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Basın Birliği kongresi çalışmalarını bitirdi 

Türk azef esi daima umumi 
menlaalin hizmetindedir 
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Jürk gazetesi daima hakikatı arar ve yayar 

Dünl<ü Kongrede gazeteciler 
temini için ayda bir toplantı 

arasında di lbi rl iği 
yapı iması kararlaştı Basın 11ırlığı Umumi K ongresi delegeleri Atatürk'ün muvakkat k abri önünde 

dl! '!'ürk Basın Bırllğl Umum! Kon&;resl, • , 1 aa: &abah aaat 10 da Ankara Halkevinde il 
de urnumı toplantısını yapmıştır. üc gtin
'd llberı harareUe konU$IIU1lanna devam 

111 en kongre, bu toplantı !le gazctcclllk 
~&!etı hakkında çok önemli kararlar al
b._ tır. Komisyonlar, &;ecell E\indüzlü ca· 
~lar, hele nizamname komisyonunun 

tiki da geceki calışması sabah saat 4 e ka· 
DıL~Urmüı ve gene dün sabah iş bası ya
. ~·111tır. 

~gram komiıyonu raporu 
~ro kU umumi toplantı açılınca cveUI 
lıır tranı komisyonunun raporu okunmus
'1 ·~ rapor üç kısımdan ibarettir. Birin· 
~ h lllda, merkez idare heyetinin rapo
l'et UIA.sa edilmekte ve 27 aylık bir faali· 
t1ıı, devresinde iyi niyetlerle çalısan heye. 
ltıtı\" \"&zifesını mevcut imkllnlar dahilinde 

; "°10ll(PSPP sa oo s s s san s nsc....,a s oo sa soo sa .. 

Büyüklerimizin Türk Basın 

kongresine yüksek iltifat1arı 
T ürk Basın Birliği umumi kongre- ı guların ı bildirm ek kararını aldı. B 

sinin toplantısı münasebetiyle kongre 1 kararı kendi tazimlerime katarak ar 
adına Başkan Hasan Reşit T ankut zederim. 
tarafından büyüklerimize çekilen ta- Birinci Türk Basın Kongresi Reis 
zim telgrafları ve bunlara karşılık o- Hasan Reşit Tankut 
tarak gönderilen aşağıdaki cevaplar Hasan Reşit Tankut 
kongrenin bugünkü toplantısında o- Birinci Basın Birliği Kongresi 
kunmuş ve sürekli alkışlarla karşılan- R eisi 
mıştır. 

Sayın Abdülhalik R enda 
Büyük Millet Meclisi R eisi 

Ankara 

Ankara 
Türk Basın Birliğinin birinci kon

gresi münasebetiyle gösterilen duy• 
gulara teşekkür eder saygılarımı su-

IC llff~kıyetle başardığı blldlrllmektedlr. 
t._ 10tnı.ayon birliğin kurulmasında ve 
llıt Yete geçmesinde yQksek al!ka ve hl· 
~ eslreemlyen Cilmhurfyet Hilkil· Bugün birinci um umi kongresini narım. 
~~f &Ukranlarını ifade eylemefl bir toplıyan Türk Basın Birliği muhtc- Büyük Millet Meclisi Reisi 

lıcı.• bllın1$tır. Atatürk' ün muvakkat kabrine bir buket koyan Ba•ın Birliği Umumi Kongre•i azaları rem şahsınıza ve şahsınızda m illetin Abdülhalik R enda 
:lı{ ııcı kısım dileklere aittir. E I d l l L teşrii kuvetine bağlılık ve tazim duy- C Sonu 2 incı sayfada ] 
~ llhteur bölgelerin umum! kongreye tn ogra ya müze•İn en ayrı ır arR. en 1111 • • • 
lt~lan dıleklerln yapılan tetkikler ııo· ı-----.. ---------------------------------------..ı. _______ ı_ı __ ı_,_a_a_T_n_c ___ ·_a_·_n_o_a_n_a_n_c_a_n_a_n_c __ •_a_n_c __ s_ı_?_n_s_a..:..T_a_n..:...c_a..:..T,...a:_?..:..C_a..:..T_s_c __ :.:. . ...:•:...:... 
4-ı vanımıs olan nctlcclerlnl tesblt e-
~or, dikkate alınan ve meslek• ba. B Stalin 'e göre Berfin 'e gör~ 

basın mensuplarının karıılıklı • ""' 
[ Sonu 2 iaci sayfada ] 
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Cümhurreisimizle 

ti" devlet reisi arasında 
~a; 6. a.a. - CUmhuriyet Bayramı 
il. . ebetıyle CUmhurrelsi İsmet tnönU 
~ı.a devlet re.isi M. Lin-Sen araııında 
llıııet ve tetekkUr telgra!ları teati olun· 
..... lll. 

.....:a 7 o o o o ••• - o- •• , 

......___ --- - %71 

?'ıı~,k B 
t.( asınına 

flo,en 
"Q~ifeler 

Alı 1an kaybı 
4,5 milyon 

askeri buldu 
Alman kıtaları 

Leningrad' a karıı da 
harekele ge~iyorlar 

Kırım' da 
rus kıtalarının 

vaziyeti ciddi 

Leni ng rad' da 

Sovyetlerin yarma 

teıebbüsü akim kaldı 
Londra; 6. a.a. - .Moskova r&dyosu bil- Berlin, 15 a.ı. - B~nkü alman tebliği 

diriyor : 1zvestiya gazete.!, cephedeki Sovyet - .Alman cepheıinJe hakkında D. N. B. aja.nıma apğıdaki taf-
dunımdan anla,,ıldığına gore, Alman b&1· bır atlı poıta ıilit verilmiıtirı 
komutanlığının Moskova'ya k&r§ı yeniden Buıünkıi al.m.an teblifi, ıovyeUerin Kı· 

lakenderiye'nin bir gece bombardımanı eınaıında tayyare kar§l
koma toplarının faaliyetini göıt eren orijinal bir reıim Mümtaz Faik FENiK 

'-1 l'~ Bu m Birliği Birinci Umu
!'\ llfreai, üç gün devam eden 
~ "ı\IJ"lu b ir çalrtmadan aonra 
\bt~lc!arn üatü iıl erini bi tirdi v e 
~l, 1

• Bu kongre ile b asm ~n
~~, Yurt gazetecile r i, basınm 
~~ten d ördü ncü b ir kuve t ol -
i'İDt· \l 'bir defa d aha büyük b ir 
~t~le i&p a t ettiler ve yurt m e n 
\..~ d· olan b ütün meııelelere k e n 
:~, •va larmdan daha önemli bir 
t'f ....._~ılar, Tevazu hakika ti tah
~. -- ele olm.adrğma göre, bundan 
~ -.ıarda iftiharla bahaedeb i-

büyük blr taarruz hazırlamakta bulundu· ı- 1 rım'da bulunan kıtaları.ndan reri kalan kı· 
ğılnu bildirmekte ve oöyle yazmaktadır: Vekiller Heyetinde lırmların vaziyetindeki ciddiyetini açık o- I 

Rus teblığlcri daima aynı kesimlerde 1 !arak cöstermektedir. Teodoziı'nın zap -1 • Atlantik'te ve bllhassa .M.ojalsk ve Kallnln'de ılddetll İcra V ekilleri Heyeti dün saat 15 tmdan sonra ııovyetler, karadan ancak Kerç 1 .. n u·. I •• 
muharebelerden bıı.hsetane~ted_ır. SoğUk • t e Başvekil Dr. R efik Saydam'ın !yarımadası yolu ile kaçabilirler. Alman lo- n o n u n 
lar ~o kova cephesinde §undıden ıiddet- başkannlığında haftalık mutat top lan- taları Yalta ile Teodozia arasında Akdeniz 
lenmı§ bulunmaktadır. ~ hT s· t l' d tu Rwı cephesindeki muharebelere göre, tısını yapmı§ tır. (a.a.) ~a ı ıne varmıı ve ıvas opo un o ıun- tk 
mükemmel bir topçu olmakla ııohret ka • <Sonu 3 üncü sayfada> s o n n u u Amerikan gemileri 

"f~ 

zamnıa olan rus topçusu alman tankları· 
na karaıkoyma l~inde çok büyük muvaf -
!akıyetler elde etmektedir. 
Rusların Perekop mUdataaıannın ya -

rılmasından sonra Kırım'ın dUz ve arıza
sız arazisinde bir mukavemet gösterme • 
dikleri aşikardır. Ruslar Sıvaatıopol ve 
Kerç gibi ehemlyetu noktalan muhafaza 
için kuvetıerlri geri çekmiılerdir. Kuvet· 
11 blr surette tahkim edllmll olan ve dağ· 
larla çevrtlmi§ bulunan Slvastopol'un u • 
zun sürecek olddetll bir mukavemet &"ÖS -

[ Sonu 3 üncü sayfada ) 

Makarna ve şehriye 

fiyatları tesbit edildi 

~,~en f azla gazetecin in bir a 
t.'~~~Uneai, yurdun iç inde ta 
~ ı" d.en lstanbul'a, Trabzon· 
~~~ır'e k a d a r bütün fikir ce
k ... "lı~rlllr, b iribirin e bağlı k a p 
~~'t 'ilde birl 91t irdi ; ve kongrede "1,., ta:ı:etecileri sevindir e n ka· 
~l'ti •lrrurken, onların aksettir· 
~ h~umi efkarın daima en 
-..-.•) t ır ta r z d a aydınlatılması için 
~1_.edbirler ortaya kondu. Ga
~- '" en yakın doıtu olan oku-
~. ~da bunda n büyük b ir se- ANK ARA VALİLİÖİ 
\~Q Uyacağına f Üphe yoktur. (Fiyat Mürakabe Komisyonu 
"'"~- 01cuyucularnnrz m kalbleri Reisliğinden) 
~ ~ h:ı:eteci ler gibi d a ima e n ( 27 No. LU tL.ı\.N ) 
~ ':! he yecaniyl e ç a rpmakta ve Ankara'da makarna ve şehriye fiyatları 
~ lia~lcıek m e nfaatle rini her fe- aşağıda gosterildiği şekilde tesbit edilmiı
!\ ''-' ilde t utmaktadll". Kongre tir ı 
~·- t't •tiği müdde tç e, encümen· Sıra malı makarna 
~.. e &abahm ııaat d örtle rine Toptan Perakende 
~~•lıttılar; c a zete ve ga zele- Kr. Kr. 
\~- 'lldaki k ararlarda hiç b ir Ambalajsız kilosu 40 45 
~ ~~ h~ dolayıaiyle umumi e fka r - Ambalijlı safi kilosu 42.5 47.5 
~. ır end ite k a lma maama aza - Tereyağ yumurta vesaire ilavesiyle i-

~ ~ ett"l "K d. k -- ..1" • • ' b.., ı er. e n ı enoımızı mal edilen Fiyango vesair şekilli makarna-
~ v "k nd. k d. . . "d e e ı en ımızı ı a- tar ve alelumum şehriyeler. 

~"':'. -a Yiİkıek nümunesini göa- Toptan P erakende 
~·~ ll, §İmdiye kadar g a zete· Kr. Kr. 
~ h l'levi f esat kumkuması ol· Ambalajlı kilosu 45 50 
~kkmda d evam edegelen Ambalajsız safi kilosu 42.5 47.5 

ve çok y anlrt bir fikrin Not: Toptan fiyatlar fabrikada teslim· 
( ... 1. i1ııcl1 auf&d& ). dir. 

- ve - alman denizallllariyle 
Berlin mahfillerinde .. d 1 d' 1 

yürütülen mütalealar 
Berlin; 6. a.a. - D. N. B. aj&n1ı bildi

riyor : Londra'da çıkan Times gazetesi, 
Rus cephesındekl askeri hA.diaelerın inki· 

muca e e e ıyor ar 
Batırılanların sayısı 

gizli tutulmaktadır 
ıa!ı Türkiye lçin bir tehlike olduğunu Nevyork; 6. a a. - Nel) r •• n gaze-
yazmaktadır. tesine göre, M. Ruzvelt in ' r ır ö mcz 

Times·ın vaziyeti böyle göstermek te- ateş açmak ., i~in vcrdıgı emrınden yani 
ıebbUsüne Berlin siyast mahfillerinde cid· iki aydanberi Atıantlk te d vrıye g zen 
di nazarla bakılmamaktadır. Hususiyle ki Am .. rikan harp gemlleri Alman d nızaı. 
me~l Türk siyuetçlleri bu teıebbtlslerln tılanna kar;ı faali> etli bir takip h e
arkasında neler gizlendiflnl ve İngiliz . tinde bulunuyorlar. Gazt'te, bu n ır a
Rus ittifakında ne glbı menfaatıar buluş- zısında se!A.hlyetli bahrıye mahfil ınden 
duğunu uzun zamandanberi herhalde an· ötrendfti ııu malOmatı veriyor : 
lamıı olacaklardır. Berlin, TUrkıye CUm· "AtlanUk'te gezen Amerikan d vr ye 
hurreisi İsmet İnönU'nUn, Cilmhurlyet ıı:cmileri son haftalar içinde Alman de • 
B~Tamı mUnasebeUyle memleketin siya· nizaltılarma birçok hucumlarda bu • 
seti hakkında söylediği nutukta. tesbit lunmuıtur. Amerıkan g mil rı m ı t • 
ettiği açık hedefte bu mUtalA.anın bir mU· batı birçok hallerde bu d nu: l tJlar n bazı 

eyyidesini germektedir. İsmet İnonu'nun parçalarının atılan deniz bombaların n te
TUrkiye ile btıyük devletler aruındakı sırıyle suyun yl.izUne çıktığını görmu • 
mUnaııebetlere dair yaptığı müşahedeler, lerdlr 
dUn Alman hariciye nezaretinde beyan o- "İzlanda'dan gelen telgraflardan anla
lunduğılna göre, alAka ile ve Alman -Türk tıldığına göre, Kearny'd n kurt ı n u. 
:nUnasebetlerl baklandaki sözleri de hu- rettcbat. gemilerinin batmadan once Al • 
suııı bir memnıtnlyt>tle kaydedilmiştir man denizaltılarına denı ltı b b at-
Türklye CUmhurrelslnin nutkunu Alman makla meşgul bulunduğunu \' A nıa. 
basının belirtmlı olması iki memleket a. rın bu bombalardan cehcnnemd n k rkar 

M ko , rMındaki dostluk münasebetlerinin nasıl gibi korktuklarını ifade Ptml Jcrd r 
o• Va ya kartı yapılan alman taarruzunun inkiıaf i.tikametini 1 gözönUnde tutulduğıınu gösterir. Bu dost- "Bu hücum har krtlerıne filen ıotirılk 

6Ö•terİr hinttı ..( Sonu 8. Uncll sa)'fada ) c Sonu s. üncü saytal'ln > 
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Basın Birliği kongresi çalışmalarını bitirdi 

Türk gazel esi daima umumi 
meni aafin hizmet indedir 
( Başı 1 inci sayfada } 

nzlfe ve teahhütlerinl ihtiva eden husus
ların bir kısmını yeni merkez idare heye
tine tevdi edllmeslnl teklif etmekte ve dl· 
ter mllhlm ve esaslı kısmını da konzrenln 
tuvlblne arzeylemekte idi. 

Ayn ayn okunan ve her blrl Qze.rlnde 
bazı murahhaslar tarafından mütalealar 
ileri ıürülen bıı dilekleri konıre umumi • 
yet itibariyle tasvip eylemiıtir. 

Türk gazete.inin e•aa vaalı 
Prozram komisyonunun raparunda kon· 

srenln tasvibine sunulmuı olan bqlıca e
ıular arasında bilhassa ıunlar bulunmak
tadır: 

'Ttlrk ıazetesl dalma hakikati arar ve 
yayar. Satıı maksadlyle yanlış ve müba· 
leıaıı haber neırlnl meı;ru saymaz. Baaın Birliği Umumi Kongre•İni n dünkü toplantı•ından görünüı 

Tilrk ıazetesl hususi menfaate dayanan zurunda beı dakllca aQren bir tAzlm ıQkQ DUnkQ aeclmde Türk Baaın Blrlltl Umuml 
Merkezi Rellllll:lne Fallh Rıfkı Atay ittifakla 
ıecllmlıtır. 

Ye umumi menfaate ayktn olan haber ve tunda bulunmuııanıır. 
mntalealan para ve menfaat slbl saikler· 

le yaymaz." 
Komisyon bu esaslan korumak için ka· 

nunlanınıza hükllmler konulmasını temin 
maksadlyle hükü~t nezdinde kongre adı· 

na lizımıelen teıebbüslerde bulunmayı 
Merkez İdare Heyetine bırakmıştır. 

Proıram komisyonu blr~ln mUstakbel 
mesaisi için de bir program projesini kon
sre umum! heyetine tevdi eylemlltlr. Bu 
proırram projesinde Uerl sürülen baslıca 

temenniler ıunlardır: 

Dil birliği 
CcUncU toplantıda, blrcok arkadaıların 

1mzalarjyle verilen aıatıdakl tekli! itt!Cak· 
la kabul oıunmuıtur: 

"Uluı ııazete.l He Anadolu AJansı yazı la· 
!erinde calıı:mlar muayyen zamanlarda ara· 
larındıı toplanarak ıııızcte ve haber bıilten

lerlnde dil blrlltl yaımıata calıımaktadırlar. 
Birinci basın konııreıl lıu toıılantılara b
tıınbul ııazeteıerl He lstanbul ve Ankara'da 
bulunan vllll)"et ııazetclerl mümCJ11111lerlnln 
de davet edilerek bu teşebbUıQn bUtUn TUl'k 

Azalar ıunlardır: Necmettin Sadak, SUkrü 
Elmer, Abidin Oavor, Keram! Kurtbay, C& · 
vıt Oral, Naılt uıua. Kemal Turan, Etem 
lzzet Benice, ayrıca Türk Baıın Blrllal An • 
kara Bölıı:eıl Reisi Mümtaz Faik Fenik, ıs

tanbul b6lıreal relıl Hakkı Tarık Ua, lzmlr 
l>Olıı:esl reisi Haydar RUıtü Okt.em, Adana 
b61ıı:etıl reisi Coıkun Güven, Trabzon bÖlıreal 

reisi Bekir SQkQtl, umumi merkez heyetinin 
tabii Azası olarak ıecılmlılerdlr. 

basınına mal edilmesi dlle~lnde bulunur. 
Birlik faaliyetinin muvaffak ve verlmll Toplantılar en ata4ı ayıla blr deCa olmalı ve 

Merkez heyeti yedek balıklarına: Zekerl)"B 
Sertel, lbrahlm AIAaddln Gövaa. Cemal Alıt, 

Zeyıı.d Ebüulya, Meod1 l'laymal!, Sabri Bay• 
ıu •, Nevzat Güven. olmaaı için yeni gelir kaynaklan temin e· 

dl.lmelldir. Merkez idare heyetinin yeni 
C&h'1"1\a devresinde gerckleştlrmeşl istenen 
bu gelir kaynaklan ıunlardır: 

Resml lllnlarla ticaret tllnlannın top
lama ve gazetelerle mecmualara datıtma 
itinin birlik tarafından kurulacak bir teş
k lllt tarafından sevk ve idaresi, 

Gazetelerle mecmuaların yurdun her 
tarafında datıtılması ve sattırılması itinin 
birlik emrine verilmesi, 

Yurt içinde duvar takvimleri ile masa 
bloklannın tanzim, tabı ve satışı l$1nln in· 
hisar hlllnde b rllk emrine verilmesi, 

Her yıl bilyük bir eşya piyangosu tertl· 
bl, 

PrOl'l'llm komisyonu mesleğin tek!mülO 
•e JMtlekta&larm terfih! için de umumi 
heyetln tasvibine ıu esaslan teklif eyle • 
miftlr: 

Türk BHrn Birliii izasiyle meslefin 
blrMk dı11nda kalan uzuvları arasında ö • 
ltım vukuunda yardımda bulunulması tein 
buailn tatbik edilmekte bulunan formüliln 
191llu ve :venlden esaslı .,bir etüde tlbl tu
tuımaa. 

Tekailt sandıtının bir an evci kurulma-
• ve sigorta mevzulannm tahakkuk etU
rflmesl, 

Hayat pahalılıfl karsısında son bir yıl 

lolnde maq, ücret ve yevmiyelerine zam 
~nnemlı basın menauplanna calı&hklan 

mOffleseler tarafından devamı fevkallde 
ahvale münhasır olmak üzere yüzde yir
mi nllbetlnde zam yapılması, 

Mahallt icaplara ıöre bölgeler idare he· 
:retleri tarafından asıari bir maaı haddi
nin tayini, 

Basın mQeueselerlnde inkıtasız vazife 
~renlere üç senede blr yapılacak ıuaarl 
'bJr zam t~mlnl, 

Her bölaede idare heyetinin emrinde 
1)1r yardım sandıtı ve bu bölaeler murat 
'bGtcelerlnde bir yardım faslı tetltl. 

Baaın gazetui 
•'Senenin blriblrlnl takip edecek lkl aü· 

nünün Basın Bayramı olarak tesblt ve ill· 
nı. Tarihi merkez idare heyeti tarafından 
tesblt edilecek olan bu bayramda basın 

bölgelerinde yevmi gazetelerin yerlerini 
neşredilecek basın gazetelerine terketme· 
lerl ve bu bölgelerdekl ba1JJ1 blrlitl nıen· 
suplarının bu gazetelerde mU$terek ve top
lu bır halde ve mensup bulundukları mü· 
euftelerde kazançlarından balka bu hiz
metlerinden bir kazanç beklemeden cali.$· 
malannın bir anane hlllne korunası. Bu 
baaın aazetelerlnln satıslarından temin e
dilecek aeltrln birlik merkez idare heyeti 
•mrine tahs si." 

Arkadatımız l\lecdl Sayman ın raportörU 
oldutu ve bizzat kendls n!n okudutu bu ra· 
por, umumt heyet tarafından ıurekll allat· 
larıa ve ittifakla kabul olunmuıtur. 

11ra Ilı latanbul ve Ankara'da yapılmalıdır. 
Kararıaetırılan esaslar ve teklifler mel'kez 
idare heyeti tararından bastırılarak bUtün 
birlik Azası adreıılerlne ıönderllmelldlr. Kon· 
ı:re Ttlrk dili bUnyeatnın mllllleımeslne ve 
ıuzumauz ve yahut da konuıma ve kullanma 
dilimizde karsılıtı bulunabilen yabancı kell • 
melerden dilimizi tasfiye etmek ve kararla· 
ııp okul kltaplanna aecen terimleri eakllerl
nln rerlne kullanmak ıı:ayretınln bütUn Türk 
yazıeılan tarafından benlmıenerek takip olu· 
naeaf:t kanııatlndedlr ... 

Konııre, ıı:clecek buın blrllll:I konııreslntn 

Adana'da toplanmnııını ileri ııllren bir temen
ni de kabul eylemııtır. 

Seçimler 

Yülcaek haysiyet divanı ult lzalıklanna: 
Aıım Uı, Hüseyin Clahlt Yalcın, Ferit Celll 
Güven, Reıat Nuri Cült•kln, Hayretlln Ka • 
ran, Nurettin Artam. 

Hııyııtyet divanı yedek lzalıklarına: MUm· 
taz Faik Fenik, Hikmet Tuna, Ali Rlza GUr· 
ıoy, Burhan C&hlt. Rıfat YQcel, Sam.lh Tir• 
>"aklo~ıu aecllmlılerdlr. 

Murakıplar: Hasan Retlt Tankut. Burtıan 

Felek. Peyaml Sara. 
Yedek murakıplar ıanlardır: Fuat Akt>a1, 

Selim Celenk, Jlnmdl NUıtıet Cancar. 

OUnkU konııre, ırazeteellere blrcok kbl&Y· 
!ıklar temin eden ve yardımlarda bulunan 
.Munaknlfıt Vekilimiz ıayın Cevdet Kerim ln· 

En aonunda merkez tdare heyeti ne yOk· <'<'<layı')'a bllha&11a tctekkür edllmeılnl hara-
1ek haysiyet divanı aaıı ve yedek Azaları ae· retle ve lttlCakla karar altına almııtır. 
etimi• ve neticenin alınmuından 80nra rl • Gerek konıı:rede, ııerek enctımenlerde kıy

yaııet mevkine ırelen konııre baıkanı Hasan metil hukuki tlklrlerlnden cok ıatltade edl· 
:r.eılt Tankut d6rt ılln devam eden de\·amıı len va sabahlara kadar bütün calıımalara 

calısmalarlyle konıı:renln buardıtı l1lerl11 lstlrnk eden temyiz lzaaından B. Fuat'le, 
ehemlyetıne ııaret ederek bunların hem mem- dc\•lııt ıOruından B. Avni'ye ve deleıı:elerın 
lekeUn hem de meslell:ln netine hayırlı ola· seyahatleri eıınasında kendileriyle a!Akadar 
catından emin oldutunu IÖYlemlı ve .Orekll olup her tllrlll ıatırahatlerı.n1 temln eden 
alkıtlar aruında Türk Baıın Blrlltl l>lrhlc:i Basın Blrlltl Umumi KA.tlbl Natlt Ulall:'a te-
umlH1ll kon•renın m"alalne - vermı.ttr. ıckkUr eöllmeel de karar altına alınmıttır. 

Büyüklerimizin Türk Basın 
kongresine yüksek iltifatları 

( Bııı 1 inci Hy/ıda } 

Sayın Dr. Refik Saydam 
Bapvekil 

Ankara 
Bugün birinci umumt kongresini 

tophyan Türk Baaın Birliii müzahe· 
ret ve yardımı ile iftihar ettiğimiz 
hükümetimize ve bu hükümetin ba
tında olarak muhterem phsınıza tilk· 
ran ve minnettarlık sunmak kararını 
aldı. Bu kararı kendi tazimatıma ka
tarak arzederirn. 

Birinci Türk Basın Kongresi Reisi 
Hasan Reıit Tankut 

Hasan Re,it Tankut 
Birinci Türk Baıın Birliii lrongreai 

Reisi 
Ankara 

Kongrenin hakkımdaki duyıuları
na tefekkür eder çalı,.nalarında ba· 
ıartlar dilerim. 

Batvekil: Dr. Refik Saydam 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay B&Jkanı 

Ankara 
Birinci umumi ı<ongresini toplıyan 

Türk Basın Birliği pek sayın Marep
lımıza ve Maretalımızın .. haında 
kahraman Türk ordusuna güven, say
gı ve minnettarlık arzetmek kararını 
aldı. Bu kararı kendi tlzimlerime ka
tarak arzeylerim. 

Birinci Türk Basın Kongreai Reisi 
Hasan Retit Tankut 

Türk Basın Birliği kongrni 
Reiıliğine 

Ankara 
Tlirk Baaın Birliği kongreeinin 

toplantııı milnasebetiyle ordu ve 
hakkımda göıteriJen ıevgilere teıek· 
kilr ederim. 

Genelkurmay Ba,kanı Mare.tal 
Fevzi Çakmak 

Sayın Dr. Fikri Tuzer 
C.H.P. Genel Sekreteri 

Ankara 

Bupn birinci umumt kongresini 
tophyan Tilrk Basın Birliği esasları 
üzerinde ve vasıfları içinde çahtmak 
IJe yürümekle iftihar ettiii Cümhuri· 
yet Halk Partisine ve yüce Partinin 

ı c.. .. ~.~.~.~N GÖLGESi 

'ı Hukuk F~k.~l~~;;,;~ 
Ankara Hukuk Fakültesi üç bay

ramını bir günde kutladı. Evelki gün
kü toplantının havasında, mecelle
den medeni kanuna, iki katlı bir sa
laştan modern fakülte binasına geçit· 
lerin göz ve gönül doyuran inkılapçı 
hamleleri seziliyord\ı. 

Atatürk, "cümhuriyetin müeyyide
si" diye vasıflandırdığı Ankara Hu
kuk Fakültesini açarken "hissettiği 
sevinci hiçbir teşebbüste duymadığı
nı" söylemiştir. İnönü, en mühim nu
tuklarını bu fakültenin kürsülerin
den söylemiştir ve Türk gençliğine 
ıbüyük öğütlerini buradan vermiştir. 

Fakülte, Şeflerin kendine verdik
leri vazifeyi anlamı' ve on beJ yılını 
muvaffakıyetle doldurmu,tur. Cüm
huriyet Türkiyesinin, bütün bir yüz 
yıllık hukuk edebiyatını kucaklama· 
ğa yeten hukuk inkılapları, bu fakül
tenin kürsülerinde Türk ilim adamla
rından Türk çocuklarına aşılanmış

tır. Bugün vatanın dört bucağında, 
genç inkılap çocukları, adalet dağı
tıyorlar. Ellerinde, hukuk tekniğinin 
yepyeni, taptaze ve olgun eserleri, 
cümhuriyet kanunları vardır. Türk 
cemiyetinde ve Türk ailesinde en bü
yük verimi yapan medeni kanun baş
ta gelir. Tek başına bu eserin hayatı
mıza getirdiklerini anlamak için me
celleyi bilmeğc, mccelleciyi tanıma
ğa muhtaç değiliz. 

Medeni kanunumuzun kabuliyle, 
Ankara'da hukuk fakültesinin açılt,ı· 
nın aynı günlere raetlaması, manalı 
bir hadisedir. O eser, bu ocakta iflen
di ve cemiyatimizin hayatına bu 
ocaktan yeti,en çocukların eliyle so
kuldu. 

Sıralarında, ilmin en olgun meyve
lerini tattığım Ankara Hukuk Fakül
tesine, en büyük muvaffakıyetleri di
lemek borcumdur. 

K~ Zelti GENCOSMAN 

Tahran Büyük Elçilijimiz 
Açık bulunan Tahran büyük elçiliiine 

Varıova büyük elçimiz B. Cemal Hüsnü 
Taray tayin edilmiıtlr. 

Milli koruma kanunu 

değişiklik projesi 
1 

M1111 korunma kanununda yapılacak detl· 
ılkllte alt kıınun proJel1 B11vekllete verll
mlıtlr. BaavekA.let proje üzerinde incelemeler 
yapmaktadır. 

Mesut bir evlenme 
Konya Mebusu ve C.H.P. Umumi İdare 

Heyeti A.zuı B. Tevfik Fikret Sılay'ın kı· 
zı Bayım tllker'le Maliye Veklletl Nakit 
hlerl Umum MlldUr Muavini Gayyaj Ak· 
denlz'ln düğünleri dUn gece Anadolu Ku
lUbünde ikl tarafın ailesi erkAnı hazır 

bulunduAıı hAlde yapılmıthr. Geaç evlilere 
saadetler dileriz. 

Genel Sekreteri ııfatiyle aayın fahaı
nıza bağlılık ve hürmet hiılerinin bil
dirilme.ine karar verınittir. Bu ka
rarı kendi hilrmetlerimi de katarak 
arzederim. 

Birinci TUrk Basın Kongreai Reisi 
Hasan Retit Tan.kut 

Sayın Hasan Reıit Tankut 
Türk Baaın Birliği kongre Reisi 

Ankara 
Şahıınızda kongre üyelerini ıevgi 

ile ıelamlar verimli çalıtmalar dile
f'im. 

C.H.P. Genel Sekreteri 
Enururn Mebusu Dr. Fikri Tuzer 

İstanbul üniversitesi Rektörü Ce
mil Bisel tarafından da Baıın Birli
ği umumi ~ngre reiıliğine gönderi
len aşağıdaki telgraf da kongrenin 
bugünkü toplantııında okunmuJ ve 
alkıflarla ka?fılanmıttır. 

.. Türk Baatn Birliği birinci umumi •• kon.gresıne derin saygılarımı ve ba-
t•r dileklerimi arzederim." (a.a.) 

C. H. P. Misakı MiUi 
nahiyesi kongresi 

Cümhurlyet Halk Partisi MLıakı Mllll na· 
hlyesl konıı:resı dun ıı:ece kaza merkez bln;ı

aında toplanm15tır. Kongrede mıırkez kaza 
Jdare heyeti reisi Halli Naci Mıhcıotıu \ c 
Sabri Çellkkol ile avukat Salt de hazır bu. 
ıundular. !'artı nahb e reisi avukat Hüse>in 
Jo'c\"ZI Bakman konıı:reyl actıktan ıonra kon· 
ıı:re rıılsllf:lne Blll'll Akba secllml.a \"e nahiye 
idare heyetinin senelik calııma raporu okun
muıtur. Rapor okunmadan evet Ebedi Şef 
Atatürk'un yUklek hatıralarını anarak haU· 
raıarını tAZlz !cin bir dakika &)akta ıükOt 

edllmlıtır. naporda idare heyctının bir sene· 
ilk taallyetl zlkred !dikten aonra en buhran
lı zamanlarda mıımlekctte mevcut sarsılmaz 
birlik bellrtılmls ve memleketi tehlikelerden 
uznk ve uyanık bir halde buıunduran ıevıı:l· 

il llllııt Şefimiz !cin en ıamlml ıayıılar bUyUk 
ııı>&terllerle karıılanmııtır. 

Müteakiben dileklerin ıı:orUstilmeslne ııe· 

cllmls bllhl\asa avukat Aziz, Namık Edip Am· 
barcıotlu \'il Nurettin Baki dairelerin yük . 
ııek kiralarla blrcok meskenleri lsgal sure· 
tiyle halkın mesken bulmaktıı müşküllıt cek· 
tlE;lnl anlatarak lnıantın cotaltılması husu . 
sunda fn&aat koopcrııtırıcrlne mlllt bankalar 
nczdlnrle kredi teminini, lnsaat yapacaklara 
lüzumlu malzemenin temininde a!Akadar ma· 
kamların tcııhllllt ıı:u termeslnl temenni et
mltlerdlr. Dlı1cr hatipler Ankara'da kalori· 
ferli binalarda 11caklık derecesinin tesblt e. 
dllmemeslnden halkın cok rahatsızlık cektl • 
tini, alAkadar 11hl heycUerın bunu tesblt et• 
mesını temenni etmlllcrdlr. 

MUteaklbcn nahl)·cnln idare heyeti 11eclml 
yapılmıs ve HUJeyln Fevzl Hakman, Namık 
Ambarcıotıu, SalAha ttln, avukat Aziz \"e 
doktor Halil idil 1ecıımı1ıerdlr. 

Müteakiben kaza kongresine Misakı Mili! 
nahlye1lnl temsil edecf'k murahhaslar seci! -
mlı ve toplantıya nihayet verllmlıtır. 

C. H. P. Sakarya 

nahiyesi kongresi 

Demiryol f ahvillerl 
bugün satııa 

~ıkar1hyor 
Diyarbakır ve Elllzııt 

Irak ve ıran istasyonlarına 
demlryolunun yapılmasına 

yüzrte 7 ııellrll 19n demir) olu ıstık ı 

5 milyon liralık birinci tertip tahv!llC' 
sabahtan itibaren satııa cıkarılacaktır '1 
vlllcrın satııı 15 lklnr tesrine ka 1 ır s JP 
tir. Tah\ iller 20. 500 \•e 1000 lira ,t ba.I 
melle blrllk, yirmi besllk V<' elllllk•lr. 

Tahv11lerln lhrac Clyatı )'UZde re ~ 3 

tesblt edllmltttr. Yani yirmi lıralık uıı 
19 lira, 500 liralık tahvil 475 ıırn. 1000 ıı1')~lli.lı.J 
!ık tahvil 930 llra)·adır. 

İstanbul' da ceza 

gören ihtikarcılar 
latanbul, 6 (Telefonla) _ Narhtan t 

tlyatıa et sattı#ı tein Osman adında hlr 
sap ile fazla tlyatıa makara sattığı tein -.--... 
rlka adında bir tuhaClyccı tevklC <'dildi 
Yorgl adında bir kunduracı Ue tezırAll 

kundura ilıtlkA.rı yaptıkları f&ln ylmıl ,_..,_,..._ 
lira para cezasına mahkOm oldular. 

Talebeler İ(in hazırlanan 
afıJ müsabakaları 

Beden terbıyeıı umum mUdürllitü 
:llll bü tUn bl:ilaelerde yüksek ve orta ok 
kız ~e erkek talebeleri ıcın bir atıs rnllll 
kası tertip etmlıtl. Umum müdOrlUk eol' 
neticeler alınan bu mUsnbakaları bu yıl 
ha ıı:enlı bir seklide tatbik kıırarmı al• 
programını bölıı:elere ıı:l:indermls buıunııı 
tadır. Müaabakalar hemen her yerde l!I 
dteırln cumartesi ıunu baılıyncaktır. /o rtı' 
ra'da da ıclecck harta baılıyacak oıan 
sabaka ıartları bir iki aUn lclnde bölııe • 
cılık ajanlı4ı tarafından tltın olunacaktır 

Bölııe a tıcıhk aJanlıll:ı. )1lk$<"k okul'ıır 
!ellle_r ve orta okullıır !cin a>·rı ayrı ııı 
nan mUHhakaların birinci, ikinci ve oc4 
lerl ıeın U1 bir hatıra teskll edecek 111 

C. H. P . Ankara merkez kazaıı.ına bağlı 
Sakarya nahiye konıreai 5-11-941 ~arıamba 
ıünü saat 20 de nahiye binasında, ocak de
leııelerınin iıtiraklariyle ve kaza müıahidi 
Sait Tartan'ın huzuriyle yapılmııtır. 

.Konırede, Ankara mebusu sayın Bn. tatlar hazırlamıetır. 
Belkıs Baykan, vilayet idare heyeti iza • ----
srndan Rauf Baykan, merkez kaza idare he- T •• k H 
yeti reiıi Halil Mıhı;ıoilu da hazır bulun-1 Ur a V~ 
muşlardır. 

Konıre izaları Partimizin binisi Ebedi 
Şefimiz Atatiırk'ün aziz hatırasına hürmet
le 3 dakika ayakta saygı ıunmuı yaptıktan 
sonra Nahiye idare heyeti reisi Kemal Gök
tan, sayın misafirlere ve deleııelere idare 
heyeti adına sclamlıyarak kongreyi aı;mış
tır. 

Kongreyi idare etmek üzere seçim ya
pılarak reislige Muhsin B irıet, ikinci re
iılige Kemal Kuşçu ve katipliklere Mus • 
tafa Gürtan, Osman Karakurt intihap edil
mişlerdir. 

İdare heyelinin bir yıllık çalışma rapo
ru okunmuş ve kabul edilmiştir. 

Hesap, bütçe ve dilek encümenlerince 
hazırlanan raporlar okunarak dilek işleri 

üzerinde ıörüşmeler yapılmıştır. 
Bundan sonra idare heyeti seçimine ıre

çilmiı ve yeni idare heyeti balıklarına Ke
mal Göktan, Ruhi T olunay. Akif Ataol, A
ınm Başaiaç ve İsmail İncikli seçilmişler
dir. 

Gümrük kanun projesi 

meclise verildi 
Gllmrilll ve tnhllarlar VeklleU tarafından 

hazırlanan ıı:UmrUk kanun llylhaaını hUkQ • 
met dün Büyük Mlllet Meclisine takdim et · 
mittir. 170 maddeden ibaret olan llylha, 
aQmrük mUkelletlyetı, ıOmrük hRttı ve mın
takaaı, veraı vereılm ödeme mUkelleClYetl 
bakımından yurt dııı ıayılan yerler, Vf'rı.;I ,.e 
resim ödeme müketıeClyetlnln b:ışlan.ııcı. 

aUmrUk verıılslnln tnylnlnıle esaa tutulacak 
hUkümler, mahal lllhnrlyle gümrilk tAkYlt • 
!eri. zaman, tonaJ ve Hhte menseli e~yaya 

alt ıtımrUk takyltlcrl, ithal, lhrac. transit 
memnuiyet ve takyltlerı, bu huıuRt' hOkU· 
metin salA.hlyetı, ticaret mukavelelerinde 
mu\•akkat dell:lslkllkler yapmak Hllhlyetl. 
Tül'klye"ye vııkl lhraı:ıttı tet\'lk eden devlet· 
!ere karaı alınacak tedbirler huıuıunda hü • 
kGmetln ealAhlyetl, bu kararlann taadlkı, 

ıı:Umrük verıi~lnln umuml>·et kaidesine la
tısna teakll eden muaflıkları. dlplomuı mu· 
afükları. JonlaYlık mahiyetindeki muatııJ<lar, 

ıı:ümrQk veralsinln iade olunacatı haller ve 
verrllerln tecm hakkında umuml hU.kümler 
vardır. 

yardım edenler 
Kıbrıs'ta bir kısım vatandaşlarımılll 

fından (24.08) İngiliz lirası mukabili 
rak (177) lira; 

Berlin'de Tüccar Yunus Körha 
(555 lira 56 Kr.) 

Adapazarı'nda Lütfi Dericioflu ( 
İsmail Ulusakaraya, Cemal Ahiçelebl. 
rahim Uzdil, Cevat İplikçi (100) ;ıer. 
met V:l'ral (75), Mustafa Tecimer 
Sıddık Hendekli (50), Mehmet At81r 
Raif A\dullah (30) lira; 

Ünye'de Manifaturacı Fahri Koçer 
lira: 

Denizli'de Baı Karcı okulunun il 
lık derneği baları, öğretmen Fahri 
maz vasıtasiyle (13) lira (48) kurUt; 

Horasan'da Necati Ares (30) lir• 
Kızılcaoluk"ta Ahmet Becerikli (s0 

ra; 
Demirköy'de Paspala köyü mubt,ıs 

di Beyazıt ( 44) lira (20) 'kuruş: 
Mesudiye'da Dokumacı İıımall el 

(20) lira, Sinanpa§a'da lyüp Dönıtl 
yünden Saraı; oğlu (11.50) Kr. t1; 
Ahmet Genç (10) lira Hava Kuruııs 
berrüde bulunmuılardır. 

MİLLi PİYANG 
15 sonteırinde (ekiliY°' 

Yılbaşı, 30 Ağustos, 29 t1 
gibi ayın son günlerine rastlıY'° 
kalade piyangoları takip ede" 1 
Milli Piyango çekilişleri bu •1 
ıs inde çekilmektedir. 'Bu }t J• 
Milli Piyangonun 8. inci tertıP 
ei çekilişi ıs sonteşrin günü 
da yapılacaktır. Milli Piy . 
bu çekilitinde de bol ve çetit:-) 
miyeler vardır. Bir tane (20· 

oun sabahki toplantıda Tilrk Basın Blrlltl 
kanununda yapılması istenen tAdlller hakkın
da da uzun mUzaker•ler olmuttur. Bu hu· 
ıuııta komisyon raııo t rU Peyami Sata bUtUn 
maddeler hakkında <'tr:atıı izahlarda bulun. 
mustur. Tadil teldUI dilet! aynen kabw edil· 
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ra, iki tane {10.000) lira, dört 
(S.000) lira, kırk tane (2.00o)• 
tane (1.000) lira, senen tarıe 
lira, dört yüz tane (100) Jirı. e 
yüz tane (SO) lira, dört bin t•"1 
lira, ile seksen bin tane (2) ~ 
ikramiye vardır. Bu çekilitte c 
lette 21,24 bilet muhakkak ıur~ • 
ramiye kazanacaktır. Bu çelt• 
satı, haıılitının yüzde altınlf1 

mıza ikramiye olarak ödene'' 

m .:ır. 

I kinci toplantı 
Iklncı toplantı, Matbuat Umum MüdUrU 

ve kongre r a 11ckll Sellm Snrı>er'ln relal111n· 
de toplanmı,tır. Bu toplantıda murahhatıar 
taraCından ileri ıilrülen bazı tekll!ler okuna
rak kabul edllmlı ve basın blrlltl kanunu Ilı 
buın kanununda yapılması mUtalea olunan 
detııtkllldere alt dilekler hakkındaki encU· 
ml'n raporu okunmu.ıur. Nizamname komll· 
yonunun her lkl kanunda yapılması tayda· 
11 ıı:ordütO bu esaslar konırece tadllslz ola· 
rak tıuıvlp edllmlttlr. 

Nizamname komisyonu reisi Hakkı Tarık 
Us nizamname hakkında cok deterll malQ • 
mat vermıı. Burhan Felek. Peyaml Sata, ve 
dlter blrcok kimseler bu hususu aydınlatan 
izahlarda bulunmuelardır. 

Atatürk'ün muvakkat kabrinde 
Konsre Azaları öll:le(len t0nra Atatürk'ün 

\nUvakkat kahrlnl ziyaret ıtmıaıer ve kabir• 
blr buket koyarak, Ebedi Şe.t'l.n mlnevt hu • 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczanui 

Harflerimizi çapraşık 

okuyanlar ! 
Prof eaör doktor Sadi Irmak, 

Son Po.ta'ya yazdıtı bir makale
de önemli bir meeeleye dokunu
yor ve diyor ki: 

"Bupnlrü Türlı allabe.i, lt.S
la, Oamanlıca elilbe samanında 
.)'G6ancı ltelimeleri ycumalt için 
batuuralan lranns allabe.i ..,.,. 
lıyor. 

(H) •örünce "ite" delil "Of'', 
(-?") •örünce "ye'' defil, "igrelc" 
Jıyenlere ne lıadar çolı ratlıyo
rua." 

Bu ıühmlan ıürekılice ok~an
lar bilirler ki harf'erimtze kar-
91, imli kurullarrmaa kartı ya· 
bancı dill .. rden aktarma allfkan· 
hklar yüzün.d .. yapllaa bu türlü 
aayı .. ızhklara ben de ltirkaç de· 
fa takıllDJftınL Şimdi senıç dok
tonm kalemi de o 'bahai t,ir de· 
fa daha tasel.ııeie imkan ba· 
i•tlryor. 

Bir radyo imıi var ki onu ~ 
harfle aöyliiyorus: R. C. A. bu 
radyo bir amerikan raciyow ol-

. 

'#;~N 1~11 IL~R 
dujuna ıöre amerikalalar buna 
"Ar ai ey" derler. Biz kendi al
fabemize ıöre okuyor ve "•r -" 
a" diyoruz. Neden? Keneli alfa· 
bemize aayg111zht111nzdan ötürü. 

Bir ajanım adı da üç harfle 
söaterilir: D.N.B.. Biz de bunu 
de ne be diye okuyacai-.za de 
en be diyoruz. 

Hatta dahası var, "Miden Tet
kik ve arama" kurulumuzun adı 
da M. T. A. diye yazılır. Fraua
ca, ingili~ce ve almanca ile hiç bir 
ilıiai olmıyan bu üç hadi em te a 
diye okuyanlar da ıörülmüttür. 

Beıki bir iki kiti çıılnp: 
- Harfleri §Öyle veya höırl• 

okumaktan ne çlkar? 
diyecektir. Fakat unubnayawa 

ki harfler birl91ip hece, hecel• 
toplansp kelime, kelimeler yan. 
yana diziUp cümle, cümleler de 
bir araya selip dil olur. 

Şu bakımdan harfe aaysı. ao
nunda dile aayıı ol.aktar. 

FAıki elif.bemizcWd (lıef) i 
"Uf", (b) :ri "ba" (t) yi "tl" 
Y.a. okuyan bir takım C>.manh 
hacivatlan vardı, Şimdi "he" yi 
"at", "eyç" •eya ,.ha" okuyan
ların onlardan ne ayrımı var? 

Az kalun, önemli bir noktayı 
unutuyordum: 

Okullarda seometri, fizik, kim
ya gibi kitaplardaki fonnüllercle 
ıeçen harfleri çoculdanmq tam 
Türil aHabeainin verdiii ...Jerle 
okurlarken ıençlerimizden, orta 
yaıhlanmızdan ve yaılrlanmız
dan bir kııammın batka türlü oku
m17a haklan olabilir mi? 

Cençliie emanet edilmit olan 
devrimimizin i.terlwini yeri-.o 
ıetinnekte ıençlilde ayak uydur
mak ıerelctiiini unutm17acafı:1 ! 

Ana babalara bir tlaJı 

lailıôyui I 

Okurlan:nıad&n Etlik 

eil.ence No. 107 de oturan Ratit 
Kur1unlu, gönclerdiii bir mek
tupta diyor ki: 

"Bugün ahbabım olan bir ai
leyi ziyarete gittim. Anne, çocu
iuna kendi baktığını ve onu da
dıya emniyet edemediğini aöyli
yerelk ıu hikayeyi anlattı: 

- Geçen ıün bir otobüste iki 
dadı konutuyorlardı. Birisinin 
çocuiu uyutmak için ıu tedbiri 
tatbik ettiğini ötekine itinf . edi
tine kulak miıafiri oldum: Ha
vaıazı mualuğunu açıp çocuğa 
bir müddet koklatıyormut; bu
n1111 Üzerine yavrucağız ıaıbaha 
kadar delikaiz uykuya dahyor
mut-

Bayan ilave etti: bunu akıam 
eve dönüp hikaye ettiği zaman 
yatlı annesi, o dadıyı evine ka
dar takip edip de anaama baba
•ma inaanbk adma neden haber 
vennemit olduğunu 80nnuıt; eaef· 
lerini bildinniı. Hidiıeyi anla
tan Bayan da huma akıl edeme
diti için hila tee .. iir' içindedir. 

Ben de gazetenize bu mektubu 
yazıp ıöndermeie kaNr verdim. 
Bunu okuyanlar do.tlanna bil
ClininlM'. Elbette, böylece yawıa-

Açık teşekkür 
Kaybettiğimizi sayın g•'~il 

ilin etti ğimiz bir adet altın rıl' 
ıbularak bize iade etmek ıutfılor 
lunan T. B. M. Meclisi ıııed',cf 
dan Bay Necdet Ulutan'a f6:A.1 
bu dürüst hareketten dolaY1 r·:... 
zeteniz vasıtasiyle teşeklcilr 
bir borç bilirim. Jt 

T. H. Kurumu mernıır, 
Selim Çetine 



POLITtKA Beynelmilel . 
iŞ 

bürosu kongresinde 

M. Ruzvelt 
bir nutuk 
söyledi 

v..ınııton. 6 a.a. - Beynelmilel ıı bUrosu 
konferansında eöıı alan Mister Ru%Velt ez
CUmle töYle demlıtlr: 

Blıı Amertka'da ılmdlye kadar ancak pek 
mahdut fedaJclrhJtlara katlandık. Fakat bu
na ratmıen barbln baakıluu bl1aetmete baı -
lam11 bulunu)'Oruz. Slııe yabancı ııelecek blr 
takım ııımıer atlyllyecetım Altımln:rom ma -
muıatı :rapan Manltoac ve Vlıconıln fabrlka
larında ealll&n ameienın lastltere'ye, Rua
ya'ya, cın•e tayyare ıı!lındcrebllmema için te
daklrlddara katlandıklarını bilmenizi iste
rim. Blrleılk Devletler arazlılne ıerpllmlı 

yQzlerce kaucuk tabr1ka1ı lttllerl Llverpol'e, 
Aı1tanJel'e ve Ranaon'a tayyare ve tank aön
dermemızı temin edecek vapurları vaktinde 
yetııtırmek için rahatıannı feda etmtılerdlr. 

Otomobll eanayllnde çalııan on binlerce 
ameı.., otomobll ve ıalre imalinde kullıtnılll
bllecek bakırdan, Coıınetıcut vldlslnden Hlt
ler'e 610m meuJı aötUrecek Aletler YAP· 
maklıa meeruklUr. 

Bununla beraber ılmdlye kadar esaılı ııa

yılabllecek tedaklrlıklara katlanmak mecbu
riyetinde kalmadık Biz kahraman lnglllz 
mllletlnln ıröklerden inen ölüm tufanına yal
nııı batma ııötOa ııermealnl lltemlyoruıı. 

Zulmu yıkmak ve hüriyeti"i lmr
tarmak için Çin milletinin katlan
dığı mahrumiyetlerin ve zorlukların 
bütün genifliğini tasavvur etmekten 
acizi1!. 
Ruı milletinin dört aydanberi, na

ai harp maldnaaına kartı koymak için 
ölen evlitlannı dilıünmeksizin gös
terdifi pyretleri hayranlıkla anmak 
isterim. 

Amerikan milleti, mUıterek müda
faa için yapılan gayretlere lte~di 
gayretlerini de katmak hususunda 11-

rar etmektedir. Mamafih aramızda 
fena yola ıürUkJenen birkaç kiti var
dır. Çok fÜkür ki tanrımın lutfu ile 
bunların miktarı azjiır. Bunlar şahıi 
menfaatlerini milletin refahından 
miskinane küçük zaferlerini Hitle
rizme kartı kazanılacak zaferden 
evet tutan birkaç sanayici ve iKi li
deridir. 

u s 

j ~·~ .~talin 'e göre Berlin 'e glJre 1 Türk Basınına ilk teşrin inkılabının 

1 Alman kaybı , 'düşen 
Kınm da 1 vazifeler yıldönümü dolay.ısiyle 

4,5 milyon rus kıtalannın 
1 

askeri buldu 1 vaziyeti ciddi 
(Başı ı ıncı :ıa7/ada) (Bqı l ıncı sq/ad•) 

termeai beklenebilir. d.ıki dafludaJri ıovyet mukavemeti ktnldı-
Almanlar ne kaJar kayıp ~ından, bolıcviklerin denizden kaçabile -

verdiler ? cc1'leri tek Yolda ancak livaltoPOI yola -

Londra; 6. a.a. - l-foskova ~yoau neı- du~alould alman hava kufttlerlllln daimi 
riyatında, bveııtıya gazeteaın!n bu&'iln 1i 

dı""" h .. _ 1 rfvor . bombard11111nı altuada bahbwl ha man, yaz ... ıu :ı.vcr ve ,, · b . da t 
" Al l ölü al ve eair olarak wıdaa böJ'le. alman orduıan11D opçu 

d•rt mlal n ar ,_ . . 'kyarbet:ım ,ı~rdll Yalnız atcıı altındadır. Dipr taraftan 90VJet Ka
u m yon ... ı,ı ay • ~ · . • . b lan Jd 

12 13 ilk rı u ı rl .Moskova mu- radenı• fılo1m1ua fnlrallde J'IP 
ve teı n ı; n e ıon haftalarda batan 20 harp semiıine ve 

harebealnde Almıuılann kaybı tllU, yaralı idd" ha .. .ı. 
6 

.. __ --inne ba • 
- o k" · Jmn•tur Bun c 1 ura -nıJU .... ., •-ve ,.~lr olarak ıO.OQ ı~ı o ':"' . a- lii olmuttur. So•petlerin kaçma ihtimalle-

dan maada Volnk~Jamsk, .Mojaııık ve :M - rini mühim miktarda uabnaktadır. E1&Mll 
loyaroslavı-tz kesımle!'inde Almanlar 300 "lk t i 

1 
da. ...... ca, topy• 

2 bi k t,..... kaybet ı ve M>D •tr n •1 arın , •• 
tllnk, QO ta~·ero Vl'I r <:o .. ,. - ılcQr. 137 bin ton.lltoluk 34 aovyet ticaret ~e 
mlşlerdlr, " misi alman havı lnıvetleri tarafından batı-
Almanlar Leningrat cephe.inde rılmıı ve 36 ticaret ıemiıi de ciddi hasa-

harelt.ete g~tiler ra airatılmıttır. Bu sebeplerden dol8J'ı Kı-
Moskova: 6. a.a. - Kı:ı:ılorôunım ga • rım'daki ıovyet orduıunun Si•astopol'a 

zeteel olan Kraanaya-Zvesda gaze~esi muh toplanmıı olaft bakiyelerini Karadcniıı'in 
birine göre, uzıırı mUddettenb ri Lenln · doiu kt:vıama tatınıak için lürumu kadar 
grad cephesinde müdafaalfıa kalan Alnıan- tonilato bulunmaması beldene"lilir . 
ıar birdenb!re fr.ııltyete ~miı,lı:r •·e Bov. Şeflerinin hataıı ile Kırm'daki ıovyet 
yet münak:ı.l~tını k"ıımelc lı;ln yıı.ptıklım lHta!arının ''inde bulundllfu imkln11z va -
bı r t~ş bbUste 4 veya '1 piyade tUmenı ve ııiyetın bir benzeri de Leninsrad'daki b::>l· 
tanklar ıoUrlk cttirmiıler. fakat bekle - ıevik lntalarının baıındadır. Yarma teıeb
dlklerlnden daha ııddetlı bir mukavemet· büsleri yaparak kendilerine bir u rahat -
ıe karııla.şmıılardır . ... imanlar yalnız bir· hl: bulmak için ıovyetlerin burada J'aphk
kaç yerde Sovyet mUdafaab!'lna ~rmeğt' ları ıaJ'l'etler atır kayıplarla muvaffaki -
mu\'affak <>lmııtlardır. Blrcok ke11ln~ler - yetıizliie atramalrtadır. Ayni ııamandı 
de tı-ıebbUs Ruslıınn eline Aec:mı,ur. alman bataryalan, büyük •• en biiyük çap-

Muhabir diyor ki : ta obliılerle Leninrr .ıd'dalri aakert hedef-
' Alman komutanlığının bu kesimde ya- leri dövmekte ve alman bava lnavetleri de 

palan harek&ta büyük bir ehemlyet ver - her ıece ıehri iafilllr ve ::vanıın bomb&la
dlti ,Upheaisclir. Fakat baflıca Alman ku· n ile bombalamaktadır. lovyetlerin Fin -
vetıerlntn ileri hareketi clut'durulımu ve Jlndin lrarfenndelri denia nakU,..tr sitri-

k _, b nca ı- mulrabtl :bil- de azalmaktadır. Ç11nktl bu nakllyat, alman bütün e •• m oyu ...,y~·· . 
cumlannın slddetl artmı,tır.,, aiır toplarmın ateşı altındadır. 

Ma.lıova önüntle akeri dunun 
Londra, 6 L& ııoeıcova rad,yoawıW'l 

bu aabah erkenden bildirdillDe S(Sre, llOV

et Jnrvetleri Jloelcova keaJmiDde &&&lma
~ıı bir ılddetıe muharebeye devam edl -
yorlar. 

Spiker dlypr ki: 

c Ba11 1 . tnct 1&:rfada ) 

alt edilm.U, onma ,.--. disip
lin, nizam ,,. brtdll&lı lrürineıt laie.
lerinin yıldmm .üratiyle muzaffer 
olmaaıd ... 

M. Stalin 
bir nutuk 

söyledi 
Kongrenin kararlannr üç nalıta 

da tophyabiliriz: 
1 - Gazete nedir? Ca..e.ci 

kimdir? 
2 - Gazeteler arasında dil hir

lifini D&lrJ temin edebiliriz? 
3 - Gazetecilerin, itlerini daha 

rahat daha h11Zm' içinde söre~ 
leri için yeni çahfma prolf'amı ne 
olmabchr? 

Konpe ha birinci suale eeY&p 
•e!'irken Türk razete1iain .... n
uflannı tebarüz ettinnittir. Türk 
aazet.i, ancak - menfaatin 
müdafHdir. Hiç bir h•usİ menfa
at, kine, ıaraza, aihz icWi.aama 
alet olamaz. o tlaima hakikati a
rar •e onu netreder. Satıt makaa
diyle yanlıı ve mübaleıah haber 
nep'İni ula meıru ıaymaz. Bun
dan dolayıcbr ki, h .... i menfaate 
dayanan ve umumi menfaate aykı
n olan haber •e mitalealan para 
ve aair menfaatler ıifti aailderle 
nc~r•den gazete. bi:aim Türk saze
te~=nin vaafma ve ruhuaa ihanet et
ll'!'i ııtir. 

Bu inkıliıbm sazeteciU ve saze
teai, daima alnı açık " yürefi pik
tir. Kongre, haddi zatmda Kai
ki Türk ıaaeteciainin daima ıian 
olan bu pren.ip karannr alırken, 
bunun akai bir zihniyeti taııyabile
cek kabiliyette olabileceklerin 
muhtemel hareketlerini önlemek 
ve ıimdiden on'&lll temiz bir ıiperin 
arilaamda olduğunu ı&termek ia
temiftir. Bunun için, Türil ceza ve 
malıbuat kanununda icabeden de

1lollcoYa. 1 a.a. - Uldelrtn llılDWmııa 
~ UBCU YlldönUm• nıtıııuebeUyle )1Umelc 

aov)'et mectlalnde bir nutuk veren X. St.alta 
bfllı._. 1Ull1an ~ııı1ıtlr: 

"- aa memlekette aoQıallat alalım lnDıa· 
lalı 24 111 oldu. 8aUJ lclllıle bnar ......... llOo 

aa ermıatır. S&mdl aım.n ""'*akcı.lanııa., karo 
11 mücadele etmek !Anın •eliyor. Vaııttemts 
bttttln pyretlerlmlzt lnırtahlı ba~ı atraııa
da toplamaktır. Dillmalı, Utvaıura·n. Letcn • 
ya'yı, Eııton>·a•yı ve Moldavya•:rı bUkmil alt> 
na alm11tır. Fa•ltt alman .,llıllkcılan., ... 
Jeketımızı 31atma ediyorlar, tehlrterımıat ,.. 
köylerimizi tahrlp edl)'Orlar. Vallll faea.t •fl• 
rillerl memleketimizin ilkin halkını katııam 
ediyorlar. Alman medn1"tt Jete badv. 

Almanlar •ovYet Hferlnt '1111' bu~ ~ 
bltlnnctı umuy0rlerdı. Fatlet iN b..,.atald 
pJAnları euya düıUt. Almann laat:ııerı De 
Amerlka'nın Franaa albl Hltler'ln &ıtlnda dls 
eöke<-ekelertnı sanıyordu. Fakat bu memleket
'"· tenılne, Bovıoetler Blrltttllln aaCbk doK· 
tarı oldular. 

Sov1et1er Blrlltlnln utradıta felAkeU. 
memleketi alfa utralmak '6>'111 41lr11111. 1EU'" 
\ ellendlrdl. Xmtordu biç 1* sama& badnkt 
kadar kuveut ohnamıttır. Bov19Uertll m&rua 
kaldıtı kanpıara batlEa hlc blr mamlelıet ta
tammül edemudı. Sovyet Ruwa utmıe da -
>anı>ol'M, bu ö&elü memıeııeUınllla dalla 
&Rtlam bir bGııy.,., Hhlp oldutunu --..... 
Almanlar ordu ve 4on•.._ıanmıı lllalm Ol'o 

du ve donanmaınw tamip Mecetıa1 taJ1m1a 
edıy0rtardı. Ukln bizim ordu •• +-a!Wlı. 
mız, yurdu müdafaa ıtttklırt itin -.. ..,_ 
ha kuvellldlrler. 

fitikliklerin yapılmaaı huN&uncla, Yıldırım harbiııtin ,,..,,.,,, ..... 
hii"ümetin l\liıkah makamlarından ve iMa.ı 
müspet dile-"lerde bulunınaia _ka- Yıı..ıırım harbinin bdı AvrupuuulaJrJ ... 

"- Tula'da ıovyet mUdatllert şehir et
rafında dtiıman tanklannı el bombı-lnriy
le tahrip etmtılerdir. 

İnönü' nün 
son nutku 

rar verilrnittir. Bu karar, onun uze- \artakıntıyle ıarktakl tnuı nuıı laah ... 
rin-de herhangi bir auç bulutu bu- lcblllr? ı-·a,ı.t ukerl mQt.eh111ıalar 8oYJıel• 
hmrnaamdan defil, be•i ilerde he,r-. ler Bırııtının hakkından peıc cabalt Pllak• 
hangi bir menfaat dolay11iyle onun ıerınt iddia edl)'Orlanlı. Bunlar IMr .,.._ 
temiz Jıavaamı ifıat edebileceklere unt'e yalnııı SovyeUer Bb'lltl Ue carP1eU11rıo 
karıı bir ai-rta, bir atı olarak aJm- ıarıııa kani idiler. Bundan maada ~ 

•- M kal"fl umumi bir koalllJOD kuraealdaruu .,. 
'lnlfhr. Tadiller Büyük Millet ec- bunun ıc:ın Blrletlk Devletlerle laatıı.re'lol 
~iainde kabul edildiği zaman, hu de alabllAh .... lertnl helü& katıyorlardı. Blı-1 Batı l ıııcı eaytada ı d • 1 ç, . .,.. 

son günlerde Tula çevreıinde H kadar 
alman tankı tahrip edilmlı ve hasara ıat
ratılmıttır. 

umumi menfaate hizmet per eaı a - ıer, kend} ılyaa('tının bir sınıfın lbWlline 
ça WQll ha.vuı, Balkan aeferuıin bquı- tmda on11 aykm makıatlara ilet kar" oynanan bir anı O)'unu oldutwnı bl -

Memleketimizle bUtUn batı yan~ 
küresi nuiterin dilnya hlkimiyetı 
plAnlarına dahil bulunmaktadır. 

Sovyet ao .. ıı mutre.zelert alman batlan 
serialnde faaliyette bulunuym-lar. 

da. Türk • Alm&ll meuJlannın teatial a- olmak, riipet almafa kıyas edilir llyordu. Bir devleti baella bir dnı.t ...,..._ 
aında el& tuahtır •tmifU. Bu ha.va 18 ha- bir MIÇ aqllac:ak, 1na yolda para k .. kırtmak ılyuetı J'ranla.'.,_ maftffalan&,. 
sıran tarihli Türk - Alman doetlutu mua- veya menfaat ecnebi bir hülcmnet- ıe tatbik edikli. CQUfl 8ıtl11Un banll De 
hedMtyle u)'it olnıuıtur. !ıte bu doetlulı: ten temin ediline, •atani ihanette- tu~ıerı ilrl>t.'ren tranam slmundarlan ma... 
muahedui de, iki memleket araaında tam fakki edilecektir. Gene hu ticlille- ler'tn hOcumıan karsısında ı.um oklUlar " Bu .uiyet kal'fl•ında iki yoldan 

mecburuz: ya bütün 

Tula'nın dellkanhlan ve sene mlan 
dfifır.an ateıı altında yaralıları tllfıyArak 

cesaretle hareket ediyorlar . ., 

Alman kayıpları 4,5 müyonu 
buldu 

lroekon. ..... - ---~ ... 
u.tDde .a,tedttl bit' matakta iL 8CaU8 
demlftir Jd : 

- Harbin ilk dört ayında alman kayıp. 
lan ısıu, yaralı ve eair olarak dlfrt buçuk 
milyona balll olmU1tur. Aynı mUddet 1 -
çinde .ııovyetler 1.350 000 ölU vermielerdtr. 

Sovye<t orduıunu çekllmlye mecbur e • 
den elveriııiz haller olmuıtur. Bu haller, 
almanları Avrupa '<ıtaııın'1a lkl cephe tı -
zerinde harp etmiye iorlıyacak bq'ka or 
dulann bulunmamıı olmuıdır. Avrupa' • 
da ikinci bir cephe olmamuı alman ordu
sunun vuifeaınt Çt>k kola) 'qtırm11tır. Av 
rupa'da ikinci '>ir cephe katı euret~" çok 
yakın btr ltida rr.eydana ~ı .... elldir. Aov
yet orduaunu:ı nıuv-ıft!.lf "lmamet11n?n i
kinci ıebebt tank ekstklitldir. 1'umınla 
beraber ıovyet tanklannın vuıftan alman 
tanklarınınktnden iyidir ve aovyet tayya · 
releri ve toııeuw da aynı durumdıı.dır. 

bir itimada "·-anan ııbirllıt duysuılyle • •-'- t k kendilerini mUdataa etmek balılandan .,.. ~ re göre ıantaJ, •men ,-a•e e 1- Re(tller. Alman fqlıtı~rıaın buında lıı11111-
akdolUD&D ticaret ve iktisat anlqmuına yaaen ceza göriir bir auçtar. nanlar aynı halin lnırlıtere n Blrle91k Dw· 

eaa.ıı olm\lftur. Türle gazetecisi aala, nüfuz tica- lclll'rde de kendini ııosterecettni zannettner. 
Bu lıAv1;11 l:ıaltalamak Jciıı İn,ıiliz ,pro- }'eh yapaa, ,..._ bunun iizerinde .4lmaııJar luırbl aarpıe bl&,lnDele 11111..ı • 

P9jl° 's = ~ - ~ t111•a.a. do- pera, ....... ft -ı.at a..ia el• falı OlallUldJldan slbf .... laf ~ ~ 
lQlal~• .A!Jua ~ DUU'etlaıle. mek makaadi,.a. feat .,. l•n .,.. n da aercekl&lllledL ..._. 1laüa ees. 
TQrJd,.. ClbnJlarnı.tıalıl re&Ulıt al7Wt nıyaa iti; tip, Wr w a i eftrlr et- 80vyetıerln mUdaraa utlara 9ll1elnde 1nb1JU 
huaueundaki açık anlayııı tlserine dikkat lkı,.aar delildir. Olmam11tır., ve aa- edttetını ve m

1 
t'1111lekdetteFalr~'111kbt .._ ~~-

Q'ını hesap ed yor ar ı . ... .... no .... da da <:ekilmPkte ve TUrkiye'nln hangi taraftan la o!~.!Y_!lcakt":. • • a ldandılar. Almanlar yab&ncs \opraJdar.sa 
tehdit edileblleceti 1Uallne bizzat TUrk Goruluyor kı, b~ meal.e~ ıçınde l bulundukları ıcın hakikatte la)'lftırJar. BSaa 
tarihinin ce.,ap verecefl mtJtalA.aıında bu· sabahlara kadar gecelennı feda e- \azıtemız dUımanı ırertden Y1&fma1rtar. lhm• 
ıunulmaktadır. Bu buııuııta, Rue harbinin den, ve hatta bazan ıünün 14 ·~•: sade bizim topraklarımuıda 4etl1. Ua4ı top. 

bqılld& netredilen Alman muhtıraaı, bu tini matbaaya hapseden halcilu raklarında da yapmab w •• baQuııa •I • 
muhtırada llılolotot'un Bofaalar hakkın - TW.k ıazeteciıi, kazancınm ancak ratmall)'IS. Xwlnu Pı1llM ~- ıa
daki ietelclertne dair mevcut iublar lla - alm teriyle Mılanan bir meyTa ver- kat alman Ol'du9u _,..... si.:-=.::; 
tırlatılmıtktachr. diiini görmek ve bunun böyle ol- man 1-•1 kuvetıerl aeıtıam • 

- --- duğunu herıkeae iapat etmek a•- IC&Jlrollua ba n"'1er,. 
mincledir. Ve beideclifi de ancak 
h•ı yurda ve bu vatanclata hismet-
tir. 

AHıntfk'te Amriı 

111111Herl .. 
deniıalhlll'lyle lliklllele ediyor 

&Tamlar, haWkatte birer h~rp ~
zırhlı Proatamlanndaa ıh9;"!ttı. 
Alman balkıaı altında dıt polit~
da da a7D1 realizmi söetererek Mıl
letler Cemiyetine sinl.i. .B~an 
sonra da Milletler Ceauyetmı ku
ranlanlan daha ileri ~ir Mil!etler 
Cemi,.eti taraftan polıtika takıp et-

mefe 1taf1Mlı. 0 zaman da anlatı· E..... müfırel.ede• ..... ri (B••ı 1 iaei aaF#ada) byordu ki bu •tın kollektif bant n.... • 1111~ ... 

poHtilraaı AlmanJ'a 'am ~ılnamdan etm.it ve &lJ.D&D neticıelert S611lertyle a-ör-

Almanların denizalh 
mürettebatından 1278 

Basın menauplanmn .Jdıidan ka
rarlarm en öaemlilwind• biri de, 
kendi aralanada dll Wrlili J'•P
makbr. TGrk aaaetecili dil inkıliı-

bmr ,.a,...aıı vazifesini bu konare- kici ingilizlere esir düştl 
de canla bati" üzerine almıttır. ~ 
Bunun için, olruyucularmm anla- hım-
madığr bir lia'at dili icat etmiye- Londra, 6 a.a. - Bürbe unr ileri geliyordu. Fakat kıma~ R~- 800.000 lonlak mu, olan bt~ok 11Ubay ve Ukerterdell ıon 

ya',mn Almanya ile anlaıa~ılee~~- günlerde Vqlqton'a baberler s•lmete 
ne ihtimal venniyorda. Bır gaa, ficll'ef llllllsl UyHltİ bqlamııtır. Bu haberler, .Amerika Birle-

ceık fakat dili, imkan iç.incle bulu- bqiiıılril teblili iasili• suetelerlala &o 
nar: bütb J'ab&ncı kelimelerden atini çekmektedir. Ba teblliü ...,.. 
temizlemeie tahtarak, ona berrak kadar •ir edilmiı ola ..... clllllnlt:de
ve t ... iz ka711afllla k&YQfturacak- rmın mürettebatının 1211 kiti olanlr • 

terilmeıi denisalb tehllbliM lrartı ""° 
lan mticedeJede insllia ._........, elcll 

Franaa ve lnsiltere, rualann .•ene: tik Devıetlertyle Almanlar aruında At -
lerdenlteri üzerinde ıwar ettikl • Vıchy , 6 a a Franııa denız kaynak- ıanUk'te ht.kimlyet için cereyan eda mu-
kollektif bant politikaamı tatbık lanndan ötremlditine söre, Fnnaa ttca barebelerda .;-diye kadar ·-•-·· Amert- tır. • J A d-1.... A;•-

h • brmıya -· ,,....... Gazeteaua e, Dfl vnı ,__ ..ı...ı. bir aalh cep - Al ,., tııoou .......,. - Almu --- kabl&na -.. • .......,., ........ h&- ,,.., qı.,;,,.ı0 pl....,ı._ _,.,. 
karar veriace, R"":d· ııo-•......; ... .,rl 800 bin toallltolnk ..,.ı _._ mı olan intiba>.....-...,..._.,.. .. aoma...ı-ı..r; aralarmcla dY lrirti. ettiii manfflki.,etl• ••b tı bir fldr 

vermektedir. mR• ... ?a~~e kanolllae'k';if b~nt .,aİitika. - mııttr. İngiliz harp gemileri topyelı:fm HO C'!k kadar çoktur. • ti lnumak için yapt•lan itbiriifi, 

-, - bin tonlllloluk ..,.....,. npunmu •-1- Gazete, - llbe ... , .. : ınıı;;,, Tüıt. ...__ -ı..ıu...ı. -lerin h-~ _ .ı.. 
u, Alman,,. De ani•- .ta; 1•n.ı11or: .... ..........., ._,,. ..,. • ~ .............. .,. ad - ,.. her auoteci hu i11rii7e v ...... k ;ç;...ı. oı-ı.tır. a. - lıir lf .ı.. 
elmelt içU. çevlnaek iotodlli 1 1 kendi bndilonnı ........,. ......,.. .....,.. mn>ataza ,,,,.._ .. - ,,_ öç;n uirapca .. ır. Ba iatea...U. ,.._ iildir. M...ı6 ..,.ı ilblaıla ılca
ma...,.dan ibaret olduiu aa...::.; m•oı.....,. Topyo"" 420 bin tonılltoluk da mevcut dellU.... .- .......... - ,;,,. seliriı.....i için a,.ı.. ı..ir defa rot ilinıa.... ..... a•• .., -~.

80

• ".!a:::=a F:k.~'t ..... tte ıao ...._. """'"' do loofıbder ....,, .. donla.Jblanma -- - Ltaabal'da ••Ja Al*ara'<la - lerle mocmaal- uı- qı,,;. 
·- --· . . r "k .. .. ... ..._ ..,,,....... - ..... --·-"* ,,,., - - lantdar Japd- halılundaki ..... birlik tarafmdan .................. 
Rusya, 24 ooaobk po üı-a- 8 İnotll• donum.., 181 bin t..ıuk ..,.,nqs -·- - -· lif ittifakla kaltul •clilmi,.ir. kilit& bajlw a-..ıı--
•in" ba•-

1 i•·-~ oı_.ıa. .. : tioarot -.... ... ,,, ... ;""""'· •• Yaın .. ild .... , ........ - Allaa- Bu ııüaol dilin t-U.liii, sa•eteci- di Jailari,la kendileri ...... 1 •• dan aonra Ruaya nm komt ._ d n1 1 - l .. _ .. _ ald ... •? ._ L.Jı.. 
haldcmda takip ettiii polit~a, d• nınt e Binde yaka anan ""~-uı• sem b"k'te senn dftriye~efdem ,,_.. ı.ı nin hem ödevi, hem aeTlu •e' h.. imkinlaftDI ••-•• mı ..._ ~ 
i:ittL Eski hndutlan .... ~- boJ• "'

111
"

1 
""'"'""' •IHnlldôfôno - .. ... danlalhyı ptl-. ...,.,. ,..,., menfaatidir. Odevidir, ÇÜnkil o mil- bir düz .... *""'-1, ~::"':'w 

ne1milel makavelelen cleiiftll"ID-:!• gemllerde hulunan MI yolcu toptuna lld denınıtıyı batırmak sorımda lralnııı- li birliğin emrinde ltir aefer4ir. •e mecmualaıwww iald.. • '" 
kaJL.-tı. Bu, RuaJ'& haktcmda -- kamplarında göa altına alınmııtır. ·tır.,. Zevkıdir; çünkü artık Miy1ik halk waaifelerini daha ıill * ... bil-

_., 1 L ha rattı. kütleleri tarafmclaa daha lrolayl•- te MYİJ' .. İlle - ıl• .. 7lilpa • 
yu
"k bir itİlnatarz •• ••

11 
ya • J1111111111111111111111111111"111"~ lııe .ı_ _.ıilı- _,,__ _..__ el lil b 

-L-

1 

~ v91"1Dl • IO(OK • ..... _ .. - 1 
,_. la olcunacalctır. Meefaaticlir; ... ı... L!L....._ıeri .,.. ....... - e Fakat Ru.ya uııa ... ~,.- • ,; : • DIC fflBERlfR • .,._ .,.... ;--.r . ...a......ıt. .. Y

or. "ikinci empel'J'aliat harbm : ı : v...__; 1. u. - Atl&lııWl"teki aon kü onan menfaati halkm da men- midir? Bu teldW• titr t-1K Ye 
L ı.ı_JL.. f--h kolla- ..... .. --·bQ..J·--- faatidir. Yeni neıil it L---- seli- bir •anlaala ... --·it ....... hazırlamaıda oııauau .. _ • • ............................... , .. ,,. laldt&tlann blUnm .._.. -- ve ....,.... ., 

yordu. Nihayet bu "fırıat". hıç ~· Sofyı 6 a.a _ Alman maliye nann 11• lalinu 11Mı..ı91'111iıa AtıaaUlr 9Uintint J'OI". Gaaeteci, olml kitaplannda da .. tiırilealdir0 d
"k • .-1."Jde teceJlı etti• ..a. ... _. -• ~ ... : .. p Aaa:.~. •-en terimler ywİne eakİ o-an- _,_ ~-L- ... L____ -L beklenme ı ~ı • • Schwerin Von Kroei•, lof,.'da fl ... ıfift Irat- he._. bir .......... .......... --.ur • •-T --..-. •- uenz- .--. R 

' L .... hazırall- • " t •·-··-.. da aı .. - lı üalüıbunu " ....... aid.Jannı -=-• ._ __ _. ___ .__..__ Ve L- L-. Alma117a uaya 1'• • • T" • • dıktan IOllra. dün alrıam Bulruiıota"l'ı'..tf meditl, saaeteCU• 0P--- -Y •-- ...,.._. -..r uu -
'n,,... -· d11 polıti- --•-·- "--ne, &- -'lr bllanacak olana, hayam ilerle- r:· _ _. __ L-.: it.ini- •aa·.-&..:ıa:-da taarruza ıeçı _, • - Alaıan,..•ya dlinmtiıtilr. Knox'dan ~ -. -.nen a tan-- ......., v-. ·-----•-

• &· "cat La•detmek ao- _ ... --:-.- .n..:.. .. a•ak a,.d.,.. dinamik bir -~ L..!.. ...... hilı"-...ıı9 -•• k.. •enı ır " • " Berıı·.. "' La. - Yan r---• bir ~-ak- bahriye naaın IU _.._ı .......... ~ : 
1 
~ "' ..- _. - ,,_,,..... 

3 

-. u ...... ........ adam olmaktaa Çlkar Ye aia seç- 1 -...ua.:-.- __ .._ Wr delı"•...ıı:.. • .._ ... nmda kaldı. tan bildirili•orı "-Verilen emlrl• d•tttUrtbnemlfttr. L.!- hal • Dil" -•-~ -... -.. 1 R 
... •'•a , ed tik•e ...-... _. • ........ ı ,..11ar91 w..::1.. halL L.::.&1_1--L..L. Fakat ba ....,.....a ~ -:• ' Hol., Roma"da ..,_ ICodU. bl7"k "'"""' sJM lfO - 111""· - triiriworiaılm ~.ı-. ""* - v.'ıd:....;,•ol-~~ 

gerek maddi ve aerek manevı •~an- lltiftilaUnün oldukça unn 'bit mlddet lral- il. CordeJJ ReU. dllıt ıaseteelltte nP- L. • • • ,Jıı-Mmll' ---- ...-
da at .. bahaya malolclafuna. f\IP • ınak ibre Berlin'e ıetmes& belrlt11me1rte - ttlı 'be11lftatta demlttlr lrlr -ula.im öz lf8BIS 0411 .. tw. indir aanınz. Çünkü ıazeteci, .... 
he yoktur. ()Jle anla~ıyor kı Rua- dir. "- Ster Alman1a. Bfrletllr Devletle- Koqrenita üçüncü •ilıİlll ..,.._ aazetecilik bir meslek oluna, ..-

' 

ya'nm mukadde.ra.t~. ıdare ~-: Nevyork, s a.a. _ Ticaret nazırlıtmı11 rin Robiıı lloonan torpillemneainden do- n, yeni ....... iclue h~ :- zifesine daima artan hir ıaJNtf• B ı i 
ba YJl'IDI ed 1f 2 -, 002 d ı ni bir çalrfllUl ~ "'-.:Ia--ı- 1taflanacak, •e halka hizmet Taal· ler, S...,,.tlor ·"'' llllD ı.tı.ı.tltüa ""'ettlii nkamls" Amerika B"1atik D..- ı.,.. lst 1 ·-. •lv•k tumJnab -.la-. 8a - - ~- fooini daha r ... t ... daha -

dördinc6 ,.ı.ı~~i.ı, - il lotlorlndc ,....,,.,Lu b•nb••• moholan • ........, ... ba amorlkan telebl. -'• -••IHmiaU. ~-· -· da- içü.de ııörebil-kt=-. 
\ 

baflca f&l'tlar al~a ı dek" h dilen altm mlkatnnın •imdi 2.015.515.00I bekli1en doe:valara ilbe edileeelctlr._ ha ilerleme.I içJn, .._...... Hf- ,. 

diif-iılenli. Fab~..:ıan 1 

..:: "°"" aibi ,..,,..., "' .- "'""la• A-"J.ın _...._ __,;.; ı.,. -.ıan ırk .-......... ıhr. Kaa,... dala,.ı,ı. -u..ıa.ı. 
saplar P'11Ja ~-- - h" ...,..., • ....,,. Ya- belli....,_ ............ sa· lriiriktirı ol• .. ya--ma lıiruı 
a6n -lor, loa •• • • i:j' .; Dolbl. o u - ..,__ .._ IMlllerıierı O«s ~ nati ..ııı.;,-. llorioi -.iJot al- fula kenclimioıd., haı...tiao .,,._ 
ölüm lrabm mtlcadet.ai ıç • ı • çıkvılmı• oıaa ıoı mlllnr te1ıuaınd&D 1. u.ı d L-'--- •uetecıye bu d 
rak etmektedirler. M~~a ve Le- mürekkep llk crup, kendi memleketıel'ba• Vqtaston; LL - ll.ıııuua mec t..,.,, !l 0~ • • • iniz, iki ... ec1e Wr topla.an..._ 
niqrad bpılarmcl~ı !etin •e kan- gitmek Uzere cumaneeı sttntı Pep.WI"· llartctye encDmeııt nlai il. •oom. tim- .....,...._ t.ebMyle 7eaı bır IDM- sreaüa dol&J'llİJ'le ,.anlaa .. J'A• 
lı micaclelenia aeticelı, uz• za-J den hareket edeetlltlr. 'Pefaver"de ll*ll· dlJd sersl• ftlll)'et dolaJ'ıtbt• 911baetuıl Wr ...... ~~c:alıtır.5E1:~~ j ZIJ'I aesiı•••ıiH Hfllla:r-. 

uk dd tını " ~ meeJiatnia beDd ele t4tQ ....... 1111 .. iıal a defllae, - - _... .. -~L ••mıı'6' - w1.,.ııp. m a ora leketl•...,• - - 1'1 ~. -..ımr. 8- ltlıo de '"'Pılacak •I dtt r- r-... tQia. MIC Lıir. A. Ş. BUIER .,. J8 tt&l7lla lıqlqmn.........,. ~ ,_ 
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Kongre ,Eğleniyor ! 
Türk Basın Birliği birinci umumi 
kongresinin kulislerden görünüşü 

Türk Basın Birliği Kongresine Ankara deleg esi olarak i§tirak eden 

arkadaşımız S am ih Tiryakioğlu, müzakereler esnasında kulağına 

çarpa n n ü k te ve fckraları bir araya toplamı§tır. Müzakerelere ait 

h a b e rleri ayrı sütunlarımızda bula cak olan okuyucular, aıağıdaki 
yazıyı o kuyarak , kong reyi kul isten seyretme k imkanını elde ede

c e klerdir. Arkada§ımız duyduklannı anlatmaktan ba§ka bir şey 
yapmamaktsdır. Şayet, bunu yaparken, heps ine ayn ayrı saygı ve 

ııevgi beslediği arkadaılarmdan birini bilmeksizin İncitirse, bunun 

için d e §İmd iden özür dilemektedir. 

KULAK MtsAFtRı oLARAK Samı·h Tl.RYAKl.OG'"" LU 
DERLEYiP TOP ARLIY AN : 

Ahme t Emin Yalman ve 

Vagonl i . - Cook 

V atan Gs.zetesi Başmuharriri Ah· 
met Emın Yalman'ın Amerikalı 

l 
kadın meslekdaş1mız Bayan Nllla 

Cook'la olan ahbaplığını herkes bilir. 
Matbuat Umum :MUdUrU Selim Sar

per'Jn ziyafetinde Ahmet Emin Yalmnn 
bir b:ı.yanla konu11uyordu. Bunu gören 
biri sordu : 

- Ahmet Emin'tn konuştuğu bu ba
yan, acaba Nilln Cook mu ? 

öteld cevap verdi : 
- Burası Gar lokantll81 oldu~una gö

r e, Bayan da Vagonli - Cook olsn ge
r ek ... 

H o r o z kuyruğu, 

T a v u s kuyruğu 

K 
ongrenın toplanmasından bir gün 
önce, verilecek ziyafetler ara -
sında bir de "Coclttail prolong~" 

den bahsedildi. Bu kelimeyi duyan bir 
vllll.yet meslekdaşı, mrı.nasını sorup bu
nun "uzamış horoz kuyruğu" demek ol
dut;"tlnu duyunca başını salladı ve : 

- Tavus kuyruğuna pek benziyor a
mn. Allah encamını hayır etsin!. dedi. 

İstanbul' da e smerleri 

ö p m i y e alışınca ••• 

G ene Matbuat Umum MUdUrUnUn 
ziyafetinde Naci Sadullah ani bir 
coşkunlukla Nurettin Artam'ı ya

nağından ··ııap',, diye öptü. Etraftan 
Nurettin Artam'a seslendiler : 

- 'O'stat! Allah muhabbetinizi art -
tırsın ! 

Nurettin Artam mUteYckkll, boynu -
nu bUktU : 

- Ne yapalım? İstanbul'da esmer 
öpmlye alı§tınnııssmız, Naci buraya 
gelince de bcnl buldu! ... 

Bu sözleri duyan Ahmet ŞükrU Es -
m cr kendi i.sml geçiyor sanarak Nu -
r ettin Artam'la Naci Sndullah'tan ta -
ra!a bakıp kulak kabarttı. Bunun U -
zerine Naci Sadullnh, tabancasını fa • 
sulye plyazının üzerine boşalttıktan 
sonra tel!l.şa dUşen muhallebiyi teskin 
eden Arnavutun eda.siyle : 

- Merak etmeyin, dedi, slr.e bir ııey 
yok! ... 

M a j ü s k ü l harf, 

ın i n ü s k ü l kade h 

akkı Tarık llııtadımızın majllıı -H kül dU!lmanlığını herkes bilır. 
Birisi §oyle diyordu : 

- üstat majUskUI düşmanı olduğu -
na göre, acaba bir ziyafet verse çnyı, 
kah\'C ftneanlyle, viskiyi de rakı ka • 
dehiyle mi ikram ederdi dersiniz ? 

• Hnlkevinln bUyUk salonunda Hakkı 
Tarık Us'ur sesi pelt yavaş çıktığı için 
fşıtllemlyoreu. Birisi sebebini izah et
ti : 

- MlnllskUl hsrf kullıındığ"ı gibi, bu· 
rada da mlnUskUl ses kullanıyor da on
dan .. ~ 

Do .... Naul atıldı : 
- Fakat Trabzon delege.si AH GUr

eoy'n ne buyunılur? O da boyuna ma -
jilskUI Be!! kullnn• •or ! 

Program komisyonuna 

bir k a t i p aranıyor 

P 
rogram komisyonu reisliğine 

Hakkı Tarık Us seçildikten son
ra sıra bir de ka.tlp bulmıya gel-

di. Azalar Hikmet Tuna'yı teklif etti • 
ler. Hnkkı Tarık Us'un bir nn için d:ıJ. 
gın tarıı.!ın:ı rastladı. Kendislnl Pro -
gram komisyonunda değil de, Vakit 
yurdunun lclr:ı.re odasında sandı. Göz -
lUklcrinl dllkktın kepeng i gtbl havayn 
kaldınp Hikmet Tuna'yı şöyle bir sUz
dükten sonra : 

- Hele kendisini iki aylık bir tec -
rUbc devresinden geçirelim, dedi, mu· 
vaftnkıvet göst ı irse satın be§ para 
hesabiyle ücreti knç lira tutarsa veri· 
rlz ! 

Ortak değiliz a ma 

o da p a t r o n ! 

I• stanbul'da Hnlll Lfttfl Dördün -
cU'ye sormuşlar: 
- Sen Bn.ııın Kongresine gelml· 

yor musun 1 ' 
- Hayır• 

- Neden T 
- Tarık Us gidiyor ya, artık benim 

lçlrn rahat.-
- Siz ortak mısınız yok.sa?_, 
- Ortak değiliz ama1 o da patron... 

Halil Lfüfi s o y 

admı deği~tiriyor 

i stanbul'daı. gelen arkadaşlarda 

Halil L1htl Dördüncil'ye dair e
pey hlkl\.yeler var. Bunlardan bl· 

rlsl de listadın soyadım de~iştlreceğlni 
söyledi. Sebebınl Halil Lütfi §Öyle en· 
latmış : 

- Dördüncü, bana pahalı, 11.tks bir 
oey gibi geliyor. tlçUncli alsam, o z~ -
man lılllll Piyango .MUdilrU Nihat Ali 
'OçUncU ile hısım olduğumuzu sanacak· 
ıar. Onun için ikinci soyadım alacağım. 

- Peki. .. Birinci soyadını alsanız? ... 
- O dıı olmaz. Bu soyadım alınca 

hatırıma "birinci mevki", ''birinci sı -
nıf'', ''birinci kalite" gibi pahalılığa 
delllet eden oeyler gelir, rahat ede -
mem! .... 

Halil Liitfi Dördüncü 

y a ş ı n ı küçültüyor 

H alll Lftt!i Dördüncü ile geçen bir 
muhavereden seçme parçalar : 
- Ben artık ya.,ımı daima iki Uç 

sene küçUltUyonım. 
- Neden ? 
- Bana muhatabım .sanki aıacakhm-

mış da ona iki Uç Jlru .:kslk veriyor -
muısum gibi geliyor da ondan ... 

Karikatürist Ramiz 

bir mevzu arıyor 

K 
arlkatUrist Ramız gUndelik ga -
zetelerl evirip çevlr~k bir kart
katUr mevzuu arıyordu. Bunu gö

ren birisi sordu : 
- Yahu, htı.IA bir eey bulamadın mı ? 
- Bulmasına çok buldum ama, işle-

mek işime gelmiyor. 
- Peki, ne yapacaksın o halde T 
- Uzak§ark'tan bir ııeyler .,ulmıya 

çalışacağ"ım. 

- Kırım'a dair bir ııeyler yapsana ... 
O da aktilel .. . 

- Olmaz ... Belki "mırım kınm" • -
denler bulunur. Neme 14.zmm-

F o t o Cemal resim 

alır ama resim vennez ... 

F o~o Cemal Iştkeel'ln harıl harıl 
. grup resimleri çektiğini gören 

vllll.yet delegelerinden birisi : 
Ne olur? diyordu. Şu resimler -

d
0

cn birer kopye alabilsek ... 
- Cemnl resim alır ama, resim ver

mez! 
- Neden ? 
- Apartman al abilmek için ..• 

Yardım görmek için 

n e yapmak lazım ? 

. 
1 

stanbul'dan gelen arkadaşlardan 
birisi, sigorta. yardım. tekallt 
sandığı i::71erlnln htll!l sağlam bir 

es:ıs:ı bıığlnnmadığ"ınd:ın §lkAyet ediyor, 
önlıne gelene .ı.na yakıla dert anlatı -
yordu. Birisi : 

- - Canım ne teltışlanıyorsun ? dedi. 
ölllm takdh'lnde her lızaya 164 llrnhk 
ye.rdım yapılacak ya". 

öteki köpllrdU : 
- Kuzum, yardım görmek için mu

hakkak ölmelt mi Ulzım ? 

Bir tashih hatası 

olursa ne yapacak? 

D elegelerdcn birisi Ertuğrul Şev -
kct'e sordu : 
- Kuzum, senin soyadın ne 1 

- Avaroğlu.-
- Vah vnh ... Pek yazık... 
- Neden P 
- Ya gazetede lmznn çıkarken bir 

tashih hııtruıı olur dn "r" hnr!lnln yeri
ne "l" hnr!I girerse ne yaparsın son • 
rn? ... 

Şevket de, tesell i bulmak için ola -
cak, tıöyle dedi : 

- Aynı tehlike E them !z:ı:et Benice 
için de vnrlt ... 

- Ncı gibi ? 
- Onun soyn<lındakl ''b" harfi de 

"y" §eklinde çıknbl llr!.. •. 

A ç ı ş günü, 

yoklama yapılırken ... 

K ongrc:ıin ac;:ıl ı ıı gUnü ya.pılan yok
lamadan seçme parçalar : 
- Akbaba YuSUf Ziya !.-

- Mevcut. ... 

u ı.; u s 

Japonya 
Amerika ile 

uyuşmak 
istiyor 

B. Kurusu'nun Vaıinglon 
Büyük Elçiliğine tayini 

keyf iyef ine verilen mana 
Tokyo, 6 a.a. -Eski Berlin büyük elçi

si M . Kurusu'nun Va~ington büyük elçili
ğne tayini keyfiyeti Tokyo'da japon kabi
nesinin Amerika Birleşik Devletleriyle bir 
anlaşmıya varmak hususunda umumi mahi· 
yette bir hareketle bulunduğu duygusunu 
vermektedir. Konoya'nin 29 ağustosta gön
derdiği mesajdan beri ilk defa olarak Ja
pon · Amerikım görüşmelerindeki esrar. per
desi dağılmağn bnşlamıştn. 

M. Kurusu 1939 sonte>?rininden 1940 son 
baharına kadar Berlin sefirliğinde bulun
muştur. Üçlü itt,ifakı Japonya namına im
zalıyan kendisidir. Müşahitlcre göre M . 
Kurusu'nun Vaşington büyük elçiliğine ta
yin edilmesi keyfiyeti aponya'nın Amerika 
Birleşik Devletleriyle bir anlaşmaya va • 
rılmasını istemekle beraber 'bu anlaşma 
dolayı siyle Mihver devletleri menfaatleri
nin doğrudan doğruya halci.dar olmama -
sına dikkat etmek arzusunda bulunduğunu 
göstermektedir. 

Meseleleri sulh yolu ile 
hal için ... 

N cvyork, 6 a.:ı. - Vaşington'dan alınan 

haberlere göre. BirJe,ik Devletlere gel -
mek üzere yola çıkmış olan hususi japon 
mümessili M . Kurusu, Japon-Amerikan me
selel erinin sulh yolu ile halli için impara
torun tasvip cttigi bir formülu hamil bu -
lunmaktadır. 

Yine Vaşington diplomatik mahfilleri -
nin sandığına göre, M. Kurusu'nun başve
kil Tojo'nun M . Ruzvelt'c, Japonya'nm 
dostane bir hal sureti ismini verdiği bir 
duruma varmağa matuf teklifleri havi bir 
şahsi mesajını da getirmesi muhtemeldir. 

B. Kurusılyu Amerika çağırmış 
değil 

Vaşington, 6 a.a. - Dün akşamki gaze
teciler toplantısında beyanatta bulunan M. 
Cordell Hull, Amerika'ya gelmekte olan 
japon murahhası M. Kıırusu'nun Amerikan 
hükümcti tarafınılan davet edilmediğini a· 
çıkça söylemiştir. 

M. Hull, Amerikan hükümetinin Kuru
su heyetiyle bu heyet seyahati esnasında 
gösterilmesi gereken nazikane muamele -
den ba:ska hiç bir suretle münasebeti ol -
madı l:ını da beyan etmiş ve M . Kurusu'nun 
yeni konuşmalarda Japon büyük elçisi A 

miral Nomura ile işbirliği yapacağı hak -
kında japon hükümetinin Amerikan hükü
met in c tebliğatta bulunduğunu ilave eyle
miştir. 

Konya askerlerimize 

kışlak hediye hazırhyor 
K onya, 6 a.a. - A skerlerimize kış

lık h ed iye hazırlamak için Konya 
Yardımsevenler C em iyetine t üccar
dan Y usuf Arıkan bir balya yün, t üc
cardan Ri fat G üzel yirmi çift ayak-

1 

kabı ve gene tüccar~an 1:ilmi K ulluk 
25 lira t eberru etmışlerdır. 

- Bnbahk Afif Evren! ... 
- Efendl.m ... 
- ııemııerl Tnln.t .Mithat!.-

Burada .. -
Karaguz Sedat Simavi! ... 
Burada ... 
Boea Nnsrc.ttln Osman Milnlr! ... 

- Nanıevcut ... 
- Köl'oj:l;lu Burhtın Cahit ! ... 
- Yok ... 
Uzunluk rekorı.ınu da maalesef .An • 

kara'ytı gelmemiş olan Nizam kırdı : 
- J<;n .son hftvııdls Nizam-et tin Nazif 

T~elenlloğlu ! ... 

N e d e n "En son 

havadis" ismini vermiş? 

8 
irisi soruyordu : 
- Nlzamettin Nnzif acaba gaze· 
teslne neden ' •En Son Ha.vadis" 

ismini verınl" 1 
- Her telgrıı.!ın llzerlne "mUstaccl" 

kelimesini ynzan vll.linin hlkll.yesinl bi
li rsin : adamcağız sahiden milstu. -
cel bir telgr:ıf çekrnek ltızım gelince, 
o zanınn dn telgrafın üzerine "vallahi 
billahi mllııtacel" diye yazarmış. Nlznm 
rln sab:ıhlcyin <'ıkan akşam gazetelerini, 
öğle Ustn çıkan gece postalarını filan 
görtınce, gazetesinin adını "vallahi bil· 
l nhl rnlistacel" ka'Jllinden "En Son Hıl.· 
vadi&" koymuş olacak. 

C o ş a r ne zaman 

ef fervescent olur ? 

K onuşuyorlnr. Kulak veriyorum: 
- llabcrln var mıP Urfa :Meb 
usu Hüseyin Sami, Coııar soyadı

nı alml§. 
- Çok iyl etmiş. Pek beğendim doğ

ruııu ... 
- Neden 1 
- Coşun<''\ yedi punto ile dört sU -

tunluk mnkaleler ynzar da ondıın ... 
Eskiden eczacılık etmiş bir arkadaş 

e!ıldı : 
- Yeni adı eczacılıkta ctfervescent 

adiyle anılan 1111.çlan çok hatırlatıyor. 

MalQm ya, bu türlü 1111.çlardan bir kah· 
ve kll§ıtını yanm ba.rdak suya attın 

mı, fa.ııır fqır köpUrUp bardağı doldu· 
ruveril ... 

...11•··· · ··· ·· ········ ····················-.. . . . . . . . . RESMİ TEBLİGLER 
. . . . . . . . 

~ ........ ...... .. ... .. .... ...... ....... ... 

İngi l tere üzerinde 
Londra, 6 a.n. - Hava ve dahili emtılyet 

nazırlıklnnnın teblll'::I: 
Gecenin Uk ıaatlerlnde yalnız bir d'llsman 

tayyaresi lnglltere'nln cenup batısı üzerine 
bombalar atmııur. Az hasar olmustur. lnsan· 
ca knyıp yoktur BMka bit hll.dlse olmamıatır. 

Bir İngi liz korveti battı 
Londra, 6 a.a. - Amlrallık Dairesinin 

tebliği : 
(Gladlolus) korveti batmıştır. Ölenle· 

rln aileleri haberdar edilmiştir. 

Sovyet resmi tebliğleri 
.l\loskova; 6. a.a. - Sovyet haberler bil· 

rosunun gece ynrısı nc§rettlği tebliğ : 
5 Sontesrinde kuvetlerimlz bütün cephe 

üzerinde dU§manla harp etml§lcrdir. 
Sah günU Sovyet hnva birlikleri SO düş

man tankı piyade askeri ve cephane yük· 
lli 3/iO kamyon ile petrol nakline mahsus 
30 sarnıı;; knmyonu ve 23 sahra topu tah· 
rlp veya kullanılnmnz hale getirmişlerdir. 

*** 
'Moııko,·a , 6 a.n. - SovYet haberler bürosu 

tarafından ııece nesreılllen tebllf:: 
4 sontc•rlnde SO almnn tayyaresi dilsilrül· 

milstUr. ıı govyet tayyaresi ka)·bolmustur. 5 
gonteerlnde :MOSko\'a yakınlarında 27 aımnn 

tayyaresi dUıUrulmüıtUr. 

*** 'Moskova, 6 n.a . - 6 sonturın sabahı ta -
rlhll SOV)'Ct tebl!Q-1: 

5-6 sontesrln ı:ecesl. kıtalarımız dUıman • 
la bUtun ceııheler<te carpışmıslardır. 

Alman resmi tebliği 
llcrllıı, G a a . - Alman orduları ııaıku· 

mandanlıtının tcbıır:ı: 

Kırım'ıln, Yl'nllcn dU&man kovalaması bil· 
tl.n ı.:l'ı>hc uzerlndc nıuvutfokıyetle devanı et· 
tınlmtıtlr. Yayla dııiılıırındu, alman ve ru -
men kıtuları )Ol!arı kcsllmll ~snıan tcsk1llc
rlnl >cnmlı ve Yıılta tıe Tcdozla arasınıln ııc· 

nlı bir cephede Karndcn.z: kı)'lsına kadar 
Ucrlcmlılcrdlr. Sıvustopol un do{:usund.ıkl 

daC:lard.ı dn, dilsman nıukııvcmctl kırıımıstır. 

Alman h8\u kU\CUcrl, harckfH.n lstlrak 
<ıt.mls \'e sovyetlcre Kırım sularında, Karadc· 
nlz:ln ıun ıl doğu kı)ısındn )eni vapur ka>ıı>· 
lan ka)dcttlrmlıtır J\lman tnyyarclcrl, toıı

) t'kOn 13 tıın tonlllı.toluk Oc asker ıaııma ııe· 

misini bntırmıı ve bombalarla oldukça bU>ilk 
dört ticaret vapurunu hasara ul'tratmıitır. 

Lcnlnı;rat ônUndc, DUımıının ııaııırtma le· 
eetıbUslcrl ecri ııuskUrtUlmUıtur. Ai':ır ve en 
ıır:ır bataryalar, Lentnıırat ta askeri chcml • 
)ette he<tcrtcrı ve ırınıandlya kortczlnılekl 

ılUsman ı;~mllcrlnl bombarıtıman ctmls~lr. 

1kl harp gemisine ve bir ıllebc clılıll isabet -
ıer knyı!eılllmlstır. 

Alman hava kuvetlerlnln Gorkl endüstri 
echrtnc yaptıliı bir gece hücumunda, ııllAh ve 
lase tabrlkalanndn yeni mühim tahripler ya. 
pılmıstır. 

Baıka savaı tayyareleri t~klllerl, dün ge
ce, ınrtU'ık ve yanııın bombaları ile, ı.ıoskova 
'l.'e Lcnlnııro.d'ı bombalnmıtlnrdır. 

lnglltere'nln cenup batı kıyısı acıklannda, 

alman hava kuvctler:I, 5·6 sontesrtn gecesi 
Falmouth ltmanındakl deniz tezgMtlarını 

bombalumıslnrdır. 

Dilsman dUn gece, kilcük tc$ktllerle al -
man kıyııı üzerlno akınlar ynı;nnııur. Bu hü
cum tcsebbUsU tcıılrslz olmuıtur. 7 lngllt;ı: 

bomba tayyıırcsı dUıUrUlmUıtür. 
2'J llktcsrlndcn 4 sonteırtne kadar lnıılllz 

hava kuvetlerl, 87 tayyare kul'betmlstlr. Ay
nı müddet !cinde lnglllere'ye karıı mUcade · 
lede alman kayıptan Yedi tayyaredlr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 6 n.a. - 1talyan orduları umumi 

kararelhının tcbııaı: 

ltnbnn hava kuvetlerlne baaıı bomba tul'· 
yarelerlndcn mürekkep te&klller, ııecen ~ece 

\'aletta deniz üssüne, La venezla ve Mleab
ba'>"ll hücum ctmt.ılcrdlr. llcdetlerc tsabetler 
olmuı ve yangınlar cıktııtı görülmüstilr. 

Augusta Slcllla'da hnlkın oturduıtu ma
hallelere yapılan blr hava hücumunda ılvll 
halk arasında dört ölü ve bes yarnlı kaydc -
dllmlıtır. Du hucumda ta>·yare karıı koyma 
toplarımız bir tayyare dUıUmıüıtür. 

Uzakşark'ta 
• 

lngiltere 
ve Japonya 
kar~llıkh askeri 

tedbirler ahyorlar 
Singapur, 6 a.a. - Şimdiye kadar 

görülmedik derecede büyük bir vapur 
kafilesi İngiltere'den bu sabah Sin
gapur'a büyük bir takviye kolunun 
bir kısmını getirmiştir. 

G elen kuvetler arasında, istihkam 
müfrezeleri, topçu birlikleri, mühen
disler, coğrafya mütehassısları ve 
projektörler vardır. 

Mr. Dulf Cooper'in anlattıkları 
Canberra, 6 a.a. - Can berra'ya gel

miş olan M . Duff Cooper, gazeteci
lerle yaptığı bir görüşmede demiş· 

( R A D y 

Türkiye Radyo Difiızyon P 

Tiırkiye Radyosu - Ankara Rad 
-- ( Dalga Uzunluğu ) __/ 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

81.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. f, 

CUMA : 7. 11. 1941 

7.30 Program ve Memleket saıı.t !' 
7.33 :MUzlk : Hafif Parçalar (Pi) 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 Müzik : Senfonik Parçalar 
S.15 EVİN' SAATİ, 
8.30/ 8.45 Müzik : Senfonik f'Jl 

Programının devamı (Pil. j;. 

12.30 Program \'e :Memleket saat 
12.33 :Mlizlk : Knrışık Şarkılar. 
12.45 AJANS HABERLERİ. 
13.00 :MUzık : Saz Eserleri ve ş:: 
13..'!0, 14.00 :Müzik : Kıınşık Progt 
ıs.oo Program ve Memleket saat 
18.03 Müzik : Fa!lıl Heyeti, 
1 .40 ?.lln:ik : Radyo Sving I{u.,C 
19.00 KONUŞMA : ( İktisat S ~ 
19.15 Müzik : Radyo Svlng 

Programının ikinci kısmı, >' 
l!J.30 Memleket Saat Ayan, ve 

HAHERI.ERİ, ğl 
19.45 Müzik : Klruıik Ti.Irk MUZi I 

ramı - Şet : :Mesut ceın1 ' 
RADYO GAZETESİ, tir ki: 20.15 

"- İngiltere, Uzakşark'ta tedbirler 20 45 
21.00 

almadan önce, Avustra l yanın tasvibi-

Mllzik : Karışık Şarkılar, 
ZİRAAT TAKVİMİ, 

ni ve muvafakatini almak arzusunda
dır. İmparatorluğun siyasi ve idari 
makanizmasının ısJahı hakkında bazı 

projeler, Avustralya hükümetine tev
di olunacaktır." 

M. Duff Cooper, bugiin umumi va
li Lord Gowie ve başvekil M . Curtin 
ile görüşmelerde bulunmuştur. 

Japonya'nın hazırlıkları 
L ondra, 6 a.a. - Japonlar H indiçi

21.10 T E M S 1 L, 
22.00 Müzik : Radyo Salon or 

(Violonist Nedp Aşkın) : ıl 
l - Jenııen : RUzgA.r nıırıttı 
2 - Genler : Bana daima sıl 
(Soprano Bcdrlyo TUzUn'Oll 
rltklyle). • 
3 - Rtrnuss : Bnhar sesıerı. 
4- Ufla : Uvertür, 
5-Benntzky : NeşellyiJll. ?-_. 

22.30 Meml~kot Saat Ayarı, ,AJJ. • 
BF:TU.En.1: Ziraat, Esham·.,.,, 
Kambiyo-Nukut Borsası (r· 

MU:ı:lk : Rndyo Salon Ot 
Programının ikinci kısmı : 

ninin şimalinde tayyare meydanları- 22•45 
nı genişletmek ve hudut boyu nca as

6 Bı>cuccl :.. Benim hllZıııt 
22.f.00/ 23.00 Yannki Program ,,.e ~ 

ker ve m alzeme göndermek suretiyle 
harp hazırlıkl arı yapıyorlarsa da 
hangi istikamette ıbir m üdahaleyi gö- ---- • 
7.e alacaklarını kestirmek henüz m üm- idare teşkilatında değişt 
kün değildir. H er ne olursa olsun ja- Manisa valiliğine bağlı Kapuk•; 
ponlar teşebbüs edecek leri harekette merli köyleri İzmir vilayetinin 
m ihver ortaklarına biı: yardımdan zi- kazasına bağlanmıştır. 
yade bizzat Japonya'nın m enfaatle- ·s 1 
rini gözeteceklerdir. ..ıllll Yakında göreceğini 

-- ZAFER ORDUSU Bugün Türk İkfisaf Cemiyetinde = 
: 10 ıbüyük artistin birleşti~ konferans var! 

'l'ürk 1ktısııt CC'miyetlnin bu akşamki 
foplantı~ında, lktısnt VcklUetl Sanayi Tet
~lk llC'yl'tl Rı>lsl Şevket SUrcyya Ayd{'mlr 
"Tfırklye'de dC"mlr ve ı:elik snnnyll" hak
kında hlr konforans verecektir. 

Bu akşam, snnt 21 de C.H.P. Ycnlsehlr 
merkezinde ynpılacnk olan bu toplantıda, 
lkonforanscı tarafından &U konulnr Uzerln
de durulacaktır: 

l İktisadi bilnyedc demir sanayllnln ye

ri, 2) Türkl)·e'dC' demir ve ı;ellk sanayilnln 
'kurulusuna umumi bir bakış, 3) İptidai 

madde (cevher demir ve .kömQr), 4) kn
rabUk (yan mnmulUn istihsali), a) Maki· 
ne ve mollir sanayii, b) Sair demir lşliyen 
sannyl, 51 Demir lsll)•cn snna:ırl, 6) Demir 
ve cellk ıınnayllmlzln istikbale müteallik 
ıprohlemlert. 

Bu konferansa, cemiyet Azasından bas
kıı, alftkad11rlar dn ı:ağrılmıştır. 

B. Litvinof Vaşington'a 

Büyük Elçi mi oluyor ? 
Vaşington, 6 a.tı. - (Royte.r): :M. Llt

vinut'un Sovyetler Birliğinin Vaşington 
Bilyük Elı;lllğlne tayin edllml§ olduğu 

sövlenmektedir. 
~111111111111111111111111111111111111~ 

= Sebzelerin günlük azami = 

: filimdir -: Ba§ Rolle rde 

: Gary Cooper I 
: Made leine CarrD1 
- Paulette Goddat 

: Preston F oster 
: Rebert F oster 

~ 1111111111111111111111111111ıı111 

Memur ahnac0 

Sümerbank Umum 
ğünden: 

l\I ucJa 

"dil Bankamız umumi ınu 
4 

il 
ğünde çalışmak üzere do6~11/ 
tem lerine ve kayıt usuııerıul 
kı f, ban kalar veya resıni ıJl t~ 
se ve daireler muhaberat t51 
]erinde bulunmuş tecrüb\ 
ve tercihan lisan bilen bl 

tehassıs alınacaktır. ·ıe 
İstekliler tahsil ve ıne53~ı 

gösterir vesikalarla, ı. 12·5n 
rihine kadar A nkara'da ııı 
bank umum müdürJüğÜlle 5ı 
caat edebilirler. 

Illns:nzl'de, A\'Cllnrımız lkl ln1ıtll.ı tayya • : - toptan ve perakende 
-- ııtilİ' 

Yeni Eczane ve r:ibi 
resini alevler lclnde dUıilrmüştür. Tobruk ---cephesinde il.eri karnkollann mahalli hare· --ketleri oımuı ve topcu rnal!yetı kaydcdllmlı· : 

vasati sahJ fiyatlar1 
Belediye Reisliğinden: 

7 Sonteşrin 1941 

--tir. -- ---Alman ta~")"arclert Marsn - Matruh'un do· : 
aıısundıı bir tnı:lllz tayyare meydanını bom -
balamıalnr ve bu aradn blrknc tayyareyi hu· : 

---- -sara ui!:ratmı.slardır. -Gondar kesiminde, Oulai mevziindeki kı - -
talnrımız ehemlyetll blr dUmıan te&klllnl bas· : 
kına ue-ratmıılardır. Teıekltül dal!'ıtılmıa. : Cinsi ve me~el 

-Toptan 
Ve..se.U Perakende : 
FlynU Fiyatı : 

harp meydanında blrcok ölü ve yaralı bırak- - ------ -
mıstır. 

Akdenlzde torpldolanmızdnn biri iki dile • 
ınan tayyaresi dUtilrmQıUJr. 

Türkiye'den Yunanisfan'a 

gönderilen yiyecekler 
Cenevre, 6 a.tı. - Kızılhaç Beynelmilel 

Komitesi, aşağıdaki tebliği ne§retmiştlr : 
"Beynehnllel Kızılhaçın aldkah hükU -

metlerden lüzumlu mUsnndeleri alması ü
zerine, Tllrldye'nin Yunanlstan'a ayırdığı 
ylyeceklerl hamil (Kurtuluş) vapuru, 14 
ilkteşrlnde istaubul'dan hnrcket edebil -
mıııtir. 

Beynelmilel Kızılhaçın AUna'dakl mü -
messili, yiyeceklerin yunan halkına ve 
halen Yunanlstan'da bulunan lnglllz harp 
esirlerine dağıtılması için derhal IUzıımlu 
le§ebbilsleri almıştır. 

ÖnUmUzdeki beş ay içinde yeni nakli -
yat yapılacaktır. Bu müddet içinde Yu -
nanlstıın hnlkına 50 bin tondan fazla yi -
yecek göndcrlleceltf ümit olunmaktadır. 

: Ispanak (M) 
_ Lahana (A) 
: Pırasa (A) 
- Yerelmn.sı (A) 
: Kereviz (B) 
: Patates sarı (U) 
: Pa tates b eyaz (Ü) 
5 H avuç ( Bey.) 
: KRbnk (T) 
: Ayııe faaulye (T) 
: Barbunye ., {M) 
- Domates (A) 
: Kemer 
: patlıcan (Mek.) 
: Yuvarlak 

12 
6 
4.S 
6.5 

17 
10 

8 
6 

l4 
22 
17 
6.5 

19 

16 
s 
6.1> 

10 
23 
15 
12 

9 
20 
30 
23 
9 

: pntııcan (Ad.) 18 25 -- Bnmya (Ad.) 37..'S 48 
: Dolme.lık biber (B) 20 27 
: Sivri biber (B) 22 30 
: Karnıbahnr (Es.) ·30 40 
: Kuru so(;an (M) 7.5 10 

-------------------
------------------- -- ( A) Ankara, (A d.) Adana, (B) Burst1, -

( B ey.) Beypazarı, (M) Muhtel if : 
- (Mek .) Ml'kece, ( T ) Tarsus, (Ü), : 
E Ürgüp, ( E '.11 .) Eskişehir menşeli m al - : 
: /ardır. _ 

~llllllllllllllllllllflllllllllllllll~ 

Laboratuvarı sa get 
Eczacı v e KirnYe. ~ 

Esat Korya 

BUGON 

ULUS SİNEMASINO~~ 
,_ tal>' 'f 

H er gün gelip de ~a ,rP 

~'~Y~ ~f ·:As 
( NiÇEVO )edı 

B ir iki gün daha de"aı1l 
Oynıyanlar: • ~ 

Willy f rıt' 
Marte Harel~ 

ve Rus haletle~/, 
• "ıt ı 

Ayrıca: Şeffaf kaS' 0 , ı 
Seanslar: 14,30 • 16'

3 

v e 21 de 6ZgA 
T e l : 

ANKARA PALA~ 
Paviyonunda 8-11-1941 akşamı Ankara' da herke5e~i-',) 

Ankııra'dan 

Vazife ile muvakkaten ayrılmı& 

DiJ Tabibi Hamdi Alagün 
Yakında avdetle yeniden hastaları

nı Ankara Yenişchir'deki muayeneha
nesinde kabule baljlıyacaktır • 6291 

sevdiren dört artisti yeni numaralariyle göreCe sı 

LANTOS ORKESTRA 



ıar. 

1/11/1941 -
- VlLAYETLER 

Kuru ot alınacak 
~~rfa Gtimruk Muhafaza Kıtası Satın 
;a Koınisyonundanı 

tar ınsi: kuru ot, mıktarı: 334.000 kilo, tu· 
ı r ı 26'720 lira, yiızde 7,5 teminatı ı 2004 

28 
a, •halenın gün ve saatiı 10. lı. 941 pa-
rctsi ıo. 

S - Kı!Avuza alt motopompun muhammen 
bedell ClSOO> lira olup muvakkat teminatı 
(112.:50) liradır. 

4 - 1halelcrl 15. 12. 941 cuma günü &ant 
115 te belediye daimi encthnenı tarn rından 

yapılacakıtır. 

5 - Taliplerin muayyen gün ve satte biz· 
zat ' 'eya temi na Uı t.ckllt mektuplar1Yle mil • 
racaatları llAn olunur. (8239) 18194 

MALiYE VEKALETi 
A. Uç .. • 

11 1 Y\lz otuz dört bin kılo kuru ot Pencere tamiri 
D ... 

1 !l41 Pazartesi giınü saat ıO da Urfa 
• .. ,r k Maliye Vekaletinden ı 
>'on rnuhafaza kıtası satın alma komis· 

., lir. la kapalı zarfla ihale edilecektir. 

1 

Yapılacak işin mahiyeU ı Temyiz mah· 
<> ı ~ kemesi binasının pencere panjurlarının ta

•· 
1 

yartnameyi okumak istiyenler Urfa 
' sl'h miri, 

0 ,. ıye gümrük kıtalarında h gün 
~Yabılir_ !er. 

1 

Keşif bedeli: 330 liradır. 
~ T ı Muvakkat teminat miktarıı 24 lira 75 

d a ıp!er teminat akçesi olan iki bin 
rt 1 r kuruştur. 

lo"tırı ayı Urfa gümrük kıtası veznesine 
~ p İhale tarihi ve mahalliı 10-11-941 tari-

~ r" vezne makbuzlyle şartn;:menin 
uıın hine müsadif pazartesi günü saat ı4 te Ma· 

llilc cu maddesinde kcndiluinden iste- liye Vekaleti milli emliik müdürlüğünde 
bır :ı vesikahrla birlikte ihale saatından '°' Kesık evrakını gormek istiyenler Maliye )' .... ı eve) tekhf mektuplarını komis-
oııa vekaleti milli emlak müdürliı,..üne müraca-

verınis bulunacaklardır. b 
at etmek ve ihaleye iştirak içinde ticaret 

ı (9369-7948) 179o!l 
odası vesikaııly!e ehliyet vesikasının ibrazı 

~İr Cümhuriyet Kız Enstit üsü lazımdır. (8011) 17991 
1 ~ali İnşaatı keşif bedeline Kalotifer tamiri 
Yüzde on ilavesiyle yeniden Maliye Vekaletinden : 

lt .eksiltm"ve cTkl\rtlmıştır Yapılacak işın mahiyeti: Maliye Veka-
h ın~r Nafıa Müdürlüğünden 1 !eti bınası kalorifer tesisatının tamiri: 

ııııı ~r. ~Ürnhuriyet kız enstitüsü binası- Keşif bedeli: 750 lira 50 kuruştur. 
-.c d rıcı ve dahlli sıvası ile yağmur oluk Muvakkat teminat miktarı: 56 lira 45 
•aa• ere ve karo fayans ve müteferriatı in- kuruştur. 
ıııud~ 15265 lira 92 kuruş \)edelle 20 gün İhale tarihi ve mahalli: 10-11-941 tari • 
tltaıı Ctlc kapalı eksiltmeye konmuş olup hine musadif pazartesi gunü saat 15 te Ma
li d lıne ı7. ıl 94ı paz3rtesi günü saat !iye Vekileti milli emlak müdürlüğünde. 
kil k İzmir Nafıa müdürlüğünde müteşck· Keşif evrakını gormek istiyenler Ma-
s 0nıisyon tarafından yapılacaktır. tiye vekaleti milli emlak miıdürlü~üne 

\ r 11 işe ait keşif, silsilei fiyat cetveli, müracaat etmeleri Ye ihaleye iştirak için 
d rt•rnetcr, mukavele projesi nafıa mü· de ticaret odası vesikasiyle ehliyet vesi· 
t,~ı\ındc tetkik olunabilir. kasının ibrazı icabedcr. (8012) 17992 

ı:c tklılerin 2490 sayılı kanun bükümleri· 
lııı.: torc hazırlıyacakları 1145 lira 5 kuruş
'~ ıııuvakkat teminat ve ihale gününden 
l~r ıtiln evet Nafıa müdürlüğünden tılacak· 
1 C.t cht,yet vesikası ve 1941 yılma ait ve 
~ /et odası belgesini muhtevi kapalı mli
ltrııı !cklıf mektuplarını 17. ıl. 941 pa-
l csı , .... 
, f unu saat ona kadar komisyon re· 

dır. ın~ ntakbuz mukabilinde verecekler-

l>oıt 
>tcck ada vaki gecikmeler kabul edilmi· 

hr (4438-7g49) 17910 

l<apalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
'\'ozt 
l t N rıa MudürlUC:Unden: 

~ u; E.lts itmeye konulan ıı. 17997 lira 89 
' le keı t tutarlı haıtanc bahcc tanzim ve 

~ tı ıaı 

it ıtır- Bu lı
0

c aıt &artnııme ve evrak ıun· 
~ eı~ A. - E.k&!ltmc aartnamett, B - Mu· 
~eı Pro3 si, c - Natın ıaıert ııeneı ıart • 
~ ı O - F~nnl .., ehus usl &artname, E -

laıt.~ı tveıı ııroJc. 
tl< ~e Uer Yoz1:at daimi encümenin e bu ev· 

a - tartnaıneıerl 51dreblllrler. 
• t 10 l'.:kaııt.ıne 15. 11. 19-U cumartesi &ilnU 
it •ıcı da Yozaat dnlml encümeninde yapı· 

it, 

~-~ E:taı ltıneyc ıı:trcbllmek ıcın isteklilerin 
" " &o ltur.ıı muvakkat teminat verme· 
~ bu dnn b 11ka ııaafıdııkl vcııalkl haiz 
"rı11 

4. .... rı lAzımdır. 
' t 1~le tarihinden üo &iln evet müracn· 
Gt: "" 1 lıretten eıc.sııuncye rılrebllcceklcrlne 

~ ita nlmalan. 

KAZALA R 

Yapı işleri 
Aakale l\lalmUdUrllııl:Unden: 
Yeniden tn&a cttırıımıs oııın Aıknle kazası 

hUkUmct konatının (178.:ı~ı Jıra 2-1 kuruş De· 
de. keıını ıne:ıatı kap.ııı zart uaul!yle Yeni· 
den eksiltmeye cıkarılmııtır. 

1 - Eksiltme 17. 11 041 paa.:ı tcsı ~unu 

saat 14 te Aıkalc mal!ye dairesinde toplana· 
cak olan komls~on tarafından yapılacaktır. 

::ı - ı>u işe alt kcı.t evrakı, s!lsllel r!yat 
cetvcll, \"e ıartnameıcr Erzurum narııı mü· 
dUrlüC:Unden \'C A&kale malmüdllrlUC:Unden 
bedclaız alınablllr. 

8 - Muvakkat teminat (1335) lira 03 ku • 
,ruıtur. 

'1 - Tallplcrtn 7. 15. 937 Uı.rlh ve 82!>7 H)'I· 

lı Reısıınl Gazete ile ne redllen taıımalnamc • 
ye ~öre vesikalarını hıızırlayip ibraz etmeleri 
v tayin edilen müddet zarrındn tckllr mnk· 
buzlarını komisyon rtya&etlne \•ermeleri 1A • 
zımchr. 18028 

Sadeyağ alınacak 
Erclı Jandarma Okulu Satın Alma Komla· 

yonun<lan: 
7200 kilo sade:var: kapalı zarr usullyle ye· 

nlden ekslllmeye konulmuıtur. Muhammen 
bedeli kilosu yüz yirmi kUruıtur. 16 ikinci· 
tcarın Ml de saat 13 tC) ihalesi yapılacakUr. 
Tnllplcrln zamanında teminat mnkbuzlarlyle 
komisyonumuza müracauUan ll~n olunur. 

18029 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET i 

U ı.; U S -5-

birine tahmln olunan fiyat 95 lira olup 
teminatı 997 Ura 150 kuru§tur. İhaleai 14 
11. 941 salı gUnU saat 15 de yapılacaktır. 
Talip olanlr ı komisyona mUracaatları. 

cs111> ıs1so 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. Vekb.letı Sa. Al. Ko. dan 
20 bin liralık pazarlıkla e~cr sabtınu 

satın alınacaktır. Bir kilosuna tahmin o
lun:ın fiyat 130 kuru§ olup teminatı 3000 
liradır. Şartname ve evsafı hergtln ögle· 
den sonra komisyonda görlileblllr. İhalesi 
17. ıı. 941 pazartesi gUnU s:u:.t 15 de yapı
lacaktır. Talip olnnların komlsyo:lr.. mu· 
rac!latlan. (8178) 18161 

H aciz karan 
M. M. VekG.let.. Sa. Al. Ko. dan : 
Kıtasından yabancı bir memlekete Clrar 

eden Kilis'in İnaph Kütah mahallesinden 
Selim oğl; berber l\Iustafa Sev iç h.ııtkın
da mensup o'duğ•ı Amin adlillkçc askeri 
mahkeme us1HU kanununun 212 ve 216 
ıncı maddelerı gereğ'ince tevkif mlızek • 
keresi keıı11mle oulunduğundan Turkıye 
dahilinde m• .ıt m~ıııırına. hsclz konul • 
mu: oldu~u :ıin olunur. (8205 ı 15188 

Çamatırlık bez ·alınacak 
l\'. M. Vck. Li S!I. Al. Ko. d n : 
Beher mct::e··iııe :a'.rr.ln t<li!en !iy&tı 

27 kuruş olan 72.792 me re ~ ııatlm ar
zında (D) tipi, beher nı tres ne tahmin 
ı>dılen fiyatı :'iO kuruş ... ıaı. 24.9S4 mMre 
90 satim ıırr.ınd&. ,F.ı l·p1 h her nır:tresi· 
ne tahmin edilen fiyııtı 2ı::,s9 kuru§ olan 
14.400 metre Sl5 san. im atzınC:a. (E) tipi 
ve beher metresine ta~min edil fiyatı 
28,44 kuruş olan 67.824 nıetre 9 antim 
arzında (D) t'pl çamıı?ırlık bez P atlıltla 
nıUnakıısaya konmu~t·ır. Ç'lmn ırlık bez
ler için 10 000 metred<'n ~ağı olmtunalt 
gartlyle ayrı ayrı teklifler de kabul edi
lir. 1hnlc!li 10. 11. tHl pazıınesı gUnU s~ 
nt 10,30 dndır. F.vsnf ve n rtnamesl 253 
kuruş mukoo•ıınde M M. V. fl'ltın Alma 
"{omlıwc>mını•an alınal :•ıç ""n'ipl rln tı.k· 
''f edecekte .. • mlk Jar"ır ı. cı nQ 'n 1-.anu i 
kat.• ıeır.lnaıııl''ı ılı> • ırrntt~ lhalo gtln ı:e 
ı:ıaatınd" KoM .,,·on' g ·1-r- elPri. 

(f-22 ı ısı8rı 

ihale edilecektir. Ahnıı.cıık 1lk t eminat 
miktarı ( 4615) liradır. Şıırtnamesi komi&· 
yondan parasız olarak verilir. Pielrtllecck 
ekmekler defaten alınmayıp &1artnnmeslne 
göre alınacaktır. Taliplerin ilk teminat 
miktarı olan (465) lirayı havı teklif mek· 
tupları ile 2490 No.lu kanunun 2. ve 3. 
mnddelerindekl vesalkle birlikte koml!yo-
na mUracaatln.rı. (8027) 18082 

5 kalem sebze satın alınacak 

ANKARA Lv. AMlRLIGINE 
GELEN iLANLAR 

Toııane lst. Lv A. Sa. Al Ko. dan. 
1 - Beher kilosuna 330 kuruı tahmin .-1 

Ham deri alınacak 

~----------------- dilen 6 ton kadar cnrurnk ham d<'rl 1tlına· 

Sadeyağ alınacak 
Marn& Sa. Al. Ko. dan: 

ı caktır. Pazarlıkla ek5ııtmesı ıs. ıı ıın per • 
ıembe s:ünU ıaat 14 80 da mez"t\r Ko cıa >a· 
pılacaıctır. llk teminat 14S:5 11ra n .,, un ~ı 

Ko. da rı!lrü!Ur. Tallplerın Ko nıı mUra at-
lan. (62351 l & 1 

P. T. ve Telefon U. Md. 

1 - Kapalı zartla 27800 kllo 1adeyaı::ı ıı· 
lınncaktır. Muhammen Dedeli 39SSS lira ve 
muvakkat teminat 2968 Ura 87,15 kuruttu!'. 

2 - 1haleal U.11.941 cuma rıUnü Hat 15 
tlr. lstcklllerln teklif mektuplarını !hale sa
n tinden bir saat evet Ko. na vermeler!. Şart· 

''il name ve evsnr Anknra, btant:uı Lv. A sa 
Askeri Fabrikalar Kırıkkale Grup .... • Pul b'<>stıı·ılacal'. Al Ko. farında i'brülUr. (79 71 17942 ... 

dür!Uğli Satın Alma Komisyonundan: Kuru ot a hnacak P. T. T. umumi MudJrl.ıtundE>n. 
Tahmin edilen bedell ll6500) liradan ı - Ylrmı kıymette eı 1 mılyon rıos• PU· 

Merzıron Sn Al. Ko dan: • lunun tabı t:J ~te tecrı.be ve thtısası o n -
ibaret olan qa.gıdıı clnıı ve miktarı yazılı 1 - Pazarlı zartla aıınacaıı:ı blldtrııen lar arasında yaııııaeak pazarlı;cla ı~ lı J!. 
5 kalem scbzeniı. Kırıkkale Grup mlldUr· 400 ton kuru ota ıstekll tıkmadııtndan oır 

1 

lcceıttır. 
lüğüntle müte~ekkll satın alma komisyo- ali zarrıncıa Dazarııırnı aııaacıı.ı<tır. Pıızarıı:ı 2 _ Muhammen bedel 23000 ılra, tem nat 
nu marifetiyle yollama b!nıunnda ıs. 1 24 ı ı 041 pazartesi o:Unü .a .. t 15 te yapıla • 84:IO liradır. 
2.Teşrln. 1941 perliembe gUntl saat 15 te caktır raıımın nedell nooo llra katı tem• 1 3 - Fenni \'C !darı ııırtnıımelt'r her ~ı.n 
kapalı zarfla ihale edilecektir. AlınJcnk nat ıs.>o 11 dCllr Muktezı oıııya teli oe:ı.:ısız Ankıırada P. T. T. ıe~azım müd..ırlüı.;.ı len 

ö oıarnk verııecektır Sartnamcsı Ko. dıt &orıl· Istanbulda levazım umumi dt'PO muhas ,ıll • 
sebzeler defaten alınmayıp ihtiyaca g ·re ıür. ısteklllcrın Kan..ınl ves.kalnrl)"le Krı na ~inden parasız olarak alınabt.ır. 
oartnamesi dahilinde alın:ıcaktır. Şartna. ı muracaatıarı. (SlOGı ı~Jt ! 
mesı mezkCır satın alma komısyonu tara· S · 1 k &&at 11 de Evkat ı:ıpartmanının n•ma katın· 

1 

4 _ Pazarlık 22 11 941 cuma ~t<'~I ıı nü 

1 ığıret1 a ınaca 
fındnn istlyenlere parasız verilir. Tıılıp e· dııkl dairede P . T. T. levazım m '"• 'rl".. ..e Milas Sa. Al Ko. dan. ..-... "' " 
rln muvakkat temln:ıtları olan (1237) li· 1 _ Kapalı zartla ekslltme)"e konulan 102 koml&)"on huzurunda icra kıtınacııktır 
ra (50) kuruşu havi teldı! mektuplarını ton sı~ır etıre tekıır cd!len ttyat nedelden csıssı ıı::ı82 
ihale gUnU saat 14 de kadar 24:10 No.lu Yilkıek ı:orilldutıunden pnzarlık suretiyle a -
kanunun 2. ve s. madjelcrlndekı vcs•lta· lınmaaına karar \-"erıımııttr. Beher kilosuna 
ınr l)ile birlikte komisyon:ı mUrncnatl:ın. tahmin olunan tı>at ao kurua olup tanmın 1 MAHKEMELER 

Cinsi Miktarı İlk T. Tutarı olunıın bedel 3050:.ı lira, muukkat temınat 

1

249:, liradır. Sartnamesı l\1,ı .. s Sa. Al. Ko. da Erzincan Sulh Hukuk HAklmllıt!nd4:!n. 
Ltra K. Lira '"ru.ur. lst Killerin Delll ıtün ,.c saatte Ko. I 011\'Acı Erz.ncan ınhlsarıar 1 tar('s n ıza.. 

I"rnsa S0.000 225 - 3 001 na mı..ıracaalları . feten muhakemat memuru Ô5'1'la T, un 
L:ıhana S0.00() 22!5 - 3 000 ı 2 _ Paz rh~ 15. 11• 941 cumartesi ı:UnU müddelale)h Erzlncanın Cemalettin mah ••e· 
Ispanak SO 000 337 50 4 ~00 sııııt 11 de ll:llas Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. sinden Sam. Bayın<tır vereselerı o~..ı !arı Ra· 
Patates S0.000 837 50 4 !500 151421 18122 ut, Hikmet ve Necdet aleyhlerine ikame ry. 

lO.OOO 112 50 l.500 Iedll':I alacak davası duruamasınd11. tıl e-
Soğan P'ltatc:; al•nncak ıat!';h!erden ö u Samı oklu Hikmet Bıy ndır 

YekCın 
- tst Ş slt .. n Al Ko dan: namına cıKarılan dn\etıyeye verıl~n ' ht.e 

1 23i 50 10.500 1 - Pazarlıkla l50 ton patates utın alına· Mumalle)'h Hikmettn mahalli lkamellntn 
(8026) 18053 caktır. Evsat \·e hususi ıarUar Ko. da ıtöMi· mechul oldufu anıaııldıI:ından tebllı:atın 

Çe ... itli kö .. elc ;;_}mo.cnk 
lür. B<'her kllosunun muhammen bedeli 101 ı:tınen yapılmasına karar ver.lm!ıtır, bermucı 
kuruı•ur I'lal sı 10 U . 1'141 rı11zntesı &ilnU bl karar lıbu l!An tebılC: makamına ka ol· 
saat 13 te u:;ı.ıaca tır Taliplerin kati tl!ml· mak Ozere muhakemenin munllAk bulundu. 

A~kl!rl Fabrlkalnr rzmlr Sll!l.h Fabrikası nat!artyle Ko na m(lracaııtlıırı. Ru 12. 11. 941 caraamba ci.lnU saat 10 a biz· • 
Satın Al~ıı ı:o"nıs onından : (811521 18177 zat ~e~a kendisini temall cilecl!k bir zııtın 

mahkemede bulunması ıı:ı.n olunur. 5164 Cinsi siyah sarıunl.ı kösele mıktnrı 7500 
Kor muhammen bedeli 3SS23 ııra, yüz\1e 7,15 
teminatı ~72 lira, 

.., dcyağ alınacak 
tst. Sisli Sn. Al. Ko. dan. 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakimli • 
ı - Paznrlıkla 30 ton sade)·aR alınacak· ·rindcnı 

C.nsl sl>ah vaketa, miktarı :.?00 K;: mu· tır. Enat ve husuıı eartlar Ko. da ıörU!Ur. , 6: 
2 çe~it halka alınacak hammen be<lell 1000 lira. Y\lı:de yedi ııucuk Asit dereceıı Azamı 8 d!r. ve 150 tenekede . A~kara Ulucanlar 1:il~z sokafınd:ıı mtı· 

M. :M. '/ek •ti • ı. Al. Ko. dan : temınatı 7:S lira. bir numune alınarak tahllll yapılecak""tır. kım ıken ZS-9-1941 tarıhınde olen tekneci 
MUteahhit namı hrs:ıbıno. behcrine ~nh Cinsi Karaman me&ını, miktarı ıo:>o adet, B•hcr kllosun.ın muhnm.nen ııedelı 175 ku· Mustafa'nın emvaline mahkemece vazıyet 

mln ec11Ien !!yatı (2,85) kurıııı olnn •10 000 muhammen b deli 1500 lira > lizde 7.5 temi· ruıtur. lMlesı 11. ıı. 941 a:ı.ı .s:UnU aaat 10 edilmiş ve kanunu me:1cninin 532 incı mad-
ik b natı l~ lira. ı • d f adet bUyUk yarım ~uv:ırlak hn n, ehe· da ~apıJııcaKtır. Taı.ıı erin katı temınatlarly· desi mucıbince e ter tutma muamelesı d e 

rlne tnhmı·n ed ılen fıyatı l2,5!5) kuru" o- Huhanımen bedL'l yckOnu 38425 ıırn, yUz· le Ko na mt. acaat arı CS226ı 18184 'k 1 1 ld ,...·-d k f 1 · h .., dıı l,5 t<'mlııat )ekOnu 2.;s.ı !ıra · · • · ı ma o unmut o Uı; .... an e a etı ase-
lnn (290.000) adet kUçUk yarım yuvarlak l - lht!J.nca binaen yulcarıdn cins ve 1 ::,ıgır eti nhnacak biyle alacaklı olanlar da dahil olduğu halde 
halka açık eı'ksiltme ile mUnaknsayıı. kon- mlktıırlan yazılı (SS42:5ı lira muhammen Amasya Sa Al. ı~o. dan: bilcümle alacaklı ve borçluların kanunu 
muştur. İhalesi 24· 11· 941 pn?.artesl g,lnll bedelli tıc kalem malzeme ayrı, ayrı ve>n ta- 1 - 100.000 kilo ı.aır etı kapalı zart usu· mezkO.run 561 inci maddesi mucibince bir 
saat 11 dedir. İlk teminatı 632•63 liradır mnmı kaııatı zart usully e münakna:ıya kon- lly!e eksiltmeye konuımuıtur. ay zarfında vesaiki resmiyeleriyle birliktı 
Şartnamesi M. M. VekAletl Satın Alma muıtur. 2 - 1halesı 1. blrlnclk nun 941 pazartesi Ankara 3 ünciı sulh hukuk mahkemesine mu 
Komisyonunda görUIUr. isteklilerin kanu· 2 _ satın alınacak mııtzerneıere alt urt· ı:un.ı anat 15 te Amııs~a Sa. Al. Ko. da )&Pı· racaatları ve alacaklarını vaktıylc kaydet· 
nun "mret.tiği belgelerle ihale gUn ve sa• name meal ııünl rı ıc tnde uııt ısı den 1161 lacaktır. .Muhammen bedeli 80000 lira, \'C 

atında komisyoı.& gclınelcrl. ya kadnr asJ<erı fabrikalar merkez 6atın aı-1 mu\akkat teminat 2.;:;o liradır. lateklller her tirmiyenlerin mirasçıya n e Jahsan ve n~ de 
(E:Z2~ı) 1!:186 mn komls>·onunda ı:örülcbU.r rıt;n eıırınameyt o:örebll.rler. Tallplerın belll terekeyi izafeten takip edemiyccekleri ve 

s _ MUnakasn (20 11. 941 ı persembc o:il· e\ln \CSB&tten bir saat e\•el tei<ll! mektupla· mirass;ılarının dahi kanunu mezkCırun 534 
nü saat (14> te Izmlroe Halkapınar slltıh rını Ko. na \ermeleri. Poatadak1 zectkmeler üncü madde~i mucibince 3 ay zarfında mü-Yapı işi 

:rır. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. <!an rabrlkaEında mütetckkll komisyonda )•apıla· kabul edilmez. (8241) 1Sl9S racaatb.rı lüzumu ilan olunur. 5159 
Ankara As. Doktor ve Tatbikat Okulu caktır. 

muhtelif ııubelerlnde yaptırılacak l2.69!J 4 - t6tekll oln nıar <Yilzde 7,51 nLt;bctlndc 
lira il kuruo k~lt bedelli tad!IAt l§lne 4 (2882) liralık muvakkat temınaUarını cm· 
ıı. 1Hl gününde kapalı zarfla yapılan ek· vale yatırarak alacakları makbuzlartyle bir· 
sil tanesine talip çıkmadığından 12. ıı. 941 llkte 2490 sayılı kanunun 32. maddesi mucı • 
çarıamba günü saat 15 te · pazarlıkla iha • b!nce tnnzlm edecekleri tekllt mektuplarını 
lesi yapılacaktır. istıyeııler keglf ve sair ' 'e belli kanunun bu huıusa alt 2 ve 8. mad· 
evrakını 63 kurutı mukabilinde alabllirler delerine s:öre ıcap eden vesatkı hlmllen mu· 
'J'nliplerln 1904 Ura 56 kuruoluk kati tc- nncn ol n ciln e m n ·a csaatlnden bir 
mlnatlnriyle blrlıkte pazarlık gUn ve 86• aant eH,l!nc kaCJ::ı.r lzmtme H lkllı>ınnrdR 
ntındn M. M. v . sa. Al, I<omlıs~ onunn mil· ıı!IAh fabrlkn•ındıı.kl s t n a)ma komisyonuna 
rncnatları. (8230) 18187 maldbuz mukablll teslim etmeleri. 

Elektrik malzemesi alınacak 
M. :M. VckAlctı 53.. Al. Ko. dan: 

(80215) 16084 

Sığır et i ah-nacak 
C Kale Sa. Al. Ko. dan: 

Ankara 3 uncil Sulh Hukuk Hakimliğin
den ı 

1 - Beher kilosu 45 kuruıtan 100 ton sı • Ankara Demirtepe Ekonomi sokak ı a 
tır eli 21. 11. 941 cuma ı:ünU saat 11 de numaralı evde mukim iken 12 10 941 tari • 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be· 

hinde vefat eden askeri mutekai1i Surcyyı deli 4800 lira olup ilk teminat 8800 llradır 
Evsaf e aar tnamesl her ıtiln Ko. da s;örülUr. Örgev'in terekesine mahkemece vaziyet • · 
1steklller1n Ko. na müracaatları. dilmiş ve kanunu medeninin 532 inci mad

deııi mucibince defter tutma muamelesi d e 
ikmal olunmu, oldufundnn kefeleti hase • 
biyle alacaklı o lanlar da dahil olduğu hal
de bilcümle alacaklı ve borçluların kanunu 

(lf.H:?> 18100 

Meşe odunu alınacak 
&la)ır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - C.östcrllecck yerlere teslim ınrt!)le 

400, 400, 400, 400, 400, 400, 4()(), 400, 200 ve mezkO.run 461 inci maddesı mucibince bir 

>~ 1' 'rekı;r mektuplan ücUncü maddede 
t •<tatt n bir saat evcllne kadar daimi 
b~ Ilı tne Eettrııcrek encümen relalll':lne mek• 
llt, Ultal- llnde verilecektir. Posla ile gön· 

Pazarlıkla 18 kalem elektrik malzemesi 
Sedye kolu alınacak satın alınacaktır. Hepgıne tahmin olunan fi· 

Elbiselik ve kaputluk kumaşla
rından 789 metre elb iselik ve 
657,5 metre kaputluk kuma! 

alınacak 

100 ton ki ceman s:;oo ton meıe odunu ayrı ay ay zarfında vesaiki resmiyeleriyle birlıkte 
rı pazarlıkla aatın alın,acnktır. Pazarlıklan Ankara 3 üncu sulh hukuk mahkemesine 
l'l.ll 941 pazartesi cUnü saat ı dt Bolayır Sa. mUracaatları ve alacklarını vaktiyle kayit 
Al Ko. da yapılacaktır. 400 ton olanların mu· etti~miycnlerin mirasçıya ne şahean ve n e 
hammen bedcll, 9000 liradır. 200 tonun tab • de terkeye izafeten takip c1emiyecekleri 
mln bedeli 4500 lira ilk teminatı 337,15 lira- ve mirasçılarının dahi kanunu mezkiırun 
dır. 100 tonun tahmin bedeli 22l50 lira olup 1534 ünciı maddesi mucibince 3 ay zarfında 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı yat S36 nra olup temtn11tı 12 lira 40 kuruı· 

~ tıt rıı 
t >~111 ektaplar nihayet Uc:Uncü madde • 

ı 1 ate kal1ar rıelmla olması ve dı 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 150 tur. lhalesı 12 ıı. 941 camımha ır!lnü saat 
kuruş olan 500 çift furunlanmış gürgenden 15 te yapılacakt r Tallıı olanların komlsyo-
mamul ı;cdye kolu 8 ikincile5rin 941 cumar· nn müracaatları. (623~) 15:!0~ ı ,n llıUhür mumu ile iyice kapntılmı& ol· 

arıtır ~ · Postada olan ııecllanelcr kabul 

Lt" (9419/ 8034) 17997 
-ıuk· 
c !.ta Urtıet konağı ikmali inşaatı 

t .ıı Vı!A)cu Nusaybin Kazası MalmU • 
h "'·"n: 
~ 'rn 

tesi günü saat 11 de Ankara'da M. M. V . 
satın a lma K da pazarlıkla ihale edilcce· 
ğinden isteklilerin 112 lira 50 kuru5 luk ka· 
t i teminatlariyle birlikte pazarlık gün v e 
saatinde Ko. da bulunmaları. Numune v e 
şartnamesi her ıUn öğleden sonra mezkür 
Ko. da görülür. {8087) 18097 

~ ~ .... C)'e konulan 18: 
~ t 11~rdın vııtycU Nusaybin kazası hU • Çeşitli işler yaptırılacak 

l~nar:ı tnıaau olup muhıunmen keıtr M. 'M, \'ekCıletl sa. Al. Ko. dan: 
~ ~ -... ~ 7"3> liradır. :Muhabere parkı boyahane, tamirhane, ,.e 
ı aııı bedeıt 9'1 bUtcestnden verıle· demlrhancslnde ccman 3455 lira 75 kurue ke· 

~ -... J::kı eıt bedelli ıı 10. ıı. 941 pazartesi ı:Unu saat 
:ı. t n lltıne 28. ıı. 941 tarihine müsad!t 16 da pa.zarlıkla ihale edilecektir. Kati temi· 

r 11 ıaaı 10 da Nusaybin kazası mal· natı 518 ııra 86 kuruıtur. 'Kcıır ve 111rtnamctil 
't t .... ı~"de olacaktır. 17 kuruı mukablllndc alınabilir. lstekl!lcrın 
'ı ~ı ~ lclllcrın bu ıse alt evrak ve eart· kati temlnnllarl)le birlikte pazarlık ııun ve 

ı t U&a)b\n malmUdUrltiC:Unde vt natıa saatinde M. ı.ı. v. sa. Al. Ko. nıı mUrac:ınt • 
~ ~ .... ~d ıtöreb!llrler. 1 (81G5) 1812S 
,, ~ ~111 itmeye s:lrebllmek !cin 2692 Ura arı. 

r~tı k temınat verıımesı ve eksiltme yapı malzemesi alınacak 
a lt\lr.1<'n en az S rıUn eve! ellerinde M. M. Vcklletl sa. Al. Ko. dan: 

• 'eı kat:ırln birlikte Mardin vllll.ye • Kırıkkaıede )aptırılacak tnsaaL itin 5Un 
ı. ''°' l llcııat cd relc bu ıae mııhsus ol:ın ve· lira 911 kuruş keıır bedelli malzeme 10.11. 941 

~ 't•t•ır 11.la.ıı ve bu vealKaYl ibraz etme· pazartesi &ilnU saat 11 <le ııazarlıkln satın a • 
' lıt le ıınncaktır. Taliplerin 778 lira 69 kuruoluk 

4e e l lerın tekllt makbuzları UcUncU kati temlnatlarble blrllkte pazarlık gün vo 
.. ' "'a~aıııı tnüddetton bir ııaat eveııne I saatinde M. M. v . sa. Al. Ko. nn müracaatla· 

t ın llıUdurıuc:..ınc makbuz mukab!Un • n. (SlG6) 18129 
"lerı ı• tk "'bııı .,zımdır; postadn olan s:e<' • 

e11 lrnez. 18063 

18080 

Yapı malzemesi alınacak 
:.r. :.ı. \'ek1'ıletl Sa. Al. Ko. dan: 
Kırıkkaledc yaptırılacak lnsnat tein 5157 

lira 9:1 kuruı keaır bedellt malzeme 10.11.9-11 
pazartesi ı:UnU aaat 15 te pazarlıkl:ı satın a· 
lınacaktır. Taliplerin 773 lira 69 kurualuk 
kati temınatlar!yle birlikte pazarlık &iln ve 
saatinde M. lıL v. Sa. Al. Ko. na müracaat· 
~n ın~> moo 

18155 

Yapı mal:ı:eme'li alınacak 
M M. Vckllctl Sa Al. Ko. dan: 
K;rıkkalcdc yaptırılacak ınaııat ıcın 0037,511 

ıırn kcaıt bedelll malzeme pazarllklıı satın •· 
lınacnktır. Taliplerin 10!> lira 63 kuruslrk 
kati temtnatlarl)"le blrllkte 11. 11 941 salı ı:U· 
nu saat 115 tc M. M. v. Sa. Al. Ko. na mUra· 
caatları. 

181156 (8169) 

Akümülatör alınacak 
M. M. Vrknleti Rn. Al. Ko. ı1an : 
Pazarlıkla 12 volt 63 amperlik 36 san • 

timetre uzunluğunda 21 santimetre yük • 
sekliğinde 17,6 santimetre genlışliğlnde 70 
adet al<UmfüAtör an.tın alınacaktır. Her 

• 

ASKERi 

En idareli 
LAM BA 

FABRİKALAR 

69000 kilo ıığır eti alınacak 
Askeri Fabrikalar Kırıkkalo Grup MU· 

dilrltiğU Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (20700) liradan 

ibaret bulunan (69000) kilo sığtretinin sa· 
tın alınmuı için Kırıkkale Grup mUdUr· 
lUğllncle miiteşekklJ satın alma komisyonu 
marltctlyle yollama binasında 14. 2.Teı,ırln. 
1{141 cuma gUnU saat 15 te kapalı zartla 
ihale edilecektir. Sığırcti defııten alınma· 
yıp ihtiyaca göre ı,ıartnamesi dahilinde a· 
lınneaktır. Şartnameai mezkCır satın alma 
komlııyonu tarafından parasız verl!ir. Ta· 
llplcrln muvakkat teminat ,miktarı olnn 
(15!';21 llra (50) kurugu havi teklif mek· 
tuplarını ihale gUnll eaııt 14 de kadar 2490 
No.ıu kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ya· 
zıh veaikalariyle birlikte komiııyonumuza 
mUracaaUnrı. (~028) 18081 

310.000 kilo ekmek pİ§İrtilecek 
Askeri Fabrikalar Kırıkkale Grup MU· 

dllrlUğtl Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6200) liradan iba· 

ret bulunan 310.000 kilo ekmek unu aynen 
verilmek gnrtiyle tuz ve mnhrııkatı mUte· 
ahhlde alt olmak "artlyle 6 aylık rrnt 
ihtiyacına nazaran Kırıkkale Aekert Fab· 
rlkalar Grup mUdUrlUğiinde mliteı,ıekkil ıın· 
tın alma komisyonu marifetiyle yollamıı 

binMında 12. 2.Tc~rln. 1041 çarıamba g1.1. 
nU aaat 15 t e kapalı zarf usullyle talibine 

Askeri Fabrlkalıır Umum MlldUrlU~ Mcr • 
kez Sntın Alına Koml!)"Onundan: 

Muhammen bedeli (490'1) ııra (93) kuruı 

olan Y\lknrıda cins ve miktarı )"azılı kumaı· 

ıar askcrı fabrikalar umum mudUrlURU m<ır· 
kez satın alma komls>onunca 10. 11. 941 PB· 
zartcsı o:Unü saat 11 de pazarlıkla ihale edl· 
lecekttr. Sıırtnııme parasız olarak komlsy0n
dan verll!r. Tallplcrln (78:1) ııra (715> kurus· 
!uk kati teminatla mezkQr 51Un ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (8181) 18183 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
k ilo yağsız bir adet kabili ayar 

t ransformatör alınacak 
Aı. Fab. Sııtın Alma Ko. dan: 

Tahmin edilen bedell (1760) ?ıra olan SOO 
kJ!o yaCsız bir adet knblll a~nr trıııurorma • 
tOr müteahhit nam ve hesabına askeri !abrl· 
kalar umum mUdUr!UfrU merkez satın alma 
komls;yonı.nca 24 ıı. 941 pazartesi ııunu sııat 

14 te acık eksiltme ile ihale edllecektlr. Şart· 
nam<ı para&ızdır. Muval<kııt teminat (132J 11· 
radır. (62341 lSlSS 

15 adet normal yazı makinesi, 
3 adet büyük yazı makinesi (ya
ni şaryosu 68 den aşağı olmıya -
cak ) ve 3 adet hesap makinesi 

alınacak 

As. Fab. SaUn Alma Ko. dan: 

Yukarıda yazılı yazı ve hesap makineleri 
askeri !abrlkalar umum müdUrıurıu merkez 
satın alma komı.syonunea 14.11.941 cuma ıtü· 

nü &aat 14.SO da pıı:r.ıırlıkla satın alınacaktır. 
T:ıllp!erln meZkQr ı;Un ve saatte komf,>ona 
J)'l0racaatıarı. (823!1) 18189 

Satllık kereste 

, 

Uk teminat 163 lira 7S kuruıtur. Şartname5l .. ti 1 u ilin olunur. 5160 
her zUn Ko. da ı:örU!Ur. (8243) l8l97 m_u_ra_c_a_ı_a_r_ı_u_z_um ________ _ _ 

Kfüele alınacak 
Tophane Lv. A. Sa Al. Ko. dan ı 
1 - Beher kilosuna 400 k-.ırus tahmin 

edilen 20 ton kadar pençelik kösele alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14·11-941 cu
ma ~ünü saat 15 te Lv. A. Sa. Al. Ko .dı 
yapılacaktır. Şartnamesi K o. da görülür. 
İsteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerin
den teminatlariyle Ko. na müracaatları. 

(8244) ısıgs 

ANKARA Lv. AMlRLlCI 

Kıl kolan alınacak 
Anl<ııra Lv. A. Sa. Al Ko. dan: 
1 _ ::ıooo adet kıl 'kolan puarlıkla elcs'lt· 

mcsı ıı 11. 941 saat 14 te Ankarll lc'liıızım 
tımlrllRI Sa. Al. Ko. da yap.ıacaktır. 

2 - Muhammen beje~! 1000 lira kntl te. 
mlnatı 150 liradır. ::-:umuncsı Ko. da ır r~le-
b!l.r. (81041 1Sl7ö 

Kuru ot alınacak .allllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Eskiıehir Sa. Al. Ko .dan: -
ı - Pazarlıkla 300 ton kuru ot satın a· _ Dahili hastalıklar mUtctıassısı E: 

lınac~k~~r. tık teminatı 1125 liradır. Pazar·ı : Dr. Şakir Çobanh : 
!ık gunu 12.11-941 ~aroamba ıUnıi saat 15

1
: 

ıe Eski5ehir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. : Evi eski yerinde kalmak : 
İsteklilerin bildirilen saatte te:ninatlariyle : u··zere muayenehaneainı : 
birlikte Eskiıehir Sa. Al. Ko. na müraca· : : 
atları. Evsaf ve şartlar Ko. da ~örülür. : Ankara Anafartalar : 

<8246) 18199 E caddesinde E M E K : 
Çorap ipliği alınacak : apartımanına nakletmiştir . ~ 

Tophane ht. İl. A. Sa. A l. Ko .dan : Muayenehane Telı 224S _ 
1 - Beher kilosuna 168 kuruı 80 san • : Ev Tel• 5395 : 

tim fiyat tabmin edilen 12.00:> kilo pamuk ~ 11111 11 11111 1111111111111111 11 r 
çorap ipliğı alınncaktır. Pazarlıkla eksilt- ı _:.:1~1..:.1 :,:11:.:1:.:1.;:.1 .:.:..;..:.... ______ =:=:==: 
mesi 12-11 -94ı çarşamba günü saat 15,45 
te mezkur Ko. da yapılacaktır. İlk t eminat ANKARA V AL1L1Gl 
1519 lira 20 kuruştur. Nümunesi Ko. da go
rlilür. İsteklilerin belli vakitte K o. na gel· 
melen. (8250) 18200 

Sarı vaketa alınacak 
Tophane İst. Lv. A. Sa A l. Ko .danı 
1 - Beher kilosu 425 kuruı tah min e

dilen ıs ton kadar kunduralık sarı vaketa 
alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 14-11-941 
cuma gunü saat ı s te mezkur Ko. da yapı
lacaktır. Şartnamesi Ko. da cöriıltir. İstek· 
ilerin kati teminatlariyle Ko. na mtiraca· 
atları. (S251) 18201 

Bulgur alınacak 
Topane lll. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - '1000 ton buCdaYdan bulgur yaptırı· 

1 ıacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 11 941 cu· 
ma ı:UnU ınat 14 tc Topane bt. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da )·apılacaktır. Tahmin bedeli ıss BS8 
lira so kurue ilk teminat 8194 ııra 45 kuruı· 
tur. Şartname!! Ko. da ı:örll!Ur. lıtekl!lerın 
fabrikaları muayene edilmek Uzere ek.aııtme 
gününden Uc glln evci istida tıe L\'. Am!rlt • 
ı:ıne murııcaatları. (S2~) 18202 

Sığı eti kavurması alınacak 
O. Bayazlt sa. Al. Ko. dan: 

Benzin deposu yaptırılacak 
Ankara Val!ll~lnden: 
1 _ Narın garalınlln ynpıla"ıık bel'zln 

deJ'I06U ısının 1ha1HI lS ıı ou rı r••m'>• Cü· 
nü saat 1~ tı vllAyet daimi encumentnd .. ya
ıtmak uzere acık eıtıııtm•ye koıJlmustur 

ıı 2 _ Kesıt Dedeli ·•.32rr lira "16., k..ırue 
\'e muvakkat temlnau "174., lira "01'' Kuruı· 
tur. 

a - Isteklllerın muv kkat tem rnt. mek· 
tup ve>·a makbuı:ıarlyle. tlcHet oh~ \' sı. 
katarını ve nııtıa m~ı2ı.lrlJlJnj •n ıı.ı lcln 
atacakları fenni ehliyet \'eılkalıırıtıı ııAmt -
len yukarıda adı ı:ecen ırtln ve su.tte dıılml 
encümen relsllClne müracaatları 

4 - Buna alt ke•lf \e eartnıımeyı ncr sUn 
nafıa mUdOrlUl':Unde rıörebllece'klerı. 

(7982) 17937 

Gayrimankul sahiplerine 
Ev, hnn, apartman, arsa ve ftraztıe 

rint satmak bttyen mal sahlıılerlnd<'n 
hlc bir suretle ücret ve komisyon alın· 
maz. 

Yeni Sinema üstü Ko. ı . 2 !';6kmr11 
emltık isleri Omer Sökmen Trl: 2303 

!il· 

1 - 40 bin kilo kemiksiz gıı:ır eu kavur
masına verilen 74, 75 lcuruı fi.yat Pahalı gö
rUldUC:Unden )enlden Paznrlıtı 10. 11 1941 1 
pazart~ı sUnU aaat 16 d& :vapılae&ktır. 

,(6254) 18203 ~-----------· 
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MEMUR ALINACAK 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal bulunan (85) (100) (120) 
lira tahsisatlı memurluklara en aşağı lise veya buna muadil tahsili 
olanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihan
sız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi
lecektir. 

Müracaat edeceklerin; fili askerlik hizmetini yapmış olmaları 

veya halen askerlikle ilişiği bulunmaması, 
Mektep şahadetname veya tasdiknamesinin asıl veya tasdikli su

ret1erini ibraz etmeleri, 
Çalışmalarına mani halleri bulunmadığını tevsik etmeleri. 
Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan rapor 

almaları, 

lazımdır. 

İmtihan 15. 11. 941 cumartesi günü saat 14 de Ankara'da umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin aranılan vesikalarını nihayet 14 cuma günü öğleye 
kadar zat işleri müdürlüğüne göndermeleri. (8238) 18190 

YENİ TAHVİLLER 
Maliye Vekôletinden : 

2-6-1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selahi
yet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarmdan 
Irak ve lran hudutlanna kadar yapılacak demiryolunun İn§asına tah
sis edilecek olan % 7 gelirli 1941 demiryolu i~tikrazınm 20 senede it
fası meşrut beş milyon liralık birinci tertibine ait tahvillerin satı~ı 

7-11-1941 sabahından 15-11-1941 ak§amına kadar yapılacaktrr. 
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itiba

ri kıymette birlik, yinnibe,lik ve elJililı:tir. Tahvillerin ihraç fiatı % 
95 olarak tesbit edilmi~tir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19, 500 
liralık Tahvil bedeli 475 ve 1000 liralık tahvil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü
esseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müza
yede münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece satıl· nu, ve satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde ba§a baş ka
bul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tama
men itfasma kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Mezkur tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhuri· 
yeti Ziraat, Türkiye 1§, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Beledi
yeler Bankaları ile Sümer ve Eti Bank tarafından satılacağı gibi diğer 
bankalar vasıtasiyle de temin olunabilir. {8186) 18149 

DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 
karşısı No. 3 Tel: 3714 5038 

Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya mal 

müdürlüğünden maaş 

dul ve yetimlerin 

alan tekaüt, 

nazarı dikkatine 
Ankara Defterdarlığından : 
l - Maaslarını bizzat alamıyan aakcrl ve mUlkt tekaUtlerlc dul ve yetimleri 

ve yüksek taruıııe devam eden erkek çocuklar (maaslarını bizzat alsalar dahi), re
eıt olmıyan yani 18 yaşını ıkmal etmemia olup da maa§ları \•asileri tarafından alın
makta olan kız ve erkek çocuklann kfinunuevel 1941 yoklamaları 6-ll-19!ll tarihin· 
den 28-11-1941 tarihine kadar yapılacaktır. 

2 - Bu kabil maaş ııahıı:ııerlnin yoıclıı.ma kAğıdındaki suallere bchcmahal ayrı, 
ayrı cevap vermek suretiyle t"ledlye muh tarhk itleri mUdilrlllğilncc tasdik ettiril -
dikten sonra resmi senet maas cüzdanı ve fototraflı nllfus tezkereleriyle, 

8 - Yoklamaya tA.bi olmayıp da maaş !arı için bizzat müracaat edeceklerin de 
kezalik nüfus tezkereleriyle birlikte, 

Maaşlarını aldıkları mahal itibariyle defterdarlık muhasebe ve Çankaya mal -
mUdUr!UğUne müracaatları !Uzumu il!n olunur, (8209) 18163 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --- -
~ Değirmenler i,in kontrolör ahnacak = -------------------------------------

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Ofisimizin emrinde. çalışan veya vilayetler veya belediyeler em

rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsalatiyle, kontroluna 
memur teşkilcitı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar 
dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık
lı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız 
aknacaklardır. 

Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 
gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
ve yevmiye de alacaklardır. 

-----------
------------Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz oJmaJarı lazımdır: = -- 1 - En aşağı orta tahsili bulunup valsfı ve elekli büyük değir- =: 

= menleri mal sahibi veya kiracı sıfatiyle bizzat işletmiş veya ihtisas = = teminine yarıyacak vazifede asgari on sene çalışarak değirmen ve =: 
:= un tekniğine hakkiyle vakıf bulunmuş olmak; = 
_ (Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek Ofisçe yapı- -
:= lacak denemede isbat olunmak lazımdır.) =: -:= 2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle bir ili- = 
:= şiği buunmamak; = 
E: 3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri = = gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulunmadığını tevsik = 
:= eylemek; = = 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofis := - -

u [ u s 

M. M. V. Hava Müıte,arlığı DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : Saldık çam ve köknar tomruğu Bez alınacak 

1- 50.000 metre tathlr bezi pazarlıkla D 1 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 17.500 evlet Orman ıletmeıi Ka -
lira olup katı teminatı 262:> liradır. Pa· rabük Revir Amirliğinden : 
zarlığı 12. ıı. 941 çarşamba günü ııaat 11 1 - Bıiyiık dür bölgesi emvalinden olup 
de Ankara'da Ha.va Satın Alma Komiı - Uzun Göveç rampasından mevcut 457 .ade· 
yonunda yaı !acaktır. Şartnamesi komis-' de muadil 211.294 metre mikabı köknar ve 
yonda görlllebillr. isteklilerin muayyen 606 adede muadil 339,874 metre mlkAp cam 
gün ve saatta komisyonda bulunmaları. tomrukalrı acık arttırm• wrellyle ııatılıt:ı 

(8159) 18178 çıkarıım11tır. 
2 - Tomrukların kabukları soyulmU$ 

Yapı i§İ olup hacim orta kutur üzerinden hesaplan-
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : mıştır. 
1- Muayyen günde talibi çıknuyan An- 3 - Tomruklara ait iartname Ankara 

kara civarında 15203 lira 59 kuru§ ke§if orman umum müdürlüğü İstanbul ve Zon
bcdelll i~aat iDi pazarlıkla yo.ptınlacak- guldak çevirre müdürlükleriyle Karabük 
tır. İlk teminatı 1140 lira 65 kuru,tur. devlet orman ıeletme,ı revir lmtrlltlnde 
Pazarlığı 14. 11. 941 cuma gUııU ııaat 11 gorülebilir. 
de Ankara'da Ha.va Satın Alma Komlııyo- 4 _ Tomruklardan, köknann beher metre 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 77 kut'U§ mikabı 14 lira 50 kuru~ çamın beher met
mukabilinde komisyondan alınabilir. İs - re mikabı 17 liradır • 
teklilerin muayyen gün ve saatte komis· 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey 
yonda bulur lları. ( (!H69 ı 18179 

Sayın halka 
(ocuk Esirgeme Kurumu 

Kavauk menba suyu 

sahJ bürosundan : 
Kavacık memba suyunun 

mühürlü 3 litrelik titeleri
nin satış fiyatı 10 kuruş -
tur. Bazı bayilerin bunları 
15 kuruşa sattıkları haber 
alınmıştır. Hiç bir suretle 
1 O kuruştan fazla verilme -
mesi, 1 O kuruşa satmak is
temi yen bayilerin 1634 nu
maralı telefona haber ve -
rilmesi halkımızın menfa -
ati iktizasıdır. 5121 ' , 

akçesiyle 11-11-941 tarihine rastlayan la-

lı &'iinü saat 14 te Karabük devlet orman 
iıletmesi binasında revir !mirliği riyase· 
tinde teşekkül edecek komisyona müraca-
at lan. (9491/8090) 18024 

Saldık (am ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Ka -

rabük Revir Amirliğinden : 
1 - Bü)·ük düz bölgesi emvalinden o

lup Şatak başı deposunda mevcut 1498 
adet muadili 904 metre mikılp 443 dest met· 
re mikap köknar tomruğu acık 
suretiyle satılıı'ta çıkanlmıstır. 

2 - Tomrukların kabuklan 

arttırma 

soyulmus 
olup hacim kabuksuz orta kutur üzerin • 
den hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satış 68.rtna~sl 
Ankara orman umum mudürlüğü İstanbul 
ve Zon~ldak cevtrıı:e mUdUrJUklert:vıe ve 
devlet or?nan isletmesi KarabUk revir tunlr· 

1 llClnde eörUIUr. 
1 4 - Tomruklann beher metre mlkAbı· 
nın muhammen bedeli 14 lira 50 kuruştur. 

1 5 - tsteklllerln % 7.5 muvakkat pey akce· 
siyle birlikte 11.11.941 tarihine rastlayan ~a· 

1 lı günü saat 14 te Karabük devlet orman 
1$letmesl binasında revir Amirliği riyase • 
tinde teşekkül edecek komisyona müraca-
atlan. <9184/8091> 18025 

~11111111111111111111111111111111111111; Sahhk (am ve köknar tomruğu 
NEOSTERİN : Devlet Orman lşletm~si Ka ~ --

: Sıhatli olmak için insanın ağız, : rabük Revir Amirliğinden : 
: burun, boi::az ve bademciklerini sıhhi : 1 - Büyük düz bölgesi emvalinden o· 

d · b ı ı· - lup Kasap kıran ve Tekir düzü rampala 
: bir tarz a temız u undurması a- : rında mevcut 577 adet muadili 265 metre 
- zımdır. - mlk!ıı 913 desimetre mlkAıı cam 1931 adet = Bu yollarla riren anjinler, grip, !E muadili 694 metre mikap 414 desimetre 
: kızıl, kızamık, difteri, kabakulak, : 
: çiçek suçi!;:efi, menenjit . . . ilih :;: mikap köknar tomruğu açık arttırma ııure-

bulaşıcı hastalıklarda - tiyle satılığa çıkarılmıstır. 
2 - Tomrukların kabukları soyulm11$ 

- NEOSTERIN _ olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden 
: : hesaplanmıştır. 
,_ pülverizasyon veya gargarası : 3 --Tomruklara ait satış şartnamesi 
: şifaya yardım eder. - Ankara orman umum müdürlüğü İstanbul 
E Böyle hastalar ilı:, t.em.asta bulu- :;: ve Zonguldak orman çevirre müdürlükle
: nanları korur, ıahsı ıhtıyat ve te?- : ·iyle Karabük devlet orman iıletmeai re
: biri aldınr. Eczanelrde re~etesız: : vir amirliğinde görülebilir. 
: satılır. : 4 - Tomruklıırdan, köknarın muh3.mmen 
.,11111111111111111111111111111111111111;:' be.deli 14 lira 50 kuruş ve çamın muham • 

men bedeli 17 liradır. 

DAHİLİYE VEKALETİ 5 - İsteklilerin % 7.5 muvakkat pey 
_________ , _______ akçesiyle 11-11-941 tarihine rastlayan 1&· 

Çeşitli e§ya alınacak 
Dahiliye Veka.Jeti Belediyeler 

Heyeti Fen Şcfliğlnden : 

h rünii saat 14 te Karabük devlet ormah 
ijletmesi binasında revir i.mirliği riyase· 

!mu tinde te$ekkül edecek komisyona müraca-

Dairemiz ihtiyacı için mübayaa oluna
cak muhtelit ebat ve miktarda yazı ve 
daktilo maımlarlyle etajer ve yazıhane 

koltuklan vesaire kapalı zart usullyle ek· 
slltmeye konmuııtur. 

İ§in muhamfl1en bedeli 1858 liradır. 
Eksiltme 12·11-1941 ı;arııamba günü sa

at 16 da Ankara'da Belediyeler Bankası 
binası ikinci katında belediyeler imar he· 
yeti fen oefliğlnde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 139.35 liradır. 
Talipler mübayaa olunacak e5yanın müf

redat listeleri ile resim ve tartnamelerini 
parasız olarak fen ~efliğinden tedarik ede
bilirler. 

Tekliflerin 2490 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde eksiltme giinU saat on be§e ka
dar makbuz mukabilinde fen oefllğlne tes
lim ctmi;ı olmalan lAzımdır. 17969 

TERZi 

SAFİYE KOPSEL 
Denizciler caddesinde Züm -

rüt Ap. No. 3 te çalıştığını sayın 
müşterilerine bildirir. 5137 

Ulus -23 üncü yıl. - No. 7276 

imtiyaz Sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz faile Fenik 

Müessese Müdürü N atit Ului 
ULUS Basımevi ANKARA 

atları. (9484/&092) 18026 

Satılık köknar 

ve çam tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Aband - Kere

mall Revir Amirliğinden : 
Devlet Orman iııletmesl Düzce revirinin 

DUzce - Bolu oosesl üzerinde Tatava de
posunda isUfte mevcut (44) adet muadili 
(18,818) metre kUp çam ve ( •09) adet mu· 
adili (313,344) metre klip köknar ve Yat· 
lıca nahiye.si merkez deposunda (505) a
det muadili {376.008) met.re küp köknar, 
(89) adet muadili (55.277) metre kiip çanı 
tomrukları 14-11-1941 cuma gUnU saat H 
te Düzce revir Amirliğinde açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Tatava deposundaki köknıı.r U>mrukla -
rının beher metre kUpilnUn muhammen 
kıyınetl (10). Ura. çam tomruklannın be· 
her metre küp!iniin muhammen kıymeti 

rı2) liradır. Ve Yağlıca. deposundaki kök· 
nar tomruklannın beher metre küpUnlln 
muhammen bedeli (16) lira, çam tomruk
la.nnın beher metre klipUnUn muhammen 
bedeli (22) liradır. 
Şartnameler Ankara'da orman umum 

mlidürllig.ü, İııtanbul ve Bolu orman çe -
vlrge mUdUrlllğlinde görillebillr. Fazla 
tafsllAt ve listeler DUıo:ce'de revir A.mlrlİ· 
ğinde, tomruklar yerinde görülebilir. Ta· 
!iplerin <;(i,5 teminat ve evrakı lAzıme -
leriyle ihale gtin ve saatinde Dllzcede re. 
vir Arnirlltınde mliteşekkil komisyona 
müracaatları. (95~-8213) 18166 

Kayıp - Ankara memurlar kooperatlt ılr· 
ketlnden almıa oldutum 4419 :-:o. lu hine 
senedimi kaybettim. Yenıı.ını alaeatımdan 

e&klelnln htikmU :l"Oktur. Neaet Sunay 5167 

YEN 1 Sinemada 
Bu&iin Bu rece 

Herkesi merak ve heyecandan ittreten 
nefis bir eıer 

Dünyayı titreten keıif 
Seansları 14'.30 - 16.30 • 18.30 

Muhasebe müdürü ah nacak 
Milli Piyango ldareainden : 

Mali müeaseselerde muhasebeci olarak çalıpnış, mesleğind• 
dürüstlüğü ve faaliyeti ile tanmmıt tecrübeli bir muhasebe mü· 
dürü alınacaktır. Muhasebe Müdürlüğü kadrosu (300) liradır. 

Mües.aesat baremine göre ihbsas yeridir. isteklilerin tahsil ve 
askerlik vaziyetleriyle mufaual tercümei hallerini yazmak su· 
retiyle idareye müracaatları. 5124 

DEVLET DEMlRYOLLARl • ASKERLİK iŞLERİ ......-" 

Çimento alınacak Şubeye davet 
D. D. Y. Satın Alma Komisyonundan : Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 
Muhammen bedeli (207.000) lira olan 

10000 ton çimento 17 lklnciteşrln 1941 pa· 
zartesi günü saat (15.30) da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında satın 

alınacaktır. 

On yedinci ve lklncl tUmen askerllk d 
rclerJno bal:lı askerlik ııubelerl halkındJO 
lup Ankara !cinde \'e köylerinde oturan 
32!1, 330 dol:umıu yabaucı ihtiyat erlerle 
tay vllllyctıno baC:lı askerlik aubelerıne .
sup 332 doll'umıu yabancı JhUyat erler 
yat hizmetine sevk edileceklerdir. 

Bu işe girmek fstıyenlerin (11600) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekllflerini aynı gün 
saa.t (14.30) a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lAz:ımdır. 

Jlu aubelerln ve yalnız bu doC:umıu 1' 
eı ihtiyat erlerinin: ikamet kA&:ıUan ve • 
rus cOz<lanlarb·le blrhkte blr hatta za 
&uhcmlze mUraeaatları !Uzumu, ıı:eınıU 
haklarında bakaya muameleel tatbik e/J 

Şartnameler (200) kuruoa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

cel:I JIAn olunur. (8158) ~ (7999) 17967 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1" ------ 100 lira ücretle daktilo ahnacak ----- Milli Piyango İdaresinden : 

: 100 lira Ücretli daktiloluk için asgari orta tahsil görmüt ~ -: b~ yıl muvaffakıyetle daktiloluk yapmı§ olduğuna dair veaik• 
: ibraz edenler arasında 8 Birincite~rin 1941 tarihinde bir mU.-· 
: baka İmtihanı yapılacaktır. isteklilerin 7.11.1941 cuma güııiİ 
: ak§amma kadar idareye müracaatları. 5126 { 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Öksürenlere · KATRAN HAK Ki EKREM 

1CRA ve iFLAS 
ması 11-11-941 saat 12,30 da kıyrııe1 ı % 75 şini bulmadığı takdirde 13·11·~ 
at 12,30 da ikinci artırması mahallinÔel 

Ankara 4 üncü İcra Memurluğundan ı pılacağından taliplerin satış gününde 
Bir borçdan dolayı paraya çevrilmesine kür, mahalde bulunmaları ilan olunu!:._. 

1 R t" •-• · 1 T dir ıv-karar verilen a$ağıda yazılı matbaa hafle· • ap ıye mar.;ınesı - sı ın 
. . . _ . nesi 1 - Pedal baskı 2 . dökme rn•): .,il 

rıyle matbaa makınelerı Soıcukkuyu da ı ı . Filin makinesi Nus makinesi zooO 
Mehmet İhsan matbaasında birinci artırıl· kurufat bir koınodin. ~ 

~ 

Gişe memuru ah nacak 
Milli Piyango idaresinden : 

Milli müesseselerde asgari bet yıl veznedarlık yapmı§ ve~ 
buna benzer işlerde çahtmıt muhasebeye vakıf ilci gi§e menı&d" 
almacaktır. İsteklilerin tahsil ve askerlik vaziyetleriyle muf•" 
ıal tercümei hallerini yazmak suretiyle idareye müracaatları• 

5125 

~==================================~ 

1 1 

~ef ve muavını ah nacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Merkez teşkiİat~ızıd~ ~ç-~k (170) ve (140) lira aylıklı şef ve~ 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sa!'. 
barem kanunlarına tabi iure ve müesseselerde (3) yıl ve daha ıı>'~ 
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihat11 

tayin edileceklerdir . 

Bu vazife]ere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri ge~~ 
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap e 

1 

lecektir. 
Müracaat edeceklerin; •Jr 
1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen asıcerlı 

le ilişiği bulunmamaları. • 
2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya ti> 

dikli suretini ibraz etmeleri. 1,.. 
3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsik e'/ 

mel eri. ~ 
4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorun 

rapor almaları. 
5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 
lazımdır. cflİ' 
(Hububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlarla Ecnebi 

1 

ni hakkiyle bilenler tercih olunur.) 0,t 
İ6teklilerin aranılan vesikalarla ikincitefrin on sekizine Jel 111 

Ankara' da umum müdürlük zat i~leri müdürlüğüne bizzat veY8 >' 
ile müracaat etmeleri. (8239) ısı91 

Sus Sinemasında 
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