._ ler Fak ıUnden en az Uç sün evet ellerinde bulunan tı:mtr Lv. A sa. Al. Ko d.:ln: 
t. """· • at Alman komutanlığının q "•u vutkalarla t>lrllkte bir dilekçe He Nafıa V~ l - Kapalı ıa.rt uısuıty?e 90 ton keı;ll.mls 
"~'ıı..ot ru kltıt üzerinde kalmııtır. kAletıne mUracaat ederek bu ııe mahluı ol. aıQ:ıretı alınacaktır. Beher kilosunun tutan 
---~l>lt~ kıtaıarınuz taratından ıtratejlk mak Uzerı vealka almaları ve bu vesikayı 4~ kuruıtur ~luhammcn bede11 40500 ııra olup 
aı .. ~ "'dolayııiyle, Almanların istediA'l ibraz etmeler! tarttır. mu\'akkat teminat 3037 ııra !50 kuru•tur 
'Qr~ "'l!ti.l S Bu mUddet içinde veıtka. talebinde Dulun· 2 - lhele&I 7 ıı. 941 cuma. atınU •aat let 
~ liiu ' ovyet komutanlığı !Uzum mıyanlar eQlltmeye ııttrlk edemezler. te 12Jl'l"llt Lv. A Sa. Al Ko. da yapıJa.caktır. 
--~~t bu~·da bo1altılmı1tır. Bu müddet et _ ı.teklllerln tekltf mektuplarını lklnd lsteklllerın nıezkQr ıun 'ie uatte-n bir saat 
°'itil ta tuıı fabrika ve mühim tesisler maddede yazılı ıaatten olr aaat evellne ka • evel tckllt mcktuplannı Ko. na venneterı. 

tr bU ''tları, ilk madde depoları tfe dar ıu ıııcrl relılltlne makbu.ı mukabilinde t7.S78) 17S44 

~ııı:Uk kıymeti olan teyler, ıehtrden vermeleri t.lzımdır 
~ ON-. il Çıkarılmııtır. Asker! bakım . P<>1tada oıan ıeclkmeıer kabul edllmea. Pirinç alrnacak 

1 
-..., le (7353) 17546 İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

., ı ... 
1 

Ya az elıemlyetl olıuı birçok '1 ıı 1 - Kapalı zarf usulü ile münakasaya 
<ı "•oı tr uçurulmuıtur. Yapı itleri ilim konulan 22500 kilo porinç satın alınacak • 
t ~\rı ôlUtnllhR.rebelerinde faoiat A..lman Nafıa Veklletlnden: d tır. Beher kilosunun tutarı 50 kuru,tur. 
., .... •. ve Yaralı olarak 120.000 0 ya· ı - Ekıtltmeye konulan tı: Jan arma ıu· M h M k "• ~'" .. u ammen bedeli 11250 htadır. uva 
ı,.~I e rıubay-. t>a> okulu Ankara·dakJ ıedlk.11 erbaı okulu 
~Q '1-tba 450 den fazla tank ve ıcın yapılacaJc yüzer erlik lkl portatlf baraka kat temınat 843 lira 75 kuruştur. 
'tı:ı ~'"-tr rnuhtehf ukert malzeme He ııe onbet nelA ınıaatıdır. Pazarlııiı 10-11-941 pazartesi günü sa 

r,~la. t kıttı.yon ve türlü .;aplarda 200 Keeıt bedeıt: t3974s.ın· ııradıt. at 15,30 da İzmir Lv. A. Sa Al. Ko. da ya-
ı . op kaybetmişlerdir. 2 - Ekılltme 8. 11. 1941 per,embe RUnll pılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatten 
~ -ı'\·o 30 • • • ıaat ı~ te Nafıa VekA.letl yapı ve lmar tııerı bir ea.at evet teklif mektuplarını Ko. na 

" . ekılltme ıı:omtıyonu odaıında .lr:apalı zarf U· vermeleri. (7882) 17847 
~ • · ' a.a. - Bu sabahki sovyet qı sullyle yapıla~aktır. 

~ 11 hıtt rı , - Ekılltme ıartnameet ve buna mUte-- Koyun eti alınacak '9 lllıtaı n KP<"est, ordulanmız dUtman· rerrl evra_k (21 lkl lira bf'Clel mukablllnele Y&· Sarıkamış Sa. Al Ko da.n 1 

tı 'lt~llk, Mojatık. ve Maloyarosla· pı ve imar leleri relsllQlnden alınabilir. 1 - Pazarlıkla SO ton koyun eti kavur· 

.... w ması alınacaktır. Tahmin bedeli 47000 lira· 
'1 

etıennrte ha.-n etml•lerdlr. 4 - Ekıslltmeye a-ırebllmek ıcın isteklilerin 
0,,

0 
• • * i2980.95) tkl bin doku& yUz ıekien lira dok· ~L \';t k t 1 t dır. Kilosunun tahmin bedeli 95 kuruştur. 

ııı; ı • 30 1.1. S .. ~1 hı·-· aan bet kuruıluk muvak a tem na venne· 
lı.. \t')1a1' .. - ovyet o. e te ıa:ı ıerı ve Nafıa VekAletınden b tı tein aıınmıe Evsaf ve şartnamesi ko. da görülür. 
~ıı •lırrıaıt ehliyet veıl-kaıı ibraz etn- lerl lAzımdıt lebu 2 - PazarhK:ı 3-11·941 pazartesi a:ünil 
"1-t~ bırliıcı _istikametinde faaliyette bu· vesikayı almak ıctn ısteklllerln eksiltme tarı- &aat 15 te Sarıkamış'ta Sa. AL Ko. da ya· 

t etırıi d etırnizden biri dü~man ileri rı.ıncen (tatil ıünlert hariç} Uç ıUn eveı bir pılacaktır Kati teminat 71"25 liradır. lstek· 
1~ ':ıı• ıı ~rdurarak dört sünlük çarpı' • lltıda ile Nafıa VekA.lt'tlne müracaat etmeler! lilerin belli gün ve saatte Ko. na müraca-

1•\r.trt 
1 

tnaı:ı tankı, 18 zırhlı otomobil, ve dllekcelerlne en,az bit kalemde bu 1•• ben· atları. (7888) 17851 
(: "l;ıı aı'vazırn kamyonu ta.hr'1p ve 900 ı:er (3C>.OOO> liralık bir tı yaptıklarına dair 
~ t~ll~t> c,"'harı 1.akeri imha etmi,tir. tıı yaptıran idarelerden ıınırıı• veı!ka raptet· Kuru ot alınacak 
~~,it P eı· melerı IA.zımdır. lıt.. Şlıl1 Sa Al Kr> <1an: 

ı, lt Uerırnı ınde faaliyette bulunan ha- .. _ t.teklller tekli f mPktuplarını ihale SÜ· ı - 2191 ton kuru ot acık ek"llltme tıe 
Otı lt cı.ıtlrıa b.~cıPn birisi, bir düşman mo· nü otan 6. 11. 941 persernbe r unu ıaat 14 de münakasaya ltonmu,\tur Otun beher klloaU· 

'1·h1 ri~ •e 1:kblı\r.1n vermittir . 120 kam· kadar ekllltm• komiıy0nu rtlıtı ttn e makbu:t nun muhammı-n bedell et kuru• ~ aantımdlr 
}o_~rrı· ııaı · b · 'll ı•tlr man pıyade ta uru ım- ı mukabilinde vermeleri lt.zımdır. 1 Bvaar ve huKua1 tl'rtı11r Ko <1A- alirülür tha· 

hlıill; b: Pmtada olacak petkmtler kabul 9dllme.ı. leat 13. 11. 941 pı-rıembe ıUnü ıaat u de 
01teıindeki çarpıtmalar esna .. ( 18&1) 17713 harbiye Ye<tek ıubay okulu sa. Al. lCo. da ya~ 

• 

Sığır eti alınacak 
Kara köse Sa. Al. Ko. danı 
1 - 150.000 kilo sı&:ıretı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. T ahmin be deli 
39.000 lira tahmin bedeli 1925 liradır . Ev
saf korun bütün carnizonlarında me vcut
tur. 

' 2 - Münakasası 14. 11 . 941 cuma cünii 
aaat 15 t e yapılacaktır. İsteklile rin kanu ... 
nun 32 inci maddeıinde tarif edildili veç· 
hile hazırhyacakları teklif mektuplarını 

eksiltme saatinden bir saat e vel Ko. na 
vermeleri. (79915) 17gS1 

Kuru fasulye alınacak 
.l\tara.ı S&. Al. Ko. dan: 

- Kapalı zarfla 110 tor. kuru ruulye •· 
ltn&caktır l\tuharnmen bedeli 17..800 Ura ve 
muvakkat tem1na.t 140S liradır. 

2 - ihalesi 13. 11 941 P•rıembe aünü aaat 
16 dır. tstPklllerın teklif mektupl&nnı ihale 
r tlnden bir ta.at evel Ko. na vennelerl. 
Şartname ve ev1a.f rı.eır zaman Ank&fa, lıta.n· 

bul Lv. A. Sa. Al. Ko- tanrıda aorülebllir. 
(801,) 179~7 

Pirinç alınacak 
Maras Sa. Al. Ko dan: 
l - Kapalı zarfla 100 ton plrlııC alınae&k· 

tır. MUhamrne:n bedeli 28.000 Ur& ve muv&k:· 
kat teml.nat 2100 .liradır. 

2 - thaıeaı 13. ıı. 941 pertembe .-unu • • 
a.t 17 dtr. l•teklllerirı teklll mekt.upla.nnı lha· 
le ae.a tinden blr aa.a t evel Ko. na v~rmeler1. 

Şartname ve ev&a.t hl!r ııUn Anka.ra.. tıtanbul 

Lv. A. sa. AL Ko. lannda eörUlür. 
(8018) 

Kuru üzüm alınacak 
ht. Şl.eU .,a. Al. Ko. dan: 

17960 

1 - Kapalı zarf uıullyle 20. 10. 9'1 tarihin· 
de H.ln edilen 19 ton kuru üzüme talip cık· 
madıtından pazarlıkla mUnakaıaya korunuı· 

tur. Beher kll0ı9unun muhammen fiyatı 51 
l<utuıtur. Evıat ve huıuil eartıar Ko. da sö· 
rülUr. lhaıcaı 7. ıı. 941 cuma ıUnU ıaat 11.ao 
da yapılacaktır. (8021) 17971 

Soba boruları alrnacak 
Ist.. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 20. 10. 941 ıunu !haleye konulan soba 

borultkına talip tararıncı.an verilen tlyat .ır:o
mııyonca aall ıörüldi.IQ'Unden tekrar pazarlık
la eıo büyük, ıoo orta, ıoo kUcilk bo;·da soba 
boruau ve :><>o dirsek alınacaktır. Taltplerin 
cetlrec:eklerl numunelerden betentlerek t>o -
ruların evıan teıblt edilerek nUmune tutula
cak ve teklif edecekler! bedel Uzerlnden ka· 
tt temtnat ahna.caktır . Hu.wst ıart.lar Ko da 
ıörU1ür. İhllleıl 3.11. 941 pazarteıl ıaa.t 1!5.30 
d meı;kO.r Ko. da yapılacaktır. Taliplerin ka · 
U temlnatıartyle Ko. na. mür•caa.tlan . 

{7i7i l ı7913 

lsL 
Sadeyağ alınacak 

S1ııt Sa. AL Ko. dan: 
Tamir itleri 

.A.nlcara VaUll~nden: 
ı - Keaıf bedeli 718 nradan tha·eıt oı n 

len 20 ton aade.vaa:a. tallp çıkmadıtında.n ay· Ankara adliye sarayının catıııınr:la keııt ve 
n: mUc:tar ıadeyat tekrar pazarlıkla muna • Nttnameıı mue blnce yapılacak tamlrl'lt ııı 
kuaya. konmuıtur. Evsaf ve husuıl ıarUar açık ekıdltme)'e ıconuLmuıtur 
Ko. da ıonUUr · Ih•leıl 5. 11· 941 carsamba l"'i1· 2 - lhaıeıı 31 10 fhl tarlh ne mQıad!f cu ... 
nü 1&.at 16 da yapıtacakur. Taliplerin katı ma aünU saat 15 ıe derte:ı'dar .• kt:\ yaı.:ıııar k· 

ı - 17.10. 941 tarihinde ihalesi tl!.n edı • 

teminatlarlyle müracaattan. (7937) 17978 tır. 

Yqil mercimek alınacak a - ı-.tuvakkat t,.mın11t M ı r'ldı-
tıt. şıııı sa. Al. Ko. dan; 4 - l.ste.klller bu ııe at kea r evrakını fennı 
ı _ KapaU zart usuıtyle 16. ıo. 941 aünU t'rtnamf"Yl tıer ı n dPf! ,ıartııc mı .ı Mnl~k 

ihalesi ıan edilen 40 ton ye•ll merc1.mele ta· mUdUrlUtUnde 20 bili er 
llp cılanadıtından ay1u miktar mercımek pa.- 5 - lıteklllt'rln a nJndr n tıa m dil .ü· 
zarlıkla ml1naka11&ya konmuıtur. Muhammen I aunden alacakl.Arı fenni ·hl ,vet ve" K ı ve 
bedeli 25 kuruıtur. Evıar ve huıus1 tartlar muvakkat temınıı.t m kbUZLJ v{' tıank • mf'k· 
Ko. da ırörUıur. lhaleaı 6. 11. 941 t>erıembe tubu ile komisyona m,ırac atlan. 
.unu ıaat 10 da yapılacaktır. Tallplertn (7731) 17701 

mezkQr Ko. na müracaattan. (7941) 17979 Çadır alınacak 

Pirinç ,a lınacak Ankara vaııutınden! 
tıL Şltlt sa. Al. Ko. dan: ı - !'\arıa ır ıit ne a f ub a" Mi-
l - Kapalı zartla 20. ıu. SU eünü lhaleıt lecek t40ı adet mOcedd t m ·~ ti f'k-

Uln edilen 60 ton pirlnce talip çı.lcmadıtından atıtmeal 6 11 941 pC"rıfm ' nU lll:ftl l ı. ' •e 
pazarlıkla münakasaya konmuttur. Beher kl· vUlyet cıaımı C'n<'"Umen n Y Pl m k uzere 
J05unun muhammen bedeli 4!'J kuruttur. Ev. acık eıks!luntye konulrn 

ıra ve mu-
ur ve hususi ıartlar Ko. da aorllh.ır. 

2 - thaleıl 7. 11. 941 cuma ılinU saat 14 
te yapllacaktır Taliplerin mezk"Qr Ko.• na 
l'elmelert. t8019) 179ısl 

Saman alınacak 
İlt. Şlıli Sa. AL Ko.dan : 
1 - 20-10-19U ıı;UnU ihalesi illn edl • 

len 600 ton samana talip .çıkmadığından 

tekrar pazarlıkla mUnakuaya konmug • 
tur. Samaı:un beher kilosunun muhammen 
bedeli 4 kuruftur. Evaa..t ve humuıı ıartlar 
Ko.da görUlUr. İhalesi 7·11-1941 cuma gü· 
nU sa.at 10 tia yapılacaktır. Taliplerin mez~ 
kO.r Ko.na mUraca.atları (8020) 17982 

Mobilyeli ev 
Ba.hçel1 evlerde bf'I odalı otr ev mobıty"lt 

olarak kiralıktır. Tl: 34S5;20 ye -.at 8-9 ve 
1:·14 aruı mü1"6caaL 5020 

Uğrak 
Piyango gişesi 

Slmd1Ye kadar bl.rçok büy{Mr: lkrarnl· 
yeler kazandıran Utrak piyan~ ııse
ıt CUmhuT1yet ptyanır09Unda KaYHrlll 
Yuıuf u•taya !l§0.000 Ura Jcazandı:-dı. 

Blr bllet atarak •ts de ıanaınm de· 
neytn.Lı.:. 

Samanpazarı 

n. 21911. 

meydanı numara 3. 
ll031 

vakkat teminatı 1210 adır 
S - Tallplerın, muvakK f @- nAt m4"ktup 

veya ma kbuz!R.r!yle. T c:a et Ort:dı YP k11; ıtı. rı~ 
nı hamilen yukanda adı ı;:ecMı R'Un 'e •Aalte 
daim! enctlmen reisi A-lnf" munıı.ca tltı. ı. 

4 - Buna aft keti! \t' ıartn ., ı Kü.n 

nafıa mUdürlutünde e-örebneeeklerı. 
(7- 1) 178:l-1 

Çadır tamiri 
Ankara Valllıtı:lnden: 
1 - NAtıa müdUr Utilne ıı.11 11()0\ Adet 

mahruti çadırın tam rı ıı n n eluıllt'TIE'8t 
6. 11. 941 perıf"mt>ı:- srtını.J ıAal (l~ı tE' v Aye-t 
dalml pncUmE'nlnııı- yarılmak Uze e ac k e-k.· 
ıllbne>·e konuımusıur 

2 - Muhammen h~Pll (1000) illa ve mu~ 
vakkat tl'rn:n11;tı 17~> llrıı<hr 

s _ Taliplerin, tomtnıııt mPktup vpya rnak
buıları ııe Ticaret od ı Y ıkahırını hunllm 
yukanda adı Recrn ııun ve ıaaııe rtay-nı f'n• 
cUmPTI reııııtıne mUra.ca:ıtıarı 

4 - Buna ait kC>ııt ve ıartnA.me}1 her ııibl 
na!la mild.ürlütUndf' ıti"ırt>bll~<'ctklf'rl. 

C7895J l 7F<:\$ 

T esisat ve yapı işleri 
Ankara ··~ ıliğinden : 
Keııif bedeli 565 lira 4.7 kuruştan ibRre-t 

olan Onuncu~·ıt lk okıılıına pastf korun
ma için Yapılacak tesisat ve siper inşaatı 
on gtin mı.iddt-tle temdit ertıldığı h ide 
vakti muayyenincte talıp zuhur etmediıtın· 
den 16-10-19<!1 tar!hlnden itibaren "bır ay 
müddetle pazarhta konulmu1tur. İsteklile... 
rin pazartesi ve perşembe glinleri e..ıat ı~ 
te daimi encümene ve %7.~ teminA.t Ak -
c:estni husuıııt muhasebe mUdUrlhtU vezne. 
Bine yatırar&].. yukandll adı Jteı;cn mum~ 

tıeyhiu müracaatları ilA.n olunur. 
,(7978) 171180 



MALİYE VEKALETİ ANKARA Lv. AMİRL1G1 DEVLET DEMlRYOLLARI 

Koyun ve sığıreti alınacak 
Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Kayseri bez f abrikaSI müdürlüğünden : 

Matbaacılara 
Maliye Veklletlnden: 

Sadeyağ alınacak Elbise diktirilecek 

3 - Eksiltme 14. 11. 941 tarihinde ~ 
ma günü saat (16) da Ankara'da D. D. 
Yollan yol dairesinde toplanacak merkd 
birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıtek
lilerin teklif mektupları ile birlikte .,... 
ğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı rllsl 
saat (15) e kadar komisyon reiııliiiıı• 
vermeleri lazımdır. 

1 - Vekalet ihtl)'acı tein malzemesi vekA· 
!etten verilmek dlter masrafları müteahhide 
alt olmak U:ı:ere ınuhtellt ebat ve nümunedc 
~ cilt kocanın tab ve teclldl kapalı zart
la eksiltmeye konulmuıtur. 

Ankara Lv. A. Sa. Al.Ko. dan ı Devlet Demlcyolları Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 100 ton sadeyağı kapalı zarfla ek • tklncl fıletme memur ve mUstandemtnı 

siltmesi 4-11-941 sa~t 11 de Ankara Lv. A. Ue umuml idare merkez daireleri hademelc· 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 

rl tein kuması idarece verllmek ve nllmuı.ıe 

2 M h b d 1
• 

7 
. ayarında astar, te!A, kozalln lle diltme, 11r-

- u ammen e e ı l 0.000 lıra ve ma, a!AmeU rarlka ve ıalr biltU h 
ilk teminatı 9750 liradır. Beher parti 2S masra!ları müteahhit tarafından n te;~~ :~ 
tondan asağı olmamak üzere ayrı ayn ta- dilmek ıızere dlkUrllecek takriben 1~23 ta· 
!iplere de ihale edilebilecektir. Bu takdir· kım elbise, 777 ııdet palto ve 1523 adet kas· 
de muhammen bedeli 42.SOO lira ve ilk te· ketin lmallyesl lal kapalı zar! usullyle ek· 
minntı 3178 lira 50 kuruıştur. Şartname 850 slltmeye cıkarılmıstır. 

SARTNAME: 
2 - Muhammen bodell on beı bin yedi YÜZ 

liradır. 

3 - Muvakkat teminatı bin YÜZ )'Ctmlı 
yedi Ura elll kurustur. 

a) (14556.50) liralık muvakkat temiııd 

1 - Satın alınacak koyun eti 3 yaşından büyük olmayıp erkek ve 

tam semiz olması ve Keyseri mezbahasının damgasını havi bulun

ması, kısır inek ve sığır etinin kart olmaması, semiz bulunması ve 

keza Kayseri mezbahasınca kezalik bu şeraiti havi olarak damgalan
mış olması veya bunun tevsiki şarttır. 

4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada 
levazım mildürlü~Qnden 1stanbulda Dolma· 
bahcede maliye evrakı matbua nnbarından 
verilir. 

kuruiJ mukabilınde alınabilir. İsteklılerin 7 lklncltcırln 041 tarihine rastııyan cuma 
kanuna uygun ve içinde kanuni vesikalar ~unu saat 16 da Ankara latasyanunda ikinci 

. lşletme binasında toplanacak komisyonda 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği ",. 
sikalar ile bu işe mahsus olmak üzere ?dil
nakaHit Vekaletinden alınmı& ehliyet ",. 
ııikası, ehliyet veı;ikaııı için ihale taribİJI• 
den en az sekiz gün eve! bir istida il• 
M ünakatat Vekaletine müracaat olunma•" 

5 - Eksiltme 11 tearlnlsanı 941 sıılı cünU 
saat 1~.30 da vekA!et levazım mildürlütünıle 
mQtesekkll eksl!tme komls)'onunca yapılacak
tır. 

bulunan teklıf mektuplarını saatlO a kadar lhaleııl yapılacaktır 
komısyona vermeleri. (7686) 17720 ldareden \'erlle~ek kumaı bedeli dahli 

(7926) 17908 

2 - Koyun eti bir ayda asgari 4.000 ve azami 5.000 kilo olarak mü

bayaa edileecktir. Bu miktardan 4.000 kilosunun alınması mecburi 

olup 5.000 kiloya nazaran aradaki farkın alınması ihtiyaridir. Yev

mi alınacak koyun eti asgari 100 ve azami 250 kilo olacak ve bir ay

da alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmiyecektir. 

Bir bina aranıyor mecmuunun muhammen bedeli (57112,11) el· 
l\nkara Lv. Sa. Al. Ko. dan 1 il yedi bin yüz on lkl lira on bir kuruı \'e 

Çimento alınacak 
D. D. Y. Satın Alma Komisyonundan : 

3 - Sığır eti ayda askari 1500 ve azami 2.000 kilo alınacaktır. Lü

zumu halinde yevmi alınacak sığır eti miktarı asgari 100 ve azami 
300 kilo olacaktır. Alınacak et miktarı bir gün evetinden müteahhi· 

de bildirilecektir. 

4 - Hafta tatili ve sair eyyamı resmiyede et vermek müteahhit 

için mecburi ve fabrika için de ihtiyaridir. Yani eyyamı resmiyede 

alınmıyan etler mecmu aylık asgari et miktarından düşülecektir. 
5 - Etler, ciğer, İşkembe, dalak, baş, ayak ve sair bilcümle sakat

tan ari olarak günlük ihtiyacın müteahhit tarafından Bez Fabrika

tıı mutbağına makbuz mukabili teslim edilmesi şarttır. Lüzumu ha

linde ciğer, baş ve ayak müteahhitten alınacaktır. Bunlar ayrıca 
pazarlığa tabidir. 

6 - Fabrika idaresi tarafından talep edilecek asgari ve azami 
miktar koyun ve sığır etleri mütıeahhit tarafından vaktinde teslim 

edilmediği takdirde günlük ve aylık ihtiyacı için hariçten mübayaa 

edilecek et bedelinin farkı belediyenin narhı dairesinde müteahhit

ten alınacağı gibi taahhüdün yerine getirilmemesinden mütevellit 

zarar ve ziyanı karşılamak üzere müteahhit tarafından fabrika vez

nesine vereceği bir senelik etlerin tutarı üzerinden yüzde 15 temi· 

nat akçesi üzerinden kesilerek yapılacaktır. Tminat akçesi veya 

Banka mektubu mukavele müddetinin hitamında taahhütname ya

pıldığı takdirde aynı müteahhide iade olunacaktır. Alınan et mik· 
tarı her ay sonunda hesap edilecek ve bedeli ödenecektir. 

7 - Mukavele müddeti bir senelik olacaktır. 
8 - Fabrika müdürlüğü ihalede serbesttir. 

9 - İhale 10. 11. 1941 pazartesi saat 10 da Kayseri Bez fabrika-

sında yapılacaktır. 5034 

~~==============================================:!! 

kadar Vakıflar umum mlldUrlUğU ihale 
komisyonu relsliğine vermeleri luımdır. 

• - Teklif mektubu Ue teminatını vak
Kapalı zarf usuliyle ve ta.kaitle tinde vermemıı olanlar arttırmıya kabul 

ıatıt edilemez. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Yakıtlar Umum MUdurlUğUndeı: : 5 - Miktarı kadastro çapında gösteril-
Muhammen bedeli 9500 lira muvakkat mııur. 

teminatı 713 lira cinsi dUkkAn mevki ve 6 - Arttırmıya tııtirak edenler ıartnıı· 
mahallesi Koyunpazarı Ada No. aı 267 menin bUtün muhteviya~ını kabul etmiıı 

sayılırlar. 
parsel N o. sı 19 

Muhammen bedeli 8000 lira muvakkat 7 - Satışa alt ıartname Vakıflar u-
teminatı 600 lira cinsi dUkkAn mevki ve mum mUdürlU#ü emlAk ve arazi mUdUr-

lsteklller!n 2400 numaralı kanunun 2 ve 
3 Uncu maddelertnlıekl belı:e1er muvakkat 
teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu lle birlikte tıı.yjr C"lunan ı:Qn \'O santte 
kanunun ~arltatı da!rfi!ndc ko:nlsyona mü· 
racaatları. (7920) 17901 

Matbaacılara 
Maliye VekAletlnden: 
1 - Vektı.let lhtıyacı ıcın malzemesi vekfı.· 

Jetten verilmek dlCer masrntıarı muteahhlde 
alt olmak Uzere muhte!lt ebat ve nUmunede 
SO bin adet defterin tnb ve tecıtdl kapalı 

zartla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli on yedi bin yet

mlı liradır. 

3 - l\luvakkat teminatı bin 1k1 yüz sek· 
sen Ura yirmi beı kurustur. 

Kimyahaneye elverişli ve on be:ı odalı 
elektrik ve havagazı tesisatlı Ankara şeh· 
ri dahilinde ve belediye vasıtai nakhyesi 
bulunan bir semtte (Bakanlıklara yakın bi· 
nalar tercih edilir.) bir bina kiralanacak
tır. Bu evsafta binası olup kiraya vermek 
istiyenlerin sonteşrinin 15 ine kadar Milli 
Müdafaa vekaleti inşaat dairesi riyasetine 
mürncnatlıı rı tuı.n olunur. (7816) 17771 

Ççşitli spor eşyası alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı lg 

kalem spor malzemesi pazarlıkla eksiltme· 
si 6. ıl. 941 saat 15.30 da Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şnrtnameı! bedelsiz olarak Ankara'· 2 _ Şartname ve nümuneler her &'iln 
da levazım :n!ldıl~lllf:!lnd"n Iııtanbul'da Dol· konıısyonda gorulebilir. Teklif edilecek 
mabahcccte mıılly.ı t'vrak1 mı:tbuıı. cmbıırın. 

dan verlllr. 
5 - F.kslltme 11 tesrlnısant 941 salı ırünl! 

saat 14.80 da le\'azım müd:Jrllll!Unde müte • 
aekkll eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

tsteklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 uncu maddt'lerlnıl ki belııcler muvakkat 
teminat makbuzu veyn tıl!.nkn kefalet mektu· 
blyle birlikte taytn oluna:'l ı:Ur. ve saatte ka
nunun tıırltatı dairesin •c ko-nlsyona mUra • 
caatları. (7021) 17002 

fiyala nazaran kati teminatla komisyona 
müracaat edilmesi. 
Forma: 18 i orta ıı: i büyük boyda 
Don: 40 ı orta 40 ı büyük boyda 
Çorapı ıs i orta 18 i buyük boyda 
Suveterı 6 ı orta 6 ı büyiık boyda 
Yün fanilaı 2 adet 
Lastik ayakkabı: 10 çift 40 No. xo çift 41 
10 çift 42 numaralardan 

1 

Koşu terligh ıs çift 38 ıs çift 39 15 çift 
40 ve S çıft 41 numaralardan 

MAHKEMELER Aşorman: ıs çifti orta ve 15 şi de büyük 
------------~~ ------------ boyda 

Malatya Asliye Ticaret Hakimliğinden: 
Karar: Malatya'nın kşla caddesinde No: 

99 da 5irket namma Mustafa Saltturk malı· 
kemeye miıracaatla: Malatya'da kurmak ıs
tedikleri Malatya dokumacı küçtlk sanat 
kooperatifine ait yasa bu kere İcra Vekıl
leri Heyetinin 4 10·941 giın ve 2/ 16677 sa
yılı kararnamesiyle yuksek tasdike iktira'l 
ctmili bulunduğundan Ticaret kanunWl 482 
inci maddesi delaletiyle 300 üncü maddesi 
ne tevfikan muktazi tesçil muamelesinin 
yapılmasını istemesiyle yapılan duruşma 

ıonunda ticaret kanunun 482 inci maddesi 
delaletiyle 300 Uncü madde mucibince (Ma
latya dokumacı iküçUk sanat ıkooperatifi -
nin tesciline ve bu tesçilin Ulus gazetesiy
le ilanına geri kalan 189 kuruş harem istek. 
!iden alınmasına 27-10-941 rününde karar 
verilerek açıktan anlatıldı. 5028 

Mayo: 12 si orta 13 büyük boyda 
Atlet fanilasıı 25 şi orta 25 şi büyük boyda 
Bornoz: tabii büyükliıkte 
Futbol fotini: 4 çifti 40 No. 4 çifti 41 No. 
diğer 4 çifti de 42 No. 
Güreş fotini: 4 çifti 40 No. 4 çifti 41 No. 
diğer 4 çifti de 42 No. 
Boks eldıveni: tabii büyüklükte 
Güreş donu: tabii bUyüklükte 
Bileklik: tabii büyiıklükte 
Dizlik: tabii büyüklükte 
Tekmelikı tabii büyüklükte 
Kaleci eldiveni ı tabii büyüklükte 

(7953) x7916 

Et sandığı yaptırılacak 
.Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

lilğUnde görülebilir. (7572) 175(7 
mahallesi Koyunpazarı ada No. aı 267 .dllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.._ 
parsel No. sı lL Satılık bina 

ı - Komisyonda me\'CUt e\'saf ve kroki· 
ılno nazaran bir adet et sandır:ı yaptırıla· 
caktır. Pazarlıl!ı 6. 11. 041 pef8eınbe ııünü sa
at 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. 

ı _ Ankaranın Koyunpazarı caddesin- Vakınar Umum MüdQrlütünden: : Dahili hastalıklar mütehassısı : ::ı - Iste1dllerfn tekllt edecekleri fiyat 
Uzerlndcn katı temlnatlarlyle blrllkte komls· 
yona müracaatları. (7966) 1792!5 

muvakkat teminatı (4103,61) dört bin yüz 
beş lira 61 kuruıtur. 

Bu tse ırlrmck lstll'enıerln kanun ve aart· 
namenin tayin ettıtl Ve3alklo muvakkat te
minatlarını ve tekll!lerını &:YDI lllln saat on 
ocıe kadar komısy0n reısııtıne vermeleri lli· 
:zımdır. 

Şartname ve mukavele proJelerı Ankara, 
lzmlr ve Sirkeci veznelerinden 286 kurus 
mukabilinde satılmaktadır. 

(7706) 17754 

ldrofil pamuk ve sargılar 
alınacak 

Muhammen bedeli (207.000) lira olaD 
10000 ton çimento 11 lklnclteıırin 19'1 .~ 
zartesi gilnU saat (15.30) da kapalı zıP" 
usuliyle Ankara'da idare binasında ııatııa 
alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenlerin (11600) lİ.I'~ 
lık muvakkat teminat lle kanunun tayiO 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gil' 
saat (14.30) a kadar komisyon relsliğiO• 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler (200) kuru§n Ankara ~ 

Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 1 (7999) 11911 ______________________________ ___. 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 

Muhammen bedelleri aşağıda yar.ılı 2 
liste muhteviyatı idrofil pamuk ve sargılar _ 
4-11·941 salı &'Ünü saat (15,30) dan itiba· : 
ren ıırasiyle ve kapalı zarf usulü ile An- : 
kara'da idare binasında satına alıncaktır. :-

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

İkramiye keıidesi i 
= -Türkiye Cümhuriyel Merkez~ Bu işe cirmek istiyenlerın aşağıda yazı- : 

lı muvakkat temınal ıle kanunun tayin et-

tiği vesikaları ve tekımerını aynı gün sa· :.:Bankasından • 
at (14,30) a kadar komisyon reisliğine ver ~ 

= meleri lazımdır. l' -
Şartnameleri parasız olarak Ankara'da : %5 faizli 1938 ikramiye 1 i 

malzeme dairesind~.ı ve Haydarpaşa'da i- - tahviJlerinin 7 ncİ ikramiye _, 
darenin teselliım ve sevk §efliğinden temin : keşidesi Bankamız İdare -. 

olu~~;~e No. sı 1 malzemenin ismi idrofilj§ Merkezinde 1-11-1941 güniİ i 
pamuk muhammen bedelı 33.000 lira mu -ı E sabah saat 9 da Maliye Ve- i 
vakkat teminatı 2475.00 lira. E kaleli, Bankamız ve diğer ! 

Liste No. Si 2 malzemenin ismi muhte- j = Bankalar mümessiJleriY· i 
lif sargılar muhammen bedeli 26,800 lira : le Noter huzurunda icra edi· ~ 
muvakkat teminatı 2010,00 lira. "' 

(7i32) 17755 E lecektir. ! 
il! 

Ameliyat masaları alınacak : Keşidede herkes buluna - i 
Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: = bilir. 5030 ,~ 
:O.luhammen bedeli (20.00> lira olan hasta· - 1 

ne amelbat masaları 2. 12 9U sıılı ~Unü ıa- ., 11111111111111111111111111111~ 
at ı~ te kapalı zarf usullyle Ankarada idare ~ 
binasında ııııtın alınacaktır. 1 J ·· ALf:V 

Bu işe ~lrmek ıstı>•enlerln (1500) ıırnlık M LL MUDAF AA YEK ::::,;.-ı' 
muvakkat teminat lle kanunun tııY1n et'llkl 
veslknaırı ve leklltlerlnl a:Ynı ~Un saat 14 e 
kadar komisyon re;sllClne vermeleri lfı.zıın · 
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Hnydarpaaa'da teseı

lQm ve sevk se.tlllılnden datıtılaeaktır. 

(7733) 17756 

Balast işleri 
Devlet Demiryolları 4 İşletme Müdür

lüğünden ı 

Şube 43 mrntakasından ihzar edilecek 

Malzeme sandığı alınaca1' 
M. ı.ı. VekAletı Sn. Al. Ko.dan : ~ • 
Komisyonda mevcut ınUhUrlU nU!ll 

11 
• 

sine ve resimlerine göre 200 adet ~ 
habere malzeme sandığı pnznrlıklll -iJ1 
alınacaktır. Tahmin olunan fiyat b~ 
dık için 22 lira 60 kuru§ olup kati ~ 
nalı 675 liradır. NUmune ve resimleri .ı 
gün öğleden sonra komiı:ıyonda gısri)l'~ 
lir. İhalesi 3-11-1941 pazartesi gUnO ol 
15 le yapılacaktır. Talip olanların 1' 
yona mUrncnntıarı. (7799) J 

de yukarıda evsafı yazılı vakıf iki dük - Muhammen bed.eU: 4000 Ura, muvakkat te- - O Ş k Ç b 1 : 
kAnızı 2950 sayılı kanunun birinci madde- mlnat: 800 lira, Cinai: Yakıt bina, mahalleel: E r. a i r o an 1 
al mucibince ihale bedellnl 'iO 20 & ilk Börekcller Bcntderesı. 11okatı: YllŞJk, nu:nara- : -- .;;==========:::::::::::::;::;;;;;;:;::;_J aıaitda ocak kil om etreleri, miktar la rı nnı

hammen bedelleriyle muvalCkat teminat 
miktan ve munakasa tarihleri rösterilmi~ 

olan balast işine talip çıkmadığından yeni
den muayyen olan giin ve saqt 15 te 4 iş

letme müdürlüğünde toplanan komisyonca 
ihalesi yapılmak üzere kapa!~ zarf usliy
le münakasaya konulmuştur. 

Kanalizasyon ve su tesiıatl 
M M. VeklUetl Sa. Al. Ko. dan: J' 
Canka}a ı:ıanortlannıt ıı 74 ~:lJr ! J 

rue kcaır bedelli kanalizasyon ve ııu ~ 
takalt olarak ı:;artuamesinln s inci madde- aı: 46· : Evi eski yerinde kalmak 
ei uyarınca muvakkat teminatın kaU t~ Yukanda evıatı yazılı vakıt binanın mül- : üzere muayenehanesini 

DAHlLlYE VEKALETİ ----
mlnata fblO.ğı tarihinden ltjbaren •~ gün k1yet1 takslUıı müzayedeye cıkanlmııtır. lha- : Ank A f 1 : Ç l l k 
zarfında ve ikinci, Ut;üncU, dördUcU ve be· le bedelinin beşte biri Pealn ve cer! kalanı dot~ - ara na arta ar - eşit i elYa a ınaca 
ıi':ıcl taksitleri ferağ tarihinin ertesi se· ıenede ve dört mUsavt taıuıtte ödenecektir. : caddesinde E M E K - Dahiliye VckAletl Belediyeler imar 
nelere tekabUl eden günlerinde verilmek Talip olanıann ve urtnıımeyt cönnck ısu- : apartımanına nakletmiıır.tir. : Heyeti Fen Şefliğinden : 

)'enlerin Vakı!lar umum müdUrlütU muame· : "S: _ Dairemiz ihtiyacı için milbayaa oluna-
vc vaktinde ödenmi~n her hangi bir tak- - M ha T l 2 3 !At mQdUrlütünc müracaatları ve ihalenin - uayene ne e 1 24 : cak muhtelif ebat \'e miktarda yazı ve 
aı• dlter taksiti bululU tarihine kadar ge· 5. 11. 941 can;ıunba ~nü ıaat 15 te mezk\\r : Ev Telı 5395 - daktilo masalarlyle etajer ve yazıhane 
çen günler için faize tabi tutulmak ve müdürlükte yapılacatı t!An olunur. -
borç ödenlnciye kadar tabu gayri menkul· (7839) 17829 .,lllllllllllllllllllllllllllllllllll:llr koltukları vesaire kapalı zart usullyle ek-
le:: birinci derece ve 8lrada ipotek gö.ste· siltmeyc konmuştur. 
rilmek, ihale pulu, ferağ harcı ve dellA.li· .J il il il il 111111111111111111111111111111 L POLiS 1 in muhammen bedeli 1858 liradır. 
ye resmi ve sal harç ve masrafları müıı· : ı-;kslltme 12-11-1941 çarşamba günü sa-
terlye alt olmak ve müşteri tarafından : Mevsimin her nevi : at 16 da Anknra'da Belediyeler Bankası 
flcreti verilerek vakıf namına sigorta et- - - Elbise yaptırılacak binası jkincl katında belediyeler imar he-
tirllmek ve ilk sigorta !,.rağ 11rasında yap : Kürk Mantolannı _ Ankara Emniyet MüdUrlUğUnden yeti fen şefliğinde yapılacaktır. 
tırılmak kayıt ve ıartıarı altında 10. ıo. : : 27·10-1941 tarihinde at;ık eksiltmeye ko- Muvakkat teminat 189.35 liradır. 
941 gUnUnde.. sı. 10. en gününe kadar : ve garnitür kürklerrni : nulan (165) takım sivil elbiso ile (165) Talipler mübayaa olunacak eşyanın müf-
'""'tnamesl mucibince yirmi gün müddetle - - adet slvll paltonun eksiltmesi 10-11-1941 redat listeleri ile resim ve şartnamelerini .. - : Abdürrahman Ba5ardı k!irk mağaza- : 
kapalı zar! usuliyle arttırmaya koulmuı- : sında bulacaksınız. Ankara Anafar- : tarihine rastlıyan pazartesi gUnU saat 15 parasız olarak fen şefliğinden tedarik ede-
tur. : talar caddesi yeni açılan postane : e bırakılmıııtır. bilirler. 

"' - Kati ihale 1. 11. q41 cumartesi gU- : karııaındaki sokak başında. 5007 : istekl1lerin gösterilen gUn ve saatte Em- Tekll!lerln 2490 sayılı kanun hUkümleri 
n'I saat 11 de Ankara'da ikinci vakıf a- : niyet MUdUr!UğUnde toplanacak komiayo • dairesinde eksiltme günU ııaat on be~e ka-
partnıanda vakı!lar umum müdürlUğU .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr na gelmeleri (8000) 17968 dar makbuz mukabilinde fen ııefllğlne tes-
Emltk ve Arazi MildDrlUğUnde ihale ko· tim etmiş olmalan lAzımdır. l 7969 
mlsyonunca Vakıflar Umum MüdürlUğU· Kayıp - Yozcat vllAyeU nüfus ldaresln· 
nan tasdlkına tallkan yapılacaktır. den aldıtı.m nlltus teıkeremle UrllilP aakerllk 

S - Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre ıubeslnden aldıtım terhlt tezkeremi ka:Ytıet· 
Jı•711rlıyacakları t<"klif Mektubunu ve te· ı Um. Yenilerini alacatımdan eskilerinin hilk· 
n-:nat makbuz ve:ra mektuplarını tklncl mü Yoktur. 
m"ddede yazılı saatten bir saat evcllne Süleyman otlu 317 dotumlu Hasan Coşkun 

DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 

karşısı No. 3 Tel: 3714 5038 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Y ayinevidir 

İstanbul, Ankara caddesi 36 

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

günllık sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Köprünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - Emin

önü ve Galata meydanlarında - Kadıköyünde vapur iskelesinde -

Haydarpaşa' da gar ve is'kelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 
• gazete s:ıtan dükkanlarda. 

~~============================================:~ 
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ANKARA BELEDiYESi 

Koltuk ve sandalye alınacak 
Belediyeler imar heyeti fen ıefilğlnden: 
Dairemiz ihtiyacı i<:in ü<: adet marukcn 

koltuk ile lkl adet maruker. snndalyn kapalı 
zart usullyle mllnakasaya konmustur. 

Muhammen bedeli <450) liradır. 

Münakasa 5 lklnct Tesrln Çarşamba g{l· 

Nümune Hastanesi DiŞ Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
1stanbul \'e Paı1s !ak1lltelcrtndcn mezun 

AvdeUc Yenlaehtr'deltl m\UU'enehane· 
ıımdc her gün saat 3-7 arasında hn11· 

tnlannı kabul ve tcdnvb·e baalıımııtır. 

..1ı11111ı1111111111111111111111111111111 ... 
nu saat on altıda Ankara'da Belediyeler 
Bankası binası lklncl katında Belediyeler 
tmar Heyeti Fen Şetllğlnde yaı;>tlacaktır. 

Muvakkat teminat (3375) kuruştur. §Antika merakhlar1na = 

-
--Hak1kl epok, al oan!ese kaplı be- : 

~az tilki ve samur nAdlde bir boy 

Talipler malzeme nUmuncleri ile resim· : 
lerl Fen Sefllğlndcn bllA bedel tedarik ede- : 
bilirler. Tekliflerin 2490 sayılı kanun hü- -
kümlerl dairesinde münakasa gilnU saat on 
beşe kadar makbuz mukabilinde Fen Şefli
ğine teslim etmeleri lAzımdır. (7812> 17811 

: kürk satılıktır. Bankall\l' caddesinde : 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7269 

İmtiyaz Sahibi 

lakcnder Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeuese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

cazetemıze cıınderllen ner nevı ya. 
zılar, ncsredllsln edilmesin cert ve
rllmez ve kll.Yboluıundan dol~ hlc 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

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

E "Ergl" mağazasıruı mürncnat. 5029 : - -., 11111ı1111111111111111111111111111111 ı r 

KİRALIK 
Tele.tonu ve mctruoatb'le oeraber 

3 oda ktra:va \'ertlecektlr. Odalar ar.ı 
ayn olarak da verUlr. Müracaat yeri 
Tl: 1297 50ı8 

YENj Sinemada 
Bııııiln bu ırece 

Gl!z kamastıran yıldız Brenda Joyce • 
Walter • Brennan ile beraber yarattıktan 

SON YARIŞ 
Tama.men renkli Seruts!ar: 

Seanslar: 
14.80 • 16.30 - 18.30 cece 21 de 

Saat 12.15 te ucu:ı: matuıe 

BAR KADD.'1 

Bu ilie girmek istiyenlerin teminatlarını 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif 
mektuplarını münakasa &'ilnU olan muay -

pazarlıkla yaptınlacaktır. Kesi! \'e ~ 
mesl 37 kurus mukabilinde ıılınablllr· ,,ı 

lcrln 1117 lira 23 kuruıluk kati terııl •' 
rb·le birlikte 4 lklncltcı;rln 941 snlı ,O~' 
at 11 de M. M. V. satın alma Ko. na f;/' 
caatları. (70:?9) :ı. 

Çamaşırlık bez alınaca1' 
yen saatten bir saat eveline kadar komis- fi!". , . , M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : 
yon reıslığıne vermeleri lbımdır. • Beher metresine tahmin edilen 4oJ 

Postada olacak recikmeler kabul edil- (27) yirmi yedi kuruş olan (Do.oOO) TJll ~ 
mez. san bin metre (O) tipi cama&ırllk <J 

Balast i~ine ait mukavele ve urtname beher metresine tahmin edilen fi)•Stl ~ 
projeleri Kayseri veznesinden 156 kuruş 1 otuz kuruş olan (90.000) doksan biti ~d 
mukabilinde satılır. re (E) tipi çamaşırlık ~ez pazartı1<1:.J": 

nakasaya konmuııtur. lhalesi S·1ıe#'.' 
·~ 
"' ... 

,.!ıl ... 

"'u u E o _g 
~ 

214+600 
204+000 
16S+8so 
156 -159 

. .. 
"' ... 
.g 
el> 

.. .... ... .., 
;; ); 
i 
700 
600 

1000 

980 ) 
1!40 ) 
1800 ) 
1400 

1500 
1400 
1500 
1400 

-.... 
1 

" 

135 - 136 
ı25+ooo 

124-+300 
132+600 43 
95 -96 
64+ooo 
58 -60 
24 -27 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 

1400 
1500 

) 
) 

) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 

2349 :c ·c 

5 - 6 
s+ooo 

lO - ıs 

Sahil 2000 
2000 
2000 

19300 
(7870/9250) 

3600 
3000 
4000 
4000 
3000 

31320 
17841 

... -... 
"' ... 
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Yapı işleri 1 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 1 
D.D. yolları Ankara hastane binası mü

tebaki tesisat ve inşaatı müteahhit nam ve 
hesabına kapalı zarf usuliyle ve vahidi l 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmu:ıtur. ı 

1 - Bu i~in muhammen bedeli 
(270153,40) liradır. 

2 - İstekliler bu i)e ait şartname ve 
sair evrakı D. D. Yolları Ankara vezne
sinden (1350) kuruıı mukabilinde alabilir
ler. 

Sus Sinemasında 
Bua1ln bu ırece 

ık! mm birden 

1. H apisane K~aklara 
Bal rolde: Naney Caroll 

11. Kanun Kuveli 
Bal rolde: Fred Seott 
Seaııelar: H - 16 - 18 sece :llD.30 da 

pazartesi gUnU saat 11 dedir. ıcatl 11~ natı (7630) yedi bin altı yUz otuz .~ 
Evsaf ve §artnwnesl 257 kuruş rnul<d,ıl .! 
de ?.I.M.V. satın alma komısyonuıı r'ııııo: 
hnabilir. İsteklilerin kanunun etı10ıııif~ 
belgelerle lhnle gUn ve saatinde I< ı,,.
yona gelmeleri. (7927) 

Elektrik tamiratı 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : ~~ 
Çankaya pavyonları pompa ıst dif §f 

elektrik tesisatı yaptırılacaktır. 1' ııtt• .:,S 
deli 2101 lira 68 kuru,ştur. İlk tern1

7 JJ 
lira 63 kuruştur. Açık ekı:ılltn1eııi ~t~ıı: 
pazartesi gUnU saat 15 tedlr. TaliP JJ·f;_ 
siltme glln ve saatinde M.:\f.V.A 
na mUracaatları. ı 004) 

Et f iyotla rı 
Belediye ReisliğindeJl : iti• 
31. 10. 941 cuma gününd;" r' 

baren kemikli sığıreti ~3 ~- ,ı· 
ruştan ( 40) kuruşa, kernılcf Iıi'rıl' 
ğıreti (40) kuruştan (45) (45) 
şa. dana eti (40) kuruşta"ııtt'ıs 
kuruşa, keçi eti (40) ]<ur dil'' 
(45) kuruşa çıkarılmış ~e 

11
dPf 

et fiyatları aynen ipka o 
11 

tur. 
Sayın halka ilan olunur· 

Bu~n bu cece 
tkl mm btr<1cn 

1. Posla Soygun<uıarı 
Ba5 rollerde ı 11 µ~ 

Ricardo Cortez - Be 

11. Ölüm Saati 
B:ıa rolde: Robc. L Paıce 11 

Seanslar: ııeCC ~ 
12.15 • 14.so • 16.30 • 18.l!O 


