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Milli Sef'imizin millete hitabesi .,a 

Büyük yangına bulaşmamanın çaresi ve bütün dikkatimize rağmen bulaşırsak 
şerefli vazife yapmanın ilk şartı yangın ortasında yaşadığımızı bir an unutmamaktır' 

Milli Setimiz yüksek direktiflerinde diyorlar ki: " Suurlu, 
cahşkan ve kahraman milletler' bu devrin hakkından gelebilir" 

Climhurreisi Milli Şef İsmet İnönU, dün Cümh ur iy et oayramt 
mUnasebetiyle Ankara'da ipodromda yapılan geçit resminden evel 
ınilletin büyük sevgi, saygı ve bağlılık tezahürleri ve alkışları ara
sında aşağıdaki hitabeyi irat buyu.rmuşlardır : 

bulunuyoruz . 

Aziz vatandaılarım, 

Dünyayı ıarmı§ bir engin ka6lrganın türlü teıirlerini biz 
de memleketimizde duyuyoruz . Büyük yangına bulaımama
nın çaresi, ve bütün d ikkatimize rağmen bulCZ§ırıak ıerelli 
vazife yapmanın ilk ıartı, yangın ortasında Yaıadığımızı bir 
an unutmamaktır. Çok mahıul almalıyız. Her şeyimizi idare
li harcamalıyız. Her okulda, her İ§ yerinde, her tarlada, her 
zamandan ziyade çalışmalıyız. Şuurlu. çalışkan ve kahra
man milletler, ancak bu devrin hakkından gelebilirler. 

Büyük Türk milleti, 

Cümhuriyetimiz yükıek ülkülü, temiz, ahlaklı, vatan yo
lunda canını eıirgemiyen ileri bir insan cemiyetinin idare
ıidir. Cümhuriyetimiz, milletimizin keneli talihini doğrudan 
doğruya idare etmeıi, milli iradeyi ancak kendisinin kullan
m.aııdır. Bugün bizim büyük bayramımızdır. Bu anda bütün 
vatandCZ§larımla bayramlaımaktan çok ıeviniyorum. Milli 
bayram, ıanlı ordumuza, izci ve talebe evlatlarıma. kadın 
ve erkek bütün vatandaılarıma kutlu olsun. 

Sevgili vatanclatlarım, 

Dünya buhranının geniı •arııntıları içinde Jinç oe gürbüz 
bir milletin, büyük Türk milletinin bayramını kutluyoruz. 
lnıanlığın ve barışın ıen yuva6t olan vatanımız kahraman 
evlatlarının omuzlarında şerefle yükıeliyor. Milli irademizin 
bütünlüğünü korumak için hepimiz çetin oazilelere hazır 

~iz millete hitap ediyor 

Ordu 1 

v~ gençlik 
~9 Falih Rilkı AT AY 1 

~:ili b~~le§rin g ün lerin in tabii tÖ· 
~lı 'el~trı Ur: ordu ve gençlik devle· 
•,('f:ı i . dur ur v e halkın , açılmı§ 
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blj erirıi:ı b d eğil rr.id ir? Garp mil· 
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büyük leza ürl rle kullandı 
Milli Şef imiz Mecliste tebrikleri kabul ettiler 

• 

Hipodromdaki geçit resmi çok 
muntazam ve güzel oldu 

Bütün yurt neşe ve sevinç içindedir 
Bugün yurdun her köaeslnde cümhurlyetın 1 kaya'dan itibaren Büyük Ml11et Mecl!slne ıı1-

lı> ıncı yıldonUmU en !eten tezahUratıa kutıan· I den yollar üzerinde !IUlll Setlerını aeıa.mıamak 
mııtır. tein fasılalarla yer alını& tıulunu:,oorlardı. Rel-

Bu mesut yıldönümünü kutlamak tein ~n-1 slcü:mhur tnönü. tebrUderl kabul eunek üzere 
lerdenberı hazırlanmakta olan Türklye'nln ba$ .'.ltlllet Meclisine ıı:ellrken tı~ genelik safları 
iChrl Ankara, daha dUndcn bayramın acılısı arasından ıı:ccmls ve Atatürk tin muvakkat ka· 
dakikasından tUb.ıı.ren tıa&tan basa milli renk· birlerini ziyaret ederek Ebedi Şettn hatırasını 

olmak Uzere \'ektiler Heyeti A.zalıın, CUmhu
rlyet Halk Partisi Umumi K.ltıbı ve idare He· 
yeti ile Meclis Parti i'rupları reisleri hazır 

bulunmakta 1dller. i\lllll Şetlmlz AtatUM<"ün 
muvakkat kabrine bir buket koyrnuııardır. Bu
radan a. M. Meclisine eelen Milli Şe

tımız. saat ıs te devlet ve hUkümel büy{iklc· 
rlyle kordiplomatU:ın tebr.~erlnl kabul bunır· 

k b 
. d mu~larctr. Kabul törenine davetli bulunan ze-

a rın e vat saat ı2.so da ve kordtpıamatıte meıuup 

lcrlmlzle caddeler &'Unun m~nıısını ıtadelcn- taziz e>•lemlatır. 
dlren remizlerle süs!enmis bulunuy0rdu. Atatürk'ün mulıtıkkat 

Bu güzel dekor !cinde bu &abahın erken sa
atlerinde yollııra dok\llmus olan Ankara hal
kı bir tel hııllnde bll>Uk gecıt resminin yııııı

ıacıı ~ı Hlpcdrooıa ır!den ana caddeleri dol· 
durmıııtu. Jıcllerln boru ve trampet se•lcrl 
bütün Ankıı.ra'>'i ~nrmııtı naiun genelik Can-

!111111 ser. bu kutsal ~nde cUmhuriyettmlzin bulunan zevat dıı ıs.30 da kendilerine ayrıl
kurucusu Atatürk'ün kabtrlerını ziyarete eel-ı mı~ olan yerleri ıu:al etmtı bulunus·orlardı. 
dlk!erı zaman. Etıe<ll setin dPtne<lllrnts bulun- Tam .aııat ıs te Mılll Setımt:z, yanlarında BU· 
duC-u muze binası önUnı1e ba&ta BUYfik Millet yük Millet !l!ecıısı Relılml:z B. Abdülhalik 
.'.ltecllsl Reisi Abdlllhallk Rendn ve Baıvekll ı 
n netık saydam ile Mnrc~aı Ft'vzı Çakmak [ Sonu 4 üncü 5tıylada 1 Milli Şef' imiz kahraman askeri eri selamlıyor 

tcı "rıde · "':1 ve fotor-raf fi lmleri 
t\1~~· lh~ç·ı bır benzerliktir. Bakan 
tıtd bir '~h resimleri araaında., ya l- I 
~,~~"1.ırıu ne ve dekor değişikliği 
~e~ !tat b~anncder. G ören göz İçin 
d,

11 
l"lltc 

0 Ylc def.ildir. Kışl adan , 
~i\'·ı bogl\~· evden ve r esm: kadro · 
bli ~"•n ıp, Türk ~ehirlednin so· 
lı~i 1 eri 11 a., rl ı:ıcydnnlarınn ve tri· 
t~~'.t ~e: 1 :''""rıı akan bu dört kol, 
~~- ~o~r ~ 1~•. hal'; ve devlet. b ir 
ı~ b·'ıı~e u k~tur; onun e'siz birliği 

Milli Şef'imiz lımet lnönii Atatürk'ün muvakkat kabrinde izcilerimiz dünkü geçit resminde 

1lt b~ı 8 Ynak yeri gösterir b ir 
um.,az. Dört kolu b ir ib i· 

l Sonu Z irıcı say! ada ] 
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Dünkü kabul töreni ve geçit resmin'e ait resimlerimiz 5. inci sayfamızdadır. 
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Günün meseleleri 
('il 1111101111111""111111111111" 1111111111, 

ı GÜNÜN GÖLGESİ ) 
'--. ........................................... . Fevkalade Cümhuriyel Edebiyat bahisleri : 

Başka türlü hayatın ZABITA HİKAYESİ piyangosu dün ıeklldl Saat 20.30 
Top seslerini duyuyor musunuz? 

mônası 

f~rd~ hüriyetini, clışarda istikla -
lini korumak kudretini isbat etmi~ 
mesut bir milletin bahtiyar evladı o
larak nasıl olur da heyecanla çalışıl
maz!.. 

Devrim içinde sadece bir vazife 
adamı olarak çalışmak ... Hayatı mana
landıran, ona kıymet verdiren işte 

bu ruhtur. Çalışmak için mevki, rüt
be şart değildir. Nerede han -
gi işte olursak olalım, büyük, 
küçük, önemli, önemsiz demeden 
işimize vazifemize gönül vermiş bir 
insan mıyız, o halde Türk camiası 
içinde mevkiimiz elbette ki şerefli • 
dir. 

Kendi muhitimize bir göz gezdire
lim: şahsi servetlerine güvenip işsiz, 
ilgisiz, ödevsiz ömür sürenlerin her 
gün biraz daha sönen hayatiyetlerini 
ibret levhası olarak seyredelim. 

Bir de bıkmadan, usanmadan, yıl
madan çalışıp hastalığa galebe çalan, 
fiziyolojik çöküntüyü fikri, manevi 
yükseliş ile önliyenleri hatırhyalım. 
Dünyayı sarsan kasırganın yürek 

ezici uğultuları arasında "çalışmak" 
tan daha büyük bir teselli tasavvur 
olunabilir mi? 

Hangi mücadelenin sonunda zafer 
çalış.kanları sevindirip tembelleri ağ
latmamıştır. 

Bazan talih aksilik edebilir. Fakat 
onu yola getirecek olan gene çalış -
kanlıktır. Velhasıl maddi, manevi hiç 
bir dert yoktur ki çalışmanın verdiği 

r·································, 
: BİBLİYOGRAFYA : 
'-·································--' 
Terbiye postası 

Ayda bir çıkmakta olan Terbiye 
Postasının ikinci sayısı da çok zen -
gin ve dolgun bir şekilde çıkmıştır. 
Öğretmenlere hitap eden bu meslek 
mecmuası, şuurlu, programlı, bütün 
öğretmenlerin meslek bilgi ve görgü
lerini arttıracak olan mevzuları bü
yük bir alaka verecek şekilde seçmek
te ve belirtmektedir. Hele her öğret
menin tedris hayatında ihtiyacı olan 
resimler ve diğer okul materyeli çok 
bol ve zengin şekilde mecmuanın say
falarına serpiştirilmiştir. 

52 büyük sayfadan ibaret olan mec
muanın son sayısında Profesör Vasfi 
Raşit Sevig'in "Ciimhuriyette öğret
men" yazı.sı, cümhuriyet rejiminde 
~ğretmenin kıymetini ve öğretmene 
düşen vazifelerin ehemiyetini çok 
güzel bir şekilde belirtmektedir. '.Nu
rettin Artam'ın "Dil davamız", Münir 
Hayri Egeli'nin "İnönü büstü", yazı
ları vardır. Bunlardan başka mecmu
anın sayfalarını çevirirken şu yazı -
lar göze çarpmaktadır. Ata sözleri, 
Cümhuriyet nedir?. Hikaye, Kış so
ruları, Sonteşrin takvimi, Atatürk'ü 
anarken, Çoban Ali, Türkiye, Yuna -
nistan, Vitamin nedir, Bir dökümha
neyi ziyaret, Tabiat bilgisi örneği, 
Hayat bilRisi örneği, tık okulda di
siplin. Kara tahta. Aritmetik kolay -
dır, Resim - iş örnekleri, Evimiz üni
tesi, İlk okulda jimnastik. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Maarifi 1940 • 1941 
Maarif Vekaleti tarafından "Tür

kiye Cürnhuriyeti maarifi" ad1ı g-üzel 

bir kitap çıkarılmıştır. 1940 - 1941 

maarif hareketlerini ve ilerlemeleri
ni belirten kitabın başında Ebedi ve 
Mi11i Şeflerimizin maarif hakkında
ki kıymetli sözleri bulunmakta, hunu 
Ciimhuriyet Halk Partimizin prog • 

ramının maarife istikamet veren esas· 
lan takip etmektedir. Kitapta Maarif 
Vekilimiz B. Hasan - •Ali Yücel'in bir 

mukaddimesi var .. Broşür, ilk, orta. 
yüksek öğretime, mesleki öğretime 

ve Maarif Vekilliğinin bütün saha -

larına ait yazı ve resimlerle nefis bir 
§ekilde hazırlanmış ve kuşe kağıt üze

rine baı;,ılmıştır. Broşürün sonunda 
da grafikler. şemalar ve haritalarla 
maarif hareketleri belirtilmiştir. 

Broşür, bütün bu hususiyetleriyle ve 
200 sayfanın verdiği imkan nisbetin
de 1940 - 1941 cümhuriyet maarifinin 
ilerlemelerini ç.ok güzel canlandır -
mıştır. 

[ 
-( BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yenişehir Eczanesi l 

kalmaz .. 
Hüseyin Sami COŞAR 

Urfa Mebusu 

diriltici heyecan sayesinde tedavi 
e d itemesin ... 

İstiklallerini kaybetmiş olan baht
sız memleketlerin fıraklı haline ba -
kınız .. Vazife günlerinde, milli birli
ğe arkalarını çevirip şahsi ihtirasla
rının esiri olarak somurtkan bir hod
gamlığa kendisini kaptıran aydınlar 
şimdi licdan azabı ile kıvranıyorlar, 
~ırpınıyorlar .. Fakat ümitsiz, fayda -
sız. neticesiz bir çırpınma!.. 

Memleket müdafaasını hiç düşün -
meden günlük emeğinden bir iki sa
at kısmayı marifet sayan i~çiler bu
gün teselli kabul etmez bir matem 
içinde dövünüyorlar .. İstilacı kuvet 
hesabına, takatlarının kat, kat üs -
tünde bir gayret sarfediyorlar. 

Servetlerini dışarıya kaçırıp mem
leket meselelerine karşı alakasızlık 
göstermiş olanlar, vatanları istilaya 
uğradıktan sonra böyle elemli şart
lar içinde "servet" denilen mefhu -
mun ne acıklı, ne süfli bir mha al -
dığını kavramış bulunuyorlar. 
Sayın Başvekilimizin yerden göğe 

kadar hakları var .. On sekiz mil
yon Türkün kendi işine, kendi vazi -
fesine gönül vererek çalışması mu -
hakkak vatanımıza kuvet verecek, iyi
lik ve ferahlık getirecektir. 

Yaşadığımız çetin günlerde, mem
leket sevgisinin belli başlı belgelerin
den biri de "çalışkanlık"tır. Fikri ma
nevi, maddi her sahada fazla istihsal
de bulunmaktır. 

Ordu 
ve gençlik 

(Bası t. inci ıaytada> 

rinden ve her birini kendi içinde 
ayıran tezatlar yoktur. Şüphesiz 
bir cemiyetin bütün fertleri bir tür
lü dü~ünnıez, bir türlü duymaz. 
Ne milyonlarca kafa bir tezgahta 
yontulmuştur; ne de milyonlarca 
kalp, bir kalıptan dökülmüştür. 
Ancak on sekiz milyonda ~u gö
rülmüştür ki Türk birJiği üstünde 
ayırıcı ve parçalayıcı her te~ehbüs, 
kendi gücü kadar devam eden bir 
zorlama hükmünde kalmaktadır. 
Türk inkılabının belki de en bü
yük eseri, sınıfsız hir cemiyetin sır
rına tam vaktinde ermiş olmaktır. 

Bazan biribiriyle uzla~maz gibi 
görünen fikir anlaşmazlığı, Türki
ye'de, kurtarıcı prensiplere doğru, 
bir yaklaşma, bir gevşeme, niha
yet bir sönme hali gösterir. Dışar
dan velen veya bir ihtirastan do
ğan aykırı telkinler. eğretilikten 
kurtulmaz. Özden ve gönülden 
Türk olanın kafası, bilmeksizin, 
bin terbiye sebebinden. bu memle
ket zararına kanaatler besliyehilir; 
fakat kalbi yalnız bu millet hayrı
na çarpar. 

Ordu ve terbiye gençliğinde bu 
zaftan da eser kalmamıştır. Onlar
da cemiyet birliği nasıl bir sarsıl
maz ülkü ise, me~cniyet ve kültür 
birliğ; de öyledir. Maziden toplanı. 
toparlana gelen milli birlik, ergin
lik çağına giren milyonlarda tam 
bir maya saflığı ve ha.shğı arzet· 
mektedir. Buradaki fikir orada iti
kat, buradaki ümit orada iman ke
malini bulur. Yurt v,. hüriyet işle
rinde İse. bu kademeleşmiye de te
sadüf edilmez. Çoban kavalmdan 
lise diplomasrna kadar, hür ve ha
' 'rr kalmak fikri, hissi, azmı ve 
ııe,.•q ayn,dır. 

. Bir ~ernivette delilc.r gibi akıl, ve 
~arisler ~ibi 11.hlak hastaları var· 
dır. N ... hanisanelerimiz, n• de tı
rnarhanelerimiz bo~turlar. Ancak 
ahlak hl\&~aların 'ar gelen bütün 

On sekiz yıl önce gene bugün, gene 
bu saatin bu dakikasında, Ankara ka
lesinden 21 pare top atılmıştı. 

Bu top seslerinin ardından bir ha
ber, büyük haber, kısa bir cümle ha
linde yurdu baştan başa yıldırım hı
ziyle dolaştı: 
"- Cümhuriyet ilan olunmuştur." 
Haber her ulaştığı yerde, bayram 

sevinciyle karşılanıyor, toplar atılı
yor ve Ankara'ya minnet ve şükran 
telgrafları yağdırılıyordu. 

Bu top seslerinde, on sekiz yıl ön
cenin aziz, içli ve heyecanlı ha tırala
rı var. 

Saat 20",30 da Anadolu'nun gObe -
ğinden top gibi patlıyan ve Ankara 
kalesinden toplarla haber verilen bu 
hadise, tarih b:ıyunca anılacaktır. O 
an, bir çağın sonu ve bir inkılap
lar çağının başı olmuştur. Tiirih bun
dan daha büyük, eseri ve manası da
ha geniş olan bir "an" tanımadı. 
Susalım ve analım: bu bir dakika

lık sükut içinde gönüllerimizi 1923 
kahramanlarının hatırasiyle doldu -
ralım. Cümhuriyetin büyük kurucu
su ve ilk reisi, kızıl saçlı kartal hey
betiyle, sevgi ve inan dolu ilk ve ba~ 
hatıramızdır. Onun ardında, o "an" ı 

bize kanlariyle bağışlıyan on binler
ce vatan şehidi... Susarken onları dü
şünüyoruz ve Tanrımın huzurunda 
ruhlarını taziz ediyoruz. 

Onları, ebediyetin koynuna yeni -
den terkettiğimiz şu anda, gözleri -
mizin nemini kuruladıktan sonra ya
pacak bir tek şev kalmıştır: Çanka -
ya'ya dönmek ve İnönü'yü dinlemek ... 
1923 kahramanlarının bağışladıkları 

büyük emanetin baş koruyucusu İnö
nü'yü ! 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

İzmir'de incir üzüm sattıı 

193.245 numaraya 

50.000 lira cıktı ... 
M.iılll Pıyangonun Cümhuriyet Bayramı

na mahsus fevkalade piyangosu dUn Ipod. 
romdaki törenden sonra saat ı 7.30 da Ser· 
gievl salonunda çekildi. Fevkalade piyan
gomın zengin ikramiyeleri kalabalık bir 
halk kütlesi toplamış, tören ;·erind.,.n dö
ll€nlıer Sergievi binasına gelmişlerdi. 

Dilnkü çeklllş de resmi, malt ve iktısa
di müe.sseseler mümessilleri ile noter hu
zurunda törenle çekildi. Pıyangonun bü
tün safhaları Sait Celebi tarafından radyo 
vasıtasiyle bütün yurda ne:;redildi. Dün -
kil ç<>kilişte birkaç büyük ikramiyenin l>ir
den. şehrimize isabet edişi pb·angonun ne
Ş!"sinl ve sevincini bir kat daha arttırdı. 
İkramiye kazanan nu.maralar su~ır: 

193245 Numara 50.000 lira, 
106976 Numara 20.000 lira, 
094142 Numara 10.000 lira, 
30797Z Numara 10.000 lira, 
010818 Numara 5.000 )ira, 
0168i6 Numara 5.000 lira, 
070961 Numara 5.000 lira, 
201039 Numara 5.000 lira, 
332082 Numara 5.000 lira, 
376079 Numara 5.000 lira, 

2.000 er lira ikramiye 
numaralar : 

kazanan 

Son beş rakkamı 22000 ile nihayet bulan 
4 numara ikişer bin lira. 

Son beş rakkamı 61922 ile nihayet bulan 
4 numara ikişer bin lira. 

Son beş rakkamı 67145 ile nihayet bulan 
4 numara ikişer bin lira. 

Son beş rakkamı 92018 ile nihayet bulan 
4 numara ikişer bin lira. 

Son beş rakkamı 94220 ile nihayet bulan 
4 numara ikışer bin lira. 

Hatlt "hall<" romanlarının dört nevi vardır: 
RomanUk roman, (mevzuları asklır ve umu· 
mlyeUe lzdlvacla biterler), macera romanı, (bu 
nevide beden hareketi ve tehlike lk1 esas un· 
surdur), esrarenıılz roman (burada esrarı so· 
nuna kadar Jtsa olunmıyan gizil kuvetler YO· 

Uyle dramatik bir merak havası uyandırılır>, 
ve zabıla romanı. Ru dort nevin en yenisi, en 
mualakı, tertibi ltlbar!yle en güc, ve dlaerle· 
rlne nazaran en müstakil olanı, zabıta romanı· 
dır. Umumı tertip huı«.ıı;oiyetlerl haricinde bu 
nevin öbürleriyle r11bıtası he-men hemen yok 
ıılbidlr. 

Zabıta romanının modern edebiyatla lı;ıral 

ettl!'rl mevki anla~ılrnak J.slenf)·orsa, ilk önce 
onun nevi aahsına has olan alAka toplama 
ha!<"$asının tesbl0tl lcabe<ler. I'ror!'!lorle-r, clevlet 
adamları, ve halk ronıanlArı ncvllcrindcn bir 
baska~ına vakit harcamak ı~temlyenler ııllıl, 

blrcok yiıi<sek sevl)·cıı munevverler, eğlen.ınek 
ve dinlenmek için acaba neden zabıta romanı· 
na ııarılırlar:> Cevap, bu tip romanın, bllmct>e 
sınırına dahil bulunııuı::u \'akıasımla münıle· 

mlçtlr. Filhakika o, rtımanlaslırılmıs ıırnl~ 

mlkrasta, mu~lnk bir lıilml'<"l'•lir. Onun ıı-ı'nlş 

bir ei1hret ve nllıkıı toplıyııhllmc~inı!C'kl C'MR 
Amlller, çaprast kellml'lcrl'. bulmrı.rrı.lnra şi.ıh· 

ret ve allı.ka temin l'<il'n fımllil•rın ıı>·nıdır. 

Her lklsin<le de ha ili lcıth<'dcrı lıir ıııc~elc var· 
uır, \ e bu hal ke> fb eti, lahlıl, ) ckııuzanla )·ek· 
d.terıyie a!Akalı oıınall.ıklan sanılan muhle· 
11! un~ur•arın temasa ııcllrılınesı, bunların kS· 
b1tl, \e bJr dereceye katlar da bo~ alıp dolu 
tut.mal< k.abıllnden tam<1mlyle manllkl bir a· 
meııre> e dayanır. Her lkısi de, kendl esrHL·ını 
CıJxmei;e uııraı;anlar !cin, )·ckı.lıgerlertnl kıs· 

men tamamlancı, ll.~vamlı ip u,,.ıarıyte nıd· 

ce .• he.ı:dır, \'e bu ip ucıarı, )·eril yerlcrıne yer· 
leı;tırlldıklcrl zaman, daha ııcrısı Jı:ın ı~ık tu· 
tarlar. H"'m blrlneic, hem otcklnde, nlhat ncll· 
ceye \ arıldı~ı sırııda teferruatın nok~anı;ız, 

~ın!t ve sıkı sıkı oruıu lıır ncsıc ınanzuıncsl oı
cıuau ııoru!ür. lnsanlar bir bılınece hallındı>n 

ııeıen bir kafa sııorundnn daima zevk cıuy

muslardır, ve bllmeccler c.IC\'lrlcr bo)·unca, on· 
l;ırın belli başlı eıiı!cncesl ot.muştur. Mamnrlh, 
bır meselenın hallıni sıikünla !>eklemekle, lıu 

halle cıoııru giden mutevall adımlara seri ve 
eıtıencell bir ı.ştırak ura•ında bıiyıik bir !ark 

1.000 er lira ikramiye 
numaralar : 

vardır. Bu suretle okuyucu, hemen !aalb ete 
kazanan sevkedlllr, ve bu taal!yet he~ kısımda yenı bir 

meşııaleyle idame olunur. 
Zabıta h!ktıyesl, all'ıka toplama bahsindeki 

Son beş rakkamı 28399 ile nihayet bulan iste bu huııusıyet yıiıunden, dlt;er bütün ro· 
4 numara biner lira. man nevileri arasında kemi! müstakil istika· 

Son beş rakkamı 39201 ile nihayet bulan metinde llcrl atılmıı;lır. O kendl scvlyc~ınl 
İzmir (Hususi) - Son ı;:ünlerde şe-hrl- 4 numara biner lira. kendisi tayin elmts, k<'n<ll kaitlclcrlnl kC'nıllıı! 

krıymu.;, kendi ~ekli ve tcknıı.:lni ırcne krndlsl 
mizdcki üzüm ve lncir imalathaneleri, bol Son beş rakkamı 49761 ile nihayet bulan >aratmıştır. 

miktarda mah~ul lslemlşlerdir. Yapılan sa- 4 numara biner lira. Tlıılerln tasviri bahslnıle de zabıta ı·oınrını, 
tışlara göre şehrimizdeki ecnebi fırmala- Son beş rakkamı 49975 ile nihayet bulan gene dl~er roman nevllennın ımıcı...ıcrlnc t:ıtıı 
ra binlerce ton üz!lm ve lnclr teslimine 4 numara biner lira. dc~lldlr. Karakterler ne biJstıutün kuru ve B<.i· 

başlanmıştır. Yakında mühim partıler da- Son beş rakkamr 56302 ile nihayet bulan nük, ne de o kadar ctranı ve murassaı bir ıe-
ha işlenecek ve te~lim edilecektir. 4 numara biner lira. kilde tasvir olunmamnlıdır. Onlar sadece ak-

İzmir Karşıyaka nahiye müdürü 
yaralandı 

Izmır <Hususi> - Ka.1"$lyaka nahiye 
mlidürü B. Orhan, İkiı;Pşmelik"te bir so -
k.akta yaralı olarak bulunmuştur. Nahiye 
müdürü ha.<Jtanf"~·e kaldınlmıştlr. Htı.dJ.se 

tahkLk edilmektedir. 

Ayı bir adamın iki parmağını 
kaptı 

lunir (Hususi) - Ktiltürpark ,,hayvan 
bahçesinde Du<lu adındaki llYlYa leblebi 

Son beş raklı:amı 64605 ile nihayet bulan la Yakın bulunmalı, ve hareketleri, sırt mu· 
harrlrin önceden kuruımu~ bir tasarlaması 

vehmini vermemelidir. Karakterleri tahlilde, 
tazıa llerl varılması, ve mlzaclar üzerlnde !az· 
la Israr hlkAye makanlzmasında sadece bir 
bozukluk doğurabilir. OkuduQ'urnuz. bUtün b ı 
zabıta hlkAyelerlnl hatırlıyan, içlerinde (bizzat 
ha!lyeden baska) akılda tutablldlıtlnlz lek bir 
adama rastııyablllr misiniz? Bununla beraber 
bUtUn o tipler, onları okuduğunuz sırada, me· 
raklı idiler ve sizi meııelcnln ha!llne ııUrilkll

yel>llecek derecede rC'nkl!ydller. 

4 numara biner lira. 
Son beş rakkamı 68089 ile nihayet bulan 

4 numara biner lira. 
Son beş rakk!lmı 75708 ile nihayet bul~n 

4 numara biner lira. 
Son beş rakkamı 77808 ile nihayet bulan 

4 numara biner lira. 
Son beş rakkamı 99331 ile nihayet bulan 

4 numara biner lira. 

500 er lira ikramiye kazanan nu
maralar : 

Son dört rakkamı 3669 ile nihayet bulan 

Oslup açık, bıı~.t. <lüzıriın ve ha!!! ol.malıılır. 

ve çe-kirdek veren Meml.ş adında bir adam 40 numara beşer yüz lira. 

Bol bol tasvir, istiare ve mecazlarla yüklü e· 
debi bir üs!üp, rı>manllk bir roman için, her 
ne kadar iyi bir unsur olabilirse de, wbıta ro· 
manınc.ı.a bu, vakalara karsı büyük bir alAka 
duyan okuyucuyu, bundan atıkoya.r. Reallııt 

bir muhit yaratmaklak·I mümtaz kabiliyeti ve 
!evka.lAde atak! yazıe tarzı, Denle! neroe'nun 
blrl'Tlc! sınır bir zabıta romancısı olabllecca-ının 
bir dellll addolunımııktactır. 

ayıya elini kaptırmıştır. Zavallı adamın Son dört rakkamı 9073 ile nihayet bulan 
orta ve şelı.adet parmağı !l-Ymın ağzında 40 numara beşer yüz lira. 
kalmıştır. 

Y ardımsevenler Cemiyeti 
genel merkez toplantısı 

Yard1ıT11<evenler Cemiyeti Genel Merkez 
Rel<llA"lnden: 

Yardı.msevenler Cemiyeti Genel merkezinin 
aylık içtimaı !klncltesrlnln btrlncl cuanarte~l 

ııünU saat ıo dıı. Cocuk EAlrııeme kurumu şato· 
nunda yapılacaktır. Sayın a.zamızın t~s-ırıcri 

rica olunur. 

telkinler, bu memle~ette, cereyan 
kuveti ve serbestliği alamaz; oldu· 
ğu yerde sızar, birikir ve kokar. 
Bizde yabancmın bir karşılığı ec
nebidir; bu bir misafirdir. Fakat 
cemiyet birliğini bozmak için kapı 
zorlıyan her yabancı fikre "'>iz dü§
man deriz. 

Milli Şcf'in önünden geçen ordu 
ve gençlik üstünde, gelecek zaman 
Türkive'sinin hav.A.li, Sancak -gibi 
dalgalanmakta idi. Bunlar bir fe
tih, Türk tarihinin en m~:hteşem 
fetih yolu üstündedirler. Bunlar, 
va tanın ebedi emniyetini fethet
mektedirler. 

Falih Rıfkı ATAY 

100 er lira ikramiye kazanan nu
maralar : 

Son üç rakkamı 228 ile nihayet bulan 400 
numara yüzer lira. 

10 ar lira ikramiye kazanan nu
maralar : 

Son iki rakkamı 49 ile nihayet bulan 
4.000 numara onar lira. 

2 §er lira ikramiye kazanan nu
maralar : 

Son rakkamı 5 ile nihayet bulan 40.000 
numara ikişer lira. 

Son rakkamı 6 ile nihayet bulan 4.000 
numara ikişer lira. 

Bu çekilişte (50.000) lira kazanan 193245 
numaralı bilet Ankara'da, (20.000) lira ka
zanan 106976 numaralı bilet Eskişehir'de, 
Onar bin lira kazanan biletler Adana ve 
Mesudiye'de satılmıştır. 

Beşer bin lira kazanan biletlerin 2 par
çası İstanbul'da, birer parçaları da Yozgat, 
İzmir, Mersin ve Ankara'da satılmıştır. 

İkişer bin lira kazanan biletlerin 7 par
çası İstanbul, 4 parçası Ankara, birer par-

Bir zabıta hlkGycsJnln mevzuunu teskll 
eden unsurlar, ale!Ade olmalıdır. Filhakika, he
men hemen ~er han il büyük bir ııazetenln ilk 
sayfasında bu nevi hlklye lcln, bir düzüne 
mevzua rastlanır. Fevkall<lellk, i&rabet ve 
fantazlnln burada yeri yoktur, böylece iene 
blr zabıta roımanl:;le, dlt;er neviler arasında 

yeni bir rark daha ııörUlilr. Cilnkü cok zıı.mıı.n, 
adi bir romanda garabet ve tantazl baelıca 

allka un<urları<lır. Bir zabıln romancısına dil· 
sen vaııre, gene bir t'apraz kelime mil· 
rettlblnlnk!yle aynıdır, yani ma!Om part'aları 

rnü&k!I bir bilmece haline •okrnak. Bir zabıta 
hlkbesl telmlıtlnln mahareti, bu uni'O\Jrların 

derli toplu blr hale ıoıokulma ıekll. ip uçlan· 
nın ltsasındakl incelik, ve nihai hal teklinin 
romanın sonuna kadar nklanmasındakl meı
rulyete dayanır. 

çası da Artvin, Erbaa, Manisa, Eski~ehir, 
Sungurlu, Adana, Merzifon, Mardin ve Kır
şehir'de satıl nıştır. 

Biner lira kazanan biletlerin 12 parçası 
İstanbul, 5 parçası Ankara, 5 parçası İz -
mir, 3 parçBı Adana, birer parçası da Bo
lu, Saırsun, Afyon, Buru. Mersin, Eskişe

hir, Giresun, Gelibolu, Balıkesir. Kara -
man, Çanakkale, Boldan, Keskin, Edremit 
ve Konya'da sattlmı~tır. 
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Geçitten duygular 
Geçiyorlar ... Hayır, geçiyorlar 

değil, akıyorlar deyiniz. 
Adı kurtuluf savaşımıza mal

olan Sakarya nehri gibi akıyor
lar. 

A Yakut rengine boyanan rüz
garlar, şafaklardan örülmüş dal
galar halinde bayraklar geçer
ken bu canlt Sl\karya bir Okya
nos enginliği aldı. 

Vatan riizgariyle dalgalanan 
bu al enginde gönlünüzün kula
ğma geçmişin ve geleceğin des
tanlarından ılık mısralar duyu
yor gibisiniz. 

- Bu dinç ellerde olduıkça .... 
diyen mısralar ... 

Yenilen dü'.'lmandan alınan ka
lelerin üstüne o bayrağı gcıne 
bjiyle dinç ve gürbüz eller dik
mi~ti. Bir gün gelir de dünyanın 
yedi iklim dört bucağını bürü
yen yangın, bu bilhtiyar vatanm 
saçaklarını sararsa aynı dinç el
ler, istiklali, şerefi ve hüriyeti 
bu alevleri andıran bayraklar 

gibi ta§ıyacaklar, 
taracaklar; fakat 
yecekler ... 

elden ele ak
yere dü§Ürmi-

Geçiyorlar ... lnönü'nün "a&ker 
ve oku1lu çocukları" geçiyor. 
Onların nereden yürüyüşe ba§
ladıklarmı göremiyorsunuz; o 
zaman ne vakit başladığı bilin
miyen tarihimizi andınyorlaT. 

O bayrak gibi başlar, o başlar 
gibi bayraklar, Büyük Şef'in ö
nünde eğilip gerildikten aonra 
nereye gidiyorlar, göremİ)·orsu
nuz. O zaman da Türkün ve 
Türk Cümhuriyetinin yarınını 
andırıyorlar. Som;uzluk duygu
sunu verdikleri için ... 

Geçiyorlar .... Tarih de böyle 
geçer; bugün yarına böyle akar ... 
Onlar gözlerinizden kaybolduk
ları zaman gönlünüze: 

- Neredeler? 
diye sorarsanız, gönlünüz size 

&eslerin en tatlısı ile §U yankıyı 
verecektir: 

- YürüyÜştel Türk devrimi
nin çocuğu ve bu ordu-millet her 
vakit yürüyü§tedir. 

Onun yolunun geçtiği yerlere 
tarih engeller germiştir; uçurum
lar koymu§tur; yangınlar bula§
tırmıştır; tepeler mıhlamı§tır. 

Fakat o, her zaman yürüm.üştür; 
her zaman yürüyüştedir. 

Bayramlardan ve geçitlerden 
saatler, hatta günler sonra ha
fıza ve hatıranızda kalan en 
kuvetli renkler hangisi? Hiç dü
§Ünmüs müsünüzdür? 

- Toprak rengi ve bayrak 
rengi! 

Toprakla bayok gecit destan
larının en kudretli kafiyesidir ve 
bayrak orada gözünüze mi11et 
renaini; genç onıuz ve aöğüsleri 
saran elbiselerin toprak rengi 

de vatan rengidir. 
Geçiyorlar .•• 
Toprak rengi kumaJlara bü

rünmüş yiğitlerle, Jafaklara renk 
vennit bayrak, köpüren dalga
lar gibi, biribirlerinin ardın1ilrı 
geçiyor. Millet rengi ve vatan 

.rengi orada biribirinin yanmda
drr; rüzgarırı o aralık sesini du
yuyorsanız o demektedir ki: 

- Bu vatan bu milletsiz, bu 
millet bu vatansız günler görmi
yecek ! 

Tatlı bir güz gününde geçti 
bayram. Bize destan verınıf ve 
verecek renklere o kadar daldrk 
ki tabiatm güzellikleri, hemen 
hemen, gözümüzd~n silindi, giti. 

Gül bahçelerini hatırlar mm
nız, önünüzde şu bayraklar dal 
galanırken ve vatan göklerinden 
inen bembeyaz Pllraşütler karşı
nızda iken papatya demetleri 
haiırmıza gelir mi? 

*** 
Geçtiler... Hayır, g~iler de

ğil, aktılar deyiniz. Adı kurtulu§ 

Zabıta hlkAYeslnln onümüze koydutu IJ'll' 
ıele, cinayetin tarzını, veya canının 11ıi\'IYl'tl· 
nı tayin meselesi oiablllr, fakat lUllUn'llYet.l: 
her lk!sldtr. Freernen Wllls C;-orts gibi ııallh 
yetil bir zabıta romancısının blrcok h!kA>·ele" 
rtncte canının hUvlyeti ııtzll dc~ildir; ta1<:at kfl1'1 
sualine cevap vermek, ekseriya okuyucuyu nıı· 
sıl sualine cevap vermekten da.ha cok aı:ıı-11d3 

ener. SUCl'Unun hüviyetini ı;lzleme sanatının r 
buyük usladı, meşhur "Hoger Ackra>·d·ın l<Bt· 

bil" li" lslmll me~hur ro:nanm lntlşarındanberi. ,, 
tun yazıl.arında en tecrübel1 okuyucuları bil ·l· ııt11rtan ve ha>Tete dUauren, en popüler ~il'• 
Ilı kadın ;ı;abıta romancısı ı\ııatha Chriht1C d 

w Homan canının kendi aazın<1an anlatııır, il' 

kat anlatanın bizzat canı olduğu ancak J'(JIT1 r 
ete nın ~onunda anlasılır. Bu hile, ancak bir 5 r 

Lccruı>c olunabilir, takat bu muharrırın ~~ 
lıutün yazıları c.ıa, mustesna bir zeka maıı.o:ııl 
dürler. Conan Do:;le'un Şarlok Holroes hllı:ll>; 
!eri, moclern lnıılllz za\ııta hlkllseollığl IC !I 
I> ı bir ıxısıanı:ıc ise de, bu bahse tahsls e-ıt·~ 
nislwtcn kısa, dar zıı.mıın t'ercevesl Jt'!nde • 
~nrı dikkat kesilen oku~'UCU)'a, sırrı kendi j(t~ 
cl:ne cı..izcbl1me lmklinını bııh•cden ıımı tefe 

~ • $' 
rııııtın mükemmeliyeti tek şartına ıııaşsJJI 
ını~tır. aır 
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ynzılan zalııta romanları scr!s.I, zabıta J'(JIT1~· 
tel,nl~lnde yeni bir merhaleye tekabül rt' 
Bu tarz, okuY'Ucunun hUkmünü bizzat ve ~ı 
lıllmcsı ıcın, ltk defa olarak, hattyece tef /1' 

olunan bütün ip uçlarının okuyı.ıeuya l!•\ı
lu.rıması esasına dayanır. hte o zamandan , 
hrırcn, oku~·ucu muharrlrricn ırlttıkce daha yiJll 
sek bir seviye talep etmiştir. 

r1~ 
Muharrir !cin tayin ol'll nan hareket ti ,1 d~· 

tamamtyle ahltık1d1r. O, yalnız bir teK 6ır: 
bile olsa, okuyucu~'U kasten aldaunaıt1ııU I\' 
muvartakıyet sadece maharete istinat ~un;..,, 
dlr. Düşük scvlyel1 mulıarrlrlerın, oıro>-ue il' 
yanlı$ yola sevket.ınck maksadını ııu,1en )'J~· 

)(t 
Jıı; ip uçlan verme ıtlyatları, capraz ıer 

me müreltlblnın kelimelerin! yanlış tarif cır· 
le izahı dcrcccslnde tıUyU.k b:r hill"h~rıı;tı·' 
Her kelime, ntııal neticeyi cwııı bir nıiiJı\ır•' 
ır~a ctJmelldir kl, okuyucu, bltlrdlfrl bir 1)1,ı 

bı tekrar ıro;ı;den ıreclrdl~ zaman. t>U 11 ıı-d' 
hal suretinin teker teker bütun ip ucııırt 11 
mlinıl!'Trl!C bulundu~unun, kendisince t.arıı ,ı 
lunmayısını, onu kavrıyabllecek dereceılC 1 ı;J 
ııoz olımadıaı sebebine baı:tlıyabl1rne!ldlf• ı;rı'; 
zamanlar okuyucuyu yanlış yola se\'ke~, 
için, akıl ve hayale ııelmedlk her türlil ıı" 
ve hile milbah sayılırdı. Fakat zabıta bite ti 
r.llıli'.?ln!n inkisar seyrinde, namuskG.r bllıııı-' ııO 
blkl'tyc<"lllAlnc karsı talerı arttıkça, büt'.l~ ~ 
usullPr suya düımıilştür. ve artık btJı;:ılP r.41 
usullere ancak en dU~ük h1kAye tıpıerl 
rastl:ınnbl!Jr. ~ 

Biltiln iyi cin~ zabıta romanlarındJI l'lş ı1P 
cazlıı ,·e seYlmlldlr, yanı aynı zamaııdll ~4 
ve iyi bir insandır. Bazı muharrırıerde ~sı' 
tipi, ya bir palyaco yahut da cocu.K ,. ~!Jf) 
tıır ucubedir, takat bu ırlbl yenlllkJer, d ııı'' 
muvartaklyetsızııcc uaramıstır. Cok 11

' ıl 
hatlyeler pollse baaıı değ"lldlrlcr, do~tnr• ~ 
te!ckklr, asker veya ııazetecldlrler. zate1\1ı" 
!eklen pek ehemlyetı haiz ddlldlr, roU' 1 
noktal11rı sudur: hepsi de kar&ılaştııclsJ'~ıf 
ı;elelerl halledebilme kablilyetlne sahlP• ~ı< I' 
tün dlkkatıerlnl münhasıran bu meselt 
zerinde teksif ectehllen sevimli aahs!ye~1; 
1ııle, zabıta romanını, dljter rcıman ne~~ 
den ayırt eden hususiyetlerden biri de ~~ 
Zabıta romanı kahramanı, ha!iye, adi ,.4' 
knhramanından !arklı ol'lllalıdır. !lll'.,ı (f 

ıı.Jlı>' • 
b 111 ba~lı a!Aka um~uru mantıki r 1,,rı milsldlAlların yenilmesi keyfiyetinden ,iV'. 
ti•, bu yüzden zabıta romanına dl~er 1 ' 

Am!llerlnln solrulma~ı. okuyucunun fi~~ 
ıc~ını sekteye uaratır, ve onda mr ~ 

tesiri uyandırır. 1-rı~ ı 
Sa!Ahlyettar, velQt zabıta roınaııll Jllı'1 

listesi, buııUn o kadar k.abannıstır 1<\~:J 
matluba muvatık vaka terUplerın\11 Yuır-ı'' 
blteceal vehmine kıı.pıhıblllr. Fakat Jl'I .ı 1Jf" ,-e,. f 
diyen detl&en yeni ha;-at earttarı. • rrırl . 
klnlar doturur. Yaratıcı zabıta muhil 11ır~ 
khının, !ilri.lkleytcl mevzular kıtıııtıııll tr<e' 
catı hU8U6Unda, &:imdilik h!cbir e;rıı.are 
deil:Jldılr. 

Başıboş bir almol'I 

tayyaresi bulundLI . 
l)t' 

Stokholm: 29. a.a. - Salı e:iltl!l ~ı•' 
dl" ( 

aund'da Ven adası ya.kıniarınd8 ııııl~ 
b34ıbo1 bir Alman deniz tayyaresi plCFJil 

mueıtur. Tayyarede mUrettebattııft ,.,,9ftf> 

eser gözükmüyordu. Bu deniz tıı~ııde1' 
İsveç maka.mlan tarafından J11 

edilmleıtlr. 

• 
İn g i.f iz tayyareler• 

Fransa üzerinde rı-'"=' 
-1.<lrıe ~ ş 

Londra. 29 a.a. - Savaş ser" ~ıeri +" 
Amerika'da yapılan Havoc tro')·ıı 19)°' 
ıece şlmall Fransa'dakl aınııın rdJf· ,r 

meydanlarına blr akın yapnıısl:ıre rıır~ ,., 
Abbeville civarında bir ta.~·~ıırııf5 r-c' 

nına 2 saatte üç defa hiit'Utrl 
011111 

ııo.~J 
buraya yük~k infllAk kurtretl tır· fl1 ~t 
larla yangın bombalan atıırıııs 5,ırı p' 

lrnıştır· ..,p 
hücumda altı yangın çıkarı ı,ııııı•· 
cumda. uçuş pisti üzerinrle be>J'l'l 
fılAk ettiği görülmüştür. 

f·kası Windsor dükası ve re 1 

Beyaz Sara\'da ,rııııV~ 
Dlll< d& ~111 

Vqington; 29 .a.a. - !\!· ·l' 
ydS :i' 

ve refikası dün Beyaz sars 0ıırş 11 ·•·ten s .e 
velt'le öğle yemeğini yedı.- şı:ıcsr.° • 1"' 

york'a hareket etmişlerdir cııııı1> ıı 
1' 111e ~1e .1 

riııde bir konferans vernıe ~·t' ~ı· 
··gıe • o· 

de bulunan Bayan Ruzveıt. 0 .·ı:ıedtıı ııl 
de hazır bulunamamış fakat ~ı= .;e 

0 

.. ·uşn11 • 
Düşes de Wlndsor ile goı tit· 
sonra Şikago'ya hareket eurr ş 

~· ,,e 
S111'ı'ltY'" 

sava~ımıza maloJan /. 
ri giıbi aktılar. 1· 
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Almanlar 
Moskova yakınında 
iki yerde 

du rduruldu 
l\alinin' de alınanlar 

Beynelmilel iş 

bürosu kongresinde 

B. Attlee 
bir nutu·k 
söyledi 

İngiltere yalmz harbi değil, 
~daf aaya geçtiler 
~tin a, 29 a.a. - Rus rady06unun l>u~n sulhü de kazanmağı azmelfi 
~ ~ ilke, kızılordu, alınanları fkl bü· 
~~ ebede durdurmaktadır. Bu muha· 
~ batıs btrı MOSkova•nın 60 kilometre ce· 
,, Ce lllda Nara ınnartı, dll!'erl de ıoo kilo· 
'tll~Uı>tıı Oka ımıaA'ı kıyılarında cereyan 
~ı ict~ Sı:ıtlu?r, ııovyet kıtıı.lanmn Olca ır· 
'ılttır lrıl nıctaneUe tuttu~u tlAve et· 

~ ltı.ıı tan 
ı,_ il ııııı • Coto1>uvs cmrtndekt birlik, Mos· 
-.ııtrı 11 OO kUornetre kadar cenubun,1n tıu · 
: \'e loval'O$lıı.vets istikametinde ilerle· 
11~· "lıııa bazı mu.,·artaklyetıcr elde etmekte· 
~ 11ıı lllar kartı hücumlarda bulunarak bu 

~.ııı .. ~ıcrı atınall'a caheıy0rlar. 
~rtıı 'Ilı:>~ nıcvdanındakt vaziyeti ııö0ı\en 

l:ı\ııı btı iter ıuntarı demtettr: 
~in tün &11n SOV)'Ct kıtalan. Lcnlnırratt 
Ilı l.arı1t \ Ol:naı keııtmlnde düşmanın lleTll· 'a tbt-ıer DIYnde b!rıtklerlnc kareı &!ddetll 
llt llr ~U verrn~ıerrtır. Gün biterken, al· 

oıq11 lllerdenbert kanlı muharcbc~rln he· 
' \'e NA" ı t ... tt birli saretıyle ıtöstertlen yerden 
""' rııır. kterını ıren atmata muvaffak ol· 

o,.el'd • 
e; ekı kanlı muharebeler 

~l fıı ~l'Dh 
Ilı, ~ "eu es nın bnska bir ke91mtnde &oV• 

1 ~rizıın karıı hücumları devam et· 
>tıı ..._ cı Cıınul6n Covorovs·un emrindeki 

11 ~anın inatla yapUfn mukavemeti 
8t learettylc ııôstcrlten yere <lotnı 

: Sovyeı ınotörlll piyade kıtıtları, 
r \e ~rıı kadar b!r >armn hıtreketl ynp

e ıtır otu C1hettndekl mnhallerı ele ıre· 
"; atm.an tankı tahrip edllmhıtlr. 

"lları nın 820 kllomctTe kadar cenubun· 
• Orcı ıehrlntn bulundutu k~lmde 

ar it tttkce kanlı bir eekle ı:trmekte
a~ tank ve motör!U piyadeden mU· 
n ırrupıar halinde llertcmcktedlr. 

'<ı,,. , tanıt kuvetıer nln bütün le6ehbUs-
lt ta n t rann:ınn gö •erilen :vt· 

\ rrı llc nkaınl'te uı:ratılmııtır 
Q ilan ~ 11 1<:1nd . sov:vet ha ,.a ıruveı !eri 

taıı eı lteatmlnde 30 tank ve so zırhlı 
l, e k rtp Cdllrnlstır. Hava muharebele· 

bJ,_·ıı la rıı ltoYma bataryalnnnın ateslyle 
~~tıı Yvnresı dUrüTlilmil•tUr. 
·~- eltııdckt YCdl'k birlikleri tnuhare· 

-unekte<ıır. 

41ınanlar Kal inin' ele 
ı.. l- ,.,,i.idafaaya geçtiler 
-.ıt~ra,.,,.. 

Nevyork, 29 a.a. - Beynelmilel iş 
bürosunun kongresinde söz alan M. 
Attlee aşağıdaki beyanatta bulun • 
muştur: 

"- Büyük Britanya'nın harp son
Tası planları harp sonrası dünyası • 
nınkilere uygun olmalıdır. Çünkü 
şimdiki mücadele yalnız milletler a
rasında bir mücadele değildir. Bu 
mücadele medeniyetin istikbali için 
de yapılmaktadır." 
Diğer İngiliz hatiplerinin görüşle

rini teyit eden M. Attlee sözlerine 
;>ÖYle devam etmiştir: 
"- Yalnız harbi ka:r.anmıya değil 

fakat aynı zamanda sulhu da kazan· 
mıya azmettik. Harp sonrasına ait 
planların harbin sonuna bırakılamı -
yacağı hususunda M. Sumner Wel -
les tarafından son günlerde ileri sü
rülen fikirle mutabıkız ve bu sebep
le Büyük Britanya'da şimdiden bu 
planlarla meşgulüz. Bu plc1nlar tao;ar· 
lanırken, s-on harpte olduğu gibi ve 
siyasi meseleler l··o:ygısiyle iktısadi 
me!lelelcrin ve dünya yaşama ve gı -
da şartlarının ıslahı meselelerinin 
ihmal edilmemesine karar vermiş bu
lunuyoruz. 

Alınacak tedbirler 
Şimdiden gördüğiimüze göre alına· 

cak tedbirler iki sınıfa avrılmak ge
rektir. 

1 - Harp sonrası devresindeki yoksul 
luğu hafifletmek ve zorluklara kar•r koy· 
mak için gereken tedbırlerin derhal 11lın 

ması, 

2 - İleride yapılacak uzlaımalarnt U· 

zun vadeli olması, Avrurıanın derhal harp 
ten sonraki ıhtiyaçlarını gidermek üzere 
mübadele planlarının hazırlanması mesele· 
sinin genişliği dolayısiyle bu planların ve 
rimlcndirilmesi için beynelmilel bir işbir
liğinin sarih bir şekilde esaslı sayılması. 

Vazifcmılz iktısadl ve siyasi ~rbestı.yt 
.... lııı 1..1 ..... ,, a.a. - M oskova radyosunun 
··~ uı "ırd"ğ· masun bulundurulmakla beraber bunların 

! 'lıı l>s it ı ıne ıtöre almanlar, Mosko- suylst1mal edilmesine engel olacak b'.r sis· 
fllıı. tr"l 1\ ılometre şimal batısında ve Le· 

teb t11ııry 1 tem yaratmaktır., 
t)t rı i~ı 0 u Üzerinde bulunan Kali- !ısal altında bulunan memleket ahali· 

R~:ÇrııiıJ il )apılan muharebede mudafa- sine zorla yaptırılan işlerden dolayı harp 
tt..~~. erdir. 
-"'-'il a.ı ... _ · aonunda yapılacak l!llllh muahedesinde Al--.. lilti \' -•t<lJltann şehlr yakınlarında 
·"il to

011 
~klt-nnı. 

40 
top 32 siper ha· manya'nm bir ücret verme~e me~bur eclil· 

ı. "~ tok ' k mesi hakkında kongreye bır takrır verıl -• ~l'!:ıı mLktnrda mal1-eıne aY· . . 
.. llöy1 mıştır. 

~ "'· ilr bu ekmiştir. rinl Ik Polonya heyeti reisi M. Adamezyk tara-
ijı,:"'r esimde kuve~ tcns . k • d k · ··f 

.. -..q ·~('t h ri in fmdan verılen ta rır e ongrenın nu uzu-

.• ııtı a\"a kuvetle n mu- . . h d 
el'lıı<ten b lk bat nu kullanarak val<tı gelınce sulh mua e e· 
b ahscden sp er, ı . . . 

<le r k l-•- k sıne boylc bır madde konulması kongre • 
..... h s uuııde - mer ez cerı· . 1 ·ık >\' Ilı!(,. lll'l.'klt ·anan birliklerin 31)()() den istenil~iştır. Kongrey~ yapı an ~-

"e fi 111\i l?nhn ve 100 tank, 600 ktım· I müsbet ıeklıf olan bu takrı~ hakkrnda o -
r- • lal'tıı~ kamyonu tahrip ettikleri· nilmüzdeki haf~a aş~rla bır karar ~!~ -

ıı0~ r. mak üzere teklıf komıteye havale edılmı~ 
' ~!)h . 
4 

1 ·ı "Sinde Rostov yakının(la bir tır. 
"arıı 5llQ a1rnan ak1UmıUş ve 44 tank 

~on lnh 
ıı IJ! tip etmiştir. 

ve etti ine göre, Kınm mu· 
to"'l: 

Ukı "t kıta.lan, dUşman kıta· 
.,!'ti arını bombalnm.'lğ:ı devam 

'rırı-.as u tal-~ arelcrlnln ""c KarnrlP.· 
lııır ına bağlı t.ayyarelPrin tşblrll-

s \ 'Q "iterek düşmana darbeler 
o r. 

~t o.l'etfer 
JJ~e l> Ukrayna'da bütün 

ıı 0Ytırıca geri çekiliyor 
or e, 2tı 

'il b • 11'1. • a.a. - .Macar ajansı bil · .,k -1\!'ayııa·d . 
1lı 8.lt :ı., mUttefık kuvetle· 

tnda dil~man bütün cephe 

İngilizler bir Finlandiya 

vapuruna el koydular 
Nevyork, 29 a.a. - Burada deniz 

mahfillerinde söylendiğine göre, Bü
yük Britanya donanması, Finlandiya· 
ya ait 3331 tonilatoluk Winha vap~ • 
rumı yakalamış ve mü~adere ctmış· 
ferdir. Bununla Bilyük Britanya'nın 
müsadere etti'!i Finlandiya vapurları 
beşe çıkmaktadır. 

1 . 
ıt",... K hı "ktedır. Lıuşı ı ıın · 

1• t ~ "· "ltıak . 1 tııyvarcyi tahrip r.ylcmlşlerdır. 
ı.. """-· • lı:ıını~ı.t ıçın yaptığı karşı hu • . 
"t>· "il' ltıı-."ıı; adır. Macar kıta/arının faaliyetı 

-...ıarı B d t 2" 1 a. Macar njnnsı bil· 

~
r t~,.. ' fena hava ve münakale u ııpc§ e: .,, 1 

\>~ ""en, dlrıyor : Sovyetler mrlığt'ne karşı yapı· 
i tı0,.. Yeni mahaller ıııgal et-
• hı. ..e~ lan harckfltın son ınkışafJan hııkkınd 

""! trı n hrıne 20 kılometrey.., 
~t . ır t<ııııoıardır. Bir dü_gman mUf- Macar askeri mahfilleri, daha tafsilatlı 
it. 'lı ı . llııııtır hab rler vermekt n nsl: ri ııcb plı r rlolıı· o,,. s . h 
~ o yısyle ımtlna tmektı"dlrler. Yıılnu: nrC'· 

-.~ tt, 29 VYet ihtiyat ordusu ktı.tın blitUn c ph dC' beklentıdi{.'İ tıırzda 
tt f1 b&ıg~~ Unıted-Press. Bay- cerevan ettiğı vP d lşmanın hiçbir yerde 
~ ~ eı en gelen telgı aflara mıık.avemet evllyemNli~I brllrttlmPktedir 

t ~~ l'lldl Stb • . . 
\::• '>'ttue bJ ırya nın doğl.ısunda Macar kıtaları. tesirli hareki ta genış bır 
'-~ıı ırı~r 8u r llııtyat ordusu yeti§· (SlçlidP ıştırllk E'tmektedır 
' l\tb lhtıyat kıtalıırına. Al· .. • l 

lt.ı. 11' etut\' ·Moskoııa uzerrne yapı an hava 

B. Ruzvelt'in son 
nutkunun akisleri 

Nevyork'taki kanaate göre 

Amerika sulh 
hududunu aştı 
Vaşington; 29. a.a. - United - Prese : 

Amerikalılar, reis Ruzvelt'ln nutkunu dik· 
katle dinlemişlerdir. Halkın ekserjyet"ı bu 
nutku muharip bir devlet reisinin e!5yllyp. 
bileceği bir nutuk saymakla beraber, iyi 
karşılamı~tır. ~c:ylendlğine göre, M. Ruz. 
ıvelt hıçblr zflman Mihver ısefleri hakkın

da bu kadar aiddetıı tAblrler kullanma -
m.r;tır. 

Amerika Birlqik Devletleri 
sulh hududunu CJ§lı 

Nevyorkı 29 a.a. - Unıted-Press Reis 
Ruzvelt'ın nutku Amerika Blrleşı'k l>ev
letlerlnin sulh hududunu aştığını ve mah

dut deniz muhasemntı sahasına girdiğini 

biltlln Amerikan milletine anlatmış& ben. 
ziyor. 

Nevyork-Times gazetesi. bitaraflık ka
nununun büyuk ölçüde değişmesi için M. 
Ruzvelt tarafından yapılan tekliften sita· 
yişli bir dılle bahsederek diyor ki : 

•· HR.reket serbestlmiı:e, kendi dileği -
mlı:le tahditler koymaktansa 1000 Nazı 

denlzcıltısının bııtırılmMı tercih edilmell
dir. Bitaraflık kanununun yalancı ve alaycı 
vasıflarına artık bir son vermeli ve A • 
merika'nın bıitün kudret kaynaklarını 
emirlerine tahsis ettiği bliyU'k dAvaya hlz· 
met edebilmeleri için gemtıerimizl ser • 
be~t bırakmalıyız. ,. 

Diğer gazeteler. nutuk hakkında henU:ı: 

mUtalAa yUriltmemişlerdlr. 
Siyruıt mııhfiller, Hltler'ln bl\Uln dünya

ya şamil bir Nazi dini kurmak tasav -
vunı hakkında Ruzvelt tarafından yapılan 
beyanatın katoll'k mahfıllerdekl aksi 
ne bilhassa ala.kadar oluyorlar. 

Bir ka.tollk me<'muası clnn (Poll) Un 
bildirdiğine göre. katolik papasıannın 

yllzde doksanı Amerika'nın harbe girme
sine ve Sovyetler Blrllği'ne yaTdım yapıl
mruıı siyasetine şiddetle muhalittırler. 

Almanya tarafından cenubi 
Amerika'ya karşı beslenen 

niyetler 
Buenos-Alres; 29 .a.a. - Unlted-Press 

Cenup Amerilı:a'nın b~ t!bi devlete bölün
mesini gösteren bir Alman harita~rnrn bıı· 
lunduğu hakkakında M. Ruzvelt tarafın -
dllll yapılan It•aatt&D ıu mAna çıkarıl • 
maktadır : 

lııL Ruzvelt, .Almanya tarafından cenup 
Amerika'ya karşı beslenilen niyetlerin 
clddt mahiyeti hakkında ctnup Amerika 
memleketlerinin dikkatini çekmek iste • 

mfştlr. 

M. Ruzvelt'in nutku, bir harp 
nutkunun edasını tCJ§ıyor 

Nevy.,rk: 2'..ı. tı a. - Akı: erdirllemlye. 
cek bir durum ortaya çıkmadıkça Amerika 
fiilen içinde bulundu~ harbe yakın naza
riyat sahasında da eirmiş olacaktır. 

Londra'da çıkan Daily-Expres.s gazete
sinin Londra'daki baş muhabiri M. Thomp
son, M. Ruzvelt'ln nutkuna A.lt tefsirinde, 
yukarıdaki nıUtalAada bulunduktan sonra 
şöyıe devam ed"}or : 

B. Hifler iki Türk 
generaliyle görü~lü 
Berlin, 29 a.a. - Alman Führer'i 

ve alm'an orduları başkomutanı umu
mi karargahında Türk generaJleri Ali 
Fuat Erden ile Hüseyin Erkilet'i ka
bul etmiştir. 

Türk generaJleri, doğu cephesinde 
yaptıkları ve kendilerine alman kı
talarının ve müttefiklerinin muvaf -
fakiyet ve yiğitlikleri hakkında et • 
raflı bir fikir veren bir seyahatten 
dönmektedirler. 

Türk generaııeri bundan maada 
kara orduları başkıomutanı feld-ma
reşal von Brauchitsch ile genelkur • 
may başkanı feld-mareşal Keitel'i de 
ziyaret etmişlerdir. 

Sarktaki savasın 
-a 

ikinci safhası 
sona ererken 
alma n basın reis 

muavi ninin bir yazısı 
Berlin, 29 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 

diriyor: A iman basın reisi muavini 
M. Sündermann, "National Sozialis-

H ARBE 

D A i R 
.......................... 

• 

lnönü'yü 
dinlerken 

fosanhğm ve barııın ıen yuvası 

B üyük Millet Mecfi.!ıindeki 

kabul töreni, geçit resmi 
&ahasında da bütün ihtişamiyle 
devam etti. Şef, bu milletin bü
yük bayramını kutluyordu. Bü
tün gözler, onun bulundcğu şe
ref tribününe çevrilmi§, herkes 
onun sözlerine can kulağını ver
mi•ti. Mı.i§terek vatan endişesi, 
hüriyct ve İstiklal endişesi, mille· 
ti Ba§buğa bağlıyan tek yoldu. 
Bütün hisler, sevgiler, bu yolla 
birrbirine ulaşıyor, ve bu yol üze
rinde büyük bir rahatlrk ve hu
zurla işliyordu. Şef millete bir 
defa daha söyledi ki: "İnsanlı
ğın, ve barı§ın şen yuvası olan 
vatanımız, kahraman evlatları
nm omuzlarında cerefle yükseli
yor." 

tische Korrespodcnz" mecmuasında ~ 1 k b 
"Netice" başlığı altında yazdığı bir I msan 1 Ve artJ 
makalede şarkta cereyan eden sava • 
şın ikinci safha«ının sona ermek üze- E ğer insanlık ve barıt ancak 
re olduğunu ve bu safhada almanlar bu yurt içinde kendisine 
filen r.aferi kazandıklarını söylemek- en emin bir sığınak buluyorsa, 
te ve şunları ilave etmektedir: bunu §İmdi buradan bir parçası 

"Londra'daki harp mesulleri ve ya- heybetle geçecek olan kahraman 
lancıları geri kalan son ümitlerine ordumuza borçluyuz. Bu vatan 
sarılıyorlar. İ§te onların omuzları üstünde 

: _ topraktan çok yukarı çıkmı§ ve 
Dogu savaşının her şeye ragmen f ··k 1 · t" t 1 k t 

d . . . . . fere e yu sc mı§ ır. nsan ı a-
evam e.ttığını sa~makla kendılerı~: rihi de belki ancak Türkün bu 

den. ge~ıyorlar. !3ı: harpte srtateJı yüce tarihiyle ondan hisse~ini a-
netıcesı tlde enıldıktcn sonra mulıa- Iacaktır. lnönü'nün, sözlerini he-
rebeJcrin hemen sona erereğini san • pimiz bir defa daha satırlar ve 
mak hakikaten nsırı bir saflık göster- kelimeler üzerinde durarak oku-
mek demektir. MeseHi 1870 yılında, yalım: "Milli irademizin bütün-
Sedan meydan muh;ırrbcsindcn son- lüğünü korumak için hepimiz 
ra harbin akıbeti belli olmuşsa da çetin vazifelere hazır bulunuyo-
sulh hemen yapılmamış ve ancak baş- ruz." lnönü'nün bu sözleri l:ıizim 
ka şicldctli muharebelerden sonra için en kıymetli bir direktif, bir 

çalı§tna emri, bir "hnzırol" ko-
sulhun akcli miimkün olmuştu. mutudur. Hazrr olduğumuz 0 çe-
Doğuda da şimni harbin bu ikinci tin vazifeleri yapacağnnız gün 

gafhasma girmiş bulunuyoruz. Bütün gelmesin, o zaman, milli irade-
servislere mensup kahraman asker - mizin bütünlüğünü nasıl kOl"U<lu-
lerimizden daha epeyce çetin gayret- ğumuzu dünya hayl'etle görecek-
ler istenilecektir. Hain düşmanın da· tir. 

ha birçok defalar herhangi bir nok • 
taC1a kuvetlerinin döküntOJerini top· Milli İrade 
laması, çeteciler seferher etmesi ve 
şehirlerde barikatlar yapması bekle: 
nilebilir" 

M. Sündermann makalesini şöyle 
bitirmektedir. 

"Bu şartlar altında alman halkına 
alman kıtalarının yeni ilerlemeleri -
ni bildirmekte devam edeceğiz." 

yapılmı~ olması varittir. Her ne olursa 

olwn, bu hUcumlar, Hit\erlzmin yalnız 

dünyanın geri kalan kıeımlan için değil 

fakat bizzat Amerikan milleti için ne de
mek olduğu bahsında Amerikan mllletine 
birer ihtar teşkil eylemiştir.,. 

Utin Amerika hakkındaki Nazı niyet
lerinin ifşası hakkında da Times gazetesi 
şunları söylemektedir : 

"Bu vesika, militarist bir hUlyanın bir 

I• nönü'nün sözlerini dinler

ken, onun dün, kabrini bir 
demet çiçekle süslediği Atatür
k'ün gençliğe hitabını hatırlıyo
rum: "-Ey Türk gençliği, birin
ci vazifen, Türk istiklalini, Türk 
Cümhuriyctini ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Mevcudi
yetinin ve utikbalinin yegane 
temeli budur ••• Bir gün istiklal 
ve Cümhuriyeti müdafaa mec
buriyetine dütersen, vazifeye a
tılmak için, İçinde bulunacağın 
vaziyetin imkan ve §Craitini dü
§Ünmiycccks.in ! " 

.. Mantık ncktuından reis Ruzvelt, A
merikan mllletınt sulhtin en ~on hadlerine 
kadar göttlrmlıştllr Fakat ı bnhriyP gılnli) 

tablosu del;!!, fakat Alman Rayhı'nın yol 
dolayısi.vle verdiği ve Hı"tler"e h p ar hıı.ritnsıdır. 

l§te bugün biz, ancak milli 
irademizin bütünlüğü He, birçok 
kötü &artları üzerimizden uzak
laştımnş bulunuyoruz. Fakat e· 
ğcr günün birinde bu İradenin 
kuvetini fnrkctmiyen cahiller ve 
gafiller çrkacak olursa, onlara 
ne kadar çetin vazifelere hazır
landığımızı İspat etmeğe hazınz. 
Atatürk, bize hazırlanmamızı 
söyledi. lnönü hazır olduğumu
zu söyliyor. 

ilt\nına muAdil bir mahiyett"' olan nutuk 
bitaraflık kıı.nıınunun tamamen kaldın! • "Amerika Birleşik Devletlerinin içinde 
ması hususundaki isteğinin kon&:re tara • bulunduğ-u durum, reis tarafından eşi 
!ıncl:ı.n tasvip edildiğini açıkça kaydetmek görülmemi~ bir açıklık ve cldd'iyetle bıl

dirllmiştir. Alman meydan okuyuşuna ve-fırsatını kenduıine vermi§tir. 
··İlk atPş!n Amerikan gemileri tarafın

dan açılması hakkınd11 donanmaya emir 
verildij:tinl ifade eden ve nutkunun tııhll 

bir neticesi sayılmak gereken kıvılcım 
suç,m ııo:ı:ı0rı, bir harp nutkunun edasını 

taşımakta idi. Reis için artık geriye bir 
adım atm:ık imktını kalmamıııtır ve böyle 
bır lmkiln dıı artık ele geçemiyecektır ... 

Nutkun l ngiltere'cleki akialeri 
Londra; 29. a.n. - Royter : Huzvelt'ln 

nutku, bllti.in Londrn ve diğer ııehlrler bıı.

sını tarafından umumi bir tıuıvip ıle kar
şılrınmaktadır. İngiliz gazetelerindeki baş 
yazılar, HIUerizm tehdıdinln hakiki mi\· 

rilecek cevap hakkında karar vermek, A

merikan milletine, Amerikan kongrealn 
dllşmektedir. ,, 

Dally-Telegra.ph gazetesi diyor ki : 
··Reis Ruzvelt, nutkunun ilk kısımlarını 

denizlerin hüriyeti meselesine ayır • 
ml§tlr. Bu. Amerika'nın bılttın uırıhıncl" 

bUUln vatandaı.;lann azim ve vatansever
liklerini her zaman galeyana getirmiş olan 
bir mevzudur . ., 

Büyük bir direktif 
Daily-'l'eleSTaph, cenup ve merkez A· 

merikruıının " tanzimi .. hakkındaki Hltler 
prQjelerinden de bnhsetmekte ve §Öyle de-

nası karşısında Amerikan milletinin gi'.S· mektedlr : 

Vazifelerimiz 

H a~rr olduğumuzu dünkü bir-

~ 'taç h ı Yenı harp ı.;artları k l 
are1t . a ··ın arı 

L ~Plcı ıı.ı etınden nnsıl kaçın· Moskova 
•ıfl <> • ıntı r.ondra: 29 a.a. -

t\ııtıı nevıyatı bozmak lçın 
:ı:UnU ac;mak lıahsında relıı Rıızvelt'ln yoradyosu 
nılmadan yaptığı dbırlı bayretlerini tak-

"Latin Amerika Cümhuriyetleri, hemen 
bu pltın ile .Nflzl njanlarının ınatıyetı ara- ' 
;;ındakl yakınlığı kayrletnıiolerdlr. O Nazı 

lık ve beraberlik, dünkü 
İntizam ve neşe, evela kendimize 
sonra bütün dünyaya göstermİ§· 
tir. Çünkii biliyoruz ki, "Büyük 
yangına bula§mamanın çaresi, 
ve bütün dikkatjmize ra •men 
bulnşır.sa.k, şerefli vazife yapma
nın ilk şartı yangın ortasında ya
şadığımızı bir an unutmamaktır." 
Çünkü çalışmaınızı ona göre a· 
yarlıyoruz. Ve ona göre her tür
lü tedbirlerimizi almı bulunuvo
ruz. Ordu vn:ı:ifesini biliyor. Za· 
ten o, kendisine bu vazifenin 
ifası c.mrolunduğu zaman, nasıl 
hareket edeceğini §İmdiye kadar 
kaç defa ispat etmi tir. Fakat 
bu büyük dünya mahşeri içint\e 
milletçe bize düşen ayrı ve bü
yük vazifeler vardır. O da hepi· 
mi:ı:in işiyle güciyle meşgul ol
ması, ve çalıtmıya hız vermesi
dir • 

' tı. ata nnsıı knrşı konulacnğı bllrllr!yor : 
illi l 1tbirl'""I . ı S!llı gtlnll ve gecesi Alman tavyarelo -il ı., ynpılacagT or;-

q u b b rl rlnden mUrekkrp gruplar. Moskova !lze-
höı er, Rusların meın-

:ıtı._ elcrınd h 
1 

ft•• rıne hücumlar vapmı§lardır Tayyare kllr· ve ct c azır anmıuı. su • 
Varrı edeceklerini göster şıkoymn hataryalıırı ve grce 8\"l'ıları, clliş. 

h man tayyarelerinin çoğunu dağıtmış ve 
'1ıı bıldl Moskov:ı ya varmalarına engel olmuştur 

rıldı(:;rinc g5r S\•er 1 • , ııcı~ t ş hre varıı.bıkn dUşm5n tayyareleri evler 
.d. 'lır nk lmtıli ıçin ıaneler 1• 
~l{'>ı ve sokııklar 11:,.,•rtnıı bombalarını ge ışı · 
llıqq'llQ,. gflzeı bırakmışlardır Askert hedefler hiç-
• ~c clo'" 

İle b eu cephesine bir hll!!'lra ıığrnmnmıştır Birkaç öllı \" 
~ en . 
il 11 a 2:ın ta§ıyorlar yaralı vardır. 

• ?ı.t ••• 'tor Oekrıvd radyosunun 
ıı t Şııııa.kA.l'l'lanıar, doA"u r:cphe Rerlin: 29. a a n 'N B ajansının as· 

'it 
0 

ıçın gcnış ölçüde tay- teri kaynaklardan öğrendlğ!M göre, bir· 
ı~. l:ıırıar. Sovyct hava ıctı çok Alman savaş tayyareleri. dUn fena ha
., ti'•· 

la.ıı)r11 1"1rr. Oreı bölgesın vnva rağmen Moskova şehrine hl!cumlnr 
tı n .bu ı h d f ll.a.1t.ı1 t lır. IS tayyarelerden 150 yapmışlardır Askerf C'htm yette e c . 

~, ~ ltoıı VY1:t tayyarecllerı b ı tere ve iase ıe~islerine is:ıbetler kay~e1ıl· 
t~ııı l l\rinı bombalıımıolar mıftir. Alman tayyarelerinin hep~i füıle 

Ut.ınuı1ar ve asgarl yüz 1 rine dönmti~ttir. 

dir etmekte ve aynı zamanda !Atin Amc· 
rlka hakkında Naz! niyetlerini de belirt· ajanlnn ki hE>defleri, zamanı gelince cenur 
mektedir. e merke7. Amerikııs toprakl • rıl'a yapıla •pk 

Tımes gazete~i diyor ki : Alman hlıcurr.una yardım etm ktır bLJ 

"DUnyanın hlçbır yerınde, Hitııırlzmln tlın Amerikan milletleri. bu ifşaattan he· 
mtı.nasını ve tehdidini reiR RuzvE"lt kadar yecan duyncnklardır. nu, Nıızlzme knrşı 

çabuk ıtnlıyan hiçbir kimse yoktur. Hiç 
1 
işhlrliklerlnl. her§eydcn da)Ja zıyade ku

kimse, kendı mlllctinı ıçınde bulunduğu vetlendlrecektir. " 

tPhlikenın tam ml'ınaııını kavrnmaın tı;ln Manı-hester-G!lrdian diyor ki : 
reis Ruzvelt kadar devamlı ve enerjik 
gayr,.tler yapmamaktadır. Ve bu, kolay 
h\r iş .rte~ildt ... 

"Ruzvell'in nutku, büyük bir direktif • 
tlr Amerika Birleşik Devletleri, hu dırek· 
tlfl tclı\kklye hazırlanmış bulunuyordu 

'l'imes gazettsl, bundan Mnra, hıı.rp gr.- BugUn, hll.diseler, Amerikn Birleııık Dev
mllert de dahil olmak llzere Amerikan ge- Jetlerini, reis Wlleon'un harp !Uınına karar 
mllerine karşı son zamanlarda yapılan Mi· vermesı ıçın kongreye başvurduğu za • 
<'11mları bahis mevzuu etmekte ve şöyl,. mandakl durumun dn tlerl11lne göttirmJ~ 

rlemektedlr: _))ulunuyor. Vakıa,dahn bazı hazırlık dev· 

Deniz hücumlarının mana.-ı relerinin gPçmesl muhtemel nlmal:la l)p . 

"Bu lıllcıımların, U:ı:ıı'k · ı'l't:"ı"dRkl lnki· rıı.bt.r, 1917 deki kıırara bPnztr bir karıı~ 

~aflar ll~rinde tesir etmek maksadlyle verileceği zaman uzak olmıyabllir ... 

. 
istihsal sef erherliği 

B izim seferberliğimiz tamdır. 
Bu seferberlik istihsalde· 

dir. Çünkü harbi ve barı§ı, niha
yet bunun muhassalası olan ha
yatı kazanmanın. baflı~ un~u~~ 
!arından biri iatıhsaldır. lnonu 
dün geçit resminden evel, mille
te hitap ederken bu nokta Üze
rinde önemle durmu!ltUr. Ça.lı§
rnamızm her aahasmda gayreti 

İTALYA'DA 

Faşizmin 

yıldönümü 

kutlandı 
Roma; 29 .a.&. - D. N. B. : "Roma n

zerlne yUrtıyUıı,. ün 19 uncu yıldönUmU 
dolayısiyle yapılan tören dıin akşam son 
haddini bulmuş ve Vene<lik meydanın -
da muazzam tezahiırler yapılmıştır. On 
binlerce siyah gomlekli tezahürlere iştirak 
etml tir. Durmadan tekrarlanan '• Duçe .. 
avazcleri Uzerine M. Mussolinl, Venedlk 
sarayının balkonuna çıkmıo ve heyecan 
içinde olan halka §U hitabede bulunmU§
tur: 

'' Arkad:ı_glnr, 

"Fa.şist dC"\.'?'İnin 20 inci yılını S"l:'unl~ 
mak için buraya g idiniz. Mılletımız, bu 

1 seneyi sarsılmaz bır azimle, dcrın bir ıu. 
matlB ve rehberlerinin tuttuğu me{ıAle1erüı 
ışıC"ındıı ananesine Hl.yik bir surette ve 
istikbale il.it vazifeleri verlmlendirerek ld

rtı..k etmektedir. 

"Yirmi yıl önce ilk mücadelemizi keıı -
dislnc kruııı yn.ptığımı:z Bol§evikllk Gimdi 
mUtteflk Almanya'nın, İtalyan ordU11unun 
ve mUtte!lk genç mllletlenn s1lll.hlariyle 
ölUm derecesinde vurulmll§ bulunmakta -
dır. Bol§evlklik, Avrupalı ve Amerlkall 
do&tlanndan yardım bekliyor. İnkılApçı 

kuvetler, hakaretlimiz ve bencil lbir küa -
tahlığın ifadcsı olan koalisyonu yok ede
cektir. Ne Çörçil, ne de öteki eleba~ıl• 
muzaffer ılerl hııreketlmlzl durduramıya • 
caklardır. Bütün engelleri ezip geçeceğiz.,. 

M. Hitler'le, ltalya kıralı ve M. 
Muıısolini arasında telgraflar 

teati edildi 
Berlln: 29. a.a. - " Roma tızerine yn. 

riıyü5 ,. ün yıldöniımü dolayısiyle M. 
Hltler, İltılyan kırahna aşağıdaki telgrafı 
gonclerıniştir : 

" İt.Alynn tarihinin seyrinde manalı bir 
döntlm noktası olan bu yıl dönUmUnde 
Mnjl' tcnizi dllşlinUyor ve ona gerek kendi 
tınlı.si, grrekl!<l müttefik İtalyan milletinin 
mesut istikbali için en samimt dileklerimi 
sunuyorum.,, 

M. Hitler, ayni znmandıı. M. Mussolini
ye de ıı.şat;ıdnki tclurnfı göndermiştir : 

" Duçe, .. Roma üzerine yUrllytl§ ,. tın bu 

yıldönümü dolayısiylc, şahsınızın ve fa -
şist ltalya"nın mesut istikbalinin refahı 
için en samimi dileklerimi sunuyorum. 

.. Yenl bir Avrupa kurmak için zafere 
doğru yapılan mUcadclede bize mUttefik 
olan İtalya için yaptığım dileklere bü w 

tün Alman milletinin dilekleri de iştirak 
etme'lttedir. 

"Şize sevgi dolu arkadaşlrk duyıtulanma 
sunuyorum. " • 

Ilıca Palamutluk haltı 

dünden it ibaren devletin 
idaresinde iıletmiye a(lldı 
Aldığımız habere göre devlet ta • 

rafından satın alınmış olan Ilıca -
Palamutluk hattı dün saat 15 te mül
ki ve askeri ve kısım devlet memur -
!arının ve hususi müesseseler men -
suplarının ve Edremit halkının hu -

ı zurlariyle işletmiye açılmışır. (a.a.) 

arttırmalıyız. Fakat bugÜn istih 
s.alde bir rolümüz yoksa, onu ya
pabilecek kudretleri der~a.1 ikti
sap etmek lazımdır. Mıllı. Şe.~, 
tarlada olduğu kadar, her ı§ bo
lümünde olduğu kadar okulda 
da her zamankinden daha fazla 
çalı~amıza İ§aret ederken bu
günün olduğu kadar is~i-kba!i~i
zin de 'kuvetli olmasını ıstemııtır. 

Netice 

Ş anlı mazimiz kuvetlidir. 
Halimiz kuvctlidir. Ve ye

ni nesiller, daha okulda çalı§ma
nın zevkını, hazzını tadarak, 
kendilerini ilerde alacakları va
tan ve memleket ,·azifelerine gö
re hnzrrlamahdırlar. Eğer harbe 
girmemiş olsak dahi, onun doğu
raca&ı, iktısadi, ahlaki ve içtimai 
buhrnnlara karşı bünyemizi aşı
ltımn'( r.-crcktir. O zaman tarihi
mizin büyük seyrini en kuvetli 
çelik.le, kül~ürle, ve calışma ile 
ta~kım ctmı§ oluruz. İnönü ilave 
edıyor: "Çünkü şuurlu, çalıı1.kan 
ve knhrnman milletler ancak hu 
devrin haldnndan relcbilirlt"r." 

. Türk milleti, Şd'in sözlerini 
dıkkatlc ve Üzerinde durarak 
tekr.ar tekrar oku! En büyük 
kaynağımız odur. Çünkü o biz
zat Türk kahramanlığının ve 
Türk kültürünün kaynıığıdır. Bü
tün çalışmalarımızı gayretleri
mizi onun mehakkine göre ayar
larsa. k saadetimi?. tamam olur. 
Ve felaketleri dnhi, saadete çe
virmesini biliriz. 

Mümtaz Faik FEN!' 
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İng i l iz hava tebliği 
Londra; 29. a.a. - Hava 

tebliği : 
.nazırlığının 

Av layyarelerlmiz, Manş ve ~lmaK Fran

.a Uzerinde salı glinU yaptıklan keflf u

çuıları sırasında, hava muharebelerinde 
iki d~man av tayyaresi tahrip etmiıtır. 
Dunkerque bölgesinde mavunalara ve ö
teki hedeflere hUcum edilmtı ve bir dll§
man av tayyaresi Borck tayyare meyd& -

nınd& yerde tahrip olunmuıtur. 

Sahil muhafaza servisine mensup Hud
son tayyareleri, salı sabahı Torachellill&' 

açıklannd& bir dUşman gemi katileıılni 

bombalamışlardır. 

Bu harekAta tıtirak eden tayyareleri -

nılzln hepııi dönm~tUr. 

" [ u s 
, 

Şimali Bosna'da 13 

kişi kurşuna dizildi 
Bern, 29 a.a. - Belgrad'dan gelen 

bir telgrafa göre, tim.ali B06na'da 
Travnik harp divanı kısa bir muha
kemeden sonra 13 kişinin kurşuna di
zilmesine karar vermit ve hüküm in· 
faz cdilmİJtir. 13 kifi daha idama 
mahkf1m edilmi,se de bunlari'n ceza
sı befer sene hapse çevrilmişt ir. 

Cümhuriye~ Bayramı büyük 
tezahürlerle kutlandı 

YENİ CIKTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 

Amerikan filosunun yaptığı 
harekit gizli tutula<ak 

( Bası 1 ıncı say/ada J 
Rt'nıl11. Ral\'eklllmlz Dr. Refik Sıtydam ve Ge· 
nrtkurmny llıı•kanımız Maresal Jo'e\·zı Çakmak 
huluncluılu hlllıle tehrH<lerl kahul etmll ve 
kll!"ltlıklı tebrikte hulunmustardır. 

Geçit resmi 
Getlt reemlnln >'apıldıaı lllı>f"lr<ırn sahası, 

daha ıabahın pek erken ıaatlerlndc dolrnnıta 
ba1lam11tır. l~Ckll takibe da\"ctll bulunan halk 
akın akın trlhUnlere ko•mu~lardır. Saat 12 de 

ıahanın bu kısmı tamamen dolmuıı bulunu-
Va,inıton, 29 a.a. - Bahriye nazırı A l-

1 
yordu. DU>Uk Millet l\h:cllslndC'kt ha>ramla$m& 

bay Knox, buılin ıazeteciler toplantısında torenlnden tıkanlar da, ıırup ı:rup kapalı tri· 
Amerılı:an harp ıemileriyle olan çarpı$mı- bUnlerdekl >ı~rlertnı nlı>orl ırdı. 
larda herhanıi bir denizaltısı hatırılıp batı- Bu sırada. ıreclt re,.rnlne ltillrak edecek olan 
rılmadıiı hakkında malumat vermekten ka· tzcller ve ukerl kıtalar, ııah:ının sol tarafın
çınılmak siyasetinin amerikan donanmasın- da toplanı>·orlardı. 
ca tatbik edilmesi muhtemel bulunduiunu Tam ııaat H.45 te, Mllll Şefimiz ismet lnö-
söylemistir. nU, beratıerlerlnde cenl'lkurnıay ıı ıakammız 

Mare,al Fevzi Cakmnk ııklui:u halde a1:ık bir 

1at teıkll etmulenll. Abidenin etrafında aanlı 

Türk sancaktan >er almııtı. Bu sırada bando
nun caldııtı lstlklAl marıı derin bir ııayıı:ı ile 
dinlendi ve bundan ıonra l>lr boru ıeııtyle dl· 
reıte bayrak ceklldl. Bu auretle törene baı

lanmıı bulunuyordu. 
Vali, Orgeneral ve Parti idare hey!"tl 

reisi ~cl<t r<"Smlne lştlrAk ed«:ek olan o-

Naki Tezel 
Kıı.ı geeelerınde hoş vakit geçirmek 

ıçın yegAne kitap. 31~ bilmece, 458 
mAni. ı.·ıyatı 50 kunış. Berkalp ve 

Haııet kltepevlPriyle bayilerde 

bulunur. 

kullan, kıtalan \•e birlikleri teftiş e<ttller. \..-- ---------------"" 
Valinin bu bUy{\k baynı.mı tebrik edl...'<lnde 
ırruı:ı bir ağızdan 
"salto!." 

ııu cevabı 

Geçit resmi 

veriyordu: 

..11111111111 YENi ÇIKTI 1111111111'-- --- H. HALiS SUNGUR -- ---Bundan sonra aynı zevat tribündeki yer- E ------( HllflYeli )---

Jürk kanunu medenisi !erini aldılar. r~t ~tamıstı. : 
Önde şehir bandosu ve onun arkasın - E 

dan izciler ve toı:ılu bir halde okulların : - --(VE )--

--------hayraklan geçU. Bunu kız okullanmız ta- : Meriyet kanunu, velAyet, vesayet, : 
: mıras nızamnameııı ve bunlarla ilgill E 
: husu~! kanunlar ve eııkı bUkUmler. : 

R A D y o 
Türlcıye Radyo Dıfüzyon 

Tilrkıye Radyoıu - Ankara Ra 
- ( Dalsa Uzunluğu ) _..--. 

1648 M. 182 Kcıı. 120 Kw. 
31.7 M. 946:'> KC/11. 20 Kw. ·r. A. p. 

CUMHURiYET BA YRA.sJ 
PERŞEMBE : 30. 10. 1941 

7.30 
7.33 
7.•5 
8.00 
8.15 
8.30 

8.45 

9.05 

9.30 

Program ve Memleket Saat 
MUzık : Marııar (Pi), 
AJANS HABEHLERI, 
Müzik : Hafif Müzik (Pi), 

.ı-;V!N SAATİ. 
Müzik : Hafif MUzlk Pro 
dc\·anıı (Pi), _.ı 
KONUŞMA • İktisat Vek&l ... 
na Şevket Sureyya : İktiıa& 
!etinin faaliyet mevzularına 
mi bir bakı,, 
MUzik : Halk Havaları .,_ 
tarı (Pl), ~ •• ..il 
KONUŞMA : Ziraat Ven-
na Rahmi Öke : CUmhurl 
on sekizinci yılında zirai 

Şimdi teııblt edllmtı oldutuna göre, pa

zarteııi günkU taarruzi harekAt eıınaııında 

av tayyarelerimiz batıka Uç tayyare daha 

tahrip etmişlerdir. Bu ııuretle, yekQn altı

ya çıkmııtır. 

Albay Knox, •imdiye kadar amerikan othmobllle ıı:cclt re5111 ı ,.,ıh::ısınn ı:ırdllcr. Halle, 
ıemileri tarafından bazı alman denizaltı- ınon\I >U buyuk s••vı:ı '"'' sa>ı:ı .ırostcrllerl>lc 
lannın bııtırılılıgı hııkkındakJ haberlPri te- seltımlıyor, ·»ası, ıaıcoı. sc\.ırıll ;ı.11111 Şefimiz" 

klp etti. Yannın kahraman ve feragatkl\r 
Tiirk analnn olacak olıın kızlanmız, bU
yıik bir lntl7amla geçtiler. Bunları a) nı 
lntJ:ı:ıınıln C'rkt•k okullnrı tıı.klı:ı cttı. 

E fo'lyat ı: 300 kuruı. E 9.SO 
!arımız, 

Müzik : Uvertür"ler (Pi). 
KONUŞMA : MUnakal!t 
adına Dr. Rllçhan Akıncı •*• yit veya tekzip etmekt en sakınmıştır. a vazelerlyle orlttlıAı ı;:ını::ll ı> ordu. Şimdi m<'Y<hını dolduran nlkışlnr içinde 

Kızıl.;~ 'ın mUsCık hmnşlrei<'rl ı;ccl:ı;orou. 

Onlann hnfıf )ilrüme..:c l\lışmış olnn ayak
lannın sesleri, şldd('t\l alkışların ıırnsındn 

bU büllln kR~ bolu) ordu. 

- SRL1' eri. P K 143 Kitapta en ııon -= tem>·lz. ıctthatları. devlet ıQrası ve !e· = lO.OO 

Londra; 29. a.a. - Hava ve dahili em- Albay Knox, ıunu ilave! etmiştir , Bri. 1111111 Şetlmız dotırııca lı:rlk•r!n ,.e askeri : tlrıaı mahkeme kararları varılır. : - - kalAt işlerimiz. 

niyet nuırlıklannın tebliği : 
tanyalılar çoktan beri harpte bulunuyor • kıtaıarın toı>landıQ:ı yrn• ıııılc-rck kcndılerlnl 
lar, fakat Briıanya donanması tarafından tefli• ettiler ''e tam 8 ı~l 11.<>:'> te serer trlbiı· 
imha edilen birçok deniıaltısı hakkın ia nune ııeterek mıkrofon on lnıtc Türk mllletlne 

- 3~ -- - 10.20 
~1111111111 1 111111111111111111111111111;:' 10.45 

Müzik : Senfonik 
TEMSİL, 
KONUŞMA • GUmrUk ve 

-Sah geceııl kayda değer birıey olma • 

llllttır. 

lngilix tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londra, 29 a.a. - Hava nazırlığının 

t:ııebliıl'i : 
Bombardıman ııerviılne bağlı • motör

a tayyareler dUn gece fırtınalı bir hava 
da Almanya'nın cenup ve cenubbatısında
ki hedeflere bUcum etmişlerdir. 

Cherbourg havuzları da bombalanmıı

br. Savq tayyareleri taarruzt bir keııf 
unuında ıimali Fransa'da dUşman tay
pre meydanlanna hUcum etmişlerdir. 

hltanen tok d<'ıterll suzlerınl ,, leli ıer (1111111 
Sıra orduya gelmişti. Önde genç b r hiç bir tebliğ okumadınız. Bu hal. çok Şefimiz n nutııklnrını oı:u> ucuı ırımıza a>T• 

denizaltısı batırılmadığını anlatmaz Bu • ııutunıarımızrt:ı ~unu>Öruz. ı gnneral. bir Turk a kerlne has yüriı) Uşun 
nunla beraber malOmat neşretmekten k:ı- C-ılmhurrı• ~mızın nııtııklnrı. sık ~•k ıUr kil Umsalı olnrak S:('Çiyor. Onu. suba) lor \'e 
çınmamız keyfiyetı aşikar bir sıyaseı me ve cı>k sıddetıı aıkısı ırın K ırşılanı>or. ora<! ı nlha~ et şıınlı Tilrk Sıın<'nıtı \ e kahraman 
selesidir.,, hn7.ır ııuııınnn on ıı nıerrc nalk bu 11;ll'n ıı · Mehm<'tı;lkler tnklp edıyor. Bu dnklkndn 

Avusturalyan1n harp gayretleri 
ayni ıiddetle devam ediyor 

terllc>rıe se\ı;:lll in• n ı nün orıyrnm lt'br klertne 
k '"ılıkln nulunuyor<IU. 

Saat tam 15 tı• ı~tıkl ıl m::ır~ımızla l::<'cll rt"8· 

koca mtYd<In ıctrn ge en b r alkış ıle sar
sılıyor. l\lt~dıını dolduran mahşeri halk. 
asil Tilrk ordusunun lıu knhrnman mü

mine tı ıslandı F.n oncıe rurk ııcn-:1 {:ını tem-
sil eden kız v<' <'rk<'k :!:-ı1xı IZC'I. Cumhurrl'lsl· mcssıllE>rlni lı;tcn gelen \"e bltml'k tüken· 
ml71 srll'lmlndıl::ır ıı llk. ı ntl.7.:ımln ,.e sert a· mrk bılmbcn bir he) ecan 'e glivenle bo
dı.mlnrııı akıp ıırcrn ııu ı:rnr·llk ordusunu he- yuna nlkışlı)'ordu. l\khınetcık tıihilnün Ö· 

Llzbon; 29. a.a. - I.l7bon'dan Londra- yernnln ıılk13lırorı111 nllnd<'n lıd<'ta coşkun bır srl ı;rıbl nkı~·orou. 
ya hareket eden Avustralya hlikllmetlniı; nıı ~ırana Etlik ırprlrrlnln Uz,•rln•l•·n tııy- Sırası~ le plynd<.>. dımlz. Slı\'arl. tnpr•u. nın-

ynrelr.r ııoırtlndu Çelik knn.ıı ıarın ı:-ıklerl tu- tiirlli kıtnlnr sonu ı:;elml~ "n nlkış::ır ara
hususi milmessili Sir Earle Page. gaze • tan nomurtulnn 1ın,ı:ırı hrıv'.l>a ccvı ttl 'e sınrla ~l'ı;t.ilcr. 
tecllerle yaptığı gonl;,nıede, son 7.a!nan- tanarelı>r, btrııırı arrlısırıı ııı:ll'n r ıoıar halin· Bunlıın muntazam hlr yilril:> üs'e spor

.1•·····································--
TOPLANTI 

Ankara Sporting Klüp Reisliiındenı 

M evsım sonu dolayısiyle 2. 11 941 

paı.ar gunü akşamı lclüp binası kapa
nacaıtından izi arkada$ların takımla-
rını almııları rica olunur. 4998 

~ •....... ...................•.........• --

ÇAGRI 
Tayyarelerimlzln hepııi üslerine dön • 

lllUftUr. 

llmellsllldlki inıiliz kuvelleri 
.. ırgihının telllili 

larda Avuı.ıratya hUkllmeti değişmiş ol- dl', cınklknl:ırrn ~llztılüıı nktıl::ır. 

makla beraber Avustralya'nın harp gay • 

retleri ayni ılddetle devam etmektedir 

demtıtir. 

h:cllcrlmlzılc>n 'e onları lnklp eden bPden 
terbiyesi mUkc>llefll'rlnı1rn fionra Harp Okulu 
alayı, her znmnnkl bU)ük lnllz.amlaı1Yle. hal· 
kın ııcvıı:ı aWıterllerl arasında Mllll Şe!lmızl 

cular. ı:ıoHs kıtnsı. ltfal:> e ve muhtelif bir- Harp Okulunun 325 neıetıllert Ankara or
likler tnk1J1 <'ttı . Bu uretle geçit resmi due,lnde Cümhurl)et ba>·ramımızın lklncl, 
iki buçuk snRtten fazla devam ettı ve saat >ıınl blrtnrııeırlnln 30 l"U pereembe ıı:UnU saat 
17.30 a do{:ru nlhnyetlendı. 19 da 32 ınct subaylık devrlm senesini kut!ı· 

sell\mlııdılnr. Alny sancaklan ıı:eterkcn ıı>arta yııcaktır. 
kalkılıyor. ıanlı TUrk s:ıncntı heyecanla ae- Z iyaf et ve müaamereler Bu \C•lle ile harltll' bulunan arkndaılan 

rin ııayısı önceden kaydedildiği gibı 8 de- IA.mlanı>ordu. \'all ve Belndb e RP!sl taratından. bu candan kullar "' Ankara muhitinde bulu""•r 
ııı fakat 20 dlr. ıııırp Okulu talcbt'lerlndl.'n sonra. TUrk or- K"'Ce saat 22 de TR.kslm gazinosunda bir ıırzu e<ıenlerl aramı:ı:d ı ırörmekle serer du: il· 

Nalrobi; 29. a.L - Kara orduııu ve hava 
ltuvetleri umumi karargahının bugUnkU 

mütterek tebliıl1 : 

28 1Jkteşrinde Moskova yakınında 6 dliş duıunun kahraman t•rlerl s ıha>ı ıu ıl etliler balo \Prllmlştir. Baloda güzıde bır clhetll car:ımızı blldlrlr ve bUtun arkadatlara sıhl\t 
man tayyaresi dllşllrlllmliıtllr. Piyade, toı>cu. ııuvarl ve len kıtatarı clddım gnıpu hıazır bulunmu.,tur. " aaadeller dilerim. 

l bl 1 ll 1 il 1 t ki ed 
lltüteecbtıls Heyet Rı • .v. • am r n znm a \'e ıceı: resmın a P en- Şehrimiz Halkevlerl Cümhuriyet bay -

M İlktqrinde Gondar'ın ıtmal-batısınd& Londra. 29 a.a. - Sovyet haberler bürOMı· lere moılı>rn ve knhrnmıın T\irk ordusu hakkın- rıımı münasebetiyle zengin ı:ıroı;:ramlar ha· 
ti

"' bll"' da en olııun fikri ven•rek \"&Zlfelerlnı bitil'- • ı 11 1111 111111111111111111111111111111 ı • 
Deya çevresinde, Habeı vatanperver ku- nı111 l>u ıabah nell"et • 1 te .: zırlamıslıırdır. BUtUn Halkevlerlndt' kon- " '"' 

29 llk~ırın ııecesl kıtalarım•z Mo'alıık, dller. 
U ri bi d

n. d • Uf ı ' ' fPrenslar tertip edil mis \ e temsılkr veril-
ye e r -maıı evrıye m reır:es ne Ma\O)"aroıla\·eta. Volokolaml"k ve lLarkof l•tl· DunkU ııeclt re•nl, topluc:a 11<Sylcmek il· 

h"-- -•-•·ler.a: •• Dn•m•" kayıplar ve- zunııellrııe. her bııkı.nıdıın UtrtUn olmu•. mlııte- mittir. ..,.,.... -..u.. wu, - .... kametıerlııde dtısnanla muharebe etmltlerdlr. 
nrek gekilmek sorunda kalmıttır. Habeı Sovyet kıtalan 15 tank. piyade ukerı taıı- lln TUrk ırentııaı ve Tllrk ordusu hakkı.ncla 
yatanperverlerlnln k&yıbı olmamııtır. yan 50 kamyon ve 5 ıahra topu ıttınam et· bealedltl bUyUk inan ve ııevııının tezahtlrUne 

25 Dktefrinde tayyarelerimiz Gondar'ın mlalerdlr. vesile vennlttlr. 

Bayramımızın Londra'daki 
aki•leri 

Getlt rHmlnden 90"'1"& ıeref trlhUnUnU ter-
eemıbunda Gururıba yaJnmnd& bir dut • Alman resm"'ı teblı"ğı' keden Mlllt Şetlmlz, ıı:ellılerlnde oldutu ırtbl. 
Dıaa ......,_. ... ~ Y&S&talann& Yata. aatol ava:ı:elerlyle ve sUrekll alkıtlarla 

Londra, 29 a.a. - Reuter: BQy{lk Brl
tanya basını Türkiye Cümhurlyetlnln 
18 lncl yıldönllmllnü k~mektedir. Bat· 
vekil Doktor Ref'lk Saydam'ın gazt>tele~ 
çıkan nutku bilyük bir alflka ile okunmak
tadır. 

1aQcaaa ~. Ganinba mQhlm bir Mıknlannutlantır. 
Bertin, ..... a.a. - Alınan orduları b'"" • 

ticaret merkezidir. Sarılmıı bulunan ge- - ..... 
kumazıdanlığının tebliği : Saat 20.30 da 

aeral Nul kıtalan buradan yiyecek teda- Hava kuveUerl ile işbirliği halinde ha-
rUt etmekted1rler. 
- 11 llktepiDde Britanya hava kUvetleri 

Gondar oevresindıe Deva yaklnnıda dili • 

man ırtperleriııe bombalar atmıılardır. 
Cenup Afrlkan hava kuvetlerine men

aup tayyareler keıtf uçuılan yapmıflar-

chr. 

Dessie • Gondar yolunda 

bir çarpııma oldu 
Nairobi, 29 a.a. - Doiu Afrikası lı:omu

tanhıı ve bava lı:uvetlerı 11mumi lı:ararıi
bınm bu sabah neıredilen müıterelı: tebli· 

ii l 

Deaaie Gondar 1ola üzerinde barelı:it 
7apaa kıtalarımıza mensup bir müfreze, 
atla dilıman çetelerinin taarruzuna uira • 
mııtır. llı:i uat ıilren bir muharebeden 
.aara duıman pilılı:ıirtıilmıiı ve daiıtılmıt
tır. Muharebede mitralyöz ateşı aı;ılmış 

ye el bombaları lı:ullanılmııtır. Gondar 
hava kuvetien 28 llkteşrln gunü bıraz fa-

aliyet ıoııtermiılerdir. 

Libya cephelerinde 
Kahire, 29 LL - Ortqark Brıtanycı 

Jwvetlerl umum: karargAhının tebllti : 
lJbya da, Tobruk bölgesinde 27-28 llk

t etriD SICesl dtlfman hava faaliyeti olma
uıııtır. 

Batı ve eenup bölgelerinde ise dllfman 
bava fa&UyeU ıreceleyln artmıştır. Doğu 
bölg ınde topçu faaliyeti olmamıştır 

Gece, 12 ldııden mUteıekkll bir dllfman 
devrlye!lı cenup bölgesindeki mevzileri • 
mlzden birine yaklatma&a teıebbUs etmiş 
tse de. hUcuma utramıı ve bozgun vere· 
rek derhal çekilmiştir. 

Cl!llUP hudut bölgesinde dllıman topçu
au Sollum'un cenup dotuııunda devriye
lerimizin faaliyetine yeniden engel ol -
mak tetebbllıl\nde bıılunmus ise de, bUtUn 
devriyelerimiz kayıp vermeksizin ve fay. 
dala malOmat elde ederek dönml\şlerdlr. 

Sovyet tebliği 
Moııltova; 29. a.a. - DUn gece yansı 

~ıkarılan Sovyet tebliği : 
28 İlkteırln gUnU, kıtalarımız Mojai11k 

Jılaloyaroılavetz, Volokolamsk ve Harkof 

tatlkametler!nde dUşmanla muharebe et -
mı.,1erdir Garp cepht'slnin birçok keıılm

lerinde Alman faşist kıtalarının mevzile

rtmlze yaptığı hllcumlar, kızılordıı kuvet

lerl tarafından. dll,mana atır kayıplar 
verdirilerek, pUskllrtUlmUtt llr. 

27 İlkte,rlnde henllz tamamlanmamı' 
rakamlara göre. 31 Alman tayyaresi tah· 

rlp edllmlıtır. Bizim 12 tayyaremiz kıa • 

yıptır. 

Kati rakamlara göre, 27 İlktefrinde 

K oekova civarında dll§UrWen tayyarele -

reket eden piyade tUmenlerl, ıiddetll çar
pıfmalar neticesinde, Kınm yarımadası
nın geçidini zorlamııılardır. FevkalAd<.o 
slll.hh mUdafaa mevzilerinin delinmesı 
esnaııınd&, dUıman, 18 llkteırinden 28 
İlkteırtne kadar topytkQn 15.700 eılr ver· 
mlftir. 13 tank, 109 top ve bir çok harp 
malzemesi ya t.ahrlp edilmlı veya iğtinam 
olunml.lftur. Yenllmiı dUşman kuvetlerl -
nl n kovalanılma.ııına başlanmıştır. 

Romen kftalan Azak denizi kıyılarının 
şimal batısında bulunan bir adayı Jııgal 

etmişler ve tamamlyle dllşmandan te • 
mlzlemişlerdlr. 

Dnetz havzasında mUttefik teşklller 
çekilmekte olan dll§manı muvaffakıyetle 
kovalamaga devam etmişlerdir. 
Şimal keıılmlnde İlpanyol "Mavi fırka· 

ıı.. ııenl• ölçUde harekAt esnaııında bir 
çok yerler zaptetmlşler ve yeniden bUyük 
miktarda eair almıılardır. 

Savq tayyarelerindt'n mürekkep kuvet-
11 teıkiller Moııkova·yı gece ve ııUndUz 
yangın ve tahrip bombalarlyle dövmliıler
dir. Şiddetli tnfllltklar olduğu ve bUyUk 
yangınlar çıktığı görillmUııtUr. Lenin • 
grad'a karşı da hücumlar yapılmıııtır. 

Gllnlerce devam eden bir takipten son
ra alman denizaltıları Cebetuttarık'tan 
İnglltere'ye ku~etli bir himaye altında 
gitmekte olan bir kafile arasında seyre
den topyekQn 47 bin tonllAtoluk ağır yUk
IU 14 bUyUk Brltanya vapuru batırmıılar
dır. Kafileye refakat etmekte olan torpi
do muhrlplerinden biri batmıştır. Bı; su
retle kafilenin bUyUk bir kııımı imhıı edıl
miştir. Yalnız bir kaç kUr,;ük vapur kaç • 
rn~ğa muvaffak olır.Lştur. 

Alman savq tayyareleri 28-29 İlkteş
rln gecesi tngiltere'nln cenup batısı kıyı
larında liman v e lqe teslıılerlnl bomba
ıamışlardır. 

Mllnferit uçuş yapan bir kaç dl14m11n 
bomba tayyaresi dUn gece Almanya'nın 
batısına VP merkezine karşı teııirılz hır
palama hUcıımları yapmıılardır. 

Britanya hava kuvetlerl 22 İlkıe,rlalc 
28 İlkteırin arasında 48 tayyare kaybet
mlılerdlr Aynı mllddet içinde İngıltere'ye 
kıır,ı yapılan mllcadelelerde 7 alman tay
varesl kaybolmuştur. 

ltalyan resmi tebliği 

Bundan 18 yıl önce cClmhurlyclln IH'ın edll
dlaı aaat olan 20.30 da, lata~yondakl tepeden 
toplar atılarak bu meaut dakika kullanmıt ve 
top .eslerini duyıın her yurtta• cümhurlyelln 
kurueuyu F.bedl Şef Alatürk"Un ve onun em
rinde ctımhurlyet ve l.ltlkltıl tein cıılı~arak a
ramızdan ebediyete aötmUı olanların azız 

ve kahraman hatıralannı ıınmak tein bir da
klkıı durmut ve ıusmuılardır. 

Bu bir dakikadan sonra rntırlknlnr, lokn· 
motifler, otomobiller düdi.lklerlnl, kornalarını 

oltUrerek bu ıarlhl anı seltımlnmıslnrıtır. 
Gece Ankara'nıft muht<'llf yerlerinde fener 

a:ayları tertip e'11lml~tlr. ~·t'ner nlaylıın .saat 
20.30 da bulundukları yerlerden hnreket et
mit ve tehJr !cinde dolatmıelnrdır. Hal1<, bu 
alaylan ııevırl ırosterllerlyle takip etmiştir. 

"Gece şehir baştan aşağı elektriklerle ay· 
dınlatılmıı, Fhrln muhtelif yerlerinde 
eentlık fişekleri atılmıştır. Halk kafileler 
halinde ııokll.klarda ve caddel~rde dol-ıl$a-

rak en hU)uk bayrl\mımı7Jn ı:;ect'slnl neşe 

ve sevi~ içinde geçJnnişlcrdir. 

Bugünkü program 

Londra'dakl Türk kolonisi mensuplan 
ve Türklye'nln dosttan bugün öğleden 

sonra TUrkh e BUyük Elçisi tarafından 

kabul edllmiş~ntir. 

Bir Japon gazetesine göre 

Sovyet ·Japon 
münasebetleri 

dostanedir 
Tokyo; 29. a.a. - Umumiyetle Japon 

harıciye nazırlığının fıkırlerıne terceınaıı 

olan ~apon-Timea-And-Advertıser gazete- I 
Ankara \'alillğlnce tertip edilmiş olan si, Japon askerleri ıle Sovyet hudut mu· 

Uç aünlük kutlıunn programının, bayra- hafızları arasında vukua ge l diği pazar • 
mın UçUncU ve son gUnüne ait kısmını neıı· teııl gUnU Taab aJanııı tarafından blldırı- ı 
redlyonız: len hudut hAdısesı hakkında, ıunları yaz. 

lt-ııı-1 941 &>el'lf!mhı- ırünU 7apılMltlk 
maktadır : 

lör eon: 
17 - 30-x-194l perşombe günU !lftat 15 "Japonya ve Sovyetler Birliği, dostane 

te bir alay Samanpaz.nnndan hareket ede· mUna.ııebet halindedirler. Eğer hakikaten 
rek, HamamBnü yoliylP Cebeci Şehitliğini böyle bir hudut httdiseel olmuşsa, bu, her 
ziyarete gidecektir. A"kerl bir müfreze ile iki taraf tAli memurları veya askerlerinin 
bir lz<'i bölüiüniln lştlrlık edeceği bir lh· fazla heyecanından ve yahut hatalarından 
tlfal Ankara Merkez Komutıınlı~ınca idare doğmuı tAll ehemlyette mahallt bir hAdl· 
edilecektir. seden fa:ııla blrvey gibi telAkkl olunanrn:ı 

18 - 30-x-1941 ııertı>mbe günil ıutat 10 
Esasen eskiden olup biten bütün bu gibi 

dan itibaren Halk kürslill'rl muayyen yer- hlldlseler, m11halli konıutıınlar arasın-la 
lerde faaWyete sevkPdile<'ektlr. 

19 - Ankara Stad:>·omunda alAkadıarlar ıulhçu bir tarzda bir hil ıuretine yanaıı -

tarafından müsabakalar tertjp olunacak· mıştır. 
---------------------------~ tır. 

20 - 30-x-1941 akşamı şehir gene tenvir 
edilecek ve muayyen yerlerden havai n
şekler atılacaktır. 

lıtanbul'daki tören 
latanbul, 29 a.a. - 29 Ilkleerln l.'ümhurlyet 

bayramı buaUn aehrlmlzde t>UyUk merasimli? 
kutlanmıııır. 

.,, ................................... ... 
~ KÜÇÜK DIŞ HABERLER E 
"'···································"' 
Sofya, 29 a.a. - Ru;çuk'ta bozguncu -

luk harckellerıne teşcbbus suçu ıle alt• 

komUnlııt tevkif edilmiıtır. 

Rlo·deJaneiro; 29. a.a. - yeni İngiliz 
Roma, 29 a.L - İtalyan orduları ıımu-

mt karagAhının tebliği : Meruımın yapılacatı Takılm me>dnnı mba- bUyUk elçiııl Slr Noel Charleıı, relıı Var . 
hın ilk ıaa tlerinden lllbaren dolmllfıa oaıla-

Tobruk cephesinde teşklllerimlz, mev- gaıı'ıa dlln ltımatnameslni takdim etml•tir 
mıt ve aaatler llerledlkce outun cadde \"e ao· .. 

zilerlmize Yaklaıımaj'a kalkıpn dUıman kaklnnian bir tel aılbl akan halk. boyuna Tak Berlln, 29 a.a. - Almıın polisinin ten ?ti. 

>İrllklerlnl PlllkUrtmUıterdlr. aklı me>danına taıınmııtır. Sant 13 de rak· Hlmmıer buıı:Un Praıı:"a kıH bir ıe>·ahat yap-
Bingazi'ye karıı yapılaa muvaffaklyet ılm"e ıııden bütün caddeler keıllmtt ve aenlı r ıttır. 

sız bir akın, eıınaıında tayyareye karşı Takllm meydanı ılmdlye kadar ıı<>rUlmemle ------- - ---------
1.oyma toplan bir tnglliz tayyaresı a:.ı,ur- mahterl bir kalabalıkla dolmuştu. Saat 14 de 
n~lerdlr. tereddUtsUz bir tahminle 30 bin kiti meydanı 

Hava kııvetlerlmlz Carabbub çevresin • cevreleml•ll· Civardaki apartmanlann bal1<on· 
rte dflııman ınotörlU taışıtlarını te'!lrli bir ları, pencereıert taraıaıarı insan küllelerlyh: 
ııurette mitralyöz ateılne tutmuıtardır. dolu bulunuyordu. 

Gondar cephesinin kesimlerinde, ileri Saat 18 de vllAyette yapılan kullama töre-
tetkillerlmlzle çarpııan dlltmaıı, ölll ve nine ııttrak eden zatlar Taksim meydanınıı ııe
yarah olarak bUyUk kayıplar vermlıttr. ıerek kendilerine ayrılan yerleri ı..aaı etmete 

DUn gece Britanya tayyareleri Sicilya'· baıtadılar. 

Doktor. Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
Dahtll ,.. nrt butalıll1ar 

Anafartalar eadd•I Koo ban No 4 <h· 
tanbul eczan•I lral"l•tnda). B.r stlD 
uat ıs · 19 a adar. Mua,.enehaae' te-

lefon xn. h teı.ıon 68G 

da Comlso üzerine bombalar atmıtlardır Saat ıt.30 da vali ve belediye reı.ı Dr. LQt-ı 
Hava kuvetlerlmize mensup birlikler dUn fi Kırdar, Oraeneraı Fahretun Attay " Parti 
gece lıflllta'da Val!!tla tlssllnde mllhlnı idare heye« rellt Reeat Mnarotlu 30 dan 

hedeflere bUvUk çapta bombalarla hU - J Cazla celenkle .Ualenmtı olan Abtdentn 6nOne ı "il-•••••••••••••••~ 
cum etmlalerdlr. pldJler. Alllden1D 6nUnde ~ tcadar ceneral bir , 

SEDAT ABUT 

FiKRiYE MENDERES 
evJ.enmiflerdir. 

lıtanbul, 27 t"rinievel 1941 

"'······································,. 

Sebzelerin günlük liyall 
Beled iye Reiıli ğinden: 

Sebzelerin g{lntuk Azami toptan 
ve perakende satıı fiyatları 

t30 İlkte11rin 1941) 

Toptan 
V asati Perakende 

Cinsi ve menııel Fiyatı Fiyatı 

Ispanak iM) 
Lahana (A) 
Pırasa (A) 
Yerelmıuıı (A) 
Kercvhı { B) 
Patateıı sarı (Ü) 
Patates beyaz t tl) 
Havuç (Bey.) 
Kabak (Tı 

Ayşe fasulye (T) 
Barbunye .. CM) 

Domllteıı (A) 
Kemer 

ıo 

5 
3 
7 

ıs 

10 
8 
6 

16 

20 
i5.5 
6 

patlıcan IMek.) , 18 
Yııvıırlak .. tAd. ı 17.5 
Ramya ıT> 42.5 
Dolmalık biber (B) ti! 
Sivri biber ı B ı 20 
Kuru soğan ili) 7 

14 
7 
5 

10 
22 
15 
12 

9 
22 
28 
22 

9 

26 
26 
50 
25 
25 
10 

(A) Ankara, IB) Bursa. (Bey.) 
Beypazarı, (Mı Muhtelif. ( Mek.) 
Mckece. (T) Tarsus. (Ü) Ürgüp. 
(V) Vezlrhan menşeli mallardır. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Cümhur iyet bayramının 

ıahane programı 

Kıralice'nin 
.J 

Kalbi 
( MARIE STUVART ; 
Tarih in eararen giz hahra lan · 
nı birleftiren bu filmi en yük
sek b ir a rtist in kudretinden 
görecek ve alkıthyacaıksınız. 

Artistler : 

Zarah Leander 

Willy Birgel 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 

ve 21 de 
Sabah 10 - 12 matine.inde 
KIRALIÇENIN KALBİ 

Tel: 6294 -

11.30 

ll.50 

12.15 

12.35 

12.45 

13.00 
13.30 

13.50 
14.00 

14.20 
14.30 

14.50 

16.00 

16.05 

16.15 

16.36 
17.30 

11!.00 
18.03 

18.30 

18.SO 

19.00 
19.16 

19.30 

19.fS 

20.0~ 

20.1~ 

20.45 
21.00 

lar VekAletl adına Hurreın 
GUmrlık ve İnhlııarlar 
Cümhuriyet HUkUmetınin 
ları, 

Mll:ıll< : RlyaseticUmhur 
(Şer: İhsan Kilnçer) : 
Milll Marılar, • .ıl. 
KONUŞMA : Ticaret Ve1'1JP.: 
na CelAl Yerman : D~ 
karşısında Türkiye ticaretJJI"'"": 
rUnUş ve mA.nası, 

MU:ılk : Köy tllrk111eri 
yunları, 

Memleket Saat Ayarı, 
HABF.RLERİ. 
Mli:ılk : Saz eserleri ve t 
KONUŞMA : Kızılay KU 
na Mllmtaz Faik Fenik : 
riyetin on sekizinci yılı zarf 
7.ılay'ın yapmış olduğU Y 

Mll7Jk : Ha!iC Program < 
KONUŞMA : CUmhurtyet 
Bankası adına Sanober 
Merkez Bankasının CU 
on seı izine! yılındaki 

Miizik : Hafif Solo'Jar (fi 
KONUŞMA : Beden Te 
mum MlldUrlU@ adına 
er : Beden Terbiyesinin 
için kıymet ve ehemiyeU. 
MUzik : Marv'lar (Pi), 
KONUŞMA : Çocuk Es 
rumu Adına Kırklareli 
Fuat Umay : Çocuk Eı 
nımu·nun çalıımalan, 

MUzik : Çocuklar için 
KONUŞMA : TUrk Ha: 
adına F.rzurum mebuııu 
çak : Türk Hava Ku 
lışml\lan. 

Müzilı: ı Martlar ve Ha 
{Pi), 
KONUŞMA : Ulusal 
Arttırma Kurumu adı 
mebusu Nurullıah Eııat 
Mlııt IJUUr ve millt ıtar 
ııarruf ve iktisat, 
KAPANIŞ. 

Anadolu Ajansının 

yazdırma aerviııi, 

Program ve ~emleket 
Mllzlk : Rad)·o caz or1' 
rahim Öı:glir ve Atet 
l~ONlT$MA : YRrdım S 
miyeti adına Mebrure 
Yardımsevenler Ceml)'f: 
yeııl ve bir senelik çal 
Müzik ı Radyo Caz Ork 
ramının ikinci kısmı, 
KONUŞMA : (Dertl 
Müzik : Radyo cas 
Programının ııon kıatrıl• 
Memleket Saat Ayart• 
HABERi.ERİ. 
KONUŞMA : TUrk 
yeti adına Faruk K 
Maarif Cemlyett'nln 
yeııl ve çBlı11maları, 
MUzlk : Yurttan Sesi;, 
yen • Muzllffer sarı 
eden : Mesut Cemil)• 
RADYO GAZETESİ·~ 
Vllzlk : Pehlivan tı• 
ZİRAAT TAKVİ)d, 

21.10 MUzlk : Rumeli ve :;;.'! 
lerl - (Deri iyen : 1!,..t 
kaya. İdare eden : )ı{~ 

21 30 KONUŞMA : (Şiir ısl 
21.4~ Mllzik : Hadyo senfO • 

(Şef: Dr. Praetort~•~ 
l Ahmet Adnan • 
2- t Ulvi Cemal Er.ı:-fll" 
zım Akseıı : Konset" ... 
3 Necil KAzlm /.~ _,JJ 
lık Mar,ı, • >1'-
4 Ahmet Adnan • 
kUııU, 

~Necil KAzim ,....,... 
p·yaııo mal Erkin : ı al 

(Solist : Ulvi ceırı • 

6- Ulvi Ct'mRI ~rlt~ 
7 Ferit Alnar • 
Denıı, _,ı 

22 :ıo McmlPkt't sııat ıs 
HABP.:RLP.:Rİ fi 

'22 45 Müzik : Danıo )ı{U•'ro ~ 
22 l\5/23.00 Yannki Proıır• 

..1ıı11111111111111111ııı•11111 
E Dahili hastahkl•r dl -s Dr. Şakir Ço -S Evi eıki yer ind• 
S üzete muayeııf 
: Ankara An• ftt 
§ caddMinde f: Jd 
E apartnnanına ıı•,..ı· -D•' -
: Mua1enebaD•ss9S 
: Ev Tel· . .. 

:: ······ ., ..................... . 



-~0/1071941' u ~ u s -5-

Dünkü ·kabul • • • 
törenı ve geçıt resmı 

" 

~ --
Milli Şel'imi:z Atatürk'ün kabrini ziyarete geliyor Milli Şef /podrom'daki geçit resminde istiklôl mar§ını dinliyor 

I • <\ 

• ! o( 

Kahraman askerlerimiz geçit resminde izci kızlarımız dünkü geçit resminde 

• Geçit re•minde kordiplomatik Geçit resminde kordiplomatilı 

Geçit resminde ağır toplarımı% Geçit resminde ışıldaklar 

---

Geçit resminde ağır toplarımız Dünkü geçit resminde kahraman erlerimiz Geçit resminde kahramcn süvarilerimi:z 

Ge~it reımini ıey_reden halk Ge~it reıminde kahraman aıkerlerim~ 

• 
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Asistanlık imtihanı 
Dil ve Tarih - Cografya Fakültesi T ürk Dil ve Edebiyatı Ensti

tüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan alınacaktır. Asis -
tanlık imtihanına girece'k namzetlerin Türk Dili ve Edebiyatı yük
sek tahsil diplomasını haiz olmaları ve askerlik hizmetini yapmış 
bulunmaları şarttır. İmtihan 3-11-941 pazartesi günü Ankara'da Fa
külte binasında yapılacaktır. İmtihan şartları Fakülte Müdürlüğün-
den istenebilir. İ!rteklilerin istida ile müracaatları. (7861) 17830 

ANKARA Lv. AMlRLİGİNE 
GELEN İLANLAR 

Kazan alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 

Lv. imirliklcriylc Çorlu ve Kırklareli Sa 
Al. Ko. da cöriılür. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. (7793) 17747 

C insi Miktarı Muh. Bcd. İlk tc. 
Kilo L ira Kr. Lira Kr. 

15420 771 00 57 85 
24800 1240 00 93 00 

Kunı fasulye alınacak 
Mar8f Sa. Al. Ko. dan • 

1- Kapalı ~arfla alınacak olan MMO 
kilo kuru faımlyeye talip çıkmadı~ından 
10-10-19H tarihinden itibaren 30 gün için
de 10. 11. 941 tarihine kadar pazarlıkla 
alınacaktır. Mu.'ıammen bedeli 9945 lira 
muvakkat teminat 745 lira 87,5 kuru;tur. 
İsteklilerin her gUn Ma:-aş Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7906) li887 

Haciz kararı 
Haciz kararnamesi 
l - Kıtaatından tzlnılz ayrılmasından do· 

layı aleytılne hukuku amme davası acılmıs 

,.e hakkında yakalama müzekkeresi c:ıkarıl· 

mıa olan yedek hesap memuru (3:2661) \e A· 
dapazan bankası eski memurlarından Ad;ı -
pazarlı Ahmet o~lu 312 do~umlu Halil Mc • 
clt Plralının yapılan aramalara ratıncn 

.:österdltrl adreslerde bulunımı::nası ve hHen 
mcskcntnın de blllnmemesı hasebiyle aıker1 
muhakeme usulil kanununun 212 ıneı mad · 
desi mucibince kayıp ı yılmuına ve 216 eı 

maddesi htilm:Une tevfikan da Ti.lrklye dahi· 
llndekl !'Q'llar•nın haczedilmesine karar \"e -
rlldl. (1965) 

Ad. Amir l\lüstantlk As. Ad. 

Profesör Doktor 

NAZIM şAKiR 
Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yenişehir A tatilrk Bulvarı And A p. 

No. 149 Daire 7. Muayene için evci

den randevu alınmalıdır. Tel: 6767. 

VİLAYETLER 

Yapı işleri 
Hatay .Karıa MUdUrlUtunden: 
ı - Silve>dlye. Fo.tlkll, Senkoy, Sıc:anlı, Gü

Z" ee. Cenı:en. Erzin ve Sankaya mevkUıo.rlnde 
Yu 1>1laeak 5ektz adet Jandarma karakollarının 
lk;nall ınsaatı kapalı zart usullyle yeniden ek
ılltmeye konulmu&tur. 

2 - Eksiltme, lO. rı . Teşrin. 941 pazartesi 
elınil saat ı:> tr Antakya natıa ml.ldilrliltil 
o•Jasında mUleseltk!l komıs)·onea )0apılaeaktır. 

3 - lstucnıer. nususı eartname ile proJe 
, . ., evrakı ke~flye)1 nafıa mUdUrlUtilnde ııö-

ı - Bclıcr kll05Una 4~ kurus ttyat tah. 
mın edılen 100 kütük SO büyük olmak üzere 
ıso adet kazan kapalı zart ıuultyle aatın a. 
lınacaktır. 

2 - llk tamlnab 1017 Ura olup thalesl 
4 11 941 salı ~ünü saat 10 da o. Bakır Sa 
Al Ko. da yapılacaktır. lsteklllerln ihaleden 
bir ıaat evellne kadar teklU mektuplannı Ko 
n ı vermeıerL (7683> 176~1 

Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 

3820 
10340 
,9320 
ı5oo:ı 

191 00 
517 00 
466 00 
750 00 
421 00 
936 00 

14 82 
38 77 
34 95 
56 56 
31 57 
70 20 
97 72 
34 95 
38 77 
62 32 

Tm. Km. 
Tm. Gn. 

HM. Oınmın Se,kl l'C'lllllrler. 
Cteekdal:: 4 - Bu isin kealt bedeli, (11051) lira (97) 

4820 
18720 
26060 

9320 
10340 
16620 

17024 1 k ı rustur. • ================= 5 - Mu\'akkat teminat. l),2 > lira (00) ku· 

YOmnü t'resln 

Kok kömürü alınacak 
Aveilarköyü Sa. Al. Ko dan: 
l - Kapalı za rt usullylc 850 ton kok kö

nıllrü a ınaeaktır. Muhammen oedcll S603 11· 
ra rnunkkat teminat 645 lira 22 kı:ruatur. 

2 - &<slltme 12 ıı 941 careamba ırünu 
114.At 15 te K. Cekmeec Avcılar kö;ırUnde Sa • 
.1 Ko da yapılacaktır. Şartnamesi bcr ı:ün 

Xo. da ı:ört.ı .ür. tsteklllerin t>ell! ı:Un ve sa 
atten ıı ı r sant eve! teklif mektuplap•n K' 
il& ve:meıerı. C7709ı 176~ 

IKuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 
Kuru soğan 7540 

1303 00 
466 00 
517 00 
831 00 
397 00 29 71 

ANKARA Lv. AM1RL1G1 

Saç soba yaptırılacak 
Ankara Lv A Sa Al Ko dan: 
ı - Sacı tı.mlrllkten verilmek eartlyle 

Çeşitli yiyecek ve yakacak lSO adet ı;ac soba yaptırma pazarhtı 4 11.9-tl 
saat JO da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da )a· 

alınacak j pılaeaktır 
Birecik sa. Al. Ko. dan: 1 2 - NOmune ve aartname her ı:Un ko -
ı - AeaC:ıdıı yazılı y~dl kalem vlyP.~ek misyonda ı:orüllir. Isteklllerln teklif edecek· 

yem ve yakacak satın alına:: ı"tır \!ıracak !eri fiyata nazaran yUzde 15 temlnııtıar!yle 
bu maddelerin evsaftyıe tes.ın. yeri ve 1ıatl· belli ı:tin ve saatte komtsyona ı:elmelerl. 

!arı Ko. da ötrenllcblll·. ts~o?k :ıler ln t.ıelll l79G9ı ı7027 
Saman alınacak 

Avcılar Kö:tU S&. Al. Ko. dan: ~Un ve satten ııır 11aat evet teklif nektupla· 
1 - Kapalı zart usullylc 1900 ton ıam"ln rını Ko na vermtlerı. (7S13> MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

&lıı~acaktır. Muhammen bedeli 57.000 lira o. Tutarı 23750 lira. mlk••m 50.t.OO kilo, tah· 
lup muvakkat teminat 4175 ııra. mln fiyatı 47 lı:uruı 50 santim. lik temln'ltı 

r• ştur 
6 - TaJlpleMn. ihaleden en az ile ııün eve! 

o tıe benzer ınıaatı ba&ardıklarına dair ev
rnkı milsbltelerlyte t>lrUkte vlltıyete m!ıraeaat 

ederek atacakları ehliyet vesikasını (2490> ıa· 

yı ı kanuna uy~un olarak nazırlıyaeaklan 

tPkllf meklupıannı, ihale ı:ünU saat 14 de ka· 
d r komisyon rtyasetlne makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. Postada olan ı:eelkmeler kabul 
e<'lllemez. <7826ı 11828 

Kömür al ı nacak 
lstanbul Sıhı J\lUcsseseler Arttırma \'e F.k· 

ı itme ko:n ıs>onundan : 

Hastane \"e sıhl mOesseselertn 147:1 ton 
c ımlı tüvenan kömürü kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmustur. 

ASKERi FABRİKALAR 

Çef itli sebze alınacak 
Ju, Fab. Satın Atma Ko. dnn: 
!hale tarihinden itibaren 31. 3. ıı.n tarihi· 

ne kedar aıatıda cins ve miktarı )'azılı 7 ka
lem aebze alınacak. 

30/ 10/ 1941 

ESVET 

Lahna 
Pırasa 

ratateı 

Ispanak 

tı.zaml miktar 
kilo 

2QOO 
2000 
1:.IOO 
2000 

ası:arı miktar 

kilo 1 1500 
1500 
1000 
1500 

Kışhk şapka modellerini 
umumi arzu üzerine bir 
kaç gün daha C İ H A N 
P A L A S otelinde sayın 

Bayanlara göstermiye 
devam edecektir. 6287 

Kereviz 
Karnebahar 
Ha\'UC 

300 
300 
300 

Yukarıda yazılı yedi kalımı sebze askeri 
fabrikalar umum mildUrlUlıU merkez satın 
alma komisyonunca 14. ıı. 941 cuma günü 
11aa t 14 te pazarlıkla lhahı edilecektir. He Pil· 
n! birden vermek mU.mkQn oımadıtı takdirde 
ayrı ayn llplere de ihale cdllcblltr. 

Muhammtn bedel Ankara tıcledb·cslnln 

pazarlık i:ünU lltı.n edeee~I flyatlnrdır. Ta-
llnler kati temınatı11rını 

eeklerdlr. (7543) 
tıuna ııore ıı:etıre· 

1787~ 

35 ton kur• ot alınacak 
As. Fab. Satın Alma •<c.. dan: 
Beher kilosuna 7,5 kurus bedel tııhn11n e

dilen 35 ton kuru ot askeri fabrikalar U!l\Um 
mildUrliltıi merkez satın alma konlsyonun· 
ea ıı. ıı. 941 sall ııUnU saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname p ırasızı1ır. Kati 
teminat (393> lira ( 75 ı kuru~tur. 

(7845) 17876 

Mobilyeli ev 

ANKARA V AL1LICt 

Boş mazot tenekesi satılacak 
Ankara Valiliğinden ı 

1 - Ankara mıntaknsı sıtma mücndel 
reieliı:inde mevcut 3000 adet boş maı 
tenekesinin beheri 45 kuruş üzerinden • 
çık artırma suretiyle satışa konulmuştu 

2 - İhale 31 10 941 tarihine müsadif 
ma günü saat 15 de Defterdarlıkta yapı 

lacaktır. 

3 - İsteklilerin 102 liralık muvak'k' 
teminat makbuziylc giinündc komlsY 
gelmeleri ve bundan eve! şartnameyi gli 
mek ve izahat almak istiyenlerin Defte 
darlık milli emliik müdilrlüğüne mürac• 
atları. (7705) 17718 

..1ıı1111111111111111111111111111111111ıı 
Bahc:eıı evlerde bes odalı bir ev mot>lb·ell : 

olarak kiralıktır. Ti: 34ı;sr20 )e saat 6·9 \'C _=- Veznedar alınacak 
l:l-14 Krası mürm·.ı:ı l. 502U 

DEVLET DEM1RYOLLAR1 

Balast münakasası 
o o Yolları 7. isletme l\tlıdur!UitUndP.n: 

J\luhammen tıedetı (21000) lira olan 15000 

-- Toprak Mahsulleri Ofisi 

~ Umum Müdürlüğünden : 
--

-: Umum Müdürlüğümüz merke· z _ E'ks itme ll. ll. 941 salı ırünU uat 17Sl lira 2~ kurus. sekil kapalı zart tarihi 

1 

Matbaacılara 
a te ı.;, Çekmecenin Avcılar ko;ırUnde sa Al :ı. ll. 941 saat 11• cinsi pirine. ~ı. llt. \"ektı.lctı Sa. Al. Ko. dan: 
Ko da )apılaeaktır. · · ı Tutarı 28700 lira, mlktarı 20.000 kilo. tan- Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 35 ku· 

3 - lı;teklllcrln ııeııı ııen ve ıaatten bir mini Uyatı 143 kuruı !50 santim. ilk teminatı 1 ruı olan \'e ktı.tıdı \'ekllletce \'Crll:nek ve cı
ıııat e~c. tekllt rnektuplannı Ko. na vermo=· 215'.! lira !50 kuruı, eekll kapalı zart, tarihi Ctr malzemesi rnuteahhlde 11ıt ohnak tizerc 
le:i (7nO> 

17
65:1 6. 11. ı941, saati 14. cinsi sadeyat 1000 tane kitap tabettlrllecektlr. lsteklllerln 

1 - Ekslltı-e 7. 11 on cuma ı:UnU saat 
1:1.30 da ..: •• ıroıotlunda sıhat \'e tctlmal mu
&\ enet mUdilrlU~U binasında kurulu komls· 
)'nndn yapılacaktır metre mlktıp bfl ı ut Afyon • Esklsr.hlr haltı 

2 _ Muh~mmen tlya beher ton tein 15 üzcrınrte Km. '10 ocnl!ınılan ihzarı isinin 

- zinde münhal bulunan uıoo" tir• 
: tahsisatlı veznedarlığa, 

liradır :'> 11 fiil carurTtt>a ı:Unfl saat 11 de kapalı 

4 _ lstckllloer ıartnamnsl'll c:alı•ma "Un. zarı usu ll.yle Abon 7 ııletme mildUrlUl:J 
3656 ve 3659 sayılı kanunlar 

sümulüne giren Devlet daire ve
ya müesseselerinde bilfiil vezne• 
darlık işlerinde istihdam edil.· 11 Ekmek alınacak 

·c l bolu Sa Al. Ko. dan: 
1 - l 400.000 adet ekmek pazarlıkla ek • 

ı itmeye konuımuıtur. Ekmek Plıtrmenın mu
haınır.en lıcd~ll 20 000 lira &artname '\'e evsa
fı Ankara, latanbul Lv. A.mlrllklerl Sa. AI. 
Ko. larıy.e 310 Sa. AL Ko. da her zaman ~ö
rülür. 

2 - ihalesi Sl. 10. 941 cuma ırünü saat 15 
t • SlO Sa. AL Ko. da 14.30 a kadar milraca • 
a t etmeleri. (7712) 176!17 

Odun alınacak 
.Avcılar sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usuUyle 2000 ton odun 

alınacaktır. Muhammen bedell 4'0.000 lira o • 
lııp muvakkat. te:ntnat 3000 liradır. 

2 - Eksiltme 12.11. 941 c:araamba ı:OnU 

• aat 11 de K. Çekmecenin Avcılar köyOndekl 
Sa . .Al. Ko. da yapılacaktır.,.ElaUtmeye ııu. 
1'llr edeceklerin ticaret odalanna mukayyet 
"° bu !$le t.ıUı:aı etm!ı otacaklardır. tatekll· 
lerln tckllt mektuplarını belll atın vı .. atten 
b ir ıao.t evellne kadar Ko. na vermeleri. 

cm~IJ 1766~ 

Yiyecek ve yakacak almaca~ 
Ialahlye sa. AL Ko. dan: 
l - Aıatıda elns ve miktarı yazılı 1&1e ve 

J'em maddtlerının kapalı urtla yapılan ek. 
alltmeslnde talip cıkmadıtından hizalarında 

ıOSterlldliU ırtınıerde pazarlıkla yapılacaktır. 

Ctnıl sadeyat. mıktan 25 ton. tah.m!n be • 
deli 38392 lira. muvaldcat teminat 2SSO ıırı., 

uıaıe ııOn ve aaat.1 8.11. 941 14. 
Cl.'lsl aıtır etı. mktarı 200 ton, tahmin ııe

doell 5..">720 Ura, muvakkat teminat 3SS6 lira, 
Shale günü ve aaaU S. 11. 941 16 

Onsl aaman. miktarı 800 ton, tah::Jı•ıı be • 
deli 26560 Ura, muvakkat teminat 1992 lira, 
ihale ırün ve saati 4. ıı. 941 14 

Cinsi kuru ot. miktarı 1200 to:t, f.41'.Jnln 
bedeli 67200 Ura. muvakkat tdtrı:.?\at 4610 il· 
n . ihale eUıı ve saati 4. 11 941 16 

<m4> l 7ôl.iô 

Ot alınacak 
.Avcılar köyü Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart uıu11Yıe :ı300 ton ot alı • 

nacaktır. 

2 - Muhammen bedell 137 ~ lira olup 
m uvakkat teminat 10310 ıtra 25 kurustur. 

8 - Eksiltmesi 11. l l . 1941 salı ırtınü saat 
11 de K. Cekmecenın Avcılar köy(lnc1ekl Sa . 
AL Ko. da yapılacaktır. Sartnamuı her ırtın 

Ko. da ı:örüıur. lstcklllcrın belli ının ve sa • 
a tten blr saat evet tekllt mektuplarını Ko. 
na vermeler!. (770S) 17674 

Mutabiye alrnacak 
M erzifon Sa. A l. Ko. dan ı 

1 - Aşağıda cinsleri yazılı mutabiyelcr 
lı:apalı z · usulü ile alınacaktır. 
~ - İhalesi 3-11-941 günli yapılacaktır. 

M uhammen bedeli aşağıda yazılıdır. Hep
s inin ilk teminatı 3003 lira 75 kun;ştur. 

Şartnamesi Ko. da gorülür . İsteklilerin 
t eklif mektuplarını belli güıı ve saatten 
b ir saat evci Ko. na vermeleri. (7722) 

C insi Adedi Muh .>cd. ;'.l' 

Yem torbalı 
Ç ul 
İp yular 
K eçeli 
belleme 
Kıl kolan 
T avla halatı 
Urıı:an 

17687 

5000 
100 

5000 

3000 
5000 

100 
2000 

Lira Kr5. 3 
.M 

12750 00 ) "' 
1100 00 ) .... .. 
125J 00 ) :: 

) .... 
15000 00 ) g .., 
4000 00 ) .. 

2750 00 ) .5 
3200 00 ) ~ .... 

40050 00 

Kunı so g~ an alınacak 

Tutarı 64375 lira. miktarı 250 000 kllo. tah· ac:ık eksllt:ne i:lınU olan 7 sonteırln 941 cuma ler1nde komisyonda -:örcblltrler 
mini rtyatı 33 kurus 75 santim, ilk teminatı i:linil saat ı~ te Ankara"da ;\[. M. \'. satın aı-
6328 lira 12 kurus. eekl! kapalı zarf. tarthl ma Ko. da bulunmaları. 

5 - istekliler 19~1 yılı t1ea ret odası ves i· 
k sl>le 2490 n.>yılı kanurıda yazılı vesikalar
la bu ise yet('r muvakkat ı:arant! makbuz 7 11. 941, saati 9. cinsi koyUn eti. 

Tutarı 70000 llra. miktarı ~ 000 kilo, 
tahmini fiyatı 28 kuruı. ilk teminatı 5:?50 11· 
ra. eekll kapalı zar!. tarihi 7. ıı. 9.U, 111at1 
10, clns! kec:t eti. 

Tutarı 62500 lira. miktarı 2:50.000 kilo, 
tahmini fiyatı 25 lruruı, ilk teminatı '16S7 11· 
ra !50 kuruı. tekil kapalı zarf, tarihi 7.11.941, 
saati 11. cinsi aıtır eti. 

Tutarı 71250 lira. mıktan 1.900 000 kilo. 
tahmini fiyatı S kuruı 7~ santim. ilk t.emlna· 
tı 5343 lira 75 kurus. eekll kapalı zarf, tari
hi 8. 11 9.U, saati 9, cinsi ml!SI' odunu. 

Tutan :50069 Ura, mlkta rı 25.933.700 kilo, 
tahmlnt tlyıı,tı S kuruş 25 santim. ilk temi· 
natı 3755 lira 19 kuruı. '9klt kapalı ~art, ta
rihi &. ıı. 941, saati 11, elnsl kuru ot. 

17768 

Lahana. pırasa alınacak 
Muha K öyü S a. Al. Ko. daıı ı 

1 - 54000 kilo lahana ve· 54000 kilo pra

sa mukavele ile alınacaktır. Lahananın 

muhammen bedeli beher kilosu 6 kuruş 70 
santim prasanın 4 kuru, 50 santimdir. 
Lahananın muvakkat teminatı 543 lira pra· 
sanın 365 liradır. 

2 - Munakasası 5-11-941 Bakır koyiln
dc lah ana için saat 15 te prasa için saat 16 
da. Bakır koy Sa. Al. K o. da yapılacaktır. 

(7887) 17850 

Patates alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 'Kapalı zarf usulü ile münakasaya 

konulan 90 ton patates satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 9000 liradır. Muvakkat 
t eminat 675 liradır. 

2 - İhalesi 7-11-941 salı günü saat 15 
te İzmir Lv. A . Sa. A l. Ko. da yapılacak • 
tır. 1ııt tklilerin belli gün ve saatten bir 1&· 

at evcl t eklif mektuplarrnı Ko. na v erme· 
!eri. Şartnamesi her gün K o. da gorulur • 

(7890) 17858 

Toz !eker alınacak 
tzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

(7673) 17 37 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalarını her gUn 3 len 7 ye kadar 
Anafartalar Caddesi Hanef Ap. No. 

10 daki muayenehanesinde kabul 
eder. Tel: 1511 

OKULLAR 

Kablo ve sair tesisat yaptırılacak 
Ankara '.löl.:e Sanat Okulundan: 
Okulumuz yeni tesvlte atölyelerine muk· 

tazı tenvirat ve kuvel muharrtke lcln yapıla· 
cak C~.878) lira (43) kurue bedel kesitli kablo 
ve hattı t-.a va! tcsln tı kapalı zart u ullylc 
eksiltmeye konulmustur. 

Verilecek tekllt zarfları 1. 11. 941 eumıırte· 
•I ııtinü öl:leden eve! saat 11 de sanat okulu 
binasında to:ılanaeak olan alım \'e satım ko· 
mls>onunca acılaeaktır. 

lsteklllerln y(lzdc yedi buc:uk Uzerlnden 
< 404 > liralık pey akc:esı makbİızu ile ııu c!bl 
isleri muvartaktyetıe ikmal etmla oldutunu 
ııfsterlr tlıril! makamlar tarafından verllmlı 

\'eslkalariyle birlikte. teklif mektuplarını mez· 
kQr ııünde en ı:cc ~aat U na kad11r makbuz 
muka"blllnde komisyona vermls olmaları IA· 
zımdtr. 

Bu ise alt kesltname ve eartnameyl ıronnek 
lstlyenlcr her ıı:Un mesai saatleri dahlllnde 
okul müdürıuı::une mQracaat edebileceklerdir. 

('i742> 17'iOS 

Öğretmen ustalar alınacak 
Ankara Yapı U&ta Okulu MUdürlilttinden: 
Okul atölyelerinde talebelere ameli iıler<le 

ö~retmenllk yaP'!llak üzere bllclll ve teertit>ell 
dülı:ar. dıvarcı. ıı:ıvaeı. moza)-ıkeı, fayans ve 
karo döseY1el ustası alınacaktır. lsteklllerln 
ehll;ırellerlnl ısııat edecek vesikalarla birlikte 

\•>a banka mektubble zarflarını lhaloı• saa
tinden bir saRt eve! ko"lllsYona makb•ız mu. 
kabilinde \'ermeleri C!l23'l 1ı.srıı 17864 

Kuru ot allnacak 
Urfa Gumrük Muhafaza Kıtası Satın 

Alma Komisyonundan: 
Cınsi: kuru ot, miktarı: 334.000 kilo, tu· 

tarı 26720 lira, yüzde 7.S teminatı: 200~ 

lira, ihalenın gün ve saati: 10. lı. !J41 pa 
zoretsi ıO. 

A ) Üç yuz otuz dört hin kilo kuru ot 
tO. 1 ı. 941 pazartesi günü saat ıO da Urfa 
gumrük :nuhafaza kıtası satın alma komis
yonunda kapalı zarfla ihale edilecektir. 

B) Şartnameyi okumak istiyenler Urfa 
ve lsli.hiye gümrük kıtalarında her ıı;iln 
okuyabilir l er. 

C) Talipler teminat akçesi olan iki bin 
dôrt lirayı Urfa gümrük kıtası veznesine 
yatırıp vezne makbuziyle şartnamenin 

dcirdüncü maddesinde kendilerinden isle· 
nılen vesikal:ırla birlikte ihale s~atı:ıda"\ 

hır saat evet teklif m .. ktuplarını komis
yona vermiş bulunacaklardır. 

(9369-7948) 17909 

İzm ir Cümhuriyet Kız Enstitüsü 
ikmali in§aatı keşif bedeline 
yüzde on ilavesiyle yeniden 

PkC1; 1tn"~·r~ r.ı 'k=-rı lmıştır 
İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

İzmir Cümhuriyet kız enstitüsü bhıa-ıı
nın "harici ve dahil i ~ıvası ile yağmur oluk 
'e dere ve karo fayans ve mütcferriatı İn· 

şııatr l 5266 lira 92 kuruş bedelle 20 gün 
müddetle kapalı eksiltmeye konmııs olup 
eksiltme 17. 11. 94ı pazartesi ırünü saat 
J t de İzmir Nafıa müdürlüğünde müteşek 
kil komisyon tarafından yaoılacaktır. 

Bu işe ait keşif, silsilei fiyat cetveli. 
dotruca okul müdilrliltUne bas vurmaları. 
Ankara haricinde bulunanlann da bu vesika· şartnameler, mukavele proiesi nafıa mil-
ıarın birer ıuretlerlnı ıı:öndenneıert lllln olu· dıirlüğünrle tetkik olunabilir. 
nur (78751 17839 İsteklilerin 2490 ııııyılı kanun hüküml ePİ· 

Elbise alınacak 
.Ankara Sanat Okulu MUdUrlUğilnden: 

l - Kapalı zarf uauııyte mUnakasaya ko· 
nulan ıs 000 on ııek!z blın Jcllo toz seker ııatın 
alınacaktır. Ekslltmeal 7. 11. 941 aalı ı:unU 
saat H de lı:mtr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıta· 

ııe göre hazırlıyacakları 1145 li ra 5 kuruş
luk muvakkat teminat ve ihale gününd"n 
üç giin eve! Nafıa müdürlüğünden alacak· 

Okulumuz talebeleri ıctn }'aptırılaeak olan !arı ehliyet vesikası ve 1941 yılına a it ve 
eaktır. HeP11nln tahmin edilen tutan 9000 11· 3ôOO Ura muhammen tutarında 120 taklm ha· t icar et odası belıı:esini muh tevi kapalı mü-
ra muvakkat teminat 675 liradır. Şartnamesi ricl elbise acık eksiltmeye konulmustur. lstek· 
her ırtın Ko. da ıı:önılür. ıuerln nUmune \"e eartnameyt ıı:örmek üzere hürlil teklif mektuplarını 17. ı l. 941 pa-

(7891) 17854 her ıı:ün okul müdürlülilne ve eksiltmeye ~· 73rtesi ıı:ünü saat ona kadar komisyon re· 
reeeklerln de r.o lira tutan llk temlnatlarlY- isliğine makbuz mukabilinde verecekler
le ve kanunun kabett!rrtıı::ı vesalkle birlikte dır. Koyun eti alınacak 
ihale ııuno olan 14. 11. 941 tarihine mtiR11dlf P ostana vaki ıı:ecikmel er kabul cdilmi-

Çorlu Sa Al. Ko. dan: 
l - J.;apalı uı.rf usultyle 35 ton koY\ln 

elaılltmeye konmustur. Eksiltmesi fi. ıı. 941 
canamba ı:Unü ıaat 15.30 dadır. E\·sat ve ee
ratt Ko. da ~örülür tık teminatı 1444 liradır. 
Eksiltmeye tıtlrtık edecekler kanun! ves:ılk ve 
teım:.natlarlyle teklif mektuplarını eksiltme aa· 
aUnden bir saat e\·el Ko. na vermeleri. 

etı cuma ıı:UnU saat 15 te Ankara Mektepler Nu- yccektir. (4438·7g49) 17910 
hasebeelllf:lnde toplanacak alım ııatım komls· 

(7593) 178511 

Bulgur alınacak 
Maras Sa. Al. li:o. dan: 
1 - Kapalı zarfla alınacak olan 3!:> 000 

kilo bulı:ura tallı> cıkmadıı::"ından ll.10. 94ı 
tarihinden itibaren SO ırün itinde 11.11.9.aı 

tarihine kadar pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 85l'l0 Uradır. Mu· 

vakkat teminat 643 Ura 50 kuru$tur. !stek • 
lllerın ~taraı sıı.. Al. Ko. na müracaatları. 

(7883> 17SS2 

Pirinç alrnacak 
Maraş Sa. Al. K o. dan • 

y0nuna müracaatları. 
(8010) 1796.~ 
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İmtiyaz Sahibi 
l skender Artun 

Nümune Hastanesi Diş T abibi 

Cavit KURTOGLU 
lstanbul ve Parts fakültelerinden mf'.zun 

Avdetle Yentıehlr'dekl muayen,.hane· 
sinde her ıı:un saat 3·7 ara~ında haa· 

talannı kabul ve teda\•b·e baslamıetır. 

YENi Sinemada' 
Buııün bu cece 

Göz kamaıtıran yıldız Brenda Joyce • 

Kırklareli Sa Al. Ko. dan: 1- Kapalı z'Ufla alınacak olan 55.roO 
1-13 m:ıhal tein aaaC:ıdıı miktarı ilk temi· 

Umumi N~şriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Mü dürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Walter • Brennan !le beraber yarattıkları 

ve unrtn bir h&Mkası otan 

ııatı ile lh"IP. ı:Uıı ve saati yazılı kuru s<>· kilo p irince talip çıkmadığından 13. 10. 
tan kapalı zarf usulli ile sa tma alınacak- 94l tarihinden itiba ren 30 &"tin içinde 13. 

ı.. 941 tarihine kadar pazarlıkla alına - -(DİKKAT)- SON YARIŞ 

binasında eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu ışe ı:.rmek lstlyenlerln 0575> liralık 

mu\'akkat temınal ve mahsus kanununcı.ı 

tayin edilen vcslkahı.rb le tekllt mektupları
nı aynı .:ün saat ona kadar l<omls)on reis· 
llll'lne \•ermeleri U\zı'lldır 

- miş olan ve evsafı Iazımeyi ha ıl ~ 
- bulunanlardan kadrosu dahilin• i 

~:kstıtme eartnamcst ı.sırtme komisyonun· 
dan parnsıı olarak alınablltr. 

17792 

Kuru çam odunu alınacak 

de bareme göre alab~leceği aylı~ i 
ücretle imtihansız bir veznedar; 

: alınacaktır. 1 
: Taliplerin 5-11-941 gününe k•" ~ 

dar aşağıda yazılı vesaikle bir' J 
: tikte noksansız olarak müracaat J D D Yolları 3. isletme MUdOrlUitilnden: 

llllktar muhammen ııe<tel \'e mu\akkat te· 
mlnatı aıaliıdR yazılı kuru cam odunu paz11rlık 
usull> le ckslltm~ye l<nnulıııu~tur . 

etmeleri Hizımdır. ~ 
Aranı lan vesaik: J --thaleı;I 6. ı ı 9~1 ııeısemtıe ı:UnU ım11t 16 1!11 

Batıkeslr"<le O. O. Yolları 3. lıleUne tılnaıındll --yapılacaktır. 

bteklllerln 2490 sayılı k11nunun ta>ln elli· : 
ı::ı \·e&lkalarla ihale &ünU nıuayyen saattCll bir -
saal e\·eJ komls)onumuza milracaallan lll7.nn· ---dır. 

1 - Tahsil vesikası, 

2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Askerlik vesikası, 

4 - Sıhat raporu, 
5 - Doğruluk kağıdı, 
6 - Hizmet vesikası, Bu tse alt sartname ve mukavelename pro· 

JHI na nısız komisyonumuzdan alınabilir. 

Mlktan: 170 ton. muhammecn bedeli beher 
ton ıc:ın: 14 lira, muvakkat teminat: 178 lira 

: 1-Vesikalık 3 fotograf. 

50 kurus. (7767) 17826 

= (7897) 17840 ; 
':111111111111111111111111111111111~ 

2 Çeşit elbise ah nacak 
Ankara Yapı l:eta Okulu MildürlU(;'Unden : 

Parti Nevi Alınacak 

No. 

1 

2 

Harlct elblstı (ceket, 
pantalon) 
İş elbisesi 

miktar 

100 takım 

400 

Piy:ı.tı 

3000 K. 
800 K. 

Tt..tarı 

3000 lira .225 1' 
s200 lir~ 2•0 .,, I 

1. - Yukancla yazılı iki kalem giyim e§ynsı ayrı ayrı olarak tallpleriı:ıe 
eksıltme ile ihale olunacaktır. -' • ...n r 

2. - İhale günü H. 11. 941 cuma gUnlldUr. Birinci parti aaat 15,30 da Ikıı>~ 
ti saat (16) dadır. I 

3. - Talipler r.Umune ve ııartnameleri her gUn okul idaresine başvurars.l' J 
bilirlo:?r. Jf'Jı 

4. - İsteklilerin !hal~ gl.inU ilk teminat ve k&~unt v~ ıkalarla birlikte .>.01
\ 

okullar muhasebeciliğinde toplanacak komısyona b~vurmalan. (8013) 

mamul çam çar köşesi 
Devlet Orma n h letmes i B olu - Seben Revir Amirliğinden: 

" ~ % 7,f ~ 

İstif N o. 
1 
2 

3 

A det 
656 
646 
686 

1073 

M3 
215 
21 2 
212 

311 

B eher M3 bininin 

0 3 C insi 
muhammen bedeli 

Lira K. 
712 Çam çar kö}e 
809 Çam çar ko~e 
102 Cam çar k3şe 
935 Çam çar köşe 

26 50 
26 50 
26 50 
26 so 

ı,.ır• d .,. / 
,zı c 
,,ı ,. 

:% 
ıS91 

3061 952 058 Yekun ·ıcı•t 
1 - R evir im izin Karacasu depo sunda yukarıda her birinin hizasında ırıı ,rt 

adet muhammen b edel v e muvakkat teminatı yazılı som !;ar kaşeleri açı1' 
ile satılacaktır. ııe' 

2 - Satış 8, 1 l g4l tar ihine müsadif pazartesi günü saat 15 te başlar .,e 
fin sat ıştnı n:ı_üteakip ?iier istiflerin n~mara sırasiyl e satı§ına gc!;il~r •..•.. ile j 

3 - Çar koşelerc aıt satış şartnamesı Ankara orman umum mlidiırJuğU ,ıı ıı1' 
İstanbul ; Ankara; İzmir orman çevirge müdürlıikleri ve Adapazarı orıı' 
ae fliğinde görülebilir. aıııi'lll 

4 - İst eklilerin 3. 11. 941 pazarter.i günü saat 15 te Bolu'daki revir 179ıl 
müracaatları. (9306-7950) 

S·us Sinemasında 
Buırtın bu ~ece iki mm birden 

1. H apisane K~aklar1 
Bas rolde: 1'ıncy Caroll 

11. Kanun Kuveti 

SOMER Sinenıosıf1dO 
btrde0 

Buı:Un bu ceee iki fltrn 

1. P osf a Soyguncul~'~ 
Bas rolde: Rleardo eortez • ı;ıeıa 

11. Ölüm Saati 

' 

tır. 
2 - Eksiltmesi l -U -941 saa t 10 da y a- caktır. Gazetemize ~Onderllen l'ler nevı l'a · Bu rolde: Robcrt paıı:c .., 

pılacaktır. İsteklilerin t eklif mektuplarını 2- Muhammen bedeli 16.380 liradır. zılar, nesredllsln edilmesin ıı:ert ve- Tamamen renkli. seanslar: Bas rolde: Fred Scott ,ı,,.. t 8 Seanslar: an -ce 
belli gun ve saııtten bir saat evci Kırklarc- M uvakkat tem nat 122 lira 50 kuruııtur. rllmez ve kaybO!uıunılan dolaın tıle 10·12 • 14.80 • 16.30 - 18.30 ceee 21 de seanslar: 10 • 12 • 14 - 16 • 18 ceee 20.SO da 10 -12 • 14.30. 16.SO • 18-"" ·-
11 Sa. Al. Ko. na verm eleri. lıteklilerln mczkQr K o. na mUracaatları. bir mesullyet kabul olunmaz.. ~ 

3 - Şerait ve evsaf Ankara, Istanbul (7909) 17890 ~==============-:;;:/ 
--~~~--~~~~~~--~---~--------~~--------~---- ~ 

nda ehven fiyatla her çeşit mobilyalarınızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa ı;~ 
menfaatmız icabıdır. İkinci Anafartalar caddesi No. 198 .(eaki müzayede salonu) 

Sayın Ankara halkına 
Yeni açılmıf olan 

• • Bursa Mobilya Pazarı 


