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Ankara; 2. a.a. - Türkiye Cümhuriyetinin 17 inci yıldönümü münasebe
t iyle Reisicilmhur İsmet İnönü aşağıdaki devlet ve hükümet reislerinden 
tebrik telgrafları almış ve bunlara teşekkür etmiştir : 

Hepsinin 
temeli 
manevi cephe! 

Falih Rıfkı A TAY 

V ich y Fransa'ııının gazetelerinde, 
B alkan muharebesinden sonraki O s· 
manlı gazetelerine benzer, bir düş· 
künlük ve nifak havası var. Hemen 
bütün ciddi şöhretler ortadan kay -
b olmuttur. Geride kalan sütun renç· 
b erle r i Fransa'nın kaderine milleti 
t evekkül ettirmek için biribirleriyle 
yarıt etmektedirler. 

H em en hepsinin harcıalem mev -
zuu ıu : niçin yıkıldık? Askerinden, 
sivilind en , diplomatından, politika
cısından bin türlü seıı çıkarıyor. Hep 
sin i battan afağı old uktan sonra, 
bozgunun asıl sebeb i olan şu iki 
h ükümde karar kılıyorsunuz: ordu 
v e halk inanmamıttır, bu harbin ne 
h ayat, ne de §eref müdafaası oldu -
iuna inanmamıştır ve böyle bir mü
--.ı- 1-.rWm• maddi -••....t hiç 
bir fedakarlığına hazırlanmamıştır. 

Bozgunun ana sebebi manevidir. 
K adro noksanı, malzeme noksanı, 
ıili.h noksanı, hepsi ehemiyetlerine 
gör e, ikinci ve üçüncü dereceye ka
lıyor. Çünkü siyasi, askeri, her nevi 
hazırlıklar için evela, iyman kuve
tinde b ir inanışa varmak ve yalnız 
milli seli.meti düşünen bir karar ver 
mit olm ak lazımdır. 

Bir h arp, ya büyük menfaat ve 
k azanç hesaplarına ve tertiplerine, 
ya hut, hüriyet ve hayat müdafaası 
z a rure tine istinat eder. Fransa'da 
n e birincisi için tedbirler alınmıştır; 
n e d e ordu ve halka ikinci hüriyet 
gayeleri telkin olunabilmiştir. 

Ancak si.ye hürmet eden yeni 
vergiler , oturmaktan ba§ka bir şey 
yapmryanların iradlarını bir iki ne
silde yeyip bitirmektedirler. En bü
y ük servet mirasını dahi, say ve ye
n i k azançlarla müdafaa etmek za -
ruri olmuştur. Fransızlar, yeni bir 
fedakarlığa katlanmaksızın, 19 18 
zafer inin iradı ile adeti. bütün tar ihi 
öm ürle r ini rahatça tamamlamak gi
b i bir vehim zafına uğramışlardır. 
H a tta icap ederse bu iradı kendile
rinden gayrilerinin fedakarlık ahit
le r iyle sigorta etmiye, Milletler Ce
m iyetin i reassürance ıirketi gibi te
lakki etmiye meyletmişlerdir. Bu 
suretle yalnız kendi say ve fedakar
l ığına güvenen mağlUp Almanya, za 
ferini tereyağı gibi yiyen, şarap gİ· 
b i İçen, nihayet elinde onun boş ka
bından batka bir şey kalmıyan ga • 
lib in in hakından gelmi§tir. Yeni 
T ürkiye'nin Büyük Banisi, gençliğe, 
orduya ve millete bütün hitapların· 
da iatikl i.I zaferinin, ancak, onu ka· 
zanma k için sarfolun an enerji ve 
fedakarlığı, yeniden ayni cömertlik 
ve ayni nefis feragati ile sar • 
f etmiye hazır bulunularak mu -
h a f aza edileceğini söylemiştir. 
Biz, kurtuluş ve hüriyet mu · 
ca de lesini Dumlupınar'da bitir · 
m e dik : o zafer bir safhadan iba • 
rettir : inkılaplarımızla, iktısadi ve 
içtimai ka lkınma davalarımızla, o 
gün bugündür, hala istiklal ve ku r
tulu, mücadelemize clevam ediyo · 
ruz. Bu ileri h'\reketi her hangi 
noktasında sekteye veya zaafa uğ
l"P t ...... ı. ioııtiv.,., l.,., h"'n"'İ bir teıı.eb
büıı, Türk milletini derhal, Kuvayı-
..,,;u :v., ,..,et ... ,,. ,,_, .. "".,.;fp Vft mpc=.ı1lj .. 

Yetferine dilvet eder Fransız lar Ver 
d un 'u ,...;ıı; hi• ... ref "''ıhıı"u kadar, 
bir daha asla tekrar etmek düşün 

(Sonu 2 ıncı uylada) 
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İran şehinşahı alahazreti hümayun 
Riza Şah Pehlevi, Japon imparatoru 
haşmetli J-Iirohito, frak naibi faha -
metli Emir Abdülilah, haşmetli üçün-
cü Viktor Emmanuel, Macaristan kı -
rallık naibi fahametli amiral Nicolas 
de Horthy, milli Çin hükümeti cüm
hur reisi ekselans B. Lin . Şen, Ame
rika Birleşik Devletleri reisi ekselans 1 
B. Franklin d . Ruzvelt, Afganistan 
kıralı haşmetli Muhammed Zahir, Bü
yük Britanya kıralı haşmetli altıncı 

George, yüksek Sovyet Meclisi reisi 
ekselans B. Kalinine, Alman devlet 
reisi ekselans B. H!tler, Bulgar kıralı 
haşmetli üçüncü Boris, Suudi Arabis
tan kıralı haşmetli üçüncü Abdülaziz, 
Şarki Erdün Emiri fahametli Emir 
Abdullah, Mısır kıralı haşmetli birinci 
Faruk, Etenler kıralı haşmetli ikinci 
Georges, Romen hükümet reisi gene
ral Antonesco, Yunan başvekili B. Me
taksas, Arjantin reisicümhur muavıni 
ekselans B. Ramon Caspillo. 

BQ§vekilimize gelen tebrikler 
Ankara, 2. a.a. - Türkiye Cüınhuri

yetinin 17 nci yıldönümü münasebe -
tiyle Sovyetler Birliği komiserler hey
eti rei i B Molotov ve Yunan WaiVe
kili general Metaksas, Başvekil Dr. 
Refik Saydam'a tebrik telgrafları gön
dermişlerdir. Dr. Refik Saydam bu 
telgraflara teşekkür etmiştir. 

Hariciye Vekilimize gelen 
tebrikler 

Ankara; 2. a.a. - Türkiye Cümhu
riyetinin 17 nci yıldönümü münasebe
tiyle B. Molotov ve general Metaksas 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'na 
tebrik telgrafları göndermişlerdir. 
Şükrü Saraçoğlu bu telgraflara teşek
kür etmiştir: 

Hull diyor ki · 

İstilacılar 

için hudut 

yoktur! 
Vaşington, 2 a.a. - İntihabat münase -

betiyle hariciye nazırı B. Hull radyoda 
bir nutuk söyliyerek B. Ruzvelt'in yeniden 
intihap edilmesinin sulhu mümkün oldu -
ğu kadar muhafaza edeceğini söylemiştir. 
B. Hull sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Vaki olabilecek tecavüzlere karııı ko -
yabilmek için ııilahlanmakta ve lizımge -
len teşkillitı yapmaktayız. Tecavüze uğ -
radrğımız takdirde mütecavizleri bu su -
retle de tardedebiliriz. 

B. Hull fatihlerin fütuhat programla -
rında hudut mevcut olmadığını söylemiş, 
istila cıların nazarında Birleşik Amerika 
ile diğer Amerika devletlerinin. istila et
miş oldukları memleketlerden farkı olma
dığını illi.ve eylemiştir. 

Nazır bununla beraber Amerika dev · 
!etlerinin mihver için daha zengin ıani 
met teşkil ettiğini de tebarüz ettirmiştir 

Hatip sôzlerine şöyle nihayet vermiş 
tir: 

İstilacılar bu yan kürede müstemleke
leri olan bazı memleketleri fethetmiş bu
lunmaktadırlar. Bu müstemlekelerin veya 
bunlardan bir kısmının ilzerinde kontrol 
veya hususi mahiyette bir hakimiyet tesis 
etmiye teşebbüs ettikleri takdirde birleşik 
Amerika ve diğer bütün amerikalı devlet -
ler için tehdit daha fazla tahakkuk etmi~ 
olacaktır. 

8ULGARİSTAN 

Yunanistan'ın vazıycr nı ve n ıdutlarını gösterir harita 

İTAL YANLARIN 
BOMBARDIMANI 

SİVİL HALK 
arasında bir çok ölü ve 
yarall vardır Selônik'te 

20 yerde yangın çıktı 
Atina, 2 a.a. - Bugün Atina'da saat 

10 .SO ela .ıa.- 1....-U -u-ı. -~
saat sürmüştür. Hava dafi bataryaları fa-
aliyete geçmemilitİr. 

ltalyan tayyareleri Atina, Sela. 
nik, Korlo ve Larisaya saldırdılar 

Atına, 2 a .n. - İtalyan tayyareleri diln 
Atına, Se!Anlk, Korfo ve Larisa vMlsine 
baskınlar yapmııılardır. Nefsi Atına bom· 
bardımRn edilmemiştir. 

Onlki ada istikametinden gelen italyan 
tayyareleri Plre'nin garblndeki Faler böl· 
geslne "ve Ayayorgt koyuna bombalar at
mıflardır. 

Selllıılk ve Korfo'nun bombardımanları 
daha ehemlyctll olmuııtur. SelAnlk'te 40 si
vil ölmUş. 20 yangın çıkmıştır. Korto'da 5 
ktııt ölmllş, 26 ktııt yaralanmı§tır. Şehrin 

asker! hede!lerden uzak olan merkezinde 
birçok kimseler ölmUş ve yaralannııııtır. 

Lartsa'da öğle vakti mUhlm bir mUnak&· 
le merkezi dokuz tayyare tarafından bom· 
bardıman edllml§tlr. Tayyareler 82 bomba 
atmııılıırdır. Bir asker ve 4 sivil ölmüş 2 
asker ve bir jandarma yaralanmıştır. Ke· 
za italyanlar Meçovo • Kalambıı.ka yolu 
Uzerinde bulunan mtıhlm bir köprUyi.l de 
bombardıman etmeğe yeltenmişlerdir. 

Plndu hudut bölgesinde bir ltalyan ta: 
( Sonu 2. inci sayfada ) 

Florina 'nın ilerisinde 

Yunanlılar 

5 
kilometre 

Arnavutluk arazisi 
içinde yol aldılar 

Londra, 2 a.a. - Royter ajansı muha -
birinin salahiyetli mahfillerden öğrendi -

ne re ""LOiiifra•,,.. selen 80n haberler -
de Florina mıntakasmda bulunan yunan or. 
dusu sağ cenahının beş kilometre kadar 
Florina yolu boyunca Arnavutluk toprak
larına girdiği bildirilmektedir. 

Daha cenupta, Pindu mıntakasııı.da dün 
15 kilometre kadar gerilemiş olan yunan • 
lılar takviye kıtaatı almışlar ve yeniden 
ilerliyereık bu tepeyi ıeri almışlardır. 

Cenup sahil rruntakasında düşman muh
telif topçu bataryaları getirerek yerleş -
tirmeıktedir. İtalyanların burada bir taar
ruz hazırladıkları aşikardır. Çünkü burası 
tankların ve diğer motörlü arabaların kul
lanılmasına en elverişli yerdir. Bu mınta
kada iki İtalyan fırkasının tahşit edildiği 
ve sahil boyunca Korent kanalına doğru 
bir ileri hareketine teşebbüs edileceği 
zannolunmaktadır. 

Yunanlıların muvallakiyeti 

YUGOSLAVYA'NIN 
HAREKET TARZI! 

BİTARAFLlK 
Yugoslavya bu su retle 

hiç bir tehdit altında 
kalmıyacağını umuyor 
Belgrad, 2 a.a. - Avala ajan51 bildiri -

yor: Avala afansı, yunan - italyan ihtill
fı münsebetlyle kıraliyet hilldlmetlnin a
şağıdaki beyanatını neşrctmiye mezundur: 

Şimdiki Avrupa harbinin başından çok 
daha evci, Yugoslavya hükümeti hem bal
kanlarda hem de Tuna havzasında kurucu 
bir siyaset takibederek bütün gayretlerini 
her şeyden evci bütün komşu memleket • 
lerle ve bilhassa iki büyük komşu devlet 
olan Almanya ve İtalya ile iyi dostluk 
münasebetleri tesisine haıırü tahsis eyle-
miştir. 

Büyük devletler arasmda harp c;ıkınca 
derhal kati bitaraflığını illin ~miş ve ken
di istiklaline ve hudutlarının emniyetine 
taalluk eden hususat hariç olmak Üzere bu 
bitaraflık hiç bir kayda tabi tutulmamış • 
tır. 

Yugoslavya. böyle bir siyaseti halisane 
takip ederek kendi milletinin hayati men
faatlerine en iyi hizmet etmiş ve diğer ta
raftan aynı zamanda dürüst komşuluk va
zifesini yapmıştır. Bu da ona, müteaddit 
defalar, Berlin ve Roma tarfrndn kati ve 
açrk takdirler beyan edilmesini mucip ol
muştur. 

İtalya ile Yunanistırn arasında çıkan son 

(Sonu 2. inci sayfada) 

İspanya' da 

Askerler 

,, ·1 . ' ı erı . ,, 
• • 

emrını 

bekliyor! 

İspanyol Harbiye 

Nazırının nutku 
Madrid, 2 a.a. - Stefani ajanil bildin• 

yor: Bu akşam İspanya kabinesi general 
Franko'nun r iyaseti altında mühim bir top.. 
lantı yapmıı;tır. 

Bu içtima geç vakte kadar devam etı

miştir. 

ispanya harbiye nazırının 
bir nutku 

Madrid, 2 a,a, - Royter: Kanarya ada
larında teftiş ~eyahatinde bulunatı Ispan
ya harbiye nazın ecneral Varela söyledi
ği nutukta demiştir ki: 

İspanyol ordusu, Franko'nun istedip 
bütün zaferleri temin etmedikçe dinlen
miyecektir. Ordu mUttehıttir ve kumanda 
eden yegane ses general Franko'nun sesi
dir. Biz, general ve subaylar hepimiz an -
cak bu kumanda sesini işitmiye karar ver
mi' bulunuyoruz. "İleri" emrini verdiği 
zaman hiç bir kimse tereddüt etmiyecelt
tir. 

Bulgaristan 
bitaraf 

bir müşahit 
vaziyetinde kalacak 
Sofya, 2 a.a. - D. N. B. bildiriyorı 

"Mir" gazetesi, İtalyan - yunan, ihtilafın
da Bulgaristan'ın bitaraf bir mUşahit va
ziyeti almak istediğini yazmaktadır. Bu 
gzeteye göre, ihtilafın müstakbel inkişa

fını ve neticesini tasavvur etmek güç de
ğildir. 

Slovo gazetesinde asker! muharriri Al • 
bay Gançef, harbin Balkanlara sirayet i 
ihtimalini tetkik ediyoı ve şu mütaleada 
bulunuyor: 

Böyle bir tehlike pek melhuz değildir. 
Çünkü f ngiltere, Yunanistanın ciddi bi r 
mukavemet göstermesine imkan verecek 
yardımı yapmıya muktedir değildi r. 

Alman işgal 

yapılan ıçın 

kuvetleri 

masraf 
Bertin, 2 a.a. - Fransız hUkümeti, mü

tareke 3artları mucibince masrafını deruh
te ettiği alman işgnl kuvetlerinin iaşesi 

için yeniclen 15 milyar franklık tahsisat ka
bul etmiştir. Şimdiye kadar Fransa bu 
masraflar için SO milyar frank vermhtir. 

Atlna, 2 a .a. - Öğrenildiğine göre Yu -
nan · Arnavutluk hududunda mUhlm bir 
dağı t§gal eden yunB.D piyadesinin muvaf· 
faklyeU bidayette zannedildiğinden de 
milhlm olmu§tur. Filhakika, yunanlılar bir 
kaç köyden mUteııekkll bir bölgeyi işgal 
etmişlerdir. Diğer taraftan verilen malQ . 
mata nazaran cuma günU gUndUz yunan 
tayyareleri yunan lleri hareketinin lstlka
metindekl Gönce civarında bulunan tay -
Yare meydanını bombardıman ederek muh
telif blnalan yıkmı:ılardır. İtalyanlar La
risa'da askere ve sivil ahııliye hitap eden 
beyannameler atmı§lardır. 

_ __ ....... ~---~ - ~ ... -r- -

İngiliz askerleri 

Yunanistan' da 

Mühim bir 
deniz harbı 
bekleniyor 

Atina, 2 a.a. - Royter ajansının mu • 
habiri İngiliz bahriye subay ve efradının 
Atina'ya ve yunan adalarına muvasalat et· 
tiklerini bildirmektedir. 

İngilizler düşmaan karşı alınacak ted -
birler hak~ında yunan makamlariyle bir • 
likte çalışıyorlar. 

İngiliz bahriyelileri her tarafta halkın 
:oşkun tezahüratiyle karşılaşmaktadırlar 

Deniz muharebesi mi ? 
Londra, 2 a.a. - Londra ra.dyosu pek 

yakında yunan sularında mühim bir deniz 
muhar,.besine intizar edilmesi icabedece· 
ğini bild i rmiştir. 

Atına, 2 a.a. - Reutcr: Dün Görlce ci
varından §tddetll top sesleri gelmekte idi. 
Anlaşıldığına göre italyanlar, Tisobar bo
ta.zından geı;en yolları açmak maksadiyle 
YUnanlıların bUyUk Bilge dağındaki kuvet
ll mevzilerini bombardıman etmekte idi
ler. Yunanlıların glddctle mukavemet et
tikleri zıınnolunmaktadır. Şimdiye kadar 
bir italyan tlerleyl§lne dair hiç bir malO -
mat gelmemlııtır. Top seslerinin aynı mev
ziden gelmekten devam etmes i de ıtalyan
Iaruı tlerllyemedlklerinl göstermektedir. 
Bu mUhlm mevki yunanhlann en gUzide 
kıtalartyle mUdafaa edilmektedir. İtalyan
lar dağ kıtaatı ne taarruz etmektedirler. 
Cephenin bulunduğu bUtUn bölge gayet a
nzah araziden mUteşekklldir. 

Arnavutlnkta isyan 
Madrft, 2 ıı.a. - Royter: Madrlt'teki 

yunan elçiliğine gelen haberlere göre, Ar
navııtluktakl isyan hareketi !evkalL\de ge· 
nl§lemlştlr . 

Yunan elçlııl Royter muhabirine yaptı
ğı beyanatta Arnavutlukta demlryollanna 
karşı birçok euykaetler yıı.pılc.ığını ve 
hPtların hozuldtığunu s!SylemlııtJr. 

En son moda tül perdelerinizi, 

kornişlerinizi1 güneşliklerin çeşitlerini HARAÇÇI KARDEŞLER Mobilye ve karyofo 1annızı 
a 1abi1 i rs iniz 

Merkezi tzmlr lkinci beıler ıokajı. J.ubcler: Ankara ikinci Ana.fartalar Caddesi İstanbul : Fincancılar J"Okutu 
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İktısadi meseleler : RESMİ TEBLİGLER 
Şeker bayramının tatlı 

bir mevzuu : şeker sanayiim:iz 

111111111 1111111111 

Yunan tebJiA'i 
• Atlna, 2 L L - Yunan kuvetıerl bq-

kumand&Dlığımn 1 te§rlnlaanl tarihli reıı
mı teblltı: 

8eker bqramında Türklye'de şeker 
eıuHlatrialnden bahsetmek kadar aktüel bir 
mevau var mıdır! Bugün eter ağzımızın 
tadı gelmlpe, bunu, ıeker ebdlliıtriıinin 

memleketteki büyük lnkitafma borçluyuz. 
Bu bqram günlerinde ikram edilen her 
aktdeıekerl, her lokum, bize bu mllll aa • 
D&Yi tubealnln muvaffakiyetinl tatlı tatlı 

babrlatmaktadır. 

8ekertn okkasına (300) kurut verildiği 
b&lcle bulunamadığı umumi harp zamanla
nm bir dUfününUz! Klllt altındaki kava -
Doslarda saklanan birkaç kahve şekerine 
8&Dk1 birer elmu gibi bakıldığı anları ha
brlayımz. O saman bugünkü mllll o1eker 
anayllmlsln ne kadar ıeker bir it oldu -
tunu daha iyi &Dlarnmz. lfemlekette ııe

ker ~lnl, muhtelif fabrikalarla bir 
elmu bllalk gibi kolumuza taktıktan son
ra uldden elmu delerlnde olan ıeker ar
tık bls1m her günkü ihtiyaçlarımız ara -
anda ,.... alm1f, Adeta hlo farkına varıl -
-..dan lstlhlAk edilen bir mal olmuııtur. 

8eker UDQUmlzln 6ncU.U Alpullu fab
l'lkuı, 1928 da ltlemete baııl&dı. O zaman 
.-ker latihulimu 573 torıdan ibaretti. Bü
tla Tii*il'e 63.315 ton ıelrer iıtihliık edi
,...a. Aaradald muazzam farkı, hep dı· 
pndan setlrlyor, buna mukabil yığınla 

dlfts n mal Yeriyorduk. Bir '9ne sonra 
llıUhaa1. 3.000 tonu qtı. Fakat bununla da, 
laUb1lk mikdan aruuıda dağlar kadar 
fark nrdı. Uıak feker fabrikası da 1926 
7lluwı 80D Qında faaliyete geçmlııtı. Fa
kat Dıtl)'M pne karfılanamıyordu. Sonra 
ı.eau. ,.ker aanayUnde yeni idik. Bunu 
diler fabrikalar takip Htl. Eakl•ehlr fab
rllruın•D bacaları 1933 te, Turhal'ın ba. 
oalan da 1934 te tütmete balladı. İııte o 
aman memleketteki teker lltlhlA.ktnl kar
lllamala n batt& qmata seçtik. 1934 
t. U.863 ton ,.ker latlhaal olunuyordu. 
Buna mukabil 152.866 ton lıtlhlAk ediliyor
du. J'akat ıeker öyleblr maddedir ki, ucuz
lutu nlabetlDde lıtlhlAkl artar. Onun için. 
lıu mlkdar y&Yaf yavq her aene artarak 
1138 de 97.46G tonu buldu ve 1939 yılında 
100 bin tonu çok sec;U. Bu BUl'etle hemen 
JMmen H aenede teker iatlhlAkl bir mlall
ae )'1lloa artmııb ! Umumi nutuaumwı bu 
mlkldet zarfında bir misli artmamıt oldu
IUD& söre, aırt bu teker aaııayllndekl in -
ldpt yllzUnden memleket dahilinde yurt -
taııanmııun 9'm daha fUla tatlılanmıı -
br. Bu tatlı aanayllmlzl onun için böyle 
bir bQrun gUnüncle babrlamak bUyUk bir 
bdlrflDubk olm. 

l'alıat ,.ker aanayllmlzl yalmz teker 
18tlh1Akl bakımından tetkik etmek nAkıa 
bir ,.ycllr. Onun H1'•le --~ rq,eJ;Dle -
lreUD UllllJllll rtıfah ~ ~ bll-
70k hlsmetlert de burada anmak J!zımt!1r. 

QllDlrtı teker aan&Yll yalmz fabrikalarda 
7Uıderce Y&t&Ddaıa it temin etmekle kal -
nıamıttır. Aynca memlekette pancar zl -
raatlne de bUyUk mikyasta hizmet ede -
rek birçok kGylWertmlzln yüzünü gOldUr
ma.ttır: teker aanayllnde, zlraatıe makine 
kol kola yUrllınekte ve blriblrlne zahir ol
malrtadu'. BlrtDID IDJdıatı. dlterlnln lnkl
pfma blmnet etmektedir. eeker ııanayll -
mlsbl kuruldulu mıntakalarda ve batt& 
daha wıaldarda pancar zlratlyle qrqan 
ldlJ'ltı busUn müreffeh bir vaziyettedir. 
leker' falırtJralan, kGyUllertmlzl daha fas
la rtıfaha n aaadete JraYUflurmall için e-

llnden seleni yapmaktadır. Yalnız 1939 
senesinde pancar fiyatlarına yapılan 10 
para zam dolayıalyle köylüye Ui70.400 li
ra fazla pancar bedeli ödenmlııtlr. Bu ae
ne köylUye ödenen pancar bedelinin yekd
nu tahminen 7,15 milyon lira kadar tuta
caktır. 7,6 milyon llramn TUrk köyüne 
getirecetı büyük lnkltafı göz önünde bu
lundurursak, ıeker •anayllmlzln nuıl 

yüzde yüz mUll bir .ıanayl olduutnu daha 
iyi anlarız. Bu sene tahminen 600 bin ton 
pancar tılenecek ve 90 bin ton kadar ıe -
ker iaUhaal olunacaktır. 

itin bir bqka zaviyeal daha vardır: 
Pancar zlraatlnln toprağımızın kalite

sini ne kallar yUkaelttllinl de beaba kat
mamız llzımdır. Pancar yfilaıek kültür is
teyen bir ziraat ıubesldlr. Toprağı gübre i
le beslemek ve muntazam bir münavebeye 
tAbl tutmak lcabeder. En müterakki mem
leketlerde tatbik edilmekte olan bu mUna
vebell ziraat uaulU filen memlekeUmlzde 
de tee88tla etmıı bulunmaktadır. Bu suretle 
köylUlerln elindeki toprağın kıymet ve ve
rim kabiliyeti de yükselmektedir. KöylU -
nUn aynca modem usullerle ziraat yap
masını öğrendiğini JrÖZ önüne alırsanız, 

felter fabrikalarında kaynıyan kazanların. 
Tiırk köyüne naııl bilci ve teknik ıoktuju
nu daha iyi görllraUnllz. Köylü, toprak 
kUltürUnUn kıymet ve ehemtyetlnl §imdi 
daha çok anlamaktadır. Bu itibarla pancar 
ziraatının ıalahçı ve terbiyevi bir rolü de 
vardır. Demek 1~ aenedenberl pancar sa 
halarımızda teeuüs etmiı olan bu ziraat
ten köylümüz, hem manen, hem de madde
ten çok büyük istifadeler temin etmlııtlr. 

Bu faydaların ileride gerek zıı;aat. serek 
köylünün maddi geliri bakımından daha 
lnklııat edeceğine ıüpbe yoktur. BütUD 
köylU en az bir pulluk, bir araba sahibi -
dir: kendiıine ıunl gübre ve sair zirai 
vasıtaları temin edilmekte, bunların isti
mal ıekll öğretilmektedir. Fabrikalarımız 
genlı teıkllltı vasıtaalyle, teknisyenleriy
le, pancar slraatl mıntakalanm mütema
diyen tetkik ve nezareti altında bulundur
makta, ve bu zıraatln fennl pkllde yapıl
muını köylüye öğretmektedir. 

Görülüyor ki, şekec sanayii ayrıca 

köylünün teknik bilsiıini arttıran bir 
mektep rolünü ifa etmeti de üzerine al -
mı,trr. 

Pancarlarm iıtihsal mıntakalarından 
fabrikalara ıevki, fabrikaların ihtiyacı o
lan büyük mikdarda iıletme mahıemeainin 
nalrli, ve tekerin bGttla memleket dahilln
de tevzii, ıenk demil'1'0llanmrzm ve ıe -
rek aair nakliye vaaıtalanam faali:ret ve 
~liri~ ll(tlJran ebemiyetli bifeı; lmjl me
aab•lndec!lr. 

Memlekette yepyeni bir meorzu otan 
ıeker sanayii, yüksele ve ince bir Uıtisu 
menuadur. Bu. ilk aeaeleııde dıitt ..... aıı 
cnebl çalqtırılmak aureti1'le tellfl edili -
yordu. Falı:at kısa bir 1&manda tirit sekl 
ve kabiliyeti burada da kendlıinl ıöatec
d.i, ve fabrikalar yalnız tilrk tekniayenle
ri ve iıçileri tarafından itlnilmlye bat -
landı. Buctln bfitlln fabriblardalrl tefler 
türk, telcniıyeııler türk, lralifiye ameleler 
tllrktür. Yani teker aanayilmiı tam ml -
naaiyle türktilr ve bizimdir. 

İtte teker bayramında atzımıu aldıtı
mız her tekerden bunan iç.in daha iyi tad 
abyonıs. 

Eplr cephealnde ılddetll topçu düello
su olmuııtur. 

Florin& cephesindeki kuvetlerlmlz dti§
mamn §lddetll mukavemetini kırarak bet 
kilometre derlnlltfnde Arnavutluk arazi -
ılne gfrmifler ve dti§mamn mUatalıkem 

mevkilerini süngü hücumu ile zaptetmlt -
lerdlr. 9 sabit ve 153 nefer ealr aldık. 100 
hayvan iğtinam ettik. 

DOşman hava taarruzlarını sivil ahali 
üzerine temerküz ettlrmiftlr. 16 ıehlr ve 
birçok köyler dti§man tarafından bomba -
lanmıı ve mlwalyöz atetlne tutulmU§tur. 
Siviller arıunnda 90 ölU, 209 yaralı var
dır. Bir hastahane ve bir mektep dahil ol • 
mak U&eer bazı binalar yıkılmııtır. Tayya
relerimiz faydalı ketlfler yapmıılar ve al
çak bir irtifadan uçarak Görlce tayyare 
meydanına ve Eplr cephesindeki motörlU 
dti§man kıtaatının tahqşüt noktalarına 

taarruzlarda bulunmuılardır. Bütün tay· 
yarelerlmlz aatlam olarak Ualerlne avdet 
etmlılerdlr. Bir dU,mıuı avcısı dti§ürUlmUt 
ve pilotu ealr alınmııtır. Duman çıkarıuı 
bir dllşmap bombardıman tayyaresinin 
dti§man hatları civarında yer dtlıtütü sö
rUlmti§tllr. 

Afrika' da ki harp 
Kahire, 2 a,a. - İqUil bava lmvet • 

!erinin dün ak .. mki tebliti: 31 tetrinie
vel ıünil 12 avcı tayyareainin himayesin
de bulanan kuvetli bir bombardıman te -
tolı:lriilü Mersa - Matruh mıntaıkaıunda bir 
hedefe hücum etmek t91ebbüaiinde bulıan
muıwr. İncilis avcıları derbal dlifmana 
taam&& etmiılerdir. Cereyan eden bava 
muharebesi eınaaında Vavoia 79 tipinde 4 
taJ')'are dıiıunilmıiı ve Ca 42 tipinde de 4 
tayyare imha edilmiıtir. Diier dört İtal

yan tayyarm o kadar miibim hasara uin
trlmııtır ki llılerine dönmilt ohlılarına im
kln cöriilmemektedir. 

Muharebe esne.tında iki inıiliz avcısı 
biribiri7le çarpıtmı... da pilotlan para
ıiltle kurtulmaia muvaffak olm111lardır. 
Bir inciliz avcı tayyaresi dilfmliştür. Av
det yolıanda tesadüf ettiii üç dliıman tay
yaresine hücum ederken cörülen diier bir 
avcı ta:naremiz de henüz ü11üne dönme -
mittir. 

lnciliz bombardıman taJ')'areleri Lib
ya'da Gambot illerine bir akın yapmıı • 
tardır. Dütınan tayyareleri yerde daimrk 
bir halde buhınmaıkta idi. İki italyan tay
Yl1'•1 muludııkair olaratr bir d.iteri de muh
temel olrak imha edilmiftir. Diier bir kaç 
tayyare de bomba parçalari7le ciddi ba•
ra u,tramıttır. 

.LU.,.'da 11-W lserlae yöbelitea 
yapı n bir htlcum ~"'mda 'b!1" ta.,.,..ri 
meydanına düşen bombalar bir baraka ile 
bir tyyere,.i imha etmiıtir. Sair bombalar 
datnuk bir vuiye1ıte olan otomobil ve d.i
ier nakil vaııtaları üzerine düımüttilr. 

Hepsinin 
temeli 

1 T ürklye Greko ·Rumen 
güreı blrindliklerl 

31 teırinievel ıecesi Tabruk üzerine 
bir akm yapılmıttır. Tayin edilen bede -
fin bulunduia mıntaıkaya bombal.ar dtit • 
mll•tiir. Havanın mııhaleletl yiizünden ba
aaratm derecesi tayin edilememittir. Bun
dan başka Llbyıa'nrn biiyük bir knmu lize
rinde ketif uçllf}ırı yapılmııtır. Tana c6-
lilnlin timalinde Cbilp üzerine um akın 
yapılmqtır. Bu meYkide dİlf11181Un büytiılr 

bir otomobil ve na.kil vuıteları tahıidatı 
mevcut bulunmakta idi. Bombalar hedefin 
pek J'lllı:ınına diltmUı ve hedef ayrıca mit
ralyöz atetine tutulmqtur. 

ll•rataclai, Elceina, Karora ve Asor
dat meTkileri de bombardıman edilmittfr. 
Hedeflerin civarlarına bombalar diltmtit
ae de lıuaratm derecesini tayin etmiye im
kln olmamııtır. 

manevi cephe! 
( s.,. ı iaci .. ylada) 

İstanbul. ı (Telefonla) - Uç sUn evel 
baılıyan grekorumen sOret Türkiye blrln
cllltf müaabakalarına buslln Beyotlu 
Halkevl salonunda devam edllmlıtır. Ne
ticede: 

DÜlml,D taJ')'arelorl Perim adası üze
rine bombalar atmrt ve baaarat buale ıe
tirmitlerdir. 

ceaiae bile tahammül etmedikleri 
Wr kibm ıibi hatırladılar. Bizim 56 Kiloda : 

Cibu.ti ve Diredaoua arMmda dÜIDWUD 
dört me'V'kii bombardıman edikniıtır. Bu 
mevkiler Duaille, Adele, Aiıcia ve Ada -
plla meftileridir. Bütlin bu bölcelerde 
bombalar l>inalar " demiryollan üzerine 
dUıerelc büyük buarat huıule ıetirmiıler
dlr. 

hüriJ'et, toprak Ye ..... f mücadele- Birinci 8eflk (İzmir), ftdDcl Ahmet 
mizcle tekrar etmek dütünceainden (Balıkealr), üçUncü Recep (İzmir). 

dehtet da,.acatmuz böJ'le bir kibua 61 Kil-.ıa .• 
JOktar. Biz, milli kurtuhqun. mün- uu Mena • M.trulı tlserlnde cereyan eden 

muharebelerden aonra iialerine d&unlyea 
taJ"Ylrelerden maada diir bütlln fn&ılliz tay 
J"&relerf klerlne d&ımfitlerdfr. 

hauran, damarlarmuzda Kuvayt• Birinci Muatafa Ankara. ikinci Halil 
milliJ'ecil• kailim terütaze tatmak· (İstanbul), Uc;Uncü Ali (Allkar&). 

la, kahram•ac• ha,.at ananesine sa
tllk kalmakla t•m•mlanacaiı itika
dmı kol'WDUf1Ddur. 

Devletimiz abuetbüa meınedi, 
milletimbin ha alallln, hu manevi 
hazaiıiı, ha ahdi Ye pe7ID&ftldD". 

Falih RJla ATAY 

leclbl C. H. P. llhiye 
kollresl lllgiin topl111Yor 

Keçiör• C.H.P. nabi7e konsiresi ha • 
liln saat 11 de Keçiören koy ıazinoaun -
da J"&Pılacaktır. Nahiyede kayıtlı bulunan 
banın t.-bit edilen saatte pzinoda bu -
lamnalan rica edilmektedir. 

Ziraat, a·let makinalar1 
ihtisas mektebi açıhyor 

Bılıi ziraat mektebinde 7eniden açıl
llUf bulanan airaat ilet ve makineleri ih
tlaaa mektebi bayram ertesi Ziraat Veki -
ilmi• tardafmdan til,reııle açılacaktır. 

P. T. T. de JIPll•alc terfiler 
Poeta. telsrat ve telefon umum müdUr

lllil muayyen terfi müddetlerlnl doldu • 
raD n aıraaı plen memurlanuın urftle 
nm ait lıir u.ıe buırlamıttU' Ll8te bu 
................... teblll oluMc'lllbr 

66 Kiloda: 
Birinci Bekir (İmntr), Udllot hset (İa

tanbul), Uolhıctl Nevzat (İıunlr). 

72 Kiloda: 
Birinci Celll .Atik (ADkara), Udncl 

Sllea Kııınbay <Kocull), t19Unetl Mehmet 
Ali <iataııbul>. 

19 Kiloda : 
Birinci ahit CeYlfakar (.A.nlcara), lldD

cl Adnan (İatanbul), Qçünetı Bektaı (Sı-

1 ngiltere ve Londra 

üzerine dün gece 
yap.lan hava akınlar1 
Lcmdra, 2 a.L - Han NuareUDID teb-

1111: 
D0D S9Ce dlltm&D bava lnıvetler1D1D ts

gUtere tlHrlDe bUcumlan, IOD birkaç g-. 
VU). Din faallyetiDden daha Senit bir mahiyet 
81 Kilotla : almJf olm&kla beraber bUytllc bir mlkyaa 

Birinci Mehmet Ali Demlrlcaya (Ço- dahlllDde yapılmamıı ve sece yarın hemen 
nana>, ikinci İanıall (İatanbul), tlc;Uncü hemen tamamlyle durm111tur. 
ll:Dnr <Kocaeli). Küçük bir dUııman bombardıman grupa. 
Afırda : aat=.Jun ilk saatlerinde Londra mıntakuı• 

Birinci Muatata Çakmak (İatanbul), ua kıla dren yal bir bUcum yapDUltır. 
ikinci Mehmet Çoban (İatanbul ), üçüncü BOcuml&r, LoDdra mmtüUt da dahil 
Mehmet GUnet (İamir). olmak üzere bllbıuıaa cenubu ıarJd İngtl· 

(Mehmet Qobu mU.abakaya seç geldi- tereatnl lııtlhdaf etmlttlr. &arld İalloc;7& • 
ıtnden Muıtafa Qa1unak hOkmen galip mn bir bölpalne, merkn mmtakuıuda 
ıayılmıttır.) lkl ıehre n Meney nellrl ktyılanDda bir. 

MU.abakalar sonunda federaayon retli kaç bölgeye de ufak miktarda bomba atıl· 
Tayyar Yalaz kıaa bir hitabeden aonra mı,ıır. Kem1eketlll il• tarafmda huaı' 
hakem heyeti kararlyle bu aeae (en cen - nlıbeten haflfUr ve bllhaaaa evlere lDblaar 
tllmen ırtıreıc:I) kupaaının Mehmet Ali etmlftlr. Yaralı miktarı udır. Blrkat 010 
Demlr)Qaya (Çoruml ve (en teknik s11rq- Yardır. 
çl ı 1cup'\aımn da İatanbuldan Manorua Gece b8I dDlmaD bombardıman tanare-
Uz&ndığım blldlrmlt ve her iki gllrefçlyt il tahrip edllmiftlr. 
halka taltdlm etmlfttr. İngiltere OHrlne dUn sUndtls ,...ta 

Müaabakalardan aonra kuananları" btıcumlarda ceman 11 dUtman tanar-1 
mUklfatlan vertlmlftlr. Bu yıl adlaabak&- dUfllriJlmUt ol~ etrellllmlftlr. Btatm 
lu çok muntazam cereyan etmil ve .l)'1 ne- yedi avcı tanu'emb ~. l'lllmt pa. 
Uoeler ... ,......., loUudall Udll kuı1ulımlftur. 

Almanyaya yapdan 
hava hücumlar1 

Londra, 2 LL - Bava nesaretl teblll 
ediyor: 

DUn gece, lngtlla haya tayyare teıe:t
küllerl Berllnde demlryolları mllD&kalltı· 
na kartı devamlı ve muvaffaklyetll hare
ketlerde bulunmutl&rdır. Batlıca yolcu ve 
8fY& garlan n cıtv&rdakl binalar bomber· 
dıman edllmlttlr. 

llılagdeburg ve Gelaenldrcheu aenteUk 
petrol lmalAthanelert, Gelaenklrcheu clva
nnda diğer bir fabrika, lCuen'de Krupp 
ıllAh fabrikaları - ki burada bir yfiluek 
fınn bombardıJD&D edllmlıtir - ye Oanab
ruck demtryolu 8"11 sece lncfllz bava ku
vetlerlnlD taarrwnına utnyan hedefler a
raaındadır. 

Bu hareketler devam ederken. diler ID· 
gllla tayyare teıekkllllerl tarnuılarım dUt
manın lfgall altında bulunan topraklarda
ki tayyare meydanları Uaerlne tekalf et
mlılerdlr. On bet tayyare meydanı bom
bardıman edllmlı ve yerü durıuı veya UG· 
mak Uzer bulunan tayyarelerin huara ut· 
radıtı mutahede edilmlttlr. 

Sabll muhafaza tayyareleri de Grlanez 
burnundaki batar)oa mevzilerini bombala
mıılardır. 

Tayyarelrlmtaden lklal kayıptır 

İngiltereye yapdan 

hava hücumlan 
Londra. 2 L&. - Han ve dahlll emni

yet nezaretlerinin teblltf: 
Bugün ıataktan ıtlbaren ekaerlai avcı 

ve avcı bombardıman tayyareleriDden mU
rekkep iki kuvetll dti§man t~'kkWO Kent 
eyaleti aablllnl q!ll'ak Londra tatlkame. 
tinde ıımale teveccüh etmlıtır. 

İlk taarrus emasında - ki 8,46 te ol
mU§tur - avcı tayyarelerlml• dlltmanın 
yolunu keamlı ve dsha Londraya varma -
dan dUııman pilakUrtWmti§tUr. Bu hücum
da Kent eyaleti üzerine birkaç bomba dti§· 
müttUr. P'akat az hasar olmuı ve ancak 
birkaç kiti yaralanmıştır. 

İkinci taarruz takriben blr buçuk saat 
ıonra vuku bulm111 ve llklDdeıı daha ıü
mullü olmuttur. Bu taarruza y11s kadar 
dti§man tayyar ıl lftlrlk etmlıtlr. DU,
man tqekldllünllD bUyUk kı11111 avcıları

mız ve haya mlld&faanu• tarfından dalı · 
tılmııtır. P'akat birkaç dti§man tayyaresi 
Çok yllkaekten Londra üzerinden uçmuı -
tı ·.Gene Kent eyaleti üzerine birkaç bom
ba atıllJUI ve buar az olmuıtur. İDB&Dca 
zayiat da yüksek değildir. 

Bir müddet sonra, öğleden evel müte
addit dUııman tayyaresi Ta:vmta nelırlnln 
man11abına hücum ederek Kent ve Euex 
eyaletinde iki yere bombalar atmıılardır. 
Pek az ktıf ölmU, ve yaralanm11 Ye bası 

hasar olmuıı~ur. 

Alman 
hava 

üslerine 
akınları 

İngilizler 
bir haftada 

• kadar t•ika ve üssü 

bobardıman 

ettiler? 
Londra, 2 LL - 1 lklncltetrtnde Diba -

yet bulan hafta sartıpda sec•lerln daha 
ziyade uzaması sayesinde, lnglllz hava 
kuvetlerl dU,mana ve lıgal altında bulu -
nan araziye karııı yaptıkları hücumlarda 
daha büyük mesafeler katetmete muvaf -
fak olmU§lardır. Uzerlnde uçulıuı memle
ketler arasında İtalya. Çekoalovakya ve 
Norveç de bulunmaktadır. Muvatfaklyetll 
hücumlara maruz kalan mühim hedefler 
meyanında lae Napoll'de petrol depoları 
ve lalr askeri hedefler mevcuttu. İngtllz 
sahillerinden 1200 kilometre mesafede bu
lunan Çekoslovakya'da Fllom ıehrlbde 
ki.in Skoda allAh fabrikaları da bu hedef
lere dahil bulunmaktadır. Berlln'de Mo • 
hablt, Putllt11traase ve Lehrteratrasae'de
kl elketrlk ıantralları ve en mühim mar
ıandlz ııtuyonlan da bombardıman edll
mlttlr. 

Brandenbourg'da Spandau tayyare mo
tör fabrikasına iki gece aıra ile taarruz e
dilmtıUr. Btettln yakınında Pulltz'de 
N orddeutache Hyrdrlerverke petrol tu • 
flye fabrikaları da bombardıman edllmlı
tlr. Leuna'da bir petrol tasfiye fabrikası 
ile depolarına iki cece sıra ile hücumlar 
yapılm11br. Hambours ,.ıırıne bet gece 
ardı ardına taarruzlar icra edllmlıtlr. He -
defleri NeUhot elektrik ıantrah, Vou ve 
Blohm deni• lntaat tezgA.hları, Rhenanle 
mAdenl Yatlar turlye fabrikaları ve Deut
ache aunl petrol fabrikaları tefkll etmlt
tlr. 

GündUztln Noneç'te müteaddit llmaD 
ve semllere ve Sope halici üzerine bir -
çok hUcumlar yapılm11tır. Bu ballote 2500 
tonluk bir nakliye semı.t batınlmııtır. 
Gene Norveç aahlllerlnde bir ticaret se
mili üzerine tam bir isabet kaydedllmtt -
Ur. Cherbours limanına da, taarruzlar ya
pılml§br. Fransız aahlllerl açıklarında hU· 
cum botlarına kartı taarruslar icra edil • 
mtıur. 

Berlin'de 
alôrr.. 

Nevyork, 2 L&. B rı • ıen ıı. 
berlere söre dün sece §ehlrd L hllke it&
retl verllmtıur. İıaret, Berlln halkı tiyat
rolardan çıkarken bqlamıı ve aaat 6,liO ye 
kadar devam etmlfUr. 

İTALYANLARIN 
BOMBARDIMANI 

( B•ıı I inci saylad•) 
yareat dUşUrUlmilftUr. 

Korfoya bq hava akını yapıldı 
AUna, 2 LL - İtalyanlar Korfo Uzert• 

De bet akın :J'&Pmıtl&rdır. 10 Gltl, 19 yarall 
vardır. 

Glrlt'tekl Kandlya'da 8 kiti ölmilf 25 ki· 
ti yaralanmııtır. 

Korent, Tele•. Meçovo ve Retlmno Uae
rlne de baakııılar yapılmıpa da zqlat yok 
tur. Cuma sünU yapılan bUtUn akmlar ea
llUlllda mühim hlo bir ukerl hedefe 183-
bet 'Yald olm&mlfttr. İDB&D ~atının bü
yük bir kıenıım bomba parçalarından yara
lananlar tetkll etmektedir. Reaml mahfil
lerin kanaatine göre halk daha çabuk sıt
naklara gine idi ölü adedi daha az ola
caktı. 

ltalyanlann cama sabahı 
Selcinik' e yaphklan laava alnm 
SelAnlk, 2 LL - Reuter: Cuma sabaha 

ltalyan tayyarelerinin Sellnlk üzerine vu
kubulan hücumları lkl dalsa ballD4e w:tu
bulmuttur. İtalyanlar orta çapta 20 kadar 
bomba atmıtlardır. Deniz kenarında ve 
ıehrln merkezinde bazı evler yıkılınqbr. 
İlk bombalar limanıla demirli kabotaj ,,._ 
purlannın arasına dU,mU,.e de yalmz bir
kaç sandal batml§br. Yangın bombalarım 
ihtiva eden lklDel grup deDI• keurıııa ,,. 
ıehrln merkezine dUtmu,tUr. Bir bomba 
Reuter muhablrlnln Ui metre yakımna dili 
müı ve muhabir yere kapaklanmıttır. O
rada bulunan üo bahriyeli ölmU,tUr. 

Sellnlk Kısılhaç cemlyetlllln relal Re
uter aj&IUIUllD mubablrlne 119 klflnln öl
dfltUnü ve eıı u 8' klfinlD yaralandıt1111 
bllcllrmlttlr. Bir bomba 480 ltalyamu .... 
teme eclildili bir mektebin yakınına dut
mUt ve bir tütün aııtreponucla yaDgtD çık• 

m11br. KüoWc )'&DSlnl&r aUr&Ue a6Dd0rlll• 
mUttUr. 

İki sazete ldarebalıeai ehemlyeW auret
te buara utramıtbr. Ölleden aonra diler 
iki tanare t91ekkUUl baraj at91iyle k&rfı· 
1BDDU1l&r1& da bati lııtlkametbıde uzak. 
lqmad&n limana bir miktar bomba atma-
1& muvaffak olmutlardır. Bombaların M
eerlal denize dUıımUttUr. Fr&Daız klllae8l· 
ne dU,.n bir bomba klllaeyl tahrip etmlt 
Ye bil' tranaıs papuı ölmUttUr. 

Alman raporlara pe, bua11n. tayyare • 
lerlml• b1ç A,ylata utraınaUızın dU,ma
... ......,. kade•~ ........ 
mUıılerdir. 

HWba, limanlar, doklar ve ticaret ge
mtlert Userine ceman 47, petrol itlerine 
mtltedalr hedefler Uzertne 21, kanallar, 
mttaakıle~. :vp ~ latuyonla-"" ~",V,~--.... --....... .,Mlllllııı!ı!l! .... ___ -=:oa;;;;;::;;;;:;.. ____ ~ ...... ~ 
UaeriJıe 10 ve tayyare meydanları üzerine 
de ugarl 80 akın icra edllmlftlr. Bu vbl 
akınlar emuında 10 lqtlls tayyareal 
k&ybedllmlt ve a alman bombardıman 

Alman tebliOi 
BerJf.D, 2 LL - Rumi teblıt: AJmU 

ban kuveU•rl LoDdra tıurlne mlaUleme 
hUcumlarma devun etmlflerdlr. DUn 61 -
leden evel ve akıam OHrl münferit bom
bardıman tayyareleri incili• bava me:v
d&Dlarına hücum etmıılerdlr. Haııprlarda 
ve lqe stoklarında y~JDlar c;ıkarılm11 

ve yerde bulunan buı tayyareler tahrip e
dilmlıtır. 

Portamoutb'ta, bUyUk bir elektrik fab
rlkuı aaır lıuara utratıımıtbr. 

Stuka tayyareleri sllndtı. 1na1lterenlo 
oeuup aahlll açıklarında Uç kafileye taar
rus •lmlflerdlr. Cemaıı 41.000 ton bacmlD
de ıa vapur batınlmıt diler dokus vapur 
hUU'& Ull'&tılımlbr. Bir kafileye meuaup 
bir destroyerle Uç ıilep bir hebıllel tara
fmdaD batınlm11br. 

Douvru önllDde ordu ve donaumu•n 
usun memnu bataryaları bir dlltman ıra· 
fllealne ..alet 1141&rak bu kafileyi daiıtmıt
lardır. 

Dütman bataryaları aahll lııtlbkAmları
nıısa atat açmıpa da hedeflerine isabet 
etUrememltlerdlr. 

Gece LoDdra UserlDde mı.tlleme uçut -
lan tlddeUendlrllmlf, Londra ll• Blrmlns
b&m ve Coventry'dekl aaııat mü-1• 
rinde " Llverpool Uman•Dda aıQteaddit 
yaDgtD!ar oıunımqtır. 

İJICllb limanları önüne mqn konulma
aına devam edllmlftlr. 

tng111s tayyareleri Hollanda Ye Al· 
ınaıı:va User1at bMJlıntarda INIUJW'ak 
.mutat oldUfu veçJılle her ,.ydeu eveı gay
ri aakert lledefhrl bombardımu •tınltler
dir. Amlteı'dam'da bir aakerl hutaııaue:ve 
laabet vaki olmuttur. 

Dilim• t&J')'ll'elertlllll eberlll Berll
u'e taarruz tetebbUaleriDde tayyare d&fl 
batary.ıarı taratmdan ılddeUe flma1 ve 
cenaba dotru tardedilmlttır. Berlin'ln 
merkubıe taamıs lm1rAm bu1all blrkao 
tayyare llwnetgAblara lnflWc ve yangın 
bombaları atrmfl&rdır. Bam evler hasara 
utramıl ve bir Qellk falırtJsua 7UlDllltır. 
lrchoY lıaatahaneatne yeniden yangın bom
balan cWlmO,ttır. Blrkao Yansın 11lraUt 
a6DdtırOlınUtttır. ÖlU ve yU'alı nrdır. 

Dllmaa din bava aıubarebeleri •aa•• 
da ıo tayyare kqbet:mfttlr. iki a1maD 
tanuul llalerine dömnemfttlr. 

ltalyan tebli§i 

tayyareai dtlftlrWmtlftUr. 

Fransa filosunu 
lesllm etmiyor 

ZUrllı, 2 LL - Royter: Burada lyt ma.
Ulmat alan tramıs mahfll1"1n• söre. B. 
L&val'm alm&Dlarla yaptıtı mllu.kerel• -
deki battı hareketi her ne olursa olsun 
m&ref&l Petaln ile pneral Veysand'm 
fradms dOIWUDUUWl Atmanyaya teslimi -
ne muvafakat etmeleri muhtemel detll -
dir. 

Buraya Vlclly'den geleo bir fruuıız fah
alyetlıle söre, marep.l Petaln B. Hltler'l• 
yaptJtı mUIAkat eanaaında alman teklif -
lerlnln teferrUatım görUpıllf detfldir. 
Mare,.ı bulldaD bir müddet evl attyledlli 
nutuktaki hatb llarelretlnl muhatua et -
mittir. Bu nutukta maretal Petaln demlı· 
ti ki: 

P'rana&, Alm&D>'a ll• it blrlllt yapmata 
hazırdır. Ancak bu it blrlltl galiplerin 
matUlplara kartı makul bir hattı hareke
tine latlnat etUrllirH mUmkUndtır. 

inkıtu airatılmıttır. Se~e Ud dalp 
halinde taanu edilmittfr. Dltman aYcrla
riyle yapılan bir muharebede bir dı..-n 
ta77areai mDhtemel olarak dUtiirtllmilı -
tllr. Btlt6n t9J')'8relerimls t.lerine dön -
mtltlerdir. 

Orta Alrdenis'de ld deals 1r81if t•J'YI -
reel iç dütman nel9iyle 1111111arebe7e el -
ritereık i.Jı:iaioi dlltlrmlftk. Tayyareleri
mlııden biri d&ımemlltir. 

ATCılammı bir dtitman bombarchman 
taJ')'8r•i dltlrmiltlerdir. Diler bir l97 -
7are de llaka clftt"IDda huara atntıl -
mıttır. 

Doju Afrikumda nrbh otomobillerle 
tabi:re edilmiı dil..-n dnri,.eleri Tnee
nei bölıeeinde bir hadut kar*91uaıuu 
hücum etmitler ve derhal tardedilmiıler
dic'. 

Jtoofetlerimlllden biri dilman mukave -
metini lararek JtMula civarJQa Siuaeib 
tepelerini itsıl etmitlerdir. Bu tepeler 
Sudu ovunu kontrol etmelrteclir. 

Roma. 2 a.a. - 141 nımıaarh telli: Roaeirn taJ')'8re me)"danına yapılen bk 
Yaaui.ıaa'da, lsıtalanmum Kalamu bulun e1111amda iki incili• avcı t&,YJ'ar•f 

vldiaiDde YatQI'& ı.tHwnetinıcle Pinde t• dUtürillmüttllr. 
pelerflldeıld harekatı devam baliDdedir, Dlltman Mel • Alıia demil'1'0lu bo -
TQYU"elerbaıia dün dndib Selamiıı ıena- yanda bası yerleri bombardıman e1ımlwtir. 
ne•iyle ha limanda demirli ıemUeri, Cor-- Çc* hafif baur vardır. 
fou'da ulrerl hedefleri bombardımuı ed• Ece deabıinde bava tqekkıilllerfmls Gf
reık tiddetli iııfilllrlar ve JIUllll1ar ç•ar- rlt aıdaama tbrac edilmekte olan kJtaatı 
amtlaıdlr. Sldpero'da ihraç 9Clihnekte o- bombardıman etmiı ve barlı neticeler al
lon krtaatl bomMaıclmuında, tnaba6t ne • ı smtlardır. Bir kaç vapara da i•bet vaki 
tlceler elcle edUmlttir. koraat lalllah ve o1m1lf liman tesiaatı Ye harp malzemni 
Xoret •Atı. demir)'Ola ~ ~ atratılauıtsr. Blttln ta:nareleri -
..tilmi• iemirJıof• mabtelU n(llııtelarcla mis tlılleriae dlıwılll..Br. 

Yugoslıvyanıı 

hareket tarzı 
(B.,, l iaci aqlalla) 

ihtillf - iri her iki memlaetle -W 
doetl'* mllnatebetleri idame ed• y..,._ 
lavya derin bir teeeaüfle kat'tılar - baıt>l 
Balkanları da solıımuttur. 

Yusoalavyanın bt1tün gayreUerlDI auı • 
hun muhatU11Da b&lretmete devam et -
ınekle beraber yem bAdla olan '9Uf7etl • 
derin bir dlkkaUe takip edecett pek tablt 
&Dlaıılır. 

Yugoclavya flmdiye kadar takip ede• 
plditf hatb harekete binaen kendi mea
faatıertDID Balkanlarda hldtaatm mDıltak -
bel lnkif&flyle JılO bir taraftan tehdit e • 
dilmlyecetı UmldlDdedlr. 

Yanan - italyan htırbının 
alıWeri etralınJa 

Atllla, 2 LL - Royter: Diplomatik 
mahflller mUtkWAt lhduıua ı;aıı,ııma.muı 
haklwada dün Bulprlııt&Da l&rlh ihtarda 
bulunan Ttlrklyenln kaU ve 8IJD battı ı. 
nlcetlDdeD memnun c6ri1Jmıektedlrler. 

Boy;yetl• BtrlltlDl bir b&reke\te bulu
lllC"1 beklenmemekle beraber bu menıle
ketbı de TtlrklyenlD battı hareketiyle 11111-

tabık olduut samıedllmektedlr. 
Yupmavya'da dtıtman propquıdan 

pek kuveUI olmakla beraber bu memleke
UD malraadt baklanda da bl1yOk bir itimat 
bealemnektedlr. 

İhlilif sulh yolu 
ile halledllmlye<ek 

Roma, 2 a.a. - Stofani aJanaı bUcliriJ'OI': 
İtalyan • yunu ihtiWwn müzakere ,. 
la ile tasfiye edllm•i ihtimali bakJrmda 
dolqan 1&Yialar Roma'nm lalibiJ'etll lllllla
filleri tarafından b · en teıkıip olPID&lı:· 
tadır. 

BilMda baba'nm lllllh için miizabrele
re clritmek fikrillde olmadıiı beJ'&D. edi· 
liJW. Harp makıneei bar e plmittir 
ve ihtillf cezri bir tar148 kalk .. 
mad•ça teYakkuf eupiyece 

Düzeltme ve iti 
llillt $erimizin dtin inti1&r 

tuklannda Erzincan felllretl mtl 
tlJ'ie milli yardım komitealnın faallJ'ftfn -
den balıHden lrı811Ua altmdaki Kwla,.a 
ait olan cümlede maalesef bir tertip bata
u olmuttar, Bu climleyi ö~ilr dil97erek 
tekrar kcmıyoru : 

•Blltiin ba yardım itlerialn tatbHmu 
berine alaralı: ferapt ve ntlzamla çah
lllD Kıııla7 cem"re•"nin a ıtmalaram ela 
.... ,&detmek isterim.'" 



RADYO ) 
TÜRKİYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 
RI<tYE ANKARA 
:ı.dyosu Radyosu 

- Dalga Uzunluğu -
8 ın. 182 Kcs./120 Kw. 
7 ın. 9465 Kcı:;./ 20 Kw. T. A. P. 
7 nı. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

PAZAR 3. 11. 940 
Program ve memleket saat ayan 
ll.IUzJk: mllr§lar ve hafit parçalar (pi.) 
.Ajans haberleri 

' !.!lizik programının devamı (Pl.) · 
I 
O F.:v kaılını - yemek listesi 
O :Program ve memleket saat ayarı 
3 MUzlk: muhtelif §nrkılar. 
O A.jnruıhaberlcri. 
5 Müzik: Halk tUrklilcri. 

.-······································-.. 

Adnan Taylan 
Yeni Türk Hırdavat 

mağazası 

Anafartalar caddesi (Karaoğlan) 

No. 71 Ankara - Telefon : 1966 

""ıı, ..................................... r 

Ucuzluk Pazarı 
DANYAL 

Çocuk sarayı caddesi 
Sayın mÜ§terilerinin bayrammı 

kutlar 

_:!11111111111~11111111111111111111111111~ 

- KURU KAHVECi : 

v = 
. 
lbrahim -Melek= O Müzik: radyo salon orkestrası (Vio- -

Bt Necip Aşkın idaresinde) _ 
:uppe; Lelchte cavllcrie operasından U· : 

lir -

-
Muhterem müşterilerine --

'oeııe: Parlste Madlen Sokağında 
~lzet: Arlezyen (Sult) 

taygılarını sunar : 

':t ı 11111111ıu1111111111111111111111111 ı,.. 
11enıman: Asrı danslar suit'lnılen zenci 
'il. 

'llchernegg: Viyan Suiti 
1Mgo: Arlökenln milyonları balesinden 

Meg: Peer Gynt (Suit 1) 
iehrer: Ürperen gece (Vals). 
~ Program ve memleket saat ayar1 
:ı Mlizik: radyo caz orkestrası (İbra. 
ÖzgUr idaresinde) 

1

> lıiiızllc fasıl heyeti 
l Memleket saat ayarı ve ajans ha
li 

·1 .l{arışık şarkı ve turkUlcr 
i '.Müzik: Schubert - Sonat, la majör. 
nıar: G. Back ve E. Zuckmayer. 
.) Müzik: Saz eserleri ve oyun hava-

'i Konuşma (Kahramanlık menkıbcle-

) l\tiizlk: G. 131zct - Carmen (Pi.) 
1 Memleket saat ayarı, ajans haberlc
Jans spor servisi, ve Ankara sonbahar 
arışınn neticeleri. 
l nıUzlk: Cazband (Pl.) 
~ı 

l Yarınki program ve kapanış. 

Hasan Tahsin Göksal 

~eyoğlu Kolahanesi 
Anafartalar caddesi 

Birlik Berberi 
Anafartalar merkezi ve Yenişehir şube-

leri sayın müşterilerine bayramlarını 

kutlar. 

Telefunken Rodyolan 
1941 Model 

F.:lektrofcn Ankara sayın mUşterlle· 
rinln bayramını kutlar 

Ekmel Kôhyaoğlu 
Halı ticarethanesi 

Adliye Sarayı 
Sayın müşterilerine bayramım kutlar 

REHBER 
Tuhafiye Ticarethanesi 
İkinci Anafartalar caddesi 

-3-

) 

'' TITAS .::. 

Ticaret Türk '' Anonim Şirketi 
Sermayesi : tamamı ödenmiş T. L. 300.000 

Merkezi : ANKARA- Koçak han, Ulus Meydanı, P. K. 196. Telefon : 2305 - 2338, Telgraf: TlTAŞ 
Subesi : lSTANBUL - Bozkurt han, Voyvoda Cad. P. K. 1231, Telefon: 40768, Telgraf : TlTAŞ. 
Meşher : 1STANBUL - Karaköy Palas karşısı - Gaita. Telefon : 40166, Telgraf: TlTAŞ. 

lŞ MEVZULARI: 
A- ORMANCILIK ( bilumum kereste imal, satıt ve taahhütleri ) , 
B- MADENCİLİK ( Meco - Worcester • her nevi maren oca~leri makineleri, lavvarlar, havai hat ve saire tesisatr, her ta • 
katta tulumbalar, vagoneler ve diğer malzeme itası ), 
C- T AAHHÜD ( Devlet ve diğer müessesat taahhütleri ) , 
D- MÜMESSiLLiK ( muhtelif ecnebi firmalarının Türkiye Mümessilliği ) , 
E- MAKİNE KISMI ( yol inşa makineleri • betoniyerler - vibratörler - beton tulumbaları kompresörler - demiryolu malze. 
mesi ), 
F- ZiRAAT MAKiNELERİ ( Amerikan John Deere fabrikasının bilcümle mamulatı), 
H- OTOMOBiL • KAMYON ( Studebaker otomobili ve kamyonları ) , 
G- TRAKTÖR. SKREPER - Ekskavatör. Vinçler ve bu kabil makineler ( Caterpıllar traktörleri • La Plant Choate 
Le Tourneau Skreperleri - Lınk - Belt Speeder ekskavatörleri _ Hystır vinçleri ), 
1- KALORİFER MALZEMESi ( Blankenburg fabrikası mamulatı kazan ve radyatörleri ve saire ) , 
J- ÇELiK KASALAR ( İngiliz John Tan·n Ltd. fabrikası mamulatı kasalar - Hazine Daireleri tesisatı ), 
K- ÇELiK HALATLAR ( Lateh and Batchelor - Binningham ) , 

CİHAN PALAS 
Ankara'nın ve hatta Türkiye'
nin en yeni, en modem ve en 

konforlu oteli 
Her odada akar sıcak ve 

soğuk su 
Bütün odalarda telefon 

Banyolu ve banyosuz odalar 
Hususi salon ve banyolu 

apartmanlar 
Her katta umumi bir salon 

Kalorifer tertibatı 
Asansör 

Çamaşırhane ve Boyahane 
Berber salonu 

Lokanta 
BAZI FIY ATLAR : 

ASKERi FABRiKALAR 

Bir adet pres döküm tesisatı 
alınacak 

Askeri I<'abrlkalar Umum MUdiirIUğU 

l\Ierkez Satın Alma Komisyonundan: 

~"····························· • • • i lpekiş Yüniş i 
• Sayın müşterinin bayramını kutlular. • 
! Bankalar caddesi : 

•••••••••••••••••••••••••••••• Tahmin edllı>n bedeli ( 25.000) lira olan 
bir adet pres dökilm tesisatı Asker1 Fab
rikalar Umum ::.\Hid!irlliğll Merkez Satın 

Almıı. Konıisyonnııcn. 18·11-1940 pazartesi r;~==================================================::::-] 
günil saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edi-

lecektir. Şartname parasız olarak komla- Devlet z· t ı· 1 t 1 • K u 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi- ıraa ı e me eri urum 
nat olan (1875! l!ray1 havi teklif mektup-
larını mezkQr günde 11aat 14,30 a kadar ko- ç•ftJ.kJ • • f• t • ..., 
misyona vermeleri V& kendilerinin de 2490 1 1 erının ne ıs ve emız süt, yag ve 
numaralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki 
veııaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu peynirlerini mağazalarımızdan arayınız 
işle alA.kadar tliccardan olduklarına dair 

Yın müşterilerinin bayramlarını 

candan kutlar. 
T.L 

2,5 - 3 Rehber apartmanı altında Tek yatak odalar •.• 
Tek yatak banyolu 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllh.. Saykın ml üşterile~İn~n hayra: odalar 4 - 5 

Ticaret Odıı.~ı vcslkaelyle nıezktlr ~Un ve ~=============================================~ 
saatte komiııyona mUracaatıarı. (7217) 

53 ton petrol alınacak 
- mını ut ar, mevsımın en yenı :LQRYA SPOR =ı ve zengin çe~itlerinin geldiği- Çift yatak odalar 4 • 5 Askert Fabrikalar Umum MUdilrlilğti 
- Hususi salon ve banyolu 

' E ni arzeyler. Merkez Satın Alına Komisyonundan: _ il•••••••••••••• Apartmanlar 9 • 10 Tahmin edilen bedeli (118l56) lira (50) 
er cins spor eşya11, tuhafiye. : j ıctı"'- oınn tJS t.vn vefroı Aakcrf F&brtka-

;;:;J,"'ç:;;;,·rpı;;:;;tif kk .. :rdy~ı:: ~ Yıldırım Tuhafı"ye ve .::'.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~ lar Umum l!.lUdUrJUgil Merkez Satın Alma 
_ !llll 111111111111111111111111111111111111 Komisyonunca 13 Teşrinisani 940 çar§am. 

Lpka ve saire - -

Kilo ile a(ık kolokynlar --- go .. mlekrı· mag'"'aznsı = KAMELYA = ba gilnU saat 15,30 da kapalı zarfla ihale 
~ : edilecektir. Şartname parasız olarak ko • 

: MACAZASI : misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te-

Anafartalar caddesi No. 28 
Telefon : 3072 

ANKARA 

-------
Sayın mUşterllerinln bayramını 

kutlar 

-~------------------
- 111111111111111111111111111111111111111111 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' = = 
: Shell bayiliği : - -Nurettin Bakı Ersoy : 

Kuru Yemişçi 

--

: mlnat olan (419) lira (44) kuruşu havı 

Anafartalar caddesi No. 34 : .teklif mektuplarmı mezkOr günde saat 
: ANKARA : 14,SO a kadar komisyona vermeleri ve ken-
§ Abdurrahman Kibar E dilerinlD de 2490 numarah kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki ve;:ıa\kle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alil.kadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vestkasiyle 
mezkOr glin ve saatte komisyona mUraca
atıan. (7250) 

- ve : 
: Osman İsmet Koyuncu : 
: Her nevi tuhafiye, bavul, kolon- : 
: ya ayakkabı ve şapka çeşitleri : 

Mustafa Göyün -- bulunur. -Sayın mUıJterllerlnln bayramını _ : 
tebrik eder : : Telefon : 3072 -

Sayın mUşterilerinln bayramını 

kutlar ~ıııııııııııııııırıııııııııııııııııııııı~ 11ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --• 

ETi 
------BANK 
-Merkezi - ANKARA ' --

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 
ICömür - Krom Cevheri - Bakır - Kükürt - Demir Cevheri 
- Linyit Kömürleri ve alelumum maden istihsal ve satı§ i§le

riyle İ§tigal eder. 

-------
--

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

H i LAL 
~aima mevsimin şık kumaşlarını bulunduran 

şık bayanlar mağôzôsıdır 

Saym müşferilerinin bayramlarını kutlular. 
:::::::,.~====================================================~ 

Ciçek ve ağaç, ev ve bahçenizin 
~enliğini, güzelliğini temin eder 

"Tan,, Kırtasiye 
EVi 

R. Koronel 

No. 57 Bankalar Caddesi 
FOTO HILAL'in anında 
Her türlü yazı ve hesap 

makinaları tamiratı 
Her çeşit kırtasiye 

' 
, 

TARIK EDİP 
Kitap - Kırtasiye - Büro 

makineleri 

Bankalar caddesi No. 25 
Telefon : 3000 

Gömlekçi . 
DAVIT 

Bankalar caddesi No. 23 
Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlar 

Kuru Kahveci 

K A M B E R 
Birinci Anafartalar No. 56 

Sayın mÜ§terilerinin bayrammı 
kutlar 

EHRAM 

Müteahhit nam ve hesabına 800 
adet yatak ve 800 adet yastık 

kılıfı ile 1800 adet yastık 
örtüsü alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MtidUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 

800 adet yatak ve 800 adet yastık kılıtı ile 
1800 adet yastık örtUsil Askert Fabrikalar 
Umum MUdUrlilğti Merkez Satın Alma ko
misyonunca 18 Teşrinisani 940 çarşamba 
gUnll saat 14 te açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (224) lira (5:5) kunış ve 24!10 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-
11aikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
Ue alAkadar tüccardan olduklarına dair Ti
caret odası veslkaı:ıiyle mezkOr gUn ve sa
atte komisyona mUracaatıarı. (7251) 

100 ton fluspat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 6000) lira olan 

100 ton Fluspa.t Askeri Fabrikalar Umum 
MUdlirlllğU Merkez Satın Alma Komisyo
nunca 13 Teşrinisani 940 çarşamba gUnU 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(450) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kOr günde saat 14 de kadar komisyona 
vennelerl ve kendllerlntn de 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alil.
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikaslyle mezkOr gUn ve saatte ko
misyona müracaatları. (7252) 

Foto ETEM 

Balkan Bakkaliyesi 
Hikmet Balkaner 

Merkezi : Zafer Caddesi No. 1/ 2 TL. 1160 
Şubesi : Yeni~ehir Emciler caddesi No: 18 - 20 Tel: 6529 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•

- ~ - - o o 2 2 - • LWL LL<L ....._., sa:nu:roı:rı:ca '-1110ia~t &ıl1lJJ; 

1 
Saym müıterilerimizin bay ramlarınr kutlarız · 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi 

Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi 
~ iRtl'W a...-....ı o OlJllJ70llllJll tJilJll!la ... c:ıs • 

(' 

Bulamadığınız ilaçlan 

Sakarya Eczanesinde bulabilirsiniz 
Ulus meydanı, lı Bankası kar§m. 

=··································· • • ı Menekıe Manif afura mağazası E 
• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • • • 1 Muhterem müşterilerinin bayramını kutlar, 1 
! bu münasebetle yeni çeşitlerini arzeyler 1 
• • • Belediye sırasında Toygar apartmanı altında. Ti: 3635 1 
1 .................................. 1 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = : 

Malatya ve Adana fabrikalarımız ----
iplik fiyatlôrı : ---- Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: ---=İplik No, 

-----
-----

4ı 

6 
8 

Adana Fabrikamız İplikleri: 
Düz iplik paket fiyatı Kıvrak lpllk paket fiyatı 

Lr. Kr Lr. Kr. 
3.15 3.•o 
3.35 3.75 
4.70 

------------.. .. ---------------
---Medeni adam ye§ilİ sever. Bahçelerinizi ye~illeyiniz 

Her cins çam, ağaç, ormanlık, gül ve meyva ağacı 

Sabuncakis Müessesesi bu hususta her 

isteğinizi yerine getinneğe amadedir 

Tuhafiye Mağazası 
Birinci Anafartalar caddesinde 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar. 

Sayın müşterilerinin 

bayramını kutlar ----

10 
12 
a 
20 
22 

4.90 
:S.30 
:S.65 
6.3:5 
6.60 

Malatya Fabrikamız iplikleri: (Akala pamuğundan) 
İplik No. Düz iplik paket fiyatı 

-----
Eskinazide Bütün bayram günleri a(ıkhr 

Bankalar caddesi 17 Tel: 3718 
Kışlık şapkaların en son modelleri Yenişehir Atatürk Bulvarı 148 

Lr. Kr. - --- -7.10 -- 20 --7.60 -- -
: Beher iplik balyasının ambalAj malzeme bedeli Adana tahrfkamız için : 
: 340 ve Malatya fabrikamız için de 298 kuruıı olarak tesblt edilmiştir. İplik : 
: satıalıtrı fabrika teslimidir. : 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııiii 



-4- KIZII::A:Y 3. 11. 1940 

• TUNGSRAM KRiPTON ampullas 
_,. ... _ . .....,. 

-..,,,,.. . ..,....~-
1'!.~·""'\'·~' 

... 

lta asri fabrikada 
imal edilmektedir. 

TUNGSRAH KRIP10N lambalarını 

temayUz ettiren parlak ve beyaz ısılc 

burada vazedllen J1Uksek randımanlı 

hususi makineler ve aıatı dakllce ile 
lstiflsali kabil olmustur • 

flDU-RL~ -Biff flDfff LEff iSTANBUL ANKARA - iZMiR 

OSMANLI B NKA 
SERMAYESİ: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
Türkiye'nin baılıcn §ehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN baıka 

PARIS - MARSIL YA - NIS - LONDRA 
MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FlLlSTlN 
YUNANISTAN'da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 
ve YUNANISTAN'da 

RİZA c;iÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi : Telefon 3025 

ANKARA 

ZEiSS 
Zeiss Punktal Camlan 
Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zcisa Dürbünleri satı§ yeri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLERiNiN YEGANE SATIŞ YERi • 
HER MARKA SAATLER SAT/LiR ve TAMiR OLUNUR. 

• 

ARLON SAA TLERI 

ARLON elmas ve pırlantalı saatleri LONJİN accntası: Yeni sinema ya
nında 25 numaralı mağaza. 

Ankaraya büyük ikramiyeler dağıtıyor 

ULUS PİYANGO Kişesi 
Sayın müşterilerin bayramını kutlar. Yeni ve parlak fanslar temen

ni eder. 
YENt TERTiP BiLETLER SA TILMIY A BAŞLADI 
Yeni Sinema yanında Tütün, Pul, PIY ANGO BA Yit 

Ali Tümen 
TELEFON : 1252 

'!l'l,l'llWlllllllllllll_._.,_,...,_..;1111111111111,,, 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Bayramın son günü için 

yine 3 filim birden 

1-Mahküm kadın 
Hapishanelerin dört dıvan ve 
muzlim koridorları arasına giz
lenen ve §İmdiye kadar misline 
az raatgelinen heyecan, atk ve 
istirap romanı. 

Arti$tler : 

SALL Y FILLERS 
LOUIS HAWARD 
ANNE SHIRLEY 

2 - Swing danslar1 
Amerika kolejlerindeki eğlen -

celeri gösterir dans filmi. 

3-Türkçe dünya harp ha. 
vadisleri. 

Seanslar : 14 - 16,15 - 18,30 
ve 21 de 

Sabah 10 ucuz matinesinde 
Son defa 

Kıral a§kı ve caniler doktoru 
Tel : 6294 

Sark Merkez .,, 

Ecza deposu 
Merkezi : Horasanciyan Han • 
Sirkeci. Tel. lst. 20078 Telgraf 
adresi : lat. Drogeri Şubeler : 

Ankara, Kadıköy 

Tam çeşit, mükemmel amba
laj, nakliyatta sürat. 
Fiyatlarımız rekabet kabul et

mez derecede ehven olup mua· 
melatta intizam, ciddiyet ve te
diyatta gösterdiğimiz azami tes
hiUitı muhterem meslektaşları
mızın bir defa müracaat ederek 
anlamaları menfaatleri iktizası
dır. 

En meşhur fabrikaların her 
çeşit tıbbi ve kımyevi mevaddı, 
aıatı ispenciyariye, kauçuk mal
zemesi, yerli ve Avrupa müstah· 
zaratı, ıtriyat, bilumum tuvalet 
malzemesi. 

Ankara Basım ve Cilfevi 
Fehmi ve Htunl Alpas karde§ler 

Saym mU:ıtcnlerlıılıı bayramını kutlar, 

Fakülteye davet .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi De- :: 

kanlığından : = 
Dil ve Tarih - Coğrafya fa.kültesinin es- -

ki talebesiyle yeniden kaydolunan talebe- _ 
sinin ikinci teşrinin dördüncü pazartesi = 
giinü saat 9 da fakültede bulunmaları. = 
<7ao1> =: 

. ------
Bonmarşe -----

E LAK VE EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERi : lST ANBUL, lZMIR 

AJANLARI : BURSA - lZMIT - ADANA 

ESKiŞEHiR - ZONGULDAK 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatandaşlara 
mümkün olan kolaylıkla yardım eder. 

Anafartalar No. 37 -:: Mevcut gayri menkuller karşılığında 
Muhterem ıitüşterilerinin bay
ramını kutlar ve mevııimin en 

yeni yünlerinin geldiğini 
müjdeler 

Şehzadebaşı Şekercisi 

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 3277 
Nefasetiyle maruf her nevi §e
ker ve şekerlemelerini muh
terem müşterilerine arzeder ve 
bavramlarmı kutlar. 

Müzeyyen Abla 
ULUS MEYDANI 

Sayın müşterilerine Milli Pi
yango bileti vermekle talih ve 
uğur dağıtmaktadır. 

"- .) 

AKMAN 
Pasta Salonu 
Utku sokak No. 9. Tel: 1118 

Mallarının temizliği, nefaseti ve müşte· 
rilerini memnun etmekle şöhret kazan -

mıştır. Bozalarımız bilhassa enfestir 

Rıza Sevinç 
Yenişehir Atatürk Bulvarı 182. 

Muhterem müşterilerinin bayramını 
kutlar ve mevsimin en yeni: kristal, 
porselen. gümüş, hediyelik eşyaları 

ile bilumum mutbak eşyalarının gel
'liğini müjdeler. 

İşkembeci ve Piyazcı 

Tevfik Çelebi Biraderler 
Sayın mii:ıterılenne bayramını kutlar 

------------

ikrazat yapar 
Faiz senede % 8,5 dur. 
Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır. = Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılığında -_ Banka muameleleri yapar. -- Vadeli ve vadesiz mevduat alır. - . 

':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Her nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

Memurlar Kooperatifi 
Mağazalar1ndan tedarik etmeniz 

menfaatiniz icabıdır 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir 

Her şeyin en İyisi, en tazesi 
ve en ucuzu 

Merkez mağazası Tel. 1427. Yenitehir mağazuı Tel. 1864 
Bahçeli evler mağazası 3485/ 43 Hamamönü 

mağazası Tel. 1974 

Siparişler evlere gönderilir 

Şekerci 

Meliha Tarlan 
Anafartalar caddesi 

Gömlekçi 
Saygı değer mÜ§lerilerinin 

bayramlarını kutlar 

EGEBİRLİGİ 
TiCARET EVi 

Muhterem vatandaşlarm 
bayramını kutlar 
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T Ü R Ki Y E· CÜ M H U R 1 YETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHt : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikra t ::·e veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plfuıa gö::e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çe.ldlecektir. 

OlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 
EViNiZE NEŞE DOLSUN 
PIY ANO T AMiR AKORDUNDA 
HEDEFiNiZ MiNA OLSUN. 

Tel : 3718 

ı••I============================• 

••••••••••••••••••••••••••••• - . 
! EYÜP SABRİ i 
• • • ADLİYE SARAYI KARŞISI • 
• TUHAFiYE MACAZASI , • 

; Saygı değer mÜ§terilerinin bayramlarını kutlar : 

·~··························· 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: YILDIZ : • • • TiCARET EVl M. BlLMAN • 

: Bilumum elektrik, radyo, telefon, avize, bisiklet, motosiklet ve : 
e malzemelerini en ucuz fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Tel: 184_7· • 
e Sayın mlişterilerinin bayramını kutlar. e 

=··························••! 
ı·---A·s·!·~·ın•a•mt·ü~·:.·~·ile·r·ı~·.·~i.rn a·b·~·yr·.8·m·1~·r~·n·~ m•k·u~·1a·~·i---·ı 
~. ıP 1 

KIZl[:(Y 
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TÜRK TİCARET BANKASI A. S, 
Her ayın ilk günü FAİZİ verilen 

" KUPONLU VADELİ MEVDUAT ,, 
Hesabı ile, 

para sahiplerine, KOLAY ve SACLAM 

bir gelir temin etmiştir. 

B~hca şehirlerimizde ŞUBELERi, dahil ve hariç..te 
muhabirleri vardır. 

Merkezi : AN KARA 

-~-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllll~llllllllllll 

k k 
Sermayesi 

· Halkın Bankasıdır. Halk Sandıkları kurar ve bunlar k:· ·;1c ticarc· 
tin ve sanatların ihtiyaçlarını gidermiyc, İ§lerini geliştirmiye çalııır. 

KURMUŞ OLDUCU SANDIKLAR : 

Ankara Halk Sandıiı T. A. Ş. Sermayesi : 250.000.- T.L. 
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. Denizli ajansı 
lstanbul Halk Sandığı T. A. Ş. Sermayesi : 250.000.- T.L 

Ankara, lstanbul, Denizli Esnaf ve sanotkôrlara ! 
Halk Sandıkları, i~erinizi yürütmek ve gelittirmek içi't ""ruldıı. 

1 
Para yatırmak, para almak, danışmak ve dertle~ek İ!,-uı Sandığa 
ko Ul)UZ 

111111111111111111111111111111111111111111111111, . 
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Yeni piyango plônında ikramiyeler hem adetçe hem miktarca fazladır 

1. nci çekiliı 7 İkinci teırindedir 
Bu planın iki hususiyeti vardır: 
1 - 5.000, 2.000, ve I .000 liralık orta büyük

lükteki ikramiyeler adet itibariyle lazlalaj
tırılmış ayrıca bu plana bundan evelki plan
larda mevcut olmıyan 500 ve 50 liralık ilı. 
ramiyeler konmu§tur. 500 liral.ık ikramiye · 
lerin adedi birinci çekili§te 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane tesellt 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli müka
fatının esası §udur: eğer bir biletin bütiin 
rakamları büyük ikramiyeyi kazanan ""· 
maranın rakamlarına tevafuk eder de yalnız 
herhangi bir hanecf, bulunursa bulunsun bir 
tanesi değişik olursa o bilet teselli mükfıfo. 
tı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir ha. 
nesindeki rakam ayrı olan 47 numara tesP.l· 
li mükafatı kazanacaktır. 

Biletlerin değiştiri 1 mesi 
tarihine dikkat ediniz 

DEVAMLI BİLETLERiN ERTESi AYIN 
lKlNCl GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 

DEClSTIRILMESl LAZIMDIR. 

7 ~ı#;nir;t~şr; ... 1~ lO 
Çt~;~ )t·nr''~~ OU, Jk ik. Olı..iye 

• 

30.000 liradır. 
Birinci çekilişin tam biletleri iki, yarım bi 

letleri bir liradır. ikinci çekilişin tam bilet 
üç, yarım bileti 1,5 liradır. Üçüncü çeklişil' 
tam bileti dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKiK EDlNlZ. 
Her çekilişte biletlerin fiyatlariyle beraber 

ikramiyelerin hem mikdarıı hem adedi arttı 
rılmıştır. Yani şans ihtimali her çekilitte ço'k 
daha fazladır. Bu plana göre talihlilerin mik· 
darı artacak ve hu talihliler aynı zamanda 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

ilk çekiliş 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 
İKRAMİYE PLANI 

7 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 lKRAMlYELERl 

1 adet 2000 Liralık - 2000.-Lira 
3 adet 1000 c - 3oo0.- c 

2 adet 750 « - 1500.- c 

4 adet 500 c - 2000.- « 
' 8 adet 250 « - 2000.- « 

35 adet 100 c - 3500.-- « 

80 adet 50 c - 4000.- c 

300 adet 20 « - 6000.- « 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız para birik. 
tirmiş ve faiz almış olmaz, ayni zamanda talihinizi de de· 
nemiş olursunuz. 

D~rdüncü t~rfip 

\kr••'Y• ' 
M·~·•" 
\.\.u.~-

1 30 .ooo 

·"',.~''' 1'.u••" 
\,\.ll·"'---30.000 

10.000 

ıo.ooo 

10.000 

6Q.000 

45.00o 

30.000 

15.000 

30.000 

120.000 

ı ıo.ooo 
'l 5.000 
s 'l.ooo 
60 ı.ooo 

500 
100 

50 
ıo 

'l 
60 2.820 ----362.822. -

ikinciteşrindedir, biletlerinizi 

Lonjin dünyamn en iyi saatidir 

Yeni Slnema yanında 25 numaralı 
LONJİN Mağazası 

UGRAK 
Ticarethanesi Ana!artalar 62 

Alaturka ve alafranga 
her türlü içki ve mezeler 

İzzet Cangızbay 

, ...................... ~ 
Şehir Lokantôsı 

Bu nkşnm masalarınızı muhakkak 
evelden tutunuz 

Tel: 2038 Knrplç 

En ucuz fiyatlarla en nefis 
ııekerlemeler yalnız 

Besler' de 
• bulabilirsiniz. Ankara Annfartalar 

Çiftlik mağazaları karşısında 

Şekerci 

Meliha Tarlan 
Anafartalar caddesi 

Sayın müşterilerinin bayramını 
kutlar. 

Ortaç Giyimevi 
Sayın müstcrileriniıı bayramını kutlar 

Ti: 1225 

6.000 

60.000 

"; tli Pi un n c 

ı20.00o 

90.oOO 
30.000 

30.000 

oo.oOO 
'2Ao.ooo 

5.640 ----ııs.64~ --

şimdiden alınız 

y Ü N i p EK 
Fantazi ipekli yünlü kumaş mağazası satışa başladı. 

Anafartalar Cad. No. 43. Ankara. 

•==========~=================== 

Umumi Mağazalar Türk A. Ş • 
Sermayesi : 2.000.000 Türk Lirası 

İdare Merkezi : A N K A R A 
Şubeleri : MERSİN - İSTANBUL - İZMİR - SAMSUN 

Resepise - Varant muamelatı, musaddak nümune şehadetnameleri, itası, 

ticari eşyanın manüpülasyon ve manütansiyon muamelatı, eşyanın ekizper
tiz, tahmil tahliye, nakliye ve satış işleri, sigorta muamelatı. 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -= ~ 

~ AN KARA PALAS ~ --------
--- PAVlYON ------• • •••••••••••••• ••••••••••••••••• ........ •· ..... . Manifatura Mağazası 

Postahane caddesi No. 56 
Sayın miıştcrilerinin bayramını kutlar Şekerci Ali Uzun 

-----
HER AKŞAM FEVKALADE --- PROGRAM -

• 
Halil Mormana 

Her nevi cam, ayna ve kornİ§ ticarethanesi Anafartalar No. 117 
Saygı değer müşterilerinin bayramını kutlar. 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 

Unutmayınız ki 

Meyva suları tam bir gıda, eşsiz bir deva ferah verici 

içecek tirler. 

Çikolata, kestane ve diğer şekerlerin taze ve iyilerini 

İnce zevkleri okşıyan ve en mükemmel malzemeden yapılan 
pastaları, gatoları, tatlıları ve saireyi · 

En nefis muz ve diğer meyvalan 

Meram' da bulursunuz. 
Atatürk Bulvarı 31 - 33 Telefon : 5730 

ŞEREF KUYUMCU 
Ankara, Anafartalar No. 37 

Mücevherat ve saat ticaret evi 
Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlar 

,, 

-------
Her çeıit şeker ve §ekerlemeci 

Anafartalar caddesi No. 86 
Tel : 3620 

ANKARA 

:: HER PAZAR -----§ BÜTÜN PROGRAMIN iŞTiRAKiYLE ----§ DANSLl ÇAY ---
Sayın müşterilerine saygılarını 

sunar. 
-
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

YENİ Sinemada 
Bugün ve Bu Gece 

HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda 
Bugiln 14,30 dnn ltlbnren 

iki fillm birden 
Bugün ve bu gece 

Tarihin en ııeretll safhası olan 1 _ Maskeli şef İhtiraslı entrikalı ve hi~si 
büyük film 

ZAFER SE!'.'ELERİ Boş rolde: Buck Jones 
2 - Tnyynrccl casus MONTE KARLONUN 

Oymyanlar: Anna Neaı~ ve Boş rolde: Jaok Holt MEÇHUL KADINI 

Adoll Walbrock Seanslar; 14,30 -16,30 - 18,30 )ynıyanlar: Albert Prejan 

Seanslar : 10 • 12 - 14.30 - gese 21 de Dlta Pnrlo 
10 ve 12 seansında Sennslar ıo -12 -14 - 16 - ıs -

16.30 - 18.30 ve gece 21 de ı - Polis hazır ol gece 20.30 da 
Pek Yakında 2 - Banka soygUncuları Pek yakında 

Balalayka Yakında: Akasya Palas Çam sakızı 

' SOMER Siraemasında 
Bugün 14,30 dan itibaren 

Umum! istek üzerine Boris 

Karloff'un 

Asılamıyan Adam 

Boştan boşa heyecan 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
gece 21 de 

Saat 10 ve 12 seansında 

Süt Kardeşler 

Müjde Yenişehir Palas Ot.eli açıldı. Müdafai Hukuk Caddesi. İş Bankası karşısı 


