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Bir endüıtri merkezi olan Vaer tıilae lin ıehrinin muharebeden ıonraki hali 

1 Üçler 
konferansından 1 

•onra 
Falih Rılkı ATAY 

LONDRA'YA GÖRE ... 

Almanlar 
Rus mukabil hücumlar1ndan 

Kırım'a 
varamadılar 

~ '1o&kova'daki üçler konferansı 
b9lt a ernıİ§lİr. Jngiltere ve Birleıik 
bl letlerle Sovyetler Birliği'nin 
bliıa;ah~aıları, tafsilatını bildirdiği
la ~ır takım kararlarda anlattı· 
1ı:; enıen hükmolunabilir ki Moı· 
.... : _ görii§melerinde daha 'fazla 
,.. ... durum yer almııtır. Rusya- Sovyel kılalırı Harkol'la da 
tö., ~P, tank, tayyare, motörlü mo
Iİllbz, kanatlı kanatsız her türlü 
• 'Ve malzeme yetiıtirm~1' la-
1t:i'tır· Gerçi lnııilizler ve Jftneri
~ ••, Ruıay'nm sonuna kadar 
ı.; •Yenıet edeceğinden emindir

almanlara ıiddelli mukabil 
hümmlarda bulundular 

••~ SovJ.et rejiminin batında h~l.u- $toktıolm; 3 'a.a. - Afi ı Şarki Kare • 
'-il ar. R .. ı~ı ... ı.JluUanda, Yunanıı- li'nin Flnlerle meskOn olmıyan toprakla
tib.")•but Yugoslavya hükümetleri nnda harekA.ta devam edip etmemek me· 
d~~lek.eti lerke~i~ dışarıda selesi, FinlA.ndlya .. nın muhtelif mah!ille • 
llbeaı -•ılerın zaferını bekliye- rinde lı&1I. mıınu.,. edilmektedir. 
._ dab: bemokraıiler zafer kazan- Daha flmalde harekAtın yav., devam 
'akla 1

• Rusya belki tekrar eski top-
laq to l'ıııa kavuıabilir; fakat kimse ettiğine ihtimal veriliyor. Bu hareklt, Fln-
)eıaactPraldarda bolıevizm rejiminin lerin yaklaımakta bulundukları Kanda 
a._ re~ ~urulmasına hizmet etmez. latchka istikametinde yapılmaktadır. 
Çf1:rp1:~ kaderi, tutunabildiği, Finlerin birçok Ulmenlerl mağlQp ettlk
~i it •bildiği, Ruıyanm maddi ma- leri hakkında ısrarla verdikleri haberlere 
iladar -:•klanna .~ü~~ebi!diği j rağmen, Rus mukavemetinin daha ~rıl· 
tallıp ~j111ak, duıtugu vakıt a- mamıı oldutunu kabul etmeleri, Uzerınde 
:ıı:ı ''~ I maınaktır. Fakat böyle durulması l!zımgelen bir vakıadır. Hare. 
d\l'Ylıl z:y~r~~n •. taa.~~ları Kızılor- kt\ta devam edilmekte olmasının bUtUn 

\l •r11ı '"!"'P.lllUJlur. Alman or- • . • f d '--1 
)arı ın arkasında, t:>uton •i.hanla Finlandıya umumı efkarı tara ın an llÇ -

Ord.::ll harp aanayii vardll'. Kızıl- :ın .ete j ı karııtanmadıtı hususunda da buı 
... llay· •rkaıında velev bir takun allmetıer varclır. 
~1\Ja~ ~kezleri kalmıt olsa bile, Alman kaynaklan, bqka yerltrdekl ha
•rrlıf1111 1~ hl4:_V•İmi içinde alman ha- rekA.tın herhangi bir terakki kaydettlğtne 
~bilec:eıc •tta çok uzaktan kartılı- dair malQmat vermiyorlar. Bu ııUkQttan, 

alı.ıa takatta değildirler. Kaldı hiçbir faaliyet olmadıtı mA.na.ııını çıkar -
~~ raha~ brduaunun dütmanmı altı 
•ltJlae ·· . ırakacağı hakkında da 
ha&1c111.;:n•d.e düıemez. Vurutlar, 
t~.,, lrtot~! .~terlemeler ve çevirmet!" döneblcı~ .. ~tliyebildiği, tekerle
d ı, •Yağı 1 b •gı, kanadın erişebildi-
•••ı.ı ed ••abildiği her yerde 

•ılorduy ~cektir. Yani yalnız Kı-
~•ıırıa..:' ~~ba~ar muharebelerine 
ı~!'ebele ~ d eiıl, kıt mevsimi mu
i;"".iıılarrın e de ona mukavemet 
lcG"• ko~f Yernıek lazundır. Moa-

• il Yardı e~~nsnım kararı "topye
~1"· A.ca.b m ' Parolası ise "hemen,, 
••af). a, alman sikletini batka 

ıtı L .. ra do~ k q•l'ek• gru aydırabilecek ba-
~llcl\lr? ~uPlanl~n da konutulmuf 
~ leli b~hıate hatıra Afri· 
dlalya•1~0h· Bır Afrika taarruzu, 

( Sona J QncD sa7/ada ) 

BERLI N'E GÖRE 
t', 

Almanlar 
' !fı ırat civarındaki 

çarşatolarmı 
zaptettiler 
Alman tayyareleri cenup 
bölgesinde mühim bili 
muvaffakıyetler kaıandllar 

Bcrlin, 3 a.a. - D.N.B. nin askeri 
kaynaklardan öğrendiğine göre, al -
man kıtaları, Leningrad etrafındaki 

harekat esnasında, şehrin cenubu gar
biaincte buhı.nan ıupq su M*«>l..,..ı 
ele.geçirmt,ıerdir. Kronıtat'talci aov
yct bataryaları, bu bölgede bulunan 
sovyct kıtalarının çcnber altına alın
masına bütün gayretlerine rağmen 

mani olamamıştır. Sovyet topçusu ci
vardaki parkları kısmen tahrip etmiş 
ise de alman piyadesinin hücumunu 
durduramamıştır. Sovyetlerin bura • 
daki son mukavemet yuvaları, düş -
mana kanlı kayıplar verdirilerek or
tadan kaldırılmıştır. Şatoların büyük 
bir kısmı sağlam kalmıştır. Alman 
kıtaJal'I, bolşevikler tarafından en gü
zel binalardan birinde çıkarılan bir 
yangını söndürmüşlerdir. 

Cephenin cenup bölge.indeki 
harJa laaliyeti 

Berlln; 3. a.a. - Şark cephesinin cenup 
bölgeıılndekl dUtman araziııi üzerinde uçan 
Alman hava tefekkUllerlnin 30 eylül gUnll 
kazandıkları muvat!akiyetler, askeri mah· 
fillerde ııöylece hUIO.Sa ediliyor : 

Bu teıekkllller, 13 tren, ı zırhlı tren ve 
3 lokomotif tahrip etmlılerdlr. Bundan 
b&§ka 23 nakliye treni ve ı zırhlı tren cid
di surette haııara uğratılmııı ve bir garda 
duran ~ lokomoUfle birçok furgon tahrip 
edllml§tir. Birçok yerlerde raylar kUlla • 
nılmaz bir hale geUrilmlıtlr. 

Çocuklarınıza Kızıl 

aşısı yaptirınıx 
• ~ b. em ~arıı, hem bu yaka

liL8\lıı\lnı1" bazıyete sokabilir. 
'A'da t • eraber henüz ne Af-

:•ı, ile ':İ" i•rekat mevsimi baıla
...:'hır, ıt 1 usya'da nihayet bul
~ fil ort1-. e e cenup bölgelerde al-

'! Seraievinde aıı merkezi a~lldı 
Mekteplerin acıtma zamanının )'aklatınall 

hasebl)'le bo~altılan Gazi ilk okulundaki ıu
zıı a91sı merkezinin Scrırlevlne nakledlldltl 
ve burada ıabahleyln ıaat dokuzdan on ikiye 
ve on ne bucuktan on )'edlye kadar aaıYll de
vam olunduıtu a11 )ııptırııcak ve )'aptırdı· 

a f~, ıu esaslı bir takım mu
~~li b Yeller elde ed i~ ·ı· H k 
\ık •ı.ıl d euı ır. er u-
0 ~•J'lla'd: ~n aonr .. a olduğu gabi, 

lliabette n kı. 80~ agır ve çetin, ve 
ao.ı... al ehcela muharebelerden 
"'-k haı;:~n , kuvetleri toparlan
:-ı~ia bene~ırler. Dııandan dur· 
ı,~in a kzıyen bu hazırlanma 
ı;!..9Qıiy0ru: aa~~~.an ne geleceğini 
dG.a eı.ıi2 J • • uyük hadiseler bek
ı,.. ltii 11.\l~znn olduğunu Führer'in 
t llıutulct undan anlıyoruz. Hatta 

lltı111 Yak an, alınan batkumanclanlı-:•lc kan~=~a Moıkova'yı ele geçir-
~Yor. ınde olduğu minaıı bile 

·~ e de ol le • t..ı_ ktır, BJ.Jsa 1! ınulıarebelen o-
1:"'letj Yal • Yanı batlanan bir ha
J!:'tıe'lc de ~~İ k~sa bir zamanda bi
d ~•le gı ! bır mevsim atın sür-
.,_ ol Yenı alınan harbinde ilk 

~il)OllJ:a•t~r. Ruıya'nın iki yüz 
'~-... le hır dev olduğunu da u
lt"-h~ doğru olur. 

e14._h.a ""' 200 mil:ronluk Wr dev 
"tla unutmamak dofru o-

(Soau J lhıcii lq/ada). 

1 

tı aııyı tamamlntlırııcıık olan muhterem 
n olunur. 

1 Kı_ş yardımı dolayısiyle J 

Hitler bir nutuk söyledi 

48 saattenberi 

şarkta yeni 
muazzam 

harekôt var 

Hifler arflk sulh 
teklifi yapmıyacak lngiliz tayyareleri u~u§ halinde 

Ruslardan bu güne kadar 
2,5 milyon esir alındı 

Berlin, 3 a.a. - D.N.B. bildiriyor ı 

Alman devlet reisi bugün 1941 - 1942 kış 
yardımının açılması münasebetiyle bilhassa 
demiştir ki ı 

- Nutkumun hedefi uzun sükuluma gc. 
(Sonu 5 ıncı sayfada) 

B. Hitler'in halk arU1nda 
alırıml§ bir reımi 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

Amerika' dan 

Ortaşark'a büyük 
miktarda harp 

malzemesi geliyor 

Hitler'e 

hücum etti 

M. Ruzvelt 

şiddetle 
Kahire; 3. a.a. - Qrtqark'a bUyUk mik

darda Amerikan harp malzem~i gelmek
tedir. Amerikan limanlarından Ort&§ark'a 
gitmek Uzere UstUste hergiln bir vapur ha
reket etmektedir. 

Tayyare ıevkiyatı 
Londrn, S a.a. - DnllY 

yazı>or: 

arttırılacak 
llcralt ıınzetesl 

"Fransız hnltıüstll\'a Atrlkasının merkezi 
olan Dı azza vlllc'dckl amerikan hCH?Unln, 
yakın aarka amerikan bombardıman tayya· 
resi teslimini hızla9tırmak maksadl>·le hazır· 
ıamnkta olduıtu proııramın ikmal edlld ~ı 
blld1rllmektcdlr. nu hcJ1et hava ,.e deniz mll· 
tchassıslanndan mUteıckklldlr. Daha almdl • 
den, blrcok bombardıman tayyaresi Bcrmüt 
ndnlıınndan ve BrczllJ1a'dnn garbi Atrlka'ya 
ucm ktıı.dır. U len Brazza~llle'e iltnıek üze
re ,ola cıtJDn.e olan aınernraa ınıbamn b1I 
Udncl J'OIUD letlrllAtına alt teterrUab ta
mamlar tamamlamıız tayyare 18\'klyatmı e
hemlyetll ıurette arttırmak mUmkOn olacak· 
tır.,, 

B. Ruzvelt M. Hitler'e ıiddetle 
hücum etti 

Nevyork; 3. a.a. - M. Ruzvelt, Colllers 
Magazine mecmuasında yazdıtı bir maka
lede diyor ki : 

(Sonu J. anca H7lada) 

Almanların miktarı 

meselesi hakkında 
Sayın Baıvekilimiz Dr. Refik Say- ı· 'il So fi B' l'ili' 

dam, dün öğleden evel C.H.P. Genel ngl ere ye yYe er lf 11111 
Merkezine gelerek Parti Genel Sek - Af h .. k,, • 
rcteri Dr. Fikri Tuzer tarafından gan U UmetJ 
karıılanarak bir müddet Parti işle - . d• d •d 
riyle meşgul olmuşlar, öğleden sonra nez ın e yenı en 
da, çalışmalarına devam etmek üzere, 
tekr~r Parti Merkezini teşrif etmiş· teaebbüs yaptılar 
lerdır. 'Y 

Londra, 3 a.a. - Haber verildiğine 
göre Britanya ve Sovyet hükümetle
.ri, Afganistan'da bulunan ve mem • 
leket için bir tehlike teşkil eden al
manların miktarı meselesi hakkında 
Afgan hükümeti nezdinde yeni bir 
teşebbüste bulunmuşlardır. 

• 

lran yoliyle 

Ruslara tonlarca: 
harp malzemesi 

teslim edildi 

Sevkiyat için dört 

ayrı yol kullanıhyor 
Tahran, 3 a.a. - ıran nak 1 ~as lan 

f1mdl iki mlıll ;rilk tası abllmekte<I r. Ba 
ıurcUe binlerce ton harp malzemesi 1 mdl
ıkn Ruııı.a'ya ll'sllm ed mlltlr Bura k te
ziyle Hazer denizini b rlettlreıı demir olu. 
malzeme ııevklyatı 1c n baı ca yoldur. 811 
scvkbat tein d t )'Ol kullanılmak•adı 
Bunlann ikisi Irıık tan, Rasra k!Srfczlnd~ 
Bcndcrbuıln limanından, dördllncüııu de 811 
llkil~lan'dan kalkuıık Hazer denizi bo • :runca 
uzanan ruı demlryoluna varmaktadLr. 

Japon prote.toaı 
Tok)'o, 3 a.a. - .Taı>0n hOkUrnett Tahra ... 

dakl Jnııon ılyasl lmtbazların n kaldınlma • 
undan doln)'ı lran h0k1lmetını Protesto 8'e 
mlatır. 

Avr1pa kffasına 
bir ihrac hareketi 

yapllmall mı 1 

Bir 1 ngiliz generalı 
lüzumsuz bul11yor 

Londra, 3 a.a. - General Sir Doul" 
fas Brewnrigg, Daily Sketdı gazete• 
sinde yazdığı bir makalede Avrupa\, 
ının batısına yapılacak bir ihraç har .. 
keti meselesini bahis mevzuu ederelr 
ıdiyor ki : 

"Avrupa mıntakasına bir ihraç ha
reketi yapmak ne kadar cazip olur .. 
olsun, teşebbüsün muvaffak olduğu 
farzedilse bile böyle bir hareket p • 
yet Ortaşarka kuvet gönderilmesini 
durduracaksa tevessüle değmez. Çiino 
kü dünyada Büyiik Britanya'nın zap. 
tedilemez bir hale getirebileceği ye
gane çare büyük ve kuvetli müttefl .. 
kimizle tam temas tesis ettiğimiz Or
taşarktır.,. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Moskova'daki üç devlet 
konferansında nsonra 

Ruaya'ya yardım 
ıüratle yapılacak ., •............................................................................... 

\,. 

Hollanda Hindislanı'ndan 

bir~ok malzeme yola (ıklı 
Moskova; 3. a.a. - Gazctecllcr toplan • 

tısında ıorulan bir suale cevaben, Lord 
Beaverbrook §Öyle demiıtir : 

"- Ruslar, gerçekten çok memnun bu
lunuyorlar. Rusların tavır ve l}are.ketlerlnl 
pek ziyade takdir ettlfıml aöyllyecefim. 
GörUşUlen meııeleler Uzerlnde dikkate de. 
ğer bir anlayıı göstcrmlglerdir. .. 

Lord Beaverbrook ve M. Harriman, Sta· 
lln'e M. Çörçll ve M. Ruzvclt'tcn birer 
§&hal mesaj getirdiklerini ııöylemişlerdlr. 

Tali komitelerin kararları, nihai rapor
da toplanacaktır. Her tali komitenin gfin
IUk r ru, Sovyet raporlarlyle allkalıdır. 

Lord Beaverbrook ve M. Harrlman ge
lişlerindenberl M. Stalin'le her ak§am ya
pılan çalıımaların cereyanı ııekllnden bU
ylik bir memunlyet göıtermektedlrler . 

M. Harriman, ıöyle demııtır : 
"- Stalin, bUyilk bir çabukluk, dotru· 

luk ve realizmle ve ayni zamanda sabırla 
çalıııyor ... 

Lord Beaverbrook da, murahhas heyet· 

Üç ıehir tenis maçları 
dün Ankara' da başladı 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ü f §ehir teniı müaabaltal d ·· b 
yan Jülide' • ld arı un CZ§lamııtır. Yukartla sağda ba-
lcındak" taly~A•to ad~ayan Behar'ı görüyorıunuz. Maçlar hak• 

' ' a ile ıfer reıimle rİmq 4 ncü aayladtulır. 
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TÜRK TOPRA&I 1 (
···1öii·ô·;··1·öi'6Es·1···) 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk Basın Blrllğl 
il Muhafazakôrhk başka, umumi kongresi 3 son 

Adliyede yapılan 

yeni değijiklikler 
üdeı .. 13 ecza JırJ('nıtır.Tne ~llı-t -lıaklm1 

J.utlı Erkan, 'l'em)u mahkemesı raportör
IUjUne Yo?.&at hukuk h!klml llallt KömU~ 
ciloğlu, Mesudiye hAkimllğlne Zonguldak 
usll) e ceza hlLklml Şevket Algantürk, Kara· 
man ıulh hlklmlltlne Artova ıulh hlkiml 
Hüseyin Avni Tatay, Tire ceza hlkimllğine 
Nevaehir sulh hlklml Kemal Dirlk, Nil'ide 
azAlığına Nevşehir mOddelumuml muavini 
ZUMU Saka, İstanbul sorgu haklmllğlne Or
du müddeiumumi muavini KA.mll Boran, 
Ordu müddeiumumi mu8\1nlliine Sandıklı 
mUddelumumlııl Kemal Akillke, Ankara hA· 
kim muavlnllıtlnP 7.onguldak hAklm mua\'I· 
ııl Fevzi AlrıerPn, Ankara htıklm muavin· 
fiğine Gebze müddeiumumi muavini Ekrem 
EdgU, Gebze mUddelumuml muavlnll~lne 

De\ rek mUddelumuml m'ua\'lnl Münir HUs
fcr, Rize hakim muavlnllilne Karadeniz 
ErPillsi sorgu hAkiml Cavit 'l'lmur, .Mar;ka 
uıUd<!C'lumumt muavinliğine Varto hA.l:lm 
n.~Y1nl Şahab1ıtt1n Kltnııcı, 7.onırnMnk hA· 
kim muavlnllğlııe Reşadiye hAkim muavi
ni Semnhnt Nnlcnr:ı, Gebze hAkim mul\vinll
a'<lne Mucur mUrldeiumuml muavini CC'IA· 
!ettin Cl'lnııln, Glirılrs mllcldelumunıl mun
vlıılı"inf' Dı>nl:r.li lızi\ muavini Ali Alan, DE'· 
nl:r.11 "7.A munvlnli •ine Sıirt hAkim muavini 
MunzzP7. Tllmrr, lsklllrı nıUddrlumuml mu
avlnli~lne Yn)lndağı sorgu hAkiml Şeref 
Erdol!'nn. 

il Ülkü il çıktı 

iNSANİ GÜZELLİK sanat sevgisi başka ! 
teırinde toplanıyor 

C. H. P. tarafından çıkarılm:ıK ı olan t.n• 
R:ll mecrnuıısı, 17 inci cildine yeni bir t"klld., 
tlııhıı. ncns bir baskı ve dnha zensın bir kad

ro ile başlamıştır. Mccmunnın ebadı bü>Ü" 
tUlın!ıı, bunn mukabil fiyatı 15 kurusa indi• 
rllnılallr. 

. 

f TBrk toprağının biltün ihtipmına. 
araylanna, kahramanların kapıları
na. ıenit. ıerbeat bahçelerde çiçekle
nen "Gece sefaları" na rağmen tu -
ri9tlerin .. GUzeJJiği arıyan" hislerini 
en ~k tatmin eden, bu toprakta doğ
mut olan insani güzelliktir. Ve Tür
Jd:pe'nin beter tarihi Evkaf'ın tarihin. 
de bulunur. 

ismet İnönU'dcki tebessümü yara -
tan bu toprak, besleme olarak alınan 
SoCUklann evde kırdıkları şeylerin 
:yenilenmeleri için vakıf blrakan a -
amı da yıratmııtır. Bu adam, "Ka -
dınlar evde kırılan C1Ya için kızıp 
aBylenmiye müsaittirler.,. ve ''Bcs -
lemelerine maateessüf, kendi çocuk
lanndan daha fazla sert davranırlar.,. 
demiıti .. Beslemelerin evde kendile -
Tine ait olmıyan tefleri kırdıkları za
man duyduktan acıyı gidermek mak
eadiyle, bundan üç yüz sene önce bir 
Türk, bütün servetini bırakmıştı. 
Baıka biri de servetini "Anne ve 

babalarının çok fakir olmalarına rağ
men onlardan gene Ramazan pideleri 
ft simitleri bekliyen çocuklara,, bı -
raktı. Bu vakıf, bu gibi çocuk -
lara Ramazan simitleri temin 
edecekti. Baıka bir vakıf da 
tehir mekteplerinde okuyan çocuk • 
tarın ilkbaharda kır gezintilerine gö
türülmeleri için kullanılacaktı, fa -
kat o prtla ki, bu gezintiler yalnız 
&ilnetli ve çiçekli kırlarda yanılacak
tı. Ve gene, fakir çocuklara kitap, 
kıtın 11cak tutacak elbiseler tedarik 
etmek, yetimleri, kendilerine baka -
bilecek çağa gelinciye kadar, veya ev-
1eninciye kadar tahsil ettirmek, fa -
1dr kızlara çeyiz temin etmek üzere 
Türldye'de bir ıürü vakıf yapılmıştı. 
Btlttın bu teYlerde insan, İsmet İnö
•B'nUn giiJOmaemeıini ve insanlık i
'ln beılediği tarifi milmkün olmıyan 
tefkatinl ıörür. 

Türkleri, dünyayı islah etmek, ce -
mlyetl düzeltmek düşüncesiyle dolu 
Mr phaiyet olarak belirten başka 
dnıten vakıflar da vardır. Türk va -
kıflan hakkında kendisiyle konuştu
'fum biri, bana eskiden Türklerin o -
rijinal ve eksantrik bir vakıf bula -
bilmeleri i~in birbirleriyle rekabete 
cirittiklerinl -.e zihinlerini bunun 
lçin hayli yorduklarını söyledi. Ben, 
buna itiru ediyorum. Almanların ve· 
ya Ç6rçll'in ne yapmaları lazım gel -
dili, nya franaızlarııı neden harbi 
kaybettikleri hakkındaki şahst mü -
ıtaleaları ile her Türkün başlı başına 
bir llem olduğunu anlamanız ıçın, 
8elçulır'ta, Akhiıar'da veya herhangi 
lkUçUk bir köyde Türklerle dolu olan 
bir kahveyi dinlemeniz kafidir. Ek -
eantrtk vakıflar bu kuvetli görüşle -
rin mahaulUdllr. Onu bütiln hayatı 
boyunca dinlememiıterdi, şu halde, 
o, öldilkten eonra kendisini dinletme
nin yollarını aradı. Bu, dört yüz sene 
8nce, bir adama, kili dolu bir kova 
Ue eokakları dolaşarak, tükilrUlen 
her yeri klllle örtmesi için bırakılan 
bir Anadolu vakfını izah etmek mak
eadiyle -.erdiğim misaldir. Vakfın 
metnine göre bu, "Cemiyetin bu iğ· 
renç ldeti bırakabilecek medeniyete 
erittiği güne kadar" devam edecek • 
ti. 

Uç yilz elli sene evci insanlara ye
mtı yedirmek için vakıf bırakan İz
nikli Mehmet Klhya, aynı cezbeliJer 
•ınıfına mensuptu. "Dünya henüz 
meyva yemesini öğrenmediğinden" 
bu zat, bunu öğretecek bir lokanta aç
ınııtı. !çeri girip, midenizin alabil -
diği kadar meyva yiyebilir ve bir se
pet veya eşek kullanmadan iki elini
•in taııyabileceği kadar da meyva 
cfitilrebilirsiniz. Mehmet KAhyanın 
lokantasında başlıca meyva olarak 
elma ile armut vardır. Aynı devirde 
insanlara kiraz yediren başka vakıf
lar da varmış. 

Bebek'te. yüz elli sene önce, İstan
lMıllu bir fırıncı, şehirdeki kalabalık
tan bıkarak hayatında topladığı pa
ralarla .. Türklerin biraz nefes alabil
meleri" için, Boğazda bir köşk yapıl
maıını ftliyet etmiştir. Ondan daha 
evel, Fatih Mehmet, "gençliğin yapa· 
catı değerli bir işi bulunması,, mak • 
ta4iyle ve hemen aşağısında bulunan 
dftbde kayık yarışları yapılması 
emriyle Boğazda bir jimnastik ma • 
ulli kurdurmuıtu. Manisa yerlilerin
'- birinin gençler için değerli faa· 
ltyetler hakkında esaslı bir fikri var
... lehrini taçlandıran dağın tepe -
ıine bir misafirhane yapılması için 
\)Arasını bıraktı. Misafirhanede er -
lrelırler, kadınlar ve hayvanlar için o-
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dalar, bunların hepsi için birer lo -
kanta. geceleri dört cihette, dağlar -
dan geçen yolcuların fırtınadan yol
larını kaybetmemeleri için bağıran 
dört tellal bulunacaktı. Bu müesee -
sede, kendi çocuktan, ve onları ta -
kip edecek olan torunları bizzat lo
kantada garson olarak misafirlere 
hizmet edeceklerdi. Ve bu tl "torun
larının insanlığı olan hizmetlerinin 
kıymetini takdir edemiyecek derece
de soysuzlattıkları., zamanı kadar 
sürecekti. 

Bir çok kimseler de .. Türklerin al
datılmamaları" için ıht veriıterini, 
ayarlı ölçülerle tanzim ettirmek üze
re vakıf bıraktılar. Gene bir çokları 
"Türklerin kıymetli eıyalarından en
dişe etmemeleri" makaadiyle mahfuz 
evler ve kasalar yapmııtardır. 

Çe§lneler ve soğuk au verecek yer· 
ler için bırakılan binlerce vakıflar a· 
rasında bir tanesi de, yazın, gelip ge
çenlere "sular, iyi ve temiz giyinmiş 
yakışıklı erkekler ve güzel kızlar ta
rafından dağıtılmak şartiyle" soğuk 

su ikramına tahsis edilmİ1ftİ. 
Türk vakıftariyle kuşlara binlerce 

banyolar ve çeşmeler de yapılmıttır. 
Köpeklere ekmek, leyleklere hastane 
temin eden vakıflar da vardır. Eyüp'· 
te, ağaç kovuğunda oturan leylek, e • 
vinden hiç bir suretle çıkarılamaz. 

Onun balkonu, cetlerinin torunlarına 
bu evi ebediyen bahşettiren bir va -
kıfla yapılmııtı. Belki de o leylek, 
onlara Eyüp'te bir hastane kurduran 
vakfın ıartlarına riayet edilip edil -
mediğini kontrol etmek üzere gelmiş 
leylek hastanesinin bir müfettitidir 
de r 

"Türklerin yıkanmalarını,, iatiyen 
kimseler tarafından aaytwız hamam • 
lar yapıldı. Bir çokları ise, borçluları 
hapisten kurtarmak veya mahallenin 
ve köyün vergilerini ödemek üzere 
vakıflar bırakmışlardır. Birisi de, 
hükümete hizmet edenlerin az maaş 
aldıklarına hü'kmederek "küçük ki -
tiplerin kendilerine temin edemiye -
ceği" öğle yemeklerine tahsis edil • 
mek üzere servetini bırakmııtı. Sul
tan Ahmet camiinde, "duvarlara ya • 
zıtmamaıı,. ve "bu çirkin teY yapıl -
mıpa bozulan kısımların aillnmesl 
ve tamir ediJmesi" için, bekçilere ve 
memurlara bir vakıf maaş temin edi
yordu. Fakat, öldUkten sonra kendi 
düşüncelerini cemiyete yaptırmıya 

muvaffak otan Türk ııhsiyetlerinden 
en çok beğendiğim btanbultu Esat 
efendidir. Servetinin bUyük bir kıs
mını kayıkçıları ve bamatlara tekaUt 
maaşı olarak bırakmıttı. Fakat bir 
kısmı da, "önemli insanların geçme • 
diği sokaklara kaldırım yapılması,, 
için saklanmıştı. Ve İıtanbul'da, ö -
nemli phıaların hiç ıereflendirmedi
ği bazı mühim fakat uzakça yerlerde 
de kaldırım yapılacaktı. 

Garp memleketlerinde eoıyal yar
dımlar ancak kazanç veya miras ver
gilerinden kurtulmak için yapılır. 
Halbuki TUrklerde vakıf, insanların 
sağken gerçeklettiremediklerl en 

candan arzularını ve en samimt ihti

yaçlarını gerl kalanlara anlatmak ve 

yaptırmak için yaratılmıı bir içtimai 

milesscaedir. Arıyan ve gözleri açık 
olan bir kimse için, Türk toprağında 
uçsuz ve bucaksız insant güzellik var

dır ... 

Eskiye bağlılık, kıskanç bir muha
fazakarlık halini aldığı zaman kötü 
bir şeydir. İleriye doğru atılan her 
adımda karşınıza çıkar ve hamlenize 
köstek vurur. Taassup ve irtica, körü 
körüne eskiye bağlılığın sinsi ve a -
çık ıekillerine verilen adlardan bat· 
ka bir ıey değildir. 

Türk inkıliibı, Cümhuriyet adlı si
yast eserini, kurduktan sonra, sene· 
lerce "geri" ve "eski" ile mücadele 
etmiştir. 

Genç'te Şeyh Sait, Menemen'de 
yeşil sarık, Ağrı'da dağ yobazı, Der
sim'de aşiret reisi kılığında inkılaba 
kar!ı hortlıyan zihniyetler, "cehalet,, 
sebebinde birleşmiş olsalar bile, körü 
körüne eskiye bağlılıktan başka bir 
şeyi temsil etmiyorlardı. 

Fakat bu, her eskinin mutlaka kö
tü olduğu manasına alınmamalıdır .. 
Engin ve zengin mazileri olan miJJet
Jerin. tatlı veya acı hatıralar gibi, 
maddi ve manevi ı;ahada iyi veya kö
tü eserleri de vardır. 

Saltanatı yıktık; tekke ve zaviyele
ri yıktık; arap harflerini ve şark kü
Hihlarını yıktık. Yerlerine, inkılabın 
yeni eserlerini kurduk. 

Fakat, mazimizin Türk olan eser -
terini canlandırmakta da gecikme -
mek istiyoruz. 

İstanbul'da, son haftalarda göze 
çacpan bir hareket, eski eserleri mey
dana çıkarma ve koruma hareketi, bu 
itibarla övülmiye değer. 

Füzuli ve Baki ne kadar Türkse, 
Sinan ve Davut ustalar nasıl bizim 
kanımızı taşıyorlardıysa, Itri ve Dede 
efendi ile nasıl ve niçin öğünüyorsak 
bunların sanatları da, eserleri de bi
zimdir. Ama, hangi devrin matı olur
sa olıunlar! Divan edebiyatına aittir, 
diye Fuzuli'nin divanını yırtamayız, 
saltanat devrinde kurulmuştur diye 
SUJeymaniye'yi yıkamayız. Bu yilz -
den, tarihimizin malı olan en küçilk 
~•erler üzerinde gösterilen titizliği 

yerden göi{e kadar haklı buluyoruz. 
Bunlarla, Türk inkılabına ait hamle • 
terin alakası yoktur. 
Muhafuaklrlık baıka, sanat ve ta

:dh sevgisi batkı 1 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Hariciye memartm 
•asında nakil ve tayinler 

Roma bUyUk elçllltl mlllteean Nurettin 
Pınar, Pette elellltl balkltıbl Mabmut Qmer, 
Kablre e~llltl batkltlbl Rasıp Berkay, Bat· 
dat elçlllltl ikinci klltlbl Salih llkln, rarl• 
büyük elellltl ikinci kltlbl fJevket Utk1H11an, 
Berlln büyük tlçlllltl üçüncü kAtlbl Halit Ce· 
mal Güneyden, Berlln bUyUk eıeıııaı evrak 
memuru Orhan Gllney, Cenevre başkonsoJ09 • 
ıutu mab•etınde konsol09 Hıı.ıılp Otıman Tan, 
Sellnlk konıoloelutu kaneılan Kbım Ak· 
man dereceleriyle merkeze alınm11lar ve Jlo. 
ma bil>11k elçlllltl başklltlpllltlne merkezden 
Nurettin Verııln, Pe,te elçlllltı baıkltlplltlne 

merknden Kemal saıı. Batdat eıeıııtı bat· 
kltıpllttne merkezden Celll Zıyaı. Parıı bU· 
yük elçlllltl ikinci kAtlpllıtlne merkrzdcn Ke· 
nan Cökart. Berlln bQyQk elellltt lklnııl k.A· 
tlplltlne merkez(len Necıclet Belbez, Kahire 
elçllltt ikinci kAtlpllltlne koruıol011luk itlerini 
de tedvir etmek üzere merkezden Nlhat Re
nk Puln, Berlln bU)'ilk etçlllltl UçtincU kl· 
tlplltlne merkezden Muıtafa Kayaıııı. mQn • 
ııaı olan Midilli konıoıosıuauna merkeztlen 
Tabiin Mayatepek, SelAnlk konıoloııtuıtu mu· 
avın konıoloalutuna merke7.ılen Faik Yüce, 
Cenevre hllıkonııotOAlutu kancıtnrlılınıı. mer • 
kezden Nt'dlm F.rlnçer'ln dereceleriyle nakil 
ve tayin edllmlılf'rdlr. 

Tilrk llRBın Blrllltl Merkez ldare lleoyetl 
Relslii':lnden: 

'l'Urk Basın Birliği birinci umumi kongre
sinin 3 aonteşrln 1941 pazartesi gUnU saat 
11 de An.kara Halkevl salonunda toplanma· 
sı kararlaştınlmı:ttır. 

Umumi kongre, birlik kanununun yedin· 
el maddesine göre: 

a> Ankara. İstanbul, l:r.mlr, Adana ve 
Trabzon bölgelerinin idare heyeti ve ha)·sı
yet dlvanlannın reislerinden, 

b) Her siyasi gazete veya siyasi mecmua 
adına gllnderlleeek imtiyaz ııahlbl veya baıs· 
muharrir veya neşriyat mU<lilrU veya ya1J 
işini mUdUrUnılen, 

c) Anadol1.1 AJansı mUm<'S.'llllndı>n, 
cı Merkez idare hPyPtl rı>ls ve Azfıları ile 

ylik51'k haysiyet divanı rclıı ve Az!ılnnndnn, 
d> Matbuat umum milrHlrUndı>n, 
e> Ve kanunun dOk\lzunru maddesine KÖ· 

re, hı>r bölgenin ellide bir Azı\sı nlııbctlnde 
billgı> konKrelf'rln<'e M'Cllrn delegelrnlen 
kanunun tarifine ıtöre, henUz rnUmes.c;lllnl 
m!'rkı>z idare heyetine bildirmemiş olan si
ynst ı:azt'lt' V<'ya Rlyasl mecmual:ınn, mU· 
mt>sslllerlnl blldlrrnı>lerlnl dllerl1. 

Ruzname: 
ı - Rrl!llik divanı secimi, 
2 - Merkez ldare heyptl rarıoru, 
3 - F.n!!OmPnll'r ı(!(lml, 
4 - nırlik nlzıınınnme<ıl rıroJ<'sl 

5 - nilı>k, hı><ınrı "" nlı:ımname komls· 
yonlarının raporu, 

6 - !dnrr mrrkrzi h••yctl sı>ciml, 
7 - Yiiks(•k hnyslyrt ıllvanı secimi. 
nu ruznnnı,,nin ılı•ınıln olnrnk tı>kliftr 

hulunncnk iızlının kanunun srklziııcl rnn<l
rlrsinin Qı;llncll, rtıirdUnrll ,.c lwşirıcl fıkrn· 
lnn lıiikmilne göre hnrrkrt rtmr>ll'ri lı\:ı:ım

dır: "Umumi kongrrnln rıı1nnmr<ıi mr.r
kez ldnre hf'>'"tl tarafından tnnzlm oluna· 
rnk dnvPtlr hlrllktP fı7!ı~·n hil<lirllir. Illr mr
ııcll'nln ru1.nnmPye alınnbllm"~ı lcln l'ızfı t.n
rafından vaki olnrak tnlC'plerln. l<;tim:ıd:ın 

"" az onbf'ş gOn PV"I ml'rkrz idnrr hcyPtlne 
blldlrllml'!ıl lfızınıdır. M"rk!'z lrlnrr hl'y<'tln
ce lalep knhul olunm:ıdıi:'l t:ıkıllrdıı talrhln 
mevıuu olnn isin umumi kongrl! tarnfındnn 
ruzname~·r alınnr:ık müz:ıkrre cdilm,,slne 
knrnr \'rrllrhıllr. 

Hükllmet tnrnfınılnn istenilecek her han· 
gi bir meV7.nun ruznl\meye alınması veya 
umumi konR'rE'de R'ÖrUşülmf'sl veya ruzna
meden ı:ık11r1lma11 mt'<'burtdlr ... 

Türk Basın Bf rfiğinfn ölüm 
yanhmlaşması 

TAYİNLERİ YAPILAN HA.KİM 
NAMZETLERİ: 

Krsan mOdıl!'lumuml mun\•lnlll!'ine Mü!!· 
tPC!ı1 Ülklbnl, CıcPkdağı mUddrlumuml mu
R\•iııll{lnP Tarık Onnn, EIPşklrt hAklm mu-
8\ inli •in•' JJU <')in <:OklP\'l'nt, Plüıner hil· 

kim nıuııvlnliı.ln•' lln"ııı ŞenyOı, Knılirll 
miirlddumunıl mtıın·ıııli/!lne Süleyman 
Grnccr. Mlhnlır:ı:ık nı{idrll!lumuml muavin· 
lii:inl' llaynU Çılııkı;ı, Ardnhan mUdllelumu
ml ıırn:l\'lnll•:inc ~ııffrt Emre, Ilakkllrl 
miidrlıoluıııunıi nma\·lnllğlne Mıısa Uzel, 
Tu:r.Jıır:ı Mkim mua\inlli(lne Şerıı.fettln 
Aytulıın, llnrnrı hfıkim ınun,·inll(:lne Ekrem 
Vnstı Alkn, Torfıım mlirlıtelumuml mua\·ln· 
lif•inP. Ali r:aıırı Tarhım, İPSAla hAkim rnua
\'İnlıi•in<' 1\11 Tiirkmı>n, Rı>şadlye müddelu
mumı mttn\ inllı11nP. Esrıt Çıtırol!'lu, Siirt 
mudıl!' umumi mua,•lnll~LnP Mehmrt nu
yıır, Pınarbıışı htıklm muavlnlli':ine Sıtkı 
Elçi, Tıl\'as hAldm nıuavlnllı'.':lnP T<'\'lik Ku-
7.ucıı. Aılı) ıımnn mllddPlumumf muavin ili!!· 
ne Ulttı nnyıınl. IMır mlid•lPlumuml mua
vini! •inr Fı1 uı'.!rul Akr:n Srrlk müdd!'lumu
nıl nııı:ı\·lnllğln<' Irn~·rl tlhC'yll, Kırklnr<'ll 

htüclm muıwinlil':lnr Nihal Poj(u, Elmalı hA· 
kim mun,·lnllı'!lnc tlhıın nııııır, Erzurum 
hllkim mun\•inlli:in" F-<lihr CM. 

Bulgurun azami 

fiyatı tesbit ediliyor 
TJearet VekAlııtı lnıte mll•tffarlılı bulıru. 

Türle Ba.ın Birlijinclen : ru" aaamt fiyatının teııblt ectllmwını vlll)oet· 
TUrk Bıısın uırııtı Azasl>lc, matbuatın bir- ıere btıdlrmııtır. MOıtesnrhk bulgurun A:mmı 

llk dısında kalmış olan uzuvları arasında I fbııtının tı•slııt cdllmrmls olmnsındnn hnzı 
olUm vukuunda seriye bırnktıklanna yardım lıtlh@ııl mıntaknlarında dahA )'Ükıck fiyat 
için lm7.ıılıınnn 16. :ı. !!Hl tarihli mukaveleye nrrllklerl için buıtdayın bulırura tahvil edl· 
ırore birinci yardım dcvreıl, n. Nedp Ali !erek Ptıldıtı ve el konma hUkUmlcrlnden 
Kilcilka'nın ölUmlylo kapanm11tır. lklnel yar- htlrııııc tarnrına slıllhllıtinl anlamıt ve bu 
dım devrcılne ıatırlk için 25. ıo. 941 tnrlhlne m:ık~ntla dn hulrur Clyalla,.nın tctıblllnl ıre

kad11r ııtırıuc hl,seı<lnln sündi!rllmcsı blltll· rekll ırllrmUetUr. 
rllmlıtır. 

Mukaveleye hPDU:ııı slrmemtı olan birlik 
aall ve yardımcı aııllarlyle nten ıruete ve 1 A k •• •• 
mecmua idarelerinde devamlı bir tekilde ca- n ara g ucu sahnesinde 

Hamlet'in son temsili 
h•makta olup.J>u lıl meıılck edlnmlı bulun· 
dutu halıte blrllk kıınunu hUkUmlert dısınrla 

katmıı olan memurlar vn atl!Jye sl'Mert de 
birlik bölıre merkezlf'rlnıte bulundurulmn ktıı 
olan mukavele örneklerinden alarak yenf )'1\r• 
dım devr8lne bu müddet zarfında tıtlrllk 

f:ıı:ısıı bir cnlısmnılnn ıonra muvnrraklyct· 
le trmsll e<lllmlı olan hUyUk lng_!Jfz aaırı 
Şckııplr'ln Hamlet 1, bu ıreee altlflcı tem•lllnl 

edebilirler. bahcell evlerde oturan mllnevverlere de bir 
Bu ııu~uı için TUrk1ye h Rankası Anttara defa daha temsi! ~uek bu kllllk 8erln 

mertcHtıute 23fl1. numaralı hP!<ap acıtmııtır. 

ta nıınkuı umum mUdürlUtU, matbuat men· 
•upları!Hl bir cemile olmak üzere bu hesaba 
yatırılıtcalı: olan yarılım parall\rının nıı.kll 

için bir pnra lıtenmemeıolnl 3. 10. l!Hl tarihli 
ttlmlml ile ıuhı!Jerlne blldlrmlstlr. 

tcmıılllne nihayet verilecek ve •ecen ııon ay
lardaki calıımalnrda oldulıl slbl sen• Par• 
tlmlztn Nııertuvarına dahli olan eHrlerln 
temıılllne bllelwacnktır. 

Yl'nl serinin ı numarasını ta11yan ilk ıa• 
)il, zenııın nıtırıdcrlcatla dolu odlutu hald• 
ııatııa cıknrılmıstır. Bu ııa)'ıda aıatıdakl ya• 
zılar \'ardır: 

Oku)'urularımızn: UJkU, Bllslnln deterU 
Ahmet Kutııı 'l"cccr, Unutulmuı bir eser: AJl
met llamcll •ranpınnr, Panayır \•e tulQatc:U 
Natı Atuf K ırıau, Bir tiyatro merakl.dı.ıı& 
mektup: Bedrctlln Tuncel, Kırtehlr tUrkUllU 
Ceyhun Atuf Knnsu; ilim tarihinde bUyUk bit 
Tilrk nılı: Prof. Dr. Sadi Innak. Abdurrah
man UaJnyı: Muzaffer Saruözen, Alladdla 
teı>t>sl: Remzi O~uz Arık, Konya deatanı: Jı. 
K. Teı:'er, Halk ve memur: Ahmet Otak. JCl • 
taplar arasında Karaıröz: B. Tuncel. Yeni kt
taplar: F. R. Unat, Milli Serimizin tetkik ,.. 
ynhatl: t'lkU, Hlklye: valiz: Feridun .Anka" 
ra, Kocylllt Körotıu: Ahmet Kut.il Tecdt 
Günler boyunca: • • 

Dikmen 
On bet ııUnltlk olarak wtır1mlm• cıımı ... 

ta olan edebi Dikmen mecmuuının ı bırl9" 
cltetrln tarihli Tinci aarıeı mllkemmel ... 
ıurette lnllaar eımıetır. 

htnall Humrev'ln (1914 • 1939 r.uıladll9 
karakteri), Kemal Z.kl Genc1»111an'ın <8!'.: 
nat dAvuı peki ama), Otuz Peltek'.111 (
e> ıuıı, Füruzan Huerev•ın CM1111>'9tctUl'>
Muzatfer Şahlnoıtlu'nun (Her kötll 1na&Jll9 
bir iyi tnracı vardır), Osman Atllll'nın CH•• 
dcnl7.lnde yıkanmak llz.un), Abidin ~ 
rck'in lKerıdl kendime), Ziya llhan'ın <~· 
nııdolu')U tavııf), Kemal E<llp'tn (Divan ecır 
bl~ııtıı, ŞilkrU JlnlJl'ln (Şiir cereyanıarıa 
baslıklı maknle ve tıkralarlyle Orhan W 
nnr'ın <Askı ml!!Tlnua daır>. Remzi TevtiS 
TUzUntam'ın (Vaıo:o) bıııhkh tetkik ve ten• 
kit makntrterl, Salim ısenııll'ln (Topta .. 
dunllsl adlı hlkA)'l'sl ve Arlf Nihat Aı1Ya'Jldl 
(Fırntı idris Ahmcd'ln (Özleylı), bmall sa• 
ta'nın (Dönile'On ıarkısı), Fethi Gir~ 
(Seyahat di.inUsU), İbrahim Zeki Burdurlıl._ 
nun <Kon11k). Behcet Daltdatlıotıu•nun (Kal" 
kul, HUs:ımettln Burtcce'nln (Uyumak ı.ı: 
yorum), Hamdi Kcııtllll'nln (Kaw•mnrae& 
mı?>. Abidin MUmtaz'm <Gül), F1kret A1I' 
dura'nın ctnsnn) batlıklı ıllrlert ve dl~ 
fıknılarla dolu olan (Dikmen) mecmu
okuyucutarımıza tavılye ederlı. 

Biyıncllrhk iıleri dergisi 
idari kısım 

Yıl: 8; eayı: 3 lntlpr etmlıtlr. tçısı4• 
kı)metll makaleler ıunlardır: 

K!lmUr veya elektrik kazanlarl)'le b 

lstlhıallnln mukaycııeal (ya:ııan: Yah7a 'f 
o ... ,, o,, ... .,,., •latemı betonarme benııtn 
Jnrı (çeviren: Mulılttln ,,., .. , .. ,, au v• 
(yazan: H. M. Alııaner), Natıa hu 
nonnlan ()·azan: Ziya Merlc), &ehlrclllk 
rlhl (l;eVll't'n: Mevdut Fuat Camlı), eeı 
)'l'IC'r elektrik muesseselerlnln tarıteıert C 
zan: Hikmet TUrker>. Büyllk dava: •U 
(ynzan: Sııhlh Alncam). 

na)'ınılırlık l~lcrl dtrırlllnln ldart 
her ay ııonunda, fenni Jcımıı Uc _,.,. bit' 
ttear eder. On iki ldart ve d!Srt fenni -' 
man 16 deralnln ıenelllc abone O.eretl 
iki liradır. 

Senelik aboneııl yalnıı Nafıa Veklleti 
rlyat müdUrlUIUnce yapılır. Büyük t 
lıklarla memleketlmlıde ferlne ııee·......,ıı..... .. _ 
hu fenni dergileri ilim ve fen mUnteeı 
tavsiye edcırlz. 

İkfısaili Yürüyüş m1<muası 

" üncü sayısı cıkti 
Bu 1ayııla Prof. eUkrll Baban'ın C~ 

nın fakirlik amili) muıahabulyle. 

AYdınelJl'nln <Taı kömUrllmUıı ve el 
untrallanı, Arılan Tufan'ın (lhtıklra 

dlhUndU~UmUz tedbirler), Cankıı·nlJl < 
E'llrliim>onu), 1brahlm Kullutan'ın (0 

MEVLU .. T l•k> )nzıınn dikkate aayandır. sunı 

A k k 
baıka Selim Cn\'lt, rrot Muhllı Ete, 

Ç 1 tec.e k Ü f Cemil CQnk, Samet AtaoRtu, 1.met 
~ Tire kazasında hakim iken 1296 ae· Muhittin Abhaıı Dolukan, Arif AhtaıraL 

Etim Ruvide Berkit'in genç yaıın· nesinde dünyaya gözlerini lrapıyın 111 Rıza Doıtukan'ın etUt ve makaıe1ert. 
da ölUmU münasebetiyle gerek bizzat ve Tire'de Klzirli camii ıerifi nııımııeı kambiyo, srotıya, KUçllk ~ 
cenaze merasimine gelmek ve gerek - avlusunda medfun bulunan babam Kredi bankaları, lran'ın lktıııadl ın• 
ae telgraf ve mektupla taziyette bu - Kişmiroğlu Me-hmet Rifat'ın müba • mır yün menıucat fabrtkuı. Benıtn 
Junrnak l<ttfunda bulunan akraba ve rek ı:uhunı Birinciteırinin dördüncü 1 Totıum tınklamt alhelvıerı.aaoınrebet ıı11nıtı1' Evlenme ııa. ros anın ar ve .. 
dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmi- cumartesi günü aaat 14 te Hacıbay • Tn\'ıılye ederiz. 

lzmit ıinemaımda yangm Devlet Şurası mülizimlerinden ye acımız mani bulunduğundan bu ram camiinde mevlQdu terif okuna· 
çıktı Hidayet Sanal'Ja muavinlerden Sa - husu9ta sayın gazetenizin tavauutu- cağından arzu buyuranların teırifle • 

1zmlt, (Husul1) - Evelkl akıam Halk mim Bitgen'in 1-10-1941 çarıamba nu rica ederiz. rini saygılarımla dilerim. Menıe ıehadefnalll 
günü n ara e ıyeaı ev enme a- .. ılnemasında <Bir kavuk devrildi) tılmt O)'· A k bel d' • 1 d E•ı" •. İbrahı'm BERKİT Temyiz Mahkemesi huındın ı 

narke" yanınn cılcmıt. makine dairesi ve Validesi•, Hediye BERKİT Halli Hilmi Ki•-iroflu . 
IÖ dU 111 u tur iresinde niklhları icra edilmittir. :r-·· ı 

:::.::::.:-~-•• -.-~-.-.:-.-;~.~~~.~.~~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~.~ •• ~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i,,~,i •• ~.i.~,,i,.~,i •• ~ •• i.~,.i,~ •• ;,~ •• ;,~,.~.i •• ~.i •• ~.~ •• ~.i •• ~.i •• ~.i •• ~.i.~ •• ~ •• ; har~arı fazlalaıhn 
Ahşkanhğa dair! 

Ahtkanhktan saman saman 
bahsederiz; baıhsetmediiimiz ve
ya edemediğimiz vakit de onu ak
lmuzdan ıeçirc:lijimise ıiiphe et
meyiais. 

YürilJÜI halinde olaalann .. 
•ık •J'•ima çarpan tatlar sU.i, ltu 
ahtlcanbk da arada sırada hn .. ı
zı keamek i•tİJ'• pilriislerdenclir. 
Barıt iHt olda, m.rtlilı bomda 

diyen Köroilu'na ba ,.anık mısraı 
söyleten ahtkanhktı. Çilnkü ban
tı kullanarak ıö.terilecelc mert
lik daha büyük olacatmı J• dü
tünememitti; yahut da buna ii
,...mitti. 

E uel yola icfi, iı6a rioıqet yeni 
plıtı 

•e: 
Ellıôn lr•n•• tebaiyet yem plıtı 

mıaralannı aöyliyen tair de ahı
kanhfmı aruz •esni ile madafaa 
etmekten batka bir teY Japmıt 
değildir. 
Ahtkanlık ltir pürüzdür, bir 

eaıeldir; her haasi ltir atrlrtta, 
her haqi bir JiriJGtte oea heaa
ba katmak ..,..., ..... Wıar 

atayımı a• 

~~N I~ l iL~ R Gelinle kaynana ka•ıa ediyor- Baıh<"a ihraç merkezlerinde bulun 1 
~ · ret \'e ıanayl odalarının ırösterdltl 

11 

/ 
larmıt. Gelin nihayet batsrmıı: : üzerine Ticaret VckO.tetl busun yür 

- ()yle ileri, ıeri konupna; bu bulunan mente ıahadetname1I il• 
eve selm ıelditim saman her ta- raztıı.Jaıtırmııtır. thrac olunacak pa 

etmiyorum. Fakat ahıkanhk bir 
mazeret olamazı hükümlerimizi 
onlan tf1De1 tutarak yürütmeme
liyiz. 

On yüzbaııya "ben öyle aht
hm., diye "aai kolaiası,, demek 
iatiyen bir adama hak veriyor 
musunuz? 

Y •tı altmıtı geçtiği için yeni 
harfleri yazamıyan bir adamm •· 
rap harfleriyle yazılmıf iatidaamı 
bir devlet kapqında kabul eder
ler mi? 
Baıma fea, kalpak •eya takke 

giyen bir adam "ben böyle alıı
tlm., diye itin içinden sıyrılabilir 
mi? 

Demek ki devrim içinde ve dev
rim için yaııyanların ilk ödevle
rinden birisi de ahtkanhklarmda 
da doiruya, iyiye ve pzele dol· 
ru bir devrimi göze almalan ıe
rektir. 

Garbin dütünürlerinden birisi 
me49Bi7et:i tö71• tarif ediJ'Or': 

"medeniyet en iyi ahıkanbldarm 
topudur,, o halde çaidaı medeni· 
yet duzeyinin ( aeviyeanin) üs
tünde bir yere ulatmayı kendisi
ne amaç edinen bir topluluk için 
eakimit. köti ve zararlı ahtkan
bkları bırakıp iJi, doina -.e ıüzel 
alıtkanbklan ele almak hem bir 
devrİmt hem de bir medeniyet 
borcu sayılmamalı mı? 

Buradan dil INahaine sirelim: 
-Niçin sömürse sibi ıüzel bir 

kelimeyi 7a:amısda, sözünüzde 
kullamnıJOI' •\illa•? 10rıuaunu 
aonak, müatemlelı•, miiatamere 
•• ltoloni demeie alıflllıı olanlar• 
dan töJte bir cnap ahJON•: 

- Efendim ahtkanhk t 
Yahut bunu açıktan açıla SÖ)'· 

li1emi7enler hakikatin ibtilnil Ör· 
terek kırk dereden ... setiriyor; 
iıi ulemalıia TUl'UJotlar. 

z .... n ..... taka1a ve mı.a
ha da yer verdiiimiz ltu aGtımcla 
ba ...ile ile kfi9ük Wr lıikl)'e aa-

raf piı pis kokuyonlu. Sildim, SÜ• kı)'rılellne ııöre alınaı:'ak Ucretler1 ıti.f 
pürdüm; her tarafı temizledim 100 liraya kadar Ucret.aız, ıo1 ııra ~ 
de evinizi o pia kokulardan kar• liraya kadnr !50, l!Ol liradan ~.000 ıır 
tardım. dar ıoo. 2.001 liradan 10.000 ıır~ıttf 

Bu .özlerin kar•uında kayna- 200, ıo.001 llrnd:ın 20 000 ııraya ıc•ıt•' 
r- 20.001 llrnıl:ın ııo ııoo lir > n ıca 

na gülmÜf: :ıoooı ıırn<l:ın 40000 ıı Ya kalıır ~ 
- ilahi kısım, d .. if, o koku llrnıl:ın un 000 llrı)n k d:ır 1000. ııo 

sene duru7or ama aenin burnun d:ın 00000 llrn~:ı k'ld r 12"10. ı;oOOl 
ahıtıl 70 000 Jlrnyn k rlıtr 1.400, 70 (l(ll 

KötG ahtkanlıklara kendilerini 1 ~ ooo ı•ra~a kndar 1 ooo. so ooı 
kaptıranlar, yukanki hikayede 00.000 liraya kadar 1 BM, 90 ooı 
olduiu ıibi, bir ıün setir kötüyii 100.000 lira ve ondan yukarı ~ OOo 
iyi, çirkini psel, yanhtı cloina 
ıörecek ltir hal durumuna diite· 
bilir. 

Belki de içten (,.,,.imi) olarak 
bu davlnm önüae dikilmek •Pil· 
kanlı ima ( dal4Jetin•) dGfeDler 
onlardır. 

Alıtkanlık, hem de kötü •e se
ri allfkanhk eaaa olsaydı, özür aa-
11laaydı erkin minderinden fabri
ka atölyeain•, manıal INatmdan 
••at ltoyunA seçemezdik. 

Devrimlerimizin birçok lıolla
rmcla olduia libi, dil deTl'imimia-

Ortıı tedri-;; tube müdiif ,,,,. 
M:ınrlf Vekllletl orta ötrctlm 11"' d 

dUrlUIU ıuhe mUclUrJUtUne yayın rrıll ol 
, avını B. Mu,tııta Aral t<!rflıı.n taYlfl S. 
ı )'f'rlne de Unlvcnlle doçentlerinden 
ı ötUkon ııellrllmlıUr. 

'-·------------• 
de de Türk aydmına dil~~i 
vatanda~ toplulukbrını k~ 
kanbkludan iyi ahtkaJP 
yedmek, aötürmektir. 
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Üçlerin tesanüdü 
b'l~oıko.,·a konfernnsının toplana
a~ kesi için lnzımgelcn hazırhk iki 
ik· adar sürdüğü ha.ide görütmeler 

ı gu .. 
led .n ıçındc sona ermiştir. Bu ace-
ll ... e uç devlet arasındaki tesanüt 

Avrupa' da 
komünizm 

mücadelesi 

LONDRA'YA GÖRE 

Almanlar 
Rus mukabil hücumla~ından 

Kırım' o 

~ı:ıeri ka' daı:ı / Moskova'daki üç devlet 

Ortaşark'a büyük konferansından sonra 

miktarda harp Rusya'ya yardım 
malzemesi geliyor süratle yapılacak 

-3-

Üçler 
konferansından 
sonra 

(Başı ı. inci sıylada) 
lur. • 

"'lllına b' .. • k tnii . ır numayış sezmeme 
lan rtıkun def ildir. Moskova'da top
dc b~ .nıurahhaslnr, i§lcrini iki giin
''elt ıtırn:' kle nynı zamanda, Ruz
ltay-b. ~orçil görü~elerind ınberi 
etrrı kd.ılen luymetli zamanı telafi 
tna ~ . ıstemişlerdir. Fakat bu nü
l'et yh~!" .daha nçık bir gösterisi, Sov
lebı· ·U~üıncti tarafından neşredilen 
hey 'it. ılc Molotof'un ve Amerikan 
lton~tı bafkC\nı Mister Hnrriman'ın 
ler· ~ranatan sonra söyledikleri söz
bu 

1~ c. ~eziliyor. Sovyct hükümcti 
Jır hlıgde konferansın toplanması
tan aereklcıtiren sebepleri anlnttık
kar IOnra, cörü~melerin "tam ve 
lliy •

1
hkl1 bir anlayış, itimat ve iyi 

di/
1 havası içinde., yapıldığını bil-

Clermont-Ferrıınd; 8. a.a. - Aeker! mah 

keme, 8 kltlYI komllnlst hareketlerine ka
rı~nıak auçundan ı ıeneden & seneye kadar 
hnpse nıahktım etmlıtir. 

MnhkQmlar bundan bnlkll on seneden 
yirmi seneye kadar medeni h&klardan mah
rum edilml~lt'rdir. 

varamadılar Hitler'e 

hücum etti 

M. Ruzvelt 

şiddetle 

Hoflanda Hindisfanı'ndan 

birço!i malzeme yola ~ıkll 

Rusya mukavemeti demokrasıle
re Fransa'da umup da bulama
dıklarını verdi. Ancak geçen cihan 
harbinde garp cephesine kolayca 
asker ve malzeme yetiştirmek 
mümkündü. Cephe Man§ ve Atlan
tik kıyılarından pek az uzakta idi. 
Rusya'da i§ böyle değildir; kıyı
larla cephe arasını, Siberya ve lran 
gibi iki mesafeler bo§luğu ayır
maktadır. Bu mesafeler, silah ve 
malzeme nakliyatını aon derece 
güçlüğe uğratır; geni§ mikyasta 
kıtalar gönderilmesini ve bunları 
arkadan her türlü beslemeği ise 
imkansız kılar. 

Hırvati.tan'daki tedbirler 
Londrn; 3. a.a. - Berlln'dcn ~elen ha

berlere göre, Hırvatlııtan'da komUniet ııuy
knstıerine knrşı L!İddetll kanuni tedbirler 
alınmıştır. 

Macariıtan'da mahkum olanlar 

Sovyel kıtalan Harkof'la da 

.almanlara ~iddelli mukabil 
~ücumlarda bulundular 

(8.ışı ı inci s:ı.;yfa<ta) 

(Baıı ı inci ı;ayta<ta) 

" Bitler ile mümkün olan yegAnt barı§ 

onun mutlak surette teslim olmasından 

(Başı 1 ıncı .aylada) 
!erin ı;abukluk lüzumunu mUdrik olarak 
geldiklerini ve hattA toplanııın daha kıaa 
süreceğini ümit cttıklerını söylemtıtır. 

M. Benvcrbrook, sorulan bir suale : 
"- .Malzemenin ne kadar çabuk gele -

cesı. konferansın çabuklu~ndan anlaıı -
lır .. demiı ve gülerek föyle llAvo etmıı
tir : 

,:~r Ve diyor ki: 

nııdape3te: 3. a.a. -· Aııkert mahkeme 
sekız klıılyi vatan hainliği ve cuusluk 
su!.'undnn Uç aeneden heı een•ye kadar ha
pla cezMınıı mahkOm etmietır. Bunların 

araııında bir Ruı vatandaııı ile bir eski Po
lonya vatandaşı bulunm11ktadır. 

mak, ihtimal ki yanlı§ olacaktır. Bitaraf 
askeri mahfillerde zannedlldi~lne göre, 
Almanlar, Ukrayna'dııki kazançlarından 

istifade temın ctınck lı.;ın ordularırıın yeni 

aonra yapılacak barıııtır. Bu harpte mü
zakerell bir bnrıotan nasıl bahsedilebilir ? 
Çünkü böyle bir bnrı~tn gangsterler ve 
kanun dı§ı olanlar tcıı.hhUtlcrine ne kadar 
ba ıı iseler Naziler de yapacakları barı§ 
muahedesine o kadar bnğlı kalacaklardır. 

" .Amerikan mİlletlnln bUyUk bir ekse
riyeti HltJcr'in muzaffer olması ne demek 
oldııS-unu anladıktan sunra bitaraflık hak
kındaki fikı;lni değl§tlrmi§tir. Şimdi ilk 
defa olarak aılkArdır ki Aml!rike. Bırleıılk 
l)evletleri'nln maddi ıımnlyet ve lstiklAli 
teh11t altında bulunmaktadır. 

.._ Gençlerin acelesinden bahsedlllr. Ben 
de acele edftn bir ynılıyım ... 

Sovyetler Birliği'ne yapılacak 
yardım 

Jngilizler ve Amerikalılar Rus
Y.4'."'~ın bir t~kenİ§lik haline' doğru 
suruklenmesıni önlemek jçin elle
rinden geleni yapacaklardır. Bir 
yerde uğra§an Almanya ile, her ta
raftan vunnağa hazır, ne zaman 
nereden vuracağı biliruniyen bir 
Almanya aruındaki farktan İn
giltere, mümkün olduğu kadar u
zun müddet faydalanmak ister. 
Velev en ağır fedakarlıklar paha
sına ~urtulmak ise, Rusya için yal
nrz hır vatan ve millet değil bir 

ların urnhhas heyetleri, çalışma· 
liitı da Sovyet milleti tarafından 
ı:n ... er Almnnyasınn karşı kahra-

"'llca Y 1 . te.· f . apı an ve muzafferane netı-
t.ltı1 llfı t sürülerinin boyunduruk 
İatikı8:. 1~ldığı milletlerin hüriyet ve 
lu.. 11 1 daviısmı tayin edecek bu-

Doğu Afriko'da 

harb :,ona erdi ·•an _.. d k 
~aı'f 1 ···~en eleye yardım etme 
llıı.ı~ı e ~rınin chcmiyctinden hız ve Kahlrtı; 3. n.a. - lngıll:ı:. olıyUk umumt 
tne~ C1'ın boyunduruğu altına gir- karargAhından haber verlldlğine göre, do· 
lllille~eh~idi nltındn bulunan diğer ğu Afrika'da harbin fiil olarak ı;ona er
'aler erın kurtarılışı davasının a- mesl llzerlne burada dotrudan doğrı.ıya 

A ınd~n ilham almıştır.,, hnrblye ncı:uetfn• bağlı bir kumandanlık 
liarr~erıkan heyeti ba§kanı, Mister teflkil olunmustur. 
~ıtı tınan Amerika ve İngiltere na· Dundan bn;:ıka Suriye ve Filistln'de bir tedı'~. konu§arak, Ruıya'nın her is- t 

gı ve batı ı;:ölünde de diğer bir ordunun eş-leri . b§~yi vcnneği taahhüt ettik- k k an 
tıy:'k ıldirmiş ve znfcr kazanılın- kili dahil olmak üzere, Ortaıar um • 
~ad adar Arncrika'nın yardımını danlığında yeniden bazı detıııtklikler ya-
ı etrrıi t' M R ~ar d ... f ır. olotof da yalnız us- pılmıştır. 
lturt ~gıl, bütün Avrupa milletleri 
cadc~ ~ncıya kadar sovyetlerin mü
blllu ~ e devam etmek kararında 

M n Uklarını tekrarlamıştır. 
l?ıeit?s~ova konferansında nıs1arın 
Jı le ıı. erden ve Amerikalılardan 
tey1 r ıstediklerini ve istedikleri bu 
Cekıer~ ~arşılık olarak neler vere
ht) erını. bilmiyoruz. Fakat Sov· 
hrdr llırliği'ne yapılacak olan 
ta,,.,. tnılı\ her halde şimdilik tank, 
ı. ... .Tllre v h • .. 
ıııı.,1r k e arp malzemesıne mun-
~ alacağı anlaşılıyor. 

•-· uıvelt Ç" ·ı .. .. l . _ı 
1t1 it • orçı goruşmc erınue· 
l'İlcııa~•rdan sonra Rusya'ya gönde
a-alt behVette yardımdan genel ola-
11\it;>"\, •ediliyordu. Bu ,.t.,. .... ue üe
le!'diğ'·llı.ı kJ ~ta ist tecavüzüne gö~-
3u"'Ye:ı D\Ükcmmel muknvemette 
le 'Yllrder Birli ';i'ne en iyi ne 5uret
ttııııc . .a~lı\!.' edilebileceğini ara~tır
diln d ğ ' 0 2lcr-dcn Rusya'ya doğru
ci, çıko b~ll_Ya nslceri yardım manası 
ferans a 1 lırdi. Gerçi İngilizler kon
l'tıa cephe t~plnnmnzdnn eve! de 
)e.recil sıne tayyareler ve tay
dllnbcr~r Yollamışlardır. Bir hafta
t~Cİ!crj 1 

Relen haberler, bu tayya
~l~irın:k~lnı.anlarln döğüıtüklerini 
~ ~·li.,. a k edır. Fakat bir zaml\n da, 
t llttU, J<!1~rlcrinin Kafkaslara ve 

clcrek P -...ı,."ın ilerisine kadar 
•aıllda n. ctrol bölge1t:ıinin müdafa· 
~1.1.k.lar! Jslara yardımda buluna· 

11 a lleşrcd~ cnnıckte idi. Moskova
..:ı\tklard~ en t.~bliğden ve söylenen 
)' Ya Yard n boylc doğrudan doğ
,,~ı-. Anla 

1
( Yapılacağı anlllşılmı-

lltiat t tı n.~ her halde şimdilik, 
~l ecavuzü k .. d' •• l' ta"cnı t ne arşı goster ıgı 
t llJ>ılac .. kc te Sovyetler Birliği'ne 
il.tık " en • · il\" "e h ıyı yardım,, tayyare, 

.., \inha.sır krp levazımı teminine 
t•' Alılcrik ~lacaktır. lngiltere'nin 
t!l'rlıek İçi a nın bu yardımı yetiş
~ij~rf dec~ clle.rind<'n gelen gayre· 
}.· ı~ler- 'V klcrınc ıJÜphe yoktur. ln
lik~etlerc;ı ~mcrikalılar, Rusya'nrn 
ı"' ~ edet,~n en bahsederken, poli-
rınd 'Yatı Yap- 1 B .. ç it e tÜph . • • .ıyor ar. u ı;oz-

t~ t n t> sız samimidirler Ger· 
ıne '- "-Usya 1 . . 

.ilk ttartı a ntan harp makıne· 
ı, devJcırtnı~n~cmct gösterebilen 
il 'Yrııcı:y8 l~r.d ogu harckntına ba~-
1 a dönnı" •il ar Almanya hangi ya
.._,0ll'Ya. ü .. uh~ ise, Ynkıp yık~ıştır. Po· 
tç d T aft ' • 

ed· aha k 11 ıçınde yıkıldı. Nor-
ltu'ldi. lioıı ısn bir zamanda işgal 
h·· llulla anda ve Belçika ilk do
~:;tilt bi:c;e serildi. Fransa gibi 
llııı~- dnya:vıc! b.ac nncak birkaç 
d 11nlard nbıldı. Almanya'nın 
()le ll:Yrıı d a ve Cirit'tcki zaferleri 
&j~lıHllr greccdc Parlak ve kolay 
d •ı:ı <>nu u, alrne.n harp m-kinc
c; bir ef ne 8cçilerniyeccği h~kkın-

ııo... aanc y it ·•cyj y k aratmıştı. Rusya bu 
llt~"l'a 'd bü "'.'.Şlır, Gerçi almanlar 
~il. 1 nrdır f YUI k zaferler kazan
~ lltrıak : . n :at bu zaferleri ka-
ı rı-ı·· •çın 1914 l b' d .. d" ~ili'"" .. ~ "'bi d .. ıar ın c gor u-
t! ' lnr ' ovu~mc't zorağındıı. 

r. "\' ve ar'Yır • . 1 d . !lnj ı- .. zayıat vermış cr-

Kıbrıs üzerinde 
Lefkoşa, 3 a.a. - Ark.~ arkaya i~in

ci gece olmak üıerc du.? g~ce duş -
man tayyareleri Kıbrıs uıerınde uç -
muşlardır. İki noktaya bomba atıl -
mış ise de ne insanca zayiat ne de 
hasar olmamıştır. 

Bir batında üç erkek çocuk 

Adapaurı, 3 a.a. - Kasabamız~a 
Şükrü karısı Hafize, bir O;tunda uç 
erkek çocuk do~urmuştur. Çocukla -
rın sihatleri yerindedir. 

...................................... 
.J • 

f KÜ'ÜK Dl~ HABERLER E • ~ r -. •.....•...........•...............• 
Pressbourg, 3 n.n. - ı:cıınıl ı;ıızctt', l'ress

bourc'tııkl ynhu<lllıırln d11rhal Slovak mer· 
kczinl terked,,rek kcnılill'dne tayin ecHlen 
nnhh·elcre gltmPlerlnl dı•rpls eden enılma
menİn ınerlyete glrıliğiııl bll<llm1lştlr. 

'l'oltyo, :\ a.ıı.. - Doııwl ajansının hilılir· 

eliğine göre 4 llktı·şl'lıı<lr.n ltlharen ııosta va
sıtaslyle harice giiııdt'rll~•·<ık veya h11rlctrn 
gı>lecek her n('\'I ııosta mUrsı'lfıtı hükumetin 
kontrolline tabi t11tulnc11ktır. . . 
J.Olltlra,.3_..a.a. - 011 11 an ının vı:ırtlığl llJf 
habere giire dün gere Parls'tc lın\'raoom
bnlarla talırlp edilm:stır. 

Vlchy, 3 n.a. _ Bcrlln'flen grl<'n bir ha
bere göre, PraK'ın eııkl lıclcdlyc rclsl Eto
kar Klapta ltfama mahknm edUmlstlr. 

Roma; s. a.L _ Hl'ıımt gn7.ele, Arna • 
,,ıtlulı: mllstrşnrlığının, va7.lfeııi bitmiş ol· 
dıığundnn, kalrlırılılığına dıılr ~UkUmetın 

bir lmrnrnameslnl nrşrctnıcktcdır. 
Haı.-an11.; a. ıı..a. _ United-Pr<'!l!I : BeıJlncl 

1 nsup olmak ve devlrtın emniyetine lco il mr • 
1 rp•·ettr.rdı> bıılıınnınktnn suçlu, lkı 

karıı ııı. " 
İs anyol tevkif tdllmlşlir. 

I'S r' 3 ıı. a - Kral nnrls bulgar lı:tlklA· o ya, . . . ü ü 
llrıln ve tnhtn cıkısınırı 23 llncU yıldön m 
mlina~cl>~: i,•·le :mı kisiyi alCık11.c1:ır e.lrn bir 

! karamnmr•I nl'srı'tnılstlr. 200 kl4I tamn
:ıylc ııff Pılllmls dll(ıır W kisinin isi' cc7~-ıla
nnın hıı ı.ısmı knl·ıııılmıstır. 

Londrıı, 3 n.a. _ (Pnt): Polonya lstlhba-
M St.rovı>kl ı:11neral Slkorskl rl-

r:ıt nn:zırı · • 
yasetlndekl Polon~·a JıUkUnı!'tlnln teşklll 
~,ıctünllmü nıllnmı,..hc-tlyle r11clyodn bir nu
hık ı:öylemls ve ıl'nc- ınrfındn bn$nnlan bü
.-uk esı>rl tehnrüz ettirmişti~. 
~ J nya nın cenup do-Tok) o, 3 n.n. - nııo . 

d J<lnışu nçıklnnndn yapılan mane\-
~usun n · d 
rnlardn. jrqlQrı doıınnnıasına mensup bir c-
nlzaltı gemlslııln ıtecen gere blr dE>nlzUstü 

. 1 le ,.•rı·ı~arak battığını Japon bahri- , 
gcmıs Y '" • •, 

rctl resmen blld!rmlıtlr. Denizaltı ye neza 
mUrdlcbntının blr kıtmı kurtanlmııtır. 

k. :ı A a. _ Getlup Enstıtllellne Nevyor • · · 
.. Amerlkalılnrın yllzde 62 ııl, Amerl-gore, . 

1 
h 

ıı~ının .Almnn gemıler nl er l\Rn donanm 
l 1 de ııt<'ş rtmrl,..rlnc tnrnftnr, yil7.

glirllş ı>r n 
de 2S 1 ıııe huna mıınrı:r.dır. 

bir toplanma ını hazırlıyoı lor. 

Alman tabiyesi 
MUteho&sıslıı.rm &O) ledl,.lnc göre, bugUn 

acık olarnk görünüyor ki, Alman orduları
nı ıarka doğru uzoklara kadar ıürUkliyen 
Alman hıımlcsl uzun mUdclet deu.m ede
me:r.. Almanların muhtemel tAblyc81 Uk -
raynıı'da Budiennl ordularını ı~gal edebile
cek ktı.fl kuvctıer bıraktıktan sonra doğu. 
olmale ilerlemek olacaktır. 

Bu bahiste, eksperler dnimn tekrar edi
len 111 mlltaltıayı ba111ıca sebep olarak gös. 
teriyorlar : 
Almnnl11rın hakiki hedefleri :Moskova'ya 

tıuırruzdur. Ve bir neticeye vıırılmnsını 

Umlt ettireb!lecck tek hedef de tıeınen he· 
men budur. Smıılensk'te yarma hareketini 
yap11mıynn ve fakat Dnleper'l muhtelit 
noktalardan gcçmeğe ve Kiyef'i bertaraf 
etmcte muva!!nk olan AlnlRnlnr, iki esaslı 
yol açmağn teo~bbUs edeblllrlcr. Bu te
şebbLisler, ya Orel-Tula, veya Briansk -Ka
luya istlknmcllndc yapılncak birer hUcum 
olabilir. 

Leningrad' da 
Lenlngrad'ın Mlll tutuıımııkta olması, 

Mo.skova'ya doğru ilcrllyen Alnınn kuvet
lerlnin ıol ccnnhını, Alman pltuılarını bo
zacak oekllde duraldalmıı olduğundan Al. 
manlıırın yeniden toplanrıınlnrına b•ı ba -
kınıtlan dn clıeıniyrt vcrmclc ltızımclır. 

KJrıııı'dıı.ki harckllta gelince, burada 
mlimklln bulunan bir sUrpl'iz tesiri, Almıın
lar iı;ln kaybedilmiş gibi sörtlnmcktedlr. 
ııununla berlbnr, Almanlar, bildirilen bU

yUk hücuma geçecekler midir ? Bazı mü
t<'hıuı.'lı ı-ıların !lk rinc ~öre, K aradeniz'deki 
Rus U.slelinln bertaraf edilmesi, şarka doğ
ru dcvnni ı::decck yllrllyll,te bir kısaıııı tı::
mln edecektir. Ayni mütehlllsıslar, Alman 
Jıazırlıklarını, itina ile yapılacak bUyUk 
bir hııreketin bahis mevzuu olduğu fek • 
!inde mlitnltln ediyorlar. 

Moıkova'Ja hava tehlikesi 
İ§areti verildi 

Moskova; 3, a.a. - United·Prcss : DU:ı 
snat 20.31i de Mosknva'da hava hUcumları
na knrşı tehlike i~areti verilmiştir. Tehlike 
hali gccr; ya.rısrndan sonra ıaat ı.ıs de sona 
l!rnıiştir. ~Ioskova'dakl İngiliz ve Amerl· 
kan delegeleri ınğınıı.klarn iltica etml§ • 
!erdir. 

Alman tayyareleri Moskova'ya 
hücum etmek teşcbbiisüncle 

bulundular 
.Moskova; 3. a .a. - Ne§redllen bir teb

liğe göre, geçen gece birçok Alman hava 
tc11ekkülleri :Moekova'yı bombalamak te· 
oebbllsUnde bulunmuıı. fnkat tayyare savıcı 
bataryaları ve Sovyet gece avcıları buna 
mani olmu11tur. 2 dU~man tayyareııl dlişU

rUlmliııtUr. 

Ruı mukabil taarruzları 
Londra, 3 a.a. - Londra'nın iyi haber a

lan mahrillerine göre, nazi almanların Har· 
kof'a doiru yaptıkları ileri hareket tiddct· 
u· mukabil hücumlarla karşılanmaktadır. 
Almanlar Perekop berı:ahı boyunda da mu· 
kabil taarruzlarla karuılaıımışlar ve Kınm 
yarım adasına varamamııılardır 

1 ngiliz-Alman yarah 1 arı 
mübadele olunurken 

Toplar susacak 
şehirler, trenler 
aydın la nacak. 

tt'~ t' .,??\.;<: anl~n zaferin bnhası 
Ilı "' ibj 1 ıır. u:ıun C"rck lnrril
kaİtıl kett~arp halinde olan bir 
lıı lln "e h ' ~erek harp dışında 
1 lla ntt • rı· 1t1ı n nıc 1 

15 
' nya uğramış bu-

•,; \tlt-n-ı·O: ~l:etlerdc maneviyatı 
...... ,1 ı..ıırıcı b' 

"'· e Yokt ır tesir yaptığına 
uır . ur. 

ll-ıc'i .Japon • 

N 1 ki almanların konferans 
mn:z. Allı • lh 1 k 

l rken Rusya ıle su o ma top anı ' d 
. . d olmadıkları hakkın a çı· 

nıyetın e • 1 .• d "'t k' 
k l Y•rı resmı teb ıg e o e ı 
arı an .. . .... 

t f U"zerine fakat duma goruş-ara .. I 
1 • k kaıımek ve uç er arasın-

Londra; 3. a.a. - ÖnUmllzdcki hatta so
mında, Alnıanyıı'dakl lli.000 yaralı İngiliz 
askeri ile İnglltere'dcki ayni mlkdıırda ya
ralı Alman askerinin nıUbndrlesı yapıla -
cnktır. Bu mlinıısebctıe, blrknç saat için 
Mnnş'ta mulıascrnnt durdıırıılnraktır. 

'lıı nın 0 d gazeteıu, rus rnukave-
me erı ıııa ..- .. • 
d ki bir teıanut kurmak gayesı-

~Iosko\•a; 8. a.a. - United-Preııs : Lord 
Beaverbrook, gazete muhabirleriyle yap • 
tığı göruımede ayrıca demtıtir ki : 
"- Stalln, Molotof, Lltvlnof ve Harrl· " Demokrasinin de. nıüı::ssese ve yaşayı§ 

man ile birlikte Kremlin'de her gece ça
tarzı lle biı'likte, ayni tehlike karıısında 

lı;:ıtık. Tcrcemanlığt yalnız ben ve Lltvi-
kaldığı mrydnndadır ... 

nof yaptık ... 
Bitcırallık kanu~unun tadili Sovyetıer ntrliğl'nc yapılacak yardımın 

etrafında çok geı; olacağına dair Alman tddla.ları 
Şlkaı:o. 3 a a. - unıtcd Press: o:ın banka- hakkında ne dUoUndllğUnU bir muhabir 

cılur kcmı:resınıte aöz ıöy!l)en .han hnrlcb·c Lord Beaverbrook'tan ıormuıtur. in~lli:: 

komisyonu reisi M. Connally, ılUlhlı ticaret heyeti relıl ıu cevabı vermlDtlr : 
ı:emllerlnln harp ıahaaına ırtrmelerlnl temin 1 "- o kadar geç değildir. Bence kon!e-
lcln bltıırııtlık kanununun t.1ıtlllnl bir kere , . 
dnha tavsiye etmlettr. rııns bu kadar <:sbuk bıttlğıne göre, mal-

M. Connally, ıözlcrlne ıöyle devam etmls· r:eme de o kadar çabuk gönderllecektır. ,, 

tir: Murahhas heyetleri Lenin'in "- nusyıı'yı ::;endlklcn ıonra, Bitler, tbe-
rlk ::;arımııda~ınR. daha sonrı da cenubi A - mezarını ziyaret ettiler 
merlka'yn ve Blrlcslk Devletlere hücum ede- Moskova: 3. n.n. - Unitcd-Press : Kon-
cektlr ... 

Japon kıtalan 
Şangşa'ya gene 

taarruz edecekler 

feran~ın altı komitesinin kıırarlarını ihtiva 
eden bir muhtıra, dun Kremlin'de, üç hey
et reısl .M. Molotof, Lord Beaverbrook ve 
M. Harrlmna tarafından imzalanınıııtır. 

Murahhas heyetleri lzuı, dUn, Lenin'ln 
mı::zarını :r.ıyaret etml:ılerdlr. 

Almanlar ne diyorlar 1 
Berlın, 3. a.a. - Alman gazeteleri, Mos-

kova konf<'ransında Sovyctlere hakikt yar-
Tokyo, 3 a.a. - Unllcd Prcss: Japon or. dım mesclulnın ancak ikinci derecede bir 

dusunun sözc!ısü, ıu beyanatla bulunmuıtur: 
Japon orııusunun yenldm Şanırıa'yı ıe11al e -
ı1cırek Şenı:tu';ya \'e hattl Cun11-Klnl' mınta • 
kasına tnıırruz cıtmcıı ~k muhtemf!lt1lr. 

C'ln - Jnpon lhtllArına ancak 111Ah kuve

rol oyn:ımış ve Uç devlet delegeleri ara -
sındakı gorUımelcrın bilhııssu propaganda 
hedefini gUtmUı bulunduğunu bildirmek-

tl::;le nlhıı.nt verilebilecektir. Japon <tUımenı tcdlr. 
olnn memlcketlcrln tcnalp ettikleri ırlbl ata. Berllner-Börııen·Zeitung, Moııkova kon· 
tUko cnıına ı1aynnRn bir ıulh fikrine japon feraneındıı heroeyden evci Sovyet ve tngl
orduıu muhalltllr. ıız halkına ceuret vermek ;aye8İnİ &"ilden 

Hunan'daki ıon muharebelerde 
Çinliler bÜ)'Ü}ıı •ayıplar rJ•rJiler 

Şanl'hay; 3. a.a. - Bir Japon reeml teb
liğine göre, Hunan eyaletinde yapılan son 
harektıt eanasında Cinliler 26 bin ölU ve 
68 bin esir vermlılerdlr. Japonlann ver
dltl ö!U mlkdan 461 dlr. Japonlar, ayrıca 
kUlliyeUI mikdarda harp malzemeııl de al
mıolardır. 

bUytlk bir oyun oynanmıetır, demektedlr. 
Brrlln r·Lı>kal-Anzelgcr diyor kl : 
"Bıı.hiı mevzuu olan ıcy, Sovyetlere ha

kikaten yardım etmek c.1etfl, fakat Sov • 
yetlerl bu yardımın kendllerlne verllecett
ne inandırmak olmuıtur. Nutuklarda kar
ıılıldı olarak bUyUk ıözler ııöylemekten 

çeklnllmiD, umumi efkı\r için parlak cUm
ıeıer ııarfedilmiı, fakat mUebet teallmat 

Japon tayyarelerinin bir imklı.nları bahsinde çok cılız neticelere 
akını 

varılmııtır ... 
Nankln; 3. a.a. ·- Ehemlyetıi Japon 

bomba tayyare te~ekkülleri kara kuvet -
!eriyle işbirliği yapıı.rak Hunan vllAyellnln 
§imalinde Pekln-Hankov demlryolu tize
rinde mUhlm bir yer olan İn~inglen'e ton-
Jarlıı bom1.a a•.mıııt r. 

Japonlar bir ıehri z.aptettiler 
Tokyo, 3 a.a. - Siang nehrinin ağ

zında bulunan ve stratejik bakımdan 
ehcmiyctli olan Sangyan bugün ja -
pon kıtalan tarafından işgal e?i.lmiş
tir. Sangyan'ın nüfusu 20.000 dır. 

1 ngilizler 14 Mihver 

tayyaresi düşürdüler 
Lonrlra, 3 a.a. - Geçenlerde orta 

Akdeniz'de bir ingiliz gemi kafilesi
ne yapılan hücumda, bu husustaki 
resmi tebliğde düşUrilldüğü bildiri -
len 13 düşman torpil ve bomba tayya
relerinden baıka diğer bir bomba 
tayyaresinin de tahrip edildiği tes • 
bit edilmiştir • 

Bir japon ga:ıdeıinin mütalaası 
Tokyo: ıı. a.a. - Unlted-Presa ı Yomi -

url-Şlmbun gazetcel, Moııkova konferansı 
hakkında diyor ki : 
"Dünyanın en bUyUk knpltallat memle

keti olan Amcrlka'nın, dJnyanın en bilyük 
komünist vatanı ile knrdeıçe bağda§ablle· 
ceğınl sanmak, ahmaklık olur. :Moskova 
konferansı, sırt bir propaganda gı.yesinl 

gUtmllıtUr. Bu konferanıın, Ruııya'ya yar
dım bakımından hiçbir tesiri gl:SzUkmlye • 
cektır ... 

Hollanda hindiıtanıntlan 
Sovyetlere malzeme gönderilJi 

Datavia: 3. a.a. - Bııtııvia radyosunun 
bildirdiğine göre, Hollanda IIlndlstan'ı 

malzemel!Iİ Rusya'ya doğru flmdidl!n yola 
çıkmıı bulunmaktadır. 

Japonya' da memnuniyetıizlik 
Tokyo, 3 a.a. - Surabaya limanın

da Vladivostok'a gitmek Uzere. pet -
rol, kauçuk ve kahve yüklü sovyet şi· 
leplerinin bulunuşu, Kokumin ve Ja
pon Times gazetelerinde büyük bir 
memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 

Bu _gazeteler, Hollanda Hindista -
nını, Japonya ile iktisadi işbirliğini 
reddettiği halde sovyetlere yard~m 
planına iştirakle ittiham etmektedır. 

Bir gazeteciler toplantısında b~. h~~ 
susta kendiıine sual sorulan sozcu 
M. Koh lşii, buna dair başka malfı • 
matı olmadığını bildirmiş ve şöyle 
demiştir : •• 

din davasıdır. ' 

F.alih Rılkı AT AYı 

Avrupa kdasına 
b!r ihra, hareketi 

yaprlmah mı ! 
(Başı 1. inci saylllda) 

General Brownrigg bir ihraç ha • 
reketi yapıldığı takdirde muvaffak 
olmak imkiinı en çok olan yerin, iMer 
kezi Cherbourg bulunan Cotentin ya
rım adası olduğunu temin ederek di
yor ki : 

"Bu çevre. İngiltere'deki tayyare 
meydanlarımızdan hareket edecek 
avcı tayyarelerimizin menzili için • 
dedir ve sahillerimize kısa bir mesa
fededir. Binaenaleyh fazla miktarda 
gemi kullanılmaııını ieap ettirmiye • 
tektir.,. 

1 ngiliz tayyareleri 

bir gemi kafilesine 

taarruzda bulundu lor 
Londra, 3 a.a. - ö:renlldJAıne 1rllre 7 

hava müdafaa gemisi hı.mayeslnde bulunıın 
bir dUıman lqe aernlilne, Hurrlcane tltıın. 
de avcı tayyareleri Gravellnee acıklarında 
hOcum etmişlerdir. 

Bir hava mUda!aa ~emlsl batınlmış ı~ 
gemisi ve 3 bava milda!aa 1eem!.slndlf Yangııı 
ı:ıkanlmış dl~er 8 hava müdafaa !:"misi de 
ciddi hasara uğratılmıstır. 

Nev Caıtle'e yapılan hava akını 
Berlin; S. a.a. - D. N. B. ajıuı.ııının öğ. 

rendigine göre, mtihlm Alman hava ku -
vetleri te;:ıekkUllerl, 2/3 Ukteırin gecesi, 
iyi görU;:ı eartıarı içinde, İngiliz deniz ln
ıaat merkezlerinden New-CaııUe'e yeniden 
hücum etmiolerdlr. Birçok bUyUk \•e kU. 
çük yangınların çıktığı glSrUlmU:ıtUr. 

Türk Basın Birliği 

asli azaları i~in 

tren bileli tarif esi 
Devyet Demiryolları İdaresi Türk 

Basın Birliğinin asli azası için "llS 
numaralı tarife" ihdas etmiştir. Bu 
tarifeden istifade için birlik hüviyet 
varakasını gişelere ve trenlerde a -
takalı memurlara göstermek 15.zım -
dır. 

İngiltere' den 

Japonya' ya 

açılc bir ihtar 
- japonya'ya vermeyi reddcttıfı 

çok miktarda iptidai maddeleri, Hol
landa Hindistanı sovyctlere verdiği 
takdirde, Japonya'nın bu mesele ile 
alakadar olmıya başlıyacağı, hu mem
lekete ihtar edilmiştir. 

ıs gilnlük birinci mevki 1000 kuruş. 
ıs günlük ikinci mevki 750 kuruş, 
15 gün!ük üçüncü mevki 450 kuruş. 
Bir aylık birinci mevki 1500 kuruş. 
Bir aylık ikinci mevki 1000 kuruş. 
Bir aylık üçüncü mevki 700 kuruş .. 
Bu ücretlerin içinde nakliye ve as-

ker ailelerine yardım vergisi dahil 
bulunma!:tadır .. Ayrıca ekspres far
kı da ödenmiyecektir. (a.a.) 

Singapur, 3 a.a. - Japonya'ya çok 
açık bir ihtarda bulunulmuş, bir ter
cih yapması icabettiği bildirilmiştir. 
Bu ihtarı, bir mülakat esnasında U
zakşark İngiliz kuvetlcri başkuman -
danı Hava Mareşali Sir Robert 
Brooke Popham yapmıştır. 
Mareşal şöyle elemiştir : 

Hollanda Hindistanı, Rusya'ya 
rok miktarda malzeme gönderine, 
bunıı bizzat bize karşı dostane olmı
yan bir hareket gibi tellkki edece • 
'ğiz .. ,. 

-
Acı bir kayıp 

tı flır ki A c1rece tesiri altında kal-
d •uı1-ı ' ı' llınn , 

t . ''"r>""!l • Yn ya ruslarla ay-
ı>lt~ ılcri • ıırnı teklif edecek ka
tti Ct i h eıtnıcktedir. Ho•i ho•i 

l' ' ı:ır ·ı . .. " 
illa netni-. 1 tı taro.fın da birbiri-

rıl' , "'cccl•l · • b'ld' '?ıl il l'a • erını ı ırerck A 1-
lrıc?'. ı-•k ]" .Rusya'ya birbiriyle 
Jit '-'rıni t n.ı.rıltere'ye karıı yürü-

tıe • l\vaıve t l d. ~el frıy t 11Jt c rne ete ır. Bu çe· 
er \i : •w.ıo,.kova'daki .. •• • 

Zerın • goruı 
e tesır yaprnaınıı ola-

a Si , , b' . 
ne yardım edıcı ır, tesır yapı;nı~ 
olacaktır. Moskova d~ Rusya ya 

d m temini için verılen kararla-yar r .. .. •. 
rın tatbikatta naııtl yuruyecegı an-

k amanla anlaşılacaktır. Fakat ca z .. 
kon(eranaın üçler !'-raııında. teııanut 
k rmak ve manevı cepheyı kuvet
le:dirmek yolundaki müsbet ne!i
cesi buıünden açık olarak ıezıl
mektedir. 

A. I. ESMER 

Bu nılltııreke snntırrlndt' uzun nıen:>:llli 

toplar susncnk, :'-fan~'ın ild tıırat'ın<lll tay
yıırrlrr yr.rde lcnlncllk ve dl'nl:r.nltılar, yn· 
ralılArı t~ıyan luısııtne gemilerinin gece· 
ceğl yold:ın uznklRtJnc:ıklardır. nu gemiler 
donntılacak ve gldcceltlcrl yerlere vnrdılc
lnrı zaman knrnnlık basını§ ise, limanlar 
harbin ba§ındanberi llk defa olarak aydın
latılacak, yaralılan taııyan Mano'ıtı iki ta
rafındaki trenler, ayni ııartıarduı tıtifade 
edeceklerdir. 

- Biz Japonya ile harbetmeyi hiç 
şüphesiz arzu etmiyoruz. Fakat za • 
ruret halinde kuvetlerimiz bir kaç 
saatte harekete geçmiye hazırdır. 
Hollanda Hindistanı kıtaları da böy
ledir. Gün geçtikçe daha çok mey -
dana çıkıyor ki, Japonya'nın iktisadi 
ve malt selameti, Çin "hadisesinin" 
hallinde ve Japonya'nın bizzat kendi 
ıne.nablarının inkipfındadır, 

Jnnda rma u:nı..m kumanıtanııı:ı 2!al isteri 
mü<tllrlüti.lnden mUtekılt ınUtevetra Albay 
Aziz Onuk'un mahdumu ve Ankara Ell'k 
veteriner mUeuesell IAboratuvar ıc:n saırı
hattın Onuk'un biraderi, Zlrant Bankasının 
nnc ve ııUzlde memurlarından Burhnn 

1 Onuk'un kıııa ıUrcn bir hnstalıtı müteakip 
Limited ~irket eri i5in ~~as dUn gece sabaha karaı verııt etll(:lnl tcessür-

mukavelenanıe ornegı le haber aldık. Merhumun cenaze namazı 
hazırlandı 1 bugün örtıe nnmn7.ını mUtıınklp llneıbayram 

Ticaret Vrklllrtl, mUtc~cblılslerln !<le 1 1 camııncıe kılınnrak ebedi lıtlrahatı:.\hına 
~ r n tevdi edilecektir 

kolaylutırmak mnk~ndb•le 11nonlm ılrkcller Mcrhınna Cc.nabıhaktan maıwret, ke<tl'l'-
lc:ln oldul':u ırlbl llmllet ılrk<'tler ıc:ın de bir dide ailesine 
esaı mukavelennmı::sı örnertı hazırlamııtır !eriz. ve arkadularına baasath4ı dl
Dlr esas mukavelenamede bulunma ı ]Azım 
ırelf'TI hUkUmlul !cinde torılıyan bu mukave
lename ile l<uruculnr ileride aralarında c:ıka
bllecek anlaımulıkları önlemta bulunacak. 

~~--~---·----~----~~-~ 
!ardır. VekAlet ı,tıy,nı .. , c bu CJ.u mukave. 
lename örneklerinden 11araaı~ olarak 2öndcr
rnektedtr. 
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DÜNKÜ 
TENİS 

MA ARI 

15 günlük Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardımlan 

Çocuk Esirgeme Kurumundan öğrenil -
diğine göre eylülün 16 srndan 30 uncu &"ünü 
akşamına kadar çocuk sarayındaki çocuk 
poliklliğine müracaat eden 382 hasta çocu
ğun ve 64 çok çocuklu hasta annenin diıı ba
kım evinde de 199 çocufun dişleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. 

Sütü olmıyan annelerin çocuklarına süt 
hazırlayan süt damlasından onbeş günde 
1935 .eı.it çocuğuna 800 kilo süt verilmiş ve 
kurumun gürbüz çocuk yetiııtirmck üzere 
neşir eltigi BAKIM ÖÔÜT lerden aile -

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Mebuslarımız 
seçim bölgelerinde § 
tetkikler yapıyorlar~ 

r---------------~-ı ---
Eczacılara 

Türkiye Radyo Difüzyon posU' 
: Türkiye Radyosu - Ankara RadYo" 
: --- (Dalga Uzunluğu) __.. Kızılay Cemiyeti Umumi 

----------
LRADYOJ 

: 1646 M. 182 Kc/s. 120 Kw. -: 31.7 M. 9465 Kc/ s. Kw. T. A. P, Merkezinden : 
= = 19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

E Toz v e kompirime kinin : cuM.AH.'l'ESt : 4. ıo. ıgu 
: gelmiştir. İs.tan bul' da Kızıl- § 7.30 Program ve Memleket Saat ı.rf, 
: ay Cemiyeti deposunda sa _ : 7.33 .MUzik : Hafif Program (Pl), 
: t J kt Jd ~ '} • J - 7.4:-i AJANS HA RERI,fo::Rİ, 
_ ı ma a o ugu ı an o unur. : s .oo/ S.Mi:\fUzik : Senfonik Progranı ı 

';il 111111111111111111111111111111111111 r ı:uo Program ve :'.temleket Saat J,.)'fi 

• 13.33 :Müzik : Ti\rkçe PlA.klar, 

o .. n lstanbul·Ankara maçları ile baslıyan 
Uc tehir nırınclll~ı blrlblrlne çok yakın ku· 
''otle .n karsıla~:naları IUbarlyle naıı:lkaten 
hc>ecıınıı maclara vesile oldu. 

Sıvas, 3 a.a. - Seçim mıntakaların- : 
da tetkiklerde bulunmakta olan m eb- : 
uslarımız dün Hafik kazasının 

Oguevit köyüne giderek mebusları -
mızdan Naci Demirağ ile İsmail U -
ğur'un yardımları ve Kızılay'ın temin 
ett iğ i çinko, çivi ve kereste ile ya -
pılan beş sınıflı ilk okul ile İsmail 
Uğur tarafından yaptırılmış olan 
A tatürk anıtının açılıs resm inde ha

Jerin istediği üzerine 637 sayı adreslerine zır bulunmuşlardır. 

gönderilmiştir. Bu m ünasebetle yapılan törene iş-

l3.4f> AJANS HABERLERİ, 
14.00 MUzlk : Türkçe Ph'ı.klar Progr' 

nın ikinci kısmı, 

lık maçta kara laınn Tı1Yan • Şeflk maçı 
b r •a. pr zle netlcelencıı. ınc nırımızın bekle· 
medlı.:1 ııu 60rprlz ı:ozeı b r oyun cıkaran 
Şd k n Tıl> un'ı 6-0 t> -O yenmesi oldu Vakıa 
ı: eıı 5cne önUne ec!cnı yenen TllYan lle dUn 
161.ıııbul un ddrt numaarlı teırtnı temsil eden 
T ı).ın araaında bUyOk Cark vardı. Fakat 
dJrku ı:n ıo,;ın ıayııı SeCJk lehine unutulmıya· 
<.'ilk ııotll bir eallblyet hatırası olarak kala· 
c. k.ır ı\nkara'nın eenc tenlscııertnden Ah· 
m ~ Tando~an da $dik a"lbl ı;:Uzel b!r ıınll· 

b let ıta aklı. Fakat Koca Suat eve!! kuvet
U ığ vuruşu sonra tecrUbeslvle h!ltı bUtOn 

Aliicddin 

Kurumun sıcak banyolarında 1129 çocuk tirak eden halk kütleleri M illi Şef 
ve anaları sıcak banyo ihtiyaçlarını temin İnönü'ye karşı olan sonsuz sevgileri
etmişler ve 6 çocuğa 49 lira 09 kuruş para n i ve bu mektebin yapılmasına bü -
yardımında bulunulmuştur. yük yardımda bulunmuş olan Kızı -

Çalıııan annelerin çocuklarının bakımsır. lay'a karşı şükranlarını ifade eyle -
kalmaları ve annelerinin çalışmalarına mani mişlerdir. 

Yenlıchlr ve c-1\·nrında kiralık mobllycll, 14•30 
telctonlu, konrorlu 2-4 odalı müstakil bir dal· 

Ankara Sonbahar At Yanşl~ 

re aranıyor. Ankara Clhanı>nlas oteli No. 21 
de Dr. Brettıolz'e mllracaat. 4670 

Tahminleri, 
14.40/ 15.30 Müzik : RiyaııeticUmhur f 

dosu - Şef: ihsan KUnçer : 
1- - Mehmet Emin Yalgın : )fi 
2 - C. Biz.et : Melodi, 

olmamaları için kurulan KREŞ ( Gündüı: 

evi) de yedi yaşına kadar muhtelif çağlar
da 98 yavrunun bakım ve terbiyeleriyle 
beraber onbeş günde 2861 kab mama ve sı
cak yemek verilmek suretiyle cie ı-ıdaları 

temin edilmiş ve dBrt c:ocuğa da elbise, 
ayakkabı, çamaşır verilmiştir. 

Çocuk Esirgeme kurumunun Keçiören 
çocuk yuvasında daimi şefkat ve bakım al
tında bulundurduğu 238 çocuk Esir&"eme 
yavrusuyla kurum onbeş günde 3355 çocu
ğa muhtelif yardım!arda bulunduğu gibi 
köylerde sığınacak kimseleri kalmıyan l5 
günliık ve 1-3-8 ayhk dört yavru çocuk 
yuvasına alınarak sağlıklarına varıldığı &"i· 
bi 1500 çocuk ta Çocuk bahçesinden istifa
de ettikleri memnuniyetle öğrenilmiştir. 

lere bir tehlike o;nrak &ahaya cık· 

makta lır ll:llC'klm diln tam tormda olan Ah· 
med ı üç sette yendi. Aşaıtı yukan aynı slll 
ve kllııı ovunculArı olan Ibrahlm Ctmcoz (ls· 
t.ınbulı ve Orhan Eralp (Ankara) ;:öı:U ok
"> n bir mac yaptılar Daha antrenmanlı o
lan tbrahım ls•antıul'a kıymcUI bir puvan 
kaıandın:lı. Dl~rr taraftan macıı tena bas:ı· 

yan ve lyt bitiren Faruk Cone latanbullu 
rakibi A!Aaddtn'I Uc sette kazandı. Eveıısı 

Cı> kU yazımızda yazdı~ımız ı;lbl B3yan Mu· 
allA blltUn maclarını htıktm oyunu, AdetA 
sahayı silip ı;ötOren vuruslan llc kazandı. 
Ea an Parkan formda olmamasına ramen 
tehlikeli rakibi Bayan Bahar'ı Oc sette yen
di- Her iki muhtelit macını alan lstanbul 
puvan farkını lehine ccvırmıstı. 

Kerim Bükey ., ................................................... -.. Sultanahmet sanat 

okulunda kurslar Ankara'nın birinci tekini oynıyan FehmJ, 
lstanbul aamplyonu MuhltUn den beklenmb"en 
b r mukavemet ı;ördU. Sayıların 6·4 ve 13-11 
oldutunu söylersek mücadelenin uzunlutu 
hakk nda fikir vermıı oluruz. 

Mükellefi dôvet 
Beden Terbiyesi Ankara Dölı;csl Bas· 

kanlıtından: 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Sultan

ahmet Sanat okulunda 15 ilkteşrin -
den itibaren gece sanat kursları açı
lacaktır. 'Bu kurslar haftada üç gece 
olacak ve üç sene sürecektir. Mezun
lara üçüncü sınıf ustalık ehliyetna
mesi verilecektir. 

Birinci cırucrın de macı &ene lıeyecanlı ve 
uzJn oldu. Birinci ııctl kolay alan l&tanbul'· 
dan Suat ve Hasan ikinci seti müteaddit 
ıetbol \ie macbollardan sonra 10·12 kazana· 
rak macı aldılar. Buı;lln lzmlrlllerln 1ııtan· 

BJtUn mUkellefierln 5 blrtnclt.eıırln 
1941 pazar s:Jnu saat tam 9 da Hlı.>Od· 

romdakl talim yerinde nüCus cüzdanla
rtyle birlikte hazır bulunmaları ehe
mlyetle tebllt o.unur. 

bul ve Ankara 1le maclan var: Zııyıt blr "ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ııııı1111ı11ıı11ı11 ı 1 1 1 ı t' 
ltadro~~mlzm~Wuka~~~uıan-~--------------·------------------
nı da s:etırmedtkleMn~en birincilik mllcade • 

!=ine l~tlrAk edememek vazlyetlndedlrlu. Eskişehir'de yapılan eskirim müsabakası 
Mamatl araıannda bulunan Regıı'!o ve Ivan 
&lbl tecrübeli tenisçilerden bl:ı:e lyt maclar 
seyrettlrmelerlnl bekllveb!Urlz. 

Bu.rünkU proırram ıöYledlr: 

Saat 9 Orhan (Ankara) Sehn (lz:mlr), 9.43 
Altıaddln Clııtanbul) AYdın (lzınlr), 10.30 Ha· 
u n (lstanbul) Hakla (lzmlr), 11.15 Tllyan 
(lstanbul) lvan (!zmlr), 12 Vedat Abut (An· 
kara> Fehmi Rezıılo (Izınlr>, 14.SO (Şctık • 

Fehmi) Ankara (Cross - Hakkı) l:ı:mlr, 15.15 

(Kerim - Orhan> Ankara (A>dın • Seha) İz· 

mır. 18 (Vedat - Marfl) Ankara (Rcs:elo -
l van) I:ı:mır. 

.-······························ ······ ··-.. . . . . . .. Bugünkü spor hareketleri 
El topu 

19 Marn 11tadyomunda Harp Okulu· 
Cençllk EQltmen Kursu talebelul ara
ıımda 1&at 14 te. 

Futbol Gecen ay sonlarında Esk sehlr'de tecrübe· tııkdlrname vcrmıstır. 

. . . . . . . . . 

c. H. P. ellt müsabakasının ı;on oyu
nu. DemlnPOr - Genclerblrlltl arasın· 
d a. sa.at 15.SO da, 19 MAYii ıtadyomun
da. 

Tenis 
Uc ıehlr <lzmtr, lstanbul. Ankara) 

Ul!LI blrtndllklcrl. Stadyom kortla-
nnda. 

siz eskrlmrller arasında bir mUsnbaka yapıl- Kılıcta s:ene ddrt aylık bir eskrimci olan 
mıstı. Bcklenllmlyen netıcı:-ler veren bu mU· Yavuz sotukkanhlıCınm a\•antaJı ile OçQncU· 
aabaknlarda fiorede Ankara'dan KUcllk Mus- lUQll knzanmıstır. 

tara ıılbl, dört aylık b~ eporcu blrlndll~I al· Yukarıdaki resim bu müsabakalara ıstı· 

mııtt. rtl.k eden eskrtmctlerle tcderaıı)'On baekanı 

Blrlnct 11nıt eskrimcileri imrendiren bir Rıdvan Bora ve dlC'cr ldarecııuı bir arada 
müsabaka yapan Mustata'ya karsı epede de s:ı:ısterıncktl'dlr . 
F.aklaehlr'dcn Nuri Ustun bir oyunla ve takat Bu ıenenln bu seriden lktncı mOııabaka11 
yalnız bir tuı farkla lklnclllte kalmııtır. ırene tccrObcl!lz eskrtmcllerln A. B ııını!lan 

wııı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. 
Feder11syon, bu ikinci ııı>orN>a dUrOst ve arasında, 22 • 26 llkteşrtn a)'lnda Menıln'de 

sııorcular11 yakııır hareketinden dolayı bir vnııılnel!,ktır. 

~====TefrikaNo: 69=====~ 

l Bilinmezki •• 
Yazan : Vick i Baum Çeviren: Burhan Belge ... 
Bir koltuğa kurularak kitabının yapraklarını aç

mağa başladı. 

Rahatın, yalnızlığın ve müziğin tadını çıkarıyordu. 
Kitabı açarken, kağıtların yırtılışı bile, hoşuna giden 
b ir hışırtı çıkarıyordu .• 

Telefon çald ı. İlkin, az önce kulübde tanıştığı bü
y ük cerrah Sen ftenbcrg'in katibesi, arkasından ken
d isi konuştu. Droste ile karısını, bekarevinde bir öğ
l e yemeğine davet ediyordu. 

Bekarevi dediği de Dahlem'in en güzel köşklerin
d en biri idi. 

D roste, daveti, hararetle kabul etti. Senftenberg'den 

hoşlanıyordu. Karısı da, muhakkak memnun olacaktı. 
V e profesör, bu davette Maryan'ın da bulunacağını 

ilave etti. Şu halde, büsbütün mükemmeldi ve davete 

gidilecekti. 
Profesör henüz kapatmış idi ki, telefon, tekrar çal

dı. 

Droste, kağıt bıçağını kitabın içine kuvetle yerleş
t irerek kitabı üzerine kapadı, çünkü tam cazip bir 
bahse gelmişti: "Paranın kıymeti, para ancak hayalde 

mevcuttur, para bir remizden ibarettir.,. 
Binaenaleyh Droste, telefona bir nevi sabırsızlıkla 

yapıştı. 

- Allo, dedi. 

- Burası, Lufthansa hava yolları idaresi ve ben 
müdür Braytenştayn'ım. Mahkeme reisi bay Droste 
ile görüşebilir miyim? 

Bu kalın bir sesti ve telaffuza bakılırsa, bay müdür 

fimalli i4f. 
Droste, biraz sinirli : 

- Droate benim, efendim, dedi. 

Karşıdaki adam, öksürdü. 

- Size, dedi , m aalesef çok fena bir haber verece -

ğim ... En iyisi, kısaca her şeyi söylem ektir sanırım. 
Reis beyefendi, 36 numaralı tayyarcm iz, vahim b ir 
kaza geçirmiştir. 

- Kimi arıyorsunuz, efendim, diye sordu. 
- Efendim, hay Droste siz değil misiniz ? 
- Evet benim . 

Kalın ses bir kere daha öksürdü ve bir perde yük

seldi : 
- Paris' ten gelen tayyaremiz, A romyer ile D özan

kür arasında, yani, hududa yakın bir noktada düşmüş 

ve yanmıştır ... Ve si~e maatessüf fena bir haber ver· 
mi ye geldim: Karınız, ağır surette yaralanmıştır. 

Telefonda, bir müddet ses çıkmıyıp mahkeme reisi 

cevap vermeyince hava yolları idaresin in m ü mess ili, 

devam ederek : 
- Eğer kaza yerine tayyare ile gitmek arzusunda 

iseniz. emrinize bir tayyare vettceğiz, dedi . 

Mahkeme reisi : 
- Ne söylüyorsunuz Allah aşkına? diye haykırdı. 

Kalın ses, devam etti : 

- Size hem Lufthansa. hem de kendi namıma te -
essürlerimizi beyan ederiz. Elimizden ne gelir .... 

Mahkeme reisi, bunun üzerine şöyle bağırdı : 

- Durun efendim, durun! Sizin Paris'ten gelen 
tayyareniz düşmüş ve yanmış. Bu}la ben de pek mü -
tcessirim. Fakat bana telefon etmekle, aldanıyorsu -
nuz. Çünkü karımın bu tayyarede bulunmadığı mu -

hak kaktır. 

Kalın sesli adam , bir müddet düşündü son ra ya -
nında bulunan bir diğer kimse ile bir şeyler görüştü 

ve dedi ki : 

- Eşyanın bulunduğu kanat, sukut esnasında kop

muş ve binaenaleyh, tayyare ile birlikte yanma • 

mıştır. Eşyayı tetkik ederseniz, merhum refikanızın 

pasaportunu ve adresini bulduk. 
Bu yabancı sesin Evlin'den bahsederken "refikan ı z,, 

ve üstelik "merhum refikanız" dem esi, bird enbire, 

D roste'nin dehşetli sinirine dokundu ve ken dini tu • 

..11111111111 YENİ ÇIKTI mımmL - -- -: H. HALİS SUNGUR Ufak bölgeıinde --Uşak, 3 a .a. - Tavşanlı , Emet, G e- : 
diz ve S imav kazalarında tetkikte bu- : 
lunduktan sonra buraya gelen meb - : 
uslarımız dün H alkevind e yapılan bir : 
toplantıda halkın dile klerin i ve ih- : 
tiyaçların ı tesbi t eylemişler ve m uh- : 
telif mevzular üzerinde konuşmalar- : 

--Türk kanunu medenisi --
ve 

Merlyet kanunu, velAyet, vesayet, : 
miras nlznmnıımc-sl ve bunlarla llıtlll : 
kanunlnr ve eski hükümler. ---Fbatı: 800, tn~ra)a 315. , : 

MU. yeri: l'o~ta K. No. 1 ıJ-Ankara : 

18.00 
18.03 

18.40 

3 - Salnt-Sacns : Birinci sen! 
den Adagio ve Allegro, 
4- Joh. Kllment : Viyana P 
lnrı Potpurl'ııl, 

5- H. ı::inenlan : iııtanbul 11' 
gıl.rı (Fante7.I ), 
Program ve Memleket Saat J.~ 
:Mll:dk : Geçit Programı -
Sesler, 
Mllıik : Rudyo Caz ve Taııg<' 
kestra.qı (İbrahim ÖzgUr ve 
B6cekleri) , da bulunmuşlardır .. B u arada A la - ':iı 1111111111111111111111111111111111 11ır 

ettin Tiritoğlu hükümetim izin iç ve 19.00 KONUŞMA : (Kahramanlar Sf 
Mllzik : Radyo Caz ve Tango 
kestrası Pı ogramının devarrı1• 
Memleket Sant Ayarı, ve >1} 
HABERLERİ, 

Sadri Ertem de dış politikası ctra - 19.15 

fında birer konfer ans vermişlerdir. 

! ....... .._ ...... _ ..................... , 

j B~!.~~~~=, ~.~!,!~!.biyesi j 
f BayanlAnn beden terbiyesi c:alışma- 1 i ları lcln Evimiz aalonunda ayrılmı• o- i! 
f lan ıUn ve ınatler asatıda ıröıterll-

ı 
mi.Itır. Kıymetli ıırrretmen Bayan Zı-h· !ı 
ra Ala ııöz'lln neımretl altında yapıla· 

i 
cak olan bu cah$malara ıotırAk etmek ı! 
serbest bulunmaktadır. Kayıt ıcın 

f Halkcvl hUrosuna mllracaat edilmesi. J. 
ı Çalısmalara 7.10. 941 tarlhlndl!n ili· 
İ bnrcn baılanacaktır. I 
• Salı: snat 17,30 dnn 18,30 a kadar • . . i cuma: saat 17,30 dan 18.30 a kadar i 
'-.. ............................................... ./ 

Doktor - Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
Dahlll vı sarı hutalıJclar 

Anafartalar caddeıl Koc han No. 4 (tı

tanbul ttzane.l karwııında), Her &'iln 
Hat 1~ • 19 a kaııar. Muayenehane te· 
lelon 2621. Ev telefon 6842 

Sebzelerin günlük f iyah 
Belediye Reisliğinden : 

(4. ı. Teşrin 1941) 

Cinsi 
Toptan Perakende 

vasati F. I<~iyatı 

Ispanak {A.) 
LAhıı.na ( A .) 
Pırasa (A.) 
Semizotu (A.) 
Kabak {A.) 
Ayoe fasulye {A.) 

8 
4.50 
4.50 

12 
15 

I 
Çalı ,, (A.) -
Barbunya ,, (M.) 18 
Domates (A.) 6.5 
Yuvarlak patlıcan (A.) 10 
Kemer ,, (V.) 10 
Dolmalık biber (A.) 8 
Sivri biber (A.) 7 
KUçUk ıılvrl biber 

12 
7 
7 

11 
17 
22 

22 
25 
ıo 

15 
15 
12 
10 

(Turııuluk) 12 17 
Bamya (B.) 30 40 
Bamya (Ad.) 25 34 
Patate.s ( A. P.) 10 14 
Kuru soğan (M.) - 10 

A. Ankara, .:\1. Mııhtellf, B. Bile
cik Ad. AdıınR A. P. Adapazarı, V. 

:::- Ve:ı:lrhıııı m~mlcket mP-nııell mal-
lardır. 

7. İLKTEŞRİNDE 

MİLLİ PİYANGODA 
Büyük ikramiye ( 30.000 ) liradır. 

Milli P jyangonun 7 1lkteşrin 1941 çekilişi bu sefe r A f yon'da yapıla
caktır. 

Bu son çekil İ§te büyük ikramiye ( 30.000) liradır. Ayrıca d ört tane 
(10.000) ve altı tane (S.000) l iralık ik ramiye vardır. ___,:..,--

40 bilet (2) §er bin lira, 120 bilet (1.000) n er lira ve 160 bilet ( 500) 
zer lira kazanacaktır. 

Ayrıca (1.200) numaraya (100) zer lira, (1.200 ) numaraya da 
(50) §er lira (80.000) numaraya da (10) nar lira isabe t edecektir. 

Bu se fe r bir milyon liraya yakın yani tam b ir h esapla (960.000) l ira 

ikramiye olarak tevzi edilecektir • 
Talihinizi bir de Afyon'da tecrübe ediniz . 4662 

19.80 

19.45 
19.55 
20.UI 
20.45 
21 .00 
21.10 
214~ 

22.00 

22.30 

22.45 

KONUŞMA : ( İaşe Saati ) 
MUzlk : Fasıl Şo.rkılan, 
RADYO GAZETESİ, 
Mllzlk : Şarkı ve TllrkUler, 
Ziraat Tak\'İml, 
Müzik : Dinleyici fııteklerl, 
KONUŞMA : (GUnUn :Meııelel 
Mllzlk : Radyo Salon ork' 
(Violonist Necip A~kın) : 
1- Myddleton : PırBBa, 

2- Walter : Rllya, 
3 - Glessmer : Sabah Se!Afl'I 
4- Drigo : Serenad, 
5- Krome : Şakalar. 
l\f Pmleket Saat Ayarı . AJAı:~ 
BF.Rf,ERİ; Ziraat, Eeham-1'" 
ın.t, Kamblvo-Nukut Borsası (f 
MUdk : Radyo Salon orJ<F 
Programının ikinci kısmı : f 
6- Strauss : Kucaklanın, 111' 
lıır ! 

221>5 ' 23.00 Yarınki Program ve J{llf 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııl --------- Toplantı 
§Kızılay Umumi" Merkeziııcl' 
: Umumi merkezimiz 4 Teş 
: evci 1941 cumartesi günü / 
: onbirde Yenişehir'deki bin•S 
: da toplanacağından sayın a.ıı 
: teşrifleri rica olunur. 36! 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııırf 

ULUS 

~ 
Bugün - l 

Sinemasrndl 
2. Fh,M BİRDF.:N 

14.30 - 17,80 da 

İkinci Balayı 
(Tyrone Povver • Loretta 'fcl' 

16 -19 da 

2 - Bir Mayıs gece" 
~ (Fernand Gravey • Kate de 

Gece 21 de İkinci B~ 

tamıyarak, kısaca : kızdı ve gayet sabırsız : 
- Evet, dedi, s inirliyim. Şimdi Lufthausa bana tel~ 

fonla f eci bir haber verdi; tayyarelcrinden biri pat~ 
çalanmış ve br kadın da ölmüş. A damlar, lbu kadııı', 
Evlin olduğunu sanmışlar. Hattızatında, böyle b~ 
haber kafi derece korkunçtur. Fakat buna bir de >'' 

- Karım, evdedir, e fendim , dedi. 
- P eki, bir diğer kimsen in refikanızın pasaportu-

n u kullanmış olması mümkün müdür ? 
Bütün bu m esele, m ahkem e reisini o kadar kızdır

mıştır. Eşyayı tetkik ederken , mer-hum rcfikanızın 
geldiğini dahi unutt u. 

"Bu kadar fena bir haberi nasıl olur da, yanlışlıkla, 
hiç alakası olmıyan insanlara bildirirler!., diyor ve 
büsbütün hiddetleniyordu. Fakat ötekiler, tayyare 

meydanına gelm esi h ususund a isra r ediyorlar ve bu· 
rada bir tayyarenin kendini beklediğini bildiriyor • 
lardı. Yan i, mesele gittikçe çatallaşıyordu . Droste, 
tahamm ül edemedi ve t elefonu kapadı. 
Kitabına döndü; fa kat kağı t biçağı sayfaların ara

s ından kayıp düşmüştü. Bu acayip t elefon muhabe • 
resi, Drostc'yi sinirlendirmiş, harap etmişti. 

B iraz göz gezdirerek bir kaç satır okudu, hiç bir 
şey anlamadı; sonra kitabı kapı yarak telefona gitt i 
ve Geltow'u istedi. 

Telefona M aryan gelince : 

- Evlin ile görüşmek is tiyorum. dedi. 
V e Maryan'ın derhal cevap vermediğini görünce 
- A llo ! diye israr e t ti. 
O zaman Maryan : 

- Evlin gezm iye çıktı , dedi.. 

- Yalnız başına mı? ded i. D roste , v e bun u söyler -
ken , gene, sesinin kısılmış olmasına üzüldü. 

M a r yan, cevap verd i : 
- Evet. 

- Halbuki k endisi ile mutlaka konuşmıya m ecbu-
rum . N e zaman gelecek ? Çağırtamaz mısınız? Canım, 

nedir bu? N e zaman onunla konuşmak istesem, bir 
mani zuhur ediyor .. 
Dahşetli sinirlenmişti. 

Maryan, tesk in etti : 

- Sinirlenme böyle bebeciğim 1 Gene ne oldu, baka
lım ? Gene havagazı mı bozuldu ? Yok sa Kocaoflan'ın 

süd ü m il yandı ? Y oku dadının boynu m u koptu ? 

Ye M a ryan hafif hafif gülmi~ baıladı. Droıte, 

lışlık inzimam edince.... ., 

Maryan, sözünü bitirmesine vakit bırakmıyar' 
bağırdı : • fi 

- N e! Paris' ten gelen tayyare kazaya mı uğra.ıt" 
- Evet, dedi Droste. ._ 
Ve bir saniye sonra, mahkeme reisi yerine gele'~, 

M aryan'dan, nasıl oluyor da kc1zaya uğrıyan taY>''4d

nin hangi tayyare olduğunu hemen bildiğini '°' 
Ve nefes nefese : 

- Maryan! dedi. ~ ı 
Bir cevap alamadı fakat telefonda bir b üyük aJıııi 

rültü duydu. Sanki Maryan bir şey devirmiş >' 
bizzat kendisi, yere düşmüştü. 

Dehşetli bir korku ile tekrar haykırdı ı 

- Maryan 1 tr' 
Y a makinede ya kulağının içinde hafif bir uf" 

duydu, sonra, tekrar Maryan'ın sesini işitti : 
11

111 
- Kurt, diyordu Maryan, Kurt vah beniın :ı•' 

K urt'un ! 
Droste, avazı çıktığı kadar bağırarak ı 

- Evlin nerede, diye sordu. d 4& 
Artık her :?CY manasını kaybetmiş ve etrafın. a 

nüyor gibi idi. İçine müthiş bir korku girrni~tı· 
M aryan, tekrar ediyordu : 

- V ah K urt l V ah benim zava l lı K urt'un ! •ıte' 
Mahkeme reisi titremiye b:;ışladı. Fakat buna. tı1'ı.ı"' 

me de denemezdi. Çok daha kuvetli bir şey i~ıbjtİıı' 
Bütiin vücudü sarsıntılar geçiriyor, dişleri bı r 
çarpıyor, elleriyle telefonu tutamıyordu. ıcc~ 

Nihayet dizlerinin bağı çözüldü ve tutunaral<• t 50' 

tuğun içine çöktü .. Ve bir kaç dakika böyle faİ"ril~~ 
nu ve nihayeti yokmuş gibi, önüne bulutlar ge ıf P 

ba§ı döndü, i ç ine korku, dehJCt ve cinnet gire)! 
(Sonu~ 

r 

l 

)' 
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ı 

b 
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Kış yardımı dolayısiyle 

Hitler bir nutuk söyledi 

Bir anlafmıya varmak için p.yreUer aar
ıettilim aylar zarfında, lıl.. Çörçi! yalnız 
"ben harp iaterim,, diye ~ınyordu. Ni
hayet, lrl. Çörçil, kendi harbini buldu. Ve 
bunun "taUı bir harp,. olaca.tını iddia ve 
1 eylUI 1939 da mllatakbel "tallı harp,, 

lmkAnlarını kaybetmlı olurdum. İlk adımı 
kendim atmata katb en karar vermıı ol
mama ra~men, işte bunun içindir ki gen~ 
sustum. Bugün sö) ll)cbı.ırlın ki bu karar 
bQtUn hn)atımın en ~ tin karan Olnı\lltur. 
Cllnkn böyle bir adım arkası esrarla dolu 
bir kapıyı açaca.ktı. 

Kelebek ve çiçek diyarı · Toroslar 

lngiliz hava tebliği 
Londr ; 3. a a. - Hava nezaretinin dUn 

&lcta.ınki tebliği : 
2 ilkteırın günü dll§man İngiltere Uze

l'iııde hiçbir hava faaliyetinde bulunma • 
l!uttır 

lngiliz tayyarelerinin 
yaptıkları akınlar 

lıtı~ndra, 3 a.a. - Hava nezaretinin teb

tıo 2.3 Bırtnclteşrln iecesl lrilcl1k bir atır 
ırlbardıınan teı;ekkülil ıclnde hllA alman 

llrtılıJan bulunan Brest doklanna hücum 
~Ur. Sahil sel'\•lslne mensup tayyareler 

hıt Nazaıre dok ve in.saat tezgAJılanru 
hoırıtıalamıstır. Taarruz! denlye harekAtı 
~ avcılanmız dilıman ifgall altındaki 
le de hava meydanlarına hücum etmis· 
~r. 

liiebır tayyaremlz kayıp ddlldlr. 

48 saattenberi 

şarkta yeni 
muazza-:n 

harekot var 

Hlfler artık sulh 
teklifi yapmıyacak 

Ruslardan bu güne kadar 

L 2,5 milyon esir ahndı 
ibya' da askeri vaziyet • 

leriıt.hıre, 3 LL - Ortaıar 1nciliz Kuvet· 
Unıumı Kararcf.hmın tebliiiı 

Liba1'da, durumda deiiı;iklik yoktur • 

Sovyet resmi tebliği 
.;::oakova; 3. a.L - Sovyet haberalma 

O&unun dUn akıamki teblifi : 
~ lıkteırtnde, kıtaıanmız. bUtUn cephe 
-nıııca düemanıa anudane çarpıımıılar-
du-. 

30 eylülde 20 dilıman tayyaresi dil§ü • 
tlllınU,tUr. Bizim kayıplarımız 9 tayyare
Gir. 

~Cephenin cenup-batısı istikametinde bir 
lrede iki gUn süren anudane bir çarptı· 

~&, birliklerimiz. dUtmana ciddi bir dar-
hıdtrıniılerdlr. Muharebe meydanı, dllt
~ ÖIUiert ve tank ve top enkazt ile do
ludur. İki gUnde, dU§man ölU olarak 2700 :bay ve er ve esir olarak da 500 kiıi kılY· 
toı, lnıittır. Birliklerimiz, muhtelif çapta 41 

' 16 tank savıcı topu, 17 mayn topu, 92 

'tir 'hlakinell tllfek. birçok tank ve bUyUk 
2'ılkdarda mlihlmmat almıılardır. 

Alman resmi tebliği 
.._~rıın, 3 a.a. - Alman ordul&n başku
---aıtlıtının tebllfl: 
~a harekAt muvaffaklyetle devam 

11
_ ktecur. 

~vll tayyareleri 2-3 blrlncltell'ln if'ce&I 
~a'da ukeıi teaı.atı ve Ha.rkorun ce
~ tlotusunda mllhlm bir silAh fabrlkaslDJ 

l> 'bir tarzda bombalamıştır. 
~&ece yt'nldcn bir savaş tayyare tt'· 
Olaıı. N bir Brttanya deniz Ineaat merkezi 
lllrett '-casue'l uzun mQddet ve mne9Blr ._ ce: boınbaıamıştır. Brltanya'run cenup 
hti tıp dotusu sahillerinde askeri eheml· 

Ol•~ 
~ tesisata da hava taarruzlan ya-

l>tııı . 
._ doıı ?danş denizi üzerinde avcılanmız 9 
~a ~ lnnıaya mensup semller de 3 Britan-

8hnaı areat dUııürmUştnr. 
~ AfrlJcıısında alman Stukalan 1 
inan t elde Tobruk ve Marsa-Matruh il· 
"-ııın: atını bombalamıslardır. Alman do
te 3 Brı na ıtıensup birlikler Llb)'a aahilln· 

nıı. taııya tayyaresi dilsilrmüşleraır. 
lraııaı~ ne illndüz ve ne de iece alman 

rinde ucmamıştır. 

ltalyan resmi tebliği 
lloına, 3 

hl'lrıtJı a.a. - İtalyan ordulan umumi 
il ının tebllfl · ava k . 

«11rı bi uvetıertne memup teıekkl1ller 
rkeredh C!\tııı etrn a a Kıbrıs ha\•a tlllerlne hü-

btı 16 iflerdır. Ehemlyetll yangınlar cık· 
1ı rtııınu.ıur 
vfnıaı · 

batlı bırı~rlkasında hava kuveUertmlze 
"e Jıtal'la klerle alman tayyareleri Tobruk 
ta hfdetı·?datrwı clvannda mnhmı bazı ka· 
baıa ha erıne tekrar hUcum etmls ve ileri 
ltıftıel'dlva meydantanna isabet kaydeyle-

8 r. 
!~, 

'ır lfu Ye Yenı bir taarruz yapılmıştır. 
't• ı:cane tayyaresi hatlanmız arasına 
tir. ecbur edllmle. pilotu eııir edllmlt-

~~~ .\trıkaaında kayde deler bir feY 

'-•Yada ııkan bir kısıraı 
letiq 1 

Sinde bir (Ok kazalar oldu 
'l'okYo· 3 • 

.,_tıı111,d' · a.a. - DUn Japonya'nın cenup 
"' a çıkan kaaırga Tokyo'ya kadar 
a._ lftır. y d . 
-ı-~ e.nı en ölenler ve mühim ha-

•&rdır il: . 
•eıce k 

11\eıı,<!"• aydedıımıı olan iki mühim ti· 
Jr.~ -uer k 
~ .... azaaındaklnden bqka ılmdlye 
..... "" ki . -ıı11.da11. b '' öldü4iı haber verilmektedir. 
ler0 11, h &fka birçok da yaralı vardır. Te-
..,,_ _ atıarı · 
·>&QQaıı, nın bir kısmı bozulmUJ oldu-
lllrıdıltk haaar hakkında alınan haberler, 
1'tın11 tamam değildir. 32 balıkçı gemisi 
'!ılıaterc:e lekiz gemi de kaybolmuttur. 

e-. harap olmuttur. 

lı.ıilte 'd • re e yıyecek tayınlan 
ı...... - Yilkıeltildi 

ı .. _-..QQr •• 3 
-.ıeıı.t0 ' • a.a. - İqe nezaretinin par-
' 4.v tnU.teıan btnbqı Lloyd Georp
lT 1oıı::. kamarasında bildirdttine söre, 
>lıaı 228 nıden itibaren haftalık yat ta

...... ~llnıdan 281 &Tama ve haftalık 
~._-nnı da 22s sramdan w srama 

~· 
"-~ artmuı Jmmen Aml 

Diri~. 

(B•ıı 1 inci sa7l•d•) 

ı;enlerde hayret etmiı olan devlet adamla
rından birine cevap vermek deiildir. Gün 
gelecek, bütün dünya bu •on aylarda Jılr. 
Çörçil'in nutuktan mı yoku Führer'in ic
raatı mı daha ehemiyetli olduiunu söre • 

cektir. 
Buslln burada tertip e41Jen bu tesahür

de haur bulunabilmek benim lein çok .ldll
fetll olınuetur. Çünkü tam ıu anıla dolu 
Cf!Pheslnde '8 ... uenberi baurlanan deh
eetll 7enJ bir lıAdlM b .. lam.. buluou7or. 
Yenl bir muuzam hareke& baelamııtır. Bu 
hareket dUımanın doluda ezllmealol mucip 
olacaktır. 

Milyonlarca harp edenler adına vatandan 
bu sene diier bütün fedakirlıklarına kıı 

yardımını da ilive etmesini istiyorum. 
22 haziranda başhyan aavaı bütün dünya 

iı;in kati olan bir ıavastır. Yeni bir devre 
açan bu hldisenin blitün ceniılicini, bütün 
ıümulünli ancak bizden sonra celecek ne
ıiller cörebilecektir. Ben bu savaşı· da is
temedim. Ben daima tek bir iaye cüttüm. 
O da Nasyonal - Sosyalist partisinin pro -
cramında esaı olarak teıbit edilen ıaye • 
dir. Bu cayeye hiç bir vakit sadakatsizlik 
ıöstermedim. Proıramımdan biç bir va • 
kit vaz seçmedim. Ben kendim ve biz he
pimiz bu muharebeye muhtaç deiildik. Sulh 
eserlerimiz adımızı ebedileıtirmiye yeter
di. Bu aabada •aaen baıl~çta bulunu • 
yorduk. 

Gayelerimizi IU esaslara dayadım ı 

1 - İçcrdc, alman milletinin kuvctlen • 

dirilmeaio 
2 - Dıprcla. llalr: beraberlillnla -eld8 • 

dilmesi, 

3 - Alman milletinin birliii Ye ancak 
sunl ola,,ru asırlarca fasıllya utrıyan tabii 
bir devletin böylece tekrar kurulması, 
Açıkça ıörülüyor ki biz herhanci bir 

harbi cözetmedik. Muhakkak bir ıey vardiy 
sa o da, alman büriyetini her ne oluna ol
sun tekrar elde etmekten ve Almanya'nın 
kalkmmaaı için lüz.umlu olan ıartlaı:dan 
vazıeçmiyeceiimiz keyfiyeti idi. 

Hitler'in telılillm 
Bu ıörüıl~ir lı:l bir çok tekliflerde bu

lundum. Bütlin dünyaya yaptıiım mlb tek
lifleri, silihaızlanma teklifleri. yeni bir ni
zam ve makul bir ekonomi için yaptıiım 
teklifler, hepsi reddedildi. Buna raimen 
ıene biz bir çok yıllar çah .. rak yalnız da
hili ıs!Ahatı bqarmakla kalmadık, alman 
milletinin birliiini ele alarak büyük Al • 
manya'yı yarat.mala, milyonlarca alman 
vatandaıımızı tekrar vatanlarına kavuıtur
mıya ve böylece onların sayı ve siyaMt ku
vetlerini alman milletine temin eylemde 

muvaffak oldui. 

Bu devre esnasında, baıta, kendisiyle de
rin ve samimi bir dostlukla bailı bulundu
ium devlet adamnuıı idareıindeki İtalya ol
mak üzere bazı müttefikler kazannuya mu

vaffak oldum. 

Japonya ile münasebetlerimiz de iyileı • 

mekten hali lıcalmanuttır. 

Bundan batb Avrupa'da, uzun zaman -
danberi bize karıı deiiımemiı bir sempati 
ve bir dostluk söstermlı olan baz~ mlllet
ler vardı. Bunların baıında Macarıatan ve 
bazı ıimal devletleri ıelmektedir. Bu mil
letlere baıkaları da iltihak etti. Fakat maa· 
leıef hayatımda doatluiunu temine uiraı • 
tıiım millet, İnciliz milleti iltihak etme • 
di. Bunun mesuliyetini taııyan. heyeti wnu
miyesiyle inciliz milleti deiildir. Bunun 

ileri vah§I ve budalaca kinleriyle, bu 
::::a bi; yaklapna bahıindeki bütün te -
şebbüıleri bozırunculukla yıkan bir. kaç a
damdır ve bu bir kaç adama, bu ııte, )>u 
dünya düımanı, hepimizin bildiiimiz bu 

temasyonal dünya düımanı, entemaayo-en . • 
1 yabudilik yardım etmııtır, 

naNibayet. tıpkı 1914 te olduiu cibi, büyilk 
bl kararın alınması icabettitl gUn geldi. 
B: Jıcaran almakta, muhakkak ki, tereddüt 
etmedim. Cilnkü tundan eminim ki, der 
benim aldıiım tedbirlerle ve benim yaptı-

i tezahürlerle, lnciltere'nin doatluiu el-
ım . b' 

de edilemediyse. iıtikbalde bıç ır zaman 
ide edilemez. O halde, çarpı,maktan bat

:. bir ıey kalmıyordu. Bu takdirde, ise, ba 
--·n benim idarem altında yapılabllme-

dV-· • d 
sinden dolayı mukadderata mınnettar ım • 

Almanya ve luuunlan 
Ba aıtunlU'l& bir wqmanın hakikaten 

lgı)'•n•• oldulaU da kani balmaQarma. 

ten dolayı birbirlerini tebrik etmıı bulu -
nan Çörçil'ln bUtUn harbçu arkad&§lan, 
bu "tatlı harp,. hakkında ıımdi lamamly
le başka türJU dU§UnUyorlar. Ve eter ıim 
dly, kadar, kazara bu harbin İngiltere 
için hiç de tatlı bir 11 olmıyacatuu bilmi
yorlarsa. ben nasıl ıımdi burada karoınız
da bulunuyorsam. sonunda aynı hakikl 
manaalyle bunu anhyacaklardır. 

Tarihin en bilyülı muharebui 
bqlıyor 

22 harlzan sabahı, tarihin en bUYilk mü
cadelesi başladı. O zamandanberl ile buçuk 
ay geçmiştir ve ben şunu söyl!yeblllrim ki 
her ııey, tesblt edll"n program mucibince 
cereyan etmiştir. Blltllıı bu müddet zarfın
da, askeri başla.r, bir tek saniye bile teşeb
bUSU ellerinden bırakmamışlardır. Bilakis 
şimdiye kadar her hareket, tıpkı vaktiyle 
doğuda Polonya'da, sonra Norvec'te, niha
yet batıda ve Balkanlarda olduğu gibi, tes
bit edilen plAn dahlllnde cere~an etmiştir. 
Burada bir şey kaydetmek isterim: p!Anla
nn doğruluğunda aldanmadık, alman as
kerlnin emsalsiz tarihi kahramanlığında 
da aldanmadık, slUUılanmızın vasıflarında 

aldanmadık, cephe tcşkillltımızın, muaZ7.am 
geri hizmetlerinin ve alman mlllettnln va
sıflannda ve kusursuz çalışmasında aldan
madık. Fakat yalnız bir ıeyde aldandık: 

Eski ve aynı zamanda yeni dünyanın 

bu harpcileri, nihayet Polonya'yı kullan.. 
Lıağa muvaffak oldular. O zaman, İngil
tere henüz dünya her yerden yardım di
lenmiyor, fakat kabul edebilecek herkese 
cömertçe yardımını vadediyordu. Tanı o 
zaman, Polonya'ya tekliflerde bulundum. 
BugUn, hAdiseler istediğimiz • bir tarzda 
inkiıat etmlı olduğundan ıunu söylemeğe 

mecburum ki o zaman teklifimin kabul 
edilmesine her halde llAhl kader mani ol
muıtur. 

o zamandanberl, haklkatla yalanın kar
'' karııya çarpıgtığı bir mücadele oluyor 
ve her zaman oldutu gibi bu mücadelede 
de hakikatın zaferi ile sona erecektir. En
ternasyonal yahudillğln ve onun demok
rat suç ortaklarının yalanları ne olursa 
olsun, bunlar, tarihi vakıaları hiç detıı • 
tirmiyeceklerdlr. Tarlhl vakıa ise, iki yıl
danberi, Almuıya'nın, birbiri ardına ha -
sımlarını ezdlğidir. 

Hitler yeni sulh teklifi 
yapmıyacak 

Almanye'nın ve Avrupa'mn bu düşmanının 
muazzam ha7.ırlıklarından hh:blr &ey bilmi
yorduk, tehlikenin bu kadar bUyUk olduğu
nu ve yalnız Almanya'nın dcf:ll fakat Av
rupa'nın imhası tehlikesini bu kadar yakın
dan savuşturduğumuzu bllmlyorduk. Bunu, 
bugUn söyllyeblllrlm. 

Bunu bugiln ııöylilyorum, çlinkü bugün 
bu düşman rı!mdlden ezilmiştir ve artık ka
tlyen kendisini kurtaramıyacaktır. Orada, 
Avrupa'ya karşı bir kuvet seferber t'dilmls
tl. Öyle bir kuvct ki ekser kimseler bun\I 
tahayyül bile edemeılerdl ve bugün blle ta
savvur edilemez. lklncl hlr Cengiz Han la
tllAsı karşısında bulunacaktık. 

OrtaJan kalJ.ınlan tehlike 

İlk çarpıtmadan hemen sonra. yeniden 
elimi uzattım. Reddedildim ve o zaman -
danberi ıunu gördük ki harbçu Çörçll ve 
suç ortakları, benim bUtUn sulh tekllfle
rimden, bunun zaafımızın bir burhanım 
teşkil ettltini ilan için derhal istifade et
tiler. Bu sebepten dolayı, bir kere daha bu 
yolda bir teııebbilste bulunmaktan vazgeç
tim. Artık ancak bir tek sarih netice, ö
nilmUzdeki yUz yıl için muteber dilnya ali· 
mullü bir netice bahis mevzuu olabilir. Bu tehlike ortndan kaldırılmıstır. Bunu, 

Harbin geniıılitinl daraltma.ta mütema- evelA, alman 84kerlerlmlzin li)akatına, ce
dlyen gayret ederek 1D39 da nazırımı aaretlne, sebat ve azmine ve bizim safJan
Moskova'ya göndermeğe karar verdim. mu.da çarpışanlann fcdakArlıklarına bo~
Bu benim için en samlml duygularımı yen- IU)'UZ. nk defa olarak, bu kıtada her 
mek demekti. Bir anl&§ma elde etmeğe yerde bir Avrupa uyanışı gibi bir şey ken
çahıtım. Bu taahhütleri nasıl namusla ye- dlırinl gösterdi. 
rine getirdiğimi biliyorsunuz. Teessllf e- ŞLmalde, hakiki bir kahramanlar mllle
dillr ki başlangıçtanberl öte taraf taah • ti, Finler çarpışıyorlar. Bu geni~ arazide, 
hlltlere bağlı kalmadı. Bu anlatmaların bu millet, kuvetl, cesareti, kahramanlığı ve 
neticesi ilk önce A vrup'nın bUtlln ılmal • sebatı Jle yalnızdır. 
dofusunu tasfiye eden bir ihanet oldu. O Cenupta, Romanya çnrpışıyor. Bu mlllct, 
zaman ufak fln mlll<'tinln lto~ulmasına se-

azlmll ve t'esur bir adamın ldar<'sl altında, 
ylrcl kalmak ve niyhayet Baltık devletle- bir memleketln başına ı;:clebllccck en ciddi 
rlnin de ele geçırllmcslnln b zim için ne 

devlet buhranlarından bır!ndcn hayret ve
demek olduğUnu bilirsiniz. Bunu ancak rlcl bir sUrnUe krndlslnı kurtarrrıştır. 
alman tarihin!, oralarda Almanların sUr-

Şlmal buz denizinden Karadenlze kadar 
mediA'I tek bir kilometre kare toprak bu- uzayan bu harp sahnesinin bUliln muazzam 
lunmadığını, oralara medeniyeti Alman • ırenlellfılnl ılze ıı:öaterdlm. DuııUn bu bolıı:e. 
tarın g!StUrdUğUnü bilen anlıyabllir. !erdedir ki alman askerlerimiz ve onların 

h l kl lıa J. sanannda ve onlarla .vanyana tinler, ıtaı-Sovyet a.zır ı arı rı111n a .•. 
yanlar, macarlar, rumenler ve ılovaklar car-

Buna ratmen sustum. Yalnız, Rusya'· P1'1Yorlar. Hırvatlar, bunlara katıtmata ha· 
nın bize karşı yUrllmek zamanını kolladı· zırlanıy0rlar. İspanyollar muharebe meyda
ğını haftadan h!iftaya hissetıkten, hudut- nına ıı:ltmek Uzl'redlrlcr. Bl'ltlkalılar, hollan
lanmızda birbiri ardından tayyare mey • dalılar, danlmarkalılar, norveç111cr, hatta 
danlarının kurulmakta oldu~nu v~_eir,m8iu,_-ıi41tr,ıa~n'--~~ızıNlnı,ır .... 'l'lbr.ııuw;;bUyük cephede Yl'r almağa ~ı
usen .n;.t .....-at....._..._. 
tın~ getırilmtı tümenlerin birbiri ar -
dından hududa yıtıldıklarına dair ::vavq 
yavq malQmat aldıktan sonradır ki ben 
de endlıe etmete bqladırn. Çllnkl tvihte, 
hata için mazeret olamaz. Almanya'nın 
ıeti sıfatiyle kendimi alman milletinin 
varhfı, bugünkü hayatı ve mümkün ol • 
dutu kadar da istikbali hususunda alman 
milletine karşı mesul görüyorum. Bu ıart
lar altında ben de nihayet müdafaa ted
birleri almağa mecbur kaldım. Bu tedbir
ler tamamiyle müdafaa mahiyetinde ol • 
mutlu. ÇUnkl atuatos ve eylül 1940 ay
lannda da görUlmllJ olduğu Uzere garpte 
İngiltere ile hesaplqma vaziyeti vardı. 
Fakat bütUn alman hava kuvetıerlni tu
tacak olan böyle bir hesaplqma artık 
mUmkUn değildi. Çünkl sırtımda f1l veya 
bu anda bize karıı harekte geçmete o 
zamandan hazırlanan bir devlet vardı. 
Daha o zaman yapılmıı olan hazırlıkların 
genifliğine l'ağmen. - bu hazırlıkların ge
nlgliğlnl ancak ıimdl tamamiyle anlamtf 
bulunuyoruz. • BütUn meseleyi bir kere 
daha aydınlatmak istedim ve bunun için 
de Moİotof'u Berlln'e dAvet ettim. Bana. 
bilditinir.: fU dört ıartı kotlu : 

Molotol'un ıartları 
1 - FlnlAdlya'nın Rusya tarafından tas

fiye edilmesine Almanya'nın muvafakati 
istenildi. İstenilen bu muvafakati reddet· 
mekten baska bir sey yapamazdım. 

2 - Molotof, Romanya'ya \'erilen &'a
rantlnln bu memleketi Rusya')·a kanı da 
koruyup korumadığını sordu. Verdlilm ıı!Sze 
burada da sadık kalman mecbur !dlm. 
Bunu böyle yaı>mıt olduiumdan dolayı e
sef duymuyorum. CUnkG ben de RomaDY•· 
da o zaman verdlil IÖze körl1 körOne sa
dık kalan general Antonesko'nun phstnda 
serenı bir adam buldum. 

3 - Molotof, Bulgarlstan'a garanti ver· 
mek Uzere orada iamlzonlar bulundur
mak istedi. Estonya, Letonya ve Lltvanya 
bize bunun ne demek olduğunu ötretmlttl. 
Böyle bir garantinin garanti edilmek iste· 
nllen memleketin arzusuna batlı oldutnu 
ihtar ettim. 

4 - Dördilncil mesele bofazlara aittir. 

llıllerf)>a. sırt huma YaslnUenlen ftldt:81a 
haberdar etmemek lebeblyle ıusnıaıı: meebu
rl)'etlnde lı:aldık. O huım ld, muharebe ser
vı.ıerlnln berbat hail dolaYM1lyle vazı.vetıer
den btrcok defa ırUnlerce, halt.\ bazan haf
talarca sonra haberdar oluyordu. 

Alınan air ve ganimetler, İfgal 
.. !ilen ıahalar 

Alman ordularının teblltl, hakikatin teb
lltldlr. lnırlllzlere •öre, biz, dotuda, Uç ay
danberl matlQblyet Uıtüne matlQbl>ele uil'
radık. Fakt biz, Smolenak'ln doil'usundayız. 

Len!ngrat önündeyiz ve Karadenlzde)lz. Biz 
Kırım cıvannda bulunuyoruz. ruslar Ren 
Uzerlnde detlL Eter nıılar ırallp ıı:e\mckten 

baıka bir ~ yapmadılarsa, o halde zaferle
rini ı.tı.mar edemediler, belki bizi ru. ıa
huının derinliklerine alıp ıasırtmak Uzere, 
zaferlerinin her birinden aonra 100 yahut 
200 kilometre ırerl çekildiler. 

Bu mQcadelenln azamettnl, eaasen ıu bir
kaç rakam da ıröatcrlr: 

Ealr mıktan, ılmdl iki buçuk mlly0na cık· 
mııtır. Z&ptedllen veya t.uhrlp olunan. fakat 
ellmlzde bulunan top SB)'lll ılmdlden yuvar
lak heaap :n bin, tank adedi 18 binden faz. 
la, tahrip edilen ıaha, 1933 te ldaretlnl ele 
aldıtun etki Almanya'nın iki mislidir ve tn
aUtere'den dört defa daha bll)'(lktür. 

Çukurova çeşitli iklimlerin 
kaynaıtığı bir diyardır 

Mersin, (Hususi) - Çukurova bir kac 
iklimi bir mevsim içinde göf•Unde taııır: 
Toroalar bembeyaz karlara bUrllndUfli za
man Çukurova yemyeııı bir ilk bahar 
manzarası taşır. Ve gene yaz mevsimin
de Çukurova'da toprak sıcaktan çathya
rak bllyük yarıklar açıldıtı ve buram bu
ram ter dökUldUA'U vakit Toroslar 0 nls
bette der.ce derece serinler ve yUkııeK 
dağlarda, bir ağaç gölgesinde sotuk in
sanı titretir. 

Sahilden Toroslara çıktıkça inaan ken
dini iklimlerin değiştiği bir Alemde zan
neder. Çukurova'da hurma. palmiye, oka
liptos, keçi boynuzu, .zeytin, portakal 
muz gibi sıcak ve mutedil ikllmlerln ye~ 
liştlrdlğl meyve ve ağaçları görmeğe a
hşmııı bir göz Toroslarda uçsuz bucak • 
sız çanı, katran ormanlarını ve Çukuro
va'nın yeknl'sak dilzlüğU karoısında bir 
koca dağın birdenbire yarılmasından ha
sıl olan korkunç ve haşmetli uçurumları 
ve bu uçurumlar arasından kıvrıla kıvrı
la ezeli Aşıkı Akdenize kavuımak için 
neşe ve aceleyle çaflıyarak akan suları 
görilnce hayreti son haddini bulur. 

Şuraya buraya serpllmlıı soğuk sulu 
ya~ lalar, bin bir çiçek kokulu rUzgllrlar 
ha.o;talara ılfa, derdlllelere derman olur. 

İn.'lan bu glizel yurdu trenle veya cum
huriyet devrinin bUyUk gayret ve himme
tiyle açtırdığı yollardan ~omobille ge -
çerken durmadav detııen ve değift!kçe 
baıka bir zevk, ba.şka bir ne§e veren bir 
sinema ııerldl ııeyred!yor gibi derin 
haz içinde kalır. 

Çukurova ziraatı, iktilladlyatı ile nasıl 
bir hususi kıymet ltade ediyorsa. Toros
lar da baştan başa madenleri, ormanıan 
ile bir kıymettir. Bilhassa Toroslar çi
çek ve kelebeklerinin bolluğu ve cinsle -
riyle ba§ka bir Alemdir de. 

Çiçek ve kelebek nevilerlnln gUzellik 
lerlne her yerde tesadüf edilmemesi yllzUn 

Hurma ağa~lan 

den Toroslar'ın kıymeti bir kat daha art- :>.d~~r~ 
maktadır. Bu gün Toroslarda yetiıen ba
zı çiçek ve nebat cinsi Avrupa nebatat 
Alimlerince c;ok ehemlyetll bir mevki iş. 
gal etmektedir. 

"Küçük Asya., müellifi Şart Teksiye 
Mersinin garp kısmında vaktiyle en gU
zel ve iyi cins safranın yetiştirildiğini 
yazmakta ise de bu maaalese! şimdi mev
cut değıldlr. Fakat Çukurova'da climhu
riyet devrinde lnki~af ederek bugUn için 
hakiki bir servet halini alan portakal, li
mon, muz, okallptos arasına yakın bir 
zamanda tababette kullanılan ve mcak 
iklimlerde yetl§en nebatat ile beraber 
safran ve lif gibi maddelerin gireceği 
!JUphesizdlr. Çukurova'da sıcak memleket
lerde yetişen bir kaç cins nebat müstes
na. diğerlerini yetiııtlrmek her zaman 
mümkündür. Nasıl ki bugün Yata cinsi 

Mersin' de 

Sıcak ilrlim nebatları 
en nefis 
e.n leziz 

portakal ve Mıaır, Filistin CiDll 
muzlar burada yetiımektedirl& 

Bekir ULU(J 

muzculuk -Cümhuriyet yıllarında yeni bir 
servet kaynağı haline geldi 

Mersin, (Hususi) - Cümhurlyetten son
ran İçel vl!Ayetınde ucuzluk çok !nki11at et
mi,tır. 

Eskiden Mısır, Suriye ve Filistin'den ge
len muzların yerine ılmdl İçel, Hatay An
talya'da yetiştirilen nefis muzlar tutmak
tadır. İçel muz yetııtlrmek bakımından he
men hemen diğer bölgelere nisbetle en baş
ta gelmektedir. 
Vl!Ayetımlz dahilinde iki cins muz yeti§· 

mektedlr. Bunlardan birincisi yerli ve di· 
ğeri bodur muzdur. Bodur muz denilen cins 
Mısır ve Filistin cinaidir. Yerli muzların 
boyu uzun taneleri yuvarlakçadır. Tam ye
tııtıti zaman tatlı bir san renk almakta -
dır. Diğer bodur muz adı üzerinde, kısa. 
taneleri uzun ve yeııı renktedir. Yeril muz 
kadar gösterişli değilse de koku, lezzet ve 
nefaset bakımından yerli muzdan daha mak 
buldur. 

Bununla beraber İçel vi!Ayetinln her ta
rafında muz yetiıımektedlr. Çok su tstlyen 

lQp edernlyecetlmlz tek bir düııman bulun • 
madıtını blllyorum. D ter devletlerin muaz
zam p!Anları. nl'lcr )opmatı tasarladıklan 
hakkında ıo>lenenlerl bazan aazetelerde o
kuraanız. milyarlara varan paralardan bah
ıederlerae, aziz vatandallarnn ıtze ıu IÖ)lt -

Yeceklertm 1 hatırlayınız: 
1 - Bu aavaea bUtQn bir kıtanm kuvetıe

rlnl tahllı etlik, 

2 - Biz ııennayeden detll, llterı ba.lıaedt -
Yoruz ve bu lıl yüzde yüz baıarı)'Oruz. 

3 - Eter bundan bahletml)'Oraak bu, 
bir ıe:v )'apmıyoruz demek detlldtr. 

Dlterlerlnln de bh:lm kadar iyi J'aıımasını 
blldlklerl belli. Onlar mukavemet edilmez 
tanklar yapıyorlar. Bu tanklar bizimkilerden 1 
daha ıüratıldlr, daha iyi zırhlanmııtır. daha 
iyi ıllllhlandınlmııtır ve benzlnılz de yUrUr - 1 
!er. Fakat ıava11 ıreldl mi onlan devirdik , 
ve iste kaU olan da budur. Ve ırelece.k ııene 

)'(lrllyecek, aıe. edecek. ucaeak maklnelerı- ı 
mlz bu Bel\e J'llrüyen, atet eden ve ucan ma-
kineler olmıyacaktır. ' 

ve sotuQ"a karıı pek haua olan nıuz 
ları, çok dikkat ve ihtimam ı.tenıekt 8!' ... 

Bu gllzel ve nefia meyveler en a e lr. 
Meraln'in garbında yetiımekte ve ~ 
Alala, Tömilll, Erdemli sıbl 7el'lerdeki ıu... 
vayı daha !azla v ktedır Buııunıa ~ 
ber muzlar Anamur da da çok lyl Yetıı e1r,. 
te ve bol meyve ve dır. 

İddia ve tecr be ecl ld ne söre, blr dl. 
nUm!Uk muz bah Mlnden 11enede bin lira 
gibi mühim bir para elde edılmekted!r q 
bu, azımsanmıyacak b r paradır. 

Mersin ıehrl !çınde bir vatandq bir mua 
bahçesi vUcude g tlrmlf İM de ı.tedlğl ne
ticeyi alamamııtır. 

Her salkım muzdan en .. aıı Uç lira aı .. 
köylWerlmiı için bu, hlo yoktan bir gelir 
kaynağıdır. Muzun gördUtu ratbet. dola • 
yıs!yle cıvar köy halkının mus yeUtt rmeır 
teki hevesleri artmakta ve musa port~ 
limon, mandalinaya ehemiyet vermemekte
dir. Fakat fennin ıcapları henUz lAyfk171e 
tatbik edilememektedir. 

Fazla bir gelir temin eden muzun p-.. 
lak bir istikbali vardır. Bekir ULUll 

Eier simdi Molotof bunu tekzip etmek is
tiyorsa, buna hayret edilmez. Muhakkak o
lan sey bu meseleyi onun ortaya Itoydutu 
ve benim de reddettl~lmdlr . 

Boltevlltlltln insanı ne hale ııctırcbllece • 
tini ırördUk: bir taraftan kana ııuıamıı ca -
navar &lbl ve dltcr taraftan da aıcakca \e 
komtaerıcrlnln korkuıu ile çarpışan bir dllt· 
man, Dalma tasvir etlltlm lıcl ve k.,yıu cen
netini bu harp bittikten ıonra mllyonıarce. 

asker teyit edecektir. Onlar bu cennetin yol· 
lan Uzertnde yUrU)'orlar. Bu cennet halkın 
:vaıayı11 zararına olarak ıllAh tabrllcası, Av· 
rupa•ya kartı bir aUlh tabrlkuı halindedir. 
1ıte aakerlerımız bö)'le mUthlı ıll&.hlı zalJm 
ve vahit bir dUımana kanıdır ki zaferler 
kazanınııtır. Aııkerlerlmlzl övmek 1ctn keli • 
me bulamıyorum. Askerlerimizin cesaretle, 
Yltltllkle, kıyas ıtötUrmez ııa>TeUerle baıar
dıklarını tasavvur etmek bile lmkl\nsızdır. 
Her ıınıf asker aynı derecededir. Yalnız al
man piyadesi hepelnln Ustune çıkmıatır. Ora
larda öyle tümenlerımız vardır k1 llkbahar
danberı )'aya olarak 2 500, 3.000 kilometre 
yol yQrllmUıtUr. Yıldırım harbi denildi mi 
yıldırım denllmcte lAyık olan o askerlerin 
hareketleridir. Marn atı onların bu hareket -
lerlnl ıllratte aaan blrkac tarll\I yıldırım rı
catlt>r olnıuıtur. Fakat bu rlcatlerde bU)Uk 
menfaatler :voktu. ÇUnkll toplu olarak hep 
deniz kenarlannda duruluyordu. Bunu ıöyJe

mekle dUtmanı tahkir etmek istemiyorum. 
Maksadım 1adtte alman askerine !Ayık oldu
tu mevklln verilmesidir. Alman aakcrl eri· 
ıllmeıı: menkıbeler yaratmııtır. 

Bu harp bittiği zaman ••• 
Bu cephenin serlılnde yapılan ıra:vretıer 

de a)'Jll derecede muazzamdır. 2!5.000 kilo
metreden fazla ru. demlryolu tekrar lllelll -
mete baılanınııtır. Ra:vıar araıındakt aenlı· 

ilk 15.000 kllometredC!ll fazla uzunlukta al -
man raylarının ırenıııt~ıne uydurulmuıtur. 

Bu harp bittiii vakit, bunu alman aıılı:eri, 
milletimizin tamamını temsil eden askeri 
kar.:annut olacaktır. Ve alman alkeriyle 
birlikte vatan ve onun milyonlarca işçisi 

zaferi elde etmiı olacaktır. Bu harp bitti
ii vakit evelce olduiwndan daha müteaı • 
aıp bir nasyonal - sosyalist olarak dönece
ğim. Bu harpten eski parti proırramımla 

döneceğim ve bu proırramın ıerı;ekleştiril
meıi bana ilk ıiinlerdekinden beliti de da
ha ebemiyetli ıibi celiyor., 

Bundan sonra Rusya'yı dikkatle göz al· 
tında tuttum. Daha mayıs ayında durum 
öyle idi ki, Rusya'nın ilk fırsatta Q.zerlml· 
ze atılmak niyetinde oldutuna artık hlc 
~üphe kalmamıştı. o devrede susmak zo
runda idim. Bu, benim için cok iGctU. Fa
kat vatana kal'lt susmak daha az iGctU. 
CUnkü nihayet vatan anlar kl biltün mll· 
letı tehlikeye düsürmemek için konuşma· 
nın lmkAn.sız olduiu zamanlar vardır. An· 
cak askerime karsı susmakta daha fazla 
güçlük çektim. Almanya'nın dotu hududu
na tümen, tümen dlzllm(f olan aakerlerlm 
ne oldutunu bllemlYOrdu. Ben ise Mıl on
lar Jçtn konUtanıı:vordum. Eter bir e&z fı· 
aılc!amq olaa1dım bu, Stalln'i her halde ka
ranndan ~k delf]d1. Fakat ellm· 
de IOD ııtllla olarak kalan bM1DD taarruza 

ve bu cephenin ırerııınde daha ılmdlden >eni ilk alman iane liıtennin yeL-~nu 
idare kurulmaktadir. Bu idare, eter harp RU 

Avusturalya 

istifasını 

kabinesi 
verdi uzaraa, bu muazzam topraklardan alman 

halkının ve mUtteflklerlmlzln faydalanmuı 

ıcın icap edeni :vapacaktır. Bu topraklardan 
edilecek istifade pek bQ)'tlk olacaktır. Bu cev
relerl nuıl tetldllUandıracatımızdan Jrtmııe 
ıbhe ecSema. 

Arbk buıtln. tllmlacleld cepane He mat-

Berlin, 3 a.a. - 1941 • 1942 yılı kıı yar
dımı için toplanan ilk iane listesinin Ye _ 

ldlnıı 28.902.793 Ranmarkı bulmuıtur. Bu 
ııene toplanı•'l ilk iane ceçen ıerıekinderı 
5.731.427 Ranmalıc nni Yilld• M.73 fazla -
dır. 

Camberra, 3 a.a. - Avuıtnralya ka
binesi parlamentoda 315 ya karşı 3S 
rey ile ekalliyette blmıtttr. 

Bunun U.erine kabine iıtifa cbnlt
tir. 
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Korkunç bir cinayet 

Bir gelin k an sını 
.. , .. 
urou 

Balıkesir, (Hususi) - Dursunbey 
kazasında bir gelin-kaynana geçim
sizliği, tüyler ürpertici bir cinayetle 
neticelenmiştir. Hadise şudur: 
Aşa;ı Molla köyünde Ayşe ismin

de bir kadının 18 yaşlarında Fatma 
adında bir gelini vardır. Bu gelinle 
kaynana arasındaki geçimsizlik çe
kilmez bir hale gelmiştir. Kavgalar 
her gün birbirinin ardından gelmek
te ve her iki taraf birbirine derin bir 
kin beslemektedir. 

Bundan dört beş gün evel, genç ka
dın, kocasının evde bulunmadığı bir 
sırada, kaynanası Ayşe'ye: 

- Dağda danamızı kurt yemiş, gi
delim de derisini yüzelim! demiş. 

Canavarın elinde parçalanan dana
nın hiç olmazsa derisini kurtarmak 
ıevdaıına düşen kaynana: 

-Peki! 
cevabını vermiş. Gelin ve kaynana 

yola çıkmışlar. İsmailler köyü ile 
Musalar köyü arasındaki ormana gel
mişler. Gelin, yorulduğunu söylemiş, 
bunun üzerine her ikisi ele bir ağa
cın dibine oturmuşlardır. 

Kaynana ağacın dibinde dinlenir
ken, beri tarafta Fatma belinden kıl 
bir ip çıkarmış ve birdenbire yaşlı 
kadının üzerine atılarak ipi boğazına 
geçirmiştir. Canavar ruhlu genç ka
dın zavallı kaynanasını bağırta bağır
ta bu iple boğmuştur. Bundan sonra 
kaynanasının cesedini sürükliye sü
rükliye Azman deresine atmıştır. 

KöylU, ihtiyar kadının üç dört gün
t!enbcri köyde bulunmadığını görün
ce tUphelenmiş ve vaziyeti jandarma
ya bildirmiştir. Jandarmalar, ihtiyar 
kadının cesedim derede bulmuşlar

dır .. 
Katil zanlısı Fatma, Kurtlar köyün

de dayısının evinde yakalanmıştır. 

ViLAYETLER 

Odun ve kuru otahnacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Kıta

ıı Satm Alma Komisyonundan : 

Cinai: Odun, ?diktan: 866160 kilo, Tu -
tan: 34647 lira, İlk teminatı: 2GOO lira. 
İhale gUnU 6-10-1941 pazart('Rİ saat 9.30. 

rıınııl: Kuru ot. :Miktarı: 334 00 kilo, 
Tutan: 213GO lira, İlk teminatı : 1602 lira, 
İhale günU: 6-10-1941 pazartesi saat 11. 

A ) Yukarda yazılı odunla kuru ot hi
:ıuüannda gösterilep gün ve snaUcrde Ur
:ta GUmrUk Muhafaza satın nlmli komls -
yonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. 

B ) Talipler ihale saatınd('n bir saat e
ve! tekllt zıırtlnnnı komisyona vermiş o
lacaklardır. 

C ) Şartnameleri okumak tstiyenler sıs. 
ztl gecen komisyonda her gUn görebilir
ler. 

D ) hteklller ht'r kalemin hizasında 
.,eııterilen teminat akcelerlnl Urfa gUm -
rUk muhafaza kıtMı vezneııine yatırıp vez
lle makbuzu veya banka mektublyle §:ırt
namenin dHrdUncU maddesinde kendilerin
d en istenllen vesikalarla birlikte gelecek
lerdir. (8235-6805) 16800 

Yol in,aatı 
Tunceli Nafıa mUdUrlUğUnden 

1 - İhalesi 10. 9. 941 tarihinde yapıl -
mak Uzere eksiltmeye konulan Tunceli 
vtllyetlndc St'yithan Plumer Mutu kllp· 
rilsU yolunun S('ylthandan ttlbaren 27.000. 
31,000 ve 62,000, 70000 kilometrclt'rlnde 
yapılacak kısımlar ln:lantına mezk!ır gU
ne kadar talip çıkmamı§ olduğundan fi· 
yatlar yUkseltiler<'k tekrar eksiltmeye ko· 
nulmuı.ıtur. İ§ln muhammen ke~lf bedeli 
1800.000 liradır. 

2 - Bu lge nlt ııartname ve evrak ııun-
lardır : 

• 

A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık !(ileri genel aartnnme-

E - Soııe ve k!5prlller !ennı ıartname-
aı. 

F - Serid!5prl 
O - Grıtfik 

H - İstiyenler bu lııe ait evraktan 110-
H ve köprüler eartnnmeıılyle bayındırlık 
itleri genel eartnameıılndrn madaııını 4 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa mlldUrlU
tünden satın alablllrler. Şose ve köprüler 
:fenı:ıı ıartnameslnl ve bnymdırhk işleri 

ıannamesinl gl:lrmek tstiyenler Tunceli 
Nafıa dairesinde bedelsiz olarak g8rebl· 
lirler. 

8 - Ekıılltme 6. 10. 941 pazartesi gUnU 
•ut 16 te Tunceli Nntıa mUdUr!UğU bina· 
anıda kapalı znrf uııuliyle yapılacaktır. 

' - Eksiltmeye glrcbllmC'k için istek
lilerin 10 2110 lira muvakkat teminat ver. 
meııı ve aeağıdaki ve ikaları haiz olup 
sllstermesı llU:ımdır. 

A. - İhıılederı en az tatil gUnlcri hıırlç 
8 &iln evel Tunceli vlJAyetlne mUracruıt 
ederek lıe girebilmek tein alınmt§ ehliyet 
vesikası. 

:B - Ticaret ve sanayi Odası vesikası. 
~ - Bir defada devlete alt 40000 lira

lık YO! kllprU ve saire ıetnin muvaffakı
yetle ıkmaı C'tmiş olduğunn dair vesika. 

6 - Teklifleri 3 Uncu madddede yozı. 
• Jı saatten bir saat evellne kadar """ ı· 

Na! d 
. . ı .ınce ı 

ıa nıresındekl eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz nmltablllnde t 1. 
dİlt'CC'ktir. es ım e-

Şote inıaatı 
Tunceli Natıa MQCIQrlütünden: 

ı - lhaleııl 1L 9. 941 tarihinde yapılmak 

üzere ekalltmeye konulan TunceU vUAyetın -
de yapılacak Mamckl Seylthan )'olu tcsvtyeııl 

tUrablye ve 108e lnsaıı.tına mczkQr •üne kil· 
dar tallı> cıkmadıf:ından bu ınıaat flyatlan 
yUkscltllcrek tckror eksiltmeye cıkarılınııtır. 

bin muhammen Jc:eıtr bedeli 250.000 lira -
dır. 

2 - nu ııc alt ıartnnme ve evrak ıun -
tardır: 

A - Eksiltme eartnameııl, 
ll - Mukavele projesi, 
C - llnyındırlık isleri genel ıartn11mesl, 

belediye f.ı:ı. ıtlerl müdürlüğünden Tenle -
cekUr. İhale 15. 10. Hl garıamb& güııU 
aaat 111 de daiml encUmende yapılacak -
tır. Taliplerin ilk teminat makbus veya 
mektupları, ihale tarlhlnden sekis gün e
vel belediye ten ıoıeri mUdUrlUğUne mUra
caatıa alacaktan fenni ehliyet, 9U yılına 
Alt ticaret odası veııikal,an imz.nh ıartna.. 
me ve kanunen ibrazı lhımgelen diğer ve
saik ile 2490 numaralı kanunun tarıratı 
cevreslnde hazırlıyacakları teklif mek • 
tuplarını ihale gtlnU saat H de kadar dai
mt encllmene vermeleri lbımdır. 

(860~/7177) 17170 

ANKARA V ALILICl 

Oda tadilatı 
Ankara Vallllltlnden: 
Maarıt VekAlctl binası dahilinde "ekil ve 

müstetar odalannda yapılacak tadlllt lal 
9. ıo. 941 penembe ırUnU saat on beate natıa 
komisyonunda 1haletl yapılmak Q7.ere acık 
ekalltrneye konu\muatur. 

Ketlf bedeU 9270 lira 98 kuruı muvakkat 
temınatı 69~ Ura 3'..l kuruıtur. 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Orman Umum MUdUrıUtUnden: 
Orman umum mUdUrlUıtUne bıı.lilı devlet 

orman lıletmelerl revirinde calıttırılınak uze· 
re imtihanla (il) muhasebeci (4) muhasebeci 
muavini ve (2) muhasebe memuru alınacak· 
tı.r. 

1 - Taliplerin memurin kanunun 4 uncu 
maddesindeki ev.sat ve ıeraltı .hal:ı: olmaları 

ve aııkcrllklcrlnl yapmıı bulunmaları ıarıur. 

41/ 10/ 1941 

4. 10. 941 Cumartesi akşamı için 

PAVYONDA 
Masalarınızı evciden tutunuz. 

Tel: 3400 

MALiYE VEKALETİ 

Yatak takmı alınacak 
Maliye VekA.letlnden : D - ııu~usı ıartnnme, 

E - Şose , . ., kllprülcr 
F - Serldoprl, 
G - Gro.tlk, 

rennı ıartnameaı. 

H - lstlycnler bu ise alt evraktan aose 
'ile kdı>rüler eartnnmcsıyıe b:ıyındırlık isleri 
genel ıartnameslnden mnadasını 4 Ura mu· 
kubıllnde Tunceli nnrıa müdUrlılılUnden sa -
tın nlubl11rler. Şose ve kllprUler tennı ıart -
namesini ve bn)·ındırlık lslert genel ıartna -
meslnl ı:ormck ıstıycnlct Tunceıı narın dal -
resinde bedelsiz olarak s:Jrelılllrler. 

Yol yaptırılacak 
htanbul Belediyesinden ı 
Şişhanede Evliya~clcbi ve İskender cad

delerinin tevsii ile kaldırım, dıvar vesaire 
inşaatı kapalı zarr usuliylc eksiltmeye ko
nulmuıtur. Keşif bedeli 30107 lira 80 kuruş 

ve ilk teminatı Z2SS lira 9 kuruştur. Mu -
kavele eksiltme, bayındırlık işleri genci 
hususi ve fenni şartnameleri, proje ke~if 

hUlilsasiylc buna mütcferri diğer evrak lSl 

kuru, mukabilinde belediye ren işleri mü -
dürlliğündcn verilecektir. İhale 16-10-941 

lltcklllerln muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzu natıa mUdürıuaUnden alacaklan 
tennt veatkn11 ve ticaret odası vestkastyle 
birlikte ıöıU ıecen ırun ve 111.atte komlllyona 
ııelmelerl. 

Buna alt keşif ve ıartname)'l her ırun na· 
tıa mUdürIUıtünde i'Öreblllrler, 

(7008) 1G9G4 

2 - Muhasebecııııte talip olanların lise ve
ya yükııck mektep ve muhaeel>ecl muavınıııtı 
ile mutıasehe memurluklarına talip olanların 
da ilse ve orta mektep mezunu oımalan ve 
bu taıııııerın y(lltaek mekıtıpte bulunmaları lll· 
zımdır. 

S - Müsabaka neticesi müsavi not alanlar 
arasında yüksek lktısat ve ticaret mektebi 
llsesl mezunu olanlar terclh edlleccklerdlr. 

4 - imtihanda muvatrak olanlar her han· 
ııı bir ısıetmedc mu\•akkaten 11taJ ııureceklcr· 

ı - Maliye meslek mektebi yatalthane
sl için alınacak 40 adet yatak 40 adet yas
tık SO yatok çarııafı 80 yorgan kılıfı SO 
adet yastık kılıfı açık eksiltme usuliyle 

satın al111acaktır. 

3 - Eksiltme 7. ıo. 941 !:ılı ııllnU saat l!ı 

te Tunceli narın mllılürlUitll binasında kapa· 
lı zart usull)'le yapılacaktır. perşembe günü saat 15 de daimi cnciinıcn· 

4 - Eksııtme)'e ıılrebllmck ıcın lıt('kllle -
rln 18750 lira muvakkat teminat vermesi ve de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminatı 
na:ıf'ııdakl veslkalıı.rı haiz olup austermesl ıa- makbuz veya mckt upları, ihale tarihinden 
zımchr. üç aün eve! belediye fen işleri miidürlü -

A - ihaleden en az tatil ııUnlerl harıc Uc ğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
ııün evci Tunceli vlllyellnc müracaat ederek 941 yılına ait ticaret odası vesikaları im • 
bu ise ırlrebllmck ıcın alınmı' ehll)·et vesi· 
knsı. 

B - Ticaret \'e ıanayt oduı ılcll \'eslkası, 

c - mr detadn de\•lete alt 50.000 liralık 
so e ve tesviye ısını mu\·atraklyetıe tkmnl 
ctmıs olcluf:unn dair vesika. 

5 - Teklltler üçüncü mnc.'ldede yazılı saat
ten bir sant evcııne kadar ;runcell naha dal· 
resindeki ('kslltme komisyonu retsllitlne mak
buz mukablllnde teslim edilecektir. l'osta tıe 
gdn<lertıecek mektupların nihayet ücUneü 
maddede yazılı snate kıulıır geımlı olma'Sl ve 
arttırma eksiltme ve ihale kıınununa uygun 
olarak mllhUr mumu ile iyice kapatıtmıs ot· 
ması lllzımdır. roııtaıln olacak ıreclkmrler 
kabul edilemez. (6863) ı6S:ıo 

Ja·ndar::na binaları yaptırılacak 

Hatny Naf'la MUdllrJUğUnden : 

ralı şartname ve kanunen ibrazı l.izımgelen 
diger vesaik ile 2ı90 numaralı kanunun ta
rifatı çevresinde hazırlayacakları teklif 

mektuıılannı ihale gunü saat 14 tle kadar 

daimi enctlmene 
8636-7217) 

vermeleri lazımdır. 

17212 

Yapı yaptırılacak 

Kütahya Vilayetinden ı 

1 - Uşak Memleket hastahanesinde yapı
lacak pavyon inşaatının 13989 lira 70 ku • 
ruşluk kısmı kapalı zarf usuli ile eksiltme

ye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 1049.23 lira•lı r. 

Eksiltme 17·10·941 tarihine müsadif cuma 
günü saat 15 de Vil5yet makamında top -

\anacak daimi enciimen komisyonunca ya

pılacaktır. 

ASKERi F ABRlKALAR 

Kurşun ve saire alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.: 
Mnlzemenin cins ve miktarı: !!00··100 ton 

lmr:ııın, ihalenin glln ve saati: 8. ıo. 041 
çartırunbn 14, muhnmmcn bedeli: 260.ll!JU 
!ıra, kati teminat: 2s:ıou lırıı, şıırtnnnıe 

bedeli: 1300 kuruş. 
Malzemenin cins ve miktrırı: fıOOO çif~ 

er fotinl, i!ınlrnln glin Vtl s:ıntl: 8. 10. !I tı 
ı•ar5amba H,30, nıtılınmmt'n hı•dı-11: 46.500 
llrıt, knll teminat: G!)7r; lira, onrtname be· 
deli: 233 kıını3. 
Malzcmenın cins ve nılktnrı: 12 ton se. 

mer kılı, lhnlenin glln ve s:uıtl: 8. ıo. !• n 
ç:ı.rııamba ll'i, muhrımmen bedeli: 18.000 
lira, kati temlnnt: 2i00 lırn. 

Yulmrıcl:ı ya?.ılı mal?.cmc hlzalurındıı 
gustrı·ilen gUn ve sant!N·dc Asltcri Fnbı i
kalnr umum müdürllığll mcrltcz satın al
ma komisyonunca p:ızarlıkln ihale celile· 
ccktlr. MuhnmmC'n lıC'clrllcrlyle, knl1 tc
minııtlnrı ve şnrtnnme pnralnrı lılznıarın-
dn gllstcrllmlştir. (7l2!l) ı il 74 

Muhtelif malzeme alınacak 
As. Fntı. Sntın /\lmıı J.:o.: 
Mıılzı.ımcnln cins \ 'C ııııktıırı: ı t \on tulyn, 

llınlcnln ııUn ve a.ıatl; !l. ııı. 9 il ı•eıııcınhe ııı, 
muhammen lıcıtcıı: 88:..>o ıırn, kııtl tcm lnııt: 
1323 llrıı. 

Malıı•nıenln cını \'e mlktnn: l SOO ndııt y:ıs· 

tık kılıClylc 3"...00 adet yn.stık ortUsli, lhall•nlrı 

cUn \'l' aaııtı: 9. 10. !l il ııe~cmtıc ı ı. mu ham· 
men bedeli: .IGS5 lira, kail ll'mın:ıl: 702 llrrı 
75 kurus. 

dlr. 
5 - Kaznnanlarn 3G5G sayılı knnun hllkUm

lerl dairesinde muhaııebcellı•re 170 V<' muhıı· 
l!l'b<'cl munvlnlerlne 100 ve muhn~ebe mc· 
nıurlnrınn dn 75 llra)'n kadar Ucret \"erile· 
C('ktlr. 

ı; - lmUhnn. ııı. 10. nu s:ılı gOnü saat l4 
tle Ankarn'dıı ormnn umum müdJrlUl::llndc ve 
lstnnbul'ılıı omınn ('C\'lrı:•• ınüı!UrlUf:ılnde )a· 
ııı lııcıı l;tır. 

Tnllııterın 11$n{?ııln )'a7.ılı ve51kıılarını dllrt 
ad"t rotoı':rnflnrlyln bPrahcr lstıdal:ırınn !'k
lrmell'!rl 11zımclır. 

A ı NUCuıı cüzdnnı ve ask<'rllktr.n bırnkılmn 
kAP.ıdı 

nı llilmllhnl ~:llfııdı ve Bıhnt raporu. 
C) l\lekt('p c.'llıılomıısı. 

0) Şimdiye kndnr tıılıştııtı yrrlerden nlmı~ 
oldukları hUsnll hizmet \'Clllknsı. 

(7318) 17287 

GÜMRÜK ve lNHISARLAR V. 

Ayakkabı alınacak 

GUMROK VE İNHİSARLAR VEKA. -

LET!NDEN ı 

ı - Vekalet mü l:ıhdemleri için 53 çift 

erkek ve 6 c;Ht koıdın ayakkabısı yaptırıla-

caktır. 
, 

2 - Muhammen bedel 885 lira olup nıu· 

vakkaı temiıı:ılı 66 lira 37 kuruştur. 

3 - ihale 8·10·1941 çarşamba günü saııt 

ıs te Vekalet Levazım Müdiirlüğündc kur.ı 

2 - Muhammen bedeli bin dört yüz el• 
11 iki liradır. 

3 - .Muvakkat teminatı ıos lira dok
san kuruştur. 

4 - E:ksiltme 6. Teıırlnievel 941 pazıır· 
tesl gtlnll saat 14 de levazım müdürlü -
ğllnde mtltcııekkil eksiltme komisyonuncı 
)'apılocnktır. 

S - Numuneler ve ıartnamesi levazım 

mUılflrl llğlinıle g!lrlllcblllr. 
G - İsteklilerin 2490 sayılı kanununun 

2 ve 3 tlncil mnddclerindeki belgeler ve 
muvaltlmt teminat makbuzu veya bankı 
kefalet mektııbiylc birlikte tayin olunıııı 
glln ve saatte komisyonn mUracnaUan. 

(6913) 16863 

Yapı işleri ilanı 
Narın \'ckAlctlnc.'lcn: 

f 
1 - I::kslltmeye konulan fi: Ankara hukuk 

akUltesl aahıı~ında maarır matbaası 1.:111 
)npılacak &trcotlpl atölyesi inşaatıdır. 

.Keşif bedeli: 11016,37 liradır. 

:ı - Eksiltme 20.10. 1941 pazartesi ırünl 
snat 11 de Nntın Veklllctı ;rapı ve ımar uıerl 
•kslltme komisyonu odasında kapalı zarf 
USUll)'Je )'lllJIJQ(".tıktır. 

1 

3 - Eksiltme ıııırtnamesı ve buna müte -
f«'rrt cvr11k (55) elli tx-ı kurue bedel muka • 
ılllndc Ynı>ı ve Jmıır J~lerı relsll~lnden alına• 
ılllr. 

1 
1 

4 - Eklilltmcye s:ırcbllmck için lstekuıerı. 
u~ıı!Q clalreslndc (S2G,38) sekiz y(l:ı: ytnnl al· 
ı llrn otu7. S('klz kurueluk muvakkat temi

nat v••rmel<'rl lllzımdır. 

t 

:ı - b!t•klllcr tekllC mektuplannı 1hal• 
ıtOnO olan ~'O. JO. 1941 günü saat ona kadar 
ek<ıııtme komisyonu rclslll:lne mııkbuz mıı -
knhlllnde \'cnnel('rl lllzımdır. 

1- SUveydlyP., Fatlldi, Şenköy, Sıçanlı, 
GUzelce, Çengen, Erzin ve Snnkıı.ya mev· 
kilerinde yapılacak sr.klz adet Jandarma 
karakollarının ikmal inşaatı kapalı zarf 
usOIU ile eluılltmlye konulmuştur. 

2- Eksiltme ıs Teıırlnlevel 9.U pıu'.ar
teııi günü saat 15,00 de Antakya Nafia 
MUdUrlllğll odasında mUteoekkil komls -
yonca yapılacaktır. 

3 - Tekli( mektuplarının t\\m saat 1 S de 
Enclimene tevdi edilmesi ııarıtır. Bu saat
ten sonra nıcklup kabul cdilmc<liı!i gibi 

postada vaki olacak gecikmeler de kabul 

edilmez. 

l'ostndn oıııcnk a:cclkmelcr kabul edllmlllo 
Mal:ı:emcnln cin~ \'e nılktnrı: 1800 <l t 4 " lu satn almn komisyonunda yapılacaktır. 

yatnk kılıfı, th:ılcnln glin \ ' c !!llatl: !l. 10. !l ıı 

8- İstlyenler, huııust oıırtname ile proje 
ve evrakı ke,şflyeyl :Nafia :MUdUrlUğUnde 
görebilirler. 

4- Bu ııın ke§it bede il (11.051) lira 97 
kuruııtur. 

6- Muvakkat teminat (828) lira 90 ku
ruııtur. 

6- Tnliplerln, ihaleden en az Uç gUn 
evel bu i:ıe benzer in:ıaatı başardıklarına 
dair evrakı mUııbitelerlyle birlikte villıye
te mllrncnnt ederek alncaklan ehliyet ve. 
sikruıını 2490 sayıh kanuna uygun olarak 
hnzırlıyacakları teklif mektuıılıı.rını !hole 
gUnU saat 14,00 de kadar komisyon riya
setine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Postnda olan gecikmeler kabul edilmez. 

(693;) 16943 

Muhtelif inşaat ve tesisat 
Trabzon Viliyeti Sthhat ve İçtimai Mu

avenet Mildlirlliğlindenı 

Pazrlıkla eksiltme ilinı. 

Kapalr zarr U8Uliyle eksiltmeye lı:onan 

inaaat iıi ıUnlinde talip 7.ühür etmediiin

dcn parzarlık usuliyle yapılmaaı için, 

1 - Eksiltmeye konulacak iş Trabzon 
NUmune Hastanesinin mutfak, çama,ırhanc 

ve etüv tesisatıdır. 
Bu iıe ıit muhammen keşif bedeli 

( 12367) lira 2S kuruıtur. Ve pazarlıkla ek -

sillmeye komılmu~tur. 

4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden 

en az üç ıün evel Nafia Müdürlüğüne mü

racaatla alacakları ehliyet vesikalarını ve 
ticaret ocla~ı kayıt vesikasını muvakkat 

teminat mektubu ile birlikte Encümene 

tevdi etmeleri Uiıımdır. Bu vesaiki ver -

meyenler eksiltmeye giremezler. 
5 - Ameliyat ic;in fada mal\ımat almak 

ve keııif dosyuını görmek isteyenler her 
ıı:ün daimt encümene müracaat edebilirler. 

(7267) 17213 

Er fotini alınacak 
l tanbul Hava Mıntakn Dcı><> Amlrm:ln· 

den: 
1 - r.oocı cırt er fotını sntın alınacaktır. 
2 - 6975 liralık knU temlnııtın Uııkırkuy 

malmU<lUrlüAüne yatırılarak mııkbuzlarlyle 

beraber ı.ı. ıo. 9'11 ınlı günü ı:ı:ıt l4 te \"e -
ıllkuY hava mıntaka depo tımlrllllıl aatın al· 
ma koıntsyonunda bulunmalnrı. 

3 - Şartname almak lstıyenler Bakırköy 
mnlmUılUr!UfıUnılen alacakları 23.'i kuru,ıuk 

makbuz mukablllnde \'erilir. 
(S730/7S.'l2) 17319 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
· ilam 

Antalya Nafıa Mlldllr!UğUnden : 
Antalya - Alanya yolunun 81 inci kilo

metresindeki demir .Mnnvgat boynnmıı.sı 
ile tecrit ve ııoseslnin yenilenmesi işi açık 

PN·sembc 14,30, ıııuhnınm('n bedeli: G300 tlııı, 
knU temınnt: !!15 ıırıı. 

Malzemenin cins V(' miktarı: ro metrC'kOp 
ıhlamur kaln~ı. lh!ll<'nln g(in \'e snntl: 9. ıo. 
941 PCf'8emhc 1:'1, muhnmm,n hedcll: 3JOO lira, 
kati teminat: 5!!5 Ura. 

\'ukarıda )"ıızılı ınıı lzcme hlzııların.ı:ı i'Östc· 
rllen gUn \'C ııatlcrdc Askeri ~·atırlk:ı.lnr ll· 

mum nıu.ınrıuau merkez satı n atma tıonıls~·o· 

nuncn ı>ıı:ı:ıırlıkln lhnlı• cc.'lllcr<'l,tlr. l\lııhnmmPn 
btdellorlyle kati temlnntlurı hlznlıırınıln ııJıı· 
tcrıımı,tır. Snrtnamcl('r! punsııılır. 

(730!)) 1728.'I 

5000 metre kiip tomruktan ha
sıl olacak tahtalar Bolu' daki 
fabrikalardan Adapazarına nak 
lettirilecektir. 

As. Fab. Satın Almıı Ko. dan: 
Cam tomruıtunun b('hf'!r metre klipil 13, 

kölmar tomruj!unun !Jeller kOpllne on lira 
belle! tatımln edilen yukıırulıı yazılı n11kll)·at 
askeri tnbrlkalar umum mU<IJrlUl':U merkez 
satın alma komisyonunca 20.10. ıın pazar
tesi ı:UnU ııaat 111 te knpnlı :uırtlıt ihale Cdl
lecı.-ktlr. ŞartnamP. (21 Ura ı2:5J kurustur. 
Muvakkııt teminat CPm tomruııu olduıtu tak· 
dlrde C ı 75) Um, kllknnr tomrul!u olıluıtu 

takıllrde <~750) liradır. Teklif mektııphrını 
mt'zkOr ı:Undc aa11t 14 e k11dar koml~yona 

vermeleri. (7311) 1731:5 

24 erkek ve 16 kadın elbise&i 
diktirilecek 

2 - Bu iee alt ıartname ve evrak ıun • eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 16. ıo. 9'1 per,embe gU-

Askeri Fabrikalar Umum MUdiirlliğli 
Merkez Salın Alma l{onılsyonundıın : 

l{umaı.ıı idaremizden verilmek şartiyle 
yuknrdB yazılı 24 erkek ve 16 kadın elbi
sesi dllttlrllccektlr. lardırı 

Aı Pazarlık sartnamesl, 
nU saat 15 te Yenikapı'da Nafıa MlldUri· 
yetinde mUteııekkll lnııaat komisyonunda 

B: Mukavele projesi, yapılacaktır. 

Taliplerin 8. 10. 941 çarı.ıambn gllnll ôğ
leden sonra merkez satın alına konılsyo· 
nuna mUracaa.tı&rı, ( i297) 17339 

C: Bayındırlık ielcri genel eartnamesi, 2 - Keıit bedo'i 4965 llrıı. 15 kuruHur. 
D: Yapı işleri umumi fenni ,artnamui, 3 - .bıluvakKıü teminat akçesi 872 lire. 

E: Sıhhi tesisata ı!t umumi ve fenn 1 38 kuruştur. 
4 - EkJlltmeye girebilmek için a.oatı-

ORMAN ÇEVİRGE Md. 
şartnamc, hususi ~artrıame ve ketif cetve- da yar.ıh veslkalann getirilmesi ııarttır. Memur alınacak 

Ankara Orman Cevtrııe MüdUrlUllUnden: li, 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı (240) 

kuruş mukabilinde Trabzon Nafia M üdür-

ltiğündcn alabilirler, 
3 - Pazarlık 6-10-941 pazartesi ıünU sa 

at ıs de Trabzon Sıhhat M lidürlüiilnde 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklile

rin (927) lira (SS,S) lı:urusluk muvakkat 

teminat vermesi ve bundan baııka 9U yılı

na ait ticaret odaııı kayıt vc5ikası ile ihale 

gürıiinden en az sekiz gün evci Trabzon 
Vilayetine müracaat e<lcrek Vilayetten 

alacakları bu iıe ait ehliyet vcsikuını ib-

raz etmeleri mecburidir. 17019 

Şose tamiri 
tzmlr Belcdlyeıılnden: 

Altınına mnhalleııl Hatay caddeılnln ııa· 
zar yeri ile :ıc~ IB)'tlı ıok111< arasındaki 700 
metre bO)'da sMenın betonla ~ııslı tamtrı, 
f('n hicri mlldUrlUll:Unden ro kuruı mukabl -
llnde tedarik edilecek ccslt ve ıartnamesl 
vcçhlle kapalı urtıı eksiltmeye konulmuı· 
tur. Kesit hedell 181171 lira 90 ıruru,, muvak· 
kat teminatı 1400 lira 39 kuruatur. lhale!l 
10. 10. 041 cuma ııUnü 11aat 16.30 dadır. 2490 
s:ıllllı knnunun tnrlC!ıtı dahilinde h11r.ırlanmıı 

tekıır mektupları ihale ırUnQ hamı lı\.30 a 
kadnr encllmen rlya1etıne verııır. 

(71'10/:r.!46) 17~4 

Mof ör teknesi yaptmla<ak 
İstanbul Belediyesinden : 

A - Nafıa mUdUrlilğil mUteahhitlik ko 
misyonundan alınacak ehliyet vesikası. 

B - Muvakkat teminat akçesine ait 
makbuz. 

C - Cari seneye ait ticaret od!l..'lı vesi· 
kası. 17346 

1 - Ormnn umum mUdlJrlUQü te8kllltında 
münhal 10 lira mnaılı veya ıııı Ura ücretli or
man mesnha m(!(J}urıuııu \'C on lira maaslı 
onnan klltlt>llklert lcln müsabaka ııe memur 
aıınacakLır. 

l - Tallı>lttln mcımurın kanununun dör· 
dDncU maddl'lllndekl ternltl haiz olmaları \'e 

B • t muracsat lıtıdalarına aaııl!ıdakl vestkalarla 
ır us a aranıyor dört kıta ıotoaratııırını batlamalnrı ıartıır. 

Tezgah, dokuma, boya ve A - Nüfus tezkcreııı, 
teferruatı işleri İçin dokwna n - Aıkı>rllk durumuna alt Ve3lka, 

C - Mektep ıahadetnamesl (tahııll dercee· 
kooperatifinde ehliyetli bir us- atne ırllrcı 
laya ihtiyaç vardır. o - DoRruluk kllliıdı, 

Talip olanların şartlariyle E - Sılıat rnııoru <ııhl heyet tarntınıtan> 
birlikte dil ekçelerini 25 birin- S - lmllhan 17. lQ. 1'Hl cumn 1:ünti sn· 
citcşrin 1941 tarihine kadar at ıo cin Ankıırn ormıtn cevlrge müdilrlU~ilnıle 
Kastamonu'da Dokuyucu ve 1 yaııılarnl'ıınc.'lnn taıııııerın en ırcc 16.10. !Hl Ba· 

Dokutturucu kooperatifi riya- at l~ e kndıır dll('kce ve evrakı müsbıtelcrlnl 
setine göndermeleri lüzumu Ankara ormnn cevlrıte m!lılUrJOt.ilne verip ki\· 
ilan olunur. 4663 yıt rıumıırıısı ıılmıs bulunmaınrı llzımtlır. 

.................................. (7361) 17324 

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Ankara C. M. U. liğinden ı 

KAZALAR 

Yapı işleri 
Askale Molmucıurıu11undcn: 
Yeniden lnın ettlrllmls olan Atknle ku.ası 

hllkUmPt konatının (17852) lira 24 kuruı be· 
deli keeırıı ikmali lııaaatı knr•alı zart usully· 
le ekııııtmrye cıkarılmııtır. 

1 - Eksiltme 2-1.10. on cuma ırUnü aaat 

Ankara yeni ceza evinde bir anbar me -
murluğu ile yine Ankara makbemclerinde 

müteaddit zabıt katipliği ve Beypazarı mah 
onda Aıkale mall)'e dairesinde toplanacak o. 

kemesinde on lira mııaşlı bir zabıt kltip ve- lan komisyon tararınılnn yaııılncaktır. 
killi1'i milnhaldir. Bu yerlere milnasiplcri 2 - Bu lee alt keılt evrakı, ıllslll.'I tl)·at 
tayin edilebilmek için 8 ·10-941 çarşamba cetw•ll, ve ııırtnnmelt'r F.rzurum nıtrıa mü· 
ılinli saat onda Ankara adliyesinde imti • dUr!UıtUrıılen ve Aokale malmUdürlUCünrten 

bedel!lz: alınııblllr. 
1 1 han yapılacaktır 

4 - Buna ait fenni ve umumi Gattname 

hergün V ekilct Lcva7.ım Müdürlü~iindc gel· 

riil ebili r. 
S - Kanuni vauıfları haiz taliplerin mu

vakkat teminatlarının Vekalet veznesine 
y:ıtırar:ık belli glin ve ııaaıte komisyonda 

hazır bulunmaları. (7208) 17166 

Ankara İnhjsarlar Baş Md. 

Anbar tamiri 
Ankrıra İnhisarlar nn~mlldUrlUğUnden 

:517 llrn ~ı kurnşluk lte!llf varnkasınn gö
re Sckilt tu?.lıı&ı nnbnr t nılra~ı pazarlığa 

lrnnulnıuştur. l'a1.arlık muamelesi 10. 10 
941 tarihinde sııat lG dn bnşıntlctiirlligU -
ınllzde toıılnn:ıcak lrnmisyondn lcrn edlle
<'l'!ğİndcn taliplerin belli gllıı ve snntte eh
liyet vcıılknlarlylc ve 41 lirn ilk tC'mlnat 
pnralarlylc birlikte komisyunn mlirncanl-
ları. (7MO) l i023 

Şarap fiyatları 
: Ank.uu lr.tıı ıı ı ı. u• ı "' ,;ıiıırlı:n 

Aşıı(:ıd • ncvı •· lı ıcıııılu·ı )"ızılı lılare

miz şaraplarının 2!>.9.941 tarihinden iti -
bıı.rcn antış fiyatları bilgi P.dinllmck lizcrc 
ilfın olunur. 7352> 
Cinııl Şişe hıı.cml Bayiin glı.ıe ile b~raber 

• 
l:iskf't 
Misket 
Sofra 
Sofra 
Sofra 

c1. 

200 
70 

340 
200 

70 
Fıı:ıh lttreııl 

ntncağı fiyat 
Lira Kr. 

1 35 
6M 

1 87 
1 20 

r;5,!') 

25 
17310 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamirat yaptırılacak 
\'akıtlar Umum MllılUrlUl:Unr!en: 

1 - J(onynıl.ı annntlnr mektchl caddesin
de mıızhut ı numaralı tltte mahkeme hııma· 
mının 00!19 lira G1 kuruı bedeli kcaltll tam!· 
ra tı kapalı zıırr usullyle ıs. !l. 941 tarihinden 
itibaren >·lrınl ırun müıldl'llc eksiltmeye ko -
nuımuetur. 

2 - 1hııle 10. 10. 941 tarihine mU!adlt cu· 
ma ırünü sant 15 te Konya vakıflar mUdürl· 
yeti binasında müteıekkll komls)·on huzu· 
runııa yapılacaktır. 

3 - Bu be aıt teminatı mu\'nklcate mık· 
tıı.rı 7Z7 llrn 50 kurustı:r. 

4 - Bu tamirata alt fı•nnı ıartname nrzu 
eılcn tnllplr.re \'nkıtınr ldarcslnrtcm bedclslz 
verilir. 

5 - Teki it \'ıırnknlnrı vr t('mlnnt akı:c -
h~rı 10. 10. D·tl tarihinde ıııınt H o knds.r ka • 
bul eıllllr. 1"cklltıcrln rostanın tcnhhilriln -
den mcsuıtyrt knhul edllme1~ 

1 

-
. 

6 - l~ll'klllerln ticaret oılnsınclnn almı' 
oldu!':u !Hl yılı v!'!lkn~lylc ı:ıooo llrııya kadar 
bu ırlhl isler y111>tııtın11 dıılr ehliyet vl!!lkas 
ve fenni ııırtnıı.mcde bu ııu~u'a taallQk eden 
\'eslkalnnn tckllt mektuplannıla bulunduruı 
ması \ "C mrktuplann 'U'lt> eayılı arttırma \'e 
elı:ıılltme l:onunu hükümlerine ıılirc olacak 
tır. (C!lS!ll 1695.." 

MAARiF VEKALETİ 

Mimar, mühendis ve ressam 
aranıyor 

Manri! Vel<illiğJnden : 
1 
. 

(73.1G) 17316 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar i~leri ilanı 
Nafın Vckftlctlndt'n : 
1 - J<;ksillmcye lrnnulıın iş: Ankarad• 

jrı.nd:ırma subay olmlu girlo kapısınıD 
ıcclml 1111 buraya yeniden kapıcı odası v• 
motosiklet garajı yaptırılması iııldir. 

l 

Keı,lt bedeli : 5410.(il liradır. 
2 - Eksiltme 20. 10. 941 pazartesi gUntl 

anot 15 te nnfın \'ek/l.letl yapı ve imar ir 
lrri cl<slltıne komisyonu odasında açı1' 
eksiltme usııliyle yapılacaktır •• 

3 - li:kslltme evrakı ve buna muktasl 
e\'rnk yapı \ 'C imar iıılerl reisliğinde glS
riileblllr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli• 
lerin usıılll dnircslnde (405.SO) dl!rt yll' 
beş llrn S<'kR n kuruşluk muvakkat tcIJ1I· 
nat vcrmrlerl 11\zımdır. (7214) 1126f 

DAHiLİYE VEKALETİ 

Yangın tesisatı yaptırılacak 
Dnhlll:;c Vektllctlndcn: 
l - VckAlctlmlzln bulunduıtu v!l.\yetleC' 

evine lltl\•e edilecek ıınırın tesisatı açılı: eJr 
sııtmcye konulmustur. 

2 - l\luhnmmen bedeli 2310 liradır. 
8 - Muvnkkııt teminat mlktan 173 ıız-

25 kuruıtur. 
4 - 1-:kslltme 7. 10. 041 ıalı ırOnQ saat :ıll 

te veklllct levazım müdür!QılUnde toplanad·ıı: 
a.ı.tın nıma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - 1steklllcr bu lıe alt ıartnameyt ıeV"•" 
7.ım müdUrlUılUnden paraııı.z olarak alabllır• 
!er. 

G - Eksııtme~·e rlrcccklerln muvakkat ır 
mlnııt maktıuı:u ve 2400 sayılı kanunun 7 tır 
el mndd(• inde yazılı veııaıkle birlikte eıcsııt• 
menin ynpıto."al'ıı gün ve &aatte komtsYoıı' 
müracaatları Jtızımdır. 

(G035) 1686~ 

-----------------------------:;::::::::. 
DEVLET O~MAN lŞLETM~ 

Satıllk çam tomruğLI 
't ot' 'l'avııaıılı Mahya Eğrigöz mUnferı 

mnn bVlgc gefliğlndt'n : ııJ 

ı - 13ölgemizc alt Tavşanlı kazasııııdf 
Mahya Eğrigtlz devlet ormnnlarıııte" 
mevcut ve 941 st'ncsi katıyatıı::dan ırıU tt' 
hllBsıl (223J) nde.t muadili (1334) IJ1e,ıı. 
mikAp (Gi3) desimetre mikap nuınııf 9" 

damgalı. kalıııklnrı eoyulmuıı ve bM ~· 
ııııı pnyl:ırı mevcut cam tomruğu açıl< 
tınııa ile s:ıtı,şıı çıkarılmıııtır. ıı· 

2 - Arttırma 13. 10. 9h tarihine :ııı 
sarlıC pazartesi gllnU sat 14 de Tavf r • 
kazasında Eğriı;llz Mahya rnUnCerit 0 u
man l.ıölge ııefi binasında toplanacal< dil" 
lıın satıe komisyonu huzurlyle tere. e 
ccktir. ıııır 

3 - İşbu lomnıklıırdnn ( 431) adet ,tt' 
adili (!!!j5) metre mtl<tıp (392) dcsı..ı 0 
mlkfıp mikt!ıı·ı Dalı kllv istasyonu dt~et· 
sund:ı ve (1 04) odct muadili ııo70> ~t,.." 
re mlklıp (281) d ıııınetre mikAP ?11

1 

Çntnk mevkii ara d posundadır. .cif>~ 
4 - nu t<.ımrukların Bolıkoy ista5>rt ;ı 

dC'posund:ı lnlıblnc teslim cdllmcl< ş~tıl 1 

hcher metre mlkfıbınn muhammctı dei"': 
(18) lira ( 43) kuruş ve Çatak ara rtl' 1 

ııun!ln. tnliblM teslim edilmek lia ı:ıe6 1 

beher metre mikfıbına muhammetı 
(15) llr:ıdır. ,.ıı 

~atı• 
l'i - 'frmlnnt nkr-csl % 7,l'i he 

(1567) liradır. tııııııt" 
6 - Bu lşo ııit açık arttırma şar ~ r!'1 ırııı" • lcrl Anknrn, lııtanbul, Klitahya or rlr'°I 

Postn ile glinderilecek mPktııplorın u. 
cUncU maddtdr yazılı saate kadar gclmtı.ı 
olması ve artırma eksiltme ve ihale kanu. 
nuna uygun olarak mUhUr mumu ile iyice 
kapatılmıı olması IAzımdır. 

Temizlik tıılerl çöp mavnalannı cer ç n 8 - Muvakkııt teminat C18.'l'.1> !ita 93) ku· 
yaptırılacok nhııap romorltör tP.kne~i ka - Memurin K. nun 4 Uncü M. de yarılı ev • rustur. 
palı zarf ıısulile P.ksiltmlye konulmuştur saf ve ~eraiti lazimeyi haiz isktelilerin 4 - Tallı>l~ln 7. 5. 937 tarih '"' 8297 sa)'llı 
Keşit bedeli 19.000 lira ve flk teminatı 7-10·941 salı rünü akııamına kadar vesika _ nesmı Gazete ile rıearedllen tnllmatnamcy(' 
1425 liradır. :Mukavele, ek~lltmt, bayın • lırını havi kıt'a iıtida lle Ankara adli- sröre ''cıtkalarını hazırla>,P lbrnz ctmclerl ,.e 
dırlık tılerl sene! huııuııl ve fenııl ıartna- tayin edllen müddet zarfında tckııt m~ktupla· 

Vnkllllğlmiz merkez teşkllfttına bst\l 
;\fl'.!!lckl ve 'feknik IHtretlın y11pı işleri mll 
dilrlllğtlnılc çnlııstınlmalt Uzcre yllksc.k 
mimar, inşaat, elelürlk mlihendlsleriyl 
fen memuru ve ressama ihtiyaç vardır. 

e 

. 
e 

Taliplerin ıeratitl öğrenmek üzere tah 
sil veslkalarlyle bulundukları vazifeler 
ait evrakla birlikte veklllittmlze mUra. 
ca&t etmeleri UlD olunur. (18&7) ı TH 

vlrre mlldllrliikleriyle Dursunb"Y 'rltı·t' 
orman lşlC'tmrııt revir omlrllı'ti \·e 
miz satış dosyasında mevcuttur. r ~ 

'/' - Taliplerin ihnle gününde l'ı~oııı' 
lıınmaları ve bu hususta fazlıı J1'I 11111' 
almak lstlyenlrrin bölge rflif:lt1'11r;e 
racaat etmeleri lllzumu i!An oıuıı~;1ı Poııtada olacak gecikmeler kabul edil· 

mez. (6S62) 16848 
melerl, proje ke~it bUIA.saııiyle buna mU- yesi Encümenine müracaatları. <7369> rını komisyon rlyaactırıe vermeleri lazımdır. 
teferrl dlter evrak 95 kurut mukabilinde 17SU 1TM7 

-
2 (8688-7307) 1 
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ANKARA Lv. AMIRLIGINE 

GELEN iLANLAR ......... 
Saman alınacak 

114klıehtr Sa. Al. Ko. dan: 
h 

1 - 600 ton döküm düCcn umanı kapalı 
-rt u 
1 

ıu1,y1e el'.ıılluneye Konulmuıtur. Ek· 
ta lıne 9, 10. 941 Pel'$cmbe ııUnll aaat 11.80 da 
ili "tıehır Sa. Al. Ko. da yııpuacakur. llk te
~ lııatı ıou Ura ııo kuru tur. llteklllerln 1lk 
nıınauartyte ve hamili tekil! mektuplıırını 

t~ ltın 
veı e ııun U m uıın en s:ıa tten bir ıaa t e • 
kab Ko. na vermeleri. Poııtadakl ııeclkmeler 
lıL uı edilme.. ı:...,·ıaı: ve ı;arUar Esklı;cıhlr Sa. 

leo, cıa ııörUlcblllr. 
(CS47) 16792 

l:!"u Sadeyağı alınacak 

ltt 1 ~u~:u l~ı. k~~.~::: 10 ton sadeyat 

tt ~a~ ~~!~ak~~::ıK:.S~~~94~0~~~~:~~u:. sunu 
~ 'll cıe Erzurum Sa. Al. Ko. da )'apıla· 

ı.r. 

~1
8 - ı.tuhammen bedeıt 1~ Ura ilk le· 

il. ııat 'll.63 llracıır. Sadeyn~ıı alt cvııı! ve 
rtnaıne Ko. da ı;:OrUIUr. 

Ilı i - htekl1lerın 2490 sayılı kanunun 82 el 
tıı a.tıtıt!slne ı;:drc hıızırlıyacnklıı.n tekli! mek • 
ıı.'Dı.a.rını ihale zamanından blr saat evel Ko. 

Vernıeıerı. 

(6Slll) 1682f 

F otin alınacak 
~urum sa. Al. Ko. dan: 

'tı. - 923 kurustan 10 bin cl!t totln lll. 9. 
illi. ~rlhlnde kap lı zarrııı ihalesi )'apılııcak· 
tdll~-Ankara Ul.ıs gazetesinde Uc deta ııtrn 
,,_ -·~ old.ıtundnn bu lltın tıükQmıuz oldu· 
·~ııtıo.n it bu lltın tıükUmsUı. ıayılarak tekrar 
a~lı zarna alınmıısınn karar verlldl. 

13 - Münakasnsı S. 10 OU cıı1"1amba eo.at 
l! te l:rzurum Sa. Al Ko. da yapılııcaktır. 
lt~~l?Unen bedeli 92500 ııro. mu\·akko.L le • 
~tı tiS7ll llrndır. 

C - Fotlnlero alt ovsa! ve ıartname Ko. 
b~ tllrülür. latC'klllerln belli &"ün ve ınatten 
Ilı •aat evel tckllf mektuplarını Ko. na ver· 

eıerı. CGS4B> 16528 

Sığır eti alınacak 
~lnYır Civarı Sıı. Al. Ko.dan 

, 0 b:- Tahminen beher ktlosu 43 kuruııtıuı 
lat •n kilo sığır eti kapalı zuf uııullyle 

2
1n alınacaktır. 

lı· - Muh:ı.mmen bedeli 30100 Uradır. 
tu:~llkluıt teminat 2257 lira 50 kuruı • 

16
3 
d- Eksiltme 7·10-1941 salı gUnU saat 

l\.J : Bolayır civarında AB. Po. 700 Sa. 
~ 0 da Ynpılacaktır. 

•aatı; lııtcklllerın mezln\r gUn ve iho.lc 
!ı':ıtk d n bir ııaııt evellne kadn.r teminat 
da1tı buzlarını Ko.na g!Snclermelerl. Posta • 

g Cıkmeler kabul edilmez. 
(6853) 16857 

,.
0 

Kuru fasulye alınacak 
ı!kapı ·Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 

t.ıauı lrapaJı zart usQlU ile 66 ton kuru 
l'ııuh~ !atın alınacaktır. Beher kilosunun 
16 2:1() ı-n. n bedeli 21i kunıı olup tutnrı 

2 lira, 

leai";,Evsaı ve §erııltl Ko. da görUIUr. İhll 
~'Pıla~ 10. 041 ealı glınU anat lG d:ı Ko. da 
~e aktır. 1ııteklllerin rnczkür günde 
lıra. 7~tlnden bir s:ı.ııt evel teminat 1218 
laıı •aa lı:uruı makbuzlyle tekli1' mektup • 

t 15 o kadar Ko. na vermeleri. 
(G965) 1G9Sl 

Sığır eti almacak 
D. Bakır iL Alma Ko. d&n: 
ı - Beher kilon '° lrunı.ft&n ıo:sooo ki· 

lo ııtır etl kapalı zarf usuUyle eksiltme· 
ye konulmuıtur. 

2 - İlk teminat 1575 lira olup ihaleal 
8. 10. llU çaroamba l"llııU ıaat 9 da, istek· 
1 aerln teminl\t ve teklif mektuplıınnı bel· 
li günde ııaat 8 kadar, Ko. na vermeleri. 

(72•) 170~ 

Sadeyağı alınacak 
Maraı Sa. Al, Ko. dan: 
ı - Kapalı ıarna 77300 kllo Mdeyat alı· 

nncııklır. Muhammen bedeli 89~ Ura mu• 
vakkat teminat 2968 llradır. 

:.ı - Kapalı zartla ihaleal 10.10. 1941 cu • 
ma aünU aaat l:i tir. 

S - lsteklllerln tekllt mektuplannı ıtıale 
aaatlnden bir aaat evel Ko. na vermeleri. 

4 - .Şartname ve evsaf Ankara, 1ıtanbul 
Lv. Amirlikleri SA. Al. Ko. da a!lrQlUr. 

(71:l9) 17121 

Kuru fasulye alınacak 
Maraı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zartla ~::.00 kilo kuru tasulye 

nıınacakLır. Muhammen bedeli 994:1 Ura. mu· 
vakkat teminat 745 lira, 87,5 kuruılur. 

2 - Kapalı zartla ıtıalesl ıo. 10. 19~1 aaat 
16 dır. 

8 - !steklllcrln teminat mektuplarını I • 
hale uatınden bir ıaat evel Ko. na verme· 
lcrl. 

4 - Şartname ve evsafı tıer aUn Ankara, 
fstanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. farında 
aörü!Ur. ('i':201) 17123 

Kırmızı mercimek alınacak 
Mnrnı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zıırtla :ıo.ooo kllo kırmızı mer· 

clmek alınacaktır. l\luhammen bedell 11.000 
lira, muvakkat temini\! 825 liradır. 

2 - lhnleıl 9.10. 941 ı>erıcmbe ailnU ıaat 
16 dadır. 

3 - lsteklllerln teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir ıaat eve! Ko. na vermeleri. 

4 - Şartname ve evaar her aün Ankua, 
Jatanbul Lv. Amirlikleri Sa, Al. Ko. larında 

aoruıur. (72031 1112:1 

Masa yaptırılacak 
Harp Akademisi Sn. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 10 adet kucük masa yap· 

tınlacakur. Muhammen kıymeti 90 liradır. 

NUmuneaını ııörmek lılıycnler her aün iki 
numaralı kısında akademi levazım mlldUrlU· 
~üne ve isteklilerin 7. 10. 941 salı aunü ıaat 

15 ta Cnnknya malmUdUrlüQUne yntırncaklan 
G lira 75 kuruıluk mu\'akkat teminat mak. 
buzlarl)'le birlikte komisyonumuza müracaat· 
ıarı. (7204> lil:.!6 

Pirinç alınacak 
'I'oı>kııpı MnltcılC Sa. Al. Ko. dan 
1 - 60 ton pirinç kn1>al ızarf usuıu ile 

sntın nlınııcnktır. Beher kilosunun rnuham· 
men bcclell 45 kuruştur. Evsaf ve hususi 

ı;nrtınr Topkııpı Mallepesl Sa. Al. Ko. da 
rörülür. lhıılcsl 20-10-9"1 pazartesi gilnU ~ıı· 

ııt lG rln Ko. iln yapılnı>~"l.ktır. Tııllplerln bel· 
ll ~ünrle ınuvakknt teminat mnkbuzlyle 
teklif nıPktupl11.nnı snnt 15 e karlar Ki. nn 
vermeleri. (7118> 17138 

Elektrik ustası aranıyor 
Harp Akademisi Komutanlığından : 

1 - Harp akl\demlslne 60, 70 lira ücret-

e bir elekt rlk ustası ahnııcaktır. Nflfıa Vo-

lctrak" Sığır eti alınacak kA!ctinden ütilncü derece ehll)·etnamcsı ol· 
l _ 

6 
ose Sa. Al. Ko. dan 1 ması &nrttır. !ı;teklllerln 15. 9. 9U tarihine 

t~'İlt 5 
bin kilo sığır eti kapalı zarfla kl\dar iki numaralı kı$1Ada Harp Akademisi 

l~so rııı·e:ve konulmuştur. Tahmin bedeli komutanlı~ına nıllrııcnntlan. 
ıra ·ıı_ 

tıır. ıuı; teminat 1218 lira 7S kuruı • (71~ 17145 

da.2 - ~"saf ko b '" .• . 1 ınc run utun gamızon arın • 
l 'lttıttur. 

- t1u 
16 da nakasn 10-10-9.U cuma ıünü saat 
c· Yapıla k ı ıtıadd • c:a tır. İsteklilerin kanunun 32 
lı:vacaltı csınde tarif edıldiği ves;hlle hazır· 
'qil.tind arı teklif mektuplarını eksiltme 

cıı b' 
(
7 

ır saat evci Ko. na vermeleri. 
064

) 17001 

Sar11t
8 

Pirinç alınacak 
l _ 9~

11 Sa. Al. Ko. dan ı 
~llcıı f ' ton Pirince ihale gUnlinde teklif 
bıııttıra~Yat Pahalı görüldüğünden 110 ton 
de rıa28 1

8 ıstekli s;ıkmadığından her ikisi 
2 _ ; .1 . a konulmuştur. 

lı so ktı ırıncin bir kilosunun tahmin bede· 

tıırun b'ıııı ilk teminat 3413 liradır. Bul • 
ltL ır kilo 

" tem· sunun tahmin bedeli 25 kuru& 
3 ınat 2063 liradır 
-ı . 

l5 Ya le dO·l0.941 cuma günU saat ıs den 
a ar p 

4 - n azarlık devam edecektir. 
'ala.r h 

1 
u rnnddclcr ayrı ayrı küçük par · 

le 8 1ndc b k CdiJcb' nı a bnşka kimselerede iha· 
tacil.atı ılccektir. İsteklilerin Ko. na mli· 

arı <706S) 17002 

~rıuııı Saman alrnacak 
l - ~:11 Sa. Al, Ko. dan ı 

'ili "'1loau 2 k · c tt 1 uruş 50 santımden Hasan 
~o ılll al 
i 

9.941 •nacak olan 637 ıon samanın 
• '- ı:unu k 1 •to;Ji ç lcnı apa ı zarfla mlinakasasına 

~liıı31c, ı adıfından tekrar kapalı zarfla 
., aya k 
c; _ 1'ı1 °nulmuştur. 

de "' llnakasa 14 10 94ı .. " t 11 o:.rturu · • ı;unu saa 
3 - M ın Sıı, Al. Ko. da yapılacaktır. 

ftı, •Uhanı . . 
'llat lı7 ıncn bcdclı 15925 liralık te· 
4 5 lıradır 

dil - Saınan .. 
teırul a aıt evsaf ve iartname Ko. 

tı;ırı ur. İs• kl 1 . c 1( c • ı crın teminnt makbuzla-
o. ııa nıurncaatları. ('1070) l 700S 

~ırıtlar ~·~ır eti alınacak 
a; rı.- &,;; 6 t .. 'l. Al. Ko. dan : 
~ 11 '1.kt;r on ıl;ırctı pazarlıkla satın 
~ 'il rt'I' ).lu amm ... n becl!'li 5310 Ura 
c 1tt il 'le l<:ı ve ~vsaf Ankara. İstanbul 
tı Ur e ıırelı komisyonlarında mev· 

ta •lltrn ı t~ llt ı d s 9 10. 041 pcrıcmbe gU-
lt~ 111ııtıarıy~ Yapılacaktır. Talip olanların 

'tl.a, ll'ıUrae bırlıkte Kırklareli Sa. Al. 
cnntları. ( 706U) 17032 

b. llaıtıSasdeyağı alınacak 
1 r a Al 

~ ' Cır • • Ko. dan 1 
C ) ( Ve J 
~ ' 1 q ııart ar dahılinde 25 ton sa· 

1 Palı za f 1 • ., ııı , r usu u ıle münakasaya 
c; ur. 

't g - 1halcsi 8 
~lı da Yap 

1 
11·941 çarşamba ı:ünü sa-

''· ı 'ah 
1 acaktır. Beher kilosuna !4S 

""'' 7 tııın ct!il · · ı l-11~1 :i k ınıştır. lk teminat 2718 
lt~ 'lrıııı ~~111~tur. hteklllerln tekllt mek· 

tla "erın1 gUn ve saatten bir ııaat evel 
elcrı. (7120) 17050 

Muhtelif makrne alınacak 
Harp Okulu Komut:ınlıtındnn: 

ı - llarp okulu mattıauınn bir adet mo· 
Uir!U tel dlklı makinesiyle bir adet elektrik· 
ll ıstampa, bir aılet köıe makinesi, bir adet 
kan bura maklneıı. bir ad ot 55 x 60 ebadında 

pres Ankara teııllml Aatın alınacaktır. 

:.ı ...._ llleklllerın 10.10. 9<&1 aUnUne kadar 
okul malbna mU•IUrlUl':Une müracaattan. 

(7"..37) 17189 

Koyun eti alınacak 
Enine-an Sa. Al. Ko. don: 
l - Deher kilosuna 113 kuruı t1>·at tahmin 

edilen 22 blD kilo koyun eti kavurmasının 

kapalı zarrıa rk•iltnır.~I 6. 10. 941 ııeraembe 

ıı:ünU ıut 11 ı!e Erzincan Sa. Al. Ko. da ya
pılacn ktır. MuhRmmen bedeli 18.700 lira ve 
!Ilı temlnntı 1200 lira ııo kuru,tur. ŞRrtname· 
si Ko. dl\. f:\•s:ır korun bütün aamlzonlnrın· 
dl\ mevcuttur. Tallp olnnlnrın hclll KUn ve 
snnttc ona kadar tekllt mr.ktııplarını Ko. na 
\'ermeleri. (7251) 171!17 

Koyun eti alınacak 
lzmlr Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Drlıer kilosuna Gl kuruı tahmin ftll· 

len 25 bin kllo ke31lmlı koyun eU kapalı zart 
usullyle ek~lllmeyc konulmuıtur. 

:ı - .Ekalllnıcıl l:l.10. 941 carıamba ııünü 
saat lG da 1zmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da )'llPI· 

ıacaktır. Ueı>ılnln tahmin edilen tutarı 15.500 
liradır. Teminatı muvııkkateııl 1162 lira ro 
kuruı. Ek~lltmeye lstlrAk edecekler kanuni 
tckllt mcktuplannı ihale ııUn ve aaallnden 
bir saat cvl'l Ko. na vermclıırl. 

(7254) 17199 

Meşe odunu alınacak 
\'an sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher klloeu 4 kuruıtan 

400 ton meae odunu kapalı zartla eksiltme• 
ye konulmuıtur. 

2 - .Muhammen bedeli 16.000 llra olup 
llk teminat 1200 liradır. Şartnamesi Ko. da 
ıörtllUr. 

s - thaleıl ııı. 10. 941 aaat 16 da yapıla· 
caktır. bteklllerln mukOr ll'ÜD ve saatten 
bir 1aat eveı tekllt mektuplarını Ko. na ver· 
melcrl. (7'257) 1720:.ı 

Meşe odunu alınacak 
Vnn Sa Al. Ko. dnn: 
1 - Tahminen beher kilosu 4 Kuru&tan 

1000 ıon mcse odunu kapalı zarrıa ekalltmıı· 

ye konulmU$lur. 
2 - Muhammen bedeli 40.000 llra olup 

teminatı sooo liradır. Şartnameıt Ko. d11 ıı:ö· 

rUIUr. 
s _ ttınleıı 16. 10. 941 1aat 16 dır. Istek· 

illerin mezkOr rUn ve ıaatten bir ııaat evel 
tekllt mcktuptıırını Ko. na vermeleri. 

(7258) 

Nohut alınacak 
D. llay:ızlt S11. Al, Ko. dan: 

17203 

1 - ıoo.ooo kilo nohut prızarlıkla alınacak· 
ıır. 

~ - Mııhnnıml'n hl'ıl<'ll 25.000 lira muvak • 
kat teminat 187!; llradır. lltcklller aartnamc· 
yl her aUn Ko. d11 ııöreblllrler. 

s - Pazarlıtı 10. 10. 941 cuma ıunu saat 
11 de yapılacaktır. lıteklllerln belli ııOn ve 
aaatte teminat makbuılarl)"lı Ko. na mUraca-
atıan. .C73"rl), 1~ 

Odun ah nacak: 
KırklqeU Ba. Al. Ko. dm: 
1 - Alatıda miktarı, muhıunmen bedeli, llk temlnaU ile ihale stıııtı ve natl ya. 

sth bq parti oduıı ekıılltmeal yapılacaktır. 
2 - Taliplerin kanuni veeikalariyle tek lif mektuplarım ihale ıaatiııden blr saat 

evellne kadar Kırklareli Sa. .Al. Ko. na vermeleri. 
8 - Şerait ve evııaf Ankara, iııtanbul Lv. Amirlikleri Çorlu, Kırklareli Sa. Al. Ko. 

da &'!SrUlebllir. Poııtadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Cinııl Mlktan kilo Muhammen Be. İlk teminat · İhale gün ve ııaat Şekil 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

826600 
826600 
303400 
280600 
128000 

Lira Lira K. 
4899 367 42 
•899 367 42 
4551 341 82 
4209 315 65 
1920 lM 00 
(6791) 

1. ıo. 941 aaıı l& 
1. 10. 941 ııah 16 
7. ıo. 941 sah 16 
7. 10. 941 ııalı 16 
7. 10. 94l salı 16 

16123 

K. zarf 
K. zart 
K. zarf 
K. zarf 
K. zarf 

13 muhtelif mahal için kuru soğan allnacak 
Kırklareli Ba. Al. Ko.dan : 

1 - 13 muhtelif mahal lçln aııatıda miktarı, muhammen bedeli. llk teminatı ile 
ihale gUnU ve ıııınu yazılı kuru ııoğanın eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
veslkalıı.rlyle teklif mektuplarını ihale ııaa tinden bir saat eve! mezk(lr Ko.na mU • 
racaatları. Şerait ve el's:ıf Ankara, İstanbul, Lv. Amlrlikleriyle Çorlu ve Kırklareli 
Sa. Al. Ko.larınde. gorUlcbillr. 

2 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. ( 681s) 16770 
Muhnmmen İlk 

Miktarı 

Cinsi Kilo 
Kuru sot;an 15420 

,. ,. 2·1f.OO 
.. .. 3820 
.. 10340 .. .. .. .. .. 

Bcdclı Teminatı 
Lira I<r. Lira Kr. İhale giln 

771 00 57 52 
1240 00 93 00 

191 00 l• 32 
517 00 ss 77 
466 00 34 95 
75fl 00 56 25 
421 oo aı 57 

10-10-1941 cuma 

.. 
" 
" " .. .. 

Saati 
16 

" 
" 
.. 

Şekli 

K. zari 

,, .. 
., .. 
" " 
tt JI 

:tt " 

M. M. V. Hava Mü.teprlrfı 

Yol İJ1'8-atI 
M. lıl. V. Hava Sa. Al. Ko. du ı 
1- Ketılf tutarı 87.721 lira 80 kurut olan 

Etlmesğut'ta yapılacak yol lnf&&tı kapalı 
zartla ckıılltmiye konulmuotur. İhalesi 18. 
10. 941 pazartesi gtlnU saat 16 dadır. İlk 
teminatı (2829 lira 10 kunıatur). Şartna· 
mesi 189 kuruş rnukablllnde Hava Satın 
Alma komisyonundan alınakillr. Taliplerin 
ihale gtlnU ve saatinden bir 11aat evellne 
kadar kanuni tekli1' mektuplarını komlıı • 
yona \•ermeleri. (6892) 16008 

İnşaat münakasası 
ı.I. M. V. Hava Sn. Al. Ko. da.n : 
ı- Ke§if tutarı 15.20 lira 59 kuruı olao 

Ankara civnrındıı bir inşaat itıl kapalı 
zarfla ekslltmıye konulmuştur. İhalesi 14. 
10. 941 s ılı ı;UnU saat 16 dadır. İlk temi
natı 1140 lira 65 kuruştur. Şartnameııi 77 
kuruş nıultablllnrle Ankarn'dn Hava Satın 
Alma Komisyonundan ıılınablllr. Taliple
rin ihale ı;tlnU ve saatinden bir eaat cve
line kadar kanuni teklif mektuplarını ko· 
misyona vermeler!. t6893) 16909 

Kaputluk kumaş alınacak 
.\I. M. V. lla\a Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 15 000 metre ha\·a rcnııl er kaputluk 

kumaa pazarlıkla salın alınacaktır. Mutıam
men tıedcll 57 000 llru olup katı teminatı 8200 
liradır. Pazarıı:ı 6. ıo. 9-11 pa:zıırtcsl günü ıa· 
at 11 cıe Ankarada tıa~a ııaun alma komlı. 
yonundn )'ap,lacaktır. Şnrtnamesı 285 ı.:uruı 

mukabilinde komls)Ondan alınablllr. lstekll • 
Jerln muayyen ı::ün ve ıaatte kornlııyonda bu· 

Kanalizasyon ayptırılacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Ketlf bedeli 48.981 lira 12 Jcuruı olan 

Polath ramizonu kanalizasyon in&aatının 
puarlıit 6. ı. Teşrin 941 pazartesi günü 

aut 15 te yapılacaktır. Keşif proje ve sair 
nraln istiyenler 24S kuruşluk makbuz mu

kabilinde alabilirler. Taliplerin 7.347 lira 

17 kuruşluk kati temin.atlariyle birlikte pa
zarlık gün ve saatmde Arikarada M. M. V. 

Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (7260) 17270 

Su işleri 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan r 
Keıif bedeli 42.-496 lira 70 kuruş olan 

Polatlı ıamizonu i~ suyu lsalesinin pa· 
zarlığı 7.1. Te1- 941 salı günü saat ıs te 

yapılacaktır. Keşif ve sair evrakı 212 ku • 
ruşluk makbuz mukabilinde verilir. Talip. 
!erin 6.374 lira 4ı kunışluk kati teminatla· 
riyle birlikte pazarlrk gün ve saatinde An,. 

karada M. M. V. Sa. Al. Ko. na müraeaat-

lan. (7Z61) 17271 

Salisilat dösüt alınacak 
M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. don: 
Betıer kilosuna tatımtn cdllen tlY1&tı ı&!IO\ 

Qc yüz elli kurua olan 500 bea )'U2 ktlo ııaıı~ 
ıııaı dö ıut acık 8Dlltme ile münakasa.ya 
konmuıtur. ltıatl'ııl 7. 10. 041 salı ııUnQ •:ıat 

10.30 dndır. llk tl'mlnatı 1s1,2:ı liradır. $•u·t
namesı M. l.L v. eatın alma koınlJ)'onund& 
ııöraıur. lsteklllertn kanunun cmretuı:ıı tıel• 
ıı:elerle ihale ııUn ve aaaUnde komla)'Ona ııel-

melcrı. (6822) 16823 

" .. .. 

9320 
15000 
8420 
ıs11ô 
26060 

9320 
10340 
16620 

936 00 70 20 
1303 00 {)7 72 
466 00 34 95 

" 

tt ,, 

.. ,, .,, 

" .. ., 
1 lunmaları l7173> 17238 

1 

Mintanlık bez alınacak 
Koşum takımı yaptırılacak 

M. M. Vek:ııetı Sıı. Al. Ko. dan: .. 517 00 38 77 
531 00 62 32 .. " 7ll40 

176120 
397 00 29 77 

YekOn 

Saman alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarrın illin edllmtı olan 1152 

ton &amana istekli cıkmadıtından bir ay 
zartında ııazarlıklıı alınacaktır. 

2 - Paznrlıtı 22. ıo 9U .aat ıs te yapı. 
lacaktır. • 

3 - Same.n <16kUm halinde veya balya tıa
Jlnde alınabilir. Oal)'a teli IJedelılz olarak 
verilecektir. 

4 - Muhammen bedeli 34560 llradır. Ka
tı teminat 0184 lira ııırtnamesl her aün Ko. 
da ~orUIUr. \'e lateklllere 173 kurus mukabl· 
llnıle verilir. lsteklllerln kanuni vesalkle mu. 
racaatınn. (7238J 17100 

Linyit kömiirü alınacak 
.Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tonu 850 kuruıtan 3000 ton linyit kö. 

mürü pazarlıkla aatın alınacaktır. PazarlıCı 
9.10. 941 Pertcmbe ıılinü eant ıı de Erzurum 
Sa. Al. Ko. da )'apılacaktır. 

:.ı - Muhammen bedel 25300 llrn kntl te
minat 3825 lira llnYlt kömürüne alt e\'llaf ve 
earınamc Ko. da ııdrUlür. lııteklllcrtn be111 ıı:ün 
ve ııaaıte Kı;ı. nn mUrncaatları. 

(7373) 17826 

.. .. " ft .. .. •• \ ti .. .. 
N " 

~e4~r ahnacak 
D. Ba)&Zı. '"" Aı. r.b, nan. 
1 - <IU.\JUO Kıio ıeKer Ka;>Olı zartla e!Ullt· 

meye konuımustur. !ııuhıunmen ocdell .ı.o.uw 
lira mU\&Kk.ı.l ıemlndt !!lOu Jıradır. 

2 - Ll<lilllmcsı .!ı.10.ı:ıu paurtesı ı:unu 
sa.al 16 cıa lJ. ilayaı.ı L Sa. Al ı.o. da ,ı;ıı.pıla· 

caktır. l.steklllcr ıartnameyt tıer aun n.o. da 
~oı coılır. ısteklherın teırnr nıeKtuplnrını belll 
i:Un \e saatten tıır saat e\·eı Ko. na \ermeleri. 

{73'.iOJ ı,J.33 

Sadeyağ alınacak 
U. Ua)azıt Sa. Al • .ri:o. dan: 
1 - 115.000 kilo sadeyatı ııazarlıkln alına • 

cakUr. l\tuhanımcn bedeli 172100 Ura teminatı 
9S7~ llra. istekliler ıartn:ı:;ıeYI tıer aun eore
blllrler. 

2 - l!Unakasaaı 9. 10. 9-11 perscmbc aünU 
saat 16 da D. Bayazıt'ta yapılncaktır. l5tckll· 
ıertn belli rün ve aaatte teminat makbuzla· 
rtyle Ko. na muracaatıarı. 

{73.llJ 17336 

Kuru fasulye alınacak 
D. Ba)azlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zıırtla ekslllrneye konulan 230 

bln kilo kuru fasulyeye tallp cikmadıtıncıan 

pazarlıkla alınacaktır. 

Zeytin yağı alınacak 2 - Muhammen bedeli 55:?00 lira muvak • 

tzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: kal teminat 4010 liradır. 
1 - Beher kilosuna 75 kurus tahmin edilen 3 - Pazarlıf:ı 10.10. 941 cuma ı;:UnU uat 

M. M. V. Hn\a Sa Al. Ko. dan: 
l - 90000 metre hava renıı:ı mintanlık bez 

pazarlıkla satın alınarok•ır. Muhammen be-
ı!ell 49.500 lira olup kall te.-ntnatı 7425 llra • 
dır. Pa:z:arlıtı 6. 10. 941 pazartesi ı;:Unü ınaı 

10.SO dn Ankarada hava gatın alma komls • 
yonunda )aı:;,lacaktır. Şartnamesi 248 kuru& 
muknbllın'1e komlB>omııın alınııblllr. lstekll· 
!erin muanen ııun \'e saatte komls>onda bu· 
lunmalnrı {7171) 1723(! 

ANKARA BELEDiYESi 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Beledıye ihtıyacı için alınacak olan 
(5000) adet ampul on beş gün müddetle 

as;ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1920) liradır. 

3 - Teminatı (144) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 
herıün Encümen kalemine ve isteklilerin· 
de 10-10-94ı cuma günun saat 10,SO da Bele 

diye dairesinde mille~ekkil Encümene mü· 
racaatları. (7038) ı 7011 

Levha yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Şehir mezarlığı için yaptırılacak 

MotörlU vaaıtalar ıcın )'edek Parca )'nptı. 

nlscaktır. Bu ııı ;yapmaflıı talip olanlann 
l!I. 10. 941 ııUnUne kaC1ar Ankarada M. M. v. 
harbiye dalrcııl riyasetine mUracaatıan. 

(730!1) 172!19 

Münakasa günü değişiyor 
M. M. Vek!letl Sa. Al, Ko. dcı.n : 
3. İlk teşrin 9U cuma gUnU ihalesi ya

pılacağı 25/ 28. 9. 941 tarihlerinde 111!.n e
dilen 14200 liralık kııymıık tmru edecek 
makinelerin lhalesl 7. 10. 941 salı gtınU 
saat 15 e tehir edildiğinden taliplerin bu 
gUnde 2180 liralık teminatlarlyle birlikte 
komisyona mUracanUnr. (7303) 17276 

Astarlık bez alınacak 
,M, M. VekAlell Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edilen tl)'ab 

(24.7!1> yirmi dört kurus yetmıe tıeı aantım 

olan ~: 70 altmıı bcı ta yetmlı bin metre 
utnrlık bez pazarlıkla mUnakuaya kon
muatur. ihalesi 6. ıo. 941 pazartesi srUnü aaat 
10.SO dadır. KaU teminatı l.5!l8,73 liradır. 
Evaaf ve ıartnameal M. M. V. aaun alma ko
mlıyonunda aörUlür. bteklllerln kanunun 
emrettlll'I tıelııelerle ihale ııUn \'C ıaallndl" 

komlı)'Ona aclmeler1. 
(7304) 17298 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. V ckateti Sa. Al. Ko dan : 
300 adet kablo arka tezkeresi 2000 adet 

olan (8000) edet mezar levhası on be& ıün kablo mahfesi 28000 adet kablo askı 
mUddetle açık ek&iltmiye konulmuetur. 

tertibatı 600 adet kablo tezkeresi s;evirecek 
2 - Muhammen bedeli (1500) liradır. kolu 3000 adet kablo s;evirecek kolu ısoo 
3 - Teminatı (112) lira (SO) kuruştur. ~ kilo zeytlnya~ı acık ek.slltmeye konul· 1~ te D. Bayazlt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

muıtur. eartnemr.aı Ko. da her aaman aııruıur, l•t .. k• 4 - ŞRrtname ve numunesini ı;örmek İl• 
l - Ihaleıı 20.10. 9U paı:artesl aUnü saat illerin helll ırün ''e anatte temınnt makbuzla· teycnlerın hcrgün Enc:umen kalemine ve fa· 

isletme ı;antası SOO adet emniyet kemeri 
satın alınacaktır. Tıılip olanların malzetne 
hakkında malClmat almak ve numunelerini 
görmek üzere lO-ı0-941 ıtinilne kadar M.M. 
V. harbiye dairesi riyasetine müracaatlan. 

14 te lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dn )'apılııcak· rlyle Ko. na müracaatları. teklilerinde 17-10-941 cuma ıunU ıaat 10,30 
tır. Hepsinin tııhmln edilen tutarı 37!50 liradır. <7393) 17337 
TemlnaU muvo.kkatesl :ısı lira 25 kurustur. 
Taliplerin belli gün ve ıaatte Ko. na mUra· 
caatıRrı. (7374) 17327 

Sığır eti alınacak 
D. Bakır sa. Al. Ko. don: 
1 - Deher kll~u 20 kuruıtan 105.000 kilo 

aıtır eti kapalı zart usullyle münakasaya ko
nulmuıtur. llk teminatı 1575 llra olup ihalesi 
'l7 ıo. 941 pazRrtC'.sl ııünü ~aat 11 de D. Bakır 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da 
ııörUlür. ~tcklllcrln teminat ve tekllt mek· 
tuıılarını belli ıı:ün ve ısnntten bir ıaat evci 
Ko. na vermeleri. (73i9) 17828 

Zeytin yağı alınacak 
Topkopı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
ı - :ı. 10. 941 ll'ünU kapl\lı zart usullyle 

lhalcsl )'apılnn 300 ton zeytınyatına tekil! e
dilen fl)'atlar pahalı görUldütUnden aynı mlk· 
tar zeytlnyar;ı tekrar ıııızıırlıkla ınUnakasa»a 

konuımuıtur. 

2 - lhatcsı 7. 10. 941 salı ııünU ~aat 11.ao 
dıı Harbiyedeki yedek ıuba)' okulu Sa. Al. Ko. 
da yn ı>ılacaktır. F.vsat ve hususi aartıar Ko. 
da ırörülür. 'l'allplcrln temlnatıarlyle mUraca • 
atları. (7881) 17329 

Sabun alrnacak 
O. Bayazlt Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Kapalı zartla eksiltmeye konulup tallP 

c:ıkmadıf;ından 67 ton anbun pazarlıkla alına· 
caktır. 

2 - Muhammen bcdcll 4!1:SSO ve muvakkat 
teminat 3417 liradır. 

3 - Pazarlık !J. 10. 941 pe•ıembc gUnU ~aat 
ııı te D. Ba.vazıt Sa. Al. Ko. dıı yapı!ııeaktır. 
eartnameal her ıtün Ko. da görülür. lıtekllle· 
rln temlnnt mnkbuzlnrlyle belll saatte Ko. na 
müracaatları. (7382) 17330 • 

Odun alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 2 kurus 40 llftntlınden 

1.2!50.000 kllo odun kapalı zart usullyle mana· 
kuaya konulmuıtur. llk teminatı 2250 Ura o· 
lup lhaleıl zr. 10. 941 tarihindedir • .Şartnameııl 
her ıııln Ko. da ıı:örülür. tııtcklllerln 1hnleden 
bir sanı evellne kadar tekllf mektuplarını Ko 
na vermeleri. (738!1) 17331 

BuJgur alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 06 ton bulı:ur alınacaktır 

Tahmin cdllcn bedeli :ıı120 ııra tcmlnatı 8168 
llradır. 

:.ı - Evsat Kor un bUtUn anrnızonlarında 
mevcuttur. f'nzarlıRı 9. 10. 9n pcreemhe ııUnli 
gant 10 dadır. bteklllerın belll aUn ve ıaat~e 
Trabzon Sa. Al. Ko. na mUracantııuı. 

(7388) 17333 

Bulgur alınacak 
D. Bayazıt sa. Al. Ko. dan: 
1 - ::?21.000 kllo bulı:ur pazarlıkla aıına· 

caktır. 

2 - Muhnmmen bedeli 60880 lira rıiuvak· 
kat teminat 4140 lira. Şartnamesi her rUn 
Ko. da ııörülUr. 

3 - Pa1.arlıtı 9. 10. 9.U peraembe ı;:ünO sa· 
at 10 da D. Bayazlt sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

4 - lııtP.klllcrln helll rUn ve 11111tre temınııt 
makbullarlyle Ko. na müracaatları. 

.(7389) 

ANKARA Lv. AM1RL1GI 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart uıullyle 2;)5 ton bulı;:ur 

aatın alınacaktır. <.:uvallı beher kllosuna tah· 
mın edilen ttyııU l:ı kuruı olup mutıammen 
bedeli 382:1() lira ve ilk teminatı 2SGD liradır. 

~ - lhalesl 9. ıo. !l·ll perıcmbe ıı:Unü sanı 
u dedir. Tallıılerln tekli! mck~uplarını lhft· 
ırden bir saat evellne kadar Ko. na verme· 
lerl farttır. Evsaı vı urtnamesl tıcr ıtUn Ko. 
da aörUleblllr. (672GJ 16745 

Katar peynırı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. elan : 
500 kllo kaşar peyniri pazarlığı 6·10-941 

sno.t 16 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

yııpılacaktır. 

lsteklllcrln teklif edecekleri fiyata naza
rnn yilzde 15 knU temlnaUariyle Ko. na 
mürncaatlan. C7210l 17151 

Parmaklık ve sıra alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Portatif ahısp parmaklık ve aeklz adet o· 

turma sıruı pazarlıRt 8. 10. 941 saat 16 da 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lsteklllerln enrtnameılnl ııörmek Qzere 
her giln ve pazarlık tein belli vakitte katı 
tomlnatlRrtyle koml8yonda bulunmaları. 

(7277) 17817 

Soba tamir ettirilecek 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

ıoz adet ııoba tamiri pazarlığı 7°10-941 
saat ı4 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya

pılacaktır • 
Şartnamesi her ıün komisyondan görüle • 

bilir. Sobaların bulunduğu yer de komisyon 

dal\ öğrenilir. İsteklilerin yüzde ıs temi • 
natlariyle belli vakıtta komisyona müraca-

atları ( 7347) 17322 

Soba tamiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
87 adet ııobıı tamiri pnzarıı:ı 7. 10. 941 sa· 

at 14 te Ankara Lv. AmlrllRl 'Sn. Al. Ko. da 

da Belediye dniresinde müteşekkil 

mene mliracaatları. (7223) 

Elektrik işleri 
Ankara Belediyesinden : 

encii • 

17242 

1 - Cilmhurlyot ba;>Tamında ıchlr da· 
hilınde yaptırılacak olan tenvirat ve te
eisal işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedell '3090) liradır. 
3 - Tcmtnau (231) lira (75) kuru~tur. 
4 - Şartname ve keşli' cetvelini gtsr • 

mck isUycnlcrin encUmen kalemine ve is· 
teklllerin de 7. 10. 941 ıınlı gUnU saat 10,30 
da beledıye dairesinde rnUteşekkil encil • 
mene mUraeantıarı. (7303) 17340 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyeııindcn : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o· 

lıın (33,50) ton kesilmiş kuru gtirgen o
dunu ile (4•5) kilo yağlı ı:ıra on beıı gUn 
mUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - :\luhammen bedelleri (050 Ura 
(62) kuruştur. 

3 - ·reminntı (71) lire. (60) kuruştur. 
4 - ŞartnAmesıni görmek lstlyenlerln 

her gUn encUmen kalemine ve ıııteklllerln 
ele 21. 10. 941 salı gUnU saat 10.SO da be· 
lediye dairesinde mUteııekkll encllmene 
rnltracaatları. (7365) 17341 

MiLLi MODAF AA VEKALET! 

Voltmetre ke hat muayene 
cihazı alınacak 

M. l.L \'eklletl Sa. Al. Ko. dan: 

(7302) 17318 

Astarlık bez alınacak 
M. ?.!. Vckl\lett Sa. Al. Ko. da.n : 
Beher metrc!ine tahmin edUen !!yatı 

27,25 yirmi yedi kunıı yirmi beş ıınntım 
olan 150.000 yUz elli blıı metre boyalı aa
tıırlık bez pazarlıkla rnUnakasaya kon -
mugtur. İhalesi 8. ıo. 941 ı:ar§runba @nU 
uat 11 dedir. Katı teminau 6131,25 lira. 
dır. Evsaf ve ıartnamcsl 205 kuru§ muka
bilinde M.M.V. ııatın alma komisyonundan 
alınabilir. hteklllerln kıınunun emrettiği 
belgelcrle ihale gUn ve saatinde komisyo-
na gelmeleri. (7353) 17220 

Müzika alitı alınacak 
M. M. V cktıleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edılen fiyatı (7,026) 

yedl bin yirmi altı lira olan muhtelit rnu
:r.lka al!tı ne bunlara alt metod ve akse -
SU\'&r kapalı zarfla münakasaya konul -
rnuıtur. ihalesi 20. 11 941 perşembe g{lnU 
saat 11 dedir. İlk teminatı 526,95 liradır. 
!)artna.'1lcsl M. M. V . satın alma komls • 
l'onunda gtsrUlUr. isteklilerlıı ihale gUn 
ve saatinden en az bir ııaat eveline kado.r 
kanuni teklif mektuplarını komisyona 
\'ermeleri. (7354) 17321 

Araba tamir ettirilecek 
M . M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

Pazarlıkla 6 adet araba tamir ettirilecek

tir. Bunların tamiri için 322 lira tahmin 
olunmuştur. Teminatı 49 lira olup ihalesi 

7-10-941 salı i\inU saat 15 de yapılacaktır. 
Seherine tahmin edllen ctyatı (16!10ı ku. Talip olanların komisyona mliracaatları, 

17344 rua olan 00 adet voltmelre ile beherlnı talı· (7401) 
mln edilen tb·atı (40) lira olan 7ll adet lıat _ 
muayene cihazı acık eksiltme ııe mUnakua)·a !iİ&iiİİİİİiİİİİiİİİİİiuİiİiiİiİİİİiİİiiİiiiİ 
konmuatur. lhalesl 6. 10. 941 pazartesi rünO 
ıaııt 10.30 dadır. Uk teminatı 836,SS liradır 

Şartnamesi M. Af. v. 1atın alma komisyo
nunda ~örUIUr. Tallplerln katı temlnaUırlY • 
le birlikte ltıale ~n ve uatınde komll)'ona 
ııelmelert. (6771) 16797 

Elektrik ve asnsör tesisatı 
yaptırılacak 

M. M. Veklletı Sa. Al. Ko. cıan: 

Kesit tutarı ıu.ıoo otuz bel bin yUz dok· 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

Cumartesi 4. 10. 941 de 
sayın Ankara halkına 

AÇILIYOR 
ynpılacnktır. san ııra olan sıvu elektrik tesisatı "e uan· 

Şartnamesi her ııun ko:nls)'onda ııörülUr. 
Tel: 3400 

Sobaların bulunduıtu yerler komisyondan öCı:· 

renllebltlr. btPklllcrtn yUzde ı:ı temlnntıar11c 

belll \'akitte Ko. na müracaatları. 
(7387) l-s-;l 

1ST AN BUL ve P ARlS 
Fakültelerinden mezun 

Di§ tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adllyesarayı karaııında Dökmeci apart· 
manında her rOn nal S·ll ve 14·20 
ye kadar hastalarını kabul eder. 

Rontren vı teri mekanik tedavi. 
Telefon: 26'.M 

sör ısı kapalı zarfla münakasaya konmuetur 
ihalesi 6. 10. on pazartesi ıı:ünU 1aat ıı de· 
dlr. tık temınalı (2.639.~) liradır. Şartname· 

si 176 kurus mukablllnde :.ı. M. v. ıaıın nl· 
mn komisyonundan alınabilir. Taliplerin illa· 
ıe rUn ve saatinden en az bir ıaat evellne 
kadar kanuni teklif mektuplarını komtıırona 
vermeler!. (6772) 16708 

Sarı vaketa alınacak 
M. Al. \'ektılotl Sa. Al. h'.o. dan: 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

2 yazı dizme makinesi alınacak 
Devlet Demtryolları Sa. Al. Ko. cıan: 
Muhammen bedeli 142!>0 (on cıört bin lkt 

>ilz <'111) lira olan :.ı adet Linotip yazı dizme 
makinesi 17. ıı. 1041 :ııazartesl ı:tınu 11aat 
15,80 da kapalı :.art usullyle Ankara'da idare 

Beller kilosuna tahmin edilen tıyat (400) binasında satın alınacaktır. 
41irt yllz kurus olan 6 ton sarı \'nketa kopalı Bu ise ıılrmck lıtlycnıerln 106S,7!1 (bin alt· 
ıartla munnkasnya konmuıtur. Ihalesı 7 mıs sekiz lira yetmlt bes kuruu liralık mu· 
10. 19·11 salı ıı:ünQ saat U dedir. tik teminatı vakkat teminat ile kanunun tııyin ett cı \e· 
USOO> llradır. Evsaf ve aartnamcsl M. M. V slkaları ve tcklltlerlnl a)'Ilı can saat 14 30 a 
satın alma komlııyonunda 11'1lrU1Ur. Istekllle· kadar komisyon relslltıne vermeler! ltız.mt1ır. 
rln ihale ııUn ve saatıncıen en az lllr saat e- Şartnameler parnıız olarak Ankııra'da mal· 
vellne kadar kanuni teklif mektuplarını zerne dairesinden, Haydıırpnu'da te ellUm ve 

[.7088) 
mczktlr komisyona vermeleri. aevk l'fil~nden dııRıtılacaktır. 

(68n) lE>m 



-8- ULUS 

• • TÜRK HAVA KURUMU 

iNHiSARLAR 
Matbaacılara 

T.H.K. Genel Merkez Başkanlıtuıdan: 
NUmuneslne göre 6 x 8 ebadında 25 er 

)'apraklı 70,000 clıt derl makbuzu butı-

nlması açık eksiltmeye konulmuıtur. Mu· 
hammen bedeli 1050 ve muvakkat temina
tı 87 lira 7:5 Jrunııtur. Eksiltme; ı:s. ıo. 941 
çaroıunba gUnU ııruı.t 16 da Genel merkez 
binasında yapılacaktır. Şartnamesi para
sız verlllr. NUmunesl gösterilir. İstekliler, 
ihale gUnU komisyona gelmelidirler. Umum Müdürlüğünden.: 

4573 

1 - 29/9/941 tarihinden itibaren İnhisarlar !araplarınm tİ§e büyüklüğüne göre tesbit · 
olunan fiyatları aşağıda gösteri imiştir 

Makbuz bastırılacak 
T. lL K.. Genel Mcıitcz Baakanlı~ından: 
NDmunCl!llne uyeun elllscrllk parta halinde 

8,5x5 ebadında 600.000 tutkallı :makbuzun ek· 
slltmeslne talip ıruhur etmedllı\lnden muham· 
men bedeli 9"'.ıOO liraya çıkanlmak ııurctlyle 
yeniden knpalı zar! uııullyle eksiltmeye konul· 
mustur. Eblltme, 20. 10. 9H pazartesi eUnU 
ıaat 16 da T. H. K. ııenel merkez blnııııınııa 

)'npılacaktır. Muvakkat teminatı 712 lira ııo 
kuruştur. Bu lşe alt tnrtname ııcnel merkez sn· 
tın alma komisyonundan ve lstanbul T. H. K. 
ıubeıılndcn parasız verilir. 

M.M. 
Krı. 

1 
3 

vergisi 
San. 

75 
50 

Yekun 
Krş. 

31 
San. 
75 
50 

c 12 
35 
70 

200 
340 

70 

Tarife 
fiyatı 

30 
42 
80 

+ 
+ 
+ 
+ 

10 
17 
3 

10 
5 

45 
90 Şitede \ ıofra tarabar 

120 
50 
95 
20 

1 

T 50 
137 
53 

105 
25 

50 Şitede ı mis ket şarabar 
fstcklllcr, muvakkat teminat makbuzlannı 

ha\1 usulüne ııöre kapatılmıı zartlarını ek• 
ılltme ııünü &aat 15 e kadar komls>•ona \'erme· 
ı (lirler. 4G&7 

200 
Litresi 

+ 
+ Fıçıda açık şarap 

2 -35 santilitrelik şarapla fıçılı misket §arabrnın fiyatlarında de bir değişiklik yoktur. Satılık keç'iler 
Yukarıdaki fiyatlara şi§e depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ilan olunur. Türkiye Tiftik Cemiyetinden : 

Röntgen filimi ve saire ahnacak 
Ankara NUmunc He.stnnesl B~tabıpllğinden: 

CİNSİ 
Ront.;en filmi 13 x 18 100 dilzilne 
Rontgcn filmi ıs x 24 200 dtlzUne 
Rontgcn filmi 24 x 30 200 dUzUne 
Rontgen !ilmi SO x 40 200 dUzUne 
izhar banyosu 100 kutu 
Tesblt banvosu 100 kutu 
Fototrnf camı ıo x 15 10 dUzUne 
Dıynpozatif filim 9 x 12 10 dUzUne 

) 

·.;; 
c.ı 
c 
CI 

E • 
- E :ı: ... <"! 

~ .c ..:i 
- ::ı 
t<. E 

7416 00 

·r. ~ 
~ eıS "i: 

~.i . ~ s 
E 'i :ı: .!ı:coı __ cı:ı 
s;. ' -
"" ::ı.... s ~ 1l E-< E A IQı ..... 

556 20 Kapalı 17.10.941 

Beheri on litre su için 

s. 11> 

Filimlcr Kodnk, Ağfn ve İl!art marka olabilirler 
ı - Ankara NUmune hastanesi 1941 ma 11 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik

tarları ya.zıh rontgen filim malzemesi ek slltmeye konulmuıtur. 
2 - İsteklllerin yeni yıl ticaret odası \'cslkası ve ticarethane namına hareket 

edenlerin noterlıkten musadd!lk vekClletnamclerlyle teminat mektubu veya makbuzu 
ile birlikte 2490 sayılı kanuna tevfikan ha zırhyacakları teklif zarflariyle belli ı;Unde 
yazılı saatten bir saat evellne kadar Ankara NUmune hastanesinde mUteıekk.11 ko
misyona vermeleri. 

S - Şartname ve listeler her gUn NUmuno hastanesinde ve İstanbul ıııhat mU-
dUrlUfUnde g!lrUlebillr. (7172) 17173 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

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

• • Bir rı çı r 
Mersin elektrik T. A. ~irketinden : 

Şirketimizde çalıımak Üzere sanat mektebi mezunu ehliyetli 
bir elektrikçi almacaktır. istenilen §eraiti haiz olanlann §irket 
fen müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 4659 

~===============================================-!/ 

''Z . G .. 1 . · evcım _ ~oz eı:.ıne 
in_ana_roıyor11 

m•10 YAŞ. DAHA GENÇ~ 'GÖ· 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLil.OR .. . 

<aaya·n;-wA~NER~.Montreuif, (Seine,); 
bunu -~ebe_lllnişöyle anlat;yör:J 

Bıyan Wal!ner'in "Blocel., il 
1yenı cild unsurunu kullan· 
• mazdın evvelki fotoğrafı 

Zevcim "bu cidden bır harika
~ dır., dıyor. Ancak, iki ay kadar 
evvel alnanda ve goz.lerİITlle ağzı
mın etrafında çh:gller ve buruşuk
liuklarım vardı. Hakıkaten yaşlı go-
ınınüyordum. Bugun ise. bütun ı;ız
cılC'rim sıltndi ve ıırkada<;larım. bır 
ııenı; kız.m cıldi glıbi saf ~ yumuşak 
<ıl:ın rıldıme takdir naz.arlarıle bakı
yorlar. Onlara, benim yaptığım .ı;.bi, 
dld unsuru olan "Bıocel" lı Toka-

on kremınl kullanmaları'1ı tavsıye 

ettim, Evvel!ı onların bırçoğu bana 

ıuL'"Tluşlerdi. Fakat daha sonra bız.

ıat tecrübe ettıklerimie, gordükleri 

~ayanı hayret. semeresinden cid

\den benim kadar memnun kaldı-

Bayan Wağner'ln bl;ka°Ç hafta 
zarfındakı ş;ayanı hayret dejjİ· 

fıklijji gösteren fotojjrafı 

l:ır. Cıld gıdası olan pcmbf' renklekı 
Tokelon kremini her akşam yat
m zdan evvel kulbınmız Tcrkıbln
dc Vıyana 'Onıversıtcsl · Profcsorle
rindcn bıri tarafmdan keşif ve tıp
kı cıldım zın tabıj be leyıci unsur
larına_ benzeyen ve genr; •hayvan
ların cıldındcn istıhrar; edılen, 
genr;liğın kıymetli cevheri oları 
"Bıocel. \'ardır. Giınduz.leri de be
yaz renkteki Tokalon kremini kul
lanm•z. Bu sayede cıldınız beyaz. 
yı.muş k, "e bulun sıyah no'ktalar
dan ve açılmış mesam2ttan kur
tulmuş bir hal kesbeder. Tokalo 
kremlerınde musmır ve şayanı mem
nuniyet neticeler teminatlıdır~ Aks 
takdirde paranız iade olunur. 

İCRA ve iFLAS 

Ankara Birinci lcra Memurlu~undan: 
Mahcuz beheri bCJCr llrıı kıymeUnde 69 a. 

det Türk Ticaret Bankasına alt hisse ıencdl 
7.10. 041 günü aaat 12,5 ta birinci 9. 10. 941 
pcr5embe ~ünıl a)'Jlı 11aattc ikinci arttırmaya 
bclcdbc satış salonunda çıkarılacatı llAn olu· 
nur. 4661 

Anknra Birinci İcrnsındnn: 
Mahcuz olup satılması mukarrer bulunan 

S3 metre paltoluk \'c elbiselik kumas 9. ıo. 041 
pcrıcmbe günü saat 12,5 tı birinci ve 10.10.941 
cuma günU ıışnı saatte ikinci arttırmaya be. 
!!!diye &ntı5 salonunda tıkarılacatı JlAn olu· 
nur. 4660 

Kirahk mobilyalı ap~rtman 
Orduevi arknııında Türk sokak No. 16 S<'Y· 

hun apnrtmanındn 1Uk8 mobil.reli dört odalı 
bir daire devren kiralıktır. Her gün Bay Rcfe· 
te nll daireye müracaat olunabilir. 4666 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin Lala
han'daki nümune tiftik sürüsünden 
tohumluk için muayyen yaş haddini 
doldurmuş bulunan 27 baş buruk te
ke ile seksen adet keçi satılıktır .. Al
mak istiyenlerin Cemiyet Merkezine 
müracaatları. 4568 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
Meşhur Macar LANTOŞ 
Orkestrası iştirakiyle 

Cumartesi akşamı 

AÇILIYOR 
Tel: 3400 

Toplantı 
Ankara Esnnt DUkkllnlan Yapı Kooperatl· 

tinden: 

-- SATILIK KOYUN 
-- 14 eylül 1941 pazar EllnD ynptıf'ımı:r. toı;ı

: lantıda ekseriyet temin edllemedlltlnden, top---- : lnntımız 5 llktesrln 1941 pazar ellnD saat 14 e 
: tehir edllmlıtır. Tesrl!lcrl sayın ortaklara 

: 429 kıvırcık koyun. 157 melez : 
: karagül koyun, 18 melez karagül E 
: kuzu (zayıf), 40 melez merinos 

koyun, 20 saf merinos koyun. : 
: Yukarıda cins ve miktarı ya-
: zıh koyunlar satılaca -ından ta- : 

: !iplerin 6 birinciteşrin 1941 pa- : -: zartesi günü ııaat 15 te Orman _ 
: Çiftliği müdürlUğüne müracaat- : 
: !arı ilan olunur. 4638 : - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Vekôletten azil 
Haymana kazası avukatlarından Bay Nl

yazl'yl umumi \'e hususi \'Ckllllğlmlzden 

azlcltlk. Bu tarihten itibaren namımıza yapı
lacak olan muamelenin hükmü olmıyacııll'mı 

blldlrlrtz. 
Müvekklller: SazJye Pulat, Mehmet Akpı • 

nar. Ane Akpınar, Jlanttc Baykal. 

Kayıp - Kayııerl Zencldere Hk mektebin· 
den aldı~ım eahadetnamcml kaybettim. Ye· 
nlslnl aıacaf'ımdan eskisinin hUkmü yoktur. 

Halit otlu liUscytn Duruk 4667 

UAn olunur. 
Ruzname: 
1 - ldare heyeti ve murakıııler raporu, 
2 - Dört maddenin değlsUrllmesl teklifi, 
S - Mali durumun tesbltl, 
4 - Münhal olan ıeklz lzll.lıRa yeni AzAıar 

la)"lnl, 
5 - Murakıpler sccllmeıl. 

Merllsl ldıue Reli! 
4611 Yuııut Kfflm 

Satılık arsalar 
Türkiye lş Bankasından 

Kavaklıdere'nln mutena mnhalllnde ıa· 

1 
tılık arsalar mevcuttur. Talip bulunan· 
ıarın ·rurklye la Bankası merkez nıü
dürlllğüne 15. ıo. 941 tarihine kadar 
mUracaatlan. 46ı4 

~------' 
FAKÜLTELER 

lmtihane davet 
Dil ve Tarth-Cotrııtya Fakültesi Dekanlı· 

~ından: 

,.1l1111111111111111111111111111111111111 L Fakülteye alınacak burslu taleoonln yazı· 
: lı imtihanları 15 \'I 16 llktcartn 194.1 elinle
: rlndc yapılacaktır. -- NEOSTERİN --: Srhhath olmak için insanın aiız, 

: burun, botaz ve bademciklerini sıhhi 

bir tarzda temiz bulundurması il · 

Ulus~ 23 üncü yıl.- No. 7245 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artlll' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na,it Ului 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemue ıroncıerııen ııer oevJ n• 
cılar, oenedllsln e<UimaalD sert •• 
rtı.ma ve kaYbOluıundan dolayı ili.o 

bit cnetuUyet kabul olunmu. 

- Ayda kırk Ura hnrC'lık alarak talebe olmak 
ı..tıyenlcrtn nlha.ret blrtnclteertnın 13 üncü 

_ paz.arteıl akenmına kadar takUlteye kaydeıtll· = ıni.s olmaları lAzımdır. (6803) 16820 -

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

Asistan alınacak 

Akay kitapevlerine 
gelmiştir. 

Samanpnzan merkt'z Tel: 351\5 
Yen!ıchlr eube Tel: 5T.9 

(Zeneln ve ucuz kırtasiyenin .reeli.ne 
aatıa )'eri.) 4622 

-----
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

YENİ Sinemada 
Buııan bu ırece 

Da>·a.nılmnz derecede komik sahnelerle 
ÇC\Tllen 

Kocam güzeller peşinde 
Baı rollerde: Ann Sothcrn·Franchot Tone 
Seanslar: 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 • 18.80 ırcce 21 de 
Aynca :.ıatbuat U. M. ml'mleket havadl· 
ıl • - ee,lktae • Genclerblrlltl maçı. 2 -
Tenis Uluı kupası, 3 - Hatay kurtulaı 

bayramı, 4 - Nuri Demlr&t 1JCUt mek· 
tebl acılıı töreni. 

~===================ti 

47t07t94f 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - .. - .. ----- Değirmen kontrol 
.. 

memuru ahnacak ~ 
~ -------- Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
.. .. .. .. 
~ 

Taşra teşkil8tımızda münhal deği~n kontrol memurlukları- :: - ---
: na münhasıcen değirmencililk, buğday ve un işlerinde bulunmuş ve :: - .. : bu işlerden vukuf ve mUmarese sahibi kimselerden ibraz edecekleri ~ - -- vesikanın mahiyetine göre 60 ila 100 lira ücretle imtihansız memur :: = alınacaktır. ~ - ~ : Taliplerin aşağıda yazılı vesikaları dilekçelerine bağlıyarak aza- -
: mi 15-10-1941 tarihine kadar umum müdürlüğümüz zat işleri müdür· ~ 
: lüğüne vermeleri şarttır. ~ 
§ l - Değirtnenci1ik, buğday ve un işleriyle iştigal ettiğine ~ bu ~ 
- t~lerde bilgi ve mümaresesi bulunduğuna dair vesika; bu vesikayı _ 
: ibraz etmiyenlerin ve diğer vesikaları noksan olanların talepleri na· ~ 
: zarı itibare alınmıyacaktır. ~ = ~ 2 - Tahsil vesikası, ~ -

3 - Sılıat raporu, ~ 
4 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti, ~ 

------
5 - Askerlik terhis tezkeresi sureti (taliplerin askerlilderlnl r = ~ 

---
: mutlaka yapmış olmaları lazımdır). ~ 

: 6 - Evclce bulunduğu resmi ve vah ut memuriyetleri varsa bun• ~ 
~ 

: lara ait hizmet vesikaları, ~ 

: 7 - Doğruluk kağıdı. ~ 
: 8 - Üç adet fotograf. (7316)' 17288 ~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Peşin para ve açık arttırma ile 7 -10-941 salı günü satılacak e~ 
Esas No. lllc\'kll \'e nevi Mukadder JC. ıJf 

293 Yenlhn.rat M. 815 adn 2 parsel, 00,34 M2 arsıı (llzerlnde Has:ın olı\lu 

351 

354 

359 

933 

1002 

1014 

1016 

lOlS 

361 

370 

873 

374 

1024 

102!5 

1026 

1027 

All Caterln tuzulen yaptırdırıı 840 taJ No. lu ev vardır.) 
Ycnlhnyut M. 604 ada 15 parsel, 00 J.12 ıınıa. (Üzerinde Dnln oClu 
Osman Arunt'r'ln tuzulcn yııptırdıaı 238 taJ No. lu ev vardır.) 

l"<'nlhn.rat M. S04 ndn 17 parsel, 177 M2 anın. (üzerinde Hnmlt otlu 
taı..:ı l>crvbı Taskırnnın tuzlcn ynptırdıln ev \'ardır.) 
Yenlhııynt M. 607 ada 1 pnnıcl, 78 M2 arııa. (Uzerın.ıe :Muzatter De· 
mlnH•zen'Jn luıı llmlc tuı:uıen )'aptırılmış tıV vardır.) 

Yenlhn)"Ut M. 807 ada 12 parsel, 69,50 l\\2 arsıı. (Üzerinde Ali Yakıcı 
olı\lunun tu:r.ul»n yaptırdıll'ı ev vardır.) 
Şiıkrbe M. Ba)ka S. Gl'> a(la 22 ıııırael, lGS M2 arsa. Cônll parmak· 
lıklı bahcenln nıtınd:ı, 3 No. Ju eve bitişik.) 

Dıskalc, l!H7 ııda l panıcl, 6296 1\12 kayalık aran. (Tabaklar M. Uı· 

tünde, dere)·e nnzır olan yer.) 
C'akırlar M. Ayhan S. III nıla 25 ııanıel, 71 M2 arsa. (B. KAmllln 

evi clvnrınllıı). 

Leblehlcl 1\1. ll!!.hrl)•c Cnd. 193 ııda 2 parsel, 103 M2 arsa. (Lebleblc1 
cnmU kanısında, 6 taj No. la evin bltblfılnde.) 

Yenke M. 211 ada 3 parsel, 60,50 M2 ars:ı. (Yol raz.ıasıdır, Bahriye 
Cad. eski 50 lnJ No. ıu evin yanında.) 

Peşin para ve açık artırma ile 10-10-941 cuma 

günü satılacak emlak 

Yenlhayııt l\t. 807 ada 13 pnrııel, 63,25 M2 arsa. (Uzertnde Yusuf sa
)'an'ın tuzuıcn yaptırdıll'ı 257 tal No. lu ev \'ardır.) 

Yenlha>·at M. 807 ada 14 parsel, 79,75 M2 arsa. (Ozcrtnde AU Yarda· 
kul'un tuzulen yaptırdıtı 256 taJ No. ıu ev vardır.) 

Ycnlha.rat M. 807 ada 15 p:ırscı, 133.50 M2 arsa. (Üz.erinde- Bekir 
ı.erıer tarnfındnn ruzuıen ynptırılmıs 263, 264 No. lu ev vardır.) 

Yenlhayat .M. 807 ada 19 parsel, lfJ3 l\12 arsa. (Uzcrlnde HQseylll 
Evsal'ın 253 \'e Asan'ın 252 tnJ No. Ju tu:r.ulen )'aı>tırılıklnn evler 
vardır.) 

Yenlhayat l\l, 807 ada 20 pnrııcl, 56,75 1\12 arııa. (tt.:crlnde İbrahim 
o~lu zaırı•nın ruzulen yaptırıp Nurl'ye ııattılil 251 No. lu ev vardır.) 

Kurtulus 1\1, SD!Dn S. 348 ada l parsel, 118 l\t2 anıa. (Ekmekçi 18· ; 

mall'ln S3 No. lu evınWı önünde ve Huccttepe pal'kına nazır kl!şebaıında) 
Kurtulus M. SUIUn S. 3:50 ada 5 parsel, 182 M2 arıııı. CSerttc'nln 
e\1nln llnUnde llarcttepe parkına nazır.) 

Kurtulus :M. SUnk S. 850 ada 28 parsel, 146 lıl2 arsa. (Gürııen s. 
Hn>·dar'ın 1 No, lu C\'lnln arkasında.) 

Kurtulue M. Stink !'l. 850 ada 80 pnrsel, 50 M2 arsa (12, l'- 16 taJ 
No. lu c\'lerln kapılarının önQnde.) 

1028 Kurtuıus 111. SUlDn s. 351 ada 6 parsel, 2:ıo '!lt2 arsa. (Ceı>he kısmın-

da arı;ıacı SU!e)'tllan Bayraktar tarafından tuzulcn yaptınlmıe l'l I 
No. lu baraka vardır.) 

ı - Yukanda 1zahntı yazılı emUUı:, pestn para ve açık arttınna ile ve de111tl>'ef1 

terlye alt olmak üzere satılacaktır. 
2 - Teminat akceııl yüz.de ondur. Satıs sırasında verilen pey mlktan mukadd't 

mctl aecUiU takıllrde, teminat akçesi derhal arttırılmıyarak lhııle kimin uhdeSııı' 
edlllrse ona lkmAl cttlrlleccktlr. 

S - lhale yukarıda gösterilen tıırlhlcrde ~aat on lHirtte bankamız aatıı konıl!lytıll' 
yapılacaktır. tstcklllerln o gün yDzde on teminat akçesi, hüviyet cüzdanı ve U.-1 "~: 
torıratlyle emlAk servisine mllrııcnatları. (7162) 

• 
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----- Lastik band yaptırılacak 
= TASFİYE HALiNDE ANKARA ELEKTRiK TURK ANONİM SlRKETİNDOf: ı 
- Kömür nakli.re transport6rlerl tein Uç boyda ccman 88 metre IAsllk band ~ 
: etllrllecekllr. Bunların lmAllnl taahhüt etmek ve ıs. 10. 10.11 tarihine kadar t 6,1 
: mektubu vermek lsUycnlerln bu 111' alt anrtnameyl .razı lle atrket müdUrlUiı1111 

- talep etmeleri lllln olunur. 46l3 
- ıl 
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Esnafın nazarı dikkatine 

Belediye reisliğinden : 
•ıti-

3489 sayılı pazarlıksız satış kanununa aykırı hareketler> f-
tekerrüründen dolayı isim ve adresleri aşağıda yazılı iki es111l 

dükkanları 24 der saat müddetle kapatılmıştır. el'' 
1 - Koyunpazarında 43 numaralı dükkanda tuhafiyeci tA 

met Balıkçıoğlu, ~I 
2 - Çocuks.arayı caddesinde 348 düka.nda tuhafiyeci Dil 

~ Bahar. ( 7394) 1 ~ 

Sus Sinemasında 
Duııün bu eece 

Buııüne kadar ellrUlen eark tllmlerlnln 
en ııuzeıı 

BİR TÜRKE 

GÖNÜL VERDİM 
Türkçe ıllzlU \e ıarkıll 

Searuılar: 

10 • 12 • 14.30 • 18.30 • 18.80 1'9CI 21 de 

S.. (" ,,do UMER _,ineması 
BuııDn bu ecce 1114" 

Saat 12.15 • 16.30. 21 seenıısr 

Raspulin 
Bas Rolde: HaıTY saur 61 

Saat: ıo · 14.30. 18.SO ıeaııtl•rıft 

Otomobilli aııklar 
Baa Rolde: cıaude 'blli 


