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ana hatlarını okuyucularımız 2 inci 

sayfada bulacaklardır. 
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Se er fiyatlarına zam yapılmıyacak 

Eıki§ehir ıeker labrikaıı 

Selôhiyetli makamlardan öğrenildiğine göre 

Seker istihsali ve stokları 

ihtiyacı tamamen karsıhyor 
.. . ..: ~-:.' ~..:..•:,~ -... . . ~~· 

Eskişehir'den 110 ton şeker geliyor 
Pamur< ffyatfarı da tespit edilmiştir. Fiyatlar 

artacaK aiye stol< yapmak hatalı bir harekettir 
Son günlerde, ıeker buhranı olabileceği ve şeker 

fiyatlarına zam yapılacağı hakkında halkı lüzumsuz 
yere telaşa düşüren bazı haberler işaa edilmiştir. Ba
zı ,ehirlerimizden de aynı meseleye dair mektuplar 
alıyoruz. Bu vaziyet üzerine, tchrimizde salahiyetli 
makamlara başvurarak meselenin mahiyetini öğren -
mek istedik. 

Bize verilen malilmata &'Öre, halkta yaratılan te • 
Iaı. etrafı kara görmiye alışık, ve bu halden kazanç 
uman bazı kötü niyetlilerin uydurmalarından başka 

bir §ey değildir. Bunlar, hükümetin pancar fiyatları
na 10 para eklenmesini, tamamiyle ters bir şekilde 

tefsir etmişlerdir. Hakikatte bu on para, doğrudan 

doğruya istihsalciyi korumak için zam edilmiştir ve 
şeker fiyatları üzerinde zerre kadar tesiri olmıyacak
tır. Bu yüzden, teker fiyatları "arttırılacakmış" sözü 
hiç bir esasa dayanmamaktadır. Son günlerde kara ta
şıtlarındaki bazı gecikmeler büyük merkezlerdeki 
stokların arttırılamamış olması da, tekerin azlığına 

yorulmuıtur. Bize verilen malfunata göre, memleke • 
tin şeker stokları her zamanki kadar kuvetli ve teker 
hiç bir zam.an darlık çekmiyeceğimiz kadar boldur. 
Türk şeker fabrikalarının bu seneki 90 bin tonluk re
koltesi, geçen yıllarda olduğu gibi, bu sene de halkın 
ihtiyaçlarına bol bol yetecektir. 

Şu nokta !bize temin olunmuştur ki, şeker fiyatları· 
na en küçük nisbette de olsa bir zam yapılmıyacaktır. 
Bu itibarla, fiyatlar bir gün artacak diye teker stoku 

Bir pancar silosu yapanlar, do~rudan doğruya milli korunma kanunu 

'------------------------~-----ı mevzuu olmaktan gayri bir iş yapmış 
1 
olmazlar ve akıllarınca bu tedbirli ha· 

l k D U 
.. n k u·. re ketleri kendilerini sürgünlere ka • 

avacı l dar sürükler. 
Beri yandan, ıekere hücum .derek ehd M 1• ihtiyaçtan fazlasını almıya teşebbüs . ( üs trı·sı·n e e c 1 s edenler de bu hareketten vaz geçme-

{. Sonu 3 üncü sayfada } 

cloğru İstanbul' da 
-.. Falih Rılkı ATAY il**" t ,.., • ..... ~ 

l-0ya .cephesinda. 

ı lngilizler 
hücuma 
geçtiler 

İngiliz kıtalar1 80 

kilometre ilerlediler 
KAHIR~ 19 a.a. - (Tebliğ): 
Batı çölünde, dün şiddetli 
yağmurlar, askeri harekata 
mani olmuştur. Mamafih mo
törlü devriyelerimiz, Sidiö -
mer'in batısında ve cenup ba
tısında hücumlarına devam 
etmişlerdir. Az düşman mu -
ka vemetiyle karşılaşılmıştır. 
Bir alman motörlü devriyesi 
ele geçirilmiştir. · 
KAHiRE, 19 a.a. - Resmi 
tebliğ : 
Sirenaik'te umumi ilerleyiş 
başlamıştır. Şimdiden 80 k i
lometre girilmiştir. 

l"'MOSIC'öVA;YA .. G.öRE.I 
ttUtllllllUUIUlllllUttlllltUUllllllllllllldlUUI 

Rus kıtaları 
Kırım' da 
stratejik 

tepeleri geri 

aldılar 

Ruslar Kerç şehrinin 

düştüğünü yalanlıyorlar 
[Yazısı 3 üncü sayfada] 

Vaşington' a göre 

General 
Weygand 
azledildi 

Azil karart Berlin'in 
talebi üzerine verildi 

LONDRA, 19 a .a. - Nevyork'. 
ta gayri resmi fakat umumi -
yetle iyi haber alan bir kay • 
naktan öğrenildiğine göre, 
Hitler'in talebi üzerine Vichy 
hükümeti, General Weygand'
dan şimal Afrika kumandan -
lığı unvanını geri almı!tır. 

HABER V AŞINGTON'DA 
TEYiT EDiLiYOR 

VAŞİNGTON, 19 a.a. - Ge -
neral Weygand'ın azledildiği 
haberi salahiyetli kaynaklar -
ca teyit edilmiştir. 

Y aı tahdidine tabi tutulan 
General Sir John Dili 

İngiliz İmparatorluğu Genel 
Kurmaymda değiJiklikler 

Gen. Si r John 
Dill'in yerine 

Sir Alan Brooke 

Genel Kurmay 

başkanı oldu 

ikinci başkanlığa da 

gen. Nye getirilecek 
Londra; 19. a.n. - Royter : lmparato!'o 

luk genelkurmay başkanı general Sir J ohn 
DilJ, 2~ ılkkAntında \ 'llzif ıılnd n çekılrcek 

ve yerine anavatan kuvctıerl bnşkomu 

( Sonu 3 ıincü sayfada } 
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Cümhurreisimizle 

İtalya kırah arasında 
Ankara; 19. n.a. - İtalyan kıralı ha,. 

! ........................................ , .... ,,.,.,.,,i metli Uı:;UncU Vlctor-EmmanuE'l in doğu • 

! BERLl.NE GO" RE i mu yıldönllmll münnsebct lyle, Cllmhur • f f reisi İsmet İnönlı tarafından tebrik tel-

! ....... ,, .. 111111111111111,, 11, ,111111111111, 11.,,,,, ,~ grafı ~ekilmi§, İtalyan kıralı da telgratıa 

Mihverciler 
Rostof'ta 

kıs kaçı 

gittikçe 
sıkıştırıyorlar 

Kırım'da harekôt 

Sivastopol' u hedef tutuyor 
[Yazısı 3 üncü sayfada] 

teşekkllrlerlnl blldlrml~tir. 

1 l il 
)~ lo~ lia.va. Kurumunun altı ay· 
~'ti r llntraında okunan idare he
'ıı li,~~0ru dün gazetemizde çık
~ ~)o • havacılığı kalbi üstünde 
1\ '\o,/j l<anıplarda ve "Gedikli 
L~1tıt ~ rk Yuvası"nda binlerce ka.. 
QI ' "'ert • 
•, 

1)oru ç Yetişiyor. Bunları zatı 

Baıvekilimizin iznine 
dair Cümhurreisliği 

tezkeresi Meclisle okundu 
BU; k 1\t lllr.t lltecllsl dün saat 15 te Dr. Maarif Vekili ve C.H.P. Çocuk Esirgeme Kurumunun güzel bir teşebbüsü 

,~it f \Ve raporda bu çalışmala
>, 'ı:ıçleı raları, her zamanki gibi, 
tı{'~•rı okuyoruz. Fakat raporun 
' 

1~ erı ~k kısmı, bu sefer, hava
~)t.ılllıı duatrisinin kuruluş bahsine 
ı, h,b!!f · .Parçalı ve eksik gaze
•,tl'-t'r erınden ha hrımızda. ka-

t.. b~ı raporda, toplu ve tam ola
~ '1'" lıYoruz. 

t .. I< ' d'. . ·~ ç-.ı, urumu nun en ustrıye 
'.')- du:;nalarına, Milli Şef'imizin 
I~ 'l')•ı- uı-_u, hakim olmaktadrr: 
" ~'d ecılık dendiği zaman, pi-
.ı "· ar T " k "h d' . . 11j ~t~- • ur mu en ısının ve 
•,>!'bl'İkrtın milli malzeme ile ken
~1 "e alarırnızda yaptığı ta.yya-
1~' 1( l'rıotörü de kastediyoruz." 
~l elde lırumu, bu işlere kökten 
~/taj b- baılamıştır. Etimesut a
)'-'11'. Şi it' ~abrika haline konmak-

' til>j'~• burada bir okul tay
rtın seri olarak yapılmak-

{ Sonu. 4 üacü sayfada } 

Mazhar iermçn'ln relslltlnde toplanmıştır. 

Celse acılın'a Cümhurreıaııaınden aelen aaa· 
C:ıdal tezkere okunmuştur. 

17. Sontesrln. 1941 
Büyük Millet 1\fecl111 Relslltlne 

Bir a y ızın a lan BatvekU Dr. Refik Say. 
dam'ın dönüsune kadar BatvekAlet itlerine 
Hariciye Vekili Şükrü Saracotlu'nun vekllc· 
t en bakacatını arzederlm. 

Relslctimhur 
ts::.ıE'T INO=-:U 

Tezkerenin okunmasından sonra ruzname· 
ye aecllml&, orman umum mlldür!Uttl bütce· 
sinne münakale yapılmasına dair olan kanun 
ı~~ 1hasının konusulması Ziraat Vekilimizin 
rahatsız bulunması yüzünden selecek toplan· 
tıya bırakılmıştır. 

Meclis yarın saat 15 te toplanacak-tır. 

C. H. P. Umumi 

idare heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

İdare Heyeti dün haftalık toplantısı· 
nı yaparak gündemindeki işler üze • 
rinde görüşmelerde bulunmuş ve ge· 
reken kararları almıttır. 

Genel Sekreteri talebe 
yurdu iıini inceliyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Maarif Ve

kili B. Hasan-Ali YOcel, C.H.P. Genel Sek
reted Dr. Fikri Tuzer bu sabah İstanbul'a 
geldiler. Maarif Vekili gazetecilere beya· 
natında talebe yurtları için tetkikler yap· 
mak üzere lstanbul'a ieldlklerlnl ve bun· 
lan bitirdikten sonra Ankara'ya' c ldecek· 
lerlnl söyledi. Vekil ve C.H.P. Genel Sek· 
reteri saat 15 te yanlannda Vali ve C.H. 
P . vlllyet idare heyeU r elsl Resat Mlmar
otlu olduğu haine Ünlversite'ye gltml$1cr, 
orada r ektörün de bulunduğu b ir toplantı 
yapmıslardır. Rektör k endilerine )·urt ih
tiyacı hakkındaki t etkiklerinin neticeleri· 
nl anlatmış, sonra yurt binası olmak ilze· 
re ayrılan Üniversite ttıllm taburu etra
fındaki binalarla pavyo,.ıar gezilmiştir 
Yann aynı mevzu etrafında konuşmalar 
devam edrcek ve mesele bir karara bağ· 
lanacaktır. 

Babaları askere alınmış 
annesiz çocuklar korunacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu umumi merkez tetkilatına bir tamim gön
dererek askere alınmıt vatanda§ların geride bıraktıkları anasız QO

cukla.rın korunması için tavsiyelerde bulunmuştur. 
Bu tamime göre bir yaıına. kadar olan küçükler Ankara'daki Ço· 

cuk Yuvasına. gönderilecekler, bir ya.tından büyük olanlar mahalle· 
rindeki süt'hanelerde Bakımevlerinde banndırılacaklardır. Bunların 
masrafları belediyel:rin asker ailelerine yardım faslından temin edi· 
lecektir • 

Bugün Keçiören'deki Çocuk Yuvasında babalan uker olmuş on üç 
günlük ile iki ya§ arasında 37 çocuğa bakılmaktadır. Bunların çoğu
nun da annesi yoktur. Bu son teıebbüs ile bu gibi çocukların sayısı 
artarsa yatak adedini 350 ye çıkarmak mümkün olacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 750 yerde faaliyet halinde bulunan 
,ubeleri şimdi bu son kararın tatbikatına ait hazırlıklarla meşgul ol
mıya baılamışlardır. Alacaklan kararlar, yapacakları yardım ve müt
küllori hakkmda umumi merkeze rapor vereceklerdir. 

/ngiltere Hariciye Nazırı 
Mr. Eden 

Birmanya 
yoluna yapılacak 

bir hücum vahim 
bir durum doğuracak 
Londrn, 19 a a. - Mr. E den, Avam Ka

marasında sorulan bir suale şu cevabı ver· 
mlştir : 

- Blrmnnya yoluna yapılncnk bir hll • 
cumun vahim bir vazıyet do~urııcıığını 
blltUn alakadarlar açıkça nnlamış hulun • 
duklnrını Omit C"dcrlm. 

{ Sonu 3 üacü say/adı } 
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Köy öğretmenleri tekaüt 
sandığ ı 

• • 
nızamnamesı 

( ..... " " ' " "'" """ """""'" ""~ 

GÜNÜN GÖLGES İ ) ............................................ 
Okumuy oruz ! 

Nizamnamenin ana hatlarını yazıyoruz 
Maarif Vekilliğince hazırlanan köy j lar ana ve babadan yetim iseler her 

öğretmenleri tekaüt sandığı nizam - birine yüzde yirmi beş nisbetinde ay
namesi Vekiller Heyetince kabul o - lık bağlanır. Ana ve babadan yetim
lunmuştur. Nizamnameye göre köy lik sonradan vukua gelirse, verilen 
enstitülerinden çıkmış köy öğret - yüzde ıs aylık o tarihten başhyarak 
menlerine köy malCıliyet ve tekaüt yüzde yirmi beşe çıkarılacaktır. 
aylığı bağlamak, ölümleri halinde dul Çocuklar lisenin son sınıfında bu -
ve yetimlerine aylık bağlamak, aylık lunuyorlarsa, aylıkları on dokuz yaş
bağlamak mümkün olmıyan hallerde larını bitirinceye kadar, yüksek tah
ilgililere tazminat vermek üzere bük- silde bulunuyorlarsa yirmi beş yaşını 
mi şahsiyeti haiz, merkezi Ankara ol- bitirinciye kadar veriJir. Ancak lise 
mak üzere Maarif Vekilliğinin neza- tahsilini on d'°kuz yaşında bitirip de 
ret ve mürakabesi altında bir köy öğ- yüksek tahsile devam edenler hakkın
retmenleri tekaüt sandığı kurulmak - da yukarıki fıkra hükmü tatbik olu
tadır. Sandık, biri ilk öğretim umum nur. 
müdürlüğü merkez te9kilatından, bi- Yüksek tahsillerini yirmi beş yaşı
ri Ankara valiliği ilk öğretim müfet- nı doldurmadan bitirenlerin aylıkla
tişlerinden Maarif Vekilliğince seçi- rı kesilir. Yukarıki fıkralara göre dul 
lecek iki zat ile Vekillik hukuk müşa- ve yetimlere verilen bu aylıklar tuta
viri, zat işleri ve sandık müdürlerin- rı hesaba esas olan aylığın yüzde alt
den mürekkep bir idare meclisi tara- mışını geçemez. 

Anadolu'nun uzak bir köşesinde bir 
dostum vardır. Nakil vasıtalarının ba
ğışladığı imkanlardan faydalanarak, 
Türk basınını takip etmiye çalışır. 
Okuyan, yazan ve tenkitlerinde çok 
kere haklı olan bir gençtir. 

Birkaç gün evci, dostumun uzun ve 
sitemli bir mektubunu aldım. Şika -
yeti yalnız benden değildir. Dostum, 
yerden göğe kadar haklı olarak, oku
mıyanlardan ve "okumıya ihtiyaç 
duymama" huyumuzdan yanıkmak -
tadır. Gizlemeye lüzum görmem ki, 
bu mektuptan ben acı acı ders payımı 
aldım. İlle, arkadaşımın şu cümlesi 
çok hoşuma gitti: 
"- Almadan vermek Allaha, oku -

madan yazmak bizim muharrirlerimi
ze mahsustur." 
İmzalı imzasız yazı yazanlarımız -

dan birkaçı bir yana, söyliyecek mü
dafaa sözümüz yoktur. Fakat buna 
hakkımız var mı? Kalemlerimize bı -
rakılmış sütunları, halk için ve milli 
kültür adına nasıl kullanmak gerekti
ğini önce biz düşünmiye alışsak, işe 
biz bizi tenkitle başlasak belki daha 
faydalı oluruz. Herkes. ekmek parası 
diye bir yol tutmıya mecburdur. Fa -
kat amme hizmeti başında olanların, 
hele halk yığınlarına sesle, sözle ve
ya yazı ile hitap etmek mevkiinde bu
lunanların tek endişesi hiç bir zaman 
ekmek parası olamaz; olmamalıdır. 

fından idare olunacaktır. Hizmetleri on beş seneyi doldur -
maksızın ölen öğretmenlerin dul ka-

Sanclığın sermayesi ve itletilmesi lan karısına veya muhtaç kocasına 
Köy enstiütlerinin bütün masrafla

rına karşılık olarak Maarif Vekilliği 
bütçesine her yıl konulacak tahsisat 
yekununun binde biri olmak üzere 
devlet bütçesinden verilecek paralar, 
aandığa giren köy öğretmenleri aylı
'ğt arttırılanların ücretlerinden kesi -
lecek ilk aylık zamlar, karlar ve te -
berrular sandığın gelirlerini teşkil 
edecektir. 
Öğretmenlerin tekaüde sevk usul -

leri ve tazminat: 
Köy enstitülerinden çıkan köy öğ

retmenlerine tekaüt aylığı tahsis olu
nabilmek için öğretmenlikteki hiz -
metleri (30) seneyi doldurmuş olmak, 
6ğretmenlikteki hizmetleri 20 seneyi 
ve yaşı 65 i doldurmuş olmak, öğret
menlikteki hizmetleri 20 seneyi dol
durmuş ve öğretmenlik yapamıyacak 
derecede maliiliyete uğramış bulun -
mak. 

Vazife başında meydana gelen ka -
za sonunda öğretmenlik yapamıya -
cak derecede malfil olmak lazım ge
lecektir .. 

Hizmeti 30 seneyi doldurmuş olan 
6ğretmenlere 20 lira tekaüt aylığı 
bağlanır. Hizmeti 20 seneyi ve yaşı 
65 i doldurmuş ve yahut hizmetleri 
20 seneyi doldurduktan sonra matn -
liyete uğramış olan öğretmenlere otuz 
seneden eksik olan her sene için 20 
liranın otuzda biri indirilmek sure -
tiyle elde edilecek miktarda tekaüt 
aylığı verilecektir. 

Hizmet müddetleri 20 seneyi dol
durmarnaksızın 65 yaşını dolduran ve 
yahut öğretmenlik yapamıyacak dere
cede matUl olan öğretmenlere her 
hizmet senesine karşılık en son al -
makta oldukları bir aylık ücret hesa
biyle tazminat verilecek sandıkla il
gisi kesilecektir. 

lş başında meydana gelen kazalar 
ıonunda mallll kalan öğretmenlere 
aşağıda yazılı esaslara ve nisbetlere 
töre tekaüt aylığı bağlanacaktır. 

Birinci derecede malfil kalanlar -
dan hizmetleri beş seneden eksik o -
]anlara arızasız 30 sene hizmet eden
ler gibi 20 lira, 

Hizmetleri beş seneden ziyade (beş 
sene dahil) on beı seneden eksik o -
]anlara 20 lira yüzde kırk fazlası ile. 

Hizmetleri on beş seneden ziyade 
'(on beş sene dahil) otuz seneden nok
san olanlara 20 lira yüzde altmış faz
lası ile. 

Hizmetleri otuz sene ve daha ziya
de olanlara son aldıkları aylığın yüz
de doksanı. 

İkinci derecede malfil kalanlardan 
hizmeti beş seneden eksik olanlara 
birinci derecedeki mallıllere verilen 
mikdarın yüzde doksanı. 

tazminatın yarısı ve on sekiz yaşını 
geçmiyen her öz eviada ayrıca dula 
isabet eden paranın be~te biri tazmi -
nat olarak verilir. 

Ancak çocukların hep birden ala -
cakları tazminatın tutarı verilecek 
tazminat tutarının yüzde ellisini ge
çemez. Ölen, dul bırakmamış ise yu -
karıki fıkra gereğince dulun hakkı 
olan tazminat yetimlere taksim v~ te
diye olunur. 

Hizmetleri on beş seneyi doldur -
duktan ve yahut tekaüt olduktan son
ra ölen öğretmenlerin dul kalan ka -
rılariyle yetimlerine ve muhtac koca
larına dul ve yetim aylığı tahsis olu
nur. 

Yetim aylığı kocası öldüğü sırada 
gebe olan kadının sonradan doğuraca
ğı çocuğa da verilir. 

Hizmette veya tekaüt aylığı almak
ta iken ölen öğretmenlerden dul ka -
lan karıya veya muhtaç kocaya teka
üt aylığının yüzde ellisi hayatı müd
detince dul aylığı olarak verilir. 

Dul karı yeniden evlenirse dul ay -
lığının iki buçuk senelik tutarı bir
den tazminat olarak verilip sandıkla 
ilgisi kesilir. 

Hizmette veya tekaüt aylığını al -
makta iken ölen öğretmenlerin on se
kiz yaşını henüz doldurmamış öz ev
latlarından her birine son hizmet ay
lığının yüzde onu nisbetinde yetim 
aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim ka
lıyorlarsa, yetim aylığı yüzde on be§ 
nisbetinde tahsis olunur. 

Yüzde on nisbetinde aylık bağlan
mış çocuklar sonradan ana ve baba -
dan yetim kalırlarsa, bu tarihten iti
baren aylıkları yüzde on beşe çıkarı
lır. 

Bir öğretmenin dul ve yetimlerine 
verilecek aylıkların tutarı ölenin al
ması icap eden tekaüt aylığı tutarını 
geçemez. 

Maliıliyet iki kısma ayrılmıştır. 
Biri vazifeden doğan malfiliyet, di

ğeri de başka sebeplerden ileri gelen 
rnaliiliyettir. Her öğretmenin kanun, 
nizamname, talimatname ve emirler
le kendisine verilmiş olan iş ve vazi
feleri yaparken, kendisine ait olmasa 
bile bir zaruret kar§ısında köyle ilgili 
umumi menfaati korumak ma!aıadiy
le iş görürken, 

Dershanede, atölyede, tatbikat 
kurslarında veya tatbikat için gittiği 
yerlerde vazifeye başlamadan önce 
veya başladıktan sonra, 
Uğradığı kazalar vazife başında vu

kua gelmiş sayılacaktır. 
MalUliyet dereceleri üçtür: birin -

ci ve ikinci derecede malfıliyetler 551 
numaralı kanuna bağlı emraz cetveli
nin birinci v,e ikinci derecelerinde 

Acaba vakit mi bulamıyoruz? Pek 
sanmıyorum. Yaptığımız işlere bakı

lırsa, bir hayli vakit arttırabiliriz. O 
halde okuyacak bir şey mi yoktur? 
Bu iddia da yavan olur. Çünkü bilhas
sa tercüme vadisinde son yılların ba
sım faaliyeti, dolgundur. 

Hayır, ne o. ne öteki ... Biz henüz 
okumanın zaruriliğini kavramamışız
dır. Tek zafimız, ve tek aczimiz bu -
dur. 

G~enl.~rde fstanbul'dan gelen bir 
arkadaşımız, dönerken diyordu ki: 

"Ankara'da birçok dost evlerine 
girdim. Çıktım. Çoğu Yenişehir'de 
oturuyorlar. İçlerinde pek tanınmış
ları, mühim mevki sahipleri de var -
dır. Bu evlerde göz kamaştıran bir 
madde ve şekil ihtişamiyle karşılaş
tım. Akaju büfelerde boy boy, sıra 
sıra, renk renk kıristal takımlar, bir 
medeniyet süsü diye misafirlere teş -
hir olunur. Fakat bu evlerin pek azın
da - kütüphane demiyeyim - bir kitap 
rafına rastlamadım." 

Bu i tham ağırdır, acıdır, fakat doğ
rudur. Başta -biz, sonra meslrk sahip
leri, sonra hepimiz, okumuyoruz. 

Bu ananeyi henüz kuramadığımız 
anlatılıyor. 

Kemal Z eki GENCOSM AN 

Hariciye Vekaletinde 

müsabaka imtihanı 
Hariciye Vekllll4lnden: 
Aıarııda isimleri yazılı namzetler Harlclyl!

ye ırlnne mUıabakuının eleme lmtlhanlannı 
kazanmıelardır. Esaı imtihanlara bulamak 
üzere '21. 11. 941 cuma KünU sabah 9 da Ve· 
kllette hazır bulunmalan llAn olunur. 

Smılh GUrııu, KAmuran Acet, Allı.cddln Ta
luy, CelAdet Kıyuı. Taha canm, Uhan Akand, 
Allleddln Taner!, Ferit Baraz. Ercüment Ta· 
tarnılaııı. Mchm~t Baydur, Faruk Bcrkol, Re· 
fet Arbel Rcıat Temizer, Veysel Versan. 

savılanlardan ibarettir. Bunların ha
ricinde kalan malıiliyetler üçüncü 
derecede sayılır. 

MalUliyet için en az iki resmi he -
kimden mürekkep bir heyet tarafın
dan rapor verilmesi ve bu raporun Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekilliğin
ce tasdik edilmesi ~rttır. 

Köy öğretmenliğinden ayrılarak 
sandıkla ilgisi kesilenler, tekrar köy 
öğretmenliği hizmetine alındıkları 

takdirde kendiliklerinden sandığa 
girmiş olurlar ve bunların evelki hiz
met müddetleri de tekaüt hesabına 
katılacaktır. 

Adana' da Türk Hava 

Kurumuna teberrüler 
Adana, 19 a.a. - Türk Hava Kurumu

na ilk olarak 3825 liralık yardım yapılınıı 
bu arada Samocl Gilodo 1500, Bekir Sap. 
maz, Ömer Sabancı 600, Alber Diyap 500 
Lütfi Kalağoglu 400, Ahmet Mürşi Gör -
gün300, haşakir 175, Aziz Pamukçu 150t 
Müslim Çekmegel 100, lira ve Aksaray'dan 

"Hamlet,, piyesinin 

temsili yüzünden 

orf aya ~ıkan dava 
lstanbul. 19 (Telefonla) - şeııır Tiyatro-

yapılan yardım arasında İlisu köyü 119, sunun dram kısmında Hamlet plyeıılnln tem· 
Lefkere 115. NNürgüz 110, Hatapoi:'lun _ alllnılen sonra Tasviri Efklr ıı:azeteıılnıle Ceıtı· 
dan Ömer Ertekin, Sara'lı'dan Hüseyin !eltin Ezine ve Peyami Sefa tarafından ya-

zılan Yazılar üzerine Ertuf:rul Muhsin tara· 
Kaplan, Hi.ıseyin Çetin, Baymış, Sapmaz. tından açılan hakaret ve Ertuf:ruı Muhsln'ln 
A1ağıkabakulak. Sinasa. Gine, Halvadere, "J:Urk Tbatrosu mecmuasında Celllcttın fo:ZI· 
Karakova, Saralialaca, Devadamr, Balcı, ne'ye verdlı?I cevap üzerine ceırııettln fo:Zlne 
köyleri 100 zer, Hanobası 97, Karataş 95, tarafından acılan lıakarct dl\vnlarınn bugün 
Kracaviran, H. Alaca 90 nar, lira Türk Ha- asllye birinci cezada bakıldı. l\luhnkeme ti· 

va Kurumuna teberru etmişlerdir. 

Vilayetlerin beş senelik 

(ahsma programları 
Dahiliye Vekilliği. valiliklere bir 

tamim yaparak yaptıkları işler ve ba· 
şarılması düşünülen işlerle beş sene 
lik çalışma ve imar programlarının 
birer suretinin yollanmasını ve şim -
diden sonra bunun usul yapılmasını 
bildirmiştir. 

Hası a memurlarm durumu 
Hasta memurların hastalıklarının 

devam etmesi halinde ikinci bir izin 
verilmesi bu mezuniyetin bitmesinde 
ise şifa bulmasına tabip raporiyle im
kan olmıyan memurlara tekrar izin 
verilmiyerek tekaüt edilmeleri karar
laşmıştır. 

Vardımsevenrer 

kil talebe 
Cemiyetinin 
yurdu 

Yardımsevenler Cemiyeti kız ta -
!ebe yurduna kaydolmuş bulunanla -
rın, ikinciteşrini9 25 inci gününe ka
dar tahriren veya şifahen, Yardımse
venler Cemiyeti genel merkezine mü
racaatları aksi takdirde kayıtlarının 
silineceğini ilan ederiz. 

Nakil vasıtaları kanununda 
değişiklik yapılıyor 

Başvekillik resmi nakil vasıtaları 

hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında bir kanun projesi ha -
zırlamıştır. Bu projeye göre askeri 
temyiz mahkemesi reisi, Ankara gar
nizon ve harp akademisi komutanları
na birer otomobil tahsis edilecektir. 

Ankara Halkevinde tarihten 

~izg iler ikinci karikatür sergisi 

)'atro \•e :yazı ile alAkalı birçok münc!'\'Vcrll.'r 
tıı.rarından takip edildi. lkl tarafın iddialan 
okunduktan sonra mUddclumuml, C<-lllettın 

Ezlne'nln :yazısında )'alnız tenkit dcl!ll. tah• 
kir de bulundul!unu, öteki tenkitlerde Ertuıl
rul ;\luhsln"ln aahsındnn be.lısedllmlyerek ynl· 
nız temsllln tenkit eılllıllf:lnl, bu )"azılardan 

!ıkrnlar o)<uynrak söyledi. :.tllddclumumı a)TI· 
ca Ertul!ruı Muluıln'ln Cell\leltln Ezlne"ye 
verdi~! cevapta da hakare,ı bulundu{ıuna ıea· 
ret etmle, Peyami Scta'nın :yazısınılakl hakll· 
ret noktalarını tesblt etmlı ve birbirleri aleY· 
hine dava acanların cezalandırılmalarını IA· 
teml$tlr. 

A!Uddelumumı iddiasında CelAlettln Ezine· 
nln bu tarz neırı:yata sebep oldutu !cin ce· 
za kanununun 484 ve matbuat kanunun 27 
inci maddelerinin hUkUmlcrıne aöre cezalan· 
dınlmaııını lstemlıtır. Muhakeme müdafaa ıctn 
pazartesi ırUnU saat 14 e t>ırakılmııtır. 

B. Sırrı 

kanun 

İçöz' ün 

teklifi 
Yozgat mebusu B. Sırrı İçöz Bü -

yük Millet Meclisine bir kanun tek -
lifinde bulunmuştur. Ağıllar ka'lu -
nunun birinci maddesi köy için<le bu
lunan ağılların ikj sene içinde köy 
dışına taşınmasını amirdir. B. Sırrı 
İçöz bugünkü ahval ve ~rtlar kar~ı
sında bu müddetin beş sene uzatılma
sını zaruri görmüş ve bunun için bu 
kanun teklifinde bulunmuştur. 

lstanbul'da et narhı 
İstanbul, 19 <Tcletonla) - Et narhının artı· 

rılması talebinin reddi ve murakahe komlsyo. 
nunun toptancı kasapları fatura verme zorun
da bırakmaı;ı üzerine buıı:ıın telılrdc az koyun 
kcsllmlatlr. Bunun üzerine yapılan toplantıda 
topdanc:ılar dlnlenmle, kendilerine fatura lal 
izah edllmlı ve tllvslyelerde bulunulmuıtur. 

lstanbul'un fethinde 
şehit düşen kahramanlar 

için yapılacak anıt 
lıtanbul. 19 (Teıeronla) - Toııkapı d111n

da :yapılacak eehltlcr anıtı !cin Iıtanbul'un 

fethi esnıı.sında ıeıııt dUeen kahramanlardan 
birinin mezar taıının bilYtik bir kaide Uzertne 

Ressam Salih Erimez, yeni yaptığı eser- konmıı.sı ve bunun llzerlne 14:ı3 tarthlnln )'a-
lerlnden en dikkate değer olanlarını s:Uzel zılması fikri ileri ıUrUlmllıtUr. Anıt hakkında 
bir sergi hAllndc Halkevl salonunda teş- beleılt:yede toplanacak bir komisyon karar ve-
hlr etmektedir. rccektlr. 

SanalkAr elli, altmış yıllık bir 11:eomlet 
hatırlatan bu resimleriyle cemiyetin <:eslt-

11 ecphcıerını ve ıbret aıınacak taranarını Prof zı·ya Gü"n'u"n varı'slerı· ve 
ince zeklıslyel ve kımdlne has bir UslQpla • 
l!ede etmektedir. HAdlse ve olaylan zen-
ginlcştıren teferrüat, bütlln lnceUk ve a
cıklıı:lyle sanat.kArın resimlerinde tam me
hnrctle y<ırlnl almaktadır. 

Sergi ıs gUn mUddeUe her gUn umuma 
acık bulundurulacaktır. 

Adana'da Kızılay'a 

yapılan teberrüler 
Adana, 79 a.a. - Şehrimizde Hüseyin 

Mustafa Ağba 250, Aziz Köseoilu 150 Ab
di oğlu köyü namına 140, Ömer Limanoi
lu, Yusuf İnandı, Mahmut Malaz. Medit 
kahya yüzer, Abdullah Sayar, Ali Özüran, 
Tahir Sözütek,75 şer, Misis ıköyü adına 60, 
Agba Duran, Celil Zeleycan, Vahdet Ate
sok, Şaban Nisan, Ali Saracoğlu 50 5er. 
Gaston Mizrahi, Mansur Beyazyürek, Ha
cı İbrahim Elyas 30 zar, Şükrü Mutluğun, 
Kasım Alakaya ve ortakları Ahmet Şahin, 
Osman Altıkolaç, ortağı 70 şer lira Ku:ıl
ay•a teberruda bulunmu3lardır. 

üniversite arasındaki dava 
İstanbul, 19 t Telefonla) - Prot. Dr. 

Ziya GUn'Un Üniversiteye yaptığı teberr{; 
aleyhine altıncı hukuk mahkemeeinde va· 
rlııleri tarafından açılan dı\vaya mukabil 
Üniversi t edeki Ziya GUn teııia heyeti ta
rafından a.ııllye UçUncU hukukta açılan ve 
varislerin mlldahalelerinin men'lne karar 
verilmesini istiyen dAvaya bugün bakıldı 

Mahkemede varislerin vekili tesisin ka -
nunen memnu bir vaziyete taalluk etti
ğini, dAvanın açılmasına kanunen imkı\n 
bulunmıı.dığını söylemiş, karııı tarar ve -
killeri aksini iddia etmişler ve mahkeme 
baııka bir güne bırakılmıştır. 

Sivas cezaevinde okuma 
öğrenen mahkumlar 

Sıvas, (Hususi) - Şehrimiz ceza ve 
tevkif evlerinde bulunan vatandıı.,olara 

okutup yazma öğretilmekte, bu vataldq
lar cemiyet için faydalı bir hale 11okul -
maktadır. Bir kaç giin evel 50 kişi tören· 
le diplomalarını almışlardır. 

HADİSELERiN ARDIND 

Napoleon ne umm 

ne bulmuştu ? 
Moskova önünde bir buçuk a 

beri kısa aralarla devam eden 
dan muharebesi, insana Napol 
sık &ık hatırlatıyor. 

Napoleon Moskova'da, ne 
ne bulmuştu? 

Moskva adını verdiği ve rus 
Brodino diye tarihe geçirdikleri 
dan muharebesinden sonra, Napo 
14 eylCılde Mıoskova varoşlarınd 
köşke yerleşmiş ve ertesi gün s 
erkenden Kremlin'e gelmişti. 

O, Moskova'ya girince, Çar A 
sandr'ın sulha yanaşacağını, kı•ı 
çirmek için bol erzak ve levazı 
vutacağını sanmıştı. Bu düşunce 
dir ki, Moskova halkı için bir d 
yanname hazırlamıştı. Bu beyan 
mede o, halktan, hiç bir şey gizle 
mesini, nesi var nesi yoksa he 
şehrin kumandanına bildirmesini 
ti yordu. 

Ancak şehre girmesiyle, Ros 
şin'in kun<lakları yer yer ateş 
ve "Moskova yangını" başlamıştı· 
hirde çapulculardan başka kimse 
mamıştı. Talan başlamış, yağma)' 
kerler de katılmıştı. 

15 eylfılde büyümiye başhyan 
gın, ertesi gün Moskova'yı bir ale" 
nizine çevirmişti. Napoleon gr 
lin'in taraçasından, bütün ümitle 
bağladığı bir şehrin kül oluşunıı 
rediyordu. Dayanamamış ve etr• 
çevirmiş olan 'kumandanlarına ş\l 
rafta bulunmuştu: 

- Moskova diye bir şey kalın•. 
tır. Kahraman orduma söz verd1 

mükafatı kaybettim. 
Yalımlar, Napoleon'un yüzünii. 

]arken, gökten de ateş yağıyord~· 
neffüs edilen hava bile ateşleşrıııf 
duğundan, Napoleon 16 eylCil r 
mı Kremlin'i bırakıp, Petersb11 

giden yol üzerinde bir şatoya çeJcl 
Şehirde yangın ve yağma elelt 

miş alabildiğine hızla yüriiY.0 

sarhoş askerlerin nara ve sesleri~ 
lerde, ahırlarda yanmakta otan 
vanların korkunç seslerine karı 
du. Moskova 20 eylfıle kadar 
fakat Kremlin kurtuldu. 

Napoleon hem Çar Aleksandr'• 
deKutusof'a elçiler gönderdi. 
her ikisi de barışa yanaşmadı. 1t ~ 
nın korkunç kı,ı yaklaşıyordu. 
buki, harbi birkaç ay içinde kal' 
ğını sanmış olan Napoleon, kıt 
ordusunu hazırlamamıştı. ~ 

Ümitler Moskova ile birlikte T· 
mıt olan Napoleon, birinciteşriıt~ 
talarına doğru, Moskova'yı bl 

çekilmek kararını verdi. 1,~ 
18 birinci teşrinde köşe t>•f )1 

yaftalar yapıştırılarak ricate ısıl' 
verildiği ilan edilirken, J{rt ~r 

salonlarından birinde,NapoleOf' ·tfl 
reşallerini etrafına toplamış. ~~ ı' 
!iğe kapılmamalarını kendilerı:.. 
kin etmiye çalışıyordu. ?t!~r rll 
önlerine bakıyor ve düşünUYo ~ 
ki, "yenilmez ordu" bu sefer ~ 
mişti. Onlar ayrılırken Nap01 

sıon sözü şu olmuştu: ~' 
- Zararı yok, dönelim ve 1 ~ 

çizmelerini tekrar ayağımıza~· 
Ertesi gün bu niyetle Mot ., 

ayrılıyorlardı. Yenilmiş oıın•~ 
bul eden bu ordu, ölüm yolc~el' 
çıktığının henUz farkında 

12
t1" 

Onun içindir ki, askerlerin ~dİ· f 
ve elleri talan eşyası ile dol~. 1 iif I 
ler götürmüyorlardı ki?! (iU~ı ~ 
maverler. kiliselerden aşırdıld~'''lf 
diller, kürkler, çizmeler, tab1° r' r 
neli enfiye kutuları, birer b8t

1
1, ~ 

rak Fransa'ya gitmek üzere >"'ııiÇ,J 
mıştı. Ne asker ne kumanda'\~' 
ri kara kışın ortasından geÇ~·'şi!rı~6 
bir yolculuk için yiyeceği dil ~ f'I' 
mitti. Kaldı ki, binlerce yaralı 1~ıı 
ta da çekilen bu orduya yiilc ~sif 

Hizmeti beş seneden ziyade (beş 
sene dahil) on beş seneden eksik olan
Jara 20 lira yüzde yirmi beş fazlası 
ile. 
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Günler, haftalar geçtikç~· :e ,tj 
dir bilmiyen kış, üçyüz bırt )<t~ .1 

k . . a··ner V' ova ya gelmı~ olan ve o te'" ~ 

Hizmeti on beş seneden ziyade (on 
beş sene dahil) otuz seneden eksik 
olanlara ı20 lira yüzde elli fazlası ile. 

Hizmeti otuz sene veya daha ziya
de olanlara son aldıkları aylığın yüz
de sekseni. 

Üçüncü derecede malfıl kalanlara, 
fili hizmet müddetlerine göre birin
ci derecedeki malfıllere verilecek 
miktarların yüzde yetmiş beşi. 

İş başında meydana gelen kazalar 
sonunda ölen öğretmenlerin bıraka -
cakları dul ve yetimlere aşağıdaki hü
kümlere göre aylık bağlanacaktır. 

Dul kalan karıya veya muhtaç ko -
caya hayatı müddetince veya tekrar 
evleninceye kadar ölenin son aylığı
nın yüzde otuzu, öz evlatlardan her 
birine on sekiz yaşını doluruncıya ka
da,r bu aylığın yüzde on beşi, çocuk-

-(BU GECE )

Nöbetçi Eczane 
Cebeci Eczanesi 

Fatih heykeli 
Fatih, l atanbul'un kapı larmı 

zorlarken içerdeki Bizan& p a paz
larının beyaz tar a p - kırmızı ıa
rap kavgası e ttiklerin i ıöylerler. 

Bu büyük olayın bet yüzüncü 
yıldönümüne on ik i sene kaldı. 
Bu arada ortaya atılan bir f ikir , 
bir öner ge vardı k i gayet yerin
de idi: 

Türk coğrafyasma yeni ve 
büyük b ir ıehir, d ünya tar ih in e 
de yeni bir çağ açan F a tih'e lı
tanbul'da b ir heykel dikeceğiz! 

Mesele, l atanbul gazetelerine 
sürekli bir konu verdi : 

- Heykel nereye d ik ilmeli
d ir? 

- Bu anıt nasıl yapılmalıdır? 
Şimdi, bu yazılar arasına b ir 

önerge dah a karıııyor : 
- Heykel dikmiyelim, b ir kü

tüpane yapalım! 
Bilmem, bu mesele d e kırmızı 

ıarap - beyaz ıarap m ünakata
aına benzer bir münakaıaya yol 
açacak mıdır? 
Açmamalı! Çünkü h eykel , ta

rihin büyÜk olaylarmdan birinin 
tam bet yüzüncü yddönümünde 

------
Türk milletinin bir büyüğüne 
m inne t duygu sun u anlatmak, bü
tün dünyaya bir dönüm noktası
nı iıaret e tmek için dikilecektir 
ve bir taraftan ona hazırlanır· 
ken b ir d e büyük kütüpane k u
r a biliriz. 

Çünkü heykel d ikilen yere kü
tüp an e yapılmaz; b ir kütüpane
n in açıldığı günde heykelin ör
tüıü kaldırılmaz, d iye h iç bir ku
ral yoktu r . 

••• 
Paıilik ! 

Siyaset dünyası ile ilgili h er
keain buıünlerde aorduğu ıual 
ıu : 

- P aaifik'te d e b a n t boz ula
cak, savat oraaını da b ürüyecek 
mi? 

Reis Ruzvelt, bu su ale: 
- Sa nmam! V e ummam! yol

lu bir cevap verdi. 
Aman, biç olmana, a&vaı tu 

Pasifik'e bulaımasm! Çünkü 
malum ya, Pasif ik, latincen in ba
rıı kökünden gelen bir k elime
dir. Rahmetli Macellan, ıularını 
pek durgun bulup on a bu adı 
vermi9ti! 

*"'* 
Yalnız kar ! 

latanbul'da kitapçılarla yaz
manlar araaında bir çekiıme olu
yor • 

Yahut d a töyle diyelim: zaten 
sürüp giden bu çekiıme aon gün
lerde bir yolunu, bir biçimin i bul
muı, gazete sütunlarına geçmiı
tir. 

Yazman aöylüyor, gazeteye gi
riyor; lkitapçı aöylüyor, o da ıi
riyor. 

Bu itle ilg il i olanlard an biriıi 
§Öyle diyordu : 

- Kitapçılar yalnız "ki.r" e t· 
meğe baksalar ve "ih" , "ti" h e
celerindon va.z ıeçaoler ortada 

gürü ltü k alm az ! 
••• 

Açılacak gözler ! 

Bir lıtanbul ıazeteai baiırı-
yor: 

- lhtikarcılar, gözler inizi a
çınız! 

Ba n a kalına, zaten o uğurıuz
lann bütün ıennayesi "açık ıöz" 
le "kapalı vicdan"drr. 

Şöyle seslen.meli idi : 
- Vatandaılar, ihtikarcılara 

karşı gözünüzü açın! 
Çünkü ihtika r d enilen ıuçun 

itlenmeaini kolaylattıran teYler
de n birisi d e alıt ver it eden va
t andatm göz~ kapalı olmaııdrr. 

• •• 
T eıyi - Uğurlamak ! 

Bir gazete, Milli Şef'imizin 
Anka r a iataayonunda Batvekili
mizi uğurladıimı yazıyor. 

- Ujurlamak ! Her yönden 
ıüzel , miınalı, a h enk li bir maa
tar. Fak a t bir ik i ıatır sonra, se
n e ir i puntolarla ' ' tqyi'' ke lime
ain e r aath yoruz. 
Uğurlu uğurlamak k elim•I 

dunup c:lururk• " hatıti. a,..,. 

ne yüzbinlerle sayılan N~"d·~~ 
dusunu dokuz bin kişiye ın 1 f 
onu yemişti. • ttJ1, 

Yüz yirmi dokuz yıl aon~ 'etı ~1 
gene Moskova önünde, tarib•~ ııel 
lı muharebeleri oluyor. Faıcı ıİ 
taraf da dayanıyor. ?J•~ ~ 

Geçen sefer bugünlerde btııı 
ordularının akıbeti çoktan ıl. 

mu,tu. ·ıeıı '1 
Napoleon'un akıbetini bı·ııi ıl f 

gmelkurmayının, tedbirJerı ,~ıll 
mı.ş olduğunu sanmak akl• y fV~) 
mi yor. 

Hilıtt161 ,,,. 
Sıvu'ta Yerli Mallat 

açılıyor --t' _'J, 
ıııı1,..~! 

!ıvu. (Huıuıi) - şe1i ı'1 
1p 

Mallar Pazannın bir ıube• tıit i~ 
Sivu ve bölge!inln mUhlrtı 

111 
tıilt 

k&rtıhyacak olan bu teıebb ııııt*'' 
gede memnunlukla karııılsD ~ 

bir'' 
h1darda yer almıfke;iır-tl' 
telik teıyi aözünü t ı 
ta ne mana vardı 7 1· 
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arp çıkarsa Kanada' da 

lberika ve lngiltere'nin 

Gnıbaşında yer alacak 
~'ti 

llrton; 19. a a - Salı gtlnü Japon 

Rus kıtaları 
Kırım' da 
stratejik 

tepeleri geri 
aldılar 

madenlerde 
asker . 

çalışacak 

S0.000 asker emir bekliyor 1 

Mihverciler 
Rostof'ta 

kıskaçı 

gittikçe 
sıkıştırıyorlar 

Gen. Si r John 
Di ll'in yerine 

Sir Alan Brooke 
Genel Kurmay 
başkanı oldu 

<Baıı 1. lncl sayfada> 

tanı general Sir Alan Brooke i'elecektir. 

( Başı 1 inci sayfada J 

lidirler. Zira, her istediğimiz zaman 
da, istediğimiz kadar ve belli fiyat 
üzerinden şeker almak mümkündür 
Sebepsiz yere bir buhran yaratmıya 
hm. Çünkü her birimizin, ihtiyaçla 
rımızdan fazla birer kilo şeker almı~ 
ya kalkışmamız bile, ortalıkta bi 
buhran varmış, duygusunu yaratır ve 
nitekim apgı koyduğumuz telgraf da 
Ankara'nın ihtiyaçlarını temin ede -
cek derecede bol şekerin şehrimize 
sevkedildiğini bildirmektedir : 

lı..~tosunda Ziraat nazın M. Şlmada
~ı beyanatı, Vaşington'da ancak 

keUnıesı;> le v~ıflandırılacak bir 
llJandırını~tır. M. Simada, bu 

tında, Birleşik Devletleri bugünkü 

&ıılııornazlığına sebep olmakla ıt
-·---e.tın1, ve Birleşik Devletlere karıı 

.. ..,._,.., • '11 hemen barba girmeğe teşvik 

Ruslar Kerç şehrinin 

düştüğünü yalanllyorlar 

Vaşington; 19. a.a. - Maden ihtı!Atı 
üzerine artmakta olan gerginliğe k8J'§ı 
koymak üzere hUkUmet tedbir almatı dU
ııilnmektedlr. Batı Virjlnya'da grevcilerle 
greve tıtlrA.k etmiyen iıçller araaında çı

kan ilk ciddi kargqalıklarda iki kiti ya. 
ralanmıştır. Pittııburg çevresinde de kar. 
gaşahklar oldııtu haber verilmektedir. 

Kır'ım'da harekôt 

Sivastopol' u hedef tutuyor 

60 ıncı Yl.fına &"irerken vuılfeainl terk 
eden ceneral Dill'e feldmareıal Unvanı 

verilmektedir. Bugün Bombay valisi bulu· 
nan Sir Roser Lumley'in bu valilikte ça. 
hışma devreai sona erince, Bombay vali · 
Ilgını mareıal Dili üzerine alacaktır . 

Eıkitehir, 19 (Hususi) - Bugün 
110 ton teker, yolcu trenine bağla • 
nan vagonlarla Ankara'ya gönderil .. 
miştir. 

Pamuk Fiyatları 
ır, iri s· 

ıerı · ıı:nada'nın bu beyanatından e-
_._..r...., traı Toio ve amiral Togo da yine 

lıı 11~hıktar söylemişlerdir. Vaşington
tıbı, bizzat Japon hillrlimetinin M. 
>'il "azifelendirdiği işin muvaffak 
•ıııı ar%U ettiği merkezindedir. 

Lonrtra, 19 a.a. - Tııss aJansının bllrtlrrtl
Alne göre ruslar Stormovlk tayyarcl!'rlnln ke· 
alt yardımlyle Kırım'da strııteJlk tepeleri is
tirdat etmısıerdlr. Almanlar ıu:al ettikleri 
mevzileri terketmete ve epey geride bir hat 
kurmaı;ta mecbur kalmıalardır. 

M. Ruzvelt .emlika 
müme••illerini Beyauaray' a 

davet etti 

Berlln, 19 a.a. - Rusya'dakl askeri va
zlyE>t hakkında dUn ıelllhlyetll askeri mah· 
.fillerde şu beyanat yapılmt$tır: 

İmparatorluk genelkurmay ikinci bil§· 
kanı general Slr Henry PO\\ nall, bqks 
bir iıe tayin olunacak ve 4~ Yl.fında bulu
nan tümgeneral Nye, imparatorluk genel· 
kurmay ikinci bqkanı olacaktır. Bir Hen
ry Po" nan, 58 Y8fındadır. 

Son zamanlarda pamuk fiyattan 
üzerinde ortalıkta dolaşan haberleri 
de ıalih.iyetli makamlardan tahkik 
ettik. Bize, pamuk fiyatlaı;ının istih
aalciyi tatmin edecek şekilde tesbit 
edildiğini bu yüzden ''ilerde belki 
fiyatlar artar" düşüncesiyle pamuk 
•tokları yapmanın sebepsiz ve mana -
ıız olduğu aöylenmi,tir. Pamuk fi -
yatları artacak değildir; ve stokların 
biran eve] satışa çıkarılması kendile
rinin menfaatine olacaktır. Aksi tak
dirde, fabrikalarımızın ihtiyacı olan 
pamuğu bulmakta zorluk çekmek teh
likesi ha, gösterebilir ve bundan za
rar gelebilir. 

r-., .. . d . -,, an uzerın e ıapon 
Kerç düımecli mi? 

' baskısı artıyor 
lö • 19 a a. - Londra'da bildirildi
~ •on zamanlarda Fransız Hindiçi-

11 -•-... Saygon'a 4 Japon kruvazöriin.ün 

Kulbltef, 19 a.a - Sovyct ııtızcusU M. Lo
zovırkt almanların Kerc'I aldıkları hakkında
ki haberi tekzJp ve muharebelrrln Sl'hlr civa
rında de\·am ettıtlnl ll~~e etmlillr. 

~ 'l'ayland-Siyam üzerinde tazyı -
ldıgıru gö9t.ermektedir. 

a, lngiltere ve Amerika 
' ile berciber olacak 
lıiıd·': lg a.a. ~ellhiyetli bir ik:aynak

::ıld~cine göre Pasifik'te bir harp 
it ltdırde Kanada'run 1nciltere ile 

ter ~nıerika Devletlerinin yanıbaıın
~~ ası şuphesiz cörülmektedir. Ka
~ırının Honrkonr'a rön.derilmiı 

hıeınteketin bu huıu.taki vazi-
~ •çıltç • 

'tlıı a ıöstermektedır. 
lıq ttoıı'_da yapılmakta olan Japon.A
tece ~Uzakerelerinin hiç bir netice 

'il bıtit hakkında Ottova'da hüküm 
a &ittikçe kuvetlenmelrtedir. 

'laqy' da eyimser bir hava var 
''· 19 ı.a. - Buıtün Şaneha)"dıa da· S:: bir ha~a vardır Londra ve Cunklnıt 

~uıı Vaıınırton'dakl vazlteıını mu
~ lll 11te mahktlm telAkkl etmekle 

-. 
11••h1Uer müzakereler etrafındaki 

~ "taııu 1YI blr Alamet olarak karaıla· 

' llıUhtemel blr anluma aabuı 
4too • beraber, "Paalttk'te harbin bu 

llllQııl)oacatı ıanılmaktadır. 
lif ~et vardır. S e\'letıer konsolosluA'u son zaman

~llltrııraı.,.. memleketlertne s&ıder
..._ ,ttnıı.ur. Yalnız 25 klıt bu teklltl 
~~ ... lr, 

'"" Brıtanya bUYilk elcllltlnln tav· 
~e blrcok tnırlllz kadın ve cocutu 

ıo kadar erkek Sanehay'dan ay-

'4tıııukuo -Sovyel 
~-dudunda hidlse 

'
0
• 19 

Ruslar yeni tip bir tayyare 
kullanıyorlar 

stokholm, 19 a.a - Dotu cephesinde al· 
man orduları ıcın pek nazik olan ıu anda 
sovyet hava kuvetıerl yQrüyUı halindeki al· 
ınan kollarına ve hava meydanlarına karıı 
cok önemli neticeler veren yeni bir tayyare 
kullanmağa baılamıslnrdır. 

Berlln'den eell'n haberlerde bu tayyareler 
''alman askerlerinin öldUrCll'U d0$1D .. nı • diye 
vasıflandırılmaktadır Alman askerleri IAe bu 
tayyarelere "Zırhlı tarıarc" lamını vermlıler· 
dlr. 

Bu tayyareler yürü) Oı halinde olan kolla
rın, topeu mevzilerinin ve hava me)danlan
nın 20 metre kadar üzerinden uçmakta ve 
düşmanla malzemesi üzerine top ve mltralyöz
lertnın öldürüctl ateıını tevcih etmektedir. 

Bu tayyareler bizzat almtınlnrın da itiraf 
etUtl gibi karııko:rma bataryalarının cok 
ılddetll ateıılne tuhammUI edebilmektedir. 

Akim kalan alman taarruzları 
Londra, 19 a.a. - Moskova radyosu buırün 

ötleden sonra Moakova cephesinden ıelen ıu 
bberlert n-.retmı.tır: 

Xıtalanmız dU1111ana atır darbeler lndlrme
te devam etmlllerdlr. Vo1okolamsk tıtıkıı.me
Unde düıman birçok detn (Clıl mevkllne bil· 
cum etıplıtır. Fakat J,>u h\lcumıar dUmı~na 

bUytık kayıplar verdirilerek pUskürtUlmUetUr. 
AliDI zamanda alnı nla (Sh) ko>üne ulat· 
mak için iti!' :rarma hareketin• ulk1111U1lar· 
dır. Bu k~hnde dUıman tanklannı ve arka
sından da piyade kuvetlerlnl harekete ıecır
mıstır. Şu anda elddetll muharetıelcr olmak· 
tadır. DUsman atır ka)'lba utram11tır. (St) 
bölceslnde avcılanmız 6 dUıman tankı ile YI· 
yecek dolu 6 kamyan tahrip etmlılerdlr. 

Tula'da tiddetli muharebeler 
Moıkova, 19 a.a. - Pravda l'azeteııının bir 

muhabiri, kuvelll alman tetklllerlnln 18 ııon
teuın sabahı tatak Rökerken Tula'nın dotu 
cenubundatl sovyet mevzilerine hücum ettik· 
lerlnJ yazıyor. Buradaki muharebe ıon derece 
ılddetıl olmuıtur. Almanlar, bir noktada tank 
pU9ktlrtnıUılerdlr. Bahııl ıccen yerde almanlar 

Vaşington; 19. a.a. - :M. Ruzvelt, 6 ilk

kA.nun için tesbit edilen demlryolu ışçi 

!erinin grevine enrel olmak kayeısiyle de
mlryolu kumpanyalariyle ıoçı sendıkaıarı 

mümessillerini kendileriyle görUımek U • 
zere dlln Beyazsaray a dAvet etmlıtlr. 

Hatırlardadır ki arabulma bürosuncıı 

teklif edilen zam iıçi eendikıun taraf'ından 
zere dün Bcyazsıı.ray'a çağırmıştır, 

Selihıyetli bir kaynaktan öirenildiğine 
ıöre, M Ruzvelt., endüstri teıkilltı komi
tesinin Detroil'daki konıreıi sona erinci
ye kadar "Captive., madenlerindeki ırev 

hakkında hiç bir tedbir almıyacaktır. Fa
kat eğer bugünkü çıkmaz vaziyet devam 
eder ve reis orduyu kullanmaia karar ve
rirse bu madenlerde çalıımalr üzere 50 bin 
asker hazır bulunmaktadır. Alınacak ted
birler o kadar tamdır ki Hkerler, maden
leri bir kaç ıaat içinde iıl'al edebilecek • 
)erdir. 

Mümessiller meclisinin iı encümeni, 
ırevler hakkındaki lı:anun projesini burün 
tetkike baılıyor. İt encümeni reiıi bayan 
Mary Norton, bu kanun projesinin önü -
müzdeki hafta meclis umumt heyetine ve
rilebileceğini ıöylemittir. 

Penıylvania'da Semeraet-County'deki 
maden iıçılerinin creve baılamaları üzeri
ne, huıuıl madenlerdeki sempati ırevleri
nin adedi, 24 e çıkmııtır. Sanrhiına ıöre, 
Kentucky'deki 32 madende s;alıtan itçiler 
de bu sabah ırev yapacaklardır. Batı Vir
ginia sendikuı tefleri, yakında ırevler do
layııiyle bu eyaletteki SSO maden.de itin 
duracağını söylcmiılerdir • 

Avrupa'da şiddetli bir 

yerdepremi kaydedildi 

Kırım'ın doaıu kısmı dilsman kuvetle· 
rinden temlzlendıkten sonra alman kuvet· 
lerınin harekAtı, bolşevlklerln Kırım'dakı 
son tislennJ te.şkll eden Sıvastopol ilıerln· 
de toplanmış bulunmaktadır. Slvastopol'un 
mukadderatı, alman başkumandanlığının 

uygun görecek! zamanda ta~ ın ed11ecek -
tir. Donetz havzası mukadderatı ıc;;ın de 
bu, böyle olacaktır. Esasen bu havzanın 
başlıca bölgelerinin ışgalıne bolşevlk mu· 
kavemetinln kırılması nlsbetln<le devam 
edllmektedlr. 

Ruslar, fena havaların almanlara karşı 
bir mi.ıttefik hizmetini görec('ğlnl sanarak 
kışın gelmesıne güvenm1$1erdi. Unutuyor
lar ki alman askerleri yalnız fena hava
lara tahammill etmeie değil, onu yenml"
ğe de alışıktır. Ne fena ha\ alann ne de 
Yollardaki bozukluğun alman askerlerlnı 

durdurmıı.b yetlşmlyeceğlrıl anlamak ıc;;ın 
son harpte almanlann Flandres'da ve 
Somme bölgelerinde karşılaştıkları fena 
hava ve yol zorluklannı dü$Unmek ve al
man askerlerinin Polonya'da ne gibi şart
lar altında dövU,müı olduklarını hatırla· 
ınak yetişir. 

Bu yıl ruı kı•ı göz önünde tutulan za
mandan c;;ok önce başlamıştır. Fakat al
manlar zorluklan yenmtelerdlr. tşgal edı· 

len toprakları rittikçe ecnişletmektedir -
ler. 

Ruslar, alman hatlarına karşı atlı ku
vetlerlnl kullanmaıta bll$1amıılardır. Böy
lelikle yedek kuveterlnln tükendiğini iti
raf etmiş oluyorlar. Fakat bu gibi hilcum
larla hiç bir sonuç elde edemiyeceklerdir. 
Bu hficumlar alman piyade ateılntn altın· 
da ~rlmekte devam edecektir. 

°i'"•ndıiı bir sıra heyecanlı werler
den 80DJ'll alman plyadealnfn mlnevtyatın
dan ldm tilı>he edebfllr? Slesfrid hathnın 
kazamatlannda ve Avrupa'nın muhtelif 
kıt böleelerfnde iki kıl geçiren bu piyade, 
bir ruıı kışına karsı koyabilecek kadar bir 
kuv~t kendisinde toplıyamamış mıdır? 

Bu piyade, ııon umumi harpte dört nıs 
kışına mukavemet etmemiş midir? 

Düımanın general kııa dayanan bUtün 
ümitleri boetur. 

Ra• tayyare ve tank lıayıplan 

GI. Brook'un yerine 

korgeneral Paget tayin eclilJi 
Londra: 19. a.a. - İmpara.orluk cenel· 

kurmay bqkanlığına tayin olunan ceneral 
Brooke"un yerine anavatan kuvetleri baıko
mutanlığına, cenup-doğu bölgeal komu -
tanı korgeneral Paget tayin edllmlıtır. 

İnglltere'nln cenııp-dofu askerlik ,bölgesi 
komutanlığına da korgeneral :Montgomery 

getirilmiştir, 

İmparatorluk genel kurmay batkanı Sir 
Alan Brooke orduda "ıihlrbu,. adıyle ta
nınmıştır. Makineleıtirme itinde müı.eha&
sıstır. En fedakir ve en muktedir Britan
ya subaylarından biri olmakla tanınmııtır. 
Lord İronside'ırı yerine. 1940 temmuzunda 
anavatan kuvetleri baıkomutanhima ıe

tirilmiı ve Fransa bozgunundan ıonra mem 
leketi tendi~ eden düıman iıtlllaı tehlik~ 
sine karşı Büyük Britanya müdafaa teıki
latını bu sıfatla idare etmittir. 

Bundan yedi ay evel ve Ruıya'ya kartı 
alman taarruzu baılamadan önce M. Cör
çil tarafından verilen ve radyo ile neıredl 
len nutuklardan biri hatırlanmaktadır. M. 
Çörçil bu nu:Jnında biıtün alman iıtill te
ıebbüılerinin merhametaiz mahiyetinden 
milleti haberdar etmiı ve batkomutanlı
ğa ve Britanya topraiunn muhtelif kısım· 
larmı bekliyen maiyetindeki fedaklr ıe -
nerallere olan ıüvenini bildirmiıtir. 

Fraruıa muharebesinde, Broolre ikinci 
kolordu .komutanı bulunduiu sırada al • 
man ınrblı lmfttl_... lrarwa lıo~. 
Memlekete bir çok Hlrer )"etfttiren Ulater 
ailesinin "cesur Brooke,. lanndan biridir 
ve Fransa'da doimuıtur. Son umumi harp
te Fransa'da ve Belçika'da hizmet etmit
tir. 

İmparatorluk genel kurmayı yeni ikin
ci başkanı, General Nye, 46 yaıındadır ve 
Britanya renerallerinin en cençlerinden 
biridir, tahsilini erbat çocuklarının yetiı
tirildiii Duc de York okulunda yapmıı • 
tır. Son umumi harp sıralarmda subay oL 
muı ve 1940 yılının sonteırininde kor&'~e
ralliie terfi etmiıtir. 

Bu memleket meselelerinde, gerek 
istihsalciye ve gerek halka. beyhude 
düşüncelere kapılmadan ortalıkta 
do1&'8n haberlere kulak aamamalan • 
nı tavsiye ederiz. 

Sovyetler İngiltere' den 
Finlandiya, Mamristan Ye 
Romanya'ya harp ilin 
etmesini gene istedi 

Stokholm, 19 a.a. - "Ofl" lsvec;; gaztft ... 
lerlnln Londra muhabirlerine .röre, aovyet 
bU:rük elc;;lal M. Malllley lnailtere Hariciye 
Nazırlıiına tekrar müracaat ederek Fin
landıya'ya, Romanya'ya ve Mac~n·a 
vakit aeclrmeden harp llln edllmeeln.l i8-
temlştir. 

Ancak, in&'illz mahfillerinde ba husuata 
beyan olundujuna .röre bu me.ele bOkQ. 
metçe tetkik edllmektedır ve henllz bir 
.karar ,,.rUımemildr. 

Amerika ılmılf İrlındı'da 
bir üs mü kur1<1k I 

a a. - HslnkJng'den Domel mecbur etmı.ıerae de nuıar öteki bUcumlan 
ttelen bir telgrafa göre, bir sov- pükürtmüılerdlr. Bahsi ırecen yerde almanıar 
1

1 

Pazar günU Mançuri'nfn 12 ki- rus müdafaasını )'armıııardır. Günün ilk Na· tS1 batısında bir yerden Man • nsında almanlar takriben bir piyade alayı 
lıiı • 

1&rına gtrmlıttr. Aynı tel - kaybetmhılerdlr. Bu alayın me\'CUdu ya öldO
l'e dİrıldiflne göre, bir rua öldQ - rülmllt, ya i!ılr edllmııur. 

tena: 19 . .a.a. - Salı •UnU aaat 17.M de 
fena rant merkeslndekt lletler, merkezi 
9.200 kilometre uzakta bulunan fevkallde 
kuvetli bfr yerdeprenıi kaydetmiıtir. Sar
sıntılar, 2,5 saat 11ürmüı ve saat 18,30 da 
en ytlkaek ıiddettne çıkmıttır. Depremin 
enerjisi o kadar kuvetll olmuttur ki sar
sıntının dalgaları, birkaç kere bütün dün
ya sathını dolqmııbr. Tahminlere göre, 
bu yerdepremlntn merkezi, Japonya ve 

yahut Japon denizleridir. Bilindiii (ibi 
bu bölgeler, dünyamn en ziyade yerdep. 
remlerine maruz bölgelerinden biridir. 

Berlin, 19 a.a. - Alman orduları 
ba,kumandanlığının bugünkü tebligi 
hakkında D.N.B. apiıdaki maluma
tı almı,tır: 

Anavatan kuvetleri bqkomımlıiuıa 
retirilen Pa&"et U J'ltmdadır. Horveç'te 
himıet etmiıtir. 

Berlin, 19 a.a. - StefanJ: lrlancta•ma 
ı;imıı.llnde kAln Londonderry'de bir ameri
kan deniz üssünün kurulacaiı haldcındaJcl 
haber Berlln'de hlc bir ırürpnz dotunna
m11tır. CUnkü bu son aylar içinde SlttUree 
daha bUyük amerikan teknlaiyen arupıa. 
nnın ıl.nıal lrlanduına ıelmekte Ye ora. 
da büyük bir faaliyet .röetermekte oldalıı
lanna dair lnglliz kaynaklanndan habel"" 
ler veriliyordu. 

0
1
ill rus da ea1r edilmi~tlr. Pravda'nm harp muhabirine ır!lre ıovyet 

lotu lrlaitarnıarı Harbln'deki sovyet kıtalan 6 llA 20 kilometre kadar Uerlemlıler 
Dı-Oltıt nezdinde bu hareketi ıtd • ve cenup cephesinde lnadlı muharebelerden 0 elrntılerdlr. 

' ilk önce lıanai 
~ silihlaııdıracak 
~ ' 19. a.a. - Bahriye nazırı 

t!:tıtı beyanatta llkönce Ame-

sonra bazı köyleri ele ıeclnnlılerdlr. Bir ke-

simde alınanlar. atır kayıplar mukabilinde 
ıovYet kıtaıarını ırerı atmıalardır. Son 24 saat 
tclnde 1.500 alman imha edllmlttır. 

Merkez kHimincleki 
muharebelerin môncuı 

Londra, 19 a.a. - Sark ti!phe.lnln merkez ..._ - tere ve ılmal Avrupa ara • 
·"""" t.-. kesiminde cereyan eden ılddetll muharebeler 
~&>Jzıldenlz'e ve en sonra da 

ı.. almanlaruı ıovyet mUdataalannda zayıf bir .,.•e ~ltyecek vapurların ai-
nokta bulmaıta cal19tıklannı ve Donec hav-

l1ı aöylemtıtir. ıasında yeniden taarruza baıladıklarını ıtlll-

Yon Papen h~ bir İspanyol 

gazetesine beyanat vermedi 

Alman tebliği, nas cephesinde aa -
kert hareketlerin muzafferane devam 
ettiğini bildirmekte fakat bu hareka
tın hangi tehirler yakınlarında cere
yan ettiğini tasrih etmemelçtedir. 

Ancak, fU ina kadar elde edilen ma
lOmata göre bu hareketler Kırım ve 
Moakova, Leningrad ve Ladoga gölü
nün cenup doğu bölgelerinde olmak
tadır. 

Teblifde bildirilen 171 Sovyet tan· 
kının tahribi, üç gün içinde takriben 
6 Sovyet tümeninin zırhb tetlrilleri
nin muharebe dı'ı edilmesi demek -
tir. 

Birmanya 
yo lur.ıa yapılacak 

bir hücum vahim 
/ 

bir durum doluracak 
<B&11 l. tncl aa)'fada> 

Sırbistan' da kOlllilnisllerle 
mücadele ediliyor 

Belsrad; 19. a.a. - Sırblet&n'uı b&tılla 

komllniat unaurlardan temislemek ip Jıa. 
rekl.tta bulunan hükUmet kuvetlerl, oar
tamba sUnü ~ komünlet ile aug ~ 
lannı ele l'eçirmtılerdlr. Bwılann U'MID

da Uç kadın da vardır. Yak&laııaa 'bu lto
mtıııistlerle ortakları ukerl mahkeme ta
rafından muhakeme edllecektlr. 

~ teınııerlnin slllhlandınlmaaı termektedlr. 
~ ICnox'un bu beyanatı, bah • 

Berlin. 19 a.a. - Buı yabancı ndyo • 
lan Alman)'l'nın Ankara Büyük Elçisi ta
rafından bir İspanyol ruetecisine verildiii 
ileri siirülen mlillkat hakkmda miltalealar 
yüriitmiiı oldukları cihetle sellbiyetli mab.. 
fillerde M. V on Papen'in bahsı &'eçen P· 
zeteciye biç bir müllkat vemiedlii bildi
rilmektedir. Bu itibarla, pzeteler ve rad
yolar tarafından tiirlli kombinesonlar ya· 
pılınak suretiyle bu haber etrafmda )'lirii
tüleıı. mütalealar his; bir eaau dayanmıyan 
tamami)'le uycturma haberlerden ibarettir. 

Sovyet hava kuvetlerinin de kayıbı İlçl mebuılardan Kr. Noel B&ker Ha-
s 1 riciye Nazırının, Birmanya yolu kap&Ddıfl 

inailtere'ye yeniden 
Kınada •1tılır1 aeldl 

~~· t.raıından yapılan ilk rea-

~ ~ teınııerın ne zaman silAh • 

~ ' bqıanacağını söylememiı 
'bu hafta içinde başlanacatı 

larca zannedilmektedir. 

"-r.ı 11c1eri öldiren 

'- ıııalıiyeli nedir ! l& 
~a. - Meşhur Alman tay-

~' l Udet'tn tecrUbe~lni ya • 
"-' )1!111 hava tıilAhının mahi· 

bı .\hna11 askeri mahfillerin· 
s:._lleturnıuk muhafaza edilmek. 

11 beraber, bazı mahfiller. bu 
~it Yakında kendisinden bah· 

/ngiliz - Amerikan 
yardımı 

Kulblıer, 19 a.a.,- lneııız • Amerikan yar· 
dımının elmdlkl hali hakkında sorulan bir ıua
le M. Lozovskı ıu cevabı vermlıtır: 

"- BUyUk Brltanya ve Amerlka'nın Rusya· 
)'il yardım etmek tıtemlyeceklert veya ede· 
ml~cceklerı hakkındaki alman ve ltalyan ü· 
mitleri ırercekletmemtıtır Amerika ve BU;yUk 
erıtanya Ruııya'ya harp malzemesi ırönderrnek 
ıstıyarlar ve ırönderrbtlecek vaziyettedirler. 
Fakat tabii bu leln talslltıtı Ozerlnde ancak 
harpten sonra konuıulablllr." 

Mo.kovtlda hayal 
normal aeyrinJe • .• 

Londra; 19. a.a. - Bugtııı Londra'nın 

sel4hiyetll mahflllerlnde temin edlldlğtne 

Alman basın heyeti 

dün lstanbul'a gitti 
Alman Heyeti Reisi orta elçi M. 

Schmidt ve refakatindeki matbuat er
kim dün akpmki ekspresle lstanbula 
hareket etmiı ve istuyonda aynı tö
renle uğurlanmı,tır. Heyetin latan -
bul'da iki gün kalması ve oradan tay
yare ile Berlin'e hareket etmesi mu
karrerdir. (a.a.) 

aynı derecede büyüktür. ovyet er 6 takdirde bunun Uza)qark'takl İngiliz, Rua 
gün içinde 233 tayyare kaybetmiıler- ve Amerikan menfaaUeri için bu,tlk bir 
dir. Halbuki aynı müddet içinde al • felAket demek oıacaıını blllp bllmedltfni 
man kayıpları 24 tayyareden ibarettir. sormuııtur. 

Alman kayıplarının azlığı, düpnan Hariciye Nann bu aual• cevap verme-
propagandaaının büyük sayı ebemi - miıtir. 
yetini iddia eylediği SoYyet hava ku
vetlerinden beklenen mukavemetle Yol kiraya mı verileeelc 1 
karıılatmadığını isbat eder. Bu an - Londra, 19 a.a. - ear11ta bulunan bir 
cak alman devlet reiainin 8 aontefrin muhabir bildiriyor : 

nutkunda bildirdiği 15.000 Sovyet Çln'in Amerika'ya Birmany& yolunu ki· 
tayyaresinin tahrip edilmeıiyle izah ralamak teklifinde bulundutu ve Amerika 
olunabilir. Blrlqtk Devletleri HUkUmethıin de bu 

llerltes cepltesi.nJe 
teklifi kabule karar verdltt hakkında GJ· 
kan rivayeti Çin Haricire Naaın .M. Ko
taisl tekzip etmlttlr. 

Londr&: 19. a.L - Kanada b~vekili K. 
Kackeııale - King'in "müdafaaya iftirlk 
etmek tlııere her ay İnglltere'de daha fas

la Kanadalı asker ıörüleceii" hakJnncleld 
vAdl muclbl11ce yeniden binlerce Kanadalı 
uker İngfltere'ye gelmiftir. 

Bu yeni gelenlerin aruuıda Alır& top. 
çusu ve ıtmedlfer kıtalan Yardır. Bun
larla birlikte, imparatorluk pllnına göre 
talim görr.1Qf yU&Jerce tayyareci de ceı
mlıtir. 

Katile Atlantlk'te bUyUk fırtınalar se
cfrmitae de ne btr Alman denızaltın, ae 
de bir Alman tayyL.-eai görUlmuttnr. 

Çankırı haataneıinin 
çalıtmaları 

~llrtrnektedlrler. -
enizde bir macar 

~QPuru battı 

göre, mUhlm mlkdarda Alman aakeri 
Moskova cephesinde donmuı olarak bu · 
ıunmuetur. Alman ukerleri araaında Rus
ya kııının soğuğuna dayanabilecek dere • 
cede gfydlrilmlı kısmı azdır. ÖIUlerin ço

ğunun Uzerfnde kadın kUrkJerl ve buna 
benzer kıılık eıya bulunmuıtur. Halbuki 
Moskova'da harp eden Sovyet kıtalan tyi 

teçhiz edılmlıtir. Motıkova'da hayat nor· 
mal eeyrinl takip etmektedir. Hiçbir bez

ginlik görülmemektedir. MAnevly&t çok 

y(lkaektlr. taıe meeeletl memnuniyet ve
rici bir 19kildedfr. 

Uzunkiprü'de C. H. P. konaresl 
Uzunköprü, 19 a.L - Cilmhuriyet 

Halk Partisi kıongresi bucüıı saat 14 
te Parti müfettiti Kocaeli mebusu 
Ragıp Akcan hazır oldufu halde top
lanmıı ve ocaklardan gelen dilekle -
ri tetkik ve kabul ederek yeni idare 
heyeti aeçimi yapıldıktan ve kongre
nin aaygı ve bağlılıklarının Milli 
Şef'e ve B8f9elrile ve Parti Genel 
Sekreterliğine arzına karar verildik
ten ıonra meruim bitmiftlr. 

Berlin, 19 a.a. - D.N.B. nin öğren
diğine göre, 18 aonte,rinde bir alman 
tümeninin öncü kıtaları, doğu cephe
sinin merkezinde bolşevik artçı ku -
vetleri tarafından müdafaa edilen bir 
yeri ele geçirmitlerdir. Öğleden aon
ra bolteVikler kuvetli tank tetkille -
riyle bir karıı hücuma geçmi,lerse de 
tank br'ı koyma bataryalarımız bu 
hücumu püıkürtmiifler ve 27 bol,c -
vik tankını tahrip etmitlerdir. 

Diğer taraftan :Mareıal Cans-Kay-Şek 
ne Çin Hariciye Nazırının nutuklarından 
anlqıldıtına göre Japonya ile bir uıı~ • 
maya varmak lmlclnıııı oldutıı gibi Bir -
manya yolunu müdafaa etmek için lqtl- Çankırı, (Hususi) - Memleket hasta • 
tere, Hollanda, Çln ve Amerika hUkUmet- neeinde bir yıl içinde 9M hasta yatakta, 
lerfnln ve Rusya'mıı iıbirlltt yapmak sa • 619• hasta da ayakta tedavi edUmiıtir. 
ruretinde kalmaları da japonlarıa bu hU- 236 klılnln röntgenleri alınmıı ve ameli -
kUmetlerle harbe strmek tehllkeıllDi do • Y&t yapılmııtır. 1730 lAboratuvar mu& -

~ a a. M.otörle lııllyen 
-.. ~ Macar vapuru Karadt'· 
~ ~ıı."Plll'llk batmııtır. 

\a ~ tonil&tolulı:tur. Mürettebat· 
&ı..ıu,, 1edisi kurtalm111 -

turabilir. yenesl yapılmıttır. 

den sovyet ıcuveUerinlıl içinde buluııdutu 
kıekacı aıJottımutlardır. Btı sureUe bu • 
ndald 90""9t ıcuvetleri dar bir B&hada 

Budapeıte, 19 a.a. - Sovyet cepheein • çevrllmlt bulwıuyorl&r .• 
den macar aJan.eına bildiriliyor : Alınan ealriıı ~e ıaıwmtn l&Ylmı Wl 

KUttetik kıtalar Ukrayna cepheelninl devam etmektedir. 
blltUn cenup keeiminde ıUr&tle llerlemif- Macar kıtalarına isabet eden cephede 
ler ve Rostof çevrt'slnde mukavemet e - hiç bir hareket olmamıttır. 

----
lzmit'te ihtikirla mücadele 

İzmit, (Husual) - İhtilcArla mücadele 
tıl harareUe devam etmektedir. DllD de 
auç lliıtU Uç ihtilcArcı yakalaıımıt hem•• 
mahkemeye verllmittir. Ra.sim, Dnla. Ha
l&D &duıdaki bu Uç tUccann, birer hafte 
ticaret yapm&Jan :vaaaıc edllmflo aynca 
oetlW ces&lara çaptınlDUfbr. 
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İngiliz hava nezaretinin tebliği 
Londra; 19. a.a - Hava ve iç emniyet 

nazırlıklarının tebliği : 
Dün gece, gece yarısından evci, birkaç 

dUşman tayyaresi İngiltere'nln doğu ve 
cenup-doğusu kıyılarına bombalar ntmı§

tır. Biraz haııar, birkaç ö!U ve biraz ya

ralı vardır. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londrn. 19 a.a - Hava Nazırlığının 

tebliği : 
Dün akşam gruba doğru bir keşif uçu

ıu sırasında bombardıman tayyarelerimiı 
Brest'tekl doklan bombalamışlardır. 

lngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahıre, 19 a.a. - Ortaşark'taki Britan-

7a hava kuvetleri umumi karargahının teb
liıi ı 

S P O R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İngiliz prof es yon el futbol 

takımı bu ay sonunda geliyor 
• 

lngilizlerle Harp okulu, Fener, Galatasarav 
• 

ve Ankara muhtelili oynıyacak 
Bundan bir kac ıılln once YUZdı~mız üzere, l 18tas)·anunda knl'8ılanacak ve kendilerine Türk 

mcmteketlmıze bir lnelllz futbol takımı ırel· ıporculan adına bir buket verilecektir. Ayrı
mckıedlr. Bu takımın O)'Un<:uları proteayonel· ca Adana ve Yenice istasyonlarında Adana ve 
dlr ve besi milletler aran oyuncudur. lllerııln bölııelerlnden ııelecck he~etler tara • 

ikisi idareci olmak üzere katUe 18 klılden tından kendilerine buketler vcrllecerıı ırlbl 
ibarettir. Bu ldarecllerı Mr. Ve)'klen Anka • Kayserı Wlıreıl namına. llofıazkuı>ru'dc, ve An· 
ra'ya ııclmls \'e Beden Terblyesı Umum lllü • kara böleeal namına da Kırıkkalc'dc birer 
dUrlUtU ile temaslanna baııamııtır. Bu te • mümessil bulundurularak ıcabcdcn kolaylık
maslardan alınan netıce>·e eüre, maclar 29 - 80 ıar ır&terllecektır. 
U<lnclteırln cumartesi pazar ve 6 • 7 birinci· 
k:lnun cumartesı ve pazar eUnlerı ıaat 14.30 
da Ankara'da 19 Mayıs Stad)'Omunda >"npıla· 
caktır. lnırlllzlerle karıılasacak takımlar Har
bb e, Ankara muhtelltt. Fenerbahce ve Gala • 
tasaray'dır. Macların hangi ırUn hanırı takım· 
larla yapılacatı henUz belli detlldlr. nu el· 
het a)·rıca llAn olunacaktır. Kafile arasıncıa 
milletler arası hakemlerden lllr. Loks da bu
lunmaktadır. Anlasmaya eöre, macların üc:UnU 
bu zat ve d<irdUncUsünü de FutbOl Federaa • 
yonunun ıececetl btr hakemimiz idare ede • 
cektlr. Oyıın esnasında yaralanma ve sakat • 
!anma elbl sebeplerle takımlar ücer oyuncu -
!arını detı,tıreblleceklerdlr. Hakem taratın • 
dan ceza ve sahadan cıkarııanıann yerine ye-

Blllndll'ıl üzere, futbol dof:rudan doıtru • 
ya bir tnıılllz oyunudur ve lnglllzlcr bund:ı 

cok tutadırlar. l\lemlcketlmlzde futbol bueüne 
kadar daha cok orta Avrupa sistemi üzerin· 
de yUrümUıtUr. Bu sistemden edilen taydalnr 
lnkAr edilmemekle beraber lnglllz teknik ve 
taktlitlnl görmek de bizim tein her halde fay
dalı ve kazanclı olacaktır. Gelmekte olan ta • 
kımın be& oyuncusu mllletler arası bulunduk
larına ıılire ~Uluek kalitede oldukları anlasıl· 
maktadır. Mcmleketlmlzde futbol, d ı::er ı;por 

tubelerlne nazaran oldukca ileri gitmiş bir 
ıpordur. Buırüne kadar kar:;ıla&tıilımtz )"aban· 
cı takımlnnna knrıı nldı(ıımız neticeler her 
halde Tllrk futbolünlln ihmal edilemez bir 

., •........•...........................• \. . . 
Ankara Cilmhuriyet :Müddeiumumi : 

Muavinlerinden : 

KEMAL BORA 
. . . . . . . 

tarafından !kıncı el fa olarak brısılan • 

Muaddel Haıiveıi 

Türk Ceza Kanunu 

Ye 

ve Meriyet Kanunu 
adlı kitabın mevcudu bitmek 

Uzcredir . 
En yeni temyiz lştihnUannı, Adliye 
Vekfiletinln tamimlerlnl, faydalı bir 
çok mıılilmatı ihtiva eden bu değerli 
kitabı blltlln hukukçulara, Hukuk 
Fakllltrsl, Siyasal Bilgiler, Jandarma 

Yardımsevenler 
faydasına 

Sanatkar 

Nurettin 
Umumi arzu ü

zerine yarınki cu
ma günü akşamı 
saat 21 de Yeni 
Sinema salonunda 
Münir Nurettin ve 
arkadaşları, Yar -
dımsevenler Cemi
yeti menfaatine bir 

Münir 

konseri 

-----------
R A D y o 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Pos 

TÜRKİYE lı&dyosu - ANKARA 
--- ( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc s. 120 K•· 
T. A. P. 81.7 M. 946v !{c s. 20 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kc s. 111 
PEHŞEMBE : 20. 11 t9'1 

7.30 Progrnm ve :Memleket saat 
7.33 .Mtizık : Hafıf Program ( 
7.45 AJANS HABEHLEid, 
8.00 l\lUzik : Hafıf 

(Pi), 
8.15 J<~VİN SAATİ, 
8.30 8.45 Müzik : Hafıf ProgJ' 

kısmı (Pi), 
Subay Okulları, Polis EnstitUsll 

talebesine tavsiye ederiz. 
• veda konseri ve -

receklerdir. 

12.30 Program ve Memleket 8.-& 
12.33 l\lUzlk : Oyun Havaları, 
12.45 AJANS HABERLERİ. 
13.00 Müzik : İnce Saz Faslı, 

Ankara Satı§ Yeri: AKBA. HAŞET -
İ. BERKALP - Şc..""'JCAN. AKAY 

Kitabevlerl. 
İstanbul'da: 'ÜNİVERSİTE Kitabevi 

Fiyatı : 2 Lira. 

Biletler : Anka
• 13.30 14.00 l\lUzlk : Karıı::ık Pro 

18.00 I'rogrnm ve Ml'mleket sa-' 
18.03 .Mtlzık : Kadınlardan Faaıl 

!arı, 

ra'da İstanbul kuyumcusu Mahmut 
Sür, Yenişehir eczanesi, İstanbul ec
zanesi, Samanpazarında Merkez ecza
nesi ve Yeni Sinema gişC6inde satılır. 

._'"''"''"'"'""''"'""'"'"''""'"'" Dikkat : 
19.00 
19.lS 
l9.30 

KONUŞMA : (Dcrdleşme 
l\lUzik : Hafif Solo'lar ( _, ..................................• ~ 

~ .KÜÇÜK DIŞ HABERLER E 
~ •.........•••.........•...........• ~ 
Londra, 10 a.a. - Belclkn kralı Leopold'un 

ısım gUnU do!nyı >le Londrn dnkl llelclka 
kll.scslnde bir dini ayın yapılmıştır. 

Pnrlli, 19 u ı. - Son su)kru;tıar hakkında 

cıkarılan bir bl•>unnamede bazı suykaıtcıların 
>akalandıl':ı ~·c bunların iCClcr ndcn 1019 da 
!'urla~ dot:mue olan urustıeln adlı blrble 
suc ortuklurının araştırıldıiıı blldırıımektedır. 

Pnu, 111. n.n. - Oğrentldığiııe göre, Ba
yan Gamelin. Oloron hastaneııinde yatan 

zevci eski Fransız baııkomutanı general 

Yalnız numaralı balkon biletleri 
Yeni Sinema gişesinden alınır. 

Fiyatlar: Bir ve iki liradır; localar 
on liradır. 

Doğum 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 Gene öl!'retmenlerlmlzden arke<>lot Mllbec 
cel Arat ile Halkevl ressamlarından lhaa~ 2l.lO 
Arat'ın bir kız cocuklan dünya)"B ırelmlıtır. 

Yavruya uzun ömur diler, ana baba11nı kut- 21 ·30 
larız. 21.45 

Teşekkür 

.Memleket Saat Ayarı, 
HABEHLERİ, 
Serbest 10 dakika, 

ve 

Mü7.lk : Dllnyn Şarkılart• 
RADYO GAZI<~TESİ, 
Kemençe, tanbur ve 
eserleri, 
ZİHAAT TAKVİMİ, 
Mllzlk : Uşşak ve muh 
kamlardan şarkılar, 

KONPŞMA : (Şiir Saati) 
MUzlk : Rndyo Senfoni 
(Şr!: Prnetörlus) : 
l M. Glinka : Vals 'F 

Libya üzerinde yapılan taarruzi devriye 
hareketleri esnasında dün 18 düşman tay
yaresi tahrip edilmiştir. Martuba'da jun
kers 52 tipinde S ve Heinkel 126 modelin
de bir tayyare düşünilmüı Savoia mode
linde 2 ve Fiesclerstorch tipinde 1 tayya
re de yerde tahrip edilmiştir. Barce'de 
Junkers 52 modelirtde iki tayyare tahrip e
dilmistlr. Bennia yolu üzerinde bir motor
lü nakliye kolu muvaffakiyetle mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. Giolo üzerinde cere
yan eden hava muharebelerinde Ar 42 mo
delinde 3 tayyare düşürülmüs ayni model
de bir tayyare ile Ghibl tipinde bir tayya
re yerde tahrip edilmiştir. 

nı oyuncular ırlremlyecektlr. durumda oldutanu ispata ktırldlr ve bundun Gamelin'in döşeği baııındadır. 
SC\'lrlll babnmız müteahhit Mehmet Ali 

2 Monluszko : Rnjka •• t. 
3 Ahmet Aclnan : Kalltr' 

22.30 Mı>mlekl.'t Saat Ayarı, J.J 
BERIJERİ; Ziraat. EııhııJll" 
Kambiyo-Nukut BrırRıı!lı C 

22.45 Mlb:ik : Dnns Mllzll\'I (J'I 
22.!'ifi/23 00 Ynrınkl Pro~ram ve 

tnırlllz takımı arasında topa hakimiyet ve tnıılllz kafile baıkanı da takdir ve 11taylılc Vichy; 18. a.a. _ MUstemlekeler nazırı Ercl'ln blzlcrı bU> ük tecssUr \'e keder !cine 
bırakan nl'ıklı olümU clolayısly!e tf.'lıtraf ve 
mcktuııln ncılarımıza lıllrfık luttuncta bulunan 
bütün akraba ve ı1osllarımır.a a)"l'I n)·rı te
ııckkUrc kederimiz mrını olıluıtunclan kıymr.tll 

Ulus'un tavn•sutunu saygılarla rlcn eyleriz. 

tutbol kaidelerine vukuDan itibariyle aöhret baluetınektedlr. Memleketimizi ve bllhnssa 
bulmuı bazı oyuncular taratından federaıyo - banehrlmlzl 7.lyarct ('den yabnncı takımları amiral Chıırles Platon'un bir tefti§ gezl-
nun eösterecet1 bir eünde tutbolcularımıza arasınctn lnıılllz takımlarına pek tesadüf edil· sinc!o bulunmak tizcro yakında Fransız 
tatblkt bazı eösterller yapılacaktır. Aynca mec'lll'ılnllen bu mnclurın ehemlyetl bir kat da.- batı Afrikaııına gideceği resmen bilc!lrll
Mr. Ve>1den tarafından tnelltere'de ve Inııı - hn bellrmektcıllr. Halkımızın futbola karıı mektedlr. 

Birelbaheira'ya karşı başka bir hücum 
7apılmıı ve 37 Ro tipinde iki tayyare yer
de tahrip edılmiı;tir. 

Britanya bomba tayyareleri 17-18 son
teırin gecesi Napoli ve Brin.dizi'ye yeni
den hücumlar yapmışlardır. Her iki yerde 
de kôtil hava ıartlan yüzünden hasarın 

derecesi tamamiyle anlaşılamamışsa da 
Napoli'de bombaların tevziat garlarına ve 
tehirdeld baıka hedeflere dü,tüğü görül
müıtür. 

ıız ordusunda spor te,kllAtı ve futbol tcknl(cl ııoııtcrdliU rnıthet goz önünde tutulurııa, 19 Nevyork, 19 a.a. _ İngiliz bandıralı ''Thodc 
mevzulu bir kac konferans verilecektir. MI· Mn> Stad.ronıunun hu mac ırUnlerlnde ıeckln Faırelund. Norvec ıllebl cenup Arrıkasında 
11aflrler. Adana'dan ırBnderllecek bir mUmes- ırllnlerden birini yasıyacatını llmdlden kea - Enst Landon acıklarındıı batmııtır. Bu ı:emı 

l\fclAhat ÖT.yürekli, Hllml .ı-;rcl Maden mU
hendlııl, ltnılt Erel Knldınm Tuzlası mUdUrü. Devlet Şurası kort 

Yazan: Avukat Kemal Si 
sil ve bir tercüman tarafından Meydanıekbez tırmek pektUA mllmkUndUr. Umlt burnuna. eldlyordu. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. Yeni cıknn ve dc\'ll't sorası t 
\'azırelerb le idari davalnnn acılıf 
)1lı;Une tnallQk eclen bu kitabı 

Unh·crslte Kitabe\ ı ve Ank:ıra'd• 
Bcrkalp kltahevıer ndcn tednrlk 
Fiyatı 2 llrnctır. (Anknrn Posta 
ndrt'slne bedeli posta hnval 1 ol• 
rlldltl takdirde bildirilen ad et Tayyarelerimiz pazartesi günU Orta 

Akdeniz'de dilıman ticaret vapurlarından 

mürekkep bir kafileye hücum etmişlerdir. 
Orta büyüklükte bir vapura tam isabetler 
olmuı ve bunun neticesinde ıiddetli pet
rol lnfilaklarından sonra geminin battığı 
sörülmüıtür. 

Bütün bu harekita iştirak eden tayyare
Jerimizden biri üssüne dönmemiştir. 

Sovyet resmi tebliği 
Koıkova; 19. a.a. - Diln secekl Sovyet 

tebliği : 
18 Sonteırlnde, kıtalarımız bUtUn cephe 

boyunca dU,manla çarpı§mııılardır. Çar • 

pıımalar, bilhassa Katinin ve Voloko -
lamak bölıelerinde ve ıiınal-batıda bir ke
almde ıiddetll olmu§tur. Kıtalarımız, dU,

man hUcumlarına mukavemet etmekte -
dirler • 

••• 

.J•··································\,. 
E BİBLİYOGRAF YA i -- ..................................• ~ 

Havacılık ve Spor 
Türk hava kurumunun fikirlerini yayan 

bu derııinin (299) uncu sayısı zencin yazı
larla ve resimlerle çıkmı3tır. İçinde şun -
lar vardır ı 

Deferbic;ilmez bir vesilı:a il ıonteırinı 
Nurettin Artam, Millt bavacıhiunııda bir 
devir baılangıcı: Server Ziya Gürevin, Ö
lümünün üçüncü yıldönlimü i Falih Rıflı:ı 

Atay, Uç yıl oldu (Şiir} ı Server Ziya Gil
revin. Nutuklar fırtına•• ortasm4a harp &• 

misi ı Sadri Erteı:n, Girit'in havadan zapta 
...... Milli havacılığımrzm gelişmesini ya
kından takip için bütün okurlarımıza bu ol
IWl mecmuayı tavıiye ederiz. 

Ülkü'nün 4 üncü 

sayısı çıktı 
Mllll kUltUr dergisi Ullcü'nUn dördilncU Koıkova, 19 a.a. - Bu sabahki Sovyet 

tebllii : sayısı zengin ve dolgun mfinderecatlyle 
18 ıonteırtn gecesi kıtalarımız bUtUn cıkmıştır. Bu sayıda aıaAtdakl yazılar var

cepheler boyunca dUıımanla muharebeye dır. 
devam etml§lerdlr. Konuşma - on bes gün içinde <Ahmet 

** • Kudsi Tecer), Seçkin kimlere derler; 
Moakova, 19 a.a. - Sovyet tebll~lne <Prof. Emin Eriıılrgll), Ziraat ltlerlmlz ve 

ektir: Batı cephesinin bir kesiminde hare- toprak -dAvamız (Dr. ŞeV'ket Raılt Hatlp
keUerde bulunan sovyet birlikleri 35 top, oğlu), Sanayi ve mAden lıılerlmlz Dr. Muh-
65 tank ve zırhlı otomobil tahrip etmişler- lis Eete), KöylU ve tezgA.h (Samet Ata -
dir. oğlu>, 1ş hayatının temlzlenmell <Seyfet-
Ruı kıtalan Kalinin bölgesine getiri- tin Pınar>. Dıs tıcaretlmlzin esaslan <Ca

len alman ihtlyatlanna durmadan darbe- hlt Zamanglll, cumhuriyet mallyeslnln a
ler indirmektedir. na prensipleri (Hazım Atıf Kuyucak>, Va-

Dlğer taraftan fransız vatanseverleri fan Türkllsfi - Şiir, CMehmet Necatı ön
almanlara karsı mücadelelerini ıılddetlen- gay), Atatürk <Enver Z!)·a KaraD, Em
dlrml.$lerdlr. Fransız dokuma fabrikaların· niyet-Şiir <A.sık Veysel), Dalma hazır! 

da çıkarılan yangınlar neticesinde alman <Vildan .Aşir), !zcllere öğilt - ılir (Ahmet 
orduau için yapılmış olan 20 bin klslllk Kudsi Tecer>, Yarma üzerine - ıllr <Atık 
üniforma yanmıştır. Almanya için çalışan SUleyman>. Bayram günlerlnde (Sefer Ay-
200 binden fazla fransız işc;lsl grev yapmı:ı· tekin), Subaylarımıza - ıtlr <Ahmet Cı· 
tar. tak), Bir h!tıra: Mevlilt Ağa <Cevat Dur

Alman resmi tebliği 
Berlln, 19 a.a. - Alman orduları bil§ • 

komutanlığının tebliği -
Dotu cephesinde verimli yeni hücumlar 

)'&pılmaktadır. Son Uç glln içindeki mu • 
harebelerde 10 binden fazla esir alınmııı. 
171 zırhlı tank tahrip edllmlııtır. 

Sıvaatopol kaleelne ka1"3ı yapılan hava 
bllcumları eınaaında patıay1C1 madde de
polarında ve tezgAhlarda ılddetll infll!k
lar ıııtilmiıtir. 

Limanda bUyUk bir ıllep bombalarla ha· 
18ra utı·atılmıııtır. 
Savaıs tayyareleri dün gece Moıkova ile 

Len!ngrad'dakl asker1 tesisleri bombala • 
mışlar ve cephenin merkez kesiminde dll§
manın gerisindeki münakale Yollanna 
hUcum etmişlerdir. 

BUyUk Brltanya adasında alman hava 
lruvetleıri 18-19 ıonteşrln gecesi. bUtUn 
dotu kıyısı boyunca mevcut limanlarla 
yiyecek ve malzeme tesislerini ağıl' çap
ta bombalarla bombardıman etmişlerdir. 

9-Hi sonteşrln devresinde sovyet hava 
kuvetlerl 232 tayyare kaybetmişlerdir. 
Bunların 122 si hava ıavaşlan esnasında. 
44 ü tayyare karııkoma bataryaları tara -
tından, Ust tarafı da yerde tahrip edil • 
mlştir. Aynı devre esnasında doğu cep -
hı.>.slnde 24 alman tayyaresi dllşmllştUr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma. 19 a.a. - İtalyan orduları baş -

komutanlıtının tebliği : 
İnıiliz hava kuveleri Napoti ve Brindi

lli'ye akınlar yapmışlardır. İnsanca kayıp 
yoktur. Hasarlar ehemiye'sizdir. 

Tobruk ve Sollum cephelerinde tOP$11· 
muz ıiddeUi ltlr faaliyet ıöıtermiıtir. 

Sirenaik'te cer97a1ı eden hava muhare
beJerindt avcılarımız iki düıman tayyaresi 

sunotlu>, Sanat ve Yurt bl\tUnlOIQ <Ah
met Muhip Dranas>, Koı;: yltlt Körotlu 
(Ahmet Kudsi Tecer>, Dünyt klblklert -
den tercümeler <Bedrettln Tuncel>, Gün
ler boyunca (ÜlkU>. 

Bütün okurlarımıza tavsiye ederiz. Fl-
yatı 15 kuru:ıtur. 

Yeni elektrikçilik 
Mühendis B. Refik Fenmen'in yeni 

elektrikçilik adlı eserinin ikinci cil • 
dinin üçüncü basımı ilaveli olarak 
çıkmıştır. Sanat okulları ve son eh • 
liyetname programlarına uygun ola • 
rak ve çok temiz bir dille yazılmıt 
bulunan bu cilt, türlü elektrik metot
larının vasıflarını ve hava ile yeraltı 
elektrik hatlarının in,ası hakkında 
pratik bilgiler vermektedir. Okurla
rımıza tavsiye' ederiz. 

düıürmilslerdir. Büyiilı: bir inıiliz tayyare
si alman avcı tayyareleri tarafından bat -
lanmız beriıine inmeie mecbur edilmiı -
tir. Bu tayyarenin 16 kiıiden ibaret olan 
milrettebatı esir ahnmııtır. 

Gondar cephesinde dü1111an ııece hava 
hücumlarına baılamıı ve bu hücumlar er
tesi gün ıafaktan gurup zamanına kadar de. 
vam etmiıtir. Düşınan bu akınlar esnasın
da bazı mevzilerimize ıiddetle hüca.m et
miıtir. 

Şiddetli müdafaa savaılarmdan ve ıöiüı 
ııöiüse muharebelerden sonra deierli kı
talarımız mütecavizi her taraftan tardey
lemiıtir. Düıman muharebe yerinde silih
lar ve yaralılar bırakmıı ve alır kqıpla
ra uiraauıtır. 

Havacılık 

endüstrisine 
doğru 

{ Baıı ı iııci sayfada } 

ta olduğunu öğreniyoruz. Tayyare
lere lüzumlu motör 'H borda alet
l•İ lnpltere •e Ameriıka'dan 11e
liyona da, küçük takatte bir -.o
tör fabrikasına kavu§acağımızı Ha 
gene raporda okuyoruz. Tayyare 
ve motör endiatrisinde kullanılan 
hammaddeleri memlekette arıyan 
bir mütehaaaıa heyeti, gerek ham
maddeler, gerek yardımcı endüs
tri hakkmda müspet kanaate var
mıftw. Bundan batka Yükaek Mü
hendia Okulu, bu endüstride çalıt
bracainnız teknik adamlarını ye
tittinnek vazifeaini üstüne almrı
tır. 

Raporun bu lumu, battanbafa, 
yürek ferahlatıcı bir müjdedir. İt
hal malı ile ailahlanmanın ne ka
dar üzücü, hazan tesadüfe bailı 
•e daima çok pahalı olduiunu bil
miyenimiz yoktur. Genelkurmayı· 
mız ve milli müdafaamız olanca 
imkanlan kullanarak, ileri ve kud
retli bir ordu vücuda getirmiıtir. 
Bu ordu, her türlü yeni vasıtalarla 
cihazlanmııtır. Bunu, bu harpteki 
Türkiye'nin huauai vaziyetine borç
luyuz. Fakat gene bizler, bütün 
kapıların kapandığı, yollarm tı
kandıfı, kaynaklarm kuruduiu 
harp devirlerini hatırlarız. Milli 
kurtuluı kavgasını naaıl canımız 
aiznnızda batardığımızı unutama
yız. Bundan batka, milletler yeni 
harpleri stoklar kadar, onları tü
kenirlikten koruyan endüstri ya
pımlan ile devam ettiregelmekte
dirler. Cepheler, siperler ve istih
kamlar kadar, fabrikalara dayan
maktadır. Gerektiii zaman harbet
mek karar ve kudreti nasıl milli 
i.tilda.lin tek inancaaı iae, müstakil 
bir ailah endü.trisi, milli harplerin 
baıhca dayancı olmuttur. 

Meselenin ehemiyetini hiç bir 
vakit gözden uzak tutmıyan Genel
kurmayımız ve Milli Müdafaamız, 
barıı devrinde bir hayli endü..tri 
tesislerinde bulundu. Hükümet, de
mir ocaklarını kurdu. Şimdi ta
mamlama gayretleri Üzerindeyiz. 
Ha•a Kurumunun müjdeleri ger
çeletliii gün, bu gayretlerin en iyi 
müki.f atlanndan birkaçını, ve bel
ki en mühimlerini almıı olacağız. 
Hava Kurumu'na ve onun tesisle
rinde çalııan ilim ve teknik adam
lanna baıan dileriz. Büyiik bir in
tanın temelini atmaktadırlar. Eaer
leri ile övüneceğiz. 

Falih Rılkı ATAY 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Doğum ve Kadın Haetalılcları 

Mütchaasııı 

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

talarını kabul etmektedir. 

Telefon : ısu; 

Kap, 19 a.a. - Hesmen blldlrlldll'ılne g!.lre 

§ TOPRAK KÜREGI ~ Prlnee of Walea zırhlısı son zamanlarda Knıı'ı 
ziyaret etmlttlr. Gemi simdi buradan n>rılmıa 
bulunmakıadır. = = Parls, 19 a.a. - Paris mahkemesi husu
si dairesi 17 sont~rlnde komünistlik ra
allyetlerlnden dolayı 5 maznun hakkınd:ı 

2 seneden 15 ı;eneye kadar muhtelif cc>zn
lar vermiştir. 

E 1 KÜREK 1 LİRA = 
- = - Ankara Fcvzlpaıa mahallesi Erıru- -- -: vnn sokak No. 25 - 27 E 
E Uz ve Güven Atölyeleri § 

ııonclerlllr. 

Nevyork, 19 a.a. - 1650 tonilfttoluk Fo
renholt torpido muhnbl bugiln Staten ls
land'dn Bethleeın Steel Company tezgfıh· 

larında denize lndirilmlştir. Muhrip 6 mll
Y'OD dolara malolmaktadır. 

= YUıde Ylrtnl beıl peıfn srönderllmek = - -: eartlyle tana slparlslerı kabul olunur. : 
: Telton: 8829. Telııraf: Demlrkol : - -.,1111111111111111111111111111111111111•~ 

KABIZLIGA KA 
NORMAC 

İSTANBUL ve PARİS 
Fakflttelerlnden mezun 

Di' Tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adliye sarayı karamnda Dökmeci Ap. 

da her ırün saat 9-12 ve 14-20 aruı 

hutaıannı kabul eder. 
Rontıı:en ve aerı mekanlk tedavi 
Tel: 2626 15278 

Güzel 
Buyok Anneler 
Genç ve Taze gorun· 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

,ediniz. 

Bat ve hazmettlrllmiş süt kre
ması ve zeytin yağı. diğer gizli 
cevherlerle karıştırılarak beyaz 
renkte <yağsızı Tokalon kreminin 
lstihzannda • yirmi senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur for
müle ithal edllmlşı..tr. Bu krem, 
cildinizi serian besler ve gençleş
tirir. Tenin çizgi ve buruşukluk
larını ve gayri sar maddelerini gi
derir ve cUdl tazeleştlrlr ve nerls 
bir kolru ile tltlr eder. Fazla kıl
ların neşvUnemasına sebebiyet ver
mez MalCımdur ki Fransız kadın
ları bugün bir kaç sene evvelki
lerlne nazaran um..ımlyetle daha 
güzeldirler. Mutehassıslar bunun 
sebebini Tokalon kremınln vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sa
tışı hemen bir milyonu bulmakta
dır. sız de bugünden itibaren bu 
kremi kullanmağa başlayınız ve 
.. er sabah daha güzel goruııünüz 

okalon kreminin musmlr netice
leri garantilldlr. Aksi takdl!_de 
µaranız iade edıllr. ,r ' 

Kayıp - latanbul Zeytinburnu tmalAtı Har
bb-e 1anayl mektebinin muvakkat 2. ct •ını
fından aldıtım mart 1328 tarihli ıahadetııa
meml kaybettim. Yenlırlnl alacatımdan Hkl· 
•ınln hUlmıU 79'tur. 

130 doıtumıu lbrahlm Ot. l'ılehmet 
EylııUnaör. 1536!1 

Kayıp - Şarki Karaatac nllfu. dairesinden 
aldıtım nUtuı ll<Atıdımı ve 4 adet para mak
buzunu kaybettim. Yenlıılnl alacağımdan es
klılnln hUkmU yoktur. 

Mehmet Ot. Hasan HU.eyin 
ERTURK. 5366 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

E Diı Hekimi Hamdi Alagün § 
:E avdet etmittir. Hastalarını : - = E Y enitehir Atatürk Bulvan : -5 Ali Nazmi Ap. Daire 5 te : -: yakında kabule bqlıyacak - : - = :t~ -- -.,11111111111111111111111111111111111111;: 

Milletler arasında 
Yeni nizam nasıl olmalı ? 

Muharebelerde modern teknltın rolü nedir? 
Bu ıorırulann cevabını, Haılm Nahit Erbll'ln 

Avrupa buhranının piıikolojik 
sebepleri 

adlı eııerlncle bulunıunuz. 

Satıt yeri : tstanbul'da lkbal, Ankara'da Akba 
ve öbUr Kltapevlerldlr 151153 

~111111111111111111111111111111111111~ 

§ Sebzelerin günlük iıami § - -- -- -§ toptan ve perakende § - -- -§ sallı fiyıtlır1 § - -- -- -E Belediye Reisliğinden : E - -- -= 20 - 11 - 1941 = - -- -- -: Toptan -
: Vaaatl Perakende E 

"Bağırsakları :normallet 

Kabızlıktan şikayet edeııl-' 
sinirli ve mıiteharriştirler ., 
tarını, çalışma zevklerini 
!erdir. 

Kabızlık bundan dolayı 
şartlar dahilinde ve tabii 
der.ilmektedir. Bu gaye, 
tarzına malik ola.n Normacal 
edilmiştir. Saf nebaAi No 
necikleri bagırsak içindekil 
tıgı zaman jellatini bir bal 
şişmekte ve böylece de bai 
dekilerlni yumuşak haciınlİ ; 
ca kayan bir hale getirınekt~ 
nun neticesi olarak bağır•• .J.e 

yare olmaksızın bo~almaJct...-. 
Siz de bir kere tecrübe 

ni kanaati elde edersinis. 
N ormacol tamamen z 

Bundan dolayı çocuklar "' 
da kullanabilir. 

E Cinai Ye mentel Fiyatı Fiyatı : 
- : BUGÜN _M 
= Ispanak (M) 12 16 = ULUS sı·ne ... as•"': 5 Lahana (A) tS 8 : ıı• • 
: Pırasa (A} 6.M 7.M = ntJI tJ1 
E Yerelnıası (A) 6 9 : lnanbul sinemaları -'" 
: Kereviz (B} 15 22 : bir balta devatll 
: Patates sarı (ÜrgUp) 11 15 E Süper FılflJ 
: Patates beyaz (Ü) 8 11 : f! 
5 ~;;~~!/ye (T) !~ =~ 5 O P E R ~~ 
5 Çalı ,, (T.) 28 37 : p;J 
- Karnıbahar (Es.) 18 27 : o1'1 ,-E Domates (A) 13 18 5 Viyana'nrn meşbur ·1,.itJ 
--- Kemer : süslenen bu büyük fı 

kısmını ~-
: patlıcan (Mek.) 18 23 5 Viyana filiJ111 ..... 

1 
ı E Yuvarll\k : • 

- patlıcan <Ad.) 16 23 : O r k e ı t r ,dit· 
E Bamya (Ad.) 33 43 E idare etme.ttıt • 
: Dolmalık biber (B) 19 25 : ARTtSTX..F.: as1 = Sivri biber (B) 19 25 = W1LL y f0~ c1 
E Kuru soğan (M) 7.M 10 E MARJA ffOV 
: ( A) Ani•r•. (Ati.) Adana, (B) Bursa 5 · ,ı 
- • - seanslar • ., • 
: (Bey.) Beypazarı, (JI) Jlubtelil : H.ao • 

16
.30 • ıs.so1- .,:.d~ : (Jlek.) Jlebc&, (T) Tarsus, (0),: ~J..-

E Ürgüp, (l:s.) Esiiıehir meıı,eli mal- : Gece için yer 
- tardır. : gündüzden kil., 
\11111111111111111111111111111111111.İ ........ ___ Telefoıı: 



.\Ni(ARA Lv. AMlRLlGlNE 
............_ GELEN iLANLAR 

"aı:ı ~eşe odunu alınacak 
l · AL Ko. dan: 

?oo ;; Betıcr klıoaunıı :s kurua tahmin edilen 
~11 , n ıne1<ı odunu kapalı zartla eksiltmeye 

"..?lluıı oı~ıı ille ur. Muhammen bedı:!ll 35.000 lira 
lltıııhı teınınat 2623 liradır. Evsat ve eart-

:ı l<o. da vcrıımekteılır. 
lla ttı- ınıaıeaı 2!5. 11. 941 salı lrUnU saat 16 
iıtıı1 :: :Qr Ko. da ;yapılacaktır. lsteklllerln 
lıııııar n ve eaatten bir ıaııt eve! teklU mek· 

1111 
Ko. nıı. vermeleri. (8144) 18123 

\1111 6Meşe odunu alınacak 
ı a. Al. Ko. danı 

lc11 ~08eher kilosuna 4 kuruş tahmin edi
lıltı:ı ton meşe odunu kapalı zarfla ek-
35.oo;'c. konulmu&tur. Muhı.mmen bedeli 
E:.,laf lıra olup ilk teminat 2700 liradır. 
ı ve Şartname Ko. da verilmektedir. 
~t 7 İhalesı 26. 11. 941 çarşamba ıünü 
~d 6 

da koaıısyonumuzun bulunduğu ma
~t~ Yap~Jacaktır. lateklilerin belli ıün ve 
t 0 

11 hır saat evel teklif mektuplarını 
• lla vermeleri. (8155) 18125 

A.Q Sığıreti alınacak · 
l ana Sa. Al. Ko. dıını 

ttaj~ l6o.ooo kilo ııığıreti kapalı zarfla 
011111 1 

eye konulmuıtur. Tutarı 16800 lira 
tı 9 l!c teminat 1260 liradır. İhalesi 21. 
~l ~l cuma günü saat 11 de Adana Sa. 
toııı 0

• da Yapılacaktır. f steklilerin belli 
Qrır.vc saatten bir sant eve! teklif mektup-

1 lto. na vermeleri. (8189) 18137 

~r Bulgur alınacak 
1 ıuruııı Sa. Al. Ko. danı 
~" leilosu 28 kuruştan 70.000 kilo bul-

2 Ptzarlıkla satın alınacaktır. 
ıo ~ .... Pll%arlığı 25. ıı. 941 sah günü aaat 

3 ~rzunıın Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~r .... lrıuhammen bedeli 19600 lira olup 

ı tcın· 

at l:S te Amasya Sa. Al. Ko. da ;yapılacakUr. 
Isteklller buna att ıartname:YI her eUn Ko. da 
eoreblllrler. Taliplerin teminat makbuz!arty • 
le teklU mektuplannı belll saatten bir ıaat 
eo' l Ko. nn vermeleri. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. (S~> 1S465 

Kuru ot alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan: 
l - 800.000 kilo kuru ot kapalı zart wıu

l1Y}e eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen 
bedel! 15.000 lira muvakkat teminat 1125 ll· 
radır. 

2 - lhalesı 10. 12. 941 caraamba lftinü ıa· 
at l:S te Amasya Sa. Al. Ko. da ;yapılacaktır. 
Şartname Ko. da eörU!Ur. lateklllerln belll 
aaııtten bir aaat evel teminat ve teklif mek • 
tuplarını Ko. na vermeleri. Postadaki eeclk· 
meler kabul edilmez. (8!52!5) 15466 

Sadeyağ alınacak 
Bakırköy Sa. Al. KQ. dan: 
ı - 56 ton aade:YaA' muk'aveleye bal!'lana· 

caktır. Şartnamesi her ırUn Ko. da ırörlilllr. 

MOnakasa ı.12. 941 pazartesi eUnU saat 14 
te Bakırköy Sa • .Al. Ko. da kapalı zarna :Ya· 
pılacaktır. Muvakkat t~lnat 772R liradır. 

Taliplerin belli saatten blr saat evel Ko. na 
milracaatlan. (8!548> 184S2 

Sığır eti alınacak 
Adapazarı Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 60 ton sığır eti kapalı zart uıu • 

llyle satın alınacaktır. Tahmin edilen ti· 
yatı 21.000 liradır. Muvakkat teminat 
15i5 liradır. 

2 - İhalesi 4-12-19'1 perşembe gUnU 
saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin tek • 
lif mektuplarını belli gUn ve saatten bir 
saat evci Ko.na vermeleri. Şartnamesi her 
gUn Ko.rla g~rU!Ur. ( 551) 18489 

Kuru fasulye a1ınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 

Kuru ot alınacak 
Selimiye Sa. AL Ko. dan ı 
1 - Bulunduğu mahalde vagona veya 

deniz vaaıtasına teslim ı:ıartiyle alınacağı 
ilin edilen 1000 ton tel balyalı kuru ottan 
200 tonuna ve 700 ton samandan 400 tonu
na talip çıkmıı ise diğer 800 ton ot ile 200 
ton samana talip zuhur etmediğinden ayni 
şerait ve fiyatlar üzerinden pazarlığa kon. 
muştur. 

2 - Otun teminatı 6600 liradır. Sama
nın 2025 liradır. Pazarlığı 26.11-y41 çar
aamba ıünü saat 14 te Selimiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin Ko. na müra. 
caatları. (8629) 18574 

Toz şeker alınacak 
Canakkale Sa. At Ko.dan : 
l - Beher kilosu W kuruatan 20.000 ktlo 

toz aeker 28-11-1041 cuma eUnil saat 11 de 
Pazarlıkla satın alınacaktır. To:ı ıekerln hep
ıl bJr tallbe ihale edlldltl elbl nısfından aıa
aı olmamak üzere &)'n ayn taliplere de ihale 
edilebilir. Kati terıtlnat 500 Ura olup evsaf ve 
&artnamesı her gUn Ko.da ~orUlUr. lıtekllle • 
rın ihale aunu Ko.da bulurunalnrı. 

(8631) 18576 

Sadeyağ alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Kimyevi nıunyene ile ve beher klloeu 

179 kuruatan 30 ton sadeyat 2S·ll·l941 cuma 
eUnU Hat 14 te pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Sadeyaaın hepsi bir talibe verlleblleceaı ırlbl 

nısfından asatı olmamak üzere ayn ayrı ta • 
llplere de ihale edlleblllr. Kati teminat 8035 
l!rıı. olup e\"Bat ve ıartlar hor Q'tin Ko.da i:Ö· 

rU!Ur. isteklilerin ihale i'Ünilnde Ko.da bulun
maları. (8632) 18577 

Börülce alınacak 
Canaldmle Sa. At Ko.dan : 
1 - Beher kilosu 20 kuruıtan ao.ooo kilo 

hörUlce 29·11·1941 cumartesi günü saat 11.15 
te pazarlıkla satın alınacaktır. BörUlcelerln 
hepsi bir talibe lhale edllebllcceaı gibi ayrı 

ayrı taliplere de nısfından asaı:ı olmamak ü· 
zere ihale edlleblllr. Katı teminat 900 lira o • 

Timar fırçası alınacak 
Merzt!on Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlık ıuretlyle ve mevcut nllmune

ılne eöre satın aımacatı tıtın cdllen 3.000 tı· 

mar tırcuına istekli cıkınadıtından ııaza,rlıfrı 
28. 11. 941 aaat ıs te yapılacaktır. Muhammen 
bedel1 2400 ıım teminatı 860 liradır. lst'!kli· 
lerln Ko. na mOracaatlan. 

(6661) 18603 

Ambalajlık !ahta alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Seherine 145 kuruı tahmin edilen 

13.000 adet ambalaJlık tahta alınacaktır. Ebıı· 
dı 2 N ebadı 4 x 22 25, 28 30 x ıs arasın-
dadır. 

2 - Pazarlıkla ekııııtmesl 27. 11. 941 per
ffmbe günü &aat 15 te Tophane lst. La. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. llk teminat 1413 lira 
7!5 kuruıtur. lstekl!lerln belli ırUn ve saatte 
Ko. na müracaaUarı. 

(S662) 

Sığır eti alınacak 
Nltde Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usuıı.rıe 18.000 kilo ıntıreti 

alınacaktır. Muhammen bedel! 5400 lira olup 
ilk teminat 40!5 liradır. 

2 - 1hales1 28. ıı. 941 cuma ııUnU saat 14 
de =-:ıtde sa. At Ko. da yapılacııktır. istek· 
iller ıartnameyl her ı:Un Ko. da görebilirler. 
Taliplerin ihale ııün ve saRtten bir saat eve! 
Ko. nıt muracaatıarı. <8663> 1S60S 

Kömür alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher tonuna 15 lira tb'at tahmin e· 

dilen 3430 ton levamarın kl!mUrn 22. 11. 041 
cumartesi ı:UnU s:ıat 12 de pazarlıkla •atın ıı· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 53!iOS lira olup 
kaU teminat 7851 liradır. lıteklllcrln belli 
ııUn ve saatte Ko. na müracaatları. 

(S66S) 18608 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Tahmil ve tahliye işi 
Ankara Lv. A. Sıı.. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart usutı;yıe 15.000 ton tahinli 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast alınacak 
D. D. Yollan A!.ron 71nct lılet.me Müdür· 

lU~ünden: 

Muhammen bedelı (21000) Ura olan J.!iOOO 
metre mlk!p balast Atyon·F.sktıchlr hattı ü
zerinde kllometce 40+000 ocatından ihzarı 
lilnln 27.11. 941 Peraembe &'ünli saat 11 de 
A!:Yon :Yedinci tııetme mUdUrliltU binasında 
kapalı zarı uıullyle ekalltınoıı ;yapılacaktır. 

Bu ise a-lrmek !Jll.Ycnıerln (ll57tl) liralık 
muvakkat teminat ve maheuı kanununda 
tayin edilen veıtkalarlyle tekli! mektupları
nı a;ynı ~Un aant 10 a kadar komisyon reısu
ttne vermeıorı ıtııundır. 

EksUtmc &3rtname51 tıletme komls;yonun • 
dan parıuaz olarak alınabWr. CS2::lS> ~~'9 

Tahmil ve tahliye işleri 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. cıan: 
Sartnamesıne batlı cetvelde Q'österlldH':I 

Rlbt 12 aıncllYt!den mürekkep ve W983 Urıı 
64 kuru& mUhammen oedelll ve 3967S::l talı. 
mini manlp!aayon tonaJlı Derince tahmil tah· 
llye l&I btr sene müddetle ve knııaıı zart u • 
suıı.vıe mUnakunyıı konmuıtur. Muvakkat 
teminat akcesı 5249 lira 18 kuruıtur . .MUna· 
kasa 1. 12. 941 tarihine müıadl! ııazartesl ~u
n ti saat 11 de Ha:Ydarpaıada ıınr binası dahi· 
!inde birinci ı:ııctmo komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Tallpıerın mczkQr tarihte saat 
ıo a kadar kanuni ve5lkıılarl.Yle blrlJkte teK· 
lif mektuplarını komısyon kalemine verme. 
!eri !Azımdır. Bu ıee alt aartnamo ile muka· 
vele proJesı Ha;yd.ırpaeada liman ba&m;.ıfet. 
tlslltlnden, Anknrada lkln'l'ı, !zm,rde sekizin
ci lıletme müdUrl:.lklerlnden dört Ura muıca-
blllnde alınır. (9812-s391) 18340 

Elektrik ustası alınacak 
Devlet Demleyolları tJmum MUdürlUCiln· 

den: 

-5-

sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara. 
Haydarpa!ja ve Adana veznelerinden 350 
kuruş mukabilinde alabilırler. 

3 - Eksiltme 4. 12. P41 perşembe günü 
saat 16 da Ankara'da Devlet Demiryolları 
yol dairesinde merkez l incı komısyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilecek olan istekli
lerin teklif mektupları ile birlikte aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 
15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

a) 2490 numaralı knnun ahkamına uygun 
4750 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiid vesikalar. 
c) Bu işe mahsus olmak uzcre Münaka

lat V ckaletinden alınmış ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en 

az sekiz gun evci bir istida ile Miınakalit 
Vekaletine müracaat edılmesi. 

(8537) 18519 

Hava aletleri alınacak 
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli M.ooo (elli bin) lira 

olan 71 kalem muzayyn.k hava Aletleri 5 
İkincikfınun 1942 pazartesi gtınU snat J~ 
de tcahhtıdlinti ifn etmiycn müteahhidi 
namına nçık eksiltme usuıu ile Ankara'da 
idare blnnsınd:ı satın alınacaktır. 

Bu tşe girmek istlyenlerln 37M (Uç bin 
yedi yüz elli) liralık muvakkat temina • 
tiyle kanunun tayin ettiği vesıkaları ve 
tekliflerini hamilen aynı glln ve saatte 
komisyon reisliğinde hazır bulunmaları 

lazımdır. 

Şartnameler Ankara'da malzeme daire
sinde Haydarpnşn'da tesellllm ve sevk 
§efllğinde görülebilir. (8539) lS591 

Yapı işleri 

4 •1 11atı 2940 liradır. 
s .... Şartnamesi Ko. da görülebilir. 

ta .... İsteklileriıı' muayyen ıün ve saatte 

1 - Beher kilosu 26 kuruştan 80 ton ku
ru fasulye 29. 11. !>41 cumartesi ıünü saat 
10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Kuru 
fasulyenin hepsi bir talibe ihale edilebile
ceği ıibi nısfından aşağı olmamak üzere 

lup evsaf ve ıartnıtmcsl her gUn Ko.da gö • ve tahliye ;yaptınlacaktır. Beher tonuna tah· 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Ka- rUIUr. bteklllerln ihale gUnil Ko.da bulun • mın edilen !tyat 100 kurut olup Uk teminatı 
ti teminat 3120 lira olup evsaf ve &artlar maıarı. CSG33) 18:178 1123 liradır. 

idaremiz motörlU trenlerinin elektrik tc. 
slsatının fil('me \'e tamirinde calııtırılmnk Q. 

zere bes elektrik '\Ut.ası ıılınacakUr. lmtlhan
dakt muvartakıyet derecelerine A:llre blrtncı 
sınıf ustalıta kadar derece ve ayda yüz lira· 
ya kanar ticret verilecektir. Dlr senelik ataJ 
müıMetını muvaffakıyetle bitirenler tcscıı ve 
3173 No. kanun llnhlllndo ter!! ettirilir. 

Devlet Demiryolları $.a. Al. Ko. dan ı 
Ankara istasyonunda devlet demiryol • 

!arı idaresince yaptırılacak motorlu treıı 
garajı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahi
di fiyat uzerinden eksiltmeye çıkarılmış
tır. Bu inşııatta dôşeme ve lentolar için 
muktazi demirler idarece verilecektir. her nün Ko. da ıörülür. k 2 - !halesi 9. 12. 941 lllllı eünu s.aat ıı 

(8580) 18528 Kuru soğan alınaca dedir. Tııltplerın tekit! mektuplarını ihaleden 
·na llıiıracaatlan. (8190) 18138 

Jc1 le Sade yağı alınacak 
Aranılan ıartıar: 

l - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - AskerllA'lnl >"llPmıe bulunmak. 

Canak'kale Sa. Al. Ko.dan : 
Makarna alınacak ı - Beher kilosu 7 kuruıtan ao.ooo kilo 1 r lareli Sa. Al. Ko. danı 

'•d - lCapalı zarf usuliyle 116.840 kilo 
~iı alınacaktır. Muhammen bedeli 
'ıırıı lira olup ilk teminat 14S97 lira 10 
te:lişttur. İhalesi 28. ı ı. 941 saat 15 tir. 
&~ ~l Ve evsaf Ankara. İstanbul L':. A. 
~ !{ • Ko. lariyle Çorlu ve Kırklareh Sa. 
t.:ıı 0

· larında görülür. İsteklilerin belli 'c ~atten bir saat evel teklif mektup-
l{o. na vermeleri. (8191) 18139 

Ezine Sa. At. Ko. danı kuru soaan 29·11·1941 cumartesi günü ıaat 
11 de pazarlıkla satm alınacaktır. Bir talibe 1 - Cinsi makarna, miktarı kilo 10,000, 
ihale olunabUeceA'l ıılbl nıstındıın eıaaı olma

muhammen bedeli lira 5,000, kati teminat mak ilzere ayn ayrı taliplere de ihale edile • 
lira 885. Yukarıda cins ve miktarlariyle blllr. Katı teminat 4:50 lira olup ovaat ve ıart
muhammen bedeli ve kati teminatı yazılı namesi her eUn ko.da ııörUIUr. isteklilerin l· 
makarna 29. 11. 941 cumartesi günü saat 11• hale eUnU Ko.da bulunmnlıırı. (8634) 18579 

de Ezine Sa. Al. Ko. da aatın alınacaktır. Bulgur alınacak 
İsteklilerin mezkur ıün ve saatte temi- cıınakkale sa. Al. Ko.dnn : 

teb 1 oz şeker alınacak 
l ..... ze Sa. Al. Ko. danı 
~ ]{•Palı zarf usuliyle 15.000 kilo toz 
lır~ :.-1ıtı.acaktır. Muhammen bedeli 7200 
~ ,tıp muvakkat teminat 540 liradır. 
1t ):~ 27. 11. 941 por&embe ıünil ıaat 15 
lıSr111ii •cakur. Şartname her ıün Ko •• da 
' b·r. l'aliplerin ihale günü ve aaatın
't., ır •aat evel teklif mektuplarını Ko. 

ttnıelcr{. (8l92) 18140 

~tb Sığıreti alınacak 
J ...... tc Sa. Al. Ko. dan: 

bttti l(a,Palı zarf uıuliyle 270.000 kilo aı-
1,0 .alınacaktır. Muhammen ~edeli 
~eı· lıra muvakkat teminat 8100 lıradır. 
t~t ı 2s. 11. 941 sah günü saat 10 da 
it: b Sa. Al. Ko. da yapılacaktr. İstekli
't~ı-p~r ~ 'artnameyi Ko. da görebilirler. 
"eı t trııı ihale gün ve ııaalinden bir saat 

tlılif mektuplarını Ko. na vermeleri. 
(8193) 18141 

~il' Patates alınacak 
ı. l ..._ tv. A.. Sa. Al. Ko. dan: 
~' l<aııaıı zarı USUll:Ylc 144.000 kUo pata• 

ı...'' atınac:ı.ktır. Kilosu 12 kurus 25 &.an· 
~t rııUhanı:nm bedel 177!50 lira olup mu· 
~ lt>rnlnat 1331 Ura Z1 kurust.ıır. Şartna· 
~ ~l.ln Ko, dn görülür. lhalcsl 28. ıı. 941 
ı.:. ~~ laat l:S tc lzımlr Lv. A. Sa. Al. Ko. 
"'-.., b1t lır. Taliplerin mezkQr rin ve •· 
,lllt &aat evcl tckllI mektuptannı Ko. na 
~ (8433) 18360 

't'cı işçi aranıyor 
ıt traf . • uh b ti)ı telefon ve santral ~ıbı m a e-
' li az11rının tamiri islerinde çalııtınl
~tt:tre ince tesviyeci ve ince tornacı 
1 ttı i~~~a lüzum vardır. Bunlardan as· 
t~ bai ilthane}erde çalı~abi}mek şartla-
1 'lçit~ bulunan Türk ı;anatkS.rlarının bil· 
~ lltı !erini bilamel ispat için l~çilikle· 
~tııı g Varaa vesikalariyle en ıon 20 ııon 
'-• ı ~ 41 

iÜnllnde Ankara İstanbul cad· 
t'""t'ea;riııd_e nıuharebe park müdürlüfüne 
'ıq t ':ıı Ua iicret takdirinde esas olacak ili-

. (&i
5
cl1 lnıtihanına girmeleri ilan olu· 
S) 18394 

tr~ Buğday kırdırılacak 
J tıırıı s 'tr ...... <o a. Al. Ko. dan ı 

~I t~ 00 ton buğday kırdırılması pa • 
\ ~9iı tııunakasaya konmuştur. Paıarlı~ı 

~l. ~azartesi gün saat 15 te Erzurum 
~2 

...... lıt 0• da yapılacaktır. 
t icar llhaınmen bedeli 39,000 lira temi

ı. ı:ııc,· 
t.ı. "'o d 1 5850 liradır. Şartnamesi her 
~Uıır a &orülür. İsteklilerin Ko. na mü-

natlariyle Ko. na müracaatları. ı - Beher kilosu 27 kuruıtnn 100.000 kilo 
(8583) 18531 bulgur 29·11·1041 cumartesi ııünü saat 10 da 

• • pazarlıkla saun alınacaktır. Bul~run hepsi 
Pırınç alınacak bir talibe ihale edlleblleccı:ı ilbl nısfından a· 

Çanakkale Sa. At. Ko. danı eaa-ı olmamak üzere ayrı ayrı tallplere de ı • 
ı - Beher kilosu 50 kuruştan 60 ton pi- hale edilebilir. 

rinç 28. 11. 941 cuma ıünü saat 10,30 da 2 - Katı teminat 4050 lira olup evı;af ve 
ıartnamesl her ııün Ko:da ııörü!Or. 1'tekl1le • 

Pazarlıkla aatın alınacaktır. Pirinçler bir 
rın ihale eUnU Ko.na mUraı:aauan. 

talibe ihale edilebiteceii ıibi nısıftan a· (SG37> 
ıaiı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de 

18582 

ihale edilebilir. Kati teminat 4500 lira olup Çeşitli yiyecek alınacak 
evsaf ve ıartlar her gün Ko. da ıörülür. İzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
İsteklilerin ihale ı\inünde Ko. da bulun- 1- Cinsi pirinç, zeytinyağı, mercimek, 

şehriye, bulgur, makarna, m.ikdarı 50 ton 
(8

588> 18534 
10, 20. 30, 70, 35 k!lo, muhammen qedeli 

Sabun alınacak 43 kuruı 75, 18-75 santim, 37 23-70 11&11-

maları. 

Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kiloıu 70 bıruıtan lcimyevt 

muayene ile 15.000 kllo sabun 28. 11 941 
cuma ıünü saat 11,30 da pazarlıkta satın 
alınacaktır. Sabunlar bir talibe ihale edile
ceii ribi nısfından ••ağı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Ka
ti teminat 1575 lira olup evsaf ve ıartna· 
mesi her ıün Ko. da ıörülür. İsteklilerin 
ihale ıiinü Ko. da bulunmaları. 

(8589) 18535 

Kırmızı mercimek alınacak 
Çanakkale Sa. At. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 29 kuru5tan 50.000 ki· 

lo kırmızı mercimek 28. 11. 941 cuma ıünü 
saat 10 da pazarlıkla satın alm~caktır. Kır· 
mızı mercimek bir talibe ihale edilebilece
ği ıibi nısfından aıağı olmamak üzere ayrı 
ayrı taliplere ihale edilebilir. Kati teminat 
2175 lira olup evsaf ve ıartnamesi her ıün 
Ko. da rörülür. İsteklilerin Ko. na müra.· 
caatlan. (8590) 18536 

Nohut alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 17 kuruıtan 30.000 ki· 

lo nohut 29. 11. 941 )cumartesi ıünü uat 
12 de pazarlıkla satın alınacaktır. Nohut 
hepsi bir talibe ihale edildiii ıibl nısfm
dan aıaiı olmamak prtiyle ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebilir. Kati teminat 1275 
lira olup evsaf ve ıartlar her ıün Ko. da 
görülür. İsteklilerin ihale rününde Ko. da 
bulunmaları. (8591) 18537 

Zeytin yağ alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 

tım, •3-40 santim tutan 21.15()() lira 7500 
3750, 11100, 16690, 1~190. 1· Cins ve mlk· 
darları yukarda yazılı altı kalem yiyecek 
maddesi ayrı ayrı pazarlıkla satın alına· 
caktır. Pazarlık ve ihalesi 27 . .ıı. 941 per. 
ıembe gtinil saat 15 de İzmir Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Evsat ve oartıar 
her gUn Ko. da görUIUr. İsteklilerin katı 
temlnıttlariyle muayyen gUn ve saatte Ko. 
na mUracaatıar). (8507) 18.590 

Nakil işleri 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1- Üç bln klai komisyondan yerleri öf· 
renilmek Uzere kapalı zarf uauıu ile nak· 

!ettirilecektir. .Milnakasası 8. 12. 9'1 pa
zartesi gUnU saat l!i,80 da Erzurum Sa. 

Al. Ko. da yapılacaktır • .Muhammen be • 

deli 21.000 lira 'ilk teminat 1~75 liradır. 

Şartnamesi hergUn Ko. da görUlUr. htek· 

lilerln belli gUn ve saatten bir aaat evel 
teklif mektuplarını Ko. na ~ermeleri. 

(8638) 18593 

Sığır eti alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
l - ııo ton ııtırett pazarlık suretiyle aatın 

alı.nacaktır. Eveat ve ıartnamesı Ko. da sö
ril!Ur. Pazarııaı 24. lL 941 pazartesi ıı:UnU aaat 
10 da yapılacaktır. Muhammen tutan icabın· 
da alınacak :rUzde 2!5 tazlasi)'le 23437 lira 150 
kurııı ve ilk teminat ;yüzde 2!5 tazlaslyle 1!57!5 
lira 81 Jı:uruıtur. lsteklllerın temlnatıariyle 
Ko. na müracaatları. (8654) 16597 

Bulgur alınacak 
Kal'9 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir klloııunıt tıt'hmln edilen fiyat 27 ku· 

ruııtan 100 ton bul~ur pazarlıkla u tın alına· 
caktır. Evıa! korun biltOn earnizonlannda 
mevcuttur. Takarrür eden fjyat üzerinden te· 
mtnat alınacaktır. Pazarlıtı l. 12. 941 pazarte· 
ıl lftinü aaat ıı de yapılacaktır. tatek!1lerln 
mezknr lfiln ve aaıı.tte temlnatıarJyle Ko. na 
müracaatları. (86.~5) 18!598 

bir saat eve! Ko. na vermeleri. Şartnamesi Ko. 
da her rin ııörülcblllt'. 

(6409) 1S3S4 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

3 - Röleli, komllke ve ince elektrik isle . 
rinde calı&rnıs olinak. 

4 _ (3) te anlatılan seklideki tesisata alt 
ııemaları anlı,ı;abllmck ve tesl.sattan ıema cı • 
karmak. 

l - Kapalı zarf usulü ile 50 ton kuru ti - Bobin sarmasını bilenler tcr<'lh olunur. 
üzüm satın alınacaktır. Beher kilosuna tah- Tallp olanların kısa bal tercümesi. istida ve 
rnın edilen fiyat 6S Kr. olup ilk teminatı bonservis ıuretlerlyle 31. u. 941 ı:ilnUne ka • 
2433 liradır. dar zat ıııert mUdürlüA'Une mürncaatıan ve 

2 - İhalesi 4-12-941 perşembe günü sa- bllAhare adr<'slerlnc bildirilecek yerde ve 
at 15 tedir. Taliplerin teklif mektuplarını ~nde imtihana gelmeleri lüzumu ilan olu· 
ihaleden bir saat evel Ko. na vermeleri nur. (S34G) 18430 

şartnamesi 153 kuruş mukabilinde komis-1 Sanat Okulu mezunlarına 
yondan alınır. (8404) 18436 Devlet Demlryollnrı Umum MUdur!UtUn· 

den: 
Toz §eker alınacak, idaremizde kul'9 ve sta.ı ırörcrek makinist, 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı baımaklnlııt, t<'knlk t>Uro personel! ve ten 
1 - Kapalı zarf usulü ile 64 ton toz 

§eker alınacaktır. Beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 50 kuruş olup ilk teminatı 24-00 
liradır. 

2 - İhalesi 2-12-941 salı günü saat 15 
tedir .Taliplerin teklif mektuplarını ihale

den bir saat evel Ko na. vermeleri şartna
mesi 160 kuruı mu.kabilinde !komisyondan 
alınır. (8411) 18437 

Pirinç almacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usull;y!e 180 ton pirine ıı. • 

lınaca ktır. Beher kilosuna talunln edllen ti • 
yatı 45 kurı11 olup muhammen bedeli 81.000 
liradır. 

2 - :th.alesl 4. 12. 941 persembe lftinü saat 
U d.er. Taliplerin teklif mektuplannı lha· 
ledes btr ıaat evellne kadar Ko. na verme. 
!eri. 

3 - Şartnamesl 40!5 kurus mll1cablllnde 
Ko. dan alınabilir. (8412) 18438 

memuru yettatırllmek üzere lüzumu kadar 
snnat okulu mezunu alınncakUI'. Yapılacak 

kabul imtihanında ııö&tereccklerl muvaUakı· 
yete gore blrincl sınır ustaya kadar derece ve 
ayda 100 Ura.va kadar Qcrct verilecektir. 

Bir scneıııc stıı.s müddetini muvaUakıyctle 
bitirenler tescil edlllr ve mOteaklp kunılarda
kt muvat!akıyetıerlne_. ve 3173 No. lu kanun 
hükümlerine re merkez. ateb·e. ve deı;ıo 
teknUc lcadrofıu dahilinde tertı ederler. 

Aranılan ıartlar: 

l - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - Askerl!Qlni YD.Ptnll bulunmak, 
S - Yası otuzu geClllemı. olmak. 
Talip olanlann kısa hal tercümesi, lsUda 

ve bonservis &uretıerl;yle 81. 11.1941 lftinUne 
kadar devlet demlryo!lan umumi idaresi zat 
1&leri mUdUr!UıtUne milrncantıan ve bllAhn· 
re adreslerine bildirilecek ;yerdo ve s:ünde im· 
tihana aelmelerı lüzumu l!An olunur. 

(8347) 1843.l. 

Elbise yaptırılacak 
Devlet Demlr;yollan Umumi idaresinden: 

Kuru fasulye a1ınacak ı - HaYdarııaaada blrlneı ı1ıetme pereone-
Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko. dan: ll 11e Mudanyada Mudanya-Bursa ltletmesl 
1 - Kapalı zart usul()'le 1!50 ton ku ta· personeli ıcın 1613 takım resmi elbise ile 9!>4 

aul;ye alınacaktır. Beher kllO!!Una tahmin e - adet remıl palto lmal ettlrlleeektlr. 
dilen t!)'atı 2S kuruı olup Uk teminatı 2813 Yalnız kurnası idarece intihap cdlll!n ne. 
llradır. vlden aynen verilmek dtter bütün harcı ve 2 

- tha!Nt 2.12. 1941 salı ailnU ııut 11 düıtme alAmell tarl.kaları müteahhit taratın. 
dedir. Şartnamesi 188 kuruı mukablllnde Ko. dan temin edlltnek ıartlyle kapalı zart usu-
dan alınabilir. UyJe eksllbncye konulmuıtur. 

3 - Taliplerin ihaleden bir eaat evellne 2 _ Eblltme 3.12. 9U caraamb:ı ııUntı aa-
kıı."ar teklif mektu-plannı Jto. na vennelerl. at ı:s te Haydarııuada ııar bınuında tııetme 

(8413) 18489 arUınna ve ekBUtmo komisyonunda yapıla· 
Soba tamiri caktır. 

Ankara Lv. A., sa. Al. Ko.dıtn : 3 - Muhammen bedeli 30287 liradır. 24!:>0 
1 - Pazarlıkla ao adet sob!l tamir etti • numaralı kanunun eartıan lclndo teminatla· 

rllecektır. thaleıl 21•11•1941 cuma ırilnil 1&at rı ve tckllt mektupları ihale ııaatınden en 
9.30 dadır. Tallplerln tahakkuk edecek fl)'at eec bir saat evellne kadar Haydarı;ııı.ıa ~lct· 
üzerinden kanuni temlnatıartyle Ko.na mu • me51 arttırma ve eksiltme koml&yonuna ve. 
racaatları. c8624> lSSG!) rllmelldlr. 

4 - Melbuaatın nilmuneler.ı Ha:vôarııasad:ı 
Hasta bakıcı alınacak lıiletme arttırma ve eksiltme loomlsyonundıı. 

Cebeci Tıp Tababet Okulu Battab!PllA'ln· ııörUleblllr. Mukavele ve ııartnameler[ me<-ca-
den: nen almak ıcın Ha)'darııaııada meikQr komls· 

30 lira 1Joretlnden başka 1aeesı okul('& te· ;yona Ankarada ve lzmlrde ırar aefilklertne 
mln e~mecck olan hastabakıcılıta talip ola· müracaat edilmelidir. (8498) 18300 
cakların okulumuza müracaaUan. 

(8ôS7) 16600 yapı ilanı 
Mangal kömürü alınacak Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 

Ankara Lv. A. Sa. Al. ı<o. dan: Tarsus'ta Devlet Demiryolları fdaresin-
Pazıı.rlıkla 30 ton mangal kömürü alına- ce yaptırılacak olan istasyon binası in5a. 

caktır. thaıeeı 22. 11. 9fıl cumartesi sunu aa· atı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat üze. 
at 10 dadır. inden eksiltmeye konmuııtur 

1 - Bu i&in muhammen bedeli 150000 
liradır. 

2 - İstekliler bu ı,e ait şartname ve 
sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara 
veznesinden 750. kuruş muknbilnde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 8-12-941 pazartesi gün\l 
saat 16 da Ankara'da Devlet Demiryollan 
yol dairesinde merkez 1 inci komisyonun
ca yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin teklif mektuptariyle birlikte r.ıağıda 
yazılı teminat ve vesaikı ayni ~iın ve sa
at 15 e kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

a) 2490 numaralı kanun ahkamına uy -
gun 8750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
c) Bu işe mahsus olmak üzere Münaka

lat vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en 

az sekiz gün eve! bir istida ile Münakalit 
vekaletine müracaat olunması. 185!5 

ZiRAAT VEKALETJ 

Matbaacılara 
Ziraat Vekaletinden: 

1 - KS.ğıt ve kapak kartonu Vek&letçe 
temin edilmek şartiyle "Pamuk ve Türki
ye'de Ziraati" adlı kitaptan 1000 adet ve 
"Süne Haşeresi" adlı kitaptan 2000 adet 
bastırılıacaktır. 

2 - "Pamuk ve Türkiye'de Ziraati" adh 
eserin tahmini forma miktarı 34 ve iki cilt
ten ibaret otan "Sune Hnşeresi" adlı ese
rin 4 tür. Kitapların ebadı 68 x 100 1/15 
dır. 

3 - "Pamuk ve Türkiye'de ziraati" adlı 
esere ait klişeler V clı:aletçe temin oluna
caktır. 

4 - Beher formanın baskı ücreti ... hml
nen 25 lira ve klişelerin santimetre mu
rabbaı 4 kuruştur. 

5 - İhale 25. 1 ı. 941 salı g{lnü saıı t 2,30 
da yapılacaktır. Şartname 24. 11. 941 pa
zartesi günü akşamına kadar Vekilet neş-
riyat müdürlüğünde gbriılebilir. 18526 

ViLAYETLER 

Tamir işleri 
Z-On~ldak Nafıa lllildJrhltilnden: 
Zon&'uldak vllA>etl tı:lnde Zonıruldnk vUA· 

;yeu merkez hükUmet konatında ;yapılacak 

(15000) lira ( -> kurs keeıt bed<'lll tamir 1&1 
kapalı zarf usullyle ekAl.tml".Ye konulmuatur. 

Ekslltnn('sı 4. 12. on pefiCmbe ııuno saat 
15 te Zonı:uld3kta hususi muhasebe binasın
da natıa mildUrU odnsında ;yapılacaktır. 

Eksiltme e:ırtnnml"ıl ve buna milteferrı 
evrak nafıa mUdürlütU kaleminde görillebt. 
lir. 

Muva'kt.:at teminat (1125) llrac!ır. 

ısın bedeli 1941 ;yılı hiltceslnden (birer ay 
fasıla ile) maliye vozn~ nden verllecektir. 

L (8479) 18411 

1 - Beher kilosu 100 kuru5tan 20.000 ki
lo zeytinyağı kimyevi muayene ile 28. 11. 
941 cuma ıünü saat 15 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Zeytinyağı bir talibe ihale e· 
dildiği gibi nısfından aııdı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Ka
ti teminat 3000 lira olup evsaf ve •artlar 
her ıün Ko. da rörülür. İıtektilerin ihale 
ıünü Ko. da bulunmaları. (8592) 18538 

Sadeyağ alınacak 
IJt. Tophane Sa. Al. Ko. dan: 

Taliplerin tahaldrule edecek fiyat üzerin· Bu inşaat iı;in muktazi demiri, istekli te-
'den kanuni temlnatıarlyle birlikte Sa. Al. Ko. 
na mUracaaUan. (S667) 18607 darik edemediği takdirde idarece verilecek 

Eksiltmeye ııırmek lstlyenlertn ihale &'Ü• 
nünden en a7. sekiz ı:iln evci zonırulllak vllA· 
yetine mOracnnt edt'rek vııııyet mıtkamtn• 

dan alınmıt mUteahhltllk ehliyet vestkasty. 
le ticaret odas}ndıuı bu yıl ıc:ınııe alınmıs ve
sika ve muvakkat teminatları ile blrltkt.P 
tekli! mektuplarını bir ınat CVt'l nıaıctıuz 
mukabilinde vt'rmelerı tıAn olunur. 

~!? l Sadeyağ alınacak 
•t •. ' v. A S ..._. "ıııııa · a. Al. Ko. dan: 
t 1ltıa ra testlm onrtıyle 27 ton ıadeyaA' 
~) ~ 11 ::tın ahnncaktır. thale ve pazar
~., /\ 

1 ~arhmba l'OnU saat ı:s te lz • 
ı.'\ ~ 'ıı beıısa Al Ko. da )'apılacaktır. Mu· 

• ıı Ilı ;ıı kllosu 167,5 kuruştan 45225 
t 11 at :

1 
e blldell üzerinden ;yüzde 15 ka· 

,
1
") !la ınacaktır. Evıa! ve 4artınr her 
~l'f> ~ Rtıruır..r fstcklllerln vesaik ve te· 

ıs.ı birlikte Ko na müracaatıan. 
421 

1!!447 

~ .. ,.11 OrJ.,n R 1.nllcak 
~ , Sa 
'~ llcıo Al Ko dnn: 
~tır:.,h?r\el'C:O kilo odun kapalı ıart uıully
~ l•r11 ltonuımuıtur Muhammen bede· 

~ı ı.' 1tı111Aınuvakkat teminat 675 llrıı. 
";) t •çıı 1 

~ lıı 1 • l\ın O. 12, 041 carıamha a1lnU sa· 
' ~r ,:ıY& Sa. Al Ko. d& yapılacıı.ktır. 
t..~ lıı •eınrtnaıne)'I her ~Un ırl!reblllrler. 

'ttt t> "t laat inat ve t<'kllt mektuplarını bel· 
°''~ı'laf(~en bir saat eve! Ko. na venne· 
<%ı Reclkm.e!er kabul edilmez. 

18464 

1ı. ~. ~arnan alınacak 
'"•' ~~ Al :Ko. dan: 
\ ~·I~ kilo saman kapalı urt USU· 

• ;:,)() ıır:'Ye konuımuıtur. Muhammen be· 
l!ıtı" ınuvaltkıı.t teminat 525 lira. 

1 
10. 12. 941 caraamba sQııil e&• 

Hemfİre alınacak 
Bursa Askeri Hastanesindenı 
Bursa Çekirge askeri hastanesine bem

'ire mektebinden mezun beı birinci, on 
iltinci sınıf hemşire alınacaktır. İaşe ve 
ibateleri hastaneye ait olmak üzere birinci 
ıınıf hemşirenin ücretleri altmıı ve ikinci 
sınıf hemşirenin ücretleri 30 liradır. Talip 
olanların mektep &ahadetnameleriyle ııhat 
raporluı ve hüsnühal kiğıdı ve nüfus cüz
danlariyle beraber Bursa'da olanlar bizzat, 
hariçtekiler yazı ile hastaneye müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

(8593) 18539 

Patates alınacak 
Canakkale Sa. AL Ko.dan ı 

ı _ Seher kilosu 17 kuruıtan 80.000 kilo 
patates 29·11·1941 cumartesi a1lnü saat 11.30 
da pazarlıkla ıatın alınacakur. Patatesin hep. 
•I bir talibe ihale edllebllecdl slbl nıstından 
asatı olmamak üzere a,yrı ayn tallplere de 1· 
hale edilebilir. Katı teminat 765 lira olup ev· 
sat ve ııı.rtnameal her sUn Ko,da eörU!Ur. 
Iatek11lerin thale ırünU ~.da bulunmalan. 

.(lllN). 185112 

1 - Beher kilosuna 17& kuruı tahmln edi· 
len 12.500 kilo lftde;yatı alınacaktır. Pazar· 
lıkla eksiltmesi 27. ıı. 941 peraembe eünü ıaat 
l:S te lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Katı temJnat 2Zl3 liradır. lstekl!lerln belli 
ıriln ve aaatte Ko. na müracaatları. 18:199 

Bulgur alınacak 
Karı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kll06una tahmin cdllcn fiyat 27 

kurustan 100 ton bulıı:ur pazarlıkla satın alı· 
nacakur. Evsaf korun bütün ıı:arnlzonlarında 
mevcuttur. Takarrür eden tl)'nt Uzer1nden ka· 
ti teminat alına('aktır. 

2 - Pnzarııaı ı. 12. 941 pazartesi sunu 
saat 14.30 da Kara sa. At Ko. da yapılacak· 
tır. !&teklllerln mezkQr gün ve ıaattc Ko. da 
bulunmaları. (86SS) 18601 

Kuru ot alınacak 
tııt. şıau Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 14. 11. 941 lfilnU 1halcsl llA.n edilen 

2'25 ton kuru ota talip cıkmadıtmdan tekrar 
münakasaya konmuıtur. Evaa! ve huıus1 ıart· 
!arı Ko. da görülür. Balyalı otun beher kt!Ol!U· 
nun muhammen bedeli 6,5 lcuruıtur ve teli ko· 
misyondan verilmek ıarll:Yle 6 kurua ı:s nn· 
tim. Ve döküm halinde beher kilosunun mu· 
harnmen bedeli 4 kuruı 75 aantlmdlr. ihalesi 
24. 11. 941 pazarteal ırilnü 111at 14 de yaın· 
lacıı.ktır. Taliplerin Ko. na mUra('.&atlan. 

,(8660) 18602 

raylar kullanılacak ve yahut diğer bir in· 
Matbaa ressamı almacak şaat ıekli tatbik edilecektir. 

Harp Okulu Komutanlı#ından: ı - Bu iain muhammen bedeli 70.000 li-
Okulumuz matbauına 52 - 84 lira ücreuı 

lltoltran ve kartoA'ran taleıinden anlar bir radır • 
matbaa ressamı alınacaktır. (Güzel sanatlar 2 - İstekliler bu he ait &artname ve (8421) 18342 

muunuter~~Unh~nU~lewa~~~ ----------------------------------~ 
hat "1POrl:Yle blrllkte 28. 11. 941 tarihine ka
dar komutanlıA'a müracaatları. 

(666!5) 18606 

KAZALAR 

Satılık taylar 
Karacabey Haraaı M:ildllrlUğünden 

ı- Hara yetiştirmesi ve yanı için yük. 
sek evsaflı altı ba, Balkan İngiliz ve dört 
baş Balkan Arap tayı 30. ıı. 941 tarihine 
mllııadlt puar gllnU saat on üçten sonra 
Ankara Yarli yerinde pazarlıkla satıla • 
caktır. 

2- Her tay icln yüz yirmi lira teminat 
alı nacaktır. 

3- Satış ıartnamealnl g"lSrmek istlyen
ler!n Ankara Atlı Spor KulllbUne ve Hara 
MildUrlUtüne mOracaatlan. 

(9727/8327) 18326 

Tahmil ve tahliye işleri 
Devlet Demiryolları 'tlcUncU İ§letme MildUrJU~dCll : 
19-i2 senesi mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, muhammen bedel 

muvakkat teminat miktarı yazılı klSmilrUn tahmil ve t:ııhllye ifH kapalı zarfla eksilt: 
meye konulmuııtur. 

Eksiltmesi 3-12·19U car§amba günU saat 16 dn Bahkesir'de ıaıetme binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler muayyen günde ihale saatinden bir saat evellnc kadar muvakkat te • 
minat ve kanun! vesikalarını havi zarflannı komisyon reisliğine tcvdl etmiıı olmalıı.
rı IA.zımdır. Şartname teletmo MUdUr!UğU ile Bandırma istasyonundan parasız v~" 
rilir. (8567) 18~2:> 

Muhammen Muvakkat 
Tahminen bedeli teminat Vapur ambanndan tahliye kovanlann Ton Lira. Ltra Kr. vinç kancuına takılması ••••••.•••• 15000 3000 22!5 Kömilrün maunalarla nhtıme. nakli .•••• 15000 9300 697 60 Kl!milriln maunalarla vagona nakli •••• 15000 6000 450 Kömllrün vagondan depoya ta.hllyesı ve 

muntazam istifi . • • • • • • • • • ••••• 15000 2100 157 
Depo k!Smllrlil@nden makinalara •• , •• : 8000 ll20 84 
Depo k6mUr1Ui!itnden diğer depolara g1. 

decek k!SmUrUn vagona ytlkletilmeai •••• 7000 980 T3 M 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun TürkiyeCümhuriyet Merkez Bankasının 15- 11- 941 vaziye 
KAV ACIK MENBASUYU 

Mikyasımô derecesi 1,5 
En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli

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

Telefon : 1634 .. 
MJLLI MÜDAFAA VEKALETi 

Atölye öğretmeni alınacak 
M. M. Vekfıletı Sa. Al. Ko. dan : 
Kınkkale Askeri Sanat lisesinde mUn· 

hlll bulunan nazari ve pratik motör öğ 
retmenllği için imtihanı Kırıkkale Askeri 
Sanat okulunda yapılmak Uzere göstere • 
ceği ehlıyete göre (75-150) lira Ucretle ve 
aşağıdaki şartlar altında bir atölye öğ 
retmenl alınacaktır : 

1- Türk olmak, 
2- Askerlik vazifesini yapmış olmak, 
8- Mesleki tahrul ve mesailerini göste· 

rir vesikaları hAmll olmak, 
4-- HUsnühAI sahıbt olmak, 
6- Sağlık durumu bu vazifeyi yapma· 

ğa mUsaıt bulunmak. 
Talıplerin ıo. BırlncikAnun 941 tarihine 

kadar yukarıdaki vesıkalariyle birlikte 
Kırıkkale Asker! Sanat hsesl müdUrlUğU· 
ne müracaatları llAn olunur. 

(8231) 18216 

Elbiselik kumaş alınacak 
ı.ı. M . v Sa Al. Ko. dan: 
Beher metr s ne tahm o ed len fiyatı (316) 

tıc yu2 on altı kurus olan 300 000 metre kıs· 
lık b s ı k kumaı kapalı zartla münakasa· 
ya konmu&ıur. 25000 metreden aıatı olma· 
m k ı rt ye ayrı a~rı teklifi r de kabul e • 
d ır ihalesi 26. ıı 941 carıamb:ı ııünü saat 
ıı d dlr. Evs f ve prtnamesl 47,40 lira mu· 
kab nd M. M. V satın alma komll>onun • 
dan alınabilir. T llplerln teklif edecekleri 
m ktarl r Uz r nd n kanuni muvakkat temi· 
nallarını havi teklif mektuplannı ihale ırün 
ve ııaaUnd n en u bir saat evellne kal'lar 
komisyona vermeleri. (8262) 18266 

Flaster alınacak 
M M. VeklUetl Sa. AL Ko. dan: 
Heııs ne tahmin edilen fiyatı 2015 lira o • 

lan asatıda ebat ve miktarları yazılı 2300 
tane rı ter 21 lk\nclteerln 041 cuma 6:Unü 
eaat 15.30 da Ankarada M M. v. &atın alma 
Ko. da puarhkla lhale edil c tinden lltekll· 
lerın 302 lira 25 kuruıtuk kati temlnntlarty. 
le birlikte mezkQr ko. da bulunmalan. Şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

400 ad t 3 x 2,5 
1500 adet 5 X 3 

400 adet 5 x 10 
(84.."7) 18441 

lki çe,it kaşe alınacak 
M. M. Vekillet! Sa. Al Ko dan : 
Beher kutusuna 9<l kuru fiyat tahmin 

edilen 1000 kutu (0) ve 2000 kutu(l) nu· 
mara kaşe S blrlnclkA.nun 941 çaıııamb 
gUnU saat ıı de Ankara'da M. M. Vekılletı 
Satın Alma Komısyonunda açık eksiltme 
usullyle ihale edileceğinden isteklilerin 
211 lira 50 kuruııluk ilk temtnatlan ile 
birlikte ek tıtme g{ln ve saatında mezknr 
komisyonda bulunmalan. Şartnamesi her 
gUn b del tz olarak komisyonda görUIUr 

( 431) 18445 

Çe,itli malzeme alınacak 
M l\L VekAleU Sa. Al Ko. dan: 
2337 lira 50 kurus ke U bedelli catı, kapı, 

peneer malz mest ne k eksiltme ile 1.12.941 
pazartesi ııünü saat 15 tc ıa lın alınacaktır. 

Tal pl n s;;o lira 63 kuruıluk ilk teminat -
Jarlyle b rl kte eksiltme 1:'0n ve saatinde M. 
M. v. Sa Al Ko. na müracaattan. 

(8 99) 18452 

5217 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Duşla vman cihazı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko.dan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 22 

lira 50 kuru§ olan 250 tane dll§lavman ci· 
hazı ile beher kilosuna tahmin edilen fi. 
yatı 145 kuruş olan 500 kılo makdoğal 
sabunu 3 • ilkkdnun - 1941 çarşamba gll
nU saat 11 de Ankara'da M.M. V. satın 
atma Ko.da kapalı zarf usuliyle ihale e
dileceğinden isteklilerin 476 lira 25 ku· 
ruııtuk 111< teminatları ile birlikte kanuni 
tarifat dahilinde hazırlanmış teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden b.-hemahal bir 
saat eveline kadar mezktlr Ko. reisliğine 
vermeleri. Şartname ve numuneler her za· 
man Koda görülür. (8503) 18476 

DiVANI MUHASEBAT 

Divanı Muhasebatta münhal 
bulunan 20 lira asli maaşlı 
katipliklere müsabaka ile 

memur alınacak 
Dıvanı Muhasebat RelsllClnd n: 
1- İlk hızm t gireceklerden orta tah· 

sıll bulunanlara 15, lise mezunu bulunan· 
lara 20 lira asli maag verilecektır. 

2- Askerliğini bltirmiıı bulunanlıır • 
müsavi r;erait dairesinde • diğerlerine ter
cih olunurlar. Yazı makinesinde sUratle 
yazmağa muktedir bulunanlar dahi mU • 
savı §eralt dairesinde tercih olunabilirler 

3- İmtihan 10. ilkkA.nun 941 tarihine 
mUsadif çarşamba gllnU öğleden evel ve 
sonra Divanı Muhasebat binasında yapı· 

lacaktır. 
4- İsteklilerin 9 llkkAnun 941 sah g{l· 

nU akşamına kadar nüfus hüviyet cüzdanı, 
mektep şehadetnamesi, askerlik vesikası. 
memuriyete mani bir hastalık veya ma· 
lQllyetl olmadığına dair resmi tabip ra· 
poru ve iki kıta vesika fotografı ve bir 
arır.uhal ne Divanı Muhasebat Riyasetine 
bizzat mliracaatıarı ve Zat İşleri mUdUr
lUği.lnde bu hususa dair !ormUlU tahrir ve 
imza eylemeleri lüzumu ila.n olunur. 

(8502) 185R9 

Gümüş (100) kuruşlukların 
tedavülden kaldırılması 

hakkında 

Maliye Vekôletinden · 
M.allye VekllleUnden: 
Gümüı bir liralıkların darp ve plya -

aaya ka.tl miktarda cıkarılması üzeri· 
ne ı. 2. 941 taMhlnden ttlbaren tcda· 
vUlden kaldırıltnıı olan aümUı yüz ku· 
ruıluklann ı. 2. 1941 tarthlndenberl 
yaln12 malsandıklarlyle Türkiye cum
huriyet Merkez Bankaı;ınca ve merkez 
bankası bulunmıyan yerlerde ziraat 
bankası ıubeler1nce tapılmakta olan 
tebdil muame!Atına 31. ı. 1942 aktaını 
nihayet verilecektir. Bu tarihten ıon· 
ra mezktlr paralar nakit olarak hiç 
bir veçhlle kabul edllmlyecekUr. 

T amir işleri 
M. M. Vekılletl Sa. Al. Ko. dan - 1 
Keşif bedelı 658 lira 66 kurut olan An· 

kara'da Cebeci'de Dikimevl binalarında 
yapılacak tamirat tgi 22. lklncltcşrın 941 
cumartesi gUnU saat 11 de Ankara'da M. 
M. V . Sa. Al. Ko. da pazarlıkla ihııle edi
lecektir. İsteklilerin 98 lira 80 kuruşluk 
kati teminatıan ne birlikte pazarlık g{ln 
ve saatında mezktlr Ko. da bulunmaları. 
Ke§if ve ııartname komi yonda görUlUr 

Elinde ııümüt yüz ıcuruıluk bulunan· 
ıarın 31. 1.1942 akıamına kadar bun· 
lan matsandıklar!yle, Tilrktye Cümhu· 
rlyct Merkc2 Bankasında ve Merkez 
bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat 
Bankası aubclerlnde tebdil ettlrllmele· 
rl llA.n olunur. (!j263) 18323 

(8599} 18555 

Doprama işleri 
M. M. VekAletl Sa. A1. Ko. dan -
1541 lira 54 kurusluk dotrama ~I 21. 11. 

941 ('Uma gUnU saat 11 de pazarlıkla ihale 
edılecektlr. Taliplerin 231 lira 23 kuru§· 
Juk \tati temlnaUariyle birlikte pazıırlık 
gUn ve saatında M • .M. V. Sa. Al. Ko. na 
mUracaatıan. ( 604) 18559 

Akümülatör alınacak 
l\t. M. Vekttlcti Sa. AL Ko. dan • 
Pıızarlıkltı 70 adet akUmUIMISr satın 

alınacaktır. Birine tahmin olunan fiyat 
95 Ura olup temınatı 997 lira 50 kuruştur. 
şartnamesi her Un komisyonda görUlebi • 
ıır. İhale<ıİ 28. ıı. 941 cumartesi saat 11 
de yapıl~caktır. Talip olanların komisyo-
na mllracaa lan. (8605) 18560 

Kayıp - Kesldn'l'le manifaturacı Mehmet 
Kavlalt ın Ankara Y rll M ııar pazarınd n 
almış oldu~ ı;ıra numarası tisini kaybettim. 
Y nt.slnl alacatımdan csk sinin hı.tkmtl YOk· 
tur. 

Mutcm dl Ali DOCRtJEL 

, 
5358 

Maden mühendisi aramyor 
MuCla vUAyetı Kllycetl2 kazası Be:ı:kcse kil· 

yündeki krom madeni ocaklarında calısmak 
üzere diplomalı bir maden mühendisine UıU
yac vardır. MUhendlsln Türk tabiiyetinde ol
ması &arttır. Taliplerin ıera!LI öf;renmek O· 
zere Mufıla'da madenci Cemal HUnal adresi· 
ne müracaattan. 3127 

BAŞVEKALET 

BaşvckıUet 

Toplantı 
Umumi Murakabe Heyeti 

Reısliğınden : 
Sermayesinin tamamı devlet tarafından 

verilmek suretiyle kurulan, 34.60 numaralı 
kanun hUkilmlerlne tAbi iktisadi tcııek • 
küllerin 1940 senesi bilAnçolarını tetkik 
için. umumi heyetin, 27 ikincite§l"in 1941 
tarihine rastlıyan perşembe gilnU saat 10 
da BUyUk Millet Meclisi KUtlıphane salo
nunda toplanması yUksek Başvekılletçe 
kararlaııtınlmıştır. Keyfiyet lltı.n olunur. 

(8618) 18592 

KaY!P diploma - Adapazarı Sablhahnnım 
okulundan 1933 yılında aldııtım diplomamı 
kaybettim. Yenisini cıkartacatımdan eskisinin 
lt yaramıyacatını duyururum. 

5370 YeaAne ~ 

Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 

Yüksek inşaat mühendisi iş armyor 
TUrk ye ve Avrupa'da köprü, ceıık ve betonarme, )Ol ve demlryol ln~antında 

uzun zaman "az fc ııörmüstUr. Eıı slı tccrilbcsl ve IY1 reteranslan vardır. Tekllne-

rln as f;ıd kl adrese s:önd rllmcsl Arikara p0sta kutwıu 295 5331 

AK TİF: PASİF: 
Ltra 

1s.ooo.00ot' KASA 

Altıo : Safi k.ilogr~ 
Banknot 
Ufaklık 

OAHILDEKl MUHAB!RLER 1 

rurk Lirası 

HAR!CTEKl MUHABİRLER ' 

T.2.604,628 

Aluo : Safi kilogram S.7iô2,361 

Altına tahvili kabil serbest dövızlet 
Diğer dövizleı •e borçlu ldirinı; bakı,.eled 

RAZlNE TAHV1LLER1 ; 

Deruhte l!di evrakı aakdiye kıı.~ılığ1 

Kanuauo 6 . 8 ine maddelerine tevfikan 
hazine ıaratındao vaki tediyaı 

SENEDA 1 CUZDANJ ; 

ficari senecleı 
ESHAM ve I'AHVlLAT CUZDA."fl : 

ı\) Oeruhıe edıleo evrakı nakdiyenin kar· 
şılıtı esham ve tahvilat (itibari kıy

metle) 

B) erbesı esham ve ıahvillt 
AVANSLAR: 

ı\lun .. e doviz üzerine avaM 
Tahvilaı üzerine avans 

Hauneye ın~a vadelı avans 
Hazıneye iR~O No. lu kaauna gorc acılao 
altın kıırşılıklı iolvans 

HlSSEDARLAR 

MUHTELlF 

OKULLAR 

Atölye tefi alınacak 
Ziraat AIAt ve Makineleri !htısns Mektebi 

l"UdürlU(:Unden: 
Mektebimiz atelyeslnde talebe tatbikatla. 

rında sel olarak ziraat makineleriyle bllü· 
mum motörlercıen anlar bir atelye aefl lmtl· 

Lira 
102.124.217, 77 
16.844.152,-

577.573,75 

614.6~90 

12 353.092,94 -.-
53.367.118,43 

138.748.563,-

21.764.266,-

2S3.162.591,39 

45.720.941,93 

S.928.943,46 

!5.010,07 

öSOS.690,-

-.-
161~.ooo.-

YFKÜN 

Lira 

119.M5.943,52 

614.65!1,90 

63.720.211,37 

136 084.297,-

283.162.891,39 

M .649 S85,39 

173 813.700,07 

4.~.000.-

12 321.867,62 

~53.013.452,26 

EMNİYET UMUM Md. 

Bel kemeri alınacak 
Emniyet Umum ~llldilrlUğUnden 
ı- Zabıta memurları için azı 5000, ço· 

ğu 6000 adet belkcmerl 21. 11. 941 cuma 
gUnil saat 15 de kapalı zarfla münaka • 

hanla alınacaktır. lmtlhnn ı. 12. 941 pazar. saya konmuııtur. 
tesl s:Onü saat 9 da mektepte yapılacaktır. 2- Beherinc 750 kuruıı fiyat tahmin e-

Ayda 120 lira Uvret verllecettnden barem· 
de bu ücreti alabilecek hakkı haiz olanlar 
memurin kanununun cmreltlf:l vesalklerıyte 

t:ırllkte bir istida ile mektep mUdürlültüne 
müracaat ,.etmeleri. (8488) 18449 

Battaniye alınacak 
Ankara Samıt Okulu MüdUrlull;ünden: 
Okulumuz talebeleri lcln alınacak olan 

2-137 lira 30 kuruı tahmini tutarındaki 250 
adet battaniye açık eksiltmeye konutmunur. 

Taliplerin aartname ve nUmuneYl ırörmek 

üzere her ııün okul müdürlütüne, ekslltmeye 
ırtreceklerln de yüzde yedi bucuk nlsbctlnde· 
ki ilk tcmlnatlarl>·le ve kanunun lcahetUrdl· 
f:I vcsalkle birlikte ihale 6:0n0 otan 5. 12. 1941 
cuma ırilnü saat 13 te Ankara Mektepler 
Muhaı;ebeclllltlnde toplanacak olan alım aa· 
tım komisyonuna müracaatları. 

(6647) 1~94 

Açık eksi1tme ilanı 
Dördüncü Ortaokul MUdürlüCUnden: 
Okulumuza teslim ve ıartnamesl muclbln· 

ce acık ck&1ltme ile dolap yaptırılacaktır. Mu· 
hammen bedeli 8:50 lira muvakkat teminat 
6375 kurunur. Resim ve aartnamm ırönnek 
lıtlyenlerln okula mOracaatları. 

Acık eksiltme 5. 12. 941 cuma, saat 3 de 
Ankara Mekteı;ıler Muhasebeclllttlnde<llr. 

llln bedeli müteahhide aittir. 
(8653) 1~96 

ASKERi FABRiKALAR 

dilen belkemerlerinin nUmune ve ııartna. 

mesinl görmek lstlyenlerin umum mUdilr
lUk satın alma komisyonuna müracaat • 
!arı. 

3- İsteklllerin 3375 liralık temlnal 
makbuz veya banka mektubunu hAvl tek· 
lif mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 4 
cil maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme gUnU saat H de kadar komis· 
yona vermııleri. (8098) 18113 

MAHKEMELER 

Erzincan Sulh Hukuk Hl'ıklmlltlnden: 
DA.~acı Er:z.lncan lnhlıarlar ldareatno lza· 

ret.en muhakemat menturu Osman Tnı-un 

müddeialeyh Erzincan Cemalettin mahallesin· 
d,,n samı Bayındır vere&elerl otulları Raut, 
Hikmet, Nusret ve Necdet aleyhlerine lkame 
eyledltl alacak dl'ı vası duruımasında: 

Müddclaleyhlerden ölU Sami otlu Hikmet 
Bayındır'a ff.lnen da ve tiye tebıııı ecllldltl hal· 
de yevmi muhakemede ha21r bulunmadıf:ın· 

dan ve mümessil ve vekil dahi ııöndermedl· 
f:lndeD hakkında ırıyap kararının llrı.nen teb
lltlne karar verilmiştir. Bcrmuclbl karar tabu 
llAn ır1J1ap kararı yerine kaim olmak llzere 
mahkemenin muallak bulunduıtu ıs. 12. 941 

pazartesi ı:UnU ınat 10 da bizzat veya ken· 
dlslnl temstl edecek bir zatın mahkemede bu· 
lunması. bulunmadıflı takdirde ırıyabında mu· 

2000 - 3000 metre mikabı cevız ha~me cereyan edecef:l UA.n olunur. 5368 

tomruğu alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.dan : 
Beher metre mlkAbına 54 lira bedel 

tahmin edilen 2000-8000 metre mikAbı ce
viz tomruğunun Askeri Fabrikalar Umum 
MUdUrlUğU Merkez Sa.tın Alma K omla • 
yonunca 22-11-1941 cumartesi gUnU saat 
ıı de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
name (8> lira (10) kuruştur. Kati temi • 
nat (18700) liradır. (8560) 18481 

200 metre mikabı 
2:4XO, 12:0, 33XO, 12:0,18 

ebadında gürgen ağacı alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan ! 

Aallye Blrlncı Hukuk Mahkemesinden: 
Ankara'<la Müdafaa! Hukuk caddeıı Erk 

apartmanı 31 numarada mukim Leman Tank 
tarafından lkame e<llllp mahkememizin 
939/1163 caas eayıaına ııeclrllen ad deıtı.Urme 
dAvasının cturuıması neticesinde: Neama adı· 
n ı Leman Tank olarak dcf:~tlrllmek ıurc· 

Uyle nüfusa tescil ve llAnın 19. 6. 939 ırUnUn· 

de kabili tem)'12 olmak üzere karar verllmlı· 
Ur. 5362 

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinden: 

Milddelaleytı Ankara clmentolan Türk Ano· 
nim ılrketl müdOrU olup Ankara'da Yenlse
hlr'dc mukim iken memallk1 ecneblyede ika· 
met&Ahı mechul bulunan M. Mlıel Levı aley
hine aynı ıtrket tarafından ikame olunan 
61.800 lira 99 kurusun tahsili hakkındaki ala-

Beher metre mlkAbına 65 lira bedel t ah· 
min edilen yukarıda mikdar ve ebadı ya· 
zıh gürgen ağacı Askeri Fabrikalar umum 
mUdUrlUğli merkez satın alma komiııyo- cnk dAvasının esnayı muhakameclnde: 
nunca 26. 11. 941 çarşamba g{lnU saat 14 Mahkemenin 6. 11. 941 tarihli celsesinde dA· 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna • 
me paraaızdır. Katı teminat (1950) lira-
dır. (8645) 18588 

Kayıp _ Ankara BcledlYcslnden alınan 2184 
No. lu kamyonun plA.kalarını kaybettim. Hük· 
mO ohnadıfıı llln olunur. 

5367 Nlzamettln Evrentull' 

Kayıp - Ankara Yerli Mallar pa:z.a.rından 

verilen ııra numarası flllııl kaybettim. Yeni· 
sini alacafıtmdan esklllnln hUkmil )'oktur. 

Keskln'de Manifaturacı 
Bahri T ASCI. 5357 

Uluı-23 üncü yıl. - No. 7289 

İmtiyu Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Bden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na,it Uluğ 

ULUS Baannevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ıronııer!len ner nevı >"&· 

ular, oesredllıln edllmestn ııer1 v• 
rllmea ve kayb0l111unıı..n dotu:ı hlO 

bir m csullYet kabul olunm~ 
\. ./. 

vacı veklllnln mu\·afık ırörtllen talebi vechlle 
21 2. 933 tarih ve 91 "Un vadeli ve 14!50 lira· 
lık ve 2. 933 tarih ve 91 ııUn vadeli 1610 11· 
ralık ve 1. 2. 933 tarih ve 91 ıriln vadeli ve 
ll'i30 llralık ve 31. ı. 933 tarih ve 91 ııUn va· 
deli 990 liralık kl ceman dört bono tutan olan 
5.580 liralık ıenetlerln karaılıksız olarak ke· 
ilde edlldlltl ve verlldltl ve bedelsiz oldukları 
iddia edlld.IAlnden Hukuk Usul Muhakemeleri 
kanununun S.17 inci maddesine tevllkan dA.va· 
cı ıtrket tarafından teklll edilen yemini ka· 
bul ve eda edecetl takdirde 11ln tarihinden 
itibaren ve bu baptaki tebll&at llAnen icra e· 
dllmektc oımaaı hasebiyle mahkemece tayin 
olunan 15 ırün müddet !cinde )'emini kabul ve 
eda edecdlnden bA.hls bir 1stlda ile müddei· 
aleyh Mlıel Levl'nln mahkemeye müracaat et
mesi ve aynı :z.amanda yemin 1ç1n taytn kılınan 
ııOnde mahkemeye ırelmest ve bu llzlmeye rıa
>" • et.medllU ve muayyen ırilnde mahkemeye 
ırelmedlll'I takdirde yemin mevzuuna tllalluk 
eden vatoalan ikrar ve kabul etmls ve ye· 
mlnden nUkQl eytemtı addlyle nblt ırörUlece· 
fi lüzumu tllnen teblll olunur. 11369 

YENi Sinemada 
llA.ht kadın, en bUyUk 1anatkAr Greta 
Garbo, dlhl reJlsllr Erne&t Lubltsch ve 

Melvln Oouırlas'ın beraber yarattıkları 

GÜLMİYEN KADIN 
14.30 • 16.30 • 18.30 - :n ıeanılannda 

kalpleri tethedıyor 

12.15 ucuz matine 
YALANCILAR ŞAHI 

Renkli: Fredrlck March, C&role Lamb&rd 

SER t.AYE 

1HTtYAT AKÇF.Sİ : 

Adi ve fevkallde 
Hususi 

TEDAVULDEKl BANKNOTLAR 1 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyaı 

Deruhte Ecii. evrakı oakdi)'e ba.luyesi 
Ka.rıılığı tamamen altın ola.rak illveten te
davüle vazedilen 

Reeskont mukabili iliveteo tedavüle vaze
dilen 

Hazine)'e yapılan altın karıılıldı avans mu· 
kabili 3902 No. lı kanuo c:nucibince ilave
ten tcdavule vazedilen 

t.1EVDUAT ı 

Türk Lirası 

Altın : Safi kilogram 8T7,ll50 

5850 No. lu kanuna göre hazineye açılan 

avans mukabili ıevdi olunan altınlar : 

Safi Kil1 3:5.Ml,930 

oovtz TAAHHtJDATI : 

Altına Lahvill kabil dövizler 

Diğer dövizler ve alacaklı ldiring baki)'eleri 

MUHTELiF 

Llra 

'7.822.019,111 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.764.266,-

186.984.297,-

17.000.000,-

230.000.000,-

107.500.000,-

74.344 191,03 

1.233.782,03 

78.1.24.167,90 

--.-
28.653.460,50 

YEK~ 

13.822.019,11 

311.484 'ı'fl·" 

Temmuz 19~8 tarihinden itibaren ı İskonto had<il o/o 4 Alun ~ 

Elbise diktirilecek 
Ziraat Maklna İhtısaa 

Cinsi 
Mektebi .MUdUrlUğUnden 

Fiyatı Takım 
L ira 

Tutan 
L ira 

972 } 
810 ) 

) 
96 ) 
80 ) 

Talebe harici elbise 
Talebe harici palto 

Hademe §ayak caket, pant olon 
Hademe ı:ıayak palto 

Keten dahili elbise 

Keten i!I tulumu 

18 
15 

12 
10 

a 

2 

54: 

8 
8 

60 

1958 
162 1 

) 
} 120 

282 ~ 
1 - O kulumuz talebe ve hademeleri için kumaşları mektep idaresinden veril ti 

ır.ere yaptırılacak h arici elbise v e palto ile k eten elbise v e iı tulumu miktar!• 
karıda yazıldığı veçhile imali ayrı ayrı olarak iki partide açık e.ksiltroe ile 
olunacaktır 

2 - İhale 24·11·941 pazartesi rünü bi r inci par ti saat 15 t e ikinci parti de 1••1 

Ankara'da mekt epler muhasebecilinğde ya pılacaktır. 

3 - Talipler ıartnamesini ıörmek üzer e her gün melat ep idaresine müracaat 
lirler. 

4 - Talipler ihale gününde temina t 
mektepler muha&ebecilifinde m uayyen 

racaat e tmeleri. ( 8570) 18581 

I 

makbuzu ile kanuni vesaiklerjrı~111 
cün ve aaatte toplanacak komi~ 

İNGİLİZCE KONUŞUR MUSUNUZ 1 
1NG1L1ZCE - TÜRKÇE HAFTALIK LiSAN GAZE,..;J 

İngilizce bilenlerle yeniden öğrenmek iatiyenler için Jlld,J

limsiz bir metoddur. lngilizce telaffuz tekilleri, gramer kaid" 
leri, lisanın bütiin mevzuatı ve edebiyatı tetkik olunacaktır• 

Her çarşamba günü çıkar. Fiyatı Beş kuruttur. 
Her yerde satılır 6304 

Elbiselik ve paltoluk kumaş 
Ankara Ziraat Allt ve .Makinaları İhtlı;aa Mektebi MudUrlüğtinden 

Beher metre 
Cinsi 

Talebe için harict elblııe kumaııı 
Talebe harlct palt o kumaşı 
Talebe dahllt elbise kum&.§ı 
Talebe iş t ulumu kumaşı 

Hademe §ayak elbise ve 
palto kumaşı 

M etre 

162 
121 '50 
216 
240 

42 

m ikdarlar üzerinden açık eksiltme u su lü 
2 - 20-11-941 t arihine rası~lı yan cuma 

sebeciliğinde ihalesi yapılacaktır. 

3 - T alipler nümune ve ıartnamesini 
müracaat edebilirler. 

Fiyatı 

Lira K r. 
6 75 
8 90 
l 71 

54 

05 

ile kumaş 
ıünü saat 

ıörmek üzere 

Tutarı 

Lira Kr· 
1093 50 ) 
1081 35 ) 
369 36 ) 
129 60 ) 

110 10 > 

4 - T alipler ihale gününde teminat 
mektepler muhasebeciliiinde muyayyen saai ' e 
d ebilirler. (8616) 18587 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Daktiloluk imtihanları 
P . T. T. Umum Mildllrlütünden: 

muyonundan: biri ıc 
1 - Ank.arada acık ve acLlacak daktilo- ı - Orman koruma ırencl lC 

11 
ti 

ııt"anıklar ıcın 22 tesrlnlsanl 941 tarihine (R<ll adel sıhlye cantası paznr!llC g.11 

rastlıyan cumartesi ııünü eaat 15 te muame· nacaf:ındnn, pazarlık ı:ünO 22 11 ~, 
IAt müdür!Utünde bir imtihan yapılacaktır test günü snat ıı de Ankara dS ,ırıı' 

~ - İmtihanda kazanacakların lstenllen orman koruma bl'\nsındakl satırı 
vesikaları tamamen lbra2 etmeleri ltızımdır. yonunda yapılacakır. ed 

8 - l&teklllerln dllekcelerlne raptedecek· 2 - C'antaların muhammen ~1rŞı! r 
teri dörder adet vealkalık tototranarla en ra olup muvakkat teminatı 1S6 ıcor 
ırec 21 teerlnlsanı cuma ırllnü ıaat 12 ye ka· ıerln temlnatıarlyle birlikte ıne:ı 
dar P . T. T. muaımelAt mildUrlütüne mora. saatte komls>ona ırelmeıert. 1 
caat etmeleri llln olunur. (831'6) 18354 (8652) 

SUS Sinemasında 
BurUn Bu ırece 

Tilrkce tıımıerln en ailzell. ve iki bUyük 
yıldı:z.ın yarattıkları ıaheser 

MARİ ANTUANET 
Baı Rollerde 

Norma Shearer - T)'rone Power 

Seanalar 

14 - ıs - 18 - Gece :aG.30 da 

bS~ll 
Buırtın 12.13 ten iti ti' 

ı.orel 
OUnya kahkaha kralları rncıl 

Ü""k J(O taratından cevrllen b ~ y 

1 LOREL HARD 
HARBE GiDIYO~ 

<Türk~e söZlil) • ı 
:ıe.30 

: 12.15 - 14.30 -
GECE 21 de 


