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Amerikan senatosu 

hariciye encümeni 
bit arafhk kanununun 

• 
kalkmasma dair fikirleri 

gizli celse 
halinde 

görüşecek 
Vaşington ; 2L a.a. - Ayan hariciye en

cllmenl.. bitaraflık kanununun ticaret gemi- 1 
lertnl sUAhlandırmağı mUmkUn kılacak şe
kilde değiştirilmesine dair bulunan proje 
hakkında yapılacak beyanatı bugünden iti
baren kapalı celselerde dlnlemeğl 9 a kar-
sı 12 reyle karar altına almışur. 

R eis Connal!y, encümenin )'apılacak be
)·anatı gelecek cuma gilnti saat 17 )C kadar 
di nlemek karannı almış olduğunu sliyle -
mlş ve ilk defa l\I. Hull'ün mütallıalarını 

bildirmesinin muhtemel bulunduğunu llAve 
ctm1~1r. 
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Sovyet sivil halkına aıkeri talimler yaptırılırken Dahiliye nazırın sözleri 
Şikago; 21. a.a. -. Dahlliye nazırı İckcs. 

dün bir n utuk sfo·!lycrek, bitaraflık kanu
nunun kaldırılmasını lst cm!,s ve demlstlr ki: 

• 

C. H. P. 
1940 kongre 
dilekleri 

Kemal TURAN 
ll 1"ürk milletinin sağlam ve daya
il ıklı bünyesindeki tılsımı, bir kay
h '~tan gelen insanların bir §efe 
!'~&'lı oluşunda bulanlar çoktur ve 

1 
llpheaiz bu bir hakikattir. Ancak 

\i~Y.~ınıza ve servetimize göre çok 
•tun bir kudrette bulunuşumuzun 
.;•! sebebi, Türkün biribirine ve 
•. fıne olan bağlılığında yalnız sev
;!_~e inanın hakim olmasıdır. Ve 
~lekete ait her i§ bu sevg i ve 
li ~ın kuvet ve samimiyetini be· 
t "hr-. C.H. Partisinin 1940 yı lı kon
f .. ~,~il ekleri jçin çıkardığı bin aay
ll~ <K eser de Tür:kün üstün kuveti
a1 belirten değerli bir vesikadır. 
Q1"r•da görülür ki Parti te~kilatı 
ıc:..rı elli üç vilayetle henüz Parti 
dil Ulınıyan vilayetlerden iki kaza
lte 1940 yılında kongrelerin mer
ı~te kovalanması lazım 2038 di
lle) eri olrnu§tur. C. H. Partisi Ge-
1\lc ~ekt-eterliği bunları tek tek a
~ il ı vekaletlerle dairelere ve 
lliıı eaaeaelere bildirmit ve her biri
'aer c~~aplarını alarak büyük bir 

C ıçınde toplamıştır. 
de · li. Partisinin köy ve mahalle
ti)j Yapılan ocak kongrelerine Par
'<iyl her vatandaf gelir, dileklerini 
~~er ve yeni idare heyeti ile üst 
"'"rtreye murahhaslarını aeçer. Bu 
~lllc~hhaslar nahiyede toplanırlar, 
l\lrl ar-dan gelen dilekleri konu
diir~t'. Ancak burada nahiye mü
lre:• varsa belediye reisi de kon
t....rllf bulunur. Onlar, kendileri 
)'cll •rıd~n yapılacak ve yapılamı
ı,r le. dılekleri kongreye anlatır -
~e.'.itıhayet kongre, kazaya gön-
1dllr ehk dilekleri hazırlar ve yeni 
''hhe eyetiyle Üst kongrenin mu
~"t~al~rını seçer. Yaptıkları kaza 
~il~ ekınde dilekler konutulurken 
~i) il anı, daire amirleri ve be
~İ)ede t-eiai bulunur ve her biri na-
1 llalll en telmit veva orada murah
l"r İi t' t~rafından söylenmiş dilek
d~' l(~rınde dü§Üncelerini söyler-
... )il ll:ta kongresi dileklerden ora

'11lde"P!lacaklarla vilayet kongre
~ l'erı-''!enecekleri ayırdıktan son
~'llhh ıdare heyeti ve üst kongre 
~alllr aslarını seçer. Bu murah
~~de ~ Yaptıkları vilayet kongre· 
>'>e r-e~ .vali, vilayet erkanı, bele
t 111 hl 111 bulunur. Bunlar kongre
ı'1tl~i:' Y~Ya orada söylenen di
~~ ii:t yılayetçe yapılacak olan-
1' •hll)e~rıkde İzahlarda bulunurlar. 
~ .. ct.lc: d' ongre merkezce kovala.-
• ~etiyi ılekleri ayırır ve yeni idare 
'11hllal e kurultaya gidecek mu-

f) llrı ._ 
~ •r-r --~er. 
ct,'"ı ~e~on~relerinin bu it ve ku
~ il ~ilk anızrnaaını tekrarlama
d·lllJleı S •adırnız şudur: C. H. P. 
ıi1~1er-t~r~terliğince 1940 kongre 
~i>etler-d Çın hazırlanan eser, vi
't.)e aırll e." batlanarak kaza ve na
il .. t\ kö 1cfYJe geriye doğru gidilir
ftl I\ ~y e ".eya mahallede batla-
1-i...'-'~ktlld tenıt bir çalıtmayı içine 
'"'1-e Yii:t ır •• Yurdun hemen her ye'it'' lt()rı bınlerce vatandaş toplan
l'rj dile1tİ'1?U§, kendi ç evrelerine 
llih >le t erı oralardaki idare amir
-, 'l'~t ete'kküllerle halletmit ve 
t~ ~elerıİ'e~ke~ce kon.lanması Ja
~ijııqet'tlı . e~ı Genel Sekreterliğe 
q)aii hiitb-. Yoksa vatandaşların 

& r.,.ı _ ır :zaman yukardaki 
"•llnı .. d 1 ıçın e kalmamıt ve 

( Soau J üncü sayfada ] 
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BERLİN'E GÖRE 

Vaziyet 
son iki günde 

nisbeten 
düzeldi 

Mosl<ova müdafaasını 

Stalin idare edecek 
Stokholm, 21 a.a. 

- Aftonbladet ga
zetesine g6re, Sta
lin, bir zırhlı tren
le Moskova'dan ay 
rılmıştır. Stalin'in 
umum karargahı 

bu t rende bulun -
maktadır. 

••• 
Londra, 21 a.a. 
United Press : 

Bir taraftan hü -
kümet merkezi 
Kuibişcf'e nakle -
dilirken diğer ta
raftan L ondra'ya 
gelen haberlere 
göre Stalin, Mos -

Almanlar 
Dagö adasını ve 

Stalino'yu 
zaptettiler 

Balt~k sahası ruslardan 

tamamen temizlendi 
[ Dün neşredi -

len iki alman teb
lığiyle, Dagö ada
sının zaptedildiği 
ve bu suretle Bal
tık sahasının rus -
lardan tamamen 
temizlendiği bil -
dirilmekte ve şi -
maide cereyan e -
den harp hareka -
tı hakkında tafsi
lat verilmektedir. 
Muharebeler hak -
kında alman kay • 
naklarından gelen 
di ğer habe rler a -
şağıdadır: ] 

kova'nın müdafa - Bir lin posta köpeği 
asını bizzat üzeri-

Berl in, 21 a.a. 
• b d D .N.B. nin öğren -
1§ aıın ad •w • .. k 

ıgıne gore, şar 

ne almıştır. Anlaşıldı ğına göre Sta -
lin, harekatı zırhlı tren içindeki ka -
rargahından idare etmektedir. 

Moıkova üzerine alman 
hamleleri 

cephesinin cenup bölgesinde mühim 
bir sanayi şehri olan Stalino, alman 
kıtaları tarafından işgal edilmiştir. 

••• Bertin, 21 a.a. - Askeri kaynak -
lardan D.N.B. y e bild irild i ğine gö -
re, bir alman piyade tümeni, 20 ilk -
teşrinde, şark cephesinin cenup böl
gesinde mühim bir köprübaşı işgal 
etmiştir. Bu alman köprübaşısını or • 
tadan kaldırmak için Sovyet lerin yap
tığ ı bütün teşebbüsler, alınanlar tara
fından geri püskürtülmüştür. 

"- Amerika, Llndberg'lerl, Chlcngo Trl
bune'lttl ve Wheeler'leri coktanberl dinle
mektPdir. Hangi t araft an olduğumuzu ta
yin etmek, azimle ayni zamanda dönnıeml· 
yccek şeklide vaziyet almak zamanı gel - · 
m!ştir. Okumasını ve namusluca ve müs
pet düşünmesini bilenle r arasında nihai ka
rarın verilmesi gereken zamanın geldiğine 

[ Sonu 4 üncü sayfada ) 
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Japon kabinesi 
dün toplandı 

Amerika'daki Japonlar 

yurtlarına dönüyorlar 
Tolcyo, 21 a.a. - Yenl j ııon kahlneııl bu· 

Amerika'nın lngiltere'ye gonderdiği tank 
manevrada 

ve tayyareler 

B. HULL 
Kearney Clestroyerinin 

batırılması hakkında 

ne diyor? 
Vavlngton, 21 a ıı. - M nuıı dlln gazı-teoı.

ler toplantısında beyanatta bulumarak Kear
ncy'ln torplllenmc hldlscslnl, H t " ın kara
lan olduğu kndnr dmlılerl de k ntro ıl ai• 

ır!ln baıv,.lc'll n rıwml fkameı.6hında tOPJan- tınt'lo bulundurmak .huewıundalr ! ed !!il 

mııtır. Butun nnzıı1ar toplantıya tıtırAk et- '~ brllnmckte olan 2ayreıt1nı ao.terır yeni bir 
mlıtlr. Ameriku hA<11ııe ol rnk ''asıtıandımııstır. 

Yeni hlik!lmettn kurulması hnkkında BU- lll. Hull gazet ecilere demlltlr Jet: 
)'ıik Brltnn>·a , Dlrlc,,lk Devlcl.Ier, Almanya \'e ı-- 1 "- Jlltler baıka bUtU!n m lleUerl kurku· 
1tnlya'da yaııııan tcrsırıer hususunda Japon· D r:9 k a· k,; . 1 tıı.rak denizlerden kO\"m.ak tstemektedlr. E-
ya'nın duandakl bUyük el~ll1k ve elı;lllklo- r. ,C" Un lYOY l: iter böyle bir korkutma hareketi munttak 
rlndcn hariciye nezaretine gelen raporlar olursa Hltler'ln bütün öteki rn1Uet1erı dünya 
hakkında hariciye nazın l\l. Togo kabine fi- >ilz;ınden de kO\-ma'k lııtbeeetınl sanırım., 

za1ıne ı:en~ izahlar vermlstır. s • · •h Bir Amerikan gazetesinin fikri 
Kabine toplantısı Greenwlch saati ile ııaat 1 ıyas"ı rk S 

mı Ver 1 
Nev.york; 21. a.a. - Nevyo - un gaz&c 

11.50 de sona ermiştir. 
tesı şöyle yazıyor : 

Hariciye nazır muavinliği d " Amerıkan Kearney destro:ıerınln t or . 
Tokyo, 21 a.a. - Orta elc:l11k payes!Y!e ayn 1 Zam a n a ı:>l1Jenmes1, askerl sahada amansız ve ı;a .. 

Moskova bUyUk eıc:ııır:ı mllsteıarııtı vazifesi- buk bir karsılık vermekllğıtn zl gerekt r .. 
nl ııörmekte olan l\l. Haruh no Nlsl. l\t. EUI rrİektedlr. Bir amC'rlkan gemls ne a t l'I ach-
Amau'nun yerine harici~ vckımr:ı muav1nl1- JektısadAJ bı•r dığı zaman, amerikan donanması varlığım 
C:lne ta)"ln edllerckUr. duyurnuığa muvaffak olmazsa, Amerikan 

NI&\, rus işleri mütehassısı olarak tanın · bo 
mıstır. Ev\)~ elcilik k~llbl, sonra müstesar milleti yavaş yavaş m ezan ylnmnt;a, 
olarak mı seneden tazla bir müddet Rusya'da .. rn_ı.hver oldu mahkQm demektir . SonkAnundanberl en az 
bulunmuftur. _ 12.000 tayyare yaptık. Bunun }&J1Sl saHlf 

tnnnresldlr. Geri kalan ıınlkdarın sono r 
orduya veya donanmaya verilmiştir. Artan 
3000 harp tnyyarMlnln de Yakın-doğu'ya,. 
şimal Afrlkasına, Uzak-doğu~a \ eHı lngll4 
tere'ye gönderilmesi mümkün ise .. bu 1.ay .. 
yareler gönderllmelldir. E er Kf'arney ha. .. 
dlsesi H!Uer'ln dilnyaya tatbik ettltt plA· 
na dahil ise, biz de demokresının kencU 
plA.nının hazırlanmış olduğ\lnu gö terme• 
llylz. 

*** Nevyork; 21. a .a. - Amerikan r adyosu-
n un Tokyo'dan alınan .haberlere atfen b il
dirdiğine göre, Dlkawmaru vapuru, Seatt
le'e gitmek üzere Yokohama'dan ve Tal-
yemaru vapuru Honolulu'ya gitmek !cin 
Kobc'den hareket etmiştir. Yolcular orasın
da ı:oğu Japonyn'da doğmuş olan şimali 
Amerikalılar da vardır. Bu iki vapur, J a· 
Ponya ile Amerika arasında ho.Ien mevcut 
gerginlik dolayıslyle Japonyp'ya dönmek 

[ Sonu 3 üncü sayfada ) 

i ngiliz hava kuvetleri 

İngiliz ablukası kati 

surette kınlmıı bulunuyor 
Roma, 21 a.a. - tta)J:a dl$ ticaret nazırı 

M . Rlccnrdl'nln misafiri olarnk Roma'dn bu. 
lunan alman lktısat nazın M. Walter Funk 
ıttln Romn'da bir nutuk vcnnlıtır. Nazır nut
kunda mihverin iki •etinin tarihte esi bulun
mıyıın bllyU'kl'!l!::unU ovnıüs ve siyası ı;ayele

rtndc'kl muazzam öleilnUn yeni nl.z.:ımın ve 
A\TUPa sulhunun umumi hntlannı ı;lzmlıUr. 

yeni bir tayyare gemisi 
denize indirildi 

Nodolk-V irginia, 21 a a. - " H ornet" 
yeni tayyare gemisinın tezıiha konulması 
törenin de yaptığı bir hitabede Bi rl eşik 
Devletler bahriye nazırı Albay Knox d e .. 

miıtir ki : 

Moskova, 21 a.a. - İzvestia gazete
si yazıyor: Alm1nlar muharebeye 
mütemadiyen taze kuvetler sevket -
mekte ve Moskova'ya doğru hamle 
yapmaktadırlar. Moskova halkı gay -
retlerini arttırmalıdır. 17 alma n or -
dusu henüz zayıflamış değildir. Mos
kova c ivarında 120 kilometre batıda 
bütün bölgelerde şiddetli muharebe -
ler cereyan etmektedir. Muharebeler 
Mojaisk ve May-0laroslavet kesimle -

[ Sonu J üncü sııyfada l 

Yenilmiş Sovyet teşkillerinin ko
valanmasın da alınanlar çekil en rusla-

rın bu sırana 102 Sovy
0

et vagonu tah- Alman lı'manlarını 
rip etmişler veya ele geçirmişlerdir. 

[ Sonu 3 üncü saylnda 1 ı 

Alman nazırı ıu ciheti tnsrlh etmiştir ki, 
burndn ltaJ.yn'yn düşen baılıca rol. kendi ta
bii haya ti ı>ahasını teşkil eden Akdeniz saha
sında &l)oısl ve lktısadl ıınrtların ııallm bir 
tarzda te$kllAUanmnsına nezaret c!lnekUr. 
Fevkeltıde lmk~nlarn malik bulunan bu 11a· 
hanın munzzam ehemlyc•tl Avrupa ile Afrika 
ve Yakınısark arasında tabii bir irtibat nok -
tası teıkll etmesinde ve bu suretle ne kıta 

[ Sonu 4 üncu sayf ada ] 

Münakalôt Vekilimiz 

- - · - ıiddelli bombaladllar 

Son model bir in ı:iliz harp tayyaresi 

Londra. 21 a.a. - Londra salahiyet
li mahfillerinden alınan en son rna -
lumata göre dün gece Almanya'nın 
şimal batıs ı limanları elverişl i bir ha
vada şiddetle bombalanmıştı r. 
Asıl h edef Bremen olmakla beraber 

Wilhelmshaven ve Emden de şiddet
le bombalanmıştır. Başka bazı y erle
re de ikinci derecede ehemiyetli akın
lar yapılmıştır. 

Dokuz bomba tayyaresi dönmemiş· 
t ir. 

Bu akınları yapan kuvetli teşkil ay
nı gece Büyük Britanya üzer inde fa
aliyette bulunan alman teşkilinden 
yedi kere daha büyüktü. 

ıii Al l ·· · man ara gore 
Berlln; 21. a.a. - Brit anya tayyareleri 

di.i n gece, Almanya'nın cenup-batısı üzerin e 
yangın ve tahrip bombaları ntmıslardır. 
Bazı yerlerde meskun mahaller üzerine 
bomba dUşmesı neticesinde hasar olmustur. 
Siviller arasında ölUler vardır. Gece avcı· 
lanmız ve tayyareye karşıkoyma batarya -
!arımız 3 dU§m an tayyarl'S! dlı§ı.irmU§lerdlr. • 

[ Sonu 4 üncü sayfada ) 

Alman lktııat nazırı Dr. unk 

cenup vilôyetlerimizde 
tetkiklerde bulunuyor 

Alanya; 21. a.a. Munakalat VekUı B. 
Cevdet Kerim tncedayı, valimiz.le b rllkte 
Serik, Mana\·~at kazalannda tl'tk klr>rde 
bulunduktan sonra kazamıza ı:elm tir. 
Münnkııllıt Veklll burada ıskcle ve rıhtım 
!'lşnııtı üzerinde mühendislerle" b.rlıkte IPt· 
kiklerd e bulunduktan sonra Antalya'ya 
gitmiş Ur. 

1 -.:::::::::::~-:------~~~ 
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. . . . 

.•.•..•......... ._ 
Gazetemiz, Şeker Bayra

~~nı~ ikinci, üçüncü ve 
dorduncü günleri neşir hiz
~etlerini "Kızılay" gazete-
sıne bıraktığından o günler 
sayın abonelerimize gazete 
yollanmıyacağını saygıları
mızla bildirir ve okuyucu- : 
larımızın bayramlarını kut- : 
larız. : . . 

......................................... ~ 
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B. Refik İnce, Türk Hukuk 
Kurumunun yeni çalışma 

anlatıyor programını 
TOrk Hukuk Kun.ımunun bu ıenekt caııı- 1 Talebe arasında bu sene de müsabaka-

mıı. prorramı hakkında Türk HU'kuk Kurumu 1 · . 
Ba ... ,

1 1 M "usu n•rık 1 b ar açtık. Ve calısılabllmesl lem bir yıldan ... anı .. an sa e., ~ ncc 1r nrka- • 
d.alU!lıu eu izahatta bulunmuştur. fazla müddet verdik. Bu yılki sualler ce-

- Kururnımı.uzun ealıamaları "'halka ve za, usul, devlet hususi hukukundandır. 
1lme hbımet" Ue ifade olunabilir. Bu hizmeti Maddi mUkAfatından ziyade mlne"1 zev
senelerdenberı devam ecı.:vor. HOkllıneUn ve kına kapılarak birçok talebenin, bu mil
e. H. l'lartısının takdirlerine de mazhar olu- sabaknya iştirak edeceklerini Umlt edlyo
:yor. Devlet bütee.s1nden rördU~ümüz yardım, ruz. 
eaıısnaıarımwn Amme mcn!aaUne oldu(tu· "DUnya devletleri esas te§kilAt kanun
nun ırozel bir delilidir. Bu Yardım bizi daha lan" nın dl:SrdUncU cildlnln de basılması 
arkı ve daha Yoruırnaz bir halde vazırede de· bitmek üzeredir. Be§ ciltle ta.mamlana-
:::e~~~U:a::~YO:~P=r:~burtyeU el!mlz- ca.k olan bu eser, hukuk kUtilpanemlzln 

Proırramımızı "Telif ve terclllne". "rady0-
da ve umumun eelebtlece:ı :rerlerde konte
raruı''. "balkm hukuki ıuaııerını eene raeyo 
1le cevaplamak", "TUrk hukuku hakkında 
7&bancıları llellendlrmek", "talebe arasında 
mlllabaka", "Serbett kürıtllerde denı verme,. 
ıeJc:Unde h üllsa edebiliriz. 

Telif ve terctkme hususundaki calıımaıarı
mw "Ttlrk HU'lruk Kamusu", "Hu'kuk LOıra
tl''. "OOnya Devhıtlert Esas TeŞJtllAt Kanun
ları", ">.arımız devletlerinde ldart kaza .. na
mındald eaertn tercümesiyle hUIAla edebiliriz. 
TO.rlc Hulculc Kamusuna alt ealıemalarunıza 

Uc ıenedenberl devam edlYoruz. Bu l.$1n J1al
IWI yazı ı.ının baıarılması asrarı bir bucuk 
eeneHk ı.ttr. Mevzular lhtuaa erbabına da~ -
tıımıı, :vanıar da yavaı yavaı ırelme~e baı -
ı.mı.tır. 

"'RukUlı: LQıratı,. laine ile hararetle devam 
edbıorua. Maarif Vek!leU namına hazırla

makta oldutumuz bu lOıratln mart 9~ tar! -
ilinde Maarıt Veklletlne teslim edilmesi ve 
Veıcuet t&ratından da haziran 9~ tarihinde 
llalılmuı lcararıumutır. lelnde Roma, tıılArn 

llııtnılnma ve burUnkU hukuka ait ıoıratıer 
bulunacak olan bu eser. ilim hayatımızın ıre

nıı btr botlutunu dolduracaktır. (31) klsillk 
bir Y&%l heyeU teekll eden Aza arasında tak· 
mm ed1lmll olan !Qratıer ıremıete ve kuru· 
lllll!mlZun Ulm heyeti tarafından ırözden re· 
clrllmate ballamutır. Her ıoıratın kanıısında 

mOınkUn oldutu kadar o lO&"atın IAtlnccst, 
tranaıacası. almancuı. lnırlllzceıl bulunacak 
•e bu suretle ka!'lılıldar elde olunca yabnneı 
dilden nzılmıe kitaplar üzerinde tctkfknt 
Jrolaylaıtırımı.ıe bulunacaktır. 

Radyo konferanslarımıza lklnclkAnunda 
ba$lıyaeatız ve on ~kiz konferans verdlre
«!dlz. Geet'fl 1ene verdiğ mlz konferansla
J'\n halle arasında temin ettiği rnuvaffakı
yetten cesaret alarak bu yıl da konferans
tanmm "aile hayatı" Uzerlnde toplıyaca· 
tız ve aile hayatının teşı-kkül ve bekası 
Te ahMl81 hakkında hukukl·lctlmat rnilta
teatarla :faydalı olmıya çalışacağız. 

Her on bet ırUnde bir, pereembe günle
ri .. at 19 da radyo lle, sorulan suallere 
eev1111 •erme 10Iundalci programımızın mu
nttakı:vetlnden cok memnunuz ve devam 
edec@tl.L 

zenginliğinde en bUyUk lunlllerdcn sayı
lır. 

İdart kazaya hususi bir ehemiyet veren 
devletimiz hukukiyle, diğer devletler ida
re hukukunu mukayeseye yanyacak olan 
büytık bir eserin tercUmesine ve bastırıl
ma.sına yakında karar verdik. 

Umuma alt ilmi konferanslarımıza her 
seneki gibi bu sene de ilmi salAhiyeti ta
nınnu§ zatların himmetleriyle de\•am ede
ceğiz. Sizlere bu konferansları verecekle
rin şimdilik yalnız islmlerını bildirmekle 
iktifa edeceğim Her birinin konferans 
me\•zulannı ise ayrıca bild.irmeyı vazıfe 
sayarım: 

Bu konferanslar; İstanbul Unlversltesi 
rektöril ıırofesı:ır Cemil BI el, profesör Ba
ha Kantar, profesör Nusret Medya, profe
sı:ır Sabri Şakir, pro!esl:Sr Abdulhak Kenıal 
Yl:SrUk, profesör Suhcyl Nizami Derbll, 
profesör Mustafa Re3it Belgesay, profesor 
HUseyln Avni Cl:SktUrk, Temyiz reislerin
den Fua.t HulOsi Demirelli, profesl:Sr Tah
sin Bekir Balta ta.rııtlnrından verilecektir. 
Her biri kendi sahasında bir mümtaz sima 
olan bu zatların konferanslarına halk ve 
talebe tarafından her seneki gibi bu se
ne de fazla a'ıtıka g6sterilcccğlnden emin 
bulunuyoruz. 

Geçen sene bir ''hukuk ,.e lktısat" ser
best kUrsUsU açtığımızı biliyorsunuz. Bu 
sene buna "TUrk hukuk tarihi" ve "Kri
minoloji" de iltı.ve ettik.. Hukuk ve iktı

sat, profesör Şevket Mehmet Ali Bllgi
§İn, TUrk hukuk tarihi profesör Fuat 
KöprUIU, Kriminoloji Temyiz başmUddei
umumillğl muavinlerinden Mehmet Ali 
Sebük tarnfından gösterilecektir. Bu ders
ler herkes kin serbesttir. Gene Dil ve Ta
rih faklllteıılnde verilecek ve Uç çeyrek 
saat sürecektir. 

Her derse ait notlar kurum tarafından 
bastırılarak devam edenlere mal olduğu 

bedel ile Batılacaktır. 

CörUIUyor ki, maddi ve manevi takati. 
mlzin mUsalt olduğu nlııbette çalı~ıyoruz. 
Bu vesileden istifade ederek kurumun 
canlılı~nı ve kurum UlkUsUnUn tahakku
xunu temin e<}en bUtUn arkadqlara teıek
kUr ederiz. 

:' ...................................... "' 1 

: Dedelerimizin bize bıraktı
: iı göreneklerin en güzellerin
! den, en iyi diifünüleırek konul
: mat olanlannclan biri olan 
! ( FiTRE) bqün yirminci asır 
! damına yan.fil' bir yardım ha
: relıeti kahbma siırmiftir. 

Tıp f akü itesine 

• 
~ •........•..•......................... ,. 

Ankarı Sonbahar tenis 
m~ır1 bugün baıhyor 

Buıün aut 13 te 19 Mayıs tenis sa

halarında Ankara .onbahar tenis tur· 
nUVMı bqlıyacaktır. Müsabakalara 

tehrimialn en iyi tenisçilerinin ya -
zılmıt bulunmalarına bakılırsa çok 

ı«ael maçlar seyredeceğimiz anla.fıl· 
maktadır. 

Haber aldıfımı.za göre turnuva per· 

pmbe, cuma ve cumartesi günleri de 

sabahları saat 9 dan itibaren akşama 

kadar sürecek ve pazar günü öğleden 
evci aon maçlar yapılarak kazananla
nn armafantarı verilecektir. 

alınacak talebe 
tahdidedilecek 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti gelecek seneden itibaren 
Tıp ve Fen Fakülteleriyle Edebiyat 
Fakültesinin cografya klsmına alına
cak talebe adedini tahdidetmiye ka
rar vermiştir. Bu hususta Vekaletin 
araştırmaJar yapmıya memur ettiği 

Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Ke -
mal Atay beyanatında demiştir ki: 

"-Vekilliğin verdiği karar üze -
rine gelecek seneden itibaren Fakül
temize mahdut mikdarda talebe kay
~edilecektir. Esasen birç,ok memle • 
ketlerde Tıp Fakültesinden mezun 
olanlar her sene biraz daha azaltıl -
maktadır. 

Fakülteye alınacak talebenin ne 
suretle talididedileceği henüz tesbit 
edilmemiş olmakla beraber ya müraca
at edenler imtihana tabi tutulacak ya· 
hut pek iyi derecede fen kolundan 
mezun olanların müracaatı kabul edi
lecek yahut da müracaat sırasına gö
re muayyen talebe alınacaktır. 

Bu tarz Tıp Fakliltesi talebesinin 

uı:us 22/1071941 

r·································, 
: GÜNÜN GÖLGESİ : 
'-·································--' 

Bayram sabahı 
Bayram, ne güzel şeydir. Hele, bi

zim yaşayışımıza karışmış, ananeleş
miş şekliyle, eğlenmiye ve birçok 
şeyleri de düşünmiye bundan güzel 
fırsat olmaz. Bu tatil günlerinde hiç 
yalnız kalmıyacağız. Ya misafir, veya 
ev sahibi olarak bütün vaktimiz, sev 
diklerimizin, dostlarımızın arasında 

geçecektir. Belki bir tarafa çekilip, 
sakin, başımızı dinlemiye zaman ayı
ramıyacağız. Fakat ne zarar var ; 
bayramın verdiği en güzel fır
satlardan biri de, dost, ahbap, ak
raba arasındaki bu samimi buluşma • 
lar, konuşmalar, yeni yeni tanışmalar 
değil midir? Her gittiğiniz yerde şe
kerle ağırlanacak, misafirlerinizi şe
kerle ağırlıyacaksınız. Bayram saba
hı çocuklarınızı sevindirecek, onların 
neşesiyle sevineceksiniz. Hep iyi, gü
zel şeylerden bahsolunacak, dargınlar 
barışacak, tatlı yenip, tatlı konuşu • 
lacak. 

Gene bu bayram günlerinde hali 
vakti yerinde olanlar, olmıyanlara 

yardım fırsatını kollıyacaklardır. 

Kimsesiz komşulara kapaklı sahan -
lar içinde yemekler gönderilecek, el 
öpmiye gelen yavrulara bayramlık he
diyeler verilecektir. İyi ahlak ve fa -
ziletin en güzel tezahürleri için bay
ram ne güzel fırsatlar verecektir. 

Bu sabah.. güzel bayramlıklarını 

giyecekler sokakları ve gönülleri süs
liycceklerdir. Bu manzaranın insana 
bazı vazifeler hatırlatmamasına da 
imkan yok. Çiçekler ve bayramlıklar 
içinde uçuşan öbek öbek yavrular, bu 
imkanliudan mahrum olanları, bay -
ram sabahında her çocuğun küçücük 
gönlünde yaşıyan emeller için göğüs 
gecirenleri nasıl unutabiliriz. 

Fikret, HalUk'a demişti ki: 

Baban diyor ki: meserret çocukların, yal
nız 

Çocukların payıdır! Ey güu/ çocuk, dinle! 
Fakat sevincinle 

Neler düşündiıriıyorsun, bilir misin? ba-
basız 

Ümitsiz, ne kadar yavrucukların şimdi 
Sıyahı mateme benzer teranei iydi! 

Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir; 
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlen-

sin; 
Biraz güzt>llensin 

Şu ruyu zerdi sefalet ... evet meserrettir 
Çocukların payı: lakin senin sevincinle 
Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor... Halük 

dinle! 

Hallık bunları dinledi mi, bilmem? 
Fakat biz dinliyelim. Yetimler, kim
sesizler, çıplaklar var. Bayram birkaç 
çaresizi sevindirmiye ne güzel, ne bu
lunmaz vesiledir. 

Sevgili okuyucular, bayramınız kut
lu olsun! 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

lzmir'de kasa hırsızları 
İzmir, (Hususi) - Evelki gece 

Fevzipaşa bulvarında muhtelif depo
ların kasalarını açmıya teşebbüs eden 
hırsızlar, Ali'nin deposundaki kasayı 
açmışlar ve içindeki 250 lirayı çalıp 
kaçmışlardır. Diğer depolardaki ka -
salarda hırsızlar tarafından balyöz
lerle zorlanmıştır. Hırsızlardan Meh· 
met üzerinde kasa anahtarları bulun
duğu halde yakalanmıştır. 

daha rahat bir nisbette hasta görebil
mesini ve üniversiteye ait laboratu -
var ve kliniklerden daha iyi bir şekil
de istifadesini kolaylaştıracaktır. 
Hastanelerde üniversiteye ait yatak 
adedi de bu tıene arttırılacaktır. Fa -
kültelerin on iki laboratuvarı on beş 
de kıliniği mevcuttur. Universite a
çıldıktan sonra Guraba ve Cerrahpaşa 
hastanelerindeki be' altı klinik daha 
iyi bir şekilde takviye edilecektir. 
Guraba hastanesinde mevcut olan 
pavyonların mükemmel bir hale geti
rilmesi için yapılmakta olan çalı~
lardan iyi neticeler alınacaktır. 

Öğretmen okullarına / Pirinçin azami 1 

yeniden 63 talebe satış f İyatları 

HADİSELERİN ARDINDAN 

Geciken kararlar 

daha ahndı 
Okul ötretmen kurullan tarafından pek 

eyi ve eyi derecede not alanlar aruından 
seçilerek öğrttmen okull&r1na alınmakta 

olan talebelerden bu yıl da 608 talebe alın· 
mıştı Maarif Vekilliği, muameleleri geç 
kalan talebelerden ötretmen okularır.a ye
niden 63 talebe almı~tır. Bu suretle alınan 
talebe sayısı 571 1 bulmaktadır. Yeniden 
alınan talebelerle verildikleri okul adları
m yazıyoruz: 

İZMİR KIZ ÖÔRETMEN OKULUNA 
VERİLENLER 

L. Edibe Unsal Zonguldak M. Çelikel 
lisesi, Emine Sağlamtunç Adana kız lise
si, MelAhat Hepdogru İzmir .kız lisesi, 
Fatma İlhan Ayder Kandilli kız lisesi, Ay· 
ee Kılmuran Aygün Kandilli kız lise.$1, Bel
kis Aydın Amasya ortaokul, Türkl'ın Kay
maz Ankara 3. Uncu ortaokul, Müfide Tun
cer Arapkir orta, Hadiye Aksoylar Bilecik 
ortaokul, TUrktı.n Tör .Mersin ortR., Avniye 
Çekme .Muğla orta, Necııı. TUrkAn Oskay 
U§ak ÜlkU lisesi, Sabiha Çakmak Bilecik 
orta. Fahire GUneş İstanbul kız öğretmen 
okulu, KAmuran Akdoğan İstanbul EyUp 
ortaokul, Fatma Kıvanç Çanakkale orta
okul, Feride Yılmaz Samsun lisesi, Sabi
ha Nural Manisa. ortaokul, Saadet Aytu
ıun Ankara 5. lncl orta, Münevver Oran 
Akhisar ortaokul, :Mell'ıhat Nar.h İnebolu 
ortaokul, Tall'ıt SUrer İstanbul kız öğret
men okulu, Muazzez GUmUş Gl:Sksel btan. 
bul kız l:Stretmen okulu, Hamdiye Sl:Sken 
İstanbul kız l:Sğ'retmen okulu, Nesime Soy
kök İstanbul kız l:Sğretmen okulu, Cemile 
ErtUn İstanbul kız l:Sğretmen okulu, Sa
biha Belge İstanbul kız öğretmı:n okulu, 
Turhan Erkan Bursa kız huııusl lisesi, 
Necııı. Bartur Ankara kız ll11csi, Dildar Er
kan Denizli lisesi. 

KONYA KIZ ÖQRETMEN OKULUNA 
VERİLENLER 

Naciye Ulukaymak Konya kız öğ'retmen 
okulu, Sabahat Dolgun Konya kız öğret
men okulu, Şadan ün Konya kız öğret
men okulu, İlhan özaslan Ankara 2. inci 
orta, Nurlye ı-;rcr Gaziantep lisesi, Um
ran Kurşuncu Ankara 2. inci orta, Sıdıka 
Buyrukdere Nevaehlr orta. 

ISTANBUL :KIZ OCRETMEN OKULt.:NA 
VERİLEN l.E R 

Sayeme ömUr Malatya 113esl, TilrkAn :soz
nlır Nlşnntaıı kız ortn, Neriman TurangUJu 
Cnpa kız orlıtı, Adviye Urıınvnı Edirne ortn, 
Fntmıı Azize Gene I:mnlt orta, 

ADANA EJU\:1-:K OCRETME." OKULUNA 
Y~;IULENL1'.'R 

Nevzat DoCruoı Ka)'leTI lisesi, Şaban Al
tenteııe Ka>ııerl 11.!icsl, Hesııı Erer Konya Jt -
sesi, Ahmet İbrahim OzdemiT Malatya lisesi, 
l\lustnta OzdoCnn Adaoo l inci orta, :.ı. Nu -
rettin Kanı Amasya orta, ırran Metin Şahin 
Ankara l lnct orta. Ocmal Karnmaıtara Arap
kir ort.u, Nevzat Aannıralı Bartın orta, Saffet 
Taıkın Bartın orta, Tevt k Y0"8eı Nltde or
t , • rt k ayın Si Cke or a. 

ERZURUM ERKEK öCRETMEN OKULUNA 
VERlLENL1'."R 

Mustara Ronn Erzurum lisesi, Tosun Cilln· 
Eir Van orta, HJknıet özler GUmG1&ne orta. 
lSTANBUL ERKEK öCRt:rMEN OKULUNA 

VERİLEN 

Mehmet Elluz Ankara 3 üncü orta. 
BALIKESİR EHKEK OCRE'TMV. 

OKULlJN'A VERlLEN 
Mehmet Ali Sezerdlıotlu Muala orta, .Meh· 

met Kemnl .Müldilr Mutla Mta, Burhan Ar· 
tan bt. lııtlkl6.l lisesi, Turhan BU)'Ü.k.larac 
C'.anakkale orta, Ulvi Erıoy t.t. Kadık()y ı in· 
el orta. 

Çatalca' da bir cinayet 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Çatal • 

cada korucu Hamdi ile arkadatı Uze· 
yir arasında bir kavga çıkmıt. Hamdi 
Uzeyir'i tabanca ile karnından yara
hyarak öldürmüştür. 

TEŞEKKÜR 
Kızım Zekiye'nin uzun süren do • 

ğum ağrılarını maharetle müdahale 
ile kendisini ve çocuğunu kurtaran 
Nümune hastanesi nisaiye servi•i ıe
fi Doktıor Bay Halil Çiray'a ve mua
vini Doktor Bayan Hadiye'ye ve hem
şire Bayan Rana'ya ve Bayan Nazi -
re'ye ve daima mürakabe ile istifsar· 
da bulunan başhekim Bay Rüştü Çap
çı'ya minnet ve §Ükranlarımın arzına 
tavassutW1uzu rica ederim. 

Me11ut Yağcıoğlu 

Ticaret Veklıletınden teblUi olunmuştur: 
29 sayılı koordinasyon kararının birinci 

maddesiyle Tlcııret Vektllctıne vertlmls olan 
ı;allı.hlyete istinaden, bııılıoa lstııual mınta

kalarında carı olacak esas pirine ne\•llerının 

6.zamt sntıs flyatınrı tcsblt edltmlı ve 16 aırus
tos 1941 tarihli tebllfr ile llAn oıunmustu. 

Bugün bir kısım istihsal mıntakaınrında 

yeni mahsulün ldrııklyle m.erlyete ginnle bu
lunan bu fiyatların, memleket dahilindeki 
tatbikatı aın:ıdnkl fıkralarda blldlrllen esu· 
!ar dahilinde olacaktır. 

ı - Eeas pirine nevl\erlnln fiyatları ıun • 
!ardır: 

Bursa'da :Knrakılcık 35, Kastamonu'da illa· 
ratelll SO, Antalya'da mısır ne\•! 29, Seyhan, 
:.ıaraı ve H:ıtay"da yerli mısır nevi 27 'kuruı· 
tur. 

2 - Bu tlyntlar fabrikada eeltlklenmls, 
parlatılımıı unsuz pirincin CU\alsız olarak bir 
kilosunun mnhalllnde toptan Azami aatıı fi
yatıdır. 

3 - Bu mıntaknlarda istihsal olunan dlıter 
nevllerln tı.uıml fiyatları, birinci fıkrada ıros

terllen esas !lyatlarıı kıyasen mutat !arklar
la mahallin !!yat murakabe komlsyonrarınca 

derhal tesblt olunacaktır. 
4 - Pirine lstıhsnl ve lhrac eden veya Is -

tılısall en az kendi lstlhlAklne yeten dl.ter 
mıntııkalıı.rda ise, ırcnc blrıncl fıkt"ada yazılı 

esas nevilerin knllteıı ne ve fiyatlarına kı>a
sen malınlll tlyntl:ır t.yat murakabe komls • 
> onlannca tesblt cd ık!ceıctır. 

5 - Müstehlik mıntnkalardakl vllllyeUer
de pirine toptan fı>nlları mutat surette o 
mahııllln lstihlAklnl en cok temin eden lstlh· 
sal mıntak ısından hakiki nakil ve amballl.I 
masraflarının llAvesl suretiyle bulunur. 

6 - Birinci fıkrada mevzuu bahis top
tan auıml fıyatları mUstahsil, fabrikatör 
ve rnahalll toptnncı kltrlarını ihtiva eyle
mC'ktedlr. 

7 - Pirincin b!itUn istihsal nnntakala
nncla müstehlik f,yatı toptan fıyatlara a-
7Rml yl\zdc 10 nlsbetlnde hlr perakende
ci kli.rı HA.vesi suretl)•le bulunur. Bu pe
rakendeci hiı;sesi aznmt nlsbet olup, mu
tat surl'lt<' rlnha dOn bir kAr yilzr!"ı;b le 
calısan yerlerde yine bu eski nlslıctlrrin 

devam cttirilmnsl matHlptur. 
Müstehlik mıntnkalnrdakl şehirlerin 

milstC'hlık fıyatlnrı lsC', ın<'nsc fiyatlarına 

beşinci fıkrada )azılı mnsrnflarla, ayrıca 

yüzde 4 toptancı ve yüzde 10 da peraken
deci hissC'IC'rinln llıh ı-sl surC'llyle bulunur. 
Yan toptancıların da fani bulunduğu yer
lerde bunların hissesi toptancı ve pera
kend<'ci klır Jo ilzdckrl m"yanındnn taamü
le göre t<"frlk edilir. 

8 - Her turıu pirincin ilk !ince dcrhnl 
mUı:tnhs.I mıntnkalnrda topntncı ,.,. PPra
kencleci '\'f'! lıuıılara istlnaılcn sonradan 
müstehlik nuntnkalarda toptancı ve pera
kendeci azami satış !iyatlan yukardaki 
hUkUmlrre göre, mahalli fiyat murakabe 
komisyonlarınca tesöit erlilerek tkaret 
VekAletlne blldirllccek ve aJ.•nı zamanda 
tatbik tarlhlerıyle birlikte 111\n olunacak
tır. 

9 - Perakendeel azami ıatış flyatlan
nın hesnplanmuındn kusurlarının 50 81!n· 

time veya vahide :ıruvarlatılması muvafık
tır. 

10 - Du suretle llAn edllec<"k fiyat had
lerinden herhangi bir suretle fazla temini
ne gidenler hakkında milli korunma ka
nununun hUkllmlerlne tevfikan cezalandı
rılmak Uzere kanuni takibatta bulunula
catı llıln olunur. (a.a.) 

TEŞEKKÜR 

Dördüncü orta okul müdür muavi
ni ve tabiiye öğretmeni Cevat Er
ker'in genç yaşında yüreğimizi kan 
ağlatan ani ölümü dolayısiyle ıstırap
larımızı paylaşmak lutfunda bulunan 
ve hazin cenaze merasimine iştirak 
buyuran muhterem zevatla kıymetli 

öğretmen arkadaşlarının ve sevgili ta· 
lebelerinin her birine ayrı ayrı te • 
şekkürler ederiz. 

Emin Önccl'er ve efradı ailesi, Ne· 
vin Erker, Dilek Erker, Pakize Er
ker Fahriye Erker. 

ÖLÜM 
Antalya Mebusu Bayan Ttlrkln örs ile 

Adana ııam11k mUbayaa bürosu muhasebecisi 
B. Fadıl Bastu~·un pederleri emekli asker 
Mehmet Sabri B.11tut btanhul'da vdat et
mittir . . 

Kederli ailesine b~satııarınıızı aunarız. 

Günün birinde bu harbin tarihini 
taraf tutmadan yazacak olanlar, te • 
şebbüs ve kararlarda ''geç kalma" key• 
fiyetini her halde unutmıyacaklar • 
dır. Dikkat edilirse, bu harbin başın· 
danberi birç.ok gecikme hadiseleri ol· 
du. 

Hollanda kararlarını geç verdi; 
Belçika kararlarında geç kaldı ve bı.J• 
nun gibi daha birçok gecikme1er gö • 
rüldü. 

14 mayıs 1940 da fransız cephesi 
Sedan'da deıilmişti: Gamelin, alman· 
!arın bu noktadan geniş bir çc:virml 
hareketine giriştiklerini bir gün son• 
ra anlıyabilmiş, fransız orduların• 

Escaut neh.rinin arkasına çekilmek 
emrini vermişti; o bu emri vermek • 
te geç kalmıştı. Gamelin'i anlamakta. 
onun yerine Weygand'ı geti~mekt• 
geç kalınmıştı. Hasılı geç kalmakta!l 
kendilerini ibir türlü alamamıflardı. 
Eski günlerin tarihlerinde bunlartll 
benzerleri çoktur. 

Napoleon, Moskova önünde girit • 
tiği meydan muharebesinde, kendi • 
sinden istenilen bir kararı yarım aa • 
at geciktirmesi yüzünden ıhem Rusyl 
seferini ve hem de ta~ ve tahtını ka1' 
betti. 

Hadise şudur : . 
Napoleon, rus ordusunun 

kısmını Moskova önünde yakalaytf 
yıoketmek için Moskova nehri boyun• 
ca Borodino'da büyük bir meyda' 
muharebesine tutuşmıya karar ver • 
mişti. 

Fransız ordusu 5 eyllıl günü, rur 
ların karşısında plana göre yerini al
mıştı. 6 eylUI sabahı saat altı sularııı• 
da 587 parça top korkunç bir gürültil 
ile rus mevzilerine ateşe başlamıştı. 
Saatler ilerledikçe, savaş kızışmış~ 
Cephenin sol 'kanadında rusların SH 

kanadını yıkmak için .harekete ge ' 
çen General Ney'in kuvetleri bir tüt" 
lü ilerliyemiyordu. Çünkü Preııl 
Bagration kuvetlerine taze kıtal-' 
katılmıştı. 

Bugün Napoleon'a son derece 
kararsızlık, bir tereddüt çökmilftUI 
hareket başlamazdan bir gün evel 1'1' 
rargahını kurduğu derenin boyun 
Mareşal Berthier ile bir aşağı bir ~ 
karı dolaşıyordu. Gerisinde eski 
sa alayı, ilerisinde ve bir parça il' 
lunda muhafız kıtaları bulunuyor 

Cephenin sol kanadında neler g~ 
tiğini anlamak için, emir subaylar! 
dan birini Ney'e göndermi~i. 

müddet sonra geri gelen emir sub1 
Bagration'un hücuma başladığını :t 
Ney'e çarçabuk yardım gönderilııı" 
lazımgeldiğini haber vermişti. ,,; 

Napoleon susuyordu. Koca bir P"' 

paratoru devirmiye başlıyan daki)f' 
lar geçiyordu. Napoleon hala kar~ 
nı, emrini vermemi,ti. Bu vaziyeti 
felaketi gören ve sabrı tükenen fd 
bay, bir dakikanın bile kaybedi~ ~t 
mesi lazımgeldiğini Napoleon'a ~ ~il 
rarlamıştı. Nihayet, Napoleon kar' ~ 
rını vermiş ve Ney'in yardımın;-~ ~·._ 
ma.sı için General Claparede'e ~ ~~"il 
tebliğe aubayı memur etmişti. ~ ~ 

Gene bir tereddüt anı; emri ~ S: 
subay yaydan fırlıyan bir ok gibi~ ~ 1 
derken Napoleıon onu geri çevi~ ' 
ve Berthier'ye tekrar danı~ıya , 
lamıştı. Dakikalar geçiyordu. ~~ 
leon bu sefer fikrini değiş!' t~ 
Claparede'in yerine General Frı~fl! 
tümenini göndermiye karar çerır:d• 

Onun bu kararsızlık ve teredd ır 
ona yarım saat kaybettirdi. Bu g~"' 
me, meydan muharebesinin neti 
üzerinde büyük bir tesir yaptı~ 
Yarım saatlik bir gecikme, çe ~ 

hareketini ıuya düşürdü; ru• bil 
kısmı çekilip gitti. ~-

Napoleon Moskova meydan ~ 
rebeaini kazandı ama. rus ordul rd'I 
büyük bir kısmını elinden kaÇı fi' 
için hem harbi ve hem de taç ,,e ,i 

Son rflnlerde yağan yağmur yüzün
den bütün sahalar hazırlanamadığın
dan tumuva ilan edildiği üzere iki 
deiil birinci kategoriden yapılacak -
tır. Tek edtek müsabakalarına yirmi 
dart ve çift erkek müsabakalarına on 
•porcu yuılmıt ve kuralar çekilerek 
bugünkü program hazırlanmı§tır. Tek 
kadın ve karışık müsabakalarının ku
raları da bugün çekilecek ve her gün· 
kü program gene ayrıca ilan edilecek
tir. 
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tını kaybetti. ıJ1" 

· Hikmet 1 

Saat 13 te: Orhan • Şadan, Celisin 
• Asım, saat 13.50 de: Semih - Kemal, 
Aydın - Fazıl, saat 14.40 da: Kerim -
ömer, Rasim - Karakaş, 15.30 da; Ah
met - Dervif, Faruk - Rıfkı. 

DOGUM 
Gazetemiz Entertip operatörlerin • 

den Mehmet Gürle'nin dün bir kız ço
cuğu dünyaya gelmi,tir. Genç ana ve 
babayı tebrik eder yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

r 
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

Osmanhcadan Türkçeye 
Önümde rahmetli Süleyman 

Nazif'in ' 1Batarya ile Ateş"i du
ruyor. Bu kitabın aayf alarmdan 
zaman zaman heyecan ve duygu 
derlemiıimdir. Şimdi aynı aay
falan karıttırırken içimden ao· 
ruyorum: 

- Neden içindeki Türkçe duy
gul~rdan birçoğu, kitabm üstün
deki ad gibi Türkçe değildir? 

Bu aorguun cevabını vermek, 
eğer Nazif'le tanı,mıı, konuf111&· 
larında bulunmuı ve eserlerini o
kumutaanız, zor değildir: 

O, bu duyguların arap ve farı 
kelime ve kuralları kullanrlmak
aızın ifade edilemiyeceğine kan
mııtı. Hatta "arap kelimelerini 
araba, acem kelimelerini aceme 
veriniz; o zaman elimizde lisan 
namına uzun kollu bir Buhara 
hırkasından bafka bir ıey kal
maz." derdi. O yüzdendir ki ifa
desini acem hammaddelerinden 
örmüı, üalubuna arap yaldızm
dan cila vunnuıtur. 

1915 te yazılmıt olan kitabm 
aayf alarmı yeniden çevirirken 

'#AN l~l IL~R 
kendime bir sorgu daha aordwn: 

- Bwıun içinden birkaç kuvet
li cümle ayıraam ve onlan, elden 
geldiği kıuiar arapça ve farsça
dan ayıkluam kuvetlerinden, mi.
nalarmdan ve üalup özelliklerin
den ne kaybederler? 

Nazif, bu eserin ilk aayfaamda 
dostu ve üstadı Cenab'a fU ciim· 
leyi yazıyor: 

"Bu auturu aamimiyeyi eriltfli 
dehanızın pôyı iclcili önüne bir 
cizyei ıükran pklinel• vasceli
yorum.'' 

Bunu yeniden yazsak ve ıu kı
lığa aqksak, değerinden ne kay
bederdi? : 

"Bu içten ıelen aatırları, Cle
ha tahtmızm yüce ayakları önü
ne bir tükran vergisi teklinde se
riyorum." 

Bir cümle daha: 
"Hayat-ara, h.ayat-elza ölüm

ler birçolr kıymetli h.m'ırlıt.lan
muı elimizden al.dı." 

Ozleıtirelim: 
"Y aıayıfı bezeyen ve Cf irimi 

artıran ölümler birçok değerli 
soydatlarımızı elimizden aldı." 

Bir tane daha ; 
"Vatan yolunda, elin yolanda 

letlayı can edenler, uatanl.annın 
aathı hakin.elen vatandtıflannın 
harimi .amimi ycielına intileal. 
ederler/' 

Bunu C:la çeviriyonım: 
"Vatan yolunda, din yolunda 

can verenler, vatanlarmm top· 
rak yüzünden vatandatlarınm 
gönüllerinde onları özden anacak 
bir yere göçerler." 

Sayfalan çevirdikçe birçok 
cümlelere raıtlıyorum. Kendi 
kendime bunlarm kılçıklarını a
yıklıyonun. Ne anlamdan, ne 
kavramdan bir fey kaybolmuycw. 
Dahası da var: Nazif'in üılubun
da her §eyden üstün tuttuğu atı· 
rılık ve tid~ de olduiu ııibi 
duruyor. 

- Nazif'in kendi de, Merleri 
de, onun zamanında kamuca be
ğenilen wlUp da geçti, giti ! 

derseniz haklıaınız. Benim bu 
yazıda Süleyman Nazif'ten bir
kaç cümleyi ele ahtım onun o .. 
manlıcacılıkta en atkın kalemi 
kullannııt olmasındandır. Ne ya· 
zık ıki, bu yolda ele alınacak, 
kaleme sarılacak yazılar araım· 
da bugünlerin tarihini taııyan 
ömekler de az değildir. Öyle ol
masaydı, ıbana üalup ve dil ta· 
rihimizin geçmiı bir çafmdan 
dem vuran bir yazar cliyebilircli
niz. 

••• 
Evcek ! 

Bir tanıdığıma raetladım. 
- Y arm gece evde miainiz? 

diye IOl'du. 
- Evet? 
Sözüne devam etti: 
-Maa aile size gelecefiz de 

onun iç.in aordwn. 
Bir batkaıı anlatıyordu: 
- Pazar günü hava giizeldi; 

biz de an la,ni (en lamille) bir 
gezinti yaphk. 

Her ikiıine de haykracaflm 

Divriği'de Kızılay 

Cemiyetine bir tebe~ 
· Etibank Divrigi demir rıııddl " 
i'fletmesinin memur, müstahde~ 
itçileri Kızılay Divrigi f 11 ~ 
293.89 lira teberruda bulunrııUtl~ 
Divrigi Kızılay şubesi, bu h•:;,.,ı-' 
hareketi büyük bir tükranla 
mııtır. 

• Mesut bir doğulll ~ 
~~ Eııkl Oıuıkırı T. H. K. muhastbl~ 

Gü~n·ın evelkl sece bir erkelC 1•? 
dilııyaya ıreldltlnl haber nıdık· tıet 
ömurıer, rene ana ve babaya ıaade 
rlz. ..../_ 

. ., 
•eldi. Onlara söylemed~fiıll' 
rada söyliyebilirim: • e ~ 

- Be adamlar, ne di1 ı1"'"~ 
ve franıız ıimaarlığı 1-:f;oi' 
nuz? Evcek deseniz, eh 

&flllD'? : 1· ,. 
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G~~~i§~) 1 BERLi 'E GORE l l tONDRA'YA GÖRE 1 
mocenko bir manevra üstadıdır ve her halde 
uzun sürecek olan Moskova mildataası TIIno· 
cenko'ya )'ardım edecektlr. 

Bu arada Moskova tstıkamettndekl alman 
taarruzu. Krcmlln e kadar ırerl kalnn 100 llA 
ııo kilometrelik mesafe ıctn coıc ıııtır ırlbl 

ıı:öziılamc>ktedlr ve alnıanlann bu urnk hare· 
ketle lktlta edCl'<'klerl sanılmaz. 

Japon kabinesi: C. H. P. :..._ ______________________ __ 

doğru 

Rusya'ya kar§ı yapılan son al-

Uzun harbe 
Almanlar Vaziyet dün toplandı 1940 k.ongye 

Times ırazet~tn1n Stoıaıoım muhııbtrt bll
ılllryor: 

[ Bışı 1 inci sıyla.da J ~n hamlesinin yava§ladığı gerek 1 D d 
~:an ve gerek ruı resmi tebliğle- agö a asını ve 
1 den anla§ılmaktadır. Bu yava§-

son iki günde "Ruslar muhakkak kl takviye olarak taze 
kıtalar a1mııtardır ve bunun netlC'eslnde Mos
kova mtıdafllcrlnln maddi ve mAncvı blU.:ln· 
ilkle kanııumalnrı ihtimali ıı:ltUkce daha zi
yade azalmaktadır. Am1anlar. bu sebepten 
dolayı >'a yeni alddelll hOcumlnrda buluT1mak 
ve yahut yer'lerlnde saymak zon.ındadırlar. 
Fakat yerinde saymak /elAketll bir maıtlObl
yebe mOncer olabllcl'ctı ıcın. atmanlnr. ıı:nY• 
retlerini yenllcrneCc me('bur butunmnktadır
lar Bu s:ayretıerln almanları Kremlin önüne 
ırlitUrmek !cin kAtı ırellp ırcımıycceaı tııe am 
bir m~cled1r ... 

arzusunu ~terecek Japonları ~etlrmek ü
zere Amerika Blrl~tk DPVlf'tlerl'ne gitmek- dilekleri 

1 •~a, bazı mütehassısların kanaat- s t ı • 
&e gore, rus mu avcmetının erıne - k . . 1 
l rtlefnıesinden, bazı mütehassıs
•ra ·· 

I oyu nisbeten 
düzeldi 

h gore de almanların yeni bir 
,. "'1llle Yapmak İçin hazırlanmaları 
dtekl"w· d l • • H 
ti f"b~ın en ileri ge mı§tır. an-
~1 ın doğru olduğu bilinemc
lti . 1-e beraber, belki de hakikat i-

zapte tiler 
~ı ıortaaındadn-. Yani gerek al- Baltık sahası ruslardan 
lıey 11 arnı gerilerini açmak ve cep- Moskova rr.üdafaasını 

Stolin idare edecek 
hir e Yeni kuvetler yetİftirmek için 
ı .. ~::t duraklamaları ve gerek rus
lllry nıukavenıetleri bu yava§la
l'a.~ sebep olmu§tur. Bununla be
okj ~' bu yava§lamanın muvakkat 
hrı~'h ve almanlarm yapacakları 
dec~ &~le ile Mo kov~'y~ İşgal e
!'•k lc.!erı de yakm bir ıhtımal ola
"a.' SOylenebilir. Şu var ki Mosko
ltar11'11. İ§gali de doğu cephesinde 
ç~atı nihayetlendirmiyecektir. 
İırıb alrnanlarm rus ordularını 
drr B edeınedikleri anla§ılmakta
~· U hale göre, kı~, Moskova'nın, 
d0hrıgrad'1n ve Rostof şehrinin 
tte ii:~dan geçecek olan bir cep
~t b eı-uıde gelip çatacak ve hare
l>iJe R aylar içinde de devam etse 

Al Usya ydcıhnıt olmıyacaktır. 
d0~araya, 1940 yılında batıya 
~'>'et) YAJ?lığı hamle ile harbi ni
l~d endıre.rnediği gibi, 1941 yı
ile d doğuya doğru yaptığı hamle 
til'. y ~arbi nihayetlendirememiş
tir. F akrıı düımanlarını yenememiş
':ıııt a at Almanya'nın düşmanla
.\tırı l'~eınenıesi ile düımanlarının 
~ İ,~Ya'yı yenmeleri arasında bü
~d1.1t!r fark vardır. Almanya, do
'\.ı, 1 

b harekatı nihay~tlendireme
t\11 1 eraber, 1940 yılma naza
~l ~ 941 yılının sonunda çok da
'tıd'll'VetJi bir durumdadır. Çünkü 
iit le~ 1~~0 yılmda yaptığı hamle 
~1' ~ ... Uzerindeki düşmanlarm
tlii ı·b~ olan Franaa'yı tasfiye et
!'ll 'J.,1 \ 1941 yılında doğuya doğ-

~~i :L.Phgı hamle ile krta Üzerİnde-
ı~ınci d"· 1 R ' 'ltı:ı u~manı o an t•sya nın 
~ a. ~ 

1 
kana~ını kırmı~tn". Rusya 

)i boıg r zayıata uğramı§ ve sana
~· k Relerinin en önemli kısımla
"'-' ~ .. "Yhetıniştir. Bu kayıplar hiç 
~lftıılrtan, İngiltere ve Amerika 
~~11. tda!' ~emin edilecek olan yar· 
r'd"1ı elafı edilemez. Polonya hu
L~tlc .. ' kadar dayanan bir Rusya 
~l~ '1,~raUara ve Kafkaslara çe
~le ır RUşya başkadır. Bu se· 
~ ~llaya'da giriştiği teşebbüs
::-ıı i: il Almanya'nm Avrupa kı· 
'il .. ~~ • 
~ ~ ildeki durumu pek zıya-

f· ~ .. etıtınmiı olmaktadır. 
•• :.ti~· ıılarnı durumu kuvetlendi
d~l .. 1' alnıanlarm en büyük düş-

l ~ 01aıı' lngiltere'nin durumu 
~ ol etlenıniştir. Ve aradan geçe· 
)~ttl t.ıı kıt ayları içinde daha da 
~ ""' ~ecektir. İngilizler, Alman
~ ~t.rf~'Ya ile mcıgul olduğu ay
A)llrd rıda durmadan hazırlan· 
.._~t"i\c1r. İngiliz aanayii çah mı§. 'fil 'J~i\·''ııayii İngilizlere malze
"1~d, t !~it ve Afrika ıile Or:te 
~·~ı~ t•rıştikleri teşebbüslerle in
L"hl "!'Çen seneye nazaran çok 
~~ir 1 etli bir duruma ge,..,..i• -.. ,, • il ·ı. ,,. ..... 

tamamen temizlendi 
(Bası ı. lnl'I ıı. >f dal 

Aynı kesimde ilerliycn başka bir 
alman tümeni zırhlı tc~killer yardı -
mı ile alman kıtalarına hücu~a kal • 
kan Sovyet kuvctlerine rrıstlamıştır. 
Sovyet hücumu geriye püskürtülmüş 
ve Sovyetlere kanlı kayıplar verdi -
rilmiştir. Rir kısmı 52 tonluk olmak 
üzere 10 sovyet tankı tahrip edilmiş
tir. 

Ukrayna' da 
Budapeştc, 21 a a - Macar ajıınsı bil-

diriyor ı 

Ukrayna'da hareketlerde bulunan müt
tefik kuvetler bu~ün cephe boyunca sov -
yet artçı kıtalarını birçok noktalarda var
mışlardır. Düşm:ın hızla kovalanmaktadı~ 
1lerliyen macar kıı.ıları dıişmanın ehemı· 
yctlı mevzilerini ışgal ctwişler ve hır kaç 
köprübaşını da r.aptetmişlcrdir. 

Japon büyük elçisi Kuibişel'te 
'l'okyo. 21 a.a. Japon tı:ırtcly nazırlı· 

ğına ı;öre Jnponya'nın Moskova büyük el
çisi general Voşitgu Tatekava Kuibiıef'c 
varmıştır. 

B. Long'un beyanatı ve Berlin 
mahfilleri 

Berlin, 21 a .a _ Yarı resmi bir kaynak-

tan bildiriliyor 1 • 

Almanya'nın 1talya•yı rus ecplıesıne hır 
milyon asker gondcrmeğc ve nazılerin bun 
dan sonra bizzat İtalya'ya taarruz cclcek 
terıni bıldıren ve Amerıkan haricıye mus· 
tcşarı M. J,ong'a atfedilen beyanat doğru 
"sc bu tahminlerin emsalsiz bir alçaklrk 
ı ' ,. d b 
teşkil edeceği• harıclye n~zı.rl.ığı~ ~ ya an-
cı basın mümessılerine bıldırılmı$ıır. 
Ayın mahfillerde ılA.vc edildiğine. göre, 

bu gibi beyanatı ııncak zikredilen nıyetle· 
ri yerlne getlrmf'~C muktedır ve ~zır ol.an 
bir kimse yapabilir. Yukarıdnkı tahmin· 
lerl hııklı göstermek için Almanya'nın ta
rihinde bir lstınatgtıh aran.sa, katlyen bu· 
ıunamaz. . 

.Bilhassa Alman • 1talya.n mUnasebetlerı 
hmıuırunda FUhrer Uo Duçe ara.sıı;ld11lcl ~ 
al mtınnsebetler kAfi derecede malQmdur. 
Binaenaleyh Almanya ile İtalya arasın· 
dald mukadderat birliği ve iki memleketin 
uzak bir istikbal için nıU~tereken aldıkla
n kararlar hakkında zerre kadar aUphe 
edilemez. 

Amerikan hnıiciyc mllsteşarı ı.ong'un. 
kt'Tldlsinr ntfcdilcn bryanıı•ı . Amcrika'nın 
Roma büyuk elçisi M Philipps'in memle
ketine dönUşllndC'n nz z mıııı ııonrn ynıımıe 

olması Berlln'de bllhııssa garip nddedll· 
mekt<'dlr. 

Sovyctlcre karşı ııavaııa giden 
franııız gönüllüleri 

1 

Vtchy; 21. a.ıı. - Bolşe\1kllğe karşı fran-
sız gönUllülcrl lejyon merkez komite<;! yC>nl 
bir kııfllenln serbc t bölgedcn Marİ!ilyn'yn 
sündf'rlldiğ nl bildirmiştir. 1'C>şkilll'r bum
dan Sov~ et c<'phc ine ı;öndrrilerE'ktlr. 

(Bası ı. lnl'I ı;a)'fada) 

rinde hassaten çetindir. Bu suretle 
ortaya çıkan ciddi durum ilk tedbir
lerin alınmasını ve bu arada Mosko~ 
va'ya varan yolun düşmana kesilmesi
ni ge.rektirmektedir. Ordunun azimli 
mukavemeti ve gerideki birlik bunu 
temin edecektir. 

Stalin'in cepheyi ziyareti 
Londra, 21 a.a. - Gazeteler bUtUn dik

katlerini 'Moskova cephesi hareka.tınn çe
virmekte ve Stalin'ın cepheye yapmıı.ı ol
duğu ziyaretten bahsetmektedirler. 

Gazeteler dtin ve önceki gUnkU harekAt 
temposunda ufak bir yavqlamıı. kaydet
mektedirler. 

Timcs gazetesinin alman hududundaki 
muhabırlnin anlattığına g6re. mareşal Ti
moçenko bu yavaşlamadan azami derecede 
istifocle etmek için bilhassa Mojaisk ve 
.Maloyrosla\•ets çevresinde ağır zırhlı bir
liklerle karşı taarruzlara geçmektedir • 

l\!Uhim olan bir nokta da bu bölgelerde 
sovyet mnreoalının emrindeki kuvetlerln 
Slbe.rya ve Mogolistan'dan getirilen taze 
kuvetlerle takviye edilmiş olmasıdır. 

Tlmes'ln Stokholm muhabirine göre, 
almanlar ııtoskova'ya karşı yaptıkları ta. 
arruzu zayıflatmak zonında kalacaklann
dan korkmaktadır Aynı muhabirin haber. 
lerirıe göre, düşman. T.enlngrnd cephesin
den Uç veya dört tank tlimenl almış ve 
Volga ötesine aımanların llerlemeslne 
ınô.ni olmak için rı.ıslıınn mllöafl\ll t•ttlkle
rl Kalinln'e sevketmlştlr. 
Almanların Orel ile [{allııin ıırnsındaki 

çevrelerde yt1z kadıır tllmenlerl oldu~ı \'C 

mcrk"z kesiminde de bu miktarın y rısı 
kadar kuvetlerl bulunduğu tahmın edil· 
mektedlr. Merkez kesiminde .MoJalsk ve 
Maloyartslavets Uzerlnden Mosko,·a yolu
nu açmağa teoebbüs eden dört bin t&nk da 
oldutu sıınılmakt.adır. 

Geceleyin gelen haberler bu yarma ha
reketinin neticesi hakkında malQmat ver· 
mcmektedir. Mamafih her halde sovyetle
rln bu geceki tebliğlerinde ba.heettıklerl 

tanklar bunlardır. Tebliğde ııöyle denil
mekte idi: "merkez kesiminde bUytlk tank 
ttşldllerinin tekrar tekrar yap tıklan JıU· 
curnıar pU.kUrtUlmU,tur.'" 

DaUy Expreu baeyazıaında Rusya'ya en 
çabuk ve en eyi ıekilde yardım etmek 
ltizumundan bah11etmekte ve §öyle demek· 
tedlr: 

"Sovvet o'\"dusıımı kendi ordumuzu dU
şilndl1JtllmU7. kadar dUşUnmeliylz. Bir mil· 
yon hıs ölUsUnU San ırmak'ta bolı'\ılan 
binlerce Çinliyi olduğu gibi mücerret ola
rak dUşUnmemellyiz. ~ovyet ıı.skerlertnl, 
fngilizler, takoçyalılar, kanadalılar ve 
Atızaklar kadar dllşUnmek zorundayız. 
Çllnkll netice bakımından eovyet kıta!nrı 
bizim harbimizi yapan bizim kıtalanmız
dır ... 

Dally Express bundan sonra nıslara yar
dım için hP.r §eyin yapılması ll7ımgeldlğl
rıı fakat bıı anda yPnl bir cPphe teşkilinin 
lmkluısız olduğunu söylemektedir. 

\·ı"llı )( Rı ız rnüttefikr olan Ruıı
~ 11''-i:tı"fkaalara ve Urallara çe· 
~">•• e, bütün Avrupa krtası Al
\11 ~t~~rrı Fhakirniyeti altına gir
,,,lri'Iİ alcat Asya ve Afrika 
~irı hakir:i de?izler de lngjltere'· 
~ ~ ilk{etı altmdadır. Kış ge
~t~ dü ahar geldiği zaman, iki 
dl>

1 
•tiyle flltan böyle bir durumda 

~ • kartıla~mış olacaklar-

~~ tilter 

............................................... , 
f f b' • 

ı
• Bayram tebrik telgra larınızı ırl • 

Ruslar inatla karıı koyuyorlar 
Londrn. 21 a a. - Rus cephesinden Belen 

nnberlcre göre. ruslar, bUtUn cephe bo>'llnea 
dU$?Itann lnntıu karaı koymaaa devnm edl· 
>Orlar Fakat, Moskova')'a karaı tehdit önceki 
kndar ciddi otmaktu berde\'amdır. Almanl<tr, 
baıı noktal11n111, hükUmet merkezlne ııo mil 
mesıı.teye kadar eeldlklcrlnt lddlll etmektıe
dlrler. Atınanlnr, BorOdlno tıoııreaınde bir 
ml'k'tar ilerleme kaydetmlslerdlr. Tula'da rus 
mUdafualnrını )'aımatn teıebbUs ctmlşloer. !a
kat &hndl)'e kadnr hlc bir muvn!Cakıyct elde 
etmemlalerdlr. 

~ .\ .... u e A.lınanya'yı yenmek 
~~llya. Pı" ~ıtaaının içine girmeli. 
~ı.r~·l\ llgıJtere'yi yenmek için 
~ h~ ~ dıtına çıkmalı. Her iki 
ı,t 1•r it ~b~olay kolay göze ah'i "tilt tı 1 görünmüyor. Alman
~ d~ bir ere'nin çok daha zayıf ol
'tiİ·lledil zamanda adanın istilası· 
'ltflıt!~lerj~r. Muvaffak olamadılar. 
~,11 •1ıe te • h~valarda teşebbüsü 
:~h >,•ııfl\ ~rdıkleri bir sıra dl". Al-
it \teltı- U denemeyi bir defa 
~ )~'flc,4r edeceği bile şüpheli
L-~ltlii'J s ar Ve Ortaasya Üzerin
"' ~ ~ y,k::k lngiltere lmparator
~11~7 bir • 

1~a kalkı§mak da da
)111, lrı11 ,1\1Hır. Cünkü İngiliz ha
~td~tıı.ı111r nğırlıj?ı Ortaasya'da 
~1>\,~11ll ".e A.r~al!'rını Amerika >i' lıı.r111 liındıstan'm sonsuz 
~ij df/ı:l'ıt'da: dayıya.n İngilizlerin, 
~ ~tbit gelecek her tehlike· 

\ >tı~~. eceklerinden şüphe e-
~ G~f/ı ~tılıtra . 
till-Jll' "1 tıde Relınce; onlar da.kı-

t'-'~ lrı2ili:r 1• kuvetli durumda
),...'~ 'rrıa ol erın kıtanın herh,.n
•;;'tbiııt har:raa. olsun, bir asker 

• l1ı '!'eai e.k ketiyle Almanya'yı 
"'fftılj:tler ~~ sığar bir i, değil-

'dııyl ~'Yet ii 0~1~ bir te$ebbü!te 
"' \) \layl'd tn.ıdı ııe:zıııelerdi, Al
·illll l.ırıt.ı :y a rneagul olduğu sr
. ~tıy, 'Parlardı. 

(Luks) kasıtla gönderiniz. Hem kar 
ıınızdakine buyuk bir Larafet gös -
termiş, hem de (Çocuk Esirgeme Ku 
rumu) na boynı.. bUkük çocuga daha • 

İ yardım çaresini vermiş olursunuz. i 
ı Bunun için telgarafınızın ke:ıarına J 
i (Lüks) y..azmanız yetişir. i . . .,) ............................................... 
nu bilenler bunu ha~aracnğından 
§Üphe ebnemektedirlcr - o z~
man, ingiliz ablukasının baskısı hıç 
duyulmıyncaktır. 

Stalln ve yükack harp konse)'I, hflltı Mos -
kovn'da bulunlJY'()r. :Moskovn halkı harp dl· 
61pllnlne tAbl tutulmustur. Bu, ~taıın•tn, 
llto.<ıko\'a'yı almanlnra tıırakmak niyetinde ol· 
madıC:mı ıröstcrlr. Fakat dairelerin bU)'Uk 
bir kısmı. hUkUmet merkezinden ayrılmııtır~ 
Bunlar kısmen Voln'nın dotu kıyısında 

Ku)'btact'e, kısmen Kazan ve sverdlovsıc·a hıı.
rekct eyll!mlllerdtr. 

Düsmanın hareloet mıntaknsındn hcrhanırl 
bir ilerleme kaydetUtı blldlrllmcmektedlr 

llaktkaten nıOhlm tek lnklsnr. Taıran

roır•un almanlar tararıncıan alınmasıdır. Ta· 
ııanroı:, da1Ynnlan ve dert. klltıt ve maden 
s:ı.nayll ile tanınmıa bılYllk bir endOatrl mcr· 
kezldlr. Taıranroır. Rostot'a 45 \"e Dontez 
havzasının kapısı olan Don deltasına 25 mil 
uzaktac1ır. 

Htılen Rundstedt bütün kaynaklarını, blr 
hede! Uzerlncle toplamıttır ve bu hedef, Ros
to!'un zaptıdır. Eter Ro~tot dOserse. bu, ruıı
lar için cok ciddi bir darbe olacaktır. Ç\lnıc11 
BakQ pııtroı bonııunun münteha noktıuı <ı -

lan bu eııhrln ka)'bı. Kııııontuyu, kendisine 
lüzumlu benzini Katknsyıı'dan elde etmek 
bahsinde en kolny va~ıtadan mahrum bıraka• 
caktır. 

Timoçenko ordularını Mo•kova 
gerisine çekmek için 

Londra. :21 a.a. - Dal]y Eıcpress'ln askeri 
muharriri yazıyor: 

Moskova önünde sovyet 
clayanma•ı alman/arın ileri 

hareketini ağırlaf tırıyor 
Londra; 21. a.a. _ Rusya"dan gelen ha

berler, son iki gün !cinde durumun nlsbe
ten dUzeldiğlnl göstermektE'dır. Fenn hıl\'a
lar cephenin büttirı kesimlerinde Alman -
!arın karşılaştığı ı;licluklcrı nrttırmaktadır. 
Ru~ tnkvl:ı:c ·kıtnları istilAcının ileri harP
keUnl dıırdurcımnmıssa hilP hUyllk nlsbııtte 
ağırlaştırmağa muvaffak olmuşa bC>nzlyor. 

Moskova cevresınde örfi idarenin llAnı 
\"e ,general Zhukof ArtC'niyef'in örfi idare 
komutanlı{:ına uı:ı: ınl Ru~lnrın her zaman
dan zı:ı:ndc Moskova'yı müdafanya azmet
Uklerl hissini vermektPdir. 1'imocenko or
dular kısmık\illlsinin Mo.kova'yı müdafııa
aya d<'vam etmesıyle temin edilmek isten!· 
len başlıca maksadın Budlyenl \'e Vorosllof 
kuvetlcrl ile lrtlh:ıtı ldamP etmek kabil ol
duf:u kadar tam 'ile yıpranmamıs bir halde 
kalmak olduğu sanılmaktadır. Çabucak bir 
kal» haline konulacak olan şehir. Alman 
ileri harC>kctlne cok bUyük bir rngel teşkil 
C"deC'ektır. Binaenaleyh, Almanlann her ka
rış toprak tein cok hüylık fedaklırlıklara 
katlanmağa de,,·nm etmeleri gerE'kecektlr. 
Almanlar ı;Qnundıı Moskova'yı almağa mu
,.~ffıı.k olııalar hile. 'J'imoccnko. Budlyenl 
ve Vorosllof ordulannı ku"•,.tıenmlş ve bü
YÜk illc;ildc yl'nldPn ttskılAtlandınlmış ola
rak bulat-aklnrdır. 

Moskova mPytlan muharebesi sona er
meden Almnnların C'enupta mühim bir mu
vaffaklyet knuınmat:a c;alışmııları muhte • 
meldir. Rostof, simdi dof:rud:ın öoğruya 

tehdit nltında ,gözükmektE'dır. Budlycnl'nln 
Alınan h:ınılcsinl şehrin örıünd durdura
cıığına Lonılrn'rln güvl'nllmPktcdir. 

Her ne hahasına olursa olsun, Tngillzler 
de Ruslar kadar Kafkasya":ı:"I müdafna et
mek azmindedirler. 

Kafkasya'nın müşterek müdafaası lc;in 
hazırlanan lnglllz • Sovyet plllnlan hak -
kında blreok şayialar dolaşmııkta ise de se
lAfılyetll mahfiller. bu hususta mUtallıa ytl
rUtmek istemiyorlar. Bununla bernber 
ga;ı:rl resmi lngillz mahflllerl. ttım plluı -
larla bütün ihUmnllerln dUsünilldUğü 

ve alınan tedbirlerle mUttefüderln toplu 
Alman gayrC>tlerıne 'karsı Kafkasya'yı elde 
tutıı<"ııldıırım muh11kkak sayıyorlar . 

Orel cephesinde neler oluyor? 
;..ondra, 21 a.a. - Annnlist'in askeri mü

talealan: 
üc gündenberl Alman tebliğleri Orcl 

ceph~ııindeki muharebeden bahsetmemek • 
tedlrler. Bu susma. almanlann burada te
gebbiisll kaybettikleri intibamı kuvetlen
dirmektedır. Eğer ruslar muharebeye kO.
fi derecede nakliye kıtaları yetl&tirebillr
lerse, münakale hatları bu kadar uzun o
lan almanlnr cok ciddi bir vaziyette kala
bilirler . 

Şurası da kayde değer ki. so .. -yetler "K" 
&ehrlne karşı bir ka!'Gı taarruzdan bahset
mektedirler. Bahis mevzuu olan şehir, hiç 
şüphesiz Knllnln gehrldir. Bu karsı taar
ruz, Tlmoçenko onlularının Moskova'l'l 
tthdıt etmekte olan kavsın iki ucuna ku
vctll bir tazyıktn bulunduklnnnı i:6ster
mektcdlr. 'rtmoı;enko, hu hücumu lnklıaf 
ettirebildiği takdirde merkezdeki almnn
ların vaziyeti tehlikeye dUşebilecektlr. Bu 
hususta Voroşilof orclulnnnın I.enlngrad'a 
ve Novgorod"un doğu bölgesindeki taarru
ıı fnali::vetlert umumi vaziyet üzerine tesir 
icrasından geri kalamaz. 

T aganrog bölge•inde 
Moskova, 21 a.a. - Prnvda gazetesinin 

harp muhnblrl Yazıyor: 

Sovyet kıtalnrı, Aukclenlz lizcrlnde Ta
ganrog istikametinde evelrlen hazırlıınmıs 
hatlara çekllmlılerdlr. 

tcdır. 

Japonya ile Amerika arcuında 
yapılan wörüımeler 

Tokyo; 21. a.a. - Japonya ile Amerika 
arasında ).'llpılan konuşmaları kesml"den 
evci Tojo kabln'81nln Amerikan hUküm,. • 
tinden Japon tekliflerine bir (evet> \'t'ya 
<hayır> la sarahaten cevap verilmesini latl· 
Yeceği muhtemel görülmektedir. Gayri res
ml mlitallı.alıır \'I! basın mUtalAalıın bu ka
naatin umumi oldutunu söstennektedlr. 
Resmi mahflll,.r. harp ihtimallerini varit 
g5rmUyorlaru. da, iyi habfor alan mahfiller 
bu ihtimaller üzerinde nikbin olmaktan 
uzaktırlar. 

Vaziyet ıimd ilik •ak.in 
Lonöra: 21. a.a. - Uzıtk-doğu'da \"azlyet 

&imdilik s!kfn ı::örilnmelctedlr. Bununla be
raber Tojo'nun be~·anatı şüphe verici ve hlc 
tatmin etmeyici olarak telAkkl edilmekte
dir. E\'PIA', Tojo'nun dediği gibi, Cin hAdl· 
sesinin bitirilmesi hususundaki Japon a7.ml, 
Lon<lra'da fena bir lnlibaa sebep olmuş ve 
müttPfıkler C'PPhesinln bölUnmPı; bir parca
ı:ı olan ve !nı::lttere ile Amerika tıırafından 
yardım gören Çin'e yeni darbeler \"Urulmn
sınİı devam edilereğl ~eklinde tl"fsir edil· 
ml&tlr. 

Jal:>onya'nın dost memleketlerle olan 
baflarını kuvetlendlrecdl hııkkında Tojo
nun yaptıtı be)·anat, )"eni Japon tıuk{lmetl
nln Mihver'ln iki ortağlyle esasen mQkcm
mei olan münasebetlerin! daha :ı:iyade dü
zeltmeğe çalışacıııtını göstermektedir. Ja • 
ponya•nın şimdiki blln)·esinl takviye etmek 
hususunrlakl Japon niyeti haro gayretl,.rlnl 
daha ziyade genişletmek için bir hazırlık 
mtınasmda tef lr edilmektedir. Buna s::6re, 
Japonya'nın Cm dısında başka istikamet -
terde askeri hareket,. geı;meAe hazır bu -
lunmııdığı ve fakat bunıı şiddetle hazırlan
makta olduğu fikri hnEıl olmaktadır. Bu es
nncla Amerika Birleşik Devletleri \'e BU -
yük Drltanya, Rusya ve Cin ile tnm hlr te· 
s:ınUt muhafnuı etmektP devam ediyorlar. 
Batı demokrnıisl bu son iki memleketin s::l
rlıtlklerl mUcııdeleyl Nnzl!iğr ve Faşlstlli'!e 
karsı kazanılacak nihai zaferin hnyntl bir 
Yttrdımcısı olnrak sııyıyor. 

Binaennle~ h, bu iki memlekete 
mnlzcmcsı göndermek hususunda 
gayrC>L csirı;enmlyecektlr. 

harp 
hlCblr 

Bir japon 11az~te•İ, daha büyük 
bir birlik istiyor 

Tok)·o ,21 a.a. - Jııpıın -Tlmeıı • And
Advertlıser gazPtesl, " daha bfi»Ük bir bir
lik .. bulıtı altında neşrettiği bas yazısında 
ıunlan yazıyor : 

" Mülki ve asker:! lktldan ve polis teskf
lltını elinde bulunduran yeni bıış\"ekll, bü
yük bir kudrete malik bulunuyor ... 

Gazete, Almanya ,.e İtalya'nın bir elden 
Jdare edilmekle Jcauındıklan bü>•ilk muvaf
!akı>-·etlerJ hatırlattıktan .onra, ne BUyOk 
Brltanya'nın ve ne de Amerika Birleşik 
Devletlerl'nln bu blrllğe erlıemedlkftrlne 
learet ediyor. 

General ToJo'nun politikası hakkındn s::a
zetP, eunu yazıyor : 

" Cin harbinin bir neticeye baf:lanması 
ve Orta Asya refahının teskllfıUandml • 
ması Japonya'nın değişmez gayeleri olarak 
kalmaktadır. Bundan baska, s:enPral ToJn 
dışarda dost de\'letlerle münasebetleri daha 
ziyade inkişaf ettirmek ve ıcertde de milli 
müöııfnanın ıslah ve tekemm!iHlne calıı -
mak arzusundadır. Japanya dost devlet • 
lPrle ileride de dost kalacaktır. Ancıık Ja
POnya'yn karıı az hıışırhah olan de\'letler 
huduuuz bir dostluk beklememelidirler . ., 

Uz.ak-doğu' da harp cık.arsa •. . 
Londra; 21. a.a. - Uzak-do~ lnrlllz ha

va kuveUerlne kumanda eden hava mare
ıalı Pulford, sazetecilere verdiği mülfıkatta 
ezcUmle ş6yle demiştir : 

"- Uzak-rloğu'da harp cıkarsa, !nglllz 
hava kuvetlerlnln bu harp sahnesinde de 
vaziyete h!kim olacaklanna ııüvenmek
teylm. 

" Girit seferinden alınıtn dersler, Maleı
ya'ya tatbik edilml&tlr. Ta~-yarecllikte ha
klkl müdafaa hücuma gecmek demPktir. 
Tayyarelerimiz hPrhanei bir mUtearnzın 
bulunduğu yere gidip ona hücum f'decek • 
!erdir. 

" Japon tayyarelerinin ikinci derecede 
ve eski tayyareler olduğunu s5yliyenler 
vardır. Ben, Japon hava kuvetlerlnln kabl· 
llyetlnl küçUmsPmem. 

" Jnpon hava kuvetlerl, İtalyan hava ku
vetlerlylE' mukayes .. edllPblllr. ltalysnlar 
Orta-doğu'<la tayyare bakımından bire altı 
nlsbetlnde 11ayı UstünlUtQnU ellerindP bu
lunduruyorlardı. fakat lngllizter bu Ustnn
l{tt:ll tıımamiyl,. kazanııhllmlslerdlr. İngi
lizler Orta-dotu'da eldi" ettikleri bu muvaf
faklyetl Japonlara karsı da kazanabilirler. 

(Bası ı. lnl'I n)'fada> 

belki bunun birkaç katı Parti ka
demeleri içinde ve yerlerinde ko. 
nuıulup bir karara bağlanmı~tır ve 
bu hal, halkın biribirine ve. devlet 
letkilatına olan sevgi ve ınanını 
belirttiğinden daima övün~le Üze
rinde durabiliriz. 

C. H. Partisi Genel Sekreterliği 
ile adare makamları kongrelerin di· 
fekleriyle cevaplarını karfılaştmr
ken Milli Şef'in §U direktifini yeri
ne getirmeği borç bilmi~tir: 

''Hepimizin en kıymetli alaka
mız., milletin en ehemİ)•etsi~ z.an
nolunacak ıikciyetine .~adar vukuf 
.sahibi olmak ve milletin en PıChalı 
ve en güç sayılacak dileklerine\ha
dar tedbir bulmağa çalı§maktır. 

Gerçekten vekaletler ve müesse
seler dileklerden derhal yerine g~ 
tirilmesi ;mümkün olanlarını yap
mağa baıladıklarını, ilerde yapıla
bilecekleri de programlarına aldık
larını bildiriyorlar. Ancak gene 
Milli Şef'in dedikleri gibi "tiki.yet 
ve dileğin bir defada ve bir lahza
da tatmin edilmesi §İmdiye kadar 
hiç bir millete nasip olmadı ve na
sip olmıyacaktır." 

Ocaklardan itibaren bütün kon
grelerde bulunan yurttatlar Milli 
Şef tarafından söylenen bu haki
kati daima hatırhyacaklardır. 

C. H. P. Genel Sekreterliği ha
zırladığı eserde uzun ve ince bir 
emekle dileklerin birkaç ba'lmndan 
tasnifini yapmıştır. Kitapta, kon
grelerin neler istediğini ve bunla
rın en çok hangi devlet dairelerini 
ilgilendirdiğini ve• hangi dileklerin 
nerelerden geldiğini bir bakı§ta 
görmek mümkür.ıdür. Böylece eser
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1940 yılında Türkiye'nin iç nıeae
lelerini gösterdiği gibi hangi dev
let dairesinde ne gibi dileklerin 
toplandığını ve yer yer memleke
tin ne gibi istekler içinde bulundu
ğunu da ifade ediyor. Bu bakım
lardan kitabın yalnız siyasi değil 
ilmi bir hüviyeti olduğunu da ka. 
bul etmeliyiz. 

Dileklerin miJlet hayatına. uy. 
gunluğunu ölçmek için birkaç ra
kam üzerinde kısaca duralım; di
leklerin en çoğu ve dörtte biri ka. 
darı Ziraat Vekaletini ilgilendiri
yor. Bunun dörtte biri de orak, bi
çer, selektör gibi ziraat makina ve 
aletleri isteğine aittir. Bundan aon
ra ıuraaiyle tohum ve ıkereate itleri 
geliyor. 

Dilek, ancak ona .. mimi bir ala
ka g&tereceğe kartı yapılır. Yedi 
yüz büyük aayfa içinde toplanan 
kongre dilclcleri, mahalle ve köy. 
den itibaren yüz binlerce TürkÜn 
Devlete ve Partiye olan itimadının 
bir ifadesidir. Böylece C. H. Parti
si hazırladığı eserle milli inanın gü. 
zel bir abidesini yaratmıttır. Onun 
sayf alarmda bu inanı ıbulmaktan 
duyacağımız zevkle meseleler Üze
rinde halkın ve hükümetin dü~ün
düklerini görmekten edind!iiıniz 
İstifade birle§iyor. Bu değerlı eııer
le yüksek Partimizin bütün memle
keti aaran çalışmasına adet-: katıl
mış olmak bahtiyarlığına .erıY_oruz. 
Bütün bu bakımlardan degerlı eser 
Üerinde durmak arzusunu hepimiz 
her zaman duyacağız. 

Kemal TURAN 

Afganistan'daki 
İtalyanlar 

memleketlerine 
dönüyorlar 

Roma; 21. a a. - D. N. B. : ltalyıı.n ve 
Alman tebaalannın yakında Af.ı;anlstan • 
dan nyrılacıı.klanna dnlr olan naher hak
kında sc!Ahlyctli ltalyan mahfillerinde şöy
le denilmektedir : 

Geçenlerde Afgan hırnciye nazırlığının 
söu:UsU, radyo ile )'aptığı bt'yanatta, Atga. 
nlstnn'dakl ltalyan ve Alman teb asının fa
altyetı hakkında hcrtı.ıı.nı:I bir kayeı dUYll'l· 
madı!lını blldlrml$tl. 

Bu be~anata rağmen, Afgan hükilmetı
nln Alman \C lwlyanlann memleketten 
ııvnlmalarını tstcmcsl bu hUkUmct fu:t-
rİnde yapılan lnı::lllz - Sovyet baskısının ne 
derece ş!ddC>tli olduğunu göstermektedir. 

" Japon!ıtnn malık oldukları ene;ı.1 anvaıı 
tayyaresi <O> tipindeki donanma tayyare
sldlr. Fakat gerek Malezya, gerek Blrman
ya'dakl İngiliz havıı kuvetlerlnln bol mlk· 
darda malik olduklan Amerikan Brewster 
llP Buf!alo tayyarelı>rt, bu Japon tayyare
lerinin hakkından gelmek için gilclük 
ÇP.kmlyeceklerdlr . ., 

ltalyan mah!lllcrlnde blldlrdiğine göre, 
Afganlstnn'dn )·aşıynn lU!l)'anlar, Afgan 
h!lkümctln!n bizzat tıısrlh ettiği üzere dal
ma c;ok dOrlht davranarak Afganlstan'ın 
ıstıklAllne \"e bltaraföğınn saygı gôster
ml$1erdlr. 

Şimali Yunanistan'da 
asayiş temin 

edilemedi mi? 

Afganlstan'ı başka memleketlerin ufrn
dığı acıklı Akıbetten korumak ıcın İtalya
nın KAbll'dekl büyük elc!Hğ! memleketleri
ne dönmeleri Afganistan \'C diğer devletler 
tarafından teminat altına alınması şart!yle 
Italyanların hareketine muvafakat etme 
emrini almıatır. 

.l~i i'Yl'~ı:hluka . ile yıkılabilir 
1~t'1!ı2ıtl ed·~anayı ve ziraat böl
~ ~ l) "1 1 ıne7.den önce böyle 
· -\]~ ihti~"~ut olsa bile, bugün 
,tf/ıı-..~rı)'a R ortadan kalkmış
lıııı 1 tıi ~1" Usya'nın en zengin 
~' t 'e.rıayj~ı:ı~I 2eçirmi,tir. Avru-
1ıı· "~-· ' ı e R , . 1 t· -"«tr\add Usya. nın zıraa-
~, ~ıı.llılı e kaYnakları, biri
~ "ı-up ~an unsurlardır. Al

"ffe.Jc a Yı teıkilatlandırmı
llıt._ oluraa - ki alman 

lll ile demek olduğu-

lngiltere Üzcrindek: alm.an .n.blu
kasına gelince; b nun d~ ın.gılızle
ri yıkacak derec"de tehh't"lı olm!'
dığı acıktır. Amerik~'nın .At~~ntık 
denizindeki yardınuvle ıngılızler 
timdiden alman abluka!llınrı baskı· 
sını çok hafifletmişlerdir •.. Ve dah~ 
da hafifleteceklerinden şuphe edı
lemez. Bu şartlar altında uzun, çok 
uzun bir .harbi 3Öze almak gerek
tir. Almanya, yaşama sart!arını 
kendi alemine uydurarak lnq-ıl.tere 
ile anlaşmaksı7.ın sonu gelmıyen 
bir zamana k11.dar bu halde devam 
edeceği gibi, f ngiltere de yaşama 
tartları ı kendi &lemine uydurıtrak 
Almanya tarafından ihdas edilen 
emrivakii lıabul etmeden sonsu:r. 
bir zamana kadar bu halde dev~~ 
edebilir. Hiç şüphesiz dünyanın ıkı 
bölüme ayrılması demek olacak 
böyle bir durumun bir ~nu gele
cektir. Fakat bunu bu?.1'n • yaşa· 
makta olan insanların gorebılecek
leri kesin olarak söy1enem~z. T.a· 
rihte öyle devirler v~~dı~. kı, bır
kaç batm insan,. ~ugunkuv duruma 
benziyen durum ıçı~de .~o~mu~'.. ye
titmiş, yaşamış ve olmu!tur. Bo~le 
devrin eşiğinde bul.un.~l;'gumuzu ı~
dia etmek zannedıldıgı :kadar gu
lünç değildir. 

A. Ş. ESMER 

Eıtcr Stalln, Moskova'nm müdafaasını gıı
nernl Jukora bırakmak kararını aldl)'Sa. bu
nun ~bebl. mareeaı Tlmoc~nko"yu, !uzumu 
takdlrln(lc kıtalannı 41l!hrln ırerlslnc cckme1c
te serbest bırakmaktır. Eter Tlmocenko'nun 
bu kuvetlerı hırı>alanmamıı bir vazlyC'tte 
aatlam olarak :katına, Ruaya, alman kuvct • 
lerlnln en aaacı YRrıaını tutarak carpı911TlnR'a 

devam edebllect>ktlr. E~r Volıra•nın ıer!Rlne 
ceklL"llek zorunda kalına. Tımocen'ko o za· 
man, tarihin kaydett!R'I en h(ly(ik ırer1 cckll -
meıerlnden birisini ldare eamı oıawtır. Tl• 

Bu bö!gPde. almnnlar. Marlopol'u al -
dıklannın daha ertesi gilnU, kuveUI mu
kavernetlmizle kar&ılnsmışlardır. Almanlar, 
muharebeyi kabul etmek lstemlyorlardı. 
Fakat. vaziyet dolayıslyle buna mecbur ol
muşlardır. Carııısma, günlerce sünnOstOr. 
Almanlar, lstltıkAmlanmızı çevlrmeJtl dO· 
şOnmfişler ve cenııhlanmıza hücumn çalış
mışlardır. Fakat mUdııfller de ayak, dlre
mlşlerdlr. O zaman nlmanlar, doğru yal -
dan Taganrog'n bir geçit ncmak ümitlerin· 
den vaz geçmişlerdir. Bunun üzerine al
manlar, kuvetıerlnt yeniden tnnll:n etml&· 
ter, yeni takviye birlikleri nlm.slıır ve her· 
halde şimalden Tagıınrog'a karşı taarruza 
devam maksndlyle uğ cenahımızda genls 
hlr çevirme hareketine kalkışmışlardır. Al
manlar, bu istikamette~ Taganrog'a hücu
ma kalkmak niyetinde bulunduklan bölge
ye gelir gelmez, bir kere dahn kuvetll htr 
mukavemetle kar&ıiaşmışlarrlır. Her iki 
taraftan muharebeye hliy{lk kuvetlPr a· 
tılmıstır. Düşman. daha iyi bir mevzi işgal 
etmesine ve sayıca üstUn bulunma~ına rnf· 
men, ağır kayıplarla geri çekilmek zorun
da kalmısttr. Kıtalanrnız. blrÇOk büytik 
köyt1 geri almıılardır. Bu arada, taslstler, 
yeni takviye kıtaları getlrmefe devam et· 
mışter, kuvet tahşltıerı yar;ım1$1nr ve Ta
ganrog'a doiru i!Prl harekeUertne yeniden 
başlamı.slardır. 

Bunun üzerine, sayıca fistün dllsmanın 
tazyıkı ıkarşısında, kıtalarımı7,. eve!nen ha
zırlanm11 mevziler üıeriıı.e &eri çekll.mls
lerdir. 

Sofya; 21. &.a. - Bulaar aj&nll blldlri -
Yor : Simall Yunanı.tan'dald Bulsar ltaal 
kuvetıerinln aaayifl temin ed.me?Mst tlze
rlne bu kuvetlerln ~r!ne Alman alayları 
gönderlldiJtl hakkmda bazı yabancı radyo. 
ıar taratından yayılan haberler, doğru de· 
ğlldlr. sımalt Yunanıstanda bulrar kıtalan 
yoktur. Eter bahis mevzuu olan Mire 
Trakya ise, burada da uaY11 tamdır ve SÜ· 
kt\ııet vardu'. 

PorteJı:iz gemilerinin muharip 
memleketlere mal taşımalannı 

hükümet yasak etti 
Lltbon, 21 a.a. - Sanıldıılına göre, 

Portekiz hükOmetı, Portekiz semllert ile 
muharip memleketlere her türlü mal ta
ıınmaaını yasak eunlıtlr. 

(Corte·Real> Portekiz vapurunun batı • 
nlmuı üzerine bu tedbirin alındıjı sanıl • 
maktadır. 
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lngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 

tahrip etmişlerdir. Başka bir büyük vapur, 
bir bomba ile hasara uğramıştır. 

Dün gece, alman hava kuvetleri, Liver
pool mühim iaşe limanına ve lngiltere'nin 
doğusunda ve cenup doğusundaki limanla
ra ve askeri hedeflere hücum etmişlerdir. 

ULUS 

B. HULL 
Kearney destroyerinin 

batırılması hakkında 

\ 

Dr. Funk diyor ki: 

Siyasi mihver 
aynı zamanda 

~··~--------------------------·~ . 
Göklerimizd en geçen her 

Türk kanadını hepimizin eıe· 
r i olarak alkışlıyoruz . Fakat 
b4nların yetecek k adar oldu
ğu sÖylenemez. Daha üstün ol
mamız için fitre ve zekatımızı 
H a va Kurumuna vererek yar

22/10/1941 -----, 
l R A D y o 
Türkıye Radyo Difüzyon posta 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyoft 

-- ( Dalga Uzunluğu ) -
1649 M. JS2 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 M. 9465 Kc s 20 Kn T. A. P. 

l.ondra; 21. a.a. - Hıwn nezaretinin teb· 
llğl : 

lnglllz bomba tayyareleri. 20-Zl llkteırln 

gecesi. Almanya'nın ılmal batı ve batı bölge
lcrlnde blrcok yerlere yangın \·e lntllll.k bom
b.::ıları atını•lardır. Sivil bıılk arasında öMl ve 
:varalı vardır. Bazı hasar olmustur. HUcurn 
eden tayycrelerdcn dörrlU dOsOrUtnıilstUr. ne diyor? iktısadi bir 

':..., • 19. 74 l\I. 15105 Kc s. 20 Kw. T. A .. Q. 
-':!::========================:::===·" ÇARŞAMBA : 22 10. 1941 

dnn etmeliyiz. 

Brltanya hava kuvetlerlne bağlı avcı 
tnyyarelerl, dUn şimali Fransa Ozerlnde ta· 
arruzl devriye hareketleri yaı>mıslardır. 

Cephane ytlklO bir trene, bir dUşman iaşe 
koluna, dll$mnn kıtalanna, topeu mevzileri· 
ne ve yerde bulunan düşman tayyarelerine 
hllcum edllmistlr. Fransa kıyılan acıklann
dn b r dil$man devriye eemlslne de hücum 
edilmiş ve eemlde bir infilak olmuştur: 
Bombardıman serı.'lslne bağlı Blenheim 

ta)) nrelen, a\·cı tayyarelerinin beraberinde 
olarak Hollanda kıyılan nı;ıklanndn bir 
düşman iaşe vapurunu bombalamıslardır. 

Brltanya tnyyarelerlnden ikisi üslerine 
dönmem istir. 

İngilte re üzerinde 
Londra, 21 a.a. - Hava ve dahill em· 

n iyet nezaretlerinin tebliği: 

Alman hususi tebliği 
eBrlin, 21 a.a. - Alman orduları başku

mandanlığının hususi tebliği: 
Dago adası zaptedilmiştir. Artık, bütün 

Baltık adaları alman kıtalarının elindedir. 
ve bütün battık sahası düşmandan temiz • 
lenmiştir. 

Deniz ve hava kuvetleri teşkilleri ile 
örnek olacak bir işbirliği ile hareket eden 
bir alman piyade tümeni. daha 12 ilkteş • 
teşrinde. bir baskın ile Dagö adasının bur
nuna çıkmağa muvaffak olmuştu. O zaman· 
danberi 10 gün süren şiddetli c;arpı<malnr· 
da ada. düşmandan temiılenmiştir. Üç bin 
esir alınmış, altı sahil bataryası tahrip e • 
dilmiştir. Sovyet garni1onunun b'lkive~i. 

deniz yolu ile kaçmağa teşebbii'I ederken 
deniz ve hava kuvetleri birlikleri tarafın· 
dan imha olunmuştur. 

<Bll.91 l. lncl sa:vrnııııı 

"- Bu tören, denizde kayba uğradıfı • 
mııa ait ilk haberlerin geldigi bir sırada 
yapılmaktadır. 

"Kearny •. Amerikan destroyerine men
sup 11 kişi hüriyet davası üğruna hayatla· 
rını feda etmişlerdir. Bu gibi fedakarlık· 
tardır ki memleketimizin mevcudiyetini 
mümkün kılmıştır. 

Albay Knox şunları ilave etmiştir: 
- "Keamy •. de hayatını feda eden her 

bahriyeli, onu, burada ve dünyanının her 
tarafında insanlarıp insanlık hüriyeti ümi
clini muhafaza edebilmeleri için son bir fe 
dakirlık yaparken gönıillü olarak kaybet
miştir . ., 

Rusya'nın altınlan 

Amerika'ya gidiyor 

mihver oldu 

İngiliz ablukası kati 

surette kmlmış bulunuyor 
lBaeı 1. inci &a)'tadaı 

arasındaki bU~ük m•ktarda mübadelelere bir 
vasıta olmak istidadında bu!unmasındarlır. 

?\azır nutkuna devam ederek aöyle demlı· 
tir: 

"- A vruı•a h;hlrllll:lnlrı l.ılrtncl ııayesl Av· 
ru11a 1ktısarll bU)'Ük saha ının lngllLz; abluka· 
sının taz> lkı altında k ı lmamaeı ve askeri e
konomisiyle 'arııc:ı için zııruurı bulunan 
mıılldelerln lthallmlcn ı:en~ bir ölcUde müs · 
tııl'ınl bir hale konulması lüzumuna dayan· 
mııktndır. 

Amerikan senatosu 

hariciye encümeni 
bilarafhk kanununun 

kalkmash1a dair fikirleri 

gizli celse 
halinde 

görüşecek 
[Başı 1 inci sayfada] 

DUn gece erkenden İngtltere'nin doğu 
kıyılarını 8§an az miktarda dUşman tay. 
yarelerl birçok yerlere ve bu arada :Mer
sey kıyılan çevresiyle ılmalt Galle'e bom
balar atmıılardır. 

Şimal harekôtına dair 
Vaşington. 21 a a. - Maliye naz.rı M. Bu hiç bir zaman mübalfıı:nlı bir ıınartl· &ü11he eden \'llr mıdır ? Bu sorunun ceva

bını \'ermef;e hazırlanmalıyız. .. 
DUıman faaliyeti gece yarısından önce 

eona ermiştir Birçok yerlerde hasar ol
mu§tur. Birkaç ölU ve birkaç yaralı var· 
dır. 

alman resmi tebliği 
Morgonthau'ın bildirdiğine göre Amerika. nln müdatnasını istilzam etmez. Zira, deniz 
ilerde gonderılccek altına mukabil Rusya- a ırı mcmlekctlerln ham mııdde müstahsllle. 

rl, isi hsıılllt fazlalarını UAnlbaye ellerinde 
lı:kes, son sözleri ile, sulhü mll, yoksa 

harbi mi ımlı ettlf:lnl söylememiştir. Berlin, 21 a a. _ Alman ordulan başku· ya 30 ıııilyon dolarlık bir para avans ver • 

ınandanlığı, şimal harekatı hakkında aş3ğı· miştır 
tutamı>ucaklanndan \e bunu >aı:ımak iste· 
mi) eceklcrlnden harp biter bitmez. baska e -
kooom.k sahalarla mübadele münasebetleri· 

B. Ruzvelt Va§İngton'a 
hareket etti daki resmi tebliği neşretmiştir: ı M Morgonthau ayni zamanda rus altı-

Londra, 21 a.a. - Hava nazırlığınrn bu Da .. , , . . . . . . . nının bu hafta sonuna dogru Amerıka'ya nın derhal kuruıacd:ınn emin bulunuyoruz. 
go nlin bugün bıldırılen ışgalı ıle Bal geleceg· ini ve vaktiyle vadedilen altırılara 

Ne\york; 21. a.a. • CUmhur rclı:I Ruz
\·elt )anında M. Harry Hopkins ve Nor.·pç 
haneılanınn mensurı rırensl'S Marthe olduğu 
haldP Vaşlngton'a hareket etmiştir. 

ıünkıi t ebliii : k tı. sahası artık tamamiyle clüşmandan te- karşı avans olarak Rusya'ya verilen 10 mil· 
mızlenmiştir. Şark cephesinin şimal b51ge- yon doların ruslar tarafından iki ay once 
sinde ağustos başından beri cereyan erlen verildiııini de bıldirmiştir 

Siyasi mihver iktısadi mihver 
haline girdi 

i'ktısaıll Bahaıla llberııl usullerin mu hara· 

Diın eece, bombardıman servisine men· 
s up kuveUi hava filoları Almanya'nın şi • 
m al batısında birçok binaları bombalamış
lardır. B remen tayyarelerin başlıca hede
f ini teşkil etmiş ve Wilhelmshaven ve Em· 

h_ arekatın umumi heyeti hakkında kısa bir Sovy•tler Rırliği bu av:ınsı vadesinden 
~ Lası lcın mUrndcle l'Ltlklw-lnl lıl·llıı e.l~n •le· 

ı~ahatta bulunmak zamanı bugün gelmiş- 2•. giin önce ödemi~tir. :111 milyon doların mokrat memlekt•tlerlrı ve bUlıl'a nln.rak in· 
Amerikan bahriye komisyonu 
azası deniz üslerini gözden 

geçirdi d en'e de şiddetli t aarruzlarda bulunmuş • • ar~ı ıgı o an a tının tes ımı ıc;ın usya ya ı:lltere ve Amerlka'nın le ve ıhı tlc,ırellerlnl tır 1 k 1 • 1 1 ı· . . . R ' 
t ur. Şimal batı Almanya'sı ile işgal edilmiş Stalin hattının yarılmasından sonra, ma- 180 ı;:iin vade verilmişi ir. Bu p_aranın Ame-' ı:Uncten ı:ilne de,1cıt otorltcsh·le sevk ve lıla· 

t ki d b l b
. k h d f d d reşal Von Leeb orduları grupu, orgeneral rika'dan satın alınacak mühimmatın öde • reye baelııdıklıırını tıUtün dUn~'llnın hanetlc 

opra ar a u unan ır aç e e e e a- . . _. • . 
ha h f

"f t 
1 

d b 
1 

uştur 1 Keller'in hava filosu ile işbırlıgı halınde mcsinde kullanılacağı sıınılmaktadır. 30 ö'1rcn<llll:l bir anıla ek• ı ,;nlk sistemden, ıle • 
Bernıudrı; 21. a.a. - Birleşik Devletler 

hahri):>tı komlııyonu ft:ı:ası deniz üslerini tef· 
tlş etmek üzere dün burn;:,:a gelmiştir. Hey· 
et hurııda iki gün kalacaktır. 

a ı aarruz ar a u unm · l . .. . rldc tnklant edecek b '>'nel'llılel bir ticaretin 
Sahil servisine mensup tayyareler, dün hareket ederek, . !~en ve Peıpus ~o.llerı a- milyonluk avans umumi tahsisatın değil enı:cll olarak bahsetmee!'I de bllhun IUzl.ll'O· 

bi r dıişman deniz tayyare üssünü ve şimal rasında bulunan duşman kuvetlerını yen -ı hazinenin istikrarlaştırma tahsisatından ve- ıuz .:öru)oruz. \'e bö>lc bir bahsi ,.ıınmımı 
D . k 'd b" f b "k b bal 1 mek. Leningrad müstahkem mevkiinin sov- rilmı·~tir. b 1 

Komisyon lı7.ası, Birleşik Amerlka'ya ki· 
ra ile \'erilen bu çe\·rede a'<kerl törenle 
karşılnnmıstır. 

anımar a a ır a rı ayı om amış ar- • . .. " u mu:voruz. 
d B

• k b ' 1 • b t 1 b" k yet toprnklarının gen kalan kı"ömı ıle bu· Binaenaleyh böyle bir proııaı:anda~ı PJ. 
ır. ırço ına ara ısa e o muş ve ırço 

t d t 
•1 • ıı· tün irtibatını cenuptan kesmek ve Eston- muk lplll'ılne baıtlanmı8 ve hu devletlt•rln 

ayyarcye e a eş ven mış r. .. . 
Bombardıman servisine mensup 9 tay- ya'ya ve Baltık adalarını duşmandan temız- Sofya ba<konsolosumuıun empe!")allst maksatlarına htıdlm vesllelcr 

!emek vazifesini almıştı. 1 ıaymaklıiiımız lflzımdır. 
yare ile, sahil servisinden bir tayyare bü • 

Amerika askeri hazırlıklar 

t ün bu hıicumlardan dönmemiştir. 

Libya cephelerinde 
K ahire, 21 a.a. - Ortaşark'taki Britan· 

y a umumi karareahının bugün neşredilen 
tebliği ı 

Libya'da: Tobruk'ta 19-20 ilkteşrin ge
cesi devriyelerimiz bütün bölgelerin dışın· 
da faaliyet ııösternıiıılerse de düşman da· 
ha emin mevzilere çekilmiş olduğundan 

kendisiyle temas mümkün olmamıştır. 
Dıin Sollum'un ıs kilometr e cenubunda 

b ir devriye faaliyeti esnasında seyyar top
s umuz bir dür.nan tankım hasara uğrat • 
mıştır. Duşman tankı bir duman perdesine 
sığınarak eeri çekilmiııtir. Kayıbımu; yok· 
t ur. 

Doğu cenahı üzerinde daimi büyük bir 
tehdide rağmen, orgeneral Busch ordusu -
nun külU kuveti orıeneral Höppner'in zırh 
lr ordusunun yardımı ile, şimal i"ötikametİ· 
ne doğru bir dönme hareketine başlamııı • 

tır. 

tena1esi getiriliyor 
Sofya , 21 a.a. - Bulgar ajansı bil · 

diriyor: Türkiye'nin Sofya başkon • 
solosu r ah m etli M ahmut Sa i t Otar'ın 
cenazesi, bugün saat 13 de T ürkiye'ye 
gönderilmiştir. İstasyonda , başta 
Türkiye elçi si B erker olduğu h alde 
bütün elçilik memurları hazır bul un· 
muştur. B u lgar hariciye naz ırı adına 
proto k o l i k inci d irek törü M. S ilianof , 
cenazeye b ir çelenk koymuş ve T ürk 
elçisine taziyelerini bildi rmi1tir. 

İstanbul' da ihtikar yapan üç 
kişi mahkum oldu Halfaya kesiminde düşman topçusu bü

tün eün aralıklı bir surette top ateşine de· 
vam etmişse de ne bir hasar verdirebilmiş. 
ne de bu bölgedeki devriye faaliyetimizi 
zorlaştırabllmiştir. 

Fevkalade siddetli muharebeler ile, İl • 
men ile Pcipus arasında çok gilçlükle varı
labilen ormanlarda ve bataklıklarda düş • 
manın derinliğine kurup ve tanzim ettiği 
mezvi yarılmıştır. Bu muhareb elerde 5000 
kadar blokhavzun yarılması ve 80000 den 
fazla kara maynının dökülmüş bulunduiu 
ıı:eniş kara nıaynı tarlalarının t emizlenmesi 
gerekmiştir. Bundan sonra, Leni~rad müs 
tahkem bölgesine hücuma kalkabilmekten 
önce Lugga'nın $İmalinde mühim düşman 
kuvetlerini imha et mek gerekmi~tir. nu,. 
manın İlmen gölünün iki tarafından yaptı· 
ğı karşı hücumlarla Leningud'm çember i
çine alınmasına engel olmak t eş ebbüsleri İstanbul , 21 ( T el e fonla) - B ugün 
akim kalmıştır. tlmen ıı;ölünün cnubunda adliyeye ü ç ihtikar s u çlusu verilmi ş· 
yapılan alman taarr uzu, birçok düşman tü- t i r . B u n la rdan dükkanında mal b u • 
menlerinin imhası ile esaslı t ehlikeyi ber· Junduğu h al de alıcıya, malı olmadığı 
t araf etmeğe muvaffak olmu~tur. cevabını v eren İhsan ismind e bir ma • Sovyet resmi tebliğleri 

Bu barekll.ta devam ederken, orgeneral nifaturacı bir h aft a h a p is ve elli lira 
.Moskova; 21. a.a. - So\-yet haberler bil· von KUchler'ln 1>rdusu, Pelpu.a ııMUnUn batı· p ara cezasına mahkum olmuş. dükka· 

rosu tarafından gece yansı neşredilen teb· ıında, Flnland!Ya körfezi kı>"LStoa dotru ee • nının o n beş gün kapatılması kara r 
li"' : ole bir cepheden ııerll)'ordu. Reva! ve Pcr· • • l d 

6 nau'nun alınmasından sonra. Baltık denizi a· altına alınmıştır. Diğer ıkı suç u a 
20 nkteşrlnde muharebeler bütfin cephe k'f d' l . t" dalnna asker cıknnnn barekeU hazırlanmıı t ev ı e ı mış ır. 

boyunca devam etmiştir. Mojalsk, Malo • ve aynı zamanda ordunun kuvetll birlikleri 
yaroslavetz ve Taganrog lstlkametlerlnde de. Lenlngrat'ın cember ıctne alınmaıımı he· 
a nudane muharebeler olmııktadır:' det tÜtnn çnrpı$??1alara tıtırllklerı ıcın. dotu· 

Cephenin batı istikametinde Faslst Al· dan Pelpus gölünün ıımallne dotru llerle
man kıtalan büyük tank teşklllerlyle mev· mıaıerdlr. 
z.ilcrlmlze karşı blrı;ok $1ddetll hücum Amlrnl carts'ln baskomutanıııı nltındokl 
lar yapmıslardır. Kıtalanmız Alman hü • deniz kuvcllerı. Bıı!Uk adalarının fethinde 
cumlnrını püsktlrtmllşlerdlr. 19 llkteşrlndP 1 kati yardımda bulunmuı!nrdır. Adalara cıka· 

rılacak kıtııların taıınmasını teminden baıka 
2.'i Alman tayyaresi dQsürülmllştllr. Biz 7 kö tezinde yaptıkları 

b 
bu kuvetler. Flnlandlya r 

t ayyare kay ettik. k ti 1 1 80vuet donanmasının 
keııt harıı e er Y c, , •:f.• 

l\1oskova, 21 a.a - Sovyet haberler bU· 
r osunun bu sabahki tebliği: 

aımnn cenahı üzerine bir tehdit yapmasına 
enııel ubnuelnr, adalar etrarındn kurulan dUı· 
man mayn bııraııarını kıılrlırmıılar ve deniz· 
den düsman mevzilerini tıomba!n·arak kara 
muharebelerine tstlrak eylemişlerdir. 

.:1···································~ 

E KÜÇÜK Dl~ HABERLER E 
.._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••• r 

Londra, 21 a.a. - L-ondra'daki Polonya 
hüküme tinin adliye nazırı M. H erman Li· 
berman bu sabah ansızın, L ondra'daki ev • 
vinde ölmliştür. 

Londra, 21 a.a. - Londra'da selah iyet
li kaynaklardan bildirildiğine göre bütün 
imparatorluk harp es irlerinin sayısı 66000 

ni bulmaktadır. 

Sağlam bir pnnı ancak sağlam bir eko· yapıyormuş 

nomi ile temin edilir prensibi, aynı zaman· Tokyo; 21. a.a. - Nısi-Nişl gazetesinin 
dn. beynelmllel para meselelerine de tatbık Manllla'dan haber aldığına göre, Amerika, 
edilebilir. askeri hazırlıklar yapmak Ozcre Paslflk'ln 
Hasımlarımız, taviz ıılstemlni yeni bir 

r1>nup·doğu mıntakalarına harp malzemrsl 
lktıımdl ve mali nizamın kumlmasına en· 
gel olnrak ı;östPriyorlnrsa dünya~·ı aldatma scvkiyatını arttırmıştır. •Geç nlerdc Manil· 
ğa çalışıyorlar demektir. Beynelmilel mll· la'ıla ve Uzakc\o):::u'nun Öteki yerlerinde ya
ba.delelerde §imdiki halde meydana gelen pılan tngill:ı: • Amerikan toplantılarında Ma
faı:lahklnn takas için altını vasıta olarak nilla, Singaııur, Balavia, Surabaya ve Sid· 
kullanmak faydalı olabilir. Bu mak11at ney'e çok ımlkdarcia harp malzemesi gönde
için 11\zım olan ııltınn. g!ltikce tnbukla.san rllmesl kararlnştınlmıştır. 
bir tempQ lle işlenmesi temin edilecek 
Berlin • Roma mihver! işbirliği sayesinde 
vo bu harbin sonunda malik olacağız. Sl· 
ylll!t mihver aynı uı.manda bi.r :l.ktuıadt 

mihver olmuştur. Bunun neticesi olarak 
iki mihver ortn.ğ"ı arasındaki mübadeleler 
harbin başındanbcri hemen hemen üç mis
li artmııtır. 

lngiliz ablukaaı 
İetlkbal, doğru tedbirlerle kendilerini 

mazinin yanlışlarından kurtarabilen nıll

letlerindir. İkl mihver devletinin hayat 
sahlllnrı için bu tedbirleri bulduklarını ve 
naınl bulmıı~ olduklarını harp açıkça dlin· 
yaya gösternıl(itir. Bu keyfiyet, yeni ni
zam prensiplerimize göre kendini yeniden 
kuran yeni Avrupa'nın dn. bunu verimle§· 
tirmiııı olmnslyle de sabittir. 

ilk olarak B. Hull dinlendi 
Vaıinııton, 21 a..a. - Ayan hariciye ko· 

misyonu ticaret vapurlarının sililılandırıl

muı hakkında mümessiller meclisi tara -1 
fıııdan kabul edi len kanunu görüşmesi bu 
elin başlamış ve ilk olarak hariciye nazırı 
M. H ull'ü dinlemiştitr. 

M . Hull, Birleşik Amerika'nın başka 

memeleketlerin akıbetinden şu veya bu 
şekilde kurt ulabi l eceği ümidine belbağl a • ı 
manın caniyane b ir ihmal olacağını kaydey
lemİ$ v e b ilhassa bitaraflık kanunununda 
ticar et vapurlarının islilılandırılmasını 1 
yasak eden madde ile bu vapurların muha
reb e bölgelerine girmesini yasak eden mad 
denin deiİitirilmesini istemiljtir. 

ÇAGRI 

Şimdiye kadar İngiltere mihver devlet· 
lerlnln lktııradf bakımdan tlikeneceklerlni 
limit etmlı>tlr. Şu anda, en lnatcı hayalle
ri besliyenler bile hAdlselerin bu ümitleri 
teyit etmediğini kabul zorunda kıı.lmııılar-
dır. Harp Okulunun 32:5 nC1cUllert Anıkara Or· 

Şu saatte İngiliz ablukası kati surette duevl,ı1de CUmhurb·et ba)Tamımııın lklncı. 1 kırılmııı bulunmaktadır. H arp sürdükçe İn- yanı blrlnctteırtntn 00 cu perıembe gUnU sa· 

g iltere :ı:ayıflıyac k M 'h d 1 t i • at 19 da 32 inci subaylık rlevTim senesini 1 
a ve ı ver ev e erı 1 kuUı:vacaktır. 

kuvetlenecektir. Son aylar içinde Avrupa· 
nın doğusunda cereyan eden h adiseler bi- Bu vesllP ile hariçte bulunıın aı1kıı.daıtarı I 
z e nihai ıafere doiru çok büyük bir adım candan kuıtıar ve Ankara. muhitinde bulumıp 1 

• • • 1 arz;u edenleri aramızı!& gonne.1de ıercr duya-
attırmı$tır. Bugün bılıyoruz kı ne olursa ca~ımızı blldlrlr ve bUtiln aı-kndııslara sıhat j 
olııun artık niha i zafer elim izden alınamaz. ve saadetler dilerim. 

V enedik •arayında Muteıebbls Heyet Rs. 

7.30 Program \C Mt'mlcket Snat M 
7.30 Z.lltzlk : Hnflf Pıırı;ulnr <Pil, 
7.45 AJANS IJABERI.ERI, 
8.00 MOz k : Hafıf Program CP)), 
8.15 EVİN SAATl. 
8.30 8.45 Müzik : Hnfıf Programın d 

mı <Pil, 
12.30 
12.33 
12.45 
13.00 

Program \'C Memll'ket Saat .M 
Müzik : Fnsıl Şarkılnrı, 
AJANS HABERLERİ, 
Muzlk : Fıısıl Şorkılan Progra 
devamı, 

13.30/14.00 Muz k : Knnşık Progrnm < 
18.00 Program vr Mt>mlrkl't Saat f. 
18.03 Mtlzik : Rcrabrr Şarkılar, 
18.25 KO~USMA : ( Dış Pot tıka 

SC'lerl ) , 
18.45 RADYO ÇOCUK KULÜP, 
l!l.30 MC'rnlC'krt Sant Ayıın, ve }.1~ 

Hı\BF.RLER1, 

19.45 SNhest 10 dnklka, 
19.55 Muz k : Kt'nırnçl', kanun ve t 

20.15 
20.45 

21.00 
2110 
2ı::ıo 

21.45 

dan Sa:ı: csrrlC'rl, 
RADYO CAZETEESİ, 
Müzik : Bir Halk türktlstl 6 
yoruz Haftanın türküsü : 
hamın otları, 

ZİRAAT Takvimi, 
MU:ılk : Hicnz makamından sat 
KONUŞMA : C Posta kutusu ), 
Mülik : Rlyııs"t cumhur Band<l" 
<St>C : İhsan KOnçer) : 
1 Gm·ntelll : Ti.Irk marşı, 
2 - Zeki : Şarkı akşam, 
3 Saffet : Zeybek, 
4 Assndour Cuhncıynn 
Horhor A{:a'nın Potpuri. 
5 Kurt Strlrgl!'r : Türk ız1111! 
Vl'rt lirl, 

22.30 Mrmlckrt Snnt Aynrı. AJA~S 
BERI.F.Rt: Zlrnnt. Esrnm-Tll~ 
Kamblyo-Nukııt Bor>;ıısı <Fo 111 

22.45 MU:ılk : Cazbant CPll. 
22.55 2."3.00 Yannkl Program ve J{tıl' 

Vatandaş ı 

Sen neşe içinde bayramını 

yardım bekliyen çocukları da sevirıd 
istemezmisin. 

Çacuk Esirgeme Kurumu'na yardı~ 

Sebzelerin günlük fiyı~ 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin gUnlük t'ızami topıl' 
perııkende satı§ fi:ratıarı 

22. 10. ııın 

Cinsi ve menşei 

Ispnnak (A) 
ı.ahana lA) 
Pırasa (A) 
Yerelması (A) 
Keı·eviz {B.) 
l'ntates sarı (Ü) 
Patates beyaz (tl) 
Havuç (Bey). 
Kabak (T.) 
Ayşe fasulye (T.) 
Çalı fasulye (T) 
Bıı.rbunyn (M.) 
Domats (A) 
Yuvarlnk 
pallıcnn (T.) 
Kemer 

Toptan 
Vasatı P 
FiynU 

8 
5 
3 
7 

14 
10 
s 
6.5 

15 
17 
16 
15 

6.5 

l~ 

patlıcan CMek.) 16 
Bamya (T.) 35 
Dolmalık biber (T) 14 
Sivri biber (13.) 20 
Kuru so~n CM) 7 

Dlln gece sovyet kıtaları bUtUn cephe 
boyuncn dllşmanla çarpışmışlardır. Mu· 
hnrebelrr Knll'nln. :Mojaisk ve Maloyaros· 
Jowetz istikametlerinde bilhassa şiddetli 

olmuştur. 

V ichy, 21 a.a. - Mareşal P etain, bugün 
harbiye nu:ırı ıeneral Hunt zinfer'i kabul 
etmiştir General Huntziıer, bu yakınlar· 
da Cezair'de bir tefli, seyahat inde buluna· 

General Baron Von Rlctıtoten ve eeneral 
Förster'ln bava ku\•ctlerlnden devamlı yar· 
dı.ın eören ve ordu ve s. s. tesklllerlnden mU· 
rekkcp bulunan Maresal von Leeb ordulan caktır. 

Roma, 21 a,a. Alman iktısat nazın dok
tor Funk bu sabah Venedik sarayında M. 
Mussolini tarafından kabul edilmiştir. M. 
Funk bundan önce Kont Ciano ile görüş-

müştür. 

orupu, bnıkumandanlıA'tn 6 atustos tarihli Vlchy; 21. a.a. - OFl : Parls'ten gelen 
Moskova, 21 a.a. - BugtinkU sovyet • 1 ım d tebllA'lndcnberl, soo.ooo den tazla eıı r a ı.t, haberlere eöre, Nantes'taki Alman jan ar· • 

tebliğine ek: ıı 11••••• Orol kesiminde rnallyette bulunan sov- 1581 tank ve 4063 top ya ıttınaın etm vr)'a ma teşkllAtının komutanı albay Holtz, dUn .. Bugün 

Devlet Konservatuv 
temsilleri 

y et birlikleri, aı)nan ordularinın hUcumla· t.nhrlP eylcmlıtlr. sabah öldllrlllmllştllr. 
rına dayanmakta ve aımanlara ağır kayıp- Bu harck!tın esas hedefi, Lenlngrad'ın Vlchy; 21. a.a. - Vlchy'de kaldığı birkaç 
lar verdirmektedir. 6 gl\n suren çarpıgma· çenber altına alınması lle elde edllmlııtir ıı;Un içinde ilgili makamlarla Afrika 
1ar esnasında, kumandan Lend kumanda- Leningrad'da kuııatılan ııovyet kuvetlerl· işleri hakkınrln gl\rfişmüş olan general 
sındakl tank blrllklPr!, 97 alman tankı, 43 nln yaptığı Umltsiz çıkıı teıebbUsleri lstıs- Weygand, dUn sabah tayyare lle Cczayir'e 
top ve benzin veya alman piyadesi taıııyan nasız, ağır ka;ı.,plarla geri pllsktlrtUlmU::ı· dönmUştllr. 
13 kamyon tahrip etmişlerdir. tUr. BUkreş; 21. a.a. - Transnlstrla umum 

Alman resmi tebliöi 
Berlin, 21 a.a. - Alman orduları baıku. 

mandanhğının tebliği ı 
Alman ve İtalyan teşkilleri, Donetz hav. 

zasının en mühim silah endüstrisi merkez
lerinden biri olan Stalino şehri etrafında
ki bölgeyi işenl etmişlerdir. Bu şehrin bü· 
yük bir fabrikası üzerinde alman bayrağı 
dalgalanmaktadır. 

Briansk'ın doğusundaki muharebe meY· 
danının temizlenmesi sırasında, 50 inci sov 
yet ordusu kumandanı yüksek sovyet liza· 
ıından General Petrof ile aynı ordu kurma· 
yından birçok subay ölmüştür 

Sav;ıt tayyareleri, Moskova ve Lenin • 
grat'tak! mühim hedefleri b'ombalamışlar • 
dır . 

İngiliz iaşe gemilerine karşı mücadele
d e, denizaltı ııemileri Atlantik'te topyekun 
38200 tonilitoluk yedi düsmau ticaret ee
misi batırmışlardır. İngiliz balina avı ge
milerine yüzen tersane vazifesi gören bü • 
y ük Sfendfoyen gemisi. bir torpille ciddi 
hasara uğratılmıştır. 

HıırekAtın inkişafı, bu ordular grupun. valisi Alexlano, bu eyalette Rus rublesi ile 
dan ve orgeneral Keller'in tayyare f!lo- Alman markının ayni znmandn kabul edil· 
aundan mUhim kısımların bu bölgeden çe- meslne karar vermiştir. 
ktlmeslni ve aark cepheslnln başka nokta- Sofya; 2l. a.n. - Kırnl Borls, Budapcs· 
lannda vukua gelen harekAta tıttrak etti- te'den dönmilş otnn bnsvekll M. :Fnoru dUn 
rllmeılnl, epey zaman önce mUmkUn kıl· 
mıotır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 21 a.a. - lta)yan umumi kararalı· 

hının tcbllRI: 
Slmall Atrlka'da, Tobruk cephesinde, düt • 

manın hücum tesebbUs!ert, kıtalıırımızın he· 
men karsı koymaıb·Ie muvattakıyetslz!IA'e ut· 
ramıstır. Alman av tayyareleri, bir lngtllz 
tawares1 dlhUrmüatUr. 

DUsman, Blngaı!'ye ve Trablusaarp'a hava 
hücumları yaıımııtır. 

Catanla clvannda Aclreale üzerine de bir 
hQcu.m yapılmı.eUr. Birkaç ev hasara u~a· 

mıştır. sıvıı halktan bir ımı ve bet yaralı 
ardır. 

A'kdcnlzln merkez bölııeslnde ıeyreden tor· 
pldo muhrlplertmlzden ikisi. ı>ek muhtemel 
olarak mn)TLlere o:ırparak batmııtır. Bu ıre . 
miler mürettebatının hemen hepsi kurtarıla

bllmbtlr. 

sabah kabul etmiştir. 

,... 

İngilizce dersleri 
İngilizceyi çok iyi bilen lise me

zunu bir genç orta mektep talebe· 
!erine huıuel ve mll.sait ııeraitle in· 
gillzce dersleri vermektedir. Her 
hangi bir müessese ve)'a ticarethane
nin muhabere ve muhasebe işlerinde 
de çalıeır. Ulua'ta öğretmen rumu· 
zıına mektupla mUrac:ıat edilmesi. 

_____ ı 
Oe bulunmuı ve blreok çarpısınaıar :vaı:ırıua-1 
tır. na1man her tııırartn, kn)'lplarla geri pi.IS· 
kürtObnOıtür. Sllll.h ve cephane ele aeclrllIIlll· 
tir. 

Gondar ve Ualag'a yapılan bava hUcuımıa-

ULUS SİNEMASINDA 
Bayram Programı 

1Kl FiLM BİRDEN 

1-0pera Balosu 
M a rte Hare11 

Theo L in g en 
Paul H örb iger 

Viyana'nm ıahane balolarmm 
içinde geçen bu büyÜk filmde, 
gülecek, eğlenecek ve zevk 
duyacakımız. 

2- Casuslar Diyarında 
John H ova r d 
H e a thur Ange l 

1 i\nlar arasında yaşatılan 
filmde, ölümle karşılaşan 
kahramanlarm deatanmı 

okuyacaksınız 

Seanslar : 14.30- 17.30 ve 21 de 
Opera balosu 

16 - 19 da Casuslar divarında 
Sabah 10 da İKİ FİLİ~l birden 
BİR BALO GECESİ 

Hull'un şimal doğusunda, savaı tayyar e· 
lei, 10 bin tonilatoluk bir t icaret r emisi 

Do~u Atrlka'da, Gondar kesiminin mUhte. 
llt cephelerinde, teoklllerlmlz kerit faalifetln· 

rında tayyare kanı ko>'nla batal")'alrımız, lkı , ..._ 
d<ltman ta)')'are!1 dOtUrm.Oıtür. 

CAŞL' ' · R DİYARI 

- -·- ·ı el : 6291 -

Günler: 
Butterfly Operası 22. 10. 1941 ça~ 

24. 10. 1941 cıııı1 t 
26. 10. 1941 paı• 

Otelci 
Denize 1 1 

31. 10. 1941 91e c.p 
at 1 ar ı. 1 ı. 1941 cıl111 

kadın ve 
giden 

. d' Biletler Bankalar caddesı11 ·ı 
Milli Piyango gişesinde, terrı~ 
günleri de Halkevinde satılrıı0 

tadır. 

Not: 1 Je 
Temsillere tam saat 2 ~ 
başlanacaktır. Temsild:d' 
15 dakika önce kapılar ~, 
panır. Elbise : Koyu rel1 



22/1011941 - - -

Allanfik'fe yeni 

bir alman hücumu 
• B ı· g·· er ın, 21 a.a. - D.N.B. ajansına 
b?r~, a~nıan denizaltıları Atlantik'te 
ır ıngıliz gemi kafilesine tam mu -

\'affakiyetle neticelenen hücumlar 
raprnışlardır. Bu hücumlarda birçok 
ıngiliz ticaret gemisi batırılmıştır. 
t A~~an denizaltıları topyekun 38.200 
<>nılatoluk d" . ·ı · . . 

8 . • ye ı ıngı 1z tıcaret gemı-
ını batırmışlardır. 

i ~u. suretle ü~ gün içinde batırılan 
n~~.ılız gemilerinin hacmi 98.200 to -
d~ :ya ~ıkmıştır. Bütün bu gemiler
i yatı ehemiyeti olan askeri mal-

erne bulunuyordu. 

Atlcıntik meydan muharebesi 
devam ediyor 

~nd;a. 21 a.a. - Royter: Bugün 
nul dra da aşağıdaki beyanatta bulu
be ?1Uştur: Atlan tik meydan muhare
rrıt~ de~a:n ediyor. Fakat ingiliz ge -
lllak afıleleri de, tehlikeli suları aş -
ler· t~ berdevamdır ve himaye kuvet
trıa\tnız her gün daha ziyade fazlalaş
bcs· tadır. Atlantik meydan muhare
hut1' son düşman denizaltısı ve ya -
trıı korsanı batırılmadıkça kazanıl -
t .!acak ktır. Bununla beraber, itimat 
•<!ıC • • 

bah • ıçın sebepler vardır .• Amerikan 
rıyes· • 

ının yardımı kıymetlidir .. 

Panama vapurları 
silah landır1hyor 

t>anarna· 21 
d•ıı. • · a.a. - Kabine toplantısın -
>.t_ n:ınra., bUtUn nazırlar ve devlet reisi 
Jc-..... Laguardla tarafından imza edılen 

·•anarn 
b\ıtn e ınuclblncc Pannma'da kayıtlı 
lttn~ vnııurlnnn her tUrlU hücuma karşı 
ı. _ - erını ın!ldafaa edebllmelcrl ıcın sillth
~aları iti ?'ela na izin verllmıştlr. Bu suretle cs-
lttıdırıl~.'_.Arias tnrafındnn konulan yasak 

--uımr . .M. Arlas, hd.ld haıılstedir. 

İlim Uğrunda iki kolunu kestiren 

bir f ransız bilgini öldü 
~a.l'la 

ll!ıı <ıl : 21. a.a. - Şöhreti dUnyac.ı tanm-
~Yol aıı. ıneshur Fransız mm adamı ve 

'.ta.k UhJ doktor Lobllgco:s, dün ölmüştür. 
ite '2f: l'iben 40 senedenberl radyomu tetkik 
lto111ıı. raınn Lobligeols, 1926 BC'neslnde blr 
:ııu L u kestirmek zorunda katmıştı. Kolu-

"8.i-'1.-. 
tırııı,1 -ı:ınesıne raJPncn, ftllm, Umt nrns-
aıtldl! 18.tına devam etmls ve bunun nctlcc-

1lıı ::O da d ğC'r kolunu da kaybetmistlr. 
tıll'ıt 11 l,gın, 1847 de doğmuş ve bU:ıük 
!ıeııt Ynltntı lcln kendisine Leglon d'Hon
~erı.ı~nının " Grand O!!lcler ,. derecesi 

r. 

kanactadan İngilfereye büyük 

bir Vapur kafilesi geldi 
l..o 

lh.. ll.dra · 2ı. ~"'t •lııc ' a.a. - Zırhlı birliklerde hiz-
a ~e lrıa.lt binlerce Kanadnlı"yı getiren bir 
~~e ~lltere'YC gelml:itlr. Bu kafile, 
'lı~e k adar Atlnntik'tcn Kecen asker 

l(•tııe ~{lleıerını;,, en bOy!lğüdllr. 
~it ka. e blrl!kte yUzlercc tayyareci, 
1-:ı "'Iy0 ~ık0Ytna toııcusu, piyade ve baskn 

d'lı ..,. Uvcuerı ayni zamanda da Hol -
~ 'roı le1ıa11g 0n:vnlı askerler ve ı A;oıerlkalı 

ıstar gelmiştir. • 

~llsy I 

a Ya yapılacak olan 
amerikan yardımı 

lty 
'de·l>ark· 
tıııı t'1ka•zı1 ' 21. a.a. - M. Ruzvelt, diln, 
t,llı~ıı. "e a~:tosJcova heyeti reisi M. Har· 
>t•)' llııı. latbı nı: vermt- ve klrala.ms. pro.ı:· 
1~ a. ~anıal klnt- memur Hopklns Ut- Rus-

~rıı ı:afüş ncaıc Amerikan yardımı mcse
llıe il ltôru mu tUr. 
S.rte l~u~l'lleden sonra bir tebliğ bekle -
>,~t lıınıın:lrnndıfını M. Ruzvelt, Beyaz 

tj~f.ı bl'ya, klltıpllğl vnsıtaslyle basına 
1\\ııı le Yem na.tttı b!ldlrmıştır. 
,. lı:tııı111:tını cllmhur reisinin hususi 
lı11.· tafyn a Yedikten sonra M. Harrl-
• "'ftir ~ile v "• ı,ı • Ora.d aşlngton'a hareket et -
ı,l'I 11lırıye a devlet dairelerinin \"e harbiye 

l'l41 il.azı 1 k lt. lıilJil r 1 hınnın yüksek memur-
ttı tı.11~. ıeceıtur. 
ı.._ıı V l'lt ile M 
~lq ~ ıı.ınon'd · Harrıman arasında bu-

ır. a :veni bir görll~me )'apı-

r ............................................ , 
l_ BiBLiYOGRAFYA i ............................................ .) 
Maniler ve Bilmeceler 

Gazetemiz muharrirlerinden arka -
daşımız Naki Tezel "Bilmeceler ve 
Maniler" namını taşıyan yeni bir k i
tap neşretti. 

Bu kitapta, kış geceleri hepimize 
çok neşeli dakikalar geçirtecek o lan 
315 bilmece ve 458 mani vardır. 
Şimdiye kadar neşrettiği "Keloğ -

lan Masalları" "İstanbul Masalları", 
ve "Köroğlu Masalı" adlı kitaplariyle 
ve gazetemizde yazmakta olduğu 
folklor makaleleriyle okuyucuları -
mızın malümu olan arkadaşımızın bu 
son kitabından daha etraflıca bahse
deceğiz. Şimdilik kitabın neşrini ha
ber vermekle iktifa ediyoruz. 

Maniler ve Bilmecelerin fiyatı 50 
kuruştur, ve satış yeri Bankalar cad
desinde Berkalp kitapevidir. 

Hamiyetl i bir vatandaş 
Çocuk Esirgeme Kurumu Reisliğinden: 
Kurumumuza daima değerli yardımlar

da bulunmuj olan Ankara mebusu Eşref 
Demirel Çocuk yUvasındaki yavrulara bay
ramlık alınmak üzere dün 15 lira t eber ru 
etmiştir. Bu hamiyetli vaıandaıın örnek 
olmasını dileriz. 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenl e r 

Kemalpaşa'da: Ören köyünden A l 
Gebes (225) lira; 

i 

Dinar' da: Tutluca köyünden ölen 
sekiz vatandaşın varisleri (Avcı O 
Ali, Ismahan, Ayşe, Fadime, Nuriye 
(26) lira, (Ali Tanrıkulu, Kamile 
Rukiye, Ayşe. Fadime (29,50) lira 
(Hanife ve Ali Hazır (19) lira, (Fat
ma ve İdris Aydınyüz (20) lira, (A -
tike ve Mustafa Öztürk (7,56) lira 
(Fata ve İzzet Yıldırım (13) lira 
(Saliha ve Hüsam AydınyUz (5) lira 
(Avcı O. varisleri Mustafa Dalkılıç 

' 
' 

. . 
' 

(16) lira; 

Arapkir'de: Yapılan ilk toplantıda 
Kurum'a bin lira yardım edilmiş bu 
arada B. Sırrı Tan (60) , Serki s Bas
macıoğlu (55), Ziver Mahfaoğlu, Tev
fik Metin, Mehmet Mayda, Rasim 
Kaşkal, Mehmet Kocaoğlu (50) şer 
lira; 

Alaşehir' de: Ilgın köyü nden K ara -
çavuş Mehmet Efenin vasiyeti üzeıi· 
ne (200), Deliler köyünden Hasan 
Kayekaraoğlanın vasiyeti üzerine va
risleri tarafından (100), Killik kö -
yünden Ahmet Uzun ve varisleri (30), 
Caber Deli Musalı köyünden İbrahim 
Böle • lid i (20 lira Hava Kurumu
na teberruda bulunmuşlardır. 

SIHAT ve JÇTlMAl M. V. 

1938 - 1939 yılı •tıp talebe 

yurdu mezunlarına 
Sıhnt ve ktlmnt Muavenet \'CkAlet1nden: 
Askeri vazUeleı1nl bttlrerck terhis edil· 

mekte olan tıı> talebe yurdu 103S • 1939 se· 
nesi mczunlannın tnylnlerl bir nn evci tebliğ 
olunmak üzere terhislerini mUtcnklı> bir hnf
t:ı zarfında Vektıletc ıterek bizzat, gerek yazı 
ile müracaat etmeleri ve bulunduklan ndreı· 

~rl blldlrmelerJ ila.n olunUt". (7922) 17865 

ENSTİTÜLER 

Tal e b e ah nacak 
Gazi Terbiye EnstltUsil ?ıtUC1ilrlU~Unden : 

Enst1tlldo bu ders yılından baılıyarak a
cıımıı olan yabancı dil ıubc!lnln (!ransızca> 
kısmına ımtıhnnla yaUlı talebe alınacaktır. 

Lise olıtunluk veya ö~retmen okulu diploması 
nı aımıs ve yaeı (25) ı sıeoınemlı olanların, 

3 sontcırln 1941 pazartesi ~nU enıtıtUde 
yapılacak ımtıhnnn ıtlrmek üzere dllekce, 
diploma. hüviyet cUzdnnı ve 8 adet totıoıt

rana birlikte mezkQr tarihe kadar enıtltUye 
baıvurmaları ıtızımdır. 

(7857) 17802 

.1.1111111111111111111111111111111111111 I L - = 
; NEOSTERIN E - -
- Sıhhath olmak için insanın ağız, :E 
: burun, boğaz ve bademciklerini aıhhf 5 
: bir tarzda temiz bulundurmuı lA • : - -zımdır. : 
: Bu yollarla giren anjinler , grip, -

kızıl. kızamık. difteri. kabakulak, 5 
: çiçek, suçlı;cğl, menenjit • • 11&11 5 = bul~ıcı hastalıklarda : -
- NE O STERiN 5 - -- pUlverizasyon veya gargarası : 
: şifaya yardım eder. :E 

l Bir k - Böyle hruıtnlar ile temasta bulu • : 
~o); '~anblll, 21 a(rnyon kazası. : nanları koru r, liahst ihtiyat ve tedbiri :E 
bir~ anıy011 Telefonla) - Bir ga- - aldırır. : 
oılll 0tub \l A ksaray'da üç yaşında : Eczanelerde reçetesiz ııatılır. : 

11ıtu Çarparak ·T· ·· b - -
,., r. Şoför te k?f um~ne_ ~e ep '=111111111111111111111111111111111111111r"' 
.,. 11 11 v ı edılmıştır. ......... 

111 ıı1 1 11 11111111111111111111111111 11111111 1 1111ıı ı ııııııııııııııı!:. 

s ·~EMUR ALINACAK : 
Urnerbank U M"'d'" ı·· ... ··nden · : v mum u ur ugu • : 

~ Crlj ~ . . ~ -
Cflikı . allar Pazarları Müessesemiz teşkilatı dahılınde magaza : 

tc crınd 1 k ·· 
ticar e ınuamele ve satış memurluklarında çalıştın ma u ze- : 

llıu et Ve s h ·ı .. .. -r a}ı11 atış işlerinde tecrUebli ve terc ihan t a sı gormuş me - -
t ataktır : 

~ 'tckliı . : 

1
. l'ihine k er tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 27. 11. 1941 : 

' ltlcr, adar Ankara'da umumi müdürlüğümüze müracaat edeb i- : 

•••••• = ••1111111 = 
ıı11ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I"' 

u ı.:u s -5~ 

ANKARA Lv. AMlRLlGI 

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği ı 

A~a{;ıda cins ve miktarları yazılı 17 ka· 
lem sebze ve meyve satın alınac:ıktır. Pa
zarlığı 27-10-941 pazartesi giinil s:ıat 16 da
dır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiyat üze -
rinden katt teminatlariyle birlikte Sa. Al. 
Ko. na müracaatları 

Cinsi 
Ispanak 
Lahana 

Miktarı 

750 
750 

Kereviz 750 
K. Tomates 500 
Karnıbahar 400 
Eebeglimeci 400 
Pazı 400 
Meyvelik elma 150 
Meyvelik armut 150 
Kompostoluk elma 400 
Kompostoluk armut 400 
Kompostoluk ayva 400 
Taze Uzilm 400 
Karpuz 500 
Kavun 250 
Limon 750 adet 

(7939) 17866 

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirlıii ı 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı sekiz 
kalem sebze ve meyve satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 27-10-941 pazartesi gilnu saat 16 da 
dır. 

Taliplerin teklif eacceklcri fiyat üze -
rinden kati teminatlariyle bırlıkte Lv. A -
mirliği satın alma Ko. nuna müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

İspana~ 21700 
Prasa 20700 
Lahana 12800 
Elma (Komposıutuk) 2250 
Ayva (Kompostuluk) 2200 
Havu!f 250 
Karnıbahar 250 
Kereviz 250 
Prasa 750 

(7949) 17867 

Y emek takımları alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. AL Ko. dan . 
1 - Pazarlıkla neaQ:ıda cın~ı ve nılı'dl Yn• 

zılı yemek takımınrı alınacaKUr. 

2 - l'aıarıır:ı 27. ıo. 041 pazartesi saat 
n.ao dil yapılacaktır. 

3 - lstcklllcrln belli ı:Un \'e 
Demlnatlarlylc Ankara levazım 
Al. Ko. na mUrac:ıntları. (7D34> 

ımat.tc kati 
fımlrhıtl Sa. 

Qtnsl: Porselen çukur corba tnbaıtı 3:50 
adet, düz porselen yemek tabaf:ı 575 adet, 
ıncksldable yahut rostrray veya alpaka kn
eık 275 adet. lneksldııblo yahut rostrray ve>.ı 
alpaka catal 275 adet, tncksldable yahut 
rostrray veya alpaka bıcak 275 adet, kırılmnz 
au bardatı 425 adet, b<'yaz porselen tabatı 
ile birlikte cay bard:ıtı 840 adet, Alpaka }"C

mck kcpccsl 10 adet, ıo klelllk cnydanlık 

(emaye e>lması şayanı terclhUr) 50 adet, sü
re.hl 40 adet. sofra örtüsü (2 20 x 1 M. c'badın· 
da !keten olacn'ktır.) 30 adet, Jl('Cete (keten) 
600 adet, Nihale (madeni ve kafes seklinde) 
::ıs adet, madeni cataı. kneık, sehııası <k'1rııl 
a)·aklı) 50 ndct, tuzluk { tk'! gözlü) 34 adet. 

..17 12 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. 

Koyun eti ilônı 

ANKARA Lv. AMIRLIClNE 
GELEN iLANLAR 

Sığıreti alınacak 
J{a.raburgaz Sa. Al. Ko. dan: 
ı _ Aşağıda miktarı yazıtı iki kalem 

sı,'lrcU hizalarınd:ı yazılı gün ve saatler
de acık eksiltme ile Gelibolu 890 Sn. AL 
Ko. da ihale edilecektir. Şartname evsa.t 
her gUn Ko. dn gtirWür. !stcklllerin ihale 
saatinde teminatlariyle Ko. na mllraeaa.t· 
ları. 

Cinsi: sığıretl, miktarı: 50 ton, tutan: 
22500 ıırn. teminat: 8375 lira., ihale günll 
saat: 21. 10. 941 9. 

Cinsi: sığıretl, miktarı: 75 ton, tutarı: 
38750 ıırn, teminat: 5062 Ura, 50 Kr., ihale 
günll saat: 27. 10. O:ll 10. 

(7461) 17415 

Muhtelif yiyec ek alınacak 
Balıkesır Sa. Al. Ko. dan: 
ı _ Aıınğıda cins ve mıktarı yazılı 8 

kalem erzak kapalı zar! usul!yle 31. 10. 941 
saat 16 dn Balıkesir sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. ı.ıuvakknt teminat 1619 lira 18 ku
ru&tur. Tahplerin thale saatinden bir saat 
eve! tcklıf mektupları Ko. na vermeleri. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. lımlrllk
lerlyle Balıkesir Sa. Al. Ko. da her gtln 
görUIUr. 

Cinsi 

Bulgur 
Pirinç 

.Miktarı 

29 00 
7400 

24700 
HOOO 

8150 

kilo .l\1. Fiyatı 

Beher kilosu Kr. 
22 
~2 

19 
13 
21 

muhammen bedeli 25 kunı3tur. Evsaf ve 
hususl ;ıartınr Ko da görülür. ihalesi 
4. 11. 941 salı gUnU saat 13 de Harbiye 
Yedek Subay okulu Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Muvakkat teminat 18750 liradır 
Taliplerin ihale saatinden bir saat eve! 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(7612) 17609 

Yeşil m ercimek alınacak 
İstanbul Pangaltı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 8110/941 eünU ihalesi lllın edilen 600 

ton ye5ll mercimeğe talip cıkmndığından 

aynı miktar mercimek tekrar kapalı zarf 
uı;ul!ylc mUnakosaya. konulmuştur. Beher 
kll.t>sunun muhammen bedeli 24 kuruştur. 
Evsaf hususi 5nrtlar Ko. da g!!ril!Ur. İha
lesi 4/11/941 sah günil saat 11 de ypılacak
tır Mm·akkat teminat 8450 liradır. !stekll
lerln teklif mcktuıılannı belli .ı:Un ve saat
ten bir snnt evci Ko. na vermeleri. (7625> 

; 17615 

G a z yağı alınacak 
Erzurum Sn. Al. Ko. d~ın: 
1 - Kilosu 31 kuruştan 55,000 1..110 tene· 

keli gazynğı k~palı zart usullyle mQnaka
snya konulmuştur. Mllnaknsnsı 31.10.941 cu
ma ı::ünil saat 15 te. 

2 Muhammen bedeli 17050 lira ilk te-
minat 1279 liradır. Gaz yağına alt evsat ve 
şartname Ko. da görUlür. Istr.klllerln tckllt 
mektuplnnnı lhnle saatinden bir saat evet 
Ko. na vermelC'rl. <7654> 17620 

Sabun almacak 
Ynlova Sn Al. Ko. dam 
1 - Tnhm'nen beher kllosu &> kurustan 

12300 kilo sa.bun kapalı zart usullyle alına· 

K. rasulye 
Nohut 
MercımC'k 

Soğan l2600 7 caktır. l\luvakkat teminat 46ı lira 2!> kuruı-
Şeker (to21) 
Çay 

10600 4!) tur 
407 ııoo 2 - ihalesi 29. 10. 94ı ı;aıı t 111 tir. sartna· 

(7166) 174l!J mcsı Ankara. t.ı;ıanbul Lv. &mirli~! Sa. Al. 
Kuru ot alınacak Ko lart)le Ko. da her ı:Un ı:örülUr. 

.l\len.ıron Sa. Al. Ko. dan: 8 - tııteklllcrln knnunun 2. 8 cU ınadde • 

1 _ Kap:ılı nrrın 400.000 kilo kuru ot a. ll'rlndt'kl vesıılkl h!tmll trkllt mektuplannı 
lınncaktır 11ıılya ıcın muktazı teli l>c!dt'lslz lhnle s:ıntlndcn bir ııaat eve! Ko. na verme• 

teri. (7679> 17647 
olıırak \rr!IC'rrkllr. 

2 - Tahmin bedeli 22.000 ilk tl'mlnnt 1650 Sığıreti alınacak 
llrndır Bodrum Sa Al Ko. dan: 

3 - fhalc>sl 24. 10. 1!141 ı:Unil sııa t ı5 te ı - T.ıhmlncn beher kilosu 30 kunııtan 
yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da R:örUIUr. Is· kapalı zarf usullylc l20.000 kilo ııll;ır eti aıı
teklllcrtn ka!lunn uyı:un teklif mcktuplnrını 
ihale s:ıatlndcn bir snat evel Ko. na verme· 
lert. (7467) 17420 

Kihm alınacak 
Baııkcsır Sa. Al. Ko. dıın: 

ı - JJcher adedine flOU kuru& fiyat tahmin 
edilen 40UU. ~ adet er 1<1llmı lrnpalı zart 
usullyle e.ıı:sı.tmeye c;ıkarılmıstır. Bu 4000. 
:;oou adedi bir talibe toptan verllebllecctı iri· 

bl 1000 adedi ııır pnrtl olarak ayrı ayrı la· 
l!plcre de verllcblllr. 

2 - f:h-ııtıuncsl sı.ıO.D41 aan t 15 te Balı· 

kesir Sa. Al. Ko da J'llı>ılacnktır. 
3 - Mu~ııkKnt teminat mııttarı 1675 llra

dır. Tallplcrın teminat mektuplarl.vle tckllt 
mektuplarını belli ~un ve saatten bir sa!lt 
evci makbuz mukabili Ko. na vermeleri. Bu 
saatten •onrn verilen mektuplar l:nbul edil• 
mez. Şartnameler Ankara, lstnnbul Lv. l· 
mirlikleri Sn. Al. Ko. larlyle Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da s:örOIUr. 7472) 

nal'{lklır. 

2 -- Muhammen nedcll 36.000 lira muvak· 
kat tl'mlnat 2700 llradır. Şartnamesi Ko. da 
ı:örillUr lstl'klller oartnamelcrl Ankara, lı • 
tanbul Lv. a.mlrllklerl S:ı. Al. Ko. J.ıırında da 
ııörtblllrlcr. 

3 - lhalesl 24. 10. 941 cuma c:OnU saat 15 
te Bodrum S.'1. Al. Ko. da yapılacaktır. lstek
lllcrln s:ınt ıs ten 14 e kadar tekllt mektup-
!arını Ko. nn ,·crmclert. 

(7T.!3) 17667 

Sığır eti alınacak 
Ezine ı:a Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi sırrır eti, mıktan kilo 245 ton, 

muhammen bedeli 9S 000 lira, muvıOtkat te -
mlnnt a)() llra, YUkarı!'la Cins '1."C miktarı 

)'nzılı sıttır eti 27. 10 941 pazartesi i'ilnU sa
at lG da Ez1ne'dckl Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 
satın nlına~nktır. htcklllerln mczkQr r:Un 
ve saatte tcmlnattarlyle birlikte Ko. na mil· 
racnatları. 

(7824) 17776 

Saman alınacak 

Soba satlşı 
D emir ve Tahta Fabrika -

ları T. A. Ş. ni n son sistem 

mamulatı sobaları : 

A nkara' da: Bankalar caddesi 
No. 34 de, Şell Nurettin Baki 
E~y mağazasında bulaeaksınız. 

S on de-rece tasarruflu, zarif ve 
fiyatları çok ehven olan bu so -
baları bir kere görmek ve hususi
yetleri hakkında izahat almak 
üzere meşherimizi teşrifleri sa -
yın halkımızın menfaatleri ica -
hıdır. 7922 

ANKARA V ALlLlCI 

Tamirat işi 
Ankara Valllltlnden: 
Ankara merkez Devrim ilk okulunun ta• 

mırı 1808 lira 20 k:urus kesit bedell Ozcrln
den acık eksiltmeye konuımuıtur. Jıteklllerın 
kesit ve ıartnamey:t c:!Srmck O:ı:cre her ı:Un 
maarif mUdllrlUA'ilne ve ihale i'OnU otan 
23. ıo. 941 perıcmbe ~nU saat 15 tc ve Yilz· 
de 7,5 temlnnt akcesını husuıı muhasebe 
mildUrlilCU veznesine .vatırarak dalmt cncU-
rnt'ne milı'acaatıan llAn olunur. 17442 

Tami r İ§leri 
Ankara VallllC'lndcn: 
1 - Kesif bedeli 718 liradan ibaret olan 

Ankara adliye 1nrayının catııımda kt'llf ve 
eartnamesl mucibince :yapılar.ak tamirat ııı 
acık eksiltme.ve .konulmustur. 

2 - thatesı sı. ıo. 941 tarihine müsadlf t'U• 

ma s:UnU saat 15 te de!terdarlıkta :yapılacak· 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 54 liradır. 
4 - İstek iller bu ııe alt keıır evrakını fennt 

anrtnamcyJ her ı:Un defterdarlık milli E'lll!Alc 
mUdUrlUCUnde ıtörcblllrlcr. 

5 - lstcklllcrln cününde natıa müdürlQ
Qünden alacakları fenni ehliyet ve11ıkuı ve 
muvnk'kat teminat makbuzu ve banka mek
tubu ile komisyona müracantınn. 

(7731) 17701 

FAKÜLTELER 

Vitrin yaptırılacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya F akut

tesi Direktörlüğünden ı 

1 - Fakülte tarih cnstit üs!i için resim 
ve §artnamesine göre b ir adet te~hir vitri
ni yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 780 liradır • 
3 - İlk teminat 65 lira 20 lnıruttur. 
4 - Taliplerin r esim v e &artnameleri 

görmek iızere fakülteye ve ihale için de 
3-11-1941 pazart esi günü saat 16 da mek • 
tepler mılhasebeciliğine müracaatları. 

(7772) 17759 

Doçentlik imtihanı 
Ankara Hukuk Fakultesi Dekanlığın • 

dan: 

174.Jl 

B ir m imar aranıyor 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Mıntakamızda inhilal eden mimar

lığa 250 lira ücretle aşağıda şerait muci -
blnce bir yüksek mimar a lınacaktırt 

Halkalı ziraat mektebi bahı;esl ıctndekl Hususiye v e Amme gruplariyle iktısat. 

2 - Yıiksek mimar veya mühendis oku· 
lundan diplomalı olması. 

8 - TUrk olması. 
4 - Askerlikle iliııiği bulunmaması. 

Sn. Al. l{o. dan: hukuk tarihi ve Türk hukuk tarihi doc;ent-

l - Tııhmln n bC'her kllosu bir kuru& 75 lik imtihanlarına 1 ilkt.e~rin 1941 pazarte-
santımdcn 250 ton döküm s:ıman a1;ık ek
sllt.me ile ı;ıı.tın alınacaktır. Muhammen be
deli 4375 lira, muvakkat. teminat 330 Ura 
şnrtnnmesl Ko. dn verilmektedir. !halesi 
27.10.941 saat 14 de Halkalı ziraat mektebi 

si &'unü baılanacaktır. Ataiıdaki i &rtlan 
haiz o lanlar bu ımtihana gi rebilir ler. 

1 - T ürk olmak, 
2 - 40 yı~ını ge!fmi& olmamak, 
3 - Talip olduğu dalda doktora yapmıı 

olmak, 5 - Cümhuriyet hükümeti hüviyet cüz· bnhccsindckl Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Is· 
Marmara tlssU Bahri K. Sa.tın Alma danını hamil bulunması. teklilerln belli gün ve saatte Ko. na müra- 4 - Büyuk Garp Kültür .diller inden bi

rini ilmi bir t etkik ya pacak ve yazacak de
recede bildiğini yapılacak imtihan ile is .. 
pat etmek. 

Komisyonundan : can.Ua... ("8201 1781? 6 - Şimdiye kadar yaptırrı ialer hakkın- •.. ' -ı - 7-10-1941 gününde yapılacak olan .. w 

kapalı zart eksiltmesinde talip çıkm1yan da elinde vesaik bulunması. 
72000 kilo koyun etinin ikinci defa kapnlı 7 - Resmi daire ve müesseselerde sa -
zarf usuliyle eksiltmesi 3 - 2. teşrin - 1941 hıımış ise elinde bonservi& bulunması. 
pazartesi gUnU saat 16 da bmlt'te Ter • 8 - Sıhi durumu hakkında doktor rapo
sane kapısındaki komisyon binasında ya- ru. 
pılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 41040 lira o- 9 - Müsaddak hüsnühal varakası. 
lup §artnamesi 20~ kuru§ mukabilinde ko- 10 - Taliplerin Balıkesir komutanlığma 
misyondan alınnblllr. müracaat etmeleri. (3372) 17448 

3 - Eksııtmel'O i:ıttrdk edecek istekli
lerin 3078 liradan ibaret muvakkat temi· 
natlarlyle birlikte 2490 sayılı kanunun 18· 
tedlği oekllde tanzim edecekleri teklif 
mektuplnnnı ve ticaret vesikalarını belli 
gUn ve saatten tnm bir saat evcllne kadar 
k omisyon başkanlığına mllracaatıarı. 

(9174-7764) 17793 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesindc.·ıı 
Ankara asliye ticaret mahkemesinin 

30-7-933 tarih Z35/634 aayılı Hamiyle iflast· 
na karar verilen Anafartalar caddesinde 
tayyare piyango vubesi karşısında Çanka
ya berber ııalonun<la ve (halen Ulus mat
baasında) Sarraf Halis Apak ile alacaklı· 
lan arasında akt edilen 29-7-940 tarihli 
kongordatonun tasdikini mutazammın iflas 
komiserinin t anzim e ttiği 20-10-941 tarih
li rapor mahkemeye verilmiştir. 

i cra iflas kanununun 296 ıncı maddesi 
mucibince bu hususa bir karar verilmek ü
zere 11-11-941 salı gilnü saat 11 de celse 
akdi tensip edilmiştir. 

K onaordatoya itiraz edenlerin haklarını 
müdafaa için celsede bulunmaları ilan o -
lunur. 

U. Müdürlüğü Beden Terbiyesi ------
Kayakçı eşyası alınacak 

Beden Terbiyesi Umum :MUdUrlilf:Undcn: 
Kayak pantalonu, rUzgAr caketl, bnttanl -

ye, kasket, sırt cantası, kar ı:ôz!Uf:il, tozluk 
ve eldiven alınacaktır. lsteklllerln 5.11.941 
carumba ı;:UnU uat 15 te umum mUdUrlU • 
~muz satın alma komisyonu tarafından n
cık eksiltme ııe yapılacak ihalede mevcut 
mallanna alt birer numuneyi hAmllcn hazır 
bulunmalan lll!.n olunur. 

(7860) 17805 

Saat alınacak 
Beden Terbiyesi Umum MUdilrlüğündcn: 
F lyatlan birbirinden :farklı otm:ık ve tu· 

tan 300 lirayı ~çmcmek üzere 25 ndet cep 
ve kol saatı alınacaktır. İhalesi L 11. !>41 
Cumartesi gUn!l saat onda Umum :M!ldilr
1 
1 
Uk Sa. Al. Ko. nu tarafından acık elcs!ltme 
le yapılacaktır. İsteklilerin ellerinde mev
cut mallara alt blrC'r nllmunc ile birlikte 
yapılacak ihalede hazır bulunmaları tllın 
olunur. (7862>, 17824 

F o t i n alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - Deher cırt 10 liradan 10 bin cm totın 

kapalı zart uru!lyle satın alınacaktır. l\IU• 

hammcn tutnn 100.000 llrn ve teminatı 62JO 
lira olup lhalesl 2. ıı. 941 cumartesi ı:tınU 

ıaat 11 de yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve aeraıt her ııun Ko. da ı;:!Srtl· 
1Qr. lstektllerın ihale 1no.tınden blr saat eveı 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(WlS) 17472 

Saman alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 2 kuruı 75 

Enntlmden 300 ton aaman kapalı zartla alı
nncaktır. Muhammen bedeli 8250 lira mu -
vakkat teminat 618 lira 75 kururtur. 

2 - lhaleıı 24. 10. 041 cuma ıtUnU saat 
15 tcdlr. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. 
Amlrllkler1 So.. Al. Ko. lartyle Yalova Sa. Al. 
Ko. da ı:örtllUr. lı;t.kelllerln kanunun 2, 3 dl 
maddelerindeki evsafı hnlz olduklarına dalr 
veıınlkl havı teklif mektuplarını ihale aaa -
Unden bir sa.at evci Yalova Sa. Al. Ko. na 
vemıelerl. (7618) 17571 

Sabun alınacak 
Ardahan Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Knp:ıh zart usuıı:vıe lklncJ eksiltme -

sinde talibi cıkmadı~ından 24.000 kilo sabun 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 18.000 
Ur~ kati teminat 2700 liradır. Evsaf Kor.un 
bUtiln sınrntzonlarında mevcuttur. 

2 - Pazarlık ~nU 24.10. 941 cuma ı;:UnU 
saat 9 da Ko. da yapılacaktır. lsteklllerln 
belli ı:tın ve saatte katı temlnaUartyle Ko. 
n ı müra('antıarı. 

(7620) 17573 

Sığır eti alınacak 
B:ındırma Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Blıtn ve Dlmltoka blrllklerlnln 85.000 

kilo sıl'rır eti kapalı zartla 1hnlesl 311.941 
pazartesi ı:ilnU ıaat 16 da B:ındırmn Sn. Al. 
1<:0. da ynpılncaktır. 

2 - Muhıunmen tut:ırı 15750 Ura olup 
muvakkat teminat 1181 lira 25 kuru5'tur. E· 
tc alt evsaf ce sıırtname Ko. da sıl:irUIUr. Ta
liplerin !hale gUn ve saatinden bir ııaat evci 
tekli! md<tuplannı Ko. na vermeleri. Bu sa
atten ııonra verilen mektuplar kabul edil· 
m(!Z. (74!>6) 17596 

Kuru fasu lye alınacak 
İstanbul l>angaltı ~a. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarf usullyle 8-l0-19ıU kU

nU ihalesi ııım olun9.Il 1000 ton kunı fa
sulyeye talip çıkmadığından aynı miktnr 
kuru fasulye kapalı zarf usuliyle tekrar 
mUnaka.cıava konulmusLur. Beher kllo:ıunun 

OKULLAR 

O kul a alınana t a l e beye 

Siyasal Bilgiler Okulu Mudurlüğilnden: 
1 - Siyasal Bilgiler okulu seçme sına

vında kazananların adları ve yaptıracakları 

İsteklilerin 15 ilkteırin 1941 tarihine ka 
dar dckanlıga dilekçe ile muracaat etme • 
!eri. ( 7924) , 17869 

ASKERLİK lŞLERJ 
taahhüt ve kefal et senedinin numarası An- ) 
kara'da müessese binasında, İstanbul'da -( Şubeye davet --

Ankara Askerlik Şubesinden : YUksek öğretmen okulunda ilin edilmis • d 
1 _ Nafıa vekaleti inşaat mu ur mu • 

tir. Vaziyeti müsait olup da nehar i olarak E · k 
avini ve Yeniıehir Maltepe kın so ak 

devam etmek istiyenlerin nehariliği kaza- ı 
No. 5 t eki adresinde bulıuun,ıyan evaıım 

mp kazanmadıklarını müessese idaresinden ı 39636 
asteg-meni Aksaraylı 319 d of um u ve 

sormaları lazımdır. · H · kayıt numaralı Neset o' lu Huseyın usn.ii 
2 - Kazananların kati kayıtları yaptla-

Soyuer talım vazifesi almı5tır. 
rak okula alınabilmeleri için dosyalarında-

2 
_ Ank"ara'da ise §Ubemize tasrada ise 

ki evrak eksik ise veya sıht muayeneleri 
bulunduğu yerin şubesine l uzumu muraca· 

neticelenmemiş ise bunları tamamlamaları atı ilin olunur. (7SSl) 17846 
ve teahhut ve kefaletnamelerini yaptırma-
ları lazımdır. Teahhüt ve kefalet senetleri --( Şubeye davet )--
için tesbit edilen 4 örnek Ankara'da miles- Ankara Yab:ıncı Askerlik şubellnden: 
sesede ve İstanbul'da yuksek öğretmen o- Şubemizde yabancı kayıtlı ve uıcerllklerlne 

karar vcrllmla ylllcaek ehJtyct.nıı.mell kın hlz
kulunda il~n edilmiıtir. Bu teahhüt ve ke- metlller; l. Il Tesrtn. 941 1&tıAh1 yl!dek subay 
falet senetlerini tanzim ettlrmiyenler mü· kul da bulunmak tızere sc~ke tabkl rler. Bu 
esseseyc alınamazlar. ~lbll~~n nUtus cUzdanıan ve askeri l'hl!yc•nıı.-

3 - Okulda tedrisat 3 sonteşrin pazar- meler!yle birlikte 30 I.T~rln. 94l ırtınu ak· 
tesi ..ı:nu bao.lıyacakttr. Yeni talebenin bli k d r au1>tmlzc milracaaUan !Uzumu •"' ,, - earnına a a l7SS5 
tün evr:ıkiyle beraber 2 sonteerin pazar gÜ- Uı\n olunur. (7S9

2) · 
nü müessesede bulunmaları lazımdır. 

(7836) 17863 

ANKARA BELEDiYESi 

K oltu k ve sandaly e alınacak 
Belediyeler imar he:retl fen ~flll:lnden • 
Dnlrcmlz ihtiyacı iı;ln ile adet maruken 

koltuk na iki adet maruken sandalya kapalı 
zart usullyle mUnaknsaya konmuştur. 

Muhammen bedeli <450> llrndır. 

M!lna.kasn 5 İkinci Tesrin Çarşambll g{J· 

nıı saat on altıda Anknra'da Belediyeler 
Bankası blnnsı ikinci katında Belediyeler 
İ?Ilar Ht-yetl Fen Şefliğinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (SS75) kunıDtur. 
Talipler malzeme nilmunelerl ile resim

leri Fen Scfilğlnden bili!. bedel tedarik ede
bU!rlC'r. Tekliflerin 2490 sayılı kanun hil· 
kUmlcri dairesinde mUnakasa g{JnU saat on 
hcı;e kadnr makbuz mukabilinde Fen Sefil· 
{:ine tesllm etmeleri 1Azımdır. <7Sl2> 17811 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETi 

Kalöri f er memuru alınacak 
M. ?.L VckAlcttnden: 
Kn.sımpua"dakl deniz tıastanm kaloriferi 

ıeın 120 ııra UC'rctll bir kalorifer memuru aıı
zıacnktır. Taliplerin en kısa bir zamanda An· 
l<Ara'da ı.mıı MUdataa VekAlcU deniz müste
ııarJıtınn ıstanbul'dA deniz komutanıırnna mU-
racaatıarı. Ji1735>ı ;l.7690 

DEVLET LİMANLARI lŞ. 

Kereste alınacak 
Devlet ı.ırnıınıarı l&letme Umum MildUr • 

lUll;ünden: 
Atelye ShUyacı ıcın dört metre boyunda 20 

1IA 30 santim ırcnııııttnde ve 5 santim ka· 
ıınııaında 540 rnetre mlklbı tılrlncJ mal beyaz 
fabrika kals11 kapalı zar! usullyle satın alı

nacaktır. 

Muhammen bedeli Ylnnl iki bin dört yllz 
kırk ura ve rnu\'akl<at teminatı 1683 ııracıır. 

thalesl sı. 10. 941 tarihine ruUıyan cuma 
ıtUnil saat on bc$te Gnlata nhtunın<!akl u· 
mum mUdUrlQk binasında toxııanacıık 1atın 
atma komisyonunda :yapılacaktır. Tekllt mek
tuplarının bildirilen vakitten en ırec bir u.at 
evellne kadar komisyon rclillQlne tevdi olun
ması 1.'.lzımdır. Şartname her ıtlln ı;özU s:ecen 
komisyonda ırôrillebll!r. 

(91~·7766) 17735 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalarını her gUn S ten 7 ye kadar 
Anafartalar Caddesi Hanef Ap. No: 

10 daki muayenehanesinde kabul 
eder. Tel: 1511 7928 
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il\ : Bursa - Yalova hududu yolunun 1 

Mu Jelif san~llar öijrenrnek ·isteyenlere Sandovi~ sisteminde in1aS1 --K-er-es-te--na-k-li--
KAZALAR 

Ankara akşam erkek sanat okulu müdürli:ğiinden : 
Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik. tornacı

lık, frezecilik, demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 
agaç işleri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Fabrika ve atölY,elerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu
beler bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 
okullarda her hangi bir sebeple tahsil etmek imkanını bulamıyanlar 
için en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

İsteklilerin, daha etraflı malUmat edinmek ve kayıt olmak üzere 
Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 , 
DEVLET DEM1RYOLLARI 

Odun alınacak 
Devlet DelT'lryol!arı su. Al. Ko. dan: 

ASKERi FABRİKALAR 

4000 metre küp kereste alınacak 
Ebatları şartnamede yazılıdır 
As. Fab Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (272.UOO> lira olan 

yukanda yazılı 4000 metre küp kereste as -
kerl tabrlkıılar umum müdurıuıı:u merkez sa
tın alma komisyonunca 27 tO ıwı pazarte
si eUnU saat 10.30 d·ı P-Harhkli\ !ha.le edile· 
rektlr. Şartname f 131 lira (60J ırnruştur. 

Katı teminat 12!l2ı>Oı liradır. 

Çıralı eam bulunmadıı;:ı takdirde 
cam dl'1;er nıslı köknar bunlar da 

nısrı 

bulun· 
17749 mazsa hepsi .koknar olabilir. 

5000 çift erat fotini alınacak 
As. Fab Satın Alma Ko dan: 
Tahmin edilen bedeli {46-;Q()ı Lira olan 

yukanıla yazılı 5000 ı:lft erat totlnı as.-erl 
fabrikalar umum murtürlüğu merkez satın 
alma komisyonunca 4. ıı 911 ~alı günü sa -
at 14 te pazarlıkla ihale edllecedlr. Şutna
mr c2ı l!ra (33J kurustur. Kati teminat 
(6975) llradır. 17757 

'2 inci !~!etmenin yakımlık ve tayraplık lh
ttırıı.cı !cin tamamı &Urııen veya yUzde 30 nLS· 
t>et.nde camla karışık olmak üzere satın alı
nacak 475 dört ytiz yctmı~ beş ton kesllmernl6 
kuru odun kapalı zarf usutıyle eksiltmeye ko· 
nuımustur. Odunlar, Ankara · tzmlt veya An
kara · Zonı:ulrlak ıırasınrlakl ıstaıwonıarrtan 
birinde va5;on ıcınrte ve en ııcc 15. 12. 9-11 ta· 
rlhlne kadar teslim ertllmis olacaktır ;<.tuham
men bedeli (7f.00> yedi bin altı yüz liradır. 

~ lklncltcsrın 941 tarihinde carşamba a-tinü sa
a t 16 da Ankara"da 2. inci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapılaeağından 
bu tııe &lrmek lstlyenlerln yüzde 7,5 nlsbetlnde 
muvakk:ıt temlnaUarını vezne makbuzu veya 
idarenin kabul cttlC:I rormüle mutabık banka 
mektubu olarak kanunun tayin ~ttlğl vesaik 
ile tekll!lepını ihale Raatinden bir saat eve· 
IJne kadar komisyon reisliğine tevdi etmls ol
maları llzımdır. Şartname ve mukavele pro
jeleri Ankara ve Haydarpaşa isletme kom•.s· 
)'onlarından parasız alınabU!r. 

<7734> 17702 5000 adet havlu ve 5000 adet 

Bursa VllAyetl Nafıa Mildurlüf;ünden. A ·ya.ı:ı Ker t>ste Fabrikası !IIıldürlükUnden: 

Akyazı ıı.skert kereste fabrikasından Ada -
pazarı ıstnsyonunıı nnkledllecek dört bin 
metre küp her cins kereste ve kütük acık 

aoscnın sanılO\'IC sisteminde ına:ı.sına, kapalı eksilt meye konulmuştur. 
zart usutıyle yapılan eksiltmesi neticesinde I Eksiltme 3 lklncltesrln 911 pazartesi günü 
talip cıkmudıQ:ı clhetle ekslltme ısı blr ay saal on <lörtte ,\ılapıızarında Park karşısın -
müddelle pazarlıf:a bırakılmıştır. da r.-ıbrlkanın yollama dairesinde yapılacak -

1 - Bursa • Yalova hudut v ııuııun l -t-

300 - 59 + 700 kilometreleri nra;ındakl 

(555033) Ura (29) kurus kes!! bedelli bozuk 

2 - Pazarlı~ı 10. 11. ?41 pazartesi günü 
saat on heş•e Bursa vlUl.yetl daimi encüme • 
nlnıic yapılacaktır. 

3 - Bu ise alt evrak sunlardır: hü!Asaı 

kesır, sllsllcl !!yat cetveli, malzeme ocakları 

ı:ra rı~ı. ıennl ve hususi. kapalı zart usuıı~·ıe 
eksiltme: bayındırlık isleri ~artnamelerlyle 
mali •nrtname \'e muka\•ele proıcs1 nnrıa 

dairesinde eorı1leblllr. 

4 - Pazarlıı:ta girebilmek ıctn (26451! lira 
<81 ı kuruş muvakkat teminat vermeleri, 
ücüncU maddede yazılı evrakı knbul ve imza 
etmelerL bu lnsaatı yapabileceklerine ıl:ı.lr 

ihale ı:i.ınünden sekiz gün eve! lstlda He vl • 
!Ayet makamına müracaat euııc~ek o zama -
na kadar yapmı& olıluf:u işlere dıılr vegalkln 
lerrtyle ehliyet veslkas• istihsali ~-e t1caret O· 

ılasına kayıtlı bulunrtu!'ıumı <lalr 941 yılı \'e
~lka~lyle birlikte 10. 11 !Hl pazartesi ıı:Unü 

saat 15 te vllı\y<'t <lalml 
bulunmalnrı lifin o'ıınıır. 

ı77G8) 

encilmenlnrle hazır 

17736 

Yol tamiri 
Ni~oe ValillğındL•n : 
Niğde - Nevşehır yolunun 24+649 -

29-t 339 kilometreleri arasındaki 18911) 
llrn 126) kunış keşif tutarlı ve 4687 met

tır; 

:-; Klcdllecek kerestelerin beher metre kil• 
püniln m uha'l!.men bedeli iki yü:ı: doksan bir 
kurue yirmi beş sanllmdlr. Muvakkat teminat 
sekiz ~·uz otuc: yecıı lira yetmls bes santim· 
dlr. 

tı;tcklllcrln ticaret oda,ının veslkalarlyle 
muayyen eüııde saat on dörde kaı'lar lwmls
yona ve şartnamesini ı:ormck !stlyenlerın 

fabrika mtidürlUQ:line mUracaaLları. 
(0211-7854) 17791 

Şehir plônı yaptırılacak 
Bozüyük Belediye Reislığinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bozüyük 
kasabasının imar planının t.anzimidir. Bu 
işin keşıf bedeli 3650 liradır. 

ı - Eksiltme 10·11-941 pazartesi gu:ıü 
saat ıs te Bozüyük belediye daire~inde 
miıteşekkıl komısyon huzurunda yapıla 

caktır. 
3 _ Bu işe ait evrak şunlardır: A - ka-

sabanın J/2000 mikyaslı halihazır harita· 
sıdır B • İmar krımisyonun tanzim eyle· 
di{:i imar rarıoru C • Eksiltme şartnamesı 
D _ Hususi şartname, E - Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, F. Mukavele proje re tulindeki şos~nın eı<aslı tamıratı 29-9· 

1941 gllnlinde müteahhıdine ihale edilmek 
üzere eks!ltmey,.. çıkarılmış ise de talip si. 

4 - Eksiltmeyı: girebilmek için talip · zuhur e~mediğindcn il0-!l-Hl41 g-Cinilnden 
ıtıh:ıren bir ay içinde ve eski şartlar da . !erin diplomalı Yiıksek Türk Mühendis 
hlllnd,.. ıhnle edi!l'CC'~inden fııtl'klilrrin 31· ve mimarı olmaları ve 27 ~ liralık mu vak· 

1 

10-1941 cunııı gllnU saat 1fl dA vilı'lyet en- kat teminat vermelerı ve nafıa vekaletin · 
climcnln<> ıt"lmeleri iliın olunur. den verilmiş şehircilik ihtısas vesikasını 

(7!\fl!ll 17563 hamil 0 1 ....... .Jan lazımdır 
s _ Bu ise talip olanların yukarıda 3 

Parke yol yaptırılacak üncıi nıa:ldede yazılı evrakı Bilecik nafıa 
Tokat Naha !\!ut!Urluğünden: · · 

T mendil alınacak aş alınacak As. Fab Satın Alma Ko. dan: Tok.ıt - Turhnl YiJJU u.-.crlnılckl 2-13~547 
Devlet Oemfryolları Sa. Al. Ko. dan: Tahmin edilen bedeli ' 14750 ı llra olan YU· -243 +ıs77 kılomeıreJeı·ı arasında 330 metre! 

müdıirlüğtinde ve Boılivtik beledıve rıya· 

selinde tetkik edebilirler. (9159/7741) 

Aşa~ıda miktar, muhammen bedel, temi. karıda yazılı havlu ve mendiller askeri Cabrl· tul ünde ll2btlı:iı llrıı C2<J ı kuru~ Kesit bedelli 
nat m!ktan Ue istihsal maha!U eoster!lmlş kalar umum mUılürlU(:U merkez satın alma parke kaldırım insanlı 20 ııun müddetle acı!< 
olan ı kalem taş kapalı zart usul\yle satın komisyonunca 4. il 911 salı ııünü saat H.30 eksiltmeye koııulmuştur. 
ı.lınaca.ktır. da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa- lhaleııl 31. 10. l!Hl cuma eUnU vllıtyeı d •· 

MUnakasıı 3.11. 941 pazartesi &ünü saat rasızdır. Kati teminat (712> Ura (501 kurus- tını encumenlnde yapılacaktır. 
ıı de Slrkeel'de 9. isletme binasında A. E. tur. (n7l) 17758 MUnııknsaya lstırtık edeceklerin (952> lira 
komlsycınu tarafından yapılacaktır. İstekli_ <35} kurusluk muvakkat temınat makbuzly-
lerln teminat ve kanuni veslkalannı ihtiva. 150 _ 300 ton yerli linters le kanunen verilmesi ıcap eden vestkalann 

ihale günU komisyona ibraz edeceklerdir. edecek kapalı zatllarını aynı ıı:ün saat ona 
kadar komisyona vermeleri !Azımdır. 

Sartnameıer parasız olarak 
verilmektedir. 

komlsYOndan 

Ocak Sırtkoy, mlktan S500, muhammen 
bedel 23375, teminat 1753 lira 13 kurıu. 

(7801-9188) 17779 

Parke taşı alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

pamuğu alınacak Bu husustaki kesir, proJe ve sartnamelerı-
As. Fa. Sa. Al. Ko.dan : nl &örmek ıstıyenlerln v!U\yet daimi encııme-
Tahmln edilen bedeli (93000) lira olan nine müracaatları ıııın olunur. 

150-300 ton yerli linters pamuğu As. Fab- (7:-.11) 17767 
Umum l\IUdUrlüğü Merkez Sa. Al. Ko. nun-
ca 1.11.941 Cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname (4) lira 

Kömür alınacak 
tstanbuıl Sıh! MUcsseseler Arttırma ve Ek-<65> kuruştur. 

Kat'I teminat (11800) liradır. 17809 
slltıme komisyonundan: 

Hastane ve sıhl mües~ese!oerln 1475 ton 
camlı tUvcnan kömürü kapah zarfla eksilt -
meye konulımustur. 

85000 Adet Eskişehir tuğlası 
16000 Adet Marsilya sistemi 1 - Ek:!Jlltme 7.11. 941 cuma eünU saat 

15.30 da Ca""1loğlunda sıhat ve lctımaı mu-
avenet müdürlüğü binasında kurulu kam!s-

kiremit 
1000 Adet Mahya 

• U Mfidlirlüğti yonda yapılaca'ktır. 
!';~~~~! s:.a!~:~~~dan ~um 2 - Munamınen fl>-at beher ton lcln 1~ 

ııramr. 

Yukarıda yazılı inşaat malzemesi Askerı 4 - tsteklller sartnameslnl calısrna gtın • 
Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez Sa. 

de komisyondan ve Bandır.nada Bandırma Al. Ko. nunca 4.1ı.941 Salı ı.ünü saat 15 de 
tstıısyonundan temin edilir. 

Aaaı:tıda cınsı. mlktllfı, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı yazılı bir kalem taş 

kapalı zıı.rr usullyle ekalltmeye konulmustur. 
Ekılltme 4. 11. 941 ıalı ırünU saat :ı de Sir
kecide 9. lılctme binasında A. E. komıs:.·o
n unda yapılacaktır. bteklllerın muvakkat 
teminatı makbuz ve dlı:ter kanuni vesikaları
nı havi kapalı zıırtlarını aynı ıtUn ve saat 
ona kadar komlsycıl! rel.•1l'1;lne vermeleri ıa
zıındır. Şartnameler par ı z olarak Sirkeci'· 

!erinde komisyonda göreblllrler. 
5 - !stek'lller 19U yılı ticaret odası ~·e.sı-

Cinsi parke tası. miktarı 140000 adet. mu- pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mü- ka!l:'.:yle 2400 sı.yılı kanunda yazılı veslkalar-
hammen bedeli 16800 llra, muvakkat teminat racaatlan (7804) 17810 la bu ise yerer muvakkat earant4 m-akbuz 
1260 lira. Vi:Ya banka mcktublyle zarflarını lha!e saa • 

(9190-7602) 17807 

Li NGUAFONLA 
Yabancı dil 

ln&!Uzce, fransızca veya almancayı 
kUcük bir masrana. lslnlzden ve vak
tinizden tedaktırlık yapmadan ve ekle· 
nerek altı ayda ö(:renebllmek elinizde· 
d r. Gcllp ı:orUnüz. 

Haset Kitabevi ve Tan Kırtasiye 

TcrJmevl. 4904 

ZİRAAT VEKALETİ 

Mobilyah kiralık daire 
Yenişehir Devlet şurası yanında iyi mo· 

bilyalı 4 oda ı hol ayrıca sandık odası ace
le kiralıktır. Türk sokak No: 16 Seyhun 

Ap. orta kata müracaat. 4974 

VİLAYETLER 

Balık avlama yerleri kiraya 
veriliyor 

Edirne Defterdarlığından : 

tinden bir anat e\·eı komisyona makbuz mu -
kablllnde vermeleri. (9236/7869) 17864 

Nümune Hastanesi Diş Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
tstanbul ve Parls fakUltelrlnden 

mezun avdetle Yenlşehlrdekl muayene
hanesinde her ırün saat 3 • 7 arasında 
hastalarını kabul ve tedaviye ba$lamıs· 
tır. 7926 

POLİS 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Emnlyl!'t MüdUrlUQ'Unden: 
Cinsi sivil elbise, miktarı 165 takun, behe-

17707 

Sac baca tômiri 

Sarıkışla civarında kain !pekiş 
fabrikasının (35) metre yüksek· 
liğindeki sac bacası sökülüp ta· 
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak· 
ların her gün saat (9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdüriyetine mü
racaatları ilfın olunur. 

Telefon No: 2821 4881 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Umumi MildUrlllğlinden : 
1 - İdare ihtiyacı icin 200.000.000 nor • 

mal posta pulunun hariçte tabı pazarlığa 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli, Taydos usuliyle 

tabcdildiği takdirde (80.000) diğer usul -
ıerle tabı halinde (i0.000) tiirk lirası olup 
pazarlığa iştıra.k edecek taliplerin Tay .
dos usullyle tabı teklifleri halinde teml· 
nat olarak 10500 ve diğer usullerle tek • 
ll!le bulunmııları halinde 9500 türk lira-
lık teminat yatırmalar ı lA.zımdır . 

3 - Pazarlık 21-11.-1941 tarihine mU
~adiC cuma günü saat 16 da Ankara'da 
P. T. T. Unıumt MUdUr!Uk binasında mU
teşekkil alım, satım komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

4 - Pazarlığa iştlra.k edecek taliplerin 
pul tabiyatı işlerinde mütehassıs oln.ala
rı ve kanunt vesaiklo beraber şimdiye ka
dar tabotmiş olduklan pullardan komis • 
yonuna nümune tevdi etmeleri ~arttır. 

5 - Bu işe alt idarl ve fena! şartname 
Ankara'da P.T.T. Umum! MUdürlüğü le
vazım mUdlirlliğiinde ve 1stanbul'da Yeni 
VaHıle hanında levazım umumi depo mu-
hasipliğinden parasız alınab!l1r. 

(6823) 16894 

Vestiyer - lambri, banko 
vesairesi yaptırılacak Hayvan pancarı alınacak 

Etllk'te Velerlner BakterlyoloJl ve Se
roloJI MUeıısescsı Dırektorltitünden: 

Keşan ve İpsala kazaları dahilinde bü
yük ve küçük Gala gölleri ile Enez dalya
nı ve Meriç nehrinin teması ile Enez kaza
sı dahilindeki deniz sahih ve mezkur iki 
kazanının hududu milli dahilindeki bilcüm
le sayd mahsulleri balık rusumunun sene
vi icar bedelinin % 20 tenzil ile 3 seneliği 
kapalı zarf usulü ile tekrar 20 gün müd -

detle arttırmaya konulmuştur. 

rinin muhammen !lyatı 25 lira, teminatı 310 P. T. T. Le,· zım MU<ltirlüA"ündcn: 

1 - Mi.ıes.qcscmfzde mevcut tecruı:.e hay -
vanıarı ıcın 20000 kilo hayvan pancarı acık 
ekslltrneşe konulmuatur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1400 llradır. 
8 - Muvakkat teminatı 105 l!ra olup ban

ka mektubu veya vezne makbuzu ve hazine 
tahvlli ve bone teminat olarak alınır. 

4 - lh6le 7.11. 19.tl cuma &'ilntı saat 15 
tedlr. Şartnamesi mliessese dlrektôrlütunden 
bedelsiz olarak verilir. 2490 sa}-ılı kanunda 
;yazılı •artlan ha iz olan fsteklllerln muayyen 
olan eün ve ı;aatte Ziraat VekAletı muha~e
be mUdilrlUf:Undc toplanacak olan satın al -
ma kcıın!S.ronunıı. mUracaatlan. (7932> 17871 

Bayanlara müjde 
Yenlıen. oh! A tatOrk ouıvarınaıı PUi evine 

ve Karaoı;lırn Orman çmıııı:ı maıı:aza~ı kar
ıısında 5 No ıu kürk maQ:azasına en son 
model ve her cın;aen kürk manto ve ro· 
nar arJantln!,•r ııeımı&tlr Gayet ucuz t!yatıa 

ııa lı'maktadır ve takRltle de verilmektedir 
Tel. 6829 4ı;g5 

1 - Arttırma 25-10-941 cumartesi günü 
saat onda Edirne defterdarlığında toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bedeli ihale seneliği ZS28 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 637 liradır. 

3 - Taliplerin bu arttırmaya girebilme
leri için 2490 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince arttırmaya girmeğe ma
ni bir hali bulunmadığına dair imzalı bir 

vesika ibrazı. 

4 - Teklif mektupları yukarıda birinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyon reisli

ğine verilmelidir. 
Posta ile gönderilecek mektupların ia

deli teahhütlü olması ve muayyen günden 
bir gün evel komisyona gelmiş bulunması 

lazımdır. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla malil
mat istiyenler varidat müdüriyetine müra-
caatları ilan olunur. (7942) 17873 

.:!.JJ~lllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)J~ - -
-----------------------

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN ~ ---
Kavacık memba suyu § -

Mikyası Ma derecesi 1,5 

En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok 
düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara 
için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini 
bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 

---------------
~I lllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll~ 

liradır. 1 - Posla caddesinde yeni lnsa olunan 
Cinsi s!vll palto, miktarı 165 adet, beheri· P. T. T. Umum MU<lürlük blnasıncla ve~llyer 

nın muhamımen fiyatı 25 Ura, teminatı 310 ırımhrl, banko ve lu!errüatı pazarlıkla ycıptı-
liradır. 

Eksiltme günü 27.10. 1941 paazrtesl ı:ünü 
saat 10.30 da. 

MUdurlyet kadrosunda mevcuıt slvU me • 
murlar !cin yukarıda cins ve miktarları ya· 
;:ılı elbise ve paltolar acık eksiltme ile yap· 
tırııacaktır. 

Şartname emniyet müdürlükü tıcsap mua
meltıt memurıutuunda görülebilir. 

Taliplerin gösterilen &1ln \'e saatte müdil
rlyett.c toplanacak komtsyona eelmeleııl. 

(7634) 17591 

lJlus - 23 üncü yıl. - No. 7263 

İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü• 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na~it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize gönderilen het nevi 
zılar. nesrcdllsln e<lllmesın geri 
rllmez ve kayboluşur .. jan dolayı 

bir mesullyet kabul oıunma:l.. 

Y&• 
ve
hiç 

~========================--

rılacaktır. 

2 - Ke$!! bedeli 1'159 Ura 46 kuruıı olup 
ınuvokkııt teminat (109) lira 46 kurustur. 

3 - Pazarlık 27 llktesrln 941 pazartesi 
gUnti saat on beste Vakır apartman asına 

katındaki komisyonda yapılacaktır. 
4 - Keslf ve &arınıımc mczkür katta bu -

lunıın levazım binalar &Ubeslnde her P:ün ı::ö-

rüleblllr. (7769> 17f37 

Demirci ustası aranıyor 

Demirci makinelerinde 
çalışmış bir demirci ustası 
lazımdır. Orman Çiftliği 
Müdürlüğüne müracaat. 

4866 

YENİ Si·nemada 
Buııün 10 el.an ltlbaren 

Norma Shearer - Joan Crawrord - Roza
llno Roussell ı:tbl uc blly'İlk yıldızın 

yara ttıı::ı ess1z bir fllın 

KADINLAR 

ARASINDA 
Herkes!n ~ğencceı:t ve nlkışlıyacar:ı 

sahcser. Seanslar: 
10 • 1'2 • 14.30 - ı6.;m - lS.30 eece 21 de 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJI~ - ..... 

~ MEMUR ALINACAK ~ = ~ 
§ {. C. Zuaat Bankası Umum Müdürlüğünden : ~ = ~ := İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere ~ = lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından ADANA, ~ - ~ = ANKARA, DİYARBAKIR, İST ANBUL, İZMİR, KARS, KONYA,:::; 
§ MERSİN, SAMSUN, S1V AS ve TRABZON şulbelerimizde müsa· ~ = baka imtihanı açılacaktır. ::::::; = ::::::; = Müsabakanın ana şartları :=::; = ::::::; = 1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma· :::::; 
=: mış olmak, ~ := 2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, ::::; 
::: 3 - İstihdama mani hali bulunmamak. ::=; = :::::; _ 4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, :::::; 
- 5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde :::::; = ~ = vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. :::::; 

. ~ 
Dığer şartlar : =::::; 

~ ~ 
---- 1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun-~ 
§ lan da alınacaktır. Ancak, İstanbul, A nkara ve İzmir'de orta müsa- ~ := bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. ~ 
- 2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene ~ = veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan· ~ 

lar imtihansız kabul edilecektir. ~ = 3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hü· ~ = d.imlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil ~ = <lerecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile - ~ 
:: cektir. ~ = 4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakk1n ~ 
= bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören· ~ 
- ler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. ~ 
=: 5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te- ~ 
- kaütlük reJimınden, sağlık sandığından, yarılım birliğinden istifade ~ = •deceklerdir. ~ 

İmtihan vP müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imti· ~ 
= hanı il - ll ıkınci teşrın ~e daha yukarı tahsili olanların imtihanı ~ 
:= 13. 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. ~ = Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır. ~ 
:= Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürHikleri· ~ - ~ = ne ve A.nkra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat ~ 
§ etmesi lazımdır. 4788 ~ 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf.111111~ 
Mimar, Mühendis ve inşaat Şirketlerine , 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapılır 

Ankara Anafarta lar Caddesi 
Gençtürk Tel: 1673 

g 11111111r1111111111111111m1111nıım1111111111111111111111ııım111,111111 ı~ 

- Uşak Yılancı zade ve şayak ~ = ~ = Fabrikaları mamulatından Bayan ve Baylar için yerli Merinos ~ 
yününden yapdmıt mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardesölük ve ~ 

_ &por ko&tümlüklerimiz. ~ - ~ 
~ TALAT AKAR Kumaş Mağazasında ~ 
~ satılmağa ba§Jandığını sayın Ankara Halkma bildiririz. ~ 
=: Anafartalar caddesi No: 31 4847 ~ 

;:jı 111111111ılı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11t 
Çeşitli yiyecek alınacak 

1 
Safranbolu J. Okul Satın Alma Komla yonundan : . f' ' 

ı - Safranbolu Jandarma okulu için aşağıda cins miktar ve ihale günlerı 
zılı 10 kalem erzak eksiltmeye konulmu§ tur. 

2 - Eksiltmeler Safranbolu belediye binasında yapılacaktır. . 1 
3 - Teklif mektuplarının belli vakitten bir saat eve! komisyona verilflle~(ı" 

şartnamelerinin okul hesap memurluğuada görlilebileceği. (9169-7755) 

::lflktarı Tutarı M. teminat İhale 
Kilo Cinsi Lira Lira Kr. Tarihi Saatl 
3500 Zeytinyağı 3850 288 75 27-10-1941 14.30 
5000 Sabun 3750 281 25 • ,, ,, ,, 
5000 Toz şeker 2750 206 25 ,, ,, .. 
3500 Makarna 1750 131 25 ,. ,, 
7000 Nohut 1610 120 75 ,. 

10000 Sadeyağ 19000 1425 00 31-10-1941 14.30 
30000 Bulgur 7800 585 00 ,, ,, .. 

300000 İaşe odunu 
100000 TeAhin odunu 6000 450 00 •• " 

.. 

~;;; 111 ~;~;;~;;~;il~; 11111 ;;~il ~1111111i'i1111il1111·; ili 1111111111~ 
= ~ 

~ Memur almacak 1 
~ Türk Maarif Cemiyeti Merkeı ~ 

§ İdare Heyeti Başkanhğından : ~ 
---- · -

- · de~ = Türk Maarif Cemiyetinin Merkez ve müesseselerııt ~ = çalışmak üzere memur almaca l ~ır. Askerlik ödevini t.f;• ~ 
§ m~lamış .olan !steklilerin e~ elce bulun~uklar~. vaı~t ~ = lerı gösterır vesıkalarla Cemı yet Merkezıne muract4S ~ 
:= ları. (7795) 17 ıııır, 
-::;;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Sus Sinemasında 
Bu5;ün 10 dan itibaren 

Mevsimin en heyecanlı v-e büyük 
macera !ilmi 

TEHLİKELİ 

SEYAHAT 
Bas rollerde: 

Tom urown - Peııe Moran 
Sl'unslar: 
10 - 12 • 14 - 16 - 18 eece 20.30 da 

SOMER Sinemos•110~ 
lf 

Bu&ün 10 dan 1tlba•en ıı$O ' 
uaıı heyecandan titre~~ ın Herkesi 

mtithla bir alheser 

DEMİR KAPI 
TUrkce sözlü 

Bas rold1!: Charles soyer 
:ı6·ııo 

Seanslar: 10 • 12.15 • H.30 -

18.30 ,gece 21 ~ 

> 
Sayın Ankara halkına: 

Yeni açılmış olan Bursa Mobilya pazarı 
e1~ 

nda ehven fiyatla her çeşit mob ilyalarınızr tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa ~gp 
menfaatınız icabıdır. ikinci Ana fartalar caddesi No. 198 (eski müzayede salonu). 


