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Eski Sah 
.J 

iki karısı ve dört 
oğlu ile beraber 

İran' dan 
ayrıldı 

Hindistan yoluyla cenup 
Amerika'sına gidecek 

Tahran, 28 a.a. - Esld fran Snhı <liln 
Henderahbu'tan Bendera \'apurble ay

rılnı15hr. Ail~lnden hlrto~u kendisiyle 
beraber git111lştlr. 

Alınan habrrlere göre rsld 11nh önce 
lllıHlıstıuı'a \C oradan da c-ımup Amcri
kıısına ıtideC<'ktir. Şalı, iki l:C\'C<'slnl he· 
rahc-r gUtürıııiiyorı.a da oıtullarırıdan diir· 
dılnü \'C hu arada şimdiki 11ahın kardeşi 

J • \'elialıt Rı1.a')1 ıla hf'raheriıııle almıştır. 

- 1 
Hakiki sebepler 
üstünde 
aldanmıyalım 

Falih Rıfkı ATAY 

.Sulh devrinde faşizmin, bolşeviz· 
ftıın d k o • h A h A ftı .. • emo rasının, atta §a sı ve 

J•························ ......................... '-
Cümhurreisimiz, Milli Şef İnönü dün öğleden sonra lpodromu 

ıereflendirerek sonbahar at yarıtlarrnın ilkini seyretmişlerdir. 

Milli Şef'imiz gelitlerinde olduğu gibi İpodromdan ayrılıtlarında 
da, hazır bulunan halk tarafından cotkun alkıtlar ve tezahürler
le selamlanmıılardır. Resmimiz lnönü'yij teref tribününde, yarıı
ları takip ede~ken göateriyor. 

°"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Manasız 
bir kanun ! 

Üçlü pakt 
iki yaşında 

.uıtebit Asya ve Afrika rejimleri
bın_ Milletler Cemiyetinde pekala 
, aıtda§trklarmı gördük. Ne harp ne 
;:.

1 
• ne emperyalizm ne de beynel· 

k 1 el. hak müsavHiği bu rejimlerin 
k endaJerine mahsus meziyet veya 

~ Uaurlardan değildir. Sanayi asrı Bitaraflık kanunu için Berlin'de bu vesile ile 

Kızlarınılaıı ikisi ile bir damadı da be-
rnherdlr. 

(Sonu 1 üncü sayfada) 

Leningrad'da amirallik dairesi 
1 

Moskova'ya göre 

Yelnia civarında 

yeniden 10 
köy geri 
alındı 

Mihvere gö~e 

Odesa önünde 

çok kanlı 
çarpışmalar 

ya ıhyor · 
k lllPeryalizmi bir demokrasi hare-

:~~i~:if~:~~;!1a s;ı~:~~i:eas:~19~~ B. Knox böyle diyor bir kabul resmi yapıldı . 
h el\ sonra tiıdilcilik davasını güden, Hnmllton, "Termuda" 28 a.a. - Bahriye Berlln, 28 a.a. - 'üclil paktın ilk yıldö • Rus • Alman harbi 

15 inci haftaya girdı 

Ruslar Ladoganın cenup 

kıyısına asker çıkardtla: 
a:lta! bir takım emrivakilerle Ver- ıazın Albay Knox dlln gazetecllere verdlğl ııümü münasebetiyle alman hariciye nazı
te.i hızammın bazı hükümlerini bat- mülfı.katta bilhassa demiştir ki: rı M. von Rlbbentrop dün akşam Adlon o • 
...... eden Kayser ve Hindenburg Al-
.._ ... r-•v ... J "" 1 ,. ı· ''l3ittır:ıflık Juınunu dnlnln ıı.lc~·hlndo bu- telinde bir kabul resmi yapmıstır. "'Bu :kabu6. 
·~Jİ , , . ,... ,....._•p.a..a ••07• ..... 
her ~ı hakım değildi. Bir zamanlar landu •um m4nıısız bir kanundur. Bu ita - resminde nı:ıu pakta dahil bulunan mem • 
d11n &rafta milli kalkınmalara yar- nun harbin başlangıcında kabul edildiği za- lcketlerlp siyasi mtlmeullllk erkl.nı hazır 
rar beden bolşevizm kuvet ve istik- mnn, amerlknhlnr hnrbln nasıl inkişaf ede· bulunmustur. 
Çat' Rlduğu günden itibaren, yalnız ct'ğlnl tahmin edemezlerdi. Almnıı hariciye nazın, mOltelik devlet 
llaaıı d113.!.a:sı~ın dış politikasında Bltnrnflık kanunu simdi bir engel olmuş- 1nümesslllerlnl sclfınılamış ve nem paktın 
Coğr f~g~tıklıkler olduğunu gördük. tar. Bu kanun bir an önce kaldırılırsa daha bu ilk yıldönOmilnün mllnnsı üzerine dik • 
bir a 1

• ıktısadi ve milli zaruretler, iyi olur. kntl cekrnlstlr. 
da hırıe.rnleketi genişleme ihtiyacın· k l · / A d 
• ırakt - 8. Ruzvelt'in son ma a esı ve Almanya ve talyanın vrupa a llllk' ıgı veya o memlekete bu 
iiııttnı !'erdiği vakit, her türlü re- alman gazeteleri Japonya'nın Uzakşarkta kurmak 
•ek er fatih Yeti§tirmekte biribirine ncrıın. 28 a.a. - Almnn ırnzcteeırı. M. istedikleri yeni nizam 
~kllhet eder A f t'hl . d Ruzvell'ln Collers Mnı:nzınc Amerikan aylık Tokyo, 28 a.a. _ Domel ajansının bildir-

. tat Japo• aya e 1 erıne e: mccmunsınd:ı ncsredllmls olan bir makale· 
tıhe.rı h b. ~ya ba§lamı§hr. Y enı sinden llk snyfnlarınc1a bahsec1l)orlar. dilline göre, ilclil pnkt.ın yıldönOmO mOna -
le.rı11 i ar ının sebeplerini bazı saf- [Sonu .s inci sayfada) [Sonu 4 üncü nyfada] 
l'ıtıa d n~.~dığı gibi, rejim ihtilafla-
~ı fafe~ı • .ha~ikatçiliği seven ba· 
lltuı'' ıs ~.rın söylediği Üzere, "doy-
ler • 'Ve tatmin edilmemiş" millet-
h ... rasındak· 'lllletrn } menfaat tezatlarına 
lul', E ek şuphesiz daha doğru o -
Rihi b~sen. dahili ihtilaller de, harp 
ald~ğ-uır rnıllet~n, içinde yaşamakta 
ş,hai h" h~susı şartlardan doğar. 
bir ,. .. ır ıdarenin Fransa'ya velev le· .. un h~k. 

11llaey a ım olacağını zanneden 
~i>'e b ~ 1939 ağustosunda mecnun 
~li de~ ı;;dık. Mağlubiyet, bin par

etain•· 0 .:..rat Fransa'yı, Mareşal 1 

he.a1111 •n. ayansız, mebusansız, hür 
le~ •z ıda · h "rrı etr _resıne razı olmağa ma · 
~•rı t 

1
• Eger 1941 haziranında al

.1auı Rarruzu muvaffak olmasaydı, 
1 e, ikt Jnaud, bütün müesseseleri 
~fl.ilC.bi arı. muhafaza edecekti. Bu 
•aı"da~etı ~lmanya ile Fransa a· 
•ceıe Ilı hreJım farklarına atfeden i"t •etı ~ akemeleri de, yirmi kü
~tıan fe ~nb~ri yalnız harbe hazır
tiitıe k &.fızının, harp ilan o!unduğu 
~etitıi b-tar mecburi a&kerlik hiz· 
'-aih k e tesis etmiyen bir demok
~fl.ilub · arşı Afrika'da uğradığı 
t .. 'tı aı1c::ıe~ t~kzip etti. Bütün ciha
s"tı ll\ifu a ıgı fin mukavemeti, bü
e'lcı,l'tııy au Leningrad nüfusuna bile 
i 1~1'i İdi a~1'1 hür bir demokrasinin 

11'lıhde.t • 1 
1 letler hüriyet içinde de, 

ı~k alahj7· tlnda da gaafil veya uya· 
b •tııız lll1.~1 er: Fransa'nın sukutuna, 
ı:trrıerrıek•• e~!ndeki "bir daha har
t at ~ö • harpte hiç bir men· 
'tıı ''L l"Jtıemek" V 1 l\e • Qaşk 1 , ersay kazanç a-

de./•titıat a ;rının kuvet ve işbirliği-
lla etırı:k~re~ fedakarlıksız mÜ· 

.ı ~l'a zafı sebep olmuştur. 
"e·· naa'd 
•ı .. ~''di: fak bu zafı görenler yok 
!\\ ~a'da at onlar, doyurulmamış d:. "urtı 'e~~Pr~k ve haklarından 
r\ı Ru Rihi' k lını~ Almanya' da ol
b\ıl ltoti.ir' endılerini iktıdara doğ
jjll\~l'l'Jldı!ecek taraftarlar yığını 
te11k~ hlşı~~ bulamazlardı. Bir re· 
~Ole ıt olu a bulunan şahsiyette 
~\ıl "e.aini rıan temayüller, bir de· 
ti s"'"•hit•n Pl!.rtilerinde de aynen 

\ıt' ır. Fr 'd . 'tt· •Ye'y· ansa a sosyalıst par· 
~ı 1"e11 h· 1 iatiklale doğru inkişaf 

ttj ır h k 

Dünkü koş.ulardan birisi nihayetlenirken 
• 

sonbahar at yarışlarının 
birinC:isi dün yapıldı 

"Yetiş,, mevsimin ilk sürprizini yaparak çifte 

bahiste 1 liraya mukabil 42.1 O lira getirdi 
Sonl>ahnr at yarıalarının blrlncJsl dUn Şe· 

nır lı>odromunı:ıa )'llpılmııtır. Yanı yeı1 eski 
ırUnlcrc nlııbclen tenha idi. Mllll Şefimiz de 
lpodromu ıerctıenc1lmılsler vıı kosuınrı ıılha· 
Yete knllar alllka ne tnklp bayurmusıardır. 

Birinci koşu : 

1', ,tJ::. •re et tarzı takip et· 
ser iktidar Leon Blum ye· 

(Sonu S inci sayfada] 

Miişterek bahis gişesinin önünde 
bayanlar da ekıik olmıyorlar 

Uç Yasındaki Y<'rll :varım kan ınılllz erkek 
ve dlst l&)'lara mahsustu. lkraml)'esl :2l5l5 11· 
ra me•a!esı 1200 metre idi. Kosu:YU tahmin 
edıldlf:I veçhlle e s:ııt Hallın'ln Elhan IS· 

mlndeld tan kola:;lıkla kazandı. B. Suat Ka· 
raoıman'ın He\•es·ı 1klncl s. Fazıl Kocaıtil· 
ne)"ln Gül'Q UctıncU oldu. Zaman 1,19 c1akl· 
kadır. MUsterek bahta ıram·an 110 kuruş \'er· 
d.1. 

(Sona 5 inci &17/ada] 

Merhum Necip Ali Küçüka 

Çok acı bir kayıp 

Arkadaşımız 

Necip Ali Kü~üka'yı 

Umumi askeri talimler Almanlar Moskova'ya 
iıin hazırhk ilerliyor hava akını yaptılar 

evelki gece kaybettik 

Moskovn, 28 n.a. - "lsvesUn" gnzcteslııln 
nldığı bir habere göre SO\")et kıtnlan Yt'l· 
nln civarında daha 10 köy geri nlmışlardır. 
10 kilometre genlşllğlndc harekette bulunan 
ruslnr, Desna ırmağının geçidini zorlııma

ta muvaffak olmuşlardır. 

Asılsız. alman iddiaları 
Mosko\ n, 28 a.a. - Sovyet istihbarat da-

Denizli mebusu Necip Ali Küçüka'- !resinin mUdUr muavınl M. Lozovskl, al
nın evelki gece İstanbul'da Büyük - nınnlnrın arazi knzMcları hnkkında gazete· 
ada'da dünyaya gözlerini kapadığı- ellere şu beyanı:ıttn bulunmuştur: 
nı büyiik bir teessürle haber aldık. "- Almanlar doğu lsllkameUnde ilerle· 

Necip Ali Küçüka'nın, henüz ol - dilq:e HlUcr Alnınn)a'sının mezarına )nk· 
gunluk çağında aramızdan ayrılışı, lnşıyorlnr. Almanlar Sovyctler Blrllğlnın 
yurt, ilim ve irfan hayatı için hakiki, savaş kudretini tahribe ı:nlışıyorlar, fakat 

bunn nsln muvaffak olnmıyacaklnrdır." 
bir kayıptır. Haber Ankara'da derin M. Lozo,·skl, almanlann Klyef'Lc 665,000 
bir teessür yaratmıştır. t'slr nldıklan hnkkındnkl haberin yalan ol-

Ulus, Küçüka ailesine, Meclis ar- du~unu süylcmls ,.c demlştır ki: 
kadaşlarına, ve dostlarına başsağı di- "'- Klycf'ln doğusunda ,.e ntmanlann 
ler. kt'ndı lddlnlnrııın gore büyük ölı:Ude CC\lr· 

Merhumun cenazesi, dün telefonla me hareketleri )Bptıklan dlfer )erlerde 

BUkreı, 28 a.a. - Rumen razetelertncıe 
çıkan haberlerin etığu Oı:tesa bölıresıncıe ru. 
men orduları tararıncıan ırtrlıllen mUcacıeıe
nln cok kanlı olduQunu lılldlrtyor. 

Tlmpul ıra:ı:eteııtne i'Öre, ''102 kOaeeı.. adı 
verllen b!.r c1Uıman mUıtahkem mevkıını ele 
ırcçlmıek emrini alan bir alay, buraya dur• 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

.-······································~ 

GI. Catroux 

Suriye'nin 
istiklalini 
ilan • 

ettı 

• • • . 
• 

lstanbul'dan aldığımız malumata gö- gece gilnduz cetın m.ıharebt'lt'r d,..,.am et- Şam, 28 a.a. _ Orta.şark hUr fra.n-
re annesi Denizli'den geldikten sonra mt'kled r. Fakat ~uz binlerce e~ır alındı&ı sı:ı: kuvetlerl kumandam general Cat-
kaldırılacaktır. haberi dilsmnnın anc•nk bir arzusundnn tbıı· roux, dün bir beyanname neşrederek 

N 'b l' K "'k ' h rettir. Suriyc'nla lstıklAlinl flfUı etml§tlr. 
ecr a ı üçu a nrn ayatı Leningrııd'ın SC'hlrden uzak bulunan dıs · 

Necip Ali Küçüka, 1892 yılında kııııılnrında sıddctll muharebeler cereynn B~ beyannnmcdc, bu lstıklft.l!n nuıı 
D · )"'d d w M h' 

1 

tııtbık edileceği de tesblt olunumuo • 
enız ı e, ogmuştur. u ıtçe ıyı etmektedir. Almnnlar Lenın,rad meydan tur. Ancak harp vaziyetinin ıu 1 : 

ta 1 . k"kı·· b' ·ı . zumu • nanmış es a ve o u ır aı enın 1 muhnrt'bt's nde bu~Une kndnr on binlerce • kıldığı bazı tahdidat konulmu§tur. : 
(Sonu s inci saylad:ıl kaybetmlslcrdlr. Yaralı \'C ka)"ıplnnn 1 : 

~ ...................................... ,. 
-------- ( SonJ 1 üncü sayfada ) 

Alman !a:.·f.:ır .. leri taral:ndan tamamen tahrip edilen Staraı'a Ru h · d b' .. ·· ·· • ssa şe rın en ır gorunUf. 
l:Jalteın o .. n.~nlara kl\r:nıımndan sonra iki taraf bu harabclcrı· el · 
- ~ ..,... .. ı; :..& e geçı rmck için çetin muharebeler yapmııtardır. 



-t- u~us 29/9/1941 ., •..............................................................................• . ~ , 

f GONON MESELELERi i 
• • 
--......................................................... .~ ••••••••••••••••••••••• 

"Muhtekir11 kimdir? 
NECİP ALİ KÜÇÜKA 

EVELKİ GÜN VEFAT ETTİ 

Bir fel8MHis dolayıslyle : 

Bilginin zaferi 
Bülent Nuri ESEN 

Sami COŞAR 
Urfa Sayla vı Necip Ali 

Küçüka 
Bizim için 
bir kayıp 

Kültür hayatımız IOll zamanlarda.
ki canılı hamlelerle yeni enerjiler, 
taze kuvetler kazanıyor. Türk bMUU 
bu hamleleri halkımıza haber ver -
uıektedir ... Yapılan iflerin hepıi ya-

GörUrUz ki, elimize verilen memleket 
çocuklannı bunlann bir kıamındall 

olaun kurtarmak lbımdır. lıte hazır
layıcı dersler bu gere-kliği karıılıya

c.klardır. 

~•ıl muhtekir, malı, mahıulU pl • 
,._.dan yokeden, kaldırıp aaklıyan
dır. Batı ezilmesi 11.zımgelen muhte
kir ifte budur. Devletin kararlattır
dıfl hamt fiyıtlırın ilıtilnde bir be
delle Atıf yapmak da bir ihtiklr cUr· 
mldtlr. Fakat iktı11df bUnyeyi kan • 
pn eden uıl dert, mal ve mahsulün 
ıutenmealndedir. 

Doiru tefhiı koyarsak tedavi çare
lerini nuıl olu bulunu. Fiyatları 
kontrol etmekteki mabadımız, mu. 
tahlili )'lldırmak, ıevıkuıi, cesaretini 
kırmak delildir. Deler fiyat, peıin 
para euıından 10nuna kadar ayrıl • 
mıyacalız. Ba,ılannın görilf tarzla· 
nnı teyit için bu mevzuda umumi 
harp hatıralarını tuelemelerine ma • 
JaaJ yoktur. Biz, milıtahıi~e mazbata 
delil de~r fiyat, Petin para veriyo
~ Bu ltibula mal ve mabml aaklı
yaal8nn iktı11dt ve içtimai bakım • 
daa lllt bir 8zril yoktıır. 

fiyat mllrakabe teıkilltını arama aa
Jihi'yeti verilmelidir. Bafka türlü, fi
yat kontrolü temelinden çürük ve ak-
11k kalacaktır. Unutmamalıdır ki 
tüccar, mutava•ıt mal ve mahsul ka
patmıya mesleki bir görenek yüzün
den mütemayildir. Memleketimizde • 
ki kötü ticaret ananeli yazık 
ki, bu kötü alıtkanhğı tetyik edecek 
mahiyettedir. Her biriniın aaklamıt 
olitufu ıtoku, tüccar apfı yukarı 
kendi arasında bUir, bilmiyen res
mi devlet teıelrkülüdür. Çünkü arat
tırmalar yapabilmiye imkin verecek 
kanuni müeyyideden mahrumdur. 

Muhtekir kadar, memleketteki mal 
ve mahsul mevcudunu takip etmiye 
mecburuz. Elimizde güvenilir ra -
kamlar bulunmalıdır .. Bilhana içti -
mal ehemiyeti olan e111h ihtiyaç 
maddelerinin mevcudu ve göeterdik -
leri hareket her bllyük toptancı için, 
bankaların emtia ayniyat helllbı cari
si teklinde 11k aık tesbit edilmelidir. 

Ona da bı'betuk. Acuma, fMlleW bir 
&r'llıkdlatan ölUmilndeklndNI eok atıntır. 
Çtinldl Necip AU Kileüka, pima pluıılan 

Ye t&ıucbklan tarafından tevllep lılr eahsl
Ftıt olmaktan llstllndll. Onan ba tlstünlillil. 
J'11rdana fOk tevmlt, ona IN'k ceno bir ,..._ 
ta ve ~k sorla ırtınlerde delerU bbımet
ler FaPllllt olmuından da Deri plmlyorda. 
Mulıakkak ba :rönden onun her aman övtl
nlllecıek temla ve fa.vdah banta, her fanJ:rl 
Sö&lerinl kaparken milııterlb kılacak sen • 
clnllktecllr. NtıClp AH Kll(Qka"nın tabaiye
tlndekl aırrdık. yeni Tilrkl:re'nln lnlollpla 
Uimclen kavet alarak en :rtlluek metif!nlFet 
eevbeıılne e~tlne lnanmıt ve bana :raJ· 
nıa du:rmekla kalmı,.arak, özü De, 9ÖllÜ He 
ve uınlnıl hareketlerl)'le tahakkuk eHir
mete eabalamıe olnuııımdan dolar. O, !eten 
Wltndıtı bu imanı, aert ve htein olma
makla beraber IMe bir :rumutaklık ~inde 

Necip Ali Kilçilka'mn, devrimin iyi 
huylu, çalıf)mn ve temiz oğlunun dün 
öldüğünü duyanlar dona blmıtı. -
dır; genç ve hizmet edecek Yatta 
kaybohıfU çok acıdıf' .. 

Onunla üç akfam önce beraberda. 
Kendwini dil antımı ifine vermiı 
idi; "Tefkilltı E11ıiye Kanunu" 
nun öz dilimize çevrilmeai için bat
lı yan çalıtmalara giTerek ~leğine 
ve yurduna hizmetlerinin yen.ilerini 
katmak heyec:aniyle çırpınıyordu .. 

iki a1qam UıtUıte Ulus•ta Baaın 
Birliği Kanununun "Hayaiyet Di • 
vanı" bölümünün tilzüfilnü hazırla -
mak için Devlet ŞQraı üyeai Bay 
Avni Türel ile birlikte çahpnaları • 
mıza bafkanhk etmiı, ciddi ve anla -
yııh ilgiıtiyle bu hazırlıklara hayli 
hız vermifti. 

pılmuı gereken itlerdi. Memleketi 
Ugilendf.ren her it için de aynı feY -
ler söylenebilir .. Zira ortada kültür 
\fi, ekonomi iti diye belli bir tekilde 
ayrılmaaı icap eden meseleler olma • 
malıdır, denebilir. Ortada memleket 
iti vardır .. Her memleket iti de aynı 
'8fta, aynı önemde telllcki olunma • 
lıdır. 

Bu dütUnilt haklı bir dlltün.Uftür. 
Ancak, bazı tetebbüaler vardır ki 
bunlar gerek mahiyetleri itibariyle ve 
gerekse doğuracakla-rı neticeler ba • 
kımından millt hayatı yeni ve uğurlu 
yollara so~ak önemdedkler. Maa
rif Vekiletimizin Ankara Univerıi • 
teıinin Hukuk Fakillteai hakıkında 
verdiği bir karar da bunlardandır. 

Geçen kıı mhsimi Türk Hukuk 
Kurumu hukuk ve iktisat aeri>est kUr· 
sUsil adı ile bir tetebbüae giritti. Bu· 
nunla güdülen gaye ilim .zevk ve ih
tiyacını halkta kamçılamaktı. Netice 
hi~ kimsenin kafa.ından ıeçirmediği 
kadar gurur ve emniyet verici olmut
tur .. Halkımız bilgiye ne kadar susa
mış olduğunu Dil Falriilteaindeki 
ders salonunu aylarca doldurmakla 

Ayın birinde baılayıp yirmisinde 
bitecek olan derslerin mevzuları hep 
hukuk bilgiıine alııtmcı mevzular • 
dır. Bunları dinlemekle müstakbel 
üniveniteli yarın lrarıılqması m 
temel olan zorlukları yenmek im • 
klnlanna malik olacaktır. 

Maarif VekAletimb:ce giritilen tr. 
tebbllll1n Jnuca yudıklarımız 
bqka umumi kUltUrü al&kadu ed 
genit bir önemi daha vardır. O 
Cebeci'de batlıyacak olan denle!' 
haHrtan i8tiyene de ıçılıc bulundu 
maııdıır. Bununla Univerıitemiz u 
mt kültüre ait bUy~k milli dlvaya hi• 
met edecektir. Filhakika, kapı 

halka açık bulundwmakla HWaık 
kültesi (bil&i) yi 8kademlk büviye 
ile kiltleye uzetmit olacaktır. H 
bu imkanı verirken, ilim, haysiye 
tinden bir teY bybetmif delildir. Z 
ra, yapılacak lft onu avaml&fb 
delil, aadece buitıeıtlrmek ve eld 
gelditi kadar bu:kulıc meeelelerini 

Vakıa, lltill tehlikeaine karıı ıili-
11& IUllmak umanı henüz gelmedi. 
,.,_ ahl&k ve HCiye kavıaaı de -
fta 9d!JOf. Fiyatların bir takım ıunl 
tuJ1JrJer neticNinde alabildiğine 
~l vatan mlldafaaıını uru -
Wlecek kadar 8nemlidir. Böyle bir 
w.dyet brtııında, unnederb ki, zec
ıt tedbir almak için tereddüt edilme
melidir. 

Elbette ki biltün bu itler tetkillt ı. 
ter. İtbilir, namuılu memura ihtiyaç 
göeterir. Naetl vatan müdafaası için 
büyiik ordular tetldl ediyor-.k. bu 
uğurda da fedaklrlık etmiye meebu-

ısrarla mUdar .. f'AIPr. :rurdunun istikbali
ne Alt muht.tem ümitlerini, hlo bir aamen 
ve lılt bir ııe!Hoplf' sölselenrnJe cönnesdl. 

Bir ay için gidip Adada dinlenece
ğini söylemifti, ne yazık ... Tam ve -
rim çağında okumut ve bili okuyan. 
milletinin kendisinden hizmet bekle
diği yetişğin bir Türk çocuğu birden 
gürl~yip gitti. 

Ban •ev" ler "arrbar" haline gel • 
lllit iM 1'a "ev" lerde araıtırm:tlar ya
p.bllmell için hükUmet tefkilitına 
l&Walyet verilmelidir. Ferdin emni
,etl U. ftıtan emniyetini b'iribirine 
8lt a&-eyi.s ... Eus anbar" rolünü 
.. ...., lı. tder, "ctllkldn" da aadece 
ahmHfer bulunursa o zaman milli 
bıauma bnwıunda lbım gelen de· 
lltiklllt derhal yapmalı: milli bir va
.W. laalla ıelmit chmektir. 

Toptancılar arasında zincirleme 
-.ı tabfl•ını kati ıurette önlemek 
itip ecU,or. Toptancı yalnız pera -
'-4iecileN utıı yapmalıdır. 

Toptan fiyatlarla perakende f~at
lu ~ babıs bir nilbetaizlite 
llleJ'llml verilmemeli, .. tevzi" saha • 
mnda laf ; il L.ecı..k aıııtOawtlan 
...... makal lllr payı ilik· 
Je....emeUdfr. Asıl gayemiz, mevcut 
-1 -n ••llllulO kontrol etmek olma
bdar. ilet llJden net, lltihaal ile l• 
tllaJlk araundakl bo•lufu dofru ola
raJr llçebilmelldir. Yalnız "beyaıma
_. 111111 .. lltlhul ile iıtihllk an
•dlld im bl~ bir vakit dofruca 
taWı ..Uemes. Bu mllnuebetle bir 
•.ıa .... tekrarlayalım, muhalalrak 

Dil Kurumunun 
teıekkOrleri 

ftD 4D laarlllDa t...ı Mkreterliiiaden 
~tir· 

t _. dil ..,..... dola7ıılyle J'W'chuı 

- )'elltr ... Ctlmllui)'et Halk Partiıl Te 
...................... karam iyelerin • 
._.,. .... dil .....ıerdea ıelaı caıxhın 
~ üt •• JUdanm. dil lilkflıünlin sit
tllıc• ._ YQSlll oluak Ulu içinde yer
ı..mealllba bir bellrt:lll 9&7• Tllrk Dil Ku-
1'1111111. ba Dsllerda dolaJı Baden sevsi ve 
11111Janm ıanar. (a.a.) 

ru.z. 
Ziraat maddelerine gelince: iaıe 

tefkilitımızın mabıulü henüz tarla
da iıken alıcı çıkacağını haber aldık. 
Çok sevindik. Bir kere tnahsul müs • 
tahsilden çıkıp mutava11ıtın eline 
geçti mi it çok çetiniefir .• Her nevi 
mal ve mahıul için hakiki envanter 
ya tarlada veya gümrükte yapılır. 
Marifet, ondan aonra ipin ucunu kay
betmemek. malın kapatılmaıına mü
saade etmemektedir. 

İktısadi ve ticari meselelerde "doğ
ru malftmat" alabildiği ıUn devletin 
karar ve tedbir alması çok kolayla -
•ır .. Açık söylemeli ki, bu alanda he
nüz yavanız .. Meseli bir mahsulün 
durumunu tesbit ettirmek maksadiy
le bet muhtelif anket yapıhr, betin
de de ayrı ayrı rakamlar ortaya çı· 
kana üzülmemek elden gelmez. 

Gene batka bir mlul verelim, mem. 
tekette mevcut el te.zsihları ~km
da aWsalı mak...,.r blr tGrJıa baki • 
bte uygun rıt'kam veremezler ve eu-
nu lan cetveııer ile tezgah mevcudu 
arMında bir uçurum basıl olursa mü
tee•ir olmamak g'UçtUr. 

GarUlüyor ki, iktısadt ve ticari sa
halarda klfi derecede tet1dlltlamp 
maddeten ve manen huırlanmıı deli
liz. Halbuki vazife müfterektir. Hod
klmlıfın ıır111 delildir. 

Tasarruf bonolar1 

Yeni tertip bonoların 
sahıları hararetle 

devam ediyor 

Necip AH Kilçllka':ra fula nlkblndl de 
di)"eme:rlz, te varlıtımn haklkt c,ıelıretılnl 
ifade için. onun ctıo Vf' oetln umanlarda 
eertl"len kavi bir hilvlFetl oldutunu alJ'le
mek lhımdır. Filhakika KUçilka"nın blnblr 
tf'bllke irindi! Slvu konırrı-slne kotnıumı. 
Cüınbarlrettn ilk yıllannda, lnlnllhta kartı 
p.lenlerl lstlklll malıkemeel milddelwnaml-
11 olarak tlcldetle itham etmMIDI, 8llClllı bu 
lıuletl ile kavn,..,.Urls. 

Aeunmn btlJ1Udillft arbdeıthk llltltnden 
llıtllndttr demekle, bil"'-a onan her teF
den IDFmetll taHata lnlnl&POı ve IUnıcıl kle
allerba lnnetll mvuna b7bettltlmlze ,.... 
ılılunm 91Flemek latlFOMIL Ona 1'9lna 
laalJ'IYllar dellL 1'Mllannı oka,......... :rer 
Fer verdltl konre......ıannı dlnll1'tlnler0 bu 
acıda blslmle h,lrleeeeeklerdlr. 

Nedp All Kilçtlb. 711rda lalametlnla et. 
... lnJol&bm ilk :rıllarmda .... ladllma eevl
nlr, ve en Ml:rllk ııevkl. tetln ımıc.dele -'· 
llalamu anmakta balanla. Banan :ramnda 
onu ll7lll tlddetle heJ'tıOall)aaılıND Dhn .... 
ceUr. Bir ldlntlclen halka ve bll"-~ 
ille bir teFler lfl'fttebllmelrte ....... lılr 
lflVk dUFdulana teknrlar, 'ftktlllde tlllm 
llantına slnnedlttne Adeta MtıftealnlL 

lnlnllbm IDr dnirlerlndeld ....... r.at 
tereftl vulfeler, ona senollk Nında DMll
Slll ..... ,.., ........ timdi clelerll lılr 

9Hf .. 19iıı .. ._ ...,. 2 ... .:t:.: 
' ' .............................. 

bu tt>m&yi.ilil, &nC'.ak lnkılitıa hlzmf\t etmek 
anıusu yenmlttlr. Ne bhlPr ~in. ne ckı ken
dhl leln. bu tema;rlHiln lııft:rlllr lnlnllp 1-
devlerbie ı..tmlmıt olftlMUlda. M1JUM!a1r 
bir lfl1' J'9ktur. Bu, belld Oll1lll lelll ......,._ 
le lv&ntUeeek bir balııtl1'1U'lıldır. 

Rlt bir 01'11Dan imanı o~ ......... 

ona plmb,............, Okamadltı "" ,..._ 
maclıtı amanları bir bubOlalle ~ 
ister. bll..._ cıemlFet ltlerlnl, hanlardan da 
idare reJlmlerlne &it olanlanm mu...._ 
etmetl teVenll. Bu mil~ Tthtr 
reJbnJnJn laesıelnden u.ttln oldatanda ..,... 
etmlt bulandatuna. usun aııadı7a ._. n. 
memlse llaeel olnuıea cenk. 

Necip AU KBeOka. lulnl&bmı ı.mam-.... 
Deri ve refalab bir ıa.,.._ dotra elden Tilr
ld1'tl'nln. ook hledlll bastlnktlnclea dalıa 
meeat ,..........,..ı dreml)'Mf'ktlr. llW m8· 
...... eden • budm. Aneü • 171 ctlnlut, 
laer blrimll hitan llantma mıılaıdder elan 

nl9beUe drdllkoe, -· hatırlı,...,.., Ba. 
hklm leln :ralmll lblr teteDI ~ detD. 
lblr 'IMlfe olaaıktır. Mtımlekıetln laavattaia 
ller Fflnl ctlselllttn. ller 1'enl l:rlUlln hma
randa ona da lllMı&lıL o, bana ook 1&7ık· 

Necip AH "Milli Mücade" nin ilk 
gününden bugüne kadar bu devrime 
inaıumt ve ara vermeden hizmet et • 
mit bir insandı. 

1919 da cihan savaıı sonunda yedek 
subaylıktan ayrılan genç hukukçu 
doğduğu yer olan Denizli•nm bir ka
zasında müddeiumumilik vazifesi al
mıt. "Milli Mücadele" 1-flayınca he
men bu harekete kantmıf, hemfeı"i -
leri bu aydLn gencı Sivas kongtt""eeioe 
murahhas yollamıılaf, kongrede ça -
htmıt. DenwH'ye iman ve umut .zen
ginliğiyle d~ milli devlet kuru
lunca gene yedek ıubay olarak ordu
ya ginnif, lstiklil savaşında bulurı -
1DUf, "Mudanya mütarekesi" nelen 
llOru'8 ordudan ayrıl'81'ak Kamuıtay'ın 
ilkind aeçim devreıi'nden bugüne ka -
dar sıylevlık etmitti. 

Millet vekili Necip Ali, AnJı:.an 
19tHdtl llhbkemeel mıllddeiumaml -
ilffınt'e'rt ,,,m.e.er 1tl91Detleriyle. 

Cümburiyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti üyeai olarak Halkıevleri 
bürosunun bafıında Halkevlerinin kıu
rulut ve genifleyılı yıUenııdakıi kül
tilr çalıtmüanndüi payı ile, 

Devrimimi.da hukuk alamndeıkıl 
bqanılan \berine }"Udllt Jııl48p 'ft 

biır çok yazı lıle yibe çıdamı biır deler 
idi .. 

Necip AM'nin peetemizdeki yuı -
lan ve bir yıl &ıce kurup kıa bir .za. 
man Y318tabildiği "Hakikat" adlı ga
zeteeiyle matbuat hayatında temiz bir 
yeri vardı, 

Tilrk Baaın BirHğinln Yübek Hay
siıyet Divam ReW oı.r.k mealeğimi
re •hizmet iç.in emek harcıyordu. 

Ölümll, ulueumuz ve meeletımlz 
için bllyük bir kayıptı!'. Onun terte
mi.s adı, etinin. opllMuım w bUtUn 
ülıkil ar~mn tek teMllt.i o -
l•ak kalaadrtır •• 

iıbat etti. 
Türk Hukuk Kurumu gibi umumi 

menfaatlere hizmet eden bi-r cemiyet 
tarafından elde edilen bu muvaffa • 
kıyet timdi imme hizmetleri Hviye· 
sine yiikıelmit olarak kartımıza çı • 
kıyor. "Ulua .. ta bir kaç defa verilen 
bu haber ıudur: Hukuk Fakülteıinde 
hukuka hazırlayıcı derıler tertip o -
lunmuıtur ve bu derelere herkes de
vam edebilecektir. 

ta vatanıllıtııı anlıyacalı dil ile det 
mektir. 

Bu tetebbU.. milll d&nlar 
en ehemiyetlilerinden birini ba 
yoluna eolmnuttur. lhtilllci Dantoa 
un ı8%11n6 unutmuyoruz : .. Bir 
le'kete ekmftten aonra en 10 
madde muriftir." Hattl bf.s di 
ki: "Türkiye'mize ekmekten de ttl 
zumlu madde maariftir. Bu .ııu.ıllUP""" 
mıladığımısı ve tahatakuk ettirmek 
minde bulımdufumuzu Uıbat eden 
canlı delil, renç An'kma Univenite 
sinin lmcaltnı halb ~ıdır .. 

Kurtulus'a 
giderken 

Her te~bbüs bir ihtiyacı kartıl1ya
bildiği ölçüde kıymet ifade eder. Ha
zırlayıcı derslerin bu bakımdan de -
ğerleri, ölçülemiyecek kadar yüksek -
tir. Filhakika, liseyi bitirdikten aon
ra üniversiteye gelen talebe bir çok 
ilim güçlu.kleri ile kartılatmaktadw. 
Eveli, kendisini yeni bir &lemde ve !Jdnd cUwı .barbJnln OçQncll 
yabancı tedriı uaulleriyle karp kar- alman-eovpt harbtnl:l de dardilJk.-0 

ııya bulur •. Bunun adına iltenenb da7& 
U 

Bolulma ... Jmbrle ll1rQp sldlJor, 
( nivenite heyecanı) diyelim. Tı~ lkl taraf da blrlblrlndeıı &1'n. blrlblrbı• 
kı mealele yeni katıl.aı llllme eaftlrt • lan Jtlr iddia ile lmanblı ortaya atarak, 
karlarının uğradıkları (trac) efnt1ln- nı dAvıı tPı ••-.ttlnt1 0.,. .......,.., 

den bir tey.. Şüphe yok ki, bu ruh Btlrb'eU kurtarmak, hOrb'etl m 
haletinden falriiltenin açıldığı gGn • etmek. 
den 90nraki günlerde hemen kurtu - Bu mtıcMeıede, her Ud tarafta da. 
tanlar çokluğu te9)til ederler. Ancak, .. dtlnn a6rilltl"niln kurtulu1& çıkan )'ol 
kurtulamayıp uzunca müddet yaban- dupaa ••lbw. lııendtne sl5re hlr 

~lık duyma.kıta devam edenler de ek· ::.:-~r::~C:!:U 
sik: olmaz.. UD" feWcet.ten feWcete 811rWden1JOr. 

Talebe ruh haletine dokunan bu Bustıniln milletler araa polltlkuma 
noktanın yanı batında mm metod • lawzlulc edeıı 4Gliln0tl• rirClndllkce. 
laruıa ait güçlükler de bq göeterlr. nOn blı1nde IDlall da mah17•tıııı ook 
Fakülte küraU.Une çıkan hoca ilmi Urecek ve kendinde 1nun1ık 4elerler1Dl 
phsiyet ve hüviyetini muhafaza eden cecek dunu bul&ml)'aeaktır. 
bir insandır. Liıede olduğu gibi mu- lıyF~ varılmadaıı duyıuJar llUll' 

ayyen bir kitaba ve belli bir kaatk :.;. npur batınca. bir :1eızeıe ohınea. 
tedris tarzına göre den vermez. O - k6mGr ocatı çökilnce, batt& bir oto 
ft\lft 0 dere programına sadık lıcalaırak devrtUnce, lnluuo batına bir fellket 
kendine göre çizdiği bir pllnı var • diye 70nkler mh7or, feWcete utnyanl 
dır. Buna uygun olarak yaptığı izah- l&)'llllUD mQmldln oldutu kadar .kQc;Qk 
lar biç bir kitabın uyfalan araunda muuu t6nill lıltbıoıdu. 
bulunmayabilir .. Univeralte taıbıilin - ~2>~T 
d t ---· haber yayanlar, yakmakla, 

e esulı bir dlva vardır: lim yap - makla, Yok etmekle 6vtlnQ:yorlar, bu 
mak. Talebenin ıınıf ıeçmeti ve im· hareketlerin enini, bo)'Unu ael\lıletm• 

BUyQk Millet Mecllılnln ıon lrabul ettllf tır. ,. tihanlan ba'8rabllmeıi bu dlvuıın )'ilkleltmekten zevk dQ)'U)l'Orlar. tman. 
ıcanun mucibince aatıea eıkanlan lktnct ter- Kemal TURAN Nafit VLVu tahaJı:ıtnıkunda oynadılı role ,;i:Sredlr. Uk rekoru yerine kDtQJUk rekorlara 
tip 25 mıı,.,. ııraıııc tuarnıt bonoıan her Fakültelerde hoca yalnız verdifi der- P911ndedlr. 
tarafta bGriJc bir al&Jca ile ıcar1ııanmıttır . ... ahran'dak"ı 1 t 1 Haber aldıtımıaa sOre hemen blltQn vtll)'et· tekle aranmaktadır. YQzde altı talzll - bir s· 'd-'- ili almak i•temez. Verdltfnden fa.ala- Htdilelerln bu a6r0nll8Q anlatıJOI' 

1 ı a ya ft ,__,en ve ba ... , .. _.,ertn ma111a'"atm_. __ .. - .... ıvaa llKİ eerbeet silrflf aını l8ter. Bunun içindir ki d-le • muuır medeniyetin aelltmetl ınaddne -·.. u...,... " ...,., Mne vldell bir bonoyu almak Jçtn, 94 lira •--!I- L-'--J .... h 
L nlt ölçüde tuarnıt bonoaln ı.telf 7apılmak- ödemek ve buna mukabil ıoo liralık bullO)'U -Tna mUaa .... an rinde talebesini · kendi kendiJeriae lsar etmıı bulunuyor. lnaniılc du 
uUyOk elçisi ve maiyeti tadır. Bu bo•oıann eaııtme ve arttırma il- almak un ırelmelrtedlr. Bundan buka ballc, 8ıvu. 28 a.a. - Buda nrada Japılan yapmak Z«Unda kalacakları arqtır. maddlletl:vor. Bu, onun lcln bir seı...-

lerlnde teminat olarak lcabul edllmetl, bal· bunolann milli mUdataa lhtıyaçlanndan ma- 1trb1St saree tenıır mllabe.kuında 118 ldloda malara ı~eder.. klll. bir .. rlletmedlr. Bir :Ftlın et, bir 

A k 'd t" lan bU bonolara kartı rattıetını daha fazla ldm bir kıamını lcartıladıtını da bilmektedir. AdU Sarıkanat, 81 ldJoda llebmet AU ...,.. emik halini alaealc olan intan. l 

...... Talaraa elçiıl ve elçilik erktnı taızıerL eeırı.t slbl Pitin &denmektedir. Bun· le devam etmektedir. Yeni bonoların Hkllerl u7sar blr1nct oıauıetv. 111 ve bele ıenç kulaJrlann alıtılr ol • Bu aidlfle, lntanWc, kurtulmata 
n ara an geç 1 arttırmıttır. Yeni tertip tuarrut bcmolannın Bunun için yeni bonolann 1&t11t da hararet· ralr, 72 lrtloda "1n1l Bvüda1' ve .,. ldlodal BUtUa bunlara menu yabancıbfı- eıkar, robot olur, robotl 

il• ın. dald ltal:nrı tebauından 
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Lı'ıi _ lar da ıroç0ıc lnıparıer ballnde cı1cantm11tır. ctbf ıırt a1clan OOk ima bir zaman zarfında Ba mClııabe.kalara lltlrlJr edeeek olan xa,.. madÖtlan tabir ve l8tll&bların 0.- ken, kendini ka)'bedl)'or! 
a Bundan dola>'I ber 11nıt halk tarafından 18 • 1&tılacatına ıllphe edilmemektedir. Hrl sareeeııerı ı • _, _ lJ. ilk Mt bffte. an H.SO trenı,.ıe erzurum•- • mem1tıerdll'. çııka.rdığı güçlitkleri de illve edelim. Hilrmet T 

yen röslerini hatırlıyorum. Ett• 
•e kemikten Necip Ali'nia aoa 
hahruı budur. Falıat hatıraaı, 
inanan, ballanan bir Türle, daima 
İyiyi ve iyiliii · diliyen bir insan 
olarak hepimizin rönlincle rü
liımiyecektir. 

:::,. ~~~~~ 1a&t kaldıktan -,~,,~,,~,~,,~,,~,~, .. ~,~,~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllll 
xt11ıe. Alllalrl sanDl!a • ..._ till:rllk .ı- Büyük kayıbımız 

t:Wti Allbra'dıld ltalyaa kolODlat tarafın
............... , ve bu edllmltttr. (a.a.) 

IŞANLANMA 

-C BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çcınlaya ın-..ı 

Din bir arkadq telefon11, yii
refimi dailryan kara •e acı bir 
haber Tel'di: öslii bir a,..tm, içten 
.. J111'1MTer, s•rçekta bir dn· 
rba 10C11iu olan Necip Ali Ki· 
Pika'" kayMtmifia. 

O.mala ilter yakmdu cloet, is-

.. 
ter asaktaa tamı olaau, içinia 

çat- ilim haberi brpunda 
barlnaleqkbr. D.m., J'1ll't •• 
•T&f yolanda oaaa aom bir rö
nül •e t6a ltir hwala kendini •• 
rerelr ne kadar tallfllUt bir prt. 
tat old11ıa- ...._.._ kahnualı 
bile, herkeM kup•• ne kadar 
doet, ne kadar l,U~ animli 
bir iman oldaı- • kit cliifG
niirler •• en as d117arlar itile 7a
lanlıyamas. 

Oç, dört sün önce -...ı.,m 
nenden karanfil eokalmclan ... 
prka bir apartmanm kapıam•a 
ona Kb- Nami Dara ile Birlik
te merdiTenlenl• inerk.. rast
ladım. Kiann Nami orada otur
mayord11; Necip Ali'nin de Ch• 
Amtı karpamdaki mai biliyor-

1 411-. o... ..... ild ........ ....... _. 

'#AN 1~11 IL~R 
- Nereden böyle? 
kha Nami Dmaı 
- Necip Ali bara•a •··mcbl 

dedi. , -

- Güle rüle otur! 
Klsma O.alp caddesine ka•ar 

beraber J'iiriclik. Ba kısa saman 
içinde tatlı tatlı kon11fhak. Nük
teler yapbk •e hiklyeler aöyli1e
rek rülüttiik. lıtanbw'a ricleceii
ni biraz dinleneceiiai aö,tiyordu. 

Elim elinde biras fasla kaldı. 
Gözlerinin içinde n.,. •e ...mç 
ifade eden bir rülümaeyif •ardL 
Ne bilirdim ki bwa rGtümseyİf o
nun IOn rüHqiiclür •e biribirin•• 
aokaim kötuinde ayrılan elleri
miz bir daha bu1Qf11U7acakbr. 

Onu ilk taaıdıima sünclenberi 
kafaunda •e yireiincle heyecan

Jann en temizini, da-..aya inanıtm 
en püriisaüs •e katıkııamı bal•
d-. 

Ylllard&Dberi ODll .-ittiii llllft'• 
ldlere ft .U.. ald.P itlwe rai· 

men kendini Miy(lk dl•aya dalaa 
7arafll', daha yeter kılmak için 
bir an çalqmaktan, uiraflllaktan 
reri kal•••!flı. 

Kitap raflannda franıısca ki
taplar!-• rün artf70I', son birkaç 
yıldır oirenclifi Ye ilerlettiii İa· 
rilisce ile yazılmlf eserler hafta
dan haftaya çofahyordu. 

Sosyoloji •e haka meılefiae 
dair haaırladıiı eserler bulund11-
funu biliyordum. Bir arkac:lqm 
dün telefonla verdifi kara haber
den sonra o eaerler yarım kalıyor, 
•e devrim ülküsünün olrunlafllllf 
bir genci •flanmıadaki yerini 
bot ltırakıyor. 

Genç bir dft'l'İmin laqlıca aillh
lan kılıç, kalem •e aös delil mi
dir? Necip Ali Küçika, iııaaaclıiı 
ülküye 11lqaa yolda rerektikçe 
bu üç ailihı da •aman uman •e 
b ... n ile kullanmııb. 

Dört .... ince ............. a 
.._ • eoa 411ela olarak,....._ 

• •• 
Ehli Salip - Hoglılar I 

Bir orta olrul talebesi latanl.ul 
rasetelerinden biri.mm baflD&· 
kalesindeki batlıtı okuda : 

.. _ Bolf"İldiie karp ehli -
lip" •e babuma IOl'd11 ı 
- Bu ehli aalip ae •-a&tJr 7 
Baltuı cnap •ni ı 

- Bir saman Aft'aPa'mn Mi -
tün laıriatiyan millederi aralarm
da .. er toplaJIP K11•1a tehrini 
miblimanlanl- almaia ritmiı -
lenli. itte lna .. ı..ıere Ehli Salip 
.. , ... eri d..Uirdi. 

- Aalad- ..... fakat bisim 
tarih ldtaplanncla o Mfwl-. 
"Haçlılar Mferi" deniyor. Aca .. 
bu muharrir bizim tariJı kitapla
nm açıp olnmumut iDi ? 

r. ı. 

Ankara Halkevinde 
lngilizce kurslar 

6 - B. T91rin - 1941 pa••11"P1'1' 
tünü bqbyacaktır. 

Halkevi Reiıllğinden : 
Evimizde her aene muntaız..-0 

vam eden tnctlizce kuralar zg.g;. 
pasartRi gilnü derılere batlı 
evelce i1'n edidmitti. İki hoca 
için yetİfemiyecetinden bu 
6-10-1941 pa.zarteai günü nat 5.ıf 
itibaren batlıyacaiı kura tal 
rine bildirilir. 

Yunanistan'ın Mofk 
orta elçisi ve maiy 
Ankara'dan geçtil 

YW1&ni1tan'ın Jıf01kova orta el 
ta)'ia edilen PipineJiı ile orta elçl 
marlan din 1aat 15.30 treaile Br 

Yaaa elçilik erlrlnı Ernrum·
mobillerle Sanluımıı'a •e oradan dS 
1t.7a•,. pçeceldenllr. (a.a.) 
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Arnerikan'nın vaziyeti 
Biri ·k 

81 d ~şı ·Amerjka'nın harp karşı-
k~ ~kı vaziyeti, en hafif tabirle ay
rı:ı rıoır: Amerika bir taraftan Al-
:ti;:~a:ya karşı muharip devlet va
lık ~ını almıştır. Milyarlarla dolar
raıc rP. malzemesini bedelsiz ola
ha ngıltcre'ye vermekte, İngiliz 
ta~ cenıilerini kendi limanlarında 
'llilcır. ~tmckte ve İngiliz ticaret ge
lın rını donanmasının himayeai al
bi..,. almakta iken, diğer taraftan 
iatj~r~flara ait en iptidai haklardan 
A.lrcı a e etmemekte ve bu suretle 
"a:tj an~a:nın İngiltere karşısındaki 
•et• Yehnı takviye etmektedir. Me· 
til~ f ıncrika, ticaret gemilerini İn· 
ı.ii ~ •nınnlnrınn göndermiyor. Cün· 
ka nıerikn'nın Avrupa harbine 
d/'' lakayıt bulunduğu zamanlar· 
n aktedilen bir takım kanunlar bu· 

a manidir. 

tın:u knnunların hangi şartlar al· 
rik İ aktedildiği malumdur: ame· 
ler a/lnr 1914 harbine iştirak etmiş· 
~ib· ~kat Versay'da ümit ettikleri 
de 

1 bb~r sulhu temin edemediklerin· 
kan ır defa daha Avrupa i~lerine 
rı:ı:•~nıamıyn karar vermişlerdi. A
ne(1ka 1914 harbini takip eden se· 
len~r zarfında Avrupa'da olup bi· 
hnrb·re karşı lakayıt kaldı. Habeş 
illa 1 ve lspnnya ihtilali çıktığı za
... ,.,,. n, Avrupa'nın bir harbe sürükle· 
"~--e ~. 
lar Rınden endişe eden amerikah· 
.... •kçıkacak harbe de sürüklenme· 
·•ıe •• 
rırı ıçın nıaruf bitaraflık kanunla· 
riJ/ aktettiler. Bu kanunlarla Ame· 
lar a, devletler hukukunun bitaraf
hi a tenıin ettiği haklardan ve sala· 
ttJ,Ctlerden kendini mahrum ediyor· 

ka~?3~ harbi çıktıktan sonra amerİ· 
old 1 ~r sempatilerinin hangi tarafta 
l>at1gu~u gizlemediler. Fakat sem· 
rat. 1 erı İngiltere ile olmakla be· 
d Qer h b0 

• • 1 d w o. • ar ın netıcesıy e ogru· 
dilrı doğruya alakadar görünme· 
ki ~· Fr~nsa yıkıldıktan sonradır 
'h' !lıerıka, kendisini nazi Alman· 
h t,•nın tehlikesi karşısında görme
'tılı: aşlaınıştır. Filhakika Franııa'nın 
na Utundan sonra sıra İngiliz do
n nrnasına gelmişti. Eğer ingiliz do· 
.A_nrnası da imha edilecek olursa, 
-'llle 'k hrp rı a donanması yalnız başına 
'lltık nraıf küresini müdafaa etmeğe 
rı:ı11 tedir olmıyacaktı. Olsa bile, Al· 
kıt~Ya'n~!" Avrupa, Asya wve AE.rik!" 
~alt\ ~rı. Uzerinde kuracagı yenı nı· 
t'İlttı· 1Ç•nde Amerikn'ya bir rol ve
t'~t 'Yeceğinden Amerika'nın tica
t'ın h'hası daralacak ve amerikalıla-

b ayat seviyesi de dü§ecekti. 
lcı ol\~ en~selerin tazyıkı altındadır 
l'a'rıı erı n, geçen eyıulde Alman-
Rrırya rı ~af er kazanmasına razı ola
l'trd~gını bildirdi ve lngiltere'ye 
Yardtırı dj bulunmıya başladı. llk 
~tıhrib• ngiltere'ye elli torpido 
~aaırıd 1 vermekle başladı. Ar-
'ıkiraı an Yedi milyar dolarlık 

rıul'lu anıa ve ödünç verme" ka· 
liyflt ~eldi. Sonra Amerika nak
ba4Jad •tleriyle alnkadar olmıya 
deki ~ R~zvelt, Atlantik denizin
deni:t l erıka donanmasına alman 
-.... atı genı·1 .. b 1 .. 
"""Qır v . 1 erını atırma arı ıçın 
de bit erdı. Amerika bu yol üzerin· 
drrı:ı h araflıktan ayrılarak adım a-
ta arbe dog· .. .. k d. -rafta ru yurur en, ıger 
ti bir n ~esnıi bitaraflıktan da ge· 
ke.rı\ınlazıyet ifnde eden bitaraflık 
"ilt.. darına bag·lı kaldı Yani Ame· l ... , e l 1 ' 
llra t '-: et er hukukunun bitaraf· 
)~tl .. re_~ın ettiği haklar ve Hlahi· 
t• "" \lz • !it re 1. erınde bile ısrar ederek ln-
rı, ltorıd •rnanlarına ticaret gemileri
~ad1 ıt"ınek teşebbüsünde bulun-
'-rı Al nlbuki bu bitaraflık kanun

l'llet ed rnanyn'nın makaatlarına hiz· 
\>~ etrcı ek bir takım hükümleri ihti· 
~Yle t :ı. tedi~. Bitaraflık kanunla-

1nde Alın edılen vaziyet, 1914 har· 
~ltit-ırı ,_ ~~nya'nın Wilson'a kabul 
"11. • e.,. ı.-·n k d" . . k •w• d :tıYetr ""'" . en ısını tazyı cttıgı 
bı~letJ ır. Wılson o zaman, bitaraf 
~İn ett~~~ devletler hukukunun te
l· trjka 

1~1 haklara istinat ederek A· 
~lltan1 .. ıcaret gemilerini İngiltere 
"O .. rına ·· d • 1 "'du. Al gon ermekte ıarar edı-
i~ı-•nııı et manya ise, İngiltere ada· 
b llrı etw·radfını "tehlikeli mıntaka" 

it gın en A 'k ·1 • . ~ •tılıı.r . tnerı a gemı erının 
, 'tıı İdd· a R•rıneleri tehlikeli olaca-
d:l-'ristf~~dederek onları Jngiltere'ye 
1\( ~U:tveJ en .nıenehneğe çalışıyor· 
'o lltıı.rıya• t bıtaraflık kanunlariyle, 
ı. tt'a ,_ • nın 1917 senesinde Wil· 
ı:ıır Qır t•• 1 •. 
he.lt~ll:tiyet~k u kabul ettiremediği 
~ .., ılı:ıı. A 1 ~bul ettirmiş oldu. Fil
~ fı lak ll'ıerrkrı Avrupa harbine 
l\: 11'lırılnr ayıt kaldığı müddetçe, bu 
A.lll ll.ı-e.nıı.~1~e~cudiyctinde bir mi.
>tt tı-ilı:a h. •rdı. Fakat bir taraftan 
bit Rosıe •taraflık l&ıidelerine ria
~11.lltarın;;nez~en, diğer taraftan 
ftr "Ya leh. aıt haklardan da Al· 
"-,.~ht et •ne .ve İngiltere aleyhine 
~ret ih;esı doğrusu garip bir 

hı.ı •ha.Yet Ra ~hnİ§tir. 
lt~likanunıa Uzve!t birkaç gün evel, 
"tip~ dec ~~n. ılgıuını kongreye 
btn 1 bc;Yleef ~nı bildirmiıtir. Ruz
"1\11~ "e.:tiy r ır karara &evkeden se
"l'lt lıkaı:ı-Je .. ın Yukarda işaret edilen 
lı. ' rl',,J· ıgr olmasa gerektir Ruz· 
ı "tı.'lı t ., •st b' • 
lııılı Qİı-çolt ır devlet adamı oldu· 
~11.rb!or. c·~esilelerle anlatmış bu
rı111a 1 kıı.r Uınhurreisinin Avrupa 
f~ı-· 811 Cd,'l!lrndakj vaziyeti •Öyle 

'" ı eb·1· ' ,,. ~ t ttı~n· 1 ır: Almanya'nın za· 
cııi\ ttr b 1 olnıa.k. 
ı... tıı1t u net' . f't• ·•111~ harb •1ce, Amerıka'nın ı ı 
d,,1rı''~ın t e ,'ttirakine mahal kal
hııı-tı da, ka)!lıın edilebilirse, harbm 
~.İllirlkak, mümkün değilse, 

ı A..~ ~ kadar ileri gitmek. 
erıka'nm harp kartıam· 

TA N K, 1 

fazla tank, 
daha fazla 
TANK! 

Sovyef büyük el(isi 
İngilfere'den bunu istiyor 

Londra, 28 a.a. - SovyeUer Birliğinin 
ı.ondra bUyUk elcisi M. Aıalskl, dUn aka:ım, 
raı1yo ne lnglllz mlltetıne hitap ederek Sov· 
yet Ruıya'ya tank aöndcrdlkler1nden dolayı 
ınırtllzlere teıekkUr ctmlı ve bilhassa demta
Ur ki: 

.. _ Belki eu suali ıoracaklınız: nasıl olur 
da Sovyetler Blrlltl inallı:.: tanklarına muh • 
tac kalırT 11temleket1:mde tank endüstr!JI fil· 
haklka iYi lnklıar etmlatlr. Harplcn evci tank 
ımaltı.tımız bütün lhUyaelarımw temin edl • 
yordu. Bunun bir delili de ıtmdl müstevliye 
ıcarıı müC'adele eden zırhlı .ıı::ıtaların sayısı 

ve teehtza tıdır. 
Fakat Ue a~·lık muharebelerden sonra du· 

rum birçok bakımdan dc:ısmlsllr. 8200 kilo -
metrelik muazzam dolu cephesinde pek eok 
miktarda tnnk tahrip edilmektedir. Alman· 
ların tank kayıbı muazzamdır. Blzlm kaYu>· 
ıarımız dnha az olmakla beraber ciddidir. 

Tank mevcudumuzda halı! otan boalukları 

kapn.t.mak tein nurıyetl ıeven memleketlerin 
ve bilhassa tnııııtcre ve Btrleılk Amerlka'nın 
tsblrllttne b:ıı vurmamız ırerckllr. SoV>ct or· 
dularına ını:lllz tankı aöndermek ıcın iki hU· 
kümctlmlz araıında tedbirler alınmıştır. Bu 
sebepten dolayı 1nı:lllz tabrlkalan Sovyetler 
Blrllt'I ıcın tank 1mAI etmek üzere azami 
hızla çalısmaktadır. Bütün bu tedbirler &a • 

dece ıı.klıseltmln bir neticesidir. Hayallere 
kapılmamıza hacet yoktur. Hakikate bakma· 
lıyı&. Memleketim \'e memleketiniz son dere
ce kuvetll bir dllsmanıa cıınıısınaktadır. BI • 
nacnale)'h ilk ıart. aramızda tıbtrıı:ı olma· 
sıdır. nu ıavaıta müıterek bir cephede mu -
harebe etmekte oldutumuzu düaünmellytz. 
Harbin cilvelerine ve askeri durumun icaba· 
tına el)re, müttefiklerin kuveUerl ve kay
nakları bir b!ilı:eden dlter bir bölıreye nak • 
tedıtmclldlr. BülCln bunlar naznn itibara a • 
lındı~ı takdirde, elmdlld halde bütün yardı· 
mın ıovYet cephesine aönderıımesı lüzumu 
anlnııhr. Zira bu cephede insanlık tarihinde 
buııüne kadar kaydcdllmlyen bü»ük meydan 
muharebcııl üc aydanberl bütün altıdetıyle 

devam etmektedir. Bu muharebenin neticesi 
bütün harbin netıcesı üzerinde müessir ola· 
caktır. lnırtltere. So\')'eUer Blrlltlne daha 
fazla tank aöndereblllrae, daha iyi olur. 

Bu hatta elde edilen Yllkllek tmalAt nlsbc· 
tinin muhafaza edllebıteceğlnl ve hatta ıı.rt· 
tırılnca~mı umıt ederim. Günün parolası su 
olmalıdır: 

Tank, fazla tank, dnha fazla tank.,, 

Macaristan' ı alman 

f ahakkümünden kurtarmak 

i(in Londra' da bir hareket 
Londra. 2S a.a. - Macartatan'ı nazı ta· 

hakkümünden kurtarmak ıcın, burada dün 
eskt mııcar baaveklllerlnden Kont M\chael 
Karolyt tara!ınc1an idare edilen blr hareket 
bulamıstır. 

sımaıt ve cenubi Amerlka'dakl macıır te1-
kllltlarlyle temasa gp\enllmek tein bir mer· 
kc;ı: komitesi ıcuruımuatur. 

Karolyl yurltaelanndan, ıns:lllz 7afcrı rt • 
rafında toplanmalnnnı ısternlı, mııcar clftcl 
ıınıtının nazı boyUnduruiiıu altında ac kaldı· 
tını ıöylemle ve Macarbtan'ın ancak Tuna 
federasyonuna tltlhak etmekle btlkb:ıllnl te • 
mln edebıteceC:lnl ııave eylemlstır. 

Httıer Almany11•1ının btltUn düımıınlnrlY· 
le leblrlllı:I yaıntmasını teklif eden takrir it· 
Ufakta kabul edllmlıtır. 

i ran'daki alman sefiri 

ve kolonisi İstanbul'da 
ıstanbul, 28 a.a. - lran'dan dönmekte 

otan A ımanya'nın Tahran bUYllk eıcıaı M. 
Ettel ile alman tebaasından 474 klalden mü· 
relekeP katıle bu aabah s.so da hususi tren· 
le aehrlmlze ırelmls ve Haydnrıı&1a'dn alınan 
bukonıolosu ile alınan kolonlııl tarafından 

karıılanmıetır. 
Buls:arııtan'ın Tahran maslahatgQı:arı M. 

DlmltrO DofinOf da aynı trenle ıehrlmtıı:e ııel· 

mlıtır. 

daki vaziyeti bu olduğuna göre, 
Vaıington hükümetinin, neden adım 

dnn ilerlediği anlaşılır. Almanya
& kar•ılaştığı kuvetler zayıfladık-
nın ,.. ·ı . d - t 1 

Amerika da ı erıye ogru a ı -
ça, l 1 ·ı 

ktadır Fransa yıkı ınca, ngı te-ma · .. 
r 'ye elli destroyer vermıştır. 
;)manya ,arka doğru dönüp de 

b .. t•· Avrupa'yı hegemonyası al-
u un . k. I 

tına almak iııteyınce, ıra ama 
.. dünç verme kanunu orta-

ve o ş· d" R , 
tılnuıtır. ım ı usya nın za-

yafla .. sı üzerine bitarnflık ka-
yı am.. 1 . b h. 
nunlarının ilgası mese esı a ıs 

Uu olmıya başladı. Bundan mevz .k . 
başka Ruzvelt, Amerı a tıcaret ge· 

•1 · i silahlaml\k tasavvurunda 
mı erın . · E- k 
olduğunu da bildirmı~_tır: . ger on-

d bu iki teşebbus ıçın karar 
gre en • . l k k 1 
alabilirse, yanı bıta.raf ı . anun a-

·ıga ederek lngıltere lımanları-
rmı ı .1 • • 1 Amerika ticaret gcmı erını yo -
na ·ı · ·ı· hl ı bu aemı en 111 a arsa, o za-ar ve ... . 
man bu silahlı. gemılerle alman de-

. ltı gemilerı arasında tıpkı 1917 
nıza 'b. .. d 1 senesinde olduğu gı ı, musa eme er 
vukubulması ve bu müsademeler 
neticesinde Amerika'nın da fili ola
rak harbe iştiraki beklenir. Ruzvelt, 
1917 senesinde Wilson'un karşılaş· 
tığı meseleler karşısında olduğun.u 
söylediği zaman bunu murat etmış 
olacaktır. 

A. Ş. ESMER • 

ULUS 

Moskova ya göre 

Yelnia civarında 

yeniden 10 
köy geri 
alındı 

(Ba~ı 1 inci say/ada) 
mlktan hu rakama dahil değildir. Fakat 
daha nice binlerce alman ölilrse ölsün, düş
man, şehre glremlyecektlr." 

Rus harbi 15 inci ha/tasına 
girdi 

Londra, 28 a.a. - Askeri durum 
hakkında Annalist şöyle yazıyor : 

Rus harbi bugün 15 inci haftasına 
girmiş bulunuyor. 

Takriben 100 gündenberi sovyet 
kuvetleri alman askeri makinası ile 
karşılaşmaktadır. 3000 kilometre u -
zunluğunda bir saha içinde alman 
zırhlı tümenleri ve Stuka bomba tay
yareleri başka silahların da yardı -
miyle sovyet kıtalarına taarruz ede -
rek bunları durmadan hırpalamışlar
dır. Dünyanın bugüne kadar kaydet
tiği en büyük meydan muharebesi ol
duğu şüphe götürmiyen bu devler 
savaşına milyonlarca insan iştirak et· 
miştir. Ruslar, düşmana insan ve mal
zemecc ağır kayıplar verdirmişlerdir. 
Kendileri de kayıplara uğramış ve 
toprak kaybetmiş olmalarına rağ -
men, cephe hiç bir noktadan yarıl -
mamış ve rus mukavemeti kudretinin 
zayıfladığını gösteren en ufak bir a
Himet bile görülmemiştir. 

Son 24 saat içinde askeri durumda 
önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Leningrad dayanmakta ve Odesa 
zaptedilmez bir kale vaziyetini mu -
hafaza eylemektedir. 

Cephenin orta bölgesinde muhare
beler şiddetini kaybetmiş gibi görü -
nüyor, zira burada çamur, harekatı 

güçleştirmektedir. 
Cenupta alman taarruzunun Kl -

rım'da tesiri olmadığı anlaşılıyor .. 
Düşmanın Donetz havzasına doğru 
yeni bir ilerlemesinden de bahs :uil· 
memektedir. Mareşal Budienni, ku • 
vetlerini Harkof öniinde yeniden 
tanzim etmiş gibi görünüyor. 

Gerek alman gerek rus saflarında 
kendini hi~ettirmiye başlaması la -
zım gelen bitkinliğe rağmen, başku -
mandanlığın askerleri biraz dinlen -
dirmek üzere s<ıvaşa şimdiki durum 
karşısın<la aralık veremiyeceği aşi -
kardır. Bil hassa Leningrad etrafın -
da cereyan eden hareketlerde zaman, 
önemi gittikçe artan bir amil olmuş
tur. 

Sovyet tekzipleri 
Moskova, 28 a.a. - Sovyet istihba· 

rat dairesinin mUdür muavini M. 
Lazovski, Leningrad ile olan kara 
mUnakalfitının kesilmediğini dün ak
şam bildirmiştir. 

M. Lozovski bundan başka Lenin
grad'ın durumu haklhnda demiştir -
ki : 

- Bu şehirde vesika usulU tatbik 
ediliyorsa da yiyecek noksanlığı yok
tur. 

M. Lozovski. almanların Ösel ada
sını veya adanın bir kısmını işgal et
tikleri hakkındaki haberi yalanlamış 
ve şunları ilave etmiştir : 

- Alman bahriyesi ingiliz donan -
masının faaliyeti yüzilnden o kadar 
kayıp vermiş ve almanların Bal· 
tık'taki mevzilerimizi ele geçirmcık 
için yaptıkları muvaffakıyetsiz teşeb
büsler kendilerine o kadar ağıra o • 
turmuştur ki alınanlar artık geri ka -
lna kuvetlerini tehlikeye sokmamak 
için büyUk deniz hücumlarından vaz· 
geçmişlerdir. 

Alman bahriyesi sovyetlerin Baltık 
filos~na büyük hürmet göstermekte
dir. Bu filo ile büyük ölçüde muha -
rebeye girişmekten veya rus deniz 
kalelerine hücum etmekten bugüne 
kadar çekinmiştir. 

Almanlar, Baltıkta harp ve nakliye 
gemisi bakımından ağır kayıplar ver
mişlerdir. Bu denizde ancak küçük 
alman gemileri faaliyet göstermekte· 
dir .. 

Moskova'da umumi askerlik 
talimi için hazırlıklar 

yapılıyor 
Moskova, 28 a.a. - Gecımlcrde karar al· 

tına alınan ve llkteşrlnde b8$lıya<.'nk olan 

umumi askerlik talimi ıcın, fnbrtkalarıla ve 
bürolarda hazırlık fnalıyetl devam etmek -
tedlr. 

Moskova'dakl fabrikalarda ve mOesscse

lerde teşc-kkCll birlikleri meydana getiril • 
mlı;Ur. Talim meydanlarının kurulması 1-
cln de alınan tedbirler tamamlanmak Uze
rcdlr. 

Lonclra şehrinin av tayyare 
filosunun bir mesajı 

Londrn, 28 a.n. - I..ondra şehrinin av 

tayyare fılosu buı;On Moskova'dn toplan • 
mıs olan s:encllk topluluğuna blr mestı.1 
gönder71ıstır. 

Bu mrsaJda lnglllı hnva kuvetlert ile 
Sovyet hava kuvetıerl arasındaki bağa 1şa· 
ret edilmektedir. 

Mihvere göre 

Odesa önünde 

cok kanlı 
..> 

• 

HARBE 

D A i R 

çarpışmalar Amerika'nın 
yapıhyor demokrasilere 

(Başr 1 inci sayfada) 

mnt1Rn bes gUn bes &'ece hücum etmtıtır. 
Muharebe bittikten ıonra "102 kösesi" nde 
!ilen 416 rumen askeri tein bir anıt dlkllmlı· 
tir. 

Odesa etrafındaki mücadele 
Bükres, 28 a a. - Rumen basını. rumen 

ordulnrının Odesa•yı ele aeclnnek 1ctn neden 
mücadele ettiklerini uzun uzadıya ıınlatıyor. 

Odcsa•yı ele acc1rıncnln Romanya•ya bir 
menrııat vermtyccettnı Jlcrl aürmeıc yanııı • 
tır. 

Unlverııul baıııca sunu yazıyor: 
"Bizim tein mesele, Od6a'nm emn!Yetlml· 

ze ka~ı ııösterdl~I tehlikeyi ortadan knldır • 
maktır. Bu eehlr catntealba rumen sehrln • 
den ancak 50 kilometre uı:aktadır. Odesa Be
ıarabya ve ;ltoldnvya tein de ve Tuna'nın a· 
tızlİırı tein de bir tehlikedir. 

Du müstahkem mevklln ertııdan kaldırıl· 

masını birinci derecede bir zaruret saymak 
zorundayız. 

nu tehlikeyi kaldırdıktan ııonradır ki 
memleketımWn ıükQn lclnde aellr.nesl ve ır· 
kt ve tabii hudutlarımızın aatlamlastınlma· 

11 lcln JAznn &'elen eartıan yaratablllrtz.,, 
Vlatzn ll'azeteslnde de aynı mevzua dair 

ve "Odesa tahrip edilmelidir.. baılıtı altın• 

da bir makale cıkm11tır. 
Rumen basını aynı me8eleyl umumtyetle 

ele alıYOT ve Odua ıcın yapılan munarebele· 
rln boa bir itibar meııeleııı olmadığını ve bu· 
nun rumen hudutlarının müdnfaaaı zarure • 
tinden dotdutunu ısrarla yazıyorlar. 

Oçakol'un cenubunda 
Berlin, 28 a.a. - Oçakof'un cenu

bundaki yarımada, günlerce aUten çe
tin çarpışmalardan sonra, orada tu • 
tunmak istiyen bol~evikl~rin geri ka
lanlarından da temizlenmiştir. 

Ledoga'da .bir ru• ihraç hareketi 
Bertin, 28 a.a. - Sovyetlet 25 ey -

lülde Ladoga gölünün cenup kıyısı
na asker çıkararak bu bölgede çev -
rilmiş bulunan kıtalarının durumunu 
düzeltmiye çalışmışlardır. Fakat bu 
hareket, vaktinde sezilerek alman 
hava taarruzları altında akim kal -
mıştır. 

Alman bomba tayyareleri bir ro -
morkör ile 600 tonilatoluk iki balık
çı gemisini, ağzına kadar askerle do
lu daha }tüçük 15 gemiyi batırmışlar
dır. 

Macar kıtalarının ba§arıları 

Budapeşte, 28 a.a. - Macar salahi
yetli mahfillerinde söylendiğine gö -
re, müttefik ordular Ukrayna'da Ka
radeniz kıyılarında yeni başarılar el· 
de etmişlerdir. Şiddetli hareketlere 
başlangıç olan bu ba~artlarda hava 
kuvetleri tesirli bir işbirliği yapmış
tır. 

Macar bölgesinde bolşevikledn 

püskürtülen bir kaç küçük hücumun
dan başka önemli bir hadise olma -
mıştır. Sovyet kıtalarının gerisin -
de arka arkaya görülen infilaklar, 
büyük ölçüde tahribat yaptığını gös
termektedir. 

Helslnkl, 28 a.a. - Resmen bildirildiğine 
göre Petro.skol'nln 40 kilometre garblnde 

bulunan Prceze alman kıtnlan tarafından 

yardımları 
Harp durumu 

D Ün Sovyet-Alman harbine 
dair gelen haberlerde gene 

yeni bir §eye tesadüf etmek müm
kün olamamı§tır. Leningrad çevre· 
sindeki harp bütün §İddetiyle de
vam etmektedir Almanlar, bu şehri 
bir an evci ellerine geçirmek için 
mühim miktarda insan kaybet
mekten çekinmemektedirler. Fa
kat her şeye rağmen Leningrad, 
sovyetlerin Baltık hakimiyetinin 
bir r.embolü halinde kendisini mü
dafaa etmektedir. Sovyet istihba
rat dairesi adına konuıan Lozovs
ki'nin &Özleri dikkate §ayandır: 
"Daha nice alman ölürse ölsün. 

düıman tehre giremiyecektir.,, Bu 
ıözler, Leningrad'ın müdafaa az
mini ispata kafidir. Belki alman
lar Leningrad iıımini taııyan bir 
tehri alacaklardır; fakat bu ar
tık bir tehir olmaktan uzaklata
cak, ortada ayak üstünde du
ran bir bina, ve nefea alan bir 
tek inııan kalmıyacaktır. Odeııa'da 
da vaziyet aynıdır. Rumenlerin 
gayreti ne olursa olsun, Odesa 
şehir olarak karşı tarafm eline 
geçmiyecektir. Belki bu bölgeye 
doğru Herliyebilen alman ve ru
menler, ıehre girdikleri zaman, 
"bu harabeler altında vaktiyle O. 
desa namında bir şehir vardı!" 
diyeceklerdir. 

Amerikan siyaseti 

D ünkü ukeri dururt\U bu au-
retle dertop ettikten sonra 

timdi aiyaai durumu incelcmeie 
batlıyalım: dün gelen telgraflara 
göre bunda da esaslı hiç bir de
ğitiklik yoktur. Yalnız, Amerika
nın Üzerinde yürüdüğü yol, her
kesin dikkatini çekecek mahiyet
tedir: yeni hadiseler beklerken, 
biz, bugünkü ynznnı:zda bilhassa 
Amerika'nın harp yolundn attığı 
adımları birer birer ııaymak ve 
bu mesele etrafında okurlarımı
za biraz malumat vermek istiyo
ruz. Birleşik Amerika'nm demok
rasilere yardımı, nutuk ve vait 
çerçevesinden çıkmış ve aon gün
lerde tam bir itbirliği haline gel
mittir. Bu itbirliği, evelki gün 14 
yeni ticaret gemisinin denize in
dirilmesi töreninde hür.bütün göze 
çarpan bir mahiyet almıştır. Ruz
velt'in bu törende söylediği &Özler 
Üzerinde Önemle durmak gerek
tir: Birleşik-devletler Reisi de
mittir ki: "Ticaret ve harp gemi
si yapma programımız, hüriyetle
rimize halel reitrecek mütecaviz
lere vereceğimiz cevaplardan bi
ridir." Ruzvelt'in bu sözleri Ame
rika'nm bitaraflık kanunlannı 
kaldırmağa karar verdiğinin açık 
bir belger.idir. 

~mmıştır. 

Alman hava kuvetleri yeniden İki sene İ(İnde 
Mo•kova'yfl hücum ettiler 

Derlln, 28 n.a. - Alman &avaş tayyareleri 
diln gece yeniden Moskova'ya taarruz ede

rek nskerl ehemlyeltcki hedefierde rnilte -

addlt yangınlar cıkarm1$lardır. 
Moskovn'ya yapılım son hava akınlnnnda 

hasara u~nyan askeri veya askerl ehem! -
yetteki hedefler arasında Bolıaya Dorogo • 
mllovskayn üzertnde Kiye! gan da vardır 

ki bu gara müteaddit bombalar iaabet et -
rnlştlr. Kiye! gan, Moskovn'dan Brlansk 

yolu ile Klyere giden ve cenupla baslıca 

münakale haUanndan biri olan clfte ıılmen
dilfer yolunun bo.şlııdıtı lswyondur. 

Th•erskoyn gec:ldlyle Kremlin tesisatı da 

ciddi hasara uğramıştır. 

Moskova istasyonlarına ve demlryollan -

na yapılan muvnffaklyetll taarruzlar nak -
llyntta Pek bOyilk zorluklar c:ıkarmkta ve 

ill§eye engel olmaktadır. 

J' •••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ 

~ KÜCÜK Dl~ HABERLER E 
.................. , .................•• ,... 
Sofya: 28 a.n. - Bulgaristan ile Hırvat· 

istan arasında dün Zatreb'de bir ticaret 
anlaşması imzalanmıştır. 

Marsilya: 28 a.a. - Fransız batı Afrika
sı umumi valisi general Boisson, Vivhy'de 

kısa bir müddet kaldıktan ıonra Ceznir 

yoliylc vazifesi basına dônmüıtür. Gene· 

ral, Marignane'dan posta tayyarcsiyle ay -

rılm13tır. 

Roma, 28 a.n. - Nazırlar meclisinin ek

meği vesika ile dağıtmak için verdiği karar 

üzerine adam başına verilecek miktarının 

200 eram olacafr öğrenilmiştir. Yorucu iş

lerde çalışan işçiler için bu miktar artırı

lacaktır. 

Nevyork, 28 n.ıı. - ''Hürlyet ticaret fi • 
tosu" nun denize indirilmesi dün Chester'd@ 

SSOO tonlıtHoluk "Surpdse" vapuru 1le bili· 

laınıştır. 

H adiseleri gözden geçirelim: 
1 Eylül 1939 da büyük Av

rupa harbi patlak verdikten üç 
gün sonra, yani tam 4 Eylül 1939 
da Amerika Birleıik-devletleri, 
tam bitaraflığı muhafaza ehnek, 
denizler aşırı ticaretini korumak 
için, kendi ticaret gemilerine 
muharip devletler limanlarına 
gitmeği yasak etmittir. Bu ha· 
diseden tam iki yıl M>nra, yani 4 
Eylül 1941 de Greer hadisesi ol
du ve Greer lzlanda açıklarmda 
bir alman denizaltısının hücumun
dan kendisini zorlukla kurtara
bildi. Amerikan gemileri muharip 
devletler limanlarına gitmeden 
eve), mihver devletlerinin deniz
altıları Amerika'nın kontrolü al
tındaki sularda faaliyete geçmi~
lerdi. Bunun Üzerine Ruzvelt 11 
Eylülde me~hur nutkunu söyledi. 
Bu nutka göre, amerikan yarım
küresinin müdafaa sularında te· 
sadüf edilecek her türlü mihver 
harp gemilerine ateş edilecekti! 
Çünkü Ruzvelt'in 6 lkinciknnun 
1941 de amerikan kongresinde 
&Öylediği nutukta, c-0k ,.r.rk bir su
rette anlattığı gibi diktl\tÖr)er, 
garp yarım küresine karfı, harp 
yapacakları zamnn muhaaanı.atın 
oradan gelmesini beklemiyorlar 
ve tek tanflı beynelmilel usulle
rini takip derek harekete geçiyor
lardı Ruzvelt son karariyle, bu 
kanaate kar§ı te§ebbüsü ele al • 
mıştır. . 

ldeolojiler arasında 

G örülüyor ki, iki yıldan beri 
Amerika'da efkar harp ıe: 

hinde önemli bir ilerleme yapmı§
tır • . Ciimhurreisi Ruz.velt'in aözle-

-3-

Eski Şah 
iki karısı ve dörf 
oğ 1 u ile beraber: 

İran' dan 
ayİ'ıldı 

Hindistan yoluyla cenup 
Amerika'sına gidecek 

(Başı I inci say/ada) 

lngiltere • Rus a•keri i§birliği 
Londra, 28 a.a. - Alman rırorıagandası -

nın hllMınn olarak Lo:ıdra'da beyan edildi· 
(;ine gôre, BrJtanya ..-e Sovyel .k uvetlerlllln 
lran'da yaı:>tıklan lşbl:llğlnde en kllc:Uk bir 
anlaşmazlık bile yohtur. Tam irtibat tesis 
edilmiş oldu~u gibi gerek resmi, acrekse 
6ahsl münasebetler de milkemmeldlr. Prav
da gazetesi Tahran'da ikl memlekete men
sup kıtalar tarafından yapılan ge<:lt res -
mlnden sonra askerlerin blrfbirlerlne karşı 
izhar ettlklı-rl samimiyetten bahsetmekte -
dlr. Ceclt resminden sonra ı:ertlen konser
de Brltanya ve Sovyet subaylan bOytık blr 
samimiyetle blrlblrlerlnln f'llertnı sıkmakta 
idiler. Brltanya kurmayına mensup tul':ge
neral Tlarks iki ordunun !ran'dakl mtlste • 
rck hareketlerinin hltlertzme karşı daha 
ırenlş harekltın bablanglct olacatı ümidin
de bulunduğunu aôylemlştır. 

lran'da bir konlerans 
Amstcrdam, 28 a.a. - (D. N. B.): 

Lonra radyosu, bugün Tahran'dan 
aldığı bir~haberi vermektedir: 
Bıugün Tahran'da bir konferans 

toplanmıştır. Bu konferansa General 

1 

Wavell ile İran'daki İngiliz ve sov -
yet iıgal kıtalan kumandanları iş -
tiril: etmişlerdir. General Wavcll, 

ı yarın Hindiıtan'a hareket edecektir ... 

ri ve kararlan Avrupa harbinden 
uzakta kalmak ve yalnız Ameri
ka menfaatlerini - belki mu
vakkat zaman için - korumak 
istiyen infiratçılarm fikirleri Üze
rinde bir baskı olmaktan bile ile
ri gitmit ve Sovyetlere yardım e
dilmesine kadar varmııtrr. Bu yar. , 
donların manası, çok büyüktür. 
Hele amerikan efkarınm, Ruz
velt'in bu kararlarmı tasvip etme
ıi daha önemlidir. Çünkü Ameri
ka ha.tan aıaiı büyÜk 11.ermaye
lerin elinde bulunan büyük bir 
sanayi ülke.sidir. Bu sanayicilerin, 
bu aermayedarlarm, aennayeye 
düşman bir rejimin fertlerine, ya
ni komüniatlere yard oma kotma
ları daha çok dikkate değer. Çün
kü bu suretle aermayedarlar, fa. 
tizm cereyanlarına karıı kendi Öz 
düşmanlariyle itbirliğini tercih et. 
tiklerini gÖ&termiılerdir. Ruzvelt
in böyle bir cereyana lider obna
ıı, ideolojide ıbir inkılaptır. Çürı. 
kü bu hareket, aennaye ve say a
ra11nda mevcut olduğu farzedileıı 
bir farkı ortadan kaldıracak nıa.
hiyettedir. 

Netice 

Ş imdi /\. erika, İngilizlere ve 
.fM>VYetlere yardan için, 4 

Eylül 1939 da çıkanlan bitaraf
Irk kanunlarmı kaldmnağa doğru 
yürümektedir. Bu kanunlar kal
kınca, demokrasilere daha çok 
kredi, ve bu krediyi daha kolay
lıkla kullanmak imki.nlan veri
lecektir. Bitaraflık kanunlannın 
kaldırılması fU demektir: 

Evelce bir ecnebi devlet, Ame
rika'dan eıya aatın aldıfı zaman 
parasını pefin olarak ödiyecek, 
bu eıyanın mülkiyeti, amerikalı
lardan çıkıp, yabancıların eline 
İntikal edecekti. Bu suretle bu 
mallar, denizlerde amerikan ma
lı olarak değil, yabancı malı ola
rak nakledilecek, ve Birleıik A
merika hükümeti o maim emniyet 
içinde nakli mesuliyeti altında bu
lunmıyacaktı. Eğer kongre, ıimdi 
bu bitaraflık kanunlarını kaldıra
cak olursa, amerikan menfeli mal
ların bedelini derhal ödemeğe lü
zum kl\lmıyacak, ve amerikalılar 
İstedikleri şekilde, muharip dev
letler limanlarrna nakliyat yapa
bileceklerdir. Filhakika bundan 
çok kıaa bir zaman evel, Ameri
ka, alman denizaltm'armm hare
ket al~nlarından uzak yerlerde 
bazı. lı~&:nla~a a'?"erikal\ ticaret 
gemılerının yıdebılmesine müsaa
de etmi~~ir. ~u meyanda meselô., 
Kızıldenı~, Sıngapur, İngiliz Gü
yan~, ~frıka'da İngiliz idaresin
~~kı lımanlar vardı. Eğer bitaraf-
1 kanunları kaldırılacak olursa 

0 zaman, amerikan gemileri dog< 
rud d • ' an ogruya alman denizaltıla-
rının .faaliyet alanı içinde bulu
nan lımanlara da gidebilecekler, 
ve h_unun mesuliyetini üz rlerine 
ala..bıleceklerdir. Bu mesuliyet 
d.ogrudan doğruya Birleşik Ame· 
rıka'nın mesuliyeti demektir. Ti
caret gemilerinin ~ilft.hlandırılma
sı .da ba~tan aşaiı bu mesele ile 
alakadardır. 

Önümüzdeki kıı, Awupa har· 
binin karakterini değiıtirecek ve 
hunu bir cihan harbi tekline ao
kacağa çok benzemektedir. 

Mümtaz Faik FENiK 



... _ 
:'·······························································································~··············-.. 

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

..,el yurdun göğsünü slliıllyen 

kara elmas, yani kömllr, şimdi-G 
de ormanlarımı:r.ın koruyucu meleği ol
nıağn namzettir. Elib::ınk pavyonunun 
ortasındaki kömür yıtınının üzerinde 

ııııldıyan kıı mızımtırak alev, bize kö
nıurün blıtiln yurda yayılması bakımın
dan, aydınlık günler vadediyor. 

Bu ;ı; ıl Ellbank enternasyonal fuar'a 
b.ıyuk bir dtı.vanın başarılması yo -
lunda ılk ndımın atıldığını anlatan bir 

LİNYİT 
K .. , .. k' k. .. "\I u tur-par ta ı para§ut ku-

1 c!si her yıl olduğu gibi bu yıl 
da ziyaretçilerin büyük ala- : 
kasını kendı j:zerine çekmiştir. i 
İn§a edildiği gündenberi kule- i 
yi ziyaret edenlerin sayısı, J 
20.000 e yaklaşmaktadır. Pa- : 
raşütle atlıunnk istemiyenler, i 
kulenin Üzerinden Fuarın, İz. i . ,. . . 
mır ın eşsız manzaraunı seyret : 

mektedirler. i nrnJdc ~rtirmıııttr : 
b:ınha lınyit koml1 
run ı koylc:'re kadar 
sokmak azminde • 
dır 

Pavyunun bir kö· 
ıcsınd . IJnyıt kö • 
müı u yaktığı za -
man koylUnUn kavu· 
~aça ı r ıhatlığı gös-

en ücra köy evine 
kadar sokulacak 

Paraşüt kule- f 
sinden her isti- ! 
yen atlayış yap- J 
tığı gibi beden ! 
terbiyesi mükel- : 
lefleri de hafta- i 
nrn m u a y y e n iı 
günlerinde kule-
de atlama talim- t 

trr<:'n ııfnk ve 
sevimli bır 

ÇOİ< 

maket 
\'ıır B ı\ cuı Zehra 
Mfütt !-:aner·ın çok 

İzmir otobüslerinin taşıdığı · yolcu 
sayısı 940 ta 7.153.152 yi buldu 

lı ı;ı; uk bır itina ıle yaptığı bu maketin neyi ıfade rttiğlnı. 
lıırru; dikkat Pdfnce derhal anlıyoruz. Bakışlarımız bir köy 
e\·ının i ınde bulunan ve bllytik bir sadakatle canlandınlrın 
t>~.> ıının, duvarda asılı mısır hevenklerinlo, ycrdrkl ktllmı::ı 

Lzcı ınde gezindikten sonra. odanın koşeslnde. tuğladan ya. 
pıl. ııı bır ocağa t1kılıyor. İşte Etibank'ın her koy evlnP 
kur ııak istediği ocak budur. 

Anadolu'd::ıkl köy evlerinin içinde bir ocak, dışardn, bah
C d de bir fırın vardır. Etibank'ın uzun elildlerden sonra 
nıuhtelit' örnekler RrMından seçtlğı bu tıp ise hem fırın 
hem ocak vazifesi görmekte, tuğladan yapıldığı için için'. 
deki demir ızgaraların beraber her köylUnun koln.) ca vere
b:leceğl bir fiyata, yani Uç liraya mal olmaktadır. Linyit 
l'.!Smlırü ise köylUnUn ötedenberl yaktığı odundan, hnttd 
• hAııa huzurunuzdan ! - tezekten dahi ucuza satılacnktır. 
Bu ocaklar bUtUn köy evlerine yayıldığı znman, esasen 
ıon senelerde alınnn tedbirlerle vaz.iyetl cpice sarsılan •'bal· 
ta .. nın, artık ormanlarımıza ayak atamıyacağlru göreceğız. 
BbylellkJe de, mese!A Sivas'takl "Çamlıbel., gıbl, çam ağaç. 
ları tarihe karıımııı çorak, kele~ yerler görmekten kurtula. 
cağız. 

*** 
E tlbank'ın, yurdun muhtelit yerlerindeki madenleri 

ıoıetmekle me§gul oldug-uııu hepimiz bılirız. Nete
kim fuardaki pavoynda bankanın bu sahadaki çalıımaların
d.ı elde ettiği neticeleri rakamlarla ve resimlerle canlandı· 
rılmıı olarak görüyoruz. Fakat bu yıl öğrendiğimiz şey, 

tahta ve demirden yapılacak egyanın çoğunu !mili eden bir 
de modern fabrikası bulunduğudur. Bankanın malı olan ne
ta (demir ve tahta kelimelerinin ilk heceleri) fabrikasında, 

makine parçalarından, eerlt desterelerden, demir ali\t ve e· 
devattan carraskallara, yumurta ambalajında kullanılac 

leri yapmakta- 1 
dırlar. Resmimiz, 
seyircilerin bra- İ 
vo sesleri arasın-
da yere inen bir 
paraşüt atlayıcı- İ 
sını gösteriyor. y 

uı:us 

Üçlü pakt 
iki yaşında 

(Başı 1 inci sayfada) 

sebetıyle mlh,·er devletleri mümessillerinin 
önünde söyled iği bir nutukta Almanya ve 
1talJ<n'nın Avrupa'da. Jnponyıı'nın da l!zak
ııarltta kurmak istedikleri yeni nl7:amın 
karııtaştığı hlr çok gtlçltiklere temas eden 
JnPOn Hariciye Nazırı M. To>oda demlstir 
ki: 

"İşbirliği, itimat ve sabır, paktın )'ilkle • 
dlğı \•azlfeyl tahakkuk ettirmek lı:in za • 
rurldı r. Ocıu paktı imza etmiş olnn devıet· 
lerln bütün zorluktan y('nmek hususundaki 
karorlıırını teyit etm<>l<>rl lftzımrlır. 

Hitler, Musolini ve Prens 
Konoye arasında 

Berlin, 28 n.ıı. - Oclil paktın yıld1inUmü 
münnsebetl) le Hltler, MusolJnl ve Prens 
KonO)" arasındn tc>lgrnnar teati edıldiğl ı::l

bi alman, italyan ve japon hariciye na:r.ır
lnrı nrasıncla da telgraflar teali olunmuş • 
tur. 

Bu tc:'lgraflarda UclO pakt devletlerini 
1 blrib rlerıne bağlı) an sıkı rabıtalar belir . 
ı tllm.şllr. 

------------------
bll 1040 yılında 7.153.152 yolcu taşımış· 
lardır. . 
1 zmlr'de, değil Tlırkıye"de, Avru 

pa'da dahi e§ine az rastlanır bır 
kurum var : Gııraj santral... İzmir'lc 

civar vilft.yeUer arasında işliyen blittin 
yolcu otoblislerl buraya gc>liyor ve bu
rnd:ın kalkıyor. Ttımlrhanesi, benzın 

satış yerleri, eşya emanet dair<:'si olan 
garaj santı-nl, aynı z:ınıanda hususi o
ton obıl, otoblliı ve motosikletler içln 
''vestiyer,. vazifesini de görUr : istiyen
lrr ufak bir kıra mukabilinde arabnları
nı buraya bırakabilirler. 

İzmir'de Kliltlırpark dahil ve bahçe
li gnzlnolnr hnriç olmak U:r.ere 20 ye 
yakın park var. Bunlardan ycdlsinrle 
çocuklara mahsus oyun yerleri de bu
lunmaktadır. Parkların mcsahnsını nli· 
fıısa nisbet ederek izınir'in TUrkiye"de 
parklardan yana en zengin ııehir old11-
ğl.ınu stıylersek mubalaga etmiş olma
yız sanırım. 

Belediyenin ne gibi çeşitli işlerle uğ· 

Mebuslarımızm Kütahya'da 

halkla yapflklan temaslar 
(_R _A __ o_v_o_J 
Türkiye Radyo Difüzyon postalal 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

--- ( Dalga Uzunlugu } -

Kütahya: 28 a.a. - Seçim bolgelerinde 
halk ile görüşmek ve onların dileklerini 
lesbit eylemek ilzere buraya gelmiş olan 

164& M. 182 Kc, s. 120 K w. 
mebuslarımız, dün akşam Halkevinde yapı-
lan bir toplantıda lıulunmuşlar ve muhtelif 31.7 M. 9465 Kc/ s. K\ı. T. A. P, 

meseleler uzerinde yapılan konuşmalardan l9.74 M. 15l95 Kc 5• 20 Kw. T. A, Q. 

sonra dil devrimi ve dunyanın siyasi duru
mu üzerinde halkı ilgilendiren birer konfc -
rans vermişlerdir. 

Mebuslar, seçim bôlgesinin diğer kazala
rında da tedkiklerde bulunmak üzere bu • 
gıin buradan ayrılmışlardır. 

Pııuırtcs. 29. 9. ıou 
7.30 Progrnm ve ıncmlekct saat a~arı. 
7.33 MuL.ık: Hafı! parçalar (Pl.) 
7.45 Ajans habc>rlcri. 
8.00 Mi.ızık: Hafı! parçalar programın 

dcrnmı (Pl.) 
8.30 - 8.45 E\Jn s.'latl 

l:l.30 Progrıım ~ c mcmlc>ket saat ayarı. 
12~'33 Mili.lk : Saz esc>rlerl. 

Fransa üzerindeki 12.45 AJnns hnıx-rırrı 
13.00 l\kzlk: Fasıl şnrkılan. 

İngiliz tayyare kayıpla fi 13.30 -14.00 Mu:ı:ı k: karışık program <Pi.) 
1 18 00 Progrnm ve memleket saat a)·arı 

Londra : 28 a.a. - Sclahiyctli bir kay • ı ıs.u3 Müi.lk : unns müziği (Pl.> · 
naktan bildirildigine göre dun şimali Fran- 18.30 Mtitzk: Fasıl snıı 
sa üzerindeki hareketlerde kaybedildiği bil- 19.30 .Memlrkt>l snot a;ı;nrı ve Ajans habet' 
dirilen 14 İngiliz tayyaresinden biri kur - !eri. 
tulmuştur. Bciylece Fransa üzerindeki mec- 1945 Serbest 10 dukika 

19.55 Müzik: 'l'ıınınnuıı film parçalan CPLl 
20.15 Rndyo gazetesi 

mu kaybımız 13 c inmiştir. 

-Bugün•--=-~ 

ULUS Sinemasında 

2. Film birden 
14 30 - ıs de 

1 - Kora T erri 
<MarlkR Rok) 

16 dn 

2 - Casus peşinde 
Wnlace Bccry • B..ırbnrn StanW>ck 

Gece :?ı de 

KORA T~:nnı 

KABIZLIGA 
KARŞI 

20.45 MUz,k: B r halk tUrküsü öğrenlyO~ 
<haftanın tUrküsil: E F E >. 
Şu Dnlmndan geçtin ml, 
Soğuk sular içtin mi? 
Efokrin içinde 
YörUk Alr> ı sC'çt.n mi? 

Hey gl ı n.n c-fesl, 
Efelc>rln E!C'sl. 

21.00 Ziraat tnk,:lml. 
21.10 Mlizik: karışık şarkılar (Suzinak. ~ 

cnzkftr, Srgfıh, IIüwm ve Hıise> 

maknmlnn>. 
21 30 Temsil: Klmıdl ailesi. 
21.45 Müzik: Radyo sc>nfonl orkestrası esef: 

• 
22 3(1 

Ferit Alnnr) 
1. Schumnnn: Pivnno konçertosu. CSo' 
llst · Funt TUrklıyl. 
2. Grlrg· lıırlncl Pc>r Gilnt sultl . 
l\fomleket snat nynrı, Ajans haberli' 
rl: ziraat. eııhnm-tahv ı. t, kambb1>' 
nukut borsaları <Fl~nt>. 

22 45 l\fılzlk : dnns mtizlt!:i (Pi.) 
22 55-23 00 Yannld program ve kııpsnıf 

NORMA CO L ( ..................... ~ ....................... ~ 
"Bağırsakları normalleştirir.,, ,ıı: OKUL KITAPLARI 

Yurt Çocuklnrınn: 
Bazı kimyevi müshillerin bağır - j Okuılu~unuz okul kitaplarını yeni 

sakları tahriş ettiği ve uzun müddet : drrs >ılınc! ı kıt arı aıamı~n<'tık knrdes· 
kullanıldığı takdirde alışkanlık tev- i l<'rln'zc vcpllmck O;. rıı Çocuk E.~!r.ıw 

lit ettiO.i ve te irsiz kaldıg~ı herkesre ı.· mc Kurum•Jnn teslim ctmcnlzl. KU' 
b " ı rum. s Hm ı . > Llksck duygulu yurt 

mallımdur. Bu itibarla normal şekil- t >aHul rı ııcıa ıı ıs~cr 
de bağırsak'arı boşaltan bir maddeye \ 

ra.ştığını, ne tUrlU ihtiyaçlara cevap 
t&Jaşa, hattA - belki lnanma.zaınız, fa.- darlı sobaları hem kömUrU ktil edinci- kında bir ftklr \'('rmlı;; oluruz. Beden vcı mek zorunda olduğunu anlatmak i-
kat ben gözümle gördUm • benzin mo- ye kadar yakmakta, hem de çift cidar- terbiyesi mUkelleflerl haftanın muay- çin gellııi gU7.el bir kaç rakam d.ıha 

i h t i ya ç vardır. 1 ~'--.. ~····İİ•İİ• .. İİ•İİ•İİ .. İİ••İİ•İİ• ••••••••• İİ •• İİ .. İİ .. i .. İİ•İİ•iii••İİİİ•İİİİİİİİİİİİİİİ>::::;!iiii.ı 
Bu şartı tamamiyJe haiz olan 

NORMACOL yeni bir tesir tarzına 
maliktir: Saf nebati maddelerden ya
pılmış olan NORMACOL'dan eleri 
bağırsak içindekilerle ka:-ıştığı za • 
man jelfıtini bir hal alarak şişmekte 

ve böylece de bağırsak içindekilerini 
yumuşak hacimli ve kolayca kayan 

1 

törlerine kadar her ııey yapılıyor. Köy- ları sayesinde sıcaklığı uzun mUddet yen gtinlcr lnde gelip kuleden atlamalar verellm : 1037 deki 65 yangına mukabil 
lU. ıehirll, her yurttll§ın ihtiyaçlarını muhafaza ederek küçük boylarından u- yapmaktadırlar. Acomilerln kulenin f. 1940 da 52 yangın söndiirlilmliş ve on 
karşılamata utrqan fabrika, çocukla- mulmıyacak kadar bUyUk işler görmek- kinci katından atlamalan da mUmklln... sene içinde de başı boş sokaklarda gc-
rı da ihmal etmemlııtır : onlar için de tedlrler. zen 2Ui07 köpekle 17.874 kedi öldlirUI-

* * * tank, zırhlı otomobil v. a. gibi harp o- • * • mllştur ... 
Dr. Bchçc:'t Uz'un adını. ekseriya en- · t · 

:rwıcaklan tmal etmektedir. Fabrika • Bır zmlr'lıye "belediye reislnlzdcn 

P Ut kul • l traf d b"l ternnsyonal fuarla birlikte l11ilrne"'e a-
1l1D tahta kısmı, ılmdl bahçP-lerde sık araş esın n e ın a ı • " 6 memnun m11s1ınıız ?,. diye soraraanız, 

h lışmıo olanların, onun İzmir'de baııar-ıık cörmete alıotığımız modern biçimli aıısa çocuklardan ve gençler- muhakkak size glller. İ?:mir"ln nadide bir 
d U kk bi k b dığı bir çok iıılerdcn habersiz oldukJa. · Ye rahat tahta koltukları, yeril mah- en m re ep r ala alık var. Bun- kuma~ gibi yumuşak, ılık gecelel'ınden 
1 bu ... 'k b" rını söylemlgtim. İzmlr'c gelen her zi-llUllerimtzln ihracına mahsus standart ıır J.. .ır allka ile, kulenin dibine birinde Katli rekalc'deki gazinodan fu-

l ti 11 1 1 bl yaretçl adım baııında onun bir eserine tipte aandık ve sepetler imal etmek • yer e:ı r m il o an r mektep tayyare- arı, Körfezi, renk renk ııııkları seyre-
l 1 bl la. "rU rastlar. İ · le beraber, mıııt müdafaa thtıyaçlan • s n ve r P nu seyrediyorlar. 1938 derken bir zınlrli bana gunlaı-ı söyledı: 

mızı da g!Szden uzak tutmamakta, or- de kuleye çıktığım zaman biletımln nu- Bu arada İzmir otobüslerini zikret- - O tı başına geldiği zaman beledi-
duya her gün bir çok huta nakliye a- marası 9000 civarında idi. Şimdi bllct mcden geçmemeli. Gözalıcı renklere yenin bütçesi 2 mllyondu. Şimdi 20 mil-
l'&buı teallm etmektedir. Esasen bu fab- numaralan 20.000 e doğru yol alıyor .. _ boyo.nmııı bu geniıı ve rahat arabalar, yona yaklaşıyor... Behçet Uz sabahın 

rtkada k!SylWerimlz için yapılmakta 0 • Demek kl kuleyi 1938 denberl aşağı bu sevimli ve cana yakın İ. B. o. lar, 6 sında kalkıp gece yansı yatar. Şeh-
Jaıı arabalar da, !Azım geldiği. zaman yukan 10.000 kiııi ziyaret etmlıı. Kule- izi ufak bir Ucretıe İzmir'ln her tara- rln tarıu turıu lgleri, resmi muamelele-
milll mUda!a 1htlyaçlanna cevap vere- nln asansörü. harp dolayısiyle mlllzemc tına götUrUr. 120 ye yakın yolcu alan rln girinti çıkıntıları arruıınd_a kfiçUk 
eek 1ekllde1, muayyen bir tipte uygun o- gelmediği lı;:in tAmlr edilemediğinden, bUyllk, römorklu arabalar, halkı daki- dostlarını, hasta çocukları da ihmal et-
Jarak imal ediliyor. Havalar henUz gU- bu 10.000 kl§inin 45 m<:'tre yüksekliğin- lnrca otobüs beklemekten kurtarmı§tır. mez. Bu kadar çalıııtıktan sonra başka 
neıU ve ılık ama, artık kıoın eııiğinde deki kuleye "yayan., çıktıklarını da he- Bu arabaların §ehre etlikleri hizmeti 'ıir iş yapsaydı, mesel~ ticaretle uğraıı-

bir hale getirmektedir. 
Bağırsak bunun neticesi olarak 

tahrişe u ğram:ıksızın ve diyare vuku 
bulmaksızın boşalmaktadır.. Siz de 
bir tecrübe ediniz, aynı kanaati elde 
edersiniz. NORMACOL tamamen 
zararsızdır. Bu sebeple çocuklarda 
ve yaşlılarda kullanılır .. 

Sebrelerin günlük fiyatı 
Belediye Reisliğinden : 

(29 / EylUl / 1941) 

Cinsi 
Toptan Perakell 

vasati F. Fiyatı 

Ispanak (A.) 
Lfıhana lA.) 
Pırasa (A.) 
Semizotu ( A.) 
Kabnk (A.) 
Al-§e faBulye (A.) 
Çalı (A.) 
Barbunya (A.) 
Domates (A.) 
Kemer patlıcan (M.) 
Bamya (B.) 
Dolmalık biber (A.) 
Kuru soğrın (M.) 
Rivrl blbc>r (A.' 
Bamya (Ad.) 
Patates (A. P.) 

8 
4.50 
4.50 
7 
7 

18 
14.50 
H 

3 
8.50 

27 
6 

650 
17.50 

ınyılırız. Onun için size mühim bir ha.- saba katarsak, havacılık sevgisinin gö- anlatmak için iki rakam verelim : Oto- saydı, ıılmdiye kadar milyoner olurdu... 100 ve 250 gramlık kutularda 
ber vereyim : Deta fabrikuının çift ci- nUllerde ne kadar yerleumiıı oldu~'tl hak- bUslcr 1037 deki 678.783 yolcuya mu~ Samih TIRY AKIOCLU her Eczanede bulunur. 

A. Ankara, M. Muhtelif, B. s; 
clk Ad. Adnnıı A. P. AdapB 

mc:'mlc>ket menşec>ll mallardır. 
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l Bilinmez ki •• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

dan boya yazılı idi. Tam buna yakın bir yere de, 
fransız renkleriyle, otelin kocaman reklam paftasını 
yapı1tırmışlardı. 

Evlin'in ödü patladı. Hemen eğildi ve yaftayı ka
zımıya çalıştı. Muvaffak olamadı. 

O yeşil önlüklü otel hamalı yapmıştı bunu •.• Ev -
Jin, müthiş kızdı. 

"Maryan'a söylemeli de bunu buradan çıkarsın!,, 
diye düşündü. 

Ve birden dünyanın her tarafı, nereye baksa, bir 
takım çukurlar, ökseler, tuzaklarla kaplı göründü •• 
Kel\dini nereye baksa, tehlikede görüyordu. Bu his, 
esaslı bir histi. Daha Berlin'den ayrılırken, bu kor
ku hissi vardı. Ve ondan yalnız kısa süren fasılalarla 
ayrılabilmişti: Mesela Sent - Şapel kilisesinde; me • 
ıcta, Frank, gece yarısı kalkıp üzümleri getirdiği sı • 
rada; mesela, çağlı yanı olan bir yerde beraber ölme
lerini söylediği zaman •.. 

Fakat şimdi, bu korku hissi, tekrar avdet etmişti. 
Tehlike, her yerde idi. Her şey, tehlikeli idi. 

Evlin bulutlu gözlerini çantasından çevirerek gök
yüzüne, serin ve güneşli g3k y:lı::i1!: bı'dı.. G)k 
yüzü, uçsuz bucaksızdı. Tayyareler, gidip geliyor ya
hut konup bekliyordu. Terbiyeli, uslu, gümüş kuş • 
lar gibi.. 

Tayyarenin hareket etmesi, Evlin'i biraz oyalamış 
ve düşüncelerinden ayırmıştı. Çünkü bu, güzel bir 
teYdi böyle, tayyarenin havalanıp sanki altında gö • 
se görünmez sağlam bir yol varmış gibi onun üzerin
d e kayması .•• 

Sonra Evlin eğildi, aşağıya baktı. Derhal baJı dön· 

111.-..... IWNJari,Y.ı,.. ~Cıct-~tıl041flı f 

Kenıdinden ~ka, üç genç yolcu vardı. Bir genç ka
rı koca. Aralarında galiba çekçe konuşuyorlardı. Bir 
de biraz yan oturmuş olan von Gebhart. · 

Hava sıcaktı. Motör gürültüsünden, konuşmak ka -
bil değildi. von Gebhart, güJümsiyerek, tekrar gazete
sini uzattı. Evlin gözüyle bir işaret yaparak çantası
nın nerede olduğunu sordu. Von Gebhat1t keza bir işa
retle, pençere<len, tayyarenin güneşin altında parlıyan 
kanatlarını gösterdi. Evlin, tevekkül ile omuzlarını 
yuk~rı kaldırdı.' 

Pilot arada sırada güzel esmer yüzünü yolcular ta
rafına çeviriyor ve aradaki cam pençereden bakıyor
du. Bir aralık aşağıda bir şey gösterdi ve tebessüm 
etti. Von Gehhart, teebssümünü iade etti ve aşağıya 
baktı. Evlin de aşağıya baktı. 

Aşağısı gör~nüyordu: muntazam kesilmiş ve me -
yilli olarak yere serilmiş nefis murabbalar halinde. 

Her şey o kadar berrak idi ki, yolun üzerinde ko
şan bir köpeği bile, görmek kabildi. Maamafih, belki 
de, koşan, köpek değil idi de bir attı. Her şey, o kadar, 
küçük gör'i.inüyorıdu. 

Evlin, kendine uzatılan gazeteyi aldı. Kendini dü
şünmekten alıkoyan her şey makbulü idi. 

Az sonra, Çek bayan bir fenalık geçirdi. Uslu uslu. 
önündeki kağıt torbayı alarak istifrağ etti. Bunu gö
runce, Evlin acıdı. Kendisi çünkü, hayatın bütün 
zahmet ve meşakkatlerine karşı aşılanmış imiş gibi, 
kendini emin ve mahfuz sanıyordu. 

Tayyare, adeta, sallanmadan uçuyordu. 
Aşğıda birjbiri üzerine kiimelenmiş köyler goru -

nüyordu. Evlin, bir cıgara yaktı. Bu cıgaralarda. san· 
ki Frank vardı .•. Van Gebhart, parmağiyle bir duvaı 
yazısı gösterdi: cıgara içmek memnudu. 

Evlin içini çekti, cıgarasını söndürdü ve okumıya 
ha~ladı. Bunu yaparken, düşünmüyor ve ne okudu -
ğunu bilmiyordu. 

Fakat bir cümle, dikkatini çekti; gazetenin bir ye
rinde, şöyle deniyordu: 

"Hepimiz, hayatımızın herhangi bir ~ırW! jllüriiz 

... ~~ı.I 

Halbuki, mukadder olan, hadise olmuştur; hayatı -
1 • 

mızda, ne bekliyorsak lıulmuşuzdur ve ne vereceksek, 
vermişizdir. Bunun arkasından, yaşadığımız hadise • 
lerc, artık hayat adını vermiye değmez . 

Dünya, böyle, çoktan öldükleri halde bunun farkına 
varmamış olan insanlarla doludur. Hayatları gerçek
ten bittiği gün, filen ölenlerin sayısı ise, çok mah -
duttur." 

Evlin, gazeteyi önüne düşürerek: "ne kadar doğ -
ru !"dedi. "Ne kadar, ama ne kadar doğru!" dedi. 

Gözünün önüne, hayatının sonrası geldi. Bu "bun
dan sonra" Düsseldorf caddesi kadar dümdüz ve can 
sıkıcı idil 

Bayan Droste l Mahkeme reisinin karısı, Bayan 
Droste ! Kocaoğlan, bir gün, tıpkı babasına dönecek. 
Kler, tıpkı annesi gibi tahsil görecek: İngilizce, fran
sızca, sanat tarihi l Evlin'e gelince, o da, hep aynı 

mahlfık kalarak, bir gün yetmiş ikinci yıldönümünü 
idrak edecek. 

Paris'e kaçıp orada başına birçok inanılmaz işler 
geldiğini, belki de bir gün unutacaktır. Fakat, beş 

yaşında iken, evden kaçıp bir tabur askerin peşi sıra 
koştuğunu, hala hatırlamaktadır. Çocukluğunun bu 
büyük vakası yalnız artık ehemiyetini kaybetmiştir 
ve onu düşündükçe, bir tebessüm kafi ge,mektedir. 
Fakat, belki, bu da, bu vaka da, Frank'la aralarında 

geçen hadise de, bir gün ehemiyetini kaybedecek. hat
ta. gülünç olacaktır ... 

Bu dü~ünce, kendini, hem teskin etti, hem hiiznii • 
nü arttırdı. 

Öli.ip, bundan haberdar olmıyanlar! Ölüp, arkasın
dan gömülmiyenler ! Bu idi, işin doğrusu 1 
Okuduğu satırları yazanın ismini aradı. Bu IIir • 

ııchbach diye birisi idi. Biiyük bir şair değildi. İsmi
nin de fevkaHide bir tarafı yoktu; orta halli lfüctta • 
yn bir adamcağızın ismi idi. 
Yazının alt tarafını okudu. Keske yapmasa idi, çün

kli arkasından gelen ıeyler, keyfini ve zevkini kaçır
dı. Adamcağız, bahardan bahse<liyo~ Kendisixle, 

lit.btbıin Jıis. t?lli alikaıJ ~ 

Von Gebhart, çiklet uzatıyordu. Uzandı, aldı. 
Yarım saat sonra, Evlin uyumuş ve harikul§de bit' 

rüya görmüştü. Mavi bir koy. Berrak ve mavi sularııı 
dibi de, kendileri gibi, mavi. Türlü şekilde, cesamet -
tc ve renkte balıklar sürü halinde geçiyorlar. Ama. 
kah gümüşten kdh altından bir ziyanın içinden geçi .. 
yorlar. Ve kah bu ziya, kıpkırmızı bir renge, hayatta 
mevcut olmıyan bir renge boyanıyor. 

Derinlerden, muhteşem bir beste yiikseliyor. ve 
bütün eşya, olduğu yerde uçuyor. Tıpkı yıldızları 
gökte nasıl uçarsa, derinlerde, her şey, öyle uçuyor. 

Karşıdan bir gemi geliyor; gemiyi, yunus balık ili".' 
rı çekiyor; geminin yelkenleri, tıpkı b.llıklarınki gibi 
ateş kırmızısı. Ve gemi, kendi kendine, bir şarkı sö~"' 
lüyor; öyle kudretli, öyle rahat bir sesi var ki, gertıl"' 
nin ..• 

Gemide birçok çıplak insanlar, ortalarında Evlil' 
bir adaya, sulardan çıkan ve onlar yaklaştıkça kaba .. 
r .. n ve büyüyen bir adaya doğru gidiyorlar. 
Adanın üzerinde de çıplak insanlar var. Ama. ok'" 

dar güzel o kadar güzel ki, hayatta, buna imkan yo1'' 
tur. İnsanlar, büyük ağaçlara tırmanıp meyvalar tol"' 
hıyor; sonra bunları, havaya savuruyor. 

Meyvalar, madenden imiş gibi parlıyor ve yere 
düşmüyor. Meyvalar, cazibe kaidesini hiçe sayanılc• 
fırlıyor, yükseliyor, göklerin ötesinde kaybolu}"or· 
Miitemadiyen yükselip, mütıemadiyen kayboluyor. 

Bu rüyası ne kadar siiıımüştü, Evlin, bilmiyordıl· 
Uyandığı zaman yalnız, hafiflemişti, sevinç içirıde 
idi. Daha uyanmadan, yani uyku ile uyanıklık arasırı· 
daki halveti asmadan, biri kulagv ına eg;ilerek clerlliŞ • • . . ıı 
ti ki, bu gürdügün insanlar, işte o hayatları bittiğı g1J lJ 
ölebilen nadir m:ılUklardı. Galiba, bunu. Hirschbll'l' 
söylemişti, Hirschbach, küçücük, gözlükliı, ve sa1'3 

)arını traş etmemiş bir adam. 
Gözünü açtığı zaman, Evlin gülümsüyordu. t 

Tayyarede sükunet vardı. Kendini de bu sü~.ilf1~ 
uyandırmıştı. Motörler, gürültü etmiyordu, çun _ 
durmuştu. Tatlı tatlı iniyorlardı ... Bir boşluga doı 
ıu; hix bir ~e ~~r,emada"4 .(Sonu yat) 
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İngiliz hava tebliği 

ı Hakiki sebepler 
I üstünde 
aldanmıya/ım 

Arkadaşımız 

Necip Ali Kü~üka'yı 

1 

1 
Ankara futbol birinciliği puvon cetveli 

Londıa, 28 a.a. - lnglllz Hn,•a Nezareti -
ilin tebl ılı: Bknhelm bomba tayyareleri 
)'anıaruı1a kUVE'tll avcı teşekkülleri oldu -

fu haldcı dün öğleden sonra &imali Fransa
{- .. P 

· '"
1
ndt> muvnffaklyctll hareketlerde bu -

lunrnu !ardır. 

(Ba§ı ı inci sayfada) 
rine Tardieu'nün eline geçnıif ol
saydı, Suriye'yi ne tar~~a. do~u .. ge
niıletmek lazımgelecegını duıune-
cekti. .. 

Dünkü maçta 

evelki gece kaybettik Maskeıpor Kırıkkale 

Harp Okulu 1. Y. 

Gençlerbirliği 
Ankaragücü 

Maskespor 

Demirspor 

Kırıkkale 

Maç 

2 
2 

G. 
2 
2 

B. 
o 
o 

M. 
o 
o 

At. 

10 
4 

Ye. 
1 
2 

Pu. K. 
6 o 
6 o 

A.ınıens demlryoJu me>rkez1 ile Labasse 
eıvarındakı dt>m,ryoJu şubesi iyi neticelerle 
bombalanmıştır. 

Büyük ihtilalcilerin nüfuz ve mu
dahalesindcki büyük tesir asla inkar 
edilemez. Fakat bu ihtilalciler du
rup dururken doğmazlar. İleri bir 
millet hele bu asırda, durup durur
ken ;ulhtan ve iktısadi şartlardan 
hiç bir şikayeti yokken veya pek az 

(Başı 1 inci sayfada) 

çocuğudur. İlk tahsilini Deruzl~'de 
yapmış, İzmir idadisini bitirmiş, ls -
tanbul'da hukukun son sınıfında iken 
ihtiyat zabiti olarak Umumi harbe 

iştirak etmiştir. Şark cephesinde ve 
nihay.et İran'daki uzun ve meşakketli 
seferlerde genç bir nakliye zabiti o
larak bulunmuş, mütarekeden sonra, 
Denizli'ye dönmüştür. Bir müddet 

sonra İzmir işgaliyle başlıyan milli 

mukavemet hareketlerine Denizli'de 
iştirak eden merhum, Denizli mebusu 

Yusuf Başkaya ile binl.>ir tehlikeyi 
atlatarak Sivas kongresine murahhas 

olarak gitmiş ve ilk siyasi hayata ora

da Büyük ATA TÜRK'ün emrindeki 
tarihi hizmetiyle girmiştir. 

takımını 2 - 1 yendi ~========================================= 
Avl'ılanmız 21 düşman av tayyaresini 

d firınüşlPrdir. B.zlm av tayyarelerimiz -
den U U kayıı;ı ise de bunlardan 3 ünün ı;ıl
lotıarı kurtulmU$tur. Bomba tayyareleri -
llıız n hlc biri kaybolmamıştır. 

Bır devrtye ucuşundan bir av tayyaremlz 
dı:.nmt>mlştır. 

Dünkü gUn hlc bir alman tayyaresi ln -
liltere Uze>rtnde uomamıştır. 

şikayeti varken, hüriyetlerini ve 
haklarını tek bir adama devretmez. 
Bu türlü tesadüfler, olsa olsa, geri 
ve İptidai memleketlerde olabilir. 

Bizzat rejimler, başka milletler 
için, ne mutlaka zararlı, ~e .mutlaka 
zararsızdırlar. Eğer denızsız mem
lekete bir liman lazımsa, o liman 
üstünde bayrağı dalgalanan millet 
daimi bir tehlike altındadır: demok
rasi de diktatorya da, istibdat da, 

Dün Ankara'da ilk maclarının bu hattaYa 
isabet eden maclarınıı devam etmısur. 19 
Ma)'IS stad)'Omunun dıs snluısında yapılan 

bu mUsnbnkaya cok az lll')lrcl ı.telml&tı. 
Snat 11 de b:ı$l•yan ve l\laskesporla Kı

rıkkale ı;ıOcQ arasında icra edilen mactn 
l\fnskesı:ıorun muhakkak knzanacatı sanıl
makta ldL 

Fakat aralnnndn ııenc ve istidatlı !utbol
cular bulunan kınkknlelller bu umurnı kann· 
atı del':l&tlnnete muvatrak olmusları'hr. Za -
man zaman I<ırıkknlelllcr!n sıkı hü.-umlarly
le lô:l.'Cl'n mU~ab:ıkayı rnaskcsporlulnr ancak 
terrUbcll oyunculnnna borc:ıu olmaları !Azım 
gelen bir oyunla ve ı;:Uc:tükle :ı • 1 kazanını$ -
!ardır. 

Sonbahar ot yarışlarmm 
birincisi dün yapıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

ikinci koıu : 

Ortoşork İngiliz 

hava resmi tebliği 
it kature, 2S a a. - Orta sark tngU!z ha\•a 
UvetıC?rl umumi kararııAhının resmi tebll~I: 

Hava kuvetıcrtmı:ı:, dila Sardunya ve Si -
Cl4a dakt dUıman hava UslerlnC? karsı mu· 
"arrakıyeue bauanıan akınlar yupmıatır. 
Sarduna'da, Elmruı'ta tayyare Qslcrlne ve 
llıe)danıarına hücum edllmlıUr. Deniz UsUln
de bulunan blrcok deniz tayyaresi ciddi ha -
•ara Uf:ı-atılmıatır. Heder üzerinde cere)·nn 
•den ha~n muharebelerinde de dUsman taY· 
>'aretC?rl ciddi haıanı uara!llıstır. Tayyarele
rtınız S!cll>a acık!nnnd:ı da dUmıan bombar
cııınaa tawareıert.rle muharebeye tutusmuı
lar ve bunıan hnsnra uıı:ratmıslardır. Slell • 
1fa·da Mıuıınla'da deniz tayynrelerl mitralyöz 
ateşıne tutulmuı ve hnsnra uaratılmıstır. 
nad.Yo mC?rkczının hnnı;:arına ve binalara al
:aktan hücum cdllmlstlr. Slc1lyıı'da Dorltzo'-

e Yerde bulunan blrkac tayyııre ciddi surC?tte 
hasara ur:ratılmış ve mürettebat mıtraiyöz 
•teeıno tutuımuıtur. 

, d . 
sosyalizm de kara yolla!ı.nı el?_ıze 

Necip Ali Küçüka, kısa bir müddet 

ve hüviyetini gizliyerek İstanbul'a 
gitmiş, hukukun son sınıf imtihanla

rını vermiş, ve Sakarya'dan biraz ön
ce gene ihtiyat zabiti olarak milli 

mücadeleye iştirakle zaferin sonuna 
kadar orduda kalmıştır. Umumi te:- -

his sırasında ve Eşme müddeiumu -
miliğinc tayin edildiği günlerde Bü

yük Millet Meclisinin ikinci devre 
intihabı başlamış ve terhisine bir kaç 

gün varken Denizli'den mebus seçil
miştir. 

Du hatta >'apılnn mUsnbnknlar nt'tlcesln
de Harp Okulu ve Gl'nc:lerblrl!C:I bMla bu
lunmaktadırlar. AnknrngUcU ve lltaskesııor 
lklnrl derece>1 tutmaktadırlar. Dcmlrspor dn 
bütün tahminlere ramcn bu yıl hlc bir mu
varraklyet eseri ııörUlmemektedlr. Kırıkknle

ye gellnr.I', ııell&I güzel kurulan bir takımla 

henüz Ankara bölıı:eııı blrlnelllC:lne dahli ol -
mak \•nstını kaz."ln:ımnd.{ıını ıı:usfcrmcktedlr. 

İstonbul'doki maçlar 

t'c \'C! dahıı >ukarı )Ulak! '\"c 194ı senesi 
zarrını:ıa 500 liradan tnzıa lkranı))·e kazan. 
ma.mı$ hnllskıın lngll!ı.: at \'e kısrııkl.ıra mah
sustu. 1kram:)l•sl :.?.,::; lira nıesııfrsl lGOU met
re? idi. Startın bernbC?r <ınC? dü&C?n B. Salt Ha
llm'ln IJıımn Hatun ismindeki dlsl tayı ko
laylı"kla kosuyu kazıınm:ıta muvaffak olılu. 
13. Ahmet Atman'ın Ozd mırı ikinci, Dr. se -
Cerorun KomısarJı Ucilnl'U o'du. Zaman J,45 
dakikadır. Müşterek bahis eanyan 135 kurus 
\"erdi. 

Üçüncü koşu : 
Dört \"c daha >ukarı yastaki sar kan arap 

at ve kısraklara mahsustu. lkrnm!Jesl 255 
lira mesar,.sı :?000 metre idi. Koşu başlar 
baslnmnz !lllhrll'anı önde ı:ilrduk. nu \"aZI> et 
te \ ırnJn kadar yarısı ı:otUrdil ise de duz YO· 

la cıkıırlarkt•n arknıl.:ı bckllycn Sava hücum tsıanbul, ~ (1'cletonln) - Bu~t..n burada etti \C kol-ıyl,kln l\llhrkanı )akalıya.ak ıı:ec-
F'cncrlıahı;c slad)o:nundn )npılan Galat.asa- mete mU\atrak oı,ıu. Kosunun fa\orlsı addc
rny- Vefa macında ııalntasnraylılar neticeyi dilen Bozkurt her nedl'nse beklenen koıusu
ı;:üctUklc ı ·O k:ı:ancı.ıar. nu )apm,ıılı. Nl•llcede Tul:bay tsmaıı Hakkı 

Fcnerbahcclller, epeyden beri kulüpten ay - Tekce'nln Sa\ ıı'ı;ı iki boy nra ile birine., 
rılacukları ılcıllkrıdusu cereyan eden bazı o- Dlindar Glmd •>'ın Tomurl'ul!u lklııcJ \'e 1'!. 
yuncuların lsllrAk cunemesınc ratmen, Bey- >azı KuPtıa'ın nozkurtu UcancU oldular. Za
otlusporu G • ı yendiler. man :.?,24 Jaklkndır. .l\!Ustl.'rck bahis ıınny;ın 

lleşlktae sahıuınclnkl mnclardn Beslktaı 305, ııırıse ıırıısly!e lSJ \e 2SO kurus \'erdi. 
SU!eymanl>·e'yl 6 - o, Istanbul.spor Bcykoz•u 
2 - o ve AttıntuQ: Taksım•ı 3 - o mağ!Qp etli- 1 Dördüncü koşu : 
Ier. üc 'e d ha yukarı > l$takt \"c 1041 sene-

I>orto Eınpedo<:le'de elektrik tes!Batma ve 
baıırı)e antrePOlanna tam ls:ıbetlcr olmu& 
\re bunıal"d:ı cok hasnr olduğu e6rülmUstür. 
Civarı:ınkı kııla binalarına ve bir köprüye de 
htı,.uın edllml& ve kı:lprüye tam lsabeUer kay
Co!u'nmuıtur. 

'I'nrnnto klktezlndc tn>">"nrelerımız orta 
bat'ltnde bir dümınn ııC?mlslnl muvnrtaklyetıe 
~0ınbalanııslardır. Gl.'mlde >"nııııınlar cıkanı

ııtır. Tayyarelerimiz tanrruz snluısından 
::ılırken, bu ı;:emlnln b:ıttıtını ııllrınUıler • 

ulaştırmak ister. Geo-polıtıka reJım
lerin değil, rejimler Geo:polit!ka'
nın emri altındadırlar. Bır mıllet, 
başka bir milletin şu veya bu rejim 
altında bulunuıundan değil ihtiyaç 
ve menfaatler o milleti kendine dcğ
ru sevkcdip etmemesinden, ve o -
nunla kendisi nrasındaki kcvet he
sabının farkmdan dolayı tehdit veya 
emniyet altında bulunur. Ne cerma
nizm ve islavizm, ne de Almanya ve 
Fransa arasındaki mücadeleler, ci
han harbinden sonra rejim inkılap
ları ile başlamıştır. Bu mücadelel~r 
Avrupa tarihini. d~ld~rur. ~asıl bı
rinci cihan harbı hır ıdeoloJıler mu
harebesi olmamışım, onun devamın
dan başka bir şey olmıyan ikinci ci
han harbi de bir ideolojiler muhare
besi değildir. Ve yeni cihan harbi 
sulhunun teminatı da, eskisi gibi, 
şu veya bu rejimin bütün milletlere 
maledilmesi ile değil, devamlı ola
rak, milletleri rahat durmağa sevk
eden nizamlarla, geçici olarak da, 
onları rahat dunnnğa mecbur eden 
beynelmilel inzıbatlarla elde edile
bilir. 

Necip Ali Küüçüka, Büyük Millet 
.Meclisinde encümenlerde katip ve 

mazbata muharriri, Meclis katibi ve 
idare amiri olarak uzun müddet ça

lıştığı gibi İzmir suykastiy1e B. M. 

M. tarafından teşkil edilen İstikHil 
mahkemesine müddeiumumi seçilmiş 
ve hu vazifesi mahkemenin ilgasına 
kadar devam etmiştir. Merhum 4 ün -
cü devre esnasında C.H.P. Umumi İ
dare Heyetine seçilmiş ve burada si -
yasi müsteşarlıklar ihdas olunup mil

li müdafaa vc-ka.Jeti siyasi miisteşarı 
oluncıya kadar bilhassa Halkevleri 

işleriyle meşgul olmuştur. Siyasi 

müsteşarlıkların liiğvından sonra Ne

cip Ali Küçüka hukuki etütleriyle 

yazı işlerine sarılmış ve hayatının 
son günlerine kadar bu sevdiği meş
galeden "ayrılmamıştır. Son yıllarda 
Teşkilatı Esasiye Encümeni mazbata 
muharriri ve bir &cnedenberi de C. 
H. P. Meclis Grupu İdare Heyeti a
zası idi. • 

Malatya - Elauğ arasmda 
bisiklet müsabakaSI 

si zarrında 1000 llrad n raz.a kazannrımıs 
halis kan lnııllız nt \e kısr ıkl.ıra mahsustu. 
lkraml)C?sl 300 lira, me. Ccsı ısoo metre idi. 
l\tevslınln ılk ıUrıırızll kosusu olan bu >dışı 
B. Avni A>naı: ·..ı'ı..n Yullı ismindeki kı raf:ı 
kazandı. Ynt lf: n knıu> ı.ı on.le ııuturdQ ise 

Müşterek balıis bileti almak ifin 
sıra bchliycr.lcr 

2
6 - 27 eyıuı ı;:ecesl Pnlermo limanında 

.\rır~ente'de demlryollan ve antrC?ı>olnr bom
baıanınlftır. Antreııolnrda bUyUk yangınlar 
e!Jnn!Btır. 

S!rnaıı A!rlka'da dUn yapılan hareketler· 
~ tan·areıerlmlz Bardla limanına ve eehlr 
Civarındaki inse dcpolnnna hücum etmlsler
t•r. t>Qıman avcıları tnn•nrelcırlmlze taarruz 
etllltı ve yapılan hava muharebesinde bir 
~lctserııchmltt 109" dllsllrOlmllstUr. Dll!'erle
~ de hnsara uıtrntılmııtır. Mers:ıluk yakının
!ı~ ıno• tl1l n l 11Ye vıııııtalnrına \'e carlırlara 
~m C!dllmtıtır. 

111 Bütan bu hare1d\ttıın ıı tayyaremız dlln
tınııtır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Manasız 
bir kanun ! 

Albay Knox bitaralflk 
kanunu i~in böyle diyor 

de bu dU':crlr lnın kend.s nl koln>l.kl.ı ı:ec -Elazığ: 28 a.a. - Malatya Mekik spor melı:>rlne mnnl ol11m ıdı. ı-:n al!'ır kilo lle ko
bisikletçilerinin tertip ettikleri Malatya -

san D. llaı;;:ın Alnkua·un Dnnd)'sl ikinci \c 
Elazığ - Malatya bisiklet yarışı bugün ya. B. Hakkı Eray ın Mlmo1.n'sı U~li'll'U oldu. Z.ı-
pılmıştır. mıın 1,57 ılaklk,ıdır. l\lü~terl·k bahis ı: ın>aıı 

1310, ııllısC? sırnslyle ~() \'e 145 kurus n•rdl Mekikspor'dan 10 bisikletçinin iştirak 
eylediği bu yarışa bu sabah baelanmış ve Be§İnci koşu : 

Dort ve d ıha yukarı yastaki yeril yarım 
bisikletçiler Malatya - Elazığ arasındaki kan ıoıı:lllz at , e kı~raklarn mnhsus handı. 
100 kilometrelik yolu altı buçuk saatte al- kaptı. lkramlyesl :.?M lira, mesnfosl 1800 met
mışlardır. 

Bu akşamı Elazığ'da geçirecek olan ma-

latyalı bisikletçiler, yarın ayni yol üzerin 

de yarışa devam ederek Malatya'ya done -
ccklcrdir. 

re lrll. 

Libya' da askeri vaziyet 
ırıı l<atııre, 2S a a. - Orta ıark ını;:ll4 umu

l.~arargaııının teblll::I: 

(Başı 1 inci sayfada) 
211. RUZ\'elt bu makalede hnrp olnca~ını 

daha 1937 de anlamıı olduf:unu ve bunun 
ıcın de temmuz 1030 da sıllh ambargosunun 
kaldırılması ıtı:llm ı;:cldl~I hakkında kongre?· 
nır. d kkntlnl ccktll!'lnl, rııknt cümhurlyctclle
rın hepsi, dC'mokralların ıln yüzde ylnnl lıl.'ş! 

bu tl.'klltln alc)hlndC? bulunmuş oı ıukların

dnn hu proJC!den vaz lıl!Cmek znrurctl hasıl 

oldul!'unu )azıraktadır. 

Necip Ali Küçüka uzun müddet 
pariaamentolar birliği Türk.grupu re

isliği yapmış ve bu sıfatla Avrupa'da-

Japonlar ~ang~a 

ıehrini aldıklarını 

StarUn beraber taşıdıtı 47 kilo doln)ı.~lyle 
öne dilsen Yıldız bir müddet sonra ı:erı kal
dı. \·ırnJdnn itibaren bır Alee)lıın-~C?rlm:ın 
mllcadcleslne ıahll olduksa dn Alce)'lan ko
la)'lıkla fakat >anm boy arıı !le kosuyu ka -
2'lındı. Neriman !kine!, 'i'Okacl Octln<.'U oldu. 
Zaman :ı 04 d ıklka<tır. l\Ulıtcrck l.ı ıhla de 
ıı:ıın> .ın 2,35, pıtuıe sırnsl) le 130 \ c 13:> kuruş 
verdi. 

Altıncı ko§u : 
lkl )n•takl Yerli halis kan lnıılllz erkek 

ve dl$1 tnJlnra mahsus hanı! kaptı. İkrnmı
yesl 500 rtrn, m('safcsı 1200 metre leli. Kosu
yu sahibini detlstlrcn eski ismi Cenı;:lz olan 
D. Snllh T('lllel'ln Alemdar lsmlnıtekl tayı be~ 
boy ara ile knznnmıııı:ıı muvarrak oldu. En 
a~r kilo ile kuşan n. F'thml Slnısnroı:.u·nun 
Demet'! ikinci D. Alı:net Atm:ın'ın Knrabl
bl.'r'I tıcııncü oldu. Z~man alınamamıştır. 
l\lü~terck bahis ı:nn)an ı;on, plftse sıras.)le 
2SO ve 140 kurus 'erdi. l'cuncu ile ıl •rd!lnrn 
koı;ular arasındaki c ite bnh stc Sn.a-Yetls 
konıb!nezonunu bulabilenler bir llrayıı mu -
kabl! 42,lO lira aldılar. 

ttıın bYa'da: dOsmnn topcusunun tl.'s!rslz n • 
iP-. den baıka Tobruk'ta dünkü ı:Un s.ıkln 

"""'111ıtır. 

ı.811~1Jdut b!llııC?slnde devri.relerimiz tanrruz 
etnu~etıe.rıne dC?vam etmişlerdir. Dün bir 
ltu~ 1 Afrikalı devriye kolu, dUsman ıı:eneı-· ınaYı 
luııa na alt, !cinde dı.ırt ltnlyıın subayı bu-

n bir otomobtu ele ı;:eclrmlştlr. 

Bir Kanada korveti bafh 
Ottav.a 28 •. 

tlire • a.a. - Resmen blldırıldjğıne 
de • l<anada'nın Levıs adındaki korveti bir 

ıııl nı h 
C u are>bC'Slnde batnııştır. 

hııııenıı mürettebatından 17 kanndalı ile bir 
l bahriyelisi lllmUştnr. 

ııSovyet resmi tebliği 
l'os Osko\·n, 28 a.a. - Sovyet istihbarat bil
ltıt~rıuıı dün ııkıamkı teblığl: 27 cylOI gilnil 
ha arınıız düşmana karşı bütün cephede 
~ etın• lerdır. 

Alm'.Ln ı;: 7.1.'tckrlnc ıı:öre, Amerika dc1ct 
reisinin bu lllrafltırJ her aı:>)dcn ön<'o 8U lia
kımdan kıymetli<! r. Ruzvelt 1010 yılı soııla

nnda, Amt'rlkn Blrleılk DevlcUcrlne sulhu 
koru)acııC:ını vrtdedcrl.'k kendisini yeniden 
sçctlrdl. Halbuki lll. nuzvcıt'ln senelcnlenbe
rl Amerlka'nın harbe .ı:Lnncsl lAzım &eldll:I 
polltlknsını ı;:üunUs olduC:u anlasılmaktadır. 

Mareşal Smuts'e göre Amerika-
nın harbe girmesi yakın 

Yohannesburı:;, 28 a.n. - Cenubt Afrika 

başvekili l\lnreııaı smuts, ııu beyanatta bu
lunmuştur: 

.. _ Du harpte Amerlka'nın bizimle bera-

ber olııcağı srıntln yaklıı:ımış olduğuna hlc 

ş{iphe etmiyorum. . 

ki parlamentolar arası toplantı -
lara iştirak etmiştir. 

(Kadın hukuku) ile (Çocuk huku

ku) adlı iki kitabı ve çoğu Ulus'ta 

olmak üzere gazete ve mecmualarda 

bir çok yazıları var<lır .. Son zaman -

larda Adliye Ceridcsinde hukuka ait 
bazı kıymetli etütleri çıkmıştır. Ne

cip Ali Küçüka' Basın Birliğinin ku
ruluşundanberi faal azasından olup 

bir senedenberi Yüksek Haysiyet Di
vanınrn Reisiydi. 

Henüz tahsil çağında ikı oğlu var -
dır. 

haber veriyorlar 

Çin kaynaklan do bu 

haberi yalanlıyorlar 
Nnnkln, 28 a.n. - Japon umumi karar -

gft.hı blldlrlyor: japon kıtnlan Cin mukave
metini kırdıktan sonrn Hunan eyaletinde 
Şangşa'yı işgal etmişlerdir. 

Çinliler Şang§a'yı kurtarmağa 
çalı§ıyorlar 

•Bohemya ve Moravya' da; 

Kargaşalıklara 
karşı şiddetli 

tedbirler alındı 

Y arııı alaka ile takip edeni_. 

Belcika ve ıimali Fransa'da 

20 komünist 
kurşuna dizildi 

21t!i e~)QJde 44 nlnınn ta~ yaresl düşü ı ü1 -

nur. Dizim kıı>bımız 14 tayyaredlr. 

Hlller, Ru<:ya'ya hilcum etme>kle üzerine 

munzam bir mesullyet almış ve sadece ha -

·nı sukutu ııe, kayıplarla ve ağır fedakli.r
:ıklnr yapmak mecburiyeti ile karşılll§ • 

B. Toylar 
Londro'da 
1 ngiliz hükümetiyle 

Şanghay, 28 a.a. - Hunan'ın hilkilmet 
merkezi olıın Şnngşa'yı kurtarmak !cin Çin 
kuvetJerl Umltslz ı:;ayretler sıır!edlyorlnr. 

Çin kuvetlerinin şark sahili boyunca Çenk
lang, Klnnı::su, ve Alyvcy \ lldyrtlE:'rinde hep 

birden taarruza sectlklerl söyleniyor. 
Manmafih, Cin hnbE:'rlerl Şan şa'nın diln 

Bt>rlln, 
28 

n.a. - D. N. B. : Bohemya Par is' te de eski bir 
ve Moravya himaye idaresi umumi vali I 
muavinliğine tayin edilen M. Heydrich, k . • • b ?ılotkov • * * mıştır. 

"ıroıu a, ~ a a. _ BuııUn ö{:le Uzer! Biz ısc, bllAkls vazifemizi gmlş bir suret-

27 e:ıan •
0

v>et teblltl: te düıı;eltmiş bulunuyoruz. _ııeı_:ld~ bir - mülteciler meselesini 
bugün saat 12 de devlet reisi M. Hacha'yı omunıst me US aksam Japon kuve>tlcrl tarafından işgal e-
resmen 7.lynret etmi:.ı ve bu mllnascbetle dildiği hakkındaki jarıon iddlalarını hen Uz kendisine Prag'dıı.. BrUn'de, Ostrau'da ve • d J d 

~~ne uı ırecesı kıtnıanmız bUtUn cephe cok cetln muhıırebeler olııbllır . .Fakat mUt-
a ınuharC?b Ye? oe,·am ctmısıerd r. tcfiklcr en büyük tehlikeleri yenmişlerdir. 

görüşecek 
teyit etmemiş olmakla beraber adı geçen Olmutz'da il'ın edilen 1lr1'1 idareye ve bu. 1 Q m Q Un U 
şehrin düşmiye mahküm olduğu zannedil- na sebep olıın hAdlselerc dair izahat ver-

Al rn b ı · .... . Hltler yalnız dilşman kazanmıştır. Biltiln ~rıın ~Q n res m İ te 191 Avrupa ne>fret ıc.ndC? Hltler'e ve onun tıır-
llıaı:ıııanı' a &. - Alman ord.ı!.ırı o ... ~ku • :zınn karşı dlkılm ş bulunmaktndır. Hüıi • 

1-e ·l:ının tcbı tı: ıı ı ktl " 
, nın~r t , et dA\•ası hl'r halde ga I> ge ece r. tır t 11 nıu!ıns~ra c('phcslnılckJ alman J 

bıı ı :rı b tar>"lları Krunştat ıımıınında ve a '"anın 
eııı. er c~nı,,1.ıunıı.ı ba.unan so\)l'l hnrıı hının tebll~I: 
llır kuıe ınu, ıırrakıH?tlc atcs acmııtır. sı nnll A!rllm'dn topcu !nall>·cıı olnıus-ı.. t1.1va,z ":.! ~ 
"'hkor wrdc >ıınııın cıkmıstır. tur 

•a•t;n ile Moskovn bô!Dclerlnllc ve \'ol· U Gn nava kuvetlerlnln Blnııazl \'e n ka • D şmu 
a ) >"nntıncıa olman tnyyarclC?rl dusmıın dl •a yaptıklıırı hUcumlarda Uc dUsman 

ltıı e kollarını \'1! dl'm r•ollarını bombala· Bar a > 1 alevler ıcıncıe dusürt.ılmUstUr. Kur-., Cfır-.::,,. , tan nrcs k b i.tınd '"'UOJOba tayyarı:>lerlmlz Kronstat el- ıı:esın..ıe bir kesır ucusu )"apan bna a lr 
• ae e? bir IO\>ct zırhlısına tam lsabC?tler ra bo tayyaresi bır ltalyan tııyyarcsı tara-rıı eı düsmıın 
• .\ıınaıı rdtr. rındıın dUşl.irülmllstUr. ~'ııı lıava kuveıı rl Mosko,•a askeri te- .. Afrlka'da 15 nısıındanbC?rl ccvrllmıs 

a ~e • oo.,u tk hl ı ı>,rö t'C! hl.icumı ırı «ıımı $!ardır. ve blrknc ııUndcnbcrl art c Y • c kı , bulunan rı 1 ıııı 3 ~ısı aı:ık rınd3 alınan tannreterl l':I kalmı>.ın kahraman Volse t ııarn zo-
•erıı nı .3ıJo lnnı toluk iki dusm:ın t caret )"!'<'l' 26 e)IUhle muhasnm:ıtı kesmek C?mrl 

1:>11 bntırını ınrdır nıınn - 1 \'olserlt'tckl ltalyan kıtalan, son ~I ltııırı d \l.'rı.mısı r. U k d lı it •ıtııe•ı ı.n l\ranı kı)ısı Uzermde ucmaf:n bir cUrctll cıkıe harekellyle bug ne? a nr 
i\r ~! r. 17 dusm'ln tayyaresi hnvn mu - 1 taarruz ve mUdaraa hnrcket!C?rlne ı.r er n 1 )'aptık :ırı ı ı d' B •r ıırı ' e, dort tnnare dl.'fl topcumuz k bir surette son venn ser .r. u son Geıı ~ b n \'e DHıea iki ı:ıyyare de u.man p:ırln d ıtalyanlıır, ıa),ca Ustun olan dUs-

1> rı kl hücum ı:ı d b rakmı t U ııı crı tarııtındıın dustırUlmüstur. ku\'ı:>tlcrlnl kncmnk zorun a ı a -
ece 111 n la))are 1.'rl dUn ne ıı:ündUz ne de mnn düsmnnıı cok lıil>'Ük kayıplar \'erdir. lı ltınn t ınr ve 

ltr lıtıan <ıtıraktarı Uznr!ndc ucmnmıstır mls!<'rdlr. 
e .Ye den ı:aıtılıı.rı CcbelUttarık'tan Inı;:ll· d r cephesinin ötch1 Mlı:clerlnıle düs-C\ı,., lıltt()n b Oon 11 1 1 u CCaklvetıe ı .,, ttnı lr düsmnn ııeml kntılcs!nc hU· hUcum tesC?bbUs er m vn , ~r~ ı, crııı manın 

!) r & r~,,, r. GUnıe~cc süren bu hül'um • plı<kUrtUlmOstUr. 
r~t~ıı 

11

rı fl7 l}I)() trını •oluk 12 ı;:eml ve ti an ta>"Yarelerl Aıırıııcnt, Troııanı, 
ltıa "Q•rııı11 t ıı 'Y>IR! b:ıtırı mıstır. j C ~,:~ ve rorto Empedo<'lc'ye hücum etmıı
t rı ıı '1 ıı tı •sk, c nubı Atll'ıntlk'te b'r al- a~ı sıvlller araıınd l üc ölü ve sekiz >n. tıı bıııı 1.ıı•ıısı dn 12 000 tonl!Atoluk bir pet- lr~ r:ardır Caııllnrl'de defi batarya lan bir 
""'"t!ıı , 11•··•• b~tırmııtır ra 1

11' ta''>aresl dUsürmüstUr Baıka bir tay-'11-0t •ttı 1ıı gl z # l 
ırı lrıt ' ln;ı ı z ilse rııosu, son eünlcrde yare de :1.tarsala da tahrip eı!llm ıtır. 
1 lrı Uk ıtcmı ka} betmlstlr. ~ Orta Akdenlzde ıu anda ltalyan tayyare. 
tQI C beıüttarık'tnn gelen mUhlm bir lnıı:l-y ... b ı · "" • ıert e k ' an resmı te ıgı !iZ !l!O!Una Slddetll hücumlarda bulunma • 

28 
•.a. - Italnn umumı kararrl· tadır. 

Nevyork, 28 n.n. - D.N.B. Nevyork 
World Telegrnm ı:;nzeteslne göre Amerika
nın Papa nl.'7.d ndckl bil>"f.\k elcisi M. Taylor 
taıafındnn bnşlannn konuşmalara de\•nm et
m!'k liı<'re dlin nkşnm hnreket edecek olan 
"!le kl&lllk amerikan heyl'tl sebepsiz o
larak bu Yokuluktan vnzgeçmi11tir. 

Heyet M. West'le M. Willlnms'tan ve M. 
Ruzvelt'ln hususi milşavlrl M. Safford'tan 
tt>şekkill ediyordu. 

mcktedir. 

Çin tekzibi 
Çunking: 28 a.a. - Çin ordusunun resmi 

sözcüsli, Hunan'ın merkezi olan Şang!ja'nın 
japonlar tarafından zaptını tekzip etmiş, 
fakat japon kuveılorinin şehir yakınların
da bulunıluğunu söylemiştir. 

miştir. 

M. Heydrlch, son günlerde Avrupa dllş
rr.anlannın parasiyle çalışan ga~ rl m<'sul 
unsurların bazı mllnferit hareketlerde bu
lunarak Almanya'ya zarar vernıeğe ve 
himaye idaresi halkını Alnıanya'ya karşı 
aya.klandırmağa çalıştıklarını blldlrmlı;ı 
ve demiııtlr : 

"- Illlyllk bir kısmının Avrupa millet-
leriyle Almanya arasındaki mukadderat 

Çin ordusunun aldığı tedbirler birliğine hakikat gözll ile bakan bu halk
tan Almanya düşmanlarına kanmamaları 

Çunking: 2"8 a.a. - Hunan cephesinde beklenir. HUkUmet, asaylııi sevenleri ko-

B. T aylor'ım ziyareti 
tel•irler 

şiddetli muharebeler devam etmektedir. ruyacaktır . ., 

etrafında Çinlilerin bildirdigine göre, Çin ordusu bir Umumi vali muavini, devlet reisine baş-
tarafta japonların cenuba doğru ilerleme- vekil M. Ellns'ın hiyanetl vataniye ctirmü 
!erine engel olmakta, ote taraftan japon ile tevki! edıldlğini ve halk mahkmeslncc Londra, 28 ıı.n. _ M. Myron Taylor'un 

I..ondrn'yn gelmesı blrcok tefsirlere yol ac -
mıştır. M. Taylor Papa ne>zdlndc M. Ruz • 
\'elt'i temsil etmektC'dlr. Tefsirlere sebe!l o

lan &ey M. Taylor'un P.ı1. ld'dan hareketin
den llnce Papa ile yaptığı gllrUmelerdir. 

Bir rahip olan M. '.l'n) lor M. nuz\"clt'ln 
lllmaclını hnl1.dlr. 

muh:ıkf'me edleecğinl haber vermiştir. cenahında tazyikini artırmaktadır. Çinliler Umumi vali muavini, himaye ldarE:'sl 
japon mevzilerinin gerisinde mtiteaddit kunılalıdanherl de\•let reisinin dürilst ha
stratejik münakale merkezlerine yerleşme- reket etmiş oldutı.ınu taarih eylemiştir. 
ğe muvaffak olmu5lardır. Çin başkuman - Saat 14 30 da devlC?t reisi, umumi vali 
danlığı japonların gerisine yapılan bu hare muavinine gönd<'rdlğl bir mesajda alman 

makamlarfyle işbirliği yapmağa haıı;ır ol
ketlere büyük önem vermektedir, çünkü dutunu, himaye idaresi hllkUmetl adına 
bu suretle cenup istikametindeki japon bildirmiş ve hUklimetln teşvik edilmesini 
ilerlemesinin durdurulacağını limit edi • lstemiııtir. 
yor. 

mUhlm bir heyE>tln idame ett!~I mtınase -
betle>ri teyit eder mah yetti! törülmektedlr. 

B. Taylar mülteciler meselesini 
göriişccek 

Brüksel, 28 a.n. - Belcika ve şlmaıı 
Fransa'dakl alman askeri idaresi şn(in n bir 
tt>bliğ!nden anlaşıldıltına ı:;örc 23 eyJQI ge _ 
eesl komünistler lilmnll Frnnsa'da bir dep0-
dan lnflltık maddeleri ı,:almışlardır. 25 e)lQl 
gecesi 'e 25 ey!QI sUnil, hırsızlıfhn yapıldı
{:ı Yt>rln yakınlarında frnnsız ll"('nlt~rıne ve 
alman ordusuna mensup kuvctlt.'r nakleden 
trt'nkre karşı suykastıcr ;raııılmıştır. 

Bt•lcika \'(' sımall Fransa'dnkl alman as
keri ldnr!'s nln 26 a~ustos tarihli bir emrl 
ile dün 20 tanınmı:ı komUnist kursuna di • 
zllmlştlr. 

Bir komüniıt mebusa da ölüm 
Cezası verildi 

• Vil'hy, 28 a a. - Par s'tcn haber verlldl
ltinc sure, mahkeme Jacques Woog, Arlol
Phe Glullot \"C csk k 1 OmUnlst m"bUslarrtan 
~nt~aıa·yı öIUm ceznaına mahkOm l't 
hüküm "1 11 s t .. ş. 
. • ıın e lıap!snnf" nln ıwlusunrla 

gıyounıe Yerine g<:>tlrilmışUr. Kargac:ıhk 
mesuııerını muhakeme ~tmt'k Uzer!' lrnı ı 
lan frvkalfldc mahkeme bu tillim Cl'lnl ı ıı· 
vermed ·· 

. en onc(' bir çok gizli ccl "I r ,. .ı ı 
mıştlr. Frcsco Foscaaı isminde> dördUrl'tı r 
suı;:lunun gizl<'ndlfü Yer p0lls tarafından '- ı
lunamadığındnn mahkeme bu anam tırk -
kında da gı!inbe>n ölüm cezası vermlştır. 

gari!itan'ın iç ve dı~ siyasetini halka an· 
latmışlardır. 

Tnylor blldirlleceıc mülılm bir ~ey olma
dan Amerlka'ya llöne>me.:11, denilmektedir. 
Or*<ıda ise Vıışing~ .. ..ın·ıı dönmPslne sebeı;ı o
lacıık milhlm bir şey yoktu, ve I..ondra'ya 
uf:ramndan I.lzbon'dan doi':rudan doğruya 
Ame>rlka'ya uı:abilırdl. Anlasıldığına göre 
Londra Zlyar!'tı, fnslst devlet adamlarının 
fasist rt>Jlmlnl tenkit etmeleıi ile alAkadar
dır. ltnlyanlnr tarafından tertlrı ecı.ıen bir 
vaziyet~ alAmet Ba>'llan bu ziyaret 
ltalya'nın Yıkılması halinde tatbik edilmek 
üzere diplomatık uzlaımaJar hazırladığı 
aanılan ve timdi V&finaton'da buluııa.ıı 

Vnslngton, 28 a.a. - Hariciye Nezareti, 
M. Taylor'un Londrn'da Britanya devlet a
danılan ile mülteciler meselesini görüsece
iini blldirmekted;r, 

Bul garisfan' da mebuslar 
hük~metin i~ ve dı ı 

siyasetini anlaflllar 
Sofya, 28 a.a. - BugUn Bulgaristan• 

ekser köylerinde umurnı toplantılar yap:!~ 
Jn11tır. Bu toplantılarda mcbuaıar, Bul-

Hatırlarda oldu~u Uzere halkı aydmlat -
mak için bu gibi toplantıların yapılmaaı 
parJA.mentonun fe\'kaltde fı,:timaında ba,. 
vekil M. Fllof'un te.ldfflyle kararlqtırıl
nuıtır. 
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Avrupa harbi karşısında 
•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 Ankara' da nikbinlik" 
Bir İni~re gazefesi 

. 
ve lngillere harbi 

k1111sında 

mihver 
Türkiye'nin durumunu anlatıyor 

, 
uı;us 

HARiCiYE VEKALETİ 

Merdiven yaptırılacak 
Hariciye VekAleti Satın Alma Komis

yonundan : 
Hariciye VekAletı blnuı medb&l mer

diveninin yeniden yapılma.eı acık ek.ııilt -
miye kanulmuştur. 

Kanunl ehliyeti haiz !etekliler keılfna
me ve projeyi her gün Vektılet levazım 
mUdUrlUğUnde görebilirler. 

bedeıt olan 117 lira eo kuruıu hu11111t muha· çevresinde hazırhyacaldan teklif m elrtup
Hbt vezn11lne yatırdıklanna dair makbu:ıla !arını ihale gUnU nat 14 de kadar daimi 
beraber •ll&yet dalml encUmen1ne mUracaat· 
ıarı ve plAn ve ıartnaml!71 aörmelt llıtlyerıle- cncUmene vermeleri lbrmdır • 
rın dı vtllyet ıı.hat modur1aaune moracaatt• (8068/ 6672) 1686CS 
ları. (Gru) 18684 

Okul tamiri 
Ankara Valilltınden : 
1 - A§ağıda isimleri yazılı okulların 

tamirler! ayrı ayrı acık ekslltme suretiy
le yaptırılacaktır. 

Elbise yciphrılacak 
lstanbul Belediyesinden : 

Temizlik amelesi için yaptırılacak caket, 

pantalon, kaaket ve tozluktan ibaret 1000 
takım elbise kapalı zarf uıuliyle eksiltme

ye konulmuıtur. Mecmuunun tahmin bede
li 17500 lira ve i,1k teminatı 1312 lira 50 ku-

29/9/1941 

J'UI keeU tutarlı "881 metrı tu!Dndekl ıoM
nllı eauh tamiratı 19. 9. 941 aünUnde mütı -
ahhld1n• lbal• ldllmek Uzer• ıkalltme.re çı -
kanlınıeaa da tallp auhur etmedltlnden vlll· 
ye~ dalml ıncllmenlnln 19. 9. 941 tarih ve 341 
ıuılı karan mucibince 19. 9. 941 ırününden 

itibaren on ıran !cinde eski ıarllar dahilinde 
!halı ıdllecetlnden ııteklllerln :Hl. 9. 941 pa· 
zarteıııl ııünü ıaat 16 da vllAyct daimi enrU • 
menine aılmelerl llAn olunur. 

(6954) 16939 

Elektrik malzemesi alınacak 

Türkiye kendisini müdafaaya 
kadir bir memlekettir 

Keşif bedeli 207~ lira 66 kunııtur. 
Muvakkat teminatı 155 lira 67 kunıı· 

tur. 

2 - İlltekltlerln ıartname ve keıifna • 
melerinl görmek üzere her gün Maarif 
MUdUrlUf(lne ve ihale gUnU olan 6. ıo. 

1941 pazartesi günU ıaat 15 te ve % 7,5 
teminat akçesini hususi muhasebe mu -
dUrlUIU veznesine yaptırarak vllAyet da· 
fml encUmene mUracaatıarı ilan olunur. 

Eıaklıehlr Belediyesi Hesap lslerı .MUdilr • 
lQtilnden: 

rustur. Şartname zabıt ve muamellt mlidür- Eakleehlr belediyesi tenvlratı umurnbC'!I 

İhale tarihi 10. 10. 941 cuma günU saat 
10.SO dur. 

lüiU kaleminde ıörülebilir. İhale 2. 10. 941 ıcın alınacak 27 kalem elektrik malzemC',ı 

Bular Nachrichten iımindeki lıviçre gazetesinin 10. 9. 941 
tarihli nüıhannda ( Ankara' da nikbinlik ) bQflığı altında bir 
maltale çıkmııtır. Bu makaleyi sütunlarımıza alıyoruz : 

O. Unlt-4 Preu•ın dün Ankara'dan blldlr· ı olan ru9ların lehine olarak Türklerin emin 
dUtnı aıırı, halkta aUnden aUne artan bir Botaz bekcllltını lhl!I eımellT 
rahatlık ııı..ı aörUIUyıır ve TUrkb'e'nln önU· lnırlllzlerln tOrklere kareı taarruz ntyet· 
ınUZdeltl lutta harpten uzak kalacatı kuvet· ıertnden, lmkAn veya lmkAnıızlıtına l•aret 
le tahmin ıdtllyormuı. Bu nlkblnlltln •ebebl· ettikten •onra Mihver devletlerine ırclellm: 
Dl araatınnak faydalı olur. Botozlara bir aım11n tecuvUzU daha henüz 

Inaııtert bu nlkblnl1tl Türkiye ile paylaı· murekkebl kurumıyan 18. s. ıw1 Alman-TUrk 
mU'Of, ltab'an rllOlunun hareketlerinden, muahedesinin birinci maddesini lhltıl ederdi. 
hatltere'dt Mihverin Canakkalı hakkında Birinci maddenin metni ıudur: / 
fena taaavvurlan oldutu ıaUCllAI edilmek la· CAlmıın.ra ve Türkiye kut lıklı olarak 
teıll110!'. J'akat, umumi harpte Gellbolu hAdl· Yekdtı:erlnln mUlk1 tamamiyetinin taarruı
eetlnden blllndltlne söre, Canakkale botazı dan masuniyetini ve doArudıın dotruya veu 
d lll\7& denlzlırının en mUthlı ıroclllerlnden bilvasıta dlter tııraf aleyhine müteveccih 
b1111ldlr. Bllhaua nld tnıılllz tebııaıerlnde tedbir almamaıtı taahhüt ederler.) Fakat ya 
Kataban önlerlndı ve dlter )'erlerde hemen yunan harbinde olduıtu ırlbl. Almanya yerine 
lltmen tamamen imha edlldltl • bildirilen ltal>a ilk hücumu )'llparsal Allhver btrııtı 
tt&11a m01unun Botazlan zorlamak zannı taksim edllmtı rollerııe me>dana cıkarsat BI~ 
altuı4a bulunduruıma11 hayrete sayandır bunu da mUmkUn ırörmUyoruz. Gere! Mlhvo· 

rln mUmkOn oldutu kaı1ar cabuk Ru•ya 'nın 

Kafkas • Haıer bölsreılndekl ııctrollara erli· 
me1l bu harpteki cok yüksek menfaati lktl • 
zaıındandır. Fnlc11t, mUhlm aslcerl Türk ku • 
vetıerlyle dü$1llan olarak buna erıemek ıııte· 

mek lnılltere tein oldutu ırtbt Almanya tein 
de tehlikeli bir kumardır. Mihveri petrol mın· 

ihale mahalli Hariciye VekAleti Satın 
Alma komisyonudur. {6!l80) 16984 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar 
Nafıa Vektıletinden 

işleri ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iı: :Maarif Vc
kAletl binasında ynplınlacak çatı tamira
tı, dtsıeme ve boya iııterldlr. 

Keşif bedeli: 5794 03 liradır. 
2 - Eksınme 10. ıo. 941 cuma gUnfl 

saat 15 te Nafıa Vektlleti yapı ve imar it
leri ekslltme komisyonu odasında açık 

eksiltme uııullyle yapılacaktır. 
8 - Eksiltme evrakı ve buna mUtefer· 

rl evrak yapı ve imar iıteri reisllğlndıı 
gl:lrUlcbllir. 

;l - Ekıılltmeye girebilmek 1çln lstek -
lllerln uııulU dairt>sinde (434.55) dört yllı 
otuz dört lira clll beş kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lil.zımdır. 

(i087) 17036 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamirat yaptırılacak 

Okulun adı Keıfi 

Lira Kr. 
Nallıhan merkez flk okulu 1150 60 
Merkez hmet İnöna, Oankaya, 
Ulus, Mtmarkemal ilkokulları 3724 88 

(683~) 16857 

Oda tadilatı 
Ankara Valllltlnden: 
Maarlt \'ekAletl blnaaı dahilinde vekil ve 

mUıteear odalnnnda yapılacak ıadlllt iti 
9. 10. 941 ı;ıeraembe ı;rünü saat on bette nafıa 
komııııonunda lh11lesı yarıılmak üzere acık 
ekılltmeye konuımuıtur. 

Ke•lt bedeli 9270 lira 98 kuru• muvakkat 
teminatı 695 Ura 82 kuruıtur. 

lııteklllerln muvakkat teminat mektup ve· 
ya makbuzu nafıa mUdllrlUtQnden alacaklnrı 
fenni vesikası ve ticaret odası vesıka1lyle 

blrllkte ıözü ıeeon ıUn ve saatte komisyona 
ırelmelerl. 

Buna alt keıır ve ıartnnmeyt 
fıa müdUrllltilnde ıröreblllrler. 

(7008) 

her gQn na· 

Mazot alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

16964 

Muhammen bedeli 573 liradan ibaret bu

lunan ve ıtadyom müdürlUiiıne alınacak 

3000 kilo mazota talip cıkmadıkından lhn· 
le on gün uzatılmıştır. 

Taliplerin 2·10-D41 pcnembe g!inU saat 

tak111ına ırötüren normal yal Odeaa ve Kırım Vokıtıar Umum MDdUrlOAUnclen: 15 de viltıyet daimi encümenine müracaat • 
üzerlnelen aecer. ECer bu Yol. ııecıımeıı mUm· l - Konyada sanatlar ml?ktebl caddesln· lnn. (7175) 17153 
kUnse Türkleri düsman etmenın ıuzumu yok· de mazbut 1 numaralı cıtte mahkeme hama· 
tur. Cecmek lmkAnı Yokla, Türk tıarbl elbette mının 9699 llrn 64 kuruı bedcll k~ltll taml· 
IUzumsuz bir kuvet ısrarı olur. Bu harbin ratı kapalı zarı uııullyle JS. O. 941 tarihinden 

Dokuma tezgahı sahiplerine 
kazanılması lmklnı bile olsa bu arada özle· IUharen yirmi 2Un mfid<lelle eksiltmeye ko. Ankara Vallllllnden: 
nen petrol sahaları bir yanııın yerine cevrll· nuımuıtur. Ankara ıehrl hududu d11hlllnı1ekl dnknma 
mlı olurdu. 2 - lhale 10. ıo. 941 tarihine müsadlt cu· tezırtıh sahiplerine ve iplikle altı kadar eına· 

Bôylece muhakkak olmasa dahi oOyOk bir ma ırUnO saat 15 te Konya vakıflar müdürl· ta: 
ihtimalle Ankara'daır TürklYe'nln harpten )!eti binasında mUtesekkll komlıyon huzu· A - MUnhaııran kendi lhtl.raclan tein ev 
masun kalacatına dair duyuldutu bildirilen runda yapllııcnktır. dokumacılıltı yapan, 
ltmlnıını yerinde bulmak neticesine varılabl· 8 - Bu ise alt teminatı muvakkate mlk· B - Meslek halinde ticaret maksalllyle 
Ur. Bu anılan iki devletin Bopzlara tecavUz· tarı 77:7 llrn M kurustur. her nevi hez, halı ve kilim dokuyan tezırlh 
de mentaatlar olmamasından ziyade bu me· 4 - Bu tamirata nlt fenni ıartname arzu sahiplerine, 
ıelede asıl mühim olan Amil Tilrkl.re'nlo bl· eden taliplere vakıtlar idaresinden bedelsiz c - Yementcı, bllkUcU ve tarakcı alht lı>-
taratıık arzusudur. Bu lkl harp senesi zar· ver1llr. ilk lılerlylı altı.kadar bulunan eanatın iplik 
tında TUrklye·nın hatb hareketlnelen böyle ll - Tekllt varakaları ve teminat ııkc:e • ihtiyaçları teııhlt edilmek Uzere bu islere alt 
bir an:unun kuveUe mevcut oldutu l&tld!Al !eri ıo. JO. 941 tarihinde 1&at 14 e kadar kıı. ne ıtlbl veslkaalrı varsa alarak önUmQzdekl 
oıunablllr. Türkler eter harbe ırtrerek ılyasl bul edilir. Tcklltlerln postanın teahhUrün. blrlncltcsrlntn sonuna katlar mıntaka lkl1111t 
faydalar eltle etmek ııteııeıerdl ıtmdlyı katlar den mcsullyCot kabul edilmez. müdUrlütUnc müracaat eylemeleri llln olu· 
ellerine pek cok fırsat ırecmlsll. 6 - Iıteklllerln ticaret odıuınelnn aım11 nur. (7176) l7lCO 

Mihver. Türklye'ye Balkan btrııtının bir oldutu 941 yılı ve.stkaslyle 15000 llraya kadar 
Azası olarak Yunanlstan ve YuııoslavYa'dakl bu ırlbl isler yaptıtına dair ehliyet vesikası 

ANKARA BELEDiYESi 

perıembe günli ıaat 15 te daimt enciimen· 

de yapılacaktır. Taliplerin lllı: teminat mak
buz veya mektupları ve 941 yılına ait ti-
caret odası vesikaları ve kanunell' ibraz 
llzımgelen diiter vesaik ile 2490 numaralı 

kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacak· 
1 

ları teklif mektuplarnı ihale ıUnü saat 14 
de kadar daimi encümene vermeleri la· 

zımdır. (6069/ 6673) 16667 

Tômirat yaptınlacak 
İstanbul Belediyeıinden : 

Belediyece istimlak edilen Mısır çar•ı· 

sında yaptırılacak tamirat kapalı zarf uıu
liyle eksiltmeye konulmuıtur. Keıtif bede· 
1i 259.788 lira ve ilk teminatı 14141 lira 52 
kurustur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 

itleri genel, hususi ve fenni sartnameleri 

proje keıif hulbuiyle buna müteferri dir 
ğer evrak 12 lira 99 kuru15 mukabilinde be· 
lediye fen işleri müdürlüğlinden verilecek· 

tir. !hale 2. 10. 941 per,embe ıünü ıaat 15 
ıe daimt encümende yapılacaktır. T aliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları, 

ihale tarihinden sekiz gUn evel belediye fen 

iıleri müdürliiitüne müracaat!~ alacakları 
fenni ehliyet, 941 yılna ait ticaret oduı ve
ıikaları imzalı 15artname ve kanunen ibrazı 
lizımıelen diier ve.aik ile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevreıinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale ıUnU aaat 14 de 
kadar daimt encilmene vermeled lizımdır. 

(8070/6~74) 16668 

Odun ve kuru otahnacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Kıta· 

sı Satın Alma Komisyonuı:ıdan : 
Cinsi; Odun . .Miktarı: 866160 kılo, Tu • 

tarı: 34647 llra, tık teminatı: 2600 l\ra. 
İhale gUnU 6-10-1941 pazarteei saat 9 .30. 

Cinsi: Kuru ot. Miktarı: 834600 kilo. 
Tutarı: 21360 Ura. İlk teminatı: 1602 lira, 
thale gUnll: 6-10·1941 pazartesi saat 11 • • 

A ) Yukarda yazılı odunla kuru ot hı
zalarında gösterilen glln ve saatlerde Ur· 
fa C:UmrUk Muhafaza satın alma komla • 
yonıında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

B ) Talipler ihale saatinden blr aaat e· 
vel teklif zarflarını komisyona vermlı o· 
ıacaklıırdır. 

... barpte blr devletin kendi nlyetlertnı ilk 
önce ballE& tılr devlete ltnat etme1ıne eok 
defalar l&hlt olduk. Onun !cindir ki, TUrkt • 
:ve·nın ınıms ttıoeundan endlte etmesi anluı· 
J.ablllrd1. E*1 amerikan amırah Sttrllna'· 
in J'Uclıtı bir makalede ınırıtızlerl hemen 
Canaldealt'Yı hOcuma tetvlk •tm,ıl buna in· 
aunam eylımektedlr. Her teY• ratmen biz. 
lnatıısıırtn tecavUı nb'eUerı oldutuna lhtl· 
111aı wrmb'onız. Gere! Türkb'e'ye Botazlarda 
lı&klmb'et llaakkını yeniden veren 1936 Mon • 
tro Botuıar konferanıındanberl Türklye'nln 
denıs tara!Uldan bir hücuma karfı kaU ıu

rette c:nntyet altına almak tein IAzım ıreıen 

saman " vaııtaları bulup bulmadıtını bil· 
mly0rus. Qer zayiattan Qrkülmezse, BoRaz· 
lar belld sorıanab111r. Fakat Alya tarafından 
TQrkler1D 'H Avrupa tarafından da Alınan· 
lana tautıa altında lnırutere'nln Botazları 
kara4an tldı tutabilmesi bambul<a ve ırallp 

thtaaııe cevabı, menfi bir mneledlr. tnırll· 

tere. 'l'ldd1l'Dln dotru olan bttaratlık arıu· 

illa& laalldllt mUddetce b!lylı bir kumar o· 
nnuna etlr'lt ıtmesının aeblbl anı .. ııamaz. 
lllııe& Jtmya Ue irtibatı lnaııtere'l/1 bu 
uada !ran tı11rtnden bu harı>te arzu edilen 
Dll-.U. temın ttmlatlr. Mamatl lnatlterı bu 
IDldeaft IDlmtn memnuniyet, k11men de O· 
alaUl De taıdp ıtmektedlr. BöYlılllde ruııar 
•'- lltnmlnctk kadar colc Hint Okyanu· 
n 'aa Jalı1atplıt bulunu:rorlar. Ltızumıuı vı· 
re Alhllllıatn Botaz kapıeım ruılann emrine 
ftl'lllllc lnatllsltr lcıln pek caalp blT NI' oı • 
... nrüUr"· eu bata aıotn ı.tır tıeyas, ıa
W ımmm car zamanlarında Iııtanbul'a ve 
~e Urtı ı.u1akından vaz ıecmlyecek 

hUcumlan ile bu ırtbl fınıatıar vermlı olabl· ve fenni fartnamede bu hu~usa taa!IOk eden 
llrdt. lnırıttere ııe Irak. Suriye vı lran'a Yaı>- Vf'Slkaların tC'kllt mektuplarındll bulundurul· 
tıtı tıUcumtıır\a TUrklye'ye aynı fırsatı vır- maaı ve mektupların 2490 1&)'1h arttırma ve 
mııur. Her tkt halde de Ttırklye, mUtt@fl'k ekalltme kanunu tıUkUmlerıne ıröre olacak· 

veya yakın dostlarının lehine harekete aec • tır. (6989) 16938 

c ) şartnameleri okumak lııtiyenler 116· 
Kamyon parçaları alınacak zU geçen komisyonda her gUn göreblllr-

lsveç harbe 
sOrUklenmek istemiyor 
ltokbolm. 28 LL - lsvec maarif nazın 

it ..... eGyledlll bir nutukta demııtır ki: 
-ı..o at7&19tlnln nuı, bQyQk devletler 

Ullladald b&rM memleketin ıQrllklenme • 

.. enp1 olmaktır. Kıtamııın yeni nizamı 
aa k&rll JtayıUIZ ve idraksiz de,illlz. Daha 

171 bir yulyıtln kurulınaıma bUtQn kuve
tlmlzle :rardıJD etmtye hazırız. Fakat simal 
konılu1arUDWa olan mllnasebt>tlerlmlz bile 

~ 111 "79 bu tarabıı :vanında harbe ıa

rikleamektedi r ... 

SoyYet aendik birlili inamı 
aendliine bir mesaj gönderdi 

Mtı.ırova, 28 a.a. - MllYonlarca lzuı o
lan Sovyet ıenclll< blrllll ınauız aençlltln• 

bir mesaj ıöndermlıtır. Bu mesajda deni • 

~rld: 
.. Fqlst >- •...,anya'ya karşı yaptıtımız 

barıı azim miktarda al!Ahlara ıozum aO. -

tennektedlr. Bizim kanıltklı vazifemiz ıark 
ft sarp cephelerinde zaferi elde etmek !cin 

ltmımlu otan her ıe)1 tedarik etmektir." 

lzmir kız enstitüsünün 
in~ası bitiyor 

lmıir. (Huwsi) - Kız enstitüsü, 
akfam aaııat okulu ve siparit atölyesi 
l~in yapılmakta olafı binanın. in~ası 
tamımlınmak üzeredir. 100 bın lıra
ya çıkan bina büyük bir bahçe orta -
ıındı ve Kültürpark yolu üzerinde -
dir. Binanın esas kısımlarının inşası 
tamamlanmıştır. Binanın dış sıvası 

eblltmeye konmuştur, bu iş de kısa 
bir samanda tamamlanacaktı r. 

Bu o'culun masa, sandalya, sın ve 
6tlapları ve diğer tesisatı tehrimiz· 
jeJri sanat okulu atölyelerinde yapı l
eaktadır. Göztepe'deki enstitü ve 
akşam okulu ders ıencıi ortalarına 
doğru yeni binaya taıınacaktır. O kul 
binası , T ürkiye'nin en modern ensti
tü bin11ı olarak hazırlanmıftır. 

Sivas'da yapılan bisiklet 
teıvik müsabakalan 

llvu. 21 a •· - Buıün t>öıaemlzde npılan 
- l• t wevlll mllNt>akaeında eo kilometre . 
Ull Utllda GtneWc lnılübOndın Hurt Erpınar 
Mrtıael. arnı kulOpten Turan Akkaya ucıncı. 

Bilal 1'11Ctk&A tıcllııc:1l oımuatur. 

medl. Tllrklye'ntn bitaraf olmak ve katmak 
ıstedlı'tl &slkflrdır. Bu kuvetll arzunun auuru 
her ıevtlen ziyade buaün Ankara'da hlklm 
olan itminanı anlatır. Türklır hlO bir samıı.n 
ılnlr zAtl aöıtermemllldlr ve bunun içindir 
ki, buııünkQ ıınır harbine mukavemet etmıe
lerdlr. Belki dı haklı olarak bu harbtn aake
rı, alyul ırayelerlnden alyadı, 1kt11adt he· 
denert oldutunu kabul ediyorlar. Bııdaptttı 

muhabirimizin dün izah etmıı olduıtu albl 
Tür\dye ihracatı Jkl muharip taratın da mU· 
kemmel tıını yarıyablllr. Fakat kim kendini 
mUdafaııya kadir bir memleketten mal al· 

ANKARA V ALILICI 

Tamirat it leri 
Ankara Valllltlnden: 

Keılf bedeli 1568 lira 20 kuruı olan Bey· 
pazıın kazası huıuaı idare dllpaneer blnuı 
tamir ettlrllecektlr. 

29. 9. l94l pazartesi ırünü ıaat 15 te pa· 
mak llterH onu aıkert bakımdan rahat bı· zarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

rakma lıdır. 

1 adet 

s " 
2 " 
;l .. 

Tallı;ılerln mezkOr ırün ve ıaatte teminat 

Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 İkramiye Plim 
2000 liralık -
1000 
750 
600 

.. 
" -
" -

2000.-
8000.
l roü.-
2000.-

lira 
lir a 
lira 
lira 

8 adet 
35 .. 
80 .. 

300 " 

250 liralık 
100 .. - 2000.- lira 

3500.- lira 
® 
20 

,, - 4000.- lira 
,, - 6000.- Ur a 

Keıtdeler: 4 lubat. 1 Kayıa, 1 AfU atoı, 3 İklnciteırin tarihlerinde )'&pılır 

Ankara Beled!)·eslnden: ler. 
1 _ 934 modeli zıs marka k11myon ıetn ıı· D ) hteklller her kalemin hizasında 

lınacak olan 18 kalem parça on heı ırün gösterilen teminat akçelerlnl Urfa güm • 
müddetle acık eksiltmeye ıconuımuıtur. rUk muhafaza kıtuı veznesine yatırıp vez-

2 _ Muhammen bedeli 801 lira 61 kuruı· ne makbuzu veya banka mektublyle ıart-
tur. namenin dördUncU maddesinde kendllerln· 

s _ Temtnatı 60 ııra 12 kuruıtur. den istenilen vesikalarla birlikte selecek-
4 _ sartnameslnl ırörmek ve bedelllz al· !erdir. (8231\-6805) 16800 

mak tsttyenlerln her .Un encumen kalemine 
ve ı.teklllerln de ıo. ıo. 941 cuma ıünü ıaat 
10.30 da beeldtye dalrealnde müteaekk\l en· 
cUmene mllracantlan. C89!50l 16917 

Sulfat dalomin alınacak 

A nkara Belediyesinden 
ı - su ieıert ihtiyacı için alınacak olıı.n 

(100) ton ıulfat dalomin on beı gUn mUd· 
deUe ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu,tur. 

2 Muhammen bedeli (40000) liradır. 
3 - Tenıtnatı (3000) liradır. 
f - İhale11I U. 10. 941 aalı gllnU saat 

ıı de yapılaC"ağından ıartnameslnl gör • 
mek ve (200) kuruı mukabilinde almak 
ıııtıyenlerin her gUn encümen kalemine 
mUracaatları ve lsteklnerln de ihale tari
hi olan 14. 10. 941 salı gUnll saat ona ka· 
dar ueulU datreıılnde tanzim edecekleri 
kapalı zarfla teklif mektuplarını belediye 
dairesinde mUteıekkll encümene vermeıe. 
ri. (6915) 17025 

ViLAYETLER 

Elektrik buhar 

makinesi alınacak 
Çankırı Belediye Reisliğin · 

den : 
110 beysir takatinde ve dakikada 300 

devirli buhar loıtomobll makineai ile bir 
adet 90 kilovat amperlik 3 safhalı cana· 
r atoz alınacaktır. 
Vermeğe talip olanların evııaf ve ıerait 

ve t>t>dellerını havı teklif mektuplarını ni
hayet 6. 10. 9'1 tarihine kadar Cankın 
Belediyesine göndermeleri i!An olunur. 

(7953/6497) 16480 

Muhtelif yol inşa ah 
lstanbul Belediyesinden : 

Atatürk bulvarının Şehzadebasından iti

baren 568 metrelik kısmının toprak tesvi

yesi makadam ıoııe ve cranlt bordiir insa
atı kapah zar f usuliyle eksilt meye konul

muıtur. K etif bedeli 79ı87 lira 42 lı:uruı ve 
ilk teminatı 5224 lira 37 lcuruıtur. Mukave

le, eksiltme, bayındırlık itleri ıenel, husu
si v e fenni ıartnameleri, proje kesif hull

sasiy le buna müteferr l diier evrak 397 ku· 

ruı mukabilinde belediye fen lıleri müdür

Jüiilnden verilecektir . İhale 2. 10. 941 per

ıembe cünü ıaat 15 te daimi encümende 
yaplacaktr. T aliplerin ilk teminat makbuz 

veya mektupları, iha le tarihinden sekiz ıün 
evel belediye fen isleri mUdürllliiine mü

racaatla alacaklın fennt ehliyet, 941 yılı· 

na ait ticaret odaaı vesikaları, imzalı ıart

name n kanunen ibrazı lbunıılen diier 

veaaik ile 2490 numaralı kaJı\lllun tarifatı 

T retuva r işleri 
lstanbul Belediyesinden 

Beyoğlu, EminönU, Fatlb, Beılktat, Ue
kUdar, Kadıköy belediye hududu dahilin
deki yollarda ve tertuvarlarda acılacak 
bacalann kapatılması ve ust revetman· 
larının yapılması iıt kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye koriulmuştur. Keılf bedeli 
30,000 lira ve tık teminatı 2250 liradır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık illeri 
genel, hususi ve fenni ıartnamelerl proje 
keti! hll!Asasıyle buna mUtelerrl dtter ev
rak HiO kunı• mukablllnde belediye fen 
iııleri nıUdUrlUğUnden verilecektir. İhale 
6. 10. 941 pazartesi günU saat l~ te daimi 
encUmende yapılacaktır. Taliplerin tık te
minat makbuz veya mektuplan ihale ta· 
rlhlnden seki gUn evet belediye fen it· 
!eri mUdUrlllfUne müracaatla alacakları 
fenni chl!yet, 941 yılına alt ticaret oduı 
vesikaları imzalı ıartname ve kanunen 
ibrazı llzımgelen dlter vesaik ile 2490 nu· 
maralı kanunun tartfatı çevresinde ha • 
zırladıklan teklif mektuplarını ihale gU
nU saat H de kadar daimi encümene ver
meleri JAzımdır. (82H·676~) 16813 

2 atölye intaatı 
Bursa Nafia Müdürliiflinden ı 

1 - B una sanat okulunda yapılacak 
(21lSOO lira 35 kurus) keıif bedelli iki tea • 
viye atUlyeleri inıaatı kapalı zarf u1Uliylı 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 10-10-941 cuma ıünU aaat 
on altıda Bursa Nafia Müdür lüiü eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak : proje, vahidi fiyat 
liıteıi, keşif ve m11aha cetveli, Bayındırlık 
itleri genel ıartnamesi, yapı !ıleri umumi 

fenni ıartnamesi, huıuat fenni sartname 
ve eksiltme ıartnameaiyle mukavele proje

sidir. Talipler bu evrakı Nafia Müdürlü _ 
tünde görebilirler. 

4 - Taliplerin münakasaya iıtirik ede • 
bilmeleri için (2160 lira iki lı:urus) rnuvalı:

kat teminat yatırmaları, bu iti için V illyet 
makamından ilin tarih inden ıonra ehliye t 

vesikası almaları, 941 senuinde ticaret oda 
ıına kayıtlı olduiuna dair vesika ibraz ey. 

lemeler! ve UçüncU müddede yazdı mfina -
kasa evrakını görüp kabül ettiklerine dair 

imza etmeleri ve 2490 ııayılı kanuna uygun 

olarak hazırladıkları teklif sarflarını 10-10 

941 cuma ıünü saat on beıe kadar Buru 

Nafia müdÜrlütüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lizım olduiu ilin olunur. 

Poıtada vukubulacak rec!kmeler ka-
bQl edilmez. (6870) 16859 

Şose tamiri 
Nitel• vaııııııncsen: 
Nitele • Nevıehlr yolunun 24+&4._.+ 

338 kUomıtrelırt aruındald 89U Ura ~ iN· 

7.10. 941 tarihine rastlıyan ıalı ııünU E<:ınt 
on bese kadar kapıılı zart usullyle ek~lıtmeY• 

konuımuatur. Muhammen bedel M:56 lira 40 
kuru•. muvakkat teminatı 409 lira 23 kurus· 
tur. lhale belediye daıreslnde yapılacaktır. 

Şartnameler bedelsiz olarak bC'ledbeden ,.e • 
rlllr. lsteklllerın 2490 numaralı kanunun ta• 
rltatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek• 
tuplarlyl& mezkOr aQnde belediyede bulun• 
maaırı lltın olunur. (6943) 16940 

Jandar:na binaları yaptırılacak 

Hatay Nafia .MlldUrlUğUnden : 
1- SUveydlye, Fatlkli, Şeııköy, Sıcanlı. 

GUzelce, Çengen. Erzin ve Sar1kaya me\P" 
kilerinde yapılacak sekiz adet Jandarın• 
karakollarının ikmal lntaatı kapalı zarf 
usQlU ile e.ksUtmlye konulmuştur. 

2- Eklılltme 13 Tf!şrlnlcvel 941 J>IU'.aJ'• 
tesi gUnU saat l5,00 de Antakya Nafi• 
MUdUrlUğU odasında mllteşekkil komls • 
yonca yapılacaktır. 

3- İstiyenler, hususi ıartname ile proje 
ve evrakı keıflyey! Nafia MlldllrlUğUnde 
görebilirler. 
~ Bu l11ln keıif bedeli (11.051 l lira 91 

k11nıştur. 

ıs- Muvakkat teminat (828) lira 90 kU• 
ruıtur. 

6-- . Taliplerin, ihaleden en az Uc gU• 
eve! bu iıe benzer inıaatı başardıkların• 
dair evrakı mU11blteleriyle birlikte vUAye
te mUracaat ederek alacakları ehliyet ve· 
sikaaını 2490 ııayıh kanuna uygun otaralC 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını lhal• 
gUnU ııaat 14.00 de kadar komisyon rlY., 
aetine makbuz mukabilinde vereceklerdlt• 
Postada olan gecikmeler kabul edllmes. 

'* (6937) 16943 

Mozayik parke 

kaldırım yaphnlacak 
İstanbul Belediyesinden : 
ttakUdar meyttanını1a yaptırılacak mozııyıJ 

parke kaldırım lns11ııtı kapalı zarf usufü•I• 
ekllltmeye konulmuıtur. Keııt bcdell ~ 
llra :56 kuruı ve llk teminatı 4246 lira " 
kuruıtur • .Mukavele, eksiltme, bayındırlık ır 
lerl ııenel huıuıl ve fenni nrtnamelerı, prr 
je, ke$lt hUlllastyle huna müteferrı dllter e-r 
rak 300 kuruı mukabilinde vlltı.yet nafıa nıil" 
dUrllltUnden alınacaktır. !hale 14. ıo. 941 ,.. 
lı ırUnll aaat 15 te daimi enctımende yapıt•• 

caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve'/1 
mektupları, ihale tarihinden sekiz gün e,..ı 
vlltıyet nafıa mUdürlüll:üne müracaatla aıt• 
caklan fenni ehliyet ve 941 yılına alt tıcırt' 
oda11 vealkalan imzalı sartname ve kanun-' 
ibrazı lAzım ııelen dl~er veaalkle 2400 nu111•• 
raıı kanunun tarııatı cevrealntle hazırlıyac ... 
lan teklif mektuplannı ihale ırUnll 11at ı'' 
kadar daimi encümene vermeleri IAzımdır• 

(8!512/7049) 1715' 

Yol yapı işleri 
lıtanbul Belediyesinden ı 
KadıköYilnde, SötUtıücetmedı yeni aoı1'' 

eak olan yolun ıoeı va kanal lnaaatı J<a~ 
&art uıullyle ııc.ııtmeyı konulmuıtur. J"'; 
bedıll 24294 lira 84 kuruı ve lllr teınııı' 
1822 lira ıı ıruruıtur. Mukavelı, eımııuııı" 
bayındırlık lılert ırenet. huıut ve tennl -:; 
nameleri, proje, ketlf hülAaulylı buna ~ 
teferrl dlter ıvrak 121 kuruı mukabil il' 
belediye ren itleri müdQrlQtunden vertıeet • 
Ur. lhale l4. 10. 941 talı ırUnO aaat 15 t• ~ 
imi encUmendı 7apılacaktır. Taliplerin ti' 
teminat makbuı veya mektupları, ihale l" t' 
hinden sekiz ıran evel belediyi fen 1flerl Jll d' 
dUrlUıtUnı müracaaua alacaklan fenni ~ 
yet, 941 yılına alt ticaret oda11 v~ 
imzalı 1&rtnamı vı kanunen ibrazı ıazını -:; 
len dlter veeaUc Uı 2490 numaarlı kanu, 
tarltatı oevrealnde hazırlıyacaklan te ,,,
mektuplannı lhal• stınO ıaat 14 ı kadar 
lmt encUm1111 vınneıarı l&sımdu'. 

1
"" 

(85156/7100), 

Bir otomobil alınacak 
K ütahya Vilbetinden ı 1 
1 - V ilbet makamı fçln 39 Te1' .,,,ı 

modeli ford, ıevrole, atpbeyker ve , 

markalı 6-3 ıilind!rli bir otomobil 

almacalrtır. ~ 
2 - Muhammen bedeli (2500) _ıı_~ ı 

Muvakkat teminatı (187) lira 50 .,..-

tur. _tıl ı 

3 - O tomobilin motör, sarJ ve s,kldP" 

törll tamamiyle arııaaıı olacaktır. & ıf 
4 - Elı:ıiltme 14-10-941 nlı ıünü ... fi' 

de Vilbet daimi encümeni huzunıııd• 
pılacaktır. .. ~J 

5 - O tomobilin karasörU ve dol 

bozulmamıt bir halde olacaktır. ., ~ 
6 - Elektirilı: tesisatı, korneleri _.., • 

·1ec:'"' 
korneti muntazam bir halde çalısabı 

tir. ~ 
7 - O tomobilin iılemesine lizırrı ·~ 

• rıı• pompa ve levyelerı, anahtarları to 1.ı 
ve İngiliz anahtarları. çekiç ve yaid'~,,S 
lan ve sair alltı tamam ve aailarP 

0 

verilecektir. -" 
te' 

8 - Yedek tekerlekler birlikte 

edilecektir. 
1
6' 

9 - V erilecek otomobilin kat'i rrı"~ 1 

ıi İstanbulda emniyet mUdUrliliil .
1
tt' 

ıube ıeyriııefer ıefllğince ve diğer ~1 
.,,,,_ 

lerde Belediye aeyrisefer idareleriıı'e0 ,t 
lacak ve teklif mektubu ile birlikte bl ~ 
ayene raporu ve otomobilin tısl~jlt 
fotoğrafı ile birlikte Kiltahya 

0
;4/ 

daimi encümenine bir zarf içinde I 

lecek veya kendisi getirecektir. il ~ 
10 - Bu ıerait dahilinde otorrıobii '' 

mık iıteyenleriıı 14-10-941 salı ıü0,.. 
15 de Villyet daimi encümenine r111l 
ları ve yahut teklif mekturlarırıı fii1 
meleri lüzumu ilin olumır.. (7166> 

l. 
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~LLI MÜDAFAA VEKALETi 

Volbnetre ke ·hat muayene 
cihazı alınacak 

M M. Vek4ıeu sa. Al. Ko. dan: 
~h rlne tahmin edilen fiyatı (16l50) ku • 

tı.: c an 90 adet voltmetre ııe beherine tah· 
ııı l'd l<'n fiyatı (40) Ura olan 715 adet hat 
rıı 
k ~ene Cihazı acık eksiltme Uo mUnakaaaya 

00'nus•\lr 1 atesi 6. ıo. 941 pazartesi ailnO 
~a l 10 30 dndır. ilk teminatı 836,SS liradır. 
llttnanıcaı M. M. V. ıatın alma kom\ıyo
~Und.ı ı: rı.ıtur Taliplerin kati temınaUarty
e birlikte llulle ııün ve saatinde komıayana 
tclıne ert, (6771) 16797 

Elektrik ve asnsör tesisatı 
yaptırılacak 

'M M Vekllletl &ı. Al. Ko. dan: 
Keeır tutarı 33 ıoo otuz beı bin yü:r dOk • 

lan lira ol n Sıvns elektrik tesisatı ve asan• 
ıor •·ı 
1 

~ kaııalı znrna mUnakasaya konmuıtur. 
haı ı 6 ıo. 9U pazartesi ııunu saat 11 de· 
:~ llk terrıınatı (2 639,25) Urndır. Şartname· 

176 kuruı mUlı:ablllnde M. M. V. aatın al· 
11
"' korntsyonundan alınablllr. Taliplerin !ha• 

le RUn ve aaaLnden en az bir ıaat eveııne 
!tadar kanuni Jekllt mektuplarını 1toınlııYona 
~'rtnelerı. {G77:ı) 16798 ... 

M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

Yol inpatı 
M. K. V. Hava S&. .AL Ko. dan : 
1- Keetf tutan 87.721 Ura 80 ktır\lf olan 

Etlmeııfut'ta yapılacak yol ınıaatı kapalı 
zarfla ekslltrniye konuımuetur. İhaleııl ıs. 
10. 9U pazartesi günU saat 16 dadır. İlk 
teminatı (2829 lira 10 kunııtur). Şartna· 
mesi 189 kuruş mukablllnd~ Hava Sat~n 
.Alma komisyonundan ahnakillr. Tallplerın 
ihale gUnU ve ıaatlnden bir ıaat evellne 
kadar kanuni teklif mektuplarını komla • 
yons vermeleri. (6892) 16908 

İnşaat münakasası 
M. M. V. Hava Sa. .Al. Ko. dan : 
ı- Keııit tutarı 15.208 llrn 59 kurua olan 

Ankara civarında bir inşaat tol kapalı 
zartla ekalltmiye konulmuştur. İhalesi H. 
10. 9U sah gUnU saat 16 dadır. İlk t~mı
natı 1140 lira 65 kuruetur. Şartnamesı 77 
kuruş mukabilinde Ankara'dıı Hava Satın 
Alma Komisyonundan alınablllr. Taliple
rin llu!Je gUnU ve saatinden bir saat eve
line kadar kanuni teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. (6803) 16909 

Kuma! alınaclk 
M . .M. V. Hıwa Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Talibi zuhur etmiyen on bin metre 

hava rengi er kı§hk elbl,eellk kumtl§ yeni· 

maktalarında takriben "1200,, metreküp 
ki eeman takriben "8800,. metreküp kök
nar tomruğunun kiltüğü dibinden Tatava 
deposuna :ı:ıakll 6. 10. 9'1 pazartesi gUnU 
aaat 1' de DUzce'd• revir amirliği bina • 
ısında açık eksiltme ile müteahhide verı. 
lecektlr. 

Tomruklann beher metre kilpUnUn mu
hammen nakU üc:reU ''81!0,. kuruııtur. 

Taliplerin meı:kQr gün ve saatte % 7,n 
muvakkat teminat ve evraklariyle birlik. 
te Dilzce'de revir amirliğinde müteıekkıı 
korniııyona mUracaatıan, Şartnameler .A.n
kara'da orıruın umum mUdUrltlğll ve Dllı:
ce'de revir amirlğlndc görülebilir. 

(4898 • 7048) 17017 

ANKARA Lv. AMlRLİGl 

Nohut alınacak 
Ankara I.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarı usultyle 120 ton nohut alına. 

caktır. Beher kilosuna C'U\'nlh olarak tahmın 
edilen fiyatı 19 kuruı olup muhammen be· 
deli 22SOO lira ve llk ı.cmınatı 1710 liradır. 

lhalesı 9. ıcı. 941 perıembe cilnU saat l~ 
t edlr. Taliplerin tekllt mektuplarını ihaleden 
bir ıaat evellne kadar Ko. na vermeleri enM.· 
tır. Evıaı ve aartnameal her ı:Un Ko. da gö. 
rtılUr. (6728) 16747 

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

maden kömtırU pazarlıkla mtlnakaııaya 
konulmuıtur. 

2 - Münakuası lS. ıo. 9•1 ııuarteai 
a:11nU saat 11 de Er.zunım S&. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

a - Muhammen bedeli 17.000 lira, kati 
teminat 25.'SO liradır. 

" - Linyit kömilrllne alt evsaf ve ıart
namc Ko. da görUlUr. lsteklllerin temlııat 
mektuplarlyle Ko. na mUracaaUan. 

(7071) 17006 

Pirinç alınacak 
Topkaı>ı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 

ı - 60 ton pirinç kapal ı.zart uıull1 ile 
aa.tın alınacaktır. Beher klloeunun muham
men bedeli 45 kuruştur. E\'·saf ve hımıaı 

şartlar Topluıpı Maltepesl Sa. Al. Ko. da 
görUlllr. lhalesl 20-10-941 pazartesi ltilnU 1&

at 16 da Ko. da yapılacaktır. Taliplerin bel
li günde muvakkat teminat makbuztyle 
tckllt mektuplannı saat 15 e kadar Kl. na 
vermeleri. (7118> 17138 ' 

Pirinç alınacak 
Topkaı>ı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 
1 - Pazarlıkla 100 ton pirinç alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen bode -

il 45 kuruştur. Evsaf ve husust ıartlar Top. 
kapı Maltepesl Sa. Al. Ko. da görlllUr. 

3 - Ihnfos! 6-10·941 pazartesi gilnQ saat Elektrojen grubu alınacak 
ld. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan : 

den pazarlıkla satın alınacaktır . .Muham
men bedeli 37.1500 lira olup kati teminatı 
5625 liradır. Pazarlığı 2. 10. 941 perııembe 
gUnU saat 10 da Ankara'da Hava Sa. Al. 
Ko. da ynpıtiscaktır. Şartnamesi hergiln 
190 kuruf mukabilinde komisyondan alı· 

nabilir. İı!teklllerln ihale saatinde kon1is· 

1 - 1000 llralık cay pazarlıkla eksilt - 11 de Ko. da yapılacaktır. Taliplerin katt 

tr Afağıda muhtasar vasıfları yazılı elek· 
bloj n grubu satın alınacaktır. Bu husu· 

&ÖrUı,ımek ve fennı ııartnarnesl bllAha· 
~~ tckemmuı eltırıımek Uzere ali.kadar 
ı:;ınaınrın 10. birinci teıırın 9'1 gUnUne 

81 
dar Ankarndıı M. M. v. Harbiye daire· 
rı:.-asctine mUracaauan. 

01 
ıı) Tanınmış bir fabrlknnın mamulAtı 
ınası VI.' yeni bulunmruıı. 

l{ bı Dört tekerlekli, yaylı ve 1&atte •5 
ın. atıraue yilrUytıııe mUsalt. 

ı c) Bir adl.'t 65 volt 60 amper ve S,9 ki· 
1~at takath ve diğer dlSrt adedi 120 volt 
" aınper ve ıs kilovat takatli dinemolu 
e tevzı tablolu. 

)' d) 4 ·6 silindirli ' zamanlı benzin ve· 
a dizel mouırıu grup alınacaktır. 

l' e) Grubun Uzerı vo yanlan ıaı; evll ve 
~ları çalıııırken yukarı kaldırılabfllr ve 

11 çatı halinde oekilde kapalı olacaktır. 
ıe;> Rcr gnıbun bir komple yedek teker· 
ı i, 4 tonluk klrlkosu dinamo ve motör 
t~ il Y<ıdckle.rl ve lüzumlu avadanlık ve 

ıı.ıınlıırı olacaktır. 

yonda bulunmaları. (6959) 17026 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığı 

20 talebe alınacak 

mest 6·10-1941 saat 11 de yapılacaktır. 
2 - Istcklllerln tekli! edc>ceklerl tlyata 

nazaran yllzde 15 ternlnnUarfyJe komisyon-
da bulunmalan. <n44> 17142 

Kaşar peyniri alınacak 
Anka.ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
500 kllo kaııar peyniri pazarlığı 6-10·941 

saat 16 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

lsteklllerln tc>kllf edeceklerl fl)·atA nau-M. M:. VekA.leti Dz. MUsteııarlığlndan: 
1. 11. 941 tarihinde Ankarada Harı) A· 

kademisi emrinde açılacak olan hesap ve ran yUzde l5 kaU temlnatlarlyle Ko. na 
muamele Me. okuluna, deniz heııabına mu müracaııtlan. {7210) 17151 
amele ve hesap memuru yetıetirllmek ü
zere yedek subaylardan müsabaka ile 20 
talebe alınacaktır. 

lııteklllerln ıeraiti ve imtihan tarihini 
öğrenmek Uzere en yakın deniz teeekkUl 
lertne ve Ankarada bulunanların da ve 
kAlet deniz ut iolerl cıubest müdürlUğtlnc 
en kıaa bir zamanda müracaatları. 

(70~6) liOl~ 

ANKARA Lv. AMlRLlGlNE 
GELEN İLANLAR 

Linyit kömürü alınacak 
Erzurum Sn. Al. Ko. dnn: 

temlnatlarlyle Ko. na mUracaatlan. 
(7141> 17140 

Saman alınacak 
Mnıtepe Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 24. 9. 941 tarihinde pazıırlıkla arttır

ma ve eksiltmeye konulan 150 ton anmana 
taıııı cıkmadıA'ından tekr11r rıaz.ı.rlıkla eksilt
meye konuımuıtur. DbkUm halinde beher ki· 
!Olunun muhammen fiyatının tıe kuruı bal· 
:vn halinde beher kilosunun muhammen t1Ya· 
tı 8 kurus 75 sanUm ve teli komtayondan ve· 
r1lmek eartıyle beher kilosunun muhammen 
fiyatı S kurua 40 santtmtlr. Evınt ve ıartıar 
Ko. da görOIUr. lhaleıı 6 . ıo. 941 pazartesi 
EllnU 11nat 15 te Ko. da ::;aııılacaktır. Talip· 
lerln kati temlnatınrlyle Ko. na müracaatla· 
rı. (71~) 17141 

Odun alınacak 
Mlltıs Sa. Al. Ko. dnn : 
1 - Muhammen fiyatı 5100 lira olmak 

Uzere 340 ton odun kapalı zarf usuın ne sa-
iti~ Grup haki renkte bir kat utar ve I· 

at Yaılı boya ile boyalı olacaktır. 
l - Tonu 850 kuruştan 8000 ton linyit tın ıılınacaktır. 

b hı - Takımların ve yedekler mUnaıılp 
•t an~d 

GÜMRÜK ve İNHİSARLAR V. 
kömOrtı pazarlıkla aatın alınacaktır. 2 - Muvakkat teminat 765 liradır. $art· 

......, ığa. yerleştırllmie olacaktır. 

2 - Pazarlık l. 10. 941 carsamba gilntı •a· namesi her gün Ko. da g5r!llllr. lııtekllle -
at 10 da Erzurum Sn. Al. Ko. da yapılacak -

rln kanuni veslkalarlyle birlikte 15·10-941 
(6982) 16986 Ayakkabı alınacak tırs _ .Muhammen bedeli 25500 ura kati te- <:arsamba gUnU s:ıat 16 da Milas Sa. Al. Ko. 

Çadır bezi alınacak GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKA. • mınat 3825 lira llnYlt ktlmürUne alt evsaı ve na milracaatlan. (7147) 17143 
l.t LETİNDEN ı urtname Ko. da &'(lril!Ur. isteklilerin teminat 
~ · l.i. VekA.letı Sa. Al. Ko. dan : ı - Vekilet miistahdcmleri için 53 çif makbuzlarlyle Ko. na mUracaaUnn. 

ı~ ehe.r metre.ine tahmin edilen fiyatı (6596) 
l'U ~Uz Yirmi beo kuruş olan 500.000 beı erkek ve 6 çift kadın ayakkabııı yaptmla 

lG!IGl 

lılt~a bın_ nıetre portatif çadır bezi pıı:zar • caktır. 
dır lllUnakasaya konmuıtur. Portatı! ça· 2 - Muhammen bedel 885 lira olup mu 
<ılnı bezlert için 100 000 metreden qat;ı 
ltab ~alt eartiyle ayrı ayrı teklifler de 

vakkat teminatı 66 lira 37 kuruıtur. 

3 - İhale S-10·1941 çarıamba günü aaa 

15 te Vekilet Levazım Müdürlüf4nde kuru 

lu sat.n alma komiıyonunda yapılacaktır. 

. 

t 
. il 

111 edilir. İhalesi ı. 10. 941 çarııamba 
'tlıeai.U &aat 10,30 dadır. Evsaf ve ııartna • 
.ı\ı, 312~ kuruıı mukablllnde M. M. V . Sa. 
te1t1~0ıniııyonunclan alınablllr. Taliplerin 
~lltı.t edecekleri mlkdıırlıı.r üzerinden ka· 

' - ijuna ait fenni ve umumt ~artnatne 
. 

-

)eı h~att temınatıan lle birlikte ihale gUn hergtln VekAlet Levazım MildilrliliUnde cö 
""""tında komisyona gelmeleri. rlllebilir. 

(7128 17071 5 - Kanunt vasıflan haiz taliplerin mu 

Ç vakkat temlnatlarınm Vekllet veznesine 
adır bezi alınacak k • d '\. yatırarak belli ıün ve ıaatte omııyon a 

orı., lt 'V 
~he • ekA.Ietl Sa. .Al. Ko. dan : hazır bulunmaları. ( 7208) 17166 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Edremit Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1.ıo-1ıın cumıı. gUnU saat 9 da sa

man, saat H. te odun, saat 15 te sığır eti, 
saat 17 de kuru soğan ve kuru otun !ha • 
lesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatları samanın 945, od\1· 
oun 787 .ô. aıgır etiı:ıiı:ı 4000, soğanın 180, 
ve kuru otun 2476 llradır. Eva:ıt ve onrt
namclerl Ankara. İzmir, İstanbul Lv. A· 
mlrllklcriyle komisyonumuzda her gUn 
görUleblllr. 

Odun alınacak 
MllAs Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Muhammen fiyatı 8550 lira olmak 
üzere 684 ton odun kapalı zart usulü ile 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1282 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Sartnnmesı her gün ko. da gllrUIUr. 

!steklllerln kanunl veslkalarlyle birlikte 
15-1().;941 cıırsıımba gQnO sııat 16 da Mllb 
Sn. Al. Ko. na mnracaaUan. 

(7148) 17144 

Elektrik ustası aranıyor 
Harp Akademisi Komutanlığından : 
1 - Harp akademisine 60, 70 lira ücret

le bir elektrik ustası alınacaktır. Nafıa Ve· laa 'YU; nıetreısine tahmin edilen fiyatı 
:ııı bın otuz Uç kuruı olan 250.000 iki yllz 
11tla rn~etre mahruti çadır bezi pazar • 
~· ıı41 nflkaııaya konmuıtur. İtıalesl l 

ASKERLiK iŞLERi 

8 - Taliplerin bir saat evel muvakkat 
teminat'ıırlyle birlikte mezkQr giln ve sa
atlerde Ko.na müracaatları. ( 6629 > 16~74 

Beher kilosu 8.5 lruruo tahmin edilen 
kA.leUnden UçUncU derece ehliyetnamesi ol

edllen ması şarttır. lsteklllerln 15. 9. 941 tarihine 
860000 kilo saman, 

Beher kilosu 1.25 kuruo tahmin 
840000 kilo odun, 

. 
-

atı tenı~llrvo.rnba gUnü saat ll,80 dadır l l ib 
~e.ı 18~atı 3UOO liradır. Evsaf ve eart- 337 doğuın U ar fU eye 
1,'- /\1, l{o 3 .kurug mukabilinde M. M. V çağrılıyor 
~ 11.ı:ı ihal tnıısyonundan alınabilir. İstekli· Ankara • Yabancı Askerlik Şubesinden ı 
~ltıtı be~ glln ve sa.atında kanunun em- 1 _ Son yoklamalarını Şubemizde yaptı 

tlerı. gelerle ınezkQr komisyona gel 
(7181) 

17072 
• ran 337 doiumlu ve bu dofumlularla mua 

. 

Beher kilosu 40 kuruı 

150000 kilo sığır eti, 
Beher kilosu 10 kuruo 

24000 kilo soğan, 
Beher kilosu 3.6 kuruıı 

600000 kilo kuru ot. 

tahmin edilen 

tahmin. edilen 

tahmin edilen 

mele görmüı tekmil yabancı erler muvaz 
Çiz J k l Çizme alınacak tı. ille a ınaca nflık hizmetlerini yapmak üıı:ere ce P ve 

lt Afyon Sa. Al. Ko. danı 1 .._ ~ıı,. ~~tkıll.letı Sn. Al. Ko. dan·. •ubemiz hesabına ve elverişli görüldükler l K l f 
~ • ..... " - apa ı zar usuliyle eksiltmeye ko· 
lla.. lira Ola, ne tahmin edilen ııyatı (15) tın sınıflara sevk edileceklerdir. 1 lS . ~ n 5 · 6 r 1 nu an .000 ı;ift çizmeye ihale günil talip l lo rıııua ınu · bea na. altı bin cırt clz:me 2 _ Hava tepdili müddetlerini tamam 11 

~ rı11 car na1u11aya konmuıtur. Ihaleıı on yoklamalarını daha evelki yıllarda zuhur etmediğinden 10. 9. 941 tarihinden 
l.ı, rı.:ıtı 11 :_:mba ı::unu a.:ıat u dedir. Kati mıı, s fi k h'z. itibaren kanunun 40 ıncı maddesine tevfi· 
"· 11 \', •at""" liradır. Evsaf v• ıartnnmeıl yaptırmıı oldukları halde muvazza ı ı k k 
~"' ~ d bu .an gene apalt zarf usuliyle yeniden mU-
t ıı nıu1cab11ıınn ıılma komisyonundan 450 ku - metlerini henüz yapmamıı olanlar a 

d nakasaya konulmu5tur. 
'Ve •.:ıııu e alınabilir. lsteklUer ihale celpte sevke tabidirler. • l 

nde korntsyona .. ftlmeıerı. dd-" ö t len 2 - halesi 30. 9. 941 salı glinii saat 16.30 
·~ 3 _ Birinci ve ikinci ma ıx.ıe C s erı 

, (70!57) 17081 • k 1 dur. -
a 

ler namlarına ayrı ayrı davetıye çı arı a 
Ast l k d 3 - Talip olanların yilzde 7,5 teminat 

tı "'t ar ı bez alınacak mıyacağından bu ilanın davetiye makamın k • 1 
" \' a a çesı o an 12.500 lira ile teklif mektupla· 14 . Sııtuı Al kabııl edilmesi, birden yediyüz numaray 

~~~:r .... 1l'ıetrl'slntırn;-a:·,:anedllcn fiyatı kadar kayıtlı bulunanların 29 eylül 941 paza r 

•~ "'1'1n . .. u·· yeı.li yilzden daha yukarı sıra nu 
k. -..ı l<Jo.CVv. Yedi kuruş Y1rml bes santim tesı gun ' .. 
-ı ""V Yü larında kayıtlı bulunanların 30 • eylu 

. 
1 

lı'I Dl1.arlıkı 1. bin metre boyalı astarlık mıra 1 il ü nüfus cüzdanlariyle birlikt 
l\J l!aJ 2.ıo P nıanakasaya konmuştur. İ· 941 sa ı ' n h11 

e 

e 

-
-
. 
9 

r, l{llU 29H Pc1:1cmbe gQnU saat 11 de- şubemize gelmeleri, bu ilinı gören ma 
"" ""ll'llııatı 4 087 mümessilleriyle köy muhtarlarının b~ ya 

~'-ıı l ll'ı~sı l\t M v . ,5 liradır. Evsaf ve l rı .. ubemize getirmeleri, gelmıyen 
tı. 3s k atın alma kol" •· vonun· bancı a ~ . k' 

l ı Urus l h klarında bakaya muamelesı ve ta ·ı 
lı. l"fn '· 1l'1Ukabıllnde alınabilir. Is - , ' er a ı 711 
"~ "a.nunu pılacatı ilan olunur. (7197) 

tı. tUn v n l'\mrettı~ı belgelerle ı • bo,a:t:ı.:_y~a:=.=_..::...-::=========:: 
<?ısl> e &aııtınde komisyona gelmele - -

17149 EMNiYET UMUM Md. 

rının ihale saatinden bir saat evel Ko. na 
vermeleri. (6708) 16699 

Nohut alınacak 
Maraı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla 89.000 kilo nohut alına• 

caktır. 

:2 - Muhammen bedeli M7Q lira ve mu· 
vakkat teminat 880 Ura 23 kuruıtur. 

ıs - Kapalı zartla ihalesi so. 9. 941 tıalı 
ıunn ıaat 16 dır. 

4 - lsteklllcrın teklif mektuplarını ihale 
&aatlnden bir 11aat evel Ko. na vermeleri. 

~ - Sartnnme ve evıaı Ankara. lı;tanhul 
Lv. A. satın alma komlsyonlarındıı \'e ko-
misyonumuzda gllrUlUr. (6781) 16715 ı 1 Yapı itleri Bel kemeri alınacak 

~ ~' t ~;~~ıeıı Sa.. Al. Ko. d11n: Emniyet Umum MUdlirlilğünden 1 Saman alınacak 
t ~ l.a'Va,1118 6045 lira 71 kuruı olan bryRZ 

1 
_ Zabıta memurları için azı 4000 çoğu E&kltehlr Sa. Al. Ko. dan: 

kadar !ki numaralı kışlad,a Harp Akademlsl 
komutanlığına mQracııaUan. 

(7153 17145 

Ot ve saman alınacak 
İstanbul Komutanlığı Sa. Al. Ko. danı 
l - Paznrlık gUn!I talibi c;;ıkmıyan &§&· 

ğıda miktarı ve muhammen pedclleri ya
?.ılı Uç kalem yem maddeııı 1. 10. 941 c;;ar
§nmba gUnü hizalarında glSııterilen saat· 
lcrde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna· 
mesl hrr gUn Ko. da gl:lrillür. İsteklilerin 
belli gUn ve s:ıatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na 
mliracaııUarı. (71119 l 

Cinsi kuru ot miktarı 1340 ton Muh. 
bedeli 770:SO lira kati teminat 10205 llrı 
pazarlık saati 10,30. 

Cinsi kuru ot miktarı 450 ton Muh. be-
clell 2587~ lira kati teminatı 3881 lira pa· 
zarlık saati ıı. 

Cinsi saman mlktllrı 1240 ton Muh. be
deli 47625 lira kati teminatı 7143 lira i6 
kr. pazarlık eaııtl "11,30. l 7H6 

Sığır eti alınacak 
:.mas sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muhammc>n fiyatı 30600 lira olmak 

{lzera 102 bin kilo sıtır eti kapal ızarf usu
ıu ile alınacaktır. Muvakkat teminat 4590 

liradır. Şartnamesi her gün Ko. "a gl\r{l -

ınr. Isteklllc>rin kanunt vc>slkalarlyle blrllk
ıe 15·10-941 çarşamba günU saat 16 da Mi· 

!As Sa. Al. Ko. na mürncaatlan. 
(7158) 17147 

Sığır eti alınacak 
:Milas Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muhnmm<'n fiyatı 13500 lira olmak 

Uzerc 45 bin kllo sığır eti kapalı zarf usu

_,_ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
• KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

ın 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
• ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuında Kwnbaralı ve ihbaraız Taaarnıf he.sapla
rında en az 50 liraıı bulunanlara Mnede 4 defa çekilecek kur'a 
ile a~ağıdski plana göre ikramiye daiıtılacaktır: 

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 &enede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazira.n, 11 Eylül, •e 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir •ene içinde 50 
liradan tl§ağı clü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
laz.lasiyle verilecektir. 

ifa etmiı olmalan llz1mdır. Sanat okulu 
mezunları tercih edilecektir. İııteklllerln ENSTİTÜLER 
15-10-1941 tarıhine kadar birer istida ve ---,~------------
c;;alıetıkları yerleri ve leleri gösteren bir 
hal tercümesi lle bizzat veya tahriren 
Ankara'da devlet demlryolları umum mü
dürlUğU .tat i§leri mUdUrlUğtıne mUracaat 
ve a.dreslerlne yazı ile bildirilecek gUnde 
imtihan için ispatı vUcut etmeleri lllzumu 
llA.n olunur. (6,99) 16892 

Madeni eıya ve mobilye 
alınacak 

Devlet Demiryolları Sa. .Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli (278715) lira olan 27 

kalem Ankara haataneal madeni eıya ve 
mobilyası 10. ıo. 9U cuma gtlnU aaat 15.30 
da kapalı zart uııullyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacakbr. 

Bu ııe girmek lstiyenlerln (2090,68) li
ralık muvakkat teminat ne kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn 
aaat ( 14.30) a kadar komiıyon reiıligine 
vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler 139 kuruıa Ankara ve Hay 
darpf16a veznelerinde satılmaktadır. 

(6981) 169~ 

Baramin çeliği alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko .dan • 
Muhammen bedeli (4500) lira olan üç 

kalem 8 kö~e barmin ~eliii (13.10.941) pa
zartesi) giinii saat (15) te kapalı zarf u
auliyle Ankarada idare binasında gatın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (337.SO) li· 
rahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün 

ıaat (14) e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 

malzeme dairesinden, Haydarpaşada te -
ıellüm ve sevk şefliğinden dagıtılacak • 
tır. (7086)) 17067 

Elbist- diktirilecek 
Devlet Demiryolları Erzurum 10. cu lı

letmc müdürlliğünden ı 

Kuma~ idareye, astar, tela, alameti fari· 
ka ve sair biltUn masraflar muteahhide a· 
it olmak ıizere tahmin edilen bedelleri 
(22450) lira olan 650 takım elbise 400 adet 
palto ve SOO adet kasketin imaliyesi 13. 
10. 941 pazartesi günü Hat ıs te kapalı 

zarf usuliyle eksilUneye konulmustur. 
Taliplerin (1683) lira 75 kuruşluk mu

vakkat teminatlariyle kannnun tayin etti-

Talebe alınacak 
Ytllack Ziraat EnıtıtUıU RcktörlUttıııden: 
Yüksek ziraat enaUtOstl orman. atraat, ve

teriner takUltelerlnde talebe kayıt ve kabu • 
ıone Uı atuıtoa lMl tarlhlnden itibaren ııa1• 
!anacak ve 80 eylül 1941 ctı.ııtl akaamına ka· 
dar devam edecekur. 

1 - Bu yıl kabul edllecek talebeler b1yo. 
loJl. tıaık. kimya. cebtr, Türlı'ce tahrir ve :va • 
banc:ı dlldu ( traıwzca. SDl'illzc:e. &Iınanc:a 

dillerden blrt> bir .ecım 1mtilıanıııa \lb1 ola
caklardır. 

2 - Seeım imtihanı Ankara ve latanbulda 
::;a pılacalı: ve tarlhlerl>'le :verler1 su•telerıe 
o.: nca llA n ed ııecekttr. 

S - Enatltllmllz ta.k11lteler1ne :vazıhnaıı: 11-
tıyen ıer kayıt ve kabul aartlannı enaUtQ rek. 
uırıuaıı ile vtant &lraat, orman, vetertner 
müc1Ur1Uklerlnden tedarllc edebilirler. 

4 - Sıhat raporu nOmuneal enaUtQ ve vı
l!setıer ziraat, orman. veteriner mUdUrJUk. 
lertnden tedar1k edilir. 

&ıska ra.ııor kabUl edilemez. <5266>. 
15512 

Kumaf alınacak 
Pol1s EnstltüaU Müdtlrltlltllnden: 
Polta kollejl talebelerine dahlll elbise :vap. 

tırılmak tızere &cık ekslltme ııe r.ıo metre 
kumaı alınacaktır. Ş&rtnan:ıe POlls enaUtUsU 
muhuebeJlndo her ırtın soruıur. EkaUtme 
8. ıo. 941 tarihinde carumlla stınu aaat 14 
te POlll enstıtUıü blnaaında mnteıekkU k~ 

misyonda yapılacaktır. 
Tahmin edllen bedeli 2240 lira ve muvak· 

kıt teminat 168 liradır. IAteklUerln muayyen 
ı::Un ve 1111atte teminat makbuz veya banka 
mektubu ile koml.syonda bulunmaları. 

(6993) 16961 

OKULLAR 

Bir tesviyeci alınacak 
Ziraat Alit ve Makineleri İhtisas 

tebi MüdiirliitUrıden • 

Mektep atelyesi için imtihanla 80 

Mclt-

lira 
ücretli bir tesviyeci usta alınacaktır. 
İmtihan 2.ıo.9u perecmbe &ünil saat ıo 

da yapılacaktır. Taliplerin 1-10-941 çar

ııamba günu akıamına kadar 1$ağıda :vazıh 
vesikaları istidalarını rapten mektep mU
dürlıiğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı (aslı veya sureti) 

2 - Sıhat raporu (hükümet tabiplilin· 
den). 

3 - Askerlik vesikası 

4 - Çaiı,tığı müesseseden alınmııı vesi-
ka. (7106) 17088 

e 

a 
l.ı1t 1 lftır. 'r rı acık eksiltme ile tamir etti - b !kemeri 16-10·941 perjemb l - 600 ton dlikUm düfıcn samanı kapalı 
fııt errıır- tı •llpterın 453 lira AS ıruruıluk 5000 &det e ·· zart u&ullyle ekılltmeye konulmuıtur. F..k· 

t arı .. · ıs de kapalı ıarfla munakasay 
ın ile alınacaktır. Teminatı 2025 liradır. ği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı 

~.~ 'teııınıı11 Ylc birlikte 15 blrtncıteerın günü ıaat ıııtme 9. 10. 941 Peraemtıc ırtınu ıaat 11..SO dıı 
it ôltlsy() ırtınn sant ıı de M. M. \r. ıatın konmustur. . d Esklıehlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llk te-. 

i· 
<?~~na muracaatıan. B h rine 7SO kurui fiat tahmın e mınntı 1012 llra 50 kurustur. tsteklllerın ilk 

17164 2 - e :derinin nümune ve ı;artnames tcmlnatlarlyle ve hamili tekllt mektuplannı 
len belkem M .. d .. lü ekllltme ırtınü muayyen saatten bir saat e • k l\1e.. ni görmek iııtiyenlerin Umum 

1 
u ur 1 vel Ko. na vermeleri. Postadaki ı:ccııancltr 

<.ilr tahtası 1 komisyonuna müracaat an. kabul ecıııme.t.. Evsar ve eartıar f:Sklsehlr Sa. alınacak ıatın a ma • · k 
••a N I klilerin 2813 Jıralık temınat ma Al. Ko. da ırörüleblllr. 

l.nıune H:ıatanesı Baetablplltln 3 - ıteb ka mektubunu muhtevi teklıf (6847) 16792 
' nı buz veya an .. 
)' ~ r 1 h 2490 sayılı kanunun 4. ncu 

:\ ke 
11 tası, ebadı beheri bir met· mektup~ardını, zıh belgelerle birlikte ek 

1' lc•-r•ı :11' 0.2~ cnlnde ve 2,5 kalın· -addesın e ya 
"" "'~ ... d kadar komisyona 

.. 11 icat l M tnlktıp, tutan ll500 ıı- ttnü saat 14 e 

.... ı>rrın l smme gu 171S4 
11 ı rı,za• a ı 12 lira 50 kurus. tha- vermeleri, (7045) 
a lılcln , ihale tarihi 30.9.941 ıa- ·==~---=========== ......... -

ı ıı.ra Nu l 1 
:Ya, 1 1 umn hutanealnln 941 ma· -DEVLET ORMAN IŞLETMES 

ila11 ~in YUkanda evıatı yaz.ılı 25 -
11 rnl'z r 

" la Bhtaıı eksilt.meye ko- - k ı · t 
• ıt p Z.ıbur etınedı(ılnden pazar· Ag..., aç na ıya 1 
l' ı arar verildi 

Pi~~~ 3'en1 ~ıı ~ıcaret odası v~ı- Devlet Orınan. İ,l;t~e~~-Abant 
o. ite b TTıektubu veya makbuzla· ı· ır amırlıgınden 

a "'''•a.ı. ""tııı ıun ve ıaAttc komtııyon Kerema 1 rev l.lal'tııa a pevlet orman işletmeııi DUzce revfrlnln 
~l'llı rnl'l(-r her rlık bölgesinde 9 • 10 • 11 - 16 • 17 

tbtıır ı:Un hastane idare· Sı~ numaralı maktalarında takriben 
.('tıcaı · • 1 .. bant aeriei •O • •ı numaralı 

171:ıo ••26()0,, ve .... 

Kuru fasulye alınacak 
Topkapı - Maltepe Sn. Al. Ko. elan : 
1- Kapalı zart usoıu tıe 65 ton kuru 

'ısıılyc satın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhamml.'n bedell 25 kuru§ olup tutarı 
16.250 lira. 

2- Evsaf ve eeraltı Ko. da görUlllr. İha 
lesi 14. 10. 941 s:ılı gUnll saat 16 da Ko. da 
yapılacaktır. İsteklilerin mezkOr gllndc 
ihale eaatlnden bir saat eve! teminat 1218 
lira 75 kuru§ makbuztyle teklif mektup -
ları saat 15 e kadar Ko. na vermeleri. 

(6965) 160:Sl 

Linyit kömürü alınacak 
F.rzunım Sn. Al. Ko. dan : 
l - Tonu 850 kuru§ tan 2000 ton lim n 

Sartnamesl her gün Ko. da g5rillllr. lstek
lllerln knnunl veslkalariyle birlikte 15·10-41 
çanııımba günll snat 16 da Mllb Sa. Al. 
Ko. na milrncnatları. <7159> 17148 

Sadeyağı alınacak 
Tcıpknpı Maltepe Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Pazarlıkla on t:ıeı ton ıadeyal! alına • 

cnktır. Beher kllO!lunun muhammen bedeli 
170 kuruı olup kati teminat 852!5 lira e\·ıat 
ve hususi ıartıar Topknııı Mnttrııesl 511. Al. 
Ko. da ııörOlUr. ihalesi 8. 10. 941 cuma &"ünü 
saat 14 te Ko. da yapılacaktır. 

(7190) 17163 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Tesviyeci ve usta alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko.dan : 
tzmir'de moUSr!U vagon deposunda mo· 

tör tamir tıılerlnde çalıştırılmak ve Uya~ 
)<at p:Hster,.nlerı Atajdnn Aonra moUSrlU 
tren maklnı.,tllAine teril ettirilmek üzere 
b rınci ııını~ tesvl;ytcı ve uıta alınacaktır. 

Mtlı ' ' 'ıt ed~C~kleriı:ı askeri hizmetlerini 

gün saat 14 e kadar Erzurum 10. cil işlet· 
me komisyon bııkanlığına vermeleri 11· 

zımdır • 
Şartnameler parasız olarak 

10. cu ııletme müdlirliiğünden 
(6003) 

Erzurumda 
alınır. 

17078 

Mu,amba pardösü alınacak 
D. D. Yollan Satın Alına Ko. dan ı 

Muhammen bedeli (16.000) lira olan 500 

adet musamba pardesU 14·10-19U salı gU. 

nü uat 15.80 da kapalı zarf usulii ile An. 

kara'da İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu ise ıirmek isteyenlerin ( 1200) lira. 

hk muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 

nat 14,30 ı:a kadar komisyon rcisliiine ver 
melcri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpasa'da te. 

selliim ve ıevk ıefllğindcn dafıtılacaktır. 

~7089) 17156 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu teıçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafızlıfın· 

dan : 

Altundat mahallesinde 11tı arazli haliyc 
solu kır,ehirli Duranın iegalindeki hazine 

arsası ve arkası arazii haliye ve onü kısmen 
yol ve kısmen Sümerbınk odacısı Osmanın 
işgalindeki hazine arsasiyle mahdut 800 

metre murabbaı miktarındaki hazine arsası 
üzerine fuıulen ev yaptıran Zekiye Buda· 

fın ev arsasınm hazine namma subutu ta • 
sarrufunun tcsbiti i~in mahalline 10-10-941' 

tarihine milıadif cuma giinü tahkik memu· 
ru ıönderileccktir. 

Bu yerle allkuı ve lliıiii bulunanların 
muayyen ıünden evel Ankara Tapu ıicil 
muhafızlıiına veya aynı gilnde mıhllinde 

hudut komıular!yle birlikte bulunmalan 
illn olunur. (7160) 1715& 
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7 nci tertip 3 üncü çekiliş planı 
Bu piyango 7. 1 O. 941 de Afyon' da çekilecek 

İkramiye 
adedi 

1 

• 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

170.731 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

S0.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
lOO 
50 
10 
2 

- Yeld)n -

İkramiye 
tutan 
Lira 

30.000 
40.000 
so.cıoo 
8C 000 

120 000 
so 000 

120 000 
60 000 
80.000 

320.000 

060.000 

Tam bilet 
4 lira 

Yarım bilet 
2 lira 

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacaktır 

Hasllilm 0;0 60 ı ikramiye olarak dağıhlacakflr. 

İNŞAAT iLANI 
Sümerbank Umurn Müdürlüğünden : 

1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları &ahaaının feyezan
dan kurtanlması için yapılmı§ bulunan aeddenin ıslahı, iliveııi, 
yeniden aedde ve mahmuzların intaatı kapalı zarf uauliyle ve 
vahidi fiyat esasiyle ek!iltmeye konmu§tur. 

2 - lıbu İn§aat ve ameliyatın muhammen ke§if bedeli 
196.294.30 liradır. 
3-Eksiltme evrakı, Ankara'da Sümer Bank Muamelat ıube-

ıinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
5 - Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 

Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Inıaat Şubesinde ya

pılacaktır. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında, §İmdiye kadar yapmış 

oldukları bu gibi itlere ve bunların bedellerine, firmanın, teknik 
tetkilatmın kimlerden terekküp ettiğine ve hangi Bankalarla mu
amelede bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü aaat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

8 - Poıta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatından 1 
saat evveline kadar gelmiı ve zarfın kanuni tekilde kapatılmıt 
olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı iti
bara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 16911 

• • gireceklere Lojman ışıne 
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 

İsci alınacak 
:> .> 

Demir ve Tahta Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Makina lntaa t Şubesinde çalıttırılmak Üzere, birinci sınıf otuz 
teıviyeci, on tornacı, bir frezeci, iki modelci ve on dökümcüye 
ihtiyaç vardır. Talip olanların ehliyetname ve çalıttıkları yerler
den aldıkları hizme t vesikalariyle birlikte Adapazarında Demir 
ve Taht Fabrikaları Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

4500 

..ııııııııııııııııııııııı BELSAMİTOL 1111111111111111111111 L. ---------------

tdrar yolları lltlhntıı, yeni ve eski BELSOCUKLUCU. idrar zorıurıu, mesane ve 
prQStat lltlhııbı, sistit ve koli slıtltıere, tıHbrek rahntsızlıklarınn kıır11 en mUkem
mel ı.Ac BEL.'lAMITOL'dur. BELSAM1TOL kullananlar yukarıda sayılı hastalık

lardan ('11.buk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. Satı& deposu; Sami Aksu. Bah· 

cekapı Is bankası arkasında Rahvnncılar ıo'kok No. 5 6270 

-----------
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULU S 

MALİYE VEKALETi 

Yatak takını alınacak 
Maliye VekA.letlndc.n : 
ı - Maliye meıılek mektebi yatakhane· 

si için alınacak 40 adet yatak 40 adet yas
tık SO yatak çaroa!ı 80 yorgan kılıfı 80 
adet yastrk kılıfı açık eksiltme usuliyle 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli bin dört yUz el-
11 ikl ~iradır. 

3 - Muvakkat teminatı 108 lira dok
san kurustur. 

4 - Eksiltme 6. Teıırinieveı 941 pazar
tesi gUnU saat 14 de levazım mUdilrlU -
ğtinde mUtcııekkil eksiltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

S - Numuneler ve şartnamesi levazım 

mUdUrlUğllnde görUlebllir. 
6 - İsteklllcıin 2490 sayılı kanununun 

2 ve 3 Uncu maddelerindeki belgeler ve 
muvakkat teminat makbuzu veya banka 
ketnlet m<'ktubiylc birlikte tayin olunan 
gün ve saatte komisyona milracaatıarı. 

(6913) 16863 

Ambalaj tahsası satışı 
Malb e Vcklllctı Kırtasiye lllUdtırıurıun

den: 
Maliye Vektıletl binası altındaki kırtasiye 

deposunda blrlkmekte oinn ambalAJ tnhtala-
n satılarnktır. 

lstlycnıerln mezkQr depoya 111Uracnatla 
görmeleri. 

1 - Baba kapnklnrı adet üzerinden, kil· 
cGk ve bU)Uk olmak Uzcre iki boy, 

2 - Kırık ~andık tahtaları kilo Uzerlm1en 
satılac ıl'ıırıd ın aHı ayrı ti) atlan havi tekıır 
mC'ktuplarını blrlnl' tesrlntn yc<tlncl gUnUne 
kadnr Yenıs hlrdc Mall>e \'C'kA!etl kırtasiye 

mlldll IUıtUne IC'\d ctmeıcrı llAn olunur. 
(717ı) 17152 

DAHlLlYE VEKALı=:Tt 

Yangın tesisatı yaptırılacak 
Dahili> e \'ekAlctlnden: 
L - \ ek&ıı•t mir. n bulundul':u vllllyetıer 

evine lltıvc ecl!lccck ınııın tesıııatı acık ek-
slltmeye konu.mııstur. 

2 - Muhammen l>cdcll 2310 llrnrlır. 

8 - Muvakkat lcmlnııl miktarı 173 ıtra 

25 kurustur. 
4 - t;kslltme 7. ıo. 941 salı gUnU saat 15 

le vckfllet leH12:ım mudürlUl::ünde toplanacak 
utın alma komls>onundıı ynııılacaktır. 

5 - bteklller bu lse alt eartnamcyl leva· 
zım mUdurllll::llndcn ııarnsıı: olarak alabllır -
ter. 

G - Ekslllme>e gireceklerin. muvakkat te
minat m.ıkbuzu ve 24!>0 sayılı kanunun 2 in
ci mnddesınde yazılı vcsalklc blrtlkte eksilt· 
menin yapılacaıtı gün ve saatte komisyona 
mllracanlları IAı:ımdır. 

(G!)3j) 16865 

Matbaacıh!.ra 
DahUIYe Vckllletlndcn: 
1 - Bcledb·eıcr ıcın 850 lira muhammC'n 

bcde111 8000 adet sicil karnesi. 6000 adet 
müddeti hizmet cetveli. 6000 ndet hal tercU
mesl ve 7000 adet sicil cüzdanı pazarlıkla 

tabctllrlll'c<'l'ılnclen tallı> olanların 30. !>. 94ı 
salı ıırUnU saat ı~ te levazım mUdurıuı::anııe 
toplanacak satın alma komtsyonunda hazır 

bulunmalnn. (7132) l'i'OS9 

DEVLET HAVA YOLLARI 

ASKERi FABRİKALAR 

Münakasa tehiri 
.ABkert Fab. Satın Alma Ko. : 
29. 9. 941 pazartesi gUnU saat 14.30 da 

pazarlıkla ihale edileceği 20 ve 22. 9. 941 
tarihlerinde neşredilen 1000 - 1500 metre 
mikabı ceviz tomruğu il!nı hUkümsUz -
pür. (6929) 16983 

Memur ve daktilo alınacak 
Askeri Fabrikalar tekaUt ve muavenet 

sandığına mllsabaka ile ikl memur ve 1 
daktilo alınacaktır. 

1 - Alınacak memurların en az orta 
melctep mezunu olmaları. 

2 - Askerlikle hiç bir al!kalarının bu
lunmaması, 

3 - YUksek okula devama mUsaade e
dllmiyecektir . 

4 - Kazananlara 3656 sayılı barem ka
nunu hUkümlerl dairesinde ücret verile
cektir. 

5 - Alınacak daktilonun, çok sert ve 
sıhatll yazması l!zımdır. (İmtihanda ka
zananlar ıırasındıı müsavat halinde orta 
okul m<'zunu olanlar tercih edilecektir.) 

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

7 - İmtihan SO eyllll 941 salı gllnil sa
at (H) dedir. 

B - Taliplerin en gC'ç 29 eylill 941 pa· 
zartcsl gUnll akşamına kadar aşağıda ya
zılı vesikaları ile birlikte askeri fabrika
lar umum nıüdUrlliğU binası dahilindeki 
sandık mlldUr!Uğiinc birer ıstıda Ue mü
racaat eylemeler! lll.zımdır. 

A :-- Mektep şah:ıdetnanıesl (asıl vey11 
suretı) 

B - Nllfus tezkeresi (asıl \·eya sureti) 
C - Askerlik terhis vesikası 
D - EvC'lce vazifede bulunmuş olanla

rın ayrıldıkları yerlerden aldıkları bon 
servıs.... (il07 ı 17041 

1000-1500 metre mikabı ceviz 

tomruğu alınacak, kesim 

mevsiminden evel katiyata 

müsaade alınmıştır 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan-

Tahmin edilen bedeli (82500) lira olan 
yukarıda yazılı 1000 - 1500 metre mikıibı 
ceviz tomruğu askeri fabrikalar umum 
müdurlüğü merkeı satın alma komisyonun 
ca 3. 10. 941 cuma giınü saat 14.30 da pa
zarlıkla ihale eilecektir. Şartname (4) li
ra (13) kuruljtur. Kati teminat (10750) li· 
radır. 

Heyeti umumiyesiııi birden vermek müm 
kün olmadığı takdirde kısım kısım da iha-
le edilecektir; 6928) 17075 

20 ton 0.8-1 Mm. galvanizli 

saç levha, 4 ton 2,5 Mm. 

galvanizli demir tel ve 2,5 ton 

2 Mm. galvanizli demir tel 

alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (26.500) lira olan 

yukarıda yazılı 3 kalem de~ir malzeme -
nin anert fabrikalar umum miıdurhiju 

merkez satın alma komisyonunca 6. 10. 

Muhammen bedel, kati teminat ve ;ıartna

me bedeli yukarda yazılıdır. Taliplerin mü-
racaatları. (70~) 17086 

İhale tarihinden 31. 5. 942 ta

rihine kadar aşağıda cinsi ve 

miktarı yazılı 11 kalem sebze 

Azamı 

miktar 
Kg. 

alınacak 
Asgnri 

milctar 
Kg. 

29 /9 / 1941 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Posta nakliyatı 
Ankara P. T T. MUd r!UkJndcn: 
Her ıırUn gelip 11: cc<'ck treni rden posta11 

alırı VC'rmek ve el arab siyi n kletmek şar· 
tble t'k~ ltmc>e kon.ıtmuı o n Kucıık Yoz· 
ıı.ıt • lstas)'on ııosta s:.ırUcUhı Unl', tabın il 
edl'en bed· Un azlı ından ht kıl bulunama· 
mış ve )'enlden bed 1 tahmin ellırl erek a>nl 
ıınrllarla 27. !l. 041 d n t L.ırcn lü ~tin muı:I· 

4000 3000 Pallı can 
4000 8000 Tazı• fasulye 
4000 3000 Knbak 

detle c•k8lltme>e konuıınustu•. 

1 
A> ilk mu'ıammC'n bcdC'I 30 lira, mu\akkat 

temtna L 27 lira, ltl:ırl kC'l !et 300 liradır. 

lhalesl ıı. ıo. !Hl cum rtesl snat 12 dl 
E\knt nrart. katı de mUd..ırlUıt.ımjtılckl kO-l 500 1000 Domates 

2000 1500 Lahana 
2000 1500 Pırasa 
lGOO 1000 Patntes 
2000 1500 Ispanak 
600 300 Kereviz 
500 300 I<:nrnıbahar 

500 300 Havuç 
As. :Fab. Satın Alma Ko. dıın : 
Yukarıda yazılı 11 kalem sebze Askert 

Fabrikalar umum mlidıırlllğU merkez sa
tın alma komisyonunca 6. 10 911 pazarte
si g\lnll snııt 15,30 da pazarlıkla ihale edi
lı•ecktir. HC'ytti umumlyesinl birdC'n ver
mek mlimklln olırındığı takdirde ayrı ny
rı taliplere de lhnle edlleblllr. İsteklilerin : 
tahakkuk edecek fiyat Uzeı inden katt te- i 
mlnatıarı ile birlikte merkez satın alma 
komisyonuna nıllracııallnn. (7130) 17139 

1 O ton beyaz peynir beher kilosu 

60 kuruştan• 
1 O ton toz şeker beher kilosu 

50 kuruştnn 
As. Fnb. S tın Alma K ı. dan: 
Tahmin collrn bt'ıl 1 <ll!JOO) lira olan ~u-

1 

knrıda )azılı on ton h y.:ı:ı: ı• ;ynlr ile on ton 

mlsyonC'n )apılac.aktır. Tatıııler n o ıllln, sa• 
attc kanuni VC'Salkle blrllkte mUracantıarı· 

(7207) 17165 

DERİ SATIŞI 
322 adet koyun derisi 283 

adet kuzu derisi tulum 197 
adet muhtelif tabagat edil

miş deri 7 adet sığır derisi 1 
adet at derisi 1 adet buzağı 
derisi. 

Ambarımızda mevcut yu
karıda cim ve miktarı yazı
lı muhtelif deriler satılıktır. 
Taliplerin 1 birinci teşrin 
çarşamba günü saat 14,30 da 

Orman Çiftliği müdürlüğü -
ne müracaatlan ilan alunur. 

toz ıek r nskerl tabrıkal ır umum mUdurlu • ı •ı••••••••••••••"' 
fıU mcrkl'Z satın alm-ı k ·cn!.syonunl'a 7. 10 41 
salı s:ünU sa t l:> 30 ıl:ı pazarlıkla lhnle ed -

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -le<'ektlr. ş ırlıı.ını pıırası.zdır. Kati t<'mlnat 
1G50 llrad.r. (71711) • 17161 

Odun. saire alınacak : Yapı yaptırılacak i 
As. Falı. Sntın Al. Ko. dnn : _ .,. 
Malzemenin cins ve miktarı 30 ton o- : Ankara Elektrik T. A. Şirketi ::::: 

dun thnlesl 7. ıo. 941 sulı glınli saat 14 : Tasfiye Heyetinden : ::::: 
muhammen bec1eli 1050 lira kati teminatı ı : 1 - 4 adet trasformatör ve bir -~ 
157 lirn 5 kuruş. : d • b' 1 k ::: 

Malzemenin cins ve mlktnn 4 adet ale- : a et garaJ ınası yaptın aca • 

minyum tank ihalesi 7. 10. 9 il salı gUnU ı : tır. • ~ 
saat 14,30 muhammen b deli 4200 lira : 2 - Bu işlerin tahmin edilen ~ 
kati teminatı 630 lira. : bedeli 21.000,- liradır. :: 
Mıılzemmin cins ve miktarı 6 kalem :ı 3 - Şartname ve planları gör· ~ 

koşum malzl'mesl lh ıleııl 7. 10 941 salı mek ve 6-10-1941 tarihine kadar ;; 
glinU saat 15 muhammen bedeli 1850 lira _ -
kati teınlnatt 277 ıırrı 6 kuruş. : teklif mektubu vermek istiyen- ~ 

Yukandn yazılı mnlzrme hizalarında lerin yazı ile şirket müdürlüğü- ::: 
göstı-rllcn glln ve saatlerde Askeri Fnbri- ne müracaatları ild.n olunur. 3 
katar umum mUdllrlllıtll merkez satın al- ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
ma komisyonunca pazarlıkla ihale edile -
cektlr. Ş'lrtname parnsızdır. Muhammen 
bed,.llerivle kati tC'minatınrı lılımlnrmdıı 
gösterilmiştir. (7180) 17162 1 

~11111111111111111111111111111111111111~ 1 

ı ; İŞ ARIYOR ~ ' 
TUrkee ve Almnnr 1 s n A'man(.ı : 1 = steno d ıktJlo b len tı r Turk t 1b4\s1 : 

lı •> n n >azılı ı ne 'e mUess elt•rde iş : 
arı or lu8 tn ıs T ı rum unn m k- : 

: tupla milraca ıt edilmesi. 448.3 : 

. Satıhk eşya 
Temiz ve az kullnnılmıs odn, yata!< 

ve yemek odaları takımları, mllsalt ti· 
)"atla )'Olculuk ytızllndcn ıntılıktır. 

l blrlncıteırln carınmba \'C 2 blrlncıtes· 
rın ııerıembe ıırllnlerl saat 10 -15 ara
sında ıı; rül bilir. Adres: Ycnlseh!r. 
ı.ı ktep soka t. Yalcın ~p:ırtımanı :;;o 4 

Yolcu tayyareleri 
kalkma saatleri 

~1 pazartesi günıi saat 14 te pazarlıkla i- -, ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 
hale edilecektir. Şartname ( 1) lira (33) 

(Devlet Hava Yollan Umum .MüdUrlU
gıinden) 

Saatlerin değişmesi dolayısiyle yolcu 
tayyare seferlerinde 29. 9. 941 pazartesi 

glin!iııden itibaren aşağıda gösterilen de -
cişiklikler yapılac•ktır. 

Tayyareler : 
Ankara • Adana saat: 14,15 de. 

Ankara - İstanbul saat: 14.20 de. 

Otobüs 1 

Ankara merkez P. T. T. binası önünden 

saat 13.45 de hareket edecektir. 
(7134) 17093 

.JI 11111111111111111111111111111111 l l il I L. - = - -

kuruştur. 

Kati teminat (3975) liradır. (6939) 
17076 

Unu idaremizden verilmek 

şartiyle ihale tarihinden 

31-5-942 tarihine kadar 400-550 
kilo ekmek pi,irtilecek 

As. Fab. Satın Alma Kcı. dan: 
Beher Jcllosunn 2.r. kurus pişirtme Ucretl 

tahmin edlleb yukarıda yazılı l'kmek plı;lrmc 

l&I askeri tabrlkalar umum müdürluıtü mer
kez satın alma komisyonunca il. 10. 941 ııazar
tesl günü aant 14.30 dıı p:ızn.rlıkla !hale 0<lllc· 
cckt.r. Snrtname parasızdır. Kati teminat 
4SS lira 62 kurustur. (70001 170SO 

25 adet i§çi kontrol saati 
As. ı-·ab. Satın Alma Ko. dan: 

: 3000 tane muhtelif = Tahmin edilen bedeli (717iı) lira olan yu
karıda )'azılı 25 adet ise! kontrol saati uke

: rl fabrikalar umum müdurlU2ü merkez satın 
: alma komL~yonunca 3. ıo. 941 cumn aUnü sa-

------ ampul alınacak -_ Ankara Elektrik T. A . Şirketi 
at ı:s te pazarlıkla lhnle etlllccekllr. Şartna

: me parasızdır. Kntt teminat (107G) lira (~5) 

: Tasfiye Heyetinden : : kurustur. (iO!Y.!J 17084 -: 1800 Adet Ampul 220/100 W. _ K 
- 200 Adet Ampul 220/ 75 W. : umaş vesair malzemesi 

600 Adet Ampul....220/ 60 W. : müteahhide ait olmak üzere 
- 400 Adet Ampul 220/ 40 W. _ 263 takım er elbisesi ve 263 
---
: ı - Bu ampullar O s r a m : adet er kaputu yaptırılacak 
- Tungsram, Philips markalı ola- : As. Fnb. Saıın Alma Ko. dan: = caktır. - Tahmin edilen bedel! (7.!32.!50) lira olan 

2 _Ambarımıza teslı"m şartı"y- =-- yukarıda >azılı elbise ve kaputlar askeri Cnb
rtknlnr umun müdUrlüfıU merkez sa un al -

le 8-10-1941 tarihine kadar yazı - ma komls>·onunca 3.10.!>41 cuma ıırünil saat 
: ile teklifte bulunulması ilan o- : 15.30 da pazarlıkla ihale edllel'ektir. ŞArtna-

nur. 4536 : me parasızdır. Kati teminat (J0S4) lira <SS) -
;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

1 
Knyıp - Anknrn belcıllycslnden aldığım 

157!l numaralı eotor!Uk chl!yctlml kaybettim. 
Yenisini alncar:ımdnn eskisinin hUkmU yok· 
tur. Elem or:ıu Sezal l\:cskln 4j62 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7240 
İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artlll' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Baaımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemıze ııronderııen neı oevı va· 
uıar. aearedllllo edlımeaın aen v• 
rllmez ve ka.Ybotuıundan dolayı lılo 

b1r aıeııullyet kabul oıunm~ 

kuru~tur. (70!>3) l'i'085 

İşçi elbisesi alınacak 
Askeri J.'abrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Cins i ve miktarı caket ve pantaloııdan i-

baret vt eratın yazlık elbise kumaşı evsa -
fında 12579takım işçi elbisesi. muhammen 
bedeli 91342 lira 50 Kr. kati teminat 14141 
lira ns Kr. ıartname bedeli 472 kuruljtur. 

Yaptırılacak olan iş elbiseleri 6.10.941 pa
zartesi günü saat 15 te Askeri F.abrikalar 

umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 

YENİ Sinemada 
Buır:Un bu gece 

Saat: 16.:ıo ve 21 seansında 

BtR GECEL1K SEVGlLt 
Bnı roller de : 

Theo f.lnııren - Pnul Hörblıırer 
Saat: 14.30 \'c 18.30 scsnBında 

BIRAKILMIŞ KIZI.AR 
Bns rollerde: 

l\llchelln Presle • l\larael Chantaı 
Saat: 12.15 te ucuz halk matinesi 

Hamam!lnQ Açık Hava Slnemasında 
SENORlT.A. 

r 

ANA - II.K - ORTA ve LiSE 

~~~:~ BOGAZİ Çİ LİSELERİ v:a~:;1:e 
Arnavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebi
lir. İlk kısım 29 Eylfılda, Orta ve Lise kısımları 25 EylCılda ders· 
ler başlanacaktır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Tel: 36 - 210 

NIŞANTAŞil'o-OA KARAKOL KARŞISINDA 

YATILI 
YATISIZ IŞIKLİSESİ KIZ 

ERKEJ' 

An:ı. ilk, orta, lise. 
TOrklye•nın en eııkt hususi llsesıd r. Kayıt tein her ııUn müracaat 

Tnrllname lste>lnlz. TC'kfon: 80S7!l. 

olunnblllr· 
6265 

_,,.,ıııl 

KUŞ TÜYÜNDEN =====::::~ 
YASTIK, YORGAN, \ \fAK Kul; anmuk hem kesenize vo hem de 

sıhntlnlze 

la) d:ı lıd ır. Bir kuı tüyü yashk 1 liradır 
Yastık, yorgnnları da PC'k ucuzdur. Adres: lstanbul Cakmakcııar, 

Bnllof:lu Kus TUyU tabrlkası. Telefon: 23027 

Bir muhasip aranıyor 
Mühim lıir sınai müessesede muhasebe şefliği vazifesini ifa etrne1' 

üzere sınai muhasebeye vakıf bir muhasip aranmaktadır. 

Talip olanların Ankara poısta kutusu 188 ze müracaat eylemeleri• 

... ·--DAKTİLO KURSU 
1 -,, 

87 net <lcvrrslnl de yUzde 50 tenzllAlla acıı Bir a>d:ı dlp!rımn ver lir. 
nrnnmnz. Mcmurlnr Kooperntltl karwısı No. 3 Tel: 37ıt 

Sus Sinemasında 
BuııUn bu ııece 

Sani: 16.80 ve 21 seanslarında 

KARMEL1TA 

Bae rol<le: Lupe Velez 
Saat: 14 30 ve ıR.30 seanslarında 

$ANZEL17.1'; 

Bnı rolde: Sachn Gultry 

Cebecl J'enldotan Sineması 
H1.1DUT KORSANLARI 

SOMER Sinemasınd0 
BuıırUn bu ııece 

En bUyük ve en hcyemnlı kahramanlı!' 
vnkası 

BEY \Z ı.;stnE 
(H ~t.İME) 

TUrkce ıuz:IU 
Sennslar: 1215 - 14 30 - 16 30. ıs 90 

.-:cl'e 21 de 

lımıctpaea Sakarya Sineması 
HOCOlll 
Türkçe ıCSzlQ 


