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urlta ihtilaller 
Ebedi Şefin Aziz Hatırası 
Minnet Ve Tazimle Anıldı 

ALMAN TEBLiGi SOYYET TEBLiGi 

"Hitlerle Asla 
Müzakereye 
Girmiyeceğiz .. 

• 

Milli Şef lnönü, Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret etmek üzere Etnoğrafya. müzes.~ne ~eli~k~ 
(Ankara foto muhabirimiz tarafından tayyare postasıyle gonderılmıştır) 
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Müzakeresi tat~r un nao~ını 
Zıgaret Ettı 1 

Görüımelere, Dünl 
ı 

-
Ankarada Başlandı J 

Ankara, 10 (A.A.) - Türk - i 
Rumen ticaret anlaşması gö- i 

1 

rüşmelerine bugün Hariciye :

1 Vekaletinde ba~lanmış ve bu 
ilk t.oplantı Hariciye Vek,ale- •

1 
ti umumi katibi Numan -Me-

1 nemencioğlu ile Romanya el-
i çisi Telemaque'ın söylevleriy-

1
. 

le açılmıştır. 

Hariciye Vekaleti daire mü
dürlerinden Bedri Tahir Şa -
man, Ticaret Vekal~i dış ti
caret umum müdürü Cahit 

• Zamangil ile Hasan Sürurdan 
İ mürekkep olan Türk ticaret 

heyetine Hariciye Umumi 
Katip muavini birinci sınıf 
orta elci Cevat Açıkahn riya
set eylemekte ve alakadar di-
ğer vekaletlerden de müşavir

i ler bulunmaktadır. Rumen 

1 

murahhas heyetine de eski 
nazırlardan orta elçi Christu 
riyaset etmektedir. 

·--····-·--···--··------···· ... 

Akdenizde 
Bir ltalyan 
Gemi Kafilesi 

Batirlldı 

(Sonu: Sa: 2: 8D: 7) 

Cümhurreisimiz, l!bedi Şefin minevt huzuruna 

Ankara, 10 (A.A.) - Ebedi Şef 1 
Atattirk'ün üçiıncu ölüm yıldönü 
mu münasebetiyle bugün bütun I 
yurt içinde Halkevlerınde, oda -
larında, parti kurağlannda ve 
mekteplerde yapılan ihtüallerle 
Ebedi Şefın bıiyük hatırası anıl
mış ve taziz edılmıştir. 

lhıtifallere her yerde Atatür -
kün hayata gözlerini kapadığı 
dakika~ saat 9.05 de başlanmış 
ve beşer dakika tazim sukutun
dan sonra soz alan hatipler en 
büyüğümüzün hayatını, başardı
ğı inkılapları anlatmışlar ve bü
yük yasımızı en içten sozlerle 
ifade eylemişlerdir. Bu toplantı 
ları takiben de Atatürkün hey -
kel ve bustlerine çelenkler konul 
!muştur. 

Ankara, bu günü derin ve sa
kin hır yas içinde geçirmiştir. İh 
tifalin başlıyacagı saatten ço~. ön 
ce bütün Ankara halkı Atatur -
kün muvakkat kabrine giden yol 
lara dökulmüşlerdi. Milli Şef İs
met İnönü Atatürk'iın manevi 
huzurlarında bir tazim vakfesin
de bulunmak üzere kabre geldik 
leri ıaman muvakkat kabrin bu 
lunduğu müze binası etrafında 
çok kesif bir halk kütlesi yer al
mıs bulunuyordu. -

Milli Şef, giriş >:erinde Millet Mec.
lisi reisi Abdülhalık Renda, Basveldl 
Dr Refik Saydam, Gen~lkurmay baş
ka~ Mareşal Fevı.i Çakmak, Vekiller 

Bulgaristana 
indirilen Rus 
Paraşütçüleri 

Türkiyeye inse imişler 
Bulgaristandan G eli
yoruz, Diyeceklermiş 1 

Sofya, 10 (A A.) - Gazeteler, 
Bulgar topraklarına indirilen pa 
raşutcillere aıt tahkıkatın netı -
celerini neşretmişlerdir. • 

Bulgar topraklarına beş para
şütçü grubu indirılmış ve. bun -
lardan biri Stroma ile Selanik a
rasına bırakılmıştır. Par~litçule 
rin bir kısmı öldünilmtiş, diğer -
leri de yakalanmıştır. Paraşutçu· 
!erden ikisı Rustur. Diğerlerınır 
çoğu devlet müdııfaası hakkmda 
ki kanun mucibince- malikılm e -
dilen firari Bulgarlardır. 

Paraşütçülerin ifadesıne göre, 
bunlar yapmak teşebbıisünde bu 
lunduklan işlerJ başarmak için 
Rusyada yetiştirilmişlerdir. Ken
dilerine şu talimat verilmiştir: 

(Sonu: Sa: 4; SU: 1) "Depolan, fabrikaları yakacak 
köprüleri, demiryollannı tahrip 

.---....... ....-..-.ı edecek, Almanlan ve Bulgar dev 
let adamlarını öldüreceksiniz . ., 

Türkiyeye indikleri veya Türk Yeni Tefrikamız 
topraklanna geçmiye mecbur kal 

Gu··ıen Gözler dıkları takdirde Bulgaristanda 
hazırlandıklarını ve Bulgaristan 

"Gillen Gözler ,, tarafından gönderildiklerini soy· 
içinde yaşadıif lemeleri de ayrıca kendilerine 
cemiyetin karak- tenbih edilmiştir. 
ter tahlillerini 11 ve 28 aA'ustosta parqiitçü 
kuvvetle tesbit ~ lerin bir kısmı denizaltı ile Bul -
den muvaffak bir garistan topraklarına çıkarılmış 
eserdir. tır. Bulgar komünistlerinden mü 

''Gtl'LEN GÖZLER,, de bedbaht rekkep diler iki grup Rusyadan 
bir genç kızın macerasmı gelmiflerdir. Bunlardan bir kıs -

bulacaksımz. mı aldürülmiif diğerleri de yaka 

~......------ J.anmıRır. 
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TEFRİKA No. 25 Yazan: OÖUZ ÖZDES .. 
Kiracılardan bazısı a&hyordn.. A- sarılır ve beni öperdi. 

nnda bır de polis vardı. Tekrar Halbuki şimdi? 
.,ırdım: XX 
- Y ıyor muP Aradan bir hafta geçti. 
B r s s kul klanını yınu Değişmeyen, ıst·raplı kabuslu haya-
- Ma !esef. tıma tekrar başladım. Gıinlcrım hep 
- Ne? Ne? Sahi nıi? dehşet içinde ve sinir buhranları a-
Çıl ın g bi uzerine yurudum. rasmda geçiyordu •. 
- Öldu mu? Do ruyu soylesenei' Bır gun, k tap! nmı karıştrrırke•ı 
- Ke d smı ol lurmuş. ı N'halın b na hedtye ettiği ve pek sev-
- Y la.ı .. Yıtlan .. Yal n soylUyor- d ginl her fırs tta söyledigi kitabının 

k yb tınıst m Merdlven
r k r atlıy rak yukarı, 
ın n onunde duran polısi 

g d"m. K ryo aya ko:1tum. 
ıç b r iki polis vardı. 

ni g e Uze ıme yurUduler. 
- Ne e e? N red ? Y f mıyor mu? 

Yal nl Y l n d 1 m"? 
- S n ol ? 
Diye k l ı t tmaJı: istediler. 
ıddetle 1 n çılgına kendimi 
ryol n u er ne alttm 
Heyhat 1 O k ryolanın üstünde can-

ı yabyordu .• Ve goğsli kan içindey
. Hay rıyordum 

- Nah"ll N hali B na baksana? Ba
ru barla çeviuene? B k, ben geldım. 
ni benı ııevıyordum? D ma ıeve

ktin? Nıçın b kmıyorııun? Artık 
benimle h'ç mi konusmıyacaksın? 

Kolumdan tutup beni N h J"n üze
nden kaldırmak isteyen pol ıılere ba
ırdmı: 
- Beni tutma . Bırak. Ona söyli

ycceklerim var ••• 
Ve b sımı kanlı gögsüne dayıyarak 

uzun uzun inledim: 
Aynldıgım zaman pek hastaydım. 
aş ucumd durnn Zehra hanıma, te

l la sordum: 
- Nihal nerede? 
- Bıraz s:ıkin ol evladım. Heyecan
nma... Diye beni teselliye çalıştı, 
kat ben h ıa on:ı soruyordum. 

- Nıhal nerede? Nereye gitti? Ar-
tık hiç gelmiyecek mi? 

- Kcnd ni üziıyorsunl 
- Saat k:ıç "ar.'"le,,? 
- Altı! 

- Of. Ne geç.. Yalvannm söyle 
nne .. Nıhal nerede? Ne oldu? 
- Götürduler1 
- Goturduler mi? Nereye? 
- ? •• 
- Bır daha h!Ç gelmlyecck rm? 
Ağlamaya başladı Y ttıftm yerden 

eyecanla doğruldum. 
- Ağlama anne •. Bilt7onun Jd nıtı

r bım pek buyuk.. B na soyle.. Git
ti mı? Ne zaman?. 

- Sen bayddıktan iki saat sonra., 
- Şimdi neredel' 
- B lmı70nımf 
Dışan hrlaılım. Sehdcfi70rdTıib. 

Dızlerim lunhyor, bUtUn viicudüm ttt
yorda.. Yttka.n ~klun .. Kaaıe kapal17-

d . İttim. Açılmadı. 
Merdtnnlerıien inerken ••• 
- NiMl! HI1telf 
Diye beiıriJönhim. 
Heyltıltt ... 
Bu 1-1' "'ift\a htç tdmse ceıtap wr

myorct.. ~sitıden bayle beliritin, Hi
hM hemett kartttl\i çıkar, boynuma 

arasından bir zarf duştU. Heyecanla 
zarfı yırttım. KuçUk bir mavi kağıtta 
aYnen tu satırlar yazılıydı: 

"Ölmez sevg:llml 
"Bu satı 1 rı ok d ğun z m:ın ben 

çoktan olm olaca m Onun !çın bu 
s tırlar, h. kik t n kend dir. Seni tU 
anda ne sonsuz bir a kla sevd giml 
bılsen f Fak ~ artık bu u 113na hiç bir 
zam n soyliyem:yece ·m Gozlerimi, 
dud klarımı ve ruhumu esir ett ğirı 
zorlama o kadar ez ci kı, senden ay
rılmnk bile bana ıııtııap verıyor. 

Sana, sen bumda yo k n çektiğim 
ıstırabın, lçıne yııv rlandıgım felaketın. 
kısao sebeb nl anlatacağım. 

'Sen g:ttıkten so ra Yakup benim
le al"kndar olm ya başladı. Arasıra 
uğrar, bfr ar umun olup olmadığını 
sorardı. Ben de te.,ekkUr eder V<' hiç 
bir isteiim olmadı rınr soylerdim Bu 
hal uzun mliddet devam etti. Hattd 
bir gün Y kup karrleşinl de getirerek 
benimle tanıştırdı Ve kısa bir Z!· 

manda krırde,ilye ark daş olduk F -
kat Yakubun bazı tuhaf hareketle i 
bakışları beni şUphelend'rmeye başla
mıştı. 

Bir akııam yeme · henliz vemiştim, 
balkonun onunde o ururken k'lpı açıb 
rak içeri g rdi ve elimı sıt.tıktan sot1-
ra, knrdeşinin ge1ip gelmedığini sor
du. 'Jtayır,. cevabını verdim. Kapıyı 
kapattıktan sonra: 

"Tuhaf, dedi Halbuki şimd'ye ka
dar gelmiş olm 1 ydı. Benden bir z 
önce çıkmıştı Arkıdaşına bir iş iç'n 
uğrayıp buraya r.elecekti. Neyse, şim. 
di gelir ... 

(Arkası var) 

Metresini Yaraladı 
Evvelltl e n Tarlabı a b r :vara :na 

fltası olimi,. At t lsm!nAe bir sı beraber 
ya~adıj!ı metre 1 Fofo:vu <o uk meselelinc!en 
taba ea ne ka rodan yaralamrıtır. Ahı:"et 
tevkif cdılmlıtlr. 

'~ RADYO. 
BUGONKt) PROGRAM 

F .SO Ptoır•m 
7.as fit ıık (Pi) 
z,45 Haberin 
S.00 M ıık (PL) 
ı.ıs EYıtt nati 
ı.so Mezlk <PL) 

o 
U !10 Proıraın 
Un TlrHlff 
1 t 45 Hıllttler 
t~.00 TOi'lı:Ulet' 
ıuo Mhtt (.., .... ~ 
11.0J Orkcatra 

19 00 Fas•! 
19 U Haberfer 
l 9 45 Serbest 
19 $5 > r• ter 
20 15 R yn auetesl 
ııo 45 ıl !olar 
21 O Ziraat tahıml 
21 10 M lk (PL) 
2ı 10 Ko ıııma 
21.45 Türk mlb:lil 

1 
22 SO Haberler 
2~ 45 Cazbant 
22.55 Kapanı .. 

ı G'c' G~L'M H•BERlER ı 
Ankaradaki Merasim 

t9•ttıtNfl , tftetdel 
rreyetL cmnfıuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri, Parti Meclis Gnıpu ile 
Partı Mustak'l Gnıpu reisleri tara

ndan kar:tılanmı,lar ve hep birlikte 
ı eri girerek Atatürk'ün m:ınevi hu

urunda e lmıslerdlr. Milli Ş f ile, 
Buyıik Millet Meclisi reisi, B şvekıl 
ve Mareşal Kabre b rcr menekse de
meti koymuslardır. Bu tazim ziyarc-

nden sonra Milli Şef, Kabirden ay
ılmışlar ve gelişlerınde olduğu gibi 

doniışlerinde de Vali, Emniyet MUdü
ru Merkez Komutanı ve bir kıta as

r tarafından selaml. nmıı;lardır. 

Bu ziyareti, Halkevlnde yapılmış o
n ıhtifalde bulunanların hep b'rtikte 

yaptıkları ziyaret takip eylemiş ve 
bundan sonrn Ebedi Şef'in Kabri, bil
tıın gun için Ankarnd3 bulunan halkın 

ziyaretine nçılmıetrr. 
Sant dokuzu yırmı geçe de, kordip

lomatik adın:ı i3 rlee'k Amerika Bü
yuk Elçisi M c Murray da aiy:ırette 
btiluııarak Kabre bir ç lenk koymuş 
ve bes dakika süren bir t zlm v:ı.kfesl 
rle Ataturk'un hatırasını taziz eyle· 
miştlr 

Öğleden sonra da okullar talebeleri 
başlarında uğretmenleri bulunduıu 
halde Ebedi Şefm Kabrini ziya et ey
lemışlerdir. 

Türk ulusunun ba büyÜk yb giırrlinü 
böylece yaşayan Ankarada bugun, bu
ttin Veklletler, elçllıkler, daireler, mü
esse!ıelerde bayraklar butun yurtta ol
duğu gibi yarıya Çekilmıt ve Atatlirk'
un ıtıırimizdeki bütUn heykelleri, d -
ireler, mueııseseler ve te ekkıi1ler ta
rafından ko ıulan çelenklerle çevrelen
miş bulunmaktadır. 

ltalya, 
Nis'ten 

Korsika ve Litv·nof Amerikaya 
Vazgeçmlı ! Hareket Etti 

Amerikadan Sovyetler~ 
Tayyare Sevkiyatı 

Londra, 10 (A A.) - Daıly Exprese 
etesinın Ottawa muhabiri b !diri

yor: 
Amerıka. $!inal huz denizi havali

s yle Sıbıryaya gonderilecek hnrp mal
emes ne y ni bir yol açıyor. Beherıhg 
o zı yolu i e Ame ik yı Rusyaya 

lryacak ol n b r mode hava trtey. 
ı sil 

0

lC'5i BUyUk Okyanus sahil-
e ndekı mşa:ıt tezgah! rından vohn 
ık n tayyarelere 48 saat ıçinde Mos
ovaya g tm k imka ını verecektir, 
D ger cıhetten soylendıgine gore, In
ltere Amerikad n aldıgı bombardı· 

yyarele n n b r çotunu Ruııy.ı
sıs etm şt r. 

b........___ 

Sıvasta Çocuk Sayımı 
Bu•ada yapı a iti 
tal- 1 cıfında ,,\45 

tır Bu ardan 

Nevyork, 10 (A. A.) - "D.N.B,,, 
Kuyb ef'den Nevyork Tim<'s gazete
sine bildirildı ine gore, Bırle 'k dev
letlerin Mo kova Biiyilk Elçı i Ste
lnhardt ve Soyyetlerın y~nı Vnş.lng
ton :llUyük Elçi ı Litvınof, tayYare 
He ve Tahran yolu ile Amerıkaya 

Romanyada Açılacak 
Alman Okulları 

Blikreş, lO (A.A.) - Romanyadaki 
Alman okulları iı;"n çıkarılan yeni bir 
kararname, Romanyada bulunan Alman 
teknik grupuna ilk ve orta okulları 
her tiırlü oğretim müesseseleri açmak 
salahiyetini vermektedir. Kararname, 
ayni zamanda Alman etnik grupu ta
rafından açılacak okullara Romanya 
hilkfımetinln yapacağı para yardımını 
tesblt etmekte ve Almanyada tahs'J e
denler"n d plomalarını tasdik şartlarını 
da tayin eylemektedir. ---Un Kaçakçı1ığı 

Yapılıyormuş 
Bcıiktae ve Emincinunde bazı fırın

larda izdiham gorlilmuştur. Bunun ti · 
ıı:erıne kaymak mlar dun beledıye ik
tıs· t mudurlugunde toplanmışlard r, 
Tetkiklerın netıcesind .. uı\ kaç· kçılığı 
yapıldığı anlaşılmıştır Toplantıda bü
tiln bunlaı ın önıine seçmek i~in icap 
eden tedbirlerin alınmasına karar ve-

'Et Fiyatlerı 
Arttırllmıyacak 

.._ 

Toptancılar Mürakabe 
Altına Alınacak 

Perakendeci bazı kasaplar Fiynt 
Mur knbe Buro una muracaatla, dun 
kenlılcrine toplnnı:ıl:ırm 65 68 ku
ru$l n aşagı et c::ıtm dıklarrndan şi

k y t elmı lerdır. Toptancı! rın dırl 
olar k kilo unu 38 kuruşa aldıkl n 
hayvanlard n de i. b rs k, ba • a
yak ve l'I erleri altı yuz kuruşa ya
kın bir kıymetle sattı el rı anla ıl
maktadrr Bir koyundan 14 17 kilo 
s fi et alındtfıma V<.' cnnlı bir koyun 
12 - l",5 liraya mub yan edild ini.' 
ore. et n per kcndecilere l\ mi 55 

kuru um atılma~ı lôzım gelmektedir. 
T >t ncıl rın lht kar yap r p in 
pnr ile ve fatura vPnnekc:iıdıt perıı
kı>nd llere yUk C'k fiy lla et tma

dev m etmeleri dik ati ı;t'k
ml tir, Fb at Mılrakabe m<'murları
nın hl'r gün ın bahada bulundurul
tn ı ve toptancıların atı larmı ~a

kından murakabe l'tml.'Si knrarlnş
tn tır. Et narhını yük eltml.'k b:lha
nc• ıvlc toptancılann pC'rakendeC' lere 
yuk ek f v tla et satm lan da gözö
nünde tutulmuştur. 65 - 68 kuruş
tan perakendl'CI kasabın et almıvn 
m bur edilm I, etin nnrhlan yuk

c satılmasını neticel ndirecegi ta
biidir Buna karşı ciddi tcdblrl<'rc 
ihtiya

0

ç olduğu atak darl3n:a tasdik 
edilmektedir. 

PİYASADA: 

Tüccar Faturalarının 
Tetkikine Başlandı 
Tüccarın satın almakta olduğu ve 

d<'polnrda stok edilmiş olan mallnnn 
hllkumetçe fiyatlarının b!lin•nt> ine 
lı.izum ha: ıl olmu tur Bu makı; tla 
faturalar u:ı:erinden ulış fıyatınrmm 

tc bit ve tetkikine başlanmıştır. Bu 
t \k ketın birçok m Hara fızami rı
yat konm ı veya bu m"lların hükCı
rnC't hes3bınn satın alınması için .} a
ptld ı sBylcnmektedir. 

Sahte mürakiplcr 

Son günlerde bazı kimselerin ve bu 
arada l'\ vekc Fiyat Mürakabc Büro
sunda çalışıp sonradan Bürodan ayrı
lan bazı eski memurlann kendilerine 
kontrolör susü verdikleri Fiyat Mü
rokabe Koıni~yonunea haber almmış
lır. Bu gıbiler hakkında takibat ya
pılmakta olmakla ~rnber, Komisyon 
gerek tüccar ve csn:ıfm ve gerek hal
kın aldanmaması için bazı kararlar 
aln\rş ve vaziyeti gaıetclerlc de il.q,n 
etmiştir. Komisyon her ne ekilde o
lursa olsun, munıacat ederek kendi
lerini murakabe memuru olarak ta
nıt nlardan resimli ve Vılüyetçc tas
dikli hU\ iy<'t cüzdanları istenilmesi 
Jlizım geldiğini bildirmektedir. 

Churcl\l11'in Yeni 
Nutku 
(9ıştarafı 1 t;,~ 

Rıltün dünya, Fran rz reh~elerlnln 
kıtalinden dolayı dcrin surette mü
lee r olmuştur. Akıbeti Alman za
ferine bn lı bulunan o küçük kısım 

mu t.e nn cılmak uzere bütUn Frnns:ı, 
tam men mnsum olnn bn ıns nların 

kıt llne karşı ayttl dchset ve nefret 
hi ini duymuştur. Katmerli cani 
Nazi gulyrıbanlsl Hlllcr, hunharlık
larmın doğurduğu dUnya infialinln 
gcnişl i ve heyecanı karsısında kork 
tu. Korkan Fransız mılleti de"il, 
lliUcrdir. Hitltt, rehineleri öldurme 
programına daha fazla devam ce -
retini bulamadı. Tahmin edersirtl.z 
kl, bu, merham~n. şerıtatten. ne
damcten, değıl, korkudan, fena a
dam kalbinde mcvcudiyctıni hisset
tiren şahsi emnlyetsiilık haleti nıhi
.Ycslnden ıleri gelmiştir. 

Atiye ve esrarına nüfuz edilemez. 
'Fakat üsik!ir olan bir nokta var. 
Avrupanın Atisi hiçbir zaman bu ka
na bulaşmış mc um ellere tevdi edll
mıyect'ktir ... 

J llponyaya bi.r ihtar 
Churchill, d:ıha sonra Birleşik Dev

letler donann1asınm büyük bir kısmş
nın muıterek basma kat'$1 hareket ha
lınde buluıtdutunıı söyledikten sonra 
lngılterenin Alman hava kuvvetlerlne 
v\lsat ve adetçe en aşağı milsavi hava 
kuvvetlerine malik bulunilug\lnu blldir
mı:t ve ,oyle devam etmiştir: 

"Akdenız, bizim kendı iaşe kafilele
rimızın bu denizden geçişi, İtalyan do
nanmasının maneviyatının lönlışı, bil
tun bunlar bizım hi!A bu denizde ı a
kım olduğumuzu goııterıyor. LUzumu 
takdırınde Hint Okyanusuna, Pasıfige 
bfiyUk denız kuvvetleri conderecek 
kalhr kendimizi kuvvetli hi11ediyoruz. 

Pasifikte sulhun idamesi için Birle
şik devletlerce sarfedilen gayretlerirı 
muvaffak olup olmıyacağını bilmiyo
ruz Fakat eğer bu gayretler muvaf
fak olmazsa, bu vesile ile söylüyorum, 
ve bunu ııö1lemeği kendime bir var:i
f e bilıyonım ki, Birleşik devletler Ja
ponya He blr harbe girerse, İngiltere
nin harp ilanı bir saat bile gecikrni
yecektlr. 

Pasifikte, nüfusları insan ırkının he
men hemen dörHe üçüne muadil dev· 
Jetlerle karşı kafşıya bulunabl!ececi 
b!r dünya tnücadeleslne tamamiyle lil
zumsuz yere girmesi, Japon m"lletl 
içın neticesi çok şUpheU bir maceı a 
olacak gibidir. Eğer modern harbin 
temeli çelik ise, yıllık çelik istihsali 
yedi milyon ton kadar olan Japonya 
içın, l3ritanya imparatorluğu istihsa
lini hesaba dahi katmadan, yıllık çelik 
istihsali seksen milyon ton olan Birle
ş"k Devletlerle fillen mücadele açmak 
hcth ide tehlıkeli olacaktır. 

Pasifikte sulhiin, hiktm Japon dev
let d ıml:ırının malOm arzuları gıbi, 
muhafaza edileceiıni hararetle ümh 
ed:yoçum. Fa~a~ uzak şarktaki Britan. 
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S •• • k • Liralık Mal Verilecek l'azan: Naci Sadullali 

O n m ly e C e t l r Gözlerimizın onunde, iyı bakılan 
·' , , zı m ıı rın ya ınd t lı ine ba la- bir çocuk gibı her yıl biraz da-

nac ktır B zı ~ ırler .ı tı 1 rın ha geli ıp guzelleııen Ank:ıra şeh i• 
. . (~aşt~rafr 1 lnc~d;> ıji ini, icra tmı belırtcn hntıp nutku- nulc edilme ini i temcktcdırlt' .. y _ mn geniş asfalt caddeleri, ınsan : 
ıhtıfalınde vah namınn vılu):C't m~. şu ozl rle bıtı i t ı: 1 nı anl şmayn gör<.' Alm nl r, 1 _ "- Bulamaç dok yal 1 tabır!.ni 
mektupçusu buhmmuştur. lhtıfa Eb dı ı t rnhat hınd r hnt '.(.' j ı e ıçind<' serbest pı) d, n yirmi h tırlatacak k dar tcm':z 
le denı~ komutanı Tugomıral Os- mu t ı ih uyu. B ında nbet beklı- ı ılyon rralık zcvt ny • kuru b - Halbuki ıehır hesabına buyuk ve 

Ak il • i il b l t t kıymeth bır e er saya bil ece m z bU man nç, v· ayet, }Jarti, maarif yen on C" m yonu C"li. ren l r, kuru mt'y\ al r, ku ycmı, y lr 
d ı d d ımrendırıci temizlıgın tem niyle mu-

vc matbuat erkanı ve ka]abalık uygu ana ve C' ne ımı sLı - t hunlar, muhim mıkt rd. tıft • kelle! bulunan "Temızlik iti ri mudü· 
bir halk ktitlesi ıştirak etmışhr. kat, m lll kudret kc 1 kılı, dC' ·i!er, mızı, Val l - nycti,, Ank ranın en mim miai bına· 
Ataturkün filni hayattan ebedi dır .. , ca l rdır, Tutundcn b k.a P muk v, sını ı gal etmektedir 

Bundan onrn Şehir Mccli l aza- a ı ı b ı h c ndc k 1 ın 
hayata ıntikal anı olan 9 05 de sınd n M l ha Arni. Mır Şef İnö- ma c- <'re un arın rı 
Halk · · · y Ab d ' k.. n add leı i r-ıilli b n 1 r s ki 

cvı reısı avuz a an ur nu'nün At Hır'< h k .rr:d ki 21/ 11/ dır. 
süye gC'lerek, elemli bir sesle A- 938 tnı-ihli bey nnaın~l rini oku
tatürkün üç yıl evvel tam bu da mu tur. 
kikada aramızdan ebedıycte inti- Bu suretle HalkPvinde yapıl n ·h- ADLİYEDE: 

F k t acaba, Ankara caddelerinin 
bır İstanbulluya gıpta veren tem hiiY 
le i t har etmek hakkı, sade o mın: 

1 mim bı cıgı dolduran mahdut vatan
d, !ara mı aıttır?. 

kal ettigini söylemiş ve herkesi lifale nıhayet verilmi ve ihtifale D •• 12 M ht k• 
biiyük ölüniin azi.7. hatırasına hiir i tirak edenler yolun dcnmı müd- un u e ır 
mctcn 5 dakika tazim sükutuna detincc katılan halk küUC' iylc git- • • 

t'kı;t' büyüyen bir kafııe halirıde sa- AdUyeye Verlldı 
davet etmiştir. raybuı-nun:ı gid rck, At lUrk nnıtmn 

Halkevinin büyiik salonunu çelenkt"r kn• m11 ı .. ,..;,,. 
dolduran yüzlerce kişi gözleri yaş Beyoğlu Halkeviltde 
lı ve başları eğile, hıçkırıklarını 
yenmiye uğraşarak onun manevi 
huzurunda susmuştur. Mülı:?aki -
bel\ Yavuz Abadan elemli bir 
sesle nutkuna b~şlamıştır. 

"Büyük inkıldpçı, ulular ulusu A
taturk'ün ıebcdl.yete intiknlindenbcrl 
fiç yıl geçmiş bulunuyor. Bu zamnn 
içerisinde gö sllmUzde dtlğümlencn 
hieranmın sızısı eksilmedi, artlı. Her 
gün daha derinle en ve trtzelcncn bir 
yara halinde ayrılı ının gonüllerlmlze 
doldurdu u acı ek ilmedi, ço rılclı. 
Üç yıl 6nce yaş ve hıçkıı·ıktnn iba
ret bir ıstrrop çrı~l yanı halinde A-
tatürk'un mübarek nllşmı eb<'dl is
tirahat 11.hma tesyl eden ayni genlş 
ve içli Türk kalabnlı{O, bu Un de bir 
ibadet vecdi !çerisinde onun mane
vi huzurunda el ba lamı , blilUn 
varlı ı, benWI ve kalbi ile hmkadd"S 
hatırasını taziz ediyor. Şu daklknda 
Tlırk mllHyctı:llik imanının bü\Un 
kültür mabetleri ruhları kud al bir 
ödevin heyec ıılyle kanatlanmış Türk 
cvlfıt1ar yle doludur. 

Büyük matemin ı lırnbmı her yıl
donumünde yudum yudum iç rken, 
soluk yüzlerimize akseden 1 linlzln 
acısında hü rnndan iz arıynnlar al
d nırlar. Gerçekten y ş pınarı n kti
rumuş gözlerimizde yamın parıltı, 
kalbimiz.in sızısından kaynak olan 
bir iman ısığıdır. Çunkü göniılleri
ınizdeki acıyr tutuşturan, Tilrklük 
şuurunun öz ateşi, yani Atatürk nş
kmm alevidir. Bu alev, Büyük Milli 
Şefimizin kudretli i!ndcleriyfo "insa
nın fikri ve manevi lcnb'livetini mü
tcrrıadiyC"n yıpratan i !er içinde,, de 
"fikir, moral. tedbir ı ıgı ve bir e
nerji hazinesi,. halinde "ruhlarımm 
ate li ve uyanılt,, tutuyor, dalına da 
tutacaktır.,, 

Nutkunda Atatürka muhtelif cep
helerden tetkik eden ve onun ener-

(Bıtttıırıtf1 , fftcldel 

M oskovaya haı·a ak1ı1u 
'Moskova, 10 (A.A.) - Resıni bir 

teblıgde bildiriliyor: 9 Sontcşrin gü
nU, bir çok Alman tayyare grupları, 
Moskova lizerinde uçarak evlere bom
balar atmışlardır. Ölenler vardır 

Yeni Souget generalleri 
Moskova, 10 (A.A.) - Halk komi

serleri meclisi dün akşam bir çok ye
ru Generaller tayin etmiştir. Bu, har
bin başlangıcındanberi Sovyet ordu
sunda yapılan tayinlerin en gen·, mik
yn11ta olnnıdır. I"Jlvaki 10 tuğgeneral 
tayin edilmiştir. 

Piyade sınıfından: Bodin, GoUnoV11-
ki, Kodlak, Sovletnikof. 

Topçu sınıfından: Blklof, Govorof, 
Goroç, Komllodrugu. Tikonof 

Tank sınıfından: Tamnıçi, 
Meclis bundan başka 38 tuğgenerali 

tİÔft'lgenenılllie terfi etmi,tlr. 

Moloir>l'un telgrafı 
:Londra, 10 (A.A.) - Hariciye ko

miseri Molotof Inııilte.re hariciye na
zın Edene göndcrdıği telgrafta bil
hassa tciyle demektedir: 

Büyuk Ata'nm Olum yıldöniımti 
miinac:cbetiyle B yoğlu Halkevinde 
de çok hazin b r i.htıfnl yapı1mı tır. 
nuradn yapıl n mt>r<><ıimdc. Örfi t
d re Komutan Vekili Tıim eneral 
Yusuf Ziya, t tanbul Parli R<'l 1 Re-
nt "Mimaroırıu, V 1i Muavini Ahmet 
Kıruk. Baro Re''li l\t ki H' mM GE'
lenbeğ ve kalabalık bir lınlk kiltlcsl 
bulunmuştur. 

İlk olarak ktirsüve çıkan Parti 
Reisi R at Mimarn 1 lu At tilrk'ün a
romızdnn ayrıl~ını belirten bir hlta
bt- söylemiş ve saat tam 9,05 de, o
rada bulun ıılan beş d kikrılık bir 
lhtir m i:iki'ıtuna davt't ctmi tir. 

SükO.lu mılte:ıkıp hatip, Biiyuk A
t 'nm bav t ve k hram nlığı hak
kında heve<'8nlı bir hit bedC' bulun
mu~ur Bund:ın ı!onra, Hnlkevl llr.."1-
sınd n "muh rrir İh "' Arif Gö pı
nar, Mılli Şef f met İnönun At tiırk 
hakkmd ki beyan mel rınl okumu -
tur. ihtifale, H lkevi Re! i Ekrem 
Tur'un kısn bir h t be!liylc nıhayc>t 
verilmiş ve burad:ın hep birli te 
Tako;im mPydnnmn gidilerek, !\bidc
yt> ,. 1 "k knn1011•1 +n,. 

tlniverBitedeki meraBim 
Üniverc;ite merkez binasında ycıpı

l:ın lhtif le bütün profC' rll.'r ve bU
tun Fııkliltt>ler tcıl bt><ıi i lirak etml -
tir. ÜnivC'rslte krıpısmdnki bayrak 
yarıya kadar indirilmı .•holde buyUk 
bayraklar aı-asmn At:ıUlrk'ün büst i 
konmuş bulunuyordu. Rl'ktör Ce'Tlil 
Rllsel, s:ıat dokuzda bir nutuk soy
llye,.ek dcm~ştir ki: 
"- EbE'di Şefimiz ~ız knhramnn 

Al tu!"k 3 yıl önce huf'.iln öldü. Turk 
milleti en bfiyük evl1'ıdını kaybetmt>
nin acısını bütün tarihinin en derin 
acı!;ı olarak duyuyOI\ Bütun dUtıya 
onun hu büyiik ncısını paylastı. Bu
tün dünya buyuk öliınun önünde 
saygı ile eğildi. Bugün o aet günUn 

Onibriü:deki Y dların 
lstıraplarını 

Önlemek için 

a UncU yıld nUmtidlir. Tüt k mill i, 
ba ı onun buvü h lefi ve dt ny mn 
~ rd 1 l.'n gtiç nlerdc b yu gu
venl Milli Ş f mlz İ!lmet İ onu ol
dugu h ide onu andı, sev 1 ile ı 
Ue onun bı\viık h· bra ına Vt' bilyuk 
e Prin~ b lılıkl onu anıyor, At -
türk a ~ıl evvel tam bu daki da 
gö lC'rini hnyot.ı kap dı, bullln Türk 
mlll ti onu ayn tn bu d kık d y
gı ile anm kt dır. Beş da ıka stlkü
ta davet !.'elerim .• , 

B d kı alık y ı susm md n 
sonra Profesör Hıfzı VeldE't, Atatilr
kün büyük hizmetlerfnI anlatmıştır. 

D ha sonra talebeden Sab ha Ta -
pınar ıhti aslnrınr anbtmış, füğer i i 
talebe dl' Atatürk'ün ve M lli Şefin 
hitabclerini okumu tar, hep beraber 
S raybumuna gid rrk Atatürk anı

tına cclcnk koymu 1 rdır. Orada d 
bir Üniversiteli duygularını anlat-
mı tır. 

Bundan baska şehrimizqekl bütün 
Halkevlcrindc nyni şekilde hazin ih
tifllller yapılarak Buyuk Ata, derin 
saygı ile anılmı,tır. 

(Baştarafı 1 incide) 
düz şiddetli hava akınları yapıl
mıştır. Benzin antrepolarında ve 
anbarlarda buyuk yangınlar çı -
kantllmıştır. Deniz istihkanu Ji -
manında bulunan bir Sovyet kru
vazöriyle büyük bir ticaı:-et ge -
misi tam isabetle atılan bombalar 
la ngır hasara uğramıştır. 

Alman hava kuvvetleri, Donetz 
ile Volga arasında ve Moskova 
etrafındaki sahada külliyetli mık 
tarda Sovyet nakliye vasıtaları 
tahrip eıtmiştir. Çok sayıda Al -
man Savaş tayyare teşekkülleri, 
Moskova üzerine tahrip ve yan -
gın bombaları atmışlnrdır. 

(Baıtarafı 1 incide) 
dine yeter olmasıdır. Harp Av -
rupa iktısadiyatını altust ctıtiği 
gibi, bizim de iktısadi hayatımız
da sarsıntılar yapmıştır. Yollar 
kapanmış, ithaltıt ve ihracat a
zalmış, müstahsillerin mühim bir 
kısmı vatan vazifesine davet edil 
mişlerdir. Arkada kalanlonn va
zifesi, vatan hizmotine koşan 
yurttaşların istihsal sahalarında 
boş, bıraktrkları yerleri doldur -
mak, istihsalin a:ı:almasına mey -
dan verınemektır. Birincilerin 
hizmetleri ne kadar mukaddesse, İlmen ve Ladoga gcil~ etrafında ce
arkada kalanların vazücleri de reyan ve Voloşov uzen?de devam e-

.. k ekt" İ t"h . 

1 

den harekllt esnasında, pıyade ve zırh-
O derece yu SA _ır. s ı salın dur 1ı tank teşekkiıllerı, 8-9 Sonteşrin ge-
maması, hatta çoğalması demek, cesi baskıh suretiyle muhim bir mu
Türkiyenin kendi kend8ne yet - vasala merkezi olan Tıkvin'I zaptet
mesi, harice muhtaç olmaması, mişlerdir. Bu münasebetle birçok esir 
müdafaa kabiliyetinin artması ve mühim mikdarda ganaim alınmıştır. 
demektir. Dordüncü Sovyet ordusu kurtnayı, o

"Düşilncelerimiz ve h111lerimü: bUtiln Milli Şefin üçüncü direktü -
kuvvetleriyle ve tamnmiyle Bovyet hli- l 

tomobillerini ve ehemmiyetli ask ri 
vesıkaları terkederek esir duşmekten 
kurtulmuştur kGmet şefinin 8 Sonteşrlnde söyiedıği eri, istihliikte idareli olmaktır. 

nutukta ifade edilmiıtir. Bu nutukta Memlekette herkes, normal de 
Sovyet hukilmetinin maksatları ve Al- virlerde olduğu gibi, istihlakin
man mustevlilerine karıı memleketimiz de israfa varan bir yol tutmuş -
milletlerinin ve ıulhii seven bUtıin mil- tur: Başka memleketlerde, bizim 
letlerin hürriyeti ve sa:ıdeti için giriş.. sofralarımızda artan ekmek kırın 
ti~imlz limansız .?1licadele. iza.h edil- ·ti.lan sokağa ve cöpe attıgımız 

Cephenin bu kısmındaki muharebe
lerde, 16 İlkteşrindenberi 20,000 e-;ır 
alınmıştır. 96 zırhlı tank, 179 kamyon. 
bir zırhlı tren ve her nevi harp mal
zemesinden kiılliyctli mıkd rda iğti
ham ed:Imiştir Şark muharebesinde 
lıimdiye kadar alınan harp esirlerinin 
liayı ı takrıben 3 632 000 dir. mıştlr. Bu cıh3nşumul vazıfeyı basa- ' • . • 

rıncaya kadar bu IJerefli yolda ilerle- kons_e1:".e kutuları bıle kıymet -
meye devam edeceğim"ze yemin edıyo- lendırılırkeıı. biz ulu orta snr -
ruz. Haklı davamızın muvaffak ola- fetmektcn çckınmlyoruz, halbu -
cağına sarsılmaz bh" imaıımıız v;,ır- ki böyle zamanlarda bır mille -
dıı-.. tin ıktısadi kudreti isroftan ve 

zuu olan müşterek davayı müdafaa i
çin bütün hazırlıklar yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. 

Yeni sulh taarruzu 
Bir çok mahfillerde bize söylenildl

iine göre, pek yakmda Berlinden 
"Sulh taarruzu,, denilen bir hareket 
beklemeliyiz. Bunun bUtün işaret ve 
emareleri şimdiden bitaraf memleket
lerde betirm~ktedir. Ve bütün bu işo.
retler bu istikameti göstermektedir -
Bunların hepsi diyor ki, diınyayı ce
hennem halıne sokah suçlu insanlar, 
Hini bir ıtaferle ve haksız k zanılmış 
ganimetlerle muknd<!erntın uıı:erlerine 
kapanan ağından kurtul:o?ıayı ümit e
diyorlar. 
Şunu açık ve mutlak olarak bildir

mek isterim ki, ir;ter muzaheret göre
lim, ister tek basımıza olalım, yol is
tediği kadar utun ve vazife istediği 
kadar çetin olsun, Britanya mill•tı ve 
mılletfn ba15mda Br.tanya hukümeti, 
biıyiik dominyonlar hükumetiyle sıkı 
birlik halinde hareket ederek, hiç bir 
zaman Hitletle veyahut Almanyadl1 
N:ızi rejimJni temsn eden herhangi b.ir 

ktır. 

lüksten çekinmekle artar. Buku
metin tahdit ctmiye h.izum gör -
med1gı istihlaki, Türk vatanda -

V oro ~ilof gral önünde 
Budape te, 10 ı AA.) - Şarki Uk 

rayn::ıda ileri iyen muttefık kuvv ti •r, 
Voroş lofg -ad kesiınınde Sovyet hatla
rını yeniden birkaç noktada yarmışlar 
ve h;.ırekata dev nı edc:rek bu hatların 
gerılcrinc sarkmışlardır. 

Rus tayyare zayiatı şı bir milli vazife olarak kendi 
yapmalıdır. Türk milletinin kuv 
wti, Milli Şefin etrafında bir Berlin, 10 (A.A.) - Ş'mdiye kadar 
kaya gıbi birleşmesi, onun direk- alınan h:ıberlere g8re, Sovyetler, 9 

· 1 · Sonteşrinde topyekun 59 tayyare kay-
tıflerine ve emır erme riayctidir. betmişlerdir. Bu tayyarelerın 29 u ha-
Şüphesiz ki, bu defa tia, Cümhur vn muharebelerinde ve beşi kar151 koy. 
reisimizin önümüzdeki yıllar için ma bat ryaları tar ıfmılan dil lirulmüıı
millete verdiği bu direktiflere tur. 28 tayyare de yerde tahı ıp edil
riayeti her vatandaş milli vazife- miştir. 

lerinin başında görecektir. 1 Akim kalall teşebbüsler 
Bugüne kadar olduğu gibi bun 1 B 1ı ıo ( A A.) A k rı bir 

dan sonra da huzur ve refah icın mcmb.ıd n b ldır ı yor: 
de yaşamanın ve harp tehlikesi- sovyc-Ueı ın ınaı ct-ph Al
nı ve ondan dogan mahrumıyet • man muh ;,ıra mı yamı k için y p
Jeri karşılamanın tek yolu dn tıkları teşebbuslcr akim kalmı tır. 
budur. Merker. kC'. mlnle bir Alm n piya-

Bern Elçimiz Gitti 
Ed rne. 10 (TAN) - Dün gcc .. yi 

şehrim•zde geciren Bern sefirimiz 
Vasfı Ment~. bugiln Kapıkaleden h -
reket etti. Elçi, umumi müfettişlik b 

v"d ve vali taraf11dan uguılandı 

de tiimeni bir dıı man mt'v ıni b s
kıııln nlmı lır nu hnre <et e n ında 
ıd tr pı 1 rd ı o 80 U-

çuk Ru k lt- 1 ıı tunılmu tur. 
C' nup ke m dc- Al ıı kıtnl rı 

üh m nokt lnr f~l!!ll tmi'ılt"rdır. 
P'in cepl\(";lnt'IE' !"in krt:ılım 

ı da yen d n ar zı • 

Bu suale "Eveti" diyebilmek, ancak, 
bu neticenin alının sında hissesi olan 
diger vatand3şlarm haklarını nkar et
mekle ve d:ger sebepleri unutm kla 
mumkundur. 

Dikkat olununca, görülür ki, AnJca.ı 
ranrn kcn:ır c ddeler nde dahı, duvar
larının dipleri amony kl..ı s;urutulmÜŞ 
tek bina yoktur, 

Fakat bundan zinhar, Istanbulda ya
ııyan vatanda 1 rın medtnt eYiyelerl• 
nı. Ankar da y ıyan v t nd !arın
kinden a ağı bulduğum manası çık:t' 
ı ılmasın. lstanbulda, şehır sokaklaı ıııı 
kırleten vatand şiar go ülm !linin tı1e
beb ni, İstanbul şehrln:n henüz, te
miz tutulm sına özenilecek mukemme
liyette caddelere k vu m mıı bulun-o 
m ırıda arayalım. 

Ank rada bo lan clgara paketi~ 
lstanbulda oldu u g b!, caddenin bit 
kenarına atam dıın. Çunkil o bo:ı pa-ı 
ket, kendisini fırlatac ım yerde, b!t 
çok hemcinslerıne knvuş mıyacak v4 
tertemiz caddenin üzerinde, her go e 
b tan bır leke gibi y pyn!n z kalacak .. 
tı O paketin bu çi k nleıtirici mali"' 
zaı sınr tnhayyul edıncl'. bana oyltl 
geldi ki, -o anda etr fımda temlzliııi• 
n n hiç bir b k ı bulunmayan cad-1 
dede- h reket:me ağ çlar bile fsyaıı e-
derek canlanacaklar, ve kaim d 11 nnt 
sırtımda paralıyarak cezamı nrecelc• 
lerdir: lııtanbullufarın maalesef t nt .. 
madıkları bu ı rip kotkuyla elimde.i 
ki boş paketı cebime koydum! 

Belli ki bu vaziyette, A.nkara:b, 
"Temızlık işleri mlidü !yeti,, ne dü eıı 
vazife, i gal ettiği o mütevazi bina 
kadar kuçülmektedir. 

Ve belli ki, insantan caddelere tiJJ 
kiırmckten vaz geçirmenin çaresi, be• 
ledıye cezaları kesmek d~fil, caddel~ 
ri, suratlarına tukürülccek h:ılden kul'-' 
tarmaktan ibarettir! 
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RUMl: 1357 HİCRİ: 138fJ 
İlkteşrin: 29 Şevval: 22 

GOaeı Ofle Jklndl Alrıam Yat11 ımalk 
15 •ı 1 ı.511 14 40 ıl5 57 111 9t 5.00 

Ak denizde 
( Beftar•fı 1 incide)" 

M sinada bir . çok kimseler yaralan"' 
nııştır. ' 

• ı\ 
Roma, 10 (A.A.) - IngıTız hücum' 

laı-ı neticesinde tahrip edilen İtalyan 
ticaret gemilcnn·n adedi 7 dir Bır ı
talyan kruvazorunıin de batırıİmııı ol• 
duğu hakkındaki İngıliz iddian asri .. 
sızdır. 

l1ir aylık italyan zagiatı 
Roma, 10 (A.A.) - İtalya numunÜ 

karargahı İlkteşrin ayı içindeki vo 
bundan evvelki hstelcre dahıl bulun-ı 
mıy n zayıat mikdarını blldırmektedit'S 

1 - Simali Afriknda ordu ve Faşıst 
milisleri zayiatı: 128 olü, 182 7aralıt 
175 kayıp. 

Rus cephesi: 152 ölü, 840 yaralı, d 
kayıp. 

Yünan - Arn:ıvut ve Arnavut • YI>' 
goııl:ıv cephesi: 19 aıu, 128 yaralı 

Anavatan toprnkları: Hava akıttr:ırs 
neticesinde 9 olli 

2 - Donanma; 70 61[1, J21 yatalı 
234 kayıp. 

3 - Havalarda: 34 ölü, 46 yara1ırıı 
29 kayıp. 

bıgiltereye lıücum 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman ta}'11t" 

releri dun gece mutevali d lgalar hıt' 
llııde İngilterenin cenulııu ıarki sahi
Iınae muhim bir lim na taarruz etmi&
lcrdir, Gortiş artlarının iyi olması 
ııayes!nde bu taarruzlar.n liman te'" 
ıııııatınd:ı. y nsınlar çıkmasına ve şicı. 
detlı ınfıliklara sebep oldugu mU~ahe
de edilm tir 

Hamburg bombalandı 
Londra, 10 (A.A ) -.. Salahiyetlı b"t 

k ynakt n hab r v rıldı ıne go , 
H mbur . dun gec Almanya ın ı 1 
b tısın İngılız h va kuvvetlerine m n 
sup bomba tayy relen tarafından y -
pılan hUeum esna ında şiddetli bir 
taarruza ugrnmıştır. Doklarda. buyuk 
yangınlar çık rılmı tır. 

Cuxhaven, Emden ve Dunkerque'
deki doklar da keza bombalanmı ur. 
Bu har k"ta iştirak eden 100 il mute
cavli tayyareden ik ~ avtlet etme
tni15tir, 

Cossacok muhribi battı 
Londra, 10 (A.A.) - Bahriye nıı

zırlıfı konseyi, BUyUlt Brltanya do
nanm.a~ına mensup Cossacok to pidO 
muhrıbinfn batmış olduğunu b ld r
mektedir, 

Romanyada Reyiam 
Bukre, 10 (A. A.) - Re 

ılk n;ın edilen r k mlar n g 
974,910 reyden 974,893 il "evet,, , 
si hayır,, dır. Rey verilmlye bu 
yarın ve öbür gün de devam 
l'C'kt'r. 

mı 1 rdrr. Bu cephcn n 
de 9tıO 8fr almmı v 
tart!a h rı> malz rnl"!lı 
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churchıllin son günlerde söylediği 
nutuklar gibi Hitlerin nutku da 

tvvelki nutuklannın tir tekrarından 
başka bir şey değildir. Bununla bera
ber bu nutukta bugünkü vaziyeti ve 
hadiselerin yakın inkişaflarını aydın
latacak m~ hiyette izahata tesadüf e
dilrnektedir. 

Hitler, şark cephesinde Alman kuv
Vetler'n.in son haftalarda -Kırım cep
hesi mıi tesna- bütıin cepheİerde faz
la bir ilerleme kaydetmemiş olmasının 
sebebini şoyle izah ediyor: "Şark ha
rekatının gayesi, dıisman kuvvetlerini 
11ttha, teçhız t ve iaşe merkezlerini :e
gaı etmekt·r. Bu plan bıiyük mikyas
t~ tahakkuk etmistir. Moskova cephe
sınde yagmurdan, kardan ve demiryol-
1 nnın henuz hazır olmamasmd:ın do
~~~ ilerliyemiyoruz. Leningrat şehri 
"'~Şatılıncaya kadar ta:ırruz ettik, şim
dı ınıidafaa h:ıllndeyiz. Leningradı 
t'11rtarabilecek bir kuvvet bulunsaydı 
di u ııehrin hücumla zaptı em ni verir-
~» N 

d Hitıer, batı cephesinin kafi derece-
e .muhafaza altında olduğunu ve tn

&dızler Avrupanın herhangi bir yeri
ne asker çıkarmaya tc ebbiıs ettikleri 
takdirde onlann geldiklerinden daha 
~.abuJı: ortadan kaybolacaklarını söv
lı~erek böyle bir teşebbüsün imkansrz
lıı;ııu tcbaı:ıiz ettirmek istemiştiı:. 
la liitlerin nutkunun Amerikaya ah o-

n kısmı bilhassa şayanı dikkattir. 
liıUer, Roosevelt'in Amerikan harp 
genıilerine, Alman gemilerine ateş et
meleri emrini verd!ği halde kendisinın 
Alman gemileı:ine ancak tecavüze uğ
radıkları takdirde kendilerini müdafaa 
~l?teleri emrini verdığini söylem~kle; 

0 osevclt'i Amer!ka efkarı umuIIUyesı 
karşısında müşkul bir vaziyete dıişür
tnck, infiratÇllan kuvvetlendirmek ve 
çıkacak bir harbin mesuliyetini Roose
veıt•e Yıiklemek istemiştiı-: 

. ~itlerin bu nutkunu tcfs!r eden tn
~~.z gazeteleri şunları yazmaktadırlar: 
t ıtler, arabasının tekerleklerinin ar
~k kendi emrine göre dönmedığini i-

raf ediyor Ruslar bfila Almanlara 
~U~vemet • etmekted:rler, lngilt~rc 
hala okyanuslara hakimdir, İngiltere 
;va kuvvetleri Almanyanın hayat 
r erkezlerini gittikçe daha fazla tab
i IJ> etrnektedirler. Hitler, bu hadise
~rden dolayı Alman milletinin kuvvel 
tdınev!ycslni kuvvetlendirmeye gayret 

Yor... ıı: 

irıgiftere S. Rusya 
l 0 ndrada çıkan, muhafazakar par• 

Ob tisinin ve City'nin organı olan 
b Server gazetesi cok şayanı dikkat 

6: lllakale neşretıniştir. Bu makaleye 
ettt: :'Hitler, yeni nizamın teessüs 
vak'_ını ilan ederek İngiltereyi, emri 
t a 11 kabul etmek yahut Avrupaya 
ına rruz eylemek yollarından birini tut
u~ rnecbur kalacak Bir vaziyete gc
a:fnl lı: istiyor. Alman propagandası 
kendi zarnandn Sovyetleri, İngilterenın 
Yar sıne nskeri ve siyasi ciddi lıir 
ctrn ~l?tda bulunmak istemediğini ikna 
e. de rnaksadiyle, Ingilterenin dört 
)' lriilnberi Sovyetlere kntşı Alman taz
d gını ataltacak ikinci bir cephe nçnıa
ı,acnı. ve Finllinday·ı, Romanynya ve 

· ~rıstana karıı harp ilan elmediği-
soyı· "aad UYor Sovyetlere azami yardım 

b kt eden İngilterenin, Sovyetlerin ilk 
lltn tta gayet makul ve mantıki görü
tııkct alebine cevap olarak derhal h::ı
~e1,1 etnıemes:nin sebepleri vardır. 
hareke ı:ok karışıktır. İngilterenin 
"e ~ete .geçmesi için dominyonlaı-iyle 
dır ~erıka ile tstışare etmesi lizım
•uıh llıcrjka Finlandaya, Sovyı-1'.•rle 
lut110

1aPrnak suretiyle Amerikr 03t
b r f~ tnuhafaza etmek hususur ' son 
~re ;sat vermiştir. Bu tekllfı 1n~a
lt !tere n~ı:ık tasvip edebilir Romanya 
l'a ~b?1n ,Yekoslovakya ve Yuı;oslav
"c l.t 1 dıger miittefikleriyle istişare 
ctnıes~ctristnn meselelerinde ise İn
ttıaıı)arı &.zımdır. Bundan b;\şk:ı. Al
duta11 _ıtı esareti altında bulunmaları 
artııtr 1~e hoşnutsuzluğunun gittikçe 
kın b' "'-Otnanya ve Macaristanın ya
h kltın~ istikbalde oynıyacakları rol 
lllclt l a Alınanyarı malQmnt verrııc
tı ll'ıeıı 0

1 
b.ldirilmemesi icap · eden ba-

ı.. e eler d ~ •w:ıuhk1t var ır .. , 
rı bildi aktır ki Viyanada toplanaca
I ttitı.de~ le~. sulh konferansının gaye
~r 1tind hırı, mahrumiyet ve ıstırap
~~ ~11 e kıvranan Avrup:ı milletler.i-
iin te~.ak ve onlara İngiltereyi sul

ınilll İtıı susüne mani olan başlıca düş-
Vvet olarak göstermektir 

~:: 8eııe ~~aveıMı ~iXlk'li''_ 
İn~1diğini söylemiştir. Yani 
a~er Sovyetıerle gizli bir 
gelince as Yapmışlardır. Zamanı 
dıracaıua:vyetler Almanlara sal 
rellhıce dır. Almanya bunu öğ 
e\>Veia :erhal harekete geçmiş, 
sonra alkanıan işgal etmiş, 
llliştir da Sovyetlere taarruz et-

s ~an efk4 
• • • oruyor· an umumıyesı yıne 

la,-; ~~d harbe başladınız, peki
gibi bllr e niçin garpte olduğu 
P~p llluhda da yıldınm harbi ya
dıniz arebeyi çabuk bitirme -

Fti}ı" rer 
- liak cevap veriyor: 

tabiri şi;ı~ız var. Fakat ben bu 
dun ÇÜ tık .~1Ye kadar kullanma -
medir B u bu aptalca bir keli -
harbi~de ununıa beraber yıldırım 
dır. Piyadde Yol yürümek lazım
tedilen rn elerimiz tarafından ka
rihte bir besafe muazzamdır. Ta
yetıe Yıld enzeri yoktur. Umumi
lanınak 1 ~rıın harbi tabir.· · . ·1-
için kuıı azııngelirse, b 
Alına;~ak doğru ol' . . .. 
_ p k.rnıl\eti yıne sor.uyod 

başlıya: ~ aınına, 2 ilkteşriRe' 
ceyi verın 8~!ruz-.ekJenen neti : 
mediniz e ı. Moskovaya 
bitireın~~a.rk cephesinde 

"'"•nız. 

~AN 3 

( IFüKftR VE SANAT 1 \....__. ... _. __ ... __ ___..._..... ____________ .... ____ ..I,, 

r 
1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR -J 
'- -- - J 

CAl.AA Üç Yıl Önceki Elemli Maarif Tarihi 
Yazan: ULUNAY 

' ;ıNANACAKSIN - Neye? . 
Manzaranın Göriinüş~ Türk irfanını yirmi ikiye varan 

idareye ve tarihe a it eaerleriylt 
zenginleştiren kıymetli miıellH Osmar 
Ergin, üç ciltlik bir "Maarif tarlhl, 
yazdı ve neşretti. Bin küsur '>ayfalı~ 
bu mühim eserde 1453 ten 1938 e kadilı 
Türkiyenin marifet Aleminde geçird:ğ 
inkılaplart "kıh kırk yararcasına,, tet
kik ediyor. Kıymetli ilim adamının b\ı 
derin tetkikat sahasındaki kudret ve 
ihatası eser okundukça anlaşılıyor. O 
zaman gorıiyoruz ki, Maar!f tarihim 
ihtiva eyledıği çok faydalı malı1mat 
itibariyle bın küsur sayfaya stfdırmak 
da ayrı bir kudret imtihanıdır. 

1 Ferdin gelip geçici, ferdi ha r Yazan ! wwwm~ 
nan"Iar, Kasımıar sunnesımen 
geldiğini unutma! 

yatın bir göz kırpma kadar kısa : • 
olduğuna; fakat millet hayatı- a ISMA YIL HAKKI 1 
nın uzun, sürekli, hemen he - : _ 1 
men tükenn:ı:ez o.~duğ~na ina - ~ BALTACIOGLU İ 

* * *' -HALK NEDİR? = Cahil 
köylü deyip geçme! Tar

layı sürmesini bilen odur; ek
mesini, biçmesini bilen odur. 
Çocuk yetiştirmesini, büyütme 
sini, Türk yapmasını, ~skere 
göndermesini bilen odur. Düş -
manla dövüşmesini bilen odur. 
Yurdunu korumasını bilen odur. 
Sıkıntılan çekmesini bilen odur. 
Güçlükleri yenmesini bilen odur 
Türk olduğunu bilen odur. Çok 
eski, çok büyük bir millet ol -
duğunu bilen odur. Kendi mil
letini başka milletlerden üstün 
görmesini bilen odur. Öz mil -
liyetçi olan odur. Medeniyetin 
gösterişlerine aldanıp kendini 
unutınıyan yine Odur~ 

Nur kiimesi- Büyük matemi" istn·abı, söylenen nuluklar 
- Topla11tmuı eu lıazin safhası - .Uilyo.nların hıçkırıkları 

nacaksın. WVucudun kul, toprak, : ............... Miii-·-----: 

*** 

yok olacagına; fakat ruhun, ide
alin ölmiyeceğine, ruhunun 
milletin ruhuna katılıp sonsuz
laşacağına inanacaksın. Fert o
larak gelip geçeceksin; fakat 
tarihine bır şey katacaksın. i
nanacaksın; milli, maşeri ha -
yatın yaratıcılığına, kutsalhğı -
na, mucizeler, harikalar kayna 
ğı olduğuna inanacaksın; senin 
aciz, fani vücudün ötekilerin a
ciz, fani vi.icutlariyle birleşince 
bitmez tükenmez bir enerji ya
şatacağına inanacaksın; sensiz 
milletin eksilmiyeceğine, fakat 
seninle milletinin yükselcbile -
ceğine inanacaksın; Allah'a. 
Meleklere, Ahirete inanır gibi 
fazilete, hayra, vazifeye ve bü
tün bunların kaynağı olan mil
letin kutsal hayatına inanacak .. 

ri kızlarını yaşatan sensin, Ke
loğlan'ı ülkeden ülkeye koştu -
ran sensin, Kerem'e saz çaldı -
ran sensin, Arap Üzengi'yi dö -
vüştüren sensin, Afa sözlerini 
söyleten sensin. Maniler, tür -
külcr, destanlar, cenknameler, 
Bektaşi nefesleri, saz edebiya
tı hep senin eserin. Yunus, Kay
gusuz, Karacaoğlan, Dertli, A
şık Ömer hep sensin. K11ragöz, 
Kavuklu, Nasrettin Hoca, Bek
ri Mustafa, İncili Çavuş hep 
sensin. Türk edibi! Dinmez, tü -
kenmez zevk kaynaklarına kar-
şr nankör olma. Tarla başına 
git, bostan dolabının kıyısına 
otur, bahkçı kayığına bin, en
ginlere açıl, çıkmaz sokaklara 
gir, Türklerin sesini işit! Son -
ra yaz! Okuyucuların kendi ses 
!erini işitir gibi olsunlar. 'l'~ 
edebiyatta kendine dön; yepye
ni bir 'Iürk edebiyatı yarat! 

KUVVETLİSİN; NEDEN?
Çünkü savanı somuna ka 

tık etmesini biliyorsun, aç kal 
masım biliyorsun, acı çekmesi 
ni biliyorsun, sevmek nedir bi
liyorsun; korkmuyorsun, telaş 
etmiyorsun, hiç yadırgamıyor
sun; dünyanın şeametleri üze -
rine yıkılsa yine yaşamaktan 
umudunu kesmiyorsun; "Allah,, 
diyorsun, "Cennet., diyorsun, 
"Vartan,, diyorsun., "Millet,, di -
yorsun, bir şeye inanıyorsun, 
on.un için ölniesini biliyorsun. 
Düştüğün zaman sırtın yere gel 
miyor; topraktan kuvvet alıp 
kalkıyorsun. Yaşamıya, dövüş -
rniye, tabiati yenmiye el~rişli-

Eminönit Halkevinde yapılan ihtifale iştirak edenlen Atatlitk'ün 
aı,iz hatırasını ann\ak için ihtlra,nı 8iUtfıtunda .• 

Eserin birinci c:ldı: Araplqma v~ 
i:skolastik tedris devresine, ikinci cilt 
te.nzimat ve garplılaşma devrine; ü
çüncü de birinci meşrutiyet •e yayıl
ma, ilerleme senelerine ait bulunuyor. 
Müellif, bu uğraşmaları saglam bir sis
teme ıstinat e'ttihrtiş; u~ahmamııı, ü
şenmemiş, bir çok me'hazlara baş vu
rarak vesikalar ar:1ş\ırmış, onları tesbit 
ettikten sonrn eserin addiyetine yalı:ı
ııacak ağır fakat sıkmayıcı bir üslüp 
ile her ilmi hAreketler hakkında mu
hakemeler yapmış. yürüttıiğü tenkitler
de bir ilim adamına yakışacak btta
rartık gözeterek ıyi ve kötü taraUarı 
büyük bir vukufla ayırmış. , 

Maarif tarihi, yalnız maarif9lerl a
lakalıındıran bir eser değildir Maarif, 
ırıemleJıı:etin bütün şubelerine temas 
ettiği için bu eserde dahi tabiatiyle 
siyasi, idari, içtimai bir çok bahisler 
vardır Ve bu bahislere ufak bir te
masla ·iktifa edilmemş, her birisi ayrı 
ayn tafsil edilmiştir. 

sın. ? 
ıt 

*** SEVMİYE E H L İ Y E .. 
TİN VAR MI? - Sev .. 

...... + 
mek istiyor musun? Sev! Her TüRK MİMARI - Yapıcı 
güzel şeyi sev; doya doya, ka - milletinin adı Levhi Malı 

sin. ~ 

na kana sev! Sevmek icin ideal fuz'da "mimar,, olarak yazrlı -
bir iılke ararsan, üstünde ve al- dır. Zamanının mimari ıtekniği
tında yaşadıgın, suyunu, ayra- ni al; fakat yabancıların mima -
nını içtiğin, topragmı yediğin, ri zevkini çalma! Kayalara tür
eındiğin yurdu sev! Gözle gö - kün ruhunu ver, oyduğun taş -
rünen, elle tutulan, şenlenmesi lar vicdan sahibi olsunlar. De
elinde olan Türk yurdunu sev! '<lelerin taşları türkle§tirdiler; 
Hayali, itibari, soyuk, fantastik sen de betonu türkleştir! Avru
ülkelere sakın aşık olma! Man- pa, Amerikanın mimari zevkine 
tığında yarattığın, muhayyilen- hayran olma! Hayrettin'ler, S-" 1 Ankara, 'l/11/1941 
le süslediğin, zihinle içine girip 

1 

__ 

oturduğun mevhum yurtları ı••liıı••••••• yık! Yalana bel bağlama; ger - Bu Akşam 
_ ..... ___ , 

çeğe güven! Genç adam! Bu 
fuprağın adamı olduğunu hiç 
unutma! Yurdunu sevJ 

DURMA, ÇOGAL! EV -
LEN! - Kerpiçten ol -

sun, bir yuva yap! llk işin ço -
cuk yetiştirmek olsun! 1, 2, 3, 
4._ Çocuk ·sahibi ol! Her çocu -
ğun sahibi oldukça 20 milyon 
türxün bir tane daha arttığmı 
düşün, Sevin! Milyonları ya -
pan yüzbinler, yüzbinleri ya -
pan binler, binleri yapan yüz -
ler, yüzleri yapan büyülü ve 
dogurgan birlerdir. Erkek ıtürk; 
babalıkla övün! Kadın Türk; 
analıkla övün! Türk; durma, 
çoğal! 

SÜMER 
i RENE 

Sinemasınd11 

DUNE ve 
GAİL PATRİCK ve ROUDOLF SESTT 

gibi 4 büyük ~ dızm yuatt&lart 

İLK GÖZ 
AGRISI 

Mevsimin en parlak ve en güzel komedisi başhy<W 
Bir erkeğin kanunen kaç zevceye malik olabiHr. Asri hayıatta 

~ İl- '1- '1- iki evlilik .•. Bn. günftn ev kmnılatt ... Siiıemacılık aleminde bir 

T
üRK İSİNİ BEGEN! _ yenilik te-şkil edeeek olan bu ~üzel ~i1;m i~iıl yerlerinizi evvel-J 

K sl k. k d f' den tedank edmız. u o umu a ar ne ıs, .._ 
hazmı kolay, ucuz çörek olur ~ I RE 
mu.? ~cıbadem _l~urabiyesi k~ : 

1
, ' 

dar guzel:, çeşnıl~. ve . besleyıcı Senenin en şen._ ve en zengin filınini görmeğe, dinlemeğe ve 
ne vardır. Öz Turk ıcadı olan u h 1 Aul t .... ad·· k 
bunları bırakıp ·•gato,, dıye içi candan allqşlamaga azır anınız. g a ırcasına 5 ....., urece ne-
dışı ne olduğu belli olmıyan şell Operet filmi 
karma karışık şeyleri yiyor ve 
bağırsaklarını yoruyorsun. Tü -
kcnmezden ince bol olur mu? 
Pekmezden ahlaki şarap olur 
mti? Bozadan daha lezzetli bira 
var mı? Ayran cnna can kat -
maz mı? Bütün 'l'ürk olan bu iç 
kileri nasıl inkas edebiliyor -
sun? Kendimizi unutuyoruz; 
hangi ytıd illeri hatırlamak 
için? 

"I. 

*** EDEBİYATTA KENDİNE 
. DÖN! - Türk! kurt ef -

MADAM LUNA 
En fazla danslı musiki... En cazip ve güzel şarkıla~..: 

Baş Rollerde: Berlin Opereti Yıldızı 

LIZJ WALDMÜL~ER-1'HEOLINGEN .. PAUL KEMT 
ve sinemanın en güzel kadınlan 

Bu CUMA 
Akşamı 

Sinema~ 
sı nda 

Her yer karanlık, yalmz onun bu-
lunduğu nokta bir nur kümesi 

halinde Herkes o nurdan ışık alıyor 
ve her 

0

taraf o, nur kümesinden fışkı
ran ziya hüımeleri ile aydınlanryor. 

Iki şanlı bayrağın ortasında duran 
Atatürk'ün büstü, yaşlarla tüllenmi§ 
bakışlar önünde hayalleniyor ve hıç
kırıklar -belki aziz hatırasmıı saygı
sızlık olur diye- boğazlarda düğüm
lenip dudaklardn kuruyor. Bütün baş
lar eğilmiş, gönüllerl'l.e sadece onun 
hatırası yaşıyor ve dolaşıyor 

Eminönü Halkevinde ve saat tam 
dokuzu beş geçe sevgili Atatiirk'ürı 
manevi huzurundayrz. Büyük matemi
mizin acısını yudum yudum içiyor, göz 
lerimz~den taşan ıstırabımızı içimiz
de sindirmeye uğraşıyor, hiç soluksuz, 
fakat dimdik ayakta duruyoruz. 

Hatip: 
-Büyük matemin ıstırabını, diyor, 

her yıldönümünde yudum yudum içer
ken soluk yüzlerimize akseden ic;imi
:i:Sn acısında hıisrandan iz arıyanlar 
aldanırlar Gerçekten yaş pıııarlan 
kurumuş gözlerimizde yanan parıltı, 
kalbimizin sızısından kaynajs alan bir 
iman ışığıdır. Çünkü gönüllerimizdeki 
acıyı tutuşturan, Türklük şuurunun öz 
ateşi, Atatürk a~kmm alevidir. ..... 

Fanilerin bir kere daha huzurunda 
toplandıkları Ebedi Atalürk, 

muhtelif hüviyetleri ile dün yeniden 
şahıslandı. Önünde cihanın diz çöktu
ğıi insan Ataturk, tarihin seyrini de
ğiştiren büyük asker kahraman Ata
türk, d.oguşu ile üfulu arasındaki '58 
yıla sığmayan inkılapçı Atatürk, bi
ze bugünü yapan ve bırakan kurucu ve 
kurtarıcı Atatürk, dün yine büyuk ese
rini emanet ettiği gençliğin arasınday
dı. Ebedi Atatürk, nesilden nesle 
devredilen ebedi gençliğin elleri üze
rinde büyük emaneti kadar mnkaddes 
biı: vaı·lık olarak kalacaktır Bu haki-
kati ifade eden hatip: -

"Maddi varlığı ile milli mevcudiyet 
arasındaki mesafe açıldıkça, onun mü
barek hatırasında canlanıp şahıslanan 
müşterek Tlirk ülkıisüne bağlılığımız 
da.ha çok artıyor ... derken hiç de mii
baHiğa etnıiş değildi , ...... 

Dün, Eminönü Halkevinin, sadece 
Atatüı:k büstünün bulunduğu 

köşeden ışık alan salonunda toplanan
ların hemen hepsi onun son teşyiinde 
bulunan gözyaşları, yürekleri ya\' üı 
insanlardı. Hepsi o giinün acısını du
yuyorlar, o günkü büyük matemi yaşı
yorlar ve kalplerin.in sızısını çekiyor
lardı 
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Yavuz Abadanın, Atatürk'ü her cep
heden anlatan nutkundan sonra, kür
süye gelen Meliha Avni, Milli Şefin 
beyannamesini okudu ve onunla bir
likte bütün salon halkı, Milli Şefin 
şahsında bütün millet ağzından söyle
nen çtlmleleri and içer gibi, fakat ses
siz ve soluksuz tekl"adadı: 

"E$sİz kahraman Atatürk! 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 

Ttirk milleti ile beraber senin huzu
runda tazim ile eğiliyoruz. Bütün ha
yatında bize ruhundaki ateşten canh
hk verdin. Emln ol, ::ıziz hatıran sön-

Aıktan mevzuunu._ İnklsardan heyecanını ..• M Ucadeleden 
hareketini alan '-

MEMNU AŞK 
DOROTHY LAMOUR 
JOHN HOW ARD .. AKİM TAMİR OF 

Büyük Yıldızların sinema dünyası na kudretlerlyle hediye ettikleri en 
büyük Aşk Romanıdır. Bütün kalpleri titreten : Bütün gözlel'e yaş 

dolduran bu ıtaheser 

LALE SİNEMASl'NDA 
Yalnız Üç gün daha gösterilecektir. , 

~----------·-----------------, Yakında ŞARK Sinemasında 

ve 
in Yarattıkları 

Rejisör: Tourjansk3 

Biiyük vatan sevgisi ve bllyiik aşk filmi hangisini daha Cazla 
sevmeli: 

VATAN'ı mı? SEViLEN KADIN'ı nıı? 
ı•i••• Muhteıem bir eser ... KUDRETLİ BİR DRAM'•ilılli-.111' 

mez .meııale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanrk tutacaktır.,, ...... 
yoplantınm en hazin safhası, bü-

yük teşyi merasiminin beyaz 
perde ıizerine aksettirilişi &ldu. Uç yıl 
dnceki elemli manzaranın görülüşü, 
dudaklarda düğıimlenen hıçkırıktan 
çözdıi. Göz pırtarlan yeni baştan 
coştu. 

Taksim meydanını dolduran ft sa
yısı yüz binlerle ifade edilebilecek o
lan mahşeri kalabalığın hıçkınklaq 
duyuluyordu. Seslendirilen filmde bu 
hıçkırık bir uğultu halindeydi. 

At;ıtürk'ün, Dolmabahçedekl Kata
falkından kaldn-ılışr, gözbebeği gibi 
sevdiği Generallerinin elleri üzerinde 
top arabasına nakledilişi ve nihayet 
hazin cenaze alayının hareketi, yollar
daki kalabalık, evleraen, apartnnanlar
dan, kubbelerden, minarelerden sar
kan hevenk hevenk insanlar, bağırrş
lar, ç1ğlıklar, feryatlar ve hiç durma
dan devam eden Ölüm marşı, uzayan 
yol, ısurabından kıvranan halk ve ni
hııyet cihan yarahlahbert eşi gelm.e
mi'i bir kıymeti yüklenen gemi. 

Bu film, sinirleri yeni ba'tan harap 
etti, göğüsleri yeni ba~tan sarstr ve 
Atatürk'ü dün tekrar ııahıslanarak ka
rıştığı biz fanilerin arasından ~ni 
baştan ayırdı_ 

+ .... 
E" önde çelenkler tapnarak, S:t-

rayburnundaki heykele doğru 
gidilir ve hfila dinmeyen gözyaşlan 
mendillere içirilirken, Atatürk'ün tabu
tu arkasından milyonlartn hıçkırıkları 
duyuluyor, o elemli levha gözler önün
de canlanıyor ve kulaklarmmr uğul
duyordu: 

"Ebedi istirahatg!hınd:i rahat ve 
müsterih uyu Atatürk! Başında nöbet 
bek.liyen 18 milyonu birleştiren tek 
duygu, sana ve eserine daima sadakat, 
milli ktidrete .sarsılmaz imandır • ., 

Sttf,d, f<.ESLER 

Vali Bugün Afıkaradan 
Geliyor 

Vali bugün Anknradan şenrnntze 
dönecektir. Vali, şehrin jklsadi bazı 
meselelerini hnlleylemiş ve yelli ça
lış.'11n programı hakkında bazı esaslar 
tesbit etmiştir. 

Altın Birdenbire Diişmiye 
Başlaclı 

Altın dun birdenbire dü;pniye b:ış
lnmıştır. Bir altın 2515 kuruı;a kado.r 
dUşmüştiir. 13ir gram külçe altm 354 
kuruştan satdmışttr. 

Bir Çocuk Arkadaşının 
Bacağını Kınlı 

Kanııüınrtlktc MuhtCS•P Jakend~r mahalle 
sınde oturan 1 ı yaşında Mi!nir arkadaıı Nec 
mcttin ile bisiklete binmek yQzl;lııden kavıı:a 
... ımi~tlr, Bu kavga sırasında :Mıinirin s'ıığ 
ayağı kırılmı~ ve Şi;h hastanesine ırônderil· 
mi,ılr. 

Boruya Sarılıp Apartımana 
Giren Hırsız 

Arabacı Omer adında biri, Ş\şliı!e bir ipar 
tımanın UçtlncU katında oturan -Vedadın dai
resine havagaıi borularına sarrara.Jr rirmi'it 
ve 180 lira para He birkaç takım elbise tal· 
mıştır. Yakalanan Omer, dün Suıtıınabmet bi 
rinci sulh crza mahkemesince tevkif edilmiştir 

"' 

ŞARK .. -
sınemasmcıa 

BALIKÇININ 
KARiSi 
Müstesna filminin son gün

lerinden istifade ediniz. 

Bu üç ciltlik Maarif tarihi bir zübde, 
pek çok müşkülleri halledici bir an
sildopedidir. Bu itibarla frenklerm: 
"Livre de chevet,, dedikleri, yarti ge .. 
ce günduz yataklarının yanında bulun .. 
durmaya Jayik gördükleri eserlerden-. 
dir. 

İlmi eserler, en ziyade o ilmin ibfi.o 
sasçılannı alakalandırır. Maarif tari ... 
hi böyle değildir. Osman Ergin'ın 
k\ıdretli dimağından fışkıran çeşitli 
malumat herkes ı<;in bir me'haz teııkil 
edecek mahiyettedir, 

Müellifteki en bariz hususiyet, ese-. 
rini herkese okutmasını bilmek has~ 
sının kendisinde fazlasiyle mevcut ol• 
masıdır 

Maarif tan"hinde, a51l me·uu ihmal 
edilmemekle beraber, gayet etraflı ya. 
zılmış "haşiye,, ler vardır. 

Bu kısım, eser kadar ehhemmiyet11 
olduğu icin her cildin nihayetinde bi-e 
''hisiye fihristi,.. konulmasına Iii2una 
görülmüştür. 

Haşiyeler yalnız Maarifin anahtadl 
değildir, onlarda bütün Türk tarihini 
olakadar eiieeek maliim::ıt baluyorwrJ 
Eski tarihlerde ilis.ilen bir tabirin ıh<N 
hiyetini bb hişiyelerde buhM1eeeğM 
mize hemen hemen yüzde doksan e~ 
hlm. Meseli: ''Tersane, ,tabirini herkes 
kullanır. Fakat bunun aslı ne olduğunG 
belki çok kişi bilmez. Osman Ergin b1I 
tabiri bize bir haııiyede pek sizel an• 
latıyor.: ~ 

"EndtIJüs AMlptaa fabrika mlnasma otarıtl 
Dırııssmn tabirini kullanırlardı. lspanyoll .... 
ra Darsma şeklinde ge(en bu kelime bizdi 
tersane olmuştur"' 

'Müellif b1ı Tfayih ileri ıriirdiıict.-n 
sonra bu ~lime hakkında daha, diJ 
encümenini alikalandıracak pek faJW 
dalı tafsilat veriyor. 

Yalıuz bu değildir. Haş.iyelerd:lfl 
menşeini bilmediğimiz bir çok şeyl"" 
rin de aslını öğreniyoruz. Mesela a-. 
parbtinnlar hakkında bir malQmat ara• 
ruyorsa, bunu "Yahudihane ve ilk a
partmanlar,, fashnda buluyoruz: 

"Yahudibane bırçok yahudl ailelerinin lıft 
arada oturdukları binallra den1lır. Bu blnılac 
ılmdiki apartmanlara bcnrerdı Evliya Çele• 
lıiııln ''kat mdcr icat,. dcdigıne bılı:ıhrsa ha 
türlü binalar üst tlstc birkaç kat olumı~ .,. 

Velhasıl Maarif tarihinin hAşiye kıs
ttH o derece ihatalı bir surette yazıl .. 
mıştır ki, insan bu müteferrik malu
matın dahi ayrı bir eser şeklinde in
tişannı temenni ediyor. 

Maarif tarihi, Cüınhuriyet maarifi_. 
nin en kıymetli eserlerinden blrid;r~ 
Osman Ergin'in memleketin irfanına 
ettiği bu büyük hizmeti şukranla yad.
etmek borcumuzdur. 

Yeni Neşriyat ~ 
!>EMıRYOLLAR DERGlSt - Devlet ı!e. 

rniryollan ve limanları i§lctme ııenel direk ~ 
törıüğil tarafından her ay çıl<anlır 195/19& 
saynı Ankarada neıredilmiştır. 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHm TİYATROSU 

l>RA.Jıl KISMI: Saat 20.80 da HAML!n1 

• ••••••••••••••••••••••• 

Yarın Akşam 

SARAY 
Sinemasında 

Münir Nureddin 
KONSERi 

Yarm Akşam 

MELEK'te 

Harikulade meraklı mev
zuuna, nefis oynanış tar. 
zuıa doyamıyaca.ğmıı 

büyük bir film 1 

KORKUSUZ 
K AD iN 

Başrollerde 

JOAN CRAWFORD 
FRIDERIC ~4ARCM 
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B U L M A C A iHTiRA ILAN I 
l 2 3 4 5 6 7 B 9 

~ı+~ =l~ 
. ·~ 4 _-•• -

~ -.-ıı·H=. -
:t•ı-R=l==== 
sonDAN SAOA.: 1 - V"11 ilmalı: 2 -

:Bir .rne:vva - Hır Avrupa ııehrl 3 - OfGt 
4 - ~ili - Dir nota 5 - Saımokun cmır 
Terci: Jdliburk bir c{ln 6 - Iamcktcn e. 
mır - Ku~rrlri.n 711zdıfı 1 - Aıyada bir 
&öl - Tcna: Maullarda adı eeçu S - ı .. 
taı:ıbulda bir acmt !I - Mllusir olan 

'"Bira imalinde genç buketlerin 
ayrılması için usul ve alet; hakkında 
al.ırnnıs olan 2!'s.6.1932 günlü 'Ye ıss:ı 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile korunak üzere ahere devrü!E:.ra# 
veya icar edilcceğ.inden tallp olanların 
Galatada İktısat hanında, Robert 
Fcrri'ye müracaatlan ildn olunur. 

1 L A N 
Holanda Krallığmm Türkiye ~

rethnnesi, Holanda Krallığı ile Harp 
halinde olmıyan memleketler tcba
smm, ellerinde bulunan Holanda Hin 
distaru Devlet Tnhvilatmı, tescil et
tirmek fizerc, ı İkincikanun 1942 ta
rihinden evvel İstanbuldn Holantse 
Bank - tini N. V. ye ibraz etmeleri 
!Urumunu .i!An eyler. 

YUKARl:OAN AŞAGI: 1 - U:vaını 2 - -------------
Uzamaktai fail - Yrmektco emir a - Gc· 
nıılilı: - Terdı Su akmtısı 4 - 'Duadan 
llOtlra Mi7!enlr - TeTdı ~en 5 - Kokula • 
malt 6 - Tayin etmek - Teni: Il.&ve. ya

S ATIL IK EV 
ma '1 - Asırada bir a:li1 - Tersi: Odanın Amavutki5yilnde İskele ve Trmn -
:vtlıkrl & - Lihzo - Bir barfl dcfipne vnya 3 dakika ~!ede denize fev
emstlc ohı:r 9 - Petl smı &:iden 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SACA: kalfıde ncznretı. bahçesi, terkosu, e-
l. - llılauıb:sıı 2 - :Amazon J - Lllcli - lcktriği havnga7.i sıhhi tesisatı, van-
E.r 4 - Azar - Buda 5 - Gobl - Asaf • • 
11 - An - AJSk& 7 - Faa - (Tttai) iti- tllnsyon tcşkilfıtı Vil sığmnltı olan 6 
na - AU 9 - Balat - (Tcrıl) Tan. odnlı klı.rgir modern f!V satılıktır .Mil-

YUKARlDAN AŞAOI: l - Malaaa - Ab ' 
:ı - Amatln 3 - (Tersi) Batu - Fil 4- rncnat Her gün öğleden evvel Teşvi-
Auri - Ata S - Bol - Aıit 6 - Anibal kiye Fırın sokağı Kısmet apartmuın 
7 -, Usanan 8 - (Tcral) Allkadar 9 - N l 
Muvabbt O •• 

, ~ 
Toprak Mahsulleri Ofisi U. M. lüğünden 

Değirmenler için Kontrolör Alınacak 
Ofisimiz emrinde çalışan Yeya vilayetler veya bele

diyeler emrinde işliyen değirmenleri ve bunların is
tihsalatiye kontrolüne memur teşkilatı mürakabe ve 
bunların mesailerini teknik icaplar dahilinde tanzim 
etmek üzere 3659 sayılı! kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince mezkur kanuna tabi bulunmıyarak 300 ve 
260 lira aylıklı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı 
haiz bulunanlar imtihansız alınacaklardır. 

BAŞ, DlŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRJLARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

· · · ~tanbuİ .Levazım Amirliği 
·satınalma .. Koınisy~nu ?İlanl~n 

r.J,000 kfio stn ne 24,500 kilo yo
~ kapalı zarfla e~.sfltrneye kon
muştUT. İhalesi 12-11-941 Carsamba 
!filnil saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sütün beher kflosu 20 
kuruş. ilk teminatı 375 liradır Yo
ğurdun beher kilosu 32 kurucı ıİk te
minatı 588 liradır. Evsaf ve şartna
meleri komisyonda görülür. Hepsi 
birden ve ayrı ayn taliplerde ihale 
edlleblllr. Taliplerin kanuni vesika
larile teklil mektuplarını ihale saa
Unden bir saat evvel komisyona ver
tnelcri. (326) (9433) -

. • I 

Mlktan Eb'adı ç 1 H s Beherlnln flya tr 
adet Kurut . -

10,000 31 x 70 Onluk galvaıµzu yeni saç 190 
3,200 31 x 66 .. .. .. .. J83 
3,000 31 x 60 .. •• .. 17$ 
4,000 31 x 70 On ikilik " .. .. 180 

500 31 x 70 Sekizlik .. .. .. 210 

20,700 
Soba borusu ve dirseği yapılmaR- Q7,ere yukanda ~·at '9'e miktar

ları yazılr yeni galvanizli saç alınacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 14/11/ 
941 Cuma günü saat 15.30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Beherinin fiyaUacı yukarıda göst.erilmiştlr. 
Kati teminatı 5753 lira 40 kuru.ştur. Nümuneleri komisyonda görOlür. İs-
teklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (359) (9824) 

9 kalem evrakı matbua tabettirl
lecektfr. Pazarhkla eksiltmesi 12/11/ ı-

941 Car~amba günü saat 16 da Top-1 · ır~+ b 1 F" M k b K d 
hanede Lv. Amirliği satın alma ko-, S an U ıyat Üra a e Omİsyonun an 
misyonunda yapılacnktır. Tahmin 
bedeli 125 lira, katı teminatı 18 lirıı y•• 
75 kuruştur. Nümtıtıcleri komisyon- ucca r ve Esnafın Nazan Dikkatlerine 
da gi5rülfir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (354 - 9743) -Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin hari

cinde vazife gördükleri müddetçe harcırah kararna
mesine göre ayrıca harcırah ve yeYmiyce de alacak
lardır. 

N amzetlerın aşagıdaki evsafl haiz olmaıan ıazım-

d1r : 

Beher kflo.suna 65 kuruş tahmin 
1 edilen 7000 kilo hindi eti almacak-
1 tır. Pazarlıkla eksiltmt'.'si 18/11/941 
~alı günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satm alma komisyonundn 
yapılacaktır. İlk teminab 341 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi k~SYonda 
görülür. İsteklilerin bclll vakitt~ ko-

Büromuzdan a:rnian bazı kontrolörlerin veya bQromuzda hiç alAkaS'I 
olmıyan bazı kimselerin kendilerine fiyat mürakabe kontrolörü sü~ü 
verdikleri haber alındığından. evvelce fiyat kontrolörü olarak tanınmış 
olsalar dahi bu sıfatla müracaat edenlerden her defasında İstanbul Fi
yat Mürakabe Kontrolörlerine mahsus resimli ve Vil.Ayetçe tasdikli hü
viyet cüzdanlarmm istenilmesi ve hüviyet cüzdanı ibrm . edemiyenlerin 
hemen Büro şctl.lğine veya zabıta makamlarma ihbar edilmesi ehemmi-
yetle rica olunur. (9'i91) 

ı - En aşağı Qrta tahsili bulunup vaısh ve eıt!lllf 
büyük değirmenleri mal sahibi veya kiracı sıf atiyle 
bizzat işletmiş veya ihtisas teminine yarayacak vazi
fede asgari on sene çalışarak değirmen ve tekniğine 
hakkiyle vakıf bulunmuş olmak. 

llu bilgi gerek ibraz olmıacak veffika Ile ve gerek 
Ofisçe yapılacak denemede isbat olunmak lazımdır: 

2 - }'iili askerlik hizmetini yapmış veya halen as
kerlikle bir ilişi!,ri bulunmamak. 

3 - Çalışbkları yerlerden aynlmaıann1n te na hal
lCTinden ileri gelmediğini ve vazifeler ine mani vazi
yetleri bulunmadığını tevsik eylemek. 

4 - Sıhhi durumlarının çalışmalarına müsait bu
lunduğunu Ofis doktoru raporiyle tevsik etmek~ 

5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinci 
teşrin on sekizine kadar Ankarada Um um Müdürlüğe 

bizat veya yazı ile müracaat etmeleri. "8240,, "9817,, 

~ ...................................... ,.,, 

As. Fb. İzmir Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1- İhtiyaca binaen aşağıda cins ve miktarları yazılı (38425) lira mu

nammen bedelli Oç knlem malzeme ayn ayn veya tamamı kapalı zarf 
• usuliyle münakasaya konulmustur. 

2 - Sntm alınacak malzt'.'melere aft şartname mesai g{lnl~ içinde 
• &aat 8 den 16 yn kndar Tophanede Askeri Fabrikalar Satınalma komJs
. yonundn görülebilir. 

3 - Münakasa 20.11.941 Perşembe günfi saat 14 de İzmlrde Halka
pmarda silah fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 -İstekli olanlar% 7,5 nlsbetinde 2882 liralık muvakkat tcıninatlan
nı crnvale yatırarak alacakları makbuzlariyle birlikte 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesi mucibince tanzim edecekleri tekll1 mektuplarmı 
ve belli kanunun bu hususa ait 2, 3 üncü maddelerine göre icap eden 
vesaiki hAmilen muayyen olan günde münakasa sanilnden bir saat f!Y

vellne kadar İzmirde Halkapmarda Sillıh fabrikasındaki satınalma ko-
misyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri. (9486) 

C 1 N S \ 

Siyah sabunlu kösel<> 
Siyah vakt'.'ta 
Karaman Mesini 

Muhammen bedcll % 7,5 teminatı 
Mlktan 

7500 Kg. 
200 Kg. 

1000 Ad. 

YEKUN ,.,,,.,.,., 

Lira Lira 

35625 
1000 
1800 

38425 

2672 
75 

135 

2882 

• 
Dad2"' .RAıız.iri son dcpolanndaki 3800 metre mikabı 

Köknar tomruğu tahta yaptırılacak 
Çam veya 

!ukandn ynzılı 3800 metre mikAbı çam veya köknar Tomruğunun 
Tnhta haline i!rnğı işi Asker[ Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 27/11/1941 Perşembe gilnü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale cdilt'.'Cektir Muhammen bedeli takriben 35910 liradır. 

Şartname (1) lira 
0

(80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin (2693) lira (501 kurus muvakkat teminatı havi teklif mek
ıtuplannı mczk(lr günde saat 14 de kadar komisyona vcrmelt'.'ri. (9773) 

tııııNtıN 

D aday mıntnkasrndaki fabrikalarda imal ettirilecek takriben 
2394 metre mikabı kereste Karabük istasyonuna naklettir ilecek 

D:ıday mıntakasındakl fabrikalarda imal ettirilecek takriben· 2394 
tnctre miktıbı kt'.'rt'.'Stenfn Karabük istasyonuna nakli ve bu istasyonda 
vagona tahmllı isi Askeıi Fabrikalar Umum Müdürlüğil merkez satmal
:ma komisyonunca 27.11.1941 Persembe günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilc.ct'.'kUr. Şartname (2) lira (40) kurus mukabilinde komisyon
dan verilir. Muhammen bedeli (47880) liradır. Taliplerin 3591 lira mu
vakknt teminatı havi teklif mektuplarını mezkı.ir günde saat 15 e ka-
dar komisyona vermeleri. (9774) 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den: 
Talebcnln köhne fotinleri satılacaktır. Talip olanların 23 liralık de

pozite için vezne ve banka mektubu ne beraber 28/l 1/941 Cuma ıünll 
saat 15 de Beyazıtta mektep satın almn komisyonuna müracaat etmeleri. 

• . - • :a.ı (1371) (9833) 

~ahip ve Neşriyat Müdürü:' Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. 'i. TAN Mat'h......, -- ,-- ~ 

misyona gelmeleri. (360) (9825) -Askeri fırınlarda blrikmfs olan 
2200 kilo sönmüş kömür ile 5700 ki
lo l'ırm kırıntısı !'atılacaktır. Paı:ar
hkla arttırması 18/11/941 Salı günfi 
saat 14,30 da Tophanede Lv. .Amir
liği satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Kömilrlln tutan 38 lira 50 
kuruş, kırmtmm tutarı 142 lira 50 
kuruştur. fııteklllcrin mal bedeli o
lan para ile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (361) (9826) 

l _A_s_k_e_rl_ik ___ lş,_I e_r_i _ 
ŞUB!VE O.AVET 

Fatih 6ubealnden: P. Tefm. Lemi 
52131 • Fatih &ubeslndenı P. Aa Tefm. Srtirn Sırn 
of. lbrablm Hilmi 479JI Adresi: TQrk Maa·ı 
rif Ccmiıretl Kadirra Talebe Yurdu. , . -

TAN Gazetesi · 

ilan Fiyatları 

• 
• • • 

, ............................................ ~ 
Toprak Mahsulleri Ofisi U. M. lüijünden 

Sef ve Set Muavini Ahnacak 
Merkez teşkilatımızda açık "170,, ve "140" lira ay

lıklı şef ve şefmuavinliklerine yüksek mektep mezun
larından 3656 ve 3659 sayılı barem kanuiııarına tabi 
idare ve müesseselerde "3,, yıl ve daha ziyade hizmeti 
olup haklarında iyi referans alabilecekler imtihansız 
t.ayin edilecekleridr. . 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki 
hadleri geçmemek şartiyle 3659 ;ayılı barem kanunu 
hükümlerine göre he;SaP edilecektir . .. 

Müracaat edeceklerin : 
1 - Fiili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya 

halen askerlikle iliş iği bulumnamalan. 
2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname 

asıl veya tasdikli suretini ibraz etmeleri. 
3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadıi?-mı 

tevsik eylemeler i. 
4 - Sıhhi durumlarının müsait olduiuna dair Ofis 

doktorundan rapor almaları. 
5 - Yaşlarının "40~ dan YUkan bulunmaması' 

Lazımdır . 

SiZiN D 
ETTIGIN 

IUNGSRAM 
nı ö ~U@ ~ 

"' 

# ........................................... ... 
Toprak Mahsulleri Ofisi U. M. lüğünden 

MEMUR ALINACAK 
Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal bulunan 

"85,, "100,, "120,, lira tahsisatla memurluklara en aşa
ğı lise veya buna muadil tahsili olanlardan 3656 ve 
3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve mües
seselerde üç yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar 
imtihansız, memuriyette bulunmayanlar imtiha.nla 
alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücreleri yukarıdaki 
hadler i geçmemek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu 
hükümler ine göre hesap edilecektir. 

Müracaat deceklerin, fiili asker lik hizmetini yap
mış olmaları veya halen askerlikle ili şiği bulunmamsı, 

Mektep şahadetname veya tasdiknamesinin- asıl ve
ya tasdikli suretlerini ibraz etmeler i, 
Çahşmalanna mimi halllei bulunmadığının tevsik 

etmeleri, • 
Sıhhi durumiarmın müsait olduğuna dair Ofis dok

torunda~ rapor. almalar•-
Lazımdır. 

İmtihan 15.11.941 cumartesi günü saat 14 de Anka-
r- .J - T T --•• -

Cephenin bu kısmındaki muharebe-
lerde, 16 İlkteşrindenberi 20.000 eınr 
alınmıştır. 96 zırhlı tank, 179 kamyon, 
bir zırhlı trert ve her nevi harp mal-
2emesinden İtıilliyctli mıkdnrda iğti
nam ed:Im ştir Şark muharebcsitld" 
~imtliye kadar 

0

alınnn harp esirlerinin 
sayısı takrıben 3.632.000 dir . 

Voro~ilofgrat ö11ii11dc 
Budapcşte, 10 (A.A.) - Şarki Uk

rayn:ıd.ı ilerliyen müttefık kuvv tl r, 
Voroş lofgrad ke~iminde Sov)·et hatla
rını ~1tlden birkaç noktada yarmışlar 
ve h:ırekata dev m edc:rek bu hatlann 
gerilerine snrkmışlardır. 

Rus tayyare zayiatı 

a ...... 1 ,r- 1"?'~ .,, J .,.. h .. 'f"'-111 Ucue.-
lınde ıngutcrenın cenubu §arki saht• 
linae mühim bir lim:ına taarruz etmi&· 
11'.'rdir, Gorüıı &artlnrının iyi olması 
saye inde bu taarruzlar.n lim.ın tc• 
sisatında yangınlar çıkm:ısına ve şid• 
dctli inf Uiklara sebep olduğu mU3ahC' 
de edilmiştir 

llamburg bombnla11dı 
Londra, 10 (A.A ) -· Sa!iihiyetli b"t 

kaynakt.ın h ber vc-rildıgine go 
Hamburg, d n gecl' Almanl'arıın ıınal 
batısına İngilız hava kuvvetlerine 01" 
sup bomba tayyareleri tnrufmdan y1· 
pılan hUcuın csnasıncla şiddetli {)it 
taarruza uğramıştır. Doklarda biiytı1' 
yangınlar çıkanlmıştır. 

Cuxhaven, Emden ve Dunkcrqac'• 
deki doklar da keza bomb:ılanmıştır. 
Bu har<.kata iştir k ed n 100 U mute• 
caviı! tayyareden iki!t! avdet etme• 
tni&Ur. 

Cossacok mulu·ibi battı 
Londra. 10 (A.A.) - Bahriye n"· 

zırlığı konseyi, BUy{ik Brttanyn dO• 
nnnmaııına mensup Cossacok t rpid:l 
muhribinin batmıı; olduğunu b Id r• 
mektedir. 
~-

Romanyada Reyiam 
Bukr('~, 10 (A. A) - Rt'.'yi f1 

ilk füıh edilen rakamlanna g0 .-r, 
974,910 reydC'n 9i4 893 ü "cvt'.'t ı'i 
Si ''hayır,, dır. Re; VC'rilmiye bu '!U 

ynrm ve öbUr cnn de devam t'd l • 
l'C'ktir. 

mı tardır. Bu cephenin bir k 
de IJOO ~lr alMmış v muh 
ta!'d harp malz .. me ııtt n'TI 
mi ı·r. 


