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Yeni gümrük kanunu 
• • • 

pro1esının ana hatları 

Gümrük - İnhisarlar Vekili yeni 
Projenin esaslarını anlatıyor 

Lüzumsuz f ormalifeler kaldırılacak 

Giirnrük ve lnhiıarlar Vekili 
B. Raif Karadeniz 

Gllmrük ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
dcnjz yeni ~Umrlik kanunu. \ etrafında bir 
muharrirlmlze aşal:ıdak! beyanatta tıulun
mustur: 

"- Buı;ünkil g{lmrük rejimini llgilendl
rcn hükümler başlıca 1499 sayılı ~ümrük 

tarife kanunu ile 1334 sayılı ~llmrUk ka· 
nununda toplanmış bulunmakla beraber 
bir kısım muafiyetlere triptik muamellıtı
nn ve gümrük komisyoncularına alt hU
kilmlerde olduğu ~lbi ~ümrilk kanunu 
!cinde yer alması lcabedcn blrcok hilküm
lcr dahi ayrı kanunlar halinde ve dağınık 
bir şc>klkle olduklanndnn ve ayrıca bu ka
nunlar zamanla blreok tadlllere de uf;Ta
mı.ş bulunduklarından, bu hal tatblkat(ı
lnrı bliyük r.orluklara ve tereddütlere dü
şürmektedir. Yenl lAyıha bu mevzuatı bir 
araya toplamış oluı:> alAkalılan böyle bir 
müskllAttan kurtnnnıs olacaktır. 

Bundan başka gümrüklere alt bu mev
zuat eksik olup bugUnkil ihtiyaçlarımızı 

tem n etmemektedir. Bilhassa yabancı 
memleketlerle memleketimiz araaında ec;
ya taşıyan deniz, ha\'a, demlryolu müesse
se ve teşekkUllcrinln ve posta idareleri
nin giimrilk ile olan münasebetleri açık ve 
sarih hUkUmlcrle belirtilmemiş oldutun
dan glimrükle bunlar arasında ekseriya 

...____ _______ , _______ _, anlasamamıızlıklar cıkmaktadır. Kezalik 

milli ckonomlmlzln himayesi ve dıs tlcare· 
timlzln gelişmesi bakımından ehemyetll' 
bir mevki işgal eden antrepo, tran~it, mu

( Sonu 4 üncü 5ayfada ) 

Amerikan Kongresi 

Bitaraflık kanununun 

değişmesinin kabulü 
üzerine doğan yankılar 

T okyo'ya g~re 

durum 

toplantı halinde 

Kongrenin bitaraflık 

kanununun tôdilini 

kabul edişinden sonra 

M. Ruzvelt 

neticeden 
vahimleşecek çok sevindi 

Amerika.harbe bir az Amerikan gemilerinin 
daha yakınlaıtt ~arekall geniıliyecek 

. 
lngilizce kitaplar 

. . 
sergısı 

Dün Sergievinde Maarif 
Vekili tarafından acıldı 

..> 

İngiliz Kültür heyetinin (The Bri
tish Council) ingilizce kitaplar ser -
gisi dün saat 14.45 te Sergievinde 
açılmıştır. 

Başta Maarif Vekilimiz B. Hasan -
Ali Yücel olduğu halde, Maarif Ve
)tilliği ileri gelenleri, şehrimizdeki 
ecnebi ve Türk gazeteciler ve diğer 
davetliler (British Council) in mü -
messili tarafından karşılanmış ve bu
rcrdan kitapların yerleştirildiği sergi 
salonuna geçilmiştir. Burada (Bri -
tish Council) başkanı adına heyet ü
yelerinden Mr. Grant güzel ve özlü 
bir konuşma yaparak İngiliz kültür 
heyetinin İzmir Fuar'ında açmış ol
duğu kitap sergisine halkımızın gös
terdiği büyük ilgiden cesaretlenerek 
Sergievinde bir ikinci sergi açmak 
için Maarif Vekilliğine ve C. H. P. 
Genel Sekreterliğine yaptıkları tek -
lifin memnunlukla kabul edildiğini 
söylemiş, Maarif Vekilliğimizle C. 
H. P . Genel Sekreterliğine teşekkür 
etmiştir. 

Türkiye'nin kültür hayatında gös -
terdiği büyük ilerlemeleri ayrıca be-

{ Sonu 4 ilncü sayfada } 

M aaril Vekilimiz Ser11i)'i 
ziyaret ederken 

Harp 
iizerine 
tahminler 

Başvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

İngiltere, Avusturalya ve Ticaret gemilerine silôh 

Kanada sevinç içinde koymak için herşey hazır 

Falih Rıfkı ATAY 

~11rnanlar Kırım'ı eyice söktüler; 
dı( de Lenin;grad'ı büabütün aar
tit-~~· Fakat henüz ne Moskova'ya 
lıer ıler; ne de Rostof'u alabildi
~· "Yabancı kaynaklara göre, al
t,~. halkınm maneviyatını kuvet
-,\'.1rrtıek ve Rusya halkının ma
~lt;1atnu sarsmak, ve bir de ko... 
dı.ııll •ına oakımmdan, alman or
~rı Moskova'yı almak ihtiya
d~ •dırlar. Fakat asıl büyük he
'tl~ llostof Üzerinden Stalingrad'a 
~,~rak, Kafkas demiryollarını 

il ektir. 
"'kı" devler dövüşündeki yeni du
lıııtr •;:ıa neden ileri geliyor? Ça
İQ}ıtıii a!lıca sebep olarak öne sü-
'iııı ftur ve alman batkumandan
~~ 11 ~ğır tankları ve topları yÜ
t,ek tizere, don günlerini bek-
11t t t~ olduğu &Öylenmiıtir. Cep
tu~~l'Jgj hizmetlerini toparlamak 

.\) Urtdan da bahaolunmaktadır. 
..,, İiı ~anların top, tank ve tayya
li l' ~nlüğünü rusların inkar etti
t~te 0 tur. Bir İsviçre gazetesine 
'tf~.•lınan baıkumandanhğı ıark 
~'tt~~e 25 bin tayyare ile ba~la-1'1\ J ~uharebelerde yalnız al
'~ egıl, Fransız, . Belçika, Hol-
!l\U.~ Ve Norveç topl,.rı da görül
~'• ... r· Gazetenin dediği doğru 
~~brik trıanya'nın emrinde bulunan 
~"~ •lardan ayda 2000 tank çı
~~ 'd Buna karıı ruslar, yılma'ksı
~~l 'ln adım vuruımakta, yerleri 
~.~t~akta ve ıehir)erde sokak 
t lilld'erı yapmakta çok usta ve 
•'•i, bı.rler. Gene bu lsv:içre ga.ze
't'-i i) ır alman generalinin tayya
~ bire rere konarken, havalanma
\~ l\lll 0 duğunu yazmakt·a ve al
~lic~ın, Moskova'ya cepheden 
d "ti}\ etmektense ıehri sarmağı 
d~İltl e~ınelerinin aebebi, sokak 
lt~llt\:rı~.deki kayıp korkusu ol

~İ)'~~ h &orlemektedir. 
~ kllç b~zırandanberi alınanlar, 
\'~~ u_vük taarruz yaptılar. Her 
~Itır. B ılk zamanda, kati sanıl
d~l\ 'ltö1tf ~aarruzlarda Kızılordu
ıı. tı.... erıne kadar &l\Ysılmıt ol-
"<11 ""• •• ~ltl, ile auphe yoksa da. ne yıkıl -

~'lle ~e dağılmıştrr. Geri artan 

.ıı, 

rırı aneak bir iki cetin vu
( Sonu 4 üncü sayfada ) 

: .... 
• '•ı •• : y ........................... \. 
~~ 
~ ~lisan bahislerinde 

. .:hınuı hal BOZKURT' un 
l' '-rıu l 

, 1t'ttıe b aJ"ırnızı Türkçeleş 
\ ~ıı\ı aılıklı yazısını oku 

•• :t.,, 
•••• 

•••• 111 ......................... ,. 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam, dün öğleden evel C.H.P. Genel 
merkezine gelerek Parti Genel Sek -
reteri Dr. Fikri Tuzer tarafından kar
şılanmış ve bir müddet Parti işleriy
le me gul olmu§lardır. 

Tokyo, 14 a.a. - D.N.B. Domei a -
jansına göre Tokyo siyasi mahfilleri 
bitaraflık kanununun tadiliyle yalnız 
Atlantik'teki durumun değil Pasifik
teki durumun da vahimleşeceğini 

{ Sonu 3 üncü sayfada } 

Kırımda bir Sovyet denizciıi tayyare karıı koma topiyle 
ateı ederken 

1 MOSKOVA'YA GÖRE n 
----------------------

MİHVERE GÖRE 

Volkolamsk'ta Kerç'te alman 

muharebeler 
şiddetlendi 

Kafkasya ötesinde 
... ._ 

Almanlar ıehirlere 

ve romenler 
ilerliyorlar 

Donetz havzasında 
, ...• 

•••• t' ••• .... 
Mihver kıt alar1nın 

hava akın~ yapıyorlar baskısı ~iddefleniyor 
MoskııvA. 14 a.a. - Moskova c!'pheslnln 

Tula ve Volokola1TU1k kesimleri en zıyade fa
allyete sahne olan bölııeıerd!r. Bilhassa \'o -
lokolamsk kesimindeki faaliyetin tazlalaetıtı 

blldlrllmekted!r. Burada aovyet bukı.sı de· 
vam ediyor. Almanlıır tanklarla kanı hücum· 
lar yapıyorlarsa da yakından atet eden aov -
ye topçusu alman ta~k ııruplannı datıt:nak· 
tadır. 

Son iki muharebede alman tanklarının 

y{lzde otuzu ise yaramu bir hale ııetırıımıı

tlr. Kuvetlertmlz alman hUsulİI kıtalarının 

besinci alayını fena halde hırpalamıştır. 
Taas ajanıının blldlrdltlne ıöre, Kallnln 

bölgesindeki sovyet kıtıılannın sat cenahına 
kanı Moskovanın hah •imalinden yapılan al· 
man taarruzu durdurulmustur. Çarearnba 
ııünU aımanlar bu bölaf'de yaptıkları taar· 

i Son!l J iincii sı7f ıda J. 

Budape§te. 14 a.a. - Son alınan ha
berlere göre Kerç boğazı bölgesinde 
alman ve rumen kıtalarının ileri yü
rüyüşü devam etmektedir. Düşmanın ı 
Kerç önündeki müdafaa hatları bir -
çok noktadan yarılmıştır. Donetz hav-ı 
zasında, alman, italyan ve macar kı -
talarının baskısı devamlı olarak şid -
detleniyıor. Birçok stratejik ehemiye
ti haiz mevziler ele geçirilmiştir. 
Müttefikler Vorc~ilofgrad i&tikame -
tindeki ilerlemelerinde terakki kay
detmişlerdir. Macar kıtaları yapılan, 
hareketlere ehemiyetli bir şekilde iş- 1 
tira:k etmektedir. Macar istihkam 

( Sonu J üncü sıy_lıdı } 

VaBington; 1'. a.a. - Mümessiller mec
lisinde dün rey tcıplanmaııının hentiz sonu 

gelmeden, umumı hava açıkça belli idi ve 

hUkümetçi liderlerinin yüzlerinde mem • 

.nunluk gU\Umsemelerl gözUküyordu. Ne • 
tice alınır alınmaz, derhal Beyauıaray'a 

{ Sonu 3 üncü sayfada } /ngilizce kitap aergisinin açılı§ında Maarif Vekilimiz konuşuyor. 

Yeni Tahran Büyük El~imiz 

vasif esinin baıma gitti 
Tahran BUyük Elçilik\mize tayin edileı:ı 

Cemal HilsnU Taray vazifesi ba,,ına git • 
mek üzere dUn ak§amki Toros ek11pere -
siyle eehrimlzden aynlmıetır. (a.a.) 

Erzincan ·ve Tercan' da 

iki yeni yerdepremi oldu 
Ark Royal 

tayyare 
gemisi battı 

i IK yerdepreminde 

Kızılay felaketzedeler için 300 çadır 

ilaç ve pansuman malzemesi yolladı 
Londra, 14 a.a. - lngiliz Amirallik 

Dair~inin ttblili : 

Türk Hava Kurumu 

genel merkez heyeti 

salı günü toplanıyor 

Amirallılc Dairesi Kıra11ı1t. donan -
masına mensup Ar1t. Royal tayyare ge. 
misinin battığını teessürle bildirir. Bu 
gemi bir denizaltı tarafından torpil -
lendikten sonra yedekte götürülürken 
batmıştır. Kayıplara dair henüz kati 
tafsilat gelmemiştir. Fakat alınan ra
porlar insan kaybının alır olmadığını 
ıöstermektıtdir. Çünkü mürettebattan 
büyük bir kısmının tayyare gemisin - Türk Hava Kurumu Genel merkez baş-
den başka gemilere aktarıldığı öğu - kanlığından ı 
nilmiştir. Ölenlerin ailelerine mümkün Genel merkez heyeti 18-11-9'41 salı &'Ü
olduğu kadar çabuk haber verilecek • nü, saat (10) da altı aylık toplanbsmı ya
tir. pacağın.dan &ayın uyelerin kurum merke -

Ark Royal in ''meılek hayatı" zinde bulunmaları rica olunur. 

Londra, 14 ~·~o:Z ~R;:;;r;ayfa::· )Göb-~-~ 
. ·" , . 

lt:agifiM donanması11Jn Jınv~~li_cüz.ütamlarır.:!~ Ark RoY,al tayyare 
ıemiai 

Şehrimizdeki ilgili dairelere gelen 
haberlere göre dün, Erzincan ve Ter
can'da saat ı 1.55 te 8 saniye süren 
oldukça şiddetli iki yeni deprem ol -
muştur. Zarar ve insan kaybı olup ol
madığı hakkında geç vakte kadar bir 
haber alınamamıştır. İlk depremde 
Erzincan\:la Esefi, Tahsu, Bıraktık. 
Hanzar, Selike, Ekrek, Hozun, Su • 
hah, Sılbız. Kurfkendi, Handefi, 
Mehmet Ali Palangası, Tilhas, Cılzı
zı, Horan. Haşıbaşı, Ula, Yıkıntı. Yal
nızba, Cafırla, Kileyli, Talabuzur 
köyleri tamamiyle yıkılmıştır. Düne 
kadar ölü sayısı 25 i yaralı sayısı 90 ı 
bulmuştur. Birinci depremde Erzin-

( Sonu 4 üncu sayfada } 

Pirin~ fiyallan 
Ankara Valiliği 

(Fiyat MUrnknbe Komisyonu Reisliğinden) 
-< 28 No.hı ila.n ) -

Ankarn'dn pırlnç fıyntları n§al;ıda göa -
ter!ldi"'I ştkllde tesbıt edllmıeti r. 

ı - Fabrika p irinci : 
Fabrıkada çeltıklenmil}, parla ılmış, un

suz pirincin bir k ilosunun çuvalsız Azami 
satııı fiyatlarıdır. 

Tosya 
Nalhhaı:ı 

T a ptan P erakende 
Kuruş 

37,50 
34,50 

Beypazarı 33 50 

Kuı'U§ 

42 
38 
37 

2 - Dink ve dibek p irinci : 
Dink ve dlb k pirinçlerinin bir kilosu • 

nun çuvalsız tızaml satış fiyatl arıdır. 

Taptan P erakende 
Kuruş Kunııı 

T osya 32,50 86 
Nallıhan 30 83 
Bt:lypazarı 29 32 
Yabıınabat 27,50 sı 

3 - Bu fiyallar 10·11-1941 tarihinde~ 
itibaren meridir. 



-co-

Dil bahisleri 
"Divanü Lugat'4it· Türli,, ün 

dilimize çevrilmesi doJayısiyle 
Prol. Dr. Saim Ali DILEMRE 

Gı>çen &Un (5 sonteşrin ) Falih Rifkı A-·ı IA.tin (ero), (eria), (erit), (frlmus), (erı. 
tay (Ulus) ta (Dil davasında bir ıöktürme tis), (erunt). • 
buhranı &'eçirmi5izdir Acı tatlı bir haylı Her düııunebilen okur yazar bilir ki fi
munakaıalar oldu. Hücum, alay ve hicıv iller ilk zamanlar eksik tasrif olunurdu 
~ok defa kandırıcı ve inandırıcı mantığın bir çok sıygalar yok idi, fakat bu eksik 
yerine geçti. "Nasıl sütçıi sıit değilse 6Iygalar dahi (mesela, gel, git .. ) gibi dilde 
:urkçıi de Tıirk ~egildir;" yahut "bizi. Ça. en eski mıiccrretlerdir. İnsan dilinin hay
gatayca bozması ıle konuşturacaksınız,; gi- van dilinden farkı bu mücerreUerin zuhu
bi saçmalar ortaya atılmıııtır •. vesaire) di- ru ile ba:ılnmıştır. Şu halde Hint • Avrupa 
yor. Bu yazıdan cesaret aldık. dilleriyle bızim Tur.kçenin bu yardımcı 

Mesll ıimdi ben (Türkçe eski bir Avru- fiil birliğinin - ki en eski bir mücerret o
pa dilidir) diye bu dile bağlı ba5ka sayfa lup, bunsuz, yahut bu işi gören bir inuka· 
açarken içinden, dı&mdan hücum, alay ve vele işareti olmadan konu:ımak olamaz
h~civ ~e.lki. yol alacaktır. Fakat blz neler yukarıda dediğimiz gibi kaç bin yıllrk bir 
dınlemııızdırı Bu da bir söktürme buhra- birliği gostermesi icabcder ? Ve böyle bir 
nının ba5langıcı olur. birlik niçin baş-'ıca dil grupları ile yapıla-

Haylı zamandır Türkçeyi Türkçeleştir- mıyor p 

mek için çalıııyoruz. Yabancı sözlere kar- İmdi bu yakınlıklar doğu Türkistan'ı ve 
fi m_akul bir savaıı açıldı. Türklerin ken- Orta Asya'nın başka Türk lehçelerinde da
dilerı nasıl yilzlerinden belli ise dilleri de ha ziyade göze batar. Meseli ikinci yar
kulafa çalarken Turkçe olduğu anlaşılma- dımcı, batı Türkçesinde (olmak) tır, do
lıdır. Boyle diıııunmek ve bu yolda çabala- c~:ı (bolmak) tır; (ir-mek) yardımcısı 
mık, Türkçeden onarılmı:ı öyle bir ilaç ha- gene Çağatayca olup, burada ise (i-mek) 
zırlamaktır ki her giln ve her saat onu tir. Çagatayca (ır-mak) dan (irurmin) (i
kullananların kan ve damarlan anagüciyle rürsin), (irur), (irıirmiz ..... ) ilah. diye ça
aıılanır. yabancılar katında saygı kazanır, lışır. (Bu), vakıa garpte dahi (şu, şol) gi
korunma sil1hmın en kesin ve süreklisini bi her gün kullanılan işaret sesleridir: fa. 
beline kuııanmıı olur. ( Bıife, büvet, peron) kat filoloji için şark lehçesi derhal uyan
cibi sözlere Ankara durağında yer vermek, dmcıdır, çıinkıi işaret sesi dofruca (bul
daha demiryol arabasından inerken yürek mak) ·ıaki (bu) dur. 
zayıfhiı verir, bu zayıflık ~.ranuzda kal - Şarktaki (•oğ) bizde (tüy) olmuştur; 
maz, yabancılara da başka turlu dokunur. (toğ) sanskritçe ile beraber, fakat (tüy) 

Her ne hal ise, artık durmıyacağız. Türk- tanınmaz bir haldedir. 
çede yürek ve kol kabartacak daha çok Bundan başka biz Divanü Lftgat'taki (et
ıeyler vardır. Bu yolda ne kadar yazılar rek) yerine Arapça (kırmızı) diyoruz. (Et
yazdık, yazıldı ve yazılacak; fakat her rek = erltro. roth) bir filoloji yatağıdır. 
keste okumak sevgisi bir defildir. Nefes Kaşgarlı Mahmud'un bu Divanli Lftgat-it
tuketmelı, ikide bir meseleyi tazelemeli. Tilrk'ü olmasa biz ne yapardık, hatta o ek
(Sôz uçar, yazı kalır) derler, bizde (yazı sik Şeyh Suleyman lQgaıi, Ebu Hayyan ve
uçuyor, söz kalıyor). saire gibi lftgatçd:ır olmasa ne yapardık? 

Turkçenin gucü yalnız her bilgiye söz Herkes 5-6 bin kelimeyi eski edebiyat ki
yetiıtirebilmesinde ve büyük ibir cemaatin taplarından, kitabelerden, destanlardan mı 
turlu yaşarlrk ııartlarına uyarlığında değil, çıkaracaktı P Bunu kaç kişi yapabilir ? 
yukarı ve Ön Asya ve bütün Avrupa'nın Bu eski üç Turk lugati, bir dilci okuyu. 
ulusal eıkiliklerini aydınlatıcı bir hazne şu ile incelenirse, hepsi birer definedir. 
olmasmdadır; ve bizim yaptığımız gibi, Fransa'da, Almanya'da ve İskandinavya'da 
Turkçeye yeni bir hız verirken yalnız <" ulfila incili), (Wiking destanı) (Kelt 
7urk sozlerini çoğaltmak ile kalıp, o takvimi) gibi parça parça şeylerden ulu
mın evrensel kıymetini bir tarafa bırak - sal eskiliklerin temeli kurulurken böyle 
mak, tarihteki yerini sonraya bırakmak çok didaktik yaptdaki dil anıtlarını nasıl ihmal 
yanhıtır. ederiz P 

Bizce Türk dil siyasetinin en değerli Dil kurumu Anadolu lehçe lOgatini ya-
noktaıı tarih bakımındandır. İnsanı koru- parken ve Bıiyük Türk Lfıgatini hazırlar
yan içıel zorlamanın temell bu bilgiye da- ken geç.mi5i koynundıı. taştdığını, bu güzel 
;ranır. Divanü LQgat-it-Turk'ü aslından tercüme, 

Bellci yüz yıldanberi her millet (Ulusal doğrultmak ve çogaltmak ile göstermiştir. 
eskilikler = Les antiqultis nationales = Bu nilshada ufak tefek yanlışlıklar olabi -
Altertmnskunde) adını verdiği bl}yük yurt lir. Bazıları kitaba ka~ı taarnıza geçebi -
bilıisine dôrt elle sarıldı. Fransa'da bu bil- lir. Fakat bu eserden istifade edecek olan
cinin önderi meşhur Camille ]ullian idi. lar, her ufak kusurdan bir şaşkınlığa düşe
Bu yurtsever fransıaın tuttuiu yolu beı on cek kadar mı bu iıi bilmiyorlar ? (Broc
kiıi bırakmadı. Almanya'da ise bu bilginin kelmann) ın terclimesinde tek tük hatalar 
mutehasıısları taburladır. Sayıları çok ol- görüldü, fakat bunclan dolayı fonetiğini 
duıu halde yazıp çizdikleri hep bir tek şey- kaybeden bir talip veya mütehassıs olursa 
dir. Bu bilıi uç bilıi bölıimiıne ayrılır. 1 ona amatör bile denmez; ve eğer bir kaç 
(insan bilgisi = antropoloji, eski sanat- mfına hatası varsa umumi dil bilgisinde 
ler = arkeoloji, ulusal dil bilgisi). Herkes manalırrın kudreti ııe demek oldufunu mü
bu üç bölum içinde kendi eskilik ve ulusal nakaşaya hazırırz. Bence dostıım büyük 
duyarlıklarına yarıyan ne varsa ?nları top- Tıirkolog Besim Atalay'ı alkışlamaktan 
layıp ortaya koymaktadır, onlardan bir ba- başka yapacak hiç bir şey yoktur. 
ba yadiglrı, bir hak, her hangi bir amaç 
cıiderlik sermayesi yapmaktadır. Bu dün
yada her millet eski tarihini yükseltir du
rur, fakat bunu lakırdı ve kuru iddialar ile 
değil eski yaratıklar ile meydana getirmek 
ister. Ve bundan dolayıdır ki pek azı dile
iine varır. Ve Avrupa'dır bu yar15ın sonu 
ne olacaiını düıiınmek beyhudedir. 

Almanlar (Deutsche Altertumskunde) 
Cliye dunyayı yazı ile doldurmuşlardır. İs· 
kandinaV)'a'da, 1115.v memleketlerinde ye
rin altı ustli. denizlerin dibi ara'.jtırılmış, 
$Üriik ıemi omurgalan. bel kayışları, pas
lı demir parçaları, bilmem nelerden ceva
hirci diıkklnlan &'ibi miızeler kurulmuştur; 
eski baymdırlıkları paha biçmek imkin
aız görünlirken ~il i&leri için de o nisbet
te c;alısılmaktadır. Bu bakımdan dil incele
meleri dahi hem bizdeki &'ibi hem de daha 
baıka turlu, 5imdi anlatacağım tarzdadır. 

İstanbulda un ve ekmek 
darlığına karşı tedbirler 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Beledi
yenin yaptığı son tetkiklerde ekmek 
darlığına ve un kaçakçılığına şirket 
halinde çalışmakta olan fınnların a . 
mil olduğu anlaşılmış ve belediye fı
rıncılar şirketi karşısında serbest ek
mek çıkaracak bir zümrenin faaliye
tini faydalı görmüştür. Bu karar "ü
zerine belediye evelce kapatılmış o -
lan fırınlardan 35 inin tekrar açılma
sına karar vermiştir. Ayrıca un ka -
çakçılığına karşı tedbirler alınacak, 
kaçakçılık yapan fırınlar kapatıldık
tan sonra bunların hakkında milli 
korunma kanununa göre takip yapı -
lacak, belki de pasta imali yasak edi
lecektir. Bundan başka ekmek satış -
tarını tanzim için pazartesinden iti -
baren Ankara'da olduğu· -gibi burada 
da evlere fişler dağıtılarak ihtiyaçlar 
tesbit edilecek ve fırınlar bu ihtiyaç
lara göre mıntakalara ayrılaca;ktır. 

• ~ " ! 

1 c::~.~:~o; GÖLGESi 

Fatura sistemi 
başarıyla 

yürüyor mu? 
Okuyucularımızdan A. T. bize yol

ladığı bir mektupta, ka~ılaştığı bir 
ihtikar hadisesini naklettikten son • 
ra, bazı satıcıların istenildiği halde 
fatura vermediklerini söylüyor ve di
yor ki: 
· "Demek ki ihtikarla mücadelede 

fatura sistemi iş görmüyor. Bunun 
yerine şu sistemi teklif etmeyi vatan 
borcu bilirim: Mağazalar müşteriye, 
aldıkları malın kıymetini gösteren 
birer vesika verdikleri gibi bu vesi -
katarın dip koçanlarını da saklamıya 
mecbur tutulsunlar. Bu koçanlar her 
ay, memurlar tarafından mağazalara 
verilen faturalarla karşılaştırılsın. 
Muayyen bir mikdardan fazla kar 
edenler mahkemeye verilsin. 

Bu sistem, bugiin İtalya'da ve 
Fransa'da tatbik edilmektedir." 

Okuyucumuzun ortaya attığı bu 
fikrin tatbik olunabilip olunamıya -
cağını kestiremeyiz. Ancak, bazı sa
tıcıların, kanunun açıkhğına rağmen, 
fatura vermekte zorluk çıkardıkları
nı biliyoruz. Her defasında, her alı
cının, her satıcıyı s u ç üs t ü ya
kalatması da pratik görünmüyor. 

İhtikarla uğraşmada, devletin ve 
ferdin elele vermesi zarureti vardır. 

Hepimiz, bir mücarlele memuru, bir 
polis gibi, kendimizi bu işte vazifeli 
saymak zorundayız. Bu bakımdan, 

okuyucumuzun titizliğini çok yerin
de buluyor ve ortaya koyduğu fikri, 
memnunlukla naklediyoruz. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 
B Nuri Alpas, 
lltl!atınıza tcıckkür ederim. Mektubunuzu 

nlAkalı makama verdim Yalnız odun ve· kö • 
mnr tl.ırııtlan be cd ye narhına U)E'Undur. 
Sayııılar. - K z. G. 

Tünel için ı sma rlanan 

ka blola r yakı nda geliyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Tram -

vay umum müdürü tünel için Ame -
rika'ya ısmarlanan kablonun Basra
ctan yola çıkarıldığını, İsveç'e ısfl'lar
lanaiı iki kablodan da birinin yola çı
karıldığını, ötekinin yapılmakta ol -
duğunu söylemiştir. 

Yüksek Srhat Orasında 
Evelki gün toplandığını yazdığı -

mız Yüksek Sıhat Şurası ıdün de Sı -
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde 
toplantılarına devam etmiş ve dünkü 
toplantısında tababet ve şubelerine 

ait sanatların icrasından doğan suç -
lara dair Adliye Vekaletinden Ş\ıra
ya verilmiş muhtelif dosyalar üze -
rinde incelemeler yaparak kararlar 
vermiştir. 

l Türk hukuk kurumu ~ 

serbest kürsüleri 
Türle H\druk Kurumu tarafından 'I'Uı1dye'· 

de ilk deta kurulan (Serbest Kürsü> del"Slcrı 

ırecen :vıı yalnız (hukuk ve 1ktı.sa t) me"7ilu· 
na mllnhasırdı. Bu yıl hıe dersler (Türk :ı1u

kuk Tarihi), (Hukuk ve !ktll!at), (Krtmlno -
loJI) namlnn altında ücc cıkarılın~tır. 

Hukukun, lı;tbnal ha.ırat.ın her ıathaıına 
taaJIQk eden mevzularını bu kürsülerde ö~ -
retenler ııro8'1'amlannı ·kendileri cızım muh
terem zatlardır. Den herkese aı;ıktır. Yalnız 

kayıth olanlara devamlarına ıröre bir devam 
vesikası verlllr. Dersler nlha:vetlnde her dc!'11· 
ten aı;ılacak müsabakaya !ıllrak e<llllr ve 
muvaffak olanlar bulunurııa aynca para mü· 
kAtatı da verilir. 

Bilhassa yüksek mektep ırencll~lne ve her 
aınıt halka cok lstlfadeU olan bu deralerf 
kac:ınnamalannı tavsiye ederiz. 

Kürsü ıırotcsl5rler1Yle dera mevzularını ve 
verilecekleri saatlerf ırıısteren cetveli aıaıtıya 
koyu:voruz: 

B. Fuat Köprülü, profesör: Türk Hukuk 
Tarihi, 1.12.1941 pazartesi ırllnü saat ıs.ııs 

tc baılıyarak (7) :ye kadar sllrmck ve her 
pazartesi bu ıuretle devam etmek üzere 10 
ders. 

B. s. Mehmet Ali Blls:llln, ııro!esör: Hukuk 
ve lktıaat. 2.12.1941 salı ırünü saat 18.15 te 
bnslıyarak <7> :ve kadar Bürmek ve her salı 
bu suretle devam etmek üzere 10 de!'11. 

B. Mehmet All Sebük, Temyiz mahkemesi 
bamıllddelumumı muavinlerinden, KrlmlnoJI, 
S.12.1941 ı;arsamba ııünU saat lS.15 te baslı· 
yarak (7) ~o kadar sQrmek ve her c:arıam
ba busuretle devam etmek üzere 10 ders. 

Tekirdağ' da kurtuluş 

günü tö renle kutlandı 
rcklrdıı.&., 14 a.a. - Tekirdağlılar kur

tulu§larının 19 uncu yıldönUmUnU dlin iç
ten tezahürlerle kutlo.mı§ ve bu vesile 
ile Mİiii ~('f İnönU'yc ve orduya karııı sar
sılmaz saygı ve inanlarını bir defa ·daha 
bellrtmlolerdlr. 

Dün mevsimin ilk 

ka rı yağdı 
Dün sabah erken evlerinden çıkan

lar, fazla soğuk karşısın•da kar yağ • 
masının yaklaştığı~ anlamışlardı. 
Hakikaten saat 9 dan sonra baştan 

taneli olarak yağmıya başlıyan kaı 

yavaş yavaş ku~başı şeklini almış ve 
ara ile geç vakte kadar yağmıttır. Kış 
mevsiminin başladığını haber veren 
bu kar, Ankara'mızın Etlik tepf'lerin
dc akşama kadar tutunabilmiştir. 

lnebolu'da kar yağdı 

İnebolu, 14 a.a. - İki gündür de -
vamlı olarak yağan yağmur dün gece 
yarısı kara çevrilmiştir. Deniz'Cle 
poyraz fırtınası bütün şiddetiyle de
vam eylemektedir. 

Kastamonu' da 
Kastamonu, l4 a.a. - Diln sabah başlı

yan fırtınadan sonra hararet dereceııi dU,,
mll§ ve kar yağmlya b&§lamıotır. 

Yabancı dil bilen memurların 
imtihanları sona erdi 

15/1171941 

Türk Hava Kurumuna 1 

yardım edenler 
SPOR 

Diyadin'de Bahri Özmen (75) lira: Bo
ğazlıyan'da Başhoroz köyiinden İbrahim 
Yol (20) lira, Tavas'ta ,J{ızılcabölük nahi
yesinde Beklaş oğlu İsmail ve Osman al -
tı sehimde bir sehim bağ hissesi), Muğla. 
da J.{avaklıdere nahiyeşinin Sakım köyün -
den Hafize Top (50) lira, Milas Hayıth ma-

boks 

ya pılacak 

boks maçları 
Yardımsevenler Cemiyetinin menfaat 

tertip edilen boks maçlnn yarın akf. 
Ankara Hnlkevlnde yapılacaktır. tıall!'SlndC'n Arap Hacı knrısı baynn Hntlce 

(100),emekli vali Şevket Gökbel refikası Ze 
liha (50) Karacahısar köyünden Ummahan 
Günay, 1mmahan Yıldırım, Karakoyun kö
yünden Mehmet Kaya, Ağaçlıyük köyün -
den Mestan Ateş, Alaçam köyünden Hüse
yin Çırak (10) nar lira .ki, ('200) lira: 

Buldan'da Yalçınkaya mahallesin.den do
kumacı Ahmet Turker (15) lira, Eğridir'de 
Ağa mahallesinden dokumacı Kuzgun oğlu 
Halil Kuzgun(32,5) lira Türk Hava Kuru
muna teberrüde bulunmu§lardır. 

Ordu'daki teberrular 
Ordu, 14 a.a. - Burada Türk Hava 

Kurumuna yapılmakta olan teberru 
gittikçe yükselmektedir. Dün de tü -
tün limited, Mehmet Cemal Maden, 
Haki"'Yener Kuruın'a 400 er, Hamit 
Abbas Kardeşler 300, Ziver Osman 
Akıın kardeşler, Osman Kadir Türk
özer kardeşler, Ali Riza Cebi kollek
tif şirketi, !sa Cordan, Mehmet Fur
tuu 100 er lira, Memiş Gürsoy Halit 
Ören kardeşler, Mustafa Araç, Mus
tafa Baysal da 50 fer lira vermişler -
dir. 

Tarih Kurumu ilmi 

toplantıları baılıyor 
Türk Tarih Kurumu Bafkanhğın -

dan: 
Türk Tarih Kurumunun bu yıl için 

tertip ettiği ilmi toplantılardan 
birincisi bugün saat 15 te Dil ve Ta -
rih-Coğrafya Fakültesinin 347 nu -
maralı· dershanesinde yapılacak ve 
b~ toplantıda Kurum azasından Pro
fesör Dr. Şevket Aziz Kansu "Anado
lu Türk tefekkür coğrafyası" mevzu
lu bir ıkonferans verecektir. İstiyen -
!er toplantıya gelebilirler. (a.a.) 

Mevsimin ilk balosu 
Her sene verilmekte olan Çocuk 

E6irgeme Kurumunun milli kıyafet 
balosu bu yıl için Sayın Bayan İnö -
nü'nün himayelerinde 6. birincika -
nun cumartesi günü akşamı yapılma
sı tekartür etmiştir. 

Bu balonun geçen senelere nispet
le daha mükemmel olması için komi
teler teşekkül etmiş, milli elbiselerin 
verilmesine de başlanmıştır. Anka -
ra'dan olduğu gibi diğer yerlerden 
milli kıyafetleriyle gelecek olan zey
bek gruplarının baloya bambaşka 
zevk, neşe vereceğini memnuniyetle 
haber vermiş oluyoruz. 

Halk konserleri 
Maarif Vcklletı nıyaseUcUınhur FllArmo -

nlk Orkestrası Sefllltlndcn: 

Çaroamba gtinU akşamına kadar adi 
rım yazdıranların sayısı otuzu geçml 
Bunlar arasında Harp Okulunun da 
vetıi bir ekibi vardır. 

Tartılnr saat 12-13 arasında yapılac 
ğındnn Bolge Boks Ajanlığı boksör! 
bu saatte Halkevlnde bulunmnlannı 
etmektedir. 

Ajanlığın bu müsabakalara ait teb 
§Udur : 

Bok• Ajanlığından : 
1 - MUsab:ıkalar 16-11-1941 pazar 

nU ak§am saat 18 de Ankara Halkcvi 
yatro salonundR yap,ılacaktır. 

2 - Tartı 16·11-1941 pazar gUnU s 
12 11.c 13 arasında stadyomda Ankara B 
gcsl Başkanlığında yapılacaktır. 

8 - Muayyen saatte tartıya gelmlY 
ler ve müsabaka zamanında hazır bulu 
mıyanlar mUl!abaknlara iıtırak edem 
ler. 

'4 - Bu milsabakaların galipleı4 1· 
1041 tarihinde İstanbul'da yapılacak o 
Ankara • İstanbul muhtelltleri mUsa 
kalanna lotirak edeceklerdir. 

5 - Milsabakalar amatör bokı niza 
nameı:ıine uygun olarak ve eleme ~ı 
olacaktır. 

Şilt maçları havan 

bozukluğundan dola 

baıka güne bırakıld 
Bölge Ayaktopu Ajanlığının dUn 

çıkan (Ak§anı haberleri) gazeteılnd 
tebliğine göre C.H.P. elld maçları bU 
bqlıyacaktı. 

Soıız-ıı.dan verilen bir kararla oytJ 
geri bırakılmııtır. Buna ait tebliğ §U 

Bölge A yaktopu Ajanlığındall 
Havanın bozuk olması dolayısiyle 

hafta C.H.P. §İlt mnçlnn ynpılmıyacal' 
tır. 

Şilt maı:lannın 1936 yılındaki 
laşmalnnnda çıkan bir ruılqmazhğın 
bu geri kalmn ııe ilgili olduğu ha.her 
rllmelttcdlr. 

Öğrcncllğimlz!' glire, 1936 yılında. s 
tnpu federasyonu, yapılan maçlar ıoll 
<1n f!ilıHn Gençlerbirliğine verilmesini 
rnrl~tırdı~ı he.ide Ankara Bölge Bat 
lı~ Ankarn.gllcUnc vermişti. Anlaşın 
umumi kongreye kadar gelmiş ve bil 
için bir de karar verilmişti. e eden • ,J 
biyesi Umum MUdUrlUğU yapılan mllr-""' 
llzerlne keyfiyeti tetkik etmektedir. 

Ankara okullar arası atıf 

müsabakaları baılıyor 
Bölge Atıcılık AjanlığınJIJ4 1 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrlUJil ~ 
sene olduğu gıbi bu sene de -0ku!lat ~ 
sında bir atıcılık tı•§vik müsabakası ,t 
etml§Ur . .Ankara atış poligonunda l~ 
ıı-ıuu cumartesi tığlcden sonra ve 41 , 
gOnU saat dokuzdan on altıya kadar' :,)il 
vam edecek olan bu müsabakanın ,st 
S§ağıdakl oeklldedlr • 

Yüksek Sıhat ŞCtrası bugün de top
lanacaktır. Toplantıların bu akşam 
sona ereceği sanılmaktadır. 

Dil köşemiz 
. .. 

Yaıbancı dil bilen memurların bir 
derece üstıUn maaş alabilmeleri için 
açılan müsabaka imtihanlarının so -
nuncusu ve sözlüsü dün yapılmıştır. 
1mti11anın sonu önümüzdeki hafta 
içinde belli olacaktır. 

Geçenlerde otobüsle Yenişehir'e gidiyordulc. Pırasım uzatan yolculardan biri
ne biletçi sordu: .. _ Nerede ineceksiniz?,, Yolcu şu cevabı verdi:"- Balcan -
Iıklar'da/,, Gazeteler, ''vekillik" yerine "bakanllk"ı bıraktıkları halde, "tut
mamış" suçu altında bulunan bu tabir halkın dilinde kalmıştır. Times gazete
si de, hil§, biıim unutura benzediğimiz "kamutay·• ı kullanmaktadır. Gene h alle 
''mebus'" a "saylav" diyor. 

Orkestramızın 1941 • 1942 )'Ilı halk kon
ıerlerlne buııUn ıaat ll5.30 da Devlet 
Konservatuvan konser salonunda baelana· 
caktır. Konsere ıı:lnne biletleri 11. 11. 1941 
salı ırünUnden itibaren her ırün nat 9 
ıtan 12 ye kadar Bankalar caddesi Milli Pi • 
yanı:o ıı:laeılnde, 15 ten 18 e kadar Yenııehlr 
?.\jlll Ptyanıro ırlıcslnde, konıer ırünlerl de 9 
dan 12 ye kadar Bankalar caddeıl Milli Pi • 
:vanıro ırlıeslyle 14 ten ll5 e kadar da konser 
ıaıonunda ıatılacaf;ını e)"ln halkımı:za bildi· 
rlrlz. 

YUksck okullar için : 
Tüfek: 22 çaplı spor tU!eklerl, 
Mesafe: 50 metre. ~ .. ,.ırr 
Hede!: Bir santlmetre aralıklı u 

hedef. 
Atı§ variyeti: Yatarak deıtekli. ~ 
Mcrıul adedi: tlçtllr (evelden slS11' 

§artlyle bir tecrlibe mermisi verfleııı 
İfa ısartı: Hiç bir mermi 9 dan ştJJl 

mıyacak yahut 3 mermi 80 olaca!<- / 
Müsabakaya yllksek mektep ıaıeııetl 

duğunu tevsik eden herkes girebilit·ııeıd' 
MUkMat: Birinciye, ikinciye, oçU c,J' 

kıymetli hediyeler, beşinciye :ıcadeJ' 

* "Hükümet tarafından Iıazırlanan toprak kanununun gerekçeler kısmında izah 
edildiği üzere ... ,. fıkrasını okuduğunuz vakit "gerekçeler" den "esbabı mucibe., 
minasını almıyor musunuz? ''Dilek"ten ''dilekçe" nasıl tutmuşsa, "gerekçe" 
bizi, dilde kalmasına zati imlcia o/mı yan şu "esbabı mucibe" terkibinden 
kurtarabilir. 

* Sayın bir mebusumuztlan şu melclubu aldık: '' •.• Mademki Türkçe ile kaygılı 
vatandaş tek/illerini kabul ediyorsunuz, ben de bugünkü yazınızın on parmak 
yukarsındaki "çağrı'' başlılılı küçiik yazıdaki .. içtima" ve "talik" ın Türk tır 
çeleştiriluek yazının su şekle konması m istiyeceğim: [ •••• Cumı günkü top • 
Jantı pazartesi gününe bırakılmıştır-] - DİLCİ 

Birinci kon•er 
Şc!: Ernst Pra!'torlus 
1 _ H. Marsehncr (1793. 1861): 
Hanıı Helllnır oı>erasından uvertür 
2 - P. J. Ca:v'kovııl<I (1840·1893): 
Fransızca da Rlmlnl (Dante tızerfne or· 

kestra ıcın bir t.an tezi) op. S2 
3 - D\•orak'ın 100 yıldönümü münasebe · 

tiyle 
An ton in Dvorak (1841-1904): 
4 Uncü ıcnfonl eoı maıör, op. 88 
a) Alleı:ro con brlo 
b) Adaırlo, 

c> Alleırrcıtto ırrazl010. 
c> Alleırro ma non troııııo. 

dlrnamelcr verilecektir. ~ 
Kız talcbcle rlçin ita ıartı bir 9 

noksandır. 

Liseler için ı 

Tüfek: 22 çaplı spor tUfeğl. 
Mesafe: 50 metre. ,4' 
Hede!: Bir santlme•re aralıklı 1ı 
Atı§ vaziyeti: Yatarak de.stel<Iİ· 1,,,J 
Mermi adedi:· Üçtür (eveldetı s:ıs1, 

§artlyle bir tecrtlbe mermisi verflit· ıl'!., 
İfa oartı: Hiç bir mermi seklzde2;t ~ 

olmıyacak yahut 8 mermi yekOnU fi' 

Eski sanat, eıki ırk, eski dil alanında 
herkeıe ders vermenin - her ne kadar çok 
cereldi olursa da • burada :teri yoktur. 
Yalnız Turkçenın (Ulusal eskilikler) 

0

bil -
ıisindeki yeri hem biri hem Avnıpalıları 
ilıilendırlr olduğunu blitün dünya bilmeli
dir, ve bu yolda Avrupalılara yardım et -
memiıizdir; dıl bakımından Avrupa ile a
ramızda sunt uçurumlar yaratılmıştır, se
bebi Avrupalıların Türkçeyi bizim kadar 
yapamıyacatı cihetle. bizim onlara ipucu 
vermemiz ıerek iken, bunu hiç yapmamı5 
olmaklıiımızdır. 

ııııııı ıı ııııııı ı ı ııı ı ıııııııııııııııııı ııısııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııı 
cak. o• 

Müsabakaya lise talebesi otdufU 
ıılk eden herkes girebilir . u,a-

Türkçe eski bir Avrupa dilidir. Kelt dİ· 
!ine yakındır. Mukayeseli gramerce şahıs 
zamirleri, işaret adları, eklerin evolüsyon
ları, on ve son sesler, sayı adları. bir çok 
tasrif ( bükun) birlikleri bunun şahididir. 

tok uzaklara ı;:itmiyelim : (Cevheri fiil 
birligi) neyi ispat eder ? Bu hal kaç bin 
yılın ifadesidir P (Franz Bopp) san&krit 
bilıinleriyle beraber cevheri fiil köklerini 
(as, bhu) olmak uzere tespit etti. Bu ses
ler işaret sesleridir. ( as = es, is, ir .. ), 
(bhu = bu) sesleri değişimleri ile beraber 
bütün Avrupa'da yardımcı fiil kökü olmuş
tur. Mesele uzun, yalnız ıu latince ve 
nımcadaki hl! ve ıstikbal yardımcı sesle· 
rini Türkçe ile karşıla$tmnız ı 

Türk (im), (ıin), (tir), (mız), (sız). 

(tır). 

Grek (ime), (ise), (ine), Cimetha), (is
te), (ine). 

Türk (erim), (ersin), (er), {eriz), (er
ıiz, ersiniz), (erler). 

- (BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ege Eczane~ l 

Erzincan depremi kar11S1nda 
Bir ingiliz atalar &Özü §Öyle 

der: 
"Tabiatın az verdiği yer de in

san oğlu çok vermek zorun u du
yar." 

Bazan tabiat az verimle kalmı
yor; alıyor da. 

Bu a.atırları, Erzincan toprak
larmı bir defa daha sarsan d ep 
rem dolayısiyle yazıyorum. 

Afet ve arkıntı nereden gelir
se gelsin, karıısında bizim sin ir
leri~i~i~ bozulduğunu değil, aer
teldığını, direndiğini görecektir. 

Bir vatan bölgesin in uğradığı 
felaket kartıaında 

- Vah vah! demeden• 
- Tedbir! diyoruz. ' 
Kurulutuınuz, yapımız, t abiat 

da olsa, dü~anm h er türlüsiyl e, 
ondan aaldırganlrk gördüğürnÜz 
zaman, aavaflllayı ve onu yenme
yi emreder. 

Evelki gün Erzincan, ikinci bir 
depreme uğradı; evelki günd en
beri de gönlümüz ve kafamrz, 
ona kartı yardım ve te d bir d ütü
nüyor~ 

'#AN l~l IL~R 
-----

Lindberg'e inat mı ? 

Bir a merik a n pilotu Atlas de
nizini bir günde iki d efa geçmiı. 

Herhald e b u gayr e t, Lind
b e r g' e inat olsun , d iye göat er il
miıtir. 

Malum ya, timd i Ame r ik a 'da 
Ru zvelt' in aiya&etine k a fa tutan 
bu eaki tayyareci bütün töhret i
ni yıl larca önc e bu d e n izi bir 
d efa geçeb ilmesine. borçludur! 

••• 
Aruz ve hece ! 

A ruz ve hece v ezin l eri Üzerine 
yazdığım b ir yazı h a lk ıairlerİ· 
mizd en Daren de' li A. Ertem'i iJ. 
gilendirmittir. Şair d e aynı k onu 
yu seçer ek yazdıiı üç krtahk b ir 
manzum eyi b ana gönderiyor. 

İlk kıtasmı, olduğu gib i bura
l'ığa alıyorum: 
Anız bi~ gecedir, 
GündiQ W. hecedir;. 

Yalelden anlamayız, 
O baıka bilmecedir. 

••• 
'Jir f izik hô.diıe.i mi ? 

Gazetelerin d ilin i düzeltmek 
için en yerinde ve e n g ü zel çare, 
Anadolu Ajanaı'nrn d il &ava,m
da nöbete ginneaiydi. Bi r m üd
detten berid ir, Ajanı, n ö b etted ir 
ve d uru, Öz dile doğru yol alıyo
r u z. 

Fak at t e l graf m e t inlerintle di
'in d ü zelmesine ve durulmasına 
tartı, l stanbullu y-kad a,lardan 
>ir kısmında t utulan aykın bir 
:;ol, gözümüze çarptı : 

Telgraf, tümen d iyor; baıh
<iında "fırka" yazılıyor; te l graf 
çevre diyor, baıl rk " civar" d an 
vaz geçmiyor. A jan a "karıı t a
arru z " t erkibini kullanıyor; yazı 
işleri müdürü bunu haılıkta "mu
kabil t aarn1z" teklinde t ersin e 
tofç\im.ı tdiıor .. 

A caba b u, zeyinyağmm • u ü s
tüne ve sıcak havan m soğuk h a
v a Üzerine çrkması gibi, bir fizik 
'hi.diıeai mid ir ? 

•*• 
Muhtekir - lhtikô.rcı ! 

Baıımızın üstünde yeri ola n 
sayın "Dilci" nin izni olursa, f U 
"muhtekir" 'elim esin e bir d efa 
daha iliıeceğim. 

Her halde di lci olalım, olİnı
yalım, hepimizin ıiıtediği bir fey 
vard rr: muhtekiri !kaldırmak ! 

Devlet teşkilleri bu uğuTSuz 
yaratığı büsbütün ortad an kaldı
ra dursunlar, b iz d e, h iç olmaz
sa, muhtekiri, ihtikarcı yapalım. 

BiT defa iht ikarcı oldukta n 
sonra, e lbette, sıra Öz b ir kartı· 
Irk bulmıya gelir. 

•*• 
Yaman bir dolandırıcı ! 

Bir müddettenber i, m ethur d o
landırıcı Mahmut Saim'in hatı
ra larmı ibasan Son Post a gazet e
si, evelki günkü aayıamda " mu
harrirlere m uaallat olan yaman 
bir dolwıdum" dan babaecliyor-

MükAfatıar: Birinciye, ik!nc1Y8• i>'8 J' 
cüye kıymetli mükl!atlar ve beşıııc ~ 
dar takdirnameler vcrllecektir. ;J 
Kız talebeler için ifa ıartı bir 

noksandır. 

Orta okullar için : 
Tüfek: 22 çaplı spor tufeği ..ı 

Mesafe: l50 metre "' 
Hedef: Bir ııantimetrt'! ar11Jıl<11 J6 
Atıo vaziyeti: Ayakta de!tel<li~"lı' 
Mermi adedi: tlçtur (evelden 111r.1 .1 

b . • ,,~rr ,r:"" şartlyle lr tecrtlbe mermıaı dtll ~ 
İta şartı: Hiç bir mt>rmi yedi il '' 

olmıyacak yahut Uç mermi yel<Orı tJ' 
cak•ır. . ol 
Milsabııkaya orta okul tal~bell I_ 

nu te\•slk eden herkes girebilir· ,-ıt .,.,.., 
MUkı'l.!atlar: Rirlnciden onurıc~ ... e ıı' 

·rıcı, 
kıvmetıı hedlvelcr ve vlrnl1 4' 
takdirnameler. verilecektir. bit r1' 
Kız talebeler için tfa şartı ~ 

nn"kııandır. ıcot"'r " 
?ıTllsabaka hakcmlt>ri: F"rıt trıc' 

rl Vural, Sami F:rtıınsel, Ne"ıııt 

du. .. 1 ,~ 
Bu h aberi v e bu b~'!1'··1~ 

ce a~kadatlardan birııı t° ~ 
lendı : "'ı.St -.;ıf 

- Belki de ada~•r ,,_;..-~ 
k a muharrirliğine nıyel e 1• 
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Atlantik harbinin geliıimi 
be:u h.~rbi? en azgözüken, fakat 
ola. ce Uz.erme en çok tesir edecek 
a.ı,1\evreai, Atlantik'teki kartılıkh 
)tık u adır. İngiltere Almanya'yı ab
h ; altına almıttır. Ve bu abluka
"arıı onanrnasiyle tesirli olarak de
•lt ettiriyor. Almanya da deniz
Riltı gemileri ve tayyareleriyle In-

münasebetlerl 
kanununun tôdilini 

kabul edişinden sonra 

konunun un 

kabulü değişmesinin 

tayyare üzerine doğan yankılar muharebeler 
şiddetlendi Sobranya hariciye M. Ruzvelt 

ere' · bl lııg·ı· Yı a ukaya çalı§maktadır. 

Encümeni reisinin 

mühim beyanatı neticeden 
• 

çok sevindi 

gemisi bath Tokyo'ya göre 
( Baıı l inci say/ada ) 

bele'ln hayalinde şimdiye kadar altı defa 
batmıı olan meohur İngiliz tayyare ge • 
miat Ark Royal, Akdentz'de ve diğer yer
lerde iki senelik faal bır hizmetten sonra 
bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 
yedekte giderken batmıştır. 

durum 
vahimleşecek 

( Başı 1 incı say/ada } 
ruzda 2 titmen kadar asker kutııınmııtardır. 

Ukln ıovyct kıtalan son yirmi d rt s ıat 
itinde karıı hücuma c terek mü tı>vllyt 20 
kö)'den dısan abn11lardır. 

T ula yolu civarında 
Serııukhov'un f maline doQ-ru •oc; va yo-

dadı 12 ablukasmm tesiri meydan
.\l~r. Deniza§ın memleketlerden 
aeaı,anya'ya e§ya girmiyor. Fakat 
)'or? a alman ablukası nasıl yürü-

~İtllu suale cevap verebilmek için 
Ct ~ !eyleri bilmek gerektir: ön
İlti ~~ıltere'nin gemi zayiatını. 
~tıeıs~, İngilizlerin yeni inşaat ile 
'deb~f1!eri ne dereceye kadar telafi 
!1lı h dıklerini. Üçüncüsü, almanla
~lld u neticeyi elde etmek için ne 
tiıf av denizaltı gemisi zayi ettikle-1t,;· 

1 
e nihayet almanların kendi 

"•r?k arını telafiye ne derece mu-

Sofya, 14 a.a. - Stefani ajansı bil
diriyor: Mebusan meclisi har~dye e~ 
cümeni reisi M. Yanef meclıste mif
him beyanatta bulunmuş ve bilhasu 
şöyle demiştir: 

"- Yugoslavya'nın tasfiyesinden 
ve Yunanistan'ın bozgunundan sonra 
tıugün Bulgaristan hudutlarında bir 
tek meçhul kalmıştır ki o da Türkiye 
ile olan münasebetlerimizdi.:'." 

( B•11 1 inci ••nada ) 
haber verllmlı ve M. Ruzvelt, bunun üze
rine M. Raybul"D ile M. Mac Connac.1c·a 
§ah.81 tefekkUrlerini blldirmiıttr. 

SelAhiyetli bir kaynaktan öğrenlldiği ( Başı 1 inci Sllylada ) 
ne göre, Ark Royal tayyare gemisi Ak • 
denlz'de CebelUttarık'ın doğusunda hü • söylemişlerdir. M. Ruzvelt'in Ame -
cum uğramı ur Gemi dUn geç vakit tor- rika'yı harbe sokmak için tuttuğu 
pillenmlg lr. tık önce geminin limana ka- yolda önüne çıkan engeller, bitaraf • 
dar götürUleblleceği sanılıyordu. Halbu • lık kanununun tadili ile ortadan ıkalk 
ki yana yatmakta olan geminin vaziyeti mıştır. 

lunun .varısında, Tula yoluna "armıı~ tt'
ıebbüs eden alman kıtalan blrkac k ometre 
:ıtert atıtmııtar ve 2000 ölU ve yaratı vermla· 
lerdlr. Ceph den )aptıkıarı hü umda muvaf • 
tak olamı>an almanı r Tuta müıt raaıannın 
cenahlarına akmak lııteml•let'dlr. M. Ruzvelt'ln sekreteri, &'azetecilere, Sovyct hava kuveUcrı alman hikumunuıı 
püskürtülmesıpc tı>ılrll ıurette yardım c~ reis pek tabii neticeden çok memnundur, 

demiştir. 
sonrııdan daha zlyade fenala,şnıış ve gemi 

Tokyoda sanıldıg"ına göre M. Ruzbu !'!abah batmıştır. mlılerdlr. , 

8 a olduklarını. 
~~ •Uallerin çoğu cevapsızdır. 
ta.)'j n

1
1ar, yalnız ingili:ı:Jerin gemi 

~ at arını bildirmektedirler ki, 
do• ~lunat da çok zamanlarda 
le,~ çıJonıyor. Bu, almanlann bi-
1,"l'lld 'Yanlış maliimat vennit olma
~!&İll an ziyade, verilen maliimatı 
~ olarak Öğrenmelerinin müm
~ Flmarnasmdan ileri gelmekte
~t; le alcat almanlar, kendi deniz
L11wı ayıplarını ve pek tabii olarak 
lar~ telafiye yarıyan yeni inşaat
"•lrtı da arkı bir surette gizli tut-

adrrlar. 
lrıg·ı· 

~'l'ld'ı •.zlere gelince: bir zamanlar 
~•itle 1 lıcaret gemilerinin zayiatı 
"'ele 

1
{1da İntizamla rakamlar ne~ 

lar dr erken, dört bet ay evel, on· 
lard; bunu gizli tutmıya baflamış
' : Alman kayıplarmı ise, dai
l'~,tt!zlemişlerdir. Atlantik muha
Lil' f~1~İn gelişimi hakkında ke!İn 
Ç'litJı~ır elde edebilmek ic:.in böyle 
"eltı· 1• malumata sahip olmak ge-
)• ı ıse d 1 • ·ı· . L~'lrrı, ..• e ya nız ıngı ız gemı za-
· '" fik· 0 &"renmek de oldukçıı. açrk 
tıı~ilj ır verebilir. Ve Ötedenberi, 
~tl1111~.~erni zayiatının rakamları, 
lı;itı b·' muharebesinin geli~imi 
~it lc. ır Ölçü olmuştur. Bu itibarla
l•~ı,rı Remi zayiatı rakamları ingi
°'"da ıarafından verildiği zaman
:• a. tlantik muharebesi hakkm-
~ ~Çok fikir elde etmek müm

lıııta. b~n, bu rakamlar gizli tutul
:~~ti aflanalr, harbin bu evresi 
~a:e8 kalın bir perde çekilmiıt}.r· 
"ııll'l 1( aıv-ek.il Çörçil geçen gım 
~t ~marasında söylediği bir 

M. Yanef şunları iliive etmi~tır : 
"- Fakat biz bu münaicbetlerin 

daima, mevcut dostluk pa!ct na naya . 
nacağını ümit ediyoruz. Bahusus ki 
Türkiye'nin cenup hud:.ıtlarında İngi
liz ve sovyet orduları lmhınmakta · 
dır.'" 

Hariciye encümeni l"eisı, bundan 
sonra, Türk kabineııinde vukua gelen 
değişikliklerin hakiki sebeplerinin 
henüz bilinmediğini söylemi~ ve söz
lerine şöyle devam etmiştir: 
"- Ankara 'da, Türk dış siyaseti • 

nin değişmediğini teyit eden bir dek
larasyon neşredilmesi mümkündür. 
Fakat Bulgaristan'ın uyanıklığı azal
mamalıdır. Çünkü bugün İngiltere 
mihver devletlerine kar~ı yeni bir 
cephe açabilmek için zayıf bir nokta 
aramaktadır." 

Bundan sonra Sovyetler Birliği ile 
olan münasebetlerden bahseden M. 
Yanef Sovyetlerin Bulgaristan top -
raklarına bolşevik ajanları gönder -
mek suretiyle bu memlekete karşı 
dürüst olmıyan bir hareket hattı tut
tuklarını bildirmiştir. Encümen rei
si bolşevik tehlikesi tamamiyle orta
dan kalkmadıkça bulgar milletinin 
uyanık kalması laztmgeldiğini ilave 
etmiştir. 

M. Jak Yanef Rulgari~tan'ın, Sov
yetler Birliği tarafından teklif edilen 
askeri paktı reddetmekle öldürücü 
bir tehlikeden kurtulmut olduğunu 
söyliyerek sözlerini bitirmiştir. 

M. Litvinof 'un 
bindiği tayyare 
bulundu mu? 

M . Cordell Hull, ıu ııozleri söylemııtır: 
''-Bu, tevkalAde yerinde ve çok doğru 

bir karardır ... 

Blldirildltine ı-öre, bahriye nazırlıtı, 

ticaret gemilerınln derhal ııılA.hlandını -
maınna bselamak üzere bütlln tedbirlerini 
almı~ bulunmaktadır. Gaıetecllerle yıı.p -
tığı gôrUımede bahriye nazırı albay Knox 
demlıtir ki : 

"- Bu karar, Britanya imparatorluğu • 
nun, Çln'in ve Rusya'nın harp gayre.le -
rinde nlhar zaten daha ziyade kuvetlen 
dlrmektedır. Bu suretle, Hitıer'e ve Hit
ler"ln dlinyaya tahakklim teıebbüsüne 

karıı mticadele edenlerin zaferini temin 
edecek mikdarlarda müdafaa malzemesi • 
nin istenilen noktaya gotUril!mesl için ı-e. 
miler ve insan artık mevcuttur ... 

Hll!i! bir ııoguk algınlığı gt>çirmekte 
olan reis, en hayati ehemiyette olM bir 
kanun projesinin imza edilmek Uzere ken
disine gönderllmesinl Beyazaaray'da bek
lemektedir. Reyler hakkında gösterilen 
ilgi, Nevyork'ta \'e dllter yerlerde sine
malann, programlarını keserek reylerin 
net1ce11inl halka bildirmiş olmalarlyle an· 
lsıılır. 

189 demokrat, 22 cUmhurlyetçt, 1 çl!tci, 
ı iıçt kanun projesinin kabulü lehinde, 58 

demokrat, 137 cUmhuriyetçl, 1 çiftçi, 1 ıı

çi, 3 terakkici de aleyhte rey vermiıler
dir. 

Grevlerden ileri gelen vaziyetin aleyh
teki reylere ne kadar tesir etııtt dotru 
olarak kestirllememııtır. 

Bütün Nevyork sazeteleri !ıılr. Ruzveltln 
kamUr madenlerim kontrol altına almıya 
ha%1r bulundutunu yazıyorlar • 

Bitarallık kanunu 
JeğiftirilJikten aonra 

neler yapılacak ? ıııı • .'1't a 0 U Perdeyi kalclrrınıt bulu
~~ı; Rakamların netredildiii za. 
..._~l'da Atlantik muharebesinin 
~ ~ iiç evreye ayrıldığmr bili-

t 11111:: 

~ 'd F'ransa'nm yrkılışmdan Ön· 
:~: ~ 0 kuz ay içindeki birinci ev
,!\ "e ~?kuz ay içinde lngiltere
~ ~ll)jltıuttefiklerinin ticaret gemi

~ )'e:h: ortalama olarak, ayda 

Kahire, 1' a.a. - Kahlre'ye bugün selen 
bir haberde M. Lttvlnof'la M. Manck -
ton'u t&JI)'an tayyarenin Pehlevi ıehrtne 
indiği teyit erlilmektedlr. Lltvinof'un ve 
Monekton ile öteki yolculann sihatte bu
lundtıkları il~renllmiş' İl". 

V&1ill&'toıı; 14. a.a. - Royter : Bita

r&flık kanunwıda deftılklikler yapıimuı 
neticesinde, !nclltere'ye elden hava ve 
deniz yollarında Amerikan faaliyetini.o 
çabuk ve umuml bir surette genlıılemesl, 
ı;elA.hlyetH mahfillerde pek muhtemel gö
rülmektedir. 

Ark Royal ıua1 de denize ındirllmiııti velt, kanunun tadili meselesini Ame
Yapımı iki buçuk seneden fazla s!lrm!lş rika'nın harbe girmesi mevzuunda 
ve fıç milyon İngiliz lirasına malolmu§ • kongrenin fikrini gösteren bir baro -
tur Tam yUklU olduğu vaki ~ 27.000 to · metre saymaktadır. Bu bakımdandır 
nl!Atoluk ve hızı saatte 32 mil idi ki, Tokyo mahfilleri Amerika'nın 

Vaktiyle ~. Göbbels bu tayyare geı~i-
sinln battığını radyod::ı ıııı.n e tlği zaman hup meselesinde alacağı vaziyeti M. 
geminin harekttlerını gızli tutmak için Ruzvelt'in bir diktatör gibi kararlaş
susmuı olan İngiliz Amiralliği, gemi ha- tıracağı tahmin edilebileceğini beyan 
kikaten bs.unca ılk önce, bunu o haber ediyorlar. 

vermıştır Japonya muazzam bir harp 
Ark Royal'in mLI hiş bir taarnız kudre- b 

ti vardı. ÇUnkll öteki her hangi bir tay· ütçe•i kabul ediyor 
yare gemisinden fazın taJ,yare tsşımak Tokyo, 14 a.a. - Diyet mecliai pa-
iizere yapılmıştı. Normal olarak yetmış zar günü yapacağı fevkalade toplan -
tayyare aşıyordu tıda hükümet tarafından askeri mas-

Geminin mürettebatı donanmada bulu- raflar için umumi bütçede mevcut 
nan herhangi ı ir gemiden fazla idi Bu . . • . 
m!irettebntın sayısı 1600 yanı, alman Bis- l 518 mılyon yene ılave olarak ıste~en 
mark zırhhııı tarafından a 11an ve feno 

1 
3.800.000.000 yen mum:am tahsısat 

bir tesadllfle ~ephnnelı 'in'" rns tıyarak meselesini görüşecektir. Bu tahsisat 
hliylik k1vplnr1a b!lt1n Hon l'ıın mUrette- mali yıldan geri kalan dört ay için 
b••·., ... .., "M "'"; •i"~~ ı1• istenmektedir. 

Ark Royal"ln kumandanı Maund, Pveıre 
Furınus tayyare cı-rntRlıı,. kıımantlıı etmıa ve Japonya geçen ilkbaharda japon 
hu harpte ilk ııatan lnıııtız f''lurııııeou5 tawa- tarihinin en büyük harp bütçesi ka • 
re ~ernlslnde de lktnrı kumandan olarak bu- bul edildiği zaman lüzumlu sayılan 
lunmuıtur. askeri masrafların timdi 3 misline 

Şimal Buz denizinden lüzum görmektedir. 

Ümithurnu'n~ kadar Avuıturalya'da 
Ark Royal batan Ucünı:ü tayyare ~emıstdlr, 

Courageous M ın• denız,ndtı torplllenıırek 
batmıı ve Clorıus da )anındaıcı lkı destroyer
le blrllkıe gecen haziranda Norvec; ac;ıkla
rında alman Scharnhor t ve Gneısenau zırh · 
lıları tarafından batırıtmııtır. Son haberlere 
ıtöre bu iki alman zırhlısı ınıı:lll:r. la)')f.ueıerl

nln taarruzları netıce~lnde ıtmdl rraıuız 11-
manlarına kapanmıı bulunuyorlar. 

Sydney, 14 a.a. - Amerikan bita -
raflık kanununra tadilat yapılması -
nın mebusan meclisi tarafından ka -
bulü Avuıtralya'da bilyük bir mem -
nunlukla kar,ılanmıJtır. 

Kanada'Ja 
Otta\'a, 14 a.a. - Kanada baıveklll M. 

lllakenzıe Klng bitaraflık kanununun de#llllll'sl 
hakkında Ro)'ter muhabirine ıu beyınaıta 
bulunmuıtur:' 

"Bu, Amerika Blrıealk DevleUerl ile lnıtU· 
tere'nln her sün daha zlYade dertnleenekte 
olan bathlıklarının tanınmuıdır. Bu, Hlller 

Tass aJanıı Tula'dan OrC?l'c ırlden YôlUD 
alman tank, kamyon ve ask rıerı tein bir me
zarlık haline ıreldl{ılnl hlld rmcktedlr. Son 
ıtünlerde ıoV)ct tawarclcrı hlrcok alman Pi· 
yade taburlannı 1mha ctmıalcr, 200 t nk 150 
sarnıç ka~onu ve 850 kamyon tahrip t'tmll
lerdlr. Ha\'11 muharebelerinde ,. Yerde aynca 
ro alman tannreııl tahrip edllmlatır. 

ita/yanlar paniğe uğradılar 
Moskovu, 14 a a. - Pra"da gazetl:'S nln 

harp muhabirine göre, cenup cephl'Smln 
bir kesiminde "K" lşnr tiyle blldlrllen kü
çüle b ı: kôyll zapta yeltenerek h!raz uzak
lara llcrllyen bir ltalyan kolu ormandaki 
SO\")'et kuvetlerlnfn ate lne mnruz kalınca 
Panlfe ut:ramı:stır. 

Muhabir şoylc diyor: 
.._ Yl~ıt ltnlyanlar yaralılarını alarak 

kaçmışlardır." 

Alman hava kuvetl eri 
Kalluuya'nın öte tarafındaki 

ıehirleri bombalamıya bCJ§ladılar 
Londra; 14 .. a.a - Rusya'dnkl harp du

rumunu gözden geçiren bu sabahki gue • 
telerin hepsi, Moskova'ya karoı yent bir 
hücum teşebbUsllndc bulunmak lızere voD 
Bock'un tank ve piyade k etleri topla • 
makta. olduğunu yazıyorl r. Bununla be
raber, Tlmes"in öğrendığlne göre, bitaraf 
mahfillerde HJtıer'in Mo kova'ya kareı 

maynlarla doldurulmuı bir kesimde ve 
böyle §iddetli bir havada yeniden bUyUk 
bir taarruza glrişmeğl göze alıp almıya -
catı soruşturulmaktadır. 

Times·ın askeri yazıcısı diyor ki : 
•· Cenup cephesinde ve bilhassa Kınm

da ve daha fazla Kerç etrafında vaziyet 
Ruslar için iyi görilnmllyor, Bunu bizzat 
Ruslar da kabul ediyorlar." 

BugtJn blldlrlldlfılno aı'!re, Ark Hoyal Şlmal 
buz denızlndt'n Umlt burnuna kndar bütün 
harıı aahalanndakl hlrc;ok hareketlere l&llrak 
ederek denlzllltılan kovalamıı, korsanlar a
raıtırmıa, all:er ve malzeme nalcltyatını ko -
rumuıtur. Ark Royal, atman Blıımnrk zırhlı· 

aınuı batmasında baılıea vazıte.Yt görmüıtür. 
Harbin ilk haftalarında Aıic Royat ana 

vatan sularında dUaman denl1.altılarını kova
lamata memur edllıntsll. Alman tayyareleri· 
nln slddetll taarruzlarına utramıa ve almnn
lar 26 eyJül 193!) f\a bu ıreınlnln batınldıtını 
iddia eyıeım11ıerdl. O ıraman bu semlYI batır
dıtı ileri •Urülen alman tayyarecı.tne madal· 
ya Yerllmlı ve Almanya'da kuUanmı.tır. 

Diğer yandan Daily-Expre.ııs'in Stok • 
tarafından, mihver dcvletlerlnln eökl'Cef:lnl holm muhabiri de ş!Syle yazıyor : 
haber veren me1um kelimeler olarak telAkkl 

Son ıı:ünlerde Ark Royal Akdenlzde eheml
Yetll ka!llelere refakat etmlltır. Tayyareleri 
bu harp esnasında y(lzden fazla alman ve 
1talyan tayyaresini dileilrmUı vc:va haııara 
utratmıetır. 

edilecektir.,, 

Kongre kararının môncuı 

"Kafkasya petrolleri için yapılan mu
harebenin ilk safhası dUn bnalamııtır. Al· 

mnn tanklnrlyle Stukaları Kerç mUdafaa-
Londra, 14 a.a. - lnıtllz ıazetelerlnln sına hücum ed rken Alman hava kuvet -

heP1l bltaraOık kanununun dellttlrllm•l 
hakltındaltl kanun proJe•lnln Jre.bulU üzerine lerl Katkasya'ıua öte tarafındaki ıehir • 
te!•lrlerde bulunmaktadırlar. lerl bombardıman etmektedir. 

Dall7 Mail buyazııında f6yle demektedir: ••Alman hava kuvetlerlnln b&Jlıca he-
''Bu, hUrlyetın bUyUk blr zaferidir. Kon- defini, Tamnn teşkil etmektedir. Burada 

ırrenın aldılh karardıı, dcmQkntsllcrln sllfth 
\"e cepane deposu lle muharebe cepheler! ıı.. Sovyct kıtaları, Almanlnnn Kerç boğazı
rasındakl yolu actk tutmuk ve kuvctıı•ndlr • nı ge<_·mek için yapacakları tcşebbUıılerl 

önlemeğe hazır bulunuyorlar ... 
~ ll'lı' altı bin tondu. 

l'' ........ J:' ' 
I' .\tı ~ansa nın yıkılışından son-

Hazer denizi üzerinde çıkan bir fırtı
nanın tayyareyi yolunu deg"t§tirmlye zor
ladığı sanılmaktadır. Kahlre'deki haber • 
ıer bUroaıı ııefl M. Monckton Ortqark se
yahatine devam etmektedir. 

Albay" Knox, dün akıarn yaptığı beya • 
ha dik tutabilir. Vakıa, 18 reyllk ekseri • natta, harek!l.tın genioletilecettni ve ıu • Sovyet tayyareleri Könia•berg 

ve Riga'ya hücum ettiler ~~~ ,.e:?tik muharebesi tabii ola-

dli ~o 1 bir istihaleye giriyor. Çün-
a·ı ""'er'' . ı · d p· • t 'tırı ... ın §ıma. ın en nene 

11 ''-:ırı. b ın eteklerine kadar Avru-

M. litvinol'un yanında 
kimler var ? 

mullendirilecefinl ~ıkc,:a blldlrml§tlr. Al· yet kUçUk bir ekserlyettlr. Fakat eter 
bay Knox, Blrleılk Devletlerin, harp mal- Mihver devletleri ıeflerl bu kUçUk ekse
:r:emeııialn en faydalı tarsda kullanılablle- rlyetten memnunluk duymata kalkarlarsa 
cetı herhangi bir yere taeınmaaınd&n u- aldanac!lklardır. Harbın ba,lamaııından • 

' ~ R'eÇJtı~tı sahilleri almanlarm eli
ı>'rıı 0 t1 1f bulunuyor. Bir yarım 
11~tiltere~'~ndaki yıldıza benziyen 
ı, ~deb tıın ablukası, gerek de
~ 'trıı~te gerek havadan girişilen 
t:)'iat1 arla kolaylaşıyor. Jngiliz 
>ııltikıe~a. artıyor. lng:ilizlerin net
d 1 İlltb ıstatistiklere göre, 1941 
~t!)"e · ~harrna kadar süren bu 
~>iat1

1Ç~ndeki aylık İngiliz gemi 

earet gemtlerfnln en lyt olarak nuıl kul· beri, memleketimizde dUnkU karar ka ar 
Londra; H. a a. - Öğrenlldifine göre, lıuıılacatı hakkında timdi artık binat büyük ehemiyette hiçbir karar alınma • 

tanınmıı Amerikan gazetecisi M. Rey • kend.i.li Jı:arar verebllecefini Mlylemiıtfr. mııtır. Bu karar, Atlantik muharebesinde 
nolds, haber alınmıyan tayyarede M. Lit- :S.,ka mahfillerde btldirlldlfine söre, İngiliz • Amerikan zaferinin bir garan • 
vinof, Stelnhardt ve Monckton'a refakat harekltın senlıletilmui balwnda alma • tisi olacaktır . ., 
etmektedir. cak muhtemel tedbirler aruında fUD}&r Nevyork-Herald-Trlbune diyor ki : 

mek tein yUzlerce ıı:emlnln serbest bırnkılııca
tı manası vardır. Bu, amerikan donanması 
AtlanUk muharebeıılnde daha ehemlyeUI bir 
rol oynıyacak demektir. Bu, hayatı milcade • 
ledekl ıanslar glltlkce lılzlm tarafa dönU)or 
demekuf. Amerlka"nın bür!lk adamı. memle· 
ketlnl hUrlyetın mildafaRlı )'Olunda faal bir 
mlldahaleye dotru adım adım llerletl)'Or. A • 
merlka daha harbe alrmemtt olmakla bera • 
ber, bu amerlkalıların nıı:rat ııalıaeında mu
azzam bir adımıdır. 

Bttaratlık kanunu artık mevcut delildir." 

Milyonlarca fon qya yola 
çıkmak üzere ... 

Moskova; 14. a.n. - Taes atans~nın bil

dirdiğine g!Sre, Sovyet tayyareleri tar&tın
dan 12 sonte~rinde Königsberg ve Rlga'ya 
hücumlar yapılmı:ı ve bu ııehirlerdeki as
keri hede!Iere yangın ve fnfiltık bombalan 
atılmıştır. Bazı fnfil!klar olduğu ve YILll· 

gınlar çıktığı görUlmUıtUr. 

lı bııı\lç YÜz seksen dokuz bin 

1 a llıuıtur. 
' ........ 19 ~l:;-'tetı 41 yılının ilkbaharı yak-
~ "°'i~ •.iman Führer'i Adolf 
~~~dır bır nutuk söylediği hatır
-~,, •1 Alman Führer'i bu nut· 
~ıı.~'d ' 1_ll'lanlann kıt ayları içinde 
d ~- '111:larrn1 İngilizlerin pek ya
~~ı~,lt·~'Yacaklarmı aöyliyerek 
~~ ~ı' arbinin tiddetlenmek ü
~~" htınduğunu bildirmiıti. Ger
'~ d~ll'lencik, l 917 ilkbaharın· 
~,~lret b ıaıtı harbini andıran bir 
,iı .... llttj•~fladı. Dört ay kadar de
l~""lle İtıt~ .•nlaıılan bu müddet 
,,.._ ~ t1ılıı ticaret gemisi zayia
dj/lltı ta ama olarak ayda yanm 
1 Olta çıktığı bildirilmekte-

~~a', Şillld" ç·· .,,. A K • -"'! 'tıd ı orçı ın vam a-
'>d' >ttı: "'~rdiği malUmat karşı
~. '"her· tıtık muharebesinin dört & ~'-lıı~ Yeni bir istihaleye gir
~d.-:_döl'd~~Uğu anlaşılmaktadır ki 
'i~ -~il ~cü evre denilebilir. Bu 
tıı..._~ll)j•t'Stihale içinde in~iliz de-
'~ltte !J'ı ~ok azalmış. olarıı.k 
~·~ 11e J!iı. Mister Çörçil, tem
~ ~i () tırıdan sonra gelen üç ay 
._;<tt~~ t'ta!arna aylık zayiatfn 
~ "'"it.)' arı. hın tona indiğini bildir-
" ·~.. nı hu - k b. · ' ~l\İtı • afagı yu arı, ırın-
11. ~:ittir "•kaınlarma geri dönüş 
ı"\ ")'• • 
l., '1'1 ille Öl •• 
~ 11 

11l d ÇUde Amerikan donan-
~·~ L'tic~rı~ 'Yardımiyle elde edilen 
~')i 'ta.l'"t ı~ lngiltere için büyük 
4t\,~tı t~ı~f'duğuna şüphe yoktur. 
~- tı. ~a da. 1 etınek için yeni gemi 
~~tlllaıcak germi 'verildiği hahr· 
S"'' d•h . ~lursa. bu ba$arınm 
fıi'_t~ı·t~i ~ 'Y! be!=rmektedir. At
l~ 1fiıtıi henızalh harbinin umu
~1 ttt~b·l aklunda daha açık bir "'._1'(,· 1 l'nek İçin bu zayiatı 

)~~eki zayiat ile "'ıyas
de olur. 1914 harbmin 

Tahran' da kaygı v"!' vardır : "Kararın, çok kanıık meael~ler kar • 
1- İnglltere'ye aiden en tyt Atlantlk ıısında alınmıı olması gözönünde tutu 

yollarında deni• ve hava karakol fa&liye- luraa, 18 reyllk ekseriyet, Nazilere pekıı.z 
tinin ve k&file hlmıı.yeatntn ful&l.,tınl • memnunluk verecek bir neticeyi söıterir. 
muı, Birle,ik Devletler hUkUmetl, ıımdi, deniz-

Dall)' Eıcpress de ıunu yazıyor: K rç'te alman "Bize ıı:önderllmek üzere bekllYen milyon· e 
ıarca ton etYa vardır. On beıı ırUne kadar 1 
amerikan gemileri tarafından lnıtlltz lhnan. 

1 

1 krına milda!aa sllft.hlan cıkarılacatını ıröre· ı ve romen er 
r.dlz. Böylelikle 1nıı:ııız ıremııert de ıerbelt 

Nevyork, 14 11.a. - T&hran'dakl aovyet 
bliytlk elçlllği, M. Lltvıno!'la M. Steln • 
hardt'ın tran'da Pehlevi tayyare meyda • 
nına indikleri haberinin yanlııı olduğunu 
blldlrmlstlr. Resmı mah!iller tayyare hak· 
kında endi~e d1Jyııyorlar . 

Gondar' ın , şimal doğusunda 

son mevziler de ıapledlldl 

2- !nctltere'de Blrletik Devletlere &it de korsanlığa k&r1ı yapılan harpta iki 
üsler kurulmuı ve yahut !nctıtere'de bu- mllhim ıllA.hı kullanbllecek ve M. Kurusu 
&"{1n mevcut üalerin lilsumu takdirinde, V&Jlngton'a geldiği zaman, Amerika'nın 

kalacak ve baska denizlerde 11 ırl!rebllecıek • 
!erdir. Ruzvelt.. Hltıcr'e en atır darbe)'! vur- •ı ı • 

1 m'llJ oluyor. Cok kudretli bir ılıt.hın, mUtte. er ıyor ar 
tıklerln davaaına :vardımıııı katanı bulundu· 1 
tunu blllYOruz.,, mU,terek olarak lcullanılmuı, 

S- !ıılı11l"'a daha çOb\ık mal teallmlnl 
temin için Cebeltlttarık'dan secerek Ak • 

her ne pahasına olursa olsun. denizler hU
rfyetlni devam ettirmek azminin yeni bir 
bürhanını görecektir ... 

News aıronlcle ı!Me diyor: 
"Ekseriyet ne kadar küctlk olursa olaun, 

alınan rey nettcestndc, bütün hür memleket

{ Başı 1 inci sayfada J 
müfrezeleri, müttefik kuvetler Do • 
netz'i geçtikleri sırada bilhassa ken
dilerini göstermişlerdir. Bu müfreze
ler düşmanın eıkı ateşi altında Do -
netz üzerinde köprü kurarak piyade 
kuvetlerine, kaçan dütmanı kovala -
mak imkanını vermişlerdir. İşgal edi
len bu bölgeyi temizlemiye memur e
dilen macar kıtaları kendilerine veri
len işi pek iyi başarmışlardır. Mü • 
tehassıs kıtalar buradaki gi.zli mayn 
tarlalarını tamamiyle meydana !rıkar
dıkları gibi Sovyet askerlerinin fab
rikalara ve umumi binalara yerleştir
miş oldukları maynleri de roplamış • 
)ardır. 

Nairobi, 14 a.a. - Gondar'ın fimal 
doğusunda Volais koe•imindeki en 
son itaJyan mevzilerinin e]e geçiril • 
mesi tamamlanmıştır. Harekat devam 
etmektedir. 

deniz'deJı:l İnctlls llalerlne kafileler ha -
zırlaıımaaı, 

4- Atlantı1c Yolu ne İll&'iltere'ye bom· 
bardıman t&yyarelert sönderllmeai. 

Amerika ba2ırtye nazırı albay Knos 
demiıtır ki : 

"- Blrelıtk Devletler, bucün Amerika· 
devam ettiği dört sene küsur a! da yapılmakta olan muazzam mikdarda 
içinde ortalama olarak aylık zayı- ticaret ıremilerlne mtlrettebat verebilecek 
a·t iki yüz kırk altı bin tondu. 1917 tek memlekettir. tnl'lltere, fimdlden. 
yılında Almanya, Amerika'nm har- bllhaua deniz aerviılerinde c:alııacak tn· 
be girmesini de göze alarak kayıt- san bakımından 11ktntı c,:ekmelı:tedlr. 
sız ıartsız denizaltı harltine batla- Kaydedildithıe cet'e, A.tlanttk yolu De 
dıktan sonra lngiltere'nin bir se- tayyareler nakli dJ.vaaında da aynt me -
nelik ortalama aylık zayiatı b99 

km V ııele bahis mevwu bulunmaktadır. yüz yedi bin to~a. 5~ rftı. e en 
ağır zayiat verıldıgı ay da Ame- Amerika Blrletlk Devletten b&hriyeal, 
rika'mn harbe grrdiii 1917 senesi H. Ruzvelt kanun projeatm imzalar tmza
nisan ayı idi ki bu a! içi!_lde ingi- lamaz derhal ticaret semilerfne top yer
lizlerin zayiatları sekiz yuz altmrt leıtlrmefe baelamak için tamamtyle ha
yedi bin tona çrktı. sırdır. Bazı semilerin ıtmdiden aflWan· 

Eski harbe ait olan bu rakamlar dınlmıı oldutu da M!ylenmektedlr. Bütün 
yeni harbin zayiat rakamlariyle gemllertn aflAltlandınlmaaı lc:in :pek muh· 
kar•ıJa•tırıldığı zaman, ne ayhk 

:r ,.. d temel surette dört ıı.ya thtlya.o olacaktır. ortalama rakamlarının, ne e ge-

çen harpte 867 bine kadar çrkıan Ameri,an razetelerinin 
en yüksek aylık raka~ıı;ı kıyul~n- mütalaaları 
dırılml\sında fngiltere ıçın, hu yıız-
den büyük bir tehli~e olm_a~~iı gÖ- Nevyork; 14. a.a. - Bütun sazeteler, 
rülüyor. Şu kadar kı bu bük~ ~n: mUmesslller meclisinin dün 194 reye kartı 
cak harbin bugüne kadar gelıtımı 212 reyle bltar&flık kanununda detitlkllk· 
hakkında doğrudur. Al~anlar !.a- ler yapılmaaı projesini tuvfp etmesinin 
rafından giriıilecek yenı .te.'ebhu~ derin ehemtyetınt bildirmektedirler. 
lerle Atlantik muharebe.11nm •. gelı- Nevyork-Ttmea pzeteat, bqyaztaında 
şimi değisecek olurıa, ~~ç fU!~e- diyor ki : 

siz, ~u hüküm de ona gore degışe-ı ••Dün mümeuuıer meeliaialn kararı do

cekhr. A. ~. ESMER layıaiyle, her Amerikalı, buıltla -.W da· 

Umumlyeue vaıtnıı:ton'dan ıı:elen te}aTat· 
lar lmnıı:renın karannı M. Ruzvelt Ue M. 
Hun'ün ml19taoel mahlYette yaptılclan müra
caatlar üzerine kabul ettıtlnl bllhaua kay • 
dedtyorlar. 

" Hitler'in .onunun b~angıcı ,, 
Nevyork, 14 a.a. - "Hilrtyet ıcın mücade

le,. komitesinin idare komllyonu reıaı M. 
Bell, bltararıık kanununda detlılkllk .vaı>an 

kanun proJe.lnln mümesılller mectı.ı tara
fından kabulü etrafında yaptıtı beyanatta 
bilhassa IÖYle demlltır: 

"- Bu, Httler'ln 110nunun baıl&nıı:ıcıdır . 
sımdl Httıer, 1tarıı bir harekette bulunmak 
zorunda kalacaktır. Bu da harp demekUr. 
Harbi de harp !!Anı takip edecektir . ., 

M. Wendell Wtıkle de bltaranık kanunu
nun dettttırıımeıı hakkındaki kanun proJest
nln kabul edllmlı olmasından memnuniyet 
du)ldutunu ıöylemtt ve demıstır kt: 

• _ Reylerdekl kflcük ekseriyet, ırerek de
mokruller · lehine ırUdlllcn enerJlk :vardım 
polltıkusı karaısında amerlkalıların du)'dutu 
h .kiki hlaler ırerelcBe denlzlerln hUrlyeU bah· 
ılndekl hakkını mahfuz bulundurınak l'Olun
dakl amerikan lradeel hakkında nnııı bir 
ıntıba vermektedir ... 

Amerika'nın Avrupa harbi 
lıarıı•ındaki fikri 

lcı:- derln bir teaelll dUYAetı.lclardır .. , 
bel aendlkalarlyle endUMl'I sahipleri ara

ııındald anlasmazlıklar )'((zünden kanun pro
jeslnln detlıtırllmetl ıı:örümnelerlnde cıltan 
zorluklan bahis mevzuu eden Dally Tele· 
ıı:raph IÖYle yazmaktadır: 

"U:ı:aktan bakılınca ô)'le ıı:llr<Inüyar k1 Ruz
velt'ln son hareketleri 1tlnalı bir dotrulukla 
.vapılan hlT ıı:ayret l!ade eder. Ru:rvelt bu ha
reketlerinde, endüstriyi temıll eden " milli 
müdafaa gayretlerinin aruı keııllmelaılzln 
dPvam edebllmesl bahıılnde aynı meıulb·eUerl 
tasıyan iki tarar arasında terazlyl mllsa vl 
tutmaktadır ... 

Kanada donanmuının 
400 parça gemiıi olacak 

Ottava; H. a.L - Şimdi İngiltere'de 

bulunan ve Kanada parllmentosu heyeti
ne riyaset eden M:. w. Rou llacdonald, 
Londra'da beyanatta bulunarak, birkaç 
aya kadar Kanada donanmuıııın 400 se
mlst bulunacatını ı6ylemlıtlr. 

Reis ıimdiltk oraya ve Avrupa'ya bir or
du yollamak niyetinde delildir. Mr. Ruz
velt Amerika'nın harbe tıtıraktnln yapa-

Nevyork, 14 a.a. - "New Week'' adın- cağı ruht tesiri hesaba bile katmadan 
dakl Amerikan mecmuası yazıyor : sadece Amerikan .Je İııgillz deniz kuvet-

Amerika hUkliınetıntn Avrupa harbi hak- lerinin birlikte hareket etmeleri takdlrln
kındaki dU,tinceler! ıöyle hUlAaa edilebi . de, alman milletini, yanlıı bir yola sev • 
ltr : kedildlA1 ve artık z&fer beklem~mest ta. -

Amerika Blrlqik Devletleri Reisi Mr. zım geldiği huauaunda yavq yavae inan
Ruzvelt deniz harbini geniıletmek ve İn- dıracatını zannetmektedir. ReUı, b\ı dUşür. 
glltere'ye Amerikan hava kuvetlert g6n • celerln alman milletini nazileri baoından 
dermek fikrindedir. Bazı iş arkadaolan, atmıya aevkedecetlnf ve tı bqnıa, ken • 
İngilizlere yardım için motı:ırm bir kaçı dlslyle makul bir barış yapılabilecek yeni 
Amerikan tümeninin ısımal AfrikAaına bir h!ikUmet getirmesine aebep olacaıını 
&'önderilebilecettnı kabul ~ttıklert halde ümit eylemektedlF. 

Voroıilolgrad'a doğru ..• 
Budaııeıt-e; 14. n.a. - Macar ajaruıı bil

diriyor : Ukrayna cephesinde Donetz ve 
Don bölgelerinde çarpı§an mUttefik ku • 
vetler, dU~manı inatın mildofaa edilen bir 
çok Jceılmlerden ntmıılardır. Müttefik ku
vetler, Voro§ilofgrnd'n yakl~mnktadırlar. 

Macar kıtalannın harekA.t kesiminde. 
kayda 

0

de!er blrııcy yoktur. 

Ukrayna' da 
Budapeşte, 14 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Ruslara karşı mücadele 
eden müttefik acuvetler Ukırayna'da 
ıyaptıkları harekat esnasında Ros -
ıtof'un şimal çevresinde gruplar ha -
Hnde hücumlar yaparak düşmanı Do
netz boyunca daha dar bir sahaya at
mışlardır. Macar kıtalarının hareldit 
.ısahasında hava faaliyetinden gayri 
i:>ildirilmiye değer biT h.idise olma • 
lmı§tır. 
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J ng i 1 izce kitaplar . . 
sergısı 

Dün Sergievinde Maarif 
Veki li tarafından acıldı _, 

.. 

Kitap •ergi•inden güzel bir köşe 
( Ba~ı 1 inci sayfada } t 

lirten Mr. Grant, Türkiye'nin dil ! 
devriminin de gösterdiği gelişmele -
rin İngiliz kültür mahfillerince ga -
yet yakın bir ilgi ile takip edildiğini 
aöylemiş ve İngiliz - Türk kültür 
münasebetlerinin son zamanlardaki 
büyük gelişimine işaret ederek Lond
ra'da bir Halkevi kurulmasına C. H. 
P. Genel Sekreterliğinin izin verdi -
ğini ve bunun için de bir binanın bu
lunmuş olduğunu biiyük bir mem -
:nunlukla haber vermiştir. 

Türk - İngiliz kültür bağlarının 
gittikçe sıkılaşmakta olduğunu gör -
mekle bahtiyar olduğunu söyliyen 
Mr. Grant British Council başkanı 
adına davetlilere tekrar teşekküt et -
miştir. 

Bundan sonra Maarif Vekilimiz 
B. Hasan - Ali Yücel ingiliz kültür 
heyeti mümessilinin türkçe söylemiş 
olduğu bu sözlere karşılık olarak şun
ları söylemiştir: 

- British Council'in İzmir Fua -
rında açtığı kitap sergisine halkımı
zın gösterdiği ilgiyi bu ikinci sergiyi 
açmak suretiyle karşılamasını büyük 
bir nezaket ve dikkat eseri sayarım. British Council adına 
Heyetin sayın reisine, buradaki mü- Mr. Grant konuşuyor 
nıessil Ye arkadaşlarına bilhassa te -
şekkür ederim. Milletler arasında ku- ı----:
vetlenmesine çok muhtaç olduğumuz 1

6 
__ ... .. k 

1ilgi ve sevginin kafa ve gönül yolu 1 umru 
Ue olacağına inanmış bulunuyorum. 

ve İnhisarlar 

Vekilinin beyanafl 
( Başı 1 inci sayfada } 

Onun için milletler arasında sanat ve 
kültür bağlarını ne kadar kuvetlenir 
görürsek o kadar memnun olmakta -
yız. Bu sergiyi o bağların biri olarak 
görüyorum ve onun müteşebbislerini 
ve o arada bize bizim dilimizle hitap vakkat kabul ve muvakkat muaflık glb1 

Usu'.lere alt hükümler de eksik olun buı 
etmek inceliğinde bulunan British " eksiklik yüzünden bunlardan bekledlğ\m\2' 
Council'in mümessilini bu duygu ve faydaları tamamen ıstıhsale muvallak ola-
diisün.,ede görmekle bahtiyarım." mamaktayız. 

Bundan sonra ziyaretçiler güzel bir 
'ekilde sıralanmış eserleri gözden ge
çirmişlerdir. Sergide tıp, sanat, ede -
biyat ve diğer ilim kollarına ait 1500 
kitap vardır. Bu arada British Coun
cil'in dilimize çevirttiği eserler de 
yer almıı,tır. Seçecekleri kitapları sa
tın almak istivenler isimlerini ve ad
reslerini sergi memuruna bildirerek 
serginin kapanmasıından sonra An
kara kitapevlerinden temin edebile -
ceklerdir. Sergi iki hafta açık bulun-

durulacaktır. 

İstanbul ıehir Meclisi salonuna 
Milli Şef'in bir büstü konuldu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Heykel

traş Kenan tarafından yapılan Milli 
Şef'in bUstU şehir meclisi salonunda 
ihtiram köşesine kondu. 
İnönü gezgisine Milli Şef'in diki -

lecek olan heykeli için de imar mü -
dürlüğü tetkikler yaptırmaktadır. Ye
rin bu hafta içinde tesbit edilmesi 
muhtemeldir. 

1stanbul'da et fiyatı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Fiyat 

mürakabe komisyonu üretim bölgele
rinde yaptırdığı tetkikler neticesin -
de et fiyatının arttırılmasına sebep 
olmadığını tesbit etmiştir. 

Kurtulut vapuru Pire' de 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kurtu
luş vapurunun Pire'ye vardığı haber 
verilmektedir. 

., •... .. .•.. .. , ............. , ..........• '-

KORO KURSLARI 
Halkevi Reisliğinden : 

Evimizde koro derslerine tt.k 
rar başlanmıştır. Geçen sene bu 
derslere devam edenlerle, yeni
den devam etmek istiyen Bayan 
ve Bayların hergün öğleden evet 
9 - 12 ve öğleden sonra 14 ten 
18 e kadar Halkevi bürosuna 
müracaat ederek isimlerini kay
dettirmeleri rica olunur. 

~ •••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••• ır 

Antrepo rejiminde yapılacak 
deği§iklikler 

Yenl IA~1hndo. bu eksiklerin lkmo.llne ve 
bu hususa alt mevzuatın daha mUkemmel 
olmasına çalışılmıştır. :Mesel!: bugün blz
de antrepo rejlml tamamen tatbik edile
memektedir. Halen antrePo muamelrıtımı-
zın anbar muamelAtından farkı yoktur. 
Halbukl antrePo rejimi do.ha ithal muame
lesi yapılmadan eşyanın mOsterllere göste
rilmesine, icabında eşya üzerinde bazı ma· 
nlpOIAsyonlar yapılmasına lmkAn veren 
bir sistem olduğu lcln onu bu yolda tatb\JQ 
edebilecek knnunı müsaadelerin verı!lmlı.t 
olması memleket ekonomisi bakımından 

zaruri bulunmaktadır. Bugün gümrük an-' 
barlanna gelen eşyanın, mal sahibi bun_. 
lan ithal etmek 1cln müracaat ederek be
yannamesini bize verinclye kadar nelerden 
ibaret olduğunu bilemiyoruz. Harlcten 
memlekete ithal edllmclc üzere gümrük 
anbararımızda yığılan eşyanın cins, mlk-· 
tar ve menşelerln1 oralara girdiği andıur 
ltlbsren bilmek memleketteki stok mklta
nnın nelerden ibaret olduAunu bize öğre
te<:eğl gibi bu eşyanın neznretlmlz altında 
bulunduğu mUddetce nevllerlne göre lca
beden muhafaza tedblrlf!rl alınarak hlls
ınOhalde bulundurulrnalannı dahi temin 
eyllyecektlr. L!l.yıha lle tesis eylediğimiz 
antrepo slsteml bu lrnktınlan bl.ze verecek
tir. 

Lüzumıuz formaliteler kalkacak 
Sureti umumlyede gUmrilkclllUk, güm

rük vergisi tahsildarlığı olup bu tahs\14t 
yapılırken mükelleflerle devlet arasında 
bir münasebet vukua gelmekte ve bu mil· 
nasebetln mükellefi m!lğdur etmlyecek, 
devlet hakkını da zlyaa uğratmıyacak şe
kilde tanzimi ıcabetmektedlr. 

Lüzumsuz formaliteler mllkelle!I yo
racağı glbl memurlarımızı da beyhude ye
re meşgul edip duracaktır. L~ylhada geı:
mlş senelerin \'erdiği tecrübelerden ve 
llerl memleketıerln mevzuatından lstıra

de edilerek bu lUzumsuz formalitelerin 
kaldırılmasına ve bu müna~~betlerln bu 
esaslar dahlllnde daha iyi tanzim edilme
sine de calısılmıştır. 

İşte :,·eni ltıylhanın umum! hatlan bun· 
!ardır. 170 madde tutan hllkOmlerl tı:lnde 

şimdi size izahı uzun sürecek blrı:ok fay
dalı kısımlar da vardır. 
Yakında BOyilk Mlllet Meclisi encl1men

lerlndc mllznker~lne bnslanacnk olan 14-
ylha bu encümenlerin tetkikleri netice
sinde şüphesiz daha mükemmel seklln1 a
lacak ve memleket, lhtıyaçlanna uya:un 
Yen! blr kanun kuanmıa olacaktır," .<a.a.> 

u ı: u s 15/11/1941 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ " . ················· ··········· ·······" 
Li bya'da askeri du rurn 
Kahıre, 14 a.a. - Britanya Qrtaşark u. 

mumi karargllhının tebliği ı 

Llbya'cla: Tobruk'ta dün düsmanın hlc 
bir hava faaliyeti olmamıştır. Cenup batı 
bölıtemizin önünde harekatta bulunan bir 
Polonya devriyesi tank karşıkoma tertibatı 
inıa etmekte olan bir düşman müfrezesini 
ortadan kaldırmıştır. Süngü ile yapılan hü
cwnda düşmana birçok kayıplar verdiril -
miş ve bes İtalyan esir edilmiştir. Devri -
yemizden 4 kişi hafif yaralanmıştır. Ba~ka 
bölgelertle devriyelerimiz düşman müfreze
lerine rastlamadan serbestçe harekatta bu
lunmuşlardır. 

Hudut çevresin.de, normal devriye faa
liyeti devam etmiştir. 

Sovyet resmi tebliği 
J.ondrıı, 14 a.a. - Bu sabahki aovyet teb

llA'I: 
13 eonıeırln ııecesl kıtalarımız butün cep

heler buyunca muharebeye devam etmlgler -
dlr. • 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 14 a.a. - Almnn orduları balkomu· 

tanlı~ının tcbllC:I: 
Kınm'dn kılnlnnmız Kcrı:'ln ı:ok yakınla -

nnda bulunmııktndır. Şehir ve liman almnn 
topı:usunun ntcıı nltındadır. 

Alman hava kuvellcrl Slvastopol yakının· 

dakl anhll bntaryalarını muharebe dııı bırak· 

mıılar ve tam lanbctll bombalarla limandaki 
mUhlm askeri tesisatı tıı.hrlp etmlılen!lr. Ay
rıca orta olıytlklUkte lkl :YUk ııcınlsl hasara 
ııı::artılmıetır. 

Bundan başka Kcrc'ten kacnn ~talar Uze
rlne de hava hllcumları yapılm11tır. llu hU· 
cumlnrda Bll\'aı tnn•nrelcrl topyckOn 5.500 
ton hacminde lkl deni:?. tnaıtı oatırmıılardır. 

DoCu cephcıılnln ot eki kcsımıcrlndc yapı -
lıı muharebelenle muvat!ııkıyetlcr elde edil· 
mııtır. 

Tnyyarelcrlml:z:, lnglltere etrafında, Lov
' veatott'un cenubunda slltıhlı olarak kesit ha· 

1 

rckcllne cık:mıı olan orta bUYllklUkte bir U • 
caret ı:cmblnı hnsnra ufmıtmıslnr ve P1Y· 
mouth'dakl gemi tezıı:llhlarl)'le malzeme am • 
barlarını teslrll bir ıurctte bombardıman et· 
mulerdlr. 

Şimal Afrlkıısında alman stuka tayyareleri 
Tobruk yakınlanndn ınhklm edllmlı lnıılllz 

mevzilerini bombrırdıman ctınl$lerdlr. Teker 
teker ucan bazı dUaman tayyareleri doCu Al· 
manyaaı Uzerlnc az miktarda lnrtıtı.k bombuı 

atmıslardır. Slvllll'r arasında olü ve )'aralı 

vardır. 

İtalyan resmi tebliğ i 
Roma, 14 a.a. - ltalyan umumi kararııl· 

hının ~ numaralı tcbllfıl: 

Afrlka'nın ılmallnde Tobruk cephesinde 
ileri mUtrezelerlmlz faaliyet &östermlılerdlr. 

Son ırllnlerde yapılan mevzi\ carpı.ıınalardıı 

dllımana verdirilen kayıplardan balka blrcok 
düşman allAhları ele ı;:cclrllmlştlr. 

Do~ Afrlkaaında Gondar bölıtelndekl ba· 
ıı kesimlerde elddeUl muharebeler olmakta· 
dır. 

Alman hava kuvetlert Tobruk mOstahke:n 
mevkllndekl hede!lerl bombardıman etmiştir. 
Sollum cepheıılndc iki dUıman tayyaresi dU -
ıUrUlmU~tur. Baıknca iki dUsmnn tayyaresi 
de alevler lclnc1e dUsmU$lUr. nunıardan blrl, 
mUslUmnn halktan blrkac kisinin ölilmUne 
>'Ol acnn bir akın ııraııındn Blni'a:ı:l'dekl tııy · 
yareye kar11 komn bataryalnn tarafından dO· 
ıUMllmUıtUr. ötekt ise carrabub Uzerlnde 
keıU tayynrelerlmlzoon biri ile cere)·an eden 
bir muharebe eıınıısında isabet alarak yere 
yuvarlanml$tır. Bcılncl bir lnıtlllz la)'Yaresl 
de tayyare karat koma bataryalan tarafın
dan Mnrmarlk kıyılannda tnmc:e zorlıınml$ 
ve Qç ıubayln Qç kQçOk subaydan mUreJckcp 
mUrettcbaUyle birlikte aaQ:ln.m olarak ele 
&ctlrllmlıtlr. 

Amerikan ve alman 
gemileri arasında 

bir ~arpııma mı 1 
Nevyork, H a.a. - Nevyork Daily Ml

ror gazetesinin verdiği bir habere göre 
bu hafla Norveç sahilleriyle Buz denizin
deki sovyet limanları yakınlarında Ame -
rlkan harp gemileriyle alınanlar arasında 
bir çarpı§ma olmuştur. KUlllyetll mlktar
ta denizaltısı ve yeni tipte bir alman harp 
gemisi bntırılmııı veya ele geçlrllmiDtir. 

Bu harp gemisi sivrisinek lsrnl verilen 
kilçllk torpidolardan bir eoğunu taşırnıya 
maluıuııtur. Husust bir benzinle l11Uyen 
bu seri. torpidolar İ7.landa'ya giden deniz 
yollarını kolluyorlar. 

Valiler arasında 
değiıiklik oldu 

Dahiliye Vekilliği vfi.liler arasınd" ha· 
ı:ırlamı~ olduğu nakil ve tayin listesi >ilk
sek ta.sdlka iktiran etmigtir. Esklııehlr vA· 
l!llğlne Kütahya vAlisl Hamit Oskay, Kil· 
tahya vA.liliğlne İsparta ·:ıı.lisl Tevfik Ha 
di Baysal, Çanakkale vAlil,!jl'ine Erzurun 
v&.lisl Fehmi Ural, Erzurum vAllllğlne 1<: 
14zığ vAlisi Asım Tllrell, İııparta vAllll 
ğine Çoruh vlisl SaUl.hattin tlncr, Eltızıl\ 
vAliliğlne Diyarbakır vAlisi Feyzi Görel 
Coruh vekU \'&llllğin.e Eskişehir \'ali mu
avini Cavit Kınay, Bingöl vekil vtülllğin 
Çankaya kaymakamı Danı~ Yurdakul, na 
kil ve tayin edilmlılerdlr. Çanakkale vA 
llııl Atı! muıı ve Bingöl v41isl Sadettin 
Kuloğlu tekaUde &e\"kedllmlslerdlr. 

Dahiliye Vekllliği mU~tcşar muııvlnll • 
ine mlllkiye teftiş heyeti reisi Alt Hay. 
•r Bergşim, teftlı heyeti reisliğine Rize 

··Alisi Derviş HUsnU, Rize vekil vllillğlne 
1 .. Samsun vlll muavlni Ahmet tayin e -
dllmlıtlı. 

Harp Bir izah D y 
Dünkü Ulus'ta "Soğukoluk'tan \......_ __ R __ A __ ~----Q-~ 

•• • 
uzerıne 

Turkıye Radyo Difüzyon pos 
Turkıye Radyosu - Ankara RadY 
-- ( Dalga Uzunluğu ) 

1646 M. 1S2 Kc/s. 120 Kw. tahminler 

Defne çağlıyanlarına" başlığı altın 
da yazdığım bir yazıda bir mazi sıy 
gasının hal sıygası şeklinde ~ık 
ması manayı bozmuş, okurlarımızdan 
bir zatın da bir iki cümleyi yanlışa 
almasına yol açmıştır. 31.7 M. 9-t6~ Kcıe. 20 Kw. T. A. P. 

CUMAHTESİ : 15-11-1941 
O yazıda Amık ovasına doğru uza ( Başı 1 inci sayfada } 7.30 Program ve Memleket Saat 

ruşluk ömrü olduğu söylendiy&e nan tepelerde gördüğüm kümbetler 7.33 Milzlk : Hafıf Program (Pl), 
de, bu sefer de mevsimin güçlükle- den ,öyle bahsetmiştim: 7.45 AJANS HABI-:RLERİ, 
ri ortaya çıkıyor. Kanunlua yak- "Bunlar Alevilerin, Eti Türkleri 8 00 8.45 MUzlk : Senfonik Parçalar 
la§ıyoruz. Öyle görünüyor ki al- nindi. Buralarda belirli günlerde on- 13.80 Progrnm ve Memleket Saat ;. 
manlar, fark seferine ilkbaharda lar toplanır ve yeni doğan güneşin 13.30 Mllzik: TUrkçe plft.klar, 

d 
13 4G AJANS HABERLERİ, 

başlamalı idiler. Bunu mümkün karşısın a eğilirlerdi. Zaten bu küm 14.01. :Mtlzlk: Türkçe pll'ıklar progr 
kılmıyan amil, kendilerini once tletlcrin hepsinin kapısı güneşin doğ nın drvanıı, 
Balkan muharebelerini yapmak duğu noktaya bakar." 14.30 .Ankara sonbahar At Yarı§! 
zorunda bırakan hadiselerdir. E- Son cümlenin sonundaki sıyga Tahminleri, 
ğer İtalya - Yunanistan harbi ol- nın muzari olması, ondan önceki sıy- 14.40 15.30 Müzik - Riyıuıeticllmbur 
maaaydı, eğer İtalyanlar Akdeniz gaların da "toplanır", "eğilirler' dosu -- (Şef: İhsan Küncer) : 
ve Aftika'da daha sağlam tutuna . k 1 1- Rlnuıky - Korsakov : pol 
bilmi§ olsalardı, Almanya için Bal: g~.h~ .. amasına yol açmış olduğunu 2-A. Ovarak : Hilmorsk, 
kanlarda başka türlü emniyet ted- gor um. 3- H. l<"cvrier : Agnes, Daırıe 
birleri bulmak, vakit kaybetmeksi- "Eğilirler" sıygasının sonunda bir ıantc sult'lnden No: 2. Tatlı 
zin şark seferini açmak imkanı 0 _ " di " ekinin eksikliğiyle altüst kıUeme, 
lup olmadığı suali, ister istemez olan manayı özür dileyerek düzelti- 4 Georgcs Enesco : Romen 
akla geliyor. O Zl\man rusları da- rim. Tarihin uzak günlerinden hah- ııodisl, No : 1· 

h 
5-E. Gıleg : Norveç dansı· 

a az hazır bulmak, sonbahara scdcn bu satırların buuün\.;ü durum-" ıs.on Progrllm ve :Memleket Saat 
doğru Kafkasya'ya inmek, belki' la hiç bir ilgisi bulunmadığını bir 18.03 ~rtıı:iıt : Çifte Fasıl, 
de Mezopotamya'ya sarkmak pli- tek okurumuzdan başka herkes anla. 18.40 Mllzlk : Radyo Caz ve Ta.Dl° 
nı gerçekleşebilecekti. Almanya- mıştır sanırım. kestro.sı, 
nın şimdi bir tesellisi vardır: rus N. ART AM 19.00 KONUŞMA : {Kahramanlar 
tehlikesinin, eğer bu yıl bu sefere Hl.15 MUzlk : Radyo Caz ve Tnnl

0 

ba§lanmamış olsaydı, gelecek yıl r.................................................... kc trusı Programının devarııı. 

ki büyüklüğünü, hatta yenilmezli: f Yarını düşünmeden bugün ra- J 19.30 Memleket Saat Ayarı ve ı.J 
ğini düşünmek! : hat edemeyiz. Yarın çocukların- i HABELERİ. 

Anglo-sakaonlar şark seferinin i dır. i 19.45 KONUŞMA : ( iaşe Saati >• 
umulmaz cilvelerinden, stoklarını 1 Çocuk Esirgeme Kurumu, f uı 55 Mlh:ik : Muhtelif makaJlll 
artırmak, ordularını kuvetle-ndir- o i Şarkılar, 
mek, silahlarını çoğaltmak için enel Merkezi f 20.15 ~IAUzDlkYO·. GKAcZmEanT,ESvİı·~ola. kefll 
§Üphesiz çok faydalanmr•lardır _ ... _ .. ,,,, ,.,..,,.,.,................ 2o..ı5 •• " 

" ve lto ltemenceden saz eserlt 
Belki de Jngiliz orduları yeni Af- ZİRAAT TAKVİMİ, 
rika hamleleri yapmak için, alman TQPLANTI ~!:~ rl ordularının kı•ı Rusya'da geç'ırınek Mllzik : Dinleyici istekle ' ı ... 21.45 KONUŞMA : ( Günün meselt 
zoruna düı~melerini fırsat bilecek- Ju"rk Yu"ksek M 22.00 Müzik : Radyo saıon or:ıı:eS 
!erdir. İtalyan mukavemetinin de, ühendisleri (Vtolonist Necip Aşkın) : 
rus mukavcımeti gibi, yeni İmtihan- 1- \\'ııltcr : Yaban! KuğU, 
lara uğrıyacağı tahmin olunabilir. Birlig~İnden : 2 Brahms : Aşk Şsrkılan, 
Rusya'da harp mevsimi aona erer- 3- Gebhardt : Homn.ns, 
ken, Afrika'da bu mevsim henüz 16 ncı umumi kongre 7 Bi _ 4 Llndner : Şarap İl~1 

ba~lamıştır. ıereflne dans, 
Almanya için bir güçlük de, bu rincikanu n 1941 p azar günü sa· 5-Hupprccht : Marş. 

kadar kayıplı, uzun ve zahmetli at 1 O da A nkara' da Atatürk Bul- 22 30 Mcmlrkct Saat Ayarı. AJ.ı\I"'~ 
bir seferden sonra, İngiltere ile varındaki Birlik M erkezinde top- BERI~F.Rt: Ziraat. Esham-1' 

Kambiyo-Nukut Borsası (f'İ\., 
Amerika'nın, bütün kuvetleri ile, !anacaktır. Mulıterem ~ azanın 22.45 MUzik : Radyo Salon orı-
kar§ıya çıkacak olmasıdır. Çün- teşrifleri rica olu nur . p lk' ı k 
kü barııo., ancak, bu ana cephe- rogramının ınc ısını : ~ 

" (8477) 18451 fi Strauss : Şarktan hlkM-:,,J 
nin yıkılması ile elde edilecektir 22 r;r.ı2a.oo Yıırınki Program ve J{llr) 

Gerçi Almanya'nın da artık hiçbir 
esaslı düşmanı ve tehlikesi kalma- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllll lh. 
mış olacaksa da, 1941 - 1942 kışını : Münir N urettin K o n seri § 
bir büyük seferden dinlenerek, ha- : 19 lklnc:ıtearın caranmbR 21 de : 
zırlanarak, biriktirerek değil, dö- - : 
VÜ§erek ve harcıyarak geçirmiş oı- : ULUS Sinemasında : 
maaı, alman batkumandanhğl için : : 
istenilir bir şey olmadığma şüphe : yerler dolmaktadır acele ediniz. : 
yoktur. Şimdi bütün hedef, Rusya- ';11111111111111111111111111111111111111;: 
da ilkbahar muharebelerini uzun 
sürdünniyecek askeri ıartlan elde 
ehnektir . B unu n da ne kadar müm
kün olacağını çamurla don, aonteı
rinle karakıı arasında göreceğiz. 

Falih Rıfkı AT AY 

Erzincan' da 

yerdepremi 
<Bası 1. lncl sayfada> 

can'da ziraat okulundaki mücadele 
ambarı tamamiyle yıkılmış ve erzak 
yıkıntı altında kalmıştır. 

Bu arada Dumanlı istasyon binası 

da yıkılmıştır. Erzincan - Kemah ara
sında bulunan dayanma dıvarları kay
mıştır. 

Kızılay'ın yardımları 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merke -
zinden bilclirilmiştir: 

12-ikinciteşrin-1941 tarihinde Er -
zincan vilayetinde vuku bulan yer 
sarsıntısı üzerine açıkta kalan yurt -
taşların yerleştirilmesi için Kızılay 
Cemiyeti Erzurum transit deposun -
dan üç yüz çadır, Ankara deposun -
dan da istenilen miktarda ilaç ve 
pansuman levazımı gönderilmiş ve 
yaralıların iaşe ve tedavileri işi Er -
zincan'da Kızılay hastanesine veril -
miştir. 

Alınacak yeni malfımata göre ihti
yaç görülen yardımlar yapılacak -
tır. (a.a.) 

_, ••......•......•......... .•. ...•..• '-

~ KÜ(ÜK DIŞ HABERLER E 
9\, , ••••••••• ••• ••• •••••• : ••• • •• •••• • _. 
Londra, 14 a.e.. - Resmen bildirildiğine 

göre, llkteşrin ayı !cinde İngiltere üzerine 
yapılan hava akınları esnasında 262 sivil 

Devren satılık ev 
Küçük Evler Kooperatif mahalle -

sinde (F) tipi bir ev 4700 lira muka
bilinde devrolunacaktır. Telefon : 
(3544) 5273 

ZiRAAT VEKA LETi 

Kuru o t alınacak 
Merkez Bakteriyoloji ve Seroloji Ens

titUsU DlrektörlUğUnden : 
1- MUessesenln serom hayvanatı fı;in 

açık ek81ltmiye konulan 50 bin i14 60 bin 
kllo kuru otun eksiltmesi 10 gUn mild -
detlo uzatılmıatır. 

2- Tahmin edilen bedell 4500 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 337 lira 50 ku
ru§ olup Banka mektubu veya vezne mak
buzu hazine tahvili bono teminat olarak 
alınır. 

4.- İhalesi 19. 11. 941 carşamba gUnU 
saat 15 tedlr. Şıırtnameııl müessese direk
törll\ğUndm bedelsiz olarak verilir. 2490 
ııayıt1 kanunda yazılı ı:ııı.rtları haiz olan 
lııteklllerln muayyen olan gUn ve saatte 
Ziraat VekAletl muhasebe mlld!lrlUğ{lnde 

toplanacak olan 11atın alma komlııyonuna 
mUracaatları. (8273) 18245 

İskarpin yaptırılacak 
Ziraat Mnklna Ihtısu Mektebi MUdürlU· 

tünden: 
Cinsi lskarpln, fb'a tı 115 lira, cıru 60. tu • 

tan 900 lira, flk teminatı 67 lira, 50 kuruı 
lhale ııUnQ 

ı - Okulumın talebe ve hadcmelerlne 
)'aptırılacak :yukarıda yazılı lıkarplnler acık 

eksiltme ne ihale olunacaktır. 
2 - lhale 24.11. 94ı pazartesi ıUnU saat 

·1:s.30 dl\ Ankara mektepler mahasebecllltln
de yapılacaktır. 

3 - Talipler ııırt1U1me ve numunesini i'Ör· 
mel. için her ılln mektep ldnreılne müracaat 
e<lcblllrlcr. 

4 - Talipler ihale gUnUnde teminat mak· 
buzlarh•le knnunl \•eslkalannı alarak mektep
ler muhnsebcclll!!lndc muayyen saatte topla
nacak komisyona müracaat etmeleri. 

(6423) l8428 

A tölye tefi alınacak 
lllmll& ve 361 kl&l yaralanarak hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Ziraat Alllt ve Mnklnelerl !htısu Ml!klcbl 
Sofya, 14 a.a. - Orta mekteplerde oku- , UldUrlU(:Unden: 

tulması mecburi olan yabancı diller ara- Mektebimiz atelyeııln<le tıılebc tatbikatla -
sına İtalyanca rla konulmuştur. rında ıet olarak ziraat mak1neıerblc bllQ· 

mum mot!lrlerden anlar bir atelyc ıerı lmtl· 
Nevyork, 14 a.a. - Natlonal \'e Mutual hanin alınncaktır. imtihan 1.12. 941 pazar

ıclyo dlfilzyon kumpanyaları Bcrlinrlekl 
ıuhab!rlerlnln radyo neşriyatına nihayet 

. ermef;l kıırarlııstırmışlardır. Bunun ı;.ebe· 
>i sansllr yüzlinrfon haberlcr'ln kıymetleri· 
nl tamamen kaybetmesidir. 

La Haye, 14 a.a. - ÖğrcnllrH~lne göre, 
lJmulden limanına bal:lı bir balık~ va
ııuru Hollanda kıyısı yakınlarında, üç ln

gill7. tnyyareıılnin hUcumuna uğramıatır. 

Vapur batmış ve Uı; balıkcı boğulmuttur. 

C'..anberra, 14 a.a. - Avustralya h11.rblye 
nazın Avustralya lmparııtorluk kıtalan

uın Libya, Yunanistan, Girit, Sur:re ve 
Flllstln'de uğradığı kayıplann 12.950 ki3i
y1 bulduğunu söyleml~tlr. Bunların 641 1 
ISUblldlıo 

tesi gUnU saat 9 da mektı•pte ) aııılııcaktır. 
A>cla 120 Ura Uvrcl vcrllccei':lnıJcn barcım

dc bu ticrctt alıtlıllcct'k hakkı hal..: olıınlar 
m!"murln kanununun cmrettll}l vesnlklcrly!e 
tı'rllkte bir lslldıı ile mektep mildUrlUf:Unıı 

müracaat etmeleri. (S4SS) 18449 

General Elektrik 
markalı buz dolaplnn, havu7., elektrik 
motôrlert, trn ruı!onnntor, rad>'O ve 

radyo ~mbalan ve radyo tamiratı 

5300 

Yeni Sinema iiAtü No. 9 

NURETTİN MERGEN 

Yakında 

U L U S Sinemasınd• 

O PERET 
Bu sene İstanbul sinematarıJ' 

bir ay bir hafta oynayaıı 
en büyük film 

---BUGÜN _ _, 

ULUS SinemasındO 
Dünyaya yalnız şaheserler 1' ~ 
ratan bilyilk rejisör CECİµ 

DEMİLL'in harikası ol,,, 

Battan ba§a r.enkl i 

ZAFER ORDUSU 
"il 

Her kalbi teshir... Her g~t 
hayran etlecek büyük .b

1 

kahramanlık nümunesı ... JI 
On büyük artist bir ar' 
Baıta Gary Coper 1 

Madeleine CartO 
Paulettı Goddart 

Preston F oster 
Akim Tamirof 

Film büyük olduğundaıı 
seanslarımız ıJif 

14 - 16.15 - 18.30 ve 21 de. 

Gece için yerleriıtiııj 
gündüzden kapatı11' 

Tel: s2:4 ·~ 
~·ı ~11 111 1111 1 111 1 11 11 1 111111 11~ • r ; 

§ Sebzelerin günlük aı"' f 

§ toptan ve perakend8 ~ 
= ~ ; sahJ fiyatları l 
- ı ı § B elediye Re.isliğind/ ı 
: --( 15 Sonteşrin 19•1 ) ~! = ı 
: Toptan et~' 

Vasa tJ F fi>" ~ 
: Cinsi ve me111el Flyıı.U ~ = ,6 ~ 
_ Ispanak (:M) 11 S ~ 
- 1.ahana (A) 6 1 1 

Pırruıa (A) 5 9 1 

Y erclnıası (A) 6 ,ı l 

- Kereviz (B) ıs J5 
: Patates sarı (tl.) ıo ,o 
: Patates be-yaz (M) 7.50 jS 
: Kıı.balt (T) 12 Y 
: Knrnıbahar (Es.) 25 11 
: Ayşe fasulye (T) 

3
1

0
8 J~ J~ 

: Çalı fasulye (T> 
: [>omntca birinci (A) g 50 9 

: Domates ikinci (A.) 6 '' ~ 
: Kemer 1. 
- pntlıcan (.Mek.) 15 ıı 1. 
_ Yuvarlak '5 ~ 
: patlıcan (Ad.) ;! ı~ ~ 
: Bamya (Ad.) 8 j5 i 
: Dolmalık biber (B) 1

8 
,o l 

: Sivri biber (U) \ 50 ,si. i 
: Kuru ııoğan CM) (8) B",; ~ = ( A) Ankara, (Ad.) Ad•~;;) Jl~(ÇJı 
: (Bey.) Beypazarı. T rsıı5·_, _, 
: (Mek.) Melr.ece, <.T). ~tııfr' 
: Ürgüp, (Es.) Eslcıstbıt ıl 
: la.rdır. 111111 

~111111111111111111111111111 



lS/t t/1941 

ANKARA Lv. AMlRLlGINE 
GELEN lLANLAR --. 

Tamir itleri 
1'kısctıır sa. AL Ko. dan: 

c 1 - 7E.!IQ Ura 40 kuruıluk bir tamirat a
lır ek&tıtmeye konmuştur. Ilk tl!mlnau 5S2 
ta a 7!l kuruıtur. Eksiltme ı:üntl 17.1L941 ıııı· 
tlıı.rt.eaı &Unu aaat 11 de E&ıctechlr Sa. Al. Ko. 
la Yaııııacnktır. lat.cktı.lerln teminat mııkbuz
tazılyıe mUracaatları. Kesit ve sartnnml! her 

Ko. da ıı rülür. l7960) 17020 

,.._ Sadeyağ alınacak 
v.:bze Sa. AL Ko. dan: 

ta 1 
- Kapalı zarr uıullyle 30.000 kilo sade· 

1'e. fi lllınaca.kur . .Muhamml!n bedeli M 000 li· 

2
°•Up muvakkat teminat 4000 liradır. 

G - ihalesi 21.. ıı. OU cuma ııünU .ııaat 16 

1~ Gebze Sa Al. Ko. da yapılacaktır. istek· 
l&;r ıartnıımeyt her gün Ko. d .:öreblllrlcr. 
~tltllıııl!rtn belll i:Un ve saatten bir s:ıat e -

l.ekllt ml!ktuplarını Ko. nıı vc.mıeıerl. 
(7983) 17938 

• Patates alrnacak 
~c~ Sa. Al. Ko. d n: 

~~ - Kaııaıı zart usul!yle 180.000 kilo ııa • 
lir alı.nacaktır. J\tuh mmen bedeli 27.000 
~ Olup muvakkat teminat 2025 Urndır. 

lt - lhalesı 20. 11. 941 ııensembe gUnü sa
lat 16 da Gebze Sa. AL Ko d:ı :;apılııcakur. 
btıı'klller ıınrtname:yl her ıı:ün Ko. da ı:öre • 

tler. 
a 

ı,, - TaUıılerın ihale ıı:Un ve saatinden 
~l •aat eveı tcklit mcktuıılıırını Ko. na ver-

erı. (7984) 17939 

c Lahana alınacak 
etızc Sa. ,Al. Ko. dan: 

llıt 1 - Kaııalı zarı usull:ylo 150.000 kilo lah· 

01 atıııacatttır. Muhammen bedeli 1o:;oo lira 
~ ınuvakkat teminat 787 Ura 50 kuruııtur 

lg - lhaıeııı 20.11. 941 perşembe ııünü saat 
•· Gır. İateltlllerln belli ı:ün ve s:ıatten bir 
""'t e ltrl ve1 tekli! mektuplarını Ko. na vermo-

<79S!i) 17940 

1 
Kuru incir alınacak 

l al Şlıll Sa. Al. Ko.da.n : 
lıı - Kapalı urf usuliylc 200 ton kuru 
Ilı lr satın alınacaktır. Beher kilosunun 
ııı:aınmen bedeli 30 kuruştur. Evsaf ve 

11 at ıaruıı.r Koda görUlUr. İhıılesl 18· 
ı~1941 sah gUnU saat ıı de Ko.da yapı. 
bıa~ktır. İ.ııtcklilerln muvakkat teminat 
lıı.a buziariyle teklif mektuplannı ihale 

tinden bir saat evel Ko.na vermeleri. 
(8051) 18008 

J' Zeytin yağ alınacak 
l l'ZuruM Sn. Al Ko.dan : 

• 2 w 1 

meal her gtın Ankara, İstanbul Lv. Amir
likleriyle Urfa Sa. Al. Ko. da. gBrlUllr. 
İhalesi ı. 12. 941 pazartesi gtınll saat 10 
da. yapılacaktır. isteklllerln teklif mek
tuplarını belli gUn ve saatten bir saat 
evel Ko. na vermeleri. 

(8374) 

Nakil itleri 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 

1831A 

ı - Urfa - Sivrek ve Slvrek • Urfa a
rasındaki nakliye kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu11tur. Muhammen be
deli 36.000 lira olup muvakkat teminat 
2700 liradır. Şartnamesi her g{ln İstanbul, 
Ankara Lv. Amlrllkleriyle Urfa Sa. Al. 
Ko. larında görUlUr. İhalesi 1. 12. 041 pa
zartesi gllnU saat 11 de yapılacaktır. is
teklilerin belli gUn ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını Ko. na vermele-
ri. (8375) 18320 

Seçme sınavları 
Akıehlrde bulunan Maltepe ıukert lisesi -

n· cırmck ıcın müracaat edenlerden evralo 
tamam ve ıeraıu hara olanların 23. 11. 041 
ırünü secme sınavıan :yaııılacakttr. MezkQr 
günde Aksehlrde bulunmaları. Daha eveı 
s:elml!melerı illin olunur. 

(8402) 18336 

nat1 382 lira 50 kuruş ilk pazarlılt 19-11-941 
çupmba günü saat 15 te Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İsteklilerin evsaf Te ıartla -
rı görerek belli ıün ve ıaattc teminatla • 
riylc birlikte Ko. na müracaatları. 

(8512) 184S6 

Koyun eti alınacak 
Eski~ehir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarfla 16 ton koyun etine 

istekli ~ıkmadığından ıbir ay zarfmda pa

zarlığa çtkarılmııtır. Kati teminat 1620 li
radır. İlk pazarlığı 20-11-941 pcrıcmbc gü

nU saat 15 tc Eskişehir Sa. Al. Ko. da ya

pılacaktır. Evsaf ve şartlar Ko. da ıörü • 
liır. İsteklilerin tcminatlariyle birlikte 
Ko. na müracaaUarr. (8513) 18457 

Bulgur alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Cinsi bulgur miktarı kilo 1'20 ton 

muhammen bedeli lira 36,000 kuru~ kati 
teminat lira 5400 kuruş 00 yukarda cins ve 
miktariyle muhammen bedeli ve kati temi
natı yazılı bulgur 26-11-941 çarıamba CÜ· 

nü saat 14 tc Ezine Sa. Al. Ko. da pazar -
lıkla satın alınacaktır. İsteklilerin mezkur 
giın ve saatte tcminatlariyle birlikte Ko. 

Kunı ot alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 300 ton ikunı ot pazarlık &uretiyle 
eksiltmeye konulmtl§tur. Balya sargısı i
çin 180 gram balya teli bilabcdel verile • 
cektir. 

2 - Eksiltmesi 20-11-941 perşembe gü
nü aut 15 te Konya'da Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 300 ton kuru otun muhammen 
tutan 15,600 lira olup ilk teminat 1170 
liradır. İsteklilerin pazarlık saatinden e
vel teminatlarını yatırıp Ko. da hazır bu-
lunmaları. (8511) 18455 

·•ANKARA Lv. AMlRLlGt 

Pirinç alınacak 
A.nkanı. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 10.000 kilo ı>1rtnc altna<'ak· 

tır. 

2 - Ihaıe.t 17. 11. 941 pazartesi ııünu wıat 
15,30 dadır. 

3 - Ta llplf'rtn ta hıı. kkuk ec!ect'k Uyıı t U ze
rinden :ıcau temınaUart:yle Ko. na mllracaat-
la". (8440) 18365 

Kuru ot alınacak 
Ankanı Lv. A. Sa Al. Ko. dan: 

Odun alınacak 
Topkaııı l\laltcııe Sn. Al. Ko. dan: 

ı - 270 ton kuru ot pazarlığı 17. 11. 941 
na mıiracaatları. (8514) 184S8 saat 14 dl! Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dıı ya. 

l - lhnlcsl 10. 11. 041 r>ııznrtcst ııünU sa· 
at 9 da ynpuncak olan 2 22:; 000 kilo oduna 
tallpleıin "erdll:I ft:yat komisyonca pahalı cö
rüldtıC:ündcn mczkllr odunun ikinci dl!!a pa
zarlıkla lhales.t 21. 11 941 aaıı ııünü saat 9 n 

Sığır eti alınacak Pı!.'ıcaktır. 
1st. Pangaltı Sa. Al. Ko. dan 1 2 - lı;t.cklllertn kati tesnlnatJarlylc Ko. na 
1 - 50 liCr bin liralık 14 parti ayaktan milnıcastlan. (S-101 > lS382 

sığır veya gôstcrilccek yerlerde teslim şar Okul eşyası alınacak 
bırnkılınıetır. fstekllll!rin tl!mlnntıarlyle Top- tiyle ve pazarlıkla ve ayrı ayrı olmak üzc-
kaııı Maltcpest 850 Sa. Al. Ko. na müra('naUa· 1 re sığır eti alınaraktır. Bunlardan bir kaç 
n. (8437) 15362 partiye ve teminatlarını yatırmak surctiy-

Odun alınacak le hepsine bircfen talip çıkabilir. Beher ki-
Sllrt sa. Al. Ko. dan: !osunun muhammen bedclı 50 kuruştur. 1-
1 - Tahmtncn beher kilosu 2 kuruıtan halesi 20-11-941 perşe.-nbe günü saat 14 te 

12SO ton odun pazarlıkla satın alınacaktır. yapılacaktır. Kati teminatları her parti i
Muhnmmcn bl!dell 25.000 llm muvakkat ı.cmı- çin 7500 liradır. Evsaf ve hususi şartlar 
nat 1875 Ura. Şartnamesı Ko. dn vcrtlmekte- Ko. da görülür. (8515) 184S9 
dlr. Pazarlı~ 21. ıı. o.ıı C'umn ı;Un.U saat 14 
de sırt Sa. AI. Ko. da yapıLı.caktır. IstekWe- Kuru ot alınacak 
rtn m~kQr ı;;ıntte Ko na mtıracaatlan. Lüleburgaz Sn. Al. Ko. dan : 

(S447) 18368 ı - 11-11-941 günü ayrı ayrı pazarlığa 

İşçi aranıyor yapılacagı ılan edilen 600 ton ota talip çık-
Telgraf telefon ve santral gibi muhabe· madığından yeniden pazarlığı 20-11-941 gü

re cihazlarının tamıri ışlcrindc çalıştırıl- ı nü saat l.~ da yapılaca~tır. 1steklilcrın 
mak üzere ıncc tcsviyccı ve ince tornacı mc:r:kQr gun ve saatte Lulcburgaz Sa Al. 
sanatkarlara )uzum vardır. Bunlardan as· Ko. na müracaatları. (SS16) 18460 

kcri imalathanelerde çaJı,abi}mek şartla-! Kereste nakli 
nm hah: bulunan Ttirk sanatkarlarının bil- c. Kale sa. Al Ko. dan: 
gi iııçiliklerini bilamel ispat için işçiliklc· I 1 - Yenici! ormanlnnndald maktııliırdan 
tine aıt varsa vcsıkalariyle en son 20 son alınacak !5000 metre mlkllbı a~acın ormandan 
tclirİn 941 gününde Ankara İstanbul cad- 1 kesilerek Cannkkale)·e nakli ısının ııaznrlıkla 
desi üzerinde muharebe park mudürliığünc 1 ihale ırünü olan 10. 11. 1941 pazartesi gUnU 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak i~ saat 15 tc tallı> cılanndıf:ınd ın tekrar 19. ıı. 
Tk r · fh I .. 14 041 cnrtıımba güntı snnt 15 te ııazarlıklıı :yn-

~ı ı amc ı ım ı anına gırme crı ı un olu- pılacaktır. Muh mmen bedl!ll 32.000 lira 0 • 

Ankıua Lv. A. Sa, Al. Ko rtan: 
l - AıU:ıda clnı ve miktarı yazılı t ka • 

lem okul mnlzemcıı pazarlıtı ıs. 11 941 sa· 
at 14 te Ankara Lv. A. Sn. Al Ko. d!ı :yapıla
caktır. 

2 - tsteklllerln kati temlnaUartyll! Ko. na 
müracaatları. 

Adet 
2 

2 
5 

Cinsi 
denı sırası 

:yazı tahtası 

kürsü 
kıtn hartaıı 

(S3!l ) 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarf usu1iı ile 50 ton kuru 

üzüm satın alınacaktır. Beher kilosuna tah
min edilen fiyat 65 Kr olup Uk teminatı 

2438 liradır. 
2 - lhalesi 4-12-9'\l peroembc gunü sa

at l S tcdir. Taliplerin teklif mektuplarını 
ihaleden bir saat evci Ko. na vermeleri 
şartnamesi 163 kuruş mukabilinde komis-
yondan alınır. (8404) }8436 

Toz şeker alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıın : 
1 - Kapalı zarf usulu ile 64 ton toz 

1alert mild11Plü~ mürao&11ılla11 w bila\ha- k.a.a (Slyan!B) kazalannda birer kıııa ile Ba>·· 
re adrNlcrlne blldlrtloook )'erde ve lrtlnde im· kan'da bir adet ahırın ki ceman on sekJz adet 
tthıına eelmclert lüzumu UAıı olllllur. • 'bhlanın ilı:mall lıuaau mukavelesinin feshe-

{8347), l.M8l dllmli bulunmasından dolayı ikl bin döı't ;ıılll 

Pirina yağı alınacak 
Devlet Demll')'Ollan Sa. A..1. Ko. daıı: 

Muhammen bedeli (43.000) kırk beı b1n li
ra olan 100 ton pirina ya~ L 12. 19-U pazar
Usi cunü a:ın~ 15 te kapalı zart uaı.ıllyle An -
karada td:ı.re binasında aauıı alınacaktır. 

Bu ise clrmek istb"l!nlerln (3375) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun taYln ettll't 
veslkalnn ve teklltlertnl aynı &tin ıaat 14 e 
kadar komisyon relsllğlne vemıelerl J.Azımdır. 

Şartnameler ıınrnsız olarak Anknrada mal
zeme dairesinden, Hnydaroaaada tesellU:m ve 
sevk ıe!lll1nden datıuıacııktır. 

(8420) 18440 

EMNİYET UMUM Md. 

Bel kemeri alınacak 
Emniyet Umum MildUrlUfilndcn 
1- Zabıta momurları için azı 5000, ı:o

~ 6000 adet belkemerl 21. ıı. 941 cuma 
gUnU s:ıat 15 de kapalı zıırfla mllnaka • 
saya konmuııtur. 

2- Beherine 750 kuruı fiyat tahmin e
dilen belkemerlerinin nUmunc ve ıartna· 
meııinl görmek istlyenlcrin umum mUdUr-
1 ik satın alma komisyonuna müracaat • 
ları. 

3- İstek111erin 3375 liralık teminat 
makbuz veya banka mektubunu hAvl tek
lif mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 4 
eli maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme gün i saat 14 de kadar komis-
yona vermeleri. (SO!JS) 18113 

VİLAYETLER 

Cezaevi yaptırılacak 
Toknt Nıtın MOelürlül:ündcn: 
Rcaadl)I! kazasında :yeniden lnıa edilecek 

olan lGOOO> ı.ra bedeli kesltll ceza evi 1nıa
atı 2& 10 !Hl tarihinden IUbaren 20 rUn 
müddetli! acık ek.sllunc:;e konulmuıtur. 

tha l!SI 17. ıı on pazartesi ı:OnU saat 15 
tc Tokat narın dtı.lresl blnnır.ında yapılacak-

tır. 

Tııllpler n ehll:yet vcstkalar!)'le ticaret o· 
dası vesikasının ,.e :yüzde 7.5 nlsbetlnde 
1450) llrnlık muvakkat te."Tilnatının mal ıan
dıl:ına yntırıldııtına dair makbuzunu ihale 
komisyonuna ibraz edeceklerdir. 

Bu hususa alt proJe ve keslflerl ~örmek 

lsU:YPnlerln Tokat nafıa dairesine müracaat
tan lltın olunur. (5029) 1'7ro3 

Cezaevi yaptırılacak 
Tokat Nafıa MüdUr!UkUrufon: 

d.okaan &&Ylll kanunun l!lll birinci maddesi 
mucibince müteahhit nam ve hl!Sabtna yap. 

Urılmak Uzere Uk ihaledeki ıllslleyl fiyat ıı. 

eartnameler esasları dahilinde aıu lklncltee· 
rln 941 tarihinden itibaren •cık ekslltml!:re 
konulmustur. 

2 - Mtıhammcn keıtr bedeli :Yek1lnu (lld 
yüz kı.rkblr bln &ekiz ;ı.1l.z )'irml dolo.-uz lira) 
( .. ctmlı dört) kuruetur. 

8 - Eksiltme )'innl altı lklneıtearln 941 
carıamba .tnınü ı;aat onda Blrlnc1 Umumi MU· 
ıetUıllk blnruıında ekslltml! komlsYonu oda· 
sında yapılacaktır. 

4 - .Eksiltme ıartnameıı ve ııllallel !!yat 
cetveli ile l>una mUteferrl evrak Narıa mllıa· 
'\'lrllttnde eörUl~blllr. Ve on lkl lira on kuruı 
bedel mukablllnde alınablUr. 

5 - Ekslltme;ı.e ıılrl!bllmek lcln: 
A) On üc bin Uı; yüz kırk bir lira kırk do

kuz kuruıluk muvakkat temlnııt verilmesi. 
B) Cari malt ıene Ticaret Odıısı vesikası 

ibrazı. 

C) Btı lıln ekllltmesıne ı:rırııbllmek tein u· 
mum! mU!ettısUkten ıı.lınml.$ ehliyet ves kuL 
Iabu v1!$1kıı.;vı alabllmeic: tctn ihale tarlhlnden 
tattı ırünlerl hıırıc en az üe ıı1ln evel B!rlnet 
Umumi Müfl!tU$1lle istida ide müracaat ı rt-
lır. CS20!!) 18164 

Taı itleri 
AnaJ.ya Nafıa lnsaat Komllyonundan: 
1 - Talip cıkmamasınd.an doln:yı pazarlı

ıta cıkarılan 1&: Antal:ya • Burdur yolunun 
0+~+900 arası :ıınrke kaldınm taıı 1h -
zan."'Keııı tutarı 10:516 lira 40 kuruıtur. 

2 - Bu 1ıe alt ıartname ve evrak aunlar
dır: A) Huıu&l !ennı ıartname, B) Er.babı mu
cibe raporu, C) Keıı.t. D) Ra)'ic. E> EksUtme 
ıartnamesı. F) Mukavele proıe.sı. 

3 _ Eksiltme 20. :ıı. 941 tarihinde ~raem
bı ırllnU saat 11 de Antal:ya Yenlkapı cadde
ılndl!kl natıa mlldllrlül:tl1 blnumda kurul11 
Antalya nafıa ınıaat komts:;onunda yapıla -
caktır. 

4 - :E:kı!Utme kapalı zarf U1Ulb1e ve va -
hldl !!yat üzl!rlnden yapılacaktır. 

il - Ekıılltmeye ırtrebllmek tein 1steklllerla 
788 lira 78 kuruıluk :muvakkat teminat :yatı
rılması ve bundan baeka aeatıdald v•Dtala
n ibraz etmeleri 1arttır. 

l) Bu ile slrebllmek ıcın natıa mlldUrll"f'tıl 
ehltyet komisyonundan alınmıs müteahh!Ullı 
Vfflkall, 

2) carı seneye alt ticaret odası ''e&lkuL. 
l8262 

Yol yaptırılacak 

l<ı - Beher kilosu 105 kuruı;tan 7000 ki
ıı:ertın ya ı pazarlıkla satın alınacaktır. 
tr atlığı 21-11 941 cuma günU saat 11 de 
~ 2tıruın Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
lı~l'ıır:ıe:ı bedeli 7350 lira olup teminatı ka
t;ıltsı 1102 liradır. Şartnamesi Ko. da gb
lcoıır. İsteklılerın tcmınat1ariyle birlikte 

nur. (84SS) 18394 ıup kati teminat 1$.500 liradır. Evsaf ve ıart-
Odun alınacak namesi her ır.ın Ko. da ıı6rulür. ısıcklllerın 

Tok t merkezinde mUceddeden 1nsa cdll11eek 
§eker alınacaktır. Beher kilosuna tahmin otan 100 klılllk ccz:ı. ev1ntn bllAhare yapılan 

Ktr6chir Daimi Encümen Rcislifindenı 
Kırıehir - Kayseri yolunun 241 X 000 ~ 

257 x 000 kilometreleri arasındaki 36SIS 
liralık iein 30000 liralık kısmı kapalı zarf 
usuliyle ve on beı gün müddetle müııaa
aaya konulmuş ise de kimse talip olmadı
fından 20. 10. 1941 tarihinden itibaren bir 
ay içi!1de talip olanlara pazarlıkla veril -
mcsi kararlaştınlmıştır. 

na muracaatlan. (8069) 18020 

v, Mese odunu alınacak 
1 

11 Sa Aı. Ko. dan: 

Tcıpknpı Sa. Al. Ko. dan: Ko. na mtırncaatlnn. (8517) 1S4Gl 

l - lhalcst 10.11. 941 ııaznrtcsı ırünü 1ant Pirinç alınacak 
o d.'l :yapılacak olan 3 ııoo ooo kilo oduna ta· tst Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
llı>lcrln verdirt! !ıyat komisyonca yUksck ııö • l _ 7. ıı. 1941 gUnU kapalı zarfla ihale.si 
rüldUğundl!n mezkQr odun iklncl eler• pazar- lllın !!dilen 60 ton pirince tallı> cıkmadıtın
Jıkln ihalesi 21. 11. 941 cuma günü s:uıt 9 da 
yapılncakur. 1ateklllerln teminat makbuzla. dnn tekrar nynı miktar pirine pazarlıkla mu-

edilen fiyat 50 kuruı olup ilk teminatı 2400 tadllllt neticesinde (39999) Ura t4SJ kuruı 
liradır. ı bedll keaır üzerinden :ıs. ıo. 941 tarihinden 

2 - İhalesi 2..12-94'1 salı günü saat 15 ltlbnrcn 20 s:Un m!iddeUe kapalı zar! uw
tedir .Taliplerin teklif mektuplarını ihale lble eksiltmeye konulmuıtur. 
den bir saat evel Ko na. vermeleri şartna- lh lC'sl 17 ıı. 941 pazartesi r'lnU aaat 15 

tc Tokal na!ıa dairesi binasında yapılacak
mesi 160 kuru5 mukabilinrle komiııyondnn 
alınır. (8411) 18437 

tır. 

lsteklllerln 2490 sayılı kanunun hükllmlerl 
dairesinde icap eden vcslkalarl:yle blrlfkte 

Talip olanlal"In ve bu hususta fazla ma
lQmat almak istiycnlerin Kırşehir Daimi 
Encümen rcislifinc müracaatları ilin olu-
nur. {!272) 18290 

Tamir itleri 
Zonıı:ııldak Nafıa :MUdQrlQIQ:nd~: 

ıiQ t- .Beher kilosuna 5 kurus tahmin cdlll!n 
~ 0tı ıneMı odunu kapalı zarııa ekslltme:ye 
fi :lınuıtur. Muh'immen bl!dell 85.000 lira 
~lıtı ille lemınat 2625 liradır. ı:vsa! ve sart-

2 tıı }(o, da verUmektcdır. 
e~ - İhalesi 25 ıı 941 salı ıı:Qnü saat 16 

1 ~t.ıknr l{o, da :yaııııııcaktır. lstcklllerın 
"ı>ıa ~ n ve saatten bir saııt evci teklif mek· 

rl:yle tstnnbul Topkıapı 350 sa. Al. Ko. na nakasa)'ıı konmustur. Beher kilosunun mu
müracan Uan. 8481> 18413 hammen bedeli 45 kurustur. Evsar ve huswıı 

&artlar Ko. da görülür. ihalesi 10. 11. 1941 
Odun alınacak cartambn s:UnU saat 14 tc :ynpıtacnktır. Ta· 

Topkapı Sa. Al. Ko. dan: llı>lerln tcmınatlart.ylc Ko. na müracaatlan. 

Pirinç alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kaı>Rlı zarf usull:yle 180 ton piri~ a. 

ltnacaktır. Behl!r kUoııuna tahmin edilen ti • 
rau 45 kurus olup muhamml!n bedeli Sl.000 
liradır. 

tek.Ut mektuplarının ihale ınatlnden bir aaat Zonguldak vlllYeU ıctnde zonıruldak vUl· 
evl!llnc kadar ihale komıs:;onuna teslim ede· yeti me.ı'kez hükUmet konatında Y&ll'llaeak 
cl!kll!rdlr. (15000) Ura <-> kurs keelt bcdeW ıamır ı.ı 

Bu hususa alt proje ve kes!flert rllnnek kapalı zarf uıuıtyle eksiltmeye konuımustur. 1 - lhalesl 10.11. 941 pazartesi gQnU saat (8518) 16462 
tstlycnlerln Tokat nafıa dairesine mllracaat • Elaılltııneıl 4. 12. 041. pen;embc ııünU aaııt 

rtııı Ko. na vermeıcrl. (8144) 18123 9 cak o n S.900.000 kllo oduna 
tallplcrln vcrct tt ıtyn t pahalı g!>rUldlllt'llndl!n 

\t Meşe odunu alınacak mczkQr odun ikinci deta pazarlıkla ihalesi 

1 
ıı.n Sa. Al. Ko. dan: 21. l1 941 cııımn gOnü saat 9 bırakılmııUr. 

1tıı - Beher kilosuna 4 kuruş tahmin cdi- lsteklllertn teminat mnkbuzlarlylo 350 sa. Al. 
'ıh 900 ton meşe odunu kapalı zarfla ek- Ko. na tnürncaatlan. C84S3>. 18415 

~~eye konulmuştur. Muhammen bedeli Odun alınacak 
~~ O Hrn olup ilk teminat 2700 liradır. Topkapı Sn. Al. Ko. dan: 

'l.l;ı.f ve ıartname Ko. da verilmektedir. ı - lQ. ıı. 941 paznrtesl ııünU saat 9 da 
~t - İhalesi 26. ıı. 941 ~ar~amba günü :Yaınlncak olan 4.500.000 kilo oılunn tallıılerln 
~ld 15 da komisyonumuzun bulunduğu ma- verdlıll t~at Ko. ca yükal!k ıı:llrülmüstilr. 

e )' MezkQr odunun ikinci defa pazarlıkla lhıılesl 
'q,l apılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 21. 1ı. 941 cuma ıı:ünU aant 9 a bırakılmı~tır. 
~o eıı, bir saat evel teklif mektuplarını 2 - tsteklllertn temlnatıart:yle mezkQr sa-

• 11.a. vermeleri. (81SS) 1812S ntte tst. Toııkaııı Mnttepcslndckl 8:>0 Sa. Al. 

~ Sığıreti alınacak Ko. na mUracaatıan. 8484) 18416 

ı Sa. Al. Ko. dan: Odun alınacak 
~İl- 160 000 kilo sığırcti kapalı zarfla Toııknııı Sn. Al. Ko. dan: 
~lttp Uneyc konulmu$tur. Tutarı 16800 lira ı - lhalcsl ıo. ıı. 941 ııaznrtesl ııünU sa
lı 

9 
illt teminat 1250 liradır. İhalesi 21. ıı.t O da yapılacak olan 2.400.000 kilo oduna .\j: ,!1 euma günü saat 11 de Adana Sa. ta.llı>lerln Vl!rdlltl fiyat Ko. ca yUksl!k ıı:lirül. 

"'O dü~ündl!n mezkQr odunun ikinci defa ııazıır-
tıııı · da yapılacaktır. İsteklilerin belli tıkla lhalesı 21. ıı. 941 cuma ııünü saat 9 a 'c •aatten bir saat evci teklif mektup- bırakılmııtır. 

lto, na vermeleri. (8189) 18137 2 - l&tcklllerın temlnatıartyle mez'k1lr sa· 
bt Bulgur alınacak alle lstanbul Topkapı Malteııeslndekl Sn. Al. 
<:. lll. Ko. na müracaatları. (848!5) 18417 
l _ ~ Sa. Al. Ko. dan: S d ... I k 

tlır P ""ılosu 28 kuruştan 70.000 kilo bul- a eyag a ınaca 
?. itarlıkla sabn alınacaktır. lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

l - P l - Ambara tcsllın ıartıyle 27 ton a:ıde:;aıt 
~da, lı: azarlığı 25. 11. 941 sah günü saat pazarlıkla satın alınacaktır. thale ve pazar-
a rzurunı Sa. Al. ko. da yapılacaktır. ııtı 26.11. 041 cnrıamba ırUnU saat 15 te lz • 

~ti~ ?ıiubammen bedeli 19600 lira olup mir Lv. A. sa. AL Ko. da :yapılacaktır. Mu· 
'-~hıatı 2940 liradır. hammen bedeli kilosu 167,5 kurU$tan 45~ 
~ ...._ ~artnamesi Ko. da görülebilir. lira olup !hali! b_tdell üzerinden yüzde lti ka· 

ita lıc Sleklilcrin muayyen gün ve saatte ti teminat alınacaktır. Evsaf ve ıartıar her 
llııiracaatları. c 8ıgo) 18138 ııun Ko. da gorülür. lsteklllerın ,·csalk ve tc-

mlnatıarlyle birlikte Ko. na mürac114tlnn. 
~tr1cı Sade yağı alınacak (8442> 1S447 

1 ...._ ~eli Sa. Al Ko. danı Mercimek alınacak 
~t~~tı :~ah zarf usullylc 116.840 kil~ Muıtln Sa. Al. Ko. dan: 
\ıı 62a 

1 
ınacaktır. Muhammen bedclı 1 _ Kaıııılı zart uıult:yle ~400 kilo ml!rcl-

' tllftıı lra olup ilk teminat 14S97 lira 10 ' mc:. ı.:ıtın almacqJttır. Muhammen bedeli 
,. tr~ıt r. İhalesi 28. 11. 941 saat lS tir. S74S lira ve muvakkat teminat 657 lira ıart· 
Q~ "e " .,_l. }{. evsaf Ankara, İstanbul Lv. A. nameııı Ko. dn görülür. lhıılcal a.12. 941 cnr· 
l l( o, lariylc Çodu ve Kırklareli Sa. aamba ı;Unil saat 15 le :yapılacaktır. lıtekllle

t11ıı ..,;·
1 
larında gorülür. İsteklilerin belli rJn mezkllr ııün VI! saattl!n bir saat evcl tek· 

' l( Catten bir saat evcl teklif mektup- 111 mektuplarını Ko. na vermeleri. 
0 • na vermeleri. (8191) 18139 <S4'13>. 18448 

ctbı 1' oz şeker alınacak Sadeyağ alınacak 
l e Sa A Eskl$chlr Sa. Al. Ko. dan: 
~ ......_ }{ • 1. Ko. dans 1 _ Kapalı zarfla 15 ton sade:yaıtına 
ı tr ll •Palı :.tarf usullylc lS.000 kilo toz 11. ıı. 941 de istekli cıkmndı~ındnn bir a:; 
~- otıı !nacaktır. Muhammen bedeli 7200 zarfında ııazarlıl:n cıl<anlm11tır. KaU temi· 
t;t1tat ~7 ınuvakkat teminat 540 liradır. nat SS2 Ura 50 kuruetur. ilk pazarlı~ı 10.11. 
t )allı! ' 11, 941 perşembe gunU saat ıs 94.1 caııın.mbn ırünü uat l~ te Ellklıchlr Sn. 

11Lr1111t/~k~r. Şartname her gün Ko. da Al. Ko. da yaıııtacakur. lateklUer e,·sat ve 
~ b ~alı 1 • · sartlnnna göre belli ırUn ve ı;natte teminat· 
h. ir P enn ihale ıtlinü ve saatın-
..,. saat ıarlyle birlikte Ko. na müracaattan. 
"~el • eve! teklif mektuplarını Ko. <S!i09) lS453 

crı. (8192) 18140 

~ıı.ııı 1ı>o l<öınür alınacak Sadeyağ alınacak 
'4+ ........ I{ Sıı.. Al, Ko. dan: tst. Pnnı;nltı Sa. Al. Ko. dan: 

'1 da.ııı~llllsyonda mevcut eva:ıf ve ıartna· 1 - 12. ıı. 1941 i:Unü lhnlesl llAn olunan 
'tı: t lr:e.l> ıncıe COO ton kok veya sömükok kö- 21 ton sadeyaıtına talip cıkmndııtından a:ıını 
"-~tıı.r. Lt atı zart usullyle l!kSlltmeye konul· miktar sade>ağ tekrar pazarlıkla mUnakasa
l!~· ~ ll Uvakkat teminat 1170 Ura oıuıı !ha- ya konmuştur. Evsa! ve hususi Eartınr Ko. 
~l>e s..' ou C'Utnartcsl g.tnU saat 11 de se- da ııörUJür. Asidin derecesi tızamt 8 dtr. Beher 

lı.l. Ko. da yapılacaktır. kilosunun muhaınmen bedcll 175 kuruştur. 
(822~) 18173 1halcsl 19. 11. 941 ı:anamb& i:Ünü saat 15 te 

:yapılacaktır. Taliplerin tcmınatlar1Yle Ko. na 
~~ s Nakil itleri mUrııcaatıaı;. (8510) 18454 

r, ....._ lJ~ Al. Ko. dan: 1 k 
l >ı~ltıtıd a Akçakale ve Akçakale - Ur- Sadeyağ a ınaca 

~ t eıt.ııta tıakıtyc işi kapl\\ı zarf usu- Eskişehir Sa. Al. Ko. dan ı 
'' l.tu rncye konuımu11tur. ı - Kapalı zarfla ıs ton sade yağına 

llutat ~t>n b<>dcli 42.000 lira olup 11 11-941 de il!tekli çıkmadığından bir ay 

nıtnat 3150 liradır. Şartna- zarfında pazarlığa ~ıkarılmışlır. Kati temi· 

Saman alınacak 
lst. Şlell Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 7. 11. 941 gUnU ihalesi illin edilen f;()() 

lan 11.ln olunur. (S030) 17994 

Cezaevi yaptınlacak 
Tokat Nafıa .MUdürlUIUnden: 

ton samana tallı> cıkmadı~ınctan a:ynı miktar 
anman tekrar pazarltkla mllMkasaya kon
muetur. Evsaf ve J:ıususı ıartlar Ko. da görü
lür. Beher kilosunun muhammen bedeli 4.~ 
kuruı;tur. İhalesi 19. 11. 941 cartnmba ııünü 
sanı 11 de :yapılacaktır. Taliplerin Ko. na mU· 

2 - lhalesl 4. 12, 941 perııl"mbe cOnU saat 
11 dedir. Taliplerin tekllr mcktuplnrını lha· 
leden blr saat evellne .kadar Ko. na vcmıe. 
lert. Niksar knznsıncta :yeniden ınaa edilecek O• 

mukabilinde Jnn (6000) lira bedeli ke1Wl ceza evı 1ruaatı 
lS43S 28.10. 941 tarihinden ltU>aren 20 ırün müd· 

3 - Şartnamesi 405 kurua 
Ko. dan alınııblllr. (8412) 

racaa tları. (85:!0) 16463 

Odun alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan: 
l - 600.000 kilo odun kapalı urf usult.y· 

le l!kslltmeyc konuımuıtur. Muhammen bede
li 0.000 lira mu\'akkat teminat 675 lira, 

2 - lhalesı ıo.12. 941 careamba ııunü sa· 
at 15 te Amas»a Sn. Al. Ko. da yapıJacakUr. 
1st.eklller eartnnmeYI 'her ırUn ırllreblllrler. 
Tallpterln teminat ve teklif mektuplarını bel· 
ıı ı:ün ve ıınatten bir saat evci Ko. na venne
lerl. Postadnkt ı:cclkmeıer kabul edilmez. 

(8523) 18464 

Saman alınacak 
Amasya sa. Al. Ko. dan: 
ı - 200.000 kilo saman kapalı zart uau· 

llYle ekal.luneyc konuımuı;tur. Muhammen be· 
deli 7000 lira muvakkat teminat 523 lira. 

2 - ihalesi 10.12. 941 tnreambıı rUnU sa
at 15 te Amas>n Sa. Al. Ko. da :yapılacakUr. 
lsteklller buna alt aıırtnameyl her ırün Ko. aa 
ıröreblllrll!r. Taliplerin teminat makbuzlari:y • 
le tekli! mektuııtıırını belli ıaatten bir saat 
ec'l Ko. na vcnnelcrl. Postadaki recl.kmeter 
kabul edilmez. (8524) 18465 

Kuru ot alınacak 
Amas:ya Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 300.000 kilo kul'U ot ikapalı zarf uau· 

ltyle eksiltmeye konulmuıtur. :r.ıuııammen 
bedeli l&.000 lira muvakkat teminat U25 ll· 
ro.dır. 

Kunı fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapall zart usullyle 150 U>n kuru ta

sul:ye alınacaktır. Beher kll05Una tahmin e. 
dilen fiyatı 25 kurus oluıı ilk teminatı 2818 
liradır. 

2 - !halesi 2.12. 1941 Slllı s:1lnU ıınnt 11 
dedir. Şartnamesi 188 kuruı muknblllncte Ko. 
dan alınablllr. 

3 - Taliplerin lhall!dcn bir ıınat vellne 
kadar tekli! pektuplannı hO. na vermeleri. 

(8413) 18439 

Kösele ve çivi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. elan: 
1 - 100 kilo kÖlele ve 10 kilo bakır cıvı 

pazarllıtı 17. 11.1941 saat 15 tc Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da :ııaııılııcakıır. 

.2 - İlteklllerln nllmune ve kaU temlnnt
lart:yıe komisyona müracaatları. 

(8526) 18467 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elektrik ustası alınacak 
Devlet 

den: 
Demlr)'Olları umum MüdUrlüCUn· 

ldaremtz motllrlO trenlerinin elektrik te • 
ılutının ıeıeme ve tamirinde catııtırılmak ü
zere beı elektrik ustalı alınacaktır. lmtlhan
da.kl muvaffakıyet derecelerine cöre bırlncl 
ıınıt usıaııta kadar derece ve ayda >ilı: lira
ya kadar ücret verilecektir. Bir ıenellk staJ 
müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil ve 
3173 No. kanun dahilinde tertl ettırııır. 

2 - ihalesi 10. 12. 941 carıamba ıriinü aa-
at 15 te Amasya Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Aranılan tartlar: 

1 - Sanat okulu mc:r:unu olmak, 
Şartname Ko. dil ııörillllr. 1ııteklllerln belli 2 - Alkerll~lnl :yapmıı bulunma)!:, 
saatten bir saat evet teminat ve teklll mek • 
tuııı,.nnı Ko. na vennelerı. Poatada.kl ııeclk· 3 - Röleli, komll.ke ve ince elektrik 1sle. 
meler kabul edilmez. <85:25) 18466 rinde calııımıs olmak. 

4 _ (8) tı anlatılan ıeklldl!kl tesisata alt 
Kuru ot alınacak • ıemaıan anlıyabllmek ve teslaattan ıcma cı -

!st. Staıı Sa. Al. Ko. dan: karmak. 
1 - 10.11. 941 ı:UnU 'ihalesi ııın edilen & - Bobin aarmasını bllcyıler tercih olunur. 

800 ton kuru ota tal\p cııanactıtınrtan tekrar Tall'p oınnıarın kısa hal tercümesi, istida ve 
pazarlıkla mUnnkasaya konmU$tur. 400 tonu bonservı. ıureUerlyle Sl.11. 041 gününe ka. 
lııtıınbul !cinde dll:er lOO ton Slrtcl!CI ıstasyo · elar zat !ileri mUdUrlUCUne mUracnııtıan ve 
nunda vaıronda teslim edlleeekUr. Bu miktar· blllhare adreslerine bildirilecek yerde VI! 
ıann :yarısına da talip cıkana ihalesi yapıla· srUnde imtihana ırelmeleri lüzumu illin olu • 
caktır. Evsaf ve hususl ıartlar Ko. da eöril • nur. (8346> 16430 

lür. Otlar balyalı olarak alınacaktır. TeU kO· Sanat Okulu mezunlarına 
mlıyonttan vertlecelıl takdirde o suretle tek· Devlet Demınoııarı Umum ?ılüdUrlUQ'tln· 
ııı :ııaııılmalıdır. Kuru otun Anadolu~an ırettr· den: 
mek ıartlyle beher kilosunun muhammen be· 
deli 6,5 kuruıtur. lhalcsl 19.11. 941 carıamba lıtaremlzde kurs ve staj ı:örerek makinist, 

baımakln!Jt, teknik büro personeli ve ten 
cllnU saat 10 dıı yapılacaktır. Taliplerin Ko memuru yctı.Urllmek üzere !Uzumu kadar 
na mUracaatıarı. (8519) 18469 sanat okUIU mezunu alınacnkUr. Yapılacak 

Gaz yağı alınacak kabul ımtıhanında &östcreceklerı muvatfnkı-
E S Al K d 

• )'ete ırore birinci ıınır usla:ya kadar derece ve 
rzurum a. • o. an • ka . k i ka- ııyda 100 ııra:ya dar Ucret vertll!cektlr. 

1 - 55.000 kılo gaz.yağının tene ~· ı Bir senelik ataı müddetini muvaffakıyetle 
pah zarfla yapılan münakasasına talıp çık- ı bitirenler te.scll edlllr ve müteakip kursıarda
madığından pazarlıkla kilosu Sl kuru~tan ki muvatfakıyetıerlne ve 8178 No. ıu kanun 
alınacaktır hükümlerine röre merkez, atc1Ye. ve depc 

2 - Pazarhiı 2Z.11.941 cumartesi ıünü teknik kadroeu dahilinde ter.ti edcrl!l. 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla· Aranılan tartlar: 
caktır. Muhammen bedeli 17050 lira ilk 1 - Sanat okulu mezunu olmak. 

• • f 2 - Alkl!rlll:lnt :yapmıe bulunmak, 
temınat 1279 liradır. Gazyağına aıt ~vs~ 3 _ Yası otuzu l'l!~cmll olmak. 
ve $1rtname Ko. da göriılür. İıteklılerın Talip olanların kıaa hal teren:",, ~ı. t.s.Jda 
muayyen gün ve saatte Ko. na mür.lcaa! l ve bonrervlı ıuretıerl:;le s1.11.1011 ••ını:ne 
lan. (8194). 111-ta kadar devlet demlryolları umunıt ldarcll ıat 

deUe acık ekllltmeye konutmuatur. 
lhalcsl 17.11. 04.1 pazartcaı ııünU uat 15 

te Tokat nntıa dairesi binasında yapılacak -
ur. 

Tallıılerln ehliyet vcsfkalarlyle tıearet o· 
dası vesikasının ve :yüzde 7.f> ntsbetlnde 450 
liralık muvakkat temlnaunın mallllndığına 
:yatırıldııtı.na dair makbuzunu ihale .komlsyo· 
nuna ibraz edeceklerdir. 

Bu J:ıaıusa alt proje ve keıtrlerl &örmek 
ıstıycnlcrtn Tokat nafıa dairesine müracaat· 
tarı lllı.n olunur. (6081) 17995 

Yapı itleri 
İstanbul Nafıa MUdilrlUğUnden 
20-11-1941 pcrııembe günU saat ıs te 

1atanbul'd:ı. Nafıa :MUdUrlUğü Eksiltme 
Komlsyonu odasında (11205,16) lira keıif 
bedelli İstanbul Teknik Okulu makine la
boratuvarı iıı;;antı kapalı zarf usuliylc ek
siltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iılerl 
genel, husu i ve fenni §artnameleri, proje 
keılf J:ıtıl11nsl)'le buna mütefcrrl dllter evrak 
do.lrcslnde gorUlecektir. 

Muvakkat teminat (841) liradır. 
İsteklilerin tekltf mektupları ve en az 

bir tenhbUtte (10.000) liralık bu iıe ben • 
ıı:er 1§ yaptığına dair idarelerinden almı' 
olduğU vesikalara' istinaden İstanbul vilA· 
yetine mUracnatıa eksiltme tarihinden ta
lil gUnleri hariç (S) gUn evel alınmıı eh
liye ve 19U yılına ait Ticaret Odll-'ı vesi
kalarını havi kapalı zar:tlarını 20-11-1941 
pcrıcmbc gUnU saat 14 de kadar Nafıa 
MildUrlüg-Une vermeleri. '9430-8036) 18002 

Yapı işleri 
istnnbul Bcıcctıy1.slnden : 
Bayazıt tab.sil ıubesi blnamnın ikmal 

ve tnaaau kapalı zar:t usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli '3175 lira M 
kuruıı ve ilk teminaU 3238 lira 16 kUnıı
tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık igle· 
ri genel, huausi ve fennt ıart-
namelcri, proje keşif hUlA.ııasiylc 

buna milteferri diğer evrak 216 
kuruı mukııbillndo belediye fen ııııerl 
mUdllr!UğUnden verilecektir. İhale 18-11-
1941 salı gUnll 11sat 15 te daimi encümen
de yapılacaktır. Taliplerin llk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
sekiz gUn evel belediye fen tılerl mU • 
dUrlUğUne mUracaaUa alacaklan fenni 
ehliyet, 9.U yılına ait ticaret odası ve • 
sikalo.n, imzalı ııartname ve kanunen ib
razı ltızım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevreılnde ha • 
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihıı.le 
gtınll saat 14 e kadar dıı.iml eııcUmene 
vermeleri 111.zımdır. 

(9465-8039) 18080 

Yol yapı itleri 
Dt.yal"balcır Birinci Umumt MOtettııllkten: 
ı _ EktlltımeYe konulan le: Birinci Umumi 

mUCetttallk bölecal dahilinde takrlben altmıı 
kilometre talinde Malabadı • Pi.syar ziyaret 
:;olunun tesv1ye ve ıınal lmalltı 1\anall ın
aaaU ı~ SallnPost. Herpl, Kerho, Slllnt. cırı, 
Herruk, Nonıtn, Plt!Yar, Man.-:lk, Timok, ~law, 
Hart>alc. Sa!l()ll boyUJı noktası Ked1r, Av1rdol 
mt_vtl1ltrlııd• urak'oıllar KOll.uk ;LBaao.t; ~ 

15 te zonculdakta husuıt muhuebe blnuın· 
da natıa mQdUrO odasında yapılacaktır. 

EICBtltme aartnameıl ve buna müteterrl 
evrak na!ıa mUdürlUIU kaleminde ırorülebl. 
llr. 

Muva'kf"..at teminat (1125) liradır. 

taın bedeU 1941 :yılı bUteeıılnden (bll'('r ıı.y 

fuıla Uc) mall:ye veznesinden verııccekUr. 
Eksiltmeye ırlrmek l.stlyenlertn ıhale sil· 

nünden en az sekiz ııün l!Vel Zoncutdak vtll· 
ıretıne mQracaat ederek vllAyet mıı'kıunın
dan alınmıı müteahhitlik ehliyet vesıkıuty

le Ucar~t odaamdan bu yıl lclnde alınmıs v .. 
ıtka ve muvakkat tl!:nlnatları ile blrUlct.e 
teklU .mektuplarını bir aaıı.t eve! malcbua 
mukabilinde vermeleri 11An olunur. 

($421) 111342 

Köprü yaptırılacak 
Ralıkl$lr Vallllğlnden: 

l - Ballkeslr • Sındırsı yolu üzerindeki 
ahup kUc:lk Bl>stanı-ı koıırüııUnün lnaaaıı ka
palı zart usull:ııle ekalltme.re konmuıtur. 

2 - Keıır bedeli (12412) lira <~> kurut, 
muvakkat teminatı 931 liradır. 

s - Dona&ı htr ~ün nafıa mUdıırllltUnde 
rörüleblllr. 

4 _ lhalcal l llkkAnun 941 pazartesi ııü· 
nU saat 16 da nafıa mildUr.tltUnde müte&ek· 
kll kccnlsYonda :ııaııılacatından ı.ıek ilerin 
muvakkat teminatlarını Balıkesir malaıındı~ı
na )'atıroıklanna dair makbuz ve:ııa bu ml.k· 
tar 1&ıranı kabul banka mektubu ile ihale \a· 
rlhlnden en az Uc .tnın evet vl!A:yete mllraca
atla nalından alncaklan ehliyet ves kası ve 
ticaret odası vesikalarını teklif mekt.ubunu 
havı urfn koyarak mezkOr zarnarı 24!'.IO ııa
yılı kanun hül..;tmlerl dairesinde tanzim ve 
ımza etmıı olarak ihale K!lntl saat l~ e k11dar 
komll.YOn rbasettne vermeleri P01Uıd11 vuku 
bulacak ıı:eellanelerln ltabul edll:ml:yttet\ l\~n 
olunur. (9738 S32S) lS477 

JANDARMA 

Ekmek alınacak 
Slllrke Jandarma Er Okul Taburu Komu. 

tanlııtından: 

l - Slllfke jandarma er okulunun ırllndt 
&.zamt 1200 adet 900 ırr11mllk lAYln ekmetl. 
nın aıu aylık ııtıırme tıı 15 atın müddetle 
acık eıc.ntmf'Y<! ıconutmuıtur. lhaleıı l.l.2.941 
ııazarte.1 a-Qnü saat l& te Yat'1lacaktır. 

2 _ Ekınetın :yııtnız unu okuldan verl)e -
cektlr. 

3 - Muvakkat teminat bedell 36S Ura 51 
turu.ıur. 

4 - TallPltrln &Unünde Slllfkedo okul bl· 
nasındaki komısyona kanunı bel~elerJyle mü· 
racaatlıı.rı. 18322 

Soba borusu ve saire alınacak 
Jandarma Genel K. Ankara Jandarm• 

Sa. Al. Ko. dan: 
l - (400) adet soba borusu, (16) adet 

soba dirseği, (40) adet 11oba t.&htaııı, (40) 
adet ateo kllreği 17. ıı. 941 pazartesi ıa.
at 15 te Ankarn'da Jandarma. Sa. Al. Ko. 
numuzda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Dlrt kalem malzemenin tahmin be· 
dell (682) llnı. olup kati teminatı (102) 
lira {80) kuruştur. Teminat ihaleyi müte
akip alınacaktır. 

3 - Malzemenin ebadı ve sair ıartlan 
şartnameıılnde yazılıdır. Şartname paruıs 
her sUn komlsyonumuzrlsn alınır. İstek.; 
lllertn puarlık zamanında Jııoaı.byona ~ 
~ .'8Mlı W8I 



_,_ 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

KAV ACIK MENBASUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar §ef i reımi raporunda: (sertli

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

cümlesiyle takdirini bildirmektedir. • 

Telefon : 1634 5217 

lCRA ve iFLAS ANKARA BELEDlYESl 

u ı; u s 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yapı itleri 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
1 - XaY1erl'de 78811 Ura 28 kurut keetı 

bedelli ınaaa.t iti kapalı zartla ekalltmeye ko
nul muıtur. tııaıeaı 24.. ıı. 9il pazartesi ırUnU 
aaat 16 da A:nkara'da Ha- ntın alma komlı· 
>"Onunda yapılacaktır. tlk teminatı 5190 Ura 
57 kuruıtur. Şartname.! 395 kuruı mukabl· 
llnde kom tıyondan alınabilir. Taliplerin iha
le aaatJnden bir ıaat evellne kadar kanuni 
teklif mektuplarını koml9.Yona vermeleri. 

(8102) 18153 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. Vektletl S&. Al. Ko. dan: • 
Ankara'da 33.m lira 48 kurut ke1tı bedelli 

bir pavyon kapalı zart uıullyle tnıa etUrlle
cekUr. Uk teminatı ~ lira 19 kuruatur. la· 
Uyenler 170 kuruı mukabilinde kttlf, proJe ve 

birlikte eksiltme gUn ve aaatında mezkill' 
komll)'onda bulunmaları. Şartnamesi her 
gün bedelıls olarak komisyonda görülür. 

(8431) 18445 

Ecza alınacak 
ll. M. VekAle tl Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 400 

kuruı olan 1000 kilo Banzuvat dö sud 25 
iklncitqrln 941 salı günü saat 11 de An· 
kara'da M . .M. Vek!letı Satın Alma Ko· 
misyonunda pazarlıkla ihale edileceğin • 
den isteklilerin 600 liralık kati teminat -
ları ile birlikte pazarlık gün ve saatında 
mezkill' komisyonda bulunmaları. Şartna· 
meıi her gün bedelsiz olarak komisyonda 
görillür. (8432) 18446 

. 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilôn 
Maliye V ekiletinden : 

Eaki nikel 5, 10 ve 20 parahklarm yerine dantelli bir kurut

luklarla bronz 10 parahklar darp ve piyasaya kafi miktarda çı· 
kanlmıı oldugundan eaki nikel 5, 10 ve 20 parahkların 30-6-1942 
tarihinden aonra tedavülden kaldırılması kararlaıtırılmııtır. 

Mezkur ufak paralar 1 temmuz 1942 tarihinden itibaren ar· 

tık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibare'n ancak bir aene 

müddetle yalnız Malaandıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankaaı 

ıubeleri ve Cümhuriyet Merkez Bankası ıubeai olmıyan yerler

de Ziraat Bankası ıubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ankıı.ra tcra Dairesi IrıAs Memurlutundan: 
Bir ıntsın tasfiyesi dola)-ıslyle idaresince 

aatııına karar verilen 100 adet kıılık muhte. 
ııı renkteki ıapka taslaklan her aatıı ırünün· 
de ~ aded nln satılmak üzere aaatıda ll'ÖSte· 
rllen birinci ve ikinci arttırma ırün ve saat
lerinde Ankara belediye sattı salonunda İıatı· 
ea cıkarı!acaktır. 

Alakadarlann nazarı dikkatine sair evrakını alabilirler. Tallplerın kapalı 
Kadastro ada No: 1144. 1145, 1146 ve 1816 zarflarını 24. 11. 941 ııezartesı aiinU ıaat 16 

ımar ada No. 2566, 2567, 2568, 2:169, 2570, dan bir saat evellne kadar M. M. v. Sa. Al. 
2582. Ko. RI. ne vermeleri. 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

Sat.ilk köknar tomruğu 
Devlet Orman hletmesi Karabük Revir 

Amirliiinden -

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlarm bunları Malaan· 

dıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankaıı ve Ziraat Bankaıı ıube-
lerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. ( 41291) 14286 

Ankara Belediyesi lmar Mıldürlütünden: (8179) 18158 1 - Büyükdüz bölgesi emvalinden olup 
Büyükdüz ve Aıagıdüz rampalarında mev-Yenıachlrde Teııraz civarında bulunan ve .YU· Elbiıelik kumq alınacak 

karıda kadastro ve tınar ada No. lan ıröste - M. M. v. sa. Al. Ko. dan: cut 3103 adede nnıadil 2424,398 metre mi- nU ıaat cı4> te lzmlrde Halkapınar ılllh 

komisyonda yapıla· MALiYE VEKALETi 

B rlncl arttımıada takdir edilen kıymetinin 
:rllzde 75 ini bulmadıRı takdirde ikinci arttır· 
mıya bırakılacaktır. Satıa peıln para iledir. 

rilen aahnın müstakbel imar vaziyeti tesblt Beher metresine tahmin edilen fiyatı <3161 
ve vekiller ht'.Yetlnce taadlk edllmlıtir. uc yüz on altı kuruı olan 300.000 metre kıı . 

kip köknar tomruiu açık arttırma suretiy
le satışa çıkarılmıştır. 

fıı.bı lkaaında müteıekkll 

caktır. 

Bu sahadaki ııayrl menkul ıahlplertnın ilk elbiselik kumaı kapalı zarna münakasa· 
ı:aplıı.rını almak üzere imar m\ldürlUtüne 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş 

ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan -
mıştır. 

4 - Iatckll olanlar <Yilzde 7,5) nl.abetlnde 
!2882) liralık muvakkat teminatlarını em· Hükümıüz veıikalar 

Birinci satıa ııUnU: 17. 11.1941 pazartesi 
atına ıaat saat 12.SO 

Birinci ııatı• sünU: 18. 11. 1941 ıalı ııünU 

aaat 12.30 
Birinci satıı 

sUnU saat 12.SO 
ırünU: 20. 11. 1941 

• 
peraembe 

Birinci aatıı ııünü; 21. 11. 1941 cuma ırünU 
.. at 12.30 

tkıncı aatıı ırünü: 

sUnU saat 12 30 
ikinci aatıa ııuna: 

aaat 12.30 

24.ll.1941 pazartesi 

25. ıı. 194ı salı ırünU 

ikinci ıat11 ırünü: 27. u. 1941 pcrıembc 
sUnü nal 1280. 

tıcıncl aat.ıe sünü: 28. 11. 1941 cuma ırünü 
... 12.ao. 
da yapılacaktır. Alıcılann muayyen ırün ve 
aaatte salonda bulunacak ltlAs idaresine ve 
daha fazla malOmat almak lstlyenlcrln ıtlAs 

memurlutuna buvuıınaıan llfı.n olunur. 

Sımk ve soğuk su ve sıhi 
tesisat münakasası 

Ereğli Kömürleri lıletmeai 
Umum Müdürlüğünden 

müracaatları ilin olunur. (8426) 18423 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Ankara Nallıhan poıtaıı 
Ankara P T. T. l\lüdürlOtünden: 
AnKara - Beypazar her ll'UD ve Beypazar. 

Nallıhan arası haftada ile seferli oto postası 
st:rücUlütU S. 11. 941 den itibaren 15 ııon 

ınüddeUe ve kapalı zarf uıullyle eksiltmeye 
konulmuıtur A.Ylık muhammen bedeli 600 

lira. muvakkat teminat ~ lira. ldar1 kefa· 
let bin liradır. 

Ekılltmesı 17. 11. 941 pazartesi sunu saat 
15 te Ankara P. T. T. müdürlUtü btnaaında 

müteıekkll komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o ırün ve saatte kanuni vesi· 
kalarlyle birlikte müracaatları. 

Postada vuku bulacak ıreclkmeler kabul 
cdllmez. <8140> 18121 

Pul bastırılacak 
P. T. T. Umumi Müdür!O~Undel\: 

1 - Yirmi kıymette elli mllyon posta pu
lunun tabı bu ııte tecrübe ve lhtısası olan· 
ıar ara11nda yapılıı.cak pazarlıkla ihale edl • 
lecektır. 

:ı - Muhammen bedel 23000 lira. teminat 
34~ liradır. 

8 - Fenni ve ldarl ıartnameler her ııün 

Ankarada P. T. T. levazım müdOrlütUnden 

ya konmuıtur. 2~.000 metreden aıatı olma • 
mak ıartl)'le ayrı ayrı teklltler de kabul e • 
dlllr, ihalesi 26. 11. 941 careamba ırünU aaıı.t 
11 dedir Evsar ve ıartnameal 47.40 lira mu· 
kabilinde M. M. V. satın alma komisyonun . 
dan alınabilir. Taliplerin teklif edecekleri 
miktarlar üzerinden kanuni muvakkat temi· 
nallarını havı lt>kllr mektuplannı ihale sün 
ve saatinden en az bir ııaıı.t 

komisyona vermeleri. (82621 

Catı tamiri 

evellne kadar 
18266 

f. M. Veklletİ Sa. Al. Ko. dan: 
Bina catısında 1489 lira o~ kurut ketlf be

delli bir la 17. 11. 941 pazartesi ırUnü saat 11 
de pazarlıkla >'aptınlacaktır. Taliplerin 223 li
ra 36 kuruı;luk kati teminatlarlyle b'rllkte pa
zarlık ıün ve saatinde M. M. v. Sa. Al. Ktı. na 
müracaattan. (8377) 18376 

Yapı ilanı 
M. lif. Vekllet.1 Sa. Al. Ko. dan: 
Ankara'da bet adet baraka pazarlıkla ınıa 

etUrllectictır. Heııııının ketlt bedeli 15.190 lira 
30 kuruıtur. Ketlf ve sair evrakını llU)wılel' 
76 lcuruı mukabilinde alablllrler. Taliplerin 
17. 11. 941 pazartesi ırUnU saat 16 da 2.278 lira 
55 lcuruıluk kati teminıı.tıartyle birlikte M. M. 
Va. Sa. Al. Ko. nıı. müracaaUan. 

(8380) 18379 

Özengi alınacak 
M. M. Ve4tlleU Sa. Al. Ko. dan: 

3 - Tomrukların beher metre mikibına 
(14) lira (50) kuruş muhammen bedel tak. 
dir edilmiştir. 

4 - Tomrukların satışlarına ait şartna
me Ankara da Orman umu::n müdürlüğü İs
tanbul ve Zonruldak orman çevirge mü -
diırhikleriyle Karabük devlet orman işlet

mesi revir imirliğinde görülebilir. 
5 - İlteklilerin "'c 7,5 muvakkat temi

nat akçesiyle birlikte 26-11-941 tarihine , 
rastlıyan çarşamba ıünti saa~ 14 te Kara
bük devlet orman işletmesi revir amirliği 
riyasetinde teıekkül edecek komisyona mü-
racaatları (9907/8474) 18433 

vale yatırarak alacakları makbuziarlyle bir· Mal ~e Veklıletlnden: 

ilkte 2490 sayılı kanunun 82. maddesi mucl. lı>tallne karar \erilen tasfiye veslk 
blnce tanzim edecekleri tekllf mektuplannı numarası 2 12, kupon adedi 3, beher 
ve belli kanunun bu hususa alt 2 ve 3. mad· nun kl)'ITICtl 19377 lira 87 kuruı, adı 
delerine ı:or• icap eden vesaiki himllen mu- Me\ le\l Şc)1ıl Eşref evlAUarından 
ayycn olan ııUnde münakasa saatinden bir memleketi Sellınlk. 

saat evellne kadar Izmlrde Halkapınarda 

silin fabrikasındaki satın alma komlJyonuna 
mak'buz mukabili teslim etmeleri. 

(~) 18084 

Unu idaremizden verilmek 

ıartiyle ihale tarihinden 

31-5-1942 tarihine kadar 

Küçük Y ozgat'ta yevmiye 

400 - 550 kilo ekmek 

pİfirtirilecek 
As. Fah. Satın Alma Ko. dan: 

Numar.ısı 3229, kuııon adedi 3, 
ponun kıymeti 24139 lira, adı Sellnlk 
vl Şe>1ıl Etre! e\ lfı.tlarından Sadrettln 91 

rıııı Muzarter, memleketi SelAnlk. 
Selfı.nlk Mevlevi Şe)'hl Etref e\lfı.tla 

Sal.lıhattln \ e Sadrettln 
namlarına )azılı olup lhtl\a ettikleri 
adetleri ile beherinin kıymetlerı yuıc:and• 
zılı tasfiye vesikalarının lhtlcaca ıallh 

yan vesikalara müsteniden tanzim edil 
anlaııldıtındıı.n 1771 numaralı kanunun 
zlncl maddeıılne tC\!lkan mllteıekkll 

heyetinin 22 ve 23. 9. 941 tarihlerindeki !l5S 
Beher kilosuna 2,5 kuruı plılmıe ücreti !552 numaralı i<:tlmalarında iptallerine 

tahmin edilen yukarıda yazılı ekı!nek ptılmıe verlld1tl cihetle bu tasrıye veslka.larınlll 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 111 askeri fabrikalar umum müdurlüAil mer· kümsüz olduklan ilin olunur. (8388) 

Satılık köknar tomruğu 

Amirliiinden - kez satın alma komls>onunca 23. 11. 94ı ıalı 
l - Büyiikdüz bölgesi emvalinden olup ırunU saat 14 te pazarlıkla ihale edllecektlr. 

Kokurdan çayı rampasında mevcut 706 a- Şartname parasız(Jır. Katı teminat (387> llra 
dede muadil 721,909 metre mikap köknar (73) kuruştur. (8494) 18450 
tomhıiu açık arttırma suretiyle satılığa 1 ----------------
çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmut 
ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan -

M. M. V. Hava Müstetarlığı 

Memur alınacak 
Maliye \'ekllletl Hukuk Müaav1rlltl 
Merkez teıkllitında mUnhal olan ~ 

uıı maaelı iki kadroya 24. 11. 941 8'ilnU 
14 te yapılacak imtihanla memur alın• 

tır. 

Elektrojen grupu alınacak 
NUmuneatne ıröre pazarlıkla 300 cırt U:1en· mıştır. M. M. Veklletı Hava Satın Alma Ko. dan; 

1 - ltletınemizin 
btanbulda levazım umumi depo muhaalpll • ırt ntın alınacaktır. NUmuneet hw ırUn ötle· 3 - Tomrukların beher metre mikibına 1 - Müteahhit namı hesabına bir adet 1,5 

Lise mezunu olmak, yüksek mektep) 
birisine yatılı olmamak taf'\ıır. Tal 
:n. 11. 941 ııününe kadar tahsil vealk• 
mUsavlrll~e müracaat etmeleri llAn ol 

( S.'>31 ) 18'!9 tinden parasız olıı.rak alınabilir. den sonra kom1s.Yonda sörülebH<tr. Bir c:1ttlne (14) lira (50) kuruş muhammen bedel tak· kllovatllk ıarJ elektrolen ıırupu acık l"kallt -

a) Kan.dilli .ı - Pazarlık 2:2. 11• 941 cumartesı ırUnU tahmin olunan nyat 185 kurut olup teminatı dir edilmiıtir. meye konulmustur. Muhammen bedeli 2300 ll-
ıaat 11 de Evkaf ııpartmanının asma katın· R3 lira 25 kunıttur. thaleııl 17. ıı. 941 pazarte· T ki · ra olup katı teminatı 345 liradır Eksiltmesi .. ıllllllllllllllllllllllllllllllllllll b) Kozlu 

c) Gelik 
dıı.kl dairede P T. T. levazım müdür!Utünde 4 - omru arın satııına aıt şartname . -

si saat 16 da yapılacaktır. Talip olanlann ko· Ankara orman umum müdürlüiü, İstanbul 26. 11. 94ı carıamba sünü saat 11 de Anka· : 

d) Uzıülmez 
istihsal mıntakalarında ol

mak üzere 7 mevkide mevcut 
dut binalarının sıcak ve soğuk 

au ve aıhi tesisatı ebiltmeye çı
kanlmıttır. 

2 - Hazırlanan ketif ve pro
jelerine tevfikan yapılacak olan 
teai•tın ketif bedeli 110.000.
(yüz on bin) liradır. 

3 - ihale birincikinun 1941 
tariıhine raetlıyan pazartesi günü 
saat 14 te ifletmenin Zonguldak 

merkezi imar müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

Bu gibi teaiut ifleri yapan 
firmaların lüzumlu münakasa 
veuikını hamilen ihale tarihi o
lan birincikanun 1941 tarihinden 
eve1 eksiltme prtlariyle proje 
ve keıifleri görmek üzere İ§let
memiz imar müdürlüğüne müra
caatları lüzumu ilin olunur. 5297 

• • •• "Seni sevı~orum 
diye ,,.,,,.,dandı 

ŞaJed aıı de bu cazip guiinı'k 
,~çetesini kullanırsanız, siz de bu 
Utlfata nail olablhrsiniı Çunku 
bu reçete en sert ve çirkin bır cll
di kadife gibi yumll$atıp beyazla
tır, aaf ve taze caııbe ile susler 
Tokalan kremınde mevcut kıy
meUl cevherler siyah noktaları 
eritir, acık mesamelerı sıklaştırır. 
ve cilde bir gul yaprağı yumuşak
lıtı verir ve şayanı perlstış bir ten 
temin eder. Tokalon kremi her 
yerde satılır 

komisyon huzurunda icra kılınacaktır. 
(8188) 18182 

TAPU ve KADASTRO 

Ankara Merkez Tapu SlcW Muhatızlıtın • 
dan: 

Altındat mahallesinde hazinenin hllküm 
, tasarrufu altında bulunan hAll ve sahip • 
alz aruı U.rlne Vahap Beb.lerln tuzWen ve 
ızınılz yaptırdıtı ev arwasanm tıazıne a4ına 

teselli tein detterdarlık talep etmektedir. SU· 
butu tasarrufunun tablU !cin mahalllne 4. 
12. 941 tarlhlne müsadlf pereembe 8'ünU tah • 
kik memuru sönderllecektlr. Bu yerle allka 
ve llilltl bulunanıann muayyen ırUnünden e· 
ve! Ankara tapu ılcll muhafızlıtına veya ay
nı ırUnde mahallinde tahkik memuruna hudut 
komıuıartyle birlikte müracaauan l!An olu· 
nur. 5296 

MAHKEMELER 

Ankara 1klnel Sulh Hukuk HAldmlltlnden: 
.Aakeri fabrikalar umum müdürlütü namı· 

na avukat GUzlde Alpar tarafından Ankaradıı. 
Yenlhayat mahallesinde 177 No. lu evde mu· 
k1nı 330 dotumlu Hıı.111 otlu Durmua Detir -
menci aleyhine mahkememize acılan 1524 
kuruıluk alacak davasında dava olunıı.nın ta· 
ahhUtname ile ılllh fabrikasında hlzıınet et· 
met! kabul ettltl hıı.lde tahhütnıı.me hllitına 

ihbar 1&rtına riayet etmeksizin vazifesinden 
ayn)mıa ve bir aylık yevmiyesinin tutarı o. 
lan 28 lira 36 kuru.tan 13 lira 12 kurut ala· 
ca~ının tenzlll.Yle mütebaki 1524 kurutun 
t.ahalllnl ı.temlıtlr. Namınıza ırönderllen da • 
vetl.Y .. ll'Öllterllen adreate bulunmadıtınız ırlbl 

adresiniz de malQm olmadıtı beyanl.Yle lade 
edllmlı oldu~undan davetiye ve dava arzuha
llnln llinen teblltlne mahkemece karar ve -
rUmla ve duruıma 26. 11. 941 ıaat 9 ıı. ti ilk 
edllmlıtır. MezkQr tarihte mahkemeye ıreıme
dltlnlz veya bir vekil ıröndermedltlnlz tak -
dlrde ırt.Yaben duruamıya devam olunaeatı 

davet.1.Ye ve dava arzuhali yerine kalın olmak 
üzere ili.nen tebllt olunur. 5293 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Tamir itleri 
Devlet Hava Yolları Umum MlldUrlUtün-

den: 
ı - Ankara taYYare meydanında klln be

tonarme han8'arın eksik ve kusurlannm mUte· 
ahhlt nam ve he51lbına ikmal ve tamiri acı.k 
eksiltmeye cıkarıım11tır. 

:ı • - Ketlf bedeli 6211 lira 5 Kr. olup mu
vakkat teminatı 465 lira 83 kuruıtur. 

s - Eksiltme :ı:ı. ıı. 941 cumartesi ll'UnQ ıa· 
at ıı de Ankara tayyare meydanında ktln 
Hava Yollan umum mlldürlUtü blnuında 
toplanac• k komıayon tarafından yapııacaıı:. 

tar. 
4 - Bu ıae alt ıennı ıartname. eımııtme 

1&rtna'nol. mukavele projesi Devlet Hava 
Yolları umum .M4. de her ııOn ırörülebııtr. 

(8206) 18165 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

i Mücevherat merakhlarına müjde ~ 
- -- -: 4 bin lira kıymetinde 8 kıratlık elmas tek taş nadide bir çift küpe : 
: almak iıı.tiyenlere fırsat ve her türlü mücevherat ihtiyaçlatını Anka- : - -: ra'da temin edecek el... : - -- -§ lstanbul ~uyumcusu Mahmut SOR E - -: inci Satılmıııtır. : 

=iıııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

mlllyona muracaatlan. (8381) 18380 ld rada hava satın alma komisyonunda yapıla· _ 
ve Zonıu ak orman çevirge müdürlükle- caktır. Şartnamesi komisyonda sörülcblllr. : İplik fiyatları Diğre yağı alınacak riyle Karabük devlet orman işletmesi revir btcklllerln muayyen sün ve saatte komla· : 

M. M. VekileU sa. Al. Ko. dan: lmirliiinde görülebilir. yonda bulunmaları. (8304) 18258 = 
Pazarlıkla 2000 kilo <litre yatı •tın abna- İ 

5 - ıteklilerin % 7,5 nisbetinde mu - Yatak ve saı're dı'ktı·rı"lecek caktır. Bir kHoeuna tahrntn olunan ti.Yat yüz 
kırk yedi bucuk kur114tur. Şartname ve l!'VN.fı 
koml8Yonda sörilleblllr. lhaıe.ı 17. ıı. 941 pa
zartelll ırUnU aaat 14 de yapıl&calcllr. Talip 
olanlann 442 !lra ~ ltUMJt temtnatıarb'ı. btr
likıe kom11)'ona mUracaatkn. 

(M8a) 

vakkat teminat akçesiyle birlikte 26-11-941 M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
tarihine rastlıyan çarşamba cünü saat 14 1 - ııooo adet )'atak ile l5000 adet yastık kı· 
te Krabük devlet orman işletmesi revir 1- ııtı pazarlıkla dlktlrllecektlr. Muhammen bedeli 
mirliii riy11etinde teıekkül edecek komis- 1900 lira olup kati teminatı 285 liradır. Pazar· 
yana müracaatları. (9906/1473) 1143.2 htı.17. ıı. 941 pazarteel sllnll aaat U de An· 

lra.ra'da Hava •m .maa Jr.cımlmFOllUDda ""'• 

------
Malatya bez ve iplik 

Fabrikası T. A. Ş. 

: Malatya fabrikamız için 
: iplik No. beher = fiyatı = 20 7. = 2Z • 8 -Saldık tam Ye köknar fomrug""u laeakt.ır. Şartnamesi her &On komisyonda ll'Ô· 

P ıillebllir. lsteklllerln ihale saaUnde komisyon- : Flaıter alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan: 24 8. 

Devlet Orman lıletmeal Karabük Revir da bulunmalan. (8461) 18389 : 
Heııeıne tahmin edilen ti.Yatı 2015 lira o - .Amlrlltlnden: : 30 ıı. 

lan aplıda ebat ve mlktarlan yazılı 2300 1 _ BUYilkdUz bölaeal emvalinden Dom!- Don, gömlek alınacak : 
tane fluter 21 lklnclteırtn 9il euma sünü öküz ovaaı rampaıında mevcut 264 adede mu· M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: : 

Adana fabrikamız için 

saat 15.30 da Ankarada M. M. V. Mtın alma adil 117,428 metre mlkip cam tomrutu ile 1 - 2000 ad.et (tire fanila don ile ırömlek) : 
Ko. da pazarlıkla ihale edllecetlnden lltekll· 741 adede muadil 3071875 metre mlkip kök· pazarlıkla ntın alınacaktır. Muhammen bedeli : 
!erin so:ı Ura 25 kuruıluk atı temlnatıarl.Y· nar tomrutu acı.le arttırma lle 1atılıta cıka· 2500 Ura olup katı teminatı 375 Hradır. Pazar- : 

İplik No. beher pak 
fi ya 

s.40 
6.20 
6.SO 
6.80 
1.ıs 
7.45 
7.75 

~:~~ı:ı:ı::::~a!~ !:. ::n:ı:ı;~· l&rt· rtlmııtır. ~~v!8~~~ 9:~':1~::~=~1: d;a:=~~:. : 
2 - Tomrukların kabuklan IO.YUlmuı olup : 

10 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

400 adet il x 2,5 hacimleri orta kutur üzerinden heaaplanmıı· Sartnamesı her ııün komleyonda ll'llrU!ebtMr. : 
1500 adet 5 x 5 tır. isteklilerin ihale uaUnde komisyonda bulun- : 

400 adet 5 X lO s - Tomruklara alt ıartname Ankara or· maları. (8462) 18390 = -Yün f anili alınacak : -(8427) 18441 man umum mUctürlütU. latanbul ve Zonırul • 
J çeşit ecza almacak dalc onnan cevlrıre müdUrlUtU ile Karıı.bük 

M. M. Veklletl Sa. Al. ıco. dan: devlet orman ıııetmesı revir l.ınlrlltlnde ll'Ö • 
Beher kilosuna tahmin edhn ti.Yatı 24 ll· rllleblllr. 

ra olan 500 kilo zallplrln tıe beher kllmuııa 4 - Tomruklardan camın beher metre mi· 
tahmin e<lllen fiyatı ~ lira olan 100 kilo an· 'klbı lT lira ve köknar tanruklarının beher 
Uplrln ve beher kll09Una tahmin edilen ti.Ya· metre mlk&bı 14 lira !IO kuruıtur. 

M. M. V. Hava S.. Al. Ko. dan: 
1 - 1"200 adet yün fanila pazarlıkla Mbn 

alınacaktır. Muhammen bedeli 4200 lira olup 
kaU temınat mlktan 630 liradır. Pazarlıtı 

17. 11. 941 pazartesi 8'ÜnU IUt 10,30 da An• 
kara'da Hava utın a.lma komlıl.YOnunda 'ya-

b altı lira olan 800 kilo fonaaeUn :M 1klncl • ıı. - İateklllerln yüzde 7.5 muva.ldtat akce· pılaoalrtır. Sartnam.ı her 8'lln komisyonda 
teırln 941 cartamba sünü 1&at 11 de Anka· ılyle birlikte 26. 11. 1941 tarlhlne rutııyan ıörülebllir. lıteklllertn ihale N&Unde komll· 
rada M. M. v. 1&tın alma ıco. da pazarlıkla cartamba sUnU aaat 14 te Kıı.rabUk devlet yonda buluıwnaıan. 
ihale edllecetlnden lateldllertn 2870 liral• orman tııetmeal revir lmlrlltl riyasetinde te- (8464) 18392 
katı temlnatıarl.Yle birlikte pazarım .Un ve ıekkUl edecek komlı.YOna mUracaatıan. 
eaatlnde meıkQr Ko. da bulunımalan. l&rtna· (9908·8475) 18434 
me her ırUn mezkQr Ko. da ıörüllk'. 

(8428) 11442 

Çeşitli malzeme alınacak 
M. M. Veklletl sa. Al. Ko. dan: 
2337 lira ııo kurut ıcesıı bedelli catı, kapı, 

pencere malzemesi acaıc ekllltme lle 1.12.941 
pazartesi ırUnO ıaat 15 te utın alınacaltt&r. 

Taliplerin 350 Ura 63 kurueluk ille teminat· 
Jartyle birlikte ekllltme .Un ve aaaunde M. 
M. v. sa. Al. Ko. na müracaatlan. 

(8499) 18452 

Yün battaniye almacak 
M. :M. VekAletl Sa. .Al. Ko. dan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyat 

on lira olan onbin tane yün battaniye 2. 
birinciklnun 941 salı cünü saat 11 de An
kara da Milli Müdafaa VekUeti Satm Al· 
Ko. da pazarlıkla lhale edilecettnden la
teklilerln 12.500 liralık katı teminatları 
ile birlikte pazarlık gtln ve ıaatında mez· 
kt\r komisyonda bulunmalan. eartnameıı 
beı liralık makbuz mukabilinde adı seçen 
komlsyondan•alınır. (M29 184'3 

Antipirin alınacak 
M. :M. VekAletl Sa. .Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir

mi lira olan 7SO kilo antipirln 2' ilüııcl-
teırin Hl pazartesi günü saat 11 de .An
kara'da M. lıl. Satııı .Alma Komisyonunda 
pazarlıkla ihale edileeetinden lateklllerln 
22SO liralık kati temlnaUan ile birlikte 
pazarlık siln ve aaatında mezkar komi•· 
yonda bulunmalan. eartnameııt bedelaiz 
olarak her gün mezkar komisyonda sö -
rWUr. (8430) 184" 

iki çeıit kqe alınacak 
M. ı.t:. VekAletl Sa. .Al. Ko. dan : 

ASKERi FABRiKALAR 

Çeıitli köıele alınacak 
Aakert Fabrikalar tzmlr Slllh Fabrikası 

Satın Alma Komllyonundan: 
CJnal atyab aabunlu k!S9ele mlktan 7500 

ıca. muhammen bedeli ~ Ura. y(lııde 7,5 
teminatı :.172 Ura, 

CJnal 11.Yah vaketa, mıktan 200 ıca. mu
ııammen bedeıt 1000 lira. yüzde yedi bucuk 
teminatı '1S Ura. 

cınaı Karaman m11ını. miktarı 1000 adet, 
muhammen bedelt 1800 lira. yüzde 7,5 temi· 
nab 135 lira. 

Muhammen bedel yeıctUıu 88425 ııra. yüz
de '1'.S teminat Yek1lnu 2882 lira. 

1 - lhUnca b!Daen yukarıda cine ve 
mlktarlan yazılı (811425) Ura muhammen 
bedelli Uc: kalem malzeme ayrı, ayrı ~eya ta
mamı kapalı aart uaull.Yle mllnakanya lcon· 
muıtur. 

ll - Batın alınacak malzemelere alt ıart.
name meni ırUnlerl tclnde uat (il den (16) 
ya kadar &Mert fabrikalar merlcn aatuı al· 
ma komlayaaunda IOrflleblllr. 

ı - KGllakaaa (20. ıı. 9il) pertembe sil· 

YENi Sinemada 
lnaanlıta pek büy(lk hizmetler yapmıa 

olan bU.Yilk muhteri Edlıon'un hayatından 
ıhrıt alınacak aathalar: B<l.Yilk sanatlJlr 

Mlckey Rooney"ln yarattıtı 

Tom Edlson'un aencliğl 
ı :Umde Georse Bansroft da rol almııtır 

Seamlar: 10 • ı:a - 14.30 • '16.SO • 18.30 
ve 21 

tılveten: M. u. M. Jllmall 

Uluı-23 üncü yıl. - No. 7284 

tmtiyu Sahibi 

Lkender Artun 

Umumi Netriyatı İdare Eden 

Yuı itleri MüdürU 

Mümtaz Faik Fenik 

Miieaaeae Müdürü Naıit Ului 
ULUS Baınnevi ANKARA 

-( DiKKAT )-
aa11temıze sOnderuen ner aevı ,. •• 
onlar, nnredllıln edllme1ın sen v• 
rtımn ve ıtaytıoluıundan doluı nıc: 

ııır m•ullyet IE&bul oıunmaa. 

SUS Sinemasında 
lkl altın ıesten meydana selen 

tlheterler al.heterl 

BALALAYKA 
Nelaon Edcbt • llona Mauey 

kalpleri feth ve aeyredenlert mestedertık 

10 - 12 - 14 - 18 - 18 ve 20.ao 1eanaıannda 

muvaffakıyetle devam edlYOr 

-':iıııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Ankara Valllltlnden: 
1 _ Muhafız Jandarma komutan 

dört adet eski motosiklet !Astıtlnlll 
on beli lira üzerinden pazarlıkla satıtl 

nat makbuzlyle sünUnde komisyona 
ve bundıı.n e\el izahat almak 
defterdarlık milli eml.lık müdür! 
racaatlan. (842!1) 

Satılık 
Yedek 

0parçaları ve taze llltik1,_l 
nan (!138) modeli bir adet Doç 
(934) modeli Doç kaptıkaçtı, ra~ 
löriferi bulunan ve litıtikleri t-:.. 
(!139) modeli Delud marka yirtlli 
kiometre çalıımıı kapalı Fort test. 
tılıktır. İsteklilerin Yozgat viliY 
teahhit Sorkunlu Aıım Bektaı'a 
ları. 5245 

Kayıp - Hayrıı.bolu nüfus men' 
almıı oldutum nUfuı cUzdanunı 

11 Yenlllnl cıkaracaQ-ımdan esktsıntıı 
madıtını ilin ederim. Hüıametıtıı 

SÜMER Sineması 
Busun b~ ll'eee 

Bütün aehre dehıetler aacan. rıı 
..-;, 

11.YI haraca kelen bir ıOrU fl!111r 

KANATLI 

Seanslar: 
sece 21 de 

Beher kutusuna 94 kunıt fiyat tahmin 
edilen 1000 kutu (0) ve 2000 kutu(1) DU· 
mara kqe 8 blrtnclklııun 941 çarpmba 
gUnU ıaat 11 de A.nkara'da il. K. Vekiletl 
Satın Alma Komisyonunda açık ekalltmı 
usullyle ihale edilecefindeD isteklileri,, 
211 lira SO kunıfluk llk teminatları 11 ı 

~~~~------------------------------------------~---

Sayın Ankara halkına 
Yeni açılmq olu 

• • Bursa Mobilya l>azan nda eJiyen fiyatla her çeıit mobilyalarınızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defi. 
menfaatmız icabıdır. ikinci Aufartalar caddeli No. 198 (eski müzayede salonu) Te • 


