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1 Berlin'e göre 
Halktan 
~elen 
dırektifler 

Alman topçusu 

Leningrat'ı 
şiddetle 

bombaladı 
Ruslardan 8.000 at 
15.0 O araba ahndı 

Moskova'da 

Üç devlet 
konferansı 
sona erdi 

fZ1i•llŞll?-Zt;91·11ŞIF?i-li;,M 

~l~Y~.1: 
• rı ıN ,,_ 2 

~ıl<J'frTAF 

Lontlra ya gtJre 

Kırımcephesinde 

almanlar 
p J< aaır 

ilerliyorlar 
Petrozovodsk'un işgali 
haberi teeyyüt etmedi 

ı-ctra, 2 a.a. -
Allrel1 durma balı: • 
imada .umaımt 16J'l• 

Son zamanlarda 

126 ÇEK 
iDAM 

EDiLDi 
B. Beneı Ylflndl~lrlH 
llıilllsuı fed81rhklardln 
t.cınmılarını tavsiye efti 

Pr-.; 2. LL - Bohemya ve Morayya 
himaye ldareatnde çıkan guetelerln bildlr
dilfne ,.öre, buı klmaeler, vatana hiya -
net. 7uak •lllhlar l&fımak ve ekonomik 
bosswıculuk auçlarından idama mahkQm 
edilmtıtır. 

KahkOmlar aruında yedek tutgeneral
lerde11 Dolecal ve Svatek de vardır. Mah
kOmların buıaı yahudıdir. 4 auçlu beraat 
etmtıtır. 

126 iclam 
Londra, 2 LL - PrAI' radyoeuna göre, 

ıon zamanlarda 129 çek idam edilmlttlr. 
Dün idama mahkQm edllen 38 Çek'ten 

9 u uılmııtır. 
Berlin'den gelen bir habere göre de, 

Çekoalovakya devlet relıi Hacha bll§Ve
( Soaa 5 ineı s.ytadaJ 

111111111111111111111111111111111111111111 

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti dün saat 14 

te Baııvekil Dr. Refik Saydam'ın ri
yuetinde mutat haftalık toplantısını 
yapmırtır. (a.a.) 
1111111 1111111111111111111111111111111111 

Talaran'clan bir göriiniif : 
Ria Pelaleui a6itlai 

Eski İran Şahı 
Arjantin' de 
yerleıecek 

.. 

General Yaverin Tahron'da bulan 
dulu aırada bir ru• nılHıyi it. 

•örüfiirlten almmlf raıni 

Bir ltalyan gazetesinin 

mütalaasına nazaran 

Almanlar 

istila edecek 
Rcıma, 2 a.a. - POPOIO d1talla suetalnln 

uJı:ert muharriri db'or ki: 

"Alman kuvetıert Büyük Brltann.•11 laUI& 
edecektir. CUnkü ln•lll• nıoeu art* ada7ı 
t•lrll olarak müdafaa edemn. Bu kanaat 
Gı: mUllhuaya dayanmaktadır: 

1 - lnııllla nıo1a Girit aduını müdafaa 
edememlıtlr. 

2 - 25 temmusda ve 20 uıtllde Cebe!Ut
tank'tan kalkan ın.ıııs moıan 4lrdenlzde 
MDıver hava kuvetlerl tarafından dalltılmıt
tır. 

a - ~ tanmalıda MaJta•da 'ff 2T eyJUJde 
Cebeltlttank'ta ttab'an bahrlnslnln hücum 
birlikleri kuveUe tabirim edllmll kalelere 
streblbnJtlenUr. 

CörllGJIOI' ld ne donanma ne de letlhklnı
lar tn•llteN'Ye yapılacak bir c:ıkarmua en -
..ı olamu. ı.uıa sercaıeetırlleeelrtlr. 

mtı.er 4 1FIUlde ın.ııızıere "seıeeettz" de
mtatı. Amiral Rader de 1941 llJcbahannda, 
tnstıtere'>'I alman kuveUerlnden ayıran hen· 
delt ancak almanlann mUıaad-1 nlebetlnde 
ınstıızıertn müdafaa edeblleeetlnl ~leınlt

t:I.,. 
Pupolo d'ttalla'nm uker1 muharriri ,..m • 

auu 16>'1• bitirmektedir: 

".Almanların ba kaU 16zlertne blaDı1'0nlZ 
w ba taarnmın ıserc:ekl11m•I Jelll blıtmc: 
.,. beklllftü llzmıdır ... 

Avam Kamarası 

hükümete 
itimadını 

bildirdi 
Londra. 2 a.a. - Avam Kamaraaı, 

hlilrümete itiımt takririni ittifakla 
taavip etmit ve vahfl tecavilae kartı 
yapılan bu mücadelede ruı milletini 
müttefik olarak sevinçle kabul etme
ğe ve onun mümkün olan b~Un vası
talarla mukavemetini lruvetlendirme
ğe karar vermittir. 

Reü demittir iri : 
.. _ Rualar, Markaiat ikideleri de

ğil mukadde1 Ruıya'yı müdafaa et
mek için kahramanca çarpıtmaktadır. 
Biaim menfaatlerimi• ile Ruaya'nın 
menfutleri bir oldulunu &nlaJMmak 
üsmhk olur.,. 

, ...... 2 inc:i ..,,,,,,,.,.,., 

Kalörifer ne zaman 
yakılmahdsr ? 

Yaaan: Prol. Dr. Seroer Kômil 
Toltgöa 

·Suriye-Kafkas 

1 

cephesi 
kuvetleniyor 

Baftlat ve Talaran'Ja 
.... 

Gen. Wavell buna ait 
teferrüah tesbit etti 
Londra. 2 a.a. - General Waven 

ile rua general ve romiaerleri Bat
dat ve Tahran görüpnelerinde, Su
riye'den Kafkaslara doğru mihve
re karşı kurulan cephenin lruvet
lendirilmeai için müttefikler tara
fından hazırlanan plAnların birçok 
teferruatını teabit etmitlerdir. 

General Wavell Hindfıı.n'ın i• 
ıe ilaaü olmak bakımından elıeıni
yetini bir Irat daha artıracak olall 
bu cephenin tqlrilitını taınaın1ı. 
yacalrtır. Daima bilyilmekt.e olq 
Hint orduıu bir milyon kltidea 
mürekkep ve modem harbin ica
bettirdiği her türlil teçlıiata ._. 
lik bulunmaktadır. 
Crt 11 ıA ..... ,_,, ıneelW ,,_.,,,,,. 
Londra. 2 a.a. - Devlet ... _ 

·~ı11 
Lyttelton Ortqarlr'ta Jrurdufu tefldıo 
lttın ana hatlarını buaGn A.._ ıı. 
maraaında çimıit w blU..ı• ti ı. 
demiftir: Y 

(Soaar I hdl ~-'•> 

5 dakikada 
122 bomba! 
lnguiz harp gemileri 
PanteDl ria adumı 
bombardıman ettiler 
Londraı 2 LL - Reater aJaneının hlıil 

Akdeniz inde 1'ulunan huuat mahablrl MI• 
diriyor ı 

Hafif iqilia deniz kuvetleri puar ..._ • 
hı ltalnnm Pantelllria itel7m clenis f18e1 
ne hücum ederek bet daldb içinde bechf 
üzerine 122 obilı atmqlardır. 
İtalyanlar tamami7Je ...... bir hale, .. 

diklerinden burada atetlerine ancalı: hona " 
bardıman bittikten ICJftra mukabele etıni• • 
terdir. Atılan obiialerin hiç biri cemilen • 
miırin bir mil yakınına dahi dütmemiıttr. 
Limanda remi mncut olup olaıadıfını ... 
remedik ancak ateti keadiiimla ._. bit 
çok noktalardan duman ıiitunlan 7flbeH • 
yordu. 

l11Pi2 harp cüiitaml .... 
ltoliıwl• 
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Lisan bahisleri 

Güzel Türkce 
~ 

Ben demin bir <loııturnla a-.ırlardanberi 

~ı:ran, hiç bir 2!nmıı.n tcrkrdilntlyen bir 
lisanla konu tunı. Rıı ya:ıı:ırı en eski Tıirk 
metinlerlndenhed, aslB Olnıek.<ıizlıı, terke
dllmek~izin devam ccleg!'lfln bir lisanda ya

zıyorum. 

Yücelerden yücesin 
Kimse bilmez nicesin 

diyen Dede Korkut 7 inci veya !! inci asır
da ölmUetür: ''Yük ek kara datla.nm, sa
na yaylak olsun - Sojhık ı;oğuk ııularıın, 

l&Da Jçlt olııun - Ta,·ıa tavla !iRlıbaz atla
run, una binit olsun - l{atar kntar de\·e
lerim, ııana ytiklet olsıın." 

On llçiincU asırda Sultan Veled'in bir 
Türkçe tiirlne eö~·le hnşladıj'.:mı ciirtıyoruı: 
"Senin yüzün ..Uneştlr, yohsa aydır?" 

ıs üncü asnn sonu ile 14 iincii a.'O'ln ha
tmda YB.Şadığı söylenen Yunus Emre'nin 
dh'anını açıyoruz: 

Başına bir hnl gelirse 
Dağlara gel bağlara gel 
Seni saklar vermez ele 
Dağlara g<'I ba{:lnra ı;:cl 

Yahut: 
Ulu ulu kervan gecen 
follar gibi inilerim, 
Karlı karlı dnğlar ıışan 

Seller gibi inilerim. 
Benim bu yazımla o şiirleri birleştiren bir 

buıusiyet var: ben de ~-nhan<'ı dilden bnzı 
hlefhum klişelt"rl kııllanıyoruın, onlar da öy
le! Fakat hr.ııinıiz; hu ı,ı;~r.lcr dışırııla konu,. 
nıa Tiirk4;esi ile yıızıyoruz. Dl•dc l{orJrucl'
da "harcamak", "§ehbıız", 'cahil", "nıiimin" 
kf'llml'lc.rl ~ar. Sultan \'elcıl'dc "saray', 
.. temaşa'', "dhan", "nşl'"• Yunus Enıre'nln 
de halk ahına geı;en hinleree kli~e ile do
lu dh"anının bir ı;ayfaı.-ınıla "harcetmrk", 
"'amel", "ziyan"• "dergflh" gihi bugün <le 
l>ırakmaılıitımız yabancı kelimelere rastlı-

7oruz. Na~ıl ki benim bu yazımı'~ c'a "terk" 
sibl. "metin" gibi "hususiyet" gilıi tabirler 
sörüyorıınnuz. 

Bugünkü Türk ırencine Yunuıı Emre'd<'n: 
Yaradılaru hoş gör, 
Yaradandan ötürü. 

11nsralarıru okusam anhyacaJnna stlııhe ct
rnezslniz. Eıter bu Tilrk ı:ocui:u Yunus Bm
l'fı'yl u:vandırabilse, ve ona, meseli Kema
lettin Kamu'nun: 

Ben gurbette değilim, gurbet benim lç!mde 

rnııııraını okusa, Yunus Enıre'nin de hiç hay. 
rete dllşeceflnl zannetınezsiniz. 

Fakat Yunus Emre bir tns:n"Ttıf ı:alriıllr. 
Dilinde bl~ok yabancı ta~nnl terimleri 
Tardır. Eıter bahsettiğimiz Tüfü gencinin 
tu&vvufia aşnalığı yoksa, Yunuıı Eınre'niıı 
rnısra1&nnda.ld ne "Enellınk"tan, ne ıle 
"ilmülediin"den hlr l!eY nnlnınaz. Hatta, 
mesell, bur\inkU Tiirltı;rmlzin kelimeleri 
ile yazdı~ &u mısralBn dB nrılıımaz: 

Se.!'1 sende iken menzil nlınmıız. 
Sırat kıldan incedir kılıctnn keskincedir 
Varup anın üstilne evler yapasım $:"ellr. 
Ne~klm hu Ttirk çocuğu da Yunus Eın-

ft'nln kulatına "otomobil" süzUııü fısılda-

11&, bllyük ııalr hayretten donakalacatı gi
bi, hunu "kendi Yilrür araba" diye onun 
aııl&dıfı lisana ı;c,-lrıniş olsa da l'unos Em
re•yt hayretinden ayıltanıa7~ 

'.I'& yedi ası.r sıçrıyaral< yirminci asra l:'C

llyorum: 

Ey dahme-1 marsus-u hnvAtır, ulu mabed 

Anlamak itin buyurunuz, &inuli de Os
tnanlıcayı ölrenmPLte bıışlayınız, birkaç se
ne ıonra konusoru:r:, 

Vuslat eri oldun ise hu dert ile firak nedir, 
D08tu yalan gördi.ln ise bu baktığın ırak 

nedir 
beyti ırno küsur yaşındıulır: 

Isyan-ı mevc-1 zihıre ettlnse vakf-ı gi}ş 
mHraının üstiindrn ise hu yılların yarısı 

kadar ay geçmPmistlr. Çllnltii yaeıyan, ko
nuıthıf11mıu: anla tıi!ınıız lisanda ıı.~ırlar

danbl'ri "dert", "do~t", "firak" kelimeleri 
.ardır. Ancak Tiirlder, hiç bir zanıan, dal
sa'ya ''me,·c", coııııı> tıı.5anB da "ı:.ii.hır-", ku
lak vermek'e '"·akf·ı ırils" deıııemislerdir. 

Falih Rıfkı ATAY 
"ad:ım" olur. Aişe A;nl!', v!kıa vaka, mll 
mal olur. Erbab, aslında hic olmıy&n mlna
ya ır;elir. "Fıili-ha3·r"ı kullanan bir okumu, 
bile fAle de~il, fala baktırdım, der. Lisıını
nıızda durmak durulıııak lıilnıiyen bir ta
hiilrştirnıe g-a)·rrti \.'IU'<lır. Onun lıa)·atlılıAı
mıı lıll§lıca bı>allıı.rıııdıın hiri de hn<lur. 

ı ı:ıdise gibi liltaııtıuı lmllanıııa diline çı

ltoıı, fnkat heniiz l<Mi yontulma devri l:'C

~irıııiyı•n l«·limı·lt•rln nl\sıl siiylen<'erğini 

oimdiıl"ıı işitebiliriz. nunclan hir dero; ala
(•al:"ıı: im tiirlii lwlinıclı•ri, imlıi liııı:atinde, 

uzatma i~tırl'tİ ile ysı.ıııı~·ara~ız. 
Jtııııll'll ,.e Anndolıı'dl\n lstımbul'a asır

larca hir Tiirlc akını olıııır~tıır. Lehç!'lcr, 
sin•ler lıurıııln hultı~l\rak, ka~·nMtılar, bi· 
rihlrlcrini :wılilrr, :wınt111lar, ve İstnnhııl 

şh·csl ılcdi~iıniz hııl?iinldi ıtiizel siiylrnişe 

\ile ut \. crıliler. 1" eni l<<'liııırler ~·nıınıak vr
::ra lmr;:ılılJnr hulnll\lt iı;irı, lııı uzun ,.<' dı•

l:i,111ı·ı te<'riihı-nlıı kanuııl:ırıııı ı:iirnır7.liJ;:
ten gı•h•ııwyi:ı. 

Mı·ılrrsf! V<' snray 0'9ıınnlıco~·ı l'rhrrtti
llııd<'ntH'ri, nıiiıırn·<'rlrr, ~·rnl ihti~·nç lu•li
melcriııi 'fiirk<:Nlrn ~nııııııı;ı olıımslarılır. 

lhı surf'flP, o da ~·alnı7. nydııılar iilrıninıtr, 
'fiirkçcnin kelime raıuım \"fl~ıta \"I' lrnitle
lrrinln llYtı'ltUi::unn ı:iiriivorıl7. "lli~si !iP· 
linı"r. "ıını;-du:ru" ılb·r knt ılt hlr krliıııı>, ,·e
yıı, eollnlıoration'a "rııwld<'~lllt', <'1111'1< 'l'<'Yll 
l~hiı-liı{i'', collahorl\il'tır'r "cııwt,tn~" lmr~ı

lı~ım trhlir ettiı(irnlz valdt, o~nıanlıea nh'
l<anl!lrının tluılııldarını hiiktiiı:iiııii ll:'iiriiyo
rıız."'rr.aYlin" ,·r:ra "muavin·I tıthrir" onlara 
ı>ımki daha hoş gı>li)'or. Rıı :ır.\·lt hao;talnr1-
nı bir tnrafa hırRlmrRilıı:. Fftl;at sunu dii
şlinl'<'rkiz ki a~ırlar \"fi R~ırlıırra Tiirk mil
letinin atrmcla.n, vr Tiirl' rılrhlyatııım hir 
lmımınılıın asla dfi,cırnlyen 'J'iirl<~P, bir tnlnm 
ekll:'ri rrlterelt, 111< $1'ldller ll7f'rirnle hıızı 

:rnntmalar :raparnl<, kf'nılinr hıı<J ahrnk ka· 
nıınları \·ilruda getirml~tlr. Jfrliınr orerkrn, 
şiveye , . .,. onun kanunlarına a,·ıcırı glcl!'me
yh. Zaruri olarak ı:-itsrl< hile hunu, lrnnn~
ma, '!İir ve !'lanat li~Rnına ıteı:ıııi~·rrrh: tr
rinılerı- tatbik edebiliriz. 

Aranııı:ıto. kil<:iik bir il;i tecriihr yapalım: 
lılliyornz ki bizde "tlPfl"dı•n grlmP krlinw
lrr var. Yalnız hiri lrnnıı~ııııı lisanına ı:-ir

ınl-tlr: ııılidnfııa ! "I>rfi" krlimııı;inin kar~ı
sııııla ra'>tg!'lıli"iıııiz "konıınl<, ~a,·mak" kf'
liınrleri ile a!'ahıı "iliifi" ı;'İhi, "tı•dafli.i" gi
lıi ~·alnız yazarken lrnllıuıılıJ;ınıız ba7.ı tiilıir
lı• rl tasfb·e edebilir mil iz? "Defi batarya
ln.rı"na hen mesefıl ":.anıcu batan·alar" 
lmrıjılıl::ını tekli! ecllyorum. ''Defi batıuya.

lnrı hn.r!'l•ete grı::ti !" xı>rinıı "sanıcu bo.tıır

ynlıu lıarPkde .!;<'!,'.ti!" diyPhlllrlz. "Tecla
blri teılafülye" yt•rlnıı "<ıavma tedblrll'ri" 
,·eya "ı;a,·mnlıl< tNllılrler" kıırı;ıltl;.larını lm
yahiliri:f.. llaınaınlarılnld "ı:ıkııılllıl," tühiri
ııi lıatırlar:>ınız. lliı; bir '.l'ilrkün ağz.ıııda 

yu);rıılınıyan "ıırHvaııtoryunı" gnrnhrtlııl 

ne ) uıııııalıi' Bi:ı: "lPduhirl mi•ni"'ya "unı .. ) i
('İ tı·dbirlt•r", "tt•dabiri vllkıyr .. )·e de "lmru
yıırn tPdbirlrr" diyt•lıllirlı. J'oiiı;in "Çaııılwa 

ı•rc'\.tıııtoryurıı"una "('aınlıca Koruıuı.;:;.ı" 

dı•miydiııı'! "~riidııfaa"nın lmr51<ıınila bir 
""Mgıınmali." tnbirl gürlhoru:r.. "-Kendi
mi miiılafaa ettim!" ;ı:rrlnP. ••- Kendimi 
s:"·gadıın !" ,·e.ra "milli nıiiılaroa" l·erine 
"ıııllli ~ın·ga" diye<·c~iz. E~er, yazanları bı

rakınız, halk bunu ı.üylNııcz, ve eoıki kul
lanı~t" ısrar ederıır, ııı\dl•ce "mildafo.a"yı 

kllşPlrriıııiz arıı.~ında bırnlıııhillriz. Fııke.t 

onun yrrino "sııvga".n senlirmek lstiyrnlt'
ri serh«>st bırakalım. Ei{cr hir glin "savga"
ııın yarışta muvaffak olılıığnnu görürs!'k, 
ki o ,·ai>it zaten komısma lio;aııına &-irmı, 

olur, terimlerimiz arıt\ma da biz alırız. 
"Tutan", "tutmıyRn" kı·linıcler bahsinde 

acele bir hlili.iim \.·ernıiyl'liııı. Yani her ke
limemiz lilzım<lır, uyınındur, giizel<llr ele 
karşımızda bir muka\•eıııet varılır, dl'nılye
liııı. O ,.akit "durwu" ı:ihl, "vrrim" ıtlhl, 

"hnşsağlığı" gibi, "bülı:-r" gihl, ht>men hrr
ıu•s tarafından kaimi t>Clilıllğini giirdüi{iimli.7. 
yii:ıler<'o ltl'lime tıi71 ~·alırncı c:ıkRrır. 

E~rrli ıniı1ir, iitrı-11 miclil', ü~tiinlii mU
ılii r? hnl tıilp cılrıııNll!l"I "ınıntaluı." kelirnr
Ai Y<-rine "bülge"yl hrrl<rcı hai!:rma lııı~tı. 

('linkii "ı:iilge" !tadar glizt'I bir kt'limedir 
,.e ı;l'lıli, ajfıza sıi:ınıran bir yalıııneı bir ya
hnnrı:n tadiyp ettı. Fnlrnt bir kelime ola
rak "ıınykao;;t" diye "ıı.ttentat" karııılıih 
trldir f'ttil{iıııiz kf'limf', kttaııta lmldı. Çlin-
1,ii okuya i~ite: "!'loylmst"ın nıı ifade pftl
~ini hiliyorduk. "Yal'.nnı."', Türk aıtrının, 

mrvcııtlarım dahi nıllml<lin olılııiu l•aılar 

tnsfire etlij'.ri bil" nJırnldr ,." mimıı.~ını hiQ 
nnlnının olrlu~unıu1 lıir l<rllml" aslıntlım iıtl. 

F.i:rr "~·a!iını:" mr<ıeli• "ıııiht•llcc; miitesınl

~·iissl\kryıı" lrarsıhi!'J ol!ll\~"!h, hu lmsnrunR 

uı.;u s 3/10/1941 

r··········••cıııııııııııııııııaıı~ 

Halkevinde ingilizce : GÜNÜN GÖLGESİ : Kıı gelirken 
kursları ayın 6 sından 1 \... ................................. ..) 

itibaren açılıyor Kalem memuru mu? Kalöriferler ne zaman yakılmalıdır? 
Halkevl Reisliğinden : 
Evimizde her sene muntazaman devam 

eden İngilizce kurslarına 29.9.941 pazar
teı>I derslere ba§lanacağı cvclce ilan edil
mişti. İki hocanın bugün için yetlşemiye
cPğlnden bu dersler 6. 10. 1941 pazartesi 
gllnU saat 17,15 den itibaren başlıyacağı 
kurs tıılcbclerlne bildirilir. 

Meslek okulları için 

alınacak tahsisat 
l\Iııarl! VckAletl, meılekt terlrl~at mli~le

enrltf{ı, yurdun blrcok ycrlertnrte acıtacak 

oııın mcFlck okulları tcln BUyUk Millet }.lec

l!s!nrlcn alınarak tahsisata rtalr olan kanun 
ıırojelerlnl hazı•la'llaf:a haelarnışlır. 

Trakya'da dokumacılık 

kursları ıyı netice verdi 
Edirne, (Hususi) - Dokumacılık 

Trakya köylerinde dört el ile tutul
muştur. Cümhuriyet Halk Partisinin 
İktısat Vekaleti ile elcle vererek köy
lerimizin içtimai ve iktısadi kalkın
masına malettiği bu hareketin meyve
lerini şimdiden elde etmis bulunmak
tadır. 

Nitekim Havza'd::ı açılan kursa 17, 
Pac;ayiğit kursuna 13, Subaşı kursu
na 55. Bayramlı ve Kurbey kurslarına 
yirmi~er ve Sarıca Ali kursuna da 33 
köy kadını ve kızı iştirak etmiş ve 
bundan çok faydalanmıı;lardır. 

Trakya'da bir elden idare edilmek
te olan bu tezgahlarda yün yıkaması, 
ağartması ve t.ırak usulleri de göste
rilmektedir. Öğrendiğime göre ya
kında miihim bir kaza merkezi olan 
Malkara'da da bir kurs açılacaktır. 

C. H. P. Dere ocağı kongresi 
C.H.P. Dere ocağı Reisliğinden: 
Ocağımız yıllık kongresini 4 teş

rinievel 1941 cumartesi güni.i saat on 
dörtte !sıklar caddesi Konya soka
ğındaki C.H.P. merkez kaza binasın
da yapacağından ocağımıza kayıtlı 
aıa1ann tesriflcri rica olunur. 

rnı:tıııeıı, hıra:r. ıııırııı l>ırın cılibc bik, tuta
cai;ıua !iiiııbc yoktu, 

TuinılPr lo~ınınl\ ı,oydui'.(unıuz kt'liııll'll'I· 

için, t>i'tn IJoıılar ıı~·ııı :1.ıuııanda l<onıışıııa 

Hı.anma Ju:ımı ılei;il~l', "tutar!" diychiliriz. 
lliılcr "111ü\·r11idiilma"111n tııti.urulnıuş ol
duııuııu da görnıii5iı:ıcliir. l'ukat ıın!.ıl Os
mnnlıra, a"ırlurcıı. vı• a.~ırlarPa, rü:r.glir yeri
ne "bcld"ı, yaşlı 1·ı~riııc "ıııiisin"i, grn4;lik Yl~
riıır. "~l'halwt"i 'l'iırk aı;:ıına n.ıdıranııt111ı~sa, 

muhtaç olmndıldnrı ile ıllldc ılaınalcta Prl• 
yen lıaıı l!<'ldU!'ri y!'niden '.nirk ııJ;rzııııı ceb
reılrınPyi74 

Gilzı•I Türkçe jS(iyorıı:r.. Iluna, tabii Tlirk
ı:e de cli3•ebilirl7.. Yuııwı Eınre Osmanlıca 

ılri:il, Titrkı:e ya:ı:ılı. O en ince mefhumları 
llP tuavvuru nasıl Tiirkçeye ıokmıışsa, biz 
frlsefl'yl, ııo~yolojiyl, ildısadı öyle ııokaca

lız. TllrkfoT <laima dri:;l5rn kPlime ,.e eive 
tarklRrına. rııl\'mfln, Nnima'ılan grllşi güzel 
l\lılııtınıız !ili fıkrada ohlııl\'ıı l{ihl konu~tular: 
"Şeırnıl Jlnııı tutup R<-rl'p paşa huzuruna 
ıtetirılilt>r. GiirclU ki ııal<alı luışaıtma imnis: 

"- J>aşa niçin grldiıı? 
diye sual cttiltte: 
"- Bi:ı tutsai:"ı:ı, hize dilşen kacmal,, sl7.e 

ılii'jı·ıı ıırııyı(ı bıılmal•tır, diye ceva[ı \.·erdi." 
İki vııltit kaybettiren ır;ayreti bir tarafa 

lııralmlıııı: 

ı - 1'rni lcrliıııel<'re 3·nn gözle bakmak, 
e"ki ,.e yrni Türkçe kelinıelnden fa~·da.lıın
mnmak, boyuna fü: Tilrkc:e kelimelerle 
lrı-rllbrlrr yapııll\mnk, 

2 - Gilz<'l olııındı"•· ııh·e , . .,. ahenk ka -
nnnll\rma uyn1adıl\"1 ic:in hPnim~rnmiyrn ke
linwlerl zorlamak! 

Tiirlu:e ılli~iln!'lim: lırr ı;iin Y<'ni ltelime
ln liltrrnrllm Vl'I ılll,ilnrrleriıniıl onlarla 
ifntle etıııPl\"P çah,1111111. Ilir frrelhne 7.0ru 
ile llri;il, Türk kafıı..~ının ıliio;lirılişUnU Tiirk
C:P ile Rnlntmnk ıl:ivııc;ını ır;Ülll'lilll. Rt'rkr
c;ln ahlı :vattı~nıa. biz ele aldımın yııtırnın~a 
ı:alı5ıılını '"e aklımızın yattı~ını, dil ve l(a
lrmlnıi7.in alı .. ıklı/n ile nıii!'ıııkle ederı-k, 

li~anın117a nıo.lctınel;ten ı:rJdnmiyrlim. 

Urr ı:-lln tlnlıl\ milli Tiirlt<:I", 
llrr gl\n ılllha %<'nı;in Türltc;-ı>, 
llrr giin cfaha öz, fnl<at dnlma gli7.el 

Tilrk~I': i-ıfo ~Rl\:VClrriıniı! 

Sanatkar mı ? 
İlk tahsil, bütün medeni memleket

lerde bizde olduğu gibi, mecburidir. 
Gaye, bir memleket çocuklarını, ya
şama zaruretlerini karşılıyabilmek 
için, asgari bir kültür seviyesine yük
seltmektir. 

Fakat, hiç bir medeni memlekette, 
gene bizde olduğ-u gibi, devlet orta 
tahsili mecburi saymamı'?, buna lüzum 
- ve imkan - görmemiştir. 

Fakat bu, gene dünyanın hiçbir 
yerinde ilk okulu bitiren çocukları 
daha ileri tahsilden geri koymak için 
bir sebl·p teşkil etmemiştir. İlk okul, 
çocuğun zeka ve ç;:ı,Jışma kabiliyetiy
le, istidadına mihenk olur. Bundan 
sonra takip edilecek tahsilin istika
metini çizer. Çocuk, kendisinde se
zilen kabiliyete göre, ya umumi kül
tür okullarını takip edecek veya, bir 
sanat ve meslek tahsiline atılacaktır. 

Bizde eskidenberi, clalıa doğrusu 

memur olmak için tahsilin lüzumu 
duyulduğu zamandanberi ilk okulunu 
bitiren çocuk güzfüıii orta okul kapı
sına dikmeyi yapılacak tek iş gibi 
gürmü~tiir. Bu itiyadın, kötü, kötü
nün kötüsü bir zihniyetin eseri oldu
~nnu söylemek artık lıir borç oldu. 
Elinde bir orta okul diplomasiyle, 
devlet dairelerinin kapılarında bare
min en alt basamaklarına yüz suyu 
dökmesi hoş bir şey değil. Eğer isti
dadının bu sahada gelişeceğini sezi
yorsa tahsilini tamamlamalı, yüksek 
okullardan birini de bitirmelidir. Fa
kat, el yatkınlığı ve sanat zekası ta
şıyorsa, gideceği tek yer sanat oku
ludur. 

Orta okulda arka arkaya sınıf dön
meler, ölçülüp tartılmıyan zeka ve is
tidatların boşu boşuna zorlanmasının 

kötü neticesidir. Budaklı bir tahtaya 
fazla rende vurursak, rendeyi sakat
lamaktan başka bir iş görmüş olma
yız. 

Bu memlekete ilim adamı ve dev
let memuru kadar - ki hu kadro dai
ma muayyen gibidir - demirci, tes
viyeci, terzi, .... ilah ela lazımdır ve 
dof,nısunu ister misiniz, daha çok la
zımdır. 

Demek istediklerimi toparlıyayım: 
çocuklarımızı, kendilerinin ve mem
leketin istikbali menfaatine, 5.tıl ruh
lu memur zihniyetiyle değil, hayatta 
mücadele zevki tadaoilen, teşebbüs 

sahibi sanatkar ruhiyle yetiştirelim. 
Yeni sanat okulları, bunun için ne 

güzel ve ne geniş bir imkandır. Mem-
leket, "dairei aklama,, değil bir fab
rika atölyesine benzesin; kurtuluş ve 
ebediyen kurtuluş yolu bundadır. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Mebuslar Sivas kazalarında 

halkla temas ediyoclar . 
Sivas: 2 a.a. - Seçim dairelerinde ted -

kikatta bulunmak ih:ere rıelmi& olan meb -
uslarımı:ı: vali ile birlikte Şarkışla, Divrik, 
Yıldızeli kazalarında h:o.lk ile temasta bulu
narak ihtiyacı ve dileklerini tesbit eyledik
ten sonra dün Zara kazasına geçmişlerdir. 

Bugün Türk İkhsaf Cemiyetinin 

konferansı \'ar 

Bu suale cevap vcrt'fbilmek için in
sanın neden üşüdi.iğünü incelemek 
HiT.ımdır. Gerçi bu hadise herkesce 
maltım ise de biraz izahat vermeği 

faydalı buluyorum. Üşi.ime h5discsi 
harici havanın suhunctiylc alfikadar
dır. Suhunet + 18 den aşağı düşmiye 
başlayınca insan vücudu hararetini 
deri yoluyla ve in~i;l suretiyle nor
malden fazla kaybetmiye başlar. Ha
rici suhunet ne kadar dü~erse vücut 
harareti de o nisbette düşer. Vücu
dıın harareti normal olarak 36,5 ila 37 
ar;ısındadır. Harici havanın soğuğu
mı tadile uğraşan vücut harareti nor
mal hararetinden birkaç cliziyem kay
hetmiye baslayınca insanda üşüme 
hi:;si hasıl olur. Du his kayıp derece
~iylc mütenasiptir. Esasen vücudu 
terkip eden ve terkip tahlil i'?lerini 
üzerine almak suretiyle viicu<lun lfı
bor:ı ı uvar vazifesini gören hücreleri
mi7de hayati faaliyet ancak 37 dere
celik bir ılık muhitte vukua gelebilir. 
nu ılıklık azalnııya baslayınca hüc
relerin faaliyeti tesevviic;c uğrar ve 
hu kaybın çoğalması nisbetinde de
rece, clcr('Ce donııklar husule gelir. 
lm;.;m muhitindeki suhunet dii'1üklii
ğüne mukavemet etmek için gerek şa
hıslı:ırı iizerinde ve gerekse mesken
lerinde tertibat almıya meclıurdur. 

Meskenlerdeki tertibat maliımunuz 

oldıığu veçhile mangal, soba, kalöri
fer ı:;ilıi muhtelif vasıtaları kullan
m;ıktaıı ibarettir. Bn vasıtalarla 

odalar ısıtılır, ve dolayısiyle insan 
viicudıından hararet kaybolmasının 

önüne geçilir. Binaenaleyh meskeni 
ısıtma i~inde şahıstan ziya<le muhi
tin hnvasını ısıtmak Hizımdır. Şahıs
lar için ise mesken haricinde havanın 
so~u ğıına mu kavenıc-t etmek için için
de fazla hava hapsedecek surette gev
~ek örgülü yünle yapılmış elbiseler 
giymc~e lüzum v;:ırclır. Bu keyfiyet 
ele elbiselik kumaşların seçiminde ku
maşın rengi de unutulmamalıdır. Ko
yıı renkli kumaşlar ısıtıcı '.?Uaı daha 
ziyade naklcttiklcrinclen kışın fayda
lıdır. !Java soğuması işi fevkahide 
miihim meteorolojik hadiseler hari
cinde mevsim ve iklim işiclir. Mute
dil iklimlerde son'bah:ır aylarının su
huneti mutedil oldu~u halde rakımı 
500 metreyi geçen ve şimale müte
veccih mahallerde hu mevsim ayları 
çok soğuk olur; o halde meskenleri 
ısıtma işin in zaman la mukayyet ol
ması insan sıhati bakımınclan tehlike
li bir oyundur. Soğuğa tahammül i~i 
de iklim ve spor meselesidir. Soğuk 
iklimde yaşıyanlar soğuğa karşı el
bette mutedil iklimde yaşıyanlardan 
fazla mukavemetlidir. Kış sporlarına 
alışmış olanlar bu spora alışık olmı
yanlardan soğ"uğa karşı daha az has
sastı,rlar. Binaenaleyh mutedil iklim
lerde doğup biiyiiyüp de yüksek ik
limlerde çalışan insanlar kış sporla
rına da alışık olmadıkları takdirde o 
mevkiin hakiki insanlarına nisbetle 
hararetin + 18 den aşağı düşmesiyle 
soğuktan muztarip olurlar ve ısın

mak için her nevi vesaite teşebbüs e
derler. Bu fiziyoloj ik ihtiyaç tatmin 
edilmezse üşüyen adamlar arasında 

anjinler, pnö'moniler, plörozilerin ço
ğalması mukadder bir iş olur. Betah
sis küçük çocuklar ve lohusalar + 20 
dereceden aşağı bir odada oturamaz
lar. Ankara'da halkımız için muva
fık hararet vasati + 18 - 20 derece-
dir. nu derecenin altrncla mutedil ik-

TUrk !ktısat CemJyetl konferanslarının 
31 ınclsl cumhuriyet Merkez BRnkaııı mail limlerden gelmiş olanlar üşürler. 
mUeavlrt Namık zeki Arnl taratındırn "DUn- Binaenaleyh meskenlerimizde dere
ya paraları ve bizim pnramn,., mevzuu \17.e- cci hararetin -1- 18 elen aşağı düııme
rtnılebu aksam, saat 2t de CUmhurı~·et Halk mesine ve 20 den yukarı çıkmamasına 
Partisi Yenlschlr m!'rkr;ı:tnılc vertlPrı>ktlr. 

Kıınrcrnnscı su nnktaııı rıı trma' eııecek
tır: 1) DUnyanın bugUnkU pıırn vaziyeti, 2> 
nünkU pnrn ve bugl!nkU ıııırn, 3> Parıı kıy

metinin ıınrr:nlanmrıqı, 4) Krnrll pıırıımı:ı:, 5) 

P:ırıımııın ceşltterı, G) Para ve kredi, 7) Pa
ra kııımellnt korumak teılhlrlt'rl, 8) Bu ted
birlerin sUmuıu ve hedell, !l) Altın esaRı, 10) 

MY nnkdl, 11) ~ctıcc. 

dikkat etmek hıfzıssıhha bakımından 
zaruri bir düsturdur. Şükredelim ki 

memleketimizde mahrukat sıkıntısı 
yoktur. Bu hususta hiikümetin aldığı 
miiessir tedbirler sayesinde bu sene 
kömürün kilosuna ancak 20 para ka
dar bir zam yapıldığı anlaşılıyor. 

Prol. Dr. Server Kamil Tokgöz 

Bu son haftanın hava suhunet de
recesi hariçte + 15 dereceyi tecavüz 
etmediği gibi evlerde de suhunet 
+ 16 yı geçmedi; hatta gece yarısın· 
dan sonra hararet derecesi + 7 - 8 e 
kadar düştüğü gibi gündüz sabah se
kizde toprak suhuneti de -r 4 - 6 ara
sında seyretti. Bu vaziyette Ankara 
halkı hariçte pardesülerini giydi. Ev• 
!erde ise mangalı olanlar mangalını 
ve sobası olanlar sobalarını ateşledi· 
ler. Ankara halkı içinde bedbaht olan
lar lüks apartmanda oturdukları zan• 
nedilen kalöriferli apartmanlara sı· 
ğınmış olanlardır. Bunlar bir hafta• 
danberi soğuktan muztariptirler. Ka· 
löriferli binalarda kalöriferleri yak• 
mak işi nedense teşrin sonuna terke
dilmiştir. Bu itiyat bu gibi mesken· 
lerde oturanlar için sıhat bakımından 
tehlike te~kil eder. Dikkat edilirs~ 
kanun aylarında biraz hava ısınınca 
kalöriferlerin yakılmasının asgari bit 
hadde indirilmesi meskenlerdeki tes
hin işinin mevsimle alakadar olmadı• 
ğını gösteren en ikna edici bir jestti!· 
!ş böyle olunca velcvki eylülde olsun 
hava normalden aşağı soğuyunca ka• 
lüriferlerin yakılması ve yaktırıını.a· 

sının murakabe edilmesi sıhi bakım• 
d;ln hir zaruret halini alır. Binaen• 
aleyh her sıh! işlerde olduğu gibi ka• 
löriferli meskenlerde de suhunet mu• 
rakahesini belediyenin deruhte etme" 
si pek yerinde bir iş olur. Esasetl 
isin halli de pek zor değildir. Nor• 
~al hararet meselesi meteoroloji mil• 
düriyetinin vereceği bültenle tesbit 
edilir ve kalöriferli apartmanlar hak• 
kında hava suhuneti normalin alt1rıi'I 
gelcliği zaman ve sürekli de devatı1 
ettiği takdirde hararetin normale r;e• 
tirilmesi hususunda icabedenler net• 
clinc1e belediyelerce tedbir ahnabil::· 
ı\ksi takdirde yukarıda da söyJec.ı 1• 
ğim gibi nezle, anjinler çoğala'"ıılt 
aileleri endişeye sevkeder. 

Akala pamuk fiy Harı 

değiıfirildi 
Koordinasyon heyeti, Akala J'~ 

mukları için tesbit edilmiş bulutı8 

fiyatları değiştirmiştir. Yeni fiyatl~ 
Akala 1 için 65, Akala Z için 62, J\1'~ 
la 3 için 60, Akala 4 için 56 kuruşttl 
Çukurova yerli cins pamuklardan .~:r 
ve kozacı malları ela dahil olmak il·~ 
re kapı malının fiyatı da 54 kurıl 
çıkarılmıştır. 

,.... 

Veteriner tababet 

şu besi ihtisasları 

Ziraat Vekaleti veteriner ta~~ 
şubesinde yapılacak ihtisaslar içırı ~ 
nizamname projesi hazırlamıştır. l't{ 
jeye göre veteriner tababette 4 şıt& 
de ihtisas yapılacaktır. Bu §Ub.e '{e 

biliye, hariciye ve cerrahiye, IltYi 
zeotekniclir. Bu şubelerde illtı 1 
yapmak için Ziraat Vekfiletince 
yin ve ilan edilecek şubelerde e~ 
3 yıl çalışmış ve ehliyet almış 0 \ 1, 
Iazımgelecektir. İhtisas narnz'ııJ' 
için devam ettikleri şube ve ktS1 / 

her iki ayda bir Vekalete rapor tl 
receklerdir. 3 yıl çalışan naırı:ıe,. 
nazari ve ameH: olarak imtihan v 
ceklerdir. 11 

tmtihanda muvaffak olarnırı.ıı 
en az iki yıl daha ihtisas şubeler~ 1 

çalışacaklardır. İhtisas müdd~ti:: i 
mal etmiş olanlara bir yıl içın. -
t isas ıı.ahacletnamesi verilecektı!· 

. ·1'1~ 
Adliye teşkilatında değışı 

yapılacak 

Silphesiz, her llsıında oldutu glhi, hir ta
kını kelimeler, öz Tiirkce dP. olsalar, iilıniiş
lerdir; bir takımlarının siiylcnl& tarzı değ;,. 
mittir. Dede Korlmt "oğoyıl", lıiz "ağıl", 

Sultan \'eled "yohsa", bit. "yoksa" diyoruz. 
Ancak, blitün im fıırlilnrlıı beraber, ııek az 
milletin ı:ocnıtu 6 asır iinı•eld alrinl bizim 
'l'unus Emrıı'yi anlndıihnıız kadar anlı~·a

billr. Birçok lisanlarda on ııç l'fl on ıliirdiln
cil asır ınlrlPrinl huı;iinldl lisnnıı terdinıe 
etmek 15.zınıı;ellr. Eğer tasrif ve knltlelı•rdı> 
kontl$nıa lisanına ı;li.dılt kalmıelana, biz es
ki şairlerimizi !;ok l;(t!ey olrn3·oru:ı:. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"r• Arllfyc VekA.Jetl yeni bir taY1n lCnr" 

hazırlamaktadır. Liste buırUnlerdC ) 
tasdll<P arzedllecektır. 

Osmanlıca, Tiirl< e,·Inde itle: bir znmıın 
konuşulmamıştır. Çnhnnılıın n~z.ir hıırrrııinl' 

kadar, hPr yerele asırlarca, Tiirkc:e, kencll
nı miidafaa etti. Ninniler, tıirkliler, ma~al
lar, tekke edrbiyatının hliYiil• bir }{ısmı, hal'< 
ıliri ve hlkiyrsi Tiirkce icli. Dr.dli:'iııılz gihi, 

Tlirkçerle bazı kellrnclcr ölmil~tıır. Bunlar 
araııında, yerlerini bo, bıraltan, h:!k'"z ve 
lf'bf\p~iz öliimler d" ,·ar: "İmdi" bu tll.l!si7.
lerden biridir. Bn~inl<il lıigııtlmlz lc:ln hilr 
"done" kar!!ılıih rlaha iyi hlr kf'llıne tıula

blllr miyiz! Snnra, ı;ene her li!ıanclıı oldn
tıı llzere, Tiirkceye bir takım yeni llıtb·ııç 

kf'llm .. Jeri girmi•tir. trnltat bir ıfofa konııs
ma li!anına gerrn bu tiirlii kclimelf'rin, 
ı<h·lenlt bakımından hemen dalma, mlina 
bakımından c:ok ılrfa yalıancılıh kalına

makta olduğunu görllyorm:. "Adem", Tiirk 
afrınıfa, 11ehlrlislnin, ltöylll~liniin eltr.ında 

·--( BU GECE )-

Nöbetçi Eczane 
lstanbul ı::czanesi 

Tuttu, tutmadı meselesi ! • 
Dilin anlam zenginliğini artırmak 

için ileriye sürülen, ortaya atılan 
kelimeler ıçın arkadaşlarımızın 
verdiği hükümler iki tanedir: ya 
"tuttu., diyorlar; yahut da "tut
madı.,, - İstanbul gazetelerinin dil 
köşelerinde, dile dair y::ı.zdıklan 
fıkralarda bu hiikıme, bu "fetva,. ya 
zaman zaman rastlanır. 

Tutan veya tutm1yan nedir? 
Böyle bir sual sorulsa alınacak ce
vap şu olur: 

- Kelimeleri Bunlar zevkımize 
uygun olmadıkları, ahenkli ve tam 
manalı olmadıkları için tutamıyor. 

Bu cevap, baştan aşağı haksız de
ğildir ama ba~tan aşağı haklı da 
değildir. Çünkü bu kelimelerin a
rasında öyleleri vardı ki hem zev· 
kimize uyuyordu: hem ahenkli ve 
tam manalı idi. 

Bana kalırsa bu türlük.ri i~in de 
şu sorguyu sormalı: 

- Bunların tutmaınw.sına kim se
bep oldu? 

'#AN l~l IL~R 
O zaman insafı ele alıp, başka

larına çuvaldız değil, kendimize 
iğne batırıp ıu cevabı vermemiz 
gerekecektir: 

- Biz, kendimiz 1 

Bir dil uzmanımız (mütehassısı
mız) bile yazdığı oir yazıda tün ke
limesinin kullanıla kullanıla dün 
olduğu, bir taraftan da tünemek 
mastarından geldiği için tutunama
dığını söylüyordu. 

Ben bilyük harpte "Donanma 
mecmuası,, nda "günaydın,, ve 
"tünaydın., başlıklı iki şiir yazmış 
olduğumu hatırlıyorum. O zaman 
bu iki tabir benim uydurduğum de
ğil, büyüklerimll.-:n duyup ögren
diğim iki selamlaşın<' kelit:ıesi idi. 

O gün bugündür, gazetelerde, 
kitaplarda bu iki selamlaşma keli
mesine yer vermiş olsaydık, biraz 

da ayak diriyerek bunları tekrar
lasaydık, tuttururduk, giderdi. 

Arapçayı iyi bilen ve arap gazete
lerini sürekli bir surette okuyan 
bir dostumun anlattığına göre Mı
sır'da bir taktm yeni kelimelere a
rapça karşılıklar bulunmaktadır. 

Mesela Mısırlılar asansör kelime
sine suud mastarından gelme bir 
alet ismi olan mis'ad kelimesini 
karşılık koymuşlar. Bu kelime ve 
bunun benzerleri şimdi gazetelerde 
bol bol, sık sık tekrarlanıyormuş; 
halka anlatmak, tanıtmak, sevdir
mek ve ısındırmak için .•. 

Bölge fena bir kelime midir? 

Sömürge manasız ve ahenksiz mi
dir? Kavram ve anlam sözlerine te
lif ve tercüme dilimizde lüzum mu 
yoktu? Bunlar tutunmadı ise bizim 
gazetelerin Mısır gazeteleri kadar 

da gayret göstermeyişinden tutun
mamıştır. 

Bir sistem altında bu yolu tuta
cak olursak istediğimiz ve beğen
diğimiz kelim.eler tutacak, tutuna
cak, istemediğimiz kelimeler kal
kacak; bir müddet için faydalana
cağımız yabancı kelimeler de - ika 
met tezkeresiyle oturan yabancılar 
gibi - bir müddet dilde kalıp son
ra sınır dtşına göçüp gidecektir. 

Güzel ve gerekli kelimelerin tut
mayışı karşısında: 

- Efendim halk.... diye söze 
başlaınıyalım. Unutmıyalım ki ga
zeteci de halktan biridir; fakat hal
ka zaman zaman kılavuzluk etmek 
ödevini iizerine alan halktan biri. 

. *. 
Vişi ve Bursa ! 

Dostumuz Burhan Felek "Bur
sa bir Vi~i olabilir" diyor. Eğer 
sağlık bakrmmdan İ&e iyi; fakat 
siyaset bakımından öyle bir ben
zeyiti tanrı ıöatennesin l 

T.t. 

MEVLÜT 
6 

Tire kazasında hakim iken ız:ıı 
nesinde dünyaya gözlerini kaP1 iı1s 
Tire'de Kiizirli camii serifİ av

111
; 

da medfun bulunan babam J{iŞ ııtıı 
hı Mehmet Rifat'ın mübarek ~;; ~ 
Birincitcşrinin 4. iincii c11ırıartrı1iitl 
nü saat 14 de Hacıbayrarn cLJ. ı 
mevludu şerif ok1111acağınd3rı 1 1ıı 1 

buyuranların teşriflerini sa}'g 
la diledm. ·sı11 . .ı:ı:a ~ Temyiz mahkemesı . 0ğl 
4633 ı Halil Hilmi Kişırtır 

Açık tcşekki.i' 
·ııt • it!' 1 ! 

Kızımın vefah dolayısıY .t11ifl 
zahmetle gerek cenaze merar,ı;ııi' 
tirak eden ve gerek beyanı t ııf 1 

'fc ·.ı 
bulunan zev2tı muhtereme 11itı 
şekkür için muhterem gazett' 

vassutunu dilerim. .. ~ıı.ı -;e 
4632 Hüseyin Gülluog 
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............................................ , f kep bir miırettebat grupunu bu işe' 

Bir japon gazetesi DIŞ PQLİTil' A i Londra'ya göre tahsis etmişlerdi. Agustos ortasında! 
ı ·· bu mürettebat adedi en az 120 ye ve 

- ............................ h •. a .. f .. if .... le .. fm . ./ek K 1 rı m cephes"ı nde tayyare adedi ise 150 veya 180 e düş- Almanya ve Rusya,nın 
Rusya'nm yu"(•i;nu·· müş bulunuyordu. Bu hal, alman ku-.. 

1 
mandanlıgını batı Avrupa'dan Smo- .. f •ı lh 

Al o m an a r lensk mıntakasına 80 ila 100 kadar mun efl SU 
li 1 illan-Rus harbi bnşlryah, İngi- tayyare getirme e mecbur etti. 
,, 2: er, Rusya'ya, ellerinden gelen M 

yardımlar yapıldı ;~:drrnd bulun cal(larmı tekrar k ~ oskova üzerine iki ay içinde ya-
•ekıı;>ılddunnnk. tadır. !ar .. B. u yardım iki p e a g 1 r pılan 30 akında düşman 2500 kadar 
... 

1 
e tcmın cclılC"bılır: I! uçuş yapmış ve muhtemel ola- Tokioı 2 a.a. - Unidet Pr~ss: ho$i hoıl 

ha - Rusya'ya tank, tayyare ve rak 2000 ton bomba taşımıştır. Ancak gazetesi ba$ makalesinde Almanya ve Rus-
rp ınnlzcm · t' t" k •ure- • ı ı • ı 100 kadar tayyare Moskova'ya kadar 1 yadan münferit bir sulh yapmalarını iste 

ti;y21e_. csı ye ı~ ırme ., 1 e r 1 yo r a r gelebilmeğe muvaffak olmuştur. szerlne 122 oblis atmı$lardır. 
ge B h Avrupa'sında harekete Bombaların yüzde büyük bir nisbeti ı "Bu r.ulhu Moskova dilsmcden önce yap.. 
fiffe;ek Rusyn Üzerindeki yükü ha- (Başı ı rncı sayfada) hiçbir hasar yapmamı tır. malıdır. Şimdi her iki taraf biribirinden a· ~ ~ suretiy1e. r1 ihtimali ııcıkca t llm ed.1-nemek'e lıc de, Alman tayyare kayıpları 1 kuvctini biliyor. Almanya ve Rusya miiş -

k ırıncı çeşit yardım ile Moskova almıın ı: tclcr1 rua mukaveme•.n n u.ı:ı:n l 1 ·1 . . .. • onfc ki aylık bir devre içinde sovyet terek dı..şman olan ngı terının uzerıne 
r nsı mc§"'Ul olmaktadır. Dün ureb'I e~ı h kkında .tııl>an ı: z tcıerınııe 

:rf'l'et hiilcümeti tarnfından ne§re- , kan m Knlc.lcrl neşrctmektedtr. avcıları Moskova yakınlarında 110 y r"\imek için kuvetlerini birleştirirlerse 
e;de_~. bi~ t~blifde konferansın son Rus muvallakiyctleri alman tayyaresi dtisürmfü;]erdir. 601 yı yaparlar . ., 
e. ıg! bıldırilmektedir. İngiliz ve Moı;krı• , '2 aa. - lsvcstl ı:az •C" n•n al· kadar tayyare hava dafi bataryaları ----------------
lller-ıkan bafmurahhaıları da be· dıt' huıust bir habere ıre IO\)ct ıtu\'e•ıert, tarafından tahrip edilmiş ve 3 tayya- olarak 100.000 ki .. iyi bulmuştur. Mal

~ana~ta bulunarak Rusyn tarafın- ı.cnınıır .ı ın 200 kilometre ccnubu'ld' ve il· re de h.,l~n l)arajlarına çarp:ırak düş- zeme olarak da 700 mitralyöz, 300 tor-
an ıstenitc l . t . d"l men ı; ı Un c' rın<l bulunan Starayıı-

~eğini aö 
1 

n . er !lerın cmın e 1 e- ru 3 m ntnk ın d y ııtıkt.ırı b .Y1olk b.r müstür. pil makinesi, 400 tank, 117 zırhlı ara-
1çin iki a Y emı?lerdır:~. Toplanma.~ı 111 uk bil hı.cum r.cttec n ıe -ık y \C tllb->ıı İlk ay içinde düşmanın ter bir bom- ha, 2(10 top ve 846 tayyare kaybetmiş
rkü~ınelcr{·tılu.~ ~cçtıgı. h~lde g.,°-

1 
t kımınct n b >' ı bir ehcmbctı o'an b,r le- bardım2n tayyaresi grupu, tayyare- !erdir. Bu rakamlara Estonya'daki ve 

onf 1 u gun c nctıcc enen u lll'}1 ~c ı al'llı rcıır !erinin yüzde 70 ini ve mürettebatı- Novograd ı"tikamctindeki muharcbe-
lllu eranstnn aonra ruslara duru- ı Prav da ı;a l't ~ 'lC ı:örc. Dıı cıı r mıntıı· 
den Ve §nrtlnrın elverdiği bir ölcü- ka ında a.dct 111 vı• cctln n.ı'lnrchctcr devnm nın yüzde 40 ını kay'ıPtmiştir. Alman lerde ugradıkları büyiık kayıpları da 
Yo{ardım temin edileceğine şüphe cUnc ledlr. Alma'llar nc'lrtn aoı sahil ne tayyarclt"rini şimdi tecrübeli tayya- katmak lazımdır. Almanlar, kayıpla
hü !.ur-. Ancak ruslarrn bu yardıma 1' rmak tein blrco c tr c;'ıb. ste bulun nusı-:ır- reciler yerine acele tali'll görmfö; rını çarsamba günü neşretmişler fa
llle~k Ümit bat;lamıyacaklnrı da sn da, ııovyel ıcıtaıarı bUt " bu te b'ıU ıc. ı genç miırcttebat kullanın ktadır. \ t rus mukabil hücumlarından bah-
dü Yt ~z:ıdndır. Çünkü Amerika en· ı n C'te utı:r t rak d.ı ın cık atır ka)ltı Di er taraftan albay Borisof da retmemi terdir. Smolensk mıntaka-
, s rıaı h n" b"t•• . . I ı r \Crdl m ılcrd.r. J{ z ••fam uz u un vcrımıy e ça- w. nasnaya vezda'da alınanların Lc· ısına gelınce buradaki mukabil hü-
da bi??.r· latihsal nzdır. Nakliyat Rusların taarruza gcçecegı ningard önlerindeki knyıpl rına ait cumların büyük bir ölçilde yapıldı-
fartl Yuk engel teşkil ediyor. Bu an yalzlaşıyor rakamlar vermektedir. Bu albaya gö- ~ı ıı 1 ul etmek mecburiyetinde 
teı;,/:·r altında rusların kayıplarını Londra. 2 a.ı. - Rovtcr'in askeri mu- re alınanların bu schrin y lnız cenup .alnı 1 r ve fakat bunların büyük l 
t ı ctnıck kol b" · ı k · · s· H b G h · ı ır. ay ır •§ o mıyaca - harrırı general ır u ert ouıt şoy e ve b:ıtı cenubmıda vapılın muhareb·- kavı..,lıırala pıiskiırtüldüı;;ünü söyle-

Bu sebe ı d" k. , yazıyor: i ]erdeki l: yıpları öliı, yaralı ve ır.;şlerdir. 
•tnda in ·ı'P le ır ı batı A':rı;~a - As' eri bakımdan M. Çörçil'in nutkunun 1 
cek h gı ız er tarafından gırışıle- . • k"f" 1 -. 
k

. arcketl R .. . d k" .. bariz bir va fı n"r.ı h:ıva kuvet mn .a 1 o· IUllllllll!lllllll!lfUllllll: 
\i h f.f e usya uzerın c ı yu- _ 

daha a ! 1.etmek mcselCJ;İ bir defa m:ı<lığına dair beyanatıdır. : T -
Cerç· ~ıhınleri me~gul etmektedir. Havalard-.ki h1ki'Tliye•iMiz avıia'1 aya -
tal'y 1 ıngilizler, temmuz ayı içinde aratmaktndır. Knra~a ve de.,lzde el-le ed"'· : : 
bıan ar-~lerlc Almanya'yı bombardı- lıilect'ğimiz iistiınl.ık ne kadnr büyük nlur- : 
lc.ıaını e erek, hava kuvctlerinin bir sa nihat r.af ere 0 kadar yııklnşmış oluruz -
dır. Fnıkba.tıya ç.ckmeğe çahşmışlnr- Mildafaa ve rical muvakkat vasıtalardı .. ! ; 
l>oınb ad at gündüzün yapılan bu Zafer ancak ta:uruz hareketleri ile elde e- : 
ç .. a _ar ımanlnrda İngilizler olduk- :: 
ki bi~ır ~ayiat vermiş olacaklardır dilebilir. Bu taarru !ara ge ildiği za'Ttan 
te\:nıi rud.dct M>nra bundan vaz kullanılabilen her insan bütun gayretini :; 
dar •. ! erdır. Almanlar, bir ay ka- s:trfetmelidir. : 
•İnde ~re~ ~u bombardıman netice- Rusların mii1afandan taarruza geçccc(:i 
)are k ncılızl.erin binden fazla tay- an yakla~mak•adır. Libya'da nazilcre karşı : 
dir-. ayb ttıklerini iddia etmişler- biiyük bir meydan muharebesi vermek fır : 

F' llkat 1 sntı da bulunabilir. 
2'ın b acaba nı;iltcre, Avrupa- : 
ke.ra hlı sa1!illcrinc asker çıkararak 52 tonluk rus tanklarının : 
r-upll k arck ıtına girişemez mi? Av- oynadıkları rol : 
le bir ktası Üzerinde ynınlacak böy- ı.onllrn, 2 n.a. - ~nlngra1 dakl mUte- -
en b~ ..'t.ra hareketidir ki Rusya'ya h ssıs i il r t ırilfınd ln son haftnlar l· : 
l'ar-ihYU~ Ynrdımı temin edebilir. 1 ç ndr lm:il rdll 'D 52 tonluk yeni .tanklar, : 
Ceph Rostt'nniştir ki Almanya bir s hrl tehdit rtl('D nlman mevzllerıne kar- : 
irrıa ede dövü~tüğü zamanlarda da- l şı yapıl::m bir mı•k bil taarruzda mllhlm : 
llıafı~afer- kazanmıştır. Almanyn'yı rol ovn:ımı~tır. Bu bllyllk tnnklnrla al - : 
•ı Up edeb"I ı · · 19l4 1 mnnlnra bir bn kın h!ıcumu yapılmıl!tır. ,.. l'ld ı met ıçın sava- h ~il • olduğu "b' 'k' h d d" Ot.ımntilt tU!c-nkl rlc mUcc hez t çme kı : 
C lbıeııinj g_ı ı, 1 1 cep ~e e o- talar bu ç ilk el vl rl takip cd rck I..cnin- : 
"1 er-çj ~Us temın etmek ln_zımdır. I grnd'ın ~O ıuıom trc kadar crnup do '1.1 - -

h a1cı. Al ya, 1939 paktını ımzala- :Ul'd!I bulunan Kolpino dn Almanların 
lt trakrrı,, ~anya'yı batıda s~rbest ynptıklnrı tki sırn mitralyöz yuvası hat- : 
• 0ı-ktı.•-ı c alınanları pek zıyade lJrını zaptctm' ırrdir Almanlar bir rnayn -
ıltj il 8.l"f h f tk . . 1 < J:' cepheı· .~: r ron rıcg, yanı lı:ıttı g ri ıno ç• kılın c ve aovyct n rlc· 

•kat l"U l dovu~tcn kurtarmıştır. yı ıni durd•ımı ık ıcın muharebe meyda -
"1anya' 1 •r, yüz gündcnberi Al-, nınn pike boınb rdımnn tn)ynre d ılgnl!ll"1 : 
ç~tin b.nın ııalchrışlarına karşı öyle atrnn ıı mecbur ltalmı,ınrdır. 
dır k' !r trıukavcmet göstcnnişler- s gun tank ınuhnr be ı c nnsmdn 1000 _ 
tirifJ 111Rili2:ler tarafından batıda kadar aııkcr knyb den ~G9 uncu alman tU· -
tad 1 ecek bir h k t b . • h meni filen lmh!l cdllmi§ bulunmaktadır. 
d' an do~ are e, u sıyası a- R k b"l t _ 
.•· Al gan durumu düzeltebilir- us mu a ı aarruzu _ 

hııj k lllanlnrın bu rus muknvemc· Uclsinltl'dcn gelen hnbl'rlcre gore bu : 
t-indek':rtıak İçi~ Avrupa kıtası Üze- mcyd·ın mulınrcbc!!ini, Leıılngrnd'ı çevre· : 
kı _ 1 kuvctJcr· · k b"' -k b' llycn blltlln bölgelerde Huslnr'ın umumi' 
L "'''hı d ının ço uyu ır . k' t • t" B ile oğuya . . .. bir muknbıl tanrruzu ta ıp c mııı ır. u 
ler?'olrtur. O kanaklet.tı.klerın~. şup- hnrcltctın yapılmasına ~ebcp general von : 
2' ?dckj al dar kı ı§gnl bolge: Le bin ıovyct ileri hareketine mani ol - j -
ıı. e ıte.ll'a rnnn kıtalnrının yerlerı- mnk llzerc Toııno'd m takviye kuvrtlcri 1 -

"'"r n nske 1 • . ·ı . f -

c e e iz ! 
lkinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yurdun her 
köşesinde satışa çıkarılmıştır. Bu bonoları almakta 
acele ediniz. Çünkü satışın bugünkü şekline nazaran 
bu Bonoların da evelkiler gibi çok kısa bir zaman 
içinde satılıp bitecegine şüphe yoktur. 

YURDU 
SİZiN ME ATINIZ; 

Tasarruf ton su almamzdadır. 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden baska hiçbir şeye pa

ra vrrmemelt, pa~a artırmak ve l'onnıınla Taııarruf Bo
nosu almak vazifenb:i yapmak ve şahsi mcn!.ıatlarını-

ı korutmak demektir. 

UNUTMAYIN Kİ : 

• 
Tasarruf Bonoları hasıllitiyle milli 
artan ihtiyaçları karşılanacaktır. 

FAİZ PEŞİt DIR. 

Müdafaamızın 

-----
----
: ------

----
--
:ı, --
= = ------
--

' HARBE 

D A i R 

Harbin ve 
yardımın 

inki$afları 

Askeri durum 

Dünkü askeri ve siyasi duru
mun bariz karakterleri şun

alrdır: 
A&keri durumda esaslı hiç bir 

dcği~iklik olmıunııtır. Leningrad 
kendini müdafaa etmektedir. Al
manı r, Dniyeper'in fili kmdn ge
ne itnlyanlıuı kullanmaktıı.dırlar. 
Bu vn:ı:İyct böyle devam ederse 
Harkof'a ynpılnn taarruzun da
ha fozla şiddetleneceği ümit edİ· 
lcmcz. l~ırım'daki rarcketten ha
ber yoktur. Almnnln,.ın Azakde· 
nizin- indiklerine dair gene hiç 
bir yerden teyit gelmcmİfotir. 
Fnkat şnrk ccphc:ıi:•ıdel;i hal 
fırtınadnn evcil i durgunlukları 
hatır! tmaktadır. Çünkü almlln· 
lar, kendi resmi tebliğlerinde ce
nuptan İtAlvnnl11rın, şimalden de 
finlerin elde ettikleri muvaff akı
yrtlf'rİ rınvarlllrken, elbette ken
dileri de bir hazırlıkta bulunmak
t:-dırlar. Bu hazırlık nereye kar
foıdır? Şüphesiz, Moııkova'nm ilk 
hedef olncağı, ve İngiliz ameri
kan yardımları gelmeden. cephe
nin hilhaısn orta kı~mında yeni
den bir pr<'stij harbine baılana
cnfı ümit C'dilebilir. 

Siyrui durum 

D ünün en önemli siyasi hadi-
sesi, Moskova'da toplanan 

İngili:ı:-amerikan-ruıı konferansı
nın evelce tesbit edilen müddet
ten dahn az bir zamanda bitiril
mesi olmu§tur. İngiltere ve Ame
rika, Sovyctler Birliği'ne azami 
yardımda bulunmayı knrarlaıtır

mı !ardır. Bunun açık Türkçesi 
şudur: Şark cephcainde Sovyet
ler hnrbedecek faknt bunlara la
zımf{clen tnnkı, tayyareyi, malze
meyi, hammaddeyi, tıbbi maddeyi 
Amcrikn ve lnciltere verecektir. 
Bu suretle üç devlet arasında bir 
vazife tnk11imi ynpılmakta ve İn
giliz C<!phcai de §arka nakledil
mPktcdir. Amerika'nm vaziyeti
ne uelince, o, Rrtık demokrasi or
dusunun levazım &ubavı rolünde
dir ve geri hizmetlerini üzerine 
almıştır. 

Harbe devam 

F aknt Mcskova konferansmın 

l Upa'n b r erı getırı maş ır. gönJ· rme in" mnni olmaktı. Muharebe : 

1ıtndufu br;ı atı bölgeleri boş bu- b r an ö)lC' o ı.s Jsc çnrrıısmn ha- -
r~~ttan •1r. sıradn İngilizlerin bu lini alm•'!tır ki her iki taratın da topçusu, 
'rl.ınkü e }&üfnde etmeleri gerekti. mrrmllcrlnln kendi kıtalanna isabet et· 
~"•tı t g;.r Almnnya Rusya'daki m mcsi irin, nt~i ltrsmcge mecbur kal

-- • 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir Tasarruf Bonosu al
mak için q4 lira ödiyeceksiniz. Buna mukabil bir sene 
sonra 100 lira alacaksınız. 

--

maddi neticeleri dı§ında 
bir de mnncvi neticeleri olmuş
tur. O da Amerika ve lngiltere· 
nin Sovyetler Birliğinin aonuna 

ı k:ı.dar dayanacaklarını bir defa 
daha yakından ve Sovyetler Bir
liği şeflerinin ağzından öğrenmİ§ 
olmnlarıdır. Şüphesiz bu iki dev
let bundnn sonra takip edecek
leri hareket tarzını ona göre ta
yin edeceklerdir. Ruzvelt'in dün 
Moskova konferansı bitiği sırada 
verdiği beyanat bu bakımdan dik
kate şayandır. Amerika Cümhur
reisi, sanki Anıerilcn Birle§İk-dev
letlcri, Almnnyn ile harp halinde 
imit gibi Hitler'lc bir sulh müza
keresi yapılmasının imkansız ol
duğunu söylemiştir. Ruzvelt'in İn
giltere hesl\bına bu kadar acık 
konuşması üzerinde alaka ile du· 
rulabilir. Bu İspat eder ki, Ame· 
rika hnrbin bütün manevi meıu
liyetlerini kabul etmel:te ve ıul
hun bütün §artları içinde rol 
almıı bulunmaktadır. Şimdi 
ameriknn ve İngiliz kaynakları 
müşterek cephe telakki edilen 
şark cephesinde harekete geçe
cektir. Ve hattii bir Moskova tel-

h~lt'"ar bs ıyc eder de askerlerini 1 mı,tır. 
ır- defa atı;ya naklederse, bu fırsat stokholm'dB hnldm olan kanaat.a sö:c, 

ke.çırıl daha geri gelmemek Üzere bu sovyct :ı:af,.rl nnzlll'rl~ bu aenc .ı.cnın-
1>o1... lllıt olacakt lk"d b" N grnd'ı nlamıvncnklnrı iddıruıını tcyıt et • .... ..on•u M ır. ı c ır, n· 
·•ek 1 h oskov f · • b' .. me e mlls:ııttır. 
trıa o e.r-ak iler· .'!' se erını ır or- Stokbolm'dckl Almanlnr bu hücumun 

----
--~~•dır ki, fra 1 su~cnler unutma- Almnnlar IC'ln ciddi bir tehdit olduğunu 

I> le.r-ında nsız _ımparatoru rus tııkdir edlyorllU'. Filhakika Ru'llar doğuya 
, ~rteki~'d meıgul ıken İngilizler de do11-ru ileri h<ırckctlcrine devam ettikleri : 
r'l{e.rlcrin'e Ve lııpnnya'da frnnsız t:ıkdlrde. J{olplno tlc Nevn arasındaki Rl
d •~ı Nap 1 (1eıgul etmekte idiler. mnn lntnlnrı Uç bir \'aziyctte kalacaklar
lıe •ki cep

0
hYon bile 1812 senesin- dır. • 

~~.ı'tte üç e darasında sıkıştırılmış- Akim kalan alman gayretlerı 
li~ eden bay anbcri zihinleri meş- Londra 2 a.a. - Pravda gazetesi-
led~~fVckiÜ Mi:~lc h.:ık~ında in.?"i- nin çarşa:nba günkü nushasında al
&Q~. nutukta ba er c.?r.<fıl, son ~0Y: bay tlyin tnrafından neşredilen ra-
tirıd Uştür. Ba,.v kz~ldbuşuknceler ~.len kamlar Moskova'yı teslim olmağa 

e d . " e ı u onu uze- ' . k ......... n llll§tir ki· mecbur etmek içın alman hava u-
1 • lig • • • 1 • 
Çırı A Ya nın yükü - h f"fl t k vetlcrince sarfedılen gayret erın ne 

l'ı-ııı. vrup k nu n ı c me - k d'l • ~ ._, ın a ıtasına asker çıkara- ı·adar tesirsiz kalacagını ve en ı en-
et \ıaYa'd~Yı2:? Almnnya'nın ~imdi ~e ne kadar pahalıya mal olduğunu 
irı~~derek n;_cıgt!I olmaarndan istifa- göstermektedir. 
ı.1 ıt'ttl('lj rn·"?dısine batıda darbeyi Albayın yazdığına göre, alınanlar, 
İd .. 'lll. Su s 1Y1

1
z
1 

? r.ibi sualleri ele a- temmuzun ortasında 200 ita 300 tay-
t "re · Uıı. er· h b' 1 · 1 oirıt aındcn ın, ar ın sev' \'C yare ile uzun mesafelı gece uçuş a-
l'ı-ıek lll ç defa hl~su.1 olanlnrın aklına rına alışkın 200 tayyareci den mürek
~'trı c bir ge ını~ olduğunu söyle- ----·-----------
hit · F' e.ka ııırrı ifıa etmiş olmıyaca-
b ecele t .~u hususte. faydn'ı ola- ı Eg~ er mümkün olsnyclı, geçen sene 

ı.ı.... ne so ı· • ı d Ç k d f ·· l trı·"'Uk b· Y ıyebilirim? Herhangi İngiltere yıkı ır ı. o e a soy en-
tı-ıınıerdeırb tasavvur hak.kında talı· diği gibi. hava kuveti, kara hare
)el"'dan b ulunsam, bundan düş- katında bir yardımcı }~u.~·ct. olarak 

(l~tir. a~ka kimse istifade etmi- il kullanıldığı zaman buyuk ışleı: ba
'lt ol"Ulü . şarmıştır. Al.mnnya, ga~tek1 ve 
lıj!ll R ld;o~ !<ı ~Örçil, bu sun!lerin 1 Balknnlardnkı zafcrl~rını buna 
~, tey 

4 
1nı bıldirrncl<ten başka borçludur. Hnva kuvetı donanma 

'lt~ıı~ k U~lcrnjyor. Yani sualler ce- için de faydalı bir yardımcı kuvet
bu il Rel;i •~or. Herhalde, sualler tir. Falmt y~lnız ~aşına kulla.nıld!
i4 •c Cİrj .p1 halde böyle bir tcşcb· ğı zaman, bır nctıce elde edılcmı
tı1.ı oı"l'lad,~ rneınesi, bunun çıkar bir yeceğini geçen sene alman.lar. ~nla
a()l'~lll ber~ba açık bir belgedir. Bu- dıklnrı gibi, bu sene de ıngılızler 
'" clll'tıı;ok er, açık olarak şu da anlamış olm~lıdı.~1~.r. 
~ll.~11.lt kar Rerektir ki, Almnnya Şu halde ış donup~ dolaşıyor .V..~ 
ita ı;olt llc nd ~ J:'}rişilecek bir askeri gelip karada harekatı?. gerekl!.gı 
ha~rı l\lrn rnaglup edilebilir. Ablu- üzerinde duruy?r. Jngıl_ızlcr ~U.§· 
V~ ıa, l' 'nyn Üzerine bir vıkım manlarını mağlup ed.cb.'lmek ıçın 
ı·rı~ ltu,Ytı.~Prnndı'Tı meydandadır. bu,.,.ün değilse, yakın ıs!ıkb!11de bu
d,~ b~ird~ın zengin bölgelerini e- nu göze almak mecburıyetınde ~~-
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-----
--
--
--
-------
-----
= 

------------
--
--
-

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçalar 
halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin müsaadesi nis
betinde siz de bir tane alabilirsiniz. 

---
-----

• BOP'OLAR;ARTIRMA VE EKSİLTMELERDE TEMİNATTIR.~ 
------------~------------------------·-

• 

• 

Evelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden satışa 
çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltmelerde satış kıy
metleri üzerinden teminat olarak kabul olunmakta-

dır. 

ARTIRMA VE EKSİlTMEYE GiREHlER ! 
Para yerine Bono yatırmakla işinizi daha kolaylık ve 
karla yürütebilirsiniz. 

VERGİ VE MERASİM YOKTUR 
Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müşkila
ta; faizleri hiç bir vergi ve resme tabi değildir. Bun· 
Jarı bütün bankalarla şube ve ajanslarından, banka bu
lunmayan yerlerde malsandıklarından Milli Piyango
nun resmi satış gişelerinden alabilirsiniz. 

PARAtUZ AİMA PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacınız 

olursa bunu derhal bir bankaya vererek isliyecek faiz
den yüzde yarım fedakarlık yapmak suretiyle her za· 
man paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir bono l""o 6 
Altı ay vadeli bir bono ,..." 5 
Uç ay vadeli bir bono% 4 

FAİZ GEIİRİR 

Pcıranıı1 en emin olan devlet h ıasmr a karla saklaymıı 
Bir tasarruf bonosu ahn:z 

------
----
------
=ı :1 
------
--
-------
----
-----

hilit-' ~İ:Yad kten. sonra bu baskının ]acaklardır: !' oks.~ b.~v !av~§, tarı.::· 
~lı ·• liav e hafıfliyeceği söylene- te örneklerını gordugumuz, yedı, 
~ii..'ılahı a. kuvetine !!elince· yalnız yirmi veya otuz yıl savaşları kadar 

"111t·· a Alın • ' b'I" Urı olınıyaan~a yı e-2menin de uzıya ı ır. A. Ş. ESMER 
lllıiiılıı ııııııilıııiiıııilıiiııııııııııtlitıııııııııııııııı;!!!!.,__ •• 111111111111 

cagı anlaşılmııtır. 

grafı dün bu hareketin çoktan 
baıladığını bildinnİ§lir. Bu tel
grafa göre, yardım cömertçe ol
muş, ve derhıı.I ııovyet kuvetleri-
nin müdafanlarını takviye etme
lerini ve mütecaviz ordulara kar
şı, şiddetle hücumlarda bulunma
larını mümkün kılmıştır . 

Kıtaya asker ~ıkarmak 

J ngiltcre Sovyetler• Birliğine 
daha baıka aekilde yardım 

edemez miydi? Kıtaya asker çı
karamaz mıydı? Bu auallerin ce
vnbınr evelki gün de yazdığımız 
gibi Çörçil vermiştir. İngiliz Ba§
vckiline göre, Büvük Britanya 
adalarındaki askerler burasınm 
müdafaasına memur edilmişler. 
dir. Çünkü bir istila teşebbüsü 
daima yapılabilir. Zaten lnJriltere 
.kara askerleri bakımından" kıta.
da boy ölçüşecek kabiliyette de
ğildir. Onun için kuvetini baıka 
~ahalar~a topl,a~a~t~dır. Çörçi). 
ın bu &0zlerını, ıngılızlerin kıta
Y.A asker göndermemek için bir 

--3 --

l Suriye-Kafkas 
cephesi 

kuvetleniyor 
(Bılıı t r l >'11i111) 

"- Ortaşark'ta riyasetim altında 
bir harp meclisi vardır. İngiltere'nin 
Kahire büyiık elçisi, Ortaşark'taki uç 
başkumandan ve levazım reisi de harp 
meclisi azasındandır. tngiltere'nin 
Bağdat büyük elçisi, Filistin fevkal· 
ade komiseri ve Kıbrıs ile Aden va
lileri meclise dahil olmakla beraber 
ancak mümkün olduğu zaman toplan· 
tılara i§tirak ediyorlar. Hindistan hü· 
kümeti de yakında mümessilini Orta
şark harp meclisine gönderecektir. 
l'.'leclis, ingiliz hükumeti tarafı .. dan 

ı tesbit edilen çerçeve dahilinde umu· 
1 mi siyaset meseleleriyle meşgul ol· 
maktadır. Meclisin üç encümeni var· 
dır. Bu encümenlerden en mühimi o
lan ve bilhassa üç servise ait münaka
lat meseleleriyle meşgul olan leva· 
zım ve nakliyat encümenine bizzat 
riyaset ediyorum. 

Uç başkumandanla yaptığım mun
tazam toplantılarda sırf servislere ait 
olan meseleler görüşülmektedir. Bu 
toplantılarda başkumandanlara vazi
fe dolayısiyle icabcden bütün yar
dımları yapıyorum. 

~ahir.e'de kurduğum teşkilat, Lon
dra dakı harp ka"oinesi teşkilatının 
aynıdır. 

Levazım dairesi ve düşman toprak
larının idaresiyle meşgul olan ma
kamlar benimle işbirliği yapmaktadır. 
Bun~~n başka ~uhtelif propaganda 
teşkı!a~ını~ faahyetlerini birleştir 
mek ıçın bır propaganda dairesi kur
dum. 

BütUn bu teşkilatlar memnuniyet 
verici bir beraberlikle çalışmaktadır. 
Uç muharip servisin çok geniş olan 
siyasi ve askeri sahadaki harekatın
dan doğan güç meseleleri halletmek 
için, bilhassa üç kumandan ve ben 
tam bir ahenk ve bir fikir birliği ile 
çalışıyoruz.,, 

50.000 japon askeri 

muhasara altında 

1 
Cunklng, :ı a a. - Clnlller. Hunan·ın ll'er

kczl olan Şanı:sa'nın ılmal do~uıunila C"C" e-

l 
yan eden muharebede Jaro!llara karsı ezl<'l 
bir muvattaktyet elde ett1klertnl blldlrl)rır _ 
lar. Askeri raporlara gtlre Cin ord •unun tu-

l 
zatına dUıen 50.000 japan ctratındakl cellk 
cember daralmaktadır. 

---
bahane telakki edenler, bir ıital
yan gazetesinin, Popolo d'halia'
nın yazdığı bir makaleyi alaka ile 
okuyacaklardır. Çünkü bu İtalya 
gazetesi de İngiliz Başvelcilininn 
fikirlerini yaymakta ve birkaç a
ya kadar ingiliz adalarmm ınu
hakkak İstila edileceğinden hah. 
setmektedir. 

Bu mnknle, acaba, İtalyanların 
rus cephesinde harbe mec:bur e
dilmesi Üzerine İtalyan halkına 
bir izah yapmak için mi yazılnııı
hr? Yoksa İngiliz kuvetlerini a
dada tutmak için midir? Bu, kes
tirilemez. Fakat itnlyanlann 
bir barışa karşı gösterdikleri 
iştiyakın derec~ini tahmin de 
pek zor değildir. Öyle ise bu ma
kale herhalde Çörçil'i hıı.klı çıkar
maktan ziyade İtalyan halkının 
gönlüne au serpmek icin vazılmı
şa benzemektedir. 

Netice 
Biz bugünkü yazımızda lngil-

terc'ye kar~ı bir istila yapıln
bilir veya yapılamaz münakaşaın 
Üzerinde dunnıyncağız. Çünkü e
peyce zamandanberi konuşulmuş 
olan bu meselede hadiseler hü
kümlerini vennittir. Yalnız ıu 
noktaya itaret edelim ki, Çörçil 
böyle bir istiliı için alman hava 
kuvetlerinin kifayetsizliğinden 
bahsetmiştir. Bu, lngiltere'de ha
,.a hakimiyetinin r:ünden güne 
arttığını ve almnnl rın üzerine 
çıktığını gösterir. Harbin baslan
gıcındanbcri daima tan•aresizlik
t~~ ~ik?yct eden incilizlerin şim
dı ıyı bır duruma r,irdiklerini ken
di ağızlarından duymak diklcate 
uyandır. Fakat yalnız hava ha
kimiyeti ile, yalnız ruslnrı dövüş
türerek, yalnız bnskalarına çelik 
y~t.iotir!lcre~ bir harp kaznnıla
bıl!r m.ı? M~?~fan ile zafer elde 
edılemıyccegını ve hizl'at İngiliz 
de,·let adamlnrı söylcmiolerdir. O 
halde, mevcut ba ... ka ceph 1 •• . d . . " e er u-
ze~ın e r,enııı bır hnrcket ihtimal-
lwerı çoktur. Öyle anlaoılıyor ki e
~e~ ruslnr, şnrlt cephesinde biraz 

a a çekilmcğe mecbur olurlar ta tlmanlar Kafüasa doğru iler
dr erse, o zamnn burasının mü-
afaasını Orta-~nrk ordusu eline 

alacaktır. Bu müddet zarfında J. 
talyanlara karşı Afrika'da da bir 
}cış. harbine başlanması uzak bir 
ıhtımal dcfildir. Binr:rnzi'nin 
Tra~lus'un, tayynrclerle, mihver 
kafılelerinin himaye uğrağı olan 
Pantellerin adasının denizden 
bombardıman edilmesine bu ha
reketin ilk ha?.ırhkları nazariyle 
bakmamak mümkün olıı.maz. 

Mümtaz Faik FENiK 



-~- Ul!US 

=-······················ · · ······ ·············································· · ··························· ······\. 

~ f U A R' D A N ve İ Z M İ R' D E N R Ö P O R 1 A J L A R E . . 
ııt,,,,,.,,,,,,,, ••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••• ••••••••••• ,,,,.,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

• 

iz 1 , 
eki Antikiteler 

F lrigya kıralı Tantaıls, kendini 
ziyarete gelen ila.hların eahlden 

llAh olup olmadıklarını denemek için 
onlara kendi oğlu Pelops'un vücudunu 
yemek olarak ikram etti. Pelops Jupl
ter'in de torunu tdi. Babasının ona böy
le eza cefa elliğini gören Jup1ter, Tan
talts'i cebenn~me attı. Aynı zamanda 
da datır~a bUyUk bır susuzluk ve büyük 
!:ıır açlık duymat a mahkOm etti. Tanta
Us ne zan.an ausu~ iı..ğunu gidermek is
tese sular dudaklarının altından kaçı

yor, ne zaman karnını doyurmak istese 
meyva at:açları, o koparmasın diye, 
meyvderle dolu dallarını havaya kal
dırıyorlardı. 

Jupıter Bonradan Pelope'u dirlltti. 
Fakat Tant-ılis'ln verdiği ziyafet eana-
11ında, kızı Cld!lğü için çok müteessir 
bulunan zlrl!at ve medeniyet tanrısı 

C~ru (Demeler) onun omuzundan bir 
parça yeml11tl. Jupiter, bu eksik kısmın 
yerine fil dl~lnden bir parça koydur
du ve Pelops'u Peloponez adiyle anılan 
)'erlere kıral yaptı. 

KUltUrpark'ta dünkü ve bugünldl İf:. 
mlr'l gösteren bir pavyon vardır. Bu pav
yonda verilen malOmata g!Sre ilk defa 
İaa'nın doğumundan 3SOO yıl !Snce Le
lejler ta.rafından kurulan İzmir, bu ta
rihten 800 sene sonra macerasını yukar
da anlattıtımız Tantalls tarafından ye
ııfde.ı:ı ~a edllml11, sonradan Grekler 
tarafından zaptedllmıı. sırasiyle 1sken
der' ln, Romahlv'ın, Biuı.mlılar'ın ve 
Selçuk Tilrklerln!n hakimiyetinde kal
dıktan sonra Türklerin eline geçmi11Ur. 
Bu p&\'YOnda İzmfr'ln yukarda bahset
tiğimiz devirlere ait hartaları, gene o 
devirlere alt olarak yapılan muhtelit 
kazılarda bulunan mezarlar, heykeller 
ve keramik parçalarının da reelmlert 
vardır. Bayraklı'nın üzerindeki tepele
re gidenler burada Tantalls'ln mezarı
nı, o devirden kalma kale harabelerini 
ve siperleri de görltrler. Gene Bayrak
Jı'da, Tcpebat adlı yerde, bu eski lı

mir'in ıımanına alt temeller ve bir çok 
keramlk parçalan da meydana çıkarıl
mıııtır. 

müzesinde 

kurulduğu efsanesini batıl addediyor. 
Tantalis'fn beocriyetle allkası olmadı

ğım aöylUyor ve eaki İzmir'in ne zaman 
ve kimler t&ralından kurulduğu hakkın
da ellml%de bugün katı bir dclll olma
dığı netlceaine varıyor. 

" . . 
Muhakkak olan bir ıey vana o da, 

İzmir'ln çok eski bir oehir olduğu ve 
muhtelit devirlerde, bir evelkinln üze
rine yeni bir eehlr kurulduğudur. Onun 
için İzmlr'ln bazı yerlerinde tabaka ta.. 
baka topragın altına doğru inildikçe, 
muhtelif devirlere ait eserlerde, en ye
nileri en üstte olmak üzere, tabaka ta
baka meydana çıkar. Eti devrinden, Ar
kaik ve Elenlstlk devirden tutun da, 
Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine 
aft bir çok eserleri olmdi Basmahane
deki ·Antikiteler müzesinde görmek ka
bildir. Bundan llç yıl önce B. Vedat Ne
dim Tör'le blrllkte yaptığımız seyahat 
esnaeında Denizli civarında.ki Afrodiz
yae'ta gördüğllmU~ frizler de nlmdi İz-

1 
lz.mir'deki antikiteler mü

zesinde, şehrin aşağı yukarı 
58 asra yaklaşan tarihinin 
muhtelif devirlerine ait bir 
çok eserleri görmek müm -
kündür. Yukardaki resim -
ler, elenistik devre ait muh
telif kadın ba§larını göste
riyor. Aşağıda, müzeyi bü
yük bir bilgi ve selahiyetle 
idare eden B. Saliihattinl 
Kantar, lzmir valisi B. Fu
at Tuksal'la birlikte. 

İzmir blnalan gibi, bu kilise de dış:ı.r

dan gayrt gösterişsiz, fakat içi çok 
sUslll... Kubbeden sUzUlcn ışık, beyaz 
mermerleri esrarlı bir §ckilde aydınla
tıyor. İzmir müzesini idare etmekle be· 

Adliye ayırma 

komisyonları 
Bir ve iki sayılı adliye ayırma ko

misyonları ağustos ayı içinde terfi 
müddetlerini doldurmuş olduğu hal
de terfi defterinde adları bulunmı-

1 
yanların itirazlarını dün incelemeğe 
başlamıştır. 

raber civardaki csl<i eserlerin bakımı
na, yapılan kazılara ve restorasyon iş

lel'ine durmadan, yorulmadan nezaret 
eden B. Salı\hattın Kantar : 

- Eskiden, dedi, çocukken bu kili
senin civarındaki arııalardıı. uçurtma 
uçururdum. Taliin işine bakın : Bu kili
senin baıı papaııı 11imdi ben oldum ' 

• • * 
B. Sıı.lAhnttin Kantar kendini Ege 

havzasındaki eski eserlere adeta vak -
!etmiştir. Müzedeki her parçayı ayrı 

a~Tı tanıyor ve her birini gösterirken, 
çocuklarını misafirlerine tanıtan bir ba
banın .2'\lnırunu duyuyor. 

:Müzede elindeki kUçlik ok ve yayla 
aşkı temsil eden Eros'un da bir hey -
kelini gördlik. Fakat bu heykel Eros'un 
çocukluğunu gösteriyordu. KüçUk lll
hın elinde henllz oku ve yayı yoktu. 

Bazı heykellerin de burunlan kırık

tı. B. SalAhattin Kantar gUlcrek : 
- Görüyorsunuz ya, dedi. Yalnız ha

yatta değll, öldükten sonra blle insanın 
burnu sürtüyor ... 

Ege'de daima nehirler, sular ile alA· 
kalı efsaneler yqamııı, bunlarla ilgili 

bnzı ltikadlar zamanımıza kadar gel
miııllr. Müzenin ortMında elindeki be
reket boynuzlyle duran muhteııcm Me
andros heykeli ile, muhtelif yerlerde 
gördll~lımUz nem! - su perisi heykel
leri, bu efsanelerin mermerleıımi~ kah
ramanlarından bazılarıdır. 

B. Sala.hattın Kantar, yakın zaman
ını a kadar bu ltikıı.dların halk arasında 
yaşadığını söyledi. Mesela. kadınlar tes
tilerini doldurmak için su başlarına gi
derken, su perilerini rahatsız etmemek 
için elleriyle mevhum bir şeyi iterek 
yUrUrlermlıı. Gözlerini budaktan eslrge
mıyen, zaptiyeye, hUkUmete aldırış et
miyen iı.mlr efeleri de su perilerinden 
çok korkarlar, pınar başlarına yaklaş
madan önce, onlardan gelecek her han
gi bir fenalık! önlemek için, perilere 
11öyle yalvıırırlarmıı : 

Peri kızı, PMl kızı, 

Afı.un t- tme ,;vın·anııu ... 
ıo;ıon a llar ıtiY hl'n kırın ın, 

Af~ıın etııı ıı yuvamızı,." 

Samih TIRY AKlOGLU 

Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisl iğinden : 

(S - Birinci Teşrin 1941) 

Toptan Perakende 
Cinsi vasati F. Fiyatı 

Ispanak (A.) 
LAhana (A .) 
Pırasa (A.) 
Kabak (A.) 
Ayııe fasulye (A.) 

Çalı (A.) 
Barbunya ,. (M.) 
Domates (A.) 

Kemer patlıcan (V.) 
Yuvarlak ,. (A.) 
Bamya (B.) 
Bamya (Ad.) 
Dolmalık biber (A.) 
Sivri biber (A.) 

Kllc;ük sivri biber 

8 12 
4.50 7 
UiO 7 

12 17 
1l'> 22 

15 22 
ıs 25 
6.5 10 

10 15 
10 15 
80 40 
25 S4 
8 12 
7 10 

(A.) (tuı şuluk) 12 17 
Kuru soğan CM.) 7 10 
Patat<'S (A. P.) 10 14 

A. Ankara, .M. :Muht<'llt, B. Bile
cik Ad. Adana A. P. Adapazarı. V 
Vczlrhan memleket mcn§ell mal
lardır. 

Ereğli kömür havzasmda 
ücretli i~ mükellef iyeli 

Ereğli kömür havzasına lazım olan 
maden direklerinin temini ıçın or
man kesiminde ve nakil işinde ücretli 
iş mükellefiyeti kurulması ve nakil 
vasıtalarına ücretli çalışma mecburi
yeti konulması Koor<linasyon heye
tince kabul olunmuştur. 

Bir noterin Türk Hava 
Kurumuna teberruu 

Ankara dördüncü noteri B. Şevki 
Pasinler, dairesinin safi gelirinin mu
ayyen bir nisbet üzerinden yüzde el
lisini, 10 sene miiıldetle Türk Hava 
kurumuna teberru etmek suretiyle 
takdire layık bir hamiyet eseri gös
termiştir. 

Milli Müdafaa Vekilimiz B. Şevki 
Pasinler'e bu teberru dolayısiyle şu 
mektubu göndermiştir: 

(RADYOJ 
'-·---
Türkiye Radyo Difüzyon poı;talatl 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 
- ( Dalga Uzunlugıı ) --

1648 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 

:n.7 M. 9465 Kc/ s. Kw. T. A. P, 
19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 Kw. T. A, Q. 

CUMA : 3. 10. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat Ayarlı 
7.33 , 1Uzik : Hafif Parçnle.r (Pi), 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 l\ltizik : Senfonik Parçalar (Pi), 
8.30 8 .45 .I<:V1N SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat Ayarı. 
12.33 Mtizik : Saz Bserlerl, 
12 45 AJANS HABERI.ERİ, 
13.00 MUzik : 1''asıl Şarkıları, 
13.30 14.00 Mll7.ik : Karışık Program (Pl)-
18.00 Program \'il Memleket Saat Aysflt 
18.03 MUzık : Fasıl Sazı, 
18.40 l.Hı7.lk : Radyo Svıng Kuarteti (J. 

Ö7.gllr ve Ateş Böcekleri), 
19 00 KONUŞMA : ( İktisat Saati ). tl 
19.15 Mllzik : Radyo Sving Kuarte 

J>rogrnmının ikinci kısmı, 
19.30 Memleket Sıınt Ayarı ve AJAJ:S 

HABl!;RI.F.l~İ. 
19.45 Mll7.lk : Klasik TUrk Müziği prol' 

rnmı - Şef : :Mesut Cemil. 
20.15 HADYO GAZETESİ, 
20.·15 MUzik : Kanşık Şarkı ve tUrldllelı 
21 00 Zırıuıt Takvimi, 
21.10 TEM S 1 L. 
22.00 Müzik : Hadyo Salon Orkes~ 

(Vlolonlst Necip Aşkın) : 
ı- Mathlıı : Scvll'de Bayrıı.m. 
2 - Pucclni : La Bohem, 
3 - Delibcs : İspanyol Şarkısı, 
(Soprano Bedriye Tı.lzUn'Un totl 
rfildyle), 
4- Strauss : Blnbir Gece, 
5 - Selıanss Bir kuıı ötüyordu. _,1 

22.30 Memleket Saat Ayarı, AJANS JV 

ilEHLERİ; Zirant, Esham-Tah~ 
lM, l{amblyo-Nukut Borısrun Fİ)~ 

22.45 Müzik : Radyo Salon Ork!'sU' 
ProgTamının ikinci kısmı : 
6- Byng : No.poll'de bir gUn. 

22 55/ 23 00 Yanııki Program ve Kap~ 

Doktor - Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
Dnhlll ve ıınrl hutalıklar 

Anafnrtaıar caddesi Koc han No. 4 (11' 

tanbu! ecz:ınesı kıuıııııında>. Her geıı 
sant 15 -19 a kadar. Muayenehane tt' 
lc!on 2G21. Ev te!eton 6842 

"Noterlik safi hasıtatından (500) 
liraya kadarının yüzde yirmisini ve 
500 liradan fazlasının da yiizde elli
sini 10 sene müddetle Tiirk IIava 
kurumuna terk ve teberru hususun
daki takdire değer hareketinize ait 
müracaatınızın aHikadar makama tev- _ 
di edilmiş olduğunu bildiririm,_, : 

.. ı ı 1111111111111111111111111111111 ı ı • 111 

Toplontl 
Türk Hava kurumu başkanı da bu 

teberrua şu mektupla mukabele et
miştir: 

"Türk gençliğini göklerimize ha
kim uçucu bir nesil olarak yetiştir
mek vazifesini iizerinc almıs bulunan 
kurumumuza karşı taahhüt edilen te
berruu memnuniyetle kabul eder say
gılarımı sunarım. ı 

P. T . T. de iki t erfi 
P.T.T. umum müdürlüğü levazım 

şubesi müdürü BB. Yaşar Kiper ile 
Ankara posta muavini Cemal Ber
kan'ın maaşları 40 liradan 50 l iraya 
çıkarılmıştır. 

Kışlık şapkalar 

:Kızılay Umumi MerkezindeJI 
: Umumi merkezimiz 4 Teşriııi• 

evel 1941 cumartesi günü saat 
: onbirde Yenişehir'deki binasıll' = da toplanacağından sayın azaıı 1" 

teşrifleri rica olunur. 3634 

';11111111111111111111111111111111!,!!!Y 

,. Bugün __ ..,. 

ULUS Sinemasrnda 
2. FİT.M BİRDEN 

14.30 - 17,30 da 

1 ikinci Balayı 
(Tyrone Povver • Loretta youııl 

16 - 19 da 

2 - BiT Mayıs geceıi 
(Fernand Gro.vey - Kate de -sıl 1zrnir'deki eski eserlere ve 11ehrin ta

rihine dair derin tetkikler yapmış olan 
B. KAzım Demi tee, :tzmlr'ln öteden -
beri yayılmııı olan Tantalls tarafından 

mir'e r;etirllmtııtır. A §k ilahı Eros'un daha ok ve yayını eline almadan yapılmıf bir 

BAYAN AFİFE yeni mevsim için 
zengin şapka kolleksiyonunu 6 Birin
citeşrin pazartesi gününden itibaren 
Atatürk bulvarındaki atölyesinde 
müşterilerine göstermeğe başlıyacak- Gece 21 de İkinci Ball'Y' 

MUze binuı, e1kl bir kilisedir. BUtUn ,. çocukluk,, heykeli tır. 4597 ~-----~ 
t::===== Tefrika No: 68====~ 

Bilinmez ki •• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren : Burhan Belge 

görünce çocuk gibi sevinerek pencereyi ardına kadar 
açtı ve yarı beline kadar aşağıya sarktı. 

Sonra koşarak dışarı fırladı ve birkaç tane çiçek ge
tirdi. Bunları, 1cantinden tedarik etmişti. Bunlar, ha
zin bir takım çiçekler idi: ne olacak, bir adliye bina-
1lının kantininde hiç daha iyisi mevcut olabilir mi idi ? 

Perleman, getirdiği bu çiçekleri, kelebe~i davet e
der gibi pencerenin içine koydu. 

Alt ve üst katların pencerelerinden bir takım hat
lar göründü. Ötede, tevk1fanenin pencerele ri buzlu 
camlarla örtülmüştü. Binaenaleyh, mevkuflar, bu za 
manından önce dünyaya gelmiş olan kele'beği göre

miyorlardı. 
Gardiyan, aşağıdaki avludan geçerken, başını yuka

rı kaldırmış ve kıpkırmızı yüzü ile sırıtmafa. ba1la

mıştı. 

Bu sefer, Droste de alakadar oldu. Acaba Perleman, 
lbu çiçekler sayesinde, 'kelebeği içeri cclbedebilccek 
mi idi? 
Masasının başında, önündeki dosyaları kenara ite

rek kısacık piposuna da dokunmaz oldu. Ve gözünü 
güneşin huzmelerine dalıp çıkan narin mahluka çevi.r

di. 
Kelebek, kanatlarını oynata oynata nihayet geldi ve 

yarı pörsümüş çiçeklerin üzerine kondu. Derhal Dros
te, ayaklarının ucuna basarak Moabit tevkifanesinc 
kadar sokulmuş olan bu küçücük harikayı tetkike ko
yuldu. 
Kelebeğin pırlanta ve diğer yontulmuş cevahiri ha

tırlatan façetalı minicik gözleri vardı. Uzun boynuz
ları, ileriye doğru uzanmış sazın telleri gibi titriyor

du. 

P erleman, kocaman eLini uzattı, ve gayet heyecanlı: 
- Yakaladık, dedi. 
Fakat Droste, şiddetle mani oldu: 
- Bırakın, dokunmayın . 
Tecrübesiz kelebeğin kanatlarını, berelenmekten ve 

yaralanmaktan korumak vazifesi, şimdi onundu. 
Kelebek, tereddütle kanatlandı ve uçtu. Bu esnada 

Droste'nin çehresinde beliren hayran ve memnun gü
lihnseme, ziyaret biteli ve ziyaretçi gideli çok olduğu 
halde, uzun müddet devam etti. 

Perleman, somutarak: 
- Eğer yağmur yağarsa, ölecektir, dedi. 

Mahkeme reisi: 

- Eğer ölürse, orası bize ait değildir, dedi. 
T am bu sırada eski ihtiyar sorgu hakimi Berger içe· 

r i girerek, Droste'yi Nettelbek lokantasında öğle ye
meğini birlikte yemeğe davet etti. 

Droste, birdenbire içinden gelen bir hafiflik ve ted
birsizlikle, hemen kabul etti. İçinde bulundukları a
yın bütçesi o derece sarsılmış ve ber'bat bir hale gel
mişti ki üç beş mark fazla yahut eksik sarfetmenin 
h iç bir manası kalmamıştı. 

Kapıyı açtı ve ihtiyar sorgu hakimine y.olu göste
re rek kendisi de onu takip etti. 

Droate, Berger'in yanında muavin olarak çalışmış 

ve pek çok istifade etmişti. Birkaç zamandanberi Ber
ger biraz kenara atılmıştı. Fakat Droste'nin kendisi
ne büyük bir sevgisi vardı ve biliyordu ki, süratle te
rakki etmesine memnun olan nadir kimselerden biri 
de B erger idi. 

N ettelbek lokantasına yalnız erkekler gelirdi. Ye
gane kadın ihtiyar bayan Nettelbek idi ki, onun da 
emekli bir generalden hiç farkı yoktu ve mutfakta ve 
~p kilerinde, yalnız onun hükmü geçerdi. 

Droste, listenin daha ziyade fiyatlar sütununu göz
den geçirdi ve ısmarlarken, son derece ihtıiyatlı dav
randı. 

Kırmızı kadifeden koltuğunun üzerinde, ken'd ini 
ton derece rahat h issediyor ve Berger'inr bardaiına 

doldurduğu buz gibi, köpüklü, Palat ina şarabını iç
nıeğe hazırlanıyordu. 

N ede olsa, gün , güzel geçmişti. Birçok hoş vakalar 
olmuştu. Hem sonra, akşamı Maryan ve Evlin ile 'be
raber geçireceğine seviniyordu. 

Berger dedi ki: 
- Bu Hofman davasiyle sizin m~gul olacağınızı 

söylediler; hem biliyor musunuz kim: ' kargalar! 
Bir haylı eğleneceksiniz. Bu Hofman, hayatımda 

gördüğüm en garip insanlardan biridir. Bu iş, öyle 
Rupp'ların davasında olduğu gibi çetin olmıyacaktır. 
Bilakis, üzüntüleri az, şerıefleri büyük olacak; eğer 

size tevdi ederlerse, son derece memnun olacağım. 
Gerçi Droste, adliye dairesinde dolaşan dedikodu

lara pek ehemiyct vermezdi ; fakat bu haber, hoşuna 
gitt i. 

Çünkü, eğe.r Hofman davasını kend ine tevdi edecek 
olurlarsa, bu, birçok şeylere birden delalet edecekti. 
Bir kere, kendine emniyet et tiklerine, sonra, geniş 

bir şöhret sahibi olacağına, sonra da, mesele haddiza
tında cazip idi. 

Hofman hezimet halinde bulunan sermayedarlığın 
peşine takılarak, fırsat budur diye, büyük karlar yap
mağa çalışan o serseri maliyecilerden biri idi. 

D rostc, şöyle bir heyecana gelerek dedi ki: 
- V ay canına! Şimdi de bizim maliyeciler tarihini 

gözden geçirmek lazım gelecek ... 
İhtiyar sorgu hakimi, gülerek: 
- Tabii değil mi ya, benim genç dost um, dedi. Ben 

de vaktiyle böyle gözlerimi dört açarak afallamak 
mecburiyetinde ka l dım. İyi yapmıyorlar böyle, bizi m 
gibi 850 mark maaşı ve 56 mark zaruri masrafları olan 
zavallı hakimlerin önüne milyonları ve milyonların 

hesabını yaymakla! İsterseniz şeyi okuyun ..• "paranın 
istihale ve inkişafları., diye bir kitap vardır, içinde 
isterseniz epey malUmat bulursunuz. 
Hofman'ı ilk sorguya çeken, Berger olmuştu. 
Droste, kitabın adın ı kuvetli ve muntazam hafıza-

sının içine iyice yerleJtird i. •· 
Şarap, Droste'nin incelik ve zarafetini artırmıştı. 

Palatino'da çekilen bu nefis şarabın kokusu, atıull 
rengindeki kele.bek, Kler'in şakağına değmi~ ol~ 
ı lık saçları, bütün bunlar, güzel şeylerdi ve hepsi~ 
bir farzetmek mümkündü, arkasından, "sonra, :Evl~ 
de var. Evlin, ya, bittabi Evlin var ..... diye düşün~ 

1 
Fakat bu düşünce, kafasının içinde, öyle birden'bır 

değil de vazife hissi kanalından doğdu. 
Halbuki Evlin artık Geltow'dan dönecek diye oe 

pekfılfi seviniyordu. Gaz faturasına da pek o J<ad~ 
kızmıyordu. Fakat, kızmak hakkı idi ve onu paylaff1'rt' 
lazımdı, eğer beceriksizliğinin devam et~sini ve il 
masını istemiyorsa... . I! 

Evine dönerken, bir köşe başında tramvaydan 1~ 
rek, "paranın istihale ve inkişafı',. nı almak üzere 

kitapçı dükkanına uğradı. dıf' 
Kitap ciltl i değildi fakat fihristi bir haylı do]gul1 

Kitabı, tabii veresiye aldı. · <Jlf' 
Droste'l erin, kendi kitapçılarında hesabıcarilerı ·dl 

dı. Onlar için, taksiye binmek gerçi bir nevi is~af 1w 
ama, kitap ihtiyaçları büyüktü: Evlin ödünç kı~f'ııl" 
ra abone idi, mahkeme reisi de bir kere meslek ıcıt O' 

]arını bundan başka da tarihe ait eserleri kirala! 

kurdu. rıfl 
Kitap ve malfimat, Düsseldorf caddesinde .otl.1 !Ji! 

yüksek memurların hayatında manalı ve mühıl].1 
fasıl idi. .~ 

Droste evine kadar olan yirmi dakikalık yolu >''~r 
yürüdü. Küçük Oliva mevdanından geçerken. ço'ı1le
ları orada mıdır diye bir 

0

bakındı: hiç •birini göre 
di. Çocuklar, evde de değildi. ·1'~tl 
Apartmanın içi gene ecza kokuyordu. vc.roıı~tle' 

çünkü illeti idi, her gün bir diğer temizleyici J11
3 

ye müracaat etmek! .. tılr 
D . ~ v~ 

roste, pencereyı açtı. Hava gene ılınmaga ~ 
muştu. . 11 ı1etl 

Radyoya gitti ve açtı. Birkaç düğme hareketıfi'?ıır' 
sonra, aradığını bulmuştu: her gün, öğleden ~ 
amalar iane si olarak verilen konserdi bu; ve bıl 
Hayden'in bir parçası çalınıyordu. 

(Sonu qa$), 
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lngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
IJtı'Lo~dra., 2 a..a.. - Ha.va nezaretinin teb-

l'e I>uıı gece bombardıman servisi tayya
lılerlnin faalıyctl hava ıtartlarının fenah
barYüzUnden mahd.ıt bir mikyasta 01mt11-

• Mamafih bir kllçUk teşekkUJ Stut • 
:art•ta ve Almanya'nın batısında ve ce
.:: batısında diğer bazı hedefleri bom -
te dıman etmiştir. Calals llc•ulogne, Os
ıı::1e dokların'l da bombalar atılmıştır. 
il gece avcısı tahrip edilmlııı, bir bqka-

da hasara uğratılmıştır. 

Eski İran Şahı 
Arjantin' de 
yerleşecek 

( Batı 1 incl ıa:rtada ) 
Filiıtinden kaçan Kudüı baı müftiıl !ran
da kalan dilrman ajanlarının en tehlikeliıi 
olduiu muhtemeldir. 

Moskovo'do 

Üç devlet 
konferansı 
sona erdi 

(Bqı 1 inci •ay/ada) 

qatıdald teblill ııqretmlıtir : 

2t eylülde Moakova'da baflıyan Uç bil-

SPOR 

o~ ıehlr tenis 
blrlnclliklerl 

ıBugün lstanbul ·Ankara 
takımları karşılaşıyor 

yUk devlet milmeNillerinln konferanaı. ı 
Dlln tam kadr<>1IYle selen ı.tanbul tenı. 

ilkteırlnde çalıımalannı bitlrmııtır. Kon- takımını busun tehrlmlz n tenllcllerl karıı • 

Berlin 'e göre 

Alman topçusu 

Leningrat'ı 
şiddetle 

bombaladı 
< Baıı l inci 1&)'fada ) 

Halktan 
gelen 
direktifler 

(Başı l ıncı sayfada) 

maktır. Kanunlarla, ve Büyülr Mil· 
let Medi•İnİn emanetleriyle vazife 
almıf olan memurlar, vekiller, he
pimiz, millet hiametinde fere/ bu
lan vatantlQflar olarak onan ihti

.Alman obUılertnln Klrot alölyelerını ciddi -larına vefifmek hi•leriyle mq-
huara utrattıtı soru milıtür. ,,. -.,. " 

buu:ı." 

Alman hava lnıvetlerinin Milli Şef'imizin, Büyük Kurultay• 
'-ı Gece, Hhil ser\'isl tayyarelc:i Friz ada
~ aı:ıklarında d man gemilerine taar
lbl etmı 'erdir. Bir ticaret geiT.lslnc :rr.er-

dÜIJ71!1;ı ve ~"mi tuttıŞ'?luştur. 

İran hükGmetl baı müftinin teslimini 
Japon elçilliinden iıtemipe de elçilik müf 
tinin elçilikte bulunmadıit cevabını Ter • 
mi,tir. Ratid Ali taraftarlarmdan 8 lriıl • 
nin hail lran'da bulundutu nnılm&lrtadır. 
Fakat almanlar para vermedikleri için bun 

lar tehlikeli addedilmektedir. 
Londra; 2. a.L - Londra'da ötrenildl

ğlne göre, Alman diplomatları ve 400 den 
fazla Alman kadın ve çocutu 17 eylUlde 
Tahran'dan hareket etmiılerdlr. Bunlardan 
bqka Romen, Bulgar ve Macarlardan mil· 
rekkep kUçUk bir grup da Tahran'dan ay
rılmııtır. Alman elçiliti Atman kadınları
nın g!!zaltı kampına konulan kocalariyle 
birlikte kalmalarına müsaade etmemiıtır. 
19 eylUlde de 30 İtalyan Tahran'ı terkey-

faaliyeti da verdiği bu direktif yerine getİ• 
Berlln, :;ı a.a. - nuı c:t-ı>heslntn ~nup tnı- rilm~, ve halkm iıtekleri üzerinde 

sına dayanarak ve .. Fqist tecavUzUne Suad'ln Uc:UncU tek, ve ırecen ıc:ncnln en ku • ıreılnde cok bUyük alman ,., .• , ve ı> ke boın- ıırarla yol alınmıthr. Bundan d'lla• 
vetll O)uncuıu Tlli>an'ın ancak dordUncü o-

sösterdltl mükemmel mukavemette Sov- yuncu olarak Jatanbul'u tc:mıll edccc:klerlnl ba taware teŞt"kkılllerı Karadeniz sahilinde yıdır ki, C.H.P. Genel SekTeter1iii-

ferana, lıl. Ruzvelt ve lıl. Çörı;ll'İD Stalin'e 11nda 1e>redeedlz. !atanbul ~kımının kuvetı 
göndermlı oldukları mU,terek meaaj eııa- hakkında bir fikir verebilmek lctn emektar 

1ıırt Cece tomba.1:matı :ayyareleriır.~r:ı!~n 
bu hareketlerden Usıı\lne dönmemiıtlr. 

* lltt Lo~dra, 2 a.a. - Hava nezaretinin teb-

llll~llıı gece bUyUk Brltanya üzerinde az 
~~a düşman tayyaresi faaliyet gös
t- -~ ııtır. DUıman tayyareleri bilhassa, 
-ctllere'nln doğ'tıııu ve cenup doğusu U
~de Uçmuşlardır. Dağınık yerlere ve 
atıl l.rada cenup batıda bir yere bombalar 

llllftır. Hasar ve zayiat azdır. 

lngiliz Ortaşark 
hava resmi tebliği 

..,_ lUııtre, 2 a..a. - Ortqark iııglliz hava 
••Uerı umumı karargahının tebltgı : 

ı.c, lıacıııa hava kı;vetlerıne mensuı- ağır 
:r :noa tayyareleri ı Uk tc~r .n l'ecı!si 

l'&bluagarp limanına muvaf!akiyeUe hU· 
~ etJniıı~erdlr. Bir depoda bulunan mo
~ llaklıye vasıtaları bombalanmııı ve 
~ blr Yangın çıkarılmıııtır. İngiliz 
~ a!"eleri alçaktan uçarak projektörler, 
1'ıacı ar ve Yüzlerce nakliye vasıtasının bu 
lllle utu b&!Jka bir depoyu mitralyöz ate-

tutnıuıılardır. 
,_ ~YDı gece Bingazl llmanındaki gemile
llll e Barce'deki blnalara da hücumlar ya
bttı.u.tır. Alınan neticeler etrafiyle tea • 
lıir •diletnenıi§ae de. atılan bombalardan 

81c:oaurıun hedefe dD11tUfU görUln.llıtilr. 
laatı~l - Toitra - Barce yoluıııl~ bir 
lıır. Ye kolu mitralyöz a~ıine tıa~•ılmuı-

~~but tayyare meydanına da bir hll· 

21 JapıJmıştır. 
~lUlde Comlso tayyare meydanına 
tftın Yapılmıı ve bundan önce slkre -
hl 'ltltt olan hUcumda iki dU,man tay -
~eti Ytrde tahrip edilmiş, müteaddit 
ııu~ler de ciddi huara uğratılmııtır. 

htt.;; •il bu hareklttan 4 tayyarenıla 08-
d~hurıemiştlr. 

libya,da askeri vaziyet 
111.1 ~ 2 a.a.. - Ortll§ark ingillz umu-
l..i~ &Ahının tcbll~i : 

'9t _.,:. kum fırtınaları diın fuıluıa 
~ • clevam etmlıt olmakla berhber, 
~ böı & Tobruk mlidrı.'aaaının ce'lup • 
~u.Jl'•i k&rıtııoında bulunan d•iırnın 
t.it. l>Ut ile leatrli hücumlarda bulunmuı
'-cbı.ır ~ kayıplar vererek çekllmete 

llııdut rıuıtır. 
ltaa btrek bölgeafnde devriyelerimiz taar

•Uerıne devam etmiıtlerdlr. 

Sovyet resmi tebliği 
.. ~~OV&· 2 
~~ ' · a.a. - 0 80\•yet haberalma 
ı lıJcte, dUn gece neıredilen tebllti : 
~"- rinde, bUtUn clln. bUtlb cephe 
'-itttr. liddeuı muharebeler devam et-

~eaı _,._ 
llll'uııııu, ..... u 2:i Alman tayyaresi dil-
~ lUr. 
"laevaıor 

,.._ t91elck kumandasındaki Sovyet tay-
~t uıu, ey1U1 ayı içinde, piyade, 
7' ~ ve erzak tafıyan 864 k~yon, 
'-obıu ~zırhlı otomobil, 61 benziıı oto
~ berb P etmıı, 15 mUhlmmat depo
~ •va eylemııı ve 38 Alman tay -

4llturınuıtUr. 

lemlıtır. 

lran'Ja yapılan ialahat 
Londra, 2 1l.L _ Reuter ajansının Tah· 

ran'dakl hususi muhabiri bildiriyor : 
Başlanan yeni iıılA.hat cümlesinden ola

rak matbuatın sıkı bir aurette kontrolU 
de Ilga edllmtıtir. HUkUmet, yalnı• bazı 
tahditlere koymak hakkının mubafua et
mektedir. Son gUnll.'rde adil bir komisyon 
kurulmuıtur ve adil slııtemde mühim Is· 
IA.hat yapılması Mklenmektedir. Şimdiye 
kadar eııkl ıah adliye iılerinl blu.at kon
trol etmekte idi. Başka komlıyonlar da 
mail ve iktisadi islAhat işleriyle eski ıa
ha alt genlı maliklııelerin eski sahipleri
ne iadesi ve sulama ve ziraat meeslelerl
nl gözden geçirmektedir. 

Parlamentonun son toplantısında bq
Iıca muhalif mebusların hükUmete karıı 
vaziyetleri daha mUaamahalı bir ıekll al
mııtır. Mamafih, eski ıah tarafından ya
bancı bir memlekete yatırıldığı aanılan 
bUyUk servete el koymadığı için hUkUmet 
ciddi surette tenkit edilmektedir. 

Başvekil, hUkllmetin bu servetin mev -
cudlyetınl lsbat edemiyeceğinl, fakat u
ki ıııah memleketi terketmeden önce bu 
servetin oğluna devredileceği hakkında 

kendisinden \•alt alındıfını ·ve yeni ta.hın 
bu serveti millete vermesi muhtemel ol
dutunu ııöylemlştlr. Funıgt Han, eski ıah 
giderken beraberinde bUyUk bir para ile 
öteki kıymetli eıyayı götUrdUtu hakkında 
ıaylalar dolqmıun Uzerlne eski ıaha alt 
bagajların Bender Abbas'da muayene edll
dltini parlamentoya bildlrmlıtır. 

126 ÇEK 
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EDiLDi 
(Baıı 1 inci say/ada) 

kil ceneral Elias'ın muhakeme edilmeden 
idam edilmiı olmasından dolayı istifasını 
vermlı lae de Heydrlch bu istifayı kabul 
etmemiıttlr. 

B. Benq vatanJG§laTına talarilc· 
lere lıapılmamalarını tav.iye etti 

Londra; 2. L&. - Cek hariciye 11U1n 

M. lıılazaeyk, çarıamba alqamı radyoda, 

Çek rel•lcUmburu Beneı'in vatandaflanna 
hitap eden ve sakin kalmalan ve tahrlk&ta 
kapıJamamalan tavatyeıinde bulunan bir 
mesajını okumuıtur. Mesajda ezcUmle fÖ7· 

ıe denilmektedir : 
"Hepimiz, fayda.lı• fedaklrlıklardan ko

runmak iatiyorua. Fakat cellldlanm • 
zın aukut. edeceti sUnU yaklqtırmak ve 
onlan mUmkUn oldutu kadar tam bir ıe
kilde cezalandırmak için ellmisde olan 
herııeyi yapacatımıza da ıös veriyoruL .. 

~~Gelcova, 
2 

* * * lerdlr. Bir hUcumbOtu topçumu& tarafından 
h..~ bu a.a. - Haberalma aovyet batırıım11tır. Dlter bir hücumbotu da atır 
-11Q 

1 
•abahkl tebllti • huara 11tratılm11tır. . 

' diiec:e kıtalarrmız bıitun. cephe bo • ınsUl.I bombardıman tayyareleri dlln sece 
ltnanl Almanva•nın cenup bat11ında muhtelit yerle-

a !i•rpıımıılardır. ,. re setlıl sllzel innllk ve yansın bombalan 
... ~~ova, 2 * atınıılardır. 
--.-..,rın dU a a. - Sovyet haberalma Jnstllz ı ... pmllerlne ka!'ll yapılan U.lr· 

"-1 - tlkt~ n. alq.;ın•ld tctlıtt : 11 mllcadele. alman bahrtye1t ve hava kuvet-
~nca itinde kıtalarımız bütUn cep- ıerl eylül a)'l !cinde ttman 883.400 tonlllto

.. ~ '11Ulde dUıınanıa çapıımıılardır. luk dilıman semı.t batınn11tardır. Bunlardan 
-..ıt~tır 9' 26 alman tayyu~I tahrip e2.000 tonlllto'u alman denlzaltılan batır· 
~ 8Q '11Ude ~l)Vyet tayyare11I kayıptır. mattır. 
~o•a c.' lr alman keıif tayyaresi A ıvarında dtişUrUJmllştUr. ltalyan resmi tebliği 

ltnQn resmi tebliği Roma. 12 a.a. - ltalyan orduları umumi 

'
'-'Uıı. .. kararslhının tebıtti: 

• a a ı rı 1ımaıı Atrlka'da Libya 
h... lllılıııın' . - Alman ordu,Iarı batku- Atman tayyare e 

....._ -vsıa ce h tebııtı: kıyw acıklarında bir Blenhelm tanar•lnl 
-·~ etrııp etinde, harekat pltn mucibince mltral)'ÖZ at..ıne tutarak deniz• lnmete 

yetler Birlltl'ne en iyi aurette yardım et- ka>dedellm. DUn ıtadyom kortlarında an- crrcyan edl'n kara muharebelerine ı llktc:ı- nin halkan dilekleri hakkında nef"' 
rlndc: lıtırAk etmlılcrdlr. rettı"g~ı· ._ .t d k · · b" dM mek '', .. mUıterek kaynakları tevzi ve trenmanıannı ıc:yrettltimlz btanbullu o>un- &J ap, emo raıının ır ua-

cuları iyi bir tonnrta ırördUk. Ankaralılar lııe Alman tn»ıırc:hırl f111ılasız bir ıureııe t u r kitabıdır. 
SovyeUer Blrllti'nln gayretlerine mUmkün •aptıkları htı u ı d dU k ı 1<1n ırUnlerdekl ııkı c:alıımaları ile kuvetll ' m ar 11 manan a lcrlnl, B k" C 

1 bu .,k d 1 b ıu ak k me\•7.ll rını d ı ı ı ı u ıtapta, .H.P. vı·ıa·yet 1 -oa • 
O an " ' y.., yar ım a u nm ma • rakiplerine kıırıı aıatı yukarı mUsa\'I ıanı - c · cm r)o u l'S satını, zırhlı tren- J • 

ı ı ı ki ı gre erinde izhar edil•n bu00 tu00n arzu-ıadlyle bu kayrıaklardan er iyi tarzda la- ıa c:ıkncak vazl)ete slrmıııcrdlr. Bu takım, er n • n >e \Rııta arını ve deı><>larını tnh- I "" 

' 

rlp ctmısıcrcıır s t k k ar ve temennilerin bı"rer b"ır-r a t• tifade eylemek .. meaelel~rlnln hllli bah· müsabakasında dUnkU )nzımızda ıı:öııterdltl. · 0 ''>e 11.9 er ve tan toptu- k .. 
mlz ba7.ı sebeplerle dıter 11.'hlrlNe nlsbeten ' lukları bozııuna utrıı.lılmıı u her capta bir- aıında yüründüğünü, mümkün 0-

ainde bıı meııaJı!a bl~dlril .. rı sayenin Stalin d1tha zayıf ol1tn lzmlr takımı iki ku\'etll 0 • c:ok top 11u11urulmuıtur. la n lann derhal yerine getirildiğini, 
taratı:ı~an tasvibi fl&f'r!De toplanmııtır. )'Uncusunun ıreıememesı dola)ll yle. birinci- Petrovakoy ncuıl ifııal edüdi 1 ~lmıy~nların d~ neden yapdamadı· 

Uç devletin Lord Beaverbrook, M. Har- ilk kupıı.ıını iki ıehlr sallblne bırakmllk va· Helsıııkı, ~. a.a. - Peuuva.koy'un zaptı gına R?1:'1'ekte>:1P;· C.H.P. Genel Sek· 
riman ve M. .Molotof un riya.setlerindeki zlyetlndedlr. Birincilik mücadelestnın tstan - h k dak h be 1 allk d 1 reterlığı, kendısıne düten vazife) .. 

bul ile Ankara arasında oıu·aıına nuaran aıt ın 1 a r e a ar 0 arak qağı- ı:in hepsi Üzerinde büyük bir tttiz• 
murahhu heyetleri, vazifelerini, tam ve busUnkll her macın anı ayrı ehemuetı ,.ar- da.ki mutemmım reaml malQmat verilmek- lıkle ve ısrarla dunnut halkm t a • 
kareıhkh bir anlayıı, itimat ve lyi niyet dır. Şehirlerini iki numaralı tekll'rde ıemıll tedtr : l eplerini bütün vekiletl~rde, müe .. 
havuı içinde bllfarmııtardır. Murahhu ed-k olan Hasan ' 11 \'edad'ın mar'an mlls- Fın kıtalan, 7 eylUlde mUhlm Perou 11- ııesel d b k ] d 

teıına, Ankara ile tstanbul arasında o>"Un- er e, an a ar a ve cemiyet• 
heyetleri, çalıımalarında Sovyet milleti alrın hepsi buırunkll prorrama dahildir. iki tisak nokt&l'Jını aldıktan sonra. Syvacrl ıs- ferde birer birer takip etmit ve nİ• 
tarafından Hitler Almanyaııına karşı kah- t<"hrln 11rnsble takımları ıudur: tıkametınde duımanı dotuya doğru takip hayet böyle bir kitılpla millete he
ramanca yapılan ve muzafferane neticesi 
raoıst ailrUlerlnln boyunduruk altına aldıtı 
milletlerin hilrlyet ve iıtikllll dAvasını ta-

Tek erkek : 
1 - Muhlllln ılatanbulı Fehmi 

(Ankara) aaat 11,30, :ı - Haıan .Akev 

ctmiııtır A)nl ı.amanda baıka Fin te§ek- sap venniştir. Bu kitap, kütle halin· 
Kızıl kullerl de Aunus ıle Pcrou arasında ha- d~ verilen milli bir İstidanın mtlll 

<Is- rekltta bulunmuı ve 16 ~ylUlde bu nokta- b~~ ce~abı~ır. Bu, açık bir ıurette 
yin edecek bulunan mücadeleye yardım tanbulJ \'edat Abut <Ankaraı cumarteıı, S- da bulunan dUınıan kuvetıerinl imha et -

Suat Subay (İstanbulı Ahmet Tandotan 
~ostenr kı, vatan ve millet hi:r.m .. 
tanele, bu vatanın yÜkaelişi ve • •• 
tandat refahının ve ıelametinin 1ro-etmek vazifelerinin ehemlyetınden hız ve (Ankaraı ıaat l0.40, 4 _ Ttlyan ıtatanbul) mlıttlr. Bu muvaf!aklyctlerden sonra 18 

Nazilerin boyunduruğu altına girmek teh- Şefik Fenman <Ankara> 1aat 9.00, 5 _ ibra- ey!Ulde Fin kıt.aları Petrovskoy•a kargı 

dldl altında bulunan diıter milletlerin kur- hlm Clmcoz (lıtanbulı Orhan Eralp (Anka- mütemerkiz hücumlarına devanı eylemi11-
;-unmk.ı ~mrinde yapılan hiçbir t a• 
ep, a ıaaız ve takipıiz kalmamıttır 

ve kalmıyacaktır. Bunlann içinde 
yapılabilen!er yapılacak, Te yapıla• 
mryanlar içın de millete izahat veri
lecektir. Bundan dolayıdır ki 'böyle 
bir ki.tabı ~alk hi~imiyetinin' en p. 
zel bır veaıkası, bır belgui telakki 
ederiz. C.H.P. Genel Sekreterliii, 

tarılışı dAvuının asaletinden ilham almıı
lardır, 

Stalin'in faal bir surette lıtırlk ettıtl 

konferana, kendisine verilen ııayelere mu
tabık mühim karar ıureUeri kabul ederek 
vazifesini muvaffakıyetle bqarmıı ve hU
rlyete Atık bUtUn milletlerin can dUıma
nına k&r11 zaferi kazanmak için yaptıkları 
mUıterek gayretlerde Uç btiyUk devletin 
tam mutabakatini ve sıkı lıtblrlitini teza
hür ettlrmtıtir. 

B. Molotol'un nutlıu 
MOIKova, :;ı a.a. - Ro)'ter: Sovyet harici

ye halk komiseri Molotof, ile devlet konte
ran•ının kapanııı mllnaaebetıyle •ö)'ledltl blr 
nutukta, hUrlyetl Hven blly(lk memleketle. 
rln müıterek arzulannı tebarUz eltlrınll ve 
bllha11a ıOyle demtıllr: 

"- Caasıp bir devlet olan Bitler Alman • 
>·a'ıına kareı yapılan tarlhl mUcadelede ıı. 

blrlltlmlzln ne derece ııkı olduf:unu muaa. 
hede •Qll.ıllalJ. JııUl,1,r ............ 1AMlet l«rl 
11111111 - ~ ~-.... 6iaa ~ 
.,. eCllMM topraklan •ant metnı bir suntte 
Dllalr etmektedir_ 

M. Ruzvelt ve M. Cörcll'e mlnneltarhtını 

bildirdikten ve bunları zamanımızın en mil· 
hlm devlet adamları olarak taVIJt ettllcten 
sonra Molotof, nutkuna IÖYle devam etmJı • 
Ur: 

"- Sunıa bllhaua tebarllı etUrmek lbım 
seıır ki taılzmln ezilmesi lllzumunu nazı ta
ıllt Almanya11 ile harpte bulunan :yalnız tn
slltere detlL aayrl muharip olan Amerika 
da aynı derecede kavramıatır. 

Amerika Blrlealk Devletleri bu maksatla 
pek killllyetll maddi kaynaklarl)'le SOV)leUer 
Blrllttnenrdımda bulunmatı lüzumlu addet· 
mittir. 

.Amerlka BlrlesUc devletleri lnstıtere ve 
SoVYetler Blrlltt slbl bllYlllr devletler tara • 
tından nrtedllen pyreUerJn blrı..urıım•ı. 

HIUercllerln cepbenln bu veya ıu bölseelnde 
elde ettikleri muvakkat zaferlere ratmen 
nihai aatere ulaeacatımızı katına temin • • 
den bir 1.mtldlr. 

Tayyare, tank, dtter ılllh ve ham madde 
aevkl:yalının arltınlacatını Moııkova konte • 
ranmı s&tenntıtlr. Bu suretle Hltıercl ha)'· 
dut ıürülertnln ümitleri bola cıtan11 oluyor. 
Bitler, niyetlerinin hllltına olarak en bil)'llk 
demokrullerln nazı zulmüne kartı Arfettlk· 
lerı sayretlerln blrlettlrllmnlnl hızlandır· 

maktan baıka bir le>' raııamamııtır. 009Uarı
mız bu kadar bllyük bir hızla ve fikir blrllti 
ile hareket etmek ıuretlyle Sovyetler 81rllt1· 
nln taıtıt ıllrlllerlne kal'tl yapılan mllcadele
nln bütün >'llkllııil llzerlne aldıtını ubul et· 
mlı oluyorlar. 

K.onlaan .. n tarihte alacalı yer 
İkinci :ıulUm 111ı batll)'Or. Fnınaa')'l, Sov· 

)'etler blrlltlne karıı hazırlanan yeni ma~ • 
ralar lcln kullanılacak blr hareket Ullllne 
tahvll edilen Bulaarlltan'ı. biltUn Avrupa')') 
aoymak Uzere Hltlercller ne kadar pyrllt 
tartederlerae etıln ler, harbe devam etmek 
!cin kltl miktarda ka)'llak.lar bularnıyacak • 
!ardır. Momkova konferansı, milletleri 'bo)'lln· 
durutu altına alan Hltler'ID 1&nlı bir 111rette 
hnlluma )'ardım etmıı olan bir bldiM ola· 
rak l&ı11lte rer alacaktır. 

raı J0.40. 6 - AIAaddln (İstanbul) Faruk !erdir. Hücum, cenuptan Mumıansk demir-
Gans !Ankara) 9.!IO. 

Çilt erkek : 
1 - csuat • Hannı <lltanbulı (Vedal· 

Martry) (Ankara ı 14 00, :ı - <Muhittin • 
RenJamln> (lıtanbul) (Fehmi· Şefiki <An -
kara) 14 50, 3 - llbrahlm • A!laddlnı (İl -
tanbul) <Kerim - Orhan> 15 40. 

Muhtelit : 
1 - <Grodl'llkl • Haaan> (btanbul> CPhl-

1111>1 ·Fehmi) !Ankara) Hat 16.30, :ı - (Ba
har • BenJamln > <11tanbul) (Parkan - Vedat 
Abut) (Ankara) 12.20. 

Tek bayan : 
1 - M. Grodetıkl - Phllllpıı 14 00 
2 - R. Behar - J. Parkan 16.30 

Çilt bayan : 
(Grodetıkl • Behar) 

lllps) 9.ııo 

<Parkan - Phl· 

BusllnkU mac:lar tam uat dokuzda baılı

yacak \e prosramda aörUldUtll Slbl ötll')1n 
bir aaat fasıladan 10nra devam edllecekllr. 
Yerler mahdut oldutundan davetiye 'oktur 
ve duhull)e elll kuruıtur. 

Yarın C. H. P. ılldl 
ma~lar1nı yapıyorlar 
Yarın 19 May11 ıtadyonıunda Ankara ıpar 

meraklılarının 1abınızlıkla bekledikleri bir 
mac yapılacaktır. Bu mac. Derntnpar - Genc
terbırııtı c. H. P. ıllt ıonu flnalldlr. 

Gecen yıl ıonbaharda Ankara blrincuıaı 

mll1&bakalarından önce ba•lanılan C. H. P. 
tilt macıarında Anluı.rasOc!l Harp Okulunu 
4 • O, Genclerblrlltl Gilntf'I 8 • 2, Demlrapar 
KUk•poru 2 ·O ve yarı sonunda Genclerblr· 
ııaı AnkarasUcUnQ 4 • 2 yenmlılerdl. Buna 
a6N eon CWWlWl Dernlnp0r - Genclerblrııaı 
arasında olmuı JlzımdL 

G6rlllen lllzumla seri bırakılan bu mıı..
baka yarın yapılmak ıuretl)'le llMO • 1941 
)'l}ı c. H. P. ılldl sampl)tonu meydana cıkınıı 
olacaktır. 

Bu ıııt blrkac yıl eve! Partinin Ankara vı
lbet idare htı)'etl taratındıın ortaya konul· 
ınuttur. On yıl ıctnde ılldln üzerinde bulu
nan yerlere en eok kulUbUnlln adını yazdı • 
rabllen takım ona aahlp ol caktır. 

Geçen yı1larda ılldl, Genclerblrlltl • Anka· 
rasUcü, Demtr1por, Harp Okulu talnmlarıml% 
'btr veya blrkac kere kazanmıılardır. Bunla -
nn aruında Genclerblrllti •ildi en cok kaza
naıı takımdır. Bllha.a ynnnkl ııon oyunu 
da kazanırsa, ıllt daimi olarak kulilbOne ve
rUecektır. 

Bundan blr evelkl maclarda yan aona 

yolu hallı boyunca ve balıdaıı Saesemae
jaevri ıtoseat boyunca yapılmıııtır. Şi
malden 1' ın kıtalarının cenahına yapılan 

bır düıman mukabil hUcumu mııvaffaki -
yelle pUııkürtulmU§llir. BlitUn bu hareka.t 

esansında. tcıebbUs, daima Fın kıtalarının bu ıuretle, bir Osmanlı b!lakkiıial 
elinde kalmıııtır. Bir çevirme harekeli yap- kaldırmı, ve yerine bir Türk zihni. 
mağa pekaz mUsnlt bir arazı Uzerinde ya- yetini koymuştur. Bu zihniyetin e

sas vasfı ıudur: hasıraltı yok! T a• 
k.ip v~ in.!aç va~dır. Milli hakinıiye
hn hır aozden ıbaret olduğunu ••· 

kuvetler imha edilmlgtir. Nihayet 1 ilk - nan gafiller, bu kitabı ibretle ve i .. 
ti f ade ile karıthracaklar ve zevkle 

teıırinde saat 4,30 da J<'ln kıtaları Petrovıı- okuyuak mezheplerini deii!lire-

pılan ıiddetıl ve aııuü uıe çarpıımalar ne
ticesinde, dılıman adım adım Petrovskoy'a 
doğru aürUlmiliJtllr. Bu esnada kUlllyetll 

koy ıehrinln merkezine girmlı ve beledi- ceklerdir. Onlar bu ıayecle gôre
ye dairesine Fin bayrağını çekmi§tlr. ceklerdir ki, en büyük kuvet hallc
Doğu Karellslnln merkezi olan Pctro\'s- tan doğar: çünkü yurdu, ocağı bir 

koy·un işgali mUna.ııebetlyle, mareşal tehlikeye uğradığı zaman kanma 
Mannerheim. fln vatanperverler birliğin- akıtmaıını bilenler, milli kallunma. 
den ve doğu Karelisl kurtulu15 cemlyetin. nın her kısmında vazife almayı da 
den tebrik telgrafları almıştır. müdriktirler. Fakat, C.H.P. nin he 

Fin tebliğlerinde, Pctrovskoy, bu isim kitabı, sade yerli değil, aynı zamaa
ll• deAU..Cakaf. 4aıalalioaa - ~ Gaburi: da ~Jel olacM, ve Y•IL4i 
i8m1 "• llİJa'edlllllÜtedJr. Tüıtdye'de defil, belki bütün dün 

K.areli'ye tlönenler yada milli hakimiyet prenıipini~ 
Helsinki, 2 a.L - aımdiye kadar 22.000 muhallecl biT eseri halinde J'&flY&• 

Y caktır. 
kişi Karelbe dönm!lştUr. Evelcf! 40 ll4 50 
bin kiılnln bu bölgeye iade edilmesi ta • 
aavvur ediliyordu. Fakat mahant makam
lar 100 il& 120 bin kişinin memleketlerine 
dönmek lmklıu bulacaklarını ıörmUıler
dir. 

Macar lrıtalarının laarelıah 

1.000 sayfaya yaklaıan bu kitap. 
ta, halkın i.ateklerini ve bvıılana 
ne dereceye kadar tahakkuk ettiril 
diiini 8'Örüyoruz, sonra da Tataa • 
datlarm en çok ne istediklel'ini öİ
reniyoruz. Halk saihk iıtiyor hallr 
kültür iıtiyor, halk, gÜndelilc 'çalıt

Budapeıte, 2 LL - Macar ajamı ru malarmın muntazam ve aetıııereU 
cephesinden bildiriyor : yürümesini iıtiyor. Hallı Mtih..U 

Dnlepcr ile Donets nehirim aruında arttırmak iıtiyor velhaaıl bir tek 
llerliyen mUttetlk kuvetıer Donets hattı- , kelime ile halk, milli kal~a 
nın ehcmiyetll bir demir yolu kavıaıına hizmet istiyor. Ve halk hikİmiyeti. 
varmıılardır. ne dayanan bir idarenin de bu, .. 

.Macar cephesinde her zamanki topçu çok iıtediii feydir. 
faaliyetlerinden bqka kaydedilecek bir 
ıtey olmamııtır. 

Macar hava kuvetıerl bolıevlk hatları
nın geriRlnde ehemlyetll bir kavıatı tah
rip etmlılerdir. 

BUtUn macar tıcyyareleri kayıpaıa Qa

lerlne dönmUıtlerdir. 

11 öğretmen Zehra Alngöz'Un nezareti al
tında yapılacak olan çalıımaıara iıtıra'k 
etmek aebent bulunmaktadır. Kayıt için 
Halkevl bürosuna mUracut edilmesi. Ça
ıı,maıara 7. 10. 1941 tarihinden itibaren 
baııanacaktır. 

Sah - aaat 17.30 dan 18.30 kadar 
cuma • saat 17,30 dan 18,30 kadar 

Muhtelif vilayetlerden relen di
lekleri gözden g~irelim: aıtma mü. 
cadele tetkilitı kurulmaaı için lUll 
81 dilek vardır. 22 dilek doktor 
tayinine aitir. 19 yerden dnlet ki
nini daiıtdması istenmiştir. 16 yer 
d oiwnevi açılması petindedir. Saf. 
Irk ve içtimai Yardım Vekil eti için, 
nüfuı ıiyaaeti için, bundan daha 
kıymetli bir direktif taaa'YTUI' olu . 
nabilir mi? 

(döml finale> kadar selen Gencıertılrlltl De- Atletimı dekatlan müaabakaıı 
mlrtPOra s. 4 yenllmı.tı. Bu defa ne olacatı 1 
evelden kestirilemez. Ankara Atletizm Ajanlıfmdan : 

Fakat, DeınlnPor Ankara blrlncllltlnde bu • •. 
Hneaölterdıtt ıena oyunlara devam ed~rae 1 4-S-10-1941 cumarteaı ve pazar gun
ıı.tlln bir ihtimalle ıııt bu )'l} Gencıerblrlltt- i leri 19 May11 Stadyomunda iki kate -
ntn olacaktır. gori ol'mak Uzere qağıda yazılı ıa -

29 yerden arazinin fenni hir 111• 
rette irva Te iakaaı istenmektedir. 
64 yer , ortaokul için çırpmıyor, 22 
yerden liM talebi var. 15 yer, ... 
nal mektebi iıtiyor. 36 yerden top. 
raksız köylünün topraklandmlnıaaı, 
ve k öylüye h a:mece bedeli muka· 
bilinde fakat taksitle arazi verilme
si i leri aürülmektedir. 

Ajanlıfın teblifi 
Baln Futbol .AJanlıtından: 

!~&ıı •ktedır. mecbıar etmıtlerdlr. Ta)')'are u ııonra batınıt-
' D9r kıtaıarı 28 
'11'dı .... hı dotu ne 30 eylUI arasında tır.ea·"'a alman ta)')'areleri blrlblrl ardmdan 
lllııı ~ ve ıı:Unda IO\>et JcuveUerlnl çe- - k rı il 
llt- ltlal'dır O ha ettıklcrı zaman 8000 esir selen dalsalar halinde Tobruk'ta u e e • 

• · •ınan k bllcum eylemltlerdlr. 
it._ anı, kay plar vennlt - defiere Llb 'd O.bel bil 

11 • ._.,.11 DUtman Blnsazl'Y• ve ya a -
....-ı-._ · C9ııh nd k -re hava bQcumlan yapm11 • 

Oörlns, Bitler, Rlbbentrop'tan netrel et· 
mek kln seımez. M111etler1 'boyundunıtr altı· 
na alan, toPrak llbalc eden ve 'be19r!)'etln 
bir Afeti tarafından idare edilen bil c:lnller 
c:eteslnl bllabQtUn mahvetmellylz. 

1 - 940 yılma alt olup bazı mel:ıepler dola· 
)'lBlyle npılarnamıt olan c. H. Partı.i ıllt 
macıarının tınaıı 4. 10. M1 cumartal rinll 
Hat 15.30 da 19 Mayıa stad)'Ol!lunda Genc· 
lerblrlltt • Deınlrapor takınılan aruında n· 
Pılacaktır. Macın hakeml Faik GökAy, yan 
llaJlemler1 Nezih lnclll, Cemalettin Kankınıu· 
zı'dır. 

2 - Lltc maclanna s. 10. 941 pazar aQntl 
taat 11 de 19 Ma118 etad)'Olllunda Kınkkale 

atıcıı ile AnkarasQeQ aruında devam oıuna
calctır. Bu macın llakftlll Rauf Atae. yan ha· 
lı:anlerl Salt Atakol, Omer Apalak'tır. 

atlerde atletizm Dekatlon birincilik -
leri yapllacaktar. B u mU.abakalarda 
hakemlik yapmak üzere B. Haaan Ö
renğil, SaWıattin Tetik, Hüseyin 
Berkan, Cemal; Cevdet A run, Bur -
han Sümeraa, Muıtafa İber ve Haluk 
Hikimoğlu'nun hazır bulunmaları 

rica olunur. Müaabakalara ittiri'k e -
decek olan atletlerin 3-10-1941 cuma 
günü alqamı ıaat 17 ye kadar isim -
]erini ıtadyom idaresine bildirmele
ri tebliğ olunur. 

i t te ıulama davamız, itl• kültür 
davamız, ve iıte köy kalkrmaaıı d&. 
vamız ! Bütün dilekleri toplu bir 
h alde ifad e eden cetveli inceliye
lim: Ziraat V ekaletini ilgilendiren 
443 dilek vardır. Ziraat Vekaletin· 
d~~ ~3. dava~m halli isteniyor. 
K oylu, bıçer-dover nıakineıi i&tiyot 
k öylü toprak istiyor, köylü tohun: 
i.atiyor, köylü kredi istiyor. Ve Cüm
h~r!yet ~iikÜmeti bütün bu İstekle
n bırer bırer tahakkuk ettirmek yo
lunda ilerliyo r. '-...ıe tap 11• tın kıtaları cüretll blr seelnde bir ac 'w Blr aallra 

"Dt~ bııııııı..':;•k Oneıra ıroıı.ınun dotu tabi. tır. Binalar baıara utr~.:'u"~~; Balk& Brl· 
.,_··~it Petroskol "'Petroza"'odsk" u tıaıtaneain• tnbet vaki o f • 
-ı.ı • d r .r el rı de Trabluanrb'ı bombar-

ltıerk etrozawodık dotu Kareli - tan>'• ta)')'llr • 
"-~lllaıı ez d r. dıman etınltlerdlr. Blrkac bıaıust blna Te 
Ilı~• ::v:.:nıa>'Yareıerı dlln sece ı•enlden milıtemlek• hastane1I buara utraıı::~~lllll 

lıı etıııı.lerd nırrat aaker1 teı satına hü. ootu Atrlkaıında bir dllaraan ki 
1lı ı ı.r , r. G ndar bölıretlndekl mevzilerimize ~· u-

'11 e >'e k '° 11 t llH de bir mun tarlamız .. lav._ t 1'1ı Yapılan mUeadelede al· mata ıqebb • e m ka 
"ııı llıaııınd &l':Yareıerı dUn Feri! adala~ının dilflllanın Uerıemeeln• ensel olmuf. atırt l -

1" 111 ı,. a 2 000 tonllltoluk bir ticaret )'lplar veren dilıman t~kklllll topçu a ea • 
........ ~ btıru~1rını1ıardır. mlzle datıtılmııtır. Düıman tayyarelerl Qıle-
~ dotu tlearet &1."mlıl dlln sece tnstıte- rlmtzden biri Qzertnde ucarak tahrip bomba· 

lıı e 'lır ~~il ncıkıarında alman bomba·• lan atmll ve hant maddi hasar vutnıuna ae-'ll te,._ . ...._rıı. utratıtmııtır bebl)'et venntııerdlr. 
9- '"' .,,:. ıı d tu ve cenup . aahlllerlnde Tayyarelerimiz 1/2 llıctetrln pctlll Kıl>-
'ltıtır«.111 rı t .. •ata ve müteaddit tawa· ns'ta ı.etıcoea tayyare limanını bonıbalam11 • 

1't lll'ırıa d 41... _Dılııu.tı a ~k tnıru bava bücum- tardır. 
liııt .:...... ıs. r. 1 aveı tananmia Sicilya kanalında 1 
.._ ~tlcoı hmllerı seetleyln 'blr ,... Jlııttk.Ul•'daa aQnıldcep blr 4ıı.aa bava 
~ ... ~klaamak teMbbtıa1lnde bUlll• ~tine bleal etmll. buJardaa JJdltDI 

~laotıanna taamaa etmle- atQnDGltılr-

iL Kolotoı 16yle devam etmlltlr: 
.. _ Hltıer, b11 kadar muazzam blr llllkll • 

metl• ittifakına ılmdi>'e kadar carpmam11 • 
tır •• 'bu uamette blr mukabil dartıe19 ıal· 
rua kalmak tıraatını blllmam11tır. 

'llpbe etnıi>'orua iri Bitler'• k&l'l1 acılan 
cephe, rinden sllne kuvetıenect*tır. Bil cep
llm tahrip edeblleeek bir devlet bulunınll'8· 
caktır. Biz en ılddelli darbelere ıaııammlll 
ediyoruz. Fakat bunu blltUn dllnya uıllleUerl 
yavaı nv&1 anıamıe bulunuyorlar. 

lrademla lunlmamq, blı&kll n..Uemnil
tlr. Ordumuz mukavemet etmekte devam e
decek ve harbi kazanacak bll)'llk bir alci 
kuvet olarak kalacaktır. 

Harp idaremizin " ll1lrt)'eU •ven blltUn 
mıuetıerın dQ1111aaa lal1P nıac.kl•rl llUlll • 
sundald lmaalllU&UI. aal'lllaU old\llllJlU 
8"79Uer atrUll ~ .. .,.,.ı auıeu-1 
...... IQlllıa " --aaa . .. ...,,,.... ... ....... 

Eltopu müsa.bakuı 
Cumartesi aQnll futbol mll1abakuından 

evel Hat 14 te elad)'omda Hanı Okulu ile 
Genclllt etıtmen kursu talebeleri aruında 
el topu macı yapılal'aktır. 

Memleketimizde yeni baılıyan bu cok fay
dalı ve o nlıbette ceklcl ve süze! oyun, fut
bol kaideleriyle, takat uak yerine elle oy-
nan maktadır. 

liy•l•ı beden terbiyesi 
Halkevt Spor Komltealnden : 
Jlayularul beden ter'btyeai calıfm&lan 

lçia evtm.ls l&loıaw:ad& ~lmıf o1U sOa 
• lllU• Nllldl '°'~ Kıplll-

4-10-1941 cumarteıi saat: 13.30 da 
100 metre, uzu n atlama, gülle atma, 
yilkaek atlama. 400 metre. 

5-10-1941 pazar aaat : 9 da 110 met
ret engelli, disk atma, ıırıkla atlama . . , 
cırıt atma, 1500 metre. 

••• 
Yarın ve pazar silnll 19 ?tlay11 ıtadHımun

da atletizmle mesıruı olanlar kin sllzel bir 
müsabaka hazırlanm1'tır. On cetlt atletizm 
hareketi Uıerlnde en iyi derece kazananlara 
(Finlandiya uıulll) üzere puvan ta'kdir edl. 
!ecele ve en eoJc puvan kazanan da .Ankara 
düatloa blrlnclll olacaktır . 

21 " • atuıtoata bu malcaaua lataıı'b1&l'· 
.. nllllaa mtlaabak&Jı bmıru &tıet aıuıa 
u•mn.m . 

Hal~na aağduyuıu tam İf]er W. 
hald~ır •• O, kendiıini idare edeni .. 
re dırektıf veriyor ve idare edeni• 
d e bu. ~irek~ifleri birer bil'tıl' batar
mak1 •çan ugraııyorlar ve çalıftyOf\9 
a r . 

• ~illi Şef'in etrafında onun pal'o 
tııı etrafında milli birliğimiz tıun
~!r: H.e~keı vazifeıini ve ne i.atedi
ıını bıhyor. B unu batrnnız iftihar· 
l a k;abarara.k aöyleriz. Devlet .... 
k.anız.masmm bütün diılileri. •inbi· 
nne ıntıbak halindedir •• İflİJ"OI'· 
Kuvet ve kudretimizin blaanmı IOe 

ranlar, onu bafka yerele •ram&• 
ımlal', o, bu milletia k...U maya• 
amdacbr • 

llibnla F.U. FENl lC. 
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Bu yıl terfi müddetlerini 
Clolduran adliyecilerimix 
Adliye Vekôleti bir liste hazırladı 
Tertilerlne kazai ve inzibatı bir engel 1 Özen, Kemal Akülke, Radi Ökbay, Avni 

olmıyan muavin, hakim ve müddeiumumi - Onat, Ziya Yalkut, Nihat Tokuz, Abdül • 
lerle hlkim sınıflarından sayılanlardan hamil Akpy, Mitat Güven, Nuri Özpay, 
eyfül 1941 tarihine kadar terfi ıünlerini Hakkı Alaca, İhsan İnıir, Naci Benli, Ber
bitirenlerin adlarını ıcsterir liste Adliye ki Baran. Kamil Boran, İsmail Çagal, Zih
Veklletince hazırlanmı tır. ni Beti!, Refik Bıilbut, Yılmaz Ertekin, 

Kendilerini terfia deger &ördükleri hal Memduh Balamir, Kadri Özin, Hamdi 
de bu listede adlarını gormiyenler bir ay Dinçer, Ömer Ciöncil. Hikmet Gündüz, 
içinde Adliye Vekaletine muracaat ede lO UNCU DERECE MÜDDEİUMUMi 
bileceklerdir. Terfi miıddetlerini bitiren MUAVİNLİK SINIFI 
muavin, hakim ve muddeıumumilerle hi -
kimlerimizin adlannı yazyoruz : Agah Nas, Ömer Könü, Mehmet Gürdo-

5 İNCİ HAKİMLER gan. Nurettin Ertıirk, Rııo:a Gürsel. Kur-
Ruhi Tece, Hüseyin Kurtuldu, Hasbi ban Karıı, !amail Çimen, Hatice Teşrekli, 

Gürpınar, Muhittin Yum, Adil Duysak. Faik Civga, Ahmet Akbulak, Fahri Kazan, 
Hakkı Giray, Rifat Alabay, Bekir Kayral Snkip Gllneş, Muhlis Çö enlioğ'ulları, Brd 

6 NCt DERECE HAKİMLER rl Öıo:kaya, Fahrettin Do~u, Muhlis Arsan, 
Ziya Zoıa, Astm Çetlnalp, Tahsin Se- İsmail Pcksoy, Muhtar Türkekul, Cevdet 

ser, Müıtalc Binıol, Tevfik Güven, Ali İlter, Srl ıml Akda,!!', Ali Özel, Mlthat Tun 
Ural, Abdulcelil Bayar, Hamdi Önen çay, Bedin Sciylemez, Şinasi Beken, Hilmi 
Hayrullah Koka, Şevket Ertanh, Hasi' D:ıvaılıgil, Şekip Muslu, Suat Özdo{:ru. 

P. HUseyin Tüzemen, Ata Soyueor, Şiıkrü Sa
Koral, Mekin Törün, Fahrettln Gö kil, Bidayet Arnbkııl, Yeredoğ Ki lo(.lu, 
ren, Rifat GUUU 'Musta!a Pekiner, Ke • Hilmi Arca, Hilmi Gökler. Mustafa Kınık. 
mal Şarman, Yaşar Koklen, İsmaıl Erıü-

Nihat Uncy, Hikmet Eginlioı.:lu. Kadri •en, Nusret Tunçalp, Necmettin Kışla!, 
Cellletün Toksoy, Sabri Sidar, Seyfettin Karaf:ıkıo ·lu. Vehbi Darna7., Akif Kok~eı, 
Uiur, Burhanettin Eneralp. Hayati Yeşilova, Hüseyin Sakallı, Yaşar 

7 NCl DERECE HAKİMLER Koıo:nnol';lu, Ahmet F.rdoğdu. 

Avni Benli, Hilmi Guler, Hakkı O"uz-
man, Şevki Eıemcn, Sait Kafalı, Sami 
Yetiı İlhami Tiırel, Safiyettin Yiıce, Şc
fHr Turban, Ziya Gorgiın, Kini Ertug, Mıi

Koyulhisar' da ~hpnalar 

aip Bakraktar, Şemsettin Tokbay, Nu - Sivas, (Hususi) _ Koyulhisar ka -
ID&tl Atahlr, Besim Özek, Aziz Yolalan, zasında zelzelenin yaptığı tahripleri 
llaml Atayer, Şemsettin Bakkaloğlu, NI- kar•ılamak irin çalı•malar devarµ- et-
)'&zi Akay, Emin Tözel, Hasan Yalçın " ~ " 
Nurettin Slrcr, Hilmi Tör, Snllh Tumay' mcktedir. Vali, kazada yeniden tot • 
Sıtkı Yuıufo,..lu, Nuri Pekin, LUttll Ak- kikler yapmış ve ihtiyaçların hemen 
Mlı, Osman YC'tcn, Ferhat Refik Dömek- karşılanması için tedbirler almıştır. 
te, Cevdet Bcnker. Şimdi kazada büyük bir dispanser ve 

S İNCi DERECE HAKİMLER memur evleri yapılmaktadır. Harap 
Fahri Öezr, Şevket Ahunda.;, İzzet Ö- olan ilk okulun yerine yapılacak o -

saydın, Şerif Ustlinay, Nazif Kuter, Meh- kul binası da ihale edilmiştir. 
met Kurtul, Hikmet Ayaı, İbrahim Dik -
he. Siıleyman Surük, Rifat Yuce, Ahmet 
Çıknk, Tahıin Unal, İlyas Karaagaç, Hak· 
in Tesdil, Fahrettin Öztepc, Husnü Los -
tar, Veysi Sezer, Ferruh Adalı. Feyzi Ar
tllkoilu, Ziya Gokalp, Hamdi Öner, Cemil 
Utaaal, Necmettin Özenli, Haydar Soysal 
CeWetUn Kuralman, Feyzullah Uslu, Na.
il TISsUn, İhaan İdil, Kaya Kırılmaz, Rıza 
Pılnrlroca, Nevzat Tüziınkan, Rauf De -
aircioilu, Abdiılkadir Ulusoy, Sakıp Gii -
l'aD. 

9 UNCU DERECE HAKİMLER 
llleJ'lll&n Ağca, Nafiz Karabudak, Os

- Kayan, Naci Altuncu, Şevki Gürtürk, 
llDanet TUzeer, Fethi 'Onver, Sabri Akgö 
na, Rua Özbilgin, Osman Selçuk, Ali Al
hmtq, Zahit Yılmaz, Ö7.demir Tüzer, Bah
ri IDwı. Nihat Maraploihı, Zeki Barlas, 
Mefharet Sese\, Zühtli Özalp, Ruhi Gii -
~ Fuh Onat, Mehmet Efeoglu, İbra -
ilim Gihı,Sr, Nazmi Hamzadı. Ragıp Öz
a51mıa. Cevat Özkan, Hamdi Malaracıoğ
ıu. Ziya Yalçınkaya, İsmail Nayman, Nail 
Bılen, Şerafettin Altan, Remzi Çitçi, Sıtkı 
~ Hilmi Unat, Sadık Giıney, Mür
lit llker1 Ekrem Yasaman, Çetin Ardalı, 
lakir Oncül, Ali Atay, Rifat Çidem, Ab
chllah Oner, Ratip Seliçi, Bahri Kurban, 
Ya1Gl1l Dailar, Nevzat Kıvılcımer, Ali Al
tmay. Tacettin Akı, Turğut Sıielkan. 

10 UNCU DERECE MUAVİN 
SINIFİ 

Ali Kıametli, Rıza Alpaslan, Ziya Onat, 
Peni Ayan. RHat Berk, Hasan Savat, Fu
at Aker, Adil OktaJ, Nuri Oguzer, Hidayet 
Srteın, Hulki GUleç, Halil SU~ti, Sabri 
Upr, Hamdı Onur, Celilettin Ayhan, Şa
'Mll Akdölek, İhaaıa Tünkan, Şati Tokta
.. ., Samı Konüman, Kamıl Kutlay, llha -
illi Giray. Emin Sönmez, Memduh Özde
mir, Nadir Omay, Necmettin Cantürk, 
!Dwnl Çetin, Alim Şakar, Hüseyin El • 
sin. Şerafettin Tunçalp, Seyfettin Tekin -
alp, Cemil Atabay, Rasim Hartlıoğlu, Feh
ali Okutan, Hakkı Agar, Kemal Ataiıi, 
Emin Tepebaşlı, Şefik Ulukan, Tahsin 1-
aan. Nedim Tiyan,an, Nuri (;anlayan, Ha
NJI Müliyim, Piraye Pilavo lu, Şinasi Kın, 
IUkrU Eroglu, Meryem Önsoy, Nezihe 
Xolankaya, Sabiha Örıen, Adil Tola, Ali 
Alan, Fikret Barın, Ziya Golctürk, Cela -
lettin Kan, Gurcl Turemen, Ennr Hak -
tanır, Meliha Barlas, Saim lnselel, Muaz
seı Savatkan. Esat Arısel. Adalet Akııün
,.er, Jl11r1lvet Doğu, MUb ecel Uzer, 
Umla Suer, Sekine Öztan Fet -
hullah Turan, Ahmet Çelebi, Ra -
aim Karaman, Meliha Toros, Ümit Ak
)'iız, Saadet Ulusoy, Sami Sutekin, Bahat
tin Çakıt, Hikmet Tezgoren. Seniha Ger -
aıeli, Haliı Sungur, Saime Aksoylar, Ni -
clr Saracoğlu, Şeref Barkut, Şevki Yurt
•ever, Selma Yücel, E ııt Çoğa, Sabriye 
lefercioilu, Belkıs Uysal. Sait Yener, Ke
lim Alabicün. Cavit Timur. Şehabettin A
nç, Tevfık Doğuışıker, Salim Yamtuıer, 

Hilrreaı Barım, Celil Öktem. Sadettin 
GISkay, Aliattin Tuzcu, Hayrünnisa Gür -
lran, Zerrin Akgun, Hüseyin Ersin, Saba
hat Kurtuıu,, Cemal Yucel, Ahsen Aral, 
Mellhat Guran. Suleyman Önder, Nesip 
U11al, Sabiha Erden. Hadiye Çelebi. Edip 
Araslı, Naciye Yungul, Muazzez Tümer. 

11 İNCİ DERECE SORGU 
HAKİMLERİ 

Necati Gökmen, Rahmi Tekin, Azml Ot 
~ ... 

5 İNCİ DERECE MÜDDEİUMUMi 
Nazif Çağlıyan. 

t NCt DERECE MUDDEİUMUMİLER 
8efilc Orbay, Ali Özeren, Fikret tlseven, 

Baıri Arttan, Senai Meriç, Hayrettin Park, 
7 NCt DERECE MÜDDEiUMUMİLER 
Aınn Erkan, 

1 tNCİ DERECE MÜDDEİUMUMİLER 
Sabit Yoney, Mehmet Ustilner, Fazlı 

Özkan, Cemal Bilıin, Ali Sebük, Hakkı 
J(adalcbaşı, Ferit Tuzel, Atilli Yurdakul. 

DOKUZUNCU DERECE 
MUDDEIUMUMİLER 

Ali Okhan, Fallrettaa Demirel, Nurettin 

MAARiF VEKALETi 

Kız Enstitüleri mezunlarına 
Maarif Vekilliğinden : 
Kız J.leslek Öğretmen Okuluna yeniden 

talebe alınacaktır. Müsabakaya lştirtık et
mek lstıyenlerln ıartıarı anlamak Uzere 
4. 10. 1941 akoamına kadar mezun olduk
ları okul idarelerine müracaatları lltın olu-
nur. (7170) 17169 

Bir daktilo alınacak 

Maarif Vekilliğinden : 
Vekillik teokllAtı için mUsabaka le İn

gilizce bilir bir daktilo alınacaktır. 
İmtihanda mu'Rffak olalllara ~ 

cekleri liyakate göre Ucret verilecektir. 
imtihan 15. 10. 1941 çar11amba gUnU saat 

15 de Vekllllk binasında yapılacaktır. 
Taliplerin 14. 10. 19'1 tarihine kadar bir 

dilekçe ile Vekllllfe mUracaatlan lAzım-
dır. (7182) 17171 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilim 
Nafıa VekAletin~n : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Maarlt Ve

kAlett 
0

blnasında yaptınlacak 1:atı tamira
tı, döteme ve boya işleridir. 
Keıif bedeli: 6794.03 liradır. 
2 - Ekaııtme 10. 10. 941 cuma sUnU 

saat 15 te Nafıa Vek!leti yapı ve imar t§-

lerl ekalltme komlııyonu odaınnd& açık 
ekslltme usullyle yapılacaktır • 

8 - Eksiltme evrakı ve buna mlltefer
rl evrak yapı ve imar i~leri rei8lltlnde 
görülebilir, 

4 - Ekılltmeye girebilmek için istek • 
lllerin usulU dairesinde ( 434.M) dört yüs 
otuz dört lira elll bet k1U"U11luk muvakkat 
teminat vermeleri Jlızımdır. 

(7087) 17036 

Yapı ve imar itleri 
Nafıa Veklletlndenı 

1 - Eksiltmeye konulan il: Ankara bölse 
sanat okuJu teıvı1e atelyelerının DanallyJe 
dordUncU att'lye blna11 ıneaatıdır. 

Ketlf bedeli: 87167.0S liradır. 

2 - Ek•lltme 16.10.1941 pef1embe .una 
ıııat 1:1 te Nafii\ Vek.\letı yapı ve ımar leleri 
eksiltme komisyonu odııaında kaP&ll urı 11 • 
eul!Yle yapılaf'aktır. 

8 - Ekılltme ıvrala ve buna mUteterrt ev
rak (436> dılrt yUz otuz altı kurus bedel mu
kablllnde yapı ve imar lllerl relllltlnden alı
nabilir. 

4 - Ekslltmen slrebllm•k tein latelı:lllertn 
uıuıu dairesinde uıoos.a:ıı tıeı bin altı yQz 
•ekiz lira otuz bet kuruıluk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve NafıA VeklUetlnden bu il 
tc:ın atınmıı ehll7et veılkan lbraı etmeleri 
ltızımdır. 

lıbu Vetılkayı almak için lateklllerın eklllt• 
me tarihinden <tatil ırQnlerı harlc:> en u Oo 
l'Un •ve! bir lıtıda ile Nafıa VekAlettne mil· 
racaat •tınelert " dltekc:elerlne en as bir 
kalemde bu ite benur :ıo.ooo liralık bir il 
yaptıklarına dair ı.ı yaptıran idarelerden a
lınm11 VPllka raptetmclert lAzımdır. 

5 - hteklller tekl'f mektuplarını ihale 
ıruno olan 18 ıo. 941 pereemb• .una saAt 
14 e kadar eksiltme ltomll)'onu relılltın• 
makbuz mukabtllnde vermeleri llzımdır. 

Postada olllc:ak seclkmeler kabul edilmez. 
(6163) 17207 

Ay"kkabı alJD&Cak 
Nafıa VekAletlnden: 
11.10. 941 cuma ırOnQ saat u de Ankara· 

da Nafıa Veklletl blnaıı lc:lnde malzeme mU
dUrlUtU ooaeında toplanan malzeme ekıllt
me komisyonunda 967 lira muhammen be
delli 102 c:ıtt llkarplnln pazarlık uauıı7ıe ek
ıııtmesl 7apılacaktır. 

izahat almak lıtıyenıer malzeme mQdtlr
IUA'Une müracaat etmelidirler. 

Muvakkat teminat 7:11 Ura BI lruruıtıar. 

latekillerla teminat il• birlikte um s1lJl 
" saate ıromı.oeda buU' llıulwıaıaıan il· 

l'llOO 

u~us 

ASKERi F ABRIKALAR 

Hüküm.üz ilin 
.A& l'abrlkalar satın Alma Ko. daa: 
a. 10. 941 tarlhlnde ihale edllecell 18, 11. 

2> •• 22. 9. IM1 tarihlerinde nnredllm mer • 
kezde :ırapbnlacak ıntaat UAnı blkllmellz
dl1r. ('7181) 17127 

İhale tarihinden 31. 5. 942 ta· 

rihine kadar qaitda cinsi ve 

miktan yazılı 11 kalem sebze 

Azami 
miktar 

Kg. 

4000 
4000 
4000 
11100 
2000 
2000 
1500 
2000 
000 
000 

almacak 
Asgari 

miktar 
Kg. 

8000 
3000 
8000 
1000 
11100' 
1500 
1000 
1~00 

300 
300 

Patlıcan 

Ta.ze fasulye 
Kabak 
Domateı 

Lıüıana 

Pırasa 

Patatea 
Jııpanak 

Kereviz 
Karnı bahar 

500 300 Havuç 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Yukarıda yazılı 11 kalem sebze Asl<ert 

Fnbrikcılnr umum rnUdUrlllğ'U m~rkez .ııa
tın alma komiııyonunca 6. 10. 041 pazarte
si gUnli saat 15,30 dil paıo:arlıkla ihale edl
lrcC'ktir. Heyeti unıuınlycsinı birden ver
mek nıllnıklln olmrıdığı tnkdırde ayrı ay
rı taliplere de ihale edlll'bllir. İsteklilerin 
tnh1l,lmk ed erk fiyat llıt'rindcn kaU te
minatları ile birlikte nı<'rk z satın alma 
komisyonuna mllracantlnrı. ( 7130) 17139 

10 ton beyaz peynir beher kilosu 

60 kuruştan 
1 O ton toz şeker beher kilosu 

50 kuruştan 
As. Fab. s tın A mı Ko. dan: 
Tahmin l'•I len tıcde 1 (110001 lira olan yu

karıda )azılı on ton tıc:)aZ PC:>nlr ile on ton 
lmı tl'kc:r askeri Cabr Kalar umum mUdurlil • 
Q:ü merkez s tın alma ko.nls:vununca 7. 10. 41 
sah ııunü s nt 1.1 :ıo da ı ıız ırlıkla ihale edl
lecrktlr. Şartname ımrasızdır. Kati teminat 
ltl:'JO liradır. (717Uı lilGl 

,,.. ..... oaJ•al- anJlldla 
bonaenle t:u4lkll mntı.t, 

aldllrJU'I ... IMt 14 • bel.ar lfiww 11. dl .... eblhluf'• komaJıaulttm. 

..__ İki adet n.Dra fotoll'afl. 
- "" n h~ ~ .....ı.t l&- 1 - Dailtııae 10-10-941 cuma ıünii 

6- Hllvl;,et ol19duı ft7& -•tldü nndJr, • albda Bana Nafia Mtidllrliifii ekıil 

8Ul'etl. lertumeler paraeaı olaraık Brmrwmda 
1mtı1wada mınattak olaalan Mil .. 10. • ltletm• mldtlrllllnd• almır. 

)'Ilı kanun mucibince 1Jcıret vertıecekttr. (6008) 17071 
Hususi kanun mucibince Sıhat Slsortuı 

ve Tekaüdiye hakkı var'Clır. Muhtelif yapı itleri 
Talip olanlann sarih ve olrunaklı adres- Devlet Demlryollan aa. Al. Ko. dan : 

lerl yazılı dilekçeleri ile en ıre~ H. 10. 941 Ankara istasyonu civarında yaptınla-
tarlhlne kadar Ticaret Şubesine mUraca • cak 1''lıekhane ıstuyon blnuı ne revir ve 
atları Ulıı olunur. (7136) 17187 yatakhane blnuı ınıaatı, kapalı sarf U8U· 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif tesisat münakasaıı 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Devlet Demlryolları Umumi İdare bl • 

nası sinyal, telefon, yangın ihbar ve alA.rm 
tesisatının yapılması kapalı sarf uııQJU ile 
ve vahidi fiyat Uııerlnden akıılltmiye ko
nul muştur. 

liyle ve vabidl fiyat Uzerfnden ekalltmeye 
konmuttur. Bu inıaatta döıeme ve lento
lar için muktazl demirler idarece verile -
cektlr. 

1 - Bu itin muhammen bedeli (78.000) 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait ıartname ve 
sair evrakı D.D. Yolları Ankara vezneslnn
den (365) kuruş mukabilinde alabilirler. 

8 - Eksiltme 13-10-9'1 tarihinde pa -
zartesl gllnll saat (16) da Ankara'da D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak merkez 

1- Bu işin muhammen bedeli 82831,50 birinci komisyonunca yapılacaktır. 
liradır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için istek-

2- istekliler bu ite Alt şartname ves&Jr lllel'ln teklif mektupları ile birlikte aşağı
evrakı D. D. Yolları Ankara veznesinden da yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 
( 415) kunış mukabilinde alnbllirlcr. illi> e kadar komtııyon reisliğine vermele-

3- Eksiltme ıo. 10. ıın tarıhinde cuma rl IAzımdır. 
gUnü saat 16 da Ankara'da D. D. Yolları a) t4900) liralık muvakkat teminat, 
Yol Dalrc,ıinde toplanacak m<'rke7. birinci bl 2400 sayılı kanunun tayin ettiği ve. 
komisyonunca yapılacaktır. sikalar ile bu işe mnhııus olmak llzere MU-

-t- Eksiltmeye girebilmek itin istekli- nakaltıt V<'klıletindcn nlınmış ehliyet ve
lcrln teklif mektupları ile bir!ikte aiatıda ılkım, ehllyet veılkaıı için Jhale tarlhln
yazılı teminat ve vcıınilcl ayni gün saat drn rn az sekiz glln evl'I bir istida ile Mü-
15 e k ıdar komisyon reisliğine vermeleri nakalal Vekiletine müracaat olunması. 
ı:ızımdır : (7044) 17079 

a) 539:! liralık nıuvalckat temlnat, 
b) 2400 sayılı kanunun tayin ettiği ve- Muşamba pardösü alınacak 

slknlnr ile bu 1 c nınhsu" olnınk llzere Mil- D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan 1 
nıtk ıl.\t V ek:iktındcn nlınnıış ehliyet ve-
sikası, chlıyet vesikası ıçln bır teahhüt Muhammen bedeli (16.000) lira olan 500 
içlnllr ns·;nri 50 bin llrn kıymetinde em- adet mu,amba pardesü 14-10-19U salı ıü
ııall tcsı. ıt işini nıuvnff.lklyetıe başardı- nü saat 15.:10 da kapalı zarf uıulü ile An
ğına d,ılr VC'Slkn lbl'nz etmek suretiyle ı- kara'cla idare binasında satın alınacaktır. 
hale tarihinden en az sekiz glln evel bir 
ıstida ile Mlınakalrıt VeklUctıne nıllracaat Bu işe ıirmek isteyenlerin (1200) lira-
olunnı:ısı (6S!l7) 16944 hk muvakkat teminat ile kanunun tayin 

Baramin çeliği alınacak 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı rUn 
saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine ver 
melı:ri li:r.ımdır. 

komisyonunda yapılacaktır • 
S - Bu ite ait evrak ı proje, vahidi 

lieteei, k .. if n mesaha cetveli, Bayınd 
itleri ıenel prtnamesi, yapı i11leri 
fenni pctnamesi, huaucl fenni ıa 

Ye ekıiltme ıartnamesiyle mukavele p 
ıidir. Talipler bu evrakı Nafia Müdiır 
ilinde ırörebilirler. 

4 - Taliplerin münakasaya iıtirik 
bilmeleri için (2150 lira iki kuruı) mu 
kat teminat yatırmaları, bu iti için Vil 
makamından illn tarihinden ıonra ehl 
vesikası almaları, 941 ıenesinde ticaret 
ıına kayıtlı olduğuna dair vesika ibra• 
lemeleri ve üçüncü müddede yazılı m 
kasa evrakını ırörilp kabili ettiklerine 
imza etmeleri ve 2490 sayılı kanuna u 
olarak hazırladıkları teklif zarflarını 1 
941 cuma ırünii saat on beıe kadar B 
Nafia müdlirlüiüne makbuz mukabi 
vermeleri lizım olduğu ilin olunur. 

Postada vukubulacak 
bCil edilmez. (15870) 

Elbise yaptırılacak 
İstanbul Sıhi Müeueseler 

tırma ve Eksiltme Komis 

Riyasetinden : 
l..e> il tıp talebe yurdu talebeleri ıcta 

takım elhlııe lmfı.11 lıl kapalı zartla elıılll 
konulınutlur. 

1 - Eksiltme 8. ıo. 941 caraamb& 
saat 1:1 te Jstanbul Catalotlu sıhat ve 
mal muavenet mUdUrlUtU binasında 

komls)onda yapılacaktır. 

:ıı - Muhammen fiyat beher taJtım 
lmallyetıl ıc:ın 1400 kuruıtur. Muvakkat 
nat 1o:ıo liradır. 

3 - ı.teklller numune •• eaımııdll" 
yurt mUılilrJUtUnde ıröreblllrler. 

Devlet Uemiryolfarı Sa. Al. Ko ,dan • 
Muhammen bedeli (4500) lira olan üç 

Odun. aa1re alınacak kalem 8 köşe barmin çeliği c13.10.941> P•-
As. Fab. Satın Al. Ko. dan : zartesi) ü · (ıs k 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Hayd:ırpap'da te
sellüm ve sevk şefliginden dağıtılacaktır. 

4 - htek!Uırin 1941 yılı ticaret od .. 
slkaslyle 2-190 IRYılı kanunda 7aaıll 
!arla bu ite )'eter muvakkat teminat m 
veya banka mektublyle birlikte tekllft 
zarnarmı ihale 1aatlnden bir ıaat evel 
buz mukabilinde komllyona Yermelert ve 
mi bir mUNseseye )'tizden fazla elbı.dl 
dlktliUne dair bir vealka lbru e7lemeııl 
tır. ( 8306 ,168'!6) 1 (7089) 17156 

Mal7.enıcnln cins ve miktarı 80 ton o- 1 nu saat ) te aralı .zarf u-
dun lhnlesl 7. 10. 941 salı gilnU ıaat 14 suliyle Ankarada idare binasında satın a
muhamm<'n bedl'li ıorı0 lira kati teminau lınacaktır, Mozayik parke 
157 lira r> kuruş. Bu işe ıirmek iıtiye:ılerin (337.SO) lı-
Malzemı-nln clruı ve miktarı 4 adet ate- l k Devlet Demlryolları 6. ıncı 1ııletme 

Elbise diktirilecek 

minyum tank ihalesi 7. 10. 941 salı gUnU ra ı muvakkat teminat ile kanunun tayin Arttırma ve ı-:ksıltme Ko. Retslll!inden : kaldırım yaphrılaCO 
saat 14.30 muhnnım<'n bedeli 4200 llra ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün Muhammen bedeli Ul.718 lira olan işlet-
kati teminatı 630 ııra. saat (14) e kadar komisyon reisli&ine ver- memiz memur ve müstahdemi için (821) İstanbul Belediyesinden : 

Mal7.emenin cins ve mıktan 8 kalem meleri lazımdır. takım kışlık elbise, l315) adet palto ve l'skUdar meydanında yaptırılac:aıc m 
koş ım mah:emeıl lhalcsl 7. 10 941 aalı Şarlnameler parasız olarak Ankarada (570ı adet kasketin, yalnız kumaşları lda- parke kaldırım lns-'latı 
günU ııaat 15 muhrı.mmen bedeli 1850 lira malzeme dairesinden, Haydarpaşada te rece verilmek, aatar, düğme, sırma, al!- ekslltme7e konuımuıstur. 
kati teminatı 2i7 lira 5 kuruı. • meti farika ve bilcümle masrafları mU • lira 56 kuruı ve ilk teminatı 4246 

Yukanda yıı7.ılı malzeme hizalarında sellüm ve sevk ıefliiinden daiıtılacak • teahhldf' lit olmak üzere ıartname ve mu- kuruıtur. Mukavele, eksiltme, bayındır 
gösterilen glln ve saatlerde Askeri Fabri- tır. (7086)) 17067 kavelesi veçhlle dikimi 17. 10. 9U cuma lerı ırcnel hususi ve fenni ıartnameıerl. 
kalar umum mlidllrlliğU merkez satın al- gUnU saat 15 de kapalı zarf uıQllle Adana- Je, ke3lf hUIAınslyle buna mUteferrı d 
ma komisyonunca pazarlıkla lhale edile • Elbilf. diktirilecek da işletme mUdUrlUğü binasında komisyo- rak 300 kuruı mukabilinde vilayet nafi& 
cektlr. Şartruıme parasızdır. Muhammen numıızca ihale edilecektir. dUrlUIUnden aıınncaktır. İhale 14. ıo. 9" 

Devlet Demir7olları Erzurum 10. cu İ•- 1 u u t l• t d ı ı üm d bedelleriyle kati teminatlnn hizalarında .. Bu lı,ıe girmek lstıyenlerin (1403,85) li- ı ır n ııaa " • a m ene en • 
gösterilmiştir. (7180) 17162 !etme müdlirlüğünden 1 rP.lık muvakkat teminat akçaları ile ka - caktır. Taliplerin ilk teminat makbuJI 

Kuma11 idareye, astar, tela, alameti fari- nunl ikametglh veılkMı, hüviyet cüzdanı, mektuplan. lhale tarihinden Hklz sGll 
Bı·r memur alınacak vlllyet nltıll mUdUrlUtUne mUracaatıa ka ve uir bütlin masraflar mliteahhide a- 941 yılı ticaret odası vesikası ve bu ııtekl 

Aak 1 F brlkal Ti t Ş b i d 
~ı..• cakları fenni ehliyet ve 941 yılına alt 

er a ar care u es n en : it ol--'- "sere t_ .. _,_ edil- .__ ... elleri ehliyetlerini göııterir veınkalarını ve teklif 
Tl t be lıad ı tibd&ın edil ek u.... ..._ " .......... v.. - odası veıılknları imzalı ıartname ve 

can tu • e 1 m (22450) Ura olan 650 takım elbise 400 ıde mektuplarım Uaal• stıntı muayyen olan aa- ibrazı lAzmı selen dl"c:r vesaiki• ~ 
re mllsabaka ile bir memur alınacaktır. t atten bir şaat evellne kadar 2490 numaralı • 
A 1 Palto V 500 d t k k t . · ı· · 3 rnlı kanunun tnrLtalı cevreslnde hazır 
ranı an ıcralt ve istcnllen vesaik ıun - e a e as e ın ımı ıyesı 1 kanunun emreylf'diği ı,ıartlara uygun ola-

ıarı tekllt mektuplarını ihale ıtınU 1&• 
lardır : 10. 941 pazartesi cUnU saat 15 le kapalı rak komisyon reiallflne vermeleri veya kadnr daim! encUmene vermeleri 
1- Ticaret orta okulu veya 11.aeıinden zarf usuliyle eksiltmeye lroaulmuıtur. göndermeleri 11\7.ımdır. Postada gecikme- <~l~/7049) 

me2-sunDool=~luk kl ... dı, Taliplerin (1683) lira 75 kuruıluk mu- !er nazarı itibarı slınm&L Y 1 1 
3- Devlet memuriyetinde veya diğer valrkat teminatlari1le kanıınan tayin etti. leri, Haydarpqa, Ankara, Adana, Konya Y 1 iŞ efl ,.,. .. &• ı Bu işe alt mukavele ve eartname proje- Q a p • • 

------·-- ii vesikalan n teklif melrtuplannı aynı prlarlyle Adana'da 6. ıncı itletme komlı· Jstanhul Belediyesinden 1 

8 1 k 
yon Relslllinden bedelıl• olarak verllir. KadıköyUnde, SötUtıUc:etmede >'tnl a ast müna asası 'llH) l7l65 cak olan )'Olun ıotıe ve kanal tnıaltı 

Telgraf makı'nesı' alınacak zart uıuııyıe •ksııtmeye konuımuıtu~ 
Devlet Demiryolları 4 iıletme MUdUrlU O'ünden : lıedelt 2429.. ıı 84 k .... • Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: ·• ra uruı ve .... 
Şube 48 mıntakaıtndan iluar edllecek ,..n.ıı.ıda ocak kilometreleri, miktarları, 1822 lira 11 kur ıtu M k ı _,,_ Muhammen bedeli (44.400) lira olan ıablt u r. u ave e. 

muhammen bedelleriyle muvakkat teminat miktarı ve mUnakua tarihi ıöıterilmiı bayındırlık ıııerı ırenel, hu•u•t ve tennl 
.L ve HY)'ar telırraf mnklnc:lc:rl ve teferruatı 

olan balut aaat 15 te 4 Uncll lıletme mlldürlUftlnde toplanan komlayonca llıalesl ı-. ll. 941 pazartesi eUnU 1aat l:I te kapalı nameleri, ııroJe, ketlt hUlbulyle bUJI& 
ycipılmalc Usere kapalı sarf uauliyle mlln aıcuaya konulmuıtur. teterrı dl ter evrak 121 ıruruı mu zart uıullyle Ankadadıı. idare binasında satın 

Bu ite girmek lıtiyenlerin terninaUan nı ve kanunun tayin e~titt vealkalarla tek- alınacaktır. belediye fen itleri mUdUrlUt11nden 
lif mektuplarını mUnakua stınll olan mu 11)7en natten blr aaat eveline kadar ko- tir. lhale 14. 10. 941 aalı ırunu aaat 111 

l 1 ıl ""'I 1 rt ıA- .... Bu ıee sırmek ı.tı7enlerln 3:119() Uralık mu- lml enc:Umende vapılaeaktır. Talip 
m syon re 8 • ne verme e ... ım\,U&. Yllkkat teminat ll• kanunun taytn ettıtl ve - ı ' 
Poıtada olacak gecikmeler kabul edil mes. ılkaları ve teklltlc:rlnl aynı ırUn saat 14 e t mlnat makbuz veya mektuptan. ıııaı• 
Balut iıine ait mukavele ve ıartname projeleri Ankara Ti K&Yllerl Tune1erln • k~dar komlıyon relılltlne vermeler! IA.zım. hinden S<'klz ırUn evel belediye ten 111 

den ikişer kuruı mukabilinde Atılmaktadır. (8813-nat) dUrlUtUne müracaatla alacaktan tenal 
Ocak Kiktan Tutan Kav•'-,_• .... 1bıalrua dır. Yet. 941 :rılına alt tıcaret odaıı ...... ------ .. rtnam•l•r :ı>O kuru1& Ankara •• Ha:v-

Kilometreal &ubui KB L. temlutı tartht lmqlı eartname ve kanunen ibrazı 

, 

214+800 
204+000 
185+850 
11J8+1119 
18&+18& 
125+000 
124+800 
182+800 
9&-98 
14+000 
U--40 
24-21 
&-& 

ı+ooo 
10-15 

dahli 

TOO 
600 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

19300 

980 
8'0 

1800 
1400 
1500 
1400 
1500 
1400 
1400 
1500 
HOO 
sooo 
4000 
4000 
8000 

31820 

IHI 11.10.Hl 

17102 

Balast ahnacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan : 
İkinci i•letme mıntakuında aaatıdakl mevkl ve Klm. lert yasılı o ocaktan çıka

rılacak baluUardan Kim. 36 ve 52 ocaklarının her ikisi blr ve dllerlerl ayn, ~ı 
ekıtltme mevzuu teıkil etmek ve hizalannda söıterilen sün ve aaaUerde ııra Ue 
ihaleleri yapılmak Uzere kapalı zarf uau llyle ekailtmeye konulmuttur. Ekalltme • 
ler Ankara iatasyonunda lkinel ltletme müdUrlllttl binuında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 
1ıteklllerin hizalarında mlktarlan ;vazıh muvakkat teminatlarını havi vezne makbu 

su veya idarenin kabul etUtı formüle mutabık banka mektuplariyle kanuni vellalk 
ve tekliflerini tavln edilen ihale natlerlnden bir ıaat eveline kadar komiıyon reia
llA'ine vcrml• olmaları llzımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara lklncl tı· 
letme komisyonundan paruız verllmekt'J dir. (7887) 

Oeatın yeri ve 
kilometresi 

Balut Beher Mlt 
miktarı nın Muhammen 

M8. bedel 

Ankara • Kayseri battı ) 
Klm. 36 Lalabel İlt. 2llOO ) 
Ankara - Keyserl hattı ) 
Kim. rı2 Kurbatah tıt. 21500 ) 
Trmak - Zrınl'Uldak hattı 
Kim. 30 - 81 Kaleetk • 
Allbey 8000 

Kim. 81 TUney-Gennence 3000 

Kllm. 818 Bahkıaık 4000 

Kurut 

lTO 

128 

170 

190 

1TI09 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 

İhale g1Jnll ve 
saatleri 

117 80 

281 2D 

IO. I. Telrln 941 
puarteat sünU sa
at 16,00 de. 

20. I. Teırtn. 941 
puarteal gUnU ıa

at l&,ıa de. 

112 llO 20. I. Tetrin. 941 
puarteli sllnll ... 

at ll.IO da. 
170 00 IO. L Tqrla Nt 

ıuutMI sOD1l ... 
at 11,8 ... 

datıMal& veznelerinde 1&tılmaktadır. len dlter ve.allı: ile 2490 numaarlı 
('1002) lnc>S tarıratı cevreslnde bazırlı:vaca1t1an 

Motopomp alınacak 
Devlet Dcmlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
)luahammen bedeli 3400 lira olan bir 

&de\ motoııomp 16. 10. 941 peuemb• ırUnQ 11a
a\ 15 te kapalı zarf uaullyle Ankarada idare 
btnuında .atın alınacaktır. 

Bu 1" sınnek lıt17enlerln 25!5 liralık mu • 
valdlat teminat ile kanunun ta:vln ettltı ve-
111ıalan ve teklltıerlnl ayın sun eaat 14 e ka· 
dar komlıyon retıılltlne vermeleri lAzımdır. 

1&rtnameler parasız olarllk Ankarada mal· 
nm• datreatnden, Hayd&rpaeada telt!lUlm ve 
nv'lr 11tlltlnden datıtılacaktır. 

(6004) 

ViLAYETLER 

mektuplannı ihale .Unll ıaat H • ıra 
lml encUmene vermelerl 11.zundır. 

(8:5:56/7100) 

Kütahya Viliyetinden ı 

1 - Vilayet makamı için 39 

modeli ford1 ıevrole, ıtpbeyker •• 
markalı 6-8 ıilindirli bir otomobd 
almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2500). 
Muvakkat teminatı (187) lira 50 
tur. 

3 - Otomobilin motör, prj ve 
töril tamamiyle arııasız olacaktır. 

4 - Eksiltme 14-10-941 ıalı ıtıııil 
Tretuvar iıleri de Viliyet daimi encümeni buzu 

1 

pılacaktır, 

İstanbul Belediyeıinden : 5 - Otomobilin karasörii ve d 
Beyotlu, Eminönü, Fatih, Beşlktal, Üs- 1 bozulmamı, bir halde olacaktır. 

kUdar, Kadıköy belediye hududu dabllln-1 6 - Elektirik tesisatı, kornel 
deki yollarda ve tertuvarlarda açılacak 
bacalann kapatılmuı ve Uıt revetman- kornesi muntazam bir halde çalıtab 
larının yapılması iti kapalı zart usullyle tir. 
eksiltmeye konulmuıtur. Kqlf bedeli 7 - Otomobilin işlemesine ttsıdl 
80,000 lira ve ilk teminatı 22M liradır. pompa ve levyeleri, anahtarlan t 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık işleri 
genel, huııuııl ve fenni ıartnameleri proje ve inıiliz anahtarları. çekiç ve ya 
keıif hUllaaaıyle buna mUtefen1 dlter ev- lan ve sair alitı tamam ve ıaiJ.&llJ 
rak lllO kurut mukablllnde b~ledtye fen nrlleeektir. 
itleri m1JdUrlutUnden verllecektJr. İhale a - Yedek l~erlekler birlikt• 
s. 10. 941 pasarteat ~o nat lD te daimi 
encümende yapılacaktı#. Taliplerin ilk te- edilecektir. 
minat maklnı• veya mektuplan ihale ta- 9 - Verilecek otomobilin kafi 
rlhlnden aekl sün evel belediye fen it- ıi İıtanbulda emniyet müdiirliiı' 
lerl mUdUrltlfllne mUraeaatıa alacakları ıube ıeyrisefer ıefli&ince ve diler 
fenni ehliyet, 941 yılına alt ticaret odaaı 
vealkaları imzalı ıartname ve kanunen lerde Belediye seyrisefer idareler 
ibrazı lAsımgelen dlter vesaik ne 2490 nu- lacak ve teklif mektubu ile bir!ikt• 
maralı kanunun tarlfatı çevresinde ha • ayene raporu ve otomobilin t1l 
zırladıklan teklif mektuplarını ihale gll- fotoğrafı ile birlikte Kütahya 
nO saat 14 de kadar daı"ml encümene ver- d 
melerl lA.zımdır. (8214-87815) 16818 

2 atölye intaatı 
Bursa Nafia MiidiirlüiUnden ı 
ı - Bursa aanat olnalımda yapılacak 

(28800 lira S5 kanat> k..U bedelli iki tee • 

ft79 atiilyeleri inlutı kapalı arf ua1171e 

daimi encümenine bir zarf için • 
lecek veya kendisi getirecektir. 

10 - Bu terait dahilinde otodl 
mak iıteyenlerln 14-10 941 salı 

15 de Vilbet daimi enclimenine 
tarı ve yahut teklif mektuplsrdll
melerl lilzuaıu ilin olunar" (718') 
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11 Koşunı semeri alınacak 
• t.! s 

Odun alınacak 
Beden Terblyeal umum MüdUrlUtUnden: 

Beb · a. Al. Ko. dan 
)' er takımına tahmın edilen fiyab 74 6 
ttıniı d . 

Umum mOdürlütümüı Icln 6 ton meee ve 
ton ı;rUrııen olmak üzere 12 ton kuru •oba 

odunu alınacaktır. Tallıılertn 16 blrtncıteırln 
041 ı;ah ııUnU ıaııt 15 te umum müı10rHltü
mOz aatın alma komtııyonu tarafından :ııa· 
zarlıkla yapılacak ihalede hazır bulunmn.ları 

llıerı 
6 

. Ort lıra olan 400 takım kollum se-
l S ılk teşrin 9H pazartesi gunü saat 

de Ank ııaz 
1 

ara M. M. V. satın alma Ko. da 
ar ıkla ih 1 456Q r a e ciilecefindcn isteklilerin 

ııaraiı~ral~k katı teminatları ile birlikte 
ıllııln .:Un ve aaatında mezkGr Ko. da bu- Atış cuzdanı bastırılacak 
... _ a~arı. Numune Ko. da gorillür ve ııart Beden Terbiyesi Umum MUdUrlUıtUnden: 
-~·eaı 152 Yarım rormadıın ibaret ''e ııösterUecck 
ıı.. kuruıluk makbuz kar~ılıg"mda 

UAn olunur. 17812 

ULUS 

ANKARA Lv. AMlRLlGt 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv • .A. Sa. AL Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 728,400 kllo kuru ot 

satın alınacaktır. TeU parasız verilmek ear
tıyle Ankara tsta.syonunda vaııonda teslim be
her kilosunun muhammen fiyatı 6 kuruı olup 
muhammen bC'Ctell 43704 nra \'C ilk teminatı 
3280 liradır. ntrllklero teslim muhammen ıı

yatı 7 kuruı oluıı mubamMcn bedeli 50988 li
radır ve ilk t~tnntı &;OQ liradır. ihalesi 
7. 10. 941 salı ııünO 11ant 10 dadır. To.llplerın 
munncn ırün ve saatte Ko. na mürncantııırı. 
Şartname ve evsafı Ko. dıı her ııi.ln ı;:örüte-

blllr. (6730) 16748 

palı ZArtla ;yapılan elaılltmealne talip eıJıma
dıtından 104 bin k11o bulııur ııazarlık1a aatm 
alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 80200 Ura. Ka.U temı
nat 4680 lira. Evsaf Ko. nun bUtUn earnlzon· 
ıannda mevcuttur. SartnamesJ Ko. da sıırU

lür. 
8 - Pazarlık 6. 20. 941 ııazarteaı ııaat 19 

da Ko. da yapılacaktır. lateldllerln belli ııün 
ve ı:ıatte teminat makbuzıarlylc Ko. na mü-
racaatlıın. (68U) 16766 

Bulgur alınacak 
Arclahan Sn. Al. Ko. dnn: 
l - 22. 9. 941 ııOnU anat 11 de lklnel dcta 

olıırıık ekslltnıcsl yapılan 6!!000 kilo bulııur 
tallı> cıkmadıCını1ıın pazarlıkla alınacaktır. 

:ı - Tahmin bedeli 15600 lira, kııll temi-<>.o, dan 
1 

" numuneye uyaun 80000 nüsha atıı cuzaanı 
a ınır. (6747) 16756 bastırılacaktır. Taliplerin 14 blrlnclteırln 
p 041 salı ~nü saat 15 te umum müdUrlU~ü • Kuru ot alınacak 

it !ıt. avyon yaptırılacak muz btnas.nda satın alma komisyonumuzca Ankara Lv. A. s • Al. Ko. d n; 

nnt 1170 llrııdır. 
S - Evsaf korun ı:ıttton ııarnlzonlarında 

mevcuttur. Şartnıı'llrst Ko da ı: rüJUr. o\nJc VekAJetı Sa Al. Ko. dan: paz:ırllkla yapılacak ihalede baur bulunma- 1 - Pazarlıkla 7lil 210 kilo kuru ot 
keı f :ra1.1a ı:ıır ııavyon ınsıı. ettirilecektir. ıarı ııtın olunur. 17313 satın aı.n c ktır. Ank r.ı'd.ı vaııorJıı teslim 

4 - Pa ~artıtı G 10. 941 ıııızartesl ııünü ııa
nt 11 de Ko da )-apılacaktır. lıte illerin te
minat aK<: ıcrlyle belli ııun ve saatte Ko. da 

"~ ede,ı (30 7U) lira 37 kuruıtur. Mu- tcll uarns z vcrllmel: ıartı>lc b.her kllıuunun 
lhaı t temınatı (2 303) ura 33 kuruştur. muhıımmen fil' tı 6 kuruı olup muhammen 

bJlunma.srı. (6Sl4> 1G767 ~6~ 1 at ıs ncıt~rtn OU pazartesi j;{lnU ııa- A NKARA V ALILIGI t>ed 1 4"U.ll llra ve llıt temln.ı.tı 3458 liradır. 
ıaaır te kaıı:ılı zarfla yapılacaktır. Kesit ve Blrllkl re teslim muh m n fl>atı 7 kuruo 
'l'aıııı::r-kı 154 kuru& mukabilinde vcrııır. olup muhammen bcd 11 53777 ıı.ra ve tık te-
le 

11 
rln temınat m ktuı• nrble btrllkte tha· 15 bisiklet alınacak mır.~u s· 39 liradır. lhıı • ı 7 10 9n &alı gü-

Makarna ve şehriye 
alınacak 

llıtkttlnden bir ııaat cvellne kadar tck..If Ankara \'ıılll'A n:lcm: n. s:ı t 11 d 1 r Tal ~·I r 'l mu .yy n ı:Un ve 

~::~ını M~G~O)V. Sa. AL kom!S)'C;;.: )Ot ı:-:Vu~ı:~~ ıcı~ü:ı~~~~.:~ 1;1~~c:;a:.~.~~;:ıı~ :v:~~~ ~~. ~~ ~e~ gUn ı;urUlcbl~l/tn n . ı ve ; ~c~ıx:~ı t~~ ~!k ~r~a d~~: 23 ton ıehrlye r:ı-
E o. 10. !Hl tar.h.ne rnstlıy n 11crıcm1ıo ırllnU (l ,;,ı ı 16749 

1
, zarlıkla eka ltme>e konuımuııur. 

lektrojen grubu alınacak saat 15 te vmı.yot d ırnı cmcümentnd ihalesi 2 - M k:ı n nın n Jt oıım n tı de ı 12900 
:Lt >aıııımak cır.ere acık ekslltme>e konuımus • Kuru ot alınacak , llrn ve sehr.)C'nlıı m ı~ar ıne:ı b~ell ıo:soo :ı-
A.~a:?.r. Vektueti Sa. Al. Ko. dıın : tur. .\nlc; m ; rnıl'r 

lroj ğıda muhtasar vnsırınrı yazılı elek- 2 _ Muh mmcn rıcdcll (13 ı0ı lira ve mu- Pazarlık 11 1 ru ot sn tın 8 - Mllk na ve ıchrı:,;uyc alt kati temı-
la ;: grubu ı.:ıtın alınacaktır. Bu husu- vakkat temin tı (1011 llrrı (23> kuru tur. atınacaıt• r l<ll f. ruı .. \ ınıcı. e rllylc An·' nat 3510 lrıı1ır. 
:re t rUırnek ve fenni gartnamesl b!lı\ha- 8 - lllcklllerln nıurnkkat temır..ıt mck - kara lstns;vonuı .ıa ı: nr~ t ıır.ı beher ~;t- 4 F\•s:ıt ve nuıusı ınrtıuı Geıtbotu sıo 
tirın ekemınu1 ~ltırllnıok Uzere altı.kadar I tup veya mlkbu ·ıarbl<' ticaret odası vesika- 10 ı.nu, m ., n 1 erı tb.ıtı 8 tı KJrus olup mu-1 satııı all'!'ıı kom!Byonu .da tctkık edllr:>lllıtr. 
lclld alarnı 10. birinci t rln 941 gjnUn~ ıannı ntı.m ı n ).ıkarıda adı ı:cccn ı:t.n ve h mr'!cn ıı d ı 32 ı.r.ı h ilk t mın tı da 

5 
- tııııı Gc-

ıı arı Alıkaradn M M v Hıırbl'"e daire- saatte dıı. mı erı,.Umen rcL~ll~lnc ırelm"'lerı. 4197 ı r d r !botu 31 ı 
.ryaa· ... ,, . a) T tıne ınUrıı.cnatlan. 4 - B.ı.na alt keı f ve urtnamoı her ı:ıln B r ııc re t~llm ı:ı her k ıo,un •• n mu!lam-
Olınası ~nınınııı bir fnbrtkanın mamu!Qtı naha mlld:ırtJC:Undc ı:orebllcceklerl 1 m n fıy ıtı 7 kurus oıuıı mu il ren ı:ıed_ı; 

(6Sır.ı 

b) n 'ie ~ n l-ulunm::ı ı. (6'.179> 16937 
t>, .... >1 1 l ve 'k l n ı. ' Jlf 

lem s~rt t kerl kll, ) aylı ve ııaatte 4~ rt ı. 
c) Bı atı yUrUyuııe mll-nıt. Matbaacılara 

Sade ynğ alınncak 
n 

r:ı r 

10\>at r ıı.d t 6.ı volt 60 amper ve 3,9 ki- Ankara ValllıC: n ten~ 
lS() aın takath ve dltcr dört adedi 120 volt ıtuıusl muhnsebe lhtbncı tein 15 kalem 
~e tev ~er ve ıs ltilovnt takatli dinamolu defter ve c...rakı m.ıttı.ınnın numuneler! vcc· 

d) ,ı z tablolu. hile tabı ve teclldl ncık arttırınıı>a konul· 

)a dl:tcı -6 Silindirli 4 r. ımanlı benzin ve- muıtur. 
eı Gru ntot6rlü grup alınacaktır. Muhammen bcde;t 3200 Ura oıuıı mu\'ak • 

)&nları bun U7. ri ve yanları saç evli ve kut tcınınatı ::?10 llr.ıd.r. 
?rıaiı talı ırken yukarı kalclırılnbillr ve lhale 9 10. 11<11 ııeu mbe ıı\inU sıı.ıt 15 ~ta 

1) ~~~ h'lllnde § kilde l«ıpalı olacaktır. vlll\Yct dıılml cncUmenınde yaıııtacaKtır. 
lett 

4 
t grubun bir komple yedek teker- Tallplcrln yüıee 7.5 muv ıl.ı.nl teminat 

1çın' Yed '>nluk klrı ·osu dınamo ve motör makhuzıarı:vıc birlikte ihale ıtUn..ı mua>Y~n 
lakıınıar ekleri ve ıu .. umtu av danlık ve saatte vllA>et daimi cnctımentnc. ıartnamcyt 

g) G 1 ola<':ı.ktır. ~ıı.mek ı5tı>enlerln de her 1tUn hu•ust muha· 
lti lı:at rup h..ıki renktcı bir kat o.star ve i- r.cbe tahakkuk mUı1ür!UıtUne münc.."lat ctme-

h) Yag)ı boya ile boyalı olacaktır. lerl ı.tı.n olunur. 
b - Tak (G090l 16059 

r aa.nd ımıarın V<" yedekler münasip 
•ta Y rleottrllml~ olacaktır. 

(6DS2) 169 6 

l<an l' a ızasyon yaptırılacak 

~~-~· 'Veka.ıetı Sn. Al Ko. dan : 
l>oıatıı bedeli 48 081 llra 12 kunış olan 
b•-~ gar • .-...qrlıtı nızonu kanalizasyon in:aatının 
Ba.&t ll) t 6· I. Teşrin 941 pazartesi gUnU 
•aır evra: ~npılacaktır. Keııır proje ve 
buı l'lıuka 1 ıetıycnlt'r 245 kuruııluk mak
~i7 lira 1:llınde alnbillrler. Taliplerin 7. 

lrlikte kuruııluk kati tcmlnaUariyle 
da J.t. r:aUırlık giln ve saııtlnde Ankara

. V. Sa. Al Ko. na muracaatlari. 
(72f0) 17270 

~ Su işleri 
. [ " l> l\eıır b l'kfıleti S:ı. Al. Ko. dan : 

01atı1 g l'd li •2 4!1G lira U7 kuru§ olan 
tarııg.1 7 ıtrnı:tonu içme uyu isalcslnln pa
l'aııııaeaktl Teş. 9 ıı s h gUuU saat 111 te 
~ıeıuk l'llat Keşıf Vl' sair evrakı 212 ku
l erın 6 3

74 
buz. mu! abilindc \'erllır. Tallp

Jı.~'YIJl birııl~ra 41 kuruşluk kati tenıinat
c llkarada 1.1 te pazarlık gUn ve sııatinde 
aatıarı. · M. V ~a. Al. Ko. na mUra-
Ot (7261) 17271 

P ulluk alınacak 

Ankara Vallllğtnden : 
l - VılAyetımız çiftçilerine d::ı~tılmak 

Uzere 6 • 7 numaralı ııvnnlrenli (150) a
det pullu'( pazarlık suretiyle satın nlınıı-
cııktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(fı200) liradır. 

3 - Pazarlık haftanın pazartesi ve per
şembe gtlnlı"ri sıınt 15 tc vllAyet daimi en
ctimeninde yapılacaktır. 

4 - Pulluklara nit idar1 ve fennt §art
namcler vilayet ziraat mildıirlü{:ünde gö -

rül('bilir. 
5 - Tahplcrın muhammen bedelin % 

7,5 nısbetlnde depozito akçası tutarı olan 
sııo liraya ait tcmlD'\t mclttubu veya hu
susi muhasebe mtiduı lllğU vezne.sine te
diye C'dllmi makbuz ile btrlıkte haf:nnın 
pazartesi ve perfembe gUnlerl pazarlığa 
ııtırAK etmek Uz re vllı\y('t daimi cncil-
mcnlne gelmrleri llAn olunur. (6099) 

16087 

Pülverizatör satılacak 

Ankara Valllltlndcn: 

\4~ '1\8tt Ko n.ı 

t 'e ıartnnm h r ~ .. n ko:ıulm 
rıed il 42:!00 2 -

<G73:.n 16750 f lir ve 
Gellt>olu As l s -

Salça a!ınaca.k j ro 3ıo 
Ankara J,v A. Sa. Al I<o. el n : 1 

s~at 11 de 310 

k l 1 
. s Al 1-i:o c.ı ~qpıl ktır. 

Açı et 1 trc;e ıle 11 00! k.!o domntts ı 
salçası satın ı.ın c::ı'\tır. 16817 ı 

167G9 

Çarık alınacak 
L•!"I • S l Al Ko <I n. 
l - S rınamrstnde )l\Zllı evııaf ve ıı~rtlar 

ll her kılo ıın:ı tnhmtn rdil n fıyat 30 
kuruş olup muh<ımrrcn b d lı 33t' J lira v 1 
ilk t mın ılı 248 lira lır. İhale•i 10 ıo. D '1 ı 
cuma g<lnU enrıt 11 d dlr. 1'.vsıf ve ııart-

nnmc 1 komi _yon.d ı gör ıı bitır d 
tG9751 169J2 1 

:Y ılı c ı1Jğu zere üc bo,ylu 
zart asuıtyle 1!1ııle)e 

Ayakkabı ve yazı makinesi 
nmmen bedel\ 15.500 

satılacak ı ırtc ı 5: nü ıaat 
Harp Akademisı Sa Al. Ko. dan : 17 d t ;\I Ko d:ı )aıııtncaktır. 

1 - Kohne 137 çıft çi=e ıle 310 çift c a•t ıartnıı.rr"ı r tsanbul. An -
r k eri lzm t S Al Ko. da ııö· 

bel ı ı: n \'C saatten b'r fotin ve bir yazı m lkınesı 6 10-941 pazar- kara ı.v A 
tcsi günü saat 15 te muz.ay ede ile satıla -1 rtı Ur. ıs• 
cal t s at ev ı. ı.;: > na 'crm .e~ı 

t ır. j (6812> 
2 - Muhammen bedeli 268 lira 3ı ku-

16786 

ruştur. Bunları gbrmek ı tiycnlerin her' Sığır eti nlınacak 
gün 2 No.lu. Ye:ıi kışlada Akademi leva • Ilolayır Civarı Rı Al. Ko dan 
z.ım miıdıirltıgunc ve isteklilerin Çankaya 1 ı - BC'h"r ktloııuna 50 kuruş fıyat tah
mal mudurl.ıgüne yatıracakları 20 lira 10 mln edilen 70 bin ltllo sığır eti kapalı zarf 

k 
. . ıı ıllyle sntın alınacaktır. 

uruşluk muvnkkat tenıınat m:ıkbuzlarıyle 2 l\Iuh b d ıı 3" OOO ı· • . - nmmrn · c " ıra, mu-
bırhkte mezkur elin ve saatte Ko. na mü- \•nkkat teminat 2625 liradır. 
racaatlar. (7156) 17097 3 - Eka!ltmcsl G-10-1941 pnazrtesi gU-

nU saat lG da Bolayır civarı As. Po. 700 
Sn Al. Koda yapılar ktır. Çay alınacak 

Anknr:ı Lv. A S'l. \l. Ko. dnn 
l - 1000 tır ık çrıy p rı ı in Pkiıllt • 

J 1 si 6-10-1941 snnt 11 de yapılacaktır. 
1 2 - lsteklılerln tC' lıf ed ceklerı fiyata 
nııuıran yüzde 15 tem nat'nrlyle kon~ on-

da bulunmnlnn. <7UU 17142 

3 çeşit eşya almacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. d.ı.n: 

4 - İst klller1n mezl t'lr gtin ve thalı:ı 
• n c:ı. \ l'l Kon mUracaat -

rı. Post d g etken mektuplar kabul ~ 
dıım<'z. c 6!>.ı2 ı 168S6 

Kundura alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 

S - Muvakkat t eminat pavallı 21M lira 
çuvalsız 1950 liradır. 

• - ŞarUarıru görmek isteyenler herıün 
Ankara İıtaııbul Lv. Amirlikleri utın Al. 

Ko. lariyle Balıkesir Sa. A l. Ko. da göre -
bilirler. 

S - Taliplerin muvakkat teıninatlariyle 

birlikte teklif mektııplarmı ihale saat inden 

bir saat evel Ko. na vermeleri. Bu saatten 
sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

(7155) 17183 

Sadeyağı alınacak 
bmır Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher klloııuna 162 kuruı tahmin e • 

dilen l50 000 kilo sade> at kapalı zarı uıuUy
ıe cksllUne)e konulmuştur. 

2 - Eıtslltme 16. 10. 941 perşembe ııünQ 
saat 15 te lzmtr Lv. A.. Sa Al. Ko. da yapı . 

lacaıctır 

S - Hepsinin tahmin t'dllen tutan sı ooo 
llrıı mu\akkat teminatı 5:!00 ııraaır. Şartna

rr.esı Ko. dn ııılrUIUr Ekılltme:;e tıtln\k ede
cekler knnunı veı.kııtarlyle teminat mt'ktup
larını ihale saallnd n ı:ıır &aat eve! tekllt 
mektup arını Ko. na \ermeleri. 

(723:1> 17101 

K o yun eti alınacak 

Pat a t e s a lmacak 
Halkalı Ziraat Mektebi c1\•arı Sa. Al. Ko. 

d 
ı - Tahmlnrn bl'her kilosu 9 kuruetan 

144 ton ııa ta tes pazarı kla l\t fıkrasına tev -
f,kan s •ın hn:ıcaktır Maha;nmm bedelı 

l •. J lira. mu\•.ıkkat temınat !172 liradır 

Ih ıeı I 10. 10 rı.a snıı t 15 te ita ikalı ziraat 
mektebi c varı komısyonunun bulunduğu 

m ıh"alc.e y ıp,t:ıC':ıktır. lstcklllerın mezkQr 
ı:i.l 1 ve saııtte Ko da hulunmatıırı. 

C72SSJ 1~ 

Kuru üzüm alınacak 
Mnl•cpe Sa. Al. Ko. d:ın: 

l - Kapalı zarf uıullyle 400 ton ıcuru 
üzllm satın alın raktır. Beher kilosunun mu
h:ımm<'n fiyatı '.'il ku uıtur. Bu Uzümler 200 
tonu s rkec~ ve 200 to:lu cta Cekmece anbarı

nıı teslim edile ektir Evs f \ c ınrtıar mcz. 
kQr Ko. da ııörUlllr Anbara alt uzümler bir 
tal.be vcrllecetl ııt'11 &)'rı ayrı tallp1,re de 
vıorllcblıcccktlr lha C'S 81 10 041 cumartesi 
ııUnO sut ıı ae Ko. da yapılacaktır. Talip· 
lerl'l MU\' )<ıcııt tcmtııııt m!lkbuzlarını kııpalı 

zarf mcKtupl'lrını bir 1tUn evci 6ııat 1 e ka• 
dar Ko. na vermeleri. 

(72S!J) l-:29!'i 

Konserve v e yağ alınacak 

Topııne Sıı. Al. Ko. dan: 
l A& tıda yazılı iki kalem taıe maı1de-

sl 7. 10. 941 salı ııUnü hlzıılarında yazılı ıa -
atıerdc pazarlıkla eatın alınac:ıktır. Şartna· 

meler! her ııun Ko da ııurUl.ır. lııteklllerın 

belli ı: n ve saatte Fındı.ıtlı Sa. Al. Ko. nıı 
ııe e (73.21) 

Cinsi taH ıeb.ıe konSC1nal, mlktan 4!M>OO 
kutu, muh mmen bedeli ::?38:50 lira, katı te
mlnntı 3577 ı.ra fıO kuruı. saat 11. 

C" nsl sııdeya~. miktarı 23000 kilo. muham• 
men bedeli 41250 lira, ka.U teminatı 6187 11· 
rıı 50 kuruo. saat 11.30 da. 

17299 

Yapı işleri 
)Cakişe.hlr Sa. Al. Ko. dan 
ı - Hava nuntaka depo11unda tratuvıır 

ve he!! çukuruna alt lnııantın k!' if bPde-
11 2486 liradır. İlk teminat 170 lira 20 ku
nıotur. Açık eksiltme gUnU ıı ıo. !l41 cu
martesi gUnU aaat 12 d Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Keşif ve şartname Ko da 
gl:lrUIUr. İstekliler belli glln ve saatte te· 
rnlnat makbuzlarlyle rnllracaatları. 

(734Gl 17:06 

P. T. v e T elefon U. Md. 

M imar, mühendis ve fen 

m emu ru aranıyor 
P . T. T. Umuml MQdilrlQ~ n C'n: 
ı - Yaııı islerinde lstıhdam ~ imek üze

r e Ut! y(lz on lira ücretli bir ;r'uksl'k mimar 
veya mühcn(I s ile >'tl:ı: >etmlı bes lira lieret· 
11 üc f'n memuru veya mJhend!s alınacak
tır. 

2 - Bu memurlyctlıor lhttııaı mevkii olup 
taliplerine 3636 No. ıu kanunun hllkUmlerln• 
ııöre ücret verlll.'C'ektlr. 
• 3 - Talip olanların vestkııtıırını P. T. T. 
umumı mUdUrlU(:Q mun.mC'lfıt mOdürlUr:ün• 
ııöndermclcrı. (7188) lT.?21 

EMNiYET UMUM Md. 

Matbaacılara 
Emniyet Umum Müdürlü~Uncıcn: 
1 - KA~ı1ı daireden \'erllmek ll\rt.b1• 

7729 adet dctterln b:ıııın ve l'llt 1, 1 20 10 
pazartesi ııunü saat 15 te kapalı zarf .~~~ 
le münakasaya konulrnu&tur. 

2 - Muhammen bedeli C'l!'ıO llra olan MI 
lae alt ıartname ve nllmunclerını ı:ormek ls
tl)eıılerın umum mU:lUrlük 
mls)onuna muracaatlıın satın atma ko-

3 - Munnkuaya i:!mıek lstl:ırenlerln 521 
lira 25 kunııluk tem•nat vava bank • ~,, a makbu-
zlyle beraber 2400 aııyılı kanunun ,. ctı d ı .. mad-

eıı nde yar.ılı belı:eJerıe blrllkte lhale ı:llnQ 
s:ıat 14 e kadıır komisyona vermeleri. 

(7317) 17290 

ANKARA BELE DlYES1 

Araba plakası yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı için (2000) adet 

tek ve çift atlı araba plD.kaaız yaptırıla _ 
caktır. 

2- :Muhammen bedeli (1100) liradır 
8- Teminatı (S2) lira (50) kunı§tur: 
•- Şartname ve, numunesini görmek is-

üyenlerln hcrglln Encllmt'n kalemine ve 
isteklilerin de 10. 10. 041 cuma gUnU saat 
10.30 da Belediye dairesinde mlltc'!lekkU 
E ncUmene mUracaatları. (6!>48) 16947 

O t obüs yedekl eri alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Şehir otobUslerl lc;in alınacak (l9) 

kalem Rus malı yedt'k parça on beş gU 
mUddetle açık ckslltmiyo konulmuıtur 1l 

2- Muhammen bedeli (1800) liradır. 
S - Teminatı (185l liradır. • 
4-: Şartnamesini görmek lstiyenleria 

hergUn Encilmen kalemine ve fsteklilerla 
de 10. 10. 941 cuma günU saat 10 30 d 
Belediye d:ıireslnde mUtcgekkll En('UmeU: 
müracaatınn. (6949) 16948 

Köprü tamiri 
Ankara neledlyestndC'n: 
1 - EtJJ.k ve Keı;tören köıırülerlnln 

!arının tamiri ı1 ı on bea .. U Od ayaııc. • n m Cletıe 
ek~lltmcye konuımuıtur. •cık, 

2 - Muhammen bedeli (l990) 11 lcuruıtur. ra (80). 

8 - Teminatı (149) lira (31) kuruıt 
oınob') 

?.t 1 malzemesi alınacak 
?.ttı l\t. \'1.'k letı s 

1 - Dııkırdan mamul (s:ll adet Vcrmerel 
marka plltvcrızator satılacaktır. 

2 - Muhammen brdell l'.l"J lira 50 ku.·uı 

olup muvııkkal teminat li lira 20 kuı ııs•ur. 
3 - Il'alc 6. ıo. 041 tarihine m\isndlt rıı

zartcsl ı:Onü ıaat l'I te dettc~dnrlıkta yapı

lacaktır. 

Aıaıtıdıı. cins ve mıktnrı )UZılı üc kalem 
malzeme mefruaat pazarlıtı 6 10. !l-11 snat 
15 tc Ankara Lv. Am•rlltl Sa. Al. Ko. da ya
pılncaktır. Evsafı Ko. dn ı:örulcb!llr. btek • 
lllcrln tekli! edcC'ekterl fiyata nnznran yOz • 
de 15 t mtnattıır'yle Ko. da Dalun'llalan. 

1 - 15. O. 941 p zartcsl ııUnü kapalı zar! 
uııullyte ckıılltmesl y~ıııtan 6000 clft er kun . 
durıııının beher ı;,fune teklif edilen 950 ku. 
rua Ko. en pahalı g ırUldJjtUnden a)nı evanf 
ve ıcrnltlc yeniden 11. 10. 941 cumartesi gQ. 
nO saat ll de kapalı zarrın ek!ılltmesı yapıta- V nn Sa. Al. Ko. dan : 
cakıır. l - Hnktı.rı lı;ın beher kilosuna 8 ku -

4 - Şartname ve keılf cetvelini :r· 
latlyenlerın her ııUn ı>ncümen kaıe:ı trneır 
lsteklllerln de 14. 10. 104l satı ııUnU ııe ve 
10.30 da belediye dairesinde mııteaekku • aat 
m'ne mllracaatıan. (709S) 1~~-

... ttahlıtt a. Al. Ko. dıın: 
"'lq naın 01

1111 
ınl.'aı ıatııı ve hesabına 71 kalem oto 

tadı:ıı f Yat 130:lınacaktır. Hepsine tahm n 
1:-; 

1 
lhaıesı 

8 
lira olup temlnııtı 193 ıı • 

lla "' Yapı Cakı' lO 941 carfnmba ııUnll nat 
Ilı.Oraca ti ır. Talip olanlann l<-J nl~yo. 

arı. (721'.'2) 17::!"3 

Astarı k b ~. 111 
1 ez alınacak 

heı, . \'l'k~lııtı s 
<211:1 er ınetres n ıı. Al. Ko. dan: 
oıa 1 ~1rrnı d ' tuhmln edilen fiyatı 

il ı::ı ort kur.ı '•ta : 70 attın ı YCtmls bcs santim 
ııı11,; 1tk b«:"z ı>a1' b ı llA Yetmıs bin metre 
lQ &:> ıır. ltıaıeıı 

6 
ı:ar.ııtln mUnakas:ıya kon

t., d dır ~ lO. 941 pazartesi ı:ünU saat 
•ar · n.ntı te ı rııı. ve ıartnarn m natı 2 :ıss,;., liradır. 

~lllrYoııunııa ııılrü~I l\I M. v. satın atma ko· 
ltoll\~lttaı bc!tıw)('r~r. lsteklılerln ı.:nnunu.ı 

lıl!oııa ı:eım 
1 

e ihale 1tUn \'e saatinde 
e erı. 

l7304) 

::::::::--~-------------1729--S~ 
~nkara l h' ~ısarlar Baş Md. 

~ilk yapı ilanı 
ara ı h 

~IJbıı, n Ular n 
~ ar ' tuztaı asmUd rlUC:Unden: 

•na •nda ay t.tııt töre u n ayrı kcı,f 'ara-
b.r ~·itmeye~ aıı t bekcı ku!Ubesı lnoaıı 

ıııı e"khcrı ı. onulmu tur. 
llııt • "eııt tıcd 11 lceu ı>araıar e crı "e muvakkat te-

C<lk ile, ıır Je ..,1 aıatıda Yazıtı olan ıılertn 
de Ckıı,tıne e eıırtn mestne ııöre ynııııs
cıııc lı\at ıs d lve lhalcııırt 17. 10. 941 tarlhln
tııı konıta,yoncı baerotıdJrlU •u·nUzde t<1Plnnd· 
llat eııı~t ., 1~k ~ra ccıııcceC:lndcn t~10ı>IP.
lc Dilraıa _.1 rl:;le .,.c ınuv.ı.k :ıı• temi· 

~ ' e t>lrllkt ~ onu e aynı ı:Jıı ~e ~aatte 

fl ~~Vkt l<a :anı:eımr.crı llCın olunur. 

1
11" rnu.,aıc crC', K ıtf Dedt' ı 13.>7 lira 

l'ııe e.,ıc Ça n at ttmtnatı 101 Ura 60 Kr. 
1.1 rn k t ' 14: ;it bedeli ıı;:ı lira 74 ku-

lt1ı ~"ktı \' (' : :n na tı 1'2 lira 41 kuruı. 
Ilı v k keııt t>cı:!cll ı llra 74 

l ten r tı ll2 llrıı 41 Kr 
<733oı 17292 

4 - lıtek1llerln ır lnUnde komlsyonıı ııcl-
melerl ve bundan evet izahat al:nak l•tlh"t· 
ıerln defterdarlık milli emltı.k müdürlUğUne 
müracaatları. (7319> 17201 

ENSTİTÜLER 

İmtihan ~ünleri 
Yüksek Zlrıııı.t EnstltllsU RektörlUğUD -

deD : 
Orman. Veteriner ve Ziraat FakUltelc· 

Adet Cinsi 
6 yazı muaaı 

2 dosya doln bı 
16 sanı1ııue 

(7143) 17175 

Et sandığı yaptırılacak 
Ar.kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Komtnonda mevcut evaaı \'e krokisine 

göre bir adet et ııandııtı yaptırılacaktır. Pa -
zartıfrı 6. ıo. OU ııaat 14 te yapı'acaktır. 

lsteklllerln tckllt edecekleri fiyata naza· 
rnn yüzde 15 temınatlartyle Ko. na ııelmele-
rı. (7140) 17176 

Matb a a malzemesi alınacak 
rine bu yıl kabul edilecek talebelerin se -
çim iıntlhnnlnn tstanbul'da Sultnnahmet'
te yüksek iktisat ve tl<'arct mr.ktcbl kon • 
tcrans snlonuııdn ve Ankara'da Yllksek Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ziraat cnstıtllsllndc n.ııağıdn yazılı gün ve 62 knkm matbaa malzemesi pazarlığı 
saatlerde yapılacnğındno namzet talebe · s. 20. 041 anat 10 dn Ankara Lv. A. sa. AL 
nln ımtihnn komisyonuna mUrncantları. Ko. da yapılacaktır. 

Ders: Fizik, GUnU 6-10-1041 paznrtesl, Listesi kom!syonı1a ııörQleblllr. btekıtıerln 
saat: 9.12, 1 teklif cdcccklerl fiyata nıızııran :ııüzde 15 te-

Dcrs: Tllrkçe, GUnU 6-10-1041 pazartesi, mtnııtlarble komlsyorı1ıı bulunmaları. 
saat: 14.30-17, (7275) 17294 

Ders: Kimya, GUnU: 7-10-1941 anlı, sa. 
at: 0-12. Nakil işleri 

Dcra: Biyoloji, GUnU: 7-10-1941 salı, i Ankara Lv. A. sa. Al . .Ko. dan: 

saat: 14.30-17, 
Ders: Cebir, GUnU: 8-10-1941 ı::ırııamba, 

saat: 9-12, 
Ders: Yabancı dil, GUnU: l'l-10-1941 per-

ıembe, saat: 0-12. (6559) 16895 

201 ton Yahel dC'potarından istasyona ,.e 
ıstns>ond:ın vaııonn tnhmll ve tahliye uı pa· 
znrlı~ı S. 10. 941 saat 14 te Ankara Lv. Amir· 
llr:t Sıı. Al. Ko. da yaıııtacnktır. 

btcklllcrtn yllzde 15 tcmlnatıartylc ko-
misyona mUracaatıan. (7298) 17297 

Kumaş alınacak 
Polis Enstıtıısu Mtidürtur:unden: Yiyecek alınacak 
Pot!& k<>llCJI talcbelcrıne d.ıhlll elbise yııp. Anknrn Lv. A. Sn. Al. J{o. dan 

tırı:mak üzer11 acık eksiltme ııe s:.ıo metre 1 - Aıın""ıdn cins ve miktarları yazılı 
kumas alınacııktır. Ş11rıname ııolls cn~UtUsQ Uç knlem ylyec('k pazarlıkla satın alına -
muhasebesinde her ııun ııörü!Ur. Eksiltme j caktır. 
s. 10. 941 tarihinde çarıamba ııunu Hat 14 2 - Pazarlığı 9. )0. 941 gUnU saat H 
te polis enıtltüıU binasında mUtesekkll ko- dedir. 
mls>onda >lı>ıtacaktır. 3 - T1llplrrin C"'0 de 15 tcminatıarlYle 

Tahmin edilen ı:ıedcll 2240 llra ve muvak· birlikte belli vakitte komisyona mUraca-
kat teminat lGS llradır. lsteklllerln mua)'ye:n tıtlnrı. (7849) 17307 
ııOn ve saatte teminat makhuz veya bankıı 1500 kilo yufk!l, 500 kilo tel kadnylf, 
mektubu ile komtıyonı1ıı bulunmalnn. 500 kilo ~ a!!Sl kadayl!. 

ır.~3> 16961 "-ilk Şarap fiyatları 
>. ara İnhı ıt,21 ğ'ıda n vıs ırlar BaşmudUrlUf:Unden: T ı b ı k 

bar laraPların v. hacımterı yazılı ıdare- o e e o 1 naca 
Saman alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ıoo ton saman p:unrlıl!ı 6. 10. 941 saat 

10 da Ankara Lv. amirliği sa. Al. Ko. da 
y::ıpılncnktır. 

1 ıın a ını ı ıo 941 t . d ·u lrtıı 
01 

atıf fiyatı~ı b.'l . nrthın en 1 • ı ı;azl Terbiye EnslltüşU MUdUrıu::Jn<I n: 
Cinııı Uııur. 1 gı edinilmek Uzere Gnzl terbiye cnstıtüsUndc yeni acıtan ya-

§tec harmı B . 73521 oancı dil ıuhes!nln ıran11zcıı kısmı Ue fü:lkl 
aylın Şişe ile beraber ı ve tabii ııımler. matematik. mUtlk subclcr'nl! 

Cl, &atRCllğt fl;ı-·at 1 kız ve erkek, beden terbiyesi &Ulıl'Slne yalnız 
_ Llra Kr. kız talebe yatılı oııırak lmtlh'ln a aıınııcnk -

2 O - -- ur. Lise olırunluk dlıılomasını haiz vc):ı 

70 
l 35 o{:rctmen okulu m zanlarından )'1151 >1rmı 

Şartname koml~yondn g6rillC'hillr. is -
tcklllcrln katı teminatlarlyle komisyona 
mllracnlltları. (7350) l 7308 

ANKARA L v . AMIRL1GINE 

GELJ;'.N iLANLAR 40 
63,5 bcs. ı:ecm mlı olıınlar lG blrtncltesrln 1941 1 

c.1() l 87 ııcrwcmbe ı;UnU Ank. rada cnstltUde yapıla-
~0 ı 20 cak olan bu ımtınana ı:treblllrler. Hazırlana- --- ----- ----------

1 trcsı ' 55.5 cnk evrak ile enstitüye ııtrme sartları bak- ı Bulgur alınacak 
20 kındakt umumi hOkumter maarif mUdurlük· Ardaıuın Sa Al Ko. dan: 

17810 ıertnden öıtrenlleblllr. (7215) 1722~ 1 - 12 9 941 eurn 1 eu u s:ıat lD aa ita· 

2 - Beher cıttının muhammen tı>·atı 10 ruş tahmın cdılen 900 ton mc&ıe odunu ka-
llrn, pah zartla eksiltmeye konulmuıtur. :Mu-

s - Muvakkat teminat 4250 ııradı~. hammen bedeli 27,000 llr a olup ilk temi-
4 - Evsaf \'e sarllıırını ııonnck ıstı~enler natı 202<> liradır. Evsaf ve outnamesl Ko. 

Ankara, Istanbul Lv tımtrllkterl sa. Al. Ko.- dn verllmektcdir. İhalesi 20. 10. 941 pa- ı --""'"'.=':""':~~----------:::_ 
lannd:ı ve Bahkt'str sn. Al Ko. dn ı:örUIUr. ı zartcsi gUnU saat 16 da komlıyonun bu- TAPU v e KADASTRO 

& - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle lundugu mahalde ~apılacakt.ır. 
blrl!kte teklif me1<tuıclarını bclll ı;:Jn ve &a • 1 İsteklilerin mezkılr glln ve saatten bir 
atten bir ıaat C'vcı Ko na vcrmrlcrı. Saat 10 1 ııant evel tekli! mekttıplarını Ko. na ver-
d.ı.n BQ..'lra verilen mektuplar kabul edt•mcz. meler!. (7341) 17301 

(6977) 16035 

Linyit kömürü alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dıın : 
1 - Tonu 850 kuruııtan 2000 ton linyit 

maden kömllrll pazarlıkla rnllnrıkruıaya 

lrnnulmustur. 
2 - l\lllnnknsnsı 13. 10. 041 pazıırtesi 

gUnU saat 11 de ı::rzurum Sıı... Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Muhnmmen bedeli 17.000 lira, kati 
teminat 2550 liradır. 

4 - Linyit kl>mUrUnc ait evııa! ve şart· 
nam" Ko. dn g6rU1Ur. İsteklilerin teminat 
rnekttıplnrlyle Ko. na mllracaatlan. 

(7071) 17006 

Pirinç alınacak 
D. llayazlt Sıı. Al. Ko. dan: 
l - 106 b.n kUo pirine kııııalı zartla ek

sil t.me:;e konutmuıtur. Muhammen bedeli 
37100 liradır. MU\'akkat tem1nat 3783 liradır. 
~ıırtnamcsı her ııUn .Ko. da ııörUlUr. Mllna • 
ıısıısı 15. 10. 941 caranmba ııUnü ıaat 16 dıı 

D. Bnyazlt Sn. Al. Ko. dn yaıııla<'aktır. lstclt
lllerın belll eUn ve 11aatte hazırlıyacaktıırı 
teklif mektuıılarını bir saat eve! Ko. na \'l!r _ 
meler!. (7196) 17110 

P irinç alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 

l - Kapalı zarf usulu ile 30 ton pirinç 
alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 45 kuruştur. 

Z - Evsaf ve hususi ııartlar Topl:apı 
Maltepesi Sa. Al. Ko. da gcirülür. İhalesi 

18-10 9U cumartesi ıünU saat il de Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin belli günde mu -
vakkat teminat makbuzlariyl e teklif mek
tuplarını saat 10 kadar Ko. na vermeleri. 

(7073) 17131 

Buğday öğüttürü lecek 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Çuvallar komisyondan verilmek şar
tiyle beher kilosuna 2 kuruş 60 santim ve 

~uvalları müteahhide ait olmak şartiyle be

her kilosuna 3 kuruş 65 santim. 

Sığır eti alınacak 
Ynlovn Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahminen beher klloau • O kurut

tan 165 ton sığır eti kapalı zarfla mllna
kasaya konulnıuşlur. 

:Muvakkat temınıı.tı 4550 liradır. 

2 - İhllest 17. 10. 941 saat 15 tir. Şart
namesl Ankara, 1.stanbul Lv. amirlikleri 
Sa. Al. Ko. Jnrı ile 1.<omlsyonumuzda her 
gUn gorillur. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 8 maddele
rindeki vcsaıkt hamil teklif mektuplarını 
ihnle saatınden bir eaat evel Yalova Sa. 
Al. Ko. na mUracaatınrı. (7347) 17302 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. dan 
1 - Beher kılosuna 86 kuruş tahmin e

dilen ıa500 kilo sığır eti kapalı zarf u
suliyle eks.ltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltmc ıs. ıo. 1141 cumartcal &11· 
nU sıııı.t 10 da İzmir L v. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin edilen tu· 
tarı 4660 liradır. Muvakkat teminatı 364 
lira 50 kuruııtur. Şartnamesi her gün Ko. 
da görUIUr. Eksiltmeye ıotırak edecekler 
knnunl vesikaları ve teminat teklif mek
tuplrınnı ihale saatinden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. (7343) 17308 

Nohut alınacak 
Muğln Sn. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosu 16 kuruştan 62550 ki· 

lo nohudun kapalı zar! usullyle yapılaıı 
ekB.lltmcs,inde teklıt edilen f iyat pahalı 

görülmUştUr. Açık eksiltme ile par.arlığa 

7. ıo. 941 saat 15 t e Ko. da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tutan 10008 liradır. Temi· 
nntı katiycııl 1502 liradır. İsteklllerln 
Muğla Sa. A l. Ko. na mllracaatları. 

(7344 17804 

Koy un eti alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan 
1 - 20,000 kilo lrnyun eti kapalı 7.arf 

usullyle eksiltmeye konulmuotur. İlk t 
minat 975 liradır. e-

2 - Ekı<lltme gUnU 27. 10. 941 pazartc 
al aaat 15 tc Eskişehir sa. Al Ko d • 
pılacaktır. Evsaf ve oartna~e h • a ya. 
K er gUn 1 

o. da görOlUr. İsteklilerin muıı.yyen Un 
ve saatten bir saat evel tek!lf m k g 1 
r K 

e tupla-
ını o. nıı vennelerl. Postadaki e 

Bir m e mur alınacak 

Ankara Grupu Tapu Slcll :MtldllrlU .... " 
den : 15 

... n.-

Kırıehir v llAyetl tapu sicil muhatızlı
#ında ac;ık bulunan 15 liralık kitabete k ... 
nunt evsafı haiz ve lft.aknl orta mektep _ 
ten mezun olmak ııartlyle bir memur alı
nacağından taliplerın belgeleri ile birlik
t e imtihan gllnU otan 7. Teşrini evci 941 
tarihinden evel mliracaaUnrı llfın olunur 

(7263) 17243 

C'ankaya Tapu Sicil Muhatızlıtından: 
l\le\ kil Hamamıınu, cinsi tarla, hududu 

Sar. araıı Abdullah, Car. Mustnfa, şı. C 
Mevkii KciyönU, cJnıl tarta, hı.ıdudu :-r. 

Ka\'as, Gar. hendek, şı. cayır yolu. 
Me\ k!I Ko) no, cinsi tarla, hududu o Şar. 

mer otlu Satıım11 m:ıhdumu, Gar. Mehmet 
kendi deıtlrmenı. 

Me\'1tll Kuy cl\•arı. clnııı tarla, hududu 
Sar. Ahmet oıııu Mustafa Car. HUyUk YOlll 
ŞI. Safak, Ce. satılmıı. ' 

Me\'kll KoyonU, cınsl tarın. huı1udQ Şıır. 
Kavas ı:ayırı. Car. l\tus•nfa. Si. Cay. Ce Ha· 
san. 

l\lcvkll KllylınO, cln~ı tar'a, hududu 
Ali ol!lu Satıtmıı. Cnr. Cavuı ZC\'reıt Hal~;~ 

Mevkii Yukarı c::ıyır, cinai cayır, hutludu 
Deıtlrmen yolu ve Nuri. 

Ya\'rucuk köyünde kAtn yuk,.rır11\ vaeıttnr 
ya::ılı s:ııyrt merkullt'r 317 tarihli . 

1 

'ergi kay-
dı mucibince Tcıpııl ol':ullarınd'ln H 
t 

asanın 
asarrufunda iken ""fııllyle mı rn11cııarı ta-
rafından tescili i&'C'nıtmı,tır. 

Bu )erlerın tapudn ka>•lı hulunm 
a:ın tasarrufunun tabklk v .. adırıın • 
3 

c .... bdldl tela 
1. 10. 941 tarihinde mahalline 

derllecet nı1en al k darı d memur ı::ön
ıarın eıtertnı1eld vesika! 

8

1~ an dlYe<'!'{tl olan
memuruna veya dah ar Yle birlikte tahkik 

a t'\iel muhaf zı ,. 
mOracaat eylemeler! 11, ı ı.,ımıza .. n olunur. 

4m 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

Cumartesi 4. 10. 941 de 
sayın Ankara halkına 

AÇILIYOR 
Tel: 3400 

Z - Fiyat tahmin edilen 1000 ton buğday 

un yaptırılacaktır. Eksiltme 17-10-941 cu

ma günü saat 16 Balıkesir Sa. Al. Ko. da mele kabul edilmez (7S•"'> g c;lk • 
• " 173M'•-----------· 
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7 nci tertip 3 üncü çekiliş planı 
Bu piyango 7. 10. 941 de Afyon'da çekilecek 

t 
1 

----
ikramiye 

adedl 

1 

' 6 
40 

120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

-. 

ikramiye 
mlkta."'1 
Lira 

S0.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
60 
10 
2 

İkramiye 
tutan 
Ltr& 

80.000 
40.000 
30.000 
80000 

120 000 
so.ooo 

120.000 
60.000 
so.ooo 

S20.000 

170.781 - YekQn - 960.000 

Tam bilet 
4 lira 

:Yarım bllet 
2 lira 

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacaktır 

Hasılahn ~~ 60 ı ikramiye olarak dağıhlacakflr. 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

: Kimyager, makine mühendisi E 
- = ~ ve hesap mütehassısı aranıyor -

-------- SÜMERBANK UMUM MÜDÜ RLÜÔÜNDEN: --- ---: Umumi müdürlüğümüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtisa« mev-- ---= kii) bir adet kimyagerlik, üç adet 400, (ihtiaaa mevkii) rki adet 300 -: (biri iht:sas mevkii) ve bir adet 260 lira ücretli altı makine mlihen- : - -E disliği ile 300 lira ücretli (ihtisas mevkii) bir heaap mütehasıııslığı : 

: münhaldir. 
:: Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar tahsiaatlaTı dahilin- : 
E de 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alabilecekleri ücretler ve- -

: rilecektir. : 
: Taliplerin meslekt tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 20. 10. --E 941 tarihine kadar Ankara'da umumi mUdürlüğUmll.ze müracaatları. : - -= 4593 = 
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"" 

Bir muhasip aranıyor 
Mühim bir sınai müessesede -muhasebe ~fliği vazifesini ifa etmek 
üzere sınai muhasebeye vakıf bir muhasip aranmaktadır. 

Talip olanların Ankara posta kutusu 188 ze müracaat eylemeleri. 

.:1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 

~ Ham reçine alınacak ~ 
~ SÜMERBANK SELLİLOZ SANAYtt MÜESSESESİNDEN: ~ 
- -: Müessesemiz imalatında kullanılmak Uzere, iılenmemit yerli ham : - -: ;reçine alınacaktır. : 

E Vermeğe talip olanların, İzmit'te mile68esemiz mlidürlüğüne mü- : 

- racaatları ilAn olunur. 4594 : 

":1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"" 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 

§ Lastik band yaptırılacak § ---- TASFİYE HALlNDE ANKARA ELEKTR!K TURK ANONİM e.tRA"'ET1NDEN : 

E Kömtır nakli.Ye tranı:ıortörlert tein Qc boyda ceman 88 metre lbtlk band lmAl : 
: ettirilecektir. Bunların ımtıllnl taahhüt etmek Ye 13. 10. 1941 tarihine kadar teklU _ 
: mektubu '\ermek fıtıyenler1n bu be alt ıartnameyl yazı tle ıtrket mUdUrJU~ilnden : 
: talep etmeleri l!An olunur. 4613 -- = '=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl"" 

DAKTİLO KURSU 
S7 net devresini de yüzde 50 tenzl!Atıa actL Bir ayda dlPloma verıur. Tah!ll 

aranmaz. Memurlar Kooperatltl knrlısı No. 8 Tel: 3714. 

SATILIK 8 VE 10 LiRAYA 

SOBALAR 
Türk Ticaret Bankası A. 

Ş. Ankara Şubesinden : 
İyi malzeme ile imal olunmuş 

dôkme sobalar toptan ve pera
kende satılıktır. 

Görmek istiyenlerin levazım 
memurluğuna müracaatları. 

4590 

4. 10. 941 Cumartesi akpımı içıin 

PAVYONDA 
Masalarınızı evciden tutunuz. 

Tel: 3400 

Kayıp - Erzincan orta okulunun 1. C. 11· 

nıtının 450 numaralı okul taııdlknameılnl za· 
yl ettlilmclen ) enlslnl alacatımdan eskisinin 
hükınU yoktur. 

Erzlncanın Vasklrt lt6yUndcn Emln otlu 
Nurettin Çelik 4636 

Kayıp - Saırambolu maarıt mOdllrIUtQn· 
K&YlP - Ankara belediyesinden a?dıtım den aldıtım ilk mektep ıatu.delnameml kaY· 

69 No ıu benz.n karnesini kaybettim. Yeni.al- betUm. Yenll!ıı.1 çıkaracatımdan Mklslnln 
nl alacaQ'ımdan eskisinin hUkm1l yoktur. lhUlcmQ ;yoktur. 

ll48 No. ıu tabi uhlb! Zek1 Korhan Satrambolunun t.metpap mahalleelnden 
'635 Muit&!& o~u Kehm•t xcııuı. - --

ULUS 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ---------------------------
--------------------------

fmtih~anla memur ahnacak 
Milli Piyango idaresinden .: 

Ankara'da idaremizin muht.clif servislerinde çalıştırılmak ve 

3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde maa§ verilmek üzere lise ve 

orta mektep mezunlarından imtihanla memur alınacaktır. 

-----------------------(Muhasebe servisine alınacaklardan Ticaret Lisesi mezunu 

!anlar tercih edilecektir.) 
o-= 

Orta mektep mezunları için imtihan 11. 10. 941 de lise mezun

ları için 12. 10. 1941 de yapılacaktır. 

Taliplerin 10. 10. 1941 cuma günü mesai saati sonuna kadar tah

sil derecelerini gösterir bir vesika, hüviyet cüzdanı ve (6,5 X 9) 
ebadında iki fotoğrafla birlikte Yeni§ehir emniyet abidesi karşı
sında Milli Piyango idaresine müracaatları lazımdır. 

Müsabakayı kazanacakların tayin olunabilmeleri için ibrazına 

mecbur oldukları vesikaları ve sair tayin şartlarını havi broşür ida

re tarafından istiyenlere verilecektir. 

Muayyen .zamana kadar kaydını yaptırmıyanlar imtihana kabul 

olunmıyacaktır. 4640 

-----
-------
-----------

o;;ıııııııııııııııııııırııııırıııııırııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııı;=-

Yeniden büyük bir parti 
müstahzarları 

gelmiştir, içinde Prontosil de vardır. 

ve firengi ilôçları 

Kızılaydan yeniden tedarik edilebilir. 

))~~cc di_ş tabibi mustahzarları ve birçok 

,,rJJ?/ı'lincpoo'zlrecc s e r u m ve aş ı 1 a r ı da 

tekrar gelmiştir. 

İLAÇLAR 

11ütün eczanelerden tedarik edilebilir. 

ETİ BANKTAN 
Bir daktilo aranıyor 
Fransızca, İngilizce ve Al

manca yazan bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Etibank umumi katipliğine 
müracaat olunması. 4637 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
Meşhur Macar LANTOŞ 
Orkestrası iştirakiyle 

Cumartesi akşamı 

ACILIYOR ... 
Tel: 3400 

Satıhk eşya 
Temiz ve az kullanılmıs oda, yatak 

ve yemek odalan takımları, mQsalt n· 
)'alla yolculuk yUzünden satılıktır. 

ı blrtncllesrln caraamba ve 2 blrlncltea· 
rtn pe~embe ı:ünlerı snat 10 - ı~ ara· 
ıında ı:!SrUlebUlr. Adres: Yenl$ehlr, 
Mektep sokak, Yalcın apartımnnı No.4 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7244 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Arturı 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basnnevi ANKARA 

- DİKKAT-
Gazetcmtze ı;:Onderllen her nevJ >'•· 
ntar, neı;redllaln ed.llmeslD ırerı ve
rilmez ve kayboluaundan doluı hlc 

MALİYE VEKALETİ 

Almanca mütercimi aranıyor 
Mallye Vektıletlmlen: 

l'olnll tetkik heyeti tein almancııya ıa.yı

kb•le vAkı! ve Tilrkccııl kuvetll bir mütercim 
aranmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Ta • 
Uplerln imtihanda a&tcreceklcrl llyaknt de· 
rcceıılne Köre bu Ucret birden evyn te..ırı~en 

1 
verilecektir. tmtıhnna glreı:eklerln en az 11· 
ıe mezunu olması ve B.!kerllklc hl<: bir alA -
kası bulunmaması ıarttır. YUksek tahslll O· 

lnnlar terı:lh e<tlllr. btlyenlerln mllsblt evra
kı ve iyi hizmet veslkalarlyle birlikte 10 tes· 
rlnlcvcl ak,:ımına kadar Maliye VekA letl 
nearlyat mUdOrlUIHlne rnUracaallan. 

(6936) 16914 

HARiCiYE VEKALET! 

Merdiven yaptırılacak 
Hariciye Vekl'lleti Satın Alma Komis

yonundan : 
Hariciye VekD.letı binaııı medhal mer

diveninin yeniden yapılması aı,:ık eksilt -
miye kanulmuııtur. 

Kanun! ehliyeti haiz istekliler kcııltna. 
me ve proje:>i her gUn VekıUet levazım 
mildtirlliğUnde görebilirler. 

Keııit bedell 2075 lira 66 kunıııtur. 
:Muvakkat teminatı 155 lira 67 kurU§· 

tur. 
ihale tarihi ıo. 10. 941 cuma gilnU saat 

10.SO dur. 
İhale mahalli Hariciye VekA.letl Satın 

Alına komisyonudur. (6980) 16984 

Elektrik buhar 
makinesi alınacak 

Çankın Belediye Reisliğin -
den: 

110 beygir takatinde ve dakikada 300 
devirli buhar lokomobil makinesi lle bir 
adet 90 kilovat amperlik 3 safhalı cana· 
ratoz alınacaktır. 
Vermeğe talip olanların evsaf ve ~erait 

ve bedellerini havı teklif mektuplarım ni
hayet 5. 10. 941 tarihine kadar Çankırı 
Belediyesine göndermeleri ilAıı olunur. 

(7953/6497) 16480 

YENİ Sinemada 
Bulı:'Qn bu aece 

Dayanılmaz dcreceae komik sahnelerle 
cevrllen 

Kocam güzeller peıinde 
14"30 - 16.30 • 18.30 aece 21 de 

Saat: 12.15 tc ucuz matine 
SARIŞIN ŞEYTAN 

Ayrıca: Matbuat u. M . memleket ıurna
h l - Beılktaı - Cencıerhlrlltl macı 2 -
Tenis Ulut kupuı 3 - Hatay kurtuluı 

bayramı, 4 - Nur1 Deınlraı uçuı mekte· 

3 110/1941 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
' 

§ Konya' da Kuleli, Akşehir' de ~ 
: Maltepe ve Bursa Askeri liseleri-~ = ' E nin her üç sınıfına talebe alınıyor~ - , - ~ = Milli Müdafaa Vekôletinden : ; 
= ~ 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına ~ ----- 1 Birincikanun 941 de baılıyacak olan yeni der$ devresi için M•· ~ 

~ arif liselerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet , 
~ : Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermiş olanlardan talebe ~ 

: alınacaktır. ~ 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, aıhi muayenede ' 
~ -- sağlam çıkması ve jştekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde • 

yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. i 
3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaıını bÜ· ~ 

-
----- ' yültmüı veya küçültmÜf olanlar, bulundukları okulların son aı· ~ 

navlarında İpka veya bütünlemiye kalanlar, ynılan, boyları ve i 
ağırlıkları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar ~ 

------ kabul olunmazlar. ~ 

Bu hadler ıunlardır: ~ --- Lise 1. sınıf: 15-19 dahil ~ 

1 

~ 

-- Lise il. sınıf: 16-20 dahil 
Lise ili. sınıf: 17-21 dahil 

_ 4 - Bu ıartları taşıyan isteklilerin bulun'Cluklan yerlerin at

- kcrlik §Ubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol· 
: larını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kôğıtlarmı hazrt• 
- lıyarak 1 Birincite§rİn 1941 den itibaren askerlik ıubeleri yoliyle 
: bu kağıtlar. girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okull•· 
: rın bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birinciteı
: rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteşrin 1941 tarihine kadar 
: doğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatlan ili.n olu· 

1 

- nur. (6745) 16812 , = 11r .,,,,, •••••••••••••• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDA~ 
Peıin para ve açık arttırma ile 14.10.941 salı gün<l sa~ 

emlak 
Esas :No. Me\'kll ve nevi Mukadder JC. 

375 Yenlha~at M. 807 nda 21 pn!'Bcl, 95,2:5 M2 arsa, (llzerlnde Mustata 
Demirin ruzulen )·apllrdı~ı 249 taJ No. lu ev vardır.ı 

377 Ycnlhnynt M. SOS adn 2 panıcl, 259,75 l'.12 arsa. (Uzertncle Mehmet 

Şener tarafından ruzulen )'aptırılmış 292 taJ No. ıu ev vardır.), 
879 Ycnlhnynt M. SOS nda 4 panıel ,53 l\12 arsa. (Üzerinde Mucurlu Al~ 

nln oturduğu ruzult·n yaptırılmıt 290 taj No. lu ev vardır.) 
356 Yenlha)·at M. 810 adn 1 parsel, 105,50 llt2 arH. (Uzertnde Ahmet 

380 

1029 

1030 

10.15 

1039 

387 

sss 

ö:ı:cnn tarutından :tuzulen yaplınlmıa 280 tal No. lu ev vardır.) 
YcnlhU)'nt ~I. SOS adn 5 parsel, S9 1\12 arsa. (Uzerinde Osman DQz.. 

ol'un tsııal cttll'ıl :tuzulen )'nptırılmıe 291 taj No. lu ev vardır.) 
Yenlhayat M. 809 ııda l pnnıel, 179 l'll2 arsa. (Uzerlnde lı;mall 

Bark tarafından ruzulen yaptırılm11 270 tal No. lu ev \'ardır.) 
Eııkl Sarııc Sinan, Yeni NazımbeY M. Hün S. 626 ada 14 parsel, 111 
M2 arsanın 16 hl ede 9 h~seBI HUn s. ile Koca S. blrle$tlğl 7erde 

hissedarı Anakadın Gülaydır.) 

Koyunpn:ı:arı, KabakUllUk mevkii. Z70 ada 18 panıel, 1782 M2 araa. 
(Ulus ilk mektebi el\'arında, eski ramazan topu atıldııtı anıa.) 

F..rzunım M. eski Kule, yeni Bay önder S. 3H4 ada 8 parsel, 101 M;ı 

nrım. (Doi!umevlnln önünde, ceşmentn bulundutu yerdir.) 
Necntlbey M. Meohul asker s. 692 ad:ı 6 parsel, 122 M2 arııanın 196 

hlıısede 69 hl e•I. (B. All Nazml apartmanının 6n ve yanındadır.), 

Peşin para ve açık arttırma ile 17. 10. 941 cuma gü~ 

satılacak emlak 
Yenlhayat J.T. 810 nda 2 panıel, 96,49 M2 anıa. (Uzerlnde Demir ÖZ• 

demlr'ln ııırallndc. ruzulen yaptırılm11 287 taı No. lu ev vardır.) 
Yenlhnyot l\t. 810 ada 8 ııarsj!I, 115 M2 ana. (Uzertnde Emin oiilu 
Ali nıza•nın ı~gallnde, ruzuıen yaptırılmıa 278 No. ıu ev vardır.) . 

, 

S90 Yenlhnynt M. 811 ada l parsel, 296,30 M2 arsa. (Uzerlnde Feı:1lıı.t ~ 

Türcnn tarnrındnn ruzulen yaptırılmış 2S5, 2Sô taı No. lu bir ev vardır.) 
391 

403 

Yeıılhayat M. 818 nda 2 11arsel, 100 lll2 araa. <Ozerlndc rıımnll Ko
ca'nın ıuallnde, ruzulen )'aptınlm11 142 taJ No. ıu ev vardır.) 

Yenlha)-at M. 820 ada 1 parsel, 160 M2 arsa. (U:r.erlnde l!Useytn Oz. 
can tal'atın<lan tuzulen ynptırılmıe 100 taı No. lu ev vardır.) 

414 Yenlhayat 1\1. 821 nda 6 parsel, 136 M2 arsa. <Uzcrlndc Sefer Kara• 

1046 

1048 

bOk tarafından tuzulen yaptırılmış 67 taj No. ıu ev vnrdlr.) 
Necatıbey l\l. Tayyareci ıehlt Remzi S. 6fı2 ada 9 parsel, 62 M2 arsa. 

(Ruso apartmanı yanı karfısınd:ı.) 
:Ne<'atlbey M. 691 ada ı parsel, 107 :M2 ar•a. (Orhun ve Aydın so
kaklarının blrleıtıtl k!l4cde ve Şark pazarı ıalılbl Ab<lulltıhın apart• 
mnnı yanında). 

1049 Nccallbcy :M. Aydın S. 691 ada 4 parsel, 36 :M2 arııa. (Kanbay apart· 
rnanının ııağında.) 

1050 Necatlbey M. Yenlca>' s. G76 ada 24 parsel, 97 M2 aru. (Aydın solca· 
r:ı Da>' Kemal Gedelec apartmanı kar$ısında ) 

1297 Kalaba tıstO, nanlsment mevkii. lS.<l2 ada 14 parsel, 5907 M2 arsa. 
(F..skl erktınıhıırblye binası yolu Uzerlnde). ,. 

ı - Yuknrıdi\ izahatı yazılı eml!lk, pesin para ve acık arttırma ile ve dellfl111 

terlye alt olmak üzere s:ıtılncaktır. 64'1 
2 - Teminat aktcsl ;ı:üzde ondur. Sntıs ııırasında verilen pey miktarı :ınul<ll ~· 

meli ıı:ectlfıl tnkdlrde, tcmln:ıt akceııl dcrhnl arttınlmı>·arak lh:ıtc klmln uını!.e' 
edlllrıe ona ikmal etllrllcccktlr. 

11
f"' 

8 - lhnle yukarıda ı:usterllcn tarihlerde ıaat on durtle bankamız &atış ıcorıı " .. • 1 , .... 

; 

ynııılaenktır. tııteklllerln o gUn yüıılc on teminat akte,,1, hU\'h·et cüzdanı ve 11< ;ı1 
totrııtlyle emlAk servisine müracnntlnn. (7357) __.% ,,,, 

1 ... 1111111111111111111111111111ıı1 1 

Doktor aranıyor -- SATILIK KOYlJ~ Kızılcabölük nahiyesi kUçük sanat koope : 
ratifi ortakları için dahiliye ihtisas vesika· : 

51 olan bir doktora şimdilik 150 lira ilcret : 429 kıvırcık koyun, 157 ~: 
verilecektir. Kooperatif ortaklarından ha • _ karagül koyun, 18 melet 1<a r!11 
riç olanlardan alacağı vizita bedeli kendi- : kuzu (zayıf), 40 melez fil;tıll' 
sine ait olmak üzere taliplerin fotoğraflı : koyun, 20 saf merinos kOı { 
kısa bir tercilmei hfil ile müdiriyetimize : ·ktarı 

- Yukarıda cins ve mı daıt 1 
mektupla miiracaatı. 

Acele aranıyor 

Yeniııehlr'de Uç dört oda hollU bir apart
man acele aranıyor. Dört aylık peşin ve
rilir. Tel: 2850 Kemal Cenanl'ye mUraca-
aL 45il 

Sus Sinemasında 
Buı:tın bu gece 

Buı;:tlne kadar a!lrtılen sark :tllmlerının 
en ırtızell 

Bir türl<e gönül verdim 
Türkce ı!lzHl ve ıar:ı...'"llı 

Seaıular: 

12.115 • 14.80 - 16.80 - l.S.30 gece 21 de 

: zılı koyunlar satılacağtrı 
94

1 (, 
- liplerin 6 lıirinciteşrin 1 o~ 

zartesi günü saat 15 te "r'''' 
: Çiftliği müdürlüğüne ın~658 
: lan ilfin olunur. 11 ı = ,,,, 
'ılıııııııııııııııııııııııı~ 

Buı:-nn bu rece rırııl' 
Saat 12.15 • 16 30 • 21 ıcan511 

Otomobilli aııklar 
Baı Rolde: Claudc ırıllf dl 

Saat 14.30 • lS.30 scan91•f111 

Rasputin 
blr mesullyet kabul oıunmu. 
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