
1 
1 rPAZAR 

5 

ULUS Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: ULUS Ankara 
Salı günü 

I. Teşrin 
194 1 

Telefon 
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Yaı:ı lelen ı~ 

ldnrı ıoot 5 Kuru' ADIMIZ . ANCIMIZDIR. 

~rk cepheıinin dar 

• s 2 s aıs aıs iOfSlJllClUIU O& .,..1 
.lnönü ile Danimarka 

kralı arasında 
Ankara, 4 a.a. - Danimarka kıratının 

ll<ıtum YJ1d6nllmü münusebeUyle, Relıılcüm • 
bur lamet lnönQ tıc Kıral onuncu Chrtstlan 
•raıında ııımımı tcbrlk ve tc$ekkür ıeıernt· 
ları tea t1 edllmlatır. 
• --------vrururmvrı. ııaxasrLOJWWL __ - -

Fuhrer'in 
nutku hakkında 

Falih Rıfkı AT AY 

Londra'ya göre 

Moskova 
yolunda 

Kursk istikametinde 
Almanlar yeni bir 
hamle yapıyorlar 

J:'•• Londra, 4 a.a. - Unltcd Press: Askeri 
ili uhrer yeni kış yardımı mevsimi mabtlUerln aldıtı haberlere ııöre, almanlar 
~· •ç.rnak için Berlin'e geldi ve ,im- . Kursk lstlkametlnıle bir hnmle yapmll:a tll· 

~bütün cihan basını tarafından 11 hsı~·orıar. Alınanların bu ıureUc Moskova'ya 
Jı ile.kafa edilmekte olduğuna ~iip- vnrmak tstcdlklerl anlaıılmnktadır. Rusya 
)' ~ 0lınıyan bir nutuk verdi. Führer, muhnrebcsl yeni bir safhaya srımıek ü:ı:ere • 
d~ 1•1'tl•nberi, lCendi harp ve barıf dlr. 
a"~•ırıı bir ok defalar müdafaa Soylr.nlldl~lne aııre blltan bunların, •ovııet· 

etınııtir ç • • . . d tere yakında yıkıcı darbeler lndlrllecetı hak· 
liller· . ·Ana fıkırl«:rının ve esa~ e· kında mtıer'ln nutkunda ı!lyledltı'l sözlerle 
henı ll\ırı nelerden ıbaret oldugunu nlAknsı vardır. 
lı:at en hemen ezbere biliyoruz. Fa- TeeYYUt etmlyen haberlere ııöre, almlln • 
o .. 1 bu nutukta yeni feyler vardır. ıar alma ide Orel'e kadar llertemc:e muvar • •• ar .. 

F.. Uatünde duralım. tak oımu&lardır. 
)a'duhrer nutkunun batında, Rus- Ukrayna cephesinde, Marepl Budlennl 
bııı • muazzam bir hareket ba~la- ~UcHlklerle kamlaımakla bel"abcr istikrarlı 
''R\l ~duğunu haber vermektedir: tılr mOrtaraa hattını testse caııımnktadır. 
~111'1'1ea~.reket dü~manm doğuda e- Hitler umumi karargahta 
:ı:etin rn h~~eJ> olacaktır." Hare - Bcrlln, 4 a.a. - Umumi kararı:Ah ncsret· 
llll.dll .~ ıyeh ntı -ı~ .. üu veya ne u"ı bir tebll:de, Hıttcr'ln ordu baıkumlln · 
F'ühr r ~.ureceği bilinemez. r a~1l ., danlıfn kararırAhına ıılderck baskumnndan 
fer

1
• .. ~r 1n.sözünden, bütün ,ark se - Marc~ ... ·~-~ .. _ .. fth.l•~"" .......... "- ...,,,.,,. 
·•ı l\ t 1 nOmO mllnnsebetıyle bizzat tebrik ett!Clnl 

ol'lurı e ıce endirecek değilse bile, bildirmektedir. 
tetkit P~k ehemiyetli bir safhasını Sovyetlere •ilah ve malzeme 
1llnı11 e)decek yeni muharebeler baş· 
ile bu 0 ~ uğuna hükmedebiliriz. Ge- gelmeğe bCJ§ladı 

mecburiyetind ed iri er. 

Cenup cephesinde 

Mukabil 
rus taarruzu 

Budieni ordulara 
almonların yanlarını 

vurmağa çalışıyorlar 
Londra, 4 a.a. - Annallst aııkerl vazi

yet hakkında diyor ki : 
.Londra'da öğrenlldlı1ine g!Sre, mareı:ıal 

Budlenni Stalino istikametinden bUyUk 
bir mukabil taarruza geçmiştir. Bu muka
bll taarruz Kırım'a taarruz eden Alman
ları cenahlarındua vurmayı u -
maktadır. Şimdiye kadar Almanlar Pre • 
kop berzahının cenup ucuna kadar ilerle
nııııterııe de henüz Kırım'a glrememl§l~r
dlr. 

Rus mukabil tııamızunun neticesi daha 
bilinmiyor. Eğer muv&f!ak olursa birinci 
sınıf bir manevra olacaktır. 

Cenupta ve ıimalde 
Berlln, 4 a.a. - Rus cephesinin cenup 

bölgesinde bolşevlkler tanklann yardımı 
ile mukabil hücumlarda bulunma~ teııcb
büs etmişlerdir. Bütün bu teııebbüsler a
kim kalmııı ve dU;ıman bir çok tank kııy-

..ı...tı11lt Ur. 
Cephenin ııimal bölgesinde sovyet tank 

tC{lkillerl alman piyade mevzilerine hU -
cum etml§lerse de, almnn piyadesi bULtin 
hücumları pUskürtmUıı ve düşmanın 13 
truıkını tahrip etmlotir. 

Hitler'in nutku 

Almanya' da 
nasıl 

karşılandı? 

Alman gazeteleri son 
zaferden emindirler 

Berlln, 4 a.a. - Yarı resml bir kaynaktan 
bildiriliyor: 

Almun devlet rclılnln nutku tılltlln tıUyUk 

meseleleri izah etmlı ve alman milletinin 
zntcrdcn emin oldufı'Jnu ö) le bir ltlmnlla 
ırudc elmlt1tlr ki bu busuıta nıc bir mlltale· 
a)ıı ıozum yoktur. 

Fakat, nutkun hnrlclekl akisleri Uzcrlndı• 

durmak yerinde bir EeY olur. Almıın barlctye 
nezareti, lnı:lllerc·de \'e Amerlka'da akisle· 
rln earazkAr olduC;una işaret etmakled r. 
Bunun ~bebl de, nutkun, alman nlbal zate • 
rının söz ı:vtUrmez bir dellll olmasıdır. nu 
mL•ınlekeUerdckl lddlnlar do{:rudan d?lırıo ıı 

nutku dclıll, asıl zaCerı bı~let tutmaktndır. 

Sn!Ablyetll alman knynaklnrına ı:orc, dOt· 
mnn hnklkatı halka bildirmekten kacın:nak· 

la ııaı:nsını kuma ıokan devcku&unn benoı:e. 

mde baıınmıaıır. 
Nutukta bah.'l ııecen lctımal meselelerin 

üzerinde de dlkkRUC durmak gerektir. Zlrn 
(Sonu J üncO s11ylad11) 

Lindberg 

Amerika'nın ölilm 
tehlikesi 

ge~irdiğini söyliyor 

Amerika ilôn edilmemiş 

bir harbe girmiş 

/ngilizler'in Uzak-§ark 
ba§humandanı general 

Brooke Popham 

Japonya 
cenuba mı 
sarkacak? 
İngilizlerin Uzakşark'taki 
ba~kumandam f illpin' de 

Manılla; 4. a .n. - Uzakşo.rk'ta.kt•kuvet

ler bo.,ş kumandanı S'('ncro.l Brooke Pop • 
ham, tayyare ile Mnnilla'ya gelmiştir. Bu
rada Uı: gü!l kalacak ve Amerikan makam
larıylc ı;-llıil~mclcrde bulunacaktır. 

BroolHı Popham, gn.zetccilcrc yaptığı be
yanatta, bu görüşmelerin verebileceği ne

(Sonu J üncü sayfada) 

Benzin icin 
.:> 

tahditler 
Bau benıf n tıyınlın 

nasıl artfmlabilecek 

Başvekôletin tebliği 
Ankaraı 4 a.a. - Başvekaletten teblif 

edilmiştir ı 

1. - 9 eylıil 1941 tarihinden itibaren tat
bik edilmekte olan benzin vesair petrol 
müştaklariyle müteharrik bilumum kara ve 
deniz nakil vasıtalarının seyrusefer tahdi
datı aynı esaslar dahilinde 9 birinci teşrin 
1941 tarihinden itibaren bir ay daha devam 
edecektir 

l'iik b.50Zdeki katilik, Führer'in bü- Moskova; 4. a.a. - Pravda gazetesi OÖY· 
iind ır ınuvaffakıyet elde edece- le yazıyor : Londra, 4 ıı.a. - Reuter ajansının as· ~,, 
&'Öıt:~ ne kadar emin olduğunu "Sovyetler Birliği'nin müdafaası isin kerl muharriri General Gough dly<>r ki : 

Fevkaltide buhranlı bir .alha 2. - İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ada
na'da 9 eylül 1941 tarihinden evel işle -
mekte bulunan ve hususi şahıslara ait 
olan otobüslerden hangi istikametlere iş -
leyenlerin seyrüsefer yapabilecekleri biz -
zat valiler tarafından tayin olunacak ve 
Başvekilden musaadeleri alınacaktır. 

t; .. rtır. rook •lıemi•,t!t!I olan si!Ahların ve malzeme- [Sonu S ıncı say/ada) 
.. ,,. Uktalı:' "k• • 'J'k 19 " " •ıuat ı 1 ıncı yenı ı • 40 ntn t" :ınıı ba~ıamıııtır. Bu sevkiyat mun-

Albay Lindenberg 

•dllla 
011 

ve eylül aylarında ingiliz 
ltıi1. olrına karşı harekete geçilme- tnzam bir nıılnryeı lila.r gitt1kçc art-
ı· " mas b b B' milcdnrda yapılacaktır. 1ii tehl 'kı ~ e inin, Sovyetler ır-
Del'l'lek ık.esı ile İzah edilmesidir. "İnı;iltere ile Blrleıılk Amerlka'yı alda-
~•nya b .. ı ~aha 0 zaman, eğer Al- tııblleccğinl ve "Bolııevizme kıırıı haçlı 
lı~ lld I utu.n hava kuvetlerini ingi- sefer,, parolası ile dü~manlarının birer 
dı, )(,~ rrı Üstünde toplamış olsay- birer imhasından ibaret olan eski tAblye
"uraca ! ordu'nun kendini arkadan sinde devam edebileceğini Umlt eden Hlt
l'a •d g~ ~anaatinde idi. Finlaridi- ıer'ln umumi plbının suya düJtü~Unü 
lterirıi ~;:n~ açmak ve Baltık devlet- Moııkova konferansı qlkdr ve milıbet bir 
edbirı "'.8 etmek, hep bu hazırlık 

te, bu erı 8:raaındadır. Führer'e gÖ· surette göstermiıotfr. " 
t~febb,.tehlıkeyi Önlemek için &<>n 
tı olın us, Molotof'un Berlin'e dave
&'•riat Uştur. Fakat Romanya Bul -
I> l an ve B ~ 1 ' ı ' 11.l'l v k ogaz ar hakkında ya-
L\ıl'ları t kl~ndiai tarafından reddo
"eıllpJ e ıfler, Führer'i Ruaya ile 
dıf11ta 8.frnaktan başka çare kalma· 

Nut ıknandırınıştır. 
~ u ta ü - - b d •rı ord çuncu İr yenilik, al-
.. •rı faztaul'llın Rusya'da umduğun
,.~ hllkku71uk~vc:met gÖrmÜ§ oldu
~lJ.hrer ta ;akı ıddiaların bizzat 
il ll'l'lal'l D ra 

1 
ından teyit olunmasıdır. l Pl-nı ev et Reisi ve arkadaşları, 

: 1'1'111.rı a:k:~~n. doğruluğunda, ne 
ile •iman . 1!'1n kahramanlığında, 
'ftı.~ de ce hılahla~ının vasıflarında, 
•letıerirı P e .. teşkıllerinin, geri hiz
l'ı ""111.rı hlillrn~~emmelliğinde, ne de 
h "da •ld etının ça lışma imkanla
~ Yde •ldarırnışlardır: "Yalnız bir 
l\;-uPanınab~ık.: Almanya'nın ve 
.. lırlıkı duşmanrnın muazzam 
"0rd arından h' b " . . 
İı;i llk." Bu ıç ır şey bılmı-
d ".Yoked" ! ~lrnanya ve Avrupa 
~ idi. F"hcı bır tehlike mahiyetin
lt'Huı-uıd~ _ rer tehlikenin artık sa-
· 1"e ,... gtınu söylemi,.tir. Kana· 

•ırı· k .. ore b d.. .., 1 l\liy ' ku uşman artık kendi
ı_.1Atrnııı .. en urtaramaz. 
ıı:ı at .. ordus . 
,.. çılığın unun ve alman teş-
C:~teren r~~a ınuvaff akıyetlerini 
t\l'- kadar h lll~r, ıaşırtıcı dene-

il lrlily e :mıyetlidirler : 2 bu-
on eaır· ı . 

(S • a ınan veya tahrıp 
onu S incı .sı.vlıdı) 

Dırama çevresinde 

Bulgarlarla 
yunanhlar 

~arpı~ıyorlar 
Sofya, 4 a.a. - 28 eyllll gecesi Traka

ya' da, Dırama ı;evreslnde, sillhlı yunan 
grupları ile muntazam bıılgar kuvetıerl 
ara.'!ında yapılan kanlı çarp111maları 1zah 
eden bir te,bliğ nııııredilmiştir. 

Bu tebliğe göre, yunan topraklarından 

gelerek bulgar Trakyasına hicret etml~ 
olan Yunanlılar, tllfek ve nıit.1'.ı.ı'.~zlerle 
slll\hlı olarak bir çok yerlerde binaTarı ele 
geçlrmeğe te~ebblls etmişlerdir. 

Bulgarlnr'dan 19 kfııl lilmllştllr. Yunan
lılardan kaç ki!Iİ öldl\ğü belli detilse de 
kayıpları pek büvllktOr. 

Taarruz eden Yunanlılar, be11 yUz kadar 
vardır. Hepsi ele iyi ıılllı.hlanmıııtı. Bunlar 
~elAolk çe\'resindP.n ve Strouma'nın batı
l'lından gelmişlerdir ve başlıca hedefleri 
Ksat, Adousta, Prochen ve Plevna köyle-
rf olmuştur. 

Yunanlılsr bu köylerde halkı bulgv 1- ı 
dareslne karşı ayaklandırmak fstemiııler· 
se de muvaffak olamamıııla.rdır. 

Bir amerikan 

petrol ~emisi balırlldı 
Vaşington. 4 a.a. - Haber verildifine 

göre amerikan petrol gemisi "ic" hlte .. bir 
alman denizaltısı tarafından Atıantik'te 
batırılmıııtır. 

.M. Hull bu hareketi ıılddelle takbih et
mlııtlr. 

"İcwite., petrol gemisinin 88 klııllik 
tay!aııından olmdlye kadar 34 ldııinin ktır

tanlml§ olduğu bildirilmektedir. 

lndiana. 4 a.a. - United - Pressı Dün 
İndiana'.da ir nutuk ııö7leycn Llnbergh, 
reiı Ruzvelt'in siyasetine hücum etmi~ • 
tir. 

Linbergh, ezcümle demiştir ki 
Ruzvelt, milleti ilan edilmemiş bir harbe 

şimdiden sokmu5 bulunuyor. Bugünkü nes
lin mirası,müdahal.ccilcrin ve hükfımetimi-

3 - Devlete karşı, mukavele ile posta 
veya sair nakliyat ifasını teahhüt etmiş veya 
edecek olan ve Nafıa inşaatını hfllen taahhüt 
eylemiş bulunan eşhas ve şirketlere ait na
kil vasıtalarına verilebilecek benzin mik -
tan görülecek lüzum üzerine Ticaret Vcka-

zin yalan vaidleri ile harcanmak üzeredir. Jetinin teklifi ve Başvekilin tasvibiyle 
Bu nutkumun son olmasından çok korku- arttınlabilir. 

yorum. Çünkü, Birleşik Amerika'da söz 4 _ Sümerbank. Etibank, Toprak Mah· 
hürriyeti hakkında endişeler duymakta - sulleri Ofisi ve Maden Tetkik ve arama Ens 

yım. titüsü ile bu miiesseııclerc haclı teşckkı.il -
(Sonu 3 üncü sayfada) (Sonu 3. uncü sayfada) 

, 

• 1 

Gençlerbirliği Demir•poru 2 ye karıı 3 le yenerek C.H.P. ıildi ni kazanmı§tır. Yukardaki re
•İmde bu heyecanlı maçta kala ile bir hücumu görüyor•unın. Talıüat be§İnci ıcıylamızdadır. 

Güzel sanatlar 

SAYFAM iZ 

Hitler'in nutku 

İngiltere' de 
nasıl 

tefsir edidi? 

1 ngiliz gazeteleri de 
son zaferden emin 

Londra, 4 a.a. - Bugün Londra 
matbuatında en geniş yeri işgal eden 
Hitler'in nutku hakkındaki mütalca-
lardır. • 

Times'in diplomatik muharriri, 
makalesine "Hitler'in bile bile söy -
lemedikleri,, başlığını koymuş ve 
şunları yazmıştır : 

Effeer Hitler daha evel konuşmamış. 
sa hunun sebebi, sovvet mukaveme • 
tinin yıkıldığını bildirememesidir. 
Bunun yerine 48 saat önce bacılıyan 
büyilk bir alman taarruzu haberini 
vermiştir. 

Bu taarruz, almanların sovyet1ere 
karşı yaptıkları üçilncü veya dör • 
düncü "kati taarruz" dur. Fakat ilk 

(Sonu 3. üncil s11.ylıd11..) 

Üc sehir 
..:> ~ 

tenis 
maçları 

lstanbul 25 puvanıa· 

boşta gidiyor 

lzmirli rocukların maçlara 

Fehmi Kızıl dünkü maçta 

Dün stadyomun yeşil çerçeveli §i• 
Tin kortları Ulus kupası maçlarından. 
•beri göremediğimiz bir kalabalıkla 
dolmuştu. Sabah, dün de yazdığımız 
-gibi, eksik bir kadro ile gelen izmirli 

lSonu 5 ıncı sayfada) 

Beyaz peznir, kadayil 
ve yufka fiyatlara 

ANKARA VALILIGJ 
. Cfo~at Mürakabe Komisyonu 

Reıslıgınden) (25 No. lu ilan) 
Ankara'da beyaz PeYnlrln ı>erakende ola· 

rak kilosunun tlyatı (65) kurustan l70) kU• 
ruıa cıkarılmııtır . 

Toı:ıtan fl>atında bir de~lslk!tk Yoktur. 

AN KARA V AllLIGI 

(Fiyat Mürakabc Komisyonu 
Reisliğinden (24 No: lu ilan) 

Ankara'da )'ufkaya, t~lkad:ısıtına \e yu· 
ıı kcıd > tına le5blt ed len ıoııtao \'C ıı a.· 
kende Azamı ıatıı !balları aıa~ da rJı•ıı. 1-
mlıtır: 

Bir kilo yutkanın tlyatı to:ıtan 32.5 ku· 
ruı, :ıMakende 87 5 kuna. 

Blr kilo cıa tel ve yassı lcadayıtınm f1Ya• 
tı toptan 87,5 kuruı, perakeııdı 42,5 kurul. 
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İstanbul' daki Kutlay haftası do1ayasiyle 

Kızılaya inanmak ... 
i Geçen büyük harbin üçüncü yılın
ı.elaydı. Yüzlerce genç, ılık bir bahar 
aabahı Erenköy talimgahından ayrıl
mış, öğleye yakın Harbiye nezareti -
nin geniş ve kuru avlusunun bir kö
§esine, duvar diplerine sığınmıştı .. 
Üniversitenin bugünkü yeşil parkı -
nın yerinde, yirmi beş yıl önce bir 
lbozkır düzlüğü vardı. Yüksek duvar -
ların çevirdiği bu hazin boşluk, genç 
yolcularda oradan hemen kurtul -
mak hissi uyandırıyordu. Onların 
hepsi de yol çantalariyle torbaların 
perişan yığılan arasında dolaşıyor, 

kendi kendilerine şunu soruyorlar -
dı : 
• - Acaba hangi cepheye?.. Kanlı 
·çanakkale sona ermişti. Ancak Kaf -
lkasya'da, Galiçya'da, Balkanlarda, 
Suriye 'Ve İrak'ta harp devam ediyor
du. 

Öğleden biraz sonra sırasiyle bir 
ıgişe önünde yol para~rı verilirken 
gidilecek cepheler de öğrenildi. Kaf
ıkas'a, Suriye'ye ve İrak'a ayrılan za
bit namzetleri akşama Haydarpaşa'
da buluşacaklardı. 

!stanbul'da geçirilebilecek bir iki 
uat, eksik kalan yol hazırlığı için 
•on bir fırsattı. İki genç, Sirkeci ya
kınında sıhi aletler ve iJaçlar sa -
tılan bir mağazaya uğradılar. Aldık
ları şey, yaralandıkları zaman kendi
•lerine yarıyacak şeylerdi. İki yuvar
lak ucu ile damarları sıkacak ve or -
tadaki dişler biribirine geçince artık 
daima kapalı kalacak bir makas, bi • 
raz sargı bezi ve bir ufak şişe tentir -
diyot. 

Kolayca tahmin edersiniz ki bu 

Jürk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

İzmirde : Tüccar Rahmi Filibeli ve kar
deşleri (1500) lira; 

Mersinde ı Sabılı: Kadı Tahsin Mcrzcci 
,(500) lira; 

Karsta : Bilyükzavut köyünde Mehmet 

KocuJc (400), tilccar Veli Doster (250) 
lira; 

Siirtte ı Kahveci Fikri Duyuran, Neca
ti Kayra (SO) şer Radyo accntası sahibi 

İbrahim Özturan, bakkal Haydar Özçiçek 
(30) ur liraı 

Kemal TURAN 

makas hiç kullanılamamış, tentirdi • 
yot şişesi de daha yollarda kapakta -
ki mantarı eriterek genç ihtiyat zabit. 
lerinin iki kat çamaşırlarında eski -
yinciye kadar kalacak lekeler bırak -
mıştır. 

Bu yaralının kanıyan damarını bu
larak makasiyle bunu nasıl kapata • 
cağını ölçemiyen 19 yaşındaki Tilrk 
gencinin bu hareketi bir şey gösterir: 
Demek o, cephede yaralandığı zaman 
ilk yardımın geç geleceğine inanıyor, 
kendini buna hazırlıyor. 

Cümhuriyet gençliği, ordudaki va
zifesine koşarken 1916 yılındaki za -
·bit namzedi gibi düşUnmez.. Artık 
o bilir ki cephede bir yara alırsa or
dunun sıhi imdat postasiyle Kızılay 
kendine derhal yetişecek, boşanan 
kanını daha bir çok boğuşmalara yet
mek için damarlarında alıkoyacaktır. 
Artık, çantalarda ne bir makas ne 
de mantarla kapatılmış tentirdiyot 
şi~esi vardır. Bunların hizmetini de
ğil, Kızılay'ın yüreklere emniyet v,..
ren elini bC'klemek lazımdır. Kıllla\· 

memlekete bu itimadı verirken sıı ğ · 
lam ve şerefli bünyesini Türk mi ile -
tinin hayır ve vatanseverli •!iııd-e n dl- . 
mıştır. Onun hizmetleri rl.,; v 11; ., im 
vazife duygumuz derece-; i 'lıl • ,, · , ı c ık

tır. Hem cepheye girlent' , h,.m afete 
uğrıyana yürek emni;-eri veren Kı • 
zılay'ımız, hak etti ~ i bu itim:ıt ölçii
siinde bizden alaka istemektedir. Ona 
bu borcıımuzu yalnız Kızılay haftası 
içinde değil her zaman duymalıyız. 
Belki hafta, günlük işleri içine dal· 
mış olan çoğumuz için güzel bir ha
tırlatma vesilesidir. Onu bu fırsatla 
hepimi?: bir kere daha hatırlıyalım .. 

Kızllay'ın 
yaptığı 

yardımlar 
Otırendltlmlzc ırüre, 1 • 25 eylül 19-11 tarih· 

ler1 araaınıla Kızılay Cemiyetinin yiiıptıAı 

nnkdl ve ayni yıırdırnlıır yekunu 106.00S,ıı9 il· 
ra<lır. 

nu mU<lrlct znrtında cemiyet lm<lat ve mu· 
avencl h~-snbındıın 12.371,89 liralık bir yar
dımda bulunmu3tur. Bu paranın 296,89 lira-

Denizlide ı Saltak mahalteıinden Sinan sı muhtelit yarılımlıtrıt sar!edllml~. Borçka 
kızı Dudu (98), Küçük dere köyünden ı vo Şurk\ KnraaQ:ac ııeyıl'lpı.edeıertne !lUO, 

~eyeci Ahmet kızı Cennet (20) lira Türk hnrlkzl'dclı-re 17:1, Erzunım ve Ercı,·ı.e 

1 
son zelzeleden zarar ai.lren yurttaşlara 

Hava kurumuna Teberruda bulunmuı ar- 3000, 1stunbul'dakl Fen!?r yanırını dolayıs ly-
dır. le evleri yo.nıp acıkta kalanlara 8000 liralık 

lılr yardım yapılmıetır. 

Yüksek mühendis ve • 

teknik okulları 

müdürlükleri 
Yfll'll bir kanunla Maarif Veklletlne dev· 

l'ef11lmlı bulunan Ytikleıt mllhendlı okulu 
mOdllrlUCilne aynı okulun demlryol mUder· 
rtslerlnden B. Tcvrtk Taylan. teknik okulu 
mUdUrlUtUne de a)'tlı okut öıtretmenlerlndcn 
Atıt Tansut tayin ed!lmıeıerdlr. 

Tapu ve kadastroda yapılan 
nakiller 

Taw ve kadastro umum müdürlUtll me -
murln mUdUr muavtn!IQ'lne Be:yotlu kadastro 
&zası B. Cemal Birik, Berııama tapu sicil mu
hatızllCnna Afyon muhatm Sabri Tana, l:ı: • 
mir taııu l'rUP mUdUrlUtllne de Samsun ta
pu ITUP mlldUrU Fevzi Uzun tayin edllmlı • 
lerdlr. 

P.T.T. Müdürlerinden 
terfi edenler 

Af)oon P. T. T. ml!rkez mUdUrU B. Celll 
Baıarır, Giresun P. T. T . mildUrU Faik Ker
ıu, Xırel!hlr P. T. T. müdUrU ZiYa Sunotlu, 
Urfa P. T. T. mOdUrü Serlf Tlyanean bir de
rece ter!! etUrıtmısıerdlr. 

Dund::ı.n ba3ka gene bu devre içinde Erzin· 
can valllll':lne hastane ve memul" evlerinin 
lkmnll !cin 10.000 ve yeni Erzincan ~ehrlnln 
yerinin lstlmUılcl ıcın de 80.000 liralık oımnk 

Uzcre CE'mıın 40.000 liralık bir yardımda bu-
~ ıunulmustur. Hu suretle yukarıdaki müddet 
zarrınd:ı. 5'.?~171,89 liralık para yardımı Yapıl
mı, bulunmaktadır. 

Ey!UI ayının bu ylnnl bet ır!lnlUk devreısl 

ıctnde ı-::mıay'ın yapmıı olduğu ayn\ yardım
lar ise $ıınlnrılır: 

!zmlr'de }{ıı:ılcuııu ktly en•HtılsUne ve Er· 
zlncıın hastanesine 9t liralık ııtıc ıııınııerll· 
mlı, bir :ı:elzl'le tcltlkct:ı:edesıne 30 liralık 

mrlbuııat yardımı y11pılın11 ve zelzele tell-
ketzcılelerl !cin de Erc!s'e cadır, glyecPk eı • 
yası, kazma, kUr~k. slııara, pansuman mal • 
:zemcsl ve 1111.ctnn mUrekkep olmak Uıere 
3G.676 ıırahk, Yan vll~>·et!ne ısa cadır bPdell 
olnrnk 2.!'lOO liralık, 1stanbul'dn Fener hıırlk
ze<lclcrlne de battaniye, elbl~e. cRmasır ve 
}'atak taktmınılnn tharet olmak Ozere 14.400 
liralık ayni yardımda bulunuımu,tur. nu 
suretle yuknrırlnkl mlldı.let zarrındn :;3Jl97 li
ralık da nynl yardun yapılmıı bulunmakta· 
dır. 

Mebusların Edime•de 
yaptığı tetkikler 

Edirne: 4 a.a. - Mebu~larımızdan Os -
man Şahinbaş, Faik Kaltakkıran, Fatma 
Memik ve Fuat Balkan, vilayetimiz içinde 

kan merkezleri ile nahiyelerde tetkikler -
de bulunrluktan sonra buraya &'elmişlerdir. 
Mebuslarımız vilayetimiz içindeki gezi

lerinde halk ile muhtelif meseleler üzerinde 

konuşmalarda bulunmu~lar, dilek 'Ye ihti -

yaçları tesbit eylemişlerdir. 

Ut:U! 5/10/1941 
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: GÜNÜN GÖLGESİ : 
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Ülkümüzün 
"Ülkü,, SÜ 

Milli kültür hayatımıza sekiz yıl 
evel karışan Ülkü, bu ay başındanbe
ri, adına daha çok yakışan bir güzel -
lik ve zenginlik kazanmıştır. Doku -
zuncu yaşına basarken, onu biraz 
boylanmış, biraz daha olgunlaşmış 
ve daha sevimlileşmiş bulduk. 

Ülkü, ülkümüzün, milli kültürü • 
müzün dergisidir. Topluca, bu yurt 
çocuklarının aradıklarını içinde bu -
labilecekleri ve kendi içlerinde yarat
tıklarını sayfalarına dökebilecekleri 
bir halk malıchr. 

Halk ve millet davalarımız var. 
Ülkii, hem hu davalı:ırımızın sen du • 
rağı, hem biitün yol boyunca koru • 
yucusu ve takipcisi olacaktır. Bu 
yol, başlangıçtan sonuna kadar kırk 
bin köydt"n, şehir ve kasabadan; 
bu mf"mlrkı· tin halkı içinden geçer. 

Ulldl. yc:nı '\ekliyle ortaya çıkar • 
ken d :i valaı rnıın hizmet ahdini bir 
kere el iha tekrarlamış ve yolunu çiz
rııi ştır "Milli hayatın doğurduğu bir 
çnl< mı:sl"ll"lcr vardır. Onları birer bi
r ı: r ele almak, usulümüzün başlıca 

kaidesidir. Bu meseleler, hemen her 
zaman, milli hayat dediğimiz canlı 

kaynaşmaların düzenlenmesi işidir.,. 

Bu canlı kaynaşmalar nedir? Ülkü 
bunu da izah etmekte gecikmemiştir: 
"Milli hayat, içten dışa ve dıştan içe 
doğru, tıpkı bir uzviyette olduğu gi
bi, bir takım hareketlerin tamamı -
dır.,. 

Biz, ülkümüze sadık kalarak ve 
Ülkii ile elele vererek bu hareketle
ri takip edeceğiz. Dergi, daha ilk sa
ıyısında sözünü tutmuştur. Sayfala -
nnı çevirirken, "İçten dışa ve dıştan 
içe" esen milli hayatın serin rüzgarı 
yüzümüzü okşuyor. 

- Oh, diyoruz, halka işte bunları 
.okutmalı, aydınlarımızı işte bu mev -
zuların üstünde düşünmiye, konuş -
mıya, yazmıya, çizmiye çağırmalıyız. 

Bu mevzuların motifi bizim malı -
mızdır. Kendi, malımızı kendi tez • 
. gah1arımızda işliyeceğiz. Ülkü, say
falarını bütün memleket aydınlarına 
.açmıştır. Meselelerimizi, bu sayfa -
larda konuşacak, dertlerimizi biribi
Timize burada açabileceğiz. "İç" ve 
"dış" lilkümü1.ün ııcak havasında 

kucaklaşacaktır. 

Halkevleri ve halkodaları da bu 
.maksatla kıırultlu ve ÜlkU yolcuları 
memleket işlerini açık gönülle ko -
nuşmak ve bu işlere hizmet etmek 
zevkinı bu çatıların altında buldular. 
Gayede daima birleşiyoruz: Bilenler 
bildiklerini, okumuşlar okuduklarını, 
•görgülüler görgülerini halka aktara -
cak ve halka maledece·kt'ir. 

İnsanların da, koçlar gibi, kafa ka
faya döğliştliğünU bildiğimiz \Te mil
letçe kurtuluşumuzu, milli killtürUn 
inkişafında bulduğumuz için bu da -
vada samimiyetimizin hududu olmı -
yacaktır. 

Ülkü'yU, can ve gönülden kutla • 
mak ve ona bu sevimli ve halk için 
faydalı şeklini veren halkçı aydın 
dostumuz Ahmet Kudsi Tecer'e ba -
şanlar dilemek istiyoruz. 

Kemal ZP.ki GENCOSMAN 

Öğretmen okullarına alınacak 
parasız yatıh talebe 

Bu yıl öğretmen okullarına parasız yatılı 

oı11rak alınl\cak talebelerin listesi hazırlan -
mnktnrıır. Alın11cak talebelerin adları buııUn· 
!erde lıelU olııcnkıtır. 

t 

Portakal hastalığı 
Adıma, (Husust) - Ba7.ı bahçelerde bu

lunan porto.kal ve mandalina ağaçlarında 
Krizontnıus hıı.,ereııinln fazla tahribat yap 
tığını gören bnhçecller, Ziraat dairesine 
mllracaılt ederek bu hastalığın !lnUne ge• 
çilmP~ini istemişlerdir. Ziraat baş teknis
yenliği işe el ltoyarak faaliyete geı.;mı,ur. 

Bugünkü at Pazar müsahabelerl: 
yar1şları Ömrümün kitabrndan 

BuııUn a<>nbahnr at yarı.şlnrının ikincisi 
Şehir 1ı>0<lromıındıı ynpılıu·ııktır. Saat 
14,30 da başlıyıı.cak olnn koşuların h·,·ka· 
IAde hryN•nnlı olnC'nl:ı, uuı.:UnkU pro
ıırıımrla bilhnssn guyel kıılnhrılık ile kla!'lk 
koşunun bulıırıınrısınılan Rnlnşılmııkı ndır. 

Dr. Kilisli Rifat'tan ne öğren.dim? 

IlRklknten bııglıne kadar bôylf! güz.el 
koşu aşA~ı yukarı o!mnılı do. rleneblllr. 

Birinci koşu : 
Satı$ koşusuılur. Cç ve daha yukan yas· 

takı ıat knn ını;lllı at ve kısraklara ma.h
sust ur. lkrıımıyesl 255 Uı·a mesafesi 2000 
nıetredlr. Koşuya Uı: halla kan kaydedil -
mlştlr. 

1. - Komlsarj <Dr. Seterof) 62 kilo 
2. - Slfknp <F. Ağan> 51 kilo 
3. - Rol <S. K. Osman> 49 kilo. 
tık nRznrda Rol'nın tnşıdılh hafif siklet 

dolayıslyle Ellnsh olabllece*i dUşUniilebillr
se de iyi vn7.lyt>lte olan KomlM.rJ'ın önde 
ı;elme~l daha salip bir ihtimaldir. Sifknpın 
bu rnesnfeyl çıknrncağını tahmin etml;ı.·o

ruz, 

l kinci koşu : 
<Sonbahnr tıı.y deneme koliusudur.> İki 

yıışınıtıı.kl yerli saf kan 1nıı:lllz erkek ve di
şi taylara mnhsuııtur. İkramiyesi 1200 Ura 
mcıınfeıd 1200 mntrrrllr. K05uya kaydedi
lım sekiz tny sıınlarılır: 

ı. - Heybeli <1. Aytnç) 
2. - Karabiber CA. Atman) 
3. - Alemdar <R. TrmcD 
4. - Şans CS. KarRosmnn> 
5. - Bomba ( 11 ,, ) 

6. - Çobankızı (S, TPmel> 
7. - Buket (F. Slmsnroj::lu) 
8. - DPmPt (F. Slmsnroğlu>. 
Slmrl!l•e kadar yapılan acık tay ko$u

larının blrlnciliftlni Çolmnkızı lle DPmPt 
aşağı yukarı :paylnşmı~larılı. Gı>çPn hnfl a
ki ko~uıln şlmcllye kadar plAsn bil!! olmıyan 
eskl ismi Cnnglz olan Alemrlar'ın galihiyı>
tlnl lnşıdığı hafi r kilo~·a atfedenler çok. 
tur. Mamafih hugUn mlisavl kilo taşıması
na rağmpn Alemdar bu koşunun favorisi 
ad<lPdllen <Buket) in t'n kHvPtll rakibi ola
rı\k göıiikmektedlr. Yavaş yavaş düzl'lm!!· 
ğe başhyan KarahibPrln buglin iyi koşnrnk 
bu iki kuvetll rakibine kolay kolay blrln
clllk vermlyeceğlnl de tahmin etmektf'yiz. 

O çüncü koşu : 
(Ziraat Bankası koşusu<lur.) Üç ve da

ha yukarı yaştaki yerli ııar kan lnglliz nt 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi ~00 
lira mf'snresl 2200 me-trPdir. Bu koşuya rll\ 
sekiz halis knn kaydf'dllml~tlr ki ~unlar
dır: 

ı. - Karanfil (A. Atman) 60 kilo 
2. - Öı.demlr <A. Atman> 60 kllo 
3. - Romans <II. Sald> 5~% kllo 
4. - Gonca <A. Atman> u6~!ı kilo 
5. - Umacı (F. Atlı> 53 kilo 
6. - II. Hatun (II, Said) 51 ~ kilo 
7. - MlmO'Z.ll <U. F.r11y> 51 '!ı kilo 
B. - Yetiş <A. Aynag~z> 51 !iı k ilo. 
GUnün aşağı yukan en karışık yarışı 

budur. MemlekPtlmlzln yetiştirdiği en gU
zet en b•I halis kllnlan hep bir arada gl!r
mek fırsntını veren bu koşunun neticesi 
gerek amatllrler gerekse at sahlplerl ara
sında halledllememektedlr. 

Bizce bu koşuda nazara çarpan üc hay
van vardır: Karanfil, Romans ve UrnaC'I. 
Bunlar ara~ında bilhassa Romans'ın vazı
yet\ raklplPrlne nazaran fazlacltr. MıımA.tlh 
koşudur bu belli olrn11z. Gecen hafta gü -
Zl'l bir koşu cıkarıtn Yetiş'in yukarda işa
ret ettiğimi?. gibi bu Ü(' rnklblnl gec!?crğl
nl znnnetmeomekle beraber herhalde o da 
iyi koşacaktır 7.annedlyoruz. 

Dördüncü kogu : 
Üç ve daha yukan yaştaki yeril yanm 

kan lnglllz at ve kısraklara mahsustur. İk· 
ramlyesl 300 lira mesafeııl 2000 metrP<llı:-. 

Koşuya dört yanm kan kaydedilmiştir. 
1. - Yüksel (N. Sargın) 56~i kilo 
2. - Elhan (S. Halim> 561.~ kilo 
3. - Cesur (P. Alcan) 52 kilo 
4. - Şehnaz CS. Halim> 4JU'- kilo 
Koıpuııun seraıtlne nazaran hayvanlann 

tnşıy.acakları siklet 1941 senesi zarfında 

kazıındıklan lkrarnl>•elere ve yaşlarına ıtö· 

re tev:r.I edildiğinden me-mleketlmlzln en 
iyi yarım kan hayvanı olan Şehnaz bugün 
4S~~ kilo ile koşmaktadır. Bu vaziyette en 
merak edilecek cihet Cesur'un mu, YUk· 
selin mi UçUncU gelereğl mesele.sidir. Bu 
da mU~tt'rek bahiste ehemlyeti haiz bir 
mesele olmadıtı Jcin bu !:il yarıştan sonra
ya bıraloyoruz. 

Beşinci koşu : 

Yatım 28 ıpora delicesine düşkü -
nilm. Beyoğlu'nda Küçükparmak -
kapı'da ,Stangali' nin jimnastik sa • 
!onunda Tatavlalı rum pehlivanlarla 
güreşiyorum, Büyilkada'da Fransız 
(Ojuery) ile boks talim ediyorum. 
(Union - Française) de eskrim yapı
yorum. Aziz dostum yüzbaşı Ömer 
Lutfi it~ bisiklete biniyorum. Yüzü -
yorum, ·kürek çekiyorum, filozof Rı
za ile gülle kaldırıyorum. Koşuyo • 
rum, atlıyorum, manevi bir evlat gibi 
büyüttüğüm paıularımla iftihar edi
yorum 1 Riitbem yüzbaşı. Mühendis -
hanede, Hendesei Mülkiyede, Darüş
şafaka'da, Aşiret mektebinde jimnas
tik hocasıyım. 

Her dere talebelerimin karşısında 
caketimi çıkarır, barfikste halkalar -
da, trapezde marifetlerimi yapar, el • 
1i kiloluk gülleleri bir hamlede hava
ya kaldırır, onların hayretle takdir • 
leri karşısında bir baba hindi gibi 
koltu1klarımı kabarta, kabarta dola • 
şırdım. Demir gibi sert hale koydu • 
ğum vücudümü talebelerime örnek 
gösterir 1 onları da kendim gibi ku -
vetli bir atlet yapmıya çalışırdım ! 
İş bu kadarla kalmıyordu. Mesleği -
min propagandasını yapmak için İk
dam gazetesinde makaleler ( !) neş -
rediyor ve şunları söylüyordum: Yaş, 
bünye, miıaç, iklim gibi farkları hiç 
di.işiinmeden yedi yaşından itibaren 
spor herkese lazımdır ( !) İnsan de -
m~ri döve döve demirci olur( 1) İyi 
bir atlet olmak istiyorsanız beni ör
nek alınız! Benim yaptıklarımı yap • 
mı ya çalışınız 1 Can acısına katlanı -
nız 1 Hiç bir zorluğun karşısında yıl
mayınız! Ömründe bir ·kere merak e
dip bir incir ağacına bile çıkmamış 
nazariyatçı doktorların tavsiyelerine 
kulak asmayınız (!) Her biri birer 
hergüt kadar kuvetli pehlivanlarımız 
doktorların nezareti altında mı idman 
yapıyorlar? Benim çelikten sert pa -
zulanın hangi hekimde vardır? ( !) .• 

İşte bunun gibi ilmi ve terbiyevi 

hiç bir kıymeti olmıyan indi tafra -
furuşluklarda bulunuyordum. 

Bir giln İkdam gazetesinde Dok • 
tor Kilisli Rifat imzalı ve "İdmanda 
yanhş yol,, serlevhalı bir makale gö -
züme ili~ti. Doktor bu yazısında hem 

mesleğimi tenkit ediyor, hem de beni 
-cehaletle itham ediyordu. Ezcümle 
şöyle diyordu: "Bir kaç vakittir İ'k
dam sütunlarında muallim Selim Sır
rı ( 1) .imzasiyle hiç bir ilmi kıymeti 
olmıyan bi_r takım yazılar intişar et
miye başladı. Bunlar gençlerimizi 
dalfilete düşürebilir, hayat meselele -
rinde phsi tecrübeler kafi değildir, 
ilmi mülahazalarla tevsik edilmiyen 

mahsustur. İkramlyesl 400 lira mesafesi 
1600 metrPdlr. Du koşuya kaydedilen on 
hayvanın lslmlı>rl .sunlardır: 

L - B01.kurt <N. Kurtay) 61 kilo 
2. - Tomurcuk <D. Cilndny) 61 kilo 
3. - Bora <R. Baysal> 61 kilo 
4. - Yıldınm <R. AlyürUk> Gl kilo 
5. - Cr~·Jantek <N. Sümer) 61 kilo 
6~ - örnek CH. GU<;lU) 5!'m kilo 
7. - ı;ava U. IL Tekçe) 51) kilo 
5 . - flevlm 8. <M. Turgut) 57 ~ 2 kilo 
9. - Tnı-.r.an (F. Vural) 50 kilo 

10. - Tarhan <t. Aytııç> 50 kilo. 
5!mfllyt' kac1Rr h!Q blrblrlerlyle karşılaş

mıyan Uclü arep ta)•lanndan yalnız Tar
zan ile Tarhan ıı.ıtnbeyleri ile ko.smak cP· 
saretlnrle bulunmuşlardır. Biz il<:lü tayla
rın bugün bUyUkler arasında bir df'rece 
alarağını Umlt et.ml)•oruz. Koşunun favo
risi geçen haftaki 2000 m etrelik yarışı ko
laylıkla kazanan TuA-bay İsmail Hakkı 

Tekçe'nln Savası'dır. Tomurcuk ile Boz
kurt'un iyi koşacaklarını 7,annediyoruz. 

A\•utaayder olarak Sevim Vill, l düşUn-

(Tiftik ko,u~udur.) Üç ve d11ha yukan mekteyiz. BuırUn clftebahls bir tanedir ve 
yqtakl hallı kan arap at ve kısraklara <tcUncü lle beşinci koşular arasındadır. 

Selim Sırrı T ARC AN 

indi ve cahilane mülahazalar batıl • 
dır.,, 

B1u yazıyı okuyunca tepem attı ve 
şöyle düşündüm; Bu doktora en müs
ki t cevap pazularımın kudretini gös
termek ve kendisine bir boks dersi 
vermektir l 1 
İkdam sahibi Cevdet beyden dok -

torun hemen her gün Besim Ömer 
beyin (merhum Dr. Besim Ömer pa
şa) evinde bulunduğunu ve birlikte 
rbazı eserler neşretmekte oldttklarınt 

öğrendim ve bir sabah Besim Ömer 
beyin evine gittim. Bıyıklarım ters 
dönmüş, rengim hiddetten sapsarı ol
muştu. Burnumdan ı;oluyordum. Be
sim Ömer odasında yalnızdı. Masa "' 
sının başında bir bi.iyük kitaptan bir 
şeyler yazı yordu. Beni görtince aya
ğa kalktı. Kendisiyle eskiden tanışı~ 
vorduk : 1 
• - Gel bakalım, genç zabit 1 Ne ha

ber? Seni buraya hangi rüzgar attı 7 
dedi. Ben hiç bir mukaddimeye lil
zum görmeden, sizin Kilisli Dr. Rifat 
adında bir meslek arkadaşınız vannıf 
ona bir çift Hifım var. Burada bulun
duğunu haber aldım. dedim. Besim 
Ömer bana cevap vermeden yanında.
ki odaya seslendi : 

- Doktor 1 gel, seni Selim Sırrı ta" 
nımak istiyor 1 

İki dakika geçmeden içeri 'kar~ 
kuru, sıska denecek kadar çelimsiı. 
orta boylu askeri doktor elbiseli biri 
girdi. Merhum bana dönerek : 

- İşte Kilisli Dr. Rifat t dedi. 
Doktoru yukarıdan aşağıya şöyle 

bir süzdüm, sonra hiç ibir şey söyle
meden bir hamlede sırtımdan caketl 
attım. Gömleğimi, ten fanilfunı çıka!' 
dım ve pazılarımı kendisine uzata • 
rak: 

- Tut beyim Ş"11 kolumu 1 dedi~ 
Müteakıben sol !kolumu uzattım, son• 
ra pazularımı Dr. Besim Ömer'e df 
yoklattım. 

Her ikisi de 
- Maşallah demir gibi çok sert 1 

dediler. Doktor Rifat'a döndüm, 
- Haydi siz de soyunun da vüc11' 

<lünüzü görelim! dedim. 
Doktor gülümsedi ve gayet haifııl 

bir sesle : 
- Siz galiba İkdam'daki yazınıdll11 

müteessir oldunuz, fakat ben o satlf" 
lan sizi tahkir maksadiyle yazma; 
dım, ilmi ve hakikati aydınlatın' 
istedim, dedi. 

Benim gözümü hiddet bürümü' ol• 
duğundan onu hiç dinlemeden: "SO" 
yunun uz 1 soyununuz ! bakalım ıl~ 
bir boks dersi vereyim de aklınız 1"' 
şınıza gelsin 1 

Zavallı doktor mü§'kül vaziyet~ 
kaldığını görerek ben sporcu dell 
lim, eğer yazılarımı bir taarru.,. "ii~
nettin izse, siz de r••- t' vt:rıniz 1 • a, 
ıı"ı..." p~ııuvan·ı değil, kalem pehlı-9'. 
nıyım ! dedi. 1, 

- Ben size kalemle de muka:bt 
edebilirim ve sizi iakat ederim 1 jJ 

d 
.• bak .. ,$ - E emezsınız, ınız nıçın. 

anatomi okudunuz mu ? 

- Hayır ! 
- Fiziyoloji okudunuz mu ? 

- Hayır ! 
- Pisikoloji okudunuz mu ? 
- Hayır, bunların hiç birini t , 
İlim bilgilerimiz, tetkik ve ıni.i~ ı 

hedelerimiz arasında münasebet 05~ 
madıkça münaka§a edemeyiz. ? 
fransızca biliyorsunuz değil mi~ tf>' 

- Evet biraz bilirim, okudugıı 
anlarım ! (t' 

- Mesele ydk size iki kitap "~f ( 
yim bunları okuyunuz, sonra tcŞrl 
diniz görüşelim • 

Tahsil çağındaki 
çocukların sayımı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- Olur veriniz! dedim. 
0
'( 

Doktor içeriye gitti ve bana 1'
0
1' 

tor (Lagrange) ın gençlerde ~e ~jl 
gun yaşlılarda beden terbiyesı! ı~ 
de Doktor (Philippe Tissie) ~ı~ f 
man ve yorgunluk adlı esederııı 
tirdi. 1'tof' 

Tah5i1 caA'ında bulunan 7 • 16 yasındaki 
cnrukların sayımı S tklncıtesrlnde Yatıılacak
tır. tstatlstık umum müdürlüfıü bu sayıma 
alt hazırlıklarını bitirmek üzeredir. 

Düzeltme 
Harlciv•l memurları cu-a;;ında bazı ter· 

fi ve n.ÜCilleri ihtiva eden ve dUnkU gaze· 
temizde çıkıın bir haberde, yanlışlıkla bir 
satır ckıik cıkmılitır. Bu kısmı, özUr dile
yerek tekrar ederiz : 

Sellnlk konsolosluğu muavin koruıolos-
1u~na merkezden Mucip Parer. Bura 
konsolosluğu muvaln kosolo!luğuııa mer
kezden Faik YUcc, Cenevre baş kon!olos
luğu kançlarlığına merkeı>.den Nedim E
rinçerln dereceleriyle nakil ve tayin edil
miolerdlr. 

·~===========================~ 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczanesi 

Yeni ÜLKÜ 
Dün OLKÜ'nün en son sayısrnı 

aldım. Yepyeni, çok güzel ve şi
rin bir hale bürünen bu "milli kül· 
tür dergiııi"nin üzerinde "yeni ae
ri ıayı 1" yazılı olduğuna göre 
ben de &on sayısını değil, ilk ıa
yısını aldım diyebilirim. 

Eni ve boyu değişen derginin 
içinde enine boyuna yenilikler 
var. Sanat, yeni OLKÜ'nün için· 
de üıtün yerini alıyor. Birçok 
yönlerini ate, ve duman bürüyen 
dünyanrn barıtçıl bir ülkesinde 
çıkan dergi, fikir cereyanlarını, 
sanat hareketlerini belirten yazı
lara ıayfalarrnı açmıştrr. Öz 
Türkçenin özlü şiirlerini onun ııü
tunlarmda okuyacağımıza ve -o
nun satırlarında kültür dilinin 
halle yığınlarına yayılacağma ina~ 
nıyoruz; bu inanı bu ilk sayının 
satırlarında ve satır aralarında 
bula bilirainiz. 

Kapaimm iç aayf umda "01,... 
KO'ye yazı vermek istiyenlero" 

hitap eden bir ilanrn ikinci mad
desi şöyle diyor: 

"Yazalar, devletçe kabul e'dil· 
mİf olan imlaya aykırı olmamalı
dır. lmlaca aylurılıkları görülen 
kelimeler, yazılann nefrİ takdi
rinde umumi kaidelere göre dü· 
nltilecektir.'' 

Yeni OLKÜ'nün gerekli buldu
iu değiştirmelerden, onarmalar· 
dan, belki de, en küçüğü ve en 
hafifi ıbudur. Fakat ıbunun da ü
zerinde durmak gerekiyor. Çün
kü eıki Ülkü, nedense, devletçe 
kabul edilmiı olana aykırı bir im
Ja kullanıyordu. Birkaç ay önce 
bir Türkçe öğretmeninin ıöyledi.
ği fU sözler, hala, hatırımdadır. 

- Geçenlerde bir çocuğun def
terinde bir kelimenin imlasını dü
zelttim. Çocuk adeta dineldi •• 
bana ıu cevabı verdi: "Fakatı ~ 

fendim, ben bunu Ülkü'de böyle 
gördüm!" 

Bunu dütünerek yeni derginin 
ilanındaki ikinci maddeyi okuya
cak olursanız, herhalde, daha 
genit bir mana çıkarırsınız. 

Bundan böyle her ayın birinde 
ve on altııında çıkacak olan yeni 
OLKO'nün ilk aayıamda ba§bkla
ra göz gezdirenler bile bu dergi
de sevimli bir yenilik havaıınrn 
oıtiğini aezebilirs 

"Bilginin değeri", "Unutulmut 
bir eaer", "Tecrübi ilim tarihin
de büyiik bir Türk adı", °Koç yi
ğit Köroğlu" v.ı. gibi, 

Kraa bir fıkra içinde zengin bir 
aerginin bütün yazılarını incele
miyecefim. Yalnız ilk defe l'ör
düiüm yepyeni bir imzanın üstün· 
Cle ~aıı "Valia" }>aıhklı bir hl· 

kayenin &on satırlarını okuyalım: 
"Yalnız şu kadarını ilave ede-

yim ki dilimi:zde "'u beynelmilel
dir", "şunun Türkçe karşılığı yok

tur" gibi ulu orta sföo;lerle yaban· 

cı kelimeleri &okmağa çalışanla
rın Nusret'in ifadesiyle 1•bu hazin 
vaka"ya bizzat şahit olmalarını 

ia.terdim. İsterdim ki orailar, en
terneler, diviz:yonlarla her gün 
kafamızı ,işiren, dilimize yaban
cı kelimeler rokan gazetecilerin 
kulaklarında ömürlerinin &Onuna 
kadar küpe olıun." 

Nunet'in "ha:zin ıbir vaka" de· 
diii nedir? Bunu meraık edenlere 
OLKÜ'nün ıbu aayııımı okumaları-
nı salık veririrn. 

Benim diyeceğim fU kadar: ye
ni OLKO'nün, küçük hikayesin
den bile dil davasında hangi yol
da )'iirüyeceii anlatrlmaktadır. 

\ r. ı. 

Ben kitapları aldım ve cl?,t11-
boks dersi vermeden eve döndtJ 

1
(t 

Dir hafta içinde dörder yiiz ~eı' 
Jık bu iki kıymetli kitabı hııt 01111' 

tim. Okudukça cehlimden uta~J:ıgtı' 
Ben o zamana kadar kuvetle :;l el 
kazanıldığını zannediyordum. 010,ı 
ler bana sihatle kuvetin ~aıa111gı;~ 
nı öğretti. Ben o 7.amana kadar rtıı 
kafesinin etrafındaki etlerin ~e .,~ 
ve iriliği kuveti ifade ettiğin' 1;sı' 
nedi yordum, o kitaplardan .~ı:ı ,ıeı' 
ziyade içindeki kalb ve ~ı~~ğf' 
sağlam olması lazım geldiğını 

dim. cıı' 
Hülasa daha bir çok hususl3'0i~t11 

ııiklerimi o eserlerden öğre~ıtıı~,r 
sonra gene bir gün kitapları ~ e'rı 

'ırt ma kıstırıp Dr. Besim örner 
ıgeldim. . 

Üstat beni görünce haykırdı : oı1~ 
- Hayrola Dr. Rifat'e gerıe .I' 

dersi vermeye mi geldin ! . l)t 
rrı• - Hayır. hocam, onun e ı 

y_e geldim t dedim. 

... 
b 

' 
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'-~-~' Ş POLITI KA f ........................................... .-' 
Hitler'in nutku 

i,eriye doğru söy!enen nutuk 
y (\lınan Führer'j Adolf Hitlcr, her 

1b kıt yardımının açılması müna
~e btiyle bir nutuk aöyler. Bu yıl 
.. ~ eklenilen bu nutkunu evelki 
.. un ·· ı 

İngiltere' de 
nasıl 

tefsir edidi? 
f • •oy emiıtir. Nutkun ayırıcı vaıı-
dı ~Çeriye doğru söylcnmi§ olmasın
d • ır •.. Bclki de Führer, şimdiye ka
b~r ıozünü hiç içerden ayırmadığı 
ft~t ktuk söylememiıtir. O daima 

111 
u larının büyük kısmını, düı

lrı "?Politika adamlarına cevap ver
h:ıte tah:;is eder. Muhatabı alman 
rıd 1 olduğu kadar da dünya efka
tı ;r. Bu defa alman sınırlarının dı
h:ı il Pek az meıgul olmuf, alman 
hatkına. olup bitenler hakkında iza.· 
laıı v.er:rnekten ve onların zafere o
ba k ınanlarını kuvetlcndinnekten 
~il bir !ey düşünmemiştir. 

le . lın~n Führer'i, bu defa da söz
ltlrllle ilLtıdara geçi~indcn başla-
cl~~r· ~.ınan.»"'da yaptığı büyük 
~. b1"1iıı n,.ı..nasını anlattıktan son
ö .. ' Unı..a, r' ıu ... . <rnt memleketlerde 
.. ce e. 1 d • k .... l'e n aşı"'amıı ıı;ını, sonra otu-

dij Yoruldugunu ve daha sonra da 
•ıır•ntık duyguları uyandırdığını 
~iıı~tnıııtır. Bay Hitlcr'in bu sözle· 
lan e ve barıı yolunda neticesiz kn· 
hıı ·f"Iıımalarını anlatışında bir 
rer•~ ık Yoktur. Bunlar daima Füh
&e ın nutuklarında kendisine, bah
lan &eÇJnek için, hız veren bir bat· 
beıf~ç olmuştur. Nutkun anlamı, 
larJ 1 ~.e daha evci söylediği nutuk
clah: . 1: araya getirildiği zaman 
her ıyı anla§ılır. Gerçekten daima 
la!l nutukta tekrar edilen bu ba§· 
tıııcf'Çtan sonra Bay Hitlcr, eski nu
""tı•rından ayrılarak, bu defa sa
iti uıı kısa sürmek şöyle dursun, bel
ltıelt~~~ ıüreceğini anlatmak iste
tiınd~ ır. Hatırlardadır ki Führer, 
'°'ıu 'Ye kadar her nutkunda harbin 
clefa ~u ç~k yakın göstermiıtir. Bu 
ta.n b hııne olarak, uzun bir ııavaş
t'ind a. ıetmcktedir. Nutkun bir ye
olaıı e gelecek yıl içinde girişilecek 
ledj • ~ll~aıtan açık olarak bahsey
••ı t1

• gıbi, bir iki defa da "bu sa-
1,&rı ıter de geri dönersem" gibi 
'-rr!~~k uzakta gösteren sözler 

ı:"akı hlcktedir. 
Stu,)' ,at nutkun en büyük ağırlığı, 
nj g a Ya kartı taarruza geçilmesi
loııı:rekleıtiren sebepler Üzerinde 
lirı t llnı!thr. Almanya bol~evikli
'ebeb~•fıyesini bu sava§ın ba~lıca 
~ d'! ~larak ileri ntmı§tı. Bu defa 
Stllı)'~~Unce arka plana çekilerek, 
tetltit nı~ Almanya ve Avrupa için 
ltlelcted~tıği tehlike ön plana geç
bııı.rı) ır. Bay Hitler, Rusya'nın AI
t~~lik' \'e Avrupa için büyük bir 
~ır,11d' olduğunu belirtmekle 22 ha
Q•Jcı, l~beri giri§tiği teşebbüsü 1'" ıa:~·~ı;:rnck istemiştir. Gerçek-
Uraa rue lıke ne kadar büyük o-
~e RBriiı 1 •avaşı da o derce,., yerin-

lla)'a'ıı ec:eğindcn, alman Führer'i, 
)etleri hn hazırlıkları ve kötü ni:•t ve •kkında çok uzun malU
d •y lii~ek lüzumunu du}'muştur. 
•r İler' e~ bu konu üzerinde o ka

:l!l~n R~rtfıt~!ştir ki, rus hazırlıkla
trr1tiraf tlıgı hakkında aldnndığı
tıtu'ıc .- ""~~t~~kten bile çekinmcmiş
den •"eıneti~['rer, bir yandan rus 
l•tic Sok dah ~ fala!"'- "'dildiğin
_,1. e'l'I öt k' a.. uvctlı olduğunu ..u, 
tl.all1. uy c ı Yandan da harekatın 

1 İdd· tun "ek'ld · k ' f · ~ · bt ıa t .• '! ı e ın ışa ettıgı-

~ten d: tkgı zaman, tezada düı
lı ıı.y 1-f ·u urtulamamıştır. 
.._ ıı.J~ftıa.. 

1

1
e e.r, bu nutkiyle alman 

·qe • vınd' • · b. it· tı de I" ırıcı ır haber ver-
1 it '- UJ:urnı .. ·· ela~ ır" •ek' u gormuş olacaktır 

eı iuda. e 1.~ •a.a_ttcnberi, düşmanın c1·'" bir ı. zı mcsıyle neticelenecek 
ıı-...... :rı11.reket' b 1 d ~ -·11•1tir- 8 ın aş a ığını bll-
~~e de~· :.Y liitlcr bu konu üze

t 8u1 .. 
11 ırki: 

e:t•h .. Un bur ad . . 
"i . Urde h a tertıp cdılen bu 
it~ 1si11 çok t~!r bulunabilmek be
'I& t,trı fu u fctli olmuştur. Çün
di, •••ttenb an.da doğu cephesinde 
l)ıu e ha.ılaın erı bdehıetli yeni bir ha
lı, &.:tJ:arn h 1f ulunuyor. Yeni bir 
~i t'tket d ·· arcket baılamrştır. Bu 

ı!'1ı.ıcip ~frnanın doğuda czilmesi-
Qa, a..caktır " 

ten ~ liitier'jn b. 
lıe Yle b· I" 1 aılıynn hareket· 
1ı.;: ha.reJc 

1 ~. ısanla bahsetmesi için 
ter de ne~· ın çok ıümullü olması, 
t .. hektir ş··ıccden emin bulunması 
" • unı I" tiı.ı ~Yat ıuk u u dar olan bir neti-

dıı. ~~)'e kad utu doğurabilir. Gerçi 
li,tt ıç bir rn a~. bu hareket hakkın
\)eı-1 l l'uııla a uınat verilmemiştir. 
'tt er, Sud r ta.rafından verilen ha-
L lı:t Yenı'n· b. 
~,t a. teçti - i • 1.n . ır mukabil ta-
ı-11.fı:•rekat gh nı bıldırmcktedir. Fa
lıı.r dıı.n rt a.kkında almanlar ta
~11.ı- ta.rllfın~frcdilen tebliğlerle rus
l\jl\ t~lıı.thr-ıt an neşredilen tebliğler 
'"'' rıı.k· lflca 1 bl''I . 1'\ıllh " •kat d ' a man te ıg erı-
l)ıj t e Yoktu: aha uygun oldui:'Una 
~ıı.11 •;)jiden ·d Kaldı ki bu defa res
li,rh Ührer,. .6 daha üstün olan nl
:~İtıd &.ide buının1 sözü kar~ısındayız. ~it· e alnı Ke ecek birkaç gün 
llıı.~ta.fırıı :.~·rus savaıının yeni bir 

• " lı, .,.orcc •. . 
'ii~ı rııtler•· egımız anlasıhyor 
r e~ •n nutk d ~ • •it it e" J:' un a, söylenen 
h,t,bll.lrtıa.a?~~e, .&öylenmcmiş ola
ç~~ttı esine d k arıyle, Atlantik mu
~ ekted· 0 unulmamaııı dikkati 

ti \ıtuıc ır. 
h" •ıı. •ima. h 1 

et, ıı"•fın bi:. a kına girişilen çe-
!~l'it\ e~hatde ız~hı olmalcla bera
('li}ı hır- İt' netıce hnkkında da 
t rer•· ırna.dı ·r d ~J>, ı, ''A. n ı a esidir. Alman 
t~ı ?le ·ı rtık bu ·· ı· . · ~.ııc b· 1 e rn .ı:.ı. gun e ımızdekı 
" 1 ~ •r diiını aK up cdemiyeccğimiz 
"'>~tl-ıa.rı, Poİin' kalmamıştır" dedi
"' , 1 • bil' İlla tı~a edebiyatı yap· 

(Başı ı. inci $Sylıda) 
defa olarak Hitler alent bir tarzda 
muvaffakıyet vadetmiştir. Demek o
luyor ki bu taarruz bilhassa müthiJ 
olacaktır ...... Hitler'in nutku, yakın -
d~ bir zafer elde edileceğini bildir -
mektedir .. 

Fakat llitler, sovyet zayiatı Uze -
rinde bu kadar durduğu halde, din -
leyicileri alman zayiatına temas et -
mediğinin farkına varmışlar mıdır ? 

Hitler, Büyük Britanya'nın yar -
dım dilendiğini söylemiştir. Dinle • 
yicileri İngiltere'nin Rusya'ya mil -
him bir yardım vadinde bulunduğu -
nu hatırlamışlar mıdır ? 

Hitler'in "yeni masalı" şudur : 
Eğer geçen sene Büyük Britanya 

yenilememiş ise bunun sebebi, rus 
tehdidi yüzünden alman hava kuvet
lerinin ikiye bölünmüş olmasıdır. Bu 
masal muvaffakıyetsizliği örtmek i-, . 
çin kullanılmış fena bir mazerettır. 

Hitler, alman fabrikalarının istih
sal etmekte olduğu muazzam harp 
malzemesinden bahsederken daha c -
min bir zemin bulmuştur. Alman is
tihsali, Moskova konferansı projeleri 
miiessir bir hale getirilmeden evci, 
Britanya, Amerika ve rus fabrikala • 
iI'ı tarafından yetişilerek geçilmesi lA 
.zım gelen büyük kuvettir. 

Daily Tclegraph, başmakalesinde, 
Hitler'in kendisini mazur göstermek 
istediğini söylemekte ve Ilitler'in e· 
dasyle geçen harp idarecilerini, he
zimet görüldüğü sıralardaki edası a
rasında bir benzeyi~ bulmaktadır. 

Nazi harbinin müsebbibi ikinci 
Vilhelm'clen daha az heyecanlı değil
dir. 

Bitler, Almanya'da görülmiye baş
lıyan cesaretsizlik ve şüphe dalgala -
rından endişe duyduğunu açıkça gös
termiş ve panzehir olarak da daima 
hakikati söyliyen ve alınanların hiç 
bir zaman şiiphe etmemeleri icap c -
den nazi bültenlerini tavsiye etmi~ -
tir. 

Bir çok alınanlar, Hitler'in bu se
ne başında Atlantik muharcbeııindeki 
nazi muvaffakıyetlerini isbat için ba
tırılan gemlerin hacmi hakkında ver
miş olduğu hayali ve çok büyük ra -
kamları hatırlıyacaklardır. 

Bu sonbaharda Almanya. denizaltı 
ve hava kııvetlerinin muvaffakıyet • 
sizliği hakkında resmi mazeretler 
duymaktadır. Hitlerizmin oyunu 
meydana çıkarılmı~ ve şefleri yakla -
şan fırtınanın farkına varmışlardır. 
Daily Express, Hitler'in nutku do • 
Iayısiylc istihsalin arttırılmasını tek
rar tavsiye etmekte ve şöyle demek -
tedir : 

Bizzat Hitler, rus harbinin, Büyilk 
Drıtaııya.'r ~··lcmak için aon merhale 
olduğunu ifşa etmiştir. Eğer bizim 
çalışmamız harbetmesini mümkiln 
kılarsa, Rusya mağIOp olmaz. 

Geçen sonbaharda hücuma uğradı· 
ğımız zaman Rusya'nın bizim harbi • 
mizi benimsememiş olması belkıi e -
seflc hatırlanacak bir şeydir. Fakat 
bunu hatırladıktan sonra unutalım. 

Du.güp rus harbi, bizim harbimiz -
dir. Ve alman-"lı-kmdan ha~ka bütün 
insanlığın düşmanı olan kuveti yık -
mak için elimizden gelen her ~yi 
yapmalıyız. 

Daily Expresıı, sovyet ordusunu 
ayakta tutmak için daha fazla çatıı
mak Jfizım geldiğini ileri sürmekte ve 
şöyle elemektedir : 

Kelimelerde teşebbüs bizdedir, ça· 
lışma teşebbüsü için ileri ... 

Daily Mail, Hitler'in ruslar arka
sında iken Büyiik Britanya'ya hava
dan hücum etmenin imkansızlığını 
bildiren cümlesini belirtmektedir. 
Gazeteye göre bu elimle, istil3nın al
manlara zannettirildiği kadar kolay 
'Olmadığının bir itirafıdır. 

Daily Sketch, şöyle yazıyor : 
Hitler'in bahsetmemeklc chemiye -

tini tebarüı ettirdiği şeyler vardır : 
Bunlardan biri, Atlantik muharebe· 
si dig' eri ise, Amerika' dan Büyük 

' . l Britanya'ya ve Rusya ya ge en yar -
dımlardır. 

Royterin diplomatik yazıcın 
ne diyor? 

Londra; 4. a.a. - Royter'!n dlplomatıl< 
muhabiri bildiriyor : 

•'Jlltler•in dUnkll nulktı, 1934 haziranın

da pnrti nrkndaşlarının katlinden sonra 
sliylcdlğl me,hur ıınhsl medh!yııdenber! 

Alman milletine s!Syledlğl btltun nutuk • 
ınrın l'n ziyade medhlye mahiyetini haiıo; 

bulunnnıdır. nir saattl'!n fazla bir mliddet, 
ı !itler, bir tcnkidcicn sonra dl~er bir ten
ltlde cevap vermlgtlr. Hltler'in cevap ver
diği noktııların Mılen Atmnnya'nın dahi· 
linde Nazilere karoı yapılan tenkldlerl teş
kil etti~lnl anlamak iı;ln, ııatırlnr ara11ın

dıı okumnğa dahi lllzum yoktur. 
''Nutkunun b8§ından sonuna kadar Bit

ler müdafaa vaziyetinde kalmııtır. Ve "-•rıl&r-ı ı;ıı ıfade ediyor. Ve o-
uıandınnak istiyor. Londra'dakl kanaate r!!re, bu nutuk, har-

A. S. ESMER bin gtdiılnln nasıl Alman.ya dahilinde git-

uı;us 

Japonya 
cenuba mı 
sarkacak? 

(Bııı 1 iaci &11ylada) 
tlcelerdeıı biri, Birmanya yoluyıe Çin'e ya
pılacak maddi yardımın hızlandınlmuı 

hususunda İnglll:ıı - .Amerikan tıbtrlllinin 
temini olacaktır, demiı ve ıunlan ili.ve 
etmiştir : 

Hitler'in nutku 

Almanya' da 
nasıl 

karşılandı? 
(Baıı l ıncı aa)'fada) 

Blrletlk Amerika bükümeU de kıt Yardımı 

tein halka müracaatta bulunmuıtur. 
Berllıı, c a.a. - Bütün alman buını FUh· 

HARBE 

D A i R 

Şark cephesi 
hareketleri ve 
Hitler'in nutku 

••- Bence Japonlar, :Mihver tarafından 
aldatılmıı olduklarını zanııetmete ba,la -

rer•ın dünkü nutkunu mütalea etmektedir. ( k h • d 
"Deutache Alleemclne Zeltun~ .. 2azetesl, s'ar cep esm e 

AdoU HIUer'ln buıı-Une kadar dotu seterinde -----~----ml§lardır. ,, 
' Japonya cenuba doğru faaliyette elde edilen zarerlerı bellnmek üzere bildirdi· 

:ı rakamlan zikrettlkten ıonra diyor ki: 
bulunurıa mu•lihane hareket 

edecek imiı 
Adelnlde; 4. a.a. - Japonya'nın .Avuıt-

Bu rakamlar, Almanya'nın eski dotu hu- • 
dudu öteıılnde Almanya'ya ve bUtUn Avrupa 
kıtasına kartı yapılan haı:ırlıkların ne dere
ce muazıam olduaunu mükemmel ıurette 

rnlya elçisi buı:;Un buraya gelmiş ve b~ya. scôstermlttlr. 

Ş ark cephesinde genit ölçüde 
bir alman harelceti baıladı

ğını Hit!er'in son nutkundan öğ
reniyoruz. nu ııatırl<trm gazetede 
çıktığı ano kadar alman hareket
lerinin nasıf inlci~a f ettif;ine dair 
resmi hiç bir hıı.ber almış değiliz. 
Öyle nnİrı§ıİıyor ki, bu hareket a
§ağı yukarı 100 saatten fazla bir 
znmand,mbcri sürüp gitmektedir. 
Okuyucularımız hatırlarlar: bun
dan bir gün evelki yazımızda, 
cephenin cenup çevresinde hare
katın İtnlyanlara ve sima:de fin
lerc bırakıldığını\ işa;et etmiş, ve 
ıılmanların cephenin ortasında 
mühim bir teşebbüse giri~meleri 
ihtimali üzerinde durmuştuk. A
caba nlman Devlet Reisinin bah
settif i hareket bu çevrede mi ol
malttadır? Gelen haberlerden, ve 
bilhassa Hitler'in nutkundan bu
nun aksi bir mana çrkannıya im
kan yoktur. 

natta bulunarak, bilhassa demiııtır kl : .Avrupa kıtasının maruz kaldı~ bu tehll· 
"- Size katıyetıc söyllyebtllrlm ki Ja. ke alman baıkumandanlıCı \'e alman aııkerl· 

nln kahramanlıCı ıaYCtSlnde bertaraf edllmle· 
ponya cenuba doğru faaliyette bulunursa, tir. Lonı1ra ve M03kova cırpınmalarının bu ' 
gayet muslihane hareket edecektir. Past- emrivakii deAlıtırml.)'ccelılnl alman milleti 
.Clk0 tckl durum Bak.indir ve bu vaziyetin biliyor. 

l:Z·Uhrblatt ırazcte~I ıllyle ;a:r.ıyur: devam etmesi ve hatta iylleemeıi için ge-
Führer'ln nutkuna blltııusa kuvct veren 

rek Japonya'da, gerek .Avuııtralya'da bir- Amlller hakikati tıade eden llı~nı ve bundan 
çok kimseler çnlıemaktadır. 

''Blrle~lk .Amerika ile Japonya ara~ında 
g!Srllşmelerin devam etmesi, belki de vaıo;j. 

yetin zannedildlğ'I kadar fena olmadıfını 
g!Ssterlr ... 

Lindberg 

Amerika'nın ölüm 
lehli kesi 

geıirdiğini ıöyliyor 
CBası l inci ıayfeda) 

Benim faaliyetimin gayelerini lekele • 
meğe ~alıştılar. Memleketimin refahından 

baıka hak nerede olduflunu ıcöstennek ve 
mu\ arraklyet.crlmlzl bellrunek ıı;ın zikretti· 
~ı vakalarılır. 

Berllner nörsen Zeltune söyle yazıyor: 
Führcr dalma hareketi terclh etml$tlr. 

Halbuki dUşman satında bulunup erkek ol· 
duklarını ıö>llyenıcr konuımnktan b:ıaka bir 
ICY yapmıyorlar. 

Doauda cereyan eden ezici vakalar kar11-
11nda, dUsman proıınııanda11 küfür ıınvura. 

rak \'e aA'llyarak tcsllm oloıaCa mecbur kal· 
m11tır. Bu propaeandanın ıon bir tesell!sl 
kalmıatır: bu da ln&lltere tein son ıaatın 
henUz ırelmedl~I ümididir. 

Fin cephesinde vaziyet 
Stokholın, 4 a.n. - Almanlar dUn Lenin· 

&rat'tan yirmi kilometre kadar uzakta bu. 
lunan Carkolsclo'yu almıılardır. Rusların 

IATllnırrat Ilı l\toskova ara11n<1a mUnllknleyl 
yeniden kurdukları haberini almanlar yalan· 
ıanmııkto.dır. Maamaflh ruslnr elddetle mu • 
dataa>·a devam ediyorlar. 

Mareşal Von Leeb yeniden takv1Yeler al. 
mıı ve bunları ıehlrden 23 kilometre mcsa -
tedebulunan Kolplno cevre.ine göndcrmlıtır. 
Bu ı;cvrcde birkaç eUndenberl ıldtJetU muha· 
rebcler olmaktadır. ve amerikan medeniyetinin tealiıinden baı 

Lenlngrad'ın batunnda alman toııcusunun 
ka hiçbir hedefim yoktur. Memleketimin Krorııtat koyundaki Orlanenbur&:'u bombar-
bir ölüm tehlikesi geçirmekte oldu~un- dımanı devam etmektcdır. 
dan emin bulunuyorum. Pek yakında Bir - Merke.z cephesinde, Tlmotenko orduları 

Jeşik devletler siyasetinde halkın iradesi karsısında alınanlar mUdıı.taada ve ruslar 
tauruzda ı.utunınaktadır. 

artık rol oynamıyacaktır. Filiyatta, bir 
tek adam tarafından idare ediliyoruz ve 
bu adam, milli temsilin dayandığı prensip· 
lere hiç aldırmıyor. 

Uu ~.ıvıenın cunup kesiminde Roslay !.iti· 
kametinde htc bir taallyet kuydcd.ımemlatlr. 

~!maide jıı kuve'l.lerl SnamaJaroı yakınla
rında bazı terakkller elde etmlıler \ 'il .Kus • 
!arın ı:.ı.ıetıı mukıı.vemctıne raamen aıu kü· 
cUk koyu alınıılıı.rdır. Mumıanik demlnoıu 

üzerindeki Kontupohja lstaıyonunu da tinler 
Lcndlt ıı<Uyorıar. Ruslar, halkı boaalLUktan 
\"e yapablldlklerl derecede her ııe» tanrlp 
t')'ltodllUen aonra .a ır ıı~ır ı rnalu cckllm k -
tedlr. 

ı•etroııavodıı1c alındıaı :ı:aman StaUn'ln ken· 
dl ımzaalyle ,.e ıaııaen tumen kumandanları· 
na aunderdltl bır 2ündellk emir bulunmuı. 

tıkce daha !azla tenkit edilmekte olduğu
nu çok sarih bir tarzda gfü!termcktedir. 
llu nutkun her satın, Hltlcr'in maudekl 
sulh tc~ı.rıerlnin reddedllmlı oldu.ıtundan 

ne kadar mUteessl! olduğllnu &'Ö.Sterir &1-

bldlr. •• Herııeyin pllln mucibince yUrllmUı 
olduğu .. lıakkındaki inatçı Jddlaaı ve Ruı-

tur. Bu ııUndellk emirde Stalln Murmansk 
ya'ya karıı harektı.tta '• hicbir hata. yapıl- dumlryolunun alınmasını ve tinlerin eerı a • 
madığı ., hakkında on defa kadar tekrar tılmaıını lıitemlıtır. 

edilen beyanatı da kayde değer. Daha ıımalde buz denlzJ kıyılarında mu-
"HIUer, hattA bizzat .Alman tebliğleri • 

nln doğruluğunu dnhi mUda!aa llizumunu 
hlssetmiııtır. Demek oluyor ki, bunların 

doğruluğundan hariçte olduğu kadar .Al
manya dahlllnde de ııüphe edilmektedir. 

"H.itıer, harbin en gec 19U de bitlrlle • 
ceği hakkınd&ki vAldin tutulmamıı diğer 
bir vrllt olduğunu, .Alman milletine idare 
yolu ile bildirmiştir . 

"Hltıer, .Alman mileltıne, ,.b..i\11 hilA!tna 
olarak harbin 1941 de bitmiyecetlnl, Ruı 
ar11.1Jslni tanzim hususundaki uzun vAdell 
pltmlarllen ve gelecek yıl kullanılacak ıl· 
HUılardan bahsederken '8.nlatmı:ıtır. 

"Hltler, nutkunun bir kısmını, kı~ı Rus
ya'da g~ck dll§llnce.slyle Alman ordu
ıunun pek muhtemel ofliraıt en ziyade 
memnun olmıyan kısmını teııkil eden .Al· 
man piyadesinin medhine to.hııis etmııtır. 

".Nutkun en garip tarafı, belki de Hit
ler'in •• hıı.kikaten kahraman bir kUı;Uk 
millet ,, olan Finltı.ndiya'dan yalancı göz
Yll§lan dökerek bahsettiği kısımdır. Fakllt 
muhtemel olnra_k ııunu unutmugtur ki bun
dan 18 ay eveı, !talya'nın Flnlllndiya'ya 
yardıma göndcrmeğe çalıııtığı tayyarelerin 
nakline manl olan memleket, Hltıer .ı\l -
mruıya.sı idi. 

"Hltler'ln nutkunu dinledikten l!Onra 
bazı Almanlnr, herhalde ııaşkınlık duya • 
caklardır. Bu.nlar, bllha.esa Gllbbets•in bu 
yılın 9 martında yaptığı katı beyanatı ha
tırlıyanlardır. 

''Göbbels, o gün ıtsyle demltti : 
''[Bir kere daha teyit ederim ki, bU yıl 

bitmeden lince, Almanya hubi bitirecek 
ve İngiltere'ye karşı hUcum, hava ııırtlıırı 
lilzumu kadar müsait bir mahiyet alır al· 
maz dcrhııl b11411ıyacaktır.] ., 

Amerika'dan gelen t~l•irler 
Vaşington, 4 a.a. - (United Press): 

·Siyasi mahfiller, Hitler'in nutkunu, 
alman devlet reisinin' kendi mllleti 
önünde kendisini müdafaa için baş· 
vurduğu bir çare olarak telakki et -
mektcdir. Umumiyetle ~u fikir var
-dır ki, bu nutuk, Almanya'nın kartı· 
!aştığı güçlükleri meydana çıkarmıı
tır. Bu intibaı, bilhassa Führer1in 
iki defa uzun bir harp ihtimalinden 
<bahsetmiş olması yaratmıştır. 

Hitler, nutkunun büyük bir kısmı
nı TUS seferini haklı göstermiye tah· 
sis etmiştir. Bu, Almanya'da tenkit
lerin büyük mikyasta fazlataımalcta 
<>lduğunu gösterir gibidir. 

Alman devlet reisinin Ruıya'nın 
hemen heımen mağhlp edilmiı bulun• 

harebeler devam rdl)'Or. Helslnkl'den alınan 

haberlere aore alman kıtaları bilyük muvar
taldyııtler kazanarak eski Ruı·Fln hududu • 
nun 75 kll.ometrı kadar nrkında bulunan 
Llcata nelırln1 acçmeae mu,·aıtak oımuılar. 
dır. Bu nehrin aark kıyısındaki kuvctıl rus 
mevzileri almanınrın eline eecmııtır. Bu ha
berlerı bolıevlkler yalanlamakta ve rus mu
k&vemetınln lnalll2 ve ruı tayyareleri ve 
aemllerının himayesi altında devam ettle-tnl 
bildirmektedir. 

Finler nereye kadar ilerliyecek? 
Stokholm, c ıı.a. - Petroaavo<lak ın ı.uall, 

tın k•tatarının Ruıya'da nereye kadar U.er

ıemok niyetinde bulundutu meseleilnl tekrar 
ortaya ı:ıkarıyor. Dunun arkasından ne cıkn· 
caktır? nn muzaırerJyetınden daha 24 ıacıt 
ırc~'flleden ııererln yeni ıstıkameUert hakkın

da VI bltlrllmesl 111.zım gelen lı Uıerlnde nn 
bOiı.lhııe~ morlc~ndtı konUtmlı.lara baılnnmıt 
ol.ma11 manalı ırorllnmektc<llr. 

Yarı rcsmt Finlandiya kaynaklarının te
min ettıaıne allre, Kareli ordusunun ılmal 
cenahı h&.ll ıl<ldetll muharebeler vermekte· 
dlr. Hualann Hanııö'dekl durumları her :za. 
manklnden kuvcUldlr. Bütün bu münakıııa· 
larla beraber, burada neıredllen rıı.ı>0rlar, 
Finlandiya ordusunun da emperyalls-t bir 
harbi l.ltemedlttnı tekrar etmoktedlr. llaelıca 
heder, hudutlann korunmasındadır. Yalnız 

bu hudutların neresi oldu&:u tasrih edilmiyor. 
Umumiyetle 1)1 ma!Qmııt alan mahflller, dıı· 

ima mUptıem bir durum muhafaza edl>'Orlnr. 
Buna lktıaadl vazl)'cttekl knrıırsızlıC'ı kat

mak la1.ımdır. Ticaret nazırı .M. Valno Tan. ' 
ner'ln Almany11'dıı.n dllnUıUnde burada ver. 
dlQ:I nutuk, bu karanızlıltt izale edememiş· 
tir. Nazır, hasına yaııtıl':ı bC?yannt'ta lsknndl· 
navra blrll~lnln muhafazuı lllzumu Uzerln· 
de ı~rar etmls. ts-.;ec'ln kıs harbi esnnsındn 
dei!'lıılk bir hattı harekette bulunma~ı lhtl· 
mallnden Flnlandlya'da endlee duyulmakta 
olduıtunu ıöylemlı ve Flnlandlya'nın SOV>'el· 
ler BlrllQ:I hOkUmct!yle ayrı bir sulh yapmı • 
ya~aR'ını llAve etmlstır. 

Bu teminatın blrlz vasrı, M. Tanner'ln 
bu karann muclı> oldutu aebPı>lerl luh et· 
meıl<ten itina ile kacınmıı olmasıdır. 

dufu hakkındaki climlesi, Amerika'
rda bilyük bir al!ka uyandırmıştır. 
Bunun biltün garp yarım küresinde 
mühim aksülameller doğurabileceği 
'SÖylenmektedir. 

Filhakika eğer l:Iitler'in bu keha -
neti doğru çıkarsa, alman tümenleri 
ıderhal gimal Afrikasına gönderilebi
•lecek ve garp yarım küresinin tica -
ıreti, yolları ve müdafaa karakolları 
için ciddi bir tehdit teşkil eyliyecck
tir. Mııır'a büyük miktarlarda ame -
rikan malzemesi gönderilmesi ve Af
rika'da Birleşik devletler ile hür 
fransızlar arasında işbirliği yapılma-

11, öğrenildiğine göre, böyle bir al -
man 11cfcrini önlemiye matuf tcd -ı 
birlerdendir. 

Cephenin orlasmdan 

Ş ark cephesinde açılan alman 
taarruzunun bir ucu ıimal

dc Leningrad'da, diğer ucu Ode
sa, Kırım ve Harkof eteklerinde
dir. Şüphezıiz almanlar, evela Le
ningrad'ı ellerine geçirmeği ve 
oradan Moııkova'ya doğru sark
mayı tasavvur etmiılerdi. Zaten 
Hitler, bu harpte tatbik edilen 
pli.ını iznh ederken a§ağı yukan 
bunu anlatır gibidir. Cephenin 
ortasında llğır basılmıf, ve bura
da ikiye ayrılan kuvetlerden bir 
krnmı şimale, diğer kısmı cenuba 
yayılmıılardır. Hitler'in Moııkova 
Üzerine yapılacak taarruzda han
gi istika.metten yürüneceğine dair, 
söz gÖylememİ§ olmasına rağmen, 
ilk önceki alman planlarının eve
la Leningrad'ın dü~ürülmesi ol
duğu anlaşılmaktadır. Fak at Le
ningre.d mukavemette devam e
dince, belki tı.lmanlar tnarnızla
rındaki şiddet istikametini değiı
tirmi•ler ve cephenin ortaarndan 
bir baskı yapmağa ba,lam19lar
dır. Hitler'in yakında Moskova
Yn girileceği hakkında vadinden 
de bunu anlamak kabildir. Şimdi 
Timoçenko ordularının kuveti de
nenmektedir. 

Ciddi vaziyetler 
D Ün Reuter'in Londra'daki aa-

ikeri yazıcısının da ıark cep
heaindeki rua vaziyetinin çok cid
di olduğunu söylemesinden, har
bin pek ruslardan yana inkiıaf 
ef3ncdiği neticesi çıkarılabilir. 
Gene bu yazıcıya göre, iki ordu
dan birinin akıbeti bahis mevzu
udur. Her ıey Timoçenko'nun da
yanma derecesine bağlıdır. Yok
sa Smolenıık'le Mosl<ova araarnda 
Viazma yakınlarına kadar ge
len, ve daha cenupta Brianak isti
kametinden geçen alman öncüle
rinin ııovyet merkezine kartı çok 
süratli bir hareket yapabilecek
leri neticesine varılabilir. iki gün
de toplanıp dağılan Moskova 
konfcrnnıımda "znman"ın mühim 
bir unııur olduğu Üzerinde ehemi
yetle durulmasından da bu böl
gedelıi hareketlerin çok ciddi ol
duğu anlaıılabilir. Herhalde bir 
iki gün İçinde iki taraftan birinin 
tebliğlerinden cephenin umumi 
durumu hakkında bir ifıa da bu
lunulması kabildir. 

Büyük hareket nerededir! 
A imanların bahsettikleri bü-

yiik çaptaki hareketin, cep
henin orta çevresiyle, cenup çev
resi arasında olması çok muhte
meldir. Belki de almanlar, Smo
lenıık-Moskova yolunu bırakmıı· 
lar ve ortadan doğuya doğru ak
maca ha§lamıılardrr. Bu auretle, 
iki iş birden yapılacak, alman 
kuvetlf'ri gene yelpaze teklinde 
açılarak Harkof'un Üstünden ıi
malde Moskova'yı, ve cenupta 
bizzat Harkof'u tehdit edecek
lerdir. Alman ilerleyiıinin Bri
ansk'ın ıa_rkında, Sh·astopol-Har
kof-Kursk-Orel demiryoluna doğ
rulduğu hakkında çok alametler 
vardır. Bir habere göre, alman
Iar, Orel'e bile varmışlardır. Bu 
haber doğru İse Timoçenko ordu
ları pek nazik bir durumn ginniı
ler demektir. Bu takdirde daha 
cenupta bulunan Budyeni ordu
s~nun duru1."u da daha tehlikeli 
bır ?al alabılecektir. Zaten Bud
yenı orduaunun Harkof cenup _ 
l~rından aıağr doğru mukabil 
hır taarruza geçtiği göz ÖnÜne 
·~~ac~k oluru., bu bölgede bü
yuk bır hareket harbi 'baaladıiı 
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Benzin için 
tahditler 
Bazı benzin tayınları 
nasıl arttmlabilecek 

Başvekôletin tebliği 
(Başı 1 inci •ay/adı) 

lere veya bu mUeaseae veya te$CkkülleriA 
yaptıracaklan nakliyatı mukaveleyle taah
hüt etmi:t olan eşhas ve oirketlcre ait na· 
kil vasıtalarının seyrüseferlerine ve bunlara 
verilecek benzin miktarının arttırılmasına 

Ticaret V ckUetinin teklifi ve Baıvekilin 

tensibiyle müsaade olu.-ıabilir. 

S. - Şehirler arasında i5leyen otobüs, 
kamyonet ve deniz nakil vasıtalarına veri
lecek benzin miktarı görülecek lilzum üz• 
rinc Ticaret VekUetlnin teklifi ve Baıv• 

ı kilin tensibiyle arttırıl~r_. ____ _ 

anlaıılır. Alman ve nıı ordulannın 
umumi görünÜ§Ü, bir helezonun 
biribirine geçmi§ halkaları halin
dedir. Bunun neticesi herhalde 
kısa bir znmanda belli olacaktır. 

Harbin sonu 
A imanlar, §&yet Timoçenko or. 

duaunu altedecek olurlaru., 
bu, tark cephesinde harbin bit
meıi demek mi olacaktır? Fakat 
gene Hitler'ıin nutkundan kııın 
b d .. d , ' ura_ a o!'ce en tayin edilmiı bir 
hat uzennde durulacağı anlaııl
maktadır. Bu hAt belki, almanla
rın tahminine göre Volga nehri 
olacak, fakat diğeT taraftan Har. 
kof ve Rostov Üzerine bir baskı 
yapılarak, ruslarm Kafkaaya ile 
olan irtibatlarının keailmesine ça
lııılacaktır. Her feye rağmen fU· 
nu aöyliyelim ki, alman taarruzu, 
tesbit edilen zamanın içine pek 
sığmamıştır. Hitler bunu izah et
mek için, rusların son derece ha
Zn'lıklı'bulunduklarmı aöylemeai
ne ve rus askerleri hakkmda çok 
ağır kelimeler kullanmaaına ba
kılırsa, bunların adamakıllı harp 
ettikleri anla§ılmaktadır. 

Kuvetler arasında muvazene 
A skeri durumu bu suretle hu-

la1a ettikten ııonra Hitler'in 
söylediği nutkun diğer kıaımları 
üzerinde bir parça durmak ye
rinde olur, Çünkü bu nutuk Naa
yonal-Soıyalizmin bütün hareket 
hatlarını bir barometre ibresi gi
bi açık bir surette göstermekte
dir. Hitler, alman efkarını daha 
uzun sürebilecek bir harbe hazır
lar gibi bir ifade kullaıunıttır. 
"Günün birinde harp bitecek 
olursa" demeainden de bunu an
lıyoruz. Acaba alınanlar neden 
harbin daha uzun sürebileceğine 
kanidirler? Bunun aebebi gayet 
açrktır. Bir harbin çabuk bitmesi 
için iki taraftan birinin diğerine 
göre çok kuvetli olması gerektir. 
Halbuki hal'p uzadrkça iki taraf 
kuvetleri arasında bir muvazene 
haaıl olmaktadır. Hele Amerika
nın İngilizlere ve sovyetlere yar
dım kararlanndan sonra muva
zene daha gözle görülür ve elle 
tutulur bir hal almıttır. Bu muva
zene tıpkı pehlivan güreıinde 
olduğu gibi tuıla venme ihtimal
lerini ortadan kaldll'ır, ve yerine 
bir yıpranma, yorma mücadelesi 
koyar mahiyettedir. 

~tlanf ik meydan muharebesi 
H itler'in geçen ilkbaharda 

bahsettiği Atlantik meydan 
muharebeaini hiç ağzına almayı
§ı, böyle bir muvazenenin vücu
dunu kabul ettiğine bir delil te
lakki olunabilir. Filhakika Hit
ler, Amerika hakkında en ufak 
bir imada dahi bulunmamııtır. 
Kendisi için "Atlantik meydan 
muharebesini kaybettiğini" söyli
yen Ruzvelt'e cevap dahi verme
miştir. Bu noktaya bilhassa itaret 
ettikten sonra gene nutkun umu. 
mi havasına dönelim: Hitler al
man efki.rınn, bilhaaaa bu h~rbe 
neden girdiğini tekrar tekrar izah 
etmek iııtenıektedir. Diğer taraf
t~~ 5.;6 m!lyon almanın harpten 
dond~kl~r~ zaman, orada olup bi
tenlerı hıkaye edeceklen·... .. 1 • d .. ı soy e-
meıun en, alman zayiatının çok 
f~zla. olmadığmı anlatmak istedi
iı manaarnı çıkarabiliriz So 
bu 1 h • ::ıra, a man ar~..ketlerini N ı 
yon'a benzeten! d apo -

· .. ere e cevap ver-
:~ gv:r?'duhk~ndbi.~ !odt te{kili.tı

e ı utun m.. k 1 . 
tanzim tf ğ' • " una a eyı 

N k 
e 1 ını soyl~mi~tir 

ut un diJ;. :r . • · 
kanaat' . ı aıyası tarafı 
&et !11_117ce, Halya..nla'rdan bah
ke ır:ı~Yıııh v~ yalnız .Musolini'nin 

1 ~ ·~'a sı dostu olduğunu söy-
eyl ıtı ır. Netekim bu harp kaza- • 
nı ırsa bu t 1 ' nun amamen alman-
~ar ta..ra.fmdan kazanılmıf olaca
gını da ilave etınit ve bütün -. 
ref h' · • ~· ısııeııını ve bu hissenin dofu· 
r!'-cağı menfaatleri alman mille
hne ayınnıttır. Nutuktan edindi
ğimiz umumi intıbalar bunlardır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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lzmir'de Agora'nın umumi görünüşü 
_, •.•..........................................................................................................• ._ 
E F U A R' D A N ve İ Z M İ R' D E N R Ö P O R 1 A J L A R ] . -
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İzmir' deki esl'İ eserler pasif 
korunmaya da arayabilir 

D omltien 18 den 26 ya k~ h!l

kUın sUrmilJ bir Roma ımpara.
torudaır. Saltanatının ilk seneleri iyl 
seçti : GUzel sanatlan t~vik etti; fa.
kat mağlClbiyetle biten bir kaç sefer
den sonra. senatonun da ~tirakl.yle, 

Roma'yı zalim bir iatipdaUa idareye 
bqladı. Nihayet karısı Domitla Longi· 
na'nın da suç ortaklığıyla öldUrUldU. 
On iki Kayser'den birisi olan Doml -
tıen'in hUkUm sürduıu zamanlar, hıris
ttyanlığın yayılmağa bqladığl yıllara 

rastlıyordu. O bu cereyanı önlemek 1· 
çin her tarafta, bu arada Ege'de de ma.
bedler yaptırdı ve hıristiyanları bura.
l&rda tapınmağa icbar etti. Fakat bu 
obur ve zalim adamın 61Umünden son
ra tabaaaı heykelini parçaladı. Şimdi 

bu heykelın parçaları İ.zmlr mUzesinln 

'bır koşesiode duruyor. 

• *. 
B. SalAhattln Kantar daha çocukken, 

bir gün arkadaşlariyle top oynuyordu. 
Bir ara top bUyUcek bir deliğe kaçtı. 

Arkad11ları seselendiler : 
- SaJA.hattin ! Şuraya gir de topu 

1:ıkarıver ... Küçük Sallhattln deliğe gir
di; dııardan gelen haf:tt ışığln yardı • 
Jnlyle buranın bina enkazını, harabeyi 
andıran bir yer oldutunu gördU ve glSr· 
dllkleri yıllarca hatınndan sillnmedi. 

Gel saman git zaman. kendisi İzmir'-
.. de mUze mUdilrU oldu. Çocukken gör

dükleri bir tUrlu hatırdan çıkmıyor. 

ı.ır fırsatını bulup kazılar yaparak İz. 
mlr'in altında. bulunduğuna emın oldu
tu harabeleri, eııkl eserleri meydana 
çıkarmak istiyordu. Halbuki bUtUn Av· 
rupa'h {J.limler, Ege havzasında ke§fe
dilmemlı eski eııer kalmadığı tikrınde 

idiler. izmir valisi merhum general KA.· 
zım Dirlk'ln delAletlyle ve bir çok gUç
lU"lıtlerle bulunan 100 lira ilk masrafları 
karııladı \'e 1932 de, Türklye'de ilk defa 
Türkler tarafından yapılmakta olan bir 
kazıya başlandı. 

B 
u çalıımaların ne bUyilk bir mu

vaftakiyetle neticelendiğini, İz· 

mır e alt az çok malQmatı olan herkes 
billr. Sonradan Tarıh Kurumunun verdi· 
li ve Dr. Vedat Nedim Tör Un de turizm 
iılerl umum mıldUrU iken temin ettiği 

tkiıer bin lira ile gerek İzmir ka
%ılannı, gerek bu civardaki harabele -
rin restorasyonunu lmkı'l.n nlsbetlnde i
lerletmek kabil olmugtur. 

İzmir'dekl Agora, bu havalinln, hat
tA belki Asya'nın en bUyUk Aı:orasıdır. 
Bunun ıımdillk meydana çıkarılan kıs
mı 86 x 166 metredir. Fakat kazılar 

ilerlerse, Agora'nın kapladıtı yerin 
200 x 200 metreyi bulacağı kuveUe tah· 

min ediliyor. 

Müzeden Namazg!ha giderken hep 
eaki eserler üzerınden yUrUyoruz. Bun
lan meydana çıkarmak için ııadece top
ratı kazmak kA.fi Çilnki İzmir iki 
kaUı bir ıchlrdlr : eskisi, yenisinin al
tında yatıyor. Biraz sonra Agora'nın 

Bergama'da Aıklepion'dan 
ru::>re edilmif bir kuım 

111111111111111111111111 

Birkaç bin liralık bir masrafla 

şehrin altındaki tonozlu, üzerleri 
kalın bir toprak tabakasiyle örtülü 

harabeler sığınak haline konulabilir 

lzmir kazısında meydana 
çıkarılan tonozlar 

bulundu''U sahaya geldik. Esklden me
zarlık olan bu yerde ıımdl eski heykel
ler ve kırık sUtun parçaları mezar ta,ş
lariyle blr arada duruyor. Sokağa açı
lan ufak kapının hemen yanıba§ında 

da B. SalAhattin Knntar'ın mütevazi 
bUrosu var. Bazillka'nın krıpısından ge

çerelt 9 metre derinliğe kadar iniyo -
ruz. Bqımızın Uzerindeki tonozlar ga.
yet sağlam. Bunların üzerinde bir ev 
var. O da eski : yapılalı 120 sene kMar 
olmuı. Şimdi 6 metre geni§llğinde bir 
"cadde,, den llerlemeğe başladık. Üze
rimizde kalınlığı bazan 6 metreyi bu -
lan bir toprak tabakası var. İlerlemeğe 
devam ettik. Biraz evel Agora'ya gel • 
mek ic;:ln takip ettiğimiz yolda bir si
mitçi fırınının, dUkka.nların ve evlerin 
önünden geçmlıtık. Şimdi ise yerin al
tırıda, tam bu bınaların hlzasındayız. 

Hava serin ve rutubetli. Kulağımıza su 
ıırıltıları gPllyor. Bu, Kadifekale'nln 
dibındekl ıa.rcıçlardan gelen sudur. 

. ,. . K Ultürpark'taki havuzlara su ver-

me& :cabettıği zaman bu suyun 
nereden temin edileceği dU:ıUnüldU. B. 
Sallhattin Kantar bunu haber alınca, 

derhal bu suyun mevcudiyetini alakalı· 
lara haber verdi. Suyu ııehre getiren 
kanalı keıfetmek icabedlyordu. Bunun 
için de su yolunun bır noktnsından içe
riye bir dalgıç indirildi. Dalgıç ilerledik

çe, gördüklerini telefonla dıoardaklle • 
re haber veriyordu. O sırada ses bir -
denbire kesildi ve telefonun b8.§ında 

bekliyenlerl tel!lf aldı. Fakat gene ay
nı anda dıııarda, toprağın üzerinde de 
bir vaveylA koptu : dalgıç, kuyu veya 
lağım kapağı olarak kullanılan mt'nfez· 
lerin bırıslnden toprağın yUzUne çıkmı§
tı. Fakat aksi gibi orada da kadınlar top
lanmıılar, çam111ır yıkayorlardı. Yerin 

içinden çıkıveren bu acayip kılıklı, insan
dan ziya.de korkunç bir canavara ben
zlyen acayip mahlQku g6rjlnce hep bir
den çığlığl baaUlar. Fakat böylelikle 
de suyun ncrcd"n gelip nereye gitti
ğini anlamak ve KUltUrpark'ın havuz
larına bu berrak ve kireçli olduğU için 
de yosun tutmıyan suyu akıtmak kabil 

oldu. 
Biz B. SalAhııttin l{ant.o.r'ın anlattığı 

bu hikft.yeyl dinlerken kulağımıza gök 
gUrültiJsUnU andıran korlr'.ınç sesler gel
di : teltıa lUzum yok. B~ımızın llstlln· 
deki caddeden bir yllk arabaaı geçiyor-

••• 
B. SalahatUn Kantar çocukluğundan-

beri bulediti hülyayı ger~ekleşUrdiı 

ııynı zamanda Avrupalı A.limlerin ka· 
naatlarının yanlııı olduğunu, lzmir de 
bir çok eski eserler bulunduğunu da le· 
bat etti. Avrupa'dnki Arkeoloji akade
milerinden birisi, ilim dUnyasınıı yaP
tıgı bltylık hizmetten dolayı B. Sal! -
hattın Kantaı·'ı 11.zaları arasına alarak 
kendisine bir ve ika da gönderdi. Fa -
knt B. Sa!Ahattln Kantar : ''Ccsar'ın 

hakkını Ccsar'a verelim., diyerek, bu 
vesikayı, kazıyı idare ettı~l h-Uçük bil· 
rosunun duvarına astı. Emeline erir:ımiş 
olduğU için, §imdi memnun olması ica
beder, diyeceksiniz, fakat aksine : B. 
SaUUıattin Kantar, yeni tahsisat bulup 
kazıyı genişletmek arzusundadır : 

"- Eskiden verilen tahsliatıa çok 
gUzel neticeler elde etlik, diyor. Daha 
6000 liramız olsa, bir çok iıler yapaca
ğız. Fakat belki oimdl 6000 lirayı bir • 
den elde etmek kabil olamaz. Onun I· 
çin 2000 Ura bulablliumı. hiı: olrnaz.ııa 

kazının ba.§ladığı bu sahada gördılğü -
nüz fU toprak yığınını kaldırır, blSyle· 
ilkle hem bir çok yeni eserler çıkanr, 
hem de ııu çirkinliği yok etmek lmkA.nı· 
nı bulurum ... 

B. Sala.hattın Kantar'ın yukardaki 
sözlerınl duyanlar ııöyle dilııUnebilirler: 

ııimdi de bu masrafın sırası mı ? Harp 
içindeyiz. Paramızı israf etmemeli, da
ha lllzumlu işlere harcamalıyız ... 

B. Salı'l.hattln Kantar bunlara da ce

vap veriyor : 

- Kazıya harcanan para hiç bir za
man boşa gitml§ değil. Bir çok eski e
serler kazandık. Bundan bqka KUlttlr
park'ın havuzlarına da su temin ettik. 
Yerin altında ilerlediğimizi dür:ıünUn. 

Elimizde k08kocrı bir sahn bulunacak. 
Öyle bir saha ki, buradaki kalın, ta!} 
tonozların Uzerinde bazan metrelerce 
toprak var. Buraya bomba bile i§le -
mez. Bulduğumuz bu yeni yerleri de 
• Allah mutltacı ctmeSfn 1 - sığınak di

ye kullanırız. 

Bunlara ben de bir gey ilı'l.ve ede • 
yim : İzmir'in §ık bayanlan da çı • 
karılan eski eserlerden kendilerine gti· 
re istifade lmkfinını bulmuılardır. Za -
rif bir bayan, Agora'da bulunan Posel
dor heykelinin ayağındaki sandalları 

model olarak kullanmıı, kendisine bu 
sandallara benzlyen iskarpinler yaptır
mıştır. Bu vakanın üzerinden epl za
man geçmiı olmrunna rağmen, İzmlr'de 
hfilfi Poseldon modeli iskarpinlere rast

lamak mUmkUn. 

İ llmle utrar:ıanıarın harici dUnya 

ile pek ııl(l.kaları olmaz. B. Sa
lAhattln Kantar da, tarihte bUyUk mev
kiler l§gal etmiıı imparatorlardan, ön
lerinde yUzleree kiıılyi dize getirmiıı 

gUzel kadınlardan, milyonlarca insanın 
tapınaığı ilA.hlardan kala kala birer 
mermer heykel kaldığını, bazan • impa
rator Domltler'ln heykelinde olduğU gt
gi • bu heykellerin de, hayatlannda bun
lnrın sahipıerlnl .scvrr..yen kimseler ta
rafından parçalandığını gördUkten son
ra 16hretin , nüfuzun boı ııeyler oldu· 
ğunu anlamııı bir hakimdir. Fakat lııin 

ameli tarafını da ihmal etmiyor. Ve
rilen tahsisatı hlı; bir zaman boş eeyle
re harcamadığına, Bergama'dakl Ask· 
leplon'un, Selçuk'daki İsa bey camisi -
nin restorasyonunu muvaffaklyetle ba.
ııardığına, izmir'de blr çok eski eserler 
bulduğUna göre acaba Türk Tarih Ku
rumu ona istediği bu tahsisatı temin e

demez mi 1 

• • • 
bmlr'de bir hafta kadar kalmııtnn. 

Baamahane'den kalkan tren bizi Ban -
dıma'ya doğru götUrUyordu. Zihnim, ~ 

Dünya paraları ve 
bizim pa~amız 

. 
Türk lkhsat Cemiyetinde 

bir konferans verildi 

Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisliğinden : 

(5. I. Teıırin l9U) 

Cinsi 
Toptan Perakende 

vasati F. Fiyatı 

Ispanak (A.) 
LAhana (A.) 

8 
4.50 

Pırasa (A. ı 4.50 
Kabak (Ad.) H 
Ayıe fasulye (A.) 15 

Calı ,, (A.) -
Barbunya ., (M.) 18 
Domates (A.) 6.5 
Yuvarlak patlıcan (A.) 10 
Kemer ., (V.) 10 
Dolmalık biber (A.) 8 
Sivri biber (A.) 7 
KUı;ük ıılvrl biber 
(Turşuluk) (A.) 

Bamya (B.) 
Bamya (Ad.) 
Pııtates (A. P.) 
Kuru 11oıtan (M.) 

12 
30 
25 
10 

12 
7 
7 

20 
22 

22 
25 
10 
15 
Ui 
12 
10 

11 
40 
34 
14 
10 

A. Ankara, ::ı.ı. Muhtelif, B. Bile
cik Arl. Adnna A. P. Adapazarı, V. 
Vezlrhan memleket 
!ardır. 

men§ell mal-

(RADYOJ 
'-·--
Türkiye Ra.dyo Difüzyon poıtalat' 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyoııı 
-- (Dalga Uzunluğu) -

ı~s M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P • 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A, Q. 

PAZAR ; 5. lQ. 1941 

8.SO Pragro.m ve Memleket Saat Ayart. 
8.83 Müzik : Hafit Program (Pl), 
8.45 AJANS HABJ-:RLERİ, 
9 00 MUzik ; Hafif Programın devaırı' 

(Pl), 
9.30/9.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat Ayart. 
12.S3 MUzik : Saz 1<:ııerlerl, 
12 45 AJANS HABERi.ERİ, 
13 00 Müzik : 'raksim, Şarkı ve TUrJdll~ 
13.30/14.30 :MU?.lk : Radyo Salon Or:ıtel 

18.00 
18.03 

lrnsı ( Vıolonist Necip Aşkın) : 
1-Rlxner : Neşeli halta sonu. 
2 - Mnthıs : Pııszta'da a~am. 
3- Plank : Yıldızların şarkısı, 
4- Vl'rdi : Zafer (Mare), 
6- Caludı : HomanR, 
6-Albenlz : Malaguena, 
7- Strnmuı : Balet MUzltf, 
8- F'ranca : .Agllcro. 
Program ve Memleket Saat A~ 
Mllr.lk : Hadyo Caz ve Tanl'o tJ1 
kestrası (İbrahim Öı:gtlr ve > 
B6cek1Prl). Romen tayyarecilik müsteıarı 

Berlin'de 18 • .fO 
Berlln; 4. n.a. - Romanya milli mUda- 19.30 

Türk !ktısat Cemiyetinin on beş günde 
bir tertip ettll\'I konferanslardan otuz birin· 
cisl, ı:ec;:en cuma ak&amı saat dokuzda, Na
mık Zeki Aral tarafından \'erllmlştlr. Kon
feransın mevzuu "Dün)·a paralan ve bi
z m paramız"da. Konferansçı bugün bü
tün dünyada hemen hemen hiç bir para 
ic n huzur ve lsUkrnr kalmamıs olduğuna 
işaretle söze baslıyarak, ı;:erek bütün dün· 
yada gerek bizzat menıleketlmizde 1914 
trn evelkt para ile bugünkil ı:ıara arasın
da bir kıyaslama yapmış, dünkü para ile 
bugUnkU paranın Blcme vasıtalığı, milca
dele vasıtalığı, tasarruf vasıtalıı'h hassala· 
n üzerinde durmuştur. Bugünkü parada 
kıvmetln parcalanmasındnn miiteve111l ola
rak aşa:ı yukarı her yerde rıara diye bir 
dPğll, müteaddıt vahidi kıyastler ortaya 
cıkmakta ve çıkmış oldu~unu söyllyen kon
f .. ranstı, bizim paramızın da Sterlin karşı
sında, )'an resmi piyasa karşısında, kara 
borsada ve sonra kllrlnı; ltlltıflanna göre 
(: sterdiğl muhtrlif kıymetler dolayıslyle 

muhtelif ceşltll'rlnl saymıştır. faa nczaretınin tnyyarec!Uk nıUsteşarı Jie· 
hlc noscu, diln buraya gelnılııtır. DUnkü para mekanizması Meta 19.41'.i 

19.55 
20.15 

Ml\7.İk : Fneıl Heyeti, . ~ 
MemlPket Saat Ayarı, 'H AJ~ 
HABF.nT.ERf. 
SPrbrst 10 dakika, 
Milzlk : Film Musikisi (Pi), , 

kimse !arkına varmad:'.ln kendi kendıne ıs
lıyordu. BugOnkU para l!e binblr destekle! 
Konferans sahıbi dlınya ı:ıaralannın dun • 
den bugüne nasıl geldi~ını tebarüı ettir· 
mek ıcın "para" ve ''kredi" menıumlan 

Uz.erinde ehemlyetle dur:rnus. nıela'-para

nın nasıl lşlı•tli,!:lnl, kfığıl ııaranın "lnsıl Is· 
lccllğini, altın pıırnnın nasıl tahil bır p:ıra, 
hıif:ıt prırnıım ise nasıl sunt bir para oldu
ğunu nnlııtmıştır. 

, ................................................ , KONUIMA (Meslekler Koııllfll 
yor }. 
'Mfü:lk : Kanşık Şarkılar, 

KMlıt pnrnda, paranın kı:ırmetlnl tut
mak için devletlerce ıılınnn tedbirlere gc
C•'n konfernn cı, paranın bir tnrnftnn ha
rıcl kı)·metini, dığcr tnrnfüın dahill kıyme· 
t nl korumağa matuf tedbirleri oldukça 
tııfsllfıllı bir şeklide tesbit ettikten sonrıı, 

bu tedbirlerin devletleri. meml,.,ketlerlnde 
bızzat lstlhsalı tanzim, bizzat lstihlt'lkl tan
ıım gibi bircoklannın hlc bir zaman lstlh· 
d.ıf etmedlklı•rl 'e ctmlyeccklerl pek uzak 
hedeflere kadar götilrdilf:ünU söylemiş ve 
bö~lece para meselesinin ister istemez her 
memleketle bir lktısadl rejim meselesini 
ortnya cıkardığını lehnrUz ettirmiştir. 

Altın esasının herhalde çok hnrnrclll ta
r ıftan olan konfnansçı, halen birçok 
memleketlerde altın esasına ynınlmakla 

olan hücuınlnra geçmiş, bu hiicumları hiç 
~('rinde bulmamış, altın esası haddizatında 

b~ı mahzurlardan sl\llm olmaklll beraber 
beşerin hali-hn:ı:ır teklUnUl merhalesinde 
< "l az mahzurlu olan ve blnnenalr~ h diker 

1ln-e n ara mtırereah utulmMı lflzım· 

G'"len bir usul olduğunu izah etmiştir. Al· 
tın esası ale)·htnrlarının, bu esas yerine 
F•rbest ı:ıara veya s!y parası ve saire gibi 
b'r takım namlarla ikame elmek lstedik
lcrl kUıt paranın gerek cemiyetler dahi· 
llnde, gerek cemlyPtler arasındaki büyük 
mahzurlanna lşnrt'.!t ettikten sonra, konfc
rnns sahibi yenlıleıı altın esasına sözü nak· 
ll'ltmls, bOtQn lsllhfarıara ve husumetlere 
rağmen altının huıılln <lUııya ii7.erlnJe kıy
meti ölmedll?lnl, <ildlirillemt'.!dlğlnl, fortle
r n de devletlerin de altın peşinde hfı!A 

koşmnktn olduğunu ve koşanlar arasında 
bilhassa altın aleyhtan nazariyelere en z • 
~adc revac veN;n memleketlerin hükümet· 
lr>rl bulunduğunu söylemiş ve kendi mem· 
lrketlmlz tein de Uk mOsalt fırsatta altın 
esasına dönmt'.!k 111.zım ve 7.arurt olduğunu 
söyllycrek sözlerini bitirmiştir. 

Bunun Uz.erine münaka,şa açılmıştır. Ge· 
rnk blzim paramızda gerek b:ışka ı:ıaralar
da muhtelif ceşltler gônnek ve bulmak ne 
dereceye kadar lsabetll olacııiJı no':tası ü
ıerln<le durulmuş, altm para kadar o:Ay .28~ 
rasıntn dıı cemlyet1ere yupUğı ve yapnbl -
lPCetH hlzmotlerln unutulmaması lilzımgel· 
dlsl ileriye slirlllmUş, kAlht para iyi idare 
Nlllemlyorsa hunun kusurunu küıt paraya 
d,..~iJ, insanlara at !edilmek !ktı1.a elti~! 

fikri bahıs mevzuu olmuştur. Bundan son· 
r.ı paranın mahiyetine, dünya üzerinde al
tırıın fena dağılmış, bilhassa 11.llının yakın 

zamanlara kadar milletler arasında lstls -
nıara vesile o\du~una dırir ortaya konan 
rıktrıer hakkında da konferan~ı keneli &Ö· 

rlişünU bir kere daha anlattıktan sonra 
toplantıya saat on birde nihayet \'erilml.ş
tır. 

İzmir' de bir y~ngın 
İzmir, (Husust) - Alsancak istuyonu 

karoısında İngiliz tabaasından birine ait 
olan Uç katlı binada bir yangın çıkımı ve 
bına yanmı§tır. Pansiyon olarak kullanı
lnn bina 40 bin liraya sigortalı bulunmak· 
ta idi. 

bir halta içinde gördüğüm güzel ıeyler
ıe dolu ldi. Karııımda bir anne, bir baba 
ve bir kUc;:Uk kızdan ibaret, üç kir:ıillk 

bir aile oturuyordu. Sabahleyin erken 
kalktığı için Jıli.IA. mahmurlutunu gide· 
rememiı olan bu kUçUk kız, benim zih
nimden ceçenleri yjlksek sesle söyledi. 
Gerine gerine annesine ııokularak ma
vi gözlerini onl\ kaldırdı : 

- Fuar da gll?.eldl İzmir de ... değil 

mi anne ? 

Dedi. Annesi gUJUmeeyerek '•evet,. 
der gibi baııını eğdi. KüçUk kız kendlııi
ni trenin salıntısına bıraktı ve çok geç
meden yUzUnde mesut bir gU1Umse)11· 
le uyuya kaldı ... 
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Samila TIRY AKIOCLU 
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f Sinema meraklılarına müjdej . . 
1 ULUS SİNEMASI 1 
i 1941 - 1942 mevsimine zen- İ 
i gin bir programla baclıyor. 1 
İ Göreceğiniz filmle/den f 
t bazıları i 
: : 
i 1 - Zafer ordusu i 
: : i Gary Cooper • Madalene Gorroll ı 

i 2 - Şafak doğmasın !• 

20 30 
21.00 
21.10 

21.$5 

7.iraııt Takvimi, ~ 
Ml\-,ik : Oyun havalan, ıartcı 
tllrklller, ~ 
Ankara Sonbahar At Yantılat' 
Neticeleri, 

21 ~rı Mll7.llt : DanR MUzlğl (Pl), yt 
22.30 .Memleket Saat Ayarı, ve AJ}. 

HABERLERİ, , 
22.'l:l An•ıdolıı Ajan.qının Spor Sef'\'fflıt 
22.55123.00 Yarınki Program ve Kapatl 

"ÜLKÜ,, yeni ıekli ile ~ıkfl . . 
i Hold Back the Dawn j c. 11. P. tarahndnn cıka.rılmakta oıa~Aıl 

1 
3 - Ümit güneşi fi. ku mccmunsı, 17 inci cildine ~eni blr ,-1 

Tino Rossi t daha nerııı tılr baskı ve daha. zengin bir ııOl 
ro ile baılıımı~tır. Mceıııunnm ebadı ıl 

• 4 - Operet : ıuımo8, tıuna. mukabil llyatı 15 kuru.-

1
:1. Willy Fors ıill r.ımıeıır. I 5 _ Ebedi aşk Yeni serinin 1 numarasını tııııyan IJJıl. 

yı, zencin mllnderlcalla dolu oldutu f 
i Willy Fristh ~f satıaa cıkıtrılmı~tır. Bu aayıda aıatıdaııl 
i 6 - Singapur yolu ~ zııar \"ar<lır: 
: Big Grosby • Dorothy Lamour •• ı Oku)uı..ılaıımıza: UlkU, nııııtnın •. ı 

Ahmet Ku1sl Tecer, Unululmuı bir .. ,r~ 

iı•: 7 - Caz fırtınası i met Hnmdl Tanpınar, Panayır ve tul 
Fred Astaire • Paulette Goddard i ı Nnrı Atut Kansu, lllr ll>'ntro mera 

• • mektup: Bcdretl.ln Tuncel, Kırıchlr tO 
: 8 - yaşı yan Venüs i 1 Ceyhun Atut KaMu: lllm tarihinde bl1>11~ 
:,. Vivian Romance i Tllrk adı: Prot. Dr. Sadl ırmak, Abdıl''ı 

l man ll:ıln)ı: Moznrkr Sıırısllzcn, Al• 
9 - Memnu meyva J tepesi: Rfflnzl o oz Arık. Konya deııı-ıs 

f Barbara Stanvic - Henry Fonda i 1 K. Tct'er, Hnlk \C memur: Ahmet cıı•; 
f 10 - Son ayrılış i taplar arnundn Kıırngöz: B. Tuncel, ~ 
• tRplar: F. R. Un t, Mllll SeC'lmlzln te i Marianne Hoppuc i ya.hali: Ulkü, Hıkl\yc; valiz: Feridun 
Jı 11 - Maria İllona j rn, Koc>lğlt Küroıtıu: Ahmet KuUI 
! Willy Birgel j <.:Unlı•r boyunca: • • 

i 12 - Serbest yollar i 
Zarah Lcander ı 

13 - Yaralı kalpler ~.:: 
Madaline Carrol - l 

~ - Fred Mc. Murey ; 

; 14 - Meet John D~e i 
! Carry Cooper - Barbara Stanvik f l 15 - Kanlı saltanat i 
; Claudette Colbert - l 
ı • Prederich March : i 16 - Kayzerin hizmetinde! 
: Marikka Rökk i 

Y ardımsevenler Cemiyeti 

nel Merkezi Reiıliğindeın : ~ 
Cemiyeti.:.: ... : .. ourorunda 01~ 

ocL..::Jcn anlar, daktilo bilir bir 1' 
ihtiyaç vardır. Taliplerin pa•; 
ve cuma günleri saat ikiden btdı 
dar Evkaf apartımanmda Yar 

· · ·· t~ar•· venler Cemıyetıne muracaa 

Kongreye dôvet 
: 17 - Kısmet i. : c. ıı. P. lnkıll'ıV Nahl)'eal Atıtbt>' 
iı Hünrick Georg~ _·- j Azalarına: tP_ı 

18 - _Eran Luna i 1 Ocal'ıımızın yıllık konıreııl 12.1°·.,l"j 
Theo Lingen i zar gUnU saat 20.30 da kendi ocalC ~ 

19 B
. ·• •• b .. } : ı1a yapıln,..a~ındaı ocn~ımıza menıul' 

ı rımı7.ın tc$rltıer rıru o unur. •• -. ır omur oy e geç-: 1 ı ____/. 

: tı ı -
J Paula Wessely f 
i 20 - Tayfun ! 
1 Dorothy Lamour - i 
i - Robert Person i 
f 21 - Deniz kartalı İ 
i Douğlas Fairbanks Jr. ı 
•
i :ı. : 22 - Doktor Siklops 
f James Logan ! 
f 23 - Güliverin seyahatiJ 
: Max Fleisher : 
t . : 
i 24 - Aşıklar cenneti : 

1 

Claudette Colbert - i 
- Ray Milland f 

25 - Veda busesi i 
Don Ameche - Mari Martin 1 

................................................. # 

Bugün 

ULUS Sinemasın~ 
2. FİLM BİRDEN 

10-14.SO - 17.30 da 

1 - ikinci Balayı ,ti 
'fO 

(Tyrone Povver - Loretta 

11.30 - 16 - 19 da 

2 Bir Mayıs geeetİ ,1 
4e :ti 

(Fernand Gravey - Kate ~ 

Gece 21 de ikinci S-

7. İLKTEŞRİNDE 

MİLLİ PİY ANGOD> 
Büyük ikramiye ( 30.000) liradır· 

Milli Piyangonun 7 llkteırin 1941 çekiliti bu sefer Afyon'd• f 

caktır. ot' 
Bu son çekiliıte büyük ikramiye (30.000) liradır. Ayrıc• d 

(10.000) ve altı tane (5.000) liralık ikramiye vardır. ·ı•' ( 
40 bilet (2) ~er bin lira, 120 bilet (1.000) ner lira ve J60 bt 

:ı:er lira kazanacaktır. •',/ 
Ayrıca ( 1.200) numaraya (100) zer lira, (l.200) nuıt' I''' 

(50) ıer lira (80.000) numaraya da (10) nar lira isabet eefe&Oo') 
Bu aefer bir milyon liraya yakm yani tam bir heaapla ( 960· 

ikramiye olarak tevzi edilecektir. 
Talihiaizi bir de Af)roın'da tecriibe ediniz. 



.. 

) 
ıa 

6/10 1941 

., ................................... ._ 
• • 

i RESMİ TEBlİGLER ~ • 
"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

lngiliz tayyarelerinin 

faaliyeti 

Cenup cephesinde 

Mukabil 
rus taarruzu 

ULUS -5-

s p o R Aflefiım Dekatlon 
111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 1 müsab 

Gençlerbirlİğİ C. H. P. şildi~i 
Hayri en baştadır 

'Führer'in 
nutku hakkında 

Loncıra, 4 a.a. - ln~ııız tıava nezaret.inin 
tebııaı: 

Bomba tayyarele.rtmız dün ırece Dunkerk, 
ftotterctam ve Anvenı'le doklara taarruz et· 
tııtılercıır. 

Budieni orduları Demirsporu 2 ye karşı 3 le yenerek 

bir defa dah~ kazandı 

Birkaç sn) ı örıce haber \ erdlj~lmlz An
kara bölgcsl dekntlon müsabakasına dün 
19 Marn Stndyomunda başlnnıldL 

(Başı 1 ınci sayfada) 

olunan 22 bin top ve 18 bin tank! 
işgal olunan Rusya t.opraklarında 
işı-mcğe açılan 25 bın ve aJm~n 
hatl:ın geni~liğine uydurulan 15 bın 
kilometre demiryolu 1 

Gerçi Führer, düşman devlet •· 
damlarından hiç birine ce~a.p ver• 
mek için Berlin'e gelmemı.~tır. Fa· 
kat Çörçil'in nutukları.n~ hucum e~
mek iç.in bu fır.attan ı~tıfade ~lmıf 
olduğunu görüyoruz. Bır f~Y dıkka
te çarpıyor: Führer Birleıık-devJet: 
lerden hiç bahıetmemi~tir. Halbulu 
aon nutku ile bu nutku arasmda, 
Birleıik-devJetler politikasında Pe!' 
esaılı değİflneler olmu§tur. Reli 
Ruzvclt, kendiıi ve rejimi hakkın· 
da pek ağır sözler &Öylemiıtir. Hat• 
ta Almanya'nın Atlantik muharebe
ıini kaybetmiı olduğunu bile ilan 
etmiıtir. 

8 est doklanna da bombalar aUlmııtır. 
Sahu tayyareıertmlzJn hareketleri ara.sın • 

Cfa Danımarka'da Aalborc'dnkt dilıman tay· 
1'are meydanına yapılan taarruzu zikretmek 
~ınıcıır. 

almanların yanlarını 

vurmağo çahşıyorlar 

17 atletin lstirnk etlığl müsabakanın 
dQnkQ serisine gülle ntnıa, tek adım, 100 
ve 400 metre ve yüksek atlama dahildi. 

Musnbnknlar neticesinde ıı:tletlerln ka
znndıklan puvanlar sırnslyle şudur: 

Dun akeam uzert taarruz devriyesi yaplln 
•vcııarunız Frenııa'nın ılmallnde bir dümıan 
ta:vnre meydanına top ve mltralyöz ata.u·ıe 
!ıtıc.-ıım etm ısterdlr. 

Sahıı tayyarelerlmlzden biri kayıptır. 

Ortaşark tebliği 

(Baıı ı inci sayfada) 

Rusya'dakl durum ıimdi fevkalAde buh· 
ranh bir 11afhaya varmıı bulunuyor. Bu
nu anlamak için bUtlin cepheyi tek bir 
muazzam meydan muharebesi hal!ne al ." 
mak IAzımdır. Katı netice bu büyük me~
dan muharebesinde henUz alınmış değil : 
dir. Alman taarruzu so\•yet hattının lkı 
cenahına tevcih edllmi!'ltir. Ruslar da ba§• 
lıca mukabil taarrıızlarını cephenin mer
ke:r.lnde yapıyorlar. Ve ağır olmakla be· 
raber mUtemadiyen Uerllyorlar. ÇllnkU 
Smolensk çevrllmlıe benziyor. Her halde 

lln) rl <H.0.) 2678, Hı imi Ol O> 2639, 
Ra.şıt <D.S) 2633, <:<-mal <H.0) 2433, Me
lih <H.0.) 2400, Jerfi <D.S.> 2347, Hayri 
<D.SJ 2326, HUsanı <H.Ol 2224, Zafer (H. 
0) 2ns. Kc-nan <H.O> 2133, Ali <H.O> 
l!JiO, Ömer <D.SJ 1940, Ce\•at CD.S) li26. 

Müsabakalara bu~Un de devnm oluna
caktır. Ynpılnt'nk mUsabakalar: 110 mani
alı, 1500 metre, disk, cirit atma ve sınkla 
atıamndır. 

leahıre, 4 a a. - Orta ıark lnırııız karar
llhuıın teblltl: 

'l'obruk'ta, topı;ulann ;yardımlyle, devriye • 
lerııntz blrkaı: muvatrnktyetll baskın yapmıs· 
lardır. Bu cevrenın bııU kesiminde düşman 
bltkac Jcuvetlf noktadan cekllmek zorunda 
ltelınıetır. Merkez kesiminde de devru·elert -
llllz dUımanın cepnne depolarını Ulhı1P et -
llllıtır. Otekl kcıılmlerde de dUamana eheml· 
:retıı ka:;ıplar verdlrllmlıtır. DUsman biraz 
llOrıra mltralyl5z atc,lylc karsılıkta bulun-
11111Ma da bataryalarımız ve havan topları· 
Jııız btı at~ı ı:ııbucak durdurmustur. 

bu ııehlr tehdit altındadır. . 
Cephenin merkeT.lnde bu mukabıl taar-
u ynpan Ruslar diğer taraftan hatları

~ıı~ iki ul'larıncla, ıılmalde Leningrad et
rafında ve CPnupta Poltava'nın do~sun
da ve Kırım ber:r.ahında çok ciddi lkı ta: 

Dün yapılan eltopu 
maçını Harp O. kazandı 

Bu sükut, ancak, Almanya ile 
Birleıik-devletler araaındaki müna• 
sebctleri fu veya bu tekle aokmak 
te~ebbüsünü bizzat Reia Ruzvelt ve 
taraftarlarına bırakmak niyetinden 
baıka bir şeye atfedilemez. Füh
rer'in BirJ cşik-devletler efkarını 
tahrik etmeainde, bugün içinde bu· 
lunduğu §ark aeferinin güçlü.klerillf 
baıarmak bakımından, hiç bir fay. 
da yoktur. Onun İçin Führer, Ame
rika'daki müdahalecilerin eli~ 
herhangi bir •İlah vermek isteme
miıtir. Falih Rıl kı ATAY. 

liurtut <:evresinde dUaman devrlyelt'rlne 
bOcuın edllmll ve bunlıı.r pllskllrtlllmUatQr. 

k koyu~·orlar mevzii şlddetlı arruza arşı J • 

mukabil taarru:r.larla şiddetli bir muka~e· 
met gtlstertyorlar. Almanlar bu esaslı ıkl 
taarnızda muvaffak olmak için ellerinde 
bulunan blltUn insan, top ve tankları mu
harebeye sür!iyorlar. Almanların hemen 
hemen blltlln ihtiyatlarını harbe ııokmuş 
olmaları lAzımdır. Kimin galip .çıka~aı:-.ı
nı kcstirmeğe imktı.n yoktur. Rlltıın. b11ylık 
mevdım mulıarel1elerlnde olduğu gıbl son 
ihtİyaUar da h11rbe snkııldu mu, v.az.lyet 
her iki taruf için de fıwkalftde he) e~anlı 

Dün 19 Mayıs Stadyomunda yur -
dumuzda yapılmasını çok istediğimiz 
oyunlardan biri olan (eltopu) nun 
güzel bir miisabakası yapıldı. 

1 ngiliz hava tebliği 
Loncıra· • a.a. _Hava nezaretlnln teb-

Utt : ' • 
Demir•por kalecisi kurtarıyor 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü Gençlik Egitmen Kursu ile Harp 
Okulu talebelerinden kurulan iki ta
kım. stadyoma gelenlere zevkle sey
redilen bir müsabaka gösterdiler. 

Dün 19 Mayıs Stadyomunda C. H. .,.,,.,,, .. ,,,, .. ,,,, Müsabakaya Gençlik Eğitmen Kur - Üç şehir 
tenis 

maçları 

.A.vcı tayYarelertmlz dlln sabah Gravell
~oı açıklarında t~yyare savıcı yedi gemi· 
~hı nıuhataza.ııı altında giden bir dllşman 
lllfe reınüıine hllcum etmi_şlerdlr. Tayyare 
•ıı.vıcı ceınııerlnden biri batırılmı§ ve di· 

ter UçU ile lqe gemisinde yangınlar çıka· 
l'ıltn11tır. Kalan Uç savıcı gemi de hasara 
11tratı1nııştır. 

olur. . . d ,..1d. 

P. Şilt Maçının son oyunu Demir - 8 .. k.. : su : 

spor - Gençlerbirliği arasında oynan- UQUn U Spor f Mustafa, Ali - Muhittin, Nihat -

dı. Ve bir kaç bine yakın seyircinin horeketler"ı f ( Muzaffer - Ratip, Ziya - Haydar 
Vaziyet Ruslar için llnııtsız e.,ı ır ve bulunduğu bu maçı Gençlerbirliği i Haluk - Muzaffer - Osman. 

bu meydRn muharebPl!İnl kazanırlarsa - ki 
kaT.nnmaları pek muhtemeldir • bu zıtter

leri harp ll:ı:erinde ve devamınnn katı te
siri olacaktır. Bıınn mukabil bu mPydan 
muharebesini kavbederlerse harbi kaybet
miş olmazlar. Alm11nl11r ise bu meydan 
muharebesini kaybetmekle harbi kaybet
miş ola('Rklnrdır. 

3 - 2 kazandı. Ten is 
1
! Harp Okulu : 

Bir kaç sayı önce de yazdığımız 19 Ma:;ıı korllarında saat 8.45 te Ş k" M ff y Attı·ıaA • 
ı ev ı, uza er - aşar, gibi, bu şilt maçı ilk defa 1932 yılın- Atletizm • _ Turan 

da Yapı lmıştı. c. H. P. An1cara Vi- j Mehmet Ali - Fikret, Bedri 
19 ı.tayıs stadyomunda saat 9 da. • Abd' N h't M aff 

A. Vcııarımızla birlikte hareket eden 
131eııııeını tipindeki bomba tayyarelerimiz, 
diiJı Oıtendc'daki havuzlara hücum etmiş -
ler Ve birçok yaıwınlar çıkarmışlardır. Av
tılırırnn bir du~man avcısını düşürmüıı -
1'1-dl.r. 

arasında bölgenin 'idare edeceği bir ! şeklinde takım çıkarmışlardı. Oyu-
Jayet İdare Heyeti, Ankara kulüpleri l Futbol : - ı • a 1 - uz er. 

AnkaragUcU - Kırıkkale G. 19 Mayıs ı nun hakemi Hasan Örengil, yan ha -müsabaka neticesinde her sene birin- stadyomunda snat 11 de. i 

(Başı 1 inc:i say/ada'j 
'Oyuncuları diğer şehir muhtelitleri -
nin karşısında seyretmiye imkan bul
duk. Kolay galibi vetlerle biten ilk 
maçlardan sonra ilk çekişmeyi Tel • 
•yan - İvan maçında seyrettik. Tal • 
yan'ın 6-4, 8-6 kazanmasına ragmen 

11van meşhur rakibi karşısında daha 
·fazla muvaffak oldu sayılır. Bundan 
'SOnra Boğaziçi ve Fuar kupası maç
ıJarında Lohner ile çift kupalarını 
•kazanmış olan Reggio Ankara'dan 
1Vedad'a karşı maçını oynadı. İzmirli 
ÇQk kuvetli drayono rağmen daha 

leningraJ müJalaası 
Moskova, 4 a.a. - Prnvda ııazeteslnln 

Lenlnıçrat muhabiri dl)'Or ki: 

ı kemleri Nedim Aydınoğlu, Fahri E-ciliği kazanacak takımın adının şilt At ko!luları 

i ı :r i kiner, kale hakemleri Mustafa Türk, üzerinde bulunan bir yere yazılması- podromda saat 14.30 da : 

1

.... 
1 

At K"k 'd 

13u harekAttan Uç avcımız dönmemiştir. 
IŞitn&Jt Fransa Uzerlnde yapılan hare -

katta Yedinci bir dll§man avcısının dahil 
t.ıırıp edllmif oldutu ııimdl tlfrenilmlştlr. 

ı.enınıırnt mUdaCaacıları )'eni tipte tank· 
ıar kullan!) orlar. Hu tanklar deh~elll bir BI· 
!Ahtır. \'e alınanların harbe ıilrdtiklcrl bil· 
)Uk zırhlı kuvetıer knrıısında eok mu,•atrak 
olmaktadır. Bu yeni tanklar Lenlnıırat'ta 

yapılınıı ve hD.IA da yapılmaktadır. 

· · d d b ·· \. ı ınev u o san ı. nı ve on yıl ıçın e a ını unun uze- _, 

· k 'ld" "'"""""'"""•• ....................... ,,, Müsabakanın birinci devresini 4 - 8 rıne en çok yazdıran ta ımın şı ı . . 

tamamiyle kazanmasını şart koşmuş- 1 değişmişti. Bek Mennan orta akıncı, Harp Okulu kazandı. 1kı~cı ?:.vrede 
tu.. sağ haf Gazi bek, Salih sağ haf, Akif bu sayılar art~ı. Gençlık Egıt~en 

1932 de ilk müsabakaların sonunda sağaçık oynuyorlardı. kursu talebelerı takımı 9 - 15 yenıl -
Gençlerbı'rlı'ğı' !lildin üzerine adını M • ·ı . · · h'' h t miş olarak sahadan ayrıldı. 

Sovyet resmi tebliği 
Sovyetlerin tayyare kayıbı 

Berlln, 4 a.a. - Sovyetler dUn 8~ tayya • 
re ka)·betmlılerdlr. Bu tan·areıerden 41 i al· 
man avcılan, 81 de tayyare dcCi topı:umuz: 

taratımıan dUıUrlllmllstur. 36 dllaman tay:ra· 
rest yerde tahrip edllmlstlr. 

:s ennan ın ı erı geç1şı ucum a - H Ok 
1 

k 
yazdırmtya muvaffak olmuştu. Son - tına muvakkat bir canlılık verdi. Fa- .• a~p. .~ u~un maçı azanması 
ra' Sırasiyle Ankaragücü, Demirspor- k G 1 b' ı· w · · ·· t" 1 .. w ·· ~- 1 tabu ıdı. Çunku bu oyuna daha evel at enç er ır ıgının us un ugu Alrı - ha 

1 
b 

1 1 
d 

la birleşen Çankaya, Harp Okulu ve madı. ş amış u unuyor ar ı. 
lroekova; 4. a.a. - Sovyet haberalma 

~teinin dUn akıam neşredilen tebliği : 
tu! llktcşrinde, kıtalarımız, dUşma.ııla bU· 

cephe boyunca çarpışmışlardır. 
1 ~teirlnde 16 dillman tayyaresi dU

IÜrUlrnultUr. B!zjm kayıplarımız 8 tay -
~aredır. 

leningrad cepheıinde 
Berlln, 4 a n. - Len lnı:rat cephesindeki 

alman atır topları Kronnat va C.anlenba
uın aııkerl teılaatını muvartakb'etle bombar· 
dıman etmııtır. 

Demirspor şilt müsabakalarında bi - Bu üstünlük, 21 inci dakikada Genç El topu oyunu neclir ? 
rincilik almışlardı. ı b' · w · ı d · 

er. ırlıgı oyuncu ~~ı~ın ~rasın. an .. ı- Memleketimizde yeni yapılmıya 
Bugüne kadarki maçlarda Gençler- lerı fırlıyan Hamdını~ gu~e.1 b~r şut- başlı van (eltopu) on birer kişilik ta-

birligv i 3, Ankaragücü 2, Demirspor ı t k k d d b cı De " 

•tam bir oyun çıkaran Ankaralı ra • 
kibine 6-3, 6-4 maçı kaybetti. 
Öğleden sonra İunir'in çift erkek 

takımları maçlarını oynadılar. İlk 
maç Fehmi ile Şefik (Ankara) ta • 
mail Hakkı ile (Croa) a. ikinci maç. 
ta Kerim ile Orhan (Ankara) Aydın 
ile Sühab'a fazla zahmet çekmeden 
maçlarını kazandılar. Sıra günün en 
mühim maçı Ankara ile İzmir'in bi
Tinci çiftlerine gelmitti. İzınir'l 
Reggio ile İvan , Ankara'yı (:Marfy. 
Vedat) temsil ediyorlardı. 

_ C a ·ımına azn ır ıgı ırın . - lumlııırla oynanır. Futbola benziyen 
3, Harp OlruJu bir kere mi onurlu mlrspor aayıaına kadar devam ettı. tarafları çoktur. Evele oyun saha • 
birinciliği kazanmış •ayılmaktadır. Sonra, Gençler eJJerinc geçirdik - sının eni boyu, futboldaki gibidir. 
Yalnız Ankaragücü'nün kazandığı bir Jeri bazı fırsatları kaçırarak oyunun Aradaki mühim fark, futbolda topun lrt liın.ı filosuna mensup gemiler, bir Al· 

~ denı~altııını batırmışlardır. 

fıoeıı ~.,a, 4 a.a. - ~vyct haber alma bU· 
tetın ııcuıı öaıe u:ı:erı aaatıdakl tebııaı neı· 

letır: 
8 llkt bOylllı eerın ııecesı kıtalarımız biltiln cephe 

lir. t."ll ~a ı:nrııııma{:a devam etmlı-

l'e!~~:nın bir kesiminde, lncnız av tayya -
•eracıuı, le bir ka:;ıp vermcksl:ı:ln dort Meıı· 
Ctııtı lrtt • 109 tayyaresi dUaUrmüslcrdlr. 

l!lıln el b \.\)')'ate ınaı batı kesiminde sovyet bom a 
lıerı but Cruıııan bir ıtUnde, itinde piyade u
Uc ••ıu- Unan 33 araba, iki benzin derıosu ve 

n..... a batarYa~ını tahrip etm•slerdlr. 
""''·•a·cı :roııarl a((ı aov)et kıtnları achre &iden 

toııunıı •ıkı bir taarru:ı: :yaparak 45 aahra 
~k COk Uzıın menz Ut bir toıı bataryası ile 

Cen ' 11Ah ve cepanc zaptetml~lerdlr. 
llıttıı Ilı> • dotu kesiminde dUmıan kıtaları 
ban ıı:'hlt•ına ırlrmblerdlr. ~ dilıman ıu -

erbaı ve BlkerJ ölmUstQr. 

Macar resmi tebliği 
lludap 

o1:_. eıte; •. a.a. _ :Macar ajansı bil· -ctYor . l\I 
ilet& • Utteilklerln, Dnieper ile Do-
te llehtrleri arasındakJ harekAtı, gittikçe 

ıııoliyeıı bl 
llılJtt r •aha üzerinde inkişaf et -C<fir. 

lıluhare 
te1t, be kıtalan, taarruza devam ede· 

her y d 
lct \1 er e düırna.nı geri pllııkllrtmll§· 
Ylp'tlı.e vazıtelcnnı tanı bir urol dairesinde 
~eı.. lflardır. Te!erruat henllz illn edile· 

lılacar k 
lıiı-1e ıtaıan bölgesinde kayde değer 

Y Yoktur. 

Japonya - Almanya 

arasında müzakereler 

müsabaka neticesi üzerinde o tarihte d'l K" ·· k 
otuzuncu dakikasına gel ı er. uçu ayakla bunda ise elle oynanmasıdır. 

meydana çıkan bir ihtilaf hala halle- Ali'nin biraz sürdükten sonra sola - Eltopunda kale önündeki ceza çiz-

dilmiş değildir. çığa doğru attığı topu Rifat yakala- gisi kale genişliğince uzatılmıştır .. 
Devam etmekte olan bölge birinci- dı ve sıkı bir vuruşla üçüncü sayıyı Buna ofsayd çizgisi denilir. Bu çiz -

!iği maçlarından sonra şilt maçları - yaptı. Bizim tribünlerden (ofsayd) ginin sınırladığı saha içinde bulunan 
nın sonuncusu yapılacaktır. gördüğümüz bu golden sonra, sonun- bir oyuncuya top o saha dışından ve-

Tokyo 1 4 a.a. Japon sözcüsü, Havu 
ajansının mümessiline Japonya ile Ameri
ka anısındaki müzakerelerin devam etti -
;ini söylemiıtir. 

Bu beyanat hiçbir anlatma ümidi kalma
mı& olduğuna dair Va~inıton'dan ~ıkan 

haberleri yalanlamaktadır. 

Alal8hir • İzmir hattında 
bir memuru tren ezdi 

Dünkü maç 
Dün Gençlerbirliği'nin kazanma -

siyle biten oyunu hakem Faik Kök -
ay idare etti. Takımlar : 

Demirspor: 
Saim, Şevket - Mennan, Ali - İbra

him - Gazi, Salih - Halis - Akif - Ham
di - Tarık .• 

Gençlerbirliği : 

Rahim, Ahmet, Ali, Selim - Halit 
• , a a. _ nun sabah Ala§ehlr- Keşfi, Selim • Ali - Adnan • Rifat • .MADıaa; ._, • 

den izmlr'e gelmekte olan poata treninin Mustafa. 
Salihli'den harekeli esnasında tren .me - Müsabakanın bilhassa birinci dev -
murlarında.ıı biri ayağı kayarak dtiıımUı resi çok çabuk ve güzel geçti. .. De~i~
ve iki ayağı ile bir kolu kesllmiııtir. Bu sporlular Gençlerden daha suratlı ı· 

• aruz kalan memur derhal diler. Buna mukabil onlar da hesaplı tecı kazaya m 
leket hastanesine nakledil - ve düzgün oynuyorlardı . Manisa mem ı 

miııtır. 

limanda bir Hollanda hastane 
~~ı:u::. 11:1~a;: ucuruımurtur. siviller aruın
da insanca za) tat vardır. 

DUıman ta)yarelcrl ne &llndUz ne de &ece 
klarına hOcum etmemısıerdlr. alman ıopra 6 dU 

t Ue 30 eylül arasında 47 ı · 24 a~ııs 011 
1 tahrip edllmltllr. Bunlardan man tanares ı d 

418 ı alman tanarelerı ve 58 ı de a man e· 
1 birlikleri tarafından dUtürlOmüstUr. 

n zBu müddet ıı:ınrte 40 atman tayyareal 

İlk ciddi akını Demirsporlular so -
dan yaptılar. Tarık'ın güzel bir orta
lamasını Rahim aynı güzellikle kur • 
tardı. Bunu Gençlerin bir serbest vu
ruşu takip etti. Ceza çizgisine yakı~ 
bir yerden çekilen Ali'nin kuvetlı 
§Ütü kale yakınından avuta gitti. 

Gençlerbirliği beşinci dakikada bir 
tehlike daha atlattı. Rahim kaleden 
fırlamıştı. Akif boş kaleye topu so

cu dakikada Demirsopr sağaçığı ge- rilirse ofsayt sayılır. Bir de kalenin 
ne (ofsayd) bir vaziyette yakaladığı önünde kavisli bir çizgi vardır. Bu -
topu Gençlerbirliği kalesine soktu. raya kaleciden başka hiç bir oyuncu 
Biraz sonra oyun 3-2 Gençlerbirliği girememektedir. Kaleye çekilecek 
lehine bitti. bütün şütler bu kavisli çizgi dışın -

Hakem Faik Gökay umumiyetle iyi dan atılmış olmalıdır. 
idi. Yalnız yan hakemleri ofsaydler - Topa ayakla vurmak yasa,tır. To
de kendisine yardım etmediler. Bir pun korner, serbest atış ve avut ol -
de her çıkışı (favul) olarak cezalan- ması futbold~kin!n aynıdır. . 
dırıyordu. Bu belki oyunun sert ce- Beden terbıyes1 kanununun tatbık 
reyan almasına mani olmak içindi. şekline ait nizamnamenin beden ter -
Fakat futbol nihayet biraz vücut o- biyesi mükellefleri için mecburi spor
yunudur. Şu halde boyu bosu itiba- lar_ arasına ko~~uğu. el topu, haiz ol: 
riyle biraz zayıf olanlar her yere düş- dugu vasıflar ıtıbarıyle, beden terbı
tükçe, enerjik ve kuvetli oyuncuları yesi ve spor mütehassıslarınca genç
hatalı görmemek lazımdır. lik için çok faydalı bir oyun sayıl -

Alman • lniliz 

Ağır· yaralı 

esirlerinin 

maktadır. 

Öğrendiğimize göre Ankara böl -
gesi sportif oyunlar ajanlığı pek ya
kında kulüpler arasında resmi elto -
pu birinciliği müsabakaları tertip e -
decektir. Bu hareketi bekliyor ve 
hatta geç kalmış bir karar sayıyoruz. 

C. H. P. Ocak kongreleri 

kamadı. 
Af b I' • kaybolmuştur. Onuncu dakikadan sonra oyunun 

man te iği 1 bl'.., • durumu değişti. Gençler yavaş ya - Londra; 4. a.a. - İngiliz harbiye neza-

değiıtirilmesi 
C. H. P . Dumlupınar nahiyesine 

bağlı Erzurum semt ocağının yıllık 
kongresi bütün azaların iştirakiyle 
4-10-1941 gecesi İnönü ilk okulunda 

.,._'-rıtn, 4 talyan te IQI va!l üstünlügwü ele aldılar ve nihay.et retı, dUn akıam lllııtıdakt teblifi ne§ret--"da a. a. - Alman orduları baıku· T 

JJo ... ~cılıtının tebU~ı: 22 inci dakikada sağaçık Selim'e g~ • m:ıtır : > eu a u ' a a. - İtalyan umumi karar- D ır •ıı ,_ ' ınuıu muazzam bir .avaı cere- Roma, '" · bl'"'' • den top, güzel bir ortalayışla em : Memleketlerine dönecek olnn Alman .t.ı e~ııeltt~'dır. 489 numaralı te ıaı • Kal cı 
...., ıtıan t g~lıtnın 1 • catanza spor kalecisine kadar geldi. e harp esirleri, bugün akşam Uzer! 10 has-'"'J-OQo 1 ıı.~.vare teıelcküllerl Karadenlzde DUnkli glln İngiliz tayyare en - d l Şevket 
~tırrrı 1,~n.ı tuluk bir asker nakliye &emısını hrine taarrıız etmiıılerdlr. Bir yer e, top ortalarda do aşıyor. tane gemiııine blndlrilml§tlr. Bu gemiler, 

.t.ı ltdır, ro Marln:a~=r şlmendlifer latasyonuna ve ve Mennan bir türlü oyunu açamı - .Alman hUkümetiyle yapılan anlaşmalara '-4t,,ı;ı-ln t >'Yareıerı Musko\a ve Lenınıırat çb~k k~o;hususi eve isabet etmiştir. Halk yorlar. Bu sırada Rifat yakı~~an ~sıkı gbre, Manı denizini geçerek bu esirleri '-ııt ar11,;aı.a1ın1 mu,atrakl>elle ıxımbala· a~:ınnda iki ölU ve 12 yaralı vardır. Ray- bir şiltle Gençlerbirliğinin bırıncı sa-. bir Fransız limanına nakledecek ve bu lf. 
o\ ınan· 8 

l'Uk Yanınnlar ııtırUlmCitıur. b' kaç yerden bo:r.ulmııtıtur. t 

yapılmıştır. _ 

Baştan aşağı heyecanlı ve ıeyircile
rin büyük alakası öniinde oynanan 
bu maç belki turnuvanın en cazip 
maçını teşkil etti. Eveli Ankara'nın 
'4-1 ileride olmasına rağmen Reggio'
nun drayoları ve (İvan) ın akıllı lob-
ları ile İzmirliler uzun bir milcadele 
ile Süha'ya fazla zahmet çekmeden 
1:opa kadar setin galibi ile mağlU'bu 
belli olmıyan bir düello ıeklindeydi. 
Üç maç topu kurtaran Ankaralılar 
seti de aldılar. Üçüncü set aynı ha
raretle devam ederken Ankara lehine 
3-2 vaziyette hakem bu bir buçuk 
saate yakın zamandır devam eden 
maçı hava kararması dolayııiyle bu
güne bıraktı. 

Bu güzel maçta dört oyuncu da mu. 
vaffak oldu ve hakem İbrahim Cilll
coz da maçı güzel idare etti. 

Bu gün saat 8.45 te bu maç deva111 
edecek ve geriye kalan maçlar biti
rilerek kazanan takıma mükafat ve
rilecektir. Bugünkü maçlar arasında 
bilhassa 1van - Ahmet Tandoğan, 
(Suat - Reggio), ve en müsavi maç 
olarak da İstanbul ve Ankara'nın i • 
kinci tekleri Hasan - Vedat gibi gü
zel mücadeleJer vardır. 
Şimdiye kadar yapılan maçlarda 

puvan vaziyeti İstanbul 25, Ankara 
24 ve İzmir 6 dır. Ancak İıtanbul'un 
oynanacak kolay maçları ve İzmir'in 
de mağlup da olsa alacağı puvanlar 
nazarı itibare alınmalıdır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Tandoi!:an - 1van (İz..) IRha A Hat 9, 
Cros l1z.) - Muhittin <lııt ) ıaha A ı;. ı 
Rcırıılo - Suat <lat. ı •aha A ıaat 9 t5 

lt ltb 1 tıdcnız. blrllklerı tın har.ı;ı ııcmllerlY· ır. 11 Afrlka'da Blngazi Uzerine dll!I • yısını yap 1' • mandan İnglltere'ye İngiliz hasta ve ya-
~et ın Yaparak ı-·ını.ındlya ki.lrtezlnde Şıma t ndan yapılan akında ba:r.ı ha- Demirsporlular otuzuncu dakıkada ratı uirlerlnl getirecektir. 
b l.t •ııt ~n •ahalıırını taramıııardır. man tar~ ıuıısa da insanca kayıp yoktur. bir penaltı fırsatı yakaladılar. S~lih .Fakat Berlln'den bu gece alınan başka 

Kongre açıldıktan ve kongre .reıs -
)eriyle katipleri seçildikten sonra 
ruznamedeki işlerin görüşülmesine 
başlanmadan evel Ebedi Şef Ulu Ata
'türk'ün aziz hatırası, ayakta sonsuz 
saygı ile anılmış, bundan sonra dilek 
ler üzerinde uzun uzadıya görüşme
Jerde bulunulduktan ve yeni idare 
heyeti seçimi yapıldıktan sonra De
ğişmez Başkanımız Milli Şefimiz 1-
nönü'ye derin sayğı ve bağlılık te.za
hüratı arasında kongreye son veril -
miştir. 

1. C'lmcoz - Seha (lz.) saha B. Sa 9.45 
v. Abut <Huan Ctst ) Siıha A. s. ı ı ~ 
Semih (An.) - A>dın Uz.) Sa. B, S 10.30 
Muhittin P. - Hakkı cız.) Cross saha A 

saat 1.15 

11 
lun te alınan den zaıtılan ceman 28 ııarlar 0 

m · esi detl topçusu tara- ceza vuru"'unu ç k h vadan rekılen 
bq to k Bir dllşmnn tan:nr :t 0 a ll bir mesaj dolayısiyle yarın ba§lamaaı icap b l ·rrı 141 • •U durt düşman ticaret ııemlslnl ll tUr b' .. 1 

r wt<ıır a tından dU,.ilrlllm ~ . · T b- ır şut e boşa götürdiı. 1 eden hasta ve yaralı esirler mUbadelealni t>eı 01 • u ıı~"fllller arasında büyük Stukaları 2 ilkteşrln geceıu o • un 
lıııı ıt cenııaı do vardır. Alman 1 de müdafaa tesiııatına ve Son on beş dakika, Demırspor geri bırakmak zarureti hasıl olmuştur. 

'" er., )e k k bölgPıı n · yava!llıyan oyunu kar!lısında Genç -Clıı. la. :tnreıerı c.:-::ı t :ra111lan ıavaıta, alınan ~arsa-Matrub'ta da liman te~ısatına mu- 1 b' :sl. v. • .. .. l" ~ .. ') geçti İngiltere hUkUmetı, Alman hUkUmetıyle 
t c111nan 28 ıı Yarmoulh'un doA'usun· ki tıe hllrıım Ptmlşlerdır. Yangın - er ır ıgının ustun u gu ı e " 
L tar~t b,_ !lOO tunııııtolıık uç düsman vaffa ye 1 Devre 1 _ 

0 
b'ıttı', temastadır ve 24 saat içinde de bu hususta "' •--.. ıaı ı kt "'ı görlllnıtlştl r. ıı_ d rt b n batırmısıardır. Bundan bas· lar çı 1

" Tobrıık kalesi ısnllndekl dliş- bir tebliğ neıırinln rnllmkUn olacağı ümit ı •a a llQ:u:; ık ticaret ıteml•I o kadar aA'ır Top('ltlıdmırıa:ı:nlarına kıırşı faalivette bulun- ikinci Jevre . edilmektedir. Şimdilik Alman esirleri ge-•r1ıı ratılınııtır ki man m o f'l 1 l Y ı. ııı .vıııt düıman ~cmı ka)ıı>- 1 tıhkAmlar bir ft11lyan hAva ı o- kinci devrede oyunun baş aması ; mllerde kalmaktadır. liır • ldakı miktarı aıması beklene- muş ve s t 1 be be M tafa 
,.._~rtııt.·n su t11.r11tından bnmbalanmış ır. e ra r soldan ilerliyen us - Royter ajansının, 11ellhiyettar mahfil • ,:_"tlrıtlt .. ~n •tmaıınrte, alman ta"'-'areler1 Başka İtalyan tayyareleri de Ma~sa · nın geriye verdiği yerinde bir pasla 

1 
İ gt!• 

•• ..rı ,, Matnıh ı'ııtasyonuna ve tren yolu teııuıatı- x·· iık Al' Ge 1 b' )'"'°' ·ıı ı'kinci lerden ötrendlflne söre, Aman ve D .z l>ııııeı•l"ll ve limanına t•lrıt bir hucum uç ı nç er ır ı.ını aralı har ealrlerl mUbadeleslnl 

M. T aylor Nevyork' a 

hareket etti 

lbrahlm Alhddln - Seha A)'dın lllha ı 
ııaat 11.115 

Reıııııo tvan - Suat Haaan aaha A. s. ıı 
Ş<otlk - Hakkı &ahn B saat 1.2 
Kazanan takıma mükltat tevzii 12.45 

Nelson'un tamiri 
Alııealras, 4 a.a. - D. N. B : Ccbelütıarılr'• 

tan alınan haberlere ıröre Nelson zı hlısınıa 
mu\akkat tam.rı hlc: de~Use b!r kac ,. ıure
cektır. Sonra bu zırhlı bir kere dalla tamir 
edilmek Qzere batka bir yere tötUrUlecekttr. 

~be!Uttarık'ta bulunan liri taware ":'Dl• .. ~ ltk't il'. na bir çok !Hbetli bombalar atmı~lardır. sayısını yaptı. haata ve Y P 
!ııaııa :ın fteelı Rotterdaın'da net k111· DolU Afrtka'da Ueri kuveUerlmızin fa· Bu devrede DeminN'I. r takımı çok durduran bu ıeclkme muvakkat olac~tır. 

ın1>a taY>'areıen taratındaı;ı tah~·~aı::ly:e~U~o~lm~~Ultur~~· ~~~~~~~~~----------------------r.--- ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--------------------------~--~--

Lizbon; 4 a.a. - M. Myron Taylor, tay
yare ile Nevyork'a hareket etmi3tır. lıl. 
Taylor, Blrle3ik Amerika devletleri relıl 

M. Ruzvelt'e Papa'nın bir mektubunu tak
dim edecek ve Londra'dakt konuımaıarı 
hakkında malQmat verecektir. 

s1nden btrt arka taratından yaralıdır 
Cebelüttank'& ölüler ve yaralıl&r ~nl • 

m11ur. 
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Rusya'do din hürriyeti 

M. Ruıvelt Sovyet hükumeti 
nezdinde te~ebbüsle bulundu 
Vqington; 4. a .a. - Gueteciler konfe

ransında beyanatta bulunan M. Rnzvelt, 
Ruııya'da din hUrlyetl meselesini Sovyetıcr 

Blrlltl hUkUmeU nezdinde bahis mevzu:ı 

etmeııl hususunda Amerikan heyeti reisi 
?.L Huriman'a talimat vermiı bulunduğu

nu ıtıyleml§tir. 
'M. Ruzvelt, henllz M. Hnrrlman'ın rapo

runu almadığından bu t~ebbUsUn neticesi 

hakkında malQmatı bulunmadı,ını mı.ve 

etmlıUr. 

Ayni konferansta M. Ruzvelt, bltarat'k kanununun tAdill hususunda yenl gay
~tıerln sarfedllece~nl beyan etmiıs ve 

lyan llderleriyle 7 ilkteıırinde yapılneak 

toplantıdan sonra bu husustaki son knrnrın 

verlleceğlni blldlrmııtır. 

Sorulan blr ııuale cevap veren M. Ru7..

velt, ticaret gemilerinin harp bölgelerine 
gtrmealni yıuıak eden kanunun, reisin bir 

eml.rnamealyle kaldınlmaıı husuııundo. esld 
&y&ndıuı M. Pepper tarafından verilen be

yanattan malQmatı olmadığını Böylemlştir. 

ANKARA Lv. AMlRLICl 

Saman alınacak 

:Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

1- Kapalı zarf usQlU ne 1500 ton ıı:ı
man satın alınacaktır. Beher kilosuna tah· 
mln edllen fiyatı (4) kuruıı olup muham· 
men tutan 60.000 lira ve ilk teminatı 4~00 
liradır. 

2- thateııl 14. 10. 941 ııalı gUnU ıınat 1~ 
dedir. Taliplerin teklif mektuplarını l!ıııle 
aaatlnden en az bir saat e\'el komisyona 
vermı!lerl, 

3- Evsaf ve ıartlnn hergUn Sa. Al. J{o. 
d.a g~rUlebillr. (7020) li029 

Nakil itleri 
.ln1cara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Soba tamir ettirilecek 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

102 adet ıoba tamiri pazarlığı 7-10-941 
saat 14 de Ankara Lv. A. Sa. At. Ko. da ya

pılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyondan görille -
bilir. Sobaların bulunduğu yer de komisyon 

dan öğrenilir. İsteklilerin yüzde ıs temi -
natlariyle belli vakıtta komisyona müraca-

atları (7347) ı 7822 

Yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ı - A§ağıda cins ve mlktnrlan yazılı 

Uç kalem yiyecek pazarlıkla satın alına -
cnktır. 

2 - Pazıı.rlığı ti. ıo. 941 gUnU saat 14 
dedir. 

3 - Taliplerin ı;o de 1~ teminatlarlyle 
bl~llkte belli vakittr. komisyon!\ mUracıı.· 
aUan. (7849) 17307 

löOO kilo yufka, 000 kilo tel kadayıf, 
500 kilo yassı kadaylf. 

Saman alınacak 
Anlmrn Lv. A. Sn. Al. Ko. dan 
100 ton s:mınn pnznrlığı G. 10. 90 s:ıat 

10 dn Anlmra Lv. nmırliğl Sa. Al. Ko. dn 
yaıııla<:nktır. 

Şartname komleyondl\ gllrlllebillr. ts -
tck11lı>rln kntl tcminntınrlyle komisyona 
mllrııcnatlnrı, ( 7350) 1 ;sos 

Soba tamiri 
Ankern Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
37 adet soba tamiri paznrlı!:ı 7. 10. !ltı sa

at 14 le Ankara Lv. rımırııı::ı sa. Al. Ko. c.ıa 

YllJ11lnc:ıktır. 

Şnrtnnmcıl her gQn koml~YOn<la ı:Oril!Ur. 

Sobalıırın huluncıucu yerler komı.yondnn öC
rllnlleblllr. htcklllı>rln yüzde 15 temlnntlnrlle 
beııı vnlıltııı ı<o . na mUracnnUıırı. 

(7387) 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Elektrojen grubu alınacak 
ı.r. M. V•kAleU BL Al. Ko. dan : 
Acıağıda muhtasar vasıfları yazılı elek

trojen gnıbu .atın alınacaktır. Bu huau
ta gllrUıımek ve tennl oartnıı.meat bllAha· 
re tekemmuı ettlrllmek üzere alAkadar 
firmaların ıo. birinci teşrin 941 gUnllne 
kadar Ankr.rada JıI. !I. V. Harbiye daire· 
al riyasetine nıUracantıarı. 

a) Tanınmıo bir fabrikanın mamulAtı 
olması ve yeni bulunması. 

1) - Pa.ta ll• sönderllecek tekli!ler 
n!hayet ihale ıaatindeu blr ı&&t evellne 
kadar selmiı ve zarfına kanuni ıekilde 

kapatılmıt olmuı. luımdır. 

e) - Her türlü geçikmeler nazan itl-
bare aluımu. 172112 

Elektrik tesisatı 
Bilecik Belediye Rlyuetlnden: 
1 .... Ekılltmeye Jcorıuıan la: Blledt kata· 

basının hidroelektrik lnıaat ve teel.satıdır. 

nu ıoın kesif bedrll :17ti87 lira 35 kuruı-
tur. 

:ı - Elalltme a. ıı. 941 pİılftrtcal ı11ntı ... 
ııt on beıte nııectk beled!Je dairesinde encl1· 

b) Dört tekerlel<ll, yaylı ve saatte 4S ınen huzurunda kapalı urt u•ull)'le yapıla -
Km. eUratıe yUrtıytııse mUııalt. 

c) Bir adet es \"olt 60 amper ve 3,9 ki
lovat takath ve diğer dört adedi 120 volt 
150 amper ve JS kilovat takati! dinamolu 
ve tevzi tablolu. 

d) 4 -6 slllndlrll 4 ı:amanlı benzin ve
ya dizel nıottirJU grup alınacaktır. 

e) Grubun Uzeri ve yanlıtrı saç evli v• 
yanları çnlıııırken yukan kaldırılabilir ve 
mali çatı halinde cıekilde kapalı olacaktır, 

f) Her gnıbun bir komple yrdek teker. 
leğt, 4 tonluk klrlkoım dinamo ve motör 
için yedekleri ve JUzumlu avadanlık ve 
takımları olacaktır. 

caktır. 

a - Bu !H alt evrak ıunlardır: 
A - ProJe, 
n - F..shn bı mucJbe rapora, 
C - ııesabat cetvell, 
D .... Keıttname, 
E - Eıtslltme ıartnamesı, 

F - aııyındırlık ltlorl rene! ıartnamtıı1, 
O - :Mukavelename projesi. 
' - Elt81ltmeye ıılrebllmek için ıstekllll' • 

rln Nııtıa \"ekA !etinden vcrllmlı elektrik eh
il yet \'l'~lka!ını httmll olmaları ve yahut ılıı 

bu ehllyeltl'kl bir tahıııa lstırllk rylemelerl 
\"e 413!5 liralık muvnlcknt teminat vrrmelerl 

g) Grup luılıi renkte bir kl\t astl\J' ve f- ıar.ımdır. 
ki kat yağlı boya ile boyalı olacaktır. il - Bu ı,e tallı> olanlar l'Ukarı~ıı. UcUnl.'U 

h) - Takımların ve yedekler mUoaıılp 
bir sandığa yerlcştlrllml1J olo.caktır. 

(GD82) 1G986 

Otomobil malzemesi alınacak 
M. M. \'tıkAletl Sıı., Al, Ko. dnn: 
MUtc:ıhhlt nnm \'e heubına 71 kalem oto 

mııl.ı:emesı satın alınncnktır. Hepsine ıahm•n 
olunan flynt 1300 llra olup teminatı 19"1 ll -
rnılır. lhnlcsl 8. 10 Dil tnrınmha ıı:UnU 11 '"' 

l5 to yapılneııktır. Talip olnnlnrın , JJ'll~Yo -
na mQracanUnrı l72C:?> 172!1!1 

Ampul kalsiyum alınacak 

maddede )'nzıtı tı\•rakı her aUn nııeelk nnrıa 

mOdUrlOl':Unde ve bC!IC!dlye dnlreılnde tetkik 
t>«l!'hltlrlı-r. (7433) 173:">4 

ANKARA V ALlLICI 

Okul tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
1 - A§nğıcla lsinılrri yazılı okulların 

tamirleri ayrı ayrı a~ık l'kslltme 11urclly· 
le yaptırılncnl<tır. 

2 - İstcldllcrln enrtnsnıe ve keşirnıı. • 
mı>lrrini giimıel; !lzcrıı her glin Mnnri r 
MtıClılrlU~lıne \'C lh:ıle gilnıi olnn G, 10. 

M'. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : IDH ı>n?.artı>ııi giinli ıınnt ı:; tc ve '7o i,5 
Matbaa malzemesi alınacak 40 adet oto ve kamyonlar ıçın so. 120 teıninat nk«;l'l!İlll hııınıııl muhn.~ebe nıfi -
Anko.ra Lv. A. sn. Al. Ko. dnn. atmuforsluk tezyik ölçme aleti aaıın alına • ılıtrlilı:tti vc.v.nı•ıılne ynptıror:ık viıtıyet clıı· 
G2 knl<'m mııtb:ıa mııızcmcııt rııı7.nrlı~ı caktır bclıerine tahmin olun:ın fiyat 3 li- lınl encUmcnc mürncıınttarı ilıln olunur. 

8. 10. 011 ı:ıııt 10 dn Ankara Lv. A. Sa. Al ra olup ihalesi g.ıo.g41 sarianıba günü Okulun adı Ke~fi 
Ku . .ın >ıırııı.ıtnktır. sa:ıt 15 de· 1 k ı.ırn J{r. 

Listesi kOOlls)·ondn cdrülchlllr. lstcklllcrln yapı aca tır. Talip olanların Nallıhan merkez llk okulu 11:>0 GO 
tekllf cd«:eklcrı tlyntn nıı.ınrnn >'ü7.dc 15 te- komisyona müracaatları. (7402) 17383 Merke7. İsmet fnönll, Çankaya, 
mınntlar1Ylc komlsyond:ı bulunmıılıın. Ulus, .Mlmarkcmnl lllrnkııllnrı 3i2,& 88 

(i':?75> 1~"14 Ampul kalsyum alınacak ttJS35) 1ııs:ı1 

B t k M. M. Vekaleıi Sa. Al. Ko. dan : Kaldırım ı"nıı.aat 
:304 ton Yahıl depolarından lıtasyooa ve O' ene e satışı :ı- ı 

lltuyondan vuonıı. tahmil ve tah11ye lal pa· Aııkııra Lv. A. Sn. Al. Ko. dıın: Miiıeahlıit nam ve hesabına elli bin a • Ankara \'ııllll&:lnılen: 
ııı.rlıtı s.10. 041 ıant 14 te Ankara Lv. Amir· 3000 adet b~ teneke arttırma ile ıo.ıo 9H det 5. cc. tik ve elli lıin adet 10 cc. lik aıııııul ı - Ankara - Sl\•rlhlsar yolunılnkl ııcyltı< 
Utı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. saat 1:1 tc Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. <lıı sa· kalsiyum Gllkonat 21 - ille teşrin 941 salı kllrırUııUn Ankara cıhctlne olan kı~mında )'a· 

tateldllerın )"Ozde 1:1 temlnatlar!)'le ko- tılnt'nktır. günii sııat ıı de Ankarada M. M. v. satın pılacnk teAvlyel tUrabl}'e ve ı:aldınm ıııının 
mlayona mllraeaatlan. (7295) 17297 Tenı>kclrrln yerlerini llCrenmek Uzere lı • lhnlcsl 6, 10. 011 tarlhıne rastlıynn pıızıırtesı 

Parmaklık ve sıra alınacak 
Ankara Lv. lı.. sa. Al. Ko. dan: 

Portaut ahı:ıp ııarmıı.klık ve ıeldz adet o· 
turma ııraıı ııa.:tarlı:ı B. 10. 9.U saat lG da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. !\'.o, da yapılacaktır. 

latekl11erln ıartnameslnl s,:örmek üzere 
her ırün ve pazarlık tein bt!lll vakitte kati 
temtııatlarJyle komlıyonda bulunmaları. 

(771'7) 17317 

tckıllerln her ı:{ln Ko. nl\ mQrııcantıarı. alına Ko. da açık ekıiltme usulile ihale . 
cimi! ıaat 15 te \'llrtye tdnımı encUmentnde 

(7Z79) 17357 edilecektir. Hepsine tahmin edilen fiatı >nrıılmak üıere aı:ık ckslltmeyo konulınustur. 
6000 kilo olup ilk teminat 450 liradır. ls - :ı - Kesif bedeli ısr~ı ıırıı 74 kurus \'e 

Ampul alınacak teklilerin eksıltme gün ve saatında temi • mU\'akkat teminat 164Vl lira ıoı ı kuruıtur. 
Anknrn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: nalları ile birlikte Ko. da bulunmaları. 3 - lstı>klllerın mu\'akkat tcmlno.t mek· 
:ıo adet :200 vatlık ampul pnzarhtı 8.10 941 tup \"e)'ll mnkbuzlarlyle, tı~nret odıısı vrıtkıı· 

saat ıs te Ank ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dn ya· (740:J) 17384 ııınnı \'C narın. mOdUrlQ!:Unden bu ~ itin 
ııılacaktır. nlacnklıırı tt>nnı ehliyet \eslknlnrını hllmllen 

Tekllt edilecek fiyata nazaran yQzde 15 Dikre yağı alınt.cak yukarıda adı li:l'l:Cn a:Un ve eantte daimi en· 
teminatla komisyona müracaat etmeleri. M. M. Veldileti Sa. Al. Ko. dan 1 cOmen rl'lsll!:lno mOracaot etmeleri. 

(7280> 173~S Pazarlıkla 2 ton dikre yacı satın alına - 4 - Bu ıu• alt keıır \'e enrtnamı'YI her ııOn 
nafıa mUı!Ur!UClınde ır~rcblleceltlerl. 

(69:11' l68tH 

~===========================================::;::::===~ 

caktır. Bir kilosuna tahmin olunan fiatı 

140 kuruı olup teminatı 420 liradır ihalesi 
10-10 941 cuma günü ıaat ıs de yapılacak
tır. Talip olıınlann knmiıyona mllracaat • 

Muhtelif in9aat 

!arı. (7404) 17385 

ViLAYETLER 

Pazarhk usuliyle eksiltme ilana 
Antalya llbaylığından : 

Ankara ValUlll:lnden: 
Merk~z on uncu yıl ilk oku ı una pas it ko· 

runma ıcın )'apılncak tesisat \'e siper lnınatı 
lSG!ıl lira 47 kurus kesit bcdelt Uı:crlnden a. 
cık ekslllmrye konıılmustur. l8teklllcrın ıart· 

naını>yl rornıck Uzerr her ırUn maarif mUılUr· 
ıuıunc ve lhılle ııOnü olıın 6. ıo. 941 ııaznrtesı 
rtınU ınat l~ te ve ytjzde 7.5 temlnnt akte•I· 
nt hu~u~ı muhasebe mUrlUrlUtü veznesine )'il• 

tırarak vl!A)'et daimi encümenine mOrat'nat• 
lan llAn olunur. (6002) 16567 

İKBAL 
.... 

Manifatura maga%ası 
Belediye kar§ıaındaki mağaza-

mızı kartı ıırada yeni yapılan 

bUyük binaya naklettiğimizi ea-
yın müşterilerimize bildiririz. 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık enkaz 
Ankara Bclcdb•esl lmar MUdürltıtOnden: 
ı.ıevkll Onccbecl ıpor mrrdanı, aduı fl82, 

pl\nıcıı ıo, clnsı klrııır ev, muhammen kıy· 
meli 700 lira. 

Yukanda ada ve ııarael numarulyle mev
klt yazılı bulunan kArııır e\•ln enkazı hedlm 
ve tı'.svlyel tUrablyesl alacak ıahH alt olmak 
uzere (700) lira muhammen bede11ı acık 
arttınna>·a konuımu,tur, lhaleal 6.10. 941 ta
rih pazıırtesl s,:ünU ınat l!S te lmar MQdUrlU· 
t:Undc yaııılacntından tıılltılerln mezkür ııun 
ve Hatte yüzde 7,tl temlnatlarb'le birlikte 
hazır bulunmıılan llrın olunur. 

(6710) 16509 

Sulf at dalomin alınacak 
Ankara Hell!rtlyeelnclen 
ı - su i,ıerl ihtiyacı ic;ln alınacak olan 

(100) ton sulfat dalomin on beo glln mlld· 
detle \'e kapalı znrl uıuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhnmmen blldeH (40000) liradır. 
3 - Teminatı (3000) liradır, 
' - İhalesi u. ıo. 9'1 sah gUnU saat 

11 de yapılacağından r.ıartnaml'lıınt gör • 
nıek ve (~OOJ kuru§ mukabilinde almak 
lstlyr.nlerin her glln l'ncllmen kalemine 
mllracaatları ve !eteklilerin de ilıale tnri· 
hl olıın 14. 10. 9-tl sah gUnll ııtıat ona k&· 
dıır usulU dairesinde tanzim edecekleri 
kapalı zarfla teklif mektuplarım belediye 
daireslnd\! nılltoşekkll encUmene vcrmele· 
ri. ( 695) 1702:> 

Motorin alınacak 
Ankara BelPdiyesinden : 
l - lleleı.llye ihtiyacı için 250-350 ton 

motorin on bC:J glln ml\ddetle ve kaııalı 

zarf uııullyle ekslltmcye konulmu;,tur. 
2 - Muhammen bedeli (7G,850) liradır. 
3 - 'l"enıiıılltı (~,092) llra (50) kllfll§· 

tur. 
4 - İhalesi 17. 10. 941 cpma gUnU sata 

ll de yapılacağından ~artnameslni gllr • 
ıııck ve (38~ ı kunış mnkahtllnıle alnı ak 
lstiyenlerin her gtln encllmen kalemine 
nıllrncııatıarı vo lııtcklllerin de ihale gllnU 
olan ı 7. 10. 941 cumR gllnll ıınat onıı. knılar 
usull\ dairesinde tanzim ı>drcckleri kapa
lı Y.arf teklif nıelıtuplnrını belediye daire
sinde mllte~ckkll Pncllmenc Vl'rmelcri. 

(7220) li208 

Kereste alınacak 
Ankara llelodlyeıılndcn: 

l - OlobUsler itin ı•ııı11rlıklıı. 120) met.re 
mlktılıı cam \"I! cıoı metre mlktıbı ırUrııen 
kereste ıatın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bııdcll (1600) liradır. 
3 - Ttımlnatı (135) llr11c.ıır. 

4 - Şartnamesini ııönnek lıtıyenıerln her 
zOn encümen kalemine ve Jıtteklllerln de 10. 
ıo. 941 cuma ırana nııt 10.80 dıı. brledlııc dal
rf'•ln<le mutcıckkll l"ncUmene mUraeaatları. 

(736~) 17379 

Kereste alınacak 
Ank:ıra lldeC\lyealnıtı•n: 

l - llt•lc<llye lhll)'ııcı ıcın alınacak olan 
('..?5) metre mlkAbı kalu ve kadran ile (3) 
mC\tre mlkllbı kııPIRmnlık kcreAtcııe tstekll 
cıkmadıtınıt:ın ek~lltınr.al on ınn uzatılnıı,. 

tır. 

2 - Muhammen beil<'ll (18:!0) liradır. 

a - T~mln11tı (186) llrıı. (!IO) kuruıtur. 

POLiS 

Bel kemeri alınacak 
Emniyet Umum Mildürlliğünden ı 

le 1 - Zabıta mcmurlan i~in azı 4000 ~oğıı 
5000 a.det belkemeri 16-10·941 peq~embe 

günü saat ıs de kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

2 - Beherlne 750 kuruş rıat tahmin di
len bellcemerlcrinin nümune ve şartnamesi· 

nl ıörmek istiyenlcrin Umum Mud<ırluk 
satın alma komisyonuna milracaatları. 

3 - İsteklilerin 2813 liralık teminat mak· 

buz veya banka mektubunu muhtevi teki f 
mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 4. neli 

maddesinde yazılı belgelerle birlikte ek • 
slltme gllnil saat 14 de kadar komisyona 

vermeleri, (7045) 17154 

Elbise diktirilecek 
Polls EnstltOsU .MUdOrlütünden: 
Polis kolleJl talebelerine kaıketlerlyle be

raber 118 takım dııhlll ve 118 takun harici 
elbise ile ııo tnne paltonun kum a ve maıze
mesl verilmek earllyle yalnı.z d~klm Ocretl 
acık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme l&. 10 o.u cartamba ırOnü uat 
l!I tı pollı cnatıtUıll binasında müteaeklttl 
kornııyonda yapılacııktır. Tahmin edilen be• 
del 2170 lira muvakkat teminat 162 lira 711 
kuruıtur. Sartnnme ııolts enstitüsü muhaıo • 
besinde her son ııurtılllr. Ltteklllerın teı:ıır.at 
ma'kuuz veya banka mektubu ııo belli s,:üll 
ve eatte komisyonda bulunmaları. 

(7218) 17224 

GÜMRÜK ve iNHiSARLAR V. 

Matbaacılara 
G!lmrük ve İnhisarlar Vekllletinden ı 

ı - 12 forma tahmin edilen (kamın bl1 
gileri) adlı kitaptan 150 nüsha basttrıla • 

cn.ktır. 

2 - Muhammen bedel 300 lira olld 
muvakkat teminatı 22 lira 50 lnıruştut. 

3 - İhale 3-10·P41 çarGamba ıünil 118i 
15,30 da vekalet levazım mUdürlüğtinde ldt 
rulu aatın alma komiıyonunda 7apılacak • 
tır 

4 - Buna alt umum! ve hU$USt p.rtnl • 

meler her gün levazııtl müdürlü,ünde JÔ 
1 

rülebilir 
5 - Kanuni vasıflan haiz talipleri' 

muvakkat teminatlarını vckUet veznesiıl' 
yatırarak alacakları makbuılnrla belli ıiil' 
ve aaatte l:omisyonda hazır bulwunalaP 

(7356) 173S60 

MALiYE VEKALET! 

Matbaacılara 
Mullye \'ckıtlctlndcn: 

1 - VekAlet ihtiyacı için malzemesi 'ffİ 
kfıletten verilmek diğer masra!lo.rı mUtl' 
ahlıide ait olmak Uzere muhtelit ebat 'fi 
numunede 202500 cilt koçanın tab ve tel' 
lidl kapııh zartla eksiltmeye konulmUI ' 

tur. "' 
2 - Muhammen bedoll on be, bin ye<' 

yUz ııradır. 
3 -- Muvn.klmt teminatı bin yUz .,; 

miş yedi lira elli kunı:Jtur. _. 
4 - Şartnamesi bcdelsir; olarak .ArlJ 

rada levazım müdürlüğünden htanbııl'I' 
Dolmabahçede Mnllye Vekl\leti evrf" 
matbua anbarındıın verilir. 

l - Pazıırtııııı konulan 11: Antalyadl\ mek· 
tep ır.saatı olup keılt bedeli 2:ı.ıs:; lira 81 
kuruatur. 

4 - Şartname ve krılf cetvelini ııonnek 

Ankıı.ra Vallll&:lnden: ı.tıyenlerın hl'r eUn encumıon kalamlne \'e Is· 
Kazma ve kürek aapı alınacak 

li -- .I<~kıılltme 20. Te;,rin evet 941 ~ 
zartesl gllnU saat 14,30 do. vekAlet ıe"• , 
zım mlldllrlllğllnde mUtt,,ekkll eıcıJJtıfl 
komlsyonıınca yapılneıılc r. j 

1stck111erln 2490 numaralı kanunun 
ve 3 Uncu maddelerindeki belgeler :nıu"~ 
kııt teminat mllkhuıru veya banka ){ef~fl 
mektuhlyle birlikte tayin olunnn gün , 
saatte lcanunun tarlfatı dairesinde koııı 
yona mUracaatıarı. (7338) 1734' 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Kü(ük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye plim 
Ke§ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık 2000.-

3000.-
1500.-
2000.-

lir& 
lira 
lira 
lira 

8 adet 2!10 liralık - 2000.- lira 
3500.- Jtra 
'ooo.- lira 
6000.- Ura 

8 1000 .. 3~ 100 " 
2 .. 7Y.> .. 80 .. 50 .. 

' .. 300 .. 20 

:ı - nu ıee alt ıartname ve evrak •unlar· 
Muhammen bedeli (910) liradan ibaret teklllerln de lO. ıo. 941 ı-uma ıı:Un!I nat 10.30 

bulunan 2000 kazma c:ıoooı kQrek ve <1500) dn ht!ledlyl' dalrPSlnıle mUteıckkll encOmene 
dır: adet tekit ııııılarının mübnrıta 111 lll. 10. P4l milracaıı.tınrı. 

A - ProJe, perıembe ıı:UnU aaat on be-ste ihalesi yapıl· (7864) 17380 
B - SllsllQI flynt cetveli, 
C - Keılt et'lvell, 
D - J{cslt h UlClaa cetveli, 
E Knplnma nc~·ııcrlnl ııllsterlr cetvel, 

mak üzere acık eksiltmeye konulmuıtur. 
Cam alınacak 

Ankara Beleıll)·e~lnden: 

l - OtouUıler ıcın pnzarlıkla (400) adet Matbaacılara 
F - ııususı. fenni enrtname, 
O - Bııyındırlık leleri &ene! ıartnamHI, 
ıı - Ynpı isleri umumi fenni ıarlnamest, 
ı - F.ksııtme ınrtno.mcsl, 

Muvakkat temlnntı GS lira :?:I kuruıtur. 
Jattklllerln ticaret oıla11 vesikası ve temt· 

nalı muvakkato makbuzu veya mektubu Ilı 

birlikte yukıı.rıda adı ııecen ıtUn ve 11atte vl· 
!Ayet dalmt encümenine s.:eımelrrl. Buna aıt cam 111.tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bed<>ll (~) liradır. 
Maliye Vekiletindcn ı (f 

1 - Vekalet ihtiyacı için malzemet1 ıt 
kaletten verilmek di~er masraflan ııı6 fi 
ahhide ait olmak üzere muhtelif eb•' ~ 
nümunede aekaen bin adet defterin tali ıJI 
teclidi kapalı zarfla eksiltmeye konulll' 

kl'ıtt ve ıartnnmeyl hu s,:un 11ntı11 mUdUrlU. 
aonde ııöreblleeeklerı. 

J - l\tukav!'le ııroJcsl, (72GS) 17214 

s - Teminatı (1:\0) llraııır, 

4 - Sartnıımealnl ıı/Srmek ve bedelsiz ııl -
mak lstlyenlerln her ııün encümen kalemine Sartnnmeler ve evrak Antalya nııfııı mil· 

dOrlOıtünde sıllrOleblllr. Tamir ialeri ve ııt..ıtıııerın de 10.10. 941 cuma ırUnü nnt 
3' 10.so da belediye dairesinde mUteock1<11 l'.n • 8 - lhale l0.10. lDU cuma ırünü aaat l:I 

te huıuııt muhasebe uln:ıınnda vllı>et encQ • 
mcnıncc yapılacaktır, 

Ankara \'nlllltlnden: ctımene mllracaııtları. 
.Kalecik hükUmet konatının eaıulı tamirat (7!166) otur, 1' 

' - Eluılllme pazarlıkla ve vahidi fiyat Ü• 

zerinden )"apılııcııktır. Tcklltler 2490 aayılı 
k11nunun hllkümlerlnt eııre yapılmalıdır. 

~ - I'nznrlık eksiltmesine 11ırrbllmek ıcın 
bteklllerln 3S22 lira 8S kuruıluk kati temlnıı.t 
yatırm'nııı.n \'e bundan b:ı&kıı ıııaf!ıdnkt veıl• 

kaları ibraz etml!lcrı ıarttır. 
ı - nu ııe ırlrebllrr.eAlne dair ehllytt ve• 

ıılkıuı. 
2 - carı sene)·e ıılt ticaret oııa~ı veslkaaı, 
G - Bilumum r~mt mnsrnrıar istekliye a· 

ittir. (833GjGOO!l) lfl!l!2 

Toprak nakli ve sair işler 

Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Ba.,. 
kanlıf,'lndan : 

1) Bnlıkeslrde A tatllrk parkında yaptı
nlıı.cak atadyomun (ince tesviye ve hııt
rlynttnn çıkncnk toprakların nakli, dranaj 
kanallarının yapılması, kırma taı ferei ve 

ısı 17.10. !ıtl peraembe ııunu ıaat 15 te nafıa 
komLqyonun.ııı. lhnleııı yapılmak üzere eklllt· 
meye Jconulmuıtur. 

Keııc bedeli l7000) lira muvakkat temlrıa· 
tı (ll'.!5) liradır. 

lsıetlllerln muvakkat teminat mektuıı ve· 
ya makbuzu ticaret odası veılkalarlyle !ha • 
leden üc run eve! vlllyete ııtıda ile mllra • 
caat edilerek bu ı .. alt alıı.cakları ehliyet 
,·eslkıı.larlylı ıaıu ııecen ııun vı 1111.tte ko
mıırona seımeıerı. 

Buna alt ke,lt ve ıartnameyl her ailn na
tıa mUı1UrlUIUnde röreblleceklerl. 

(7269) 17215 

Karakol binası yaptırılacak 
Ankara Valllıtınııen: 

Keaıt bedeli (14.176) lira (4.7) kuruıtan 

!baret bulunan HaYmana ıandarma binası• 

nın ınıaatı 16.10. e.ı.ı penembt 11UnU 1&at 111 
te vlJayet natıa komisyonunda lhale1t )'llpıl

mıı.k Ozere kapalı zart usullııle ekslltmen 
ıılllmlirajı) vesalr te!errllatının yapılma- konulmuıtur. 
ııı tertip ve t.an7.iml l~i kapalı zart uııuliy- Muvakkat teminatı (1~) Ura (24> ku· 

le eksiltmeye konulmuştur. 
2) - .tııbu ın,aıı.tın keşif bedell (14892) 

llrıı 3 kuruştur. 
3l - }.fuvnkkat teminatı ('."o 7,~ hr.ııa

biyle (lllG) lira !12 kuruıstur. 
.f) - Eksiltme r:vrakı her Un Balıkeıılr 

beden terbiyesi bölge bafkanlığında gö· 
riilebilir. 

ruıtur. 

tatek11lerln tekllt mektuplarını ticaret o -
daıı vesikası ve muvakkat teminat mektuıı 
ve)'& ınakbuztarını ve lhıı.le rUnUnden Uc 
s,:Un evel vl!Ayete l.stlda ile mUracaat ederek 
bu ıı tein alacakları ehliyet veılkalarını yu. 
knn.ıa adı ııccen ırOnde 1aat 14 e kadar vı -
Jllyet narıa komln·onu retsll~lne vermeırrı. 

Buna alt kcııt \·e tartname:rt nıı.rıa mü -
dUrlü~Unde her ırün röreblleceklerı. 

.(7272) 17211 

S) - Eksiltme (13 Birinci tearln 941) 

tarihine raııtlıyan paznrteııl gllnU ııaat 
(16) da Balıkesir beden terblye1t bölge 
binasında yapılacaktır. . yapı itleri 

6 )- İ&tekliler teklif evrakı mey1.11ına ~nkara Vallllt:lnden: 
ticaret odası vesikası ve ıimdiye kadar Kl'tlf bedell 1568 lira 20 kuruı olan Be)'J>a· 
yapmıa oldukları bu kabil işlere ve bun • urı kaz11ı huıuıı idare dlıpanıerl binası ta· 

mir el tıriıecektlr. 
lann bedellerine iş ba§ında bu lelerden 20. 10. 941 ıınzartesı s,:ünU ıaat 1:ı t• Pli• 
anlar bir fen memuru bulunduracağına ıarlıkla ihale yapılacııktır. Ta!lpterın meıkflr 
ve hangi bankalarla muamrleıte bulun • ııun ve saatte teminat btJell otan 117 lira r.o 
duklnrma dair vesikaları koyacaklardır. kuruıun hususi muhasebe veznesine yatırdık· 

7) - Teklif mektuplarına alt zarflar ıarına dair makbuz ile beraber vllıtyet dnlml 
kanunt §ekllcle kapnlı olarak ihale glln\I ent'Umenlne mUracııatları. 
saat (15) ~e kadar Bnlıkeslrde Beden ter- Plln ve 111rtn11meılnl ııllrmrk 1'tlyenlerln dt 
biyeııi bölge ba§kanlığına makbus muka- vlll)'et daimi encümenine mQraeaatl&n. 
blllı:ıde teallm edilecektir. '71131. ınse 

17881 

Satılık hayvanlar 
.Ankara Beledh·alnOenı 
Sokakta baıı bot olarak bulunup Atpaıa • 

rında Kıbrıa hanında muhafaza edllmekt.e O• 

lan bir kuzu ve a a«'et dlıl lld.ıl ııpalı mer -
kep aahlblnln 8. 10. 941 paı:art•I ııUnü akfa
mına kadar btltdlııe ıevaııın mUdUrlOaUne 
mUracaatıarı. Aksi takdirde mezkflr hu·van· 
ıar meıbaha h&>'\'an puannda aatılarak ııa· 
ruı emanete alınacaıı 11An olunur. 

(7400) 17382 

MAARiF VEKALETi 

Sanat okullanna meslek dersleri 
ve atölye öğretmenleri 

alınacaktır 
Maarif Vekilliğinden: 
Sanat okullarına: 

2 - Muhammen 1bedell on yedlbiıı 
mlıı liradır, _, • 

S - Muvakkat teminatı 1280 lira :zS 
ruıhır. rf 
~ - Şartnamesi bedelsiz olarak /.~:,, 

da Levaıım müdürlüğünden İst~ 
Dolma bahı;C<le Maliye vekileti 

matbua anbarından verilir. ~ 
S - Eksiltme 20 -teşrin evet 941 P . ~ 

günü eaat 11 de Levazım :MüdürJili1'1" 

müte~ekkil eksiltme komisyonunca 

lacaktır .,, I 
İsteklilerin 2490 numaralı ıcsrıll~ 

ve 8 ünc!i nıaıhlelerindeki belgeler ı;ıı fi 
~e 1 

kat teminat makbuzu veya bank• ff 
··ıı .,e .J 

mektubile birlikte tayin olunan ıu !tf":. 
atte kanunun tarifatı dairesinde korıı11,5' 
müracaatları. (7339) 

Matbaacılara l, Radyo ve telsi& telgraf 1ılerlnl, 
2. Telefon ve telgraf makineleri te11iıı Maliye VekA!ctlnden: 

ve tamiri işlerini, l - \'ektılct ihtiyacı !cin dört a. Hrr nevi motllr tamiri tılerlnl, lkl 
' Tesviye, freze, torna ve ince tesviye mattıo.a ktı(:ıdı üzerine bir ve rıılC ı" 

· matbaa ktıfrıdı üzerine iki taratıı 0111 o" I 
tılerlni, tırııacnk muh'tcllf ebat ve numunede rtl• 

ll. Demlr<:illk (sıcak, .ııoJıık) ve kay- mll)'on adet cetvelin baskısı kapalı :ıuı 
n&kçılık ıılerlnl, k ı 
Elektrik tesisatı Ve makineleri ta ılltım»e onu mu•tur. 1ııı 

8. • 2 - Muhnmmcn bedeli beı blll 
miri tılerlni, ıımdır. ,u• t-

7. Makine ve lntaat reıısamhfını, a - Muval:kat tt!!mlnatı dJrt 
Nazarı ve pratik olarak bilen teknisyen, liradır. 

ustab&11 ve ustalar alınacaktır. ' - şartname.si bedc!sız ulıı 1111 "~~ 
Talipler nazari ve amell olarak bir im- le\'azım mUdll rlOf:ılnd<.'n lstıı ıı b ıı 1' 

tıhana tabl tutulacaklar ve gösterecekleri bahcede Mnllye \"ckA .. rı .vr ı< " ' 

kabiliyetlere göre Ucret veya maaola tayin banndnn verııır 
edileceklerdir. 5 - Eks.ııme ~ııo ··~· ı '1 

Ecnebi memleketlerde tahsil etmlı veya &Unu 15.30 da ve . ~lt'l 
atölyelerde talıımıı olanlarla ıanat okul- de mllte ı!kk11 ek~ ıtınr 
tarı ve İmalfıtıharblye mezunları tercih lncakıır 
edlleceklerdlr. Jstrk111urı•ı ./4 '•1 ounı ırllll ııııı'~ 
İmtihanlara ecnebt tabllyetlnde olanlar 3 ünrC ıN•d lf'lertn ı •k bclı:"cler 1,t 

da glrl'bilirler. t .. 111'" ,, ı • tı ıın • ryn bıınkn ıcetll 'lf "'I 
Taliplerin rn ıeı: 15 Blrlnrlteırinr ka· t tııtı 1 \ ,.. ıırııkt,. .ayin olunan ıuıı -;orı' ~ 

dar Maarif Veklllltlne bir fıtida ile mtl· k11n .ı ur; l•l· ltntı dairesinde 1toınll ,. .. 
racaaUan. .(7183) 17'"2 1 rıtt'1111Uarı. ,(7340). 
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ANKARA Lv. AM1RL1ClNE 
GELEN iLANLAR 

11 Muhtelif inşaat i!leri 
1 

va. Sa Al. Ko. dan: 
hn - Dlklmevı 1nıalltından nokun kalan 
ı.r:re, trctu\•ar, merdl\·en ve •alre kuım-
11,,,_ n lnaası lal kapalı zartla eksiltmeye ko-

.... ııuıtur. 

lea~ - Ekllltrne 11 blrlncltcarın 941 cumar • 
•un :111'u llat 11 de sıvas'ta komli>onumu-

a Uluncıu~u mahalde yıı.pılacaktır. 
"3ıs - Bu ite alt muhammen kesit bedcll 
ta ll8 Ura 82 kurus olup ilk teminatı Z12S il• 
Lv l lruru•tur. Sartnameıl Ankara, lltanbul 
taı'.uı:lrHklert Sıvas Sa. Al. Ko. da her ~Un 
.... t r, lıteklllerın t.tkllt mektuplannı blr 

eveı Ko. na vermeleri. (G780 

16714 

,. Kuru fasulye alınacak 
1 
°ı>kaP1 Maltepe Sa. Al. Ko. dnn: 

fta - Kapalı zarı usullylc 1000 t9n kuru 
~1y, llltın alınacaktır. Fasulyenin beher 

41ltu ınıuıı tahmin edllcn tJynU 2:1 kuruı ol -
"-- tutan 25 000 ıırncıır. Tcrnlna tı 13750 
-ıı.cıı: E 
llaıt · vaat ve hususi eartınn Topkapı 

2 
•ııtsı Sıı. Al. Ko. da gör0leb11lr. 

ıa O.. - İhale..! 8. 10. 941 cnranmbn gllnll ıaat 
lllııcı Ko. da yapılacaktır. lstcklllerln mezkür 
lle!ı: e ihale ıantınelcn bir snat evel tekllt 

tuıııannı Ko. na vermeler!. • 
(6788) 16514 

bir aaat enl teklif mektuplarım Xo. na 
vermeleri. (17121) 

Cinsi koyun eti mlktan 188000 kilo te
minatı 2652 lira ı.ruh. Bed. 85360 Jlra ek· 
siltnıe l~. 10. on gUn ıaat 10. 17051 

Kuru ot alınacak 
Van SL Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosuna 3 kuruı 50 santim 

tahmin edilen 560 ton lruru ot kapalı zarf
la eksiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 111800 lira o]up 

ilk teminatı 14i0 liradır. Evsaf ve ıartna· 
mest Ko. dan \'erilir. 

3 - İhalesi 10-10-941 cuma rünll saat 
ıs de Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli ıün ve saatten bir saat evıl teklif 

mektuplarını Ko. na vermeleri (7122 
17052 

Kuru ot alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Tahminen beher kilosu 6 kuruı 50 
santimden 300,000 kilo kuru ota talip çık-

madığnan 40 cı maddeye &öre pazarlık u 

sulü ile satın alınacaktır 

2 - Muhammen bedeli, 19500 lira, kati 

teminat 2925 liradır. Şartnamesi Ko. da 

göriılür. 

3 - İhalesi 13-10-941 pazartesi günü 

saat 15 te Samsun Sa. Ko. da yapılacak -

tır. İsteklilerin belli ıiln ve saatte kati te 

ui:us 
clı.r. t.teldn.ta bellt .U. ... A&U. lranwal 
v•lkalarlyle teklif mektuplannı bir saat e. 
vel Ko. na vermelel"l.. ('7242) 11194 

Sığır eti alınacak 
Böke Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ll!i. 9. 941 tarlltlndt lhaltll yapılteü 

olan 1117358 kilo .. ~ır eU kapalı zarf u•ully
lı ekıılltmeıl ııa.n edllıne.tnı ratmen talip 
cıkmadı~ıncıan pazarlılcla mllbayaa edilmek 
llıere 111.10. 9U tarihine kadıır bir a7 mlld· 
detle askıya a lınmııtır. 

2 - Tallıılerln Ankara, btanbul, bmır vı 
Söke Sa. Al. Ko. larında ıartnamelerl mev
cuttur. lsteklllerln 15. 10. 941 carıamba cü. 
nU aaat 11 • kadar Söke Sa. Al. Ko. na mQ. 
raeaa Uan. (72!1!1) l '7'200 

Odun alınacak 
l\lUas Sa. Al. Ko. dıı.n: 

1 - Muhammen fiyatı 8550 Ura olar•k 
odun llıtıyacı ıkHlltmeye konuımuıtur. 

2 - Ekslltme 15. ıo. 941 careamba ırUnll 

saat 16 da Milas Sa. Al. Ko. da yspılacaktır. 
8 - Eksiltme kapalı zarf uııullyle yapıla· 

caktır. Muvakkat temlnau 1282 lira 50 ku -
ruıtur. !steklllcrln kanuni \'eslkalarlyle tek. 
Ut mektuplarını belli ıtOn ve saatten bir 1&• 

at eve! Ko. na vernıelerl. 
(7256) 17201 

Kuru soğan alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. danı 
1 - Açık eksiltme ile 60000 kilo kuru 

soğan alınacaktır. Muhammen bedeli 4SOO 
lira olup muvakkat teminat 837 lira 50 ku-

2 - lhaltal :ıo.10. Mı pazarteal ırünU •at 
18 da lllYU B&. AL. Ko. da yapılacıaıctır. 

ı - Muhammen bedell 45 bin Ura olup 
Uk teminatı 8375 liradır. Şartname•! lstanbul 
Ankara Lv. lmlrllkler1Yle Sıvu Sa. Al. Ko. 
l&mıda .ar11ıur. 

4 - ı.teklllerln meıkO.r ihale 111nUnden 
bir nat eve! tekllt mektuplarını Ko. na ver-
meleri. (7247) 1723e 

Toz teker alınaca~ 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zıırna 15.000 kilo toz ecker a

lınacaktır. Muhammen bedell 7200 Ura, mu
vakkat teminatı ~ liradır. 

2 - %halı ırUnU :n.10. 941 paıarteal 11lnU 
saat l& 11 Ccbze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
:!Jıteklller ıartnameyt her ıUn Ko. da göre -
bilirler. 

ı - Tallpltrln ihale ııQn ve aaetlnden bir 
saat evel teklif mektuplarını Ko. nıı vermele-
ri. (724~) 17:!37 

Ot ve aaman alınacak 
lzınlt Sa. Al. Ko. <lan: 
1 - Alatıcıa ctıu ve mlktarı )'azılı oıaıı 

1kl kalem hayvan YlYeceaı aartnamulnde 
yazılı olan evsat ve aarU&r dahilinde kapalı 
zartı& eksilt.meye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv, & -
mirlikleri Sa. Al. Ko. lannda ve lzmıt Sa. 
Al. Ko. da ıörUlUr. lsteklllertn lhala aaaıı.ln
den bir 1aat O\'Cl teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. l7375) 

Clnııı balyalı kuru ot, miktarı 4:so.ooo lcllo, 
muha~en bedell 7 kuruı ııo 111.nttm. llk 
teminatı 2531 lira 23 kuruı, ihale ıtünll 
20.10. 941 saat 1~. 

Clnsı balyalı saman, miktarı 800.000 kilo, 
muhammen lıcdell 6 kurut 50 aantım, llk te
minat 1462 lira 50 kuruı, ihale ırtınü 20. 10. 
941 saat ııı 30. 17861 

Sığır eti alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 

Meşe kömürü alınacak 1 - Tckllt cdtıon tıyatı pahalı sörUleıı 
Esklıehlr Sa. Al. Ko. dan 2:;o ton sıı:ır eti 8 lO. 041 ca1'amba ırUnü sa-
l - 30 ton meşe kömürU açık eksiltme at 15 le pazarlıkla Htın alınacaktır. Mu

ile sıı.tın alınacaktır. İlk teminat 17• lira ~:=eını bdedelşl 90 bln liradır. Katı teminat 
• • >. n 1 """ rıı ır. nrtnamesl her gUn Ko. da ıö-

38 kunııtur. Ekaıltmeııı 2v. 10. u41 pazar- 1 r.ı!Ur lsteklllcrln bftlll ü · hi s Al · ~ ı n ve saatte Fın-
teııl gUnU ııut 10 da Eskıııe r a. • dıklı Sa. Al. Ko. na mUracaaUan 
Ko. da yapılacaktır. E\·saf ve hnsııst aort- (7383> • 
lar her giln Ko. da görUIUr. İstcldilerln 17362 

mu:ı.yyen glln \'e saatte teminat mnkbur.- Kuru ot alınacak 
larlyle Ko. na mllracanUarı. (72S3) D. B:ı> :ızıt s:ı. Al. .Ko. dan: 

li2"5 

Kösele alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 400.000 kılo kuru ot pazıı.rlıkla alına-
caktır. Muhammen bedeli 16 000 lira mu\·alt
kat teminat 1200 liradır. 

... _ Buğday öğüttürülecek 
1
......,l11a Sa. Al. Ko. elan: mlnat makbuzlariyle Ko. na müracaatla- ru11tur. 

- 1440 2 - İhalcıl 2M0.941 sah günü ıut 10 ili ton buaelay un yaptırılması ka • n. (7150) 17096 

ı - Beher kilosu 450 kuruş fiyat tah
min edilen 20 blo kilo kösele kapalı znr! 
uıulU ile ekıılltmeye konulmıııtur. Mu -
hllmmen bedeli 90 bin lira "e teminatı 
5750 lirıı.dır. İhale!!l 21. ıo. 9•ı aalı glınU 
uat 10 da Sa. Al. Ko. da yapılııcnktır. is
teklilerin belll gtin ve ııa:ıtten bır saat e
ve! teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

2 - Pıız!lrlıC:ı 15. 10. 941 ı::ırsamba rllnü 
Hal 10 el O. Bayazlt Sa Al. Ko. da yapıla. 
caktır. lsteklllerın belli l:Lin ve aaa tte temi
nat makbu:r.lnrlırle Ko. na müracaatları. ~ l&rf UIUlb'le ekılltmeyc konuımuıtur. 

ıa '14- lıaıetıı 8. 10. 941 ı:nrıamba günO saat 
~ld konya•cıa komisyonun buluncıuau ma • 

Odun alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dan ı 

dadır. İstekliler her zaman ıırtnameyi &'Ö· 

rebilirler. (73!l2) 17363 
3 - hteklilerin belli gün ve eaatte.n bir 

a. l'apılacaktır. 
... - Muhammen bedeli 4GSOO lira ilk tı -

1 - Muhammen fiyatı bir kuruştan ol- saat evet muvakkat temlnatlariyle Ko, na Kuru üzüm alınacak 
D. Ba)azlt Sa. Al. Ko. dan: 

-.nat~ 

4 lira 00 kuruıtur. mak üzere 2276,000 kilo odun kapalı zarf müracaatları. (7224) 17226 1 - 40 000 kilo kuru ü.r;Um kapalı azrna 
<'kBlltme)e konulmustur. Muhammen btdell 
21008 lira \'e mu\•akkııt tem•nıı.t 1 SO Ura · 
dır. F.kSlltme 1 21. 10 !Hl &alı 5:llnü ııı.at 16 
da Bayıızlt"la yapılacaktır. lstcklller her a-Un 
ıartnames.nl Ko da ııöreblllrler. lsteklllcrın 

,_ ~ Sartnamcsı latnnbul. Ankara ve Kon· 
a 41. Ko. lanncıa mevcuttur. 

- - lıteklllertn temlnatıartyle ıClzll gecen 
'""n "' aa l "al atten bir saat evel teklif mektup a· 
ru Ko. na vermelet1. Bu natten sonra ve -

eıı ınııctupJar kabul edllmez. 
(6875) 16834 

koyun eti alınacak 
:-nkamıı Sa. Al. Ko. dan: 

... - 100 ton koyun eti ka\•urmaıı kapnlı 
"1 tfl1. •kllltmeyı konulmuıtur. Beher kilo -
~un tahmın bedeli 100 kuruıtur. Muvakkat 

2
1nat 6~ llraılır. 

la - Ektııtmea\ 6. 10. 941 pazartesi ııllnll 
.. ,'t la te yapılacaktır. lsteklllertn belll ııUn 
~ ••atten bir •aat evci teklif mektUPl~rını 
'-I. 11• l'llllrııcaatıa Bu miktar muhtelit p:ır • 

•r haıı · 1 tı1 nde ayn ayrı kısımlara da lhn c e -
•bııeceıcur. (G!J::?O) lGSi'5 

'l' Kunı f aıulye alınacak 
1 

Cl»lt&J>ı. Maltepe Sa. Al. Ko. dan 
taau - l<apl\lı zl\rf usullyle 35 ton ktını 
ltı.tıblYe 8atın alınacaktır. Beher kilosunun 
87~ ammen bedeli 25 kuruıı olup ~ut~rı 
eo ltullradır. Muvaklmt teminat 666M lırn 

2 T'Uftur. 
t11111r~ l!:vıaf ve hususi ııo.rtıar l{o. da gö-

l 
... - bıl\Jesl lft. 10. OU zıırtmmba gtlnU 
"-' 11 de Ko. da yapılacalttır. 1stckllle
lıt lıtıııı rUn ve ııanttcn bir sant cvel tel<-

11\eıt~plarını Ko. na vermeler!. 
(7013) 16995 

lt.:ıt Nohut alınacak 
ı _ •:- ,.O»kapı Sa. Al. Ko. dan : 

latıtı aı 'Palı zar! usullyle 35 ton nohut 
~eıı be~ıı~aktır. Beher kilosunun muham 
•125 11 eıı 17 ve 17/5 kuruıı olup tutarı 
18 ıcıırı:adır. Muvakkat tcmlnııtı 459 lira, 

2 ıtur, 
'-: - ~vıar llteııeı· ve husust şartlar Topkapı 

a _ 1~ Sa.. Al. Ko. da görUlUr. 
i:t ıı d ateıı 16. 10. 941 perşembe gUnU 
te~~~ da yapılacaktır. Taliplerin 
)t 1it lnektu 

1 
V.Şkkat teminat makbuziylc 

l"llıtleri. p Brını ı:ıtr aaıı.t evci Ko. na 
" (7017) 1~998 

usu!iylc satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13-l 0-941 pazartnl ıUnU sa-
at 15 dir. Muvakkat teminat 1707 liradır. 

8 - Şartnamesi her gün Ko. da ıörülilr. 

İsteklilerin belli ıUn ve saatte kanuni ve
sikalariylc Muğla Sa. Al. Ko. na milraca· 

atlan (7157) 17098 

Kunı ot alınacak 
IIosılcre Sn. Al. Ko. elan: 
1 - Mevcut evıar ve tartnameılne ıröre 

400 ton tel balyalı kuru ot MuraUıda \'aion
da tcıllm eartb'le pazarlıkla alınacaktır, Te
minatı 330Q lira olup pazarhtı 7.10. 041 .alı 
gQnü saat 16 da :Karaaaı:aı:tıı komlıyonun bu
ıundur:u mııhnlıle yapılacaktır. 

(710;)) 

Odun alınacak 
Mllıls Sa. Al. Ko. dan : 

17118 

ı - Muhammen fiyatı 5100 lira olmak 

fü:cre 340 ton odun kopalı zarf usulü ile u-

tın o.Iınncnktır. 

2 - l\Iuvnkknt teminat 765 liradır. Şart-

nnmcsl her &tin Ko. da s:örlllilr. Istekllle -
rln knnunt vcslknlnrlyle birlikte 15-10-941 
cnrs:ımba ı:tınn snnt 16 da Mlltıs Sa. Al. Ko. 
nn milracantlnn. (7147> 17143 

Odun alınacak 
Mlll\s Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Muhnmmen fiyatı 8550 lira olmak 

ü1.crc G81 ton odun kapalı zarf usuın llc 
nlınııcnktJr. 

2 - Muvnkkat teminat 1282 lira 50 ku-

rustur. 
3 - Şartnamesi her ailn ko. da ıörfitnr. 

tsteklilerin kanuni veslkalarlyle birlikte 

15-10-941 cnıınmba gUnU saat 16 da Mıt!s 

Sa. Al. Ko. na mOracnatlan. 
(7148) 17144 

Sığır eti alınacak 
Mlltıs Sn. Al. Ko. dnn : 
ı - :Muhammen fiyatı 30600 lira olmak 

1 eıil · 'rozılta lnf:rc1mek alınacak ilzcre 102 bin kilo 111ttr eti kapat ızart uau-
111 l _ ~P~altcpe Sa. Al. Ko. dan : ın ııe ahnncnkt;r, Muvakkat teminat 4590 
~Clınek ı zarf usuliyle 30 ton yeııll llrndır. Şartnamesi hPr gQn Ko. da g6ril • 
tıı Uıı 'llluhıatın alınacaktır. Beher kilo - ıar. tstcklllcrln kanunt veslkıılarlyle blrllk
~t~ 600(1 ~'?1ıncn bcdell 20 kuruş olup te ı5-l0-941 cnrşamba gUnn sııat 16 da Ml-

rtllUr. İhalıradır. Evııa! ve ıeralt Ko. da u ti 
~: 16 da I< eaı 15, ıo. 941 çarşamba gUnU ıtıs ~:ı. Al. Ko. na m racaa an. 
bı lU rün v 0· da Yapılacaktır. İsteklilerin (715S> 

17141 

tktuıııarın~ saatten bir saat evet, teklif alınacak 
Ko. na vermeleri. Sığır eti 

(7010) l6997 ?tfllAs SL Al. Ko. dan : 
tt, od 1 - Muhammen fiyatı 13500 Ura olmak 

bııtuı s un, saman alınacak azere 45 bin kilo ıııtır etl kapalı zarf usu-
'ı 1 - >q &. Al. Ko. dan • 1U lle alınacııktır. Teminatı 2025 liradır. 
.... .,hrukat kaQıda Yazılı yly

0 

ccek yem ve t .. ,llt •Pal $ıtrtnamesi her cün Ko.da ıörillilr. stek-
\t tur. lıub ı zarrıa eksiltmeye konul- lllt>rln kanuni veılkalarlyle birlikte 15-10-41 
41t ll'ıitıat bedel~ınmen fiyat tutarı ile ilk 

2 
~aıılıdır er( ve ihale saati hlzalsrın Cl!l'Sıtmbıt cUnO saat 16 da Milli Sa. Al. 

la, - lhat~ai Ko. na mfirarıı.atlan. (7159> 17148 
~ .\t, l<o d 14. 10. 941 ııah ıllntı Oikıll 
:eaı I<~. :a Ya~ılncaktır. Evsaf ve şart Odun alınacak 

t.1tı· - 'I'alipl g rUIUr. r.uıu Sa. Al. Ko dan: 
'ıır tf tnek•u ~rln kamını vestkıılllnyle 1 _ Muhammen CIYatı ~100 lira olarak 

c:•at ev~ıp ;rını belli gUn ve ııaatll?n GUllUk ııırnlzonunun odun ihtiyacı lcapalı 
l:ıarıı 11•1 ııa-ır 0 · ııa vc•rmf'lt rı (7067' zıırr uıullyle ekılltıneYe konulmuıtur. 
8~ ltteıı tut etı mlktnrı lbu 000 kıl o rnıı 1 2 _ Ekılllmesl 1:5. 10. 941 caraıı.mba gllnll 

C hra 
0

•
111

8 r1 72 ııııo lire tık temınııtı ıuı ıll da l\llltı~ Sa. Al. Ko. da )'11.Pılıı.caktır. 
l:ı~aaı ıı~ın~n IO dl\ Muvakkat teminat 76:5 ııradır. isteklilerin 
18.,,. rrı .. ıı tı t mıktıtrı 440 ouo kil 0 mu- tll gUn ,.e saatten blr saat ne! tekllf 

"" ı 1 arı 2' 00( N! ı r1 Cı •r1t lıtl\t " ı lırıı ilk teminatı mektuplarını l{o. na verme e · 
ba llaı Od 11 (722G) 
l~~ıtı"ıı tı~t~ n ıktıırı 8:>0.000 kilo mu· 

' lira 11 rı 17.000 lira ilk teminatı 

17ll'Z 

1tat 12 
1700-i 

~11 a, ~~ru ot flhnacak 
lııtı lıtr ıu l<cı tlan: 

llııı .. ı ..... •1t, ıt ~c:ııı.,n ~ 1 131 kuruı (llO> santim 
\ııtı04'•ır- " · ij ton kuru ot kapalı za·t•a 
'-ı 11'• oıu onınustur. Muhammen ııe~eıı 
tt "' D tik t iltır •ıırtnıırnl!aı •mınatı 1512 ııradır. Ev-
11,ıı lto 1tıaı"1 1 kornıı~onumuzdan verlle -
~ıı,c,~laıronurn o ıo 9n cuma gUnll ı~at 16 
9- "'tır uzun bulu •t 11 • htekııı ndu~u marıl\ldl! )'a· 
llıeıerı,nee t'kllr er beııı 2Un ve sa.ı tten bir 

(711~cktupıarını komlsynna ver· 
1704~ 

tı Od 
l ~kır 6 un alınacak 

t~' !!eh a. Al. Ko dan· 
tıı ~ tr kllos 2 . 

ıı.._ kilo O<! u kurua 40 sanUındCT! 
1l ıo lıuP, lik 1~n kaııaıı zıırr usullyl! ihale 
4l l<.ı &.t1 •aı. il ınınat 2250 lira olup ihaleli 
'ııı11 lla hp~ı nıı aaat 9 ela D. Baıcır Sa 
' r. lateıt•ıtcaktır. Şotrtnamesı Ko da 

llı"'rtuı:ıı "rln lhııleden hlr saat evci 
•:ı::.ı Ko. na vermeler!. 
< dl9) l10i9 

~tre 81Ç.0 Yun eti alınacak 
~' '-ta. Al. Ko. dan : 
tı..ı:. 'tı lfı da el • ~tat ~I nı ve mıktarı yazılı ko· 

• lat;ıo:ıeZ~l'f uııum ile •atın alına-
1111 belli gün ve aaatteD 

Sığıreti alınacak 
t:mıır Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
1 _ Beher kilosuna 38 kuruı tlynt tah· 

mln edilen 100.000 kilo kesllmlı ııtır eti ka• 
palı zart usullyle eksiltmeye konuımuıtur. 

2 _ Eksiltme 15. 10. 941 careaınba sünll 
ıaat 15 te lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da )'apı -
lacaktır. Hepsinin tahmin edilen tutan 38000 
ııra muvakkıı.t teminatı 2850 liradır. Tallplı
rln kanuni veslkalarlyle teklif mektuplannı 
belli ııUn ve 1&11tten bir 11at ıvel Ko. na ver· 
meler!. (7".32) 1718:1 

Sığıreti alınacak 
Mlltıs Sa. Al. Ko. d:ın: 
1 _ r.ıuhnmmcn tl)ntı 13500 lira olıırak 

GüllUk garnizonunun ıı~ır eti knpalı :r.art u
suıb·le ckslllmt'Ye konuımuıtur. 

2 _ Eksiltmesi 15.10. 941 carıamba ııllnU 
aa3at 16 da Milas Sa. Al. Ko. da yapılıı.ca'lc· 
tır. Muvakkat tcmlnııt 2025 liradır. 

3 _ lsteklllerln bclll ıtUn ve IAA tten bir 
saııt e\·el kll"l'Jnl vcslkntnrlyle tekllt mek· 
tuplarını Ko. na vcnnelerL (7241) 17193 

Sığıreti alınacak 
Milas sıı. Al. Ko. dan: 
1 - Muhammen fiyatı 80600 llra olıırak 

ııtır eti lhllYaeı kapalı zart uıullyle eksilt· 
meye konuımuıtur. Eksiltme 1:5. 10. 941 çar
ıamba ırünü nat 16 da Mllu !&. Al. Ko. da 
)'apılaca'lctır. Muvakkat teaılnatı ._ Ura· 

Üzüm alınacak 
Gebze Sa. Al. J{n. dan: 
l - Kapalı zartla 30.000 kilo Nevıeh\r 11· 

zUmU alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
Ura olup mu\•akkat teminat 000 liradır. 

:;ı - I-:ksııtmesl 27. 10. 941 pazartesi gUnü 
ıaat 10 da Cebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lsteklllcr her gUn eartnameyl görebilirler. 
lsteklllerln ihale ı.:Un ve ıaatlnden bir 111at 
evel teklif mcktuplıırını Ko. na vennelerı. 

(7223) 17227 

(7285) 17246 

Saman alınacak 
Sivas Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosu 3 kuru§ 50 santim

den 750 ton snman kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - ihalesi 21. 10. 9tı 11alı g{inU .ıınat 
16 da Sivas Sa. Al. Ko. da yapılacaktır~ 
Tahmin bedeli 26250 llra ılk teminatı da 

belli etin ve sııatıe kllnunun 32 inci madrtesl 
a>ıktımın~ te\ f kıtn hnzırlıyacakları teklU 
mektuplarını ckalltmt'den bir saat f'veı Ko. 
na \'l'rmelcrl. (7416) 17364 

ıı.ırıs ıira 15 kunıgtur. Kuru ot alınacak 
Şartnamesi Ankara, İstanbul L". amir- Erzincan S.ı . Al. Ko. dan: 

Me§e odunu alınacak liklcriylc Sl\'D.8 Sa. Al. Ko. lıırındll görU- l - Beher kilosuna be~ kuruı tb•at tah-
Cebze sa. Al. Ko. dan: le bilir. nıln ed'len 600 000 kilo kuru otun kapalı zarf· 

1 _ Kapalı znrtla 4.300.000 kilo kuru mı· 3 - fstcl<lllerln mezkQr eksiltme gU- in ck~llımeslnc talip cıkmadıi!'ınd~n bir ay 
ıe odunu alın1<caktır. Muhammen bedeli nünde ihale saatinden bir saat eveline !cinde P~z:ırlıkla eksiltmesi 27 10. on paıar· 
46375 ura muvakkat teminat 3628 lir• 12.5 kadar teklif mektuplRrını Ko. na verme· 1 lesi ııUni.l •aat 15 te Erzincan Sa. Al. Ko. da 
kuruıtur. leri. {7288) 17247 yapılaC"aktır. 

2 - thaleıı 29. 10. 941 or!amba ırUnQ aa· Tahm.n cdll<'n bedeli SO 000 liradır. 
at 15 tir. llteklller eartnameYI her ırün Ko. Nohut alınacak Ve ilk teminatı 2223 liradır. Şutnamesı Ko. 
cıa görebtllrler. İ:z:mlr ı., .. Sa. Al. Ko. dan : ela ve evsafı korun blltUn ı:ırnlzonlarında 

a - Taliplerin ihale gün ve ıaattndın bir l _ Beher kilosuna 13 kuruıı tahmin börülUr. l&tcklılerln belll run \'e natte Ko. 
saat evel tekllt mektuplarını Ko. na verme• edilen 48,000 kilo nohut kapalı zart usu· da bulunmaları. 
lerı. (7227) 17228 llyte ek1Jiltmeye konulmuı,tur. Eksiltme- <7417

> 
17~ 

Sadeyağı alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kupalı zart usullyle 30.000 kilo ıade· 

yaa alınacaktır. Muhammen bedeli M.000 11· 
ra olup muvakkat teminat 4030 liradır . 

2 - Pa:ı:ıı.rlıC:ı 2ı. 10. 941 salı sUnü ıaat ll!i 
Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lateklller 
ıartnamcy1 Ko. da giireblllrler. 

3 - Taliplerin belli ~On ve saatten bir 
Eaat evel tekli! mckluplarını Ko. oa vermele· 
rı. (7228> 172Z9 

Kuru ot alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dıın: 

ı - Kaııalı zarı usullyle S.600.000 kilo ku· 
ru ot alınacaktır. Muhammen bedell 182.000 
Ura muvakkat teminat 12150 liradır. 

2 - lhaleıı 29. ıo. 941 carıamba günü H· 

at 10 Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - !Bteklller ııırtnameyl ırl:lrcblllrler. 

4 - Tallpler ihale sün ve Halinden bir 
1&at evel teltllt mektuplarını Ko. na verme· 
lerl. (7231) 17230 

Sığır eti alınacak 
Ceb:ae Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart uıullyle 270.000 kilo ııtır 

eti alınacaktır. Muhammen bedeli 108.000 U
ra olup muvakkat teminatı 8100 liradır. 

2 - lhalesl 23. 10. 941 cumarteıl a1lnll ••· 
at 10 Cebze sa. Al. Ko. da yapılacaktır. eart
nanıe ber glln Ko. da. sörUlür. 1ateklllerln bıl· 
ıı ııun ve saatten bir 1&at eve! teklif mek· 
tuplarını Ko. n• vırmelert. 

(7234) 17231 

Sama·n alınacak 
Gebze sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarrıa :ı.700.000 kilo aaınan e

lınacaktır. .Muhammen bedell 108.000 lira. 
muvakkat teminat 8100 liradır. 

2 - lhall!ll 28. 10. 941 nlı ırUnQ sut 11!i 
te Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ı.tılcll· 
ler her sün sartnemeyl ııöreblllrler. 

8 - Taliplerin ihale srUn ve aaatlnden bir 
Hat eve! tekıır mektuplarını Ko. na verınt-
lerL (7243> 11232 

Sabun alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı :r.aı-tıa 24.000 kilo ubun alı• 

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1!§600 lira muvak
kat teminat 1170 liradır. 

8 - Ekllltmeal 28. 10. 941 1alı ırUnO nat 
10 da Gebze Sa. Al. Ko. da yapılaca'lctır. ta • 
teklller ıartnameyl her zaman Ko. da ,ıırebl· 
lirler. 

4 - Tallplerln ihale .On ye uatlnden bir 
1111.at evel tekllt mektuplarını Ko. na verın•· 
lerl. (7244) 17231! 

Patateı alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı ıartta 180.000 ırııo patattl alı· 

nacaktır. Muhammen bedtll 27.000 lira ınu • 
vakkat teminat 2025 llradır. 

2 - thaleıl 20. 10. 941 puartHI a1ln0 H· 

at 15 te Gebze Sa. At. Ko. da yapılacaktır. 
bttklller ıartnaı:nıYI her slln JCo. da ırönbl· 
lirler. 

3 - Tallplertn belli son ve satten bir u
at evel tekllf mektuplarını Ko. na verınelerL 

(724:5) 17234 

Lahana alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarna 1:so.ooo kilo Jahna alı· 

nacaktır. Muhammen bedeli 10:500 lira mu· 
vakkat temtnat m lira l50 kuruıtur. 

2 - lhaleıı 20.10. 941 ıaat 10 da yapıla
caktır. lııteklller her ııUn eartnameyl ırClrtbl· 
llrler. 

3 - Tnllpler lhnle glln ve saatlnıten bir sa· 
at evci teklif mt?ktuplannı Ko. na venntle-
rl. (7246) l723S 

Er fotini alınacak 
Sıvu Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher cıtu 900 lcuruatan llOOO cıtt er 
totını kaı>ab earna ııautmen kcmutmıattv. 

ııl 17. 10. 0'1 cuma gllnU saat H de İz· 
mir Lv. A. Sn. A 1. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 6240 
liradır. Muvakkat teminatı 468 liradır. 

İRteklilerln teminat makbuzlarını ve tek
lif mektuplarım belli gUn ve snntten bir 
ııaat eve! Ko. na vermeleri. Şnrtn:ımesl 

her gUn Ko. da g6rü1Ur. (7290) 1724D 

Ağaç nakli 
Ç. Kale Sıı. Al. Ko. dan : 
l - Yenice ormanlıı.rındakl maktala • 

nndaıı alınacak IJOOO metre mlkAbı keru
tellk ıı.lt'acın ormıındlln kf'ııllcrek Çanak
kale'ye nakil 131 21. 10. 941 Hh g1.lnU sa
at 16 da kapl\lı zarfla talihine ihale olu
nacaktır. Beher metre mik!\bının tahmini 
fiyatı 32 lira olup ilk teminatı 9250 lira
dır. Evt1at ve eartnamcsi Ko. da görUlllr. 
İsteklilerin mezkur gün ve tarihte tek
lif mektuplarım bir saat evel Ko. na ver-
meleri. (7271) 17250 

Kuru ot alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher klloeu 4 kunıııtan 843,000 

kilo kuru ot kapalı 2arf usullyle aatın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen tutnn 19320 lira olup 
ilk teminat U49 liradır. İhalesi 20. 10. 
941 pazartesi gUnU saat 9 da Db•arbakır 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve 
ıartıar her giln Ko. da görU!Ur. İııtekll -
Jerln ihaleden bir ıant evt'l teklif mek -
tupl&rıtıı Ko. na mUracaa.tlan. 

{72D3) 17251 

Gaz yağı alınacak 
D. B1.yazıt Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 6a ton gaz yagı kapalı zarfla ek

ıU tmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
22700 lira muvakkat teminat 1707 lira İs
tekliflıır ıartnameyl her glln Ko. da gti· 
reblllrler. Ekılltme 17. 10. 941 cuma gU
nU aut 16 da IY. Bayazıt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İstekliler teklif mektupla
nnı eksiltme 1aatinden bir aaat eveı Ko. 
na vermeleri. (7207) 17255 

Sığır eti alınacak 
Eıkl~chlr Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60 ton sıfır eti kapalı zarf uıulll 

ile eksiltmeye konulmuııtur. Eksiltmesi 
22. 10. 941 çar§amba gllnll saat 10 da Es· 
klııehlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk 
teminatı 2700 liradır. İsteklilerin teminat 
makbuzlariyle teklif mektuplarını eksilt
me gtln ve saatinden bir arı.at evel Ko. na 
vermeleri. Evsaf "e ııartlar her gUn Ko. 
d& görUIUr. Po:ıtadllkl gcçlkmeler kabul 
delildir. (l 7209) 17256 

Patates alınacak 
Halkalı Ziraat Mektebi civarı Sa. Al. xo. 

dan: 

1 - Tahminen beher kilosu 9 kuruetan 
144 ton patates pazarlıkla M fıkrasına tev • 
flkan 1atın alınacaktır. Muhammen brdeı. 
12960 llra. muvakkat teminat 972 llrndır 
!halesi 10. 10. 941 1aat 11§ ti Halkalı ziraat 
mtktebl clvarı komlsYonunun bulunduıtıı 
mahalde yııpılacaktır. lıteklllerln mezknr 
san ve •aatte Ko. da bulunmalan. 

(7288) 17295 

Kuru ot alınacak 
Topkaııı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 29. 9. 941 tarihinde YRl'ılan t:apalı 

zarna ekılltmeslnde 225 :on kuru ota tal'p 
:r:uhur etme<lltlnden tekrar pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. Teli mllteahhlde alt olmak üze -
re kuru otun beher klloııunun muhıı.mmcn 

bedeli 5 kurue 50 ı:ıntlmdlr Teli komlsyon
ıtım Vf'rllmek ıartlyle bıı.lynlı kuru otun be -
her kilosunun muhammen tlyntı ıs kuruı 15 
santimdir. Döküm halinde beher klloııunun 

muhammen flyıı.U 3 kuruı ~ ıaotlmdlr. Ev -
sat \'e huauııl ıartlar Topkaııı Maltepeıl Sa. 
Al. Ko. da rörQIOr'. İhalesi 9.10. 941 ııene?m· 
be S(lnU ıaat lO da Xo. da )'apılacaktır. 

~T21ll l'ml 

Kuru ot alınacak 
Ağrı Sa. Al. Ko. dan : 
l - .ı\~a!ıdn cins \'C miktarlan yazılı 

be§ kısım kuru otun 5. 9. 941 tarihinde ka· 
palı znrfla yapılan ekııiltmeılnde talip 
çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedelleriyle ilk temi
natları ve son pazarlık gilnU ve saatleri 
her birinin hizalarında. gösterilml§tlr. h
teklilerln teminat makbuzlarlyle Ko. na 
mlıracantlnrı. 

Cinai kuru ot 1820000 kilo tahmin bedeli 
64800 lira ilk tenılnatı 4800 lira 1haleel 
6.lCI 941 gUn saat 9. • 

Cinsi kuru ot 1476000 kilo tahmin be
deli 51660 lira tik teminatı 3874 lira 50 
kuruş. İhalesi 6. ıo. 941 gUn saat 9 :ıo. 

Cinsi lmru ot 1R20000 kilo tahmin bede
li 44100 tıra i:k :emla:ıtı 3307 llrA ıro ku· 
n.ş. İhRIPBI it 10. \lO gUn H!l~ 10. 

Cinsi kur 1 ot l:Zl\000 kilo tıı.'ı.ıtı'.:ı bedeli 
42000 lira Uktemlnatı 3150 lira. İhalesi 
6. ıo. 941 ııant 10.30. 

Cinsi kuru ot 1140000 kilo tahmin 'be
deli 390"10 lira ilk teminatı 2992 lira SO 
kuruş. İhalesi 6. 10. 941 gUn ıaat ıı. 

17366 

Gazyağı almacak 
Sarıkamıı Sa. Al. Ko. dsn: 
1 - 75 ton gazyajtı alınacaktır. Bir kllo. 

ıunun tahmin fiyatı 40 kuruı evsat ve ıart
name korun bUtün ıtarnızonıarında mevcut
tur. 42100 sayılı matbu emrlndeklnln aynı. 

dır. Elt311lme 20. 10. 9-U pazartesi ııünü saat 
14.30 da Sarıkamıı Sa. Al. Ko. da )'apılacak· 
tır. Eksiltme kapalı zartlaelır. Muvakkat te. 
mlnat 2250 liradır. isteklilerin be111 sün ve 
saatte kanunun 32 el maddeılnde tarife ır!lrı 

hazırlı~acakları tekli! mektuplannı ekllltme 
saatlnılcn bir ııaat eve! Ko. na vermeleri. 

(7419) 11!67 

Nohut alınacak 
Ezlnt Sıı.. Al. Ko. den: 
1 - Clnııl nohut mıktan kUo 40 ton mu • 

hammen bedeli Ura 6000 muvakkat teminat 
Ura 450. 

:;ı - Yukarıda cins mlktarlyle muhammen 
bedeli \·e muvakkat teminatı yazılı nohut 
20. ıo. 941 pa:r.artesı ıtınü saat 16 da Ezin• 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınecaktır. 
lsteklllerln mezkO.r ıün ve saatte teminat -
lartyle bcraher Ko. na müracaatları. 

(7420) 17861 

Bulgur alınacak 
E'Llne S:ı. Al. Ko. dan: 
Cinsi bulırur miktarı kilo 120 ton muham

men bedell lira 30.000 muvakkat teminat lira 
2.2:50. 

2 - Yukarıda cin• ve mıktan yazılı bul• 
rıır 20.10. 941 pazarteal ırünll nat ıe da 
Ezine Sa. Al. Ko. ela ııazarlıkla aatın alına· 

caktır. lsteklllcrln mezkQr ııUn ve aaatte te
mlnatlarlylc beraber Ko. na mllracaatlan. 

(7421) l'TSe9 

Sığır eti alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. d:ın: 

1 - Teklif edilen ttyat pahalı ırörUlen l:ıl 
ton ııtır eti 8. ıo. 941 carıamba ırünll aaat 
15.30 da pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. $art
nameııl her ıün Ko. da ırörülUr. Muhammen 
bedeli 55142 lira olup katı teminat 8014 ıı • 
racıır. lsteklllerln belli ılln ve ıaa tte Fındık
lı Sa. Al. Ko. na ırclnıelerı. 

(7422) 

Odun alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 

17370 

Cinsi odun miktarı kilo 700 ton ınuhaın. 

men bedeli Ura 11250 muvakkat teminatı 11· 
ra 633 kuruı 75. 

Yukarıda cJnş ve mlktarlyle muhamınen 
bedel ve muvakkat teminatı )'azılı odun 
20. ıo. 941 pazartesi gUnU saat 16 da Eztne'
dekl Sa. Al. Ko. da pazarlıkla Y&pılacaktır. 
lsteklllerln mezltQr ~Un ve saatte kau Uml· 
naU&r!yle Ko. na müracaatları. 

,7428~ 1737t 

-7-

Pirinç alınacak 
Eı:ı:1ne S&. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi pirine mıktan kilo ~ ton mıı

hammen bedeli lira 41..2:50 mu\·~at teminat 
Ura 8093 lcuruı 7:1. 

Yukarıda clna ve mllttarlYle muhammeıa 
bedeli ve muvakkat teminatı )'azılı ptrtn~ 

~.10. 941 paıartesl ıUnü ıaat 16 da F.zlne -
deki SL Al. Ko. da p:ızarlıkla. aatın alınacak
tır. lateklllerln meıkO.r gün ve Hatte tanl
natıarlyle blrllkte Ko. na mUracaatıan. 

(7423) 17371 

Lahana alınacak 
KırkJareh Sıı. Al. Ko. <la:ı : 
ı - 12 muntelıt mahal 11,;111 aşağıda 

miktarı \'11 munıunmen bedeh ıııt te111u.ı ~ 
ıle ihale gün ve saati yazıtı Hılıaıuuuo a. 
çık e.Ulltmeal yapılacaıttır. '.l &llP• rın ka
nuni vesıkaıarı;>-ıe ıhllle aııatıo<len bır sa.
at evelıne kadar teminatlarını yatırmaiılr 
rı. Şerait ve evsaf Ankara., ısuu:ıbul Lv. 
amirııklerı Sa. Al. Ko. ıarında g!SrUhlr. 

2 - Açık ek.iiı tmuı 26. 10. 9il aaat 
16 dır. (7424) 
Citu11 Miktarı lıiuh. Bed. ilk temlııs.b 

L&haııa .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 

YekOn 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
4540 476 70 2S8 85 
0900 1039 50 519 75 
S8QD 3i8 00 189 00 
32{0 340 20 
5230 549 15 
2040 308 70 
5310 557 55 
3240 340 20 
8600 378 00 
4750 498 75 
89,0 938 70 
2770 290 85 

58060 

Kunı ot alınacak 

170 10 
274 57 
l:S4 35 
278 77 
170 10 
lSU oo 
249 74 
489 70 
145 42 

17372 

Erzincan Sa, Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna bet kuruı fiyat tab

mın e(lllen 600 000 kilo kuru otun kapalı 
zartla Pkılltmesıne talip cıkmacııtıncıan bir 
ay içinde pazarlıkla ekllltmesl 27. 10. 941 pa
zartesi ıUnU aa•t 11 de Enlnean Sa Al K 
da yapılacaktır. Tahmin edilen bed~I 00 ~ 
lira olup ilk teminatı 2225 llradır. · 

2 - Şartname,! Ko. da evset Kor'un bQ. 
tün ıarnlı:onlarında vardır. htekıtıertn belli 
sun vı aaatte Ko. da bulunnıalan. 

(7425) 17871 

F aıulye alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Cinsi kuru fasulye miktarı kilo 120 toa 

muhammen bededi lira 30,000 muvakkat t• 
minat lira 2250. 

2 - Yukarıda cins ve ftlilrtanle muhanı • 
men bedeli ve muvakkat teminatı yazılı kıa

ru fasulye 20-10-941 pazartesi s\inil ıaat 16 
ds Ezine Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alı

nacaktır. İsteklilerin mezk\lr (Ün ve saatte 

kati teminatlarile Ko. na müracaatları. 

(7427) 1537S 

Yetil mercimek alınacak 
Kan Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 29-9-941 tarihinde eksiltmeye kona 
lan ve bir kilosunun tahmin olunan fiatı 

21 kuruıtan 60 ton yeiiil mercimeie kapalı 

rarfla talip ~ıkmadığından bir ay içinde 

utm alııuııak ilzoro paıarlıia d6kUlmi11Ull'. 
Pazarlıiı 1-10-941 ıaat 14 de komisyonu • 
muııun bütün nmiır:onlarmda mevcuttur. 
Tekarrilr eden Hat üzerinden katt teminat 
alınacaktır. İsteklilerin mczkt\r cUn ve sa-
atte Ko. na ıelmeleri. (7428) 17376 

Saman almacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan • 
1 - Beher kilosuna 3 kuruı 50 1&lltirn tala 

min edilen 4-41,000 kilo ıamu kapalı zarf 
uıulü ile Eksıltmeye konulmuttur. Tab _ 

min edilen hepsinin tatarı 15680 liradır. 
Teminatı muvakkatası 1176 liradır. 

2 - lhaleal 20-10-941 paıarteai &ilnil 

saat 15 de İzmir Lv. A. SL Al. K, cb ya -
pılacaktır. Şartnamesi her rüıı Ko. da cö
rliliir. hteklilerin belli ıün ve 1&atten bir 

saat evel teklif melctuplarmı Ko. na ver -
melerl (7430) 17377 

Mercimek alınacak 
E:r.ine SL Al. Ko. dan ı 

Cinsi mercimek, miktarı ikilo, 30 ton 

muhammen bedeli lira 7500 muvakkat te -
minat lira 562 lira kuruı 50, yukarıda cina 

ve miktarıle muhammen bedeli ve muvakkat 
teminatı yazılı mercimek 20-10-941 pazar -

teal r{inli ıaat Hl da Ezıne SL Al. Ko. da 
paıarlıkla satın alı .. caktır. hteklilerin mn 
kUr ıün ve saatte teminatlarile beraber Ko. 

ııa müracaatları. {7431) 17378 

Pırasa alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 12 Muhtelif mahal lçin aşatıda 

miktarı ve mut.ammen bedeli ilk tcmlna
Uyle ihale gun ve saati yazılı J>ırasanın 

açık ekslltmeal > apılacaktır. Taliplerin 
knn.!nl vealkıılsrıyle ihale aaa:hıdeıı bır 

saat eveline kadar temloatıarını yatırma
ları. Postadaki gecikmeler kabul ed!lmez.. 

2 - Açık ekslltmeııı 21. ıo. 941 saat 15 
dlr. 
Cinai 

Pırasa 

" 
" 
" 
.. 

Clnııt 

Pırua 

" 
•• 
" 

Mlktan lluh. Bed. İlk teminatı 
kilo Lira Kr. Llra Kr. 

-'540 4 76 70 238 u, 
0000 1039 50 510 75 
3600 SiS 00 189 00 
3240 840 20 170 10 
5280 540 15 27• 57 
2940 30ıı 70 154 35 
35ıo ~7 M 278 77 
3240 840 20 liO 10 
Miktarı Muh. Bed. İlk temlnab 

Kllo Lira Kr. Lira Kr. 
SSOO 878 00 189 lO 
4750 498 75 249 74 
~940 938 70 469 70 
27iO 290 85 145 42 

YekOıı !18060 

(7415) 17386 

• 

Ksyıp - Otedenberl tasımakta oldulum 
ve (Olman Sllsüpllr) yazılı bulunan mühU -
rUmU 21. 9 941 s:Unü kaybettim. Bu mühMI 
havı hlc bir menet ve mulcaveıe ve taahhll -
dllm Yoktur ve badema da hükmü olmacıı~-
nı llln eylerim. • 
Kllkln'de manuatura tQccan Olman SlllUpQr 
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Yenidetı bü,yük bi1· pa1·ti 
, 

müstahzarla r ı 

gelmiştir, içinde Prontosil de vardır. 

sıtma ve fi rengi ilôçları 

Kızılaydan yeniden tedarik edilebilir. 

,,~.ag.e'i« diş tabibi li'ustahzarları ve birçok 

serum ve aş darı da 

tekrar gelmiştir. 

İLAÇLAR 

Bütün eczanelerden tedarik edilebilir. 

Mimar, Mühendis ve İnşaat şirketlerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
SÜratfe yapılır Ankara An~.fartalar Caddesi 

Gençturk Tel: 1673 

..allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

= = § Ham reçine alınacak : - -: SUMERBANK SELLİLOZ SANAY11 MÜESSESESİNDEN -- --: Müessesemiz imalatında kullanılmak üzere, işlenmemiş yerli ham 
E reçine alınacaktır. : 

- ! -: Vermeğe talip olanların, zmit'te müessesemiz müdürlüğüne mü- _ 

: racaatları ilan olunur. 4594 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Posta nakliyatı 
Ankara P. T. T. l\tlldürlüf:Unden: 
Her ııUn ırellp ırececck trenlerden po.sta:rı 

•lıı> vermek ve el arabastyle nakletmek ear· 
tiyle eksiltmeye konulznuı olan KUcUk Yoz· 
Pt • htasyon PO&ta aUrücllhlğUne, tahmin 
edilen bede n azlı{:ından ıatekll bulunama· 
;m11 ve yeniden ı:ıedel tahmln ettıruerck aynı 

.. ruarıa 27. 9. 9.U den ftlbaren 15 ~an mUd· 
deUe ekllltmeye konulmustur. 

AYiık muhammen bedel 80 lira. muvakkat 
tem.inat 27 lira. idari kefalet SOO liradır. 

lhaletl ll. 10. 941 cumartesi saat 12 de 
!Mı:at apart. kat l de mUdilrlllC:ümilzdekl ko
Jnlsy0nca yaptlacaktır. Taliplerin o gün. aa -
atı. kanun! vualkle birlikte müracaatları. 

(7207) 171~ 

Tretuvar yaptırılacak 
P . T. T. U. :MlldUrlüllil Levazım :Müdllrlll· 

l(lnden: 
~ lira kesit bedelli umumt müdürlük 

binasının ırotuva.rlan pazarlıkla yaptırıla

caktır. 

Muva'lckat temln&t 294 liradır. 
Paurlık ıo. ıo. 941 tarihinde ıaat 14 te 

~Jf apartmanı asma katındaki komisyonda 
:raııııacaktır. 

Sartnameler her rün mezkQr katta bulu· 
aaıı binalar aubcslndcn ırörülebll1r. 

.(7411) 17353 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 
J - İdaremize müsabaka ile yüksek 

mektep mezunu memur alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanlara 315515 
ayı kannn hukiımlerine iôre maaş verile· 
cektir. 

3 - Müsabakada muvaffak alanlarm 
idarenin teklif edeceği yerde vazife kabul 
etmesi ıarttır. 

" - Taliplerin 788 sayılı memurin kanu
nunun 4 üncu maddesindeki &artları haiz 
olmakla beraber Devlet memuriyetine ilk 
gireceklerin 30 ya~ını geçmemi5 olması 

lazımdır. 

S - Müsabakaya girmek isteyenler 
14-10-941 akıamına kadar dilekçe ve evra
kı miısbitesiyle beraber Viliyet P. T. T. 
müdilrluı;une müracaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 15 bırinci teşrin 941 çar· 
şamba giinii saat (9) da yapılacaktır. (7'407) 

17352 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Sade yağı alınacak 
:Marmara tl'ssUbahrl K. Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
45000 kilo tahmin! fiyab ı 76 kuruş ilk te· 
mlnatı 5200 Ura eksiltme l6.l0.9U gün 
saat 15.SO. 
40000 kilo tahmini fiyatı 176 kuruıı ilk 
teminatı 4ii0 lira eksiltme 17. 10. 941 
gün saat 15.30. 

ı - Yukarda miktarı yazılı iki kalem 
sadeyağı ayrı ıartnnmede ve hizalarında 
gösterilen günlerde kapalı .znr! uııuliyle 
eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Şartnameleri, 45 ton olanın 896 ve 
diğerinin 352 kuruı:ı mukabilinde komla -
yondan alınabilir. 

3 - Ekslltmiye tııtirak edecek isteklile
rin, bu gibi lıılerle alfikalı olduklarına dair 
mahaııt ticaret odalarından alacakları tic!l 
ret vesikalarını, yukarda hizalarında ya
zılı muvakkat teminaUariyle birlikte 2490 
sayılı kanunun tarifatı veçhlle tanzim e
decekleri teklif mektuplannı muayyen 
gün ve saatten tam bir saat evelir.e kadar 
komisyon batkanhğına vermeleri. 

(8690-738) 17220 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ---- -----

ULUS 

TÜRK HAVA KURUMU -------
Ot.po yaptırılacak 

T. H. K. lıcuelmerke~ Başkanlığından 
Etimesğut Hava meydanında yaptırıla -

cak deponun eksilmesine ihale günü talip 
ı.;ıkmadığından kesif bedeli 8531 lira 58 ku· 
ruşa ~ıkarı!arak kapalı zarf usuliyle yeni • 
den eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, 
6.10.941 pazartesi günü sa;it 15 te T. H. K 

Genelmerkeı; binasında yapılacaktır. Bu i5e 
ait vesaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K 
Gcnelmerkezlnden ve İstanbul T. H. K 
şQbesi Başkanlığından verilır. 

İstekliler, ihale giınü saat 14 e kadar ka· 
palı zarflarını komisyona vermelidirler -

4393 

Doktor aranıyor 
Kızılcaböluk nahiyesi küçük sanat koope 

ratifi ortaktan için dahiliye ihtisas vesika
sı olan bir doktora !iİmdılik 150 lira ücret 

ANKTAN 
Bir daktilo aranıyor 

Fransızca. İngilizce ve A l
manca yazan bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Etibank umumi 
müracaat olunması. 

katipliğine 
4637 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Süngülük ve kütüklük alınacak 
l\1. r>L VekAlctl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
:ıoo adet sUnı:Olllk ile 500 cm kütuklllk 

pazarlıkla saun alınacaktır. Muhammen be· 
drU 8250 lira olup katı teminatı 457 lira 50 
kuruıtur. Paznrlı~ı 17.10. 9.U cuma ı:UnU sa· 
at 10 da Ankara Hava satın alma ko:nlsyo. 
nunda yapılacaktır. Sartnamesl koml~yonda 
ı:örQleblllr. lsteklllerln muayyen ııUn ve aa. 

verilecektir. Kooperatif ortaklanndan ha • at e komisyonda bulunmıı.lan. 
(7300) 17257 

riç olanlardan alacağı vizita bedeli kendi-

!
' sine ait olmak üzere taliplerin fotograflı 
kısa bir terciımei hil ile müdiriyetimize 
mektupla müracaatı. 

' ------------------------------~ 

Ekmek torbası alınacak 
~L 111. v. Ha\'a Sa. Al. Ko. dıın: 
ı - 2500 adet ekmek torbası pn7.arlıkla 

5aıın alınacaktır. :Muhammen bedeli 4"23 il· 
ra olup kati teminatı 6!!3 Ura 75 kurustur 
r11z11rı•ıı:ı 17. 10. on cuma ı:anu saat 10 30 !=

,:!11111111111111111111111111111111111111!:_=· 

1
- SAT 1 LI K KQY UN _ da Ankarııda ha\•a satın alma komls>·onunıla § - )apılacaıctır. Şartnamesi komıs)onda v.örUle-

b tr t&tckllll!rln munyyco ı:Un ve saatti! ko· 
: 429 kıvırcık koyun, 157 melez 
: karagül koyun, 18 melez karagül 

: m13yonda bulunmıılrı. (7301) 17:!:>.'l -
DEVLET DEMlRYOLLARl _ kuzu (zayıf), 40 melez merinos : 

: koyun, 20 saf merinos koyun. : 

: Yukarıda cins ve miktarı ya- : ı Odun alınacak 
E zıh koyunlar satılacağından ta· : 'O. D. Yolları Bırinci işletme ~1Udilrlil· 
: liplerin 6 birinciteşrin 1941 pa- _ fund n: 
- zartesi günü saat 15 te Orman : İdaremiz ihtiyacı için kapalı zar! usu
: Çiftliği müdürlüğüne müracaat- - li}le 560 ton kuru glıı·gen otıunu salın alı-

l A - nacaktır. 
_ arı ilan olunur. 4638 : Eksiltme 17. 10. 941 tarihine mUsadi! - -"1il111111111111111111111111111111111111 r"' cuma gfüıU saat 11 de Hayt.larpaşo.'da bi· 

Kirahk mobilyalı ap~rlman 
Orduevi arkasında Türk sokak ı-:o. 1G SeY· 

tıun apartmanında lüı<s mobllyell dört odalı 

bir daire devren kiralıktır. Her gUn Bo~ l?ete-
te alt daireye müracaat o'unııbll r. 4 '66 

Satıhk eşya 

rlnci tolctme komisyonunda yapılac:ıkur. 
Muhammen ton bedeli li40 kuruştur. 
İsteklilerin 'i20 lira bO kunıoluk mu

v ıkkat teminat vermeleri ve saat ıo a ka· 
dar knpıılı ?.arflarını komisyona tevdi et
miş olmaları lflzınıdır. 

Fazla izahat ve şartname almak istı

::enlerln işletmiye mllracaatları. 
(S6Si/7264J 17180 

Bayanlara müjde 

5/ 10/1941 

1 ,:!•ııııııııııııııııııııırıııııııııııııııı•ır•••tıııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ı ~ l(onya'da Kuleli, Akşehir'de i 
- -~ IVlaltepe ve Bursa Askeri liseleri·§ 
§ nin her üç sınıfına talebe alınıyor i - -- -§ Milli Müdafaa Vekôletinden : ; 
: 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç ıınıfına 5 
: 1 Birincikinun 941 de başlryacak olan yeni ders devresi için Ma- 5 
- . ı· ı_= ~ : arıf ıse erinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet ~ 

: Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermit olanlardan talebe 
: alınacaktır. ::: 
§ 2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olmasT, sıhi muayenede § 
: sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fa~la olduğu takdirde ::: 
: yapılacak seçme sınavında kazanması ıarttır. i 
E 3 - Tahsili terkedcnler, her ne sebeple olursa olsun yafını bü- ! 
: yültmüt veya küçültmüş olanlar, bulundukları okullann aon aı· ::: 
E navlarında ipka veya bütünlemiye kal~nlar, yatları, boylan ve i 
:; ağırlıkları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar i 
:E kabul olunmazlar. S 
E Bu hadler şunlardır: ~ 
:; Lise 1. aınıf: 15-19 dahil 1 
:; Lise il. sınıf : 16-20 dahil i 
: Lise ıu: sınıf: 17-21 dahil 1 
§ 4 - Bu §Artları ta~ıyan istekJilerin bulunCluk1an yerlerin ... i 
: kerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol· i 
: !arını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarmı hazl1'• S 
: lıynrak 1 Birinciteşrin 1941 den itibaren askerlik ıubeleri yoliyle i 
: · bu kağıtları girm ek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla· S 
§ rın bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birincitef• i 
: rin 1941 den itibaren en geç 10 lk i nciteırin 1941 tarihine kadar 1 
= d ' : oğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu· S 
: nur. (6745) 16812 J 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııı••' 

JANDARMA 

Sığır eti alınacak 
Jandarmn Cn. K. Ankara. Satııı Alma Ko -

misyonundan: 

29. 9. il il tarihinde acılan kapalı :zarr ek· 
slltmcs.ne istekli ı:elml>en 22.000 kilo enuf 
\'e snrtnameslne U>.ı:un sııtır eli 7.10. !Hl sa
lı ırunU Aıı.nt 15 te Arıkaradn komisyonumuz· 
da pazarlıkla alınacaktır. Et fb·ııt.ına e as 
hcledl)cnln narhı olup pazarlık bu narhtan 
tenzllAt )'apılmak suretiyle icra olunacak 
ve tartnamcıle )'a7ıldı~ı gibi narlı del':.stlkce 
ihale fl>·atı da dci!:lsecektır. Muvakkat temi· 
nnt 577 llrB' 50 kurus olup $:ırtııame parasız 

bltelerlnl btldalarına rapten Kınklcal• .,
mu<lUrlUl':Une rnllracaatları 11An olunur.~ 

,(G~98) l'IV'" 

24 erkek ve 16 kadm elbi-1 
diktirilecek 

Aıı.kert Fabrikalar Umum MUdUrlJ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Kumaııı idaremizden verilmek ıar~ 
yukarda yazılı 24 erkek ve 16 kadın el 
sesi cllktlrllecelttlr. I 

Taliplerin 8. 10. 941 çarııamba gtınU fi. 
leden sonra merkez satın alma koı:rıl'."'.; 
nuna nıUracaalları. (7297) ı'1V 

Viyana mamQllb Chlppendnle stilin le 18· 

!on takımı. )l!mek odıı~ı. rrıs::ıdcr, Phlllps mnr· 
ka radyo-.ı;:ramoton. yemek 'e bardak takım· 
!arı ve ıalre ıatıllktır. Yl!nlıchir, AtatUrk bul· 

Yenlsehlrdc AtaUirk bulvnrında ııul evine her ı:Un k<>m!~yonumuzclnn alınır. fstckllle -
120 • 150 adet bot okaijerı 

lüpü alınacak ( tarlnamedl 
tadilat yapılmıttır.) 

\'arı, And apartman No. 7. Tel: 3591 4G16 

ve KaraoC:lan Orman Clflllltl mnıta.zıısı kar· 
e ında 5 No. lu kUrıc matnzaııına en son 
model ve her cinsten kürk manto ve ro
nar arJantlnlcr ııclml$tlr. Gayet ucuz tlyatla 
18 tılm.'lktadLr ve takı ille de verlln ektedir. 

rln pazarlık sa~tlnde \'C'llka \'e temlnatlıırlY· 
le kom syonumuzn ı:elmelcrl. 

17271)) 17216 
As. Fab. satın Alma Ko. dan: 

T 1: 6829 4f.85 

1 Ankara Merkez Tapu Sicili Muharızlıtın· 
d n: 

SATILIK 8 VE 10 LiRAYA 

SOBALAR 

ASKERi F ABRlKALAR 

20 dökümcü alınacak 

Tahmin edilen bedeli 14250 lira olaJI ~ 
UIO adet boa okalJeo tUı>ll askeri fabrl 
umum müdUrlüllil merkez aatın alına "J 
>onunca 13. 10. 941 pa:zarteııl ıUnü saat ' 

Türk Ticaret Bankası A. 

' 

Aıtınd11.ıt mahallesinde saltı kayalık ve Askeri Fabrlknlar Umum MUdOrlUıtUnden: '18 pazarlıkla lhıı e edllecektlr. 
an,u lbrahlm ve arkuı l\Tchmet Cakırıı"z \'e Kırıkkalede l&tlhdam edilmek üzere a~kcr· Şartname parasızdır. Katt 
linU urnıt yol ile mrıhd•ıt 86(1 knpı No. ıu !R· llı":lnl yapmıs uKta ve kalfa derece!'lndtı 20 lira 50 kurustur. 
m il Acıkalın'ın hııallndcal h117.lneye aıt "" dokUmcU alınac ıkur. Tullplcrln evrakı mas- (733·1) Ş. Ankara Şubesinden : 

İyi malzeme lle imal olunmuş 
dökme sobalar toptan ve pera· 
kende satılıktır. 

Görmek istiyenlerin levazım 
memurluğuna müracaatları. 

4590 

Aranıyor 
Yenişehir ve cıvarı~da kıratık mobllycll, 

teleJ:onlu, konforlu 2·4 odalı müstakil bir dal· 
re aranıyor. Ankara Clhnnpnlas oteli No. 21 
de Dr. Bretholz'e müracant. 4670 

Kıre!'hlr Asllye llukuk HAklmlU'ılnden: 
Kıreetılr tıusuıt mı...hasehe \'eklll avukat 

Cemil Aksac•ın YenlC'e mahalleden bo)acı 

Memlı oıtlu Ali veresclerl aleyhine Kınehlr 
asliye hukuk mahkeme5 ne nttır:ı mUddela· 
leyhler1n e~lcrln lsUmlAklne d~lr tcsb!t olu· 
nan kıymettn tPızlll ve blnnetıcc lstlmlAklne 
ka,.ar \'crllmest dııvasınclno dolayı icra kılı • 
nan muhııkcml'de m d ıe alcyhlcrden Ali kızı 

Zehra Koza'nın mohnlll ikameti mrchul ol• 
duıtundan Ktt'1chir ve Ankara re.~mı gazel•'" 
lerb le ll!nen tcbllı:at lcrn kıJınmıs ve 
yevmi muhakemede hn:ı:ır bulunmamıs oldu· 
{:undan hakkında RU'RP karnrı talep edile· 
rck illi.nen teb , t:ı isten imli ı;e oıvechlle ka· 
rar \'erilerek durusmaları 17 10 941 cuma 
gUnU saat 9 za mun111'tk butunmus ol<lut"un· 
dan ~evml mezkQrda m lıl<eml!de bulunması 
veya bir ~ekli g!lndermcaı alcsl takdlrdc gı • 
yaben muhakeme ıera kılınac:a{:ı 111\n olu· 
nur. (7434) 17355 

Ka>·ıp - Muhnrız alayı tabur komutanı 

iken aldttım Ankara me"llurlıır kovp<'ratltl· 
nln 2711 sayılı ortaklık cllıdanını kaybettim. 
Yenisini cıkarta<'ar:ımdan eskisinin hükmü • 

~nm tmz ne n . mın teslJI 1 tein nlfthaHI· ----- _-____ ...;..;..; - --;..._ __________ ....;_ ______________________________ _ 

...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111ıı• 
nr 16.10.9.U tarihine müsadl! ver~cmlJC ınınU 

mahalllne tnhklk memuru ıtonderllec~°k'tlr. 

----
Bu yerle a!Aka ,.e lllsl~I bulunnnlıırın muay· : 
~ n ııUnün<lcn l!VCI Ankara tapu sicil muh~rız ı . : 
lıf'ına Vl!YA n·nı ırilmle hudut komsularlyle 
birlikte mııhalllndc tahkik memuruna mUra-

Kimyager, makine mühendisi 
ve hesap mütehassısı aranıyor cantlan lltın olunur. 

iı~i ahnacak 
TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK 
FABRİKALARI MÜESSESE
Sİ MÜDÜRLÜÔÜNDEN : 

Müessesemiz i çin aşağıdaki 
şartlar d ahilinde on adet birinci 
sınıf elektrik ustası ve iki adet 
otomatik telefondan anlar tele
foncu a1ınacaktır. 

1 -- Büyük fabri'kalarda veya 
santrallarda çalışmış olmak, 

2 - Askerlik hizmetini :rap
mış bulunmak, 

3 - Ustabaşıların sanat mek
tebi mezunu olmaları şarttır. 
1 Verilecek ücret : 

Karahük'te müessese müdiir
lü~ünde yapılacaJc imtihanda 
muvaffak olanlara ihtisasına gö· 
re beş yüz kuruşa kadar yevmi
ye verilecektir. 

------- SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLÜCÜNDEN: ----------------

Umumi miidürlüğiimüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtisas ~ 
kii) bir adet kimyagerlik, üç adet 400, (ihtisas mevkii) i'ki adet~ 
(biri ihtsas mevkii) ve bir adet 260 lira iicretli altı makine müheıı· 
disliği ile 300 lira ücretli (ihtisas mevkii) bir hesap mütehassıshl' 
münhaldir. 

Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar tahsisatları dahilitı• 
§ de 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alabilecekleri ücretler ve" 
: rilecektir. 

---
E Taliplerin mesleki tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 20. 1°' 
§ 941 tarihine kadar Ankara'da umumi müdürlüğümüze m üracaat1•'

1
' 

= 4593 ,, 
..,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

ENSTiTÜLER 

Talebe ah nacak 
Cazı Terbiye EnstltUıU MUdürlQll'ündcn: 

Gazi terbiye cnstıtUıUnde yeni acılan ya. 

bİlncı dil ıutıeslnln fransı:zca kısmı ile Clzlkl 
ve tııbll ilimler, matematik, mUzlk ıubclerıne 
kız ve erkek. beden terbiyesi ıutıeıııne yalnız 

kız talebe yatılı olnrak tmtlhanln alınacak· 
tır. t.ıse olırnnlıık dlplomnsını haiz veya 
öCrctınen okuJu mezunlarından yası yirmi 
besi ııccmemıs olanlar 16 blrlncltesrın 1041 

,ı 
rine bu yıl kabul edilecelt talebeıe1:, 
çim imtlhanlnn İstanbul'da suıta';,ı ~ 
te yüksek iktisat ve ticaret mel<te 1 
frrans s:ılonunds ve Ankara'dB ~ 
ziraat enstı tllst\nde aşağıda yazı il t-1"/ 
saatlerde yapılacağından namzet tl,ı" 
oln ımtihan k.onıtsyonunl\ mUrııcıı• 

Dere: Fizik, CUnU 6·10-1941 P 
saat: 9-12, 

Ders: Tllrkçe, GUnU 6-10-lOd 
saat: 14.30-17, ,,,. 

Ders: Kimya, GUnU: 7-10-1941 
at: 9·12, 

Ders: Biyoloji, GUnU: 

-- , kalmamıştır. İmtihanla memur alınacak --
Bu şeraiti haiz bulunanların 

aşağıdaki yazılı vesaikle birlik
te Karabük'te müessese müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

persembo gUnU Ankarodn enstitüde yapıla· 

cıık olan bu lmtlhn nn ırlreblllrler. Hazırım na· 
cnk evrak ili! enstitüye girme eartluı hak· 
ktn~akl umumi hükümler maarır mUdUrlUk· 

saat: 14.30-ı i, 
Ders: Cebir, GUnU: 8·10-1941 ç -------------------------------------------------------=ı --------

Milli Piyango idaresinden : 
Ankara'da idaremizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak ve 

3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde maaş verilmek üzere lise ve 

orta mektep mezunlarından imtihanla memur alınacaktır. (Muha

sebe servisine alınacaklardan Ticaret Lisesi mezunu olanlar tercih 

edilecektir.) 

O rta mektep mezunları için imtihan 11-10-1941 saat 14 te, 

mezunları için 12-10-1941 saat 14 te yapılacaktır. 

lise 

Taliplerin 10. 10. 1941 cuma günü mesai saati sonuna kadar talı· 

sil derecelerini gösterir bir vesika, hüviyet cüzdanı ve (6,S X 9) 

ebadında iki fotoğrafla birlikte Yenişehir emniyet abidesi karşı

sında Milli Piyango idaresine müracaatları lhımdır. 

Müsabakayı kazanacakların tayin olunabilmeleri için ibrazına 

mecbur oldukları vesikaları ve sair tayin şartlarını havi broşür ida-

re tarafından istiyenlere verilecektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını yaptırm1yanlar imtihana kabul 

olunamıyacaktır. 4686 

------· --------------------_,, -----------------------
--

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

i Tğb. Ahmet Refik Güvene 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7245 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul' 

Umumi Neşriyatı l dare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik Fenik 
Müessese Müdürü Naıi t Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Cazetemıze ıtO!l(!l!rtleo ner oevı ya. 
ular. neıredlL~ın edllmesıo gert ve
rilmez ve ıı:aynoıusundan dolayı htc 

otr crıeaullyeı ıca bul olunmaz. 

~:=====================:;I 

1 - 941 as'kerlik yoklamasını 
havi nüfus cüzdanı, 

2 - Polis hüsnühal kağıdı, 
3 - Aşı kağıdı, 
4 - Vana hizmet vesikası, 
5 -- 1 boy 6 vesika fotoğrafı. 

4591 

!erinden öıtrcnllcblllr, {7213) 17225 

imtihan günleri 

1 YUksek Ziraat EnetıtUsU Rektör!Uğtln • 

1 
den: 

.......... ._ •• .__._._._._._._._._._._._._._._._._,, Orman, Veteriner ve Ziraat Fakültele· 

YENİ Sinemada 
Bu ııün bu ırece 

Dayanılmaz derecede komik sahnelerle 
cevrllen 

Kocam güzeller peşinde 
Bas rollerde: Ann Sothern·Frnnchot Tone 
Sc:ınslar: 

10 • 12·14.SO • 16 30 • 18.80 ııece 21 de 
Ayrıca Matbuat u. M. memleket ha,·adl· 
si • - Bcslktae • Cenc:lcrblrlllU macı, 2 -
Tenis Ulus kupal!l, 3 - Hatay kurtulus 
bayramı, 4 - Nuri Dcmlraıt ucuı mck· 
trbl acılıı tl5renı. 

Sus Sinemasında 
Buırün bu ırece 

BuırUne kadar .ı;:örUlen 1ark ııımıerlnln 
en ııilzell 

BİR TURKE 
GÖNÜL VERDiM 

TUrkcc a!izlU vt sarkılı 

Sı.>n nslar: 
10 • 12 • 14.30 • 16.80 • lR.30 itf'CC 21 de 

saat: 9-12, "4' 
Ders: Yabancı dil, GUnU: 9.10-J ' 

oeıııbe, saat: 9.12. (6859> 

Ka>•P - Şirketimize alt 

>Oktur. 
Ankara :Memurlar 

S .. s ,,dd UMER ineması 

Burun bu ıırce 041 
~aat 1215 - 16.30 • 21 aeanıtal'l 

Otomobilli aşıklar 
Bae Rolde: Claude r.o>' p 

larıl' 
Saat: 10 • 1'1.30 . ıs 30 ıcarıs 

Raspufin 

BLAU PU N KT Radyolarınm 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 
rııı'.,, 1 

Adliye laraYJ ya el '1 
ta apartunanı l)dtl~ 
IS K.lzım Jlüatil 't 

• • • • • • .. 
i .. 


