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Nerede birlik1 

nerede beraberlik ! 
Falih Rıfkı AT AY 

I Biz Türk dili için çalışacak o· 
tnları iki kısma ayırıyoruz: biri, 
•~an~ılar ve lugatçiler, ikincisi 
j ebıyatçılar: konutma diline yer
de~n bir kelime IUrate tazım mı· 
hır, Yahut, bir yabancı kelimeye 
"ulunan herhangi bir kar§rlrk, kök 
t e ~k bakımından, doğru mudur, 
ı ·erınde midir, bunlara lisancılar ve 
,"ıatçiler karar verir. Bilhassa lu· 
t~çi·' i!im ve kültür dilimizi~ b~
lli ı tıyaçlannı bilmek, '\"azıfesı
la.~hu dili fl\k.ırletlırmek ve zayıf· 
kud •k değil, zenginleştirmek ve 
illi l"etJendirmek olduğunu göz Ö· 
di{'~en ayırmıyacaktır. Edebiyatç.ı, 
Se 11.lndüklerini, duyduklarmı Türk
l erdıılatnıağa, yeni Türkçe kelime
,.,_ en kafası ve gönlü ile uuttıkla-
~ ·nı ·• lc1. pııre ve nesire malettikten ba§· 
~l ifadesinde, konu§ma dilinin 
)el\] 1 •e Özlü kelimelerini y eniden 
Ilı.ara Ye roğunnağa, kaynak suyu· 
•ık •er-ınliğini ve tazeliğini bize 
td bı)c hissettirmeğe çalı§acaktır. 
C:fu; 'Yatçı, "- Acaba benim b u 
lerı!~u bir fransız hangi kelim e
lıc1. aoyler?" yahut, "- O sman
t~dı?~rn8:nında bir edip nasıl anla· 
le d"t· .dıye aormıyacak, bu auret
Crk ~~nı~ bir tercüme, bir yapma · 
~ı:li ... ığretilik zafına dü~ünniye
'-rac r. Bu edebiyatın metinleri li
tı1.k j/e lugatçiye ikinci b ir kay
tc,h 12rnetini görür. Dede Korkut, 
••İçil'~' d bir §iirinde kafiye icabı 
de cc er-ken, bu kelime Türkçe
Otlll rnefr~bat" karşılığı mı id i? 
ita. baaa bıle, bugünkü bir §airin bu
tıllıra enzer bir bulu§ veya kullanı
teldj ~~eykınize ve fikrinize hot 
dellizlUnı farzediniz. Yarın siz ifa 
~•aııı e alırsınız, öbür gün b ir baş-
İ11e ın lconu§nıa yahu t yazm a d i

litt\e ~5er. Bir de, bakarsınız, k e
cıy1 t 'Urk lugatinin ya bir yaban · h aar· ' 

Ut)\ \i •~e eden, yahut b ir mef· 
~liğj z~.rınde herhangi bir fark in · 
~'rıc1 ~CUda getiren yeni bir ka· 
:e fevk muştur. Bu işte b ize a§k 

1 e i rı,11 gelmek için §U iki hakik a
ica.ya. d~ağız: 1 - Artı'k O sman· 
lterı oonrnek imkansızdır. 2 -

l!ı..,.._2 arnanlıcanın bin türlü alı
~!?'e " "e k~llanrlmaz yabancı ke
~~ltür ed~j.rkıpleri ile dahi, ileri b ir 
ç •ile " 

1 ~ne .kıyas ettiğimiz vakıt, 
{Ye dah a~~r bulduğumuz T ürk 
~ 1 "e bir k b';'yük b ir ifade genişli
.:rullday elı1rne zenginliği vermek 

'•hr 12
• nanmak v e sevmek 

~ .. k· . 
tı a.t •cab 
.-

1 
" e lugat • a .vazife yalnız l isan -

•i~ ..,_•dır? ~lerın, ve e<lebiyatçıla
~ "'zife b ayır! Her Türk, en b a
tıt 11" dah· 8,..Şında bulunan bir m e
ll ef_e çaı1' sadece alışıklığını yen· 
d•bıJir a'arak, bir hizmette b ulu-
•ıt "· ·~ bir b ı d" d... lrotu e e ıye m em urun· .• , ... , var" • u k 1 kh ... , ' d • .Yerıne yaya a -

itu ıa, lle ~rne:sını istiyeb iliriz. Ne 
'il l"kçe k e hukuk kelim elerine 
•• ~l'llek l"arıılrklar teklif edip et-
-.. 1\ • •zını ... e]d··· • • 1 .. e R•bi ka" ıgını, eger azım-

rşrl ıklar konınaıır doğ-

[ Soau 4 üncü sayfada ] 
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Japonya ve Sovyeller 

lnönü kendisini karşılamağa gelenlerden birisinin elini sıkıyor 

General Zukof Sah cephesi 

komufanhğma tayin edildi 

Timoçenko 
vazifesinden 

geri ahndı 
KIRİM'DA 

ıiddetli bir alman 
taarruzu baıladı 

Londra, ::?3 a.a. -
General Zukof, :Mosko
va da dahli olmak 11· 
zere, sovyet cephesinin 
tıo.tı k~lml kumandan
lı~ına ta)·ln edllmlıtır. 

l\lar~al 'l'imocenko. 
baıka bir va:ı:lfe~e 

nakledllmlıtır. 

Kutbl&et, 23 a.a. -
Unltcd Prest: Tlmocen
ko'nun batı cephesi kU· 
mandan!ı~ı va:ı:ıt~'!!ln· 

den eer1 alınması ac· 
beplcrl blllnmemekte
<llr. Baıka bir kuman· 
danlııta tayin edlllP e
dltmcdl~I de mechul
d!lr. 

Knllnln. Krcmlln'dc 
Stalln'ln )'anında kal-
mııtır. 

Sovyet ~azctelerl, 

Lord Beaverbrook Lordlar 

Kamarasmda bir nutuk verdi 

Rusya' da 
durum 
vahim 

RUSYA'YA 

İngiltere ve Amerika 
malzeme yolladllar 

L<ındra, 23 a.a. -
Lordlar kaınarası bu
(r{ln ''mUttctlk Rusya· 
nın kahramnnca ınuka· 
vcmctı" dolayııiyle 
hayranlığını blldlrmek 
kUArını ıuıtakla ver
mlıttr. 

Karardan eonra 
Lord Beavcrbrook, bt· 
yan atta bulunarak 
bllhnssa ııunlan ıllY· 
ıcmtstır: 

.. _ Rusya'da durum 
vahimdir. Fakat bir· 
cok bakımlardan 1940 
ta kn~ılnıtı~ımız va· 
zlyclten tarkb dc:ıı
dtr. 

Bana 5:cıınce RUA· 
ya•nın endüstri kay
naklannı yeniden teı· 
kil edebUece:ını sanı· 
yorum. Bnıveldllml:ı:ln 
tdaresl altında bl:ı:lm, 
aynı nettccye vardı~ı· 

mız 5rlbl . ., 

Stalln'ln her karıa !OV· 

yet topra~ını kanlan· 
nın son damlasına ka· 
dar müd:ı.taaya rusları 
caıtıran hitabını bUyUk 
bnalıklarıa nCGrcdlyor-

M are§al T imoçenko 
acaverbrook, 

ııarrl· 
.Lord 

kend!ıılntn ve 

lar. 
[ Sonu J üncü s:ıylada ] 

1 man'ın Moskova ~yaretıerlnden ve Rus
[ Sonu J üncü sayfada l 

Monçukuo hududunda 

500.000 asker 
topladılar 

ŞanE"hay, 23 a.a. - Unlted Press: Askeri 
mahttılcrde bllıUrlldl!ılne ıröre, Japanya ve 
Sov)cUcr Blrllf:l Mancukuo hududunda 500.000 
asker wıılıı.mıaıardır. Bundan baska 350.000 
r\13 askeri Baykal gölünden Kamcatka'ya ka
dar uzanan toprakları muhafaza etmektedir. 
Japonya ıse Korc'de 120.000 k1sUlk bir ordu 
bulundurmnktadır. ' 

Uzak$ark0takl rus kuvelrorl 26 piyade, ıo 
9QvarJ ve 4 tanlC men ıuıtn ın!Keffkklldir. 

t:ral ın dol!'Ustında bulunan 5 yedek tUmenln 
::.tosko\n cephea.ne s:llndcrlldltl sanııuor. Bun
<lan bnekn blrknc tank lh·aıının da U:ı:akıark· 
tan batıya göndertlınte olması mUhtemeldlr. 
Sanıldı~ına göre Sovyetler Blrlll::I Uzak$ark"tnn 
bazı av tayyare tllolarını da batıya 5:Önder
mletır. 

Buradaki kanaate ırt!Nı Jaııonya'nın kudreti 
SovYetlerlnklne UstUnd~r. Bunun sebebi de 
bilhassa Kızılordunun ırenll sahalarda ırarnl· 

zonlar bulundunnak zorunda olmasıdır. 
Japonlar Vladlvostok'u alacak derecede kU· 

veUt olmakta beraber aovyet ordusunu yıme
mlyeceklerdlr. Aylarca •Urecek blr ıcterde 
ıovyet ta)')'are!erl Japon aanıı.yt meı1tczlerlnt 

elddetıı bombardıman edebileceklerdir. 

SON DAKİKA 
1111111111111111111111111111111 

Amerika 
Vilôdivostok yoliyle 

Sovyeller Birliğine 
silah yollamıyacak 

Şan~hay, ::?3 a.a. - Unlted Preas: b1 ha· 
bcr alan mahllllcrde sanıldııtına ıröre, Amerl· 
ka Blrlf'Slk Devletleri, Jaıxınyn'ya karıı uz
laıma niyetini lsbat etmek üzere SOvYeUcr 
Blrlletlne gönderilecek malzeme tein Vladlvoıı
tok yolunun kullanılmasından vazgccmlslcr
dlr. Bu, aynı zamanda Amerika Blrle$lk Dev
letleri tarafından alınan bir ihtiyat tedblr1-
dlr. SöYle kl Jaı:ıonya'nın rastnk'te answn 
bir harekete eccmcsl bir Japon • Amerikan 
harbl.Yle nctıceleneblllr \'e böyle bir halde Ja· 
ronya, Vladlvostok tein yolda bulunabilecek 
b1rcok Amerikan vapurlarlyle ıarnıc ıremlle· 
rint yakalamak va:ı:tyctlnde olabilir. 

Dl~er taraftan sanıldııtına ıröre Sovyetler 
nırıır:ı Vladlvostok Yolunun hunı\an böYle 
kullanılmaması huıW!unda Vnı~nırton nezdln· 

[ Sonu J üncü sayfada ] 

••• ~ SJ:(JO. sıu:r 

GOVEN 
SIGORT A SOSYETESi 

Hayat - Yangın - Nakliyat -Kaza 
Ankara: Telefon: 2208 

Galata Telefon: 44969 • 40630 .... .._?.._lJO~ 

1 . . ... 

Her yıl Cümhuriyet bayramı törenine i§tirak eden 
izcilerimizden bir grup 

Cümhuriyelin 18 inci yıldönümü 

Bayram günlerinde şehrimizde 
yapılacak törenin programı 

Bayram salı günü saat 13 de başlıyor ve 

perşembe günü saat 24 e kadar sürüyor 

Dün 2064 izci geldi 
ve törenle karşılandı 

Se'hrlmlzde Cümhurlyı:ıt Bayramı hazır
hklnn hemen hemen sona ermiş bulun
maktadır. Bel<'dlye, ıehrln güzel bir &e
kllde aydmlatılmıısı ve donatıhnası lı;in 

bütün tedbirleri almıı;tır. Resmi milessese
lCT ve evler de hnzırhklnnnı bitirmiş bu· 
lunmnktııdırlar. Ankara vallllf;I, bayram 
gününe mahsus olan programı blrknc gün 
evel tesblt ettirmiş bo.stırm~ ve alt'ıkalıla
rn dağıtmıştır. Bu programı aynen qn#ı· 
ya koyuyoruz: 

Tören programı 
CUmhuriyeUn Onsc.kh:lnci Yıl DönUmU 

(28-ıı:-l9U salı gllnU saat 13,30 dan -x-19'1 

pel'§embe günü as.at 2• e kadar) Ankara•
da bllyük törenle kutlanacaktır. 

Bunun için De\•let daireleri, mUesseseler 

_ Bir tatla kaç kut vurulur 1 
_ Onu bilmem ama, Kızılaya 

fakir sevindirilir !. . 

ve bUUln kurumlar, apartman v evler, ma. 
ğazalar, dUkkA.nlar, kıraathaneler, sinem .. 
lar ve bUtUn l!ğlence yerleri, bUtUn nakil 
vasıtıılan, bUyUk ve kUçUk caddeler, ao • 
kaklar, meydanlar, Anıtlar, Bayraklarla. 
defne dallariyle, zeytin, me~e. Mersin glbl 

Y§llllklerle, kırmızı beyaz kordelelerle, d~ 
vlzlerle eUslenecek ve elektrikle tenviı: 

edilecektir. 
Şehir içindeki bu sUsleme ve aydınlatma 

hazırlı klan 28/x/ 1941 ıalı gUnU ıut ıt 
ye kadar biUrtımlf olacakur. Bu ıırotra • 
mın gönderilmesi ve yahut gazetelerde net 
ri Devlet dairelerine, :MUeasese ve kunım. 
lar, apartıman, dilkkA.n. mata.za. na.kil v .. 

I Sonu 4 üncü ııyfada ] 

yapılacak bir yardımla binlerle 

1_ Erı sorı model tül perdelerinizi 
~Or · 

ll ıj feri nizi, günejliklerin çeşitlerini HARAÇÇI KARDEŞLER 
Mobilye ve karyolalarınızı 

alabilirsiniz 
:An.fartalaı: Caddesi N~:. 166 T~l~f9n 1426. 
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Sosyal bahisler 

Çaltşman1n değeri 
Bülent Nuri ESEN 

Dünyayı sarsmakta olan harp ka -ı süsliyecek olan bir "vesika'' için yap
ı;ırga:ı b~t~ beşer f~ali!.e.~lerinde mışlardır. Çalışmaları şuurlu olma -
oldugu gıbı alınacak hır suru ders - mıştır. Adeta bir makine nasıl ne için 
terle dolu. Bir işte tutulan dava, şüp- işlediğinin farkında değilse, onlar da 
he yok ki. başarı için çok önemlidir. sonunda ne olacağını düşünmiye lü
Lakin, davanın kendisinden ziyade zum görmeden fakülte sıralarında se
önemli olan, onun başarılması yolun- nelerce oturmuşlardır. 
da yapılan çalışmadır. Okuması olmı- İnsan çalışmasının ciddi ve aynı 
yan bir vatandaş bile "çalışan kaza - zamanda da şuurlu olması esas iti -
nır" sözünü pek iyi bilir. Bilir ki ya· bariyle, ferdin yaşama vasıtalarını te· 
ratıcı kuvet çalışmadadır. Kazancı min etmesi için kafidir. Ancak, bizim 
meşru kılan odur. Ondan dolayı da için, gerek fertleri ve gerekse toplu
yaşamak ve mesut olmak için çalış - luğu diğer milletlerde gördüklerimiz
mak durumundadır. den farklı ve üstün olan Türkiye için 

Üniversitenin ve yüksek okulların çalışmada, başka hususiyetler de ol -
sınav mevsimi Türk zeka ve kabili - malıdır. 
yetini tcsbit için bize daima uğurlu Türk vatandaşı yalnız kendi şahsı 
fırsatlar temin ediyor. Kendisini için ve hatta yalnız ailesi için çalış • 
ailesi ve muhiti için yetiştirmek şu- makla kalamaz. Bu memleketin en 
u runa malik bulunan her üniversite- kudretli devletler önünde büyüklü -
li, mensup olduğu müessesenin tedris ğünü meydana getiren şey milli bir
uzuvlarına hakkiyle iftihar vermek - liğindeki sağlamlıktır. Vatan işlerine 
t cdir. 'Ostün kabiliyetlere sahip va • ilgide v e yurt davalarımız için taşı
tandaş yctiştirmenın sırrı çalışmayı <lığımız dugudaki birliği çalışmada da 
bir taraftan ciddi ve diğer taraftan vücuda getirmeliyiz. Burada herkc
da fUUrlu kılmakla mümkündür. sc düşen vazifeler vardır. İşçi de, 

Ciddi çalı~a her şeyden önce de- esnaf ela, memur da, serbest çalışan 
vamlı olan çalışmadır. Geçici bir he - da, herkes, her fert, tıpkı diğer milli 
vesle bir işe koyulmak, bu işi ortasın- davalarda olduğu gibi çalışmada bir
d a bırakıvermek, yahut da hiç gerek- lik doğuracak bir ruh ve bir karar ta· 
m ez iken ara vermek. ancak maymun şı malıclır. Hepimiz de yalnız kendi
iştahlılık olabilir. Çalışr11ayı ciddi ya- miz ve yakınlarımız için değil, fakat 
pan sürekli oluşudur. aynı zamanda topluluk için, milli bir-

Ciddi çalışmanın diğer bir takım lik için çalışmak zorunda ve vazife
vasıfları daha yok değildir. Hele bil- sindeyiz. Yapacağımız işin milli ha -
gi alarunda girişilecek işlerde bu va- yatta doğurabileceği tesirleri daima 
sıflan her zaman görmek mümkün - düşünmek lfizımdır. Bu tesirler her 
dür. Bilgiyi başka akıl faaliyetlerin- zaman milli hayatın isteklerine uy -
den ayıran nokta onun metotla hare- gun ve menfaat lerini karşılayıcı ol -
ket etmesidir. Binaenaleyh, ciddi ça- malıdır. ~u vasfı taşımı yan çalışma -
lışma, aynı zamanda metotlu olan ça- lar milli uzviyetin fonksiyonsuz, fay
lışmadır. Metot akla uygun olmak dasız, ölü höcrcleridir. Çalışmıya ha
gerektir. Yani rasyonel olmalıdır. kiki değerini vermek için her işte o
M ctodun rasyonel olmak gerekliği nun milli hayata getirebildiği payı 
çalışmayı yapana vakit kaybettirme- ölcmcliyiz. 
mek ve neticeye en kısa yoldan var - Birçok işlerimizde koordinasyon 
m ak bakımlarından önemlidir. Meto- bulunmadığından şikayet edenler ol
d a göre çalışma bilgi alanındaki ça- muştur. Bu yüzden amme hayatımı
hsmanın bir hususiyeti olmakla be - zın makinesi "fire" veri}"Or, deniyor
r aber, diğer iş görmelerdc de göze - du. D evlet buna mani olma kiçin bir
tilmesi faydalıdır. Zira metot, bir işe çok tedbirler al clı. Fakat, her şeyi 
nereden başlanacağını, o işin nasıl, devletten beklemek zihniyeti inkıJap
n c yollardan gidilerek ve hangi va - çıhk iddiamızla yanyana duramaz. 
sıtalarla görüleceğini ve sonunda ne- Teşkilat nasıl bizim için çalışıyorsa 
r eye varılacağını evciden kestirmiye ve bize hizmet etmek vazifesinde ise, 
yarar. Metot olmaksızın belli bir sı- biz de devlet faaliyetlerini kolaylaş
ra dahilinde iş görülemez. tıracak şekilde çalışmalıyız. Vaktiyle 
Çalışmanın bir de şuurlu olması bulunmadığından şikayet edilen ko

gercktir. Sırf gösterişten başka bir ordinasyon yalnız devletin aldı ğı tad
fCY olmıyan bir netice elde etmek i- birlerle elde edilemez. Bunun en gü -
çin yapılan çalışma makbul değildir. zel .bir şekilde temini yolu, herbiri
Avrupa'nın birçok yerlerinde, harp· mizin faaliyetimizi milli hayatın is· 
t en önce sayısı yüzbinleri aşan yük - teklerine göre tanzim etmemizdir. 
sek tahsil görmüş işsiz bulunması bu Her birimizin içinde bizi bu gayc
memleketlcrin yüksek tahsile olan ye kolayca vardırac:ık ahl,jk tohumla
ihtiyaçlarının tamamiyl e karşılanmış rı vardır. Türk çalışkartriğının escr
olduğuna delalet etmez. Belki eldeki leri sayılamıyacak kadar çok, ölçü -
elemanların yerli yerinde kullanıl - lemiyecek kadar da geniştir. Bunun 
mayışından ve daha ziyade işsiz kü • için bir Ankara'ya ve bir de yanı ba • 
m esindeki kimselerin hakikaten işe şındaki bozkırlara bakmak yeter. Bu 
y aramaz oluşlarından ileri gelir. Bu- çalışma yaratıcı bir çalışmadır. Dai
n un sebebi ise basittir. Bu insanlar, ma ciddi, şuurlu, ve milli icaplara 
yüksek tahsili sadece odalarının dU- uygun oldukça da değeri hudutsuz 
varını yaldızlı bir çerçeve içerisinde bir çalışma olacaktır. 

1 
........................................................................................................ : 
(ankırı'da tohum temizleme makineleri rağbet gördü j 

Selektörlerden geçirilmek üzere •ıra bekliyen buğdaylar 
Cankın, (Husus1) - Evclkl yıl Ziraat Vekl\letl tnrntınllnn vllfl»et evine ı:6n1t'rllen 

dört selektör rnaklncsl merkeze, lliaz'a, Cerkcs·e ve SabnnuzQ'nc kurulmuıtur. Gecen 
)'il tohumlarını bu makinelerden iCClrcn k6y!Uler bu )11 cok bol mnh~uı almıslnrdı nu 
durumu ırl:lren dlter c:ıctcııer de tohumlarını bu mnklnclıcl'l'le temizletmek ıc:ın tohum 
temizleme evlerine akın ctmektcdlrJr, 

Snenln dokuz ayında calısmakta olan bu ı. 
makineler, saatte 8 kUc buğdayı temizleyip 0 r 
Sltıclamakta ve kHylUnUn , lhtıyacını knrvıtıya· Alaşehn de benzin ihtikan 
bilmektedir. 1 

Hendek'te linyit v e asfalt 
İzmir, (Hususi) - Hndek ka7.ası civa

rında linyit ve asfalt bulunmuştur. Ya
pılan denemelerde linyit'in kalori drecesl 
yüksek gör1llmUııtUr. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ege Eczanesi 

Alo.şehir, (Hususi) - Şhrimlz ihtiyacı 
için göndcriln 1175 teneke benzinden 405 
tenekesinin bir §nhsa satıldığı ve benzin
lerin saklan<lığı anl~ılmıııtır. Ynpıtan a
rqtırmalnr neticesinde saklanan benzin
lerden SGO tenekesi mUsnderc edilmiştir. 

lzmir' in yeni ve genç köy 
öğretmenleri 

İzmir, (Hususi) - Kızıl çullu k6y en.s· 
tltUsU eğitmen kursunu bu yıl 72 gene bi· 
tırmlştlr. Genç k6y öğretmenleri İzmir, 
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Sağhk konuımalan : 

Hepsi la%ım bu yurda .•. 

Ankara Halkevinde 

Ziya Gökalp günü · 
Ankar a H a lke vi öl ilrnünün 

17 inci yıldönümü münasebe- KA NSER: 
Bayram, içtimai yardımın çeşit ç e

şit tezahürleri ne yol aça r. Bayram 
sabahları, ookakta önümüze çıkan yav 
ruların , göğüsler imize taktı ğı ro -
zetlcr, cemiyetin fakir, yoksul ve 
kimsesizleri için çalışan hayır ku -
rumlarının küçük bir hatırla.tışıdır. 

O küçilciik k ut ularda toplanan şef -
kat ve hamiy~t damlacıkları, m uh -
taçlara ekmek, çıplaklara gömlek o -
lacaktı r. 

f t iyle Z iya G ök a lp için 25 ilk - i 
i teşrin c uma r tesi günü saat 11 f 
i d e H alkevinde bir tör en t er - : 

Bu hastalığı zaman zaman hatırlamalıyız 

İçtimai yardımın, bir toplu luğun 
medeni seviyesi ve c emiyet t erbiyesi 
hakkında en sağlam m ihe k olduğu -
mı söyliyenler h iç de isıabetsizlik 
•etmiş değ illerdir. "Robenson" haya· 
tının yaln ı :r. bir masal mevzuu oldu -
ğunu biliyor U?.. Toplu yaşamak m ec
buriyeti , i zaha dcğmiyccek kadar a
çıktır. Screndip adasında ilk ayak iz
leri görüldüktenbcri tarih, tek bC1ı11· 
na yaşıynbilmiş bir insan , hatta bir 
canlı mahlfık tanımamıştır. 

Bu zaruri cemiyeıt hayatın ın, şüp· 
he yok ki bazı icapları var d ı r. İ çti -
mai yardımlaşma diye topladığımız 
l>u icapla r , gerek devlete ve gerek 
ferde vaz ifele r yükler. Topl uluğa a 
ıit işlerin ehemiyetlilerini, fer t lerin 
•kudreti dışında olan larını devlet üze
rine almıştır. Amme h izme t leri gi -
lıi... Fakat birde b u nun dışı nda ka
lanlar vardır ki, bunları d a tamamiy
le devletten beklem ek haksızlık o -
lacaktı r. 

Cemiyetler, işte hu son un cu vazife
lerin yapılmasını kolaylaştırmak i -
çin kurulurlar. Temcileri, hayır ve 
şefkat harciyle atılmıştır. G ayesi, 
tek tek bütün insanlarda yaşıyan i -
yilik yapma d u ygusunu , yurt için ha 
yırlı ve intizıamlı b ir }"Olda toplamak, 
layık olanlara dağıtmaktır. 
Kızı lay, ve benxe ri kurumlar gibi, 

yurdumuzda t am b ir feragat ve fe -
dakarlıkla çalışmalarına şahi t o ldu -
ğumuz hayır ve ~fkat duyguları, 
Tiirk m illetinin asil v e n ecip yurt 
ve hayırseverliğ i y le va:r.ife görmek -
tedirler. 

i• tip etmiştir. ı· 
Bu törenin progr a m r aşağı-

dad ır : Kanser ile mücadele cemiyetimiz 
İ Açış (Hıfz r Oğuz B ek a ta ) , 1938 senesi ikinciteşrininde bir hafta 
: Z iya G ök a lp ve m illi mefküre j süren istifadeli bir propaganda teş -
} ( H. Namık Orkun), Z iya G ök -

1
• kilatiyle (radyo, sinema, konferans, 

i a lp'm §iirleri (Halim Yağcroğ- 1 broşür, dağıtma, gazete makaleleri 
ı lu ve Mithat Erten ), Z iya j v.s.) h'<!nser afetini bütün Türkiye'
i Gökalp ve mill i efsa ne lerimiz i de tanıttı. Bir çok muktedir hekim -
İ ( Hüseyin Na mrk Orkun ) , Zi- i terimiz gazetelerde faydalı tebliğler 

•ı ya Gökalp'ın D eli Dumrul E f- : yaptılar. Bütün bu gayretler halk ü
ı san esi (Gazi T . En stitüsü t a - f zerinde kuvetli müspet tesirler bı -
! leh cler i tarafından ) , Ziya • • i ralomıştır. 
• Gökalp'ın şi irleri ( G azi T er- • i b' E :· Malfımdur ki, kanser başladığından 
ı ıye n stitüsü ta l e be leri tara- • i fından ). i itibaren ilk altı ay içinde ne kadar 
\.... ; erk.en yakalanırsa iy i olanların adedi 
---=:.-•·•••••••••• .. •• .. ••••••••••••• ....... ,,.I' o nisbette artar. Bir kaç yıl evel Al-

Opera biletleri 
temamen satıldı 
Konservatuvarın teşekkürü 

Deovlct Kons<'rvnt uvunn<lan: 
Tlyntro mc\•slmlnln ilk opcrn temsille

rine nlt biletler tnmnmcn satılmış, tıynt
ro bllC'llPrinden de ancak blrknç tane knl
mıstır. Yeni mevsimi' bn.şlnclı~ının f!rl<'sl 

~unu tlyntrodn bUtUn temsiller kin yerle· 
rtnl almnk suretiyle snnatsevcr hnlkımızın 
<:nlısmnlnnmızı bu gOzC'I ve cnnclan karsı
lnyışından Devlet Konservntuvnrı derin 
minnet ve teşekkilr <luygulnnnı zevk ile 
tekrnrlamnyı borç bilir ve yeni eserleri 
hn7:ırlarken bunu teşvikçi ve hızlnndırıcı 
temiz bir kuvet olarak benimser. 

İaşe işleri etrafında 

yeni kararlar 

man nisaiye hekimleri bir kongre ak
tederek rohim kanseri mücadele teş
kilatında o kadar ileri gitmişlerdir 
ki, büt:iin Alman kadınlarının her al
tı ayda b'ir sistematik nisai muayene
lerinin mecburi tutulmasını devlete 
teklif etmişlerdi. 

Üç sene evet bizde yapılan ilk kan
ser miicaclele propagandasının garp· 
te yaptığı akisler dolayısiyle Phila -
delphia'da bir kadın hekimi dostum -
clan aldığım mektubu naklediyorum: 

"Kanser mücadelesine başladığ ı -
nızdan dolayı sizeri tebrik ederim. 
Biz de hemen aynı seferberliği mem
eketimizrle yapmaktayız. Bu müca -
dele biitün Amerika'cla aynı zamanda 
yapılır ve yerli tıp ce..'lliyetleri tara
fından takip edilir. Philadelphi'da 
senede bir veya iki defa şehir tıp ce-
miyeti tarafmdan bir hafta devam 

Tlcaret VekAletl, yurdun inse lıl etraCınıla 
yeni bazı kararlar almak üzeredir. Ticaret 
VeklllmlzJn rcl.sllıtl aıtınıla bulunan lase ıstı

enrc heyetinin önUmUzdekl gllnlerde toplana· 
rıık laseye alt knrarhır alacntı bllıllrllmckte
dlr. Aıt:ustos ayı 1clnde tor>lnnarnk bazı karar· 

eden bir seri konferanslar veriyo -
ruz. Bu konferanslar bir gün kadın
lara, bir gün erkeklere verilir .. Kon
feranslar mutat olarak şehrin en ka· 
la.balık mıntakasındaki bir binada 
verilir. Binanın dışında içtimai yar
dım personelleri beklerler. Ellerin -
dek i kanserle mücadele bl"oşürlcrini 
dağıtırlar ve binadaki anti-kanscr 
konferanslar ve sergiden yoldan ge
lip geçenleri haberdar ederler. 

Buna ilfive olarak bir de senelik 

Kızılay'ın ardında çeşitli f eHi -
ketlerin kurbanı o lan yurttaşlar var -
dır. Bu kadar da değil ; Türk ordıU -
sunun, günün birin de va t an için yara 
almak 15zım geli rse, yaralı kahra -
manları da bu kafileye dahildir. V e 
hepsin in üst ün de yaslarına t eselli, 
yaralarına merhe m dağıtacak, ana 
yilzü kadar temiz, ana eli kad a r ~ifa- ,._ 
• 

oanti-kanser mücadele vardır ki (uluda imece usullyle ynpılmAıı hnkkınıla Ziraat 
Vekr.letlnln vJIAyetrere yoll:ıdıl:ı emirde lnşe y;al kanserle mücadele cemiyeti) ta -

lnr ahnıe bulunnın tase lstlsnre hcyNlnln bu 
karnrlRrı llı:lll vckAletıerce tntbık edllnılstlr. 

F.klm lılnln ~:oylUmUzce ehemlyctıe ve icabın· 

1ı Kızılay ... 

1fftlşare heyetinin kararları arn~ınılıı bulun· rafından idare edilir. Kanserle mü -
maktadır. ~adele konferansları devamınca rad

Büyük sağhk programının 
yoda neşriyat yapılır. 

Kanserd en ölenler 
' Amerika'da senede 13.000 kadın 
'kanserden ölüyor. Yaşları 45 - 65 a -
rasındaki ölümlerin beş kadından bi
risi kanserdendir. lsveç'te 1932 de 
yeni kanser hastaları 10.000 i geç -
tnişti. Diyarbakır'da son dört yıl i -
&inde dört ilerlemiş kanser hastası 

Bu hayır ve şefkat ocakl arı yaşa -
mak ve gayelerine v a rabilmek ıçın 

bir tek yere bakıyorlar; yurttaşın 

eline, onun gön ülden kopan yardı -
mına ! 

O ellerin sahiplerinde bu yurt için 
çarpan b ir yürek olduk tan SıOnra, ba
şarı yolu kısadı r. Bunu 'bili}"Oru z, fa
kat, "daha, daha çok, daha fazla., de
mekten de bir ürlil kendim izi alamı
yoruz. Hem d e far k gözetmeden, a -
yırmadan, ve hepsine 1 

Çünkü 
"Hepsi Hiztm b u y urda, hepsi mü

fit!" .. 
Kemal Zeki GENCOSM AN 

lzmir Belediye reisi 

kim olacak ? 
İzmir, (Hurust) - Belediye reial Dr. 

tatbiki İ(in ~ahımalar 
Sıhiye Vektılcti tıırnfınd~n hazırlanan 

70 milyon liralık lbUyllk sağlık programı

nın tatbiki etrafında ilk hazırlıklara bas-
lanılmıs bulunmaktadır. BUttın vekl'ıletler m:iiracaat etmiş ve bir de iki aylık 
bu rapor etrafındaki dQşOncelerlnl Sıhlye 
Vek!Uctine blldlrmişlcrrllr. Vektılct, diğer ;yeni kanser hastası müracaat etmiş 
vekt\lctlcrln raııor hakkındaki dilsUn<:ele- .ve İstanbul'da Radyoloji enstitÜS'Ü -
rlnl lncel<'mektE'dlr. Bu lnC'elemPlerclen a- ne gönderilmişlerdir. 
lınacak neticeye göre rn1>0rclA. lUzumlu de
ğişiklikler ynpılacaktrı. 

Okullarda açılacak yeni şubeler 

Kanserin alametleri 
Kanser bir ur hastalığıdır. Civarı-

na ve daha sonra vücudün her tara -
fına sıçrıyarak hastayı kaşeksiden 
(ileri derecede zayıflık) öldüren fe
.ci b ir hastalıktır. 

Maarif Vekllleti, okulların acılmnsııırlnn 
bugüne kadnr oltın ders ve talebe durumu
nu t<."Sblt etmiştir. Vektılet Bayrnm ertesi Kadınlarda tenasül cihazı kanseri 
!Qzum gÖrece~I yerlerdeki okullara yem- erkeklerden •daha fazla oluyor. Ka • 
den bazı şubeler llAve edecektir. Bu ara- dın larda en ziyade rahim ve meme 
da vekfılet, ortn tedrisat muallimleri ara· ı kanserleri görülür. Bununla beraber 
sındn dcltislkllk de ynpaeaktır. bu iki uzva çok dikkat etmek lUzım-

Yazan: Dr. Saim Sağlık 
dır. 

Meme içersindc ıbir noktada yeni 
başlıyan küçıük bir sertlikten şüphe 
ederek bir kadın hastalıkları nriite -
ltassısına muayeneye gitmelidir. Üç 
dört haftada bir defa olmak üzere 
avuç içleriyle memeleri afığıdan yu
karıya doğru yavaşça bastıraırak 
kontr-01 etmelidir. Bir tarafta tabit 
;olmıyan sertlik hissedilirse muaye -
neye gititnelidir. Daha sık kontroller 
estetik bakımından pek tavsiye edil
pıez. 

. Refah içinde bulunan 29 yaşında 
bir bayan bir memesindeki sertlik -
ten şikayetle gelmişti. Yapılan bi • 
ıyopsi muayenesinde kanser olduğu 
l:tatiyetle anlaşıldı . Bu memenin der• 
lhal .ameliyatla alınması teklifini k a• 
\bul etmediğin.den tereddütle zaman 
!kaybetmiş ve sonıradan ameliyatı U. 
t..ml ettiği halde memed-cki 'kanser el• 
iğ-erlerine sirayet ettiğinden geç ka• 
dınmıştı. Hasta maalesef kaybedildi. 

Rahim kanserine gelince 

r Kadın kanserlerinin Uçte birini tet 
'kil eder. Ay başlarıını muntazam g<>
ıııürken aralarında sebepsiz kan l e .. 
!keleri çiğ et suyu renginde akıntı 
ıvc koku ve bilhassa temaslardan son
tra olan kan lekelerinden başlangıçta 
Mr kanserden şüphe ederek hemen 
t>ir kadın hekimine müracaat edil • 
melidir. Bu hususta çok acele etmeık 
esastır. Kati teşhis jçin alınan kü • 
~ilk bir parça mikroskopla muayene 
<edilir, Kanser tahakkuk ettiği hal • 
,1e tedavisiz geçen her gün hasta i· 
,~in büyük zarardır. 

Rahim ağzındaki kanserler çok de
fa otuz yaşından sonra olur. Otıız -
dan evel de görülmüştür. Hatta şim
diye kadar ibir defa dokuz aylık bir 
bebeğin rahminin ağzında kans•er gö· 
riildüğü neşredilmiştir. 

Kanserin sebepleri 

İrsiyet, sirayet, tahriş, ıhormon, vi" 
taminle alfikalarına dair misaller 
~österilmiştir. Yahut kanse.ri yapa .. 
cak hücreleri.n pek küçük kümecik .. 
ler halinde rahim ıçı hayatımızıO 
ilk haftalannıda gizli4tok:tacıklar ha• 

linde kaldığını ve günün birinde bi• 
lcmediğimiz bir sebeple kanser ha" 
linde meyıdana çıktığı nazariyesi ııa· 
len en makbul tutulmaktadır. Haki• 
ki sebep henüz bilinmiyor. 

Rahim ağzındaki kanserlerin is " 
tatistiklerinden anlaşıldığına göt• 
çoık defa doğumdan kalan rahim ağ " 
tzındaki küçük bir yırtık üzerin3• 
olfdukları göııüfüyor. 

Nasıl korunmalıdır? 

1) Rahim ağzındaki yeni veya estet 
yırtık ları ıbir an evel diktirınek11 
kanserin çıkabileceği ttmini kaldır• 
mış oluruz. Bu yırtıkları di'k'tireC' 
lıastalar arasınıcla kanserin daha •' 
olduğu gene istatistiklerden anlaııl• 
maktadır. 

2) Kanseri çok erl<:en yakalamaıcl• 
kabil olur. Bu da meme.de yeni~ 
Jıyan bir sertliği veya temizken ra. 
itimden gelen lekeyi hemen fark t 
derek erkenden bir mütehassısa ın''' 
ayene ettirmekle olur. g.• Behçet Uz'un Denizli mebusluğuna seçil· 

mest üzerine halkın ve gazetelerin b&Şhca 
mev7.uu, yenl belediye reialnln kim olaca
ğıdır. Cll.7.ctelcr, Dr. Behçet Uz'un yorul
mak bilmez çatışmalannı belirtmekte, 1:r
mir'e kazandırdığı bUyUk ve çeşitli eserle-
ri saymaktadırlar. Gazeteler, ilk akla ge
len namzetler arasında Rc§at Leblebicloğ· 
lu, Hakkı Bnlcıoğlu, Atıf İnan, Dr. Milat , 
Oscl ve Rttllt Yurdaktıl'tın isimlerini yaz
maktadırlıı.r. Bununla beraber ııtmdiden 
yenl belediye relsl hakkında bir tahminde 
buhınmak çok gUçtUr. 

lzmir hapisanesi Jehir 

ortasmdan kaldınhyor 

40 - 45 yaşlarına gelerek ay b~Ş~ıt 
1 rından kesilmiş k21dınlarda gün 

1
• 

birinde yeniden kan lekelerinin ge • 
mesiyle tekrar ay başlarının z;uhtı t 
rundan dolayı sevinirler. Nih•Y; 
bu da damlalar sıklaşır, koku ıb3f1 ~ 
clcvrımlı k~m geUr ancak o zaman le~. 
.kaybetmek ve kansız kalmaktan şı 'il 
f~fiyet ederek hekime müracaat ecl~ıt 
'ıasta kanser cevabını alınca dcfcl• 
f)ir yeise düşer, kesilme yaşlarıtt51, 
kaJıSer olmadıgı halde ıde intizatı1 d• 
'lY başları olabilir, bunlar aras1n ~ 
ı:ahim kanserini meydana çıkartrı;,,. 
\cfo şüphe i.izerine behemahal ı11 

İzmir, (Hususi) - Şehrin orta yerinde 
bulunan umumi hııplsancnin buradan kal· 
clırılması ve Beştepcler'e taşınması karar. 
laşmıştır. Beştcpelcr'de eskiden haplı.ane 
olnrnk inşn.c;ınl\ bnştannn ~e inşası yarım 
kalan bina tamamlanacnk, ve bugllnlln ih· 
tlyaçlnrını kaı,Jılıyncak bir haplsane hail· 
ne konacaktır. 

Van'da sesli sinema 
Van, (Huınııı1) - Halkevl ı.incmruıının 

eksikleri bitirilmiş ve ilk tecrllbe ynpıl
mıştır. Çubuk narajlylc 19 :Mllyı!I Gençlik 
bayrnmınn alt fillmlcr gli!lterllm lştır. Sı>s 

kısmı da dllz<ıltıldikten sonra Van. Bene· 
Ier(lenbC"rl bcklerllt\"I alnemaya kavuştuğu 
için sevinç içindedir. 

r 

ŞEKERCi 

Hau Bekir ticarethanesi 
Sayın mütterlerinin 

bayramlarını kutlar 

!fe'lleye gitmelidir. . ıcu1· 
Nihayet kanser mücadelesi bıt ıs•t

l'.•iir meselesidir. Kadınlarımız;?. eti' 
ita .genç kı'tılarımızın kendi hıJıY 1', 
derini iyi öğrenmeleri esasına 08 ctt' 
•1an bir mücadeledir. Temenni etef 
oriz ki bizdeki kanserle mücadel;dtl' 
lkilatı da diğer ımemlcketlerde 0 rıı'' 
·~ı ,._ıi hemen her sene kadınları 
ttı tenvir etsin. 

İstanbul' da bir soyguncul~k 
1,rııı lsın nbul, (llusust) - Ortaköy 6l rt wel 

" rr bir soygunculırk hAdlscsı olmU$. "" ..,1ıt 
11\"" I GUvcn otell snhlblnln 3000 lirası tıl• riı•11 

l:IAdlscdc zanlı olanlar, otel"! Ahmet ı\ sl'-ıO l · 
otomobil ltuıtlC:l s:ıtacaklarmı, )anına t ~ 
ra ıılmnsı lcahcltl41n l, l~s• lktcrl I3 5 

t J. 
t<:sllm edcccklcrlnl sı.iylcmı,ıcrd 1r . .l\ ~!11 lt' 1' 

lnn tnnımndıC:ı bu adnmlnrln otoır.0~ıı:ı ~
mis, otomobil Oı-lnkoy sırlln rınn s:r ...ı 

ıe·• ı· 
mım hep beraber otomobil l::n ınm d 
tiklerin bulundu~u söylenen ınılJb4Ye ,. >~ 

'"ıl" ...... yUrürnUtilcrdlr. Mec:hul ad.ımlar bU ,ıı r 

Aydın ve :Mugla vila.yeUri köylerindeki va- ıı. ..., .zl!elerine gitmek üzeredirler. ._ _____________ _,, 

met Arslnn'm zorla 3000 lirasını 11ı~~1,ı:,. 
zavallı adamı daC: basında nırakıP 1\~er • 
dır. Polis, otomobilin ıor .rı:lnil ve d ıJI' 
luları :vakalaııuı ve adliyeye vcrınlt • 
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(SİYASİ İCMAL Timocenko 
~ 

Beynelmilel durum vazifesinden 
ve dünya gazeteleri 

geri alındı 
(Batı 1. inci ıaytac.1a) 

cıktır. Bu keyfiyet nasıl tefsir edilmelidir? 
Bunun iki izahı olabilir: 

l. - Ya alınanlar hllkllmet merkezine 
karşı yeni bir tıı11rruz hazırlıyorlar, 

2. - Yahut da dikkatlerini Donetz hav
zasına karşı yapılan hamlede topluyorlar. 

Birinci &ıkta hazırlanm!lkta olan yenl 
alman taarruzunun kış baıılamadnn tsnce 
lbundan evelkl taarruzlarda gtsrlllen &ldde
tl bulabllmeı;lne az lhUmal vardır. 

Rusya' da 
durum 
vahim 

' HARBE 

D A i R 
' Am~ikan gazetelerinin dikkati, 
'On günlerde Amerikan banclrR·ı ta • 
taş1yan veya Amerikalılara ait olan 
~apurların meçhul denizaltılar tara-
~ndan batırılması hadiselerine çev -

tıl . 

Moskova'nın blnlel'<'e o.melesi, yüzlerce top 
mevzii, tank tuzakları ve mitralyözler ıeın 

ııeceıenm!ı yu\·aıar Jnıa etmekte bulunuyor. 

Fakat vaziy('!tln ciddi bulunduğu yer, 
stratejik ehemlyeti az görülmemek ec
reken Rostot istikametidir. Almanların bu 
hamlede gllttllklerl gaye acıktır. MaJ.-..sat 
HiUer'ln mu8.Z7.nm motörlil ordusu !cin 
her zamandan daha ziyade lUzumlu bir 
hale gelmiş olan petrol kuyulannı ele 
g~lrmeğe calışmak ve dlt:er taraftan Kı
zılorduya lng!llz ve amerikan malzemesl
nln gelece~I yollan kesmeğe teşebblls et
mektir. 

{Bası 1. inci BA)'fat1a) 

ya'nın tank ve tayyare kayıbından bahsede· 
rek demlaUr ki: Bu kayıpları Brltanya 
ve Amerlka'dan gl!nderllecek malzeme 
ile hemen kareılıyacaı:ı:ımm Stalln'e vndettık. 

VAdettı.r:ımız tank \"e ta)')'llre mJktarı Stalln'ln 
1stedltl mlktnrdır. Du miktarı mutlak olarak, 
azaltmadan, tereddüt etme<ten, kayıtsız ve 

Sovyet 
cep esinde 
son durum 

nıış bulunmaıktadır. Amerika ba -
~ını Amerika'nın harbe girmesi ya -
.1n olduğun11 söylemekte müttefik -

't~r. Gazeteler arasında bazıları, Ame
~ık~·~ın harp içinde bulunduğunu 
ahı ıleri si.irüyorlar. Anadolu Aajn

:ına Vaşin•gton"dan gelen bir tclgra
a göre "P. M." adındaki Amerikan 

ıga;etesi şöyle demektedir : 

Kırım'da ıiddetli bir alman 
taarruzu ba§ladı 

Serbest karar vermek hakkımız 
~rtadan kalkmıştır. İstediğimiz gibi 

areket etmek hüriyetimiz kalrna-
0§tır. Şimdi hadiselerin cereyanına 
+ı~kmeden Hitler ve nazilerdir. Le
itgh ve Bold Venture, torpillenen 
i k Amerikan gemileri değildir. Bun· 
~r son günlerde torpillenmiştir. Ve 
% gemileri parçalıyan torpiller, 
i ndan önce seslerini işitmemiş o • 
anlara kendilerini işittirmek için 
~tlamıştır. Biz harp içinrleyiz. Ve 
'1t harp bitaraf bölge dışında olduğu 
~~dar içinde ve Hitler tarafından ta
ılı: ın edilen bölgenin rle içinde oldııığu 

adar dışında cereyan ediyor. Hür 
Gdaınıar haysiyetiyle malik olduğu -
~Uz tek seçim hakkı, hangi tarzda 
ıh rp edeceğimizi 6eçmek hakkıdır. 
ti~ seçmek Hitler'e değil bize ait -... 
1

. Nevyork Herald Tribune gazete -
•• 'nde Mark Sullivan şunları yazı -
11or : 

t "Iiarbe girecek miyiz?" sualini so
ı ana ve doğru bir cevap almak için 
,'rar edene cevap işte budur: Her 
~Y?en evel şu var ki, ileride olacak 
l dıseler hakkında doğru bir müta
'tada bulunmak mümkün olmıyan bir 
l>?fdir. Fakat bu sütunlarda verile -
3t~ ~tek en iyi cevap, şayet bu bir 
t ~ınıeye hasredilecek olursa şu ola-
a,..tır: "Evet). 

, {aşington'un cereyan eden hadi
ı: ~re iyi vukufu bulunan şahsiyet -
~i tı, liitler'in <lolambaçlı stratejisini 

~~ 'u şekilde tefsir ediyorlar : 
taı Führer, gerek ödtinç verme ve ki
fd· .~a kanunu mucibince gönder
il' ı~nıiz malzeme suretiyle olsun, ge
ra~'Be başka vasıtalarla olsun büyük 
~/ıtanya'ya yard1m etmemize engel 
lt tnalt istiyor. Bu sebepledir ki Hit
~ r, Japonya'yı, bütün donanmamı -
tı;n ~asifik'e gönderilmesine sebep 
~ abılece-k bir tavır almıya sevkedi • 
\:r·. Bundan sonra Hitler, Atlantik'
~t hadiseler çıkararak Japonya'ya bi
~i korkusuzca hücum edcb'ileceği, 
<tt~~ ~onanmamızı Atlantik'te meşgul 
~01

1 ğı kanaatini verecektir. Bu yol 
:ııit~tnbaçlı ise ve J aponya'ya karşı 
tan er'!n bir dereceye kadar iki ta -
ihr ı bır oyunu ise bu haiz olduğu 
~c/!lıalieri gene hiç azaltamaz. Hit -
tat ~~r~fından tatbik edilen her st -
\t;ılt~Jı .ıki taraflı o.yunu ihtiva etmek 
~ asıyJe vasıflanmıştır. 

tilt•tundan şu netice çıkar ki Atlan -
tt01 .~ olduğu kadar Pasifik'te kon -
bi~i Uıniiz dışın ela bulunan hadiseler, 
~ ~ harbe sürüklenmemizin muh -
'trı.~) olduğunu göstermektedir. A -
lat 

1
ltan halk kütlesinin aldığı tavır 

ıııclt~alt~n bir muvazene muhafaza et
l'tccğ~ı~. Amerikalılar, harbe girmi
l);ı il ınıızi ümit etmekle beraber bu
~:ilr-~klcneceğimiz zannına müte -
'=>lun dırler. Fakat bir kere de harp 
ttltı ca,. en iyi bir tarzda harp efle
faa ~~d.ır. Amerikalılar, milli müda
t\iıı tıyaçlarından doğan tahnitleri 
"c •ugeçti~çe daha fazla anlıyorlar 
l>ath tıu soylemiye temayül gösteri • .. r . 

··ıı . 
li arbe · . 1A • ~.. gırmemız azımsa gıre -
J • 

t. ilI>on kah· . • d •· . d bl'lta 1' ınesının cgışmesın en 
ilşlıc okyo basınını meşgul eden 

liııtu~ nıesele, Pasifik denizindeki 
'thetı ~c Japon - Amerikan mü na -
"-• erıdir J .. -"Ott) • · apon basını, bu ınuna-
~11\\ae;~~~. ç~buk aydınlatılması ıa
~il'rıırı ~gını. ileri sürüyorlar. japon-

t tak ınerıka'ya karşı metin bir ta
\oa."lır ·ınrnasını israrla istiyenler de 
~eıtn · Anadolu Ajansına Tokyo'dan 
~a . teJg fl 
a. lap ra ar bu mesele etrafın -
~'cttjon basınının yaptığı tefsirleri 

(: \>lt:ı-ı:nıektedir : 
). b. dıy~ri Şimbun gazetesi, A. B. 
t il 'ltarşC\1 etleri tarafından Japonya'
t:ıttıhc,i~· tevcih edilen çenberleme 
~'ifi'k'tın tahakkuk etmesi iizerine 

lıJ.ugıı e gerginliğin son haddini 
Calct nu Yazmaktadır. 
"~~ e diyor ki • 

~· 6Cr J • 
te 11l'ıli b" aponya, Amerika'ya kar~ı 
1:ıı Ouhr:~ı ta~.'r .. takınmazsa Pasifik -

tııJ '}'atak n onune geçmek mümkün 
a tır. 

~4rır>o:~a ile Amerika arasında ya • 
"ltt· ~oru~ 1 ~f 1 tı bir T"•e er, ancak, Japonya 

fakıy tavır aldığı takdirde mu
'ir~tlant~kt~e neticelenebilir. 

lk• 1 te 'I tc ik• ve aynı zamanda Pa • 
~.llıa1t ~ ı cephede harbetmeği göze 
ır llzvelt . • h • •- · Attı . ıçın te lıkeli bir ~ey-

-.h h crıltan ·11 . b İldi~· • mı etı u zayıf nok-
61 ıçindir ki Ruzvelt'in de-

Londra. 23 a .a. - Sovyct ııazeteler4ne ııe· 

len tel~ratları zikreden Moskova radyosu, 
almanlnrın dUn Kırım yakınlarında eld<letll 
ulr taarruza baaladrklarını ve ıtmdl bu böl~e
dc ıtddeUI muharebeler cereyan ettıl':lnl bil· 
dlrmlıtır. 

Almanlar hücuma kalk'llladan 15ncc uzun 
bir topcu ve hava bombardımanı hazırlığı yaıı
mıı;lart1ır. 

Kızılordu birlikleri alıldctle dayanmıalıır ve 
düşmana elddetll darbeler indirmişlerdir. Fa
kat hlrçok ö!Q vermekle beraber alınanlar, 

sovyct kıtalnnnı ııkıstırmaı:ta muvattak ol-
muelardır. 

Atmnn ve romcn orduları son ı;:Unlcrde Kı· 
rım berzahında bUyUk kuvetler toplamıılar· 

dır. Kırım tetik tızcrlnrte bulunmaktadır. I<OY· 
ler, ll'hlrler \'e kasabalar, her tarar al'kert ~ı
talarla doludur. Snyı~ız tank cukurıarı kazıl
mıstır. Alman tayyar,.lerl her 1ıece blrkac de· 
tn Sıvastopol limanına hüt>um ediyorlar. DnC:
lrk nrıı.zln1n hlmayo etmekte otdul!u Slmtero· 
pol, Kl'rı;: ve Teortosyn ahalisi ve milisler sa
\'nS ı:UnUnU bekllyorhr. Kırım tein cldrt! mu
harebeler bnslnmııtır. 

Mihver kaycpları 
r..onılra, ::?3 a.a. - Moııko\•a radyo~ur:un ver

dltl bir habere gl!re ıı:enerııl Petrol sovyet or
dusunun orııanı olan KrasnnJa Zvezda ııaze

letılnde nesrcttl~I bir yazıda romcnlerın Ode· 
sa•yı elde etmek loln 12 tümen asker, 200 tny
yare, yüzlerce tank ve top !eda ettiklerini 
blldlrmlst!r. 

·~· Londra. ::s a.a. - .hloskova radyosu, Kırun•a 
kanı yapılan yeni alman taarruzunun bir ıat
hasında 5000 alman ve romcnla ıildU~U blldl
rllmJAtlr. 

Ruslar T aganrog'u bo§alttılar 
Londra, 2J a.n. - Dün ge<:e yansı 

r.;ıkarıl11n Sovyet tebliğinde, Tagnnrog 
ııchrının ~ıddet.11 muharebelerden sonra 
bosııltıldığı bıldirilmektedlr. . "' . 

l\loskova, 23 a.ıı. - Bu geceki sovyet tch
llgındc ko) bcdılmış olduğu b!ldtrılen 'l'agnn 
rog, 50.000 nUfuslu ve Uç tarafı Azak dc
nıziyle çevrili bır uehlrdir . .Ahalisi geçim
lerini maden ve deri fabrikaları ıııçılığln· 
de, ziraat ve b::ı.lık a.vında temin etmekte· 
dirler. Tngnnrog me~hur muharrir Tchek· 
hov'nin vatauıclır. Çar birinci Alcxandre, 
bu ııehirde ölmlıştUr. 

Merkezde vaziyet 
Londra, 23 a.a. - Sallıhiyctll mahfü -

tere Husya'dnn gelen haberlere göre, mer· 
kez bölgesinde ,şiddetli bir muhareb:ı ce • 
reyan etmektedir. I<'nknt kayda değer top
rak dcıti9ikllAi olmamıatır. 

Merkez bölgesinde hava ıartınrı Jıll.IA 

fenadır. Gllndıız ynğrnur veya knr yağı -
yor. Gece her tarnt kalın bir don tabaka
sı ile örtülmektedir. 

Daha cenupta almanların Harkof isti • 
kametindeki hamleleri durdurulmaktadır. 

Perekop berzahında şiddetli bir muha -
rebe cereyan etmektedir. Cenupta ha· 
va yağmurludur. 

Şiddetli muharebeler 
::Moskova, 23 a.a. - Tass ajansının bil

dirdiğine göre, Moskova önünde ve Mo
juisk ve Maloyaroslavet:r. yııkınlıırında ye. 
niden §lddctll muharebeler olmaktadır. 
Almanlar, yeni birlikler yığmışlar ve bir 
yarma hareketi için yeni bir teşcbbUste 
bulunmuşlardır. Bir çok §lddctll taarruz
lar pUsklirtUlmUş ve düşmana kanlı ka)1P· 
lar verdirilmistlr. Almanlann ''O" nehrini 
hlrı;:ok defa aşmıya kalkıştıkları bildi
riliyor. Alınan malQmaea gllrc nlmanlnr 

50 tank ve 70 kn.myon ke.ybetml§lerdlr. 
Donetz havzasında 

Moskova, 23 a.e.. - 1zvcstle. gazete1;lnin 
harp muhabirine göre, Donetıı: havzası ci
varında muharebeler hUyUk bir §lddet al
mıştır. DUşmnn 10 bin kadar acıker, yUz • 
lcrcc tımk ve çok miktarda başka sllA.hlar 
kaybetmiştir. Yeni ltalyan, macar ve ru
m('n kıtaları bu bölgede kille halinde top
lanmaktadır. 

Takriben 8 gUndenberl Knllnin'ln zaptı 
için cereyan eden çetin muharebelerde 
3000 alman ölmUş veya yaralnnmı~tır. 
Moskova önünde bir değişiklik 

yok 
J..ondra, 23 11.n. - Şiddetli muharebe· 

!erin devam ettiği Moskova ccphestndc 
hlc bir del;lşlkllk yoktur. Hnrekltta bir 
durgunluk görUnilyor. Bununla beraber 
almıınlnrın fikrine ı:öre kendilerini Mos
ko\·n'nı n kapılarına kadar götürecek yeni 
bir hamle beklenmektedir. Yeni hücumun 
bir knc giin içinde ba$1nması muhte.m"l· 
dlr. 

Stnllno'nun zaptı hakktndrı.kl alman 
haberi dol?ru ise, ciddi bir \'azlyet hasıl 
olacaktır. Zira almımlnr bu suretle Do· 
netz havzasında daha ileriye atılacak bir 
sıcrama noktası temin etml& olacaklar • 
dır. 

Moıkorıa önündeki harckô.trn 
dur~unluğunun 6ebebi nedir? 
Lonnra, 23 o.o. - Mo~kova'ya kauı mu-

harebelerde bir yn\'aşlama bulundu~u a-

Bu kesimde mukavemeti teskllCıtlandır
mak ciheti, ıılmdi her ııeydcn evci Budlye
nl'nln lktıdanna bağlıdır. 

Alman ba.şkumandanlııtının, merkez ke
simindeki harekE'tlerden bahsetmemesi §U 
zannı verı~·or ki Hltler, imha edlld r: ı, vak
tından evci alman milletine hnbcr veril
miş olan Timocenko ordusunun imhası te
ı;ebbüsünOn muvaffakıyetslzll'ie uğradığını 

unutturmak istiyor. 

Ruslar Stalino'da bütün yiyecek 
stoklarını tahrip ettiler 

Londra, 23 o.o. - Alman raııyosu rus
ların Stallno"da bütan sıı.na)1 tesislerini 
ve bUtiln yiyecek stoklarını tahrlı:ı ettik
lerini blldlrm'stlr. 

Stallno"nun zaptı hakkındaki alman 
lddi:ısı Londra'da hentiz tecyyllt etme -
mistlr. 

Muharebe meydanları karla 
örtülü 

Moskova, 23 a.a. - Prnvda gazetesi
nin bir muhabiri yazıyor : 

Cephenin Mojalsk istikametinde, al -
manlar tanklar motörlil piyade ve hava 
kuvetıcrlyle taarruza girişmişlerse de as
kerlerimiz kar&ı hllcumlar yaparak dUıı

man tanklannı ezmekte veya yakmakta 
ve faşist askerlerini imha etmektedir. Yer 
alman asker ve subaylarıııın cesedi ve 
malzeme yıl';ını ile 6rtU1UdUr. 

Bazı köyler bir kaç defa el değiştir -
mektc>, so\•yct kıtaları ancnk düsman sa
:nca ııck llslün bir vaziyete girdikten 
sonra ı:ekllmektedlr. 

Muhabir, Mojalsk yakınınd:ıkl sovyctı 

nıotoslkletçllerinln mu\'affo.klyetınl bil -
hassa kaydcrek $Öyle diyor : 

SovYetler, süngü muharebesine çevri
len şiddetli blr hücumla "E" köyünü işgal 
l'lmlş, almanlar nehrin öbür kıyısına kaç
m1Şlardır. Sovyetler ileri hareketlerine 
dc,·n.m erlerck dUşmanı bnska bir küy<len 
de çıkarmışlardır. Almanlar ağır kayıp

llır vermişlerdir. Burada sovyet motoslk· 
letçllerl 80 motosıklet, 10 kamyon, !cinde 
dosyalar bulunan 2 kurmay otomoblll, 
300 dem fazla bisiklet, 4 tank karşıkoym:ı 
topu, 10 mitralyöz ve hlrçok asker elbise· 
ııl cln s:eclrmlşlerdlr. 

Muhnblr, C<'Dhenln sol ct>nnhında Jıls

SC'dillr. bir de~lşlkllk olmadıfını kaydet
mektedir. 

Muhabir ııunlan IU\ve ediyor: 
Yer, k~ın ilk kan ile örtülüdllr. Kıs rUz

gfm esiyor. Mojalsk ve Maloyaroslavets 
istikametlerinde bir gün !cinde sovyet tay
yareleri 90 alman tankı ve piyade askeriy
le sirnh yüklil liO knmyon tahrip etmls· 
lerdlr. 

Almanlar Rusya'da ne kadar 
yer aldılar? 

Berlln, 23 a.a. - Dört aylık bir sc • 
ferden sonra alman kıtal arı tarn fından. 
sar'kta işgal edilen topraklann mesahası 
1.500.000 karekilometredlr. Bu toprak· 
!arın nllfusu 65 milyon, yani mecmu 
Sovyet nüfusunun ficte biridir. Almanlar 
Sovyetıcr Blrllğl'ntn 81 büyilk şehirlerin
den 17 sini işgal etmlslerdir. Başka dokuz 
hilyUk &ehlrl de doğrudan doğnıyn tehdit 
etmektedir. 

Dünyanın en b~yük 

ıarniı gemisi bahrıldı 
Pasifik denizinde işliyen 

birçok an1erikan ticaret 

gemileri silôhlandırıldı 

Nevyork , 23 a.n. - Nevyork askeri 
mahfillerine gelen haberlere göre Amerl
kıılılara alt bulunan Wc Tengle snrnıc va
puru BilYilk Brltanya'ya gıderken bat • 
mıştır. Vaııurun nnsıl battığı bildirilme • 
mcktedlr. 

9552 tonluk olan Wc Teaı;:le, dünyanın 
en bilyi.lk sarnıç gemisiydi. 

Amerikan ticaret gemilerinin 
ıriliihlandırrlması meselesi 
Ncvyoı1k, 23a.a. - Ne\'york Herald 

Trlbune gazetesi ynzıyor: 

ea rtsız kabul et tik. 
Stalln. bizden yalnız acelo ihtiyacı olan 

malzeıneYI istemek kararında olduC:unu söy-
ledi, b1z de Ruaya•ya lstedlfı! alemlnyomu, ba- Cephede umumi durum 
kın. kureunu, cinkoyu, kalayı, Kobalt'ı kırmı-
zı bakırı, Jüt'll, yünU. Paruömen• ı, boya ve c-
ma>-e mııddt'.'lerını verebildik. Amerika tein ıtı- s ovyct cephe3inde son on iki 
ya'nın harı> ca>·elerlnln cerceklc~mesı ıcın IA· i günlük harekntı şu şekil
zım olan kA!l miktarda Petrol ve yağı venne-
ıı:ı vMcttı. de hulnsa edebiliriz: 1 - Al-
Donuıümde vapurda bulunduğum sırada 1 manlnr Lcningrad'ı olduğu gibi 

baeveklldcn ıu telgrafı nldım: brrakmı§lnr ve doğuya dofrru i-
"GlrtsUA"!nlz taahhUUcrı yerine ~eUnnek lerlcmeğe başlamışlardır. Bütün 

tein bir ınat bile kaybetmedik.,. Baltık sahili nlmanların elinde 
Gönderilen malzeme bulunduıfuna ve Dngö ndnsı da 

VAdl'ttıkıerlm!z ben lngııtere"ye d ınmed n zapt edildiğine göre, sovyctlerin 
vapuru ~Uklenmls ve gönderllml$tlr. Malzeme· Baltık donanmnsı da nrtık üsten 
nın taıınıası. karsıtaıtıtımız en b:ll!U;: mese- mahrumdur. Leningrad ve Kronş-
lcdlr. tran dt>mlryolları tein 11zım olan lokcı tad alman toplarının bombardı-
mot.H ve müteharrik malzeme e!md'den ıs· manr altında bulunduğundan bu 
marlnn-n·~• ır. Derhal bir yardım tes!<ll etml'k 
Uzl'rc Rusyn">•a ı:ok mlktard:ı ıek r ır ınderll- donanmadan geri kalan kuvetle-
mıstır. rin nereye sığınmış oldukları 

Amcrika'dıı bulunan nrıtan~·a s:ıtın al- hakkiyle sorulabilir. Bu gemiler 
m!l l«.'mlsyonundn.n aldıtım bir mektupta Leninı;rnd'ı korumak ödevini Ü· 
Amerlka'nın bütün valtlerlnl tuttuğU bl! . zerlerine almı! bile olsalar, mü-
dirilmektedir. İstihsal gayretimizin yUkU himmat ve yiyecek maddesi ba-
ağırdır. Hıç kimsenin tasvlp etmlyeceğı ltnnından hayli zorluk içinde bu-
dereccde malzeme verdik. Fakat her ne lunacnklarından herhnlde hiç bir 
kadar yllktlmuz uğır ve m'iklne ve d.let Is- iş göremiyecek hale girmişlerdir. 
tıhs:ılıl.tımızın arttırılması gerekiyorsa da 2 _ Alman hnreketleri bir ta-
tank ıırogranıınuzı tatbik cdcbilcceğimızl raftan dn Moskova önünde çev-
umuyorunı. lllzc lltzun olan mUhlrnnıat rilmektedir. 3 _ Cenupta Azak-
stoklarıınıı: tamamlanınca, Moskova lşcıle- denizi sahilinde ilerleme devam 
ri nllSll işlerini bitirince sllftha sarılarak etmektedir. Şimdi bir de Kınm.'a 
sovyct hult\lmct merkczlnın mUdafansın11 doğru büyük bir tanrruz ba.,.la· 
koşu;>:orıarsa, bizim işçilerimiz de vazife- :r 

ıerını bitirdikten sonra saati gelince bll· mışhr. 
tun mtllctlc birlikte sill'ıhıı s ırılarak mem- l.41 k t: d 
leketln müdafaasına ko.:ıac:ıldnrdır. 1 PIOS ova elraım a 
Şimdiden bir istıll'ı tchlıkcslııe karşı ha· 

zır buhınmalıyız. ÇUnkU sovy,ct orduları· ı 
nın mlldnfn:ı gayr<'tlerl menfi bir duru · 
ma girer ''e almanları yenmek ihtimalleri 
ortadan knlkars::ı, almanların size döne • 
ecklerine emin olabilirsiniz. 

Rusyn'ya, rusların mlida!na kudretleri-
ne innncım var. Fakat di.ışman Rusya'yı 
bertaraf ederse, karanlık bir dehşetin ge· 
tlrecet:l bl'lAlar, muhakkak olarak mll
letlmizin Uzc-rine yUklencccktlr. 

B. Eden'in beyanatı 
Londra, 23 a.a. - BugUn Avam Kama

rasında Hariciye Nazırı Mr. Eden, bazı 1 
mebuslann harp durumu hakkındn sorduk· 
ları suallere cevap vererek gtsyle demi§ • 
Ur ; 
-Rusyıı'yıı bUtun vaıııtalıırla ellml~c.1en 

geldi~! kadnr yardım l'tmck ıızmlndt>ylz. 

HlıkUmct, Httıer ve ııerlkleriylo hiç bir 
mevzu Ur.erinde gtsrUşmelere girlıımek nl· 
yetinde de~ildlr. 

Mr. Eden, hUkllmetin niyetleri hakkın
da bazı lfcıa'ltta bulunulmOSl ve bu suretle 
kaygılnnn giderilmesine yardım edilme -
sini lstlyen mebusların d~Uncelerini tak. 
dlr etmekle beraber böyle lf$antın hUkU
met pll'ınlannı meydana çıkarmak husu
mındakl tchllkryi arttırabllcceğinl söyle· 
mııı ve §Unları llAve etmi§tir • 

- Meclise yaptığım vait. yapabllece -
ı'tlm tek valttlr. Hllkümet bıı vaidl yerine 
getirmek azmindedir. 

Amerika 
Vilôdivostok yoliyle 

Sovyeller Birliğine 

silah yollamıyacak 
cnııu 1. inci sayfada) 

dl' 1srnrda bulunmustur. nu suretle !\loskova, 
Japonya ile her türlü anlnı;mazlıl':ı bertaraf 
etmek arzusunu izhar etmiştir. 

Japonya1nın ıriyasi bir 
muvallakıyeti 

Tokyo, 23 a.ıı. - Unlted Press: Amerika 
Blrleılk Devletlerinin Rusya•ya Vlııdlvostok 

Yollyle malzeme gcndermcktcn vazgeoml.$ ol· 
mnsı haberi, Vaslngton'ıla Japonyn"nın sf)·asl 
bir muvartakl)etl sa)'llmaktadır. 

Mevcut knnaate göre bu tedbir. Japonya 
tarafından )apılan ve Moskova ve Vaı;tnırton 

tarafından ilk !ince reddl'dllmlı olan siyası 

tc$ehbUsll'r neticesinde alınmııtır. Bu karar. 
Amertka"nın Japonya">'a karaı kabul cttll!:I bir 
taviz eeklln<1e tefsir edilmektedir. Zira buradn 
beyan edildiğine göre &a:;rctlcMnl Rusyn"yn a
cele bir ynrdım yapılması 1&1ne tcksıt etmlt 
olan M. Ruzveıt. Tdkyo ile münasebetlerin 
yeniden vahlmleşmeslnl arzu elmcm"ktedlr. 

oskova etrafındaki alman 
taarruzu, batıdan doE;ruya 

doğru bir at nalı ıeklinde ge)i§
mi§tir. Rusların burada çok zor 
bir durumda olduklarını ve bu
nun r:ünden güne vahimle9tiğini 
söylemeğe lüzum bile yoktur. 
Dünkü alman ba§komutıınlığınm 
tebliğine göre rus karşı koyma
sı, hem batıda, hem cenup-batı
da iki yerden yarılmış ve alman 
Öncüleri bazı yerlerde Moskova
ya 60 kilometre kadar yakla9-
mışlardır. Moskova'dan gelen 
haberler de böyle bir yarma te
febbüsünü teyit etmektedir. Bu 
haberlere göre almanlar "O" is
miyle anılan bir nehııi geçmeğe 
kalkmışlardır. Fakat Moskova 
kaynaklı haber, bu teşebbüsün 
muvaffak olup olmadığını bildir
memekte ve almanlarm yalnız 
bazı yerlerde püskürtüldüğünü 
söylemektedir. "0" ismiyle anı
lan nehrin Moskova'nın hemen 
cenubunda bulunan ve Kaluga
dan geçerek Oka nehrine akan 
Oupa nehri olması çok ihtimal 
içindedir. Öyle ise, almanlar 
Tuln'dan itibaren şimale doğru 
bir hareket yapmakta ve belki 
de Moskova'yr tam doğudan sar
mak için geniş bir ite girişmiş 
bulunmaktadırlar. 

Almanların üstünlüğü 

R usların Moskova'yı büyük 

Amerikan yük gl'mlsi Lchlgh•ın torpil- Sanghay'dan aldığı bir habere g5re Pa
lenmcsl, Amerikan ticaret gemllerlnln si- sl!lk seferl~rinde isletilen "PresldC'nt ta!t" 
ltıhlandınlmnsı !cin yeni bir sebep teşkil ''Prcsidcnt Plerce" ve "President Clev -
eder. Amerikan radyo tcfsircllerlnln ka • land" gemileri tayyare kan:ıkoyma topla
naatlne göre, Leh!gh ve Boldvcnture ge- n. torpiller ve bu gibi müdafaa malzemesi 
mllerlnln kayıbı bltarnntk kanununa nlt ııo techlz edilmişlerdir. 
değişiliklerin kablllllne pek ziyade )"ar • 

fednkiırlrklar pahasına da 
olsa, müdafaa edecekleri şüphe
sizdir. Almanlar acnba burada 
daha kati bir harekete başvura
caklar ve mühim kayıplar ver
meği göze alacaklar mıdır? Bel
ki de sistemli bir şekilde yÜrüye
rek şehrin sarılmasını tamam e
decekler ve onu da ikinci bir 
Leningrad yaparak askıya ala
caklardır. Moskova ancak bun
dan sonradır ki tıpkı Kiyef gibi 
veya Odesa gibi olgunlaşarak 
düşebilecektir. Öyle görülüyor 
ki alınanlar, ilk hedef olarak eve
in Moskova'yı göstcrmi§ler ve rus 
kuvetlerinin burada toplanması
nı temin ettikten sonra başka ta
raftan harekete geçmişlerdir. 
Cephenin umumi manzarasından 
anladığımız şudur: almanlar rus
lnrı kendi istedikleri yerde hn.r
be mecbur etmektedirler. Bütün 
Üstünlükleri ııimdi bundan ileri 
gelmektedir. ~Diğer taraftan rus
lar da, nlmanlnrm istedikleri 
yerde harp vermek zorunda kal
makta ve işleri bundan dolayı 
çok aksak gitmektedir. N etek im 
Moskova etrafında da it böyle 
olmuştur. Almanlar ruslarr bu
rada muharebeye mecbur cder
lcen daha cenupta baıka hare
ketlere geçmişlerdir. 

vamlı tahriklerine rağmen harbe S'Ü· 

riiklenmenin önüne geçmek istemek
tedir. Atlantik'te cereyan eden son 
hadiselere karşı Amerikan milleti • 
ııin Ruzvelt'in umduğu kadar büyilk 
bir nefret izhar etmemesine sebep 

dım edecektir. Hemen hemen umumiyet- Amerikalılar bire kar§ı iki al-
le Nevyork basını bu hadlsl'lerln cere • • • • b man gemısını atıracağız 
yanı üzerine tadillere kabul edilmiş gtszU- Azak sahilinde 

de budur.,. 
Nişi Nişi gazetesi de şöyle yazı -

yor: 
Japon - Amerikan münasebetleri 

çabuk aydınlatılmalıdır. Japonya ve
rimsiz görüşmelere devam etmek 
&urC<tiyle vaktini kaybedemez. Bu 
konuşmaların muvaffakıyetle neti -
celenmesi Va~ingıton'a bağlı olan bir 
meseledir." 

Ue bnkmnkta<.1ır. diyorlar 
Bahriye komisyonun blldlnl!C'lnc göre, Vaşington . 23 a.a. - Unlted Prcss: 

Boldventure gemisi mUrettebııtının isim 11s Senato lızn.sından M. Pepper iU beya. 
lesi nesredilmlyecektlr. Bunun sebebl al· nntta bulwımuştur: 
manların, gemi mllrettcbatının alman iş- Bundan b!Syle Atlantlk'te gemllcrlml
gal! altında bulunan memleketlerdeki a· zc karşı alman hUcumlan buı:üne kadar 
ile efradına fena muamele etmeleri kaygı- ' misli grUlmemls bir vahşet derecesinde 
sıdır. co:O:alacnktır. Tahrip edılcn her Amerl -

kan ı:emlslne karşı iki almnn gemisi bn· 
Paailik'te iıliyen birçok ameri • tıracağız. Bir denizaltının b:ıtırıldıl\1 habc· 
kan vapurları ailô:htrızlanclırrldı rint alncıığımız yakın zamanı dUsUnUyo· 

Tokyo, 23 a.a. - Nişi Nfıl ıazeteslnln rum, 

A 
imanlar cenupta Azak sa

hilinde büyük bir ilerleme 
kaydetmitlerdir. Rostov'a 55 ki
lometre mesafede bulunan Ta
ganrog şehri alınmıttır. Alınan
lar, buradan bir an eve) Rostov'a 
yaklaşmayı hedef alını§lardır. 
Çünkü Azak sahili tehlikeli bir 
bölgedir. Burası kapalı bir de
niz olduğu için .senenin üç ayı 
donmaktadır. Donlar baılama-

Sov eti r Birli .... 

ya d cak ol a 

Va.şıngton, 23 a.n. - BahriY,. kom 
yonunun b r beyannamesinde SovyC'tler 
llltınc yardım programına dııhı l bulu., 
bütün y'ıklenn 2S llkt('şrlnden ıtıh 

ren Boston llmnnından ı;:ececeği b 'dl 
mektedır. 

Komisyon, bu t!"dbirln izdıhama e 
olmak ç·n nlındıılını blld rm..şUr. B ı 

Rusya'nın mlldafan ı;:ayretl ıctn clzr m 
lan malzeme mlkdnnnın devnmh blT s 
rette artmasından dolayı Jilzum g11rU 
milştilr. 

Başka izahat verilmemekte ise 
Rusyıı'ya yapılacak sevkıyatın Atlas ll 
rlnden ve muhtemel olarak ArknnJe 
gtsndet"flC'crği anlaşılmaktadır. Bunu 
la berab"r bu tedbirin olmdlye kadar 
slfik denizinden yapılan ııetrol sevklya 
nn şnmll olmadıı'h bildiriliyor. 

Ruzvelt yardım hakkında bu 
halta beyanatta bulunacak 
Vaıılngton, 23 a.a. - Unlted Press : 
Kiralama ve ödUnc verme kanunun 

tntblJnnn memur olanlar, SovyeUer Y<"n 
mese demokrasilerin Almanya'ya hU<'U 

~ lcln Avrupada'ki son sıçrama tnh 

tasını kaybedt'eckleri knygıslyle, M. Ruz 
vclt'ln Husya'ya tank, tayyare, top ve h 
yati chcmlycti haiz b3.!Jka malzemen 
mUhlm miktarlarda ı:öndcrllmesl lUzum 
nu blld r<'n bE'}"anatına tamamrn iştir 
etmc-ktedlrlcr. M. Ruzvelt'Jn bu haftn 
mesel ye dair milhlm beyanatta bulun 
mnsı bekleniyor. 

Amerika' dan Vüiidivostok' a 
harp malzemesi tCl§ıyan 

vapurlar 
Nevyork, 23 a.ıı.. - Amerikan radyo 

sunun sözMlsU Burnott HC"Sley ıunla 

söylemiştir : 
Amerika'dan VllAdlvostok'a harp rna 

zemesl tasıyan ticaret gemleri, Rus-:ro 
lonya anbıımasının imzasından sonr 
sovyet hllkUmetl tarafından serbest bıra 
kılan esirlerden mürekkep ilk Polony 
kıtasına alt teQhb;atı göU1rmcktedlr. 

Amerika Japonya ile yapılan 

muhaberelere sansür koydu 
Tokyo, 23 n.a. - Asabi ı:azcteslnln al 

dığı bir habere göre, Amerika Blrkşl 
Devletleri Japonya ile yapılan muhabera 
ta sansür konulmasına karar vermiştir. 

sanıldığına g6re, bu tedbir, Mançuku 
lle yapılan muha.bertıta şlmd\llk tatbik 
cdllmlyecckUr. 

Japon Baıvekili kabinedeki mü
favirlerin istifalarını kabul etti 

Tokyo, 23 a.a. - Baş\'ekll Tofo, kahin• 
milşavlrforln!n istlfalannı kabul etmiş _ 
tir. Bunlar dokuz kisidir. Bu milşavlrl!K· 
!erin iı>ka cdileeeğl ve lsU!a edenlerin ye
rine pek yakında başkalannın tnYin edi
leceği bildirilmektedir. 

lrlanda milleti için en hayati 
mesele nedir? , 

Dublln, 23 a.a. - (D.N. B.>: Elrt- ad
liye nazın M. Balana, Roscommon'd" RÖy 

lcdlğl bir nutukla hale:ı İrlanda milleti içla 
hayatı clıemlyetl haiz mllU mUdat oldu
ğunu, çUnkll harp devam ettiği mUddC'tç• 
Elre'nin isU14.sı tehllkeslnln askıda kala • 

!cağını bll_d_ır_m_i_şt_ı_r. __ ~~~~~~~--
dan almanlar Don'un ağzını tut
mak istemektedirler. Taganrog 
86.000 nüfuslu mühim bir liman
dır. Donetz havzasının birçok is
tihsalleri bu liman vasıtasiyle 
ihraç olu'nmaktadır. Fakat işin 
en dikknte değer olan ta.rafı bu
rada rus nüfusunun fazln ola
rnk bulunmnmnsıdır. Gerçi ltare
kilometreye, 42 kiti düşmekte
dir. Fakat bu nüfusun ekserisi, 
Çar Birinci Alclı:san?r Ave llt~nci 
Katerin tarafından ıskan cdılen 
alman göçmenlerinden ve C\nne
nilerden ibarettir. Belki de al
man ilerlemesi bu yü:oı:den dnha 
kolay olmuştur. 

Kmma doğru 

D
ün gelen telgre.flardan öğ. 

reniyonız ki, almanla.r bil
hnS!a Kırım'a doğru geniş bir 
taarruza ba§latnı§trr. Bundan on 
be§ gün kadar cvel Ulus'ta yaz
dığımız ynzılnrda ahnanların Kı
rım'ı atlıynrak, Perekop boğazı
nrn yukarısından doğuya doğru 
ilerlcd}kierini ve Krrırn'ı ol.g~n
JaF.agn . bıraktıklarını knydet
mıştık. Şımdi Kırıın'a doğru ha
reket ba§ladığına göre, almanlar 
ya b':I. yarım adanın olgunlaştığı
na hul?11elrni~ler ve yahut nıs
tarm Knfknsya yoliyle burasını 
~vetlendirebileceklerini göz ö

nune. almışlardır. Bunlardan ta
nıanuyle nyrı üçüncü bir ihtimal 
de şudur: belki de şimdi Kafkas
ra'y~ doğru geni§ bir taarruz 
ırnkanlarını hazırlamak icin her 
ne pahasına olursa olsun Kırnn'ı 
ellerine geçirmcği hesap etmiş· 
Ierdir. Harekatın gelişiminden 
bu üçüncü ihtimalin daha çol< 
akla yakın olduğuna hükmetmek 
mümkündür. Moskova cephesi 
başkomutanı Mareşal Timoçenko 
belki de cenup cephesine gönde
rilmek Üzere oradan alınmıştır. 

M.ümtaz. Faik FEN l K 
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s p o R Kızllayın Tilmfnar yınaın 

f eliketıedelerine yardımı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 Mardtn. IHususl) - Nusaybin kazuına 

batlı Tılmlnar köyllnde cıkan bir :van-1D 48 
vatandau cvıılz, yiyecek.siz ve ııtYecelaılz bı· 

raJan11tı. Vllıtyet 1cabedcn tedbirleri almıe ve 
eehrlmlz Kınlayı ilk yardım olarak 160 lira 
vermlttl. 

Tenis müsabakaları 
hararetle devam ediyor 

Kızılay umumi merkc ' de telAketzedelı!l"ln 
la,;eeı, evlerinin yaptırıı:maın lcln Ziraat Ba.n· 
kuı vasıtaslyle 1700 lira aöndermletlr. Bura· 
da çıkan "Ulus Seal" •azeteal bu ht.dlleyl an
lattıktan sonra yazıaına IÖYle devam etmek· 
tedlr: 

Bugünkü maçlardan 
yarın soncular belli 

sonra 
olacak 

Kızıl.ayın bu y(lbe-k aetkat ve yardımını 

minnet ve ıUkranla karsılar, halkımızı tıöyle 

muılbetU anlarda en önce imdada katarak 
felA.kete utrıyan vatandatları muhakkak bir 
ölümden, açlıktan ve ııetalelten kurtaran '<'ı· 

zılay'a yarduna davet eder, vtlAyet makamı· 
nın bu huıuıta aösterdtlll ıcten ıı.ı ve y(llı:
ıek duyauyu da takdirle anarııı:. 

.Ankara ooıaeaı.ııın tertip .ıııtt 10Dbahar 
m11a&bak&!arının lklılct ı . uı dlln yapılmıf vı 
cıenek ıoncular (kardötl'ııalJatler) me)'d&na 
oıııım~ur. 

Bu müsabakalarda lldnct kataaorl OJ"Uncu· 
l&r arumda Ra91ın. Erdal lnönll, N•lml. AJ'· 
dın saracoa-ıu, Şadan, Fazıl cok enerJUC vı 

celecek yıllar ıcın 1Yt ye'1seceklerlnl belirten 
sUwl oYUnlar aöet.ermlılerdlr. 

Bua11nkQ mlllabakalar yarı ıonculan mey
cl&ııa cıkaracatından mUhlm ı&Yllmaktadır. 

Proaramın baaında Fehmi Kml • Semih Ulu· 
tllrll ll&nıl.a1111aıı vardır. lklll de h&aırlıklı 
OldukJanndan mac ııerkeal ll•ll•ndlrmektedlr. 
Netlcenln Fehrnl'nln lel\lae bltmeel tabii 16-
rlJmelcte ıae de Semlh'ln bUtlln varlıtını M· 

tan lıO)'ar k O)'namaııı müaabakanın netlce
alnl belki deilıUreblllr oımua da mac beye
caıııı ve zevkli ıecer. 

lbrahlm Clmcoz'la Kerim BllktY kartıla1-

nuı da oldukca mühimdir. ttırahlm dUn Er
dal !Dönll ile yaptıtı macta cok idmanlı IÖ-
11inl1J'or'Ou. Bu oyunda umulan netice Clm· 
c un lehıned.lr. 

Orb&n .E.ralı> Ue Ahmet Tandotan'ııı ma· 
IUlcla da. dUnk11 mlllabakada idmansız aö· 
nzıen Ortıan'tn ne yapacatı 1Uphelldlr. Fakat 
aııaıan müsav1dlr. Netle~ katt olarak beW 
dtlUdlr. Ktm daha ılntrslz ve iYi oYDara& o 
kazaaablllr. 

tetlk Fenmea Rulm Akın macınd& .. ftk"lft 
bzanmuı alda daha 7akın seıırae de Raalm 
Slbl nııtttı sporlarda enerJI ve a-ı lle tanı· 
aan bir teallçtnln bu mtiılaba'kad& ne ıraııaca· 

da inceden keatlrtlemez. 
Yana IOllcuları veı c.t< bu mtısabakalar-

4an ııonra. cırt er'lcelr " kanaı.k ve teıı: kadın 
kar1ıl&1111aları olacalctır. 

BUtöa atin lilrecek bu mUN.balı:alara alt 
.,o'1'am a1&tıdadır. Bundan eveı de dtımdl 
mtıaabakalann teknik eonunclarnu ver\J'Oruz: 

Fl!Jıln .Kızıl • Sadt Kavur'a 6/0. '12. Xeırlnı 
BWceır • Alım Kw't'a '1/5. 6/2, ttırahlm Cim
.. • Erdal ln6nü'ne 6/1, 6/S. Orhan !'.ralp • 
N•tmı Raytıer'e 1/4. '1/9, fi '\ A. Tandot, .. -
Orhaa Erdotaıı'a 6/3, 6/2. Jtulm Alan • 1lb&n 
Anerı 6/2. 6/5. Semt Fenmen • Zeki Strmın'ı 
111. 1/4. Semih UlutUrk • Fazıl Peker'• 1/1, 
2019. ll'arınımtıudır. 

llagünltü program 
t. ltM1m A.km • &entı Fenmın, 9, hb.m1 

lsveç't• y9hudi 
a teyfttcltli§t başladı 

StokhOlm, 23 a.a. !ık dafa olarak 
pıtıudi ale]ltltan yuılar StokhoJm'da çık· 
ımşttr. Nayonal - 101Yalt.ı kit&Plar .. tan 
bir dtlkklnm kaınunda aaılan bir levhada 
tsv~ee 111 kelimeler yazılmıııtır. 

"'Yahudi veya yanm yahudllertn bura· 
,.. slnneleri yasaktır.,. 

Ahlllı ıe lnaillı 111r yırıll 
askerlerinin deliımesi meselesi 

Berlln, 23 a.a. - Yarr rami bir kay
naktan blldlrlllyor : 

DOD, yabancı buıll nıUm...Werl tar&fm 
dan aorulan blr si.talı cevap olanll'. aıman 
ft lnsfllz alır yaralı Ukerlerlbıln ınGba· 
4eı..t baklanda Amertka'nm alıDaD htı -
Jdlmetlne Jf9nl tekllıler ~aı>tılı alman ha· 
ftclı:re nazırlıtında blldlrilmlttır. Bu slı-1 
bir ınOWele uu belrımından Alnianya•yı 

PstJelldlrmekte iM de, &lmaa :bartctye 
umhlı meselenin teferrllatı bakJrında 
ftZt7et almaktan celdnndftlr, 

- - -

xwı • Bemlh uıutürlı:, 9.llO, lbral\lm Clmcoz . 
Kutm Bllkey, 9.BO. Uakat - Hayri.ye, 10.40, 
A. Tandotan • Orhan "'.ralp, 10.40. PhllllPI • 
Reya. 11.30, F. 1tını ve Ş. Fenmen • Orhan 
E.dOlan ve ladan 11ıırman, 11.30, J. Parttan • 
Leyıt. Şaman, 12.20, A.aun Kurt ve Raılm 

Akın - A. Tandotan ve Semih UlutUrlı:, 12.20. 
ırakat ve Orhan - Le)"l: ve Cea.slı:ı SUy, 14, 

De."V1a ve Dttır1 - Semih ve Ah.'llet veya A· 
aıın ve Dulm. 14. O'Donell • Şel\rl)'ar Pe
ıcer, ltJIO. lbrahlm Omcoz ve Kerlm BUkey • 
Omer In6nll vı Erdal lnönll. u.ııo, Zekl Slf'
men vı Re: a • Berla ve llhan. 15.30, Phllllr>s 
ve r. Kıaıl - O'Donell ve Orhan Eralp, 15.30. 
Fazıl Pılı:er ve Dllerl • zeıı:ı Slrmen ve Sadi 
Kavur. 

Türkiye Greko • Romen 
birindllklerl yapıhyor 

Yeni actlacak mesleki tedrisat 
okullannan tahsisall 

Maarif Veklletl mesleki tedrisat mil.ite· 
ıarlıtı, yeni tesklllt kanununun tatblkı 

etrafındaki hazırlıklanna devam etmekte
dir. Müsteşarlık, yeniden kurulması düıil· 
nülen meslek okullarının ön!lmüzdekl ilk 
baharda insasına baılanılacak kısmı icin 
Ul~umlu tahsisatın Büyük Millet Meclisin
den alınmasını temin edecek kanun pro
jelerinin hazırlanmasına başlamııtır. Dl
ter taraftan mealekl tedrisat müstesarlıtı 
merkez kadrosunun genlıletllmesl dolayı

ıiyle buaiinkU Maarif Vekllllti binasının 

Beden terbl.Yeal umum müdUrllllil sllret fe· kAfl gelmemekte oldutunu söz 6nilne ala
deru>'ODunun nllık calııma proaramına aöre rak vakıflar apartmanında ayn bir daire 
TIOrkl:ve Greko - Romen &1lrea blrtnclıtlllerl klralamıya karar vermlstlr. 
T Dmlcitelrtn cuma .unu ı.t.anbul'da yaplla· 

cütır. lıtanbul' da yai fiyatlan 
Bu m4ilabalcalara, blrlncttetrln ~ tclnde ı.tanbul. (Husual.) - Fi.yat murakabe lııo-

,. ılmuı ~eltn tı&lse blrınclllklerlrlde mla)'Ollu yat flYaUannı artırm11tır. Evelce 
derece alan sQreKfler ıetnden bölae .Urea toptan 1.20 r~rakende 132 kuruıa aatılan Trab
ı .ınlannın aececeklır1 sporcular strecelderdlr zon yatı, toptan 13:2, perakende ı:so kUnı9a 

Buı böıseıerden tanınm11 stıreacııer tederaı- cıkarılmııtır. 

sıonca dolJ'udan dolnl>'a cetrılmıtl&rdır. 

Budn• k&d&r toplanan maldmata sÖre, Çamaltı tuzlasındaki iıçiler için 
Ankara. AYdın. Buna, Eaklaehlr. tmıır, Koca- yemekhane yapılıyor 
eli böıs•lerlnden birer tetanbul'dan iki takım, 
?etl'dtn iki, Seyhan'dan llc. sıvu'tan dört ııü· t:ımır, <Huıuıt> - lnhlaarlar ldareaı. "h• 

rlmlz tabrlkalarındald ltcllerl ııcak )'emele reecı müaabakalara strmektedtr. 
k.ıvuldurduktan ıonra, Camaltı tuzluında ca-

Balıktslr'den Ahmet Gökır. Cankın'dan Ce- ıııan ıecııer tçln de bir yemek :vert :vaptırma
mll Yılmu, Corum'dan Mehmet Alt Demlrka· ta karar vermtttlr. Yent bina 14 bin llr..,.. 
,... Samaun'dan Adll Yen• dotrudan dotru- cıkacaktır • 
,.. cetnlanlar aruındadırlar. 

JılQaabakaları, stır" tedtruy0nu balkanı 

Ta:f)'ar Yalaa'm da ıcınde buıundutu Ahmet 
Fetaerl ANnl, Vehbi Emre, St)'fl Cenap, Sa- • 
dullah CUtcıotlu'ndan kurulu bir tN.nlk he· 
J'e\ !.darı edecektir. Bat hakem, laman Haklı:ı 
Vefa'dır. 

lıalllz 
Plre'ye 

fln•lerlılı 

y1phM1n ılnn 

BerlJn, 23 a.a. - D. N. B. ajansının 
A.Una'dan haber aldılına s6re, lnsillz tay 
yarelertnln 16 lllrt .. rlnde Pir~'ye yaptık
lan hQcumda alvlller arasında 18 klıl 61-
ma., 30 ldf! de ıraralanJ1llltır. 

irın' dan ~n iqe 

yollan isllh ediliyor 
Londra, 2.1 a.a. - United Pre9 : 
DQn lvam kamaraamda hariciye na

zın M. Eden, A.merika'nın 1ran'dan secen 
!.ate :voııannın J&llhında mQhlm blr rol 
OJ'DAdıiuu '6Ylemlıtlr. 

Dem1"olu ve IOM lnpsı ıcın .Alman
ya'lllll todt tqldll.tımn u.tün bir tet
lat vilcude aetırm..anın A.mırlka'ya tek· 
l1f1 telkin ed.llmeıd Qzerlne, M. Eden ıu 
cevabı vermlftlr : 

Bu hUIU9ta Amerika hQkilmetb'le te· 
mu ettik ve lıiM bol'bol yardım vldeden 
bir cevap alJIUI bulunuyoruz. 

Sebzelerin günlük liyall 
Belediye Reiıliiinden : 

Sebzelerin günlük &zam! toptu ve 
perakende ıatıı flyaU&n 

24 llktetrin 1941 

Toptu 
v .. u .......... 

Cinsi ve men&ıel Fiyatı Fiyatı 

.Ispanak <A.> 9 13,5 
Lahan&(A) 6 T 
Pırasa (A) 3 6 
Yerelmuı (A) T 10 
Kereviz (B.) H 20 
Patates san ( th 10 15 
Patatea beyu (tt) 8 12 
Havuc; (Bey), 6.5 10 
Kabak (T.) 15 22 
Ayte fasulye (T.) 17 25 
Çalı fasulye (Tar111a) 16 2' 
Barbunya C:H.) 15 22 
Domates (A.> 5 7,5 
Kemer paUıcan (V.) 10 13 
Kemer 
patlıcan (Yek.) 16 2' 
Yuvarlak 
patlıcan (T.) 15 22 
Bamya (T.) 8l5 45 
Dolmalık bı"ber (T) 1' 20 
Sivri biber (B.) 20 25 
Kunı soğan (M) 7 10 

(A) Ankara, (B) Bunıa, (Bey.) 
Beypazan, (M) Muhtelif, (Mek.) 
Mekece, (T) Tarsus, (ttl ttrgüıı, 
(V) Vezlrhan M:eneeli mallardır. 

Cümhurlyelln 18 inci ylldönümü 
Bayram günlerinde şehrimizde 
yapılacak törenin programı 

R A D Y O 

Tilrlı:iye Radyo Difilzyon poı 

Türkiye Radyo.u - Ankara Radyo 

- ( Dalıa Uzunlup ) -
1648 M. ısz Kc/a. 120 Kw. 

[ Baıı 1 inci •aylada ] 
aıtaaı ve a.lre aahlplerine keyfiyetin teb
liti mahiyetindedir. 

Salı günü yapılaca/, tören 
'l8/'S./ 1941 alı sünU Ankara'dak.i bU • 

tün İzciler Gençlik namına Killi lef'• ve 
CUmhurlyete Ebedi balhlılc tesahUratı ya.

pacaklardır. Bu tezahürat için btltUn bel· 
ler saat 11.45 de Samanpazannda toplana • 

caklardır. 

Aynı aaa.tte Gençlik namına bir Hey'et 

Etnoğratya M:Uzealne slderek Ebedi 8ef 
AtatUrk'Un muvakkat kabirlerine bir oe • 

lenk koyacaklardır. 

Zaler abiJui önünJe tören 
Gençlik alayı aaat 12 de Samanpazann-

dan hareketle Çocuk Sarayı ve Anafartalar 
caddelerinden seçerek Ulua meydanına 

ıreler.ekler ve (12,45) e kadar Zafer Abide

n etrafında yerlerini alacaklardır. 
İzciler tam aaat 13 de İhtiram vaziyeti 

alacak ve Ankara Radyoau vuıt.uıyle 

nqredllecek olan İatikll.l Martını hep be
raber söyllyeceklerdtr. İatikll.l martını 

Bqvekllimlztn 'bayramı &çıı nutukları ta
kip edecektir. 

Ac11 nutku bitince izciler zafer abideal

ne çelenk koyacaklardır. Bundan sonra bir 

kız ve bir erkek izci nutuk söyllyecekle-rdlr. 

Nutuklardan aonra izciler Bankalar cıulde

ai yollyle misafir edildikleri yerlere döne

ceklerdir. 

Atatürk lıeylıeline a.ıe emniyet 
abiJelerine ,elenir 

Zafer abideai etraflnda tesahUrat yapı • 
lırken bir izci mUfre...t de Ordu evinin 

öntlndelcl he)'lcele ve Emniyet abldeatne 

merutmle oelenk koyacaklardır. 

gece ,enlilıleri 
Salı alqamı reaml ve husual bütün bina • 

lar, mUeaıseae, kurumlar, bUtUn tehir elek

triklerle tenvir edilecektir. Ayrıca: 

Ulııa meydanından. İtfaiye meydanın • 

dan, J!lmnlyet abfdealnin artcaaındall, Cebe
ciden, Çankaya İlkokulu 6nünden fltenk • 

ler atılacaktır. 
Şehrin nwhtelif yerlerine konacak hopar 

lörlerle Halık'• Ankara RadyOIUDun neırt

yatı dtnlettırecektir. 

Hallı lıüraüleri 
CUmhuriyet Halk Partiai A.ııkara Vil&

yeti İdare heyetinin yapacatı protrama 
t.eTfllcan ıehrin muhtelif yerlerinde kuru • 
lacalc Halk ktlnlllerinde 'llJ/z/ 1941 aa1ı 

sUn1l saat H den ltl'bU'a a6ylevler veri
a.o.ktlr. 

Ç arıamba günü yapılacak tören 
29/z/ 19'1 Çartarnba gtlnU tören yapı • 

lacak olan Hipodromda hallt için yer ay • 
nlmıttır. Kapalı tribündeki yerler lçlıı da 
veliye ancak Hariciye Vekl.leU Protokol 

Umum lılUdUrlt.ıtUnce Protokol& dahU H • 

v&ta sönderilecekUr. Merulm yerine ple
cMierln nihayet aaat (12) ye kadar aaha • 
d&ki yerlerini almıı olmuı lbundır. 

Geçit töreni 
Jıleraalm clunıı ve seçifl Gvnlzon Ko • 

mutanııtınca tespit edilecek ıekilde yapı • 

lac&ktır. 

)fer.Mim seçltlne iftirl.k edecek ukeı1 

kıtalar Beden Terblyul mllkellenert, izci

ler, Türk KllfU ınen.aupları Garnizon Ko

mutanlıtuun emredecett aaatte sahadaki 

yerlerini alJIUI olacaklardır. 

Geçit resmini mUtealcip sUndtls merul • 
mi bltmlt olacaktır. 

Gece fener alayları tertip edilecektir. 

Saygı daruf6 
Carsa.mba gQnQ 12 de latuyon tepesin

den 21 atım top atılacaktır. Cllmhurlyetin 
on aeklzlnct yılını idrak ettlllmtz aaatte 
(29/X/1941 aaat 20,30> latuyondalci tepe-

den toplar atılaoa.k ve top 9fflerlnl duyan 
her yurttaş CUrnhurlyettn banlst Ebedi 
Şef Atatürk'Un ve onun emrinde CUmhu
rlyet ve lstlklll !cin çalışarak aramızdan 
ebediyete intikal etmlı olanlann aziz ve 
kahraman hltıralannı anmak ıcın bulun
duJdan yerlerde btr dakika ihtiram tevak
kufu yapacaklardır. 

Bir dakikanın hitamında fabrikalar, lo
komotifler, otomobiller düdüklerini, kor
nelerini öttürerek bu tarihi Anı selAmlıya
caklardır. 

Fena alayı 
Fener alaylan aaat 20,30 da bulunduk-

81.7 M. 9465 Kc/ıı. 20 Kw. T. ~ P. 

CUl\lA, 24. ıo. 941 

'1.30 Protrram ve memleket ııaat ayan. 
7.33 MUzllc: harıt proırram (Pl.) 
'1.45 AJanıı haberleri. 
8.00 Müzik: Hnfonlk parcalar (Pl.) 
8.l5 Evin aaau. 
8.30/ 
8.45 Müzik: ııenr,,nık parçalar pro&T&m 

devamı (Pil.) 

12.30 Proaram ve memleket 1aat ayan. 
12.33 Mtlzlk: muhtelif 1&rkılar. 
12 45 AJana haberleri. 
13 00 .Müzik: muhtelit aariı:ılar prosra 

de~amı. 

lan yerlerden harekete ıeçecekler ve ıe· 13.30/ 
hlr dahlllnde dolaşacaklardır. 14.00 Müzik: karıtık proaram (Pl.) 

Gece tezahüratının de•;amı esnasında 18.00 Proırram ve memJ.eket aaat ayan. 
belediye ve sair allkadar mUeaeRler ta- 18·03 Mllz.lk~ raaıl heyeti. 

.lS.-l-0 .Mılzlk: Rady0 swını kuarteU <L 
rafından muhte1lf yerlerden senlik flsek-
lerl atılacaktır. 

Halk kürsüleri merasim ceciıl yapıldı

tı saatler müstesna saat 10 dan 17 ye ka
dar faaliyette bulunacaklardır. 

Pctrfembe günü yapalacalı tören 
Peı:-,embe cünü saat 15 te bir alay Sa

manpazanndan hareket edecek, Hamam
önU yoll,yle Cebeci ıehltllilnl ziyarete l'i· 
decektlr. Askeri bir müfreze ile bir izci 
böliltünün lşUrak edecdl bu lhUfal An
kara Merkez Komutanlığınca idare edile
cektir. 
Perıembe gUnU aaat 10 dan itibaren 

Halk kUraUleri muayyen yerlerde faaliyete 

aevkedilecektir. 
Ankara Stadyomunda alAkadarlar tara

fından müsabakalar tertip oluncaktır. 
30/x/ 1941 Aqamı ıehir yine tenvir edi

lecek ve muayyen yerlerden havai flıeDk

ler atılacaktır. 

Şehrimize gelen izciler 
Cümhurlyetın 18 inci yıldönümQ ıırtınn 

olan 29 Blrlncıteırin cilnünde ıehrimlzde 
yapılacak büyilk geçit törenine lştlrlk e
decek olan vlllyet izcileri dün şehrimize 
celmişlerdlr. İstanbul istikametinden ıe· 
len izciler saat 16.25 te, Erzurum istika· 
metinden gelen izciler de saat 19.20 de hu
ıuat trenlerle celmlşlerdir. Zonguldak, 
Kastamonu izcileri ise saat 14.15 te ıehrl
mlze selen Zonıuldak yolcu treniyle gel· 
miller ve garda Ankara izcileri tarafın
dan törenle kal'lılanmıılardır. Diln yurdun 
dört köeesinden ıehrlmlze celmlı bulunan 
lzc1 sayısı 2064 tur. 

lzcUerin yatacağı yerler 
Gelen izcilerden Vefa, Antalya, Kayseri, 

Malatya, Diyarbakır, Edime, Galatasaray, 
Haydarpqa Jlaelerlyle lstanbul Erkek Öl· 
r.tmen okulu izcileri 3 Unctı orta okulun· 
da, Konya llııesb"le Buru, !atanbul ve 
Konn sanat okull&n l11Cllerl Tlcaret lAae
sln<Ie, Afyon, Ba ıkeslr, 'Bursa, 'E!;klse1ıl\', 

Kabataş, Yozgat, Antalya, Denizll, lzmir 
birinci, Kütahya, Gaziantep liseleriyle Ba
hkeslr Öğretmen Okulu izcileri kız llae
ılnde, Adana, Pertevnlyal, Kastamonu, İz
mir ikinci, Zonguldak Çelikel llselerlyle 
Adana Erkek ötretmen okul izcileri Ga
zi ilk okullarında, İzmir sanat ve hmlr 
ticaret okunan 1-zclleri Ankara bölge san· 
at okulunda, Erzurum, ı.tanbul erkek, 
Kaııı, Samsun, Sivaa llaelerlyle Erzurum 
ve Sivaa ötretmen Okullan ve Sivas san
at okulu izcileri Gul Lisesine yerlestlrll· 
ml•lerdlr. 

İzciler, cumarteıl ıQnilnden itibaren 
umumi provalara başlıyacaklardır. 

İzlllHla kabinesi istifa eni 
Reykjavi'k, 23 La. İzlanda kaıbhı.eaf 

dün istifa etmiştir. Kabine yeni hilkllınet 
kuruluncıya kadar vıızlfealne devam ede
cektir. 

Kabine, baılıca llc partiye cJa:vaıımakta ldl. 
Hayal pahahlıtı hakkında •lkMllecek pollUka 
dolaY181Yle kabine lzAlan aruında cıkan an
Jasmazlık. kabinenin mev.kllnl aaram11 bulu
nU)'Ordu. 

19.30 

19.45 

20.lS 
20.45 
21.00 

ailr ve At.es Böcekleri). 
Memleket saat ayarı ve aj&ne ha 
lerl. 
MüzUc: klulk Tllrk mtızıtt PJ"Olf 
Şef: Mesut CemlL 
RadYo ır; ... eteal. 
Müzik: kan .. ık ıarlalar. 
Ziraat takvimi. 

21.10 Temsil. 
22.00 Müzik: Radyo salon ork.eetraaı ( 

22.30 

nıat Necip Atkın). 
1. Mlllllkt'l : Barbele. 
2. Koraakorr : Hint sarkma (MllJ 

Bedriye TUzllrı'tm ı.tırülyle). 
3. Berırer : 'lanon (Vala Baltan). 
4. Jenaen : M.eltem mırıltıları. 
s. ~la : Oıokonay Qvcrl'!irU. 
6. Booal.2!ky : NeaellYlm. 

Memleket saat ayarı, aJana haber 
ziraat, etlham - tahvHAt, 
nukut boraaaı (flJ'at). 

22.45 Mllelk: Radyo salon orkeııtruı pr 
mının ikinci kıamı. 

22.M/ 

23.00 

7. Becuccl : Hazinem bmlm. 

Yarınlııl proırram ve ltapanıı. 

Eıki,ehir' de kahve aatııı 
aerbeat olacak 

Elklwehlr, <Hwıust) - VllAyetlmla ıcın 
rılan kahvelerden 172 CU\'al kahve se 
Vlluet, aehrlmlzde kahve darlıtı lı:alm& 

nı aörerek bu ka.l!\elerln ıerbetıt olarak 
tılmuına karar vermiştir. Kahveler 
kurumu taratındıuı datılılmaktadır. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Beyoğlu ıinemalannda 

hafta devam eden 
X.Maiiw •• ~P-....... -..~'illll.m"I 
mn en parlak zaferi 

Baştan başa renkli 

Dr. SiKLOPS 
Senelerdenberi hazırlan 
benzeri yaratılmıyan ku 
retiyle herkeıi f&fntaD 
yük filim. 

Seanslar : 1uo • 18.30 - 18.IO 
ve 21 de 

Fazla kalabalığa mey 
verilmemesi için 13 de 
seans daha ilive olıunıınuı"°'~ 
tur. 

Sabah 10 da tkl filim btrdd 

Bir Balo Gecesi 

Casusl• Oiyan 

Soııbahann tonlarına dolru idi. Sefalet bircün r 
bahçesinde, ıtıneıe karfl sauuyordu. r 

- Sefalet 1 Sefalet 1 
diye bir ıeı itittl. Bu ıea o kadar huin, o kadar 

acıklı idi ki kadıncalıs .Allllr ancır titremiye bq • 
SEFALET'İN ARMUT AGACI 

gözleri görmek, lezzet ve koku duyguıundan mah .. 
rom, her boşa gidecek ,eye kartı duygusuz bir tıaı
gelen bu ihtiyarlar, ölmemenin büyük bir nimet ol • 
madığına inanmıya bqlamı91ardı. Bu, adlarının i1a' 
tüne eğilmit. kel alınlı, ölğün bakıflı, ökırilrüklU, eJr. 
sırıklı, dermanaız, bunıtuk suratlı ihtiyarların güDef" 
te süründükleri görülüyordu. Hele kadınların hali eP 

Jadı. Faro da evde bir alil varmıt ıH>l acı acı uludu. ~======= 
Sefalet evine döndü, usun bir adam var: zayıf, sa-

Tefrika No. 2 

Y aan : C lı. Derılin n benizli bir ihtiyar. Elinde bir de tırpan var. 
Sefalet Azraili tanıdı. Sal titriyerek aordu: 
- Ne latiyonunuz? Bu tırpanla ne yapacabınu:? 
- Vazifemi yapmıya ıeldiın. Haydi Sefalet, artık 

eon saatin geldi, beni takip et. 
- Hemen ba?I 
- Hemen 1 Daha bana t•kldlr etmelisin. Çi1nki1 

fakinin, bak ihtiyarsın, bmburlatmıtun. 
- Zannettiğiniz kadar fakir ve ihtiyar delilim. 

Daha teknede ekmeğim, odunlukta odunum vat. 
Önümüzdeki ayda ancak dokıan yqıma lfreceiim. 
Sonra bana kamburlatrnıf diyoraunus. Haddim olmı
yarak söylüyorum, ıl.zden de kambur depllnı müaaa
denizle. Babanıza sizin ayakta duracak balinb yok. 

- Haydi gel, cennette daha iyi olacabın. 
Sefalet, azraile bir filcnof ıibi cevap verdi: 
- lnun trampada kaybettifini bilir. Fakat kann

dıfını bilmez. Sonra. bu ayrılık Faro'ya çok acı ıele
cek. 

- Jl'aro da senin ardından cidecek. Haydi baka • 
hm, ver kararını. 

Sefalet içini çekti. 
- Bir kaç dıa1d.ka mu.aade et de bLru .U.leneyim. 

IA,ağı dünyadakileri bu halimle uta.ndırmıyayım. 
, Azrail muvafakat ettL 

Se~t, otuz yıllık çiçekli elbiHeitıi. beyu ,apb -
••ı ve büyük baJHm cbl•rinden ..,n maniarda 
"1emediif yıpr~ labt ..,,..._.,. r.am m
..._ dJICll. 

Giyerken de kulübesine son olarak bir göz attı ve 
armut afacını f(>ylc bir süzdü. Zihninden tuhaf bir 
dlifünce geçti. Ve &ülümsemekten kendini alamadı. 

Asrail'e : 
- Ne olur, dedi, ben hazırlanırken azıcık da siz 

yardım edin, fU ağaçta ton olarak üç armut kaldı, onu 
bana alıverin. 

A.ırail : 
- Peki!,. dedi, ağaca çıktı. Armutları topladı w i

necek oldu; fakat ,aşılacaık ,ey, ağ;ı.çtan inemedi. 
- Hey t bana bak 1 Sefalet 1 Gel yardım et de ağaç

tan ineyim. Uğnet olasıca 1ey ıihirli midir n.e !,. 
Diye sefaleti çağırdı. Sefalet kapıya kadar g~eldi, 

ba.ktı: Azrail ağacın üstünde, o uzun kollan bacakla
rtyle kendini kurtarmak için çabalayıp duruyordu. 
Fakat ağaç, sanki canlı imi.f gibi, onu dalları aruına 
•km" bir türlU lroyuvermiyordou. Ne gül(i.nç feydi 
bu 1 Sefalet bir kahkaha savurdu .. 

- Size ctotrusunu söyliyeyim mi, cennete gidece -
tim diye acele edecek değilim. Ağacın ünllnde ai.ıin 
rahatınız iyi ya. .. Orada hep öyle durun." 

Dedi, ve Azrail'i ağaçta tünemit bir halde bıraka • 
rak kapıaını kapadı. 

-iV.-

Aradan bir ay ıeçti. Vild'de, Konde'de bir tek 8len 
olmadı. Ç1ln.ktl Azrail vazifesini yapamıyordu. Buna 
her'keı tafb. Bir ay daha geçti, bu qe daha çok .-.al
tla. Bele Valamlyen, Due, Lil'de n bitin trıan4ı'dl 

Çeviren : Calıit BEllENÇ 

da aten olmayınca herkeei bülbütün hayret sardı. 
Yeni yıla girildi. Almanaklara bakıldı, Frann'da 

olduğu gibi, Belçika'da. Hollanda'da, Avuıturyalıla -
rın, İsveçlilerin ve Rıwların aı.aında da, ölüm vaka
ıın• ait bir tek kayıt yoktu. Böyle feyden bahis bile 
edilmiyordu. 

Erte.si ıencye girildi, on bet rJ oldu, artık anla,ıl
dı: Yer yüzünde ölüm denen tey yok. Bütün hastalar 
iyi oldu. Doktorlar, bu iti.n naııl ve niçin böyle oldu
ğunu anlıyamadılar. 

O sene de geçti. SilvHtr yortusu geldi. Gene ölüm 
olmayınca. dünyanın bir ucundan aıbiir ucuna, herkeı 
biribirini tebrik etmiye bqladı. Artık ebediyete ka -
dar yqıyuafız diye biribirini lrucaklıyan kucaklı -
)19;D&. •• 

Şehrayinler ve Flandr'de g&iilmemit bayramlar ya
pıldı. 

Flamanlar, ha.zınwızlılrtan, cmmladan, nüzülden 
1Dorkmadan &yle yediler içtiler ki, tıka bua kannla -
nnı doyurdular. 

Hesap edildi, her lnaan, U.ç cBnlln 19indıe tam bir 
61çok hububat yemit. etin, •emenin hesabı yok. Her 
adam bir ton bira içmif, o içileıı Takının, UkarUıı, •· 
yıaı belli değil. 

On yıl, yirmi yıl, otu yıl ıestl. herkee u.pa Mf • 
1mn ,..adı. Fakat otumncu yılııı eonuada. ya. on, 
yi1r yirmi yapa ı•lmlt u.ıı,uı.r on.hkta ~ • 
muo!G Ctnkl._,.......,..,_Jan.ıll.,,.. 

keklerinkinden daha korkunçtu. 

En dermanııı: olan ihtiyarlar yataktan kalkamı1'°f' 
bafka ev de olmadığından bir evde bet altı ihtiyar f• 
nilti içinde çırpınıp duruyordu. Hele lbu biça.reJetb'I 
çoaı'kluının, yalmt onların da çocuklarının eııe.rill
den çekmcıdiıkleri kalmıyordu. 

Dertli1er ve yqlılar o kadar çoğalmı9tı ki, bunı.: 
barındırmak için bilyUk "yoksul evleri" kuruıa-k 
cabetti. Her neail kendinden evelki neeli tedavi •~ 
mekle meıgµl oluyordu. Fa.kat imldnı yok, bUll 
~eıinden gelemiyordu. 

Bundan bafka, artık VHiyet, miras gtbi 1eyler ~ ;it" 
madığından yeni yeti,en nealin hiç malı mülkU ~ 
tu.. Huıkukan bütün eml&k doğrudan doğruya bil 
babaya, yahut onun da baba111na attti. Böyle o·1111111P'~ 
beraber onlar da istifade edemiyorlardı ya. .. 

Haeta lnralların idaresi altındaki hGküümetlet ~ 
yıflacb, kanunlar gevıedi. Belrtılar ki cehennecııe ~ 
mek korkuırıu yok, bqladılar her tü.dU cinayetleri 
tiklp etmiye. Soyuyorlar, çalıyorlar, her teyi ~ 
veriyorlar, fakat ne çare ki, inan öldüremiyor 
Dabmı var: hayvanlar da ölmüyordu ya. .. Çok 

meden her taraf canlı mahlftklarla doldu. Yer 
bunları be.liyemez oldu. DeJıııetli bır kıtlık ı:uıuır 
ti. İn•nlar, ba1l•nnı eokacek bir çatı altı bulldl' 
lan için yan çıplak bir halde kırlıarda dolafllll'6 
hktaıı kıvranmıya bqladılv. F&lr&t aJmeniıı 
,olma-
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1 ngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahlre, 23 n.n. - Ortaş:ırk Brltanya 

hava ku" etleri umumi karargt\hının dün 
akjam neşred !en tebllğl : 

At:ır bomba tayyarelerimiz 20-21 ge
Cesı Bı.ngazı lımnnını bombalamışlardır. 
Juı ana rıhtımı ile garaj yolları üzerinde 
PaUama.ar vuku bulduf:u görülmü&tür. 

Donanma tayyareleri Bardb·a yakı -
nındakl vnd.de dUşman depolarına hQcum 
etm,s ve yangınlar cıknrmıştır . 

Cenup Afrlknsma mensup bomba tny
::Var lcrl B n azl'yc iki hücum yapmış -
lardır. Rıhtıma bombalar atılmıştır. C"..ö· 
rtlş aarllnrı fena olduğu !cin hUcum neti· 
cesını tC"ı;blt lmktını hasıl olmamıştır. 

Akden z Qzerlnde tayyarclerımızın bl· 
tine hUcum eden Mcsserschm\tt blr avcı 
ta~'Ynr sı mitralyöz ateşiyle puskQrtaı 
maş ve mtörünUn ates aldıı;ı g6rQlmUs • 
tür. 

Tayyarelerlml.z 20-21 llktesrtn gecesi 
liabt>slstan'ın Azogo bölgesindeki düşman 
lnevzııerıne muvaUaklyetlt hücumlar )'aı>
l?lışlardır. 

BUtUn bu harekAta lştlrAk eden t ay -
l'arelerımlz Uslerlne dBnmüslerdlr. 

·~· Kahire, 23 a.a. - Ortasark İngiliz ha-
va kuvetlt>rl umumi karargt\hının hususi 
tebliği: 

21-22 llkteşrln gecesi, lnı;;lllz hava ku· 
"rtıertne mensup aG'ır bomba tayyareleri 
Naooll'de bazı hedeflere çok bt\yük bir 
lnuvaffaklyetle taarruz etmişlerdir. Bir 
levazım deposuna yangın bombalan atıl
nı~ ve bir kaç yangın cıkanlmıştır. Bu 
Yangınlar daha sonra )'Üksek patlayıcı 
bombalarla bUyt\yerek kenan 400 metreyi 
buınn bir knre sahayı tutusturmustur. 300 
ll'etre yüksekliğe çıkan ve 4000 metreye 
Varan dumanlar 120 kilometrelik bir me
a f Pdt>n s:örülmUştUr. Blrcok binalar tah· 
t P ed imiş ve bir gar da yakılmıştır. 

Bnska fnı;:lllz tayyareleri de Stcllya tı-t.... .., 'b ne ombn atmışlardır. Catıınlıı'da ve 
•kn bazı kıyılarda yan21nlnr ı;ıkarılmıştır. 

t Buton bu hnrekAta lstlrAk eden lnglllz 
8.YJ<art>lerl üslerine dönmüslerdl"r. 

lngiliz hava teb!iği 
Londra, 23 a.a. - Hava ve Emniyet 

2lezareUerlnln tebliği : 
DUn gece erken saatlerde İngiltere n

!:"?1.nde az miktarda dllşmnn t ayyaresi uc 
~~tur. Dağınık yerlere ve bllhnssa Simntl 

1 
aı ile Mersey kıyılarına bomba atmış -

t8?'dı.r. Hasar azdır. Bir kaç kişi ölmOs -
lir. Uc dUsman bomba tayyaresi tahrip 

t:ıunıııtır. 

Malta d 
yapılan hava akını 

!.1aıta, 23 a.a. - RCflml tebliğ : 
d l:>Un, adaya ya.pılan hava taarruzların· 
ta~ ~alta hava meydanlarının blrlne, mit· 

YÖzle hücum edllmlstlr. 
):a Salı sUnU aksamı düşman tn~'Yarelerl 
,.~aya ve denize dilsen blrcok bombalar 

"'111Şlardır. 

Basar ve kayıp yokt ur. 

lngiliz tayyarelerinin 

yaptıklara akınlar 
~1ra, 23 a.a. - Hava nezaretinin tebliği: 
~ bardunan servtslmlzıı mensup tnyyare
tııı' ctUn ırece 111annbelm sınat merkezi de da· 
ilen °1lllak Uzere Rhln havzasındıı blrcok he· 

lı.~re hUeum etmlılerdlr. 
1tııı Yrıı zamant1a Uavre doklarına ve Brest 

-e,'nına da hUcum edilmlstır. 
lnırtıız tayyaN>SI Ussflne dönmcmlstlr. 

Libya cephelerinde 
kahı ~11 1'1!, 23 a.a. - Ortııııırk Br1tanya kuvet· 
tıurııurnı kararııft.hının teblll!'I: 

lıaa11~a'da, Tobruk bölııcııtnde kaY\'le t1cıter blr 
lıu ~amır..ır. 

il hdut bötııeslnde, dUsrnan topçuııu yeni· 
il 'tcy llreJ<etc ııct'IIll9 l.sc de kayıp vermlyen 
ltdır. elcrtmızın !aallyellnc ml'ınl olamamak· 

Sovyet resmi tebliği 
l.ond 

t~Utı ;:1• 23 a.a. - So\'·yet haberler bUro· 
!l]. 

22 
u sabahki tcbllCI: 

!it ~ llktcntn eecesl ordulanmız tıUtUn cep· 
:.'Unca dUamanta carı;ı ıımışlardır. 

Alnıan resmi tebliği 
~rıın 

lt ıaı: ' 23 a.a. - Alman baekomutanııcının 

tı Sotı ııunı :ı1tuınet erde fena havaya raıtmen, sovyct 
~tııul> b ıncrkezının dıa mUdafaa mcvzllerı. 

t llıert tı ve batı taraflarında ıı:enıs bir cep
:11lttaıar~dcn YarıLmııtır. Alman öncUlerl bazı 
~ l'akı 11 Moskova )a GO kilometre uzata ka· 
Duıı ilanııııarctır. 

~ttıı ::e Mu ;<ova blr kere t1ahıı yanııın ve 

1 
.flıaıı d b larıy.e bombardıman cdllmlıtlr 

111( 4 d eilı ıtııarı topyekQn S2 tonll~to-
.ıınıa 

"U.ııuıc n ııemısı oatırmı$lardır. 
~lı. lııı:ı te kuvetıı tılr hım )·e altında tıU· 
~ !)()o t<ı:ı~CYreden bir kame lemde bulunan 

lıı batı ltoluk lnııllh: Auranla nakliye ııe· 
.,_ rtlrn••t l ""-V14 la .., ır. 

ıı, •·lebı b nareıcrt ı:UndUz 1!500 tontuı.toluk 
lı rıı bor atırmıııar ve bir bUyQk ticaret ıı:c

tı .\tınan nbaıarıa hns:ıra uıtratmısıardır. 
le. r1t ntıcaııhava kuvetıcrı. gece bilhassa 

ra r laee limanına hOcu:nlar )"apmıı· 
r. r 
ıı • •aru it Cıın cb arı cok 41 idi . .Askerlik bakı· 
it ıı.r ve l'mlyeııı fııbrtkalıırda alddeUI tnfl· 

,._ l'ıı.re Yanı:ınlar • :cmıııtır Bııeka savas 
~ı erı c · 

trı bor:ı cat Yarnoutb oevreslndekl he· 
... t> rıı b laınıeıardır. 
~. <ıı an dil 
~ le 1 Y ı:ece Almanya'nın batııınl n 
>ı~lır fiıı.ıı/ re van.,ın c tahrip bombası at· 
tıı.~r 01.nı arasında az: •hemlyette ka
fit""""lt· 'l' 1.lıtur 1addl baaar cok bliy(lk de-l' ~reye karaı koYnıa toplarımız s 

ba tayyaresi dlleünnQalerdir. 

Ortaşark'ta 

İngiliz kuvet!eri 
gittikçe artıyor 
Londra, 23 a.a. - Dıılly Tele~raııh ga

zetesi, husust muhabiri Arthur Merton'un 
İran'dıın Akdeniz'e kndar ve Kahire'den 
Tllrkiyeye kadar yaptığı yolculuk hakkın· 
dakl yazısını neııretmektedlr. 

M. Merton bilhassa ş{))•lc yazıyor : 

Cephenin ehemJyeUI bir bölgesi olan 
Ortasark'ta lnglllz kuveUer\nln miktarı 

hayrete de-fer bir hızla artmaktadır. Ay
nı DCY harp malzemesi itin de denilebilir. 
Bütün bu cephenin mUdafaası muazzam 
bir nlsbC'tte büyUmektcdlr. 

Malzeme, asker ve t ayyare bugilne ka· 
dar ~l görülmemtıı bir ölçUdc gelmeğe 

devam etmektedir. 
Birleşik Amerika, Hindistan ve 

hatta İngiltere menşeli mııllarla yUklU ge
mller her gl\n Akdeniz, Kızıldcnlz ve Bas· 
rn körfezindeki limanlara uf;mmaktndır. 
Şimal batı hududundan Akdenlz'e kadar 
uza.nan toprakları Mihver'ln herhcıngl bir 
taarruzuna karşı mlilteflklerln mildafaa 
edebilecllkler\ açıktır. 

ÖğrcndilHmc ı;Bre, Hııyfn'nın. Toros'un 
cenup müntehası olan Trablu51Jam'a dc
mlr;,P.alu ile baf:lıınması kıırarla5tınlmı11 -
tır. Bugüne kadar nakliyat sıı.hlll takip e
den yoldan yapılmakta idi. Bu yolda ka· 
tedlkcck mcsafo 160 mildir, cilnkU bu 
bölgedeki tek demiryol da Şnm'n ve bu
ra.dan Rayak ve Hunıus'a giden Hlcıız de
mJryoludur. 

llayfa')'l TrabluSŞam'a bağlamak için 
yapılacak i nşaat en az altı ay sürecek ve 
Şimal Surlye'dekl ordulara gönderilen as 
ker ve malzeme nakli ve Türklye'ye yapı
lan harp malzemesi nakliyatı bakımından 
pek çok vııklt kazandıracaktır. 

Amerika' dan gelen harp 
malzemesi 

Kahire, 23 a.a. - Unlted Press : 
Ortaşark'dakt Brltanya ordusu için 

gelen AmC'rlkan malzemesi o kadar cok
tur k1 cölde bu malzeme !cin yeniden mu 
azzam bir depo inşa edilmiştir. Malzeme 
karaya cıknnlır çıkıınlmnz Amerikan 
kam)·onlarlyle sevkedllmektcdlr. 

.-···································-. 
~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER ~ 
~ .. • •• , ••••••••••••• ,., •••••••••• , •••• r 
Nevyork, 23 a.a. - Assocıated Prcss aıan· 

sının Londra'dnn blldlr<ltaıne ııörc, Chcllehnm 
hava mc)'danından iel.cn bir otobUs tılr knm· 
Yonla carpışmuıtır. lnilllZ ha\'a ku\'etlerlne 
mcnıup S pilot ölınUı, 10 pilot da ağır suret· 
t.< yaralanmııtır. 

Nevyork, 23 a.a. - Unltcd Press: Sanıı:hay
dao gelen haberlere göre, Japonya Tlmor ıı:ın 
kararlaştınlan ı:ırtlıır atlında Macao'da bir 
tayyare meydanı vUcudıı ıı:ctırmck niyetinde· 
u.~~~~~~-~ 

Dcrt ln, 23 n.a. - Alınan hariciye nazırı M. 
von Rlbtıentrop &imdi Abnnnya'da bıılunnn 

Fransa bQyQk elcisi M de Orlnon'u bugün 
urk cephesinde kabul etmııtır 

Budapeste, 23 a.a. - Kont Bethlcn tara· 
tından cıkıırılan "Saat seklz" ırıızetcsl, macar 
devletinin dıs politikası menfaatlerini tehlike
ye koymus olmakıtan dolayı Uc ı:Un tein kıı· 

patımıııtır. 

Guntcmalıı, 23 a.ıı. - Unltcd Press: Ame· 
rlkn'nın Guatelama'ya bir Ulllmatom vcrdlfıl 

hnkkın<lakl haber hUkU'l'let mahtlllcrlnde tek· 
zlp edilmektedir. BHdlrtlııı~ıne ı::Bre, iki hU· 
kUmct ıırHındakl mllnascbctler ıamlmldlr. 

Vlchy, 23 a.a. - Frnnsız harbiye nazı
n General Hunt.zlger bir teftiş seyahati 
yapmak Czere tııyyare ile A!rikn'yn hare
ket etmiştir. General 15000 kllomctre me
safe katedecektir. 

Vaşington, 23 a.a. - Ofl: Harbiye na
zın M. Stlmson, l nglltcre'den gelen haber
lerin hllCıfınn olarak 1zlanrln )'Olu ile t n
glltere'ye gitmek niyetinde olmadı:ını ga
zetecilere bildirmiştir. 

Parls, 23 a.a. - Alman makamlan ta
rafından blldirlldiı;rtne göre, evinde mem
nu sllAh ve infilak maddeleri bulundurmak 
sucundan idama mahkum edllmls olan 
Plcrre Lcrelm, bugün kurşuna dizilmiştir. 

Roma, 23 a.n. - Alman lktısat nazırı 

Dr. Funk, bu aksam ltalyan hilkUmet 
merkezinden ayrılmıştır. Nazır, lt nlyan e
konomisine mensup blrcok şahsiyetl er, or
du, hUkümet ve parti Jle ileri gelenleri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Roma, 23 a.a. - Neşredilen resmt bir 
llst Pye göre, lng!llz tayyarelerinin 21-22 
Ukteşrln gecesi Napoll'ye yaptıktan hU • 
cumdn 15 kişi ölmüş, 25 kl&l de yaralan
mıştır. 

15 llktcortndcn 21 llktesrlne kat1ar Brttan· 
ya ha va kuvetlcrt 3!! t&YYare kaybetml&tlr. 
Aynı müddet ıcınde alman hava kuveUerı tn· 
g!ltere'ye karıı yııpılan muharebelerde 8 tl\Y• 
yare kaybetmlslcrdlr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 23 a.a. - ltal)'an orduları umumi 

kararı:Ahının tcbllltl: 
ltal)an av tayyareleri dUn öt:leden sonra 

Malta da Mlecııba tayyare meydanında yer
de bulunan tayyareleri tesirli surette mitral· 
yoz ntesıne tutmuııar ve bundan sonra da tılr 
dll&man tcsklllne tıUcum etmlelerdlr. Cereyan 
edım muharebede Hurrlcane tipinde 6 tayya
re alevler tclnde dU5UrUlmUs bir yedincisi de 

KIZILAY 
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nerede ber erli { ! Adliye ceridesi 
(Bası ı. ıncı sayfada) 32 inci yıhn onuncu &ayısı çıktı 

ru olacağmı dü§Ünmesini bile faz-
la bulduğumuz bir kati bin "huku- Ad.!lye Vckl'ılctlnce her ay munt.n:ı:aman n~-
k ttdUcn adil.Ye ceridesinin lklnclteıırln aay181 

u §ahsiye" yerine " §ahsi hukuk" cıkmıatır. su nushadakl yazılar ıunıarcıır: 
deınesini ne külfet, n e de hndbil • Çocuklar tarafından ııııcneıı ııuı:lar hakkın
mezlik snyarız. H e le e s.ki ve yeni- da Belı:ıka mevzuatı (cevıren: c. Baı. 111. umu
sini birlikte kullandığımız " müna- mtllk muavinlerinden Ziya BalkuvvarJ, 2330 
kasa - eksiltme", "müzayede _ art- sayılı at kanunundan blllııtırade evlenme ıes
tınna", "muallim • öğretmen", "na- clllcrlnln muteber bulunmadı(ı.na dair Temytz 

kit - para" gibi kelimelerin Türk- kararı hakkında (yazan: Ankara ıulh hukU!k 
çelerini tercih etmemek "b' b ' .h hAklml Akli önder>. 19 BlrlnctkAnun 1940 ta· 

gı 1 • ır ı • , rlhll alman gemi ılcltıı nizamnamesi (yazan: 
malini affetmeyiz. Gazetelcrın 
mi ilan sütunlarına b ir .. rcs- Dr. Hikmet BelbezJ, Kanunların TcıkllAtı F..sa-

g oz gezdir· ı ıtye kanunlannn muhalif olup olınadıQ:ının 
mek, uyudukları uykudan uyan- kontrolil bahsinde Aml'rlkan sı.stcmı (yazan : 
mağı rahatsızlık sayan kims elerin nr. Ekrem Şohcnk), Suı: pollllka•ı (Dr. Cemil 
ne kadar çok olduğunu bize g ö ste· ncnıruı. Ceza infazının ıtmı esasları (yazan: 
rir. Bundan başka "üs"ün yeni bir Dr. Faruk Ekrem), Vasıtasız vergllcrde g6tu· 
kullanma y e ri türkçccilik d e vrine rü tartıuatın prensipleri ve bl:ı:dekl tatbikatı 
rastgeldi ği iç in buna 'ha v a ü ssü" lTlcııret Veklll merhum Cezmi Erı:'n tnrntın
deyip de e sk ilerini h a l a "d . •. dan Türk Hukuk Kurumu at1ına hazırlanıın 
sü, kara üssü" y e rine "üs ··b ehnı~uıı.- ve ölümU Uzerlne \"erlleml)'en bir konferans), 

su a rı ve 3780 sayılı Milli Korunma kanununa göre res· 
Üssübcrri " diy e muhafa.~I\ e d enle- mi gazetede ncarolunan knrarnamell'rln tarih 
re hayret ederiz. Her turkçele~tir- ve 51ra numaralannı bildirir liste, Reıımı ıra
me bir hizme t ise, eyi v e y e rinde zetcde nesrolunan le\'hldl lcllhat kararlan ta
türkçeleştirrnel eri kullanmak bir rlh \'O numııraıarını havı liste, Blbllyoarııfya 
vazifedir. Biz dilimi z i fakirle~tire- (yazan: Dr Hikmet Bclbezı, HAklmllk sınırı 
rek ve yabancı şekillere bol arak 5. tncl derece Mklmllk sınırına alt liste . .Mlld· 
bir keke)eşt irmeğe değil, biJaki!, delumumlllk sınırı ll. inci derece mUddelumu
ı1adeleştirerek, yabancı şekillerd en mlllk ıınıtına alt liste ... 

tasfiye ederek, doldurarak ve g e -
ni~leterek onu kekeleme kte n kur-

Bu dcA'erll mecmuayı okurlarımıza tavsiye 
edertz. 

Hindistan' da bir denizaltı avcı 
gemis i inşa edildi 

Kalkuta, 23 a.a. - Hindistan donan • 
ması lcln lnı;a edilen "Bıırodo" adındaki 

nuıyn tarayıcı ve denizaltı 8\"CI gemisi 
dün Ha\\TOh'da denize lndirllmlştlr. Ge
mi a\•rupah milhendlslertn nezareti altın· 

dn tamamiyle hlndll lscller tarafından in 
ea edilmiştir. 

tarmağa çalışıyoruz. Vakti yl e ya
bancı kelimeleri doğru söyl e dikle· 
rine inanarak, k endi yazıların ı bi
le emniyetle okuyan muha rrirl e r 
ne kadar azd ı ! Bunlarda, tereddüt 
ettikleri nokı nda, y a bir a tlama, ya 
bir ağız icinde kay betme g ayreti 
sezilirdi. Bu keke leme konu§urken 
büsbütün artardı, çünkiı bu sefer, 
okur yazar sınıf, yanlış da söyle 
meği göze alsa, yalnız kaleminin 
kullanageldiği yabancı kelimeyi ~'t""'...,....,...... .............. ._............, ....... _,.. ................................... _, 
hatırlamazdı. 

Sınıf dilinden millet diline , fa
kat aynı zamanda, e skisinden da
ha yüksek bir seviye diline doğru 
gidiyonız. Maksadı kavrayışta bir 
lik, harekette ise bera b e rlik lazım
dır. 

Falih Rıfkı ATAY 

"Normandie,, tarastlantiği 

tayyare gemisi haline konacak 

GÜVEN EMLAK BÜROSU 
Ahmet Aksoy-Müştak Akgül 

Sayrn müşterilerinin bay

ramlarını kutlar emlak ara

zi alım satımı hakkındaki 
emirlerinin süratle yapıla
cağını bildirir. Tel: 2434 
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•• 
111111111111111111111111111111111111111111 - -.ı-:evyot1<, 23 a.a. - unıted Press: Bııhrl)'e =-- Bayramlık zarif hediyeleri ~ 

mUtehassıslan 85.000 tonllA.loluk transız - -
:Oı:r;:ı:~~~ ~~~::~a~~t~ı:m~s~e~:~ı!e~~~~~ § Japon pazan E 
labllece~I netlreslne varmıılardır. Amerika : : 
harbe ıılrcr!e, "Normıındie" Amerika bandıra· : nda bulacaksınız. En güzel tu - : 
lı bir ı.ııyyanı a-emlsl olacaktır. : . -_ hafıye çeşitleriyle Kimono, pija- : 

~~------"" E ma ve tıairc gelmiştir. E 
Slovakya ile Bulgaristan arasın- = = 

da bir kültür anlaşmaaı : Posta caddesi No. 60 : 
imzalandı i11111111ıı11111111111111111111111111ı111i 

Sj>f~·a, 23 a.a. - Bulgaristan 1le Slo -
vakya arasında dün bir kUltür anlaşması 
lmzalnrumstır. Ba,şvekll ve maarıt nazırı 

M. Filoff Bulgaristan namın&, Slo -
vakya ):ıaş\'C'klllnln mUmNslll devlet na· 
zın Poljak da Slovakya namına anlas -
rnlyözle hücum edllml5tlr. 

Hava hatlarının emniyetini 

temin edebilmek iç in nelere 

ihtiyaç var? 

Buenos-Alres, 23 a.a. - "Panamcrl -
can Alrways" sirkeli direktörünün reis -
llğlnde olarak halen ArJantln'de bulunan 
Amerikan sivil t ayyarecilik komisyonu, 
"Razon" gazetesinin bir muharririne ha· 
va hatlarının emniyetini t emin edebil -
mek lcln yüzlerce tayyare meydanına ve 
tayyareclllk mektebine ihtiyaç olduğunu 

bildirmiştir. 

Komisyon hava hatlarına alt bUtiln 
teferruaUa blzzııt mess:ul olacaktır. 

Havagazından iki 
çocuk zehirlendi 

lstanbul, tHuıustı - f.'ııtlh'tc oturan bil· 
yan 111Ukerrc.m dokuz ya11ndakl oı::ıu 11e dort 
Yasındaki oıtlunu evde bırakıp dısan gltmlt· 
tir, cocuklar bir aralık mutlakla oynamafııı 
baalamıııııır ve havagazı musıuaunu acmıa· 

!ardır. Kııdın, e'c gcıldl~l zaman her iki co
eucu da muLtakta baygın ve zehlrlcrunls bir 
halde hulmuatur. Soz so)llyeınl)ccck durumda 
olıın cocuklar hastaneye kaldırıtmıstır. 

Konya' da ihtika r yapanlar 
Konya, (Hususi) - Bir top kaput bezınt 25 

liraya satan manifaturacı Adli Yuran ve toz 
aekcrıını 50 kurusa sııtan Yakup aaaaran ihtl· 
ka.r auı;lylc adtıyeyc verllmlslcrdlr. 

lzmir ç iftç ilerine tohumluk 
lzmır. CHususıı - "ll/lycllmlz. cırtı:llere 

tohumluk da{:ıtmnC:a ~vnm etmektedir. Da· 
ll'ıtılan tohumluklar pesin ı;ıarıı tıe vertımek· 
tcdlr. Tobu..,, tstckler''lden, bu yıl ekim sa· 
h:ııının daha ı:cııııe tutuldufıu anlıı.oıtmaktadır. 

Selami Gördüren 
Omega, T issof , His lon, A r lon, 

N e kar saa tlerinin teminatlı sa -
tış v e tamirleri yapılır. 

Za yss ve h e r cins s on m odel 
f enni gözl üklerin de satıldığı 

y erdi r . 

Hükümet caddesi No. 7. Tl : 3986 

.J•·····································-.. 

Merkez Ecza deposu 
Sayın müıterilerinin 
ramlannı kutlar. 

bay-
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Şeh:ı:adebaaı ıckcrclıl 

Osman Nuri 
nankalar caddesi. Ti: 3277. Nefasetiyle 
mArut her nevl seker ve ıekerlemeıe
rını muhterem mUşterllerlne arzeder 

ve bayramlannı kutlar. 60 

J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \. .. 
General Elektric 

B uz dolapları 1941 modelleri 
gelmiştir 

Nurettin Mergen 

a~ hasara uı::ratılmısur. Bu tayyareye kay-

Yeni s inem a üstü N o. 9 T l : 3344 

Sayın müşterilerinin bayram· 
larını k utlar. 

bolmuı ıı:ö:ı:lylc bakmak gerektir. Tııyyarelc· ,:!llllllllllYENI ÇIKTI 1111111111~ 
1 dön u tür Yalnız blr - : ._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

rlmlzln hepsi üs erlne m • . = H. HALiS SUNGUR -
tıyyaremlz hasara ul!'ram11tır. Bomba tayya- - = Jı111111111111111111111111111ıııuııııı\. 
relerimiz ııece Mlccaba taware meydanına ye- : --- ( Haşlyell ),--- _ KAMELYA r len hOcum etmlalerdlr. - Tu"rk k den"ısı· = Şimali Atrlka'da Tobruk cephesinde Yllı>l· : anunu me -
ıın mahıılll harekıı.t esnııaında blrkıı<: esir il· _ ---( VE )- : 
, mısttr. : : 

Alman tayyareleri Tobruk"takl hedcnert : Meriyet kanunu, veltıyet, vesayet, -
bomtıalamıtıar ve LnrtlCıklar olmasına sebebi· : miras nizamnamesi ve bunlarla ilgiU : 
)et vermıııerdlr hususı kanunlar ve eski hUkUmler. : 

21 tlkturın tcbllltlnde Trablu~ı:arb'e karııı : Fiyatı: 300 kuruş. : 
Sa tıs ·eri: P. K. 143. Kitapta en son : 

temyiz lctlhatları. devlet enruı ve fe- : 
dOsmnn tarafından yapıldı~ı tılld 1rtlcn ha va : 
hU<'umu e!nasında blr Brltan) tayyaresi dil· : -: deral mahkeme karıırlan vard.ır. : sUrUlmUıtUr. 
Doıtu Atrlka'da cereyıın eden muharebeler 

kıtalanmızın lehine net.le&lenınl• ve bu mu· 
tıarebelede d~a aui&t verd1rllml4tır. 

- M -- -- -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılı"' 

MAGAZASI 
Anatartatar caddesi No. 34 

A?l.'KARA 
Abdurrahman Kibar 

ve 
Osman tsmct Ko}'Uncu 

Sayın mUıterllerlnln bayramını kutlar 
her nevt tuhatıye, bavul, kolonya, ayak· 
kabı ve taPka çeıtUerı bulunur. 

Teleto:ı; 3072 rn • 

.... ---------····························;' 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111 --
~TÜR İYE İS BANKA - J -
~Küç i.i'' tasarruf hesapları 1942 ikramiye pi 
----------------------------------------------

\<.eşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs , 3 A~atos, 2 lkinciteşri 
tarihler in de yapılır. 

··········~~~ .. ;~~~·~;~~·~~~ .......... I 
1 adet 2000 liralık = 2000 lira İ 
3 adet 1000 liralık = 3000 lira f 
2 adet 750 liralık - 1500 lira i 
3 adet 500 liralık = 1500 lira J 

1 O adet 250 liralık = 2500 lira i 

1 
40 aclet 100 liralık = 4000 lira f 
50 adet 50 liralık = 2500 lira İ 

i 200 adet 25 liralık = 5000 lira J 
! 200 adet 10 liralık = 2000 li r a f .............................................................. 

§lkinciteşrinin ü ç ünde 1941 planının son keşidcai yapıldı 
=:sonra 1942 planının tatbıkına geçilecektir. -':llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

YÜNİPEK 
Mağazası 

5aym müıterilerinin bayramlarını kutlar. 

Ankara Anafartalar caddeai 
1 
•ı===========================~ 

•••••••••••••••••••••••••••• 
DAKTİLO KURSU 

88. ci devres ini de yüzde 50 tenzilatla açtı. Bir a yda d iplom 

verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi karıısı No: 

• • • • • • • Ti: 3714 

• Kayıtlara 1. 11. 941 tarihinde başlanacaktır. 

••••&••····················· 
Milli Piyango bayii 

Hafi Araç 
Sayın müşterilerinin bayram 
larını candan kutlar ve Cüm
huriyet Piyangosunun büyük 
ikramiyelerini müşterilerine ka· 
zandırmak için k ü r e lerinin fı· 

rıl fırıl döndüğünü a rzeder. 
K ürclerimin düğmesine ba -

sıp şanslarına düşecek bir bile
ti a lmak fırsatını kaçırmamala
rını tavsiye eder. 

HAFİ A R A Ç 
B ankalar caddesi N o. 45 T an Piyango Gişesi A nkara. Tel: 1626 

ARLON SAA TLARI 
~ 

Kapcr/ı vazıyetle 
Açık vaZ1y~f!e 

Pırlanta ve elma&lı saatlerin bütün çe§İ tl eri gelıniıtir. Satı§ 
yeri Ankara Anafartalar caddesi No: 11 

LONJ İN Mağazasıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
! NEŞET ŞEREN 
• • • • • • • 

Emlak komisyoncusu ve • 
arazı 

U zun zamandanberi A nkara'da en dürüst çalışan bir müessese
d i r. Emlak v e arazi alım satımına a it işl erinizi menfaatiniz göze

t ilerek ve en kısa b ir zamanda yapar. 

8 Ankara Anaf artalar caddesi Sebat eczanesi ü stünde 

: Tel: 2406 

••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• • • ••••• • • • • • 
M. ve A. Hanef kardeşler 

Şirketi ) ( Kollektif 
: Sayın müşterilerinin bay r a m\ annı kutlar. 

: Pek yakında dünyanın en meşhur ve şaheser 

i LÖWE OPTA i 
: radyolarmm 1942 mode ll e r ini &ah§a arzedeceğini &ayın mÜf· : 
• t~rilerine ve radyo meraklılarına müj d e ler. • 

• T e l v af : Hanef - Ankara Tl : 3150 

• Dikkat - Radyolarmıız için taırada &atıcı aranmaktadır. Ar- e 
e zu edenlerin adresimize müracaattan. 8 

•••J-•··~····••JJ••············ 
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TALEBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

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

sek mühendis yeti§tirilmek Üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin hususi srnıfma müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- imtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi -
linde en az dokuz ay çalı!tırılacak ve yevmiye 150 kuru§ alacak
lardır. 

3- Talebe ak§amlnrı yabancı dil dersi görecek ve dokuz aym 
hitaınında ameli çalıımadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tahsil için Av
rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidıı.tları görülen ve fakir 
oldukları anla§ılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5-Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar nrzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek
tebinin ikinci aınıfına imtihansız alınarak ayni ders senesi sonun
da iki smıfm imtihanını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile "Maden Teknisiyeni" Ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maa§la 
ite ba§lathrılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe aşağıdaki §artları 

haiz olmnlıdır : 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından bulun -

nıak, 

b) 18 ya§mı bitirtnİ§, 25 ya§ını geçmemi§ olmak, 
c) iyi hal ve ahlô.k sahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek

tep müdavimi olmıynnlar doğruluk kağıdı göstere<:eklerdir ). 
d) Bula§ıcı hastalıklarla malul olmamak, sağlığı tam olmak, 

bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışmağa müsait bu
lunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasını göstermek yahut bu derecede tah
sil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek. 
7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahsil masraflarını defaten ödiyeccklerine dair müteselsil 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. 1 l. 1941 ak§amına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
ılüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
A~kara'da sağlrk muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
aıağıdaki deralerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, h) Hendese, c) Fizik, d) Kimya, e) Ecnebi dil, 
f) Nazari hesap, g) Müsellesat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

(7945) 

PHILIPS 
Bütün müşterilerinin bayramını kutlar ve l 1942 modellerini beklemelerini rica eder 

.::!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -
§ Uşak Yılancı zade ve şayak § - -:= Fabrikaları mamulatından Bayan ve Baylar için yerli Merinos =: 
:= yününden yapılmıt mantoluk, tayyörlük, paltoluk pardesölük ve ~ := apor kostümlüklerimiz. --- -
~ TALAT AKAR Kumaş Mağazasında ; - -= aatılmağa batlandığını sayın Ankara Halkına bildiririz. - = = t Anafarta!ar caddesi No: 31 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- = E Kôğıtçı Mahmut Nedim İ rengün § 
- = E Sayın müşterilerinin bayramını kutlar § - -............ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. - -
§ Ankara Memurlar Kooperatifi § 

~Ortak ve müşterilerinin~ - -- -------- oyramını kutlar ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

İnşaat Kontrol Şefi Aranıyor 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
Nazilli, Kayseri ve Hereke Şantiyelerimiz için birer kontrol §ef

liğine ihtiyaç vardır. Namzetlere tecrübe, tahail ve mesleki olgun
luk derecelerine göre ücret verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5. 11. 941 tarihine kadar vesikaları ile bir
likte Sümer Bank Umum Müdürlüiüne müracaatları ilan olunur. 

(7899) 7 

ICIZIC~Yı 

ETİ BANK 
Merkezi -ANKARA 

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 
, 

Kömür - Krom Cevheri - Bakll' • Kükürt - Demir Cevheri - Linyit 
Kömürleri .... alelUm.um maden istihsal "t'e aatıtr 

itleriyle iftigal eder 

==================================• 
.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. --
~ Halk Bankası T. A. Ş. ~ --_ Teıkll ~ttıtl sandık ve ajanslar vıuntaıılyla her nevi banka muamelelerini ifa = = etmekte ve eanat, 11111.tklr, kU<:ük ticaret wsanayl erbabının mesleki btlcU.mle E: = kredi lhtl)'aclarını en m<.ısalt aeralUe temin etmekte ve alı\kadarlann emirlerine = = dalma Amilde bulunmaıctadır. = - ---- Bankanın sandık ajansları -- ve • -• ---lıttanbul Ha!k Sandıtı T. A. s. -- -- -- Ankara Halk Sandıtı T. A. s. --- Ankara Jlnlk Sandıtı T. A. Ş. Denizli AJann -- --- Ankara Halk Sandıaı T. A. s. Kastamonu aJansı -- -Ankara Halk Sıı.ndıtı T. A. s. Gaziantep Ajansı -- -- -- Anknm Halk SAndııtı T. A. ş. Bunıa Ajansı. 21 = - -- -- -
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttıııııııııııııııııııııııııııııııı;:-

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• M .f. k 1 1 d • : aarı ın ontro ü a tın a : 
• Yeni açılan terziler M. Galip Çankaya Biçki Yurdu, kadm, er- • 
e kek talebe kaydine batlamı§tır. Kaydolunmak istiyenlerin Ana- e 
e fartalarda Feyzullah aparbnanı 2 inci kat Yurd Direktörlüğüne e 
e müracaatları. 93 • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkan Bakkaliyesi 
Hikmet Balkaner 

Merkezi : Zafer Cad. No. 1/2 Ti. 1160 .. i q i 

Şubeai : Yenifebir Sakarya Cad. No. 18 - 20 Tel: 6529 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

•==================================-• 
.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. ------------ Sökmen işleri Bürosu -- Emlôk 
_ Tanıyan cok iyi tanır, tanımıyan Borar = - -- Her bUtceye ırllre Ankara ve tstanbul'dıı iYi randr.ınanlı ev, han, aııartman. ar· = = aa üzerine tı )"aı>ıı.n cok dotnı ve dUMl.st bir büro varsa o dıı. Ankara'da Yeni Sine· = = ma UttUnde No. ~ Sölanen e-mllk llkırl ômer Sôlcmen'ln bürosudur. Tel: l303 43 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Emlôk ve Eytam Bankası 
Merkezi : AN KARA 
Şubeleri :İstanbul, İ7.mir 
AJansları: Bursa, tzmlt, Adana, Esklsehlr, :7.onıruldak 

Mevcut ve yapısına baslanmıı binalarla arsalar mukabllln:1e % ~.!5 faizle !'le· 

razda bulunur. 
lııotek ve esham ve tahvilat rcımı kanılıtındıı. her nevi banıca muamelelırl 

)'Rtıar, vA.dell ve vAdcslz mevduat alır. 
40MI numaralı kanunla lhrac olunan tasıı.rrut bonoları aatar. tedlyatını ita ve 

iskontoya kııhul eder. 23 

i P E K i ·ş 
YÜN i S 

..;, 

Mağazaları 
layın müsterlleı1nln hııyrnmlarını kutlar ....,._ 

Ankarıı. Bankıılnr Caddesi S:> 

• :OIO o~ sıo o ?aJID o o &JO o AlJUR o_____,,. 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!::. - -
§ Çiçek ve ağaç, ev ve bahçenizin ~ 

-
§ şenliğini, güzelliğini temin eder -

-----Medeni adam ye§ili sever, Bahçelerinizi ye§illeyiniz ---Her cins çam, ağaç, ormanlık, gül ve meyva ağacı -- -
_ Sabuncakia müeaaesesi bu huausta her isteğinizi yerine getir- := = meğe amadedir. = 
=: Ankara Bankalar caddesi 17 Tel: 3718 = 

lıtanbul Beyoilu Tokatlıyan karım Tel: 41758 = --
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~' 
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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

-:l\E!l~ı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla
rında en az 50 lirnsı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aıağıdski plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 ,, 100 ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 .. 
120 " 40 ,, 4800 ., 
160 " 20 ,, 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir •ene içinde 50 
liradan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/,,20 
lazlasiyle verilecektir. 

HER YERDE ARAYINIZ 

.:!Jlıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111111111~ 
= ~ 
~ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN ~ - ~ 

§ Kavacık memba suyu ~ 
- ~ - Mikyası Ma derecesi 1,5 ~ 

~ 
_ En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: "(Sertliği çok ~ 
=: düşük diğer mcvaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Anka~ ~ 
=: için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirill1 ~ 

~ 1 ~i;~iı~7ı~ ~;;~ ~·, ;; ;;;;;~; 1; ~;;il 1111111111111111111111111111:ı111 il~ 

Sayın Ankara ·Halkına 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Çift

liklerinin nefis ve temiz süt, yağ ve peY"' 

nirlerini mağazalarımızdan arayınız . 

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

AK 1 N GİŞESi 
MÜZEYYEN ABLA 

Zengin ettiği ve bütün sayın mütterilerinin bayramını 



--~------~ 

Soba satısı 
":>emir ve Tahta Fabrika· 

ları T. A. Ş. nin son sistem 
mamulatı sobaları : 

Ankara'da: B:ınkalar caddesi 
No. 34 de, Şell Nurettin Bırki 
Er-soy ır:ağazasında bulacaksınız 

Son derece tasarruflu, zarif ve 
fiyatları çok ehven olan bu ao · 
baları bir kere görmek ve hususi· 
Yetleri hakkında izahat almak 
Üzere meşherimizi teşrifleri &a • 

Yın halkımızın menfaatleri ica . 
hıdır. 37 

• • • .. ; • • ··~ • • •• ·-1 +ıı.." • ..,~ '"····., .... ~·?, v.~ ...... t..~ .. :..:-"r· ....... 
. ' • • • • . ~. '·'~;.. ·, J.. . • . l•, . ... ' ' . • • ,Öf!:'" ,, ı' .. - ···~ '. ~. ' ( ;,.., •.. • t~·~ı· 

' . • ' . .,. "' • . ' • ._ • :"! • . .l • • I . . . .... ·""- .. Y. 'J 
' t . • .. J (, •• 'il·,,. •. , ·, • .. • " . ' ~, .. 'I ... ) , 'ıJı •tt.~.c.· •. ··~b.,.. ' +~· .. ~. ... "' ..ıı: • ıf 

. " . ..... • :;··:· ' "" • ' ,. . ... • ;~. -· pi.··l-•. <i~t.~4"' .t~1.:..l .. ~t:',;; .. 1 ... ~; ·.. .. . "• . 

Osmanlı Bankası 

SERMAYESİ: 
10.000.000 İngiliz lirası 

Tiirkiye'nin ba'lıca 'ehirlerinde 
bulunan şubelerinden ba~ka 

Paris • Marsilya • Nis - Londra 
Mançester'de ve 

Mısır • Kıbrıs • Irak • Filis\in 
Yunanistan'da şubeleri ile 

Yugoslavya. Romanya, Suriye 
ve Yunanistan'da 

1'1iies•isi bulunduğu Bankalar 
vardır. 45 

~··••ıııııııııııııııııııııııııııııııı ... ::: ~ 
~ Nümune Hastanesi : 
::: Diş Tabibi : 

§ Ali RİZA OKTAY ~ 
~ -
::: •vd.et etmtı ve naAtalartnı Ntımuııe : rece ::: rıa.ta.neaı ır:11.rııaında Cel!.ı Hamamcı : 
S .\o lllakt yeni muayenehaneıtnd• ewld· : 
::: 11 ll'1b1 aaııt ı~ ten sonra kabule batla· : 
""' h'ı.ııstır, Tet,.ron : 2827 41 : 

ıı11ıı111111111111111111111111111111~ 

r--- ---
1 Dilmen Kırlasiye Mağazası 

Sayın ınü~terilerinin bayramını 
kutlar 

Nümune llastanesi Dı~ Tabıbi 

Covit KURTOGLU 
lttanbuJ ve Parll takülteJrlnden 

l'rıeıun .ıvdetle Yentıehlrdekl muayene
:•nestnda her a1ln aaat S • '1' arasındıt 
t '-ta tarını kabul ve tedaviye baııamıı· 
I> 36 

., ..... 
: ·································'-• • • • • • • • • • • • • • • 

AKMAN 
Pasta Salonu .:!J 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııl!:. ..------.... -: 

: ~ lıtku sokak No. 9. Tel: 1118 
: trı~llarının temizliği, nefaseti ve 
: ., .~ıterilerini memnun etmekle 
~ 0~ ret kazanmıştır. Pek nefis 
: arı. Bozamız çıkmı,tır. SO 

Florya spor - HALK -
Ticaret Türk Anonim Şirketi Her cin• ıpor eıya11, tuhattye, hazır ve 

1.1marıama kundura, bavul, canla, por· 
tattt karyol&, aapka ve ıatre 

--
- il 

--
KUNDURA Pazarı • -

'\ ···-·· ~······························· .... Kilo ile a~ık kolonyalar TITAŞ -- ::1 il -=ı 
Sayın müşterilerinin bay

ramlannı kutlar. -Anarartaıar caddeıı No. 28. - 91 Ankara 

Sayın mo!~~;,'~~~n~Tlba~:ı~ı kutlar = Sermayesi: Tamamen Ödenmiş T. L. 300.000 =1
1

~-----------
Dahiliye Mütehassısı - = • 

"" - Merkezi : Ankara Ulus meydanı Koçak han 3. üncü kat. Posta kutusu 196. Telefon: 2305 . 2338 = -------------
Dr. Alôettİn ERKMEN ___________ .. _ Şubeai: İstanbul Bahçekapı Tathan 1. inci kat. Posta kutusu 1231. Telefon: 24735. 24736 - -

1 
- -·- • 

ıı .. t = Biiro ve itletmeleri : Bolu· Tavıanlı ·Büyük Derbent· Denizli. Telgraf adresi : TlTAŞ (:(/') ;;:ıı. I! 

·~:~~;;;~~4~-~.~~:::;: ı·~·ı··;·~··~· ·;··~·~··~·~ı ~ı~;:ı;;;;ı;~;;~~,;,~;~;;;ı;;;,·,;;~;~;,·;;;~', ;,;;~;;;;, ~;,;;;;,;;~;~;;,;;,;;,;~;;;,;ı;;;;;;,,,,,,ıııııııW 1 ij.)~ .::"--------= - -j"----·----··-ı .:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. f Adliye karşı sırası No. 222 1 
f ·~· 11 •11111111111111111111111111111~ 1 Sekerd Ali Uzun 1 = z EN G i N pi y AN GO ;; 1 Sayın m!;::r~::::~ hayra- t 
,,~, J<A Y Kitap Evi :: 1 ııer ceııt ıeker ve ıekerlemecl. i = = L ....... - ................ _ .. ..: 

Anataitalar caddesi No. 86 : Gişesi sayın müıterilerinin bayramını kutlar bu vesile ile 
~ Sarn, Tel: S1;20 ANKARA 1 := Cüınhuriyet Bayramı fevkalade piyangosu bı'letlerı"nı· takdı'm -
, '-· npazıtrı merkez Ti. ~ : - ••••••••••••••••••••• , •e ı Sayın mUıterllerlne ıay&'tlarını sunar = eder. - 111111111

'
111 11111111 

~ I n •e1ıiır ıube , Ti. ~::;;9 : ' lk - 1 61 := ; Bankalar caddesinde yeni 

~ ~:k;e~a k1i~s:!~~~ı,aiten bü!~: § ~~~~~~~~-~~·~oo~-- =_;.:;;;;.;:-;;;;;;;;;.;·:11:;;·:;~;~ ~ Zengin olmak istiyenler, biletinizi ~ açılmıı olan 

~ ııı 1:t~at ve_kırtasiye l~vaz~- § : Ankara'nın ve hatta Türkiye'· • - İ. Berka!p Kitap Evi 
~ iıtlare\ Çeşıt ambalar ka- = = nin en yeni, en modern ve en § § 1 zz ET _§_ = Zengin Piyango Gişesinden alınız = 
~ •at 1 optan ve perakende : : konforlu oteli : : := Sayı;ı müşterilerinin bay-
~ ış Yeridir. :;: : Her odada akar sıcak ve : : - - ) · 'ı _ _ soğuk su : : _ _ =: ram arını sevınçle geçirme-

~ l t ı ıı 1111 80.: = Bütün odalarda telefon = :Manifatura magw azası:_= - RİZA ÖZKA y = lerini diler. 
,_ .........__ ~11111111111111111111111111" § Banyolu ve banyosuz odalar : : - = İbrahim BERKALP 

-.. - Hususi salon ve banyolu = = : - Çay Ve kuru kahve t•ıcarethOOCSI• = """"'""""'"'""""'"""""'" ...... _ : apartmanlar : : Anafartalar Cad. No. 114 : _ = 
Ad ----.---........... -1 § Her katta umumi ~ir salon : : Tel: 3574 : = Sayın mil t .

1 
· · b k ti = -------------

"\ ilan Taylan 1 = Kalorifer tertıbatı - - : = 'erı erının ayramını u ar = ~ııııııı11111ıııı1111111111111111111111L. 
:••ı:,•,;;.~o::"~;,•av;~.~~::~:~;' No il §:_-: Çama~B~::e~n:~~::ahane ~ ~ ~:~:::ı:;:::İ~~!ı~; ~ ":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllfllflllfflflllllllllfF ~: A A ~ 
..._>trı Ankara - Teleton: 19f;S Lok t - -

rno.,.,11 an 8 :_ ., il ili l 11111111111111111111111111111111 r" - = 
erinin bayramını kutlar 1 TLAR B ) d • ·ı· ) K d ft 1 - -·----._ "' I : BAZ! F YA : : u ama ıgınız t aç arı ayıp e er er : Mağazamın açıldığı gündenhe·: """-"·--···-·-··= : T.L. : •111111111111111111111111111111111111111• S - ri saym mü~terilerimdcn gör- : 

Tek yatak odalar... 2,5-3 - - = akarya Eczanesinde 21.10.941 salı ırtınU ıaat ıs de Mehmet = düğüm teveccühe SOD-'UZ te- = 
: Tek yatak banyolu =_:_ §: ESKi' NAZI' ==- CUlha'>·a alt 3 detter ııazete k!Q:vhna ıar•lı : şekkürler eder ve gelecek yeni : 
- odalar 4-5 bulabı"lı"rs"ını"z olarak Atpazarında r:ıa.voıı:ıu hanı önünde : çe§itleri bildirir bayramınızı : 

Çift yatak odalar 4.5 : : : k .. ybolmu,tur. Bulup asatıdl'lkl artrese eetı- : kutlarım. : 
_ Hususi salon ve banyolu : : Ticarethanesi sayın : ren tevkal!ı.de memnun ed1leccktır. : Apa kundura mağazası !tahibi ;: 
- A rt 1 9 10 - : 1 b ı - Ulus meydanı, İ• Bankası - GALiP - pa man ar • : : müfteri erinin ayram arını : Y Atpazarı PUA.voiıu hanı No. 120 A. : :. ;: = kutlar = kartısı ıoı ':iı1111111111111111111ııııı1111111111111r 
'1J111111111111111111111111111111111111ı iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 



Meclisi Toplantısı 
Belediye Reis li ği nden 
Belediye Meclisi 1. il. Tetrin 941 tarihine müaadif cumartesi 

günü kanuni toplantıamı yapacağmdaıı azanın ıaa.t 12 de Bel$ -
diye Meclisi aalomma te§rifleri ilan olunur. 

RUZNA ME ı 

1- Riyaset Divanı ile eneümenler ve daimi encümenler inti -
babı, 

2- Bütçede yapılacak müna.kaleler, 
3- Su i tleri MüdÜrlüğüııün 940 mali yılı bli.nçosu, 
4- 1940 senesi hesabı katiai, 
5- 1941 aeneai bütçesine munzam tah.iaat il&-t·esi. 

(7930) 3 

Sayın halkımıza 
Kömür fiyatı muayyen.dir. Fazla bedel vermeyiniz. Tozlu, ıs

lak ve eluik kömür almayınız. Kömür alım, aatmımdan t ikaye
t in iz olurn aıağıd a ki adreslere müracaat ediniz. 

Semt depolarmdan kömür alanlarm belediyece muuddak fi. 
yat listesi talep etmeler i tavsiye olunur. 

Ankara ve diğer şehirler 
. . 
ıçın : 

Türk iye Kömür Satıı ve Tevzi MüeNeaeai Merkezi 
Atatürk Bulvan No. 129 • 131 

Telefon: 3909 
1952 

lstonbul için : 

Yenitehir 
ANKARA 

Türkiye K ömiir Satıf ve Tevzi Müeaseseıi latanbul Şubesi 
Yeni Yolcu Salonu 

Telefon: 44766 
44767 

İ zmi r için : 

Galata 
lSTANBUL 

Türkiye Kömür Satrı ve Tevzi Müeuesesi lzmir Şubesi 
Cümhuriyet Bulvarı 104 A. 

Telefon: 4268 lZMIR 
4259 

Türkiye Kömür Satıı ve 
Tevzi Müeueaeai 

Not : l a.im ve adresleri sarih olarak bildirilmiyen t ikiyetler dik- J 
kale alınmaz. 

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

Türk Ticaret Bankası A. Ş. ,, 
Her nevi Banka muamelesi yapar 

" Kuponlu vadeli 

Aylık 

mevduat ,, hesabana, 

faiz verir. 
Merkezi : ANKARA 

Belli batlı §ehirlwimizde tubeleri, dahı1 ve hariçte 

~NKARA muhabirleri vardır tST AN BUL 
Tele ı 2316 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - = ---------------------

YENİSEHIR KOLONYASI § 
,,. -

Derecesi yiİkaek, kokusu hafif olup piyuanm en güzel 
~k sevilen kolonyaaıdır. Mahalli imali. 

YENiŞEHiR ECZANESi 

ve en 
95 

---
------

~11111 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----------------------

Düzeltme 
Dünkü nüshamızın 7 nci sayfasandaki YENİŞEHİR KOLONYASI 
ilinında tertip hatıası olarak bir (İSMAİL T E LE K) yazısı çıkmış
tır. Bu ismin mezkur ilin ile hiç bir mü nasebeti olmadığını gazete· 
miz itizaren arzeder. 

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

~ıııı ıııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Sayın müıterilerinin saygı ile bayramlarını kutlar 

• • --------•ns--sa--san--ssa ıcnu w wır <>LV n 

SAYIN BAYANLAR 
İplik ihtiyacmıza kartı koymak üzere halis Buraa ipeğinden 

ibri.§im ve kord ontlar çile ile gramla sarılarak aatılmaktadır. 
Mevşimin en son h er çetit kadm er k ek mod~lleri d e gelmi,tir. 
An•fıtrtalar'da M. G a lip Çankaya Terziha n esi üzerinde Uğur 
lev-.:nmıı. • depoau. 94 ---1't:JllO o -7 o ~ıwı 7 . ------..• 

KIZI[AY 

SIHAT ve lÇTlMAI M. V. 

1938-1939 yılı Tıp Talebe 
Yurdu mezunlarına 

Sıhat ve tc:•l'lnl MUlVC'net VeklUetlnden: 
Ancr1 vazltclerlnl blUrerek tertıls cdllmek· 

te olan Tıp talebe yurdu 1938 • 1939 ııencsl 
mezunlarınm taYlnlerl bir an evel tebliğ olun· 
mak üzere tcrhlslcrlnl müteakip blr hatta zal:'
tında vckfılete J.:erck bizzat ııerek ya:r;ı lle mü
racaat etıne:ı.cri ve bulunctuklan adreslerl bil· 
dlrmclcrl lıtı.n olU!nur. 7922), 1 

ASKERi F ABR1KALAR 

5000 adet 3.5 m m ve 5000 
adet 4 m m elektrot alınacak 

As. 1-'ab. Saun Alma Ko. dan : 
Yuka.nifa yazılı elekt.rodlar Askeri Fab

rikalar Umum MUdUrlüğU Merkez Satın 
Alma Komisyonunca pazarlıkla aa.tın alı. 

nacaktır. Taliplerin 27. 10. 9H pa.zarteııl 
gUnU saat 11,80 da komiııyona müracaat-
ları. (7931) 2 

Bolu Seban reviri depoların -
M. M. V. Hava Müsteıarlığı daki 5000 metreküp çıralı ve 

1 
köknar çam tomnığu kereıte 

Yazlık elbise alınacak imal ettirileeck. · 
M M v: H S Al K da • l As. Fab. Satın Alma K o. dan : . • • ava a. • o. n • 

1- 1000 Takım açık yaka yazlık elbise Beher metre kUpUne 22 lira bedel tah-
mUteahhlt namı hesabına ek!iltmly ko- mln edilen yukarıda yazılı tomrukların 

nulmu~tur. Muhammen bedell 2250 lira kereste haline lfragı işi Askerl Fabrika
up ko.U teminatı 337,50 liradır. Pazar- !ar Umum MUdUrlUğU Merkez Satın Alma 
ğı 21. 10. 941 pazartesi gilııU saat 10,45 Komisyonunca 7. 11. 9U cuma gUnU sa.at 
e Ankara'dıı Hava Satın Alma Komlsyo- 15 de kapalı zarfla ihale edllecektlr. 

ol 
lı 

d 
unda yapılacaktır. Şartnamesi komisyon- Şartname 5 Ura 50 kunıııtur. Muvakkat n 

d ıı g6rlllebilir. İsteklilerin muayyen gün teminat (6750 l liradır. 

v e saatte komisyonda bulunmaları. Teklif mektuplarını me~r gUnde saat 
(7605) 17 14 de kader komisyona vermeleri. 

ka 
ve 

OKULLAR 

Okula alınacak talebeye 
Slyaul Biletler Okulu l\Iudürlü~ınden: 
ı - Siyasal Btıııller okulu .seı:me sınavında 
zananıarın adları \e yaptıracakları taahhüt 
keraıct ıcncdtnln numarası Ankara'da mü· 

m 
ol 
r 

essesc blnasmda, lstanbul'da YIUcsek Oıtret· 

en okuhında llAn cJllmlıtır. Vazl.Yet müsait 
up da nchar1 olarak devam etmek lstlyenlc

ln 11eharUl~l kazanıp knzanamadıklannı mü· 
csscsc ldal'CSlndcn sormalan lAzımdır. 

ok 
2 - Kaznn:ı.nlann kati kayıtlan yapılarak 
ula alınabilmeleri tein dosYalanndnkl ev
k eksik tse veya ınh1 muayeneleri neticelen· 
emıs ise bunları tamamlıımnları ve taahhüt 

ra 
m 
ve kctaletnnmclcrlnl yaptınnalan lflzımdır. 

T aahhüt ve kefalet seneUcrl lcln teııblt edl· 
n 4 örnek Aınkara'da müessesede ve latan· 
ul'da Yübek ÖAretrncn okulunda ti.An edil· 
ıatır. Bu taahhüt ve kefalet ıenetlerlnl tan

le 
b 
m 
z ım ettlrmlycnler müesseseye alınamazlar. 

ıl 

8 - Okulda tedrisat S lktndtcarln pazarte
lrihıü batlıYacaktır. Yeni talebenin biltlln 

vraklyle beraber 2 lklnclt.carln vazar ~ınü 
üessesedc bulunmnlan !Azmıdır. 

e 
m 

(7836) 1 

il -11111111111111111111111111111111111111~ ----------- HALK 
----------

(7827) 11 

Er elbiıe ve kaputluk kumaıla
rından 789 metre elbiselik ve 

657.5 metre kaputluk kumat 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 

Tahmin edilen bedeli 4904 Ura 95 kuruı 
olan yukarıda cins ve mikdan yazılı ku
~le.r Asker1 Fabrlke.lar Umum MUdür
IUğU Merkez Satın Alma Komisyonunca. 
11. ll. 941 salı gUnU sa!'t 14,30 da pazar
lıkla ihale f'dllecektir. Şartname para -
sızdır. Kati teminat 735 lira 75 kuruotur. 

(784.2) 12 

85.000 adet Eskişehir tuğlası 
16.000 adet Marsilya ıistemi 

kiremit 
1 .000 adet mahya alınacak 

.Askert Fabrikalar Umum MüdürlOtü Mer· 
kez Satın Alma Komlsy0nundan: 

':ı"u'kanda yazılı llnaaat rnalzemesl .Aat<crt 
Fabı1kalar umum mOdürlUtü merkez satın al· 
ma koml!IYonunca 4. 11. 941 salı &'llnü u.at l5 
te paurlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mU-
racaaUan. (7805) 9 

150-300 ton yerli linterı 
pamuğu alınacak 

Aa. Fab. Sıı.tın Alma Ko.: ----------
Kırtasiye Tecimevi 

Sayın müıterilerinin bay-

_ Tahmin edil.en bedeli (93000) lira olan 150-

: 800 ton yeril llnters ııamutıı Alkert Fabrika· 
- ıar umum müdUrlüil'U merkez satın alma ko= mlayonunca ı. 11. 941 cumart..esı rOnn saat ıı -- de vazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (4) -- ramlarını kutlar • 90 : 1 1 rıı. (65) kurustur. -1 -11111111111111111111111111111111111111111 Kati temlnat (11800) liradır. 

(7806) lO -:m::u:::::::::::::::::m:::::::::::mım==! :ı 1 .. ANA DOL u -N-e-vz-at_A_k_a-y'ı-;-

ı 
ı 

ıf • 

Anonim Türk Sigorta 
Şirketi 

Ankara Acenteliği 
Sayın müşterilerinin bay-
ramlarını kutlar. 84 1 
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AKBA KİT APEVI 
Kitap, kırtasiye • büro makineleri 

Sa)'Ul müıterl1eı1nl.n bayramlarını 

kutlar 
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M. PARLA 
Emlak ve arazi alım satım iş· 

lerinde uzun zamandanberi ça • 1 
lışan büromuza verilecek işler 
en kısa bir zamanda takip ve in
taç edilir. Bir kere tecrübe bu i 
iddiamızı isbata kafidir. Adre • 
simize ve firmamıza dikkat e • 
dilmesini rica ederiz. 

Ankara Bayram caddesi No. 1 
Tl: 1255 ev • 1286 

son okuduğu yeni ~ıkın 

plaklar 
Ahımla in11Yen daiUar • Uealc earkı 
G~lmez mı.in ıen blze • Raı;t earkı 

Fırat Jtenan • bute: Sadettin Kaynak 
Yanakların ch:ekUr • 
Atlasın sazlar 

Devrekli kız • Halle türlı:llall 

Blco • .. .. 
Aıalıdan ırclo develi 
Mehmetclte meı.tup 

.. 

Bln can veririm • Nihavent 1ar1cı 
Aranın seni her ırün • Rast earkı 

VerdlRln o ırUzel ıözlere • ırazel 
MczkOr plflkların sat11 yeri: Anatar

tnlar C&d. Zatet 10ka~ı basında 
No. ı teldon: 3512 88 

RIZA GÖZLÜKÇÜ 
Bankalar caddeai : Tele fon 3025 

ANKARA 
OMEGA ve Revu ıaatlerinin 

ıatıı yeri : 
H er marka saatler satılır ve 

tamir olunur. 
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İstanbul' da emlak ve arazi ı : 
i şlei kabul edilir. 102 -

Özen Yorganevi ; 
Necati Topcu • SalAhaLtln Sörunt>Z 

Anatart.alllr Cad. Mevsim sokak ~o. 3 
Tel: 2926 

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

Satılık kamyon 
Opel marka 39 modeli orta şa· 

se bir kamyon satılıktır. Anka
ra Çankırı caddesi Kostamonu 
otelinde Hüseyin'e müracaat. : 

107 : . 
'°'• 11 111111111111ıuııııaı11111nuıı11ır' 

Aron Aral ve oğullan 
Ankara Anarartalar Cad. No. 88 

Her nevi demir hırdavat ticarethanesi 
Sayın mUaterlleı1nln bayramını kutlar 

154 

- -: Sayın mil•tcı1lerlnln baY!'amlannı : 
_ kullar 69 : 
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YENi Sinemada 
Buaün bu aece 

Norma Shearer • Joan Crawtord ·Roza
ııno Rouseeıı ırlbl üc büyük yıldwn 

yarattıtı entz blr film 

KADINLAR 

ARASINDA 
Herlte&ln be~encceat ve alktılıyacatı 

tahcacr. Seanslar: 
lO • 12 • 14.30 • 16.30 • lS.30 ırece 21 de 

CQmhuı1yet Bayramına lltnluıllll 

Fevkalade Piyango Planı 
.İkramiye lkramlye İkramiye 

Adedl 

1 
I 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

Mlktan 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

Tutarı 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

84.550 - Yekun - 480.000 
İsabet nlsbeti 

<;O 21.1375 

lkramtye nlsbett 
o/o (;() 

Tam b lrt 2 llrn -
yarım bilet l lira 

24f10'194f 
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---- MEMUR ALINACAK ----- Sümerbank Umum Müdürlüğünden : --- Yerli Mallar Pazarları Müessesemiz teşkilatı dahilinde mağaza --: şefliklerinde muamele ve satış memurluklarında çalıştırılmak üze· i 
: re ticaret ve satış işlerinde tecrüebli ve tercihan tahsil görmüş me - ~ - , _ mur alınacaktır. ::: 
: İstekliler tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 27. 11. 1941 ::: = ::: tarihine kadar Ankara'da umumi müdürlüğümüze müracaat edebi· :::: 
- 1· 1 , 
: ıre~ ' 
':tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııı•r 

İŞÇi ALINACAK 
Sümerbank İplik ve dokuma 
fabrikaları müdür·lüğünden: 

1 - Mü'essesemize bağlı Kayseri fabrikasının muhtelif atölyele • 

rindle çalışıtırılmak üzere tornacı, frezeci, pulanyacı, tesviyeci, dö· 
kiimcü, modelci ve takımhane işçisi alınacaktır • 

2 - İstekli işçilerin kabiliyetlerine göre 15-50 kuruşa kadar saat 
ü creti verilecektir. 

3 - Taliplerin doğ.rudan doğruya Kayseri veya lstanbul'da 
Bakırköy fabrika larımıza lüzumlu vesikalariyle lıirlikte müracaat· 

(7831) 4 
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UYGUN TERZİ EV i 
İsmail TELEK 

ikinci Ana fa rta lar caddesi No: 195 

Elbise itle rinde mü,teril erini d aim a me mnun eden f&111~ 
TELE K bayram münasebetiyle sayın müıterilerine tebriklerisıi 
suna~ 77 

ULUS Piyango Gişesi 
Sayın müster'ilerinin Bayramını kutlar. Yeni Cümhur:iyet 
Bil~tleriyle müşterilerine şanslar diler. (ALİ TÜMEN) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tanınmış Se bzeci ve Meyvacı 

Hüseyin Babacan 
Sayın m ütt eriler in in §eker 
bayramını kutlamak la ıeref 

duyar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sus Sinemasınc!a 
Buıriln bu aece 

Mevsimin en heyecanlı v~ bl.. '1lk 
macera filmi 

TEHLI KELi 

SEYAHAT 
Bas rollerde: 

Tom Brown • Peıııı Moren 
SNınslar: 

10 • 12 • 14 • 16 • 18 ırcec 70.30 da 

,-~·--~ 
i KADER GIŞES 
l I s .. · ı . . b•~ • ayın mu~ter1 erının . ,.. 

l
i rr..mlarmı kutlar, ikra~~ 

biletlerinin kendilerin• 
18 ..... ~~.~.i.!::.~:::....~ 

SOMER Sineması11dO 
nuırun bu gece ~ "' 

Herkesi heyecnndıı.n tıtrecıe4C ınus 

mUlhl~ bir aWıe:ıer 

DEMİR KAPI 
Türkcc s1iz1U 

Baı rolde: Charles JJo>er 
16JIJ 

Saanılnr: ıo · l 21:5 • 14 30 • 

Sayın Ankara halkına : 
yeni asılmıı olan Bursa Mobilya Pazarı nda ehven fiyatla her Çetit mobi lyalannızı tedarik edebilirıiniz. Salonumuzu bir defa gef ~ 

menfaatiniz icabıdır. İkinci Anafartalar caddeai No. 198 (eski müzayede ıalonu) . Ti: 36 


