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ULUS Basımevi :ı 
Çankırı C~i, Ankara 

Telgraf: ULUS Ankara 

Telefon 
1. Teşrin Başyazarlık 1371 

•• 

1 9 4 1 Yazı leıen MOdUl"Q 1061 SlGORT A SOSYETESi 
- Milessese MOdUrU 1144 Hayat - Yangın - Nakliyat -Kaza 

GUVEN 
5 Yazı bıerı ıos:ı 
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~ yaptığı tômim 
ı y• • 

Piyango çekildi . ' 

, Dün gelen telgraflara göre, Rusya'da alman/arın ilerleyiı 
••tikametlerini ve §İmdiden tutunmaları ihtimal dahilinde 
[ olan hattı gösterir harta 
I>UnkQ telgraflara göre inkişaf eden ha re>keUerln etraflı bir izahını Harbe Dair 

sütunumuzda bulacaksınız.) 

..____-------~~~~~------

I çokça ekin l 
f ekelim l 
f i 
• Ankara, 7 a.a. - Ziraat Y e- i 
i kaleti vilayetlere gönderd iği i 
f b ir tamim ile sonba h a r e k im i- i 

l
• n e başlanma&ını ve eld ek i h e r İ 

kuvetten fa~dalanmak sure tiy- ı 
le çokça ekım yapılmasını bil
dirmiştir. 

\. . ................................................ .-/ 

Frans ız sah illerindeki 

yasak bölge 
Londra, 7 a.a. - Parts radyosunun bil· 

dlrdlğine göre, Fransa'daki alman legal 
makamları 19 1lktt:'ı;ırindcn itibaren ika _ 
metgı\hları ba;,ka yerde olanların Fransız 
sahillerindeki yasak bölgeyi terketmelerl
nl emretmlı;ılerdlr. 20 ilkteorlnden sonra 
alman nıakamlarının hususi bir mlisaade
si nlmal<eızın hiç kimse bu bölgeye gıre
mlyeccktır. 

18 yıl evel Türk ordusu İstanbul' a böyle g~rmişti 

288.718 numarah 
bilete çıktı 

Milli Piyangonun 7. nci tertip 3. üncl 
çekiliii dun Afyon'da Zafer Meydanında 
saat 17 de yapılmıştır. 

Kalabalık bir hallı: kütlesinin hazır bu • 
lunduğu bu çekilişte ikramiye kazanan nG
maralar şunlardır 1 

288718 numara 30.000 lira 
184053 numara 10.000 lira 
25556" numara ıo.ooo lira 
271727 numara 10.000 lira 
396296 numara ıo.ooo lira 
035711 numara 
03995G numara 
114516 numara 
153290 numara 
158634 numara 

5.000 lira 
5.000 lira 
S.000 lira 
5.000 lira 

S.000 lira 
217555 numara S.000 lira 

2.000 er lira ikramiye kazanaıt 
numaralar : 

Son dôrt :akamı 6238 ile nihayet bulaa 
4-0 numara ıkişer bin lira. 

1.000 er lira ikramiye kazanan 
numrrralar : 

Mı k , -{ Almanlara göre 
os ova ya A . ·k d .. 

doğru ~a . en ızı 

Londra ya göre 

Moskova'ya 
doğru 

Son dôrt rakamı 0411 ile nihayet bula 
40 numara biner lira 

Son dort rakamı 2513 ile nihayet bulu 
40 numara biner lira. 

Son dort rakamı 2519 ile nihayet btılaa 
40 numara biner lıra. 

Falih Rılkı ATAY şıma lı nde 
ruslar 

yenildiler 
alman 

taarruzu 

500 er lira ikramiye kazanan 
numaralar : 

Son di:>rt rakamı 0576 ile nihayet bulan 
40 numara bescr yüz !ıra. 

Son dort rakamı 1907 ile nihayet bulm 
40 numara beşer yüz lira. 

Son dört rakamı 8850 ile nihayet bulaa 
40 numara beser yuz lira. 

L Pttüttefikleri hakkında fena ha
.,:ı-ler vennek, §Üphesiz İngiliz pro
ı:-.t•rıdaaının menfaatine değildir. 
ll1.1 llt bir iki gündenberi, Führer'in 
la tkurıu takip eden Londra telgraf
tii~a MosJcova'nın tehlikeye dü§
"•at ii sezdiren haberlere sık sık 
~ teliyonız. Öyle anlafılıyor ki 
~Ukrayna muharebelerinde al
lteııd~I" pek sert vurmuflar, fakat 
~ ~a.rruz ka biliye tle rinden bü
lc•dat le• ~y kaybetmemişlerdir. O 
taı .... b" 1 bu muharebeyi bitiren kı-
8oııra hrı::ı, derlenip toplandıktan 
Öil"e~d·~~en, Führer'in nutkundan 
Li .. ile ~ıuniz yeni, kati ve büyük 
Netice~ harekete girişebilmi§lerdir. 
l'er•j.. :;t'b ernin olmasaydı, Füh· 

Ruslar takip ediliyor 
Şimdi kurtutuı günü böyle tören yapıldı 

Son dört rakamı 9980 ile nihayet bulaa 
40 numara be5er yllz lira. 

[Sonu 5 incı sayfada] 

Arman tayyareferi 
Rostof'u bombaladılar 

Rusfaro göre merkezde 
taarruzlar püskürtüldü 

İnaillera - Amerika arasında İnalllere • Almanya arasında 

Filipin' deki 
..... .. ı . 
"il~lhe. llf ıyan bır taarruz"un, 

[Dünkü alman tebliği Azak denizinin si- Londra, 7 a.a. - Mos1ı:ova'ya kal'fı ya -

konferans 
son buldu 

l'tı•lc iiz 
111

' e ecek" zaferler kazan· 
iirıe tÜ;h o clu~unu ilan etmiyece· 
tey aö 1 e Yoktu. Geleceg ... 'l her 
tiiıı h Y kenebilir; ancak yarın öbür 

mal kısmında büyük bir meydan muharebe- pılan alman taarruzu sabah gazetelerinin 
si oldugunu ve Sovyetler'in ricat ettikleri- başlıca mevzuunu teşkil etmektedir • 
ni kaydetmektedir. Bu husustaki tebliği Times'in askeri yazıcısı diyor ki ı 

..tc.,bliğler sütunumuzda okuyacaksınız, al· Şiddetli ııovyet mukavemetine rağmen 

"J e .. e 0 ÇÜleb·ı s tarafından vakalarla 
man vey:ı?lut italyan kaynaklarından gelen alman taarruzu ıimdidcn büyük terakki • 

lırıdan ~;kek kati vaitler, §ef ağ-
Jl·ı· rnaz. 

ı ııımi 
ll ı.ı~ aııl {edn f.e~, .başlıyan taarru· 
el"ı do~ e efı ıdı. Londra haber· 

ıru • "e Od ıse, almanlar Leningrad 
~ıraka;:k hücumlarını olduğu gibi 
'ekte'. Moskova'yı düşürmek 
"'• gö dırler. Gene aynı haberle· 
l'tıeJct~' j 1kaıı kıtalarını ilerle
"-•lcta t' 1 0 Yrnak mümkün olma
"~:t ~ .. dnk sayısı bakımından ta
lı.ı i tiraf udl~ı-ının nisbetsiz üstünlü-
ş. e ılrnektedir 

L· 'llldi herk • • 
•r • l.lal . esın hatırından başka 

ile olı.ır? gBçıyor: Moskova düşerse 
)ı teali~ I u büyük kayıbın Rusya· 
d•iı hakk rnak .zorunda bırakmıya· 

ı.ı ... -"ne kndakı tahminler doğru· 
trad h" a onun arkasmdan Lenin-
Ilı-..... Ucurnı K . d . .,,~:tlaı-ı arı ve aradenız ta-
) e~İiirni ~elecek, Avnıpa Rusyası 
el"i İle d:t I alabalık ve sanayi tesis
~" ehem· 

0 
u
1
.rnernleket parçasının 

lcltıll leç 'Yet 1 kısmı alman İfgali a l · 
'tı bı.ı ece. tir. Belki de almanlar ._,:t h \razıyett . 

11.1 ı'l>al e geçırecekler, yal-

diğer haberler 1Unlardır ı 1 
Berlin, 7 a.a. - Bugünkü 'alman 

tebl:iği hakkında D.N.B. ye askeri 
kaynaklardan aşağıdaki malfimat ve
rilmiştir: 

Alman kıtalarının müttefik kuvet-
(Sonu 3. cQ saytada) 

Finlandiy~ 
harbe 
devam 
edecek 

Finlerin inqilizlere d "•cakı ama teşebbüslerinde bu -
i "ı "leri ;rb, ~e ellerine geçen ma
t et ' a rıkal • • • lı lrıeler· arı, zıraı ve sınaı d'kl 1 

~CaJclar~ı~~luna koymak İçin ça- ver 1 eri cevap 
dllt- k'"l.lPa Rusyası M k ' k 
••ı •Yhederı . nı os ova ya a- Helslnki: 7. a.a. - Bugün Helslnki'dc 

ırı • zıraat v · · t'h d~I ~ı-kezlerin· d'· e sanayı ıs 1 
• aııağldakl resmi tebliğ neoredllmlştır : 

\· etın 1 uşmana bırakan , 
l ır t h • artık Alın • • "dd " Londra'ya iltica etmıe olan Norveç hü-ll e lik • anya ıçın cı ı . . . . . 
li1t"•biljl" ~ •. 01arnıyacağına hükmo- kUmetinin Finltı.ndıya'dakı mtimeuılı vası-
d e haı: • uhrer'e göre zaten teh· tnslylc evclce Fin hUkUmetlne gönderilmiş 

e.ıı 1 
• 1rnd"d k ü trJt .•orıraıc· 1 en alkmışhr. On- bulunan inglllz notasına Fin hUk metinin 

İl .. '. 11'1e-ilj2 
1 

rus mukavemetinin ar- , cevabı p117.artesl gUnll, Londra'ya blldlril
leb''ı'liyen · t~~ a~erikan vardımları mek ~zere Finl!ndiya'daki İsveç elçisine 
lı ~ teek 'b.a atı bu yardımla ölcÜ· j . 
eııı~d· il" rnahi t 1 w .. verllml§tır. 

~llk ır. Arıcak b ye k·aı aca~ı .şup - Fin htiktimeti, mUıtecl Norveç hUkUme-
•ıı • ""eırı · u şe ı de da hı, b u . . 
ı 'trık- etırı rı-elec k b h d tinin Fin hıırlclye nezarctıne göndermiş 
~~ ı. arıla .. e a ar " na-

1 
ti 

.,..-. rıiik" 1" gosterece~ine dair er- olduğlı muhtıraya cevabını verm ş r. 
• ..._lrf 11ntler v k "t ı ki h .. "nne doı?ru olmaz. L el ' ld. 
11\i odeaa' "nuz Moskova Leningrad Cevap on raya ge ı 
d'll l\irı bu da düsrniiş 'deüildirler. Londra, 7 a.a. - İngllte~e hUkUmetinln 
'ef''ll ii~ .rnnhL'\rebclerin alman or· son muhtırasına FlnlA.ndlya nın cevabı bu 
t' t!tj b:•tldeki gelecek ilkbahıu gtin ög-leden sonra ı-eç vakit İsveç elçiliıt 
~did kunırıdıtn t • I . . d vasıtaıılyle Londra'ya &'elmtıtır. Bu cevap 

erı h • Psır erını e O esap edemeyiz tetkik edilmektedir. 

~ .... ç •Ydarıb • · • F . h ··k·· t • • c v b 

ler kaydetmiştir. 
Taarruz Moskova istikametinde yapılan 

iki hamle ~eklinde inkişaf etmektedir. Sığ-
dan yapılan hamle çok kuvetlidir. Bu ham-

Japonya' da 
sin i r 1 i 1 i k var leye Smolensk'in 75 mil cenup doğusunda 

Roslave çevresinden baılamıştır. Soldan 
Londra, 7 a.a. - Brltanya ve Amerika 

yapılan hamle tamamiyle birinciye benze· komutanlannın cok mllhtm ııl!rUımelerı bu· 
memektedir. l'Un Manl1la'da ııona ermletlr. Brltanya'.YI 

Londra'da söylendiğine &Öre ikinci ham- hava mareuıı ve uzak ıark komutanı sır 
le Valday dağlarının cenubunda batlamıt- R<>tıert Brooke Popham, Amertka'yı da a)nı 

mıntakada amerikan komutanı ıreneraı Do· 
trr. Bu hareket noktasının Kholm olması oırı81 Mac Arlhur ten11ıı etmektedir. YUk-
muhtemeldir. Almanlar aynı zamanda Har- ıek rütbeli aektz Cin ıuba::;ının mı l'ÖrOsme -
kof istikametinde de kuvetli bir ileri hare- !erde hazır bulunrtuklan bllrtlrllmektcdlr. 
keti yapmaktadırlar. 

Leningrat üzerine yapılan baskı gevıe· 
miştir. 

Merkez cephe.inde 
Moskova, 7 a.ı. - Unlted Press ı 

(Sonu J. ıincü sayladı) 

sır Robert Brook Poph11m ve kurma:vı 
Slnl'apur'a hareket etmlılcrdlr. 

Japonlar ne diyorlar ? 
Tokyo, 7 a.a. - Kokumln ırazete.1 basma

kaleılnde ıö>·le yazıyor: 

lnırııız ve Amerikan ileri ırelen ıatulyet • 
(Sonu S inci sıylıda) 

~ ............................................... '.'"''"""" .. '"'"'"'''' .. '''''''''''l 
i Macar Elcisi ifimalnamesini verdi .. 

Yeni Elçi itimatname takdimi meı aıiminde ~11.'ttı... erı mılyonlarca uker ın u ume ının e a ı 
ttı,,lir>leren .. ~~ınanya'nın, her türlü Helslnki, 7 a.a. - Fin hükUmetı İngil-lt,., •felerde 1!'1~n, b~ kadar uzun tere'ye buJ'ÜD verdlfl cevapta ıöyle den· 

healiye hala mılyonlarca aa- mektedir. 

Macarıstan•ın Ankara orta Elc:llltfnt tayin edllmlı olan .Tın Vörnley dlln 16.30 da 
CankaYa köıkllnde C!lmhurreııı ı.mıt 1nönU taratından mutat meraılmle 11.abul edilerek 
ltlmatnametlnl vennlıUr. 

ağır yaralı 

esirlerin 
değişimi 

Bu i ş şimdilik 

geri kaldı 
Londra; 7. a.a_ - lnglllz harbiye neza. 

retı, dUn ak§am aeatıdakl tebliği ne§ret. 
miatır : 

Alman radyosunun yaralı ve hasta esir
lerin defletirllmeaı hakkında bu akaam 
yaydığı beyanat üzerine bu esirlerin için
de bulunduklan hastane gemileri hareket 
etmlyeceklerdir. 

~limanlar ne diyorlar? 
Berlin, 7 a.a. - l"an resml bir kaynak

tan blldlrlliyor: 
İngiltere ile Almnnyıı arasında aı"tır ya

ralıların dcğjslml hakkında yapılmakta 
olan diplomatik g6rllşmelcr, lnglllzler ta
rafından \'aktlnden eve! yapılan be)·anat 
ve bu beyanatı takip eden basın mücade
lesi ) Uzünden Ani olarak s:Uı;lükler cıkın
cıya kadar Uerlcml:ı ve mllsııet blr mahi
yet almllitı. 

1.500 kadar yaralı lnglllze karsı 500 ka
dar yaralı almnn değlşllrllecckll. Alman
ya, göz altına ıılınnn kadın ve cocuklann 
dı>l:fstlrllmesl hnkkınd:t 1!140 da yapılan 
anlıışma Uzerlne her iki taraf için de mem
nunlıyet verecek bir lllrzda müsavi miktar
da değişme yapılmasını tekli! etmlstL 

Bazı teknik sebeplerin halll !cin telsiz 
(Sonu J üncU sayladıı) 

Merhırm General Cemal 
Mersinli 

· Acı bir kayıp 

61. Cemal Mersinli 
dün ıehrimizde öldü 

Cenaze bugün askeri 

törenle ka ldın local<tfr 
İçel mebusu general Cemal Mersin

li'nin evelki gece geç vakit Yenişe
h.ir:deki eviwnde ansızın hayata gözle
rını kapadıgını teessürle haber aldık 

Orta şark 
ticaret 

konferansı 

. Rahmetli Isparta'nın eski bir aile~ 
sınden olup 1873 yılında Mcrsin'd 
d?ğmuş, harbiye ve kurmay tahsili~ 
nı tamamladıktan sonra d 
b. k h' or unun 
ırço ızmctlerinde bulun • up geçen 
umumı harpte Suriye c h . d 
k ı d cp esın e 

o or u ve sonral arı ordu k d 1 .. uman anı 
o muştur. Muta rekede ı'k' . d 

"f · · . ıncı or u 
~~ ~tışı ıken l 919 yıh ilkteşrininde 
N ı ızwa Paşa kabinesinde Harbiye 
azırlıgına get' ·ı . . . . l ırı mış ve Kuvaımılli-

ye ıle stanhul hükümetinin temasla
rına delalet t · • . e mış ve o sırada yapılan 
~:tapta Isparta _meb.usu s~çilmiştir. 

(.S l"ek, ınotörlü harp devri- Fi:ı:ıl&ndlya 1939 da yapılan tecavUzden 
onu S inci say/adı). LSo.aıı ~ iıJci Al,ladıl , sır Bu kabul emıuında Hariciye \·eklleU llmumı D tlbl Numan Meııemen~ıoııu da Jıa• 

bulwımuıtur • .{•.a.J v 

Kudüs, 7 a.a. - Britanya ticaret 
korporasyonu tarafından Lord Car
lisle'nin reisliği altında Kudüs'te 
tertip edilen konferans dün kapan
mıştır. Korporasyonun Türkiye, Su
riye, Irak, Filistin ve Mısır murah
hasları konferansta bu memleketler 
arasındaki nakliyat ve ticaret mesele
leri hakkında yapılan görüşm~lerin 
tam memnuniyet veren bir tarzda ce
reyan ettiiini bildirmitler.dir. 

Rıza paŞa kabınesıylc bırlikte na
z~rl~ktan ayrılan general Cemal Mer-
51.~~~ ~-stanbul'un işgaliyle Malta'ya 
goturulmüş ve dönilşünde birinci Bü
>:ük Millet Meclisine iltihak etmit
tır. Merhum altıncı devrenin batında 
İçel mebusluğuna seçilmittir. 

ULUS, Cemal Mersinli ailesinin a
cılanm paylqır. 



-t-

Günün meseleleri 

Hayatı ucuzlatıcı tedbirler 

• Hayat pahalılığının tek sebebi 
Bıtikar olmadıjmı bildiiimiz halde 
duyplaranıza uyarak, hep muhte
kirlere hücuma kalkarız. Bugünkü 
:r~tama güçlüiü. içinde halkm yü
kunii asaltmak ısterken, bizi üzen 
:ralnız ihtiki.rcılarnııt gibi davranı
~· Y azanlamnızın çoiunda bu 
hiı ~ardır. Önceden 2elmit yahut 
,-enıden 2elecek yabancı mallar ü
serindeki ihtikar aızıltılanndan 
~f~a. ken~i !aptrklanmızm ve ye
t;tı!dikl9!_ımızin de iç pazarlarda
ki fıyat yükaeliıinden acıyla konu
taroruz. Yiyecekte hatta yakacak
ta. inanlar yakm köyler ve kasaba
lardan da gelmit olsa, herkesi aa
ku yeniz bir pahalılık duyuluyor. 
Acaba bu duyl'ulanmız doiru mu
dur ve bütün bunlar yalnız ihtikar 
yapanlann mı itidir? •.• 

Memleket dıtından mal getiren
lere kolayca, uyanık birer ihtikarcı 
Cliyebilelim, fakat kasaba pazanna 
hiraz peynir ve yağ indiren çoban
la eteiinin aırtmda odun geti
ren köylüden, buidaymı, kuru seb
seaini pazara döken çiftçiden niçin 
tikayet ediyoruz? •• Bunlar da ihti
kar için aözlepitler midir? Yahut 
pazarlardan çekildikleri zaman fi. 
:rab arttrrmata mı karar vermit
lerdir? .. Banlann çofu muhtaç ol
tlaldarı ıeyleri almak için kendi 
:raptrldarmı ve yetittirdiklerini pa
sarlara dökmek zonındadwlar. 
Tüccar hile günlük masraflannı 
karıılamak için bir miktar malmı 
mutlaka piyasaya arzedecelctir. Fi
:ratlann artıımı bekleyip duramaz. 
O halde kendi yaptıklarmuzı, 'ye
tittirdilderimizi satanlarla yabancı 
lnallann ticaretini yapanlann ha
yat pahalılıtmdaki mesuliyeti ne
reden seliyor ve bunun derecesi 
nedir? - Bunlan araftınnak, ihti
kar hrnından b&fka hadiselerle 
onları kartdayrc:ı tedbirler üzerinde 
durmak serektir. 

Hayat pahahhiı itini bu kadar 
aenit bir sualin çevresi içine aldıtı
IDrz halde bu yaznnızda yalnız bir 
Wr tedbirin tatbikmt inceliyec:eiiz. 
Hatta İstanbul, lzmir ıibi yabancı 
... llarqa airdiii büyiik pazarlan 
da bıra,karak ıeri kalan tehir ve 
kaaabalardaki süç bir durumu kı
eaca anlatmaia çabtacafız. 

Devlet, ihtikirı önlemek İçin vi
layet m«kezlerinde fiyat muraka
.. komiayonlan karmu"ur. Bunlar 
laatl1ea fa iki iti yaparları 

l - Aaaml fl7atlan dmetçe t
IL edilen Ye memlekette yetİfen 
" yapılan mallann JD&halli fiyatla-
naı koymak. / 

2 - Birinci madde dıtmda ka
la mallarda fiJatr delil, tüccarın 
kazanç nb&etlni tayin etmek. 

Komiqoınlarca fiyat konulan 
malları fazla7a aatmak yeya ka
nnç ni•beti bildirilen eıyada bunu 
&fDUt olmak bir ıuctur. Böyle bir 
ltlf ltlm1lt olanlar Milll Korunma 
ltananuna sar. tiddetle cezalandı
l'llır. 

Fiyat mar .. alte komS.JODl&nam 
memJekett• lıtihaal eclllen te:rl•e, 
dnlet~• illa edilmq laamt fl1atla
ra sar. kendi mahitleri için koy
daldan fiyatlar Wf10k 7erl81'de çok 
dar hatal•~· C..e birçok yerler
de Mly6k aint pa .. rlanndan .. hir 

Mersin'de çekirdeksiz 
üzüm sergileri 

Jılanlıa, 1 a.a. - Oeoen ~ıla na&aran mlk· 
arca dörtte tıc nllbettnde dalla az fakat 
ypta itibariyle tevka1.lde Yllklek olu ;eklr· 
dlllala l1Z1lm Ml'stlerl tamamen 1taıımuıtır. 

Havaıarm sant mUıaıt sttmta olması 
üzümlerimizin netaıetlnl &>'Den muhafaza e-
61tM kurumaaana tmkln ••rmıeur, 

Dlter taraftan llk atız pamuk toplanma· 
1&11a ııatlanm11tır. TUtUnler de tamamen il· 
ııt veya bal)'alanmaktadır. 

Kemal TURAN 
Ye kasabalara getirilen ticaret mal
ları için kazanç niabetinde aıkıhk 
ıröateriliyor. Ancak iatihl&k edici
leri korur ıibi göriinea ve yalnız 
bu iyi maksatla alınan kararlar, 
sonunda korunacaklann zararına o
luyor. Bu darlık ve llkıhidar ya a
lıt veriti airrlaıtttıJOI' Jabut sizli 
kapaklı aatıtlara yok açıyor. Bunla· 
n iyice takip, eldeki teflıilitla da 
imkinuz oldajundan alınan karar· 
lar tatbiksiz, nllıayet halk da bu 
tedbirlere kartı ümitsiz kalıyor, 

De•let, vila7etlerdeki fiyat mu
rakabe komisyonlarına, İyi itleme
lerini mümkün kılacak vaaıtalan 
ve ael&hiyetleri vermiıtir. Komis
yonlarda de•let memurlanndan 
~af~a o ~uhi!ten aeçilmiı, mahalli 
ıtlerı ve bcarı hususiyetleri bilen 
aza da bulunur. Böylece komisyon· 
larda o yerin icaplannı anlatacak, 
pazar hayatmın u,.Wmaaı zaruri 
kaidelerini IÖyliyecek unsurlar da 
Yar demektir. Ancak söriilenlere 
ve duyulanlara bakılırsa komis
yonlarda mahalli huauaiyetleri mü
dafaa edecek aza, vazifelerini bak
k!y!e. Y~PmJJOrlar. Eter onlar ha· 
kıkı ıhhyacı karıılayıcı ve tatbika 
elveritli .kararlar alınmaaına yar· 
dam elmıt olsalar, aalında iyi kunı
lan Ye kendilerine genit aelahiyet
ler Yerilen komisyonlar da hatala
ra dütmekten kurtulurlar. 

Hepimiz istihlak edicileri konı
mak iateriz. Ancak yalnız bu duy
l"Uya saplanıp onlara, ödemek zo
runda olduklan üç bet kurutu ver· 
dirmiyeltm derken, daha l'ÜÇ yol· 
lardan daha airr yük altma lok· 
mamak ıerektir. AHmİ fiyata sö
re çok dar tutulmuı olan yai veya 
peynirpazardan çekilip sizlice ma
hallelere aokulduiu zaman, ıene 
azami fiyatın altında kalıyor; an
cak bu Mfer komisyonun bulacaiı 
müaait fiyattan biraz daha yukan· 
ya çıktılı sibi kalite baknnmclan 
da bayii dÜfüyor. Halbuki komis
yon Jakm pazarlann ve kısaca ma
halli ıartlarm icaplannı ölçerek Y•· 
rinde karar ••rmiı olsa ne bu yük
••lit olacak ne de kötü mallar ıürü
lebilecektir. 

Hiç pirinç 1eti11Di1en bir muhite 
birkaç çuval pirinç getiriliyor. Ko
miıyon öyle bir kar nisbeti koyuyor 
ki bu pirinçlerin yolda utradıiı ek
silme ile perakende satarken kay
bettiii miktarlar iyice hesaba katıl· 
mıyor. Alrnlf faturaıma konan yü.z
de, o kadar dar hlbaluyor ki ailaa
yet kanunlara riayeti borç şayan 
tüccar, ya bir daha bu malı getir
mekten vaz geçiyor, yahut da bu 
aaha, el altmclan it Japabilenlere 
kalıyor. 

Bu yazımızda, bayatı ucuzlatma 
tedbirinin basit iki hadisesi üze
rinde durduk. Bunlara birçok yer 
lerde tesadüf edilmemit olsa, ma
halli bir tatbik hatasıdır der geçe
bilirdik. Komisyonlann it ve tica
ret hayatmı bilen izasmı vazife
ye çaiırmak ıerekiyor. Onlar, 
temail ettikleri ticaret zümr .. ını 
haksız ve lilzumım töhmetlerden 
kurtarmak için vazifelerini dikkat
le yapmalıdırlar. Hepimizin istedi
ii, halka hizmet de sene onların 
vazifeaeverliiiyle mümlriin olacak· 
tır. 

Kayıeri' de atletizm 

müsabakala 
Kayaer!, 7 a.a. - Burada yapılan atıetl:ıım 

müsabakalarında: 

ıoo metrede Hamdi Aslan 12 aanlyede, 200 
metrede Yuıuf 28 ıanlylde, T.llOO metrede 
Nihal :Ilı dakika 13 nn11ede, birine:& oımuı • 
tardır. 

Uc adımda Hant, ıa metre atıamı" suı. 
lede Adli U,32 ve ciritle Mıaatafa 40 metre
re kadar at.mıttır. 

Atletizm mllıabakalarından ıonra, flltbol 
maı;larına baılanmıı ve ilk olarak emt!klller 
aruında yapılan matı 3·2 oemtnp0r ıcazan -
mııtır. SUmenJ>Or'la Demlnp<>r aruındalc1 
maçta 2-0 SOmenııor salip reımııtır. 

ULUS 

~································) 

l ... ~.~~.~.~ .. !.!~.~~~.~ ... 
Gene o meaele : 

Ev derdi ••• 
Bir doıtumu, bir aydanberi her kar

tılaşmada asabi titremeler içinde bu
luyorum. Nihayet dayanamadım. Bu 
telitlı ve sinirli halinin sebebini ıor
dum: 

- Ev, dedi, ev meaeleai. .. Bıir aydır 
ev arıyorum. Ankara'da Altundat ma
halleainden Maltepe 11rtlarına kadar 
girmediğim aokak, kovalamadıfun ev 
ıahibi kalmadı. Bulunıyorum. 

- Peki ıen evinden memnundun 
ham? 
Meğer asıl yaraya bilmeden nitter 

vurmutum. 
- Ev sambim batımda tat kızdın

yor, Yeri dar geliyormut. kendiıi o
turacakmıf. 

Dostumu teselli C'tmeğe uğrqtım. 
Ev sahibi, elbette iıtediği evinde o
turabilir. Buna kim ne diyebilirdi? 

f ıtanbul'dan gelen bir ukadaıım, 
günde en az dört kere telefon ediyor: 

- Hili kulağına bir bot ev çalın-
madı mı? 

Ozillerek, 11kılarak: 
- Hayır, diyorum. 
Hem batkalarını ne diye ortaya ko

yuyorum. Oç odalı bir ev peşinde, üç 
pabuç da ben eskittim. Ev sahiplerine 
tavsiye mektupları mı almadım, nü
fuzlu tanıdıklarıma telefonlar mı et
tirmedim, sızlanıp diller mi dökme
dim, neler, neler yaptım. Fakat hey
hat ... Ankara'da, bu mevsimde kiralık 
ev yoktur. 

Birkaç tanıdığım var, ukerden 
döndüler. Otellere yerle§tiler. Daire
lerinden izin aldılar, tv arıyorlar. 

Ankara otelleri tıklım tıklım dolu
dur. Bu gtidiıle, CUmhurıiyC't bayramı
nı hükilmet merkezinde geçirmek 
için gelecek miaafirlerimizi, yerletti
recek yerimiz de yoktur. 

Bu ıütunda, durup dinlenmeden, 
her gün "Ankara'nın e-v derdini,. yaz
mıyorum diye bana sitem eden oku
yucularım günden güne artıyor. 
Şimdi Ankara'da, bir korku vardır. 

Hele ev arayanlara telif veren bir 
korku, diyorlar ki: 

- Ankara'nın birçok yeni mUe11e
ae kazandıtını gatUp de aevinmemek 
mümkün değil. Fakat gelen her mU
esseaenin ardından bir yığın da 
aile taıın1yor. Ankara'daki ev sıkıntı-
11nın belli batlı ıebeplerinden biri bu. 
Öteki de in .. atın, zaruri olarak du
rupdur. llmdl lnbluTlar -.m mG-

d ürl üğü de gelecek, diyorlar, ve ar
kasından 500 aile ... O Hman ne yapa
cağız? Bu "500 aile,. korkutuyor. 

Bu sıkıntı ve ihtiyaç havaaı içinde, 
bir buçuk odayı tato fiyatiyle kiraya 
vermek lmklnından mahrum ed'ilen 
bazı ev sahiplerinin için için kendile
rini yediklerini c8zlerıimle ıörUyor 
gibiyim. Bunlardan, Koordinasyon 
kararlarında rUzilr deliği arıyanlı
nn da muvaffak olamadıklarını gö
rilnce daha çok seviniyorum. 

Evet, bilkümet merkezinde ev aa-
kınt111 çekiyoruz. Bunu, tlstll &rtUlU 
bir dert halinde neye saklıyahm? Or
taya koyalım, mUnakap edelim, bel
ki de, bu1Un temln edilebilen malae· 
me ile, ve her halde buı fedaktrhk· 
lar bahaaına, pratik bir çare de bulu
nabilir. 
Şunu da hemen ı8yllyeyim ki, bu

nun ufak tefek ltlırden bhi olmadıi•· 
nı bilnıiyor değilim. Fakat, okuyucu
lann dileklerine vaııta olmak da boy
numun borcudur. Bu derde, hep bir· 

Tarih ve sanat 
abidelerinin 
tamir lılerl 

Vakıflar Umum 

Müdürü ·yapılan 

işleri anlat.yor 
Ankara, 7 a.a. - Vakıflar Umum 

Müdürü Fahri Kiper bir muharririmi 
ze yaptığı beyanatta harbin yarattığı 
güçlüklere ve malzeme yokluğuna 

rağmen Umum Müdürlük çalışmaları
nın tesbit edilen programa uygun o
lıarak inkipf eylemekte bulunduğu
nu ve bu arada bilhassa tarih ~ sanat 
bakımından büyük önemi olan abide
lerin tamir itleri Uzerinde bilyük bir 
dikkatle durulduğunu söylemi! ve de
miştir ki: 

"Bir taraftan geçen yıllarda başla
mıı olduğumuz tamir işlerinin ta· 
mamlanmasına çalışırken diğer yan
dan da yeniden bazı camilerimizin ta
mirine başlamış bulunuyoruz. Bugün 
üzerinde çalısmakta olduğumuz cami
ler, başta lstanbul'da Süleyrnaniye, 
Beyazıt camileri olmak üzere Kadır
ga'da ve Azapkapı'daki Sokullu, Üs
küdar'da Şemsi Paşa. Eminönü'nde 
Yeni Cami, Nuruosmaniyc, Sultanah
met, Diyarbakır'da Behram Pasa, Ma
nisa'da Muradiye, Yozgat'ta Çapan
oğlu, Afyon'da Gedikpaşa, Kayseri
de Ahmet Paşa, Bey~ehir'de Eşrefoğ
lu, Bursa'da Muradiye, Hudavendi
gar, lzmir'cle Hisar, Şadırvan, Div
rik'te Ulu cami, Akhisar'da Yeni ca
mi, Antalya'da Murat Pata. Tekeli 
Mehmet Paşa, Kocaeli'nde Pertev 
Pata. Konya Ereğlisi'nde Ulu cami, 
Ceyhan'da Abdulkadi r ağa camileri
dir. Bunlardan bu yıl tamirleri bitmi
yenlerfn ileriki yıllarda tamamlan
malarına çahsılacaktır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bu iş
lerin yanında vakıflarımızın yüksek 
değerini ve önemini gençlerimize ve 
bütün dünyaya tanıtmak için devamlı 
bir ıurette neıtriyatta bulunmakta ve 
bu sahadaki çahfmaları da gün geç
tikçe ıenitlemektedir. Bu yolda ge
çen yıllarda yaptığımız neıriyata ila
veten bu yıl da Türk güzel sanatları 
çerçevesi içinde yer alan "siyaket,, 
yu111 hakkında bir eser çıkardığımız 
gibi trmlr Fuarı münasebetiyle de 
evkafJarımı~a alt bir de broJUr çıka-
r.ılmıttı r. 

Bunlardan baıka önümüzdeki ay
larda da "eski yazılan okuma anahta
n,, adın'da bir kitap ile lkl numaralı 
vakıflar dergisi çıkaracağız.,. 

P. T. T. de iki terfi 
Bolu P.T.T. mUdUrU B. Abdülbaki 

Turang bir derece terfi ettirilmiı, P. 
T. T. fen müfettiti Hilmi Evgin açık 
bulunan fen müfettiıtiğine terfian 
tayin edilmittir. 

HU1Uıi mubuebe müdürleri 
arasında deiitiklikler 

Muı huıuıt muhasebe mUdUrU B. 
İsmail Yakıl N'lğde husus! muhasebe 
müdürlüğüne, Hakklri huıuıt muha· 
aebe mUdUrll Süleyman Öner Muı 
huıuıt muhuebe mUdUrlUfilne, An· 
kara maliye meslek okulu mezunu 
Rauf YUcel Hakktri huıusl muhaaebe 
mUdUrlUğilne ftklleten tayin edil
miılerdir. 

ti 74 kiti vatandaılığımıza 
alındı 

llkte bir çare bulalım. Güzel hUkUmet Yabancı memleketlerden türlü ıe
merkeıimizde, .. dert,. adlı hiç bir 1 kilde yurdumuza gelmit olan 1174 ki
ekıiğimiz kalmasın ldlyorus. tini~ vatandaıtıfımıza alınması İcra 

Vekilleri Heyetince kabul olunmut-
Kemal Zelıi GENCOSM AN tur. 

8/10/1941 

Bu yıl öğretmen okullarına 
S 1 O parasız yatılı talebe alındı 

Kazananlar1n adlar1nı yazıyoruz 
1941 - 42 den yılı için öğretmen okullarına devlet hesabına parasız 'fi' 

tılt olarak 510 talebe alındığım dün yazmıı ve kazananlann edlanru. Y"" 
mağa ba§lamı~ık. Son kısmını da bugünkü sayımıza koyuyoruz: 

ISTANBUL ERKEK ÖôRETMEN KONYA KIZ ÖôRETM&N 
OKULUNA VERiLENLER OKULUNA VERiLENLER 

Asım Kaptan Afyon,B. Fahrettin Kıra! Şaziye Calıkuıu Edime, Behiye su,,..ı 
Kabataı, Nacatin Aksoy Pertavniyal, Şev- Edirne, Saffet Avcıoıilu Eirne. Ne~ 
ki Tan Pertevniyal, Selimi Toker Ankara, IzbuJ Edirne, Şemsinur Öztuncal E · 
Osman Veri Ankara, Hasan Akyürek An- ı Şadiye Şenaöz Konya, Emine Erkut X:
kara, Nurettin Ersoy Ankara, Ahmet Çiv- ya, Müberra Kafalı Konya, Klmunn E 
gin Bakırköy, Halit Şanlıözenci Bartın, Konya,Ferhunde Tekin Konya. Ayten 1 
Halil Ozansoy Beykoz, Hasan Uzmay Bey- demir Konya Fikret Erte.lı:in Abaray, 
oğlu Y. Sadık Selçuk Bilecik, N. Kemal fize Reyhan Yalçın Akıebir, llihriva 
Sönmezsoy Caıialoglu, Süleman Düzenli Sanw Ak1ehir, Türkln Ersan Ankara. 
Çorlu, Aziz Yılmaz Çorlu Mehmet Türk- kaddes Baran Karaman. Sr.dılra Akbaı 
sen Edirne, Emin Sümer Edirne, Mustafa kara. 
Sabri Anıl Kara.deniz - Ereili, Ali Varol 
Eyüp.Bidayet Yavuz Eyüp, Adnan Turani 

ERZURUM ÖGRETMEH 
OKULUNA VERILENL&R 

Gazi Osman paıa, Tahıin Pelit Gelenbevi, 
H Basri Esen Inebolu, Muzaffer Gürbüz 
Inebolu, Cemalettin Güvendik Kadıköy, 

Ahmet Kırlı Kadıköy, Selim Dailı Kadı -
köy, Cemal Çavdaro&lu Kadıköy, Şinasi 

Büyükakpınar Kadıköy, Ali Sedat Sarıka
ya Kadıköy, Ömer Karadayı Karagümrük, 
Nedim Akol Kaııımpaıa, Mustafa Livaet· 
tin Kasımp:ış:ı, Şevket Çclikkanat Kırklar
eli, Fehim Ateş Kırklareli, Asım Kucur 
Kumkapı, Mehmet Türkoğlu Kumkapı, Sil· 
leyman Sırrı Sinop, Mehmet Şahin Sinop, 
Nejat Oygan Şehremini, Ihrahim Erdoian 
Üsküdar, Zeki Akkök Üsküdar, Şaban Ile
rigen Yeni kapı, Hüseyin Karahan Yeni ka
pı, Kemal denk Yenikapı, Abdullah DUş -
mez Pendik, Sabri Erol Pendik. 

ADANA ERKEK ÖÔRETMEN 
OKULUNA VERILENLJ!:R 

Mahmut Tunçer Adana, Mustafa Başol· 
gil Adana, Ismail Biket Adana, Orhan Yur
dakul Adana, Asım Üstün Adana, Mustafa 
Karabulut Antakya, Ahmet Şen Antakya, 
Kemal Özer Antalya, Ali Karık, Antalya, 
Fazıl Aktün Antalya, Kazım Kalaycı An-

Siileman Sarakaya Erzunını, B. 
Atilla Trabzon. Praca Caferoilu T ... lıo .... • 
Ömer Serin Trabzon, N ecmettbı U 
Artvin, Haydar Tekin Arwiıı. hmail 
dınoilu Bafra, M. Nafiz ipek Bafra. il 
met Sayılcan Bayburt, Cemal K~ 
burt, Bayram Dönmez Gümilthme lf 
Pullu GUmliıhane, Sefer Terzi Hopa. 
fi Aydan Hopa, lsmail Sezci Iidu, K• 
mut Çiftlikli Iğdır, Abdürrahnum 
mumcu Karaköıe, Mehmet Abo7 ~ 
köae, Nusret Sa71ı Muı, Zeki Alım 
Ibrahlm Karadeniz Ordu, Ziya Aba P 
Halil Sancak Pazar, Sabri Bayraktar 
ze, Hayrullah Türk Rize, Hilmi Ber 
Siirt, Ali Baıban Siirt, Vuıf Oran 
zoıı. A. Şükrü Baykan Trabzon, 
Bektaııoilu Trabaon. Kemal Kurak 
zon, Ali Riza Yıldıı Trabıoa, AIDet P 
Ünye, H. Tahsin Say, Unye, Mehmet 
kitaı Van, Abdullah Yetkin Van, N 
Karaçelik Van. Yasin Ö:atm Blanl. 
met Sürgit Giresun. 

IZMIR KIZ ÖGRETM&N 
OKULUNA VERILENL&R 

talya, Sıtkı Ülıen Diyarbakır, Sabri Arın Zekavet Gilıııördll Izmlr, 'il. il 
Diyarbakır, Klmran Çilonti Diyarbakır, Ceylln bmir, Memduha Pamirta 
Cemalettin Heraat Diyarbakır, M. Kemal 
Dizen Adana, Yatar Aktaı Adana, Necdet 
Sümer Adana, Mahmut Karaıöz Adana, 
Abdurrahman Aktan Adana, Safa Öçal El
bistan, Aziı Öztlirk Elbistan, Abdli11itif 
Taner Iakenderuıı. Ibrahim YaYUı Koruk
man Kırtehir, Kemal Tarum Kırşehir, Fik· 
ret Gönen Kilis, Mehmet Sıkıt Kilis, Ibra
him Kayadibi Konya, Refet Zenginemir 
Konya, Orhan Anaohı Konya, Mehmet Ye· 
ner Maraş, Ismail Özharputlu Maraş, Sü
nuei Özkan Mardin, Musa öncel Marin, 
Ismail Bunıa Mersin, Ali Deha Mersin, 
Muzaffer Celebi Nevıehir, Zekeriya Er -
dem. Nevşehir, Klıım Davutoilu Niide 
HU.eyin Demir Osmaniye, ŞUkrtl Yarar 
Silifke, M. Ati Semlzoğlu T:ar91lı, Nuret· 
tin Yetgln Urfa, Mehmet Dan Urfa, Meh
met Kub1ay Urfa. 

SiVAS öQRETMEN OKULUNA 
VERiLENLER 

f;emıit Dolu Edirne, Mehmet Soydan 
Kaytıeri, Cemal Baıbay Malatya, Mehmet 
TUrkpençe Samauıı. Ali Bayraktar Samsmı, 
Mahir Kızıltan Samsun. Şevket Güçlü 
Yoaıat, Ahmet Sayın Yozgat, Ömer Veh· 
bl Aydınalp Aksaray, M. Ihsan Gündilz A
maı1a, Rıza Be,er Arapkir, Mahmut Sez
ıen Çorum, Faruk Karagöz Corum, Fuat 
Cellyir Develi, Şllkril Özkui Develi, Ha
aan Ölmez Dlvrlk, Mehmet Yücer Divrik, 
Taip Erdem Dlnlk, Halil Alaağ, Elazıt, 
Mehmet Tuna Iskilip, Ahmet Duman Iski· 
lip, Salih U:ııel Iekillp, Salihattin Karanil· 
ıel Merzifon, Llltfl BüyUkdUndan Merzi
fon, Dursun Akdeniz Samaun, Nurettin 
Yüksel Samaun, Oaman Karayalçın Sivaa, 
Sallhattin Tllllç Tokat, Yuıuf Dal Tokat, 
Ibrahim Derebaılı Zile, Ahmet Özceylan 

Zile 

mir, F. MukaddH Kılyaran l:amlr, 
Timuçin Izmir, Miiterref Yeter Iınnlt, 
rime Atili Izmir, Lllezar Seaer llmlfı 
riman Altan llmir Şerife Giinsör 
Klmile Aıuman bınlr, Ulufe Bilıtr 
na, Melibat Göçmen Adana, Se"iııd 
rok Adana. llamipe Gid- Ad.ana. H 
Sanal Antakya, Naciye Seçiili 
Melibat Tunca Antakya, Tomrlı JC 
Antakya, Nimet Şenkal Antakya. N 
Sayan Antalya, Saadet Tokmak D .. 
Zuhal Erkan Denl:ali, Kadriye BrtaD 
bakır, Milrilvet Yalın Gulantep, 
Dahi Oulantep, Edibe Koçman Gu 
Aysel Dolanotlu Iatanbal. CahlGe -.1 
lzmlr, Eınlne !ırıırlll zmır, Ülker 
tul bmfr, Nevzat f;ellkkanat Ismlr, 
ra Gilndoiar Izmlr, Münevver Bllrfıa 
bul, Saime Kerpiç Aydm. Fatma 
Aydm, Süheyl& Döle.n Berpma, 
Yılmaz Buca, Müjıln Gön Buca. 
Özcan Buca, Behiye Kartlu BardG'~ 
ıar Hekimci !aparta Sabahat Eain 
derun. Iclll Samımı lekendenan, 
detı inanlı Tilkilik, L. llualll Atla 1' 
Sabiha Tunçy(lrs Tilıkilllr. Nebil• 
Manisa, Leyli Bencik Milh. ıa,,U. 
soy Ödemiıı, Zehra Dolanlar Slliftt 

Hatice Sakallıoilu Tama, Ltltf 
vuz Turgutlu, Ulviye Atak Uıak. 
Gönen Izmir, Mefrume Qlrrfr I~ 
fika Alpay Maraı. 

Takdimame alan idareeil 

seUA ft palamut ook mUHlt IOl1lnnlek· 
t.e takat bu UrUnlerımıa nenUa toplama dev. 
rellM strmıı Dulunmamakta4ır. Hububat 
*1ntl ıoın .OUderllecell tonumlukl&nn bu
stınıerde buraya ırönderıımeal beklenmekte. 
e&r. 
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Beykoz eski kaymakamı BB· 
tin ErtUr, Bor kaymakaını ,.e 
bul emniyet 2 inci şube mUd~ 
Turgut Baıkaya, Birecik ka 
İlhan Engin, BozöyUk ka 
N"i Rollaa, Harran kaymak -
Akaoy, Hızan kaymakamı F:!,ı 
ger, Beykal kaymakamı Hi ~ 
Tokat mektupçusu hmail ll til 
yan Dahiliye Veklletince tal 
mi1lerdir. 

ManiM mebuslarının yaptıkları 
incelemeler 

Kanii&, 7 a.a. - Vll!yetımll mebualan, 
MCtm bölıeıerlııde tııceıemeıırını devam et • 
IDelrt• ve halk ti• sörüeerek dileklerini tee-
111' 11Vlemektecllrler. Mebualar, yarın Akhl· 
Mt'4& tUtUn muteha11ıslarlyle yapacakları 
lllr toplantıda tUtllncillerlmlzl nıııendlren 
illet Qzerlnde ıörl.leeceklerdlr. 

Manisa' daki fakirlere yardım 
llanııa. 1 a.a. - Her yıl buradaki fakir 

'-neerllerıne manifatura •yaaı tevzi eden : 
!ıaıur manifatura tUccal"lanl\tlan Tursıauuıu : 
Nuri levrln bll 111 da raıctrııre cl&tıtllmak 1 
tlzere Mantaa'va oıu:a ton buldaY sOadırmte- I 
Ur. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Ea.ane 
Y enifelair Eesanm 

Bir sorgu ve bir hikaye ! 
Birisi diyordu kiı 
- Falan adam türkçü idi; fi

lan Hl türkçeci idi. Neden bu
aünlerde onlarda bir gayret gör
müyonız. Hatta ıene onlardan 
sayılabilen falanca tersine fikir
ler bile yayıyormufo Banlar ne
den böyle yapıyorlar? 

Bu aorpyu aoran zata cevap 
vermeden Tolstoy'un bir hikaye
sinden iki parça anlatttlh : 

Büyiik 1'111 edibinin ba hikaye
si "Surat kahvesi" adını tafır. Su
rat, Hindi.ataa'm Bombay yakın· 
larında bir liman kaıabas1ehr. Hi
kayede bu kasabanın bir kahve
ainde dünyanla her tarafından, 
her aoyundan ve her dininden in
ıanlar toplanır. Bunlar arasın
da bir din münaka•a11 açılır. Her
kes kendi dinini öter. Bu mGna
kata bitmek üzere iken kapı açı
lır ve içeriye iranb bir Ahunt ıi
rer. Bu yafh adam. )'lllarca Alla· 
hı aramakla ufr•flDlftırı fakat 
•lr&fa Qraf&t keadini ,_.,_ 
n llilla,.t - •ardalı kaaaati 
kalawde ...._. Mt- eiJl.,_ı 

'#~N 1~11 IL~R 
------ -- --.-- . ...,. ___ - -- -- - -~----=-----==--~-------=-~-~--

- Allall )'Oktar! 
Ahundun ba flkrial •• haJab• 

nıa bikl,..;nı ö....._ " •Ga· 
, ... tlola71Ma ppblı w. ..... ... ,.ı ..... Wr laslll• kaptaaı 
aalat.,...ı 

Kaptaa, Y--m,.1.....- •lr 
ka1alta7a 91kmq •• ora ........ 
ri kir ltlr lhtl1ara rutl-.br. 
Ba lhti7ar blth ............. 
lnceleme7e ••nnlt •• ıGaete •a· 
ka ltaka aftlnla feri .a.-Gt. 
Simtll lnı a•am .............. ..... 
at, ...... 1cıı 

- Cin .. )'Okturs ..... tll1• 
Wr te1 JOkmrl 

Herhaaıl bl,Gk W. •&•aya öl
çtbGa bir hıra, fakat )'•ime• bir 
&'Üçle atılıp batarı göatereaıiyen
lerin aonra menllite Mpacalda
rrnı ve orada saplanıp kalacakla
naı ıö.teren bu iki miaal, bana 
7Ukarıki 80l'pya 80l'ana da - kı
yulama 10lu ile - bir cet'ap ola
mu mqda 7. 

Meltmet Ali TerJlilt 

Vakit (•••tealade çıkan bir 1••• •• bfr mektuptan bir doetun 
ilGmGnl itrnlJOl"llll• NeY)'ork
ta Tilrld7e Bafkonaoloau olan 
M.a...t Ali Tnfik YWuel• öl
mlf. 

Bir doatua &IGmhG bu kadar 
ıeç ••11Dak. belki, bir lna1Utdur. 
Fakat seç de o1 .. , edelti1at ha-
1atm1sda bir 1•r almlf, a7dm bir 
lloetan öUlmU karpemda lkl Gç 
aabr olaun karalamamak daha 
bG,ek bir ıu9 olacaktı ı onun için 
bu ~aıcatıaı JH.,Oram. 

''Taranb'nm defteri" çaktıiı 
saman, bütGn Wr millet ilçU.Gn
de, bu türlü bir esere ihtiyacnnrz 
vardı. Onun temiz Ye püriizaüz 
bir aruzla yazdığı manzumeler 
Balkan harbinin yaralariyle sızh
yan rönilllere melhem ıibl ıel· 
mitti. 

çok okuyan, ~ok hD• 1ta .... 

doet, bildiklerini etine, doeıtuna 
da salık verirdi. Ben yüzıbatı von 
Her4»ert'in "Plevne müdaf aaaı" 
adlı .. erini, bu Türtr kahraman
himm çok güzel yazılmıt desta
nını ondan habel" alarak, dilimi
ze çevirmiıtim. 

Şimdi ölümünü dütünürken o
nun felaketli gilnlerimi:ıden biri
ıinde aöylediii fU iki mı••• ha
t ırl IJOl'Ulll I 

Vmrnidi hu milletin 6Ömülnw:s. 
Beylıade bu ••YT•Iİn mezarcı/ 

••• 
U furlu ve ırjursuz ! 

Evelki sün lstanbul'un kurtu
hıt yıldönümil idi. Bu büyük Türle 
tehriain ilk kurlwUf sününde 
V akıt sazeteaine yazdılım bir 
batyazmm bathiı ıu idi ı "iki u
iurlu .. h" ıerçekten Türk ordu· 
au ilk defa 1453 te bir aalı ıünil 
,.lwe ıirmİflİ. ikinci ıiriti de ge
ne aalıya rastlıyordu. 

Ondan IOllra Bisam artddan
am ujunaa saydıkları aalı l'Ü
aı, biaim çolwnua tarafından da 
ufunua •:rıhmftır. · ........ u ................ . 

lstanbul hukuk itleri mü 
Dahiliye Vekaleti hukus 

liği muhakemat müdür sıı1' l 
Kemal Öztu açık bulunan ,.
hukuk itleri müdilrlüğüne d 
mittir. 

Mevlut 
Mara1 mebusu Mansur 801 d 

refikası merhum ismet So• 
ruhuna ıithaf edilmek üze~· 
te•rinin (12) inci pazar •u~ 
ncmuını milte&kip aut on 
bayram camlinde mevlGt o~ 
Ar.zu edeni-erin tetriflerl ı' 

4 

1 
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1 ngil tere, Rusya ve 

Afganistan 
,. .h. 

d • arı ın bir tekrardan ibaret ol-
y uı:u doğru değildir. Fakat muay
l en bn:z:ı JJnrtlnrın muayyen netice
b~r doı1urduğu da inkar edilemez 

r ır haldknttir. Bu hnkikat, ingiliz
Ua. b" t •f ırliği kurulduktan sonra Or-
r:t1~k ~emlcketlcrinin mukadde
dahauzcr!nd~i tecellisiyle bir defa 
ln .

1 
belırmış bulunuyor. Rusya ve 

111 gı tere on dokuzuncu asrın deva
le rnn biribiriyle rakip halinde idi· 
ta.r.A. u müddet zarfında Rusya, Or
ce bya'yı istilası altına alarak ve 
J.rı "1 a doğru tazyık etmekte idi. 
el l!_ı tere de Asya'nın ccnubunu ya 
h~r;da~. doğruya işgal etmiş, yn
" . a nufuzu altına almıştı. Rus 
d:_ıngilbo; nüfuz bölgeleri batıdan 
te guya doğru Asya kıtası boyunca 
~,:as halinde idi. Ve yirminci as
ha . ~aşlangıçlarmdn İngiltcre'nin 
l::drıcıyc nazırlığında bulunan Sir 

111 
Wa.rd Grcy'in söylediği gibi, te

lrı a~I halinde bulunan her noktada tn:1

1
tere ile Rusya arasında nnlıış

lı:e ~~kl~.r çıkıyordu. Rus~·a, iıdeta, 
Ya~ 1• govdcsinin nfırlığiylc nsağı
de b og~ sarkmak istiyor, İngiltere 
be u agırlığın nşağı doğru inmesi-

Ange) olmıya çnhşıyordu. 
~arın sonlarına doğru kıta bo
huı ca. menfaatleri temas halinde 
bu unan iki büyük devlet nüfuzu
d \~arpıttığı bölgeler, Uzak-doğu
t\~d an~urya, Hindistnn'ın bir yn
tıtrı a Tıbet, öto yanındn Afganis
bu b-v;.e daha batıda lran'dı. Rusya 
\> I ol gel erin ikisinde - Mançurya 

e ran'd . ak .• >"cır n - denıze cılcm ıstı-
lii~/\fganistan ve Tibet'ten de 

in ı~t~nı tehdit ediyordu. 
t.o I gılı:zler, on dokuzuncu asrın 
i:>ii1 arına doğru, Rusya'ya nüfu7. 
te ~elerini tahdit etmek için tcklif
~it· ulundular. Fakat Rusya, bu in
~n 1~ l teklifinde, tabii genişlemesine 
li:d olmak gibi bir maksat sczdi
\J~ j;" kabul etmedi. İngiltere de 
le; k~oğu'daki rus tehlikesini ön
İle b· ı~in 1902 senesinde Japonya 
llu . ı~ ıttifalc muahede::i imzaladı. 
tnu ıttıfak rus-japon harbini doğur
lak~ur: Bundan sonra Rusya'nın U
değiJ 0 r:u'daki durumiyle f"lgiltere 
ltu ' Japonya meşgul olmuştur. 
la.;~a Japonya ile giriştiği savaştan 
llu 1 

Ve yıpranmış bir halde çıktı. 
Yılı~~ada İngilizler, Rusyn'nın 1894 
dtıi anberi ittifakla bağlı bulun
da.l\ u Fransa ile de anlnstıklarm
tnu-. "e Almanya'nın kuvetlcnmesi 
"ihr~~eneyi üçüzlü ittifnk lehine 
ta,, ii Şlırdıj!'ındnn ruslar Asya kı
h~~ t-inde İngilizlerle i~birliği 
tı\ıtt ll•t~ll fayda gördüler. Ve bu-
" "' ıc · e.rıJd 1 B eaınde 1907 anlnşmnsına 

~ed~fi' l u isbirlii:Hnin başlıca iki 
,atiklaİı r~n. ile Af f!ani~tan olmuştu. 
l(aL er,... . ·ı· . A 

1 
v.u tin ~, ıngı ız-rns sıyası re-
907 a:ı rçlu olan bu iki devlet, 

~lltna dii aş~asiyle çok 7.br bir du
r~" ~rrıuş bulunuyorlardr. lnrril
lııne e.yırd~ ... lran'ı niifuz bölgcle
t ubtı d11. ı"rı il.· ~imali Rı,syıı ve ce
&ta.n da t • f!ılterc tı.\n-or, J'.f-g .. nia
\ı'ılıyordtnr!;ltere'nin nüfuzuna bıra
k•kın, O~ 907 ingiliz-rus isbirliği. 
~ 1?' dururrıta 'Ve Uzak-doğu' da yeni 

ll111an O mcvdanıı getiriyordu. O 
9lıulcadd srrıanlı lmparntorlu[:unun 
~l\İ du~ratını idare edenler, bu 
il •tlerdi. Hun !1'1İınasını pek iyi sez· 
I:! e lngilt atta ertesi yıl Rus Çarı 
de l'&.nılaerb. Krnlı arasında Revill
~ llt- ki rn n ır. görüşmenin korkusu-
ldu. eırutıyetin ilanına sebep 

ln .. ·ı· 
tiı· "'1 12:-ru • b" 'o B.line k d s 1~ ırliği komünist ih-
k llre. lng~lt ar devam etti. Ondan 
'i 

1

11lliirııı.a 
1 
bert ile Rusya arasında-

• eki dur o et er, 1907 yılından c-
elt urna ,..e • d .. d.. ı.· \. ••rr 

1
• • .., rı on u, uır çey· "01 .. Çınde b .. b 

t•ı llıerind .. ~. rnunasebetler, u 
a
4
},!er, ve R YUrurnüştür. Şimdi ln

>o 1rliii 
1

• usya tekrar aralarında 
~ rlllr. B 1Y~ıe!ini kurmuş bulunu· 
i~~defj lr u ı§bırliği siyasetinin ilk 
~ 11\cj he;nf.olrnuştur. Şimdi galiba, 
leerçektenebı. dke Afganistan oluyor. 

il h ır a ·· . 
)il' ıı.berlcr ~ gundenberı ge· 
leı 11 rrı, Af ' ~ngıltcrc'nin ve Rus
led!erd0 h g~nıstan'dan da bnzı is
le1tt nu . u unduklarını bildirmck
b,~ ifler ıstcklerlc lran'a yapılan 
~e .'Ha g~rasındnki benzerlik ilk 
>, .. 1ldiain Ozc ._çarpınnktadır. lfo.bcr 
~1 •lrna11~ Rore, lneiltere ve Rus
tı} •tın, ar

1
rn sınır dışarısına atıl-

er· Ve r 'd llıtk 11'1 kcnd·ı a~ an kaçan mültc-
ll);. lC!dirt 1 erıne teslimini iate

.. ıı ı er. n· . "ha ı SÖzlcr· ır .n!ans telgrafı şu 
~e lından bı de ılave etmektedir: 
ı41ilhırek · al\ka gerek ticnrelte 
~İtır'n al~gorta ve bnnka işlerinde 
ı1ı1ı_.lte.r,rı an l<rl'dilerinin çekilme-

tte.,,. 'Yacak b.. ..k 
ı:ı ·•r de. ·ı . uyu bir İ!tikraz 

l'liıı ı.ı 'arıu 1 crı sürülmektedir." 
\I~~ Afhn'!cu frkradnn lngiltcre
~tııı''•rırı/sttnn'daki almnn mali 
~,, )erin ?rnamiyle tasfiye edip 
.ı tt • c ın ·ı· 
.... , 1•led·~. gı ız alô.knlnrını koy-
i'"e K~~!1 blaşılmaktadrr. J..on· 
tt , O.ktadırl u mesele üzerinde 
~ .. d 1-tı.aırıd ar. Fakat iki dev-
d ·• a a .. ·· I İı-. l hr>ıldı~oruşmelcrin Hindis-
~'l\ ~'tı'a k gı ha her verHmektc
~llıı· 1Çiıı ·11 ~rşı girişilen teşebbüsü 
11 

1't crı ·· ··ı ı 'tt~ •rı ic· •-u~u en sebepler Af-
\tııı, et sahn varıt değildir. Çünkü 
t ttt ıı Afga a~ından cok uznktn bu
\t ~İı •lrn,n7ıstan gibi bir memle-

~f!t-• ~~j ... arın bulunmnsı tehlike 
\t~-· •ıı..ı .,ece.ı:.• "b" 
\~ek "'~rı R. e;ı gı ı. Afganistan 

lılltf de ) .. uıya ile temas temin 
il Afgu2:~uzdur. Bu ıartlar 

a.nıstan'm beynelmilel 

• 
ULUS 

Almanlara göre 

Azak denizi 
• ı·nde şım 

r ar 
ye ildiler 

Ruslar fak ip e ili o 

Alman tayyareleri 
Rostof'u bombaladılar 

. 
lngilfere - Almanya arasmda 

ağır yaralı 

esirrlerin 
değiş.mi 

Bu iş şimdilik 
geri kaldı 

(Başı 1 inci say/ada) 

va ıtasının kullnnılmnsı lmkllnı hnsıl ol
muştu. Fnknt lnglllzler bu vasıtayı propa
ganda mnksa.il;rle istismar etm şlerdlr. 

Almnnyn'nın, ı.nglllzlerııı vaktındcn eve! 
be) an t )'apmakta olduklannı tcsbıt ct-

(Bası ı inci s:ıyf;ıda) m k ve d r lomatlk gorilşmelcrln hen Uz 
!erle yan yana Azak denizinin şima- bıtmcd. •ini bl'dırmck I~ n yaptığı resmi 

bC') nnt Uz r n lnı:;ılı.z rady1 u. bu vnrt
lindc magllıp düşmanı takip etmekte •nr altında hru."tnr.o cmılerlnln limanı 
ve düşman ricat hattının gerilerinde t r cd m ) c ,J r nl heyce nlı bır lisnnln 
çok derinlere girdiklerini bildiren ılun tnıi , a) nı za'lınnda dn tnglllz basını 
bugi.inkü alman tebliği birçok askeri tel z m ,jl rtylc görU .ılmcsı tcıebbUsti
mütchassısları bile hayrette bırakmış- nı.m a nl r tar fı'lrtan alındığını ve ·Aı
tı r. Çünkü herkes gözünü Harkof'a 1 ınaııyı'n n b.ı lru:anl har l<Nl muvnffakı
dikmiı>ti ve harbin bu derece genio; )et d sUrllkl d ını ldd a tC'şe>bbU~un

sahalarda yapılabileceğine heniiz a- d • bulun mı tur. 

lışılmamıstır. Mesele şudur ki, bir ta-ı o· l t"k ll l ·· k l 
raftan H~rkof ve diğer taraftan bü- 1

1P0nodmrna7 ı yo Aalr a muJza ercbelr . , , a.n. - m'ln rn yoı:,mun ı -
tiin Donetz havzası ve Donetz ıle A- dlrd.ı,:ınc ure h:ırp c rl rlnln dt>ıllşlml 
zak denizi arasındaki saha bir birlik 1 mUznke>r,.,lcr ne d plom:ıt k yolların devam 
te kil etmektedir. olunncnktır. 

Bolşevikler bu çevreleri siiratle bo- • • .. .. 
şaltıyorlar. Bu da isbat eder ki so~-ı E:ıırler gerı donuyorlar 
yetler Donctz havzasının çok chemı- Ne\ ha\rn, 7 n n. - Reuter ajansının 
yetli olan münakale yollarını artık hu .ısı muhablrl bildlrl)or: 
himaye edebilecek bir halde bulun- Harp c rlorın n d ğl tırtleceğl hnkkın
muyorlar. Bu havzada yapılan istih- dakl karnr ne r dıllr edilmez, keyfiyet 
salleri taşımak için yalnız Moskova- Newha\en'd ki alman harp es rl"rlne bil
ya değil Azak sahillerinde Berdiansk dlrllm ııtır. Ilunlnrdnn blrknçı omuzlarını 
ve Mariopol limanlarına da giden de- sllkm şl r ve ara':ırın1:ın cok azı "yaşa 
miryolları vardır. Sovyctler artık Ht+le>r" d ye bn ırm• tır. DüyUk ekseriyet 
bunlardan mahrum kalmışlardır. h'.c mUt h"YYIC goz~kmC'mlstlr. Birkaç de-

Bu evreci!.' ta are ve cepane fab- kıkn sonrn lnglllz ynralılnnnı bekllyen sı-
ç . ~y . . hl) c trrnl rl Ne\\ ha ven gnrın'lnn ayrılmış 

rikaları .. Oroşnıkidze ve Kuıbışere çe- ve kızılhac otomobıllcrl da~ılmı~lardır. 
lik fabrıkaları bulunmaktadır. Bu Almanlar hastane gcnılslndcn saat 15.30 
fabrikalarda çelik levhalar, otobüs- d:ı tc'•rnr knr:ıyn cıkmıslardır. 

lngilizler ne diyorlar ? 

Londra'ya göre 

Moskova'ya 
wdoğru 

alman 
taarruzu 

gilfik~e ıiddaUenivor 

Ruslara göre merkezde 

taarruzlar püskürtüldü 
(Başı 1 incı sayfada) 

Krasnnaya Svesda gazetesinin yazdığına 
ııdre mareşal Timoçenkof'un tuttuğu mer
kez cephesinin bir çok kesimlerinde şid

detli muharebeler olmuıtur. Ru1lar b.ıtiın 

taarruzları pliskUrtmuljler ve 190 tank 31 

tayyare tahrip etmişlerdir. 

Moskova istikametinde alman 
tayziki giddctleniyor 

I.ondrıı.; 7. a.a. ~ Anlaşıldı ına göre, 
Aln.an tuzylki Moskovn i .. tıka nctinı! şid· 

detlenmekte, Leningrnd'ch ı. e zaylflamak
tadır. 

Fılhnklka, Berlın·ın ııellıhlyetlı sBzcUlt'ri 
dün yabanrı muhabirierc Lenlngrnd böl
gesinin Utinci pi mı, Smolensk bölgesinin 
ise hlrlncl plfinıı. gl"çtığı kanaatini vermeğc 
çalı mı§lardır. 

B:ı sözlC're göre, Almanlar ?.ioskova'ya 
kar§ı bU)llk taarruzlıırını Smolcnsk böl
gt'slndcn yapncııklaröır. 

Bu hususta Stokholm • Tldnlngen gaze
tesi Bcrlln muhabirinin yazısı kayde de
ğer. Yazıd;ı 'öyle d nılm ktC'dır : 

" Lcnlngrad'ın zaptı, şımdl mllstacel 
addedilmcmektedir. Ruslnr teshm olmağa 
rıza gösteı mi) ecC'klcrini ve 4 mllyonlul; 
bir ııchrl soltnlt sokak zaptetmcnln ise, h l
cum ed n tarafa bUtUn seferde verdiği ka
yıplardan fa::lasınn mnlolncağını ispat et-

ler, top namluları ve saire yapılmak
tadır. Bu ehemiyetli silah endiistrisi
nin kaybını sovyetler çok hissede
ceklerdir. 

Londrn, 7 n.a. - Sl) ast mahfillerden miulerdir. 
öğrenlld sine göre ine- Jlz hUktlmctl, hnsta Dolnyııılyle Almnn!nr, hareldita baııkıı 
ve yaralı harp esiri değişmesinin r;lrdll:I taraflarda devam etmeyi tercıh eder gibi Almanların hcd ef i 

Berlin, 7 a.a. - Yarı resmi bir kay
naktan bildiriliyor: 

Rus cephesinde yapılmakta olan 
hareketlerin başlıca hedefi Moskova 
olduğuna dair bazı yabancı mütalea
lar hakkında gazetecilerin sordukları 
sual1ere Bcrlin askeri kaynaklarından 
şu cevap verihmstir: 

Alman ordularının işi Moskova'ya 
giderek Kızıl meydanda gamalıhaç
lar altında geçit resmi yapmak değil
dir. Hareketlerin hedefi sovyet ku
vetlerini Moskova'nın şimalinde, ce
nubunda, doğusunda, batısında her 
nerede olursa olsun yakalıyarak im
ha etmektir. 

Sovyet trenlerine, garlarına 
lıücumlar 

Berlin, 7 a.a. - Askeri bir kaynak
tan D.N.B. ye bildiriliyor: 

6 ilkteşrinde de sovyet demiryol
ları, garları ve trenleri alman hava 
kuvctlerinin devamlı ve tesirli taar
ruzlarına uğramıştu. 

Du hareketler esnasında 21 rtren ve 
26 lokomotif tamamiylc tahrip edil
miş, asker ve malzeme yüklü diğer 
110 tren ele tam isabetlerle hasara uğ
ratılmış ve yoldan çıkarılmıştır. 5 
gar da devamlı ve tesirli olarak bom
balanmıştır. 

Bundan başka kara hareketlerine 
iştirak eden alman savaş tayyareleri 
29 top, iiç obils ve bir tayyare tahrip 
bataryası mevzilerini ve 17 tankı tah
ırip etmişlerdir. 

Aynı gün içinde, alman savaş tay
yareleri Azak deni.zinde Uç sovyet 
nakliye ve iaşe gemisine taarruz ede
rek ceman 3500 tonilfitoluk bu üç gc
:niyi tam isabetlerle ağır hasara uğ
ratmışlardır. 

Viazma ile Ozel arasında 
Roma, 7 n.n. - Correre Della Sera gaze· 

tesl, Dern mahreci ile ne5rettiğl bir tel
ırnftı, Kaluın'dnn geçmek ıuretiyle Vl -
azma ile Orcl arasındaki blitün rus cephe
si üzerinde muharebelerin büUin §lddetiy
le devam etmekte oW.ığunu bildirmekte -

dir. 
Rosto/ bombardıman edildi 

Derlin, 7 a.a. - D. N. B. nin askeri 
kaynaklardan ö;irendiğine göre, elman ha
va kuvetlcri 6-7 ilkteşrin gecesi. ilk defa 
olarak Don nehrinin Knradeniz'e döklildu
ğU yerde bulunan mühim. Rosto: limanı~ı 
bombardıman etmi5tir. Hucum bılhassa sı
lah fabrikalarını hedef almıştır. Rostof, 

1 butün Dontz havzası için bUyUk c-
ya nız 

. tte bir liman değildir. Aynı zaman-
hemıre . k .. . 

, · vagon otomobıl ve tra tor ı-da maranc, • 
~ . . mühim fabrikaların da bulun -

malatı ıçın 
duju bir mahaldir. Sovyctlcrin muharebeye 

. . bu derece ehemiyetli olan bu 
devamı ıı;ın 

h
• b ı'lk hava akını ile, alman hücumla 

:ıe ır, u 
A 1 1 içine girmiş bulunnıa~tadır. 

rı •• a res 

durumunu deı!iştirecek derecede 
şümullü gibi görünen bu te~ebbüs.
ler ruı-ingiliz i~birliğinden doğan 

' ·n bir tecellisi ol-yeni muvazencnı 
mak gerektir. 

A. Ş. ESMER 

cıkmnz hakkında bugun resm1 blr bayan- görünmektedir. 
name neşrC'dccC'ktlr. Varıova gibi bir mllyon nüfuslu bir 

G<'ce ynrı ındnn sonrn nlmrın radYosu uehrl bombalayıp kUI heline getirmek ta
susmu tur. Bununla beraber m"zkQr rad- hakkulm kabil bir geydlr. Fakat ' mllyon· 
yo sant 1.15 te D.N.B.'nln bir mesniını ve- luk bir §ehri teslim olmağa icbar edecek 
rerck gemilerin lıuı;nn Newhnven'dcn hn-
r<'kı:t C'decC'kl rinl blldlrmlştlr. derecede bombalamak dl\ha zordur. 

Df'"•i m me lPs ,tmJikt tıkm::mı 1;l- Mnrc~al von Löb, Leningrad'ı eylülde 
:rlnce in 1 z rud,>osu m zakerelerln kes 1-
dl#l hııkkındn UıfsllAt verml& ,.e Almanyn 
tnrafından l!l3ll temmuzunda imza edllmlş 
olıın Cenevre ıınlasmnsının bu gibi hnller
de tak'p edilmesi lcnbeden hUkUmlerlnl 
zlkret.mısUr. 

Anla:ım:ı hOkfimlerl mucibince muhnrlp
ler, ağır hııstn ve ağır yaralı harp esirle
rinin rütbelerine ve adcrllne bakılmaksı

zın bunlann yurtlnrına lades! lcabetmckte
dlr. Binaenaleyh aynı miktarda harp esir
lerinin değişllrllmt'sl lAzımgeldlf;I hnkkın· 

dn ıılmnn hUkUmetl tarafından lle>rl ıUrll
kn ldd n vaktiyle serbnstce kabul ettlfl 
anlaşma hOkUmlerlne n:vkındır. 

Hindistan' da 

Çok ~.. ük öl~üde 

Bombay; 7. n.n. - Royter : Hindlstan·ın 
ıtmal-batı hududu üzerindeki vllAyetlcrin• 
de yapılan ve memlekcUn ıuıkcrllk tarihin
de ıılmdlye kadnr e='lne rastıanınamıı ehc
miyctte bulunnn manevralarn bugUn hava• 
dan yapılan bir lıtllA teşebbUsU tecrUbe • 
siyle başlanılmır;tır. Tecrübe realitelere 
e:ı uygun bir tarzda yapılacaktır. Tayyare 
meydanlarını ele geçirmek için paraşüt -
çUJer hnreketo geçecek ve bunları tayya • 
relerle naltledllcn kıtaların indirilmesi ta
kip edecektir. Beklenllmcdlk saatlerde 
bombardıman tayyarelerinin stratejik nök· 
talar Uzerlnde atacnklnrı bombnlardıuı in· 
fllllklnr olacak ve flllyatta ıUratle başka 
yolların kullanılması iı:in haynU mUna • 
kale merkezleri tnhrlp edilmiş telAkki oıu
nnc:ıktır. 14 Hkteı:ırıne kadnr bUtUn bölge
de ııııkları karartma yasa~ı devem ede • 
eektlr., 

Bu manevralar, hnva hücumlarına karşı 
Hindistan mUdnfaalnrını bir imtihana ttıbl 
tutm:ık gayesinden baııka halita da )'lldı
rım harbini g6stennlı olacaktır. Binlerce 
asker bu ekzersizlere tı:tirll.k edecektir. Bu 
kıtalar Hindlııtan'ın dahilt mUdatao.1ında 
e1Mlı telAkki ctlllen mevzllero dogTU yU
rUmektedlrlcr. 

Manevralarda işbirliği yapmaııı ııtenen 

halk, harckltn bUyUk blr altı.ka göster -
mekteaır. 

Fransu • Alman sulhü 

sapt etmolc emrfnl almıııtı. Slmdl Lenin· 
grad harckAtını tkinct plflna atmanın ıe
bebi, herhalde bu muvattaklyetsizllk kar
ııaında Berlln'ln hayal sukutunu ha!lflet
mektır. 

Ruslar, Lenlngrad'ın doğusunda mukabil 
hUcumlara ve Kolpino Alman hattındaki 
yan~ genioletmcğe dc\'tım etmektedirler. 

DUn ö~leden sonra Londra'yn gelen tı0n 
haberler, Almanlıı.rın Moııkova'ya kar§ı ye
ni bir taamıza baıladıklarını göstermek
tedir. Almanların muhtelif bölgelerde iler
lemeler kaydettikleri de söylenmektedir. 
Bu haberler, Hitlcr'ln nutkunda baıladığı
nı bildirdiği munzzıı.m harekAtı teyit eden 
ilk haberlerdir. 

Ukrayna'da mnr~nl Budlcnni, ?ılellto -
pol bölgesinde muvnffaklyeUe 
gccmiııtır. 

tn.arnızıı 

Pravda·nın muhabirine göre, mnre~aı 

Budlennl kuvetleri Uç günde 30 köy geri 
almış ve cok mikdarda Mktrt mal?.eme ele 
geçlrmlgtlr. Huıı ileri hareketi 86 saatte 
20 mil katetml9tir. Bu bBlgede Romenler 
Almo.nya ile lttltnklnrının cezasını 

bir surette çckmcğe devam etmekte, esir 
ve ölU olarak da çok zayiat vermektedir· 
ıer. Almanlar bu bölgede Rusların 62 ton
luk tanklarla mukabil taarruEl&rda bulun
duklarını kabul ctnıektedlrler. 

Leningrad cephesinde Sovyetlcr 
birçok köyleri geri aldılar 

Moskova: 7. a.a. - Lenlngrad'dnn son 
gelen hnbt>rlcrc göre, kızılordu ııehrln bU
tUn yakın noktalarını elinde tutmakta dı:ı

vrun ediyor. Rus kuvetırrl blrcok köyleri 
gerl almı!3tır. 

Kırım' da 
Londra, 7 a.a. - Selahiyetli mahfiller

de öğrenildiğine göre Almanlar, Krrım'da 
Perakop berzahrnda !rOk büy{ik zayıat ver
mişlerdir. 

Yenesclsk echrl yakınında katt surette 
durdunılan bir alman tilmenl sovyet Eilo
sunun hücumuna uğramış, ağır zayiat ver
miıtlr 

Cenup batı cephesinde 
Moskova, 7 a.a. - Tass ajansının bil

dirdiğine göre, cenup batısı çevresinde bir 
motörlU tilmenlc bir tank, bir de savaıçı 
tUmcnl mUnhezim cdilı:niıtir. Dilııman 5.500 

ölü vermiştir. 

Leningrad etrafında 
l\toskovn, 7 a.a. - Tnss ajansının blldlr

dl~'1nc gOre Lenlngrnd etrafında sovyet pi
yadesinin, to~usunnun, tan-arclcrlnln ve 
tanklarının yaptığı mUştcr<'k tnnrruzlar al
manlnra ağır zeslat verdlrmlstır. Almnn
lnr müdafaa vazlyeU almak ve siperlere 
girmek zorunda kalmışlardır. Lenlnsrad'ın 

l'nrls, 7 a.a. - Fransa'nın ıu:ııı ••t•ııtl'lkl 
topraklar mur·"'"' '" , k~tıramo.n mUdafaacıları almanlan bu 111· 

cuuıASI '"' 110 Brınon 1\. ne IK3 
ıınzetecllerlnln tQpla'l' ~ırıta, Frnnı;ı:ı. Aı na-ı , r ~r.erden. de çıkanp atmaktadır. Y'alnız 
9Ulh muahedesinin yak.1!1a !'ıZal'l'1'1 :ı .. ı . n 1 •• , gilnlllk muharebede blt SOvyct birliği 

ı berlerını yalanlıı.mıetır. • ou erce alınanı Oldürmt1etür. 

HARBE 1 

. 
D A 1 R 

.. .. a. ........... -.r 

Şark cephesinde 
alman 
ilerleyişi 
[Bu yazıda ismi geçen yerler Jıak
hında birinci sayFam~da bcq sü
tunlarımıza koyduğumuz hartaya 
başvurulmasını rica ederim. Bu
n!!n için birinci saylanın son üç 
sutununu içeri katlamak kafidir.] 

Umumi durum 
Sark cephesindeki hareketle
... re dair dün gelen haberler, 

burada bilha1111a ortada ve cenup
ta alman ilcrleyİ§inin yeni inki
şaflnr gösterdiğini bildirmekte
dir. Bu alman hareketinin göze 
çarpan iki mühim karakteri §U· 

dur: 
1 - Cenuptan bir an evel Kaf

knsya'ya varrp, bu yoldan şimale 
yenılnbilecck her türlü yardımı 
önlemek. 

2 - Moskova'yı hem şimalden 
hem cenuptan hem de batıdan 
çeı·çeveliyerck, Sovyetler Birliği 
merkezini bir an evel ele geçir
mc!t. 

Bunun için nlmnnlar, §İmdilik, 
1 eningrad'ı, dün de iıaret ettiği
miz r.ibi kendi kendine olgunlaş
ma~ bırakmışlar, fnkat şehrin 
dıt1 rdan herhnnı:i bir yardım a
labilmesi imkanlıırrnın önüne geç
mek için de uzun menzilli top
lnrln bombardrmıı.nlnrın arkasını 
ke!memişlerdir. 

Moskova'ya doğru 

D Ün gelen haberlere göre, 
Moskova Üzerine yüruyuf, 

Leningrad'ın doğusundan Volog
da istiltnmetine doğru, limen gö
lünün doğusundan da Valdııy 
ynylr!sı istikametinden Volga'nın 
menbaına doğru inkişaf etmekte, 
ve bütün bunlar aynı zamanda 
Kolm'dan yapılan taatTuzla a
henldi bir hale konulmaktadır. 
Bu suretle Viazmıı ile Kolm arn
!ındn bir bağlanma yapılmıı.sı da 
dü~ünülmÜ§ olabilir. Voloğda'ya 
doğru olan hareketler ise hiç 
şüphesiz, dııha n§ağıdaki taar
ruzları bt'slcmek ve kapatmak 
için yapılmaktadır. Çünkü Lenin
grad dütmeden, Vologda'ya dof
ru muvnffak bir ilerleyif imkan
ları yoktur. Bundan dolayıdır ki, 
ıbu istikametteki ilerleyiıe ikinci 
derecede bir taarruz göziyle bak· 
mak daha yerinde olur. 

Moskova'mn doğu- cenubunda 

M oskova'nın doğu cenubunda, 
Viazma ile Kaluga ara· 

aındaki hareket bilhassa önem
lidir. Bu suretle Moskova'yı 
saracalc çemberin bir parçası 
hazrrlanmı§ demektir. Eğer, Cor
riera Dclla Sera ismindeki İtal
yan gazetesinin verdiği haber 
doğru ise, Kalur.a'ya kadar gele
bilen almanlar, Brianslt'tan §İma
le doğru tırmanarak çok mü
ihim bir ilerleme yapmıılar, bu 
suretle Moskova nehrinin bir a
yağı olan Oka'ya varmı§lardır. 
Kaluga bir taraftan Kiyef'e, di
ğer taraftan Örel'e giden demir
yolları Üzerinde mühim bir en
düstri merkezidir. Moskova'ya 
175 kilometre mesafededir. Bu 
takdirde almanlar, Briansk'rn §İ
malinden doğuya doğru uzanan, 
bir ormanı en zayıf noktasından 
geçmişlerdir. Çiinkü burada 50 
ıkilomctre genişliğinde olan bu 
orman, Oka nehrinin geçtiği va
dide bir kilometreye kadar zayıf
lamakta ve ancak buradan şima
le geçit verebilmektedir. Fakat 
almanların batıda Viazma'dan da 
buraya doğru ilerlemiş olmaları 
ihtimali de vardır. Çünkü bu
rası cenuba göre çok daha düz· 
lüktür. Almanlar, Kaluga'ya var
makla, Mo!.kova endüstri mrnta
kasrna ilk adımı atmı§lar demek· 
tir. 

Cephenin orf asında 
ö yle görülüyor ki, alman cep-

hesi, §İmdi Kaluga'dan ce
nuba doğru Oka ırmağı vadisin
den, Örel şehrine doğru inmekte
dir. Fakat Örel'in alınanların e
linde olup olmadığı henüz bilin
miyor ve bu §ehirle batıda bu
lunan Briansk arasındaki savaşa 
dair henüz hiç bir haber neşre
dilmemİ§tİr. Fakat almanların 
buradan srkı bir bukı yaptıkları 
ve belki de Gomcl'den çekilen 
~uvetlerin Kursk şehri istikame
tınde arkalarını kesmeğe çalı§
tıkla~ı zannolunabilir. Hiidiseler
den oncc, acele bir hüküm venni
yelim, ~a, öyle anla§ılıyor ki, 
cephenın ortasında bulunan al
man kuvetleri burada. tıpkı bir 
zıpkının iki ucu gibi açılmıı ve 
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Akdeniz' de 

İngilizler 11 
gemi batlrdllar 

Londra, 7 a.a. - Brttaııya bahriye ncza • 
retı tararından neercdllen tcblltde ıoyle de
nilmektedir: 

Akdenlzde ıı dUıman ı:emtsl daha batm11 
ve yahut denizaltı torplilcrtnln ıaat>etlyle a
ıl'ır hasara' utratıımııtır. cencrall sınıtındnn 
635 tonlU\toluk bir ıtalyan torııldOS'i.1 ve s:;oo 
tonlllıtoluk bir inse ,·nııuru torpillenerek bıı.· 
tırılmıstır. Bir ftalYnıı gambotu ile ltıılyıı.n 
askeri )'UklU bir yelkenli de ootmım1.1:.ır. 
Tahminen 1000 ıonllltoluk bir petrol &re- nlsl 
torıılllenmlatlr. Bu gemi alevler ıcnlde M • 
tarken bırakılmıotır 5'00 tonll&.tolul< dll:er 
bir ıtaJyan ııetroı E"emlııl torpillenerek clMI 
haaara u:ratılmıatır. Ceman 5000 tonilato· 
luk iki nakliye vaııuru Ue bir ıasc vapuru 
ve orta hacimde dlC:er iki ıo.aevaı:ıuru da 
torı:ılllenmııur. Muhakkak surette torp!llrn
mıs bulunan bu vapurlar er:cr bntmıı.dılanıa, 
en az atır hasarla kalmıslardır. Bununla be
raber. gemilerin torı>lllendliU zamanki sart• 
lar bunlardan hanellel1nln haktkt 

•urettı 
ııauır:ının anlaeıımaaınn mani olmuştur. 

işgal edilmiş 
topraklar üzerinde 

Berlin, 7 a.a.. - Askert ka;ynaktan bil
dlrlllyor: 

Bu son günlerde münferit bazı Brlt.anya 
tayyareleri iıgal cdilmııı arazi saııuıerinı 
hilcum teoebbUsUnde bulunmu•lard 

Ta " ır. yyare savıcı bataryalarımız d:lşma.a 
tayyarclerinl çok yüksekten uçmnğa zor
lamıııtır. Bu ııuretıe atılan bomb:ılar aska
rt hcdencrde hlı: bir hn•~r ......... yapmam~ır. 

Bir Ilrltıınya tayyaresinin Man ahl 
ll~deki bir limana attığı bombalar ".ı:uso~ 
cıvarındn denize dU§mllatUr. Rıhtımda bu
lunan bir tahta yığınına bir Yangın bom
bası laabet etmlıUr. Çıkan yangın az 
manda söndUrtılmOııtnr. za.-

Sabık çek haıvekilinin idamı 
geri brrakıldı 

Berlln, 'l a.a. - Sabık çek b~ekill Eli· 
u hakkında verilen idrun hUkmUnUn Y&
rlne getlrllmesi, başka bir zamana bırakıl
mıştır. Elias, başka davalar esnasınd:ı da 

ı lfndcler vermek mecburlyeUndedlr. 

bir tarafı ıimale saplanırken di
ğer tarafı da cenubu hedef almıı
tır. Böylelikle almanlar, Seinı 
nehrinin menbamdan, Dontez 
nehrinin menbama ulaşmayı, ve 
oradan Harkof'u tepeden tehli
keye sokmayı düşünmüş olabilir
ler. Herhalde bugünlerde bu bö). 
ge<le inkİ§af eden hareketlerin 
neticeleri hakkında etraflı haber
ler bekliyebiliriz. 

Cenupta : 

c enupta alman Herleyişi, dün. 
kü alman tebliğine göre 

Azak denizinin Üıtünde son hızı: 
nı almıştır. Almanlar, burada y-.. 
pılan büyük bir meydan muh :r-e. 
be&!ni kazandrkJarrnı söylemek. 
tedırler. Donetz havzasını müda. 
faa eden rus kuvetleri bozguna 
uğratılmrşhr. Alman öncüleri rus 
artçılarJnın araıına girmiştir. Ta. 
kip devam etmektedir. iki gün 
eve) bir macar tebliği, macar ar.
kerlerinin Donetz nehrine kadar 
vardıklarını bildirdiğine göre şim,. 
di daha cenuptan ilerliyen al
manların daha ıimalden a§nğı 
aarkacnk macarlarla birleşmeğe 
çalıttrkları anla,ılmaktadır. Bu 
takdirde Dniyeper vadisinde ol
duğu gabi, Donetz vadisindeki ve 
Don nehrinin ağzındaki havaliyi 
temizi emeğe uğraşacaklardır. 
Böylelikle Rostof ,ehri de tehlike
ye girebilecek yani Kafkasya'nın 
kapısına varılacaktır. Alman teb
liğinden çrkardığrmız manaya gö
re, Stalino ıchrinden, Budieny 
ordusunun yaptığı mukabil taar
ruz muvaffak olamamıthr ve 
tam tersi rusların aleyhine dön
müştür. 

Netice 
c enuptaki alman ilerleyişinin 

bir neticesi de Kırım yarrm 
adasını, Perekop'ta kesip askıya 
almaııdır. Eğer ruslar bu yarrm
?'dada muhasara altında kalmak 
utemezlerse, ya ıimnle doğru bir 
çıkıt yapacaklar ve yahut batı
dan Kreç boğazı vnsıtasiyle, Kaf
kaııya'ya ge_ç~ceklerdir. Fnkat rus 
mukavemetının derecesinden 1 
~': e~ti.ği~iz kanaate göre b~ 
ıkıncı ıhtımal çok zayıftır. Belki 
ruslar, Kreç bog· azrnd"'n k.l • 

k f k " çc ı nu-
yece a al bu bog~ az va t . l K k • . &r asıy e 
ırım uvetlendırılecektir. Ama 

Krrım torbasının b • l 
rrn elinde old • oga~ı a manla-

d 
uguna gore, bu ya-

runa anın tnkviy • 
caktır? B .. l b" esı neye yarıya
} bT · oy e ır sual daima soru-
a ı ır. Belki almanla b·•t•• rnnad r, u ı.ın ya-
u 1 ayı _da kendi kendisine ol

g n aşrnnga hır.' kacaklardır. Dün 
gelen telgraflardan o··ı;r d"•. . 

u en ıgımız 
rey. ş.ud1;1r: cenuptaki almıın iler
deyışı, şımdiki halde Kafknsya'

an. daha çok Kırım'r harpsiz ele 
geçır •· h d d·· megı e ef almıştır. Bunun 
ıger bir neticesi de ıürhesiz 

~afkasya'dan Moskovn'ya yapr
acak her türlü yardımı bir an 

eve] önlemektir. 

Mümtaz. Faik FENiK 
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uı;us 

bırt oldutunu tarttı. raZ&r, )'alan ~117 .. 
cek deiLl ya_ 

Karakalla buralara kadar 8'ellp de ıu 
mozalkll havuzun toınlz ıuyuna o klrll el· 
lerlnl batırdı mı, bilmiyoruz: tarihte bir 
kayıt yok. Fakat onuncu aıra kadar bu 
hamamda terleml>·cn kalmıımuı olacak. 
Hamam bUyUk. Meydan ile, blnaslyle 198 x 
135 metre yer kııplwor. Kaıar peynlrt 2lbl 
yassı, tekerlek blclmlnde tur:ıaıarın üst 
üste konmasından meydana 2elen binlerce 
ıllrek, olduıtu gibi duruyor. Ter doken, kir 
ıl:ikenlcr de dahil, halvellerlnde bir ırlrls· 

te !500 klel tu ankırdatabllecek. 

H amam iki kısım: oyun yeri, yıkan· 
ma yerlt~l. l'alaestra denen ve 
ııo x ıou metre gcnlslllUnde olan 

o>·un )erinde kı:ı11u, ırurcs, ynpılııdı. ":ıı

kanma yerleri de Oc kısımdan ibaret: so
f:Uk banyo ycrlerı. ııcak 1Ulu ban)"O yer· 
teri, ve bull'ulu yıkanma yerleri. Banyo 
• •tı:Jgldarıum .. denen yüzme ha\•uzu ile lıns· 

lıyor. Oradıın "tepldarlum .. denen ılık sa· 
tonlara gcclll~or. Bundan sonra "cnlda· 
rlum" dedikler i etüv salonlarına giriliyor. 
Ter, kir dokıne Ue le bitse b1. bir de "tuy 
sokme nmcllye•I,. var. A~ıplıımamak lA· 
zım, cUnkU o devirlerde kollar ve bacak· 
lar cıplak olarak dolasılırdı. Romalı, ko· 
lunu, bacall'ını plırlü cam dalı ırtbl salla· 
yıp cezeceı! ne hamamn u(rrar, hem tüy
lerlnl ııöktürUr, hem de bir &Uzel masaJ 
yıwtırıılı . 

Beyoğlu ü~üncü noterliği 

B. Ragit Konuk 

Temyiz mahkemesi azasından B. 
Raşit Konuk'un Beyoğlu üçüncü no
terliğine tayin edil<liğin'i memnuni
yetle haber aldık. 

1 R A O Y O 
'---------------~ 
Türkiye Radyo Difüzyon po 

Tıirkiye Radyosu - Ankara Rad 

-- ( Dalea Uzunlugu ) 

164 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 
31.7 M . 9465 KC/ JI. 20 Kw. T. A. p, 
19.74 M. 15195 Kc/ı. 20 Kw. T. A, Q. 

ÇARŞAMBA : 8. 10. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat 
7.33 Müzik : Hafif Parçalar (Pl), 
7.45 AJANS HABI!:RLERİ, 
8.00 :MUzllt : Hnflf Parı;alar Pro 

nın devamı ( Pl, 
8.3018 45 EVİN SAATİ. 

12 30 Program ve Memleket Saat 
12 33 MU7:ik : Fnsıl Heyeti, 
1245 AJANS HABim.LERİ. 
13.00 ?.fU7Jk : Fasıl Programının d 
13.30 14.00 Mllzik : Knrıııık Progratıı 
18 00 Program ve Memleket Saat 
18.08 Müzik : Kadınlar Fa.cıh, 
18.25 KONUŞMA : ( Dış Politl 

dlselcri ), 
18.45 RADYO ÇOCUK KULÜBÜ, 

19.30 Memleke t Saat .Ayarı, ve ~ 
HAHEHT.ERİ, 

19.45 

19.55 

20.15 

20.45 

Serbest l O dakika, 

:Milzik : Şarkı ve 'J'ürl<Uler, 

RADYO GAZETESİ, 

Ankara'nın içinde ve yanıbaşında 

Çıkarken. ll'ene eok sıcaktan blrJenblre 
soıtuıta cıknıak yok, ıalon deJl:lallnnek lfi· 
zım. ondan sonra "nefeslik .. ırcll>'or. Ama 
siz, bu O<laların 11cnklıC'ını, ııoA'uı..ıutunu 

ne blllyorııun? db·ecek~lnlz. Elin bin )"illik 
ı;oıtumuı ho.mo.mını elimdeki termometre 
dereceleriyle ölcecek dclt'lllnı >·a, kUlho.n· 
larınm cokluCundnn, cchennemllklcrln ln 
sıklığından belll: 2oz vnr, !zan var. 

Yüzme havuz.unun etrarındakl bölme· 
ler ııoyunma odalan olsa gerek. Bununla 
beraber Roma hamamlarını tartı c<len ki· 
taplar "hamam >alnız yıkanma yeri detll, 
a)'Tll umanda bulusmn yeridir. oıcuma, 

konreranı ve ıarkı dinleme mahnllldlr. 
Bundan baska berber salonları, eskrim 
ıalonıarı da bulunur.,, diye yazar ve eski 
hamamların kalalınlıC'ından, hele gürUI· 
tUs!inden ıtkfi)l't ederler. 

1326 yılında lstanbul istinaf ve hu
kuk ve ticaret mahkemesi katipliği 

ile adliye mesleğine giren B. Raşit 
Konuk, 1331 de hakim sınıfına ve bir- 2ı.oo 

çok vazifelerde bulunduktan sonra, 21.10 

imtihanla seçilerek Almanya'da tah- ~1.30 

sil etmiş ve tatbikat görmüştür. 2U 5 

Mllzik : Bir Halk TUrkUstl Ô 
yoruz - Ha!lanın tUrkllsÜ : 
indim! 

ZİRAAT TAI<VİMİ, 

:MUzlk : Kanu1k Şarkılar, 

KONUŞMA : ( Posta KuttJlll 

MUzlk : RiyruıetıcUmhur l3 
(Şef : fh.qan Kllnçer) : 

... t t 

·1100 yıllık 1- J. Avclana : Sllvarller 
2-J. Fucik : RUyıı. (Valıı) • 
3- Salnt-Saenıı : Bilmemi§ 
pera • Komiğin UvertUrll, 
4- Wagner : Zigfrld Oper 
Hava. 

bir h~mam 
YU:ı:me havuzunun ıcldl sl:lbU. Sızın an

lıyacatınız yumurta ırlbl. Uzunlufıu SS, 
eenlelltl 10.5 metre. Yüzenler kaınnaaın 

diye havuzun lclnl mozaik bile yapmııı ıı· 

damlar. Etrarında mermer oturaklar var. 
Eanııen hamamın her tararı mermer kap· 
lı imle. Sonra btr tamir "taslı., ba~lamııı, 

az uz ıUrmemıe' Yedi yüz ıeneı Mermer 
kapaklar kalkmııı yerine horaııanlı hare 
dolmuı. Boruları yannnsın diye hamamın 
wyunu teraziye kO>mus\ar. Panama ka· 
nalı elbl su, baııamak basamak iniyor. 
Her ye.r boru dil8ell. Borular ikide blr te
pesi uatı olup kanallzuyona e lrbor. 
Hamamın kanalizasyonu sehlr kanallzas
)"OnU kıı.ılar geni~! bırakıverin, lclnde de
ve gezsin. 

Umumi harpte askerlik hizmetini 
yapan ve milli mücadele yıllarında 

Anadolu'da çalışan B. Raşit Konuk 
1340 yılında adliye müfettişliği esna
smda Almanya ve lngiltere adli teş
kilatını tetkike memur edilmiştir. 

Adliye başmüfettişliği, tefüş heye· 
ti reisliği ve bir müddet müsteşar ve
killiğinde bulunduktan sonra, yedi 
yıl evel Temyiz Mahkemesi azalığına 
seçilmiş ve daire reis vekilliğinde 

bulunmuştur. 

22.ao Memleket Saat Ayarı, AJJ.rl1 
BF.RJ,Jı;Rİ; Ziraat, F..sharrı-'f 
Kambiyo-Nııkut Boraam ( 

22.45 '.Mllzlk : Dans Müziği (Pi). 

22.5:i/ 23.00 Yarınki ProgTam -re ıt 

t nu. nl ııc su. IC1r denen ıteYdcn nka.· 
aını kurtarıp da "ohı., diye rahat· 
ça neıes almak fı:Jn nuıı ı:ırpını-

7or. ıu evlere, as!alt :Yollara, elblllelere 
t>&kınl 

ı.ıoocnI.Yct bir bakmıa da klrle mUcadıt
le dcmekt r. 

Kir, hamam, ter, ıu, medenl)'et kellme
lerl zlhnlmde blrlbl.Z'lnl kovall.YOI', ben ll
nUınden &ldc:ılerln 11rtına, eclenlerln au
ratma acalp acalp bakarak yUrüyorum: 
h.attıama &ldlyorum, ııcata detU yalnız... 

Fakat aız belki Yolu bllmezslnl.z: Bara· 
3• niyetlenip Ulıa meydanından yola dil· 
tttekalnlz. 200 metre )'UrUdllnUz mu, ''bu
rası olsa eerck,, deyip bcllnc1 orta. okulun 
b r karıı berblnden ıola döndllntlz mu. 
212 seııes1nde hallı Ankara tasından tıt

mellerl atılmııı, 800 :vıl ııııtılmıa. sotutul
mus. ıoııl;utulmuı ııııtılmıı; onuncu .asırdan 
bert de büabUtUn aotumuı bir bamam1n 
tıstündesln!z. Kazı devam ediyor; kamıa • 
lar ılmdlllk halvetle:-ln listUndc aııllanı· 

yor. 
- Muazzam hamam, azlzlm, zamanı

mızdaki hamamların en büyüıtllndo bile 
bir tek cchennomllk vardır, bunda daha 
ıtmdlden on bir tane ı:ıkardık.., 

. ' - Peki dedim, takat ıu ''tlrikya", 
"roma,. slizlcrl ne oluyor ynnlf 

Hamam l-"lrlkYa haratıclerl üzerine o
turtuımuı. Temellerinden a,atıya iki kaz
ma ıııı.Jlarlılar ını, allınrlan "!lrlk»a." cıkı· 

yor. Esasen hurıııı tepe ddll, hUyük. Kıı.· 

zı blttlktPn aonra burası a4'adandınla· 

cak ve halka acrk mUze olarak acılacak. 

O da<la kazılardan cıkan lnce eserleri 
tetkik ederken, arkadaıuna: "Ka-

1:.ının da heyecanlı aahnelerl olur, dedim. 
Metıel• leı:ller, yerin altından duell\kları 

tııım , merm r<len :yan <;ıplak blr dll· 
bcr heykcllnl yaka paı:a edip de önünüze 
dlklvcımelller. Onun öteki dllnyaya actk 
elden eözlcrtyle bakmuına doyulıır mu? 
Halbuki sizin ll<:ller bulduklannı :vatın 

avuela eetırlp veriyorlar" dedim. 

B. Raşit Konuk'un neşredilmiş e
serleri ve mesleki mecmualarda çık
mış birçok ilmi yazılan vardır. 

Yüksek bilgisi ve tevazuu ve üstün 
meziyetleri ile muhitine kendisini 
çok sevdirmiş olan B. Raşit Konuk'a 
yeni vazifesinde de 'başarılar dileriz. 

Balıkesir' de kalkan sporu 
canla·nıyor 

Bahkcıılr, (llussun - l\dlıtcrnlzde kalkan 
ııPOrunun canlandırılmnsı tel!! ca lısılmakta • 

~ dır. Kll'k kalk n <1 'l :yapı nl ı !Jllr Kal· 
kantar swr g ~l e a a ııac k 'Ve h~r 
ı:cce Ali Hlkmctpasa stadında bir ofretmen 
taratındıln ders • verllecekllr. Cilrnhuriyct 1 
bayramına kadar yetısecek olan 2eneler, An· 
kara'dakl geclt töreninde e usterller ynpacak-

lardır. ı 

Sebzelerin günlük liyall 
Belediye Reisliğinden s 

(8 1. T,rorfn 19'1) 

Cinsi 

Iııpanak (A.) 

Uılııı.na (A, 

Toptan P 
va.saU P'. 

1.16 

4.50 

Pırasa (A.) 4.~ 

A:nıe fasulye (.A.) U 

Domates (A.) 8 

Çalı fasulye (A.) 
Bnrbunya (M.) l 7 
Kerevız (Bursa} 15 
Kemer pnU1can (V.) 12 
Yuvarlak .. (Ad.) 12 
Bamya (Irmak) 30 
Dolmalık B. (Irmak) 10 
Sivri biber (A.) 8 
K. sivri biber (.A.) 
(Turouluk) 14 

Kazurı lkl senedir idare eden eenc ar
keolot Necatl'YI Dıl·Tarlh Fakültesinden 
tan11,orum. 

Bu cc~lt hamam azm11. Bir 1kl tane 
Roma'dıı vannıı, bir tane burada. bir de 
ılınal Atrlkasında. Hamam Karakalla za. 
manından kalma. 

• Çizen ve yazan 

Cahit Beğenç 

O ne demek lııtedltlml anladı: 

- Aı1tcoloJldc her de,•rı ayıran vaııır

Jar coktur. Fakat svrdut.ınuza cevap ve
reyim: bir esere ''romıı .. demek, onu mut
laka ro:nalılar yaptı domck rleı:tllcllr; "ro
ma .. arkeoloJlde bir tıırza verilen addır.,, 

Ar'kadıı.sım: "Buram hamam birader, 
adam buraya koltuııunıla bohcası, cebin· 
de parae1 ile &ellr. Onun tein iline, düll'me 
ve para ıılbl l<'Yler cıkıyor, dedi. 

Orada, masanın üzerinde duran tabll 
ocııamctten büyük, IÜt ıılbl beyaz mer· 
merdcn yapılmıs. bazı pnrmakları ezik 
bir kadın eli ile &"ene mermerden bir kı
nk at bııcal!ını srösterdlm: •·aunlal' ne:'., 
dedim: 

Belediye müstahdemleri için 1 
kıyafet talimatnamesi 

Dahiliye Vekilliği belediye müs- • 
tahdemlerinin kıyafetleri hakkında 
bir talimatname htı:aırlamaktaôır. 

Dahiliye Vekilliği bu talimatnamenin 
yürürlüğe girmesine kadar bugünkü 
kıyafetlerin değiştirilmemesini ilgi
lilere bildirmiştir. 

Patates (A. P .) 10 
Kuru soğan CM.) 7 

Kendilerine "Postal" , "Baılık" srlbl ad· 
ı.u takı:> veya taktırıp ortalıta maskara 
olan bir lld tane Roma imparatoru var
dır Callgula'nın "p:ı.bUCw demek Oldutunu 
bilmem blllr m!slnlz? Karakalla'nın tse. 
aaıl adı Aurellus Antonınus'tur. Blr rin 
Roma ahalisine "caracaıı.. denen ba.ılıklı 

bir elb!se datıttı dl)'e Karakalla asa~ 
xara'kalla Yllkan, &damı deli ettiler. za. 
ten deli oldu~unu tarih yaur. Deli oıma-
14: ''kıral ben olacac-ım•.. diye kardcıl 

Keta'yı anneııın•n kucal!'ından zorla Bö· 
Jcürı al&rnk ll dQrınezdl. 20.000 klGI bo~az
latmıt. 

H amamın yer altı ıervlsı kanallarını 

sre;ıcrken, lıı:llerden blrtsl avucu 
ile bir ıeyler &ellrdl: tuıtlalara 

nPl.lmll kütlll bakır paralar, ltneler, dUt· 
meler, aynalar ... Tarak eksik yalnız. Ar· 
kadaıt m heııs nl gösterip bana anlatıyor: 

- Ba kUcUk mermer heYkel "Roma", 
su tabak kırıcı • tırtkya", bu dUfnneYI ıs

c!lerden birisi düıürmlla-

·: ..... . Roına kırallnrından bazıları, tmpara· 
torluıtun uzak semtlerinde merkezıle'klle

re benzer cserll!l' meydana getırmlslerdlr, 

yahut meydana gelmls de kcndllertnln ha• 
ben olmamııtır. Fa'knt ı:cnc bazılan, 

meııelA eu Knrakalla dellslnln babası Seı>· 
Um Sever ı:lbl eyalcUere chemlyct vc:-en, 
Roma'dan senatörleri kovan ve uzaklar
dan "adam .. getirenler vardır. 

Esasen babası atrlkalı, anası ıurlyell 

otan Knraknllıı, kendisini bir taraftan 
baba topratının yetlırldll?I büyük kuman· 
dan Anlbal'n bcnzct(r, bu yetmlyormua 
srlbl, bir tarnıtan da ıark ıutuhatına kal· 
kan bUyUk 1skender'e e~ tutar, o da "ııe

rere,, et.kardı. C'tl<maz oluı, blrtnde Mı· 
sır•a srıttı de milletin basına dert aetı: o
rada mukaralık etmls. halk da blr gQzel 
alaya almıı. Fakat o zavallı oralı ılefıll· 

ken, dalkavuklarından birisi: "Hasmet· 
ı;ıenah, ıunıar sızı kcı:ıaıe yerine koyuyor· 
lar., mı demlı ne olmuı, Knrakalla "ı:a· 

zaba eelmlı" blreok lskenderlyelb1 sara
Ytna davet ederek hepsini botazlatmıt" 

Zaten ctrkln ve meymenetsiz suratlının 

"- Hamamın !cinde lılr heykel tasav
vur N'lemez m•ı!nlz? Mesel&. ata blnmle 
bir kadın heykeli ... , dedi. 

Fakat kadının elindeki hlc de dlz~nt 
benzomlyordu, 

Şaki\ öte tarat: ayrılırken, ''rivayet ~ 
dilen eski An'k11ra ormnnlannın cellA.dı 

sakın bu hamam olm11.1ın? .. diye dUsUnü· 
yordum. ''Şimdilik,. on bir tane lctllhan 
cıkmııı: daha cık11eatınd11n baı'ka!" 

,-- Çungking' e subaylardan 

1 
mürekkep bir amerikan 

heyeti gitti 
Çungklng; 1. a.a. - General Mac Gu

dcr'in riyaseti altında 40 kadar aubaydan 

ıntlrekkcp Amerikan heyeti, Amerikan do

nanmaınna mensup Uç tayyare ile Yanıı:. 

h 'dan Cungklng'e gelmlııtır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Film birden 

14.30 - 17.30 da 

1 - Kontes Valeska 
(Charles Boycr) 

16 - 19 da 

2 - Kızıl derililer 
Gece 21 de 

Kontes Valeska 

)ardır. 

,:!111111111111111111111111111111~ 
:; Yarın matinelerden iti - ULUS SİNEMASINDJ --- Yeni -- 1 -

mevsim programı b~ 

- Yıldırtm alo~ --
-- Türkçe 
: Bir zafer destanı, bir ka 

lık menkibesi ---- 2 - Napoli şark'~ 
··ô' : Neşenin kaynadığı Naf>01• 

_ şanan aşk ve rüya filmi 
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======Tefrika No: 72 =====,:::... ler, ötede bir çadır bezinin altındaki ufacık ve sim - - Demek ki onu gömmek bile kabil olmıyacak 1 hakikatti. Onlar olsun. bu etrafındaki şeyler gıJ:ıi, 

~ B 
·, ı • k • siyah yığının yanında durdular. İşin en korkunç tarafı atlatılmıştı. Pilot, çadır 1:ıe- ya ve hayalet değildi. 

1 n m e % 1 
Droste'nin telaşı, bir tiksinti ve korkuya inkılap e- zini, narin kemik yığınının üstüne örttü. Pilot dedi ki: ~ 

diyordu. Eskiden de, bir gün, böyle olmuştu. O gün, Ne incecikti, bu kemikler?! Bunlar Ev~in de okıbi- - Refikantzın eşyası, bdcdiye reıisinin yanı 1~ 
• • kafa tası bir şarapnel isabetiyle parçalanan on batısı, lirdi; bir büyük kuş da olabilirdi; zarif bir hayvan da Çünkü daha ikmali lazım bir iki muamele vaır. oıı 

~====================~ gözünün önünde, açıkta ve kanlar içinde beyni ile olabilirdi, Mesela, bir ceylan yahut, minicik bir tay. size, sonra, gönderirler. tJ 
Yazan: V icki Baum Çeviren: Burha;-a Belge koşmıya başlamıştı. Droste, tıpkı o günkü dehşet ile, Adamlar, başlarını öne eğmiş, sessiz oracıkta, duru- Arabaya dönmüşlerdi. Oııada kalan adam, f~ 

Ve Droste. birden asker, genç bir asker olmuştu. 

Ve gene fransız tarlalarının şurasında ve burasında, 

ayakları, pulluk izlerine ve hendeklere saplanıyordu. 
Sordu : 
- Bu köyün adı neymiş ? 
Pilot, cevap verdi : 
- Aromyer. 
Droste, bu ismi, hatırlıyamadı. Ve yavaş yavaş ru

yas1nın dışına çıkarak : 
- Ama buralarda hemen her tarafta yolların kena

rında kavak ağaçları vardır.,. dedi. 
Burların her karış toprağında, harp etmişlerdi. Ba

şaklar, şimdi, arkadaşlarının cesetlerinden fışkırıyor
du. 

Yanık kokusu arttı ve daha buruk, daha acı koktu. 
Bir kaç adam, ellerinde fenerler, kocaman bir yığı· 

nın yanıbaşında duruyorlardı. Yanmış ve ayrılmış 

maden parçalarının üzerine bir kaç paçavra bakıyesi, 
ganki daha yaşıyorlarmış gibi, yapışıp kalmıştı. 

Maryan Droste'nin elini avucuna aldı ve kuvetle 
sıktı. Maryan adamlarla fransızca konuıuyordu. A • 
damlar geri çekildi ve bir taneıi selam verdi. Çekilen-

pilotun çadır bezine sokularak kenarını kaldırdığını yorlardı. İçlerinden birisi, fenerini aşağı indirdi; bir şeyler söyledi ve Droste'nin elini sıktı. 
gördü. Hemen, Maryan'ın eline tutunmak istedi. Fa· Droste, yarım çark yaparak arabaya döndü. ,Droste: 
kat, o da titriyordu. Mamafih, kendini toparlamıya Şimdi artık, yanında, yalnı.r; Maryan'ın elini değil - Mersi, mersi, dedi. 
muvaffak olarak, adamlardan birinin tuttuğu fenerin kendisini de hissediyordu. Ve Maryan, kendisini, ısı- Şimdi artık adam akıllı karanlık olmuıtu. 
ışığında, sokuldu. tıyordu. Kendisi, çünkü, titriyordu, donuyordu. Piılot sordu: ~ 

Evlin'i görecekti. Bir başka Evlin'i ve anla~ılmaz, Elindeki cep fenerini pulluk izlerine tutan pilota - Hemen bu gece mi dönmek istersiniz yoksll• ııs' 
yaralı, parçalanmış, ve korkunç bir şekilde ezilmiş. I>roste, biraz sonra sordu: yi burda geçirip, yola, yarın erkenden mi çık811 
her tarafı biri birine karışmış bir Evlin'i 1 Fakat, Ev· - Kaç kişi imiş tayya.redekHer? Ve Droste'nin yüzüne bakarak: ıJiı 
lin'i 1 - Dört, bizim Trump, Varşovalı bir çift .. Bir de, - Bence bu gece dinlenseniz, daha iyi olur, de 

Bir sis tabakasının içinde yürüyor gibi idi. Her ye- Kolonya'lı fabrikatör Dr. von Gcbha:rt ... Benim de ta- Droste'nin yerine, Maryan cevıap verdi: 
ri sis kaplamıştı. Bir Maryan'ın eli vardı. Maryan'ın nıdığırn bir adamdı bu Gebhart, tayyareye çok bineT- - Öyle öyle, bu geceyi burada geçiririz. tflf 
kendisi de ortadan· kaybolmuştu. di. Küçük otelin önünde, karanlıkta, bir kalaı,aJı~ ._t 

Gayretini toplıyarak, görmiye çalıştı. Ve tekrar Mahkeme reisi: lanmış, bir şeyler fısıldıyordu. Droste'yi görün' ' 
nefes almıya başladı, çünkü gördüğü şey, korkunç - Gebhart, dedi, Dr. von Gebhart! labalık, kendisine yol verdi. ·d-,1 
değildi. Küçük bir kemik yığını görüyordu. Yanmış, Pilot, devam etti: Ve bir genç kadın, Maryan'ın ve kendisinin ~11~ 
koyu renkte, toprağın renginde kemikler ... İğri büğ- - Çok yazık oldu, zavallı adama. .. Beş tane çocuğu ne düşerek, kendilerini, uzunca bir koridord~ yetd' 
rü kemikler .. Arada bir, hafifçe parhyordu bu ke - vardı. Bir giin fotoğraflarını g"'stermişti. Vakıa ikisi, bir odaya soktu. Buranın mobiJyeııi açık renktl• ı,r ,t 
mikler ve gayet hafif adeta gayri - cismani bir halle- kocaman .. Sizin de çocuklarınız var mı idi? e.lkov vardı. Dolabın üzerine reçel dolu kava.11°ı 
ri vardı. Droste, dalgın: ralanmıştı. ~ 
Bunların ölüm ile hiç alakalan yoktu. Nasıl ki, ti.§- - EV!et, dedi, az sonra tekrar etti: Kadın Droste ile Maryan'ı uzunca bir rnüddet ~ıt; 

' ·~ şıP' 
ların ve toprakların da ölüm ile hiç bir alakası yok • - Evet benim de çocuklarım vardı. bıraktl ııonra geldi ve kapıya vurdu. Bır f!,--
tur. Bunların Evlin ile ne münasebeti vardı? Cocuklaı vu bile hatırlama.k.idn. husuat .b'!.r gayret getirdi ve yatağın ayak ucuna yeıdettirdi. .... 

Ye düştindil; sarfefıiirn ış_;ıi>&•;;uijtj, Ctildtr. _Ç.ocüi?ar oJaım, bir .(Sond 
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1 ngiliz hava tebliği 
Londra; 7. a..n. - Hava nezaretinin teb

liği : 

DUn gece erken saaUerde bir dllııman 
layYaresı, İnglltere'nin cenup-doğusunda 
b" ır noktaya bombalar atmıııtır. Kayıp ve 
haaar olmamıııtır. 

• t: * 
Londra, 7 a.a. 

tının tebliği : 
- İngiliz hava nezare-

k" Dün öğleden sonra düşman bomba teıı· 
h~ıı. avcıl.arın himayesinde oln.rak rus cep
d sınde ınglliz hava kuvetıerinln kullan
~~ tayyare meydanına taarruz etmlııtır. 

emen avcılanmız hUrıım ederek dUşma· 
hı PUskürtmllşler ve kendileri hiç kayıp 
'Verrneksh:ln Uç "Junker 88 .. dUşUrmUşler· 
dlr. DUşman bomba tnyynrelerinln de he
~en hemen hepsi hasara uğratılmış ve 

Unlardan bir çoğu o kadar ağır hasar 
~~l"rnUştUr ki üslerine dönmllş olmalan ih· 

IT'a)j Yoktur. 
İngiliz hava kuvetıerinin bir mUtehas-

8111 aııkeri bir bomba parçaslyle hafifçe ya
ralan h ınıştır. Tayyare maydanına hiç bir 
asar olmamıştır. 

Ortaşark tebliği 
ita Rahıre, 7 a.a. - Orta aark lnglllz umumi 

rıır211ıının tebliği: 
~ Llbya'da, Tobruk'ta, 15/G Jlkt1!$r1n · zeccsı 
tı dUn kum tırtınuı yeniden ırörUaü gUcles· 
t llntue de devrlyell!r1mlz bütün kesimlerde 

1:•l1Yette bulunmuştur. Blreok tııyd :ılı mıı • 
0 ;111t alınmıe ve iki ltnlYıın esir edllmletır. 
Y l!nıın her temasıı ıı:ellste kııyıplııra ur:rı • 
arak sllratıe cekllml•tlr 1t v • 

• Udut cevreslnde de devriye hareketleri 
""Vam lotı etmııtır. 6 llktesrln gecesi düman 
" rn1t111rınd11 yaptıtı derin bir altındıın dö
b;;:' d('(evrlyernız toplara dayanıın eok kuvetll 
tı Usman mOtrezl.'SI tara tından çe\Tllmlş -
tı~ Bir ııub:ıy ve ıeklz erbııs ve er kn> bet • 

İrablus bombardımanı 
.Londra, 7 a.a. - Ingiliz hava ne.zareti

bın tebligiı 

4 
Bir ingiljz ağır bomba tayyare filost1 
5 İlktcşrin gecesi Trnblus limanında bü· 

Ytık Yangınlar çıkarmıstır. Bundan evci bir 
Çok defalar hırpalanmıs olan bu liman Ü· 
te • rıııe gelen ilk bomba tayyaresi 1200 met· 
re irn k" b· 1 adan lspanyol nhtımı civarında ı 
b'.r Petrol gemisine pike uçusu yaparak 
ır rnı"kt · • · • A 

1 ar bombayı ısabet ettırmıştır. • 
""lcr ı· ·ı · d • ımanda bulunan diğer gemı erı ay-
tnlatıınıştır. 

Direr bomba tayyareleri yangınları kilo
:etrcıerce mesafeden görebilmişlerdir. Bu 

l'hreler başka gemilere ve mavnalara 
>iiltaeıı: infililı: bombaları atmışlardır 
» l>etrol gemisinden akan ve ateş alan 
Y '1ro1 ıüratle limanın sularına dökülerek 
''1lınııt H.. "k' ·· ti Ü ltrin ır. ucum ı ı saat surmuşt r. s-

kaç c ~öııen ingiliz bomba tayyareleri bir 
dı" llııl Uzaktan yangınları gorebilmiljler· r. 

* ı;:. 
ltu }{ahire, '1 a.a. 

VeUer· 
- Orta~ark İngiliz hava 

l 1 tıınuın karargahının tebliği : 
nfiliz ~ 

ti •ı:ır bomba tayyareleri 5 6 ilkteş-
ıı ı:eceıi T . · ·ı hli rablus lımanındakı gcmı ere 
cııın et · 1 tnı . rnııılerdir. Buyuk bir petro ge -
•ıne ta • • 

at ın isabetler elde edilmiş ve gemı 
eıe ve 1 . ı· 

•ul rı mışllr. Ateş alan petrol ıman 
arının b · tı ]) uyuk bir kısmına yayılmış r. 

Uıtıan hüc • · · ·· 1 " tir . uın neticesinin tesbıtını guç Cw· 

tıınmıı ise de, diğer iki gemiye ve batı rıh· 
1 civar d • b ın a bulunan mavnalara tam ısa· 

eller eld . . . • 
A. e edıldıği gorülebılmı5tır. 

c Ynı ı:ece bahriye tayyareleri, Marsala. 
•tanı 

ın e ve Gherbinideki düşman tayyare 
"Ydanların . • b 

baı 1 ve deniz tayyare üslerını om 
lar:ınıştır. Mıitea.ddit tayyareler ciddi ha· 

uı:ramıştır 

lltından ev lk" . ta l'ar 
1 

e ı ı:ece, diğer bahrıye Y -
c eri T · · 'nd t • lr rapanı ve Marsala üzerı e a 

ru:ı; dev · 
tıl . rıyeleri yapmışlardır. Topçu mev 

erı mitr 1 ·· d · ta a Yoz ateşine tutulmuş v~ enız 
l')arele • 'M ·· tead . rıne de bticumlar yapılmıştır. u· 
~tb• ı H h 

1 
,,yare er haıc.ara uğramı~ır. an· 

r ar v 
d:ııı b e uçuş Pistleri bombalanmış, bun· 
t.r.l"l .aıka Licata antrepolarına da hücum 

1 ll'ıııtır a . 
tır nı:azı 4-5 ve 5-6 1lkt<'şrln geceleri a· 
tern~~;ette bombalanmıştır. Bombalar bir 
kar:n isabet ederek ı:<'mlde yanı:ın cık· 
lııtııtıklttır. Dığcr bir gemide blrcok korkunc 

ı lar ol 
l"ılıtırnı muştur. Başkn gemllerln ve 
lUr arın lanına da bombalar düsmils-

lnı111:ı; 
>ar6 tayYarelert Bt>nlnn ve Barce tny· 
lıarc:- ~<'~danlarına hlkum ctmlslerclir. 
lra1ı e dekı tlımlr atölyeleri \'c elektrik san 

l3 all'şc \'erUmlştır 
al'd a'd · 

lttn bu• akı motör!U nakliye vasıtntnn-
batlıındunduğu atölyeler ve ljehrın şımal 
bolllb 1 a bulunan cephane depolar ıda 

s a anrnıstır. 
1• Öm t"nubl er cevrcslnde devriye gezen bir 

10!) ta Afrika a\Cl tı:şklll Messerschmltt 
hır te ~ar<'l<'rındt>n murekep olan buyiik 
>are "~ Ue hücum etml.$ ve dil mnn tay
~~ a~lr n~"n birini dUşUrmüs, dığcrlerlnl 

llu h &&ara us:ratm15t1r. 
tq "linp ntl:'kctlerd n ne lnglllz tnn·aresl 

dönmemiştir. 

Sovyet resmi tebliği 
l.ıo.1. 

btL ~O\'a• 7 
~o,12 ' • a.n. - Sovyet baberalma 

lltt : ııun dUn gece yaruıı neşredllen teb· 

ı.. 6 lııtt~ • 
<ıe bo .... srın tUnU, kıtalarımız btitUn cep· 
lıq. ., "ilca dU • 

llır. ıırnanln anudane iarpıgmıı· 

Q i lı1tt,.rı 
e 'le 

10
" Dde, 53 il hava muharebelerin· 

~l'e 6.S u tayYare meydanlarında olmak 
Ut. ~ı dllşrn~ tayyarem tahrip edllmiı· 

:h. 'im k 
~t~tı 8l'1Plarımız 2~ tayyaredir. 

denizinde bir Alman nakliye ge· 

1 İngilfere • A11erika arasmda 

Fili pin' deki 
konferans 
son buldu 

Japonya' da 
sinirlilik var 

(Başı 1 incı sıyfıda) 
terinin uzak do#udıı yaptıktan blrcok kon· 
feranııar, ıarkl Aayıı'dııkl mü8tcrek menfaat 
sahasını korumak Uzere sarfedllen gayretler 
ıcın ciddi ulr tehlike olarak telllkkl e<t ilmek· 
tedlr. uu saha !cinde cereyan eden bu kon· 
feransıardan dolayı Japonya endlıe dınma
mnzlık edemez. Bu konferanslarda ııUdUlen 
gaye Japonya Ozerlnde siyasi, lkwııdl ve ııs
kcrl bir taz> ık )"apmaktır. 

uzak do#udnkl durum son derece tehlike· 
ıı bir safhaya ııı•mlı bulunuyor. 

Inıılltere ve Amerika tecavüz hareketine 
sistemli ıurctte devam ettiklerinden, baru
tun her an ateıı alması tehlikesi hAIA mcv· 
cuttur. 

cıızcte makalesini şl:l)IC bitirmektedir: 
Amerika ııecenlcrde Cunklng'e ııskerl mO· 

ıavlrlerlnl ıııındenn<'klt'. Cunklnk komutan· 
ııı:ıını üzerine almıı oluyor. Çanknyeek rcJI· 
mine amerlknlıların nuruz etmelerine müsa
ade edllmlıtlr. 

.Mlyako gazetesi. Amer1kıı ile Jnııonya a • 
rasındnkl vaziyetten bahsederek dıyor ki: 

Ne beklboruz? Alacnklarımızın bloke e
dlldlfdndenbt'~ı iki OY ı:ecmlstlr. ŞUphcslz ki 
bc-klemek iyi bir ıeyd r, taknt bununlıı bera
ber nlcln bcklcnlldll:lnl onınmnk !Azım ııe· 
ıır. Jııponyn bcltl!'rken. ccvlrme hnreketı bO· 
)Ük terakkller kaydetmektedir. Mnnllla, Sin· 
gnpur, Honı:kong ve l\lo~kova konferansları 
bunu göstermekte ve tcyl t ~tmckteıllr. Dils • 
mıın vakit kazanıyor. Takip edecctlmlz yol 
zayct sarihtir. Ecnebi devletler uzak doıtu 
sahasıntlnn cıkarılmaılıkea )t>nl bir askeri 
AsYn'YI kurmak mümkün otınıyacaktır. 

Jaı><>n mllletl Qzcrlno bUyOk bir mesullyet 
ıılınıa olan hUkUmctıne itimat etmektedir. 

Japonya çember içine mi 
alınıyor ? 

Tokyo; 7. a.ıı. - tlnldet-Press : Asahl
Şlmbun ga:ı:eteslnln :Manllla'dakl muhabl· 
rtnden aldığı bir habere göre, Filipin'd~ 

toplanmış olan kon!eran!l, Japonya'yı çen
bcrliyen cepheyi kuvellendlrmek l\zere ha
va kuvctıerindc birlik kurmak çarelerini 

arnştırmıştır. 

Çinlilerin bir muvaff akiyefi 
Cunklnıı, 7 a ıı.. - Cin orduıu ıözcüsü, 

Ç-nnkıı>'$Ck ordularının atddeUI bir karıılık ta
arruzuna ırccerek leanıı'a ıı:lrdlklerlnl ve bu 
sehlrde sokak muharebelerinin devam ettltl· 
nl sö)'lemıstır. 

Hupeh vtıı'ıyellnln batısında bulunan lsanıı: 
ııchrlnln cinliler tarafından zaptı Yanı;:tse 
vadisini takip ~erek cunklnır'ln batuıına 
doi::ru ııcrlcmetc cnlııa.n japon ontulan ıcın 

bir tehlikedir. 

misi batırılmı§Ur. 

••• 
:Moskova; 7, a.a. _ sovyet haberalma 

bUrosunun bu sabahk1 tebliği : 
617 İlkteşrin gece.si kıtalarımız biltUn 

cephe boyunca çarpıgmışlardır. . 

Alman tebliği 
Bcrlln, 7 a.o.. _ Almun orduları baı;ku-

mnndnnllf:ının tcblli':I: 
1 Blldlrltmlı olıın yeni taarruzlar cerceves 

ak denızın•n ılmnl bötııeslnde bll· 
ıclnde Az · tmls 

k bir meydan muharebclll cereyan e • 
ytı l\!Ottctlk devleUer kıtalar1)'1C yanyana 
ur. ıııman kıtalnrı. mni::IQp eJıımıı 
car1111mıa taklP etmektedir. l\lotörHl ı.•e zırhlı 
dUsmanı dü•manın rlcat hareAetlerl dnlıl· 
teşckkullcr ~ 
!inde derin surette ııerlcmlslcrdlr. Bu hare • 

l dokuzuncu ıoV)'et ordusunun klt c~nasını a 
h U esir alınmı$tır. Bu ordunun 

kurmaY e>c 
aktlnde tanııre ile kacmıatır. 

baskomutanı v 
h~ının dlf:er bolırcıerlnde taar • sark cep ~ 

k tıerı pltın mucibince devam et· 
ruz hnrc e 

mektcdlr. d'ın batısındaki sahlle ıovyot ku· 
Lı!nlnı:ra 

iden yaptıf:ı bir gece thrac tc-
vctıerlnln )<en ı 

Ü kü tUlmüıtUr. Asker nnkl ne ya-
aebbüsU ı> ı r k 

ıarın ek.8erlsl bntınlmıs, araya 
rıyan vapur il 1 ti tamamlylo imha cd m s r. 
cıkan dUsmhn~a ku•·etlerl dün gece Rostcrta 

Alman a~ 
f brlknsına ve ayni znmıında MM· 

bir sllllh • ~ 1 nr~d'dakl ukerı tesisata hll
kova ve wçn n .. 

etmısıerdlr. 
cum ' karaı mücadelede savas tay. 

tnıılllC're > e • t 
6/7 llktesrln ııceesl tnı:Utere n o 

)'areıerl, ı t.esl 
d "'usundn askeri etıemlyetl o an • cenup o .. 

b bardımnn etmlılerdlr. 
satı om Af !kasında o.iman ıavaa toyyarc-

şımııl r ıı de muvaflaklyctıe Tobruk manı 
ıcrl dün hücum ctmıııcrdlr. 5/G tıırtcarın 
tesısntınnU limanına yapılnn hava hUcu· 

ecesi s veya A 
it 1 octıerle ceman 10.000 tonıı .. -

unda tam sa 
m inde iki ticaret ııembl batırılmııtır. 
to ııucm 

1 
büyük gemi af:ır hasara uf:ratıl -

Ruka lk 
mıstır. <le gündUz alman 
nuıman ne ı:ece ne 

üzerinde ueınamıatır. 
toprakları 

ita iyon tebliği 

ULUS 

Fin andiya 
harbe 
devam 
edecek 
(Başı 1. inci saylıda) 

11onra 14 llkkAnunda milletler cemiyeU 
~ovyet hlikUmetlnl mUtecavlz addetml§ 
ve milletler cemiyetinden çıkarmııtı. 

Fin!Andlya kendisini tek b~ına mUda
raa etmek ve !in toprnklannın bilyllk bir 
kısmını Rusyn'ya bırakarak 1940 da Sov
yetlerle sulh yapmak zaruretinde kalını§· 
tı, fakat SovyeUcr Birliği 1''inll'lndlya'yı 
mahvetmek aı-.ıusundan vnzı:C'<-mlyerek o-
nu durmadan rahatsız etmeğcı devam eyle
miştir. 

Haziran ı:.ın de bir asker! tecavUz da
ha olmtıtı FlnlAndiya da kendini mUdıı.fa

nya devam etmiştir. 
Fin topraklarının ehemiyetll bir kıs

mı hald mlltecnvizln elinde bulunmakta
dır. Finlerin taarruz etmekte olrlukları 

cevreler yeni bir nıs tecavUzline meydan 
Vı'rmemek için işgal edilmelidir. Ruslar 
FinlAndiyn'ya yeni bir taarruz yapmak i
çin yollar ve demiryolları hazırlamakta • 
dır. 

!<:ski fin budunun 6teıılnde bulunnn çev
reler tnmamiylc rus değildir. Rusların 

1930 da yapmış olduklan istatistiklere 
göre halkın ytlzde !.!3 ü !indir. 

FlnlAndlya, glmılş oldu~ siyasi taah
hiltıere bağlı kalmaksızın müdafaa harbi
ne devam etmektedir. J."inll\ndiya artık 
yalnız olnınclığından bahtiyardır. ve BU
yllk Brltn.nya ile sulh mllnnsebetlerlni 
muhafazıı etmek isteğindedir. Şimdi Fln
Hı.ndlyıı. Sovyetlerle mUcadelesinde artık 
yalnız olmarlı~ için mi dllşman arldedlle
cek? 1''inlandlyn hükümetl bunu anlıyamı
yor. 

Almanlara göre 

Bir ay i~inde 308 
ingiliz 

tayyaresi düıürülmüı 
Bertin, 7 a.a. - D.N.B. ajansının 

askeri kaynaklardan öğrendiğine gö
re eylül ayı içinde İngilizler Alman
va üzerine 16 akın yapmı§lardır. İn
giliz tayyareleri bu akınlarının ekse
risinde alman koyunu geçerek sahil
den uzaklara ancak pek az tayyare
lerle girebilmişlerdir. Çünkü alman 
müdafaası in.gilizlere çok ağır zayiat 
verdirmiştir. 

İngiliz hava kuvetleri eylül ayın
daki bu 16 akın esnasında alman top
raklarında 77 tayyare kaybetmişler
dir. Bunların çoğu dört motörlü tay

yarelerdir. 
308 ingiliz tayyaresi düşürülmü§ 

Berlin, 7 a.a. - Eylül ayı içinde 
alman av tayyareleri, gece avcıları, 
tayyare tahrip topları ve bahriye top
çusu ceman 308 İngiliz tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 
Batıdaki alman kayıbı ise Manş Ü· 

zerinde. işgal altındaki topraklarda 
ve Norveç'te 29 tayyaredir. Nisbet 
308 tayyareye karşı 29 tayyaredir. 
Demek oluyor ki, düşürülen 16 veya 
17 ingiliz tayyaresine mukabil bir al
man tayyaresi kaybedilmiştir. 

M. Halif ax bu harp bir(ok 
sürprizler yaralh diyor 

Moskova'ya 
doğru 

(Brr~ı 1. ıncı snylada) 

nin akıllar durduran nakliyat ve 
ııevk.ı!~t itlt;r!ne çare bularak, gÖs· 
terdıgı teıkılatçrlık f'ührer tarafın· 
dan, övüldüğü kadar vardır. Bu ka
dar çetin bir ııavaımanm umumi 
a~m~n ~udretinden. '!eler 

1

eksilttiği
nı bılmıyor~z. Kıı ıçındeki ve kıt
tan ııonrakı muharebeler için bu 
~eçhul de &<>n derece ehemiyetli
dır. Avrupa'daki ülkesinin asıl kay
naklarını kaybeden Rusya'nın eski 
Rusya olmıyacağr ıüphe götürmezse 
de, Üç aydanberi sürüp giden yıkıcı 
öldürücü ve korkunç muha:cbeler: 
den ve sarfolunan tiıkatüstü gay
retlerden sonra, alman ordularının 
da, gerek Rusya, gerek Anglo-Sak
sonlara karıı yenmcğe mecbur ol
dukları yakın ve uzak zorlukları 
başarabilmek için gene kafi •kud
rette bulunmaları lnzımdır. Üç ay
danberi a lmanlar havada ve kara
da harcama, Ang)o.Saksonlar ise 
biriktirme yolundadırlar. Moskova, 
ıark seferinde büyük bir şey hal
lettiği kadar, bu harbin talihi üze
rinde tesirli bir n etice olacak mı
dır? 

Falih Rıfkı AT AY 

Radyoda konusan Bn. Ruzvelt 
Ruaya' daki din meselesini 

anlattı 
Va.ışlngton; 7. n..a. - tlnlted-l'ress : DUıı 

radyodn konuşan Bayan Elennore Ruzvelt, 
• 'yle deıni§tir : 
"- Rusyn'da halkın kiliseye gitmesi hiç

bir zaman yasak edllmemiıJlir. Gcnı;llğln 

dint tedrisatı meselcııl bazı gü~lUkler gös· 
termektedlr. Haklkatta din noktasından 
Rusya'dnkl vaziyet ile diğer dlktatör!Uk-
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SPOR 

Greko • Romen 

güre~ 

birincilikleri 

-----ı 

Ankara Bölgesi gür.Eş ajanlığından 
ı - 1941-1942 Ankara bölgesi greko ro.ı 

men güreş birincilik mUsabakaları 11 bi
rine! te3rln 1941 cumartesi gilnU saat H 
de Hipodromda yapılacaktır. 

2 - Bu mlisnbakalara her kulUpten ve 
her sıkletten llçer güreşçi ıııtiıı\k edebile· 
cektir. 

3 - Hakem h yeti uşağıdaki zevattan 
tel)kll olunmuıtur. Bildırilen saatte mUsa
bako yerinde bulunmalnn rtca olunur • 

Bll§hakem : Tayyar Yalnz, 
Hakemlrr : Necmi Tolunay, Zihni Teı· 

tlcloğlu, En\'er Batırbaygll ve kltl Neo-
det Ulutan. P 

Piyango çekildi 

30.000 lira 
288.718 numarah 
bilete çıktı 

(Başı 1 inci sayfada"/ 
100 er lira ikramiye kazanan 
numaralar : 

Son üç rakamı 248 ile nihayet bul 
• 

1
. an 400 numara yuzer ıra. 

Son iıç rakamı 45g ile nihayet bula 

Amerika' da 
Nevyork; 7. a.a - ttnlted-Press : Lord 

lcrdekl vaziyetler arasında bir !ıırk yok
Ha!i!ax, dlln akoam burada beyanatta bu-

tur.,, 

.. 
1
. n 400 

numara yuzer ıra. 

Son üç rakamı 761 ile nihayet bulan 400 
numara yüzer Jira. 

bir ayda 1914 
tayyare yaplldı 

ıunmuı ve bqlıcn ııunları söylemiştir : 
"- Bu harp blrcok sürprizler ynratmıış

tır. Nihai hedefimiz olnn Alman kuvclle
rinln tahribi iuinde bu kadar ehemiyetıı 

bir rol oynamak U:r.erc llAhl kudret tara
fından Rusya'nın seç!lmlo olması da garip 
bir tecellidlr. Rusya"dakl muharebenin mA-

Nevyork; 7. aa. _ Birleşik Amerika nası 1lzerlnde yanılmamalıdır. Atlantik 
muharebesi veya İngiltere muharebesi ne 

Devletleri, eylUl ayındn 1914 tayyare yap-
kadar bizimse o muharebe de o kadar bi· 

mııılardır. Bu rakkam bir re.kor teşkil et-
mektedir. Çilnkll :M. RtJzvclt"in senede 50 zimdlr. " 

bin tayyare )'apılacağı hakkındaki tahml • 
nlııin §imdiden yUzde -t6 sının elde edllmltı 
olduğunu gösterir. Bunun lklnclklnunda 
2500·3000 tayyareyi bulacağı zannedilmek· 

tedir. Eylül ayındaki tayyare yapısı 

194"1 senesinin eylülUne nisbetle yUzde 285 
fıu:lndır. Talim g6rmUı ı>llotlann •ayı•• 

da 20.000 den yUzbine çıkmıştır. 

Kanadall askerlerin 

bu harpteki rolleri 
Londrn, 7 a .a. - Dlin radyo lle yapmı§ 

olduğu beyanatta, İnglltere·deki Kanada 
kıtalarının komutanı general Mc. Naugh· 
ton bu kıtaların Pitzberg'dnn rebelilttarıkıı 
kadar Avrupa sahillerinde yapılan sefer· 
lere i§tirlık ettiklerini bildirmiştir. 

Generııl Mc. Naughton demiştir ki : 
Bu seferler bize ilerde lstl!a.de edebile· 

ceğlmlz tecrUbeler ve dersler vermiştir. 

----------------------------------
r "I 

Bayanlara beden terbiyesi 
Halkevi Spor Komitesinden : 

Bayanların beden terbiyesi 
çlilıtmaları için evimiz salonun-
da ayrılmı~ olan gUn ve tıaatJer 

aşa ğıda gösterilmiştir. Kıymetli 
öğretmen Zehra Alagöz'ün neza· 
reti altında yapılacak olan bu ça-
lışmalara iştirak etmek serbest 
bulunmaktadır. Kayıt için Hal-
kevi bürosuna müracaat edilme-
si. 
Çalışmalara 7-10-1941 tarihin· 

den itibaren başlanacaktır. 
Salı saat 17.30 dan - 18.30 ka-

dar. 
Cuma - saat 17.30 dan - 18.30 

kadar. 

'"- ~ 

Amerika' da 

B~taralhk kanununun 

kaldırılması i~in 

yapılan gayretler 
Vaşington; 'i. a.a. - Beyaz Sarny"da M. 

50 §er lira ikramiye kazanan 
numaralar : 

Son iıç rakamı 015 ile nihayet bulan 4-0; 
numara ellişer lira. 

Son üç rakamı 064 ile nihayat bulan 400 
numara ellişer lira. 

Son üç rakamı 969 ile nihayet bulan 400 
numara ellişer lira. 

10 ar lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son iki rakamı 26 ile nihayet bulan 4.000 
numara onar lira. 

Son ıki rakamı 69 ile nihayet bulan 4-.000 
numara onar lira. 

2 §er lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Ruzvelt ile Ayan liderler! nrasındn yapıla

cnk konferansa ehemiyet verilmektedir. 
Çun U reis Ruzvclt in bltarııflık knnunu- Son :rakamı 2 ile nıhayeı bulan 
nun de#iL1tirllmesl hakkındaki tnvalyclcri numara ikişer lira 
bu konforanııtn kararlııştırıl:ıcnkt1r. Siyasi Son rakamı 6 ile nihayet bulan 40.0Qo 
kaynaklar Uç lhtimAI gıizetıyorlcır. M. Huz· numara ikiışcr Jira. 

velt : Son rakamı 8 ile nihayet bulan 40.000 1-Kanunun tamamiyle knldınlmnsını, 
2-Ticaret gemilerinin sll&Jılandırılma

sını yasak eden hOkmUn kaldırıl -
nıa.sını, 

3-Tlcaret gemilerinin sl!Ahlondınlması 
ile bu gemilerin harp 11ahalnrınıı gir
melerini yasak eden hUkUmlerln kal
dınlmasını lstiyebllir. 

Gemilerin sll.fihlnndınlmnsını ynsnk eden 
hUkmUn knldırılmıuıı o kadar ehcmiyctıl 

bir netice vermtyeccktir. Ç'UnkU bu bazı 
bahriye mUtehassıslanna göre, pek zaylt 

numara ikişer lira 

Son rakamı 9 ile nihayet bulan 40.QOO 
numara ikişer lira ikramiye kar.arıınışlar • 
dır. 

Bu çekilişte (30.000) lira kazan 
(288718) numaralr bilet hmir'dc. onar b: 
lira kazanan biletlerin 2 parçası Anl·ara • 
da, birer parçaları da Ant:ılyıı ve Mersin•. 
de satılmı$tır. 

Bcııer bin lira kazanan biletler Istıınbut. 
lrmlr, Bursa. Erzurum, Menemen ve Ia
tnnbul"da satılmıştır. 

Şimdiye kadar dllşmana karşı doğrudan 
doğruya az hareket yapıldığını kaydeen ..11111111111 YENİ ÇIKTI llllllllllL. bir himaye temin edecek buna mukabil ge. ikişer bin Jirıı kaza.rıan bileHerin 6 ı>ar-
general Mc. Naughton ııöyle emiştir: E H. HALİS SUNGUR : mllerin daha fazhı hücumlara ufrııma • çası Istanbul, 3 parçası Ankara, 3 parçası 

Bundnn memnun olmamız ıuımdır. : : sına sebep olncaktır. mazığ, 3 parçası Adana, 2 parçası Diyar-
Çilnkll aksi takdirde hazırlamakta olduğtl· : ;: Devletler hukukunn göre, bir ticaret ge- bakır, 2 parçası Keskin, birer parçası da 
muz A.let iml\l edillracn tahrip edilebilir· = Türk kanunu medenisi = misi ellllhlandırıldığı takdirde, ticaret gc- Kasaba, Bor, Adapazarı, Konya, Konya E-

dl. Şimdilik yaptığımız ıey daha se!Ahl • E ve ;: mlllğlnden çıkar. Şu halde gemilere mu- re&lisi, İ6kenderun, Kastamonu. Nevşehir. 
yeti! §ahslyetıerln kararı ile katı bir mu- : Merl)·et kanunu, velbet; ••csa)·ct, : hn.rebe sahalarına girmelerini yasnk eden Fenıke. Sivas, Tarsus, 'Mardin ve Erzu • 
harebeye sahne olabilecek olan BllyUk ;: miras nizamnamesi ve bunlarla llırlll : bilkmtin kaldırılması, bltnraflık kanunu • rum'da satılmıştır. 
Britanyn'dıı tetkikte bulunmakta devam - : kanunlar ve eııkl hUkOmler. :_ nwı kaldınlmnsı demek olac:ıktır. Biner lira ikramiye kazanan biletlerin 
dır. = Fiyatı: aoo. tıura)'a aı:). 

: ı.ın. yeri: Posla K. No. 143-Ankara : M V'lk" b•t il k k b" parçaları yurdumuzun muhtelif şehir ve 

Almanlar ayda kaç 
tayyare kaybediyorlar? 
Londra; 7. a.a. - Londra'da hAklm olan 

fikre göre. Almanların aylık tayyare ka
yıbı yapabildikleri tayyare mlkdarından 
300 fazladır. Bu fikir Almanların ayda 
2500 tnyyarc yaptıklarına dair Amerika
dan gelen nıalO.nıata dayanmaktadır. Ame
rika'nın, İnglltere'nin ve Rusya'nın ayda 
tayyare yapıları bir arada 6000 tahmin 
edilmektedir. Bu rakknmn göre, J.flhvere 
düuman devletlerin bire iki nisbetinde bir 
UstlinlUklrri var demektir. 

Fakat Alman hava kuvetlerlnln birikti· 
r1lmi§ ehemiyetli ihtiyat stoklarını gıiz· 

6nUnde tutmak gerektir. Buonnla beraber. 
Almnnlar §U nrnlık bu ihtlyntlara sık sık 

_ : • ı ıe ı ara ı anunun ır 

.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' an evel kaldırılmasını istiyor 'kasabalarında satılmıştır. 

iı~i ahnacak 
TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK 
FABRİKALARI MÜESSESE
Sİ MÜDÜRLÜÔÜNDEN : 

Müessesemiz için aşağıdaki 
şartlar dahilinde on adet birinci 
sınıf elektrik ustası ve iki adet 
otomatik telefondan anlar tele
foncu alınacaktır. 

1 - Büyük fabri'kalarda veya 
santrallarda çalışmış olmak, 

2 - Askerlik hizmetini yap· 
mış bulunmak, 

1" evyork; 7. n.a.. ...- (Natıon::ılc - nepub· 

Hc> kuıubunun, ınsiıtere·nın Amerika bu- Ege denizinde bir Fransu 
yUk elçisi Lord Halifax c;erefıne vcrdllji 1 
ak§am yemeğinde M. Wende.ll Wlllkie bir vapuru torpillendi 
nutuk söylıyerek bitaraflık kanununu bir 

nıiıştir. 

an evel knldırmnk lt\zımgeldlğlni bildlr
resinln teblıği : 

Vtchy; 7. a.a. -- Fransız amlroJlik dal· 

M. Willkle, cilmhuriyet pnrllslnln hUkil- J.'rans:ı'ya dl:lnnıek fü:ere Sel~nlk len ha-

metten mllletıerarası iolcrde hnlkı hedefe rcket etmi§ olan Fransız (Tlı op'1ile G~
götUreceği yerde halkın efkfmnı takip et· tier) vapuru, 4 ilkteşı ınd E d nlzlnde 

mekten vazgeçmesini talep etmesi IAzım
geldlğin:l söylenıi:tır. M. \\'ilikle, pıırUnln 
•• memleket! ve bntlin dünya hUrlyetinl fe· 
)!\kete sUrUkliyecek olnn böyle bir kllnunu 
Jt\ğvetmek teşebblislınU eline alması icnp 

ettığinl ,. llAve etmıııtir. 

bir denizaltı tıırafındnn b tuılını ıır. Va

ııuruıı tayfa ve yolculnrının C'k eri ı kur
tarılmıştır. Yalnız 2 ölU ve 18 kayıp var
dır. 

Roma. 7 ıı..a. - ıtaban ordulan umumi el atmak zorunda kalıyorlar. Alman hava 

kıır11rııAhınnı tc:::::: catıınla va Llcnte eev· kuvetlt'rl buglln için cephede en yUksek 

3 - Ustabaşıların sanat mek
tebi mezunu olmaları şarttır. 

Verilecek ücret : 

Bohemya' da bir Gestapo 
komiserine suykast 

Moskova; 7. a.a. - Tııss ajnruıının Ce
nevre muhabiri tarafından verilen maJQ. 
mata nazaran, birçok talebe gnıpu Gesta
ııo'nun l3ohenıya vcı Moravya komiseri M. 

Frank'a bir suykn.ııt ynpmııtır. 

Hatırlardadır ki, (Throphıle Gnutıer), 

hazlrnnda İngilız hUC'unıu esnasınd Bey
rut'ta bulunmakta idi. İngıliz nhlukaınna 
rnğmen, bu vapur Fransa nın Surı;> e mU

dafllerlne göndermek istediği ~ardımı al· 
mak Uzercı Scl!ınlğc gllmı u. 0 Z&.rn!\ııJan
b.<'rl Selll.nik"tc buluunn l Th ophUe G"au • 

licr), J."rıınsız amirallik cblresınd n b•ı se
fer Frıuısa'yn dönmek cmnnl alını •ır. 

1nglltz ~y:P ve yangın oombalan atmıa - seviyeyi tutuyorlarsa da ıimdiki kay1pla-
reıerıne tn r P rının suratı bu kuvetıerl havil zaylflat -
lll rdır. Hnsar yoktur. " 

da hava kuvetlerlmlze maktadır. 
Ştmnl AtrlkaBın 

blrllklcr Marsa Matruh civarında 
mensup b!.r tayyare me>"Clanını va Tobruk 
bulunan deki kara hedeflerini muvaftakl)•et
cevresln ısıardır Libya cephesinde kıta -
le bombalam .. u ve ~eslf tao.UyeUnde bulun· 
ıarımız top, 

musıardır. ha \'il kuvetlerl batı Trablus'u U· 
ousmnn ı •. tar yapmıstır. Atılan bomba arın 

zcrl11e a .. ın 
büvilk bir J.;l.!mı denize düsmUstOr. 

oo~u Atrlkasında milhlm ıtalyıın birlikleri 
kesiminde kesif tıareketlerl yııpmıs 

Gondar 
ve düaman hücumlarını pUskürtmUslerdlr. 

Hatıanmız uzerlnde ucarken aavıcı ba· 
ıaryııtanmız tarafından vurulan bir Bı1tan
ya ıayyııre!l alevler !cinde mevzllerlmt.z ya -
kının• düsınüıtUr. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
Dahlll ve ıarı ııutalık'lıır 

Anatartalar caddesi Koc hıın No. 4 <1-· 
tanbul tc.zan .. ı kanıamda). Her sün 
saat 115 • 19 a kadar. Muııyenehan• te
lefon mı. Ev telefon 6842 

Karabük'te müessese müdür-
1 üğünde yapılacak imtihanda 
muvaffak olanlara ihtisasına gö-
re beş yüz kuruşa kadar yevmi
ye verilecektir. 

Bu şeraiti haiz bulunanların 

aşağıdaki yazılı vesaikle birlik
te Karabük'te müessese müdür
lüğüne müracaatları itan olunur. 

1 - 941 a'kerlik yoklamasını 
havi nüfus cüzdanı, 

2 - Polis hüsnühal kağıdı, 
3 - A~1 kağıdı, 
4 - Varsa hi~et vesikası, 
5 - 1 boy 6 vt4ika fotoğrafı. 

4591 

Naziler hapishanede bulunan ve birçoğu 
ôldUrlilen talebeye karşı çolc oiddetli ml
ııllleme hareketi yopıııakaldırlar. 

Kur§una dizilenler 
Prag; 7. a.a. - Gazeteler, !l§ağıdakl rea

mt tP.bllt:l neşretmiıılerdir : 

BrUnn harp divanı, vatana hlyanet ha

reketi haz!rlamıo olmak ve kanuna aykırı 
bir surette 11i1Ah t~ımak suçları ile fi ki· 

§iyi kureuna dlzllmet' malılrom etmiıtir. 

Bu hUkllm, 8 llkteDrinde Yerine getiril • 

~...................... mııuı. 

MUmkUn olduğ'u takdirde, bu vapuru son 
zamanlarda tec::wllzkri ile Frnn ız bahri
yesine 'Capltnine Ballan!) \"C (Alb"rto) 
petrol gemuerı ile ( Oııed Ykuem) şilep. 
lerlni kaybettiren İn.,.iliz dı'nızn.ltıların -
dan ve tan"B.l'elcrindcn ınııll'lfııza ı in 
Fransız amirallik dairesi, (Throphıl Gau· 
ller) nln himayeli bir İtalyan gell' kafi· 
lesine katılmasını kabul etmişti H rhalde 
eu ciheti mU§ahede etmek milmk0n'1 ır ki, 
(Theophlle Gautıer), bilhM~a hedtf ola • 
rak ele ahnmı§ ve 1nglllz bahriyesi, Suri
ye'nin mUdafaasına tıtırAk eden bu \'apu.• 
run d!Snmwne mani olınağa yemin etmtıU. 



-·- IJJ:Vs 

M. Hifler'iı natulld1n so•ı 

Alman gazeteleri 
ne diyorlar ? 

• Berltn; 7. LL - pr. Kari M:egerle, Ber
Uner-Böraen-Zeıtuns sazeteslnde FUhrer • 
Sil nutku hakkında ,öyle yazıyor : 

"Avrupa'nın mukadderatı tamamlyle Al
manyanınkine batlıdır, çllnkll garp mede· 
Diyeti Almanya aayeainde yqıyacak veya 
:Almanya ile yeryüzünden kalkacaktır. Al· 
lll&D)'a'nın uadeU, Avrupa'nın aaadeU de
aeıcttr. Avrupa'nın felAketl iM Almanya
P fellket setirecektir. 

"Bu hakikat nazarı ltlbare alınırsa, bU· 
tun Avnıpa lhtllltlanaın ortadan kalacağı 
ul&fllıyor. Halbuki Rusvelt muradına e
rene, Avnıpa'aın hali ne olacaktır T Bit
ldla bir halde bulunan İngilizler muzaffer 
Bolteviklm Avrupa'dan kovamıyacaklar· 
dır. Aaglo-Saluonların cUrümlerlDi 10nuna 

M. M. V. HaTa Müateprbiı 

T elgnf direii alınacak 
K. M. VekAleU Hava sa. .A.1. Xo. daa: 
1 - 2:iO adet teısraı dlrell puarlllda 

aatın alınacaktır. Muhammea bedeU 2llOO U· 
ra olup kati teminatı 875 ııradır. PU&rlıtı 

13. 10. 941 paırarı.ı rinll ıaat 10 d& Anka· 
rada hava aatııı alma komllyonunda :ra111la· 
caktır. tartnam.ı kcımlQ'onda &GrQleblllr. 
llteklllerlD muanea s1111 •• •atte komll-
Yonda bulwımalan. ('7911) 17419 

Elektrik malzemesi alınacak 
K. M. VeklleU Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 42 kalem elektrik malaemal 1&tıll 

alınacaktır. Muhammen tıedeU 14471 Ura ııo 
kuruı olup kaU ıemlllatı 2171,TI liradır. Pa· 
zarııtı 21.10. 941 paırartnl rinll 1aat U.lli 
te Ankarada hava ıatın alma komllYonun
da yapılacaktır. Sartnameel komlıyonda. ı.. 

teltlllertn muayyen sQn ve ıaatte komlSYOll• 
da bulunmalan. 

('7519) um 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Sa~!~~ ~~~~~"' D·~~~·~ 
mirli tinden: 

llca4ar lılememlı olmaları, kabahatin ağır· 
ııtıaı hic detiıtıremez. 

Devlet orman lıletme DUzce Revlrlnln 
.. Ruırvelt'ln müdafaa et.tlği d!va o kadar Düzce. Bolu ıoeeal üzerinde Ta tava depoeun· 

fenadır ki, bu: dAva ancak demagoji, ya- da ı.t.ıtte mevcut 917 adet muadlll 726 met· 
lu, her tUrlU manevra ve aldatma aayellİD· n 8ll3 d•lmetrekQp köknar ve 71 adet mu • 

adili 25 metre 863 deelmetrekUp cam tom· 
ruklan 11.10. 941 cumartesi ırUnO saat 12 de 
Düzce revir Amlrlltlnde acık arttırma ne 
aatılacaktır. Koknar tomruklıırının beher 
metre kOpünlln muhammen' kıymeti ıo lira 
cam tomruklarının beher metre kılpünün 

muhammen kt)'Tlletl 12 liradır. Sartnamelerl 
lstanbulda orman cevırae müdürlütU Ankn· 
rada orman U. mlldürllltünde ırJrUleblllr. 

Fazla tafslllt ve listeler Dilzce revir llmlrll • 
tinden tomruklar yerinde ırörüleblllr. Tallp
lertn yQzde T,5 teminat ve evrakı llzlmele • 
rlyle ihale rinU ve Halinde Düzce'de revir 
Amlrllil:lnde müteeekkll komisyona muraca • 

de müdafaa edilebilir. " 

VOlkiacher-Beobacbter sazetui, Sovyet
ltr pllp pldlklerl takdirde, Bol,.vlk fi. 
ldrlertDin bütün Avnıpa'ya b&klm olacağı 

" damokruilma aöıdl aa seçecetl hak
lmıda tnstll• ll'orDislıUY derslalnin )'as

dıtı makaleyi sikrettikten aonra diyor ki : 

"'Koakova'mla mal16blyeUnden aonra da 
41emola'ullerlll aözU ~lyecektır. ÇUn
ldl .A.wupa mukadderatını bizzat tayin 

114eoektlr. .. atlan. (8918/7498) 17462 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

VlLAYETLER 

Alakadarlara 
l1tanbul Mmt•b Limaa Re • 

iıliiinden : 
Ferah vapuru lıadlleltııde 19hlt oı.a seıf 

zabitan ve mürettebat aUelerlne semi ııalılbl 
tarafından •erlleeek lkramb'e miktarını aae
terlr mütredatiı liste muhtevb'ab Beyotlu 
ücüncG noterlltlne teeUm ec!Umlltlr. lltlh· 
lcak l&lllplerllllD melaakıml aldeallld• llUll· 
1a1 ed1ceklert ••ruet Ulmb'le m..ıttr noter
llte müracaat •• lllted.atl lalmlerl lllzasında 
ıröeterUen mtktanıı blc: tıır versı taydına ta· 
hl tutulmıyarak tamamen almalan JOzuaıa 
Uln olunur. (83&1j6911) 11911 

J andar;na binalan J&ptmlacak 
Hatay Nafia KUdUrlUturıden : 
1- Sllveydlye, Fatlkli, Şenköy, Sıcanlı. 

Güzelce, Çengen, Erzin ve Sankaya mev· 
Jdlerlnde yapılacak eekls adet .Jandarma 
karakollarının ikmal infaatı kapalı sarf 
uaıu ile ekşlltmlye konulmuştur. 

2- Ekalltme 13 Te,rlnlevel 941 pu&r· 
tesi gUnU aut 15,00 de Antakya Nafia 
MUdUrllltU odaııında mUteıekkil komls • 
yonca yapılacaktır. 

3- tstıyenler, husuıl ıartname ne proje 
ve evrakı keıtlyeyl Nafia KUdUrlUA'Unde 
görebilirler. 

4- Bu ııın keıif bedeli (11.051) lira 97 
kuruıtur. 

6- Muvakkat teminat (828) lira 90 ku· 
nıttur. 

a- Taliplerin, ihaleden en u Qç gUıı 
evel bu iıe bt'rumr tnıaatı bqardıklarına 
dair evrakı nıllııbitclcrlyle birlikte vll!)'e
te milracıtat ederek alacakları ehliyet ve· 
sikasını 2490 sayılı kıtmına uygun olarak 
hazırlıyacaklan tekllt mektuplannı ihale 
gUnD saat 14.00 de kıtdar komisyon riya. 
eetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Postada olıtn gecikmeler kabul edilme&. 

(6931) 16943 

Şoae tamiri 
lzmır Beledl>eılnden: 
Altıntu mahallrsl Hatay caddeılnln pa

zar Yeri Ut :66 eayılı eokak aruındakl 700 
metre boyda ıoııenln betonla eaaılı tamiri, 
ten lılerı müdUrlllaUnden oo kuruı mukabl. 
llnde tedıfrlk edilecek ·eıır ve 1&rtnameaı 

!>iter taraftan Amerika buınının uaOI· 

lllt tok tptid&ldlr. Ve bunlarla lıloskova 
~eri ve Çörçll propqandacılamun 

lllGUerl arumda hiçbir fark 7oktur. 
.,. adller haklanda mtınekaıalard& ı... Muhabere malzemeıi alınacak vechııe kapaıı zarrıı ekıııtmeye konuımuı· 

il. il. Veklleti Sa. AL Ko dan 1 tur. Keıt( bedl'll 18611 lira 90 kuru1. muvak· 
Jmı••k;, Y&Jdt upetmek demekttr. Bu 
Jl'O~ar& cevap nrmek tctn Al· 
111a1a orıdumml1l bqvurdulu udiler bun· 
IMlkadJr. AlmAD orduaUDUD uaQllert lıa • 

300 adet kablo arka tezkeresi 2000 adet kat teminatı 1400 Ura 39 kuruıtur. lhaleel 
10.10. 941 cuma ırünU aaat 16.30 dadır. 2490 

l'Ü9tttr ... 

kablo mahfesi 28000 adet kablo askı sayılı kanunun tarırııtı dahlllnde hazırlanmıı 
tertibatı 600 adet kablo tezkeresi çevirecek tekili mektupları lhııle aOnQ Azami 15.30 a 
kolu SOOO adet kablo çevirecek kolu 1500 

1 

kadar encümen rı,.asetlne verlllr. 
iıletme çanta11 500 adet emni1et lı:emeri <T140t

3946> 170M 

satın alınacaktır. Talip olanlaran malzeme .. 

ANKARA LT. AMIRLICI 
hakkında malGmat almak ve numaııelerini Motor lek•sJ yıpf11ılacak 
ıörmek llzere 10-10-941 ıUnllne kadar M.11. 1 ta b l B l d" . d 
v. harbi1e dairesi ri1aaetlne müracaatları. 1 n u e e ıyeıın en : 

Nakliye iti 
Temizlik lflerl cöp mavnalannı cer lçln 

(7302) 17318 yaptırılacak ahşap romorkör teknesi ka • 

•. Ankara t... A. la. AL Ko. dan: Yol yaptınlacak pah zart uınılile ekslltmlye konulmuıtur. 
M. M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: Kqif bedeli 19.000 Ura ve ilk temtnab 1 - 1000 ton nakli)'• puarıııcıa ealltmt-

11 14. 10. 1IN1 aaat H te Allkara levaıum A· 
alrllll la. AL Ko. d& ;vapılacütır. 

1 - 1111Jaamm• bedell 4000 llra olup ilk 
tlaalaata aoo liradır. tartn...ı kcmlJa1'oada 
~. (ml.) 1'7446 

AkkuprUd• bulunan Lv. qya ve teçhizat 
anbarlanııııı IOl9Y9 ve blrlblrlerlne battan· 
maıı lcln kaldırım yaptırılacaktır. Ketlf be

deli 8235 Ura 64 kuruıtur. Açık ekslltınesı 

2T blrlııclteerlıı 941 pazarteal silnll ıaat 11 
dedir. TaUpl•la GT lira 87 kW1lllllk mu· 

Yat üsiim almacak ftkkllt ...._~ ımıllde e1aı111me ... 
nUnde JıL iL v. sa. .Al. Ko. na mllraeaauan. 

~ Lv. A. la. AL Ko. dan: (7487) li477 
1 - 40 ton nı üzüm pazarlıkla elı:alltme-

el ~ıo.lMl eaat 10 da Ankara levAZMD &· Timirat yaptırılacak 
alrllll sa. AL Ko. da yapılacalrtır. Jı(. .. VeUletl Sa. AL K.o. dan: 

2 - Mubammmı bedell 8400 lira ilk tMnl· Zlr atıı poUıonunda 2258 lira 2 kurut ke-
•tı • Uradır. tartnam•I llonliqonda s6- ıtr bedelll bir tamirat yaptırılacaktır. Talip. 
rtllebWr. ('7370) 17447 l•ln 181 Ura TO ıwruıluk katl ı.nıaatlarly• 

Soba honuu almacak 
Alılrara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
ı - 1000 adet IOba borusu ve 833 dlnek 

P&aarııtı 10. 10. f"1 1aat UJIO d& Ankara 
ı.... A. sa. Al. xo. da nınıacaırtır. 

2 - Bu ite alt tartaame " ntlmune Ko. 
.. drlleblllr. !atekWerlıı tültı edecekleri 
fiyata naaaran :villde 1li temıaauarı:vıe belll 
T&ldtte moracaatıan. 

('74'11) 1T4M 

MALlYE VEKALEn 

Yapılacak timirat iti 
JI&"" Vd&letlndell: 
TQll&Cak illa malll)'etı: Maliye Vek!Uetl 

......... catı tamiratı. pencerelerin ctn ka· 
•t ;vaptırılman " badaftUl " ealr ıantl· 
nt. 

x .. ıt bedeli: llll1'7 Ura :al kuruıtur. 
Muvakkat teminat mllctan: :z&3 lira '78 

11Druıtur. 

Sureti ihale: pasarlılda. 
tııaıe tarihi ve mahalli: U. ıo. Mı tarihi• 

ae mü1adlf puartal aaat ıa te llaltn ve. 
lrlletl mllll eml&k müdürlülilndL 

le blrUkt• pazarlık ıUnQ olan 11 bltlncltft • 
rln 941 cumarteel rinQ ıaat 11 de M.M. v. 
sa . .AJ. Ko. na mUracaatlara. 

(7488) 17419 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kapalı ~rf uauli7le ıaJri 
menkul aatııı 

Yakıtlar Umum MOdQrllltQnden: 
Tahmin edilen bedell 18.000 lira, ma\f&k • 

kat teminat UOO lira, cJml 1kt ablQ 4ükJı&n 

vakıf aumaruı 44.41 mevk1 mahallesi KoJwı 
pazan cadd•lnde. 

1 - Ankaranın Koyunpazan eaddestnde 
yukanda enatı ıazılı mUDıak .Abdlllb&dl 
vaıctuadaa 1kt ıurı mentrulün mülkl)'eU pe. 
ıln para Ue ve 1&rtnamesl mucibince sataı • 
mak üzere 19. 9. 941 sünUnden 8. 10. 941 sil• 
nüne kadar yirmi ırUn mllddetle kapalı zarı 
uıullyle arttırmaya konuımu.ıur. 

2 - KaU Slıalnl 9. 10. 941 per,.mbe stlnQ 
ıaat 15 te ikinci vakıf apartmanda vakıflar 
umum müdQrllltG eml&t ve arazı müdürlll· 
tündtr ihale komll)'olluaca vakın&r umum 
mUdOrlutUnllll tudlkfne tlllkaa ;vapılacak• 
tır 

1426 liradır. Mukavele, eliaııtme, bayın • 
darlık itleri ıenel huaual ve fani eartıaa· 
melerl, proje keşif hUlAautyle buna mQ. 
teterrt etiler evrak H Jruruı mukabilinde 
belediye fen itleri mlldOrUlfQndea verile • 
cektlr. llıale 15. 10. 941 CAl'f&mba gUnb 
aaat 11 de da1ml eacl1made 7apılacak • 
\il'• TallplMla 1111 teml-t ........ -" 
mektupları, ihale tarihinden aekiz~ gUn e-
vel belediye fen iıleri mUdUrlUtllııe mUra
caaUa alacakları fenni ehliyet, 941 yılına 
Alt ticaret oduı vesikalan imzalı ıartna
me ve kanunen lbruı llzımgelen dlter ve
u.lk ile 2•90 numaralı kanunun tarlfatı 
çnre&lnde Jıuırla:yacaklan teklif mek • 
tuplaruıı ihale sUDU aaat H de kadar dai
mi encUmeııe vermeleri lbımdır. 

(~/7177) 17170 

Yol yaptırılacak 
lıtanbul Beledi1e1lrıde11 ı 

Sllhanede Evli1açelebi ve İıken&r cad
delerinin tevali ile kaldırım, dıvar vuaire 
inpatı kapalı sarf aıuli:yle ekılltme1e ko
nalmuıtar. Keıif bedeli 30107 lira IO trunaı 
n ilk teminatı 2251 lira 9 kuruıtur. Ka • 
kavele eksiltme, bayındırlık itleri ıenel 

lluaad n feıuıl 11rtııamelerl, proje keıif 
hüllnıi1le buna milteferri diier evrak 151 
karuı makabllfnde belediye fen lıleri mi • 
dllrliiiiindeD verilecektir. ihale 16-10-941 

'81'1embe ıüall Nat 15 •• daimi encümen· 
~e :yapılacaktır. Taliplerin ilk teaıillatı 

makbaır ven mektuplan, ihale t arihinden 
llç ıtln evel beledl1e fen lılerl mlldllrlll • 
iline müracaaUa alacaktan fenni ehliyet n 
941 :Yılma ait ticaret odası veıikaları im • 

zalı tarlnaıne ve kanunen ibrn& llzımıelen 
diler vesaik ile 2690 alllll&r&h bnanan ta· 
rlfah çene1lnde llaarta,..caklan teklif Keelt nralcını aörQp okumak latlnater: 

llall)'e Vek&letl l\lllll Em!Ak müdllrUltune 
aaracaat etmeleri. 

a - Tallplerııı 2490 •Flh kanuna .Or• ha• melrtaplannı ihale ıünll Nat 14 de bdar 
nrlıyacaklan tekllf meırtnbunu •• teminat 
makbuı •• .. ırtuplannı umıcı maddede :ra• daimi •cllaıeııe ftl'D1eleri llzımdır, 

!hal.,. ıeurlk lçln: ehll:vet •• ticaret o. 
talı v•lkalarının ibrazı IA&ımdır. 

zıh aaatten bir aaat eveııu kadar vakıflar M36-7217) 17211 

('7448) 1'7443 

:fl l l lllllllllll l lllll l lllllllllllllllll~ 

1 llmyeYi maddeler sallıı § 

amum müdllrlütu Slıale komlayonu relslltın• 

vermeleri lAzımdır. 
4 - Teklif mektubu ne teminatını valrttn• 

de vermemlı olanlar arttınna:ra kabul edlle-.... 
1 - Arttırmaya lltlrlk edenler prtname

nın bütOn muhtevl)'atını kabul etmlt MYtlır5 HALK BANKASI TURK 5 
5 ANONİM ŞİRKETİNDEN : 5 ı - 8at11& alt 1&rlname Ankarad& vakıf· - -

ıar. 

-

: A-~ıda müfredatı ve ieimleri 5 lar •mmn ınUdürlllil:ü emlAk ve arazi mü· 
s-li • dlrllltQnde aörüleblllr. 6830) 16800 

5 yuıb kimyevi maddeler ufak : ================ 
: partiler halinde ve açık artırma : -
5 ile hizalarında gösterilen tarih- 5 _ ORMAN ÇEVIRGE Md. 
5 lerde satılacaktır. Bu maddekr· 5 ------:....-.;......;;;.,;;;,;,. __ .;..._ 
5 le doğrudan doğruya alakalı sa- 5 Memur alınacak 
: naıt sahip ve müesseselerinin İs· 5 Ankara O..aa Cevir .. ll04Qrt11Qnden: 
5 tanbul'da Yeni Postane civarın· : 1 - Orman amam müdürlülil tftkllltında 
5 da İstanbul Halk Sandığı bina- 5 münhal 10 Ura ma&1tı veya 80 un Gcretll or· 

• man meeaba .._urlutu ve oo Ura maaııı 5 aında mUte,ekkil komisyona mu· : orman klttplllderl lclll milaabaka ue memur 
: ayyen ıUn ve aaatte müracaat· : alınacaktır. 
1 lan illn olunur. 5 2 - Taliplerin memurtn llranununan d6r-
! Artbrma ırUnO Maddenin tamı Jllctan5 dUncü maddeelndeld W&IU bala olmal&n ve 
• - mQracaat laUdal&rma &l&lldald nalkalarıa ! w ıaa ti kilo 5 dört kıta tototrananııı tıatıamaıan aarttır. 
: 11.10.941 Vulkacit Merkapte 2000 5 A - NUtua tezırereat. - • e - Askerllk durumuna alt veelka, 
: Sa. 14 " D. 1000 : -: - Mektep 1&lıadetnameea (talwll Cleret»-

i " ,. D.M. 1000 5 ııne sarı> 
: .. " F . 1250 : o - Dotruluk kltıdı. 5 ,. lıepıl C. 350 5 E - Sıbat raporu (ııhl heyet tarafından> 
: 20.10.941 Tanipn 500 : a - imtihan 11. ıo. l'Ml cuma stına ea· 
- - at ıo da Ankara orman cevırıre mlldürlütunde 
: SL 14 Acide Oaalique 1000 : - - :vapılaeatıadaa talipleri• en PC 18.10. 941 ... 
: ,. Bisulfite dt soude 2000 : at 11 e adar dllaea .. evrakı mtıabltelerıııı 
- N . oo• : • ourınas 1 : Aldrara ormu onlrlll mMGrlOtıın• verip ka• 

~llHllHHlllllllllllllllllllllllHllV J'd a1111WU1 alm11 nıumatan lbuad1r. 
'-ı 1.,.. 

Yapı iıleri 
Zonıuldak Deniz llıntaka Komutanh • 

iman • 
1 - llecmauııwı muhammen beclell H9I 

lira 93 kurat olaa dtirt iıare* istaar~
Zonıulak Denia koaıatanlıtmm irae .... 
ceii mahallerde ineuı kapalı sarf usuUrle 
1. 1. Teırin 941 tarlbinen itibaren 15 ıtln 
müdetle .Uiltmere çıkarılmııtır. 

2 - Ibalni 16. 1. Teırin 1141 tarihllle 
miiudif perpmbe ıilnll saat ıs te Zoopl
ak'ta Deııiı lllllltaka K. lıimda mlltetekkil 
komiıyon tarafındaıa J'lpılacıiından talip. 
!erin Jevmi mezktrda 7Z8 lira42 lrurutlü 
teminat akçesini ve bu ıibl iıleri :raııabl

ceiin• dair nafıadan alacakları ebliJet T"i 
katını ibraır e1lemelerl 1&rttJr. 

3 - Şartname •• projeler her ıUa lıDo • 
mutanlıkta ıöriilebllir. Tallpler ia tekili 
mektuplarını ihale uatlnden bir sut ..... 
line kadar makbuır makablliftde koaliqo. 
na tevdi erlemelerl llln olunur. 

(8907-7496) 17460 

Kapalı zarf uauliyle 
ekıiltme tlinı 

Kutamona Nafıa KüdiirlQiinclen ı 

37, 10. MI tarillillde JtU&rteti dal .. t 
15 ı. S:•tamonu'cla aafıa dairesinde al
t1111*U .. it.al .....,_ tua«·otv 

d014 ......... btif Mlelll ..... 
kül atlbıe W.. llleaata hpa1ı sarf ama
~ ... Utme,. ~-ttm. 

.......... ., eksiltme, 1-7mdu1* ltled ıe 
Del~..._. w f..ı 1U1n&meler 
proJ., k .. lf lalllMaa elektrik ve slbl t.el 
•ta ak amam! 'H fenni IU"tDMU. vahidi 
fi:rat Uateel .... 7apı lılerl amwnt fenni 
ıartnam-1 Te bana mlteferri diler nrak 
KHtamooa, Ankara •• Istanbul nafıa mü
dtirlükleriııde psrülecelrtlr 

.llunlrbt temlııat 976 lln lkuruttur 
İeteklilerln teklif mektuplannı ve en az 

10,000 liralık bu ı .. benzer iı :raPtıiına da
ir ihaleden ttç siln evel •ilbetten almıt ol
duia elıll1et ve ticaret odası vesikalan ?e 
teminatlariyle birlikte 27 10 941 paıart"i 
ıtiall aut 14 e kadar Kutanıona nafıa mll
Urlüiüne vermeleri ilin olunur. 

(1917-7497) 174411 

KAZALAR 

Yapı itleri 
Atkale MalmUdürlUil:Unden: 
Yeniden ınıa ettırıımıı olan Aıkale kazaeı 

hUkUmet konnil:ının 07852) lira ~4 kuruı be
dl'll keıırıı ikmali 1nsllatı kapalı zarf uaulty 
le ekıılltmeye cıkarılmııtır. 

1 - Eksiltme 24. 10. 941 cuma ırünU saa 
onda Askale maliye dairesinde toplanacak o 
lan komisyon taratındıın yııpılııcaktır. 

2 - Du ıee alt kesit evrakı, allsllel tlya 
cet\'ell, ve eartnameler Erzurum nafıa mü 
dllrlUl!llndt'n ve Atkale malmUdUrlUtünt'lıın 

bedrl~lz alınablllr. 
3 - Muvakkat teminat (1331!) lira 931 ku 

ruıtur. 

4 - Taliplerin 7. ~. 937 tarih ve 3297 sayıl 
Rl'!lml Gnzete ile nearedllen tallmııtnamen 

ırore veılkalarını hn7.ırlayıp ibraz etmeleri ve 
ta>'ln edilen müddrt z~rtındn teklif mektupla 
rını komlıyon rlyıı~etlne vermeler! IAzımdır. 

17347 

ANKARA_ BELEDiYESi 

Motorin alınacak 
Ankara B!'lediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı lı;:ln 250-350 ton 

motorin on beı glln milddetle ve kapat 
zarf uaullyle ekıılltmeye konulmuştur. 

2 - Muhıtmmcn bedeli (76,850) liradır 
3 - Tl'minatı (5,092) lira (50) kuruı 

tur. 
4 - fhale11I 17. 10. Hl cuma gUnU sata 

11 de yapılacağından ıartnamcııinl gör 
mek ve (38!i) kuruş mukabilinde almak 
lstiyenlerin her sUn encllmen kalemine 
mUracaatlan ve llteklllerin de ihale gUnU 
olan 17. 10. 9'1 cuma gUnQ saat ona kadar 
usulll dairesinde tanzim edecekleri kapa 
lı sarf teklif mektuplarını belediye daire
alnde mUteıekkll encUrnene vermeleri. 

(7220) 17268 

Yol yapı itleri 
Ankara Beledlye8lnd('n: 
1 - Haeetteı>e dahili yollarına dötenecek 

Jrınna taı ve slllndlraJ itlerinin ekslltme1I 
müddeti on ırün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (2968) llradır. 
8 - Teminatı (215> llra (10) hruetur. 
• - ....._ - lı•lf eet-ııaı llÖl"lllft 

ve bedelsiz almak l8tlyenlrrln her ıtün en-
<'llmrn kalemine \'e lslcklllerln de H.10.9.ıt 
cuma ırUnO ıaat 10.30 da belecflye dairesinde 
mOtdııtelckll encümene müraca:ıtıan. 

(7490) 17455 

Elektro pompa alınacak 
Ankara Beledlyealnden: 
1 - SU l11erl ıoın pazarlıkla bir adet e • 

lektro pompa srupu ıatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1615> liradır. 
a - Teminatı (121> lira (13) kuruıtur. 

4 - Sartnameelnl ırörmek lıtlyenlerln her 
rin encümen kalemine ve L•teklllerln de 
14. 10. 941 ıah ırünü eaat 10.30 da belediye 
dalreelnde mUt"eltldl encümene müracaat. 
lan. (7491) 174M 

Yol yaptınlacak 
Ankara Beledlyeelnden: 
1 - AUllPOr kulQbQnden batlayıp tsvıcre 

ilanı arlcaaından dolaıtıktan eonra A'klcöprU 
,oluna biri~ 10ıa ;vapılacak Adl kaldı· 
nm iti on bel rin mQddeUe acak eaUtmeye 
konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (~) lira (llO> 
ıruruıtur. 

1 - Teminatı (197) lira (44) kuruttur. 
4 - tartnanıe1ını sÖrmelc lltıyenlerln her 

sUn encllrnen kalemine ve lsteklllerln de 
28. 10. IMl aalı rinll ı .. t 10.30 da belediye 
dairesinde mUteeekkll encümene müracaatla· 
n. (7492) 17457 

inhisarlar Umum Müdilrlfiiü 

·&ilYertell '8klinne yıpllrllacak 
tııııı..rıar Umum MlldUrlUtUnden: 
1 - Kapalı zarı uıullyle 4 adet maa ma· 

kine sUvertell c:ektlrme yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 58.000 lira olup 

muvakkat teminatı 4t:!O liradır. 

a - 111m1Ume aı. ıo. 941 cama lbtl aaat 
10 da Kabatat'ta levazam ıutıeelnde mllte
eekldl alını komllFOnunda J'•P•lacaktır. 

4 - Sartnamelerl eözU ırecen ıutıede ve 
Ankara ıı. !zmır bqmlldorıaıcıertııden 290 
lira makablllade alınabilir. 

15 -. Yalnız makine veya yalnız cektlrme 
tekllft kabul detıldlr. 

1 - Dcalltmne llrecelcler mOhtlrlU taklit 
mektupları ııe kanuni ••lkalarını ihtiva e
deeell kapalı aarnanaı ihale eaaUnden bir 
aaat evellne lra4ar adı ıreoea lırıoaı..,._ ~
..uae mald>u mulsabUlade wrmeler1 lblm· 

•· ~ na 

'/10/tMf 

TÜRKİYE İS BANKASI 
K-ük tısarruf hesaplan 1941 ikramiye pllnı 
Ketidelerı 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustoa, 3 1kinciteırin 

taı-ihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2000.- ııra il 8 adet 250 liralık - 2000.- ıır. 
a • 1000 .. - 3000.- lira H .. 100 .. - U(»O.- un 
J .. 'llO • - 1800.- lira 80 .. ao .. - 4000.- lira 
6 • 800 • - ıooo- llra IOO ,. 20 • - 6000.- UN 

~=======================================-~ 
Ankara 4 tincll icra Memurhıiundan i· 

lln , MARMARA 
Bir borç için mahcuz olup paraya çcv

rllmetlne karar veril• n aıaiıda cini ve 
müfredatı yaaılı otel etYaıı 15-10-941 tari
hine t ... duf eden ıün ve 111t 10 da mah
cuz eıyanın balunduiu Eti Palaı'ta birin· 
ci açık 'arttırmaya çıkarılacaktır. Meskilr 

ıün ve uatte mahcuz e171lırı takdir edi
len kıymetin 75 ini bulmaıir takdirde i -
kinci satııı 16-10-941 saat 10 da yine aynı 
mahalde saat ıO da ikinci artbrmaıı yapı
lacaktır, 

Taliplerin aynı ıün ve ıaatte satııı :ra· 
pılacak ve mahallinde hazır bulunacak me
murumuıa müracaatları mahcuz eı1aların 
cina ve nevilerini ıöıterir zabıt varakaeını 
ıönMk ve fazla izahat almak fıtl1enler 

dairemizin 939/7876 sayıla dosyaama mil • 
racaat edilecektir. 

Satılacak e11aı yatak, yorgan, yastık, 

karyola, komodin, ıardirop, masa, koltuk, 
undalya, ayna, avizeler, banyo, lavabo, zil, 
tertibatı vesaire. 4739 

NAFIA VEKALETi 

Yapı itleri ilanı 
Nafıa Vek&letındeıı: 

ı - Ekslltmeye konulan lı: Ankara hukuk 
takültell eahuanda maarif matbaa11 için 
yapılacak ıtreotlpl atölyesi lntaatıdır. 

Keelf bedeli: 11018,37 liradır. 

2 - Eksiltme 20. 10. 1941 pazartesi aünU 
saat 11 de Nafıa Vek&leU yapı ve imar ıııerl 
.Ulltm• komlayonu oduanda kapalı zarf 
usullyle J'apılacaktır. 

a - ElUlltme prtname1l ve buna mUte • 
terrl evrak (55) eıu bet kuruı bedel muka • 
bUlnde ;vapı ve imar 111ırl relalltlnden alına· 
blllr. 

4 - Eksiltmeye sırebUmek lcln lateklllerln 
ıısalQ dalreelnde (8:.1,38> Mkl:& yüz ylnnl al· 
tı lira otuı eeklz kuruıluk muvakkat temi· 
nat vermeleri l&zımdır. 

15 - leteklller teklif mektuplannı ihale 
rinll olan 20. 10.1941 sQnQ ıaat ona kadar 
ekstltme komlı:vona retsllttne makbuz mu . 
kabilinde vermeleri llzımdır. 

Poltada olacak sectkm•l•r kabul edilmez. 
('7888) 17316 

Et fiyatları 
Belediye reisliğinden : 

8. 10. 1941 çartamba gününden 
itibaren koyun etinin beher ki· 
tosu (SO) kuruıtan (55) kuruşa 
çıkarıldıfı ve diğer et fiyatları 
da a ynen ipka edltdill sayın 
halka ilAn olunur. 17481 

Sade yağ ilanı 
Marmara 011übahri K. 

Alma Komiayonuncluu 

-a ~ 
J .. .. 

ı ~ .. ! 
~ ii GtlD :;: >. 

f-4 .: ~~ 
20.000 118 ~280 

45.000 176 11880 

komisyon binasında yapılacaktır. ~ 

3 - NUmuncsl komlıyonda Sil ,,,., 
tartnamesl de 150 kuruı mutıallll 
mlıyont'lan alınabilir. 

4 - t.teklllerln bu ırthl lılert ,.~ 
dair vesikalarını ve 4llOO llrad&Jl 1 ... 
mlnatıartyle birlikte belli sUn .,. ,,
milyon baıkanlıtına müracaatıarlo 

(8875-7443) 11411 

Kösele we , .. ,,. ılı..,,a.,. 
J.farmara Onllbahrl .K. Sat.ID ~ ,JI 

misyonundan: ,-,, 
Clnıı: kosele, klloau :ıooo. teıUf,..... , 

ttyat 4:?7, teminatı 3202 lira l50 i'ıl;.iıı' A 
Cinai: sarı vaketa, klloıu 3()()0. _, P:ııl 

nan fiyat 4-1~. teminatı 2002 ura ~ 
1 - Yukarıda cını ve "'ıırtarıf.,.ı. 

kalem kundura malzemealnla ıs. :...M 
nllnde yapılan pazarlıtuıda hlaaJ&"~~ 
lı teklif olunan fiyatlar y0ırıe1' ..,,. 
den yeniden pazarlıkla ekıııtın.,.e 
tur. ,.ı 

2 - Pazarlıkla ıı blrlncıtetrlll 
teal ırünü Hat 11.30 da tzmlt'te 
P•ındakl komisyon blnuınd• ,a 
Bu malzeme bir veya ayrı A)'l'I ta,_ 
le et'lllefllleccıı:ı albl ıartnaıneıerl 
olarak komlııyondan alınabilir. 

S - Pa7.arlıla tıtırAk ed-" ~ 
bu ırlbl lılerl yaptıklarına dair 
kalannı ve hllalarında 1D1terl1,. 
larl)'le birlikte muayyen sGJl .. 
mı.ona mQracaatıan. 

~/Tttl), 
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ANKARA Lv. AMlRLlGlNE 
GELEN iLANLAR -

Patates alınacak 
l<ırklarell Sa. AL Ko.dan : 
~ - 13 muhtelif mahal için B.Jatıda mtk-
1 ı, muhammen bedeli, ilk teminatı ile 
tıaıe gUn ve san.ti yazılı patateısio ek.81lt

!tıeaı Yapılacaktır. 
h 2 - Taliplerin kanunt vesikalariyle tek

r rnektuplarını ihale l!la&ttndcn bir ıaat 
~"'Eıltne kadar Kırklareli Sa.. Al. Ko.na 
errneJtıri 

b 3 - Ş;rait ve evsafının Ankara, İstan· S:1 Lv, Amirliklerl, Çorlu ve Kırk.lareJi 
· Al. Ko.da görebllirler. 

trı 4 
- Postadakl gecikmeler kabul edtı 

•z. (6854) 1679~ 
b. Ciııaı: Patateı, lollktarı: 1074.0 kllo, ?ııtu-
4~nıen bedeli: 637 lira. İlk teminatı : 
liı4ltra 27 kuruı, İhole tarihi: 13-10-19U, 
J{a_ le cUnü: Pazartesi, Saati: 16, Şekli : 

P&Jı zart. 
h Cinai: Patateı, Miktarı: 173fi0 kilo, Mu
la:'tlnıe>n bedeli: 868 lirn, İlk teminatı 65 
i''· İhale tarihi: 13-10-19-11, İhale gilnU: 
6arteıı. Saati: 16, Şekli Kapalı znr!. 

, 
Linyit kömürü alınacak 

Erzurum Sa.. Al. Ko. dan : 
l - Tonu 850 kuruıtan 2000 ton linyit 

maden kömUrU pazarlıkla milnakuaya 
konulmuıtur. 

2 - hlUnakasa.sı 13. ıo. 941 pazartesi 
günü aa.ıı.t 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. de 
yapılacaktır. 

8 - Muhammen bedeli 17.000 lira, kati 
tenılnat 25f>() liradır. 

4: - Linyit kömUrUne ait evaa! ve oart
name Ko. da görüli\r. İsteklilerin teminat 
mektupl:ıriyle Ko. na müracaatları. 

(707i) 17006 

Sığır eti alınacak 
Kırklnreli Sa. Al. l{o. da.n : 
1- 88,0 ton aığ"ıretı pazarlıkla .!!at1n 

ahnııcaktır. Muhammen bedeli 0310 lira 
olup oartname ve evsa.r Ankara, İstanbul 
Çorlu ve Kırklareli komisyonlarında mev
cuttur. El<slltmesl 9. 10. 941 perıembe gtl.
nU ıaa.t 1 de yapılacaktır. TaUp olanların 
teminatlariyJe birllkte Kırklareıı Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (7069) 17032 

Kuru ot alınacak 

1stek1Uer1n ka.nunl 

15~10-941 çaraamba 
vfflkalarlylı blrllkte 

&11nü aaat 16 da Mlltıs 
Sa. AL Ko. na müracaatlan. 

(7148) 17144 

Sığır eti alınacak 
Mlltıs Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muhammen fiyatı 30600 Ura olmak 

üzere 102 bin kilo sıjbr etl kapal ıza.rt usu
lü ile alınacaktır. ııuvakkat teminat 4590 

liradır. ŞartnamPsl her gün Ko. da a:örU -
lilr. !steklller1n kanunı veslkalarlyle blrllk

te 15-lQ..941 carşamba gUnU saat 16 da hit· 

lAs ı::::n. Al. Ko. na müracaatları. 
(71:;8) 17147 

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

1 - .ıtuhammen tlyatı 13:500 lira olmak 

üzere 45 bin kilo sığır eti kapalı zarf usu

lü ile alınacaktır. Teminatı 2025 llradır. 

Şartnamesi her gün Ko.da ıörülür. İstek~ 
1Uerin kıtnunt veslkalariyh .. birlikte 15-10-41 

çarşambn gllnil saat 16 da MiJAa Sa. Al. 

ıantım Ko. na milracnntıarı. C715!J) 17148 
Van Sa, Al. Ko. dı.ı.n: 

De-her kllo•una C3> kuruı t50) 
tahmin edilen :S76 ton kuru ot kapalı ~a:f a 
ek~lltme,re konmuştur. lttuhammen bedE"ıJ 
201GO llra olup ilk teminatı 1512 ltradır. Ev· 

Odun alınacak 
M:llaı Sa.. At. Ko. dı.n: 

Su i§leri 
Elk14ehtr 8L Al. Ko. dan: 
ı - Ketl! bedeli 1719 lira 38 kuruı olan 

alayda yapılacak ıu kuıur irtibat lıı pazar
lıkla yaptırılacaktır. Temlnatı 260 llradtr 
Paz.arlıtı 10. 10. 1941 cuma sltnü 1aat l:S te 
Eaklıehlr Sa. AL Ko. da yapılacaktır. İatek -
lllerln kaU te.mtnaUarlyle Ko. na mUtacaat-
lan. (7476) 17424 

Bir mimar aranıyor 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Mıntakamızda inhilal eden mimar

lı~& 2SO lira ücretle aşağıda ıerait muci • 

bince bir yüksek mimar alınacaktırt 
2 - Yüksek mimar veya mühendis oku· 

tundan diplomalı olmaat. 

8 - Türk olması. 
4 - Askerlikle ilişiği bulunmaması. 

S - Cümhuriyet hükiimeti b\iviyet cüz

danmı hamil bulunması. 
5 - Şimdiye kadar yapt1G:1 i~ler hakkın

da elinde vesaik bulunması. 
7 - Resmi daire ve müesselelerde ça -

h!jmt, i~e elinde bon!ervis bulu!1lTlası. 
8 - Sıhi durumu hakkında doktor rapo

rn. 
g _ }ı·Iiisaddak hüsnühal varakası. 

Bakır kaplar alınacak 
Merzifon SL Al. Ko. dan 

l - Aoatıda ya.zıh bakır kaplar kapalı zarfla. alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 10. 9'1 oa.at 10 da yapı lac&ktır 
3 - Şartnamesi Ko. da görUIUr. İoUk ıuerııı ihale aa.atınden bir •aal evet teklif 

mektuplarını Ko. na vermeleri (7506) 

Cin.si Adet Ad Gramı Muh. Bed. İlk tPmlnaL 

1111,69 B. Kazan (Bilyilk) 25 30 - S' 2167,50 
B. Kazan (Kilçilk) 25 20 • 2, 1030.00 

B. Karavana 2500 2.5 - 8 1912~.00 

17'70 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Telgraf makinesi alınacak 
Devlet Dem!ryollan Sa. Al. Ko. dan: 
n.ıuhammen bedeli (44.400J llra olan ıablt 

Ye l!IC)yar teıarar 

• -. 11. 941 pazarteıl 

makineleri ve tererroa tı 
rOnU ıaat l~ te kapalı 

zart uaullyle Ankadada !da.re binasında ıatın 
alınac&ktır. 

ilu ıse aırmck ııtı:renlerln 3230 liralık mu. 
vrkkat teminat ile kanunun taytn ettll):I ve· 
ılkalatı ve tekllflerlnl aynı sun ıaat 14 e 
kwdar komıs:ı:on relıll~lne vermelerl !Azım· 

dır. 

22822.50 

ASKERi F ABRIKALAR 

5000 metre küp tomruktan ba
ul olacak tahtalar Bolu' daki 
fabrikalardan Adapazarına nak 
!ettirilecektir. 

As. Fab. Sııtın Alma Ko. dan: 

b iıııı: Patates, Miktarı: 2680 kilo, Mu
ı:nrnen bedeli: 134 lira. İlk teminatı: ıo 
le• 5 kuru,, İhale tarihi: 13·10-1941, İhn
ı:ıaıtllnu: Pazartesi, Saati.: 16, Şekli: Ka -

1 2tirf 

sar ve sartnamesJ komisyonumuzdan verile• 1 - ?.Iuh:"t~men fiyatı 5100 lira 
cektır. İhalesi 10. 10. nıı cuma auno ır,at lG Güllük ııarntzonunun odun ihtiyacı 

10 - Taliplerin Balıkesir komutanlığına 
ol1t.rak etmeleri. (3372) 17448 kapalı müracaat 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde ıatılmaktadır. 

Cam tomrutunun beher metre ıct1pU lS. 
köknar tornruıtunun beher ktı:pQne on ltra 
bedel tah.mln edilen yukarıda yazılı nakllyat 
&skerı labrtkalar umum müdUrlUtü merke• 
satın alma komlıyonunca 20. 10. 941 pazar
tesi aUnU aaat 15 te kapalı z.arna ihale edl· 
lecf'ktlr. Şartname (2) lir& (~) kuruıtur. 

~ıuvakkat teminat cam tomrutu oldulıl talı:· 

dlrde (487:5) llra, köknar tomrutu oldutu 
takdirde (37~) llradır. Tekli! mektupJanıu 
me:r.kQr cUnde ıaa.t 14 e kadar komt.syona 

lıa.Cinst: 
0

Patate11, Miktarı: 7200 kilo, :l.tu
ltr~en beden: 3GO lira.. İlk tenlinatı: 25 
l>a~a.r- haıe tarihi: 13-10-194.l, İhale gllnü: 

test, Saatt: 16, Şekli: Kapalı zA..rf. 
ht Ctruıt: Patates, ~tiktarı: G480 kilo, Mu · 
lir :tırnen bedeli: 324 lira, İlk teminatı: 24 b: ao k~ru,, İhale tarihi: 13-10-1941, İ -
lta e gtinU: Pazartesi, Sa.ati: 16, Şekil 

t>aıı ZR.r!. • 
~al: Patates, ?ı:tlktan: 104~0 kilo, !.fu
lira 3 en bedeli: !52' lira, tık teminatı: sa 
le il O koruı, İhA.le tarihi: 13-10-1041, İha
lı :a.t~~: Pazartesi, Saati: IG, Şekli: Kapa-

Ciruıt: Patates, Miktarı: :SSRO kllo, ı.tu
lita ~en bedeli: 294 lira, İlk t('rnlnn.tı: 22 
l, rİı kunış, İh•le tarihi: 13-10-1941, 1ha
tıaı1 nU: Pv.arteıl, Saati: 16, Ş!'kll: l(a-

Zıt.rr. 

b~D!t: Patates, Miktarı: 13020 kilo, Mu-
4& 1 ınen bedeli: 651 lira.. İlk temlnrı.t1: 
lnai'• 82 kuruı, İhole tarihi: 13-10-1941, 
l(~,. e l'UnU: Pazartesi, Saati: 16, Ş~kli : 

.-alı 2 .. -
Cı - .. 

~llıl: Patates, Miktarı: 18140 kilo, A!u
~! 1"'•n bedeli: 907 lira, İlk teminatı : 
lrıa.ıı.ra 2 kuru,, İhale taribJ: 13-10-10·11, 
llap~l &1lnfl: Pazartesi, Saati: 16, Şekli 

1 Zarf c· . 
ltt@ıı.ltl.ıt: Patatea, lııllktarı: G4SO, !ı!uham 
!Q bedı:-li: 324 lira., İlk tem.Jnntı: 2·1 Ura 
tun~'· İhale tarihi: 13-10-19-11, İhnle 
ıilfr · l>azartesı, Saati: 16, Şcldl: Kaptılı 

Ci .. 1• 
h:ıııı,,, · Patates, MI klan: 7200 kilo, Mu
~7 lir 'n bedeli: 360 lira, İlk t('mlnntı : 
tlü: l>~ İh1tle tarihi: 13-10-lO·rJ, İhule gU
ltrr. azart"'sl, Sa.:ıtt: 16, Şekli: Kapalı 

c· 
>ı~l:l.cl: Patateı, Mlktan: 11540 kilo, :l!u
ltr, '

2
.ll bedeli; 577 lira, İlk teminrıtı: 43 

lı.'11!! 1 kunı§, İhale tarihl: 13-10-111411 1-
llıııı,F•U: Pe.zart••i, Saati: 16, Şekli : 

c· 1
• tnrt. 

~ı: Patates, :Miktarı: 6560 kilo, Mu
lı) ıır:• lıodeli: 278 lira, İlk teminatı : 
İhale ~~ kuruo, ihale tariht: 13-10-1911, 
lt.Palı nu: Pazarte:!i, Saati: 16, Şekil : 

··~ 1: •1<1) • '· 
n: 122760 kilo patates. 

~ Ot ve et alınacak 
l - lk S-. AL Ko. dan: 

"ıc: ıtı... hıcı ınadded'J yazılı tkl kale-m ylye
~t ıı~11•1ııden ıı4ır etine teklll edHt"n 11 -

!ııı ı 4 ıörutd ütünden ve kuru ot.a da 
•qutbı ı.ıılur etmedlQ'lnden 20 sUn müddetle 

ı _ tl@ı;, uıatıım11tır. 
t~ıt a7 l3o.0Qo Jcllo ııQ"ır eti muhammen be· 
:ttı J.~~ Ura tik teminatı 281S llra, eksilt· 
h~. ltıı0 k.0 · 1941 cuma lilntl ıaat 10 do.. 330 
"C t@ınltı uru. ot muhammen bedel1 2187~ lira 
~ tU at 1641 llra eluUtme.sl 10. 10. 1941 

ııı.ı.._ nu ıaat l:J de Corum sa. Al. Ko. dn 
'~r. (6974) 16938 

ıı. Kundura alınacak 
t11ı,.1r 

'.l Sa. Al. Ko. dan: 
'" - ıs ~ıı.ıı:n, · 9. 94.ı pa.zarte.ı sunu kapalı zart 
h.~ilııtı.'kiUtmesı yapı1an 6000 cllt er kun ~ 
~"i SCo btııır cıttıne tekllt edllen 9:'K> ku -
' . Ca D h '' 'ıta.ıt.,ı • alı ıOrüldUQ:Unden ayıu evaa.t 
taL~t ~ Ytnlden 11. 10. 941. cumarteıl ıü. 
""lJ.r. de kapalı ~arna ekstıtmesl yapıla· 

•. ı .... 
"\, 8'her cttttnın muhammen !lyatı JO 
a 

da komisyonumuzun bulundutu mana!de Y8· 

pılncaktır. istekliler beli\ ıün ve "aatten tilr 
88.at önce tekli! mektuplarını komlsyor:a ver· 
melerı. (7117) 170-i:i 

Kuru ot alınacak 
Van Sa. Al. Ko. <lan: 

1 - Beher kilosuna 3 kuruş 50 santim 

tahmin edilen S60 ton kuru ot kapalı zarf 

la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 19600 lira olup 

ilk teminatı 1470 liradır. Evsnt ve ~artnn
uıc.st Ko. dan verilir. 

3 - İhalesi 10 10-941 cuma günü ra:ıt 

ıs de Ko. da yapılaclktrr. lstet.lilerın 

belli gün ve saatten bir s;ıa.t evel teklif 

mektuplarını Ko. na vermeleri (7122 

17052 

Pirinç alınacak 
O. Da.yazıt Sa. Al. Ko. <lan: 
1 - 106 bln ktlu -pirine kapalt zartla ek· 

ılltmcye konutmu3tur. l\tukammen bedcll 
31100 liradır. f..fuv11.1<kat teminat 3783 liradır. 

Ş:ırtnamesl her 8'lln J{o. da gdrUlür. ~füna -
kasası l~. 10. 1141 c.ırı:ı.mba &UnU 11\at 16 da 
o. lltı.)ınzıt sa. Al. ı-.:o. da yar:ıııacaktır. l.stt""h· 
illerin belli aun ve !la&tte hazırlıyaeakları 

tekli! mektuplarını b:r ıant evcı Ko. na \·er-
mclerl. (7100) 

Saman alınacak 
Erzınc11n Sa. Al. Ko. dan: 

17110 

l - Ilf'hCr kllusuna 3 kurus tl)·at tahmin 
eı.lilen 600.000 kilo ıanuının kapalı .zartla ek
ılltrnMJne t.:ıUp ct!-::naclıt:ıııd .. n bir ay ıcınde 

tıazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pn7.nrlıtı 17. ıo. 9·U cuma RllnU anat 
11 te Eı'2lncnn Sa. Al. l\:o. da yapılacaktır. 

S - lttuhanımc-n bedcll 18.000 Jlra ve ilk 
teminat 1330 ıırııı.hr. Şartnamesi Ko. da ve 
ev.satı kolordunun bütün ııarnlz1Jnlnrınria 

mevcuttur. Tnllplcrln belll ~On ve aaatte 11k 
temınatıarıyıe Ko. na mUracaatları. 

(il~) 17120 

Kırmızı mercimek alınacak 
r..ıaras Sn.. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 50.000 kilo kırmızı mer

cimek alınacaktır. ~tuhammen bedell 11.000 
ııra, muvakkat teminat S:.!:S Hradır. 

2 - lhalest 9.10. 911 perscmbe sUntl l!laat 
16 dadır. 

3 - lıteklJlerın tekllt mektunlannı thale 
ıaatlnden btr anat evel Ko. na vennelerL 

4 - Şartname ve evıat her stln Ankııra, 

lstanbul Lv. Amlrllklerl Sn. Al. Ko. Jıırında 

&örUlür. (7203) 111:?:5 

Pirinç alınacak 
Topk.::tpı Maltepe Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - Kapalı .ı.arf usulu He 30 ton pirinç 

alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 

bedeli 4S kuruştur. 
z - Evsaf ve hususi ı;artlar Topkapı 

Maltepesi Sa. Al. Ko. da ıörülür. İhalesi 
18-10-9ll cumartesi a-ünii caat 11 de Ko. da 

yapılacaktır. Taliplerin belli a-ünde mu -

vakkat teminat makbuzlariyle teklif mek .. 

tuplarını sa:ıt 

(7073) 

10 kadar Ko. na •ermeleri. 
17131 

Buğday öğüttürülecek 
.... "' ~' ...... t Uvakka.t temtnat 42~ liradır. Balıkesir Sa. Al. Ko. dan r 

't,r., ~•1.1. ve ıartıarını sönnck tatıYenler 1 ·- Çuvallar komisyondan verilmek aar-
' \t tarı.but Lv. Amlrllklerl Sa. Al. Ko.- tıyle beher kilosuna 2 kuruş 60 santim ve 

~· ....._ ; lialıkeıılr Sa. Al. Ko. da ıörütür. . "t olmak şartiyle be-
\ 1 tlı:tt &.ltpterın muvakkat temlnatıarJyle ç'1vallarI miıteahhıde aı 
~Q bı:'kUr tnektuplarını belli aun ve ıa - İ heı· ki!osuna 3 kuruş 6S santim. w 

'<lrıra il.at evet Ko. na vermeler!. Saat 10 j 2 _ Fiyat tahmin edilen 1000 ton bugday 
\>ernen mektuplar kabul tdılme;z:. ı 

1 
kt r Eksiltme 17-10-941 cu-

.(6977) lı;tıJ;; I ;.ın yaptın aca. ı . K d 
ma günü saat 16 Balıkesir Sa. Al. o. a 

lt Sığır eti alınacak 
···~~ l ...... e Se Sa. Al. Ko. dan J 

1 ti)~e: bin kilo ınğ:r eti kapalı zarfla 

t.~SQ 1. e 1c:onulmu1tur. Tahmin bedeli 
""' lta ·ı ~. 1 le: teminat 1218 lira 75 kuru~ 

' ~ ı:ıı.:, i:vsaf korun bütün garnizonların 
a Ctı.ttur 

lı ' lıı·· . 
~ ~. ~ IUıakasa 10-10-9'1 cuma ııünü aaal 
. ~d:Pılacaktır. İsteklilerin kanunun 32 

:_\elle] tsınde tarif edildili veçhile hazır
..._tıtııj arı teklif mektuplarını eksiltme 

tn b"ır 
( saat evet Ko. na vermeleri. 
1054) 

17001 

1.,
1
, P;rinç alınacak 

1 •1tıı1 s 
\1 ' sıı a. Al. Ko. dan ı 
·~ f· ton Pirince ihale cününde teklif 

~ .. tıırl~~a~ Pahalı cöriildilğünden 110 ton 

I>t,, il 11lekli 'ıkmadığında.n her ikisi 
l r 'h k 

' ~· onulmuştur. 
So ltill • 

~ ~il ~ın bir kilosunun tahmin bede-
l't \rllı' ılk teminat 3413 liradır. Bul • 

- ır 1ıt·ı 
l ftttı,· ı osunun tahmin bedeli 2S kuruş 

hı.iil.t 20 
' , 1 53 lıradır. 

>, ~ 0
·10.941 cuma günü saat 15 den 

4 il.dar . 
~1 ' 8 Pazarlık devam edecektir. 

\ "ı ~ .. 1. \1. maddeler a.yrı ayrı küçük par • 

\."tiltb~~rie baıka başka lc:imıelerede iha
~ll-. ''~'!ektir. İsteklilerin Ko. na mü-

rı (706S) 17002 

kapalr zarf usulu ile yapılacaktır. . 
3 - Muvakkat teminat çuvallı 2738 hra 

çuvalsız 1950 liradır. . 
4 - Şartlarını cörmek isteyen.ter hcrgün 

Ankara İstanbul Lv. Amirliklerı satı~. Al. 

Ko. lariyle Balıkesir Sa. Al. J(o. da ıore -

bilirler. 
1 

· 1 
5 T ! . 1 . muvakkat teminat artY e - a lP erın , 

"h 1 saatınden birlikte teklif mektuplarını 1 a e 
teri Bu saatten bir saat evel Ko. na verme · . 

1 kabul edılmez. 
sonra verilen mektup ar 

(71S5) 
17133 

Odun alınacak 
Jl,fll~s Sn. Al. I<o. dan : 
1 - ).'fuhammen fiyatı 5100 lira olmak 

Uzere 340 ton odun karıalı zarf usulil ile ıa
tın ııriınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 765 liradır. Şart
namesi her giln Ko. da görülür. !steklile .. 

rln kanunt veslkalarlyle birJlkte l 5-l0·94l 

çarşamba günü saat 16 da blllA.s Sa. Al. Ko. 

na müracaatları. cn47) 171'13 

Odun alınacak 
fl.U1As Sn. Al. Ko. dan : 
1 - l\1uhnmmen fiyatı 8550 lira olmak 

üzerE> 684 ton ortun karıah zart usulü ile 

alınacaktır. 

2 - Muv1'tkkat temtnot 1282 Ura 50 ku· 

rustur. • 
3 - Sartnameal her ııUn ko. da görülür. 

zarr usu~lyle el<sllt'Tlt"ye knnuımuştur. 

:J - Ek5lltmesı ı~. 10. 941 tArtl\mba aı.ıntı 

saat 16 da ~Ill\s Sıı. Al Ko. da )·ar>ıtaeaktır. 

~1uvakkat t mınat 765 liradır. lstekltlerın 

bt>Hl EUn ve aaattl'n blr Bal\l evci tekıır 

mP •uplannı Ko. nıı vermeleri. 
171fl:? 

Muhtelif makine aİınacak 
Hnrp Ok•Jlu Komutanıı~ınd!ln: 

1 - ll<up ·:>kulu matb.t,uına tı\r artı•t mo
tOrlO tel d1A.!ıJ m ı-:lnrııl)le tıır a tel elet.•rık-

11 t- ~am.,.a. bir ~·ıet ki) ,n.ı.Kln ·.si. oır adC't 
kıtnbura mıık:nesl, bir adet 5:!ı><HO ebRdında 

pres An.: rn teslimi eatın e.lın11caktır. 

2 - Istrklllerın ıo. ıo. 9il sOnüne kadar 
okul mr.:• .la mlldürlUCUne mUı.ıcaatıan. 

<r..3i') 11ıso 

Sı 1ırcti alınacak 
~li1~s Sn. Al. Ko. dan: 
1 - M ?ıammen fiyatı 13m Ura olarak 

Gül!Uk il n zonunun ıııtır eU k:ı.pall zart U· 

ıu!lyle ckıü ı neye kvnuımuıt":.ur 

2 - : kaı'tmeıl ~~. ıo. 9-11 car,amha a:ünU 
sa&ıt 16 da Al!Jas S.ı.. Al. Ko. d.ı yapılaca1<:

tıı. r-.tuv.ııck&t. tcrnt~l\t 202!'i !lri!1:r. 
3 _ tıteklllerln ucııı Q'Un ve 811.Rtten tılt 

ıarıt- eve! ıcanunt vesı~ııl;n·tyle teklif mek
tuı>Iannı Ko na vermelerJ. (7:.!·11J 171.13 

Sığıreti alınacak 
1.1:ıa.s Sa. Al . .ı-:o. dan; 
l - ltluhnmmcn !ı:ratı 30600 Ura olarak 

sttlr eU lhtl)ıacı kapalı za.rr uıuH) le eksllt
m ye konulnu3tur. Ek.llltme 15. 10. 941 çar
ıamlın kUnü. s at 16 da ~Illrıs Sa. Al. Ko. de. 
rapılaeaktır. r.tuvakkat teminatı 4100 llra
dı.r. tstcklllerın be.Ut sun vC' ıaatte kl\nunı 
vcslka1arlyle tckllt me~tuplarını bir saat e -
\"el Ko. na vermeleri. (T.!ı2J 17191 

Koyun eti alınacak 
lmıtr Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Beher kllosuna t;;:.? kurus tahmin edt

len 2:5 bin ltllo keıUmla koyun etl kapalı zart 
u•Ull)'le 1,.•Jtstıtmc.:ro konubnuıtur. 

2 - EklJltmcaı ı~ ıo. 9-U carırım1>& s-una 
saat 1.6 da ı,u;,ır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaoı
lacakttr. Hepslnln r;ahnıln edll('n tutarı l~.&00 
ııradır. Teminatı muvo.kk.o.tesl 1162 Ura M 
kuru 3• J::'kı!ltmere ıstırAk edecekler kAnun1 
tektir mektuplarını thale ıün ve ıaa.tlnden 
bir ıaat ev<'l Ko. na vennelerı. 

(7234) 17199 

Odun alınacak 
?.t!las Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Muhammen tıyatı 8350 Ur& olarak 

odun ihtiyacı ekllltmeye konulmuıtur. 

2 _ ı-.;ıuııtme 15.10. 941 carıamba snnu 
sa11.t 16 da ~tllaı sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

s - ı;ıcatıtrne kapalı zart usullyle yapıla

caktır. l\.tu\·akkat teminatı 128l ıtra ~ kU -
ru&tur. t.stt•klllerln kanunt ve.!llk:ılarlyle tek -
ur mektuplarını belll ııiln ve ıao.tten bir ıa
&t evet Ko. na vennelerı. 

(7:!56) 17201 

Saman alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Ta!ıminen beher kilosu 3 kuru§ 90 

santimden 4.20,000 kilo sama.na talip çık

madıtından pazarlık u.euli)·Ie aatın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedetı 162eo lira, kati 
t~mınat 21.~7 liradır. ŞartnR.mesi Ko. da 
görül tir. 

3 - İhalesi 21. 10. 941 salı günil su 11 
de Samsun Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin mezkQr gUn ve aaatte 
11 kadar katt temlnatınrlyle Ko. na mü-
racaatları. (7322) 17277 

Kuru uzum alınacak 
?.taltepe Sa. At. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usull].·le 400 ton kuru 

UzUm satın alınacaktır. ~her kilosunun mu· 
hammen fiyatı 51 kuruıtur. Bu UzUmler 200 
tonu Sirkeci ve zoo tonu dıı Çekmece anbarı
na teslim edllt>eekttr. Evıar ve ıartıar mez • 
kOr Ko. da aörUIUr. Anbııra ıılt UzUmler bir 
tallbe verııecctt ılbl ayrl ayrı ta.llptere de 
vt>r1lebllecektır. thateııl 31. ıo. 941 cumarteııl 

aUnU ııaat 11 de Ko. da y:ıpılacaktır. TallP
lertn muvakkl\t teminat makbuzlarınt kapalı 
zart mektuplarını btr sUn evel ıaat 1 e ka
dar Ko. na vermelert. 

(7~9) 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. Al. l(o. dan : 

l'i29"i 

1 - HakA.ri tçln beher kilosuna S ku • 
ruş tahmin edilen 900 ton meıe odunu ka
palı :nırflıı l'kslltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedell 27,000 Ura olup ilk temi
natı 2025 liradır. Evsnf ve ınrtnaınesl Ko. 
da verilmekte-dir. tıınıesl 20. 10. 941 pa· 
zarteıi gilnU saat 16 da komisyonun bu· 
lunduğu· mahalde yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkOr gün ve saatten bir 
saat evet tekllt mf>ktuplarını Ko. na ver-
meleri. (7311) 17301 

Koyun eti alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dnn 
1 - 20,000 kilo koyun eti kapalı zarf 

usullyle eksiltmeye konulmuştur. İlk te· 
minnt f!i5 lirt1.dır 

2 - Eksiltme gUnU 21. 10. 941 pazarte
si sa.at 15 te Eski§ehtr Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Evıat: ve eartname her gün 
Ko. da görUll\r. isttklilertn muayyen gUn 
ve saatten bir eaat evci tekli! mektupla
rını Ko. na vermeleri. Poatadaki geçik • 
mele kabul ewimez. (7345) 17300 

Saman alınacak 
Erzurum ~ıı. AL Ko. dan. 
1 - 1240 ton ıam~rıın 3J. 9. 911 l'llnU ya-

(7u02) 17208 

Motopomp alınacak vermeler!. (7311) l 73UI 

pılan kapalı z:ırtııı münaknsasına tstekll tık· De,•let Demln·ollan Sa. Al. Ko. dan: 
Kontroplak alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 

mactıtından tekrar kap:ılt z-1.r!]Jı. alınacıı.K- ?ıfua.hammen t>edell 3l00 ııra olan bir 
tır. ?11ilnak:ı.1ıuı 2-t. 10. 9 n t"uma &"ünü st\nt · ad~t motopomp 16. 10. 941 perıembe aünü ıa-
11 dlr. 111'.Jhammen bedeli 312:)() lira. ille temi· 1 at 15 te kapalı urr usullyle Ankarada Jdare 
nat 2ô:JO ııradı:r. s ım,ına .ı:t evatıt ve ıart· blnR.sında salın alınacakfır. 
name Ko. da g ıru:ur. tstekl\lerln teklif mek- Bu ise s:t.mek l.!lllYenle:-ln 25~ liralık mu· 
tuıılarını ihale zamanınılan hlr aaat e.,·cl \'ıtkkat tem:nat ile k11nunun tayln ettll:l ve· 
Ko. na vernıeicrı. l'l"·l'.i~J li·J:Jl aıkaJarı \·e teklltıer!nl a)·nı ıün ıaat 14 e ka

2.1 x 1.25 x 0.012 metre ebadında 22:SO 
adl':"t Karaatac veya b,yaz kontropllk. 

2.1 x 1.2~ x 0.008 metro ebadında 1250 
adtt Karaajtaç '\'eya bt"yaz kontropll.k. 

12. mm. ve 8 mm. kalınlıklarında veri 
lemedlfi takdirde adetleri ikl miall olaralı 
6 VE"VA 4 mm. kalınlıklarında olabiltr. Saman alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. <lan ; 
1 _ SCi3.250 kilo sarr:anın 30-9-9 ~1 tari

hind'e yapıl.ı.n kapalı zl\rfla münaka.sa~.ında 

dar Kl)m~•>·on relsllğ"lne vermeleri llzı:ndır. 

şartnameler parasız olarak Ankaralia mal
zeme da.lrf'ıılnden. lla~·<l-ırpa:sada tesellüm ve 
ıcvif. tc!iltinden d:ıtılllacakLır. 

\600-1} 17209 

isıekli çıkmadığından te'.:ı:ra.r kapalı zarfla 2 yazı dizme makinesi alınacak 
münakasaya konulmuştur. 

Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

Talımln edilen btdell (21000) lira olan 
yukanda ya7.ıh iki kalem kontroplA.klar 
Aak.trt Fabrlkfllar umum mUdürIUtu mer 
kez satm alm• komisyonunca pazarlıkla 
15.10.941 çarıamba günU a.at 1' de ihalo 
edilecektir. Şartname para.sızdır. Katl te
minat (3150) liradır (7310) 1738T 2 _ "u"•akasası 2.,._ ı0-941 cuma günü hl lkl ı·ı.1. -• ~Iuhammen tıeclell 142~ {on dört n 

saat 11,30 da Erzurum Sa Al. l{o. da ya - , yUz eıııı ııra otıın 2 adet Linotip yıı.zı dizme 
45000 adet 7 / 64 parmak 11 çelik pılacaktır. J\oiuhammen bedeli 16598 lira maklnı."SI ı7. ll. 19\1 pazarıcıı l'Unü aaat 

ilk teminat 1268 liradır. ) 15,30 da kapalı zarr usullyle Ankara'da idare bilya yaylık çelik tel 50 Kg. 
1,5 Mm. ı:ı naturhant, yaylrk çe
lik tel 50 Kg. 0.9 Mm. 111 natur 

hant alınacak 

3 _ Samana ait evsaf ve şartname Ko. bln:ısınd.1 aatın atınıı.r·aktır-, 
Bu ııe a-:rmek tıtl)"tnleı1n 1008,7!5 (bin alt

da görülür. İsteklilerin kanunun 32 inci mı• ı kil ltra yetmlı bet kurusı liralık mu· 
maddesine tevfikan haı1rlıyacakları teklif vak.kıtt tem~nat ile kanunun tay,n ettıQ'l ve
mektuplarını ihale zamanrıdan bir saat e-

1 

ıılkaları \•e tekllflf'rlnl aynı ıün Baat 14.30 a 
vcl Ko. na vermeleri. (7470) 17452 kadar kom:ıYOn relıllt!ne "'tormelcrt IAzımdır. 

Ot ve saman alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Beher kilosuna S kuru1 50 •antim fi
yat tahmin edilen 14-00 ton balyalı kuru ot 

ve 4 kuruş SO santim fiyat tahmin edilen 

1000 ton balyalı saman kap<ı.h zarf usuliyle 

26-9-941 günü e:csiltmeye konulmuş talip 

zuhur etmcjifinden kanunun 40 ıncı mad

desi mucibince aynievsaf ve ~erait dahilin

de her l'Ün mesai saatlerinde 25.10.941 günü 

ne kadar pazarlıkla satın altnacakt~r. 

2 - Kuru otun muvakkat teminatı 5100 

lir drr. Sanmın muvakk t teminatı 3375 
liradır İsteklilerin Balıkesir Sa Al Ko. na 

müracaatları. (7471) 17453 

Yol yaptırılacak 
Esk!ıehlr Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ tnsa edllecek 4518 lira 13 kurus kesir 

bedelll ıarnlzon esas ~·oluna baQ:lanacak 
parke >'Ol paznrlıkla yaptırılacakt_ır. 

2 - Pazarııaı 14.10. 9ıı ıah sünü ıaat 16 

da Eakltehlr sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lı • 
teklllerln belli atın ve ıaatte Ko. na temi· 
nallarlyle muracaatıarı. 

(7>07) 

Fotin alınacak 
Dly1.rb11.kır sa. Al. Ko. dan: 

17471 

l - Beher cırt 10 liradan 10 bln cırt !otln 
kapalı zarr usullyle satın allnacaktır. ?o.tu
hammen tutA.rı 100.000 lira ve teminatı fi230 
lira olup thate11l 2. 11. 941 cumarte11I ıUnil 
1aat 11 de yapılacaktır. 

2 _ Evıın.t ve ıeralt her eUn Ko. da ıörO
lUr. tsteklllerln lhale ıaatlnrten bir a11at evel 
tekli! mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7!iOR) l 74'1l 

Bir elektrik ustası aranıyor 
Harp Ak11.deomlıl Komutantıtından: 
1 - Harp akademl11lne 60, 70 lira U('retıl 

bir elektrtk ustan alınacaktır. Nafla \tekA.
letlnden UcUncU dereC'e ehllyetnameıl olm:l&ı 
ıarttır. tateklllertn 20. 10. 941 tRrlhtne knrtar 
iki numaralı kıs!A.dıt hartı akadexnlıl ko:nu • 
tanhttna müracaatları. 

(7509) 17473 

Kıl yer.ı torbası yaptırılacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beheri 1!50 kuruştan 8000 adet kıl 

yem torbası pazarlıkla yaptırılacaktır. 
l - Pazartıl):ı 14. ıo. 1941 salı ıunn ıaat 

14 te Erzurum sa. Al. Ko. da yapılat"aktır. 
?.fuhammen bedeli 12.000 Ura k:ıU teminat 
1800 liradır, Kıl yem torba!lına alt evıırııt ve 
ıattname Ko. da söı111Ur. t.steklllerln temi
nat makbuıtarlyle Ko. na mUr!lcaatları. 

(7~13) li474 

Sadeyağ alınacak 
Erzincan sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kUoauna 170 kurua tlyat tah -

mln et"lllen 20.000 kllo ııt.deyatın kapalı zart
la ekslltmezt sı. 10. 941 cuma ~nü ıaat 11 
de Erzincan sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ııu
hammen bedeli :?·1.000 lira ve Uk teminat 
2rı50 liradır. 

2 - Şartnameet Ko. da ve evıarı Kor.un 
bUtUn ıa.rnızonlarında mevcuttur. 

3 - Iıteklllerın betli aündo sR.at 10 a ka
dar teklll mektuplarını Ko. na vermelerı. 

(7~14) 1747!5 

Saman alınacak 
c. Kale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 600 ton saman tlyat murakabe komis

yonunun tnblt ettlll tlyatlar dahilinde pa • 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazartıtı 13.lOMl 
pazarteıtl aUnü ııaıı.t 1:5 Ur. Evsılt ve s:ırtna
me her ıun Ko. da sfirUIUr. tstekllJerln me7.· 
kOr i'Ün ve ıaatte kıt ti te.•nlna.tıar!yle Kn. na 
mUrac::ıatlan. (751!5) 17476 

Yapı yaptıracaklara ve 
müteahhitlere 

Bina proJelerlyle her türlü 
metullyeU fenniye kabul edilir. 
yUUek mQhendlı Ankara paeta 

heeaplar ve 
(Berlln'den) 
kutuıu 64. 

Sartnnmeler rıara11ı olarak Ankara·da mal· 
Zf'me daJresınden. If:ıydarpasa'da teıellUm ve 
ıevk eerı:c-ınden rlatıtılacaktır. 

liO 8J 17265 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Memur alınacak 
P. T. T. l\füdürlüğ:ündcn ı 

l - İdaremizde münhal maa1lı ve ücret· 

li memuriyetlerle ücretli ıtajyerliklere or

ta mektep mezunları müsabaka ile alına a 

caktır. 

2 - Müsabakada 10,0,8,7, numara almak 
ıuretiyJe pekiyi, iyi derecede kazananlar 
ıs lira maaşh veya 60 lira ilcretli memu -
riyetlere 6,5 numara almak suretiyle Orta 

derecede muvaffak olanlar da taktir hakkı 

İdareye ait olmak üzere 20,ZS~O lira aylık 

Aa. Fab. Satın Alm& Ko. dan: 
Yukarıda yazılı t1ç lı:alem malztmıe ulrert 

tabrJkalar umum müdürlUtü merkM •ta 
alma Jcomlıyonunca 9. 10. 941 perıemh• sUnt 
ıaat 11 de pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Taliplerin mezkOr sün vı ıaatte komi .. 
Yona mUraMatlan. 

(743~) 17ll92 

18 bat ko~um hayvanı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

As. Fab. Satın Alma. Ko. danı 

Satıcılarm satacakları hayvanları her gün. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürliiğU mer 

kez Satın Alma komisyonuna. l'etirmeleri 1-

ltn olunur. (7396) 17401 

4 kalem tel alınacak 
A•. 'F'ab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli CS122Ş) Jlra ohtn 

YUkarıda yazılı 4 kalem tel ukert rabrtka 
tar umum müdUrlUtü merkeı satın alma. ko
mlsyanunca l::S. 10. 941 carıamba l'Unü ıaat 
1,.80 da pazarlıkla ihale edilecektir. ücretli ıtajyerliklcre tayin edileceklerdir. 

eartname (1) ltra (57) Jcuruıtur. "Kati 
3 - Staj devresinde muvaffak olanlar temlna.ı (46q,I}) lira (7:5> kunııtur. 

maaşlı veya ücretli memurluklara ıeçiri - (7333) 17441 

lirler. 

4 - Müsabakada Müteahhit nam ve hesabrna bi7 muvaffak olanlarm 
adet kabili ayar yağlı idarenin teklif edeceği yerde vazife kabul 

etmesi ıarttır. tranfarmatör alınacak 
AJı. Fab. ~atın A:.ma. Ko. dan: S - Taliplerin 788 sayılı memurin ka -
Talım.ırı edilen bedell (2000) Ura Olan YU· 

nunun 4 üncü maddesindeki ıartları haiz karıda yazılı mllteAhhlt nam ve hesabınA btr 
olmakla beraber Devlet memuriyetine ıire- adet kablll ayar yag:ıı transtonnatör aekert 
c:.eklerin 30 ya,mr geçmemiş olması 11.ıımw 

dır. 

6 - Müsabakaya ıirmek isteyenler 

18·10-9~1 cumartesi saat 13 çe kadar dilek-

çc ve evrakı müsbiteleriyle beraber Vili -

yet P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etme-

lidirler. 

7 - Müsabaka 20 birinci teşrin 941 pa

zartesi günü :saat 10 da yap?lacaktır. (709S) 

17210 

Memur alınacak 

tabrlkalar umum mlldlltl\1111 ınerke.z satın 
alma komı"vonunca 27.10..041 pazartesl Kil· 
nU saat 14 30 da acık eluıttıne ile ihale Ml· 
lecektlr. fSartl"lame paraııızdır- ~luvakkat te
minat {1501 !lradır. 

(i3'.}iı 174415 

Muhtelif malzeme alınacak 
A•. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
l\.talzemenın cıruı ve rnlkt.an; dcı1ya1.ına 

batlı f.kl Uıtede yazılı elektrik matzemesı. 
lhl\le sun ve ıaatl: 15. 10. 9-U çaı samba J~ 
muhammen bedeli 53762 llra knU tem~atı 
i8i'6 ııra 20 kuıı•a. aartname bedell 26:> Kı 

1 

• talzemenın t".JJJI ve miktarı: dotyuına 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden ı bal):lı uc kıt.a : ıtı.-<:e yazıU elekttlk malzem••
I - İdaremize müsabaka ile yüksek 1 .ı. lhate sün ve ıaatl: 1~. ıo. 94 t c:r•7mba 

15 30 muhammen bedelt 3S24:S ııra. at te -
mektep mezunu memur alınacaktır. , ·· • .. k 

1 
ıartna:ne ~E'll 

mınatı ~736 lira 1~ uru • · 
2 - Atüsabakada muvaffak olanlara 315561 192 kuruı. 

sayı kanun hükümlerine göre maaş verile- ıaızernenın cını ve m:ktıırı~ 2000 - 26oO 
cektir. 1 tUp okı;.Jen, lhalenln ıUn ve ıaatı 15. 10. l~l 

3 - Müsabakada muvaffak alanların carıamba lR, muhammen bedeli 16900 lira, 
katı temtna.tı 2~ 11:-a. 

idarenin teklif edeceği yerde vazife kabul Yukarıda yazılı mıtlzemenın hlza• ın'\a 
etmesi şarttır. aO.terııen iün ve ıaatıcrde asker\ tll.brlkı.lar 

' - Taliplerin 788 aayıh memurin kanu- umum mildilr!Uılü merkez ııtın alma knrrıı~. 
nunun 4 üncil maddesindeki şartlart balı yonunc:a pazarlıkla lhalr- e--1llerekt r l-f·lhAm· 

·1k men bedellerıyıe kat1 temın1t.t• rı ve •artna-
olmakla beraber Devlet memuriyetine 1 me bedeli h\zııı11.rında a:ıbtcrllmlı1lr. 
Jireceklerin 30 yaşım reçmemit olması (7S9:SJ 17441l 

Ilzımdır. 
s _ Müsabakaya girmek isleyenler, Merke.zde yaptırılacak inşaat 

14_10•941 ak amına kadar dilekçe ve evra· ı /J. Fab. Sa.tın Alma Ko. dan: 
ş V"li t p T T. Kesıt ~ed~ll <37·J9ı lira ııs) ,ı;ur.ıs olan 

kı ·· b"t !iyle beraber 1 ye · · 
mus ı e . j yukarıda yazılı lnıaat asıccrt tabı lkalaı U• 

mildürlüılüne müracaat etmehd~rler. · mum mU<!ilrıütU li\erkez satın alma komlJ;,-
6 _ Müsabaka ıs birinci teşrın 941 çar.-1 l-·oDunea 27. 10. 941 pazartesi Rilnü sıın.t 

14 
te 

,amba günü saat (9) da yapılacaktır. (7407 J açık ekalltme ile ihale edlteceitttr ~1.rtname 
173S2 cl9l kuruıtur. :ı.ıuvakkat temtnat ,

2811 
ura 

----------------== 1 (20J kuru~tur. l7399) ı74~ 

========~--=--=-~' ~~M~A~A~R~l~F~V~E~K~A~L~E~T~l---/ 
1 

6 ton tutkal alınacak 
A&. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

Mimar, mühendis ve ressam 
aranıyor 

! Tah.mın edilen bertetı (5700l liri\ otan yu
I ~arıda Yatılı altı ton tutkal a9kı?rl tl'lbtlk11.
i 4ar um:ım rnUdUrlüA:U merkez a11.tın alma 
. komttıronunca 16. 10. 941 per'lembe sunu ıııa
İ at 14 te pazarlıkla lhale etılle<>ektır. Şartna .. 

Maarit Vekilliğinden : ı rne rıaraıızdır. Katı teminat (63~) liradır. 
Vakilllğlmiz merkez teıkıtA.tı::ıa bağlı ,. <7501> li4'14 

~le~lekt ve Teknik öğretim yapı i;,leri mU. , 
dürlllğünde çalıştırılmak tizere yüksek 
mimar. inşaat, elektrik mUhendi•leriyl• Sayın 
fen memuru ve reı~ama ihtiyaç vardır. 

müşterilerimize 
Taliplerin ıeratitt öğrenmek üzere talı- 1 S&.rlc k:unct ... ; a Pllzarı Ta.htakal~ 1~ :-.o. 

sil veslkalariyle bulundukları vazifelere 1 dan lklnC'i Anafal"t.:t.\Ar cllrt•1e1l 200 N'o. ma~ 
ait evrakla birlikte vekilliğimize mUra _ laza.ya taaınmıtlır 
ca.at etmeleri ııau olunur •. (7367) 17342 oarıı kundura pazarı SaUb 
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#9----------------------!lml----, 
Muhtelif sa!latl ~r ö~renm~k is!e :er.~ere . 

Ankara akıam erkek sanat okulu müdürlüğünden : 
Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik, tornacı

lık, frezecilik, demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 
ağaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Fabrika ve atölyelerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu
beler bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 
okullarda her hangi bir sebeple tahstl etmek imkarunı bulamıyanlar 
için en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

İsteklilerin, daha etraflı malfımat edinmek ve kayıt olmak üzere 
Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 

Ankara İcra Dairesi gayrimenkul satıı 
memurluğundan ı 

İpotek olup satılmasma karar verilen 

C ebeci'de &arkan yol, ıımalen Süleyman 
Fehmi, garben Muslubaba, cenuben Şaban 

ile çevrili 240 metre murabbaı miktarın -
da.ki tarla aşağıdaki ~artlar dahilinde açık 

arttırma ile satı~a çıkarılmıştır 

EVSAFI 
Halen boz tarladır. 360 lira kıymet t ak

~ edilmiııtir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
l - Sauı peşin para ile 4-11-941 salı 

siınü saat 10 dan 12 ye kadar dairemizde 

Çciğn 
Bakırköyünde iken halen Ankara

da olduğu anla~ılan Nadi Rıza oğlu 
merhum B. Fuat refikası Bayan Şev
kıye'nin kendisine ait bir iş için Ye
nişehir İlkiz sokak No. 10 Bayan Şa-
ziye'ye mUracaatı. 4741 

OKULLAR 

Ders başla ng ıcı 
yapılacaktır. Talıpler muhammen ıcıyme - Yüksek Mühendis 
tin yu· zde yedi buruğu nısbetinde pey ak- Mektebi 

,, Müdürlüguv ·· nden: 
sesi veya banka mektubu ve tahvilat vere-
ceklerdır. Delliliye ve vergıler satış bede· 
lınden ödenecek ve tapu harcı ve tahliye 

masrafı muşteriye ait olacaktır. 

Bu nı tcdruata ıs. 10. 19.U de baılanaca· 
O;mcıan talebenin bu tarihte mektepte bulun· 
maları llAn olunur. 

(8833-7452) 17437 

ULUS 

ANKARA V ALlL1CJ 

Şose tamiri 
Anka a \"aı.uı::ıoJcn. 

ı - AnKnra • K ıec k • Çunkın )Olunun 
34+000-4:>+000 inci kllometrcıerı ara11nda
kl ıoscnın esaslı tn mira t lılnln ihalesi 9.10. 
941 tarihine rastlıyan pcracmbe eünil saat l!I 
t e vUl!.yet daimi encümeninde yapılmak Uze· 
re kapalı zar! usullyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Keıl! bedell 116427 lira 8!5 kuruıtur. 

Ve muvakkat teminatı 7077 lira 39 kuruıtur. 
S - lsteklllerln muvakkat teminat, mek -

tup veya makbuzlarını, ticaret odaıı vesika· 
lannı ve ihale ııilnünden en az Uç ııün evel 
v11Ayet makamına istida 1le mllracaaUa bu 
lı için alacaktan fenol ehliyet veslkalannı 

bll.mllen 2490 !ayılı kanun hllkllmlerl daire -
sinde ııazırlıyacaklan tekllt mektuptannı yu
karıda :vazılı ııUnde ıaat 14 e kadar daimi 
encümen rellllA'lne tevdi etmlı olmaları. 

~ - Bu işe alt k1:1tt ve ıartnameyt her eUn 
natıa mUdUrlUO;Unde ııöreblleccklerl-

(6945) 16916 

15 bisiklet alınacak 
Ankara Valll'ıtlnden: 

l - Nafıa mUdürlUıtU mütemadi tamir 
yol ça vuıları tein alınacak ı:; adet bisikletin 
9. 10. 941 tarihine rutlıyan perıembe ııUnü 

Tamirat itleri 
Ankara Vnlllllılndcn: 

Kl'slt bed~ll 9f•., lira 5 kurustan ibaret o-
1.ın Şeretlıkoı:hlsnr kaz.Ası merkez oıı:uıun un 

t.ımlrlnln ihale ı ıo orun mOddetle tcın<l t 
cdlldl ıt ı h ı ldc \·aıct mu 1)') n. n le tı. ilµ zu . 
!'.ur ctmedııı nden 2. 10. 91 l t.ırlhmd..,n itiba
ren bir ay müddeUe pazarııaa konuımustur. 
İ8teklllerln pıu:arteeı, pertembe ııunıerı vı -
l!ı:ret dalmt encUmenlne ve ;rUııde 7,5 temi
nat akçesini huıu.ı muhasebe müdllrllltU 
\CZ11etılne yatırarak adı l'~n rtın ve saatte 
TllAyet dalmt encilmentne müracaattan llAn 
olunur. (7516) 17468 

POLiS 

Matbaacılara 
Emnb·et Umum MUdürlüO;ünden: 
l - Klıtıdı daireden verilmek ıartlyle 

7729 adet defterin basın ve cilt ı.ı 20.10. 941 
pazarte.el ııllnll saat l!I te kapalı zart sully
le münakasaya konutmuıtur. 

2 - llluhıımmen bedeli 6950 lira olan hu 
ise alt eartnnme ve nilmunelerlnl ırörmek 19· 
llyenlerln umum mOdUrlllk ealın alma ko-
ml5yonuna mUraeaatıarı. 

S - :Münakasaya elrınek lstlyenlerln 521 
lira 2:1 kurueluk teminat veya banka makbu· 
:ı:ty!e beraber 2490 H)"l!ı kanunun 4. cU mad· 
deelnde )"az.ılı belııeıerle birlikte ihale ıunll 

saat 15 te vtlAyet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak Uz:ere acık eksiltmeye konulmuı . 6 .ıat 14 e kadar komisyona vermeleri. 

(7317) 17~'90 
tur. 

~ - l\Iuhammen bedeli (1350) lira ve mu-
vakkat teminatı (101) lira (23) kuruetur. .dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

S - lıteklller1n muvakkat teminat mek - --tup Hya m'lkbuz.larlyle ticaret odası veslka
lannı hAmllen yukanda adı ııecen etin \•e _ 
ı;aatte daimi encümen relslltlne ııeımeıerl. -

-
NEOSTERIN ------Sıhhatlı olmak için insanın ağız, :E 4 - Buna alt keıtt ve ıartnamcyt her elln 

nalla ınüdllrhıO;Unde ~8reblleccklerL 

(6979) 16937 
:; burun. boğaz ve bademciklerini sıhhi : 
: bir tarzda temiz bu1undurmaaı ll • : 

zımdır. -Bu yollarla giren anjinler, grip, : Matbaacılara ----
--

Ankara Vallllıtlnden: - ı -
Hususi muhuebe ihtiyacı tein 15 kalem : kızı ' kııamık, difteri. kabakulak, : 

defter ve evrakı matbuanın nllmunelerı vec- : çiçek, suçıçrıtı, menen jit . • 111\h : 
hile tabı ve teclldl acık arttırmaya konul- : bulqıcı hastalıklarda : z - Satış ıunü artırma bedeli muham

men luymetın yuzde yetmiş beşini bııldu

tıı takdirde tam saat 12 de üç defa batırt
tırıldıktan sonra en çokarurana ihale olu

nacak ve yüzde yetmiş be5ini bulmadığı 

takdire en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 14-l 1-941 cuma günü saat 10 

ı ml!ıtur = NEOSTERI -Ankara cra Dairesi gayrimenkul satı" N -w l\luham:nen t>edell 3200 lira olup muvak; : 

dan 12 ye kadar yapılacak ikinci arttırma-

da en ~ok artırana ihale edilecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği tak
dirde müşteriye yirmi glınü ıeçmemek ü 

zere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil 

içinde de para ödenmezse ihale bozulacak 
• e kendisinden evel en yüksek teklifte bu

hııan kimse arzetmiş olduiu bedelle al -

mata raı:ı oluna ona ihale edilecektir. Q . 

ela razı olmazsa veya bulunmazsa yedi gün 

müddetle çıkarılacak bir artırmada en çok 

artırana ihale olıuıacak ve bu ihale ara -

emakl fi7&t farlcmdan evelki müıteri m e

lal buluıuıcaktır. 
• - Allkadarlann bu pyrimenkul üze

rlDdeld hak ve iddialarını evrakı müsbite

leriyle birlikte on bet ıün içine. daireye 
bildirmeleri •e abi halde haklan tap11 si
cilli ile ublt obnad~ utıt bedelinin pay 

~tırılmasmdan hariç tutuf acaklardır 
5 - Artırma prtnamesi bugünden itiba

ren dairemizin 939/33 numaralı dotyasm

da herkese açık bulundurulacaktır. Talip
ler daha enl ıayri menkulün imar vaziye

tini ve aatıı prtlarmı ıörmüı ve kabul et

miı addohmacatı ilin olunur. 
Zonguldak 9Ulh hakimi oflu yanında Fe

b ime •e imalltı harbiye fi,ekbanesin.de 

Ahmed• ' 
Yukarıda Ubtı illn edilfll pyrimerı.kul-

ae hinedar bulwımaldıtuuz ve ikametıl

lunrsm meçhııl bulmunaaı hasebiyle aynı 

_.,anda sizlere do teblii y erine ıeçmek 

tbere ilin olunur 4738 

.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
ISTANBUL ve P AR1S 

J'aldUtelertnden mezun 

Dit tabibi 

HAMiT SAKABAŞI 
Adıl"9&ran kal'llSında Dökmeci apart
manında her ırtın ıaat 9-12 ve 14·20 
aruı hutalannı kabul eder. 

Rontaen ve seri mekanik tedavi. 
Telefon: 2624 

Pariı ve Viyana 
Terzi akademlllnden meı:un 

Ş. BAYSAL 
Terzlhanemız yeniden tesll edilerek ıayın 

•yan ve Baylar için elbise Y&ıımata baıla
nuıtır. CJ:SlT ınatazuı (eski Halk El:ra. Pa· 
sarı) tklncl Anafartalar caddesi. No: 188. 
'l'el: 2911. • 4742 

memurluğundanı kal teminatı 240 l!rl\dır. : pülverizasyon veya ıarıarası -
Mahcuz olup satılmasına karar verilen ihale ıı. 10 941 prrscmbe ııunu eaat 15.5 ta E eitaya yardım eder. § 

Ankara'ntn Ac.aı" ı Ayvalı mevkiinde 1768 vtlA>et daimi e:ıl"Umcnlnde uı:ıılat"aktır. .. l h t 1 1 - ı 
w Taliplerin Yllzde 7.:1 muvakkat teminat - Boy e as a ar 1 e temaata bulu • : 

ada 22 parsel numaralı 5685 metre murab- maktıuzıarlyle birlikte ihale ııünü muawen :;: nanları korur, ıahsi iht iyat ve tedbiri § 

1

1 

baı miktarındaki tarla aı,ıağıda yazılı ı;art- Hatte vllA)Ct daimi encümenine. ıartnameyl : aldırır. : 
lar dahilinde açık arttırma ile satışa çıka- ~!irmek lttlyenıerln de her ıılln hususi muha- : Eczane:erde reçetealz satılır. :E 
rılmııtır. 

EVSAFI 

Bakımsız tarlalar Heyeti umumiyeııine 
360 lira kıymet taktir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

etıe tahakkuk müdLırhlO;ilne mUracaal etme-
ıcrl IU.n olunur. 

(6!1:>0) 

Oda tadilatı 
Ankara VallllO;lnden: 

16959 

Mnarlt \'ektıletl binası dahlllnde vekil ve 

,11111111111111111111111111111111111111,. 

Bayanlara müjde· 
Yenlsehlrde Atatürk bulvannaa pul evine 

1 - Satıı peşin para ile 4-11-9 U salı gü
nu saat 10 dan 12 ye kadar airemizde ya
pılacaktır. Talipler muhammen kıymetin 

yüzde yedi buçuğu nisbetin.de pey akçesi 

veya banka mektubu ve tahvilat verecek

lerdir. Delllliye ve vergiler satış bedeli -
den ödenecek ve tapu harcı ve tahliye mas-

müsteıar odalannda yapılacak tadllAt ıaı ! ve Karaotlan Orman Clftllfıl mahuısı kar-
9. ıo 941 pertcmbe ırUnfi saat on beste nafıa tısında 15 No. lu kUrk mataZllsına en son 
komls>onunda lhaleııl yapılmak ozcre acık model ve her clnııten kUrk manto ve r5-
eks\ltıneyc konulmustur. nıır arJnntlnler ıelmlıttr. Gayet ucuz tlyııl!a 

11atılm11kl11dır ve taksitle de verllmekteıllr. Kcıll bedeli 9270. lira 98 kurus muvakkat 
teminatı 693 llra 3'..? kuruılur. 

Tel: 6829 46R5 

bteklllerln muvakkat teminat mektup ve-
ya makbuzu nafıa müdilrlütünden alacakları ,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

rafları müıteriye ait olacaktır. rennl veılkası ve ticaret odaııı veılkaıılyle : : 

z - Satış bedeli muhammen kıymetin birlikte a8z.U ırecen ııUn ve saatte komllyona : Ecz c 1 = 
ııelmelerl. - a 1 ara -

yüzde yetmiı beeini bulduğu takdirde tam Buna alt keılt ve eartname:rt her eUn na- : : - -Hat 12 de üç defa bağırttırıhktan sonra rıa müdUrlUtUnde ııöreblllrler. : : 

en çok ıırurana ihale olunacak ,,. yüzde ' 7008> 16964 : llıllıy Cemlnli Ummt i 
yetmiş beşini bulmadığı takdırde en çok Muhtelif malzeme alınacak = : 
artıranının taahhiıdü baki kalmak üzere : Merkezinden : § 
14-11-941 cuma ıtinil saat 10 dan ı2 ye ka- Ankara Vallliğinden: _ _ 

dar yapılacak ikinci artırmada en çok ar- Muhammen bedeli - -

tırana ihale edilecektir. 
Lira K. ci1111 =-- Toz ve kompı"rime kinı"n =--
197 00 7 kalem muhtelif BUlama =- ıelmiıtir. latanbul'da Kızıl- ---

8 - İhale bedeli hemen verilmediği tak- malzemesi 
dirde millteriye yirmi ıünü geçmemek il- •97 M 8 kalem muhtelif intaat : ay Cemiyeti deposunda la - : 
zere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil ve tamirat malzeme.si. : tılmakta olduğu ilan olunur. : 
çinde de para ödenmezse ihale bozulacak 2 kalem muhtelif malzeme alınacağtn- ;11111111111111111111111111111111111111;: 

dan Şartnameaini her gUn stadyom mUdür-
ve kendisinden evel en yüksek teklifte bu- IUğ-Unde gllreblllrlcr. 

unan kimse arzetmiı olduğu bc<lclle al - Taliplerin 9. 10. 941 pervembe gllnll ıaat 
mağa razı olursa ona ihale edilecektir. O- 15 te vil~yet daimi encümenine müracaat-
da razı olmazsa veya bulıınmazaa yedi ıiiıı lan. (i486) 17439 

müddetle çıkarılacak bir artırmada e.n çok Zerdali çekirdeği alınacak 

Kayıp - Ankara beledl:restnden 1928 ıe
neelnde aldıAım 246 numaralı ıoför ehliyeti
mi ka)'betUm, Yenisini alacatımdan esklll-
nln hükmll :yoktur. Hakkı Benz 4743 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. artırana ihale olunacak ve evelki ihale ile 

bu ihale arasındaki fark evelki müşteri - Ankara V&lllltlnden; - 1 
l - VllA>et merkez ve mülhakat ndan . : lk - Orta • Liıe : 

den alınacaktır. lıklarına ekilmek üzere 6(X) kilo zerdali oe • - -
4 - Alikadarların bu gayrimenkul üze- klrdetı pazarlıkla satın alınacaktır. E OKU l K 1TAPLAR1 E 

rindeki hak ve iddialarını evrakı müsbite- 2 - Cektrdeklertn muhammen bedeli l:SO : : Uradır. : Akay kitapevlerine : 
eriyle birlikte on beş ıün içinde daireye 

bildirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
HÇllli ile sabit olmadıkça satıJ bedelinin 

- -8 - Pazarlık 9. lO 911 pernmbe ırllnll n- : gelmittir. : 
at 15 te "llAyet dalmt encümeninde yapıla - : Samanpazan merkez Tel: ~ : 
caktır. : Yenltehlr ıube Tel: 5279 : 

paylaıtırılmasından hariç kalacaklardır. 4 - Ceklrdeklere alt ıartname vl!Ayet zt-
5 - Arttırma ıartnamesi bugÜnden iti- raat mOdllr!UtUnde ııl:lrUleblllr. 

ıı - Paz.arlıta lıtırAk edecek talipler mu
baren dairemizin 937/61 numaralı dosya- hammen bedelin yüzde 7,5 nllbetlnde temi -

smda herkese açık bulundurulacaktır. Ta- nat akçe.I olarak 11 lira 2:1 kuruıa alt temi
ipler daha evet ıayrimankulün imir vazi- nat mektubu veya husuıı muhuebe mildllr

yetini ve satıı ıartlarını görmüş ve kabul lütu vezneıılne tediye edllmlı makbuz 1le bir· 
ilkte ıı!llterllen saatte vllAyet daimi encUme-

etmi$ addolunacağı ilin olunur. nine ııelmeterl nan olunur. 

Tapu Umum Müdilrlüfü muamelit mil- (7412) 

dürü milteveffa Ziya Rif zevcesi Faika'yı 

Yukarıda utııı ilin edilen pyrimenku-

lüniizün ilin sureti ikimetgihıruzın meç -

Tamirat it i 
Ankara Valllltlnden: 

17434 

bul bulunması hasebiyle aynı zamanda si- Ankara merkez De\Tlm ilk okulunun ta-
miri 1308 lira 20 kuruı kesif bedeli fiı:erln

ze de tebliğ yerine geçmek üzere ilin olu· den acık ekllltmeye konutmuıtur. Iateklllertn 
nur. 4737 keılf ve ıartnameyt ıörınelc Uz.ere her etin 

: (Zenırın ve ucuz .ıcırtaalyenln yeırAne : 
: aatıı yeri.) 4622 : 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Uluı - 23 üncü yıl.- No. 7249 
İmtiyaz Sahibi 

lıkender Artuıt 
-.:!J---ll~ll l---111-ll l-lll-ll-ll l-l ll~ll l--ll l-ll-111-lll-111-lll-ll l-ll-ll l-111-lll-111-11-111-lll-ll l-ll l-ll-ll l!:.-'- ;~~~'.f94l m:e~~:::;ın:un:81~::1~ıı :en:! :z~ 
- - de 7,5 teminat akceılnl husuıı muhaSebe 

Umumi Neırlyatı İdare Eden 

Yazı itleri Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müeaaese Müdürü Natit Ului 
ULUS Baıımevi ANKARA 

~imtihanla memur alı~acak ~ :::r~:!c::~a~:n~a~a!~:a::~ daimi encil· 
- - (7441) 17442 - -- -
§ Milli Piyango idaresinden : §§ - -- -- -5 Ankara'da idaremizin muhtelif servislerinde çalııtırılmak ve E: 

Hurda eıya aatıfı 
Ankara Valllltlnden: 

l - Eakl fotln, aettr 
hurda eıyalar pazarlıkla 

tur. 

\'e aalr attı kalem 
1at11a konutmuı-

- DIKKAT-
c.ıetemıae aoacıertıen aer nm ,.. 
al&r, aeereclllatn ec1ıımeaın • •11 .... 
rUma Ye uybOluıunclu clol&J'I ille 

Dlr m•ullyel lrabQJ olunma& 

5 3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde maaı verilmek üzere lise ve E: 
5 orta mektep mezunlarından imtihanla memur alınacaktır. (Muha- E: = ıebe servisine alınacaklardan Ticaret Lisesi mezunu olanlar tercih = - -

2 - Muhammen bedeli 90 lira 15 kuruı 
olup IDU\akkat teminat 8 liradır. 

a - !hale l!I. 10. 941 tarihine mUudlf 
çarıamba sunu defterdarlıkta yapılacaktır. 

~:==================~ 5 edilecektir.) E: - -= O rta mektep mezunları için imtihan 11-10-1941 saat 14 te, lise = - -= mezunları için 12-10-1941 saat 14 te yapılacaktır. = - -- -5 Taliplerin 10. 10. 1941 cuma günü mesai saati sonuna kadar tah- E: - -= ıil derecelerini gösterir.bir vesika, hüviyet cU:r:danı ve (6,5 X 9) = - -5 ebadında iki fotoğrafla birlikte Yenişehir emniyet Abidesi karşı- E: - -= ıında Milli P iyango idaresine müracaatları lazımdır. = - -- -= Müsabakayı kazanacakların tayin olunabilmeleri için ibrazına = - -E: mecbur oldukları vesikaları ve sair tayin prtlarını havi broşür ida· :E - -= re tarafından istiyenlere verilecektir. = - -
- H -= .muayyen .aamana kadar kaydını yaptırmıyanlar imtihana kabul = - -= olunamıyacaktır. 4686 = - -

4 - llteklllerln ııUnUnde komll;rona 1'•1 -
melert ve izahat almak Uzere defterdarlık 
milli emllk mUdUrlütilne mUracaatıarı. 

.(7502) 17465 

Timirat iıleri 
Ankara Valllltlnden: 
Keıır bedeli 1273 lira 99 kurustan ibaret 

olan Ha)mana merkez okulunun tamirinin 
ihalesi 10 ırUn müddetle teıııdlt ed.tdlıtl hal~ ·

1 de vakti muayyenlnde talip zuhur etrnedıJ 
tinden 2. ıo. 941 tarihinden itibaren oır aY 1 
mUddetle pazarlıta konulmustur. te•ekll'e lr> ıf 
pazartesi ve ııereembe ırUnlert "at 15 le da· ı' 

imi encümene ve yQzde 7,15 teminat akçeıııt \ ~ 
hueu.11 muhuebe mlldilrllltll v•ııes:ne :ratı· ' 
rarak adı •ecen ırtın ve •atte daim! encflr' ı .. 

YENi Sinemada 
Buıılln bu ırece 

\"akıcı lhtlraılarta dolu ve yalnız atkı 
lcln yaııyan bir kadının maceralan 

Yaratanlar: 
.;eanılar: 

CAM SAKIZI 
KONGODA 

Ann Sothern • J'ohn Caroll 

14.30 - 16 30 • 18 30 rece 21 de 
A'rıca: Matbuat U. M. memleket hava
d ılerl: Ankara yazı. Sehlrde bir cevelln. 
Paru<ıt lrul•l. Tenis ve atıcılık. Cubuk 
BaraJı. Atlı ıııor ve saire. Saat 12.Ui te 

tacuı matine. AH NE KADIN 

TÜRKİYE COMHURİYETI . 
ZIRAA T BANKASI 

KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Z irai ve T icari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Z iraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heupla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara ~nede 4 defa çekilecek kur'a 
ile a§ağıdaki p lana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1000 

40 ,, 100 ,, 4000 • " 
100 ,, 50 ,, 5000 ,. 
120 " 40 ,, 4800 ,, 
160 .. 20 ,, 3200 ,, 

Kur'alar senede 4 d efa , 11 Mart, 11 Haziran, 1 l Eylül, Ye Jt' 
Bir incikanun tarihind e çek ilecek tir . 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir •ene içinJe 61 
liradan aşağı dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/nJO 
laz.laaiyle verilecektir. 

Kirahk dükkônlar 
Vakı!lar Umum MUdUrlUğUnden : 

Senelik kira bedeli Teminatı Cln11i Kapı No. 111 Jlevld • 
mahallen 

Koyunpuarında 

Lira Lira K. KA.rgir dUkkln 

280 21 

860 

210 
210 
210 
210 

27 

15,75 
115,75 

15,75 
15,75 

" 

.. 
" 
" .. .. 

8 

9 
11 

15 
17 
19 

360 27 " 12 

800 22.50 " 16 

300 22,00 " 18 

.. .. 

.. .. .. .. 

.. .. .. • .. .. 

.. " .. .. 
300 22,00 " 20 

Yukanda ci111 ve eVl!lafı yazılı Vakıf dülckA.nlar, teslim ;Uniliıden" multııl, 
mak üzere 31. 5. 942 gUnllne kadar kiraya verileceğinden 8. 10. 9'1 gOnUndd 

ren on gün mUdcleUe açık arttırınıya konulmU§tur. 

Kati ihale 18. 10. 9U cumartesi gUnU saat 11 de İkinci Vakıf ap 

Vakıflar Umum MUdUrlUğll EmlAk ve Arazi MUdllr!UtUnde 
tek111erin mezkOr mlldürlüğe müracaatı an. (7504) 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• -1: ------ Memur evleri inşaatı ------ Toprak Mahsülleri Ofisinden ; -----------------------

1 - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak 
~vleri ve buna müteferri işler götürü olarak kapalt zarf uıuliyle ,J/>. 
ailtmeye konulmuştur .. Tekmilinin keşif bedeli 56994.88 (eUi 
bin dokuz yüz doksan dört lira seksen sekıiz kuruş) liradır .. 

2 - Eksiltme 20. 10. 941 tarihinde saat 15 te Ankara'da OfİI 
mum müdUrlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofiı umum müdürli.l,.,.. 
: den alınabilir. 

§· 4 - Muvakkat teminat 4099.75 (dört bin doksan dokuz Mr9 'f", 
5 miş beş kuruş) liradır. -: 5 - İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet~ 
: gün evel ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı ıııe.,... : -: na koyacaklardır. -: 6 - İnşaata muktazi olup idarece ıtesbit edilecek ihtiyaç ni.9 
5 de demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide ver ilecektir. 
E 7 - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayn 
5 da ihale edilebilir. (7495) 17459 

';111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

HARTA U. MODORLOCO 

Battaniye alınacak 

Harta Umum l\lUdürllltUnden: 
l - Ilarta kıtası erlerinin lhtlyacatından 

(300) adet battaniye ıııtın aıınacıı.ktır. 

Sus Sinemasında 
Buırün bu ııece 

Her yeri tahrip eden ka~ırıra. Vahsl kap. 
Janlar, timsahlar. !kyaz. avcı kadın 

ZANZiBAR 
Bu rollerde: Lola Lane - Jameı Graıı 

Seanslar: 14 - 16 • 18 ııet"e 20.30 da 
.Ayrıca: Matbuat U. lll. memleket havadlll 
Ankara yuı. Şehirde bir cevelln. Para -
lllt lrUl•I. Tenlı ve atıcılık. Cubuk Ba-

rajı. AUı ıpar ve ealre 

2 - Pazarlık 10. lO. 941 cuın• ~ 
(10) da Ankara Cebeci harta ıatııl 
mllyonunda yapılacaktır. ,,-

3 - Muhammen bedeli (2850> 1
.,. -~ 

kat teminatı (0n ı lira 75 kuruıt ,., 
4 - tstekllle n yaz.ılı ırUn ve ,1 

mlnallarlyle komlı)ona ııeımeıerl· ı"" 
(47~1) 

SOMER Sinemos• 

YEŞİL UHENNfl , 
Baı roldf!. Douııas l'atrt>a:;, 

Saat: 14 30 - 18.30 aeaııtl 

Yedi pencereli k6'. 

~1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
mene mllracaaUan llAn olunur. \ ' 
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