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1 Bordeaux'da bir alman 

subayının katli üzerine 

Yeni bir katil vakasına 

karşıllk olmak üzere 

Bizde 
bir şey ödüyoruz! 

Falih Rıfkı AT AY 

Oır.Pa:r sız bir maç seyrinde değiliz. 
~I Yanoslarda bir karı§ tekneye, kı
Jlt' at'da bir avuç toprağa aman ver
ra.ıYen, gemi kervanlarını avhyan, 
l'/.1

1
a.r üstünde katarları kovalıyan, 

sef!k ta.rlalarm ekinlerini, beton ve 
t'rh~ mağazaların stoklarını yakan, 
llç rınla.rı pnrçalryan, tezgahları 
l'd\ıra.n, bütün insanlrk tarihinde aa
s-.:• Paı-tnnkla sayılı bir fırtına ile 
dliJc ll'tı!z yal anmaktadır. Beıyoğlu 
.,,it kanında gördüğünüz bir ame
lı,t"'n dudak boyasından seya • 
ol lıa.tıralannı dinlemek mümkün 

,.. "h •. d ık k ,.._11 • zı nınız en en or unç ma-
lrın hatır l rı silindiğini görür-
~. 

t.tı::_etn.i batarken limanda bulun -
~t"' buyük bir bahtiyarlıktır. Fa -
rjl'li ~nu batıran fırtınanın perdele
de1t~' tıçunnasmdan, yahut, gemi • 
lığ~deıYadan birinin çar§ıdaki kıt
Öl'l an §iknyet etmeniz garip olur. 
~ e "atanda§larımız var ki en kü
darı alı kınlıklannın bozulduğun -
>'ıı.tt'a~a.hut pahalrlaştığından fer -
>'orı ırlar. Mademki sulhtayız, di
tle.ı- ar, Unutuyorlar ki harbin ya • 
b·ı- .~t7.şi dışında isek de, için için, 
)i~. Nru bu~ran tesirlerinin içinde -
lıı, ltı rde ıse harp sigortası paha -
tled •n Türkiye'ye gelen mallara 
>'ıı.h\ı~ ~~bik edildiğini soracağız; 
tlıirıi ' urkiye'ye mal getiren ge -
lirıd: nbeden torpile çarpmak gafle
tlı~,,1. ulunduğunun hesabını ve 

... ıy t' . 
n·ı· e ını arayacağız. 

bı.ı h~';,tnek lnzım gelen bir şey var: 
)al\oıır e vliit kanı vermiyoruz; 
~i~ d yb'!'t Yıkılmıyoruz. Fakat ona 

it 0: ır şey, ağır bir şey ödiyoruz. 
)ıı.çlarernenin, bizi, tabii sulh ihti
~'İrı· ırnızın yüzde büyücek bir his
tle ~~Ilı. hsmıya mecbur bıraktığını 
~da.d al düşüneceğiz? Mesele bu
trı llrb:rk ster İstemez düşüneceğiz. 
I elt;,iz Urban olanlar gibi, ne ek· 
dıı.el!l '".

1
,;,: ne Yağsız, ne de eşyasız ka-

~ e &\ı]h'. ~ncak, o zaman da şimdi 
t 'l'at 

11 
•çınde olduğumuz için, 1938 

~l.ırau2:İr~arını aramanın ne kadar 
ı l.ıt\in b~ olduğunu da bileceğiz. 
,.~rdan 1~ harp olsa, bazı ihtiyaç
d.1 ta.biiYbzde yüz fedakarlık etme
();4•tıda.k• ~~ruz. Harbin askerlik 
!\ı du Uıtıı utün tesirlerinin içinde 
b ola.b·ı~zu unutmamız nasıl doğ-
~ t bi,. d •r? Yüzde her hangi nis· 
~f:trlığ,11 e harpteı;z. Ve onun feda
b 1.ıhtaç a 

1 
k~tlanlnamız lazımdır. 

t~'~alılı 0 duauınuz eşyadaki fiyat 
~ rı İtıec knın karşılığı bize ne gök
~:"etlenedi "C: de bizim daha fazla 
" ~tıed l"lnıye borçlu olduğu.muz 
t:~ l?eç 'l,.&elecektir. Biz bu farkı, 
'-l itti İıtı• ıl.c~eğimiz, sıkışınca vaz 
~ 1~ırı ta. •2: ıkınci derece ihtiyaçları-

11.r sarrufu ·ı .. d. ~. lh . 
~"' llıcsel . ı e o ıyccegız. tı-
tıı·"arı, b' .eaıyle me~gul olurken, 
~ 1~ &ıkı~:;m çektiğimiz çekeceği
.,.,,,tf. "e b 1 n~ın tek mesulünü ara -

bb 1 d'lt Yuzden de suçu hükümet 
ı ı 1Ye 

ı .ıtı a ö .~':~u_rlarına. ~ulmak 
ti.,, ,,•htik~rl ru,ı~ hır bencıllıkle de
dı.ı. lllecbu !' nıucadele yanında bir 
t b l'lu h rı tasarruf,, vazifemiz ol-. atı l 

Şark cephesinde sovyet kolları 

faaliyet 

cenuba 

merkezi ıimdi 

doğru kayıyor 

Timoçenko 
cenuba 

tayin edildi 
iki taraf da müthiş 

kayıplara uğnyor 

ıılfld UI çarpı mal r 
yapılmnktıı ve bır 

çok yerler bir çok 
defalar alınıp veril 
m ktedir. 

Telgrruta 
!Hlve ediliyor 

İki tarcıf da nıllt
hiş kayıplar 'crm k

Merkezde ıiddelli yağmurlar 

askeri harekatı gü~leıtiriyor 

Sovyet 
hatları 

dayanıyor 

Yakında harbe yeni 

ru orduları girecek 
L ndra, 

-n o r t e r ajanaının 
Stokholm'daki husu -
si muhabiri :yazı - ı 
yor : 

tedlr. 

Berlln'dcn İsveç 1 
gazetelerine çekilen 
telgraflara göre, şid
detli ynğmurln.rın 

bUtUn merkez cephe
si boyunca askeri 
harcldltı zorl ı.tırma
sın:ı rağmen hava 
kuvetlerloln kuvetll 
yardımına clayannn 
olman zıı hh tlımcn -
lerl Mo kova')ı çe -
vlrmek üzere Uç l!ı -
tikametlen bonına 
hamle yapıyorlar. 

Yağmur cephe bo • 
yunca bataklıkları 
kapamakta, moto -
elkletli ve bisikletli 
taburlann hnrekO. -

••• Sovyetlerin tahrip ettikleri tını zorlaştırmak -
Moskovn. 24 a a. - bir demiryolu köprüsü tadır. Askerler, te -
Tass ajansı, Kt - kerleklerl derin ça -

rım'a karşı Y nld n mura snplanan mo -
yapılan hUcumlnrın pil kürtUldU Unll bil-ı to lkletleri çekerek çıkarmak zorunda ka
dirmekt dlr. Son Uç ln zarfında Kırıın ıı~orln.r. 
ceph sinde 10.000 l,ndar dl man nsk<.'r ve :Muhabirlere göre, alman askeri mahfil· 
subayı oln l ve Y r lıınmı tır. 50 top, !eri kati hareklltı yollıır donmadan evel 
bir çok mıtral~ öz ve he.\•an topu tahrip b<.'klcmektcdlrler. 

edılmi!ltlr. . Almanlar Rus hatlarında 
Ta s ajansı, muhar b 1 rln f ıl ız bır 

surette ve D dd tle de\'am etti ni bildi -
rlyor. Naziler, taze kuvetlcr eilrmektc ise 
de Kı:ı:ılordıı a:ı:imll b r surette mukave 
met etmektedır. 

f Sonıı 3 üncü sayfada l 

gedik açamadılar 
Londra, 25 n.n. - Moslrnva radyosu, al· 

manlann, bUtün Mosko\'a cephesi boyun· 

1 
ca ve bilh ssn 'Moskovnnın 100 kilometre 

[ Sonu 3 üncü sayfada l 

•rlicc h r ıyarak, akıllıca ve 
areket edelim. I 

~u 2 inci sayfada ] Macar topçusu gözetleme yerinde 

Fransa' da 
elli rehine 

idam edildi 
Nantes'ta ıiddetli 

tedbirler alındı 
Londra: 2•. a.a. - Fransa'dakl işgal or

dular komutanı General von StWangel, 
Bordeııux da bir Alman ııubayının katline 
karııılık olarak 50 rehlneyi lrurouna dlz
dirmiştir. 

Rehineler kimlerin arasından 
•eçildi ? 

Fr11.nsa'dakı cmayetlcr dolayısıyle 
vatandaşlarına ıtıdal ıavsiyesınde 

bulunan Hur Fransız Kuvetlerı 
Komutanı General de Gaulle 

Yeniden 50 
rehine idam 

ediecek 
De Gaulle fransızlara 

sükun tavsiye etti 

Pariıı; 24. ıı.a. - Rehinelerin kurşuna 1 
dlzllme"I hakkında, haberler nezaretinin J 
umumt kllt!binin bildirdiğine göre, işgal apon 
makamllll'ı kurşuna dizilecek olan rehl- ~ 
nelerin bir euykruıtten sonra te\'kı! edilen 
şahııılar arasından değil, takat suı;:lıırı a. 
çıkça sabit görülen ve gt)zaltındn bulunan 
şahı!!'lar arasından eeçllcceğlni blldimılo· 

tir. 

Alman makamları tarafından 
alınan tedbirler 

Nantes; 24. a.a. - OF 1 : Aııağı Lolre 
prefe.<!lnln bir tebliği, Alman makamlnn 
tarafından alınan tedbirleri bildirmekte -
dir. 

Bu tedbirler arasındcı ııunlar vardır : 
Yeni bir emre kadar Nantes echrlnde 

ve civarında saat 19 dıın S e kadar dı§ıır
da dolll§mak yasaktır. 

Su, gaz ve elektrik servisleri mU tesna 
olmak üzere bUtUn san t ve ticaret mU
esseııeleri ile umumi ve hususi mnessr.se
ler saat 18 den itibaren faaliyeti durdu • 
racaklardır. 

[ Sonu S inci sayfada ] 

Japonya ~imdi Vaıington'dan 
gelecek olan cevabı bekliyor 

Amerika Rusya'ya çabuk ve 
tesirli yardıma devam edecek 
Tokyo, 24 a a - V lngton hUküme -

ne. Almanya el k 

General De Gaulle'ün 
Fı·ansız milletine tavsiyesi 

ıı r f et • 

tinin VJadivostok ~olundan harp mnlz me- 111 1 d d b h 
si sevklyatını duı dm aca ı hnkkındaki ha- m et n n ra r 1 

berter d la ylc J ı>0n h k t nln ıs z- ı mtl§ ve d n tir ki : 
<."llsU, T lcyQ )"il ı e k d r bu h beri "- Şimdıki vaz vett,.., Al an a.ıık rl n.. 
teyit eden hlı;: bır m liln at gelmedı ini nl öldUrmektcn vaz n 7. Ç n o ~ 
bildirmiştir. l Sonu 3 üncü sayfada J 1 [ Sonu S ı cı s yfada ] 

İngiliz tayyareleri tarafından 

Napoli'ye yapılan 
hava akını çok 
şiddetli oldu 

Alevler 350, dumanlar 4,000 
metreye kadar yükseldi 

yangın 

Bir lngiliz gece avcı tayyare•i havalanmıya hazırlanırken 

Domei . 
a1ansına göre 

Siam Hindi~ini 

hududu yakınına 

asker yığıyor 

Tokyo henüz teeyyüt 
bu haberlere etmiyen 

ehemiyet 
. 

venyormuş 

To'kyo, 2-l a.a. - (D.N.B.): Domel a
jansının Kamkoç'tan ve bilhassa Siam'a 
komııu bölgeden aldığı ho.berlere gtire, 
Slam, Hlndlçini ile olan yeni hududun ya
kınlıırın11r asker yığmaktadır. Bundan bll§
kcı Sianı'ın Hongkok'un doğusunda Şlso
fon clvanndakl hudut bölgesinde mevziler 
hazırlamakta olduğu öğrenilmiştir. 

Domel'ye göre henllz tamamen teeyytıt 
etmlyen bu haberlere, Tokvo'da hususi bir 
ehemiyet verilmektedir. Zira Bangkok, 
son zamanlarda muhtelif vesilelerle ingillz 
- amerikan propaganda faaliyetine ve bu 
memlcketlrrln tazyikine sahne olmuştur. 

Yumlurl Şimbıın gazetesinin Bang -
kok'tan öATendlğine A'Öre, Tayland - Slıım 
- hUkUmctinln bitaraflık ıılyaseU İngiliz -
amerikan tazyiki yüzünden tehlikeye düş
mektedir. 

_ Sen canını mı sigorta ettin, malını mı? 

- Ben Kızılay üyesiyim, hem canım, hem malım, hem de yurdum si
gortalıdır! 

E 
._ 

11 
son model tül perdelerinizi 

~Ot · 
llışlerinizi, güneşliklerin çeşitlerini HARAÇÇI KARDEŞLER 

Mobilye ve karyolalarınızı 
alabilirsiniz 

J\ııafartalar Caddesi No:. 166 Telefon 1426. 
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(iff{i mallarının korunması 

Korum sandıklarının geliri 
talimatname yapıldı • • 

ıçın 

Ziraat Veklllltl. c:mc:ı mallannın korun. 
maaı hakkındaki kanunun Yllrürlüte ırlnnesl 

üzcrtno bu kanun hükümlerine dayanarak 
koruma sandıkları ıc:ın bir tallmat'lame h:ı· 

zırlamıetır. Talimatname.Ye töre, koruma snn· 
dı~ının ıreıırlerı halktan alınan koruma pa
rası. ceza olarak alınan aahlpılz ha,y,·anların 
aatıaından clıde edilen paralardır. Bu para, her 
:rerln latlhsal durumu göz ônüne alınarak en 
zl.Yade paralı oldutu bir zamanda alınacak. 
tır. Bu taltmatnamenln bazı kmmlnrını aın· 
:ı,ya koyu~oruz: 

Koruma Parıısma tAbl olanlardan muraka· 
be heyeUnce tasdik olunan taı1Ceye ırllre \'e -
rllmesı icap eden paranın kııc: kuruauın lba· 
ret oldutu a!Akadarıarın kendilerine veyn ika· 
mctırAhlıınna tebLlt olunacaktır. Yaınlııcak 
tcblllMen ttıbaren on gün zarfında muraka
be heyetine ıttraz hakkı olacaktır. Bu on ı:On 
itinde itiraz edenlere alt koruma parası mu· 
rakabe heyellnln verece~! karara göre tah
sil olunacaktır. 

Tesblt olunan tahslltıt zamanı geldiğinde 
koruma ı;ıarııalyle mUkclleC olanlar Mcmcf:e 
mecbur oldu'klıırı paraYJ koruma a:ındıl';ınn 
:ratıracaklardır. Para :rerlne bunun tam mu· 
kablll olmak Uzere mahsul ve.Ya mal da nlı
nabllttektlr. 

Koruma parasını zamanında vcnnl.Yenlcr 
hakkında koruma ve ihtiyar meclislerince 
tahsili emval kanunu mucibince taklbııt :ra· 
p.hr. Bunun l>ln mUkcllcCe bir ihtarname 
ıı: nderJUr. Bu lhtarnAmelerln bir cctvcll de 
kö.Y odaları kapılarına ve beledi.Yeler UnQne 
uıhr, 

ihtarnamenin a11ldıtı tarihten ftlbarcn o
nuncu ıı:UnU akaamına kadar korumıı parası· 
nı .Yatırmı,yanlar hakkında heyetlerce tnhslll 
<'mval kanunu muclblnce tııklbnt )'arııımaııınn 
karar v rlllr. Bu karara tev!lkıın he.Yet mU· 

cı, kayıkc:ı, hamal ıı:lbl kUc:Uk nakil.Ye crba • 
bının gcc:lnmclcrını temin etlen nakil vaııta
ları, borclunun ve ailesi lc:ln ll.lzumıu, 

borclunun tercih cdcccC:I Uc a)'lık .Yemıcrl ve 
yatnklıırı ile bernber bir sUt veren m:ındn 
vc)n ıncıu veya Uc: kcc:ı veya ko>·unu, borcıu 

ile nllcıılnln iki a»hk )'l)'Ccck ve .Ynkac:ıklıırı 
ve borclu cırtcı ise aynca ırelccck m:ıhııul 

lc:ln lllzım olan tohumıuc:u, hnt,z olunm:ım:ık 
üzere tesis c<lıtmls olnn kn.Ydı h:ı)'atln irat
lar, borc:lu b:ı.C:, bnhc:c, mc)'\'a veya ıcbze fiC· 
llıllrlcl tııe kcndls nln ve nlleslnln msls tıerl 
ıcın zaruri baıt. bahc:e "c s:ın:ıt ıcın IUzumıu 
ılat ve edevat, ıı:cclml lın.Y\'an )'cUsllrml'O;c 
münhasır borc:ıunun kendisinin ve aıles.nln 

mals<'tl ıc:ın zarurı miktarı ve bu hıı,yvanl rn 
ne ıı.ylık yom \'e >atak,ıkl rı bunlar hiç bir 
suretle hnczt'dllml)•ccektlr 

Yetlsrnemls her nevi toprık \'e dlıtcr mnh
ıuııcrl yctısmelcrl z:ımanınd!ln en cok iki ııy 
evci haczolunablllr. Bir senc)'c alt koruma 
rıarnsl)'lc- ct'z:ı olarak alınması icap eden p:ı· 

rnlnr tamnmcn tahsil edilerek erte~ı seneye 
hlc: bir ıurellc bakaya devrolunmıyacnktır. 

Murakııbe he.Yellerinin ıttıhu Ctlcccklerl 
tedbirlere a)'l:ırı olarak h:ırck.:t etlll:lerı sa· 
bit olnnlnrd ın ko uma ve)a lhll).lr m ı:I s • 
terinin verecetı karar Uzer.ne bir ıırıuı n b~ 
llrnyn klldar hnrır p:ıra eczası nlınır ıııı ce· 
7.:ılnra nlt karurlnr allkaJarl.ıra tetıllf: 01<1 • 

nur. Tebllt tarlhlndcn ltl!.>:\ren on gJn z.tr· 
tında murakabe heyctınc ltıra" oıu.ı ılJll,r 

Mnhallın lıdet ve teamUHl hlUlfına b,ıJı 
boş bırakılan ha.Yvanl:ırın beheri lcln s ıh ı>
Jcrlndcm bl.'t kuru,tnn elll kuru$:ı kadar I> r 
para alınır. 1htıyar ve korumıı m • .!h~ nln bu 
CC'Zayıı dnlr \'erdlltl knr!lrlar kat dlr. Bu Pll· 

rnlnrın derhal ınndıC:n yatırılması ltızım•Jır. 
\'a7.lfc.slnl lfndn kusuru veyıı ht'rh ı 'll:I bir 

U>'ı:un uz harekL·tl gdrUlcn bekclnln ile: ı:Un· 

kellerin haczi kabil maıt:ı.rının bulundurıu Ye· den nz, on tıcs ı:Undcrı <:ok olm:ımnk ü7.ı•rc 
r e ıı:lder. MUkcllerc veya adamına l>Orcunon ücreti lte~llcblleccktlr. 
miktarını ve borcunu \'crmcdll':I takdirde cm- Dekcl Ocrell olarak knrnrlaştırılnn p:ıra 

valinin haczedilerek eatılac:ııtını ı!S,yler. Der- her ay nlhn)'cllnd•• ıu emriyle bekcıyc veri· 
hal para vcrlllnıe haciz yapılm:ız, verilmedi· lcrc-k IU\ emri beke! taraCındnn ımza edllel·ek 
iti takdirde haczi cııız mııllardıı.n borca teka· ve bu para beke:! Ucrell tablo5una ynzıl.mrıJc· 
bQl eden mlktıır haczedilerek klly odasına in beraber yekQn hanesine de yazılac:ıktır. 
veya belediyeye gcllrlllr. Bekc:b c yapılnc k elbl.ııe \'c e-ıllha ve uıre 

Ertesi ırtın ll~n edilerek pazar yerlerinde bedeli hcr ay beke! Ucretlnden bir m'ktıır pa
mozayede aureUyle peıın para ile ıatılır. Sa· r• ınndıkc:a alıkonulmak surctı;·lc temin o
tılan mallann clnııl ve adedi ve kac kurus:ı ıunacaktır. Yani alınacak elbise parası \'e 
rmtıldııtını ı:östcrlr bir zabıt varakası yapı- ıalrc ı:ındıkca mnsrar kaydedllml;·ecckttr. 
Jır El.Yanın bl~ kmm bedcll borca kl\fl ı:el•ll· Fiilli belli oımıyan zararlıınn dOrtte ııc:a 
~ takdirde Oırt tarafı !da.re olunur. 

Esyanın ıatılmıııı tein o kö.Ydo ve.Ya kasıı· 

balla talip cıkrnaua 1atılmaaı memul olan 

sıı.ndık tarafından z:ırnr g()renc verllecetın

den bu ıurctlc ııandıktnn yapılacak tedl.yat 
il :r:ararın teıbltl ıcın uzak ,yerlero ırldccek • 

civar k yJerc veya nahb·e,ye vc,yıı dlAer knzn ferin nnkll vasıtası Qcretlyle ehil vukurtnnn 
merkezlerine tönderllcrek oradıı mUzııycde 

suretiyle 111.tılır. 

Haczeclilemiyecek e§yalar 
Borclunun zaU ve mcsletlnln lüzumlu el· 

blsc ve eıyaaı Ue borc:lu ve alleslnc lQzumıu 
olan yatak takımları ve ibadete mahsus ki -
tap ve ea.Ya'an, vazırecllmeııl kabll oımıyan 
mutrnk takımı ve ı:ck ıuzumlu ev esynsı, 

borçlu ve aııcııtnl!l maıaetıerı ıcın zaruri olan 
arazı ve cırt hayvanları ve nakli vasıtal:ırı 

bunlann dllt r teferruatı ve ziraat 11.letlcrl, 
borçlu eıncı deQllse sanat ve mesleQI lc:ln 10-

masrnrııırı sandıktan \'crll:neslne karar ve -
rUmlı olanlnrın parnsı ltA emriyle tediye l!dl· 
Jerak bu aUluna kııydolunacaktır. Fnlll bulun· 
mıyan ~.nrnrlardan tediye olunan miktar hlc 
bir zaman 20 lirayı cec:mlyecektlr. 

lhtb'llr ve koruma mecllsl~rl knnunun 
te!blt ettlQI hlzmetlerlD ifası ıc:ın ıznhnamede 
ı:Hııtcrllon huıuılar dolayısl.Yle yaııııcaklıın 

Zarurt mas.rafların senelik yel<tlnu da beke\ 
Ucretınln )'(!Ule onunu ı:ccmemesl IU;ım ııe

Ur. 7.ıırnrın talil meydana cıkanldıl:ı takdir
de ıandıkca yapılmıs olan bUtiln bu muratlar 
kıınunun hUkllmlerl dairesinde istirdat olu· 

zumlu !At ve edevat ve kitaptan ve araba· nacaktır. 

Adana'da bir odam 

elektriklenerek öldü 
Adana, (Hususi) - Pamuk lı Llmltoo 

Fa'brlkHınaa calıaan bir adam, Eski Karalar 
mahalle.slnaen lıt't"erken buradaki elektrik dl
rcQlnc dokunmuı, ve dcrhal cereyana kııııı. 

ıarak ııımu •ur. Biraz sonra hldlae yerinden 
'1ec:en mahalle bekclııl .Yerde bir ceset ırörmnı 
\ 'e fal polise haber vermııtır. Yapılan incele -
meıerden sonra. c:oc.ıkların ucurtma ipleri -
n ln elektrik cereyanını dlrete naklettlCI ve· 
ya telin batlı buluncıuıtu fincanın kırıltı.rak 
ecre.Yanla dlretc gecuıtı anıaeı?nıaktadır. 

İnegöl' de bir yer 

sarsıntıeı oldu 
İnegöl; 24. a.a. - DUn gece ıınat 24 de 

burada orta şiddette bir yersarsıntısı ol
mu~tur. Hasar yoktur. 

Konya Halkevinde kavun ve 
hububat sergisi 

Konya, (Hususi) - Şehrimiz Hıılkc\'lnde 

Guııun•ercıe bir kavun ve hububat ecrııısı a
c:ılac ktır. M haul ıahlplerını' tcsvlk ıc:ın ac:ı· 
Lan bu sergide Halkevl, derece alacak mahsul 
Hhl'°!erlne para mükllCatı verecektir. 

Butda)ln birincisine 30, lklnclılnc 23, Oc:iln
c;.ısUne 111, arpanın birincisine 25, ikincisine 
111. Uc:üncUwllne 10, .YUiafın birincisine 30, ikin· 
el • c :lll, UctıncUıOne 111, kavunun blrlDclslne 

lklnc!Slne 20, UctincüıUne 10 lira verilecek-

Ur• 
BöYle bir serııl ıehrlmlz~ ilk de!a ac:ılmnk-

r~~·~~·;~~~;:~:ı 
İi Ziya Gökalp günü ı 

Ankııra Halkevi ölümünün 
ı 17 inci yıldönümü münascbe- : 
i tiyle Ziya Gökalp i ç in 25 ilk- i 
i tcfrin cumartesi g ünü saat 11 i 
j do Hnlkevinde bir tören ter- ! 
ı tip etmit tir. J 
i Bu törenin programı a§ağr- i 
f dadır: ı . . 
i Açıf (Hıfzı Oğu:z: Bekata ) , i 
: Ziya Gökalp ve milli mefkure i 
i (H. Namık Orkun ) , Ziya Gök- i 
i alp'ın §İİr) eri ( Hal im Yağcıoğ- i f lu ve Mitha t Ertep) , Ziya ! 
: Gökalp ve milli efsan e l erimiz ı 
ı z· ı • (Hüseyin Namık Orkun), ı- • 
i ya Gökalp'ın Deli Dumrul Ef. J 
! sanesi (Gazi T. Ens titüs ü ta- i 
İ lebeleri tarafından ) , Ziya j 
ı Gökalp'ın t i irle ri (Gazi Ter- i 
İ biye Ens titüsü tale beleri tara-) 
! fından). 

'-.............................................. .. 

Konya'da yol çalışmalara 
Konya, {llusual) - CUmhurlyet alanının 

ıınrkc dlisenmeg!ırıc b:ıslnnmııtır. 

Dlf:cr taraftan Uzunbcdestlln c:arıı.sının 

rıarkclcnmc ısı bitmek Uzcrcdlr. Kebapcııar

lclnln de esaslı sur~·tte tamirine lınşlnnm~tır. 

KIZit;AY 25/10/194 

(·································~ 
BAY RA MD A \ . : 

l ... ~ ~.~.~.~ ... ~.~.~~.~~! ... J 
Eminönü Halkevinde okullar Bilecik'te 

Jn • ..... ,, 4 •• 

eğitmenli .. 

Zenginler, 
görmek istiyoruz! 

Röporf j ve hadiseler 
f oloğrafları sergisi 
lst:ınbul, 24 (Hususi) - l:inlnönU hnlkevl 

Son iki yı ij 
okulun teme i 

51 
Zaman zaman g a zetel erimizde 

cumartesi gUnU Ev salonlarında lılr (rUpor· 
görüyor ve şu.radan buradan h aber taJ ve hlldlselcr" totor:rafları ıertlsl ncmak-
al ıyoruz: falan yerde i htiyar b i r ka- tıutır. Scrırı. Oilmhurıyct ıtazctcslnln em~k -
dın ölürken, bir tarlasını veya şu tar toto muhablrl Nıımık CilrırUc'ün ,yirmi ac-
kadar parası nı fala n kuruma bırak- nc,ye yaklaıan mcslck hayatının gazete ıuıy. 

talnına nkıleden tot.:>Qrarıarl.Yle meydana ge
mış : falan J<öy veyıa kasabada bir urıımııtır. 
yurttaş köy vtya kasabasının okul l!llO - l!lU YJH.'.ırı araıındn gcc:en hAdlae. 
çocuklar ı na elbir.~ yaptırmış; bir ler göz UnOndc tutuıurs:ı deircr ve ctıeml>e
zengin, şehrine b i r koul binas ı kur- ti meydana c:ıkacnk olan bu ııe~ııtyl Namık 

• C1irıı:Uc zJyıırctellcrlne ıu ıatırlarla acma.k -durmuş, başka lıir yurttaş, safı ka - ttıdır: 
zancının yüzde ellisini i ki hayıır ce- 'TOrk matbuatm<ln Cilmhurl,yct g:ızcteslne 
miyetimize vermiş .. v. s. lnllsaben yirmi seneye ,y.-ıklatan bir müddet· 

Bu lı.aberler bizi iki b:ışlı sevind i- tenbcrı devam ctlll':lm ıı:ı:ızcte !otol!'rarc:ıtı~ı 
riyor. Birinc isi, kuruluş halinde bulu meıııerıınııe pek c:ok htıdısc ve mcvzulııra ıa· 

hlt olclum. TcRblt edeblldlf:lm s:ıymz vesika 
nan Türkiye, kentli ölçüsünde, kü - ve h.ıtıra nruındn bıızıınrı s.:Un gcc:tıkc:l', 
çük miit~vaz i de olsa bazı eserler ka- hatırı tıır kuııınlnrı dıı günü ı:UnUnf! kı)'mct 
zannıaktad ı r.. 1 kincisi ve daha ehe- kaımnı:ın lılrl'r tarih sıı,yCa.sı mahiyetini 111<11. 

miyetlisi. pırlanta duygularını ese- ııu klllll;ntın !cinden, nlsbctcn e:ıyıını tıık· 
ıllm birer eser denehllccek kıymette ı:urdUl:· 

re çeviren ve yurda ve yurttaşlara ıcrımı blr nr.ı>'n ıı:eUrmcıtı ılflıUndüm. 
karınca kararınca faydalı olmak y:o- O'.?~ ııarcndnn ibaret olnn bu rotoıtrnr ıcop· 
lunda feragat ve fedakarlık örnek- ;orıcrl, ııerck ilmi ve ı:creksl! beıtıı bakımd:m, nııecilt, (llusustı - ıo:ıo yılında kıı ·ı --- -
l . el 1 meııle&:ln birer ı!lhcscrl olmak iddiasından rulnıasınn bnşlan:ın eğitmenli okullnı-ın B • d erı veren vatan aş ar tanıyoruz. c:ı ... •ısı her ''il nrtmalcta ve Mnm1! Vekıı-1 fZ e 

Y d 1 k d k • cltıeııtc pek uznlaır. " " 
ar ırrı:ı mu ltaç o a ar ço ınsa- ııı..ının vcrdı,..i plfuılnrn ,.öre bıı kljvJer-

Nltckım bu rotol':rıırıard.ıkl mevzuların ta· <> 8 "' " 

nımız ve yapılacak o kadar çok işi- nllQk etlll':I Z'lınıırılar zıırrınıh ı:cc:nıle dlltcr d. yeni yeni ynpıl:ırın yükselmesi hnlltın 
miz var ki kendi kendimize, devlet lılrcok hliıllscler \'ardır ki, ııuradn bunıarn ııınnrifc ltnrşı olnn ynkın ilgisini göster -
hangi birine yetişsin, süalini sormak- dnlr blrl'r hntıra \•eya dJkılman ır1rülnP.w•k· nıektedir. Son iki yıl içinde 51 okul blnn
ta çok haklıyız. Şüphe yo.k ki, hep- t!'dlr. uu da, bir ı::ızNc rotor:rnrcısının her sına başlanmış bunlardan bir c;:oğu blU -

bir şey ödüyoru~ 
(Baaı l. lncl sayfada) 

h ıdlSC.YC )Cllşmcsl \•e yahut her mC\'ZUılan rllml~tlr. Diğerleri de bitmek u .. crcdir 
si olacal:tır; fakat biz zaman mcfhu- nfqbcten olsun kwmctll bir eser )'ıp:ıbllmcsl Gönd"rdltim fotoğraf, Elrnnbnhc;:e köy,! Beş kap yemeği 1938 fiyatına 
munu yenmiş bir milletiz .. Başkala- mUmklin olm1)"1ca4ının samımı bir ırnd(?!;ln· okul binasının temel alma törenini gö.s • mem iz im'kiını nzalmıttn-. Fakat 
rının :ısırlarıla yaparnaclığım biz se- den ha kn bir '".Y dr~lldlr. tcrmektcdlr. yurucu bir knbın, nynı yılm en 
nelere sığdırdık. Bütün işlerimizde Afl('ıık, bu tarzdıı bir telifin almdlye kadar lnlt z iyafetleri yer ine geçen mc 
bu nıhu devam ett irmek istiyoruz. \•Uruda ııetlrllmt'mlı olması, ııu ııcrı:ının lıUn· lcl<eller arasında yeme içme c 

)'('sine belki hususı bir kıym~t ba.ucı1c1Jııc- Bozu··yu"" k HoJ~ev'ı nı" n t' ı F • b ı d • Bir şey daha isti yoruz: servetini 1 n.. ne ı o a n rnnsn nın u un ug 
bu lnelTııek .... tı'n' '-a~ır. !aclır.- 1 ı·mk."'nl"r- ('l.'l.~lr nasıl İ~İlınczliktcn gclebi.liriz? u .. ~ t- a .. ~·ııhn'<llc.~. yalnız hu Unılt ,.c mUIAhıı.ı:a ile· 1 
dan toplamış o l an lar, manevi borç - <lir ki, ıır1< nakıs ,e naeız oınn ııu kucuk c· faydalı ça (ıc.maları kı~mn ve beklem e devdnde 

1 !I Şikayetlerin bir kısmı belediy !arını ödemekte gecikmesinler. On- ~<'rl, <'Omhurıyct Halk rarttsının kndlra'n'lç h I "k" I . 

arın ıçıncle ele en __ ıy ı vatan~ a~ . u~- takdim l'tll)orur.ı.,, n zil>ük llulkevı ııon ı:unıcrde muh 'ine malinde.n dof;uyorsa, onu her z ı . . . . 1 ıl ll'~vlklnılen ku\'ct ve .. esaret alarak ııı-.ı: \'c BJzU>lık, ıııusu5lı ı ya. ut ıu umct memur arının J 

r.ularının yaşadı~ınclan ışgılımız ı . Sergide blrln"I seri Atatürk, lnönil \e 1 c:ok fn.Ydalı olnıata ıııııt.ımıetır. sos,.al y.:ı.r. nıan olduğu gibi düzeltelim. Şi 
yoktur. Fakat hu duygunun eserini Alntilrk • !nılnu·ııur. llunıar 137 ıınrc:n re· dım koı..ı Hutı<C\'ln1c hasta yoıcsuı k.ı~,balı yellerin bir kısmı ise, eski tabir 
:!Örmek isteyişinde de haklıyı z. slmdlr. '.e ku,ylu cin h •fl 1111. iki ı:Un tııh~:s cd ımıs deıvrandadır, o n a ne diyelim? 

Bir çok zenginlerimizin "nereye llclnrı seri, 5\ rMlmlc kurtulus, lstlklfll ı 'e ııck • .ı: ay lcl'ld .. z.ıo d"n r.ızıa hıı,tnyı kcn· 
. . . . . mnhkMTle!crl, Kubllfl>' \'C lnlinU fıbıdelcrl, 1 dl mu l) nt' e\'Jndc mcer ınen muayene ettir· f a/ih Rıfkı AT 

versem, hanı::t hırını tercıh etsem., ıı:ıta,y kurtulusu, y;ıtı.'lncı mlsacırıer. / mıe. M dm tazııı lıaıl ının ll!'tcını cin temin 
diye düşündükleri ni duyuyoruz • Cc:Uncil ıcrl, rı.ı resim! ordu, marc$al, san· ı ctm,!Jtlr. 
Şüphe yok ki, bu tereddütte onlar ('.ık, torcn, nskcr, ı:ec:ıt resmi, don:ınınıı, ha· <'ilmhurl>et bn>ramı mUnnselıeU,ylc >Ok· 
da pek 1•aksız cleğillerclir. Fakat yur- rncılık. BUi kırı: mektep eo'u:ıunun clblııcslnl sim ıı -
dun ve urttaşın hay·rına olarak, ne- DordUncO seri, 7!! rl'Slmlc Halke\•lcrı cmuh· 1 dl•n temin ctmt·k ııurotl.Ylc bu )"O!<~uı >'•H ru· · Malatya' da büyük 

Y. • • • • telif, spor, ıır kolu), i tnrn en bUyill> b.'l)'r.tmlnrını t<•k neşeli olarnk 
reye verıhrse verılsı n, k ı me yapılır- ııeaın..ı sNl, rı1 resimle hıırt lnkıl!ı.bı, anıı-ı ı:utınm tnrına yuııım rtın'şllr. 1 bir İmar faa liyeti V 
sa yapılsın, bunda hiç bir fark gözet- ka ve mcdcml kanun, adliye, bcl<•dlyc, ım:ır Temsil kolu tin nyrır:ı C"umhurlyt!t tın,yrn-1 
memek lazımdır. G aye, h.al i vakti ye- hnrt•kcıtlcrl, dcınlryolu, ziraat, bilN \'C bnn· •ı rıın(ln temsil edilmek Uıere l'arn ılellıl plyc
rinde olanların hali vakti yerinde kn. sinin lı:ızırlıl'.rlyle mt'sı:u: oldul'.ru ı:lhl nene 

1 l k ' I 1 b.. ,\Jtıncı seri, 00 rt'Slmle dnrlilOOnun ve ünl· hu lın)rnm<h V('rllccı•k <.;ümhıırıyct tı:ılo•.:· 0 mıyan ara arşı <uyma arı ta 11 o- \'ers!te, mektep, genelik ve bayramları. nun hnzırlılil;olc &lmıl!ılen meşgul bulunnı \ 
lan yardım duy~usunun t ezahürü ol- )'t>ıllncl srrl, oo resimle ınuhteıır sı>0r mcv- tnclır. 
duktan sonra, hiç bir t ereddüde yer uıarı, futı.oı, nllctlzm, deniz sı>orları. 
yo k 1 Sl'lclzlncı ser!, 81 rc.,lmle konrcranslar, Ç . . 

T .. kl d • • •t"k mcrıuılm, tCZlllıUrlcr ve mltlnııler, halkın C!A'• • OCUk resimleri SerglSI 
u r er, aıma ıy ı 1 yapmayı lencelcrl, zlynft't, ihtiraı: el'nııı:c ve dini mc· 

sevmiş, bundan bilyiik haz duymuş- rııslm, tn>'Yarc plyanırosu, ıınsır korunma tec- btnntıul'dn Falih ortn okul resim muaf -
lardı r •. E serleriy le h tlJ" övUndU~\l - nılH>ı .. rt, ııow...ıncı.ınJU.ıunı n-.lı',..ı .. _ ..-... .:a.• 

müz vakıflar teşkilatı maydanda... Do!tuzun.eu seri, tcmns:ı ve musiki, portre- tc llelcdlyeler B.ınknsı nltıııdakl Ilalkevı re -
O ne m uazzam b ir hayır e s erid i r . ler CIJlc.-nlcr ve .Yııeıyo.nlar), ı:ocufıum, cocuk, sim \'e he>'kcl s:nıerlslndl' yUılcrce talebe 

k d kö iti lıl arnmal•:.n n ıectlf:I resimlerle gn,yet zenı:ln D edelerimiz, vakıflar m ü e sseses i ü- 11 ın, Y • 
Onuncu seri, l07 rCfllmle manzaralar bir serci nc:acaktır. nu ıerı:lyl, gecen yıl tıer-

zerind e o kadar işlemiş, bu kanalda \·e amatör mevzular, A.YaıoC,ya ve Mahmut . ırlcvlnde ncılnn ıcrıılde c:ocuk rcıılmlerlnl nııı 
t oplana n içtimat yardım teşkiHitınt ıınsa, hnvndan manzaralar, yal';mur, kar, acı ile takip l'dcnlcrc ta\'BIYc ederiz. 
öylesi ne sa ğlam .kurmuşlardır k i, bu· ve zelzeleler, yangınla r ve ıttal.Ye, kazalar 
gün arşivleri karıştırırken bulduğu- ve 7.:ıtı ıta, mcvzularınılndır. 

Sanatkllr a:rkaılaumızı tebrik e'1erlz. 
muz ese rler, biz i hayretten hayrete 
düşürmektedir. Fakir talebenin ek
meğinden tutun da, dağ başında ç a

resiz kalan }"Oku için ıssız yerlerde 
kurulmu' olan teşkilatlı sığnaklara 

kadar her şey düşünülmü'i ve eser 

h a linde ortaya konulmuştur. 

Eskişehir'de yeşil yollar 
Esklselılr, (Hususi) - Belediye, araba vı 

otomobJllerln ı:cc:cmlyece~I ara 10kakları )'e
ıll yollar haline koyacaktır. Her ev, kendi ıs
nUnü yealllcndlrecek, araya yaya kaklırırnı 

yapılarııktır. Du .Yesll )'Ollnr ıehrlmlzln gUzel 
ve husust bir ınısü olacıııatır. 

Kastamonuda kenelerle 
mücadele için vilayet 

bir beyanname çıkardı 

lngiltere'ye yardım için 

M. Ruzvelt'in istediği 

kredi kabul edildi 
V aeington; 24. n.n. -- Ingiltt're'ye yapı

lan yardım için M. Ruzvelt'io istediği 

5.9S:i milyonluk krediyi a.yan meclisi ı:ı 

reye k11r11 59 reyle kabul etmiştir. Şimdi 
knnun projesi mebuslar micllsine gllnde-
rilmiştlr. 

B. Ruzvelt bir 

Malatya, (Hususi) Burada 

oııamlı bir imar hareketi göze ça 
.m;jktadı r. Ele.kıtrıik ve içme suyu 
tediye tarafından temin edilmişt 

Y eni yap ı lan modern hükiimet 

belediye binaları, apartımanlar, t 
tün ve bez fabrikaları ile eşhasıı 
evler şehri süslemekte, bahçelerd 
J' ..,.:.Jı.: l.lur. ..ı- a.J • ·-" UU t:tU..J"U ..,. .. ,.,. 

maktadır. Şehrin şark kısmı ,kijl 
.sahası haline gelmiştir. Burada 11 
1cışlalar, park ve Parti ile ilk o 
bulunmaktadır. Şehrin muhi.ti 55 
lometre olup buna göre belediye 
liri nisbeıtsiz derecede azdır. Bil 
n eki gelir 170 ibin .küsur liradır· 

Belediye, Parti ve Halkevi şeb 
yükselmesi ve gelişmesi i!fin ~tıll 
ve elbirliğiyle çalışma'ktadır. 

Japonlar Çin' de ye 

bir taarruza 
hazırlanıyorlar 

Biz o dedelerin çocuklarıyız. İçi
m iz i yokl adı ğımız zaman orada, iyi
lik yapmaktan zevk duyan ve bunun 
kar§ısında h iç bir şey beklemiy en 

bir yürek çarptığını p ek ata h isse • 
diyoru ,.;. O h a l de, vakıflar g ib i d ü n

yaya ö rne k bir t e sis vücude getir
miş o lan b ir cemiyetin çocu kları o l
duğumuzu göstermekte niçin geci
ke lim? 

Kastamonu, (Hususl) - \'illiyet bir bc~ıın
name neıredt'rck kenelerle müclldcla 1eln 
ı1nvar Rahiplerine b.:ızı tavslyelcnı e bulun· 

Şanghny; 24. n.a. - Çin bıunnınııı 
diği haberlere gllre, general Tojo ~ 
kll olduğundruıbert Çin dahllindrJd 
kıtnlnrının fnaliyctl pek chemıyetli, nutuk verecek muştur. Geniş cephenin bir noktssı:~c 

1 
ponların yC'nt bir tnnrruzdo. bulll .ıı 

Yurt z en gi nleri, sı z ı b ekliyor uz, 
si zden istediğimizi, lütfe n m.linevi 

b i r vaz if e o lara k k abul e din ve sıra
larını zdaki ö rnek lere katı lı n. Y apa· 

cağınız yardımların ve kuracağınız 
eserlerin karşılığında şükran v e m in-
net beklemiyeceğiniz i biliyoruz. F a 

k a t şunu da kaydetmek bir borçtur 
.ki, bu memleket ve bu memleketin 
halkı, kendis ine karşı uzatılan yar

dım e lini saygı ile öpece k kad ar ka
d ir bilir. 

Tekrar e delim : 

Z e n g inl er, görmelC istiyoruz 1 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

mak!tadır. Deynnnnmet1e, lceneıerın hııyvan 

ncsllnıle yaııtırıı fenalıklar belirtilmekte, bu 
hnlltalııtın alrayetı anlatılmakta, hayvanların 
bakıh1ıl'ıı allı! ve cardakluın tennt temlzlll'ııı 

tA!ıl tutulması mecburiyeti konmııktaılır. nu 
ta\'slyclcre riayet etml>·cnler<lC!Il para cezası 
alınncalctır. 

\"nşlnırtnn, 24 n.ll. - M. Ruzveııt'ln 27 ilk· ıumılma.lttndır. Fnkat Kva.yeov, ~\ıı 
tesrlnde dcnl7. aonu mUnMcbetı;-le •ıl>'lllye - al ve s:r.ı:-şucn'ln cenup-bntısındaJ<I 
rerıı nutuk, tıUU1n amerikan ve ınııııız r ad • yeti erden cephenin l!!trntcjllt notttf'l 1 
yoıarı tunrmıtan y11yılacaktır. ,. 

11 
•
1 

kt 
1 

d ı·uvetlt'.ııı 
Nutu'k, bUtUn dünya)'a yayılmak tlıo:«e gvn erı me e o nn yar ım lk; oJl!lll' 

rransızcn, lehı·e, srıııc:a, hırvatc:a, atmnnca, Çin bM komutanlığının tet e 
Portekiz ve lspıınyolcaya da c:evrllecektlr. gösterm~ktedir. 

tadır ve IYl bir bı:ıılanıııctır. Bunun ı::eıccek 

,yılladda daha ı:rcnl& ölçüde tekrarlanması, 

mn~talulllerl tcsvık bakımından c:ok taydalı 

olacaktır. 

Kıa sıclımcılen evci büu.ln bu yol lalcrinın 

bltlrllımcalne c:alısılmı:ıktadır. Bu isler dcvam 
cdcrkçn nyn ı znmnnda bu .k ısımların kannll· Antakya' da çeltik mahsulü 
zasyonu dn )'arıılmaktadır. Antııkya, (lluııusl) - Amık ova91nda c:rl-

Sihat Vekilliği ta!ra 
teşkilatında değişikl ikler 

Sıhat ve lcUmat Muavenet VckAletl taara 
teskllAtı mensuptan araaında yeniden bazı 
de:ıs klikler yaı;ımata karar verml.Jtlr. Bu 
hususta hazırlanmakta olan liste bayram 
ert<>sl memurin intihap encUmenlnden ' ec:e -
cektlr. 

Adliye terfi meclisleri 
Adliye VckAletlnde kurulan bir \'C iki n u

mualı a:vırma meclisleri ter!! mQddetlerlnl 
dn!ctumıus bulunan htklm ve hlktm sınırın· 

d:ın olanlarla müddeiumumilerin sicillerini, 
tetkik etmektedir. 

ff ===============~ 
-(BU GECE)-

Nöbetçi Eczane 
lstanbul Eczanesi 

lllr iki yıldnnberı bir p!Anla Nnfıa ve be-le· ı tik :rnahııulUnUın hlclmlne baslıınmıetır, nu :Ytl 
dl>·e tarafından echrln ona caddeleri ve ikinci \ mllluulUn ece<"n Y1ld11n ılnha colc olduı:ru tnh· 
derecede yolları parkelcnmekte \'CYa esaslı ııır mln edilmektedir. Hıwaların l.Yl gltmeı l mah· 
ıurctte tamir edilmektedir. ıuttın berekeW olmıısınn yanlım e,ylcmlıllr. 
Duııun ıehrln bir numaralı caddeleri par- Eıtcr ııec:en yıl gibi mevsimsiz yaitmurlnr baı

kelenmlt bulundurtundan devam etmekte olao lama:ua, hammn işleri bir a)'I\ karlar biterek 
dltcr ınaaat da blttll':I zamnn 5eh1r ve bUtUn mahsul kaldırılmıı olacaktır. 
car11 Yolları muntaznm bir ıekle ırlrmts bq· 
ıunııcaktır. 

Kaymakamlara kurs 
Ka)'lllnkamıann bir kanunla staJ ve kunı 

~örmeleri kabul cdllmlstl. Dahiliye VckllllA'I 
bu kanuna dayanarak kaymnkamlnrın na11l 
ve ne zıımnn kunı ııöreceklerl hakkında bir 
talimatname hnzırlamııktndır. Bunun lc:ln 
vektılette bir de komisyon kurulmuştur. Ta -
ıımatnamc, kaymakamların mcsleklerlnt'le 
daha olgun lıulunmaları lmkl'ı.nlıırını temin e
decek bir seklide hazırlanmnktadır. 

Bir hayırsever 
Izmlr, (Hususi) - TUcca~ ve müteahhit B. 

Beelr öıre ııehrlmlz okullarında okuyan 2!50 
c:ocut a baYram ıc:ın clb!.se ve ayakkabı almıs· 

tır. 

Aıker ailelerine yardım 
talimatnamesi 

Dahiliye Veklllll':l tar11tınd11n yeniden 
zırlanan askf!r allıılerlne yardım t nllmatna -
mest ıon a<>kllnl almıştır. 

Yeni tallmııtname bayram ertesi 
bulunan vekilliklere s!Snderllrcektır. 

ŞEKERCi 

Hae1 Bekir ticarethanesi 
Sayın mü~terlerinin 

bayramlarını kutlar 



' • 

il 

il" 

or 
e' 
p' 

25/10/1941 

( SiY AST iCMAL J 
Fransa'daki idamlar 

ve rus- olman harbi 

h· D.ünkü günün ön planda gelen 
Aadıselerinden birisi de Fransa'da 

5 
lrrıan İşgal makamları tarafından 

t O ~İşinin idamı olmu§tur. Nantes'· 
il bır Alman yüksek rütbeli suba -
r1nın öldürülmesi üzerine Alman 
~ga) makamları tarafındnn alınan 
dil karar Fransa'da da, Berlin'de 
t e tehirlere yol aç.mı§tır. Matin va
d~ndn§larına itidal tavsiye etmekte-
1 •r. Paris'ten Anadolu Ajansına ge
:_n bir telgrafa göre, bu gazete 

kiyle yazıyor: 

''13 aylık bir İ§gal esnasında, 
hlnız bir cinayet i§lenmitlir. Al
~a~ subaylarının katli, ııovyetlerin 
• e:ı:nncti batlayınca, yani bu ay ba
,'.~danberi vuku bulmaktadır. Bü
~n Fransızlar, mücrimlerin ele geç
i esi için yardımda bulunmalıdır
b~r. Bir sürü katilde hiç olmazsa 

ıkr mücrimin tevkif edilememe.sine 
' ti ermez.,. 

t Gazete en sonda ~u suali aormak· 
adil": 

I> :'Yabancı auikaııtÇiler, fransız 
0lııinden daha kuvetli midir?., 

1 F'ransa'daki suikastler dolayısiy
?t~' Alman • Fransız münuebetleri -

01•n durumu yeniden bahis mevzuu 
b maktadır. Anadolu Ajansının 
b erlin'dc n aldığı hir telgrafa göre, 
it tı hususta bir alman yarı resmi 
l?ta~ağı, Alman hariciye nazırlığı 
llı~hfilleri tarafından yabancı basın 
~i ll?tessillerine §Unların bildirildi-
nı haber vermektedir: 

1 l'.1arc§a1 Petain ve Amiral Dar· 
arı• 

!)ı ın Fransa'daki Alman orduıu 
lı etıuplaTma kartı son ıuykaııtlar 
/ •kındaki beyanatı, bir ifgal or· 
h llsunun, biribirini takip eden ve 
"i!l.:ıı Yabancı nüfuzlar taraftarll\rl 
I' \nfonlnrı arafmdan yapılmıt ola· 
ı: . kabulü gereken bu gibi hadise
li \ 1 ıük\ıtla karşılıyamıyacağı rea • 
t:d dü§üncesini göz önünde tutmak· 

ır. . 

ı, Berlin siyasi mahfilleri, Alman -
le rl tarafından alınan zecri tedbir • 
'J:': e alakadar olarak, Alman -
~i~n~ız münasebetlerinin çok na
t1t tr noktaya vardığınm kısa dal
lelltrı. ndra radyosu tarafından söy
A.ı 1§ olduğunu kaydetmektedir. 
ı~anya ile Fransa arasındaki dip
l'l ~tik münasebetler kesilmif de
fi~ d~r. B

0

crlin siyasi mahfillerinin 

11 'tince, Londra radyosunun bu 
~~triyatı, bu gibi hareketlerle Al· 
Ilı ?t • 1-ransız münıuebetlerini boz
~İak niyetinin bir itirafı gibi telak
•ıı olunmalıdır. Demek oluyor ki, 
te!"~astlerin failleri, sarih surette 
l"id· ıt edilmiı bir politikanın aletle
tıı:· Alman makamları, yapılan bu 
ÇjJ!)ıYe.tleri ödiyecek rehinelerin se· 
lıı~esınde bu ciheti göz önünde 
tele ~k_tadırlar. Rehine olarak, ge
llıeı 11'lah tatımak, gerek bcyanna • 
~tiler dağıtmak veya batka hare
~i c~rde bulunmak suretiyle bu gi • 
to,{rıay.etlerle pek yakın alakasını 
dir el°lnıt olan kimseler seçilmekte· 
~,~. Alman salahiyetli mahfilleri, 
\il t~ıeti!' bariz vaııf ını belirtirken 
!• .. ~ C:lı kaydetmektedirler ki, bun
'•lerı fırndiden birçok defa bu gibi 
ı'ı-a?t e alakaaı görülmüt ve Alman-
1\~11~ itbirliği ve aynı zamanda 
balit-t'l itbirljği davasını nihayet 
~~ 1 a meselesi sayan unsurlarla 
~teİ;'eh~.t halinde bulunmUf olan 
"i d ektue] suç ortakları ve faille-

~ehilir. 
A. ••• 

d~ı,}~an krtalarmın fark cepheıin
ljlllıa ıtmlelerinden sonra, D. N. B. 
"'• h 1 

Berlin'den Anadolu Ajansı -
~illa lftalık siyasi Daa Reich mec • 
~~kt tnd1!1 Yaptığı §U tefsirleri bildir· 

e ır· " .. . 
\J bı.ı>iik "ili müttefik", Don, Volga, 
r-erıe;l,.Sihirya'da yeni mevzilere 
~eıı e.•l&cek mi? Sovyetlerin ha
~· A.:'°(de kalan endü&tri bölgele
s:ıİrli g 0 • • Sa.kson maddi yardınıı 
ıtı':"l>et bhr mahiyet alıncıya kadar 

•? arp makinesine yetecek 

~"'·R . h 
11 

'l>
0 

... eıc diyor ki: 
~Ilı> bö~u cephesinin merkez ve ce
~ ~~İrıjll. ~el erinde Alman ileri hare· 
b' lltrı Untıadan devamı, Mosko -
ı 11llte:t ~ehdit altında bulunması, 
ı~ditl?t .8 VZft11mda Stalino'nun zap
~a • ~ eaı ve Rostof'dan goçen Tif
'" et:t rı ohakova dcmiryolunun ve Do
'tl'.ı e ri . bu \le 1" nın mansabma yakın bir 
l\i l\j?t b aganrog'un ele geçirilmesi, 
İl~~bhirıtj~ vakıalar, gerek İngiliz 
tt aha~ıne ve gerek önümüzdeki 
d ~he ~ 8 kadar kırılmamı§ bir 
l ti\• ":teri d k • ııeı ı Sov n. c ~u avemet bahsın-
~~t" v~ Yet ırnkanlarına ağır, dar
d\ taj

1 
b~rnu~~ur. Terazinin Sovyet 

b1• il lh •= duzelme ümidi kalma-11)·... -.ııcı . . 
t, 1tini f ınıyor. Anglo • Sakson 
~~'1rıdıı. n aaliyeti ise, A··rupa kı
~:titıde"'h7ua .gelen kati hadiseler 
~t ~!tava ç hır tesir yapmamı,tır. 
)ıı'1 1'ıitı oYe l..ondra'da, Sovyet cep
>ııı ~Oakoınyeper'de tutunabileceği 
'tıı:tılıtı t:hl ~ Rostof • Tiflis hayati 
~'l'h bitec ~- ıkeden uzak bulundu -
11~ lı ta:~t umulmuştu. Alman 

'darı k trı, hasmın bu ümidini 
d "tak a dırmıttır. 
'rı.... at ln .. ·ı· l . .. . 

·•1ad 'ki " 1 ız erın uzerınde al • 
~~ ette~ a":rı."' ~i~ §ey var ve o da, 

lletic _ırlıgının yıkılııınııı har
esnıi belli edecetidk.,, 

faaliyet 

cenuba 

merkezi Jimdi 

kayıyor doğru 

Timoçenko 
cenuba 

tayin edildi 

~IZIL:AY 

Japon siyaseti 
Birleşik Devletlere 

izah olundu 

HARBE 

D A i R 

Sovyet 
hatları 

dayanıyor 
Japonya Jİmdi Vaşingfon'dan kadar batıs~1:: ~u7:~a:)~;:;~isk ne gene Kafkas müdaf a sı 

100 kilometre karar cenup b:ıtıda klln 
gelecek Olan Cevabi bekliyor l Maloyaroslavts etnı!ında bas1ular.ı ara • ve 

lıksız bir surette ve çeıitll devam etme • 
<Bası l.1ncı gaytadıı) sine rat;men, rus mUdafaalanndıı. bir ge• 

• 

lngiliz s 
Japon hllktı:netl"l.in sözcüsü. 15 sontC§ • dik açmıyn muvaffak olamadıklıınnı bil • 

(Bau ı. ıncl ıaytada) rinde toplıuımıya çağrılıın Dlet meclisi • dirmcktedlr. m .. L 'I . 
Af / r· k nln halen japouyanıo bulunduğU fevka • D"•manın tank ve top"U yardımiyle unaseue~ en 
ır. areıa ımo,..en o cenup l"d · iki 1 ı 1 ""9 " 

l' u e vazıyetin tetk Y e meııgu 0 aca • yapılan. hUcumları kıtalanmız tarafından 
cephesi ba§kumanc/anı oldu ğıoı blldlrmışttr. tamamen pUs'ltUrtUlmUştUr. Kıtalarımız j , 
Kuybişef; 2-l. a.a. - Sovyet ıözcilsll M. Japon sözcu.u, !:.ynCa ı•ı lre)·anatta DU• hiddet \'e ılddeUe hUcum eden alman kı· ı Cenup cephesı 

Lozovski, mareşal Timoçenko'oun cenup lunmuıtur : 
1 

talarını ilk mevzilerine kadar eUrmU,ler • 
cephui kıtaıarı b~kumandanlığına getı- - Jap:>n ıılyaset•nin t-Utl n noktainrı dlr 
rllmiş ve bu vu;lfcslne b~lamıı olduğunu V~lngton'a izah edilmiş bulunmalttRdır ı :tki tarafın da ağır kayıplar verdiği M areşal Timoçenko'nun ce • 
bildirmiştir. ve ,ııl~d! bıı nıcselcd~ vaziyet almak Mr. Majaisk kesiminin S'.l.ğ cenahında dUşman nup cephesi ba;.kuman-

Hull ılc Mr. Ruzvelt e dUıım,ekttdlr. n:ı: bir muvaffakıyet kn•anmıştır. So•-uet d 1 
Al la Kırım'a b ··k h b " ""' • ., an ıgv ına tayin edilmesi hakkın-man r uyu Asılsız a er.er blrllklni mühim bir stratejı" noktasına 

b. "dd l h.. d 0 l da dün ileri sürdüğümüz tahmin 
ır şı et e ucum e ıyor ar Vaşington. 21 a a. - Hıırblye Nazırı muvaffakıyetle vararak yeni bir mUdafaa 

doğru çıkmıttır. Bundnn o anla§ıLondrn; 24. a.a. - Rus cephesinde mU- Mr. Stimson, Amerika Birleo;lk Devletle- hattı lısgal eylcmlşlcrcl!r. Almanların tıızc 
U tu U U lıyor ki, almanlnr, ,.imdi rusların hlm de~şiklik yoktur. Sovyetler, Alman- rlnin u:ı:ak şarkın bugiink sta s n prcn- lhtıvat kuvetlerl sUrdU:U ve hattA. komşu ,.. 

lan Moskova ve Donet:ı: havzası yakınla· slp itibariyle tanıynr.a~ ve İn;;iltere'nln bölr,elcrd n d" kuvrtıl'r nakle.ttiği .Mn - vakitlerini ve dikkatlerini Mot.ko-
rındB tutnıağa devam ediyorlar. Şiddetli' de böyle yap::ıt"ıı~ı hııl:kındP. d'inen tJR.yla- Jnisk"ln salt cenahınıia mııhare~ daha bU· va Üzerine toplayıp daha cenup • 
muharebeler devam ediyor. Almanlar Kı- lan yalanlaırıııııır. , y IJ( h'r s•klld!' dcvnm Ptm,.kU>dir. tan ve mesela Kafkasya'dnn, bü-

. '. Harbiye ııeznretı Amerlktı nın Sovyct • lltosfcovn, 25 a.n. - Krasnaya z~·ezda ca· yük bir to.nrruza başlıyncnklar -
rım tı karşı hllrumlnrınn bllyUk bir fiıd • ter Birliğin"' yapılacak sevklyat için Vla • :ı:etcsının bir muhabiri ynzıYor: dır. Bu bakımdan Mareşal Timo-
dctle yeniden başlamışlardır. divostok yolunu kullanmaktan vazgeı,;mi&1 c ı up C"rı:;lte~ının buton bi.>lı:eıerlnde va· çcnko'nun tamamiyle Kafkas 

Sovyet hUkilmetl sözcUsll M. Lozovski, olmasının, Japonya tarafından cvclcc bu zbct vahlrnl!l!lnl muh:ıtn:ı:n cLmektf'dlr. müdn{anı;mı üzerine alncnğındnn 
dfln Kuyblşc!'dc yabancı hasın mUmcssll·, h•ıtıUsta yapılan teşcbb 1 le nslA ol(ıkası Dl15mon 11 r'emerıe ve en l'1ı11'.ll ııınnl "nıer- ~üphe edilemez. Cünkü harbin 
ıerine, evelki giln Almanlar tarafından a- olmadıgını kati surette h!ldlrıniııtir. kel'!erı zapta c'llı,ıyor Wııtot ı t!ka'Tl..-:ınııe r.:klet merkezi birclenbirc cenuba 
lınan Taganrog etrafında muhıırebelcrin Amerika hangi sovyct bir >nn hllcumu pl,\nı tatbik eden al'll•ınlar cfönnıü,tü::. Kırım'da §İddetlcncn 
devam ettiğini ve Almanlann herhalde 1· l k il k ? hUcuml:ırını &11detıenrtırmıııe-"!lc de her tn. harp, Ros•ov u""zerı"ne y~pı'.an ta . 

, • . • j rman arını U anaca . rartn pUskurtUlmU terdir. Ruslar )lllnı:ı: b!r ... 
R_ostof a varmak nlyetını gllttl.iklerını bil-, Tokyo; 24. n.a. - Nişi-Nişi gazetesi, tes mdc geri 1:ekllml3. buradn da )"eni mtı. arruz bu ihtimali kuvctlendirir 
dırmlıllr. • Sovyctlcr Birliğl'nin Kamçntka'daki ıı . dnCan me,•zllerı ıu:aı eLmef:e muvartnk ol· sanırız. Kafkas taraflar.na doğ-

Dooetz bölgesinde Almanlar hUcumları· manlarını ve O§otskl sıhlllnl kullanmak nıu$lıırdır. ru bir hn.rc!cetin iki mannsı ol-
nı fnzlıılaştırmışlardır. Almanlar, at,ır ka· için Amerika Birleşik Devletleriyle bir 'Ioı.ko\n 'lnkl V'lz!ve•e ı:eıtrıee. Tass alan· mak lammgelir : 
Ylpıarlnln Yerlnf dolduran yeni takviyeler 1 1 1 _, ""' h k sını'l hilberıcrl almnntarın pek yQksek ölU. 1 _ Maıu·m olan petrol me•""-
almışlardır. 

Kırıın'da, Perekop bölgesinde §irtdetll 
muharebeler ynpılmaktadır. Almanlar, Pe· 
reknp ve Armianıık'ı 11ldıkl11rını iddia rdl· 
yorlarsa da bu haberler, Ruslar tıırafın· 

dan teyit cdilmemltıllr. 
DUn ::,\{. Lo7..ovski. Moskova muharebesi 

hııkkında ıu izahatı vermlııtir : 
Kallnin"dc §lddetli muharebeler h~lfı de· 

vam etmcl<tcdir ve §chir, ev ev mUdııfaa 
olunmnktndır. Bu ıehrln yarısı hfı.lfı. Sov
yctlerln elindedir. Almanlar, :M.ojalsk ve 
Mııloyaroslavetz bölgelerllde durdurul -
mu§tur. Sovyct kıtaları bl\yllk ve şiddetli 
.ıtnrşı hl.cumlar yapmaktadırlar. 

M. Lozovskl, ayrıca demlıtir ki : 
"- 22 Haziranda Hltler, dahili sebepler 

dolayıııiyle kendisini Sovyetler Birllğl'ne 

hllcuma geçmek zorunda ı;ördtiğil 
znmnn, bizimle ı:ıl bitirmek ve sonra İn
gııte.·o•ye dönmek istiyordu. Sovyetler 
Blrllıtl seteri Hitler'io son hareketidir, 
demiyoruz. Hltler, ba,şka hareketlerde bu
lunacaktır. 1''&kat bu, herhalde Hitler'in 
bUyUk BlçUde yapacağı son hareketi 
olacaktır. So,·yı-ct hiikilmetinln nihai zn
t 1Jr llaldOlTCR nl<;b1 ıı PA-1 ;ırok 

Faaliyet merkezi cenuba doğru 
kayıyor 

Londra; 24. a.a. - Rus • Alman cephe
sinde, faaliyet merke:ı:inln cenuba doğru 
sarih bir surette kaynıı:ı olduğu kayde • 
dilmektedlr. :Moskova, tam bir sUktin için
de en fena vaziyeti knrşılamağa hazırla· 
nır ve ıehrin bUtiln mtlhlm noktalarına 

knrn maynlan koyarken, Alman orduları 
da Ruslar tarafından 3ti bin ki§I tahmin 
edilen ağır kayıplar vererek Tagnnrog"u 
almıı;lardır. Moskova, bu kesimdeki vazı. 
yetin vahim olduğıınu gizlemiyor. Diğer 
taraftan Alınanlar Kırım'a girmek için 
ga)Tetlerlni bir misli dah1l arttırmışlardır. 
ve Perekop ve Armlaruık'ı aldıklarını bil
dirmişlerdir. Fakat bu ıehlrlerin dll.ştU • 
ğilnU Ruslar teyit etmemektedirler. 

T aganrog önünde ..• 
Kuyblı;ef, ;.ı4 a.a. - Taganrog'a karı;ı 

yapılan şimdiki taarruz, Von Rudstedt ta
raf mdnn bu şehrin zaptı için yııpılan ikin
ci taarruzdur. Taganrog, alman kıtnları -
nın .Marlupol'un zaptından ıonra yak!~ • 
tıkları ilk oehlrdlr. Bu eehre kar§ı ileri 
hareketinde durmak zorunda kalan Ma • 
reıal Runstedt alelacele ihtiyatlar celbe· 
derek bir cenah hücumunu tecrübe etmlg 
ııe de bu sefer de muvllffakıyetsizllğe Uğ· 
ramıştır. Bunun üzerine tekrar tAblye de· 
tl:ıtiren Mareşal, yeni kuvetıer getirtmlı, 
faka ıahll boyunca bir ilerleme kaydlne 
imkAn olmadığını hesaba katarak daha 
uzaklara sovyet sağ cenahına doğru tevec· 
ellh etmiş, bu ııuretle oimalde daha iyi 
netice alabileceğini Umit eylemlgtlr. 

İki taarrtan kuvctıer yığılmış ve muha
rebe başlamıştır. Almanlar ağır kayıplar 
vermiş, l!ovyet Jutaları bir kaç mevki zap· 
tetmlşkrcllr. t12te bundan sonradır ki 
Rundstedt, ikinci bir taarnız ic;ln tertibat 
almış, SO\"yet kıtnları da elmdl dllşmanıo 
1'8yıca UııtUnlllğll yUzUnden çekllmeğe 
mecbur kaldıklan yeni mevr.llerl hazır • 
lamışlardır. 

Almanların Roıtol ciıJarında 
yaptıkları akınlar 

Londra; 24. a.a. - :Moskova radyosuna 
göre, Alman kıtaları dUn Rosto! civarın· 
daki sanayi bölgelerini zapta kal· 
kışmı§larsa da bUtiln btı te:ıebbUsler, biri 
mlisteına olmak fü:ere Akim kalmıştır. Bir 
kesimde dUşman sayı UstUnlUğU sayesin • 
dı- ve ağır kayıplar pahasına mevzilerini 
takviye etmeğe muvaffak olmuştur. S<ıv· 

yet kııvetlerl yeni bir mUdafaa hattına çe· 
kilmlşlerdlr. 

Ukrayna cephesinde 
Budapeşte; 24. a.a. - Macar ajansı bil· 

diriyor : Ukrayna cephe.sinde çarpıııan 

mtlttetlk kuvetler, dllşmanı dııha fazla ge· 
rlye atmakta ve harekAtına ustU dairesin· 
de devam eylemektedir. Dllşmanın bu cep· 
he Uzcrindekl hava faııliyetl hl1!3edlllr de
recede aıo:almıgtır. 

:Macar koluna mensup ordular, son mu
vaffakıyetlerini fazlala.ştırmııtar ve Do· 
netz eehrine yaklqmakta bulunmuısle..r • 
dır. 

an n~ma ınza auı,,. ak ında dolaşan ha- .... -
yaralı ve esir vererek b:ı.zı n :ıtt~larda az lesi, 

ber kin diyor ki : miktarda muvnrrak ol1uklnrı Mkul-nalıırıa 
"'Bundan anlaııılıyor ki Amerika, Sov • muhnrebenın bUtUn eıct.ıetını ınuh~tazn et. 2 - Cenupta İngilizlerle rus-

yct topraklarının Uznk-dolru'dald mtihiın nıcl.Lc oıctuı:-fıu hildırı.vor. S~Y)'etlcr ıılman-, ların arasını kesm~, ve bcll:i de 
noktalarlyle alfıkalıdır. Hangi Sovyet ıarın nz mlkUrd:ı nuruz ettikleri b..ı n •iota.,,- burada bulunc-n İngiliz kuvetleri-
llmanlıırıııın Aml'riltalılar tarafından kul- !arda da kartı hucuınlar yaparak mcvzııeırı- ni fili olarak harbe girip girme -
lanılnc:ıkını bilmek meselesi chemiyetll nl tekrar ele gecırmektedlrlcr. mek mefhumundan birini kabule 
değildir. Almanlar l\toJıı!sk ve bllhassn Mnloyııroa- mecbur etmek. 

lııvcta ctrntındn sovyet müdatı.ıalarını yar- • 
" Japonya için bUyUk ehemiyetl olan mak tein U'lllt.slz gayretler YllJ:>maktadırlar, ı J 'I' f R f 

§C'y, Amrrikan vapur katılc!crlnin gidiş hnttA bu kcsımler(!en birine rumen \"e !in ngı.ıı er ve us.ar 
vr dlinU~ll'rlnde Japon şimal sularından mUt.tetllderlnl blle davet ctmlı;,'lcrdlr. 

ge<'melerldlr' Bu stlkfıtla gcçl"tirllemiye • 
erk dcrcccd"' vahim bir meseledir. ,. 

M. Ruzvelt'in vadettiği yardım 

Sokak muharebeleri 
J{ulblaer. 24 a.a. - Resmi ııovYet li6zct.IS(l 

M. Lozovğtl, dJn matbuat kontcrnnsında ıu 

beyanatı ~ ımıl$ır: 

"- MoJa, ı<, 1\lnlııyaroılavets. Kallnln ve 
Vaşington, 24 a.a. - M. Ruzvclt'ln kA· 

Knluca"dıı sokak muharebeleri cereyan et-
tlbi M. Early, dUn §U beyanatta bulun - mekledlr. Yarısı rusıarın, yansı da alman. 
mu§tıır : Jnrın elinde bulunan Kalinln'de her ev ayrı 

"- M. Ruzvclt'in vAdetmi~ oldug,ı gibi ayrı mildaCaa cdllmcktedlr. Al.nanlar, Mo • 

nusya'ya çabuk ve teıılrll yardımda bulu-1 Jatsk ve .Maloyarosınveta•te durduruknu3lar· 
nacağız. ,. 1 dıır. Bu iki kesimde mühim karsı hücumlar 

R ' J d h • l yapılmaktadır. J\lmnnlar Orel"1en daha ~lert 
usya ya yar ım a angı yo gcı::cmem;şlerdlr. Almanların Orel'den 'I\ıla'· 

kullanılacak yıı kadıır llcrlcı1lklcrl dot:ru dellldlr. Lenin· 
Vaşington, 25 a.a. - Dt'.ıhriye nazı- grot ceııh<'slnde almııntar, blrkac kc:ılmde 

n albay Knox şu beyanatta bulun - ııUııkUrtUlmJslcrdlr. , 
Bu arada Moskova'nın ccmberlenmcst mc

mujtur->=~-~~~------
.. _ Rus ordusuna muharebeye de· 

do .hallcdllmcmlı\lr. Maresal T.lmocen
loo, cenupta kumandayı deruhte etını•Ur. 

Dudlennl ve Voro~ııor, yakında muharebeye 
lstırak edecek olan yeni orduların hazırlık

larını tamamtamıık uzercdlrlcr. 
l\Ioskova'dan elclllklerln ve bir kısım hU· 

kümet dairelerinin bos:ıl:tılmaıı kıırarı. al· 
manlar MoJalsk keslmlnde bir noktada gc -
dik aetıklan zııman verllmlstlr. 

Sovyetler Blrllğl rnUd.:ıfaaşının kuvetlen-
dlrllmeıl tein alınmıı olan bu karar, yalnız 

hUkUmctın del':ll. aynı zamanda bütün mu. 
letln bu harbe sonuna ka(]ar devam hususun
daki a:ırnını ıröstermlıtır. llfo:ıkova'nm bo
tıı ltılması ka:rarı, hlc bir zaman Mon:ova 
müdafaasının :ı:ayınamıı olduıtu demek de· 
tlldlr ... 

M. Lozovskl, Stnltn'ln mllll mUdataıt Jco • 
mıteslyle birlikte Moskova'da bulundul':unu 
blldtnnıetır. 

"'- Almanların yirmi ırtın zartındll uğra· 
dıkları :ı:aytn t, elmdldcn SOO bini bulmakta· 
dır. Sovyetıer lllrlll':lnln bütün mltıeUer1, 
H!Uerlzm ortadıın kalkıncıya ve alman SoY· 

&"Unculnn tsmıimen imha edlllnclye kadar 

E ğer nlmanlnr Kafkasya'ya 
dofrru bir taarruz inkişaf 

ettirecek olurle.rsa, o znman bu
rada bulunan İngiliz kuvetlerinin 
nasıl bir tavır takınacaldaYını al
manlar elbette ki merak etmek -
tcdirler. İngiliz kuvetleri savaşı 
kabul ederlerse, o zaman onlarla 
harp edc<:ekler, aksi takdirde bir 
malzeme ve mühimmat yardımı
nın önüne geçeceklerdir. Her 
halde kı§ Knfkasva'da bütün §id
detini almadan, almanların bu ta
raflarda mühim hareketleri göze 
alacaklarına hükmetmelc lazım 
gelir. Acaba İngilizler, bir müda
faa bölgesi olarak, Roııtov • A&t
ragan hattını mı tutacaklardır? 
Yoksa burasını da Mare§al Timo-
çenko'ya bırakıp, daha cenupta 
Kafkas dağlarına dayanarak Ba
kii'nun ıkonınmasiyle mi me~gul 
olacaklardır? Bu husustn bir tah
min yapmak, §İmdiki halde çok 
mcvsimsizdir. Çünkü dün de iıa· • 
ret ettiğimiz gibi, müdafaa hattı
nm §eklini dahi, ilerliyen kuvet
ler tayin edecektir. Yalnız bugün
lük ~unu söyliyelim ki, Rostov ci
varmda İngiliz kuvetlerinin bu
lunduğuna dair henüz hiç bir ha
ber olmadığından bu kesimde 
Mare§al Timoçcnko'nun me~gul 
olacağı ve belki de Don nehrini 
kendisine dayanacak bir hat ola
rak kabul edeceği söylenebilir. 

vam imkanı vermek bu harpte yap -
mak mecburiyetinde kaJacağımız en 
mübim, en hayati şeylerden biridir. 
İstihsali çabuklaştırmak için hiç bir 
fırsatı kaçırmamalıyız. Ru9ya'ya sev
kiya.t için tam üç yol vaı-dır: Arkan
jel, Vladivos1ok ve Afrika - İran yol
ları. Bu üç yoldan Arkanjel uzak şi· 
maldeki cografi vaziyetinin sebep 
olduğu büyük zorluklara rağmen en 
iyisidir. Bu zorluklar şunlardan ileri 
gelmektedir: yolu ancak buzkıranlar 
kullanarak açık ıbulundunnak müm· 
kündür. Bu hal vapurların yavaş git· 
mesini mecburi kılacaktır ki bu da 
vapurların alman bomba tayyareleri 
için kolay bir hedef teşkil etmesi de· 
mektir. Filhakika tayyareler liman· 
nın üzerine kolaylıkta varabilirler. 
Bundan başka Arkanjel nakliyat ba -
kımından da az kolaylığı otan bir li
mandır. 

dllttı:smek a'l'Z\lsundlln muıhem olmaktadır- 1 Krrım' da 
ınr. 

Vladivostok yolu: Uzakşark•taki 
vaziyet bu yolun faydalı olmasının 
ve Arkanjere tercih e'dilmesinin de· 
vamını şüpheli kılmaktadır. 

Üçüncii yol ise denizden 12 bin 
millik bir seyahati gerektirmekte -
dir. Bundan başka İran üzerinden 
demiryolu tesisatını ıslah lüzumu bir 
tarafa bırakılsa bile malzemenin Rus
ya'nın içlerine sevkinde büyük zor -
luklarla karşılaşılacaktır. " 
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ŞON DAKİKA 
--

Japon - Amerikan 

münasebetleri 
ıok gerginleıti 

Vaşington, 25 a.a. - Bahriye nazı
n Albay Knox, donanmaya ait mü • 
himmat imal edenlerden bir grupa hi· 
tap ederek demiştir ki: 
"- U zakşark'ta vaziyet fevkalfide 

gergindir. Biz, japonların yayılma 
pHinlarından vaz geçeceklerine kani· 
iz. Bu siyasetin ta1{ibi ise çarpışma -
mızı sakınılmaz bir hale koyacaktır." 

T okyo'ya göre 
Tokyo, 25 a.a. - Ofi (Havas): D o

mei ajansına göre müşahitler, Birle
şik Amerika ile Japonya arasındaki 
münaseebtlerin, Birleşik Amerika' • 
nın takındığı tavır yüzilnden fena • 
la~tığını ve bu münasebetlerin ameli 
bakımdan kesilmek ilzere olduğu ka
naatindedirler, 

Cepheye gelen yeni ihtiyatlm 
Kuyblıet, 24 a.a. - Son ıreıen telgrntıara 

ııöre, salı ve caraamba ııunıerl merkez cep
hesine ~eni sovyct. lhtıyaUan atılmııtır. Bu 
1hl!yatıur muharebe hattına tnm bir intizam 
!cinde ve alımanları kayırın dUıüren tik ka· 
ra ral':men sıeclkmeden vnrmııııırdır. BUYil'k 
YOiun elvan g(lnlerdenberl, evelce Flnlandl· 
ya harbinde kendini göstermlı olan bir 60V· 

yet tUment taraCından mtıdntna edilmekte· 
dtr. Bu tümen toprafıı karıı kıırıı müdafaa 
etmtı ve bazı köyler blrkac defa alınıp veril· 
mlatır. iPUnıman elde ettıı::ı kaazncı ancak 
sayıca ~stünlüttl sayesinde kazanmııtır. 

Haberlerden cıkan netice. aovYet subaY'la· 
n vaziyete intibak ve mü(!ntaasına memur 
olduklan kısmı ılddet.lc müdafaa ettıkle~ı 

t.akdll'de dUımanın durdurulabl!ccetl merke· 
z!ndedlr. 41' 

Mer'kez cepheıılnde son alınan atman e · 
ılrlcrlnln ttııdeslne ıı5re, alman batkomutan• 
hl::ı simdi kııtıı.larını ııerlotmek lcln muhare
benin bugünkü ıınthıuında herhanal bir dur
manın bir bozııuna bedel olacatını blld1nnek· 
tedlr. 

Son haberlere g15re vaziyette mUhlm hlc 
b1r derıtslk.llk )'Oktur. 

MoJalak ııtıkametlnde aLmanıar, ateslerlnt 
bir noktaya tevcih ederek ve bilhassa hatır 
ot.oma.tık slltıhlar kullanarak bazı kısımlarda 
ııovyeı krtalarını yeni mevzilere cekllme~e 

mecbur e<lebllmlslerdlr. 

Alman tayyareleri bu gece 
Moıkova'ya hücum ettiler 

Loncıra; 24. a.a. - Alman tayyareleri, 
bu gece Mllekova uzerlne bir altın yap • 
mağa tt-ıebbüs etml§lerdlr. Yalnız bea tay. 
Yare barajı geı;ebilml~ ve bombalarını he
d,.t gözetmeksizin halkla mcskQn mahal
leler Uzerine atmı§lardır. Sivil halktan 
ölU ve yarl!Jı vardır. 

Moskova'da beş ki~i idama 
mahkum edildi 

Londra; 24. a.a. - Moskova'da llrf! ida
renin lltmındanberl, askeri mahkeme, 5 ki· 
§iyt idama mahkQm etmiştir. Bunlar, ya 
Sovyet aleyhtan beyanname dağıt.maktan. 
ya eehlrden kaçmağa te§ebblliı etmekten 
ve yahut ekmek çalmııı olmaktan suçlu-

• dlu1u. 

L ondra'dan gelen haberlere 
göre Kınm'a kartı yapı· 

lan alman taarruzu çok §iddet • 
lenmiıtir. Hatta almanların Pe -
~ekop'la, onun biraz daha a§a· 
gıs~?a bulunan Armyan&k §ehir
lerını aldıkları bildirilmektedir. 
Perekop 4 kilometre eninde bir 
boğazdır, 22.664 kare kilometre 
genisliğindeki Kırrm yarımadası 
bu boğazla Rusya'ya bağlanır. 
Almanlar Armyan&k'a kadar 
il&rlemitlerse, yarımada torbuı
nm ağzını ellerine geçirmişler de
mektir. Fakat burada da her 
halde çok çetin muharebelerin 
olduğu tahmin edilebilir. Gerçi 
boğaz Armyansk'a doğru genişle
mektedir. Fakat tam orada ufak 
göller mıntakası vardır. Bu göl • 
ler, Armyansk'ı Perekop boğazı
nın adam elması vaziyetine so
kar. Almanların Kırım yarımada
sınm hazmını kolaylaştırmak 
için buradan gecmeleri lazımge -
lecektir. Bundan sonradır ki, Kı-
rım'ın batı sahillerine kadar uza· 
nan step mıntakası ba§lar. Al· 
manlarm burasını kolaylıkla ala· 
bilmeleri için para§Ütçüler kulla· 
nacakları ve yukarı ile bir bağ • 
Jantı vücuda getirmiye çalı~a • 
caklan tahmin olunabilir. Her 
halde rus müdafaası bütiin şidde
tini Simferopol, yahut eski tabi • 
riyle Akmescit civarında göstere
cek ve bilhassa, daha cenuptaki 
yayla dağlarının ıimale yayılan 
tepelerinde toplıyacaktır. 

Kafkasya'ya doğru 

K ırım harbi eğer bugünkü 
ıiddetiyle inki§af edecek o

luna, bunun doğnıdan doğruya 
Kafk••J'•'yı biı: bafka. cephede1' 

lngilizler Gondor'da 

son itolyon gornixoniyl 

temasa girdiler 

LondT'.a, 25 a.a. - Salahiyetli 

fillerden öğrenildiğine göre, H 
vatanperver kuvetleriyle temas ha: 
linde harekfi.tta bulunan Britan 
devriyeleri Habeşistanda Gondar· 
15 kilometre şimalinde bulunan A 
bazzo'da düşmanla temasa girmişl 
dir. Bu bölgedeki italyan garnizon 
baki :kalan tek garnizondur. Aylar 
danberi tamamen çevrilmiş bir hal 
olan garnizonun ekserisi yerli olm 
üzere 15.000 .kişiden mürekkep old 
ğu bildirilmektedir. Devriyelerimi 
çok şiddetli biT mukavemetle karşı 
laşmışlardır. Gondar bölgesi aşiret 
lerinden birinin reisi ile taraftarı 
habeş vatanperverlerine kat1lmışlar 
dır. 

. ~?" zamanlarda Gondar bölgesin 
ıkı ıtalyan tayyaresi görUlmüştüT. 

Britanya bugüne kada 

ne kadar esh· verdi . 
Londra; 24 a.a. - Harblye nuırı ı 

Mnrgesson, dUn Avam Ramarasında b 
suale verdiği cevapta demiştir kt : 

"- Brıtanya fmparatorluğ\ınun muht 
lit kısımlan askerlerinden şimdiye knd 
esir düşenlerin mlkda.rı 66 bindir. ., • 

Sağcl mebuslardan blrisl, Flltstı 
askrrlerinden esir dtlııenlerin mikda.rını v 
bunlar arasında arap ve Yahudilerin nlıı 

petlnl öğrenmek istemtotlr. M. :Mat'.gcs • 
şon, demiştir ki : 

"- Filistinli esirlerin mlkdBn 1182 dir 

Fakat bunların arasında yahuOUerln v 
arapların ne nispette olduğunu bilınlyo 
rum ... 

Macaristan'm yeni lstanbul 
baş konsolosu 

Budal>e§tc; 24. La. - .Macar ajansı bil· 

diriyor : Kıral naibi, elçlllk mUııt~ş::ın 

Baron Miske Gerstcnberger"I Macaristan. 
ın İstanbul b~ konsolosluğ\lna tayin et-

i n:iıt::__~~--------~-----------
hedef aldığına §Üphe edilemez. 
Bu takdirde bahis mevzuu edilen 
fey doğrudan doğruya Kerç ho • 
ğazındnn Kafkasya'daki Taman 
yarımadasına atlamak, ve bu ya· 
rımadanın 11ltından Karadcniz'e 
akan Kuba~ nehri vadisini tut -
maktır. Bu hareketin Roatov'a ya
pılan taarruzla ahenkli olduğu 
muhakkaktır. Fakat dünkü al -
man resmi tebliği hiç bir yeni ha
ber vermemekte, hareketlerin ve 
takibin bütün cephe boyunca pJji. 
na göre yapıldığını söylemekle 
iktifa etmektedir. Eğer burada 
rus mukavemeti zayıfhyacak o -
lursa, birkaç gÜn içinde almanla
rm gene fevkalade tebli~~er neı
redebilecelderi söylenebılır. Fa -
kat .Moskova cephesinde muvaf -
fak olamamuma rağmen rusla • 
rın Mareşal Timoçenko'dan ce • 
nupta çok §eylet bekledikleri mu
hakkaktır. 

Netice 

A. skeri durumu hulasa ede • 
cek oluraak diyebiliriz ki, 

bugünkü hal hiç de ru,a.larm le • 
hinde değildir. Nitekim Sovyet 
sözcüsü Lozovski'nin dünkü be • 
Yanatı rn.k ümitli olmamııtır. 

r- • • "b. 
Lozovski §Unu söylemı§tır: . . ~~ 
demiyoruz ki, Sovyetler:. Bı~lı.gı 
harbi Hitler'in aon tecnıbesıdır. 
O daha ba~a ,eyler de ~apacak
tır· fakat bu büyük ölçude oon 
tec'rübedir." ' Lozovski bundan 
ııonra Sovyetler Birliği!_!İn ni~ni 
zafere en küçük b~r §Uphe . b~le 
göstermediğini ilave etmı.ştır. 
Sovyet &Özcüsü bu beyanatıyle, 
Sovyet • Alman harbinin bitebi 
lcceği imasında da bulunmu,tur; 
Çünkü ancak bundan sonradır kı 
Almanya eğer isterse, ba~a tec • 
rübelere kalkabilecektir. Lozovs
ki rus harbinin büyük ölçüde son 
tecrübe olduğunu söyliycrek, AJ. 
manya'nın Büyük Britanya'yı is. 
tilaya teıebbüs etmiyeceğini mi 
anlatmak istemi~tir? Fakat ni • 
çin? Almanya He İngiltere ara • 
sında bir sulh olabileceğini mi 
tahmin etmektedir? Bu husus•a 
Sovyet söz.c:,~s~nün kafasınd;ın 
neler geçtıgını tnhmin etı-ıek 
elbette mümkün değildir. Fakat 
Sm.:y.et .Rusya'dnki İngiliz büyük 
e.lçısı Sır. ~tafford Cripps'in, Mek 
sıka elçılığine tayin edileceği 
hak~ında. Mcksiko gazetelerinin 
verdıklerı haberlerin üzerine bü
yük bir nokta koymak gerektir. 
Sovyet • İngiliz ittifakını hazırlı
Y~n ve imzalıyan bir büyük elçi
nın, elçi payesiyle Meksika'ya 
kadar uzakla~tırılması ihtimali 
önünde ehemiyetle durmak ge • 
rektir. Bu Mare§al Timoçcnko • 
nun tek ba§ma, Kafkas müdafa -
asmı ele nlması kadar önemli bir 
haberdir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Sonbahar tenis müsabakalarında Sovyetlere yardım 

meselesi ve İngiltere NETİCELER YARIN 
BELLİ OLACAK Lordlar kamarasının bir 

celsesindeki görüşmeler 
Müsabakalara bugün de devam ed'lecek Londra, 21 a.a. - DUn Lordlar Kamara • 

sında l.$tl Azadan Lord Addıson, ıu takriri 
vermiş Ur: DUn yapılan tek erkek maçlarındıın A. Tandoğan . Orhan Eralpe 6-1, 6·4, "Alman taarruzuna kareı ruı mUttetlklc· 

aonra yarım soncular belli oldu. Şefik Fenmen • Rasim Akına 6-2. 9-7, r.mız:ın kahramanca muKavemeUerını takd.r 
DUn tahmin etti~miz gibi Fehmi • Le • Fehmı ve Şe!lk - Orhan ve Şadana 6-1, ~e na>ranlıkla takıp eden Lordlar Ka nara11 

mihi kolay kazanmı§, Cimcoz - Kerim ma. 6-0, hukumct tarafından Mookova konferansından 
çı da Clmcoz'un lehine olarak bitmiıur. Zeki ve Şadi • Fazıl ve Nesimiye 6-2, sonra alınan tedbirlerle kahraman rus mille· 
Kerim birinci set çok iyi idi ve çekliitiler. a.4 tine mUmkUn olan her türlü >ardımın ya -

Dün en mUhlm m!lsabaka Ahmet'le İbrahim ve Kerim - Ömer İnönU ve Er-1 pılmaıı ıcın alınabilecek bUtun tedbirler bah-
Orho.n ar&llında idi. İdmansız olan Orhan 

1 
dala 6•1 , 6-4, sınde hUkUmetc yardımını bildirir.,. 

sona kalmıya lA.yık bir durumda olan· Asım ve Rahim • Dervı3 ve Teomana 1 Lord Addllon, Lord Beavcrbrook•un Mos • 
Tandoğan'a iki sette yenildi. 6-l, 1.6 , 6-4. kova seyahatinden ba!uederek ıöyle demek· 

Rasim Şefığin karıısında çok iyi geç - Philllp ve Fehmi • O'donnel ve Orhıuıa tedlr: 
ti, Rasim ikinci set daha güzel oynadı. 6•1 , 6-2• .._ Millet ve dUn>·a, bu vazifenin cabuk 
Maç Fenmen'in lehine neticelendi. LeylA ve Celıuıin - İfakat ve Orhana yapıllnıs olmasından ve elde edilen ameli ne-

BugünkU maçlara gelince- Fehmi Kı - 6-1, 6-(), ~~:~e:en~ıı~layıa;::dk~e;;1c:1ı:;00:~:ıı~~:~:~ 
zıl - İbrahim Cimcoz maçı çok al!ka top- Raya ve Zeki • Beria ve İlhana 6-1. 6.3, u)anan kauıları daf:ıtmnk ıcın de chcmlyet-
lamıştır .. ÇUnkU bu iki rakip İzmir Fuar J. Pıı.rkan ve Şefik - Aydın Saraçoğlıı bir surette htıdım oldutunu sanıyorum .. 
maçlarında da karfılaşmışlar ve aman • ve Şehrlyara i-S fi-4, Liberallerden Markı Crowe da Lord Bea -
sız blr mUcadelede butunm~lardı. Bu • J. Parkan • Ley!aya 6-1, 6·1, verbrook'a tesekkur e!.mlf, rusıarın sakın bir 
gün İzmir maçının revanşım zevkle sey • O' donnel - Şehrlyara 3-6, 6-1, 6·3 ga • 
redeceğiz. Fehmlnin ıansı biraz fazla !se lip gelmlılcrdir. 

surette Jıilsterdtkl&I azmi överek anmıı ve 
Rusya nın taııd.tı ruhun iki memleket ara -
sında daha sıkı mUnaaebctler' mUmkUn kılıı

catını blldtrmlıtlr. 

de İbrahlmin gUzel oyunu oansı dcğlştı 
rebillr. 

İkinci maç A. Tandoğan ile Fenmen a • 
rasındadı?'. Tandotan en iyi formund!l bu
lunuyor. Şefik de sıkı sağ vuruşlar çı -
karnnya başlamıştır. Bu oyunda Tando • 
ğan'ın eansı daha fazladır. Mama:flh Şefi
ğlıı çok sıkıııtıracağı bekleniyor. 

Bug1ln e.n entresa.n bu iki maçı kazanan 
sona kala<'aktı?'. 

BugUnkU çift erkek, muhtelit ve tek ka· 
dın maçları da aonculan belli edeceğin • 
den çok alaka toplıyacaktır. 

Sabah sa.at 10 dan alqam 16 ya kadar 
açık havada güzel vakit geçirmek lsU • 
yenler için §Üpheslz en iyi yer stadY,om 
olacaktır. 

DüııkU müsabakaların teknik neticeleri 
IUdur : 

Fehmi Kızıl - Semih Ulutllrk'e 6-1, 
6-1, 

İbrahim Clmooz - Kerim Bllkey'e 9-7, 
6-0, 

İngiliz tayyareleri laraf 1ndan 

Napoli'ye yapılan 
hava akını çok 
şiddetli oldu 

('Buı L mcı aa:ııf&da> 

ııinde 700 metre kare ıtan bir 11atıh tlze .. 
rinde alevler 350 m~. ~~ ytiksekUgi tut • 
mU§, duman .(-000 metreye kadar çıkmı&ı • 
tır. Hedeflerin Uzerine bir saat intizamly
le arka arkaya gelen tayyareler, her biri 
2000 kiloluk bombalar atmı&ıtır. Bu bomba
lar b\iyük hruıarlar vukua getınniıı. bina
ların yıkıldığı görUlmU,tür Blr pilot 30 
kilometre uzaktan bu bombalardan biri -
nin çıkardığı uzun in!llAkı görmüştür. 

Daha kUçük çıuıta bombalar bir garı 
yıkmıı ve binaları olduğu gibi çökertmi§
Ur. 

İngiliz ta,;yrarelerlnden hiç birine mer
mi isabet etmcmiı ve bu tayyarelerden 
bazısı dönU,te Slcllya'da ve bllhaua Ca
tane hava meydanında yansın çıkarını§· 

tır. 

lngili:zler paraıütçü 
yeti§tiriyorlar 

Londra, 24 a.a. - İngiıtere'nin elinde 
ıimdl tahm görmU, ve teçhizatlı çok mik
tarda paraşUtçU vardır. Bundan b~ka her 
hafta yeniden kaydedilen parqUtçUler 
hararetli bir surette talim görmektedirler. 
İngiliz par83UtçU1eri ?'ovelver, tüfek, kU • 
çllk mitralyöz, mitralyöz ve havan top • 
larlyte teçhiz ediliyorlar. 

Bugünkü maçlar 
Bugtln çift ve muhtelif maçlar dunkU • 

lere nazaran daha alA.ka tophyacak ve son
cular meydana çıkacaktır. 

Sab:ıh saat ıo dan akşam 4 e kadar 
Ankaralılann gUzel vakit geçirebilecek . 
lerl bu maçlar 19 Mayıs Stadyomunun 
güzel kortlannda yapılacaktır. 

• Rusya'da ve din hüriyeti 
prensipleri 

Bundan sonra Canlcrbury bııı plıkoııosu 

ıöz: alarak, Rusya'da buııUnkU muharebede 
hüküm ıUrcın mukc'Tlmeı blrllk dola)'Ullylc 
son·et bUk met nln harpten sonra. din hUrl-
yeti prensiplerini tamamen tanıyan~ı ilmi• 
dinde bulundut::unu ıöylemlı ve tu11lnrı llA
vo eylemiştir: Program "- Biz: ılmdl ruı ordusu ve rus mllleUyle 

Saat 10.10, Fehmi Kızıl- İbrahim Clm· yalnız Hltler'ln llltırularına kartı maka ve· 
ooz, mette def;U, aynı zamanda dunya tarihinde 

Saat, ıı A. Tandoğan _ Şefik Fenmen. ıtmdıyc kadar belki de hlc bir za n:ın tıu ka
Saat 12, İbrahim ve Kerim • Şadi ve dar bUYllk ı:örUnmemıa olan rcnalıA'a karaı 

Zeki, 1 en ı;hklelll mukavemette de arkndaılık cdl -
:voruz .. , 

Saat 12 İfakat • Phillpıı, Bu piskopos Yuı:osıav>·n'<la yapılan mcn
Saat 14 J. Farkan ve Şefik -Reya ve tur zulüm ve \'ah,etlerl sayarak ıoyle devam 

Zeki, etmiştir: 
Saat l:S Phlllps ve Fehmi - Leyla Ce • .. _ sana verilen maltlmata gore, ılmdlye 

lasln. kadar 180.000 erkek, kadın ve cocuk öldUrUl-
Saat 16 Asım ve Rasim - Şefik ve Fch • mUılCır ve cinaycUor d vam etmektedir . ., 

mi, bel Azadan Lord Cccll O! Chel\\OOd da 
Saat 16 O' donnel • J. Parkan. ıunıarı söylemlıtır: 

Son torpilleme 

hôdiseleri yüzünden 

Amerika' da 
hiddet artıyor 
Vaşington, 25 a.a. - M. Ruzvelt, 

Kearny torpido muhribinin son tor -
pil isabetinden ciddi surette hasara 
uğradığını bildirmiştir. 

M. Ruzvelt şunları ilave etmiştir: 
" - Şimdiye kadar alınan malfımat 

ekseriyet itibariyle tekniktir ve bu 
hususta münakaşada bulunmak caiz 
değildir." 

Gemilerin torpillenmesi hakkın -
da tefsirlerde bulunan Nevyork Sun 
~azetesi şunları yazıyor : 

"Gerek kongre azası arasında, ge • 
rek kongre dışında hiddet artmakta • 
dır. Bu vakalar, 1916 da yapılan sakin 
seçimden sonra amerikan milletinin 
~örüşüpü pek az zamanda değiştir -
miye sebep olan korsanlık hareket • 
!erinin aynı mahiyettedir. 1916 seçi -
'ninden altı ay geçmeden büyük bir 
t-kseriyetle harp lehinde karar veril
miş bulunuyordu. İmdi, Birleşik A • 
merikada aynı şekilde r)r hiddet ve 
infial cereyanı görülmektedir. Eğer 
naT.i Almanyası 1917 deki imparator-

.. _ HUkUmetln ılmdlye kadar yaptı~ı le· 
raaıta da:ı-'annrak, Sovyetler Blrlltlnc yar"1n1 
lcln &erekm her tUrlü tedbirin alınması lıl· 

nl kcndlBine bırakısoruz. Bu bususta cm iYi 
bulacatı uıul ne olursa olsun. hUkllmct bü
tün memleketten tam :ı-·ardlm ı:örecektlr.,, 

Sir Stafford Cripps 
Meksika'ya büyük 

elçi mi tayin olundu? 
Meksiko; 24 aoa. - OF-1 :o...1to.ıqJJEUU .......... 

zetelerinin haber verdiğine göre, İngilte

re'nin Moskova bUyUk elçisi Slr Staff'ord 
Crlpps'ln Meksiko elçiliğine tayin edlle
ceği söylenmektedir. 

lngili:z Büyük El~iliği 
Kuybi§el'e yerleıti 

Londra, 24 a.a. - Bugün Londra -
ya gelen bir habere göre, Büyük Bri· 
tanya'nın Rusya·daki elçisi Sir Staf
ford Cripps ile sefaretin diğer erka
nı Kuybişef'e yerleşmişlerdir. Mos • 
kova hükiimet merıkezi olarak kal -
makta ve hükümetin başlıca azası, 

Stalin de dahil olduğu halde Mosko -
va'da bulunmaktadır. Moskova'dan 
yalnız bazı hükümet daireleriyle ya -
bancı elçilikler şimdilik Kuybişef'e 
taşınmıştır. 

luk Alrnanyasına verilen ve kendisi
ne pek ağıra mal olan dersi iyi anla -
mamışsa, bu ders tekrar verilebilir. 
Bu dersin cevheri, amerikan sabrı • 
nın korkaklıkla hi~ bir alakası olma· 
dığıdır. 

Gene sulh 
şayiaları! 

Almanya İngiltere 

ve Amerika'ya 
teklifler mi yapacak? 

Va§ıngton; 24. a.a. - ( Forelgn • Cor
respondance ) mecmuasında çıkan bir ma
kalede ileri sUriılen bir fikre göre, Rus
ya'da olmdi yapılan Alman h:ımlesl, bek-

Macaristan Başvekili 

M. Bardossy bugünkü 
siyasi vaziyeti anlattı 

R A O Y O \.. ________________ .... 
Türkiye Radyo Difüzyon 
Türkiye Radyosu - Ankara Rad 
-- ( Dalga Uzunluğu ) 

Budapeşte; 24.. a.ıı.. _ Macar ba,,veklli 1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
M. Bıırdossy, parlt'ımcnto tatillerinden 31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
sonra, hUktimet pnrUııl tarafından yııpı -
lan ilk toplantıda bu1,rünkU0 siyasi vaziyet 
hakkında bir nutuk vermiştir. 

Toplantıdo., blltün kabine Azası hazır bu-

CUMARTESİ : 2:; 10. l~l 

7.30 Program ve M mleket Saat A 
7.33 .Mu:dk : Hafıf Program (Pl), 
':'.45 AJANS HABF:RLERİ. 

lunmuştur. M. Bardossy, bu nutkunda, bar- ı 8.00 ı.rnzık : Senfonik Program 
barlık ve ınpıa iblisine karşı Avrupa'nın 8.15 EVİN SAATİ. 
giriştiği mUcadeleye Alman ve İtalyan or- ~ S.30 8.45 :Muzlk : Senfonik Pro 
dularlyle yanyana l§tirAk etmekten Macar devamı (Pi). 

mllletırun duydu~ gurıını ifade etmiştir. 13 30 Program ve Memleket Saat A 
Maı-ar ba.gv"kili nutkuna §Öyle devam 13.33 :Muzik : TUrkçe PIA.klar, 

etm':"lı"r ·. 13.45 AJANS HABI·~RLI~Rİ. Jenllen neticeyi versin veya §lddetıni kay- ;;ı 
"- nmumt kararg .. '-la "'Cçlrdı."'lmlz 14 00 Milzik : 'l'lir'<çe Plaklar Pro belsin, Hiller her iki takdirde de BUyt.ık ~ ...,, ., ., 

1 
nın deva 11. 

Britanya ile Amerika Birleşik Devletle- dört gi.ln icinde 'Mncar devlet reisin" gös· l4.SO Ankara • ·onbahar At Yarııl 
nnde sulh te~ebbUsleri temnylillf'rlni tt:'ş- terilen hUrmet ve rnlnnettarlıg-ı sevinçle 1 Tahminleri 
vlke çalışacaktır. Zikri geçen makalede, mU,ahede edebildim. Bu hUrmet, ayni za- 14.40115 30 M 1 ık ': Rl:ı.asctldlrnhur 
guvenilir kaynaklardan alınan bir ha· manda Macar milletine de alt bu • dosu (Ş f : lhsan KUnçer) : 
brrden bahscdilmektedtr. Bu habere görC', lunuyordu. Şunu da soylemrk istiyorum 1 F.d. Barat : Mı ır M&r1ı, 
Berlln'de bulunan )abancı devletler rnU- ki, Führer in umumi karargAhındn her 2 WoldlcuCcl : Buzda 
rnesslllerlne bu yolda bazı telkınler yapıl·j kimle gôrU ttim e, Macar ıuıkcrine karşı (Vals), 
mıııtır. Bu arada Hltlcr'ln ba.gvekilllk büyak bir minnet ve hayranlık beslcnil- 3 Offcnbach : Oref Cehhe 
makamını bir nskcrt şahsi~ ete bırnkmıya dlA"inl gördJm , d Operasıncl::ın UvertUr, 
ve yalnız Devlet Reısillği'nl uhdcsınde bı- B ılgar başv('kfllnin B ıdapeşt(''ye yap· 4 l<'run i Popy: Periler 
rakmağa hazır bulunduğu hususunda bir 1 tığı son zıyarct hakkında M. Bnrdossy (Fantczı-Bnl('), 
lC'lkln de \'ardır. şıınu söyl('mıştır : ' f>- F rnnz ı.ıszt : Macar Ra 

dısi No : 14. 
Forelgn • Corr('spondance'ın d dtğlne 

1 

" Bulgari tan ve Mncarlstnn. Avnıpn- 18 00 Program ve Memleket Saat 
gure, böyle bir projeni~ Alman milleti ta- nın adllAn". lyinlyetle ve devamlı bir sulh 18.03 MUzlk ; I•'ıı ıl Heyeti, 
nıfından kabulU kcyfıyetı, geçen hııfla ıc;in yC'nidPn teııkıln.tısndınlMası isine 1- 18.40 Miizik : Radyo Caz ve Tang 
Berlin'de pvlls v? Gestapo şeflerinin bir ı nanmrıkta ol<ın ve hu rsPre 1.1a'Tllml eurct- kestrası (İbrııhim Ö:r.gUr ve 
toplantısında bahıs mevwu olmuştur. t" ve fll('n tnrnftnr olan iki merrılC'ket • Boccklerl), 
Bund:ın ba§ka, gene aynı mecmuaya gö- tir. 19.00 KONl!ŞMA : (Kahramanlar 

r , Avrupa'da ve b~kn yerlerde tulunan ı 19.15 Mlı:ı:lk : Radyo C'az v~ Tang 
Amerikan yUks k meınuı·ıarı Almanlardan kestrası Progrnmının ikinci 

bırçok teklıflcr alıyorlar. Bu teklltlerdc (en bi Ameri a devlef!erindcn 19.30 .HMAP~~~e~E~~ıı..t Ayarı 
garip bir bırllkle eu m ltaUiada b:.ılunulu-
vor ki, Ruzv lt lsters kendisine tarihte 10.45 Serb st 10 dakika, 

bilUln devletlerin en bUyUk bir sulhcusu biri mihvere yak~a~acak O!UfSa 1 ~~·~~ ~~~~~ ~~~~:;;,~İ,(Saz u 
olmak mcvklini temin edeblllr. 20 4,, Miizik : Kanşık şarkı ve TUr 

Di"er taraftan yine bu mecmuaya göre, Gunnectirııt; 24• a.a. - D. N. B. : Con- · > t t 
İtalya, isyana tamamen hazır bir vaziyet- ıı 10 Müzik • Dinleyici istekleri, 

.. necUcut Unıvcrsitcsl profesörlerinden 0 ., 2110 ZİRAAT TAKV M • 

tedlr ve y\iksek rUtbedeki subaylar, Hltler lup M. Ruzvdt'in şahsi dostlarınd.ın bulu- 21:45 KONUŞMA : ( GUnUn Mesel 
tarafından yapılan !etekler Uzrrine ya • nan Andre Schcnkcr, Almanya'nın cenubi 22.00 MU:r.lk • Radyo Salon Ork 
ba.ncı meml<"ketlere İtalyan kıtalan gön- Amcrika'da birçok dostları olduğunu fa- (Vlolonist N('Cip Aşkın) : 
dermek hususuooıı. 'MussoUnl'nin verdiği kat cenubi Amerika Devletleri aralarınd.ı 1 Lehar : BuyUk Potpurf 
emirlere fall.l bir tarzda muhalefet \ıd! • anlaşmııı olsunlar veya olmasınlar, Ame- 2- Winklcr : Kemanın q.11 

yorlar. 

:' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '-! 

~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER ~ 
....................................... ~ 
Londra; 24. a.a. - İngUiz mahfilleri, 

1.ılanda kabinesinin :fiyat kontrolU dola.-
.) ısiyle istifa. etmlıı olması meselesiyle a
IA.kadar olmaktadır. Fakat bildirildiğine 
gHre, İngiltere izlanda'nın dahlli l§lerine 
katlyen knn,mıyacaktır. 

Berlln; 24. a.a. - Berllo ile Helslnki 
arasındaki tayyare seferlerine yakında ye
niden başlanacakUr. 

Roma, 24 a.a. - Nasyonal soayallst 

rika'nın nıüdafnn sııhasının bir kısmını 3- Malvezzl : İspanyol da. 
teşkil ettiklerini söylemi,tır: Bu devlet • ~ - Felber : Slovalt dansı, 
lC'rden biri Mlhver'c ynklaştığ'ı takdirde, 22.30 Memlek t Snat Ayarı AJANS 
bu harekete derhal en~el olaca~ı:ı; ve do- PERLERİ; Ziraat. R~am-T 
nanmnmız böyle bir harC'keUn ön ıne geç- Kambiyo-Nukut Borsası ( 
rnek için gerekli yardımı yapncnktır. 22.45 MUzık : Hndyo Salon Ork 

Programının ikinci kısmı : , 
Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin gUnlük G.zami toptan ve 
perakende satııı !lyaUnrı 

25 İlkteıırin 1941 

Toptan 
,, 

5-- .T. St au " • Bale ı•Uziği ( 
22 55 '23 00 Ynı·ınkl Program ve Ka 

GI. Huntzger Afrika'dı 
den Oran'a ı:elı:n transız horbtyc n 
ncrnl Hunlzlger, general We>'l:nnd 11• 
müııtllır. • 

l' ııs aulta'll tıAlE'n Atrlka'dıı bir 

rti!'tfnlrr ~ b ~, l!"tt ei .e.11\--iMrHlll----~-~---'._........,..._...•A-aluı.nt!n 

l'.rnst Bohle, bir kaç gün kalmak Uzere CillBI ve men§ei Fiyatı 
__ .. ··~1.---.u 

bugUn buraya gelmlııtır. 
Vaşington; 24. a.a. - Gayri mim faa

hyetıeri tahkika memur Arjantin komlte
l'!inln şimdi Nevyork'ta bulunan reisi M. 
Taborda, Lord Hnllfruı:: ile görU,cceğlnl 

söylemiştir. 

Tokyo; 24. a.a. - Eski başveklllerdcn 
ve Konoyc kabin('slnde nazırlık etmiş olan 
Baron Hlranuma'nın 14 ağustos suyknstın
de aldığı .)'aralar iyileşmiştir. 

Tokyo; 24. a.n. - Yeni kabinl'.'nln talebi 
lzerine, Japon parll'ımcntoım 15 sonte§ • 

rinde toplanacaktır. 
Londra: 24. a.ıı.. - Norveç P.jan~ına gö-

re, Alman makamlan, herkesin elinde bu· 
ıunan kalay ve bakır eşyaların teslim e
dilmesini emretml~tir. 

8. Attlee Amerika'ya gidiyor 

Isr.ıannk <A.) 9 

Lahana <A) 5 
Pıra.sa (A) S 
Yerelması (A) 7 
Kereviz (B.) 14 
Patates sarı (Ü') ıo 
Patates beyaz (Ü') 8 
Havuç (Bey). 6.5 
Kabak (T.) l!S 
Ayşe fasulye (T.) 17 
Çalı fMulye (Tarsus) 16 
Barbunya (M.) l:S 
Domates (A.) 5 
Kemer patıır.an (V.) 10 
Kemer 
patlıcan (Mek.) 
Yuvarlak 

16 

13,5 
7 
5 

10 
20 
15 
12 
10 
22 
25 
24 
22 

7,5 
15 

24 

patlıcan (T.) 115 22 
Bamya (T.) 35 45 
Dolmalık biber (T) 14 20 
Sl\•ri biber (B.) 20 25 
Kuru soğan CM) 7 10 

Ltzbon, 24 a a. - M. AtUee. bugün Cllpper (A) Ankara, (B) Bursa, (Bey.) 
tayyareslyle Llzbon'dan A.merlka'ya hareket Beypazarı, (M) Muhtelif, (Mek.) 
tmlstlr. llt. Attlee. paımrtcsl gUnü Nev>-Qrk'· Mekece, (T) Tarsus, ("(}) UrgUn, 

1 

l 
1 
• 

buldc g nrrnl ııuntzlıtcr•e Fas umu 
general Noı:ucs r rak t etmeı..-te !dl. 

, Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Beyoğlu sinemalarında 

haf ta devam eden 
Tekniğin, sanatın. sin 
mn en parlak zaferi 

Baştan başa renk 

Dr. SiKLOPS 
Senelerdenberi 
benzeri yaratılmıyan 
retiyle herkesi ~aşırtall 
yük filim. 

Seanslar : 14..30 • 16.30 • 
ta acılncak olan beynelımllel ıs bUroııunun (V) Vezlrhnn Menşeli mallnrdır. 

kQntcransına Brltanya delegesi olarak ~ti· a._•lll••••••••••••••-'' ·~------rAk edeeektlır. 1 ' ' 

fakat ellerini uzattılar mı, uğursuz ağaçtan bir Sefalet bu kıorkunç felaketi bilseydi, canı pahası
na da olsa bu işi bu kadar uzatmazdı. Fakat o, yok -
luk denen şeye, ve maraza derde uzun zamandır alış
mış olduğu için hem kendisi, hem de köpeği Faro bu 
felaketten diğerleri kadar müteessir olmuyorlardı. 

Sonra da, bunların ikisi de ama ve sağır bir hale gel
mişlerdi. Hele Sefalet, etrafında olup bitenlere ehe
miyet bile vermiyordu. 

[ SEFALET'İN ARMUT AGACI l 1ü kurtaramıyıorlardı. 

Ağacı kesmeli diye bir fikir ortaya atıldı. H 
ıbaltalar getirildi, ağaca dört bir yandan vurmıya 
)adılar. Heyhat! Balta da kesmiyordu. Kesmediği 

İnsanlar, eskiden ölümden kaçarken şimdi ölümü 
\>iltUn istekleriyle aramıya başladılar. En şiddetli ze
fıirler mi içilmedi, en tehlikeli silahlar mı kullanıl -
madı; fakat biıtün bunlar, vücudu tahrip edecek yer
de ıstırap arttırmaktan başka bir şeye yaramıyordu. 

Korkunç muharebeler yapıldı: biribirlerini ebe -
diyen yoketmek için müşterek ittifaklar yapıldı. Mil
letler biribiri üzerine çullandı. Fakat gene bir tek ki· 

şi ölmedi. 

Bir ölüm kongresi toplandı. Bu kongreye dünya
nın beş kıtasından çeşit çeşit renkte doktıorlar işti -
rak etti: sarı, siyah, beyaz ve kırmızı ırkların hep • 
sinden. Hep birlikte yaşamanın önüne geçecek bir 
çare aramıya başladılar. Gene bulamadılar. Buna ça
re bulana milyonlarca para verilmesi kabul olundu •. 
Bütün doktorlar,"yaşama hastalığı" hakkında bir -
çok broşürler yazdılar. Nitekim evelce kolera hasta
lığı hakkında da yazmışlar bir çare bulamamışlardı. 
Şimdi bu yeni hastalığa karşı da çare bulamadılar .• 

Bu, tufandan da korkunç bir afetti: çünkü uzun 
sürüyor, nihayeti bir tiirlü gelmiyordu. 

v 
İmdi o devirde, Konde'de çok bilgili bir doktor 

vardı. Adı Profundis'ti. Hemen daima latince konu
fUrdu. İyi bir adamdı. Vaktiyle, bu yaşama hastalığı 
çıkmazdan evel pek çok insan öldürmüştü. Fakat 
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şimdi hiç öldüremiyordu. Bu yüzden canı da sıkıl -
mıyor değildi. 

Bu dokror, bir akşam Vik beyinin evine yemeğe 

gitmiş, orada çokça içtiğinden dönerken yolu batak· 
lıklara düşmüştii. Kader onu Sefalet'in bahçesine 
doğru çekip götürdü. Bahçenin kıyısına vardığında 
acıklı bir ses duydu: "Hey 1 beni buradan kurtaran 
kim var? Dünyayı ölmezlik hastalığından kurtaran 
kim var? deniyordu. 

Bilgili doktor bir de gözlerini kaldırdı. Hayretin
den ağzı açık kaldı: Azrail'i tanımıştı 

- Vay efendim, sen misin o, benim eski dost! Quid 
agis in hac piro? Armut ağacının başında ne yapıyor
sun, tünemiş gibi öyle? 

- Ne yapayım, böyle duruyorum doktorcuğum. 

Hele sen ver de şu elini bakayım bir kere aşağıya 
ineyim. 

· Doktor indirmek için ona elini uzattı. Azrail ağaç
tan kurtulayım diye öyle bir çabaladı ki, kendinin 
yere inmesi şöyle dursun, doktorun ayakları yerden 
!csildi, hop ağacın Ustüne. Ağaç onu yakaladı, dal -
larına gene sarmaş dolaş oldu. 

Profundis ne kadar çırpındı, uğraştı ise de kendi
n.i oradan kurtaramadı. Nihayet Azrail'e arkadaşlık 
etmiye mecbur oldu. 

Ertesi gün, daha ertesi giln, Konde'de d:>ktonı or· 

tada göremeyince herkea meraklanmıya ba§ladı. 

Öteyi beriyi aradılar, yok. Ne ölüsünden haber var, 
ne dirisinden, bunun üzerine iHin ettiler. İsmini res
mini gazetelere bastılar, kayıp aradılar. Nafile, dok
tıor ortada yoktu. 

Senelerdenberi ilk kaybolan insan bu doktordu. Es
kiden yalnız kendisi bilirdi, acaba ölümün sırrını mı 
bulmuştu? 

Bütün Kondeliler şehirden çıkıp Doktoru aramı -
ya başladılar. Kırları, köyleri altüst ettiler, yok, yok. 
Nihayet sıra Sefa1et'in bahçesine geldi, oraya yaklaş
tılar. Baktılar, D-Oktor ağacın başında kendilerine 
mendil sallıyıor ve: 

- Burada, arkadaşlar işte burada Azrail! Ben za
ten kolera ile öliim Vik bataklıklarında bulunur diye 
kitabımda yazmamış mıydım' lşte nihayet yakala -
dım. Fakat şu lanet olasıca ağaçtan non possumus 
dcscendcrc bir türlü inemiyıoruz. 

Kondeliler artık pervasız olarak yaklaştılar ve: 
- Yaşasın Azrail 1 diye bir ağızdan bağırdılar. 

İlk varanlar Azrail'e ve Doktor'a ellerini uzattılar. 
Fakat yerden ayakları kesilip kendilerini dallara ya
kalattılar. 

Artık ç.ok geçmeden ağaç insanla doldu. Garip ta -
rafı, ağaç insanları yakaladıkça, büyümiye başlıyor
du. Yeni gelenler evelkileri ayaklarından yakalıyor
du; böylece ağacın etrafında koca koca insan zincir
leri meydana geldi: En son gelenler yerde ıkalıyor, 

bi, hatta iz bile bırakmıyordu. 

Herkes ne yapacağını şaşırıp biribirin'C bakı~ 
ya başladılar. Gürültüden nasılsa haberi olan Se!cı-
yanlarına çıktı geldi, ve gürültünün sebebini s ~ 

Ona uzun müddettenber~ neler olup bittiğini aıı 
tılar. Sefalet, istemeden yapmış olduğu hatayı ad 
dı. Ve: 

- Azrail'i bu ağaçtan yalnız ben kurtarabilİ. 
Yalnız bir şartım var: kendisini üç kere çagır.rna 
ca Faro ile benim yanıma gelmiyecek ..• 

deıdi, Azrail: 

- Hükmü büyük yerden geldi, kabul 
dedi. Sefalet de: 

- Müsaade ettim, ininiz! 

diye bağırınca, Azrail, Doktor ve diğer bütün 
takiler olgun birer armut gibi yer düştJler. 

Azrail derhal işe girişti. Evel5. işi acele ola ..... '!msı• 
yıolladı. Heıikes bir an evel ölmek istiyordu f 
iş o kadar ç.oktu ki, kendisine yardım etsinler 
ıbaşına birçok yamaklar topladı ve başlarına da 
Profun·dis'i başkumandan yaptı. . 

Azrail ile Doktor az zamanda yeryüziinü bı 
fazla mahll1ktan temizledile;. Her şey düzeldi. :S 

·· 1 ··1 · hk" d 0 ld' 1{a yuz yaşını geçen er o mıye ma um e ı ı. 

Sefalet müstesna.. Çünkü o, ozamandanberİ p.ı 
üç kere çağırmadı. 

İşte derler ıç. ogün bugün, dünyada Sefalet d 
mevcuttur. 

-SON-
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ı RfSt. l lflllİULER ) Yeni bir katil vakasına 
"• .................... .............. ; karşılık· olmal' üzere 

İngiliz tayyarelerinin yeniden 50 
yaptıkları akınlar h 

u:ı~ndr • 21 a .a. - Hava Nczarctının tetr re ine idam 
YaHavanın fena olmasına rağmen, Brltan-
b h " 11 kuvetıcrıne mensup kuvetll bom· d • 1 k 
V t liklllerl bu gece dUşnınn llmanlarına e 1 ! ece 
ne Alın nya'nın glmal • batısında bulu • 
a~ d nız lıslcrlne hücum ctmiıılerdir. 

d rest, Ohcrbourg ve Le Havre doklara 
(B ışı 1 inci ~aylada) 

ellerinde llcalma vasıtııları vardır. Tali • 
b mb lanmıştır. 

Hu har k ttan iki 
llıı tir 

matımızı bekleyiniz. l>U mana içerden ve
tayyaremlz dönme- ya dışardan hllcum etmı>k zamanı gelince, 

o :r.aman faallyete ı:;cçcrslnlz ... 

İ ngiltere üzerinde 
:ı:a!'0ndra, 24 a.n. - Hava ve Emniyet Ne-

rtıc'rının teblığt : 
l'a?Un ak am mllnferıt bir dllşman tay. 
il'> keaı !I mal İskoçyaeı U:r.crlne pek az 
•ar tard bomba bırakmıştır. Pek az h:ı· 

}l V&rdır. Ölen 'lie yaralanan yoktur. 

01 Undan b şka kayde d"'ğcr bir hAdise 
ll1fl?nıştır. 

Mihver tayyareleri Malfa'ya 

hücum eltiler 
!ralta; 24. ıı.a. - Rcsnıt tebliğ • 
Olduk yU ta ı:a ksekten uçan dl.işman av 

llıı Yl'ıırelcrl, dün ak§am Malta'yo. yaldaıı· 
!llardır 
ı . 

it ngtıız av tayyareleri, bunların yolunu 
di esnıl§ler ve birkaç isabet kaydetmiııler
a~ Fakat netice belli değildir. Az sonra 
" ayn uçmakta olan iki dllşman tay. 
"ares· tan ı adaya yaklaşmıştır. Bunlardan bir 
ita esi kıyıyı aşmııı. buraya ve denize bir· 
l'~ bomba atmı,t1r. Bir klgi ağır surette 

alanm111 ve ehemfyetsfz hasarlar ol • 
lııu~tur. 

Bir t T d .. b Lo rıgı ız yar ımcı gemı•ı attı 
leb ll11ra; 24. a.a. - Am.irallık dairesinin 

llğt : 
31

55 lonil!tohık Sprlngbank yardımcı 
terıııeı batmıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
te~:k~va; 24. n.a. - DUn geceki Sovyet 

be'la İlkte§rfnde, muharebeler biltUn cep
lalJ! boYUnca devam etmlıı ve bilhassa Mo· 

11 k ve Maloyaroslavetz istikametlerin· 
bı "1ddetıı olmuştur. Hatlanmıza yapılan 

t 
l'ço'k Ciddt ve glddetli Alman hUcumu 
l!rt Us biıb P kUrtU!mU:ıtUr. Çete faaliyetleri, 

de aatıa Srnolcn.sk ve Kallnln çevrelerin-
fB2lalaşmıştır. 

••• !'rı ıroakova, 24 ıı.a. _ sovyet Haberler BU-
~nun bu eabah neşredilen tebliği : 

>ttıı J g t'e Jntalanmız bUtUn cephe bo • 
ıı.0;a d ışmanla muharebe etmişlerdir. 
t'tnd ll!k ve Moloynroıılarctıı is tikametle -

e ll'uharebc bilhassa §iddeUI olmuııtur. 

Libya cephelerinde 
leaıı· lıııı •re, 25 a.a. - Orta.ııark Brltanya 
l.~nı.ı Kararga.hının tebliği : 

)arıı~Ya'da, dUşman tarafından Tobnık'a 
bır kan ve hiç bir hasara ııebep olmıyan 
l~ aç hafif bombardıman hariç tutu • 
otış dün bUtUn gün sUkftnetıe geçmi§tir. 
<2e ~anın hava faaliyeti de mnhdut 6lçU· 

" nıuştur. 
uevr· 

lıl'ttı 1Yelertmlz hudut bölgesinde faa -
biç b~rıne devam etmişlerse de dilşmanla 

r temas tesis edllmemlııtır. 

Alrnan resmi tebliği 
:Serr 

ltlı:ııaı:ı1n, 24 a.a. - Alman orduları b&.§· 
tı0 dnnıı~ının tebliği : 

d~va!:1da, taarruz ve takip hareketleri 
1tp ed Yor . 

• ıtıaı atıyo1 mavi fırkruıı do~ cephesinin 
~ ııu kesiminde bir sovyet karşı taarru • 
~l>lar l>UskUrt.muş ve dilşmana nğlr ka • 

l<:ırı Verdirerek ytlzlercc esir almııtır. 
lel'\ 

60 
trı deniz çevresinde alman tayyare • 

l'n1tıar~I) tonluk bir nıs gemisini batır • 
.\ı ır. 

~I\ v:n tayyareleri, :ıtoskova'ya lnflla.k 
13 trı rn bombalan atmışlardır. 

ı~!i a ~ A.frikaaında, alman avcı tayyare-
bı.ln ıngtıız +ıcyyaresı dUşUrmllşkrdlr . 

.\ılhltı &'ece dllşman tayyareleri, ıılmalt 
'" lia Ya kıyı~annda bazı yerlere ve bllhas " nın ır r ı:;· t:' Vf' Klel'e bombalar atmışlar· 
!''lk ~v~ h • k arasındaki kavıplar pek 
11 "- 1.,1 hn <!e~lldlr. Hasar eh,.miyrtll 
e ı-ı ı ~· ~lr tn .. ili7. bomba tayyaresi dU· 

''Ur. 

İtalyan resmi tebliği 
~nıa. 

tııı !tar 24 a.a. - İtalyan orduları umu-
l) n ~gfıhının tebliği : 

~'rotoııe•ğl d il sonra düııman tayyareleri, 
t aı<\I' e: bir hUcum yapmıııardır. Maddi 
ır llllyetslı:dlr. Kayıp oımamııı • 
0 ııı 

>@ gecl' dU . \,. bır k • ııman tayyarelerı, Napoll • 
lııl lıaıktere da.ha taarruz etmlglerdlr. Si· 
~~ v tıtn 5 kiııı yaralanmıştır. Hasar e· 

'l'ıı d ğlldlr. 
l\.l'tıı "'" ıı r ı · '1 ~ et erımız yeniden Malta'ya ta-
l lld~ 1111"1!,Jerdlr Bu taarruzlar esna • 

11 
'tıı 1 trı Caba tayyare Uss'ine ve La Va-
i ~i t' anı tesislerine isabetler kııyde • 
"'· ı r. 

11 "'1 ?'-ı:ı.11 

iki grupun idamları tehir edildi 
Vichy, 25 a.a. - Dahiliye nazın M. 

Plerre Pucheu, Parls'e hnreket etmıştır 
Nazır hu sabah nazırlar arasındaki kon· 
fcransa lştirfi.k etmııı ve bu konferans so
nunda neşredilen bir tc-bllğde, işgal mo . 
kamlannın Ilord aux ve Nantcs'de 50 
kigllik dlğ°t'r ilci grup rchinPntn idamları· 
nın tehirine muvafakat ettikleri bildlril • 
mlştt. 

Fransa' da devlet şekli 

cümhuriyet olmıyocak 

Paris, 24 n n. - Matin gezPte inin 
V lchy'dekl hususi muhabırınln blldırdl(;i . j 
ne göre, bir kons y Azılııı tarafından, venı 
devletin şekli olm::ık Lizerc Cil'llhurıyrtın 
seçilmesi hakkında yap.!an t<'klif, es-ıfl 
teşkilAtı hazırlamıya mrmur komisyon 
taratındnn eks rlyetıc rt drledilmlıı.Ur 

Vichy kabinesi iç ve dış 
politikayı tetkik etti 

Vlchy; 24. a.n. - DUn öğleden sonra, 
başvekil muavini Amiral Darlan'ın reisli • 
ğinde başlıca kabine Azfısı hazır bulundugu 
bir toplantı ynpılnwıtır. Bu toplantıda 

dış ve iı: siyaset vaziyeti rı görUşlllmU§· 
tUr. 

M. Ruzvelt, Vatikan' mn 
gönderdiği hususi murahhası 

ile görüştü 

Vaşington; 24. a.a. - M. Huzvelt'ln Va
tikan'a göndcrdıği husuııı murahhası l\1. 

Myron Tnylor ve Ncvyork baş peskoposu 
Spcllnman, dün Beyaz Saray'a giderek 
reisi ziyaret etmıoıerdlr. 

Assoclo.ted - Prcss'e göre, M. Ruzvelt, 
son zamanlnrdn A\Ttıp.ı'dan yeni dlinen 
M. Taylor ve katolik kilisesinin ileri ge
lenleriyle bir knç defa görU!ımUştUr. 

' ıı .. l' A.frikadıı, kara cephesinde ka.y· 
llı 'l'()'Jır.~k'~lr şey yoktur. 1 
• "lıı t 11.._. 

11
• nvcı tavynrelerlmlz bir dtlş • 

'l\'\o • "'r 1 h h,.ıt'rl "" dU11Urmllıılerdir. İngiliz 
ı.ı''lı'lıııı,>ıı nınt:'87.I Homs ve Trablmı'u 
h I'\ tıı 1 hrdır 1n.•mn kaVbı olmamıştır 

ı " ~il ~fkt~ ~ulan macldl hnsnr da e • 
•ııı ıltlır 

ı:ıı ~in • • 
• 'lk ıı ~n7.ı vr llçllncU~ de Homs' ta 
'' "'"l"P IJ h,, ,. ı'l- 1 11 

" dl1 m:ın hombıı tııyyare!!I 
ı!ı 11 "" 1

1" R•ırtıırmn sandıı.llnn bir 
"; ., 111 'hı bı•-v l""l''"'nln yanmış cese • 

\. l')l\"ıl "ı\"'1 f'l\fAl°n'J!lt\r 
'I~ ! A, '"'''k • . . 
h. ltılrl'i 11 11'1'\ TQ:ııq l!!'llU '°" Uıı.la 
~lh~ ilde ıı · t . 

tı.ı "<l?Jluşl t-rı eş'kıllerhnlz faıı.llvette 
~l'rıtlştur argır. Dtlşmıtn blrlfklen pUııkilr· 

hy '1'oıttı!.:kl keelmlerde k ayda değer 

Bordeoux'do bir alman ! ~1111111111 YENi ÇIKTI 1111111111; ! 

: H. HALiS SUNGUR : 
subayının katli üzerine ~ -- < Hnı,ıycıı > §j 

= Türk kanunu medenisi : 
Fran·sa'da ----( VE) ---- Meriyet kanunu. vel!yet, vesayet, : 

elli rehine 
idam edildi 

: miras nizamnıı.meııı ve bunlar la ilgili : 
- husust kanunlar ve eski hükümler. : 
: Fiyatı : 300 kuruş. _ 

Sa tıs : er1: P. K. 143. KIUıpta en ıon : 
temyiz ıctıhıttları, devlet eQraııı ve te- : 

: derat mahkeme kararları vardır. _ - -- ~ -
~11111111111111111111111111111111111111~ 1 (Dası ı. inci sayfada) 

Saııt 19 dan itibaren herkes evinde bu-
lunacaktır. !il il il l il il 11111111111111111111111111111.! 

Trenle ııeyahat etmekte olnn kimseler = Bayramlık zarif hediyeleri § 
ayni kn~·ıuara tAbidlr. Bu kimseler yasak _ 
s:ıatıanndn iııtasyonıarda bekllyeceklerdır. - Japon pazarı : 

Diğer taraftan Lolre prefesl, Nantes ııeh : : 
rlnln ve vll!yet l•akınındaki nahlyclerln : -

nda bulacaksınız. E n güzel tu • : 
sokaklarında iki kişiden fazla topluluk • ı : -
lan yeni bir emre kadar ynsıık eden bir : h a f iye çeşi tler iy le Kimono, pija- : 
k - ma ve sai re gelmiştir. : arar almıştır. Birbir kimse Alman ordu- : _ 
sunun teskll ett1~1 kordon hattından, ha- : p t dd · N 60 : 
vn, demiryolu veyn nehir tarikiyle geçmi- : os a ca esı o. : 
VCC'Pktlr. İİ 1 f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Iİ 

••••••••••••••••••••••••••••• • 
: M. ve A. Hanef kardeşler : 
e ( Kollektif Şirketi ) : 

• Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlar. • ı 

şaheser: l • 
: Pek yakında dünyanın en meşhur ve 

• LÖ\VE OPTA : ı 
9 radyolarının 194 2 mod e ll e rini satı~a arzedeceğini aııyın müş-
• terilerme ve radyo meraklıl arına müjd e ler. 
• T e lgraf: Hanef· Ankara Ti: 3150 

• • • • • • Dikkat - Radyolarımız iç in taşrada satıcı aranmaktadır. Ar- • 
• zu edenlerin adresimize müracaatları. • 

················8············ • ••••••••••••••••••••••••••••• • • i NEŞET ŞEREN i 
• • • Emlak ve arazi komisyoncusu • • • • U zun zamandanberi A n k a ra'da e n dürüst çah§an bir müessese· e 
e dir. E mlak ve arazi alım satımına ai t İ§lerinizi menfaatiniz g öze· e 
e tilerek v e en kısa bir zamanda yapar. e 
• Ankara Anaf artalar caddesi Sebat eczanesi üstünde • 
: Tel: 2406 : 

••••••••••••••••••••••••••••• 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll!:. - -- -
~TÜRKİYE İS BANKASI~ == .;.t -

§Küçü't tasa rruf hesapları 1942 ikramiye plônı~ - -- -- -= Keşideler : 2 Şubat, 4 Mnyıs, 3 Ağustos, 2 lkinciteşrin =: - -- tarihlerin de yapılır. = - -~ ............................................................ == 
§ l 1942 iKRAMiYELERi İ § 
§ ! . 1 adet 2000 liralık = 2000 lira İ § 
=: ! 3 adet 1000 liralık = 3000 l ira i = 
=: ı 2 adet 750 liralık = 1500 lira j § = 3 adet 500 liralık = 1500 lira i = =: . 1 O adet 250 liralık = 2500 lira f :E 
§ f 40 adet 100 l iralık = 4000 lira i := 
=: J 50 adet 50 liralık = 2500 lira i § 
=: i 200 adet 25 liralık = 5000 lira i = = i 200 adet 10 liralık ~ 2000 lira l = - . . -............................................................ -
§fkinciteşrinin üçünde 1941 planının son keşidesi yapıldıktan§ 
=:sonra 1942 planının tatbıkına geçilecektir. =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ARLON SAATLARI 

Hapalt voz,yelte 

P ırlanta v e elmaslı saatlerin b ü tün çeşitleri gelmiştir. Satı§ 
yeri Ankara A nafartalar cadd esi No: 11 

LONJ İN Mağazasıdır. 

Selômi Gördüren 
O mega, T issof. Hislon, Arlon, 

N ckar saatlerinin teminatlı sa • 
tış ve tami r l eri yapı lı r. 

Zayss ve her cins son model 
fenni gözlüklerin de satıldığı 
yerdir. 

Hüküm et ca ddesi No. 7. Tl: 3986 

• 
GÜVEN EMLAK BÜROSU 

Ahmet Aksoy-Müştak Akgül 

Sayın müşterilerinin bay
ramlarını kutlar emlak ara
zi alım satımı hakkındaki 
emirlerinin süratle yapıla
cağını bildirir. Tel: 2434 

89 
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TAL EBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
'- Maden .. :!iğe ait muhtelif ihtisMları tahsil ebnek ve vÜık -

aeK mühendis yetiıtirilmek üzeH, Zonguldak M"den Teknisyen 
Mektebinin huausi a1nıfma müaabaka imtihanı ile ?.5 talebe alına-
caktır. • 

2- lmtihabffa kazananlar Zonruldak Maden Ocakları dahi -
linet., en az dol ıız ay çalıF"J'ılacak ve yevmiye tSo kurut alacak
lal'\.aır. 

3--TaJebe aktamları yabancı dil deni rörecek ve dokuz aym 
hitamında ameli çalıımadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yÜkaek tahsil için Av
rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade iıtidatlan görülen ve fakir 
oldukları anlaıılanlara aynca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5--Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı•• parasız olaa Zonıuldak Maden Teknisyen Mek
tebinin ikinci ımıfma imtihansız almaraık ayni ders senesi sonun· 
da iki ımıfm imtihanını birden verip dörllüncü snııfa terfi edebi-

lecekler. Bu amıfı ikmal ile "Maden Teknisiyeni " ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Dnlet Bareminde 30 lira asri maaıla 
İfe batlattırılacaklardır. 

8-- Müsabaka imtihanına girecek talebe aıağıdaki ıartlari 
haiz olmalıdır ı 

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

b) 18 Y.tını bitirmiı, 25 yaımı geçmemiı olmak, 
c) iyi h&l ve ahl&k ıahibi olmak ( 1940-941 derı yrlmda mek

tep müdavimi olmıyanlar dojnaluk kaiıdı göıtereceklerdir ) • 
d) Bulaııcı hastalıklarla malül olmamak, sağlığı tam olmak, 

bünyeei madenciliğe ve maden ocaklarında çalrımağa müsait bu
lunmak, 

•) Li.ae olgunJak diplomaımı röıtermek yahut bu derecede tah
sil gördüğü Maarif V eki.letince tasdik edilmek, 

f) Nüfuı hiiTiyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoırafı vermek. 
7- Awupa'ya sönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki miali müddetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
..,-a tahıil maıraflarmı def aten ödiyeceklerine dair müte.elail 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

- 15. t t. 1941 aktamma kadar i9tida Ye eYrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ye Arama Enatitüıü Genel Direktör. 
liiğiiıae ıetiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
Aniıara'da aağJıık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
aıafıdaki derslerden yazılı mibabaka imtihanları yapılacaktır : 

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

(7945) 

PHILIPS 
BUtUn mOşterilerinin bayramını kutlar ve 
1942 modellerini beklemelerini rica eder 

.:f.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

~ Usak Yılancı zade ve şayak ~ - . -5 Pabrikalan mamulltmdaa Bayan ve Baylar için yerli Merinoı 5 
5 ~- 7•Pd11Uf mantoluk, tlnörUik, paltoluk pardesölük ve 5 
5 spor lmetimlilderbnla. 5 - -
§ TALAT AKAR Kumat Matazaıında ~ - -5 eatılmaf& batlandıtmı ıayın Ankara Halkma bildiririz. 55 = J. A.nafartalar caddesi Noı 31 = - -
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi:: 
.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. - -- . -5 Ka§ıtçı Mahmut Nedim 1 rengün ~ - -- -5 Sayın müşterilerinin bayramını kutlar s - -.................................................................................. ,. 
.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -§ Ankara Memurlar Kooperatifi ~ 

~Ortak ve müşterilerininl - -
~ bayramını kutlar ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ln,aat Kontrol Şefi Aranıyor 

Sümerbank Umumi Müdürlütünden : 
NuilU, KayMri ve Hereke Şanti1elerimiz için biNr kontrol t•f

liiine ihtiyaç vardır. Namaeıtiera tecriibe, tahlil ve mesleki olpn. 
Juk d•ecel•ine sör• Gcret verilecektir. 

Taliplerin nihaJet 1. tt. 941 tarihine kadar veıikalan ile bir
likte Sümer Bank Umma MücHlrlGfüne mGracaatlan illa ohmu. 

(7899) 7 

KIZICX,, 

ET i BAN. K 
Merkezi · ANKARA 

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 

KömGr ·Krom Ceırhel'I - 8alnr. KGkürt - Demir Cemeri - Linyit 
Kaariir19ri " alel6ımam maden 1atı1ı.&I Ye aabp 

itl•iyle ittisal ed• 

• 
.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
· ~ Halk Bankası T. A. Ş. ~ - -

_ Telkll et.tıtı •ndıJt ,.. aJanılar vuıtulylı her nevi banka muamelelerini ifa E: = etlnelcı. •• eM&f. Ana11d.r, 1111ctl'k Ucal'9t weanayl el"b&bının rn•lekl bllcUmle = 
E: kredi lhtlyac:'larmı l'D mıaaaıt ıeraltle temin etmekte ve allkadarlann emirlerine E: = dalma amaoe bulunmaktadır. - --- -- -- ------ -----Bankanın sandık ve ajansları : - ---- ---ı.tanbul Halk Sandıtı T. A. 1--- --Ankara Halle Sandıtı T. A. f. --------

Ankara Halle Sandılt T. A. s. Denlzll AJan11 
Ankara Halk Sanıtıtı T. A. e. Ka9tamonu aıanaı 

E: Ankara Hall< S&ndıtı T. A. ı. Gaziantep AJanaı = Ankara Halle Sandıtı T. A. e. Bura AJann. 2'7 ------
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

•••••••••••••••••••••••••••••• ! Maarifin kontrolü altında ! 
e Yeni açılan teniler M. Galip Çankaya Bi9W Yurdu, kadın,-. e 
e kek talebe kaydine batlamıftll". Kaydolunmak istiyenlerin Ana· e 
e fartalarda Feyzullah apartmanı 2 inci kat Yurd Direktörlüt6ne e 
e müracaatlarL 93 e 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
•================================ 

Balkan Bakkaliyesi 
Hikmet Balkaner 

Merkui ı Zafer Cad. No. 1/2 n. 1160 

3uıbeai : Yenifehlr .9airarya Cad. No. 18. 20 Tel: 6529 

Sayrn mDJterilerinin bayramını kutlar 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -- -§ Sökmen Eml8k lıleri Bürosu 5 - -5 Tanına oc* iri tanır, ıaıum17an eorar = - -= Her blltcı,. dN AlllC&ra n ı.tanbul'da ı:n randımanlı ..,, han, apartman, ar. = = • UMrlııı le npan tc* dotna .,. dQrGlt bir bllro nraa o da Ank&ra'd& Yeni ııne- = - -= ma llKUnde No. 2 861ımen amilli 11,.rt Omer 14'1mıen'ln bllrOIUdıır. Telı :ISl8 48 = - -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Emlak ve Eytam Bankası 
Merkezi : AN KARA 
Şubeleri :lstanbul, lzmir 
AJanaları: Bursa, tsıntt, Adllna, Jl!lkltthlr, Zonl'Ulda!c 

Mevcut ve :vapıaına baelanmıe blMlarla araalar mukabilinde " 1.1 taıstt flc· 
razda bulunur. 

tpotek ve Mham ve tahvlllt retml ırarıılıtınd& hır nevi banıı:a muamıleltrt 

>·apar, vldell ve vAde•lz mevduat abr. 
4058 numaralı kanunla lhrac olunan taaarrut bonolan aatar. tedtyatını ita ve 

lıkonto:va kabul eder. 23 

iPEKiS 
YON 1 Ş 

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 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaapla
nnda en az SO lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aıaiıdski plana söre ikramiye daiıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 N 

4 ,, 250 ,, 1000 ,, 
40 ,, 100 ,, 4000 ,, 
100 " 50 ,, 5000 " 
120 ,, 40 " 4800 •• 
160 .. 20 " 3200 " 

Kur'alar ıenede 4 defa, l 1 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 1 t 
Birincikinun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplanndalri paralar bir sene içinde 50 
liradan tıfaiı düfmİyenlere ikramiye 'ıktr.ğı takdirde o/,,20 
lazlcuiyle verilecektir. 

HEllYEDDE AllAYINIZ 

~ 
-.:!J-ll-l ll-l ll-lll-l il-il l-l ll-lll-lll-ll l-111-1111-l ll-lll-111-lll-l il-il l-l ll-l ll-U 1-111-111~1111111 -- ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN -------

Kavacık memba suyu ---------5 Mikyuı Ma derecesi 1,5 
§. En ullhlyettar laboratuvar teli resmi raporunda: '(Sertllfl ~ 
5 dUtUk diğer mevaddı madeniyeai çok az olması itibariyle An:: 
5 için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle talcdi 
5 bildirmektedir. Telefon: 1634 • 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Sayın Ankara HalkınO 
Mat azalan 

auıa •a.teruerının b•vr•mlarını ıruuar Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Çift"' 
Anllafa Bankalar Caddeel 15 

....... _..,_._.._._ __ ... ._.__...,....,1 liklerinin nefis ve temiz süt, yağ ve pef" 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. nirlerini matazalanmızdan arayınız. 

~ Çiçek ve aOaç, ev ve bahçenizin ~ ~---==-----------::::::;;; - -- -5 senliğini, güzelliğini temin eder § - -- -:i Medul adam 7efili ın•, Bahçelerinizi J•tllleyinls 5 =: Her cim pm, afaç, onnanbk, sili ve meJVa alacı 5 Gişesi 
:i Sabuncalda mGe .... eıl bu huauıta her i.telinizi 1erine ıetir· 5 
5 mele lmadedir. 5 
5 Ankara Ba•alar caddesi 17 Tel ı 3718 5 = Ltumaı Be,etlu Tokath1aa ka11111 Tela 41711 5 

MÜZEYYEN ABLA 
Zensln ettlfl •• bitün sayma mlfteril«inin bayraau•• ~ 

;ı;tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~. 



Soba satıs' 
")emir ve Tahta Fabrika· 

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

Ankara'da: B:-.kalar cad-~si 
No. 34 de, Şell Nurettin jf!lki 
Et'Soy rr.ağnzasın•1a bulacaksı"ız . 

Son derece ta1>1a:ruflu, urh ve 
fiyatları çok ehven olan bu ıo · 
baları bir kere görmek ve huıuıi· 
Yctlerl hakkında i:rahat almak 
iizere meşherimlzi te§rifterl aa · 
Yın hal'ltımtztn menfaatleri ica . 
hıdır. 37 

g:ızıt:'.A:Tı -7 

. . . - . 

. . ' . .. . . . ' .. > .. . •, .;··. . ..... : :. ·.;'. : " . .. . ql ; : • ~ •.• :·. ~ ·., •••• : ' .... > ~... ... ·, . : ... ~ ... :~ ~ 

Osmanlt Bankası 
SERMAYESi: 

10.000.000 İngiliz lirası 
l'Urkiye'nin başlıca şehirlerinde 

bulunan tubelerinden başka 
:Paria - Marsilya - Nls - Londra 

Mançcster'de ve 
Mısır - Kıbrıs • Irak - Filistin 

'i Yunanistan'da ıubeleri ile 
Ugoslavya. Romanya, Suriye 

ve Yunaniatan'da 
~Uessisi bulunduğu Bankalar 

vardır. 45 
...... J 

~·•ıııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
~ Nümune Ha.tanesi : 
~ Diş Tabibi : ' = 

erece ~ ALI RİZA OKTAY § 
' -' lVQe -:::: 11 l etıını. ve nastalannı Nümun• -
:::: l&tanesı kart mnaa ceJAI Hamamcı : 
' ~p -' ,

1 
4lakJ yeni muayenohanesınae Hk1· : 

~ 11'1 R!bl ııınt ı~ ten sonra kabule l>atla· : 
\ lftır. Telefon : 2SZ1 41 E 
~111111111111111111111111111111~ 

~-.......................... , .... _ 
1 Dilmen Kırtasiye Mağazası 1 
l 'Sayın ı:nil~terilerinin bayramını i 
l kutlar f 
~ ............... ~?-

Numune Hastanesi Di§ Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
Ilı lıte.nııuı ve Pana raktllteırındeo 
~urı aVdetle Yentaehlrdekl mua7ene
lı ••inde her ırUn eaat l • T araaınaa 
tı"~ı.rıoı kabul ve tedaviye baelamıt· 
~ M 

~--~~~~~~ 
=-······ : ·································-• • • • • . AKMAN 

Pasta Salonu .:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ll!lllllllllllllllılllllllll ...................... - -
• • • • • • • • • • 
: lıt ~tku sokak No. 9. Tel: 1118 
: ~~ larının temizliği, nefaseti ve 
: ıöh!terilcrini memnun etmekle 
~ oıa ret kazanmıştır. Pek nefis 
\ n Bozamu: çıkmıttır. 50 

Florya -
Ticaret 

spor ---- Türk Anonim 
11 TİTAŞ 

Şirketi 
--- HALK --

•••• 
•••••• 1. 1 ••• 11. 1. 111111. 1 •••••• 11.,. 

Her clna ıoor Hyası, tuhatıye, hazır ve 
llltnarlama ktıne2ura, bavul, oanta, p0r

tatlt karyola, uP1<a ve aalre 

Kilo ile a(ık kolonyalar 
Anatartalar eaddesl No. 28. 

Telefon: 3072 Ankara 
Sayın mUalerUerının !>&>Tamını kutlar 

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

---= KUNDURA Pazan -
il ~ 1 Sayın mütterilerinin bay= ramlannı kutlar. 

Sermayesi: Tamamen Öden mi~ T. L. 300.000 § 91 
Ankara 

Dahiliye Mütehasa111 = = b = Merkezi: Ankara Ulus meydanı Koçak han 3. üncü kat. Posta kutusu 196. Telefon: 2305 - 2338 = ____ ...__ _______ _ 
~~· A.lôettİn ERKMEN ••••••••••••1111' = Şubeıi : latanbul Bahçekapı Tathan 1. inci kat. Poata kutusu 1231. Telefon : 24735 - 24736 = -"""""""""""""""0

"""'""""'" 

-.._~1&1'1 § Büro ve i,lebneleri : Bolu. Tavıanh - Büyiik Derbent - Denizli. Telgraf adresi : TITAŞ := ı f) 1 
56 

~~:%~=~~=~~. ~~~:.: ~ 111

il

11111

ilil

11

il

1

ilil

11111111111

il

11 

E ~ 1 ~~;;;, ;~;;~;·,; 1 ~;;~;,~~' ;;;;~ ;,~;~ ~~;,;;;;~il; 1 ;; ~~;;; 1 ~I~ ı;ı~;;I~; ;i 1~~;;I~;1 ~;I ~l~;~;I~ 1;;·1~;;·1111111111111 ~ 1. .. - ~ 
~e-aer. -Tel: -1511_4 .. ~ § ( i H A N p A L A s § i - We j 
~ : - ! ........... " ....................... - . ....., .:!J 1111111111111111111111lllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111 l!:. i 1 
ı '''"'""111111111111111111111ıı•L 1 Sekerci Ali Uzun 1 ~ z EN G İ N p İ y AN GO ~ i s~::~~~::::;~~·.~:·i:~~:- ı 
~ "I<Ay Kitap Evi § Her ~alt ıcker ve ıekerıemec1. i ;;; b § L ....... ::~.:.:~~~~~ ......... -.-i 
~ : Anatartalar caadest No. SG i Gitesi sayın müıterilerinin ayrammı kutlar bu vesile ile _ 
~ ~ın0 a.nııaurı merkez Ti: ~ E Tel: 8620 ANKARA ! := Cümhuriyct Bayramı fevkalnde piyangosu biletlerini takdim := -------------
~ J l <!h lr ıu be 1 Ti: 5279 - Sayın mUatcrlltrlne ıayaıtarını ıunar J - eder. = 1111•1111•11••••111111••••••11•••••••••••• 
~ I~ : 81 ! = = Bankalar caddesinde yeni 
~ ~ek~~akl.iselere ait bütün ~ ... - .......... , ............... - ...... - = - açılmıf olan 
~ ıı~,ri ıtapları, en ıon : .:!11111111111111111111111111111111111111!:. = Zengin olmak istiyenler, biletinizi :: 
~ lllı, ~at Ve kırtasiye levazı- : : Ankara'nrn ve hatta Türkiye'- : : • E = = 
~ ~ttt~ er Çeşit ambalaj ka- = = nin en yeni, en modern ve en = = 1 zz ET = = Zengin Piyango Gişesinden alınız 
~ •at13 rı t~ptan ve perakende : : konforlu oteli : :; : = = : Sayın mü~te~ilerinin hay-
' · :Yerıdir. : : Her odada akar sıcak ve : : : = ramlarını sevınç.lc geçinne-
lıııı eo : : ıoğuk ıu : : : - R 1 Z Ô - . }erini diler. ........ = = Bütiin odalRrda telefon § ~Manifatura mag"' azası=_= = A ZKA y § ~ 

1 
1111111111111111111111111,. § Banyolu ve banyosuz odalar _ _ - - • İbrahim BERKALP 

., : Hususi salon ve banyolu = = = ~ Çay Ve ku rU kahve tİCO retha neSİ ~ ~ ........................................ . 
.........__. : apartmanlar : : Anafartalar Cad. No. 114 : _ _ 

A. 
: Her katta umumi bir salon 5 : Tel: 3574 E = = -------------

! dnan T 1 : Kalorifer tertibatı E : : = Sayın nıÜ§terilerinin bayramını kutlar E _:!lllllllllUlllllllllllllllllllllllllllL 

l .. :~;;.:::.::::,.;~~;;:. No. ~ Ç•m••a::.~·::~::·•···· ~ ~ ~:~~:.~;:::t:ı~: ~~ "'illllllllllllllll mm 11111111111111111111111111111111111111111111 il il il ııııııır ~- A p A ~-
>ııı rıııı. nkua. Teıeton: 1966 : Lokante E -:;11111111111111111111111111111111111111,. - -

terııerının bayramını kutlar : BAZI FiYATLAR•. - Bulamadıgvınız ı'la"çları K d ft 1 - M ğ -"-.. - - ayıp e er er = . a azamm açıldığı gündcnbe- = 
~ ~ 6~ : T.L : : rı saym mütterilerimden gör- : ..... ---.............. = Tek yatak odalar... 2,5-3 = ! 111111111111111111111111111111111111111! Sakarya Eczanesinde 21..10.941 aalı ai!ntl .ant 18 de Mehmet = düğüm teveccühe sonsuz te- = 

~- Todekalayratak banyolu 4.5 §: E_ Es K ı• NAZ ı• ~- OUlha'ya a1l 3 ıterter ~nzcte kUıl2ına sarılı = §ekkürler eder ve gelecek yeni = 
bu la bil 'ı rsi n 'ı % olarak Atpazarınıta Plltıvotlu hıını 15nUnı1e : Çe§İtleri bildirir bayramınızı = 

: Çift yatak odalar 4-5 : : : k .. yt>Oımuetur. nutup &1atıdakl adrege aell· : kutlarnn. : 
: Hususi ıalon ve banyolu : : Ticarethanesi sayın : ren tevka!Me memnun edllec:ekllr. : Apa kundura mağazası sahibi : 
E Apartmanlaı- 9-10 § § mü§terilerinin bayramlarını : Ulus meydanı, İt Bankası Atpuan pıavoaıu hanı No. ~ : A. GALiP : 

........... _______ Si .. ~ı 111111111111111111111111111111ı11111 ı r i111111ı1111111111m~·l~~ı ı 11111111111111i karıısı lOl. ~1111111111111111111111111111111ı11111 ı ~ 

-- 1. Berkof p Kitap Evi 
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Belediye 
1\ eclisi 

Reis l iğ = nden 

Top!antrsı 

Beled iye Meclisi 1. il. Teırin 941 tarih ine m üsadif cumartesi 
günü kanuni toplantısmı yapacağından azanın aaat 12 de Bele • 
diye Meclisi salonuna teırifleri ilan olunur. 

RUZNAME: 

1- R iyaset Divanı ile encümenler ve daimi encümenler intj • 
habı, 

2- Bütçede yapılacak münakaleler, 
3- Su l~leri Müdürlüğünün 940 mali yılı blançosu, 
4- J 9 40 senesi heaabı katisi, 
5- 1941 senesi bütçesine munzam tahsisat ilavesi. 

(7930) 3 

Kömü .. fiyatı .muayyendir. Fazla bedel vermeyiniz . Tozlu, ıs
lak ve eksik kömür almaymı:ı:. Kömür alım, satımından §İkaye
tiniz olursa aşağıdaki adreslere müracaat ediniz. 

Semt depolarından kömür alanların belediyece musaddak fi
ya t listesi talep etmeleri tavsiye olunur. 

Ankara şehirler diğer 
. . 
ıçın · ve 

Türkiye Kömür Satı§ ve Tevzi Müessesesi Merkezi 
Atatürk Bulvarı No. 129 - 131 

Telefon: 3909 
1952 

İstanbul için • 

Yeniıehir 
ANKARA 

Türkiye Kömür Satı§ ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesi 

Telefon: 44766 
44767 

İzmir için : 

Yeni Yolcu Salonu 
Galata 

ISTANBUL 

Türkiye Kömür Sah§ ve Tevzi Müessesesi İzmir Şubesi 

Telefon: 4268 
4259 

Cümhuriyet Bulvarı 104 A. 
IZMlR 

Türkiye Kömür Satı§ ve 
Tevzi Müessesesi 

'\ 

~ 

Not : isim ve adresleri sarih olarak bildirilmiyen ıikayetler dik- j 
kate alınmaz. 

Türk Ticaret Bankası A. s. il 
Her 

. 
nevı Banka muamelesi yapar 

'' Kuponlu vadeli 

Aylık 

mevduat ,, hesabına, 

faiz 
. 

verı r. 
Merkezi : ANKARA 

Belli batlı tehirlerimizde ıubeleri, dahil ve hariçte 

ANKARA muhabirleri vardır lSTANBUL 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
---
------------------

YENİSEHIR KOLONYASI ... 
Derecesi y\ikaek, kokusu hafif olup piyuanın en güzel 
çok sevilen kolonyurdır. Mahalli imali. 

YENiŞEHiR ECZANESi 

---------ve en ---95 ---------- -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=' 

Sayın mü~terilerinin saygı ile bayramlarını kutlar 

•:================================= 
• • -79777--777779-------7------.-- .. vı - <%iLLWV mwaaara 

SAYIN BAYANLAR 
iplik ihtiyacınıza karıı koymak üzere halis Bursa ipeğinden 

ibriJim ve kordontlar çile ile gramla sarılarak satılmaktadır. 
Mevsimin en &<>n her çe,it kadm erkek modelleri de gelmiıtir. 
Anafartalar'da M. Galip Çankaya Terzihanesi üzerinde Uğur 
levaztma • deposu. 94 

• 
--77---.. • ı1177Allll1lı:PFA7PPRvıu -~ 

• J 5 5 .. SJll& 2 o s s JJlO!lJllflJ ... ı-.. 5 ı--. ....... 5 aııtT • 

UYGUN TERZİ EVİ 
İsmail TELEK 

İkinci Anafartalar caddesi No: 195 

Elbise itlerinde mü,terilerini daima memnun eden l smail 
TELEK bayram münuebetiyle sayın mÜ§terilerine tebriklerini 
sunar. 77 

il IJ[RJJ s av s ~·o C01illiJIJJ'L70'31WJIJ!PWll 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yazlık elbise al ınacak 

M M . V . tiava Sa. Al. h fJ aau : 

ı- 1000 Takın açık ,>aka ,>azlık elbise 
mllteahhtt namı hesabına eluılltmiy ko-

ASKERi FABRİKALAR 

Bolu Seban reviri depoların -
daki 5000 metı eküp çıralı ve 
kö .. nar çum tor.ıru.ra kı...rc.ste 
imal ettmleeck. 

nulmu§tur. Muhammen bedeli 2250 lira 
As. Fab. Sstrn Alma Ko. dan : 

olup katı teminatı 337,50 liradır. Paznr-
Beher metre kUpUnc 22 lira bedel lo.h· 

lığı 27. 10. 9'11 pazartesi günU saat 10,45 
mln edilen yukarıda yazılı tomrukların 

de Ankara'da Hava Satın Alma Komlsyo-
kereste haline lfragı f§i Askeri F abrlka

nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyon-
da görUlebilir. İsteklilerin muayyen gUn ıar Umum MUdllrlUğU Merkez Satın Alma 

Konılsyonunca 7. 11. 941 cuma g UnU saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecek tir . 

Şartname 5 llrn 50 kunı§tur. Muvakkat 

ve saatte komisyonda bulunmalan. 
(7605) 17 

.J 1 , .. , 11 ı ı ı ı ı ı. ı ı ı ı ... ı ı • • • • • • ı ı ı 11 • • • • ':. I temınat (G750) liradır. 

KAM E LYA : Tekllt' mektupl~nnı mezkQr gü:°dc saat 
: 114. de kadar komısyona verme len. 

?>L\GAZASI : (7827) 11 
Anatartalar caddesi No. 34 

ANKARA 
Abdurrahman Kibar 

ve 

Osman tsmet Koyuncu 
Sayın mUıterllerlnln bnyramını kutlar 
her nevi tuhafiye, bavul, kolom•a. ayak· 
kabı ve eapk11 ceı!Ucrl bulunur. 

Telefon: 3072 

......... .... ........................ , • • '9 

., •...................•................• \. 

General Elektric 
Buz dolapları 1941 modelle ri 

gelmiştir 

Nurettin Mergen 
Yeni sinema üstü No. 9 Tl: 3344 

Sayın müşterilerinin bayram
larını kutlar. 

--······································" 
Şehzadebn&ı ıckcrclsl 

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 8277. NetaseUylc 
mA.rut her nevi ıeker ve ackerlemele
rlnl muhterem mtl&t.crllerlne arzcder 

ve bayramlarını kutlar. 60 

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

ŞARK 
Merkez Ecza deposu 

Sayın mü§terilerinin 
ramlarmı kutlar. 

bay-
79 

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

: 11111111111 1 ıı ı ı ııım:m:umı; ı ı ı ıı ııııu::~ 

JANADOLUI 
~ u 
ııı· A T k s· ı_.: nonim ür ıgorta • • ti 
~i şirk~ti H 

Ankara Acenteliği H 
İ Sayın müşterilerinin bay- ıı i ramlarım kutlar. 84 j 
•:ıı ııı ı: 11:: :ıı::: :ıı:::ı:::: 1: 11; 1: ı:: ::: :ıı:: ı:: ::• 

~······································-. 

AKBA KİT APEVi 
Kitap, kırtasiye - büro makineleri 

Sayın mUşterllertnln bayramlannı 

kuUar 59 

"'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r , ....................... ---··ı· 
i M. PARLA 
ı 

i Emlak ve arazi alım satım iş- j 1 

! lerinde uzun zamandanberi ça • ! 
i lışan büromuza verilecek i şler 
f en kısa bir zamanda takip ve in
i taç edilir. Bir kere tecrübe bu i 
} iddiamızı isbata kafidir. Adre - 1 
i s imize ve firmamıza dikkat e • 
1 dilmesini r ica ederiz. 

Er elbise ve kaputluk kumaşla
rından 789 metre elbiselik ve 

657.5 metre kaputluk kumaş 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli 4904 lira 95 kuruıı 

olan yukarıda cins ve mlkdan yazılı ku
maıılar Askeı·I l.i'ııbrlkala.r Umum l\IUdllr
IU~ı\ Merkez Satın Alma Komlsyonunca 
11. 11. 941 snl• gUnll saııt 14,30 da pazar
lıkla ihale r.dllecektir. Şartname para • 
sızdır. Kati teminat 735 lirn 75 kunıştur. 

(7842) 12 

!KAöER-GiSESil 
i s .. ·1 . . b : i ayın muşterı erının ay- ı 

f ramlarını kutlar, ikramiyeli J 
J biletlerinin kendilerini bek- İ 
! lediğini bildirir. 78 : 
ı • . . ......................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Tanınmı§ Sebzeci ve Meyvacı 

Hüseyin Babacan 
Sayın müıterilerinin teker 
bayramını kutlamakla ıeref 

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

111111111111111111111111111111111111111111 - ----- HALK ----
--------- --- Kırtasiye Tecimevi ----
---- ---: Sayın mÜ§terilerinin bay- : 

: ramlarım kutlar . 90 -
'iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

------------------------------
Nevzat Akay'ın 
son okuduğu yeni (ıkan 

plaklar 
Ahımla lnllycn dall:lar • Uaak enrkı 

Cı!l.mez misin ıcn bize • Rast earkı 

Fırat kenan • beste: Sadettin Kaynak 

Yannkların cıcektlr • 
AC:lasın aazlar 

Devrekli kız • Halk ttlrkllsü 
Blco • .. .. 
Aıatıdan ~elen develi 
Mehmetclte mel.tup 

• 

" 

Bin can veririm • Nlha\•ent ıarkı 
Ararım ıenl her eUn • Rast ıarla 

\'erdlC:ln o ı;:Clzel ı6zlere - ı;:az:cl 

1\1ezkQr pl1klann ıntıs :yeri: Anııfnr
talar Cad. Zııter ıokn~ı basında 

No. 1 telocton: 3312 88 

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

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
Bankalar caddesi : T elefon 3025 

ANKARA 
OMEGA ve Revu saatlerinin 

satış yeri : 
H er marka saatler satılır ve 

tamir olunur. , _____________________ ./ 
• ı 

İ Ankara Bayram caddesi No. 1 i 11111111111111111111111111111111111111111.!, 
ı Tl : 1255 ev - 1286 i -
il lstanbul'da emlak ve arazi İ : Özen Yorganevi 

İşlei kabul edilir. 102 i - Necati Topcu • Sallhattln Sl>Mlez : 
ı • : Anafartalar Cad. Mevsim sokak No. 3 -

-----
....................... uueıııuııutuuuıuı ........ - Tel: 2926 --

: Sayın mUoterllerlnln bayramlarını : -~1111111111111111111111111111111111111•~ kuUar 69 : 
: i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Satılık kamyon 
Opel marka 39 modeli orta şa-

se bir kamyon 6atılıktır. Anka· 
ra Çankırı caddesi Kostamonu 

oteli nde Hüseyin'e müracaat. 
107 

. . . . . . 

~ ...................................... ... 

Aron Aral ve oğullan 
Ankara Anafartalnr Cad. No. 88 

YENİ Sinemada 
BuııUn bu ~ece 

Norma Shearer - Joan Crawtord · Roza· 
ııno Rousseıı El.bl tıc b(lyllk yıldızın 

>-arattı~ı e,sız btr mm 

KADINLAR 

ARASINDA 
H erkesin ~C:enecerrt ve alkıslıyncaC:ı 

25'10 1194T 

29 / llkteşrin 
CUmhurt)·et ~yramınll Mahsus 

Fevkalade Piyango Planı 
lkrnml)e lkramlırc İkram iye 

Adedi Mlktnn Tutarı 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

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 
lsa t t nlsbctı 

..:, 2ı.ıa13 

lkrnmiıre n lsl)etl 
c~ 60 

Tnm bilet 2 ll rıı -
)nrım bile t 1 lira 

• 
TALI 
rk 

..1 ı ıııı ıııııı ıı ııı ı ı ı ıı ıı ı 11111111111111111111 1 111111111111 11 1111111 1 111 1 1 1 1111ıı ------ MEMUR ALINACAK ----- Sümerbank Umum Müdü rlüğünden : -- Yerli Mallar Pazarları Müessesemiz teşkilfitı dahilinde mağaza 
: şefliklerinde muamele ve satış memurluklarında çalıştırılmak üze· 
: 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· 
: lirler. 

':iıııııııııı ı ııııı ı ııııııııı ı ıııııııııııı ı ıııı ı ııııııı ı ı ı ı ı ıı ııı ııı ııı ııııı ı ıı••' 

Milli Piyango bayii 

Hafi Araç 
Sayın müşterilerinin bayram· 
larını candan kutlar ve Cüm
huriyet Piyangosunun büyük 
ikramiyelerini müşterilerine ka
zan ırma • i in kUre erinin fı

rıl fırıl döndüğünü arzeder. 
Kürelerimin düğmesine ba • 

sıp şanslarına düşecek bir bile
t i almak fırsatını kaçırmamala
rını tavsiye eder. 

HAFİ ARAÇ 
Bankalar caddesi N o. 45 T an P iyango Gişesi Ankara. Tel: ı6Z6 

· ~ 

YÜN i P E K 
Mağazası 

Sayın mü~teril erinin bayramlarını kutla r. 

Ankara An af artalar caddcşi . ~ 

····························' • • • DAKTİLO KURSU 
: 88. ci devresini de yüzd e 50 tenzila tl a açtı. Bir ayda dipl~; 
• verilir. Ta hsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi karşısı No• 
• T i: 3714 ~ 

• Kayıtlara 1. 11. 941 tarihinde başlanacaktır. •'' 

··························~ 
ULUS Piyango Gişesi 
Sayın müsterilerinin Ba~·ramını kutlar. Yeni Cümhuriyet 
Biletleriyle müşterilerine şanslar diler. (ALİ TOMEI'l) 

Sus Sinemasında . o~ 
SOMER Sinemos•11 

Buırtın 14 ten ttlbllrcn 

Eısrelllt.e - Mlıı11el Llgero - Clavannl 

G~asso'nun birlikte cevlrdlklcrl en ı:üzcl 

mevzu Ue &Uslenmls 

GECE GÜLLERİ 
Seanslar: 14 - lG - ıs ırece 20.30 da 

Buııun bu ı;:t>ce ~ 

Herkesi heyecandan tltreC("lt ııı115 

mUUılıı bir eaııcscr 

DEMİR KAPI 
Türkçe sııztO 

Bat rolde: Clııırıes Bo> er ~ 

SO . 1 

1 

10 -12 scanslnrıııda Seanslar: 10. 12.l:S • 14. 
Her nevi d~lr hırdavat ticarethanesi eahcscr. Seanslar: TEI"tKELt SEY,•JL\T 18.30 co "~"e 

~· 10 - 12 • 14.30 - lG.30 - 18.30 gece 21 de - ... - " ~ • 
Sayın mU terUc:lnln bayramını kuUar 

M 

Sayın Ankara halkına 
Yeni •sıl.mıı olan 

• • Bursa Mobilya Pazarı - nda eli ven fiyatla her çeıit mobi !yalarınızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa g-:t-1 
menfaatiniz icabıdır. İkinci Anafartalar caddesi No. 198 ,(eski müzayede ıalonu). Ti: 3 


