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D. Demiryollannda 
tetkikleri 

Cilmhurrelsimiz tnönil dün saat 12 de 
Ankara istasyonuna gelmişler ve Müna
kalA.t Vekili B. Cevdet Kerim tncedayı 
tarafından karşılanmışlardır. Cümhur
relsiıniz D ·' t Demlr:ı:ollarının bugün
kü ve gelect'J.\.teki işleri hakkında llgill
lerden izahat almışlar. bundan sonra 
yeni yapılan umum müdürlUk binasını, 
demiryolları atölyPlerinde yapılan ve
saiti görmüşler ve verilen izahattan 
memnun olarak ayrılan Cümhurreisi
miz, Münakalat Vekili ve Devlet Demir
yolları erka.nı tarafından uıturlanmış

lardır. 

ıToprak 
kanununa dair =4 Yandaki ve aşağıdaki resimler, Cüm

hurreisimiZin dünkü tetkikleri esnasında 
alınmıştır. Falih Rıfkı ATAY 

. l aonteşrin nutkunda Devlet R ei
~zden iki müjde duyduk. Biri, 
~Ylü toprağı m esele.sinin artık hal-
~ilınek yolunda olduğudur; ikin
~&i de, topraksız köylü sayısının ı 
~•ıınedildiği kadar yüksek olmadı-
tld.ır. 1 

l>q andan ve uzaktan bakıldığı 
"•kit, köy b asi t, ve ona ait i~ler sa 
de görünür. H a lbuki bütün m emle
ketlerde m illi kalkınma davalarının 
~ güç ve karışığı, köy ve köylü 
~eaelesi olmuştur. Aceleci ve tec· 
r'heaiz bir müdahale, bozucu olabi-
ıt, fakat kurucu olamaz. Yalnız bir 

hll.fka memleketten taklitler değıiJ , 
:. lrıemleket içindeki hususiyetleri 
•İtkatte tutmıyan ~ümullendirme

~t' dahi fayda yerine ziya n verir. 
\'·Biz k~yü dertli ve acılı buldu~. 
~i yıla yakrn zamandanberi, Bu
~ Meclisin ve hükümetin köylü 
1 e Uğrafmadığı gÜn olmamıştl'l', de
:ekte h içb ir mubalaga yoktur. Az 
t eğil , çok ~ey yaptık. Küçükuya 
dll.tihinin eski yeni hiçbir devrin
~~· k öy ve k öylü, şimdikinin binde 
'ti kadar hak, korunma, uğraşıl

lba., ve h ep sinin başında, sevilme, 
'-hl'l'tla ve Ben imsenme yüzü gör
'İftir. Döven , soyan, süren or
tÇa.ğir d evlet ha.ha, k öyü a na 
~ İtı kadar sıcak göğsüne basmış· 

; köylüyü kendine inandınnl'flır; 
~llnır, .sorulur, istenir, yolu bekle
'it olrnu~tur. 
ı._ ltöy kurtulm a yolundad ır; fakat 
~. Yol~n ilk kona.klarmdadrr. ÖnÜ· 
~~de ufuklar aşırı engin mesafe
bı.~ \rardır. Bu m esafeden asla yıl
""'Yoruz. Yeni Türkiye yapısının te
~li köyde atılmıştır; çatısı köyde 
>il lrla.caktrr. Onu tamamlamakla bü
~ 'le inşayı bitirmiş olac~ğız. O va~
'1 'lca.dar bu toprağa bırkaç neslın 

eği gömülecektir. 
lta.lkınma işine hız ve~ecek iki 

~alı hamle, k öye doğru atılmı~tı;: 
~l>tak ve terbiye! Her çiftçının 
dil>l'ağı olacak ve ~er çiftçıiy~, ~e~
' loı>rağınm, milh ekonomı ıçın 
~ . \rerimini almak bilgisi, ~evkı 
,.:

1 
•hliyacı verilecektir. Sulama v.e 

) Programı ile, toprak ve terbı
~' Pl8.nı gerçeleşerek bulutlukları 
~an, bir sel bar.kmınm toprak 
\11.g llllden çekilişi gibi, yoksulluğun, 
'tiil't8:lığrn, t.enhahğm ve bo~l~~~'! 
t " kıye üstiınden sıyrılıp gıttıgını 
Cll"~ev• () gız. 

>, kuına.mxş ve kafi teknik terbi
~ "~ilmemiş köylü ile topraksız 
'l~u, uykularımızı bozan bir aza p 
~ lr, ve bu azaptan kurtulmak 
~Milli Şef'in bizi çağırdığı en bü-

Q ·~~li savaşa katılmalıyız. 
l'İi "Ylik bir kazancımız vardır : 
~ köyünü tanımakta olmağı 
tlh.. edebilir iz. Bu iddia, kendi ha
~--, Uzun yıllar içinde de elde edil~ 
~~?l&a, köy ve köylü davasmın 'le 1• Yarı yarıya hallolunmuı de
Sii.l>htır. Çünkü şurası hiç kimsenin 
~ıq e. edemiyeceği kadar doğru
--~ ltı Meclis ve hükümet, bir halk 
' başarmağa karar verdiği ve 
tice haşladığ ı vakit, teşebbüsle ne· 
~•~ı lltaaındaki yolu umulmaz bir 
~ .... ' lllınz. Yediğimiz ekmeği, ve 
~ ~lt!ığımız rahat nefesi borçlu 
~~~lltnuz k öy ve köylü iç in, b~ 
~· at iki misli doğrudur. 

,
11
•lli Şef'in köylü toprağına ait 

ı.. .. ll~ fıkralarını bir daha hatrrla-
.,l' Yazımızı bitirelim: 

'-tt,°l>rak kanunu, B üyük Meclise 
~ ~Qk üzeredir. Birçok ara§tır
Of,,_~,.dcın anlıyoruz ki, toprağı hiç 
•-.,., ~'1 köylünün nıisbeti mahdut
'-ef' evlet malı toprak dağıtmak 
ltı'-ltt''Jlle, bu nisbet yıldan yıla azal
~ftıQ Qdır. Bununla beraber, toprağı 
'4tilı 3'rp, k endi başına ocak kurmak 
~ti erılere toprak tem ini, Cümhuri
"İ,. ~ erı z ivade ehemiyet verdiği 
~ .. eaefedir. 

'e~f tıaun çoğalması ve ~ntikal 
~iıt~'"'~ J>arçalanmaırı neticesinde, 
''f(f,. e~, to,,raifı bugünkü i fleme 

ef Ve vasıtaları~a, çoğalan ya
t Sonu 4 ancll say/ada 1 

•ı 

• 
Dün ihtilalin yıldönümü bayramı dolayısiyle büyük bir törene sahne olan Moskova'dan görünüf 

Kar fırtınaları harbe 
~t > M,.Xl(»Uo,.,J, !•7:. r . . .... Londra ve Vaşington 

yeni bir dekor verirken !· 
Moskovadarus .:. 

haberlerine göre 

Finlandiya rus 

B. Millet Meclisinde 
kıtaları karşı harbine son 

D·ünkü toplantıda 
hücum yaptılar 

encümenler 
mu verecek? 

• • aza seçimi yapıldı ıçın 
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~o;~ 
lanmıştır. Meclisın dUnku toplantısında, 

B Ç •ı d• k • Ağrı Mebusluğuna General Kemal Doğan, 
• ÖYCl ıyor ı: Bilecik :Mebusluğuna Memduh Şevket, 

.. ... Esendağ, Denizli Mebusluğuna Dr. Beh

yolumuz ne kadar 

uzun olursa olsun 

sebat ederek 

ileri gideceğiz! 
Londra, 7 a.a. - İngiltere'nin şimal do

ğu.sunda bir yerde nutuk ver en Başvekil 

Mr. Çörçll bilhassa şunları söylemiştir : 
- İngiliz milletinin azmi yenilemez. 

Ne şiddetli ve ant bir darbe ne de uzun 
sürecek bir sinir gerginliği takip ettiği
miz yolu değiştiremez. Bu harbe sürük -
Ienmekten kurtulmak için hiç bir mem
leket bizim kadar gayret ııarfetmemişlir. 
Fakat bu harbin çıkmasına sebebiyet ver
miş olanlardan bir kaçı yüksek p erdeden 
sulhten bahsedecek olurlarsa bizi harbe 
devam için çok istekli bulacaklardır. 

Mr. Çörçil geçen harpte kendisine h ar
bin nasıl kazanılaca~ını sık sık sorduk -

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Benzin üzerine konan tahditler 

9 ilkkanun tarihine kadar sürecek 
Başvekaletten tebliğ edilmiştir ı 

çet Uz, M anisa Mebusluğuna General A li 
Rıza Artun kal ve Mardin Mebusluğuna 

H alit Onaran'ın seçildiklerini bildiren tez
kereler okunmuş ve yeni mebuslarımız 

talı.lif olunmuşlardır. 

Bundan sonra encümenler seçimine ge
çilmiştir. Encümenleri aynen aşağıya ko
yuyoru.z : 

Adliye Encümeni 
Numan Aksoy (Antalya), Osman Ni • 

yazi Burcu (Balıkesir), Feridun Fikri 
(Bingöl), SUreyya Örgeevren (Bitlis), 
Atıf Akgüç (Bursa), Münir Çağıl (Ço • 
rum), Abdülhak Fırat (Erzincan), Ömer 
Asım Aksoy (Gaziantep), Bekir Sıtkı 
Kunt (Hatay), Abidin Binkaya (Kasta • 
monu), Reşit özsoy (Kayseri), Salah 
Yargı (Kocaeli), Fuat Gökbudak (Kon
ya) , Galip Gültekin (Konya.), Naim Ha -
zım Onat (Konya), Asım Tümer (Mani • 
sa), Kenan Orer (Manisa), Dr. Saim Ali 
Dilemre (Rize), Cemil Atay (Sinap), Sıt
kı Atanç (Tokat), Faik Ahmet Bal'utçu 
(Trabzon), Şinasi Devrin (Zongulöak). 

Arzuhal Encümeni 
İsmail Hakkı Mumcu (Amasya), Feyzi 

Sözener (Balıkesir), Hayrettin Karan 
(Balıkesir), Lütfi Gören (Bolu), Mustafa 
Fehmi Gerçeker (Bursa), Nuri Kayaalp 
(Çorum), Mehmet Şahin (Gaziante~), 
Abdullah Mursaloğlu (Hatay), Etem Iz
zet Benice (Kars), İbrahim Tolon (Ko· 
caeli), Naim Erem (Niğde), Hamdi Şar· 
lan (Ordu), İsmail Çamaş (Ordu), Raif 
Dinç (Rize), Na§it Fırat (Samsun), Res· 
sam Şevket Dağ (Siirt), Cemil Aliş (Si· 
nop), Gl. Akif Öztekin Erdemgil (Sivas). 
Ziya Başara (Sivas), Muammer Develi 
(Tokat), Münip Boya (V an). 

Bütçe Encümeni 
Şevket Raşit Hatipoğlu (A. Kara.hisar), 

Nurullah Esat Sümer (Antalya), CeIA.l 
Sait Siren (Bolu), Dr. Zihni Ülgen (Bo· 

Devam eden şiddetli 
muharebeye rağmen 

I 

İhtilal ylldönümü 

Moskova' da kullandı 
Mosko\·a, 7 a.a. - Moskova l<:ln yapılan 

muharebenin bütün slcldetıyle devam etmek· 
te olmasına rağmen llktesrln lhtilAllnln yıl· 

dcinümU dolayıslyle kızılordunun ananevi ıre· 

cıt resmı bugün :>.toskova'rla Kızııordu mey· 
danında yapılmı&tır. Ba>ta so,-yet plyadesl 
olmak üzere bir l$CI taburu, süvari, motcirlü 

[ Sonu 4 üncü sayfada 1 

Sovyetler Birliği'nin V Cl§İngton 
Büyük Elçiliğine tayin edileceği 

haber verilen B. Litvinol 
(Yazısı 3 üncü say/ada) 

Mareşal Blücher'in 

kumandasındaki 

Finlandiyalı kızlar askerlere 
yemek taşıyorlar Sibirya tümenleri 

1 Moskova'ya getirildi Garpte 
ikinci 

bir cephe 
Sovyetler Birliğinin 

yükünü hafifletecek 

B. STALİN 
bu <ephenin yakında 

kurulacağı muhakkak, diyor 
Moskova, 7 a.a. - !htllAlln 24 uncu yıldö· 

nümü münasebetiyle dun Moskova Sovyetıer 
meclisinin tevka!Ade içtimaında soyledltl nu· 
tukta Stal!n diı&manın 4 .500.000 asker telefat 
verdltlnl blldlrml& ve demiştir ki: 

Blzlnı asker zayiatımız, 378.000 ö!ılye ve 
ı.020.000 yaralıya ballt olmaktadır. Bu da 
ıüphesız olarak ırostertyor ki, dort a)·dan son· 
ra, kaynakları esasen azalmakta olan Alman
ya, ihtiyatları ancak simdi tam verimli hale 
gelen SovYetler Blrlltlnden çok daha bil>iik 
güçlükler !cinde bulunmıtktadır. 

Memleketimizin !stlltısından eve! ilhak ta
raftarı fa.slstlcr bir bucuk, iki ay l<:lnde SOv· 

Vaşington; 7. a.a. - FinlMdlya'nııı 
Rusya !le harbi bitirmek niyetinde oldu· 
ğUna dair Vaşington'a gelen gayri resmi 
haberlerin resmen de teyit edileceği ümit 
edilmektedir. V::ı.ş!ngton'un durumu §U • 

dur ki, kim!!e Finlfındiya'ya karşı sert h!r 
tedbir alındığını istememektedir. Fakat 
FinlA.ndiya, Rusya'ya karşı harp etmeğe 

devam edecek olursa, ba.,ka bir çare g ö• 
rülmemektedlr. 

Askeri hareket sona eriyor 
Londra; 7. a.a. - Fin radyosu demiştir 

ki : 
"Memleketimiz bakımından askeri h a

reket sonuna ermek üzeredir. Sıılh kon
feram;ı yapılmadan önce hııdııtıaı ımızın 
nihai surette tayin edilemiyereıtı 'anla 
şılmaktadır ... 

Birleşik Devletlerle İngiltere tarııfın • 
dan aynı zamanc'lıı yapı!Rn tRzvika Fin ,. 

[ Sonu 4 üncü sayfada ] 

Rus ihtilôlinin 24 üncü 

yıldönümü dolayısiyle 

Sovyet Büyük 

Elçiliğinde dün 

bir çay verildi 
9 Eylül 1941 tarihinden itibaren b en zin 

tevziatında tatbik edilmekte olan tahdidat, 
ilkteşrin 1941 tarihinde ilan edilmiş olan 
esaslar dahilinde 9 ilkki.nun 1941 tarihine 
kadar devam edecektir. (a.a .) ( Sonu 2 inci say/ada 1 _ı 
----------------------~---------------~ Üç buçuk ay içinde 

yeller Btrııa-ının hakkından mutlaka gelecek· Rus ihtilalinin yıldönümü münasebeti~ 
lerlnl ve bu kısa zaman zarfında Urıtl dağla- le dün akşam sovyet büyük elçiliginde bir 
rına uıaaacaklarını umuyorlardı. Almanların. çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette başve -
kendUerını zafere götiırecek olan bu projeyi kil Doktor Refik Saydam, Hariciye Veki
ıt1zll tutmadıklarını kabul etmemiz l~zlm· kT ş··k ·· S ·ı bütiin vekiller 
dır. Bl!Akls bunu mutantan surette mı.n et· ı 1 1 u ru araçog u ve 

1 
• le den· • 

tiler. Yalnız bu proJcnin ne k.aclar gıı.thl ve Riyaseticümhur başyaver e1r.ıy b ız ya
ne kadar ıtayr! makul oldua"unu ısbat eriebll- veri, kordiplomatik ve ~er 1• ya ancı mat
diler. Bu projeyi tamamen akim kalmıı te • j buat miımessilleri ve davetlıler hazır bu-

' 

Akdeniz.'de tlevriy_e aezen lnailiz harp gemileri 

........... ........ tt• t u•tV' .. ... 

Akdeniz' de 

147 Mihver gemisi 

batll veya h~sar gördü 
İskenderiye, 7 a.a. J Büyük Britanya'nın 

Akdeniz fü06una bağlı denizaltılar ve Or· 
t!l9ark'takl ingilz hava kuveteri düşman 
gemilerine ook kayıplar verdirmektedir. 
İskenderiye'dek! deniz makamları tarafın
dan yapıian i>ir listeye göre üç buçuk a}' 
içinde mihverin toyı-lciln 339.000 t onllato
luk 8fi gemisi ba.bnlm.ış ve totıyekiln 

217.000 tonllA.toluk 61 gemi de basanı uğ
ratılmıstır. Yalnız llkteşrin ayı içinde 
98.000 tonllA.to tutnnnd.ıı 24 gemi batırıl

·~ v-0 54.000 ton.llrıto tutarında ıı ııemı 
de ha,ara ufratılmıstır. 

( Sonu 3. Uncu ınyfada ) Junmuşlardır. (a.a.) 

Yeni hava kuvetleriyle takviye olunan Kıbrıs'ta 
makinelerinin bel§ ına koıarlar ken 

pilotlar. 
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B. Millet Meclisinde 

Dünkü toplantıda encümenler 
• • • • 
ıçın aza seçımı yapıldı 

( Başı 1 inci sayfada } 
l u), Dr. Sadi Konuk (Bursa), Fazlı GU • 
leç (Burl!a), Nev:r.at Ayas (Bursa), is • 
met Eker (Çorum.), RUştU Bekit (Diyar • 
bakır), Fethi Altay (EUı.zığ), MUnlr Ak· 
kayı\ (Glre.s\ln), Durak Sakarya {GUmU§
hane), Mükerrem Karaağ1ı1; (İsparta), 
Remzi tl'nlU (İspnrta), Fakihe Öymen 
(İstanbul), Sadettin Uraz (İstanbul), 
Tahsin Coşkan (Kastamonu), Faik Bay-
8-ı (Kaytıerl). Sadettin Serim (Kayseri), 
Suat Ha)Ti tl'rgUplU (Kayseri), Gl. Bur
hanettin Denker (Kırklareli), Ali Rıza 
Tllrel (Konya , AlAettln Tiritoğlu {Kil • 
tahya), Mansur Bozdoğan (Maraş), Rıza 
Erten (Mardin), HU.snU Kitapçı (Mu~la), 
şuımı Ata.mıuı (Muş), Hamdi Yalman 
(Ordu), Mehmet Ali YUrüker (Samsun>. 
Sallhattin Çam (Seyhan), Remzi Çinar 
<Sivas), :Mfta• Yenel ('Tunceli), Ahmet 
Sungur (Yozgat). Sırrı İc:öz (Yozgat). 

Dahiliye Encümeni 
Ekrem Ergun (Ankara), Fevzi Daldal 

(Ankara), Rasih Kaplıuı (Antalya), Tay
fur Sökmen (Antalya), Yahya Sezal U • 
say (Balıkesir), Fatin Güvendiren (Bur· 
ıa), Hilmi Ergenell (Çanakkale), Atıf 
Tüzlln (Çoruh), İsmail Kell}Al Alps:ır 
(Çorum), Dr. Behçet Uz (Denizli), Gl. 
Zekt Soydemlr (Erzurum), Nakiye Elgiln 
(Erzurum), Abdurrahmıuı Melek (Gıız.inn· 
tep), AbdUlgani TUrkmen (Hatay), Tur
han Cemal Beriker (İçel), Mehmet (Al· 
demir (İzmir), Esat özoğuz (Kars), Şev
ki Ergun (Konya), Sadri Ertem {Klltah· 
ya), Emrullah Barkan (Malatya), Ziya 
K ayran (Manı.ıı), Edip Ergin (Mardin), 
Ha.l!t Onaran (Mardin), :Mitat ŞUkrU Ble· 
da (Sivas), Cemll Uybadın (Tekirdağ), 
Galip Pekel (Tokat), Salise Abanozoğlu 
(Trabzon), Salim Korkmaz (Yozgat), 
İbrahim Etem Bozkurt {Zonguldak), Ri· 
fat Vardar (Zonguldak). 

Divanı Muha6ebat Encümeni 
Aka GUndUz (Ankara), Hilmi Şeremetıl 

(Balıkesir), Tevfik Temelll (Bitlis), Ce
mli Özçağlar (Bolu), Emin Yerllkayıı 
(Bolu) , İbrahim Necmi Dilmen {Burdur). 
Mehmet Sıınlı (Burdur), RUsuhi Bulayır
lı (Çanakkale), Nafiz Dumlu (Erzurum), 
Gl. Refet B le (İlltanbul), Nuri Tam;ı.c: 
(Kastamonu), Hnzım Börekçi {KırııehirJ, 
:Mihri Pektaıı (Malatya), Mehmet Erten 
(Marq), Faı"k Soylu {Niğde), Mergube 
GUrleyük {Sivo.s), Haydar RllştU Öktem 
(Tunceli) . 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni 
Nafiz Aktın (Amuya), Memduh Şev • 

k et Eııendal CBllecik), Atıf Kamçı! (Çn • 
nakkale), Süleyman Köstekçioğlu (Ço • 
nım), Fahri Akçakoca Akça (Denizli), 
:MUnir HUsrev Gölo (Erzurum), İstamat 
Özdamar (F.sklşehlr), Ali Diltrnen {Ko • 
caeli), İzzet Erdal (Konya), Mustafa 
Bacak (KUtahya), Osman Taner (Malat
)'&) Hıuıan Reşit Tankut (Maraıı), Gl. 
Seyfi DUzgören {Mardin), Meliha Ulaş 
(Samsun), SUleyman Necmi Selmen 
(Samsun), Şemsa İ§cen {Seyhan), Nazmi 
Trak (Teklrda#). Dan!§ Eyiıboğlu (Trab • 
s on), Ekrem Pekel (Yozgat), 

Hariciye Encümeni 
F alih Rıfkı Atay (Ankara), Dr. Cemal 

T unca (Antalya), Fethi Okyar (Bolu), 
Haııa.n Cemil Çambel (Bolu) , Asım Us 
( Çoruh), Dr. İbrahim Tali Öngören (Dl· 
yarbakır), Zeki Mesut Alsan (Dlyarba • 
kır), Fazıl Ahmet Aykaç (Elt'lzığ), GI. 
P ertev Demirhan (Erzurum), Edip Servet 
Tör (GUmüşane). Ahmet Şükril Esmer 
(İstanbul), SalA.h Cimcoz (İstanbul), Ha
lil Ml'nte§e (İzmir), İbrahim Süreyya 
Y lfit (Kocaeli), All Muzaffer Göker 
(Konya), Hikmet Bayur (Manisa), Gl 
Naci Eldenız (Sey'han), Necmettin Sadak 
(Slvaıı), Yahya Kemal Beyatlı (Tekir • 
dag), NA.zım Poroy (Tokat). 

lktimt Encümeni 

Maliye Encüm~ni , 
Adnan Menderes (..ı\ydın), H acim Ça • 

rıklı (Balıkesir), Dr. Galip Kahraman 
(Burıa), Ahmet Akıu (Gazian tep), Atıf 
Bayındır (İstanbul), Kl\.mil Dursun (İz· 
mir), Hacer t.>lcle ( Kastamonu), Ömer 
Taşçıoğlu (Kayseri), Hamdi Kuleli (Kırk
lareli~ izzet Özkan (Kır§ehir), Mehmet 
Seyfell (Kıruehir), KAzım GUrel {Konya), 
Mahmut Nedim Zabcı (Malatya). Nasuhi 
Baydar (Malatya), Faik Kurdoğlu (Ma· 
nlsa), Dr. Abravaya Marmaralı {Niğde), 
Kemalettin Kam (Rize), Cemal Kova
lı {Tokat), İbrahim Arvas {Van), Yusuf 
Ziya özenci (Zongııldak), 

M ecli• H uaplarının Tetkiki 
Encümeni • Haydar Çerçel (Afyon Karahisar), Rl· 

fat Araz (Ankara), Mehmet Emir (Balı· 
kesir), Mazh~:- MUfit Kansu lÇorııh), Şa· 
kir Baran (Çorum), Dr. Hilmi OytAç (~ta·' 
Jatya), Hüseyin Ekııl (Ordu), Ali Zırh 

(Rize), İbrahim Mete (Seyhan), HulQsl 
Orucoğlu (Sinop) • 

Milli Müdafaa Encümeni 
Gl. Kemal Doğan (Ağrı), Gl • .Nacı Tı· 

nıh {Bursa), Dr. Akif Arkan (Çankırı), 
Eyüp Sabri Akgöl lCorum), Gl. KAzım 
Sevüktekin {Diyarbakır), Fuat Balkan 
(Edirne), Aziz AkyUrek (Erzqrum), Şev
ket Erdoğan (GUmiışo.ne), Yusut Ziya 
Zarbun (GUmllş:ıne), Şükrll Ali Ögel (İli· 
t.anbul), Hüsrev Kızıldoğan (Kars), Naz· 
mi Toker (Kayseri), Salih Turgay (Kay. 
seri), V.chbl Bilgin (Konya), GI. Osman 
K ptagel (:Malatya), Gl. Ali Rıza Artun· 
kal (Manisa), Klı:r.ım Nami Duru (Mani
sa), Sadullah Gllney (Muğla), Amiral 
Fehri Engin (Snmımn), H11şenl Barkın 

(Samsun), Sinan Tekelloğlu (Seyhan), 
Gl. Ahmet Yazgan (Urfn). CeIAI Arat 
(Yozgat). • 

Nafıa Encümeni 
Mebrure Giınenç ( Afyon Karahlıııır), 

Arif Baytın (Ankara). Eşref Demirel 
(Ankara), Ali H.ıza Erem {Çoruh), Cahit 
Çubukçu (Diyarbakır), Aziz Samin İlter 
(Erzincan), İ:r.zet Aruknn (Eskişehir), 
Osman Işın (E.sklş('hir), HUanll Özdanıar 
(İııparta), Sadettin: Eplkmen (İ:r.mlr), 
Mehmet Şevket Özpazarbaşı {Malatya), 
l\1uttalip Öker (Mnlatya), Vasıf Çınay 
(Malatya), Osman :Erçin (Manisa), H alit 
Meng! (Niğde) , Abdurrahman Naci De • 
mirnğ (Sivas), Sami Erkman {Tunceli). 
Remzi Soyer (Urfa), Şeref Uluğ ( Urfa) . 

Sihat ve içtimai Muavenet 
Encümeni 

Dr. HUsanıottin Kural !Ağrı), Dr. Tnıı· 
truı (Ankara), Dr. Şakiı· Şener (Aydın), 

Dr. Muhlis Suner (Bilecik), Dr. Ahmet 
Ruhi Yeşilyurt {llurdur), Dr . Refik Cll· 
ran (Bursa), Dr. Hnındi Berkman (De
nizli), Dr. Şlıkrll Emet lDiyıırt]akır) , Dr. 
'.i<'ntmıı. Mcmik (+:dimc), D r. M ehmet Ali 
Ağnkay (Gaziantep), Dr. Tevfik Aslıın 

(Kastamonu), Rlza Saltuğ (Kn.stamonu), 
Dr. Hüseyin tl'lktl (Kırııehir), Dr. Fuat 
Sornğman (Koc.-ıeli), Dr. Ali SUha Delil
başı {KUlahyn), Dr. Kemali lia>izit (Ma· 
raş). 

• T e§kilatı E6asiye Encümeni 
GJ. Kıızım Özalp (Balıkesir), ltl uhlttin 

B:ıhn l'ars lBursa). Fazıl Nıızmi HlikUn 
(Çankırı), Hüseyin Cahit Yalçın (Çan -
kırı>, Yusuf Ziya Özer (Eskişehir), Ha· 
snn Fehmi Ataç (Gllmllşane), Gl. Ktızım 
Karabeklr (İstanbul), Ziya Karnmursııl 
(İstanbul), Cel!'ı.l Bayar (İzmir), Mah -
mut Esat Bozkurt (İzmir), Raut Orbay 
(Kastamonu). Dr. Fuat Umay (Kırklar • 
ell), Tevfik Fikret Sılay (Konya) , Recep 
Peker (Klltahya), Refik ince (Manisa), 
Orgl. İzzettin Çalışlar (~luğla) , Yunus 
Nadi (Muğla), Hfüınll Çakır (Samsun), 
Ali Mllnlf Yegena (Seyhan}, Resai Eriş
ken (Tokat), 

· Ziraat Encümeni 
Nuri C6kteııe (Aydın), Rnlunl Selcuk (Ba· 

hkeılr), Emin Aslan Tokat (Denizli), Yusuf 
Baakaya <Denizli), Faik Kaltalo;icıran (Edlr . 
ne), Sabit Satırotıu CEiazı~>. Fılkret A tlı 
(Giresun), Mehmet Teclrll (Hatay), Ahrnet 
Ovacık Clcel), Rahmi Köken (!z.mlr), ömer 
KUntaY (Kara), ZUhtU Akın <Kırk larell), lb . 
rahim Dlblan <Kocaeli), UUınU Yaman (llta
nlsa), KAnl Karaosmnn (Manisa), Y111ar 0-
zey Cl\t~nlsa >. Damar Arıkotıu (Seyhan), 
Tevfik Tnrman <Seyhan), Ati Rlza Esen <Si· 
ırt), Naki Bekmen <Siirt), Şefik Ozdcmlr <Si· 
lrt), Atıf Esenbel <Sıval), tsmall Mehmet 
Utur (Sıvu>. Serır Bllıen (Trabzon) intihap 
edllmlslercıır. 

Mecla careamba Cilnl1 eaat ı:s te toplana· 
caktır. 

~ 

İlk okullara devam 

mecburiyetindeki 

~ocuklar1n sayımı 
A nkara Valiliğinden 
Sayın A nkara halkının nazarı dik

katine : 
1 - 8 sonteşri n 1941 c umartesi gü· 

nü ilkokulla ra devam m ecburiyetin • 
d e olan 7·16 yaşındaki çocukların sa
yımı yapılacakt ır. 

2 - Sayım, bu işe memur edilen -
lerin evleri birer birer gezmeleri su
retiy le aynı günde b i t irilece ktir. 

3 - Çocukların sayım gün ünde ev
d e oturmaları ve memurları bekle • 
m eleri mecburi değildir. 

4 - Memur evi ziyaret ettiği za -
man sayımı yapılacak çocuklar, ora· 
d a olsun olmasın mem urun soracağı 
suallere evde bulunanla r tarafından 
karşılığı verilecektir . 

5 - Evl e r i ziyare t edecek o lan me
mur lara kolaylık gösterilmesinin, su· 
allere tam cevap ve rilmesi nin say ı -
mın kolaylıkla ve layıki yle başarı l • 
ması bakımından gerekli olduğunu 

sayın A nkara halkının nazarı dikka· 
tine a rzederim. 

t H. P. Çankaya kazası 
kongresi bugün f oplamyor 
C. H. Partisi Çankaya kazasına bağlı 

merkez nahiyesinin kongresi bugün saat 
15 te .Yenişehir'dekl parti merkezinde top
lanacaktır. 

Delegelerin gelmeleri rica olunur . 

Yüksek okullara devam eden 
memurların durumu 

Maaş ve ücret baremlerine tAbi daire 
ve mUesseselerden maa!j \'e Ucret alıinla -
rın men vazife gördiiklcri mUddetçc her 
hangi bir tahsil mUessesesine asıı talebe 
olarak devam cdemiyecekleri devlet teıı

kilft.tına tamim clllmiştlr. 

Türk Hukuk Kurumunun 

serbest kürsüleri 
Türk Hukuk K uru m u Başkanlı -

ğından : 
K urumumuz tarafından bu sene de 

açı lacak olan serbest kürsüler (Türk 
Hukuk Tarihi, Hukuk ve İktısat, 
Krimino lo ji) d ir. Bunlard'an; 

Türk Hukuk T arihini : Profesör 
Fuat K öprülü, Huk uk ve 1ktısadı: 
P rofesör Şevket M ehme t Ali B il gi -
şin, Kriminolojiyi: Temyiz başmüd

deiumumi muavinlerinden Mehmet 

A li Sebük okutacaktır. 
B u derslerden herhangi birine de -

vam etmek ist iyenler Vakıflar A p . 
G ençlik parkı karşısındaki daire~ 
" T ürk H ukuk K urumu " ndan 30 -
i kinciteşrin • 1941 pazar günü saat •S e kadar bir vesika almalıdırlar. Ve
r i lecek dersler bastırı lacak ve mali
y e t }\cdeliy l e kayıtlı lara verile cektir. 

Devam edecekler , devam fartlarını 
ve temin e dilen m enfaatle ri kuru m 
bürosundan öğrenebilirler. . . 

Bir çocuk· otomobil 

altında ezilerek öldü 
İzmir, ,Hu.sual) - Bozyaka'da feci bir 

otomobil kazası olmuıı, ııoför Sami Erçe
Un'in tdaresind~kl kamyon 10 yagıında 
Neılbe adında bir çocuğu çlğnemlo ve ö
lUmUne ııebep olmuştur. Yapılan incele • 
melere göre, çocuğun yersiz bir h eyecana 
kapıldığı ve kendisini otomobilln ISnUne 
attığt, facianın bu yUzden ileri gelditl an
Jaşıl mıııtır. 

Okul spor müsabakalan baıhyoı 
Okul ıpor yurtlarının yeni derıı yılı 

mllııabakalan bu ayın dokuzunda b&§lı
yacaktır. Bu müsabakaların her yerde 
aynı ıekllde yapılması için Maarif V e
kllllğince bir program hazırlanmıııtır. 

Maliye 

memurlar1ndan terfi 
ettirilenler 

Maliye Vekilliği belli terfi mtiddetıeri· 
nl dolduran maliye memurları için bir 
'terfi listesi hazırlamıştır. 'Terfi eden ma· 
l!ye memurlarımızı sıraslyle ya.zıyoruz : 

60 liraya terli edenler 
Askeri muhasebeci B. Şerif Özertam, 

H. Rl!at Taııçıoğlu • 

50 liraya terfi edenler 
Askeri muhasebeci l\lll!lim Keçecloğlu, 

.Asker1 muhasebeci M. Ali Akın, Glreson 
defterdarı H:Fıkri Yanık, Yozgat defter· 
darı V clıbi Akkayıı, Askeri muhasebecisi 
A. Hamdi Oktay, Askeri m uhasebeci A . 
A vnl Ti.lkel, 

40 liraya terli edenler 
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Ankara Halkevleri resim galerisinde açılan 

• Talebe • 
resım sergısı 

• 

R efik EPIKMAN 

Bolu muhasebe mUdiirü M. Nedim Ay
han, Dıyarbakır muhasebe mlidürU Refik 
Sayın, Plllmer malmUdUrU Ahmet Erön· • 
çel, Silifke mnlmUdilrü Tahsin rekak, 
Bozöyllk malmUdtlrU Ratıp Günay, Aı • 
kert muhasebeci Talat Yalçın. 

35 liraya terli edenler· 
Divriği malmUdürü A. Galip Tuna, Il· 

gaz m:ılmlldilrU Ziya Ozan, Üsküdar mal· 
mlldUrU Şcrıf Yalçınkaya, Sarayköy mal· 
ml,ldUrü Nuri Göltçed:ı~. Knndıro. malmU· 
dUrU İhs:uı Eı onan, Sarıyer malmUdürU 
Maksut Engin, Slırmcne malmUdilrU Rem-
zi Toyrnn, Yıldızeli mnlmildilril Lali! E· 
sen, Ilgaz mnlmUduı-U O. Nuri Glirel, Gö· 
nen malmUdUril Vefik özelli, Nazilli 
malmUdilrU Fazlı Kökeni, Ta.şköprll mal
müdUril M. Sadık Erdemir, Finike mal -
mUdUrU Ş kip Karhan, Simav malmUdUril 
Şiikril Şen, Seydişehir malmUdUrü Hilmi 
Sağ"un, Tirebolu malmtidllrll Hamdi Ök· 
ten, Bismll malmlldUrü Zeki Sun, Henrlek 
malmlldUrU NU:r.het Tuncer, Zonguldak 
muhasebe mUd•lrU Slireyya Göksoy, Sivas 
muhas~b" mildUrll 1. ~acı Aktllrk. 

30 liraya terli edenler 
Akçaabat malmUdllrU Tahsin Gllr, Sta· 

jiycr Naşit AlptUrk, Yeşilova malmtidürll 
M. Rıza Özkul, GölcUk malmUdUrU Yu • 
su! Unsal, .Ask('rl muhasebeciliği kAtibi 
Enver Sebllktekin. 

25 liraya terli edenler 
Aıkerı muhasebeci Snbrl Tohumcu, As

keri muhns_eb"ciliğl kll lbl Halis Taştan, 
Askeri muhasebeciliği kı\tibl Cemil Sö • 
zer, Atıkerl muhasebeci Ziya Ertuğ, As· 
keri muhasebecilik veznedarı Fevzi Ok -
çu, İzmir mektepler muhasebeciliği vez • 
nedarı Sabri Soyuyllcc, Bingöl muhasebe 
mUdUrli .Amll Yılaz, Yenice malnılldilril 

Mahmut Kaynak, Askeri muhasebeciliği 

veznedarı Esat Tiyek, Askeri muhasebe
ciliği kfıtibi Nail Eriz. 

20 liraya terli edenler 
Ask<'ri muhasebeciliği vcznedan Turan 

Akda~. Askçr1 muhasebeciliği veznedarı 
Sabri Genç, Askeri muhasebeciliği kAtlbi 
Rıdvan Hıı,..nr. 

15 liraya terli edenler 
Askeri muhasebecilik veznedan 

Ertem. 

Ücretleri arttırılanlar 

Yaşar 

Tal ebe Sergi6inden bir resim Su ta§ıyan köylü kızlar 
Bu serci. ya•ı 12 ile 15 nrnsında bulunan gun bir ifade tarzı bulmuştur. Bu reıtıı" 

orta. tah!ll cn4ınd:ıkl talebelerin eseridir. On !erde kurı;un kalemle kuru boyayı y~ 
dört senelik mütemadi bir calıamn ve erne • na, lastikle yayma, balmumunu vernik "; 
ıın maıuıuıu olan ve gelecek lcln bUyUk U· • k 11 h ık bukl 

1 
ııt 

mitler veren bu reıılmlcrl, sergiyi hazırlıynn rıne u anma veya ut a ar a par . ., 
cıctcrll ı:ıtretmen ıthnrnl Demirel, binlerin ma usullerine müracaat ederek bir tabi 
!cinden tlllzf'e eledll'ıl, sırıılııl'ıı ııarlnk zektı parçasından duyduklarını ifade edebiıııt"' 
''e lsllılat nUmunclerını ııüzcl bir serıı:ı halin· sini pek gıizel bilmiş ve ba$armıştır. tll 
de Hıılke\•I rc8lm ıcn:llerlnde toplamıs bulu· ı Çocuğun kopyaya karşı gösterdiği ı:ne d' 
nuyur. Tıılılat ve eu·anın, )R&nyısunızın hu· inkli.r edilemez. Bu temayül ve arzuları 
suslyellerlnl belirten bu taslaklnr, kafadnn tatmin edilmek suretiyle istifadeli bir tO' 
dolrna malCımatıa yaıııl.ın silik, ruhsuz bo>n la .sokulmuştur, Dilnya müzelerinin o.1111~ 
yııtınıarının yanında, lablnlla basbaea kal· r 
mıının sırlarındıın baslıcalarını, ıamlml 01 • eserleri kopya mevzuu olarak verilın~I· ,ıı 
rruıyı ne güzel anlntmnkladır. suretle de büyük unatkirları sevdırlll1,ı l\dıstnkbcl ressam, bu resimlerde kendi ve eserlerini tanıtmak için güzel bahane '!o 

l>t!nlltlnl kendi olcUsUnde bir ustalıkla >arat· bulunmuştur. Sinan'ı, Rambrant'ı, Se:ııl'll' 
mnsını bllml~tlr. Bu iyi neticenin alınmn~ın- Van Cok'u, minyatürlerimizi küçük Y'~ 
da ıUı>hcslz ki talebenin rehberi olan ofıret- nnda tanımışlar, renk, çizgi, ııekille • !et' 
mt?nln mcslel!lndekl bilgisi ve se\·ıı:lsi Amil ol· şimdiden taze dimağlarına yerleştirrnt5 
muetur. CUnkU basit ıılbl ı:orUncn, hcrk~ln 

>aı>abllecel'clnl znnnettlı'U bu tabiat tetkikleri dir. . ı-
aslınd 1 cocufıun terblycsr üzerinde sar!cdllen Serginin hazırlanmasına ve bu çet.ırı lı" 
dlkknt \"e ı:n>Trtln eseridir. ideal halinde geniı ruhların terbiyesıne ı" 

Otretmen, her tnleb<ı1'1 resimle llııllrn,llr· ğışhyan değerli öğretmeni bu çalış~•~,. 
mlı huylarına, tcmayU!lcrlne, hususiyetle· dan dolayı t ebrik etmeyi bir vazife bılı 
rlne ı;:ore kendi cır:ırıarını bulmalarına on · 
n>·aJc cılmıııtur. Yani resim bir istidat ve Yll· 

hul yalnız Allah \•crııııı clclı;ll, tııhlatı tnh111 
usullerlyle, tabiat seeglslne ve gordUkll'rlnl 
de ısıcklc lptld:ıl olsun mııll.ıkıı ICndc edebil· 
mek lc!n tc~,·lk n• öncüluk ister. 

Bu suretle, eskiden ol<lul':u gibi vakit ge • 
cırmek kablllndt•n ve Adet oldur:u ü7.ere 
ııroı;:raına konulan "gına,, derııl \'e bundlln 
pek de !arklı olmıyaıı r~lm dersi mektcı•le· 
rımızdc buıı:Un tnl<-hc:rt llıı:llendlrcn, ııorme 

ve dUşUnme kabJlü ctlerlnl kuvetıencliren 
taydnlı \'e sevimi! bir ders haline glnnlştlr, 

Aynı ecyl t<>krarlıımıılc, gör0$Un ve dil$tl. 
nU~ün ufuklarını knlın duvarların sınırlnn· 
dırdıtı gibi CO<'Uı:tn dıı kartpostal, ıkot<l kop· 

Hariciye memurları aras11d• 
terfi ve değişiklikler 

)'alar, ve Akbaba resimlerini ornek resim o· 
Tekirdağ hazine avukatı Cevdet Utıel, lnrnk g(ostcrmek ~·ocui:un ıevk ve zek.'ı.ı;ını 

Hukuk mUııavirllğl muakkibi Sabih O • körletmektcn bııska bir ıcye ynrnınnz. Bu 
ran. sergide bunlardnn eser )'Oktur. Genıs mlınn. 

Ml!Ano Bqkoruıolosu DUrru )11-
Payzın, Bari Kançıları LUlfU Kadri~ 
man, Nevyork Muavin Konsolosu l3 ;~. 
Salih Samuray, l\larsilya Kançıtarı ~ 
Aga, Barsclon Mua .. ·in l{onsolosu ti'. 
Oğuz, Ayanlar dereceleriyle merkese '
Jedilmlşlerdlr. Mll!\no KonsolosluğUll~ 
ri Konsolosu Fuat Nebil Ertok, J1l ı'' 
bulunan Sofya Konsolosluğuna mer;,t • 
den Rlfat Baraz, münhal bulunan '#_ 
york Daşkoneoiosluğ"unu idareye 1'~.ı ' 
BaşkAtlbl birinci sınıf konsolos ser>i.-" 
lnh Esin, Nevyork Baııkonsolosluğı.I S. " 
ı;ılarlııtına Vaşington BilyUk Elçlrn~ sıl'"'° 

Şeker fiyatları 

arthrılmıyacak 
Son gUnlerde Koordinasyon Heyetinin 

yeni bir karariyle §eker pancan alış f i • 
yatına kllo başına bir kuru§ zam yapıl • 
ıruşt.ı. Bu zam dolayıslyle ııeker fiyatları
na da yeniden zam yapılacağı etrafında 
bir takım §aylalar dolaıımaktadır. İlgili 
makamlardan aldığımız haberlere göre 
ııekcr f!yatıanna zam yapılmB.!'ı bahis 
mevzuu değildir. 

Okullarda paflayıu maddeler 

hakkında koni eramlar verilecek 
Harp g8rmllş vilt\yetıerimizde çocuk • 

!arın oyuncak zannı ile aldıkları bazı 

maddelerin paUıyarak çok mlle!n'lf kaza
lara sebep olduğunu göz önUne alan Maa
rif Vekili iği okullara bir t amim yaparak 
ilk ve orta ôokullqrla liselerde mllnaslp 
görülecek :r.amnnl!ırda muallimler t ara • 
fından pntlnyıcı maddeler hakkında kon
feranslar ve mUsahabcler yapılmasını ls
temiııtır. 

da tnblatı tetkike onenı verilmiş, ııçıf:n, tnm 
m.annslyle hayala cıkılmı$lır. Ço<'uk, cemh·e· 
tln, htıdl~elerln ve :vaeny111ıınızın ceşltll ran· 
llY!!tl lctndcdlr. Knrnktcrlerl, ternny(lllcrlne 
glJrc görU& ve yaratma kudreti te,vlk edil· 
miatlr. Bu teevlk, ıırnUk mUdahalelerlc, yn
nl öı:trctmenln bizzat resmi düzeltmekle 
ddll, tabiat ka1"1111ndn, etYn ka!"lısında, hA . 
dl~e ::;nkının\in, konusarıık onun ba11aramad1· 
tı ıı:Uc!Uklerl mukayese ve benzetmelerle ko
Jaylaıtırn.rıık resme kıırıı olan sevgb!nl art . 
tırmıık suretiyle teknik 1mkAnlar da vererek 
onun dUeUneclerlnl ifade edebilmek lcln tır. 
satları kacırmnmıatır. 

Seri'I saııtıerce her reaml teker teker tet· 
kik etmete <!eter. Mevzular öz malımızdır. 
Bu ıerıılnln baı eseri HYılabllecelc olanlar. 
dan su t1111Y11n köytU kızları, Bostan dolabı 
ve alyah beyaz olarak yaıııımıı olan Maden 
amelelerl'nl birer örnek olarak i'~tereb!II· 
rlz. 

Sergi kurıun kalem, demir uç lu kalem, 

klıtibi Şadan grman, Marsllya l3 ;:; 
solosluğıı kançılnrlığına merkezden js ,,, 
Necdet Kent, Bar.selon koruıoloslu!U 't(<I 
r,ılarlığına merkezden Mehmet NevıJl~ ~ 
lamacıoğlu, Llzbon Elçiliği UçUllC .,. 
tipl!ğ"lne Kopenhag Elçiliği k~Uple~t ~ 
Necmettin Tuncel, 'dereceleriyle n• 1~ tayin olunmuıılar ve merkezde sel< e41ııd 
drece memurlardan Galip Evcen Y 
dereceye terfi ettirilmişlerdir. 

Maarif Vekilliğinde ikİ 
tayin ~ 

Maarif Vekilliği Orta Tedr!ııst dr1,lo 
MUdUrll B. OelAJ Saraç YUkııel< 'ft ıJtl,,S 
Şube MUdllrlllğ{lne, Niğde İlk -re ıııO' 
MUfettııl Zeki Oral Konya mUzesi 
dilr!Uttıne tayin ed!lmiılerdlr. 

siyah beyaz araıtırma1u1a yapıımr~ res~m- Mevludü cerif 
ler, kur.u boya, v e ıulu boya resımlerıne !I 
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göre tanzim ve tertip edilmiıtir. B u muh- Anadolu ııııorta ılrketı Ankara ııe~İtt", 
telif teknik tarzları serginin bazı resimle- umumı Vl!klll İbrahim Berkit rcft1'891 9J,J ~ 
rinde görüldüğü gibi çocuk. heyecanının i- l de Berkit ruhuna ithaf edilmek nıereö1'' ":'. 
fade edebilınek için imkansızlıklarla kır· l tarihine ıeucıur eden pazar ı;rUnU dt t(l' 

. • ı mazını ml1teaklp Haeıbayram camllJI , 
şılaşmış, kurıu boyaya ılaveten bazı unsur- ı ICıdQ -'f k kt -1• 

ıe.. o unaea ır. __, ,. ,,. 
!arla baııımızı ta yakınlarına kadar çekecek 1 Akraba ve ihvanı dinin teırıtıerl ,-.e 
dereced e inaanı i lgilendiren, kendine uy - ' nur. 

Berç TUrker (Afyon Knrahisar), Ham· 
aa Erkan {Afyon Karahiııa.r), Izzet A • 
kosman (A!yon Karo.hı ar), .Ahmet Ulus 
{Ankara), Muammer Eri& (Ankara), Naz· 
mi Topçuoğlu (Aydın). Kasım GUlek (Bi· 
leclk), Tahır Berkay (Denizli), Veli Nec· 
det Sllnkitay (Diyarbakır), Temel Gök
ael (Edirne), Salih Baııotaç (Erzincan), 
Emin Sazak {Esklııehir), Nuri Pazarbqı 
( Gaziantep), İsmatl Sabuncu (Giresun), 
Dr. Muhtar Berker (!çel), Abidin Daver 
(latanbul), Ahmet Hamdi Denizmen (İs· 
t&nbul), Benal .Arıman {İzmir), Kahra -
man Arıklı (Kara), Muharrem ceııu Bn· 
yar (Kastamonu), Ahmet Hamdi Dikmen 
,(Konya), KAzım Okay (Konya), Besim 
Atalay CKUtahya), Dr. Rasim Ferit Ta -
l ay (Niğde), Fuat Slrmen (Rize), Huan 
Cavit (Rize). Yusut Kemal Tenglr§enk 
(Sinop). HUseyin Sami {Urfa), Hasan 
K arabacak (Zonguldak), Mustafa Bozma 
( Zonguldak). 
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Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), Gl. İh· 

an Sökmen (Giresun), Hazim Tepeyran 
,(Niğde), Ahmet İhB3n Tokgöz {Ordu). 

Maarif Enl::ümeni 
Belkls Baykan (Ankara), Tilrkfın Örıı 

( Antalya), hmau Hakkı Uzunç&r§ılı (Ba. 
hke.sir), Avni Yukaruç {Çanakkale), Re.< 
ıat Nuri Gllntekin (Çanakkale), Ziya Gev· 
her Etili (Çanakkale), TalAt Onay (Gire· 
ıun), İzzet Ulvi Aykurt (HakkA.rl), E • 
mln !nankur (İçel), Ali Klı.mi AkyUz {İS· 
t anbul), İbrahim Alllettln G!Svsa (İstnn· 
bul), Nazmi İlker (İzmir), Şehime Yu • 
nua (İzmir), Fuat KöprUIU (Kars), Rıd· 
van Nafiz Edgüer {Manisa), Ali Canip 
Yöntem (Ordu), Selim Sırrı Tercan (Or
du), Halil Nihat Boztepe (Trabzon), Ham
di tl'lkümen (Trabzon), Refet Ülgen 
(Urfa). 

-( BU GECE )- l 
Nöbetçi Eczane 

Sakarya Eczanui ı 
~~ 

Bursa selvileri 

• 

Bafyazarnnız, dün Buraa'dan 
aydm bir vatandat m kendiaine • 

~---

gönderdiği b ir m ektubu 
iletti. Bu va tandat, F alih 
Atay'ın yazılarında zama n 

bana 
Rıfkı 

za-
man göze çarpan ağaç sevgisine 
güven erek bu m ektubu yazmıtlı. 
Mektubu gönderen in iddiaaına 
göre Bursa'd a , ha la, "tabiatın 
yüzlerce yılda yetiıtirdiği a bid e
lere" selvil er e kıyrlmağa devam 
olunma~adD'. Bursa ile Çekirge 
arasında sana t ve edebiyat tari
himize iki büyük §Öhret ola r ak 
giren K a ragöz'ün ve Süleyman 
Çelebi'nin mezarı vardır. Etrafı
nı çalılar bürümüı olan bu iki 
mezara tarihin yakıttırdığı biri
c ik süs olara k narin ıelviler yük
selir. K endisinin de güzel ağaç
lara gönül verenlerd en olduğu 
mektubundan anlatılan Buraalı 
okurumuzun yazdığına bakıhna, 
timdi beled iye, burada bir p ark 
yapmağa, f akat bunu yaparken o 
canım selvilete loyınağa k a ra r 
venniıtir. Etrafın aatılrğa çıktığı 

ve ıurada burada evlerin ııralan
mağa hatladığı haber veriliyor. 

Okurumuzun i.deta ağlıyan aa· 
tırlanndaki iddialar daha ileri
ye gitmittir: belediye Süleyman 
Çelebi'ııin mezarmrın bulunduiu 
yeri d e satmıı, orayı aatm alan 
zat d e h imme t edip bu mezan 
bir yol kenarına taııtacakmıf, 
diyor. 

Güzel ve yeıil Buraa'yı bayın
dırlattrrrrken oaun aall'lar gör
müı narin aelvilerine kıymak ge
rek miydi ? 

Bu g Üzel ağaçlara inen her 
balta, bir parç a df Buraa'nın dil
l~re d esta n olan renginden bir 
parçayı kopa racak değil midir? 

Büyük Şefimiz, vatandatlarma 
g üzelHk ve g üzel nnat hakkm
daki h itab elerini söylemek ıçın 
Bursa'yı seçerlerken bu t irin va
ta n bölgesin in, h er hakle, tabiat 
güzelliğini de göz önünde bulun
dumıuılardı • 

lngilizlerin methur .özünü ha
tır.laraınız: 

"Yeni açılan bir yol, ıbüyük bir 
aiaca ra•tlayınca cığaç durur, yol 
•apar.'' 

Gerçekten okurumuzun yaz
dıkları dofnı iae üzülürüz. Y eıil 
caminin drvarma inecek kazma 
ile narin Burıa aelvilerine inecek 
baJ.tanm gÜzelJiie ve eatetiğe vu
racağı yumruk araamda büyük 
bir ayrım gönnüyoruz. 

N. B. - Okurumuz mektubunda ke· 
ailecek ıelvJlerden birisinin resmini de 
gönd~rmlştlr. Onu da sütunumuzun üs
tünde göreceksiniz. 

**• 
YaJırgamaJığım yeni bir imza! 

Onlu arkadatrnuzda bir imza 
gördüm: Sadri Ua. 

llk defa gördüiüm bu iı;m, hiç 
de bana yabancı gelmedi. Sebe
bini anlamrtamızdır: 

Bu imzada bir doetumun adı, 
ÜÇ d0&tumun da Söyadı yan yana 
geldiii iç.in. 

Sadri Ertem, A-.n Ua, Tank 
Us, Raaim u .. 

T. 1. 

Açık teşekkür 
~I tjJ 

Refikam Nebahat'in böbrefinderel' '., 
btiyUk bir lhtımamla ameliyat ed gtr'~ 
lan Dr. tiroloğ Profesör KeJ'l1al J<Uıııl I 
ve Profeıör Operatör KLl.mll so ,vıfi~ıl 
arzı mlnnettarı eder ve tl'roloJ~, t~ 
Mehmet Yardımcı'ya hastaya 

1 
t-1"""ıJl' 

ihtimamdan dolayı teşekkUrlerl',!1 ,.rıv 
ederim. RAH)l.ı. 

Teşekkür r , . 
doc• • 

Ani Ufu!U ile bizi derln mıttonıt ti 11cl f" 
den zUmrük muhafazn cenel :K >t ııı ıı 1 
beden emekli önYilzbıı51 Te\'! k Clrll1

88
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cenu:e merasiminde hazır buJunıın ,.r~ ı 
1111 mlrlerle kıymetli rQfeka.sına ve dttl " tO 

mtktuıı ve telrratlarla ıııırak e ıctdt 
dfllltlarımıza ayrı a)'?'ı tl'aekkUre 11'11ııt1 
mani oldutunıtan bu vazırenın > 
gazetenizle ıruını rica ederiz. 

Teşekkür ,,_,, 
4111 Annemiz Alime Erııenl'knn'un d 

tı ile all kadar oIRn ıe\'l'nıerı~t 61orıı 
heı:n.tlre ve hastane arkadularırı•· .~ 
acımızı oaylatıın ıuıkadaaıarıınıı. f:l'I'~ 
ckıstla runıza, erlere )'ilzbut Sf'hlC ,uıı 
ve a ile efradı aay&ı ııe euıcranıarı111 
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( DIŞ POLİTİKA ) 1 B. Çörçi/ diyor ki: 
........___..__.~~~--~--~--~--~ 

Stal in' in nutku yolumuz ne kadar 

U L U S 

ber tanklarımızın ~tyısı almanlannkin~n 1 
kat kat daha azdır. 4te alman ordulannın 
geı:ici muvaffakıyetlerinin sırn buradadır . Amerika Rusya'ya 

-J-

M. Litvinof 
ttıi 8?Yyct lideri Stahn , boı~e'lı.K reji
lrıii.tıın Yİrıni dördüncü yıldönümü 
tir ~llebetiyle bir nutuk söylemiş
let. !r;ı vesile ile geçen sene d ev
tlen teısı K~l İnin tarafından söyle 
l\ıı.tk rıutuk ı le Stalin 'in geçen günkü 
•ele u hkar§rlaştırıldığı zaman , hadi
her th en~z inkişaf halinde iken , 
hiiıt·· angı politika hakkında a cele 
heli: vennenin yanlışlığı derhal 
teç ektedir. Gerçekten K a linin 
'ba,~ sen eki nutkuna ıu sözlerle 

.,,;nııştı: 

uzun olursa olsun 

sebat ederek 
DAİMA 

ileri gideceğiz ! 

Garpte 
ikinci 

bir cephe 
Sovyefler Birliğinin 

yükünü hafifletecek 

Tank ımalAtımız çok iyi devam etmekte
dir ve !mal E'ttHb.mlz mükemmel tanklar 
az değildir, fakat almıınlar daha ı;ok tank 
yapıyorlar. Slmrlı almanların elinde yalnız 
kendi tank fabrikala•rı delil. aynı zaman
da Çekoı;lo\akya fabrikaları, Belı;ika, Hol
landa ve Franı<a fabrikaları dııı vardır. Bu 
sebepler olmasa idi Kızılordu muharebeye 
hiçbir z.amıın tanksız glrmlyen ve tank üs
tünlüğtine sahip bulunma~a, birl!klefimi
zin cl111·helerıne muka\"emet ecleml).'ecek o
lan alman ordıfsunu ı:oktan bozı:;una uğra

tırd;. Almanların tıı.nk ü!>tilnlüğünü orta
dan kaldırmıı.ok ve alman ordugunun vazi
yetin! ou suretle tehlikeye koymak ıcın 

bir tek çare va.rrlır. bu care: memleketi
mizdeki tank imalatını kat kat artırmak
tan ibaret olmayıp tank '.;.(a•-şı koymR tay
Yarı-leri, toplar. t(ifenkler ve tank karşı 

koYma elbombalan lrnRlAtını da son dE'reC'e 
artırmaktır. 

1 milyar dolarlık 

bir kredi aıtı 
Stalin ve Ruzvelt 

mesajlar teati ettiler 
VaI.ııgton; i . a.a. - M. Ruzvelt, Ruıı

ya'ya bir milyar dolar ödıinç para veril
mesine müııaıı.de etml~tir. 

ni~in VaJingfon' a 

tayin edildi? 
Londra'da, 

yapılan 

Berlin'de 

tefsi rler 
L ondra, T. a.a . - Royter ajansının Bl• 

yasi muhabiri ~öyle yazmaktadır -( Bası ı. inci sayfada ) 

~ d geçen sene Sovyetler Birliği 
~" / ' Politika alanmda büyiik 

..,. a fakıyetler sen esi olmu .. t ur " "'•l° . ,.. . ~l'}> ının hundan sonra, Rusya'nm 

larını ve bu suale sarih ve ikna edıci bır 
cevap veremediğini hatırladığını soyle -
miş ve sözlerine §öyle devam etmiştir : 

- Elimizden geleni yap~ık ve daima 
daha iyisini yapmıya devam ettik. Hata -
larımızdan ve geçirdiğimiz imtihanlardan 
ders aldık. FelAketten istifade etmesini 
bildik. Biz vazifemizi yaptık ve uzak bir 
istikbali değil fakat önUmüzdekı tebel
lür eden vaziyetleri göz önilnde tuttuk. 
Harbi dünyaya zorla kaıbul ett irenlerin 
harp meydanlarında silıthlarını bıraktık -

B. STALİN 
bu cephenin yakında 

kurulacağı muhakkak, diyor 

M. Ruzvelt'le M. Stalin'in 
biribirlerine gönderdikleri 

mektuplar 

.. M. Lıtvlnof un. şimdi Rusya 'da bulun
makta olan M. Umnnsky'n ln yerine Va
şington buvtik elclllğine tayin edildiği ha· 
beri teeyyüt edecek olursa, bu haber Sta
lin politikasında Am11 olan iki şeyin yeni 
bir tecellisi olarak tel&..kkl edılmek JAzım
dır. Çunkıl bu hare.kette evelA, Rusya'nuı 
Amerika ile olan nıünRSebctlerlne ne ke,.. 
dat· bUyıik bir ehemiyet verdiği görtilmek
tedir. Her ne kadnr Uman.qky'nin orada 
muvaffak olacağı tabi! ise de, .M:. Litvi • 
nof'un milletlerarası mahfillerinde ı;ok 
daha iyi tanınmış bir oahsiyet oldu~ da 
şıiphesizdir. 

t'!._hya,~ışın?a ~aldığı halde, B esa
tıtt Yı, J;unalı Buko,•ina 'yı ve Bal-
~" 7etnıeketlerini ilhak etmeğe 
tö1ı' fak ol duğunu anlatıyor ve 
ta~h devaın ediyor: "bu suretle 
8.irlj w,e n ~3 m ilyon kişi Sovyetler 

Vazifemiz budur. Bu va•?ifeyi yapabili
riz ve hPr ne pahııqına olur~n olsun yap Nevyork; 7. a .a. - D. N. B. : Rusya'ya 

bır mılyar dolarlık kredi verllmesı muna
sebetiyle, harıcıye nazırlığı , M . Ruzvelt'le 
M . Stalın'in bınbirlerıne gbnderdiklerı 
mcktuplaı ı neşrl;)tnılş lr. f\.t gıne ıltihak eylemiştir." 

ile ~reşa.) Timoçenko d a geçen se
tld.'a. stzd~eydanda yapılan toplan
'°l\)' talın'in siyasetini övdükten 
)'etı a, f~ sözleri söylemişti: " Sov
~1\t~ Bırliği harbe iştirak etmiyor. 
S aayonal m eselelerin h allinde 
ltıİif~ler Birliğinin rolü p ek büyü
~blıe ~ · Ka pitalist a lemini boyun 

Qj ge mecb ur ettik ." 
bir ~a~ rnev$İmsiz olarak büyük 
b11 g u~affakıyet diye kaydedilen 
'''Yg enı§letne ve esk i mukave lelere 
~il.t ~ı~t_ık politikasının iflası, biz
&Ol'le a ın tarafından evelki gün 
l11ıı\tynen nutkunda ilan edilmit bu
•ıı. I>' or. G erçekten bir sene gibi kı
til\d ıt ~~nıan içıinde aynı konu iize
ka.<1: 11h~l~~en sözlerdeki tezat bu 
ili" 1;

4 
UyUk olabilir. Çünkü Kali

leketı ~ bayramında Sovyet mem
tıldığ erıne 23 milyon nüfusun ka
~il.'Yrrı.llıı bild irir.ken, Stalin, 1941 
lııily0 llıında nü fusu belki de yüz 
~Ye~a ." aran nıs topraklarının, 
~" erın elleııinden çrktığmı ha
~i ~;:l<tedir. Stalin b unun ~ebe
~e.ltte~· ıl eder1'en, hataya dü§me-

llaya. il': Sovyet lideri d iyor ki, 
harbi k eh'eritsiz §artlar altında bu 
lrt. Q\l ~~ul etmek zorund a kalmı,. 
)blttt.l' gun A w upa'da iki cephe 
~ dö ~ .~hnanya . tek cephe üzerin
~ e tt~llftiiğünden bütün ağırlığı 
"'llgl'a• Ya.'nrn Üzerine yü;klenmi§tir. 
teılllia~l?l nıağluhiyeti bundan ileri 

il ır. 

~ ~ thhlilde büyük isabet olduğu
llı.t h: e Yoktur. Bu amile, RtMya
~ k "1> çrktıktan sonra kom.şula-
1 a.,,e ed~r ta.kip ettiii politika da 
~'ll k.ehilirdi. Fakat bütün bun
, il~ nn ıneauldür? 
li~e ~la beraber, Stalin'in sözle
~~d~lsizlik sezilmiyor. Çetin 
111tlel"i el.,Jer içinde yetitmit ve si
~. y~:e hakim bir politik a adam1-
~~k~ır lisanla, düşmanın sovyet 
fl'hiit .. ~:.l"n atı.!acairnı ve !ıatta 
i~ir. ş~ eı:i1eceğini iddia e tmek
'~ıı ..\ \l "a.r ki Sta lin bunun temini 
ltb~ ~':UPa'da çok yakın bir a tide 
.... :'"'fa. 

1
"' cephe kurulması lüzu

llıı:ı: b·" ha.hsed~rken bilemediği-
t'~· dileği mi ifade ediyor; 
t~lct ır 811Tı mı açığa vuruyor. 
' . "~ >t etı ~ugün Rusya'ya lngilte

A. biı~rtka tat·afmdan temin e
., \h.... en teı&iali ya~ batı rt- "l> ... gltı • -
~'1ıa, t <ta bir cephe kurmaktır. 
~ •11reıf1°afnıdan bırakılan bo~luk 
d 11 ll'ıea 1 e ?oldurı •lmu§ olacaktır. 
~' etıl'\ie ·1'n Moskova konferan
~ ~tıe'u tnüş olduğundan da ~üp
lb,_,llı. $e~eı. Acaba timdi Stalin'in 
t~elci e~en bu şekilde bahsetme
Y-:\'t ~a.rıa nedir? İngilizlerden 
~ltı •ıı. ~t dilekte mi bulunuyor? 
•, da. t 0ııkova'da. verilen ve ya
~İI~~ ~ı ~tbik edilecek olan bir ka
~'ıı: bl). 

1
taret etmek istiyor? Şim

~blt &O ll~kta Üzerinde aöylenebi
ı,t ilee 

2
• . 1!'giliılerin böyle bir te

~a. d ~ırıınıek niyetinde olduk
~t &.ır oı-tada hiçbir emare 

,, i ba, 01~anıaamdan ibarettir. 

!arını ve merhametle büyük mııır yar • 
dımlar dilendiklerini ancak bu sayede 
gördtik. 

Bugünkü harbe temas eden İngiliz Baş
vekili ııözlerlne devam ederek şöyle de -
miştlr : 

- Şimdi biltiln bunlara y eniden başla
mak :r.orundayız. Bazan hu zarurete ne • 
den dolayı katlanmak liı1:1m geldi.itini 
kendi kendime ı<ornyorupı. Almanların 
korkunç ve şeytan? militarizmini zincire 
vurduğumuz halde bugün onun yeniden 
dirildiğini ve nazı istipdadı şeklined ve 
daha çirkin bir vaziyette anFızın karşı -
mıza çıktığını göl'tiyoruz. Acı fedakıir -
lıklarla dolu uzun bir savaşa bir kere da-

(a.:ışı ı ıncı sayfada) 
!Jl.kk ı etmek 1'1zımdır. 

Stalln, Hess·ın lnglllz politikacılarını sov -
yetıer aleyhine donml'A'!l lkn:ı maksadlyle tn
ırııtere 'ye ıonderlldlğlnl söylcml$ ve dt"mlstir 
ki: 

Fakat bu beyhude oldu. Büyük Brıtanya ile 
Birleşik Amerika, tııs ı~t hucumuna iltihak 
etmemekle kalmartııar. Bi!Akls Hitler Al· 
manyası aleyhine ~ovyetlerıe bırlestiler. Sov
Yetler Birlıtı"i yalnız münferit hale ııelmemek
le kalmadı, bilAkls Buyuk Rrltanya, Blrle.şlk 

Amerika ve Almanya •nın ııııal ettltl mem. 
leketıer glbl blrcok mııttetikler buldu. 

Alman} a'nın tenakuz ve lhafoden ibaret 
oyunu aı<lm ,..aımı~tır. Ve şimdi hl<: b1r kıy
meti ;ı;oktur . Yıılnıı kıymetsiz de(ıll, aYnı za
manda tehlikelidir. Zira lstlhdat edilen neti· 
ı:elere tııhoan tabana :zıt neticeler vermektedir. 

Yanlış hesaplar 
ha karşı koymak zorundayız. Bu müca • Almanlar, Sovyet bünyesinin ve sovyet ııe· 

mıtlı:nz. 

Stalln sözüne soyle df'vam etmf&tlr· 
Yahıınrı 

mmetlerlnl 
torıraklat"ı 7.1\l'ltC't!lkten, Avrurıa 

hoyunı!uruk ııltın11 aldıktan vP 

ritin~·aya tahakküm !('in ııayret ~artına bR~l~ -
dıktan Mnra Hltler·ın ıı1ilml.1rı nıı~y,.,n-ıı.~t 
olmaktan v11.zı;:ee!p emperyall~t nım·ı, ar ,,~ 

:;al!'ma<"ı bir pıırti haline geımısıerdlr ,\•l!n 
irtica tarattarı olduklıırını .:ıE!eme-; l1:1n 
Hltıercller ln&:lltere nln ve A:nerlka ,•,n na · 
hll1 reJlmlerını tenkit eı1lyorlar ve hu reJlm
letl yahuı!I pJutokrasısı dıye va<ıUandtrı>•or
lar. Fakat ln&:tltert"de ve Btrlet!k Amerlka'
da. demokraejnln lr>tldat htirlı;!!tlert. l.$cl sen
dikaları ve itti partileri \'e b

0

lr pa.rl.\.n ~.ı to 
var.,. 

Staltn, e~ır ellllen almanların ıızerlnde. ih
tiyarlar, kartınlar ve <:ocuklar dahil oım.ık 

uzere butun ru~ıarın olı!Urulıne!ine dair bu
lunan emirleri zikrettikten ıonra, &6zlerine 
ş6yle nihayet verml$tlt: 

"- Bunlar, Hltler par tisi llderıerlnln 
delede üzüntüye kapılarak cesaretimizi rislnin salAbetten mahrum olmasına ııüvenı- Hltıer kumandanlıkının tallmatıdır.,, 

yorlardı. Kızılordu chidl bir darbeye mAruz · d 
ve 

kırmamalıyız. E"'er biraz basiret ve se· B Stal;n'ın u··n "er-' ıg· ı· nutuk "' kalınca, kö;ı;lülerıe ııcller arasında ihtilat · • ., u 
bat sahibi olsaydık bugUn bu vaziyetle tıkacağını, sovyet devletlerini te$kll eden Moskova. 7 a.a. - Bu.;ıunku cuma sabahı 
karşılaşmak zorunda kalmıyacaktık. Bu· milletler arasında muharebeler başllyacağını, Moskova ·da Kızıl meydanda asK.:rı ııe<:ıt res -
nunla beraber !limdi ileri gitmiye azmet- ihtilaller olacaıtını ve memleketln lnhllAl e _ mı munasebetıyle J\1 Malin taratın'1.ın s.:ıy.e
mlıı bulunuyoruz. On beş ay önce yapa - deceğinl sanıyorları1ı . ve bUtün bunlar, al. nen nutkun metni: 
yalnız kaldığımız zaman da mticadeleye manların dotırudan llof:ruya Ural daA'larına "Kızılordu >Oldaeları. "ızıldonanma erleri, 
gene katı olar ak azmetmiştlk. ilerlemelerin i kolııylattıraraktı. Fakat aı- kumandanlıır, sl:;asl mürehbtler, erke" ve ka· 

Daha iyi günlere doğru... manlar, bir ~eri' dRha yıınlıs hl'~RP yaptılar. dın is<:ller. kollekUt cıttcller, mune\ verıer, 
S d t l"ketlPrl ı·~ııerle ko· Jü alman haydutlarının boyunrıuru~u altına mu· O zaman buttin di.ınyada huriyetin tek ovyı>t or u~unun e.. ... Y -

silAhlı müdafii olarak biz kalmıştık. Fa • terin ıttıhaılını zAfa dUıürmek ıoyle dursun, vakicaten dusen. düımanımızın &:erısınıiekl 
takviye Pttl tscller ve ki>yltill'r, kızılnrdula. kadın ve erkek kardeşlerimiz, alman muste~· 

kat elimizde hemen hemen silA.h kalma- ıııerın ııerı hatlarını bozan kartın ve er.kek rına \'e kızıl donanmalarına Yllrdım uıtrunda mıştı. Vakıa Dunkerque'deki ordumuzu hük 
nerı~ıerlni !eda etmektedirler. So\•yet t<: C'Ep- seretll cetecllerımız, sızı Sovyetıer tiınetı 

kurtarmıııtık. LA.kın bu ordu, bütün teç- he~ı hl<: bir ıaman buıııinkU kadar kuvetıl ve blose\'fk parti namına seh,mlar \'t' ilKlaıtn 
hizatından, silfı.hlarından mahrum ola - oımıı.mıstır <Alkıaları . sosnıiı~t büyük lhtılfllintn bu 24 uncu »ll<lo -

rak dönmtiştil. Bu adanın ve kendiler ine PE'k muhtemeldir ki, Sovyetıf'r Blrlltlnln nUmünı1e ~ızt tP.br!k ederim. 
ayrılmaz bir ıurette bağlı olduğumuz utradığı 7.aylata hf'det olacak diler herhanııı Yoldaşlar, buıı:un bu yJıdonumunu ııuc aarl· 
imparatorluk memleketlerlnin dışında ka· bir devlet. bu darbeye mukavemet edemez ıar ıclnde kutııı mak zorunda bulunu)·oruz. 
lan büttin memleketler mahvolduğı.ırnuzu ve yikıhrdı. Sovyet bünyeılnln _ dahildeki Alman haydutlllrının alcıı.kca hücumu ve bi -
zannetm.i§ler ve heııabımızın görüldüğü • cephesini daha fazla t11.kvl:;e eden _ bu hA- ze tahmil ettikleri harı>, memleketımlz ıcın 
ne h ükmeylemi§lerdi. Fakat h iç sarsıl • Heye bu kadar kolayca mukavemet ıııistere . bir tehdit yaratmııtır. :'l!uva kkaten bazı böl
madan ve her t araftan bizi .sar an tehdit- bilmesi bu bünyenin cok kuvetll oldu t unu gelerı kaybettik. DU6man Lenınıırat \ e l\!os· 
leri iatihf at ederek bu karanlık ve t ehli • lsbat eder. Ve nihayet ıılmllnlar kızılordunun kova kapılarında ııozüktu . ., 
keli devreyi atlattık ve tekrar kendi mu- ve km! ı1onanman ın zAtına ıı:üvenlyorlar. Al· Staıın nutkuna eoyle devam etmlstır: 
kadderatımızın efendisi olduk. man donanmasının kuvetıerlml:ı:I tahribe ve "Düsman ilk darbeden 8onra ordumuzun 
Şimdi artık yalnız değ!llz. Av am K a- datıtmata muktedir olacatını zannediyorlar- datılacatını. memleketin diz çokecetını zan

mara.sında da aöylediğim gibi aanılmaz dı . Memleketimiz dahilinde hl<:blr enııele ras· netmiıtl. Fakat düıman cok aldandı. Muvak· 
azmimizle d~manın cinayetleri öteki bti· lamadan nerliyeceklerl.ne ıuvenlyarlardı. kat tal1hslzllklere raQ:men ordumuz ve do
ytik milletlerin bizim .ııatımızda yer al • Fakat a lmanlar. yanl ıı .hesap >"4Ptılar. Gen-1 nanmamu: di.lemanın hilcumlarını butün cep· 
malannı t emin etti. Bu büyük milletler- ordumuz ve donanmam ı:ı: henüz aenctır. An· he üzerinde kahramıınca deCetmektedir ve 
den biri h er gün kudretiyle harbetmekte cak 4 a;ı;danberl h.arp yapıyorlar. Karil'(I teı - düsıruı.na aıtır zayiat verdirmektedir. Aynı 
ve çok mÜhim net iceler almaktadır. Ba,ş· kili itin henUz zaman bulamamıeıerdır ve zamanda memleketımız, hütUn memleketimiz, 

b ordumuz ve donanmıtmııo:la blrllk olarak al· ka bir büytik devlet de Atıantik'in öbür tam iki senedenberl carpısan bir ordu ve ır 
hl donanma kar•ı·ındadırlal". man mü~tevlllerl bo7.ırun11 ufmıtınıtk itin tek taratında mücadeleye devam için m u aç • • 

F k t d " ı t ım .... bir ordu ııtbl taazzuv eLmlıtlr.,, oldu .... •muz her "eyi vereb!lmek için bti - a ıı or umuzun m .. nev ya ı a an On•U· 6
" "' "Bir zamanlar memleketimiz bundan daha ttin gayretini yapıyor. Bu millet bu gay- sunun mAnevlyatınılan tlıtündür. Zire. bizim 

1 1 Üd t t k ııüç bir durumda bulunuyordu. !lktesrln fh-r etlerin n eye mal olabilece""lni hesaba ordumuz }cendl memlelket n m a aa e me • 
& ihı ı kt til!l!nln ilk Ylldônümünü kutlıırlııtımız 1918 katmadan "ah•mır'kta ve gemllerlyle g e- te ve da.vııRının haklı oırtu na nanma a· 

" " bl ,._ h bl Yllını hatırlayınız. O tarihte memleketimizin miciler inln kar•ıl•u•tı...., t ehlike•" hi,. dU _ dtt". Halbuki alman or dusu r ya .... a ar 
Y ...,, b' J• "' A h kl 1 t bl n bl dörtte üçü mildahale taraftarı yabancıların ""'nmemektedir . Bahsetti""lm memleke • yapmakta ve d .. vHının a ı ı ına r a -

9 " 6 elinde bulunuyordu. Ukra}1ı&'YI, Kafkasya'yı, , tın- vapurları Okyano•ları a•arak m alze - le inanmamaktadır. 
"' ., orta Alıya•yı, Ural'ı, Slberya'yı, Uzak earkı 

me getiriyor ve bu malzemenin geçmesi- Sovyet çetelerinin faaliyeti muvakkaten kaybetmıatık. MUtteftktmız ynk· 
n e engel olmak lstiyen dlişmanı yer e ser- Alınan kuvetlerı, memleketimiz dahilin· tu . Kızııordumuz yoktu . Orriu>·a vücut ver -
mek ve boğmak için bize yardım ediyor . de ilerlediklerı nlsbette üslerlnden uza:k- mete henüz batlamıatık. KAfl miktarda e -
Şimdi iyi arkadaşlarla beraberiz. Y olu • meQ-!mlz, s!lAhımız. ıılyerf'tlmlz yoktu ... 
muz ne k adar uzun olursa olıun s eb&t e- !asmakta, yabancı arazlde ı;arpışmak-ta ve 

23 yıl evel ve bugün 
"0 tarihte. 14 devlet memleketimize hücum 

Af. Ru.zvelt, 30 ılkteşrinde M. Stalın'e 
gouderdıği mektupta, Moskova konferan· 
sında yapılan anlaşma mucibince Rusya· 
ya s1.lratle ve kabil olduğU kadar fazla 
harp malzemesı ve hamnıadde gonderil • 
me.;ı için emir verdi~inı bıldırmektedir. 

Mali 0uçllıklere kar§ı koymak ıçin ödünç 
vu.1ıe \'e kiralama kanunundan istifade 
edil:ıı ek suretı :ı le bir milyar dolıırı geç
m!y cek sure te malzeme gönderilmesi 
ıçin derhal tedhirler alınmı§tır. Rmıya 

muvafakat ettiği takdirde, )1. Ruzvelt, 
şımdiye kıı.dar Ruslar tarafından giriııilec 
teahhtitler üzerinden faiz alınmamasını 

ve tediya~ın harpten be~ sene sonra ve 
onu takip eden on senede yapılmasını tek
lif edeceğini bild!rmiıtir. 

M. Ru~velt, Amerlka'nın büyük ihti -
yacı bulunan hanımaddelerin Amerlka'ya 
satılması için Sovyet hüktimetinin icap 
eden tedbirleri alacağını limit etmekte • 
dir. Amerlks'ya gönderilecek hammadde· 
!erin bedeli Sovyet borçlarına mahsup e
dilecekHr. 

M. Ruzvelt, Moskova konferanıoının sür
atle neticelenmeııl için yapılan işbirl!~in • 
den dolayı gerek M. Stalin"e ı:erekııe Sov
yet hliktimetlne minnett arlığını bildirerek 
mektubunu bitirmektedir. )ıf , Ruzvelt, 
mektubunda M . Stalln'in kendisiyle doğ

t"Udan doğruya temas etmek :ırzusundıı. 

bul unacağı ümidini de izhar eylemek c • 
dlr. 

l\T. Stal in , 4 ımnte,şrinde cevap vererek, 
l\IoJknva konfernnıoıncla verilen kıı.rıırla -
tın sonuna kadar verimlendirilece~i hak
kında M. Ru7.vE'lt'ln \•Aidlerlnl Sovyet hll
kilmetinin minnettarlıklll knrşıladı,:\'ını A
mcriknn devlet rei~lne bildirmiş ve demiş
tir ki : 

'•- Snvyetıer Birliği , M . nuz,·elt'in t ek
lifini memnuniyeile kabul etmektedir. 
' ' Şahı<ıın temııı< .. teklifine g<'llnce, bunu 
bütun kıılbimle kahule hazırım . .. 

marlarında artık akacak kan kalrnıyar. 
Ka~ naklan ttikennıekte<lir. lsyan fıkrl 

yalnız alman müstevlilerin boyunduru~u 

altına girmiş Avruı,a millctlcrinl dei!ll, bu 
harbin sonunu tahayyül edemlyen almıın 

milletinin kendisini de kaı.ılamıştu·." 
"B irkııç ay daha g~sln, altı ay, belki bir 

sene daha geçsin, Hitler Almanra~ı kendi 
cinayetlerinin yükü altında yıkılacaktır." 

"Sonra da bu tayin Litvlnof'un meha
reıtlnl Rtısya'nın nasıl daha faydalı bir 
tarzda kullanmak için u~aştığını lsb&t 
eder ... 

Almanlar ne d iyorlar ? 
Berlin; 7. a.a. - D. N . B . : Alman g a,. 

zeteleri, eski Sovyet hariciye komiseri .M:. 
Lıtvinof un Amerika bliyilk elçiliğine t a.
yinıni bahis mevzuu ederek, Sovyetler 
Blrliği'nln bu suretle Amerikan yardımı
nın şimdiki hacmi hakkında memnuniyet
sizliğini göstermek istediği mütalllasıuda 
bulunuyorlar. 

Berliner-Börsen-Zeitung diyor ki -
" Litvinof'un Vaşlngton'da yapacağı 1.§1 

uzun uzadıya aıa§tırmnğa lüzum yoktur. 
Litvınof'ıın vazifesi gayet açıktır : Ame
rikan }a rdımını cabuklaetırnıa~ ve Ruzveı

t'ln harp siyasetine rna.nen müzaheret et-

mektir. 
•· Litvinof'un ı§ahsiyetı, plUtokrruıilerle 

Bolşe~·ikler arasındaki ittifakın bir rem
zidir. Eğer bugün Stalin, eski suç or • • 
tagını Ruzvelt'in nezdinc gönderiyorsa bu, 
plü tokraoıilerle Bolşevikler arasındaki it
tifakın mayası yahıııliler olduğunu isbat 
eder. Londra propagandası, Litvlnof'un 
l':'İdi~ini kolaylaştırmak için ve daha başka 
~izli maksatlnrıa halkı nus cephesinden 

gelen ' 'zafer,, haberlerine boğuyor. İn • 
giliz propagnndacılaıı mesela Almanların 
7 ııonteşrlnde Sovyet lhtilll bayramının 
yıldünümıınde Moskova'yı zaptet mek Is -
tediklerini ileri slirmtişlcrdir. Bu gibi ya
lanlarla İngiliz yardımının boııa gitme -
di~ine İngiliz halkını inandırmak istiyor
lar. İngiliz propagandasının bu faaliyeti 
iı;bal eder ki bUyük Britanya müdahale 
için hiçbir imklna malik bulunmuyor ve 

1ncillzlerle Amerikalıların bütün !yl ni· 
yetıerlne rağmen, S ovyetler m ahvolmllf • 
tura u 

Afganistan tam 

bitaraf kalacak 
"Yoldaşlar, Kızılordu erleri, Kızılıfonan

ma denizcileri, kumandıınlar \'ı> siyasi mü
rebbiler, kadın ve erkek çetecıler, bütün 
dünya size alman müste\ illerin teşkil et
tıkleri haydut sürülerlnl imhaya kadir bir 
km·et nazarb·lc i'ıakıvor. Köle haline gelen 
alman mlisteYlilerın bo~ unduruf:u altına 

ırıren Avrupa milletleri &ize kurtarıcılar 

nazarıy)p hakıyor. Bfıyük kurtarıcılık vazi
fesi size d!lşmektedlr. Bu \'Rzifeye liyakat 
kazanınız. Yaptı~nız har:p, bir kurtuluş 

harbi Ye arlil bir harptir. Biiyük ataları-

Peşaver, 7 a .a - Buyük Afgan knn.se
yi Alganl~tan'ın tam bitaraflık siyaseti
ni bugün ittifakla tasvip etml§tlr. K nn ~ 
sey, hükümetın dı§ politikasını tanıamly· 

le tasvip ederken Afganistan'ın sulh he.. 
linde yaşamak ve bUtun devletlerle iyi 
münasebetler idame etmek hususundaki 
arzu«unu da tebarüz ettirmiştir . 

B. Kurusu Amerika yolunda 

derek dalma ileri gideceğiz. K olay , ça • ger i hatlarını ı;etelerlmiz tarafından mtl· 
buk ve ucuz bir zater elde edeceğimiz t e madiyen tahrip edilen yabancı bir mem
hakkında hiç bir zaman temin at verme • lekette tanzim mecburıyetinde bulunmak
dik. V e asla. valtlerde de bulunmadık tadır. Sovyetler alman ordusunun iaşesini 
Bi!A.ld a bildiğiniz gibi çetin §artlar, büyük bozuyor, ilk hatların ıerislndek! vaziyet 
hayal inkisarları ve h atalarla karııl~a - hakkında alm a n ordusuna endişe 'ler!yor 
catnnızı söyledim. L A.k in , adamızda her ve iaşesini ıntizRmsız h ale getiriyorlar. Bi-
17eyin en nihayet lehlmlze döneceğine e • zlm ordumuz ise k endi memleketinde h a · 
minlm . Dünya için her oey daha iyi ola-
cak ve tar ih hiç eğilmeden büttin be§eri
yete örn ek olanlara ve zahmet çekenlere 

rekat yapıyor. Hatlarının gerisinde t a m bir 
elbirliğine m azhar olmak eibi bir üstünlü· 
ğe sahiptir. Ma lzem e ve aıda m llddeleri ba· 

ediyordu Fakat, biz rl'ıt.arettmlzl kaybetme • 
dik, Yilretımıze korku ııetlrmedlk. Harp or -
tasında kızılorduyu teıkll ettik, memleketimi· 
zl bir askeri orduıılh hlllne ııet1rdlk. O ta -
rlhte, Lenln'ln büyük ruhu müdıı.hııle tara.t -
tarlarına kartı harp ıcın b1:ı:e ilham vf'rlyor -
du. Ne oldu ? Müdahale t.ııra!tarlartnı yendl'k. 
Kaybettıtıımız bütün toıırakları ııer l aldık. 

mııın mert ruhu ı;fze bu harpte ilham ver- Tokya, 7 a .a.- JaPOn murahhaSJ Kuru~u 
sin. Büvtik LPnln'in muzaffer ba~-rağı al- maiyetini teşkil edenlerle birlikte Fili • 
man müstevlllerin .. ta.~amen imhası ~-o- pin'de Cavite tayyare limanına gelmiştir. 
lunda hıtşlarını7.ın ustunde dalgalansın." M K k k k · Q 

. urusu araya çı ar çr maz reıs ue-
"Alman müste\'lller kahrolRun. Yasasın , A -k B ' 1 'k d ı tler·ı yu"k 

oer ef tacı gty(llr ecek tir. 

Atlantik ve Pasifik'te 

torpillenen gemiler 

kımından iaşesi müemmend!r. İç ı;epheı:.ine 
karşı t am bir itimadı vardır. İşte bundan 
dolayı ordum u z tahmin edlldlğlnden daha 
kuvetıidir. İşte bundan dola:>'!, alma n ordu
su, alman propagandasının öğünmelerine 

rağmen tasavvur edilebileceğinden çok da-

Zafer kaıandık . ., 
Şimdi memleketimiz bundan 23 sene 

' j zon u ve merı a ı r eı;ı ev e -
şanlı vatanımız. yaşasın onun hürlvetf i"- k k . · M s l' · t etmiştir , · • - se omıserı . ayr ı z.ıya re • 
tikl~li. LPnln in bayral!ı altında zafere d t k .. er e 

M K urusu seyahatma evam e m e uz doğru rürüyelim." 

" ikinci bir cephe " sözü 
etrafındaki tefsirler 

Londra, 7 a .a. - RoHer'ln rtJplomatlk mu
harriri yazıyor: 

yarm yola çıkacaktır, 

1 ngiliz Büyük Elçiliğinde 
~ l'a. h ıı ıngiliz gazeteleri, Rus
~~lt~te td.t~ olsun diye, böyle bir 
~rı"til:li ~ırı§~esi için İngiltere hü
~l~~ere C cıvık etmi§lerdir. Fakat 
~i."l ilirı· enelkunnayı bundan çe
~~tı.y~ı &.çık olarak anlatmı§trr. 
ı,t ,11.tt nuı çok yorgun düşeceği 
~~J· ~t\ttllcağı bir zamanda ingiliz
~~·i11 b dil§ünebilirler; fakat 

Nevyork, 7 a .a. - A asociat ed Presa & • 

jansı bildiriyor : 

ha zayıftır. A~kerlerimiY.ln ve şehirlerimi· 
zin kahramanca müdafaası, almanların 
SovyetJer B!rlh~ine karşı bir yıldırım har
binde muvaffak olmak limitlerin in yıkıl· 
dığın.ı katiyetlP ıöateriyor. 

eveline nazaran d!lha iyi bir durumdadır. 

Simdi memlaketimiz iaşe maddeleri ı<at:ıa

yli ve h am m addele r sahRlarında bundıın 

23 sene evf'line n aUlran kat kat daha ıen
ırindir. Şimdi müttefiklerimiz va r ki a1lman 
müstevlilere kal'$ı bizimle beraber müt te
hit bir ce])he teşkil ediyorlar. Şimdi fıışist 

zulmüni.ın boyundurutu altına glrmlş olan 
bütün Avr u])a m illetlerinin muhahbP.tini 
ve mü.zaharetıni kazıınmıı bulunuyoruz. 
Şimdi memleltetımiziıı h11.yatını, hürlyet!ni 
ve istlklAlinl müdafaıa eden muhteşem bir 
donanmamız var. !aşe mndılı>leri, sili\h ve 
giyecek itibar iyle ki!ayetsizllkten muzta
r ip değiliz. M&mleketlmizin heyeti umumi
yesi ve memle-ketim lzde yaıııyan bUtün 
m illetler ordumuza ve donRnmnmııa mü-

..Stalln'ln dünkü nutkunda Avrupa kıtuın· 
da ikinci bir cephe)•e dair yaııtıtı telmihler 
sı~·asl mahfillerde bahtı mevzuu olmamıetır. 
Bununla heralıer bu nutuk ınıırllezler arasın. 
da bUytlk bir alAka U)anc\ırmııtır. likteırin 
lhtllı\llnın Ytldönümü mUnaıebetıyJe, bu&:tın 
kızılnrdunun Mosko\'lı'da yaptıtıı 11nane\·I ge
çit resmi Londra'da bilyük bir te11lr yapmıs -
tır. Halbuki Almanlar hu orduyu imha ettlk
lerln1 haftalarca eve! l!An etmlılerdl. 

dün yapılan kabul resmi 

ıı,.11 'tı, I\~ noktadaki nikbin.fiğine 
'~t ttıa. dii ırı~!1Ya h enüz böyle bir 
lı !". fırıuı olma kta n çok u-. ltı 

t te,tllfı 
~~"lfıt'ld 11 2ayiatı hakkmda Sta-

11l ll!rı an Yerilen rakamlar bu 
'il ~ak.t l'rtÜnakaıalı noktasma 

· ;.~il il• _a.clrr. Almanlar Rusya
"ıı' "ilgı h ·ı . , ı , ke . eı mı yon msan zayı 
~ ~İl'anlldı ıayiatlarmın ise, ya
ı:ıtt ~tı, Stil ~eçnıediğini iddia e-
'llı d ~k a.lı.n alman zayiatmı 
~L l L. ll'ıılyon ve k end i zayia-

llıt oıl' ' ) 
''iıı.•~llllekrnı ~on 350 bin olarak 

t ' il n ledır. Bu hale göre, 
.ı.q~ııı1 -~~u ha rbin bu karanlrk 
,Fı" '~ad t7ılatmama.ktadır. Ve 
~ ~l)ht!ı~ da harekatın inki-
1~ k ~1 ne-ticeıai hakkmda 

e lrluınkün d ei!iltiil', 
'• A. Ş. ESMER 

\~~n 1 ~l~ b•abahla, insanlık ço-r-_ ' aı la.r 
~uk E "" •ırgeme Kurumu 

Genel Merkezi 

Nevyork deniz mah!illerlne göre, İn • 
giltere hesabına işlemekte olan Bor!onn 
Nor veç petrol gemisi Atlantik şimalinde 
bir k afilede batırılmıııttr. Gem i Texas·dan 
İngiltere'ye g it mekte ldl. Gene aynı mah 
fillere göre bu arada bir çok başka yük 
vapurları da batırılmı§tır. 

Gene Nevyork denizcilik mahtillerfne 
göre Ciııgales P rince m otörlU ingiliz ge
misi cenubt Atlantlk ' t e torpillenmiştir. 
Denize sandal l:ndirmiye vakit bulam.ıyan 
57 kişiden m ürekkep nıUrettebatı ölmüş
t ür. 

Son katı malOmııta göre, Reuben Ja • 
mes'in torp!llerunesi hl\;!ıııe ııinde topyC? 
kQn 99 kişi ölmüııtllr. 

Kızılordu'yu ricate mecbur eden müla· 
bazalar arasında, Avrupa'da Almanya'ya 
karşı ikinci bir cephe bulunmaması keyfi· 
yeti vardır. H alen Avrupa. kıtl\lında .taıi~
lere karşı mücade1P edecek bir BUyU'k Brl
tanya ve b it" Birleşik Amnıka ordulan 
Yoktur. Bin aenaleyh alm anlar kuvetler lnl 
tRksim et mek ve şarkta ve garpte iki cep-
hede harp yapmak mecburiyetinde değil
lerdir. Bunun mAnası şudur ki, s lmanlar 
garp cephelerini emniyett e tf'l~kki ederek 
bütün ordularını v,. Av r upa'dakl m üttefik· 
lerinin ordulannı bizim ordumuz karemna 

' c;ıkarabilmektedirler. 

Bir japon ticaret 

gemisi daha battı 
Tokyo, 7 a.a. - Niııl Niş! g azetesinin 

bildirdiğine göre, K eh i Maru vapurunda
ki 430 y olcu v e mürettebattan 265 klıl 
.kurtarılmııtır. Kayıpların miktarı 165 
d ir . 

J ap on sul,ırında yeni bir f acia olmuo
tur . " Takuyen Manı" gemisi Mhokkaido'· 
nun batı ıahl' civarında Kamoi burnu a· 
çıklarında şimdiye kadar meQh ul kalan 
ııebeplerden dolayı batmıştır 4Fl kişilik 
m üretteb attan 24 kişi kurtarılmıstı r. De-
nizden r!tkarıla.ı 17 li1 11 arnsındr. gem!nl rı 

kaptanı da bulunuyor. Beş kişinin akı~tl 

henUz meçhuldür. 

Avrupa'da bu cephenin yokluiu mu-
hııkkak ki ıılman ordularının vaziyetini 
çok kolaylaştırmaktadır. Fakaıt Avrupa 
kı tasında ikin~! bfr cephenin or taya ı;ıkma
sı - k i cok yakın bir Atide bu ce ph e mu
hakkak k i vUcude gplecektlr. - B izLm va
ziyetimizi !!On derece h FlfifletE'CPk tir. 

T -:nk ve tayyare eksikliği 
Muvakka t fe!Aketlerlm izin diğer bir se· 

bebi de, tank ve tayyar e fikdanımızdır. 
H ava kuvetlerlm lz m ükemmeldir ve kah
rama n pllotııı.rı.mı:ı: şRn ve ~eref kazanmıe

la rdır. F akat şlmdlllk tayyar eler lm izin a· 
dedi almanlııorınklndf'n aJ:dır. 
Tanklanmız, a lman tanklarından daha 

güzel evsaftıı.dır. Ka.hrıı.rnan t an.k efrıt1-l1-
nı1z ve topçularımız, almanlan birçok defa 
firara mecbur etmJGlerdfr, bununla bera-

B. Eden'den 8. Molotof'a 

İngiliz istihbarat bürosunun Şark ve 
Yakınşark işleri nıudilrU l\I, Leh:h Ash-
ton'un Ankara'ya gelmesi dolayısı~·le dün 
nl!ıliz büyük elcllfğınde yerlı ve yahancı 

gazetedler için bir kabul resmi yapılmış
tır. (ıı.ıı.> 

H:arlclye nıl2:ırı M. Etten Sovyetıer Blrlltt zahir oluyorlar. Ve alman fıı.stLltlerm yaıt-
hartcı:ve kaml~erl M. Molotot·ıı aaatıdakl tel . 

macı süı1ller!nl ezmek lı;in bize Yardım e- ıırafı gondermistlr: 

.}···································\. 
~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER E 
-. •••••• •••••• ••••••••••••••••••••••• r-diyorlar . İnsan !htlyRt kuve tlerlm!z tüken- Sovyet rnmı bayramının 24 ünccı ~· ıldönti • 

mez miktardadır. Büyük Lenin '!n r uhu ve mu müna~ebetıyle Bi.lyUk Rrıtanya hükumeti Algesiras, 7 a.a. - D.N.B. : Diın Cebe. 
onun m u7.affer ba.yratı. bundan 23 yıl e \•el namına. Sovyetıer Blrııtı hilktimetlne en sa _ luttarık'ta deniz ve kara kuvctleri muh im 
olduğu gfüi vatan utrunda. harı> !cin bıze mlml ~e!Amlarımı lhlllt elmenızı alzden rica manevralar yapmışlardır. Bu manevralar , 
$imdi de ilham veri3'•or. Şu halde, alman etmekle müftehir bulunuyorum. kale bir hı.icuma maruz kaldığr takdırde İJ 

Bü>tik Brltanya hukUmetl ve milleti, muh- l' k ı n mu·dafaa mak · b. m üstevlilere karşı muzaffer olabilece&i- ıyece o a anızmasmrn ır 
6 1 teıem ııovyet mukavemeti kartıeında du)•duk- umumı" provasını tec.kil etmı· •tı'r. m lzden ve muzaıfer o maımız l!nm idi " ,, ıre • ları hayranlık hislerinde müttefiktirler. Sov- 1 

x.· d il h tmek imkl ., Roma, 1 a.a. - ta Yan nazırlar heyetı· ,..ın en s P e e nı va r mıdır . yet kuvetıerl, bundan dört bucuk ay eveı tJ - ~ ' 
Dehşete kapılan zayıf bazı mün evverlerin zerlerine habersizce &ald ıran rtttımlln aürUle . 29 on teşrin cumartesi günü toplantıya 
ıRnnettiklE'rl &'ibi, dil$man kuvetll değil- rıne kareı hükümetıerin!n Akıllne ve azlmU çağrılmıştır, 
d!r. İblis t ahayyül ed!lrli.il ke.dııt" miithiş ldueıl aıtındll mukavemet etmektedlrler. Kahiı e; 7. a.a . - Kıra! Faruk, hafit 
de~ilci ir." Sovyet ,as.kerlerJ, bahrlyelllerl ve tayyarPcf - rahatsız bulundu~ndan blltun d&.vetıcri 

lr.r ı taratındRn ııoıterllen ceıarıtl takolrle iptAl ettnl11tır. 
" Altı ay, bir sene geçince ••. ,, 
''Kim lnktr e debilir ki, bircok defalar 

bundan daha fazla miktarda alman kıtala
rını, Kwlor dumuz panıte yakalaıunıe f irar 
halinde kuvetlere kalhetmemlş midir ? Al· 
man propıı.gandacıhtnnın öiüner"k ileri 
sur dükleri iddialara rağmen, alman faşist 
m üstevlilerin fellket karıııında hulunduk
lannı ~rmek zor defildlr . S imdi .Alman
yA'da açlık ve yoksulluk hüküm sürüYor. 
Almany a dört ay Z&l"fında dört bueuk mll
YOn uker kayıbetmlftlr. 4lmaeya'nın da-

karıılamakta. sivil ahalinin yapmak zorunda Nevyork; 7. a.a. _ D . N. B. : Unit ed-
kaldıkları !edaklrlıklarrtıı.n dı>laYt tl'P•ııüt" 
duymakta ve bu cf!flaret ve fedakA rlıkların Press'ln Londra'dan öğrendiğine göre, İn
boe yere ııltmJyecetlne kani bulunmakta~·ız. giltere'nin, Fran!'la ve Fransız mllstemle-

BUyUk Brıtıınya hükümetı, Sovyetıer Bir · keleri e•ra!ındaki denizyolle.rının abluka-
1111 hilkümPtlnP Azami yıırdımını vldetmlı· aını §İddetıendireceği resmen bıldirilmek
tır. BUYtik Brıtanya hUkilmetl ve milleti bu tedir. 
vld!ıı yerine getirilmesini temin edecekler - p t 1 7 

Af ·k hill k 
dtr BovleC'e iki memleketin el blrlltlyle ya. re or s; • a iL - rı a sa açı -
pa~:ı.~ı ·,...~-retler dü•manı yenecektir. Alman- lannda yolu kesilen Vichy' e Alt vamır 
ya'ya kıı.r6t ııırıesm1~ (l\an memlcketıerlm1z ı kafi lesin in mürettebatından, bir çok 
böyJe.-e htlrlyl'tln ve m~enlyetın muhafazası 

1 

Yunanhlar ve başka ba zı siviller de_ d ahil 
VI' dal'ıa IYl lılr lıtı)(Dalln kuruımuı yolun<ia- olmak üzer~ hin kl§ı bir cenubi Afrıka lı· 
ki müıterek S&Yeletlne ula.acak1ardır. manında karaya çıkarılmııııwr. 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ 

Toprak 
kanununa 

Kar fırtınaları harbe \ 
yeni bir dekor verirken 

Londra ve Vaşington 1 r· .. ·~ı·~~·i;~·ö~~·;·~·~ .... 1 ( R A D y o 
. -
-,. •.•......••. •.............•..........• ,. 

Hava İng i liz 

nezaretinin tebliği 
Lonclra; 7. a.a. - Hava nezare.lnın teb

liği : 
Bombardıman servisine bağlı tayyare • 

Jer, dün gece Frisa adaları açıklarında 

kuvetli bir himaye altında giden bir ka
fi! ye hücum c•mlşlerdlr. Alçaktan uçmak 

auretiyle bir çok vapurlar bombalan -
nıış ve bunlardan birinin yandığı görül -
mllştUr. 

Manş Jimnnlanna da hlkum edilmiş ve 
dıı~man sularına mayin dökülmüştür. Sahil 
nıuh:ıfa7.a teşkll~tına bağlı tayyaı·~ıer 

Hollanda kıyılan açıgında düşman vapur
larına htlcum etmişlerdir. Bombardıman 

servisine bağlı dört tayyaremizle sahil 
muhafaza te.şkilll.tına bağlı d!!rt tayyare
miz llslerlne dönmemlgttr. 

İngiliz tayyareleri 

mayn döktüler 
Londra, 7 a. n. - Hava nazırlığının teb

liği 1 

Dün gece havanın fena olmasına raf • 
men bomba tayyarelerimiz geniş bir saha· 
da dıişman sularına mayn dökmüşler ve 
' \'ilhclmshaven'e, Hamburg'a ve Alman -
ya'nın şimal batısında başka yerlere hü
cum etmi:ılerdir. 

Havre'da doklar da bombardıman edil • 
miştir. 

Taarruzi devriye harekatı yapan av tay· 
yarelerimlz Fransa'nın ııimalinde bir düş
man tayyare meydanına hücum etmişler -
d ir. 

Bir bomba tayyaremiz dönmemiştir. 

ingiltere üzerinde 
L ondra, 7 a.a. - İngiliz hava ve dahili 

~niyet nazırlıklarının bu sabahki tebliği: 

Dün gece ilk saatlerde' az miktarda düş
man tayyaresi bilhassa doğu ve cenup do
ğuda olmak üzere sahil bölgelerimiz üze
rinde uçmu:ıtur. Bir kaç bomba atılmışsa 
d a ne hasar ne de ağırca yaralanan olma
mıştır. 

Süveyş kanalı üzerinde 
Kahıre, 7 a.a. - Dahiliye nazırlığının 

tebliğı : 
Suveym kanalı bölgesi üzerine bu sabah 

7aprlan hava akınında bir kaç bomba atıl· 
mıştır. Az miktarda maddi hasar vardır. 

Kahire bölgesinde ve Nil deltasının bir 
' ok vilayetlerinde de tehlike işareti veril· 
miştir. 

Orta~ark Britanya 
hava kuvetleri tebliği 

dair 
(Ba~ı ı inc:ı sayfada) 

ftuna ihtiyaçlarına artık yetişmcmi
ye başlıyan a:ı; topraklı köyler ve 
köylüler de vardır. Bunları, kendi
lerin e daha yüksek yaşama imkanı 
verecek m iktarda toprak sahibi kıl
mak ve bu topraklarda i~ yapma 
kudretini tam kıymetlendirecek ve
r imli bir işleme için lüzumlu araç
larla donatmakta acele etmek la
zımdır. Yüksek ilgi ve incelemeniz
le, en iyi §eklini alacağına emin ol
duğum kanunun bir an evel çıkarıl
masını arzu ediyoruz." 

Falih Rıfkı ATAY 

haberlerine göre 
. . 
"\,, .. ......... •.................. , .. ,, 

Türkıye Radyo Dif ıizyon 

Moskovadarus Finlandiya rus 
ÜLKÜ' nün 

sayısı 

3 üncu 

cıktı 

Türkıye Radyosu - Ankara 
-- ( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

pos 

RadY 

kıtaları karşı harbine son 
hücum yaptılar mu verecek? 

(Başı 1 inci sayfada) 

-» 

I On beı &Unde bir neı;redil,mekte olan UJ· 31.7 M. 9466 Kc/a. 20 Kw. T. A. p, 
kü mecmuıuının )eni seri ücüncu sayısı, 
cümhurlyetlmlzln )'ıldönUmU münasebetiyle PAZARTESİ : S.ll.l941 

7.30 Proram ve memleket saat ıı 
revkaltıde zeııııln ve dolııun bir tekilde, 32 
sıı>·tn olaıak lnllıar elmlıtlr. Her aııyıınnda '7.33 :Mfü:ik: Hafif pl'ogram (PJ.). 
biraz dahıı gilzelllk ve deQ:er kazanan bu 7.45 Ajııns haberleri. 
dergiyi blltun oku)uculurımıza ve aydınları· S.OOı 8.45 MUzık: Senfoni program 
mıza hararetle taulyc ederiz. 13.30 Program ve menıleket saat 

Bu H)ıdakl )azılar ıunlardır: 13 33 Müzik; Tllrkçe plAklar 
ve topcu kıtalar ı:eclt resmine ııtırak etmlı· On dokuzuncu uıa bıısarken (0lkü), Si· 13.45 Ajans haberleri. 

landiya'da verllen ehem!yetl gösteren bir l• 00 "'l. lk T"-k IA'·' lel'<llr. yıu;l hııyatLn OJkllnUn gerccklcımesl (Dr. ... ~ ız : .,. çe P t:LA.lar 

(Başı 1 inc:ı sayfada) 

KUtıe halln\le her ceıll tankların ııeclıl delll de F'ın parti şeflerinin Stokholm'a Yavuz Abadıın>. ClkUmüztın ka>nal'ıı (Heıat nın devamı. 
yaptıkları seyahatlerdir. Finlandiyalılar Şemsettin Slrcr), .L"ndüstrlnln kuruluıunda 14.30 Ankara sonbahar at yarı§! 

yarım ıaııt aUrmUştür. Bu esnnda ıovyet tay
yareler! tıUkUmet merkezini dUsman tanııre
lerlne kııreı koymak için senir Uzerlndc uc-
makta idiler. 

Rad)onun blldlrdltlne ı;:ore Stalln dUn ı:e· 

c nutkunu verirken alman bomba tayyare· 
!eri Moııkova Uzcrlne bir akın teşct>bUsünde 

bulunmualar<lır. Spiker ıcorUlmcmlı bir eki· 
ıleltıı bir lıaraJ atesi acıldıf;:ını söylemlııtlr. 

Tehlike Jşarelf Stalln' ln nutkunu dlnlcmek 
lcln )'apılnn toplanlırı.ı sonu.ıa kn<br dcvıını 
eımıstır. 

Lcningrad'ı bombıırdıman eden toplar a- ziraat (Dr. Şevket Rasıt Hntlııol'ıluJ, Mlllllc - W.hmlnlerı. 
rasında tin topları bulun .. adığını da söy· ııcn ilim (Dr. Bedri Hatıml Saman), Bııkt bir 14.40/ 15.30 Mllzlk: Hiyasticümhur 
!Uyorlur. Londra·da bu hu ısta yapılan tek tercüme>• okurken {:'iuut Kemal Yetkin), su (Şef: İhsan Ktinçer). 
tefsir l<'ln radyosunda böyle bir beyanat Yuz )'ti ara ııc (Narı Atut Kansuı, Havucıya ı _ Franz von Blon: 
yapılmasının Fınlandiya'da her halde lürk..I (Ahmet Kut.BI Tecer), tnunll kampı ( Marıı ), 
bir §eyler cereyan ,etmiş olmasından ileri lİbas sınai), Sıınnttıı bııyııf:ıhk korkusu 2 _ Ridlıardy: İspanYol 
geldiği merkeztnclcdir. Fakat ne İngiltere (Bcdrı Hııhml EyUboıl:luJ, Hım ha>atımızın si, 
ne de Amerika, radyoda soylenen bir kaç ı:ellfilt\CSI !cin (l)r. Sadi Irmak), Hulk ve 3 _ G. Parcs: Rıchılde (U'Ve 
rllmlo Ilı:- tntmln edılmiş değillerdir. Sta. ıuccar-ı;llr (Ahmet ÇıLakJ, Llunlum htırlyc- 4 _ Plcrre Vellones: Prel 
lln do valtl~ro uldanmıyacnktır. Bu ııra- tlndlr·tillr ıCc>·hun Atuı K rnsuJ, Dllıek dö~cn Hint Dansı, ( 
clas ovyet tavyııreleri bombardımanlarına kızlıır·allr ıHııllm Yuğcıoirlu), I>Undl·ıı, hu· Freder!c curzon: La Gıtana 

r'ın 10 kilometre kadar cenubunda küçük 
dll§man devriyeleri gôrUlmUştür. Ve bu 
devriyeler tarafından bazı yerlerde düş

man istihkllm kıtalarının hudnt mUdafaa. 
larını takviye etmekle meşgııl olduğu an
laşılmıştır. Devriyelerimizin yaklB§ması 

üzerine dllşman çekilmlıı ve bu sayede hu· 
susi bir a!Akası olan bazı çevrelerde et · 
raflı krşif hareketleri yapılmıııtır. Ruılar Hangoe'de tutunuyorlar 

l\loskova, 7 ıı.n. - Had.)o, kahraman ilan· 

arıı 'Vermlı:ılerdır. Bu hareket askeri h:ı· ıılındcn (Ahmet Kuuıı Tecer>. Kırkından son· 
rckA.tn nihayet verilmesi için nazı taraf· rn·illr <Nureıun ArtamJ, Yur ııorünür·ııllr daş), t 18.00 Program ve memleket saa 

••• 
Kahire, 7 a.a. - Ortaşark Britanya u -

mumi karargahının tebliği 1 

tarları zimıımdnrları Uzertnde finlerin bir <f:Orcr Dere>. Ccml>ct doktorıuııu (Nusret 
&oe adası mUdıırılerlnln çok iyi tutunıırak b k U K 

._. 18.03 • iUzlk: Fasıl heyeti 
as ı ytıpacakları ·midiyle ynpılmıııtır oymcnı . .-.r ıneklubudur-ellr (Habip Karııs· ~• 

dUtmann af:ır knyıpi.ıır \'erıllrdlklertnı bildir· 18.25 .Müzik: Mızraplı sazlardan s .... 
Fı·n radyosu bo"yle bı'r haber lanı, Zengin bir musiki >ılı (Mahmut Kosc· mcktcdlr. DUşmıınıo kaleyi zapt ıcın > aptıtı !eri. 

bl k t ~., ~• :.ı im • 1 mıtıal), Uıırtın tUrkusü·allr illi~ Polat ı, 18.40 '"llzlk·. Radyo C8"' ve ... ",,.0 ot 
Libya'da, Tobruk'ta düşman dıin hava 

faaliyetine tekrar başlamış ve düşman top 
çusu yeniden faaliyet göstermiştir. Ögle • 
den sonra bir Polonya devriyesi kuvetli 
bir topçu yardımı ile, müdafaalarımızın 
batı bölgesi karşısındaki düşman mevzile
rine girmiştir. Devriye kıymetli bir ma
lumat elde ettikten sonra çekilmek üzere 
iken kuvetll bir İtalyan müfrezesi ile mu. 
harebeye mecbur edilmiştir. Bir Polonya 
1ı yaralanmıştır. 

rco e&eu ıu ... cr tamamen ıı skurtu ÜS. vermemış mi . Türk devlct\;ıllr (Hilmi tuct Öz.kanı. Mili\ m T -

tür. Helsinki, 7 a.a. _ o. N. B. , Reuter a- O)unıarımızın müaterek bir noktıısı (.Muzaf· 
rası. __ 11 

Mo11kova'yı müdafaa eden jansı. fin askeri harekatının sona ermek ter Sarısozcnı, Kltııplıır arasında. c. H. P. 

Ruı kıtaları karşı hücumlar iızere oldugunun fin raıiyosu tarafından 19-10 konı:re dilekleri (N. Koymcn ı, llıısılmıs 
koro eserleri (il B. Yönetken). :::anut •lıhe -

yapıyorlar bildirildigini iddia etmişti. serleri <Dr. Ekrem Akur&"al), Türk J:nun ha· 19.30 

19.00 Konuşma: ('{nhramanlar 5P'" 
19.15 MUzik: Radyo caz ve taııgo 0 

rası programının devamı. _.., 
Memleket ııaat ayarı ve ,1.j.., 

Moskova: 7. a.ıı. - Ta.ss ajansının mer- Sallihiyetlı resmi mahfıllerde bildirildi· >aUna toplu bir bakıs ıFalk Rc,ıt Unat>, 
ke:ı: cephesluclekl muhabiri bildiriyor : ı:ine gore. fin radyosu böyle bir haber neş- Tırpancı, hlkhe (Fert<lun Ankara). Kocyll'ılt 

•• Moskova etrafını miıdafaa edcıı kıta· retmcmiştir. ı Koror:ıu (Ahmet Kut.BI Tet'crı. :1uııı Şel'lo 
!ar, muhtelit noktıılarda muvaffakıyetli Sibirya tümenleri tayyare ile seyahati, Cümhurlyet ba>·ramı, Günler bo· 

yun~a ... v. ıı . 

karşı hUcunılar yapnıı~lardır. Salı ve c;nr· 
eamba gHnlf'ri bilh11Bsıı cenahlarda m11h11-
rebeler olmuştur. Sovyet tank birlikleri 

Moskova cephesine getirildiler Fiyatı ııs kuruıtur. 
Lizboıı; 7. a.11. Londra'dan aldığı bir 

Hudut çevresinde, düşman topçusu H al· habrre atfen, strfani ajansı bildiriyor ; 
Mııreşal Bluchcr'in kumandası altındaki faya'nın cenubunda bir devriyemizi netice· bir köyil geri almışlar ve bu köyün dahn 

ilerilerine kadar gitmişlerdir. Bir gece 
siz bir şekilde bomba ate,ine tutmuştur. Slblrya tumcnlerı tayyarelerle Moskovtt 

Belediye memur ve 
hllcumu neticesinde sUvart kuvcllcrlmiı: "sf h.ı,,. 1 ' 'f ' Bu çevrenin batısında düşman zırhlı dev- cephesine gönderilmiştir. mu a Ul;m erme at nizamname 

riyeleri görülmü:ıtür, Bu faaliyete rağmen diL,man gerisine nllfuz etmiş ve şafak sö· 1 
kerken cekllmeğe mecbur edilmeden önce U llrayna' da 

devriyelerimiz keııiflerini maniasız bitir • De 1 f ( " d 'ld' mi:ılerdir. dil;,mana çok ağır kayıplar \·erdirmıııtır. Budapeşte, 7 D,a. - Macar ajansı bildi- y e ıurasma gon en 1 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova; 7. a.a. - Sovyet haberler btl

rosu tarafındaıı gece neşredilen tebliğ : 
6 Sonteşrinde kıtalarımız bUtUn cephe 

üzerinde dUşmanla harp etmi;ılerdir. 
5 Sonteşrlnde M Alman t ayyaresi dli· 

§llrlllmUştUr. 17 tayyare kaybettik. 6 Son
teşrlnde Moskova yakınlannda 34 Alman 
tayyaresi dllşilrlllmiiştUr. 

••• 
Moskova, 7 a.a. - Bugün öğle üzeri neı

redilen sovyet tebliği s 
6-7 Sonte:ırin gecesi, kıtalarımız, bütün 

cephelerde düı;manla muharebe e tmi15ler -
dir • 

Alman resmi tebliği 

MotörlU piyade kuvetıeriml7. mlıstah - riyor 1 
1 

Ukrayna'da harbeden muttefik kuvetler Dahiliye Vekaleti belediye memur kem bir noktayı ve bir köyü :z:aptetmi§lcr 
ve dUı;mana ''çok blh•ük ka:ırıplar'' verdir
mişlerdir. Topçumu:ı:un temerkliz ettiril· 
miı at~i Mojaislt'e ğıclen yol boyunca 
Sovyet mllda!aalarını yarmağa teşebbüs 

eden bl\ylllt bir tank birliğini püsklirt • 
mlletllr. BUyl\k mikdarda dlişman tankı 

hasara uğramıı ve yoı boyunca terkedll • 
mlştlr. 

Mo•kova etrafında kar 
fırtınaları ba§ladı 

Londra; 7. a.a. - Kraznaya-Zvezda ga
zete.sinin yazdığına göre, Moskova etra
fındaki ıson muharebeler esnasında ısının 

birdenbire d~mesi ve kar fırtınaları, Hit
ler' lıı iklime kııroı aQt.ığı bu harbe yeni 
bir dekor vermiştir. Stokholm'a gelen ha· 
berter taarruzun ümitsiz karakterini canlı 
bir eekllde meydana koymaktadır. Bu ha-

ilermekte ve yeni arazi kazanmakta de - ve müstahdemlerinin vazife ve sala -
vam etmekle beraber son defa işgal edi - hiyetleri hakkında mevcut nizamna
len toprakların diışnıandan temizlenmesi meyi tadil ve ıslah ederek daha ge -
iı;ini de başarmaktadırlar. .niş ve şümullü bir nizamname hazır

Macar kıtalarının bulunduğu cephe bol· lamıştır. Nizamname gözden ge~i -
gesinde düşman Donetz nehrini geçmek rilmek üzere Devlet Şurasına gön -
ıeşebbüsünü tekrar etmişse de macar kı • derilmiştir. 

talarının ateşi bu teşebbüsü akim bırak - Bu nizamname ile belediye memur 
mıştır. Cepheyi genişletmek için nehir bo· ve müstahdemlerinin hak ve mükel
yunca yapılan hareketler esnasında bır 

ı·ıe hare lefiyetleri devlet memurlarının hak macar birliği topçunun yardımı -
ket eden bir düşman muharebe grupunu rve mükellefiyetleri derecesine çıka -
imha etmiı;tir. ı 1rılmakta ve belediye memurlarının 

rvazifeye alınmaları, azilleri, terfi ve 
terfihleri askere alınmaları ve aylık 
ıvaziyetleri yen i esaslara bağlanmak -
tadır. 

Çankırı köylerinde 

berleri. 
19.45 Serbest 10 dakika. 
l!l.55 MUzik: Kadınlardan fa!ll oartıl 
20 15 Radyo gazetesi. 
20.45 ~Hl:ı:lk : Muhtelif 

şarkılar. 

21.00 Ziraat takvimi. 
2110 .MUzlk: Dinleyici istekleri. rO 
21.45 Konuşma: fGUnUn meseıeıe ~ 
22.00 Mtl:ı:ik : Radyo salon orltt 

(Vlolonist Necip Aşkın). 
l - ı~eı.r"ner: rvertUr, ~ 
2 - Munkel: Venedik batl 
3 - Tomnn: ROyalı Viyana 
4 - Linki': Marş. 

11 
22 30 Memll'ket saat ayarı, Ajaıı5 ~ 

leı 1: Ziraat E!!ham-TahvUAl· 
blyo-Nukut Borsası (Fiyat) 

22.45 Milzik : Radyo salon orltt 
programının ikinci kısmı. 

5 Mlllöckc>r: Rüya Valsi·_., 
22.55/ 23.00 Yannkl program ve !tSP'" 

!"~:~;-;;;l~r tarihi 
_,.,. ~ 

Suut Kemal YETJd 1 
ı 

J K lasisizm den sür.realİ~ 

Kahire; 7. a.a. - Orta-doğu'daki Bri - Berlin, 7 a.a. _ Alınan orduları başku _ berler, general von Bock'un zırhlı !ırka· 
t anya hava kuvetlert umuml kararrrahı - lanru kah ıılmale, kah cenuba scvkederek 

açılan eğitmen kursları Diğer taraftan belediye memurları 
tekaüt sandığı kurulması hakkında -
.ki kanun layihası da bu ayın birinden 

Çankırı, (Hususi) - Viliiyetimizin itibaren meriyete girmiş bulunmak
birçok köylerinde yeniden eğitmen tadır. 

1 
k a da r bil'çok edebi cereY~ı 
n, inceliyen ve b u cerey• ~ 

ı rrn hususiyetlerini zengin ., 
: cüm e ömekleriyle göstere" ~ .
1
. mü h im eseri bütün edebiy•1..a 

sanat seve.rlere tavsiye ed~· 

\..~.::.~~.=~~:~ ., mandanlığının tebliği ı 
nın dl.inkU tebliği : 

Tayyarelerimiz, 4-5 sonteıırln gecesi 
Bıngazi, Berka ve Benina'da petrol depo
larına. Menanena'da IB§e depoları ve atöl
yelere ve Bıırdiya'da bir motörlU nakliye 
koluna hücum euniştir. Fena hava ııart -
ları >1lzUnden bombardımanlann hakiki 
neticeleri anl~ılmamışsa da birçok yan
gınlar çıktığı ve lnflUlklar olduğu görül. 
nıllştUr. 

Av tayyarelerimiz, dün Apedosya ve 
Eiageyla arasındaki yolda dllşmaıı kıta -
!arını, petrol taşıyan sarnıç kamyonları -
nı ve başka kamyonları tesirli surette 
mitralyoz ateşine tutmuşlardır. 

Bomba tayyareleri tarafından Berka 
tayyare meydanına karşı yapılan bUcum
l ardan sonra levazım anbarlannda şiddet· 
il infilı1klar olmU§tUr. 

Tayyarelerimiz hedefler Uzerlnde dllş -
mnn av tayyarelerlyle çarpıgmışlardır. 

Bomba tayyarelerimiz Slrt körfezinde 
dlln dıışman vapurlarına hucum etmişler

d ir, Orta buyüklükte bir vapur hızla 
batarken bırakılmıııtır. Vapurdan kara ve 
beyaz dumanlar çıktığı görUlmllştUr. Bom· 
balar ıklncl bir vapura da dllşmtıııtUr. 

Bu hnrekA.ta iştirAk eden tayyareleri -
mizden Uçll Uslerine dönmemlııUr. 

•** Kahire, 7 a.a. - Ortaşark Britanaya 
hava kuvetleri umumi karargahının tebli
ği: 

5-6 sonteşrnl gecesi Britanya bomba tay
yareleri Bingazi'de iaşe ve petrol depola
rına taarruz etmişlerdir. Juliana rıhtımı 

üzerinde büyük bir petrol yangını çıka -
rılmıştır. Martuba'da bir tayyare iniş mey 
danı da bombalanmış ve bazı infilaklar 
vukun getirilmiştir. 

Dün cenup Afrikası hava kuvetlerine 
mensup Maryland tayyareleri Bingazi'de -
ki hedefleri muva!fakiyetle bombardıman 
etmişlerdir. 

Hudut çevresinde avcılarımız bir düş -
man tayyaresi düşürmüşlerdir. Düşman 
tayyaresinin para$Ütle atlıyan pilot ve 
makinisti esir edilmiştir. 

Bu harekaOan ll hin tayyarelerimiz sa -
l imen don·nüşl"rdi. 

Ortaşark Britanya 

tebliği kuvetlerinin 
Kahire; 7. a.n. - Orta-doğu'daki Brl· 

tanya kuvetlerl umumi karargı1hının dün
kü tebliği : 

Llbya'da, Tobruk üzerinde dUn dUşman 
hava faalıycli olmamıştır. Dtışmnn top -
çusu, her zamankinden daha az !alı! olmuş 
kum tırtınıısı da yı>nlden devriyelerimizin 
barekAtını ıekteye uğra.t.mıııtır. 

Hudut çevresinde Halfaya'nıD 20 kilo· 
metre kadar cenup-batısında ve Sidi·Oma-

Kırım'da dağlık yerleri ve kendilerini i
natla müdafaa eden düşman artçı kuvetle
rine rağmen, alman ve romen kı taları düş

manı takibe devam etmi:ılerdir. 

Stuka tayyareleri S ivastopol istihklmla· 
rı sahasında düşman mevzilerini tahrip et· 
mişler ve bir çok top bataryalarını ıustur
muşlardır. 

Donetz havzasında alman ve İtalyan t e:t
killeri muharebe ederek ilerlemelerine d e· 
vam etmişlerdir, 
Doğu cephesinin merkez kesiminde iki 

piyade tümeni çok iyi tahkim edilmiş düş
man mevzilerini yararak bir çok esir ve 

top "lllmı5tır. 
A iman sahil topçusu Peterhof açıkların· 

da giden bir düljman ticaret ıemisini ba

tırmıştır. 

Dün gündüz ve gece L eningrad'a atır 
ve en ağır bombalarla hücum edilmiştir. 

İngiltere'ye karı;ı yapılan mücadelede al
man hava kuvetleri dün gece İngiliz do&u 
ve cenup kıyılarındaki limanları bombala
mı~lardır. Yiyecek imalathanelerine tam i
sabetler kaydedilmiş ve büyük yangınlar 
çıkarılmıştır. 
Manş bölgesinde ve Hollan'da kıyısı a· 

çıklarında 10 İngiliz tayyaresi. Norveç kı
yısı açıklarında da bir ingiliz tayyaresi dü

şürtilmüştilr. 
Şimal Afrika'da alman savaş tayyareleri 

Tobruk'ta ingiliz çadırlarına ve istihkam· 
larına tesirli hücumlar yapmışlardır. 

6-7 sonteşrin gecesi az miktarda düşman 
bomba tayyaresi şimal Almanya'nın bir 
kaç yerine hücum etmi:ılene de bu hücum

lar tesirsiz kalmıştır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 7 a.a. _ İtalyan orduları umumi 

kararglhının tebliği ı 
Dü:ıman tayyareleri dün gündliz ve gece 

Sicilya ve Campagna çevresi üzerinde UÇ· 

muşlardır. Bazı yerlere bombalar atılmış
tır. Kayıp olmamı, fakat cüıi basar vuku
bulmu5tur. Augustaya yapılan hava hü 
cumunda ölenler, dünkü tebliğde bildirilen 
miktardan 10 fazladır. B ütün (Ün, mahallt 
hava dafi bataryaları tarafından üç tayya
re düşürUlmüştür. 
Şimal Afrikada, Tobruk ve Sollum cep

helerinde büyük faaliyet vardır. Bilhassa 
bizim top911muz faaliyet ıöstermiştir. 

İngiliz tayyareleri Binuzi ve Trablus 
çevreleri Uzerinde uçmu~lar ve bombalar 
atmışlardır, Avcı tayyarelerimiz bir t ay -
yare ve karşıkoyma bataryalarımız da bir 
tayyare dü~ürmüşler.dir. 
Doğu Afrika'da düşmanın Gondar cep

hesinin türlü kesimlerinde baskın yapma 
teııebbüsil akim kalmıştır. 

Muhriplerimizd.en birisi dünkü tebliğde 
bildirildiği gibl iki ddil fakat üç tayya

re düiürmü5tür. 

zayıf bir nokta aradığını, bir gün KaJI. 
nln eehrlne, ertesi glln Tula istikametine 
hllcum eLtlğini göstermektedir. Fakat iç 
mllnakale yollarını.lnn ve ~ioskova bölge· 
siyle civardaki g-llzel yollardan istifade 
imkA.nlarıİıa malik bulunan general Zu • 
kof, kıtalannı VP. topları çabuk taşıya· 

'blldlğl için bu hücumlara karııı koyacak 
bir vaziyette bulunuyor. Bu itibatla bu
radaki muharebelf'.r silA.h kullanmakta 
maharet sahibi olan iki düellocunun hile· 
terine ve süratli darbelerine benzetilebilir. 

Dagens-Nyheter gazetesinin askeri mu
harriri, .ı.ınıanlann yakında kııı hatları 

tesisine mecbur kalacaklarını temin et -
mekte !akat bu hatJann nerede kurula -
cağını kf'ncli kendine sormaktadır. Eğer 

Moskova yakında dlişmezse, binlerce Nazi 
askeri karlar altında mezarlarını bula -
caklard ır. 

Tankları alman kadınları mı 
kullanıyorlar ? 

Nevyork; 7. a.n. - Amerikan gazetele
rinin Ru.sy11'dan ı;lmdl dönen muhabiri 
Ersklne Pald\ı eli, Alman kndınlannın 

Ru.'lya'ya karşı llk safta döğUştüklerinl 

bildirmek• edir. nır Rus subayının haııııa
ten anlııttığınn göre, Alman kadınları
nın bindiği iki tank ele geçirllml§tir. Bu 
kadınlar JI!tler'e hayran olduklannı ve 
HltlP.r'ln kendilerine oahsen kendisi için 
döğtl'<melerine izin verdiğini aöylemio -
!erdir. 

Hububat mübayaasında 

Ofisçe verilen bir kuruş farkın 
tediye müddeti uzahldı 

Toprak mahulleri ofisi memleketin muh· 
telif mıntakalarında silolardan başka otuz 
kadar hububat amban yaptırmaktadır. Bu 
ambarlardan bir kısmının inşaatı sona er
mi$1ir. Diğer kısmının da inşaatı sona er -
meR üzeredir Ambarların büyüklüğü iki 
bin ili dört bin ton arasında deifümekte -
dir. 

kursları açılmaktadır. 48 köyde inşa- Belediye memurlarının maliıliyeti 
sına başlanan eğitmen okullarının halinde bunlara tahsis edilecek ma -
yapıları tamamlanmıştır. Yapıların hiliyet maaşı hakkındaki nizamna -
çevresindeki duvarlar. fidanlık ve me de Devlet Şürasına gönderilmiş -
sebze bahçeleri de kurulmuş ve oku- · tır. 
ma başlamıştır. 

Geçen yıl 45 köyde yapılması ka - Ada n a teh ir m ecl isinde 
rarlaşan okulların yirmi ıbeşinin ya • Adnna, (llususl) - Sehlr meclisi toplana· 
pısı kısmen bitirilmiş, yirmisinin de rak; cifle! mallarını koruma koml11yonu M!c· 
arsaları, taşı, kireci, hazırlanmıştır. ti. Bundan sonra beldlyeye R"ecmeıl icap eden 

Bugün 116 eğitmen Çankırı'nın çe- elektrik ıtrket1 hakkın<la verilen takrir tet· 
kik edJldl. Ve bu lı tein beklenen kanunun 

şitli köylerinde çalışmakta, iköy yav- bir an evet cıkmıısı ıcın verilen kanun ruz. 
rularımızı aydınlatmaktadırlar. nameye alındı. Yeni yaptırılan yol ve cndde· 

!ere ısım verilmesi itin bir heyet &eçlldl. 

Taşıtlar hus u si işlerde 
kullamlmıyacak 

~111111111111111111111111111111111111~ 

§ Sebzelerin günlük azami § - -nazı yerlerde taııtıarın tahsis oıunııurıu 

isler tlL&ında aıııısı ve hususi maksat 1cln : 
kullanılmakta oldul'ıu nnlaaıımıstır. Dahiliye : 

- -
-Veklllltl bu husustıı vl!Ayetlerc yolladıliı bir : 

toptan ve perakende -----

Açık teşekkür 
Evleneli 17 gene oldutu halde coC

11 olmuyordu. Bu husus lcln sartettı~ıııı ~ 
emekler boşa ı:ltmlatı. Kaysert'de dO Jf 
kadın hastalıkları m<ltehassısı ı:ı~ı 
Kökten'ln ııecen yıl )·aptı~ı bir arııe 

1 yeıılnde cocuk ıahlbl olduk. Kı)'Jl1etl 
nımuza ebedi tUkran ve mlnnetıerızll 
dlrme~I borc bilirim. ,.orl 

Kayı;erl'nln lsı;ılle ıtlidıt 
Durmuı or:ıu ıc-

Yakında 

U L U S Sinemasıııd' 
oynıyacak olaJ1 ~ 

;Ü~!.~~ .?~~~ks~;( 
CEClL B. DEM1LL 

emrlncltı otomobll, kamyon, kamyonet, otobüs, : 
motosiklet ve deniz tasıtıarının herhanal bir : 
sekil ve surette ıahıt mııksat tein kullanıl· : 
mamsıanı, kullananlar hakkında kanuni ta - : 

vasati satış fiyaflar1 -: yaratmı~tır. 1 = ,,,,, 
klbat yapılmasını blldlrmısur. 

lzmir tüfün piyasaSI 

1 S ilkkanunda açılacak 
tzmlr, <Hususi) - TUtlln plyasaınnın acı· 

lacıııtı tarih henüz kl\rarlagtırılmamı&tır. 

Buradaki altıkalılara göre. Ticaret Veka.letl 
bu yıl da piyasanın acıtma ve mahsulün ııa -
tıı isleriyle yakından altıkadar olacak ,.e 
tazla bir lhtımnlle plyıısa blrlnclktınunun 

onundıı acııacaktır. 

Balıkesir Osmanlı 

Bankasındaki hôdise 
Balıkeılr, (Husual) - Doktor Sa!Ahaddln 

Çetin ile Osmanlı bankası mUdtlr vekili NI· 
)'azı Bakıorııu arasında bankada bir kavaa 
oımus. ve doktor tabanca kur&unu He öbnUs· 

---
B e le diye Reisliğinden: 

---( 8 Sonteıırln 1941 )---

= "" 11111111111111111111111111111 • 

§ § TOPLANll ----
Toptan 

Vasati 
Fiyatı 

- -Perakende : : •5111 
Fiyatı = = Kızılay Meııkezi Urnutı1

1 

: Cinsi ve menoet - ----= Lahana (A) 
: lspnnak (M) 

6 
12 

4'.5 
6 

17 
10 

8 
16 

7 
9 

23 
15 
12 

: : den : •
11
,i 

: : Merkezi umumimiz 8 ilc
1 

t ~ 
: : rin 1941 cumartesi günü 

58:,ıı" 
: : birde Yenişehir'deki bif19 1,ı 
E : topİana~ağından sayın !l l 

: I!ırasa ( A) 
: Yerelmnsı (A) 
: Kereviz (B) 
: Patates sarı (Ü) 
: J>ata.tes beyaz (U) 

: Kabak (T) 
8 

12 

22 
17 

- -: : teşrifleri rica olunur. 11ı = ':i 1111111111111111111111111111• 
111 

-: Ay§e fasulye (T) 

: Barbunye ,, (M) -: Domates (A} 6.5 

18 

30 

23 
9 

-----------: Kemer : 
: patlıcan (Mek4) 17.5 2' 5 
: Yuvarlak : 
: patlıcan (Ad.) 15 22 : 
: Bamya (Ad.) 35 4'5 : 

§ ~i~::~t:erbl~~ (Es.) ;~ ~ § 
: Karnıbahar (Es.) 27.5 38 : 
: Kuru soğan (M) 7.5 ıo : 

BU G Ü N 

ULUS SİNEMASIND• 1 tı~ . .tl 
Her gün gelip de kal abS rl""' 
göremiyen halkımızın 8 

üzerine 

EBEDiAŞ 
fstihuli istihlikına yetmiyen, ista~yon 

ve limanı olmıyan bazı dahili merkezler _ tur. Doktorun kendi tabancasının kuraunlyle 
den ofisçe mübayaa bedelinden nakliye üc· öldUW iddia edilmektedir. Tahkikat devam 

r eli kesilmekt e id i.'En son neşrolunan ka- ediyor. 

= -: ( A) Ankara, (Ad.) Adana, (B) Bursa, : 
: (Bey.) Beypazarı, (M) Muhtelif : 
: (!rlek.) Melcec~. (T) Tarsus, (Ü), : 
: Ürgüp, (E~.) Eslcişthir menşeli mal. : 
: /ardır. : 

( NİÇEVO )edl 
Bir iki gün daha devatı1 

Oynıyanlar: rarname ile buralarda yapılacak olan hubu
bat mübayaasmda, istasyon mübayaa fiyatı
nın tatbıkına başlanmış ve bu karar müı· 
tahsiller arasında derin bir memnuniyeti 

Vatanda,lığımıza alma n 

millettaşlarımız 

mucip olmuıtur. Yabancı memleketlerden hicret ve lltlca 
Difer taraftan müstahsili bir an evel suretiyle yurdumuza gelen 1957 mlllettuımı· 

malım teslim etmiye teşvik eetmek iı;in zın TUrk vatandııatır:ına kabulll lera Vekille· 
illcte,rin sonuna kadar ofise teslim edilme rl Heyetince tuvlp olunmuıtur. 

si lazım gelen malların bedellerine illi.ve 
c.dilmi:ı olan bir kuruı farkın t ediye müd
de!i müstahsilin lehine olarak, ekim zama
nı gelmiı olduiunduı bu ayın ıocıwı& ka
dar uzablmııbr, 

Ulaş n a hiyesinde cadde 

Sıvu, (Hususi) - Ulat nahiyesinde b1ly(lk 
bir cadde ncılmaktndır. Bu cadde nahlYe 
merkezini ıstu:yona bağ!ıyacaktlr. 

~111111111111111111111111111111111111~ 

Yeni Eczane ve T ahlilat 
Laboratuvan ıahibi 
Eczacı ve K imyager 

Esat Koryak 

Willy Fritch 
Marte Harell 

ve Rus baletleri J 
A k~~ jı" ""' 
yrıca: Şeffaf a~·- ıY 

Seanslar: 14,30 - 16,3o • 
ve 2 1 d e ,.A 

Aı!!~----a•v•d•et ... e .tm ... İJ•ti•r• • ._1!!11!_. l ~ ........ Tel : 62:1"" 



8/11/1941 u ı.; u s -!S-
Sığır eti almacak 

310 Sa. Al. Ko. dan 
be tünü ıaat 15 te ( Çankaya mal.müdür- deUe ve kapalı zart usullylc ekalltmeye cılta-
lüiüne) .vatıracakıan ıs lira 1s ıcuru:ıtulc V1LAYEnER rınnıstır. MİLLi MÜ O AF AA VEKALETJ 

ANKARA Lv. AMlRLIGlNE 
GELEN İLANLAR 

1 - 250 ton sığır eti kapalı zarfla ek- muvakkat teminat makbuzlariyle Ko. na 1 - Bu ıae alt ııroJe ve keslt cvraklY:e 
siltmiyc konulmuştur. 

' ıc Kuru fasulye alınacak 
Iarq Sa. Al. Ko. dan -

be-2 - 2SO ton sıgır etinin muhammen 
deli 117500 liradır. Şartnamesi Gclib 
310 Sa. AI. Ko. da ve Ankara İstanbul L 
A. Satın Alma Komisyonlarında ve Ba 
kesir Sa. Alma Komisyonun.da görül 
İhalesi 310 Sa .Al. Ko,da 26.11.941 ~arşam 
ba günü ıaat 16 da yapılacaktır. Muvakk 
teminat 8812 lira 50 kuruştur. lstcklilc 
belli günü ve saatten bir ııaat evci tek 

müracaatları. (8290) 18234 Tat hazırlama İ§İ mukavele ve eJtgUtme ve husus.ı &artname Elektrik malzemesi alınacak 
ısureUerı <800> kuruı bedel mukablllnde Ada- M. M. VekAleU sa. Al. Ko. dan. 

Sadeyağ alınacak Kırıehir Nafıa Milaürlüğlhıden ı na ıu tılıırt altıncı aube müdürlü~ünden alı· ı _ Muayyen Künde talibi cıkmıyan 4ı ki~- Kapalı zarfla alınacak olan 58500 

10_ kuru fasulyeye talip çıkmadığından 
d l0-1941 tari~nden itibaren ao gUn için-
~ ıo. 11. !.141 tıırıhtne kadar pazarlıkla 

a 1ııacaktır. Mu!ıamrnen bedeli 9045 lira 
~Uvakkat teminat 745 lira 87,5 kuru§tur. 
~tektUerın her gUn Ma:ll§ Sa. Al. Ko. na 

racaatıarı. c 7006 ı 17887 

Leva alınacak 
:vcuar Sa. Al. Ko dan. 

mektuplarını Ko. na vermeleri. 
(8287) 18223 

Odun nakli 
310 Sa. Al. Ko. dan ı 

olu 
v. 
lı-

ür. 
-

at 
rin 
lif 

Bolayır Sa. Al. Ko, dan : 1 - Eksiltmeye konulan 1• .. 1 Kırcehı'r· nacaktır. 
w w kalem elektrik malzemıosı tekrar pazarlı~a 

1 - Beher kilosuna 1715 kuru:s fiyat t.ık- Kayseri yolunun kilometre 2S7+000-2715+ 2 - Eksiltme 24.11. 041 tarihine müıadıt konuımı:ıtur. Muhammen oıodall 14478 ılra ro 
dir edilen 10 bin kilo sadeyağ pazarlıkla q 000 ayni kilo:netreleri arasından (14448) pazartesi ı;rUnU saat 15 le su lııerl dairesinde kunıa olup keU teminatı 2171 lira 7 kurus

tesekkül edecek komlı) onda yapılacaktır. tın alınacaktır. Muhammen bedeli 17600 metre mikibı ham taı ihznratıdır. Bu icin tur. thalesl 19. l.l. 941 carııımba s:tinU saat 
w 13 - Taliplerin ihaleden ıeklz ~n evel al· lira kati teminat 2640 lira ihalesi 14. ıı. keşif bedeli 43921,92 liradır. 11 de Anksrada na va sntıa atana komısyo -

941 cuma günü ııaat 16 da Bolıyır civarı 2 - Bu iie ait evrak ıunlardırı maları !Azım ı:elt'n ehliyet veslkas. ııe eksilt· nunda yapılaı-aktır Şartnamesi komisyonda 
• me eartname1tnde yazılı dllier vesaiki ve ı:ör.ıleblllr. lstcklllerln IT'Uayyen s:un \'I' sa • 

As. Po, 700 Sa. Al. Ko da yapılacaktır. a) Eksiltme ıartnamcsi, tekllt mcktubunu_n bulunduıtu kapalı zarfları 1 
1 

ları 
ı attc komisyonda bu unma . steklilerin belli gün ve saaattc Ko. na b) Mukavele projesi, ihale saatinden bir ınat eve! komisyona tev· 

1 
o~s 

miıracaatları. (8293) 1823S c) Bayındırlık i5leri gı:nel ıartnamesi, dl etmeleri ve hu saatten sonrıı \'ertlcC'ek (5lOOı " 

d) Şose koprülcr fennl eartnamcıi. zıı.ruar kabul edllmlyece~ı ~lbl postadaki tc· Elektrik yapı işleri 
h) Hususi ıartnamc, h~'!~r de nazarı ILlbara alınmıyacaktır. M . M Vekılletı Sa. Al. Ko. dRn' 

Vaketa alınacak 
!laca - Kapalı zarı usully.e 400 ton leva alı· 
tn k!ır Muhammen bedeli 8000 lira olup 
~valtkat teminat 600 llrndır. 

13 - E:kslltmcııt ıs. 11 941 ıınh ı;rünü saat 
t.a le lo.'11,Jk Cekmeccnın Avcılar köyündeki 
RUn Al Ko da yapılılcaktır. Şaruıameaı her 
tıı1tı ICo da ııoruıur Eksiltmeye t&Urak ede • 
ıa er ticaret odaıındıı mukayyet olmaları 
l<I rttır. lııteklllertn belli ı;rUn ve aaatten bir 
~at evet t mlnat ve teklif mektuplarını Ko. 

vııııne1erı. (7958) 17915 

>.d Kuru ot alınacak 
1 

ana Sa Al Ko dan: 
'l'ıı - ~ ton kuru ot satın alınacaktır. 
•l.rtarı 192:1Q lira olup tık teminat 1444 lira· 
lı · lhaıeııı 10 ıı 1941 pazartesi ııUnU saat 
t,ıc~e Adana Sa. Al. Ko de yapılacaktır. Is· 
•ve/1'r1n muayyen ııün ve saatten bir 'ailt 

an Lapseki civarındaki ormanlardan orm 
mudürli;ünce 310 namına verilen ve pa 
&ı ihalede kimin üzerinde kalısra 3 
Lapseki orman bölge ıcfliğince mukavc 
yapılarak maktaı ücreti (310 namına m 
tcmct olmak r;artiylc) müteahhit taraf 
dan verilmek Eartiylc ve Lapseki orm 
bolgc şefliği tarafından rosterilecck ma 
talardan kesmek L11pıeki iskelesine ind 
mck ve oradan hususi ıartlarda yazılı ye 
!ere ve miktarı ayda teslim etmek şarti 
le 2619900 kilo odun pazarlıkla naklettir 
lccektir. Odunun muhammen bedeli 497 

ra· 
10 
le 
U• 

ın-

an 
k· 

ir-
r-
y-
i. 

78 

Diyarbakır Sa. At. Ko. dan ı f) KeGif hulasa cetveli mesaha cetveli 4 - MuRnen olan sekiz ııün ııectlkten Keıııf bedelı (17.113,7S) on yedi bin yllz 
1 - Beher kilosuna 450 kuruş tahmin ıcr'ı do"pcr'ı, vasati mcsafeı sonra ehliyet vesikası almıı oıanıann ebtıt - on u .. lira yetmi'" sekiz kunış olan Dlyar-

ıneye ıııreml:receklerl meıruttur. "' " 
edilen 10 bin kilo vaketa pazarlık ıurctiy- i) Grafik, 5 _ Keıır bedellııın mu,akkat teminat balur'dn elektrik tesisatı ışi kapalı zartla 
e satın alınacaktır. Umum tahmin tutarı fstiycnler şartnameleri bedelsiz olarak miktarı <51451 lira ı7S kurustur mUnakıısaye konmuştur İhalesi 20 11 941 

1 
4

S,OOO lira olup kati teminat 6750 liradır, , nafıa mudürhiğünde ıorebilirler. Evrakın s - Tevdi edilecek zartların 24!l0 UY1lı perııembe ganu ssat 11,80 d:ıdır İlk temi· 
Pazarlıc 11. 11. 941 salı gUnli saat ıs te ıuretini 220 kuru5 bedelle alabilirler. arttırma \'C ekıtıtme kanununun 32 inci mad· natı (1258,54 ı liradır. Şartn:ıme. i 6 kur ış 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İs- 3 _ Eksiltme 10-11-941 tarihinde pa. desine s:bre hazırlanması ' 'c birinci zarfın rr.uknbllindc M. M. v. aatın alma komls
eklilerin teminatlariyle birlikte Ko. na zartesl tünli saat ıs te Kırşehir viliyeti ıcerısınt. eksiltme ıartnamesı ve mukav<!le yonundan alınabilir. İı!teklılerln ihale g1.1n 
müracaatları. 8294) 18236 nafıa müdürluğünde yapılacaktır • ve kesit .hülha cııtvellntn ımzalanmıa ıurııt · ve saatinden en az bir sa:ıt c"·l'line kadar 

t 

lerlnln konuımuı llAn olunur. < 1891 18206 Pirinç alınacak 4 - Eksiltmeye girebilmek için istek· k:ı.nuni teklif mektuplarını mezktlr komls· 

Balıkesir Sa. Al Ko. dan: linin 3294,14 lira muvakkat teminat ver· Tac: hazırlama jclerİ yona vermeleri (S.(189) 1S070 
1 - 100 ton pi;inç kapalı zarfla eksilt- mcsi bundan baJka 941 yılı ıicarııt 0~~51 ~ !I Hasta abası alınacak 

'k k ·ı .... d (T til n 1 miye konmuş ve talibı tarafından b~hcr vesı ası ve e 11 tmc ıunun en a ~ • Antalyıı Narın MürtUrlOtLını.1en: M. M. Vck~leti Sa ~l. Ko. danı 
kilosuna 48 kuruş 48 santim fiyat tekl'f leri hariç) üç gün evci Kırşehir vıldyehn· Son Posta ve Ulus Gantesl:rle 27 birin· Beher tanesıne tahmın c!hlen fiyatı onblr 
edilmişse de mezkur fiyat komisyonca p~- den alacakları ehliyet vesikası haız olu~ C'lteırtnde kapalı z.ırt usultyle th•· ı lira olan onbeş hın tane hasta abası 21 ikin· lira 10 kuruştur. 

teltltf mektuplarını Ko. na vermeleri. 
Kati teminat 7466 lira 72 kuruştur. 
2 - İhalesi 25. ıı. 941 salı r!iniı r.aat 

da 310 Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. İstek 
!erin belli gün ve saatten bir saat ev 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

16 
halı görülmüııtür. Aynı şerait ve evsafta teklif mektuplariyle birlikte vcrmelerı l lesi yapılmak llzere llAn edilen Antal~'l citesrin 941 cuma gUııü saat 15 tc Ankara-
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık gtinü ıarttır. . 1 Burdur )'Olu mebdelndekl parke 'taldırı:n ta· da M. M. V. satın alma Ko. da kapalı zarf 

(7964) ı7923 

ce~ Saderağ alınacak 
12 1 ı 941 b t 15 B S - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü 1 ıı ıhz:Jr ıı.nc istekli cık::na.,,asınıllrı ıın lhıı-

. . çıırş a gunu saa te a- • eveline ka • lesi turınısanlnln 20 inci ııerecmbe ı:ünU sa· usuliyle ihale edileceğinden isteklilerin 
rkcsir Sa. Al K da yapılacaktır. Talip • maddede yazılı. eaatt~n bır . . at lO da yapılmak üzere paurlı2a bırakıl· 9SOO liralık ilk teminat mektup veya mak· 

Ji. 
el 1 

l Sa. Al. Ko dıın: 
>'aA- - l(apalJ zarf usullyle S0.000 kilo sade· 
~ a ına<":lktır Muh mmen bedeli 54.000 ll· 

(7274) 18224 
erin belli saatte Ko. na müracaatları, dar Kırochı~ ~aıml enc~men rı.yasetıre m.~k mı&tır buz:lariyle birlikte teklif mektuplarını iha-

(8295) 18237 buz mukabılındc verılccektır. Posta 1 e (9615·8202> 1Sl48 le günü saat on dörde kadar behemehal 
1 

2
°lup ınuvakkat teminat 4000 liradır. Lahna ve pırasa alınacak, Saman alınacak ıöndcrilen mektuplar 3 lı.ncü maddede ya. mczk\ır komisyon başkanlığına vermeleri. 

zıh saate kadar gelmit ~Jması ve dı~ zar· 
da C- lhatesı :n. ıı. 941 cuma ı;rünü ı;aat ı6 
l ıer tb.ze Sn. Al. Ko. dıı yapılacakur • .t&tek
lsıtıc •artnameyl her a-Un Ko. da ı;rCiret>lllrler. 
,,1 illerin belli ı:Un ve Ha tten bir san t e -

Gelibolu Sa. Al Ko. dan ı 

14 1 - Tahminen beher kilosu Lahana 
kuru:;, pırasa 12 kuruştan 52 ıer tonda 
104 ton lahana ve pırasa kapalı zarf uıu 

Selimiyc Sa. Al. Ko. dan ı l Şartnamcsı her gün öğleden ıonra vezne· 
fm mühür mumu ile iyice kapatılmış ol • ASKER f ABRlKALAR 

ye yatırılmı5 82.5 kuruşluk makbuz muka-
n 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıart- ması lhımdır. Postada olacak gecikmeler bilinde mezk\ır Ko. dan alınır ve nümuno-
namesi dahilinde 700 ton tel balyalı sunan kabul edilmez. (8032) 18001 Bolu'dan Adapazarı istasyonuna si gorulebilir. (

8056
) 18096 

ile satın alınacaktır. lekıır mektuplarını Ko. na vermeleri. 
(79$3) ı793S 

Sclimiye civarındaki iskeleden gösterile • 3150 metre mikabı kereste 
ek mahallere teslim şartiyle ve pazarlık- yapı işleri naklettirilecek 

iti 

c 

ceb Patates alrnacak a satın alınacaktır. Teminatı 4462 lira o· k 1 
o. l Çanakkale Na.::; :.tUdtırı..ı.JnMn: As. Fab. Satın Alma Ko dan: 

1 ze Sa Al. Ko d'an: 
tıı•ı; - Knııaıı nrt usullylc 180.000 kllo pa • 
ır 1 B'ırn('aktır Muhammen bedeli 27.000 

• Olu 
2 ıı muvakkat teminat 2025 liradır. 

tt 1 - lh'll ıı 20 11. 941 peraembe ı:UnU sa· 
lat ' da Gebze Sıı AL Ko. da yapılacaktır. 
h 1 ler urtn'lmeyl tıer ı:Un Ko. da ı;rore -

a 

2 - Muhammen bedeli 13S20 lira muva 
kat teminat 1014 liradır. Şartnamesi K 
da verilmektedir. İhalesi 30. 11, 941 cum 
günü saat 115 da Gelibolu Sa. Al. Ko. d 
yapılacaktır. İsteklilerin mczkür gün v 
saatten bir &aat uel teklif mektupların 

a 
c 
I 

up pazarlığı 24. 11. 941 pazartesi günü sa
t 15 te Selimiye Sa. Al. Ko. da yapılacak a 

t ır. (8296) 18238 

ı - Yeniden kap.alı zar! uauııvıe eksiltme· 
ye konulan ıs 76361 lira 38 kuruı keelf O<!· 
dııllı Ezine kazuı Jandarma hastanesı lkma· 
11 ınaaatıdır. 

Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ı·e 

istasyonda vaı:on dahtllnde teslim eartı)·!'e 
naklettlrllecek 3150 metre mlkAbı kereste 
nakliyatı askeri rabrlknlar umum mü~fürlU· 

tU merkez satın alma komlı>onunca 1s.1ı. 
1941 satı '11ınU saat 1ıı te kapalı nrna thııle 
edilecektir. Naklettırııect'k keresteden camın 
beher metre mlklbına ıı lira ve köknann 
beher metre mlkAbına da 10 lira bedel tah. 
mtn edllmtstlr Şartname ll> lira (74> kuruı 

mukabilinde komıu-ondan ''eruır. Muvakkat 
teminat (2!>93ı lira <75) kuruıtur. Taliplerin 
mezkOr '1Ünde saate 14 e kadar tekltflerlnl 
mezı111r komls>ona vcrmclerı. (8006> ısos1 

Ko. na vermeleri. (8275) 1.S22S :2 - Bu ise alt evrak ıunlardır: 
A - ProJe, 

MÜNAKALAT VEKALET! 
•er B - Hususi ve fenni ıartname, 
a_T 

b altplertn thııle a-un ve saatinden 
zı. 1

188 t eve1 teklif mektuplarını Ko. na ver-
rı (79 > ı 7939 

Sığır eti alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al, Ko. dan ı 

Sı~ır eti ıs ton 
sı~ır eti 15 ton 

Bir memur ve bir daktilo 
alınacak 

MUnakalAt Vel<Aletlnden 

c - Yapı ıeıerı umumi tennl ıartnamesı, 
D - Ba>ındırlık lelcrı ı:eneı aartnıımesı. 

E - Sıhl tes:.Sat. elektrik tesııau tcnnl 

C@b Lahana alınacak 
1 ze Sa. Al. Ko. dıın: 

-
ı-

r 
i 
1 

ı- Deniz nakliyat dairesine müsabaka 
le 25 lira asli maaşlı bir memur ve 70 
lra aylık ücretli bir daktılo alınacaktır. 

ıartnamesı. 

F - Ft~at bordrosu, 
G - Ekllltme eartnamcsı, 
H - Mukavele proJcsl. ~a 11;-- l<nPalı zarf usullylo ıso.ooo kilo lnh· 

o uıı ınacaktır. lltuhnrnmen bedeli 10500 lira 

1 - 3. 11. 941 tarihinde ihalesi yapılaca 
ğı illin edilen yukarda miktarları yaıılı s 
ğır etlerine talip çıkmadığından tekra 
milnakasaya konmuştur. Mahalli teslimle . 
ri Ko. da öğrenilir. 

2- :Memurluğa talip olacakların desi· 
natörlUkten anlaması ve memurin kanu • 
nunun dördUncU maddesindeki oeraitt haiz 
bulunması t1artıtır. 

8 - !&tekiller bu ıae alt keılt evrakını Ca· 
nakkale nafıa mlıdUrıü:ünden bertcıs:z ola-2 rııı.vakkat terıı at 7S7 ıırn 50 kuruııtur. 

le 11 - lhaıesı 20. ıı. 941 penembc ı;rUnU ıaat 
~,/r Iııt klllertn bclll ııUn ve saatten b • 
ltrl eveı tekltf mektuplarını Ko. na verme· 

-2 - Pazarlığı 13. 11. 941 perıembe giı 
nli saat 16 da yapılacaktır. hteklilerin be 
li saatte Lüleburgaz Sa. Al. Ko. na mıira 

rak ı:öreblllrlıır. 

1- 4 - lhale 20 lklncıteırın 941 peraembe ııü
nü uat ııı te nafıa mUdürlUCü binasında 

toplanacak komisyon huzurunda yapılacnk· 

tır. 

<'79a3> 17940 
- 3- İmtlhnn 18. ll. 1!141 salı gUnU saat 

5 de Zııt İoleri MUdllrlUğUnde icra edile· 
eğinden isteklilerin vesikalarını dilekçe
erine bağlıynrak 17. 11. 1941 tarihine ka· 
ar VekAlete mUracut eylemeleri. 

ıı Kundura alınacak 
l araş Sa. Al. Ko.dan : 

lıaca.'ktı kapalı zarfla 644.1 tlft kundura ah· 
llııı~a. r. !.1Uhaınmcn bedeli 57969 lira, 
l3il k.kat teminat 4348 lira ihalesi 15-11-
~ ll ~uınnrtesı gUnU saat 10 dır. İstekli· 
b r •a ekJ,f nıektuplannı ih:ıle saatinden 
~ ., :ıt e 
~ h veı Ko.na vermeleri. Şerait ve 

''- "-l er zaman Ankara, İstanbul Lv. A. 
· ko.lnrındn görUIUr. 

(8016) 17958 

)!~)(uru fasulye alınacak 
l tuın Sa. Al. Ko. dan: 
~ .. ;; 24. 10. 941 tnrlhlnde ikinci defa 
tıı:ıdıtıı za.rrıa ihalesinde istekli çıkmadı
lııllııı ıır; ton kuru fasulye bir ay içinde 
t>a.~~lc UzerP paznrlığn dökUlmUştur. 
lı de ~1 24, 11. 041 pazartesi gtinU saat 
tır. l.rıııı l'Zurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
~ 211 aınnıen bedel 28175 lira ilk teml
Ur, lat 4 liradır. Şartnamesi Ko. da görü-

tklllertn Ko. na mUracaatıarı. 
(8117) 18077 

g.. ırı Ot 'Ve saman alınacak 
l. Ye Sa Al tı.,_ ...._ l:ı . Ko. dan: 

fı~ ttsb~: lllnhallln murakabe komisyonla· 
~~ Uz edilen fiyatlar csaata,rı dahıllnde 
Ilı 4-aıı kuere 700 ton saman ile 1000 ton tel 
lı \ııı.ar t ru Ot ıatın alınacaktır. Bu ot ve sa· 
~ tı-11,11 Oı;>t.an ınUb:ıyııa oıunacaf;ı ıılbl ta· 
tıı. ~ ~lı~Zcr tQnluk ı;ınrtııer halinde Jruıım 
Qtıı. lılıı.1 b 

1
rrtUbaYaa olunur. lllezkQr ot ve sa· 

~ ~ va
1
u undukıarı mahalle vagona veya 

~ıı terrı;taııyıc tesltm ıartıylc nlınecakur. 
~ ~'<'ırı~ntı 82W llrn olup pazarlıltı lS. ıı. 
, · ~ ~aıı 

1
e ırünü &aat 11 de seıımıye Sa. Al. 

fJ u11 D 
1 acaktır. Samanın teminatı ..ı7~3 ıı-

caatları (8280) 182215 

Sığır eti alınacak 
Karakösc Sa. Al. Ko. dan ı 

l - 65 bin kilo 11ğır elinin 10. 10. 94 
tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltme 

1 

-
sinde talip çrkmadığından pazarlıkla alı 

nacakbr. Tahmin edilen b del 1152SO lir 
teminatı 1218 lira 75 kuruştur. Evaaf ko 
run bütun garnizonlarında mevcuttur. Pa 
zarlığı 10. l ı. 9'41 saat 14 te yapılacaktır 
İsteklilerin belli gUn ve saatte temina 
ınakbuzlariylc Ko, na müracaııtları. 

-
a 
. 
. 

t 

(8281) 18227 

Kuru ot alınacak 
Sclimiyc Sa. AI. Ko. dan : 

-1 - Komisyonda mevcut evsaf ve §&rt 
namesi dahilinde 1000 ton tel balyalı kuru 
ot Selimiyc'de Harem veya Kavak iıkelc-

-!erine teslim eartiyle pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Teminatı 82SO lira olup pazarlı 
ğı 24. 11. 941 pazartesi ııünü saat 11 de Se 

-
-

limiyc Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
(8282) 18228 

Kuru ot alınacak 
Tophane, Fındıklı Sa. Al. Rı. den ı 
1 - Beher kilosuna istasyon veya iııkc 

lede teslim 5 kuruş 75 santim fiyat tahmin 
edilen 600 ton kuru ot 14. 11. !Hl cuma 
gunli uat 15 te pazarlıkla eatın alınacak 
tır. Şartnamesi her gün Ko. da ıörıilür 

Muhammen bedeli 34500 lira olup kati te 
minat 5175, liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklı Sa, Al. Ko. na mliraca 

-

. 

. 

. 
atları. (8284) 18229 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 

• '1 ~ tea~arıır:ı ıs. ıı. 941 pcr1embe ı;rUnU 
• eııınıye Sa. Al, Ko. da yapılacak· 

<8223) 18171 

1 - 197 ton kcailmiı sıfır eti kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. Beher kilosu -

~ rrı Sadeyağ alınacak 
l ıre Sa 

' At • Al. Ko. dan: 
~cıel>':;cııt evaar ve ıaruar dahilinde ıo 
aı.. ~~ 1 Pazarlıkla aatın alınacaktır. Te
~ ~ntı lira olup pazarlıtı 13. 11. 941 per
""~lttır. snat ıs da ScllmJ:rc Sa. Al. Ko. da 

(8224) ı8172 

~ı..rı~eşe odunu alınacak 
' Cfia a. Al. Ko. dan: 

'ı!°°· 4~erııecek yerlere teslim eartıyle 
~ ıı Jcı c ' 400. 400, 400, 400, 400, 200 ve 
ı1~rıııcıeınan 3500 ton meıe odunu ayrı ay 

nun muhammen bedeli 45 kuruıtan hepıi
nln muhamr.ıcn tutarı 88550 lira olup mu
vakkıtt teminat 6069 liradır. İhalesi 26. 11. 
941 çar&amba günü saat ıs te tz:mir Lv 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli aaatten bir saat evet teklif metkupla-
rını Ko. na vermeleri • (8286) 1&230 

Kuru ot ve aaire alınacak 
Sclimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Komi&yonda mevcut cvııaf ve &art
lar dahilinde 300 ton kuru ot 250 ton sa
man ve SOO ton odun komisyondan teslim 
yerleri öğrenilmek ıartiyle ve ayr1 ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Otun teminatı 
2475 lira samanın 1157 lira 50 kuru:ı ve o -
dunun 130S liradır. 

l 

c 
1 

d 
(S210) 18212 

M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

Çamaıırlık bez alınacak 
M. ~ı. Hava Sa. Al. Ko. dan 

5 - Eksllbne~e ııtrebllmck ıcın taliplerin 
5727,11 liralık muvakkat teminat vemıeıer! 

ve thale ırünUnden tatil ı:ünlcrı harıc olmak 
üzere JAakal tıc ııün evci Çanakkale vl!Aye -
Unı müracaatla alaca.klan ehltyet vesika· 
siyle Ucaret oduı vetlkasını komisyona 1b -
raz etmeleri IAzundır. 

6 - Tekllt mektuplan 20. 11. 941 peraem
be ı:UnU saat l \ e ~adıır makbuz mukabilin· 
de komtayona verllmlı olmıı.rı ve posta !le 
ıröndertıecek mektupların ihale srlln(l aaat on 

p 
b 

t 
9 

ı-Yüz elli bin metre çamııoırlık bez dörde kadar komisyona vertımıı bulunması 
azarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 11arttır. Postada ırııcllanelıır kabul edilmez. 
edeli ( elli be§ bin be§ yüz liradır ). Kati T - MUteahhlde arz:u ettı~ı takdirde mu· 
eminaU ( 8060 liradır ). Paz:arlığı 16. ıı. hasebe! umumiye kanununun 83 üncü mad • 
41 cumartesi gtınU saat 11 de Ankara'da desi mucibince vereccııt teminat mektubu 

karsılıt'I ol11rak ihale bedellntn Ucte birini 
Hava Satın A1ma Komisyonunda yapıla- verllebllecektlr. 

ırecmernek uzere av11ns 
aktır. Şartnamesi hergtln komiııyonda C6~~S124) 18033 c 
örlllebillr. İsteklllerin ıhale saatinde ko· g 
ılsyonda bulunmaları. T 

(8204) 18211 

OKULLAR 

Elbise alınacak 
Ankara Sanat Okulu Müı.1Urlüt0nden: 

r1 

Okulwnuz talebeleri tein yaptırılacak otan 
3600 lira muhammen tutannda 120 takım ha· 

cı elbise acık ekllltrne)'e konulmuıtur. tstek· 
ertn nllmune ve eartnameyt ırörmek üzere 

er ı;rün okul müdürlütüne ve ckllltzneye a1· 

ııı 

h 
re ceklertn de 2TO lire. tutan ilk temınaUar1Y· 
le ve kanunun lcabetl'lrdl21 veaalkle birlikte 

ale ııünu olan 14. 11. 941 tarihine musalllf 
ma ııünü saat lıl te Ankara Mektepler Mu
~ebeclll~lnde topl1<nacak alım utım ko'Tlis· 
nuna müracaatları. 

lh 
cu 
ha 
YO 

l8010) 17963 

ANKARA Lv. AM1RL1Cl 

Kıl kolan alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 

m 
ı - 2000 adet kıl kolan pazarlıkla eklllt· 

esi ıı. 11. 941 saat 14 te Ankara levazım 

~ıruııı sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

mı 

2 - .Muhammen bedeli 1000 llra kati te • 
natı l~ liradır. Nümuncsl Ko. da ı:örUle· 

bl' r. (8104) 16176 

z 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1-23 kalem elektrik malzemeııl pa -
artıtı ıı. ıı. 941 eaat 15,30 da Ankara 
v. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. L 

n 
2- İstekllle~in teklif edecekleri fiyata 
ıızaran kati temlnl\tlariyle birlikte Ko-

. Çeşitli tesisat 
Erzurum C.H.P. Baıkanhğmdan: 

Kapalı zarf usullyle eksiltmıye k nu • 
lan lo : Erzurum'da yapılmıı olan Halk
evi'nin bina elektrik, kalurifer ve s1ht te· 
sisat noksanlarının ikmali ini&ahdır. 

1- Bu ıı:ııerln bedell kcafi 18.233 lira 
7S kunI§tur. 

2- Talipler bu lgin evrakı fenniyeslni 
Erzurum Parti reisliğinde mUteıekkll ko
mlııyonda okuya.bilirler . 

3- Bu iıin muvakkat teminatı 1367 Ura 
53 kuruıtur. 
'- Ekılltmeai 25. 11. 941 salı gUnU sa· 

at 15 de Erzurum'da Parti B9.1kanlığmda 
mUteıekkil komiııyonda yapılacaktır. 

~ İstekliler eksiltme gUnUnden sekiz 
g{in evet vilAyet makamına müracaatla 
alacaktan vesika ile 941 yılı ticaret oda-
11ına mukayyet bulunduklarına dair vesi· 
kaya dördUncU maddede yazılı eksiltme 
gününde muayyen eaatten bir saat cvel 
teklif mektuplarlyle birlikte makbuz: mu· 

.kabili komisyona vermeleri IAzımdır. Bu 
saatten aonra verııen mektuplar kabul e• 
dllmediA'i &1bl poata g-eçlkmeleri de kabul 
edllmu. (9536/818!1) 18115 

Ayazaöa köşkü 

tômir ettirilecek 
lıtanbul Natıa MUdürlütünden: 

Bir ton kemik külü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüfü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (300) lira olan bir 

ton kemik külü Askeri Fabrikalar umum 
miıdürlligü merkez satın alma komiayonun
ca 10. l 1. !141 pazartesi güniı saat 1 S te pa. 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname p:ıra
sız olarak komıı;yondan verilir. Taliplerin 
kati teminat olan 45 lira ile mezkilr gün 
ve saatte komisyona mıiracaatlan. 

(8120) 18087 

Marangoz tezgahları 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundanı 
Adet 

l Pulanya tezglhı, çakı kütuk tuli, 0,60 
Sm. dir. 

1 Kalınlık rende tez&;ahı, çakı kütük tu· 
li: 0,60 Sm. dir. 

l Şerit bıçkı tezg~hı, kasnak kuturları 
0,70 Sm. dir. 

1 Fireze, makkap, daire bıçkı tezrlhı, 
komple tabla ebadı 0,80 x 0,95 Sm. dir. 

1 Rende çakı bileme tezıihı, 0,60 Sm. 
kutrunda zımpara taıı ile çalı:ıır ve 
kayışla sağ ve sola hareket tertibatı 
havidir. 

Yukarıda yazılı bcı adet müıtamel ma· 
rangoz tezglhı Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüf;ü merkez satın alma komlsyonun
ca 10. 11. 941 pazartesi günü saat 15,30 da 
paza,rlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli (6850) lira ve kati 
teminatı (1027) lira (50) kuruştur. Şartna. 
me parasızdır. Taliplerin mezkur tün ve 
saatt c komisyona müracaatları. 

\8121) 18088 

2000 - 3000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Askeri Fabrikalar lJmum MüdUrlUtU Mer· 
kez Satın Alma Komisyonundan: 

Beher metre mlkAbına 54 lira bedel tah -
mln edilen 2000 • 8000 metre mlklbı ceviz 
tomruau askert fabrikalar umum müdürlQtU 
merkez utın alma ko.-ntsyonunca ll. ıı. 1941 
salı ı:ttnü ıaa t 15 te pazarlıkla ihale edile· 
cektır. Şartname (S) lira uoı kurus muka· 
blllnde komtwondan verilir. Taliplerin 18700 
lira katı temınaua mezkQr ı;rün ve saatte 
komisyona müracaattan. (8072) 1SOS9 

20000-25000 adet 7 /64 parmak 
kutrunda çelik bi]ya, 50 Kg. 
1,5 Mm. kutrunda natürhart 
yaylık çelik tel ve 50 Kg. 0,9 

Mm. kutrunda natürhat yaylık 
çelik tel alınacak 

Haciz kararı 
M. M. VekAlet. Sa. Al. Ko. dan : 
Kıtasında., yabancı bir memlekete firar 

eden Kilis'in İnaplı Kütah mahallesinde 
'.\ellm oğl:ı berber .Mustafa Sevic hakkır 
da. mensup olduğu lmir1 adlllikce aske 
mahk.•me usQIU kanununun :?12 ve 2 
ıncı maddeleri gereğince tevkif mUzek 
keresi kesllmıı bulunduğundan Turkiyı 
dahilinde mc at m'lllarına haciz konul • 
muş oldu""u ilı1n olunur. (5203} lE.183 

Çamaşırlık bez almaca.~ 
Y. M. Vek... ti Sıı. Al. Ko. dan : ' 
Beher met:ciine ta!.min edilen ı lyata 

27 kuruş olan 72. 7!12 me"1'e 85 aatlm , 8:9 
zında (D) tipi, beher metresine ta.hı. ·un 
Pdilen fiyatı 30 kuruş ular; 24.984 melre 
00 satim arzında. (E) töpl beher metreıı.
ne tahmin edilen fiyatı 28,S9 kuruı olan 
14.400 metre 85 aıı.ntlm arzında. CE) tipl 
ve beher metresine talmun edilen fiyatı 

28,H kuruş olan 67.824 metre 90 santim 
arzında (D) tipi çnma§ırlık bez pczarhkl& 
mUnakasaya konmuştur. Çamaşırlık bez.o 
ler için 10.000 metreden aşağı olmamak 
şartlyle ayrı ayrı t kllfler de kabul edi
lir. İhalesi ıo. ıı. 941 p~ıırteal gllnU ~ 
at 10,SO dadır. Evsa! ve qrtnameııı 2M 
kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alına 
·-comisvonunı'ıan alınabl!lr. Taliplertn tt:k .. 
Hf edecekte,.! mlk:iarlnr Uzeı nden kanuni 
kal! temlnatıa,.ı ıle !:ılrllltl(' ihale gUn ,,. 
saatında Komı.synn'l Er"l:r.cleri. 

(B2ZBJ 18186 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan : 
Kırıkkale'de yaptırılıı.cak hııaat içla 

8025 lira ke§if bedelll mazteme pazarlıkla 
sa.ın alınacaktır. Taliplerin 401 Ura 40 

kuruıı:luk katı temlnatlarlyle birlikte 12. 
ıı. 941 çaroamba gUnU saat 15 de M. M. 
VekAleU Sa. Al. Komisyonuna nıUra,caa~ 
ları. (8162) 18208 

Yapı malzemeai alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan : 
KUçUk Yozgad'da yaptırılacak inşaat 

icin 6334 lira k~lf bedelli malzeme pa • 
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 950 
lira 10 kurtı,luk katı tcmlnatlariyle bir
likte 12. ıı. 9U çarıamba gUntl saat 11 
de M. M. V. Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

( 170) 1S209 

Atölye öğretmeni alınacak 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dAn : 
Kırıkkale Askeri Sanat lisesinde mlln

hAI bulunan nazari ve pratik motör öğ • 

retmenliği için imtihanı Kırıkkale Askeri 
Sanat okulunda yapılmak Uzere göstere • 
ceği ehliyete göre (75-lriO) lira UcreUe vı 
aıatıdaki ıartlar altında bir atölye öğ • 

retmeni alınacaktır : 
1-Türk olmak, 
2- Askerlik vazlfe~ıni yapmıo olmak, 
S- Mesleki tahsıl ve meııallerını g ste-

rlr vesikalan hAmll ntmnk, 
4- HUsnüMl sahibi olmak, 
5- Sağlık durumu bu vazifeyi yapma

ğa muaa!t bulunmak. 
Taliplerin ıo. Bırlncikft.nun 941 ar hine 

kadar yuknrıd i vNukallrl:ylc blrlıkte 

Kırıkkale Askeri Sanat llııcsı mUdUrlhğU

ne nıliracaatları illın olunur. 
(8231) 18216 

Yapı itleri 
M. ?.!, VekAletl Sa Al. Ko dıuı : 

1( !ltı. Da a ıatın alınacaktır. Pazarlıkları 
11 .. )'~rtl'tl tı'Unü ıaat ı de Bolayır Sa. 

11 •ıı bed Pılncaktır. 400 ton olanların mu· 
~~~ıı 1• 9oôo liradır. ~ tonun tah • 
lf)r tıın 4~ lira tik tC'mlnntı 337,e lira· 

t ~'il 11111 ~n tahmin bedeli 22:50 lira olup 
tJıı k.) 3 lir<\ 75 kuruştur sııruıamesl 

dn ıı rülur. (82<3) ı6197 

: '•ı:ı~1 Patates alınacak 
lll l>a.. • ş §li Sa. Al. Ko 

0

dan 
ltJc'ıl' arlıkta ôO ton patates satın alı

·'• 1 P-vııaf v h ı artı K d , ~. lı'll e usııs e ar o. a 

2 - Pazarlığı 24. 11, 941 pazartesi günü 
saat 14 Selimiyc Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. (8288) 18232 

Çe9itli mutabiye alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - Kapalı zarfla ckıiltmcsi yapılan 

cinsleri yazılı mutabiyeler için teklif edi. 
len fiyat pahalı görilldüğünden pazarlıkla 
alınacaktır. ;ı>azarlıgı 17. 11.941 saat 15 te 
yaplacaktır. Muhammen bedeli 40050 lira 
teminatı 3003 lira 75 lruruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülilr. İsteklilerin veıikalariy!e 

misyona gelmeleri. (8248) 18218 

ııo 

sa 

Spor fotini alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1-100 çlft spor fotlnl ve 100 adet a
fman pazarlıkla ekıılltmeai 12. ıı. 941 
at 14 de Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da 

~· apılacaktır. 
2- İsteklilerin tekllt edecekleri fiyata 
zaran kati temınatlarlyle birlikte Ko· 

27. 11. 941 perıembe aUnU ı~t 15 te Istan· 
bul'da nafıa müdürlütü ckstı\İne komisyonu 
odasında (HS20.02> lira keııt bedellt Ayaı. 

ata köak!l tamiri kapalı zart uıultyle eksllt· 
meye konutmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, ba»ındırlık ıılerl tı'e. 
neı. hususi ve lennl ıartnameıerı, proJe ke • 
ıır hQlbulyle buna mQteferrt dller e'-rsk 
dalreııtnde slSrülecektlr. 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 

bteklllerln teklif mektupları ve az bl~ 
teahhUtte (10.000> liralık bu ıee benzer tarihi 
bina tamiratı isi Yarıtıtına dair idarelerinden 
almıs olduıtu VP~lkalua ltıUnaden lstanbul 
vllAyetıne müracaatla eksiltme tarthlndtn 
tatil ~nıerl hariç (3) ırUn evet alınmıı eh -
liret ve 941 yılına alt tlc11ret oouı veslkalrı
nı ha vt kapalı Zarflarını 27. ıı. 941 pereembe 
sünü 11at Cl4l e kadar nafıa müdürHHrUne 

As. Fab. Satın Alma Ko.: 
Yukarıda yazılı malzeme Askeri Fabrlkalu 

umum müdürlUtü merkez ıatı11 atma komıa
yonunca 12. ıı. 941 canamoa ırünU saat ı5,SO 
da pazarlıkla satın alınııt'aktır. Taliplerin 
mezkQr aUn ve saatte komlsy0na müracaat· 
!An. (8200> 181159 

310 adet 84X77 Sm. ebadında 
keçe ve 500 metre mikabı Kaya§ 

ve Yahşihan kumu alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.: 

Ankara'da sekiz adet bar kn P zarhkla 
inşa ettirilecektir. Hepııınin keş f bedeli 
4S.534 Ura SS kuruştur. Ke•if ve proje _ 
lerinl tstlycnler 22 kuru§ muksbılınde 
alabilirler. Taliplcrm 11. 11. 041 salı gü

nü saat 16 da 6 30. lira 23 kuruşluk kati 
temlnattarlyle birlikte p zarlık gün ve 
saatında M. M. V. Sa. Al. Ko. na mUra -
caatlan.' (8259) 1~220 il qt 10 sı 12. 11. 941 çarıamba gU-

ıı. a da Yapılacaktır. Beher kilosu· 
't• ıı katı ıtıen bedeli 10 kuruıılur. Ta· 

lrı, temıatıarlyle Ko. na mUra 
(8221) 18216 

~~tallbuı Nohut alınacak 
' a lt. ISııııı S!t. Al. Ko. dan : 

~0lıııı nolı,1941 gUnU ihalesi llft.n edilen 
'r ııoh da talip çıkmadığından ayni 

it lt.,nnı Ut tekrar pazarlıkla mUnaka· 
~ cta. tı:ır-uıı ur. Evsaf ve husuııt ıartlar 

h.ı.,, 1 • Itır Beher kilosunun muham-
ttıtıba. 

1 21 kuruıtur. İhalesi 12. ıı. 941 
ltt1ll ~nu saat ıı de yapılacaktır. 

0· na mUracaaUarı. 
(8247) 18217 

müarcaa tları. 
Cinıi ebadı yem torbaaı SOOO çul 100 ip 

yular sapı 5000 keçeli belleme 300 kıl ko. 
lan 5000 tavla halatı 100 urıan 2000. 

(8289) 18233 

Masa yaptırılacak 
Harp Akademisi Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 10 adet kiıçük masa yap. 

tmlacaktır. Muhammen kıymeti 90 liradır. 
Nümunesini cörmek istiyenlcr her tün 2. 
numaralı kıılada Akademi levazım müdilr
lüğüne ve isteklilerin 13. 11. 941 porıem-

na 
mi syonn. gıılmelcri. (82•9) 18219 

Sadeyağ alınacak 
Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. dlln: 
ı - 100 ton ıadeya~ kapalı zartla eıcsllt· 

mesı lntac edllemedltlnden pazarlıkla eıcallt· 

rnest 11. ıı. 941 enat ıı de Ankara Lv. A • .sa. 
Al. Ko. da yapılaeaHır. 

2 - Muhammen bedel 170.000 lira katı t•· 
mlnatı takarrür edecek bedel üzerinden yüzde 
ıs tir. Beher parti 25 tondan aıa~ı olmamak 
Uzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilecektir. 
Bu takdirde muhammen bedel 42,500 lira \'e 
katı teminatı tcli:arrür edecek bedel Uzerln • 
de:ı Yl!Zde ı5 Ur. Şartname 8SO kuruı muıca • 
blltMe komisyondan alınablllr. lsteklllertn 
belli run ve saatte Ko. na müracaatıan. 

JS2l.9). 1A214 

vermeleri. (9598·8214) ı8207 

Muhtelif yapı işleri 
Adana .Su leleri Altıncı Şube Müdlirlüt!ln

den: 
Adana ovasında ve Ceyhun ırmatı kena • 

rında yapılacak toııraıc .. dele ve taa kaplama 
ınsaatınm lttılt be4el1 olan (77914) lira (88) 
kuruı mubblllnde ve allallel fiyat cetvelin -

1 dıe Yuılı vahidi ti.yatlarla on bel run mUd • 

Yukarıda yazılı malz:eme Aıkert Fabrika· 
tar umum müdürlütu merkez aatın alma kO· 
mtsyonunca ı2. ll. 941 careamba günü saat 15 
te pazarlıkla satın alınRcaktır. Taliplerin mez• 
kQr ı:1ln ve saatte komisyona müracaatları. 

<S20l> ıs1ııo 

POLİS 

Farsça öğretmeni alrnacak 
Poİts emtıtüaU ve koleji tarıca ö~retmen. 

ııtı mutlhıı.ldlr. Talip olanların vutkalartyle 
birlikte p0lts enstlUls!l mUdUrlü~ünı mUra • 
caaU.arı 1J.Aa olunur •• <8268). 18223 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Satıhk 
inhisarlar 

ğünden : 
1 - ?\'ümunelerl 

kanaviçe 

Umum Müdürlü 

mucibince (32 602) kilo-
~am ıskarta kanavıce Htılacak'ır 

2 - Muhammen bedtll 24 451,M J1rndır. 
8 - Pıızarlık ıs. ıı 941 salı ırünU s11at 

9.30 da Kabat111'ta levazım aubt~lnde müte -
tckkll 'atıı koml!Yonunda ıııı.pıJ11c1<ktır 

<l - Nümuneler her ırün adı ır cen ko:nlt-
)'Onda röıilleblllr. (9S40·8128) 18063 



TALEBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisasları tahsil etmek ve yÜk -

sek mühendis yeti§tİrilmck Üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin hususi sınıfına müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına

caktır. 

2- imtihanda kazananlar Zon guldak M aden Ocakları dahi -
linde en az dokuz ay çalı§tırılacak ve yevmiye 150 kurut alacak 
lardır. 

3- Talebe akşamları yabancı dil dersi görecek ve dokuz aym 
hitamında ameli çalı§llladan muvafık not alanlar yabancı dild en 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tahsil için A v
rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakd i ya r
dım yapılacaktır. 

5- Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zon guldak Maden Teknisyen Mek· 
tebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak ayni ders senesi sonun· 
da iki sınıfın imtihanını birden verip dörd üncü sınıfa terfi ed e bi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile "Maden T eknisiyeni ,, ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, D evlet Bareminde 30 lira asıl maaşla 

işe başlattırılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe a§ağıdaki şartları 

haiz olmalıdır : 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan ve Türk ırkından bulun -
mak, 

b) 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşmı geçmemi§ olmak, 

c) iyi hat ve ahlak sahibi olmak ( 1940-94j ciers yı lmda m ek
tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kat;ıciı göstereceklerd ir ) . 

d) Bula§ıcı hastalıklarla malul ~imamak, sağl ığı ta m olma k, 
bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışmağa m üsa it b u
lunmak, 

e) Li&e olgunluk diplr .. ıasını göstermek yahut bu d e r ec e d e tah
sil gördüğü Maarif , • ekaletince tudik edilmek, 

f) Nüfus hüvi;et cüzdanı ve dört adet vesika fotografı v erme k. 

7- Avrupt:'ya gönderilecek taleb e, avdetlerinde t ahsille r in in 
iki misli mudaetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet e d ecekler ine 
veya tahsil masraflarını defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

' · 8-- 15. 11. 1941 akşamma kadar istida ve evrakı müsb it e le rini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
Ankara'da sağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara' d a 
a§ağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendese, c ) F izik, d ) K im ya, e) Ecnebi dil, 
f ) Nazari hesap, g) Müsellesat, h) Mihanik, i) J eoloji. 

(7945) 17874 

Elbise diktirilecek 
Dc\lc:t. Drmtoo.!arı 3 uncu lı;letme Sa. AL Ko. dan: 

bletrnrmiz memur ve müstahdemleri i çln yalnız kumqı idaremizce verilmek 
üzere 1911 malt yılı zarfında diktirilecek aşağıda yazılı resmt elbise, palto ve kas
ketler kapalı zarf usuliyle eksiltme konul mu~tur. 

İhnl i Bahkeslr'de 24-11-1941 pazartesi günU saat 16 dıı. iııletme binasında ko • 
mı yonumuzc~ yapılacaktır. 

İst<'klıler 2490 sayılı kanunun tayin et tiğl vesikalardan mada ııartnamede yazı
lı ve katarın beraber ihale günU muayyen saatten bir saat evel zarflarını komisyo
numuza v rmelcrl l!ızımdır. Bu iııe ait §artname ve mukavelename projelerini gör· 
n J.- vr okurnak ıstiyenler Ankara, Haydarpqa ve Sirkeci gar aeflerine ve 3 Uncu 
lı;letme komi >-Onuna mUrucaatıan. (8132) 18161 

Dıkılecek elblsrnln 
cinsi 

Tahmini miktarı 
adet 

LAcıvert serj açık yakalı 
t3kım 
Llcıvert vayak ve gri 
eayak açık yakalı 
Ldcivert şayak V<' gri 
§'lyak kapalı yakalı takım 
Kastor kumaştan palto 
Şayak kumaştan palto 
LAclvert se"j l,:ısket 
LAclvert §ayak ve 
~iden kasket 

800 

250 

125 
10 

200 
200 

245 

'Muhammen 
bedeli 
Kuruıı 

) 
1800 ) 

) 
900 , 

) 
soo ) 

1800 ) 
900 ) 
200 ) 

) 
200 ) 

Hepsinin muvakkat 
teminatı 

Lira 

747.75 

Şef ve şef muavini alınacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Merkez teşkiHitımıZ'da açık (liO) ve (140) lira aylıklı şef ve şef 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sayılı 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha ziya
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihansız 

tayin edileceklerdir. 

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

Müracaat edeceklerin; 

1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen askerlik
le ilişiği bulunmamaları. 

2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tas
dikli suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsik eyle
meleri. 

4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan 

rapor almaları. 
5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 

Jazımdır. 

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

isteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrin on sekizine kadar 
Ankara•da umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne bizzat veya yazı 
ile müracaat etmeleri. (8239) 18191 

9-11-1941 pazardan it ib a r e n prog r aml a çaylı 
danslarına b a f h y o r . 

MAHKEMELER 

Ankara lktncl AallYe Hukuk HAklmlltln -
den: 

Ankarada belediye karaısında belediye ko
oııeratıt yanındaki çıkmazda 5 NoJu Terzi 
Hüseyin Avni Arar'a: 

Ankarada karınıa Samanpazan lnönQ ma
hallesi ~ıldız sokak No. :l evde Muhsine ta • 
rafından aleyhinize acılan b0$anma davasının 
duruıması 11rasında: 

llAnen tebllı:a t yapıldıtı halde 6. 11. 941 
ırUnll saat 9 da mahkemeye gelmedlQ:lntzden 
hakkınızda gıyap kararı lttlhazb·le on gUn 
müddetle llAnen tebligat yapılmasına ve 
mahkeme dlvalhaneslne tallkına ve bu sebep· 

ANKARA BELEDİYESİ 

Satılık lastikler 
Ankara Bclcdl~slnden: 

1 - OtobUs idaresi levazım ambannda 
bulunan 34 x 7 ebadında (306) adet eski oto
bUs dıa llstlklerl yeniden on bea ırUn mUddet· 
le ve kapalı zarı usullyle arttırmaya cıka· 

nlmıstır. 

2 - Muhıı.mmen bedell ceman (9180) lira· 
dır. 

3 - Teminatı (688) lira (50) kuruıtur. 
4 _ !halesi 21.11. 941 "cuma günU saat 11 

de yapılacaQ:ından ıartnameslnl görmek !&ti• 
:rcnlerln her gUn enciline.n kalemine ve !As -
tikleri ı:örmok arzu edenlerin de otobüs mil • 

ten duruamanın 25. 11. 941 ıunü saat 9 a bı - dilrlUQ:ü levazım ambarına müracaatları ve 
rakılmaaına karar verllmle oldutundan mez- isteklilerin de ihale günU olan 21.11. 941 cu· 
kQr günde mahkemeye re.ımenız akil halde ma günü saat 10 a kadar 2490 numaralı ka· 
bir daha mahkemeye kabul edllmlyecetlnlz nunun 32 inci maddesindeki tarırat dairesin· 
gıyap kararı yerlne kaim olmak Uzcre I!Anen de tanzim edecekler! teklif mektuplarını be· 
tebllll: olunur. led.ye dairesinde mütesekkll encümene ver· 

Ankara lklncl Asliye Hukuk HAklmllll:ln -
meler!. (SlSS) 16136 

den: 
Ankarada Kırkızlar mahallesinde Bltlkcl • ANKARA V ALlLlCI 

ler sokaQ:ında 10 numarada Fevzi kızı Ollef -
ruz OteQ:ln'e: Satılık eşya 

Ankarada kocan~ devlet demlr:rolları kon· Ankara VallllQ:lnden: 
doktörlerlnden Hakkı Sckerclk vekili avukat 1 - l\luharız Jandarma komutanlıtında 
İbrahim Kemal tarafından ale)'hlnlze acılan mevcut 13 kalemde 27 parca esya tahmin e. 
soyadının tavzihi hakkındaki davanın durus· dilen S4 lira 45 kurus uz:erlnden pazarlıkla 
ması &ırasında: satıea konuımuıtur. 

llAnen tebllırat )'llpıldıQ:ı halde 4. 11. 9.U ~ - lhale 13. 11. 941 tarihinde persembe 
ı:ünü saat D da mahkemeye ıelrnedltlnlzden ırünU saat 15 te detterdarlıkta yapılacaktır. 
hakkınızda ı;:ıyap kararı tttıhazlyle on ı;:Un 3 _ lııteklilerln 4 lira 10 kuruşluk mu· 
müddetle l!Anen tebllı;:at yapılmasına ve mah· \'akknt teminat makbuzu ile gününde komls· 
keme divanhanesine tallkına ve bu ~cbepten yona gelmeleri 
duruımanın 2:>. ıı. 941 ırUnU saat 9 a bırakıl· 

mıs olduQ:undan mezkQr ı:Unde mahkemeye 
ı:eımenız aksi halde bir daha mahkemeye ka· 
bul edllmlyece~ınız: a'l)'llP karan yerine kaim 
olmak tızcre llAncn tebllt olunur. 51'10 

Anhara Asliye 'Birinci Hukuk Mahkemesin· 
den: 

Ve bundan eve! eartnnmeyt ı:örmek ve lza· 
hat almak lstlyenlcrln defterdarlık mlllt em· 
!Ak mUdürlUlWne müracaatlarL 

(ı;:?67) 15222 

KİRALIK 
Ankara Posta T. T. tevzi memur namzedi Halkevl kanısındaki apartmanda 3 odalı 

Mehmet Altak tarafından, mahkememize acı· kalörlterll bir daire kiralıktır. Ti: 1915 
lan soyadı d,.~lstırme davasının yapılan du - 51i7 
rusm sı sonunda: 

Oavacı tararından evelce alınmıs olup, .:! 11111111111111111111111 ll il il l il il il il~ 
nllfU58 mUsccccl, Altak soyadının, Altıok &OY· = Memur alınacak = 
adı ile detlıtlrllmeslne, 17.10. 941 tarihinde : 
temyiz yolu acık olmak tızere, karar verllrtl- -
Q:I llAn olunur. 517'l -----DEVLET DEMlRYOLLARl --

Yemek takımları alınacak 

Kızıiay Cemiyeti 
Merke z ind e n : 

U. 
-------Kızılay umumi merkezi muha - : 

: sebc servisinde çal ı şmak üzere E 
: 90 ve 110 lira maaşlı dört mem ur -
: alınacaktır. "Altı aylık hizmet - : 

Oevlet Demlryallan Sa. Al. Ko. dan: : t en sonra 15 lira Ankara mesken : 
Muhammen bedell (9000) dokuz bin lira o-

:_ zammı verilir." --lan 36 kalemden ibaret kromarı;:an yemek 
takımları 24.11. 1941 pazartesi günü saat 15 : Şeraiti : 
te kapalı zart usul1Yle Ankarada idare bina- : Asgari 1ise derecesinde tahsili : 

--
sında satın alınacaktır. - olacaktır. -Bu ıee ı;:lmıek lsUyenlerln (675) llralık O 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ett1ıı:ı : tuz yaşından yukarı olmıya- : 

-
\'cslkaları ve tekliflerini aynı ı;:Un saat 14 e : caktır. 
kadar komlııyon reısıı2ıne vermeleri IAzımdır. : Muvazzaf askerlik hizmetini : 

--
Şartnameler parasız olarak Ankarada mal· 

zeme dairesinden, Haydarpaıada teffllüm ve 
sevk ıetılQ:tnden daQ:ıtılacaktır. 

(8187) 18210 

ASKERLİK İŞLERİ 

Şubeye davet 

Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 
On yedinci ve lklncl tilmen askerlik dal -

relerine batlı askerlik ıubelerl hallondan o
lup Ankara !cinde ve köylertnde oturan 328, 
329, 830 dotumlu yabancı ihtiyat erlerle Ha· 
tay vlllyeltno batlı aııkerllk ıubelerlne men· 
ıup 832 doQ:umlu yabancı ihtiyat erler lhtt
yat hizmetine ııevk edileceklerdir. 

Bu ıubeler1n ve yalnız bu doQ'umıu yaban· 
cf ihtiyat erlerinin: ikamet kAQ'ıUarı ve nü
fus cUzdanlarlyle birlikte bir hatta zarfında 
ıubemlze müracaatları !Uzumu, ıelmlyenler 

haklarında bakaya muameleel tatbik edile • 
cetl llln olunur. (8158) 18109 

ZIRAA T VEKALETİ 

Saman alınacak 

Merkez: Bakteriyoloji ve SeroloJI Enstitüsü 
OlrektörlüQ'ünden: 

ı - Müessesen(n ıerom hayvanau için a
çık eksiltmeye konulan 30000 llA 40000 kilo 
1amanın müddeti 10 ı:Un uz:atılmııtır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1400 UrAJ.ı .. 
3 - Muvakkat teminatı 105 olup banka 

mektubu veya vezne makbuzu ve ha•Jne tah· 
vlll ve bono teminat olarak alınLt'. 

4 - lhalesl ıs. 11. 941 ıalı ırilnil saat 15 te 
dlr. Şartnamesi mUl'ssetıe dlrektorliltünden 
bcdolslz olarak verll\r. 2490 sayılı kanunda 
yazılı eartlan haiz olan isteklilerin muawcn 
ırUn ve saatte Ziraat VekAlet1 muhasebe mu· 
dürlütünde toplanacak olan satın alma ko· 
misyonuna mllracaaUan. (8261) 18221 

: yapmış olacaktır. : 
: (Ticaret liseleri mezunları ile : - -: bir müessese muhasebesinde ça - : 
_ lışmış olanlar tercih edilecek -
: tir.) E 
E Müracaatlıların ikinciteşrin E 
: on yedisine kadar kısa hal ter - : 
: cüme lerini Ankara'da Yenişehir- : 
E de Kızılay umumi merkezine : 

göndermeleri lazımdır. -
- Talepler fazla olduğu takdirde : 
: müsabaka imtihanı yapılacaktır. : - -., ...................................... ,.. 

LİNGUAFONLA 
telnlzden amlmadıın, yorulmadan ve saat· 

le batlı kalmadan evinizde herhanı;:I bir ya • 
bancı dili A aycla kulaktan ötrencblllrılnlz. 

tzııhat tsteyfnlz. Haset kltapevl ve Tan kırta· 
ıtye teclmevl. ~179 

Profesör Doktor 

NAZIM ŞAKİR 
Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yeniaehir Atatürk Bulvarı And Ap. 
No. 149 Daire 7. Muayene için evci
den randevu alınmalıdır. T el: 6767. 

ALMANCADAN 
Tilrkceye ve Türkceden 

ALMANCAYA 
Her tOrlü ticari. hukuk, teknik tercüme 

isleri surat ve emniyetle yapılır. Müracaat 
P. K. 2S7 Ankara. 5180 

O/ J.J./ J.~J. 

.::!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!s. - -- -
~ Değirmenler i~in kontrolör ahnacak ~ - -------- Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: --- -=: Ofisimizin emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler em- =: 
:= rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsaiatiyle, kontroluna =: 
:= memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar =: 
:= dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi =: = mucibiıtce, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık- =: 
:= lı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız =: 
§ alınacaklardır. ~ 
- Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricin-Oe vazife 
§ gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah _::::_==_ 

ve yevmiye de alacaklardır. 

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

= menleri mal sahibi veya kirac ı 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 Ofi~e yapı- ::: 

----

- lacak denemede isbat olunmak lazımdır. ) :; = F ::: = 2 - ili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle bir ili- Si = şiği buunmamak; :i = 3 - Çalıştıkları y er lerden ayrılmalarının fena hallerden ileri :::ı = gelmediğini ve tavzi flerine mani vaziyetleri bulunmadığını t evsik ::; 
:= eylemek; ~ 
~ ~ = 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına m üsait bulunduğunu O fis :::; 
_ doktoru raporiyle tevsik etmek; ::::; 
- ;;o.! := 5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se- ~ 
= kizine kadar Ankara'da um um müdürlüğe bizzat veya yazı ile mü- ~ 
:= racaat etmeleri . (8240) 18192 ~ 
- .iiiiıfll! 
-=illlllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

YENİ TAHVİLLER 
Maliye Vekôletinden : 

2-6-194 1 tarih ve 4057 numara lı kanun mucibince ihracma setahf
yet verilen ve hasılatı tam a m en Diyarbakır v e Elazığ ista.syonlarmd•11 

Ira k ve İran hudutlarına kad a r yapılacak d em iryolunun inıasma tab• 
sis edilecek olan % 7 gel irli 194 1 d emiryolu istikrazınm 20 senede it• 
fası meırut beı milyon liralık birinci ter t ib ine a it t a h villerin &atl1' 
7-11-1941 sabahından 15-11-1941 akşamına kad a r yapılacaktır. 

Tah viller hamilıne m u harrer olu p beh eri 20, 500 ve 1000 lira itiı,.' 
ri kıymette birlik, yirmibe~lik ve ellilikti r. T a h villerin ihra ç fiatı r, 
95 olarak tesbit edi lmişt ir. Yani 20 lira lık birlik tahvil b e de li 19, 5()0 
liralrk Tahvil bedeli 475 ve 1000 liralık tah vil bedeli de 950 liradıt• 

Bu ta h viller umum i ve m ülh ak b ütçelerle ida r e o lunan d a ire v e 111ii
e sseselerce, vilayet husu:ıi id a reler i ve b elediye lerce yapılacak mii•'' 
ye d e müna k asa ve muka velelerde te minat ola rak ve H azinece satıl• 
mı§ ve satılacak ola n milli emla k bede llerinin te diyesinde baıa bat ıı•· 
bul olunacakları gib i tahvil itf a b e d elleri ve faizleri ta h ville rin taro'' 
m e n i tfasma kada r her türlü vergi ve resimden mua f bulunacak!ardıf' 

M ezkur ta hviller Türkiye Cümhuriye t M erke z, Türkiye Cümh~ 
yeti Ziraat, Türkiye lı, Emla k ve Eytam, H a lk, Türk T icaret, Bel~ 
yeler Bankaları i le Sümer ve Eti Bank tarafından aatılacağı gibi dii,t 
bankalar vaaıtas.iyle de temin olunabilir. (8186) 18149 

Kumaş ve saire alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 
Aşağıda ismi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı göst1 

miş olan elbiselik kumaşlarla astarlık siyah saten ve kazalin 24. ıı. 1941 paıart 
iÜnü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuliyle ve Ankarada idare binasında ,ıt' 
ile ayrı ayrı satın alınacaktır. 

B.u İ$e. !~rme~ isityenlerin l!stel~r~ hiz asında yazılı muvakkat teminat ile ikatı~ 
tayın ettıgı vosıkaları ve teklıflerını aynı iÜn saat 14,30 za kadar komisyon ret 
iine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde 
dır. 

Ankara ve Haydarpa&a veznelerinde aatılıtl'~ 

Alınacak şey 

10000 metre lacivert seri 
15000 ,, ,, ııayak 

8000 ,, gri gayak 

( 
( 
( 

30000 metre astarlık siyah saten ( 
20000 ,, astarlık kazalin. ( 

18213 ~ 

Muhammen bedel Muvakkat tdl" 
Lira 

16625-0 

43900 

Lira 

gS6Z,5' 

ANKARA PALAS 
Pavyonunda bu akşam Ankara' da herkese kendini 

ıevdiren dört artisti y e ni numa ra lariyle görece ksiniz· 

LANTOS ORKESTRASI_.../ 

TERZİ 

SAFİYE KOPSEL 
Rontgen filmi ve malzemesi alınacak 

Denizciler ca d desinde Z ü m -
rüt Ap. No. 3 te çah§tığını sayın 
müşterilerine bildirir. 5137 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7277 

İmtiyaz Sahibi 

lakender Artun 
Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaaeae Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Baannevi ANKARA 

- ( DiKKAT )-
Cazetemıze l(lnderııen ber 11.m Y• 

zılar, netredllıln edllmeeln sen v• 
rUmez ve k&Yboluıund&n dolayı hlc 

bir m•ul1Yeı kabul olunma& 

~:====:::ı::::;:::;:::::============-

Ankara Nümune Hasta n e s i Baştabipliğinden : 

Cinsi Miktarı 
ı.ıµnakaaa ııekll Fiyatı muhammeneııi: 

Röntgen filimi 13Xl 8 100 DilzUnc Pazarlıkla 

" ,, l8X24 200 DUzUne 
,. ,. 24X30 200 Düzüne 
,, ,, 30X40 200 DUzUne 

İzhar banyosu 100 Rutu ) beheri 10 litre ııu için 
Tesbit banyosu 100 Kutu ) ,. • 
Fotoğraf camı 10X115 10 DUzUne 

Lira Kurllf 
7416 00 

Teminatı muvakkatesl tııaıe t~ 
Llra Kuruıı ' -
S5ô 20 19-11-1941 s: l 

Dlyapozatlf t'lllm 9Xl2 10 Dilzllne 
Filmler Kodıık, Aftla ve İlfart olabilir !er. ~ 

1 - Ankara Nümune hastanesi 1941 mali yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı röntgen filim ve rnalt 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da talip zuhur etmedifinden pazarlıkla alınacaktır. ,1" 

2 - İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten musaddak vekilelflsır' 
riyle teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte Ankara Nümune hastanesinde müte&ekkil komisyona müracaatları. 

3 - Şartname ve listeler her cün Ankara Nümune hastanesinde ve İstanbul Sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

YEN 1 Sinemada 
Buırün Bu i ece 

Herkesi merak ve heyecandan titreten 
nena bir tllm 

Dünyayı titreten keıif 
Baı rollerde: Roııer Ouchene • 

Erle Von Strohelm 

İlaveten M. U. M. 5 numaralı mem
leket haberleri 
Seanslar: 10 - 12 • 14.90 1~.30 • 18.30 

sece '.21 de 

Sus Sinemasında 
Bugün 14 ten itibaren 

Deanna Durbln - Herbert Marshall 
ile çevlrdlQ:l en ırüzel ve en etlenceıı tııml 

Ne şeker şey 
Seanslar: 10 - 12 - 14 -16 - 18 

sece 20.30 da 

Saat: 10 - 12 seanslarında 

MAVİ TtLKt 

SOMER Sinemas111d0 

Bugün Bu gece 
·tt-•~ 

Size hakiki ı;:Uz:elllll:ln ııııtün ııe> ,ı' 
ve teessUrlcrlnl tattıracak bUyülC e 

Mercan adası 

Baı Rollerde: el 
MtCHEL MORCAN • JEAN Gl-

9 ~ 
Seanalar: ıo - 12.15 • 14.SO • ıs.SO • l 

ıece 21 de 


