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istikraz tahvillerinin 
tamamı sallldı 

M'aliye Vekôleti radyo ile halkımızın 

alôka ve rağbetine teşekkür etti 
Yüzde yedi gelirli 1941 demiryolu 

istikrazının beş milyon liralık birin

... ' • ,r 

. . 

, ~' . ., •.••••...............................• '-.. . . . . . . . . İtalya' da 

iki suykast 
49 yaralı var 

150 kisi tevkif edildi 
.> 

Roma, 11 a.ft. - A6ağıdakl resmt 
tebliğ neşredllml&Ur: 

Pazartesi gUnü Akşama doğru, 

bayrak indirme törenine gitmekte 
olan da(: avcılan tümeninin muzika
cıları üzerine ilç bomba atılmıştır. 

24 asker ve 25 s.vil yarnlnnmıstır. 

Askerlerden birisi, aldıtı yaralardan 
ölmUstUr. Aynı zamanda. asker tesı
yan bır kamyona da makineli tüfek 
ateşi -açılmıştır. Blrkaı; asker hafif 
yaralanmıştır. 

ci tertibine ait tahviller bundan beş 
gün evel ihraç edilmitti. Bu tahville- *· 
rin ihraç müddeti 7 sonteşrinden 15 
sonteşrine kadar devam edecekti. 
Halkımızın cümhuriyet hükümetine 

Rusya'da harekat yapan alman askerleri 

Çoğu komünist olmak Uzere 150 
kisi tevkif edilmlştır. Tevkif edilen
lerin cogu, Balkanlann ba&ka bôl
geleri halkınrlandır. Roma'dan alınan 
talimata göre, suı;lular arandığı 
müddetçe, tevkif edilen bu 150 klşl 
rehine gibi tclı\kkl olunacaktır. Suç
lular, d~let mildafaası husust mah
kemesine verileceklerdir. 

Maliye Vekilimiz. 
B. Fuat Ağralı 

1f alkımızın 
9üksek 
tuuru 

Mümtaz Faik FENiK 
~ ~ .. -Yuı yedisinde, yani bUtldan 
"~lılt ~ e~el çıkarılan 5 milyon li
a~ ehıiryolu tahvillerinin hep
~ b' tanıamiyle aatıldığmı bü
~tllt ır- nıernnunlukla öğreniyoruz, 
~İllet~~! bu auretle aon birkaç ay til-..,: .. Unıhuriyet maliyeaine olan 
f-ltild~ll~ bir defa daha genit bil" 
'"d•d l.6pat etmif oluyor. Hatır
~İlli ~~- ki, hasılatı tamamiyle 
t~lc ~dafaa ihtiyaçlarmı kartı-

t!'tl'rl Uzere 18 temmuzda aatıta 
~ı.•ll 25 milyon liralık tasarruf 
""''" rı da, iki aydan çok az bir 
~ı " ~arfmda tamamiyle aa.tıl
~!'t "~ dva~andatlar bu bonoların 
t'! ht\~lılerine değil, bilhuaa 
t·~~· •deli olanlarına rağbet 
.~~tt')ll 1!~e~di, Gene büyilk bir if- · 
il) o)~ 1kYlıyebiliriz ki, ikinci ter
~ dil a çıkarılan tasarruf bono
"-;• ._., bYnı hararetle karşılanmı§
~ ;: Unların satılmaaı da bit-

,.. "Zet- d" L '-~r it e ır. 
d~; l bonoların ve gerek son 
... ~ .. bi.i 

0 
.. u tahvillerinin bu ka

...,,bi l'Uk bir rağbet görmesinin 
~ ıt,llt -~~~~~r: 
d, \ l'tk Ulun memleket meselele
\ı-~"• it., rı:'~.an alaka duyduğu ka· 'i""' ,j"dı oz menfaatini de göz ö-

1'., trı,, c·· h • ı· d ot • ve um urıyet ma ıye-
-..:_ -il g:: . k d" . 'f ~ ~d., d .. venı ona en ı ıatı a-
l't~· 8 e büyiik bir rehber ol
~ bo~1 Undan dolavıdıT ki, dev
lı.~''-lld:rll'lı ve tahvillerini almak 
~'11 ıt r, .. halkrmızrn daima ııuur
~ : ıı...ı ~tet gösterdi'7ini aövler· 

t~l\"1'1~ illa etmemiş olduğumu-
!\ .,._,k \'or-uz. . 

'-'~ti, h,Uıta kanidir ki, kf'ndi ae-
' h\.. ' ' • ı· . c s h\ .... ,.ti.., se ametın· 
onu a OnrU wayfada ) 

:''··· ' ... 
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~ 1P müteakıp, 
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: 'r takibat 
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ve cümhuriyet maliyesine olan bü -
yük güveni ve derin bağlılığ.1 dolayı
siyle beş milyon liralık birinci tertip 
tahvillerin hepsinin satışı dün sona 
ermiştir. Henüz bir haftalık satış za. 
manı bile dolmadan bütün tahvillerin 
bu kadar kısa bir zamanda tükenme-
si halkımızın dahili istikrazlarımıza 
karşı gösterdiği rağbet ve güvenin ye-
ni ve güzel bir tezahüründen başka 
bir şey değildir. 

Bütün milli davalarda çok hassas 
ve şuurlu olan halkımız, bu son dev -
let istikrazma karşı daha büyük bir 
alaka ve rağbet göstermiştir. Maliye 
Vekaletimiz bu üstün ligi ve rağbet 
dolayısiyle, radyomuzun d'\n akşam
ki neşriyatında halkımın teşekkür 

etmiş ve ihracın dün akJam .Ona er
diğini il§n etmiştir. 

••aa·aassaoıcıesseee 

C. H. Pi Meclis 
Grupunda 

Haysiyet Divanı se(ildi 

Vekillerimiz muhtelif 

mevzular hakkında 
izahlarda bulundular 
C.H.P. Meclis grupu umumi he -

yeti dün saat 15 te reis vekili Seyhan 
[ Sonu J ünca sayfada ] 
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BERLİNE GÖRE 
Kırım bölgesinde 

alman ve 
romenler 

ilerliyorlar 
Sivastopol ve Kerf e karşı 
Jiddefli hava akmı yaplldi 

Moskovoyo ko rşı do ha\'a 

akınları devam ediyor 
[ Dünkü alman resmi tebliğine gö

re, alman - rumen lntaları Sivastopol 
ve Kerç'e doğru ilerlemelerine de -
vam etmektedirler. Bu iki liman ha -
vadar{ şiddetle bombalanmıştır. Mos
kova'ya karşı yapılan hücumlarda da 
birçok rus ağır silahlan ve demiryol 
malzemesi tahrip edilmiştir. Gelen 
öteki haberler aşağıdadır.] 

••• 
Berlin, 11 a.a. - Salahiyetli kay -

naklardan D.N.B. ye bildirildiğine 

göre, almanların Tikvin civarındaki 

muvaffakiyetleri, Leningrad'ın bol -
şevik hinterlandına göre kati suret-

( Sonu 4 üncü say/ada } 

Amerika Cümhurreiıi 
M. Ruz.velt 

Hüriyet uğrunda 

döğüşmek gerekirse 

Amerika 
harbe hazır 

M, Ruzvell mütarekenin 
yıldönümünde bir nutuk verdi 

Vatlniton, 11 a.a. - 1918 mütarekesinin 
YıldönUmU mUnaaebeUyle Arllnrıton mezarlı
tı.nda nutuk aöyllyen reli Ruzvelt deml1tir 
ki: 

"- Bu yıldönümUne riayet etmemizin 1941 
&enesinde huıuıl blr mtmuı vardır. CünkU 
buiün vakUyle hayaUarını feda etmiı olan· 
la.ra karıı borcumw:un büyüklütün , &ec· 
mUıte hlc bir vakit ya,pamadı~mız kadar bir 
ciddiyetle ölcebllıcek .-azl.Yette bulunuyoruz. 
Bundan b~ ft1\e ...., hatta. bundan blr
kac ay önce IÇ)lllucnın 11&zıları bu bUYtik ö· 
lülerın yaptıklan fedaklrlıkta bir mA.na o -
tup otmadıtı huıuıunda ıUph.ell davranıYor· 
l.ardı. BLz: b111yoruz ki bu adamlar o &tınün 
bUYllk te.hllkeal kanısında vatanlarını kur -
tarmak ıcın ölmüılerdlr. Bunu biz biliyoruz, 
cünkü bui'Un de aynı tehlike ile kueı lcartı

yayız, Size "bu harpt.en :ne kazandınız?.. dl.ye 
{ Sonu 4 üncü uy/ada } 

Askerlerimize kışlık 

hediye toplamak için 

hazırlıklar başladı 
Bu yıl da kahraman askerlerimize 

kışlık hediye toplanması için Kızılay 
ve Yardımsevenler Cemiyetleri umu-

1
1 MOSKOVA'Y"iGOREl 
Moskova önünde 

almanların 

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

İnönü' nün 
son nutku 

---ve---

Türk-Alman 
hücumları 

püskürtüldü 
Tula'da ve Donelı'de Jiddelli. münasebetleri 
muharebeler cereyan ediyor 

Volokolamsk'ta alman 
kuvvetleri kuşatıldı 

:Moskova, 11 a.a. - Taas aıansının harp 
muhabirine i'Öre, sovyet kıtaları, Moskova 
oepheıılnde Tuta böl5:etlnde alınanların biri -
biri ardı 11ra yaptıkları lk1 tank hUcumunu 
a"erı püskürtmüıterdlr. Bu bölııede ılddeUI 

hücumlar hlıll'l devam elmektedlr. Ina.tcı bir 
t Soau 4 üacü sayfada ] 

Amerika' da 

ticaret gemilerini 

silôhlamak için 

limanlara 

birçok toplar 

gönderildi 
Pasifik'te bir korsan 

gemisi mi batırıldı? 

Berlin, 11 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 
diriyor: Berliner Börsen Zeitung'wı 
diplomatik yazarı Kral Megerle 
"Türk görüşü" batlığ1 altında yazdığı 
bir yazıda, Türkiye Cümhurreisinin. 
Büyük Millet Mecli•inin .açılması db
Jayısiyle Türkiye dıf siyasetinin iza
hı i&in söylediği nutka temas etmea
tedir. Kral Megerle diyor ki: 

"Daha geçen yıl aynı münasebetle 
Cümhurreisi İnönü tarafından söyl~ 
nen nutuk ramanında Türkiye _ Al • 
manya münasebetlerine zarar vermi9 

( Sonu 8. üncü sayfada ) 

Akdeniz' de . .. . ..... 
İngiliz denizaltı 

gemileri tarafından 

altı nakliye 

gemisi daha 

batırıldı 

Dört başka gemi de 

ağır hasara uğratıldı 
Nevyork; 11. a.a. - D. N. B. : İngiltere 

hesabına çalıgmakta olan 5283 tonll&toluk Lonrlda, 11 a.a. - Bahriye nazırlığını• 
E\Tos Yunan vapurunun Atlantlk'te batı- tebliği: 
rıldığ'ı denizcilik mahfillerinden blldiril _ Alınan yeni raporlar, 9 sonteşrinde bir 
mektedlr. Maruskus _ Pateras Yunan ıne- italyan kafilesinin tamamen lmhasi)le ne-. ı tıcelenen gece hUcumu eıraıııpda iki tor-
pı de Terre-Neuve kıyısı açıklarında ka- pldo muhribinin batırıldığını ve b&§ka bi-
raya oturmu§tur. Bu vapura kaybolmu~ rinin hasara uğratıldığını tesbit eylemek· 

[ Sonu 4 üacü sayfada ) \ tedlr. M. Çörçü'in hava kuvetlerini tel tiş ettiği ıırada alınnnı bir reımi mi merkezleri bu mevzuda ifbirliği 
yapmı~ kara.r vermişler ve bu karar- [ Sorru 4 üncü sayfada ) 

M. Çörçil'in 
nutkunun 

yankıları 

Almanya sulh i~in 

zemini yoklamıyacak 

İngiltere' de 

tayyare sayısı 

boyuna artıyor 

Tayyareler kitle 

halinde akın yapıyor 

larını !Ubelerine tebliğ etmişlerdir. --------------
Bu karar üzerine Kızılay Ankara '"Y7r~ · 
merkezi namuıa seçilen üç delege ile .. 
Yardımsevenler Cemiyeti namına se
ç.ilen üç delegeden mürekkep bir ko
mite teşkil olunmuş ve komite dün 
aktam Kızılay Ankara merkezinde 
birinci toplantısını yaparak hediye 
toplama işini tanzim için alınacak 
tedbirlerle kurulatak teşkilat etra -
fında görüşmeler yapmış, kararlar al
mıştır. Komite hazırlıklarını tamam
ladıktan sonra memleket işlerinde 

vatanseverliği ve cömertliği ile tema
yüz etmiş Ankara halkına bir beyan· 
name neşredecektir. 

Komite, Bayan Übeyde Elli'nin re-

Tokyo, 11 a.a. - Japon hükümeti:ııin Londra; 11. a.a. - İngiliz hava kuvet isliğinde _Doktor Kamile Aygün: Ba - '""' 
sözcüsü M.Koh İ$ii, M. Çörçil'in sözleri l ıınln sayıca ve enafca alman hava kıı 1 yan Cemıle Ay:aç, Bay~n Hıkmet • 
karaısında japon hükiımetinin ne dü5ündü·ı vetlerine en aşağı mllsavi olduğu hakkın Arslan, B. Mecdı S. Sayman ve An· J · _.,., 
iü kendisine aorulduiu zaman ihtiyatlı da M. Ç/Srçll tarafınrlan yapılan beya .

1 
kara mebusu B. Eşref Demirel'den • • •• 

<Sonu 3 üncü sayfada> .l sonu 8. üncü aa)'fada ı müteşekkildir. Akdenız.'de ıngüızler 

• A 

tarafından tahrip edilen İtalyan gemileri 
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lisan bahisleri 1 

Tôkip, müteakip, tôkibat 
Bazı ya.hancı kelimeler vardıl' 

ki Türkçe onları hiç yadırgamaz. 
Türk nahvi ile iyiden iyi kaynaşık
tırlar. Konu~ma dili onları yuğur
lllU§, onlara yeni manalar kabnıı
tn-. "Harcamak"taki "ha.rc"m ya
ltancrhğmı aezer miıiniz? Onu ne 
"hı" ile söyleriz; ne eski belagat
çiler gibi, "harcetmek" diye kul
lanmakta ısrar ederiz. Yemek mal
semeıine bile "harç" deriz. Koyu 
bir terkipten "vekilharç" kadar 
yufurulma bir Türk ti.biri çıkabile
eeii nasıl liat1Ta gelir? Bizim kli
teleteceği iddiasında bulunduğu
snuz terkipler, itte bu türlü olan· 
tardır: ıuykutta ilk terkipten ma
na izi bile kalmamııtır: kötü niyet 
aerede, attentat nerede? Bizdeki 
''ukali"nın Arapça "&kıl"ın cemi 
ile ne münasebeti ıkalmııtır? "Akıl 
keamek, akıl yatınnak, akıl ver
mek, akıl sormak, akıl erdirmek, 
akıl almak ve almamak" gibi bir 
.ürü ifadeler, "akıl" kelimesini yal
nız halk diline yerleıtir:mit değil
air: onun "makul, gayrimakul", 
"akılane", "taakkul" gibi bütün 
yabancı tekillerini ve manalarını 
ela karıılamıştır. Konutma dili, bu 
tekil ve manaları tercüme etmez; 
cümleyi Türkçe dokur. Siz onu Os
manlıcaya tercüme ebnek isterse
niz, belagatçinin kelimeıini bulur
eunuz. 

Bazı yabancı kelimeler de var
cfrr ki yalnız kitapta kalmamı§ ol
aalar bile, ancak kitapça konufan-
1arm ağzmdadırla.r; halk dilinde 
aeğildirler. Halbuki bu kelimele
rin köyde bile karıılığı olmak la
zmııelir. Çünkü ne ilim ve fen 
terimleridirler; ne de oldukça yük
aelc bir fikir terbiyesi ile elde edil
mek gereken mefhumlardır. "Ta
kip, müteakrp" böyledir. 

Bu türlü yabancı kelimeler "ait 
ve dair'' gibi, bazı cümle tekilleri 
"dondunnuı"lardır. Kendiıini at
madıkça, bu "donmuı" cümleleri 
eğip bükemezsiniz; çözüp açamaz
•mrz. Onlara tam bir Türkçe tadı 
Yeremezsiniz. Bugün "ti.kip" fa
anil:yaaı üzerinde lkonutmak istiyo
ruz. Bir baıka gün "ait, dair, mü-
teallrk"tan bahsedeceğiz. • 

Biz "ti.kip" kelimesiyle ıade 
Tür.kçedeki iki manayı değil, Fran
sızcadaki "•uivre, poursuivre" ke
limelerinin nıanalarmı da biribi
rine ka.rııtırarak kullanıyoruz 
•• onu Türkçenin yalnız "kova
lamak" kelimesi ile kar§ılamak iı
hrken, ifadelerimizin akaadığmı 
.. ?l'Üyoruz. "Kaçan bir dü,manı ta
kıp etmekle", "dairede duran bir 
iti tlkip ederek yürütmek" araaın
Claki mani\ farkı hemen göze çar
pıyor. "Ti.kip" ve "müteakrp" 

(obanı sopa ile öldüren 
baba -oğul un muhakemesi 
İzmir, '(Hususi) - Menemen'in 

~}'Vacık köyünde Hasan İryci'yi sopa 

ile döverek öldürmekle suçlu 49 ya -

fında Hilmi ve oğlu 18 yaşında Mus

tafa':ıun muhakemesine yakında ha§· 

lan.acaktır. Suçlular Menemen'den 

9ehrimiz hapisanesine getirilmişler -
dir. Hidise şöyle olmuştur: 

Öldürülen Hasan İnci, zanlı Hil

mi'nin yanında çoban ve hizmetçi o
larak çalıımaktadır. Hasan bir gün 

ortadan kaybolmu§tur. Hilmi, bu va
ziyeti töyle izah etmiştir: 

- 12 koyunum kaybolmuştu, Ha -
ıa.n'dan istedim. korktu ve kaçtı 1 

Falih Rılkı ATAY 

kelimelerinin Dil Kurumu kılavu
zunda rördüğiimüz ve ıörmediii
miz, fakat her ıün konuşma dilin
den ekaik olmıyan kartılıklarmı, 
hatırımıza reldiii kadar, tekrarlı
yalrm: "Arkaımdan gitmek, peıin· 
den gitmek, peıiaıra rit:mek, Petin· 
de olmak, arkaamda olmak, arka
s1na düımek, kovalamak, biribiri 
ardınca, arkaaından, aonra rel
mek ••• " Franaız akademisinin h'.i
gatinde "auivre" ve "pourıuivre" 
kelinıelerinin misall~rini Türkçe 
olarak karııladığmuz vakit, hiç 
bir mana eksikliği bulmuyoruz. 

"Peşisıra gitmek", yakından ta
kip etme'k değil midir? "Merak et
meyiniz, itinizin pefindeyim" 1 ya
hut" ıiz bu davayı güttükçe, bütün 
halk arkanızdan gelecektir'', veya 
"bir taarruz aonunda [daha iyisi 
aonrasmda] alınan yeni karar" 
yahut "ilk faturayı ödedim, arka: 
smdan yeni bir hesap çıkardı" de
diğimiz vakit, "ti.kip ve mütea
kip"ın karşılanmakta olduğunu gö
rürüz. Fransız lı'.igatiınin tarifi ile 
"birinin arkasından yakalamak ü
zere kotmak" manasma "takip", 
"kovıı.lama.k"tır. "Akabinde", uhe
men arkasından" demektir. En 
güç gibi gelen "uzaktan takip et
mek", pek güzel, "uzaktan peşin· 
de veya arkasında olmak"la ifade 
olunabilir. 

Bir adli terim açık kalıyor: ta
kibat! Fakat biz terimler bahsinde 
zorluk çekileceği fikrinde değiliz. 
Kılavuz bµ terime "terki" tabirin
den "terkimek" diye bir fiil yap
mak ve ondan "terkin" kelimesini 
çıkarmakla kartılrk bulmuştur. 
"Adli takibat"tan köylünün, hatta 
orta ıeviye halkın bir feY anladığı 
var mıdır? Bu veya, hukukçuları
mızın bulacağı başka bir tabir 
"takibat" terimini tasfiye edebilir. 

Yazımızı bitirmeden "poursuiv
re"in bir manasını "devam etmek" 
ve "muakkip"i "gütmek" le karşı
lamakta olduğumuzu da söyliye
lim. "Takibettiğimiz politika"yı 
timdi, "güttüğümüz politika" ile 
ifa etmiyor muyuz 1 

"Takip"i tercüme etmeksizin, 
türlü manalarmda, konuşma dili
mizin deyitleriyle karşılaymız. 
Cümlelerinizde hemen bir tat far
kı bulmağa başlıyaca.ksmız. Fakat 
her vakit tekrarladıitmız gibi 
"Türkçe clü~ünüp Türkçe yazmak" 
prensipi ile hareket ediniz. "Don
mut"ı bir kalıp gibi kullanıla· 
gelen bir cümlen.in yalnız bir ke
limesini atar, onun yerine bir kar
tılık yamarımız, bir kulak ve dil 
rahfthızlr~ı duyaraınrz ve ıanırıı -
nız ki yabancı kelimeden ayrılma
nıza imkan yoktur. 

Belediyeler Bankası 

kanununda . değişiklikler 
Belediyeler Bankası kanununun 

beşinci maddesinin A fıkrasının de -
ğiştirilmesi hakkında Hükümet Mec
lise yeni bir kanun layihası takdim 
etmiştir. 

Meri hükümler banka iştirak hisse
sini zamanında teslim etmiyen bele -
diye reisi ve muhasipleri hakkında 
takibat yapılmasını amir bulunmak
tadır. Birçok belediye reisleri ve mu
hasipleri de bazı mübrem ve ururi 
ihtiyaçlar dolayısiyle beledi hizmet -
lerin yarım kalmaması için mali me
suliyetlerini dahi göz önünde tutmak 
suretiyle bu iştirak hisselerini öde • 
yememişlerdir. Münhasıran bir umu
mi hizmetin ifası maksadiyle hare -
ket eden bu memurlara kendilerine 
faiz tahmil etmek suretiyle meeuti -
yetleri cihetine gidilmesi doğru gö
rülmemiş, bu ıebeple de muvakkat bir 
madde ilave edilmiıtir. 

GÜNÜN GÖLGESİ 
111111111111 

Okul masrafla7na 

dair l 
Türkiye'de ta.hail parasız, fakat ba-

11 okullarda, bilh.aaa kıs enstitüleriy
le kı:ı aanat okullarında, talebelik yap
mak hakiıkaten pahalıdır. O kadar ki, 
çocuğunu ha.yata bilgili ve eli her 
ife yatkın bir ev kadını olarak hazu"
lamak istiycnlor enstitülerin altın -
dan kalkılması zor olaiı masrafları 
yüzünden, çok kere onu, yükü öte -
kinden daha hafif olan or~ okula 
vcrmiye mecbur olmaktadır. 

Bu hali çok yakından biliyo.rum: 
- Öğretmenim, böyle adi 'eyler 

istemiyor. Büyüdüğümüz z.aman ipek 
kumaşları da dikebilelim diye, birden 
ipek kumaı istedi. 

İpek kumaş, bir fedakarlık i~dir. 
Herkes alamaz. Her kese, ipeği kal -
dırmaz. Bir yandan da çocuğunuzu, 

arkadaşlarının yanında boynu bükük 
bırakmak istemiyorsunuz: 

- Güzel ama, çocuğum, diyorsu -
nuz, sen bu kumaşı kesip biçe~k de
ğil misin, acaba da\ıa üstünkörü bir 
kumaş üzerinde temrin yapsan da, in
şallah yarın büyüyünce? ... 
Çocuğunuz: öğretmenini ve arka -

daşlarrnı düşünüyor. Ağlamaklı bir 
yüzle: 

- Ama öğretmen istedi.. 
ve ilave ediyor: 
- Bunu almayınca da sınıfa gel -

meyin dedi öğretmen ... 
Karınızın keten elbisesinden kır -

pıp, çocuğunuzun makasına ipek ye
tiştirmiye mecbur olduğunuzu anlı -
yorsunuz ve h';t, böyle devam ediyor. 

Enstitünün orta sınıflarından, bu 
yüzden çocuğunu çekiip alan tanı -
dıklarım vardır. Yazık oluyordu ... 

Maarif Vekilliğinin, pahalı malze
meden kaçınılması için enstitülere 
ve sanat okullarına yolladığı tamim, 
kimbilir kaç bin aile reisini sevindir
miş, kaç çocuğu enstitü talebesi ola -
bilmek bahtına kavuşturmuştur t 

Dileğimiz şudur ki, okumanın ko -
laylaştırılması için atılacak her adım, 
yurtta bir kaç okul açmak kadar ma
arife hayırlı olacaktır. Öğretmenler, 
tamim alsın almasın, çocukların en az 
masrafla okuyabilmesi için, ne pratik 
çareler bulabilirler? 

Hem, yaşad1ğımız güç devrenin is
terlerini düşünerek, vazifeyi bir ka
ğıdın iki yüzüne de yazdırabilir, yok 
yere kağıt kalem harcıyana, ce7.a da 
verebiliriz. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

lıtanbul ve Bolu valiliklerine 
yapılacak para yardımı 

Nafıa Vekaleti, . İstanbul ve Bolu 
valilikleri içinde yapılması gere'kcn 
bazı yollar için bu iki valiliğe devlet 
bütçesinden para yardınu yapılması • 
nı kararla!}tırmıştır. 

Adana' da açılacak yeni sanat 
okulları 

Adana. (Hususi) - İnşa "e ku -
rulma masrafları Maarif Vekilliği 
bütç.csinden verilmek ve arsaları vi -
layetimizce temin edilmek üzere vi -
layetimizde yeni sanat okullan açı
lacaktır. 

Maliye Vekaleti Evrak · 
müdürü 

Maliye Vekaleti evrak müdürü B. 

o t cıaı .,. 

Ham maddeler 
lenzllat cetvelinde 
değiıiklik yapıldı 

1 

İcra Vekilleri Heyeti, yürtlrlUkte bulu
nan muamele vergisi iptidai maddeler ten
zil&t cetvelinde bazı detltiklikler 7ap. 
m11tır. Bu detiolkliklere göre plyuadan 
aatın alınan kapsUllerle kapatılan sa.zoz· 
lann tenzilat nlebetl yUzde 23 den 2' e 
çıkarılm11tır. Piyasadan satın alınan kap
aUllerle kapatılan soda vaterlerinln ten
zllft.t niebeti yUzde 2~, kapsülleri kendi ya
pan fabrikalarda bu kapsUllerle kapatılan 
eoda ve.terlerinin tenzlltıt nlabetl yUzde 
17, deri ve köselesini kendi yapan ıınal 
mUesscselerde imal olunan yUıo:U ve.kete· 
den asker ayakkaplannın tenzlldt nlsbetı 
yUzde 3, deri ve köselesini kendileri ya· 
pan sınai müesseselerde imal olunım diğer 
bUtun ayakkapların tenzilAt nlsbetl yllzde 
f, deri ve köselelerini dışarıdan ıatın alan 
ıınal mUeBSeselerde imal oluna.n yiizU ve.
keteden aııker ayakkaplarının ten7.i1At niıı
betl yUzdl'ı 63, deri ve köselesini dıııandan 
aatın alan sınai müesseselerde imal olu· 
nan diğer bUtlln ayakkıı.plıırın tenzill\l 
nlsbetl yUzde 53, sargı bezinin yüzde 62, 
ıı1ıat bezinin 22, sıbat bezi bağının 28 
olarak tayin edilmlttlr. Nebllt yağlan il\· 

nayilnln tenzilt'lt nlsbetıerinde bazı değ'i
ılkllkler yapılmış ve bazı pozisyonlar lis
teye yeniden eklenmlııtir. 
Yalnız ambalM bakımından tenzllAUı 

olan nebnt yağlarından: 
Zeytinden yalnız tAsir veya tAılrden 

ıonra aynı mUessescde tufiye edilmek ıu
retiyle imal edilen zcytinyağında amba· 
10.jh ıatııılarının tNllmatında ytizde ıo. 

Pamuk çekJrdegınden yalnız tAsir veya 
t.Asırden sonra ayın müessesede tasfiye 
edilmek ıuretıyle imal edııen pamuk ya
ğında ambal!jlı satışlarının teelimatında 

ylizde 11. 
susıını ve diğer yağlı nebatlardan yal

nı:.ı: taslr veya tasirden sonra aynı mucs
sescde ts.s!iye edilmek sure.iyle imal e
dilen yağında ambal(ljlı &atıflarının teali
ıı.atında yUzdc 8. 

Pamuk ceklrddlnden tl.slr ve tasfiyeden 
sonra elde edilen vamuk yatlarından tblr 
ve tastb·e>1 yapan mUCS1esede imal edilen 
(veJetalln, turya{: ıılbl) dondurulmuı veya 
MrUe1tırllml1 nebaU yatlarda ambalAJlı aa· 
tıılarının tcallmatın<la yüzde 6. 

Keten tohumundan yalnı.ı: uı.sır ve yahut 
d.a tAslrden sonra aynı mUessesede kaynatıl

mak ıurellyhı ımaı edilen clt ve ptımlı be· 
zir yafıların<lll ambalAllı aauaıannın teellma
tınd.a :; ilz<\e 5, 

I'rlnadan ekstraks1yon ıuretlyle çıkarılan 

ya{:lnrm teııllmatınııa yUzde ıo. 

Evelce verıılsl verllmlı mısır özUnden yal· 
nız UUılr ve >'ahut da tıı.ılrden .anra aynı 

mOeueııede taar~o edilmek auretlYle ımaı e· 
dilen mısır yatı: dökUm halindeki aat11ları -
nın teslimatında yUzde 65, ambalAJlı aatıeıa
rının tetıllmatında yüzde 66, 

Evelce "crııll• verllmlı ncbaU yatların 
ııoaradan ta.ııfl)'e ve yahut ta.ıırıye lleblrlikte 
ve aynı mu csede ttupe ea.ıımeııı neUcesın

de eltlo edilen mıımulAtın (rafine yatlar, 

Yardımsevenler 

Cemiyeti 

boks 
menfaatine 

maçları 
Kuruldutu S'(1ndenberl hayırlı teıebbUı

leriyle birçok tayda.lı hareketlere ön ayak 
olan Yardımıevenlır Cemiyeti senel mer
kezi, bu defa da bir apor maçını himayeai 
altına ıı.lmı11t1r. 

Birkaç gUn ~el y&zdıtımıs slbl, 18 
lkinclteerln pazar gtinU cemiyet menfaa· 
tine Halkevinde bir bokıı maçı yapılacak
tır. Maçı Ankara bölgeli bokı ajanlığı 

organize etmektedir. 
Geliri Yardımacvenler Cemiyetine bı· 

rakılan ma1;lar Ankara'nın sporcu gençliği 
arasında genle bir ll~i uyandırmııtır. Bu 
sebeple pazar gf.lnU ıaat 18 de yapılacak 
maçlara ait hazırlıklar hararetle devanı 

etmektedir. 
:Maçlıırın uyandırdığı ilginin başlıca ıe

bebi, gençliğin, Yardımaevenler Cemiye
ti menfMtine yapılııcak bir te~ebbllııe ka
tılmak arzıııudur. İkinci bir aebıp de, 
mnçlnnn 7 birinclkA.nnnda İııtanbul muh
telit! ile yapılacl\lc kıırıılaşma için bir 
seçme yerini tutmasıdır. 

Eleme usullyle yapılııcak mtiaabııkala· 
rın çok çetin olacağı ve ıUrpri:ı:ll neticeler 
vercceğ'l anlqılmnktadır. Bilhıuısa Hnrp 
Okulunun bu maçlarıı. lT bokıİörlı kıltıl
maı;ı kıırşıl~mıının önemini bir kat daha 
artırmı::ıtır. 

Maçlar hakkında bölge bokıı ajanlığının 
teblil\"i şudur: 

Bok• ajanlığım/an : 
Ankara boks ajanlığının 16. 11. 9U p~ 

zar gUnU Yardımsevenler Cemiyeti men· 
taatıne yapılacak olan Ankara boka mU
sabakalıırı hllkkında son tebliği: 

1 - :Mllsabail:alar 16. ıı. 941 puAr gU
nU akşam sııııt 18 de Ankara Halkevi ti
yatro salonunda yapılacaktır. 

2 - BUtUn bok8örlerin muayyen glln· 
!erde idmanlara gelmeleri ve mllııabakala
ra girmek iııtlyenlerin isimlerini 12. 11. 
941 çarşamba gUnU akşamı Halkevinde 
boks ajanlığına bildirmeleri. 

3 - Tartı J6. 11. 941 paur gllnU uat 
12 ile 13 arasındA atadynmd& Ankara böl
gesi başkanlığında yapılacaktır. 

• - Muayyen ııaatte tartıya gelmlyE"n
ler ve mUsabakl\ zamanında hazır bulun· 
mıyanlar müsabakalar lttlrı1.k edemezler. 

15 - Bu mlleRbakall\Mn galipleri 7. 12. 
941 tarihinde tııtanbııl'da yapılacak olan 
Ankara - İstllnbul muhtelıtıeri mllaaba
kalarına iştirak edeceklPrdlr. 

6 - Müııabııkalar amatör bokl nizam
namesine uyıun olarak ve eleme usuliyle 
olacaktır. 

. Haıi~eki askeri ateıelerin 

yanlanndaki 
maaı ve iııe 

erlerin 
bedelleri 

Yabancı memleketlerde bulunan 
rıı!lnedt?n ıonra kupe edilen yatlar, ıopstock 
" dökUntuıer ıılbl> döküm halinde veya am- ataıemiliter, at~cınaval ve ataşeaeri-
baltı.Jlı ııatqle.rının tceıımatında yUZde 64. enlerin maiyetlerinde iıtihdam edile-

Evıılce muıımeıe verglıl verllmlı clt be -
zır yatından ıonradan kaynatma ıuretlyle 
elde edilen mamuıtı.tın (Türk, 1nıı111z beı:ITI, 
ktl9ı>e ve dökUntUler) dökUm halinde ve-ya 
a.mbaltı.Jlı aatıslnnnın teslimatında yUzde 86. 

Evelce m\Ulmele vcrıılıl verllmls zeytin • 
yatlardan aat olarak lrııal edilen donduruı -
m\lf yatlann (Tur Qllv zlbl) cıökUm halinde 
veya ambaltı.Jlı ıııtıılıırının teslimatında yUz· 
(le 70, 

Evelce veraııı verıımıı zeyttnyal!'lArdan 
ıusam l'lbl dltcr yntlarlıı karıstınlmak ıure
ti)'le imal edilen dondurulmus yaClann (ne
batı marııarln ııibt) dökUm halinde \'cYa am: 
blllAJlı ııtltıılllrının teslimatında yüzde 62, 

Eveloe vergisi verllmla zeyt1nynlllardan 
ctıcolata sanayllnde kııako yatı yerine kulla
nılmak Uzere lme.I edilen dondurulmuı yat -
tann <clko yatı ıılbl) dı:lkUm halinde veya 
ambalAJlı ıatııtarının teslimatında ytl?.de 3l5, 

E\'el<'e \'crıılsl verllmlı olan pamuk ya -
tından :mal ed11en dont1urutmut yatın <~ -
Jetalln ft)'a turyat ıılbl) tlökUm halinde ve· 
ya ambalAJlı 1atıeıarının teıllmatında yUz -
d• 79. 

cek eratın maaş, harcırah, iaşe ve il
bası hakkında hazırlanan kanun layi
hası Meclise verilmiştir. 

Layiha esaslarına göre bu suretle 
istihdam edilecek erlere Türkiye'den 

hareketlerinden avdetlerine kadar 

Türkiye dahilinde verilen maa1 tuta

rının on misli maaş olarak tevkifatsız 

verilecektir. 
Bu kabil erlere bulundukları Tür1t 

sefarethane veya konaola.lukları ta -
rafın<lan mahalli rayice göre t~it 

edilecek iaşe masrafı bütçenin tayi -

nat tertibinden bedelen verilecektir. 

Yabancı memlekete müteveccihen 

hareket eden bu kabil erlere Türki -
ye'de işlemekte olan kara ve deniz 

vesaiti üçüncü mevki, Türkiye hu -
dutları haricinde işliyen kara ve de -
niz vesaiti ile ikinci mevki üzerinden 

Fevkalade vazıyet dolayısi~le bazı seyahat masrafı tediye cdilecelctir. 
vergi ve recimlere zam icrasına ve Bu seyahatte geçireceği müddet 
bazı maddelerin mükellefiyet mevzu- zarfında yapacağı zaruri masrafları 
una alınmasına dair kanunun sekirin- tamamen ve iaşe ve iskan gibi mas -
ei maddesi ile muvakkat birinci ma.d- rafları Milli Müdafaa Vekilliği tara
desi hükilinlerinin hudut ve tümutü- fından tensip ve takdir edilecek mik
nün tefsiri yoluyla tavzihi talebine darı tecavüz etmemek tartiyle yaban
mUtedair tezkere Büyük Millet Mec- cı memleketler harcıI"ahı tertibinden 

Bir tefsir talebi 
Halim Tura terfi ettirilerek ına.a~ 
70 liraya çıkarılmıştır. EmektA!' bir ' 
maliyecimiz; olan Hallın Tura'ya İlin· 
d~ ba,arılar dileriz. 

................................................... 1 
Çocuk: küçülmü' bir insan 

değildir. Büyüyecek bir yurtt~
tır.· 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi . i 

lisine takdim edilmiştir. . tediye edilecektir. 

Bunun üzerine köyde hadise unu -
tulmuı ve böylece kapanıp gitmiştir. 
Bundan tam bir yıl sonra bir köylü, 
Hasan'ın kaybolmadığını, öldürüldü

iünü, cesedinin de dağda bir yerde 
bulunduğunu ve icabında gösterebi -
leceğini iddia etmiştir. 
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daki donmuı ınnaklarla ıöller
de, Ameri1ka'dalri d~ut para
lar da çok seçmeden eriyecektir. Bunun üzerine köylünün gösterdi • 

'fi yerde araştırmalar yapılmış, Ha -
ıan'ın cesedine ait bazı kemikler, ka
fatası ve çürümüş elbise parçaları bu
lunmuştur. 

Tahkikat yapılırken Hilmi'nin oğ
lu Mustafa, koyunları kaybettiği için 
l 'ôpa ile Hasan'ı dövdüğünü ve öldür
düğünü söylemiştir. Tahkikat derin
leftiritince hadisede Mustafa'nın lba
baıının da alakalı olduğu anlaşılmıf· 
tır, yapılan incelemelerden ıt0nra va
kanın töyle olduğu umulmaktadır: 

Haun, dağda koyunlarını otlatır· 
Jien, birgün Mustafa yanına gelmif, 
aralarında bir münakaşa başlamı,tır, 
Hasan vaziyeti babasına anlatmıı, 
bunun Uzerine zavallı çoban aopa ile 
dövülerek öldürülmüıtür. 

-(BU GECE)

Nabetçi Eczane· 
Çankaya Eczanesi 

Divan'ın Türkçesi 

tamamlandı 
Türk Dil Kurumu dostumuz 

Bay Beıim Atalay'm dilimize çe
virdiği Divanü Luıat-it-Türk'ün 
ÜÇünt:ü cildini basarak bu ünlü 
ve faydalı eaeri tamamladı. 

Dil davamızm tekrar gereken 
yöne yöneldiği bu arralarda böy
le bir eaeri tamamlamak yerinde 
bir batarı olmuttur. 

Ki.uarh Mahmut taraf rından 
aaırla~ca önce yazıhnıt olan bu 
ana-kıtap, Arap diline karşı Türk 
dilinin zenginliğini ve üatünlüiü
nü belirtmek amacı ile •kalenıe 
alınmııtr. Aynı dava için uğra
ıan Türk aydınlannın kitap raf
larmda bunun dilimize çevrilmit 
ciltleri, büyük bir botluiu dol
dunnağa yardım edecektir. 

Doıtum Besim Atalay'm bana 
verdiii armağan yalnız bu üçün
cü cilt değildir. Bir de fakaimile 
yani trpkıbaaım var ki ayrıca bir 
cilt kılığma bürünen bu kitapta 
uerin arapça metninin en eaki 

bir el yazmndan çekilmiş fotoi
rafı bulunuyor. Bu da Türkçeyi 
ilim yollan ve uaulleri ile inceli
yecek olanlara ayn bir kaynak 
olmaktadır. 

Öteki ciltlerde oldufu gibi, bu 
üçüncüıünde de eski bir medeni
yet dili olan Türkçenin zencin 
kelimelerine, mana ve hikmet 
dolu ıavlarına~ yani atala'l' .öz
lerine raatlryorsunuz. 

Bundan baıka aaırlarca önce 
Türkçede - mesela - mühür 
mumuna verilmiş ayn bir ad, 
lau buradadır. Türk mutfağınm 
Türk hekimliğinin ileriliği eaer
de raatlanılan sözlerden anlatılı
yor. Meıeli., havutun ne olduğu
nu biliy0r muydunuz? Divan'a 
göre, kavut tudur: "Darı unu 
yağla, §ekerle kanthrıhr, yeni 
doğuran kadmlara yemek ola
rak verilir." 

Soma "yajmurluk yapılan in-

ce keçe" caydam kelimesiyle 
iaimleniyor. Küçük bir fıkrada 
yüzlerce sözden daha fazla ör
nek alamıyacağmı. Zaten tamam
lanan e&er, sabırlı bir inceleme 
ile uzun uzun okunsun, diye ki
tap raflarımıza sunulmuıtur. 

*** 
Donmuf nehirler ve paralar! 

Harp ve ıiyaaet haberleri, bir 
müddettenberidir, mevaimle pek 
ya1'ından ilgileniyor. Arkanjel 
donmuş mudur? Moakova'nm 
çevresi, Leningrad yakmlarmda
ki göller ne zaman buz tutacak? 

. Sonra general kış, gerçekten 
ruslarla mı, yo~ıa alınanlarla mı 
bağdaıacak? 

Şimdi buna bir bahis daha ka
rıştı: Amerika'daki donmut pa
ralar) 

Bana öyle &eliyor ki, Rmya'· 

Zama.ne harbinin ateşine ve 
•ıcairına ne daya1)abilir? 

*** 
. Serbeıtt - aerbeıtlik! 

Genç bir yazarın yazdıtı hi
kayenin üatünde ,öyle bir batlık 
gördüm: "Serbeati yolu" 

Hikayeyi okumadım. Fakat 
aerbeati kelimeıini ya "serbest 
yafayl§", yahut da "aerbeatlik" 
diye, yan yarıya olaun, türkçe
leştirmek imkanı varken bu genç 
neden bunu yapmamıttır? 

Biriıi: 

- Belki de bu kelimenin ao
nundaki "i" harfinin fançada 
"hk, lik" ribi bir varife gördü
ğünü bilmiyordur, dedi • 

Fakat renç yazarlanmrza han
gi kelimeleri, ne türlü ekleri kul
lanmalan gerektiğini . öiretmek 
için birer Lu6ati Naoi. mi a.nna
ian eclelim? 

r. ı. 

ft}Hi~ 

HADİSELERİN ARDINDAl'l 

Ateş kes ! 
Bundan yirmi üç yıl evel, ~ 

dört yıldan uzun süren milletler bO 
ğufl'l'la&ından sonra, siiahlarm su~ 
ğu, Mars'ın, artık .körlendi sandığı 
mız palasını eliınden bıraktığı gün 

O gün, gaddar M ar .... 'ın ardı s 
gitmiş olan tuursuz dünyanın yen 
de, yenileni de arkasına dönüp 
kınca, ölümün bizden koparıp gö · 
düğü bir alem; kar,ısına ba.lc.ı 
yaslı analar, ö~üzler, ışıklan, ıf. 
sönmüş yuvalar gördü. Ve kendi 
10rdu : 

- Niçin ? 
Bu "niçin", boğuşmuf, biribirle 

öldürmüş, kendi eserlerini yı 

yakmış olan insanlarda, o çılgın! 
tekrarlamamak için bir sözleşme 
uru yaratır gibi oldu. Bu şuurla ~ 
rünerek, M ars'ın palasını elin 
alıp kırmak çareleri düşünüldü. ~ 
buki bu düşünce, felaketlerin, acı 
nn tesiri azaldıkça kuvetini kaybt 
Gün geçtıikçe, ezeli ihtiraslar ıconu 
mıya, insanların gidişlerinde kı1' 
vuzluk etmiye başladı. 

Geçen dünya harbinin batı ce 
sinde verilen ateş kes! emrinin üJ 
rinden yirmi yıl bile geçmenli 
1 cylCtl 1939 sabahı, insanlar yeni 
biribirlerinin gırtlaklarına sanldt 

O gündenberi, en medeni insaf\ 
miyetleri, yeniden yıkma;kla, ya 
la, öldürmekle övünüp duruyortat· 

O gündenberi ı,ıJdar biraz d 
ıönüyor, dünya karardıkça kararı 

Binlerce yıldanberi pala sallı 
Mars, in6Cln kanı içmiye hala karı' 

• mıyıor. 

O kaınmaz ve kanmıyaca:ktır; tl 
bu insan yığınlarına, onu elbirJiğİ 
devirmek fUUru gelinci ye kadar! 
deni dünyaya yakı§an budur 1 BıJ 
dent cesareti gösteremiyen d\jıl 
her zaman onun kuTbanı olacaktı!· 

Bu dilnyanın insanlanna sağd 
ateş kes! emrini verdirinciye 
Mars onları kesmekte devam e<1 
tiri" 

Hikmet rtJ1 

ÇAGRI 
X Maliye encümeni bugün 

heyetten sonra toplanacaktır. 
X Milli müdafaa encümeni 

umumi heyetten sonra tÖplana 
X Dahiliye encümeni bugün 

mt heyetten sonra toplanacaktır. 
X Divanı muhasebat cncümeıı' 

gün 10 da toplanacaktır. 
X Ziraat encümeni bugün 

heyet içtimaından sonra tıopl 
tır. 

X Arzuhal encümeni bugün ~ 

mi heyet içtimaından sonra ıopl" 
caktır. 

X Adliye encümeni bugün 
heyetten sonra toplanacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu-' 
milli kıy af et balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumu ın~ 
tine 6. birincikanıun cumartesi 
aktamı verilecek olan balonun. 
~terinde verilmesini Sayın 
İnönü kabul buyurmuşlardır. 

Yolcu paralar1nın 

geri verilmesinde 

memurların vazife~ 
Yolcuların beraberlerinde bil 

ve memlekete giriş ve çık1t1 
kendilerine ıeri verilmesi ıt. 
kıymetlerin vaktinde veril:! 
için bu işle uğraşan ıneıı'tt' 
tren ve vapur geliş gidiş saat 
vazifeleri başında bulunmal~'~ı 
~te meydan vermemeleri ıls· 
bildirilmiştir. Bunun dııında ·ti
edenler ha~kında kanuni talc1 
pılacaktır. 

İnhisarlar tekaüt sandı'' 
kanunu değiJtiriliYor 

Gümrük ve İnhisarlar vJ 
İnhisarlar umum mütlürlüğii 
sandığı kanununda değişikli~e'1 
maaı hakkında bir kanun prOJ 
zırlamıgtır. Proje, kanunun ;~ 
kadanki tatbikatından alın~~ 
tara bakılarak eksiklikleri ~· 
yan hükümleri içinde topla 

Gümrük muhasebedlerilll 
ikramiye verilebiletel 

,til 
Çalııma saati dışında ve t 

lerinde de çalışan gümrük ~ 
cilerlnin ilki ihtardan faı~t 
cezuı almemış iyi hizmet . 
mıak şartiyle birer rnaaş • j\'1.; 
ikramiye alabilmeleri :Matıre 
pace kaıulaftınl.mıfW'• 
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[oış POLiTiKA ) 
Aldı Çörçil 

~~bir hafta, on gündenberi, mu-
• -~. lllenıleketlerin baımda bulu

S lıdel"ler aık srk nutuklar aöyle-
• ~dledirler. Japon BafVekili Tojo, 

diJ. iç~d •r:t eline aldığı kıea zaman 
ııi Sı.ı· e birkaç nutuk söylemiıtir. 
eııı -.~ ın, .. Sovyet bayrammm yıldönü
b" llıllJı bıunaaebetiyle Rusya'nm duru
.. l_. 

9
u anlattı. kkasmdan Bay Hit

lıt,ı~ &on.teırin nutkunu söyledi. 
J t.!Gtı~dur ki bu nutuk her &ene, 
• 

1 
'- ıh'te aöylefıiyordu. Bu defa 

ııı ~ t:e aöylendiği bilinmiyor. Yal
a,,. e~lin'den gelen bir haberde 

,l bi, ~1tler'"n "her sene olduğu gi-. "'-ı defa da nutkunu eski taraf
ıfı ta'lı.t._'i:'nı önünde" .öylediği bildi
ır ş·e ~dir. 
f M• ""dı arra İngiliz Baıvekili Çör

ıı_ ' le~nıiıtir. Mister Çörçil bu n:ut
~ r~ı seçilen Londra beledıye 
-,.1\l)t lJı 'f .L • • 

~ ~r vazı eye vatlamau muna-
1' ~l 1Y~e ve belediye d airesinde 

1~ ltti ~ııtir. Londra belediye reis
•' 11' •ene için seçilir. Ve seçim-

t ' 'd lonra vazifeye batlryacaiı 111-

-~ "~rdiği büyük bir ziyafette 
~· ~ılin aiya.ai bir nutuk .söyle
~;.:eaınüJ halindedir. lıte Mister 
fi-;_~• bu vesile iledir ki en kuvet

lıı ~lanndan birini &Öylemittir. 
'ti ~2 Batvekilinin hitabette bir 
~i ~ ur. Fakat gerek .özlerin
""l t Ollülük ve gerek .öyleyifteki 
~· baknnmdan Çörçil lbu defa 
~t 1 r ekorunu da kırmr,tır. G er 
~~ert hadiselerin de bunda yar
!... ç~lrnam,, deiildir. Çünkü Mis
~.~~çil'in ikrsa olarak anlabnak 
\~ • 

1Rı, leçen seneye göre bugün
' tı\ ~iliz durumunun çok daha 
"ı.tı ttlı .. olrnasmdan ibarettir. Bu
~t:'Uııakata kaldırrr bir tarafı 
"tı le r. Gerçekten geçen seneden 
"Uıu ?~Ye olan inkİ§afm umumi gö
tilt. 1

'i•nde beliren bir hakikat in
" "re' . "tçtıı nın durumundaki ıalahtrr. 

......_ &ene bu sıralarda herkes: 
l~)fl \ticaba Britanya adalan iıti

'll 1• ':1Yacak mı? 
~ı~._ 1nı sormakta idi. Fransa yı
-~1~ Alnıanya ile mütareke im
}ır İth• ıt! hatta daha ileri giderek 
J ıı ~il ;rlıği politikasını takip etme
l 'r>.ob.t ~.% _ ltalya harb e girmit, 
~tilt~~, uçlu paktı • imzalryarak 
t tı-ı\ e Ye kartı vazıyet almrf, A 
't'ıttler a. heniiz Avrupa'da olup b i-
'lt ı, e k'ka111 uzaktan seyirci ola
'-~ a. 'Yor. Rusya'nın durumu 
~lri; ve hatta fngiltere~ye k ar 
t.._~~ •• e~~ leçmeai ihtim ali d ah a 
\." gohruniiyor. lngiltere impara-
~ u ·'-'k 'h' . "'\ •• •41 aten uzun tarı ının 
, O '!inlerini Y•tainakta idi. 
~ ltliirtkü dunun ile bugünkü sö
~tilt ''ırıda büyük farklar vardtr. 
1 r,~e Afrika kıtaaı üstünd e 
tııİlt'li d ıırn yıkıhtmdan doğan teh-
11', it llrurnu ulah etmekle kalma
.._~i -~~.a'yı tasfiye ederek meae-
1..'"Q \inden halletmiftir. Aynı 
~\Qıll it a. Akdeniz'de ltalya'nm ko
!l.~ ~"adını krrmı•trr. Çörçil nut
ilt'teıi Jlerken, İngiliz amirallık 
~ l>,ıı he on İtalyan ticaret ve iki 
A~~'tld arp gemisinin battrklan 
\~trilt a. bir haber neırediyordu. 
~ti~ ) k lngilte.re'nin mukaddera
ıı''!ilt fi. l!ıdan alakadar olmuıtur. 
\bir ~~ .. uğrıyan Rusya A lmanya 
'• 4 ~e b Utn kalım harbine baıla
~'l•ııd u suretle lngiltere'nin ya
\11 tddut Yer alrnııtır. Japonya 
~~tlj etnıektedir. lngiliz h ava 
~t ·~ ~l'tı:n,, ve İngiltere Yakm· 
,~·itte ~~nıunu kuvetlendirmit
~ '•~J?l'çi) övünerek iki durum 
~~Çeltt 1 bu farkları belirtmiıtir. 
~'el'i~ Çörçil için bu yÜzden ö
~ley. d •klı gösterecek tahsi se
~ıı ~ite ~al"drr: Başvekil ingiliz-
~İıı ~h a.~a günleri içinde metane
~, ~İic ._daza ebnit ve lngiltere
~ 0 il elede devamı noktasın • 

' ,il ,~ern.li bir amil olm~t!"?"· 
> dlltıdıden lngiltere tarıhının 
t""rı.lt~let adamları arasında 
~'ltrı.t .•dil'". 
~~ d .. 

1
"riliz BafVekilinin nutku 

· l,t'ı t' . ile bugün arasındaki 
,4 )'tı e!ı~trneğe inhiaar etme
~-\ l!d 1\ •çın derin siyasi mana 

ı.;llıı hl\ &Özler de .söylemiştir. 
i t tilt~ISı:~ de en önemli nokta
ı"-ııiit e ıle Amerika arasında

~ 'rdir ç·ye itbirliğini b elirten 
'\it "'11)~ ~rçil Amerika 'nm üç 
1]j~1'lldd· ltıgiliz lirasına baliğ o
'lt ll11.ı1t 1 Yardımından dolayı İn· 

1 İf._Jtun tükran ve minnettar 
... ~liltll e ettikten sonra bugün 
."'lı~· d 'k 
li· !"de . Gnatımasmın Atlantr 

' ~ı )._~riliz donanm asiyle it· 
'ıir~· lııt akta olduğunu bildir-

1lt d~ ~n!filtere'ye, icabederse, 
irtı,~!2ıne harp gemileri yol

~,~ IQl'I ;.rırru vermittir. Çörçil 
~ t de ~ ıkten aonra bu imkan 
,\i ttrı.l\\i;~.~' ve in giliz-ameri
: lll lt'\ı Unun önemli bir cephe-

"etl' ·· 1 · d • ' !> 1 &oz erle ıfa e etmıt-
ltl • ll.&jf• , 
,~'tılc. 1~ le ıulhun idameıi için 
l~1llel'İ.tı evletler~e sarfedilen 
'>~t 'bn..,..llluvaffak olup olmıya
'-i~ l!er ltı1Yoruz. Fakat eğer bu 

'i·tle &ö llv~ffak olmazsa, bu 
1t'· lterılluyorum ve bunu söy

~i .. ' llirı:'!'e bir vazife biliyo
~ •

1 
hrı.rı, fık Devletler Japonya 

· ' ltı1 b~ 8'İ1'erse, lngiltere'nin 
\~· ır saat bile gecikmiye-

,\~J~~llya.• . d' l . 
ı '"1- d Ya tevcıh e ı mı4 a-

"4~ \it11.1' il', Çörçil'in hu beya-
1i i -0: ._ra Çin hakkında 

ı_. 'bir a raya getirildi-

Almanya' da 
Büyük Elçiliğ im iz ve 

konsolosluk 1 a rım ızda 

Atatürk'ü 
anış 

• 
törenı 

Berlin, 11 a.a. - Atatürk'ün 3. cü ölüm 
ylldöniimü mOruısebet!yle Bertin Bilyük El
~iliğimiıle Almanya'daki bütün konsolos
luklarımız yarım bayrak çektiler. Bertin 
Tıirk kulübünde Büyük Elçi .B. Hüsrev 
Gerede"nin reisliğinde dün öğleden önce 
pek hazin bir ihtifal yapıldı. İhtifal& bu
lunanlar ihtiram meV'kiine Türk bayrağt 

ile çerçevelenmiı, defne yapraklariyle be
zenmit Atatürk'ün resmi karşısında hu~ 
ile eğildikten ı.ıonra ataıemiliter binbası B. 
Akman, merhumun askeri dehasından ve 
büyük kumandanlık vıı.sıflanndan bahset • 
miı, talebelerimi::den Necibe Tuncay A • 
tamaızın vecizelerini, İbrahim Balin de 
merhumun vefatmı tasvir eden hazin bir 
tiiri okumu$ ve göz yaşları içinde dinlcn
miıtir. Bundan sonra kürsüye ıelcn Büyük 
Elçimiz, Türk'ün her yıl tattığı ve daima 
duyacağı bu elemli rünün derin acısını tas
vir etmiıı, vatanı, hüriyeti ve istikl&li kur
taran büyiik dibinin Türk asil ırkınm gu

rurunu da bahııettiğini söylemiı. hahraları 
asırdan asıra insanlığa intikal edecelı: A
tatürk'ün bir çoklarımıztn bilmediği ka • 
rakter ve hususiyetlerinden bahs ile kalp
lerde sönmiyen a&kını bütün hazır o • 
tanların ruhlarında hüzünle, iftiharla ya • 
ptmıt ve nutkunu "Türkün yiireğind~ ya
tan kutsi hatırası gibi mübarek ruhu da 
nur içinde yauı~ .. M>zü ile bitirmittir. 

C. H. P. Meclis 
Grupunda 

(Başı 1 incı sayfada) 

mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde 
toplandı. 

Ruzname mucibince Parti haysiyet 
divanı seçimi yapılarak tasnif so -
nunda, Doktor Mustafa Cantekin 
.. Çorum", İsmail Kemal Alpsar "Ço
rum", Doktor İbrahim Tali Öngören 
"Diyarbakır", Ali Rina Tarhan "İs
tanbul", Ziya Karamursat "İsta~bul", 
Recep Peker "Kütahya" ve Nacı El -
deniz "Seyhan" ın seçildikleri anla -
Jılmış ve riyasetçe seçim sonu heye
te tebliğ edilmiştir. 
· Bunu müteak1p kürsüye gelen Ha -
riciye Veıkili Şükrü Saraçoğlu dün • 
ya ıiyast durumunu ve bu mey anda 
bizi uzaktan, yakından alilkadar eden 
h!diseleri t afsilen izah etmİf ve ıtöz 
alan müteaddit hatiplerin temas et -
tikleri mevzulara Hariciye V ekili ile 
birlikte ala.kah Milli Müdafaa, Tica
ret ve İktısat Vekilleri de cevaplar 
vennişlerdir. 

Ruznamede başka madde olmadı.ğı 
için saat 19.35 te toplantıya son venl
mi~ir. (a.a.) 

Cibuti bütün 
kuvetile 
dayanıyor 

Vichy, 11 a.a. - Ofi: Müstemleke 
Nazın Amiral Platon, Vichy'de tay· 
yareden iner inmez yaptığ.ı ~eyanat
ta bilhassa şunları söylemıştır: 

"Cibuti bütün kuvetiyle dayanıyor. 
Bu küçük fakat cesur sömürge sar -
sılamaz. Cibuti'de kaldığım müddet 
idnde bu intıbaı aldım." Buraya .9•15 

:ıı: ··1 •· nnde te gelen Amiral Platon ço uze . 
3500 kilometrelik bir yolu telsızle 
muhabere tesis etmeksizin katederek 
bu müstemleke ile Fransa arasında 
bir irtibat vücuda getirmiş bulun -
maktadır. . 

Amiral Cibuti'nin amansız hır ab-
luka altına alındığını ilave etmiJ ve 

3 ingiliz harp gemisinin vapurların 
limana girmesine engel olduklarını 

söylemiştir. · • 
Amiralın sözlerine göre 45.000 kı-

şi altı aydanberi açlıktan ölüyor. Va
li her giln yeni gayret sarfederek ~a
anmayı teşkilatlandırmaktadır. Cı • 

~uri'deki fransız garnizonu 1.600 ki -
~iden ibarettir. 

~· a n Uzakdoğu'da İngiltere 
gı zam , . k 1• "k 
tarafından takip edılece po ı tı ~-
nm m ah iyet i hakk~da ~. u!ak bır 
.• h düımek caız degıldır. An-

tul pi eye k"ı İngiltere ve Am erik a 
a§ı ıyor A k t 

• 1 u s 

İngiltere' de 
tayyare sayısı 
boyuna artıyor 

Tayyareler kitle 
halinde akın yapıyor 

M. Çörçil'in 
nu.tkunun 

yankılan 

Almanya sulh i'in 
zemini yoklamıyacak 

( Başı ı inci sa.ylada ) ( Başı 1 inci say/ada. } 
natıa M. Çörçll'in .Japonya'ya yaptığı ih- davranmıt ve yalnız rülerelı: fU cümle ile 
tar, gazeteleri b!Jhusa ilgilendirml§tlr. cevap vermi~tir ı 

Ne.,.a-Chronicle diyor ki : " - M. Çörçil. rörü$1erini bu derece a
" Bu ihtar, ll. Qörçll'den ))aoka biri ta- çık bir tarzda bildirmiı olmakla her halde 

rafından yapılmıt olsaydı, beyanatın isa- büyük bir memnuiyet duymu$tur .. , 
beti hakkında tereddilt edebilirdik. Geç- Diğer taraftan iyi haber alan Tokyo mah 
miıte, hava kuvetlerimizin kudreti hak - fillerinin belirttiğine göre. İn(iltere, Ja • 
kında çok defa mübalag&h rakamlar ve- ponya ile Birle$İk devletler arasında ~
rilmiıti. Fakat mademki bunu ihtiyatlı hasamatın başlamasmm önüne reçmek mak 
olmakla ıöhret bulan başvekil bizzat söy- udiyle son zamanlarda büyük ray-retler 
lUyor; eu halde, tayyarelerimlzln fazlal8§- sarfetmi$tir. Çünkü böyle bir muhasamat 
tığına inanabiliriz. MaamRfih, zaferin e- baslarsa, bunun neticesinde İnriltere"ye ya-
8asıı eartı ezici bir tısUlnlUk elde etme - pılan amerikan yard ımı azalacağı ribi U-

zak&ark deniz yollarının emniyeti de aar· mlzdlr.,, 
Daily-Mail ga.zetuinln havacılık .mu - ıılacaktır. 

Gene aynı 3"apon mahfillerinin lclydettiharriri diyor ki : 
.. Hava kuvetlerimizln Alman hava ku- ğine göre. M Cörçil' in beyanatında, daha 

vetıerlne mllsavl olmn8ında Uç Amil rol önceden bildirilmemiş hiç bir yeni fikir 
bulunmamııktadır. oynamıştır: l 

1- 26 aylık harp~e Alman hava kuvet- Vaşington' cf aki akil er 
lerinln muazzam kayıplar vermesi, Londra. ı ı a.a. - Times ruete~inin Va-

2--Amerlka'nın bilhassa bomba tayya- şington muhabiri yu:ıyor : 
reıııl bakımından yardımı, M . Çörçil'in beyanatı Vaşlngton'da hay-

3- Ara vermeden devam eden kendi İs· ret uyandırmamı15tır. Selahiyetli mahfiller-
tihsalll.tımı:r.. de sanıldığına röre, amerikan nazırlar 

"M. Çörçil'ln beyanatı, Almanya'nın 60 heyetinin geçen cuma cünkü toplantısın.da 
bin tayyarellk bir hava kuveti olduğu yalnız Uzakşark'taki vaziyet üzerinde rö
hakkındakl iddiayı katt surette ortadan rüşülmüşwr. Bu tarihi bir toplantı olmus: 

tur To'plantıdan sonra buına yapılan be -kaldıracııktır. . 
yanatıa. Pasifik' te müşterek kudretlerinı 

Almanya'nın tayyare kaybı ar tırmak için Britanya ile amerika arasın-
,, Hitler, Rusya'ya hücum edeli yani beş da tedbirler alınmış olduiu bildirilmi15tir. 

aydanberl Alman hava kuvetıerinln ka • Almany~ ıulh teıebbüaü 
yıpları çok artmıştır. Alman ıstihsalA.tı - yapmıyacak 
nın bu kayıpların yerini doldurabileceği Berlln, 11 a.a. - Yan l'eSmt bir ka~:-
şUpbelidlr. Almanlar, bUtiln harp 8&.hne - naktan blldlrlllyor: 
!erinde 20.000 kadar tayyare kaybetmiııı - "Bu harpte sulh :rapmak için Almanya 
!erdir. Bir vakıa Alnıan hava kuvetlerlnln tarafından yoklamalar yapılmamakta'1ır. 
kudretini ne dereceye kadar kaybettiğini Ve ynınlmı)•acaktır. Blz bu harbe, fa11la 
çok iyi göstermigtlr : B üylik askeri geçit vermeden nihai zafere kadnr devam cde
re8minln yapıldığı giln Moskova'ya hUcu- ceğlz. Ne Çörçll'ln ne de müttefiklerinin 
ma nmktedir olamamı,tır. Halbuki Stalin kanaati bu vazl)"6tl katlyen d~iştlttmlye-
ge"it resminin yapılacağını iki hafta eve- kt1 " ce r. 
llnden haber verml~tl. Bir gUn bu harbin tarihi yazıldığı za-

" Alman hava kuvetleri bUyUk gllçlUk· man .. sulh için yapılan alman yoklamala
lerle karşılaşmaktadır. Britanya ha.va ku- rı" kelimelerı bulıınmıyacak ve yalnız "al
vetıerinin Maıış üzerinde yaptıkları taar- mıuı zaferinden'' bahsedilecektir. Alman
ru'l"Jar sayesinde av tayyarelerinin yarı!'ll ya'nın galip geleceği sade kati kanaati • 
batı cephesinde bulunmaktadır. miz değil , aynı zamanda değişmez hede-

,, sovyet hava kuvetleri ise olduğU gibi ! imizdir. 
kalmıotır. Yakında Orta·doğu'da askerl Münak11$a edlle~k tek mesele, zaferin, 

lngiltere'nln mahvı veya bir lng\llz sulh hareketlerin bUyUk bir ölçUde tekrar 
da Ortadotu'dakl talebi netlc~lnde .,ercekletlP &"ercekleemllamuı tmkl.m kareuıın 

:vcoetldlr." 
Britanya hava kuvetlertnln geçen seneye Alman hariciye nazırlığı sözcüsü elçi 
nisbetle Uç misli kuvetlt olduğu gözönUn-

. Dr. Schmldt almanlann sulh için .,.özde de bulundurulursa Alman hava kuvetlen 
yoklamalar )"aptıklen hakkında Amerlkadurumunun hiç de parlak olmadığı anla-
da devamlı surette dolaşan pyialara ec-

ııhr. nebi bnsın mümessilleri önünde yukardakl ••tngiltere'de ve denlza,,ırı yerlerde Brl-
sözlerlı> cevap vcrllml&tlr. 

tanya hava lruvetleri gi ttikçe kuvetlen M . Schmldt, M. Çörçll'ln dUnkU nutkun-
mektedlr. Tayyare imalA.tı yakında ayda 

rf Heri sUrdültU aynı iddiaya da oevap ver· 8000 ı bulacaktır. Altı aya kad:ı.r Ame -
kan ıatıhsalAtı bize sayıca füt!inl!iği.I temin mlştlr. 
edecektir. Geçen sene, Alman hava ku • Aynı kaynaktan bildlrlldlfl ıt\bl, Cör-

cll'in nutkunda "almanlar tara!ın~an yavetlerinin elinde bUyUk Brltanya'nın mu-
pılıın sulh yoklıımalanndan" bahsetmesi. kavemetlni kırma#a yetecek kadar kuvet 

vardı. Şimdi Almanya bunu ebediyen kay- ingllb: milletlnde 1rörnten sulh emelini "e 
harp yorgunluğunu d1n.<lirmek maksadiyle betmit bulunmaktadır . ., 

lngiliz hava kuvetleri 
A lmanya'ya yığın halinde 

hücuma hazırlanıyorlar 

Londra; 11. e..a. - Uç aydır fena hava
lar İngiliz bomba tayyaresi filolarının ha
rekAtına engel olmuıtur. Fakat Britanya 
hava kuvetlerl, hava mUsaa.de eder etınu, 
geçen cuma · günU kullanılan tayyare ku
vetlerinden de U8tUn kuvetıerle hemen her 
gün Almanya üzerine akın yapacaklardır. 

Şimdi yanılmaksızın söylenebilir ki, ge
çen cuma günU yapılan taanııza 500 den 
fa7.la tayyare iştlr!k etmiştir. Bu hilcu
mun nMıl kütle halinde yapıldığını göa-
teren deliller ezcUmle ern radyosunun 
neırlyatında bulunmakta:tlır. Bern rad • 
yosu pazar ak§amkl nqriyatında ,öyle 
demittlr : 
· " Yüzlerce ve yUzlerce İnglli7. bomba 
tayyare8i Almanya U7.erlnde uçmll§tur. Bu 
akının ne kadar korkunç ve ne kadar deh
eet verici olduğu ancak ~imdi öğren.ile · 
bilmiştir. 

Bundan baoka, cumartesi gUnU Alman 
topraklariyle Alman legali altındaki top
raklara yapılan kUtle halindeki bombardı
mana da 600 illl BOO savat tayyaresi ıısti

rAk etml§tll' . 
ÖnllmU7.deki bombardımanlar için elde 

ihtiyat bulundurulan bomba stoklan mu-
ıız7.amdır. BUtün memlekette ioletllmiyen 
:maden ocaklarında, taş ocaklarında. kirec; 
fırınlannda, demlryolu tUneller!nde ve 
baoka gizlt yeraltı depolarında milyonlar
ca bomba Yt~lmı, bulunmaktadır. Bu 
stoklar boyuna artmaktadır. İ§le
tıımiyen bir tek madende 60.000 ton, yani 
altı aydanberl bomba filoları tarafından 

inıiliz baıvekilinin bu ribi cambazlılı:lara 
b&1 vurmak lüzumunu hlssetmıo olması 

mAnasına gelir. 
Sallhlyetll alman mahfill .. rinde, bu id

dialan sık sık imh etmekten ve her defa
sında bu gibi pyialann menşeine kadar 
gitmekten imtina edllmelctedlr. CilnkU 
dünyaya kazıı ileri ııilrülen bu iddialar zi
yadesiyle kaba yalanlar olduğunu hM" de
fasında kaydetmek lcabcdlyor. 

Hariciye nazırlı~ sözcüsil tarafından 

yapılan katı beyanatın bu sibi lddLalan 
dalml olarak tastiye edeceği Bertin siyasi 
mahfillerinde kabul edilmektedir. 

Sulhun Çör(ll gibi bir phslyetle yapı
lıp yapılamıyaoağı sualine cevaben 11lman 
hariciye nazırlıirında, Führer'ln ııon nut
kunda Çörçll hakkında kullandılı "ıuur
ıuz ayya&" tabiri hatırlatılmakla iktifa 
olunmuştur. 

Berlin • iyasi mahlillerinin f ikri 
Berlln, 11 a a. - Yan resmt bir kaynak· 

tan btldlrll!Yor: 
Cörcu·ın dQn söyledlitl nutuk, Bı:rlln ıiYa

•I mahfillerinde bir ''beZıtlnlflc, tafratüru1-
luk ve hiddet halitası,, olarak tavsif edUmek
tedlr. 

Berlln siy.ut mahfillerindeki kan&.ate ı&· 
re, ın&lllz baavcltlll. harbe kendisinin baola· 
madıAı iddiasını durmadan tekra.~ıua dahi.. 
harbi lnglltere'nln l!An etm1' otduıtu vakıa -
ıını bu ırlbl beYanaUa ortadan kaldırrnıya 
muvatrak olamwacaktır. 

tnrlllz hava kuvetlerlnln simdi alman ha· 
va Jcu\•etıerlne mUsavı olıtutu lddlaaınıı. ıre. 
ıınce, Berlln askerı mahfllleı1, bu takdirde 
ınıı:!ltere'nln Stalln tarafından Yapılan ım _ 
dat taleplerine cevap vermemesi ve blT' )'ille 

hafifletme taarruzuna &'e('lnemesı anlıuılmaz 

bir ıeydlr. demektedir, 

ek Avrupa ve gereok r.ya t a-
ger .. hA l' d 
t arı üzerinde tam tesanut ·ı a ınd ' e atılmış olan mikdarın Uç misli bomba. var-
h areket etmeğe karar vermış e~ ,ır. dır. Bununla beraber, ~rek bu maden o-

Bcrlln aslcert mahfillerinde bu husuıta 
11crl sürülen fikir ıudur ki harpte bulunul -
duAu ve insanın elinde bu derece lcuvetll btr 
sllAh mevcut olduıtu 7.aman, bu ı!!Ahı kul· 
lanmak J.Azım reıır. Eter bu ılllh lcullanıl
mıyol"llO , bu ıu keyfiyeti labat eder ki ya 
hartı yapmasını h!lmlyorlar ve yahut da bu 
sllAh hakikatte mevcut dcl:lldtr. 

A "k' fngiltere' ye Atlantık te cağı ve ayni bUyUklUkte dU7.lnelcrle ha.oka merı a . l .1 ve Avrupa'da yardım edı~o~., ngı - madenler Drltanya hava kııvetıerinln Pm-

" 

inönü'nün 
son nutku 

- - - - tle --- -

Türk-Alman 
münasebetleri 

(Ba.,ı 1 inci sayfada) 

olan un$urlar şimdi ortadan kallanış
tır. Denilebilir ki. bir yıldanberıi, har
bin Türkiye civarında cereyan eden 
bütün aafhalan iki memleket arasın
daki münasebetlerin gelecek hadise
lere güvenle bakılabilecek derecede 
elverişli bir hale gelmesine yardım 
etmiştir. 

Türkiye'de, bu memleket Almanya 
tarafından doğrudan doğruya bir ta
arruz arifesinde imiş gibi bir intıba 
uyandırmak hedefini güden bütün te
,ebbüıler Almanya'nın dürüst hare -
keti karşısında akim kalmıştır. Bu su
retle tehlike buhranı Türk - Alman 
münasebetleri için bir tekrar teessüs 
buhranı olarak sabit olmuştur." 

Megerle makalesini şu suretle bi -
tinnektedir: 
"Almanya'nın ve Türkiye'nin geo

politik durumları, Türkiye'nin Av
rupa. vaziyetini ve onun bilhassa bo
ğul.arın muhafızlığı vazifesini red
di imk!nsız bir şekilde tesbit ve tes
lim etmiye ve Türkiye'yi bu çevrede 
barıf "fonktıiyon" u olarak görmiye 
imkan vermektedir. Türkiye Alman
ya'nın hayati menfaatları yalnız uz
laşmakta değil, aynı zamanda biribir
lerini kanJılıklı olarak tamamlamak -
tadır. Münasebetlerin sathında birçok 
şeyler defi•ehilmiştir. Fakat temel
de, müşterek şeyler değişmeden kal -
mıştır. İki millet dostluk ve i~birliği 
eeerlerine bu sağlam temel üzerinde 
güvenle devam edebilirler." 

A lmanya sulh için 
teıebbüate m i bulunuyor? 

Londra, 11 a.a. - Times gazetesi, 
"Berlin &ulh işareti olarak zeytin da
lı sallıyor" başlığı altında neşredilen 
bir yazıda diyor ki: 

"Ekser bitaraf memleketlerde ol -
duğu gibi, alman propagandası, lıir 
sulh ihtimali bahsinde, Türkiy e'de de 
faaliyet göstermektedir. Bu propa -
ganda, çifte bir hedef gütmektedir : 
ıulh lehinde bir hava yaratmak ve 
eğer bu teşebbüs muvaffak olmazsa 
hamin devamı mesuliyetini !ngilte -
re'ye yüklemek. Almanlar, harbin 
yorgunluklarını ve bitarafların harbe 
sürüklenmek korkularını ileri sür -
mekte ve harbin menşele! ini çok usta 
bir tanda bulutlarla gölgelemekte -
dirler. 

Times gazetesi, bundan s onra. al -
mantarın muhasematın devaımı bah -
sinde İngiliz efkarının birleşik olma
dığı intıbalarını yaratmak istedikte -
rini gösteren haberleri kaydetmekte 
ve yazısına f()yle devam eylemekte -
dir: 

"Sulh havarisi rolü oynanmakta ve 
Türk hükümetini bu asil işe iştirak 
ettirmeğe çahfılmaktadır. İstanbulun 
ve Dolmabahçe sarayının bir sulh 
konfera.mı ıiçin çok yakışır bir mahal 
tefkil edeceği anlatılmak istenmekte· 
dir, ve bütün btınlar, lüzumu takdi -
rinde hepsini yalanlıyabilecek bir 
tarzda çok incelikle yapılmış bulun -
maktadır. 

Fakat Türk hükümeti, kendisini 
böyle bir propagandanın nüfu:mna 
kaptınnamaktadır. Cümhurreisi İs -
met İnönü, ancak, muhasemata bir 
nihayet verilmesi ihtıimalinin çok u
zak gibi olduğunu söyledikten son -
r.adır ki sulhtan bahsetmit ve bu su -
retle anlatmak istemi!tir ki, Türk 
hükümeti sulhun yeniden tesisini ar
zu etmekle beraber, bu, bugünkü şart
larda mümkün değildir." 

Bir Amerikan gazetesinin 
Hitler'in verdiği son 

nutuktan cıkardığı mana 
Nevyork, 11 a.a. - World Tele -

gram JUnları yazıyor: 

tere de Amerika'ya Pasıfık t e ve rinde bulunan bombalann ancak bir kıe
Uzakşark'ta yardıma hazrrlanmıt- mını ihtiva etmektedir. 
tır. Tesanüt halinde harek~t eden 
bu ik i Anglo-Sakson d evleti, Avru- 'A lman hava akınlaTı 

"Hitler, milletine bir çok ,eyleri 
anlatmıya mecbur bir adam vaziyetin
de imİJ gibi konuıuyor. Birahanede 
verdiği nutkunu öteki nutuklarından 
ayıran ıeY bu seferkinin tedafüi biT 
mahiyette olmasıdır. Hitler timdiyc 
kadar kendini haklı gösterecek bir 
sürü izahat venniye mecbur bir adam 
durumunda görmüyordu. Bu itibarla 
almanlar arasında şüphenin, kaygu ve 
korkunun arttığına hülanctmek la -
zım geliyor. 

Muhakkak olan bir fOY varsa, o da 
ıu yapmıılardır. 19'1 eylUlUnde bu mlk- nazizm kıut'banlarından en düşünce!li-

pa'da Almanya'yı yıpratan Rus~a- •eyrekleıiyor 
ya ve Uzak~ark'ta da. Japonya Y' Lonc'lra, ıı a.a. _ İngiliz hariciye mllıı-
yıpratan Çin'e ellerınden gel~n teoan Lord Shen·ooo'un dlln neerettlti 
yardımda bulunmıya k arar ve~.1t· bıı.zı rakıunlar İngiltere üzerindeki alman 
lerdir. işte Çör çil tarafınd.an soy- hava fa.a.l!yetinln azalııım söze ~arpa.cak 
lenen nutkun en kısa hulaıaa 'bu- ı bir sumte belirtmektedir. 
dur. 194-0 eylülünde alman tayyareleri Btl-

A. Ş. ESMER ytlk Brit&DYa U.riDde ıt.000 tun:ut u,au· 

tnr l.500 e dUşmUıtür. zinin bile Hitler'in 1941 yılı için va-
/ngiliz tayyare kayıplan detmit olduğu uferden çok uzakta 

Bertin, 11 a..a. - Askeri kaynaktan D . bulunduğunu peık iyi bilmesidir. Böy-
N. B. ajansına tebliğ edilmıotır: leleri Hitler .. in Leningrad'la Mosko-

Britanya hava kuvetleri 1 mayıstan 31 va'nuı kıttan önce alınacağını temin 
llkteşrine kadar hepal l.7U tayyare kay- etmif olduğunu da biliyorlar. Halbu
bet.mi§tlr. ~ynı müddet içinde alman ha- ı ki bu erçekl~efe hiç betızemi -
~a kuvetlerı»Jp ~ ~ ~ ~,treden • ı 
1'oarett1ı. 1f:& 
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\Halkımızın 
yüksek 
şuuru 

{ Başı 1 inci say/ada } 

de ve kuvetindedir. Ona elden g 
len yardımı yapmak he pimizin 
büyük vazifemizdir. Hele bu vazi 
fe bir fedakarlığı istemez de ta 
tersi, bize fayda temin edene, Q 

zaman onu teşekkürle yapacağız. 
Tasarruf bonolarında böyle ol 

muştur; demiryolu tahvillerind 
böyle olmuştur. Cümhuriyet mali 
yesi vatanda§ların, her zaman bü 
yük örnekleriyle gurur duyduğu 
muz nlicenaplığma müracaat et 
memiş aynı zamanda onlara c 
emin menfaatler de göstcrmit tir. 
Tasarruf bonolarında faizlerin pe-: 
şin olarak ödenmesi, demiryollan 
istikrazlarındaki yüzde 7 geliri' 
tahvillerin o/o 95 ihraç fiyatmd 
bulunması ibunun bnılıca delilidir. 
Halk bütün bu faydalardan batka 
eğer lüzumu olursa, bunları para 
gibi kullanmak imkanlal".ma da 
malik bulunmaktadır. Nctekim ge
rek bonolar, gerek tahviller, arttır
ma ve eksiltmelerde teminat ola
rak ve tahviller haznece satılm11 
veya satılacak milli cmliık bedelle
rinin tediyesinde ba§abat kabul 
edilme ktedir. 

Bütün bunları burada te:krar et
mekten maksadımız, ne bono
ları, J,)e tahvilleri propaganda et
mek aeğildir. Çünkü onların pro
pagandası kendi içlerindedir. Ne
tekim birinci tertip bono ile, 5 mil
yon liralık tahviller, en kısa bir 
zamanda tamamiyle satılmıt b u lu
nuyor. Maksadımız, halkımızm 
yüksek şuurunu ve memleket ali.
kasını bu vesile ile bir defa daha 
takdirle yadetmck ve her bakım
dan istild>ale tam bir emniyetle 
bakabileceğimizi tekrar ibu sütun
larda belirtmektir. 

Halk biliyor ;ki, bütün dünyayı 
saran ateş karşısında da.ima hazır
lıklı, her gün dünden daha kuvet
li olacağız, olmamız lazımclır. Or
dumuzu daima en modern silahlar
la cihazlandıtacağız. Asker, eğer 
gunun birinde vazifeye çağ

rılırsa, silahını, arkasmı dÜ§Ünme
den kullanabilmelidir. Yurt içinde 
bizim huzurumuz bizıim saadeti
miz, o ikahramnn ordumuz sayesin
de garanti edilmiştir. Bizim için 
bir tasarruf bonosu, sın1nmızı bek
liyen asker içıin daha fazla kurtun 
daha fazla 6ilah ve daha fazla 
malzemedir. Bundan dolayıdn" ki, 
halk bir tasarruf bonoau ahr1ken,ı 
ken di parasına en gelirli bir kay. 
nak bulduğuna, fakat aynı zaman
da yurt müdafaa.smda da f.ili bir 
vazife aldığına kanidir. 

Demiryolları için de durum ay• 
nı olmuştur. Halk demiryolu siya
setimizin ne kadar feyizli :netice
ler verdiğini gözleriyle görmüş v e 
nefsinde anlamıştır. Eskiden aylar
ca devam eden zorluklar ve mah .. 
nuniyetler içinde aşılan mesafeler, 
demiryolu sayesinde bir iki gün e 
mmiş, ve bu yüzden hayat u za
mıştır. 

Diyarbakır, ve Elazığ istasyon
larından Irak ve lran hudutlarma 
kadar uzatılacak olaıı demiryolla· 
nnm yapısına karşıh'k olarak çıka
rılan son tahviller sa.yer.inde, sade 
yurdun,uzun demirağı nesçi daha 
sıklatmıyacak, aynı zamanda ~fu-.. 
lkiye'yi, Ortaasya':nm da' barıt nıza: 
mında büyük bir transit merbzı 
yapacaktır. Bundan dolayıdn" ik!, 
tahvi11crin beş gün gibi kısa bır 
zamanda ~atılmasını, ayn bir se
vinçle karşılıyoruz. 

Sözlerimizi hulasa edelim: hal
kımızın Cümhuriyct Hükümetine, 
Cümhuriyet maliyesine itimad·ı 
hımdır • bu itimadın en büyük kay· 
nağı ş~dur:. her. vatand~f .. bili: 
yor ki, Cumhurıyet Hukümetı 
ne yaparsa, hc,psini onun iyiliği, 
onun huzuru iç in yapıyor. Bunun 
için vatandnıtan i&tenen büyük fe
dftkarlı'k da yoktur. Fakat o, ieab&
derse, vatanı için kanını dahi vere
rek her fedakarlığı yapmağa ha
zrrdrr. 

Mümtaz Faik FENiK 

Romanya'daki plebisitle 
" hayır ,, cevabmı 

verenlerin sayısı 34 kiıiyi buldu 
BUkreş, 11 a.a. - Romanya'da yapılan 

plebisitin kısmı neticesine gcire, rey veren 
1.784.737 tki!iidcn yalnız 34 ü hayır. diğer
leri evet demişlerdir. İki milyondan fazla 
kişinin plebisite iııtirak ettiği sanılmakta
dır 

Almanya' da ki f ransız esirlerinin 
yiyecek ve giyecek meselesi 

Va§lngton; 11. a.a. - M . Ruzvelt ile 
M . Hull dlln Beyaz Saray'da Frnnııız bil· 
yUk elçisi :M. H enry Haye'yl kabul etmiş

lerdir. Verilen mnlQmata !;'Öre, mUllkatta 
muhtelif meııeleler ve bilhassa .Almanya -
dakl Franııız harp esirlerine yiyecek ve 
.tg.~k gönderilmesi görtı,UlmO,tUr. , 
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Altı b · n ton kuru fasulye 
!stanbul'da çıkan bir gazetede oku

dum : Almanya'ya, eski anlaşma hü -
kümlerine göre altı bin ton kuru fa
aulya sa'tılması alakadarlara bildiril
miş ... 

Yüz gram kuru fasulya 338 kalori 
vereceğinden altı bin ton kuru fasul
ya, n ihayet altı milyon alman askeri
nin bir günlük gıdası demektir. Onun 
için, altı bin ton kuru fasulya, harp 
eden alman askerlerini beslemek ba
kımından pek de büyü kbir şey s.a -
yılamaz. Zaten kuru fasulyanın yağı, 
devede kulak nisbetinden daha az ol
duğundan bu mevsimde vücudun ta
bii hararetini muhafaza için lüzumlu 
o lan yağ kalorisi bakımından hemen 
hiç bir işe yaramasa gerektir •.• 

Bununla beraber, kuru fasulya harp 
2amanında alınanlar için önemli bir 
semboldür. On altıncı asırda italyan
lar fasulyayı yeni dünyadan öğrene -
rek eski dünyaya tanıttıkları vakit, 
her millet ona bir türlü ad takmış, fa
kat alınanlar fasulyaya italyan bak -
lası adını vermişlerdi. O zamanlarda 
ltalya Almanya'ya pek yabancı oldu
ğundan fasul;'anın o vakitki alman
cada bir adı da yabancı bakla olmuş -
tu Şimdi ikisinin arasında yabancılık 
katmadığından fasulyanın yabancı 
bakla adı da, şüphesiz unutulmuştur. 
Şu halde italyan baklası, yani kuru 
fasulya mihver ittifakının bil timsali 
demektir. 

Eski zamanlarda, fasulyanın ilk va
tanı Hindistan'da r.uınedilirdi. Bu -
nun yanlış olduğu ve ilk fasulyanın 

Amerika'da Peru topraklarında bitti
ği anlaşılmışsa da, fasulyanın tari -
hinde Hint baklası adı unutulamamıı
tır. Bu harpte gayelerden biri de 
Hint yolunu bulmak olduğundan, ku
ru fasulya bu bakımdan da adeta bir 
Mem demektir. 

Bayağı kuru fasulya her yerde 
Amcrika'dan gelmiş olmakla beraber, 
fa.Sulyanın bu zamanda en meşhur 

oinsi olan soya fasulyası ilk defa Ja
ponya'da meydana çılanıştır. Bundan 

dolayı da kuru fasulya üçüzlü •paıkta 
telmih eder .•• 

İtalyanlar kuru fasulya:}'ı tanıdık
ları vakit ona kendi dillerinde 
fagiulo adını vermişlerdi. Fasulya -
nın fence adı olan phaseolus tabiri de 
italyanca aslından çıkmıştır. Bizim 
dilimizdeki adı da ona pek yabancı 
görünmez •.. Fagiulo, pek fırtınalı ve 
gürültüsü, patırdısiyle, yanından ge
çen italyan gemicilerini pek korkutan 
bir burunun adıdır. Kuru fasulyanın 
o fırtınalı bruna benzetilmesi sebebi, 
tabii, izaha muhtaç değildir. Zaten 
kuru fasulyayı hakikatte çok sevdik
leri halde onu yemekten çekinenlerin 
korkusu, kuru fasulya ile o Fagiulo 
bumu arasındaki benzeyişten ileri 
gelir ... Bu harp zamanında çıkan top 
ve bomba seslerini - bin kere şükürler 
olsun - biz işitmedikse de, bu seslerin 
Fagiulo burnunda fırtınalı havalarda 
işitilen seslere benzediğini İtalyanlar 
müttefiklerine söylemiş olsalar ge -
rektir. 

Kuru fasulyanın bu zamanda al -
mantar için büyük bir fazileti de ter
kibindeki çinko madeni nisbetinin 
yüzde 5,25 miligram olmasıdır ..• Altı 
bin ton kuru fasulyada üç bin kilodan 
ziyade çinko madeni bu zamanda o ka
dar radiyomdan daha değerlidir. Çün
kü erkeklerin çocuk babası olabilme
leri için' gıdalarında bu madenden 
bulunması elzemdir ..• Gıdalardaki ma
denler iyon halinde olduğundan, dam
lardaki çinko levhalarının rendelene
rek komprime şeklinde yuttU[ulma -
sına şimdilik, çare bulunamamıştır. 

Fasulyadaki kadar büyük nisbette 
çinko madeni istiridyeden başka hiç 
bir yemekte bulunamaz... Denizaltı -
lannın da, tüccar vapuru batırmak -
tan, istiridye toplamıya vakitleri ka
lamıyacağı şüphesizdir. 

Şu halde, altı bin ton kuru fasulya, 
harpte telef olan milyonlarca alınan
ların yerine yenilerinin yetişmesine 
de haylice hizmet edecek demektir. 

G. A. 

Moskova önünde Kırım bölgesinde 

almanların alman ve 
hücumları romenler 

püskürtüldü ilerliyorlar 
(Başı 1 iaci sayfada) 

mukavemet göatoren düsman, Tuta üzerine 
cennhlan13n ve eerlden yeni hücumlarda bu
lunm:ık için kuvctıerlnl yeniden toplamııı

tır. Tula'nın cenup banllYGsUode slddetll cnr· 
pıemalar devam etmekte ve ıovyet .kıtalan 

la4lıım durınn.ktadır. 

Yarı resmt bir telıı:rafa ~öre de, Moskova 
cephcsln.:le aovyet kıtalan, aımantarın Ser. 
puko! ve Alekııln böleelerlnde Oka nehrini 
ı;;ccmek üzere )aptıklıın te~bbllslert ıı:erl 

pUııkUrtmUslerdlr. Sovyet hatlnnnı yarmaıtıı 

teşebbüs eden almnnlar, lmhıı edllmlıtlr. 

Çok şiddetli muharebeler 
Londra; 11. a.a. - Rusya'dan gelen son 

haberlere g!ire, Moskova'nın cenubunda 
Tula çevresinde çok §lddetli muharebeler 
olmaktadır. 

Leningrad çevresinde Ruslar, Almanları 
bir mikdnr geriye atmı!'lnrdır. 

Dontcz havzasında da şiddetli muhare
beler olmaktadır. 

Gece ve gUndUz devam eden hücumlara 
rağmen, Kınm'da Sn•aııtopol'dakl Sovyet 
mUdııfaa hatları yarılmamııtır. 

Alman esirlerinin hali 
.Moskova, 11 a.a. - Sovyet tebliğine gö

re, Moskova cephesinde esir edilen alman
lar nazı a kt'.'rlerlnln maddi ve mD.novı ba· 
kımdan korkunç bir halde bulunduklarını 
söylemişlerdir. Almanların Unlformnları 

kendilerini son gUnlerde hUkUm stlfınde 
başlıyan soğuklardan koruyamıyacıık ka
dar hafiftir. 9 lklnclteşrln günU Tula böl
gemisinde 21 alman tankı ile 80 kamyon 
tahrip edllmlstlr. Aynı gUn bir zırhlı piya
de alayı imha edilmiştir. 

Cenup cephesinde lkl gUn suren muha
rebeler esnasında 70 alman tankı ile, için
de p yade askert ve mUhlmmnt bulunan 
20 kamyon \'e ayrıca 2 askeri otomobil 
tahrip edllmlstlr. 

İki ·dQşman taburu dağıtılmış ve orta -
dan knldınlmıştır. 8 lklncltesrlnde cenup 
ooı>hPslnln bir bölgesinde 750 ltalyan öldil-
r ülmils 1.000 ltnlyan esir alınmıştır. 

Ku§atılan alman kıtal arı 

Kuibişef. 11 a.a. - Sovyet kuvetlerl 
Volokolamsk yakınlarında "S'" mevklinde 
ezmeğe çalıştıkları alman kuvetıerlnl (!im
di sarmı~lardır. Bunları ele geçirmek i~in 
oidcletll muharebeler yapıyorlar. 

Mojafsk'ln sağ kesiminde sovyet taar
ruzları rılddetll bir alman mukavemetiyle 
lıarşılnşmaktadır. Netice §İmdiye kadar 
belli olmamıııtır. 

( Başı 1 Jnci sayfada } 

te sarsılması demektir. 

İngiltere'nin Finlandiya üzerinde 
Finlandiya'yı sulha zorlamak ıçın 

yaptığı baskıların hedefini bolşevik -
!erin Leningrad ve Murmansk'taki 
durumlarını hafi'fletmek ve vadedilen 
yardım için Murmansk demiryolunu 
yeniden ele geçirmekti. Vologda'dan 
geçerek Moskova'ya inen Arkanjel 
yolu üzerinde nakliyatın birçok güç -
lükleri vardır ve Arkanjel limanı yı· 
lın altı ayı buzla örtülüdür. Fakat al
man ordularının bu yeni muvaffaki
yetlerinden sonra, bu infrzarlar şimdi 
manasını kaybetmiştir. 

Zaptedilen rus mevzileri 
Berlin, 11 a .a. - D.N.B. nin askeri 

kaynaklardan öğrendiğine göre, do
ğu cephesinin merkez bölgesinde bir 
kesimde, iki alman tümeni, 10 sonte§
rinde, şiddetli karşı hücumlara rağ -
men, bolşeviklerin mevzilerine hü -
cum ve bu mevzileri zaptetmişlerdir. 
Bin esir alınmış ve 30 top ele geçi -
rilmiştir. 

Moskova'ya hava akını 
Berlin, 11 a.a. - Askeri kaynaklar

dan öğrenild iğine göre, 10-11 sonteş
rin gecesi alman savaş tayyareleri, 
Moskova'daki askeri hedeflere hü -
cumlar yapmışlardır. Hedeflere isa -
betler olduğu ve bir çok infilak vu
kua geldiği görülmüştür. 

kayıplara bakmadan, durmadan hücum e
diyor. Geçen haftanın yağmursuz~ünlcrin· 
havzanın içine girmek için gayretlerde bu
lunan düşman, bir çok defa hücumlar yap
mış, fakat bu hücumların hiç biri mühim 
bir netice vermemiştir. 

Alman yaralıları çoğalıyor 
Londra. 11 a a. - Norvec: aıansının btı

dlrdl~lnc &'Öre, Flnlandl>a cephesinden Oslo'
ya gelen alman Ynralıları son haftalar ehe
mb·ctU derecede co~ıılmıstır. Demlryollan 
boyunca nöbet bckllyen alman muhatızlnrı 

) nrnlı t"ıyan trenler ıı:ecerken Norvec: hal
kının yaklaşmasına engel olmaktadır. 

Moskova'nın dü§Ü§ÜnÜ 
kutlamak için 

almanlar pul bastırmışlar 
ı.ondra; 11. a.n. - Öğrenildiğine göre, 

Donctz havzasında Alman hükilmeti, Moskova'nın dUşUşUnU 
Moskova. 11 a.a. - İzvestia gazetesinin kutlamak için ııimdidcn pul bııstırmı§tır. 

harp muhabirinin bildirdiğine göre, Do - Pullarda Kremlin sarayının resmi Ustun· 
netz havzasında ıılddetli muharebelr ecre· de gamalı haç ve 1941 tarihi vardır. Bu 
reyan etmektedir. Düşman, uğradığı ağır pullar oimdl lptAl edllmlıtır. 
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Amerika' da 

ticaret gemilerini 

silôhlamak için 

limanlara 
birçok toplar 

gönderildi 
Pasifik'te bir korsan 

gemisi mi batırıldı? 
(Ba~ı ı ıncı say/adı) 

gözUyle bakmak gerektir. 
Nevyork, 11 a.ıı. - Paslflk'te faallyette 

bulunan ve Amerika'ya kauçuk ve kalay 
götüren 4.793 tonlltı.tohık Silva Plama a
dındaki Norveç motörlli gemisini batır

mış olan korsan gemisi kendisini bekliyen 
akibete çabucak uğramıştır. Nevyork as
keri mahfillerinde dlln akr;ıam dolaşan ve 
teyit edllmlyen haberlere göre bu korsan 
gemisi İngiliz ve Amerikan gemileri t a,. 
rafından yakalanmış ve batırılmır:ıtır. 

Amerika ticaret gemilerini 
• •ilahlandırmıya hazırlanıyor 
Ncvyork; 11. a.a. - Amerika bahriye 

nazırı, kongre ticaret gemilerinin slHUı -
landırılma~ı yasağını kaldırır kaldırmaz 

gemilere yerleotirllmek Uzere ııimdiden 

Birleşik Amerika limanlarına top yığmı§
tır. Reis Ruzvelt, kanunun nihayet per -
şembe glinll meclisten çıkması için bazı 

teşebbüslere glrlışmlşllr. Bu suretle ya • 
kında Amerika gemilerinin sillhlanması 

ve harp bölgelerine girmesi lmktın dahi
line girml§ olacaktır. 

Devriye ve mayin gemisi 
•atın almak için ...• 

Vaşington; ll. a.a. - .Ayan meclisi, 
devriye ve mayin gemisi olarak kullanıl 
mak i.lzere 400 kUçllk geminin satın alın· 
ması veya yapılması için 300 milyon do
larlık tah!;isatı kabul etmiştir. 

M. Ruzvelt, kongreden yeni bfr 
kredi istedi 

VB§lngton; 11. a.a. - .M. ıım:velt, dUıı 

kongre liderlerinin mutat ziyaretlerini 
kabul ederek kenrllleriyle fiyatların kont
rolU ve grevlere dair olan kanunlar hak

kında görU,,UlmU,,tllr. 

Hüriyet uğrunda 

döğüşmek gerekirse 

Amerika 
harbe hazır 

M, Ruzvell müf arekenin 

yıldönümünde bir nutuk verdi 
{ Başı 1 inci sayfada } 

soranlar bir noktayı unutuyorlıı.r, üyle bir 
nokta ki bueti.n ırvzunli aı;an herkes kolay -
lıkla teırlk edebilir: ı.ıu suali soranlar unutu
yorlar kl 1917 de memleketi tehdit eden teh· 
ilke bakLk1 bir tehlike idi ve ölenlerin yap • 
tıklnrı tcdak!'ırlıktır ki bu tchllkcnın onüne 
ıı:ecebllmlsUr. 

EQer 1917 ve 1918 deki ordulnrımız hurbl 
ıtaybetmlı oısıılıırdı, bütün Amerika !cinde, 
erkek ve kadın, bir tek ki~! bulunmazdı ki 
bu harbin neden dolıı)"l yıı.pılmııı olduğunu 

kendi kendine ıormıık zarureLlnı hissetsin. 
Cünlctl o vakit o bnrtıı ıcıı.p etllrmıe olan se
bepler memleketin her tıırafınlln el tıe tu
tulacak ıurette kcnlllnl hlsscUlı-Lrdl. O va -
kit ıstlklAlln neden dulııyı mUdataıı edllme~e 
de~er bir ıeY olduıtunu, o.ncıık l.sUkUl.UerJnl 
knybetmle mlUeUerln blssedcceklerl tarzda, 
biz de h!S!ederdlk. Ve o avklt zulme neden 
dolayf salebe c:aımak l!lzım ıı:ehll(ılnl nncak 
zallmlerln cizmelerı altında lnllyen millet
lerin hl ettikleri tarzda biz de hlsscderlllk. 

Fakat eallp cıktıl!:ımız Jclnıllr ki lclmlzdcn 
baz.ılnn o harbin blr mntlClblyctlo bltmesl 
1hUma linin mevcut olnlJllecctlnl unutmuı
lardır. Blrkac ıene eveı. bundun birkaç ay 
evet blldlklerlmlz ve dUsündtiklcrlmlz neden 
ibaret otursa otsun bugUn emin bulunuyoruz 
ki lstlklftllerlnl ııcven milletlere karsı zulüm, 
elddet ve esaret tehlikeleri hnk.lkt ve mülhl& 
birer tehlikedir. 13ugUn bllb·oruz k1 o adam
lar bizim lstlklllllmlzl muhafaza lcln bnrbct· 
mlılerdlr. Buıı:Un, ml1letlcr hi.lrlyetlnl kurUı
ran harplerin neılen ötUrU ynpılmata vıı ka
zanıımar:a deter hıırpler oldur:unu biliyo
ruz. 

M. Ruzvelt ı!lzlerlnl ıu suretle bltlnnls · 
tir: 

"- Amerika milleti. hUrlyetln utrundıı 

dilltllımeğc detcr bir ıey oldutunu lnanm'lk· 
tadır ve d..ığllsm l'(ıe ml'cbur kaldılh tak01lN!e 
hilrl)•etJ mub:ıfnza lcln ebcdl surette dıi(ıilıe
cektlr. Biz yalnız kendimizi detıı. hürlyetl· 
mlzl temin lcln ölen birçok kimseleri düsll • 
nOyoruz. Dünyayı hOrlyetln yaııyahllecetl ve 
hu :r.am11ndan ziyade artabllecelU bir yer 
haline kO)"mak lstlyonıı . ., 

J. 11111111. 1. 1. 1 •• 1111111. 1 ••• 1111. 1111 '-. 

Kızılay mecmuası 

1 Sonteşrinden itibaren 
fevkalade nefis bir magazin 

şeklinde çıkmıya 
başlamıştır. 

Her yerde arayınız 

.Ankara'da tevzi yeri: 
AKB4 KİTABEVİ 

""il 111il111 .... 11 ....... 11111111 ••• " ı' 

Akdeniz1de 

İngiliz denizaltı 

gemileri ta.rafından 

altı nakliye 
gemisi daha 

batırıldı 

Dört başka gemi de 

ağır hasara uğratlldı 
(Başı 1 incı sayfada) 

İtalyan koruma gemHerinden geri kala· 
nı sonradan bir denizaltımız tarafından 

yakalıınnııgtır. Denizaltımızın torpille hU
cumunıı. uğrıyan iki torpido muhrtbtne isa
betler kııydedilml§tlr. Bunlardan birinin 
battığı görUlmUştUr. 

Brltanya deniz kuvetledinln 9 sonteşrin 
hareketini bildiren ve pazar gUnU ne§re
dilen llk raporlar, yalnız bir italynn tor
pido muhribinin batırıldığından ve öte
kisinin nğtr yaralandığından bahsetmekte 
idi. 

Yeni bir taarruz daha .. 
Londra, ll a. ıı.. - Bahriye nazırlığının 

tebliğl: 
Akdeniz bagkomutanı, emrlncle bulunan 

denlzaltılıırın yent bir muvaffakıyetin! 
bildirmiştir. Düşmanın asker ve mUhim
mat yUklU dört nakliye gemisiyle iki yel
kenlisi batınlmıı.ı ve silô.hlı iki ticaret 
knıvnzörU ile iki iaşe gemisi ağır hnsnra 
uğratılmıştır. Tahrip edilen dört gemiden 
ikisi torpille batırılmıştır. Bu dört gemi
den biri bUyl\k btr nakliye vapuru, ikisi 
de orta bUyi.iklUktc vapurlardı. Gene orta 
bUyüklUktc olan di.ırclllncU vnpur topla 
batırılmıştır. Batırılan iki yelkenllclen 
biri naz! bayrağını tıışıyorrlu. H'.nflleleri 
silftlılı itnlyıın Ucarct kruvazörleri koru
makta idi. Bunlardan biri aııa~ yukarı 
8.000 tonluk. öbl\rU de Citta di Palerma 
sınıfından 5.000 tonluktan fazın idi. Ha
sara u#trntılon laışe gemilerinılen biri orta 
büylikinktedlr. 

ltalyanlar Pantellaria adasını 
bo§al ttılar 

Londra; 11. a.ıı. - Alınan haberlere g!i
re, M. Mussollni'uin Akdeniz'tle en mUhim 
İtalyan kalesi diye vaeıflandırclığı Pan -
tellaria adası §imdi tamanıiyle tahliye e
dllml§ bulunmaktadır. Bu adaya uğrıya -
cak vapurların İngilizler tarafından ba
tırılmasından korkulmaktadır. 

B. Litvinof'a hariciye 
komiser muavinliği 

vazifesi de verildi 
Moskova, 11 a.a. - Resmen bildi -

rildiğine göre, halk komiserleri he -
yeti, Sovyetler Birliğinin Amerika 
Birleşik devletleri büyük elçisi M. 
Litvinof'u aynı zamanda hariciye ko
miserliği muavinliğine tayin etmiş -
tir. 

Stalin'in son nutkunun 

Almanyo'daki tesirleri 
Londra, 11 a.a. - Tass ajansının 

Cenevre'deki muhabirinden gelen bir 
telgrafta bildirildiğine göre, Cenev -
re'ye gelen haberler, Stalin tarafın -
dan verilen nutkun Almanyada büyük 
bir tesir husule getirmiş olduğunu 

kaydetmektedir. Muhteviyatı alman 
milletinden itina ile saklanmış ve fa
kat siyasi mahfillerle basın mahfille
rinin dikkatini üzerinde toplamı~tır. 

Maarif Vekilliği merkez tetkilat 
kanunu layihası 

Maarif Vekaleti, teknik tedrisat 
müsteşarlığı haricinde kalan ve on 
sene evelki ihtiyaçlara göre hazırlan
mış olan diğer merkez dairelerinin 
bugün1kü ihtiyaçları karşılamadığını 
düşünmüş ve bu dairelerin tevsi· ve 
tekemmülü için yeni bir teşkilat ka
nun Hiyihası hazırlamıya başlamış -
tır. Bu suretle yıllardanberi zam gör
memiş olatı merkez memurları terfih 
ettirilmiş olacaktır. Layihanın Mec
lisin bu içtima devresinde müzakere 
ve kabul edilmesi için biran evel ta
m'amlanmasına çalışılmaktadır. 

" Gün sabahla, insanlık ço
cukla ba§lar.,, 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 
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İngiltere üzerinde 
Londra, 11 a.a. - Hava ve dahili emniyet 

nezareUerlntn tebıı:ı: 
DUn geoe karanlık basarken bir tek dUs · 

man tayyaresi !Ekoçya hududu Yakınlarına 

bombalar atmııtır. Hasar yoktıı·. Hiltun eece 
!cinde ka)'da del!'er bir ıey olm tmııtıı'. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londrn, 11 a a. - Hava nazırlığının tebll· 

ti: 
Saba muhafazasına batlı ,Hutaon tipinde

ki tayyarelerimiz dün Norveç kıyıları Uze
rlndc bir devrJye hareketi yapmıııar ve dilı
m.ıının büyük bir ticaret gemisine hücum et· 
mlslerdlr. Geminin üzerinde ve kumanda 
köıırtısU önUnde iki bombanın ııatladıtı ırö. 
rülmUstUr. 

lngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahire. 11 a.a. - Ortaeark Brltnnya ha -

'lia kuvotlerl umumi krırarıı:ll.hının bu~ünktl 
teblll':I : 

Brllanya ha\'a kuvetlerlnln bomba Layya -
releri 9-10 ııontearln geoesl Llhya'dnkl hedef· 
lerc mu\at!akıyetıe hücum etmlalcrdlr. Bln
eazl"de, Katedral rıhtımına blrcok bomba 
dütmüı, yanıı:ınlar ve lntıl!lklar ıı:ori.llmi.lıtlir. 

Gnzalıı"da iki lnlı; mc~dnnında ı;adırlıı.r, de -
POlrır, tıın·areler ve nakliye malzemesi bom
balanmıs ve hu taarruzları büyUk yanııınlar 
takip eylcmlşllr. Kl'za Rıırdln'dnkl hcdetlcrln 
de bombardımanından ımnra )anııınlar cıktı· 

{:ı 1:orU!mUştür. Berka'da muhtelit hava 
mc)linnındakl rlepolııra yeplden hücum ellllc
rek ılddctll lnCllaklnr vukua ı:etlrllmlallr. 

Baıkıı tayyareler IJcrne - Bıırce n•lu ütcrln
dekl nakll)•e malzemesini bomlıalamıılardır. 

nun ls'kcndcr!ye ncıklannda eehre yaklae
ma{:a calıııın bir du•m ın tayyaresi avcıları
mız Uırahndan >akalanıırak pek ıl)'allc hnsa
ra ul!'rııtılmıstır. 

B·U sontcşrln gecesi bomba la)·yare-lerlmlz 
Sicilya llc ccnuıı 1tıılyası üzerinde yeniden 
faall)'Ct gôstermlslerdlr. Auıı:usta'da bir de· 
nlzaltı üssi.l bomtııılandıflı ı:lbl Memna (ıze -
rlne )apılan bir hücumda da elektrik san
tralında hüyiik lnCllAklıır vukuu ııeUrllmlıı -
lir. Dt·mlryolu tıtnrı Lle 1lman clvnrın.l ıla. 

bombıı lar düıımüstür. Nopoll"de yük ıtıınna 

bombalar dUşmüıı ve yangınlar cıkmıstır. Şe
hlnlc ve dokhır cevrcslnd~kl bt.•<lt•ctcr de mu· 
\ıtt!ıık ı>ctle bombalanmı&tır. 

(RADYO 
Türkiye Radyo Difüzyon po 
Türkiye Radyosu - Ankara Rad 
-- ( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 M. 9f65 Kc/ s. 20 Kw. T. A. p. 

ÇARŞAMBA : 12. ll. 19!1 

7.30 Program ve Memleket Saat 
7.33 MUzlk : Hafı! Parçalar (Pi 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 :MUzik - Hafif Parçalar pro 

nın devamı (Pl), 
S.15 EVIN SAATİ, 
8.30/ 8.45 MUzlk : Hafif Parçnll\l' 

ra..'ltının son kısmı (Pl) , 
12.30 Program ve Memleket sa.at 
12.33 MUzlk : Hicaz makamındell 

kılar, 

12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 MUzik : Fasıl Heyeti, 
18.30/ H.OO :Milzik : Karışık Progr 
18.00 Program ve Memleket saat 
18.03 Mi.lzlk : Radyo Caz ve T 

kestrası, 

18.25 KONUŞMA : ( Dııı Polit 
diseleri ), 

18.45 RADYO ÇOCUK KULU:SV 
19.SO Memleket Saat .Ayarı, ve 

HABERLERİ, 

19.45 Serbcl!t 10 dakika., 
19.55 .MOzik : Kemençe ve kanun 

eserleri, 
20.15 RADYO GAZETESİ, 
20.45 • MUzlk : Bir Halk tUrkUstl 

yoruz - Haftanın tilrkUsll : 
gesl yoncadan. 

21.00 ZİRAAT TAKV!Ml, 
21.10 Mllzik : Beraber Şarkılar, 
21.30 KONUŞMA : ( Sağlık sıııı 
21.45 MUzlk : JUyaseUcUmhur 

(Şef : İhsan KUnçer) : 
ı- G. Parel! : Mar§, 
2- Waldteufel L'Estudİ 
(Valsi, 

3 Kreutzer : Gırnata'da il 
(UvertUr), 
4- A. Bnıncau : Çocuk K 
!Ud'U, 
5 .Mauı·ice Ravel : Boıero-

22.30 .Memleket Saat Ayarı, AJJ. 
Bf<:HLERİ; Ziraat, Esham· 
Kambiyo-Nukut Borsası ( 

22.45 MUz.ik : Dans MUziğl (Pi) 
22.55/ 23.00 Yarınki Program ve ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııırıı 

= _ Sebzelerin günlük aza 
9·10 ı;onteırln ııeeeııl düsman tayyareler1 

.Malta')a yaklııımııslar, avcılarımız hunların 

muharr.l>cye glrlımLelerıllr. nr. :.ıo l!plnrıc iki : 
düıman tııyyaresl aflır hasara uflratılmıstır. : 

-- lopf an ve perakende 
sahJ fiyallan Bun1'ırın üslerine dönebllmlı olmalan pek az -

muhtemeldir. : 
Bütün bu harekAttan bOtün ta.yyarelerimlz : Belediye Reiıliğind~ 

(12. 11. 1941) 
--sallmen dönmllılerdlr. ----- Toptan J Alman resmi tebliği -Berlln, 11 a.a. - Alman o.rduları baıku- - Cinsi ve mell§el 

V atı Pet 
Fiyatı ./ 

mıındanıı:ının tebJU':l: 
Kınm"da alman ve rumcn kılıı.lurı Siva•· 

topol 'ıı ve Kerç'e dul!ru ilerlemelerine llcvam 
ermektedir. Bu iki llını.ın, hava kuvctıerl ta· 
rafından tesirli suretle bombalıınmıttır. 
M~kova bôlııcslnde, alman hD\"ll kuvetle

rlnln hücumları, dOımana birçok aiiır slllh 
ve demlryolu mıı.tzemesl kn)"lplan venllrmla· 
tir. Sov)'ct huki.lıncı merkezinin ıı.skl!rl ıcsiıs· 

!eri de bombalıınmıııır. 

Şimal Karell'de, alman ve tin kıtaları, 

ıı:üc askeri ve arazi ınrtıı.ırına rnıl'men, düı -
mnn tUmcnlerlnln mühim kısımlarını imha 
etmlelerdlr. Bu hıırckll csnııııında, 70<J mlis· 
tnhkem mev1d .wrlanmıı, 1200 esir ıılmıe ve 
dört Uınk:, 30 top, yü;r~len tazla mnklnell tti

lek ve bir bomba maklnesl ve tıüyük mlk
tıırda baeka harp malzemeııl ele gcçlrmlsUr. 
Düşmanın Ka.nlı luı)ıplan, alınan esirlerinin 
blrcok misline cıkrnııktadır. 

lnı::lltere'nln cenup du~u kıyısı acıkların -
da, alman .ııavaı tayyıırelerl, eUn<lu;r., olduk -
en mühim büyüklükte Uç allebl bomtı:ılamıe

lar ve bunlara isabetler elde etmlılcnllr. Bu 
ıllepler o dereı·e ciddi hıısara utratılmıetır 

ki bunlara ka>"bedllmls denebilir. 
Onston"un do~sunda, yülc!IC'k fırınlı bir 

ıabrlkayıı, büyük caPt..ıı bQmbalar isabet etti -
rllmlıtır. 

Şimal Afrllca'da, alman sııvae tayya.reler1, 
Mo.rsa - Matrub"un doiiusund11 bil" lnrlllz 
tayyare mc~lanına tnfl!Ak ve yanırın bom -
balarlyle hücum etmıeıerdlr. 

Düımıın. alman arazisi üzerine akın yap
rnmıotır. 

: Ispanak lM) 
- Lnhana (A) 
: Pırasa (A.) 
- Yerelması (A) 
- Kereviz (B.) 
: Patates sarı (U.) 
- Patates beyu (Ü.) 
: Kabak (T) 
_ Karnı'bahar (E.) 
- Ay,şe fasulye (T.) 
_ çalı fasulye (T.) 
: Domates birinci (A.) 
: Domates ikinci (A.) 
: K<!mer 
_ patııcak (Mek.) 
- Yuvarlak 

12 
1 
.(.5 
6 

15,5 
10 
6,5 

12 
26 
18,5 
30 

9 
6 

16 

: patlıcan (Ad.) H 
Bamya (Ad.) 32,5 

: Dolmalık biber (B.) 19 
~ivri biber (B.) 18,5 

: Kuru Boğan (li) 7.5 f 
_ ( A) Ankara, (Ad.) Adana, (11~ 
- (Bt>y.) Bt>ypu.srı, (M) 

~ ~;z; ~~;c~~k~~1ııj;:~:~ 
_ lardır. 

'91111111111111111111111111111
111 

İ lôn 
Hollanda kırallıll:ının TUrklf' ıı' 

nesi, Hollanda kırallıitı ile htırP 111 
İtalyan resmi teblig" i mıyan memleketler tebaasının. t 

lunan Hollanda Hlndlııtanı de'l'ıet)1 
Roma, 11 a.a. _ ltalyan umumı karnrell· nı, tescil ettirmek Uzere, 1 ııcıııc~tl 

hının tebllll:I: tarihinden eevı tstanbul"da gol~ 
Unl N. V.'ye lbru etmeleri 111 G<>ce, lnıı:IUz: tayyareleri, yeniden llrlntl1ııl 

ve NapoU Uz:erlne bombalar atmıslnrdır. Bazı erler. 
hıısar vardır. Sivil halk arasında ölü ve ya
ralı otmamııtır. Tayyare kanıı koyma batar
yaları, blrlııl Naı>oll'de öteki Brlndlsl'do o4 -
mak üzere. iki tayyare düıürmUıtUr. 

nıinıllsl'ye yapılan ilk hUcum eanasıncta 

ölenleı1n miktarı, uncudl'n blldlr1ld10:1 &lbl 
as dcCll, fa'kat son ııayılara ıtöre 00 dır. Ya
ralılıınn sayısı ıın 102 dlr. Askeri ehcmlyotte 
hlc bir hedefe isabet olmamıatır. 

Şlmııı Afrlkn"da, düımanın Tobruk cephe
sindeki bnzı mcvzllcre k ınıı yaptıctı hücum 
tescl>hOslerl, muvarrnkıyelle eerı ııUııkQrtUl· 

mU. ve düımana bU>ük kayıpl11r verdlrtllnlı· 

tir. KUlllyeUI esir de alınmıştır. 
Alman tayya,re tC1klllerl, Tobruk'Uıkl ıı.ı; -

kerl hedefleri blrcok dcta bombalamıllnrdır. 
Tahribat ol:muı ve yanııınlnr cıkm11tır. 

Blnıtazl'yc yapılan bir dU,ma.n havıı akını 
netlceslndı>, bıı.zı evler haııara. uııramıe ve 
yerli halktan dört klll ölmllatür. 

notu Atrlka'do, Kulkahcrt mc\'Zllmlze 
kanıı yapılan yeni dUsmnn hlleumlan püııkUr
tUlmUıtür. Burarla bir düeman tnyyıı.resl dO
aOrUlmUstUr. 

~--BUGÜN 

ULUS Sineması~ 
ıet 

Dünyaya yalnız şahese~cf 
ratan büyük rejisör C 

0 
DEMİLL'in harika5

1 ~tı 
Baştan başa rerı 

ZAFER O pUj 
ıı r t 

Her kalbi teshir... ~ t 
hayran edecek bil}' e5i 
kahramanlık nüınuı1 şt' 

On büyük artist bit 

Suut Kemal YETKiN f 

Kl aaisizmden sürrealizme i ~ 11111111111111111111111111111111111111 ~ 
lrndar birçok edebi cereyanla- f : Musiki heveskarlarrna § 

Batta Gary Coper ot"'.' 
Madeleine , cldş~ 
Pauletta Go t 
Preston f o!te f 
Akim TarnirO .. &! 

rı, inceliyen ve bu cereyanla- i : müjdemiz -
rın hususiyetlerini zengin ter- ı.i. : : 

cüme örnekleriyle gÖ&teren bu : Mü nü r N u rettin : 
mühim ese~i bütün edebiyat ve i - : 

1 • ed · : : yalnız bir konBCr vermek için -
sanat sever ere tavsıye erız. : - -~ .. ...1- hr. be r = 
Satıı yeri Akba Kitapevidir. ı ı : ,._.. .... Q4 IJC ım ce ıyor -

~ ':\ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ! ....... uutuu.tutuıu11: •• uuı1t.11uu ı . 

1 . 
1 
~ 

.... ıı·· 
Film büyük oldug 

aeanslarıınıı ô! 
30 ve zı ..ı 14 - 16.15 - ıs. ..,;,· 

Gece için yerle~t~ 
gündüzden k~~ 

~--• T91: 6J:
7

' 
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Domateı ıalçaaı alınacak 

.,, ...... . 
- ····························\. 
\ BİBLİYOGRAFYA ~ 

·········~ · ···· ····· ·· ··· · ·········r" 
ANKARA Lv. AMIRLICl 

l1 E tJ S 

ANKARA Lv. AMIRLIGINE 
GELEN lLANLAR 

Araba yaptmlacak 
l atanbul Fındıklı Sn. AL K o.dan t VlUYEnER 

- !-

işçi ve ressam ahnaca 
Ea;k;lıehlr Tayyare Fabrikaaı 

1 
Ankara Lv. A. Sa. AL Kc. dan: 

n kı 1 a"' pç 1 genç 1 i k ı - 11.000 kilo dlo'ITlalC8 ıaalcuı pazarlık· 
la elaılltmesı ~. u. 941 aaat 1 4 te .Anloara 

ti lfııu lnkıllpcı Gençlik gazetesinin 21 in- Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 - Tekerlek tabını demir i ile d ingillilc 
demiri verilmek ıartiyle 2100 adet çift +Jı 

Sadeyağ alınacak nakliye arabasının 17. 11. 941 pazar tesi 
Marıı. Sa. AL Ko. dan: ıünli saat ıı de pazarlıkla eksiltmesi yapı-

Yapı itleri 
Canaldc4ıe Narıa MüdUrlüttınden: 

tünden: 
Fabrika ıctn birinci ve tklncı eınıf tesvly 

cı, tornacı, trezecl, elekU'lkcı. ltıstık tamirci· 
si, saatcl ve maklne ressamı alın11cakttr. ve
rilecek &11ndellk ücret lııtekltlerin im tıhanda 
ırllstereceklcri muvaffakıyet ve kabiliyet.ine 
ıöre 500 kuruaa kadar ytık&elebllecekUr. 

<°ihJ ~: İhsan Orhun'un, 'Mahatma Gan- :ı - Muhammen bedeli ~ liradır. ~rt
" ' • Dehcet Ongey'ın, Cafer Osman'ın, Fet- namesi Ko. da •örUhir. Tekllt ed1lecek t!Ya • 
•ı.ı Te t ta nazaran katı temınatlarlyle Ko. na müra-tıı. ne 'in,· ömer Faruk Torırak'ın, 0&- caatıan. (l'l3:1

7
> 18335 

l - Kapalı zartla 27300 kilo ıadeyatı a - lacaktlr. Şartnamesi her gün K o. da cörii
lınac.aktır. Muhammen bedeU 89583 lira ve lür. Bu a rabalar 500 arabadan aşağı olma.
muvakkat teminat 2968 Ura 87,5 kuruetl.ll', 

:ı - thalest 14.11.941 cuma •ünü INlat 15 rnak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edi
tlr. 11teklllcr1n tckllt mektuplarını 1hale 11• lebilir. Muhammen bedeli 296,100 lir a olup 
atin<len bir ıaat eve! Ko. na vermeleri. Şart- katt teminatı Zl 188 liradır. İeteklilcrin 
name ve evsııf Ankara, İstanbul Lv. A. sa. belli gün ve saatte 'Fındıklı Sa, Al. Ko. na 

l - Yeniden kapah Art u.ullyle eksiltme· 
:ve Jcıonulan Jı 76361 Ura 88 kUr\19 keıtt be
delll Ezine kuas.ı Jandarma hııatıı.neai !kına· 
il ıneaatıdır. 

() ~ .4.ttll6.'nın. GUndüz'iln, Hakkı Talas'ın 
~ ebau Erengtl'ln, Ziya Gökalrı'in, Nu: Kadayıf ve yufka yaptınlacak 
lıu tin Hazar'ın, Mehmet Kaplan'ın, Cey- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Al. Ko. larındn. •lir0111r. (7987) 17942 müracaatları. (8367) 18314 · 

:ı - Bu ile a~ evrak &unlardır: 
A - ProJc, 
B - Hususı ve fennt ıart.name, 

lııteklllerln lmUhanda muvnttak olmaları, 
l'elme, l:'ilme yol mıısrııtlarlyle bilumum za • 
rurl murııtıarının kendilerine ıılt olduıtu· 

nun blllnml!ll zereklldlr. lıtekl!lerln aıııl': da 
yazılı vesaiki htımllen dllekce ile tııbMka ge
nci dlrektör!Uf:Une mOraeııat etmeleri. 

n At f K Kapalı zarf uaullyle unu verllmCI< ıartlY· ~ıh u ansu'nun, Emin Üçgener'ln, le 28.000 kilo tel kadayıfı 28.000 kllo Y\ltkn Sığır eti alınacak Bakır kazan alınacak 
C - Ynpı leleri umumı 1ennı eartnamrtıı. 
D - Bayındırlık 1ılerl genel ıartnam8ı, 
E - Sıhl teatıat, elektrllc teaisatı ıennı ~l' İlhan'ın, Yusuf Mardln'ln, Kemal Ka- ve 28.000 kilo yııssı kadıyıf yaptırılacaktır. 

~ Filruzan Tökln'ln, Enis Regil'nUn Tel kadayıfının 20, yufkanın 15, yasııı ka-
Karaköse Sa. Al. Ko. danı Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

ıartname&t, 

lnıcartyle zenıln bir şekilde cıkmışbr. dayıfın 18 kuruı beher kilosu ıcın 1mallye 
tıııza ıltı;ıçı Gencllğl biltUn okuyuculan- ücreti olup hepsinin muhammen bedcll l4.S40 

1 - lSo.000 kilo aığıreti kapalı zarfla 1 - 107 adet beyzt buır kazan '· 11. 941 
eksiltmeye konulmu5tur. Tahmin bedeli pazarhCnna lstekll cıkmadı~ındnn yeniden 
39.000 lira tahmin bedeli 1925 liradır. Ev- pazarlıkla alınacaktır. PazarlıJı 27. 11. 941 

ıaf korun bütün gamizonlarında mevcut- ııenıembe etlnU ıant ıı de Erzurum Sa. Al. 

F - Fiyat bordrosu, 
G - Elaılltmo eartnamesı, 

H - l\ıuka vele proJcal. 

l - Nüfus hllvtyet cQzdanı, 
2 - Askerlik veslkıısı. 
3 - Emniyet mUd(lrlUC'ilnden tudlkll hQs

nUhaı kAfıdı, tavsiye ederiz. lira \'e ilk teminatı 1113 liradır. 
lhalcal 28. ıı. 941 cuma rUnU saat 15 te • 

Beden Terbiyesi mecmuası dlr. Taliplerin teklif mektuplarını lhııleden Ko. d.ıı yapılacııkUr. Muhammen bedeli 8560 
tur. Ura kati teminat 1284 liradır. Pazarlıtıı alt 

2 - Münakasası 14. 11. 941 cuma günü evsaf ve eıırtname nQmune her ı:Un Ko. da 
saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin kanu- ı!irUIUr. ısteklllerln belli gün ve saatte Ko. 

8 - 1stckl1ler bu lıe alt kealf evrakını Ca· 
nakkale natıa mUdUrlüt'Unden bcdelsiZ ola
rak görebilirler. 

4 - Okul aah.adctnıuncsl, 
5 - \'arsa bonservis. 

(9365-8212) Çıktı bir saat evci Ko. na vermeleri ıarttır. Evsaf 
~ ve eartnamcAl komlıyonda her ıUn ~csruıur. 4 - İhale 20 lk1ncıte11rln 9.U penembe ıü· 

no aıı.at 15 te nafıa müdUrlUtü binasında 
toplanacak komisyon huzurunda . yapılacak
tır. 

~ ~dert T~rbiyesi ve Spor mecmuasının (8394) 18345 

ta~ .sayısı dUn çıkmıştır. ÜçUncU yılını Çe, itli sebze ve meyve alınacak. 
nun 32 inci maddesinde tarif edildiği veç- na mUracaatlan. (8317) 18329 
hile hazırlıyacakları teklif mektuplarrnı 
eksiltme saatinden bir saat evet Ko. na 

TAPU ve KADASTRO 
ılld lanıaıt üzere olan mecmua bu sayı- Ankara ~v. A. sa. Al. Ko. dan! 
11\IJ l, CUrnhurlyetfmlzln lı:i inci yıldönU- ı - Aıa'tıdn cına ve miktarı yuılı l4 ka· 
htd ntllnasebetlyle bir cllmhuriyet yılınd.a lem ııehze ve meyva pazarlıtı ıs. 11. 941 ıııat 
11!~~ terbiyesi ve spor faaliyetini yaz- 15.SO da Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. da yapı. 
hıı 1 ve Ebedi Şef'ln ölUmU dolayıeiyle lacaktır. 
~tin duydu~ acı da belirtilmektedir 2 - lsteklllerın katı temınatlarJyle Ko. na 

vermeleri. (7996) 17951 

Kuru fasulye ah nacak 
lltaraa Sn. Al. Ko. dan: 

- Kapalı zartla 110 ton ıcuru fasulye a 
lınacaktır. Muhammen bedeli 17.800 lira ve 
muvakkat tcmlnat 140S liradır. 

Sadeyağ alrnacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllosuns l70 ıcurus tııhmln e • 

dilen 50 ton sadeyaıt kapalı zarf usullyle ek· 
ıllt.meye konulmuetur. 

2 - Eksiltmesi 1 12. 041 pazartesi ırünU 

&aa t 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacak-

5 - Eksiltmeye ı:ırebtlmek !cin taliplerin 
5727,ll liralık muvakkat teminat vennelerl 
ve ihale ı;rilnUnden tatil ırünlerı harlc olmak 
üzere lAakal Uc ı:Un eve! Canakkııle vlltıye • 
tine müracaatla alacaklan ehli.Yet ve.stka· 
s!yle ticaret odası Ve!llkasını kom!JYOna lb -
raz etmeleri ltızımdır. 

Çankaya Tapu Sicil Muhatızlıtından: 
Elmadaıtı nahiyesinde Mandakbayırı mev· 

kllnde kUn bir parca tarla ile bir tıarca har
man yeri seneulz olarak Kasım otulların· 
dan Hüseylnln taııarrutunda iken '1e!atıyle 
otlu Ahmet ve dlter vereseaıne lnUkal etti . 
tinden namlarına tescili lııtenıımıaur. d!tt ben tcrQ.!yesi ve spor mecmuaeı, ver- ~elmelerı. (ı.39!)} 

htaı lr kararla her eayısında bir spor şu- Kilo Cinsi • 
'lıor~den bahsetmektedir. Son sayı RU 7SO kereviz 

nu lrına bırakılmı&ıtır. 400 karnebahar 
~ d •ayıda, su eporlarıntn tarihi, bugUn· 400 pazı 
~lyllruınu ve gelecek gUnleddc alacağı lSO mer.·aıııc armut 
etl-etjet hakkında makaleler, teknik ve 400 taze UzUm 
lt>oı-l Ci Yazılar, geçen yar. mevsiminin su MO karpuz 
ı-:·art hareketlerine dair malfunat bu- ~7..,.. kavun 
~.;:akladır. ~ adet limon 

.,._ tenıua;vı okuyuculanmıza tavsiye ede- l500 kırnuzı domıı teıı 
-~ 400 ebeıömecl 

kanada' da komünist partisi 
l!IO 
400 
400 

400 

kamp. •ima 
Komp. armut 
a;yva 

2 - lhalesı ı3 11. 941 perıooıbe günü ıs.at 
16 dır. isteklilerin teklif mcktuplannı ihale 
ı Unden blr 6tlllt eve? Ko na vennelert. 
Şartname ve evsaf her zaman Ankara, lstan
bul Lv. A. Sn. Al. Ko. tannda görtllebUlr. 

(S015) 17957 

Pirinç alınacak 
Mıı..nı.ş Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarrl!ı 100 ton pirine alınacak

tır. Muhanuncn bedeli 28.000 Ura \'e muvak· 
kat t.snlnnt 2100 liradır. 

tır. Muvakkat teminat 5SOO liradır. Şıırtna • 
mcsl Apkara, İstanbul Lv. Amirlikleri Sıı. 
Al. Ko. da ı;rl!rUIUr. 

lsteklllerln tekıtt mektupl&rını belli ırUn 
ve saatten bir saat e\•el Ko. na vermeleri. 

(8366) 18336 

Lahana, pırasa alınacak 
Mlmarslnan sa. Al. Ko. dan: 

ı - Kapalı z:ır!ln münakasaya konulan 54 
ton lahna ile 54 ton pırnsaya talip cıkmadı· 
tından acık eksiltme ile alınacaktır. Tahml· 
nen beher kilosu 5 kuruı 6~ SAntlmjen mu -
hammcn bedeli 6ı02 liradır. Muvakkat temi· 
nat 4~ liradır. lhıı.lesl ı.ı.. ıı. 9.U saat H te 
l\Umaralnıın Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şart

6 - Tckllr mektuplan :ıo. ıı. 941 pcnem· 
be ı;rUnU saat l ı e kadu makbuz mukabllln· 
de komisyona verıımıı olmaaı ve posta ile 
ırönderllecck mektupların ihale ırünü saat on 
dörde kadar komisyona verllmls bulunması 
earttır. Postada gccllaneler kabul edilmez. 

7 - 1\Iiltcahhlde arzu ettllU takdirde mu
ha&ebel umumiye kanununun 63 Uncü mad -
desi mucibince verece:ı teminat mektubu 
kanılıtı olarak ihale bedelinin ücte birini 
ı:ecmemek Uzr.rc avans verilebilecektir. 

C6505-Sl24) 18033 

Hükümet konağı ikmali in§aatı 

Bu ycrtn tapuda kaydı olmadıtından ta
sarrufunun tahkik ve tahdidi lcln 2311 9.U 
tarihinde mahalline memur ~önderlle~·ııın
den altıkadarların ellerindeki vestkalarıyıe 
birlikte tahkik memuruna veya daha eveJ 
mubatı.zlıt:ımıza m!lracaat l!Ylcmelerı IU\n 
Olunur. S2Z7 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığı 

Vinç alınacak 
M.M. VekAJetı Deniz Müsteıarlıtından: 

k 18348 

anunsuz bir parf i sayılıyor Çeşitli ıebze ve meyve alınacak 
Ottava· A k -.tluıı • 11. a.a. - OF! : Kanada baş- n ara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

2 - thaıcsı ıs. ıı 941 l>Cl'&e:nbe ırUnU sa • 
at 17 dlr. lateklllcMn tl'kllt mektuplarını iha
le ıııu\tlndcn bir saat eveı Ko. na venneleM. 
Şartna.rne \'e evsaf her t'lln Ankara, lstanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. ıannda görülür. 

(S018> 17000 

Mardin Vl!AyeU Nuaaybln Kazası MalmU -name$! Ko. <111 verilir. lstcklllerln belli ı:ilnde dilrliltilnden: 
Ko, na milracaatınrı. (8368> 15337 

Eksiltmeye konulan la: 

l,5 tonluk blokları kaldımıak Uıere kul
lanılmak !cin iki adet (arazl O.zerinde sey
yar} vınc ve.va ekskııvauır satın alınat>ak
tır. Mevcudu olup da aatmak lstıyenlerın cı -
hazlara alt fenni ve husuıı evaııf ve eeraıu 
ile :tlyatlarını bir mektup ile en 11ec 20 U.941 

aksamına kadar mUstcaarlıtn bildirmeleri. 
~1 .. d ıı_ Ma.ckenzle _ Klng, mcbusan mec- l - Aaatıda cin• ve miktarı yazılı 12 ka-

.. e lem sebze ve ımeyva pazarlıtı ıs. ıı. 1941 sa-liııiıı l{ Yaptığı beyanatta. komünist parU- at l4 te Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. da yapıla· 
t.ılltıc.ı Rnada'da kanuruıuz bir parti olarak caktır. 

Kuru ot alınacak 
l\Ierzıron Sn. Al. Ko. dan: 

Saman alınacak 
1\llmarslnan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Acık eksiltme ile satın alınacak olan 

250 ton 1nmnna talip cık:noıdıtınd:ın pazar. 
!ıkla sıııın alınacaktır. Tnhmlnl'n beher ki. 
losu 1 kuruı 75 sııntlmdlr. Muhammen bede
li 4375 llrndır .Muvakkat teminat S30 liradır. 
Şartnamesi Ko. da görülür. 

l - lllardln vtıtıyeu Nuıaybln kazası hü -
kUmct konaıtı inşaatı olup muhammen kesit 
bedeli (85763> liradır. 

2 - Y•pı bedeli 941 bOtceılnden verile· (6297) 18291 

llıı1 edilmekte devam edeceğini ııöyle- :ı - lstclclllerJn katı temlnatıarlyle Ko. na 
ıı._ "Ve bun 
~ a sebep olarak da bu partinln muracaatıan. <8400> 

1 - Pazarlı zartla alınacııC:ı bildirilen 
400 ton kuru otn ıstcldl cıkmadıC:ından bir 
ay zartında paz:ırlıkla alınacaktır. Pıızarlığı 

24. ıı. 941 pnzartesı gUnü ıaat ı5 te yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 22.000 lira katı temi· 
nat 1800 liradır. Muktezi balya teli bedelslz 
olarak verilecektir. Şartnamesi Ko. dn gorU
ıur. lsteklllerın kanuni ves.kalarlyle Ko na 

cektlr. 
3 _ Eksiltme 28. ıı. 941 tarihine m!laa.dlf = lf lll il 111111111111111111111111111111 h. 

t :.Ottı t&Yretıertne karşı almıı olduğu va- Kilo C!nel 
~ileri sUrmUııtilr. ll.350 lahna 

lll!ı: ekilin bu beyanatı, Kanada'nın he- lG.300 ıspanak 
•lyll81 :ı 600 adet limon ~o..... münasebetlerde bulunmadığı ·

500 
patlıcan 

· .retler B' r 
teteıer ır ığl'nl tanıması için bazı ga 
:t~ltı lı:ı Ve sosyalistçl kllçUk bir grubun 
'lıııe~ta Oldutu ınücııdeleye cevap t e,kil 

dlr. 

"'~car 'b ' · h'" • · ~ naı ının sı ı vazıyetı 

200 
1.950 

16.500 

700 
liOO 
150 

3.150 

knrnehahar 
kompostoluk me)'Va 
pırasa 

adet cıter 

kabak 
kereviz 
kompoıtoluk elm& 

mUracaatlan. (8106) lS036 

Kuru fasulye alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

2 _ lhnlcsl 14. ıı. 941 ıııat 13 te :'ıllmarsı
nan Sa. Al. Ko. da yaınıacaktır. l&tckl1lerın 
belli ı;rUnde Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı. 

(83G!l) 18338 

Yem torbası ve gebre alınacak 
lst. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 24. 10. 941 tarihinde ikinci defa 
ı _ Yeril hayvanlar tein 30.000 adet :;-em 

kapııh zarfla ihalesinde istekli çıkmadı- torbası ve 80.000 adl)t ı;rebre h:npıılı zart usu-

cuma gtlnil saat 10 da Nuıaybln kazası mal· 
mUdUrlUttinde olacaktır. 

4 - lsteklllerın bu 1111 alt evrak ve _... 
nameyi Nusaybin malmüdürlil:tınde ve nab. 
mUdUrlUtünde ı:öreblllrler. 

5 - Eksiltmeye Elrebllmek !cin 2G9:l lira 
23 kuruıluk temınııt verilmesi ve ekalltme 
yapacaıı:ı ~nden en az 8 aUn eve! ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte Mardin vlllye. 
tine müracaat ederek bu ı ııı maıuus olıı.n ve
sikayı almaları ve bu vesikayı ibraz etme. 
lert ınrttır. 

-: Kirahk depo ve han ------ Ankara'nın merkezi bir yerin- : 
: de gerek büro olarak kullanıl - -
E mıya ve gerekse depo yapılmıya : 
: müsait büyük bir bina ve gene : - -: fabrika ve atölye ittihazına el - _ g verişli büyük ~~~tk;~:ı~~~ § 

UdaJ>e 
>ttı h ııte; 11. a.a. - Naibin sıht vazi-
~rd altkında dUn ak§am ncııredilen ra -ltr • 

250 ha vuc 18349 

tından 115 ton kuru fasulye bir ny içinde llyle münakasaya konmtıatur. Evaıır ve hu. 
alınmak Uzer" pazarlığa dökillmllştilr. eusı enrUar Ko. da ııörUlür. Yem torbaları. 
Pazarlığı 24. 11. 941 pazartesi gUnU saat nın beherinin muhammen bedeli 135 !kuruı 

ıı de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak- ve ı:cbrenln muhammen bedeli 84 kuruştur. 
tır. Muhammen bedel 2Sl 75 lira ilk temi- Bu miktar bir talibe ihale edllebılece:ı ııtbi 

8 - Istckltlerın teklif makbuıll\n tıcllncü 
maddede yazılı müddetten bir aaat eveltne 
kadar malmildUri!llttlne makbuz mukabilin • 
de verilmeleri ltızımdır; ııoatııda olan ırecik
meler kabul edilmez. 16065 

., 1111111111111111111111111111111111111 ır: 

lll)ıu • ı 
~ 'atın Blht vaziyette salAh görülmüşse 
ttı~a lteaesinde bir iltihap başlamı,ştır. 

tehllkeıı değilse de Nalb'i yatakta 
ata lllecbur edecektir. 

londra'da büyük 

Pancar ve havuç alınacak 
Ankıırn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Acık ekslltme ııe l23l:l kilo pancar ve 

12Sl:l kilo havuc alınacaktır. Muhammen 
flyaUan altıaar ktırus olup ilk teminatı 110 
lira S6 kuruıtur. 

thal1ıs1 27.11. 941 P•rHmbe rünü ııaat 14 
tecıır. Şartnamesi komisyonda ı:örUIUr. 

(&t08) 16350 

Kayıp kararı 
g Gümrük muhafaza taburu Meriç kıırakol 

t eçit resmi yapıldı komutanı Gd. bııacavus Muradın taam.mUden 
"O katlinde Uakuyat koyü halkındıın lııa Kahra· 

tı~ 11
ttr.: 11, a.a. - Londra belediye rel· man ne anlaııırak 26-27 haziran 941 ırünil 

~ •e "a.zıf!31ne b!l§larnaaı mUnaııebetiyle, ııecesı sabaha karıı bu kııtll, erleri ııusuya 
••·G, : e Yapılan ananevi tören dün Lond- dUsUrerek ıaıemla bulunıın Suriye tebaamdan 
tıııllıı tYbetıi bir askeri geçit resmiyle ya- Zof koyıl bekcilerlnden Mahmut Sarı, 111eh· 
t Itır B met Ando lamall Kürdinin herhanıl bir Türk 

llı1anbe. u geçit resmi harp ba§ladı - nskerl mahkemesine celplerl mümkün olama-
~e bu~ rt Yapılanların en bUyllğU olmu§ dıtından her üc maznunun da ııalplltlne ka. 
-., ~il it l3ritanya'ya, Avnıpa devletlerine rnr verdim. (8407), 

~ere ait k~vetıer i~tlrdk etmiş- As. Ad. Htıklm 
~ Rc!et TUzUn 

'-...OKULLAR 

Tilm. Ad. Am1rl 
T:. Gn. 

ŞQkrU Kanallı 

lıi33:l 

ı. 4.ıı<ar, E:kınek alınacak NAFIA VEKALETi 
~: Oktıllar saun Alma Komisyonun· 

nat 211' liradır. Şnrtnıımesi Ko. da görU
lilr. İsteklilerin Ko. na milracaatıan. 

(8117) 18077 

Sığır eti almaca:k 
Amaayn Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 100.000 kUo sıtı:r etl kapalı zart usu-

11.Ylc ekıılltmeye lconuımuetur. 

2 - lhalesl ı. blrlncikAnun 9U pazıırtesl 
~nU saat 15 te Amasya Sn. Al. Ko. da yııpı· 
lncııktır. Muhammen bedeli 30.000 lira, ve 
muvakkat tcmlnııt 2250 liradır. İstekliler her 
aün eıırtnamey! ı:öreblllrlf'r. Tnltı,ler1n belli 
~n vesaatten bir saat evci teklif mektuplıı! 
rını Kcr. na vermPlcrl. Postadaki ı:cclkmeler 

kabul edilmez. CB241) 18195 

Sığır eti a lrnacak 
c. Kale Sa. Al. Ko. dıın: 
ı - Beher kilosu 48 kuruatnn 100 ton ııı • 

tır eti 21. ıı. 941 cuma günü saat ıı de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 4800 lira olup ilk teminat 3600 liradır. 

Evsaf ve 'aıırtnameaı her ırün Ko. da eörUlUr. 
lsteklllcrln Ko. na müracaııUarı. 

(8242) 18196 

Kuru ot alınacak 
Tophane, Fındıklı S a. Al. Rs. den ı 

dörtte bir mlktanndan aıaQ'ı olmamak Uzere 
ayrı ayrı taliplere de lhnle edllecekUr. tha. 
lesi 29. ıı. 941 cumıırtcsi 2ünil saat ıı de Ya· 
pılacaktır. Taliplerin tekit! mekttıplarlyle 
1hale saatinden bir saat evel Ko. na müra.ca-
atlarL ( 5) 18346 

Prineu sabunu alınacak 
lst. Şlıll Sn. Al. Ko. dan: 

' . lkı motopomp alınacak 
ZonEuldak Belediyesinden: 
ı - Bir arazöz ve blr kılAvuz !cin iki adet 

motoPOmp a)'rl ayrı aatuı alınacaktır. 
2 - Arazöze alt moU>POmDU n mUhammen 

bedeli <2000> lira olup muvakkat temınau 
(1!50> liradır. 

3 _ KılA'1uza alt motopompun mUhammeıı 

bedeli (1500J Ura olup muvakkat teminatı 
(112.50) liradır. 

4 - İhalelerl 5. l:l. 941 cuma ırllntt saat 

ı - Müteahhit nam ,.e heaabınıı :ıo ton 
prlncu sabunu acık eksiltme ile münakasaya 
konmuıtur. Evsaf ve huauıl eartııır Ko. da 
ııörUlür. Beher kilosunun muhammen bedeli 
43 kurustur. lhalcsl 29.11. 941 cumartesi eti· 
nü ıımat 12 de yapılacaktır. Taliplerin temi- 15 te belediye dalml encümeni tarafından 

~·apılacaktır. natlarJyle Ko. na müracaatlıırı. 
(8396). 

Sığıreti alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. dan: 

18347 

l - Tııhmlnen beher kilosu 88 kuruıtan 
130 ton ı;ıt:ır eti pnzarlıklıı satın alınacaktır. 

~ - Taliplerin muayyen ~n ve ıatte biz
zat '\'eya teminatlı tekUf mektuplarlyle mu. 
racaatları l!An olunur. (8239) 18194 

Hastabakıcı alınacak 
Muhammen bedeli 49<100 liradır. Muvakkat Yozı;rat Memleket Haataneel Baıtablpll:tn-
temlnat 8705 llrııdır. Sarıtnamesı Ko. da ve· den: 
rllmektedlr. Pıızarlıtı 20. ıı. 941 persembe Hastanemizde 80 lira ücretli hasta bakıcı
eUnU saat 14 te Siirt Sa. AL Ko. dıı yapıla· lıklar acıktır. Harici~ aervlılnde caıı.mıa o
caktır. lsteklllerln mezkQr ırUn ve ıaatte lanıann vesika ıurııUerlne h05nühal ıcltıdı 
Ko. da bulunmaları. (8408> 16351 ve son cektlmlı iki ı.-e&lkn rotoıtrafını rap~. 

k 
llı·~la~ 
ı '''~ nuınuzıı batlı Ankara okullarının 

Seçme ıınavları derek yazı lle müracaatları. (9687-8329) 182:16 Memur alınacak 1 - Beher kilosuna istasyon veya iske-

t-~ 'tın,011111 7rooo kilo ekmek pazarlıkla sa
•t l ~aktır M 
~ •teltl · uhammen bedeli l:l kurus-
lıı ~l.~ 1 oıanıarın temtnatlarlyle birlikte 
~~ lcoıı. cuınuıe.ı ırUnu böhre ıanat on:u-

1'YOba ırel:meleri Utın olunur. 
'f (8389) 18344 

~~"1 emek artıkları satı!ı 
't4ıı~. 13Urııer Okulu Mübııyaııt Komls • 

> 'ıtıı . 
~e ıc::eı:nelcAnesinden 941 malt ıene ıta • 

ı."tltr1 tr tünde cıkacaıc ıorra ve tabak 
~ttlctııe~arıık ıuretıyle satılacaktır. 

llıtıre. 14. ll. 941 tarihine kadar mek • 
~elldlrler. (8337) 18333 

~-AR ______ __ 

~ Satılık taylar 
~ ~ .. Cai>e 

't~' ltar Y Harası MUdUrlliğiınden : 

' "'te.tı a. Yetıııtırmesl ve yarı§ için yük· 
il; 'arıt 1 altı bil§ eııfkan İngiliz ve dört 
~~an -Arap tayı 30. 11. 941 tarihine 
~~l :a~ gUnU saat on Uçten sonra 
~ ntıı Yerinde pazarlıkla satıla • 

~~._lier t 
a.._~tır ay için yüz yirmi lira teminnt 

1 Sat. 
~ ~ ıartnamealnl görmek iatiyen

:ı:.ı~ttln a -Atlı Spor KulUb!lne ve Hara 
(
9 

e ınuracaatıan. 
~ 721ısa21) 

~~Y\ton ve balık satışı 
~-~ &ıı ı~ 

18326 

"~ ~11 b lınUdurıuaonden: 
~ltı~r "c b 

0hzı ve ma htırıc Karasu gölü 
"'• 1

11
Gt11 atık rüsumunun 1 haziran 941 

l)ı ~1 l, 11
31 ınayıı 944 tarihine kadar tıc 

bt ~1lle rı.ı:~&.ıl tarihinden IUbaren 20 gün 
it rı. e ~ lk O.rttırmaya konuımuıtur. 
't ~O. ttın lncıteırın o.u tarlhlne rutlıy&Jt 
ile e t001 U •aat 15 te Karasu maliye da· 
~ 1 ltııeııkllnacak komııyonca yapılacaktır. to.ll>ır, Olq rııaumun muhamme nbcdell 
'•"~ D ınuvakkat teminat nkcesl l!IO 

t.. ~t? 'tııel1 
~lt tııel't törınek lsUyenlerln İstanbul 
\ l'ıltrıllclt ~Qdorıüc:u ile Anknra Kocaeli 
'Qİlrltı1tttna ve Adapl\zarı ve Karasu 
, tı. ltor:rına taliplerin ı;rösterllen etin 

<ıısa~~~a mUracaatıan llln olu· 
-~.ı 18341 

Ankara Natıa lllcr1 
dUrlutünde.n: 

Yenı Ceza Evi Mü· lede teslim 5 kuruş 75 sant im fiyat tahmin Aksl'hlrrte bulunan Maltepe askeri lisesi • 

Acık bulunan on lira asil mıuulı k!l.tlPllıte 
talip olanların 15. 11. 941 cumartesi ırünU sa· 
at 10 da imtihan ları icra kılınmak üzere me· 
murln kanununun 4 Uncu maddesinde yazılı 

vasıf earUarı haiz bulunduklarını ı:österlr 

evrakı mUsbltelerlyle birlikte lmUhan saatin· 
den eve! Nafıa Veklletl blnaııındakl mUdilr
IUtümüze müracaatları UAn olunur. 

( 8338) 183Cn 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Ankara Nallıhan postası · 
Ankara P. T. T. 111UdUrJUıtüncıen: 

Ankara - Beypazar her etin ve Beypazar • 
Nallıhıın arası hartada üc ıeterll oto poataaı 
s\lrUcUltil'ıil 3. ıı. 9.U den itibaren 15 ırün 

müddetle ve kapalı zart usullyle eksiltmeye 
konuımuıtur. Aylık muhammen bedeli 600 
Ura, muvakkat teminat 5-10 lira, idari ke!a· 
ıet bln liradır. • 

Ekslltmeııl 17. 11. 941 pazartesi ırllnü ıaat 

15 te Ankııra P. T. T. müdUrlUtü binasında 

müteıekkll komisyonda yapılııcaktır. 

Taliplerin o ırtın ve ıaatte kanuni vesi· 
kalarlyle birlikte mUracaaUan. 

Postada vuku bulacıık ıreclkmeler kabul 
edilmez. (8140) 1812.l 

Daktiloluk imtihanları 
p, T. T. umum MUdUrlüll'Unden: 
l _ Ankarada acık ve aı:ılacak dakUlo

ırranıklar ıcln 22 teuinlııanl 941 tarihine 
rıııtlıyan cumartesi ırQnU sıınt 15 le muame
lAt müdUrlıl tUnde b ir imtihan npıtacııkur. 

2 _ İmtihanda kazanacakların istenilen 
vesikaları tamamen ibraz etmeler! IAzımdır. 

3 _ tsteklllerın dllekcelertne raııtedecek

lerl dorder a det veılknlık toto~raflarla en 
ırec 21 tetrlnlıanl cuma •UnU saat 12 ye ka
dar P. T. T. mua.melAt mUdürlU~Une müra · 
caat etmeleri ııan olunur. (83/"'6) 18354 

Zabıt cerideleri 
Bir inci Büyük Millet Mecli -

sinin mürakeratına ait zabıt ce
rideleri birinci cildinden 23 ün
cü cildine kadar ebiksiz olarak 
satılıktır. Ankara 1. ci icca dai-

~•re•s•in•d•e•Z•i•ya•E•r•can••'a•m•U•r•a•çaa.t111 •• ı 

edilen 600 ton kuru ot 14. 11. 941 cuma 
günü saat 15 te pazarlıkla satın alına.:ak
tır. Şartnamesi her gün Ko. da görülür. 
M uhammen bedeli 34500 lira olup kati t e
minat 5175 liradır. İsteklilerin belli gün 
ıe saatte Fındıklı Sa, Al. Ko. na müraca-
atları. (8284) 18229 

Çe~itli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dıın: 
1 - Aşağıda clnslcrl yazılı 7 kalem er

zak 4. 11. 941 gUnU yapılan ckslltm~slndc 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla ek· 
siltmeyc çıkanlmııtır. Pazarlığı ı. 12. !>41 
pazartesi gUnU sant ıs te Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve eartname 
Ankara, lstanbul Lv. ö.mirllkleriyle Bali
kesir Sa. Al. Ko. da görUJUr. 7 kalem er
zak bir talibe verilebileceği gibi ayrı ayrı 
taliplere de ihale erllleblllr. 

Cinsi Miktarı Muh. Fiyat 
Ton K. 

240 24 
213 22 
80 25 
80 158 
70 85. 

ne ırırmek ıcın müracaat edenlerden evraıa 
tamam ve ıeraltl hal-z olanların 23. 11. 941 
ırUnü ıecme sınavları yapılacaktır. lllezkQr 
ırtınde Aksehlrde bulunmaları. Daha evel 
ı:clmemelerl llAn olunur. 

(8402) l~ 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Çe§itli tesisat yaptırılacak 
Vııkıtıar Umum MUdUrlilCünden: 

Keııtr bedeli 
Lira Kurus 
550 00 

73 70 

440 00 

P. T. T. MOdUrlUCü kısmına yap· 
tırılacak yanı;rın tesisatı. 

P. T. T. MUdUrlü:u kısmına YllP

tırılııcak telefon hattı teslsa tı. 
Bodrumda yaptırılacak vlnc te • 
ııaatı. 

tkıncı Anararta ıar caddesinde Hl\! binası 
yanındaki vakı t maca:ı:alar blnıısında >'Uka· 
rıda ke$lt bedelleri yazılı tesisat pazıırlıkla 
yaptırılacaktır. 

Pazarlık l.S. 11. 941 PCrtembe ırtınü ıaat 
15 te umum mUdürlUk lnlllat müdUrlü~ünde 
yaııtlacaQ'ından bu ı;rlbl ıııerl Yaııımıs ehliyet
li taliplerin muayycıı rUn ve aaıı.tte YUZde 

K . f asulye 
Bulgur 
Mercimek 
Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Nohut 
Şeker (toz) 

146 13 
67 49 

(SSM) 

Mu. T. 
L ira K. 
4130 -
3514 50 
1500 -
757'0 -
4225 -
1423 ® 
2462 25 
18334 1

7,5 teminat parnlarlyle müracaat etmeleri 
olunur. (8387) 18355 

ah nacak ve 
• 

saıre Soba 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aı:ıağıdn cinsleri yazılı soba ve mal zemcsinln 6. 11. 9U per§embe gllnU ya

pılmııı olan eksiltmesinde talibi zuhur etmediğinden bir ay zarfında pazarlıkla ek 
siltmeye çıkarılmı§tır. 

~ - Pazarlığı H. ıı. 941 cuma gUnll saat 15.30 da Ralıkeslr Sa. Al. Ko. da yapı· 
lncaktır. Evsa! ve r;artıar Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al Ko. larlyle Bıtlıkeslr 
Sa. Al. Ko. da gClrlllUr. Taliplerin belli saatte temlnatlaı·iyle Ko. na mUrac 
atları. ı.Iuh. Fiyat Muvakkat teminat 

Cinsi Miktarı Lira K. L ira 
Zilmre halk Upi ı No. soba ) 24 -
ZUmre halk Upl 2 No. soba ) 27 -
Zümre halk tipi S No. soba ) 32 -
Kuleli tipi 231 No. soba ) 190 22 -
Kuleli tipi 233 No. sDba , ) 26 -
Kuleli tipi 235 No. soba ) 32 -
'3oba borusu 1900 2 55 
Dirsek 3.50 1 85 
Soba mll§ası 190 O 70 
Kömllr kova111 l 90 4 :50 
Kömfir kUre~I l90 O SO 
Soba tahtası 100 4 00 

385 

354 
!53 
10 
65 
12 

l 

Yapı işleri 
İlltanbul Defterdarlığından : 

Be§lktaş kaymakamlık blnaaının çatı 
kısmında yaptırılacak (22053,lS) Ura ke· 
oırn tadllA.t ve tamirat iti kapalı zarf u
sulü ile ekslltmiyc ı;ıkarılmıştır. 

İhale; 8. 12. 941 Ç&r1anı.ba günU aaa.t 15 
de Mim EmlA.k MUdUrlllğünde toplanacak 
olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat (1653) lira (99) kuıııatur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık iılerl 
genel, hususi ve fenni oartnamelerl proje 
k~if hUllsaslyle buna mUtcferri diğer ev. 
rak Milıt EmlA.k idaresinde görülebilir. 

İsteklilerin tekllf mektuplarını ve en az 
bir teahhUtte bu iıe benzer (15.000) lira.
lık 111 yaptıklarına dair idarelerden it al
mıı oldukları vesalka müsteniden htanbul 
v!IA.yetıne mUracaaUa eksiltme tarihinden
resmi t atil gllnler1 hariç. Uc: gün eve! alın· 
mı§ ehliyet ve 041 yılına alt Ticaret Odam 
ve!ikasını ve muvakkat teminat makbu 
zunu 2490 N o. lu kanunun t.arifatı daire
sinde hazırlanmıı kapalı znrf derununda 
ihale günü saat H e kadar komisyon reis
lltfne makbuz mukaklllnde t evdi et me • 
lcrl mukta:.zidlr. (9i10/SSSO) 18327 

• 
Tamir işleri 

Zonı;ruldak Xafıa MUdUrlüf:Undcn: 
Zonauldak vJl.J,yetl lclnde Zonıruldak vllA· 

yeti mcı"ıtez hllkümet konatında yapılacak 

(15000) lira (-> kurı kcalf bedelli tamir ısı 
kapalı zarf usul1yle eksiltmeye konuımuıtur. 

Ekıslltnnesl .ı..12. 941 pereembe ı:Unü enat 
ıs te Zonguldakt& huıuııl muhasebe binasın
da nafıa mUdUrU odaunda yapılae&ktır. 

Eksiltme aartnamesı ve buna mUteterrl 
evrak narıa mUdUrlOttl kaleminde ııirlllebl • 
lir. 

Mu\·a'k.f:at temln11t (l"12j) liradır. 
l&ln bedeli 1941 yılı bütceslnden (birer ay 

tasılıt ile) maliye veznesinden verilecekti::-. 
Eksiltmeye Elmıek ısttyenlerln thale ell· 

nünden en az sekiz etin evel Zon~ldak Vill
>·etıne müracaat ederek vlltıyet makamın
dan alınmıı mUteahhlUlk ehllyet veslkall:ır
le ticaret odasından bu ::vıl lc:lnde alınmıa ve
sika ve muvakkat temlnatlan ile blrllkU!! 
teklif anektuplarını bir uıı t evel m akbuz 
mukabtllnd,. vermeleri UAn olunur. 

,(8421), 

ANKARA V ALILlGl 

Benzin deposu yaptırılacak 
Ankara Vallllttnden: 
l - Nafıa Earajında. :ıraı:ıılac&k btonzln 

deı>0&u latnln ihalesi 18. ll. 941 pertembe ı;rü
n!l sal\ t 15 te vilayet dalmt encümeninde Y&• 
Pılmak Uzero acık ekatltmeye konulmustur. 

2 - Kcııt bl!deıt "2320" lira "16.. ku~ 
ve muvııkkat teminatı "174,, lira "01" kurus
tur. 

3 - İ&"tek!Uerln muvakkat U!mlnat, mek· 
tup veya makbuzlarlyle, ticaret odası vesi . 
kıılnnnı ve nafıa mUdQrlütllncten bu ıs ıcın 
alacaklan fenni ehliyet ves1kalannı l'lAmı _ 
len YUkarıda adı ırecen ıün ve &aatte daimi 
encttmen relallC:ille mtlracaatlan. 

4 - Buna alt kesif ve ıartname:vı h er J:Oll 
nafıa müdürlüğ{lnd:e J:örebllece'lcleri. 

(7932), 17937 

Doktor 

Emir Necip AT AKAM 
Doğum ve Kadın Hast. - Amel. 

Mütehassısı 

Büyük Postane arkasında Sana
yi cad. Demir apart. No. 1. Has

talarını kabul etmektedir. 

Telefon : 1816 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Tamir işleri 
Devlet Hava Yollan Umum 

den: 
MUdUrUlttın-

1 - Ankara tayyare meydanında kAln be
tonarme hanı:ıınn ekıılk ve kusurlarının müte
ahhit nam ve hesabına ikmal ve tamiri acili: 
ekalllme:re cıkarılmıstır. 

2 - Kesit bedeli 6211 Ura 5 Kr. olup m u
vakkat temlnııtı 465 lira 8S kuruıtur. 

3 - Eksiltme 22. ıı. 941 cumıırtesı günü sa
a t ıı de Ankara tayyare meydanında kAtn 
Hava Yolları umum mlldUrlüA'U binasında. 

toplanacak komisyon taratından yapılacak· 
tır. 

4 - Bu lıe alt tennı ııırtname. ekallt.me 
nrtnameal, mukavele projesi Devlet Bava 
Yolları umum Md. de her '1ln görüleblllr. 

(8206) 18165 

Gümü§ (100) kuruşlukların 
tedavülden kaldırılması 

hakkında 

Maliye Vekôletinden · 
Mallye Vekrıtetınden: 

GümUı bir liralıkların c1arp ve ptya. 
uya kAtl miktarda cıkarılması U7.er1· 
ne 1. 2. 941 tarihinden itibaren teda· 
vUlden kaldırılmıe olan ırUmUı yQz ku· 
rusluklann l. 2. 1941 tarlhtndenberl 
:ı;aınız malııaııdıklarlyle Türkiye cum
huriyet Merkez Bankasınca ve merkez 
bankası bulunmıyan yerlerde ziraat 
bankası ıubclerlnce tapılmakta olan 
tebdil muııme!Atına 81. ı.1942 aQıunı 
nihayet verUccektır. Bu tarihten aon
ra mezkQr paralar nakit olarak hlc 
bir veclılle kabul edllmlyecekUr. 

Elinde ~müı )'llz kuruıluk bulunan· 
!arın 31. 1. 1942 akaamına kadar bun· 
ları malsandıklarlyle, TQrktye Cilmhu· 
rlyet Merkez Bankasında ve l\1er:kez 
bankası bulunmıyan :yerlerde Ziraat 
Banka6l all'belerlnde ~bdll ettirilmele
ri !ll.n olunur. (~) 18328 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun 
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KAV ACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli

ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olması 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Suyu) 

cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 

Telefon : 1634 5217 

Elbiselik ve paltoluk kumaş ahnacak 
Ankara Zıraat Alat ve Makineleri İhtisas Mektebi Müdürliığündcnı 

Beher metre fiyatı Tutarı 

Lira K. 
1093 50 
1081 35 

Teminat 
Lira K. Cinsi Metre Lira K. 

Talebe harici elbise kumaşı 162 6 75 
Talebe harici palto kumaşı 121,SO 8 90 
Talebe dahıli elbise kuma!jı 216 1 71 369 36 

129 60 
170 10 

213 29 
Talebe iş tulumu kumaşı 240 54 
Hademe şayak elbise ve palto kumaşı 42 4 05 

2843 91 
1 - Okulumuz talebe ve hademclerine yaptırlacak elbiseler için yukarıda yazılı mik

tarlar üzerinden açık eksiltme usuliyle kumaş mubayaa edilecektir. 
2 - 20. 11. 941 tarihine rasUıyan cuma 6ıinü saat 15 te Ankara Mektepler Muhase

beciliğinde ihalesi yapılacaktır. 
3 - Talipler nümune ve şartnamesini görmek üzere her gün mektep idaresine mü

racaat edebilirler. 
4 - Talipler ihale gününde teminat makbuzu ile. kanuni vesaikleri birlikte Mek

tepler Mubasebeciliginde muayyen saatte toplanacak komisyona müracaat edebilirler. 
(8141) 18117 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:_ 

--------- Mücevherat meraklılarına müjde -- --------
6000 lira kıymetinde emsalsiz 3 dizi inci, 4 bin lira kıymetinde 8 
kıratlık elmas tek taş nadide bir çift küpe almak istiyenlere fırsat 
ve her türlü mücevherat ihtiyaçlarım Ankara'da temin edecek el... 

--------
İstanbul kuyumcusu Mahmut SÜR : - -

----
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ı ııııııııı ıııııı ıı i=' 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

Elektrik malzemesi alınacak 
M. M. VekAleU Sn. Al. Ko. dan: 

lira 40 kurus kesit bedelli malzeme pazarlık· 
la satın alınacaktır. Taliplerin ı4!'.l4 lira 96 
kuruıluk kati temlnaUarıyle birlikte ı4.ll.941 
cuma ı:UnO 11aat 15 tc M. M. v. Sn. Al. Ko 
nn mUracaııtları. (8171> 18Z7~ 

Yün çorap alınacak 
?>L M. VekAletl sa. AL Ko. dan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (45) 

kurus olup kaU teminatı 2171 lira 78 kuruıı· rk beı kuruı olan l:.!UO.Oooı Jkl yuz bin cltt 
tur. Ihalcsı 19. 11. 94ı car&amba ııilnU saat )'{ı:n çorap pazarlıkla mUnnkasn>a konmuıı. 
11 de Ankarp.da hava antta alma komısyo · tur. 50.000 çiftten asnQ:ı olmamak eartıyle 
nundn yapılacn.ı...-ıır. Şart.namesi komisyonda ayrı ayrı teklltler de kabul edlllr. lı:ınıesl 
eörtıleblUr. lsıcklllerln muayyen ı:Un ve sa • 14. 11. 941 cuma ı:UnU saat 11 dedir. Evsaf ve 
atte komisyonda bulunmalan. ı -ınnmesJ 450 kuruı mukabilinde M. :OL v. 

l - l\lun>'Ycn eUnde Uı.llbl cıkmıyan 41 
kalem elektrik malzemesi tekrar pazarlıta 
konulmuı;tur. Muhammen bedeli 14473 lira 50 

(8100) 18055 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. Veklletl sa. Al. Ko. dnn: 
Ankarn'd:a 83.922 lira 48 kurus kesit bedelli 

bir payyon kapalı zart uıullYle lnsıı ettlrlle· 
cckUr. llk teminatı 2M4 lira 19 kuruatur. l•· 
tlyenler 170 kuruı mukablllnde kesif, proJe ve 
.aır evrakını alablllrlcr. Taliplerin kapalı 
zarnarını 24. 11. 941 pazartesi gllnll ııııat 16 
dan bir saat evcllne kadar M. M. v. Sa . .Al. 
Xo. P.a. ne vcrmelerL 

(8179) 1Sl5S 

2 çeşit halka alınacak 
M. M. Vek"'eti E'-ı. Al. Ko. dan : 

saun alına komisyonundan alınııblllr. Tallp
lerJn tekllt edecekleri miktarlar Ozerlnden 
kanuni kati temlnnU.r1Ylc blrllkte Uuılc &'iln 
ve ı;aııUndc komisyona gelmeleri. (8334) 

18"..87 

A kkümülitör bataryası 
alınacak 

M. ı.r. VekAletı sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla btr adet akkCimUll.tör bataryası 

satın alınacaktır. Tahmin olunan fiyat 6 bin 
lira olup teminatı 000 liradır. Evsaf ve ıart-
ları her gUn ötleden sonra koml11y0nda &'Ö. 
rUlcblllr. İhalesi H. 11. 941 cuma sUnü saat 
15 tc yapılacaktır. Talip olanların komhyona 
mOracaatlan. (8176) 1Sl57 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Çamaşırlık bez alınacak 

Erat için 10.800 çift yün ç orap 

alınacak 
Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edllen bedeli (5400) Ura olan 

10800 cırt yUn çorap askert fabrikalar umum 
mUdürJutü merkez 111.tın alma komisyonunca 
17. 11. 941 pazartesi ı:UnU saat 14.30 da pa
zarlıkla lhale edilecektir. Şartname parasız· 
dır. KııU teminat (810) llradır. (8322) lSZ72 

24,440 metre 90 santim 

eninde kap ut bezi alınacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edllen bedeU (8065) ııra (20) ku

rus olan 24440 metre kaput bezi a&kert tab -
rlkalar umum mtidllrlül':U merkez satın alma 
komisyonunca 17. ıı. 941 pazartesi ı:Unü aa • 
at 15 te pazarlıkla ıtı.ale edilecektir. Şartna
me parasızdır. KaU teminat (1209) lira (78) 
kuruıtur. (8323) lSZ73 

Odacı ayakkabısı alınacak 
As. Fab. Sııtın Alma Ko. dan : 
Erkek odacılar için 12 çift fotin ve ka

dın odacılar için de 16 "çift alçak ökçeli 
iskarpin satın alınacaktır. Taliplerin 18. 
11. 9H salı gilnU saat H de Askeri Fabri
kalar Merkez Satın Alma Komisyonuna 
mUracaatları. (8344) 18328 

Karaağaç veya kontrplak 

alınacak 
22!!0 adet 2.1x1.25 x 0.012 metre ebadında 

kııraatac veya beyaz kontrplak 
1250 aılet 2.1x1.25 x O.OOS metre ehadında 

Yemek takımları alınacak 
Devlet Dem!ryolları S&. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (9000) dokuz bln llra o

lıın 36 kalemden ibaret kromarsan yemek 
takımları 24. 11. 1941 pa:tartesl &Unil saat 15 
te kapalı zart uıullyle An'.carada idare blna-
11nda satın alınacaktır. 

Bu ise slnne:k lstlyenlerln (675) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayt.n ettltt 
vesikaları ve tekllficrlnl aynı sün ıaat 14 e 
kadar komlıyon relılltlne vermeler! llı:ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden, Haydarpaıada tesellOm ve 
sevk ıetll~lnılen datıtılacaktır. 

(8187) 18210 

Döşemelik keçi derisi ~lına.cak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (48000) lcırlc Mklz bin 

lira olan 400.000 desimetre murabbaı yesll ve 
200.000 desimetre murabbaı kahve rene! dö -
ıemellk keçi derisi 25. ıı. 941 aalı sunu 1&· 

at 15.30 da kapalı zarf uıullyle Ankarada 
idare binasında saUn alınacaktır. 

Bu !ıe slmıek lstlyenlerln (3600) liralık 

muvakkat teınlna t ile kanunun tayin ett!Q:I 
vealk.alan ve teklltıerlnl aynı &'iln saat 
(14.30) a kadar komisyon relılltlne vermele
ri IAzundır. 

Şartnameler (200) kuruıa Ankara ve Ray· 
darpasa \'eznelerlnde satılmaktadır. 

(8256) 18278 

Ay çiçeği yağı alınacak 
Devlet Demlryoliarı Sa. Al. Ko. dan: 
:-.tubammen bedeli (211600> yirmi aeklz bin karaatac veya beyaz kontrplak 

12 ,.e s mm kalınlıklarında verllemedlC'I altı yüz lira olan ~ ton ay cıc~r:ı Yatı 25.11. 
takdirde adetleri iki misli olarak 6 veya 4 1941 salı sUnU ıaat 15 te kapalı zart uıu
mm. knlınlıklarında olabilir. llyle Ankarada idare binasında. satın alına-

As. Fab. Satın Alma :Ko. dan: caktır. 
Tahmin edllen bedeli (2ıOOO> lira olan yu- Bu lae &'lrmek lstlyenlerln (2145> iki bin 

karıda yazılı karnar:aç veya beyaz kontrplak yUz kırk bea liralık muvakkat teminat ile 
askeri fabrikalar umum mUdllrlUl':ll merkez kanunun tayin ettıtı veslk.alan ve teklltıerl· 
satın alma komisyonunca 19. 11. 941 carsam- nl aynı elın aaat C14ı e kadar komisyon re -
bn ~Unü saat 14 30 da pazarlıkla ihale edile- ısııtıne vermeleri lhımdır. 

cektır. Şartname parasızdır. 

3150 llrnılır. (8324) 
Kati teminat 

16330) 

Oniki kalem ve ceman 4000 
metre mikabı çam veya köknar 

kereste alınacak 
Heyeti umumlyesl verlleme~ır:ı 

parcn ııarca da ihale edilebilir. 
As. Fab. Satın Alma. Ko. dan: 

takdirde 

Tahmin edilen bedeli (272.000J lira olan 
yukarıda yazılı kereste askeri tııbrlkalar u • 
mum müdilr!Ul)'U merkez satın alma komls· 
yonunca l9.ll.94 ı cııraamba ı:ünU ııant 11 te 
ııazarlıkla ihale edilecektir. Şartname !lBl 
lira (60) kurustur. Knll teminat (29260) lira· 
dır. (832:1) 18331 

MALiYE V EKAL E T i 

Tamir işleri 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak iş : Başvekalet binasında ya • 

pılacak tamirat, 
Ke5if bedeli : 183 lira<lır. 

Muvakkat teminat miktarı : 13 lira 75 
kuruştur. 

İhale tarihi : 13. 11. 941 tarihine müsadif 
perı;embe günü &aat 16 da Maliye Vekile
ti Miııt EmlAk Müdürlüğünde. 

Eksiltmeye i5tirak edenler işbu i~e ait 
olmak üzere nafıa müdürlüğünden alına • 
cak ehliyet vesikası ibrazı icabeder. 

(8342) 18296 

~111111 11 11 1 1 1 111 11 111 1 1111111111111111!:_ -

Şartnameler parası:t olarak Ankara.da 
malzeme dairesinden, Haydarpasada tesellüm 
ve sevk ıetllQ'lnden datıtılacaktır. 

(~57) 18279 

Trave rs alınacak 

Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan : 
3. ıı. 1941 tarihinde eksiltmesi yapıl . 

mıoken tekrarına !Uzum görülen ve mu • 
hİı.mmen bedeli (180.000 ı lira olan 20.000 
adet kayın köprU traversi· 27. 11. 1941 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulll. ile Ankara"da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin (10.250) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
giln saat H.30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri ltı.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

Malzeme dairesinden, Aaydarpqa'da Te· 
selllim ve Sevk Şefliğinden dağıtılacak • 
tır. (8299) 183U 

Çinko üstübe ci alınacak 
Devlet Demtryolları Sa. Al. Ko. dnn: 
l\luhammen bedeli 40.000 lkırk bin) lira 

olan &> ton çinko OsıUbecl 2s.11. 941 cuma 
ı:onu ııaal 15 te ıcnpah zarı uauııvıe Anka· 

rada idare binasında talın alınacaktır. 
Bu işe eırmek lstlyenlerln 3000 (tiC blnJ 

liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettlQl vesikaları ve teklltlerlnl aynı sun ıa
at 14 e kadar komisyon relılltln• vermeleri 
ıazımdır. 

Şartnameler 100 kurusa Ankara ve JiaY.· 

Hizmetçi aranıyor -- 1S332 
: darPQ.I& veznelerinde satılmaktadır. -- = (8332) 

Tahmil ve tahliye işleri 
--- -Tekmil --ev hizmetini ve yemci':! yaıımuı ll'lzım- : 

lkl klılllk bir aile !cindir. 

: dır. tyt mnas verilir. Ulus meydanı : Devlet Oemlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
: Kocnk han kapıcısınıı veya 2979 tele- -

Müteahhit namı hesabına beherine tah· 
mln edilen fiyatı (2,85) kuruş olan 40.000 
adet büyük yarım yuvarlak halka, behe· 
rine tahmin edilen fiyatı {2,55) kuru§ o
lan (290.000) adet küçük yarım yuvarlak 
halka açık eksiltme ile mUnakıuıaya kon
muştur. İhalesi 24. ıı. 941 pazartesi gUnU 
saat 11 dedir. İlk teminatı 632,63 liradır. 
Şartname31 :M. M. VekAletl Satın Alma 
Komisyonunda görlllilr. İsteklilerin kanu· 
nun emrettlf,'1 belgelerle ihale glln ve s:ı

: rona müracaat. !5212 : 
M . .M. Hava Sa. Al. Ko. dan - -
1-YUz elli bin metre çamaşırlık bez ~1111111 1111111111111111111111111111111,. 

Şartnamesine bal':lı cetvelde sosterlldll':I 
ı:lbl 12 amcllyl!den mllrekkep ve 79')83 lira 
61 kurus muhammen bedelll ve 396759 tah · 
mini manlplaRyon tonııJlı Derince tahmll tah.· 
Jlye ısı bir sene miiddetle ve kapalı zart u · 
aullyle mllnakasaya konmuıtur. Muvakkat 
teminat akcesı 5249 lira 15' kuruıtur. Muna
kua ı. 12. 94ı tarihine mü.adtt pazartecı &il· 
nU ıaat 11 de Haydarpaıada ıar binası dahi· 
llnde birinci isletme komisyonu tarafından 

yapılacakUr. Taliplerin mezkQr tarihte ıaat 
10 a kadar kanuni veslkalarlyle birlikte tek· 

atında komlsyonc. gelmeleri. 
(822~) 18186 

Kaputluk kumaş alınacak . 
M ..M. Vcklletl Sa. Al. Ko. dan: 

pazarlıkla satın ahnacaktır. Muhammen 
bedeli { elli bcıı bin~ yüz liradır ). Katt 
teminatı ( 8050 liradlr ). Pazarlığı 15. 11. 
941 cumartesi gUnil saat 11 de Ankara'da 
Ha.va Satın Alma Komisyonundıı. yapıla
C4ktır. Şartnamesi hergiln komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ihale saatinde ko· 

LİNGUAFONLA 
hlnlzden ayrılmadan, yorulmadan ve saat

le bal':lı kalmadan evlnlzde tı.erhnnı:I bir ya · 
bancı dili 6 ayda kulaktan öl':reneblllrslnlz. 
tzahat isteyiniz. Haset kıtapevl ve Ta.n kITta· Beher metresine tahmın edilen tlyau 

(857> Oc l'fız em yedi kurus olan csoo.oooı 

Uc yQz bin metre knpuUuk kumııs pazarlıkla 
münakasaya konmu•tur. 25.000 metr<?den ıı • 
p.1}1 olma!Ilak sartıyle ayrı ayrı teklltler de 
kabul cdlUr. !halesi lS. ll. 9n ıalı ı:'lnU sa· 
at ıı dedir. Evsaf ve ınrtnamesl 50 lira 
mukablllnde M. M. V. Sııtın Alma Komlsyo · 
nundan alınııbll1r. Tııllplerln teklif e1ecekl!!· 
rt mlktıırlıır O.ı:erlnden kanuni kntı teminat· 
ıar1Yle blrllktc ihale &Un ve ııaaUnde komlı· 
yona eelmelcrı. <8265) 1826Ş 

siye teclmevl. 5179 
llsyonda bulunmRları. llt mektuplarını komlayon kalemine verme· 

(8204) 18211 ..llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllL. ıerl llzımdır. Bu lıe alt ıartname ile muka· 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. Vek~letl Sn. Al. Ko. dan: 
Kırıkkalcde yaptınlacak lnsııat ıcın 0066 

: E vele projesi Haydarpasada liman bllımiltet · 
Daktilo alınacak : G"" rec:çilere : ıısm::ınden. Ankarada ıkıncı, lzmlrde ıektzln· 

M. M. Hava MUstesarlıl':ından: : U ':!/ : cl lıletme mlldUrltiklerlnden dort lira muka· 
Havn mUsteenrlıl':ı ücUncu ıubcdc istihdam - : bilinde alınır. (9Sl:Z-i391) 18340 

edilmek Ozcre blr erkek daktilo alınacaktır. ;: 19-11-941 çarşamba gunu yap· : 
TnltP olacakların, yapılacak imtihanlarında : tırmak istediğim si~rınet düğü • -
ı:östereccklerı ehliyete ~öre ücret takdir edl- - nünde yağlı güreş müsabakası: 

lccekt1r. --- yaptırılacağından güreşte başa ;: 
lsteldUerln ayın 17 inci pazartesi sUnU 

Milli MUdnfna VekAletl binasında hava mus- - (50) ortaya (30) ayağa (20) lira: 
teanrlıtı s. aubeye müracaatları. : verilecektir. Güreşmek istiyen· : 

<83S4> 18343 : ]erin aynı günde Ankara'da : 

Hiç lisan b ilmiyenlere dahi 

3 ayda İngilizce 
öğretirim. İddiamı t azmin ederim. 
Yenişehir Özen yanında Foto Sala -

/::===========================================~ 
hattin'e müracaat . Ti : 6080 5231 

---
~ Değirmenler i~in kontrolör ahnacak 
--------------------------------------------

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
O fisimizin emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler eın

rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsalatiyle, kontroluna 
memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar 

dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
mucibinc e , mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık· 

1ı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız 
alınacaklardır. 

Bu vazifelere t ayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 

gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
ve yevmiye de alacaklardır. 

Namzetlerin a~ğıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 

1 - En aşağı orta tahsili bulunup valslı ve elekli büyük değir· 
m enleri mal sahibi veya kiracı sıfatiyle bizzat işletmiş veya ihtisas 

teminine yarıyacak vazifede asgari on sene çalışarak değirmen ve 
u n tekniğine hakkiyle vakıf bulunmuş olmak; -- (Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek O fisçe yapı· 

= lacak denemede isbat olunmak lazımdır.) 

:= 2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle bir ili· 
- şiği buunmamak; 
:= 3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri = gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulunmadığını tevsik = eylemek; 
§ 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu O fit = doktoru raporiyle tevsik etmek; -:= 5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se-= kizine kadar Ankara 'da umum müdürlüğe bizzat veya yazı ile ınU· 
- racaat etmeleri. (8240) 18192 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları batın Alma Ko.dan: 
Aşa~da mevki ve kilometreleri yazılı 4 ocaktan çıkarılacak balaatlardan 

36 ve ~2 ocaklarının her ikisi bir ve dlğ .. r !eri &)Ti, ayrı eksiltme mevzuu t~Jı.l1 

mek ve hizalarında gösterilen güa ve saat !erde ıııra ile il:ıaleleri yapılmak 

kapıı.lı z.vf usu!iyle eksiltmeye konulmııs tur. Eksiltmeler Ankara istaı;yoıı 
ikinci l§letme müdiirlüğti binasında t opla nacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında miktarları yazı 1ı muvakkat temlnatıariyle kanun[ ,.e 
ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerinden bir saat eve il ne kadar komieY011 

isllğine vermiş olmaları IA.zımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara J 
işletme komisyonundan parasız verilmek tedlr. {8097) J 

Balast Beher M3. nın sal!~ 
Oca~ın yeri miktarı muhammen Muvakkat :thale ~tl 
ve kilometresi M3. bedeli teminat .ta• 

Ankara-Kayseri 
hattı Kim. 36 
Lala bel lst. 

Ankara-Kayser! 
hıı.ttı Kim. 52 
Kurbağalı ist. 

Irmak-Zonguldak 

) 
) 

2500 ) 
) 
) 
) 

2500 ) 

hattı Kim. 30 - 31 
Kalecik - Alibey 3000 

Klm. 61 
Tüney - Germece 3000 

Kurus Lira Kr. 

170 637 

125 281 25 

170 382 
20 - İk~ 

1941 pF/ 

Kumaş ve saire alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 
Aşağıda ismi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı ~ 

miş olan elbiselik kumaşlarla astarlık ıiyah saten ve kazalin 24. ıı. 1941 
günü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuliyle ve Ankarada idare binası~ 
ile ayrı ayrı .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isityenlcrin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 za kadar komisyol' 
gine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler iki lira mukabilinde 

dır. 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sıt 

18213 

Alınacak şey 

10000 metre lacivert serj 
15000 " ., ıayak 

8000 ., ıri şayak 

( 
( 
( 

30000 metre astarlık ıiyah saten ( 
20000 .. astarlık kazalin ( 

Muhammen bedel 
Lira 

166250 

43900 

Muvakkat 
ı,irJ 

gS62•S0 

Tuğla - ve kereste ah nacak 
Ankara Yapı Usta Okulu .MUdilrlilt;Un den: ııJ 1 

Parti No. Malzemenin nevi Alınacak M. Muh. Bedel Tutan lira 4~ 
1 Tuğla 200.000 adet 30 6000 5ı 
2 Kereste 100 M3 68 6800 111 

1 - Yukarıda yazılı iki kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeye JtOll ~ 
Ayrı ayrı ihale edileceklerdir. Birinci par tinin ekslltmesl 28. 11. 9U cuına )JtJ 
(15) te, ikinci partinin eksiltmesi aynı gll n saat (15,30 ı da Anknra'da 
Muhasebeclliğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacııktır. .;t~ 

2 - İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evel zarflarını komisyona 

~ 
J 

maları ıa.zımdır. 

3 - İstekliler alınacak bu iki kalem mıı lzemeye alt şartnameyi her 
idaresine ba§ vurarak görebilirler. (8307) 

Şef ve şef muavini alınacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

: Halkavun nahiyesi Bitik köyün- E 
_ de Yusuf oğlu İsmail Cengiz'in : 

: mahdumlarına müracaatları. : -İsmail Cengiz : -- Rontgen. filmi ve malzemesi ahnacak 

Merkez teşkilatımızda açık (170) ve (140) lira aylıklı şef ve şef 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sayılı 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha ziya

de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihansız 

tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme

mek ~rtiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi-

lecektir. • 

Müracaat edeceklerin; 

ı - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen askerlik

le ilişiği bu'lunmamaları. 

2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tas

dikli suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsik eyle

meleri. 
4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan 

rapor almaları. 
S - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 
lazımdır. 

(Hububat ve un işlerinin tekni ğine vakıf olanlarla Ecnebi dili· 
ni hakkiyle bilenler tercih olunur.) 

İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrin on sekizine kadar 

Ankara' da umum müdürllik zat işleri müdürlüğüne bizzat veya yazı 

ile müracaat etmeleri. (8239) 18191 

-~111111111111111111 1 11111 11 111111111111,. 

Aranıyor 
Yenlschlrde, kaloriferli, 4 veya 5 odalı dal· 

re aranıyor, ıenllk peıln. Müracaat: Scllnlk 
caddesi, Park apartmanı daire 8. 5228 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7281 

İmtiyaz S ahibi 

l skender Ar tun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü N a,it UJui 
ULUS B asrme vi ANKARA 

-( DİKKAT )-
Gazetemize &'Ondertlen bar nevt fa· 
zılar, neıredllsln edilmesin Hr1 ve
rllıne:ı va kayboluıunde.n dol&Yl ille 

b1r meeullyet lı:abul olunmaa. 

Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : 
Mtinakasa ıekli Fiyatı muhammenesl: 

Cinsi Miktarı Lira. Kurut 
Röntgen filimi 13X18 100 DUzilne Pazarlıkla. 7416 00 

,. ,, 18X24 200 Düzüne 
,. ., 24X30 200 Düzüne 
,, ., 30X40 200 DUzüna 

İzhar banyosu 100 Kutu ) beheri 10 litre su için 
Tesbit banyosu 100 Kutu ) " .. 
Fotoğraf camı lOX15 10 Düzüne 
Diyapozatif filim 9X12 10 DUzilne 

t 
tb~e 

Temlnat1 muvakkatesi .ı 

Ltra Kuruıı s: ' 
556 20 19-11-19'1 

Filmler Kodak, Atfa ve İlfart olabllir ler. 
l - Ankara Nümune hastanesi 1941 mali yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı röntgen filim 

kapalı zarf u~uliyle ekıiltmeye konulmu!jıa ~a talip z~hur etmedicindcn pazarlıkla atına~aktır. . e1cit etı' 
2 - İıteklılerin yeni yıl ticaret odası veııkası ve tıcarethane namına hareket edenlerın noterlıkten musaddak v 

riyle teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte Ankara Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona müracaatları. 
3 - Şartname ve liıteler her ıün Ankara N ümune hastanesinde ve İstanbul Sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

YENİ Sinemada 
Bu&'iln bu sece 

Sinemanın yeni kıralı Hollvud'un en 
fazla ücret ala.n artııtı 

Mlck Roonny'nln yarattıtı 

Tom Edison' un gencliği 
111.veten M. U. M. memleket haberleri 
Seanılar: 

14.30 • 16.30 - 11!.30 11'9Ce 21 d• 

Saat 1~.15 uı uc112 ma.tln• 
S .A. :1 A 

SUS Sinemasında 
Buıün bu &'ece 

BUyllk Valsin bile aöhret ve muvaffakıyet 
rekorunu kıran ve hlc bir filme nasip 

olmıyan ratbetl kazanan 

BALALAYKA 
Baı rollerde: 

Nelıon Eddy • tlona Ma111ev 

See.nal&r: 14 • 16 • l.S sece ~.80 da. 

Bu&'iln bu ~ece ı-tl' 

Bastan baaa heyecan ve ınacer• 

sanpter flbnl ıe' 

Küçük gangster 
Bas rollerde: ,, 

'flloıl' 
Harry caarey • FranklC , ,; 

SO .16.SO 
Seanslar: 12.15 - 14 

eece :n de 


