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Vekilimizin okul Maarif 
kitaplarına dair beyanatı 

il basdmamış 
ok 1 kitabı yoktur 

Kitapların dağılma işi tanzim edilmektedir 

Kitap sıkınllsı ~ekenler doğrudan doğruya 

okul idare amirliklerine baJYUrmahdHlar 
İstanbul gazetelerinden bazıları okul kitaplaı .nm yetitmedikleri~

den bahseden neşriyatta bulunmuşlardı. Bu meaele etrafında ~a~r~f 
Vekilimiz Hasan-Ali Yücel kendisine müracaat eden bir muharrırımı
Ze §U beyanatta bulunmu~tur: 

- Elimizdeki kanun mucibince devletleş
tirilen işlerden biri de okul ders kitapları
nın Maarif Vekilliğince hazırlanması \"e 
bastırılıp yayılması l&idir. Kitapların basıl
masını ve dağılmasını kolay!astırmıık üze
re Vekillik bUtiln mrmleketl dikkate ai!lrnk 
esaslı bir orgıınlzma kurmustur. Umuml 
merkezleri Ankara \'e !stanbul'da bulunan 
, e memleketin Erzurum, Diyarbakır, Trab
zon, Sl\·as, Samsun, Adana, Antakya, Af
yon, lzmlr gibi bUytlk şehirlerinde birer 
yayınevl ve kitap deposu olan bu teşkllAt, 

okul kitaplannı yurdun her kl:l$eslne ayıu 
zamanda dağıtmak vazifesini üstüne almı~ 
bulunuyor. 

Maarif matbaasının ikiye aynlıp bir kıs
mının Ankara'ya nakil de bu yayın· ısını 

kolaylaştırmak hususunda aynca faydalı ol
maf;a baslamıstır. Bugün tabı bitmemiş ki
tap yoktur. Yalnız tık ve ortaokuilann grn
merlerlyle Usenln mantık kitabı; biri Gra
mer Konılsyonunun karariannıı göre ~·en!
dcn kitap )'aptırma zaruretinden, diğeri de 

jf felsefe terimlerini bugUn ortaokul ve ilse 
aarif Vekilimiz Hasan - Ali teıırısatında kullanılan terimlere unun bır 

Yücel hale getirmek zorundan henüz, bastınlama-----------
1 

mıştır. 

R 
- İstanbul gibi büyük merkezlerde okul ki-

' ' ' taıılarını ~olı :ıanneUlren birkac sebep var-
"'8YQ nın dır: bunlardan bırıncıs1. eldeki kanun mu-

k 
clblnce Maarif Matbaasından kitapların be-

08 eri ve hemehal pesin para ile veya kredi mektu-
blle alınması lüzumudur. Yeter sermayesi 

8 l bulunmıyan okul kooperaUflcrl ancak okul-
z na f kayıp art [Sonu 4 üncü sayfada] 

Falih Rıfkı ATAY 

rn~et Rusya Ukrayna'yı kaybet
l•rı ır. İngiliz .gazetelerinin yazdık-.. na .. 
lbity gore, Ukrayna, 1 - Dokıan 
~ua on. k~ntal buğday, 2 - Bütün 
lind~~~~tıhıalinin dörtte üçü nisbe
lrtir 0~ıne, 3 - Aynı nisbette de
tj ... .:ı ve kornür, 4- Dörtte üçü nisbe-

"OQC a)• · 
ka h~ 1. ıınınyum ve yarı yarıya pla-
1<.hcra ınde ınaden vermekte idi. 

&on' k · !bide ~~ ÇO zengın manganez 
taat t:ler! ıle, Nikolayef'in deniz in
teçın· ~gahları Almanya'nın eline 
traftl§t~. ~u haberleri veren tel -
lara Lo enıyordu ki: "Bu mütalea
lir&.k ndra'da birçok şahsiyetler iı
lba.lat etınekte ve Rusya'nın harp i -
ticca· ının tehlikede bulunduğu ne • 

ınc varıl k d Büt.. ına ta ır.,, 

Çekya' da yeni 
idamlar yapıldl 

Dün Prag ve Bruno' da 

59 kişi idam olundu 
Londra, l a.a. - Praa'dan alınan haberle

re ı:öre. buı:Un yenl idamlar yapılmıstır. Prnı: 
ve Bruno d\\'anıharı:ılerlnln kararlyle 59 klal 
idam edllmlstır. ldam olunanlardan yalnız ıo 
kisinin tsml nenedllmbtlr. 

Çekya baıvekili ele idam edileli 
Praı., ı a.a. - D.:" B.: Praa aazetelerı, halk 

mahkemesi reisi M. Thlcrack'ın riyaseti aı

Unda toplanan bir numaralı alman halk 
mahkemesinin buırün Praa"dıt akdettlfıl ccı

aede BohemJ.'8 ve Moravya ba&,•eklll M 

Baıvekilimiz ve Vekillerimiz ce nazeyi takip ediyorlar 

Necip Ali Küçüka'nm 
cenazesi dün çok 

hazin bir törenle kaldırıldı 

~ -... 

Cenaze Hacı Bayramdan 
kaldırılıyor 

Ölümünü teessürle haber verdiği -
miz Denizli Mebusu arkadaşımız 
Necip Ali Küçüka"nın cenazesi dün 
sabahki saat 8.50 trenine eklenen bir 
vagonla şehrimize getirilmiş ve öğle 
namazından sonra Hacıbayram ca -
miinden törenle kaldırılarak yenime
zarlığa defnolunmuştur. 

Cenaze töreni çok hazin olmuştur. 
Cenazeye, Üzerlerinde büyükleri -

mizin ve bir çok daire ve müessese -
!erle, merhumun değerli mensubu 
bulunduğu Türk Basın Birliğinin ad
larını taşıyan yirmiye yakın çelenk 
gönderilmiş bulunuyordu. 

Namazı kılındıktan sonra cenaze 
saat 13 te Hacıbayram camiindcn kal
dırıldı. Cenazeyi, Büyük Millet Mec
lisi Reisimiz B. Abdülhalik Renda, 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, Ve· 
killerimiz, C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer ve İdare Heyeti Aza
ları, Ankara'da bulunan Mebuslar, 

Ankara Vfü Muavini Dilaver Ergun 
J "ve Emniyet Müdürü Şinasi Turga, 

'l'ih"k Basın Birliği mensupları, mer· 

[Sonu 4 üncü sayfada] 

Cenaze Ankara garına indiriliyor 
lindc un bu aervetler Rusya'nm e -
lba.h n, abl~ka ile ham maddeden 
durd~ı edılmek ve sınai imalatı 
elil\e ru ınak istenen Almanya'nm 

teç · · llayj b .. 1 ını~t~r. Gerçi Ukrayna aa -

Ellas'ı düımana mUıaharet ve yüksek ihanet 1 G 1 w 11 
suykastl hazırlamak ıuçlarından ölUm cezası- C. H. P. Umumi enera ave 
na mahkOm ettıt:tnl bildiriyorlar. A)'lll za. 
manda M . Ellaıı medcnl haklardan lskat ve 
aer~etl müsadere cdltmlıtlr. İdare Heyetinde elektr·k Keaının büyük bir kısmına 

raj1 t 
1
h ~udreti veren Dinieper ba-

a rıp d"J . >'a'l\ı e ı ınışse de, bu, Alman-
etnıc ~ tnadenlerden hemen istifade 
tlliitd~k~ ke diğer cihazları da önü
etrne.· 

1 11 mevsimi içinde tanzim 
oıne -~ . 8u le ·••anı olamaz. 

hund a?.1Plar belki de bir daha, 
hir o:'cın u~. ay evelki kadar kuvetli 
~ua ... ,.• u VUcude getirmek imkanını 
ı. -1 ... nın ı· d narp e ın en almakta alman 
l aana •· ' CJ\rrıetc i Yı!ne ise yeniden kuvet-

lol\d ':'kanını vermektedir. 
"al h.. ra nın verdiği rakamlar U -
I> ı_ ... vzaaınd ' 
kel{ rrtahd a ve arkasında esasen 

Gıızeteıer, M. Eııaı'ın tam ıuratta bulun- yakında Hı'ndı'sfan'da 
du{ıunu da 1111.ve ediyorlar. 

F evkalacle hal tedbirleri Cümhuriyet Halk Partisi Uınumi 
uzatıldı İdare Heyeti dÜn mutat haftalık top- b • • ı n 

Londra, l a.n. - Praa radyosu, Bohemyıı Jantısını yapmış, Partiyi alakadar e- 1 r m 1 yo 
ve l\toravya eyaletlerinde yurUrlUkte bulunan 1 

~-~-:_~a-ıl~-·ı-~e-1 n_ıh_~_!_ıd_~~-~-~-;_tlle_r:_ln_l_n_ilç_a_y_m_U_d_d_c_tl_e_~_:_n_b_:_le-UV-:_~~;t:::dndo mü.ako<O Of - 1 ta 1 i m 1 i a s k e r 

bulunacağını bildirdi 

Cenubi hint şehirlerinde 

MOSKOVA'Y A GÖRE 

Leningrad bölgesinde 

tesebbüs 
~ 

Sovyetlerde 

e:r alman tümeni 

ağır kayıplar verdi 

Ha rkof, Donetz havzası 

alman tehdidi altında 
Moı;kova, 1 a.a. - RoYLer: Tnss ajansı. 

Joumaı de Geneve•ın Berlln muhabiri taratın-
dan ı:azeteslne verilen bir haberi naklediyor .. 
Bu habere ıı re almanların Lenlnı:rad"a hil· 
cumları muvaf!aklycUlzllC;e ut:rnmıı ve ken-
dllerıne ııaır ka>,Plarıı mn! olmuıtur. 

MİHVER'E GÖRE 

Alman ordusunun 

vaziyeti 
mükemmel 

Harkof ve Roslof 
düımek üzere 

Finliler Petrozovodsk 

şehrini zaptettiler 
[Bir !in resmi tebliğıne nazaran Fin

lar.diya kıta/arı Petrozavodsk şehrınl 
zaptetmişlerdır. Şark cephesindekı bı. 
rekatı dair mihver kaynaklarından ge
len diğer haberlerimiz aşağıdadır.] 

Pravda rua ırazeteslnln muhabiri de a~'llı Bükrea; ı. a.a. - OFİ : BUkreş mah -
fillerine göre, Alman ordusunun va;l

barekct yet! mükemmel, Rus ordusunun vaziyeti 

fikirde bulunu~-or. 

Bu muhabir sunu yazıyor: 

Lenlnırrad'ı lstıll etmek az.'tllyle 
eden ılllhlı nazı ı:ruıııan onbca sründenber1 ise ümitsizdir. 
bir adım bile ileri!> eme nısıerdtr. Universul gazetesi yor ki : 

ouı;manın kAh bir bölgede krıh l>lr dlte- "Alman kıtalarının ileri ytırUyil§il ciddi 
rinde ı:.rıatıtl hücumlar. orıının sıkı muka- en ellere uğramakııızın Voı , 
vemetrnl ılddetlcndlrmekten ve kendılerl için g ga ya kadar 
af:ır ka>·ııııardan baaka b' r netice \ermemek- devam edecektir. Sovyetıerin Donctz üze
tedlr. Keşif denbclcrl durmadan faaliyette i rinde mukavemet göstermeleri mumktin _ 
bulunmak"ta ve kıtalarımız tle\·ıımıı blr suret· dllr, fakat bunda Rusların muvaffal• oı. 
te mukabil hücumlar )npmak"adır. 1 U ld" k a d r 

Lenlnı:rad"ın k'lhramnn mUd-ıtııerl, tc$eb- ma arı m 1 pe z 1 
... 

büsU yeniden ele almıslnrdır . ., Timpul gazete.si de, Harkof lle Ro.ıı -

Pravdn'nın muh~blrl. . almanların Lenin- tof'un düşmek tizere olduğunu ve Kafkaa 

( Sonu J uncü sayfada ) (Sonu 3 üncü sayfada) 

Alman askerleri bir hücum esnasında 

Bitaraflık 

kanunu 

M. Ruzvelt . kanunun 
tadilini istiyecek 

Ticaret gemileri de 

silôhlandırılacak 
Vaslnırton, 1 o..a. - Haber verlldlt:lne ı;;ö

re l'ıt. Ruzvclt Amerikan ticaret ırc:nllerlnln 

ıUAhlandınlması ve bunların Kanada liman· 
!arına malzeme taaımasında kullanılması için 
konareden bitaraflık kanununun det:l~tlrllme
ıılnl lstıyecektır. 

Basın konferansının dllnkll toplantısında 

M. Ruzvelt henüz kaU bir karar alınmadıtı
nı ıöylemls olmasına raıtmen, iyi haber alan 
kaynaklarda bltaratlık kanununun Amerikan 
ı:cmllerlnln Avrupa harp bölı:cıerlne girmele
rini yasak eden hUkUmlerln kaldınlacama 

1httmııl verilmektedir. 
Mebuslardan bazıları bu son tedbiri tasvip 

etml$lerdlr. Fııkat ıöylendlt:lne ı;;5re Devlet 
reisi atmdlll.k münakaşalara meydan vermlye· 
cek de~lılkl!kler yııptırma~ tercih etmekte
dir. 

Üc devlet 
...:> 

konferansı 

dün ööleden sonra 
.; 

umumi celse yapll 

Komisyon çalışmaları 

evelki akşam sona erdi 
Moskova, 1 a.a. -Royter muhabiri bil -

'diriyor : 

11\daki idut. sanayi bulunduğu hak
~ıtılord , dıaları teyit etmekte ve 
f erecc ubnun neden bu sahaları bu 
aa. ctrr:·e at ve fedakarlıkla müda-
d ir, ıı olduğunu göstermekte -

d l<ıı, alına 
llracakt n taarruzunu nerede dur-

MOtehııssıslar tarafından cemllerln mUda· 
taa suları lçlnıle dolaımaları aartlyle silah· 
landınlmasının nlsbeten az ı:ürllltQ ııe kabul 

Kahire; 1. La. __: Royter'hı hususi mu- edllcbllec:etı H. Ruzveıt'e aöylenmıstır. 
Buna mukabil, kanunun tamamlyle kaldı-

ışıklar karartllıyor 

tlçler konferansının umuml heyet halin
de yaptığı toplantıda .seçtigi altı komite 
raporlarını üç gün içinde hazırlamak mec
buriyetinde bulunduklarından, bu komite
ler dün devamlı bir surette çalı"mı§lardır. 
Bilindiği gibi bu komiteler, ordu, bahriye, 
hava, nakliyat, hn:n maddeler ve tıbbi 

maddeler meseleleriyle ayrı ayrı meşgul 

olacaklardır. Zamanımızda bir konfera.'l • 
sın işe bu kadar çabuk sarıldı ı az gorul • 
müştür. Komitelerden bazısı g.,ruşmele • 
rin gece yarısından ı;ok sonraya kadar 
devam ettirmiştir .• 

Evelce General Madarlane, Amiral Mi-
les ve hava Mareşali Collier tarafından 

idare edilen heyetle ingılız ve amerikan 
büyük elçilikleri azası tarafından son ay
lar içinde toplanan ihzari malumattan bu 
komiteler tabii ıstifade edeceklerdir. Bu
nunla beraber işlerinin gene agır oldugu
nu 'kabul etmek lazımdır. Esasen bu ko
mitelere düşen vazifenin ı-hemıyetine ve 
acele mahiyetine her uı; heyet rci i tar:ı
fından işaret edilmişti. Ziyafc terin ve bü
yük nutukların verilmemış bulunması da 
bu görüşü teyit eder. 

tıintrad ır, henüz bilmiyoruz. Le
~a l\e le ~e Odeaa müdafaları da· 

aa1.. ba ar devam edecek ve bil -
o .. , u rn h ' 
hl'duaun u a~ebelerden artan rus 
h •ide h ul kemıyet ve keyfiyeti ne 
l 6 1<kak :j''a~lttır? Meçhul ! Mu-

cr b;:ı ·· an bır §ey varsa o da e-
" ... un k h • ' Ctılae b·ı I§ azırlanmak fırsatı 
he Atne~k' Ruaya'nın ancak lngiliz 

ar rn .. h an Yardımlariyle ilkba -
~e'"· .. areb 1 • ' ~ tıdir. Al e erıne hazırlanabile -

ı llsya _ manya aleyhine olan 
eL· ·••eaaf • b 11ıne d ~. esı, u Yardım yolları 
~al çık egıldir. İptidai bir limana 
ele hat ".~1P .• 0nıı kara k&§ ortasmda 

Ustund b"' .. 1 en ve utun ran'ın 

[Sonıı 4 üncü sayfada] 

' . . 

Bir •İP.,er haıJanını kullanan Hint asherleri 

ıabiri bildiriyor : rılmuı veya cımıllerı harp mıntakalarına ı.ön-
''Hindlatan'a giderken. Kahlre'de kısa dermek t~ebbüsü uzun müzakerelere ıcbep 

bir müddet kalan general \\'avell, harp olacaktır. 

muhabirlerine, pek yakında Hlndisatn"da 
bir milyondan fazla talimli askerin silAh 
altında bulunacağ'ını bildlrmiııtir. 

"General, Hlndlstan'da asker toplama 
İ§inin mükemmel olduğunu, memleketin 
hs_ tarafında tabrikaların her tUrlU harp 
ma~zeme.si lııtıhsAI ettiğini ve Hlndlstan
d.!. harp gayretinin bUyük olduğunu söy-

, ıe~Jgtır. 

"!!!_ndlstsn'da ordu ve İngiliz hava ku

v~lerlnln bUyük mRn"vralarından bahse 
den i:eneral Wavell demiştir ki : 

{Sonu S inci say.fada] 

Almanların sulh isledikleri 
hakkındaki Jayia asıls11 

Budape§te; ı. a.a. - Almanya tarafın-
j ın tıulh teklifleri yapıldığına dair çıkan 
ı1aberlcr, Bud:ıpeşte"de taınamlyle asılsız 

olarak kartıılanmaktadır. Gazeteler, Al -
man tekzibini ilk sayfalarına koymakta 
ve Rwıların çetin mukavemetine rağmen, 
Almanya He müttefiklerinin bütün cephe
lerde harbi kazanacaklarını yazmaktadır. 

Konferans şimdi komite gorüş:nelcrf 
safhasına girdiğinden ve b~nları bittabi 
gizli olarak yapıldır:ından bu k'omıtelcrın 
çalışmaları hak' ında bir kac gunden once 
malumat alınabilmesi az muh emel gortil-

( Sonu J uncu sayfada ) 
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Se kelimeleri Genelik Parkı .. 

Bliyiik ~cf'imi7., l'tlr mtıletln en dPierli 
lriiltıir nınhsııllı olan, dil ı5inde de ''imece"
yi tın siye hu) ıırmnkta "hı-r aydın bir tek 
yabancı kelimenin eksik olınuını iizenmiye 
değer bir ı:e' k so:>s hlrı:ok sıkıntıyı hiç 
farketmedcn gcc;;IN'billri:ı:" \'ed:ı:eslyle tutu
la<'.ak yolu l5arf't edrrf'k, milli henlit-e doi't
rudan dokt"uya dokunan dil ı:nlısmalarının 

1evgl ,,e ilgi ile Cf'n~ lctllmesinl emir huyur
nıaı.-tadırlor. 

Ben buglınlllk rıc1Amlll$mıya dokunaca
tım. NuretUn Artam'ın s:UnlUI• yazılarımla 
türlii \Csllelerle bu noktaya dolrnım~u ne 
kadsr &ükrano değer. Genel olnrnk "GUn
aydın" s5zU kı~lı~, 6Adeliği \'C ahf'ngi ba
kımından nP. kodar e\lmlidir. Esasen ınek
teplerrle, bllhnssn Ankara Dll-Tıırlh \'e Co~
raf)n Fakiiltcsindc "Günaydın" ı;P!i\nıı tn
mami~ le ycrlr mlştlr. "Kcnıli zevlilerinıll' 

f.:Ok kıskanı:ı olnn, kl'ndl iılı;iilerinl en listiin 
tutmak lstiyen" hn:ı:ılnrınııı hu ı:iizd ı.t>lfi

ma yaptıkları itiraz gi\nd!iz itin 1 ifayetin" 
nıukabll aktinına, ı:rceyc ııyınaclı~ı düsiincı•

ddir. ÇUnkil lnııillzce \'e ıılınan<'ıula da ı:lin
de dört beş, fr n~ızcndn Uç selllm bulunm<ı-
ıına karşı Türkçede tele bir srlAm 
cörünmf'ktedir. 

pek a:r 

Eker dilinıiz.i ynbnııcı l;;alııılarn uyılur

mak istersek dlllnılı.ln lınli niec olur H~ mil-
11 benlik nerede kalır. l\lesrld Anuıta'nın 

en ı:en~ dili sayılıııı nlmancnda bütlın er
kek akrabalık nıllnn,.ebrtlcri tf'k bir kelime 
"'Schnager" ile gene boyle, blltün kadın ak
rabıı.lık münasebetleri aynı krllmenln dişi 

&ekli olan "S<'hn•agerin" tliblriyle lfac]p edi
lir. Bizde bunların knr ılığı enl5te. bacanak, 
kayın, baldız. elti, ıtorlimcc, yf'nge, ctiinlir 
ve başkaları gibi ne kadar tAhir ,·ardır. 

Gene böyle, hemen hütiin A' rııpn dillrrin
de, amc ile dayı, hain ile t.ey:ze blrlhirin
dt'n •>nlmıu. 

Haldı ki "ıırlümilnalryküm" her zamana 
UYIJYor da ugılnn> dın" ne<len uymuyor. Di
ler cihetten "rnkıa gece lcln "tünaydın" 
Tars:a da "tiin" kelime 1 hlr tamftan "dün" 
olarak şrkllnl \e m!nasım de~ tlrmi , di
ler taraft n :rnlnı:ı: to\ ukların geerleıncsl 
anlamına "tünemek" urrtinıle muayyen 
bir manaya Alem olınu oldutundnn tntnna
rnamı$tır. Yeni ltPllnıc 'cya tllblr bulmak 

31 vilôyet \'e 1 k·aza 

dahilinde bulunan 

ya 
hü 

el 
e 

lktısa t Vckt.Ictl'lden teblliı" olunmuıtur: 
l - Mllll Korunmn knnunu hükümlerine 

mUıtentden UJiıda ı:osterııen 31 \'l!Ayet ,.c 
l kaza dahilinde bulunnn ynpnıı-ıtarıı 2 blrln
clteırın 1941 pcrsc:nbc ı:UnUnden ltlbnren hü· 
kümetçc clkonmuıtur. Bu vllAycUer &unlnr
dır: 

Edirne. Kırklar !I Teklrd ıı-. tatnnbul, Bur
u, Balıkesir, <: ınakkate, Imılr, Manlsa, Ay
dın Afyon. Esk. ehtt K t ıh va, Konya, Nllı"

de, Kn>ıerı. Sı"aıı Yozııat. Tokat. kel, Se>han, 
Mardin, Urfıı, Dl' rb kır. l\lus. B nı:";I, Erzu
rum, Ağrı. ı-:arı, Trabzo:ı, Vıın \,llyetlerl lıe 
Poıauı kazası. 

2 - Yukarıı.la b U.rııcn 31 vııtı~ct \'c bir 
kaza dahilinde bulun n b,IClmum hakiki \e 
hülanı a:ıhular ellertı::ıe me\'cut )'11J1aiı"ıları 
2 blrtncıteırln l -11 P •i mbc ı:ununden itiba
ren on ı:ün içinde bır beyann1me ile en Yilkon 
Ziraat Bankası IJbc \C.Ya Jansının blldırnıcı:c 
mecbur tutulmus .ırd r. z ra.:ıt Bankası subc 
veya ajansı bulurımıy n t zJ..arda tı~yann.ı· 

meler kaym:ıknmlıklara vertıcccktır. Bu be
yannameler kayın.:ıkamıar tararındnn en :;n
kın Zlradt Bankası aubc veya aJunsına o;.:ın· 

dcrııccektlr 

s - Yaııaıı-ıı.uın mUba)aasın ve tktısal 
Veklletlnce tesblt ed lccek esaaıar dııhlllnde 

tevzllne SUmerbank mcnur ed,Jm atlr l\Iüb:ı

yaa olunan )BP tıl.ırın t>erte.JI bu banka tn
ratından tesellu nu müteakı;> Odrnecekt,r. 

4 - Elkonan yap:ıll:ıhr hUk.ı<ncte satılmış 
sayılır. 2 Blrlncıtearln 19U tanhln:ten itiba
ren bu ynpatııların bu' ıl:ırtn.1 11 ıtılması bu 
huıılstakl Koordlnasyo:ı hc>ctl karıırı huıcı.m
lerı dairesinde yas kUr 

Dr. Şük'rü AKKAYA 
hic de &iiç dt>lildir, fl\kl\t tutturmak cüç
ttir. 

::;al Pt 'l'ürkçf'tle sellim :ıenginle~tirilmPk 

ı~tt'niyor~a ha ka lnıklinlar \arılır. Birkpç 
kişiye "giınlcr aydın" ıll'lıir. Bu şeklin hoşa 
ı:lttitlnı tl'nbhe ı;ıisterıııi tir. Türkün en 
bu~ uk \llstflarından olan "1ll'ıtı~·ı ifade cılr
medij;i diı UrıcL•slni dinıllrıııf'k kola)'! hii
>ıikh•rr. knrııı "ımyı:ılarmı" ne ı:l.i:ı!'I hir se
lı'lmılır. Hu tanmı l•inı olarak "bı•niın sa~·
gılnrıııı - ııırs re'<ıırrh", fiil olarak "~izi 

r.a3 ~lnrln annnm" surt-tlııde il<l .. rkli ifade 
rtınek ıı;ihi il) rıra lıir ıııniyrll de ,·ar. :'\!'
r:ııketlc daha itr.rl ı;-iılilmrlt ı,ır.nirsr. "rlini7İ 
öıır~·inı" ı:ihl ı:lizrl hir t:ihlr ılnha ntr! Vi
yn:ıalıların nl'zıtkrtiııi hilrııll'r, hıı ı>l'lanıın 

''l~ii ,. dir. llırnıl"ın trrı•ilınr<;I nlılııj;uııu slt~·
J,.ııırlt ı~tı-rlrr. Tıırlu;eıni1.ılP lırr ım•kt•ıııt:ı 

"iki <'llninh:ılı•n iiıırrlııı" tlıhiri hu ~İ\l'İ hu
lıı ıı cerhrılı•r. Uii!"rr tnraflırn "U:ma n rfı•ıı
dim o~ ni;11117.1 iipeyi111" t(ilıirini h:ilıi lmlln
ııanlıırın tııılıınu•ıı lııı lııı.ıı•ln loir n·ııiı·ilil; 

olııınılıi:ını '"'it rılı•r. mr ~ rrıl .. ıı a) rılırkrn 
"hnsço lmlııı" da r:iiwl hir lirlfrnı ılri:il mi
dir~ llt•lf' "ı:iilr ı:-iilr"' lırr anlllnııla ne ka
dur Tıi rl,ı,:<'ıli r. H tttı , r.ıl:1 1ıc;nn1ıı r ılıı. !!<•· 
lmktn loır~ıln~nıılnr da (ll"ld\'fı "r:iilr ıriilr" 
ıli~rhilirll'r. Milli dil i iııılı• ı,ıl ; tna!isıııı 

ıtüsterrn nlmnnların \'rıl!ldıı, hıb ıil;; lı:ırbirı 

hn•ıııa ı.ndar. lnı 11amhklıırı fran~ı7 li<'!ium 
''ıi J>iru" yı•rlnr "l:f'llr ı:iirii~ı·llnı" ılrınrk 

olan alııınnrn "nıır \\ iNlrr •l'hrn'"i ko•·ılıık

lnrı :ı.aııınıı alııııın halkı hnyli nla~· Ptnıi~ti. 

Ararl:ııı hlr iki l ıl ı:rı:ııırılrn "' nı Hıhir en 
ııııınio;, en tahii ı;rliıın olımı~tıı. 

Göııliiıııiiz•lrıı i<nıınn ılıınrnı..... dimai!:ı

mı"l'..rlen i<rıııan •lii finrr.lcr 11.n<'ııi< phrii:ı;IPn-, 

mrılrn, ıtıııııanlıtnml'.<l"n ıı.1<11Prtcn1P iı;inıi?:P 

slnf'r ,.r nn('nk tııfr?f' ılıırn l<l\l"l1!1kfırn tık111 

dıizırlln ılllıJP ~117.illen mli~fPrf'lc lfodr ile 
henlil:lınlz dinrr. 

llllOO naJtC o • o nu:ıtOIO •• o o o 

Yarın : 

Güzel Türkçe 

Falih Rıfkı ATAY 
QQQQQQQ«.;'QQSS?SSS. 

:ktrsat 

kız 

doktoru 

talebemiz 

bir 

Meslek bilgisini arttırmak için İş 
Bankası tarafından Avrupa'ya gön -
derilen, Banka Ankara merkez mu -
hascbecisi Dayan """'~~~.,,.....,,,.,...,,.,,,,,.. 
İclal Erin, Cenev-
re Üniversitesinde 
beş yıl çalışarak 
tahsilini muvaffa . 

kıyetle bitirmiş, · 
ve memleketimize" 
dönmiiştür. Ba • 
yan İdal'in ''Tiirk 
Maliyesi" üzerin • 
ele hazırlamış ol · 
duğu tez çok be · 
ğenilmiş ve.bu ça· 

lışkan Türk kızına "lktısat Doktoru .. 
unvanı verilmiştir. 

Bayan İclal'i tebrik eder, tekrar 
başladığı İş Bankasındaki vazifesin -
de kendisine muvaffakıyetler dileriz. 

P. T. T. umum müdürlük 
binası 

Ankara merkez P.T.T. binasının 

arkasında yapılmış olan P.T.T. umum 

müdürlüğü binasının yapılması sona 

ermiştir. Umum müdürlük bu ay için

~le yeni binasına taşınacaktır. 

Ankara garından çıkanları, bir 
müddettenbcri yepyeni bir manzara 
karşılıyor. Gençlik parkı, şehrin man
zarasının adam akıllı değiştirdi. İs
tasyon yolunun iki yanı, iki güzel e
serle doldurulmuştur. Ankara'ya ilk 
defa gelenler, daha ilk nefeste, genç
liğe verilen ehcmiyeti ölçmek imka
nını bulacaklardır. Bir yanlarında 
kortları. a tlaı:na sahaları, koşu ve fut
bol yerleriyle mükemmel stadyomu· 
muz, arkasında hipodrom var. 

Bir yanda, asma köprüleri adası ve 
körfeziyle şipşirin bir g.öl. .• Gençlik 
parkı, yarınki Ankara'da bir gölden 
ibaret kalmıyacaktır. Bu saha ağaç
landırıldıktan, parkın tesisleri ta
mamlandıktan sonra, Gençlik parkı 

hükümet merkezinin en güzel köşesi 
olacak, çorak Ankara'nın göbeğinde 
hakiki bir cennet fışkıracaktır. 

Dünya harbi yıllarında, yurtta be
liren her imar hareketi, sulh yılların
dan daha ha~ka bir ifade taşıyor. 

Devlet, normal senelerde ba!':ladığı 
işlerin pek çogunu. bütün güciimüzle 
milli müdafaamızı kuvetlendirmiye 
sarıldığımız yıllarda bile, çizili prog
ram ve pl<lna göre bitirımc'< azminde 
olduğunu ı;ö. tcrmiştir. 

Gençlik parkı, bunlardan biridir. 
İzmir'in I<iiltürpark'ı bugün. hir 

halk mektebinden farksız olmuştur. 
Ankara Gençlik parkının da, eğlen
dirici ve öğretici karakteriyle Kül
türpark'a eş olmasını umarız. 

Temiz ve berrak su, yemyeşil ağaç-
lar, ı::erin serin yüzüniizü okşıyan 
rüzgar ... Ferahlık ve temizlik ... 

Bunlardan daha güzel terbiye vası
tası olur mu? 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Kalaba köyü 
yeniden yapıhyor 

Haber aldığımıza göre Ankara Va -
!iliği, Kalaba köyünü bir plana göre 
imar etmiye karar vermiş ve bütün 
hazırlıklarını bitirmiştir. 

Bugünkü haliyle modern Ankara'
ya adeta yakışmıyan Kalaba, bu pla
na göre imar edildikten sonra şehri
mizin en şirin köşelerinden biri ola -
caktır. 

Kurulacak köyün ihalesi dün ya -
pılmıştır. Bir iki güne kadar eski ev
ler yıkılmıya ve yerine yenileri ku -
rulmıya başlanacaktır. İlk önce 30 ev 
yapılacak. bunlar bittikten sonra 30 
ev daha yapılacaktır. İki ay içinde 
bütün evler bitmiş olacaktır. 

Ankara viH!yeti, Dikmen'in de i
mar kararını vermiş ve bir yandan 
orada da hazırlıklara başlamıştır. 

Ankara valiliğini. hükümet merke
zimizin iki güzel köşesi için verdiği 
bu karardan dolayı tebrik etmeği bir 
borç biliriz. 

Cümhuriyet bayramına 
izciler 

gelecek 

Maarif Vekaleti, önümüzdeki cüm
huriyet bayramında şehrimizde yapı
lacak büyük geçit törenine iştirak e
decek vilayet izcilerini tcsbit etmiş
tir. Vekalet gelecek izci sayılarını ya
:cında viliiyetlere bildirecektir. 

Bir koç bir çocuğu öldürdü 
İzmir, (Hususi) - Ödemiş'te bir 

köyde azgın bir koç dört yaşında Ali 
Şahin adında bir çocuğu boynuzlı -

Mesut bir evlenme yarak öldürmüştür. Koçun sahibi 
Mehmet, vakayı gizlemek için çocu -

:ı.ıuharrır arkadn•Iarımızdan Munz:ı:ez Kap-' (;un cesedini taşlar arasına gömmüş 
tano:ıu. s:ent ıuhaylarımızdan Qstel":'men Fa- :' 
hlr Aruobn ııe C\'lenmlltır. Gene e\'lllere sa- ıse de zabıta memurları tarafından 
adet dileriz. yakalanmıştır. 

Asker ailelerlne 
yardım zammı 

Belediye meclisinin 

kararı tatbik ediliyor 

• 
Nakil vaS1talan ücretlerine 

birer kurus zam var 
Ankara belediye meclisinin, bazı 

be lcdiye vergi ve resimlerine asker 
ailelerine yardim için yaptığı zamla
rın tatbikine dün sabahtan itibaren 
başlanmıştır. 

4019 sayılı, asker ailelerine yardım 
kanununun tatLikatından olan bu ka
rara göre, Ankara Belediye Meclisi, 
şehir hududu içinde işliyen otobüs -
!erin beher yolcu biletine ve banliyö 
trenlerinin. birinci mevki biletlerinin 
behcrine birer kuruş zam edilmiştir. 

Lubiyat. levha, dcllfiliye, p-atlayıcı 
maddeler istihlak ve ardiye ücretle -
riyle kont:-ato resimlerinin bugün 
meri ve "cari tari felcrine yüzde 50 nis
betinde asker ailelerine yardım his -
sesi il~\:e ~lunmuştur. Gene aynı ka
rarla, sınai müesseselerde kul!anı -
!anlar hariç olmak üzere şehir hudu
du içinde istihlak edilen elektrik ce
reyanının beher kilovatına kırk para, 
ve havagazının metre mikabına 20 pa· 
ra zam olunnıuc;tur. 

10ifi sayılı kanunun 25 inci ve 1111 
sayılı kanunun 63 ve 64 ünci.i madde
lerine göre askere alınmıyanlardan 

beher müecceliyet yılı için asker aile
lerine yardım parası olarak beşer lira 
alınacaktır. 

Ankara viliiyeti idare heyetince , 
yapılan tetkiklere göre, şehrimizde 

asgari maişet haddi, kendi evinrlc 
oturanlar için 15, kirada oturanlar i
çin 20 liradır. 

Muhtaç asker ailelerine yardımda 

bu esas üzerinden yapılacak, evde bu 
lunan 12 yaşından büyüklere 6, 12 ya
şından küçüklere 3 er lira verilecek -
tir .. 

Ankara'da muhtaç asker ailelerine 
bu esaslar üzerinden yapılacak yar -
dım 342 bin lira tutmakta, dünden i
tibaren tathik edilen zamlarla elde e
dilecek gelir de bu miktarı doldur -
maktadır. 

Yardımlara 1 ikinciteşrinden itiba
ren başlanacaktır. 

Gazeteciler İçin 

seyahat kartı 
Devlet Demiryollarında seyahat c -

decek gazeteciler için dünden itiba
ren tatbik edilmek üzere yeni bir ta
rife yapılmış bulunmaktadır. Bu ta -
rifcyc göre on beş günlük g;,zeteci 
kartının ücreti birinci mevkide 870. 
ikinci mevkide 656, üçüncüde 491 ku
ruş, bir aylık gazeteci kartının ücreti 
birinci mevkide 1264, ikincide 877. ü
çüncüde 700 kuruş olarak tesbit edil
miştir. Ancak hu ücretlere birinci 
mcv1dde yüzde 15, ikincide yüzde 10, 
üçüncüde yüzde 6 nakliye vergisiyle 
yalnız birinci ve ikinci mevkilerde 
yüzde 3 asker ailelerine yardım zam
mı dahi ilave edilecektir. İki aylık 
biletler kaldırılmıştır. 

Otobüs fiyatla nna bir 

kuruş zam yapıldı 
Asker ailelerine yardım için nakil 

vasıtalarına yapılan zam tatbikatına 
dün ~ehrimizdcki otobüslerde de baş
lanmıştır. Biletlerin hepsine birer 
kuruş zam edilmiştir. Bu zam kararı 
bütün servislerde tatbik edilmekte -
dir. 

2/10/194\ 

Hukuki bahisler 
-
Ceza kanunumuzun 

tadili münasebetiyle 
Muhtelif tadiller neticeEıindc ceza 

kanunumuzun heyeti umumiycsinde
ki ahenk ve insicamın bozulduğu ve 
kanunun tatbikınde güçlük çekildiği 
malfım bir hakıikattir. Bu dağınıklı
ğa son vermek artık bir zaruret hali
ni almıştı. Kanunun muhteri{ hü -
kümleri arasındaki ahc·nk ve rabıtayı 
yeniden tesis ve temin edebilmek 
için de kanunun bir biitiin olarak tet
kik ve tadil edilmesi lazım geliyordu. 
Bu mülahazalarla Adliye Vekaleti ta
rafından hazırlattırılan ve yeni Türk 
ceza kanununun c~a!ilarını ihtiva e -
dccek olan umumi kısım Adliye Cc -
ridcsinin eyh"ıl ayı sayısında al.ika -
lıların tetkik ve mütaleasına arzedil
miş bulunuyor. 

Adctıı yeni bir kanun tanzimi ma -
hiyetini alacak kadar şümullü olan 
böyle lıir ıslahat yapılıı'kcn ceza hu
kuku nazcıriyelerinde görülen son in
kişaf ve temayüllerin. ce.za tatbika -
tında edinilen tecriibelerin ve blşka 
memleketlerde hazırlanmış olan en 
son ceza mevzuatının da nazarı iti -
bara alınmış olacağı tabiidir. En yeni 
ve modern ceza mevzuatı içinde bil -
lıassa 1-7-1931 tarihinde yiirürlü -
~e p,i:-miş bulunan 1 - 10 - 1930 ta -
rihli İtalyan ceza kanunu ile ancak 
öniimüzdeki ~ene lnşından itibıren 

vürürliF•e girecek olan 3-7-1938 
tari~11i 1svic:;re ceza kanununu zikrc
riebiliriz. [l] Her ikisinde de ceza 
hu!rnkundaki yeni mekteplerin tesiri 
b1rizdir: her iki kanun naTannda da 
es?r; olan suç fiil eteği!, suçlu 

fail ve onun ahlaki ve ruhi duru -
mudur. Yeni kanunumuz hazırlanır -
ken İsviçre ceza kanununun ela göz
den geçirilmiş olacağında siiphemiz 
yoktur. Fakat l<lyihamıza 1930 tarih -
li İtalyan kanunu es,-; ittihaz edil -
miştir ki buna h:ılen ıncri bıılunan ve 
ı:enelerdenberi memleketiıni7.de tat -
hik gören ceza kanunuınuzıın da 
İtalya'dan alınmış olması haklı bir 
amil olmuştur. 

Burada maksadımı;: ylni kanunun 
madrti muhtevaı:anı tahlil etmek de -
ğildir. Sade<:e kanun yapma tekniği 
bakımından bir iki noktaya temas et
mekle iktifa edeceğiz: 

1 - Layihada mucip sebepler yok -
tur. Mucip sebeplerin Jü711m ve fay -
daları üzerinde uzun boylu !<iz söy -
lemeyi fuzuli addederiz. Yalnız layi
ha al5kalıların tetkik ve miitalcasına 
arz olunduğıın:ı göre, ne umumi ve 
ne ele münferit m;ıllcleler hakkında 

hususi mucip sebeplerin bilinmeme -
ı.;i, lfıyihanın anlnşılmasında ve h:ık
kında bir hükiim verilebilmesinde 
müşkilfıtı mucip olac:ıktır. Bunu bir 
misal ile canlanrlıralım: Uiyihaya 
İtalyan kanunu esas ittihaz edilmiş 
olmı?kla beraber bazı maddeleri hiç 
alınmamış, diğer bazılarında ise 
muhtelif deği-şiklikler yapılmıştır. 

Buna ne gibi mülahazalar amil olmuş
tur? Kanunun mucip sebepleri okun
madıkça bunu öğrenmek miimkün 
olamıyacaktır. 

2 - Layihada matlap yoktur. Mat
lap b~ılunmaması H\yihayı şu fayda
lardan mahrum bırakmaktadır: a) 
tetkik ve aramada kolaylık. Matlap· 
aranılan hükiimlerin buhınalıilmesi 

hususunda esaslı bir yardımcıdır. 
b) Bir maddeyi anlamakta ve tefrir
de kolaylık. Matlap. ait olduğu mad
de ile k9nulan hükmün hülasası, 

Dr. Hikmet BELBEZ 

özü ve madde ile istihdaf edilen hu .. 
susun lakonik bir ifadesi olduğuna 

göre o maddenin anlaşılmasında ve 
tefsirinde ve dolayısiyle bir hadise -
nin muayyen bir kanun maddesine 
intıbakını tayinde öncü olur. c) Mat
laplar biribirleriyle münasebettar o- • 
lan madde gruplarının hudutlarını 
tavindc de esaslı bir amildir. Bu su
retle kanun bünyesindeki muhtelif 
hükümleri tasnif etmek kabil olur. 

ES3sen ana kanunlarımızın hemen 
hepdnde mltlap vardır ve vazıı ka .. 
nunumuzun itiyadı kanunları ve hat
di nizamnameleri matlaplandırmak .. 
tır. Nitekim ceza muhakemeleri usu• 
lü kanunumuzun aslı matlaplı olma
dığı halde kanun vazımız her mad .. 
desine bir matlap vermek lüzumunu 
hissetmiştir. Kaldı ki ceza kanunu .. 
muza esas tutulan İtalyan ceza kanu• 
nu da matlaplıdır. 

3 - Fıkraların ı:Ja birer numara ile 
gösterilmesi arzuya değer. Hemen 
bütün kanunların bir çok maddelerin
de başka maddelere ve fıkralara atıf· 
lar vardır; hir kanunun her hangi bir 
maddesinin her ahngi bir fıkrasının 
tatbikını istiyen bir müddeiumuınt 
bunun sayısını göstererek isteğini 
hakime kati bir şekilde bildirir: bir 
meseleyi intaç eden bir hakim müs,. 
tenidatı olan k21nun madde ve fıkra .. 
!arını tasrih etmek suretiyle hükmUn 
mucip sebeplerini gösterir. Bütün bU 
hallerde ufak bir tertip hatası he-1' 
hangi bir maddenin fıkra adedini ~ 
zalop çoğaltabileceğinden, böyle 
şekli bir hata maddi bakımdan esae
lı ihtilaf ve güçlüklere sebebiyet ve• 
rebilir ki, bu vaziyetten bizzat tcın • 
yiz mahkememiz ele şikayetçidir. 

Bu gibi karışıklıklara meydan bı • 
rakınıyacak bir usul vardır: her fık" 
ranın başına ufak hir kere içinde 
ufak puntolu bir rakam ilave etmeli 
suretiyle onun kaçıncı fıkra <>lduğu" 
nu göstermek ve tesbit etmek! An • 
glo-sakson hukuk camiasına mcnsuP 
devletlerde ötcdenberi tatbik edile " 
gelmekte olan bu kolay ve basit usut 
bugün Almanya tarafından da kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Ceza kanuntı 
gibi bir ana kanunumuz tadil olunul"' 
ken bu cihetin de nazarı itibara alın• 
ması temenni olunur. 

Sağlık teşkilô tında 

terfi ve nakiller 
Rize sıhat müdürü BB. Vchap Ö

nemli Diyarbakır sıhat müdürlüğüne. 

Hakk.iri sıhat müdürü Kazım Alpla" 

çin Rir.c sıhat müdürlüğüne, Beyoi" 

lu hükümet ta•bibi Rauf Tunçtekiıl 
Erlirne sıhat müdürlüğüne, Kelkit 

hükümct tabibi Firuzan Gürsan Su" 
şehri hükümet tabipliğine, İzmir E-r 
refpac;a hastanesi cildiye aoistanı 13•" 
ha Kitapçı Kastamonu emrazı ztihre

viye dispanseri mütehassısJıgın" 
Giilnar lıükümet tabibi Sezai Yarıı 
ça Kuşadası hükümet tabipliğine, 

1 yiip hiikiimet tabibi İbrahim Çağ~ 
Beyoğlu hi.ikümet tabipliğine, Re~~t 
hine lıükümet tabilıi Mustafa öngtJ 
Kadınhanı hükümet tabipliğine, ~:: 
dınhanı hükü :net tabibi Burhan G0 

su Cerrahpaşa hastanesi dahiliye "' 
sistanlığına, acıktan nisaiye mü~e" 

rıJ Bu ka11unlar için hak: Prof. -/ahir hassısı Orhan Bilge Antalya meın~~ 
Taner, ı-· eni lsviçre ceza kanunu lstan- ı ket hastanesi nisaiye mUtchassıstıg? 
bul hukuk fakü~~r.si .me~muası, 1940, s.1y1 na, Bartın hastanesi operatörü }3atııt 
4 ve iti. A. Sebuk, l cm ltalyan ceza ka- İl B d l k h tanesi O' 
nununun ana prensipleri, 2. 8. 1941 tarih- ter .. ~.rv.~ır me~ c et ~s . r v• 
li lzmir baroı;u dcr1;isi. peratorlugune tayın edılmışle bi' 

5 - Ipllk ve mensucat fabrika ve lmıılAt
hanelerl taallyetl rını tn tll etmeyip ellerlndc 
mevcut yııpaC:ıları ı ıemlye devam e;:lerıer. Şu 

kadar ki m\lba:;aa edl d.ill kendllc ine b.ldlrl
len miktar !elenmez 

ııııııııııııııııııliii"ıııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111111111111111111111 
Samsun memleket hastanesi başta O' 
bi Alaattin Günden, aynı hastane i• 
peratörii llasan Fehmi Aktan, nisll ~ 

6 - Yukıırıda b!M,rllen vl!Ayellcr ve bir 
kaza dahilinde bulunup ellerlndc >aııa~ı olıı.n- j 
!arın derhal en yakın zırııat Brnkısı ıu':>e 

veya aJansına veya valilik veya kıymıtksm

lıklara mUracant ederek bu husustaki K :'lr
dlnasyon heye•ı k11.~nrın1 okunnları ve ı:erl!k· 

il !z.ııhatı almnl:ırı lfızımdır. ıa n.ı 

Kastamonu' da kurulacak ke:1dir 1 
hazırlema yerleri 

Kastamonu, (Hususi) - Taşköp -
rü'de Sulukise'de kurulacak kendir 
hazırlama müesseseleri üzerinde tet
kikler yapmak üzere Siımerbank'tan 
şehrimize bir heyet gelecektir. Ken -
dir diyarı Kastamonu'nun kendir ye
tiştirme ve işleme işlerinin düzene 
konması için yapılan bu çalışmalar 
muhitte memnunluk uyandırmıştır. 

' 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ege Eczanesi 

Hiç olmazsa yabancı 

terkipleri bırakalım ! 
1908 devriminden sonra Seli

nik'tc ba§lıynn "genç kalemler" 
cereyanı bile şu davadaydı: 

- Dilimizdeki arap ve acem 
terkiplcrini bozalım, kaldıralım! 

Bu dnvanın ortaya atılmasın
dan sonra başardığımız dil ham
lelerini hesaba katmasanız bile o 
yıldan bu yıla kadar otuz üç yıl 
geçtiğini hesaphyabilirsini:z. 

Bir Jstnnbul gazetesi evelki 
günkü sayısında Amerika'da ge
çen bir hadiseden bllhsediyordu; 
fakat bu hadiseyi §ayanı dikkat 
terkibi ile vasıflandırarak. 

Haydi "§ayan" kelimesinin "de
ğer" kelimesiyle karşılanabilece
ğini de unutalım. Fakat, hiç ol
mazsa, bu terkip "dikkate şayan,, 
fekline sokularak yarı yanya yer
lilc,tirilemez miydi? 
Aynı gazetede bir profesörü

müz, bir dekanımız tarafmdan 
yazılan bir makalenin ilanı da 

'lh ~N l~l IL7'1~ 
var. Bu makale de o gazetenin di
lince şayanı dikkattir. 

Makalenin başlığında da su gÖ· 
türür terkipler bulunuyor. Başlık 
'udur: 

"Gayrimeşru birleşmeler ve 
nesebi gayri ıahih çocuklar mese
lesi" 

Burada hukuk lerimlerimizden 
bahsedileceğir.i biliyorum. Faka~ 
"gayrime~ru" yerine meşru olmı 
yan, "gayri sahih" yerine de sa· 
hih olmıyan denilemez miydi? . 

Hiç şüphesiz,gazeteci ve pro · 
fesörlerimizden bir kısmına bu 
kadarcık Özeni esirgeten şey, alı ş. 
kanlık ve dalgınlıktır. Fakat bu 
iki mazeretin de zararlarını az 
mı çekmişizdir? 

Bu fıkrayı okuyanlar, beni ile
ri gidiyor sanmasınlar; çünkü bu 
fıkra, bundan otuz bu kadar yıl 
Önce "l'enç kalcmler"de de. oldu
ğu gibi, çıkabilirdi. 

Dile dair iki oku·r mektubu -
Afyon Mebu11u Berç Türker'

den gazetemiz adresine gelen bir 
mektupta deniliyor ki: 

"27 eylül 1941 tarihli muhte
rem gazetenizin "Yankılar" un
vanlı yazısında T. t., çok doğru o
larak, birinci, ikinciteşrinlerden, 
hlrinci, ikincikinunlardan ( <."Vel, 
SC\ni de caba) ,ikayet ediyor. 

Hakikaten bu aylar için daha 
-nantıki ve kısa isimler aramalı-
yız. 

Muhterem gazeteniz buna dair 
bir sual sorarak okurlarının mü
talcasmı alırsa, faydalı olur zan
nındayım. 

Denim teklifim ıudur: Eylül
r.len sonra gelen teşrini aynen bı
rakı.lım; ikincitetrine Novembcr 
diyelim ve ilkkiınuna "ıonay" ~j. 
yelim. lkiı~cik.muna da "llkP:y" 
diyel;ı.ı, Gıuu\ ne buyurulur? 

Bilvesile derin saygılarımı su
narım.,' 

İlkay ve sonay isimleri hem 
mana, hem ahenk bakımından be
nim de hoşuma gidiyor. Fakat 
November kelimesini yadırgadım. 
Sayın mebusumuzun ilgisine te
şekkür ederim. Herhalde bu di
lergemizin günün birinde göz ö
nüne alınacağına ve dileğimizin 
yerine getirileceğine inanımız 
var. 

.Ş Ankaralı okurlarımızdan K. 
Üstel de bana gönderdiii bir 
mektupta selamlaşma kelimeleri
mize dair yazdığım fıkradan söz 
açıyor ve "gün aydın" kelimele
rini beğeniyor da "tün aydm" ke
limelerini akşam için erken, in
sanlar için de yersiz buluyor. 

Buradaki tiin kelimesi tüne
mek mastarından gelmez. Halk 
dilinde tünüğün diye bir deyim 
vardır ve burada tün kelimesi 
doğrudan doğruya akşam mana
sınadır. 

Benim Önerdiğim bu sözlerde 
ille bunlar söylensin, diyen bir a
yak direme yoktur. Si.dece kulla
nılagelmekte olan ıelamlatma 
sözlerimizin yabancılığına bir de-

··h S b . G'· d" ıculıı ye mute assıı::ı a rı un uz, 11 
müteha:msı Şevket Erman, Rcnt~~. 
mütehassısı Necmettin Göral 80 lı e' 

asli maaşa. Etaıığ memleket hastıı~r• 
si operatörü Fikret Yaraman 70 Jı 
asli maaşa terfi ettiril':nişlerdir. 

Alaşchir'de çocuk bahçesi 
'(' 

Alaşehir. (Hususi) - Çocuk ıs~) 
geme Kurumu kazamızda bir çoc t• 
bahçesi yaptırmaktadır. Bu işe I'~iP 
temini için hir eşya piyangosu te.r 
edilecek ve bir temsil verilec~ 

fa daha işaret etmek i&temişti~· 
Gönül bunlArın atılmasmı diliY0 ; 

Gene gönül ün dilccliği, yerleıİ11 tt 
de en uygun, en ahen\Ji \'C e 
manalı sözlerin gctirilmesidiri gl 

Bu okurum bonsuvar karşı 1 G' 
olarak ayaydın, bonnüi kart.ılı(• 

l kd d "'I ·ıO o ara a yum<ıy ın soz erı., •'f' 
taya atıyor. Pek beğendiğimi ~dil 
liyemiyec.eğim bu iki kelimeY1 ııtt 
itleriyle ilgili görünen bir ckıJf 

0
• 

Önergeai olarak burncığa ya::.ı'/ 
rum. r. /. 
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Çörçil'e göre vaziyet konferansı 
sonra 

umumi celse yaptı 

ULUS 

MOSKOVA'Y A GÖRE 1 

. Leningrad bölgesinde 
l 

e ebbüs . . 

Sovyetlerde 

MIHVER'E GÖRE 

Alman ordusunun 

vaziyeti 
mükemmel 

(Başı 1 inci sayfada) 

HARBE 
. 

D A 1 R 

Şark cephesinde 
askeri durumun 

(Başı 1 inci snylada) 

İngiltere Bafvekili Bay Çörçil, 
2aınan zaman, söylediği nutuklarla 
tene} vaziyetin bir görücünü siz
!ııektedir. Birkaç gün eveJ Avam 
Kamarasının önündeki söylevinden 
a~llıyoruz ki kendisi bu konu üze
l'ınde fazla durmaktan pek o kadar 
kenınun değildir. Çünkü savas hak-

1 .nıda dü~nıarnn işine yarıyacak ma- l Bası ı ln<'I snvtada J grad a karsı ırırıstıklerı Uç hücumun nasıl 
11- t • d k d k E olsun, pUskUrtUldU{IUnli ve dU~mana ne kadar mu· 

k
-.ua ı agzın an açıracağın an me tedir. sasen, her ne olursa 

yolunun artık 
maktadır. 

açılmı§ bulunduğunu yaz -1 son inkişafları 
crkmaktadır. N ••ıl kı', Ço"rçı'l'e go"'. . . . . azzam ka)'!Plara mal olduf:unu anlatıyor . 

.. a göriıııiilen meselelerin bizzat mahıyetı, Marc~ııı Tlmott>nko tarafından merkez böl· 
re, Bay Hitler. geçen "'onka· nun ve ·· U ı · d f 'l"t' 1 o gor $!ne erın sonun a tam ta sı " ıy e ne ll'Cfilnde ynpılan taarruz hakkında )·eni tarsı-

ŞUba t ayları içinde söylediği birkaç rini imklnsız bırakmaktadır. lAtın bı-klenlldlf:I su sırada, l\loskova radyosu. 
hutukta İngilizler icin kıymeti olan Sovyetler Birliğinin ihtiyaçlan mesele- basın naberlerı ııruında, ııu noıııooe ııovyet 

ll:tı malumatı ağzınrlan kacırmı§ si konferansın meşgul olacagı tek mesele hava kuvetlertnın muvauaklyetle baearıtan 
;e İngilter~ denizcileri bunda~ isti- nareketıerı hakkında maıomat vermektedir 
~.de etmislerdir. Gerçekten Bay değildir İngiliz ve amerikan istihsalfi•ının ı Bu rad)onun blldlrdlC:lne s:ört>, aovyet bomb~ 
l'lttler, ilkbahar gelir gelmez, al- doğu cephesindeki muharebelerin tempo 1 tnv~arelerının üc alman hava mPydanına kar-
~.an denizaltı gemilerinin büyük öl- suna uydurulması me~elesi de vardır. eı kUtıe halinde >·aııt.klan Mn ııtr hücumda 
~ud ld J 73 alman tayyaresi tahrip edllmlsUr. Rus kay. 
le e sa ırış ar yapacaklarını daha Ziyafetler ve kabul resmi bı yalnız hasara u~nyan ııır tek tayyarenım 
1!f aylarında haber Vt'!rmiş ve ingi- Moskova, 1 a a. Lord Beaverbrook ibarettir 

dıtkler böyle bir sava~ için hazırlan- S k b" R l 
ı 1 d ve ir Stafford Cripps dfin Amcrı ·a u- ııs arın ugvraclıkfarı bozgun 

J arın an uykuda avlanmamış-
llJ"d". yük elçiliğinde Ögle yemeğine afi.ve! edil- Tuğay komlS"rl Dlronot tarafından ll'Önde· 

8 mişlerdir .. Yemekte yalnız Amerika bu • rllcn bir telgrafta, ikinci ve dordllncü Romen 
1• ununla beraber, İngiltere par- 1 
•ınentoaundan bir milyar ingiliz li- yük elçisi Mr. Steinhardt ve an:erikan he · Pl>ade ıutayıarının Ukrayna blSlge!lnde ut-

l"a! k h yeti reisi Mr. Harriman hazır bulunmuş . ratıldıkhrı hezimet hakkında tafslUlt veril-
i ta siııat İsterken, savaşın ge- .. . mekt<'dlr Kom~er oıronof ılSylc uzı»or: 

l\~l gidişi hakkrnda malumat ver- tur. Dun akııam da Mr. Steınhardt. ~me 1 "Kıtalarımız. kısa bir torıcu hnzırlıtından 
:ekt~ de ~açınamamıştır. Gerçek- rika heyeti azası şerefine Mr Harrıman, sonra hU('•Jma ırectller. Romen ıılperlerlne 200 

1
• n hoy]e bır yol İngiltere'nin par- Mr. Standley. Mr. Burns ve Mr.- Chaney'in 1 m tre kadar yaklasınca ates nctııar Romen· 
t~l"lıento teatnüHine aykırı düııecek- de haır bulunduğu bir ziyafet vermiştir. ı r bu hU<'uma mukavemet roe:nedller ve te-

rı. B·~~ sebepledir ki Cörçil mebusl11.- Rugiin Mr. Steinhardt ve Mr. Cripps A- pelere dokru cekllm!'ğe ve orllı1!1 mevzilerini 
Ilı o k · d'kl • ı· . .. . . ... . •ahklmc ha~ladılnr Kıtalanrrm: hücumıannı 

v • grenme ıste ı erı ma umatr merıka buytik clçılıgınde mfişterck bır ka- daha ııerlyl' ~!\tardUler 
) erırken, bu malUmahn dÜ§mana bnl resmi tertıp etmişlerdir. Bu kabul İkinci ve do:-dünciı rumen tuğaylariyle 
-~ra_nıatnaıına da cok dikkat et- · 200 k' · d" d'I ··ı·r Her ı'ki 
••a.ı t l resmıne ışı avl't e 1 mıv 1 • • birlikte bulunan alman mitralyöz müfre· 
h j il". ngiliz Başvekili, lnljiltere büyük elçilik mensupları, ecnebi elçilikler 

ka kının en çok Önem ver<li~i bir o "' iizuı. amerikan ve İngiliz heyetleri lizası. 
t nuYll ele alarak sözüne baslamış-

zcleri, rumen kıtalarının gerisinde ilk hat· 
ta yerleşmişlerdi. Geriye kaçtıkları tak • 
dirde bu mitralyöz müfrezeleri tarafından dı:~. Bu da Ati antik savaııdır: Bilin- ele.imi inglll?. askerlik ve iktisat heyetleri 

ıg 'b" nin başlıca hası ve Polonya ve çek askeri ,..
1
•1 g.ı ı, bu deniz sava@ındaki in- kendilerine ateş edileceği rumenlere bil· 

.. ı ız t heyetleri reisleri dave•liler arasında bu • k ıcaret gemilerinin zayiatı hak- dirilmişti Fakat sonraki sovyet hücumu 
d7da aylardanberi mallıme.t nefre- lunmakta idi. o kadar şiddetli olmuştu ki alman ve ru • 
v1 

ll'1!:mektedir. Bu yüzden bu ı;a- Dünkii umumi celse menler mevzilerini bırakmıya ve panik ha· 
k~~ın gidişi hakkında doğru bir fi. Moskova. 1 a.n. - Moskova konferansı !inde kaçmıya başladılar. Rnmen tuğay • 
.1!r ~~iıurı. ek mümkün değildir. Şim- dün öğleden sonra umumi celsesini nktet- 1 k b" .. k k 1 • 1 b' 
'11 C l' arı ço uyu ayıp ar vermış er ve ır 
Jt· orçı İn sö:ıderinden öğr~niyoruz miştir. Komisyonlar çalışmalarını diın ak-
.. ~ A_t.lı:tttik ~·v• •ı 'ıngı·lı'zlerı'n leh'ı- gün içinde kıtAlarımız 10 köyii geri al 
.... ~ .. °'Y şam bitirmiştir. Umumi celseden sonra hiı-
'\' YUruınektedir. Baıvekil rakam kümet namına bir suvarc verilecektir. mı-şiardır. 
\,ermekten hl-la çekinmekle hera- Alman hava meydanlarına 
l:r, .ten1muz, ağustoı ve eylül ay- Üç dev/P.t konferansı ve 8. yapılan taarruzlar 
.. !'! ıçindeki ticaret gemisi knyıbı- lozovsl~i ••ın esk" l .. .. b' • Moskova. 1 a.a. - Harbin. doğu cephe· 
di·· . ı ay ara gore, uçte ıre ın- Moskova. 1 a.a. Dün gazeteciler top • ı;inc!e dikkatler Poltava'nm zaptı gibi top-
ti. gını Avam Kamsrasma bildirmiş- lanttııınJa. uçlü konferans hakkında söz r B . r:ı, r'r ~işikhklerine çe~·riln-i, oldui;u için, 
ci ;.... u, ıngilizler için çok sevindiri- söyllven Sııvyet ıstihlJ:ıraı btlrosu rtls mu 
1 
.. ı;ıır halıerdı"r. çu··nku" Atl•ntı'k yol- . halen ekseriya unutulan çok mühim mıi -.. .. a~ lnı l\l. Lozov ki, alman radyosunun bu-

İıtrı. !ngilt~re'nin can damarlarıdır. mı oir alay mevzuu vaptığını ve b•ı radyo- meyyiz vasıflarından biri almanların c • 
v Rılız endüstrisinin Çlllı§abitmesi ya glire ı.ord Reavtrbrook ile Mr Harrl- !indeki hava meydanlarına karşı so•ııet 
t~. ~atta İngilizlerin yafıyabilmele- man'ın Sovyetler Birlitine ancak "naza- ıaarruzudur. Son hafta zarfında ıovyct 
'ltlÇın Atlantik yollarının emniyet rt bir teselli .. verebileceklerini bildirmı.,- tayyareleri bu meydanlara karşı mütevali 
Jc·ı!nda bulunması lazımdır. Başve- tir dalgalar halinde bir çok baskınlar yapmış-
)~ 1~ sözlerinden anlaşılıyor ki At- M. Lozovski demiştir ki ' !ardır Bu tayyare meydanlarının çoğu 
aı"hk savaşı böyle ferah verici bir - Bu nazari tesellinin ıyi bazı muhare- bir mfid:Jct önce rusların t>lindc idi. Bu -

1 il'l1a do&ru yu''ru"mektedı'r. fnrriliz- be vasıfları ve taarruz kuveti vardır. Ve 1 _, 1 e '- ,. ., mın için sovyet tayyareciler mey·.ıan arın 
.. 

1
.kr QU netı"ceyi, biiyu"k ölçüde, Ame· almanlar lizeri11de öldfirücü bir tesir ya - k .. - vaziyetini biliyorlardı. Bundan başka e-

.... ı_a Yal'dımına borcludurlar. Ger- pacaktrr. r d "'""'t şif tayy.areleri bizzat almanlar tra ın an t .. 1 en Amerika Atlantik deni:ııı:inin .. l\tıd kurulan meydanları da bulmak ıçin boyu 
a,,. ı. a adasına kadar olan sularını 
'1 "''"' tutrnayı kendi omuzları Üzeri- • I na uçuş yapmaktadırlar. 

11~ al~~ktan sonra, İngiliz donanma- 1ngİ1 tere de Kızıl Yıldız gazetesi şunları yazıyor : 
~ ın ?deyj çok hafiflemiştir. Ve "Almanlııı Pol•ııva'vr r.::n,ı,e1s'in iliinın-
le l'tıerıka Atlantik yollariyle ilgi- dan on beş gün kadar sonra zapta muvaf-
da~?tıekte devam ettikce. İngilizler D f. ı~ 1 r• bngu·· ne fak ol:nuşlarsa da cenup - batı cephesin . 

A il da rahatla,acaklardır. E ! ~ deki alman kuveıleri asli arzuları vec;hilc 
"ıı. tlantik savatından şarktaki sa- hareket edemiyorlar. Bu cephenin bir bol-
la;1' Reçen Başvekil, rusları alman- k d 1..00 1 gesinde dokuzuncu alman tank tümeninin 
Ve a kal"fı dayandıkJııırı İçin ÖvmÜŞ a r tİ a man İştirak ettiği büyük tank muharebesinc!e, 
""tbrdnrı vadini tekrarlamı~tır. Fa- sovyet tankları almanlıırı kati olarak pÜS· 
•övı ~ Yardım konu~u üzerinde 
'"a. edığj sözler, Rusya il~ İngiltere ı • d •• •• d "I kiırtmiışlerdir. " 
"1.t~ndıı bir ıınlıı~mazlığı da acığa ayy resı u~ur U er Hava generali Poliııin'. dü•man hava 
lil}{ .~k~.adır. Anlaşılan ru!llar, bü- meydanlarına karşı yapılan sovyet hava 

1 ... 1°. lcude yardım ist"mektedirler. 1 d a· 1 1 ili h bl taarruzları hakkında 1zvestiya gazetesi '''ı l .on r , • n.a. ng z :ır ye neza-
dıı ı ız er ise, bu yardımı, kendi a- rctinin bir tebliğine göre, gimdlye kadar neşrettigi bir makalede bu nevi taarruzlar· 
)ıfte.l"ı Üzerindeki vaziyf'tlerini za- daki muvaffakıyete işaret ederek bu hü • 
,..

1 
\l.trracak kadar ı"lerı" götürmek i ngııtcre Uzcrindc defi topçusu tnrafından 

'' Y cumların ve sovyel tayyareleri tarafından 
iti ;tırıde değillerdir. Bunun icindir 600 el ı rrı11., ·nn·arcRi dUş!irUlmllştllr 
•• ';'Ondra'daki rus büyük elcisi HulıC'r nlındıl!ına göre lnı: llz tanarelcrı düı;manın zırhlı tilmenlerıne yapılan taar· 
''1aısk" k • dUn ı::crn ikin ı ılcfu ol ır ık H ımburı: ve rur.ların arası kesilmeden devam ettiiini 
fa.l'k 1' 1! gelse bile, almanların "tpt•ın ıı d<'fl<'rlııc hti"tı'TI etmlslt>rdlr · tak' h k 1 · d d .,, kaydeylemektedır. 
C~kl . 1 are et erıne evam e e· C!lerhııPst dokların ı da taarruz edilmlstlr. 
1 erı · .. 1 k · ·ı· B k' · i k nı soy er en, ıngı ız a§Ve ı- I ınr.1117. ıı 1\0 kuvt>tlcpı Trablus•t-ı Bırdh'n 
l~hı·~ geldiği zaman İngiltere için ıırrı nını ve tnn•are mc31rtnnını ı rtdc•ıı suret
"'ıekı e~in azalmıyacağını bildir- te tı<ımbarrtıMıın etmiş ,.c benzin dC'polnrı Y'.l· 

•l tedır. Maiski'nin sözlerini ele kıı.,,ıs• ı• 
1 C!.rak Çörçİ) ta,•;.fından ileri sÜrÜ· ı Beaufort tpy\':ırclı>r Norveç in Cl'nup kı· 
1 eıı htt fikird · T 1 •maz ~ısı aı: klarındı blr gemi katılC' ı !cinde y1). 
~iıllll'l ı'r ... ~ )~s:~ 1lZ•TUktS da? l\c:r "r .-1 I ~Ü\en tıliyilk lılr almuıı S::C''Tl\Slnl torplllemls• 
"e . ,..yuzu gor.ı me e ır. o cı · ltııgt• k• tir Ba&kn t1)')'&r<''l'r de. Cherho:ırı: ntıkln-. ır 1-. "So · rınd:ı iki sll!ıhlı dJeman tle:ırct sremlıılncı hü· "'t t "Yet büyük elçisinin açıkça cum f'ITTtl•lt"Pdlr 
)' \ı~ ... e~tiği gibi, yaklaşan kı~, Rus-
~iı hrıne yapılan tazyıkın azrıla- Akcleniz'cle düsen tayyareler 
li~ akkında hiç bir teminat ge- Loodra; 1 11 n Bııhrlyf' nazırı. Avam 
•ct,ı~ektedir. Bu bev11.nata, kışın, 
t·ı ar.._ • l d • . Kamnrne nda ynptığı beyanatta, amiral 
ı' t •uıtzın maruz bu un ugu ıs· 

le h "febbüsü tehlikesini tamamiy- SummPrvill,.'d.,n ~e!C'n telgrafa göre. Ak-
ttti~taraf edecek hiç bir tenıinat denlz'dl."kl son hrır kctlt>rdC' 13 İtalyan 

A. •11ediğini de ben ile ve edeyim." tayy'lt e!llnln dfışilrlilm'lıı oldu~unıı bllr!lr
"'"'1 S~tır ki Çörçil bu sözleriyle A- mıştir 

Polinin diyor ki 
"Şurası dik1':ate layıktır ki merkez cep· 

hesi bolgelerinden birinde $İmdiye kadar 
tahrip edilen 196 alman tayyaresinin yüz· 
de altmışından fazlası. meydanların ve tay
yar~lerin ihtimamla gizlenıni$ ol:nasına 

rağmen. yerde tahrip edilmiş bulunmak 
tadır ... 

Almanlar kış harbine 
hazırlanıyorlar 

Mnılrlt, 1 a a. - Reuter : Almanlar, 
ııtmdl ilk defa olarak kendi gazetelerin -
dı>n, Ru!'ly~·~·a karşı harbin kııın da devam 
edeceğini tiğrenmlşlerdir. . 

Cephenin bütün bölgelerinde 
büyük bir hava Faaliyeti var 
Berlin; ı. a.a. - Ruıı cephesinin bUtUn 

bölgelerinde pek bUyUk Alman hava teıek
kllllerl dlışman toprakları üzerinde ha\"a
~a h!.klm olarak taarruzlarınıı devam et· 
miıle~dlr. 

Bütiln cephe boyunoa, Alman savaş ve 
av tayyareler! dli§manın bilhassa milna -
kal~ yallarına hUcum etmiıılerdir. MUhlm 
demıryolları birçok noktalardan kesllmiıı. 

kl:lrıruıer, mllhlm te•i!iler tahrip olunm\11-
tur. Bundan bıışka Asker topluluklarınn 

da muvaffakıyetle taarruz edilmlııttr 

Macarların bulundukları 
bölgede 

Budape~te; ı. a.n. - OFI : Macar kıta
ıarının bulunduğu bölgede kaydedilecek 
birşey olmamıştır. 

Ml\tte!iklerln kazandıkları bllyUk mıı -
vaffakıyetıcrden sonra, Maca~ kıtalarının 
kıırşıııındn buhınan Sovyet kıtalarında ka
rarsızlık daha ziyade belirmektedir. 
Düşman, kendi cephEelnin gerilerinde 

tahribata devam etmektedir. 

Moıkova'ya hava akını 
Berlin. 1 a.a. - D. N B. ajansına bildi

rildiğine göre alman 11avaş tayyareleri dün 
.,.ece de :Moekova'ya karıı hUcumlarına 

"'muvaffakıyetle devam etmltılerdlr. Sov
yet hllkUmet merkezinde bir çok askeri 
hedeflere ve 'aşe tesisatına tam isabetler 
kaydedilmlııtir. 

Bir ruı taa1·ruz teıebbüıü 
Berllıı. l a a. - 30 EylUlde Bol§evlkler 

Şlllselburg'un doğUaunda Ladogn gölUnUn 
sahiline aflker çıkarmak teeebbtlsllnde bu
lunmuşlar ise de alman tUınenlcri Sovyet
lerin niyetlerin! \'aktlnde haber alarak 
dlısmnnın teşebbUsUnü akamete uğratmış-
lardır. . 

Sovyetler cok b!lytik ka),plar vererek 
geri atılmışlardır. 

Alman ağır top~usunun 
mukavemeti 

Berl!n, 1 a.a. - Alman ağır topzusu, 
30 eyltilde, Lenlngrad'daki mUhlm cndlls
tri tel!isatıııı çok mUessir bir tarzda bom
hardıman etml~tir . 

Alman ağır top~u<;u Kronstadt limanı.:ı-

ôa bulunan "Birinciteşrin ihtilali" adın -
dakl sovyot safıharp aemiaini bir defa da
ha muvaffakıyetle bombardıman etmiı -
tir. Son gilnlerde alman obüsleri tarafın

dan ciddi surette hıı.sara uğratılan bu ge· 
mi yeniden tam isabetler almıştır. 

Oranienbaum limanında bir sovyet kru
vazörüne muvaffakıyetle hücum edilmiş

tir. Alman ağır topçusu Oranienbaum li
manı tesisatını ateş altma almıştır .. Li -
manda bliyiik bir infilik vukubulduğu gö
riilmÜ$tÜr. 

Bir alman tekzibi 
Berlin, ı a.a. - Salahiyetli bir kaynak

tan D. N. B. ajansına göre "Marat" ve 
''Birinciteşrin ihtillli" adlarındaki sovyet 
safılıHp gemilerinin Leninırad sularında 
zayi olması ür.crinc dikkati bu hadiseden 
cevirmek maks~diyle sovyet istihbarat bü
rosu Koeln alman kruvazörünün battığı 

haberini yaymıştır. Bu haber tamamiyle 
l•ydurmadır. 

da gazetesinin, cepheden aldığı bir habe
re göre, Kı7.ılordıı, Leningrad bölgesinde 
te§ebtıUsU muhafaza etmektedir. Ruslar, I 
hlr kaç gUndenberl rnuvaffakiyetle neti-

1 
cetenen mukabil truırruzlar yapmaktadır. 
269 ncu alman tllmeni ağır kayıplarla pUs
kllrtUlmllştl\r. 

Kırım'cla alman ilerleyiıi 
Londra, 1 a.a. - (United Press): Sall -

hiyetli mahfillerde sciylendiğine göre, 
almanlar Kırım'a giden berzahta Pere -
kop'un cenubunda 7 mile yakın bir ilerle
me kaydetmişlerdir. 
Poltava'nın zc!Ptından sonra almanların 

Harkof'u ve Donctz havzasını tehdit et -~~ ~· arnar11.sına malumat vermek- -----------------
1•t~trı~Y~de Maiski'ye cevap vermek önünde bulundurarak bunlara kar
tll\•~b~~~ır. Çörçil'in yakın. alman §ı tedbir almış bulunuyor. Gerçek
de b tıgleri hakkındaki tahminleri ten Almanya artık A\TUpa lutasını 
tiillc \l ~Örüşünü kuvetlendirmek dü- eline geçirmiş bulunmaktadır. Eğer 

İııpıınyol g'lzetelerlnin Berlln muhabır
lerlnln bildirdiğin" göre, bütün aıman ga: 
zeteıcri albav Schcrff'in bir makaleslnı 
neşretmektedırler. Pulblo gazete!linin mu
habirine göre, albay, bu makalesinde, 
1811 Napolcon fell'lketinin hiç bir suret
le yenilenmlyeceğloi alman halkına anlat· mekte oldukları teslim e1ilmektedir. 

ell>;eaıyle ileri süriilmüş fikirlere Atlantik savaşiyle lngilterelyi aç 
\e a~trıektedir. İngiltere Ba~vekili- bırakarak sulha mecbur edemiyece
~ii:ı:;e• alınanlar, yakında şarkta ğini anlarsa - ki Çörçil'in verdiği 
hll\" b' ~ada knlarak, şu Üc teşebbiis- i7.ahattan Atlantik savaşının Al-

f:l>&i IJ"ıne girişeceklerdir. Hatta m nya'yı neticeye götürmiyeceği 
tll\Ji":rıe birden giri~meleri de akla anlasılmaktadır - Avrupa dışına 
~· l _ " cıkl'l;ak İngiltere İmparatorluğunu 
'/" ltı Al111arıya büyük ordmunun vıkmıva teşebbü~ etme!\İ btıklenir. 
h -ili btrıını Nil vadisine çevirebilir." Bu srbepledir ki lngi!tere, Avrupa 
ıt'rf!ke~ sö~l.erden Mısır iizerine bir etrafmdııki vaziyetini kuvetlendir-

1', nuı.nP.•ı crkarılme.k gerek- mf'ğe çahsm11ktadır. Bu v~sile ile 
~ - " . Cörcil'i". lran. hakkında . ı;Öy),.~i~i 

~ll\lt i . Şınıalbatı Afriknsına gel- sö::der dıkkatı Çekm~ktedır. lngılı:r 
~1t" l'l cın leo-.nva üzerin.fen bir ge· I Ba~vekili. lngiltere ile lran arasın· 
f 

a l"ıyl'l.hilir. da imzalanacak bir ittifak muahe-
ll\ .......... A. ı ı· t' - • . l r h '"Wrupa'nın büyük şiınendi- 1 de~ini vakınt a mec ıse ge ırf"cegını 
.'- l'ttatıllrını ve elinde bulundurdu- I bit,ı·rmi•tir. Bu ittifak muah .. de!Iİ-

'ıl lııtz ·ı · h' · h ·· ı · 1 'I tain· :tanı hava meydanları sı • I nın ma ıyetı e11uz ma um o ma· 
"'~ltıtJ·kullanıırak ağırlığını batıyA 

1 

mnl:la bP.raber, mı:ydana getirilen 
•Qlt b· ıp bu suretle' t~plıyecağı bü- vf'ni vazivet;n Iran tarafıl'!rlan ka
'ltj~i ~ ordu ve husmi surettP inşa ı..lıFi.,ü, fr,.n toD"pkları Üzerinde 
~~'\la "rıi;, """livdcr:vıe flritenya •n ... :l:zJ .. re üsle;· verilmesini ve kar· 
'•.•• rını İı;tiliwa tf'~ebbi•s cd~bi- ,,Jıklı yard•M bahan,..~i.yle İran or· 
L,lc).._, dı·sun•ı:ı kullanrlma'\Tnl iııtilzam e-
1111 -"ıt•· ·· •· h · d'l bT "t'l ın ııozlerinclen anlaşılıyor decegı ta mın e ı e ı ır. 

1 
tere, her üç ihtimali de göz A. Ş. ESMER 

maktadır... • 
Alman albayına göre, kış, muhakkak I SON DAKJKA 

surette doğudaki harek(Ltı yava§IB§tıra • 
caktır ~~aı,at 1914-191& kı§larını Rusya'da 
hiç bir sıkıntı çekmeden geçırmiş olan al
manlıır, üslerinden çok uzak bulunmaları· 
na rağmep, bunu yeniden yapab!lirler. Al
bay, hattA alman ordusunun dilşman ara
zisinde kışa d!ışmıınrlan daha wı dayana-
bileceğini dahi iddia etmektedir. 1 

Puetılo'nıın muhabiri UAveteıı dıyor ki: 
" Bu makalenin doğı.ırduğu heyecanı an

lamak için şu ciheti bilmek IAzımdır ki 
alman halkı, ilk defa olarak kendi gazete· 
!erinde doA'Udakl harekAtın kış Bebeblyle 
bir dtırgunhık devre~ı geçıreC'cğinl oku • 
muştur Gene alman h~kına söylenmek
tedir ki. ~2 1lazlrandR bB11lıYan seferi bl· 
tırmek ıçin alman kıtalarının ilkbaharda 
maddi ve manevi mllkernmC'I bır vaziyette 
bulunmaları için kışı en ıyi şartlar için
de geçirmeleri bahsinde her şey önceden 
hazırlanmış ve tıoşkiHltlandırılmııtır. 

Almanlar. kıtı başlamadan önce Lenin
grad'ı Harkof'u Donetz havzasını ve bel
ki de Odesa yı almağı limit edPr glblıilr
lt>r. 
Leningrad' da teşebbüs Rusların 

elinde 
1.ı.oskova, l a..a. - Unlted Prea : Prav-

Rurslar Leningrat'ta 
b•r ~ıkıı yapltlar 

Stokholm. 1 a.a. - Finlandiya'dan ge
len haberlere göre ruslar Leningrad ya. 
kınlarında şiddetli bir çıkış yaparak bir 
banliyö şl"hri zapteımişlerdır. 

Leningrad bölgesinde fazla miktarda 
tank ve topçusu olan bir milyon sovyet as
keri bulunduğu zanneo:lilmektedir 

Berlin'den gelen haberler yol gÜ!;lükle
rinden bahsetmekte ve bu güçlüklerin ber
taraf edildiğini illve etmektedir. Rusya'
da bir kı$ ııef•ri yapılması icabettiği Ber -
Un halkma bildirilmiş fakat kı$ için gere· 
ken biitün hususi tertibatın geçen sonba -
hardan itibaren almmıı bulunduğu temin 
edilmiştir. 

Umumi durum 

Ş ark cephesinde birkaç gün
den beri esaslı bir değiıiklik 

olmamıştır. Leningrad müdafaa
ya devam etmektedir. Odesa'da 
vaziyet aynıdır. Cenupta alman
lar, bir taraftan Harkov'a doğru 
hücumlarını toplnrlarken, diğer 
taraftan Kırım Üzerine harekette 
bulunmaktadırlar. Fakat dikkat 
gerektir ki dört tümenle bu ya
rımada Üzerine yapılan taarruz
dan da henüz etraflı surette ba
his yoktur. Almanlar yalnız cep
hede devamlı ba§arılar kazandık
larını söylemekle iktifa etmişler
dir. Birkaç gün evet. almanları.n 
Azakdcnizi'ne vardıklarına daır 
yayılan hab .. rlcr de sonradan te
yit edilmemiştir. Bilakis Kırım ya
rımndasını kıtaya bağlıyıın nok
tada Pcrikop'ta bu bölgenin daha 
batısında rusların mukavemet et
tikleı-i bile bildirilmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki, circr bu yarıma
dayı bir an evet ellerine geçir -
mek istiyorlarsa, alınanların Har
kov'u almaları, ve Srvastopol de
miryolu hattmı kesmeleri icabe
der.ektir • 

Cenupta 

c enupta askeri durum timdi 
nisbeten durgunlatmııtır. 

Bu, belki de alınanların bir taraf
tan Leningrad'ı nlmağa çalışır
ken diğer taraftan cephenin baı
ka bir noktasında sıkı bir taarruz 
hazırlamalarından ileri gelmek
tedir. Eğer iki gündenberi verilen 
alman tebliğlerini dikkatle okur
sak bundan, böyle bir mana Çdkar
mamız kabildir. Filhakika alman 
tebliğleri ilk defa olarak, Dniye-
per'in garbinde İtalyan askerleri
nin harekete geçtiklerini ve mu
vaffakıyetler elde ettiklerini bil
dirmektedirler. Eğer İtalyanların 
burada harekete geçirilme.si, al
man efkarına karşı, İtalya ile Al
manya ııırasındaki münasebetlerin 
yeniden bir İzahı zaruretinden 
doğmamıtaa, muhakkak k,i, al
man genelkurmayı cephenin ce
nubunda ruslııırı biraz rahat bı
rakmak istemiştir. Bunu da, bu 
bölgelerdeki alman ukerlerinin 
ba§ka bir noktayı takviye etmek
le vazifelendirildiklerine atfede
biliriz. 

İfalyanlar1n iıtiraki 

A imanların cenupta İtalyan

ları kullanmalarının baıka 

daha ne gibi sebepleri olabilir? 
Bundan, son harplerdeki alman 
zayiatının çok yüksek olduğuma
nasını çıkarabilir miyiz? Fakat 
Öyle anlaşılıyor ki, almanlar Sov
yetler Birliği dahilinde harbi yü
rütebilmek için geni§ ve büyük 
"insan stoklarına" ihtiyaç hisse· 
dccek vaziyete ginnitlerdir. Yok
sa, tam Rostov ve Harkov Üzeri· 
ne bir hücum hazırladıkları sıra
da cenup cephesini zayıflatmak 
istemezlerdi. Vaziyetin bu şekil
de bir izahını yapabilmek için Ö· 
nümüzdo henüz eski olmıyan bir 
misal vardır: o da Yunanistan'
daki harptir. Alml\nlsr timalden 
Bulgaristan'a ve Yugoslavya ta
rikiyle Yunanistiln'a inerlerken, 
Arnavutluk cephesi de böyle ol
muştu. Orası da İtalyanlara terk
edilmişti. O zaman da bizzat al
man knynakları - eğer hatıra
mız bizi aldatmıyorsa - alman
ların 10 kilometre ilerlemelerine 
mukabil italyanlarm bir kilomet
re yoJ yiirüyebildiklerini bildir
mi,lerdi. 

Pelrozavodsk ~ehri 

C cphenin Leningrad'dan Ka
radeniz'e kadar uzanan u

mumi durumunu bu suretle anlat
tıktan sonra §İmdi §İmale, ysni 
Finlandiya- Sovyctler Birliği har· 
bine geçelim: dün gelen haberle
re göre fin a&kerleri Şarki Kareli
nin merkezi olan Petrozavodık 
şehrini İ§gal etmiflerdir. Bu suret
le On~ga göl~le Ladoga gölü a
rasında bir bırletme vücuda gel
miı ve Leningrad-Murmansk yo
lu hakikaten kesilmittir. Petroza
vodık, 30.000 nüfuslu küçük bir 
~ehirdir. Fakat burasının asıl bü
>'Ük ehemiyeti, bir fabrika şehri 
oluşundadır. Vaktiyle Büyük Pet
ro, burada bir bakır izabehaneai, 
bir demir fabrikası ve bir top dö
kümhane&İ vücuda getirmi§, ve 
bu fabrikalar bilhassa Kınm har
bi esnasında büyük iatihaallerde 
bulunmuılardı. Ruslar, son za
manlarda bu fabrikaları ve bil
haa.s.a top f a.brikalannı reni,.Jet· 
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Albay Knox'un 
yenı bir nutku 

Totaliter 
devletlerin 
hezimeti 

Amerika'nın milli 
politikasına dahil 

lndlanapolls, l a.a. - Bnhrbe nazırı all>aY 
Knox, Amerika barosuna hitaben Eôyledl~I bir 
nutukta ezcf.ımlc fÖ) le dem la tir: 

llltıer mnl':IOp oldur:u zaman biz burada, 
Amerlka'da, barıı hart>ketlnln baıına ıreClne-

11)1z. Bir müddet bir tarııtta kuvete mürac1.
at JUzumunu ~östcrmlyccı•k bir banı hUkUın 
aUrebllecektlr: laknt dUn;ı;ıı>ı kendi kendini 
tahripten kurtarmak !cin adaletli bir surette 
kullanılmak Uzcrc barıs hizmetinde buluna
cak olan bir kuvctln müdahale et.me51 ıcabe

dcr. Bo)le bir kuvctln csdsını denlzlertn A

merika llc lnı,:ıllcre tarafından kontrolü tcı
kll etmelidir. Şimali Ati ıs denizini alman 
konmnlanndan temlz.llyoruz \'C burada ll'slı 

ettll\'lmız tersanenin lstlhsaltıtını !nı.:lltere •a 

taııyoruz. Deniz yollarını acık tutacatu \·e 
muhtemel olarak Alman;ı;ıı.•yı deniz kudretinin 
menı.:cncııl !cinde hapscdcıcer:ız. Alman>a bu 
mcnııene !cinde ölccektır. llltler'ln hez!metın
dt>n sonrıı >eni Hltlerlcrln dof:mHına mlnl 
olacak anrUar lt>sls t>tmellylz. 

Totaliter de\•letlerln hczlmell ılmdl Blrle
&lk Amcrlka devletlerinin mllll politikasına 

dahildir. Blrleılk Amerika, Hltlcr leJ31onlarty
le HIUer'c tabi olan ıtalyn \'C Japonya'nıo 
matılilblyetlerlnl temine calısacaktır. 

Müteakiben Knox tekrar hnrp sonrası v1.
zı;ı;eUne donmüı ve ıöyle demlstlr: 

"- Ku\'et ve kudretımızı BUyUk Brltanya
nın ku\et \e kudreti llc blrleıtlrmetı:rız Ye
ni taarruz. harbi daha b:ıalanı;:ıcındndır, hAdl
Eelcpın basit mantıkı da bunu ı;:östeımekte

dlr. Barısı temine cal1.&mak, htklm deniz kud
retinin BU> Uk Brltanya lle Blrleılk Amerika 
tarafından müsterek gayretle kullanılması de
mt>ktlr. 

Tarlht<' iki zalim tecrübe ile oı:renm!~ bu· 
ıunuyoruz: hıırbc ı:trmekten ne kadar nefret 

j l'dcrsck cdcllm, d.ın>ıı almdl o kadar kJt K 
ve o kndar ı:ırırt hale ı::t>lm 1•ır ki ne )aP3.r
s:ık )nr>:ıllm bundan kncınıımnyız ., 

z-;azır, batı )'arım kUrl."51 emn yetinin ce
nup Amcrlknıana kadar temini ıcın Yeni de-

l nlz QcJcrlne ıozum görülecetlnl lll"e etmlı
tlr. 

mişlerdi. Böyle bir §ehrin tahrip 
edilmeden finlerin ve almanlarrn 
eline geçmesi herhalde önemli bir 
hadisedir • 

Şimaldeki ihtimaller 

P etroz:avodak'un alınma$mıa 
batka neticeleri de olabilir. 

1 - Rusya'ya yardım bahis 
mevzuu olduğu sırada Murmanak 
yolu ihtimalini büsbütün ortadan 
kaldırır. 

2 - Fin kuvetleri daha cenup. 
ta Svir nehrine kadar geldikle • 
rinden buradaki rusları aannak 
için bir kıskaç hareketi yapabilir. 
ler. 

3 - Leningrad'dıııki muhasara 
çemberi Üzerine daha genit bir 
çember geçirilmiş olUt'-

4 _ Şimali Kareli Kandalat-
ka'ya kadar bir hareket sahası 
haline sokulabilir; ve bur.ada bu
lunan ruıların vaziyetlen daha 
zor bir hale girer. . • 

Filh1'kika timalde daha tımdı
den müthiş soğuklar başlamıttır. 
Leningrad'da bile hararet s1fırm 
altında be~tir. Daha timalde Pet
rozavodsk ve etrafında bu hara
retin bundan da düşük olduğu ve 
göller mmtakasında bulunan rus
ların ormanlar arasında kendile
rine bir geri çekilme hatt~ _bula
bilmeJeri ihtimali zorlatabılır. 

Nefire 

D 
\In gelen haberlere göre cep

hede genel durumu bu su

retle hulasa ettikten sonra bir 
nokta üzerinde duralım: alman
lar şimdi Ru~ya'd~ ?ir kış h~~?i: 
ne intizar edılmesı lazımgeldıgını 
ilan etmişlerdir. Bu, yıldırım har
binin bir alaimisema harbi haline 
inkılap ettiğini mi gö11terir? Yani 
alôimiscmaya ulaşmak istiyenler 
gibi almanlar ilerledikçe hedefle
rine bir türlü yaklaşamıyacaklar 
mıdır? 

Dün gelen bir telgrafa göre, 
bütün alman gazeteleri albay 
Scherff'in bir makalesini neşret
mişlerdir. Bu makalede albay 
1811 Napolyon felaketinin hiç bir 
11urette tekerrür tıııtmiyeceğini al
man halkına anlatm:\kto. ve kışm 
ml'~akkak surette doğudaki ha
rek~h yavaşlatllca.ğınr bildirmek
tedır. Bundan çıkan mana fUdur: 
alma:ılar, belki de dün Cörçil'in 
tahmın ettiği gihi Ru11va'da mu
ayyen hir hatta kadar - ilerliye • 
<'ekler ve orada müdafaada kala
caklardır. 

Bu zaman zarfında da arka -
da temizlik yapılacsk ve bilhas
sa yollar, ve münakale ieleri dü
zeltilecektir. Mühendis Todt bil
hassa bu maksatla c:ephe 11erisİn• 
de çalısmaktadır. Ciinkü NaJ'ol 
yon iJ,.,rlerkcn 11eriyi düsünm~diP,i 
ve yolları tanzim etmediği için 
felakete uğramı~tı ! 

Mümtaz Faik FENiK 
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İngiliz umumi 

karargôhının tebliği 
Nalrobi; l. a.ıı. - İngiliz umumı karar

glıhının tebliği : 
Volşeflt İtalyan kumandanı Gonella ile 

kurmay heyeti ve 8000 esir kıtalanmızın 
elinde bulunmaktadır. 

Tana gölU bölgesinde, İngiliz subayları· 
nın idare ettiği Habetı gönWICl kuvetleri, 
dUşmana kar§ı rnuvaf!aklyetıe neticelenen 
ikinci derecede hareketlerde bulunmuşlar
dır. 

l{ıtalarımız, ıımalde Volşefit ve Gondar 
garnlzonlnn arı:uıına yerleşmişler ve bu 
suretle Vo!şeflt'in az sonra dU:mıesine yar
dım etmişlerdir. 

Cenuba doğru, dUşmanı durmadan hır· 

palamışlar, Gondar'dan dönmekte olan bir 
kafileye hllcum ederek, pek çok malzeme 
zaptetmlşler ve dUşmana ağır kayıplar 

verdirmlşl rdir. 

1 ngiltere üzerinde 
l.ondra, 1 a.a. - Ha·ıra neuıretlnln teb· 

11~1: 

DUsmanın İngiltere ÜZE'rlnde dün gece
ld faal yeti ıı k genl'S olmamıştır. Fakat 
İngllterc'n n ş mal dof."USU kıyı!anna ol
dukça &ldd.,tll b r taarruz l-·apılmıştır. Bü· 
~·Cık hasarlar olmus ve birkaç ölü kayde· 
d imiştir. Gt'celc>yln b r düsm!Ul tayyaresi 
tahrıp edllm1ştlr. 

Sovyet resmi tebliği 
'Moskova: 1. a.a. - Sovyet haberalma 

b lrosunun dün geceki tebliği : 
30 eylül gUnU kıtalanmız bUtiln cephe 

boyunca dUşmıınlıı çarpışmıştır. 
ŞlddrtU muharebelerden sonra, kıtala • 

rımı:r. Poltava'yı boşaltmıştır. 

*** 
.Mo kovn ı a a - Sovyet istihbarat bQro

b hkl tcblll!'I: 

libya'da askeri vaziyet 
Kah rP l a - Orta·sark Britanya u

m mi kar ırg hının tebl tı: 
I.lbya'da T bruk ta dünkü salı günil faz· 

lala :ın toz fırtınası yeni i"n bOtun kara 
f al yeller ml7.P engel olmuştur. Hudut böl· 
gesındC', "az ~·ette hiç bir değişiklik yok· 
tur. 

Maarif Vekilimizin 
okul kitaplarına 

dair beyanah 
( Bıııı l inci sayfada > 

lar açılıp talebe devama baı>ladıktan sonra 
onlardan para toplıyabilmekte ve bunun 
için her ders yılı başında kitap alışı tabii 
olarak dört beş glln geri kalmaktadır. Ko
operatiflere yapılan tenzllAtın fakir talebe
ye kitap verilebilmesi için de bilyük yardı
mı olmaktadır. 

!kinci sebep, talebe veya vell!erlnln ls
tanbul gibi hususi kitapçısı <:ok olan )"er· 
!erde buralara mUracaat ettikleri zaman o
radn mevcut olmıyan kitap için "bende 
yoktur" şeklinde almalan icabeden cevap 
yerine, elı'.serlya "bu kitap çıkmamıştır, ne 
zaman çıkaca41 da belli drğlldlr.'' yolunda 
bnskıı blr kitapçıya milracnattan kendile· 
rlnl alıko)"Ucu şekilde bir 'cevapla karşılaş
makta olmnlnndır. 

Bun lan blldll;ınıiz !cindir ki Ankara Cad
desinde ve Bayezit'te do~rudan doğruya 
tcsklltı.tımıza bııf;lı birer ynyınevi aı;tığımız 
gibi Beyoi:lu'ndaki bilyilk kiltüpanelere de 
okul kltaplannı satma lmklını verilmiş \'e 
cameklınlannn <Burada okul ki1abı satılır> 
levhası ııstınlmıştır. 

Birkaç sene \'ar ki Türklye'dp okul ki· 
taplıırının yetişmemesi dıye bir mesele kal
mıımıştır. i'alnız :ırukardn anlattığımız bil· 
yük )"a),n teşkllı\tı yapılmadan önce, tek 
da~ıtma merkezi olan İstanbul, biltiln lhtı· 
yacını her yerden önce temin edl)·ordu. \'e 
memleketin muhtellf yerlerine okul kitap
lan ancak husust eller vasıtaslyle )'ayılı
yordu. Bu yayma işi aylar<'& sUrdJğü hal· 
de mutavas~ıtlara temin etti~I faydalıır do
layıslyle \'e kitapsız kalan yerler bü)·lık 
merkezler olmadığı için ses çıkmıyordu. Aı-• 
dığımız tertibat her )11 biraz daha artarak 
milyonu gc<;mlş bulunan llk ve orta öğre· 
tim tnlebelerlnl kitapsız derse başlamak • 
tan hemen hemen kurtarmıştır. Bunu bil· 
mek ve bu işin güçlilğilnü takdir etmek 
llzımdır. Bu ;>,! kitap fiyatlarında. yalnız 
kilçilk nlsbette b'r arttırma ile basımın 
temini için devlet, bütün imkanlardan isti
fade etmiş ve memleket evlütlanna kitap 
pahalı gelmesin diye yüz binlerce lira !e
dakıirhkta bulunulmuştur. Eşya \'e işçilik 

fiyatlarındaki artış göz önüne alınırsa. de\'
letın okul kltaplan için bu nlsbetl yilkselt
memek hususunda ne derece titiz danan
dıf:ı derhal göze çarpar. Vekillik bugünkU 
lktısadt snrtlann malzeme temini hususun
da dof:urdu4u gilr;IUklerf de dOşünerek her 
türlO sıkıntıyı önlemek Uzere talebelerin 
ellnde mevcut eski kitaptan arkadaşlarına 

l.ngı'lı·z tayyarelerinin .devretmeleri için de daha ge<:en Ukbahar· 
da okullarda tertibat alınmasını alı\kadar· 
lam ehemlyetıe bildirmiş ve bu ne\'İ kl-

Y o p tık I q r1 ok ı n I o r tapıarcıan ıstıtadenın bu ),1 bırınc1 p!lnda 
Londr , ı a a - Hava rıezaretıntn tebllil: tutulmıısı hususu kitap llstesl tamimine de 
Arka ark > lk net ııece olmak üzere dün kaydolunmustur. 

•ece ına L bom cdlman tawarelerl Ham· BUttln vatandaslanma sunu hatırlatma· 
burı: \C s• ttın dek hcderıcre hücum ctmış- yı vazlle bilirim, ki talebe olan çocuklan-
lerd r. na alt her g{lçlükte olduğu gibi, kitap me-

ller tkl 6 deki doklarda ve endüstri mın· selesinde de bir zorluğa uf;radıklan za· 
takntarında b rcok büyük ~an~n tıkanımıı· ı man ilk başvuracaklan insan, okul idare 
tır lınılrlerldlr. Vekillik \'erdiği emirler \'e 

Inıılllz taYi'a•eıc 1 Cherbourı: doklanna da lmkı\nlarla onlan blltlln bu gi1çlllklerl ·e· 
hU-ı.ım etmtıl rd r. Rıhtımlardaki bınalıır bo:n· ~ 
balar ısab t eturumıı ve bJ>'Uk yanııınıar ~e~ek &ekllde ''asıtıılnndırmıs bulunmak· 
cıkıırıımısı.r ı a ır. 

Sahil servisine mensup Beautort tayyare-
leri !"ant s ln b lun n bir fabrikayı, Kemi in· 
ı;ıııt ıezıı hlnrını ve petrol dcııolarını bom· 
ba!amısl-:ırdır 

Aynı s rvl e mcns.ıp Blenhelm tan-arelerı 

Salnt-Nazalre doklarına ve Lorlent civarında 
bulunan bir d m n tan·are meydanına bQ· 
cum etml e d r. 

Holland s hlll ac klannd:ı devriye ııezen 

b r ıı d n t YY r 1 bl~ d..ııman ııeml kafile· 

Amerika'da 31 İngiliz 

harp gemisi var 
Nevyork; 1. a.a. - D. N. B. : Bahriye 

nezaretinden bildirildiğine göre, Foledake 
İngiliz torpido muhribi ve Cali!ornla yar· 

r k b~>' k b r ıase eemısıne dımcı knıvazörU muayene ve tamir edil
de etmıı ,.c daha kllcQk bir 

mek üzere Boııton tezgAhlanna çekllmi,. 
taıınl !erdir. Assoclated • Press. Amerika'da bu-

d nl rını 

U •Un •U lıapck •!erde., b'r 
tn> ~ c•I ssüne d >n'l"emlstlr 

tııyyare meY· lunan Brltanya gemileri sayısının bu su
retle sı e baliğ olduğunu bildirmektedir. 

oombardu:nan 

J.'.anı uz rlı:l!e b ı.ıtln ot;leılen sonra yapı· 

Jıın • rruı:l ha•ek t esnaqında avcı tan·are· 
1"rl 7. k YIP verm k,17:1n tkl dU$mıın avcı 

t 0' r ~ dU' rrr erdir. 
sonradan Mıı'ls 1 zertnde ratıılan devrl>·e 

uc n iki ta>'Yllp mlz •l!lnmem1$tlr. 

Alman resmi tebliği 
ile• ın. l a Alman orduları Başku· 

mnnd:ınlı ının tebl ğı • 
L>nıcper'ın doğusunda htic:um harcklıtı 

e,,k si gıbı mu,·nflakıyt:Ue de\'am etmek· 
tedır 

Dn v r Pctro'< "k 1.1n doğusunda bir zırhlı 
tümım bir baskın neticesinde düşmanın 
birçok batar:ı;alarını ıttınnm etmtştir. Da· 
ha imnıde d r:er b r zırhlı tumen dilsman 
zırııh kuvctler.l'le karşılasmıs \'e 80 sov
yct tankından 45 ı-ıl !hl•ı·:p etmiştir. Geri 
kalanı kaçmıştır. 

Alınan sa,·aıı tan·arelerl diln gece Mos
ko\ ıı lcıkl askeri tesısatı bombalamıslardır. 

lnı:ıltt•re'ye karşı )'ııııılan nıUcadclede ol· 
dukça blll-Uk bir alm:ın sa,·aş tan·are te· 
ıırkklılll bir g mı .n a'lt merkezi olan Ncw· 
en t ı • c h cum etmıstlr. 

Dok! rda \e tc:zgı\hlardıı birçok )·angın· 
!ar tıkmış \ e şiddet 1 patlnmalar olmuştur 

lnı:ıltere 'e ls oç) a nın doğu ki) ılann· 
da bulunan \ e a kerf bir ehemly t • olan 
tes stere de hucumlıır )'apılmıştır 

15üO ton 1 to!uk b r t caret gem1«1 batı· 

nim ıştır. 
Afı ka'nın şl!"'lal!nd . alman SB\'BŞ tny· 

yarcı rl To ru. c \'annda bulunan bir in· 
s 1 

/. k ırı:ır hına 'iO PylOlde munıffakı· 

l'Ctl hlıcurı1 rtm şlercllr. 
ln ılız bo"lıhat"'lımıın t..ın nreıerı dUıı 

gr c• ol nan ko) un in vP Baltık kı~·ısınd:ıkl 

muhtPI r ıseh rler n lkamttı,'iih mahnllelerl· 
ne )angın \e lnf lak bombııl:ırı atm1$1ar. 
dır. Sıvill<'r arasında az ö!U \'e yaralı \'ar· 
dır. Milt del t "'in tahrip edilm s ''eya 
h:ı~ara ui,-rntı mıı;tır. 

Dcrrn·,~ t:1•r-um t<' "bbU linı'IP bulunan 
birkaç tana:-, ı;rrl dönmr~e mecbur c
dtlmlşllr. 

Gece a\•cılarımız, tayyare defi ve bahri-

ye tOP<:Umu:z Uç dilşman tnn·aresi düsilr· 
mllstilr. 

Finlôndiyo resmi tebliği 
Helslnkl, 1 a.a. - Resmt tebllğ: 
Kıtalanmız, t:nrkt Kareli'nln merkezi O· 

lan Petroza,•odsk şehrini işgal etmlşlerdlr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 1 a.a. - İtalyan ordulan umuınl 

kararglUıının tebliği: 

Slmaıt Atrlka'da tayyarelerimiz Marsa· 
Matruh'ta !nglllz mevzi ve konak yerlerini 
muvaffakıyetle bombalamışlardır. 

Alman tayyareleri bir ticaret gemisini 
bombalamıs ve Tobruk'ta liman tesisatına 
bombalar atmıştır. Bundan başka bir ti· 
caret gemimize hilcum etmek L'°>tlYen bir 
Blenhelm tnyyııreslnl düşilrmüşlerdir. 

Dllşman tayyarC'lerl Binga:zl ve Trablus
garb'e bir akın yapmışlar ve birkaç ev ve 
sokatı tahrip etmişlerdir. Bu tayyareler· 
den biri Blngazl'de bir dl!1erl de Trablus
garp'te düştlrillmlistilr. 

Sark! Afrika'da teşekküllerlmlz dilşman 
'1atlannda cilretli keşifler )"apmışlardır. 

Dün aksam üzeri Sicilya'da bir tayyare 
il ilne Yere sürt1nilrceslne hilcum eden 
Yt'd tanar<'den milrekkep bir teşekküle, 
Uç ltalyan a\' tayyare3I hücum etmiş ve 
bir düşman tayyaresi dil$ilrülmüştilr. Bu 
tııvyarenln ııllotu parasiltle Punta Skaran· 
~·a açıklnnndn denize atlamıştır. İngiliz 

mlirettebatını kurtarmağa gönderilen bir 
Kızılhaç tayyaresi yedi Hurrlcane tan·a· 
resinin taarru~una uC:ramıştır. Av ta~·ya· 
relerımiı Kızılhnc htyyareslnl kurtarmış 
\'e iki dlişmnn ıan·nrt'slni r!Uşilrmilşlerdlr. 

Ho\'8 kuve• JP.rlml:zln 484 numaralı hu· 
'!U i tehlifde bildirilen harekAtından son· 
rıı, lnglliz fllosu, Cebel!lttank'a dönerken, 
bu ll<'aret gemilerinin geçPcelti denizlerde 
harekl'ıtta bulunan denl1.alltlarım1z tara
fından hasnrn uğratılmıştır. Denl:zaltılan

mızdnn besi bu gemilere hücuma muvar
fıık olmuş ve iki gemiye muvaUakıyetll 

surette torpil isabet ettirmiştir. 

uı;us 
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Üç şehir tenis 
müsabakası başlarken 

Evell\ bu mlisabakalann formUlü hak· ı Muhtelit : Bn. Phlllipa - Fehmi) (Bn. 
kında bir iki satır yazalım: Parkan • Vedat) (O'donll - Kerim). 
İstanbul'da oynanan Ho(:a7.lçl kupası ve Çift Bn. (Un. Phlllips • Parkan). 

İzmir Fuarı turnuvasının aksine olarak, İzmirli oyuncular cuma gilnil gelecek 
bu bir "takım., müsabakasıdır. Her şehir lerinden maçlarını cumartesi ve pazar gU· 
bu maçlara 6 tek Uç çift erkek, 2 tek ba· nU oynıyacaklar. Buna mukabil yarın İB· 
yan 2 muhtelit Vt! bir de çift bayan ile tanbul ile Ankara arasında çok heyecanlı 
lştlrAk eder ki Cf'man 14 maçtır. Yani Oç maçlara şehit olacağız. Bu maçlar ile B. 
şehir arasındaki maç adedi 42 demektir. T. G. D. ııportiC oyunlar !ederuyonunun 
MeselA her eehrln sıra ile altı oyuncusn sene başında mın ettiği faaliyet progra
diğer eehlrlf'rin gene birinciden altıncıya mını tamnmlamıt oluyor. Hiç aksamadan 
kadar oyuncuları ile ltarşılaşır. Her gaJI. başarılan bu program tenis için bUyUk bir 
biyet bir puvan olduğıına göre, en !azla adım olduğunu kaydelmeyl zevkli bir va
puvan alan şehir "Uç şehir tenlıı birinci- zife addederim. 
!iği" kupasını kazanır. Vedat ABUT 

Belki açık tumııva katlar alakalı olmı-
yan bu şekil, hir şehrin unmmt tenis ı;e- 3 Birinci teerln cuma programı : 
vlyeııl haltkındıı az çok bir fikir vermesi Saat Saha 
ve bilhassa teşvik lınkımındnn iyi netice-
ler elde edllmeııl itıbaı iyle Cay<lalı bir for· 9 
mU!dUr. 

A Telyan İstanbul Şefik Fenmeıı 
Ankara 

ıı.~ A G. Mualla ve R. Behar jsLan
bul Phlllips ve J Parkan Ankara 

9,50 B All\eddin İstanbul Faruk Gang 

10,40 A Suat Subay İatanbul 
Ankara 
Ahmet 

Tandoğan Ankara 
10,40 B İbrahim Cimcoz İstanbul Or· 

11,30 A 

12,20 A 

han Eralp Ankara 
Muhittin htanbul Fehmi Kızıl 

Önllmllzdekl maçlar lle berabrr OçUncll 
defa olarak Ankara'dıı oynanacak olan Uç 
şehir blrtncillklerl, belki yerli takım için 
avantaj teı.ıkıl edrr mllllıh:ıznslyle ve aynı 
zamanda tenis meraklılnnna df'ğlşik mııı;

lıır göstermek dılşllnc!'!siyle federaı;yon her 
sene bunları başka bir şehirde oynatmayı 
dıl:illnmektt•dir. Ff'd rnsyonun haklı olan 
bu tıısııvvunına iştlrfık cdrrken mcseUI. bu 
altı oyuncunun son ikisinin on "ckiıo: yaşın

dan aeağı gençlerden, yahut altı oyuncuya 
iki kişi daha llftvPslyle hunlann iki .Tunicır-
dıin mllrekkrop olmıısının. \'C bunun da böl- 14 
geler~ mPrbıır <'dilmesinin çok faydalı o-
lacağı kannatlndeviz. 14 

Ankara 
Beher \'P Benjıımen istenbııl 
J. Parkan ve V. Abut Ankara 

A Hasıı.n ve Suat İstanbul :MarHy 
ve Vedat Ankııra 

B G. Mualla İstanbul Plıllllps . 
Anl<ara 

Takım nılisabakıısının bir mahzuru da 14,M A Muhittin ve Benjamen İstanbul 
bölge aj:ını veya kaptan tarafından takı · Fehmi ve Şı>fik 

mını trşkil ederek ovuncuların ta.~nlflnrle ' 15,'40 A İbrahim ve AIAeddln İstanbul 
lstiyerek veyn lstemiyrrek yanlış bir sıra Kerim VP D. Ankar:ı 
yapmasıdır ltl burada frd rasyonun arbit- 16,30 A Mualla Vt' Hasan İstanbul Phl
rage vazifesi vardır. Jlips ve Fehmi Ankara 

Bu taıınlfte, kurada favorL'!e olmak iti· 16,30 B Behar İstanbul J. Parkan 
bariyle, açık bir turnuvanın \'eya bölge Ankara 
şamplyonalannın esas tutıılamıyacağını da 
söyliyellm. Misal olarak Ankara birinci· 
llklerlni alalım: 

Kura neticesi btrJnci turda Ahmet lle 
Şefik karşılaştılar. Anknra temsili takt· 
mının ilk dördll arasına her halde ~irecek 
olan bu iki oyuncudan birinin tasfiye oı. 
ması mukaddenll. Beri taraftan dahıı za
yıf bir oyuncu ııans ile yarım finale çıktı. 
Şimdi Uç ııehir birlnclllğinıle mesela birin· 
el turda çıknn Ahmet'e diğer oyuncuyu 
tercih etmek yanlıı değil midir? 

İkinci misal: İstanbul bölgesi birinci· 
llklerinde turnuvayı kazanan Muhlttin'e 
Suat ve Telya'nın çok U.stlln olduklarını 

Boğaziçi ve İzmir Fuarı maçları bize pek 
Q.lA. lsbat etmedi mi. T. 

Bunun e:ıı aatlarnı, Dinıdl Ankara takımı 
~eçlllrken olduğu gf bi, her oyuncunun o 
mevsimdeki Deticelerinl göz önUne alarak 
bir de seçme yapıp en iyi formda olan o· 
yunculardan bir takım çıkarmaktır. 

Bu esaslı noktalar üzerinde durduktan 
sonra bu hafta seyredeceğimiz Uç şehriu 

temsili takımlanna ııöyle bir göz atalım: 
EvelA iki sent>dir Uç oehlr birinciliğini 

kazanan İstanbul takımını alalım: her iki 
senede kaptan sıfatlyle bu takımı teşkil 

ettiğimden İzmlr'e ve Ankara'ya nlsbetle 
İstanbııl'un eleman bolluğu ve dahil eski 
bir tenis muhitine malik bulunması ltlba· 
rlyle daha fazla imktlnları olduğunu ya
kınen biliyorum. Bu sene bqında iyi ça. 
ıııan Ankara takımı Boğaziçi kupa~ı maç
larında tek erkeğe iki finalist, çift erkeğe 
bir finalist çıkararak İstanbul'dan iyi bir 
netice almııtı. Ancak bir takım müsaba
kası olmadığından itibarı addedilmesi 18.-
zımgelen bu neticenin takım mllsabnkası 
şeklini alınca İstanbul lehine ağır basan 
tarafları vardır. EvelA İstanbul çok kuvet
li altı oyuncu çıkarabiliyor. Ve bu fark 
bilhassa altıncıya doğru indiltc;e daha faz· 
la beliriyor. Sonra, tstanbul'un yenilmez 
kadın 11amplyonu ı.cııa <1urodı!te;ıkl takımı 
hesabına bUyUk bir avantaj teşkil ,ediyor. 
MeselA Ankara bıı handikapı telftfi etmek 
istiyorsa ikinci kadın oyuncusunun maçla· 
rını kazanması ıtızımgellr. Her puvanı e· 
hemiyetıi olan bu karııtaşmalarda İstan· 
bul'un ve hatta bmlr'ln çift erkek takım· 
ları da umumiyetle Ankara'nınkilerdcn 

daha kuvetll gözllkmektedir. 

El topu müsabakası 
S. O . Federasyonu Başkanlı~ ıd:ın: 
4-10·1941 ctımal"tesi günü saat 14 te 

Harp Okulu ile Gençlik Eğitmen 
Kursu talebesi arasında bir el topu 
müsabakası yapılacaktır. Müsabaka • 
nın hakemi Hasan Örengil'dir .• 

Futbol müsabaka 

talimatnamesi 
Futbol müıabakalarının düzenli 

ve hadisesiz geçmeıi için Beden Ter. 
biyesi Umum Müdürlüğü tarafından 
bazı kararlar alındığını ve bir tali -
matname projesi hazırlandığını yaz· 
mıştık. 

Merkez İstişare Heyetinin son top· 
lantısının ruınamesine alınan tali -
matname, heyetçe çok iyi karşılan -
mış ve bilhassa amatörlük zihniyetini 
kuvetlendirmck düşüncesiyle daha 
hakiki müeyyidelere konulması ka -
rarlaştırılarak Burhan Felek, Nasuhi 
Baydar, Feridun Dirimtekin ve Saim 
Seymener'de;ı mürekkep tali bir ko -
misyon seçi lmiştir. 

Komisyon çalışmalarına başlamış • 
tır. 

Necip Ali'nin cenazesi 
törenle kaldırlldı 

(Başı 1 inci sayfada) 

bumun akraba ve dostlariyle yüzler· 
ce Ankaralı takip ediyordu. 

Cenaze törenine bando ile, bir kıta 
asker ve polis iştirak etmişti. 
Hacıbayram camiinden belediyenin 

İzmir takımına gelince Türk tenisinde k 
1 k b . k'I l f k t önüne adar bandonun raldıg-ı hazin par a ır mev ı o an a ·a geçen sene :ı 

fena teşkil edilmesi ve Anknra'nın gilzel marşlarla cenazeyi takip eden kafile, 
bi:· oyun çıkarması neticesi UçilncUlUğ.? burada otomobil ve otobüslere bine • 
düşen bu takım (God!rey Jlraud) nun il· I rck yeni mezarlığa gitmiştir. 
tıhakı ve beşinci altıncı oyuncuların daha 
kuvetli elemanlardan mürekkep olması 1 N • Al• K" "k 
itibariyle geçen seneye nisbeten çok daha ec 1 p 1 uç u a 
kuvetlldir. !zmiı 'in za),C tarafı kadın o· 
yuncularının rakipleı1ne nlsbetle çok ku· 
vetsiz olmaları ve bayanlann işlirllk et
tiği b!lttln maçları isti nneı?. kaybetmele
ridir. Bu 10 pııvan ise çok ağır bir handi
kap teşkil eder. 

ailesinin teşekkürü 
Halin dlUmU ile heıılmlzl bUyUk bir acı lcln· 

de tıırakan nlle relılmlz Necip Ali KUcUka'nın 
Ankara'dıı >nııılıın cenaze törenlntle huzurlıı· 

Yukarıda da yazrtığımız gibi Uç şehir rtyle bizi tcıelll etmek ıutrunıla bulunan 
müsabakalı:ırında iyi netice almak i;:tlyen Muhterem B. M. M. Reisi IJ. Ahdlilhallk Reıııla 
takım her clhett.:n ııağlRm olması şarttır ile Muhterem Basveklllmlz Dr. B. 
Ancak İzmir I<~uan kupasında tek ve çift Relik Sa>dam·a, Sayın Hariciye, tktısat, Mü· 
erkek mllsabakalannı kazanan İzmirlile· nakaIAt, ?ılallye, Adliye, Ticaret, Maarır, Zl· 
rin, hiç de yabana atılacak bir kuvet ol- raat, Sıhat ve lcllmııl Muavenet \'ektllerlne; 
madıklannı ve kadın oyuncularının zayıf· C. H. Partisi Genel SekretPrl Sayın Dr. n. 
lığına rağmen tehliltell olduklarını diğer Fikri Tuzer'e, muhterem DlYanet lılcrı, .Şllrtıyı 
ş .. hlr o)-uncuları unutmamalıdır. Devlet, Dl~anı Muhasebat ReMerlne; sayın 

Sıra Ankara takımına eldi: Cntvenl~c RektörU B. Cemli Bllsel ve Roma 
g • BU>·Uk Elcisi sayın B. HUsc>1n Raııııı·a De· 

Kendi sahasında ve kendi seyırclleri Ö· izli ··nıı·ı 8 Omı ... , 
1
• u ti ' . . n • n • an •• ur ye ve b t n muh· 

nlınde oynamak avantajına malık olan ta· t rem B •ı •ı 11 1 a-•· k .. 1 k 1 , · · ı e · " · " ec s ...... ı ar auas arına ve 
ımımız O)'lıncuları ııtnnbul dakı gilv.cl dl~cr zevat, ıloııt ve hemserllere: lstnnbul'ıla· 

n~tlcelerln.den sonra formlarından haylı ki tlırende buluıııın ıayın Dahlllye \'eklllmlz· 
dlışm!lş gördllk. Fazla ma~ Yllpmak ve ıe !stanbul valisi &a>·ın B. ı.utrı Kırda r'a ve 
ba11k11 bazı SP.bPpler doluyısıyle kııybellık· örfi idare komutanı •n>·ın ııeneral Ali Rıza 
leı1 bu formu lılrkı11: gOndlir görülen ciddi Arlunkııl ile tstanbul merkez komutanına ve 
çalışmaları ile telCıfl ederlerse çok glizel dller zevat, tloııt ve hemserllere minnet rtuy
blr netice alabilirler. ll'ularımızı: tP.lgrar, mektup ve cclenk gonder· 

Ankaralılar cidul bir çalışma ile diğer mek suretiyle ve bizzat z!yarelle bizi teselll
şehlrlerdekl arkacl:ışlarından aşağı ol · ye kosıın doııtlnrımıza. muhterem gazeteleri· 
maclıklarını lsbııt ettiler. Bir hattadır ya nlzJe, yazılarlyle merhumun hatırasını taziz 
pılnn seçmeh•r neticesinde Ankara diğer ed&n muharrir arkadaslarına teıekkUrlerlml?I 
şehirlere karşı şu takımla çıkmıştır " arzeyler, bllyQk acımız ıebP.blfle ayrı ayn 

Tek erkek: Fehmi, Vedat, Ahmet, Şe· •tikranlarunızı ıunamamıa bulunmaktan dola· 
flk, Orh11n. !'lemih, Faruk çift erkeK : .tı özür dileriz. 
(Mıı.cCfy • Vedat) (Şefik Fehmi) (Kerim· 1 Annesi, Esi ve Co<'uklan vt Prof Or. Tev-
Orhan). tık Beıkmaıı, Ft!ıll KU,tıka, Cahlt A~r. 

Rusya'nın 
askert ve 
sınat kayıp/an 

(Başı 1 inci say/ada) 

ı (...__R _A _o _Y _o_,,,) 
• 

Radyo Difiisyon 
Tlir&i7e RadyoK - Ankara RadyosU 

-- ( ~ .. Uzunluğu ) -
lMI M. 182 Kch. 120 Kw. 

içinden 
lazımdır. 

Kafkaaya'ya sevitetmek 81.7 M. 9465 Kc/ı. Kw. T. A. P, 
19.74 M. 15195 Ke/s. 20 Kw. T. A, Q. 

Rus mukavemetinin ümidin üs -
tünde oluşiyle, bu mukavemetin al· 
man harp makanizmaıımı kıracağı • 
na ve Anglo.Saksonları yeni ve bü -
yük seferler zahmetinden kurtara -
cağına dair gösterilen nikbinlik a -
rasında münasebet yoktur. Bilhassa, 
velev gelecek bahar ve yaz aylann
da, rus mukavemeti tamamen km -
lacak olursa, alman ordusuna karşı, 
Anglo·Saksonların kendi kuvetlerin
den başka İstinat edecekleri ciddi 
engeller kalmıyacaktır. 

İngilizler, almanlarm Rwya'daki 
meşguliyetlerinden istifade ederek 
Afrika'da neticeli bir taarruz yap -
mıya ve bu suretle bütün uzak ve 
yakın şark kuvetlerini Mezopotam· 
ya ve Hindistan müdafaasına has -
retmiye muvaffak olacaklar mıdır? 
Meçhul! Her halde 1942 senesinin 
yeni cihan harbinin pek kati bir 
merhalesini teşkil edeceği zanno • 
lunabilir. 

Sovyetler • Almanya harbi, 1941 
yılı için, Anglo-Saksonlara pek kıy· 
metli bir hazırlanma mühleti ver • 
di. Eğer bu harp olmasaydı, Yakın
ıarktaki va7İyetin ne kadar vahim 
şekillere girebileceğini General 
Wavell Mısır'dan Hindistan'a hare· 
ket ettiği sırada söylemiştir. Ancak, 
eğer henüz malüm olmıyan amiller 
ortaya çıkmaz da, rus mukavemeti 
velev önümii7dcki baharda kırıla
cak olursa, Almanya'nın dahi artık 
dü§mımlarına karşı tek başına kal· 
mı~ olacağı hesap edilmek lazım • 
dir. ''Son nutkunda Çörçil de de
miştir ki: "ilkbahar İçin şarkta şim
diye kadar cereyan eden muharebe· 
!erden çok daha ağır muharebelerin 
inkiıoaf etmesini ve istila teııebbüsü 
tehlike~inin daha vahim ve .şiddetli 
bir tarzda kendini göstermesini mu· 
hakkak ııurettc tahmin etmeliyiz." 

Sovyetler B irliği gibi büyük bir 
tehditten kurtulan Almanya, kıta· 
la .. ını istediği gibi serbestçe kıılla
nabileccktir. lngiliz askeri tenkitle· 
ri Mkeri ve siyasi durumun ciddive
tini görmekt,..dirler ve Büyük Bri· 
tanya mukadderatının başında bu· 
lunanların da, en fena ihtimallere 
göre tedbir almakta olduklarına 
fÜphe edilemez. Bu harbin ba~ın· 
danberi lngiltcre'de daima 1942 yı· 
lından bah5'0lunuyordu: Üç ay son· 
ra 1942 senesinin çanı çalacaktır. 
Bakalım o tarihte ve yeni hareket· 
lerin inkişaf mevsimi olan bahar ay· 
larında, dü,man 'iki büyük alem, 
Ce~men ve Anglo-Sakson alemleri 
ne vaziyette bulunacaklar? 

Falih Rıfkı ATAY 

Sivas köylerinde 156 okul bina11 
yapıldı 

Sivas, (Hususi) - Sivas köy ve na· 
hiyelerinde bugüne kadar öğre·tmen -
li, eğitmenli 156 okul binası yapıl -
mıştır. Okul, inşasına hızla devam e· 
dilmektedir. 

Bugün 

ULUS Sinemasmda 
2. FİLM BİRDEN 

U.30 - 17,30 da 

1 İkinci Balayı 
(Tyrone I'ovver • Loretta Young) 

16 - 19 da 

2 - Bir Mayıs · gecesi 
(Fernand Cravey - Kate de Nagy) 

Gece 21 de İkinci Balayı 

Kışlık şapkalar 
BAY AN AFİFE yeni mevsim için 

zengin şapka kolleksiyonunu 6 Birin
citeşrin pazartesi gUnünden itibaren 
Atatürk bulvarındaki atölyesinde 
müşterilerine göstermeğe başlıyacak· 

tır. 4597 

4. 10. 941 Cumartesi akşaı:nı için 

PAVYONDA 
Masalarınızı evelden tutunuz. 

Tel: 3400 

PERŞEMBE : 2. 10. 1941 
7.30 Program ve Memleket Saat Aya~ 
7.33 Mllzlk : Hıı.!iC Program (Pi), 
7.45 AJA:-."S HABERT.ERİ, 
8.00 :MU?.ik : Hafif Programın deva~ 

(Pi), 
8.30/8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket ~aat Aytrlt 
12.83 :MUzik : Kanşık Şarkılar, 
12.45 AJANS HABERLERi. 
13.00 MUzlk : Kanı,ık Şarkılar Proırt• 

mının ikinci kıBmı, 
13.30114.00 Mllzlk : Karışık Program (.Pi). 
18.00 Program ve Memleket Saat AY~ 
18.03 Müzik : Radyo Caz Orkestrası (11" 

rahim Ö7.gUr ve Ateş Böceklerih 
1 .30 Mllzlk : Kadınlar Fııslı, 
19.00 KONUŞ'..\iA : (Derdleşme Sa.ati). 
19.15 .\llb:lk : Rııdyo Caz Orl<estr-" 

Programının ikinrl kısmı, 9 19.30 .\lenı\ekct Saat Ayan, ve AJA.~ 
llABERI,T<:FtJ, 

Hl.4f) s ... rbest lO dakika, 
19.55 Mllzlk : Dünya Şarkılan (Pl), 
20.15 RADYO GAZETESİ. 
20.45 .\llizik : Yaylı Tanbur ve KllilUll il' 

Saz Eserleri, 
21.00 Ziraat Takvimi, 
21.10 Mlizlk : Muhtelif Şarkılar, 
21.30 KOi':UŞl\IA : ( Şiir Sa~! ), 
21.'45 Mli?.ik : lladvo SPnConi Orke!~ 

(Şef: Emest Praetorius) : 
1- \\'eber : Eurya.ııteh UverturU-
2- Beethovcn : Sekizinci Se.nfoııf. 
3 • \\'agner : .Meistersing•r ptf' 
llldll. 

22.SO Mrm)('kct Saat Ayan, AJANS :f!~; 
BFmLERt: Ziraat, Esham-TahV11 
Kambiyo.Nukut Borııe.sı (Fiyat>• 

22.4'1 .Mlı:ı:lk : Dans Mfizlğf fPI), 
22.5rı/23.00 Yarınki Program vt> Kapanıf 
~~~------~~--------~---

KABIZLIGA KARSI ., 

NORMACOL 
'' Bağırsakları normaJJe~tirİT· " 

Kabızlıktan ılkllyet edenler dalma stıı"' 
• 1 

ve mülcharrlstlrler ''e ıstahlarını. çalı. 

Ze\'klerlnl kaybeımtılcrdlr. 
Kabızlık bundan dolayı fizyolojik ıart~ 

llnhlllndc ve tahll olarak sıldertımektedlr· ~ 
i'll)'c, yeni tesir tarzına malik olan :Norm•~ 
ile elde edllmlatlr. Sar nebati Nonnacol dJ. • 

clklerl batırsak tc!ndekllerlı karııtıtı ~ııı: 
~~)'!,.. 

Jelatini hlr hal almakta, ılımıekte ve "" c' 

de bafıırsak lclndekllerlnl yumuıak bad111U .J 
kolayca kayan bir hale ııetlrmektedtr. J31111~ 
netlceıl olarak batırııaklar dlyare ol!l1ll!Cf 

boeıılmaktadır. J 
SJ:ı de bir kere tecrübe edtntı, aynı ıcs\\ 

elde edeniniz. I 
:Normııcol tamıımeııı zararsızdır. sund•\\ 

layı eocuklar ve ratlılar da k'ullanabUtrll'' 

100 ve 250 gramlık kutulard' 
her eczanede bulunu~ 

Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye Reiıliğinden : 

(2. Birinci Teşrin 1941) 
aı<tO Toptan Per . ~ti 

Cinai vasati F. Fı> 

ıspanak (A.) 
Lı\hana (A.) 
Pırasa (A.) 

Semi?.otu (A.) 
Kr'!ak (A.) 

8 
•.ro 
•.ro 
7 

11 

15 Ayşe fasulye (A.) 
Çalı (A.) 15 

(M.) Hl Barbunya ., 
Domates (A.) 5 
Kemer patlıcan (V.) 10 
Yuvarlak ,. (A.) 10 

Bamya (B.) 30 
Bamya (Ad.)" 25 
Dolmalık biber (A.) 8 
Sivri biber (A.) 7 

j' 
1 
1 

JJ 
J& ,, 
1' 

" • 1~ 
J~ 

' ,. ı' 
JD 

j& 
,,o ,,, 

Kllı;Uk lllvri Biber 
(turşuluk) (A.) 
Kuru ııogan iM.) 
Pntates IA. P.) 1Jll' 

A. Ankara, M. Muhtellf, S ·-11· t 
cik Ad. Adana A. P. Adapaz 

10 
7 

10 

Vezlrhan memleket menşeli 

!ardır. 

7. İLK TEŞRİN 

MİLLİ PİYANGO'D) 
İsabet nisbeti yüzde kırk ikiden faıl•~ 

7. llkteırin Afyonda çekilecek piyangoda isabet niabeti yüzde~ 'I 
fazladır. Yani yuvarlak bir hesapla hemen hemen iki biletten b 
zanacak demektir. i 

Taliinizi daima tecrübe ediniz. (30.000) liralık büyük ikr•"'i'{ 

batka dört tane (10.000) lira, altı tane (5.000) lira ve tam kırlı 
(2.000) lira ve (120) tane (1.000) lira vardır. 

Bu ıefer (960.000) lira ikramiye olarak dağıtılacaktır. Bir 
Afyonun talihini tecrübe ediniz. Çünkü bu sefer kendilerini e!I ';I 
zannedenlerin bile kazanmaları çok ihtimal dahilindedir. 
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2/10/1941 

General Wavel 

Yakında Hindistan' da 
1 milyon 

ASKERi F ABR1KALAR 

Kurtun ve ıaire alınacak 
AJI. Fab. Satın Alma Ko.: 
Malzemenin cins ve miktarı: 200-400 ton 

kıırıun, ihalenin gUn ve .1aatl: 8. 10. 941 
çarşamba 14, muhammen bedeli: 260.000 
lira, kati teminat: 28300 lira, ıartname 
bedeli: 1300 kunış. 

:Malzemenin cins ve miktarı: 5000 çift 
er fotinl, ihalenin gün ve saati: 8. 10. 941 
çar§amba 14,30, muhammen bedeli: 46.500 
lira, kati teminat: 6971S lira, ıartname be· 
deli: 283 kuruş. 

ur us 

ANKARA Lv. AM1RLIC1NE 
GELEN İLANLAR 

Buğday üğüttürülecek 
Bahkcaır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher klloau S kuruı 70 aantım nyat 

tahmin edllen bin ton bua"day un yaptırılmak 
üzere kapalı zart uıullyle t'blltmeye cıkarıl· 
mııtır. 

2 - Ekll!tmesl 4. 10. 941 cumartcıı ..Unü 
aaat 11 de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

3 - Muhammen tutan Uzennden muvak
kat teminat miktarı 2775 :ıra.dır. ~artlarını 

ırörmek lııtıyenler Ankara, Istanb::: Lv. Amir· 
ilkleri Sa. Al. Ko. !aranda \'e B:ılıkesır sa. 
Al. Ko. dil ellrUleb!llr. 

ıı.e~ mu ._ .._ k&p&b •l'f wıuıt ı.ı. 
alınM&Jatır. 

2 - Muvalckat teminat 1282 llra SC Jnt. 
nlf(ur. 

ı - Şartnamesi her .nn ~. da 16~ür. 
W.klUertn kanuni VNika1ar1yle birlikte 
lJ.10-941 ~arıamba l'(lnQ saat ıs da MUb 
Sa. Al. Ko. na mUra.cnatları 

(7148) 17144 

Elektrik ustaıı aranıyor 
Harp Aka.demiıl Komutanlıtından : 

1 - Harp aJcademısıne 60, 70 Ura Qcret
e bir elektrik ustuı alınacaktır. Nafıa Ve· 

kAJeUndcn Uc!lncil dert'ce ehllyetna.mesı ol
ması Prttır. !steklllerin 15. 9. 941 tarihine 

1', k t. Hl tarihinde yaptl&n })U&rlıklar
da talip çıkmamııtır. •· ıo. Hl cumarteei 
stırıu aaat 11 de Kara Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Bir kilosunun t&hmln edilen ff. 
yatı 28 kuruı M santimdir. Evsaf kolor
dunun bUtUn garntzonlarnıda mevcuttur. 
Şartnamesi Ko. da görülUr. :lateklllerin 
mf'zkQr g1ln ve l!&ate kadar kati teminat
larly!e birlikte Ko. na. celmtlerl. 

(7273) 17272 

Soda alınacak 
Karı Sa. Al. Ko. dan : 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
M~thur Macar LANTOŞ 
Orkestrası iştirikıiyle 

Cumartesi akşamı 

AÇILIYOR 
Tel: 3400 

talimli 
asker 

bulunacağını bildirdi 

Malzemenin cins ve mlktan: 12 ton l!C· 
mer kılı, ihalenin gUn ve saati: 8. 10. 941 
çarııanıba 15, muhammen bedeli: 18.000 
lira, katı teminat: 2700 lira. 
Yukarıda yazılı malzeme hizalarında 

gösterilen gün ve saatlerde Al!kerl Fabri
kalar umum mUdUr!UgU merkez 8atın al-

4 - Tııllplerln mu\•akkat temınatlarlyle ka.dar iki numaralı ktslada Harp Akıırl~miııl 
tılrllkte tekllt mektuplarını 2490 sayılı kanu- komutanlığına. mQracaatlan. 
nun lııtedlğl vesalkle bl:-llkte ihale santlnden (i153 

l - 812 ton soda kapalı zarfla 5. 9. 941 
tarihinde talip çıkrnadıtından bir ay ıı:ın. 
de satın alınmak Uzere pazarlığa konul • 
muıtur. Bu miktar nohuda 15 eylW 941 
tarihlt'rinde yapılan pazarlıklar da talip 

ı;ıkmamı§tır. Son pazarlığı 4. 10. 941 cu
martesi gilnü Hat 11 de Kara Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Bir kilosuna tahmin edf. 
len fiyat 25 kunıD M santimdir. EYaaf 
korun bUtUn garntzonlarında mevcuttur. 
İsteklilerin belli gUn ve saa.tte Ko. da ha,. 
zır bulunmaları. ( 7282 17273 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
l - Beher kilosuna 162 kuruş tahmin 

edilen 18000 kilo sadeyağı kapalı zar! u
aullyle eksiltmeye konulmu§tur. .. (Başı 1 inci sayfada) ma komisyonunca pazarlıkla ihale edile-

bir saat C\'el yani 1aat ona kadar Balıke~ır 
Sa. Al. Ko. na makhuz mukablllnd~ verme. 
!eri. Bu ıaatten ııl)nra •1eı1len mektuplar ka· 

17145 

Sığır eti alınacak 
.Miltıs Sn. Al. Ko. dan : b - Bu talimlerden maksat, §imal-batısı cektir. ~hıhammrn bedrllerlyle, kati te

l' Ududundakı mildafaa vaziyetimizi kont- mlnatları ve şartname paraları hlzaların-
01 etmektir. Sovyet Rusya §İmdi dostu - da gösterllmlıotir. (7129) lil74 

ııuı edllml!z. (6782> ı6ns 

Sığır eti alınacak 21ıuz ve müttefikimiz Al M h k olduğundan ve • u telif malzeme almaca Bolayır Civarı Sa. Al. Ko.dan rnanıar d 
t İk oğuya doğru ilerlediğinden stra- As . .Fab. Satın Almn Ko.: , l - Tahminen beher kilosu 43 kuru!itıuı 
ejı Vaziyet tamamı''-•le de""lan1ıştır. Bu 70 bin kılo sığ'lr eti l:2nalı zar! ıırullyle ,, e .. .ll!alzcmenın cins \e mJktıırı: 14 ton tutya, 

•ebept satın alınRca.1-tır. ,_ en dolayı Hindistan, di"'er memle - lha.lcnln ilin ve saati: 9. ıo. 9H perş~mbe 10, 
aetı 6 

2 - ~luhammen 
b. ercı.e tatbik edilen hava mlldafaa ted· nıuhnmmcn bcrtcll: s20 lira, kati teminat: Muvakkat trmlnat bedeli 30100 liradır. 

1 - Muhammen flystı 3l'l600 lira olmak 

Dzere 102 bin kilo sıfır eti kapa) ıza.rf usu
ın ile alınacaktır. Mu\'akkat temlna.t 4590 

liradır. Sartnıım~ı h,.r gQn Ko. da gör1l • 

!Ur. tstP.klllerln kanuni \',.sikıılariyle birlik· 
te 15·10-941 carşamba gilnil sııat 16 da Mi· 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kilosu 45 kuruıtan 44.000 kilo pirine 

ka.palı ZArt usullyle münakasaya konulmua
tur. 

2 - :.tıJnakaaa 20. ıo. 941 pazartesi ırünü 
aaat 11,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da :yapıla
caktır . .Muhammen bedeli 21120 Ura, ilk temi· 
nat 1584 liradır. Pırlnce nlt evsaf ve aartna· 
me Ko. da ııorUlür. lsteklllerın ihale eaatln· 
den bir aaa t eve! teklif mektuplarını Ko. na 

2 - Ek811tmeai 16. ıo. 941 perıembe 
gUnU saat 16 d:ı lzmtr Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yııpıtacnktır. Hepsinin tahmin edilen 
tutarı 29160 liradır. 

3 - Teminati muvakkataai 2187 liradir. 
Eksiltmeye ltıtlrak edecekler kanuni ve.sl
kaları ile teminat ve tekli! mektuplarını 
belll gUn ve saatten bir saat cveı Ko. na 
vermeleri. (7326) ı 7281 

ırıer· 1 13:.?3 ııra. 
an almakta ve bllhRSSa almaJ-batısı tur 

2257 lira M kuruı • IAs c:a Al. Ko. na m!lrııcnııtlan. 

lehirı l " .'.llalzcnıcnln Cins \e mıktan. ıs~o aılet yas- • 
t er nde ışıkları karartma ve mllda • tık kılıtble ~ acıet )a&tık ortüsü, ıtıalenın 3 - Eksiltme 7-10-1941 salı gUnU saat 
&a ıts•- 1 16 da Bolayır civannda As. Po. 700 Sa. "" ...,m kurulmaktadır. ,, ııun \c ı;aıı.tt. 9 . ıo. 041 ııenembe l<l, muham-
~u 1 Al. Ko.da yapılacaktır. 11 &rdan bahseden general, §Öyle de· men bedeli: 46.: :'I lira, katı teminat: 102 lira 

1 !rılıttr : 7:'1 kurus. 1 4 - steklllerın mczkQr cflo \•e ih:ıle 
Malzemenin cins \"C mıktan: lSOO adet saatinden bir saat evelıne kadar teminat 

1~:--: FevkaJA.de muharip olan Rus asker· yatak kılıcı, ihalenin ıo:lln ve ı;aatı: 9. ıo. 94! ı makbuzlarını Ko.na göndermelerı. Poııta . 

(i]58l 17147 

Sığır eti alınacak 
Mi!As Sa. Al. Ko. dan : 

•ilin hnYranı oldum Pel'8embe 14,30, muhammen bedell. 6300 lira, dakı gecikmeler kabul t'dllmtz. 
"l · " (6 53) 16587 Şartnamesi her gıin Ko.da görulur. 1stek-

d ngtıtere'dekl son zlyaret"ınden bahse- kati tcmlnııt: O·tl'• llrn . ' !il ı 
ı er n kıınunt \"esikalarlyln blrlıkte 15-10-41 en g Mnlzemrnın cins \e m.ktarı : 00 metrekUp Kur ot J k ı 

1 - Muhammen fiyatı l '3!500 lira olmak 
üzere 45 bin kilo sığır eti kapalı za.r! usu

IO ile alınacaktır. Teminatı 2025 liradır. 

eııeraı Wa,·eıı. bu zlyaretlnın çok U a ınaca 
•e•"ndi . ıhlamur kalası, ihalenin 11Un ve §aatı: 9. 10. carsamba g{lnQ saat 16 dıı 11111A.s Sa. Al. •• r cı ı O Bakıı SA Al Ko dan; bineaı 1; o dug"un~ ve kendisine ~arp ka· 9.U perecmhe Jl'ı, muhıımmnn bedeıı: 3500 llra, 1 _ Ben er Kllo.,una dort kurustan 

483 
bın Ko. na mtiraraa.Llıın 171591 ı i14S 

irtık e ı:ok mUhım mevzuları görl\ıımek kati teminat: 523 llrıı . kllo kuru ot kapalı zarı usullylı utın alına-
c\nını \•erd/ğ'inl söylemiştir. ~·ukarıda yazılı malzeme hizalarında 11oste· 
l rllen 11an ve 111atlerdc .\skerı Fabrikalar u-
ngif iz ordusu teıebbüae mum morıurıucu merkez Katın atmıı. komts:ro· 

• ? nunca rııızarlıkla ihale cılllccektlr. Muhammrn 
• geçecek mı • bc!lellerlyle kıı ıı tenırna 1111 rı hıza ıarında eös-

1.oııctr d tın bi a, 1 n.a. - Siyasi ve askeri ııııe: terıımııtır. Şnrtnıı.rnclcrl ııarn•ız ır 
ll\i tbırJerı üzerinde o kadar çok ehe· <730:>ı li:.?1>5 

Yeuı te ı ı . 
günku 8 r crı vardır ki vaziyetin bu-
in• ınııl durumunda faraziyeler ve hattn 
c1" .1 ve lmkAnlardan bahsetmek kabil 

t>ı dır G 
tı~1 • cneraı \\ avell'in Londra'da yap 

ANKARA V AL1LlGI 
İle görf.l~melcrctcn sonra general \\'aveıl 
li:ı:ı~1enernt Auchlnlek arasında yapılan Şose tamiri 
de be~eler, bir askeri tesebblıs meseJe]!in- Ankara \'allll~lndcn; 
tir. F'a~ de bazı terakkllcr kaydettirmiş- ı - Ank11ra • Kalecik - C.ankırı >olunun 
taarru nt Rusya'nın cenbund!lkl alman 34 + 000-45+ 000 inci kllomctrelcrl arasında
lllası zunun inkişaflarının malöm olma- kı ıoscnın esaslı lnınlrut taının ihalesi 9.10. 

•ebepıSebl'blyle ve bir miktar daha başka 941 tarihine rnstlı>an pc.rıeınbc ıo:UnU sant ı~ 
tır de er dolayıslyle, buna dahi muhakkıı.k t ~ \ Jıtıyct dslml cnC"i.lmen lnılc )'apılmak üze· 

caktır. 

2 - Muhammen tutarı 19320 ilk tl!'mlnatı 
1449 ııraııır . lhaıuı 3 ıo ıı-ıı cuma ııtınll ıa· 

at 9 ı1a Dlyartınkır Sa Aı Ko da >RPılacak· 
tır. Evsar Vt' tcraıt h~r ıo:iln Ko rta •oriJIUr 
lateklllrrln lhnleı1en hlr •aııt eveı teklif mek· 
turıtarını 1'o nR \'t'rrncl•rı. 

16!l7Sı 111936 

Odun alınacak 
Halkalı Ziraat Mektebi Bah~esl içindeki 

Sa. Al. Ko. dan : 

Odun alınacak 
~ıııas Sa. Al. Ko d.!.n: 
1 - MutıRmmen fl>•atı MOO lira olarak 

GllllOk rarnlzonunun odıın ihtiyacı kaııaıı 
zart usu il> le ek8!ltmeye konulmuıtur. 

2 - EkslltrneAI 115. ıo OH carumba s:llnil 
!aat ıs da Mll.h $11 Al. Ko. da yapılaeaktır. 
Mu\'akkat teminat 7~ liradır. !stekllletln 
belll ır!ın ve autten hlr uat eve! teklif 
mektuplarını Ko. na \'ermeleri. 

17226) 

Sığıreti alınacak 
aııtı.s Sn. Al. Ko. dan: 

17J~:' 

1 - ~tuhammcn fiyatı 13.!ıOO lira olarak 
GOl!Uk nmızonunun sı:ır eU kapalı zart u· 
ıullyle ekslllmta konulmuıtur 

2 - Eıc.,lllmcsl 15. 10. 9H carsamba silnU 
&a3at 16 da Milas Sa. Al. Ko. da )'ııpılacıık· 
tır. lı!U\'akkat teminat 2025 llrarlır. 

vermtlerl. (7284) 11274 

Sabun alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kilosu 64 kuruıtan 21,000 kilo sa
bun kapalı zarf usulu ile münakasaya .ko • 
nulmuştur. 

2 - M iınakasası 20-10-9U pazartesi günü 
saat 11 de Er.rurum Sa. A l. Ko. da yapıla · 
taktır. 

3 -Muhammen bedeli lSHO lira ilk temi 
nat 1008 lira sabuna ait evsaf ve şartname 

Ko. da gcirillür. İsteklilerin teklif mektup-
larını ihale saatinden bir saat evel 

vermeleri. (7292) 

Saman alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan : 

Ko.na 

17275 

1 - Tahminen beher kilosu S kuruş 90 
~an timden 420 000 kilo samana talip çık
madığından pazarlık uaullyle satın alına
caktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 162"0 lira, kati 
teminat 2457 liradır. Şa.rtnamesi Ko. da 
görUIUr. 

Makarna alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kilosuna 35 kuruo tahmin 

edilen 18,000 kilo makarna kapalı zart u
auliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltmeat 17. 10. 941 cuma g{lnU 
sa.at 16 da İ:ı:mir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya,. 
pılacaktır. Hepsinin tutarı 6300 liradır. 
teminati muvakkatasi 472 lira, SO kuru$ _ 

tur. İsteklilerin belit gUn ve saatte kanunt 
veslkalarlyle teklif mektupla.rını belli gün 
ve saatten bir saat evel Ko. na vermeleri. 
Şartnameler her gUn Ko. da görUtUr. 

(7327) 17282 

Patateı ve odun alınacak 
Çorum Sa. Al. Ko. dan : 
l - İkinci madde(ie yazılı iki kalem 

yiyecek ve Yakacak maddesine t"')!lf edi· 
len fiyat pahalı görlildUğllnden ~I gilD 
müddetle ekısiltmeleri uzatılmıştır. 

2 - 1,500,000 kilo odun mUhammen be
deli 28125 lira. ilk teminat 2109 lira, ve 
eksiltmesi 20. 9. 9•1 pazartesi günU sa. 
at 10 da, &l,000 kilo patatea muhammer 
bedel 6500 lira ilk teminat 488 lira oıuı 
eksiltmesi 20. 9. 941 pazartesi günU aaaı 
12 de Çorum Sa. Al. Ko. da yapılacakbr. 

(7328) 17283 

Sadeyağı alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan : 

13 nerrıez. re kaıınlı znrr usull)' lc ckslllmcyc konuımuı;-
d undan dol d k tur. 

aki lııt'b ayı ır I hUIAsatan Londra. 2 - Kcaır ııeıMl llf'i427 lira c5 kuruetur. 

1- Tahminen beher kılosu 1 kurııı, 8:. 
santimden :?820 ton odun kapalı zarf usu. 
Hl ile setın alınacaktır. Muhammen bedeli 
~2.170 lirR muvakkat teminat 3913 liradır 
İhalesi 17. 10. DU günll saat 15 de HRlkalı 
Ziraat Mektebi Bahçesindeki Sil. Al. Ko. 
da yapılııcnktır. isteklilerin belli gUn ve 
saatten bir saat evel yani ııaat 14 kadar 
teklif mektıırılannı komil!yona vermeleri. 

3 - !stcklllertn helll ı::Un 

3 - İhalesi 21. lO. 941 l!Blı gUnU saıı 11 
de Rıımsun Sa. Al. Ko. dil yapılacaktır. 

ve saatten blı 4 - İsteklilerin mezkQr gUn ve saatte 
snat l'\'CI kanuni veslkalarl)·le teki!! mek· 11 kaıtar katı temlnatııırlyle Ko. na mü-

1 - T-ahminen beher kilosu l 70 kuMif 
36,000 kilo erimi§ sadeyağ& talip çıkma
dı,'lndan pazarlık usullyle aatın alınacak
tır. dıın, Atkı 3 ftıdur: Çllrı;:ll'in !l0 n nutkun· \'e murnkkal temınatı i077 llra 39 kuruıtur, 

llisbett ~rı Vaziyeti bahis mevzuu ettiği 3 _ lsteklllerın mu\nkkııt teminat. mek • 
Sabı:ı once ııu dersi çıkarmak lfı.zımdır tup \'eya makbuzlarını, ticaret odası vc~lka· 

eıınde tı otnıatı ve Hltler'in ı,imdl hAI:'\ !arını ve ihale ııUnUndr.n en az Uç illin eveı 
illa)( ıı:· Utnıakta bulundutu teşebbUsU al· \'llAyet makamınn ıstırtıı. ile mUracaalla bu 
~lllt&t ~en elverişli zamanı beklemelidir is tein alacakları rennl ehllyet vesikalarını 
~aınak lfu::ı:aman gelince, bu fırsatı kaçır- hAmllen 2-ı!lo &a)'tlı kanun hLikilmlerı daire· 
)ız. ımdır. Yanı, hazır bulunmalı· sinde hıızırJıyacnkları tekllr mektuplarını YU· 

karıda yazılı günde saat 14' kadar daimi 

~0"01 hastaneden çıktı 
•eııy. 1 

encümen relslltlne te\·dl etmla olmaları. 
5 - Bu işe alt keşi! ,.e aartnameyl her ırıln 

nafıa mUdUrlUA'Onde ıröreblleceklerl. 
(694:'1) 16916 

lır. l>ıe ' • a.a. - Eski baıveldl muavini 
le Vıchl're Lavaı, dün Parls'den otomobil· 

!ıa.n Ch Yye 20 kilometre mesafede bulu • 

Yapı itleri 
Ankara Va ııııetndcn: 

l _ Stetdo , . 
"1l\1at 27 n dakı ıatosuna gıtml"tlr. M 
lar İ.\ ag-ustos suykastınde aldı~ı yara-
k lllarniyJe . . 

Kes!t bedell 100 lira 20 kuruı olan Beypa
zarı lrnı:ası husuAl l•lnre dl~1111n~oırl binası ta· 
mir ettirilecektir. 

llacnktır. gıçlncıye kadar şatosunda 20. ıo. 9H ııaz.arle51 ıo:Onıl 'a~t ı~ t• pa
zarlıkla ihale yapılacaktır. Talıp\erln rnezkiır 
giln ve saatte teminat :ı•.ı..ıı olan 117 lira 60 
kurusun husu!l muhasehe,vezneslne yatırdık· 
!arına dair mııkhıız ile heraher vllllyet dalml 
eneOmenlne mılrneaatları. Fransa sahillerindeki 

Uzun nıenzill i Alman 

topları ateş açtılar 

Plln \•e eartnanıeslnl görmek l!tlyenlcrln de 
vllfl)·et daimi encümenine müracaatları. 

!7312) 17286 

l.ı:ındra; l . 
l.flllf kh · a.a. - Fransız sahillerinde 
t1._ -.ı!\lınct G 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

--n A.lrn a rlsnez burnunda bulu· 
lt an topı Elektrik teaiaatı 
'f aç- arı dUn akşam geç vakit 

) uıı§ Ve Al M. M. \'ekllletl Sa. Al. Ko. ııan: arısında man tayyareleri de gece 
•aııııınde 0 • evet lngtıtere'nln ıimal-doğuaıı 
~lr ~erd •ki Doktayıı bombalar atmıştır. 
lı.ıll'lııeter·e evter haaara uğramıştır. Bazı 

Kesit bedell !17.113.73> on ycrtl bin yüz 

on uc lira yetm~ Oc kuruı olan Dlyarhakır

da elektrik tesisatı tıl ı. ıpnlı zartla müna • 
kasayıı konmuıtur. ltııllesl 13. 10. !141 p~1.ar

tesl ııunil sa1tt u ı1cıllr. !lk tenıın11tı 12S3,53 
liradır. şartnamesi 86 kuruı mukabıllnde llt. 
11· v. aııtın alnııı komlsyımun.ıan alınabilir. 

Taliplerin ihale ıtUn ve aaatlnrlen en az bir 
saat e\'ellnı! ke!lar lekllt mektuplarını mez· 

d •n enk 
tn kork 

1 
az altında kalmış olmasın· 

u lllalttactır. 

J\\'\ıkau k · . 1 1ıntıham bugün 
\' tnj baslı yor 

:h avukat] k.k . 
Prtıış ol 1 anununa göre staJ 

~1na buguanıarın_ avukatlık imtihanla-
anacaktı/t A~lıye Vekaletinde ba2· 
~ıhanlar yarın sona ere-

~=------
~ İNHiSARLAR V. 

t Gl)l\tıt~kak~abı alınacak 
~l'h'lllEN :E İNHiSARLAR VEKA • 
l _ v . 

tr1ı: tkilct .. 
tlı: "e 15 • mustahdemleri. için 53 çift 

ta.lı:tır. Çıft kadın ayakkabısı yaptırıla· 
2 - 1.ı "a.Jtı_ Ubaınnı b 

>tat tem· en cdcl 885 lira olup mu· a •natı 66 l' 
1 - İhat ıra 37 kuru5tur. 
ı: te \relı:aı:ı 5•10·1941 çar~amba günü sa1t 

'attı a.ı- Levazım Mudıirlıiğünde kur.ı 
~ ... a koın 

L - B ısyonunda yapılacakt:r. 
ııer..,, una ait f • 

'""n ı, k~ ennı ve umumi ııartname 
tuıebil· e .. ıet Levazım M"d" )'""il d .. S ır. u ur u 5 n e go· 

"•lı:ı.- l<anuni v 
·it 1 asıfları haiz taliplerin mu· 

~lırar lc enıınatıarının Vekalet veznesine 
lıa.~ a belli . 

ır bulun !!un ve saatte komisyonda 
"''•ıı tnaları. C720S) 17166 
~ 11 • • ı ıılılı i;;::-::~-------~ lllfllllllllllllllllllllllL 
~ ilk - O t L' ~ O r a - ıse -

~ l<UL KiTAPLARI ~ 
§ #\kay kitapevlerine § 
~ Saının gelmiştir. E 
:::: ( len .,:1•24rı merkez Tel: 35S!ı : 
::: ~111.ıı r IUhe Tel: 15270 : 
""' 

111.t Ve uc • -ı 14 )'erı U7. kırtuıyenın yeırAn~ : 
lı11ıı11 ,) 46~ = 

1111111 •ıı1111111111111111111ıi=' 

kOr komls}·ona vermeleri. 
(70581 liOS2 

Yapı işleri 
r.ı. l\I. \'cklletl Sa. Al. Ko. dan: 
Kesit bedrll 6045 tire 71 kuruı olan beyaz 

kıala tavanları acık eksiltme ile tamir etti· 
rllecektlr. Taliplerin 453 lira 43 kuruıluk 
ilk tcmlnatlarlyle birlikte 115 blrtncltesrln 
941 carıamba ıo:ClnU nııt 11 de hl M. V. ~atın 
alma komls>onuna müracz..ıllnrı. 

(7206> 17164 

Kanalizasyon yaptırılacak 
)1. ~1. VckAletl Si\. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 48.0kl lira 12 k~ruf olan 

Polatlı ııı.rnizonu kanali1;ıuıyon ınıaatının 
pazarlığı 6. ı. Teşrin 941 .pnzıırteııl gtinU 
saat 1 ~ te yapılncnktır. Kcgıf proje ve 

. evrakı istiyenler 24~ kuruşluk mak· 
saır • 

k nbllind" alabıllrler. Taliplerin 7. buz mu n ~ • 

347 lira 1i kunışluk kati temlnatlarıylc 

birlikte pazarlık gün ve saııtln~e Ankar8:· 
da M. M. v. Sa. Al Ko. na muracaatları. 

(7260) 17270 

Su işleri 
.M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedr.li 42.496 lira 07. kuruı olan 

Polatlı garnl:r.onu içme 8uyu ısalcslnln pa-

l ,., ~ ı Tet Ml salı gUn\I saat 15 tP I zar ı.,ı ı · · 
ıııcal<tır. Keşif ve sair evrakı 212 ku-, 

yapıı , aklııız mukabilinde verilir. Tallp-
ruş ııı< nı • • . 

· ,. 3-4 ııra 41 kıırııolıık katı tcmınıı.t· 
lerın n .• 1 • • 

larlyle birlikte pazarlık giın ve saatınde 
Ankaradn )f. M. V. ~a. Al. Ko. na _n1~ra-

1 (7261) lı2ıl caat arı. 

Münakasa günü değişiyor 
!,f. M. Vckfıletl Sa Al. Ko. dan : • 
3. tik tevrln 941 cuma gUnü lhalesı ya

pılacağı 2M28. 9. 941 tarihlerinde llA.n e
dilen 14200 liralık kaymak imal edecek 
makin•lerın ihalesi 7. 10. P41 salı gtinU 
saat ıı> ,. tehir edildiğinden tallplPrln bu 
günde 2130 liralık teminatlarl:rle birlikte 
komisyona müracaatlar. (7303) 17278 

(7063) 17061 

Patateı alınacak 
Topkapı • Maltepe11i Sa. Al . Ko. dan 
1- Kııpelı zarf uaQlfl ile 300 ton pata

te" satın alın~caktır. Patateııin beher ki
losunun muhammen fiyatı 10 kuruı olup 
tutarı 30.000 liradır. Ve muvakkat temi • 
nat 2250 lirac.Iır. 

2- Evsaf ve husust ııartlar Topkapı • 
Maıtrpesl Sa. Al. Ko. da görUIUr. İhalesi 
17. ıo._ 941 cuma g{lnU saat 11 de Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin belli gUnde mu • 
vakkııt teminat makbuzlyle teklif mek • 
tuplarını saat lO a kadıır Komisyona ver-
meleri. (712.'~) l 7070 

Kuru ot alınacak 
Hoıdere Sıı. Al, Ko. dan: 
1 - Mevcut evaar \·e aartnemrslne söre 

400 ton tel balyalı kuru ot Muratlıda vaeon
da teslim aartlyle pazarlıkla alınar.aktır. Te
minatı 3300 lira olup pazarlıa"ı 7.10. 941 eaıı 

aunu saııt 18 da Karaa~acta komisyonun bu· 
lundu~u mahalde yapılacaktır. 

(719:1) 

Odun alınacak 
MllAs Sa. Al. Ko. dan : 

17118 

1 - Muhammen !iyatı 5100 lira olmak 
Uzere 340 ton odun kapalı uuf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 7615 liradır. Şart· 

namesi her gün Ko. da ıtörülUr. Istekllle • 
rln kanuni veslkalariyll" birlikte 15·10-941 

cıırı;amba günü aaat 16 da. l\fllAs Sa. Al. Ko. 

na rnilracaatlan. <7147> 17143 

Odun alınacak 
MilAs Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muhammen fiyatı 8!550 lira olmak 

tuplarını Ko. na \"ermererı. ('i241 ı 17193 raca atları. (7322) 17277 

Sığrreti alınacak Nohut alınacak 2 - Muhammen bedeli 61200 Ura, ka.. 
ti teminat 91$0 liradır. Şartnameai Ko. 
da görUIUr. 

Milas S'I. Al. Kil. dan: 
ı - Muhammen fiyatı 80600 lira olarak 

sı:ır eti lhtbacı kaplllı zart uıullyle eklııt
men konulmuıtur. Eksiltme 115. 10. 941 car· 
•amba ırünU 1aat 11'1 dil Mllaa sa. Al. Ko. da 
yapılat'11ktır. Muvakkat teminatı 4590 lira· 
dır. bteklllerln btlll son \•e saatte k8nunt 
,·ealkalarlyle tekııt mektuplarını bir 111.&t e. 
Vt'I Ko. na vermeleri. (7242) li194 

Koyun eti alınacak 
l!:rzlnt'an Sa. Al. Ko. dan: 

l - Beher kilosuna 83 kuruı tınt tahmin 
edilen 22 bin kilo koyun eU kavurmasının 
-kııı:ııılı zartla eksiltmesi il, 10. 9-tt peraembe 
sOntl &aat 11 de Erzincan sa. Al. Ko. da yıı.
rıılacaktır. Muhammen bedeli 18.700 llra ve 
ilk temlnntı 120() lira !50 kuruıtur. Şartname· 
si Ko. dıı.. Evsat korun bUtUn ıııırnlzonların
da mevcuttur. Talip olanların belli ııün ve 
uatte ona kadar teklit mektuplarını Ko. na 
vermeler!. ('1::?~1) 17197 

Odun alınacak 
!ltllaa Sa. A ı. Ko. aa n: 
1 - Muhammen fl)"atı Fl550 lira olarak 

odun ihtiyacı ekslltmen konulmuıtur. 
2 - Eksiltme 115. 10. 941 carıamba sUnQ 

saat 16 da Milas Sa. Al. Ko da :yapılacaktır. 
3 - Eksiltme kapalı zart uıully1e yapıla· 

caktır. Muvakkat teminatı 1282 Ura SO ku • 
rustur. t&teklllerln kanuni veslkalarlylt tek. 
ııt mektuplarını belll a1ln ve ıaa tten bir aa· 
at evet Ko. na vermeler!. 

(7'2:i6) 17201 

Kuru f aaulye alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 288 ton kuru fasulyeye kapa! zarf

la 5. 9. 941 tarihinde talip çıkma.dıtındaıı 
bir ay içinde satın alınmak Uzere pa.za.rh
ta konulmuttur. Bu miktar fuıılyenın 

İ:r.mlr Lv. A. Sa. Ko. dan: 
l - Beh,.r kilosuna 18 kuruş tahmin e

dilen 19.800 kilo nohut açık tkııiltmeye 

konulmuıtur. 

2 - Ek!lltmP. 17. 10. 941 cuma gUnU 
.saat 15 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da 
görUIUr. Hepsinin tahmin ediltn tutarı 
25i• lira muvakkat t!mlnat 193 lira 5 
kuruştur. 

3 - Eksiltmeye iıttrak edeceklerin mt'Z· 
kQr gUn ve aaatte kanuııl \'eaalk ve temı
natıariyle Ko. na müracaatı U'ı. 

(7323) 17278 

Vaketa alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10 ton ka.dar kundurahk v~\ttta a

h:ıacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 7. 10. 941 sa
h gUnU saat Hı de Tophanede İıtanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Talip
lerin teklif edecekleri miktar alınmak il· 
:ı:ere belli va.kitte Ko. na gelmeleri. 

(7824) 17279 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lev. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - Beher kilosuna 162 kuruş tahmin 

3 - İhalesi 20. 10. 941 pazartesi g{lnU 
saat l5 te Samsun Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin mezk(b- gUn ve saatte 
1.5 kadar kati temlnatlarlyle Ko. na mUra-
caatıarı. (7329) 1728• 

ENST1TOLE.R 

Veteriner fakültesine 

talebe alınacak 
YOksek Zlraa t EnstıU!ıUnden: 

1 - Görülen !Uzum üzerine veterıner ta • 
kU!teslne yeniden bir miktar daha talebe a _ 
!anmak Uztre yeni bir müsabaka imtihanı 
acılacaıctır. 

2 - Bu imtihana sııreceklerln kıı.:rıtıarıııa 
ı tearlnlevel 941 de baııanacak ve 13 te•rı
nıeveı tarihinde nihayet verilecektir. 

S - Lise mezunu olan ve olcunıuıc ımu. 
hanını vermtı bulunan tallplerln aaatıdakı 
tarihlerde lmtlhnnları ynpılaeslttır. 

14 blrlncltesrln salı Hat 9 • 12 tızııc, aaaı 
14 • 17 TUrkce. 

edilen SOOO kilo sadeyağı açık eksiltme- 1~ blrtnclteırln carsamba ıaat 9 • l2 khn-
ye konulmuııtur. ya, saat 14 • 17 bly0!0JI. 

2 _ Ek ·ıtme 16. 10 941 peroembe gil· 16 blrlnctteırln Perıembe ıaat 9 -12 cebir, 
sı uat 14 - 17 )'abancı dil. 

nU aaat H İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ı 4 I tlh A k ı1 ·"''- k 1 . - m an n arn a , ....... e z raat 
yapılacaktır. ~artnamesı. her gUn Ko. da enstıtUsünde \•e latanbult1a Yl1klek ticaret 
glSrtilU:. Hepııınln tahmın edilen .tutarı mrktebl konferans ıalonunda )'apılacaktır. 
4Sti0 lıra muvakkat teml~atı 364 !ıra 50 l5 _ Taliplerin r@ktllr!Ote mllraeaatıarı. 
kuruıtur. Eksiltmeye ııtırek edeceklerin s - Birinci mllsabakaya lıtırAk ıcın eylQl 
yukarda yazılı &"Ün ve saatte kanuni ve- sonuna kadar kaydedilmiş talebenin lmtlhan-
saik ve teminat tarı Ko. na müracaatları. !arı evelce llAn edilen tarihlerde yıı.pılılcalc. 

(7325 l 7230 tır. (7205) 17211 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 27-9-941 vaziyeti 

AKTİF 
KASA 

Alıın : Safi kilogram 
Banknot 
"Ufaklık 

OAH1LDEKt MUHABİRLER 

Türk Lirısı 

HARICTEKt MUHABiRLER 

Altın : Safi kilosram s.t22.!lf!7 

Altına tahvili kabil serbest d~-iıler 
Diğer dö\'iller ve borçlu kliring bakiyeleri 

HAZ!NE TAHVlLLERt : 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye karşılıit 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

SE!\"EDA T CUZDANI : 

Ticari senetler 

ESHAM ve TAHViLAT CUZDA1'1 : 

A) l>l!'ruhıe edilen evrakı nakdiyeııin kar• 
ıılıiı esham \'e tahvi!!t (itibarı kıy· 
meıie) 

B) Serhe5t e~ham ve tahvillt 
AVA:"\SLAR: 

Altın ve döviz üzerine avans 
Tahvilit üzerine avans 

Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 31150 No. lu kanuna pııre acılao 
ahın kar$ılıklı avans 

H!SSEDA RLAR 
Ml1HTELtJ' 

Lira 
ln2.124.:?17,77 
10.-3.'lf;25,

SN'l.55.'5, 78 

449.824.ll 

12.~"I0.1194,79 

-.-
48.198.017,91 

158.748.MS,-

21.683.011,-

215m.941,39 

45.418.801,93 

8.311.448,48 

4.948,6' 

6.~l.788,85 

-.-

167 ııo<>.000,-

Lira 

187.08!!.r..~.-

1TUM.Tl7,49 

UMôô0.-

1.149.8!§1,01 

PASİF 
S~fAYE 

İHTİYAT AKCESt 
A.di ve fe"kallde 
HU5utl 

TEDAVULDl!:K! BANKl'OTLAJlt : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
hazine urafından vaki tt°dİ)'•t 

ttvfikan 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılı}ı tamamen altın olarak illvett'n tr· 
davüle vazedilen 

Reeskont mukabili illveıen tedavüle vaze
dileo 

Hazineyı )'apılan altın karıılıkiı avans mu· 
kabili 3902 ~o. lı kanun mucibince ill"~ 
ten tedavüle vaıedilen 

MEVDUAT: 

Türk Lirası 

Altın : Safi kiloıram ~.1!50 

3850 No. lu kanuna g~re huint")'e atılırı 
avans mukabili te-vdi olunan altınlar : 

Safi Kil( !5.'5.541,930 

Dö\.1Z TAARHCDAn : 

Altına tahvili kabil dÖ\•İıler 

Diicr dövizler ve ~acaklı kliring baki}eltri 

M'UHTELtF 

7 E.?2 019,15 
f;,000000,-

l~.748.563,-

21.6S3.0ll,-

137.~5.:152,-

17.000 000,-

2Sô 000.000,-

94 000.000,-

7100~.4ı;cl.5ı 

1.233.7$2,03 

-.-
26.965.022,87 

Ura 
l!l.000.000,-

13.822 019,11 

72.242 242,M 

78124.167,90 

120 944 244,18 

S"~ 163.24S,64 

1 Temmuı 1933 tarihindftl itibaren t •- h d 
: sronto ı di % 4 Altın üzerine avans % S 
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İşçi ahnacak 
Demir ve Tahta Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Makina Inıaat Şubesinde çalı§tırılmak üzere, birinci sınıf otuz 
tesviyeci, on tornacı, bir frezeci, iki modelci ve on dökümcüye 
ihtiyaç vardır. Talip olanlarm ehliyetname ve çalıştıkları yerler
den aldıkları hizmet veaikalariyle birlikte Adapazarında Demir 
ve Taht Fabrikaları Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

._1 ........ mm .. a.1m1 .... M1 .... _.4.somolil!lll .. ı;.ım ... I 

VİLAYETLER 

Elektrik malzemesi alınacak 
Eıık • h r l:!eledl)esı Hesap !eteri !'>lUdür -

ıu Jndcn. 
l.:3ı.li h r Deledlyesı tenvtrau umumlyesl 

1t'ln a ına 4k 27 kalem elektrik malzemesi 
7 10 Wl tar hine rnstlıyan salı günü ıaat 

on D o k1ı.u kapalı zart usuUyle eksiltmeye 
krmulmı.ı~t r Muııammen bedel MS6 Ura 40 
.ku·u~. muv;,ıkKnt teminatı 400 lire 23 ırurus· 
tur. lhale belediye daıres!nde yapılacaktır. 

ş tnameler bede.ılı olarak t>eledlyedeo ve· 
rlllr. bte." lerln 400 numaralı kanunun ta· 
rltatı dalrt-s ncte hazırlıyaeaklan teklif mek· 
tuplıırlylc mczkilr ı;i.lnde belediyede bulun· 
ır.aıılrı llAn olunur. (6943l 16940 

Kapalı zarf usuliyle 
eksHtme iliinı 

An al 11 Natuı lnaııat Kom<Byonundan: 
1 - Ekli.itmeye konulan ıı: ıanavı:ııt. 

Alm~k >O u 11.:erlnde Ahmetltrbükü ko;ınııu 
keil! l>ed .ı 1:;!354 Ura 61 kuruıtur. 

2 - B:.ı l~e a t 111rtnaıne ve evrak sunıar
dır. 

Al K t hUlha cetveli. Bı ıııııııeı fiyat 
cchel C tı;mt! cetveli. Dl Rus.ısı Eartna. 
me. E) M •.-ıve'e proJesl, FJ Eksiltme ı;art. 
namesi. GJ Kıızık ataıman. Hl 390 sayılı 
Pf<' e 

3 -.ı-.;nı '!le 15 leulnleveı car$ambıı. aU· 
ııJ s at 11 dt Antalya da Yenlkapı cad:tesln· 
de nblıa müdu• u:J tılnasında ıcurulu IAn· 
taba nara in aat komlsy0nunda yapılacak· 1 
tır. 

4 - E. ı tme kapalı zart usullyle ve va • 
hl.dl tı:ı. t liıer nd n yapılacaktır. 

15 - Ek •m :;e ırlrebllmek ıcın isteklilerin 
r.s ı a 9 ıruru$1Uk muvakkat teminat yatı
rı,muı u b ım1 n rıa•ka asa ~.da.ki vesikaları 
lbr z tme~ ı ı rttır. 

lJ D ~c a reb lmek tein natııı müdüriyeti 
e'ıl > kom.bYQnundan alınmıs m1lteahhltllk 
ves ka ı. • 

'J) carı ı n ye alt ticaret odası vesikası. 
16932 

•n • uaCrd yolunun 33 + 140 -
ıel. el rı ar.ısında 1440 metre 

ıK teıv.:.;esı, ıose \e s.naı ima· 
U.t n a tı ka1,1alı zart usullyle ihale edUmek 
'll.:e e k 1 ~ r konulmuştur. 

ltme 20 blr.neıte4rln 19.U tarihine 
t • ~ınll saat 16 da Samsun 

Vi!.la•ı d mt encumenlnde yapılacaktır. 
S In a m k r ~deli (27032> lira (7lll 

kur ı ı;e muvakkat teminatı {2027) lira (46) 

kur tur 
4 - Bu it~ a t e rak eunıarcıır. Ke$lt del· 

u ııro e, ı ıs le t yat cetveli, hususi şart
naml', en itme sıırtnameıı. Bayındırlık isler! 
sene! ı rtnameııl 'e mukavele proJeslnden 
lbaret o up Sam&un, Ankara, latanbul Nafıa 
mudurlukler nde ı;e Samsun vtl~yet daimi en
cU:nen kal mlnde bed lılz olarak görülebilir. 

- !&teklllerJn b•r mukavele Ue en az 
~ıOO liralık bu !.ıl' benzer blr uı taahhilt ~·e 

baı;ı dıjıııa dair lal yaptıran müesseseden a· 
laca~ı ve~ ka ile ihale cününden en ı:ec üc 
alln ovtl sıımsun vaıııır:ıno istida ııe müra· 
caat ederek aıacatı ehliyet vesikasını ve cari 
ıcneye alt Ticaret Odası ve!lkasını tekli! mek· 
tup,arına eki meler! 11zımdır. 

6 - Ekst.tmtYe lltlrAk edeceKlerln yalnız 

tekil! met;tupl r nı havı ve kapalı bir zartı 
ve Cıcünetl maddede yazıh muvakkat teminat 
makbuzunu "e beı; ncı maddede nzılı vesika
ları bir d $ zarf le ne koyup ve mühür mumu 
ıte lı.-aplı--arıık ihale ~.Jnü saat 1~ e kadar mak· 
buz rnukatı1llnde dalml <'nc!Jmen relsU!:lne ver· 
ınelcrl veya ln'1e ı taah!!Utlll olarak posta ile 
aı>n ermte olmaları Uzımdır. Postada olacak 
seclkmelAr kabul o unmaz. 

tS652 721S> 17266 

ANKARA BELEDiYESi 

Kamyon parçaları alınacak 
Ankara 13eled yeslndcn: 
1 - 934 modeli Zıe marka kamyon ıcın a· 

ıınaı:ak olan ıs kalem ııarcıı on 1>ee ırun 
mUdd-tlc acık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muil mmen bedeli suı Ura 61 kurus· 
tur. 

a - Temlna tı 60 lira 12 kurustur. 
t - Şartnamesini ırörmek ve bedelsiz al· 

ma.K l~tb :nı rın her ı:ıın encümen kalemine 
ve teki terin de 10 10 941 cuma ırünü ıant 
10.30 da 1>eeldlye dairesinde müteseıcı..-ıı en· 
cümene mür caatlan. (6950l 16917 

Sulfat dal om in alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

lstlyenlerin her gün encUmen kalemine 
mUracaatıarı ve uıtcklil rin de ıhale tari
hi olan 14. ıo. 941 salı gunU sııat ona ka
dar usulU dıılreslnde tanzim edecekleri 
kap:ılı zarfla teklif mektuplannı belediye 
d:ıireslnde muteşekkll encUm"ne \•crmele· 
ri. C695) 17025 

Motorin alınacak 
Ankara B ledıye ind n : 
ı - Belediye ıhtıyacı için 250-350 ton 

motorin on beş gtuı mUddi!tle ve kapalı 
zart usullyle eksıltmeye konulmuvtur. 

2 - Muhammen b~d U (76,850) liradır. 
8 - Teminatı c 5,0021 lira (50) kuruo· 

tur. 
4 - İhalesi 17. 10. 941 cuma gUnU sata 

11 de yapılacağınd .. n &ı:ı.rtnrunesinl gör • 
mek ve (3S5) kuruş mukabilını.le alm:ık 
lstiyenlerin htr gUn encUnrnn kalemine 
mUrac:ıatlıı.rı ve lstekl!lr.rın d' ihale gtlnU 
olan 17. 10. 941 cuma g nU s:ı.ı.t ona kadar 
usuıu d:ılreslnde tanzim edecekleri kap:ı

lı zarf teklif mektuplarını belediye daire
sinde mUteşeltk!I encümene verm .. ırri 

(7220) li268 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
Cumartesi 4. 10. 941 de 
sayın Ankara halkına 

AÇILIYOR 
Tel: 3400 

M. M. ~- Hava Müsteşarlığı 

2 öğretmen alınacak 
M. M. V. Havıı Sa. Al. Ko dan : 
1- Eskişehır Hnvo okuluna bır naz:ırt 

motör \'e teknoloji ö~etm~nı ile bir Rad· 
yatör, lehim kaynak vo lfistikçi öğretmeni 
alınacaktır. Ücret her iki öğretmen için de 
100-170 liradır. T.ılıp olacaklara yapılacak 
imtlhnnda gösterecekleri bilgi ve liyakat 
derecesine gore lmtlhon heyetince takdir 
ve tensip edilecek Ucretkr vcrllect'ktlr. 

2- A§ağıdııkl v "'ıfları haiz bulun:ın is
teklilerin okulda teşkil cd!lcc~k bir heyet 
tara!ınd:an imtihanları 10. 1'0. 941 tarlhtn
do yapıt c:ıktır. Taliplerin 8. 10. 941 trui· 
hine kadar J<:sklıehlr Hava Okulu Komu· 
tanlığına mUracaat etmeleri ve imtihan 
günü olan 10. 10 941 tarıhinde Eslti§ehir 
Hava Okulu Komutonlıtında bulunmaları 
1111.n olunur. 

a) Tllrk olması ve ecnebi kadınlarla evli 
olmamak. 

b) Askerliğini bltırmııı olmak, 
c) Medeniyet haklarından mahrumiyet 

cezasıyle mahkClın veya1 devlet için muzır 
teşk.ilil.tlar mensup olmamak, 

d) İyi ahlll.k eshabından olmak, haysl -
yet ve namusu muhil fiillerle ve alelıtlak 
ağır hapis veya o derece cezayı müstelzim 
bir t'ill ile mahkOm olmamak, 

e) Sıh1· ahvali vazife görme~e müsait 
olmak, (raporla) , 

f) Lise veya muadili taluıll görmUtı ol
mak, veya devlet memuriyetlerınde hiz -
metl mcsbuk olmak ve bunlara ı11t vcs:ılk· 
ler ibraz etmek, 

h) En az Uç sene hizmet edeceğine dair 
noterlikçe musaddak teahhUt senedi ver-
mek. (6988) 16!l55 

eşya 
Temiz ve az kullanılmıı oda, yatak 

ve yemek odaları takımları, mUsaıt fi· 
:vatla :voıculuK yüzünden satılıktır. 

ı blrlnclteırın carsambn ve 2 blrlnclte~
rın ııerıembe cünlerl saat 10 -15 ara· 
sında görOleblllr. Adres: Yenişehir, 

Mektep sokak, Yalcın aparıunanı IS'o.4 

ANKARA Lv. AMlRLIGI 

Dört köşe halka alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 50000 adet dort kö&e halka muham· 

men fiyatı 12 kuruv olup katı teminatı 

900 liradır. Ve ıso.ooo adet dilli toka mu
hammen fiyatı 2 kuruıı ltatl teminatı 150 
liradır. 

1 - :;u ııılerl ihtiyacı ıı,:ln alınacak olan 
(100) ton aul!at dııJomin on beş gUn mlld· 
d~tle ve kapalı zarf usuliyle eks!ltmeY• 
koı:ulmmıtur. 

2 - :Muh unmen bedeli (40000> liradır 
8 - 'remın~tı (3000) liradır. 
4 - Ih:ılesı H. 10, 941 anlı günU saat 

11 de yapıl:ıc~ından şartııame!lnl gor • 
mek \'e (2001 kuruş mukabilinde almak 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 7. 10. 941 sa
h gUnU saat 16 dır. İsteklilerin nUınunelc
rin! görmek üzere her gtln ve pazarlık 
gllnll kati temlnatlarlyle bırlikte Ko. da 
bulunmalan . (i253) 17269 

(('============================================~ 

DAKTİl..OGRAFİ KURSLJ 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden • 

Okulumuzun daktilografi kurslarına talebe knyıt ve kabul mu
ameleai 25 Eylül 1941 per§embe günü baılıyacak 4 Birincileşrin 
1941 cumartesi günü sona erecektir. 

1 - En az ilk okul diploması; 
2 - Nüfua hüviyet cüzdanı; 
3 - Sıha t raporu ve a§ı kağıdı; 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

ile okul idaresine müracaat edilmesi. 

KURSLAR PARASIZDIR 

ı L ı 2/10/ 1941 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Orman Umum MUdürlültünden: 
Orman umum mUdtlrlUtune bağlı devlet 

orman isletmeleri revirinde calıitırılmak 1Ue
re imtihanla (5) muhasebeci (t) muhuebcel 
muavini .,.e (2) muhasebe memuaı alınacak· 
ur. 

1 - Taliplerin memurin kanunun 4 üncü 
mnddeılndckl ewnf ve teralll hnlz olmaları 
ve askerliklerini yapmıa bulunmaları ıarttır. 

2 - Muhaeebeclllll:e talip olanların ilse ve
ya yüksek mektep ve muhasebeci muavlnllltl 
ile muhaacbe mcmurluklarınıı talip ol:ın!arın 
da lise ve orta mektep mezunu olmaları ve 
bu taliplerin >iiklek mektepte bulunmaları IA
zımdır. 

a - J.1U:ıabaka neticesi müsll\'I not alanlar 
arasında yüksek lktısat ve ticaret mektebi 
Hsesl mezunu olanlar tercih edlleceklerdır. 

4 - lmtlhanda muvatınk olanlar her han· 
ı:ı bir bletmcde muvakkaten ı;taJ aorecekler
dlr. 

5 - Kazananlara 86!56 ı;ayılı kanun hüküm· 
lerl dıılreılnde muhasebecilere 170 ve muha· 
ıebecl muavinlerine 100 ve muhasebe me· 
murıanna da 75 liraya kadar ucret verile· 
cektlr. 

6 - tmtıhan. 14. ıo. 041 ıalı ı:ünü saat 14 
de Ankara dn orman umum mUtlUrlüC:Unde "e 
1stanbul'da orman cevıı gu müdJrlü{:ünde Hl· 

pılııcaktır. 

Tallplerın asal':ıda yazılı vesikalarını dnrl 
adet totoıtrııtıarlyle beraber tııtldalarına ek· 
lemeler! Jtı;ı;ımdır. 

A) Nüfus cuzcı:ını ve askerlikten bırakılma 
kU:ıdı. 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Mukavva masura alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden ı 

l) İdare ihtiyacı için dört milyon adet 

mukavva masura kapalı zarfla eksiltmeye 

~ıkarılınıştır. 

2) Muhammen bedel (16.000), muvakkat 

teminat (1.200) lira olup eksiltmesi, 13 
Birıncitcşin 1941 pazartesi &'Unu saat 

(16) da Ankarada P. T. T. umum miidıir· 

Hık binasındaki satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

3ı İstekliler, muvakkat teminat makbuz 

veya banka teminat mektubiyle kanuni ve

saiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 

o gün saat (15) e kadar mezkur komisyo

na vereceklerdir. 

4 Şartnameler, Ankarada P. T. T. le

vazım müdıirliığunden lstanbulda P. T. T. 
levazım 

bedelsiz 

Ankara 

ayniyat deposu muhasipliğınden 

olarak verilecektir. (li890) 

17074 

Posh\ nakliyatı 
P. T. T. MüdUrlUt:llnden: 

Her ı:un g ı p ııec cck tren terden postayı 
alı11 \ermek ve el a nb.ı sle nakletmek e:ır

tlylı eksiltmeye konuım " ol:ın K.ıt'ilk Yoz· 
gat • tstaoon po tıı sJrü·Uhl~llne, tahmin 
cdll<'n bedeli'! a lı~ındnn !~tekli hulu'lama· 
mış ve )'ı'n d n b d 1 tııh'll n ctt rllerek nynı 
eartlarln 27. 9. {)41 den lllb r n 15 ~Un müd· 

~---==::---------------------------------~~~~~--~~....:..-------
...... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıo 

- -- -- -
= Değirmen kontrol memuru ahnacak ~ = : - -- -§ Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: ~ = : 
: Taşra teşkilatımızda münhal değirmen kontrol memurlukları- = 
: na münhasıten değirmencili'k, buğday ve un işlerinde bulunmuş ve : 
: bu işlerden vukuf ve mümarese sahibi kimselerden ibraz edecekleri : 
;: vesikanın mahiyetine göre 60 ilci 100 lira ücretle imtihansız memur S 
: alınacaktır. ~ - -- Taliplerin aşağıda yazılı vesikaları dilekçelerine bağlıyarak aza- : 
= mi 15-10-1941 tarihine kadar umum müdürlüğümüz zat işleri müdür- ~ 
: lüğüne vermeleri şarttır. .. .. 
_ 1 -- Değirmencilik, buğday ve un i§leriyle iştigal ettiğine ve bu 5 
E işlerde bilgi ve mümaresesi bulunduğuna dair vesika: bu vesikayı ~ 
: ibraz etmiyenlerin ve diğer vesikaları noksan olanların talepleri na- ::;; 
: zarı itibare alınmıyacaktır. :: 

; 2 - Tahsil vesikası, ::::~ 
: 3 -- Sıbat raporu, :: - ~ : 4 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti, _. 
= 5 -- Askerlik terhis tezkeresi sureti (taliplerin askerliklerini :::: 
: mutlaka yapm•§ olmalan ıa .. md«). 1 
- 6 -- Evelcc bulunduğu resmi ve yahut memuriyetleri varsa bun - = 
= !ara ait hizmet vesikaları, :::: 

7 -- Doğruluk kağıdı. :::: 
_ 8 - Üç adet fotograf. (7316) 17288 i - ~ ,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııı•' 
-------·------~--------------------------------------~---~-Bı Hüsnühal kltıdı ve sıhat raııoru. 

cı Mektep diploması. \)'hl: muh mm rı be ı '3f) ı.rıı. mu\·akkat 
Dl Şlmdbe kadar caııstııtı yerlerden aımıt tem nat 27 lira, ld:ırl k t:ı.let 3ı.'l0 llrnd . 

,,,,,,,, 

VEKALETi MAHKEMELER NAFIA 
oldukları bUsnU hizmet veslkn5l. 1 ıııe~ı 11 10 941 cum.ır'e!. Eaat 12 de 

<7318) 17257 E~k r nııart. kıt l d mJdJ~ıu,ıJ'Tl'1z1 ki ko- Ankara .Aill)e 1klncl Hukuk Mııhlceznet!ll' 

1 Nafı Vckfıletlnden : 

1 
1 -- EkBıltmeye konulan lş: Ankarada Düzce'nin Çilimli kö~Onden Cinci otlu JJt' VAKIFLAR UMUM Md. 

Y npı ve ir.lar i~leri ilanı 
den: 

m •mea )Rı>ıl ktır. T ı. 1 •rln o gııl', ~ıı • 
atte kanuni ,. -ıl de biri kle mı.ıra(' ı ıll"\"ı 

(7207) lö165 

~ii!i~~!!İ~ru~~iiiiml!iiiiiiri~ jandsrma subııy okulu giriş kapısının met Rıza cıncı·:ve: 
Bina satılacak r hcdml ıle buraya yeniden kapıcı odası ve Knrınız Ankara'da Yenltchlr'dc Münire adi" 

\'akıtıar Lmum l\hldUrlull:Unden: 1 Satılık arsa la r e motosıklet garajı yapurılması işidir. rat tarafından lknme cdllcn bo<;anma da\.atl 
Muhammen oedclı 2:.!00. mu\Bkkat temi· ~ l~eşıf bedeli : 5110.61 liradır. muhakemesi 30. 9. 941 i:'Unü snat 9 a ~ 

nat lE.5, ı..1nsı vakıl bina. mahallesı ınonu, Tiirkiye iş Banll.\'\sındon I 2 - Eksiltme 20. lO. !.ltl pazartesi glinU edilerek lll\nen tebllı:ııt >"Rı>ıldıtı halde nı•tı' 
soıtall:ı Ev kadını ~o 24, munnkan.sı nt'ık sa,tt l.ı t" nafıa vekAlctl yapı ve imar iş· 

1 

kem•'><' ııeıme.llll:lnl7.•len hakkıQızd'a ı,:ıyaP ıc•· 
1 Kavnklıdere'nln mutena nn>ınlllnde n- ı ı 11 • At' arttırma. J,r e ts tme Jcomısyonu odasında ıı.çık: rarı ittihaz edildikten sonra mahkemeye " 

• u an a evsarı yazılı vakıf oınanın mül· eltsı tnıe usu ıyle yapılacaktır. vamla ıo ıri.ın müıl•'l·Llc ııtnen tebllı.:at yal' ,. k d tılık arsnlıır mevcut t•ır. Ta p bulun n· ı .1 l" ıl• 
K!ycll taksl~le muzııyedeye cıkRrılmıstır. 1 rın Turl;lye h E'l'lkosı mPrknz IT'!I· 1 3 - F;ltslltme evrakı \"C buna mukta:r.l mnsına ve mahkeıre dlvanhanesıne taıııcııı• 

lh 1 
Urhlll:Unl' 15 10. 911 tnrıh'ne kad lr si ate ocdcl nın t>e.tc ııırı pcıın ve geri t<a· e\Tak yapı ve imar iııleri reisliğinde gô- bu schcple ııurusmanın 31, 10. 941 ı:ünll ıs 

lanı dört aencde ve durt mıısavı taksitte ö. n'üracnatıarı 4
h

14 rUlebitlr. · 9 a bırnkılmıa olduıtundan tayin edilen ~ 
denecektir .Ş ı 4 - J<:lu;iltmeye girebilmek için istekll-ı ,.e saatte mnhkcme>c .ı:elmcnlz aksi tsJ<dlrd~ 

Talip olnnıann ve aartnameyı ırormek ıs· -- lerln usulu dairesinde (40S.SO) dört yU.ı: H. u. M. l<anununun 4J2 inci maddesi mucı 
tıyenlerln \'nkıCl&r umum mUdürıu:ı:ıı mua - DEVLr::'T DEl\

1
lR'VQLLARI bnş lıra seka"n kuruşluk muvRkkat temi· blnce bir daha mahkemc)e kabul edllm!>ce" 

meltıt mUdürlllC'llnc müracaatlan \e ihale· r.. - .ı nat vermeleri lflzımdır. (7214) 1726i 1 ll:lnlz 11.Anen tebllit olunur. 45.SS ~ 
nl.rf de 6. ıo on ııazartesı ırilnll uııt on bcs· -
te mezkOr müdllrlükte yapılacatı ıırın olu- Odun alınacak ...t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
DUi'. (6SZ7l 16802 = ~ 

Kapalı zarf u~uliyle gayri 
menkul satışı 

Vakıf.ar Umum MlldUrlUCllnden: 
Tahmin edılen bedeli 16.000 lira, muvek. 

t<at tl'mtnat ı:..ıoo lira, cinsi iki ahs:ıp dllkklln 
vakıf numarası 44 45 mevki mahallesi Koyun 
ııazarı caddesinde. 

l - Ankdranın Koyunpııznrı caddesinde 
yukarıda c\·sarı )'azılı mUlh:ık Abdülhadi 
vııkfından iki ı:ayrl mcııkullln mUlklyetl pe
eın para ile ve ıartnıtmcsl muclblnce satıl -
mak üzcıre 19. 9. IHl cUnünden S. 10. ıın i:Ü· 

nune kadar yirmi gUn müddetle kııpalı zarf 
usul.)le arttırma>a konulmU$tur. 

2 - K ti ıhnıcsı fi ıo fl-11 pcrıembc günO 
s.ınt 1:5 e ikinci \oakıf ııpartm ndıı '\ kıtıar 

umum mudürlilf:U cmlAk \O arazı müdllrlll· 
l':ilnde ihale komisyonunca vakıflar umum 
mlldUrlüCünün taı;dıklncı tAllkan sapılacak· 

tır. 

3 - Taliplerin 2400 sayılı kanuna ı:-öre ha· 
zırlıyncakları teklif mektubunu ve teminat 
makbuz ve mektuplarını lklnel maddeıle ya
zılı ıııatlen bir snn t evellne kadar 'akıtıar 
umum müdürlültn ihale komisyonu relslll':lne 
venneıcrı ıtızımdır. 

4 - Teklif 11ektubu ile teminatını vaktin· 
de \'crmcmla olanlar arttırmaya kabul edile· 
mez. 

5 - Arttırmaya lsUrAk edenler ıartname· 
nln bütün muhteviyatını kabul etmls sayılır· 
ıar. 

6 - Satııa alt aıırtname Ankarada vakıl· 
lar umum mUdürlüt:O em!Ak \'e arazi mü· 
dllrlllltllnde ı.:örOleblllr. 6839l 16S05 

KAZALAR 

Kuru ot satışı 
Karacabey Harası Müdürlü

ğünden: 
1 - Hara lhtlyacınılan fazla tahminen 

dört ytlz bin kilo balya halinde kuru ot ka • 
pıılı zart ıısullyle artllrmaya konmuetur. 

2 - Artllrmıı 8 1.etrlnlevel 941 cuma ı:ünü 
saat 15 te hara merkezinde )apılacaktır. 

3 - Satılacak otun kilosuna dört kurus 
fiyat tahmin olunmustur. 

4 - Murnkkat teminat olarak bin lkl yüz 
lira alınacaktır. 

:5 - Şartnamesini ı:önnek tııtıyenlerln ha· 
ra muhasebesine müracanUan uan olunur. 

CS712/67621 16727 

Satıhk eşya 
Vlynna mıımOIAtı Qılppendale stilinde sa· 

ıon takunı, J"etnek oduı, trlı,:lder, Phlllps mar· 
ka radyo-ıramoron, yemek ve bardak takım· 
!arı ve sıılre sııtılıktır. Yenlıehlr, Atatilrk bul· 
varı, And apartman No. 7. Tel: 3591 4616 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7243 
İmtiyaz Sahibi 

lakender Artutt 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 

Yazı İşleri Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemıze aOnderlleo ııer nevi 1a· 
ıııar. oeıredltsın edilmesin aerı ve
rllmeı ve ıcayt>olusundan dolayı ııJc 

l>tr mCJUUyet kabul olunma:ıı. 

~:=====================:!) 

Devlet Dcmlryoları Sa. Al. l<o dan .. Yarısı meşe ve yarısı gllrgen veya gJr- = Dil, Tarih ve Cog"" rafya Fakültesine i 
genle karışık çam olmak UzLre satın ah- .. 
nac. k 47~ dört ytlz yetmiş beş ton kesll- - ~ ıncmıe kuru odun talip çılmadığıodıuı ka· - harçlıklı talebe ahnıyor i 
palı znrf u utıylc ycnldC'n ekRll:mey" ko- : ~ 
ou. nuştur. Odunlar, Anknra - İzmit vcyu _ FnkUlteye alınııcak harclıklı taıeııenln )'azılı lmllhanları 15 ve 16 llktesruı ~ 
Ankara - Zoııguldak arn.ııındalti istasyon- - lfJ4L ı:un.crlnıle yapılncaktır. ~ 
!ardan hlrimle vagon lçınde ve en geç - Ayda kırk lira harclık aınrıık talebe olmak ll7.ere lııllp olnn Uso mezunlarının ~ 
15·ll·!H 11 tarihine kadar Lesllm edllmi,1 - nlhn:vct blrlncllcerlııln on ücünc-ü pazıırlcsl aq~mına kaılıır r ıkillteye kaydedltrn1' ~ 
oJoc ktır. .Muhammen bedeli ı 7600 ı yedi olmaları lllzımdır. CGOOG} ımııo ~ 
bin altı yUz liradır. 10-10-1911 tanhlnd~ - f 
cuma gUııU sant ır. d:ı Ar.kara'da 2 incı ':i11ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
lıılelme b.naaınıla toplanacnlt kom ıs) onda -
ihalesi y:ıpılııc:ı.ılındnn b•ı iııc girmek isli· ----------------/_. 
yenlerin r,7,o aıısb tinde muvakkat temi· MAARiF VEKALETİ TAPU KADASTRO n:ıtıannı v ım makbuzu veytı ıdo.ren 0 ko.- ve " "!/ 
bul ettiği formüle mutabık banka mPktu
bu olarak konunun t:ıyın ettiği vesaik ile 
teklı!lerlnl lhule snatındcn bir s:ıat cvelt· 
ne kadar komisyon reisliğine tevdi etml!J 
olmaları lfi.zımdır. Ş:ırtnnıne ve mukavcl<ı 
projeleri Ankara ve Haydarpnııa lıılctme 

komısyonlarından pnrnsız alınabilir. 

(680Gl 168D3 

2 yazı dizme makinesi alınacak 
D<'vlet Oemlryoll ırı Sa. Al. Ko. dıın: 

Muhammen bedeli 14250 <on dort bın iki 
>iiZ elll) lira olan 2 adet Linotip yazı dizme 
makinesi 17. 11. 1941 ııaımrtesl ı:linü ı;nııt 

15.3 ı dıı ka11alı uırf us.ıllyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ise alnnek lstlyenlerın 1068,75 (bin aıt
mıı sekiz lira :retmls bes kuruı> llrnluc mu
\'akkat teminat ile kanunun tnrtn etll'ftl ve
sika ıarı ve tekllnerlnl a> nı ı:ün saat 14 30 n 
kadar komlsl!on rclsllCl'le \'ermeler! ltızımdır. 

b ırtnameler parasız olarak Ankara'dıı mal· 
zemc dalre~lnden, Ha)dnrpasa'da teseJIUm ve 
sevk aetll~lndcn d ıt:ıtılacaktır. 

(70 ) 172bll 

Sanat okullarına meslek dersleri 
ve atölye öğretmenleri 

alınacaktır 
Maarif Vckllllğindcn: 
Sanat okullarına: 
1. Radyo ve telsiz telgraf lıılcrlnl, 

2. 'l'cle!on ve telgraf makinelpri tesis 
ve tamıı i işlerini, 

3. Her nevi motör tamiri işlerini, 
(. Tes\'iye, freze, torna ve ince tesviye 

iı;lerıni, 
5. Domirrillk (ıııcak, ııoğuk) ve kay

nakçılık lıılerlnl, 

6. Elektrik tesisatı ve makineleri ta
miri ııııerlni, 

7. Makine ve inşaat ressamlığını, 

Bir memur alınacak 
Ankara Grupu Tnpu Sicil MUdilrluııı' 

den : ,ır 
Kırşehir vllt\yetl tapu sicil mubflf

1 J' 
ğında açık bulunan 15 liralık kitabete , 

nunl evsafı haiz •.:e llnkal orta meltte~ 
ten mezun olmak tJnt'tlyle bir memı.ır ,,. 

·rtl• 
nacnğınd;tn taliplerın belgeleri ile bl ~ 
te imtihan günU o;an 7. Tc3rlni evci .JI 
tarihinden evel mUracnatları Hln oıııtı 

(7263) 17243 

..Jlllllllllllllllllllll111111111111111 11~ - ~ - ~ 
Nazm ve pratik olarak hil<>n teknisyen, _ NEOSTERİN ~ 

~ 
~ ustabaşı ve ustalar alınacaktır. : 

Talipler naznrt ve ameli olarak bir im- : 
Uhana tabi tutulncıı.klar ve gösterecekler! 
kabiliyetlere göre Ucrct veya marışla tayin 1 : 

edil,.ceklerdir. ı : 
Ecnebi memleketlerde tııhBll etmiıı veya : 

~ 
Sıhhath olmak için insanın atı•·~ 

burun, boğaz ve bademciklerini sıJılıf i 
A , ~ 

bir tarzda temiz bulundurması h• ~ 
zımdır. ~ .... ~ 

lSTAIS'BUL ve PAR1S 
l'ak\iltcsjnden mezun 

DİŞ TABİBİ 

atölyelerde çalı~mııs olnnlarla 11anat okul- : 

l 
ltırı ve İmRllltıharblye me7.unları tercih -
cdllcceklercHr. : 

İmtlh:ınlarn ecnebi tahliyetiııde olanlar -
da ı;:-lretıilirler. : 

Taliplerin en geç l~ Blrlndteşrine ka· : 
dar Mnnrlf Vekllllt':ine bir istida ile mU- : 
racııntl<ırı. (7JS3ı 17172 : 

Bu yollarla giren anjinler, grır· ~ 
kızıl, kızamık, difteri. kabakıtlil~ ~ 
ı,:ir;ck, suçlçoğl, menenjit uaJı i 

bulnşıcı hastalıklarda 

NEOSTERIN 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ Hamit Sakaba~ı 

ı\dllyesarnyı karaıııınd.ı Dokınecl apart· 
mıınında her ırün &:lat 9·12 ve 14·..!0 
)e kadar hastalarını kabul eder. Rönt· 
ıren ve sert mekan k tcda\1, 
Telefon: 2G"'..4 4621 

Toplantı 
Ankara Esn:ıt Dilkklnlıın Yapı Koo~erall· 

tinden: 

l t e~llll 1941 pazar ı:Unü )"aptı~ımız top
lan•ıda ekseriyet temin edllemedll':lnı:ten. top
ıan ıımız 15 llkteerın 1941 pazar s.:Unü s:ıat H e 
tehir edllmlsllr. Teşrtrıcrl ıııyın orlnklnra 
ıırın olunur. 

lluuınme : 
1 - ldare hC'Yell ve murakıpler raporu, 
2 - Dört maddenin dclılıtlrllmeııl teklltl, 
3 - .Mali durumun tcsbtll, 
~ - Münhal olnn sl!kız AzAlıl':a yeni ttzAlar 

taylnL 
5 - Murakıpler secllme,ı. 

4611 
Mcdl.sl ldare Reisi 

Yusuf Kesim 

YENİ Sinemada 
Bu &C't'C 21 den itibaren 

Yeni sinema mevsimine bnslıyor 

Kocam güzeller peJinde 
Bas Rollerde: Ann Sothcrn • 

Franchot Tone 
tıı'l\•ct.(!n: Matbuat u. M. Jurnalı 

l. Bet ktas • Genc:lerblrllC:I mac:ı 
2. Tenis Ulus kupnııı 
3. Hatay kurtulus bayramı 
4 Nuri Dem.Irat ucuı mektebi ıtcılıs 

töreni. 

Kirahk aparfm~n aranıyor 
Yenl&l'hlr'<le \ e)a Kavnklıdcre'de 3 llA 6 

odalı ı,:Uzcı bir apartman ,•eya ev aranıyor. 
Çocuk sl'n·l!I prorestırU Or. Eckslcln, Telefon 
::;807 müracaat. 4620 

il = oifnyn yardım eder. ~ 
: Böyle hastalar ile temasta bıtltl ~ i 
- oanları korur, şahsi ihtiyat ve tedb i 
: aldırır. ~ 
: Eczane!crde reçetesiz satılır· f 
- -•••• ı•JI ..,111111111111111111111111111111~ 

pülverizasyon veya gariar1151 

DAKTİLO KURSU 
87 net ılevreıılo:ıl de yüzde 50 tenzllAtla ac:tı Bir ayda d .ıılomn verilir. Ta!ı!11 

arnnmıız Memurlar KQo;ıeratlfl karaısı No. 3 Tel: 3114. 4564 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~ 
..JllllllllJllllllllMllll,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
- • l 

~ Lastik band yaptırılacak 1 
= TASFlYE HALl:-;OE A:-;KAl!A ELEKTRİK TORK Ar-:O~IM ŞiRKETiNDE:" : I 1 
_ Komür nnkllyc transpartörleri itin üc bo>·da cemnn ss metre lllııtık bıınd lııı'-ı! i 
E ettirilecektir Bunların lmflllnl taahhüt el mek ve 13. 10. 1&11 tarihine krıdar ıeltltl' ~ 
: mektubu vermek lltbcnlerln bu ı~ aıt ıarlna e)·I yazı ııe tlrket muıfürJUQ°uncl 1 
_ talep etmeleri UAn olunur. 4613 f - ~ .,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11 

Sus Sinemasında 
Buırün bu sıece 

Buı.:Une kadar aörUlen ıark tllmlerlnln 
en wüzcıı 

Bir türke gönül verdim 
Türkce sözlü ve sarkılı 

Seanslar: 

12.1:5 • 14.SO • 16.30 • lS.30 gece 21 de 

SOMER Sinemasınd0 
Buırün 12.15 ten itibaren 2 tllıt' 

Sanl 12.15 - 1630 - 21 ıeans1arıııclS 

1 - Raspufin 
Ba• Rold!!: Harry Baur 

Saat 14.30 - 18,30 seıınsıarınd• 

il • Otomobilli aşıklar 
Bas Rold : Claude MaY 


