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27 vilayetle 50 yalakh 
4 vilayette de 100 yatakh 

ha taneler kurulacak 
. . ........ . 

' .. 

OÇ yerae 500 yata ki ı sanatoryom 2 yerde 
500 yata ki ı verem hastanesi yapı ltıcak 

Mulitelif yerlerde ne gibi ve ne kadar sağlık 
liurumları kurulacağını aynen yazıyoruz 

Sıhat ve içtimai Muavenet 
...... .11,,,,. • u ı ... · Al ·····- " .,., ataf 

""'-----------~------------------
Mi/it Şef'in 
hitabı ve daveti 

Falih Rıfkı ATAY 

di]2~ Eylül günü bütün Türkiye'de 
ia .,:nanıı kutlanmı§tır. Büyük Re
lj1fe fırsatla, Türk aydınlarını va
tip yh çağırınaktadır. Muharrir, ha
le~ hoca, Yazan, söy]iyen ve öğre· 
duk er vatanda§, kalemine dokun
rı111 \a, kürsüye çıktıkça ve masası
lrı011ü~'!~a geçtikçe, hiç ıüphesiz, 
tıı ton~·~" asil ve heyecanlı hitabı-

ll .. Unde duyacaktır. 
tirı eısıınjz diyor ki: "Bu memleke
~kaj~~dı~ları, belki yüz yıldanberi 
ttı""~ t0nrıüşlerdir. Milli dili arıt
"1e1· u kadar u2un ve yavaı sür
fiolc 

1k "{dınların kendi zevklerinde 
•irı k ıs anç olmalarından ve herke
'tııd elldi ölçüsünü en üstün tutma
'-ıı :rdır.''Osmanlıcanın tabii birli
~&dikhıa~ığr. Namık Kemal'den evel 
•tt ş edılınıştir. Osmanlı kamusçu
tflri;7•ettin Sami der ki: "Bu ne 
lbllz· ,ısandır ki araba okusan anla
e>Jt,, ' araa okusan anlamaz· Tüıi<e 
L '"lall l ' "er ·ı ~n amaz!" Bununla bet"aber 
değjJ e;ı adını, kendinden eskisini 
~erıİ ~kat kendi lisanını müdafaa 
tll'. s~rın mukavemetine uğramış
llirı hu eYınan Nazif hem Nerkisi'
İdi.' .. .:ın Ziya Cökalp'ın aleyhinde 
lorırfl h Bana kadar evet, benden 
•e, a" ayır!" düsturu, gaflet değil
t'\arda Cak haksız ve manasız bir gu• 
.\1tıı1: batka bir şey ifade etmez. 
•irı İçi "cı fey~.e, inanılan fey herke°"" d n .e dovÜ§Ür. Büyük vatanda~ 
fedfl edır ki alıtkanlığı inanmağa 
>olctı.ı; k_.rf Bugün kimsenin ıüphesi 
>a,_l'rl 1 arsça ve arapça terkipler 
heı-i h~Yac_aktır. Zaten senelerden
~eiild~ç hır Yenisi revaç bulmakta 
1 •• ır B I 'irlcçe• • una:' rağmen kolayca 
lc~rıl'rlflk yd çevrılebilir terkipleri kul
)!l>lerj ~ .. ~ha ileri giderek, bu ter· 
t ~ ite· .u afaa etmek illetine, Bü
d•thiaiıı~ın yukarıya naklettiğimiz 
t·ll."i İç' en gayrisini koymak, ve te
~~ek;n de onun sözünü yerine ge
d 11.tıı va en başka bir ıey yapmak im-
~"•irı rbnudır? Bir de şu tarihin 

)ı f e akınız· T" k ") F •A • • ecr·A • ur çu er ecrıatı-

:d~İy~~~cil."r .Edebiyatıcedide'yi, 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletini~ sıhiye teşkilat ve müesseselerine 
ait bir iş programı hazırladığını kısaca yazmıştık. Sıhat ve İçtimai Mua -
venet Vekaleti bu program hakkında vekaletlerden düşüncelerini sorar -
ken yazmış olduğu tez.keresinde şöyle demektedir: 

"Memleketin hayat ve istikbaline taalluk eden mühim ihtiyaçlardan bir 
kısmının tahakkuku için son günlerde hükümetçe teş::bbüse geçildiği ve 
bu maksatla müstakbel mesaiye ait raporlar hazırlandığı şükranla görül -
müştür. 

Temelleri Cümhuriyet Hükümetimizin teessüsünde atılmış ve modern 
sıhiyeciliğin her safhasına salahiyetle cevap verecek mahiyette kurulmuş 
bulunan sıhiyeciliğimizin, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verecek 
§Ckilde genişletilip teşkilatlandırılması için vekaletimizce de bir sıhat ve 
içtimai muavenet teşkilat ve müesseselerine ait iş pr~gramı hazırlanmış -
tır .• 

Sovyetlere göre 

Cephede 
değişiklik yok 

Ösel' de 1 S.000 
alman yok edildi 

Leningrad dayanıyor 
Odesa'da durum 

biraz daha iyileşti 
Londrıı.: 27. a.a. - Moskovıı. radyosu, 

Sovyet Baltık tllosu slyMI Amiri M. Le. 
bede.f'in Leningrad'da radyoda söylediği 

bir nutkunu \'ermlotır. 
:M. Lebedet, bu nutkunda demiştir ki : 
"- "Marat,. ve ''İlkteşrin lhtil!li .. adın

daki Sovyet zırhlıları dUumwı kuvetıerlne 
ciddi kayıplar \'erdirmekte devam ediyor. 
Hangö. Ösel, ve Dagö jyi dayanmaktadır. 
ösel'e çıkan 15.000 .Alman imha edllmlD· 
tir.,, 

(Sonu S inci sayfada) 

Bu program tatbikat 1ah11&ına ı;ıkanlarak 

1 

memlckeUmlzln ııhl lhtlYncıarından en mu • 
hlmlcrıntn ı;ıcydcrpcy tahakkukuna basııın-

1 

mak üzere !Uzumıu hazırllklıır yapılacak
tır.,, 

Sıhat \'C ktımal .Muavenet \'ckAlctl bu 
ııro•rarr.ın b .... rıımıuı Jcta 73..SlllJIOO~ 
lhll> .. C oldutunu teabll etmı.tır. Bu paradan 
67.350.000 llraaı tUrlU içtimaı muavenet mU· 
eueııeJerl yapılmııııına, 8.962.500 Jlraaı da ko
ruyucu tababet mUesscııelerJ yapılma ve ku
rulmaaına harcanacaktır. 

Rapora ırurc 27 vllA)'ette 50 yataklı, 4 vl
lfınttc 100 ya tnkh haıtaneler kuruıaeal<tır. 

D.ı hıuıtnneı,..r lcln hRrcanacalr .,,.,.,. ıı.ıou.ooo 

liradır. Uundl\n a)lrı olarak latanhul'da mev· 
cu'ı" llAve olarak l500, L"rzurum'da 200, Dl· 
yarlJakır'da 150 yataklı, lzmlr'de 500, Bur· 
ııa'da 300, Seyhan ve Sıvaa'ta 250, Edlrne'de 
200, Gaziantep ve Ka)"Berl'de 150 ıer yataklı 
hastaneler kurulacak, Ankara'da kurulacak 
Tıp takUlleslnln ya tak any111 da 1200 e cıkan· 
lacaktır. Bu on vlllyettekl ııtıveler ve yeni 
kurumlar ıcın 10.600.000 Jlra harcanacaktır. 

62 \'llfıyetlmlzdcn Ankara, Antalya, Bolu, 
Burdur, Çanakkale, Mersin, Malatya, Tokat, 
Ordu, Yoz.ıtat, Arl'on, A)'dın, Eekltehlr, Kü· 
tahya, 7.onguldnk, Kastamonu, Corum, Ma • 
nlsa, Konya ve Trabzon'da yapılmll ve ya• 
pılmnk Uzere bulunan hastaneler ılmdlllk 
ihtiyacı karaıladılhndıın bu vl1Ayetler1mlzde 
hastane yapılması dUsUnU!mem1$tlr. Bunların 

llerlde daha lyllesllrltmczlne ve bina eklen· 
meslne !Uzum görUlcnlcr yavaı yavaı yapı· 

lacaktır. 

Rapora göre 25 kazamızda ııhat merl<H· 
!eri yapılacak ve bunlara 2,5 milyon llra 
har<'anacaktır. Uc yerde beı yUzer yataklı 
aanatoryom yapılacak 7,1! mll)'Ona cıkacak· 
tır. iki yerde gene beı )"Uzer yataklı verem 
hastanesi yapılacak ve dört milyon Ura har· 
canacaktır. 

lkl yerde 2!50 ıcr yataklı 2,5 ml!)·on ıtraYa 
cıkm11k Uzere cerrahi verem sanatol')'omu, 
2 >"erde 1.600.000 llr11ya cıkacak 200 )'lltaklı 

(Sonu S iner sayfada) 

ı-· 
1 ı ! Ruzvelt'in mümessili 

Ankara Nümune hastanesi 

İhtikôra karşı 
Milli Korunma Kanununda 

yeni ihtiyaçlara göre 

bazı değişiklikler yapılıyor 

Bazı cezalar arttırılıyor 

1 
Ticaret Vekaleti, Milli Korunma 

Kanununda değişiklik yapmak üzere 
bir müddettenberi yaptığı hazırlık -

1 lan bitirmek üzeredir. Verilen ma -
Ilımata nazaran Milli Korunma Ka -

Jaylor'un Roma ve 

londra temasları 

Konuşmalar 

sulh teklifi 
ile alakadar 
görülmüyor 

L_ondraı 27 a.a. - Myron Taylor'un ziya 
reti bir !;Ok tefsırlere yol açmış~ır Da ly 

telegraph'ın siyasi muharriri şoyle ya l • 

yor ı 

Taylar Londraya M. Rı:ızvelt'tcn almıı 

oldu1;u talimat uzerıne gelmi tir. T r, 
Roma'dan ayrılmadan -cvel papa ıle bır ç 
defa gcirlişmliştur. M. Taylor'un, h rp ~ar
şıaındaki amerikan vaziyetini gör•ı ı (;ü 
zannedilmektedir. 

M, Taylor'un Va•ican'daki int•b''ırı•u 
bizzat M: Eden ve M. Churchıll'e bı' r • 

mesini M. Ruzvelt'in arzu ctmls c ı ıgu 
aşikardır. 

Bu ziyaretin herhangi bir sulh "' ı lı:c-
resiyle aHikası olmadığını katıyetle s li

yebilirim. 
Birleşik Amerikada takriben 20 mil 111 

katolik bulunmaktadır. Bu sebeplcdır ki, 
müttefiklere yardımda bulunmagı ta h
hUt etmiş olan Birleşik Amerika de l"tİ 

nununun bütün maddeleri ayn ayrı papalığın daha sarih bir vazi}Ct alma ını 
gözden geçirilmekte ve bugünün ih - arzu etmektedir. 

[Sonu 5 incı sayfada) 

Albay Knox 

Ameril<a1Cfa 

Bitaraflık 

Almanya ve ltalya 

Japonya'ya ~ok 

18Yler bor,ıu imiı 
şüphesiz 

bu borcu 
Jödiyecekmiş 

Tokyo, 27 a.a. - ÜçlU paktın im -
zalanmasının ilk yıldöntimil münase
ıbetiyle gazeteler Japonya'nın pakta 
dahil olmakta devam ettiğini tebarüz 
ettiriyorlar. 

İrandan gelen 
47 4 alman tebaası 

ıehrimiıden ae~tl 

kanununun 
kaldırılması 

Hariciye nezaretinin naşiri olan 
Japon Times and Advertiser ga.ze • 
tesi ıöyle yazıyor : ı 

Uzakıark, mihverin yardımından 1 
çok istifade etmiştir. 

Japonya ittifakına uygun bir tarz-
1 da dürüstlükle hareket etmemiş ol -

saydı, Almanya ve İtalya demokra -
silerin askeri kudretinden dolayı da· 
ha ağır bir yük taşımak mecburiye
tinde kalacaklardı. Binaenaleyh Al
manya ve İtalya Japonya'ya çok şey 
borçludurlar ve şüphesiz bu borcu 
ödiiyeceklerdir. 

Bahriye naıır1 yeni bir 
makale yazarak tekrar 

bu fikri müdafaa etti 
(Yarısı 3. anca sayfada) 

.... 

Japonya'Jaki lngilizler tahliye 
ediliyor 

Tokyo, 27 a.a. - Britanyalıları tah
liyeye mahsus ingiliz bandralı Anhni . l 
vapuru bugün Yokohama'dan Hong 

' Kong ve Singapur'a hareket etmiş • 
tir. 361 yoku arasında 120 ingilizle 
Avusturalya'nın Japonya'da~i elçisi 

(Sonu S inci sayfıdaJ 

NOHUDUN ve 
GAZ YAGININ 

SATIŞ FIYATLARI 
ANKARA V ALILlCI 

(Fiyat Mürakabe Komi•yonu 
Rei•liiinden) (22 No. lu ilan) 

Ankara'da nohuda tetblt edilen toptan ve 
1&tıı fiyatları aıatıda ıröııterll· 

.NatUrel temiz dökmı 
nohut 
lspanyol tohumu temiz 

Toptan Perakende 
Kr. Kr. 

15,60 18 

dökme nohut 20 23 

ANKARA V AL1L1Ct 
(Fiyat M ürakabe Komiayonu 

Rei.IiğinJen) (23 No. lu ilan) 

lran'dan gcfip Ankarn'dan 
geçen almanlar 

İran'dan Almanya'ya dönmekle olın Al • 

manyanın Tahran buyuk elçisi ıle 474 al
man tebaasından murckl.ep kafıle dun s:ı.at 

14,50 de hususi bir trenle şehrimize gel -
mi&ler ve bir saatlik b!r tevakkuftan s~nra 
buradan ayrılmıılardır. 

'ılı flll) edıdecıler Divan Edebiya
"ıet lia a?'~~lar; bugünkü şair Ah
jt'laa- At~.ın ve Tevfik Fikret'in, 
d "'ııaı du_lhak Hamid'in, Namık 
L~ Öl~~~lı Nefi'nin lisan bakımın
"l t-a~ olduiunu iddia eder. Fa-

arınrn büyük bir kııımmda 
CSoaa S iaci ••7'ada] 

Dün )'apılan lutbol m~larm'do Ge nçlerbirlilf - An1rara,.:llca'nıl 1-1 Harbble Deruir•r.~.ı!u jj .O _ ....... 
YaJrartlaki r .. im A.nlcara6'icii'na 1,."P._ılflll illi •oli aNt•rmelctedir. D.ii~ m~cırcı ııtt ıttCIJl# 4 ım;ı . 
aqf.crmıHadır. 

29. 9. 941 pazartuı ailnQnden ıtıbıı.ren An· 
kara'da sazyatının litre hcaabMe bakkallar
da perakende 1Al1' nntı ~ kuruı olarak 
tllbit e41Jm11Ur. 

Yolcular Ankara rarında alma., buyÜk 

elçiliti erklnı \'e alman kolonisi tarafııı. 

dm sellmlamnıı ve izaz edilmiıtir. 



-~-

Pazar müsahabeleri : 
Üstat Doktor Galip Ataç'a 

Sporda gaye nedir? 
Selim Sırrı T ARCAN 

insan kendisini, binici, yüzücü, bok
sör zannedemez. Hayvan, deniz, has
mın yumruğu şakaya gelmiyen bir 
mihenktir. 

Her sporcu genç kendini daima 
şöyle bir nefis tahlilinden geçirme
li ve şu suallere müsbet bir cevap ve
rebilmeli : 

1 - VUcudUmün sihatine itina eı
diyor muyum ? 

U(US 28/911941 

.-···································-... . . . . . i GÜNÜN GÖLGESİ . . ..,.., ..........................••....• --. 
in önü çağınyor ! 

lnönil, Dil Bayramında konuşulan
ları dinledikten ve dinliyenleri gör· 
dükten sonr.a dedi k1 : 

"Dil Bayramı, büyük ve ulusal dev
rimin gerçekten işaretidir. Bu devri
min yolunda inanla ve sevgiyle yol 
almak ve yol aldırmıya çalışmak he -
pimiz için borçtur.,, 

8!~:: .~!1: .. ~~~:'!:~~ğ.v:r_ Anadoluyu gezerken : 
mağan diye üzerine titrediğimiz bir 
özdilimiz var. Her türlü güçlüklerini 
yenmek ve herkesçe beğenilir bir du
ruma getirmek gerekliği karşısında 
kaldığımız bu dili gözümUzden u -
zaklaştırmıyalım .. 

•• 

TURK TOPR 
Yazan: Nilla COOK 

Çeviren : Cahide SEVGEN Atalarımız, dilimizin güzelliğini, 
özelliğini, enginliğini, zenginliğini 
ve her türlü dillere örnek olacak bir Vedat Nedim Tör, Güzel Ter -ı- kavak ağaçlarının yapraklarında· 
üstünlükte bulunduğunu, sayısız yet- b i ye s i adlı seri yazısında, bir kaç esen rüzgarla canlı görürler. Onhr, 
ke ve tanıklarla ortaya atmışlardır. gün önce: "TürK: Toprakları sanat ve Anadolu dağlarının kalbi olan Erci· 

Bugün Orhon yazıtları, Divanı fikir yemişlerinin en güzellerini ve yas'a bakarlar ve "Gümiış" m.ınac;ı.,a 
Lfıgat, Kutadgu • Bi!iğ ve benzerleri en lezzetlilerini verdi. Bu toprakların gelen Yunanca isminin neden deı;iş· 
gibi en eski kaynaklarda binlerce öz ··üstünde ve altında her ne ki "Glizel" mediğini anlarlar. Çiinkü Erciya.3 
Türkçe sözler bulunmaktadır. Hele olarak vardır, hepsi hepsi bizimdir." yaylada bir abide gibi, efsanevi gay· 
kutlu ülkemizin her bölge.:;inde sına- ve "Aydın'ın inciri bizimdir de Efes'i retlerin gümüş ihtişamına yukselir ... 
ma yollu bir gezinti yapmasını bilen- Didim'i, Milet'i başkasının mıdır? Erciyas'taki mana, Sel~uk kapıların
ler, bu anayurdun bağrında birer Sosyal biyolojinin en son bulumları da bulunanın aynıdır. 
Türk Sözlüğli gizlenmiş olduğunu bize insanın toprağa. havaya, suya 
görmekte gecikmiyeceklerdir. Şen nasıl bağlı olduğunu gösteriyor." de
yurdumuzun her yönünden fışkıran mişti. 

Yalnız mektep-tarihi gözlüıklerini ta· 
kanlar, Anadolu senelerine tarih k~ 
yabilir ve onlarla katalog yapabilir, 

r' Tllrk gençliği sporun yüksek ga -
yesini iyi anlarsa medeni tekamül 
yolunda başka milletlerden geri kal
mıyacağımız aşikardır. Spor artık 
dünyanın her tarafın a milli kurum· 
lar sırasına geçmiştir. Yaşama sava -
şında büyük bir rolil olan bu zevkli 
faaliyetin çok ciddi telakki edilmesi 
lazımdır. Öyle olmazsa fayda yerine 
zarar verebilir. Her vakit söylediğim 
bir sözil tekrar ediyorum: "Spor iki 
yüzü keskin bir siHihtır, kullanma -
sını bilmiyenlerin parmaklarını doğ
rar!,. Hareket vücut için bir gıda 
mahiyetindedir. Azı beslemez, çoğu 
muzırdır. Ondan başka iklime, mi -
zaca, bUnyeye göre hayatın her dev
rine mahsus gıdaların az çok nevi ve 
miki.nrı değişir. Büyük adamların ye· 
diği şeylerle küçüklerin aldıkları gı
da miktar itibariyle birbirine benze
mez. Karın doyurmaktan maksat ha
rzım cihazını yormadan uzviyeti ta"k -
ıviye etmektir. lşte spor da öyledir .. 
Zevk ve heyecan veren bu faaliyet, 
:voliylr yapılırsa, keyfiyet ve kemi
yeti malOm olursa vücudiimüzü ke
male eriştirir. Asıl bilinmesi lazım 
olan bu (kemal) kelimesinin delalet 
ettiği manadır. Miikemmel dediğimiz 
sporcu kimdir? Bazuları iri ve demir 
ıgibi sert olan gülleci mi? Yarışlarda 
daima birinci gelen koşucu mu? Fut
bolda golleri atan mı? B-oksta raki
bini nakavt eden mi? Güreşte bütün 
ıpehlivanların sırtını yere g"~iren mi? 
\Diski ve ciridi en uzağa atan mı? Ha
!Ylr, hayır bunların hiç biri değil, 

her hangi bir mUcadele sporunda di
mağını, sinirlerini ve adalelerini tam 
l:ıir filıenkle işleten, daima iradesine 
h§.kim olan, feragat, karakter ve mes
lek sahibi gence mükemmel sporcu 
denir. İşte bizim spordan beklediği -
miz gaye ve sporcuda aradığımız va
sıflar 1 Spor bu gayenin elde edilmesi 
lçin bir vasıtadır. 

2 - Kalbim, ciğerlerim, midem, si
nirlerim, adalelerim sağlam mıdır ? 

3 - Vücudümiln her tarafı ahenkli 
bir surette teşekkül etmi_ş midir ? 

4 - Kafamla gövdem arasında tam 
bir muvazene tesis edebildim mi ? 

5 - Nefsime hakim miyim, has -
mımın galebesini serin kanlılıkla ka
bul edebiliyor muyum ? 

6 - Cesaretimi yerinde kullanma
sını biliyor muyum ? 

7 - Arkadaşlarıma olduğu gibi, ra
kiplerime karşı da samimi. mütevazı. 
hakka riayet eder bir insan mıyım ? 

8 - Hiç bir maddi menfaat bekle
meden spora gönül bağlamış bir in -
san mıyım ? 

İnönü, bir vatandaş sıfatiyle bor -
cunu ödemiştir. Nutuklarında, yazı -
larında ve konuşmalarında temiz 
Türkçenin sade ve temiz örneklerini 
vermiştir. "Resmi" dilde sadeleşme, 
"İnönü" imzasını taşıyan yazılarla 
başlamıştır. lnön'il, kendisinden sonra 
gelenlerin, hele gençlerin yüzünü kı
zartacak kadar bu davaya özden bağ
lanmıştır; ve yurdun aydınları, eli 
kalem tutanları bu işi, aynı bağlılık
la tutsalardı devrimin dokuz yılı da
ha dolgun ve bugünkü yazı ve konuş
ma dilimiz daha pürüzsüz olurdu. 

Milli Şefin diinkü hitııhına kulak
larımızı dört açalım. Yazımın başına 
aldığım sözlerinde ödevlerimizi pay 
etmiştir: 

" ... Yol almak ve yol aldırmıya ça
lışmak .... ,. 

bu sevimli sözleri toplamak dileğine Bunlara ben şunu ilave edeceğim .... 
kapılmak istiyenler, tutarı otuz bini Arkeolojik katalogları tamami1yle bir 
aşan baş döndUrUcU bir sayı ile kar- tarafa bırakalım. Bergama'da ziyare· 
şılaşacaklarını görUrler. tine gittiğim bir kız bana, evinin te-

XIV üncü yüz yıldanberi. tiirlü meli Friidere, döşemesi Yunanlılara, 
değişmeler ve bir çok gelişmeler ara- sağ duvarı Romalılara, sol duvarı Bi
sında bocalıyan yüce dilimizin, bu - zanslılara, kapısı üzerindeki kiremit
gün batılaşmak korkusunu da bütün- lerin de Kütahya'ya ait olduğunu 
leyin savuşturması, ancak, dilcilik söylemek lüzumunu duymadı O ev 
alanında dirsek çürütenlerle bu işi kcndı" evı"yd" E · b ld v ' · · ' 

ki onlar içinde, bütün bu tiyatrola • 
rın, stadyomların ve medreselerin ha• r 
kiki manaları kaybolmuştur. Bu ma
nayı anlamak için Selçuk kapıların -
dan g e ç m e m ı :ı ~izımdır. O ~ 
na, dağların kendi şekillerinde yazı• 
lıdır. Vedat Nedim'in, giizelliğe bir 
yol olarak gösterdiği El'i, lskende • 
run'da göreceksiniz. Denizde beş kö

Bu suallere göğsünü gere gere e -
vet 1 diyebilenler sporun gayesini an
lamış tam manasiyle sporcudurlar. 

Sporcu geçinen gençler arasında 
hasut, kıskanç, geçimsiz, kavgacı, a
tak, kaba olanlara tesadüf ederseniz 
bunu sporun fenalığına değil, o genç
lerin sporcu terbiyesi almadıklarına 
hükmediniz. 

Birinci bölüm, Türkçe konuşan her 
Türk vatandaşını ilgilendirir. 

Hitabın ikinci bölümü, ''Ulusa söz 
işittiren ve okutabilen,. Türk aydın -
larını ilgilendirir. 

Eli kalem tutanlarımız - başta bi -
zim meslek arkadaşları - kalemimizin 
ucunu, "Ahteri" veya Diksiyoner. 
sayfalarında dolaştıracağımız yerde, 
yaşıyan. canlı ve yaygın Türk dili 
miirekkebine batırırsak boynumuza 
dü~en borcu yerine getirmiş sayılı -
rız. 

ki 
.. .. ı. vıne u ugum ısım, 

zorlu a yurutenlerin ulusal duygu 

1 
bütün Tü k t kl d b ı d.. .. 1 . v r opra arın a u unan 

ve uŞ"unce erıne baghdır. Yıllardan- güzeltiee vermemiz gereken isim _ 
b~ri onarmakta bulunduğumuz bu bü- dir.... A n a d 0 ı u • 1 u ! 
yuk, bu kutlu yapıyı elbirliğiyle a - Bu keliıne ile biz sadece Türk Top -
rıtmak dile,ğini güden Türk gençli - raklarından az a~lamış olan yıkılış 
ğinin ~undan böyle sözbir olclukla - devresindeki Osmanlı İmparatorlu -
rına guvenmemek hiç düşiiniilmiyr-n ğunrlan UT.aklaşmış olmuyoruz aynı 
bir yolsuzluk olur. Bu iş, bekl~nildi- zamanda toprağa yaklaşmamı~a ve 
ğinden çok daha çabuk başarılmak i- b .. t.. b" · b · · d . . . u un ır geçmışe ı z ı m eme -
çın, en ışle~. ellı yazı~ıl~rımızın ° - mize mani olan diğer donmuş tarihi 
muzları.na yukle~e~ bı: ış olmu~t~r. düşüncelerden de kurtulmuş bulunu
Eğer dılseverlerımız. hır yandan öz yoruz. 

kii bulunan dağa K:im isim verdi i~ 
o El, Anadolu sanatının binlerce s~ 
nelik Peygamberiydi. Ve Yeşil Caınl 
mimarları onu, Mamıara'nın parlak. 
yeşil derinliğinden çağırdılar. 

Leylek, üstünde dinlendiği minareler 
kadar Anadolu sanatının bir parçası" 
dır. Onun sl.yah ve beyaz kanatları 
Gece ile Gündüzdür. Ayakları Atet" 
tir. Ve Leylek, Türki'Ye Kapısında. 
İzmir'in İkiz Dağlarının manasına 
Gece ile Gündüzü şahit çağırmak iize· 
re minarenin tepesinde durur. BU 
İkiz Dağlar K u v e t ve G il " 
z e 1 1 i k t i r . Bunlar, Anadolu sa" 
natının manası ve ilhamları, Anado • 
lu Toprağının vadidir. Türkler btJ 

Sporda gayemiz karakter sahibi 
centilmen bir Türk gençliğinin ye -
tişmesidir. Bunun için bir yol var -
dır. Terbiye ve ilmin donelerine gö
re vUcudünü ve kafasını işletmek. 

Türk aydınları kulak verin: İnönü 
çağırıyor. Onu tanıdığımız gün -
denberi bizi çağırdığı yerlerin hiç 
birinden eli boş dönmedik • 

Gene dönmiyeceğiz, devrimimizi 
yürüteceğiz, olgunlaştıracağız. 

Türkçe yazmavı sınar. öte yandan da 
bir başkasının bu işteki yolsuzluğunu 
kınarsa. en yüksek ödevlerin öncülü 
olan ve uğrunda çalışılan şu uhuıal 
ülkümüze tezelden kavuşmuş olaca -
ğız. 

Ben Anadolu'da, kim neyi kurmuş. 

düsüncesine ehemiyet vermeden do
laştım. İsimler ve tarihler bana top
Tağa ve güneşe gömülü gibi geldi. 
Yahut belki de gizli manalara, Türk 
topraklarını şekillendiren kahraman
ların, kıral ve heykeltraşların içten 
gelen ilhamlarına gözleri açtıran, bu 
geniş yaylada parlıyan altın ışıktır. 
Bu ışık, toprağın, kendi gayreti sa
yesinde. görülen ve görülmi'yen her 
çeşit güzelliği çiçeklendirdiğini in -
sana hissettiriyor. Dağ eğlentileri, 
Kreziisün devletleri. Müzik Mektep
leri, Tıp Fakülteleri, Kermeler, Sa -
raylar ve Camiler halkaları biribirin
den hiç ayrılmıyan bir anane zinci -
ridir. Anadolu onların içinde çiçek
lendi. Onlar Anadolunun çiçekleri ve 
meyvalarıdır. Hangi <levirde olursa 
olsun, Anadolu heykeltraş ve mimar
ları ilhamlarını, Onun Toprağından 
almışlardır. Ve onun için t~1cende -
run'a giderken Toprakkale'den geçi
lince, Kalesinin, yeşile bürünmüş. 
toprak duvarları i~~--· .ı y-4pısı gı
h; 8.ı .. 11yor: Onlar, adetfi, topraktan 
fışkırmıJlıırJır. 

Toprağa bağlanmışlarchr, çünkU r 

Spor beden terbiyesinin bir şube -
sidir. Beden terbiyesi hareketlerimi • 
zin, hislerimizin, zekamızın, meleke
Jerimizin, adalelerimizin inkişafına 

hizmet eder. İnsanı daha cesur, daha 
hassas, daha kavi, daha becerikli, da
ha hal(ık ve daha fedakar bir hale ko
yar. Bütün içtimai faziletlerin en bü
yüğü fcragattir .. Spor gençlerde bu 
hassayı tenmiye eder. 

HUlasa sağlık, uzun ömür, ırkın gu. 
ze11C1mesi, beşer cinsinin islahı, fert 

~e cemiyetin filıenk ve saadeti hep 
aporun milsbet neticelerindendir. 

Spor nyesinde gençler öğrenme, 

bilme, nefsine sahip olmanın mfina -

aını anlarlar. Fikre ait ıeylerde çok 
geri insan bilmediği şeyleri bilmiyo
rum zanneder •. Kendisini filim, şair, 
filezof, ressam zannedenler pek çok
tur •. Halbuki sporda böyle değildir, 

Sporda en cazibeli olan rekordur. 
Düne nisbetle bugün daha çabuk koş
mak, daha yüksekten atlamak, diski 
daha uzağa atmak, mUsabakalarda ra
kiplerini geçmek, en yüksek derece 
almak hemen her sporcu gencin ga -
yesidir. 

Yalnı:r. bu tefevvuk histi iyi idare 
edilmezse gurur, haset, istirkap şek
line inkılap edebilir. Vücutları te -
şekkül devrini bitirmemiş olanlarda 
bu tehlike daima mevcuttur. Çocuk
lara büluğ çağından evel spor yap • 
ttrılm.amas1nın sebeplerinden biri de 
budur. 

Gençler sporun her şeyden evel 
vücude s~hat, ahenk, tenasüp. vere -
ceğini, bu sayede uzun ve rahat ya
şamak saadeti elde edileceğini ve 
böyle yetişen sporcuların hem şahıs
larına, hem mensup oldukları millete 
faydalı olacaklarını daima hatırlama
ları lazıınOır. 

Yazımı lnönü"nün şu sözleriyle bi
tiriyorum: "Büyük Atatürk'ün, Türk 
dili uğrunda harcadığı emekler boşa 
gitmemiştir ve asla boşa gitmiyecek
tir ...• 

Bütün milletin duygusu da budur. 

Kemal Zeki GECOSMAN 

İzmir' de fiyat mürakabesi 
tzmıt, (Hususi) - Şehrimizde fiyat mu . 

rnkabe btlrosu acılarak cnlıımata baeıamıı • 
tır. Komlly0n sıda maddelerine aat11 fiyatı 
koymuıtur: koyun ellerinden karamanın ki. 
ıosu ~ dııf'lıc ve kıvırcık 60 tıın, kuzu 55 
ten, dana ve kecl 40 Jcurustan, beyaz peyn!rJn 
kilosu SO. ikinci nevi peynir 76, Urfa yatı 
170. Trabzon ıao ve tereyaA't da ısa kuruı. 
tıın aatılncaktır. Bazı muhtekirler bu tlyaUa· 
n az bularak pe:rnır ve tereyaAını piyan. 
dan kaldırmalı: lstemtılerae de bunlara Qrtı 
cezri tedbirler alınm11tır. Fiyat murakabHI 
bUtUn eınara etiket koymak ve tatura ver· 
mck mecburiyeti de tehllt etmıtttr. 

Benliğini bileli bu işe gönül bağ
lıyan Türklük, dün nasıl ilimizi kur
tardıysa bugün de dilimizi kurtar -
mıya inanmış ve kanmış bulunu -
yor .•... 
Artık bizim, üstünlüğü, eşsizliği ve 

kutsallığiyle göğüslerimizi kabar -
tıp, gözlerimizi yaşartan bir özdili -
miz var. 

l-erit DEVELO 

Kağıt fabrikalanntn su tesisah 
Izmlt, (Hususl) - ll1ncl kA~t ve sellilloz 

fabrtkalan !cin Sapanca cölilnden aretlrlle· 
cek ıu ıcın c:aııımalar devnm etml!ktedlr. su 
bonılıı.rı eehrln ıc:ıne kadar selmlstlr. Simdi 
lzmlt'ln meahur demll')'OlU caddesi tam orta 
YP.rlnden ac:ılaralc bu borulıır yerlerine ko· 
nulmaktıııtır. Klor tabrlkaıının lnıııatı da 
ll••Jıt,ıoe•. 

K u v e t e maliktirler ve G ü z e 1 • 
1 i ğ e taparlar. Ve işte. bunlardatı 
her hangi biri için ne denirse densin. 
ikisi de Türklerin Mirası ve Malıdıt• 

Orta okullar1n 
talebe kadroları 

belli oldu 
Bu yıl Ankara orta okullarına gf,. 

recek kız ve erkek talebenin okul• 
yazılma işleri Üçüncü Orta Okulda 
yapılmıştır. Haber aldıİ?JJTllP ,..~ 
,.,.._ • -·•a.•cı uc:vam etmek uzerc .K .. ~ 

yıtları yapılan talebenin sayıtl 
1500 ü aşmıştır. 

Okul müdUrleri evelki g6n yap -

Dl'I kUfSU mezunların;n Selçukilerin Sivas ve Kayseri'deki tıklan bir toplantıda okul kadrola -
büyük kapıları Tarihte tasnif ettiği- rını vıe yeni 'kaydolan talebenin &eın~ 

Değerli Ustnt Dr. Gnllp Atac'a: İstiklal ocağı yllhk kongresi miz insanlar tarafından yapılmıc:a }erini göz önüne alarak bunları okUl~ 
Anknra rndyosunda hııkkım<1a ibzal ettıD1- fayı'nlerı' yapıldı :< } d ğ tm 1 d benzemit·or. Go"'zlerı· a .. ık olarak ~eya- ara a ı ış ar ır. nlz teveccUh ve lltltntıarn ıırzı ıUkrnn ede - C. H. P. Dumlupınar nahiyesine ba&h J ıı: " }t" 

1 B d t bly·ıı ıah•ıınd b ııı... hat edenler ı"çı"n Onlar, Guz"' ellı'gWe ve Bu yıl orta okullara yazılan ta r m. e en er ~ .. a ana. ver "1 • fstikJal Ocağının yıllık kongresi btıin aza- 6 
ntz kıymete liyakat kesbedebtıcıımse ne mut· İstanbul üniversitesine bağlı dil Kuvete. altın yaylalarda rüya gören benin, derslere başlama günü olan 
ıu banal - s.s. T. larının iştirakiyle 27-9-9U gecesi Atatürk kursu mezunlarının tayinleri yapıl- ülkelere a .. ılan kapılardır. Arkada birinci teşrinden evet Üçüncü ort• 

ilk okulunda yapılmış ve bir senelik çalıı- t y • ıı· ı • · · :ır kul ba k "d ki • k J • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- mışı~ enı m~ ımerımızı yazı - bırn~ı~arı mabet ve ~kleri yadc~ o a ~rara gı e~ erı o u 
ma raporu okunarak id~re heyetinin faali- yoruz• ları öğrcnmef eri ve 0 gün doğruc' 

Açık Teşekkür yeU takdirle anılmı:ı ve Ebedi Şef Atatürk- Bn .• ve BB. Sabiha Gönen cer Bursa mek üzere, Ay'daki İlahlar o yayla - okullarına müracaatları Uizım gel • 
ün hatırasına hürmeten Ba5kan Dr. Rifat · Ö nın dağlarını şekillendirmiş gibidir. 

Köylümüz !İmdiden hayvan l 
yemi hazırlıyacak 

Ziraat Vekiileti teşkilatına ve vali- • . 
llklere bir tamim yaparak daha şim- Babam emeklı yarbay Dr. Tevfık 

lisesi muallımliğine, Mehmet zgen Sivas ve Kayseri'deki Kapılar insa _ mektedir. 
!nanın daveU üzerine bir dalka ayakta ih - Antalya lisesine, Halide Utkun Kon - nı Tahayyüle ve Kuvete sevkeder, 

0 
Bu hususta Ankara Maarif Mil• 

tiram vaziyeti alınmıştır. Yeni idare hcy'eti ya erkek lisesine, Süreyya Sarman kuvet ki. kendi hayalini hayatta ve dürlUğUnUn tebliğini aynen yazıYo' 
dl.den hayvan · t d "k Ali Öztürk"ün Bozöyilk'te vefatı do-

yemı e arı e - . • .. 
dilmesini ve .kış içi d hayvan ölü_ layısıyle 17 senedır oturduğu Bozo -

ııeçilerek kongreye ıon verilmiııtir. s· l. · y ld B ,_ Ad ruz· 
ıvas ıses1ne ı ız ayA .. ra ana taşta görebilecek şaire aittir. Çünkü · • 

mUne ve lüzumsuz ~e:imlerin önU _ yük ve Saraycık'ın sayın hal~ına bil
ne geçilmesini, hayvan yemi tedariki h~ssa Bozöyük kereste fabrıkası a -
için köylümüzün memurlar tarafın- mır ve mensuplarının ve B. Abdul -
dan aydınlatılmasını hatta" · • lah'a acımızı pay13§mak hususunda 

erkek lisesine, Nevzat Kesim Konya onlar için önlerindeki ülke ebediyen Maaril müdürlüğünün tcbliğı 
k il. kt s yaratılmak üzere kalacaktır. O, her Ankara Maarif Müdürliiğünden: 
ız mua ım me ebine, aniye Er • • 

hangi bir memlekette-ki gu··zel manza- Orta okullara devam etmek 'Uzer 
Evelki gece Ankara Halkcvinde yapı • man Boca orta mektebine, Celile Şeh- Ü .. ·· O Ok 1 k d a·ım· ,b\I' ralar giöi fotografı alınacak veya çuncu rta u a ay e ı ış 

Düzeltme 

ımece u .. d'kl ~k " d 1 
suliyle hayvan yemi tedarikinin te- goster ı eri büyük alil aua~ . o ayı 

lan dil bayramı t8renine alt diınkü yazımız- süvaroğhı Balıkeıı'r lı'sesı·ne, Sara Fı- 1 tal b ht l"f orta okullar' kartpostala geçirilecek bir ülke de - unan e e mu e ı 
da bazı dizgi yanlışları kalmıştır. Şair Mu· 1 İ • k d ğ 1 k 11 ıelJ' rat ı zmır ız muallim mektebine, ğildir. Güzelliği araştırmak için açıl- a ıtı mış ve orta o u arın ta 
azzcz Kaptanoğlu'ndan aldığımız parça ıöy- Mahmure Özmercan Manisa orta mamış olan gözler, yaylada boşluk - kadroları tesbit edilmiştir. min edilmesini bildirmittir . ayrı ayrı teşekkür edemedığımden 

· alenen teşekkürlerimi bildirir sonsuz 

Kil meslek öğretmen 
okuluna fal ebe almaca~ 

Şehrimizdeki İsmet Paşa Kız Ens
titüsünde bulunan Kız Meslek Mu -
allim okuluna bu sene de imtihanla 
talebe alınacaktır .. Alınacak talebe 
kız enstitüleri mezunlarından ola -
eak, yaşları 1941 blrinciteşrininde 23 
il geçmemiş bulunacaktır.. Müra -
caatlar 10 birinciteşrine kadar veki -
Jete gönderilmiş olacaktır. İmtihan 
günleri ayrıca itan edilecektir. 

Teşekkür 
Divanı Muhasebat azasından emek

li Kamil Acarbay'ın ani vefatı dola
yısiyle cenazesine gelmek ve bizleri 
teselli etmek suretiyle acılarımıza iş
tirak eden Divanı Muhasebat reis ve 
Azalariyle diğer zevatıkirama teşek -
kürlerimizin iblilğına muhterem ga -
%etenizin tavassutun~ rica ederiz. 

Ailesi namına oğlu 
Envc;r Acarbay 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ankara Eczanesi 

hürmetlerimin iblağını Ulus'tan rica 
ederim. 

le olacaktı 1 mektebine, Melahat Ahiskalı İzmir tan başka bir §ey bulamazlar. Fakat Dağıtma listeleri Üçüncil O~ 
Paslı bir ışıkla ~izildi gölgem ,..;ızelligvin ruhuna aşina gözler, onun, Okuldadır. Derslere başlama tarilt1 kız lisesine, Türkan Belli İzmir kız 6.. rtes 
Köydeki odamın toprak damına. bu geniş. serbest meydanları, yeıiil olan 6 birinciteşrin 1941 paza 

Oğlu Baktım .kırık gibi dıvarda çemen, sanat meıktebine, Tahire İplikçi İz- d ı · 1 b' ·k gününden önce her talebenin ayrıl<W amar arıy e ırlı te, aydınlattığını v ··- .. uc' 
İsmail Hakkı Öztürk Meğer raslamı~ım bir çatlağına... mir ticaret mektebine tayin edilmiş- görürler. gı okulu ogrenerek o gun doğr 

11 
D . D. Yolları Daire Müdürü Özür dileyerek düzeltiriz. }erdir. Onlar Anadolu toprağını saçlarında okullarına gitmeleri lazımdır. Buit;~. 

' için derhal Üçüncü Orta Okul Mil 
lllllllllllllllll~l-l-ll-l-ll-1-ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l-ll-l-ll-l-11-l-ll-l-ll-l-11-l-11-1-ll-1-ll-l-ll-l-ll-l-l-11-l-11-l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll-l-11-1-11-l-11-l-ll-l-ll-1-ll-1-ll-l-ll-1-ll-l-ll-l-ll-l-ll-l-11-l-11-l-ll-1-ll-l-11-l-ll-l-ll-l-ll-l-ll-l-ll~t 

1 

dürlüğüne müracaat etmeleri tal~~ 
k " r . . ye ve talebe egelerine (velilerırıe 

Büyük Şef' in hitabı önünde... '#;~N I~ 1 il~ R çe ~ft~pt:e ~~e~~~;: ;i~ıı;:;:0h~- tebliğ ve ilan olunur. 
tırlatılıyor; bır de ders var. 

Dil bayramı dolayısiyle Büyük / / ıudTuürr:k aydınına hatırlatılan ödev Kıclık ef'ı'm hazırf ıg"ı bacı· adı. 
ŞM'in bütün yurttaılarına hitap 1 ' f 
eden değerli sözleri, üzerinde u- "Ulu•a aöz; i§İttiren ve okutabi- İlgili dairelere elen habr le c g~ 
zun uzun durup düıünmeyi gerek- mağa uğratırken en önce ilim IÖ- kıya&laymız. len her aydınımız;, dil iıinde bir re. yurdun her tarafınrla makineıcrr 
tiren bir devrı·m dersi idi. zünü karıılamamız .,.erekmez Okul - Bunun yerine yıllardır t k b ı.. ı· · -k·ik ol .... ı • e ya ancı Re ımenın "' .. - kışlık ekim hazırlı klan na başlaıw·,.1•• Her §eyden Önce bu dersin için· miydi? kullandığımız mektep kelimesinin maaını, özennıiye deicr bir z.evk cı> 
de on dokuz kelime var ki bun- Dal - Fasıl, mebhu, tube gi- arapçada yazıhane manasına gel- aayaa, birçok aıhıntıyı hiç larket- tır. Geçen yıl maltiı:ıe ile yapıla~ lJ1' 
lann Üzerinde, birkaç yıldır, ya- bi türlü türlü aözlerle anlatmak diğini, bilmem, bilir miydiniz? meden geçirebiliri:.:c.'' min faydasını gören çiftçilerirnıt: t j! 
rı-aydınlarımız duracakları y~rde i~tediğimiz ıey, bu tek heceli ke- Arınma - Bu kelime de ahenk- Bütün yurttaılara hatırlatılan yıl da makine ile ekime b·iyük ·ıe 
duraklamıt!ar; bunları kullana- lımede ne güzel anlatılıyor! sız ıstıfa sözünün ,güzel bir kar~ borc şudur: rağbet göstermektedirler. Makine 

1 
\,. 

cakları yerde aavıaklamıtlardır. Zorunda - Mecburiyet gibi ü- ıılığı. "Dil bayramı büyük ve uluaal ekimde daha yüksek bir mahs·ıl 11 ~ 5 
Altlarını kırmızı kalemle çizdi- zerinde üç tane arap kuralı taıı- Geliıme - Elinde böyle güzel bir devrimin gerçekten ifaretidir. dıfı gibi tohumdan da d:karda ı:· 
ğim bu on dokuz güzel ve Öz ke- yan bir kelimeyi neden kulJanır- bir söz bulunan aydın, ne diye in- Bu devrimin yolunda inanla ve kilo kadar bir tasarruf elde e~ilr111:!. limeyi tekrarlamama izin verir lar da, bunu kullanmazlardı? kifallarla, tekcimüllerle uğraıır- aevgiyle yol almak ve yol aldır- tedir. Bu tasarruf, bugünkü fıY. atdt. 
mı'.iniz? Savaı T"" k' 'd y·· k dı? l k h · · · · b ., - ur ıye e ve ur mıya ça ııma epımız ıçın orç- )a 35 _ 40 kuruş etmektedır. Pır ~ 

ôdev - Bu kelimenin yerine ruhunda yanyAna yaeıyan iki ke- Ônemli - Bu kelimeyi mültim tur." kar ekim 37,5 kuruş olduğundan·rııİ· 
vazife deyip gidiyorduk. lime: barıı ve aavaı! Bunları it.arp ve ehemiyetlinin yerine geçirmek Sapanlara, aapıtanlara, boca- suretle çiftçimiz m<>kine ile c· ı 

S "lamak Bunu d ve •ulh seklinde kullanmıya, bil- i.-in neden dü,u'"ndu""k, durduk? l 1 e sarsılanlar ·1 d ag - n yanm a -.,. _ ıyan ara v a verı en adeta bedavaya yaptırmakta ır. r. 
"temin etmek" hem anlam, hem mem, neden yeltenmittik? Kutsal- Kutai, mukaddes, mu- dera de fU: Kış ziraatine hazırlık oli:ı,.ak Ji1C ı 
de ahenk bakımından ne kadar Kaynak - M~nba, mehaz gibi barek gibi kelimelerle Anlatmak "Büyük Atatürk'ün Türk dili t 

1 k d d mimli kelimel-rd•n daha •u··zel istedigvimi7. anlamı ı'ate ı"kı" hec-..1e i d h d i ki b kez bölgesinin bugüne kadar yaPtlJ • cı ız, ne a ar yoz ur. "" ... .. y ıco u run a arca ı ı eme er oıa iş 60 bin dekarı ge .. miş bulunıxıal< 
Aydın - Böyle güzel bir keli- değil mi bu canım söz? anlatan güzel bir söz. gitmemiıtir ve aala boıa gitmiye- "!: 

meıi olan dilde münevver sözü- ilgi - Bu iki heceli ıüzel keli- Gerçekleıtirmek - Bu güzel cektir. O'nun kut•al adını derin dır. _.---/ 
nün yeri olmalı mı? me, arapçadan aktarılma alôlıa fiile aahip olduktan sonra artık •aygı ile anıyoruz;. Türk dili için -------------. bİ( 
Arıtmak - Bunun anlamını da ve rabıta sözlerini hiç de arata- tahakkuk gibi sözleri kullanacak •on anına kadar beslediği geniı !undaki savaf tarihinde ycnı d-

tenkih, taafiye gibi arap IÖzleriy- cak değildir. mısınız? ümitleri gerçekleıtireccğiz." yiirüyüıün, bir il niye atılı n 
le anlatmağa çalıtmıf, durmuttuk. Terim - Istılah sözündeki a· Gene Büyük Şef, "iman" ye- Bu hitaptan sonra inanıyoruz ba§langıç günü olmuştur. J 

Bilim - Öz bir ilim dili yap. iırlıkla bu kıvrak kelimeyi bir rine "inan" "hakiki" yerine "ger- ki dokuzuncu dil bayramı dil yo- T. • 
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"Müttefikler,, 
konferansı 

f Meınleketlerinin Almanya tara
iJ:!dan istilası üzerine lngiltere'ye 
ler~a eden birçok Avrupa hükümet-

• Çöl ~ndra'da toplanarak, Ruzvelt
r, ı. rçıJ mülakatında verilen k·arar
i- ~1 tasdik etmişlerdir. Müttefikler 

na :. .llferansı adı verilen bu toplantı 
"lllll . 

iş- d cı toplanma oluyor. Hatırlarda-
as .: ı'"i ~y~ı müttefikler, üç dört ay 
y- L., e ' Çorçıl tarafından ileri sürülen 

Brltanya hava 
kuvelleri 

Londra, 27 a.a. - Müteaddit gaze
teler, Akdeniz'deki Britanya hava 
kuvetlerinin kudreti hakkında Lef -
ko§a'dan gelen haberleri neşrediyor
lar .. 

Times diyor ki : 

Amerika' da 

14 ticaret gemisi 
denize indirildi 

Nevyork, 27 a.a. - "Hüriyet filo • 
'SU" günü münasebetiyle bugün 14 ti
caret gemisi denize indirilmiştir. Bu 
miktar §İmdiye kadar bir günde de
nize indirilen gemi adedinin en bü
yüğüdür. 

Bu münasebetle Birl~ik Amerika 
Devletleri Reisi Mr. Ruzvelt, mille -
te hitabederek ezcümle demiştir 1ai : 

Amerika' da 

Bitaraflık 

kanununun 
kaldırılması 

Bahriıe nazırı yeni bir 
makale yaı•ak tekrar 
bu fikri müdalaa em 

HARBE 

D 'A i R 

Dünkü askert 
ve siyasi durum 

Htnbin dünkü manzarası 

topİ1 teklifleri taadilt etmek üzere 
n- 1opı8nnutlardı. Yalnız bu birinci 

ltı.etJ~~.tıda Rusya henüz harbe gir
)'oJc ıgı icin müttefiklerin arasında 

a- •I . tu. Bu defa Londra'daki büyük 
o- ır~1Maiski, rusları da müttefikler 
r, ~il e~an.ııında temsil etmit ve her 
• o) etın kendi mukadderatına sahip 

a- '•lb.aaı yolundaki Ruzvelt-Çörçil ka
aııa iltihak etmiştir. 

Britanya hava kuvetlerine mensup 
avcı tayyarelerini görmek Kıbrıs'ta 
artık günlük bir hadise olmuştur. 

Bu tayyareler adanın etrafında dev
riye dolaşarak ahalinin maneviyatı -
nı kuvetlendirmekte ve üslerine dön
mektedir. Bundan çok zaman eve! 
Kıbrıs'ta valilik eden Sir R~nald 
Storrs Silvey§ kanalının himayesi i
çin Kıbrıs'ın mükemmel bir hava üs
sil olacağını söylemi~ti. Filhakika 
bir kaç hafta içinde Kıbrıs İngiliz 
hava kuvetlerinin kudretli bir kalesi 
haline sokulmuştur. Yeniden müte -
addit tayyare meydanları in~a edil
miştir .. 

- Eserinizden dolayı müftehiriz, 
fakat bu kadarla iktifa etmemeliyiz. 
Daha fazla ve daha çok fazla ticaret 
gemisi inşa etmeliyiz. Her gün bir 
gemi ve sonra da her gün iki gemi 
denize indirinciye kadar programı • 
mızın süratle tatbikine çalışmalıyız. 
Ticaret ve harp gemisi inşaat pro -
gramımız hüriyetimize halel getire -
cek mütecavizlere vereceğimiz ce -
vaplardan biridir. 

Vaıiqton; 27. a.a. - Amerika bahriye 
nazın albay Knox, haftalık ticaret mec
muaaında yazdıtı bir makalede, bitaraflık} 
kanununun kaldınlmuını ve başlıca denis 
ticaret yolları civarındaki Amerika den•ı:r. 

üslerinin kuvetıendlrilmeslni tavsiye el( -
mektedir. 

A
~ lman-Rus harbine dair clüa 

gelen haberler esiri bildik
erimize yeni bir ıey katm•m•k
tadır. Yalnız dünkü alman tebli
ii, Ki!'ef'in farkında yapılan çif-
te çevınne hareketinde 5 rua kol
o.rdwunun yok edildiğini, eairle
rı~ 665 bine yiikseldiğini Ye hu 
bölgede aavaıın nihayet bulduju
nu bildirmi~tir. Fakat ruslara ıö
re ÇRrpı~alar daha siirüp &it
mektedir. Henüz ne İngiliz ve ne 
de rus kaynakları burada tam ltir 
h?zgun oiduğunu söylcmit değil
d~r. Ceı;>henin diğer iki 1IC1IDll, ya
nı, Lenıngrad'a ve Kınm'a selin
e~, b~ iki yerde de aavaı biabii
~un ı ~detlenmittir. Leninl'J'ad, e
ger duterae, defi) sade Soryetler 
Birliği'nin belki bütün tarihia, 
4 buçuk nıilyon rusa ve biiJiik 
çapta alman aakerleriai harabele
ri altında saklıyan ea büyük me
zarl•lrı ola-:'lkhr. 

.. ıiJ· u ınüttefikler konferanar, bir in
h..:.z darbrmeaelini hatırlatıyor. Dar
-- eseHer tercüme edilemez; fakat 
"li,.1naaı aıağı yukan şudur: Biribi
~ e t~nı~mıyan, hatta biribiriyle 

.. "'e fınıyen insanlar, hazan kaza 
ır.~a haııtalık neticesinde yatak ar
.._6tıı. bile olurlar. Londra 'daki 
)'•t lefıkler konferıtnsı böyle bir 
lllıı ak arkadatlığıdır. Burada top
l»re arı~ar, üzerinde biri ettikleri 
.._e lls!Pleri müdafaa etmek ıçın 
ler ~u~~ a.rkadaılığı yapmış devlet
._.. ehııldır. Bunlar, birer birer al-

• '"" arp k" · k y "-d ki ma ınesıne çarpara ug-
)'e 

1 karı kaza neticesinde haıstane
ı • ., l'lda ledilmit olan yatak arkadat-

ı ır. 

'ttıı 'l'tusya da bu kazaya uğrıyanla
"°e" •onuncusudur. Rusya'nın karar 
iltih'1~er arasında olmayıp, karara 
diJdcll edenler araısında bulunması 
l\lıı ate layıktır. Bu, alman taarru
llirJ~- ~f!'adıktan sonra, SoyYetler 
•ş•lgı.nın, eski mağrur me'Vkiinden 
'Y\lıı~ ı~erek, Polonya, Yugoslavya, 
'••ırı;ıstan ve bu sınıf devletler a
ilıed· - .•.Yer almakta mahzur gör-
1\\la ıg!nı anlatmaktadır. Filhakika 
liıı )'~ ':1'n Ruzvelt-Çörçil prensiple
hij: .. ~tıhakı da sovyet politikasında 
t ...... ı.ı bir ricat manası ifade etmek-
"'llt 5 J B" l•v•r • • • 

llteıı ". o.yet er ır ıgı nın ısıyası t•tn:1Pleri, Maiski'nin .özlerine 
'•ti en, ınilJ .. tlerin kendi mukadde
llı1a •l'Jı:ıa hakim olması prenısipine 
hir lllyı.rdir. Sovyet sistemi ancak 
lra.rı~ef!t meşru devlet ,ekli tanır; 
etlahunıstlik. Ve bunu yaymak için 
lef, il hıÜracaah da caiz görür. Bu 
dit 9 Pledir ki Rusya uzun zaman, 
~t)er ~~rupa devle tleriyle münaae-
l\.._;rını tanzim edememişti. Eğer 
cf"ı ~· za.ınım -zaman lnı politika• 
~.~cat ederek beynelmilel müna
t:ı er~e demokrasi prensipini ka-

Muhabirlerimizden biri son giln -
lerde Kıbrıs'ı ziyaret etmiş ve ada -
da bulunan top, mitralyöz ve sair 
harp malzemesinin modern silahlar 
olduğunu tesbit etmi~tir. Muhabir, 
bu tetkikleri esnasında Girit'te alı • 
nan derslerden iyi istifade edildiğini 
de görmilftür. 

Üçlü paktın ilk 
yıldönümü 

Berlin, 27 a.a. - Uçlii paktın im
zasının ilk yıldönümü münasebetiyle 
alman hariciye nazırı M. Von Rib -
benfrop dün öğleden sonra ecnebi 
matbuat kulilbilnün aalonlarında al· 
man matbuatına mensup mühim şah
siyetleri ve Uçtu pakta dahil bulu -
nan memleketlerin gazete muhabir -
terini kabul etmiştir. 

Bu merasimde İtalya büyük elçisi 
Dino Alfieri, japon büyük elçisi Ge
neral Oşirna, macar elçisi Çotay, Ro
manya elçisi Bossy, Slovakya ve Hır
vatistan elçileri ve bulgar maslahat
güzarı da hazır bulunmutlardır. 

ltolyo'do ekmek 

vesika ile dağılacak 

İnşaat tezgahlarında çalışan işçiler 
güzel bir iş başarıyorlar. İnşa ettik
leri her gemi milletimizi tehdit e -
denlere darbe indiriyor. Bugün, 
işdlerimiz bu darbelerden 14 tane 
indirmiş bulunuyorlar. Hitler ve o • 
nun ayarındaki diğer mütecavizler 
tarafından ezilmemize mani olmak 
üzere bütün milletin benimaemesi 
tazım gelen zihniyeti bu işçiler be -
niımsemişlerdir. 

Biz bu gemileri torpillere, mer -
milere ve bombalara karşı korumak 
azmindeyiz. 

B. Çuderos diyor ki : 

Yunanistan' da 

~ehirler harap, 
ahali a~flr 

Londra: 27. &.L - Yunan b&1veklll Jıl. 

Çuderos, bugün gazetecilere beyanatta bu
lunarak,• Alman tahakkllmll altında bulu
nan memleketinin hazin bir manzarasmı çiz.. 
miı ve ş!Syle demlıtir : 

''- Bomlnırdıman cdilmi~ bir sürü ha
rap ıehir ! Bunlardan 19 u tamamiyle ha
rap olmuııtur. Ahali açtır. ÇUnkU düşman, 

lıl. Knox diyor ki : 
" Groenland'ı ve İzlanda'yı oimdilik 

işgalimiz, BUyUk Brttanya'ya giden At -
!antik yollarında bize Usler temin etml3tir. 

Caraibe denizinde ve İngiliz Gu)'lln -
nında lngfltere'den aldığımız llmanlan, ce 
nubl Amerika yolunun l~orunmasına yara-
maktadır. 

Panama kanalındaki üıılerimtz dl! batı 

sahili boyunca cenubt Amerika yolunun 
bir kısmını himaye etmektedir. 

Bununla beraber, dolU Hlndiııtanında ve 
.A vuııtralya yollarında ticareti koruma için 
daha bqka üslere de ihtiyacımız vardır . ., 

M. Knox. bitaraflık kanununun aleyhin
de bulunmut ve demiştir ki : 

"Bu kanun siyaseti heyeti umumlyeıst 

bakımından muvaffak olm&mııtır. Muva:f
falc olamamııtır, çünkü bu dünyada gemi
lerimizin ve mallarımızın korunmasından 
çok daha mühim ıeyler olduiunu idrik o:t
tik. Bugünkü harbin neticesine bağlı mu
azzam meseleleri artan bir ouur Ue müd
rik bulunuyoruz. 
Yarım küremizde bqlıca deniz dev1'!ti 

olan Birleolk Amen1<a Devleti blltlln A

merikalıların vapurlarına deniz hUrlyetini 
temin etmek yolunda b&3lıca vaziteyl üze
rine almalıdır. Blrleolk Amerika bu yUkil 
Uzerine almata ve denizlerin hUriyetJni 
her tUrlU tecavüze kartı korumağa hazır 
dır. ,. 

Bitarallık kanununun 
kolclırılmasına kongre mani 

olacakmıf 
Boaton; 27. a a. - D. N. B. : Ayan Aza

sından cUmhurlyetçl Nye, §U beyanatta 
bulunmuatur : 

çocukların •UtUne vanncıya kadar YtTeeelı: ..__ .A.m.-ika .Binqik DevleUeri, haricJ 
maddelerin hepalnl götUrmUıtUr. Dllıman blr dQşmanın tehdldl altında bulunmaktan 

ziyade, iktisadi bir !e!Aketın tehdidi altın
da bulunmaktadır. Amerika Birleaik Dev-

lırrm bölgesinde 

K ıran'a arelince, alm•nlar, Ilı. 
raamı bir an evel ele areçir

mek için büyük sayretler ae;.t_.. 
mektedirler. Y anmadanm .ücıa
da getirdiii torbanıa aizmdan a
fağı kolaylıkla akamıyan abnaa
lar, evelki ıün tahmin ettiğimiz 
gibi paraıütçüler kullanmağa, bu 
suretle rusları arkadan vurabil
mek imkanlarını aramağa batla
mıılardır. Fakat rua ve İngiliz 
kaynaklarından gelen haberler 
bu paraıütçülerin tamamen yok 
edildiklerini bildirmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki, Krrım üzerine ya
pılan bukınm kolay olabilmesi 
için,, Harkof'a doğru büyük lru
vetler gönderilmesi, yanmadanm 
üstüne hakim bölgenin tamamiy
Je alınanların eline geçmeai gere
kecektir. Bundan dolayıdır ki, al
ınanlar her türlü tehlikeye rağ
men bu ıehir üzerine kuvetli bir 
hücum yapmağa hazırlanmakta
dırlar. Eğer aöyledikleri gibi Ki
yef'in şarkındaki yok etme iti hit
tiy ... •ıah-Mrelc: ki timAi H.w
kof'a yüld.-ek ....... pPan sktıe
dir. 

•1t~:'?~• •e küçük milletlere hayat "'-•i 111 nnn,, 1 • ı. .. - •• - a..;. diplo
~., 

1 
anevrasından ibaret oldugu 

il.tiıaİ ~ıttır. Netekim Rusya, böyle 
"'-il tcı ~litika takip ederken, al
•İ)~:zyık.ı karşrsrnda bir statüko 

Roma, 37 a.a. - (D.N.B.): M. Mu· 
aolini'nin riyaseti altında toplanan 
nazırlar meclisi, geçen aylarda müte
addit vilayetlerde ihdas edilen ek -
Jl!ek vesika usuliinün birinci ilkteş
rınaen lLll.u.n hlitün ltalya'ya tcş • 
miline karar vermi}~ir. 

milli hlesiyatı ve beııerı vekarı ortadan 
kaldırmak için cebir ve zulüm usfılleri 

tatbik etmektedir. Fakat bu manzaranın 
ön plflnında görillen ıey, dUımanın tatbik 

s• .. 
letleri'nin ısillhlanma programı fenadır. Bu 1 iYiSi D1illlifi 

l~ı ... C takıp etmeğe batlamıt, Mil
e~ .eıniyetine iza olmut ve bu 
...: Yetnı Pr . 1 • .. . 1 
0 •llde1ı enstp erıne mueaus e-

Bu tedbirin sebebı :>laralr orJuda 
ve İJgal altında bulunan topraklarda 
ekmek ihtiyacının artm11 olması ve 
geçen ıenenin hillfına olarak bu se
neki mısır mahsulilnün ki.fi gelme -
mesi Ueri ıilrUlmektedir. 

11 ll\at .~aha aıkı ısuretle ısarılmıştrr. 
tı..1 İırtt fıl'aatta 1939 afustoı pak
'-'•leııı zk!ıyarak bu prensipleri tek-
~iı~ e en ufak bir mahzur gör- 1 
l\i ·~r. Bu paktın imzası üzerifte, Fransa da idama 
~.._.._ satı solu kırdıktan sonra, 
'· d•h kal'fıaında tekrar •e b• de- mahkum edilen 
t'""ırl a Uysal, daha mütevazı bir 
llolitilca 1939 ağustosundan evelki d G il ı b 
:"•la..:"'• ıreri dönmüt görünüyor. e au e CÜ SU aylar 

ilaı Al a döndüğü arkadaşlan, cıermont-Ferrand; 27. a.a. - Clermont-
i"'ı Pl'"~anya ile birleterek bazıla· Ferran<l asker! mahkemeısl bu sabah 6 de 
.ı.''• ıa~ jkrat, bazılannı plütqkrat- Gaulle'ctl ıubayı &'IYaben muhakeme et • 

11'd1R dı mı, devletler diye va.ıııflan-
~lllc ol~ ev-Jetler olduğu hatırlana- mtıtir. Mahkeme bu ımbayların altıısı da 
•~il hüsh~' .~u dönü~ün samimiliğin- ihanet, firar ve sullstJmll ııuçlartyle ölU
~\lao. J:°"lhutu~ tilphelenmek yerinde me mahkQm etmiı ve mallarının devlet 
llle)i •tİ •kıka bunun da bir tehli- lehine haczine karar vermlıtir. 
~- oİtınak için dü,ünülmüt ma-

l.o llıadığı ne malum? 

:•hi~~? konf~ransındaki kararın Samuel Hoare vaziyeti 
oldukça iyi görüyor il •ıalh •ne aelınce; bunun dünya -

~-il 191"'..• sükun temin edebilecek 
1 • )'oJct •ne Prensip olduğuna fÜp-
ı he.-.:ıaur. Eninde aonunda bu kan- Londraı 27 a.a. - Britanya'nın Madricf. 
~le L hıerç iç· d · l deki büyük el;iıi Bir Samuel Hoare Lon-
~ ua.ıı b ın en ınsan arm en 
.:ffer ~I ulunduk~arı prensip mu- draya relmiı ve ıonra a~ağıdaki beyanatı 
)o f!llaipin ara~ çıkacaktır. Ba,ka yapmııtır ı 

istemiyorum. Fakat harbin se)'t'ine uzak bir 
zaviyeden baktılım zaman vaziyetin 15 ay 
evel İspanyaya rittitlm zamankine nisbetle 
kıyas kabul etmlyecek derece mtUremmel 
olduğunu ıörüyorum. İberik yarımadasında 
da bunun bu nretle anlaııldıtım unnedi -
yorum. Bana ISyle rellyor ki harbin brkip
fında yeni bir fasıl açılmaktadır. İspanyada 
tasavvur ettitlmizden fazla dostumu var-

., lct\lr, V P~yıdar olmasına ihtimal Nikbin ıözükmek ve hodbin konuıma.k 

.~· hll11.,. azıyet böyle olduğuna gö-
.... ~ .. ı pr .• d .. ını • I enııpın zafer kazana · 
ef il •nıak · · h · b" d" il lcaJb. . ıçın er ınıanrn ır 

il etrl\f 1b1 Yoklıı.maaı ve bir defa 
~:"ttı -. .... ~ ~k.rnası kafidir. Mil!iyet 
~İt ~İlli İıs~k~ı1r. lnsanlRr milliyet 
id 1l'lta11 • 1ı 11 mefkıirelerine derin 

eı>1 •• ı e b ~ 1 1 d B >e. OJı hı a'? Mtmıs ar ır. u 
ct

11
" 11 trc1 k 31\nlrk taririnin f!n büriik 

111d }'\ik ... ı~~e~i olmı.•ıtur. Almanya 
lı:\l ""· ilin l rıı bu mcfkıir4'!ye borc-
1.,l'~et "-ay •P~'\lrvh kendisi irin bir 
cıı~"'da.n e~~Pr olen Preraipi ba~lr"-

"· ırrerse tezada düsmüş 

~".\"c•lc • • • 
. tef. ntıllı ist"kl~I. ..b 1 1 "ıi)· . •ıri . 1 a ın mu a ega ı 
~ 1"•tıe b' ~':'ılletlerin iktııaden bi-
~ılt~elrrıil:~ ~~ulunduP.-u bu asırda 
t,1-ı "mı, \' h"uh!'ldel "-'4. zorluklar 
':il 

1
"• lba:· ılnetice insanların re

~~ delcıa. .. 1 0 muştur. Ruzvelt-Çör
"11~ bitj d llsy,,nunun maddelerin-
ı, ... ~ 'llat:ft bu ::r.orluifu karfıla
~~llt . ~ı.,.. ur.. Filhakika k~
\,.. ~·"de Y~ııı beynelmilel nı-
~-ıir'da 11ı!tt111jtı~rin istiklali ile 
~ 1 lcJlll'ı d et erın biribirine olan 
l~Ca1ttır. F' t nazan itibare a
tt..: '\ d-._ •t bu biribirine hal· 
~~ içi11d uny~ .~a.~ar genit bir 

-..._ illa e dutun~.lebilir: Yoksa 
-~- bölıelenni mu-

dır. 
Sir Samuel Hoare Lizbon'da, vazifesi ba-

tına dönmekte olan Britanyanuı Nevyork 
büyük elçiıi Lort Halifax'la rörilıtüiilnü 

ilive etmiıtir. 

ayyen deYletlerin nüfuzuna bırak
mak ıibi bir netice verir ki, böyle 
bir nizam içinde insanlann en bii
yiik kıymet atfettikleri milli iatiklal 
mefhuma m&qasmı kaybeder. Dün
yanm busiin kartrlatbiı en elıemi
yetli mesele, milletlerin siyasi iatik-
1&1 mefhumunu, milletlerin ka11ılık
lı iktrsadi bağhhk mefhumiyle telif 
etmektir. Londra'da tasdik edilen 
Runelt-Çörçil deldaraayonu bunu 
nazariyatta telif ediyor. Fakat tat
bikatta nasrl tahakkuk ettirileceii 
henüz maliim delildir. 

A. 1· BSMBR 

xıroııramda lnanılmıyacak derecede karlar 

Dünkü askeri durumu, bu .a-
ottiği vahşiyane us1lllcre karsı elden rtlen ve ıııratıar vardır. ,. 
her vasıta ne ılddetli bir multavemet göa- M. Nye'ln fikrine gHre, Amerika"run 
terilmeısıaır. harp illı:ı etmeııl imkt\nsızdır ve bltaraflıkl 

''Almanlarla İtalyanların Yunanistan'da kanununun kaldırılmasına kongre mlni o-J 
anlqamadıklarını gösteren ısarih alArrıet- lacaktır. 

retle kualtarak c• ÖDÜDe 
aldıktan aonra timdi aiyui hidİ• 
aelerin doğurdaja danmaa seçe
lim: bunlar içinde fimdilik ve a 
fazla göze çarpanlar, enli ·ltal· 
ya•nın takındığı taY11r, Mmra da 
Amerika'nm harp yol111lda attığı 
adunlardır. Şimdi bunları birer 
birer incelemeğe çalıtahm: 

ler vardır. Bu anlqmamulık o dereceyi 
bulmuıtur ki .Almanlar ve İtalyular için 
ayn ayrı lokantalar tahıl• etmek tcap et
mlıtir. İtalyanlar, tıısal ettlltlerl bölgede 
Anyi11i temJıı fçin Yunanfıstaıı'a Uı tümen 
getirmek mecburiyetinde kalmıılardır. ,, 

General Wavell 

Tahran'a gitti 
Nevyork, 27 a.a. - Associated -

Preu'in verdiği bir habere göre, Ge
neral Wavell, Sovyet kumandanı Al
bay Novikof ile görU,mek ilzere Tah
ran'a gitmiştir. 

Hinclutan'clan gelecek tanklar 
Londra, 27 a.a, - Hindistan'dan ge

lecek tankların ve kıtaların İran 
demiryolundan geçecekleri hakkın -
daki haberlerin yantıı ve asılsız ol -
duğu bildirilmektedir. 

• • • 
Londra, 27 a.a. - SalAhtyeUt mahfillerde 
general Wavell'in seneral Novlkof'la &H
ri.lşmek Uzere tekrar tran'a gittttint bil-
diren hiç bir haber alınmamı11tır. ..-

Türk iktisat Kurumunun 
ilmi toplantıları 

Sovyetler Birliği 

Hür Fransızlar 

ıefini tanıyor 

Onlara dôvalarında 

zahir olacağını bildirdi 
Londra: 27 a.a. - Hür fransızların umu

ml kararrlhı bildiriyor ı 
Sovntlerin Londra büyük elçisi M. Ma

isld reneral De Gaulle'a aıaiıdaki mektu
bu röndermiıtir 1 

Sovyet hükumetinin nerede olursa olsun 
müttefiklerin davasını müdafaa etmek üze
re size iltihak eden bütün hür fransızların 
reiıi olarak sizi tanıdığımı ve ııallhlyetiniz 
altına ıiren bütün denlzaıın franaız top -
raklariyle yapılacak ltblrllfl husa111Dda 27 

ilkteırln 1940 tarihli kararname ile kurulan 
franaız imparatorluk meclisiyle münasebet 
Jer tesis e1'Deie hazır olduğunu hlikQmetlm 
namına slııe bildiririm. 

HG.k6metim HiUer Alman7Um& .... mBt
tefiklerine lrarıı yapılan mncadelede bUr 
fran.ıaJara 1U'drm ve müzaheret etmeie 
hazırdır. 

Be fınattan istifade ederek, mOtterek 
Uç ıenedenberi ıehrimizde ilmi dilımana brıı beraberce saferi elde ettik

toplantılar tertip etmekte olan Ti1rk ten 10nra. eovyet hUkhıeUnln fransız istik 
İktısat Cemiyetinin, mevsim icabı ta- 1l1'" bilyit1dilfilnlln yeniden tesisini temin 
til edilen mllnakaplı konferansları· hususundaki kati uminl tebartlz ettirmek 
na, önUmUzdeki 3 birinciteırin cuma isterim. 
gününden itibaren devam olunacağı 
haber ahnmıttıT. 

İlk konferane, Cilmburiyet Merkez 
Banka.ı malt mtıpviri Namık Zeki 
~r~l tarafından HDUnya pare.lan " 
hızım paramız" mevzuu berinde ve
l'İlecektir. 

1 

lnailiı tayyareleri Almanyanın 
Şimal - Bafl sahillerine 

hikum ettiler 
Konferansa kurum Uyelerinden bal 
~ ilıili kunıınlanmızın bilyilkleri Berlin; 27. a.a. - 26 ' 2i' cyllll gecelll Al-
ıle ıehrimizde bulunan maliyeci ve mıuıya•nın batı-kuzey ııah!li Uzerind• ta
iktısatçılarımız da çağırılmıtlardır. stıt• bomba tayyareleri uçmuotıo. 

Konferanslar, her on bet günde bir •tmdl7• kAdar alınan mauunata sere. 
cuma c'llnleri eaat 21 de, Yeni,ehir - tayyarelerin birkaç yere atmıs oldukları 
de, C.H.P. 'Vlfllyet merkezi binasında Yanaut " ıntil:\k bamta}arı hiçbir .-ar 
:verllmektedl&', J ~apmamııtır. 

ltalya'nın rus-alman aav&flJlda 
biraz kayıtısız kaldığı ıüphesia ki 
kimsenin dikkatinden kaçmamıt
tır. Rus cephesine gönderildiği bil
dirilen İtalyan aıskerlerinin bir it 
gördüklerine veya sörmek iste
diklerine .dair heniz hiç bir teb
liğde bir tek kelime geçmemittir. 
Bu erler nerededir? Onlardan ha
ber yoktur. O~telik İtalyan bunu, 
aovyet-alman aavatı etrafında hiç 
de almanlann lehinde olmıyan 
bazı haberler neşretmitlwdir. Ba 
arada meseli Slovakya ordıuunun 
tamamen eridiğine dair ilk ltabe
ri bir Milino gazetesi Yermiftir. 
Bundan ısonra gene bir italy- sa
zetesi, Almanya'nm :yakmda bir 
hanı tetebbüsüne giriteceiini 
yazmııtır. Gene İtalyan gazetele
rinde, ne gariptir ki, fati9t iclare
ısine kartı bir takım tenkitler 7a
prlmııtır. 

İtalyan yardımı nerede 1 

İ talyanların son ıünlerde Al-
manya 'ya dost olmacbklan 

iddia edilemez. Fakat ortal•ta 
Almanya'ya fili bir İtalyan yar
dnnı olabileceğine, veya olduiu
na dair de aç• hiç bir belge yok
tur. ltalyanlarm takmchldan bu 
kayıtsız tavunlan sonra Kral E
manuel'in bir aulh tetebbüsünden 
baltaeclilmesi de hayli miaab k~ 
mıftır. Diier taraftan italyanla
rm, dolayaaiyle dahi olsa, Alman
ya'ya bir hizmeti görülmemekte
dir. Netekim Afrika'da Mısır'a 
kartı taarnız mevsimi geldiği hal
de miJn.er kuvetleri değil laken
deriye'ye •e Süveyı'e hatta Tob
r~'a kartr bile hiç de önenıli 
b~~ hareke!e geçmek PJl"etini 
gostermemıılerdir. Halbuki ge
çen yıl bu zamanlanla İtalyan 
l~r Lib7a'da ilk tefebbüsü ell : 
rıne almıflardı ! Bütün 'bun} e 
ra büyük birA nokta koymak ı:: 
~nndır. Hatta, Ruzvelt'in Özel ti
lımatla, Papa ya gönderd"-· M 
ron Taylor'un timdi ~~ıra'/~ 
b'!l'!nması dikkate değer değil 
1n1dır7 Bu nokta üzerinde dur-

-!-

Kıta ya 
asker 
ihracı 

Kanadalı bir general 

bunu çok mümkün 
ve yerinde buluyor 

Londra. 27 a.a. - Kanada k~lord~ 
suna kumanda etmekte olan Gl. Mac 
Naucbton lngiltere'deki umumi ka
rargahını ziyaret eden Kanadalı ga. 
zetecilere beyanatta bulunarak de • 
mi~ir ki : 

Ergeç kıtaya aısker ihracı icap ede
cektir. İyi teşkilitı olan yüksek bir 
~nilleti yalnız hav.adan atılan bomba
larla teslim oJmıya mecbur etm • .. kü enın 
ınum n olamıyacağını zannediyo • 
TUm. 

Cebelütt:arık'tan Spitzberg'e kadar 
Avrupa ıahilleri boyunca taarruz! 
_bir hareket yapmak için lngiltere•
den iyi bir yer yoktur. Maamafih AI
rnan:ra 1nıilte~'yi istila etmiye te • 
~U. etmeden evel Britanya ta.ar • 
r~nun 'Yll'kubulmamuı m'iimkiln • 
dür. Yakında Kanada'dan tank n ye
ni tayyare dafi toplan gelmiye bqlı
yacaktır. Denl.ıqırı bir yere sevkedi
iecek bir Kanada zırt-ılı tümeni de 
Brltan~a .aırhlı tümenleri gibi alman 
ız~rtııı tilnenlerinden daha kudretli 
bır hUıcum 111l9Urudur. 

Yon Neurath vazifeden 
affını istedi ve 

bu dilek kabul edildi 
Prag, 27 LL - Bobemya Ye Xo • 

ravya umumt ~lef de.Jet nazın 
Baron Von Nemath tedavi lçln 'Füb
r~r'den uzun bir mezuni~t lateıniş • 
tır. Baron Von Neur&dı aynı zaman
da muvakkaten vazifeden affını ..,,. 
yerine baJka ıbirtnin tayinini iste • 
mit. harp zamanında enerji ile ça • 
IıımaJc gerek oldutunu illve etmi§ • 
tir. Führer Baron'un &1"%\lau muci • 
lıince ve butalıtı mtlddetince Bo • 
hemya n Monıvya"d111d itlerin ted
virine 'M. Heydricb"i tnrif etmiıtir. 

inallı il uımntn 
Ruyı'yı ylpllagk yardım 

llaöındBi flileri 
Londra: 21. LL - ı, llU1ft ıı. Bev· 

sö7ledi11 bir autuka.. demtftlr ki : 111, 

.. _ BQ'1IE Brt~ Bm:Pa"J'a 7ardım 
etmek içlll Jamdl i9tfhd11erimlllden ayır

mak lltD"eUyle fedak&rhklarda bulunacQ. 
tır. Bunu )'&PeNl1Mk icla de iat1ha&uer111 
gelecek • ft7& ll ~ lclDde Jsesılt bir .-wı.. 

1 
yede tutulJllUI sarurtdir. 

JCendt 1.Uhllllerlmlsden qırm&k blsl111. 
için çok sordur. J'ak&t bile bfle gfrlftifl. 
mis teahhQUerl tutmak ve takip ettittmla 
ıslyueti ~ek tlure fedaltlr • 

ı lıldanla lıuhımnamıs Jkımdır •• 

ma.lr .....-.. mi? hal,ran aya
aetinin, daha dofnuu askeri ha
reketlerinin ıelifme teldi herhal
de her tarafta mera.k uyandır. 
maktan uzak delildir. 

Amerika'nrn bffaraflrlt 

Halbuki, öbür yandan Aaıerl-
ka'nm harbe başlaması i

çin, bütün imkanlar ltirer birer 
hazırlanmaktadır. Öyle görülüyor 
ki, ~i"!_et!k-~ika'~?' Avrupa
clak! ~~yiik facıanm tçme girebil
~ea~ ~ artık karar değil bir tek 
hi.chae lazımdır. Çünkü itin karar 
aafhau çoktan geçmittir. Ameri
ka timdi müttefiklere yardım için 
bütün kuTetlerini seferber ebnit 
vaziyettedir. Bu yardım bir harp 
pahuma da ~sa yapılacaktır. Fa
kat daha henuz Aınerika'nm .. 
dafaa s~larmda herhangi bir :ih. 
•er denızaltısma veya gemı·s· 
t ed·ı . d •1 ıne a-
eı 1 mıt efi dir ilk t "d • opun Ye-

ya torpı onan patlanıaaı ta 
men ~eaa,düfe .bailrdrr. Bu ar:i:k 
Amerika da bıtaraflrk kanunlan
n!n ~8:1drralmasına doğru büyiik 
hır fıkır akış.a •ardır. Bu kanunlar 
kaldırılacak olursa A "k 
geın"l . 1 1 , men an 1 .~ıy e, ngiltere'ye malze-
111.e ıondennek k b"l ' • gT l . a ı oıacak, ın-
1 ı ız erın satın aldıklan mal-
a~ın. bedellerini derhal ödeyip 
mu~kıyetlerini kendi Üzerlerine 
çevı"!'elerine lıacet kalmıyacak
tır. Kıralama ve ödün<: .. erme ka
nun~dan 80IU'a bu, lngiltere'ye 
maddı yardım yolunda büyük bir 
adımdır. Görülüyor ki, Amerika
da bazı kanaatler son giinlerde 
büyüle l»ir ol~launa dew .. ine 
ginnelıtedir. itte dün J"fteD tel
sraflara .... diiaya 'hicliselerini 
bu auretle toparlamak kabildir. 

Mümtas Faile FENiK 
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Pavyonlarda bir dolaşma : 

T ·· rk trenleri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

941 yılında 41 milyon 
kilometre -yol gittiler 

Karabük fabrikaları günde 1 135 ton 
kömür yakar ve 2750 İşçi çalıştırır 

Y urdun muhtelif yerlerindeki 47 
§tıbe ve ajansı, 72 milyon lira

lık mevduatı ve 63,5 milyonluk plA.s
manlyle İ§ Bankası halkın bilhassa sev
dı~ ve bcnimııcdiği malt bir müessese
nıızdir. Fuardaki pavyonuntla, İş Ban
kasının kunılıışuna, l§lemesine ait re
simlerı ve tasarruf kumbaralarını sey
rederek müessesenin tarihi ve malt faa
liyeti hakkında fikir edinebildiğiniz gibi, 
eişe, cam, §eker, kumBD örneklerıni gÖ
rerek ve bankanın kurulmalarına iştirak 
etti.;1 fabrikaların resimlerini gözden 
geçirerek, endüstri hayatımızda işgal 

ettiği onemli yeri de kolayca anlıya • 
bı lirsiniz. Sigorta pavyonu canlı tab
lolarla bize sigortanın hUytik faydası
nı gayet güzel anlatmaktadır. 

İnhisarlar pavyonunda yurtta inhi
sarlar teşkilıHının bulunduğu kabart

ma hartaya bir göz attıktan ve teşhir 
edılen mamulleri ve maddeleri seyret
tlktea sonra bu idarenin senede 16 mil
yon kilo tütün. 4,2 milyon kilo yaş ve 
6 4 milyon kilo kun.ı tizl\m, 2.5 milyon 
kilo arpa ve 800 000 kilo anason işle -
meainln sebebini daha iyi anlıyoruz. tn
hil!arlar, devletin mlıhlm bir gelir kay
nag-ı, milstahsllin de baş mUııterllerlnden 
birıdır. 

Trakya pavyonunda, bu gUzel yurt 
kaşesinde yetıııen her ttirlil mahsuller 
te§hir edilmektedir. Ayrıca, abidelerin 
ve gtizel peyzajların resimleri arasın
da, İzınlrlllcr kadar Trakyalılar tara • 
tından da sevilen merhum general KA
zım Dirik'ln de bir portresini görtiyo
ruz. 

İzmir'de 1940 ta 15846 çocuk doğmuş, 
9382 ki&ıl l:Slmfiş, 6206 klgi evlenmiş, 
875 kişi boşanmıştır. İzmir vlla.yeti 
Pavyonunda bu malfımatı edindikten 
ıonra mesahası 1250294 karemetreyl 
ve nti!usu da 596850 kişiyi bulan vilA.
yette tUtUn, zeytin, Uzum ve incir de 
dahil olmak Uzere 1939 da 206.126 ton 
muhtelit mahsul yeti§tlğlnl öğrenlyo -
l'UZ. 

Hava ı!lcak. Yolumuza. Tariş pav
yonundan bir bardak buzlu U

Um SU)'U içtikten sonra devam edelim. 
Sulh zamanında "hava tehlikesi,. pav
yonuna şöyle bir göz atar, geçerdik. 
Halbuki otmdi blıtUn ziyaretçiler pav
yonun duvarlarındaki tablolara, gazlar
dan korunmağa mahsus lA.stik elbisele
re ve maskelere alAka ile bakıyorlar. 

Yerde de 1,5 kiloluk hakikt bir tayya
re bombası masum masum duruyor. 

Devletin kurduğu bUyUk sanay1 mUes
ıeselerinin bqında, el sanayii de mü -
him bir mevki işgal etmekte, yurdun 
bir çok ihti:. açlannı gen~ ölçilde kar
ıılamaktadır. Denizli pavyonunda, bu 
gUzel vılAyetin köylerindeki el tezgAh
larında yapılan çe§itll kumqlan gö -
rUnce gl:S,Sstimilz lttiharla kabarıyor. 
Bunların yanı bqında da solgun ve se-

r >-
1 z mir Fuarında Devlet Demir
yolları ve Milli Piyango Pavi.

"'f yon/arının dışardan görünüşü. 

vimli renklerıyle eski örtti ve perdeler, 
halılar, lpcklı dokumalar oyma ceviz
den siğara iskemleleri var. Denizli is
mi, hatıra heman horozu getirir. Pav
yonun içinde güzel sesli meşhur horoz
lardan eser yoktu. I<'akat kapıdan çı

kınca tunçtan bir horoz heykeliyle kar
§ılaştık ! 

İzmir fuarının en çok gezilen pav -
yonlarından birisi de Devlet Demiryol
ları pavyonudur. Bunda tabii, fuar bi
letlerini deği§lirmek için gişeye uğra
mak mecburiyetinin de bliyük dahli var. 
Fakat buraya gil'en ziyaretçiler bir çok 
şeyler öğrenerek çıkıyorlar. :MeselA, bir 
yolcu Trabzon'd:ın Erzurum'a 490, İran 
hududuna. cfa 1280 kuruşa gitmektedir. 
Demiryollar inşası için harcanan para 
192' de 8,7 milyon liradan 1941 de 430 
milyon liraya çıkmıştır. Trenlerimiz 
1935 te blr yılda 7220447 kilometre ya
parken 1941 de 21 mılyon kilometre 
yapmaktadır. 1933 de 5.261.148 olan yol
cu sayısı 1941 de 31 milyonu bulmuştur. 
Gelir 1931 deki 15 753.000 liradan 1941 
de 59.800.000 lirııya, masraf da 1931 de 
11.706.372 liradan 1941 de 44.900.000 li
raya çıkmıştır. Ziyaretçiler Tllrklye 
demlryolu ııoebeltesini gösteren ışıklı har
ta ve Toroslar·ctan bir yarmayı göste
ren maketi önUnde hayranlıkla, Sivas 
cer atelyesinde yapılan lokomotif ve 
vagon yedek parçalan önllnde de itti· 
h:ı.rla duruyorlar. 

i ımlr ticaret odası pavyonunda, 
bu zengin ve feyizli vlllıyetin 

ticari, zirai, iktisadi ve malt vaziyeti 
hakkında fikir edindikten sonra, bir çok 
pavyonları içinde toplıyan sergi sara
yının vitrinlerini seyrede ede, bUyUk ka
pıdan içeri girerek dolaşmağa başlı • 
yorsunuz. BUyültUlmUş ve genişletil -
mlı olan İngiltere pıwyonu, sergi sa-

ı yındadır. Britısh Councll'in standı bu 
pavyonda buyUk bir yer tutuyor. İngil· 
tel'e'de neşrolunan çeşitli kitaplardan 
eski ingillz iln.vcrsite ve kolejlerinin 
reslmlerınc kadar her şeyi bu standda 
buluyor ve 13rltish Council'in nazik me
nııırlıırından sizi ilgllendil'en her mev
zu etrafında etraflı izahlar alıyorsunuz. 
Pavyonda. İngiltere"de yapılan eşya da 
satılmaktadır. Hardaldan kundura bo
yasına, tıraş bıçağından paltoluk ku -
maşa kadar niye ihtiyacınız varsa bu
rada. görl\p, beğenip satın alabilirsiniz. 
Ayrıca ziyaretçiler, İng-iltere tarafın

dan satın alınan Tilrk mallarını da bu 
pavoynda görüyorlar. 

Ticaret ve sanayi odalan pavyonu, 
butiln Tlirkiye'nin zlrni, iktisadı, ticarl 
'\ e sınai c;:ahşmalarının aynasıdır. Bu
radan çıkıp muhtellt ticarethanelere 
ait olan ve l:Snleri daima mUşterUerle 
dolu bulunan k üçük standları geçtikten 
sonra alman pavyonuna geliyorsunuz. 
İngiliz pavyonu sergi sarn;ı-,nın bir u
ru~~ ~m~ puy®u~b~~~u~ 

dadır. Alman pavyonunda bilhassa na
kil vasıtaları, elcktrlk ve telefon mal
zemesi, dikiş ve fotograt makineleri, 
tıbbi mlistalızarlar bakışları çekiyor. 

Sllmel'bnnk pavyonunda ziyaretçiler, 
bu mitil m!lessesenln fabrikalar1Dın 
her gUnkll hayatımızda ihtiyacımız o
lan mııhtclit mnmullı>,. bııklnndAk.i ııı.
tihlAk ve ıst11ır>11.I rakamlarını, her imal 
şubesine alt sembolik panolarla lfade 
edilmiş buluyorlar. Karabtlk pavyo • 
nunda da, buradaki demir ve çelik fa~ 
rlkalarında yapılnn borular, potreller, 
demir ve saç levhalar ziyaretçilerin gö
ğlislerinl gurur hisleriyle dolduruyor. 
İki resim bize bu fabrikaların büytiklUğU 
hakkında hemen fikir veriyor : Kara
blik'te gtindo 1135 ton kömilr yanar ve 
2750 işçi çalrşır. 

.,.- Tefrika No: 64 =-=-====:::._ Frank'tan, velevki böyle dolayısiyle olsun, bahset -
mek, Evlin'in hoşuna gidiyordu. l Bilinmezki .. j 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge ... 
Yaşlar, gözlerinde değil gırtlağında birikmişti. 

İçinden : 
- İnsan, umduğundan fazlasına katlanıyor, dedi. 
Ve bu diışüncesi ile iftihar etti. 
Arabanın kalın güderiden koltukları vardı. Birkaç 

tane daha yolcu bulunuyordu. Epeyce sürdü bu gidiş. 
Başlangıçta, hepsi Paris'in içinde idiler. Fakat sonra 
aonra, caddeler, renklerini ve hususiyetlerini kaybet
ti ve kalabalık, fakir bir takım varoş sokaklarına inkı

lap etti. Her büyük şehirde olduğu gibi. 
Evlin, pençereden bakıyordu. İçi bomboştu. Kendi

ai de bu boşluğun üzerinde dinleniyordu. 

Evlin'in biraz soluna rastlıya.n bir adam, bir müd

det kendisine baktı, sonra almanca: 
- Af buyurursunuz, bayan, dedi; siz de Kolonya 

tayyaresine mi bineceksiniz? 
Evlin, o dakikada anladı, bir takım yabancı diller 

konuşmak kendini ne kadar yormuştu. 

Cevap verdi: 

- Hayır, Berlin'e gidiyorum. 
- !yi ya işte .. Aynı tayyare, Kolon'Ya'ya, Hano-

ver'e, 'llOnra Tempelhof'a gidiyor. Hava çok güzel 

ama, biliyor musunuz? 
Evlin için artık utsnma mecburiyeti kalmamıştı, 

dedi ki: 

- Evet «..ma, çok korkuyorum •. Hap da aldım, hat

tı Bir dostum verdi ha~?arı. 
Evlin, dan.cDğtnın kurumasını ve biraz da başının 

dönmesini Frank'ın verdiği hapla•a atfetti. 
- Ne hapları? Vasano mu? 

- Hayır. Amerikan hapları, dedi Evlin. Ahbabım 
~kil amerikalıdır. 

Yolcu zat eğildi ve Evlin'in elinden, Frank'ın ver
diği cıgaranın artığını almak istedi. Evlin, bunu 
vermedi: 

- Yok, teşekkür ederim, dedi. 

Ve tam yolcu başını çevirince, Evlin, bundan isti -

fade ederek, elindeki sigarasının artığını caketinin 

cebine soktu. Bu, Frank'ın kendisine son hediyesiy
di. Niyeti, bunu da, "Tombul Margerit" in yanında 

saklwığı küçük kutuya atmaktı. Evlin, her küçük 
hatırayı, bu kutuya atardı. 

Yolcu, tekrar kendisine bakınca, Evlin 

- Tayyareye çok bindiniz mi? diye sordu. 

- Evet, çok bindim. Ben artık tayyare yolculuğu-
nun eski müşterisi sayılırım. Paris'e, çünkü, sık sık 
gelmiye mecburum. 

- Fakat, tayyare, trenden daha rahat değil mi ? 
- Ben harpte tayyareci idim. O zamanlar, tayyare, 

bir hayli tehlikeli idi. 

Evlin biraz hayret etti, biraz da kızdı. Frank'a aşık 
olduğu için, istediği kadar manasız ve aptalca bir dü

şünce olsun, harpte yegane tayyarecilik yapmış ada
mın Frank olduğunu sanıyordu. 
Aşk zaten, her hususta infiradı arar. Frank'ı o ka

dar sevmesinin bir sebebi de, harpte tayyarecilik 
yapmış olması ve yüzünde bundan hasıl olmuş yara
ların izlerini taşıması idi. Bunlar, Frank'ın erkek 

güzelliğine şerdengeçtiliğin ve egzotizmin çeşnisini 

ilave ediyordu. 
Evlin, harpte tayyarecilik yaptığım söyliyen mu -

hatabına baktı; belki de bu adam, Frank'a ateş etm~ş

ti... 
Adam bir reverans yaparak : 
- Kendimi takdim edeyim: Von Gebhart, dedi. 

Bunu şimdiye kadar yapmamış olmanın sıkıntısını 

~ekmiş gibi idi. Sarı kaşlarının altında mavi mavi 
gözleri vardı. Uzun boylu, geniş omuzlu fakat 
Frank'tan her halde daha yaşlı idi. 

Evlin, adeta tiksinerek farkına vardı ki, erkeklere, 

• 
ı talyan pavyonunda, barp içinde 

( ............................................. ~ 
: BİBLİYOGRAFYA ! 
\. ............................................. .) 

Ailede Çocuk terbiyesi 

1 
'-
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28/9/194] 

D y o 
Türkiye Radyo Difuzyon pos 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyo 

--- ( Dalga Uzunlugu ) 

1648 M. 182 Kc/ s. 120 Ki\. 

olmamıza rağmen, turistik pr~ 
paganda ihmal edilmemiştir. Duvarları 
her milletten bir çok edip ve muharrir
lere ilham kaynağı olan güzel italya 
m LUzalarını gösteren resimler sUshiyor. 
Gene bu pavyonda ltalyan mamulatın • 
dan yazı makinelerine, radyolara, elek
trik cihazlarına, kumaşlar ve otomo
bi I, bisiklet, motosiklet gibi nakil va.sı
tal:ı.nna geni~ bir yer ayrıldığını göril
yonız. 

Yazan: Dr. H. Fikret Kanat, Gazi 
Terbiye Enstitüsü pedagoji mualli
mi. 3l.7 .M. 9465 Kc s. K\\. T. A. P, 

Değe~ li pedagoji uzmanımız ıo un- 19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 K w. T. A, Q. 

cu eserini verdi. 1' AZAR : 28. 9. 19 a 
Yardım Sevenler cemiyeti pavyonu, 

fu:ırda en çok ziynret edilen ve satış 
yapan pavyonlardan biridir. Cemiyet, 
pavyonun duvarlarına karşılıklı olarak 
astığı iki bllytik lnvha lle gayelerini 
veciz bir şekilde izah etnıiştir : Yar • 
dım Sevenler cemiyet inin gp.yesl anne
lerin içtımnt ve ruhi ihtiyaçlarını tat
mindir. 
Hayır seven ve hizmet etmek istiyen 

her yurtta.~ ceııılyte l'ıza olabilir .... Ziya
retçiler cemiyetin çalışma atelyelerini 
gösteren resimleri alaka ile se;Tedi -
yorlar ve bu ntelyelerde kimsesiz ka
dınlar tarafından yapılan elişlcrlni, 
bunların bir çok göz y11şlarını dindlre
ce(;ini ve bir c;ok ihtiyaçları karşılıya
cağını bilerek, seve seve satın alıyorlar. 

Manisa pavyonunda, bu güzel vilaye
tin yetiştirdiği her çeşit mahsulleri, bu 
arada yerli kumEtşları ve mııazzam bir 
ktlrpıızu seyrettikten sonra İran pav
yonuna geliyoruz. 

D ost ve komşu memleket, fuara 
ilk defa iştirak ettiği için pav

yonunun glızel olma<;ını temin etmek 
iizCl'e hiç bir fedakArlıktan kaçınma -
mıştır. Tam kapının karşına ~elen ve 
iran'm 20 yıldanberi her sahada yaptı
ğı faaliyeti göı:teren sembollk tabloy1 
se;>Tettikten ıwnra, ziyaı·etçiler kumaş 

ve dert manııılatını, maknraları, siga
ra, tlitlin, sigar ve halıları görerek, 
komşu memleketin bu 20 seneyi boş 
dnrmakla. geçirmediğini gayet iyi anlı

yorlar. 

Mim piyango pavyonunun önünde 
bUyllk bir kalabalık var. Bir çok yurt
taşlar, fuarda yapılacak olan 30 Ag·us
toıı ve 15 EyHH çekilişlerinde şansları
nı denemek, ayrıca, belki de kendileri
ne çıkAcak ikramiyenin numaralarını 

dtlşUrecek olan döner küreleri yakından 
görmek için pavyonun önünü dolduru
yorlar. 

Piyangonun her çekilişinden sonra, bi
let alıp da kendisine ikramiye çıkma
dığını görenler çok defa şöyle derler : 

- Eyvah ! Bizim iki lira havaya git
ti! 

Bunlar haksız dl'J".tildirler; verdikleri 
iki lira hakikaten havaya gitmiştir. : 
Çilnki böylelikle toplanan iki liralar 
sayesinde, yıı.rın göklerimizi koruyacak 
olacak çelik kartallara her ay biz de 
bir vida, bir pervane veya bir kanat 1-
lAvesine yardım etmiş oluyoruz. 

Samih TIRY AKIOGLU 

232 sayfa - 140 kuruş. 

Ankara'da Gaz·i Terbiye Enısıtitüsü 
talebe kooperatifinde ve lsıtanbul'da 
İkbal kitapevinde bulunur. 

Belleten 
Tilı k Tarih Kıınımunun cıkarmakta oldu

Q-u Bellelen'ln ı 7 • lS numaralı sayısı lntl~ar 
etmiştir. 

Bu nüı<hnda Taı!h Kurumunun Alacahü. 
yilk ha!rhatı ve 1940 calıamalan ve neticele
ri hakkında IIllınlt ZUhcyr Koaay'ın resimli 
bir yazısı, Prot. Garatang·ın Azvawa ve 
Lugıın memleketlerine nıt bir hartası ve 
Ttirkce ve tnıılllzce mıtkıılelerl, Trak;-a'da 
(Uzunhncı) hUyilA"Unde bulunan eserlere da
ir hlr yazı, Şerit Bastav'ın Sabir Türkleri hak
kında yazısı, B. Uzuncar~ılı'nın Tu~ra ve 
Peceneklrr ile ferman ve buyrultulara dair 
büyuk lılr el Udü, General :'.\terıılnll'ntn Rama 

ve Hum kelimeleri üzerinde blr etüdü, n. 
Aziz Oı:an'ın İstanbul mlızelcrl mütehassısı 

B. ~Inkrlıll'ye alt bir yazısı ile muhtelit ha. 
berler varılır. 

( ................................................ ~ 
İ OKUL KİTAPLARI 1 
f 

Yurt C:oruklıırınıı: i 
Okııılul'ıunuz okul klt11ıılarını yeni ı 

ı ders yılında kitıw alamıyııcak kardeş- İ 
ı lcrlnlze v!'rllmck tizere Cocuk E.~lrge-

ıf me Kurumuna teslim l'Lmcnlzt, Ku- f 
• rum, ~ayı;rıyla, yüksek ıhıygulu yurt) 
i yavrularından ister. 

\.. ................................................. . 
Bugün 

U L U S Sinemasında 
2. Film birden 
ıo -14.30. ıs de 

1 - Arabacının kızı Dun -
yaşka 
Fransızca sözlü 

12·16.30 da 

2-Mikado 
Gece 21 de 

Arabacının kızı 

Dunyaşka 

1 . . 
ı . A 7. l~K TEŞRiN 

MiLLi PIY ANGO'DAJ 
İsabet nisbeti yüzde kırk ikiden fazladır 

8.30 
8.33 

Program ve Meııılckcl Saat Ay 
l\1 ıızlk : Hnfi1 .\iüı.tk ve .M 
(PIJ, 

8..15 AJANS HABEll.LEl~İ. 
9.00 J..lilzık : Hafif ProgTamm de 

(Pi), 
9.30/ !l.45 I~VİN SAATİ. 

12.30 Pt'Ob'l'am ve .Memleket Saat Ay 
12.33 .Mllzik : Karıııık Şarkılar : (N 

vent makamı), 
12.45 A.JANS HABf~llLEIÜ, 
l3.00 .\Ifü:ik : Oyun lia\•alıırı ve Şar 
13.30. 14.30 Müzik : Rad_yo Salon Or 

rası (Violonlı;t ;Necip Aşkın) : 
1- Bı-alıııııı : Macar Dansı, 
2- Amade! : Aşk Şarkıcısı, 
3- Dryer : La Ballerine, 
4.- Artok : Pantomim, 
ô- An.<ıell : Üç lriaııda resmi, 
6-- Grothe : Barkarol, 
7- ı .. lndnPr : Bakkanal, 
8- Breuer : İtalyan Şarkısı, 
9 - Ferrarls : Çigan Sevgisi, 

10- Hameuu : Gavot, 
12 - Schtitz : Uçan İskoçya 

12- SslıUtz : Uçan İskoçyalı. 
18.00 Pl'Ogram ve .Memleket Saat Ay 
18.03 '.:>Hiz!k : Radyo Ca?. ve Tango 

kestrası (İ. Özgür ve Ateş 
cekleri). 

18.40 .MUzik : Fasıl Sazı, 
19.30 AJANS HABERLERİ, 
19.45 Serbest 10 dakika, 
19.55 MUzik : Tango ve Svlng'ler (Pl 
20.l5 KONUŞMA : ( Meslekler kon 

ı,ıııyor ), 
20.30 Mlizik : Knrışıl< Şarkılar, 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak M 

st:ılleri Boranın, 

21.10 :Miizlk : l{ıırışık Şarkılar, 
21.35 Ankara Svnbahar At Yarışları 

Neticeler!, 
21.4:5 :Milzlk : Overa Musikisi (Pl), 
22.30 Memleket Saat Ayarı, AJANS 

BERLERİ, 
22.15 Anadolu Ajansının Spor Servisi, 
22.55/ 23.0U Yarınki Program ve Kapan 

Sebzelerin günlük fiyaft 
Belediye Reisliğinden : 

(:!8 I Eylül / l!Hl) 

Clnsl 
Toptan Perakend 

vasati F. Fiyat 

IspanAk (A.) 
L:Uıana (A.) 
Pırasa (A.) 
Semizotu (A.) 
Ksbfl]{ (A.) 
Ayşe fasıılye (A.) 
Çalı (A.) 
Barbunya (A.) 
Domates (A.) 
Kemer patlıcan (M.) 
Bamya tB.) 
Dolmalık biber (A.) 
Kuru ~od'nn <M.) 
.,. • uııti!ı• lA.J 
B tmya (Ad.) 
Patates (A. P.) 

8 
4.50 
4.50 
7 
7 

13 
14.M 
H 

3 
8.50 

27 
6 

6.50 
17.50 

12 
7 
7 

11 
10 
20 
21 
21 

5 
12 
33 

9 

10 
23 
12 

A. Ankara, M. Muhtelif, B. Bile
cik Ad. Aclana A. P. Adapazarı 
memleket nıallnrıdır. 

7. llkte§rİn Afyonda çekilecek piyangoda isabet nisbeti yüzde 42 den 
fazladır. Yani yuvarlak bir hesapla hemen hemen iki biletten biri. ka- ~1111111 Aka Gündüz'ün 1111111 
zanacak demektir. : 

Yurt kitaplarından 
birincisi çıktı : 

-Taliinizi daima tecrübe ediniz. (30.000) liralık büyük ikramiyeden _ 
başka dört tane (10.000) lira, altı tane ( 5.000) lira ve tam kırk tane : -(2.000) lira ve (120) tane ( 1.000) lira vardır. 

Bu sefer (960.000) lira ikramiye olarak dağıtılacaktır. Bir biletle : TÜRK DUYGUSU 
Afyonun talihini tecrübe ediniz. Çünkü bu sefer kendilerini en talihsiz : - Akba 75 Kr. 
zannedenlerin bile kazanmaları çok ihtimal dahilindedir. 4540 -:;1111111111111111111111111111111111111• 

büsbütün başka bir gözle bakmıya başlamıştı •• 
Eskiden, bir erkeğe bakınca - o da muhakkak de

ğil ya - ancak elbisesini görürdü. Şimdi ise, karşı -
sındakinin bazularını, derisini, belini, vücudünü 'gö -

rüyordu. 
Döndü ve gene pencereden bakmıya başladı. 

Otlarından eser kalmamış bir çayırın yanından 

geçiyorlardı. Bunun şurasında burasında tahtadan 
yapılmış atlar vardı .. Çayırlığın ötesinde de kiralık 

bir takım kocaman binalar görünüyordu. Bazı pence
relerden çamaşırlar sarkıyordu. 

Von Gebhart : 

- Daha on dakikamız kaldı, dedi. 
Nedense Gebhart ismini, Evlin bir türlü sevemedi. 

Bu ona galiba, bir başka isim hatırlatıyordu. 
Şöyle bir düşündü: "Gebhart ... Ekhart, Ekhart !,, 

dedi, ve korkudan her tarafı buz kesildi. 
Ekhart'ı, bak, tamamen unutmu-ştu. Daha doğrusu, 

unutmamıştı da, Frank ile beraber olduğu müddetçe, 
gelip keyfini bozmaması için bir kenara fırlatmıştı. 

Fakat şimdi, onu hatırlamamıya, artık imkan yoktu. 

Ve kocasını bu zavallı biraz da aptalca meslekdaşı 

şimdi talih ve mukadderatın bizzat kendisiymiş gibi, 

kocaman ve dimdik karşısına dikilmişti .. 
Ne yapabilirdi, ne söyliyebilirdi kocasına, eğer 

Ekhart, kendini Paris'te gördüğünü gidip anlatır -

sa •.• 
Bu hususta, hiç bir fikri yoktu .. 

Von Gebhart, bir almanca gazete uzatarak : 
- Okumak ister misiniz? dedi. 
Gazetede, bir yangın münasebetiyle, alevler içinde 

bir fabrikanın resmi vardı. Evlin bunu bile görmedi. 
Dehşetli telaş içinde idi, sıkıntısı pek büyüktü. Hep 

Kurt'u düşünüyordu. Ya Ekhart ona her şeyi anla • 
tacak olursa, ya Kurt kendiliğinden ve hakimlere 

mahsus olan kabiliyetiyle hakikati öğrenirse, yahut, 

hatta, Evlin her şeyi itiraf edecek olursa, Kurt, ne 

yapardı ? 
İçinden: "Belki Maryan imdadıma yetişir!,, dedi. 

Ye gene içinden: ''Adam sen de ... ,, dedi. 

Çünkü Frank'ı kaybettikten sonra, başına ne gelir

se gelsin zararı yoktu; yaşamıyacaktı ki, ehemiyeti 
olsun; ömrünü sürükleyip gidecekti, işte ... Ve bu ö
mür, bir parça daha iyi yahut bir parça daha fena ol• 
muş, ne ebemiyeti vardı ? 

Otobüs durdu. Van Gefbhart, hemen, Evlin'in çan • 
tasını aldı ve inmesi için kendisine yardım etti... Ve 

eski usul bir nezaketle dedi ki : 

- Hanımefendi, müsaade ederseniz, rehberlik va • 
zifesini üzerime alayım. 

Evlin, bu teklifi memnuniyetle kabul etti .• 
El çantasını açtı ve Frank'ın hareketinden önce 

koyduğu Amerikan sigaralarını buldu •. Hemen bir si

gara yakarak, tanıdığı o değişik kokuyu koklamıya 

ve içine çe kmiye ba~ladı. Rahatladı. Sanki, Frank. 
elini, avucunun için~ almış gibi idi. Frank, Evlin'i 

buna, alıştırmıştı. Gerçi bu elini onun avucuna ıtoy· 

mak bir kısacık günün alışkanlığı idi, Evlin, onu, 
tamamen benimsemişti. 

Von Gebhart, hareketten önce ifası lazım bir çok 
muamelelerde, Evlin'e yardım etti. Bir taraftan da 
bunların ne olduğunu anlatıp duruyordu. Hava gü • 

neşli fakat soğuktu. Herkes, keyifli görünüyordu. 
Von Gebhart : 

- Müsaade buyurursanız, size pilotumuzu takdirtı 
,edeyim, dedi. Van Trump, Bayan Droste ! 

Evlin, hayretle : 

J 1- A ! adımı nereden biliyorsunuz? diye sordu .. 
Ve içine, ne yaptığını, Paris'e niçin geldiğini dünya 
!lem biliyormuş gibi bir korku girdi. 

Von Gebhart dedi ki : 
- Benim polis hafiyeliğim de varclır, bayan! Bun· 

dan mada, adınızı, çantanızın üstünde okudum. 
Pilot Evlin'in elini kuvetle sıkmıştı. Kara göz)il, 

esmer, endamlı bir delikanlı idi. Meşin caketinin ii5" 
tüne, sımsıkı, kemeri sarılı idi. 

Evlin genç bir çocuğun getirip oraya yığdığı et• 
yaya baktı ve içinde, kendi çantasını tanıdı. Filvaki, 

santasının sapındaki adres yerinde, ismi, adresi, bo1"' 
(Sonu var) 
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~ RESMİ TEBLiGLER ~ Yurdun sağhğı Sovyetlere göre 

~ -•............... ............. .....• ,. 
lngiliz hava tebliği 

Londra; 27. a.a. - İngiliz hava nezare
tinın tebliği : 

Rus cephesinden gelen haberlere göre, 
lııgnız av tayyareleri, taarruz haı'eketın. 
de bulunan Rus bomba tayyarelerine refa
kate devam etmektedir. 

İngtıız av tayyareleri, hiç kayıp ver • 
l?ıekslzin iki Messersclımllt tayyaresi da
ha dUştirmUılerdir. 

••• 
1 l.onııra, Z7 a a. - Ha \'a nezaretinin teb • 
iti: Dun ırcce BO>ilk Brttanya üzertnde dUs· 

ll'lanın hava faaliyeti az olmuıtur. lngllte · 
!,'2'tn dotuıunda bir l)•ere blrkac oomba a
-.ıııa ve blrkac ev huara u4'ram1$tır. Az 
ll'lllctarda yaralı vardır. 

lngilizlerin bombardımanları 
11 ... Londra, 27 a.L - Hava nezaretinin teb
...-1: 
~&\'anın mUsaadeslzliğl dün gece hava 
b ekttını gUçlc§tirmiı olmasına rağmen 
1 °ntba tayyareleri batı Almanyasında Ko
.~'IJ.Ya'ya ve diğer hedeflere hUcum etmi§· 
..,rdır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
ı;ırevnntor:rom, Oc vlllyette Uc milyon lira
ya cıko.cak \'erem mücadele dispanseri, bet 
mll>on llrn:va cıkacak 2000 )"ataklı merkez! 
bir akıl hastanesi, Oc vilayette 2.750.000 il· 
raya çıkacak 5(1() er )"ataklı akıl hastanesi 
kurulacaktır. Altısı elmdl bulunanlar !cin, 
on tanesi :venlılıın kurulacaklar için olmak 
Uzcre dört milyon liraya 16 vlllıyctte 30 • 50 
yataklı cocuk ve dotum bakımcvl kurula· 
caktır. 5 :vcrde 2ııo ya laklı slta bulması kabil 
olmıyan hastalara mahsus azil yapılacak ve 
azliler 2,5 milyon liraya mal olacaktır. 1kl 
milyon liraya cıkaeak olan iki yerde t>eı :rU· 
zer yataklı darllllceze ve lhtb-arıar yurdu 
kurulacaktır. Oc yerde :50 yataklı, 2 yerde 
100 )1ltaklı ve lstanbul'da yeniden 250 ya· 
laklı cocuıt hastaneleri kurulacaktır. Cocuk 
hastaneleri tein harcanacak para miktarı 
2.000 000 liradır. 

1.900.000 lira harcanarak iki yerde 100 ve 
ac yerde 50 )'ataklı bula11cı hutalıklar has· 
taneleri kurulacaktır. 600.000 liraya cıkmak 
üzere iki yenle 250 ıer yataklı cüzamlılar 

hastanesi yapılacaktır. 

lzmlr'dekl ıaı:tır, dilsiz ve körler ve ırerl 
kalmıı cocuklar mUessrsesl kllrı ırelmcdlltln· 
den iki milyon lira harı·anarnk 500 yataklı 
bir Arrlck~ ı:ocuklar mUesse!Clll kurulacak, 
müessesede bUtOn ders malzemesi bulunacak· 
tır. 

Altı yerde 000.000 lira 
mektepleri, tıc milyon Ura harcanarak 10 

Cephede 
değişiklik yok 

Ösel'de 15.000 
alman yok edlld} 

(Başı 1 inci say/ada) 

Ode•a önünde romenlerin 
on bq günlük kayıpları 

.Moskova; 27. a.L - İzvesUya gazete
sine göre, Odesa'ya taarruz etmekte olan 
Romen kuvetıerlnln ölU, yaralı ve kayıp 
yekOnu eylillUn llk 15 gllnil içinde 50 bin 
kloiyl bulmu§lur. 

Bu bUyUk kayıplar karıısında Romenler 
tAbjyelerinl değiıtırmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Mihver kuvetıerl ılmdl bölilk veya ta-

yerde ııo yataklı trahom hastanesi kurula· arruz etmektedir . 

Folklora dair 

Yurtta gece eğlenceleri 
1. 

H1C1P OYUNU 

Milli Şef'in 
hitabı ve daveti 

(Ba~ı 1 inci say!• '.ı) 

konuıma dilini kullanan ~un?s Em· 
re'nin §İirlerini, bizler, hıç b1~r che
miyeti olmıyan ve her garp ısnnı~-

N oki TEZEL da misalini gördüğümüz bazı kP-h· 
Maddi aıda imanın yaeamaaı lcln .ııuıı memleket oyunlarını anlatmanın mümJcOn m e ve tabirler müstesna, asırlarca 

ıart iN, mlnevl aıda da inan hayatının de· olamıyacatını oku:rucularınıız takdir eder· sonra zevk ile okur ve anlarız. Bet 
vamı ıcın o kadar IAzımdır. Sadece yiyen ve ter. yıl mı, bet yüz yıl mı yatama~ ia
lcen, takat hissetmeden. duymadan Yaeıyan, Biz, bir- U<I :razı ile bu etlencelere temas ter sin iz? Türk tairine bu ııua lı so-
:ratıp lcalkmatı biricik lhtıyac ve ıraye kabul etmek arzusunda>1z. Buııün, Gaıtlantep "e h l 

Ü kü • ralım. Vakanüvislerin, •a ıs ar era-etml• olan bir lnıan tuav\'uru m m n m(l. cl\·arında oynanmakta olan •hlctp o:runundan " 
dUr? <l> bahııe<1ecctız: sındaki konutmaları nakleden par· 

En hlssetmbenlmlz bile bir ıeyler du>·a- Hlclp, dellkanlılnra maheuı bir o:rundur. çalarını hepimiz anlıyoruz. ln•a ta• 
rız. Az ve>a cok, kendimize ırore ltltyen, bize Geneler kendi aralarında hlr meclis kurup raflarını anlamıyoruz. Türk kcnu· 
dıe Alemden nakılll'r )apan bir his ecbekemlz >üzUk 'e aııkla hlclp o>narlar. turken aaırlardanberi daima 1 at" 
vardır. itte bu örKUnün calışabllmesl lcln, Anııdotu'nun daha b rcok >erlerinde me\'· diyor; "eab" kitaptan bir santim dı
blr tabrlırnnın ı.ıeınes.ne llu:umlu materyel cut olan hlclp, mah ıll.ne ıröre ıektı itibariyle ıarı çıkmamı~hr • 
ırtbl, malzemeye lht )ııcımız bulunmaktadır. bazı anılıklnr ıwsterdltl gJhl, O>'Unda ll'ecen Reisimizin bir cümlesini dahıı ala• 

Vücudumuz yoruldutu zamanlarda, ruhu· isimi"~ r!C' ba•kll b:ısk ıdır. I 
~0 ım: "... her aydınımız, dı"I ı' ınde muzu dınlendlrmcnln cnre.erlnl ararız. (,; n- Atıkla oynanan hlclpte, herkes aeıtı atar. 

kü bu dlnlenlı bııe a>nı zamanda maddi yor· Autın aldıtı \azıyete ll'ore <• o~uncu ya bey, b ir tek yabancı kelimenin eksik ol· 
ııunıutu da unuttural'ııktır. ya hklp, yahut cklncJ ve yahut da hırsız o. masını, Özenmiye değer bir zevk 

Kültür ıev.)esl bakımından cok llerıemıt, ıur. aayaa birço k sıkıntıyı hiç farketme· 
medeni thtl>aı.:lar hemen tamamen tatbik Turayı hlcfp alır 'c beyin emrini bekler. d en geçebiliriz.'' Acaba hangimiz 
edllmekte bulunmuş olan bU>ılk merkezler· Dıter o> uncular sır~ ile a11tı:ı atarlar. AaıA'ın "istikbal etmek" ve "teşyi etmek" 
de, ılnema, tiyatro, dans ve benzerle!'! muh- :van tarafınki O)'Ut:llna hırsız, onun mukabl· yerine "kartılamak ve uğurlamak" 
tellt dlenceler, ııırer lhtlyac neticesi ortaya llne ckln<'I, aaık a)akta iken dılz tararına hl· karıılıklarmın kullandamıyacagını 
r:ıkm~lardır. cip, ırlrlntııı tararına bey <IC'rler. iddia edebiliriz? "Mıntaka" yerı"ne 

Bunun ırlbl, bUl!'Ün menılckelln her tara- Eter oyunculardan b rısı hın;ız o!ursa, be>· 
Caıaıı ve Dunkerque dokları da bom

~nıan edllmlatır. Bir lnglliz tayyare
llaaune dönmemlatir. 

caktır. Bunlardan Adana'dakl trahom tatbl· Almanlar, bu son gUnlerde mUhim tak. 
katını ve arnıtırmalarını da yapacak bir vlye kuvetlcri gctlrmlılerdir ve §lddetli 
enstltQ halinde olacaktır. b b d b 

tında, hallun muna))elesınden dotan ve ek· hlrlbe emreder: "bölge" karşılığının kabul edilmif 
ııerlyetın rattıet ııostcrdl blrcoK oyun 'e - Şu hırsıza bea klle tozlu buiMay \'er, olmadığı nasıl söylenebilir? Tered· 
etlen<'elere tesadıir etmek'e> iz ki, bunlar dıı l"Olutu ı:ocu~u ile )'esin, hırsızlık etmesin, düt edilen, çok zorlam1ya benziye11 
zamanla bir lhll>·aı: karatllfı:ı olarak orta>a der. bazı tabirleri zamanın hakemligine 
cıkmıı olup, Uzcrınde itilen imla olması neti· Bunun managı, o oyunrunun arkasına beı bırakabiliriz. F aknt artık tereddüt 
ceıı,nd<' muhtelit ~ekliler almıalar ve ı:o:aı · tura 'ur :ıma toz eıksın, demektir. edilmiyen karıılıkları benimseme
m~ıarc1ı• Yahut hey ld!lm <-mrı \rrlr. o zaman ıaı>- mek, lisan işinde vazife duygusuz. 

BugUnkU ıııtmn mUcadele enstitüsü bir bir topçu ve tayyare om ar ımanına aŞ-
mllyon lira harcnnarnk bir ııcak memleket· lamışlardır. Ortaşark tebliği 

"1tı. "le.ahire, 27 a.a. - Orta ıarıctakl Brltanya 
IUnt kararırlhının teblltl: 

.. l.ıbya•cıa topcumuz. Tobruk ve batı cölün
llı talıkımat :rapan dütman mUfreı:eler1nl 

!er hastalıkları enstitüsü hail.ne ııetırllecck· 

Ur. 
1.162 500 lira harcanarak altı yerde mo • 

dem tephirhane ve 3711 knzamızda ııezlcl ve 
duılu etüv yapılacaktır. 300.000 lira harcana
rak altı merkezde ııezlcl ıatxıratı.ıvarlnr ve 
tam teşkl!Atlı ırezlcl, bulaııcı hastalıklarla 

mücadele hcyeUerl kurulacaktır. 

Cephedeki vaziyet 
Lotlra, 27 a.a. - Bu sabah erkenden 

sovyet cephesinden gelen telgraflara gö
re Leningrad mlldaflleri yüzlerce bomba 
ve avcı tayyaresinin mUzaharetıyle mlı • 
teaddit noktalarda alman ordularını geri 
atmı§lardır. ;ı.ınmaflh, dtln geceki sovyet 
tebllğl sadece biltUn cephede dil§manla 
muharebeler cereyan ettiğini bildirmekte
dir. Çarşamba glinkU tebliğde 118 alman 
tayyaresinin dll§llrUlmilş olduğunun bildi· 
rllmesl cephenin anahtar mesabesinde O· 

lan noktalarındaki sovyet mukavemetini 
kırmak için kara kuvetlcri tarafından sar 
!edilen gayreUere alman hava kuvetıerı. 

nin ne derece artan bir nlsbette yardım 
ettiğini göstermektedir. 

M••sell\ )U"d•ımu •ın h"m<'n her bolı;::.:'~.n·n ka O)"Uncunun b eına ter. olarak ııl>dlrlllr. ) 
uğundan veya buna benzer bir ha· kendl•lne mahsus mllll oyunları vardır. Zey- Hlclp tokn tla e\•cll enseııınc, sonra da ı.ı p • f . 

Uee.ır ıurettı aten tutmuıtur. 
ltu Gece dev:rt;yı taallyetımlz devam etmlıtlr. 
... dut böl.ıreıindt ı.ara dctır bir hareket ol· 
-ınıatır. 

Ortaşark'ta hava 

faal iyeti 
ıı. "IC.abtrı, 27 a.a. - Orta tarktald Brltanya 
ııL va. kuveuerının umumı Jrararıra.hının teb -
-ı: 

teıllrftanya hava JcuveUerlne mensup tayya
ll er Petıembe ıreceııl Trablusııarp ve Blnııa· 
ita ll:ı:ertnıı akın ynpmıılartlır. Trnblusııarb'a 
~ Ilı :raııııan akına donanmaya mensup tay
b~eler <le iıtırlk etmtslerdlr. Bu ıehlrde 
t: Ülc ha.ar vuku bulmuıtur. Elektrik ıan • 
'tlt aıı Ve l!ınan bl!lıresı yakınında kıılalurdan 

Urekkep olan adalara bOmbalar llabet et· 
~tir. ProJektör mevztıerl mltratyl!z ateııtne 
ı.:Ulnıuıtur. Blnaazl'<le vapurlara ve liman 
"'laa.tına. hücum ecmmııtır. Vapurlara tam 
ıı,. betıer kaydedllmlı, :vanırınlar ı;ıkanlm11 • 
Ilı · lırerkez mendlretl ile Katedral Jullana 
tndtrekıertnı bombalar düımüttOr. 

:;o kazamızda ııeztcl etıbba ve sıht propa. 
ıranda ekipleri meydana ııetlrilecek ve bun
lar ıctn 2."iO bin lira harcanacaktır. 

::ı.250.000 lira harcanarak almdlllk 30 vllA· 
yetımtzde birer ııhl müze yapılacaktır. Blr 
mll>'On lira harcanarak bir ıerom cıruı~ı ku· 
ruıacaktır. 

Sıhat ve fctımal Muavenet VekAletl rapo
runda çok çocuklu ailelere yardım lş'nln da· 
ha sade ve mı yardım ıekllnde yarılmasını, 
yardımın hlc olmazsa De cocuklulardıı.n bas· 
ıamak \'e her coC'ukta devamlıca olmak ka· 
yıt ve ıartıyle daha fa)dalı olması temin 
edilebileceğini bellrtmekted[r. 

VekAlet, sıtma mücadelesinden daha b'f 
neticeler alınma4a baelanılıltını kadro ku\•et· 
ıendtkce ve devamlı tahalsat nlındıkca daha 
genıs mUcadcle )ııpılaca:ını raporunda be· 
ıırtmcktcdlr. 

Vekillet bUtUn bu itler için harcana<'ıık 

paralar hakkında raporunda aöyle demekte· 
dlr: 

"Bu masrarıar !cin 7.631.2M liraya thtlyac 
vardır ki bunun da hlc olmaıı:ıa on seneye 
taksim edilerek müteakip ıeoneler bütcelerlne 
konulacak tevkalAde taluılaatlar ile başlanan 

fşlcr taahhütlerinin bir seneden diğer seneye 
intikaline müsaade edllmckle her sene bir 
kısmının temini mUmkUn olacaktır ... 

Vl'ktılet, bOtOn bu )'11pılacak olan isterin 
;yerlerini talwlaat aldıkça teıblt edece.lrtlr. 

Lenlngrad'ın cenubunda ııovyet orduııu 
htılA Volk Hof ırmağının doğu sahilini e
linde bulundurmaktadır. 

Ukrayna'daki muharebelerde Budienni 
ordusu, kuvetlerlnden 600.000 ki§lllk bir 
kısmının Kif'! doğusundaki imha meydan 
muharebesinde bertaraf' edildiği Alman
lar tarafından iddia edilmesine raA-men 
diişmana şiddetle mukabele etmektedir. 

Odesa'nın vaziyeti kesif bombardıman
lara rağmen değişmemiııtır. 

Sovyet kaynakları, Perekop berzahın
dan Kırım'a karşı yapılan hUcumu bahis 
mevzuu ederek vaziyete tamamlyle hakim 
bulunulduğunu söyl!iyorlar. Alman baıı -
kumandanlı"ğı namına beyanatta bulunma. 
ğa mezun şahsiyetin ''kış ayları içinde 
yapılacak tazyıkın oznlmıyacağını.. söy
lemeainden anl .. ıldıtuıa söre Berün kıı 
seferine ıtmdiden rası olmuşa benziyor 

bek o>unu dahi yekd lfı:erlne >"akın botı:elerde kaya vurur. Şapka ucar, bıly!ece idam edil· iflıkten ba~!c:a türlü İzah edilemez. 
• '•U>ur. mlş sayılır. Bazı münakaşnlar devam edecektir 

Memleketimizde ııece cfı:lcncclerl, pek ce· Ynhut bey rmn·d~r. o oyun<."u au eeklldl• Biribirinin kar~ılığı zannolunan b~ 
~itli o> unları içinde toplamıştır. du,•n ra mıhlanır: hlrfp tura ile eline ve a · takım kelimelerin, kamus yapılır. 

Kiı>lil vatandaı. harmanını kaldırıp ekinini yatına be~ln rmrettlil:I knll'lr cl\'l cakıır. ken, nem kullanma yerine geçmiı 
anharlara aktardıktan ve sontınharda tarla· El':er aaık ekinci ll:<'llrse, bey yn arteder, arapçasının, hem Türkçesinin lazım 
sını aUrUp, tohumu ektlkh•n ve dllter lhtı · "<'~·a bir cezn ''<'rlr. olduğunu göreceğiz. 
yaçlarını tamıımJııdıktıın sonra aın#'ı >Ukarı YlizUkle 0J;nnn11n hlc!p!C', her oyuncu )ii· Reı"•ı"mı'z "y • b'J' t • 1 • • 

" enı ı ım erım erını11 ıasız kalınra, kmn sot:uk l!'eeelerlndc ara sı· 7.Ul'rü avucunun lc' ne alır. Hnvaya atarsa e- okullarda verdikleri netic:elerdell 
ra etlenmekten pek tnblldlr ki uzak kala- linin 07.l'rlne dü&üMlr. Sonra el nın Cm~rln • ,, ld w • 

memnun o ugunu söylemektedir . maz. df'kl > 117.üitü sl'rce parmalhn11 tnkablllr, bey 
Köy topraıl'ını ,.e damlarını knrın kapladı- olur. Şa'ıadet pnrmııt na takınra hklp, )"ani Bu yüksek şehadet, yıllardanberi 

tı. rüzsılrların aralıklarda ıslık calnrak ko· be) ın emtrbC'rl olur. terim işi ile ~r.raşan arkada,larrnn
Pck ulumalarına arkadaşlık ettıtı &eceler· Bu iki ıekl n b rlne mu,·a•rak olama)ııı zın gayretlerini miikafatlandır:mak• 
de, ba:r:nn köy zenırlnlerlnden birinin evlnd", > üıUf;il dü&llrenıer hırsız olurfar. Elter dltf'r tadır. Bir köylü alaca bezden kas
bazan da köy odasında bir vesile bulup top- parmaklarından birine takmata muva.rtak ket yaptığı için, şapka inkıl~bnu 
lanan koylüler ve bilhassa delikanlılar, bir· olursa ekinci olur. ı hicveden bozuk beyinliler gibi, bin-
cok oyunlarla hot vakit ll'l!clrmeslnl pek iyi Ve o>·un böylece de,am ed!p ııtder. lerce terimden pek iyi aeçilm"vcn bilir \e ııUzel etlenlrler. 1 

Fakat bu etlcnreler o knd:ır cok. ııüzel, yÜ7.de on veya on beşini dile c ola. 
harekeli! ve hatta anlatılması bile o kadar (1 ı Enver Sadık. Halk bllıılsl haberleri. yarak, aütun sütun sürten geVC'Z""'ler 
zevkli ıeyıerdlr ki, dar sütunlarımızda bütün Sayı 7. olmu§tur. Bunlara, çok zaman, eski 

osmanlıca teriınleri okumaları tav

lerlnln önündeki grnlş mayın tarlalarında 

durdurulmCıştur. Fakat lklncl dalga rus hat 
lanna glrmeğe biraz muvnf!ak olmuşsa da 
nazller süratle <;evrllmlıı ve imha edllmi:ıtlr. 
Parıı.siltçU kıtalar da ı;evrllmlştlr. 

Taarruz cuma gilnU yeniden başlamış ve 
hAllt devam etmektedir. Muharebe çok şid
detlidir. Fakat nazller rus hatlanna hlc bir 
tesir yapamamışlardır. 

Ukrayna'da1d alman ilerle»l$1 hakkında 
da Newa ChronJcle suetesl ~yle JlUJD&k-

Milli Korunma 
Kanununda bazı 

siye edilmi,tir. Çünkü hak\Jlat odur 
ki, timdi sakatlarından birçoğu d a 
düzeltilmiıtir, bunlar düzeltilmemif 
olduğu zamanda bile yeni terimle
rin kötü yüzdesi osmanlıca terim
lerinin eyi yüzdesi kadardı. ilim v e 
fen terimlerinin büyük bir kısmı ay
nı zamanda her günkü kullanm:t di· 

ı limize de lazımdır. "Amel" ve "ak· 

d "" 1 1 ki' ki 1 siilamel" yerine "etki" ve "tepk;" 

eu!"lbya ve Trabluıırarıı Uzerınde 1aııılan 
'1 <IUz harelcAtı esnasında tayyarelerlmlz 
• l'l1ıı dotusunda sahil yolu boyunca nakliye 
~ıtaıarını bombalamıılardır. Kamyonlnrdnn 
llr kısn. ıntııak neticesinde harap olmuş, 
bı.t'tlıc kl.Jn)o.nu yolun dısınn tırtnUlmıştır. 
'tOJ> tr bir lttamı 'nakli vasıtası da batm1$tır. 
ta~ bir halde bulunan motörlO nakil vaaı
'-tG na tam isabetler kaydedllmlıtlr. Bom • 
it~ lftıaıı tayyareleri Trablusııarp'la Tunus 
'batn~du arasında motörlü nakU vasıtalannı 
lllıttr lllaın11 ve yerde bulunan ta:r>·ıırelerl 
~ııc~YCSı atetlne tubnuslardır. Trablusıınrp 
lltı tında ticaret vapurnlrı ırörUlmOs ve 
llev~bet alan bir vapur lnrıtAk neticesinde 
es. ıı:r lelnde batmıstır. Dlter bir vaııurun 
rııe11 ksara utram11 olması muhtemeldir. Ka • 
t..L e 1 dlter vapurlar mitralyöz ateslne tu
"'"lllluıtur. 

A•keri vaziyette Jefiıilılik yok tadır: 
Rus cephesinden gelmekte olan blltlln 

. •• aöyliyealerimia bu lrartılrldarı dL, 
eaııı 1 er yapı ıycr l gibil Yazanlarımız, öğretenler"mi• 

C Başı t ıncı sa7lada ) yerleıtirmeğe çallflllalrdrrlar. Bir-

>t:Cenubı Arrlka tayyıırcıerı Cnmbut'ta tay
~· ~eYttanı Yakınındaki inse depol.ıırlyle as-

-'tır lllpı nıUcsıır ıuretle bombalam1$lardır. 
~ bombardıman tayyareleri persembe 
e.ır 1' Paternıo limanına hücum e)'lcmlaler • . er.a 
~ ne havuzuna bombalar isabet et· 

;• Civarda blrtok yanırınıar cılan~tır. 
boı2 •be•tstan'da, tanareelrlmlz Desbarech 
ile t'-lnde dllmıan kıtalannı mitralyöz atesi· 

.. utınuııardır 
0 Ut • ttın~1:11 bu huekata tıtlrlk eden tayyarcle· 

hepıJ Uııerlne d!inmUstür. 

Sovyet resmi tebliği 
),ıO&k 

lttt: 26 ova .. 27 a.a. - DUn ırecekl ıovyet teb· 
>uııcıa eylülde kıtalarımız bütün cephe bo
~ dUtnıanıa carıııımıslar11ır. 

llııqtQ eyıuıde 118 dU'1ıtan ta)')'arcsl dOıQrül • 
la ~· 29 ıov>ct tayyaresi kayıptır. 

11 bo llcü ve 111 inci rumen pl>ade tümenle· 
oı.r,~tuna utratıldıtı zaman rumcnler ö!O 

bıneye.1c.ı 20oo, uarlı \'C esir olarak do. dort 
111t h 11 asker kaybetmlılerdlr. 

lıı ~• Bberıere ırure, ıovyet kıtaları muhte· 
~uıı ille. 33 top ve bunların arasında blreok 
llııtraı=:ıenzıııı top, 6 tank, 2000 tOtck, 110 
~ Ob l. 39 nıııYtl tııcu, 130 otomallk tüfek, 
l'tı-ı, d üı, 15 000 ma)'1n tlsdl ve el bombala
lllı.ı.ı,r .. 01

1
U Wk miktarda ıandık lttlnam et· 

' - " r. 
~1'11112 

'tııı, 11 rat Yakınıarındald bir b1lliede 1500 
Olıtıu,tu'Ubay ve askeri cetln muharbelerd~ r. 
ı._ llov>'et 
'lll!ıy011 bltllkll'rl 5 top, 10 maYtl a.ıetı, ::ıo 
tııı eı.ıı' eok miktarda ıllA.h ve cepane tah· 
~ lılerctır 

Alman tayyareleri Tobruk 
üzerine akmlara baıladllır 

Berlin; 27. a.L - D. N. B. ajansının as
keri bir kaynaktan aldıfl habere göre, 24 

eylUlde Alman tayyareleri Tobı-uk Uzerlne 
yeniden akınlar yapmata b8§lamıolardır. 

Bir iaşe kampında intiIA.klar olmuı birçok 
noktalarda yang-ınlar çıkmııtır. 

Amerika' da iki destroyer 
denize indirildi 

Nevyork; 27. LL - Koarnys'de iki dest
royer denize lndlrllmlııtır. Hambleton ve 

Rodman adındaki bu destroyerler 16 llk
kA.nun 1940 da tezgAha konulmu§tu. 

tir. Pek ıeniş bir arazi üzerinde yapılan 

çift çenberleme hareketiyle Dnieper müda
faasının müessirliii bertaraf edilmiı ve en 
zayıf teşekküllerin bile çenberden çıkma • 
sına imkin bırakılmadan beı ıovyet kol -
ordusunun imhası kabil olmuıtur. Kara ve 
hava ordularının sıkı itbirliii ile tahakkuk 

ettirilen harekat esnasında 665.000 esir 
alınmış 884 tank, 3718 top ve her cinsten 

külliyetli malzeme iftinam veya tahrip edil. 
mistir. Hasım yeniden çok kanlı zayiat ver

miştir. Tarihte benzeri ıörülmedik bir 
muzafferiyet kazanılmışlır. Şimdi bu mu

zafferiyet istismar edilmektedir. 

Hava kuvetleri Tula bölcesinde silih fab
rikaların; ve Moıkovada askeri tesisatı 
bombalamıştır. 

Londra, 27 a.L - Rus cephesinden ıre· haberler Harkof mıntakasındakl rus mllda
len haberlere göre, dilnden beri ukerl va-
ziyette bilyUk bir defl§ikllk vukubulma - faalannın iki ve üc misli takviye edilmlı 
mı ıtır. 

İtimada de~er menbalardan alınan ha
berlere bakılırsa, muharebelerin alman id
dialarının hilttfına olarak Lentngrad Ban
liyösilnde deqil, bu banliyöden takriben 
12 mil mesafede bulunan Peterhof ve 
Strelna gibi yerlerde cereyan etmekte ol
dutu aıılaşılıyor. 

Almanlar bu haftanın ba,langıcında 
Strelna nehrini geçmeğe muvaffak ol~Uf
larsa da, bir ı-us mukabil hUcumu netice
sinde ilk mevzilerine geri atılmıılardır. 
Anlasıldıfına ıöre, Leninrrad istikame

tindeki başlıca alman ilerleme hareketi 
sahill takip etmektedir. Almanlar, Lenln
grad'ın toplarının ateai altında bulundu· 
ğunu ve miltemadlyen bombardıman edil
diğini iddia ediyorlar. 

Valdor Teper! bölgesinde Almanlar 
Dvlna'yı geçmf§lenıe de, Ruslar ıtddetll 
muharebelerden ıonra dU§manı öteki sa
hile pUskilrtmeğe muvaffak olduklarını 
blldirmiılerdlr. Ruslar'ın araziyi 1M1un a
dım mıidataa ettikleri a,ikA.rdır. Alman
lar Lentngrad !§galinin vukubulmak Uze
re olduğunu bildlrmiıterae de ıimdl daha 
mutedil bir lisan kullanmaktadırlar. Fil· 
haklka alman aakerl sözcUsll '•Leningrad'· 
ın ne vakit dUaecetlni kimse bilmez., de
miştir. 

Ukrayna'da şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Stokholm'dekl rus mahfille -
rinde :r:annedildiğlne göre, rnareııaI Budl
enni Kief ve Kremenıug arasındaki .~.1 : 
&ede bulunan kuvetlerinin dörtte uçunu 
kurtarmı§tır. 

Almanlar Kırım'da partıfÜlçii -
ler kullanıyorlar 

Londra, 'Z7 a.a. - Gazeteler Kınm'dakl 
vaziyeti mütalea etmektedir: 

olduğunu bildirmektedir. Moskova'da istik· 
bal hakkında bilyUk bir lUmat vardır. 

limen gölünün cenubunda 
.Moekova, 27 a.a. - Siyah muhafızlardan 

mürekkep bir tümenle takviye edilen milm· 
taz alman kıtalannın llmen ııul!inün cenu. 
bunda Starayaru11a yakınında ıov~el hatla
rını yarmak için >·aptıkları ırayretler 80\'Yel 
kıtaları tarafından akim bırııkılmııtır. Haf. 
talar var ki bu b6lırenln lamı ııecmlyordu. 
Fakat aon ırünlerde bu bölırede muharebeler 
tekrar ba,1am11 ve blrkac ıründenberi muha· 
rebelertn ılddetl ııon haddini bulmuıtur. Bu
nunla beraber almanlar devamlı hiç bir mu
vatfaklYet kazanamam111ardır. Almanlar 
"L,, remzı 11• ıtade edilen mühim aehrl zap • 
tetmlılerae de mükerrer aovyet mukabil hü· 
eumlan neticesinde buradan lcolulmuılardır. 
Bu bölırede ıon iki ııün !cinde cere>·an eden 
muharebelerde ıııoo alman ölmUıtOr. 30 un
cu alman tümeninin bir taburu ile huauıı kı· 
talara mensup dller iki tabur münhezim 
edllm latır. 

SOn haberler, Lenlnıırat bötırealnde ıon 
muharebelerde hlc bir huıual detlılkllk ol -
madıtını aöııtermektedlr. 

Sovyet kıtaları bu cephenin blrkac kıs· 
mında mevzll arazi kazanclan temin etmlı· 
lerse de esaı makaat kabll oldutu kadar 
fazla alman askeri \'e harp malzemesi lınha 
etmektir. Bu muharebelerde Hamburıı alayı 
\'e ::ıo inci alman piyade tümeni !nhlzama 
utramıı ve k0111>'etll harp malzcm•I ele 
ırecmı,ur. 

Leningrad'ın cenubunda 
Moskova, Z1 a.a. - Ro)'ter aJanaının RUI· 

)'8'dakJ hususi muhabiri ıöyle yazıyor: 

Kraınaya Sveada aazeteıılnln cepheden al· 
dıtı bir habere ırııre, sovyet kıtalan Lenin· 
ıırad'ın cenubunda bulunan Volkof ırmatı· 
nın dolu ıahlllndeblr aydanberl tutunmak· 

tiyaç ve zaruretlerine uygun bir ha- kaç aene sonra bugünkü mektepler
le getirilmektedir. den çıkan genç "tepki" dedii!i va. 

Bu cümleden olarak hük'ümete hal- kit biz ağzımız açık, biz "aksüla
kın ve milli müdafaanın ihtiyacı o - mel" dediğimiz zaman o aizı açık 
lan her nevi maddeleri ve yardımcı kalmamalıdır. T- k 

R • · · · bütün ur •atand malzemeleri değer fiyatının tediyesi 
1 

eısım.!zı~. d kopmn• g~b· hat-
. · ak arının yure~ın en· -r ı, e-mudkab~lınde el. koyarak almı>:ah, ?1 • pimizin, herkeıin olan aon aatırlan 

sa a gl:Sre tevzıe, satmıya ve ı tıyacı •• t- d duralım: 
] .. 1 k~ . uı un e T""..a_ o an muessese ere iirsı.z vermıye se- "Büyük Atatürk'ün, ul"ll dili" 

Jahiyet veren madde tadil edilmek - "uğrunda harcadığı emekler ho-" 
tedir. El koyma kararına itaat etmi - ".- gibnemittir ve aıla bota git-,. 
yerek bir kısım müstahsillerin elle - "miyecektir. Onun kutsal adını,,. 
rinde bulunan malları getirip hilkü • "de rin ••ıiyle anıyoruz. Türk,. 

1• d'kl • .. "lm"' "d"J" irin son anma kadar b.-sle-,. mcte tes ım etme ı erı goru uş, ı ı T • _ • 

1 
• -..ı.ı t " -

"d•w• unut en lrc•~ rş ı-... bu maksatla cezai müeyyidelerle ka - ıcı ~en149 tanda .. ı ,, 
• h"k" 1 ·1~ d"l • "receğız. ayramı •a ... arı-

n.una yenı u um er ı ave e ı mıı - "ma bu dütünceler ve duygular-" 

tır. "I k tlu yorum." 
• K.a~unda yapılan iki.nci mühim ti- u:an UYe tarih, Atatürk'ün ta-

dılat ıcar mukavelelerı hakkındadır. mamlandıR"mı görmeden hayattan 
Y eni tadilatla icar mukaveleleri hak- avrı1dığı iki büyük harekettir. En 
kındaki hükümlere muhalif hareket b üyük terefi, pruru, İfade ve ııevk 
edenler hakkındaki cezai müeyyide- kaynağı Tür klüiü olan Atatürk, 
ler de teşdit edilmekte ve 50 lira - m ilJetinin l>üyiik liaanm a •• büyük 
dan başlamak üzere gayri menkulün ta!'i~in~ inanmıtt'! •• Bu ~an h~pi
bir senelik tutarı ceza olarak alına - mızındır. O nu. Mı!h Şe':ın t~v. ıye-
b·ı kt-..3 • lerini mvkaddea bır •azıfe gıbı ye-ı me C'Ulr. • • k le d 
Diğer taraftan her ne şekilde hare- "~i g;.tırerİ· • ısa zaman a ger._ 

ket edilirse edilsin ihtikarın önüne ç et ırece ız. 

geçmenin çok zor oJduğu anlaşılmış Falih Rılkı AT AY 
ve ihtikar yapanlar hakkında çok şid-
detli cezai tedbirler alınmak suretiy-
le buna mani olmanın kabil olacağı 
neticesine varılmıştır. Bu bakımdan 
her maddenin fiyatını tayin etmek 
suretiyle fiyatların kontrol edilmesi 
esas olarak kabul edilmekle beraber 
kanunda hakime genit takdir sala -
hiyeti veri lerek muhtekirler hakkın
daki cezai h'ilkümler arttırılmıştır. 

Almanya ve ltalya 

Japonya'ya ~ok 

~
ııtıerıı11 • 
ıt t dlter bir tı61ııeılnde 3 tank, mü· 
~ oıı Ve cok miktarda mlt.raJyö;ı: \"e 

ıurek lttlnam edllmlıtır. 

" •• * ı... oakov 
"'llro, aı 27 a.a. - Sovyet istihbarat 

Savaı tayyareleri dün gece Hll'iln doğu
sunda bir kafile ile seyreden cem'an 15.000 

tonilatoluk iki ıilep batırmıılardır. 
Bundan baıka Britanyanın cenup ve doğu 

sahillerinde liman tesisatına karşı hava 

hücumları yapılmı:ttır. 

tadırlar. Sovyet ileri hatları almanların lı -
Times gazetesi diyor ki: &'al ettikleri Novııorot ıehrlnden ilk kllomet-
Alman hava taarruzunun şiddeti, berzah- reden daha az mesafede bulunuyor. Alman -

tak! kara mukavemetinin çok cetln oldu- ların ırmatı ırecmek tcln yaptıktan bütün 
ğunu ve ruslann alman ilerleyişini durdur- teıebbUıler kaU ıurette akamete utratılmıı· 
muş oldu.tunu ispat eder. tır. Tardedllen iki alman taburundan 300 ld-

Kanunun diğer maddeleri üzerinde 
yapılan tadiller de hep cezai müeyyi
delerin arttırılması ve daha cezri 
tedbirlerin alınması &uretinde hü -
laaa edilmektedir. 

ıeyler bor~lu imiı 
(Başı 1 inci sayfad.ı) 

Mr. Latham'da bulunmaktadır. 
]_ u tar r . 
~ teb . a 1ndan 27 eylül sabahı neşredı • 

lıt ı 
11 ~ ''1 ıil ıec i k 1 b '" ·· he oqtrj11d es ıla arımız utun cep 

lf,._ e dıışınanla muharebe etmişlerdir. \.. ·••uz la _ 
"lltıını ınanılanmamı:t haberlere gore 
bı er" 

lld,11 ıc;ınde Leningrad yakınlarında 4 
6' fazıa al . ··ı .. dü, man subay ve askerı o muı, 

Dün ıece Britanya tayyarelerinden mü
rekkep ehemmiyetsiz hava tqekkülleri al

man Koyu ve Almanyanın batısı üzerine 
akınlar yapmı,Iardır. Atılan bombalardan 

az hasar olmuştur. 

1 talyan tebliği 

Bir rus menbaından blldlrlldfıllne sftre, ıt ölmüı veya >·aralanmııtır. Rwı devriyeleri 
k ırecelerı ıık sık ırmatı aecerek esir ettllclerl 

dülJman, ParaslltçU mllfrezelerl kUllanma - alman ukerl)'le ırerl dönOyorlar. Son allnler-
tadır. Bu milfrezelerln yapmıı oldutu llk deki atır topçu dUellolan esnasında so~t 
taarruz PilskQrtOlmUstllr. topcuıu dört alman bataryasını auıturmuı 

Times ıazetesine Stokholm'den gelen b ir ve bir atlı topea kıtasını imha etmtıtır. 
haberde Odesa'dakl vaziyetin ruslann lehi· İleri mevzilerde bulunan ruııar alman 
ne olarak devam ettltl bildirilmektedir. mevzilerinde olup bitenleri ıröreblll)'orlar. 

nb rl Almanlar kıı tein betondan 11tınak tnea et · 
Rumenlerin utradıtı son hezimette e mekle me11uıdürler. oo,man Novırorod hal· 
ruslann vatiyetı cok dUzelmlştlr. Atmanla- kının erkek ve kadınlarını ılperıerde calı•tır· 
nn Kınm'dakl niyetleri ne oldutu nıa!Qm maktadır. 

Ruıya'ya askeri bir yardım lmlc.'lnını mOta. 
lea etmekte ve ıunlan yazmaktadır: 

Mazide, dostlarımıza :rartıım husuıunda 

hluet delil. hattl. teemmülııUz!Ok ıröıterdlk. 

iktidarımızda olan bütün lmkAnlarıa hareket 
arzumuzun ılmdlkl durumumuza hlkhn oı

dutundan ıüphe edilemez. Rusya'nın lhtt
yaclan aceledir ve Rusya yardım edllmetc 
!Ayıktır. 

Dally Teleırraph diyor ki: 

Mr. Latham, hükümetinin m'ü aa

dcsiyle kısa bir izinle memleketine 

gittiğini ve yakında Japonya'ya dö
neceğini bildirmiştr. 

toıı, ~ 'rtıarı tayyaresi, 34 tank, 30 dan fazla 
~ar le l!ıitra)yöz, 20 kara torpil topu, 100 

'iliJı ~ lıııyon, külliyetli silih, otomatik 

l."ıi: ltıühirnmat imha edilmiştir. 

Roma : 27 a.a. - İtalyan orduları baı· ddlldlr. Volkof ınnatının dolu ıahlllndekl ısovyet 
kumandanlığının teblifi ı Anlasıldıfına &ISre Kherson'un altındaki mOdafaaıarının büyük bir ehemlyetı vardır. 
Şimali Afrikada Sollum cephesinde cere· mıntaka ile Perekop berzahının bQyUk bir 7.lra bu müdafaalar ıımat cephesindeki al· 

Meııul mahnııerın batıda bir aasırlma ha
reketi yaparak nusya'ya yardım tınklınını 
unutmadddarı muhakkaktır. Fakat böyle bir 
hareketin yapılacaitı :zııman ve mekAnın ta • 
)'ini amator strateJI mUtehastıslarının Cllra • 
yeti yetmb'CC'ek kadar bazı bllıtl unsurlarını 
icap ettirmektedir. 

Domei ajansı, Mr. Latham'ın Sin • 
gapur'dan geçeceğine, Mr. Duff 
Co?ı:er'lc Britanya'nın Siyam'daki 
elçısı Mr. Crosby'nin de bu şehirde 
bulunduğuna ve bunun manalı ol • 
duğuna işaret etmektedir. 

_,_ trad c h . . b" d d" ~ 25 ep esının ır kısmın a uş -
,ı,, el'lulde taarruza ıeçmeie teşebbüs tir e de . • 

• •cır zayiat vererek tardedilmıı· 

d 1 t k d k Vetıerlnln umumi tertibatı üzerinde yan eden harekat esnasın a a man eşe. - kısmı hAIA rusların elinde bulunmakta ı r. mnn u 
• 1 ı ki Dally Tele-aph onu.t ... -• dP aene Stok· 'llÜl'Ulr olacak mahl)·ettedlr. külleri bir miktar esır 8 mı§ ar ve na ıye •· .,n1. .. """' • Almanlar ıon ırünlerde limen rölUnUn ce-

vasıtası iftinam etmi:.lerdir. holm'den aldıfı haberlere atfen IÖYle yaz- •t,unda cereyan eden ıtd<letll muharebeler-
Düıman Trabluııarp, Bingazi ve Paler- maktadır: h!c bir kazant elde edememelerine muka· 

' h hücumları yıpmııtır. Perekop berzahındakl alman zırhlı atın· nsan ve malzeme bakımından cOk za:rtat mo'yı karıı ava lannın hQ n•••· bl bombar 
• d" il " lmflf diier cumu m .. _ r topçu • sıerdlr. • 

Bir düıman tayya.resı uı ru . . dımanııvtan 80l1ra bqlamıstJr. Bu hilcumu J , • • 
bir dilfm&n tayyareaı de hıtlanmıs cer111ne da motnrl11 Pb'ade Jataıanmn barekltı ta· ı /lru:NG .Ya aaherı bır yartlım 
zoraki iniı yapmııtır. Bu ta77&HQin mi • kip etmlttlr. Londr_k 27 a.a,. - Tlmes ıııızeteıt Ruaya • 
rettcbab eıir edilmittir, Alman pf7ıdtllnln U1c dalsus, ru1 mevd· ~akı a1ıı:erı va111eu b&hll mevıuu tdwek 

Macariatan'rn Tahran 
maılahatgüzan 

Dally Teleııraııh d1Yor kt: Erzurum, 27 a.a. - Macariıtan'ın 
Brltan:va tayyareleri ılmdlden ıovyet ceı;ı- T h d 

hestnde, tanlclar da yoldadır. a ran maslihatgü.ıarı refakatin e 
XlmM Br1tan:ra•nın :vardım ProJelerını elçilik memurlarından üç kiti bu • 

dOtrnana blldlrm.elı: 11temez. Fakat haktkat j lunduğu halde dün otomobille bııra • 
ıtea ecUlebllM onu dreoıııerııı lilııtıemz &'Gzle- ya gelmiı ve aktam treniyle İstan • 
rı kuulaeatmr. bura hareket etmiftir. 
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Dünl<ü futbol maçlarında 

Gen ~ er B. Ankara G. 2-1 
Harbiye D. Sporu 4-0 yendi 

Diln 19 .M:ırn etlldyomunda Ankara bl
rtncıııı::t fıltbol maçlıırına dl.'vam l!(!lldl. llk 
ınU~:ıbaka Anknrnı:U a - Gen~lerblrıtı::ı ara
sında y'\pıldı. 

ANKARAGOCO : 
Mehmet, S.:ıllh, Yusuf, Abdili. l"Uzhet, la

man, Hamdı, DUll'nt. Fethi, ?..eki, Muzaffer 
GEXCLERBllll.101 : 
Rahim, Ali, Ahmet. Selim, Halit, Kearı. 

ömer, Adnan, Rtrat, Ali, l\lustaCıı. 
0Ytınun blrtnct kısmı cabuk bir oyunla 

ve bernberllk hıı.vıısı lclode ırectl. Fakat bu 
beraberlik zaman zaman AnknrıuıileU lehine 
bo::uluy0rdu. Nitekim 3S inci d;ı.klkada GUc
lUler s:ıı:: le BUlcnt'ln eUzeı bir ıUtU lle sayı
larını kazandılar. 

lklnet devrede C:ımclerblrllfıl afıır bıı.sma -
ta tıaılactı. nunun netice~\ olarak 18 ınrl dn· 
klkada nıcat birinci ı;ıoıu ynpmııf:n muvaf· 
tak oldu. Dlrkac d:ıklkR sonra 
ıroı takip etti. saı:: acık ömer 
pastan ı.stttade etm ~ini hlldl 

tıunu ikinci 
yerinde bir 

Bundan ıonrn. Anknraı:Onl hcraberllk ıa· 

yun ıcın cok calııtı. L!'ıkln, <.:cncler iyi hlr 
mUdafaa sistemi ile gole m.'\nl oldular, 33 in· 
el dakikada Ahmet'ın hakem tarafından o. 
yundıı.n cıkıırı!mıısına r.ıtmen bu mUdaraa 
aksamadı. Oyun 2 - 1 C nclerblrlltlnln ka
unmaslyle sona erdi. 

Demirspor - Harbiye 

AhenkslzlUUn bn,ıansııM oldu. Harb1Yelller 
ıse bll~kls actldılar. Silratll ve temiz bir o -
yUnla a~tunıu~u ele aldılar. Bu OstUnUlk 
18 ınrl dakikada Mellh'ln ikinci 20ıu ile ku
vN h.ıMu 

Ondan sonra, Demlrspor takımı yer deltlt· 
tlrmelerle Hıırblyelllere Yeni Cıl'ııallar ha7.ır

ladılar ve 3ı ine:'! dakikada sat ıcın paslyle 
sol acık Muzarrer knra ile UcUncU ıou attı. 
S7 1nel ı1aklknda Sabııhnttln MU7.ıı.frrr"den ııe• 

le!\ topu keza baable dôrdUncU defa a~larn 
ta kil. 

Oyun Rarblyc'nln bu tazyiki altında 4 ·O 
gona erdi 

Bugünkü maç 
Buı:Un Maakesııor - Kırıkkale GU~O ara • 

sındakt mac saat ıı de 19 Mııyu stııdyomun
da dıs ııahıı.da yaınlacaktır. 

Japon imparatoru başvekil ile 
bahriye nazmndan izahat aldı 

Tokyo, 27. a.a. - Japon imparatoru, 
başvekil prens Konoye·yı ve bahriye nn

zırı amiral Toykava'yı kabul etmiştir. 
Domei ajansının bildirdiğine gore, her 

iki nazır kendi nezaretlerine tıit meseleler 
lklncl m!Lsabaka Demlrspor • ııarblye a • 

hakkınria imparatora izahat vcrmlıılerdlr. 
rasındn tı>·nandı. 

DEMlRSPOR : Sly8J!İ mahflllere göre, üçlU paktın yıl. 
saım, Gazi. Şevket. Ali, Salih, CelAI, tı· cfönllmü münasebetiyle beynelmilel vazi-

kendcr, Halis, lbrahlm, Fahı1, Tank. yet, Çln'deki hıırcktıt ve Japonya ile Ame-

HARBlYE: rikıı arasındaki mllnasebetler tetkik edil· 
Bedri, Fehml, HnYl'I, Ylllar, Abdi, Nahit, 

Kemo:, Sül"yman, Sııbahottln, Melih, .Muzaf- mlştır. 
ter. 

ll!acın birinci ôevreslnde D~lnıporlular 

aAır takat lYl bir oyunla Harbiyelilerden 
d;ıh:ı Ustun ııtır r orlardı. Harbiyeliler hu 
devrede cncrJI ve ı ır te dnronan slstemler1· 
nı tatblka fır!o.t bula~ıyorlardı. 

Demlnıporlular yaptıklan akınlarla Har -
bl)'C kalesine ı:k sık :vakla•tıklnrı halde ırol 

Yapamadılar ve devre O - O bitti. 
1Jdncl djvre h ı ar baılnmoz, Harb!)"ellle

rın yayından fırlı>;ın ok ırlbl hücuma ırectlk· 

lert ır!!rOldU ve da'ı~ birinci daklkadR s:ııt 

açık Kemal in ortalaMas•m yakalıyan Saba· 
hatttn birinci go!O yaptı. 

Dük d' Aosta'ya 
. . 
ızın 

verileceği asılsız 
L ondra; 27. a.a. - Tckrnr döneceğine 

dair namusu Uı.crlne verece$ti söı. muka -

bilinde Roma'ya gitmesi için Dllk d'Aos· 

ta'ya bir ay izin verileceği haberi ı.ondra 

selAhiyetıl rnahflllerinde teyit edilmemek

tedir. Bu haberin a.sılsız oldllıtu zannedil· 

Bu ıroı. Demlrsvor hntlıın arasında bir mektedlr. 

, 
'""'" ff"1."H 
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• - Küçük Tasarruf Hesaplan 

1 adet 2000 liralık 

8 " 1000 .. 
2 .. 750 

r;oo .. 

1941 İkramiye Pllnı 
- 2000. - lira 

3000.- lira 
1500.- lira 
2000.- Ura 

R adet 2:50 liralık - 2000.- lira 
35 .. 100 .. 3500.- lira 
80 .. 50 ,. - 4000.- lira 

300 .. 20 .. - 6000.- lira 

Keşldelcr: 4 Şııbat, 2 Mayıl!, l AğU stoıı, 3 İklnciteorln tarihlerinde yapılır 

•=========~================ 

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

2 Motör alınacak 
Mersin Liman lıleri inhisarı Türk Anonim Şirketi Umum 

Müdürlüğünden: 

1. - 15-30 beygir klıvetinde oturulabilecek mahfuz yeri olan 
ve limanda servis motörlüğü yapabilecek evsafta bir hazır motör 
satın alınacaktır. 

2. - 15-30 beygir kuvetinde yeni bir dizel deniz motörü alı

nacaktır. 

Alakadarların Şirket Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
rica ol1lllur. 4542 

\\--:~-===============================~ 

uuus 

At yarışları 
bugün 
başlıyor 

Sonbahar at yamlannm blrlncı.ı buıtlln 

sııat 14 80 da tehir lı>Odromunda yapılacak -
tır. tik hafta olmasına ra~men l'kııert koeu
Jarm kalabalık olmnsı dolayıslyle ırQzel ya
rıs!Ar ııöreceClmlz muhakkakUr. 

Birinci kotu : 
Uc yaaın<lnkl yerli yarımkan lnırlllz erkek 

ve dişi tııylara matuuıtur. lkraml)'esl 255 
lira meııateıı\ 1200 metredir. 
dilen taylar ıunlardır: 

1 - Heves CS. K. Osman ) 
2 - Elhıın (H. Salt) 
3 - GUl (F. KocnııUney). 

Koıuya kayde • 

Bu taylar arnsında elmdlye kadar ııll.!ıter -
mis olduCu kuvet nazarı itibara alınacak o
lun;a B. Halim Salt'e alt olan Elhan'ı e1tnslı 

görmek icap eder. 

ikinci koşu : 

ANKARA V AL1L1Cl 

Yol i~aatı 
.Ankara V allllttııden : 
ı- .Ankara - K. Kale yolunun lltisakını 

tetkil eden Haııanoğlu Köy EnstıtU.U yo
lunun fn§aatı 29. 9. 941 pazarteııi gllnü 
ıaat 15 de villyet daimi enoilmenlnde iha
lesi yapılmak Uzere kapalı zarf usulU ile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2- Keşif bedeli 16.036 lira 3' kuru:ı. 
muvakkat teminatı 1202 lira 73 lruruı,tur. 

3- lsteklllerln muvakkat teminat mek
tup, makbuzlari, ticaret odası veıılkalarını 
ve ihale tarlhind<ın en az 3 gün evel vila.
yet mak~ına iııtlda ile mUracaat ederek 
bu 1., 1çin alacakları fennt ehliyet veglka
larını hlmllen 2490 sayılı kıınun bUküm
lerlne te\.oflkan hazırlıyacakları teklif 
mektuplannı; yukarıda sözll geçen günde 
ııaat 14 de kadar vUAyet daimi encümenin
de tevdi etmeleri, 

'-- Bu f§e a.ıt keşif ve ıa.rtnarneyl her 
gün Nafia mlldllrlilğllnde görebllecekler -
dlr. (6529) 16481 

Okul tamiri 
Ankara Va.llliğinden : 
1 - Aşağıda isimleri yazılı okulların 

tamirleri ayrı ayn açık eksiltme suretly • 
le yaptırılacaktır. 

puarh1ı:ta ihale editecelbı&a lstelclilerln 

4560 liralık: bd teminatlan n. birlikte 
puahlı: ıUn n ıutmda mezk:ilr Ko. da 'bo

lunmalan. Numune Ko. da ıörillllr n tart 
mmul 152 ftnııtuk makbuz lıı:arııhğında 

Ko. dan alınır. (6747) 16756 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. Vektıletl Sa. Al, Ko. dan: 
Ankarnda bir payyon tnıa ·ettlrtlecektlr. 

Keslt bedeli <80.711 ı lira 37 kuruatur. Mu
vakk&t teminatı (2.803) llrıı 85 kuruatur. 
tnalesl 6 blrlnclteerln 941 pazartesi ı:Unü ıa· 
at 15 te kapalı zartla yapılacakUr. Kellf ve 
ıalr evrnıcı 154 kuruş mukabilinde verııır. 

Taliplerin teminat mektuplartyle birlikte iha
le ıaa tinden bir sıı.n t eveltne kadar teklif 
mektuplarını M. M." v. S&. Al. komisyonuna 
vermeleri. (6770> 16796 

Makine alınacak 
}.{. l>f. Vekı\letl Sn.. Al. Ko. dan 
Cins ve mikdarları mevcut llste!linde 

yazılı kayak ve kızak lm!l edebilecek 
bazı makineler S. I. Teş. 941. cuma günü 
pazarlıkla sntın ahnacnktır. Hep!lne tah· 
mln edilen fiyat J4.200 liradır. Bu makine
leri verebilecek taliplerin 2.130 liralık 
katı temlnatlariyle birlikte Ankara'da J.1. 
M. V . Sa. Al. Komisyonuna mtiracaatları. 

(6985) 16992 

Otomobil ve motosiklet 
yedekleri alınacak 

M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 

Uc ve daha yuknrı yuta ''e 1!141 sen,.,.ı 

zarfında kaz&ndığı lkramlyeler yek(\nu SOO 
lirayı geçmemiş olan saf kan lnelllz at ve 
kısraklara m ıhsu9tur tkrnmlyeııl 255 lira, 
mesat!!sl 1600 metrecıır. Kosuya kaydedilen 
dört halis kan ıunlardır: 

1 - Krımıs:ırJ CSererorJ 60 kilo, 
2 - Ozdemlr (A. Atman) 54 kilo, 
3 - Yatağan CS K Osman) 54 kilo, 
4 - H. Hatun (il. Salt) 45,5 kilo. 

2 - İsteklilerin şartname ve keı;lfna -
melerlni görmek llzere her gtın Maarif 
MildllrlUğUne ve ihale g!lnU olan 29-0-1941 
pazartesi gllnll ııaat 15 te ve <;°c7,5 temi • 
nat akçesini hususi muhasebe mlldlirlüğh 
vcı:nesine yatırarak \'İIAyet daim! eııcll • 
menine mUracaatları llllıı olunur. 

Hepsin!! tahmin colllcn fiyatı lS.903 lira 
olan muhtelif markn otomobil, motosiklet 
'"' kamyonlar için 15 kalem muhtelit cin~ 

16609 
parça 2 btrtncltesrın 941 peraembe ırünQ sa-(6606) 
at 13 uı pazarlıkla satın alınncaktır. Tııllple· 

Ke:l!i rln kıınunı kati temlnııtlartyle pazarlık ı;;Un 
,e saatinde :.t. M \' Sa. Al. Ko. na mUraca· 

Okulun adı Ayaş merkez okulu, 
3511 Jir,ı, 

B Salt Hııllm'ln Hüma Hatun l.smlndekl 
kısraıtı tuıdıl:ı 45,5 kilo dolayıslyle hu yarı

sın en ennslı haY\nnıdır. l\lesnrenln de 1600 
Okulun adı Çubuk merkez okulu, 

319i lira, 10 kuruş. 
Keşfi allan. (7059> 170S3 

metre oı.ıeu uzun mes11re hnyvanlan olarak 
tnnıın n KomlsarJ ne özdemlr'ln sanslnrını 15 bisiklet alınacak 
nz:ııtmaktııdır Yatnr:ıın'ın bu kosudn ka&tu· Ankara vaıııııtınden: 
ruıaen~ını zann!!•'11lyoruz. 1 _ Nnrıa mUdUrlJı'tU mütemadi tamir 

O roı cııvuşlan lc1n alınacak 15 adet hlilkıetln 

çüncü ko"'U : 9. ıo. 941 tarihine rHtııynn persemhe ı:unu 
Dört ve daha )Ukarı yastaki sar kan 11rap saat 15 ıe vllA~et dıılml encümeninde ihale,, 

at ve kısraklara mah,ustur. ikramiyesi 255 )'apılmak cızere acık l'lt..~lltm!!ye konulmuı. 
llrn, mesnrl.'sl 2000 metreJlr. Koıuya kayrte -
dilen altı hay,·an aunıardır: 

ı - Ceylan tek CN. Sümer), 
2 - Bozkurt (N. Kurtııy), 
3 - Dora CR. B;uııal), 

4 - Tomurcuk ll>. GUnday), 
5 - .Mihrican es Akson), 
6 - Sa'\'a (l. H. TekceJ. 
lııtanbul koşularında blrcok muvaftakl· 

yetlcrlne ıahlt oldutumuz Sa vıı'nın buııUn 

de mesarenln 2000 metre oıuıu dolayıslyle 

sansını fazla buluyoruz. b1 vaziyette oldu -
Cunu ~HrdUl':UmUz Bozkurt da S11va•nın en 
tehlikeli rakibi nddedilmektedlr. DUslindUltU· 

tur. 
~ - Muhammen bedeli (1350> lira ve mu

vakkııt teminatı uoıı lira e23) kurustur. 
3 - lsteklllerln muvakkat teminat mek. 

tup veya makbuzlıırlylı> ticaret odası veslktı· 

lannı htımllen yukarıda adı ırccen gUn ve 
saatte daimi encümen reisliğine ıreımclcrı. 

4 - Buna alt keaıt \'e aartnameyl ber gUn 
narın mUdUrlUf:Unde cöreblleceklerı. 

(6979) 16937 

Matbaacılara 
Ankara Valllltlnden: 
Huıusl muhaaebe ihtiyacı tein l:I kıılem 

müze ı:llre kosu bu iki hııyvan 11ra.sınd11 ırece· defter ve evrnkı matbuanın numuneleri vrc· 
cektlr. hile tabı ve ıeclldl acık arttınnıı)·a konul-

Dördiincü koşu : 
Oc ve daha yukarı yuta ve 1041 aeneJI 

zarfında kazandııtı ikramiyeler yekOnu lOOô 
lirayı ııecmemlı sııf kan ınelllz al ve kısrak· 
laro mnhluıtur. lkraml.Yesl 300 lira, mesafe
si 1800 metredir. Bu koıuya :Yedi halis kan 
kaYdedllmlstlr: 

1 - D1tndy (lt, Alaku~) 68 kllo, 
2 - Gonca eA. Atman) M,!5 kilo, 
8 - Ozdemır (A. Atman) 54 ktlo, 
4 - Yataıı:an (S. K. 09!1\an) M kllo, 
:S - Mimoza (H. Eray) 49,!5 kilo, 

6 - Yetlt eA. Aynnıroz> 49,!.S Jtllo, 
7 - Rol es. K. Osman) 47 kilo. 
Bu koıuda kilolar hıı.yvanlnrın yaelanna 

ve kaznndıtı ikramiyelere ıröre tevzi edildi#! 
cihetle s!kletler muhteıttllr. Burada en a4ır 

k11o ile koemasınR rRC.'l'nen Danıt)"nln ı1truıını 

dlterlerlnden fazlll bulm11ktayız. Gonca tein 
bu mesafe kı.a lııe de ırene DRnrtY'ntn en ku· 
veuı rakibidir. 49,5 kilo ile kosacnlt olan Ml· 
moza'yı avutabder olarak ıönnekteyts. 

Be~inci ko§u : 
Dört ve daha ;yukan yaıtakl ırerll yanm 

kan ın2lllz at ve kısraklara mahsuı bir han
dikaptır. lkram1Yesı 2:5!1 Ura, meıuı.rest 1800 
metredir. KotuYa beı ;yanm kan kaydedllmlı· 
tir: 

ı - Al ceylan (A. GellO M kilo, 
2 - Ces!ur (F . Atı:11n) M k1lo, 
8 - YUksel (N. Sargın) 52 kilo, 
4 - Nl!'r!man (H. Kurul !iO kilo. 
5 - Yıldır. <N. Akcura) 47 kilo. 

mustur. 
.Muhammen bedeli 8200 lira olup muvak • 

kat teminatı 240 liradır. 

!hale 9. ıo. 941 perıcmbe ııUnU aııat 15.5 ta 
vUAyet daimi encümenlnıte yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7.5 muvakkat temlna t 
makbuzlaı1.Yle blrllkte ihale ııUnU muayyen 
111.atta vlltıyet daimi encümenine, ıarlnameyl 
ırörmek ıatıyenlerln de her ırUn hu1Usl muha· 
aebe tnhakkuk mUdllrlU~llne müracaat etme-
lert llA.n olunur. 

(6990) 

Çimento satııı 
Ankara vaiıur:tnden: 

169!19 

ı - 60 torba clmento pıı.zarlıkla aatısa 

konulmuetur. 
2 - Beherlntn muhammen hf'dell l:IO ku· 

ruı olup muvakl<&t temln&t ıeklz liradır. 
a - thale ı. 10. 941 carsamba "Unü 1aat 

1:1 te defterdarlıkta yapılacakur. 
.. - İsteklilerin ırününda Jtom\aynna mu -

racaatıarı. 
(6991) 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

16000 

Ankara kı% lisesinde yapılacak tamirat 
ııı 1. ıo. 941 çaroamba gllnU saat "Hl,. te 
nafıa komi9yonunda ihnleai yapılmak U
zere pazarhğll konulmuııtur. 
Keılf bedelt (2000) lira muvakkat te

minatı (140) liradır. İateklllerln Ticaret 
oduı vesikası, muvakkat teminat mek -
tup veya makbuz ve bu işe alt nafıa mü
dUrllltilnden alacakları ehliyet veııikasiyle 
birlikte söı.ü geçen ~Un ve ııaatte komis· 
na gelmeleri. 

ASKERi F ABRlKALAR 

Memtır ve daktilo alınace.k 
Askeri Fabrikalar tekaUt ve muavenet 

sanclıf(ına mllsabaka ile iki memur ve 1 
daktilo ıılınacııklır. 

ı - .Alınacak memurlann en az orta 
mektep mezunu olmaları. 

2 - Askerlik1e hiç bir ıılAkalarının bu
lunmaması, 

3 - Yük11ek okula devama mll!aade e
dllmiyecektir. 

• - Kazananlara 3656 sayılı barem ka
nunu hUkUmlerl dairesinde ücret verile· 
cektir. 

5 - Alınacak dnktllonıın. çok seri ve 
sıhatll yazması lizımdır. ( 1mtıhnnda ka
zananlar arasında mlis:ıvat halinde ortıı 
okul m<'zunu olanlar tercih edilecektir.) 

6 - Gerek memuriyet ve gerekse dakti· 
lo lmtlhanınn bayanlar da kabul edilecek
tir. 

7 - !mtihan SO eylUI 941 salı gllnU sa
at (14) dedir. 

8 - Tııllıılerln en geç 29 eylül 9-11 pn· 
zartesl gUnU akıamına kad3r aşağıda yn
zılı vesikaları ile birlikte askeri fabrika
lar umum müdürlüğü blnssı dahilindeki 
sandık mtidUrlUğilne birer istida Ue mU
racaat eylemeleri ltlzımdır. 

A - .Mektep oabadetnıımcsl (asıl veyn 
sureti) 

B - NUfus tezkeresi (asıl veya ıureti) 
C - Aııkerllk terhis ves.kası 
D - Evelce vazifede bulunmuş olanla

rın ayrıldıkları yerlerden aldıklan bon • 
servis .. _ (il07) ı i041 

Hükümsüz ilan 
Atı . Fabrikalar Satın Alma Ko. d1tn: 
3.10 941 taıihıncıe lhnle edlle<'l!~I 16, 18. 

20 ve 22. 9. 941 tnrlhlerlnde neıredllen mer -
k'ı:de yaptınlacak ınıaat llAnı hUkUmsUz· 
dür. (7181> 17127 

M. M. V. Hava Müste§arlığı 

Hamam havlusu alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1- 800 adet hamam havlusu pazarlıkla 

ııatın alınacaktır. Muhammen bedeli 200!} 
lira olup kati teminat miktarı 300 lira -

dır. Pazarlığı 30.9.941 salı gilnU saat 10 
da Ankara"da Hava Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi herglln ko
misyonda görlllebillr. İııteklllerfn ihale 

saatinde komisyonda bulunmalnrı. 
(i010) 1699• 

28/911941 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yerli Askerlik Şubesinden 
837 Doğumlu ve bunlarla muamele gore

rek askerliğine karar verilmiş olan tanı 
hizmetli ve her ıınıflan olan erat muvaz • 

zaf hizmetlerini yapmak iızcre sevk e !ile • 
ceklerdir. 
Eratın toplanma günli 29- eylul 941 dir· 

Her erin şClbemize verdigi veya niıfu•a ka• 

yitli olduğu ikamet adresine davetiye goo· 

derilmi:ıtir. Mezkür gundc nufus cüzdan! • 
riyle birlikte :ıObeye gelmeleri Ui. ı ndır. 

Gelmeyenler hakkında askerlik kanururıuı:ı 

89 uncu maddesi tatbik olunacakt·r. e7114) 
17045 

337 doğumlular şubeye 
çağrılıyor 

Ankara • Yabancı Askerlik Şubesinden ı 

1 - Son yoklamalarını Şubemızde yapu• 

ran 337 doğumlu ve bu do,;umlularla mua • 
mele gormüş tekmil yabancı erler muvaı· 

zaflık hizmetlerini yapmak üzere celp •• 

şubemiz hesabına ve elverisli görülduklcrl 

sınıflara sevk edileceklerdir. 
2 - Hava tepdili müddetlerini tamanıl•' 

mış, son yoklamalarını daha cvelki yıllar<!' 
yaptırmış oldukları hnlde muvazzaflık hlll" 
metlerini henüz yapmamıı olanlıırda b• 
celpte sevke tabidirler. 

3 - Birinci ve ikinci maddede g5sterile'I 

!er namlarına ayrı ayrı davetiye ı;ıkarıla• 
mıyacağmdan bu ilanın davetiye makamınd' 
kabul edilmesi. birden yediyliz numarar' 
kadar kayıtlı bulunanların 29 eyllil 941 paıat 
tesi günli yedi yüzden daha yukarı sıra n1t' 

maraların~a kayıtlı bulunanların 30 - eytUI 

941 gah günü nüfus cıizdanlariyle birli1't' 
, h ·ı~ .. mahtl• ş:.ıbemize gelmelerı, u ı anı goren 

mümessilleriyle köy muhtarlarının bu ya • 
hancıları şubemize getirmeleri, gclmiyefl " 

ler haklarında bakaya muamelesi ve tal!:!• 

hah yapılacağı ilan olunur. (7197) 11119 

--------------~-----==:::::::ı=__.... 
KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Karnbük Belediyesinden : ıı· 

l - Karabllk !!chrlnin yol ynpı klltld' 
nuı;tın ı. ınc-ı maddesi hllkmll dahl~lıı ,. 
112000, 1/1000 ve l /500 mikyasmdnkı il ıl' 
llhazır hartalannın yapılmnıııı işi, t~ıc· 
zuhur etmediğinden tılr ay mllddetlc t 1-
rar kapnh zarf usuliyle eltsiltmeyc konu 
muştur. ,_ 

2 _ Hartalar Nn!ıa rn cllslnln l~~lf 
036 ve 29 sayılı kararlyle tasdik cdl rw 
olan ııartnarne mucibince tanzim ve 
fıa vekAlctince tasdik edllmlı:ı olacaktır~. 

3 _ Bu ıvin muhnmmcn brdell bir hC 
tar için "20., lira hesabiyle ''4000., ıır,.. 
dır. Muvakkat temluıı.t ''300., lir dır. t>t" 

4 - Du ıııe aıt ı:ıartnııme Kora'bUk 
lediycslnden parasız olarak alınR'btl r. 1 

5 - İhale ıo. ıo. 941 cuma gunU ı;ıı~. 
15 te KarabUkte belediye dıı.ir sinde )'OP 

lacaktır. / 
6 - Taliplerin mezkilr gün ıınat l' 10 kadar -yuknrfta illmi geçen eartnameP 

1 
13. cU mndd,.sindc zikredilen vesaik "o 
teminat mektubu veya makbuzlar!) le ı1I 
racaatıarı. (8310-6867) 16845 

Ahır yaptırılacak 

Sultaneuyu Harası MlldilrlUğf.lnden «I 
Harn merkezinde inşa olunacak 5!' ti 

llrn 4G kuruıı keşif bedelli bir aygır aiti, 
kapalı znrf usuliyle eksiltmeye konrnU~ 
tur. I~kslltme 7 birlnclteşrin 1041 salı tf 
nU saat 15 te Malatya vlll\yeti veterlll 
mUdilrlUğıl binasıud.-ı yapılacaktır. ııt 

.Muvakakt teminat 4034 lira 2 kunıfl t 
Bu işe alt mali ve fenni şartn:ıme, J(tŞ\t 
proj ve b:ıyındırhk genel şa.rtmımrsl . b t 
lira mul ablllnde hara ldnreslndcn vrrı ,J• btanbul kosularında rakiplerinden tulı 

kilo taıımasına racınen kolaylıkll\ blrtncl ıre· 

lf'n Neriman buırUn kendisinden bet kilo fa:ı:· 

I& tasıynn Alceylıın'ı maı::ıop etmek için eııey 

mUskUIAt cekecektlr :ıannın<hYız. Mam&tl 
Neriman iki gün eve! ıreımııttr. Yol yorırun • 
tutunu cıkarıp cıkannadı4ını bllmlYoruz. 

Altıncı koşu : 

Buna alt keııır ve şartnameyi her gUn 
nafıa müdUrl!l#ünde görebilirler. 

(7090 • 17021 

1stcklil~rln eksiltme tarihinden bır illi" 
tıı evclki tarihle Mo.latya nafıo.ııındon '\r 
cakları ehliyet veslknsı ve muvakkat oı 
mlnatıarlyle bernber teklif mektuplııt1JC11. 
havi zarflıorını mczkilr gUn saat 14 e • 

Su tesisatı malzemesi alınacak dar makbuz muknbllind.e Malntyn ~~~' 
.M. M. v. Hava Sıı. Al. Ko. dan : j rln~r mlldllrlUğUne tcvdı etmelrı. P · 

Ctkl >'•tlı mahdut handikap) 
tk1 yaıındakl yerli halla kan tnırlllz e~ek 

ve dlıl taylara mahtlustur. 1kram1Yesl 500 U
ra, mesare.sl 1200 metredir. Koıuya bet tay 
kaydedllmlıtır: 

ı - Demet CF. Slmıarotlu) rl7 kilo, 
2 - Karnblber (A. Atman) 52 kilo, 
3 - Şanı (S. K. Osman> 50 kilo, 
4 - Bomba (S. K. Otm\nn> 47 kilo, 
5 - Alemrlar (~. Temel) 41; kilo. 
Buradakt Alemdar'ın eski tamı Cenırtz'dlr. 

Sahlblnl detlsttrlrkcn adını da de~atır:mle

tlr. Buırün bu kotunun favorileri addedilen 
Dem!!t ile Ka.rahlber'ln en kuvctll rakibi o· 
!arak ııözUkmektcdlr. 

Bu hntta cırte bnhl.s btr taMdlr ve Oclln· 
cU lle dl!rdUncn koıuıar ara11ndadır. 

OKULLAR 

Hasta bakıcı aranıyor 
Siyasal Bilgiler Okulu DirektörlUfUn

den: 
Siyasal Bilgiler Okulu talebe revirinde 

oalııacak bir hasta bakıcıya ihtiyaç var. 
dır. Aylık ücret 30 liradır. Yeme, içme ve 
yatma mektepte temin edilecektir. Hasta
nelerde çalıımıı ve hastaya bakma i11le
rJnde bllglll olmak ıa.zımdır. Her gün 
mektebe müracaat olunabilir. 7091) 

17037 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Klordetil alınacak 
M. M. VekAleU sa. Al. Ko. dan: Zagrep üniversilesi 

yahudileri kabul etmiyor 
Heıısıno tahmin edilen f~·au 6000 lira o -

ıan on bin adet klordetll 30 eJ1lUI 9-U uıı 
a:UnU saat 11 de Ankarada M. M. V. as.tın al· 

Zııgr<ıp; 27. a.B. - Zagrep llnlverııltcııl ma Ko. da k11pa1ı zart usullyle ihale edllecc-
rekt!Srtı, bundan böyle yahudll<ırln Hırvat !':inden ı.steklllerın 600 liralık ilk teminatla -
üniversitelerine kaydolunamıyacaklarını r1Yle birlikte tkellt rnektupıannı ihale saatin· 

den behemehal bir Hat evellna kadar mez. 
ve imtihanlara gircmlyeceklerinl tebll4 kür Ktı. baekanlıtına vennelerL 
etmlgtir. Rl'ktör, Ari ırkına mensup lale· (6554) 16555 
belerin kabull\ne devam edileceğini ayrıca 
blldlrmietır. 

MALiYE VEKALET! 

Almanca mütercimi aranıyor 
Maliye VekA.letlnden: 

Transformatör alınacak 
M. M. Vekateti Sa. Al. Ko. dan ı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1175 lira 

olan oniki adet transformatör 30 - eylül -

941 salı &ünü saat 11 de Ankarada M.M. V. 

1 - Muayyen günde talibi çıkmıyan 47 \'akı gecikmeler 2kabul olunmaz. 16S9J 
kalemden ibaret su teslsatınn ait malzeme (683 

t ekrar pazarlıkla gatın alınacaktır. Mu • Jandarma binası yaptınlacak 
hammon bedeli 11820 lira 87 kuruı olup 
katı teminatı 1778 lira 15 kunııtur. Pa -
zarlığı 30. 9. 941 salı gtinü saat 11 de An
karada hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi komisyonda görll· 
lebllir. İltekllleı-in muayyen gUn ve sllllt· 
te Jcomlııyonda bulunmaları. 

(712i) 17056 

2 öğretmen alınacak 
M. 11r. V. Hava Sn. Al. Ko. dan : 
1- Eskiıehir Hava okuluna bir nazor! 

mot6r ve teknoloji ö~etmenl ile bir Rad· 
yatör, lehim kaynak ve IAstikçl öğretmeni 
alınacaktır. Ücret her iki öğretmen için de 
100-170 liradır. Talip olacaklara yapılacak 
imtihanda gösterecekleri bilgi ve liyakat 
derecesine göre imtihan heyetince takdir 
ve tensip edilecek Ucretler verilecektir. 

2- Aııııttıdakl vuıfları haiz bulunan is
teklilerin okulda teşkil edilecek bir heyet 
tarafından imtihanları ıo. 10. on tarihin
de yapılacaktır. Taliplerin 8. ıo. 941 tari
hine kadıır Eskloehlr Hnvll Okulu Komu
tanlığına mUracaat etmeleri ve fmtıhnn 
gUnU olan ıo. 10. 9'1 tarihinde Eekiııehir 
Hava Okulu Komutanlığında bulunmaları 
llAn olunur. 

a) Türk olması ve ecnebi kadınlarla evli 
olmamak, 

b) Aııkerllğlni bitirmiş olmnk, 
c> Medeniyet haklarından mahrumiyet 

cezaslyle mahkQm veya devlet için muzır 
teıkiıt\tlara menaup olmamak, 

d) İyi ahlı'ı.k eshabından olmak, haysl • 

Hlznn MnlmUdDrlUl':UnClcn: ,,. 
1 - 4 blrlncltesrln ll41 cumartetıl ııupO p• 

at 10 da mnlmUdUrlU~nUn dalrcıılnde to 
!anacak olan eksiltme komlsyon<ında l rıı'' 
lira 12 kuruı k<'alt bcôc11l Hizan Jaııdıı 11 
birlik binası ikmal ın111ntı knpıılı urf ıı' 
llyle mUnnkı:ısaya konmuıtur. ıf 

2 - Muamelesi eksiltme genci il n ya~1, • 
ları umumi ten ıartnıım<'ıl proje k ılf it Jlld' 
saıa fiyat ı•etv<'ll ölcU defteri ve bunıı ~1~ 
teferrı dt'~lr evrak ı>aruız olarak n:ıtı1l 
ve Hlun Mal .l\ld. d ılrl'~lndcn ı: r'1l!!bll1r"4 

3 - Muvakkat tcm'n:ıt 81:5 lira UC 
ruıtur. çııııl 

4 - lsteklllorln bu ise benzer ı' >'11 ·~ • 
olduıtu ve lhal!!dl'n iki s: n evci n ti s '

1 yetine ehliyet ve kuleli malların ve ııu 6 ! 
na alt tlt'aret ves.kaıı s:ostermclcrl ıa.ı:ıfllı 

5 - Iatcklller kanunun cmrnttUU b u:rııl~ 
le ihale saatınde komisyona ı:rlm<': r\ 
olunur. ~ 
~----------------~ 

--~~-P_O_L_l~ 
Elbise diktirilecek 

Emniyet Umum l\tuıHlrlllfıQndrıı: c ,• 
1 - Zıılııta memur! ırı için nzı 1 01ıo 

1.200 takım maaknııket kışlık eıtı 11 

ı•ı 29. 9. 041 pazartesi ı:unu 1~ ıe ıor:ı 1 

la mUnakasayn konulmu,lur. l(ll,.,, 

2 - Dlkllrllecek cll>l.'Jelcrln :;aınır. , 
ıı umum mUdUrlUfıUmUzdcn \'C'rll c·k :-.raıı tetkik heyeti ıcın almanca.va lAyı

kb'le vtıkıt ve Türkceaı ku\·etıl bir mütercim 
aranmııkta<lır. Kadro tıcreU :no liradır. Ta • 
llplerln imtihanda lllistereccklerl liyakat ıl!!· 
reeeslne ıröre bu llrret birden evya tedrlcrn 

vcı ve namuııu muhll fiillerle ve alelıUl\k 
tcminatlan ile birlikte pazarlık gün ve &a· tır hapis veya o derece cezayı müstelzim 
ıtında mezkQr Ko. da bulunmaları .(6556 ı:ı r fiil ne mahktlm olmamak, 

satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edilece· 

ğinden isteklilerin 176 lira 25 kuruıluk kati 
1ttır· 

bU~un_ıe:a~~~~ıy7euı~7r~:~~: ~ı~ ~ı 1 11111 ~ 

16557 1 e) Sıht ahvali vazife görmeğe mUsait 
1 olmak, (raporla) , 

verilecektir. lmtlhnna ııtrcceklerln en az 11· K • 1 k 
ııe mezunu oımnsı ve aııkerllkle hiç bir alA • oşum semerı a ınaca 
kası bulunmaması ıarttır. YUksek tahslll o· M. M. Sa. Al. Ko. dan ı 
tanlar tercih edilir. lstlyenlerln mllıhlt evra· } Beher takımına tahmin edilen fiyatı H 
kı ıre iyi hizmet \'esik ı tarlyle hl rllkte 10 tı-s· ., etrrııt di:ırt lira obn 400 t.akım kotum H· 

rlnleveı aJctamına kadu Maliye VektJetl f ınerı 6 ılk te•rl:ı 911 pazarleıl ıun ... saat 
neırlYat mUdUr!Uttıncı mUracaatıan. ;ı 

,(6936), ı,ee14 l~ .de Ankara M. M. V. satın alına &o. da 

f) ı.ise veya muartlli tahsil g!Srmüıı ol
mak, veya devlet memuriyetlerinde hiT. • 
met! mesbuk olmak ve bunlara Alt vesalk
ı~r ibraz etmek, 

h) En az üo sene hizmet edecağlne dair 
noterlikçe musaddak teah.hüt senedi ver-
mek. (8988) 16955 

750 kurue fiyat tahmın (!dllrn el l~<'I r ,,, ~ 
mune ve ııırınamealnl g umc'< isti l.'I r. 
mum mUdUrlUk satın o mn kcn > nur 

1 

racaatları ır: ıc 
4 - isteklilerin G7'ı ı ralık • 'Tlll' 1 ı 

buz veya banka ınek•ubunu nulll ' 1 ıı~ 
mektuplarını, 2490 A;ıyılı k.ı nunu'l ıı 4 

f c 1 

maddl'lerlnde yazılı tıel~l'll'rle h rl k'e ı' 
me ııunu saat 14 e kadar kon'q>o"" ' 
!eri. (6578) 16$5 



2'8/9/1941' 

ANKARA Lv. AMlRLlClNE - GELEN iLANLAR 

Kuru fasulye alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 230 bin kilo kuru tasuı.ve kapıılı :ı:ıırı

k ek!ı lml'Ye konulmuetur. Muhammen tıe
d ı llS200 lira muvakkat temınau 4010 llra. 
.lır. 

2 - Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi a1lnQ 18• 

at 16 dn Dotu Bayazlt Sa. At Ko. da yapıla· 
eıtlttır. 

3 - utekllleı'ln belli a1ln ve ıaatı. kanu
rıun 32 ı t nd maddeıtndekl hazırlıyacaklan 
ek.ı t mektuplannı eksiltmeden bir 1&at e • 

Ve! Ko. na tevdi etmelert. 6600 16524 

Yol inpatı 
~ite.hır Sa. AL Ko. dan: 

- Yol lnaaatı aı:ık eksiltme lle yaptınla· 
-~tır. ilk teminat 291 lira 42 kuruıtur. 
.. - Ekalltmesl 29 9. 941 pazartesi ıı:Unll 
tı. at ~ te Elkllehlr Sa. AL Ko. da yapılaı:ak· 
1 r. Fennı aartnamcst ve keııt mesai zaman
barın<ıa Ko. da ıı:llrü!Ur. lateklllerln ilk temi· 
ı..•tlarty1e kanunı veslkalanru hAmll olduk· 

11 halde mUracaaUan. 
(6632) 16576 

Sığır eti alınacak 
C.nak:kaJe Sa. AL Ko. dan: 

lt\ı 1 
- Beher klloauna t&llbl tarafından 44 

~ l:ııt 98 ıantım fiyat verilen 60 ton ııtır eu 
it lletce Pahalı ıı:BrüldUQ'Unden tekrar !ha • 
lla~ 29. 9. 9U Pazartesi ıı:ilnU saat 16 da ka· 

11 1 
%artla nun alınacaktır. Muhammen be

.:_ 1 26988 llra olup 1lk teminatı 2024 Ura 10 

.. .,ruttur, 

ta 2 
- Evnt ve aartname.ı her •Un Çanak· 

le Sa. Al. Ko. da ıı:llrülUr. 
• 8 - Taliplerin ihale aaatlndcn btr saat e
cı teJcııt :mektuplarını Ko. na vennelerı. 

(6634) 16l578 

T ratuvar inşaatı 
~laehtr Sa. Al. Ko. dan: 

lı ~ - Hava mıntaka deposunun tratuvar ve 
~ ll C:Ukuruna alt 2520 lira S3 kuruş kesit 

4 t'll tıısaatı blr mUtealıhlc1e verilecektir. 
~ ekılltmeaı 29. 9. 941 pazartesi aaat 16 da 
ını ehtr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1lk te· 
., tıatı 190 ltradır. ı.tcklllerln muayyen ~Un 
~ •aatte teminat makbuzlarlyle kanunun 
J{ tırnıu veslkalarl.Yle birlikte mUracaatlan. 

t'1t beaeıı her ırün Ko. da ıı:ııruıor. 
(6635) 16579 

Sabun alınacak 
~l'dah11n sa. Al. Ko. dan: 

aarf - 9. 9. 941 salı ıı:UnU saat 9 da kapalı 
dıtı uııutiyle )'llpılan eksiltmede talip ı:ıkrna· 
&an ?lı'J.an 24 bin kllo aabun yeniden kapalı 

la elaıııtmeye konulmuştur. 
1~ - Tattmın bedeli 18 000 Ura, llk teminat 
la lira. Evsat kolordunun bUtUn ııarnlzon
lll tında ınevcuttur. Şartnamesi Ko. da görü • 

r. 

ıı 8 
- t'kılltmcıl 30. 9. 941 ıalı ıt"ilnU saat 

ı'J.e }{o da yapılacaktır. 
.. 

4 
- lıteJdllertn tekllt mektuplannı ihale 

ıı.tınııeıı bir a:ıat evel Ko. na venneıerL 
(6682) 1661·~ 

Sabun alınacak 
~ 'Ban:ı:ıt Sa. At Ko. dan: 

ıııu nı ton •abun k Palı :ı:nrtın rkıılltml'ye Jm
"1ıic1t ııı ur. Mıuıamml'n bedeli 4:5!560 lira mu· 
'1ııuı"t teınınatı 8417 liradır. Ekllltmeal 30 
41. le 941 malı ırllnü ıaat 16 da Baynzlt Sıı. 
ve 1 °· da Yamlacıı.ktır. lstcklllerln belli ırUn 

aaııe k 
idi ı'J.ltı anun.ın 32 1nct maddeslndıı tarif 
ı....... Vechııe tıazırhyacaklo.n teklif mek· 
-~tını ka 
•uıııu e lltmeden btr aaat evel komtsyo-

ıa nıUracaaUan. (0084) 16616 

Pirinç alınacak 
... 1'11ah 
ı. _ ~~ Sa. Al. Ko. dan: 

llıı.tı ıtarrı · 941 Pazartesi ıı:ilnU aaat 9 da ka· 
tıııııan 

32
a Yapılan l'kalltmede talip ı:ıkmadı· 

lıııııc:akt 500 kilo Pirine: pazarlıkla ııaUn a. 
ır. 

2 
- Tah llı.s 11 mın bedeli 1C250 lira kati teminat 

tarn1zor~ 70 kuruı. Evaar kolordunun bütUn 
Ca ır r~ı nnnda mevcuttur. Şartnamesi Ko. 

Ur, 
8-P 

le ltoınıs aza.r1ırı1 30. 9. 94ı ıalı ıı:Onll saat 14 
4 >'onuınuzdn yapılacaktır. 

- lıt kil 116t alt e 1 rln belli ırün ve ıaııtto temi· 
celertyıe Ko. na müracaatları. 

(G6SG) 16617 

Sabun alınacak 
>ırdahnn 
l _ 

8 
Sıı.. Al. Ko. dan: 

uı:us 
_,_ 

at U de Xo . ... ,...ı&oütır. ~ t.
mlnat ak~lerlyle belli a11n Ye aaatte Xo. da 
bulunmaıan. (8814). 18761 

Makama ve ıehriye 
alınacak 

Gelibolu sa . .u. Ko. dan: 
1 - ao ton makarna ve ~ Uın ıehr1Y• Pil· 

zarlılda ekalltmeye konulmuetur. 
2 - Makarnanın muhammen bedeli l:l900 

Ura ve ıehr1Yentn muhammen bedell 10!!00 11· 
radır. 

ı - Makarna ve ıehrlyeye alt katı temi· 
nat asıo ııradır. 

4 - Evut ve huauıı1 1&rtlan GellbOIU 810 

18u n alma komı.syonunda tetkik edlleblltr. 
5 - lhaleal 7. 10. 941 ırüntl aat 16 da Ge

libolu 810 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
(6816) 16768 

Sade yağ alınacak 

4811 l'T.tlOO Jtn. ft teminatı 2811 Ura. eb1lt· 
mest l O. lO. lJ41 cıvma ırQntl .ut 10 ela. a:ıo 

bin kilo nnı ot muhammen bedeli 218'711 Un 
ilk temtrıat 1641 llra .UUtme.I 10.10. l M:t 
cwna ııünQ aut l2 de Corum Sa. Al. Ko . da 
yapılacaktır. (9974) 16933 

Kundura alınacak 
Balıkcılr Sa. Al. Ko. dan: 
l - 15. 9 . 941 pazart~I ırünü kapalı :ıart 

uıullyle ekllltmest yapılan 6000 c:llt er kun. 
dunuının beher cırtıne tekllt edilen 950 ku • 
1'\14 Ko. ca pahalı görUldUAUnden aynı evıat 

ve eerattle yeniden u. 10 941 eumarteaı ıru • 
nu 111at 11 de kapalı zartla ekstltmest yapıla
caktır. 

2 - Beher c:lltlnln muhammen t!Jratı ıo 

ltra, 
3 - Muvakkat teminat 4250 liradır. 

4 - Evsaf ve sartlannı gtiımek lıtıy~nler 

Ankara, lstanbul Lv. Amtrllklerı Sa. Al. Ko.
lannda ve Balıkesir sn. Al. Ko. da ıı!SrülOr. 

eoıa:rır Sa. Al. Ko. dan: 5 - Taliplerin muvnk1tnt tcm!natlar!yle 
l _ 2S ton ıadeyaaı pazarlık ile ekıılltmeye birlikte teklif mektııpl11rını helll .ı:Un ve 111 • 

konuımuıtur. 

2 - SadeyaA'ının muhammen bedeli 42500 
lira ve ıcau teminat 6375 liradır. 

a - Evsar ve huııuı ıartlıı.r Gelibolu As. 

Po. 310 Sa. Al. Ko. da ıı:örUleblllr. 
4 - 1haleııı 7. ıo. 941 ıı:unu aaat ıı <le 310 

Sa AL Ko. da yapılacaktır. 

(6817) 

Çarık alınacak 
ızmıt Sa. Al. Ko. dan: 

167G9 

ı - Şartnameslnc1e yazılı evsaf ve aartlar 
dairesinde yazılı oldutu üzere uı: boylu 
15000 ı:ıtt, ı:ank kapalı zarı uıullylc ihale~ e 
konuımustur. 

2 - Toptan olan muhammen bedeli 15.500 
liradır. ilk teminat 1163 liradır. 

s - lhale&I 6.10. 941 pazartesi ı'UnU saat 
17 de lzmlt Sa. Al. Ko. da yapılaraktır. 

4 - Bu lse alt ıartnameıer llta'1>ul, An • 
kara Lv. Amirlikleri lzmlt Sa. Al. Ko. <la ıtö· 
ruıur. lateklllerln belll ırun ve saatten bir 
ıaat eveı. Ko. na venneler1. 

(6812) 16786 

Odun alınacak 
Urtll Sa. AL Ko. dan: 
1 _ Aıatıda miktarları ya:ı:ılı odunlara 

ırOnUnde talip cıkmadıf:ından eksiltmenin bir 
ay tı:lnde yapılmaııına karar verllmlıtır. 

2 - Pazarllk 11. 9. 9.U den 11 .. !l il tart· 
hine kadar devam eder ve l.!teklller her s:Un 
Ko. na mUracaatıa pazarlık yapabUlrler. 

s _ Taliplerin Urfa Sa Al. Ko. na mUrıa

caatıan. 

Clruıl 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

:Mlktan 
000.000 
960.000 
1)40.000 
800000 

(6845) 

16790 

Patates alınacak 

Kırklareli Sa. Al. Ko.dan : 

1 - ıs· muhtelif mahal itin ll§Ağıda mik
tarı, muhammen bedeli, ilk teminatı ile 
ihale gün ve saati yazılı patate!iıı eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin kD.Dunı veslkalariyle tek· 
ııt mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evellne kadar Kırklareli Sa. Al. Ko.na 
vermeleri. 

3 - Şerait ve evsafının Ankara, İstan
bul Lv. Amirlikleri, Çorlu ve Kırklareli 
Sa. Al . Ko.da gllrehllirler . 

" - Postadaki gecikmeler kabul edil • 
mez. (68:H) 1679~ 

Cinsi: Patates, Miktarı : 10740 kilo, Mu
hammen bedeli: 537 lira, İlk teminatı : 
40 lira 27 kuru:ı. ihale tarihi: 13-10-1941, 
İhale gUnU: Pazarteai, Saati: 16, Şekli : 
Kapalı zarf. 

Cinsi: Patatea, Mlktıtn: 17860 kilo, Mu
hammen bedeli: 868 lira, İlk teminatı 65 
Ura. İhale tarihi: 13-10-1941, İhale gUnU : 
Pazartesi, Saati: 16, Şekli Kapalı zarf. 

cıruıı: Patl\tes, Miktarı; 2G80 kilo, Mu
hammen bedeli: 134 lira, İlk teminatı: 10 
lira 6 kuru:ı, İhllle tarihi: lS-10·19"1, İha
le gUnU: Pazartesi, Saati: 16, Şekli : Kıı. • 
palı zarf. 

Cinsi: Patate!, Mlktan: 7200 kilo, Mu
hıımmen bedeli : 360 lira, İ lk teminatı: 25 
lira, ihale tarihi: 18-10·1941, İhale gUnü: 
pazarteııl, Saati: 16, Şekli: Kapalı zarf. 

Cinsi: Patateı. Miktarı : 6'80 kilo, Mu • 
hammen bedeli: 82' lira, İlk teminatı: 2-i 
lira 30 kuruı, İhale tarihi: 13-10-1941, 1 · 
hale gllnU: Pazar tefli, Saat.! : 16, Şekli : 
Kapalı zMt. 

etten bir saat eveı K" na vermeleri. Saat 10 
dan sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

(6077) 1693~ 

ll<i dizici alınacak 

Polatlı Sa. Al. Ko dan: 
l - 75 lira Uc:.rctle PolnUıda Top ve 

Top atıı okulu mııthansınıı iki dizici alı
nac'lktır. İsteklilerin gerekli veıılkalariy
le okula mllracaatıan. (7115) 17046 

Bir hasta bakıcı alrnacak 
Polatlı Topı:u Atıs Okulu Komutnnlılhn· 

dan: 
1 - Okul hllBtnnest ıı:ın 35, 40 lira ma· 

aslı bir hemı reye lhtlyac: vardır AYl'll'n blr 
tnlebc y "Tlek lıllrıkakı dR vardır Tııllp!erın 
okul hastane81ne mUrncantlnrı. 

(7111J) 17U47 

Pirinç al ınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dn.n: 
ı - lOô bin k lo plrı.ıc Ka::ıalı zartla ek

sl!Lmeye kon.ılmustıır. llluh ımınen bedeli 
37100 liradır. !\IU\akkııt t mln ı t 37 ;a liradır. 

Şartnamesi hl'r ~ı.ın Ko. d ı ı:oruıur. MU na -
kasası 115. 10. 941 c.ırsamba ırllnü satı t 16 da 
D. Baııazlt Sa. Al Ko d ı y pılacaklır. b tek· 
lllerln be1lt ı:-un ve s:ıattc h~zırlıyacaklnn 

teklif mektuplarını bir saat evci fi:o. na ver • 
meler!. (719GJ 17110 

Kösele alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kUos:ına 400 kurue tahmin ecıı-

len 2107 > pOn\ellk k<ıselo allntll.'aktır. 

Pazarlık sııtmesl 2. 10. 911 p•rsembe ııU· 

nU saat 15 to Topano bt. Lv. A. Sil. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tnllı>lerın belli vakitte :Ko. 
na mUrııcnaunn. (7187) 17111 

Kuru üzüm alınacak 

D. Bayazlt Sa Al. Ko da n 
1 - 40 bin kilo kuru uzum pauırlıkln a· 

lınacaktır. Muhammen bcde1ı 24SOO llrn mu· 
v.ı i'.ktı t teminat lı:;ı;.) liradır. MUnakıı.snsı 

2 ıo. 041 perşembe ~unu saat lO da o. Ba • 
ya?.!t Sa. Al. Ko. da ynpılnt'aktır. tsteklllerln 
belli ıt"Un ,.e ınatte t emlnat makbuzlarlyle 
Ko. na m!lraeaatları. (718S) ın12 

Odun alınacak 
D. Ba)'Ult Sn. Al. Ko. dnn: 
ı - 400 ilin kilo ıcuru odun p11zarJıkla a· 

Jınacnkllr. l\luhnmmcn bedeli ıc 000 llra mu
vakkat teminat 1200 llrndır. 

2 - Pazarhk l. 20. 041 caı-.amba ıı:unu ~
at 16 da D. B:ıyazlt sıı. . Al. Ko. dil yapılacak· 
tır. lstck11ler ln belli ırün ve ııı.ıtte Ko. na 
mUracnallan. (7169) 17113 

Kuru ot alınacak 
Atrı Sa. Al. Ko. elan : 

1 _ .A§ıığıda cins ve miktarı yazılı 5 
kısım kuru otun ~. 9. 941 tarihinde kapa
lı zarfla yııpılan eksıltmede talip ı;:ıltma
dığından bir ııy zarfında p::ızarlıkla alına
caktır. Tahmin bedelleri ilk teminatları 
ve pazarlık gtlnU ve saatleri 119a.ğıda her 
birinin hizalımndn gllstcrllmlotir. Şe.rt • 
namesi Erzurum Knrul.ısse Sa. Al. Ko. dıı 
g!SrUIUr. İsteklilerin bclll gtln ve saatte 
teminat makbuzlarıyle Ko. na mUracaat-
lıırı. (7191) 

Cinsi K. Ot miktarı 1620000 kilo Talı. 
bedeli 6{800 Ura ilk teminatı 4860 lira 
münakua l. 10. 941 ~aroamba gtlnU sa
at 9. 

Clnıı! K. ot miktarı 1476000 kilo tah. 
bedeli 51660 lira ilk teminatı 3807 Ura 50 
Kr. münakasa 1. ıo. 941 çarşamba gUnü 

Odun ah nacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. da.n: 

l - Alatıda mıktan, muhammen bede U, tık teminatı ne ihale gthıtl n .ati ya
zılı bet parU odun ekailbnut yapılacaktır. 

2 - Taliplerin kanun% ve.ıılkalarlyle tek lif mektuplarını Dıale aaaUndeıa bir nat 
evellne kadar Kırklareli Sa. Al. Ko. na. vermeleri. 

s - Şerait ve evsaf Ankara, İl!lıuıbul Lv. Amirlikleri Çorlu, Kırklareli Sa. Al. Ko. 
da glSrUleblllr. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Cinsi Mlktan kilo Muhammen Be. İlk teminat 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

826600 
826600 
803400 
280600 
128000 

L ira Lira K. 
4899 367 42 
4899 367 42 
45:11 ıwı 82 
4209 315 65 
1920 154 00 

(6791) 

13 muhtel if mahal için kuru 
Kırklareli S:ı. Al. Ko dan : 

İhale gUn ve aaat Şekli 

7. lO. 941 sah 
1. lO. 941 sah 
1. 10. 9"1 aalı 
1. 10. 941 salı 
7. 10. 941 salı 

16 K . zart 
16 K. zarf 
16 K. zarf 
16 K. zarf 
16 K . zart 

16723 

soğan alınacak 

1 - 13 muhtelif mahal için aşağıda miktarı, muhammen bedeli, ilk teminatı ne 
ihale gUnU ve saati yazılı kuru soğnnın eksiltme'll yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vcslkalarlyle teklif m"ktuplarını lhnle saıı tinden bir saat eve! rnezk{lr Ko.na mu • 
racaatları. Şerait ve evs:ıt Ankara, Jstan bul, Lv. Amlrliklcrıylıı Çorlu ve Kırklareli 
Sa. Al. Ko.larında görUlebıllr. 

2 - Postadaki gecikmeler kabul edilme :r.. (6818 ) 

Miktarı 

Cinsi Kilo 
Kuru ııo~an ıM20 

24 00 
3R20 

103 1() 

.. .. .. !'320 
15000 

S420 
18720 
2CO O 
9Z20 

Muhammen İlk 
Bedeli 

Lıra Kr. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

771 
1240 
191 
517 
4"6 
750 
421 
936 00 

1303 00 
4 6 00 

Teminau 
J.l ra Kr. 
:;1 82 
fl'i 00 
l4 
38 
34 

İh le gün 

10·10-1941 cuma 
Saati 

lG 

16770 

Şekli 

K. zart 

.. .. 
,, ., 
" ,. 
" .. 
" ., 

1'• .. 

,, " 

ENSTiTÜLER 

imtihan g ünleri 

YUksek zıraat EMUtüsü RektBr!UğUn ,. 

den : 
Orman. Veteriner ve Ziraat FakUltele--

rine bu yıl kabul edilecek talebelerin ae: 
çim imtihanları 1stanbul'da Sııltanl\hmet . 
te yüksek iktlant ve ticaret mektebi kon • 
terans salonunda ve Anknra'dıı YUksek 
ziraat enstıtllsUnde aşağıda yazılı gUn ve 
sruıUerde yapılacaCJndıın nnmzet tıılebc • 
nln lm!iha.n komisyonuna müracaatları. 

Ders: Fizik, GUnU 6-10-1941 pazartesi, 
aaat: 9-12, • 

Ders: TUrkı;:e, GUnU 6-10-1941 pazartesı, 
saat: 14.SO-ı 7, 

Ders: Kimya, GUnU: 7·10·1941 sıı.lı, 68· 
at: 9-12, 

Ders: Biyoloji, GUnU: 7-10-1941 ııah, 
saat: 14.80-l 7, 

Ders: Cebir, GUnU: 8-10-1941 çarşamba, 
saat: 9-12, 

Ders: Yabancı dil, GUnU: 9·10·1941 per-
ıembe. 1aat: 9-12. (G859) 16695 

· Ayakkabı alınacak 
Akc:adnQ- Köy Enstı lUSJ MU ı r lU(:.1"1 len· 
Cinsi a•ker Postalı, miktarı n.ı:amı 700 ~ 

ırarı 550 beherinin tu·ııtı O lira "" k • 
.,., ru ruı tu· 

tarı 6650 lira teminatı 4!'.lS lira 75 k 
1 y k uruı. 

- u nrıda clnsı, miktarı. tutan ve t~ 
mlnatı yazılı bulunan ıızaını 700 • ıısırart 550 
c:lft asker postalı kapalı zart uıullyle ekııllt. 
me)·e konmu(tur. 

2 - MUnnknsa 80. 9. 1941 anlı ıı:ünO 111at 
l5 te Mnlstya maartt mUdtırıa:onde yapıla . 
caktır. 

1034) 
1e "O 

7940 

517 
fl~l 

OD 
00 

Z97 00 

M 
3 1 
70 
97 
34 
:ı t.. 

62 
29 

32 
77 
9~ 

2~ 
:,1 
?.O 
i 2 
r..-; 
77 
32 
77 

.. ., 3 - lsteklller 2490 numaralı kanunun hü-
" .. kUmlertno ıı:öre ıı:eltrllmest ır.ap edım bt'lır:e. 
,, .. 

1 
ıerıe blrllkto :J-'tlkandakl tarihte meıctuı><:ırını 

Yelc(ln li61!?0 en ıreı: ııı.nt U e kadar maarıt mUdUrlU~fln. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , de~ alı~ ~hm komu~una w~~CM a

.. 
zımdır. 

ı(uru ot alın .. cak ı h ır Plrırıtıı:ıı .... d~n ıı z:ırlıkh. tekrar eksiltme ~ 8 • .... · .. - u alım, ıatıma alt ıartnamcıer A 
Ho~~e Sn Al Ko <I n 
1 - n , J t eu.ı r , l' s 

1 
><' kıınu ır, ı .ı t ur 'lıı h ımmcn fiyatı l70 ku · kara maarır mlldU ıuııu n • 
rıı ~. ~:v ı r "" h•ı•u ı s:ır• ıar Topkapı Mal· r nde g6r11leb!llr 16900 

lnarne<lnr 
400 ton tel l>a ly :ı kuru , ,! Mıır 'lıd ı ,. go 
rla tl'JI nı n•t.ylc pazırlı\c la a.ı"l ı •a tlır T' 
mlnalı 3..'IUO 1 n o. up p ı • ır lıC'ıı 7 10 041 ı; lı 

ıı:Unfi saat l G da Karna~ ı cta ko:n 
Junııu~u nah:ı ld y pı!:ı(';ı kt ır. 

(7195) 

Saman alınncnk 

17118 

tl'fl 1 Sa \1 Ko da ı;:o ı.. lur. lhalrst 29 9 941 
paz11rlt'9I ııı.l nJ na11t 14 te Ko. <111 yapılncak· 

tır Ta .rırr n tl'mlna tlar» le bC'rabcr Ko. n11 
ma raC'. :ıll:ı"I (71S.J ) 17128 

Bulgur alınacak · 
D. Bl ) ı.ı;ıt Sa. Al Ko <lan: 

.<:.? ı b,n k ilo hu lıı:ur rınzarlıkla alına-
<'ak: ır. 

Erzincan Sa. Al Ko <l~n: 2 'J ıhıı mml'n b <1 ıı r.ısso lira muvak-
1 - Beher k.losuna s kııruı fiyat tahmin 1 kat tem t 4110 liradır. Şartnamesi her za. 

l'dılen 60<.ı.c&J ki • .:> s ımanın kap.:ıı. zıı fl ıt l'k mn n r.;:o ı n ı: rülUr. 
ıı!lun ine tal P cıkm ,Q- ndan l>.r ay •C r..:te ı 3 P • 7.:rrlı~ı l ıo 941 cnrıamba aunu 
pazarlık a alınacaktır san t ı :; il' O Ifayaz.t Sn. Al Ko. da )apıla. 

2 - Pnr.arlı!ıı 17. l O. 9 ı cuma .ı::UnU ııaat 1 cıık ır . 1 • ık !l('•ln !ıl'lll ırUn \'e ıııatte temi· 
14 te Erzincan s.ı. Al Ko da y pılac klır. nat makb.ızıarl> le Ko na mUracnatlıırı. 

3 - Muhammen b ti 1 ıı:; ooo llrıı. ve ilk (71S5) 17129 

Nohut alınacak 
teminat 13~ llrndır. ş ırtnnmesı t:o. ıH ve 
evsarı kolordunun tıJ On ı::arnıwnıa ındn 

1

. 
mevruttur. Ta.llpltrln ilci!! .ı::Un ve saatte tık 
temtnatıarlyle fi.o. na mUrac.uıtıarı. D. lln>·ntıt s \. Al. Ko. dan: 

(719 , 17120 

Sadeyağı alrmıı 
Marııs Sa. Al. Ko. d:ın: 

1 - Kapalı 7.arrıa 27300 kilo sndeyııfı A lı· 
nacaktır. Muhammen l>tClell 39585 lira mu. 
vakknt tem!nat 2968 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi l 'l. 10. 1941 ru -
ma •Onu eaat Jl'I Ur. 

3 - fst~klllerın tektir mt'ktupıarıoı ihale 
•aatınden bir saat eveı Ko. na \e mc.erı. 

4 - Şartname ve eHnt Ank.ırıı, lstanııul 
Lv. Amlrl:klert Sa. Al. Ko. da ııoruıor. 

(7199) 17121 

Bulzur alınacak 
Maras Sa. Al Ko. dan: 
l - Kapalı 7'.arrıa ~ k:ilo bulırur alına

caktır. 

2 - Muhammen bedeli S5SO lira muvakkat 
teınlnat 643 lira 50 kurustur. 

1 - l ')() tıln kilo nohut ı:ııı.za rlıkla alına· 

1 

cnk2·tır. l\'uh11rnmen hedcll 25.000 lira muvak· 
kat trm n t l 75 liradır 1ateklllrrın ınrtna· 
mesl Ko da hrr ı:Un ı:Oru!Ur. Pazarlığı l . lO. 
941 cn•o :"'l'm ı:UnU aaa t ıı ııe )'ııpılacaktır. 
İlıtckll\erln beıll ıı:Un ve. saatte teminat mak· 
buz rlyle Ko na muracaatlan. 

(71SG) 17130 

Pirinç alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Kapalı zarf usulu ile 30 ton pirinç 

alınacaktır. Bc.1-ıer kilosunun muhammen 

bedeli 45 kurustur. 

3 - Kapalı :ııırna ihalesi 
martcsı ıı:unu "Jant 11 dlr. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı 

Maltepesi Sa. Al. Ko. da görülür. İhalesi 

18-10-9U cumartesi gıinıi saat 11 de Ko. da 

yapılacaktır. Taliplerin belli günde mu • 
11. lO. 941 cu • 1 f k vakkat teminat makbazlariyle tek i me • 

4 - Iateklllcrın ırı.ıır mektuplarını ihale 
aaatını1cn bir saat evci Ko. na vermeıcrt. 

S - Şartname ve evsııt Ankara, lstanb:ıl 
Lv. Amirlikleri sa. Al Ko. Jannda ıı:ııruıor. 

(7200) 17122 

Kuru fasulye alınacak 
.Maraı Sn. Al. Ko. dan: 

l - lCapalı zarfla 58SOO kilo kuru ıasulye 
alınacaktır. Muhammen bedeli 09-ı5 lira, mu· 
vakkat temlnn t 745 lira, 87,5 kuruıtur. 

2 - Kapalı zarna lha.lcsl 10. lO. lG-11 ıaat 
16 dır. 

tuplarını saat 10 kadar Ko. na 

(7073) 

vermeleri. 

17131 

Yağ, ot ve saman alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. danı 

1 - Kimyevi muayene ile 6 ton sade ya

ğı, balyalı veya hasırlı 400 ton ıaman bal • 

yalı 400 ton kuru ot gosterılccek yerlere 

teslim ııartiyle ayrı ayrı pazarlık suretiyle 

sntııı alınacaktır. 

2 - Yağın tahmin bedeli 10800 lira, ilk 

ANKARA Lv. AMlRLICI 

Y af üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
Kapalı zart uıull)'le 40 ton :ı--aı QzQm 18• 

tın alınacaktır. Beher .ltllosuna tahmln edllen 
tb'atı 16 kuruı olup ı:nuhammen bedeli 6400 
liradır ve ilk tcmtnatı 480 liradır. Ihal!'llt 
2. ıo. 941 pcrscmbe srtıno eaat ııs tedlr. Ta lip· 
lerln tekllt mektup!a.nnı ihaleden bir saat 
eveı Ko. na vermeleri aarttır. Evlat ve aart
namesl her ıı:tın Ko. da ıı:lirO.lcblllr. 

(6i'29) l6C8!1 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart uıulb-le UO ton kı~ızı 

mercimek satın alınacaktır. Cıa•nııı olarak 
beher klloıuna tahmln edtlen tlyatı 24 kuruı 
olup muhammen bedeli 2SSOO l1ra ve 11k te
minatı 2160 ltradır. 

2 - 1hales1 9. 10. 941 l>Ct"Mmbe ır:OnU saat 
11) tedlr. Tallplertn tekllt mektuplarını lha· 
leden bir aaat evellne kadar Ko. na veııne
lcrt ıarttır. l!:vut ve eartnamut Ko. cıa, her 
ıt"ün ıorUlcbWr. (6777) 16746 

Sandık yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
AıaJUda dn1 ve mlktarlyle adı nzıtı 600 

adet evrak sanl!ı4ı pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

Beh~ aıın'° .ıta tahmin edllen t!Yat 7 lira 
olup muharı::.,.ıen bedeli 4200 liradır ve kaU 
teminatı 6SO liradır. Ihal91 2.10. 941 l>erıem
be ırünü ıaat 18 dadır. Taliplerin Ko. na mo.
raeaatlan. ·umun~.,nı arllrmek 1ıUyenıer ko
misyondan malOmat alabilirler. 

Adet Boy Gentıllk YO!mekltk 
2M 70 45 85 
350 7:1 48 42 

(6973) 16932 

Dolap ve saıre alınacak 
Ankara Lv. A. S&. Al. Ko. dan : 
Pazarlıkla altı adet doııya dolabı 8 adet 

masa bir adet yazı mıısa.sı bir adet küı;:Uk 
ıUrırülü dosya dolabı altı adet sandalye bir 

aant satın alınacaktır. Saati vermek ısu
yenler numunesiyle birlikte gelmesi. 

Pazarlığı 3. 10. 941 cuma gUnü aaat ıo 
dadır. isteklilerin t eklif edeceklcrt !lye.t 
Uzerinden kanuni teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. E\•safı Ko. da 
her gün g!SrUlebllir. (7021) 16098 

tıaıı ,_ 9· 941 ıın:ı:aMl'!t ırono ıınat 15 te ka· .._ -.rrıa Y 1 
~llt'lan apı an eksiltmeye talip ı:ıkmadı-
la '1caıı;4000 kilo Sabun yeniden kapalı zart· 

Cinai: Patates, Miktarı: 10450 kilo, Mu· 
ham men bedeli: 524 lira, İlk teminatı: 39 
lira 30 kuru§, !hıı.le tnrlhl: 13·10-Hl41, !ha. 
ıe gUnU: Pazartesi, Saati: 16, Şekli: Kapa
lı zart. 

3 - lstekltırrln tl'mlnat mektuplarını 1 • 
ah hale 1aatınden btr aant evel Ko. na , ·erme· teminatı 810 liradır. Otun tah:nin bedeli t • 

saat 9,80. 
Cinsi K. ot miktarı 1200000 kilo 

bedeli 4,2000 lira ilk teminatı 8150 
mUnakasa ı. ıo. 941 ı;:arşıunba gUnU sa
at ıo.ao. 

Yataklık ot alınacak 
2 _ ;ıeye konuımuıtur. 

1~ lir •hmın bedeli 1sooo lira ilk temır.at 
8 a. 

2'ttı11,: F.vaat kolordunun bütün ıı:nmızonla· 
l:ıt. ıt.ıneevcuttur Sartnamest Ko. da ıt"!SrUIUr. 
>aıııtacaıt 30· 9 941 ıalı ııuno ınııt 9 da Ko. da 

~ tır, 
- lıt k lllıtıan1 e lllertn tekıtr mckt1J11larlyle ihale 

nl'J.an bl {6Css r ıaat evet Ko. na vennelerl. 
) 16618 

\'an 
Sığır eti al ınacak 

l i;a. Al. Ko dıın· 
- 6S • ~1tıııc170 OOo kilo sı~ır · eti kapalı zartla ek• 

C<ı:lQ ltr konuımustur. Muhammen bedeli 
~r "• ,: Olup llk temınat 1224 liradır. Ev· 
,,~' ~ 9 ~~nameııı Ko do. vertlmr.ktcdtr. lha
""'tı Sa J\l 1 Pa :ırtc~ı ııuno saat 16 da Van· 

r ı · }{o but 
11.: ltkıı undut:u mahalde yapılacak· 
'""f' tı>ıt ır lerın mezkQr ırUndc saat ı:s e ka • 

lfJ?ou lnektuplnrını Ko. na vermeleri. 
) l66Sl 

i. Bulgur alınacak 
t(J, h 

l _ 
1 

n Sa. Al Ko <1.ın : 
ıı, 2 s n11 
a ttrrıa cun ıı ~unu l'aıı t 19 da ka-
rı} rıaaıı 10:•Pıınn cıc.~ıı·meaınc talip cıkma· 

k ı bin k lo bul.ur pazarlıkla satın 
" r 

ıq - 1' 
t 4 8o llh'llln ile(! il 3'Y.IOO lira. Katı temi· 

1, 1 ı E 
l ~ tnc vııır Ko nun b:.ıtun ı;nm•zon· 

t Vcuu r Şartname~! Ko. da ~örU· a 
Qıı k P11z rı k "t "' <tıı 6 l"l, 941 paz11rte.qt ııııat 19 
t "'le tYllpı llktır isteklilerin belli ıı:Un 

•tı1111 • lllınat m ıkhuzlarlylo Ko. nn mU· 
( 13) 16766 

i.r aıı Bulgur alınacak 
l il "' 

Cinsi: Patate1, :Miktarı: 5880 kilo, Mu
hammen bedeli: 294 lira, İlk teminatı: 22 
ııra 5 kunıı. !bale tarihi: 13-10-1941, İha. 
le gllnU: Pazartesi, Saati: 16, Şekil: Ka
palı zart. 

Cinsi: Patatea, Miktarı: 18020 kilo, Mu
hammen bedeli: 651 lira, İlk teminatı: 
48 lira 82 kuruı. ihale tarlru: 13-10-194,l, 
ihale gilnll: Pazartesi , Saati: 16, Şekli : 
Kapalı zart. 

Cinsi: Patates, Miktarı: 18140 kilo, Mu
hammen bedeli: 907 lira, İlk teminatı : 
68 lira 2 kuruı, İhale tarihi: 13-10-194,1, 
fııale gllnll: Pazartesi, Saati: 16, Şekli 
ICapah zart. 

cinsi: Patate!, Mlktan : 6480, Muhıun • 
men bedeli: 824 lira, İlk teminatı: 24 Ura 
so kunıı. İ hale tarihi: 13-10-1941, İhale 
günll: pazartesi, Saati : 16, Şekil : Kapalı 

zarf. 
Cinıl: Patateı, Miktarı: 7200 kilo, Mu

hammen bedeli: 360 lira, İlk teminatı : 
21 llrR. İhale tarihi: lS-10-1941,. İhale gU
ntl: Paznrte!I, Saati: 1 6, Şeklı: Kapalı 

zıırt. 

Cinsi: Patates. Miktarı: 11540 kllo, Mu. 
hamı:n bedeli: 577 lira, İlk teminatı: 43 
lira 27 kuru~. İhale tarihi: ~8-10-1941, İ
hale gUnll: Pazarteıl, Saati: 16, Şekil : 

Kap<tlı zart. 
Cinsi: Patates, Miktarı: 5~0 kilo, Mu

hammen bedeli: 278 lira, İlk teminatı : 
20 lira 85 kuruı. İhale tarihi: 13-10-1941, 
lhıı.le gUnU: pazarteııi, Saati: 16, Şekli : 
Kapalı zarf. 

Yektın: 122760 kilo patatea. 
• 

Ot ve et alınacak a 12 
11 

/\1 Ko <lan: 
it 11 ıt eı., t ·H no Hat 11 de lklnt'I defa Corum sa. Al. Ko. dan: 

~ - nı 1ı ıeı: ~ ıpılan 52000 kilo buleur ı - ikinci maı.'lrled~ yazılı 1kl kalem YIYe· 
~t l 1'a'ıının b P zıı.rlı kla al.n'lcaktır. l k mııddeıılnden ııtır etine teklif edilen ti. 

e ~o liracı r C?llC'll 15600 lira, kati temi· ı ~:t pahalı ııısrUlılUA'Unden ve kuru ota da 

~~v~ ıı l&vaıır kr r ,.. d talip zuhur etmertlğlnı:ten 20 eOn mUddt>lle 
'llr un butUn ımrntzonların a 

C - P hr•'!lamt'tl Ko da ır!Sr111Ur. ekllltmelert uzatılmıetır. 
Atırtıtı 6. 10. 9U pazartesi ııuntt ... 2 - 1ııo.ooo kilo ııtır eli muhammen be . 

Ura leı1. 28520 lira ilk teminat 2193 liradır. Samanın Ankara Lv. A. Sa. At. Ko. dan: 

Clnsı K. ot mlktnn 1140000 kilo Tah. 
bedeli 89900 lira ilk teminatı 2992 Ura 50 
Kr. mUnakasa 1. 10. 941 ı;:arııunba günU 
saat 11. 17114 

Buğday kırdırılacak 
Kanı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 3GOO ton bu{:dny kırmasının kapalı 

zarna s. 9. 941 tarihinde yapılan ihalesinden 
birer kilosu bUll'J.ay ıc:ın tekllt olunan 8 kıl
ruı 74 aantım fiyat pahalı ıı:örUldUJUnden 
paznrlıf(a konulmuıtur. 

2 - Du miktar buQdny kırması toptan bir 
talibe ihale edlldltl ııtbl ikiye ~ıunerek lSOO 
ton 1800 tonu da elekli dcaımıcnde kırdırıla· 
bilecek fabrikada ve elekli derıtrmcnde klr • 
dırılacak buğdayın evaat ve ıartlan Ko. da 
ıröruıor. 

3 - Pazarlılh 3. 10. 1041 cuml\ aUnU ıaat 
15 te Karı sa. Al Ko. da yapılacaktır. Te
karrUr eden fiyat Uzer!nden katı temtnııt a • 
lınacaktır. lstekltıertn mezkOr ırün aaııt.te 
katı temtnatlarlyle birlikte Ko. na mUraca· 
allan. (7l02) 17115 

Şeker alınacak 
D. Bnynztt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 40 bln kilo teker pazarlıkla alına~ak· 

tır. 

2 - Muhammen bectell 28.000 lira, ille: te· 
mlnat 2100 lira.dır. Pazıırlılı 1. 10. 1941 ı:ar• 
eamba ıı:Unu ıaat ıo da o. Bayazıt sa. Al. Ko. 
da yapılacnbır. Iıtek1llertn belli ırün ve ıa· 
ııtte teminat mııkbuzlıırlylı Ko. na muraca· 
atlan. (7193) 17116 

Saman alınacak 
Kars SR. Al. Ko. dan: 
1 - 19. 9. 941 tarihinde kapalı :ı:artlıı s73 

ton samana talip cıkml\dı~ından bir aY ıı:ın· 
dıı ıa tın · a lınııcaktır. Rlrlne:I pazarıııc l.10.941 
carenmbn ı:UnU aaat 14 te Ko. da yapılacaktır. 
Bir kilosuna tahmin e<ıllen fiyat 4 kuruı 50 
santimdir. Tek11rrUr eden tlyat üzerinden 
katı teminat alınacaktır. tstek11lerln mezkOr 
•Un ve saatte katı temınatıartyle Ko. na mü• 
racaatıan. ,(71H), ın17 

4 - Ş:ırtname ve cıvsarı her ıı:Un Ankara, 
İstanbul Lv. 4mlrllklerl Sa. Al. Ko. larında 
ıı:ııruıor. (7201) 17123 

Pirinç alınacak 
Maraı sa. AL Ko. dıın: 

1 - Kapalı zartla 58llOO k11o pirine alına· 
caktır. Muhammen bedeli l63...~ llrndır. Ve 
muvakkat tcmlnat 1228 lira 50 kurustur. 

2 - İhalesi ıs. 10. 041 pazartesi ıı:UnU ıa· 
at 16 dadır. 

3 - lsteklllcrtn teklif mcktuplannı ihale 
saatinden bir saat evcl Ko. na vermeleri. 

4 - Sartname Ankara Istanbul ı.v. Amir· 
llklert Sa. Al. Ko. ıarınd:ı her zıı.man ırdrU· 
ıur. (7202) 17124 

Kırmızı mercimek alınacak 
Maras Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Knı>alı zartla 50.000 kilo kınnızı JTl<'r· 
etmek ıılınacaktır. Muhammen bııdell 11 000 
lira, muvakkat temlnat 825 liradır. 

2 - ihalesi 9. 10. 941 pcrecmbe ırUnU snnt 
16 dadır. 

S - lateklllertn tekllt mcıktupları'lı ihale 
u.atlnc1en bir Baat evel Ko. na vermeleri. 

4 - Snrtname ve evsııt her ııon Anknr"· 
Istanbul Lv. &mlrllk!Prl Sa. Al. Ko. lıırın in 
ııtiruıur. cmsı 11125 

Masa ynptırılacak 
Harp Akndem!JI sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 10 adet kücUk ma~ıı YllP • 

tınlacaktır. Muhammen kı)'metl 90 Jlrndır. 

bedeli 2200 lira, ilk teminat 1650 lira.dır. , Ankara ııtas)onunda vaıronda teslim 7000 

P l J;. 3 ıo 941 ~ .. t 15 d kllo yataklık kuru ot alınacaktır. azar ı.,ı • • cuma gunu ıaa e lh 
1 1 2 10 941 

be _,, 
0 a es . . Pel'8em ... n IRat 11 

Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (7111) dedir. 

17132 Tallplertn tekııt edecekleri kanunı tlyat Q. 

Buğday öğüttürülecek 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 

l - Çuvallar komisyondan verilmek ıar

tlylc beher kilosuna 2 lı:urut 60 santim ve 

çuvalları müteahhide ait olmak prtiyle be· 

her kilosuna 3 kuruş 65 santim. 

2 - Fiyat tahmin edilen 1000 ton buiday 

zerinden temlnatlarlyle birlikte Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. CT110) 17048 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Arttırma ıuretlyle aea~ıda cins ve m lk. 

tıırları yazılı 17 kalem malzeme aatılal.'ııktır. 
Sat111 8.10. 941 cuma ıt"UnU ınat ll'i 30 da 
AkköprQdekl Y1YeC'l!k anbannda yapılıı.1.'aktır. 
Taliplerin tcomlsYOndan ma!Omat almalan. 

Cinsi l\!ıkt11n. 
un yaptırılacaktır. Ekıiltme 17-10·941 cu· nır sandık tıı:nde köhne pirinç musluk 67 
ma ~nii saat 16 Balıkesir Sa. Al. Ko. da Adi bakır bakrac 1 

Bakır &Ut kabı ı 
kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. sut ma'klneıl 

3 - Muvakkat teminat ~uvallı 2738 lir~ llell s ifonu 

çuvalsız 1950 liradır. 
4 - ŞnrUarını görmek isteyenler herrün 

Ankara İstanbul Lv. Amirlikleri satın Al. 

Ko. lariyle Balıkesir Sa. Al. Ko. da göre • 

bilirler. 
S - Taliplerin muvakkat teminatbriyle 

birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat cvel Ko. na vermeleri. Bu saatten 

sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

(7155) 17133 

Sadeyağı alınacak 

Kereıı terazt 
Kantar ketcıl 
Satır 

Nalbant bıı:aıh 
Radyom IAmbası bU>1lk 
Radyom IAmbaaı kücUk 
Bakır maerapa 
Bakır kazan 
Dl!lnlrcl körütU 
Adi demir karyola 
Kerpeten 
Sapıız Cl'kl<: 

(7209) 

l 
l 
2 
l 
l 
l 
1 
3 
7 
l 
l 
6 

8 
l 

17186 

NUmuneslnl ıt"önnek ıstıyenler her RUn iki j Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. danı 

numaralı ınsıııcıa akademi ıevuım mucıurı I· ı - Pazarlıkla 20 ton sad ğı 1 
DAHlLIYE VEKALET! 

ıtUne ve ııteklllerın 7.10. 941 ııalı ıı:Unü sa l\t e ya a ınacak-
15 te Çankaya malmlldllrlül'ıUne )'ıı.hrl\raklnrı tır. 

s ııra ~ kurusluk muvakkat temınııt m11k • 
1 

2 - Yağın behu kilosunun muhammen Dahlltye Vek&.letıncten: 
hU7.1Brl)'le birlikte komisyonumuza m!lmr a t fi yatı 160 kuruş olup tutarı 16000 }' d 1 l - Rcledlyeler IC:ln 850 lira muhammen 

Matbaacıl~ta 

ı (7204> 17126 ıra ır. bedelll 8000 ı, sooo adet arı. E vsaf ve husuııi eartlar Topka M 1 . adet ıtt'll karnl's 
pı a tepes: I mUddeU hll'met t"etveıı ROOO adt't hal tr~u-

Sadcyağı alınacak Sa. Al. Ko. da görulür. t mest ve 7000 ııdet sı~ıı ('Qzdanı ııa7.Artıkla 
TopkaPı Maltepe Sn. ı\I . Ko. da n: 3 - İhalesi 6 10-941 pazartesi gunu saat tabettırlleceA'lnden talip oıanıann 30 9 q41 

4 _ 24. 9. liMl tnrıhln(le pazıırıık.a .ıo ton 10 da Ko. da yapılacaktır. Kati tl'minat •alı rtınO sRat 15 te ıevıızım mUdOrlOıtUnde 
toPlana c:a'lc Atın alml) kom11J1onunda hl\% r 

-.deyalının arturma \ e eımıtm .)e ııııııı zu- 2400 liradır. (7075) 17134 bulunmaları. ,(T132) 17089 
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Lojman İşine gireceklere 
Toprak Mahsulleri Ofisinden ·: 
Çumra Sarayönü ve Çay istasyonlarında yaptırılacak lojmanlar

la müştemilatına muktezi 1800 kilo betonarme demirile 3 ton çivinin 
bedeli mukabilinde müteahhide ofisçe verileceği ilan olunur. 

(7133) 17090 

Balast münakasası 
Devlet Demtryollan 4 iışletmc MUdUrllı gUnden : 

• 

Şube 43 mıntakasından ihzar edilecek aşağıda ocak kilometreleri, miktarlan, 
muhammen bedellel"!yle muvakkat teminat miktarı ve mUnakasa tarihi gösterilmiş 
olan balast saat 15 te 4 Uncu ışletme mi.idUrlUğUnde toplanan komisyonca ihalesi 
Y<lllllmak Uzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuııtur. 

Bu işe girmek fstiyenlerin teminatlarını ve kanunun tnyin ettiği vesikalarla tek
lif mektuplarını münakasa günU olan mUfl)')'cn saatten bir saat eveline kadar ko
mıııyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Balast İ§İne ait mukavele ve şartnam'e projeleri Ankara ve Kayseri veznelerin -

(8613-7139) den ikişer kuruıı mukabilinde satılmakta dır. 
Ocak Miktarı Tutan Muvakkat :Milno.kasa 

Kılometresi Şubesi MS L. teminatı tarihi 

214 600 
J04 000 
165 tiSO 
156- Pi9 

1::6 
000 

l-4 300 
], :! 600 
sı:; 96 
61 CıOO 

58 60 
21 27 

5- -6 
8 000 
10-15 

43 

dahil 

700 
600 

1000 
1000 
1000 
ıooo 

1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

19300 

9SO 
840 

1800 
1400 
1500 
1400 
1500 
1400 
1400 
1500 
3600 
8000 
4000 
4000 
3000 

81820 

2349 15.10.941 

17102 

~r:====================================================\\ 

Elektrik ceryanı kesilecek 
Ankara Elektrik Şirketinden: 
Yenişehir'de İsmet lnönü, Kazım Özalp, Me~rutiyet ve Yüksel 

caddelerinin bir kısmından, tevsi ameliyesi dolayıaiyle 29.9.1941 
tarihinden 4.10.1941 tarihine kadar her gün saat 8,30 dan 12,20 
ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar elektrik cereyanının kesileceği 

bildirilir. 4504 

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

Tapu teıçili" 
Canka.ya. Tapu Sicil Muha.tıztıtında.n: 

Ma.makta devlete a.lt hAll arazi Uzerlne 
Mıatata Kara tara.tından bina lnta edlldlll'ln· 
den zeminin hazine namına teıcııı detter
darllk makamının 18. 9. 941 tarUıU ,.e 4/959 
aayııı yazıstyle latenllmlıtlr. 

Tapuda kaydı olmıyan bu yerin eurett ta • 
IRl'rutunun tahkik ve tahdidi ıc:ın 28. 10. 941 
ıünU mahalline sldllecetlnden bu yer ile a
lAkası oldutu'lu iddia edenlerin ellerindeki 
vcsalkle birlikte o &riln mahallinde buluna • 
cak memurumuza veya daha evet muhnrız· 
lıll'ımıza mUracaat eylemeleri !Uzumu llAn o-
lunur. (70:>4) 17107 

..1111111111111111111111111111111111111111. -

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Odun alınacak 
Devlet Demiryolan Sa. Al. Ko.dnn 
Yansı me§e ve yarısı gürgen veya gilr

genle karııtık çam olmak üzere satın alı
nacak 476 dört yUz yetmll} beş ton kes.l
memlıı kunı odun talip çıkmadığındnn ka· 
palı z.arr usuliyle yeniden ekılltmeye ko
nulmuııtur. Odunlar, Ankara - İ?.mit veya 
Ankııra - Zonguldak arasındaki istasyon
lardan birinde vagon fçınde ve en geç 
15-11-1941 tarihine kadar teslim edllmi~ 

olacaktır. Muhammen bedeli (7600) yedi 
bin altı yüz liradır. 10-10-1941 tarihinde 
cuma günU saat 16 dn Ankara'da 2 inci 
lıletme binasında toplanacak komisyonda 

NEOSTERİN ------ -
- ihalesi yapılacağından bu il}e girmek isti
: yenlerin S"tı7,5 nisbcUnde muvakkat temi

natlarını vezne makbuzu veya idarenin ka
bul ettiği !ormtile mutabık banka mektu
bu olarak kanunun tayin ettiği vesaik ile 
tekliflerini ihale saatinden bir saat evell· 
ne kadar komisyon reislığine tevdi etmı!J 
olmaları lllzımdır. Şartname ve mukavele 
projeleri Ankara ve Haydarpaoa l§letme 
komisyonlanndan para.sız alınablllr. 

- -
: SıhhaUı olmak için insanın ağız, : 
E burun, boğu: ve bademciklerini sıhhi : 

S bir tarzda temiz bulundurması lA - : 
: zımdır. 

: Bu yollarla giren aı:ıJlnler, grip, : 
E kızıl, kızamık, difteri. kabakulak. S 
: çiçek, suçlçcıt, menenjit • • • ilAh _ 

: bulB1ıcı hastalıklarda : - -NEOSTERlN --- --

(6806) 16$93 

Nazarı dikkate 
Devlet Dcmiryolları U. Müdürlliğilndenı 

Palamut ve çam kabuğu nakliyatına mah

sus D. D. 239 NO. lu tarife yeniden tertip 

ULUS 28/9/1941 

Satılık eşya 
Temiz ve nz kullanılmış oda, yatak 

ve )emek odaları takımlan, müsait tl· 
yntla yolculuk yUzUndcn a:ıtılıktır. 

ı blrlnrltl'ırfn ca!'fnmba ve 2 hlrlnclteı
rın pcıııem':ıe günleri saat 10 - 1:5 ara
sında gor..ılcblllr. Adres: Ycn1'chlr, 
~lektep sokak, Ynltm apnrtımnnı No.4 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil J\tuhatır.lıtından: 

Mnmııktıı devlete alt hAll arazi lızerlne 

All l1h'I turııCınd.ın bina lnsa olundut:und.ın 

zemin nln h zlnc ndına tesc.11 dettcrdarlııtın 

18. 9. 941 tarlhll ve 4 - 1003 sayılı yazıslyle 

hıtcnllmlstlr. Turuda kn)dı olmıl·an lıu )'l!rln 
sureti tasarrurunun tahkik ve tahdidi itin 
27 ıo. 9-11 günü mahallme ı:ld lececıındcn bu 
yer ıc:ın bir hak iddia edenlerin ellerindeki 
Vl'Salkle birlikte o ı:Un mahallinde buluna· 
cıık memurumuzn veya d ha evci muhıırızlı· 
l:ımıza mUrne nt eylcmelert 11~n olunur. 

(7l:s<IJ 17103 

Tapu tesçili 
Canknya Tupu S cll :Muhatızlıl':ından: 

Mnmakta devlete ıılt MU arazi üzerine 
Ali OClabnsı turatından b nn lnsa olunduğun
dan zemininin hazine nd.na teselli derterdar
lıl:ın 18. 9 o ıı tnrıhll \'e 4 950 sa> ılı yazıslY-

le lstenllm istir. 
Tapuda ka)dı olmıyan bu yerin sureti ta

ısrrutunun ta>ıklk \ e tahd dl !cin 27. 10. 9~1 
gUrU mn1'all1ne ı:ldllccef:lndcn bu )'er ile a • 
lAkaıı oldul':unu iddia edenlerin ellcrlndekl 
vcsalkle birlikte o gUn mnhalllnde buluna-
cak memurumuza veya daha evel muha!ızlı
f:ımızn mOraca~t eylemeleri llAn olunur. 

(7053) 17104 

DERİ SATIŞI 
322 adet koyun derisi 283 

adet kuzu derisi tulum 197 
adet muhtelif tabagnt edil
miş deri 7 adet sığır derisi 1 
adet at derisi 1 adet buzağı 
derisi. 

Ambarımızda mevcut yu
karıda cins \re miktarı yazı
lı muhtelif deriler satılıktır. 
Taliplerin 1 birinci teşrin 
çarşamba günü saat 14,30 da 
Orman Çiftliği müdürlüğü -
ne müracaatları ilan alunur. 

Tapu tesçili 
Cankaya Tnpu sıcıı Muhntızlıl'l'ındnn: 

Mamaktn devlete alt htıll arazi üzerine 

ViLAYETLER 

Muhtelif ilaç ve ııhi malzeme 
alınacak 

Kayseri Vnllll~lnden: 

Kayseri memleket hastanesinin lhtlync.ı o
lan 106 kalem eczn ve malzeme! tıbbiye atık 
ek&Ut.meye konulmu.s ve yapılncak tenzllAt 
haddi JAyık M!hilldOf:U takdlrde 8. lO. 941 
c:nrsamba gQnU encUmenl dalmlce thalesmln 
lernsı tekarrOr etml~tır. Muhammen bedel 
2077 lira olup muvakkııt teminat 1:57 liradır. 

Tnllplerın ıcraltl anlamak ve listeyi görmek 
Uzeer lstnnbul ve Ankara ııhat mOdUrlilkle
rlne ve thale günü encUmenl dalmlye mUra -
caııtıan lltın olunur. 16899 

Elbise yaptınlacak 
İstanbul Sıhi Müesseseler Art

tırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden : 

Leylt tıp talebe J.'Urdu tnlebelerl ıc:tn 1000 
takım elbise !milli 1$1 kapalı zartla eksiltmeye 
konuımustur. 

l - Eksiltme 8. ıo. 941 tarııunba gUnU 
ıaat 1:5 te 1stnnhul C&Caıo:ıu ııhnt ve lttl
mnt muııvenet mUdürlüıtU binasında kurulu 
knmlsyvnı1a yapılacnktır. 

2 - Muhammen fiyat beher takım elbise 
ımafü·esı itin 1400 kuruıtur. Muvakkat tcml
nn t 1050 llrı11Jır 

3 - lııtck111cr numune ve eartnamcslnl 
> urt nıUdUrlUl:ünıle ııureblllrlı-r. 

4 - lstl'klllcrln 10-tl J."llı ticaret od:ua ve· 
ııikaslyle 2100 SU)'llı kanunda yazılı veslkıı

larla bu ise >eter mu\·akkııt teminat makbuz 
, , ~a banktı mektubb le birlikte tckllCI havi 
zaPClarını thnlc saatinden bır saat evci mak
buz mukabilinde kom•s:vonn vermel!.'rl \'C res
mi bir mtırsscsc)'e yuzd n tazın clbl~eyt iyi 
dlktltlne d:\lr bir vc;;lka ibraz eylemesi ıart-
tır. (fı30Gj686G) 16907 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Antalya Nnrıa 1n~nat Komtsyonundan: 

ı - Eksiltmeye konulan Is: Manavııat -
Akseki yolu üzerinde AhmetlerbUkU köprüsü 
kcslt bedeli 123:>4 lira 61 kurustur. 

2 - Bu be alt sartnııme \'e cvrnk ıunlıır
dır; 

A) Kesif hUIAsa ccl\•cll, Bl sllsllel Cl)'at 
cetveli, cı öleme cl'tvcll, D> Hususi eartna -
mc, El Muknvele proJC'sl. l') Eksiltme Eart • 
namesl, G) Kazık ntnsmıın, H) 390 sa>·ılı 

proJe. 
S -Eksiltme 15 tesrlnlevel tareamba ııli

nU saat 11 de Antnlya'dn Ycnikapı caddesin
de narın mQdUrlG(:u b'nnsındn kurulu (An
talya na!ıa ınsa'lt komlsyonundıı yapılacak-

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zart usulb'lc ve va -
hldl !b'tlt Uzcrlndcn ynp lacaktır. 

5 - Eksiltmeye glrcbllmck tein 1sleklllerln 
926 llrn 59 kurusluk muvakknt teminat yatı
rılması ve bundan baeka aıatıılnkl veslkalnn 
ibraz etmeleri sarttır. 

l) Bu ise &rlrcbllmC'k lc:ln na!ıa mUdilrb·etl 
ehliyet komisyonundan alınmıs mUteahhlUlk 
vcıılknsı, 

2) Cari ıcnc)'e alt ticaret odası vesikası. 
lb982 

Muhtelif inşaat ve tesisat 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 
.. 

Ü 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf h~p]a
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşaf ıdııki plana 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 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
fazlasiyle verilecektir. 

ANKARA BELEDiYESİ 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

(5000) adet ampul on beş giin müddetle 

açrk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1920) liradır. 

3 - Teminatı (144) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

..111111111111111111111111111111111111111~ - ~ - - ~ 
§ 3000 tane muhtelif i 
= ~ 
§ ampul alınacak i - ~ : Ankara Elektrik T. A. Şirketi ~ 
: Tasfiye Heyetinden : ~ 
: 1800 Adet Ampul 220/100 W. ~ 
: 200 Adet Ampul 220/ 75 W. ~ 
: 600 Adet Ampul 220/ 60 W. i 

Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai Mu· hergün Encümen kalemine ve isteklilerin
: 400 Adet Ampul 220/ 40 W. i 
: 1 - Bu ampullar O s r a rn i 

avenet Müdürlüğünden: de 10-10-~1 cuma günün saat ıo,:m da Bele 

diye dairesinde mlileşekkil Encümene mli-
Pazrlıkla eksiltme ilanı. racaatlan. (7038) 17011 
Kapah zarf usuliyle eksiltmeye konan 

inşaat i5i gününde talip zühür etmediğin- Elektro Pompa grupu alınacak 

den parzarlık usuliyle yapılması için, Ankara Bclcıllyestnden: 

ı - Eksiltmeye konulacak iş Trabzon 1 - su isleri lcln paznrlıkln b1r ndct e • 
Nümune Hastanesinin mutfak, çamaşırhane Jcktro pomı•a s:ruru ııılın alınacaktır. 

2 - Muhnnımen bedeli (161l:i) llrndır. 
ve etüv tesisatıdır. 3 - Temlnntı (121) lira (13) kurustur. 

Bu işe ait muhammen keşif bedeli 4 - Şartr-mesını görmek lstlyenlerln her 
(12367) lira 25 kuruştur. Ve pazarlıkla ek. s:Un encümen kalemine ve tsteklllerln de 

3. Hı. 1941 cuma aunu saat 10.30 dıı beletlu·e 
siluneye konulmuştur. dairesinde müteşekkil encUmene mUracaat • 

2 - Bu iıe ait şartname ve evrak şun • !arı. (7097) 17108 

lardırı 

A: Pazarlık şartnamesi, 

B: Mukavele projesi, 

Arpa ve yulaf alınacak 
Anknra Belediyesinden: 

: Tungsram, Philips markalı ola- i 
: caktır. ~ 
: 2 - Ambarımıza teslim şartiy- i 
E le 8-10-1941 tarihine kadar yazı i 
- ile teklifte bulunulması ilan o- ~ 
- 6~ : nur. 453 ' 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

VAKIFLAR UMUM Md~ 

Bina satılacak 
Va.kırlar Umum MUdUrlUC:Unden: 
Muhammen bedeli 2200, muvakknt ti~ 

nat 165, cinsi vnkıt bina, mnhallcııl lnll11 ıJ 
sokaı')ı Ev kndını No. 24, milnaknsnsı •' 
nrttırma. oı· 

: pülverizasyon veya gargarası : 

: şifaya yardım eder. - edilmiştir. Yeni tarife 1-10-941 tarihinden dlıc:t Kcr.m tarafından bina lnsa edlldli!'lnden 
Zc!nlnlnln hazine adınn tcsclll de!terdnrlıC:ın 

ıs. 9. 941 tnrlhll \'e 4896 ıın)'tlı )'nzısl> le ıs-

C: Bayındırlık i~leri genel şartnamesi, 

D: Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, 

ı - Temizlik hayvanntı ltln ı:ınzarlıkla 

G7 ton yutar \'e 7:50 kilo arpa alınacaktır. 
:ı - :r.ıuhnmmcn bedelleri oosı llrn 25 ku-

Yuknnda C\'sa!ı >·azılı vakır binanın ıll 
klyctı taksitle müzayedeye tıkanlmıştır. ~· 

ihale bedelinin beste blrt pesin ve gerl o• 
lnnı tlllrt sC'nede ve dört mUs:ıvı taksitte - -: Böyle hastalar ile temasta bulu • : itibaren meriyete girecektir. 

E nanları korur, ııahst ihtiyat ve tedbiri : Eski tarife, yeni tarifenin d!şında kalan 
: aldırır. _ palamut hlilasası için 1-11-941 tarihine ka -

: Eczane:erde retetealz satılır. --- -... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Tapu teıçili 
Cankaya Tapu Sicil Muhatızlııtından: 

Mamakta devlete alt hlll arazı Uzertne 
Fehı.m Raso~a tarafından blna ınıa edlldltln
den zemininin tıaz.lne namına tescili detter -
da lıt n 18 9 941 ta rlhll \'e 3/ 876 sayılı ya • 
zu yıe ınenllm.atlr. 

'laııuda kaydı oımwan bu yerin sureU ta
aarrutunun tahkik ve tahdidi ıc:ın 2S. 10. 941 
•Unu mRhalllne ıtldllecet nden bu yer ile a
lAkası olduQ'unu iddia edenlerin ellerindeki 
veulkle birlikte o ıtUn mnhalllnde bulunacak 
memurumuza veya daha eve! muhatızlı~ımı· 
za mQrac et arı lltın olunur. 

(7031) ıno3 

dar muteber olacaktır. 
Yeni tarifeye palamut unu ve çam kabu. 

ğu unu ithal cdilmi~tir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara miiracaat 

edilmelidir. (7178) 17135 

... 1 ı ı 1111111111111111111111111111111111 ' L. 

~ANITKÖY; 
: "Küçük evler" Yapı Koopera- : 
: tifinden: -
_ 12'6 ya dahil ortakların tapu : 
: vesikalarını almak üzere idare - : 
: haneye müracaatları rica olu- : 
_ nur. 4467 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~=============================================, 

DAKTİLOGRAFİ KURSU 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kuralarma talebe kayıt ve kabul mu

amelesi 25 Eylül 1941 perıembe günü ba~lıyacak 4 Birinciteırin 
1941 cumartesi günü aona erecektir. 

1 - En az ilk okul diploması; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Sıhat raporu ve aıı kağıdı; 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

ile okul idaresine müracaat edilmesi. 

KURSLAR PARASIZDIR 
~======================================~ 

E: Sıhhi tesisata ait umumi: ve fenni rııstur. 
3 - Teminatı 881 lira 9 kurustur. 

tcnllmlıtlr. şartname, hususi şartname ve kesif cetve-
Tapud lcııydı olmıynn bu yerln sureti ta- 4 - Şartnamesini g ırmck lstlyenh:rln 

her dL nercktlr. ,,, 
Tnllp olanlano ve rıırtnameY1 gönne1' • 

ıarrutunJn tahkik ve tnhdldt ıcın 27. ıo. 941 li, ı:Un cncUml'n kalemin& ve ıstcklllcrln de 
gUnU mahalllne gtd1lecerıtnden bu rer ile a - İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı (240) :ı. 10. 941 rumn gUnU saat ıo 30 da belediye 

ılıılreslndc mUlC'~ckkll encümene müracaatla· 
lftknsı olduğunu iddia edenlerin ellerlndekl kuruş mukabilinde Trabıon Nafia Müdür-
vcsafkle blrllkte o gUn mahallinde bulunacak lliğündcn alabilirler, rı. · (7000) 

17109 

memurumuza 'eya daha evel muhaCızlıfıunı-
za müracaat C'Ylcmelerl 11.ln olunur. 3 - Pazarlık 6·10-941 pazartesi günü sa 

<7052) 17106 at ıs de Trabzon Sıhhat Miidürlüğündc 

Kundura lezgahf an aram yor 
Ankarnda calıatırılmnk Uzcrc 30 ll

radan 75 llrayn kn lnr ücret verilecek· 
tir. 19 No. ıu ııosta kutusuna mektup-
la mUrııcaat. 4518 

Ulus - 23 ünüc yıl.- No. 7239 
İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artul' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Basunevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemue ııonaerııcn ııer oevı n· 
&ıtar. oesrcdUstn edllınesıo eerı ve
rıımeı: ve kaytıolusundan dolayı ıııc 

blr aıeııullyet kabul oıunmu.. 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklile

rin (927) lira (55,5) kuruşhık muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka 9 n yılı

na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale 

güniinden en az sekiz giin evel Trabzon 

Vilayetine müracaat ederek Vilayetten 

atacaklarr bu işe ait ehliyet vesikasını ib-

raz etmeleri mecburidir. 17019 

KnYlP - T. C. Ziraat Bankası 1atan1Jul ıu-

besinden aıcıırıım 14!153 numaralı taııarrut 

cüzdnnımı kaybctthn. Yenisini alacnfıımdan 

esı ısının hUkmU »oktur. 
ı.;:tızım Sııtıner 4541 

YENİ Sinemada 
BugUn bu gece 

Snat: 12 • 16.30 ve 21 eeıı.n.ıılannda 

BIRAla!.lltIŞ KIZLAR 
Bas rollerde: 

Mlchelln Presle • l\farııel Chantal 

Saat: 10 • 14.30 - 18.30 ıeanılannda 
BtR GECELlK SEVGlL1 

Baı rollerde : 
Theo Ltnıren - Paul llörblırer 

Hnmamıınu Acık Hava Sinemasında 
SENORlTA 

MAARiF VEKALETİ 

Memur alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 
Merkez teşltiUıtı için mUsabaka imtlha· 

nlle memur alınacaktır. 
1 - Memurin kanununun 4 Uncu mad· 

desindeki şartlan hah: olmo.k. 
2 - En az orta okul ıezunu olmak. 
8 - Askerliğini yapmı~ veya tecil edll

mio olmak. 
4 - Yazı makinesini kullanmasını bil· 

mek. 
İmtihan 29. !l. 9.U pnznrtcsi gllnll saat 

14 de vekillik blnıı.•ıında yapılaı•al<tır. 
Taliplerin imtihanın icra edileceği glln

den evel bir dilekçe ve fotoğrnflariyl 
birlikte vekilliğe mliracaat etmeleri iltıo 
olunur. ('il26) 17055 

Sus Sinemasında 
Bugün bu gece 

saat: 12 • 16.30 • 21 ıeansıannda 

ŞANZEl.lZJo: 

Bas rolde: saeııa Cuttry 

Saat: ıo -14.30 • 18.30 ttanalarında 

KARMELlTA 
Bas rolde: Lupe \'clcz 

Cebeci Yenldol!nn Slncntnaı 
HUDUT KORSANLARI 

Q ınu• t!yenlerln \akıtınr umum mUdUrlUlı 
1
,. 

mı'lllt müdQrlllQ'Une mUracnatları ve ııı•l)lf' 
nln ile 6. ııı 9H pazartesi ı:UnU saat on of" 
te mezkOr müdürlükte yapılnca~ ııan 

nur. (6827) l~ 

..1ıı11111111111111111111111111111111ıı 11~ 
- ~ 
~ Yapı yaptırılacak . ~ 
: Ankara Elektrik T. A. Şirket' i 
: Tasfiye Heyetinden : . i 
: 1 - 4 adet trasformatör ve bır i 
: adet garaj binası yaptırılacak ' '
- tır. • i 
: 2 - Bu işlerin tahmin edileıı 1 
- bedeli 21.000,- liradır. .. ~ 
: 3 - Şartname ve planları got"" i 
: mek ve 6-10-1941 tarihine kad•' ~ 
: teklif mektubu vermok istiyerı• & 
: lerin yazı ile şirket müdürliiğU• i 
: ne müracaatları ilan olunur. ,F 
'=;1111111111111111111111111111111~ 

SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

En bU>Uk \'C en heyccnnlı kahramanlıl' 
\nkası 

BEYAZ ESİRE 
(H HJl\IE) 

TQrkcc aozlü 

Scnnslnr ,,_ 11, 
ıo • 12.13 - 14.30 - 16.30 - 18.30 ı:ece 

lımetpnıa s ık r)'a S~ncması 
HUCOM 

· TOrkçe söz!U 

~ 

°""' B LAU PU N KT Radvolarının 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 
Adliye Sarayı yanında ~ 

la apartımanı Udncl ıcaı, 
6 KA%ım RüttO Teleta!l: 


