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Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam Mersin'e vardı 

Adana, 18 (Hususi) - Bir aylık irin devresin i geçirmek üzere 
Yanında Hususi Kalem müdürü ve yaveri de bulunduğu halde dün 
Ankara'dan hususi t renle hareket eden Başvekilimiz Dr. Refik 
Sa~·riam, bugün saat 15 tc Mcrsin'c varmıttır. Başvekilimiz Mersin
de vali, komutan, C. H . P. ve belediye reisleri, askeri ve mülki er
kan ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmış, Vilayet i, 
Partiyi, Askeri Komutanlığı ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra, 
misafir kalacağı vali konağına dönmüştür. 

~========================================~ ., •....................................• __ 

C.H.P.Meclis 
' 

grupunda 

Ne döviz, 
ne altun, 
fakat mal. •• C. H . P . Meclis Grupu umumi 

Heyeti dün saat .ı s te reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın 

Hüıeyin Sami COŞAR reisliğinde toplandı. 
Urfa Mebusu Celsenin açılmasını müteakip 

cıJihan harbi devam ettiği müd- geçen toplantıya ait zabıt hula-
hat~' dıt iatikrazlann döviz ile sası o kunarak tasvip edilmiş ve 
hir • altun ile aktedilmesinin hiç Milli Korunma kanununda ya.pı-
t'İcik'~kası yoktur. Harp içinde bi- lacak değişiıkliklcri müzakere et-
dir l)"lnet" maldır, malzeme- mek üzere Pa rtice teşki l oluna-.. 

J) ·· • cak komisyona seçilecek aza için 
İ.&t ihovı~ veya altun bir memleketin Grup İdare Heyetine salahiyet 
tın •al edemediğini dıprdan aa- verilmesi hususundaki riyasetin 
l·f.dalnıaaın• yarar•a bir kıymet 

" .. " teklifi kabul edilmi-, ve ruzna-
İçilld e?ebilir. Halbuki ister harp ımdc bac:.ka madde olmadıg- ın-
~t e, ıater harp dışında olsun he- T' 

•at 11 heınen her memlekette istih- dan toplantıya son verltmiştir. 

l,r kudreti a zalmakta, eriyen stok- """""""""""""""""""""""'"""'" 
ltıı.ttyb':1ilenememekte, i thalat dur-
"'i ır vaziyettedir. Lokomotif, 
tı,lto~! vapur kı•lığı yüzünden mü
~th~ at. da· esk i intizamını kaybet-

&· edır. 
dlllt!~ müttefik devlete "mali yar
h,hı- a bulunmanın en ciddi ve 
bt,ı lr Yolu, onun her türlü harp 
~r;enıeai ihtiyacını kar§ılamak; 
>'tıı lnalzemesi telakki edilcmi
İlttı fakat müttefik memleketin 
lııak"~i ve içtimai bünyesini koru
\ 1• akrnundan son d ereced e ö
diai111 olan mal ve mahsülleri ken
t~ t e aynen vermektir... F.iyatla
~lla C&bitinde de "yabancı devlet" 
>,ıı ~eleai yapmamaktır. Aynen 
~ı.ıll 1 a_n bu teslimatın bedelleri u
t'ç "e.deli bir istikraz hesabına 

~er., 

1 ç.ier h"" 1 1 .. d • 'ctlt oy • yapı mazaa, gon erı-

1,tl d alnın fıçıları yukarda sayı· 
.\Ittrtlere deva olamaz. 

ııt, ..... Un bu dertlere hiç mi deva 
-...ıaı '> 

>e;;ı. E~er memleket içinde yeni 
>~ ıatıhaal hareketlerine sebebi- " 
,.. "eri . . "h 1 h . "' ~ r, ı§e yarar ıstı sa acmı-

' 1uıniyetJe arttırırsa ..• olur!. 
'tolt1 ÇtİJnai bakımdan önemli 
'•ı ~IJ\ ithalat yoliyle tamamlan-

na Ya l ' ......., 'f raraa ... o ur ... 
ftlrlt alnız yeni emisyonlara kar
't'ııtli k~arak kullanılrrsa, itiraf et
) llj 1• Pek olamaz! •• Olu, olsa 
lb,,ı:eni tediye vasıtalarmm doi-

lauh' hinnet etmit olur. 
~ıı. at ~~l ile al&.kasr olmryan al-
11111. t 0!'larınm iktısadi muvazene
~ı.ıı:'1•inde herhangi bir faydası 
t lılfre~~z. Olaa, olsa satın alma 
t~t •• t>ırıırı gittikçe artmasına ya
~~ı ltı <>laYısiyle muvazeneye de
•tr. "'~•zeııesizliie aebebiyet ve-

tth.J. 
) >a,

1 
;t e§yaaı fiyatlan, ihracat 

'U,t 1?'atları, gıda maddeleri fi
!'ııta 1• ıatihaal hizmetinde çalı
~1'1-trrı. Ücretleri, umumiyetle Üc
' hi~ lılaatlar .. arasında öyle ta-
~ı teaanüt vardır ki... bunlan 

~çı'u?l'r dairelere kapatmak çok 
~,'>la· İktısadi mevzularda, ancak 
ı.~'rı. tın da.imi mütahedesinden 
~ hitil' l'laz~riyelerin bir kıymeti ~ 
ı~til't ... lia.diselere göz yuman na-'1' ıtırı ·1 • h . . ı ) l'at ı mı ayaıyetı o amaz .. 
1 tttlr; tıı Verd iği dersleri küçümsi
r"rı l\ Ytl'aİı; bir aayg-ı ile zikredi
'~ ı:uariyelerin realite ile en u-

\ı a4,d~aebeti yoktur .• 
11ı'tldal\ ~gıınız günler, iktısadi ba
l)\ 'r•lt 

1

Patholoıique" bir devre 
ııı~tl17tl> •e.yılabilir. Duygularımıza 
,,1~i, b <>l:rnadan, iktısadi bünye
ç~tı\, ul devrede aıkı bir mütahede 
iııı~ii '. 1raak gene karlı çıkanz. 

~l\ı~'ahetli bir tethia koymak 
1 elde ederiz. 

C:. H. P. bölge 
~ tlıiifettişlikleri 

t _çı ıt bu 
~1 ltıUf 1~an C. H . P . Seyhan böl-

11t C) Cttışliğinc Mardin mebusu 
~1'in~~·ın ve saflık durumu do
~ l:tıcb 0 devinden af diliyen htan
ııı:ı~~t ~su Satlettin Uraz'ın yerine 
\; Ceııeı ~busu Celal Arat'ın tayinle-

tır ı~ ô.Şkanlık Divanınca karar
§tır. 

I 

Amerika hariciye nazırı 
M. Cordell Hull 

Birleıik Amerika ve 
Japonya arasında 

anlasma 
~ 

ihtimali 
çok zayıf 

M. Kurusu MM. Ruzvelt ve 
Hull'le temaslara baıladı 

Vaşington; ıs. a.a. - J aponya ile Bir

Ieıik D evletler aruında b ir anlatm a lhtl
mall bahaında Vqlngton mahfilleri çok 

bedblndlr. Bunun esas sebebi oı,ıdur: Birl e· 

ıik Devle tler, Çankayşek'e yardıma devam 
etmeğe katı surette azmeylemiı bulun -

maktadır. H albuki J ap onya, Birleşik Dev

letlerin Çunking'e yardımını k eamealni ta-
( Sonu 4 üncü sayfada } 

Maarif Vekili ve 
c. H. P. Genel Sekreteri 
dün İsl~nbul'a gilliler 

C. H. P . Genci Sekreteri Erzurum 
mebusu Dr. Fikr i Tuzer, Maarif Ve
kili Hasan _ Ali Yücel ile birlikte, İs
tanbul talebe yurdu işleriyle yakın
dan mesgul olmak üzere, dün akşam 
!stanbuİ'a hareket etmişlerdir. Vekil 
ve Genel Sekreter garda Maarif Ve
kill iği ve C. H. Partisi ileri gelenleri 
t.arafından uğurlanmışlardır. 
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Türk Hava Kurumu Genel Merkez Heyeti toplantı halinde 

Türk Hava Kurumu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Genel Merkez f-:leyeti dün 
altı ayhk toplantısını yaptı 

Orduya yeniden yüzlerce havacı yetiştirildi 

Yurtta bir tayyare endüstrisi kurmak 
yolunda müsbet neticelere varıldı 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezi, dün 
saat ıo da, Mardin ~ebusu General Seyfi DUz· 
&'Oren' ln reısııtınde altı aylık toplantısını yap· 
mııtır. Merkez idare heyeti tzuından mer -
hum General Cemal Meralnl!'nln hatıra11 a>ak· 
ta bir dakıka susmak ı;uretlyle anıldıktan 

sonra gecen toplantıya alt zabıt hUll'ı.sası, mer
kez hu>1ıtlnln calıı;ma raporlylc müraklpler 
raporu okunmuı vc·bııaneo tasdik olunmuş -
tur. 

Genci Merkez Ba5ko.nlılhna B. Nuri Demir· 
a~ tarafından verllmlı olan bir dllckcenln 
lncclcnmcsl için yann saat 10 da bir toplantı 
daha yapılması kararıaeurılarak dünkü toı>

lan tıya son verllmlşt\r. 
Türk hu-acılıf:ının ı:ellameslnde, Türk ı:cnı:· 

lllıln ln ha vacılılıımıza kanı &'tinden ıüne ar
tan ıeyı:lslyle, havacı neslin yetlııtırllmeıılndc 

eltiden olıilnrnlye delıer hizmeti &'ecen Türk 
Hava Kurumunun son altı ayı zen~n ve dol· 
ı:un calıımalarla eeı:mlıttr. 

idare heyeti raporu 
Kurumun ıon calııma devresinin baearıla -

rını belirten idare heyeti raparunu okurlan -
mu:a sunuyoruz : 

General Seyfi Düz.gören Genel Merkez Heyeti toplantııına 
reiılik ederken 

Genel Merkez Heyetinin &ayın üyeleri, C 

:~t~~~f ;:i:f ~~;~g~~~~~f :i 1l'M .... O .......... S .... K ...... o ........ v ....... A ........... ; .. y ....... A ........... G ........ o ......... R ......... E_ .. ,1 f'" "BERL'iNE' "'GöRE"''"'l 
yardımları ve memlekette blT havacılık en - ...... ,.,,,,,,,, ,,,,,,,,,~,,,,ıı11ıııuuııııı•u•uutt , .. , .... , , ,,,, ,., .... ,, .. ,,,,,, ... ,,, .. ,,, •• ••••• 
dilatriılnln temelleri atılması yolundaki te -
ıebbüılerlmlzln blllncosu, Merkeı İdare He- Sovyetlerin karc.ı Alman - Rus cephesinin 
)'etinizin. dünya buhranının bütün milletler - • ::1 
den latedltl az zamana çok il ve ozlü la ııt - h d k k 
dırrııak prenılplne bily(lk blr özenle bdlı kal- ücumların an sonra mer ez esiminde 
dıtını &'ÖStermektedlr. 

Gelir iıleri : 
Kurumun ıon altı aylık n llrl, 1941 - 1942 

bütceıılnde bir yıl içinde toplanaeatını umdu -
t u.muz r akama cok yaklumıaur. Bu lY1 veri

{ Sonu 4 üncü sayfada } 

C. H. P. Umumi İdare 

Heyetine bir seçim 

Tula'daki 
durum çok 

iyileşti 
Lotıdra. 18 a.a. - Rusya'daki aske-

alınanlar 

bir şehri 
zaptettiler 

Amerika'daki maden 

işçileri grevi büyüyor 

Yeniden ı 5.000 
• • 
ışçı grev yaptı 

M. Ruzvelt 

tam selahiyeflerini 
kullanmağa hazır 
Va&ington, 18 a.a. - Maden işçileri 

rrevi eittikı;e geniılerken, hukümet de gerr. 
!ere kaI'11 koymak için tedbir almağa ha • 
zırlanrrıaktadır. 

(Captive) madenlerindeki grev umumt 

olmakla beraber, bu madenlerin 53.000 
ki.ol t utan iıcilerinden bazısının dUn sa
bah bu madenlerde bulunduğu haber ve
rllmektedir. 

Bu arada A merikan kongresi bu iısle 

me§gul olmağa baglamı§tır. MUmeııııiller. 

meclisinin reis vekili l.i. Cox, mlllt mUda
!aaya teı!İr edebilecek ole.n grevleri bas

tırmak ic;ln kongrenin tcırU tedbirler al-
( Sonu 4 ü-ncü sayfada } 

Bulgar Başveki 1 i 

M. Fi lof diyor ki : 

Bulgaristan ve 
Türkiye arasında 

ihtilaE yoktur 
Aradaki münasebetler 

itimada dayanmaktadır 
Berlin, 18 a-a. - Bulgar BllŞ\ ckılı M. 

Fllof yabancı ajnns muhablrler:lnden M. 
Konrad Joachlm Schnub'a '\eroıl{I bir mü• 

( Sonu 3 üncü sayfada J 

Alman basın 
heyetinin 
ziyaretleri 

-C. H. P. Umumi İdare Heyetinde rt durum hakkında askeri mahfiller
açık bulunan üyeliğe Afyon mebusu de a~ğıdaki mallımat verilmektedir. 
Şevket Ra1it Hatipoğlu Genel Baı- Bertin tebliğinde bildirildiği gibi, 
kanlık Divanınca seçilmiş ve işe ba.ı-j alman kıtalarının Kcrç'i aldıkları 

Berlln, 18 La. - Askerl bir kayna.ktıın 
D.N.B. ajansına bildlrlldll;lne göre bir al
man tümeninin ileri teşkilleri 17 ~nteş -
rinde cephenin merkez kesiminde bilyük 
bir Eehlr almışlardır. Alman Büyük Elçisi M. Von 

Sovyet karşı hücumu, topçu ve m itral- Papen dün akşamki ziyafe tte 
lamıştıT, (Sonu 3 üncü sayfada} 

Alman havacdık 
levazım reisi 

general 
Udet öldü 

Berlln, ıs a.a. - (0.N.B.): Havacılık leva· 
ıım reisi General Udet, 17 ıonteırtnde yeni 
blr ıtı&hın teerübeılnl Yaparken aQ'ır ıurette 

Y&ralanmıa ve hastaneye &'ÖtürUiürken ölmüı· 
tür. 

Führer vazife baaında böyle fect bir ölüme 
kurban elden bu subay ıı:ın mllll cenaze tö -
renJ yapılmasını emretmıstır. Umumt harpte 
hava muharebelerlnrte 62 za.fer kazanan bu 
büyük av ta:wareclslnln hltlrasını tAziz etmek 
ve almın hava kuvetlerinln yenldıın tanzimi 
esnasında yaptığı büy(lk hl.Zmetlerl :mükl!at • 

Bı.1 ıa ndırmak maksadlyle, Führer, üç numaralı 
kaza yüzünden ölen alman ılv moe.\.lna General Udet t1101u adını verrııla· 

hava generali Udet ur. 

yöz ateşimizin karşısında erimiştir. Alman basın heyet i başkanı orta elç i 
Dün de düsman tarafından M~-ova doktor Schmidt, yanında alman blh ~k 

kesiminde yapılan birkaç kar$ı hücum 1 elçiliği mUst~arı orta elçi M . Kron ve 
( Sonu J üncü sayfada } 4 iJ •· f d 

------- - - --- - {Sonu ncu saya a 

Dr. Schmidt dün akfamki zJyalet!e 
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Milletlerarası döğüJfe • 

Bir milletin iktısadi gidişinin 
( milli birlik ) ile ilgisi 

1 

A.R.EREM ...... .. . ..... , ,, tt .. 
"İçeride (milli beraberlik) e rüvcniyo ruz. B unu koru

mak için gerekli olUTs.a her tedbiri almaktan aakınmıya
cağız ... 

Vatanda~ların sel.imctine aykırı olarak doğru ve kana
atli yo!dan sapacaklara, bulanık zamandan ıiyaset ve ticc

ret karı arıyacaklara kesin v e katı ola rak karşı koyacağız." 
1. 11. 941 

MİLLİ ŞEF İNÖNO 

Bilindiği gibi, bugUnfin muhabere vel ler, ortamızda yayılma ve teiıir alanı bu· 
mllnakale araçları dUnyayı o kadar da.ralt- lamamıelardır.,, 
mıı. ekonomi mUnasebetleri o kadar bir- bUkmU ile belirtmişlerdir .... 
biri içine sokmuş ve bağlamıştır ki adeta *** 
bitlelk kaplardaki sular gibi her hangi Ancak bu harp dev11m ettiği mUddet • 
bir anda, her hangi bir 'Yerde olacak bir çe, bu gibi propagandaların yeni çeşitle
artış veya eksiliş hemen öteki yerlerde rl ile karşılnşmıyacağımızı file; bir kimse 
de tesirini göstermektedir" temin edemez .. Sonra, eunu da asla unut-

Gerçi, biz, yakıcılık ve yıkıcılık bakı- mamalıdır ki, bu gibi casus ve bozguncu 
mından dehıed 1914 - ıs bUY1.ik harbi • propngnndalar, ben propagandayım diy·e 
ninkini çoktan gec;miı olan bugUnkU mi- kendini glistermez .. Nereclcn, nnsıl ve ne
salaiz doğllıUn a.ekcrllk yönUnden dııın- de!1 çıktıAını da hiç belli etmez. Gayet 
dayız .• Devletin engin ıezloll, derin · gö- sinsi, ıo:ahlren gnyet samimi, ve sureli 
rtışlU, tam müstakil ve tam milli slyase- haktan görUnmcğe, boylece kendini ka
ti sayesinde ııimdiye kadar, evıaııarımıza bul ettirecek safdil, ahmak veya hain bul
kanını dökmek, canını vermek !ed:ı.k!\rlı- nın.ıta, y:ıyılmnğa ve tesir etnıeğe ı;nlı,ır~ 
ğı yüklenmemiştir. Fakat bunların dııın- Binaenaleyh çıkncnk ve çıkarılacak her 
da kalan, ziraat. sanayi, ticaret, nafıa, şayia ve. habere ilk önce bu zavlyedecı 
maliye ve mUnakall'lt gibi iktisadın bUtUn bakıp bnıı giire kıymet ve ehemiyet biç -
kollarında, bir harbin bir ~emlckete ya- mek Uızım geldiğine dalma dikkat etmek 
pabileceğl sıkıntılı tesirlerın hemen hep- her zamandan ziyade 1A11m olduğu bir 
si; şu veya bu niabette bizim memleketi- dcvrt-deylz .•. 
mlıı;de de bao göstermlı bulunmaktadır. 
Hem de tıpkı dövU~en ülkelerde olduğll 

gibi ... 

*** 
Onun içindir ki, hiç bir komııumuzun. 

hlç bir karış toprağında, hiç bir yudum 
auyunda hiç bir zerre havasında gözUmUz 
olmadığından ötUrU; milli iıtikUUimize, 
toprak bUtUnlUğUmUze, dokunan olmadı
ğı müddetçe dalma hlU'.P dı§Ulda. bitaraf 
kalmak fakat nereden ve kimden gelirse 
gelsin bir tecııvlize uğradığımız takdirde 
son Türk, son nefesini, son karıı toprak· 
ta verinclye kadar mllll oeref ve namus 
uğrunda boğuımak kararında olarak, mil· 
let ve hUkl\met bUtlin ııamtmlyetimizle 
(l\iilll Şef İnHnU) nün etrafında nasıl 
ııom bir ('M.illl Birlik) halinde birleıımiı; 

isek ... 
Bugün tsm ortasında bulunduğumuz bu 

emsalsiz harbin bUtUn dUnyada olduğu 
gibi bizde de ııtmdlden yo.pmağa bll§ladı
ğl ekonomik darlığı, mUmkUn olduğu ka
d&r önllyebllmek.. v~ geçen bUyUk har. 
bin sonunda oldu~ gibi bu bUyUk harbin 
tıonumın hazırladığında şUphe olmıyan ik· 
tlsadi l'ıfetlerln Ulkemlze yapacağı te~lri 
ellmi?den geldiği kadar hafifletmek lc;ln. 
hiç bir tedbirde kusur etmemek yolunda 
aynı (millt birlik) gtiıtcrmemtz. harp dı· 
şınd'l bitaraf kalmak gayretinden hiç de 
geri kalmıyacak <lnem ve değerde mlllf 
bir vazifedir. 

••• 
Gerek harp dıeı. gerek harp içi olsun, 

b(lyle gergin ve fevkallide zamanlarda, 
bir memleketin ekonomi yönUnden darlı· 
tının ve bu darlıAın kötü gidiııinin doğur
duğu hoşutsuzluğlln bazan o memleketin 
(mllU birliği) ni bozucu ve ııarııcı bir 
hAI aldığı; d:ıha 1914 - 18 bUyUk harbinin 
acı misalleri ile sabit olmuıı bir valua ve 
hakikattir ... 

Ancak istiklı\llnl, toPrak bUtUnlUğUnO 
her h<ıngl blr tecavllze knrııı korumak gi
bi (müdafaa hakkı) na dayanan bir har
bi ~urla yapan veya yapmak karanndo 
olan bir millettir ld; böyle dar zamanlar
da, daha çok çnlııımnk, daha . az kazan · 
malı: .• daha çok vergi vermek, dahıı. az 
harcamak: bir çok yiyecek, giyecek mad
delerinin azlığına veya )'okluğuna daha 
çolı: katlanmak gibi blr çok fedakArhk· 
tara göğUıı gerebilir •. 

Türk lstiklll ııavaııı bunun en yakın bir 
örneJldir.. • • 

- Fakat bir milletin, harp ıçlnde ıse. 
zafere olan inanını kırmak, harp dıeında 
ıııe muhtemel bir tarruza karıı komada
ki 'dayanma takatını azaltmak için, o 
milletin d6vUştUğil veya o millete saldır· 
mağa niyetli dilıımanın veya dUtmanların 
propagandasına 11.let olabilecek, milli i
nandan, vatan sevgisinden uzak, kendi 
ıahsi matı!aatleri uğTunda her eeyi feda
ya hazır ııabotsjcı hoıınutııuzların, hain 
ve ahmakların bulunabileceğini ve bunla
rın o mllletin ekonomi alanında'ki ıııkıntı
aını kendi &iyast ve ticari emelleri için 
adeta bir fırsat olarak kullanabilecekle
rlnı de hatırdan çıkarmamak gerektir" 

*** 
Geçen dllnya harbinde alman orduları 

genelkurmay başkanlığını yapmıt ol11n. 
bu bakımdan o harbin sevk ve idaresinde 
en salMıiyetll şahsiyetlerden biri oldu • 
ğunıla 3Uphe olmıyan mareşal Lu,dendorf, 
gerek hıı.tıratınclll ve gerek Topyefr.Qn Har 
binde, o hllrptekl alı11fln yenilişinin ııebep
lertni sayarken bakınız ne diyor : 

"İktlsacll darlık gittikçe sıkışarak ... 
Nihayet tıpkı sarılmış bir kaledeki ln
sanlf\r i<:in dllşlinUldU~ii gibi, bir askerl:ı 
aldığı gündelik tflyın, ağır iıı işçilerine de 
verilmek mecburiyeti haıııl olmuş, millet 
geniş ölçUde bir (ra.syonali,..a.cıyon) a lA· 
bi tutulmuştur" Fakat bu da c;ok sUrme· 
dl; eıkıntı kendişinl bu 111\hada dil göııter

di .. 
Bilhassa bir tarafta geniş halk yığınla

rı, mlllt duygıılarlyle, va an sevgisi ile 
hareket ederek, devletin koyduğ"u niza· 
mn uyarak, verilen (gllndelik tayın) ile 
yetinirken, ıste tsrarta bir kısım halkın 
b~ka tOrlll davranarak, kendilerinin tUr
IU hlylelerle. nınl halktan farklı bir ııuret
te faydalanmaları , millette en derin hoı· 
nutırozluk doJ!ı1rd11. Ve bu. hoşnutsuzluk 
geriden cepheye, cepheden geriye sabotaj
cılar tarafından yayılıp genltllyerek, ni
hayet mlnt birltti kökUnden aanıtı.,, d e
dikten sonra, bunun me,şıım tesirinin, nıt
sıl llk6nce deniz ordusunda paUak verdi
ğini ve eonra bUtUn orduya yayıl<\ıAını 
yana yalula anlatmaktadtr" • 

Burada da ac;ıkc;ll görtllllyor ki, bu gi
bi revkaln.dc r.amanlarda, bir memlekette 
htıl ve vakti yerinde, takat miııt inanları 
zayıt, şahııt ml'nfaatlerinden başka bir 
ııey dli:ıUnmiyen tiynette bazı vatandal}la
rın, kendilerine nlsbetıe dnha yoksul fo.
knt milli fnanlan dahil aa.ıtlam olanların 
gözleri önllnde, o memleketin bu dar du
rumunu kendi kazançtan ve rahatlan için 
fırsat ~ayarlar dil ondan faydalanmnğcı 
kalkarlar ve devlet in koyduğu nlznma 
uymamak yollarını arayıp bulmu~11. çah-
ırlarsa; hayatın sun! surette pahalılll§· 

mıısına, sefaletin gittikçe bS§lamasına. 
milli para kıymetinin dllşmeslne. dolayı
siyle memleketin tktıııadt gidişinin ımr -
sıtmasına sebep olmuş, ve bunun netıceııl 
olarak dn (milli birlik) te gedik açmış 
ve hattA bozguncuların baııına gt-c;miş o-
hırlar .. 

*** 
'işte, 1914-18 bUyük haııbinln de, 1919-

22 Tilrk Lstiklll mUc~deleslnln de bUtün 
acı tecıiibclerlnl cok iyi bilen Cümhuriyet 
Devlet ve HUkümetl, simdi ort.nsında bu
lunduğumuz bu ıon emsalsiz dUnya har
binde, memlekl'.?Umizln lktısadl gidişini, 

mUmkiıin olduğu kadar bu gibi zararlı ve 
tehlikeli cereyanlara knınlmııktan ve kap
tırımııktan korumak içindir ki, daha iki 
yıl önce <Mllll Korunma Kanunu> UA ha
rekC'te gecmls, durup dinlenme bilmeden 
tedbirler almakta bulunmuştur. 

Hükfimetln bu uturdakl emeklerine, 
kadın, erkek bUUin euurlu, milli inandan, 

L 

1 f ~ :~~·~~; ~~·~ .. ·~:~~·;·;:~~~ 
İngiliz edebiyatı 
Dil, Edebiyat ~besi tarafından 

(İnıiliz Edebiyatının ana hatl~rı)na
mr altında bir seri konferans tertip 
etmiştir. Türk ve İngiliz profesörle
ri tarahruian verilecek bu konferanı-
lırdan üçüncüsü bu,ün 111at 18 de F. 
L. Billows tarafınd11n (Rönesans naz- . 
mı ve modern Lirik'in orijini, Lirik 
nazmın inki~afı: Spensar, John Don
ne, Milton, Butler) konferansını ve. 
recektir. Konferanslar Türkçeye çev
rilecektir. 

Konferanslar herkese ıçıktıı·. 

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

Başkomiserler arasında 

yapılan değ işiklikler 
Emniyet işleri umum müdürhifü baş 

komiserler arıısrnda yenidm bazı deği~ik

likler 7apmı1tır. Bu değisiklilcleri yazıyo

ruz ı 

Afrı'dan Ce!SI Erhun İzmir'e, Erzurum
dan Jtüseyin Dağlı lstanbul'a, İstanbul'dan 
Ali Nazmı Kur2l Sinop'a. İ ılanbul'dan H. 
Mahir Tunçel Marafa, lstanbul'dan ö. 
Huliısi Sayın Bingöl'e, İstanbul'dan Raşit 
Algun İzmir'e, Diyarbakır'dan Hidayet 
Dinç Samsun'a. Bin&"öl'den Salih Çubukçu 
Aydın'a. Kayseri'den Feyzi Bingöldaı Ga
ziantep'c, İçel'den i. Hilmi Orhun 1stan
bul'a, Maraş'tan Harun Baysoy Kayscri'ye. 
Aydın'dan Ztlhtü Dikilitaş İstanbul'a, Sam
sun·dan Osman Nuri Akyü:ı: Diyarbakır'a, 

Seyhan'dan H. Avni Tüzün Erzurum'a, İz
mir'den İhsan Dener Acrı'ya, İzmir'den 
Mustafa Geçer 1çel'e, İstanbul'dan Seli: 
hattin Güner Merkeze nakledilmişlerdir 

Adliyecilerin izın dur~mlan 
Adliye Vekilli~!. teıkllAtına b!r tamim ya

ı>arak adliye mak1neslnln devamlı l.llemeJlnl 
saQ'lamak lc;ln ılmdlden sonra adllye mensup· 
!arından her hanırı birinin ızın veya ba1k11 ee· 
kilde lılerl batından aynlmaları hallnrte ve • 
kllll~e telırafla haber vermeJ!nl karar altına 
almıştır. 

Yardımsevenler Cemıyefi 

Ankara Palasta bir 
danslı cay verecek 

Yardımsevenler Cemiyeti Genel 
M erkez Reisliğinden: 

22. 11. 941 cumarteıi günü saat 5 
ten itibaren Yardımsevenler Cemiye
t i Ankara Palas salonlarında bir 
danelı çay hazırlamııtır. Aynı zıpnan

da Yardımscvenlcr Cemiyeti atölyele
rinde asker çocuklarımız tarafından 
yapılan El işlerindC111 bir SC!'gi tertip 
edi lmiştir. 

Cemiyetimizin davetin e h er vakit 
candan iftirak eden sevgili yurttaşla
rımızın bu çaya da aynı rağbeti gös
tereceklerinden eminiz. 

Biletler Cemiyet azaları tarafı~dan 
ve ·ayrıca da A nkara Palas gi~sinde 
satılmaktadır. 

Komple çay (150) kuruştur. 

vntnn sevgisinden nasipli yurttaşlarımızın, 
bUtOn kudretleri ile yardım etmelPrl, her 
7.nmanrlnn 7.lynde milli ve vatanı vazlfe1e
rl nln basında gelir. 

Sunu bir kere daha tekrar edelim kl: 
bir memleketin mllıt birliğini bozan Amil
IP.rin başında; o memlekette buı:Unkü gi

hi cllinya karı;:aşalığının do~urdu~u lktııa

dl dnrlı~. yalnız kent'! ıııhst rahatları ve 
kazanclan uğrunda kullanmak hırs ve 
bencilliğine kapılarak hayat pahalılıtının 

sunl olarak ~·(iksclmeslne sebep olan gaCil 
veya hainler gelir .. 

Onun içindir ki Milli Serin bu mcv:zuda
ld en yeni 61tUdU: 

"lçerde Cmlııt beraberllk>e g!lveniyo
ruz: bunu korumak için gerekli olursa 
her tedbiri almaktan sakınmıyacafız. Va
tandaşların aelAmetıne aykın olarak dol
ru ve kanaatıl yoldan ı;apacaklara, bula
nık zamf\ndan siyaset ve tJcaret klln an
yacaklara kelln ve katı olarak kaıııı ko
yacağız" dlrekUll olmuştur .• 

fJ 

Türk Hava Kurumuna 
• 

yardım edenler 
Ankara'da Kuyumcu Zeki Ekni (150), 

gayan Selma Manço, Halil Eken, İbra -
him Takıç (30) ar lira, 

E@kiı;chir•de Çiftelermamure köyü (100), 
Çiheler~esudiye (67.92), Şerifiye (61.75), 
Sakarıılıc31 (54.70), Hayriye (53.20). Me
sudiye (50.70), Çiftelerycniköy (47), Ku • 
ruıiyük (46.25), Eğriöz (45.SO) , Rıfkiye 

(43.40), Hamitli Orhaniye (41.95), Molla 
oğlu (33,10), İncesu (32.-i-O), Lütfiye (25), 
Karadere (ı2), Eminekin, Çifteler köyün
de b.akkal Eyüp (20)şer, Uluçayır (17.40), 
Söğütr,;ük (16) , Demirli (15.10), Sarraf Ah
met Alan<lağ (15), Ağapınar (13.90), Yü • 
rükkaracaviran (12.50)1 Kurbanpınarı Tan
dır (12), Çerkesçukurhisar (11.10), Eı~n

kara (10,50), Karacahöyük (10.25), Kar . 
ıın. Osmanlegilmele (8) zer, Yukarı kala· 
bak (7.90). Tandır (7), Taycılar ( 4 50). 
İstikl~I okulu baş öğretmeni K adri Tetik 
(4.40), Malfil Osman Tezcan (4) lira kice
m11n (1188 87) lira Türk Hava Kurumuna 
teberruda bulunmuşlardır. 

Erzincan yerdepreminde 

yıkılan köylere 435 

tane çad1r dağıtıldı 
El'2lncan yerdepreml böl2eslndım dUn St>len 

haberlere söre depremin ı.:UnrtUz olması )'Ü • 

zOnrlen insan ve hayvan ö!QmU a:r. olmuıtur. 

Hasar onemll denecek kartar razıaııır. Kemah 
yolunun altıncı kilometresinde 2 yarılma ol • 
muı \'e aynı yerde toprak 30• ııantlmetre cök
müıtür. Cardaklı ve Cırte, Fırat koprUlerı yı
kılmııtır. Şimdiye kadar köyll!re 34:'i cartır da
tıtılmı:ıtır. ô!U \•e yaralı ~ayuının ne kadar 
olduıtunun tesbltlnc de\·am olunmaktadır. 

Çek'lerin ortalama 
fiyatları 

Blrlnclklnun ayı !cinde ıröz 6nUne alınacak 
borsada kote olan ve olmı:van dövizlerin or • 
talama c:ek fiyatları tcsblt edllmlıtır. Buna 
göre Sterlin 52:1 kuruı, dolar 13179.75 kuruı. 
Pc7.cta 1289 kurue. ı~vec: kuronu 30. ·.25 ku -
ruı, Ruhi 3903 kurut, 100 Rıtnmark 235294, 
Danimarka kuronu 2445~.3, Norveç kuronu 
2870 3, Arn;wut ırııngı 41.6432, Honıı·Knng 

doları 301154, lthaltıt ıcın ArJantln Pf'zosu 
3262:;o, ihracat tein ArJantın peznsu :ısM1;7, 

Rlyıtl 73970, Ruble 2486'1, Çek kuronu 51 ·33, 
Mısır lirası 5333R, Kıbrıs, Flllstın, lra'k lirası 

522, Suriye lirası Parls Uzcrlnıll'n 0 .5011, al • 
tın Sterlin 102389 • 102830, altın Rayımark 
o.~12, altın Pl!niO 0.31380, altın tsvlcre trıınırı 
0.2832, ihracatta Ranmaı'lc 50.:50, ithalatta 
Ranmark 50.76 kuruıtur. 

Vatanda§lığımıza alınan 
milletta9larımız 

Yabancı memlekeUerden hicret ve iltica ıu
retıyle :ı;urdumuza scımıı bulunan 1784 mil -
lettaıımıaın TUJk vatandaılıtına ahnmuı ıc

ra Vekllleri Heyetince kabul oıunmuıtur. 

Hususi muhasebe 
arasında 

müdürleri 

Balıkesir hususi idare müdürü S. I<Anl Ak
ıo:Un Eı>klıehlr'e, Esk1$ehlr mUdUrü ruıur Gtl -
lerlm Konya'ya, Konya'dıın Zl)'a Haabay A -

rnasya'ya, Anıasya'dan HanlJI F:rırln Tokat'a 
tayln edilmleler, Tokat mUrtUrU Ali Haydar 
Tuna da tekaUdc eevkedllmlıtlr. 

Diyarbakır maarif müdürlüğü 
Kastamonu llscsl tarlh ve co~rafya ötret • 

meni eski ırazetccl arkadaşlarımızdan B. Ta
lat :Mümtaz Yaman Diyarbakır maarif mll • 
ı1ür!U~ne tııytn et11lmletlr. ArkadaeımLZa ye
ni le!nde baearılar dileriz. 

Muda·nya belediyesinin borcu 
silinecek 

MUnakallt Veklllltl lelçeleyl lalelme.l Yi1 -
:rilnden devlet deniz yolları ıııetme ldaruıne 
borclu bulunan Mudanya beledlyeılnln bu bor· 
cunun ılllnmeslnl temin lc;ln bir kanun pro -
ıesı hazırlamııtır. 

ÇAGRI 
X Hariciye encümeni buıün umumt he

yetten sonra toplanacaktır. 
X Ziraat encümeni bu&"ifn umumi heyet

ten sonra toplanacaktır. 
x İktısat encümeni burün wnumt h~ -

yetten sonra toplanacaktır. 
X Adliye encümeni buıün umumi he -

yelten sonra toplanacılctrr. 
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Kiıhtadaki Nemrud'un 

Malatya'nın 

antikite 

zenginlikleri 
Malatya, (Hususi) - Malatya vila

yetinin kaza, nahiye ve köyleriyle sa
hip olduğu antikite zenginlikleri sa
yılmakla bitmez. 

Üstü ve altı hazine dolu bir ülkeye 
sahip olduğumuz ıçın ne kadar 
övünsek azdır. Ancak bu övünmcmi
zin h.aklı olabilmesi için kıymet biçil
mez pahadaki antikite eserlerini mu
hafazada çok kıskanç olmamız Jazım-
dır. · 
Adıyaman'ın Pirin köprüsünü, Kah

ta'nın me,şhur Nemrud harebclerinde
ki Nemrudun başiyle kızının heykeli
ni g6steren resimlerden bunların de
ğerleri hakkında bir dereceye kadar 
fikir edinilebilir. 

M uayyen şehirlerimizdeki müzele
rimize nakline imkan olmıyan büyük 
eserlerin iyi muhafazası meselesi ü
zerinde çok durmak icabetmcktedir. 
Bu gibi eserlerin Avrupa'da nasıl mu
hafaza ediİ<liği, ve rasfgelenin husu
si ve hasis menfaatine alet olmamala
rı ve tahrip edilmemeleri için meşher
lerinin ve diyarının nasıl teşkiHitlan-

Kahta'da Nem rud'un 

dırıldı ğı mevzuları üzerinde, al 
zatların tetkiklerde bulunduğıı 
hakkaktır. Şu halde ülkemizde 
tatbik edilmiyor? 

Vaziyeti e
0

ski devirle mukayetl 
mck istemem. Bilirim ki cüınhııt 
devri uyanıklık devridir. Mal<5' 
bir fert olarak küçük bir hizmet ·s 
bilmektir. İşte bu yazılarımla al 
makamların dikkat nazarların• ~c 
tedbir alınmasına yardım cdel;il1 

cidden bahtiyarlık duyacağım. _.. 

Adıyaman'ın Pirin köprüm 

~-------------------------------./ 
·Şehrimize getirilen 

manifatura eşyası 
İstanbul Ticaret ofisi umum mü

dürlüğü tarafından M acaristan'dan 
getirilen manifatura eşyasının tevzi
ine devam edilmekt~dir. Bu arada 
An kara vilayetine tahsis edilmiş olan 
42 sandık manifatura eşyasının önü
müzdeki günlerde ~ehrimize geleceği 
haber verilmektedir. 

DÜZELTME 
Dünkü sayııııızın ikinci sayfasındaki 

Falih Rıfkı At11y'ın "Bir cevap., baelıklı 
yuısında, birinci ıılltıınun heşincl para
grafının 14 Uncll ııatırındakl "enfinltezi
mal., kelimeııı. yanlışlıkla "enflni tezi • 
mal,, JCklinde çıkmıştır. özUr dlllyerek 
dUz'eltlrlz. 

·~ 
Adana'da askerle'' 
kışlık hediyeleri içi~ 
yapılan teberrüler 

ı~ 
Adana, 18 a.a. - Adana ~ ı 

askerlerimize kışlık hediyeS1 

0 
(' 

yapmakta oldukları yardım gu 
tikçe artmaktadlJ'. 1' 

Dün de vatanda~larımııdafl rl' ~ 
mut ve Rifat Gülek 500, çal<J:, ·

1
1 

san Aksoy 500, Mustafa Ak es~ 
Ali Rıza Kelleşeker ıso. tsak 1zo. ~ 
ve kardeşleri 125, Ali özkat\ 1'•"~ 
rahim Endirkas, Mehmet aııl'' 
100 er, M ehdi Musa 75, thsarı ,cel 
Y usuf Kızılkaya, Cemal s~rıer~~ 
Rıza A lkan 50 ıer lira verıtı1f ~ti'· 

Geçen bUyUk harbin bu mevzudaki va
kıaları, içinden çöken milletler de, bu ik
tisadi sıkıntıdan faydalanan bu c;~it sa
botajların o milletı çökerten Amiller a· 
rasında önemli bir yer aldıklarını ac;ıkc;n 
isba.t e•mektedlr .• 
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Bu hafta içinde toplanan P
3 ı 

yekunu ise 21.645 liradır. 

Buglln dilnynnın içinde çalkandıtı bu 
emsalsiz haprte de. vaktinden eve! için· 
den çozulUp, teslimiyet gösteren veya 
müdafaa edt-rken içinden çöken mllletıe
rin bu c;özUlllş ve c;ökUş sebepleri arasın· 
da~ bu çeşit ııabo~j ve propagandaların 
delillerini açıkça görmek kablldlr .. 

Uzak gitmiye ne hace~ Son iki buçuk 
yıllık -bu dllnya harbinin devamı mUdd~ 
tince bizim memleketimizde de, bu çeııt 
;propagandalann tUrlUsUnU görmedik ve 
i~ tnıedlk mi ? 
Yalnız. ııUkran ve iftihara değer ki, 

ılmdiye kadar gördll~UmUz ve l1ittigi111iz 
bu menfi propagandalar. bu milletin bir
liğindeki ııağlamlık ka)·uına çarparak 
dağıldı, gitti .• 

Onun içindir ki : BUyUk Milli le! bu 
mühim noktayı : 
"YaM.ncı emellere ıUrükleyicl telkin • 

- (BU GECE>

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczanesi 

~======================~J 

Sergievinde ... · 
Serg ievi'n e bug ünlerde ıiren

le r i solda reaim v e heykel, sai
d a e debiyat karıılryor. Herhan- . 
gi bir ziyaretç i için d e bunlardan~ 
d a ha g üzel ho.ıeldinci olmasa 
ger e ktir . Serdiği e se rler hak,kın
da 1tazetemizin sütunlarmda bir
kaç yazı okuduğunuz resim v e 
heykel ıergisinin verdiği renk 
tekil ve ahenk f(>lenini buracık
ta anlatmayı b iraz paldımdan 
dııan çıkmak sayarım ; bırakır
aanız o duyguları yalnız kendi
m e ıaklryayım. 
Sağdaki e d e biyat ıergisi iae 

inıil izlerin açtığı bir k it a p aer
ıiaidir. 

Burada ne türlü kitaplar var? 
S e r gi b ir tümlük ve bütünlük 
ı&teriyor mu? Bu eoruların kar
tılığınr v e rmeden Önce, biribiri
ne ,ün ve saat ölçüaiyle ulata· 
bilen ülkele rin araıına timdi 
haftalar, aylar girdiiini hatırla
malıımız. Onun İçin bU1'ada en 
ziyade gÖze çarpan, kitapların 
•ayısı ve konusu defil, halkımı· 
znt kitap ..wsiai, kitap il~ai olu
yor. 

Se rgi açılalı pek az z a m a n 
geçtiğ i halde çoğuna i stekli ç rk
mıştrr. 

K itaplar, bana in&an denile n 
aiacın yemişleri gibi gelir. Bura
daki kitapl a r, k e ndi dilimizle ya
zılmıt olmadığı halde, bunl a ra 
gösterdiğimiz i•ta h ger çekten 
hoılanrlacak, beğenilecek d e r e
ce dedir. 
Çağdaş m e d e n iye t düzey ine 

ula~abilmek i ç in d e b i r ic ik yol, 
g aliba, önce bu iştahı duymak , . 
sonra bu i.f tahı doyurmak ola
caktır. 

••• 
Çilte Ne bah.i ! 

G eçenlerde Olkü d c r &"iainde 
çıkan b ir t iirimi okuyan bir g e nç, 
bunda dil yanlıtı buldui unu .ör
tüyordu. 

Bunun iınkinaız olduğunu .c;y. 
!iyecek kadar yukart:lan konuş
m am Unk&n.ıad ... Fakat bu gen-

c~n bul~ı_ıiu y~nlıtı, ben yanlıt 
dıye degıl, dogru diye yaphmdı. 

Ev~l~i g ün ve dün Ulıu'ta çı
ka~ ıkı yazıda Besim Atalay'la 
Falıh Rıfkı Atay araaında bir 
münakaıa oldu. Burada Üzerin
de konutula n bir nokta, bir gen
cin b e n im t iirimde bulduğunu 
aöylediği yanlııın aynını Ata
lay'ın d a yanlıt aandığrnı göste
riyor: 

- i ç inde iki "ne" bulunan 
cümlelerde fiil olumsuz (menfi) 
m! olmalıdır; olumlu (müepet) 

• mı? 

Dütündüğiinıü yazayım: 
Eğer iki ne'nin araama &'irer

ae o z aman fiil, yalnız ve yalnız 
olumlu (müapet) ola•bilir. 

"Ne ben wörtlüm, ne o" gibi. 
F i il, sonraya kalına olumlu 

olması da dof rudur, olumsuz da. 
Ben, çok d efa olumsuz olmaımı 
d a ha uyaun , daha elveritli bulu
rum. Çünkü fiil, hiilaiım bildirir. 

• 

M ademki dil imiz v e §İvemiz, h e r 

ikisini hoı ıörüyor ; o halde o 
lumsu z hükmü olum&uz bir fiille 

anla tma k n e den daha iyi olma
ııın ? 

H e le, uzun cümlelerde iki 

"ne"den d e çok uzakta kalan 

f iili olumsuz kılmak, herhalde, 
daha yakııık alır. 

iste rse n iz, misal v e r e yim: 

" N e bu satırları yaza n , n e de 
T ürkçey i çok iyi bildiğine kim

senin f Üphe edemiyeceği baıya
zarımız i ç inde iki " n e " buluna n 

c ümle le r in aonunda ıelen f iilin 

olumlu kalmasını d a ha doğru 
bulmuyorla r." 

Eğer "buluyorlar" d eseydik, 

verdiğimiz hükmü iyice kavrıya
bilmek iç in bu upuzun cümle y i 

yeni bat tan o kuma k zorunu du
yanla r olabilirdi. 

Bununla b eraber, dil iki tür
lüa~~. ~~ izin verdiiin~ 1 ö re ne 
o turluaune, ne de bu tiirlüaüne 
yasak diyemeyiz! · '' 

T. L 

OH kirasını 50 kııflll ,ı 
arfhrdığı İ(in bir ev sah 

50 lira ceza gördü 
sıı~I 

iıtanbul, (18 Telefonla) - ıJttlııV 
kaııap, üç bakkal, bir kahveci ııtl"ı ' 
c;u ile muhakeme edllmlfler. J>ılıı1 
beser lira para ceuwna rnall J,i 
!ardır. lig!~ 

Bunl&nn dUkkAnlan birer 1 
nacaktır. biri. , 
Cerrahpaşada Vıuıll acıındıı 60 ıır 

rasını 50 kuruıı arttırdığı ıçın 
ra cezasına mahkQm oıdu. 

lstanbul'da -İstanbul, 18 <Telefonla> 
11 

s 
~murlan bugün sabahın er!Ct ıcll't~ 

eıı e • den itibaren fırınlarda lşlt!n 
1 

ctfl'I 
tannı devamlı olarak kontro 1111ı<t 1~ 
Bugün darlık nlsbt olarak ıt:z.!I 

11
11 ıı 

palı fırınların açılması tein ~ ıııt >' 
kamlara sel!hlyet verrnlştJr. ~ırt~,. 

• dil c fi"" yannamelerl bu hatta fçın d _ıııı 
tılaeaJc ve sene hafta ~in e 
caktır. 
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(DIŞ POLiTiKA J 
llrika'da harp mevsimi geldi 

c 
~ ~eıı ~e.ne bu aylar iç~de har-
~l agırJıgı Afr.ika kıtaaı iızerinde 
tra.~IUruttı. Yazın ilk aylarında 
~ . a Yıkılmış ve ltalya da har
li~ !11'Jtıitti. Afrika kıtasında ingi
da.fa. e franaız sömürgelerinin mü
S>ıla.ca.k, bu iki devlet arasında ya
llunu: .. ifbirliğine dayanıyordu. 
~ı.ıı h ıçındir ki Fransa'nın ansı
lliıı l\~~ten çekilmesi, lngiltere
cle bii :r~ka'daki müdafaa sistemin
)'a.ıııa Yti~ bir botluk brrakh. ltal
lci 4..r\r. abeş harbindenberi, Şar"e ic'tlrı a sömürgelerinde büyük 
l'-'dı VBUi bir ordu bulunduruyor
d"ıa.' undan bafka anavatana 
~ "t Yakın olan Libya'da da mü
le thı alyan kuvetleri vardı. Bu ha
~llıo~, İngiltere için büyük önemi 
dllatnı ısı:r ile Sudan, iki İtalyan or· 

it 
1 
un arasına sıkışınıfh. 

lilla~ Yanlar Afrika harekatına 
'a.~n ilk haftuında İngiliz 
~ıl,t' İk,"!e ~arşı bir saldınşla başla
~· ı ıhafta gibi kısa bir zaman 
!•~ eju i~giliz sömürgesi italyan
'l\l)'a. lerıne geçti. Bundan sonra 
d'ıı dnlar doğudan Sudan ve batı
~ıl a Mıaır'ı tehdit etmeğe baş· 
'te O:"· .Gerçekten biri Habeşistan 
~lll hltı. d.e Libya'dan giritilecek 
~ı u ıkı hareketin muvaffak ol
iitti; t~~hin bütün neticesini de
lı.etjC: ,' 1 ırdi. Italya'nm böyle bir 
til'd·~r•. teınin etmek ıçın harbe 
~1t1 nıihver gazeteleri gizle· 
ttı .. ~~di. 

'iıt 
0 

ulun ortalarında Crazziyani
~~ ~ rdulan, ilerlemeğe başladılar 
~bsır hududunu geçerek Sollum 
~a aanıı İfgal ettiler. Bundan 
~~, ....... uzun bir duraklama geldi. 
t ..... 1Ya ., • 
ttiı-tr~· nı nın yol yaptrrdığı, su 

alt-lııtt ıgı 'Ve büyük saldırı§ için ha-
lt l a. bulunduğu bildiriliyordu. 

'tltrll\tnan dünya efkarı bu baha
':oııra. e avutuldu. Fakat bir müddet 
~ıı-,b!ı Crazziyani'nin Mısır'a aal· 
'41a.~dccğinden §Üphe edilmeğe 
1~ii 1

• Herhalde Mareıal, bu-
1tkı)' th~rpte en önemli bir muvaf-
ı,d 6.tnili olan "sürpriz."den is-

lı a11~ edemedi. Çünkü Mmr'a kar
'ıktti 1111 en çok ilô.n edilmiş bir 
t~I\ ta areket halini almıftı. ltal
tllıı \' ~eteleri, bu saldırıtın ne 
lıı,~ta~ h~ saat baflıyacağını yaz
ı}lltit· ıle sakınmıyorlardı. 
~llıtu'~le:r eylül ortalarından ilk
~)'a.rı 11 dokuzuna kadar sindiler. 
~tle aa.Idırıımın başlaması bek-

~ ,en, o gün, İngilizler İtalyan· 
illrt E • .. 

4.' i-8 1 saldırdılar. rt':sı gun 
lh'! it t'"a.ni düıtü ve 20 bın ka
t~İ4tı a. Yan esiri alındı. İngilizler 
~\ ~~?t.ın 16 sında SoJlum'u iş
~d\l; er. Sonra Bardia Üzerine 
~~1li e:r. Burada iki İtalyan tü
~ &ararak Tobruk'a vardılar. 
t~'" • 14 bin esirle birlikte 21 
ı 'ti. Ş"da ingili:zl~rin ellerine 
ı'lldı. V Ubatın yedisinde Derne a
r'hlii b~ nihayet kısa bir resmi 
,llıde.ıı _ıngazi'nin İngilizler tara· 
i:~'" d!ga) edildiğini bildirdi. iki 
~~•li~ı a.ha kısa bir zaman içinde 
"ıı'ıler e:r, altı yüz kilometre ilerle
~ llıı.rd"e 110.000 İtalyan esiri al
~ ıı,,,,~d llu, almanlarm batı Av-
ır,tı h· aki yıldırım harbini an· 

>ii 1-' •le ır hareket oldu. 
~~Gtıdt ıİngilizler bu parlak zafer 
~dıt~en ~evinmeKe vakit bula· 
~iç t~ llıngaziye vardıktan bir
~ de irı . &;<>nra, alman kıtalarınm 
\ı h-.hgılız. kıtalariyle kartılattık'e erde er. verildi. ilk günlerde bu 
ııı:İldi lhır Yanlıtlık olduğu,. zan· 
~~l~ ngili:zler denizlere hakim 
\~ ı tıa trıa göre, Şimali Afrika· 
~etelt ~~ffer kıtalariyle dövüıe
~ hde lnılctarda alman askeri bu 
~I -lll\ lla.sı} topl anabilmi§tİ? Fa· 
\;teltettn~ar bu sualin cevabını 
•!\jlı ti~ 1!Pat ettiler. Bingaziye 
·~·hı r~r~ıkleri kuvetli bir saldı· 
~liıız,' ı::.· ızleri, geldikleri yol üze· 
~ il\t~f.e attılar. İngiliz geri dö
),11 '\iı. 1 ı~ ileri yürüyÜ§Ünden 
\\ı''rd atlı fakat tüphesiz ital· 
}\tl\ı~ i" .d.aha az kayıplı oldu. 
~ e "t rı:1lız ler bu geri dönüşle· 

\\ I~~ !'Uk'ta tutuna bildiler. 
\~dı, '\"Uzerine Balkan harekatı 
~'il Cti daz. geldi. Ve o zaman
\ı dııl'ltı ltruın olduğu yerde sa
tıtt)'~la •ktadır. Almanların ve 
dji.tli~~!tı 1' obruk'u almak için 
~ l~İhi 1

• teıebbüs netice verme
L'it· l)'a~ı'tıgilizler de almanları 
"• ~~er aş~' geri atamamıtlardır. 
S~ ttt~ 1nıali Afrika'daki bu 
't~ l ÇQkn başka doğuda ve ce· 
1
• \)ete lf . Keniş ve §Ümullü hare· 
·~ dt1tı~t'ıfnıiıler ve Somali'yi ge
~I\ '1'tı1 drı gibi, İtalyan doğu Af· 
'~il it a. taafiye etmişlerdir. Bu
t~'İıı 11.bi):ca irnparatorluk içinde 
\l' deıı 'h bir nokta Condar böl
ttlt 1 bir l .. arettir ki bunun da düş-
"Jllı\ tun ıneselesi gibi ıörünü
l''ltt1 ll)j l\f • 
~'b'tıber· rıka'daki durum geçen 
~d tt, h 1 değişmemi§ olmakla 
'r,11 ~tıbe ~r iki tarafın da o :za
~ ~ Ş\il>h~ hazırlanmakta olduk
ıttitı·e'tle ~ Yoktur. Bu hazırlan
~!)~. hi,. ~nde İngilizler daha e.l
" ~t tı.ı .4.f ~rurndadırlar. Bir de -
~ılielerirı· :rıka'daki İtalyan SÖ· 
._ .~ ~ ~l.t"~n t8:s~iyesiyle tecrübeli 
,.i~~litnlt~leıını Mısır'da topla-

>ı.,''dıtn \an olmu§tur. Sonra A
lı.. ~~tıır\ı gelen her nevi malz.e
~~ lltıla. a Yığılmıştır. 
\~,)~eıelll bc~aber, Akdeniz yo· 
~ ital edıkleri için Şimali Af· 

-.. Y~nlann ve almanların 
teçırdiklerine §Üphe yok-

3000 Km. lik bircephe 

üzerinde yapılan 

alman -rus 
harbinin 
bir tahlili 

Bir isviçre gazetesinin 

askeri yazarı cephedeki 

durumu nasıl görüyor! 
Cenevre, 18 a.a. - La Tribune de 

Geneve gazetesi "şark cephesinde kar
şı kar~ıya bulunan kuvetlerin harp ni
zamı" başlığı altında yüzbaşı Eddy 
Bauer imzasiyle aşağıdaki makaleyi 
neşretmiştir: 

Rus kışı, şark cephesinde yapılmak
ta olan harekatı. bazılarının tahmin 
ettiği gibi, uyuşukluğa uğratmağa 

şimdiye kadar muvaffak olamamıştır. 
Sovyet Rusya'nın Londra büyük elçi
si M. Maisky nutuklarının birinde 
Büyük Britanya ve Amerika'da bulu
nan dostlarını fazla iyimserliğe uğra
mamak hususunda ikaz dahi etmişti. 
Her halde ister soğuğun tesiriyle ol
sun, ister harbedenlerin yorgunluğu 
neticesi bulunsun, savaş bir iki haf
tadır yalnı:r Moskıova, Donetz ve Kı
rım topraklarına münhasır kalmakta
dır. 

Bu münasebetle harp cephesinin 
Teodosia'da başlıyarak Murmansk'a 
kadar 3000 kilometre üzerinde uzadı
ğını göz önünde tutmak gerektir. Va
kıa bu uzun cephe boyunca mihver 
kuvetlerinin yekf•nıı umumi olarak 
250 den 260 tümene kadar tahmin edil
mekte ise de bu büyük cüzütamların, 
aynen karşı taraf kuvetleı-inde ol<luğu 
gibi. cephenin bütün boyunca ne aynı 
nisbette ne de gelişi güzel dağıtılma
mış olduğunda ela fÜphe yoktur. Hat· 
t~ Moskova önünde yapılan muhare
beler her iki tarafın çok kuvetli ihti
yat kütlelerine malik olduklarını ve 
bu kütleleri ya hücumları kuvetlen
dirmek veya müdafaa tertiplerinde a
çılan yarıkları kapatmak hususunda 
kullandıklarını açık bir surette gös
termektedir. Bundan çıkarılacak ma
na muharebe hattının mcseıa 10 ma
yıs 1940 tarihinde Fransa cephesinde 
olduğu gibi 100 Fransız • İngiliz tü
menine kar ı 120 veya :130 alman tü
meninin 650 kilometreHk bir cephe
de toplanması şeklinde üstüste yığıl· 
mış kıtalar tarafından müdafaa edil
mediği ve geçen harpteki gibi de bir 
hücum tümeninin bir kilometreden 
dar bir sahada taarruza kalkmak zo
runda olmadığı merkezindedir. Bu 
sistem, birbirine yapışık kuvetlere is
tinat etmediği için, harp hareketlerine 
elverişlidir. Bu hareketler esnasında 
ileri mevziler yarılınca iki taraf geniş 
ihatalara, ceplere ve çevrilen mühim 
kuvetlerin esir alınmasına dayanan 
şiddetli savaşlarla karşılaşmaktadır
lar. 

iki tarafın kayıplarında 
mübalaga var mı ? 

Bu maliimata dayanarak, artık ta
rihe geçecek derecede ehemiyet pey
dah etmiş olan Bialystok'ta, Minsk'te, 
Smolensk'te, Kiyef'te ve şimdi de 
Moskova önünde yapılan savaşlar is
tisna edilirse her iki tarafa yaralı ve 
ölü olarak yükletilmek istenilen ka· 
yıplar hususunda büyiik mübalfi.galar 
edilmiş olup olmadığı sorguya değer 
görülür. 10 kilometre üzerinde har
beden bir tümen insanca büyük ka· 

tur. Bu kıtalar taşınırken, İtalyan
ların büyük kayıplar verdikleri ge· 
ne kendileri tarafından verHen 
haberlerden anlatılıyor. Geçen 
hafta bir günde birkaç harp gemi· 
si ve on kadar da ticaret gemisi İn· 
gilizler tarafından batırılmı§ ve 
yedi bin İtalyan askerjnin cesedi 
Şimali Afrika sahillerinden lOP· 
lanmıthr. ltalyanlar, top, tüfek, 
her nevi harp malJemeııi, benzin, 
yiyecelderi her şeyi ve hatta içe
cekleri ııuyu ana vatandan getir· 
mek zorundadırlar. 

Şimdi bu kadar hazırlıktan son· 
ra tekrar Şimali Afrika'da harp 
mevsimi gel!11İş bulunuyor. Acaba 
hangi taraf karşısındakine saldı
racaktır? fngilizlerin mihver ku· 
vetle.r.ine karşı saldırmaları daha 
yakın bir ihtimal olarak kabul e· 
dilmektedir. Çünkü İngilizler da
ha iyi hazırlanabilmişler ve Mısır'a 
'daha çok asker ve harp malzemesi 
yığabilmişlerdir. Bununla beraber, 
kendilerine yüzde yüz muvaffakı
yet temin edecek ~ir üs.t~lük .. eld~ 
edebildikleri de §Uphelıdır. Çunku 
İngilizler bir kısım kuvetlerini Rus
ya üzerinden a§•P gelmekte olan 
alman tehlikesini karşılamak ıçın 
Ortaşark'ın başka bölgelerine gö
türmüş olacaklardır. Bu sebeple, 
harekete geçmek için ingili:zlcrin 
bir müddet daha hazırlanmaları 
mümkündür. Fakat harp mevsımı 
sona ermezden önce Şimali Afrj. 
ka'da ukeri fanliyetin tekrar baş
lıyacağı da bir hakikat olarak söy
lenebilir. 

A. Ş. ESMER 

yıplara uğrayamaz. 
Dlter taraftan muharebenin cereyan tarzı -

na bakllLr&a birbirine tabantabana zıt manza
ralar karıısında kalınır: ıu noktada llerllycn 
aaker ttifeklert omuzunda rahat rahat yU • 

rilrken bunun 50 kilometre aatıında veya ~o 
lunda ırukanda lsmlnl zlkrettıtımtz cehennem 
savaelarından biri yapılmaktadır. Her iki ta • 
rafın istatistik hususunda l:lllYilk müba!Ata -
lara dUetütü au 11roda ıu noktanın da unu -
tulznamuı ııerektlr kl, resınl teblltler, kulla
nıllnMl tamam!yle meeru, birer harp vasıt• -
sıdır, takat tarih! btrer veıılka deiUldlr. 

Dlter taraftan balkll bir allphe mevzuu da 
lkl tararın harp nlznmlandır. Mareaal Şat>O$
nlkot Stalln'in umumi knrarııAhınll büYllk ı:e
nel kurmay baskanı sıtat1Yle cclbedUmıeur. 
SovyeUerln Mareeal Kletcl'I car ikinci .N'lkola 
zamanında ırenelkurmay albaylıtına yüksel • 
rn1s eski bir aıkerdlr kt bugünkü Kızılontuda 
esk1 Petenburıı harp mektebinin yeUstlrdlf:I 
AUbaylann tek baaına kallnıt olanı ııaYllablllr. 
Saııoenlkot cok 1hUyaUı blr kumandan olarak 
tanınmı•tır. Hıı.rp bular baalamaı atesU hlr 
kumlll!dan olan Timocenko ile arasının acıt • 
ması bundan Heri ırelmlıtır. 

Sovyet komutanları kimlerdir ? 
Orgeneral Youkov ırörUnOse J:'ore. ıtmaJdp. 

kJ Buz denizinden son zamanlarda düşman e· 
llne ıre<:'Mls olan Kurıık 'kas:ıbasına kadar bü
tün cepheye kumanda eder gibi ıtörünmekto
dlr. Bu suretle Mareşal Vor~ııor ve Tlmoeen
kıo'nun ~erlerine ı;:ecmls olan Youkov sert, aksi 
ve dediğinden vaz ııecmez bir kumandan ola
rak tanınmııtır. Orcl ve Tula"da kendisine kar
ıı hareket eden hasmının, ilerisi tein bir cok 
vo.ldler veren eserlerini bütün tererruatıyle 

tetkik etmiştir Lenlnı:rad'da ve Valday dait -
lnrınn dotru Volkot nehri lstlkameUnce olan 
horekAta k1mlerln kumanda etUC:I belit de -
{:ildir. Buna kareı Moskovo. oni.ınde hükumet 
merkezlnl mUdaraa etmek üzere toplanan ve 
Kallnln'de General Komonko. Volokolum1;k'ta 
General Govorot, MoJalsk' te General Golubov, 
MoloJaroııln vetz'de General Bolrlln, ~erııukot
ta Ge-neral Zokhnrklne. Tula'da General Ko
ncv kumandaları altında toplanan bütan or
duların orccnerRl Erem~ko gibi dlıter b1r 
zırhlı kıtalar mat~has~mnın emri altınrta ol -
dukları anlasılmaktadır. 

Mareşal Tlmotenko'yn ar.lince, Taganrog 
ile Hostov araaınd:ı Azak denizine dayanan 
nrdular ıırupunun hnrek/lt usulleri hakkındıı 
hemen hemen hlc malQmotımız yoktur demek 
rtoğru olur. 

İngiliz ve amerikan kaynaklarından ge
len telı;:-ratlara göre Mareşal Vorosllof ve 
Mare$al Burllenl'nln kumandalan altında 
yeni iki ordu grupu da tesekkUl ve top. 
lımma devresinde bulunmaktadır. Bunlar
dan birinin vll2.lfesl Moskova hattı delinir· 
sa Volga hattını miidafaa etmek. ötekinin 
vazıfı>si ise Ke~ bofıazından gecerek Pe
rekoı> muvaffakıyPtlerlnl Astrakan ve 
Hakil lstlkametlerlnde istismar Pt.mek isti· 
~E'c"k olan bir alman taarruzuna karşı 

Kub:ın ve Kaf'kasya'yı mlldafaa etmektir 

Alman komutanları kimlerdir ? 
Buna karşı alman ordusunun hareket 

vaziyetleri hakkında Berlln'ln v diğl ma
Hlmat hem cok dardır, hem d • ek"Serlya, 
vakti geçtikten 90nra verilmektedir. Bu 
haberleri sovyet genelkurmayı n&dlnde 
calışmakta olan Exchange Telegraph mu
habirinin çektiği telgrafiıı.rla bazan ltmam 
etmek kabil oluyorsa da bu da çok defa 
yan11$ neticeler doğurmaktadır. MeselA 
bir hafta fark ile alman zırhlı tümenleri 

Alman - Rus cephesinin 

merkez kesiminde 

Sovyetlerin karşı 

hücumlarından sonra 
!Bulgar Başvekili 
M. Filof diyor ki 

alınanlar 

bir şehri 
zaptettiler 

Bom~ardıman yüzünden 
Leningrad'ın cenup 

mahalleleri boşaltıldı 
<Başı ı. inci sayfada> 

Tula'daki 
durum çok 

iyileşti 

yarımadasında 

hertaraf rustopçusunun 

kontrolü altında 
<Bafı ı. inci sayfada) 

cabueak akamete uğramıştır. Bir alman 
piyade tümeni d!isman hatlarında derııııı- doğru ise, bu küçük yarımada garni
i;lne sokulma{:a muvaffak olmuş ve hır- zonu, almanların Kırım'daki muvaf
kar; saat içinde .28 istihkam zaptPtmlşUr. fakıyetlerinden bu yıl Kafkasya'ya 

Askert kaynaktan ö{:renildlf lne ,göre bir taarruzda bulunmak için faydalan· 
Lenln~nd'dakl a keri tesıslerın. sllA.h fab· malarına imkan olmıyacak derecede 
rikalarının ve iaşe merkezlerinin bombar· uzun dayanmış demektir. Sıvastopol· 
dımnnı muhasara altında bulunan bolşe· daki müdafaa vasıtalarına malik olmı
vlklcrl şehrin cenup mnhalleslnl tamamly-
le boşaltmak zorunda kalmıstır. Şehlrd" yan Kerç on beş gün almanları tam 
hUküm süren Ced şartlar ı;ebeblyle ahali- muvaffakıyetsizliğe uğratmış ve bu 
nln büyük bir kısmı son gUnlerde alman müddet içinde hava tamamen değiş
kıtalanna ı;ıl?ınmıslardır. miştir. Bu hal. boğazın geçilmesinde-

Donetz havzasında alman kıtaları tnar- ki tabii zı:>rluklara katılınca, Kafkas
ru1.a gec;mlşler ve snvyet kıtalannın ınadlı ya'nın gelecek ilkbahardan önce isti
muknvPmetlne rn~ı'n dlısman mü tah- lası teşebbüsüne engel olmak için ka
kem hatlarına nuruz etmef:e muvaffak ol- fidir. 
muslardır. İlk ııof:uklar bu ileri hnrekPt1n Bundan başka, alman tebliği, şimal 
Ynı>ılmıı~ına mlisaacle l'tmlstir. SilrE>kli tepesinin en şimalinde bulunan Ye
Yıtimurlar şlmdlyc> kadar kıtalann !asesi- nikale'deki iki eski Türk kalelerin-
ni çok büyllk ölr;Ude gü r;leştlrmlstır. den bahsetmemektedir. Bu kuvetlei 

Kerç'in zaptından sonra kaleler Kafkasya'nın şimal - batı u· 
Alman basınındaki yankılar cundaki Fontan tepesine yolu kapa-
Berlın, ıs. a a. Alman basını , Kere;- maktadır. Keza tebliğde Tamıın ya-

in zaptını Sovyctlcrin Karadeniz bolgc - rımadası karsısındaki Takkil kalesin
sinde imh::ı.sı yolunda mUhlm bır merhale den de bahsetmemektedir. Ru iki ku
olarak vası!lanrlırmaktarlır. Bıltlin gazete- vetli mevzi bütün kıtaların Kafkasya
lerln belirttiği gibi, Sovye ler, Kere; ile ya doğru boşaltılması için perde va· 
yalnız mUhlm bir stratejik mevzi değil, zifesi görecektir. 
fakat a:ırni zamanda ekonomi bakımından Sovyct bahriyesinin başında bulu
da cok mühim bir bölge knybetmlelerdlr. nan ve harekata memur edilmiş olan 

Völklscher • Beobachter, bu gölgede amiral Kuznetsof, hiç şüphesiz, doğu 
fevkalAde çok ma<icn damarları bulundu- Kırım'da almanların dediği gibi 
ğunu siiylemekte ve 193R de b•ı bölgenin 100.000 kişilik mühim bir kuveti bı
maden istihslilinin 852 bın tona çıkmış ol- rakmıyacaktır. Tersine olarak, !Jura
duğunu ha ırlatm:ıktndır. daki kıtaların, Kırım'ın batısından ~e-

Berllner - Börsen - Zcltung'un ıearet et· len kıtalara yer açılmak Uzerc bir 
Uğl ı;ibi, I<erç'in 7.aptı ile, Azak denizi müdrlettcnbcri çekilmesine başlan-
SovyeUer için bütün nsker! ehemlyetini mıştır. 

kaybetml§tlr. Çünkü Kere; boğazı, Kerç Kerç boğazına hücum etmezden 
t,ıehrlnden kontrol olunabilecek kadar önce 
dardır. 

Deutsche - ,Allgemelne • Zeltung, kıta
larının geri kalan kısımlarına denizden 

kaçmak tmkA.nlarını vermek Ur.ere Sov -

Bulgaristan ve 
Türkiye arasında 

ihtilaf yoktur 
<B8$ı 1. inci sayfada> 

16.kattA Bulgarlstan-Tilrklye milnascbetle
rinı izah elmiş ve başka bazı suallere de 
ıışağ!dııkl cevapları vermiştir: 

"'- Rumenler ı.·e biz, Ur;lfi paktın t\zala· 
nyız. Bu ıştlrlk bütün Azalar arasında iyi 
mUnnrebetlerln bulundut:unu taznmmun 
eder. 

Almanya, Turklye'ye bir dostluk paktı 

ile bağlı olduAu gıbl bizim de Türkiye ile 
münasebetlerimiz son senc>ler !cinde arn· 
mızdakl dostluk muahedesi zihniyetine uy
gun olarak mUsalt bir C'ereyan tnklp et
mektedir. Bugün Bulgarlstan'la Türkiye 
arasında artık hlc bir anlasmazlık bulun
madığını ,.e iki memleket araSlndaki mn
na~ehetlE'rln ka1'$1lıklı itimada dayandığı-

nı tereddiltsilz &öyllyeblllrlz." • 
M. Filof sözlerine söyle devam etmiştir: 
"Bu bllyük siyasi hldlseler devrinde ö

te:ı...; komşulanmızia t\a münasebet.lerlml· 
zln iyi hattA dô!tane olduğunu temin edP
blllrlm. 

Muhabir Basvekllden iki şey daha sor
muıtur: 

"- Trııkya \'e Makedonya'nın geri alın· 
masının bulgar ekonomisi ve milleti ba· 
kımından eheml)·etı nedir?" 

M. Filof şu ce\'abı vermlitlr: 
'' Makedonya, Eı;:r çevresi ve şlm~ 

Dobruca buh:ar ''atanının nyrılmez parca· 
lanılır. Bizden haksız olarnk kopıınlan ve 
kendileri lc;ln {ıç hıırptr bilvük r dııkflrlık· 
!ar yRptı~ımız bu topraklnnn geri alınma
sını )Cnl Avrupa lıdaktlnln zafer ne borc;
IU)'UZ. Bu sebepledir ki bulgar milleti sar
sılmaz bir sadakatle bize hak vrrmlş olan 
mlh\'Cr devletlerine bağlı kalacakt1r. 

.!\Iakedonya'yı, Trııkya')'l ve Sim5l Dob
ruca'yı tekrar fethettik ve ekonmlsl de 
takviye edilmls oldu \"e mUletlmlzln kud
reti artlı. Bu netıcclerden bUtUn Avrupa 
fa) dala nacaktır. 

Tekrnr fethedilen bu topraklarda yeti· 
~en maddelerin cciitlıl fi bulgar CC\Tele
rlnin c;oğunun lsUhsalAtını mUkemmel bir 
surette tamamlamaktadır ve mı-mlE'kCtl· 
mızın lktısadl kabiliyetinin artmasına yar· 
dım edecektir." 

GI. Marshall Cornwall 

kumandanı meshur aeneral Guderlan'ın yetıerin Kerı: limanını kuvotll surette tah
f'VelA Tuta kasabası yakınlannda ve arka· kim et.mi§ olduklarını hatırlatmakta ve 
sınrlnn 300 kllometN! uzaklıkta bulunan oöyle demektedir : 

İngiltere bah bölgesi 

Almanlar, boğaza hücumdan önce, 
Kırım üzerinde hava üstünlüğünü 

kurmak mecburiyetindedirler. Alman
lar, yarımadadaki üslerden Novorisis
ki, Tuapee, Pori ve Batum'daki Ka
radeniz filosuna hücum için iyi vazi-

yc~~ı~!~~!~:c1~~~eılerinin ele bu hare- baıkomulanı oldu Kursk sehrinde ve nihayet bunlara zıt ba· 
zı lstlkametlPrrlP bulunduı!u bllrllrllml$tlr. 

Muhakkak olan bir nokta şudur kl, 22 
haz.Iranda kurulmuş ollln Uç b{iyük ordu 

"Alman hava kııvetleri, Kırım liman -
Jannda bulunan Sovyet nakliye ve iaşe 

gemilerine ağır kayıplar verdirmiş ve Kı-
ırupu değlşmemistir. Bunlardan Mareşal rım'da bulunan Sovyet kuvetıerinin ba • 
von Leep emri <altında bulunan Kuchler l<lyesl. Sıvastopol etrafında nisbeten dar 
ordu iyle- Lenlngrad'ı sıkııtırmakta, ve bir kesime doğrU sUrlllmUıtür ... 
general Busch kumandaaındakl ordu ile 
de Volkot nehrl boyunca r;ev\rme hare -
kPtlerlni kapamaktııdır: Mareılll von ~k 
kumandası altında bulunan ordulRr da 2 
llkteşrin 1941 tarlhinrlenbPI11 Psash değişik· 
Jlğe uiramamıştlr. Yani alman ordusunun 
zırhlı kıtalarından be$tP cfördli bu ordu· 

Deutschc - Allgemeine • Zeltung, Alman 
kıtalarının Kırım muharebelerinde karşı-

laştıklan fenn havn ve fena arazi gUçlUk
lerini belirtmekte ve esasen, bilindiği Uze
re Sovyctler tarafından fevkalAde tah~m 
edilmiş olan Perekop berzahının geçilme-

nun emri altındadır. F.ğer orgeneral Hoep- ıılnin .Alman piyadesinin yUksek kablllye. 
ner'ln kumanda ettHtt Panzer tümeni Ka· tini bir kere daha lsbat ettiğini soylemek
llnln kaf'6ı~nda ve gPneral Re!nhordt'un 
zırhlı tümeni de Oka nehrinden inerek te ve yazısını eoylc bitirmektedir : 
Serııukov önlerinrle lse Moskova istlkame· '' Kırını'dakl terakkller1n pek yakındR 
tinde Mojalsk ve ToruUno bölgelPrlnde Don cephesindeki vaziyet üzerinde tesir • 
düş martı . sıkııtıran zırhlı kuvetlcrin de ıe- lcr1 görülecektir. ,, 
neraı Hoth kumandasındR olduğu tahmin Macar reımi tebliği 
olunabilir. Orgeneral Guderlan nasıl bir Budap~şte; ıs. n.a. _ Macar ajansı bil-
mihver üzerinde harE'ket ett!ltine dair ailfl· 
heleri yukarda lpret etmiştik, Sunu llAve 
edellm ki Moskova cephesindeki hareket· 

ler birdenbire esaslı bir duruıla karşılaıır
sa Meuse galibinin Volga ve Saratov lstl
kıunetıerlnrle bir yarma hareketi yaparak 
ileri do~ru atılması beklenebilir. Voronej 
şehrindeki son bombardımanlar belki de 
bu yolda bir hareket başlangıcıdır. 

Nihayet Mare~l Voıı Rundstedt ku • 
mandası altTndaki ordular ırubunda Mare
ııal Von Rcichcnau'un aol cenahında ilerle
diği. Harkov ıchrini onun emri altında bu
lunan kıtalann i:ııal etmiş olmasından an
lıyoruz. Mare$alin saiında macarlarla slo
vaklar Doneç nehrine varmıılar ve italyan 
kuvetleri de Voroıilofrrad istikametinde 
ilerlemişlerdir. Sat kınat da General Von 
Stülpnagel'in kumandasındaki alman kıta -
!arı. sağlarrnı Taıanrog ve Rostov'a daya. 
yarak ilerlemektedirler. 

Kırım'a gelince, Perekop yarımadasın
daki müstahkem ve kuvetli hattı yarmış ol· 
mak ııcrefi, daha evci maktul düşmüş olan 
General Von Schobert'in halefi rcneral 
Von M8.11$tein'c aittir. Almanların bir haf
ta zarfın.da 250 kilometreden ibaret bir me
safeyi katederek: Perokcp'tan 'SimferPol 
~chrini de zaptctmek suretiyle Feodosya'ya 
kadar varmı:ı olmaları Orge Von Kleist 
kumandası altında bulunan z1rhlı tümenle· 
rin süratle Rostov'dan çekilerek Kırım'a 
getirilmiş olmalarım temin ettirmektedir. 
Don nehrinin denize döküldüğü yerde mü· 
him sayılabilecek bütün hareketlerin dur
muş olma11 da bu tahmine kuvet verecek 
mahiyettedir, Şimdi ılmanların Kınm'daki 
galebelerini Hazer denizine doiru istis -
mar etmelerini bekliyebilirz. Yalnız bunun 
için gerek Von Manıtein ve ıerek Von 
Kleist ordularının mühim S\lrettc kuvct • 

diriyor : 
Müttefikler, Donetz \lzerlnde birkaç 

köprllb113ı mevziini geni§letmlşlerdlr. 
Macar kıtaları kesiminde, kayda değer 

blreey yoktur. 

Alman topçuıu Sıvaıtopol'u 
dövüyor 

Berlln; 18. a.a. - l6 Sonte~rin gUnll, 
Alman topçusu Sıvastopol limanında bu

ıunan Sovyct gemilerine muvaffakıyetli 

bir ate§ açmıştır. Bir ııarnıç gemisine bir
çok tam tsabetıer olmuş ve gemi ateş al
mıştır. Kerç koyunda Alman topçusu bir 
~ovyet yUk gemisini yakmıetır. 

Kalkasya'da bir meydan 
muharebeıi bekleniyor 

stokholm, ıs n.a. - (Stefanll: Artım 8111-
det gazctcs'lnln Londrn muhabirinin bildirdi -
llne göre, Kerc'tn leııRllnden sonra almanlar
la ınırtllzler arnsında Kn!kllB kopılannda bir 
havıı meydan muharebe&! olması bcklenllmP1<· 
tPdlr. 

General wnvell'ln her ne bahasın11 olursa 
oısun petrol cevrcstnl mOdaraa etmek niyetin· 
de olduliu gö7.Ukmckterllr. Fakat Kafkasya'· 
da'kl durmn Londra sal!hlyctll mahflEerlndc 
kaYln He knrsılanmakta<lır. 

Aynı muhabire ıtöre tnı::lllzler nnıs. So -

hum, Sotye ve No\'Oroslskl'<le nlela<'ele hava 
üsleri kuru:vorlar. 

Romanya hükümetinin ihraç 
müsaadesi verdiği mallar 

İstanbul. 18 (Telefonla) - Ham
dullah Suphi Tanrıöver Romanya hü
kümetinin gaz, amonyak ve bandaj
lar için ihraç müsaadesi ver<iiğini ala
kadarlara bildiııdi. 

lcndirilmeleri ve belki de hedefi Kafkas- rı bizim yazarken iiÖSterdiğimiz derecede 
ya olacak olan bir dördüncü ordular ıru- bir ihtiyatla karşılamalarını rica ederiz. 
bunun teşkil edilmesi muhtemel cörülebi-ıÇünkü harp savaş meydanında dövüşen mu
lir. hariplcr için olduğu kadar askeri muhar-

Her halde okuyucularmusdan bu yuıla- rirler için de bir emniyetsizlik sahası.dır. 

katta rol oynamalan mümkündür. Son haf- Londra, 18 a.a. _ Mmr'dakl lnı:1Uz kuvet-
lalar içinde Irak ve İran'daki Britanya ku- teri komutanı sır James Marshall CornwaU 
vetlerinin ehcmiyetli ölçüde kuvctlendiril- lnıı:lllere'nln batı askeri bölı;:csl baekoınutan• 
diği bildirilmiıtir. Bu kuvetlerin Karade· ıır:ına ta~ln ~dllmlıtlr. nu tayin. Mr. Cörcll'Jn, 
niz'in kıyılarının müdafaasına iıtirak için ılnümüzdekl ilkbaharda bir alman lstllA teaeb
bir az daha ileri gônderilme&İ zor bir iı ol- büsU tehMkcsi hakkında yapmıı oldutu \htara 

dikkati cekmcktedlr. Bu vesile Ue ~eral 
mıyacaktır. Gürcistan'da Britanya hava 

'.\lanıhall Cornws.ll'ln 1938-1939 da harbiye na-
meydanlarından uıak olmıyan Tifliı'de iyi ıırlıltındald vazifesi sırasında oynadıAı önern-
bir hava meydanı vardır. Tifliı'den Hurri- \1 rolü belirtmek doıtru bir tıare~et olur. Ge
cane ve Tomahwk ıibi adi av tayyareleri neral 0 zaman sahil ve hava müdafaıuıının 
de Batum•u himaye için kalkabilecekler - tnklıarı ile cok mcu:uı olmuıtur. 
<lir • Londra'dakl aııkerı mııh!lllerdc henüz ha -

Sovyet fitoıu ila olarak Novoroıiııki'yi tırlanma devresinde bulunan b1r ordu lcln ba· 
tercih ettiği takdirde ise, Karadeniz kıyısı tı askeri bölı:e~ı kmnutanhCJnın hayati bir e
uzcrinde bir aı daha yukarıda bulunan Şo. hemlyetl olduıtu ileri ıQrülmektedlr. Her n~ 

ı oluna olusun, batı ordusu Fransa ve orta 
şi'den Britanya yakın mesafe av tayyırcle. ıark muharebelerinde tecrUtıe ırörmOt bir Jco-
ri bu filoyu koruyacaktır. Bundan baıka mutanın emrine girmekte hlc ıUphe!lz daha 
kıyı boyunca bııkı hava meydanlın da var- lyt bir hale ııelecekUr. Generıı.1 Comwall'ln 
dır ve yeni iniı ılınlarınm yapılmıı oldu- Nil orduıunun iki ayrı orduya bölUnmeııt il -
ğu da anlaıılmaktadır. ıerlne ıerbeıt Jcaldıltı sanılmaktadır. MalQm 

Tula'da durum çok iyilqti 
Moskova. 18 a.a. - Pravda a:azeteclnln 

harp muhabirinden btrl IÖYle yazıyor : 
Sovyet kıtalarının mesut neticeler veren 

kanı hücumlarından sonra Tula'dakt durum 
cok 1yııeam1Jttr. 

Tau alıııuının Donec ceı;ıheslnd~ haber 
verdl~ne göre, düaman piyade ltU\'etlerlntn 
Rostnv civarındaki aovyet müdatauını )l'ftr • 
mak tein tankların yardım!)lle yaptıktan iki 
tescbbüı akim bırakılmıı ve almanlarıı atır 
kayıplıı.r \'erd!rilml!itlr. 

Avrupa Ruıya1ı'nın en ıimal 
noktasındaki harekat 

Moakova; ıs. a.a. - Krunaya-Zveada 
gazeteal yazıyor : 

"Avrupa Ruııyaaı'nın en ıimaı nokta
sını te&ıkll eden B&hkçılar yarımadaııı, beş 
aylık harptan aonr& h11& Sovyetlerln elin
dedir. Bur&d&kl Sovyet kıta.larına kuman
da eden cenera.l. birçok Alm&Jl tümeninin 
karııııında bulunan küçük kuvetlerin geri 
çekilmesine nihayet verdikten aonra, civar 
tepelere yerlettirllmlı bataryaların yardı
mı ile Almanları yarımadada.iı. atmııtır. 
O zamandanberi, Almanların bu tepelere 
kartı yaptıfı hücumlar dalma muvaffakı
yetsizliğe uğramıetır. Kllomet.relerce ge· 
nlı bir sahada. arazinin her metreal ıimdl 
Sovyet topçusunun kontro!U altındadır. 

Sahil batarya.lan, ~orveç'ten Petııamo'ya 
asker ve malzeme latıyan nakliye gemile
rini batırmıılardır. Yarımada, toprakaltı 
geçitleriyle doludur. Bu yanmada. Mıır • 
manek deniz yolıınu kontrol etmektedir." 

Volga nehri üzerinde 
nakliyat durduruldu 

Kuibifef; ıs. a.a. - Kıı münuebetlyle 
Volga Uzerlnde nehir nakliyatı durdurul
muştur. Nehir tamamlyle donmamııtır. 

Ru•lar Tula'Ja büyült bir 
muvall;kıyet ltcuandılar 

Londra; 18. LL - Ruaya'd&ki aakerl 

olduıtu üzere bundan böyle 8 inci ordu ııarıı 
cölOnde kalacak, baıka bir ordu da Suriye ve 
FillıUn'de bulunacaktır. 

General Cornwall te&kllltcılığı ne tanın· 
mıs bir komutandır. 

Eter alınanlar lstlll ıeşebbUsJM'!nl tat
bike kalkacak olurlars~ batı bölgesi ken
dilerini cok zorlı~·acnk kesimlerden blrl 
olacaktır. Cornouallle& b81gesi ile diğer 
batı böh:elerlnln lşgall alınanlara cok 
önemli sıçrama noktalan verPbUeceğl gi4 
önünden uzak tutulmamalıdır. Çünkü al· 
manlar buralarda cenup batı deniz yolla
rına hUcum ı:ıt.mok lr;ln {isler kurablllrler. 

1 rak hükümeti Tokyo · 

ve Vichy ile diplomatik 

münasebetleri kesti 
Londra, 18 a.a . - Royter'ln d plom:ıtlk mu

harriri Irak hükümetının Jap0n ve Vlc?ıy hü· 
kümetlcrl)'le monaacbetlerlnl kcsmlye karar 
vennl& olduıtu hakkındaki haberlerin buı:ün 
Londra'da te)'lt edlldlıtlnl yazmaktadır. Rant 
All'nln l&)'l!.n hareketi ıırasında bu iki hUkü
metln Baıtdat'ta o>·nadıkları rol bu karann 
alınmasına sebep olmuatur. Irak hükümetl 
bu kararı, bahsi ~ecen hüıctım tler elclllkle • 
rtnln o zamank1 raalb'etl hakkında yaptırdıtı 
derin tahktl(attan ııonrıı )'alnız keneli hulya ti 
ile almııtı. lrak hükUmetlnln Japonya ııe mD· 
nasebcUerlnl kcsmlye k"arar verd iti rcsml su
rette tebllt edlld!Jı;ten sonra &tdrıt'takl Ja -
pon maallhatgüzarı M. Saııamata Jaı:ıon elet -
llltlnl kapamak !cin talimat nlm1$tır. 

harekat hakkında, Londra'da, Rus tebliği 
dıgında hiçbir tafsillt yoktur. 

CörUnilts göre, Ruslar, gUnlerdenbcrl 
kB!'§ı hUcumlar yaptıkları Tula bölgesinde 
bllyUk bir muvaffakıyet kazanmışlardır. 
Kırım'd& çarpışmalar devam etmekte -

dlr. Alm&nlar, Kerç'ln ruındığını b!ldlr • 
dikten ııonra, şimdi Kafkaııya'ya varabll
mek ümidini göstermektedirler • 
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Keyiflerin her türlüsü gibi o da i~
&ana zarar verir. Fakat keyiflerin en 
az zarar vereni odur ... Vakıa, büyük 
adamlardan bazıları gibi, hiçbir türlü 
keyfe ihtiyaç duymadan sadece ça
lışmaktan zevk almak, yahut büyük 
adam olmıyanlardan bazılarının yap
tıkları gibi, yalnız yemek keyfiyle 
kanaat getirerek yemeklerden sonra 
ellerini göbeğinin üzerine koyup 
mesut olmak, şüphesiz, pek iyi bir 
şeydir. 

Ancak öyle sadece çalışmaktan zevk 

almak yahut yalnız yemek yiyip uyu
maktan saadet duymak bahtiyarlığı 
bu dünyada herkese nasip olmaz. Fa
ni insanların pek çoğu hayatın verdi
ği yorgunluğu geçirmek yahut gene 
onun verdiği kederleri unutabilmek 
için vakit vakit keyif verici bir şeye 
ihtiyaç duyarlar. Tütün keyif verici 
maddelerin arasında en az zararlısı ol
duğu için dünyada en çok yayılmış 
olanı da tütün keyfidir .. 

Tütünün keyfi, bilirsiniz, birkaç 
türlü çıkar: tUtün yaprakları ince in
ce kıyıldıktan sonra, kağıda sarılarak, 
&tgara şeklinde yapılır ve bir ucun
dan yakıldıktan sonra dumanı çeki
lir .•• Tütün yaprakları daha kalınca 
kıyılarak pipo içinde gene dumanı çe
kilir ••• Tütünün yaprakları hiç kıyıl
madan yalnız bükülür ve en üzerine 
gene bir tütün yaprağı sarılarak sigar 
şeklinde dumanı çekilir.. Tütünün 
yaprakları toz haline getirilerek bu

nına çekilir •.• Tütünün tönbeki deni
len cinsi nargilenin lülesi içinde ya
kıldıktan ve dumanı sudan geçtikten 
sonra çekilir ••• Bir de, tütünü dişle
ııiyle çiğniyerek tütün keyfi duyan

lar vardır ••• 
Demek ki tütün keyfi, şimdilik al

tı türlü çıkar. Bunlardan en az zarar 
veren acaba hangisidir? 

Tütünüü dişleriyle çiğniyerek on
dan keyif duyanlar, bizim aramızda, 
galiba, hiçbir zaman görülmemiştir. 
Enfiye çekmek, tütünün keyfini pek 
çirkin bir şekilde çıkarmak olduğun
dan gittikçe pek azalmaktadır •• Nar
gileye gelince, tütün keyfi mezhebi
nin aslında nargile yoktur. Nargile 
esrar dumanını çekmek mezhebinden, 
tütün mezhebine karıştmlmı~ bir 
bid'attır. Zaten bizim yurdumuzda 
onun da heveslileri artık Pef az kal
mıştır .. Şu halde, altı türlü tütün key
finden üçü bir tarafa bırakılınca, ka
ğıda sarıltmş sigara ile yaprak siga

rası, bir de, pipo kalır •• 
Kağıda sarılmış sigara. Türk ica

dı olduğu için, bizde tütün keyfinin 

keyfi 
en çok yayılmış olan şekli odur. Si
gara içmenin kolaylığından dolayı, 
başka memleketlerde de kağıda sarıl
mış sigara pek çok içilir: insan ca
ketinin iç cebinde, kalbinin üzerine 
yerleştirdiği tabakasından arada sı
rada, isterse sık sık, bir sigara çıka
rır ve onu, muhabbetle öpmek ıstıyor 
gibi, dudaklarına götürür. Sigara, u
cu henüz yakılmadan, insana zevk ve

rir •.• Sigara içmek zarif bir hareket 
olduğundan, bu zamanda, b;ıyanlar 
da ona pek ziyade rağbet göst rirler. 
Hatte, İnhisarlar İdaresi, bayanların 
dudaklarına sürdükleri ruj sig;ırc;nın 
beyaz kağıdı üzerı.1.!c belli olma.sın 
diye, onlara mahsus sigaraların bir :ı
cunu kınnızı renkte yaptırtır •• Eski
den Türk bayanları sigara içerken 
nazik parmakları sararmasın diye, 
gümüşten, bazıları da üzeri elmaslı, 

sigara maşaları kullanırlardı. Şimdi 
o moda kalkmış olmakla beraber, ba
yanların tırnakları da kırmızı boyalı 
olduğundan sigarayı parmaklariyle 
tutmakta pek de mahzur yoktur. Za
ten, parmaklarının rengini hiç boz
mamak istiyen bayanlar sigaralarını 

ağızlıkla içerler ••• 
Kağıda sarılmış sigara iyidir, hoş

tur, bizim icadımızdır ama onun ka
ğıdı insana tütünden ziyade zarar ve
rir. Tütünden gelebilecek zararın ka
bahatini onun terkibindeki nikotine 
bulurlar. Halbuki, sigaranın ucu kı
zarınca o zavallı nikotin uçar gider, 
zararın en çoğu sigaranın kağıdından 
gelir. 

Yaprak sigarası, kağıda sarılmış si
garadan daha az zararlıdır. Fakat bi
zim yurdumuzun tütünleri, galiba, 
yaprak sigarası yapmıya pek müsait 
olmadığından, İnhisarlar İdaresi de, 
güzel kadınlar gibi, kıskanç olduğun
dan, yaprak sigarası keyfine pek az 
ve pek pahalı müsaade etmektedir. 

Pipo içmenin de, sigara içmekten 
daha az zararlı olduğu, pipo içenler
den hepsinin tecrübeleriyle sabittir. 
Si.gara içerken çok öksürenler, pipo 

içmeğe başlayınca öksürmel«en kur
tulurlar ••• Bundan dolayı olacak ki, 
pipo içen genç erkekler gittikçe ço
ğalıyor. Fakat sigara içen bayanlar, 
sigara yerine pipo içmeğe alışamıyor
lar. Bayanların da pipo içmeleri mo
da olsaydı, onlar için de - eskiden 
çeşmi bülbül denilen zarif ve ince 
billfirdan - mahsus pipolar yapılır, 
uçlarının da, sigara uçlan gibi, kır
mızı olması, tabii, unutulmazdı. 

G.A. 

Dr. Sclımidt BB. Necmettin Sadak, Falih Rıfkı Atay ve 
Selim Sarper'le konuşurken 

Alman basın 

heyetinin 

ziyaretleri 
<Bnşı ı. ıncı snyfada> 

basın ntnşcsl :M. Seller olduğt.ı halde. 

muduru Selim Snrper'i matbuat umum 

U t U S 19/11/1 

Birleıik Amerika ve 
Japonya arasında 

anlaşma 
ihtimali 

çok zayıf 
( Başı 1 inci Slf'Y/ada } 

temektedir ve bütün Japon gazeteleri, 
Çankayşek'e Amerikan yardımı devam 
ettikçe Vaşington ile Tokyo arasında bir 
anlaşmanın lınkl\nııı:ı: olduğunu belirtmek

t edir. 

M. Kuru•u, Amerika hariciye 
nazırı M. Hull ile görüıtü 

Vaşington; 18. a.a. - Japonya'nın fev

kalflde murnhha.sı M. Kurusu, bugün A· 

merika hariciye nazırı M. Hull ile 25 de-
klka s!lren bir görUşme yapmıştır. 

Bu görUşmeden sonra, M . Kurusu ya
nında M. Hull de olduğu halde cümhur-
reisi M. Rıızvelt'i ziyaret etmiotır. 

Türk Hava Kurumu 
Genel Merkez 

Heyeti dün f oplandı 
( Başı 1 iacı sayfada } 

mtn elde edilmesini, her zamanki albl, bir 
yandan yQce mnıetımlzln ırörüs ve gezi& kud
retine. bir yandan da aayın idare Amirleri • 
mlzle ıubelerlmizln idare heyetlerinde vazife 
elan de~erıı arkadaalarımızın yüreklerini dol· 
duran ıonmez ateıa borcluyuz. 

Havacılık çalı§maları : 

M. Ruzvelt 
Bitarafhk kanununun 

iki maddesini değistiren 

yeni kanunu 
imza etti 

Vaşington; 18. a.a. - Birleıılk Devletler 
reisi M. Ruzvelt, bitaraflık kanununun iki 

maddesıni deği§tlren kanunu lmzalamııı -

r o 
L_R_A_D_Y__,... 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Postal 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 
---'-( Dalga Uzunluğu ) 

1648 :M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T. A. P. 81.7 M. 9465 Kc s. 20 

T. A . Q. 19.74 M. H>Hl5 Kc/ s. 2 
ÇARŞAMBA : 19. ll. 19H 

7.30 Program ve :Memleket Saat 
7.33 :MUzlk : Hafif Parçalar (P 
7.45 AJANS HABEHLERİ. 
8.00 .Mliılk : Hnfl f Parçalar Pr 

nın devamı (Pl ), 
8 .15 F.VİN SAATİ, 
8.30/ 8.45 MUzik Programının so 

Bu yıl, havacılık kamplarımız yalnız ordu- tır. Bu suretle, Amerikan gemilerinin si- (Pi). 
ya ucucu yetllUnne !&ini proııramlnrına nl • lfıhlandınlması ve muharip memleketler 12.30 Program ve Memleket Saat 
mtilar ve amatör ııcncler Uzerlnde calıı;mıyn llmanlarına gönderilmesi için şimdi ka- 12.33 Müzik : Şarkı ve türkOler, 
lmkAn bulamnmıı;lardır. Bu yaz <Gedikli hn - 12.45 AJANS HABERLERİ, 
zırlama yuvamızı a istekli cıkan binlerce nunl merasim tamamlanmııı bulunmakta - 13.00 MUzik : Şarkı ve tUrkUler 
ııencten ılhaUerl, tahsilleri ve Yaaları elverlı· dır. mının devamı, 

ıı olanların ucucuıuaa :;arar en 1y1 vasır ı,:us- Vnıılngton; ıs. a.n. _ Ayan !zasından 13.30/ 14.00 MUzik • Karıoık Progrıı 
terenlerl pl!otluıta aynlmıı, ötekiler havacılı - l".00 Pro-am ve ~iemleket Saat demokrat M. Wheeler, Amerikan flloıu • " ,.,. 
tın bnoka hizmetlerinde calııtırılmak üzere, 18 03 MU:>.fk : Radyo Dans Orkt 

ki •·ı. ki ı nun Allnntik ve Pasifik'te taarruzl bir · · Ut'llr ma n... e pman ve oto makinist, tel- lS.25 KO:-."UŞMA : ( Dış Polltll< 
ıılzcl. ıl!A.hcı ve teknlk muhasip olarak seci! - harbıı. giriştiğine ve İngiliz donanması aeleri ), 
mlılerdir. · · 1 h kA H ~t birlıklerın n yaptığı taarruz are tına 18.45 RADYO ÇOCUK KULuBu· 

P1lotluta a)Tllan ı:edlklller, lnonU kam -
pımızda bu :ı;az pltınor ve parıuUt calıımn _ beraberce lştlıı1k ettiğine dair katı ma - 19.30 .Memleket Saat Ayarı, ve 
!arını hltlrerek (A.H.C.) brövelerini almı$1ar, llimatu malik bulundu~unu bir ı;örllşme HABERLERİ. 

k 19 45 Serbest 10 dakika, atılıınnlık, sotuk nnlılık, yılmazlık ve cabuk esnasında bildirnıi§tlr. M. \\'heeler, bu · 1' 
davranma. cabuk karar verme bnıısalıırını 19 55 MUzik : Radyo Dans or 

hareketi Amerikan anayasasının bir ihlO.ll · ı~roı;ramının ikinci kısmı, 
satlamlaıtırncak 1p0rlnrlıı l.Ylce p!alrllcrek 
Etlmestut kampımıza ıtetlrllmıııer ve tayyn- olarak vasıflandırmıştır. 20.15 RADYO GAZETESİ. 
reler üzerinde calıımalarına bnılamıılardır. Bu söze kar§ı Ayan meclisinin hariciye 20.45 MUzlk : Bir Halk ttlrkOsU 

M. Kurum 'nun, M. R uzvelt'le G!'dlkll plloUnrdan batkn Hıırblyell havn encümeni reisi M. Conallay, Amerikan fi - yoruz - Haftanın tUrkUsU : 
yaptığı görüşme ıubay namzetlerine de kurumumuzca plAnör losu birliklerinin ıngillz filosu ile birlikte te~eli, 

b.·r saattan faz.la •Ürdü ve paraıUt talimleri )aptırılmıı. meslek dera- 21.00 ZİRAAT TAKVİMİ, 
!eriyle ecneht lisanı oe-retıımıstır. Bu kıt ay- hurekl\t yapmasının bahlsmev:ı:ııu olmadı- 0 Va .. lngton·, 18. a.a. - M. Ruzvelt'in Ja- · 2110 :MUzik : Karışık oarkı ve t "' rıca (104> harbiyeli, daha genıı programın ğı cevabını vermlııtlr. Amerikan tıcaret · t 

J 21 30 KONUSMA : ( Posta Ku u 
Pon husu.si mUmessllt .M. Kurusu ve a- "etl•tlrllerektır. r·ı ııtı.hlnndırılmnsınn ve harp böl · • , ~ ı osunun .s • 21.f~ MUzlk : RiyasetlcUmhur 
pon bllyfllt elçisi M. Nonıura ile dUn yap- Son altı ay !cinde (19.124) tayyare ucusu. gelcrlnde dol8§nbllcceğlnc dair olan kanu- (Şef- İhsan KUnçer) : 

d .. 1.·k u l\n (16.noı p!Anör ucuıu. tayyarelerden (1353> ( 
tığı gBrtı~me bir eal\t on .,,,..ı a a rm-- nun kabıılilnclcn beri bu hususta hiçbir te- 1- Pnul L lncke : Festival 

paraıütle atıayıı, kulelerden (11024) ntlayıs ı 
t llr. k 2- H. Kllng : Fil ve s ynpılmtitır. reddüt yo tur. s 

Bu görUşmeden aonra gazetecilerle ko

nuşan .M. Hnll, demiştir ki : 
•·-Bu görtlıımc, iptidai görilşme mahl· 

yetinde olmuıı ve ışah!ll ve umumi mesele-

ler bahis mevzuu edilnıitıtir . ., 
Gazeteciler, M. Kuruau·nun reis Ruz -

velt'e, Japon baııveklllnden bir meaaj ge
tirip getirmediğini sormu~lardır. 

M. Cordell Hull, buna ııu cevabı ver -

mlııttr : 
"-Hakiki görlltımelere başlanmadan e-

vel bu hususta birııey söyllyemem. ,, 
:M. Hull, sözlerine ,öyle devam etmiştir: 
"M. Tojo'nun nutku henllz incelenme

miııtır. Vqington'da ynrıılan görllşmeler 

hakkında, elmdl1lk ne nikbin ne de bedbin 

tefsirlerde bulunmak mUmkUn değildir.,, 

M. Kurum' nun V aıington' da 
ne kadar kalacağı belli değil 
Tokyo; 18. a.8.. - Japon ıözcUıU demiı-

CUmhurlyetln ıs inci yıldönumunde yüze 
yakın parn6UtcUmüzUn atıayıııar yaparak tö
rene 1atlrAk etmesi halk üzerinde ırenlı bir 
coıkunluk ve heyecan uyandırmıştır. 

l (Kfü;llk Fllit ve Fago için 
Bı·r korsan gemısı ara~tırı ıyor ..:" :s 3- Saint-Snens : İskeletle•~ 

Bal boa. 18 a.a. - İngiliz hizmetinde ça- 4- Gabriel Fnure : Şaylolt• 
lışan Olga Topio atlındaki Yugoslav vapu- 5_ Franz Lehar : Paganinİ 
runun Mihver korsanlarından biri tarafın- tinden Melodiler, • 

Havacılık endüstrisi çalı§mala- dan Pasifik'te hücuma uğradığını haber a- 22.30 Memleket Saat Ayarı, .AJJ.If: 
1.an Amerika on beşinci deniz bölgesi dai- BERi.ERİ; Ziraat. Eshnn:t·1 

rı : 
Turk kanadını TUrk ham maddesiyle Türk 

fabrikalarında vücuda ectlrmek UlkUsU, yıl -

resi, araştırmalar yapılması için devriye· Kambiyo-Ntıknt Borsası rrı: 
!erine emir vermiştir. Amerika'ya gitmek- 22.4!'> MUzlk : Dans MUziğt (PO 

le Olan bı·r Yunan vapurunun subayları, 22.:SS/2~.oo Yarınki Program ve J{' lardanberl biltün memleket aydınlarının ıı:ön-

lünde cnrpmaktadır. Ku\•eUI bir ihtisas he - "Olga Topio,. vapurundan verilen imdat İ
)'etlnl bir araya toplamak rırsatını elde elmiş şaretlerini işittiklerini bildirmişlerdir. 
olan TUrk llavn Kurumu; bu ideale d11ıtru 

yol almak lcln bu heyetin bllırlslndcn \'e tcc· 
rUl><'Slndcn istifade etmek kararını verdlAI 

"Olga Topio,, in Cwup Amerika kıyısını 
takiben Şili'de İgwique'e doğru ıiderken 
hücuma u[:radığı sanılmaktadır. 

Söıü geçen deniz bölgesi dairesi komu
tanı Amiral Sndler demiıtir ki : 

eUndenberl, dUnya durumunun bUtUn zorluk -
!arına ı:o{:Us ııererek mUmkUn olan her te -
aehhilae haıvurmuetur. En bUyU!:ıUmüz, azız 

Mllll Setimizin : "- Eğer bir korı;an gemisi bu bölgede 
(Tayyareclllk dendlil zaman, pllot kadar harekatta bulunuyorsa bunu uzun zaman 
Türk mUhendlslnln ve sanatktırının mıııı ıürdüremiyeceğini size temin edebileceii
malzem.e ile kendi fabrlkalanmızdn yaptı· mi zannediyorum,,. 

tı tayyareyi ve motıırü de kastediyoruz.) Amerika Avrupa'ya asker 
veclzealnden ilham alan ııayret!Prlmlz, Cilm- gönderecek mi ? 

Sup çeteleri ile atman 
askerleri arasmda 

~arpışmalar oldu 
Kudüs; 18. a.ıı.. - Buraya geıeıı 

lere röre, Sırbistan' da Nl§'III et dl 
harap olan Lebane ıehri yakınlarJll 
c;etelerlyle Alman askerleri arasıııd' 
lan bir çarpııımada 320 kiıılllk bit 

huri.Yet Hükilmetınden ııenıa elcUde hlmnye ve Bem, ıs a.a. _ (Ot!): Bealer Nac:hrlr.hten 
kolaylık ~örmektedir. İhtlsaa be)·e tımlz baılı· 

''-Kuruııu'nun Vaşlngton'da daha ne ca ıu ana ~ler Uzertnde calıamaktnl'lır : 
Ur ki· mUfrezesl imha edilmi 

ııazeteslnln nıuhahlrl Amerikan bltaratıık ka· Almanların baıka ı 
nununun \Adili Uzertne Avrupa kıtuma bir 

kadar ı:aman kalacağı belli delildir. Ne A> Etlmestut atöb'eınlztn bir tabrtka hn- Amerikan ordusu ıröndcrllıpeıl ihtimalinin leketıerden kuvet ayı 
Derun ııtynsl mnhmeırtnde l!mdl hesaba ka - tan's gönderdikleri v kadar ıı:amao lAzımae. e ke.d&r saman ka

lacaktır. Japon siya.ııetlıün mal!Un Uo esu 

preMlbi, Japon dıt politikasının temelini 
teıkll eder ye bu prenalplv bUtUn mlllet

lere karıı muteberdir. ,, 

Amerika'daki maden 

işçileri grevi büyüyor 

1 

Yeniden 15.000 

İşçi grev yaptı 
( Bışı t i aci say/ada ) 

mak ımretlyle dertıal harekete seçmesini 
ve bunun için anlaJt!!aı:lıim halli belı.'len
mcsini istemiştir. 

ı.ıecııı relal M. Rayburn 15öyle demiı • 

tir : 
"-Mecliıe mUmkUn oldutu kadar yakın 

bir t arihte teşrii bir tedbirin mUzakeresi 

fırsatı verilecektir. Fak't bu tarih iyice 
dUşUnUldUkten sonra tesblt edilecektir. 
Bundan dolayı aradan bir mUddet geçmesi 

muhtemeldir. Zira teklif edilecek te§rli 
tedbirin, Ukönce derin bir tetkike tAbi tu

tulması lAzımdır. ,, 
M. Ruzvelt, kömür islih.c;tlinin yeniden 

ba1tamasını temin maksadiyle bükümet re· 
isi sıfatiyle tam ıelahiyetlerini kullanma
ia hazır bulunmaktadır. 

Beyaz sarayla ııkı münasebetleri olan 
mahfillerde bildirildiiine ıöre, reis Ruz
velt müdafaa istihsallerine engel olan bü
tiln 'ırcvler hakkında hükümetin enerjik bir 
ıiyuet takip etmesi zamanı geldiiine ka

nidir. 
İyi haber alan bir kaynaktan aöylendi-

iine ıöre, M. Ruzvelt'in sabrı tükenmekte 
ve müdafaa istihsallerine ket vuran John 
Lewis ve yahut herhanıi diğer ,ahıılar 
hakkında ,iddetli tedbirler almaia hazır • 
!anmaktadır. 

Una konulnıaın : 

Bu ise, tesblt edilen plAna ı;:ore devam e • tıımakta olduıtunu blldlmıektedlr. Alman ha • Sırp fikir adamlllnnı 
dllmektedlr. llk lı olarak, llsansı lnı;:utere'den rlclye nazırlııiı selAhlyeUI mnhUllerl lztan • 

lenllmektedlr. aatın aıınmıı olan (Maıılster) mektep tay - da'ya 10.000 Amerikan askeri ııönderlld!tl 
yareııtnın ııerl halinde yapılmasına baılnnmıı· hakkında ısrar etmektedir. Dl{:er taraftan 
tır. EtUt biıromuz, btlyUk bir nakliye ı•IAnö - ılmdb'e kadar ılmall tzlanda'da ılvll olarak ~11111111111111111111 1 1 1 1 111 1 • • 11 rUnUn proJesl Uzertnde calıamaktadır. P!Anö
rün maketi ile bazı parcnları tamamlanmıı • 
tır. KuveUI mUbendls ve teknl5yenlerln vazJ
fe eörmekte oldutu etüt bUrosu,a:yrıen lkl cins 
tayyarelerin lnıaaı !cin ilk hazırlıklarla ve he· 
ıaplarla meeıı:ul olmaktadır. Mektep tayyare -
!erine lüzumlu motıır, b0rı1a tıletlerl ve bazı 
parcalar ln&:lltere'den ııelmek üzeredir. Bir • 
ittik Amerlka'ya da ayrıca malzeme umar -
ıanmıatır. 

B) Küctlk takatte bir motör tabrlkan : 
Bu Lale &:ene kuveUi bir mUhendls ekip! 

mtzden mürekkep bir büro meuıul olmakta -
dır. Gaye: &imdilik mektep tayyaresi motorle • 
rını memleket.le vUcuda ııetlrecek blr fabrika 
kurmaktır. Bu tabrlkaya IUıumlu ilk maddele
rin baılanaıcta, dıaarıdan ııetırllmeııı ve yavaı 
:ıravaı uru malzemenin elde edilmesine calı -
ıılmaıı düeünülmektedı1. Sayın Baıvekillml -
zln yilll&ek alAkalartyle Amerlka'dan lisansını 
aatın almak tein aırııııen teaebb\lsün! milııl>et 
bir neticeye bntlanmauna utraııımaktadır. 

C') Yerli ham mndde : 

gezmekte olan Amerikan mUtehauıslan artık 
kenıfllerlnl Unltormnlartylc EOSlermektedlr 
Alman hariciye nazırlıtı yakında Brltanya a· E Sebzelerin günlük a1' 
dalanna Amerikan kıtalarının eontlerllmeılnl : 
beklemektedir. A)"nı alman mahtlllertne ıröre : 
bu tedbir .Amerlka'nın talebi üzerine alınmıı· : 
tır. ----Musiki sanatkarları imtihanları : -sona erdi : --İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi- E 
yenin, musiki sanatkıirlarının imti- E 

toplan ve perakend' 
sallı fiyatları 

Belediye Reisliğinde" ı 
19 • 11 - 1941 

hansız umumi yerlerde çalışmalarını E 
meneden kararı üzerine eenaf cemi- :_c_ins_i_v_e_m_e_ntı_eı Fiyatı 

yetlerinde açılan imtihanlar bitmiş- E Ispanak (M) 12 

tir. E Lahana (A) 6 
: Pırasa (A) 5.50 

mııtır. Teknik okul, aelccek yıl tein hazırlık· E Yerelmaııı (A) 6 

ıarını yapmaktadır. Motör tabrlkaaının mUte· E KPaetraetveisz s(aBr)ı ( ... rgüp) ~~ 
hassıs lıicl ve ust.nbnaı lhUyacını kanılamak u 

Tayyare ''e motör endUstrlslndc kullanılan lcln Manrır Vekllll~lmlzle blr anlasmaya da E Patates beyaz (tl') 8 
vanlmııtır. Bu ıent' Ankara 5anat Okulunun : Kabak (T) 15 hllm maddenin tamamlyle >'Urt !cinden temini 

ııııyeslyle mUteha&Bıslarınııza memleket kudret 
ve takati olcturQlrnUi, Eski.tehir, Kırıkkale, 
Karabük, Ka)·ıerl tayyare tabrlkalarlyle Si • 
vas'takl atölyeler, latanbul'uakl busuıı kon • 
t.rop!Ak tabrlkaları ve denlı: tezııAhları tetkik 
eUlrllerek raporları alınmıa. bUbsallerlnden 
JJıtlfade edebllecetlmlz milli fabrlkalarla yapı
lan temaslardan iyi neticeler elde edllmlı. (Ka
rabük) ve (Kırıkkale) tabrlkalanna, tecrUba 
mahiye Un de cellk ııımarlanmııtır. ı Kırıkkale ı 

fabrikamızın, motor fabrikasının muhtac ol -
du~u kıymetll cellklerl temin edcbllecetl ka • 
rarına varılmıatır. 

Huıuııt \'atıflı cam eQacı. Dunıunbey, Bolu 
ve Kastamonu ormanlarında bir kaç bin tay -
yarenin yapılmuına yetecek kadar bulunmuı
tur. Sinop, Giresun ve Rize ormanlarında met· 
re mlkAbı 1000-1400 liraya satılan !Adin af:ac· 
ıarını bulmak lcln de araıtınnalara bqlan -
mııtır. KontroplAk ihtiyacı lcln kontropllk 
tabrlkalari)'le lsblrlltl yapılacaktır. 

C> Yardımcı endUatrı : 

ıon sınır talebelerinin blr ıkısm1 miltehassl!La· : Karnıbahar (Es.) 19 
: .Ayae fasulye (T) 22 rımızın hazırlnılıklnrı derıı programına ııöre 

yetlıtlrllmcktcdlr. : Çalı ,, (T.) 28 
Sa)ın Milli Şefimiz 28 aitustos l!l4l tarihin- : Barbunya fasulye (T) 20 

de Etimesğut tabrıkamızı oeretlendlrerek bU • : Domates (A.) 12 
tUn bu caltimalarımız etratında izahat al • E Kemer 
mıalar, mütehassısların ettitlerlnl ııôzden ııe - : patlıcan (Mek.) ıs 
ı:lrmlıiler ve bü;ı:Uk bir dAvanın ııercekleetlrll- : Yuvarll\k ~ 
mest yolundaki gayretlerimizi tetvlk buyur- : po.tııe&n (Ad.) ıs A~ 
mnk lQttundn bulunmusl.ırdır. E Bamya (Ad.) SS ~ 

: Dolmalık biber (B) ıs.50 ,.. 
Modelcilik işleri : : Rivri biber (B) ıs.ıso >0 

MekteplerlmlZdekl modelcilik, calıamAlarına - ,. (M) 7.50 . ..i 
bu ders )ılındıı yeniden baılanmıı ve lhtıyac E Kuru so.,nn (O) Pjl 
gö!tercn okullara atölyemizde hazırlanan mo- : ( A) Ankara, (Ad.) Adana. ıtol'~ı 
dclclllk mnlzcnıeslndcn ııönderıımı.tır. : (Bey.) Beypazarı, (Jl) $ il 

Gazi Tcrbl>·e crı'ltıtUııu resim • lı ıul>eslyle : ( M ek.) M tir.ece, (T) TatsıJ ',ıı 
't. - lı . 111tıı1 Türk .Mııarlt kolCJı 4 . orta okuldaki moöelcl· : Ürgüp, (Es.) Esir.işe ıt 11 

llk kurslarına bu yıl d& devam ecJltecektlr : ]ardır. 1 ıı1 Yenlıehlr'dekl model maCıazamız hevesli kU • 'lllllllllllllllllllllllllll11 
cUklcrtn lsteklerlnl karsılamaktadır. 

T eltiı işleri : 
şubelerimizin müCetUılerlmlzce tettlelne, 

ırellr ka)·naklarımızın daha b1 lılenmeııı lcln 
tedbirler alınmasına devam edllmekted!r. lı -
lertn dahıı pllrüzsUz yUrlltUlmesl tein merkeıı 
idare heyetlmlz gere.ken bütün kararları al -
maktadır. 

Bu akşanı 21 de dO 

ULUS Sinern°5111
• 

makamında ziyaret etmiıtır. 
Matbuat umum mUdUrU, doktor Sch· 

ınldt'in bu ziyaretini Ankara Palns'ta la-

de eylemiştir. . 

Alman hariciye nazırlığı ıark 
dairesi fefi, B. Selim Sarper'le 

konuşuyor 

Grevcilerin •empati tezahürü 
Morgantown; 18. a.a. - Çelik tirket -

ıerine Qit madenlerdeki grevcilere bir aem
pa.tı tezahllrl\ olarak bugUn 5000 kadar 

maden tıçisf ça.lıııtıklan 12 madende iı 

başında bulunmamııtır • 

Tayyare lnıaatında kullanılan emalt, bo
ya. yaıııetırmll malzemesi ve yardımcı kimyevi 
mUstahzarların memleket Jclnde hazırlanma -
ıı işi, tabrlkanın teknoloJlk ıaboratuvarını1a 

incelenerek mUspet neticeye varılmıstır. Bun
ların elde edllmeılne yarıyacak malzeme. bu
lundukca ıııtın alınmaktartır. Kimya Uıbnra • 
tuvarında ayrıca pltıstlk malzeme üzerinde de 
tetkikler yapılmaktadır. 

D) Hava endllstrtsl : 
TnyyareclllRlmlzln en mühim lbtıyaclarnı -

dan ve latlkllll taktörlerlnden biri oııın (Aero· 
dinamik tünel) temini tein ecııelıt Alim \ 'C mU
tehassıelarlyle temnııtayız. Yakında blr kara -
ra varılncaı:ını umuyoruz. 

Neşir işleri : 
Ha\·acılık ve Spor mecmuası, vatandaelnrı 

aydınlatmak \e teıvlk etmek \'azltelerlnl ct.hıı. 
b"I basarmıya cal11maktadır. Radyo ile kon -
feranıı, nrıa ve ıtovlz ıılhl telkin vıuııt.alarını 

kullanmaktan da iYi neticeler alıyoruz. 

MÜNİR NURETfl~ 
Konseri 

Program : tel• . e!et 
.Matbuat umum mUdUrll Selim Sarper 1 

tarafından alman basın heyeti rcisı orta 1 Yunanistan' da kalan 
elçi M. Schmidt ile yanlarındaki zatlar 1 
eerefine Ankara Pnlas"ta bir ak§am ye . iman ve İtalyan askerleri 
meğl verllmlotlr. a 

Yemekte refiknlariyle birlikte Alman
ya bUyUk elçisi M. Von Pnpen alınan bil· 
yUk elçiliği erktı.nı, hariciye umuml k!l.tl· 
bl bUyUk elçi Numan M~emencioğlu, ha

riciye vekAletl erktını, ajans umum mU
dUrO ve bqka bir çok da.vetlller hazır bu

lunmuelardır. Yemek geç ~akte kadar de

vam etmi§tir. (a.a.) 

Londra, ıs a.a. - Yunan veliahdi Prens 
Pol buıün Londra'da bir nutuk aöyliyerek 

demlitir ki : 

"- Yunanistan hil~ mukavemet etmek

tedir. ıs tümen İtalyan ~ 70.000 den fada 
alman Yunanİ!!tan'dan ayrılmamakta ve bo
ouna asa:riıi idame etmeie salı~maktadır.,. 

Y eni grevler 

Johnstovm-Pensylvania, 18 a.a. - Şi -
mal Combria bölıesindeki serbest maden
'1erin iııçi birliiine bağlı işçilerin yüzde 
yetmi, beşi "Captive,, madenleri işçileri· 
nin grevine tesanüt göıtermek rnaksadiyle 
buıün grev yapmağa karar vermiııleridir, 

Bu karar, ma.den iıçileri ıendikasının 

mahalU icra komitesi üyelerinden M . Evan• 
tarafında.n bildirilmiştir. Bu bölıenin ser
beıt madenler i1c;i birliiinde, 30 madende 
sah~an 10,000 İKİ kayıtlı bulunmaktadır. 

Fabrlkadn btlllın havacılık lıllgllerlnl bir 
ara)'a toplıyacnk blr kUUlphanenln kurulma -
ıına ballanmııtır. 

El Teknik tedrisat : 
Hava endUıtrlslne lUzumlu yüksek ele -

manian yetlıtlrmek ıcın kurumumuzca ya -
pılan tekllt muhterem Baı,·eklllmlzce tasvip 
buyurularak mühendis mektebi ve teknik o • 
kul direktörleriyle yapılan temııs neUcealnde 
hazırlanan proııramlarla YUksek MUhendls 
mektebinde bir hava ıubesl acılmıs ve m<Ite
ha•ıslarımızın )'ardımlyle tedrisata baılan • 

Aziz arkaıtular. 
BUtUn bu calı&mnlarda, yapılanların. yapı • 

ıncaklar yıı.nında ı;ôk küçük kaltlıtını merkez 
idare he>cllnlz hlc blr zaman ııözıctcn uzak 
tutmamnktndır. t!zerlne el koydutumuz lele· 
rln kok salması ve gcllsmesll C'ln lılr neslin 
ömrU )etlşmlyece{:lnl bilerek ıınyeye adım a
dım yürUmekllr. lı:lnde cırpındıtımız, günrten 
ııUne kı.ınrıasan dUnyantn önUmllze yı~ıtı 

engelleri nkmıya celııarak. bağrımızı temiz 
ha\'aslyle dolduran kutaaı yurdumuza hizmet 
borcumUJu !Sdeyecetız. Rehberimiz: \'e kuvet 
kaynaıtımız yUluıek heyetlnlzln d\rekUfiert ve 
suvenl olacaktır. 

Klasikler, yen.ı · 
halk türkülerı ~'I 

ıcot~J 
Bu gece için nurn:ıral• ı.-ııf1lfi~· 
tama.men doludur. 

55 s ~{ 
duhuliye biletleı:ıi stı8: ... acr 

t.. ... cla.>~ 
haren verilmeğe •ı.x>" 

---- sO ô' Yalnız 14.30 • 
16
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l RESMİ TEBLiGLER ~ 
..................................... 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar· 
llt~ndra, ıs a.a. - Hava Nezareunın teb • 

l:lır k llltı acı bomba taeıyan avcı t.ayyareler1· 
Clır bııı:un ılmal Fransa üzerinde ucmuil&r • 
bır' Btr fabrika ve bir antrepo bombalanmıı 
tra:erı mitralyöz ateıtne tutulmuıtur. 
tun a kıyısı acıklannda bir dUmıan vapu • 
ıııır a lop ve mitralyöz ateıt acılmıatır. Bu va· 
•unı &on deta ı;:ortıldUtU zaman yalnız bacaaı 
ta~ Uıerlnde bulunuyordu. Bir düıınan av 

s reaı dUıürtllmU&tür. '• :ıı muhafaza ıervtıılne baClı Beaurort 
ı..~ n·areıerimtz ba~n ötleden sonra Hol • 
te:ııı kıyısı acıklarında bir dOıınan devriye 
ltııı •ine hücum etmtılerdlr. Geminin suver· 
~ l?lakıne dairesi hizasında top ve mitral • 

l!u•teıırıe tutuımuıtur. 
'tün bu h.arekAta tatlrak eden t.ayyarele • 

Uslertne dömnUstUr. 

İngiliz Ortaşark 
ıc~va resmi tebliği 

ltı ha "• lb. a.a. - urtB§ark ta .... In&'I· 

15 
va kuvetıeri tebliti : · 

•eu 11_6 Sontc,rln gtinU İni'lliz hava ku· 
~ eıiı:te baııı teıkiller Derne hava mey

~llıı. hUcum etmlılerdlr. Yan&'lnlar ve 

btd lklar olduğu &'tirUlmUıtUr. Şehirdeki 
~ 'tlere de ba,arı ile hUcum edilmlıtır. 
Gt~Ya'da bombardıman edilen birçok 

t> !arda ya~ınlar çıkmııtır. 
ıı.,.:ar ctınu gUndUz cenup Afrika bom· 
tını ıııaıı tayyareleri Gazala'ya hücum 
~ leler, bir dUşman tayyaresini yakmıı
>t: Ve aYrıca harekete hazırlanan bir tay-

eııın dU ~l ıUp parçalanmasına tebep ol • 
'lrdı.r. Yine cenup Afrika bornbardı
btftı ta:vyarelerinden mUrekkep bir teıkll 
'ıı e tayYare meydanını bombalamııtır. 

tıdan İ . 
htt1ı sonra, ngtıiz hava kuvetlerıne 

ıı~lr ta:vyareler r.ynl meydana alçaktan 
lıııı.. ilk hUcumıar yapmıılardır. Yerde bu· 

~11t11 1lt1 Yunkere a.tır hasara utratıl • 
ır. 

l'ztıitni 
~tr b" ta:vyare meydanına da buna ben-

l>e ır hUcuın yapılmııtır. 
4U.ııı l'tıe bölgesinde tayyarelerimiz bir 

ltrdir an ta:vyarealni hücumla dU,UrmU, • 

ilen • liudut bölgesinde de bir Muaer • 
l'rıldt li -110 dU1UrülmU1tUr. 

•tııı tdeflerin ıörünmeıine enıel olan ha
lt:~ feııaııtına rll#men, bomba tayyare
'ıtıt a 'l'nıimi ve Gazala tayyare meyda· 

~dı 11~ gecesi blr akın daha yapmıı • 

8ı ~· İki hede! bombalanmııtır. 
'il Cıl:va'da ta~relerimlz cumarte1I &11· 
~ın 141ltlııı cenup-doğusundaki hedefleri 

' ~lırılftır. Notö'da bir trene bir bom· 
lle t • 
~ anı bir isabet kaydedilmittir. 

~~tUıı bu hareklttan Uç tayyaremla 

i .. _ tnlııtır. 
~İliz hava nezaretinin tebliği 
"-ıt~a; 18. a.a. - Hava ve iç emniyet 

"1ı ltıarının tebllti : 
~ t labahı 111.yıca az dUıman tayyare· 
,. ~ltere'nin dotu kıyısı çevrimleri 

~ 
1

~ ur.:ınuelardır. DUn, cUneı battık· 
>~ 't aoııra, İngutere'nln doğtı.sunda iki 

e b 
lltr. 0tnbalar atılmııtır. Birkaç ev ha-.. ıı· l' ttanıııtır. Ağır yaralı yoktur. 

1bya'da askeri durum 
l{lh" 

llıııllı.I ~re, 18 a.a. - Ortaıark Britanya ~ 
l'ob •rarclhının tebliii ı 

~ hır l'\ılc•ta karada ıörme ıartları' ıiddet· 
)'a.L_ da d'" 1 . t" 16,.1 "IllUr n ıonra uze mıı ır. 

>'ıııdt 7 aonteırin ıece.i devriyelerimiz 
liıı: faaliyet ıöııtermiılerdir. 

'- fQJ~t Çevresin.de devriyelerimiz bilhaa· 
~ ~12

1Yette bulunarak bir k~~ nokta.da 
tıııt • •ınııı ve düıman arazııınde derın· 

ılerı 
eıneler yapmıılardır. 

"~0"Yet resmi tebliği 
>a. '1to\'a · 18 S ·ı ttb • . a.a. - DUn aeceki ov· 
ı, lttı : 

'1teıfioııteırır:. ctınU, kıtalanmız, bUtun 

~. ~ t? boYUnca dU,manla çarp11mı1lar· 
'tı11~11ntalar, bilhal.!A Kalinln istika • 
'1bd' Ve cenup-batı cephesinin bir ke· 

lg ~ llddetıi olmuıtur. 
~ tıteırtnde, 21 Alman tayyareal dil· 
't~ U.tUr. Bizim kayıplanmız altı tay-

4' :. 16 
' t.,tlc .•onteırlnde Moıkova civarın· 
~t 1 e bı!dlrllmiıı olduğu gibi Uç delil 

1 ~lrnan tayyaresi dU1UrU!mU1tUr. 

~ l.oııdr * * • 
"">eı t Ol.. 18 a.a. - Öile üzeri neıredilen 
l>.ıa eblici : 

~t bo'0nteırin ıecesi kıtalarımu: bütün 
ttQı ~ilca dü$manla muharebeye de· 

ıılerdir. 

ltr..ıcr.ı., ..... 
•t ':ıı1ıt111'· 18 a.a. - Soyyel tf'blltlne ıkt1r : 
~ r bır n bır lstıkametlnde IO\")'lt ta)')'a • 
'ıı. lltıı r lfllnde llS knmyon tahrip etmlı ve 
ı..~lc'ıı~,~:tla alınan askeri lik!Urmueıerdlr. 
t ,1 ~oıuııa btrııtı Lenlnsrad cephesinde bir 
'- ~'llıııı lıUcum ederek alman llerlemeslnl 

lıı~~'•ı "e S tankln baoka muhtfllf harp 
~ (t'1'Jı,.1~llnaın etmlı;tlr. 
tı11tlı~~ il. l1a IOYyet cetelerlnln fa&ll>'etl sün· 

'llt, ıı Itır rtınnktadır. Çeteler, bir alman bir· 
'-r ~ lıu~•rrılhırıa ve alınan taııt kollarına 

~, ~ıını .... ra "1lı çuerek müstevlilere aaır kıyıp· 
e\t~ırıer. 

~1"1a " bl" ..,. , n resmı te ıgı 
t tr1İıı 
~ ıebı~s. a.L - Alman ba5kumandan· 

~ ıl'ıııı· 1iı, 1 
'110 da 1 • • 

' t.rdıııı avaş tayyarelerımızle atulra 
ı, ~iler1 an ta:vyarelerimiı: müstahkem 

,,.,~IS~vaııtopol limanın4ald tesiıl&-
~ı ~arbeler indirmitlerdir. Bu 

bır lilep batmlnut. bir tıorsıi· 

Hindistan' dan İ ran'a 

gönderilen yiyecekler 
Delhi, 18 a.a. - Hükümet sözcüsü, 

Hindistan devlet konseyinde şu beya
natta bulunmuştur: 

25 ağustos ile 22 ilkteşrin arasında 
16.000 ton kadar buğday ve büyük 
miktarda şeker, baharat, çay, meyva 
ve başka yiyecek maddeleri Hindis· 
tan yolu ile lran'a gönderilmiştir. 

General Sikorski 

Rusya'ya gidecek 
Londra, 18 a.a. - Polonya mahfillerin.. 

dan ocrenildiğine ıöre ba5vekil ve Polon
ya kuvetleri başkumandanı General Sikors· 
ki ıovyet makamlariyle temas etmek ve te· 
tckkul halinde bulunan Polonya · tıimenle· 
rini ııörmek üzere yakında Rusya'ya gide
cektir. 

General Sikonki'nin sayahatine M. Sta
lin'le Polonya"nın Sovyet hükümeli nez • 
dindeki büyük elçisi profesör Kot arasında 
yapılan bir mıi!S.katta karar verilmiştir. 

Dahiliye Vekaletinde bir foplanfl 
MalYet memurları icln tchrımızcıe ac:.ıacal\ 

a ~ u s 

r 
YENİ ÇIICTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 

'\ ıi işçiliklerini bila.mel iıpat için işçilikle
tine ait varsa vesikalariyle en ıon 20 son 
teşrin 941 ıünlinde Ankara İstanbul cad
desi üzerinde muharebe park müdürlüğune 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak it
çililı: ameli imtihanına ıirmeleri ilin olu-

Naki Tez.el 

Kıı gecelerinde ho~ vakit geçirmek 
için yeg!ne kitap. 315 bilmece, 458 

m!nl. Fiyatı 50 kuruş. Berkalp ve 

Ha,,et kltapevleriyle bayilerde 

bulunur. 

ANKARA Lv. AM1RLIC1NE 
GELEN JLANLAR 

Sadeyağ alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarfla alınacağı bildirilen 

5.000 kilo sadcyagına ıııtekli çıkmadığın· 
dan bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 11. 941 cuma gıinü saat 
14 de yapılacaktır. Muhammen bedelı 8250 
lira kati teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesı Ko. da gorulur. İsteklilerin ka· 
nuni vesıkalariylc Ko. na nııiracaatları. 

(8150) 18103 

Un alınacak 

nur. (M55) 18394 

Patates alınacak 
Krklareli Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - 13 muhtelif mahal iı;in aşaiıda mik 

tarı yazılı patete., eksiltmesi yapılacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 1-12-941 tarihinde 
aaat 16 da Kırklareli Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Şerait ve esaf Ankara İstanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko. larında ve komisyonumuzda 
göriıhir. (8478) 18410 

Miktarı Muh. Bed. İlk teminat 
Cinsi 
Patates 

.. 

.. 

YekQn 

Kilo 
10740 
17860 

2650 
7200 
6480 

10430 
5880 

13020 
18HO 

64 o 
7200 

11540 
5560 

122760 

Lira Kr. 
1074 00 
1736 00 

268 00 
720 00 
64S 00 

1048 00 
588 00 

1302 00 
1S14 00 
64S 00 
720 00 

1154 00 
:556 00 

Hem~ire alınacak 
Buua Aıkeri Hastanesinden: 

Lira Kr. 
80 55 

130 20 
20 10 
M 00 
48 60 
'i8 60 
44 10 
97 65 

136 05 
48 60 
54 00 
86 55 
41 70 

-5-
llplcre de ihale edilebilir. KaU teminat 8055 ~------------------1 
lira olup evsaf ve ıartıar her ıı:Un Ko.da ao
rülUr. lsteklllcrln ihale ailnilnde Ko.da bulun· 
malan. (8632) 16577 

Börülce alınacak 
Canak1cale Sa. Al. Ko.dnn : 
1 - Beher kilosu ~ kuruıtan 30.000 kilo 

börülce 29·11·1941 cumnrteat aürıü saat ıı.ı5 
te pazarlıkla ııııtın alınacaktır. BörUlcelertn 
hepsi bir talibe ihale edllebllııceA'I ıtlbi ayn 
ayrı t.allplere de nıstından a1Bı:t'ı olmamak ü· 
zere ihale edilebilir. KaU teminat 900 Ura o • 
Jup e\'lat ve 111rtnamesı her ı;:Un Ko.da 1tö • 
rülur. uteklllerln lhnle ~nU Ko.da bulun -
malan. CS633) 16578 

Kuru ıoğan alınacak 
Çanakkale Sa. AL Ko.<tan : 
1 - Beher kll06U 7 kuruıtan 30.000 kilo 

kuru ıoı:an 29-11-1941 cumartesi ctınü saat 
ıı de pazarltkln sntın alınacaktır. Bir talibe 
ihale olunablleccı:t'I ıılbl nıstındnn aıaı:t'ı olma· 
mak üzere ayrı ayn taliplere de ihale edile • 
bilir. Kati teminat 450 lira olup evsaf ve ıart· 
nameat her ıı;Un Jco.da 'örtllür. Isteklllertn ı
ha le ı;:ünü Ko.da bulunmaları. (8634) 15Si9 

DEVLET DEMIRYOLLARJ j 

Travers alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 
3. 11. 1941 tarihinde ekl!iltmel!i yapı 

mıoken tekranna lüzum gtirü!en ve m 
hammen bedeli (180.000) lira olan 20. 
adet kayın köprü traverııi 27. ıı. 19 

pel'§embe günU saat 15.80 da kapalı 
usulU ile Ankara'da idare binasında sa 
alınacaktır. 

Bu ıoe girmek lstiyenlerin (10 250) 
ralık muvakkat teminat tle kanunun l4 
yln ettiği vesikaları ve tekliflerini a 
glliı aııat H .30 a kadar komisyon reisıig 
ne vermeleri ıtı.zımdır. 
Şartnameler parasız olar&t Ankara·~ 

Malzeme dairesinden, Aaydarpqa'da T 

scllUm ve Sevk Şe!llğlnden d$tılacak 
tır. (S299) 18324' 

Çinko üstübeci alınacak 
Devlet Demtryolları sa. Al. Ko. dan: 

Kuru u·· züm alınacak Muhammen bedeli 40.000 (kırk bin) JI 
olnn 50 ton clnko ilstObecJ 28. U. 941 cum 

Bolayır Sa. Al. Ko. dan ı cunu saat ıs te kapalı zart usuıtyle Anka 
1 - Tahminen beher kilosu 63 kuruş 56 rada idare btnuında aatın alınacaktır. 

ı;antimden 25,000 kilo çekirdeksiz kuru Ü· Bu Jae lillrmek tatıyenlertn 3000 <üc b1 
zlim pazarlıkla satın alınacaktır. Muham • llrıılık mu\•akkat teminat ııe kanunun tay! 
men bedeli 15875 lira kati teminat 2381 li· ettltl vestkalan ve tekıtnerlnt RYnı ırün ı 

25 k ıh 1 
. 25 11 941 1 · nü ı at 14 e kadar komisyon reısıttıne vermele 

ra urustur. a esı • - sa ı ıu IAzımdır. 

saat 16 da Bolayır civarı As. Po. 700 Sa. Şartnameler 100 ıturuıa Anka . • ra ve Hay 
Al. Ko. da yapılacaktır. !steklılerın mez· darpua veznelerinde satılma'ktadır. 
kür ı\ın ve saatte Ko. na müracaatları. 18332> l 

kurıun mu!redat proaramlarını hazırlamak Van Sa. Al. Ko. danı Buna Çekirge askeri hastanesine hem
ıire mektebinden meıun beş birinci, on 
i1<inci sınıf hemşire alınacaktır. İaıe ve 
ibateleri hastaneye alt olmak üzere birincı 
sınıf hemşirenin ücretleri altmı' ve ikinci 
1.ınıf hemşirenin ücretleri SO liradır. Talip 
olanların mektep ;ıahadetnameleriyle sıhat 

raporluı ve husnühal kiğıdı ve nüfus cüz· 
danlariyle beraber Bursa'da olanlar bizzat, 
hariçtekiler yazı ile hastaneye müracaat 
etmeleri illn olunur. 

(8635) 18580 
Metal ve kalay alınacak uzera vekillikler deletelerlnden teakll olunan 1 _ Beher kilosuna 20 kuruş 50 santim 

bir komllyon. dun 1Bat ıs te DahlllH Vekil· 
lltlnde toplanm,,.tır. Komisyon toplnntılannı tahmin edilen 55Q ton fabrika unu kapalı 
bir kac kerı daha yapacaktır. zarfla eksiltmeye konulmu5tı:r. Muham· 

BolCs müsqbokaları 

Halkevinde pazar 

günü devam edecek 
Ankara Böli;esı Boks A:fanlı4ı teoll~i: 

16.11.1941 pazar günü Ankara Halke· 
vlnde yapılan ve vaktin ııeclknıesi dolayı
slyle netlC'esi alınamıyan Ankara bölııesl 

boka aecme müsabakalannın rlömlfınal ve 
!lnal milıabakalanna 23·11·1941 pazar gu
nU aaat 17 de Halkevlnde devam ve mUsa 
bakalar o ~n sona erdlrlleceklir. 

Allkadar boksörlerin o ~n en geç saat 
16 da Ankara Halkevlnde bulunmaları I!· 
zımdır. 

Müsabakalara tam saat 17 de başlana
caktır. Zamanında hazır bulunmıyan bok· 
sörler müsabaka d15ı sayılacaktn. 

Sıhat ve içtimai muavenet 
vekilliği teıkilat kanununda 

değişiklik 
Sılhat ve İçtimai Muavenet Vekale

ti müstakbel faaliyetine ait esaslar Ü· 

zerine yetiıen hekimleri tavzif et
mek imkanlarını temin düşüncesiyle 
tetkilat kanununda geniş ölçüde bir 
deği,iklik yapmaktadır. Bu arada ba· 
.zı mc.lek erıbabiyle, mütehauısların, 
h~ire ve aıhat memurlarının terfi 
ve terfihi imk~nı da elde edilecektir. 

do muhribi ile bir ticaret ıemisi hasara 

utralılmııtır. 
Havanın dü:ı:elmesi ve yolların kullanı

lır bir hale ıelmesi üzerine Donetz bölge
ıindeki harekata devam edilmiıtir. Diiı • 
man ıeri atılmıt ve bazı yerlerde kuvetle 
müdafaa ettikleri sahra mevzilerinden çı· 
kartılmııtır. Bu sanayi bölıesinde yeni 
yerler ele ıes;irilmiıtir. Bir baskın neti • 
ceainde hareket halinde bulunan birçok 
martandiı treni elimize ges;militir. 

Cephenin en timal kısmında savaı tay. 
yarelerimiz Kandalakıa koyunun doğusun
da barakalardan miite~ekkil birs;ok sovyet 
kamplarını tahrip etmişlerdir. 

Alman hava kıuvetleri :Moskova ile Le
ninıırad'a ve Voloı.da bölııesindeki tayya
re meydanlarına gece hücumları yapmıı • 
tır. 

Denizaltılarımız Atlantik ıimalinde ve 
ıimal buz denizinde topyekUrı 21.000 ton 
hacminde aillhh 4 diiıman ticaret remiıi 
batırmı,lardır. 

İnciltre etrafındaki denizlerde muhare
be tayyarelerimiz dün ıece Lovvestoft'un 
doiusunda düıman vapur kafilelerine hü • 
cum etmişlerdir. Oldukça büyük 3 ticaret 
remiıi bombalarla hasara uğramııtır. 

Baıka aava;ı tayyarelerimiz, İngiltere· 
nin doğu cenup ve batı cenup kıyılıırınrla· 
ki liman tesislerini bombalamıılardır • 

Filandiya resmi tebliği 
Heı.tnkl, lS a.a. - Fin reaml teblltl : 
Hanıö ccphstnda dütBnın topı:u ıaallyetl 

de\'am etmtıtır. Ftn topçusu mukabele etmla 
ve dUaman bataryalarını ıusturmuıtur. 

Kareli berzahında iki taraf araıında topçu 
dUelloeu \•e devriye faaliyeti olmuıtur. 

Cephenin cenup keıılmlnde nn kıtalan a • 
razJ kazınmıelardır. Ştmal kHlmlnde vaziyette 
deQ'lılkllk yoktur. 

Finlandiya körte;d cevreıılnde düımıının 

mahdut faaliyeti olmuıtur. 
Fin hava kuvetlerl Karhunakt'nln rtmallnde 

Murmanslc demlryolunu bom'blllamıılardır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 18 a.a. - İtalyan umumi karar· 

cihının tebliti ı 
Dün ıece dü5man tayyareleri birbiri 

ardına ıelen dalcalar halinde Napoli ıeh· 
rine hücum etmiılerdir. Hasar ehemiyet -
ıizdir. Tahrip edilen bir binada 28 kiıi öl· 
mii\t. 40 kiıi de yaralanmıştır. 

Cantania'ya yapılan ıon hava hücumu 
esnasında ölenlerin mikdarı 30 olarak tes
bit edilmiştir. 

Sirenaik'te alman karı;ıkoma topçusu i
ki dıi$111an tayyaresini diiıürmiittür. 

Gondar cephesinde italyan kuvetleri diiı· 
mazım mevzil hücum te5ebbüılerini püs • 
kürtmüılerdir. Bazı noktalarda mevzileri
mize yaklasan dütman müfrezeleri İtalyan 
miiıdafaaıı lı:artıımda kayıplar vererek 

kasmak .onana kalmqlardır. 

men bedeli 114595 lira olup ılk teminat 
8595 liradır. Evnf ve şırtmmesi Ko. da 
verilir. 

2 - thalesı 20. 11. 941 perşembe 
aaat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin 
cün ve ıaattcn bir saat evet teklif 
tuplarını Ko. na vermeleri. 

cünil 
be Ilı 
mek-

(8156) 18107 

Un alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kılosuna 20 kuruli 50 santim 

tahmin edılen 453 ton fabrika unu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedelı 92865 lira olup ilk temınat 6965 
liradır. Evsaf ve şartnamesi Ko. da verilir. 

2 - İhalesi 21. 11. 941 cuma günu saat 
16 da Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin bel
li gün ve saatten bir saat C'Vcl teklif mek
tuplarını Ko. na vermeleri. 

(8157) 18108 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aşağıda miktarları yazılı 9 kalem 

erzak kapalı zart usullyle 31·10-19'1 ta • 
rlhlnde ihaleye çıkarılnııpa dıı talip çık· 
madığından tekrar aynı oart ve evsa! da· 
hlllnde 28-11-19,.1 cuma g{inli saat 16 da 
thaleei yapılmak Uzere kapalı zarf usu • 
Uyle eksiltmeye konulmuııtur. Muvakkat 
teminat miktarı 1619 lira 18 kunııtur. 

Taliplerin lhalr saatinden bir saat evel 
teklif mektuplarını Ko.na vermeleri. Şart
nameııl Ankara, İstanbul Lv . ...Amirllkle • 
rlyle Ko.da her gün gtirUlür. 

Clnl!i 
Bulgur 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
~oğan 

Toz oeker 
Çay 
Patatea 

Mlktan .Muhammen fiyat 
Kilo Kuruş Snt. 

29800 22 00 
74000 52 00 
24700 19 00 
14900 13 00 
81~0 21 00 

12600 7 00 
10600 49 00 

407 9 00 
32550 12 00 

(828:5) 18242 

Odun alınacak 
İz.mir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart uıullylı ekıtıtme:ırı kon • 

muı olan 096,000 kilo odunun eJulltmı ve 
ihale sOnQ olan :1. ıı. 941 de talip çıkmadı· 

tından mezkür miktar odun 8. 11. 941 ırU· 

nOnden 1tlbarep bir ay :ı:artında pazarlıkla a
)ınacaktır. Beher kilosu 2 kuruetan muham· 
men bedel t14tarı ı9920 lira olup muvakkat 
teminat ms liradır. Taliplerin ıs. 11. 941 ta• 
rltı.lnden 1tlbaren hor ıtün kanunda yazılı ve· 
ıtkal&rlyle ve temlnaUarlYle Ko. na müraca• 
atları. (6309) 18246 

Koyun eti alınacak 
Esklıehlr Sa. AL Ko. dnn: 
l - Kapalı zarı uıullyle ı2,15 ton koyun eti 

evsaf• dnhlllnde eksiltmeye konmuıtur. Eksilt· 
mest 27.11. 9.U perıeınbe ırünü ıaat l:S te 
E&klıehtrde sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llk 
teminatı 609 Ura 88 kuruıtur. lateklllerln 
muayyen rün ve aaatten blr saat cveıtne ita· 
dar t.emtnaUarlyle tekıtı mektuplarını Ko. nıı. 
vermlı bulunmaları evıa1 ve eera1tl her ırlln 
mesai aaatıerinde ııözü ırecen Ko. da s6rüle • 
bilir. (83U) ıS248 

Nakil işleri 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Urfa Akçakale ve Akçakale • Ur· 

fa araaında nakliye lıi kapalı zarf usu· 
llyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 42.000 Ura olup 
muvakkat teminat 3150 liradır. Şartna· 
mesi her gün Ankara, İstanbul Lv. Amir
likleriyle Urfa Sa. Al. Ko. da görU!Ur. 
İhaleııl 1. 12. 9U pazarteııı gUnU aa.at 10 
da yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek· 
tuplarını be111 gün ve saatten bir ı&at 
evel Ko. na vermeleri. 

(8374) lSS18 

Nakil itleri 
Ur!a Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Urfa • Sivrck ve Slvrek • Urfa a

rasındaki nakliye kapalı zar! usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 36.000 lira olup muvakkat teminat 
2700 liradır. Şartnamesi her giln İstanbul, 
Ankara Lv. lmlrllkleriyle Urfa Sa. Al. 
Ko. larında görUlür. İhalesi 1. 12. 9'1 pa· 
zarteaı gilnU saat 11 de yapılacaktır. İll· 
tekl1lerln belli gUn ve aaatten bir ııaat 
eveı teklif m~ktuplannı Ko. na vermele· 
ri. (8375) 18320 

lıçi aranıyor 
Tel&"raf telefon ve santral ılbi muhabe· 

re cihazlarının tamiri islerinde çalııtml· 
mak üzere ince tesviyeci ve ince tornacı 
sanatkarlara lüzum vardır. Bunlardan aı· 
kert imallthane}erde çalısabilmek şartla
rını haiJ; bulunan Türk aanatkirlarmm bil· 

(11593) 18539 

Patates alınacak 
Canak'kale Sa Al. Ko.dan : 
l _ Beher kilosu ı1 kuruatan :vı 000 kllo 

patates Z>·ll-1041 cumartesi ı:Unü saat ll.30 

Sadeyağ alınacak 
Lulebıırgaz Sa. Al. Ko. dan : 
l - Komisyonda mevcut evsaf dahilin

de 11-11-941 ıünü saat 10 da ihalesi yapı
lacaf;ı ilan edilen 7.5 ton sade yağına i&
tekli çıkmadığından yeniden pazarlığa ko -
nulmuştur. Pazarlıtı 21-11-941 günü saat 
11 de yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gtin 
ve saatte Luleburgaz Sa. Al. Ko. na mü -
racaatları. (8636) 18581 

Bulgur alınacak 
Canakkale sa. Al. Ko dan : 
ı - Rther kilosu 27 kuruıtan 100 000 kilo 

bulrur 29·11·1941 C'umartesı runU sant ıo da 
ı1a pazarlıkla satın alınacaktır. Patatesin hep- pazarlıkla &atın alınacaktır. Bulgurun hepsi 
si bir talibe ihale edlleblleceı:ıt ı;lbt nısfından bir talibe ihale edllebllecet:I ~lbl nıstından a· 
aaaı:ıı olmamak Uıere ayrı ayrı tnllplere de ı- eatı olmamak üzere ayrı ayn taliplere de ı • 
hale edtleblllr. KaU teminat 765 lira olup ev· hale ertllcblllr. 
sat ve ıartnamesl her sün Ko.da rörü!Ur. 2 - KaU teıntnat 40:50 lira olup evsaf ve 
lstPklllertn ihale ırünü Ko.cıa bulunmaları ıartnamesl her s:lln Ko.da ı:örülür. Istekltle • 

(8584> 18552 rln ihale ırünO Ko.na müracaatıan. 

Kuru üzüm alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan : 
1- Tahminen beher kilosu 63 kurut M 

s lllmden 25.000 kilo çekirdeksiz kuru 
Uzllm pazarlıkla satın alınllcaktır. Muhaııı 
men bedeli 15.875 lira katt teminat 2381 
lira 25 kuruıtur. İhalul 25. 11. 9tı salı 
gtinU saat J6 da Bolayır civarı Aı. Po. 700 
S . Al. Ko. da yapılacaktır. İl!tiyenlerln 
mezkQr gUn e A&atte Ko. na mUracaat-
1~.,. (8586) 18553 

Kunı fasulye alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Beher kilosuna 24 kuruı tahmin e

dilen 120 bin kilo kuru faaulye kapalı zırf 
usulü ile eklllt.meye konmuıwr. Hepainin 
tahmin edilen tutarı 211800 lira olup muvak. 
kat teminat 2160 liradır. 

2 - İhalesi 8-12-941 saat 15 te İskende
run Sa. Al. Ko, da yapılacaktır. Şartname
ıi her ııin Ko. da corülür. İlteklilerin bel· 
li cWı ve eaatten bir aaat evel teklif mek
tuplue. Ko. na vermeleri. Bu saatten son· 
ra veriten mektuplar kabul edilmez. 

(8626) 18571 

Kunı f aıulye alınacak 
310 Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 130 ton kuru fasulye kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmu,tur. Muhammen ede
li 35400 liradır. Evuf ve ıartnameıi Geli· 
bolu 310 Sa. Al. Ko. da ve Ankara, İstan
bul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. 'arında ıö
rülilr. 

2 - İhaleıi 4-12-941 perıembe ıünU sa
at 16 da Gelibolu 310 Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Muvakkat teminat 2550 liradır. 

İsteklilerin belli ~n ve ıaatten bir Hat e-
vel Ko, na müracaatları. (8627) 18572 

Buğday öğüttürülecek 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

(8G37) 

Koyun eti alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan : 

1SSR2 

1 - Kapalı zarf usulü ile alınacak olan 
35 ton koyun etinin 14·11-941 de talip çrk
madıiından bir ay içinde pazarlıkla alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-11-~l sa· 
1ı ~nü ııaat 14,30 da. İstekliler belli e{ln 
ve saatte Ko. na müracaatları. (8639) 18SS3 

ASKERi FABRiKALAR 

Unu idaremizden verilmek 
şartiyle ihale tarihinden 
31-5-1942 tarihine kadar 

Küçük Y ozgat'ta yevmiye 
400 - 550 kilo ekmek 

pi,irtirilecek 
Al. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Beher kilosuna 2,5 kuruı :ı>l.slrme ücreU 

tatı.mın edilen )'Uk&rıda yazılı tlc:mek plelnne 
ıeı askeri tabrlkalar umum mUdilrlUtil mer· 
keı: 111tın alma koımlsyanunca 2l5. ll. 941 ıalı 

ı:Unü ııaat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname paraaızdır. Katı teminat (SS7) lira 
('7S) kuruıtur. (8494) 18450 

1000 - 1500 ton demir hurduı 
alınacak 

Askert Fabrikalar Umum MOdUrlütil Mer
ke- SaUn Alma Koml1Yonundan: 

Mahrec lııtasyonlarında va,on dahilinde 
teslim eartlyle lOOO:uıoo ton demir hurdaaı 

beher tonu 17 liradan .U. Fab. umum mü
dürlüı:t"U merkez ıatın alma koıntg.yonunca 

ıatın alınacaktır. Şartname parıısız olarak 
komtsyondan verilir. Taliplerin ıo. ı2. 941 
caraamba sunu aklamına kadar tekllt ede· 
cekterl demir hurdaaı kadar Ytlzde 7.S nbbe· 
Unde temlnaUarb'le birlikte ıartnameyt ka. 
bul ettiklerine dair kayıt ve aarahatı havi 
teklif mektuplarını meı:kQr komisyona ver-
meleri. (8470) 16505 

Daday' daki tomrukların tahta 
yaptırılmasından sarfınazar 

edildiği hakkında 
u. Fab. Satm Al. Ko. dan: 
27.11. 941 tarih.inde aaat ı5 tı kapalı zart· 

Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. <!An: 
Muhammen bedel u muvakkat temlna 

ve mlktarl!lrı asaı:t'ıda yazılı iki il.ate muht 
VIYaU malzeme fi. ı. l!l42 puartesl lilUnU gaa 
15.80 dan ltltınren sıra ile ve kapalı zart usu 
lb'le Ankarada ldare blııuında utın alına 
caktır. 

Bu ııe ıtlrınek lstıyenlerin her tıste hiza , 
sında yazılı muvakkat teminat ne kanunu 
tayin ettıtı vııslkatan ve teklltlerlnl ayru ı;:U 
nat 14.30 a kacıar komwon reullQ'lne ver· 
meler! IAzımdır. 

Şartnameler 200 kurueıı. idarenin Ankar 
ve Ha)darııaea veznelerinde &atılmaktadır. 

Liste No. ı malzemenin ilimi lok(llllotlt m.
tall, miktarı 100.000 Ka. muhammen lıtıdell 

450.0()1) lira, muvakkat teminat 21.7SO ıtra. 

Ltate No. 2 malzemenin ismi kalay, mık. 
tarı ~ 000 Kı;:. muhammen bedeli ı20.ooo u
ra. mu\'akkat teminat 7.250 lira. 

(8352) 18402 

Pirina yağı alınacak 
Devlet Oeınlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
:Muhammen bedeli (45.000) kırk lx>ı bin U· 

ra olan ıoo ton pirina ynf:ı l. ı2. l041 paz11r
test ı:Unü snat ıs te kapalı zarf uııullyle An. 
karada idare btnuınd11 ı:ıtın alınaraktır. 

Bu tae ı-trmek 1Jtlyenı9ın <837!S) ııralıJı: 

muvakkat teminat Ue ıcaıhınun taYln ettltl 
vesikaları ve tl'kllfl•rinl aynı 6r(ln 41\at 14 • 
kadar komla)oon relallitlne vennelıırt Jlzımdır. 

Şartnameler paraııız olııralc Ankarada mal· 
zeme dalreılntlcn, Haydarııaıada teıellüm " 
sevk ll'filtinden daC'ıtılacd.-ıır. 

(8420) 111440 

Bahk yağı almacak 
D~vl,.t Dl"mlrynllıı.rı Sa. At. Ko. dan: 
Muhammen bMell 52!SOO (elli He! bin ııe. 

)'(iz) lılra olan ııo tön hıı.hkyıı.tı 3. 12 941 car· 
NUnb& ırUnO &&at lll te kapalı zart uııullylı 
Ankarada ldıırf' blnnıında ıatın 11.lınacaktır. 

Bu ite sırmek lattyenlerln 3875 (ile btn 
uklz )'(iz yet.mis beı) liralık muvalc'lcat temi· 
nal lifi kanunun ta;ır\n ettıf:I vP.stkaluı ve tek· 
lltıerln1 aynı l\'lln aaat 14 e kadar Jcomlayon 
relsll~tne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden. Hn~darpaıada t~ellüm 
ve &e\•k ıetıı~nden daihlıl&caktır. 

(8534) 

ANKARA Lv . .AMIRLICJ 

Pancar ve havuç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AI. Ko. dan: 
Acık ekslltıne ile 12312 kilo pancar ,,.. 

12312 kilo havuc: alınacakUr. Muhammen 
tlyatlan aıtıaar kurua olup 1lk teminatı 110 
lira 86 kuruıtur. 

llıalesl 27. ıı. 941 peraembe 
tedlr. Şartnamesi komtsyonda 

(8103) 

sQnU aaat 14 
ırörUlür. 

183M 

Kayış yağı ve ince yağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko dan : 
ı - Pazarl.ılda 80 kllo kıı.yıı yatı ile 80 

kilo ince y11t alınacaktır. Pazıırlltı 20·ll·l9U 
persembe ırünU saat 10 80 dadır. 

2 - Taliplerin tahakkuk edec~k fiyat üze
rinden kanunı temtnatıarb'le Kona mora • 
caaUan. (6623) 18~ 

Soba timiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - 7500 ton bufday kırdırılacak un yap 
tırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-11-941 
ı;alı ıüniı ııaat 14 te Tophane de 1ııt. Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kırma üc· 
retinin tahmin bedeli 56,250 lira ilk temi -
nat 4362 lira 50 kuruıtur. Şartnsmoai Ko. 
da ıörüliır. Taliplerin değirmenleri muay~ 
ne ettirilmek üzere eksiltme giinilnden tiç 
ıün evel dilekçe ile Ka. na mUrııcaatlan. 

ı - Pazarlıkla SO adet soba tamir etti • 
la ihale edllecetı llln edilen Daday re\•lrl aon rlleccktlr. ihalesi 2l·ll·l94ı cuma ırünU uat 
deııolarındakt 3800 metre mlkAbı cam veya 9 30 dadır. Taliplerin tahakkuk edeC'ek ttyat 
köknar tomruı:runun tahta yaptınlmuından 

(8628) 18575 

Kunı ot alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Bulunöutu mahalde vacona veya 

deniz vaaıtaaına tealim ıartiyle alınacatı 
ilin edilen 1000 torı tel balyalı Sııru ottan 
200 tonuna ve 700 ton aamandan 4-00 tonu
na talip çıkmıt be dlier 800 ton ot ile 200 
ton samana talip zuhur etmediiinden ayni 
ıerait ve fiyatlar üzerin.den pazarlıia kon. 
muıtur. 

2 - Otun teminatı 6600 liradır. Sama
nın 2025 liradır. Pa:ı:arlıiı 26.1 l-y41 çar
ıamba aiinü ıaat 14 te Selimiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin Ko. na müra· 
caatları. (8629) 18574 

Toz teker alınacak 
Canalckalı Sa. Al. Ko.dan : 
l - Beher klloııu 30 kuruatan ~-000 kilo 

toz aeker 28·11·1941 cuma ırünil ıaat 11 de 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. Toz ıekertn hep· 
ıl bir talibe lhale edlldttı slbl nllfından aıa
ı:t'ı olmamak üıere ayrı &)'1'1 ullplere de ihale 
edilebilir. KaU ı.mınat 1500 Ura olup evsaf ve 
111rtnaın11t her l'Ün Ko.da ırörülür. latekllle -
rln ihale l'(lnll Koda bWunmaları. 

(8631) ı8576 

Sadeyağ almacak 
Canaldcale Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Kimyevi muayene Ilı ve beher klloeu 

179 Jruraıtan 30 tnr. sade:ırat 2S·ll·ı941 cuma 
.UnU Mat 14 te ııazarlıkl& satın alın11caktır. 
Sadeyatın hepııl bir talibe vertlebllecetı clbl 
nwtlndan atlı:t'ı olmamak Uzere ayn ~ t& • 

üzerinden kanunl temlnatlariYle Ko.na mU • 
1&r!ın12ar ~ldltl llln olunur. 

(8492> 1M0
7 

racaatıarı. (8624) 18569 

Mü9akaaa tehiri 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
:n. ıı. 1941 tarthnide aaat ıs da kapalı 

zartla ihale edlleceı:t'l lıt.n edilen Daday mın
ta.kaaındakt fabrikalarda tmııl ettirilecek ke· 
re.stelertn Ka.rabQke nakletUrllıneıılnden sar· 
tır uar edlld!Al 1lln olunur. 

(8493) l~ 

Doıyaıma bağlı üç kıta listede 
yazılı elektrik malzemesi 

alınacak 
.As. Fabrikalar Satın Alma Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli (88371,64) Ura 

olan yakanda yazılı ve doııyaııına bağlı 
Uç kıta listede yazılı elektrik malzemesi 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrJUfll Mer
kez Satın Alma Komisyonunca 29. 11 941 
cumartesi gUnU ııaat 11 de pazarlıkla ihall.' 
edilecektir. Şartname 192 kuruştur. Kati 
teminat (5755,75) liradır. (8565> 18546 

Dosyasına bağlı iki kıta Iis~ede 
yazılı elektrik malzemeıı 

alınacak 
Aa. Fabrikalar Salın Alma Ko. dan : 

Tahmin edilen bedeli (55079) lira oıaıı. 
yukarıda yazılı ve dosyasına bağlı iki kıta 
listede yazılı elektrik malzemesi Asker1 
Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca 28. 11. 94'1 cuma 
gUnU ıut H de pazarlıkla ihale edile • 
ccktlr. Şartname (276) kuruııtur. Kati te-
ıninal (8261,~) Mradır. CBM•) 18645 

Çe~itli yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Pazarlıkla aıa~ıda eln' ve miktarı Y&• 

zıh dört kalem erzak satın alınacaktır iha
lesi 20-ll·ı941 :ııcraembc ırünll ıaat l!S 30 da 
yapılacaktır. Taliplerin tahakkuk edecek tı • 
yat üzerinden kanuni temJnatıarb'le Ko.rıa 

müracaatınn. (862!1) 18570 
Cim! Miktarı • 
Plrlnc unu 100 Kilo 
lrmtk 100 Kilo 
Ekmek kıda)'lfı 80 Kilo 
Kuru ikaysı lOO Kilo 

Kazan tamiri 
AnJcara L\'. A. Sa. Al, Ko.dan : 
l - Pazarlıkla 3 adet kazanla l adet hel· 

vane tamir ettlrllecektır. Ih.aleııl 20·1l·l!l41 
peraembe li?Unü ı;aat 11.30 da yapılııcaktır. 
Taliplerin tahakkuk edecek fiyat üzcrıncıtn 
kaU teıninatla.rtyıe Kona müracaattan. 

(8630) lS!!Tit 

Toplantı 

Ankara Blrlncl :Mıntaka Etıbba Oduı Baı· 
kanlıtındaıı : 

Yeni idare heyctl aecllmesı ıcın tespit f'dllen 
6 blrlncltearln 194ı pereemb" aünü ekııertyet 
o!mndıtından aec:ım yapılamamu ve nızamna· 
mentn 6 ncı maddesi mucibince 20 lklncltetrln 
1941 ııer&embe ı;:UnQne talik edllmlı oldutun· 
dan Ankara'dakt Uyelcrlm!.ztn yukarıda :razıl..ı 

ıtünde ııaat 17.30 da Yenıschlr'de .Kızılay ııe • 
nel mcrkezl salonuna a~lerek :reylerini kul • 
lanmaları rlea olunur. (8610! 18561 

• 
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Hemşire alınacak 
T.C. Ziraat Bankası Saflık 

Yardım Sandığından: 
Sandığımız için müsabaka ile 

bir hemşire alınacaktır. Talibin, 
a - Lise veya orta tahsilini 

bitirmiş olması, 
b - Kızılay Hemşireler mek • 

tebinden mezun bulunması, 
c - Resmi hastanelerden bi • 

rinde tecrübe ve tatbikat gör • 
müş olması meşruttur. 

Ücret miktarı ehliyetine göre 
tesbit edilecektir. İmtihan : 
25-teşrinisani-1941 tarihinde, sa
at 9,30 dadır. Taliplerin banka 
binasındaki sandık servisine mü
racaat ederek kaydolunmaları 
ve istenecek vesaikı tevdi eyle -
meleri lazımdır. 5196 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

Lastik boru alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 60 

kuruı olan 3000 metre lastik boru ile be· 
her metresine tahmin edilen fiyatı 70 ku
ruş olan 5000 metre lastik band esmark 
20 ikinciteşrin 941 perşembe ~nü saat 11 

de Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
795 liralık kati teminat mektup veya mak
buzlariyle birlikte pazarlık giln ve saatin
de mezkur Ko. da bulunmalarx. Nümune ve 
ıartnamesi her gün oğledcn sonra adı ge
çen Ko. cü bedelsiz olarak görülür. 

(8085) 18095 

Araba alınacak 
u. \'.L VekAlet1 Sa. Al. Ko. dan: 
taban ve cıınvı deı:nlrlerl verilmek su't'e· 

tiyle 2000 adet cl1t atlı nakliye arabası ıaun 
alınacaktır. Bu arabalar bir talibe ihale ed1le· 
cet! ı:1bl 250 arabadan noksan olmamak üzere 
ayn a:;n taliplere de vertleblllr. Bu arabalann 
behertne tahmin olunan Clyat 1150 Ura olup Uıa· 
lesi 21. 11. 941 cuma ı.:üntl 68.8.t ıs te pazar
lıkta yapılacaktır. Şartname ve numunesi her 
s:Un komisyonda ötleden 601\ra ırörülebU1r. Ta· 
llp olaıılann vereceklet1 araba mlktanna ııö

re kanunen ver1tmcs1 tcabcden kaU teınlnat

lart:;le blrllkt.C! lhalo ı.:llnü muayyen saatinde 
komlsYOna müracaatıan. (S370) 18378 

Araba yayı alınacak 
M M . VokAlet1 sa. Al. Ko. dan: 
Beher tanesine taıunın ed!.len nyatı onblr 

Ura yedi kurua olan 154 tane araba Ya>'l 29 
lklncltC!lrtn 94.l cumartesi ı.:ün(I saat 11 de 
Ankara'da M . l\t. v. satın alına Ko. da acık 
eksiltme suretl)'le ihale cdllecettnden tstekU· 
lcrtn 127 ltra SS kurusluk ıııc temtnatlarlyle 
blrUkte eksiltme ıı11n ve saaUnda mezkilr Ko. 
da bulunmalan. Nümune ve sartnamesi her 
cün Ko. da ırörülür. (8417) 18386 

Muhabere sandığı alınacak 
M. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan: 
Komisyonda mevcut n~unesl ııtbı 200 ta· 

ııe muhabere malzeme 11andıtı ~. ıı. 94.l cu
martul ı.:Unü saat 11 de Ankarada M . M. V. 
aatın alma Ko. da acık eksiltme uaullyle iha
le edllccektlr. Beher sandıta tah:ınln edllen 
tiY&t 19 Ura 13 kurut olup ilk teminatı 2S6 
Ura 9:5 kuruatur. Sandık nOmunesl her cün 
ıartnamealyle blrllkte Ko. da s:örülUr. Sandık· 
lann tealhn yeri lstanbul veya Ankaradır. 

(6416) 1.5407 

Flaster alınal:ak 
M. M. VekAlett Sa Al. Ko. dan: 
Heııetne tahmin edilen tl)'aU 2015 lira o· 

lan asatıda eb:ıt ve mlktarlan yazılı 2300 
tane fluter 21 lklncıtesrın 9-11 cuma ııünü 
eaat ıs.so da Ankarada M. M. v. aaun alma 
Ko. da pazarlıkla ihale cdlleceftlnden istekli· 
lerln 302 lira 25 kUrusluk kaU temlnatlarly
le birlikte mezkQr ko. da bulunmalan. Şart· 
namesi bcdeı.ız olarak Ko. dan alınır. 

400 adet 5 x 2,5 
1500 adet 5 x 5 

400 adet 5 x 10 
(8427) 

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

on lira olan onbin tane yün battaniye 2. 
birinciklnun 941 salı günü saat 11 de An· 
kara da Milli Mudafaa Vekaleti Satın Al· 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden is
teklilerin 12.500 liralık katı teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve saatında mez· 
kin' komisyonda bulunmalan. Şartnamesi 
beş liralık makbuz mukabilinde adı geçen 
komisyondan alınır. (8429 18443 

Antipirin alınacak 
M. M. VekA.letl Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir

mi lira olan 750 kilo antlpirln 24 ikinci
teşrin 941 pazartesi günü saat 11 de An· 
kara'da M. M. Saun Alma Komisyonunda 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
2250 liralık kati temlnaUan ile birlikte 
pazarlık ı;Un ve saatında mezkQr komis
yonda bulunmalan. Şartnamesi bedelsiz 
olarak her gtln mezkOr komisyonda glS • 
rlililr. (8430) 1S4H 

Ecza alınacak 
M:. M. VekAlett Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 400 

kuruş olan 1000 kilo Banzuvat dlS sud 25 
iklncltesrln 941 salı gUnU saat 11 de An· 
kara'da M. M. VekAletl Satın Alma Ko· 
misyonunda pazarlıkla ihale edileceğin • 
den isteklilerin 600 liralık kat! teminat • 
lan ile birlikte pazarlık gün ve saatında 
mezkQr komisyonda bulunmaları. Şartna· 
mesi her giln bedelsiz olarak komisyonda 
görillUr. (8432) 18446 

Dolap yaptırılacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beherinin kesif bedeli S2 lira 88 kuruo 

olan b~ tane dolap 4 - llkkO.nun - 1941 
pereembe gllnU saat 11 de Ankara'da M 
M. V. satın alma Ko.da açık eksiltme u
suliyle ihale edileceğinden isteklilerin <14 
lira 41 kuruoluk ilk temlnatlarlyle b!rllk· 
ti" eksiltme gün vro saatinde mezktlr Ko 
da bulunmalan. Keşif, pltın ve şartnamesi 
Ko.da görUJUr (8Mı4) 18417 

Odun alınacak 
M:. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan • 
Kesllmlf soba boyunda yarı yanya mt!ıe 

:= u ~ u s 19/11/1 

-- Çocuk Esirgeme Kurumunun 
ve gürgen olmak ve EUlk'te Veteriner ~11111111111111111111111111111111111111&.._ DEVLET ORMAN iŞLETMESİ 1 
serom ve &§ı evine teslim edilmek üzere : _ 
15 ton odun 20 lkinclte§rin 941 per§embe : Mm. Margarit -§ Satılık köknar tomruğu KAV ACIK MENBASUY 
gilnil saat 11 de Ankara'da M. M. V. Sa. : 

Al. Ko. da pazarlıkla ihale edileceaindeıı = Viyana Şapkacısı 
taliplerin pazarlık gün ve saatında mez- : 
k"- Ko d b 1 -• co"98) 1°""" - - Devlet Orman t .. letmesi Karabük Revir 

...c • a u unmıuarı. °" °""-s _: Viyana ıupkacısı Madam Mar- - " 

Ti.mir i,leri 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan -

_ :r- : Amirliğinden -
- gerit iki gün dalha (bugün ve ya· : ı - Büyükdüz bölgesi emvalinden olup 
: rın) Ankara'da kalarak büyük E 
E kolleksiyonundaki şapka model- : 

: ]erini Belvü Palas'taki hususi : 

: dairesinde teşhire ve satmağa de- = -

Kokurdan çayı rampasında mevcut 706 a
dede muadil 721,909 metre mikap köknar 
tomnıiu açık arttırma wretiyle satıhia 

çıkarılmı3tır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuı 

Mikyasımô derecesi 1,5 
En salahiyetli laboratuvar tefi resmi raporunda: (serti 

ği çok dü,ük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olma 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Su 

; cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 

Keait bedeli 658 lira 66 kuruş olan An
kara'da Cebeci'de Dikimevi blnalannda 
yapılacak t.,mlrat irsi 22. lkinciteşrin 941 
cumartesi günü saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla ihale edi
lecektir. İsteklilerin 98 lira 80 kuruoluk 
kati teminatlan ile birlikte pazarlık gUn 
ve saatında mezkQr Ko. da bulunmaları. 
Keşif ve ıartname komisyonda görülür. 

: vam edecektir. : ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan - Telefon : 1634 5217 

(8599) 18555 

Yapı işleri 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan -
Ankara'da 2S.769 Ura OS kuruş keolf be. 

delli bir atölye binası 24. 11. 941 pazar
tesi gtınU saat 16 da pazarlıkla ihale edl· 
ıecektir. K~if ve sair evrakını lstıyenler 
144 kuruş mukabilinde alabll\rler. Talip
lerin 4315 lira 86 kuruıluk katı teminat -
larlyle birlikte pazarlık gün ve saatında 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonuna müracaat-
ları. (8601) 18556 

Su tesisatı 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan -
48.870 lira 48 kuruş ke§lf bedelli Po • 

latlı garnizonu içme suyu isale tesisatı 

25. 11. 9U sah gUnU saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. İstlyenler 244 kurugluk 
makbuz mukabilinde keşif ve sair evrakın: 
alabilirler. Taliplerin 7330 lira 57 kunııı· 
luk kati temlnatlarlyle birlikte pazarlık 

giln ve saatında M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (860::) 18557 

Yapı i'leri 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan -
As. Doktor ve Tatbikat Okulu otop.sl 

binasının 23.202 lira 15 kuruş kesif be · 
delli Ust kat ilAvesi 5. 12. 941 cuma gilnU 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
İlk teminatı 1 i40 llra 16 kuruştur. tsti
yenler 116 kuruşluk makbuz mukabilinde 
keşif ve sair evrakını alabilirler. Talipte. 
rin eksiltme gflnU saat 15 e kadar kanuni 
tarlfata uy~n bir oekilde ihzar edecek • 
teri teklif mektuplarını M . M. V. Sa. Al 
Ko. na verme ıerl. ( 8603) lS.558 

Akümülatör alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan -
Pazarlıkla 70 adet akUmUHHör satın 

alınacaktır. Birine tahmin olunan fiyat 
95 lira olup teminatı 997 l!ra 50 kuruştur. 

Şartnameıt hergUn komisyonda görUlebi • 
lir. ihale<ıi 28. 11. 941 cumartesi saat 11 

de yapıl!.caktır. Talip olanların komisyo-

na mUracaatları. (8605) 18560 

Doerama itleri 
M. M. VekA.leti Sa. Al. Ko. dan -
1451 lira M kuruşluk doğrama 111 21. 11. 

9U t'uma gilnU saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Taliplerin 231 lira 23 kuruı
luk \catt temtnat\ariyle birlikte pazarlı\( 

gUn ve saatında :M. :M. V. sa. Al. Ko. na 
mUracaatıan. (8604) 18559 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

.,11111111111111111111111111111111111111~ 

ViLAYETLER 

Yapı ilônı 
Kastamonu Nafıa MUdürlUA'ünden: 
thnlesl 28. ıı. 941 cuma &'Ünü saat 15 te ya

pılacak olan Kutamonu bölce sanaUar okulu 
atölye binasının 13014 lira 36 lcuruı keoit be
delli tneaatı nafıa dalreet eblltıme komls:;onu 
tararın'1an kapalı zarf a&ull:;le eksll~-e ko
nulmuıtur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık leleri Kene! 
ıartn.amesı hususi ve fennt ıartnameler proje 
keılt hUIAsası, vahlctı fl>•at 11stesl ve yapı le· 
lerl umumt fenni $&rtnamesl ve buna mUte· 
fen1 dlter evrak ısteklllerı tarafından Kasta
monu ve Ankara, tı;t.anbul 1'afıa müdürlük
lerinde ı.:örülccektlr . 

:Muvakkat teminat 976 lira OS kuruetur. 
Taliplerin teklif mektuı>lnrt:;le en az 10.000 

liralık 1>u l&e benzer ıs ynpUğtna dair lhaw· 
den üc cUn evellne il".tdar Kastamonu vllA.ye
tlnden almıs olacaklan ehliyet ves1kas1Yle 
ticaret odası vcslknaı ve temlnaUartyle birlik· 
te ihale ııünü olan 2S. 11. 941 cuma &(!nü saat 
14 de lhall!den bir saat önl'eye kadar !l:atıa 
dairesinde müteşekkil eksiltme ko:n~u reis· 
ıı:ıne ilmühaber mukabilinde vermeleri 11-
zondır. 

Postanın ıreclkmctı y!lzlınden vukubulacak 
tehirlerden dola>'l vaktinde ııeımtyen teklif 
mektuplannın kabul edllml:;ecetl Uln olunur. 

(9810-8.190) 1S3.~7 

İnşaat ilônı 
Kocaelı t-'. ~ . ı . .11ıucturıugunden 
ı - İzmit pazar yerinde yapılacak o • 

tomatlk telefon santral bin.ası 17-11-lJIU 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmue· 
tur. 

2 - Keııif bedeli 25296 Ura 83 kurtıa • 

tur. 
3 - Bu işe alt evrak, proje, keılf bil • 

lfisa cetveli, ölçU defteri, husust ve fenni 
ııartname, eksiltme §artnamesi, mukavele, 
bayındırlık iıılerl genel ve yapı 13leri fen
ni ııartnameslnden ibaret olup talipler ta
til gl.lnleri hariç her gUn Kocaeli P. T. T. 
müdUrlUğUne mllracaat edeblllrler. 

4 - İhale 2-12-1941 tarihine mUsadlf 
salı gilnU saat H te Kocaeli P.T.T. mu -
dilrlUğUnde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 1897 llra 27 kunll mu
vakkat teminat akçesini İzmit P. T. T. 
muhasebe veznesine yatırdıklarına dair 
makbuz veya ııayanı kabul banka mektu· 
biyle ihaleden en az beı gün evel ve bu 
gibi ınııaata alt taahhUtıerlni ıra et.Ukle
rJne dair Kocaeli vAliliğine müracaatla 
alacakları ehliyet ve ticaret odrun vesi • 
katarını 2490 No.lu kamın hlikUmleri da
iresinde hazırlıyara.k eksiltme komlııyo -
nuna milracaatlan llAn olunur. 

(9944-8497) 18471 

Elektrojen gnıpu almacak .,, 1111111111111111111111111111111111111 ı a.. 
M. M. Veklletı Hava satın Allma Ko. dan: - : 
1 _ Müteahhit namı hesabına bir adet 1 ,5 : Dahili hastalıklar mütehassısı : 

kilovatlık ıarj elektroıen ıırupu acık eksilt· : Dr. Şakı"r Çobanh = 
meye konulmuıtur. Muhammen bedeli ~ 11· - : 
ra olup k&U teminatı 345 ııradır. Ekalltmcsl - : 
26. 1ı. 941 canamba ııunu saat 11 de Anka· : Evi eski yerinde kalmak -
rada hava aatın alma komisyonunda yapıla· = üzere muayenehanesini = 
caktır. sartnamesı komisyonda ııörüleblllr. : Ankara Anaf artalar : 
1steklllerln muayyen ııün ve aaatte komls- : -
yonda bulunmaıan. <8304> 182~ caddesinde E M E K : 

Yün çorap alınacak 
M. M. V. Hava Sa. AL Ko. dan: 
1 - On bin cııt yün oorap pazarlıkla aa • 

tm alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira 
olup kaU teminatı 900 liradır. Pazarlıtı 21. 
ll.1941 cuma aünü aaat ıo da Ankarada ha· 
va ıatın alma komlııyonunda yapılacaktır. 
Sartnamest her ııUn komıwonda aörüleblllr. 
hteklllerln ihale aaaunde komlsYOnda bu· 
lunmalan. (8542) 18496 

Hamam peştemah alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1000 adet hamam pe$temalt pazarlık

la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 
ııra olup kaU teminat miktarı z.:ı:ı liradır. 

Pazarlıtı 24-11·1941 pazartesi a11n!l saat ıı 
de Ankara'da hava satın alma komlsy0nunda 
yapılacakur. Sartnameıl her ııUn komisyon -
da ııörülebııtr. tıteklllerl.1 ihale aaatınde k'o· 
misyonda bulunmaları. (S629) 16566 

Yün eldiven alınacak 
M. M. v. Hava Sa. Al. Ko.dan : 
ı - 10.000 cırt yün eldiven pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 4300 lira 
olup kati teminat mıktan 645 liradır, Pazar
lıtı 24.·11-1941 pazarteııl cUnü ıaat 10 da An· 
kara'da hava saun alma komisyonunda ya • 
pılacaktrr. şartnamesi her aUn komisyonda 
cörüleblllr. Iateklllerln ihale aaaUnde ko • 
misyonda bulunmalan. <8622> 18567 

Ulus-23 üncü yıl. • No. 7288 

lmtiyu Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik Fenik 
Müessese Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Buımevi ANKARA --
-(DİKKAT)-

Gazetemı.ıe ııonııertleo ner cevı 

zılar, neıredllJID edllmesıc aerı 
rtlmu ve kayboluşundan dolayı 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

Ya· 
ve
tı.ıo 

- -: apartımanına nakletmiıtir. E 
: Muayenehane Tel: 2243 E 
: • Ev Tela 5395 : - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden ı 
ı - Eksiltmeye konulan i6 ı Ankara 

Bolge sanat okulu tesviye atölyelerinin ik· 
mali ve dördüncü atölye binası inşaatıdır. 

Ke5if bedeli (103.800,03) lira.dır. 
2 - Eksiltme 4-12-941 glinü saat 15 te 

Nafıa Vekaleti yapı ve imar iıleri eksilt· 
me komisyonu odasında kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna mütefer • 
ri evrak beş lira on dokuz kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar iııleri reisliiin -
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek -
lilerin usulü dairesinde (644-0) altı bin 
dört yilz kırk liralık muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa vekaletinden bu iı için a
lınmıı ehliyet vesikası ibraz etmeleri 11-
zımdır. 

İşbu vesikayı almak için isteklilerin ek-
6iltme tarihinden (tatil glinleri hariç) en 
az üç cün evet bir istida ile nafıa vekale
tine miiracaat etmeleri ve iııtidalarma en 
az bir kalemde bu işe benzer (50000) lira
lık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran i
darelerden alınmıı vesika ba~lamaları muk· 
tazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale 
günü olan 4-12-94-1 perıembe günü saat 14 
de kadar eksiltme komisyona reisliiine 
makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır, 

Postada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (8538) 18551 

IKTISA T VEKALETi 

Bir daktilo alınacak 
İktısat Vekaletinden ı 

Sanayi umum müdürlüiünde münhal bu. 
lunan 65 lira ücretli bir daktiloluk için 
24--11-941 tarihine müsadif pazarteııi günü 
saat 10 da imtihan yapılacatından taliple
rin vesaikle birlikte mezkUr tarihe kadar 
vekalet zat İ!ileri müdürlütünc müracaat 
lan ilin olunur. (8611) 18562 

mıştır. 

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

4 - Tomruklarm satışma ait şartname 
Ankara orman umum müdürlüiü, İstanbul 
ve Zonguldak orman çevirge müdürlükle
riyle Karabük devlet orman işletmesi revir 
1mirli~inde görülebilir. 

5 - İsteklilerin % 7,5 nisbetinde mu -
vakkat teminat akçesiyle birlikte Z~ll-941 
tarihine rasthyan çarşamba günü saat 14 
te Krabük devlet orman isletmesi revir a
mirliği riyasetinde teşekkül edecek komis
yona müracaatları. (9906/8473) 18432 

Satahk köknar tomrugu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden -
1 - Buyükdüz bölgesi emvalinden olup 

Büyülı:düz ve A,aiıdüz rampalarında mev
cut 3103 adede muadil 2424,398 metre mi
kap köknar tomruğu açık arttırma suretiy
le satııa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmu:ı 

ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan • 
mı5tır. 

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

4 - Tomrukların satı$1arına ait şartna. 
me Ankara'da Orman umum müdürlüğü İs
tanbul ve Zonguldak orman çevirge mü • 
dürlükleriyle Karabük devlet orman işlet

mesi revir amirliğinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi

nat akçesiyle birlikte 26-11-941 tarihine 
rastlıyan çarşamba a-ünü saat 14 te Kara
bük devlet orman işletmesi revir Amirliği 
riyasetinde te§ekkül edecek komisyona mü-
racaatları. (9907/8474) 18433 

Saldık ~am ve köknar tomruğu 
Devlet Orman Iıletmeel Karabük 

Am lrlltlnden: 
Revir 

l - Btıl'tikd(lz bölıresl emvalinden Doml
öküz ovası rampasında mevcut 264 adede mu
adil 117,4.28 metre mlkAp cam toınrutu ile 
1.ıı adede muadil 307,875 metre mikap kök· 
nar toınrutu acık arttırma ile eatılıta cıka

rı1In11tır. 

2 - Tomrukların kabuklan soyalmua olup 
hacimleri orta kutur Qzcr1nden heuplanmıı
tır. 

S - Tomruklara alt ıartname Ankara or· 
man umum mUdürlütD. latanbul ve zonıruı -
dak orman cevırıre mUdtırlUtü ile Karabük 
devlet orman 1tıetmesl revir AmlrllC'lnde ııö -
rülcblllr. 

4 - Tomruklardan camın beher metre ml
ldlbı 17 lira ve k5kııar tomrulclarının beher 
metre mlkAbı 14 lira 50 kuruttur. 

5 - tateklllerln y(lzrle 7.5 muvakkat akce
ılyle blrllkte 26. 11.1941 tarihine rastlı)'ıın 

caraamba ırilnü saat 14 u Karabük devlet 
orman isletmesi revir Amlrlltl riyasetinde te· 
aekkül edecek komisyona müracaatları. 

(990f!-1!47S) 1!!434 

ANKARA BiRA FABRiKASI 

Hayvan yemi 

Elbiselik ve paltoluk kumaş ahnac 
Ankara Ziraat Alat ve Makineleri İhtisas Mektebi Müdürlüğündenı 

Beher metre fiyatı Tutarı T 
Cinsi Metre Lira K. Lira K. 

Talebe harici elbise kumaşı 162 6 75 1093 50 
Talebe harici palto kumaşı 121,• 8 90 1081 35 
Talebe dahili elbise kwna&ı 216 1 71 369 36 
Talebe iş tulumu kumaşı Z40 f 54 129 60 
Hademe pyak elbise ve palto kuma!iı 42 4 05 170 10 

2843 91 
1 - Okulwnuz talebe ve hademelerine yaptırlacak elbiseler için yukarıda yazı 

tarlar iızerinden açık eksiltme usuliyle kumaş mübayaa edilecektir. 
2 - 20. 11. 941 tarihine rastlryan cuma ıünü saat 15 te Ankara Mektepler :M 

beciliiin.de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Talipler nümune ve ıartnameıini görmek üzere her gün mektep idaresin 

racaat edebilirler. 
4 - Talipler ihale glinünde teminat makbuzu ile, kanuni vesaikleri birlikte 

tepler Muhasebeciliğinde muayyen saatte toplanacak komisyona müracaat edebi 
(8141) l 

ANKARA 
.J lll il 111111111111111111111111111111 

BELEDiYESi --
Kaldırım yaptırılacak 

- NEOSTERIN ----Ankara Belediyesinden : : Sıhatli olmak için insanm • 
1- Atlı spor kulUbUnden bqlayıp is- : burun, boğaz ve bademciklerini s 

viçre hanı arkasından dola§hktan sonra : bir tarzda temiz bulundurması 

AkköprU yoluna birleııecek yola yapılacak : zımd8ıur. yollarla gı'ren anJ·ın· ler. ff 
adi kaldınm işi onbeş gün müddetle açık _ 
ekıılltmlye konulmuııtı.ır. : kızıl, kızamık, difteri, kabakUl 

2- Muhammen bedeli (2632) lira (50) : çiçek suçiçeği, menenjit • • • il 
kı.ınıştur. : bulaşıcı hastalıklarda 

NEOST~RIN 

pülverizasyon veya gargarası 
şifaya yardım eder. 

3- Teminatı 097) lira (44) kuruştur. : 
4- Şartnamesini görmek lstıyenlerln : 

hergün encllmcn kalemine ve isteklilerin : 
de 5. 12. 941 cuma gUnll saat 10,30 da Be- _ 
lediye dairesinde müteşekkil encümene : 
müracaatları. (8575) 1S547 : Böyle hastalar ile temasta b111 

nanları korur, şahsi ihtiyat ve t 
: biri aldırır. Eczanelrde reç~te Otobüs durak yerleri 

yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı- Şartnamesi değiı;tirilen Bakanlıklar 

Kızılay, Sıhiye, Sergicvl, Cebeci, Bahçeli 
evler ve Keçiören'de ceman yedi adet o
tobUa durak yerleri pazarlıkla ayptırıla · 
caktır. 

2- .Muhammen bedelleri (12605) lira 
(70) kuruştur. 

3- Teminatı (945) lira (43) kuruııtur. 
4-- Şartname ve keşif cetvelini görmek 

ve (63) kuruı mukabilinde almak lstiyen
lerin hergl.ln encUmen kalemine ve istek
lilerin de 25. 11. 941 salı gUnU saat 10,30 
da Belediye dairesinde müteşekkil cncU· 
mene müracaatları. (8576) 18548 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı içln pazarlıkla 

(33,50) ton kesllmiı kuru gl.lrgen odunıı 

\le (445) kilo yağlı çıra alınacaktır. 
2- Muhammen bedelleri ceman (954) 

lira (62) kunıştur. 
3- Teminatı (71) lira (60) kuruştur. 
4-- Şartnamesini görmek istlyenlerin 

bergiln encümen kalemine ve jsteklllerln 
de 25. 11. 941 salı gilnil saRt 10.30 da Be
lediye dairesinde mUteoekkil encümene 
mUracaatlan. (8577) 18549 

_ satılır. 

- ıı .,111111111111111111111111111111111• 

OKULLAR 

iskarpin yaptırılacak 
Ziraat Maklna lhtı.sas Mektebi 1ı1 

iiünden: 
Cinsi lskarpln, 

tan 900 lira, ilk teminatı 67 
lhal!! ııün U , 

1 - Okulumuz talebe ve badeı:, 
yaptırılacak yukarıda yazılı 1skarııııı1 
ckslllmc ile ihale olunacaktır. 

2 - 1hale 24. ıı. 94.l pazartesi ,uıı 
15.30 da Ankara mektepler muhaııe 
de yapılncaktır. 

3 - Talipler enrtname ve numuııel 
me.: ıcın her ııün mektep idaresine ııı 
edebilirler. t 

4 - Talipler lhale ııününde tcmııı• 
buzlarlyle kanunı vesikalarını aıarıı!C 
ler muhuetıccllltlnde muayyen ı;aatt• 
nacak komisyona müracaat etıneıerl· tJ 

(8423) j!l 

Kuru ot alınacak 
İnhisarlar Ankara Bira Fabrikuı Mü - Ankara Valiliğinden : .ııf 

dürlüiünden : .11111111111 DOKTOR 1111111111&.. 1- Irmak meyve ağaçları fidtw° 
Bira imalatından arta kalan ıo ton i- : 11 ton kuru ot satın ahnacaktır.5 1 

kinci bir ton kavuz ve yarım ton cılız arpa = Mu·· N EVVE R ı· NAL = 2- Otun muhammen bedeli 
52 ıOD 

·1 10 t fT 27 ıı b · : 3- İhale, 3. 12. 1941 ça~amb11 tJl 
ı e on 1 ız - •941 perşem e giınü sa- : : at 10 da vilAyet ziraat mUdUrlilgil 
at 15 te Gazi Orman Çiftliiindeki bira fab- : Do~um ve kadın hastalıklan 
'k d ık • - MUtehassm _ sinde yapılacaktır. 1 rı asın a omısyon huzurunda yapılacak a- : : 4_ Kuru ota alt idari ve ferııı t 
çık artırma ile isteklisine ihale edileceiin- : Numune hastanesi karşısı Balcı- : me Irmak fidanlığında ve vllM'e' 
den ilgililerin ıimdiden fabrikaya müra - : 1ar Ap. No. 2 Tel: 2313 5346 : mlldUrlUğUnde görUlebillr. (S6o5) ..ı 
caat ederek nümuneleri görebilecekleri i- - : 11,.'Sıı• lin olunur. (8618) 18564 "tt1111111111111111111111111111111111111r Tavuk besliyenlerİ"n 

Satılık arsa 
Yenlaehlr < eıkl ) Dikmen, < yeni ) Ne -

catlbeY asfaltında C beton köprüye var • 
madan önce ) solda t~el topratı ta11n -
m15 (19) metre cepheli, (288 M.) ana müsait 
bedelle. Telefon: (2227 ve 3798>. 534:5 

P. T. ve Telefon U. Md. 

dikkatine f 
l\nkara VAllllıtlnden : "'ıcl ~ 
Hastahktan tavukları ölcnıertıı ııı1ıJ! "J 

cırrnıyerek Veteriner MUdür!Utüne ı 
lerı llln olunur. <8612) 

ZIRAA T VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat Vekaletindenı -" 

Ç · tr w Iınacv ı ı - Kağıt ve kapak kartonu V ekiletçe eşı ı yag a ~ 
temin edilmek ıartiyle ''Pamuk ve Türki- Ankara VAlllltlnden : ~ ,4 

. • .,, • l - Narıa müdürlQA'üne alt IC• 1'' 
ye de Zıraatı adlı kıtaptan 1000 adet ve l ll dl 1 d k 11 1 k üzere rrıllbll $ 

H . dl k' n r er e u anı ma dtJI -
"Süne aıeresı" a ı ıtaptan 2000 adet C'E'k yatlara W.llp zuhur eunedtıııı .111" 

ıev• ~ 
bastırıhacaktır. yılı kanunun 43 üncü maddcı;ıııe ~ 

2 - "Pamuk ve Türkiye'de Ziraati'' adlı 11-1941 tarihinden ltlba't'en bir "1 
Pul bastırılacak eserin tahmini forma miktarı 34 ve iki cil~ pazarlıııta konuımustur. ıtri C~ 

P. T. T. Umumi Müdürlilııtünden: ten ibaret olan "Süne Haşeresi" adlı ese- 2 - Muhammen bedeli (979) ıırs <' 
1 - Yirmi klYJnette elli mil.yon posta pu- tin 4 tür. Kitapların ebadı 68 X 100 1116 ruı ve muvakkat temınatı <73> 

ıunun tabıd.abu itte tecrUbe ve lhtıııaıı olan· dır. rua
3
tu_r. Tallnlerln ticaret odası ~~ ~. 

ıar arasın yapılacak pazarlıkla ihale ed1 - ,, ,,. ,• 
lecektır. 3 - "Pamuk ve Türkiye'de ziraati" adlı hamilen her pazarteal ve pcrıe~ıııeıı 

2 - Muhammen bedel 23000 lira, teminat esere ait kli~eler V ekiletçe temin oluna- saat (15) ten itibaren daimi eııc r 
~ liradır. caktır. mlne mUracaaUıırı. ıııe>-1 JI 

3 - Fennl ve ldart ıartnameler her ııun 4 - Beher formanın baskı ücreti tahmi- 4 - Buna alt ke&lf ve ,artıı~erl· ı 
Ankarada P. T. T. levazım mUdUrlüııtUnden nen 25 lira ve klişelerin santimetre mu- nafıa müdUrlUtünde s:örebl!cct'K 
tstanbulda levazım umumi depo muhulpll - rabbaı 4 kuruştur. (8619) 

tinden paruız olarak alınabilir. 5 _ İhale 25. 11 . 94ı sah glinü saat 2.30 
" - Pazarlık 22. 11. 941 cumartes'I ırünü 

ıaat u de Evkaf apartmanının uma katın· da yapılacaktır. Şartname 24. 11. 94-1 pa-
dakl dairede p T. T. levazım müdUrlUiiünde zartesi günü ak15amına kadar V ekllet neş
k0m1$)1on huzurunda ıera kılınacaktır. 

(8188) 1818l 

YENİ Sinemada 
l!Aht kadın, en büyük aanatklr Greta 
Garbo, dAhl rejisör ErnNt Lublt.11<".h ve 

Melvln Douıılas'm be aber yarattıkları 

GÜLMİYEN KADIN 
14.80 - 16.30 • 18.30 • 21 &eanatannda 

kAlpleri fethedıyıor 

12.15 ucuz matine 
YALANCILAR ~AHI 

Renlcll: Fredrick March, Carole Lembard 

riyat müdürlütünde ıtörülebilir. 
(8609) 18526 

SUS Sinemasında 
Buırün Bu ı.:ece 

Türkce tıımıerın en ıı;Uzcll. n lkl bü:;ilk 
yıldızın :;ıtra\tıklnrı aaheser 

MARİ ANTUANET 
Baş Rollerde 

Norma Shearer - Tyrone Power 

Seanslar 
14 • ıe • 18 • Gece 20.so da 

.. sıf1dO 
SUMER Sinema 

reıı 
Buıı;ün 12.15 ten ıtıb:rıütt',ı 

İki büy(lk macera ve 8 

tııml birden 

1 • Kara haydLlt 
Bııı rolde: Bob steele J ıe 

.. caoe 
il · Vahşi nıu 

Bas rolde: Buck Jones 16.so • 
Seanalar: 1.2.15 • 14.30 • 

ııcce :n de 

,~,, 


