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Dün neşredilen tebliğ 

• T .. e e Almanya 
. -
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ar 
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teyit edildi 
Muhtelif yabancı kaynakların bu 

münasebetleri bozuk gösteren 
her türlü işaalar1 asılsız ve esassızdır 

Ankara, 8 a.a. - Tebliğ: 
h Son haftalar zarfında ecnebi kaynaklardan gelen matbuat ve radyo 
) abcrleri mükerreren ve muhtelif tarzlarda Almanya'nın bir takım ta
iCPler serdettiği, tazyıkler yaptığı, Bulgaristan'da tahıidatta bulundu-

u, ve Türkiye'ye kıır§ı bir taarruz hareketine geçmek Üzere olduğu 

~ehabını tevlit etrneğe çalı§mı§lardır. 
• 'rürk ve Alman hükümetleri bir maksadı mahsusla İ§ae edilen bu 
~ıvayetlere hiç bir zaman en küçük bir ehemiyet atfetmemiş olmakla 

eraber, her türlü asıl ve esastan iri olan bu ne§rİyatrn iki memleket 
:rıtaında 18 haziran 1941 tarihli itilafla teyit edilmİ§ olan itimatkar 

Ostluk münasebatını hiç bir veçhile haleldar edemiyeceğini beyan 
etrnek hususunda mutabık kalmı,lardır. 

;;;-----~~-----·---~~---
·~ --

Cümhurreisimizle 

Bulgar Kıralı arasında 
1111'1.ı\rıkara; 8. a.a. - Bulgar kıralı
•cıb t~hta çıkışının yıldönümi" müna· 
ile ~hyle, Reisicümhur İsmet İnönü 
tik ltıral üçüncü Boris arasında teb
dilrrı~e teşekkür telgrafları teati e
e 1nir. 
...... ~------ -----. ~awwaaasawwaı -

Müşterek' 
.All}lan - Türk. 
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Alman gazetelerine 

göre müşterek tebliğ 

Türkiye ile Almanya 
1 

1 

itimadın tezahürüdür 
Berlin, 8 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 

Sovyet yollarında güçlükle ilerliyen alman motörlü kuvetleri 

~oskova cenubunda . 
• 'da ıa.z 

bir kaç mı kolordusu 

Done z' e 
alh yedi kolordu 

kuşat ldı 
• 

1 a v r 
. 

Merkez cephesi 
yarıldı 

rtöNDftA' .. GöiUl 

Alman kumandanı general 
Fon Leeb 

; .............. -..ıiiıii-.ııllllllll .. İilll ............ 1 

........................................................ 
Alman taarruzu 

Moskova 
istikametinde genişliy9n 

tOzyik 
bir ~ok fedakarhk pahauna 

artıyor 

imanlar ·ıerliyorlar 
Milli Şefimiz Berlin Kati saat 

Büyük Elçimizi yaklaşıyor 

1 

tebt·"'. ıgı 

Bcrlln'ln akııam gazeteleri, Almanya'
nın istekler ve tazylklcrle ve aynı zaman· 
dl\ Bulgaristan'da asker tııhglt etmek teh
didi ile Türkiye'ye taarruz c"tmck üzere 
olduğu intıbaını verecek mahiyette, ya • 
bancı memleketlerden son gilnlcrde çıka -
rılnn haberler karııısındakl mOştcrek 
Türk • Alman müşahedesini ilk sayfala • 
rındn neşrediyorlar. 

Berlln, 8 a.a. -- Alman ordulan Bıışku
mandanlığının hususi trbllği: 

Ukraynn'dıı hücum vr takip barekll.tı 

durmadan devam cdcrkE'n, 2 ilktesrlnde 
merkez rrpht'slnln ynrılmnS1, reni bir mu-
117.zam lmhn muhıırebeleri s rlslnl doğur
muştur. Yalnız Vtnzma b51geslndc, blrcok 

kabul buyurdular Londra, 8 aa. - Hltlcr1n nı.tkund.a bildi· 
Ank 

8 
M h • ritm büyuk alman taarruzu, cok ırenta bir öl· 1 

. ara, a.a. - czunen şe rı • cüde inkisar eder ı:.bl ı:ortın;.ı>or. 1 
Falih Rıfkı ATAY 

.ı\I 
!&.fııı:ran Ve Türk hükümetleri tn-
l\ti do an :neşrolunan tebliğ, yalnı~ 
ttlcautt.hıernleket efkarı üzerinde 
caktır: hr ~e~ir yapmakla kalmıya
d~•lluk u •. ıkı memleket arasındaki 
~ık b··ı rnunasebetlerinin ve bu na
C!rrıeg~ gdede barış nizamının devam 
Yeııidc n f menfaat gören herkesi 
t'ek bin erahland;racaktır. Biline· 
~\.\ ta;.Ç~k Şayialar çıkarılmıştır ve 
kİrçok 1~ :r. Üzerinde ister istemez 

l\l od e 81.rler işlenmiştir. Haki· 
~karı ~l kı ne Alman ne de Türk 

kıy 'n illan Devlet Reisi ile Tür-
"~ İki d ev~ct Reisinin mesajları 
~ıre.n iti~~ et. arasındaki 1941 ha
htı.lt hava fı ıle teyit olunan dost· 

1 
atıgj b" sını bulandırabilecek her-

11ııda d~~.~e';>ep bulunduğu kanaa· 
la Çıkan 1; dı~er. Hususi bir maksat
.. ~ .. &.fınd .. u ~ıv~yetlere, hükümetler 
~uıc b .. n 'h b" k'" d .. ir eh .ıç ır zaman en u· 
h~gu•• hakkrnıyet atfedilmemi~ ol
h "'~Urrıeu • 1?daki tebliğ fıkrası, 
d &.lıııdc b clı ıle tam bir itimatlaşma 
)~ doğrudu Unan milletlerimiz için 
"~'!ar biribr·. ~ununla beraber şa
~ll\~rıau" t k~nı o kadar yakından 
da 1~ oldu~ ıp etmiştir ki kendimiz 
\> !ilan v g rnuz kadar başkalarrnn 
lltıfe ol crrnek zahmetdeğer bir 

d }8 lia ~uştur. 
l:ı~~h "aki~ıran 1941 itilafı imzalan· 
ıı-.· ~•ıa b' neşretiğimiz yazılarda 
\> 

1
fl 1lt: bu1~1!j~ktn Üstünde 1Srar et· 

he deve.rn" 
1k1 afın "vefa, samimiyet 

illi c~İlrnetn kr8:_kterinden asla şüp
ha Hı~. Ne h lazımgeldiğini söyle
llla~ ıçinde b" harpten önce, ne hu 
lllcı tığ, olrn ır Alman-Türk anlaş
lllıı. l'lfalltler' anuştır; iki memleket 
'İy halj gö~·~ırasında bir tezatlaş· 
l "•et' • u rnern·ı t' T"" k ·ıı· &.r ını ilh § ır. ur mı ı 
l'ı:ıilt~Çıktır. Qarn Ve tcsbit eden esas-

ı davanı u esaslar İçinde, bizim 
c~~~u da.irn.a sevS?i göste· 

.,,,, 2 ıncı sayfada] 
: .. ' .... ' 
' 11 •• 11 ,-;, ::-=:--:--------
... :a ·•·•·••••·•••••••••· : U"iin "k• .,,. • " ı ın · : cı sayfamızda 

~ 1 .Lisan bahisleri 
: llılaya d . 
~ aır düşünceler 
! F }'azan . 
\,,, ctlih Fılkı ATAY 

•••• ı ••••• •.....................•• .-

''Berllner Börsen Zeltung'' diyor ki : 
Bu mUııahcde yalnız bir yalanlama de· 

ğil, aynı zamanda ve bilhassa Almanya Ue 
Türkiye IU'aııındn hükUm süren kati itimat 
hususunda bir tezahür mahiyetindedir. 
Duruma bakılırsa bu mUııahede, TUrkiye'yi 
İngiltere'ye kölelik yapmıya icbar etmek 
yolundaki blıtün teşebbUslerln §iddetıe 
reddi demektir. Gözü olan herkes görür 
ki İngiltere bugünkü harbi daha hazırla
dığı zamanlarda her çareye başvurarak 
asıl TUrkiye'yi tecavüz ~ephcsıııc sokmı • 
ya çnlıı;ımı§tır. TUrklye'nln coğrafya mev
kii dolnyıslyle işgal ettiği hususi duru • 
mu Ankara tnmamlyle müdriktir. İngiliz 
taleplerine mutavaatın doğııraca~ı teh • 
llkeler anla;Jılmış ve harbin ileride genle
lemcslnl elde etmlye çalışan inglllzlerln 
projelerinden Tiirk siyasetini ayırmıya 

gayret edilmiştir. 
Bu arada. Almanya ile TUrkiye arasın

daki ananevi dostluk bir kere daha yeni
den teyit edilmiş olmasına rağmen Lon-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

(Sonu 3. ctl sn> radn) 

mızde bulunan Berlin Büyük Elçisi 11 Kıs ııeımeden l\losko\a')'a uıumatı hedef 
Hüsrev Gerede, Reisicümhur İsmet i:'Jden nnzl tnzyıkı ılddcttnı arbrıyor. Görü· 
İnönü tarafından kabul edilmiş ve nüıe ı:ore Hltler, mu\nffrıkl>ctlnl taahhüt et· 
yemeğe alıkonulmuştur. tıfıl ve bir ıercr meselesi olarak ele aldıtı 
_ bu teJ bbils >olundrı Alman>a'nın bütün ener-
... O bJfOUYb 005 O OS .......a. Jllertnl toplamıı bulunuyor. 

Almrın hnmksl ılmdlden bazı tcrnkk1ler 

Yaylı ile 25 günde gidilen yol dün 
ı;:östermıı gibi ııörUn>or ise de hücumun ıld· 

deli arttıkca nıslardrı mukavemet rızmtnln 

cof:almrıktrı oldutu da ı:örlılüyor $Uphe )Ok 
ki taılst dilnyrısı trırlhln en muazzam mu-

tayyare ile saatte alındı 

E ôz ğ hava meydanı 
dün törenle acıldı _, 

Münakale ve Maliye vekillerimiz törende 
bulunmak üzere tayyare ile Elazığ'a gittiler 

harebesini vcrl)or. 
Alman ırayretınln muvrıffnklyct eanılan 

hakkında her hnnııl bir tetılrde bulunmak 
mümkün de{:lldlr. Zira, ruıların hükUmet 
merkezlerini müdrıfna tein henüz cok hJyük 
knynnkları ve kullanılmam11 insan kütleleri 
vardır. 

Dl~er )'andan, Amerikan ve ln2!11z yardımı 
da rus kudretini gilnden ııüne kuvetlcndlrme
C:e ba1lnm11tır. 

Via.zma önündeki saVCJ§ 
Londra, S a.rı. - Öyle anlaıılıyor ki, Hlt· 

ler'ln l\Iosko\·a istikametinde b:ıılad.~ı taar
ruz cepheden >"apıl:ın bir taarruzdur. 

Sovyet tebll!ilcrlnde zlkredllen Vlazma kesi· 
mi Smolensk'ten ll!osko\•a'ya gltlen yol Uze
rtnııe ve llloskova ıehrlndcn 225 h.1lometre tne

(Sonu 8. cü sayfada) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i ı ruazı~S(~wd~~~~ ne 
giden arkadaşımızdan) - Elazığ tayyare 

General Cemal Mersı•nıı• 'nı•n meydanın açılış törenini yapmak Uzere 
MUnakaıt'lt Vekili Cevdet Kerim İncedayı, 

Türkiye'nin 
ileri 

hamleleri 
• k 1 ve .Maliye Vekili Fuat Ağralı bu sabah 

cenazesı as eri tören e kaldırıldı saat 9 30 da tayyare ile Ankara'dan yola 
çıktılar. Ankara'nın llstUndc ufak bir do· 

ölümü haberini teessürle yıızdıl':ımız 1cel 
mebusu emekli Ordu komutanı ııcneral Ccmnl 
Merslnll'nln cenaze töreni dün yapılmıstır. 

Cenaze nnmazi Hacıbayram camllnde kılın· 
dıktan sonra top arnbaııınn konulan tabutu 
baıta srıncnk olduC:u halde yaya, atlı \"e Jnn· 
darma kıt:ılan takip etmıatır. 

CA!naze töreninde BUY1ik Millet Meclisi Ret· 
si B. Abdülhalik Renda, Daavekll or. Rctlk 
Sa>·dam, Vekiller, C.H.P. ldnre he~etl Azlla· 
rlyle Parti müstakil grup Hetıl a All Rann 
Tarhan. mebuslar, Genelkurmay lklncl reisi 
orı;eneral Asım Gündüz ve Genelkurmay reis· 
111::1 Ue Milli Müdafaa Vekilli~! erkAnı, Al· 
man)rı büyük elcllltl atnsemlliterl, Ankara 
ı;amt:ı:on komutanı. Ankara vaU muavini, 
Merkez komutanı ve emniyet dlrektürü ve cok 
kalabrılık bir halk küt!CS'I hazır bulunmustur. 

Cümhurrclslmlz de merhumun evine ya\ er
lerinden birini ı;dndererek brıssac:ıınrını bil· 
dlnnislerdtr. 

Merhumun hal tercümesi 
310 yılında bnrı:ı okulundan ve 313 de bnrı:ı 

akndcmlslnden cıkrın merhum yüzbaıı r\Jtbc
alyle ikinci ordu ücüncU tümen kurmay re!B
ıııı:ıne tayin edtlmlıttr. 

ll!cıruttyete kadar Balkanlardrı ve Dersim· 
de bazı isyan hareketlerini yatıstırma{:a me

[Sonu 2 inci :;ay/ada] 

Merhı:.m General Cemal 
Mersinli'nin eski bir resmi 

!aşmadan sonra Kayaş vadisi UstUnden ı
lerliyen tayyaremlz, bazan Kızılırmak'a 
rastlıyordu, ba:ııan dcmiryolunun Uzerln· 
den uçarak ve şimdi karlarla örtUIU Erci
yeş'i sağında bırakarak, rahat rahat yo
luna devam ediyor ... 

Saat 10.30 da Yozgat ve Bogazlıyan 

şosesinin üzerinden geçip GUrUn'ü de ge
ne sağımızda bıraktıktan sonra Sivas -
Malatya şosesini geçtik ve 11.45 .de de Si
vas • Malatya dcmlryolunun üzerinden 
uçtuk. 

Geniş vadisiyle ve güneşin altında gü· 
mUşt parıltılarla Fırat ta. aynı anda gö· 
rUndU. Saat on ikide yalçın, çornk, ka:ra· 
lık dağları aşarak Eiazığ'a yaklnşmnğn 
başladık. Tayyaremiz yavaş yavaş alcnlı
yordu. Şehrin üzerinde bir tur yaptıktan 
so:ıra hava mcyclanının üstüne gddlk. Al
tı y[ız kilometrelik yolu tam iki buı,;uk 
saatte alarak yere indiğimiz znmnn mey-

i d:ının yeşil sahasını dqlduran binlerce 
· yurttaş Vekilleri alkışlarla karşıladı. Ve

killer bl'şlarında halkevi bandosu bulunan 
Jıındarma lhUram mlifr('zcsinl, beden ter
biyesi mllkelleflı-rinı teftiş ettiktrn son· 
ra tören yerine 1;ı-ld 1Pr. MUnakal!ıt Ve

[Sonu 2 inci sayfada] 

Bir alman gazetesi 
inkilabımızı öven 

bir yazı neıretli 
Dcrlln, S a a - "Bcrllner Bonıen zeıtung,. 

gazetesi Ttlrkiyı-'dekl muhnblrlnln "ıark'ta 
Avrupa. Kemalist Türklye'nln elde ettltl le· 
rakkllcr,, baulıl!:ı altında bir yazısını nesret
mcktedlr. nu )azıda dcnll )OT ki. 

Kemalist Ttırkl>·e'dc. tstnnbul'da oturulsun 
Ankara'dn oturulsun lnıınn ınrkta yn~adı!lını 

duymu>or. Bundan ZO )'il önde durum hlc de 
böyle del:lldl. Fnknt buııünkü durum lnS'ana 
~n)·et tnbll ı;i:!llYor. Evellerl Türkiye de'llek 
şark dMnektl. nuı:ün Türkb•e Auupa'nın ay
rılmaz btr parcaındır. Bu kadar baslt ı:öztı-

(Sonu 4 uncü say/ada] 

Bulgaristan' m İtalya' dan 

muhripler satın aldığı 

hakkındaki haberler 

Londra kaynakları 

Türkiye'ye hi~bir 

müracaat 
olmadığını öğrendi 

Londra, 8 a.a. - Roytcr A
jansı bildiriyor : 

Britanya Hükümeti, bulgar 
hükümetinin İtalyan hüklime
tinden torpido muhripleri sa
tınaldığı ve bunların Boğaz -
dan geçmesi için müsaade is
tediği hakkındaki haberlere 
Türk hükümetinin nazarı dik
katini celbetmişti. 

Londra'da saHihiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Türk hükümeti bu neviden 
hiç bir müracaat vaki olma • 
dığını Britanya hükümetıne 
bildirmiştir. • 
TÜRKİYE 

Montrö 

mukavelesine 

sadıktır 
Eden'i n beyanatı 

Londra, 8 a.a. - Royter: A
vam Kamarasında. bulgar bay
rağını taşıyan bazı italyan 
gemilerinin Boğazlardan gee· 
mesi meselesi hakkında soru
lan bir suale cevap veren Mr • 
Eden şöyle demiştir : 
"- Türkiye hükümetinin 

Montreux (Montrö) mukave
lesi mucibince Boğazların mu
hafızı sıfatiyle olan taahhüt
lerini bütün manasiyle ifa i -
çin icabeden tedbirleri alaca
ğına Britanya hükümetinin 
tam bir itimadı vardır. 

BuLgar hükümetinin bir 
miktar italyan destroyeri sa
tın alarak bunların Boğazlar
dan geçirilmesini istediği 
hakkındaki haberlere Türk 
hükümetinin nazarı dikkati 
celbedilmiştir. Türkiye bu 
mahiyette hiç bir talep vaki 
olmadığını Britanya hüküme
tine bildirmiştir. • 
Londra'ya göre 

Beş·nci kol 

hakkında 

Türkiye'ye hic 
.... 

bir nola 
verilmemiıfir 

Londra, 8 a a. - Royter A
jansı bildiriyor : 

Türkiye'de her hangi bir 
alman beşinci kolunun faali • 
yeti hakkında Türk hüküme
tine müşterek bir İngiliz • 
Sovyet notasının verildiğine 

dair olarak alman kaynakla -
rından çıkan haber Londra'da 
tamamen asılsız 
sif edilmektedir. 

olarak tav-

......__ _______ _; 

C. H. P. Umumi 

İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Uınumt 

İdare Heyeti ayn haftalık toplantısı
nı yaparak gündemindeki işler üze • 
rinde görüşmelerde bulunmuş ve ge
reken kararları almıştır. 
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İmlôya dair düşünceler 
hk Alfabfl Komlııyonıında bir kısım ba

lar Oıımanlıcadakl butün telllfua incelik
lerinin hakkını \Crmf'k "ayın" \"e "hemze" 
nln karşılıtını aramak, arap 'e fan ter
klplP.rl itin huıusı ı,arf'tll'r bulmak fikrin
de idiler. Bir k11ım Azaların fikri dP. o ldl 
ki: >alma Türk kelinıelerinl düıünerek 
lıarf ""i:mf'k lhımdır. Bu ııon fikirde bu
lunanlar: "Bu ııurf'tle biz bir defa birtok 
,.abancı kt1llmPlerl dlllmladen mJ"ıklamıı o
lurua; ııonra da, kalacak olanlara Türk 
ahf'nk kalıplanna sfrmek lmklmm verl
Wiz." dlyorlardı. 

Bir elin bu münalcasalardan kf'ndlılne 
lıahıf'ttltim Saracotlu demişti ki: "- E
ı.-r ala Arap(& uı Fara(& heııabına bir al
fabe J'aPananrz. biz türktUler solda kalı
na. Ml"lelf'yl köktf'n halletmlı olmaz1ınız!" 

Hatırlardadır ki daha ilk adımdaki ırü~ 
ltlkln, bizi bll'fok imli ıeklllf'rinden \ "U 

l'tıCmf'te mttbur bırakmı,tır. Fakat bllhu· 
aa ~I Y&Zıt"ılar, "ayın"ları, "hemze"lf'rl, 
1U&tmalan J-adırıramata batladılar. Meı· 

llar "t" •e "p" münakatUında ikiye .,.nl
dılar. O ailndenberl, yalnız yab&neı keli· 
lnelf'l'e mabıua, anal'11J'e benzer bir imli 
...,....._ var. Ehf'mlYf'tlnl bUytlkleme
lllelde beraber, bunan iinUne s~mf'k itin 
1Nr imli 16ptl 7&Pllmakta oldutunu bi
~orm. Acaba ba imli 16ptlnln pren
elplerl llltünde bir ani....- tf'Crübesi ,.., 

....... mı)'JST 
Gene llMel bir usulde yürüyelim: yal-

- laallı: detu. hepimizin at-zındakl "mal" 
lrellmell "'mlll""dekl lncelitini (Oktan 
.............. Ona köylüler de biz de "kal" 
lrlbl 96Jill:rorm ve bunda hiç bir kabalık 
duym1170111L "llal" kellmeılnl ise henüz 
bd tllrltl IBylf'lnekteylz. Halk buna tıpkı 

"mal" slbl, "'kal" ırlbl "hal" demektedir. 
... l9e '"l"nln lneelitlnl h11nUa dlUmlzde 
taluoruL imi& IOptlnde bu kelimeye ln
eeltme ...... ti ko,...,U mı)'IZ! Bizim tik
.....,. :ralam llaaa delil, hiç birine koy

lllUnabN. 
._...._ Tardır. Bu kanunlann en 

.......... bir bilme konu,ma diline lff'Çe
eek oluna. 'l'llrk allensf ile kalıplaıuıcab 
sllıl "IDdlle", nlbaJ'e& "vaka" sibl bir ke
lbne ol..,...r ... _ Fakat busün nuıl llÖY· 
lib'ormfll ~ kua ve kandırıcı bir 
MftP •enlpm: 11Anp ~ devrinde bu 
lleUme;re malına bareti koyuyor muy
tüT" Bir ı.-etlme meydan veren ve 
IOlı: 1mllaDdliımla bul kelimeler var: hem 
lllllrme mu, llem öldüren miruı.sına 

"lıauı" lfbl! imi& l6ptlnde teklif olundu
.... lelttlllmls teldi ile, "ôldUren" m& ..... 
... olana "lıaatll" teklinde yuablllrlL illa
• ....._. ılevamlı bir karppdan kurtar
mak lıDbl ..tma ltantlerlnl ;rallm benze

llm -· MUUG kahlJımM le• kullanma..,.._ ..... .a...... ...,,...., ........ 
PlillP bllmelerln, yann, IM'k haksızca t en
ldt eftlllmls. Tltrk abf'nsfne uymalanndan 
brlananma lılc bir wıbep yoldur. "Lltıam
..r dl" JMı1ıll bir nuım Wl en iyi 
dlstar olan Zba Glkalp df'r ki "'l'f'CVldl 
llallrtlıa itrea. faııllalerdf'n 11lhne !" Bls kf'n
.. dlllmlsl ~; çot'aklanmm 
lerbeet bırtıblım. 11Adem"1 •acJam", "fll"l 
"fal", "llmln"I "'Emin", "Alse"Yi "Ane". 
..,.ltuna"J'ı "'Fatma", "Emlne"Yi "Emine" 
~ koauema dlllnln kanunlanna ne a
..ema. ne '"&11n", ne d• "hemze" baretle
.ı De karlı ko,......,.._ Eter Y•nl harfleri 
Mr Mir &iM kabul et.eydik. bastın lnırl· 
lbee slbl, 791'191 olnınnuyan tekillf'rle do
la bir lmllm• olaealdı. Konutma dlll, bat
t& • Tlrlcce kellmele'l'de de mls'Jllf'rl ol
.tuh stW. INılııı lllatlnalar bırakablllr. U
aatnu:ralun ki lntanlar lnıllmf'lerl hecıe be-

Bor'da talebe okutma / 

ve koruma birliği 
Nifde, 8 a.a. - Bor kazasında tale

be okutma ve koruma birliği tarafın
dan kurulan orta okulun açılıt töre
ni dün bütün Bor halkının içten te -
.rahüratı arasında yapılmıttır. 

Bu törende Niğde viliyet ve Par
ti erkinı da hazır bulunmuı ve tarih 
öp etmeni tarafından ilk ders veril • 
mittir. 

Falih Rılkı ATAY 
Cfl df'tll, reılm resim okurlar. Zaten bil
tün münakatalar, keUıuelerl, zihinlerinde 
Hki arap yazııı ile prmek, canlandırmak 
alıtkanlıtınd&n henüz kurtularmyanlar a
rumdadır. Türk yuııruıı henüz hecellye
rek okuyanların ihtiyacını delil, Türk dl
llnln detlımea k&Dunlannı söz önünde tu
talım. Bizde hem "kazmak" tan "kaaım" 

hem de lncıe "k" lı bir hu ad vardır. Bu 
tUrlU kelimelerde, yukarda söyledltimlı 

üzere, lneeltmeyl kullanabiliriz. Biz "zlrlat" 
dlyorua; halk da araat" diyor. "Zanaat" 
df'd.liti slbl ! Bu son kelimf'yi timdi yazı dlll
mlacle bia de tiyle kullanıyoruz. Eter yarın 
"ltaret" ele aynı kalıba slrecek..w, bundan 
memnun olmalıyız. Çünkü o "akıt kf'lime 
bülbütUn dilimize malolnıu, olacaktır. 

Ahenkte tUkçrlf'Şmek, kabalaemak de
lildir. Ger(! buırUn herhancl bir kulak 
al1'ıklıtmızı lnelt~ı>k slbl bir teUUfuzda 
bulunur1am, bana hak Vf'rmezıılnlz. Fakat 
konu•ma dilinde kalınl .. tıktan veya lnee
lf'ttlkten sonra, bir.im alı,tıitımız kellmf'le
rln eski dotru tf'IMfur.lanna da o kadar 
&'Ülf'rııinlz. llatt& buna "saraylı abı" ismi 
takanınız. Konuıma dlllndc talıli tellffm
lannı alan kelmf'lerl, okullarda tecvit
le dür.eltmf'k ırlbl bot bir hen•se kapılmı
Jalım. Bia "ai)'iııetln" diyoruz; yann bu 
"&lf'ııetln"ml, Yokla "ıılyasatın" mı ol~ak· 
hr, yoku bu&iinkü telAffuzu ile mi kala
caktır, bununla alhln yormayalım. Hele ko-
1M'aihrnız hf'rhansı bir barf'tin, Türk at
amı J f'net"ı>itl ha) aline kapılnııyalnu. 

O..n aeı;:Pn &iin "aaye" yi, Yf'nl imli lft
satinde kabul edildltlnl lşlttii'Cim uzatma 
tf'kli ilr > azııııttını. ttiraz f'df'nlf'r ohnu,. 
tur. Haklan vardır. Anl'ak biz, herkeıı dl
lf'dlfi slbl nzar, pfietlne kendimiz kin 
en dotru saydıtıınız nır5elelerde bile ka
pılmamak fikrimle) iz. l 'ann imli lüıta

ti, hhtlnı bütlin bu doitru zannettlklninıizln 
aksin" tf'killrr tPsblt f!df'r!iC, onlan öyle 
kullanınz. Yalnız mHl'lf'nln iyi halledllmf'
ml, olduiu hakkındaki phıd kanaatııııızı 

muhafaza ederi&. Onun lçlndJr ki &'&Zf'tr
lerlnıi&ln buılanndakl hususi imli St"kille
rinl, haklı da olsa, kalıul etmb oruz. "Cum
huriyet" sueteıılnln "p", "t" dA\'&lım kPn
di başına yürütmeie hakkı )ok(ur. Hakkı 
Tarık'ın hUyiik harf kullanınamata hakkı 
olmadıtı ırlbl ! 

Sırası selmhıkf'n "p", ''t" nıiinakaşala

nna dair küı;iik bir teklifimiz \"ar. Bazı 

beMe$lmlerde krllnıeyl taarlf edllılltl za
man aidatı ıekllde yazabllirlr.; "at" ve "ad" 
clbl ! Bir de haıı adlar birer rf'slm olduk· 
lan için, zaten onlan c ' :t 11aretl i~e ayıra
rak yazclıtınıız için, ki fikrimizce dotrwıu 
budur, iml&larında bir tek ıekli tercih 
edeblllrlz. Receb, 'Rf'Cf'b'ten, Reeeb'ln ırlbl ! 

...... 16p&lade ndupaıalan -
.... ... fula, ftrlı:ın • •• • n'NıM-1 
dti ıınrlim. "Te riııi·s!ini"~ i "sontr rlıı"c ı:~-

' irir ~"' irnıf'Z keliınrııln "sf'rin" kalıbına 
cirdltlnl düşünf'llm. "Klnun"un batındaki 

uzatma ltaretınin ona "k&nun"dan &71r• 
maktan baııka bir hizmeti yoktur. Ne "kU
nan", ne de "kaanun" ! Coeuklanmn: ya
rın lidece Tilrkler slbl kon01ACaklar, Eı
her carnlinde belk'at imtihanı vermlye
eekll'r. tklıılnln df! ilk hecell'rlnl belki "bal" 
slbl kısaltlM'aklar. 

Aruz nınlnl hırakhk; ıllrlerlmlzl hoon 
ile yuıyorm: dikkat ediniz, bu vezin uzat
malarclan nasıl katıyor! 

Türk lnılllının en lldeal en dotnuudar. 
Bf'm!etlmJerd"n batka yerde kullandan ve 
yalnıs Hkl arap ve farıı tellttnzlarını ko
ruyan her türlü l•aretlerln Türkçede birer 
kaplttuls:von dıunıruı olmaktan bqka de
terlflrl olmı™aktır. 

Van' da yapda<ak kaıllar 
Van, (Huııuııll - Vi!A.yetımlzde Arnııı 

civarında arkeolojik kazılar yapılacak -
tır. Bu kazılara maarif mUdllrU bakacak
tır. 

Diyarbakır'da bisiklet yantı 

Diyarbakır, 8 a.a. - Fena hava 
lardan dolayı tehir edilmiş o -
lan 50 kilometrelik bisiklet yarışı 

dün yapılmış, bir saat 47 dakika ile 
Mehmet Bilen birinci, 1 saat 50 da
kika ile Zülkefil ikinci gelmiştir. 

ucus 

Dünyanın nüfus yar1~1 
İngıiliz iktısatçılanndan Malthus, 

bundan yüz elli yıl evel dünyanın nil
fus• meselesine dair bir eser yazmış 
ve nüfus üremesinin insanlık için bü
yük bir tehlike olduğu~u iddia etmiş
ti. Onun düşüncelerini kimi garip, 
kimi de yersiz bulmuştu. Malthus'a 
ıgöre, galiba 2000 tarihinden sonra, 
insanlar birbirlerini yemeğe başlıya
caklardı; ve bu suretle de dünya, 
korkunç facialara sahne olacaktı. 

Ancak, bu giditle, felaketin Malt
hus kadar sabırlı olmıyacağı anlaşı
lıyor. 

Her halde, olup biten hadiseler ve 
rakamlar Malthus'a hak verdiriyor, 
şöyle ki: 

Kürenin sathı 510.000.000 kare ki
lometredir. Bunun 365.000.000 kare 
kilometre9i deniz, geri kalan 
135.000.000 kare kilometresi de kara
lardır ki, bunun da cenup kutupla
rında bulunan 10.000.000 kare kilo
metresinde insan yqamamaktadır. 

İnsanların üzerinde barıncukları bu 
satıhta bir değişiklik yokt;.ır. Fakat, 
nüfus sayısında zihinleri durduran 
bir büyüme var. 

1800 de 836 milyon olan dünya nü
fusu, 1938 de 2.169 milyon1. yüksel
miştir. 1800 de 187 milyon nüfusu o
lan Avrupa, 1938 de 530 milyonn çık
mıştır: 1700 de İngiltere'nin nüfusu, 
bugünkü Londra nüfus~mu" yarısını 
bile bulmamıştı. 

Ortalama bir hesapla dünya nüfu· 
su her yıl % 1 artmaktadır. 

Bu ikinci cihan harbi ile, dünya 
tekrar allak bullak oldu; yıllardan
beri, insanlar birbirlerini yiyorlar: 
dereler gibi akan kanlarla nehirlerin, 
denizlerin bile rengi kızardı. Herkes, 
bu şuursuzluğun karşısında ne söyli
yeceğini şaşırdı. Sebepler saymakla 
bitmiyecek kadar çok. Ancak, bu se
beplerden biri, her halde "hayat sa
hası,, temin etmek iç.in girişilen mü
cadele olsa gerek. 

Her bakımdan çığırından çıkmış o
lan bu zavallı dünyaya günün birinde 
tekrar nizam vermek mesuliyetini Ü
zerlerine alacak olanların bu ulu orta 
üremeyi de kayıt ve prt altına alma
ları icabcdecektir. 

Her millet yerleşmiş olduğu ana 
yurdunun tahammül edebileceği bir 
ölçüde üremelidir. Milletler var ki, 
üremek zorundadırlar ; ıene millet 
ve memleketler var kl , nt!ftt9 farhnı-
nı barındırmak, geçindirmek için sa· 
ğa, sola saldırmaktan başka bir çare 
bulamamıştır . 

Nazari olarak, dünya nüfusunun 
durmadan kat kat artmasını tehlike
siz bir şekle sokmanın mümkün ola
cağını iddia edenler yok değil. Lakin, 
bu imkanlar bulununcıya kadar da, 
insanlar ekmek 1 diye haykırarak bir
birlerini yiyeceklerdir. 

İnsanları üzerinde barındıran bu 
toprakların enine, boyuna ve derinli
ğine göre zenginliği ve verimi malUın 
olduğu gibi kaynakları da sonsuz de
ğildir. Nihayet, ekmek hap haline ge
tirilip yutulamaz. 

Japonya göz önündedir. Sularında 
çıkan balığı, toprat<larında yetişen 
pirinci yetmeyince, buğday ve et pe
şinde, hayat sahası diye avaz avaz 
bağırmağa ve ondan sonra, ya§alllak 
için aaldırmağa başladı. Bunun ne
ticesinde Asya'yı dört bucağından 
ateş sardı. 

Beş yüz milyonu aımakta olduğu 
söylenen Çin, Japonya gibi medeni
yetin her silahından, her kaynağın

dan faydalanmağa başlayınca, dünya
nın hali acaba nice olacaktır? 

Bu seferki faciadan sonra nizam 
kuracaklara, şuur, feragat ve sağ du
yu yol göstermelidir. 

Hikmet TUNA 

Yeni yaplırllacak 

ceza evlerl 
ve atölyeler 

Ankara, 8 a.a. - Cezaevleri ile mahkQmla
nn c:aıııurılmaaı lılerı etrafında bize verilen 
malO.mata ıröre Denizli, Balıkesir, Manlııa, Bo· 
lu, Konya, EJ!zıt. Muı, Gllmüıhane'de yeni
den yaptırılmasına karar verllmlı olan cezıı
evıerlnln Jnınıına bnılanmııtır. Yer ıarsıntısı 
bölırcslnde yı4<ılmıı harap oımus bulunan ce
zaevleri yerine yenilerinin >aptırılmnsına alt 
hazırlıklar tnmnmlıınmıı ve bir kısmının iha
lesi de yaınımııtır. Ankara merkez ceuıe\•lnde 
de bazı delUslkllkler yapılmakla ve mnhkQm
lnrın c:aııstırılma11 için yeniden bazı atolycler 
kurulmaktadır. Cezalı vatnndaeların ztraat, 
nafıa ve maden islerinde çalıstırılmaları hak· 
kında alllkalı vek6.letlerle yapılan antamıalar 

üzerine nafıa isler! için Gelibolu bo'-"eslne 
300 mahkQm ııonderllmlstır. Bu miktar )"a 
kında artırılacaktır. MahkQmlar eliyle ı1ıet11-
me1ıne karar verllmlı olan Mutla'dakl Dala· 
man çırtlltlnde yaptırılmakta olan cezaevinin 
lnıaau da bitmek Uıeredlr. Bu çiftlikte 400 
cezalı va tandaı çalııtırılacaktır. Bu yıl lmra
lı cezaevinin kadrosu da ııenleletllmlı ve bu 
arada ziraat, dokumacılık ve kunduracılık 

atölyelerine önem verilerek iYi sonuçlar alın
mııtır. Karabük. Zonıruldak cezae\•Jerlndekl 
mahkQmların maden lılerlnde c:aıııtırılmala· 

rından da aynı ıuretıe b1 ıonuclar elde edil· 
mlıtır. 

E . ' rzıncan ın 

kuruluş günü. 
Erzincan, 8 a .a . - Şehrimizin yeniden ku· 

rulması için B. M. Mecllıl tarafından kabul 
edilen kanunla verlll'n iki mllyo:ı lira ile ~·a· 

pılacak lalerı teııblt eylemek Uzere toplanmıe 
olan belediye meclisi vallmlze bu hu!usta IA· 
zımırelen ıaltıhlyctlerl vermlı \e bu yardım 
kanununun kabul edlldltl ırunun her yıl Er
zlncan'ın kuruluı ırunü olarak kutlanmasına 
karar \Crmlıtır. 

Kadın çoraplan 
İstanbul, (Hususi) - Kadın çorap

ları gittikçe pahalılaşmakta ve piya
sada az bulunmaktadır. Vaziyet tet
kik edilmektedir. 

General Cemal 
Mersinli' nin cenaze 

töreni 
<•••• J '""' _,,,_ .. ) 

mur kuvetlerlmlzln kurmay he~etlcrlnıte va 
zife ııoren Cemal Mersinli 323 de Albaylı Q:a 

) ükıelmlı bulunu) ordu ve 320 yılında da 
"mu.zir evrak okudutu bahaneılyle., llarput'a 
nakledllmlıtl. 

Mcırutıyetln ilk yıllarında lstanbul'da Ge· 
nelkurmay rclılltlnde çallıan merhum son
radan Edlme'dc lklnc-1 ordu ve 327 de UciıncU 
ordu mUfettlıllA1 kurmay rclsllklerlne tayin 
edllmlıtır. General Balkan harbine Seltınlk'te 
ııarp orduları kurmay relıl olarak lstlrtık ct
mııtır. 

Hundan ıonra bUyUk harbe lstlrtık ettll':I 
sekizinci kol komulanlıil'ına kadar muhtelit 
\'azırcıerde ve kanala )"apılan taaruzınrda, 
Şam ve havallıl komutnnlıtı ile dördüncU or
du komutanlıihnda bulunmuı ve 133-1 de kor
ıreneral oımuıtur. 

MUtareke ~llarında Konya'dakl ikinci or· 
du mUfettlıllQ:lnden Jatanbul'a alınarak 1333 
de Mütlr Ali Jtu.a kabinesinde Harbiye na
zırlıQ:ınn ıretlrllml•llr. 

Milli mücadeleye müzahir bulundutundan 
ve bu uturda çal11tıQ:ından Harbb·e Nnzırlı
tında kalmrımıı ve bundan ııonra Isparta
dan mebuı ıecllmlıtır. 

Merhumun 1336 senesi 16 martında evi ba· 
sılarnk Mnıta'ya ırölUrUlmüı ve 1337 de An
kara'yn aelmlıtlr. 1341 yılına kadar Büyük 
Millet Meell.slnde Isparta mebuıu olarak bu
lunan aeneral, Meclisin altıncı devresinde de 
JçcJ'den mebus ıecllmlıtır. 

Blrt<nc Yabancı dil bilen ve okumayı seven 
merhumun nkl aıkerl mecmualarda birçok 
mealcld yazıları c:ıkmıstır. Bir müddet Harp 
okulunda da tabiye ötrctmenllil'I yapmııtır. 

Son zamanlarda hazırlndıtı tarihi ve cot· 
ran bir eserini ba11lmak üzere Türk Dil Ku
rumuna vermiıtl. 

Yurduna ()f'du ve teerll hayatta oldutu ka
dı:.-. irfan sahasında da hizmetler etmesi bek
lenen merhumun ölilmUnden dolayı kederli 
ailesine ve arkadaılarına ba11atıları dileriz. 

. 1 

Gn. Cemal Mersinll'ye 

ait hatıralar 
Balıke.ir mebum : 

Hacim Muhittin ÇARIKLI 
932 yılında Havran mutasarrıftı -

ığına gittiğim a:aman General Mer
sinli'yi 6ekizinci kolordu komutanı 
olarak tanıdım .. 

Dördüncü ordu komutanı olan 
bahriye nazırı Çengelköylü Cemal 
paşanın çekilmesi üzerine Mersin
li ordu komutanı olmuştu. O günden 
Havran:ın düşüşüne liadar kendisile 
beraber kalmıştım. Ve merhumun gü
zel hatıralarını unutmak benim için 
kabil değildir. Merhum, gayet güzel 
Arapça bilir ve çok zarif konuşurdu. 
Arap tarihinin bilhassa o havaliye 
tesadüf eden kısımlarını hemen en 
iyi bilen kendisi idi. Tariht hidise -
leri bilmekle beraber onun geçti -
ıği en ufak araziyi bile bilir ve ta -
nırdı. Çok alçak gönüllü ve çok halk
çı idi. En büyük bir ,ahıiyet ile na
sil konu,ursa, en ufak bir çiftçi ile 
de aynı vaziyette konuturdu. Fakat 
harp zaman\ da çok yüksek bir komu
tan olup bütün komutanlık vasıfları
nı şahsında birlettirmişti. En büyük 
tehliu karşısında itidal ve muhake -
·:nesine en ufak bir tereddüt gelme
.diği gibi kararlarını ve emirlerini 
icra ettirmekte de müsamahaya hiç 
yer vermezdi. 

Onun için kendisini o havalinin 
bütün halkı severdi. Komutanları ve 
büyük memurları aldatmak itiyadın
da bulunan blZı kısım halk bile ken
disine en büyük saygı gösterir, ve o
na verdikleri !Özde sebat ederlerdi... 
ı!şte bunun için Havran'dan çekilir -
;-en kendisine karşı en ufak bir ha
reket bile yapılmamıştır. 

Halbuki aralarında ben de bulun
duğum o yü:Csek kafile (iki ordu ku
mandanile Havran mütesarrıfı( Os
man oğlu saltanatının oralardan çe -
kilen son mümessilleriydi. Bu hazin 
ve acı günde de kendisiyle birlikte 
idim. Ve benim kanaatımca yeri zor 
doldurulur çok iyi yetitmit bir ph -
ıiyet idi. 

Müşterek 
Alman - Türk 
tebliği 

(Başı 1 inci say/ada) 

ren ve bu divanm, kendi mücadele 
hedefleri ile hiç bir çatıpa ihtima
li arzetmediğini her vakıt teyit e
den Almanya'ya kartı, uzaktan, ya
kından, ne bir kutkulanma, ne de 
bir tahrik unsuru vardır. 

iki devlet araaındaki münase· 
betler, 1941 Haziranına kadar ol
duğu gibi, ondanberi de dürüst ve 
tabii kalmakta devam etti. Ankara
da aayın Mösyö Clodiua ile bizim 
selahiyet adamlarımız arasındaki 
ticaret muahedesi görüpneleri de, 
aynı ruh içinde seyredip gitmekte
dir. Bu hal, hem hükümetlerimizin 
aiyaaetlerine, hem de miJJetlerimi· 
zin samimi arzularma uygundur. 
Son tebliğ ile ıuraaı da açık görü
nüyor ki, iki memleket, bu münase
betler üzerinde oynanılmağa müaait 
bulunmak niyetinde değildirler. 
Hakikati olduğu şdbi görüp göster
menin, her türlü fikir ve hia karga
,alarmm biribirivle altüat oldukları 
böyle zamanlarda eyicillik ve hiz
met olduğuna kaniiz. Alman-Türk 
tebliğinin ne gibi kötü meyil ve ni
yetlerin hoıuna gitmiyeceğini bil
meyiz: ~ncak bize samimi yakmhk 
duvanların, içten dostluk bealiyen· 
leri~ ve harp f acia11nın bulapna 
sahaamı ne kadar mümkünse o ka
dar tahdit etmek iatiyenlerin, bun· 
dan ancak memnun olacaklarma da 
fÜphe etmeyiz. 

Falih Rılln ATAY Urfa mebuslarının tetkikleri 
Urfa. 8 a.a. - Seçim dairelerinde 

tetkiklerde bulunmakta olan meb • 
uılarımıs Harran ve Yaylak, kazala
rında halkla görüşmelerde bulunduk
tan sonra Birecik ve Suruç kazaları • 
nı gitm~tlerdir. 
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Oç kitinin ölümüne sebep t>lan 
ıoförün muhakemesi 

!ıtanbul. (Hususi) - Harbiye'de GU
"9 Sanatlar Akademiııl mimari talebesın
tta Kemal ve Fuat. ıoflSr Ha.san Fuat 
ltarathgllin sarhoı olarak hızla sUrdUğU 
.,ıomobll altında can vermiılerdi. Du
~ak diretıne çarparak parçalanan otomo
bil lc;erislndeki yolculardan Hilmi ile U· 

n~"'4!'..•:111verstte kimya şubf'si talebesinden İh-
8an, yaralanmışlardı Bunlardan İhsan da 
sonradan haatanede ölmUıtU. Muhakeme. 
aon aafhuınıı gelmlıttr Müddeiumumi, 
•of6r Hıuıan Fuat Kıratlıgilln cezalandı
nlma11nı ve cezalandırılmada 1Jlddet glSs
terllmeeinl istemiştir. Muhakeme, mUda -
fil& ve karar lc;in bırakılmııstır. 

,, 
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ankara Eczanui 

Okurlar1n dikkati ! 
Gündelik gazetelerde uk sık 

yazı yazanlar hemen her gün bir 
takım mektuplar alırlar. Bu mek
tuplarda yakın ve uzak okurlarm 
beiellitleri, beğenmeyiıleri, hak
lı oldukları, haksızlık ettikleri, 
IÖziia kıaaaı, türlü türlü ıeyler 
göze çarpar. 

Fakat mektuplarm çoğunluğu
na göre hüküm vennek lizımge
line o zaman ıu neticeye. varabi
liriz : olıurlarnnız, gereğince, bir 
kıh kırk yaracak kadar dikkat· 
lidirler ve 7az11mı yazarken "a· 
dam aen de ••• nereden belli ola
cak?" diye düıünen yazar yanı-
lır •.. 
Eğer aldığım mektupların hep

sini doaya dosya saklamam müm
kün olsaydı, size bunu göstere
cek birçok örnekler bulup çıka
rabilirdim. 

Elazığ'daki okurlarımdan biri
sinden aldığım bir mektup oku
run ne dereceye kadar dikkatli 
olduiunu hepimize anlatır. 

N. S. imzaaiyle bir mektup gön
.teren ba okurum, sünün birinde 

'IAN l~l IL7'R 
"Rüya gibi" adlı romanı alıyor. 
Mektupta romandan çıkanlmıt 
atağıki satırlar var: 

"21 temmu~ 1931 - l.ıanbal 
Bu .abah ablamdan telgral al

dım. Salıya &'•liyor. (Sayla 51) 
10 temmuz 1931 - ldanbul. 
Ba,.ün ablam ••idi... (Sayla 

'15) 
Bunlann altma okurumun kat

tığı mütaleayı da okuyunuz r 
"Doktor 7 temmuz 1937 tarihli 

notunda ablasının aabya gelece
ğini yazdıima ve ablasınm da 10 
temmuz 1937 tarihinde geldiiine 
göre 10 temmuz 937 nin sah gü
nüne raatlama11 lazımgehnez mi 
idi? Halbuki o tarihe raatgelen 
gün sah değil, cumartesidir." 

N. S., romandan parçalar kop
yeye devam ediyor: 

"5 temmuz 931 - latanbal 
Ceodet bu .abala JHUGporfama 

ll•fİrdi. Ayın on ü~de oe yirmi
.U.d. oapar oar. Yirft1i pk •esi 

on üçünde laareket etmeliyim. Na
.ibime .}'GrflfClll bir tarih ... (Sayla 
42) 

18 temmas 93'1 - l•tanbal 
V apar hareket etti. Ezeli oedô 

maıuaruı •.• (Sayla H)." 
Okurumun mütaleası: 
"Burada doktor, 5 temmuz 937 

tarihli notunda vapurun aym on 
üçünde Ye yirmi&inde olduiunu 
yazıyor; ayın on üçünde de hare
ketini kararlaıtınyor. Fakat ayın 
18 inde hareket ediyor." 

Kopye devam ediyor: 
21temmas193'1 -1811içre 
Ba6iin çcırıamba ••• (Sayla 108) 
Arkaamdan fU mütalea geli-

yor: 
"Halhuılci 25 temmuz 937 çar

tambaya defil, pazara rastlamak
tadır. Bilmiyorum, latanbul'un 
pazan faviçre'nin çarpmbaama 
mı tesadüf eder? 
Yazılan eser, bir roman da ol

sa, hunlann hakikate anua ol-

ma11 lizımıelmez miydi?" 
Okurlarımızın nelere ve nere

ye kadar dikkat elliklerini ıörü
yonunuz. O halde eline kalem a
lanlar, sade münakkitleri deiil, 
onlardan önce okurlarmı hesaba 
katmalıdırlar. 

Okur aizi okuyor; yazılarınıza 
alıııyor. Buna karıılık da ıizden 
İstediği bir teY var: dikkat, özen 
ve yazacağınız her satır üzerinde 
sıkı bir çahpna ••• 

••• 
M elrtuplapna : 

D.D.Y. hareket daireai memur
larından Salahattin Siier'e: 

t ·- AKVARYUM lrelimeai 
ipodrum, atadyum gibi milletlıııır
araaı terimlerdendir ve içinde 
deniz hayvanlannın bealendiii 
kapalı havuza denir. 

2 - Kotu yerlerinde bayanla
rın bilet almasına mahsus olan 
yerin üzerine "hanımlara mah
aua" diye bir levha aaılmıt olma
smı dofru bulmuyonunuz. Hak
lıımız. Belki de levha ..kiden 
kalmadır. 

1'. ı . 
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Bir geziden notlar 
,, • 111 

Malatya' dan 

Darendeye 
Darende, (Huıuat) Darende'ye gider 

ken Akçadağ'ı geçtikten sonra uzaklar 
bir toz hortumunun havalandığını gör 
düm. Biraz daha yaklqtıkça kuveth 
esintiye uyan toz hortumunun gözl< 
körletecek bir iııtldat da oldufllnu anla 
dıktan sonra ilk işim ıılyah gözlUkleri 
takmak oldu. Meğer geçtiğimiz yer (To 
Ulu) köyU imiş. 

Gerçekten tozlu veya tozu ulu olan 
köy adının yalanc111 olmadıj'ını labet e 
ti. 
Artık otomobil Darende'ye yaklaşıy 

ZiımrUt ıribl yeıil maballemsi bir yer g 
düm, meğer bu Darende'nin ıoııe Uze 
deki llk mahalleııl lmlf. 

Malatya vilA.yettne batlı Darende, ö 
öbek yeıllllkli on altı mahalleden lbar 
havaaı, manzaraaı sUael, suyu bol bir 
sabadır. 

Mahalleleri arasındaki uzaklık bir ç 
rekle buçuk saat araaında detitlr. En Jc 
labalaık mahallesi hUkUmet daireleri 
bulunduğu (Hacı Dervlt) mahalleııl 
On altı mahallesiyle kaııabanİn 97'08 
fuııu vardır. Darende kua bölgeııinln 
nahlyeııl ve kırk dört köyü ile umumt 
!usu: 30722 dir. 
Havası hafifce olmakla beraber ne 

dir. Kasabanın içinden Fırat nehrine 
kUlmek Uaere hı:ııla geçen Tokmak 
kurak zamanlarda sebze ve meyve ball 
çeleri için bir hayat kaynağıdır. tıe 
bu ııu, kasaba için bir elektrik kayJ18l1 
olabilir. 

Bir ııaat uzaktaki (Hacılar) mahalle 
sinde kaynadığı yerde çeşmesi olan ( 
gıl) ııuyu içilmek için tenekelerle get 
mektedlr. Bu ıuyun demir borularla 
Derviş mahalleııine getirilmesi 1!11 
ferahlı ileri bir zamana bırakılmııtır. 

Vaktiyle bu kaaabanın halkı eski 
rende"de toplu olarak yqamıı. Şimdi 
ııabayı teıkll eden 16 mahalle yazlık 
fiyelerlnde temelleşen halk böylece 
kaııabalarını bırakmıştır. 

Zenginleri arasında bqhyan yapı 
nııyla 16 mahalleli kasaba ortaya çı 
tır. 

HUkUmet daireleri llk kurulan m 
lede yerleımlıken lııtaat yarııiyle 
taşına nihayet Hacı Derviı mahalle 
toplanmıştır. 

Kültür mUesııeselerlmiz 
iyice yerleşmlıtir. Kasabanın Cf) ve 
nahiyesiyle kırk dört köyUnUn (12) 
okulu vardır. 

Halk muhitin yabancıııına se!A.m 
mek, lkramcılığtnı göııtermek sur 
Türk!Uk göreneğini yaratmaktadır . 

Tetkik ııeyahatine çıkan Malatya 
Darende ka:ı:asına da geldi. Memleket 
hiıılerl üzerinde hele halkı ilgile 
buııuslarda glSrUıerek direktifler v 

Saltanat devrinde halkla hUkUmet 
anda derin ve soğuk uçurumlar 
cumhuriyet tın'Jrlfmett, dertl.rlue nst 
termek, mU.11killh:ı ine çanı bulml!lr, 
yı hakııızı ayırt etmek suretJyle u 
tar Uzerlnden çelikle işlenmiı beton 
rUler geçirmek ve kuvet kaynağını 
eden halka bağlanmıştır. - A. B. 

C.H.P. tımetı>aıa cx:atı konaresl dtUı 
20.30 da tsmetpaıa ocatında ocak relal 
Colakollu'nun baıkanlıtında acılmı1. 
konııre relılltıne ıeoııen Seyfi Onln'ın 
tinde toplantıya devam etmlıttr. K 
Ankara mebu~larından B EkTem 
Isparta mebusu Fevzi Daldal da i 
ml•lcrdlr. 

K'nnırrede bllhaaa dilekler 
nusmalar ya1nlm11 ve 1aat 22 de 
son ve-rllmlıtlr. 

Genitletilecek caddeler 

İstanbul, (Hususi) 
Şiıhane, Katımpaıa, ve Aı• 
caddelerini geniıletmiye karar 
mittir. 

Orman mektepleri menni 
tayinleri 

Orman umum müdürll!IU, orman 
nın l!)'lül devresinden mezun oıanıarı' 
lerlnl burinlerde yapacaktır. 

Eliıığ hava mey 
dün törenle a,ı 

(B•ı• 1. inci Hyl•d•J 
killml:ıı burada kısa bir nutuk ., 
ra kurdelA.yı keıımeıılnl Etasıl 
lan Maliye Vekilinden rica etti
Atralı yeni meydanın Eluıt~ı1~4 
ğurlu olmuını dlllyerek kurcıeı-.....:;ı 
Bundan aonra Veklllerlml:ıı 
deki kimseler ve dA.veUllerle !~ 
yare meydanında hazırlanan -
landılar. Vali konağında dtııl 
yemetlni de orada yedikten 
EnatitUaünU vllA.yetı, umum 11l 
belediyeyi ziyaret ettller. BU 
katılardan vekA.leUerinl UglleD 
sular hakkında izahlar aldıktsJlo 
yaptıktan ııol)ra ııaat yirmide 
belediyece Halkevtnde vertleD 
btilundular. Eııkiden yaylı ar• 
mi bet ırUn sllren Ankara • ıı:ı 
tutunun her on gUnUnU ı aaat• 
iki buçuk saate indiren cumhurt 
metine Ellzıtlılann minneti 

Vekillerimiz Mlllt Şefimtısl• 
limlze cektlklerl tlzlm tel ~ 
duygulara tercüman olmUfl 
vali ile belediye reisi de El~~,.. 
net ve ıUkranlannı Milli v-
te bildlrmlıterdlr. Yann eli ~ 
Qzerlnde uçutlar yapacaklar 
va yollyle tekrar Ankar&'Y& 
dir. 

Samih TIRY 
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'f eni alman hamlesi 
'<en· h 1 8:lrnan hamlesiyle nlman-

t a.rbınde yeni bir safha açıl
flı &.dır. Doğu harbinin birinci 
ı.d &.aı Alınanya'nın • geçen hazi
~ ~usya'ya karıı ilk hamlesini 

il ·ı, sıyle baılamı§tı. Bir baskın
p 1 tret olan bu hamlenin hede-h <>nya'da olduğu gibi, Rusya

' fa.la kuvetini kırmak, nakliya
t • ~ ce Uğratmak ve ruı ordula-

ALMANLARA GÖRE 
~oskovo cenubunda 

Viazma'do 
bir ka( rus kolordusu 

Donetz'te 
alfl yedi kolordu 

kusatıldı 
.;) 

ULUS 

Ruslar Lenlnımıd mın•akasında te :'bbUı:U el len k tCII bır cephe hucumu yapılması 
almaero calıııYOrlnr. Ruslar blrcok tstıkamet· ı kü d ld 
len:le cıkıı hareketleri yapmıalardır. Buııd n mum n egı ır. • 
hlrknc ırıın e\'C!l retcrhot cevreslne denl.7.dcn 1 Başlıca harekatın Moskova ya mutevec
a ker cıkarmıık tesebhUslerlnln muvaffak ola cih bulundugunu iddıa eden muşahitler dı
mamasınn rağmen aynı cevrede yeniden bir 1 ger bir mesele daha ortaya atmışlardır : 
tesebbilste bulunmuslardır Gen<' aı?ır kayıp-ı Bu muşahitler şu sualı soruyorlar: Umu -
tarla ı;ıUııkUrtUlmUslerdlr • · · d H k r 

Sovyet kRYTlllklarındıın alınan haberlere s:ıı- mi tarruzun çcrçevesı ıçın e a_r o çev-
re alman tanruzu bllhnssa vıazmn ve Brl- ı resinde yapılan harekettn kıymetı ne ola -
ansk l~tlkametlrrlnde lnklıat et'1lek'e:1 r B.ı bilir 
&ehlrlcrdcn ilki Moskova'nın 200 kllömf'trc ( Diğer taraftan b:ızı mllsahitıJre göre de 
kadar batısında lklnı:-lsl de 850 kllomctre kn· 

1 
f dan Kaluğ ayaletl isti -

dar cenup batısındadır. Alırtanların bu istika- a mantar tar ın . 
metlerdeki taarruzları T!moı:enko kıtalnrının knmetınJe yapıhcak bir hamle ıçın mare • 
lhııtasını hedef tutmaktndıı' Şimdi Ttmocen şal Budiyeııi"nin tekrar taarruza geçmek 
ko. kıtııları el<lıletll bir muı.:avemet ı: •stere- imkanlarının ortadan kaldırılması en e -
rek CC!kllmel:e ut:rasıyorlnr Tlmocenko ku,ı-t- k"l 1 ektedır 
!erinin en büyUk kısmı hlılA Smolen k'ln do- saslı bır mesele teş ı e :n • · • 
t"tısunda bulunmaktadır. Bir /sviçre gaz.etesının 

mütaleaları 
B 8 "'La Sutııs gazetesinin ern, a.a. ,, 

Berliu muhabtrı yazıyor : . 
Hue cı.:phesındc dunım cenup l<~sınırn-

LONDRA'YA GÖRE 
Alman taarru%u 

Moskova 
istikametinde geniıliyen 

tazyik 
bir (Ok f edakarhk pahasına 

artıyor 
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Akdeniz' de 

Bir İtalyan vapur 

Malta, 8 a.a. - Donanmaya mensup 
tayyareler pazar sabahının ilk saat
lerinde bir düşman vapur kafilesine 
karşı yeni bir hücum yapmışlardır. 
Tayyareler, iki gemiyi batarken bir 
diğerini de hasara uğramış olarak 
bırakmışlardır. 

Resmi tebliğe göre 5 torpido muh
ribinin refakatinde bulunan kafilede 
4 ve 6 bin tonluk dört ticaret vapuru 

'-ha etmekti. Bu hamlenin bir 
"tler olduğunu geçen gün Bay 
"•tir ~ söylediği nutukta bildir
• e. iman Führer'i, yaz aylan 
,ta. ~lrnanya'nın bir yandan Rus
~trl a.11ı harekete geçmek için 
,)l ~'lltrken, Öte yandan da Rus-
1 a.'~Pheye dü§Ürmemeğe çalı§h· 

Cenupta bir imha hareketi 
Berlin. 8 a.a - D.N.B ye bıldirildiğine 

göre, 7 eylül günü şark cephesinin cenup 
kısmında yapılan muharebeler esnasında 

(Bsşı ı incı say/adı) de Almanlar ıc;ın pt>k zıyrıdc mUsnıt ola· 
cak ki paroln hiç bir şey söylememek .. 
olduğu halde alman mnknmlıırı ııskerı ha
r ketlerden bu knd:ır açıkça bah edıyor
lar 

lBr.şı ı ıncı saylada) bulunmakta idi. 
bir alman zırhlı tümeni, bir sovyet tüme -

sovyet kolordusu kuşatılmıştır, bu kolor-
duları amansız btr lmha beklemektedir. nini imha etmiş ve 3500 esir almıştır. 

snf<'de bulunmaktadır Bu kesim misli ~örül- Kafile İyonya denizinden cenuba 
m<:'mls ernııetle yapılan taarruza karsı müda- . . 

ı.~ attı, ve baskının, elinde bü
"lr ·ı·h ltrı 111 ~ olduğunu, bunu da 

&lt,
11 
trıpk ıstediğini söylemiştir. Bu 

lt'- ~ olonya'da, Norveç'te ve 
ticet ransa'da Almanya'ya büyük 
ha~ er teınin etmiştir. Fakat Rus
"lerrı tr ~lduğundan dalgınlığa ge
h,,tnıı§tir. Bütün cephe boyun-

ikinci hususi tebliğ Merkez bölgesinde 
Berlin, 8 a.a. Alman ordulan Bıısku· Berlin, 8 a.a. - D.N.B. nin ôgrenaiğine 

manrlanlığı hu aksam aşağıdaki husıısi gcire şark cephesinın merkezinde bir al 
tebll~l Jlesrctmıştır: man kolordusu. 2 ve 3 ilkteşrin nrasında 

180 sovyet tankı tahrip etmiştir 

Resmi beyanattan şu netice çıknrılabl-
lır • 
ı Azak deniz sahlllerlnde muharebe 

cdilmektt.dır Alman kuvetlı:-ı I Unl per 
dırs<'ğı ıl Ooa u:ı:crınde .Kostof arasında· 

taıı eılllm<'ktcdlr Slmdlkl halete nlmanlar ve- doğru gıtmekte ıken görülmüştür. 
ilke r.ukl ısttkameunrte bir hamle ~apmakla 1 Hücum ansızın ve yıldırım gibi ol
JUhe~ ı ısllhı1at etmektedirler. Muazzam kıs- ı muc;tur. İlk iki tayyare kafilenin ge
kaC'ın ıtmaı kolu betk1 de NO'l;o~ad l.stlkame·' risindeki vapurlara hücum etmiş ve 
tinde barckctıe bulunmııktadır. Mamarıh ılm- refakat gemileri atec:. armada 1 ııı vıazma">a kanı >lltıılan hamlenin tahmin .. :ı :.- • • n eve 

Bir alman zırhlı ordusu. ltalyan, mncıır 
ve slovnk teşkillerı:ı:ı~ takviye edilmiş o
larak Dnlepreoctrovsk çevresinden cüretll 
bir harek<>tlc Azak ıtl'nlzıııe inmiş ve bir 
cephe taarruzu ile Mt•lıtopol yakınlnnnda 
mağlQp edilmiş olan dokuzuncu sov.} et or-

edilen hıımlelerden biri oımartıtı anıa5ıtmllk· duşman toplarının menzılı dışına 

Et, 'Yan baskın hareketi, bir 
~rdSOİra orta cephede Timoçen· 

... u karına karşı •iddetli bir ta-

.. 4e ı· · "' ını almı§ ve bu taarruz 
• u~ 1 
Hil". A.~n arına kadar devam et-
trirı rnanlar, bu baskının ken
er:.eğ~ Rusya'da kati netice temin 
ha~~ııe o kadar inanmışlardı ki, 
ri hrbndan sonra, beklenen ne
tüıı a er ~ermek ümidiyle dört 

er. a rhsrnı tebliğ bile neşretme
Srııof anı.le almanları Minsk 
dii. ı:-:kslc ılerilerine kadar gö
~ll"ılııı at Rusya'nın mukaveme

lsveç askeri mahfillerindeki 
kanaat · 

Stokholm. 8 a.a. - Askeri mahfillerde 
bildirildigine gore çevirme hareketird• 

dusunun ricntınr k!'smlştir. . . 
B d 1 kuvcuerl dr ruslar muhım kuvetler kaybettıklerındcn 

u sıra n a mnn VI' rumen · 
düşmanın takibine batı<lıın doğuya doğru Orel ve Kurak istikamelindekı ilerı cenah 
de' am etm şlerdlr. Bu takıp e nasında mu-ı !arı en ziyade tehdıt altı-ıdJ bulunmakta 
hafız kıtalanna men<ıup sUratll bir tc>skll dır. Binaenaleyh seri motorlu bırlik1eı ta 
Aza~·denı7.I sahilinden llerllverek şımaldcn rafından Harkof"un doğusunu tutmak ve 
lnı>n zırhlı kuvf'tlürlc> blrleşmef,e muvtıf· ıbu şehir etrafındaki çevrede buluna.1 mü. 
fak olmuştur. Bu suretle hrr taraftan sı- dafıleri c;evırnıek maksadıyle do,;uya d ıı:
k•ştınlnıış bulunan nltı. 'edl sovyet tıimı>- ru bir ileri harekelı yapılınası belcle:ı,.bı · 
nı .)akında imha edıtl'crktlr. 1. 

MağlCıp edılen ve Rostof lstıkametlndr ır. 

k b 1 ın:or tadır. 
ı nı~safenın )a~ı!!ını aşmış u un...., Murcşııl Tımocenko. Smolenık crkıntısını 

l ır. il ızı askcı ı ınutchassısıarın sozıcn-1 ı:crl ıılmııtır. takat akıamla sabah ıı.rasında 
ne bakııır ouı .ısı bolııevıkh:r ıçın nrtıK ı:ccrn müddet zarfında almanl11r cıkıntının 
tULUlamı)ılL.:ık bir h ıle gclmışUr. z ~esine kadar kendilerine )"Ol acmıslardır . 

2 Alman t blığı nı •lop cdıl n duş· Buna rııl':men cıkıntının elıın nısların elinde 
mandan b h J > ı Öyl aııl:ışılı)Or kı oıııuı:u nnlasıtı:vor. 

Harlrnt ıstlka • Almanlar a)·nı zamanda cıkıntının cenu-
ş ~ıdn b9skınıı uğra- bund.ı . Brlıınsk civarında taarruza ~ecf'!rek 

m1ııl111 ıır ı r,, wk \ .ıı.larıupol un Al· S'l\)t'tlerl Mosko'lia nın cenup dotusunda dur
mıınlar taı d1 ındJn ış tllı Rusları Azak 1 rıumııııta ıescbb:.ıs ve hUeumlarını doğrudan 
denJ:z.ınde ık elıemlyctlı limandan mah · ııorıruya \'lazmıı nın doı:u t>!ll~esı tızerlne tek· 
rum etmekt dır Ve ıııhayet bu çevrcnın 5 t ecı >orlar 
b-ışhc!\ ml\nrıknle votıarını Almanlar kes- erkez kesiminde cere>an eden muharebe-
n •şl rdır ırr hakkında rus teblll':lnden baıka tafslltıtlı 
Aynı g z t nın a krrı rntltehassısı al l"nbt•rl r alınmamıatır. 

bay L l' Mt<' de al'Tlım oı Julnnnın mer- Cı phenln dllter bötı;::clerlnde almanlar taz· 
k zd :ı. aptıkları blly IK t ırnız h:tkkınd:l :,;ıkl rını muhıı!azaya ve merkez kesimlerine 
Şo) 11:" di) or rus takviye kıtalarının glınderllmeslne mAnl •c•kİdı. Almanlar netice ala

iıtgr d~ını anlftyınca, şimalde 

tckllmeğc çıılısan 7.11yıı dl\şmıın hnklyele- Başlıca hedefin Moskova olmııdısına ka 
ri muhafız tesklllcrı tarafınrlrın yakından ni bulunan mutehassıslar Donelz"e dogru 
tnkıp (>('! ımekteclır. M•Jhafız teskıllen Ma- yapılan hamlenın nıhai hedefının Baku ılc 

· llu ah a doğru bir hamle yaptı
İkiıı .aınle ile alman-rus harbi- ripol"a vnrmış tıulunu,orlnr. 

Rovy<'l b kıın nndanlı~ının velkl ma olm'!lltR calısmaktndır. takat rustarın Lenln
n vı l ır ın ı ı :ık ılır a. nıuk bıl rus man v ı:rad Odcsn ~e Kırım'da 'e Harkot önünde Mos.o:ova arasındakı doı;:nı hattı kesmek, 
ı"Rııının ır<ıbıııd ar çıl rı tcdıı ederek R rıevzıı htıcumıara geçeı:-eklerı anıaeılıyor. 

dırrı dım Mo><k v'l ız r ir ı; kıln k ol 1• Uznk &lmalde durum bnrlz hır surette rus-
.asya"yı Rıısya'ıun geıı kalan kısmın!.hn r ırı<ı h ıhm Her hnld RL lıı ı ırın IC'htn lcdlr. nu son ı:untcrde tinlerin Le-
laır.amiylc ayırmak oldııgunıı soyluyorl;ır . rın M Mko\ ı"cl<ı n l> 1 nı:rad sımallnde laall>ct ı:öııterdlklerl hak· 

Bu mutehassı lar tarafın lan ıle~ı s.ıru - yiık ga\ r 'l rln n bl · kında hlcblr haber nlınmamı$tır. 
ııı Tank meydan muharebeleri len alakıı gosterıl'?lıye de er fi' ir'e~~ ltl re 

~! ı kO\ 1. fi a a Royter nJnnı.ının Mo • 

. Şirtıcı safhası başlamış bulunu- Resmi tebliğ ha!-1kmda tefsirler 
llılek .. "tll t~arruz", rusları Baltık Ek ıın ~ 111 o N 13. BuııunkU ılm n 
.. , "' erı d Al 1 nskNI tl'blllclndl'I' •ık AUr •te nn\\\~ı ti ihn ı ... de f" n en attı. man ar. 

l'le l t~landivahlnrın da yardı- ı::örl' ınrk C'ephf'!llndr $lmdlkl h'.llde muıı;r.zam 
en satını ra uz na'I iki ııareK'I er eyan et "'lck· 

•r. ı:- kuıgrad'ı çember içine al· troır 

Rostof'u ışgal etmek ve Ukrayna ıle Kaf 

'~olttı~ at es!ti rus başşehrini, ev Butün dlln'a v<' ıı ıtıı•<a 5'\)N ko11 ıtıın· 
dıl"e11.\, sokak müdafaa edeceğini ııcn ru• rrph sin n t>nurı kc•ımıne b:ıktıliı bir 

ettj Brofilof, mukavemette de- anıla aımıın ku,·ctlcrı bu cephenin m rk<'Z 

Mos!<ova miı l:ıfaal•rr heme., h ıre;, tlm 
1 . 1 k B rn a. ol:iugundan al:.an kuvct erının şımı ı ı va 

1 

kO\ d ki muhabiri hlldlrl)or: 

ta'linn a ı 
zıyetine gi:ıre bu istı a ııctte hir hareltetı ! raflnrn ur 

ço': r •· 11ıya malolacaktrr. •r.-. b.ıı ın ~ \ \ f 1 r. hr )l'rıml 
Aynı müşahitlerin sandığına gore Mos- ' mı •ıı' 

kova"nın kati olarak u.ptı şim.,ikı hal I• <'rı r rl' ') '1 ı '• ı'nın rnutıı. rl el :ı;or 

e-~ • U taarruzun da netice k -nını >ıırmısıardır . ........ .. . 
•tı ile• Uzerıne, alman-rus har- Ktyet'ln doıtu@undıı err an etml& olan IJU 
.lıı>t111. ı~ci safhası kapanıyor ve >"tik ı:cvınnı:- ve imha mı-yılan muharebı;o•l eı-
tı'I QUdy • d l k nasında 110\ l'tli!r Sn o'en•k'I ı: rı ıılm ılia ınu 
t '' e .. l enı or u arına arşı 
Q •ı a d ınf' ı.tr SUrf!tl!' tes hhUR l'l nıslerse <1' >il l'l 

ıayli g.ı lc~mı tir Snolen~k ın şiır.al ke 'llıyo arruz ile üçüncü safha· mu' Hık > •iT' ı ı&l tır Ru~ı r h·ıttrı ~ı
tılllrl r. Bu cenup taarruzu al- maiden Smoırnsk'I g~mrk niyet nde idiler ~c siınleriıı:ieki alman harekfitı hasmı oyala 

!"le ol en çok toprak kazandıran 
lltrı h trıuftur. Almanlar Ukray
elier~en hemen hepsini rusla· 

l(ı h klı-nm d 1 bır tn ul g im ~e 

yazla kıs ar ında h m n hc>ml'n hlt hlr 
fnsıla olmamıştır. D<>vnmlı surPtle dondu
rucu ve y(izı> b r c:elık uc: gibi batan bir 
yagmur ynt':maktadrı. 

Su\)ct ordu•unun orıınnı KreıınaJa S\r.sda 
tnraCınıl:ın "'de'·· kellmcsblc tnvsıc edilen 1 
t nk rne)dan muhnrtbc•l merkez t"l'Ph<' ın.n 
\'ln7.Tll' V<' nrıansk <:•'\ relerinıle ı:Unlerdrnlıürl 
rlJrmııd:ı.n ı:ece vr gUnılUz devtım rtmeklf'lllr. 
Uu ııeC'C yar ıs nrsredılrn ııov> ct trbllfılnde ilk 
d rn olıırak , onı ı: ccn hıı iki &C!hlr ıcın her 
karıı topr k &ldılctlc müdafaa cdllmrktc 'c 
alManlar her karıs llerlemc)'I p:ıh ılı udcmck
tedlrler. Frucat bu taarruz için Hltıcr"in lıUYUk 
te!ıllkeler 1:öze aldı~ı aılkArdır. 

i~1;11den almıılardır. Odesa'yı l~a.\>a.• er, Kiyef'i işgal etmişler ve 
1)e ~~~adar gelmi~lerdir. Bud

.,..11 de nrı•. Dinyeper'in batısında, 
~ "'"-. ilc.i ~1Yeper'in doğusunda in-

111.ııJ111.r b "'•~, çolt: ağır olmU1tur. 
~660) b·u dcinci darbede rusla-

• dflerdir •ı eair verdiklerini iddia 
d llr'bed~rı •kat Budyeni'nin bu 

frıı ~8.?rı ed 11~nra da mukavemet
tUıd"ll \re .ehılrnesi, alınanlar ta
ltt~iit oı~1e .. n sayıların biraz bü

ldll". ç··Ugu duyguı;unu yarat-
.d u k-i 1 di111. t u gerçekten alman· 

111.ra Ub e tıkleri kadar ağır ka-
~'trıe.11ıe.'tnı• bulunsaydı, Budyt'· 
.\ı' ~orı:k liarkof önünde tut-

~anıe. Çekecekti. 
111. d .. r sır .. ·ı . 

Ogrll }ı " ı e §imale ve Ce· 
~l'lko d aı:nleler yaparken, Ti-
Iİ· u~a. g: 0 ':ta. cephede mukabil 
~ trıaıdeJc~hlıftı. Mareşalın hede· 
~:•ııı h~r·~e cenuptaki alman 
!'}' 0 a \re e ıl .~etınekten ibart'tti. 
,, ll~larct Y ut ayları içinde bu 
iltrı~lll111.r ~n çok bahsedildi. Ger
it edıler. ttnolensk'e doğru biraz 
h t~liğj a.kat Timoçenko'nun 
tlı.1· lletıcey· ld d b"ld' - • h ~ıı-. Esa ı e e e e ı ıgı 

ııı ecfefi k sen mukabil taarru· :r .\>un: b ~d~r belli idi ki al
~ dı!er ş· uyuk bir ehemiyet 
... • •nıd" 
t.erııc0 0 d 1 alınan taarruzu 

alman ı:-rphı:-slnl yarmıık surı:otlyle> hu <'Cphr· 
nln •imal kesimini ~rablleccklcrı ve Lenln
ırnıd mUllııfllcrlnln durumunu hafltleteblle
ceklrrl bnkkında ha~aıı bir Umlt besliyorlar
dı. Bu hareket ııovyetıcr tein !cllıketll oımus-

tur. 
Vlıızma meydan muharebesi ilk muh:ırebe

dlr. Bunu takip t>decck olıın diğer lmh:ı mu· 
ta-bil Mr 

mak için yapılmnktııdır. Çunku almanla 
rın başlıca kuvetleri Donetz ve Kaluga e 
yaletine doğru toplanmıştır. 

Mamafih bııradaki askeri mutehassısla -
rın hepsi aynı fikirde değildirler. Bunun 

isbatı da yukarırlaki göriışe tamamiylc ay
kırı olarak ve Berlin'den ~elen haberl r -harebel<"rl Vla'r.lTill muırnrebc:ılntn 

rıetıccsl olacakt.ır. den istidlal edilmek suretiyle ilerı sünılen 
holııevlklerln diğer bir mlita1eadır. Bu mütaleada bulu Ru~ cf'Ph!'Slnln merkezinde, 

Klyer·ın rtoı:usunda ufmıdıkları 

ZC?r bir aklbet bellrtmektedlr. 
aklbete ben-

Macar ilerlemesi 

nan mütehassıslar alman hamlesinde Mos 
kova'nın çevrilmesi için yapıl ·n bir kıs -
kaç hareketini açıkça görmekte ve alman 

Budnııcstc, ıı a.a. - Ma,.ar ajansı bildiri- .1 • h k . . - k d · h" b' 
yor: Son etlt-re knrııı mUcadi!le eden mOttemc 1 en are etının sag ana ının. mu ım ır 
orduların taarruzu. ı:ılttlkcP bU)i!)'en bir hız· ı demiryolu birleşme noktası olan Bolgoyt 
la terakki etmekterlir Taarruz c.~nasındA ve belkı de Kalimini ve Rzhı-v·c tevcih e· 
müttcrtk ordulnn. tl'vkıılfıdc muvaffakıyetler dıldiğıni iddia eylemektedirler Bunların 
kıızanmıslnr ve eımctlyı- kadar mevcut dUş-

temin ettiklerine göre almanların menfaati. 

Stıımpn·nın hıwacılık rnuhnblrtnc göre 
alman Bnşk'>mutanlt .ı SOV){'t cephes nde
kı alman pllotlannd:ın insan kudreUnın 

nd,.. L r.in teme ·-
ted r. 

Fransadan Sovyet cephesine 
gönderilen Almanlar 

Llzborı, 8 11 a. - Parıs'ten gelen haber
lere ~mrc, ışıı:al nltınd 1 bulunan Frnnsn'
dan sov, ı crplıe m• on<ler 'Pn nlman 
kıtnlnnnın mcv uıiu 200 bın kisiyi hulmu -
tur. Ilu kuv 110r Şark Cephl'~lnP gıtmek 

lc:ın nim 11 toı1raklnnndan gec;ırılmeml tir. 

man t'rphelerlnl hlrhlrl ardına kırml$lardır 

0-pbe!nln Dnlcper vo Donetz nehirleri nra- miımkün olan bır yoldan nüfuz etmek ve Çinliler bir limanı geri aldllar 
sınd ki <'f'!nup kcslmlnık. ılilsmnn ku,•ctıerlnl kabı! olduğu kadar çok noktada sovyct 
Azak denizi yollylc knrsıya nakil suretiyle mukavemetini denemektir. Çunking, 8 a.a. - Seri bir hücum-
m('tteflklcrln c<'mb<'rl altın<lun sryrılmıya en· k 

Eğer Moskova·ya doğru ilerliyebilme dan sonra Çin kıtaları dün sabah ay-
lışmaktadır 

Macar kıtaıarının k.ırsı.~ındakt sovyct cep- için almanların Mareşal Timoçenko'nun 1 lardanberi japonların elinde bulunan 
hesi d'e. umumi <turumun lC!slrl aıtınrtn yıkıl- emri altındaki orduları imha etmeleri la - Yangçe üzerindeki mühim İşang li _ 
makta ve düıman rll'nta b.'l$lam.ıktadır. KO· zım geliyorsa. nüfu:ı: tA~iyesi buna kafi manını dün sabah zaptetmişlerdir. 
cUk macar hlrllklNI. durmnrt:ın. nnıeprr'ln · b" · B 1 b değildir. Alman kumanda heyetinın ırı • unun a eraber J0 aponlar nehrin cehUtUn ııot:u kıyısı üır•rtnl'lt> bazı mühim nokta-
lan 1511111 C'tmektedlr Bu hlrtlkler. ytızlerce biri ardmdan bir seri çevirme hareketi nup sahilinde halii bir stratejik tepe-
csır aımıatır yapması lazımdır ki bu da uzun slirebile - yi ellerinde tutmaktadırlar. 

Mnl'nr hava kuvC'tıcrt. rkat eden dOırmıının cek ve pahalıya malolabilecektir. Daha şimalde Hunan eyaletinde 
münakale hatlarını sistematik surette bom- Burada olrlukça teammüm etmiş bulunan Cin kuvetlcri Yangçe'yi tahliye et -
hnr rmnn l'tmektel'llr 

Timoçenko üzerine yapılan 
hücumlar 

Stokholm. ı; a a . Almıınlar hUtUn kuvet-

bir kanaate göre Timoçenko'ya karşı Smo- mişlerdir. 

ı.~~hi Rör;~ .~larına karşı yapıl· 
"t.q .. nuy B lcrtnı marrşal Tlmoı:enko uzerlne salrlırırkcn er \r or. u taarruzu 
ı:.ı~ .. ~iihC:ee~. Bay Hitler olmustu. İlk çıkar1lan 25 milyon lirahk tasarruf bonosu iki -------- ____ ........... --~--~ ~1t r 1 geçe - ·· 1 111.ç le 1 llutuk . n cuma gunu tında başladığı büyük taarruz için 

: 

Gazete diyor ki: 
Sovyet müda!an!llnı bir noktada delmek fı:ln 

ihtiyatlarını &Uren nlmanlnr, 113 U dUsmnnın 
nüruzunn mAnl olmak ü1.ere muhar<'hc mey
danına sonct tankları gc\lnc\yc knıl:ır bii)'Ük 
b\r faaliyet gösteren havıı kuvctlerlnln hare
kAtı netıc.,,.lnde olmalt Uzero reman JOS tnnk 
kaybC!tmt.lel"dlr. Dunu bUYfil' bir tank muha
rehesl taklı:ı ctmlı, yeniden 20 ıtUıman tankı 
ve 50 zırhlı otomobil tahrtp cdllmlrtlr. 

Düşmanın haUıımnızda yarabilecek bl 
nol<ta bulmak için yer ~·er )'nı>tılh hamlelerln 
ee•cyan ettltı:l kOı:ük bir kcıılmde de 65 <!Us· 
man tnnkı tahrip edilmiş, 1000 kadar almnn 
askeri qvtUrülmUıtUr. 

SovHt mukaHmetl satıam olmakta ber· 
ııc,nmdır. 

Kati saat yaklQ.§ıyor 
Londra; 8. ıı.a. - Bugün çıkan gazeteler 

Rusya'dan gelen haberlerle doludur. 
Times, ba,v yazısında ıunları yazmakta· 

dır : 

''PlA.nları her ne olursa olsun, öyle gö· 
rUnUyor ki, Rusya'da kııın yakl11-11tığı bu 
günlerin Ortaşark"tald askeri harcklttın 

yenldı:ın başlaması zamanlyle bir araya 
dllştUğtinlı gören Hitler, bu sefer bUtUn 
kaynaklarını birden kullanmaktadır. 

"Muharebe ıiddelle devam ediyor ve 
§imdi son haddine varmııı bulunuyor. 

"Zanucdildiğine gcire Almanlar, bu mu
harebede, lilmdiye kadarkinden çok fazla 
olarak bUtUn kaynaklarını ortaya atmıı
lıırdır. 

'•Girld"de yapılan hUcumdan sonra 
yeniden teşkllAtlandırılmıı bulunan ve ha
va yolu ile hareka.t sahasına nakledilen 

it~· olarak ta şırndi manası da ingiliz ve franııız ordularının birleş-
1'Qll 14li: anlaşılan ~u sözleri tikleri noktayı seçmişti. Taarruzun aydan az zamanda sahldı • i paraşlitçll kıtalar, Kafkasya'ya kareı bir 

,~ .. tül\ h hedefi ne olabilir? Bu suale Londra 1 
llr.ı lirada l '. . . 1 ~iiJ"e but • eı-un e~ılen bu ve Vaşington uzun cevaplar verıyor 

'ıı.d fetıi ornabılm~ t!: benim için ve birçok ihtimaller ileri sürüyor. 
~ti'·" doğu muştur. Çünkü tam Fakat er. doğru cevap Berlin tara- 1 
I~ Yeni b~epheAind~ 48 saat· fından verilmiştir. Yarı resmi bir 1 
lld,'ttır. Q~r ht!'" • ~7.t:'\m hareket tebliğde hareketin hedefi hakkında I 
ı, e~ilhle . ~rek1..t düşmanın §u sözler söylenmektedir. "Rus cep· 
~ ••nı mucip olacak- hesinde yapılmakta olan hareketle-ı 
~·· Riin.. - ı rin başl•c:'I hedefi Moskova olduğu
İ"ı~l~rı 48u 'loylenen bu nutukta na dair bazı yabancı mütalealar 
l~ d 1iiııe 8~.at Önce başladığı hakkında gazetecilerin sordukları 1 
lır. çt'rfarn~~re:. a~rnan taarru~u suallere Beri in as~eri. k~ynakların· 
~'rı ~di Ba guı:ıu batlnmış ola· dan şu cevap. verılmışt!r: ~iman 
•tı . hoyı b! Hıtter'in bu taar· ordularının işı, Modmva ya gıderek 

lil'. l~j tee dır lisanla bahsetme· Kızıl meydanda gamalı haçlar al-
• o Y en · • k d • "ld' •U ilce t eının olması ge- tında geçit resmı yapma e~ı ır. 

~ :1~1tii ~~rr'!;1zun çok geniş ve Hareketlerin hedefi, ~ovy~t kuvet· 
~- ~~itenin ucundan, ve ikinci- ferini, Moskova'nın şımalınde, ce
~111.tı "rlii 

1 
elde edileceğinden nubunda. doğusunda, batısında, her 

'~ L ''trılıa. o saydı, Bay Hitle~ neredt' oluna olsun, yakalıyarak 
Q"h ~~aın b" h . k . " ~a •etnı ır areket" 0 . ımha etme tır. 

1
tt ..,Ilı dor::: ve bu har .. ketin Esasen Bay Hitler de bu hareke· 
1tıı erecec';i .a .~zmek,, gibi bir tin "düşmanı doğudııı ezeceğini'' 
' ter , • nı &oyl d" •· ı k • · lfı. tltt lo d eınez ı. Ger- iJ.:;rirkcn, bunu soy eme ıstemış· 
ltd1"fı.rı"'U:tttn n .. ra ve cerek Mos- •ir. Bu duruma göre, geçen çarşam
~ ŞUrn 1.. •. • • • b"" ""k )' "lt er. Anı "k u un•ı ı?ızlerne· ba gününden beri tarıhın en uyu 
~l : l-ıiiltiitrı er~ an radyosuna ~avası ba~lamış ve devam ediyor de· 
llfıb i\l111.ııda ,etı, kadın erkek mehtir. Bu h"'rckatın neticesi hak-
llııı «aı.. f.arını -. 1 k . •. ·· ·· ı k f 1 ıtl ·•il ç - ... em e etın kında hı·gtındcn coz soy eme a -

~:rı, e.ılll:gırrnıştır. İngili7 cılık o!ur. Gnrçi Bay Hitler bu ne
tıı ~!! r:.0rdutari;l~aa~ruzunun, Ti. ticey! bu~ündPn ha~er vermiştir. 

111 h· erıuPta. d • şırnalde Voro- Fakat bildirdiği netıce tahakkuk 
t ırı a Bud · d B H"tl •· ·· 1 · '"'llcıı>laeflikteri iki n yketnı o~ U · edinciye kadar 8:,Y ı er ıln sobz·ı~rı 
•·ı" "r lldı&1 ° a uze· ancak temenni manasına a ına ı ır. .. "' .. .. nı b"Jd" k b .. 

',t'rl't' ~tedenb • 1 1'=."C tedir. Bu itibarla netice hakkında ugun-
• ıçİl\ hırte~tikler~, boyle ayrı den tahmin yürütmektense, hare· 
't..ı .... ~rı İyj he;:~ noktaları ta- katın inkişafını dikkatle takip et-

'lldenbu saymışlardır. mek daha doğru bir hareket olur. 
rg da 1918 mar- A. Ş. ESMER 

ikinci yirmi beş milyon liralık bonolar da 

çabucak sot•tı-:ok, bitecektir. 

• 
Menfaatiniz 

Derhal bir bono a maktır 
Bir yı 1 vadeli bono 
Altı ay vadeli bono 
Üç ay vadeli bono 

. . . %6 
%5 
%4 

Faiz getirir ve faizler de peşin ödenir 

Tasarruf bonoları 5, 25, ıoo, 500, 1000 liralık parçalar 

halinde satışa çıkarılmıştır. Hiç bir• vergi ve merasim 

yoktur. Paranızı istediğiniz anda gene paraya çe
virmeniz kabildir. Arttırma .ve eksiltmelerde satış 
kıymeti üzerinden tc-minat olarak kullanılır. Kese· 

nizin müsaadesi nisbetinde siz de bunlardan bir 
tane alabilirsiniz. 

Bonolar hazinenin kefaleti altındadır 

j hareket üseU olarak kullanılmak Uzere 
: ! Kır1m·ı ele geçirmeğe hazırlanı:rorlar. 
• f 1 '"Yine görlınllşe göre, Hitler bu Rus se

! feri iç~ btltUn yedek kuvellerine baş vur
! muştur. 

• f "Katı i : 
. ~ 
: i 

saat yaklaşıyor. Kızılordunun si
l ~hları ve tAbiyesi ve Rus milletinin azmi, 
şimdi kıııtan evel bl\yük bir muvatfaklyet 
kazanmak ihtiyacında olan Hitler iı;ln bO-

: )'Uk btr sürpriz te§ktl etmiştir, ., 
i • 
:_. 

Timrs'ln askeri yazıcısı ounları yazı -
yor: 

• :.~ "'Kırım'dakl durum iyidir. Almanların 
• merkez cephesinde de esn.elı bir llerlc)1U 
• kaydedeblleceklerine gtlç ihtimal veril -

bilir. 
Almanların gerc;:ckl"tıtlreblleceklerl bazı 

esaslı ternkkller, mlınferlt bazı nokatlardn 
olabilir. Her ne kadar dU§lnan bu gibi mu
vaffaklyetlerden pe'k çabuk istifadeye a
lışmış bıılunuyorııa da bu noktalarda va:r.:1-

• yetin yenid~n düzeltilmesi mtimklindUr. 
"Ruslar her zamankinden fazla inatla 

çnrpıgıyorlar. 

"Sovyet tebliğinde Brlansk ve Vlzama-
• da Rus mukn.vemellnden bahaedilmeei, Al
manların bazı tcrakkllcr kaydey1cmiıı ol
duğı.ınu tııpat.eder. ,. 

Sovyetler bütün kuvetlerini 
merkez cephesine tahfit ettiler 
Moskova; 8. a.a. - Royter"in Moskova 

muhabiri bildiriyor : 
"Sovyet eözcfuıll M. Lozovsld, dün l&

zetecilere yaptığı beyaıııı.tt&, Sovy&t ordu

sunun bUtfuı lruvetıertnta, m.erk~ ~pl\e-

çıkmışlardır. 
Tayyareler, kafilenin en büyük va

purunu batmakta iken ve kara bir 
duman salıverir bir halde terketmiş
lerdir. 

6000 tonilatoluk diğer bir gemide 
batmakta iken bırakılmış ve müret -
tebatımn vapuru terkettikleri görül
müştür. Harekete geçerek ateş a--an 
refakat gemileri arasında panik çık
mış ve gemiler pek geç olmak üzere 
suni sis yapmışlarsa da rüzgar bu si
si dağıtmıştır. 

Bundan sonra Britanya filosunun 
diğer tayyareleri hücum etmiş ve en 
büyük gemilerden birine bir sıra 
bömba atmışlardır .. Mezkur bomba -
ların bu geminin pervanesini hasara 
uğratmış olması muhtemeldir . 

Bir tayyaremiz de başka bir vapu
ra hücum etmiş, vapur durmuştur_ 

Tayyarelerimizin hepsi üslerine 

dönmüştür. 

Alman gazetelerine 

göre müıterek lebU~ 
(Başı l incı say/ada) 

dra tahrik manevrelerlyle mUdllhaledeıı 

vazgcçmemlııtlr. 

Türk - Alman deklarasyonu, Berlln i1E 
Ankara arasında mevcut iyi mUnnsebet • 
lcri blr kere daha belirtmekte ve T.ilrki -
yc'ye İran ve 1rak'ın nklbetinc benzer bu 
nk bet hazırlamak lsti~en fesııtcılann bazı 
niyetlerini de aynı zamanda aydınlatmak
tadır. 

sindeki yeni Alman hücumuna karıı koy
mnk için tahııit cdtlmi olduğunu bildir -
miııllr. 

M. Lozovski'den, HlUer'ln bildirdiği ye
~! taarruzun beklenip beklenmediği ve ba§. 

layıp b3.§lamnınyı olduğ\l sorulmuştur. 

M. Lozovski, ·• bu bqlangıçtır ,. dcmıı 

ve §Unları mı.ve etmiştir : 
·•- Eğer Almanlar birkaç yllzbin insanı 

daha ö!Ume gönderebilirler ve g6ndcrmek 
isterlerse, bunda muvaffak olacaklardır.,, 

M. Lozovskl, taarruz hakkında dcmlıtir 

ki : 
"- Hltler, cuma glinU taarruzun hazır

lanmakta olduğUnu b!ldlrmlıtı ve bunun 
merkez cephesinde yapılacağı 111ik!rdı. 

Hitler'ln bu taarruzu bildirmesine ve 

Almanların istikbalde bunun için muhak
kak surette glddetll gayretlerde buluna -
caklarına sebep, Moskova'daki Uçler kon
feranııının ve bu konferansın sUratle var
dığı muvaffn.klyettn bilhassa Almanya'da 
çok bUyllk tesir uynndırdığıdır. Orta sınıf 
Alman balkı, ilk defa olarak, frnkAnlan -
nın en son haddine kadar blrbirlerlne yar
dım etmcğe hazır kuvctll bir İngiliz -
sovyct - Amerikan blokunun mevcudiyet.i
ni açık surette anlamıştır. ,, 

M. Lozovski, s6zlcrine ~öyle devam et-
mlııtır : 

"BUtUn Almanlar biliyorlar ki, Alman
ya, znferlcrlne rağmen, Amerika Birleıılk 
Devlı:ıtlcrini ve İnsiltcre'yi mağltlp ede -
mez. Rus kayıpları masalları ve derhal 
bqlıyacak bir taarruz vaadları, iıte bun
dan do~maktııdır. 

''Buna ikinci bir sebep de, Hıtıer'ln kııı 
tamamlyle ba,lamadan bUyUk muvaffa -

klyetler istediğidir. 
"Fakat tecrübe ispat etmiştir ki, yeni 

şehirlerin zaptı, nihai zaferin yaklqma • 
sına hl<: dıı )•ardım etmiyor. Alman mil
leti endl§cdedir ve esas d~va, hA.l suretin
den mahrum bir vaziyette devam etmek
tedir. Hitler'in hedefi, bı.t harbın bir sa!ha
ııını nctıcelt-ndlrmek ve Almanlara kışı ge
çirmek için bir memnuniyet mevzuu ver
mektedir.,, 

M oıkova ile Leningrad 
arasındaki bölgede 

Londra; B. a.a. - Nevs-Chronlclc'in as
keri yazıcıı:ı bildiriyor : 

''Moskova ve Leningrnd arasındaki böl
ge bqtan bqa tabii manllalar te§kll eden 
göller ve ırmaklarla doludur. 

"Zannı:ıdlldlğtne gtsre, burada yapılan 

hUcum, daha fazla, Rus kıtalarının Smo -
leı:Wt ve Briansk istikametinde yapabile -
cekleri hareketlere mani olmak gayesini 

ıütmektedir. • 
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Ortaşark tebliğ i 
Kahir . 8 a.a. - Ortaşark'taki Britan

y a kuvetleri umum! karargıUunın tebliği: 
ı.ibvn'dn vaziyette dı>ğişlkllk yoktur. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

yaphklan Pi re' ye 

ağır bir hücum 
Kahire, 8 a.a. - Orta-sark ingfllz hn

va kuvetıeri umum! karargAhının tebliği: 
617 ılkt eşrln gecesi lnglllz bomba tay

yareleri Piredeki petrol dePolannn, blna
brn ve gemilere tam muvaffakıyetle ne
ticelenen bir hücum yapmışlardır. Hedef 
<:evresini kaplıyan bUyUk bir saha lr:fnde 
yangınlar cıkarılmış ve siyah duman sü· 
tunlan 600 ml'treye kadar yükselmiştir. 

Bu yangınlan şiddetli infi!Aklar takip et· 
mlştlr. Civardaki kimyevi madde fabrika· 
larınn, antrepolara, teslsntn ve rıhtımlara 
yııpılan hücumlar da tam muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. 

5 ilkteşrln sabahı bahriye tayyareleri 
tarafından bir düşman gemi kafilesine ya
pılan hOcum hakkında tn!sllllt alınmıştır. 

Katile 8.000 ve 10.000 ton kadar hacimde 
mateaddlt gemilerden mürekkep fdl Her 
gemiyi bir destroyer h imaye ed,yordu. lkl 
gemı batarken bırakılmış, nı:ün('Ü bir ge· 
mı de ağır hasara uğratılmıstır. 

sn llkteşrln gecesi. bahriye tayyareleri 
Marsalla hangarlarına. tayyarelerin dağı
nık bir halde bulunduğu Lerblnl tayyare 
meydanına ve Llcnta'nın şimalinde bulu
nan antrepolara bombalar almışlardır. 

6 llktesrlnde, Comlso tayyare meydani 
bombalanmıs, binalar, kışlalar, hangarlar 
vı asker konakları pek büyük hasara u~
r11tılmıştır. 

Catane'de, bir lokomotif deposu bomlia
lanm~tır. Takriben 27 lokomotifin bulun
du~u bir dePoYn beş tam isabet elde edil· 
rnlştlr. 

tnııillz bomba tayyarelerinin sn llktes· 
rln gecesi Trablus'a yaptıkları hücumda, 
ltmanda bulunan bnyük bir ticaret gemi· 
ıılne bir tam lsabet elde edilmiş ve blrı;ok 
bomba !spam·ol nhtımına ve Karamıınlı 
rıhtımı clvannn düşmüştür. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova; 8. a.a. - Sovyet haberler bU· 

r osunun dlln geceki tebliği : 
7 İlkteşrlnde, kıtalarımız dllşmanla bU· 

1Un cephe boyunca anudruıe bir surette ve 
~llazma ve Brlansk istikametlerinde hu -
•usl bir gerginlikle çarpışmışlardır. 
~ İlkteşrinde hava muharebelerinde 42 

dlltJman tayyaresi tahrip edilmiştir. Bizim 
kayıplanmız 27 tayyaredlr. 

Barentz denizinde 7000 tonllıı.toluk 

:A.lman nakliye gemisi batınlmıştır. 

*** 

blr 

Moskova; 8. a.a. - Sovyet haberler bU-
rosunun bu .ııabahki tebliği : 

7-8 İlkte~n gecesi, kıtalarımız bUtUn 
cephe boyunca dllşmanla çarpışmışlardır. 

Çarpışmalar, V iazma ve Briansk ıstıka • 
meUerinde bilhassa §lddetll olmuştur. 

* * •• 
Mos!rova, 8 a.a. - Cenup batı cephesinde 

.ıovyet kıtalan • 'ddctle mukabeleye devam e
diyorlar. 5 ve 4 teırlnlevelde blldlrlldUtl clbl 
bir ıehrl istlrdnt etml.$ olan suvar! blrllklerl 
bu muharebede alınanlara aı?ır zayiat verdlr· 
mısıerdlr. Alınanlar 5.500 ölü vermlı, 400 kam· 
70n. 100 otomobil, 15 tank ve 51 hava topu 
bırakmıslardı~. 

Poıtava lst kametinde de muharebeler ve
rtlmektedlr. Bir rus tank taburu 7 alman 
tankı tahrip etmlstlr. Batı lstlknmetınde ge
neral Bold!.n kıtalan mühim düsman toplan· 
tılarını im.ha etmlslerdlr. Almanlar 3'! tank 
ve sı tayyare knybetmlılerdlr. 

Baska bir kesimde 91 alman tankı kara 
kuvctlerl U\rafınd:ın. 62 tankla asker ve mll· 
blmmat )'llklU 104 kamyon da SO\')'Ct tayya

Afganistan ve 

Britanya 
Tokyo, 8 a.a. - Domei ajansına gö

re Afganistan'ın Tokyo e lçisi, Bri -
tanya ile Sovyetler Birliğinin Afga -
nistan üzerine yaptıkları tazyik hak
kında şöyle demiştir : 

- A fganistan, komşulariyle iyi 
münasebetlerde bulunmakla bahti -
yardır ve harp halinde bulunan bü • 
tün milletlere karşı dostluk hisleri 
beslemektedir. 

Afganistan bitaraftır ve bitaraf bir 
devlet siyaseti takip etmektedir. 

Bunun, tersine olan haberler fena 
niyetlerle yapılmış propaganda h a -
berleridir. 

Afgan hükümetine nota 
verilmiJ değildir 

Peııevar, 8 a.a. - (Royter): Resmt Af
gan ajansı, İngiliz ve sovyet hükümetle • 
rtnin Afganlstan'da bulunan almanlar hu
susun la Afgan hOkUmetlne birer nota ver 
dikleri hakkında alman ve ltalyan rad • 
yoları tarafından neşredilen haberleri ya. 
lan olarak tavsif etmiş ve im haberlerin 
csaıısı:ı: olduğunu bildirmiştir. 

Ajansın ilAve ettiğine göre, Afganlsatn 
komşularlyle ı;ok samimi mlinasebetler 
idame etmektedir. 

Ağır yarah 

esirlerin değiıimi 
neden geri kaldı ! 

İnqiliz harbiv~ nazın 

bu i ş i izah ediyor 
Londra, 8 a.a. - Dün A vam K ama

rasında, Harbiye Nazırı M orgesson , 
yaralı ve hasta esirlerin memleket • 
terine dönmesi hakkında evelce ka • 
rarlaştırılmış olan esası, son dakika· 
da alman teşebbüsünün nası l bozdu -
ğunu izah etmiştir. Bundan sonra 
nazır, ingiliz hükümetini, hastane 
gemilerinin hareketini m e n etm iye 
davet etmiştir. Bu gem ile r, c u ma gü
!llÜndenberi, çok hasta ve yaralı al • 
man esirlerini Fransa'ya taşımıya ha
'Zır bulunuyordu. 

Nazır demiştir ki : 
- Haşta ve yaralı alınanlar v a p ur

larda n indirilmek t e ve hastane ve 
kamplarına gönderilmektedir. İngi-
liz hükümeti, ağır hasta ve yaralı İn
giliz harp esirlerini, İngiltere'ye ge
tirmek ümidini kaybetmek istem ez. 
Ve alman hükümetinin aşikar bir 
hüsnüniyetsizliğine kurban olm a k 
tehlikesine m aruz k a lmtya taraftar 

değildir. 
Morgesson, bugünkü alman hük ü • 

metinin hürm et e tmeyi taahhüt e t • 
tiği beynelm i lel m ukaveleyi zikr e t· 
miştir. B u mukavelenin mev zuu harp 
esirlerine yapılacak m uameledir . 

Harbiye nazırı, esirlerin iades i pla
nı hakkındaki beyanatından evel 
"bir kaç ay süren,, müzakereler h a k · 
kında tafsilat vermiştir. M orges son, 
ingiliz hükümetinin sivillerin karşı
lıklı iadesi hakkındaki alman t ekli· 
fini kabul ettiğini belirtmişti r. Bu 
siviller, yaş haddini aşan .e rkek ler , 
kadın v e çocuklar, ve bitaraf m em· 
leketlerdeki hasta ve yaralı m u harip 
!erdir. Hess'in mübadele edilmesi 
hususunda, alm an hüküme t i h iç bir rcll'rl tarafından tahrip e<lllmlvtlr. 

Buka bir yerde de nlmanlar 45 tnnk ve te~lifte bulunmamıştır. 
100 kamyon kaybetmlslerdlr. Harbiye nazırı bundan son ra bu 

Lenlngrad kıtalan dUımo.nı hırpo.lamd:a \'e müzakere safhaları hakkında malu-
yenl koylerle yeni mUstahkeın me\'Zller istir· t · d · t · ki • 
d.ıdına de\•am etmektedir. I ma vermış ve emış ır. • .. .. 

Şimal batı cephes nde tın k.ıco.klarının ade- - Geçen sabah amerıkan h u k.u • 
dl her a:Cln artmaktadır Bir noktada bir i zı. meti vasıtasiyle gelen bir m esa1da , 
d ~eri 34 ctııden mllte~ kkll iki ~rup katarak 1 alman hükümetinin şimdi ancak ra-
90vyet1ere le$llm otmustur kam esasına dayana n bir değişmeyi 

Alman resmi tebliği 
Dcrlln, 8 a ıı - Alm"n ordulan bMkU· 

mancıanhltının tebllCI: 
Husuıt bir tehllltle blldlrlldlltl ır!bl, Ukray-

na'da hllcum ve takip hareketi durmadan de
vam cd rken, 2 llktcsrlnde merkez cephesinin 
yarılması yeni bir muazzam imha muharebe· 
lcrl serisini doCurmustur. Yalnız \'lazona böl· 

kabul edeceği bildirilm ekte idi. 
Dün öğleden sonra vaziyeti aydın· 

latmak için radyo ile teşebbüste bu· 
lunulmuştur. A lman h ü k ümetinin 
son dakikada esirlerin iadesi i çin e • 
velce kararlaştırılan esasları tama -
miyle altüst etmiye teşebbüs edeceği 
•anlaşılınca, Britanya hüküm eti has

ııes!nde, blrcok ~ovyet kolorcıusu kuşatılmı$· 
tır. Bu kolorduları. amansız bir imha bekle- tane gemisinin hareket etmemesi ne 

karar vermiştir. mcktedlr 
Düsmanın 7 tlktesrlndC', Lcnln~rad'ın batı· 

ıında yaptığı yeni bir karaya cıkarmo. teseb· 
bllsU. dOsman sahile varmadan muvarrakbet
slzll!ic ucramıaur. 

BUtlln soV}et cephesinin gcrllc:rlne Yapılan 
cQrctıl hava hllcumlnrında. bUyllk mUnnkale 
ve demin onarma ısa betler kaydcdllmlatır 
Blreok tren tahrip edilmiş \'eYn bas:ı.ra uı?ra

tılmıstır 

nnn 2~e alman ha\·a kuvetıerl. Moskova 
ve Lenlnımıd d ı ukerı bııkı'11dan ehemlyetll 
tes! ata hf!C'um etmısıerdlr 

Dün gece SCIH'Yf limanına yapılan ha.,·a 
hüc-umlnrınıla bir ııUyUk ticaret gemisi bOm· 
balarla hn•ara ur:ratılmıetır. 

DthMnl". ne ıı:llndUz ne de ıı:ece alman toı>· 
rakla••n'I nkın yapmnmıstır. 

İta iyon tebliği 
Roma, 8 a a. - İtalyan orduları umu· 

mt k11rargAhının tebliği : 

Miron Taylor dün 

Ruzvelt'le görüştü 
N evyork, 8 a.a. - B . Ruzvelt dün 

V atikan'daki hususi m ü m essili Mr. 
Miron Taylor ile görüşmüştür. B u 
görüşmeden sonra M r. Taylor M r. 
R uzvelt'e ilk raporunu verdiğini v e 
çarşamba gilnü kendisiyle t ek r a r gö· 
rüşeceğini söylemiştir. 

teşrin tebliğinde bildirilen hava muhare· 
belerinde alman avcılan evelce blldlrll • 
dlği gibi 2 tayyl\l'e değil :J d!işman tayya· 
resi dUşUrmUıılerdlr. 

Britanya tayyareleri batı Trablns'una 
yeniden bombalar atmış ve 5 kişinin ölll· 
mUne sebebiyet vemıi:ılerdir. Maddi ha· 
sar ehemiyetslzdir 

İtalyan tayyareleri dUn gece Malta'daki 
tayyare meydanlarını bombalamışlardır. 
Bllyk lnfllAklar vukubulduğu görUlmUş • 

· lft:U S 

Türkiye'nin 
ileri 

hamleleri. 
(Ba§Z 1 i nci sayfada) 

ken bu vakıa Kenal AtatUrk'Un bUyilkliltü· 
nü ifadeye kA!ldtr. 

Vaktiyle Avrupe. Türklyc'.slndcn bahsedildi 
mi bu kelime eoC:rntya mtmasında alınırdı . 

Bu kısım Canakkale ve Karadeniz boı?azln· 

rb·le yani eski Istanbu\ ile Trnkya hududu 
arasındaki ı>arta anlaıılırdı. 

O zamanlar ancak bu cortrnfyıı terimi ba· 
his me\'ZUU idi. Buınln, 20 scncllk Kemalist 
lnkı!Abınılan ıonra, bu tertın de dlC:cr blrcok· 
lan gibi mlnnsını kaybetmlstır. Artık bir 
Avrupa Türklye'ıl, bir As>·a Türklye'.sl kal· 
mam11tır. Buın!n tek bir TUrklye vardır. Bu 
Türkb"e devlet ıekllyle, ekonomisiyle, toprak· 
larl)'le, ordusu ile ve nihayet fikri istikame
tiyle katıyen Avrupalıdır. Türkiye kendi ru· 
hu ile, kendi nzınlyle, hUr olarak ve lılr ada· 
mın, ölmez AtatUrk'Un lrnılesl ve lcraatlyle 
Avrupalı olmuıtur. 

KemaMst Tllrkb·e gene b\~ Avrupa devleti 
olduıtunu suylUyor. Bunda to.mamlyle haklı· 

dır. Eski Osmanıı TUrklye'al 1453 de lstanbu· 
ıun fethlnılcn ıonrıı "Ilot:azlnrın hastıı ada· 
mı,, hlkAyelerlne, 1918 deki can ceklııne dev· 
resine ktı.dar Avrupalı olmuıstur. 'i~nı Kema
list Tllrklyc kendini gene Avrupa milletle· 
rlnden addediyor. Fllhaklka, J9ı9 • 1922 istik· 
ıa: savaelyle ve bllhassn ltlllH dcvıetıerlnln 

askerleri kovularak 1stanbuı·un tekrar ln:a· 
llyle Kemalist Türkb·e bir kıymet ltadc eden 
devlet olarak tanınmak hususundaki ıaleplc· 
rlnl tekrarladı. EAer ıstıkllll savaşı olmnmıs, 

lstanbul ikinci defa reıhedllmemlt olmasn idi 
Türkiye Anadolu'nun ortasında ehcmlyetsız 

kllcUk bir ziraat memleketi oıarnk kalacak· 
tı \"e belki de hlc mevcut olmıyaca ktı. Boyle 
bir hal, Tllrk'Un ananevi ıeref ve gururuna 
muhallrtı. btanbul'u elde tutmıık Türklyc'yc 
Avrupa devletler! araaındıı sayılmak tmk.ını· 

nı verdi. Cllnkü bu eehrln t•lıle tutulması Türk 
nlz:amının, Türk dıs siyasetinin tema! tasıdır. 

hte bunun !cindir ki ıreccnlerde Amerikan 
Star ı:azetesl İltantıul beynelmilel bir bOlie 
olmasını lstedll':I ve eski Amerikan amlralı 

Sterline de lnı;:lllz rııosunun Karnııcnız'de 

IO\'Yellere yardım itin oor:azlan zorlıyablle· 

cel':lnl yazdıl,\ı zaman Tllrk efkArı su cevabı 

verm~tır: "dUn)'ada tek bir Tilrk kaldıkta ıs. 
tn.nbul do. TUrk kalal'ııktır, mlldıtraa edilecek· 
tir. Bunun a:ıdece bir basın nesrlyatı olduıtu 
zannedilmesin. lla>,r ııu Türk"Un milli seci· 
yeslne \'e her ıeyln llstUn<le olarak Türk ru
hunu tuıyan mllllyetcııır:e tamamlyle uygun 
cok eerenı bir eUınlcdlr. 

Ankara'nın vaktl)'le hllkUmet mcrkC'ZI ya
pılmış olması 1stanbul'un ı;:erl alınmasının 

sartlarından biri olmU$tlır ve hu. declıklcrl· 

mızı deı?l•llrmez. CünkU eski Bi1.:ıns lmrara· 
torluı?u bile ku\•etlnl Anad •lu'dan alıntı ve 
Awa topraklarındaki kaynaklıırını kaybe· 
dince de ortadan ka)'bohlu. A>"llı hal, Osman· 
lı lmparatorluliU Anaclolu)-u ihmal edince 
tekrarlandı. Aynı Türkiye ku\etln!n kaynaı:ı
nı Anadolu kö)11lsUnde aradı ve buldu. 

Fakat bu slya1! ve tarihi meselelerden da
ha ehcmtyclllsl Tilrklye'nln tııcrl ve ruhl in· 
kılAbı ve atdılh yeni 1ııtllcamct.tır. 

Vakıa bu sahaaa "19 u n ını ıı kinci 
Mahmut'un bllyilk ısllhatından Tanzimat ha· 
reketl gibi ehemlyettt lıaretler olmus, garpll
lerln Adetlerine ve dUıllneelerlne dayanan 
>~nl bir istikamet ba1lam11 ve buna 190S de 
~ene Tllrk lhUl:lll devam etml~tl. Fakat bu 
meseleler hakkında ~met lnönll blr detasın· 
da demlatlr ki: 

"Kurtulut sava5Ullız daha baslanı:ıcta eok 
eenıs utuklıır 21\zetrnhıtlr ve o!U dof:an bu 
albl ıslAhat teselıbUsJerl> le onun hlcblr alllka· 
sı olamazdı. Osmanlı rt>Jlml, ecnebi tahakkU· 
mOne boyun eı?ıllltl lclnıtlr ki kendini mah
vetti. Halbuki Kemalist lnkıltıı> hareketi aa· 
vata en son hadıllne kadar tlc\·aın etmc.ıı 

tercih eyledi.,, 
Daha 19 uncu asırda bir Tllrk muharriri 

f şgalalttndaki yerlerde 

idamlara karşı misilleme 

Londra' da bir kara 
liste ilan edildi 

Londra, 8 a.a. - Daily Express'in 
siyasi yazıcısı yazıyor : 

Harpten sonra kendilerine misil -
leme tedbirleri alınmak üzere, işgal 
altında bulunan memleketlerde cinai 
zulüm veya katil suçları işlemiş olan 
alman ve italy~n cellatları için bir 
kara liste hazırlanmaktadır. Bunlar 
hakkında takip edilecek yol için he· 
nüz bir karar verilmemişse de insa • 
niyete karşı cinayetle suçlu kimse -
leri muhakeme etmek üzere usulü 
dairesinde mahkemeler kurulması 
muhtemeldir. 

İngiliz radyosu dün akşamki Av· 
rupa'ya mahsus neşriyatında bu lis • 
tede seçme bir yere geçirilen 4 nazi 
memurunun isimlerini vermiştir. 

Bunlar Bohemya ve Moravya umumi 
valisi Heydrick, Almanya'nın Nor -
veç komiseri Terboven, Belçika vali
si general von Falkenhausen ve işgal 
altındaki Fransa valisi general von 
Stülpangel'dir. 

Çekoslovakya' da kurşuna 
diz ilenler 

Londra, 8 a.a. - Prag'dan gelen bir 
telgrafa göre 2 si yahudi olmak üzere 
6 çek daha dün Prag ve Brno'da kur
şuna dizilmiştir. 

Bunlar. yurda ihanet, iktisadi boz· 
ğunculuk ve müsaadesiz silah taşı • 
m ak suçlariyle mahkum edilmişler • 
dir. 

Japonya Siam'ı 

istilaya 
hazırlanıyor 

Japon gazeteleri İngiltere ile 
Amerika'ya tekrar ıiddetle 

hücuma başladllar 
l\.lanilla: 8. a.a. - United-Press : Singn

pur'dan gelen itimada değer haberlere gö· 
re, Japonya Slyam' ı isUICı.ya hnzırlanmnk· 

tadır. 

J aponya, Slyıı.m'dıı. bir hareket Ussu te-
mln etmek için her çareye başvuruyor. 
Ccnuptıı deniz ve hava Uıılerl elde etmeğe 
çalışıyor. Bangok'cla bir propaganda ofisi 
kurmuş ve Siyam gnzetelerlııden birçoğu
nu satın almıştır. Vay-Şing· Vay htikUme· 
tini tanıması için Siyam hUkUmeti nez • 
dinde ısrarda bulunuyor. 
Diğer yancln, Slyam'a nkm halinde bir

çok Japon teknisyeni de gelmektedir. 

Japon gazeteleri 
ate§ püskürüyorlar 

Tokyo; s. n.ıı. - Untted-Press : M. Ko; 
Tüı<k mlllet.lne, müs!Uman m111etıer camla51· noye ile M. Ruzvclt arasında knr§'llıkh 
na, Avrupa harsına ve medeniyetine mensup 
oldutunu sl5yleml:ıtı. Fnkat Kemalizm itin ı;önderllcn mesajlardan sonra halk efkdrı 
ancak TUrk milleti vardır. o Tllrk milleti ki Uzerlnde hUkUm suren nisbl sükQn sona 
Avrupa harsını ve medeniyetini kendine mnl· 
etmısur. Kemallzm arap ve ar.em tema>11· 
lUndekl eski sark harsını kaldırdı ve yerine 
earıı harsını, felsefesini ve dU,UnUsUnU koy
du, milleti zinelrllyen din ve lltılllyat bar:la· 
rını ıökUp attı ve o zincirlerin yerine Türk 
ml11b·etclllA:lnl ko)du. Bl7.z:ıt Türkler, Ata· 
tUrk'lln T\lrkf>·e'yl snrku tınClı>ıın rnn dU· 
tümleri de kesip attııtını, Türklyc'nln kendini 
tamnmlrle earbe vcrdllilnl ve cbeıll olarak 
aarka ve<ll etUfılnl ıl.iylUyorlar. 

Gecen asırdaki hareketin tedrtct bir Is· 
tlhale tle girişmek lstecl!ğinl kemallzm tek 
bir lnkılAp hamlesiyle elci" elti. TUrk top· 
rağını yeniden fetheden yeni Türkiye ye
niden tamamlyle fakat Avrupn'nın aJ< rıl· 
maz bir parı:ası olarak Türk olmak isti· 
yor. Bu hususta Ziya Göknlp'ın "Kızıl El· 
ma" adındaki bir &llrl :.rJkredlllyor. Geçen 
asrıı alt olan bu ııllrdc Zlyıı Gökalp Tür· 
kan "arzı mevuudunu" kızıl elmayı anyan 
genı: bir Tilrke nasihat ediyor: 

erml§Ur. Gazeteler, BUyUk Britanya ve A · 

merika Birleşik Devletlerine ağır bir dil 
kullanarak hUcuma başlanıııılardır. 

Nişi-Nişi şunu yazıyor : 
"~lanllla konfernnsı açık olarak göster-

mlııtır ki, Amerika Pw;itık'de sulhu muha-

faza etmek istemiyor. 
"Japon mlllctl boa Umitıerl bırakmalı 

ve en fenıı ihtimale kar§ı hıızırlanmıı.lı • 

dır. ,, 

Uzak1ark'ta yeni bir buhran 
Singapur, 8 a.a. - R oyter Ajansı • 

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
J apon ordusunda görülen bazı kay· 

naşmalar Uzakşarkta yeni bir buhran 
hazırlanmakta olduğu fikrini v er • 

.nektedir. 

"Kızıl Elme dünyada h!'rhnnı;l bir yer
de mevcut olmuş bir toprak değildir. Çiln·· 
kil hunun toprağı mefkOre ve s~ması da 
rUyadır. BugUn bu henllz bir masııldır. Fa· 
kat yarın belki rle blr hnlclknt olacaktır. 

Kızıl elma dUnyarla yoktur. O Türk mil· 

Görünüşe bakılırsa, ordu Şangsa 
seferinin akamet e uğramış olmasın -
dan dolayı .gücenmıştir. Bazı idd ia -
lara göre ordunun müst akil surette 
h areket etm esi bir japon - amerik an 
yakınlığına za r a r v e rmektedi r. 

B u sebepl e, ordu istikıalini teh dit 
alt ında görmekte ve istiklal ini koru· 
mak için edebiyat yapmaktadır. B u • 
nunla beraber, ordunun bundan ileri 
gitmemesi m u htemeldir. Faka t geç· 
mişi göz önüne getiren ler yakında 
Uzakşarkta bir şeyler hazırland ı ğını 
zannetm ektedirler. 

eltinin kalblndecllr. Onu DnkQ'rle, Kazan'· 
da veya tstanbul'rla değil Türk milletinin 
ruhunda an yaca ksın." 

Jşte Ziya Gökalp'ın bu söyledikleri bir 
kehanetmiş ve milli Türk devletinde bir 
hakikat oldu. Yeni Türkiye Mekke'yc dö
nUp kalacağına TUrk ecdadının geldiği 

Altay datlannı düsUndU ve A\•rupa harsı 

ve medent)·etl ile olan lttlfnkı ile yeni bir 
Tark varlığı yarattL 

İşte bunun !<:indir ki Kemalist Türkiye tinin merkezini, Ankara'yı kurmu!jtur. T ürk 
lstıınbul'da bağlı kalmakla iktl!a etmiyor milletinin avrupah yaşayışına yol açılm~ 
&özlerini de A\•rupa'ya dlkmlş bulunu)·or. ve t emelleri atılmıştır. Belki de artık bu· 

Bu irade ve azmin arkasında., Asya'da gün mevcut olmıyan geçen asır Avrupaaı 

bir Avrupa parçası yaratmak ar zusu da bir örnek olmuştur. 
vardı r. Bu arzu Asya milletler•ne örnek O· Hakiki Avrupa bu harpte derin bir de· 
lacak bir Avrupa parçası yani bir ecnebi ıiiııiklik geçirmektedir. Bu değişiklik fran· 
ıömürııesi olmıyan, ne kapitülasyonla r, ne sız ve halta bol5evik ihtilalinin yaptığı de· 
memleket dışı lmtıyazlnrı ne mı:.ııda İ· ğişikliklerden de daha derindir. Coğrafya 
daresi hlikilm sllrmiycn. keneli kendinden itibariyle Türkiye bir k enarda durmuş ve 
mesul kendi kuveU ve kendi fdıı.resl hA • şimdiki Avrupa inkılabının ne netice ve -
kim olan bir memleket kurmaktır. Ke - receğini bekliyor. Yeni Avrupa'nın nasıl 
malist fikir inkı!Ctbının derin mAnası lııte bir çehre alacağı görülebilir. 
budur. Vaktiyle şarklı olan bir alemde, T ürkiye 

Şımnll Afrika'da piyade teşekkUllerl • 
mlz, Tobruk cephesinde mevzii harekAt 
esnasında dUşmanm mevzilerimize yaklaş
mak için yaptığı teşebbUslerl pUskUrt -
mUşlcrdir. Topçumuz, Tobnlk müdafaa 
mevzilerini mliessir surette bombardıman 
etmiştir. 

tUr. 
Doğu Afriko.sında bildirllmeğe 

bir Mdlse kaydedilmemlgtlr. 

değer Yeni Türkiye Avrupa'yı kendi isteği ile artık şark •n degıl Avrupa'nın ayrılmaz bir 
kabul ctmiı ve Asya'da bir Avrupa devle a-a• ,Ç_asıdı r. Sollum yakininde cereyan ettiği 6 ilk· 

B. Hitler'in B. Molotof 

hakkındaki söyledikleri 

Sovyeller B. Hiller' e 
<evap veriyorlar 

Moskova; 8 . .a.a. - Royter : Dün, gaze
teciler toplantısında, bir muhabir , Hit • 
lcr'ln, son nutkunda, Molotof'un geçen 
sonteşrinde Berlin'i ziyaretinden bahseder
ken Sovyet hariciye halk komiserine karşı 
ileri sUrdUğU ittlhamlar hakkında Sovyet 
sözcUsU M . Lozovskl'den bir sual sor -
muştur. 

M. Lozovskl, bu suale aaağıdaki cevabı 
vermiştir : 

9/tOft941: 

R A D Y O 
\...--~~--~~----
Türkiye Radyo Difiızyon posta 

Türkiye Radyosu - Ankara RadYO 

--- ( Dalga Uzunlugu ) --
1648 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 

31.7 :M.. 9465 Kc/ s. 20 Kw. T. A. p, 
19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 Kw. T. A, Q. 

rEHŞEMUJ:ı~ : O. 10. 1941 

7.30 Program ve .Memleket Saaı M:ı 
7.33 .\ltizık : Huflf l'rograııı lPl). 
7.45 AJA:-;s HABEHLl!.:ilİ, 
8.00 Müzik : Hafif Programın de~ 

(Pl), 
8.30/ 8.45 EVİ~ SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat ısa; 
12.33 :MUzik : Peşrev ve Saz Seı:ne. 
12.45 AJANS HABEHLERİ, 
13.00 Muzik : Beraber Şu.rkıiar, 
13.30/ 14.00 .MUzik : Karıııık Progr&nl ( 
18.00 Progı am ve .Memleket su.at JSli 
18.03 MUzik : Radyo Caz Orkestrası 

1- Flnltındiyn hakkında, Molotof, yal- 18.30 
rahim ÖzgUr ve Ateş Bbccltl!' 
MUzik : .Muhtelif Makl!Jl11 
Şarkılar, , 
KONUŞMA : {Dertleşme Sa.', 
l\iılzik : Rndyo Caz Orltt5 

Progrnmmın ikinci kısmı, 
).lemleket Snat Ay:ı.rı ve 
HAB81U .. r·:nt, 

nız Finlandiya'dalci Alman kıtalarının gerl 
alınması meselesini ortaya atmıııtır. Çün- l9.00 

19.15 
kil Suvyeller Birliği, daha o zaman, bu 
Almun kıtalannın, Finlfindiyu.'yı Sovyetıeı· 19.30 

Hirliğl'ne karııı bir harba mecbur etmek 
mnksııdiyle orada bulundurulduğunu an • rn.45 

' 2UJ5 
.MUzık : Yurttan Sesler, 
HADYO GAZETESİ, 

lnmıştı. 21).45 Mlızik : :b~aını Heyeti, 
2- Homanya'ya gelince, 1939 paktı hl· 21.00 

Hifınn olarak, Bitler, Alman askerlerini 21.10 

Romanya·ya sokmadan evci, Sovyetler Bir

liğinden danı:ımada bulunmamıştır. Sov • ;~!~ 
)'Ctler Birliği, Hitler'in Sovyetler Birliği-

ZİHAAT TAKVİMİ, 
.Müzik : Fasıl Programının 
kısmı, 

KONUŞMA : ( Şiir Sıınt.i ), 
.Müzik : Radyo Senfoni orıteJ" 
{Şef : 1'~rnst Prııetorıus) : , 

ne hUcum için, Uomanya'yı bir basamak 
gibi kullanmağa hazırlandığını bilmemez

lik edemezdi. 

3- Ronınnya'ya Alman kıtalarının gön
derilmesinden sonra, Alman tehdidinin 
Balkanlar Uzerlnde dolaşmakta bulunduğu 
aşikl\rdı. Sovyeller Birliği, Bıılgaristan'a 

.rnrdını elini uzatmaıta teşebbiis etti. Fa
kat Bulgıır hUkllmcti, mUzakerelere baş· 
tıyncnk bir vnıo:lyette bulunmadığını bil • 

dirdl. 

4- Hl ıı Mnrtında, Sovyetıer Birliği, 

Tilrklye'yc, hücuma uğradığı takdirde, 
Sovyetlcrin tam anlayışınıı ve bitaraflığı· 
na gUvcneblleceğlni temin ettiği zaman, 
bu, Alnıanya'nın hoşuna gltmedi. ,. 

l\L Lozovski, sözlerini şöyle bltirmiştlr: 

''Eğer Hltıer'in §imdi dedikleri doğru 
ise, o halde, nıçin :.\l olotof ile görüşmeler
den sonra, iki memleketi ilgiliyen blltUn 
muhlııı meseleler iizcrinde anlaıınııya varıl· 
dığını bildiren bir tebllg neşretti ? ,. 

Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisliğinden 

(9 I. Teşrin 1941) 

Clnal 
'l'optan Perakende 

vasati F . Fiyatı 

Ispanak (A.) 
Lllhnna (A. 

Pırasu. (A.) 

7 •• 5 

4.60 

4.00 

Ayoc fasulyıı (A. l 14.5 
Çalı fasulye (A.) 
Bnrbunyu. {.M.) 17 
Kereviz (Bursa) 15 
Kermer patlıcan (V.) 13.:J 
Yuvarlak ,. (Ad.) 13.:J 
Domntes (A.) 8 
Bamya (Imıak) 30 
Dolmalık biber (A.) JO 
Sivri biber (A.) 8 
K. sivri biber (A.) 
(Tur§uluk) 14 
Patacs (A . P.) 9.5 
Kuru soğan CM.) 7 

12 
6 

6 

22 

22 
25 
22 
18 
18 
12 
40 
14 
12 

20 
l:J 
10 

A. Ankara, M. Muhtelif, B. Bllc
clk Ad. Adana A. P. Adapazarı, V 
Vezlrhan memleket menşeli maı. 

!ardır. 

1 - Rosslni : Wilhelm Teli ı; 
tUıU, 

2- J. Haydn : Fllıt için J(Oll 

Sol ınajör. Solist : Zahid St 
3 Smctana : Vıtava. 

22.30 :Memleket Saat Ayarı, AJA~5 
Bl~RI.ERİ; Zlrnat, Eshaın·'l'~ 
Kanı tılyo-Nukut Borsruıı (f'I. 

22.45 ~lllzik : Dans Müziği (PJ), 
22.55 123.00 Yarınki Program ve J<• 

İKBAL 
Manifatura mağoı0 

Belediye karşısındaki magal 
mızı karşı sırada yeni ya~1 

büyük binaya naklettigimiı:~ 
yın müşterilerimize bildirirıl-

KABIZLIGA KA~~ 
NORMAcoı 

" Barsaklan normalleJIİ~ 
Hekimlerin elde ettikleri netıN'ıert 

bızlık, umumbetle ~ıda tarzındnn ıı ' 
ml'ktedlr. Modern gıdalar cok kesi! 
bulunduı?undnn bunun neticesi ol•~ 
a klar Mrı mlktnrda dolınamakt3 ff 
blr ııckildo boll!lmamakt Clır. 

Bu arıuının önüne tııbll ıckllde r
ı;:ecmcktedlr. S ıf nebatı maddele~ 
mıı olan Norm ı ('ol dancrlklerl bil 

dt>kllerlc karııtı~ı zaman Jalctlnl !:' 

makta 'e el~mC'kle \ c l>Oyll'Ce bal.\ırf 
kileri )umusatnrıık hacmini artırfll 
la»ca kayar hlr hale ~etlrmektedlr;,/, 

Baf:ırsnklar hu suyede hiç bir 
ramaklızın ve dlyare hasıl etınc!C!' f 

maktadır. sız de bir tecrübe edltıllo 
naatı elde edersiniz. 

Normacol tamam!~ le zarnr&ııd r ı 
dola>, toeuklıır \'e >n&lılar da :ıcııJl• 

100 ve 250 
her 

Yiyecek alınacak 
Ankara: Jandarma Gn. K. Satın Alma .om .. ~ onundıı.n : ııı! 
~iktarı Cinsi Kilosu Teminatı Eksiltmenin el 
kilo 

1664 
13328 
16664 
4664 

54 
2000 
4664 

2000 

Kuru tiztim 
Kuru fasulye 
Patates 
Kuru soğan 
Kırmızı biber 
Mercimek 
Toz oeker 

Vazelin 

kuru§ Lira Kr. 
55 
25 
14 
10 
45 
24 
:JO 

230 

l>66 32 
174 90 

741 22 
345 00 

Kapalı ~ 
t j5 

cuma sı.ll • ..,e 'Jv·
açı k el<~' 

6
,-t 

pazartesı ıJt 
1 ..,... Mlklnrı , cin~ı. fiyıı.tı, muvakkat temi nalı yukarcla ya7.ılı seıtiı ıı (f 

me ve llllJC mRdclesl hİ7.l\IRrında yazılı glln ve saatlerde bir knpalı r.nrf 
eksiltme ile Ankara'clıı. J. Sa. Al. Ko. ?111 muzda 11atın alınacaktır. #' 

2 - Yedi kalem iaşe mnddcslnin bir istrkliye ihalesi caiz oJduğll 
ayrı ve dl~cr altı kalemin ayrı bir istekli ye ihalesi caizdir. 

11 
JC 

3 - İaşe maddelerine ve vazeline alt şartnameler parasız her gU 
muzdnn nlınır. Ve mevcut numuneler ko mlsyonumuzda görlllllr. t t 

4 - İsteklilerin kapalı zarf teklillcrlnl eksiltme vaktinden bir sıı& t 1 
dar komisyona vermeleri ve açık eksilt miye geleceklerin zanıaıııııd&c1' 
temlnat makbıız veya mektııplarlyle ko nılsyonumuıo:a gelmeleri. , Bugün matinelerden itibaren ULUS Sinemasında 

iki 

TÜRKÇE 
müstesna film birden 

Ylldırım alayı 
Randolf Scot 

Napoli ~arkısı 
Tito SchiP" 

Jean Bennet Marie Gloö' ..J 

?J'' 
Bir zafer destanı... Mehtabın yaldızlndığı 
B ir kahramanlık menkıbesi ... f yaşıyan büyük drart'I··· ısf ,J 

AF~ P'. Seanslar: 14.30. 17.30 v e g e ce 21 de NAPOLİ Ş 'fi: 
16 -19 da YILDIRIM AL AYI ~ 

'=:Gece için numaralı Y.erlerinizi gündüzden kil~ 

> 
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ANKARA Lv. AM1RL1G1NE 
GELEN iLANLAR 

'l' Kuru fasulye alınacak 
1 
°Pkapı - Maltepe ::la. Al. Ko. dan : 

••• - Kapalı zarf ustllll ıle 65 ton kuru 
• ... uı l'rı'Jh Ye satın alınacaktır. Beher kilosunun 
ı6 2 

aınmen bedelı 25 kurue olup tutarı 
~o lıra. 

lt~- Evsaf ve şernJtt Ko. da görUIUr. İha 
':fıı.pı:"· ıo ıın salı gtinU saat 16 da Ko. da 
ihaı acaktır. İsteklilerin mezktlr gUnde 
lıra e~ ııaatındcn bır saat eve! teminat 1218 
ları •l'ı kuruıı makbuzıylc teklif mektup • 

saat ll'ı e kadar Ko. na vermeleri. 
(6965) 1sg51 

teklilerln kanuni vesikalariyle teklif mek 
tuplraını ihale gün ve saatinden bir saat 
evel Ko. na vermeleri. Şerait ve evsa! An· 
kara, İst~nbui Lv. amlrllkleriyle Kırk • 
lareli Sa. Al. Ko. da görtilcbillr. 

Cinai Miktarı .Muh. Bed. ilk teminatı 

Kuru ot 

.. .. .. 
.. .. 
.. 

.. Kilo 
247.000 
421.000 
232.000 
245.000 
163.000 

Lira Kr . 
11732 50 
19!197 50 
11020 00 
11527 25 
7742 50 

21612 :10 

Lira Kr. 
879 93 

1499 81 
826 50 
864 54 
5SO 68 

1620 93 

ııaat ıı de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminat 1828 lira 25 kurus
tur. Evıat ve eartları ı;:örmek tıtbenler her 
ııün Ankara, lstanbul Lv. tımlrllklerl Sa. Al. 
Ko. larlyle Balıkesir sa. Al. Ko. da ı:6rQlcblllr. 
lsteklllerln tekıır mektuplarını ihale saatinden 
l>lr saat evcl Ko. na \'ermeleri. 

(754G) 17501 

Tımar fırçası alınacak 
Merzıron Sa Al. Ko. dnn: 
l - Pazarlıkla 5000 adet Umar fırcaııı alı

naraktır. 

2 - Pa:ı:nrlıCı 31. 10. 041 .saat 115 te yapıla
caktır. Muhammen bedeli 3750 liradır. Katı 
teminat 562 llra 50 kurustur. Şartnamesi Ko. 
da görül Ur Isteklllerln kanuni vesikalar!> le 
mUracaaUarı. (7549) 17503 

P. T. ve Telefon U. Md. 

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

1) İdare ihtiyacı için dört milyon adet 

mukavva masura kapalı zarfla eksiltmeye 

çıkarılm15tır. 

2) Muhammen bedel (16.000), muvakkat 

teminat (l.200) lira olup eksiltmesi, 13 

Birinciteşin 1941 pazartesi günü saat 

{16) da Anknrada P. T. T. umum müdür

lük binasındaki sabn alma komisypnunda 

ASKERi F ABRlKALAR 

20 dökümcü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlO~Unden: 
Kırıkkalede istihdam edilmek üzere ası.:er

ll{:lnl yaıımıe usta ve kalta dereeealnde 20 
dökUmcu alınacaktır. Taliplerin evrakı mlls
bllelerfnl lsUdalarına rapten Kırıkkale grup 
müdUrlUQUne müracaatları llAn oluour. 

(6998) 17077 

Muhtelif malzeme alınacak 
As. Fal>. Satın Alma Ko.: 
Malzemenin cins \'e miktarı: 14 ton tutya, 

ihalenin gUn \'e saatı: 9. 10. 0-U perıembe 10, 
yapılacaktır. muhammen !>edeli: 8820 lira, kati teminat: 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 1823 lira . 

caktır. Bir kilosuna tahmin olunan fiav 

140 kuruş olup teminatı 420 liradır ihalesi 

10-10-941 cuma günü saat ıs de yapılacak· 
tır. Talip olanların komisyona müracaat • 

lan. (7404) 17385 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vcktıletl Sa. Al. Ko. dnn: 
Zir atıı pollı:onunda 22~c: ıırn :2 kuru~ ke

elf bedelll bir tamirat yaptırılacaktır. Tallı>
lerln 33S lira 70 kurusıuk kaU temlnııtlarly
le birlikte pazarlık ı:Unll olan 11 blrlncltea • 
rln 9U cumıırtesl ııUnü saat 11 de M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7488) l74iS 

M. M. V. DENİZ LEY AZIM .,1 Sadeyağı alınacak 
1 
araı Sa Al Ko dan: 

ııa - Knpa.ı zartııı 27300 kilo sadeya: alı
" " 

·155.000 
237.000 
368.000 
736.000 
923.000 
8.5!5.000 
::m.ooo 
81.000 

11257 50 
li480 00 
34960 00 
48b42 50 
40612 50 
24082 50 
3847 50 

S44 81 
1811 00 
2622 00 
3288 18 
3045 3 
l.S06 ıs 
288 56 

veya banka teminat mektubiyle kanuni ve- Malzemenin cins \'C miktarı: 1800 adet yas-
Çuval alınacak tık kılıfble 3500 adet yastık örtU&ü, lha:enln 

Erzurum Sa. Al Ko. dan. saiki ve teklifı muhtevi kapalı zarflarını s:Un ~e saati: 9. 10. 941 pereembe 14. muham-.. " llktır ?. 
"•ıcıc luh:ımmen l>edell 39553 lira mu. 

~ ııt temınıı t 2968 liradır. 
ııı. - Kapalı zartla ihalesi 10.10. 1941 cu. 

Yek~n 

pazartesi 
!5,470.000 (71136) 17491 

Saman alınacak 

1 - Re-heri iki ıırad.ın 5000 adet boş cuvnı o glin saat (l S) e kadar mezkur komisyo- , men bedeli: 4653 lira, kati temıont: 702 lira 
pazarlıkla satın alınacaktır. PazarlıC:ı 10. ıo. na vereceklerdir. 75 kuruı. 
U.11 cuma gUnQ saat 10,30 da Erzurum Sa. Al 4 ) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le- l\lnlzcmenln cins ve miktarı: 1800 adet 

Vaketa alınacak 
:M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan : 
3 tUııu saat 15 Ur. 

a. , - lstekl!lerın teklif mektuplarını thale 
i ~den bir ıaat eve! Ko. na vermeleri. 

Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 13 muhtelif mahal için aşa~ıda 

miktarı yazılı döküm samanın eksiltme
si yapılaeaktır. 

Ko. dn yaııılacnktır. Muhammen be leli 10 ooo .. .. .. • . t P T T 1 .ratak kıll!ı, ihalenin ıı;Un ve saati. 9. 10. 941 
lira knu t 1 t """' B hl 1 1 vazım mudurlugunden stanbulda . • • ııereem"'- 14 30 muhammen bedeli· 6300 lira · em na 1 .. ,..,v llrn. es n çuvn a "" • • • 
alt evsar ve ıartname Ko. da goroıur Istek- levazım ayniyat deposu muhasipliğinden kati teminat: 945 Jlra. 

l - 20 Ey!UI !:J41 tarihinde ikinci de!& 
pazarlıkln yapılan ekslltmesınde beher 
kilosuna tevkif olunan "445" kuruı gali 
görUldUğünden ''13000,. kllo vaketaunı 

11. EyJUJ !1'41 cumartesi gtinU ııaat 11 de. 
ılçUnc 1 defa pazarlıkla ekslltmı:si ycpıla· 

l..,,, 
4
- Sartname ve evsaf Ankara, htanbul 
l?ılrllkJerı Sa. Al. Ko. da ll'ÖrUIUr. 

lllerln teminat makbuzlarlyle Ko. nn mUra- bedelsiz olarak verilecektir. (6890) Malzemenin cins ve mlktıın: 50 metreküp 
caatlnrı. (7530) 1750~ 17074 ıhlamur kalası, lhaıeoın ll'Un ve saati: 9. ıo. 

(7109) 17121 

ıtar Kuru fasulye alınacak 
1 aa Sa Al Ko. dan: 

ıı 11 - Kapalı zarnn ~ kilo kuru fasulye 
~.lt:::ktır. Muhammen bedeli 9945 lira, mu-

2 teınınat 745 ııra, 87,5 kuruıtur. 
l(l d - Kapalı zartla 1halc&I 10. 10. 104.l ıaat 

ır. 

a - ı tı.ıe steklllerın teminat mektuplarını ı. 
ıt11. 188 tinden l>lr ıaa t ovel Ko. na verme-

4 - " la•a .. artname \'e evsntı her ll'On Ankara 
llbuJ L ' t rQıur V. tımJrllk!crl Sa. Al. Ko larında 

. (7201) 17123 

'l'op Pirinç alınacak 

2 - İhalesi 20. 10. 941 saat ıı de ka· 
palı zart ueullyle yapılacaktır. İsteklile
rin teminat v1 teklif mektuplarını belli 
gilnll ve saatten bir saat evel Ko. na ver
meleri. Şeraıt ve evsafını Ankara İstan -
bul, Lv. amirllklerlyle Çorlu ve Kırklar
eli Sa. Al. Ko. lannda gorUlebillr. 
Cinsi Miktarı Muh. Bed. ilk teminatı 

Kilo • Lira Kr. !Ara Kr. 
Saman 16-!.000 4920 369 00 

281.000 S·t:iO 332 2;, 
155.000 4650 348 i5 

.. 163 000 4590 366 i5 
109.000 32i0 245 25 
303.0nO 0090 6"1 ıo 

" l M 000 4 7i0 355 f>O 

Sığır eti alınacak 
Şlıll Sa. Al. Ko. ılan: 
l - 1. l'.l. 941 tarihinde lhalt'sl )apılnn 50 

ıer bin liralık sı:ırcUnden lkl part•.s n"' talip 
cıkmndıihndan tekrnr pazarlıkla mUnnkasa>n 
konulmuılur. Bunların bir pnrtlsl'lc ve ynhut 
her ikisine birden teklif kabul c1lllr. Ihıı.lcsı 

13. 10. !l41 pazartesi .ı:Untı s:ı.ıt H rlt l{o. dn 
yapılacaktır. f:\sar \e hususi s1rllu il~ b y 
yedek Rubay okulu Sa Al Ko. <l ı ı: ıruıu~. 

bteklllerln ihale ~tınil a)aktap sır:ır \'c>n sah
ra mezbahalarındıı sıiiıretl verm k aartların
dn n her birine ayn anı ti> ı t trklıC e l0 nler
dcn uy.ı:un ı:örUlcnl ihale c:1,Jc l<Ur. 

(71551) 17506 

041 per$embe 15. muhamml'n !>edeli: 3500 lira, 
Posta nakliyatı knu temınat: 523 lira. 

Ankara P. T. T !\!Uri rhll:Undcn· Yukarıda > zılı malzeme hizalarında 'öste-
Hcr ıhln ı;:ellp gecccek trenlerden ptı•tıı.yı 1 rllen i:Un \'e saatlerde Askeri Fal>rlknlar u

alıp vermek ve el arnbaslyle nakletmek şar· ı mum mtıdUrliltü merkez satın alma komlsyo
tlylc ekSlllmeye konuımuı olan J<Uc;Uk Yoz· nunca Pnzar'ıkla ihale edilecektir. Muhammen 
ıtal - lstas>on ııosta surucaıuı:.ırıc. tahmin l>edellerl>lc kati teminatları hizalarında ııı:ıs

Nlllt :ı 1> delin azlıQ'ınd:ın istekli bulunama- terllmlştlr Şartnameleri parasızdır. 

.nış ~e yeniden ııedel tahmin ettirilerek ayrı (7309ı 172 3 
•-rtlarla 27. 9 9-11 den lllbarcn 15 ı:un mCld· 
delle ekslltmc)e konulmuıtur 

A~l.k muhammen l>ed l 30 Ura, rnu\'akk'lt 
temlnnt 27 lir ı. ıd lr1 kefnlet 300 liradır. 

thaıesl 11 10 9-n cumartesi saat 12 de 

120 - 150 adet boş oksijen 
tüpü alınacak ( !ar lnamede 

tadilat yapılmıştır.) 
As. Fatı. Satın .\tma Ko. dan: 
Tahmin edilen l>edell 14250 lira olan 120 -

150 adet ııo~ oksijen tüpU askeri tabr.kalar 

t'Rktır. 

:! - İlk teminatı "4142,. lira "50,. kıı· 
ru!' olup §artnam<!sl her gun ko:ni..syo:ıı.1a 
~örUlcb lir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve ııa.atte Ka
sımpaşa·da bulunan komisyondıı. hazır bıı
lunmaları. (894S-7525) 17510 

MARMARA ÜSSÜBA HR1 K. 

Sade yoğ i lôn ı 

1 kapı Maltepe Sa. Al. Ko. den : 

'atı - 60 ton pirine kap:ıl ızarf usul(l Uı 
ıı alın 

ııı,11 'ICaktır. Beher kilosunun muham-

245.0nO i350 551 25 
4!1().000 14i00 1102 !'iO 

E\•k ıf apart kıt 1 de mUdUrlUtil nUz1!!kl ko
l'T'ls>onrcı >cıpıla caktır. Talip erin o ı;:Un, s:ı -
ııtte kanurı ~ ıl ele birlikte mUraC'l'ltları 

Sadeya~ı alınacak 1 112011 111Gı> 
1st. Şlell Sa .\ l. "'o. elan: 

umum mlıdUrıUQ:U merkez satın alma komls
yonun.:a 13 10 !Hl pazartesi ı;:Unil saat 14.SO 
da p:ızarlıkla ihale ed lecekttr. 

Marmara Üssübahri K. Satın 
Alma Komisyonundan: 

tattı i>ı!deıı 45 kuruştur. Evs:ıf \'e hususi 

~orıı~ Topkapı Maltepesl Sa. Al. Ko. da 
lt 

16 
r. İhalesi 20-10-941 pazartesi ~unu sa

61MOO 18450 1383 7:1 
ı5rn.ooo 111 on 1.282 sn 

1 - 3. 10. 9-ll tarnılrde talip cıkm:ıdı"=ı'll

dan ihalesi ynpılamıyan 520 ton snd yaf:ı leK- 1 KAZALAR 
Şartonme p:ırasızdtr. Kntl teminat 2137 

lira 50 kuruHur. 
,.j 

33~.ooo 10140 760 so 
54.000 1620 121 51) 

l tU da Ko da yapılacaktır. Taliplerin be!- Yektln 
t.!(ı filde rnuvakknt teminat makbuzlyle 

"~l'!lı lllektupJannı saat'l5 e ka1ar Ki. na 

3645 000 

elerı. <7118> 17138 

tıerzıc Saman alınacak 
ı _ ;n Sa A Ko dan: 

lo~ la apaJı zıırua llAn edllmlı olan 1152 
~ lırııı~ana istekli cıkmndıtındıın bir ay 

l Pazarlıkla alınacaktır. 
lctak~ Pazarıır:ı ~'2. 10. 9U saat 13 te yapı-r. 

(7537) 17492 

Kösele alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kllosuna 400 kuru& tahmin edi

len 30 ton pencelJk kösele alınacaktır. Pazar
lıkla ekılilm!'sl J.1. ıo. 941 aalı gUnU saat 14,30 
da Tophane'de lstanhul Lv. A Sn. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 1ııtek1Jlerln lekllt c>dcccklerl mik
tar üzerinden tcmlnatlarlylc helll vakitte Ko. 
na gelmeler!. (7538) 17403 

a - s 1 nne aı •ınan dokum halınde veya balya ha- Patates ve kuru soğan alınacak 
"trııec ll\abııır. Dalya telı l>edelslz olarak l\luhakuyu Sa. Al. Ko. dan: 

~ tktır. 
, l - l:W ton patates ve 85 ton kuru sol:an 

tı ı,; Muhammen l>edell 34560 liradır. Kn- alınııraktır. Patatesin muhammen bedeli kilo 
~ _ıı r;ı~t :1184 lira sartnamesl her ııün Ko. bawına 10 kuruı 40 sıırıtlmdlr. Kuru sor:an 7 
""'l.Qe v r Ve lsteklllere 173 kuruı mukabl· kuruı 6:> ımntlmdlr. 
1'ca11tı'dllr. Iateklllerln knnunl vesnlkle mu- 2 - Taliplerin kuru ıor:an h:ın 27. 10. 941 

arı. (7238) 17190 pazartesi .ı:UnU saat 14 de l'ntntcs tein saat 

'-'tıı ~eşe odunu alınacak 15 tc lladımköy clvnrındıı MuhaköyU sa. Al. 
,... Ko da yapılacnktır. Patatesin mu,·akkat te-

l ....., · Al. Ko. dan: 
•ııo to 1'a1ımıoeo l>eher kilosu 4 kuruıtan mlnııtı 936 lira ıo~nnın 4SS lira oldu~u. 
>e ıc01111 rııeae odunu kapalı zartla eksiltme- <7539) 17494 

rar ııazarlıkla mUncıkasnya konulmu$tur B.:
her kilosunun muhnmmrn hcclcll 170 kurus
tur. Ihalcsl 14. 10. llll s:ı.lı ıı;Untl sa.ıt 10 d.ı 
Ko rta yapılacaktır. Evsar ve husu 1 ınrtlar 
Harbl>c )edek subay okulunda Sa. Al. Ko <la 
görUltlr. Tallplcrln mezkılr i:Llnde Kc:> na m -
raca alları. (7552) 17'107 

Demir soba alınacak 
'Top han f' Sa A 1. Ko. dıı n: 
1 - 20:>0 adet bir numarn 1'125 ndc-t lkı 

numara ve 10:.?5 adet U<: numnra demır & ıha 
alınacaktır. Taliplerin vrreb lec klerı nUmu-
nelerden bc!:enllmck suretl)le p:ızcırlıı:tı > 111-
lacaktır. lstekltlerln Tuphnnc iN. A Su. Al 
Ko. rın mUrncaatları. (75S3J 17508 

ANKARA V ALlLlCt 

Yapı iş leri 
Ankara \'nllllı!lndcn: 

KC"ılt bedeli 100& llrıı 20 kurus olnn &-yııa· 
zarı kazası hususi idare dispanseri ilin.ısı ta
mir ettirilecektir. 

20. ıo. 041 pazartesi ııunu 'aaı u t• pa
zarlıkla ihale yapılncaktır. 1'ıılıplcrln mczk(lr 
gUn ~e saatte teminat he ıcıı ol.ın 117 !ıra f.'O 

Ekmek pişirme işi 
Safranbolu J. Okul 

Komutanlığından: 
Taburu 

1 - S:ıframbolu Jand ınnn er nkulunun 
.ı:lmde Azal'?'I l.'00 nriet 000 ı.:r ım,ık tayın ck
mE"Jl:,nln bir > ıllık ptsırme ısı 15 ı:un muddet
!c ve kapalı zart olarak ck,•ltmcye konmus
tur. ihalesi lfı 10 10<11 pcrıembc gtlrU ın t 
15 te Safrnml>olu belediye blnBRındn yapıla-

caktır. 

2 - F.kmeı!ln »alnı:ı: unu okuldan Hrlle -
rck \'t' ı:arnlzon rırının in pl&lrllecektır. 

3 - Mu' akk t teminat 4<ı2 lira ~ kurue 
olup eartnnn.,sl okuld.ın alırı'ibll,r. 

4 - 1steklllerl'I hclll vakitten bir saat e
vci kapalı znrrınrını komisyona vermlı olmn-
lan. (6870-74~! 17411 

Bir ta_şçı a ranıyor 
Bolvadin BeJediyesinden: 

(7334) 17348 

SOOO kilo yataklık ot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlllğü 

llcrkez Satın Alma Komisyonundan : 
9000 kılo yataklık ot pazarlıkla satın 

nlınac'lktıı·. Taliplerin her gUn merkez 
satın alma komisyonuna mUracaatları. 

(17522 17485 

DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 

Sahhk ~Hah çam azmanlan 
mut.telif tomruk ve keıesfeler 

Devlet Orman lşJetmesi Düz
ce Revirinden: 

Ocr,koy deposu•.da <SS3> adet (83G) mel· 
re t6t!lı des mPJ"CkUp çam azmanı metre 
klıpil 33 liradan. 

'Yıtılca deposunda me\'CUl (298) adet 
ll<'led yemiz kara dt'~lrmrnlnde çalıımnk (160! metre \6731 desimetre kUp köknar tom-

Ekeııtmelerl 

GUn Saat 

20.000 l i6 5280 9. 10. 941 1' 
45.000 l i6 11880 9. 10. 941 16 

1 - Yukarıda miktarı yazılı sadeyatı 
ayrı ııartnamede ve bir partide hizalarında 
gösterilen gUnlerde pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlıkları hmit'te Tersane kapı
sındaki komisyon blnasınde. yapılacaktır. 
Şartı;amelerl komisyonda görUlebillr. 

3 - Pazarlığa l§tlra.k edeceklerin bu 
gibi işleri yaptıklarına dair Ticaret vesi· 
kalarını ve cinsleri hfzalannda yazılı te· 
minatlarlyle birlikte b lll gUn ve 8aatte 
komisyona mUracaatıan. 

(88301i451) 17410 

Kundura ilônı 

Marmara Üssübahri K. Satın 
Alma Komisyonundan: 

U;o:cre <301 otuz lira aylık Ucrctll un Cabrt - ruklnrı metre ktlpU 16 liradan. 1 - Bir cırt ne 750 kurus fiyat tahmin o-
knlarında calısmıı bir tııs<;ıya lhtl>"nrımız 1 YıCılca deposunda mevcut (314> adet lunan 4000 cıtt kundura pazarlıkl ekslltrne-

2 ...... "1ıtıuıtur. Nakil işleri 
llıc t 11tılınmmen bedeli 16.000 lira olup Diyarbakır Sa. Al. Ko. rıan: 
t el'lıın 

vardır. Tallplcrln 15. 10 1041 tarihine kııdnr (157J metre (7951 desimetre küp tam tom - )'e konulmustur. 
kurusun hususi muhasebe veznesine >·atırdık- belediyemize rrı raraat elmclert ııtın olunur. ruıtu metre )tüpü 22 liradan. 2 - Pazarlıtı 10 blrlneıteırln 941 cuma 
larına dair makbuz ile beraber ~tlfı.)·et daimi ıSSS6·7444) 17436 narucrl dcııosunda mevcut (46i) adet ı:UnU uat 15 te lzmıt•te Tersane kapısındaki 'l"Ultır at 1200 llrndır. Şartnamesi Ko. da 1 - Komisyon tarafından i5Sterllecek )er-

"' "1<t \11"'~ !ere yaptırılacak 500 ton nakli.re kapalı znrt- encllmerılne mUrac:?.DUarı. - ~ . l 9 d 1 kU tom- komisyon blnas.ında yapılacaktır. 
Pilin ve ınrtnameaını ıııınnek ııttyenıerın de D emir ve s a ire satışı (1G:!J mc re t 9 5> es metre P cam 

b ır. lıt le "l~.10 9.;1 Uat 'ıC da :rapıla· la mOnakasn)a konuımuıtur. llk teminatı 
l!Jr laat e e 1flerın mezkQr ll'Un ve saatten 2513 lira ihalesi 1. ıı. 941 cumartesi ll'UnU sa-

vilayet d ılml .encUmcnlne mı.ıracantlnrı. Çıcekdar:ı 111 im dur! ~Undcn. rutu metre kı.pti ıs liradan. ıs adat (9) S - NUmunr.sl ko:nlıyonda mevrut oluP 
(
7312

) lT"..sG Adedi Cinsi Darı)erl d"p0sunda me\'CUl ~ ııı.rtnamesl c1e 150 kuruı mukablllndo ko-
tlerı. 'Ve! tekııt mektuplarını Ko. na ver· at 9 dıı. Dl>·nrbakır Sa. Al. Ko. da yapılacak-

1'• <72sn 17202 tır. Buna nll ıernll Ko. da ı.ıörUIUr. btekllle-

'-'•ıı s'!'eşe odunu alınacak rln ihaleden bir sııat eveııne kadar tekli! 
1 ~ Al mektuplarını Ko. na vermeleri. 

l ...... 1'~.. · J<:o. dan: 
>~ toıı ~·ınınen beher kilosu 4 kuruetan <7540

> 
17495 

Ankara inhisarlar Baş Md. 

Yapı ilanı 
ıtoıı .. 1 ... eıe Odunu kapalı zartla eksiltme- Kavurma alınacak 

2 ...... ""'Uıtur Ankara İnhisarlar IlasmUdUrlültUnden: 
t•,,. 111.... • Sarıknmıs Sa. Al. Ko. tlan: 
·~·ııı "••aın:n Allbaba tuz.Jıısında ayrı ayrı kcııt vara-

tı• atı ~ en bedeli 40.000 lira olup ı - M ton ııı:ır ka\'urması alınacaktır. 
~ıar -vvu lir d katarına ııöre Uc adet l>ckcı kul Ubcııl ıneım • a ır. Şartnamesi Ko. da ııo· Beher kllosunun tahmin bedeli 60 kuruıtur. 

''' a ...... liıat lhnumunun bedeli tahmini 30.000 liradır. Ev- acık eksiltmeye konulmuıtur. 
"'rı11 eıı 16 10 9 ı .Mevkileri, kesit 1>ct1ellerı ve muvakkat te-
~ nıe~'- · . 41 saat 16 dır. ıtek· sac ve sartname Ko. d11 .ııilrUIUr. 42.100 ı;ayılı 

<4 ırı ""Ctr ı:lln ve saatten bir &aat e\'el matbu cmrlndeklnln aynidir. Du emir her gu- mlnat pnraları asal:ıda yazılı olan islerin 
tktuı:ınrını J<:o. na vermeleri. keırıne, ııroJe \'e urtnumeslnc ll'Öre yapılı 

(72:58) 17203 nız;n~ ~~:ı~:=~-ı~tö~~'.il~~ı cuma .ı:UnU H· cnk eksiltme \'e ihaleleri 17. 10 on tarıhln 
"> de saat 16 dn ııasmUdUrlUCUmUzde toıı.a.n.ı.· 

1~ 1r t<.veytin yag"ı alınacak at 15 te sarıkamıu sa. Al. Ko. da yapılaeak-""'11 cak komisyonda icra cdılecef:lnden tal pl<ı· 

tlıcol - "-"' A. Sa. Al ..... 0 • dan·. tır. Eksiltme kapalı zarf usullylc yapılacaktır. 1 <>c,. n rln ehliyet vcslkalaı-lylc ve muvakl:n• tem· 
... ı.110 ~er kilosuna 7 .. kuru• tahmin edilen Muvakkat teminat 7.?50 liradır, lstekllle-"" " .. .... • nal paralarlyle ııtrllktc aynı gJo ve 11aattc 

:ı•tıır. enınutı ntık ekslltme)e konul- rln belll iün \'e saatte teklif mektuplarını tıır 
saat e\'CI Ko. na vermeleri. (7,.,.1) komisyonumuza ı:eımelcrl lıtın olunur. 

lı ...... lbaleıı ..,.. 
17496 

Mc\'kll Karanlderc. kesit bedeli 1357 lira 
lı~ ~ ~lr Ll 20. ıo. 941 pazartesi ll'Unü aaat Keçe belleme alınacak 42 kurut, muvakkat teminatı 101 lira 60 Kr. 
l~ lie~tnın v. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak- Erzurum sa. Al. Ko. dan: Mevkll Cayan, kesif bedeli 189 lira 74 ku-
l, 1 tıatı rıı la!ımın edilen tutan 3750 liradır. 1 - Beheri 7 liradan UltU cuı knplı 3000 rus, muvakkat teminatı 142 Jlra 41 kurus. 
tt 1Dlerı11 be uvakkatesı 281 lira 25 kuruıtur. adet kece belleme paz.arlıkla satıo alınacaktır. Mevkii Ylreec, kealf bedeli 1S!l8 lira 74 
'~rı. ili S:lln ve saatte Ko. na mUra- 2 - Pazarlık ıs. lO. oıı cumartesi iUnU kurut. muvakkat teminatı 142 llra 41 Kr. 

<7874) 1732'7 saat 10 da Erzurum Sn. Al. Ko. da yapıla- (7330) ım:ı 
~Ot \' caktır. 
1 t S;ı, e saman alınacak 3 - Muhammen bedeli 21 ooo lira katı te-

l\ ...... A • AL Xo. dan· 
ıc.. ••ıatıda • mlnat 3l:;Q liradır. Kece bellemeye alt evsar VAKIFLAR UMUM Md. 

>~ 1tııı h cins ve miktarı yazılı olan ve sartname Ko. da gurUIGr. lsteklllcrln te-
~rrı1 Oltıı ayvan ylyecetl urtnamcslndc mlnat makbuzlRrlyJe Ko. na mUracaatıarı. T } k 

• cvıaı ve ea u d hııı d k ı amirat yaptırı aca ~ tktııtın r ar a n e apa ı ( 7542J 17497 
tı-ı r - Sarı eye konuımuıtur. VakıClar Umum MlıdUrIUı:tUnden: 
"L 

1;ıerı s namesi Ankara, lstanbul Lv. A - Kuru fasulye alınacak 1 - Konyada sanatlar mektobl caddesin-
~- o. cıa a. Al. Ko. larında \'e lzmlt Sa. L' s Al K d de mazbut l numaralı clfte mahkeme hama· .. b ti:örtı .c.rzurum . a. . o. an: 
~,l'ııı lr C&a.t !Ur. Isteklllerın ihale saatin- l _ Bir kilosu 22 kuruıtan 115 ton kuru mının 9699 lira 64 kuru& bedeli kesitli tam!· 

ı;:ı tıerı. cveı tekııt mektuplarını Ko. na rasulyenın 30, n. 9U tarihinde kapalı zar11a ratı kapalı zart usullyle ıs. 9. 941 .tarihinden 
Ilı lı tıaı bat <7375> münakasada istekli cıkmamıetır. Tekrar mü- itibaren >lrml ıı:Un mUddetlo eksiltmeye ko • 
~ 'ırıırıeıı Yatı kuru ot, miktarı 450.000 kilo, nııkasaya konulmuştur. nulmuıtur. 
~ 1~ıı.tı 2s

3 
bedeU 7 kuruı 50 ıantlm, ilk 2 _ MUnakasaaı 24. 10, 041 cuma ıı;UnU sa- 2 - lhale 10.10. 941 tarihine mllsadlf cu-

(',:1111 laa.~ llra 23 kurus, ihale ll'llnü at 15 te Erzurum sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ma gUnU saat 15 te Konya vakıflar mUdUr1· 
llı~l baıaı 15• Muhammen bedeli 2:5300 ııra ilk teminat ıS9S )eti binasında mllteeekkll komisyon huzu· 
Ilı~, ıtıırıeıı b 1 •aman, mlktan 800.000 kilo, liradır. "'uru fasulyeye alt evsar ve eartnıı.me runda yapılacaktır. 
İıl, ~ 1"62 11;:1!ll 6 kurua 50 unum, Uk te- Ko. da ı;örü!Ur. lateklllerln 2490 sayılı kanu- 3 - Hu lşo alt teminatı muvakkato mlk· 

•t ıs.ao. Go kurus, ihale ı:ünU 20. 10. nun 32 inci maddesine tevfikan hazırlıyacak· tarı 727 llra 50 kuruıtur. 
17361 ıarı teklif mektuplarını ihale saatinden blr 4 - Bu tamirata alt tennl ııartname arzu 

~ L Kuru ot a l k ı;aat e\'el Ko. na \"ermeleri. <7543, l749S eden taliplere vakt!lar idaresinde!\ bedelsiz 
l "-tı r S:ı. ınaca vermr. 

>\t ;; ~er k~ı l<o. dan: Bulgur alınacak 5 - Tekııt varakaları "110 teminat akce • 
~Dt._. h:ııı11 Ct1 

1 
osuna 5 kuru& 50 santim tı- Erzurum sa. Al. Ko. dan: Jerl 10.10. 041 tarihinde saat 14 e kadar ka • 

t, lco ~re usuıen l5,5~ ton balyalı kuru ot l - Kilosu 24 kuruı 50 ııantlmdcn 236 ton bul edilir. Teklltlertn postanın teahhllrUn • 
~ tıııı- IHe 26 9 11 "4 ~nuuur T · 941 ıı:ünU eksıltme- bulıı;urun 4. 10. 941 tarihinde kapalı zarfla ya- den mesu yet kabul edilmez. 
'• 'tr 'IQ ınl'I · allp zuhur etmedltlnden ka· pılan mUnakasasında istekli cıkmadıtından 6 - lsteklllerln ticaret odasından almıs 

illt cıaııuı maddesi mucibince aynı evta! ı ay zarfında pazarlıöla alınacaktır. oJdutu 941 yılı veslkaslyle 15000 liraya kadnr 
~,~1 •ıı.at,er,n~~e ~auı ll'Unlerı harıc her ıı;Un 2 - Uk pazarlıAı 17. ıo. 941 cumıı. ırUnQ bu gibi lıler yaptı~ına dair ehliyet vesikası 
~ ltıa •.ıtın 23 10. 941 ıı:Unllne kadar saat 14 de Fnurum Sn. Al. Ko. da yapılacak- ve rcnnt 1artnamecte bu hususa taalJQk eden 
t 1~ ?.tunammatınacnktır. ' ur. l\luhammen bedeli 57820 lira ilk teminat vesikaların tekllt mektuı;ılanoda bulundurul· 

t a....., Jıat illikten tutan üzerinden muvak- 4141 liradır. Bulııura alt evıat ve ıartname ması \'e mcktuplann 2490 sayılı arttırma ve 
'·--tı 'raııııterın aBarı 370sg lira 20 kuruıtur. Ko. da görUlUr. isteklilerin teminat makpuz- eksiltme kanunu hükümlerine ı:öre olacak· 

lrı, lıkesır Sa. Al. Ko. na mü- ıarlyle Ko. na müracaatları. (7M4) 17499 ur. <GOS::l> l6::l5S 
(7380) 17487 

~tra s, Saınnn alınacak 
ı. -..... Al I<: 
""' lot.ı0oo 0 dan: 1 - Kilosu 66 kurualan Hasankale teslimi 

~ı, kilo sam ~ • Cak an karıalı zart uıullyle 13.000 kilo sabun kapalı zart uaullyle mUnaka· , '-t tır. 
'e tıhamnıen anya konulmuatur. 

~tı rıaı 1 90 
bedl!ll 25200 lira mu\•ak· 2 - MUnakasası 25. 10. 9-U cumartesi EU-

ı. ·• 1~1 ~Unu liradır. I!ıalesl 27. ıo. 041 nU saat ıı de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla-
."l •t saat ıo d d 

~~ "nbı.ıı t a ır. Şartnamesi An- caktır. Muhammen bedeli 83.<ıO lira ilk temi· 
~ e~t ruıur ; tm.rllklert ve Urfa sa. Al. nnt 644 lira. Sabuna alt evaac ve eartname Ko. 

~ P 1 e k a lpJerın lhale saatinden blr da görUlür. h:tekll1erln teklif mektuplannı 
~b"" ildar te 1 Tıııı \J m nat akcelerlyJe tekllC lhale snullnden bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

rra Sa Al. Ko. na vermeleri. (7545) 17500 
<7510> 17488 

1tır1t Kuru l Linyit kömürü alrnacak 
l l lareıı S ot a ınacak Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: •'A a.AlK d, -'l'ıt "'0a~tda . o. an. ı - Behe.r tonuna 11 lira fiyat tahmtn edl· 
~ltrtıt kapaı rnıktarları yazılı 18 kalem ıe ı 1610 ton linyit kömUrU kapalı zart uıull.Y· 

· lhaıeıııı zart usuıu He satın alın~ le e.kalltmeye konuımuıtur. 
20. 10. 9'1 ıut l~ dir. 11• :ı - Ektlltm• 1. 11. Hl cuma.rte1ı .Unü 

Sabun alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

Yapı ve tamir işleri 
Vakıflar Umum MUdUrlUğUnden 
Ke;ılf bedeli 98 lira 56 Kr. yapılacak 1§ 

Samanpazarında 77 sayılı Vakıf Apart -
manın tamiri. 
Keşif bedeli 64 lira 90 Kr. yapılacak iş 

samnnpazannda 77 sayılı Vakıf apartma· 
nın 2 sayılı dairesinin tamiri. 
Keşlf bedeli ıso lira yapılacak iş evrak 

dolabı imali. 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler pa

zarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlık 10. 10. 941 cuma gUnU saat 15 

te Vakıflar umum mUdlirlUğll inşaat mil· 
dürlUğUnde yapılacağından chllyetıl ta
liplerin muayyen gUn ve saatte yüzde ye
di buçuk teminat paralarlyle müracaat 
e tm eleri ilAn olunur. (7g29) 17504 

631 Demir ray metre (767) des metre kUP ka)ın tomruıtu misyondan alınabilir 
metre küpü 8,5 llradnn. 4 - lsteklllerln bu ıılbl lslert yaptık'larına 

Demir travers 
Muhtelit cins esya \'e blr<:ok eski- Kaırnııalı depasunda me\·cut 
mlı otomobil \'e ıınrc;nları. (91) metre (13S> desimetre küp 

401 
140 

(Si7) adet dair vesikalarını ve 4500 liradan ibaret te. 
köknar ka • mlnatlarlyle birlikte belll ııUn ve saatte ko . 

C.cekdnlıı'nda Arnbln kö>il Cl\Bnndakl kö· J.ısı metre kUpJ (30) liradan. 
mUr oratında mevcut yukarıda cins , e mlk- DUzce deposunda me\ cut (358) adet (10) 
tnrı g terilen muhte.ır ea> ıı mUessesenln ~er· metre (577 ı desimetre kUı> köknar tahta ve 
ı:ı bor<:larına mukabil h:ı.rzcdllerck atık ar- kalası metre ktipU (30) ııradnn. 

misyon baakanlıfına mllraeaatları 

(8 75-7443) 17435 

tırmı>n konulmustur. 15.10. 041 <;anamba ll'UnU Hat 14 te DUz: 
lhalcl katlyesl 17. ıo. 941 ıı:UnU .sanl 14 de ce'dc de\·lel orman l~letmesl rc\'lr Amlrllt. I Marmara Ussiıl>ahrt K. Satın Alma Ko-

Kösele ve vaketa alınacak 
Clcekdağı malmUdUrlUi!Unde )apılıı.caktır. 1 binasında mUtMekkll komi yonda acık art - misyonundan: 

ı.-azıa ma!Omııt almak lstıycnlerln Çlcekıh- tırma ile Batılacaktır. Azmanlar ekserııı 1 Cinsi: köseli!, kilosu 5000, teklif olunan 
ııı malmUdurlUCtine mUracantınrı llAn olu- 20x20/25X25 30x30 olmak Uz.ere muhtelit !!yat 427. teminatı 3202 lira 50 ı-uru5. 
nur. 17512 kalınlıkta 4. 8 metre boyunda balta \'e kıs· 1 cınsl: un vaketa, klloıu 3000, tf'kllt olu· 

POLiS 

Bel kemeri alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğiınden : 

1 - Zabıta memurları i!;in azı 4000 çoğu 
SOOO adet belkemeri 16-10-941 perşembe 

gunü &aat ıs de kapalı zarfla mlinakasaya 

konmu5tur. 

2 - Beherine 7SO kuru§ fiat tahmin edi

len belkemerlerinin nümune ve §artnamesi

ni gormek istiyenlerin Umum Müdürlük 

satın alma komisyonuna müracaatlarr. 

3 - İsteklilerin 2813 liralık teminat mak

buz veya banka mektubunu muhtevi teklif 

mektuplarını. 2490 sayılı kanunun 4. ncü 

maddesinde yazılı belgelerle birlikte ek -

siltmc gimu saat 14 de kadar komisyona 

vermeleri, (704S) 17154 

Elbise diktirilecek 
Polis EnstıtUsU MUdUrlUtilndcn: 
Polis kolleJI talebelerine kasketleriyle be· 

raber 118 takım dahlll ve 118 takım harici 
elbise ile 50 tane paltonun kumas ve matze
mesı verilmek eartlyle yalnız dikim Ucretl 
acık ekaııt.meye konulmuıtur. 

Ek8ll lıne 15. 10. 0'11 caraamba ırunü saat 
15 te Polis enslltUsU bloasıruıa mlltesekkll 
komisyonda yapılacaktır. Tahmin edilen ile· 
del :?170 lira muvakkat teminat 162 lira 75 
kuru&tur. Şartname polis eruıUtllsU muhase • 
besinde her ı:cın ~aruıur. !steklllerın teminat 
makbuz veyn banka mektubu ile belli ll'Un 
ve ıatte komisyonda bulunmaıan. 

(7218) 17224 

MALİYE VEKALETİ 

Yapılacak t amirat işi 
Maliye \ ekAlellrulen: 
Yaııılacak hin mahiyeti: Mııliye Veklletı 

binasının catı tamiratı. pencerelerin çift ka
nat yaptırılması ve badanası ve sair tami
rat. 

Kesif bedeli: 3517 lira 23 kurtıstur. 
Muvakkat teminat miktarı: 263 lira 75 

kuruıtur. 

Sureli ihale: pazarlıkla. 
İhale tarihi ve mahalli: 12. 10 9U tarihi· 

ne mUsndlt pazartesi saat 15 te Malb·e Ve. 
ktıletı milli emltık mUdürl l~Unde. 

Keşif evrakını ı;örUp okumak tstlycnter: 
Mali.Ye Vektıletl l\tılll Emltık mlldllrlUtUne 
mUrarant etmeleri. 

İhaleye 1~tlrtık tein: ehliyet ve ticaret o
dası vesikalarının ibrazı JAzımdır. 

.(7418). 17·H3 

men bı<:kı ile imal edllmlstır. Kökn-ır kalas- nan fl>at 4~5. teminatı 2002 Urıı 50 kuruı. 
!arı e1<serlyetle 30x10 X 400 capında. tom • 1 1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı Ud 
ruklar muhtellrtır. bteklller aartnameyl An· 1 kalem kundura malzemesinin 16. 9. 9-11 ri • 
knra ormnn umum mUdUrlU{:U lstanbul or • ı nUnde )"apılan pazarlııtında hl:ı:aınrında ynzı
man mUdUr!Ul:U ve Düzce revir lımlrll~lndc , ıı teklif olunan !!yallar yüksek a:llruldJ~Un
,.c mnlları yerinde ı:öreblllr. Taliplerin ihale ı den >enlden pazarlıkla eksiltmeye konulmus· 
ı:Un \'e saatinde ııtlrl'lk edecekleri parth·e alt tur. 
)'Uzde 7,5 tcm•nat ve evrakı ltızlme ile bir· 2 _ Pazarlıkla 11 blrlncltt'srın 941 cumar· 
llkte sn tıs komtsycnunn mUracnatlan. test ı:UnU saat 11 30 da tzmıt tc Tenane ka• 

(8829/7450) 17407 ı;ıısındakl komls>on binasında ~apııacaktır. 
Bu malzeme bir veya ayn ayrı tııllplere lha· 

MiLLi MÜ
DAFAA VEKALETİ ıe edlleblleeer:ı ı.:Jbl ıartnameler1 de bedelsiz 

olarak komisyondan 'R.lınnııııır. 

3 - PazarlıC:n lttlr:t.k edf'cek ıstt'klllerln 
bu ı:lbl isleri yııptıklarınıı dair ticaret vesi· 
kalarını ve hizalarında ı.:ISsterııen teminat· 
Jarlyle l>lrllkte munyyeo ı;:Un ve saatte ko-

Elektrojen grubu alınacak 
M. M. Vekt'ıleti ::ia. Al. Ko. dan : 
Aıı:ığıda muhtasar vasıfları yazılı elek· 

trojen grubu ı:.atın alınacaktır. Bu huııu
ta görüşmek ve fenni şartnamesi bllAha· 
re tekemmlil ettirilmek üzere all~kadar 
firmaların 10. birinci teşrin 941 gUnUn~ 
kndar Ankı..radn M. M. '/. Harbiye daire· 
si riyasetine müracaatları. 

a) Tanınmış bir fabrikanın mamulAtı 
olması \'C yeni bulunması. 

b> Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 4~ 
Km. ııUraUe yUrUytiııe mUsnlt. 

c) Bir adet 61'ı volt 60 amper ve 3.9 ki· 
lovat takatli ve diğer dört adedi 120 volt 
150 amper ve 18 kilovat takatli dinamolu 
ve tevzi tablolu. 

d) 4 -6 silindirli 4 zamanlı benzin ve
ya dizel motörlU grup alınacaktır. 

eı Grubun üzeri ve yanları saç evli ve 
yanları çalışırken yukarı kaldırılabilir ve 
mail çatı halinde ııekilde kapalı olacaktır. 

f) Her grubun bir komple yedek teker. 
leğl, 4 tonluk klrlkosu dinamo ve motör 
için yedekleri ve lüzumlu avadanlık ve 
takımları olacaktır. 

g) Grup haki renkte bir kat astar ve ı. 
ki kat yağlı boya ile boyalı olacaktır. 

h) - Tp.kımların ve yedekler münasip 
bir sandığa yerleııtırllml§ olacaktır. 

(6952) 16986 

Muhab ere malzemesi a lınacak 
M. M . Vekaleti Sa. Al. Ko dan ı 

300 adet kablo arka tezkeresi 2000 adet 
kablo mahfesi 28000 adet kablo askı 

tertibatı 600 adet kablo tezkeresi çevirecek 

kolu 3000 adet kablo çevirecek kolu 1 SOO 

işletme !;antası SOO adet emniyet kemeri 

satın alınacaktır. Talip olanların malzeme 

hakkında malC'ımat almak ve numunelerini 

görmek üzere 10-10-941 giinüne kadar M.M. 
V. harbiye dairesi riyasetine müracaatları. 

(7302) 17318 

Dikre yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. A l. Ko. dan ı 

Pazarlıkla 2 ton dikre yaf'ı satın alına • 

mls>ona mUraraatlan. 
(6SS7 7445) l7444 

ANKARA Lv. AM1RL1Gl 

Salça a!ınacak 
Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. dan 
Açık ekıılltme ile 11.000 kilo domAtes 

salçası satın nlınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fıyat 80 

ktıru§ olup muhammen bedeli 3300 tıra ve 
ilk teminatı 24 ııradır. İhalesi 10. ıo. 941 
cuma gilnü saat l ı dedir. Evsa! ve oart
namesi komlsvonda görlllebillr. (6975, 16952 

Soba borusu alınacak 
Ankara Lv. A. sn. Al. Ko. dan: 
1 _ ıooo adet soba norusu ve 833 ı.tlrııek 

pazarlıf:ı 10 ıo. 941 saat 15 30 da Ankara 
Lv. A sa. Al Ko. <in ya~ıılacakur. 

2 _ su ııe alt şartname ve numune Ko. 
da ııörOıcııııır. Istrklllerln teklif edecekleri 
t1>-a tıı nazaran Y'.ızde 15 tem lna tıarlyle belll 
vakitte mUracaaUarı. 

(7473) 17454 

Pamuk attırılacak 
An__kara Lv. A sa. Al Ko dan: 
44 '44 kilo ııamuk attırılacaktır. Pnzarlıkı 

14. 10. 941 Eaat 11 de Ankara Lv A. sa. Al. 
Ko. da ~apılacaktır. 

$artnamee komtayonc1a ı:örülUr. Pazarlııta 
htlrtık tein belli vakitte kntt teminatla müra-
caat edilmesi. (7320) 17489 

Tamir işleri 
Ankara Lv A Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yedi adet bakır helvane dibi df'lrlvne

ıl ııazarlııtı 14 10. 941 saat 10 da Ankara le· 
\'ilZlm Amirlll!l Sıı Al. Ko. dn yapıl:ıcaktır. 

2 - Helvanelerln bulundutu )ier komls· 
yondan Ölrrenllrhlllr ts•eklllerln )'{lıde' 15 te• 
mlnatlnrtyle belli \•ak tte komls)'Onua mura· 
cantları. ,(7548).. 17502 
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Türkiye Cüu1~1uriyet. 1erkez Banlcas~nıı · 4. 1O.,941 vaziyeti 
AKTİF 

KASA 

Altın : Safi kilogram 
Banknoı 

Ufaklık 

DAHiLDEKİ MUHABiRLER 

Turk Lirası 

HARl~"TEKl MUHABiRLER 

72.604,628 

Ahın · SaH kilogram lCl 317,65!1 
Ahına ıahvıli kabıl serbe~ı dôvızlcı 

Dığu do•ızler ve horçlu klmns hakı~elcri 

HAZiNE TAHViLLERi : 

l>eruhıc Edi. evrakı nakdiye k.rşılığı 

Kanunun 6 • 8 inci maddelerı:ıe tevfikan 
hazine ı:ırafından vaki tediyaı 

SE:><EDAT CCZDANl : 

Tıcarl senetler 
ESHAM ve TAHViLAT CCZDı\,"'1 : 

A) Deruhte edilen evrakı nakdiyenin kar· 
şılığı esham ve tahvıljı (iıibari kıy· 

meıle) 

R) erbest e~ham ve tıhvilaı 

AV :O.:!'LAR: 

Altın ofe döviz üzerine avans 
TRh•ilüt uzerine avans 

J-!aıın<') e kısa vadelı avans 
IJaıine)e ~S~O No lu kanuna ~urı açılan 

a lrın karşılıklı a' ans 
H' "t..'DARI.AR 

JUTELIF 

Sayın bayanlar 
Avr.ı;ı n.n son ..,-ıpka modellerini 

c»lod E a > bizzat müıtertıerlnln ı:us· 

toşun ır'lre ı: tlr<11~1 koll<>kıı yonunu sa· 
lonl .. rında ve Ankara da Yen sehlr <BE· 
z~ Şapka ntebeslnde snat 10 dan 12 
:ııe kadar t 1hlr etMektedlr. 

Galatasaray Aznavur Han kat 3 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Elbise dikt irilecek 
Dev t Demıryolları 6. ıncı hletme 

Arttırımı ve Eksiltme Ko. Relsliğınden : 
Muhıımmcn bedeli 18.718 lira olan tşlet· 

rnemız memur ve mUstahdemi için (821) 
takım kışlık elbise, l315) adet palto ve 
(5i0ı adet kasketin, yalnız kumaılan lda· 
rece v .. rilmek, astar, dUğme, sırma, aırı.. 

rneti farika ve biletimle masrafları mU • 
tenhhlde Ait olmak üzere ıartname ve mu
kavelesı veçhıle dikimi 17. 10. 941 cuma 
gUnU ruı.t 15 de kapalı zarf usQllle Adana· 
da lıletme mUdilrlUğU binasında komisyo
ı:ıumu7.ca ihale edılecektlr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1403,85) li· 
r•Jık muvakkat teminat aıu:aları ne ka • 
ı:ıunl ıkametgAh veıılkıuıı, hUviyet cüzdanı, 
941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki 
ehllyetıermı (:'Österir vesikalarını ve teklif 
mektuplarını ihale gUnU muayyen olan sa
atten bir saat evetine kadar 2490 numaralı 
kanunun emreylediği ııartıara uygun ola· 
r ak komisyon reisliğine vermeleri veya 
göndermeleri !Azımdır. Postada gecikme
ler nazarı ltibare alınmaz. 

Bu i~e ait mukavele ve ııartname proje. 

Lira 
102124 217,77 

6.7 .245. 
&17.772,30 

371.33 ,14 

14.512.612,81 
--.-

47.159 365,67 

158 74S 5'"--3.-

21.764 266,-

4:5.3S3 661,93 

8.311.443,46 

4999,33 

11.772.641,78 

--.-

167.500.000,-

YF.KI •' 

Lira 

109.412.235,07 

371.338,14 

61 67l.9';'8,4S 

136 !184 297,-

279.827.947,39 

53.6!l:5.10~.39 

173 277 !Hl,11 

4.500000.-
11 599 29$,40 

Yapı işleri 
İnhlsarl!lr Umum ; .. Udilrlüğtlnden 
1 - Kapalı zarf usulU ile Seklll tuzla· 

sında 9 adet muhafaza kulllbesi inşa etli· 
rllecektlr. 

2 - .Muhammen bedeli ''17 088 66 .. li· 
ra olup muvakkat teminatı 1281.65 lira • 
dır. 

3 - Eksiltme 31 ıo. 941 cuma gUnU 
saat 10. 10 da Kabataş'ta levazım eube
sindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sö7.ll geçen şubeden, İz· 
mir \'e Ankara baş mUdUrlllklerinden 86 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Girmek istiyenl"r 10 000 lira, bu 
kabil inşaatı muvaffakiyeUe yapmış ol
duklarına dair vesika ibraz dedrek ihale 
gUnUnden 3 gUn evetine kadar umum mil· 
dUrlUk inşaat şubeslnd<'n a~nca eksiltme· 
ye iştirak vesikası almaları IAzımdır. 
6- Eksiltmlye gireceklerin mUhUrlU tek 

lif mektuplarını, kanuni vesikalarını, mil· 
nakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek 
olan kapalı :r:arflannı ihale saatinden bir 
saat evellne kadar adı geçen komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vermeler! 
JAzımdır. (8947-7524) 17509 

Bayanlara müjde 
Yen lıehlrde AtatUrk bulvarında pul evine 

ve KaraoClan Orman Clftlltl maCa.ı:ası kar· 
ıısınc:ıa 5 No. lu kUrk maCazasına en son 
model ve her cinsten kürk manto ve rö· 
nar arJantlnler ırelmlıtlr. Gayet ucuz fiyatla 
satılmaktadır ve taksitle de verilmektedir. 
Tel: 682!) 4685 

------------------------------..1ıı111111111111111111111111111111111111~ 

. 
PAS lF. 

SEIDtAYE 

1HT1YAT AKCF.SI 
Adi ve fevkalldt 
Hususi 

TEDA VULOEKI BA?-.'KNOT!.A R : 

,Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedirat 

Deruhte Edi. enakı nakdi)e bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak lllveten te
davüle \'llzedileo 

Rre&kont mukabili ilaveten teda•iile vaze
dilen 

Hazine)e yapılan altın karsılıklı avans mu· 
kahili 3902 No lı kanun mucihince iUve
ıeo tedavüle vazedilen 

MEVDUAT : 

Türk l.irası 

Ahın · Safi kilogram ırrT.150 

3SSo No. lu kanuna g6re hazineye açılan 

avans mukabili tevdi olunan altınlar · 

Safi Kilı 55~1,030 

O(Wtz TAAHHt.'DATJ : 

A itana ıah•·ili kahil dövizler 

Di_i:rr dö\lzler \C alacaklı kliring bakiyeleri 

MUHTELiF 

7.ıızl.019,15 

6.000.000,-

158.74S.563,-

21.7"'4.266,-

1S6.9S4.297,-

17.000.000,-

2M.OOO 000,-

94.000.000,-

72.937 563,43 

1..233.782.03 

7~.124.167,00 

-.-
27 S14 &.>3,07 

YfKÜN 

Ltra 
15.000.000,-

13.822.010,15 

407.0~4.297,-

74.171.345,46 

7'.124.167,90 

27 Sl4 693,07 

12-l 423.311!,40 

t T,mmuı ı9;g tarihinden itibaren fskonıo haddi "'c 4 Ahın uzcrine a,·an~ '7c 3 

MAARiF VEKALETi 

Sanat okullarına m eslek d e rsle ri 

ve atölye öğretmenleri 
alınacaktır 

ANKARA DEFTERDARLIGl 

M e mur alınacak 
Ankara Dctlcrdarlıtından: 
Octterdarlı .ta munhııı memurbetl r tein 

lise ve orta mcKtep me:ı:unı. erKeK!er ıı.raıın· 
Maarif V Cklllığınden: c:ıu "tahsile <ic\ am edenlerle 19 Yasından kU· 
Sanat okullarına: cılk ol ınlar kabul edilmezler,, 13. 10. 9U ta· 
1. Radyo ve telsiz telgraf i§lerinl, rıh.ne müsadlt ııazartcsl KJnü sa11t 14 de mti· 
2. Telefon ve telgraf makinelcrı tesis 11, baka ımtlh.rnı )apılac ıktır. 

ve tamtrı ışlerlnl, imtihana ı:lrml'k isti) enlerin asa~ıd.ı yazı· 
3. Her nevi motör tamiri işlerini, 1ı veslkalan hamilen bir ıstırlıı ııe 11. ıo. uu 
t. Tesviye, freze, torna ve ince tesviye tarihine mU• ıdlC cumartesi ı:ünü saat 13 c 

l§lerini, kadar defterdarlık sicil bürosuna murar.aat e-
5. Demircilik (sıcak, soğuk l ve kay- d• ek Cotor;rarıı kabul kanı almaları l!An o-

nakçılık l§lerinl, Junur. 
6. Elektrik teslsau ve makineleri ta- ı - Tahsil 'eslkası, z - Nufus tcl'kercsı, 

miri ielerlni, 3 - Hüsnühal kUıdı, 4 - Sıhat raporu (hUs· 
7. Makine ve lnşıuıt ressamlığını, n·ıhal ve sıhat raporu lmllhıını kazan ınlar· 
Nazari ve pratik olarak bil n teknisyen.

1 

d n blltıhare alınacaktırı, 5 4,5 x G eba· 
ustaba.şı ve ustalar alınacaktır. dı da iki fotofırnf. (74!11) 174 4 

Talipler nazarı ve ameıt olarak bir im-
tihana tabi tutulacaklar ve gösterecekleri 
kabiliyetlere göre Ucrct veya ma~la tayin 
edileceklerdir. 

E<'nebl memleketlerde tah!lll etmiş veya 
atölyelerde çalışmış olanlarla sanat okul-

NAFIA VEKALETi 

Yapı v e imar İ§leri 
Narın \'ektllctlnden: 

ları ve İmalAtıharblye mezunları tercih 1 - Eksiltmeye konulan ıs: Ankara bôlı:c 
edileceklerdir. sanat okulu ıcıl\'l.Ye atelyclerlnln ikmaliyle 
İmtihanlara ecnt""bİ tabiiyetinde olanlar durdUncO atelye bınıuı ınaaatıdır. 

d gl bilir r . K b ıı: 87167.0t.i Uracıır. 

Taliplerin en geç 15 
dar Maarif Vekilliğine 
racaaUarı. (7183) 

Blrlnclteşrine ka· 
bir istida ile mU· 

lil72 

TÜRK HAVA KURUMU 

Matbaacılara 

2 - Ekslltme 16. 10. 1941 peraembe iUnU 
ıı;ıat 15 te Natıa \'ckAletı yapı ve imar ıaıerı 
eksiltme komisyonu odasındıı kapalı zart u • 
ıullylc yapılaçaktır. 

8 - Eksiltme evrakı ve buna mntefcrrı ev
rak (436> d6rt )"ÜZ otuz altı kurus bedel mu· 
kalılllnde yapı ve imar ıaıerl relslltlnden alı· 
nablllr. 

Jerj, Haydarpa§a, Ankara, Adana, Konya 
gerlarlyl~ Adana'da 6. ıncı i.şletmc komls· 
yon Reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 

- T.H.K. Genel Merkez BR§kıınlığından: -_- Kimyevi maddeler sahıı -_= NUrfıuneslne göre 6X8 ebadında 25 er 

4 - Eksiltmeye eırcbllmck ıcın isteklilerin 
usulO c:ınırcslnde t:\608.35) bce bin ııltı ytiz 
sekiz lira otuz nes kurualuk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve NaCıa Vekülellnden bu ıa 

ıcın alınmı~ ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
IA~ımdır. 

:ııapraklı 70,000 cilt deri makbuzu · bastı· 
'1164) 17168 - -: HALK BANKASI TÜRK - rılmnsı a~ık eksiltmeye konulmuştur. Mu· 

- ANONİM ŞİRKETİNDEN - hamme.ıı bedeli 1050 ve muvakkat temlna-
TibbAı ecza alınacak -- tı 87 lira 75 kunıı;tur. Eksiltme; 15. 10. 941 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : = Aşağıda müfredatı. ve isimleri = çarşamba gUnU saat 16 da Genel merkez 
Muhammen bedel ve muvakkat temi • : yazılı kimyevi maddeler ufak ;: binasında yapılacaktır. Şartnamesi para

ı:ıat umum! tutarıan aşağıda yazılı iki lis- : partiler halinde ve açık artırma : sız verilir. NUmunesl gösterilir İstekliler, 
te muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 3, : ile hizalarında gösterilen tarih- - ihale gUnU komisyona gelmelidirler. 
11. 941 pazartesi gUnU saat 15 te malze- : lerde satılacaktır. Bu maddeler· - 4573 
me dairesinde toplanacak merkez 9 uncu - - M 
komisyonu tarafından ve kapalı zart u- : le doğrudan doğruya alakalı sa- : akbuz bastırılacak 
auliyle mubayaa olunacaktır. nat sahip ve müesseseleri~in İs- : T. H. K. Genel Merkez Baıkanlı~ından: 

Ayrı ayrı birer eksiltme mevzuu olan tanbul'da Yeni Postane cıvarın- : 1 Numunesine uygun elllser.ık pafta haUnde 
her iki liste muhteviyatının tamamı için : da İstanbul Halk Sandığı bina- = ı 3,!lx!I ebadında 600.000 tutkallı makbuzun ek· 
t ekli! verilmesi mecbur! olmayıp her han- _ Slnda müteşekkil komisyona mu- : ılltmcııtne talip zuhur etmedlClnden muham· 
gi bir kalemin tamamı veya bir kısmı için : .. ·· : men bedeli 9.500 llra)a cıkarılmak ıuretl)'le 
dahi teklif verilebilir. - ayyen gun ve saatte muracaat- : 

1 

yeniden kapalı zart usullyle eksiltmeye konul· 
Bu işe girmek istlyenlerln aşağıda !Is· : !arı ilan olunur. : mustur. Eksiltme, 20. 10. 941 pazartesi Kilnü 

telerl hizasında yazılı muvakkat teminat· : Arttınna KUnll Maddenln ismi Miktarı: 1 saat 16 da T. H. K, genel merkez binasında 
Jariyle kanunun tayin ettiği vesikalan ve _ ve saati kilo : 1

1 

yapılacaktır. Muvakkat teminatı 712 Ura 50 
bir asıl iki kopyadan ibaret tekllflerlnl : : kuruıtur. Bu lac alt eartnamo genel merkez sa· 
aynı gUn sa.at 14 de kadar mezkQr komls· - 13.10.941 V ulkacit Merkapte 2000 : tın alma komisyonundan vo lstanbul T. H. K. 

Sa. 14 D. 1000 : 1 ıubeslnden parasız verilir. yon reisliğine vermeler! lA.zımdır. : " ı 
Şartnameler :parasız olarak Ankara'da - D.M. 1000 = 1 steklller, muvakkat teminat makbuz!annı 

al da"res· d , : " ". F 1250 - havı uıulUne eöre kapatılmıs zartıannı ek· 
m zeme 1 ın en ""e Haydarpa da te- - ., ,, • • : ıııtme gUnU ıaat ı5 e kadar komisyona \'enne-
sellUm ve sevk eefll~lnden tedarik edile· İgcpal C. 350 : lldlrler. 4657 
bilir. (7439) 17483 " 500 : 

Liste No. sı 1 malzemenin ismi tıbbt 20·10·941 Tanigan lOOO __ _ 
ecza muhammen bPdel lll 1\41.00 lira mu- : Sa. 14 Acide Oxalique -
vakkat tPmlnat 5 827 lira 05 Kr.. - ,. Bisulfite de soude 2000 : 

Llırte No ;ı 2 malz,.menln ismi tıbbi 

1

: ., Nourinax 100 : 
malz•mP muh~mrnPn bed~l 24 907 00 lirıı ":t il 111111111111111111111111111111 l lll ili=' 
muvakkat tcmınat 1 pr,cı ı.~q o~ Kr ---

Balast alınacak 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. dan : 
lkınci ışletme mıntakasında aşağıdaki mevki ve Kim. !eri yazılı fi ocaktan c;ıka· 

rılacak bnlastıardan Kim. 36 ve 52 ocak! arının her ikisi bir ve diğerleri ayrı, ııyrı 
eksiltme mevzuu teşkil etmek ve hizalarında gösterilen gün ve saatlerde sıra ile 
\haleleri yapılmak üzere kapalı zarf us:.ı liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme • 
ıer .Ankara ıstruıyonunda ikıDCI iıletme mUdurlUğll binasında toplanacak komla· 
yonda yapılacaktır. 
İsteklilerin hızalarıııda miktarları yazılı muvakkat teminatlarını havi vezne makbu 

zu veya idarenin kabul ettiği formllle mutabık banka mektuplariyle kanuni vesaik 
ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerin den bir saat evetine kadar komisyon reis· 
llğine vermlı olmalan lttzımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara ikinci iş· 
!etme komi"yonundan parasız verıımektı.ıdlr. (7337) 
Oca~ın yeri ve Balast Beher M3 

kilometresi miktarı nın M uhamme.n 
M3. bedeli 

Ankara - Kayseri hattı ) 
Kim. 36 Lalabel İst. 2500 ) 
Ankara • Kayseri hattı ) 
Klm. 52 Kurbıığnlı İst. 2~0 ) 
Irmak - Zonı:ı-ıldak hattı 
Kim. 30 - 31 Kalecik • 
Ali bey 8000 
Kim. 61 Tüney-Germence 3000 

Kllm. 318 Balıkısık 4000 

17309 

Kuruş 

170 

125 
170 

190 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 

637 50 

281 25 

İhale gllnU ve 
saatleri 

20. J. Teırln 941 
pazartesi gUnU sa
at 15,00 de. 

20. I. Te§rin. 941 
pazartesi gü.ııU sa· 
at 15,15 de. 

882 50 20. I. T~rin. 941 
pazartesi günU sa

at 15,30 da. 
570 00 20. I. Teerin 941 

pnzarte11i günU sn.
at 15,•5 de. 

P aris ve V iyana 
Terzi akademisinden mezun 

Ş. BAYSAL 
Terzlhanemlz yeniden tesis edilerek sayın 

Bayan ve Baylar için elbise yaııma~a baıla· 
mıştır CESIT matazası (eski Halk EaYa Pa· 
zan> İkinci Anarartttlnr caddesi. No: 188. 
Tel: 2915. 4742 

İmtiyaz Sahibi 

l s k e nd e r ArtUl' 

Umumi Neşriyatı l dare Eden 

Yazı İşleri M üdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese M ü d ürü N atit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA --

DİKKAT -
Ga.ı:etemıze eoncıerııen ııer nevi F&• 

utar. neırecııısın e<Uımcsı.ıı aerı v• 
r1lme2 vo ıtaynotusundao dolay> ille: 

cır mesull)'et ıtabııl oıunm~ 

~=====================!,/ 

Iabu veslkııyı almak tein tsteklllerln eksilt· 
me tarihinden (taUI KUnlerl harlc> en u Uc 
gUn evet bir istida ile Narıa VekAletlne mü· 
racaat etmeleri ve c:ıııekcclerlne en az bir 
kalemde bu ıae benzer 50.000 liralık bir ta 
yaptıklarına dair lal yaptıran idarelerden a· 
hnmıs vesika raptctmelerı llzımdır. 

5 - İstekliler tekllC mektuplannı ihale 
eOnü olan lll. 10. 941 penembe KilnU saat 
14 c kadar eksiltme komlsyonu relılltlne 
m.:ıkbuz mukabilinde vermeleri IA.ı:ımdır. 

Postada olacıık sec!kmeler kabul edllqtez 
(6165) 17207 

Yapı v e imar İ§leri ilam 
Nafıa Vektı.letlnden : 
1 - Eksiltmeye konulan l§: Ankarada 

jandarma subay okulu girııı kapısının 
hl'dml ile buraya yeniden kapıcı odası ve 
motosiklet garajı yaptınlması işidir. 

Keşif bedeli : 5410.61 liradır. 
:? - Eksiltme 20. 10. 941 pazartesi gUnU 

11aat 15 te nafıa vekAletl yapı ve imar iıı· 
let'i eksiltme komisyonu odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna muktaz! 
l'\ rak yapı ve imar işleri reisli~inde gö· 
rulebillr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ıstekll· 
lt>rln wıuıu dairesinde (405.80) dört yüz 
br§ lira seksen kurıışluk muv11kkat temi
nat vermeleri !Azımdır. (7214) 1726i 

A vakkabı alınacak 
Natıa• \'ekli etinden: 
17. 10. 941 cuma ~ünü ıaat 11 de Anknra

dıı Nafıa Veklletl binası !cinde malzeme mU· 
dOrlUtü odasında toplanan malzem<' eksilt· 
me koml,syonunda 967 lira muhammen be· 
d lll 102 cırt lakarıılnln pazarlık uıullyle ek· 
slltme.sı yapılacaktır. 

İzahat almak lstlyenler malzeme mUdllr· 
lUğUnc müracaat etmelldlrlPr. 

Muvakkat temınııt 72 lira 53 kurustur. 
lsteklllerln teminat ile birlikte a> nı ~Un 

ve aaate komisyonda hazır bulunmaları IA· 
zıondır. (7331) 17390 , 

YENİ Sinemada 
Bu Gece 21 den itibaren 

KARIMLA EVLENİYOR 

Baı Rollerde: Joe Mac Crea • Nancy Kelly 
Saat: 14.30 • 16.30 - 18.30 ııeanalarında 

CAM SAKIZI CKonaoda) 

Baı Rollerde: Ann Sothern • John Caroll 
Ayrıca: Matbuat U. M. memleket 

havadlst 
Saat: 12.15 te ucuz maUne 

AH NE KADIN 

• 
9 / 1071941' 

Memur ev eri inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1. -- Sarıoğlan, Yahşihan ve Çcrikli istasyonlarında yaptırılacak 

memur evleri ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf u -

suliyle eksiltmeye konulmuştur. Tekmilinin keşif bedeli 61.665.61 
(Altmış bir bin altı yüz altmış beş lira altmış bir kuruş) liradır •• 

2. -- Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umum müdürlüğün

den alınabilir. 

3 -- Eksiltme 20-10-1941 tarihinde saat 15 tc Ankara'da ofis umum 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 4624,91 (Dört bin altı fÜz yirmi dört lira 

doksan bir kuruş) liradır. 

5. - İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki 

gün evel ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyanı

na koyacaklardır. 

6 - İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbe -

tinde demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

7. -- 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayrı ola -

rak da ihale edilebilir. (7526) 17490 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDA 
Peşin . para ve açık arttırm..!.lle 14.10.941 

salı günü satılacak eml a k 

Esas No. l\lcvkll \'e ne\ 1 Mukadder J{. 

375 

3;; 

379 

Yenlhayat M. S07 adıı 21 parsel, 0:5,25 l\12 arsa, (üzerinde ıtustafa 

Demirin tuzıılen )aptırd.i':ı 219 taJ No lu ev \ardır) 
Yenlhayat l\I, SOS ada 2 parsel, 259,75 l\12 arsa. <Czcrlnde Mehmet 
Sener tarafından ıu:ı:ulen )aptırılmıı 29'l tal No. lu ev vardır.) 
Yenlha>ııt 111. SOS ada 4 parsel ,53 M2 ar.sa. <Ozcrlnde Mucurlu Alt· 
nln oturdui':u ruıukn )aptırllmış 2!10 tal No. lu ev vardır.) 

386 Ycnlhayat M 810 adı 1 ııursel, 105,50 J\t2 arsa. (Üzerinde Ahmet 
özçan tar tından fuzukn :ııaptırılmıs 280 taj No. lu ev vardır.) 

380 ı·cn.hayat lif. 808 a.ıu il parsel, 3!l lll:.! arsa. (t'zcrlnde Osman DU.ı:· 

ol'un inal etti!':'! tuzu len > nptırılmıe 2!11 tııJ No. ıu ev vardır.) 
SS4 Ycnlha)at M 9 adn 1 parsel, 179 1112 arsa. <l'zcrlnde İsmail 

Bark tı:ırntınd ~n tuzulcn :ııaptırılmıs 270 tnl l'io. lu ev \'ardır.) 

1029 Eski Saraç S nan, Y<•nl Nuzımbcy J\t Hun s. 626 nda 1t parsel, 111 

ıoao 

103:5 

1039 

M2 arsanın ı6 hLsscde o his esi HCıo S. lle Koca S. blrlcstli':l ~erde 

h ssed ın Anak.ıdın Glllıı>dır) 

Koyunp.ızarı, KabakUllUk mevkii, 270 ada ıs pnrs<'l, 1782 M2 arsa. 
lUlus tık mekte':ıl ch.ırındn, eski ram zan topu atıldı(:ı arsn.) 

Erzurum M cskı Kule, )eni B y önder S. 3Gı\ pda 6 parsel, 101 l\12 
ana. ( Dof:umevlnln Ö'll.mde, ÇMmcnln bu,unduktl yerdir.) 
Necntıbcy M :lleçhul asker s . G!l2 ada 6 pars 1, ızı M2 arsanın 196 
hlsscıtc G9 ıııss<>s!. (0. Al, N zml apartmanının on \'e yanındadır.) 

Peşin p ara ve açık arttırma ile 17.10. 941 

c~a günü satılacak e mlak 

357 Ycnlhıı>Dl l\l 810 adıı 2 parsel, 9 .'l!l M2 arsa. <Cztrlndc Demir 0.ı:· 
dcnılr'ln ıııı ı nde, ru1...ıkn yapt•rılmıs 2S7 taJ No. lu ev vardır.) 

386 Yenlha)at M. ı>ıo ada 3 parsel, 115 2 arsa. (Uzerln1c Emin o~lu 
Ali Rızanın hıwlındc, fu.zulcn )nptı ılmıs 278 No. lu ev \'llrdır.) 

390 YL•nlbıı.)ut 1\1. 811 ada 1 parsel, 29630 !lt2 arsa. (Ozerlnde Ferhat 
TUrcan tııratından C;.ızulcn ,>aptırılmfs 285, 2SG tnJ No. Ju bir ev '\"ardır.) 

3!11 Yı>nlhaynt M 818 ada 2 parsel, 100 ?112 arsa. <Cıerlnde lsmall Ko· 
ca' m tş nıl ru ulrn yap\ırılrı ş l 12 taJ .:o. ıu ev vardır.) 

403 Ytnlhıı) n t llt R21> ad'l ı ı: s ı, JGO M2 anıı <l'zerln e llUseyln Oz· 
cun tar rın ı n cuı len )ap ınlmı 100 ınJ No. lu ev '\'ardır) 

414 YC"nlha) t M. 821 ada 6 pars 1 13G M2 l &!er "Kar • 
bUk tarafın an fuzUl<'n yaııtırılmı 87 taJ No. lu ev \ardır.) 

1046 Neeatıtıcy J\t. Tay)lırccl ~ehil RC"mzl S. 692 ndn 9 plırscl, 62 M2 arsa. 
tRuso apartmanı )anı knreısındıı) • 

1048 N<><"ntlb<'Y M. 6'Jl adı 1 parsel, 107 M:! nrııa. (Orhun ve Aydın so-
kaklarının tılrlcşt Al koşL c 'c Şark ı•azarı sahibi Abcıulltıbın apart· 
manı )anınd ı 

1049 Neeatlbcy 11ı. Mdın S G!ll ada 4 parsel, 3G M2 arsa. (Kanbay apart• 

mnnının sal::ınıln . ı 
1050 Necatlbe) 1\1 :l.'enlçay S 676 ada 24 paracı 07 M2 anın. (Aydın soka· 

ı:ı Oay Kcmnl Cedclcç apartmanı karıısım. ) 
1297 Kalrı ııa Ust'.I, DnnfımC"pt mc,·kll, 1R!l2 ada 14 parsel, 5007 M2 arsa. 

5 

(Eski erkfınıluırbl)e binası )olu Lz· r.rdel . 
ı - Yukanda izahatı )azılı cmli\k, ~in para ve açık arttırma ile ve deıtlltrefl 

terlye alt olmnk Uzere satılacaktır. 
2 - Tcmlnnt akccsl .>üzde ondur. Satı.s ırasında verilen Pl?Y miktarı mukadll 

met! ırectlğl takdirde, teminat akçesi derhal uttırıl'llıynrak ihale kimin 

edlllnıe ona ikmal cttlrllerekllr. fi 
s _ thale. )'Ukarıda ı:ostcrllen tarthlcrde saat on dörtte bankamız ııntıa komıs 

)·apılaeaktır. lstcklllcrln o ı: n >ilzde on teminat akcesl, hUvlyct eU:ı:danı ve iki ~e:,ı 
toCraOyle cm ilk acr~ laine mUracaııtıarı. (73:"ı7) ı• 

Mimar, Mühendis ve İnşaat şirketlerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapı lır 

Ankara Anafartalar Caddesi 
Gcnçtürk Tel: 1673 

M. M. V. H ava Müsteşarlı ğı 

Yol inşaatı 
M. ı.t. V. Havn Sa. Al. Ko. dan 

Merdiven yaptırılaeıJ~ 
~ 

Hariciye VekAleti Satın Alf1111 
ı- Keşif tutan 37.721 lira SO kuruş olnn 

• 1 k 1 1 t k al yonundnn : ıı,ı 
Etimesğut ta yapı aca yo nşaa ı ap ı Hariciye VekAleti binası med e 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. İhnlesl 13. cllvenınııı yeniden yapılması nçı1' 
ıo. 941 pnzartesJ gUnU saat 16 dadır. İlk miye kanulmuştur. 
teminatı !2829 lıra 10 kuruııtur). Şartna· Kanuni ehliyeti haiz ısteklilcr 

1
, 

mcsi 189 kunış mukııbllinde Hava Satın me ve projeyi her g!ln Vekalet 
Alma komisyonundan alınakillr. Taliplerin 
ihale gUnU ••e saatinden bir s!lat cvellne mUdUrlllğtinde göreblllrler. .tıı' 

• Keşif bedeli 2075 lira 66 kUf'\I•. 
kadar kanuni teklif mektuplarını komla • Muvakkat l<'minatı 15:'1 lira 6• 
youa vermeleri. (6892) 16908 tur. t)P 

inşaat münakasası İhale tarihi 10. 10 on cuma 1 
M. 1\1, V. Hava Sa. Al. Ko. dan : ıo.3o dur. a,ı etl 
1- Keşif tutan Hi.208 lira 59 kuruş olan Ihale mahalli Hariciye Vclt 1 

Ankara civarında bir inşaat işi kapalı ı Alma komisyonudur. (69 O) 
zarfla eksiltmlye konulmuştur. İhalesi 14 
10. 941 sah gUnll saat 16 dadır. İlk temi· S 
nalı 1140 lira 65 kuruştur. Şartnamesi 77 ayın 
kuruş mukabilinde Ankara'da Hava Satın 
Alma Komisyonundan alınabilir. Taliple
rin ihale gUnll ve saatinden bır saat eve
liqe kadar kanuni teklif mektuplarını ko· 
m[syona vermeleri. (6893) 16909 

Sus Sinemasında 
Bugiln bu grce 

Her yeri tahrip eden kasırga. Vahat kap. 
!anlar, timsahlar. Beyaz avcı kadın 

ZANZİBAR 
Baı rollerde: Lola Larıe • Ja'l'les Gra.lı: 

Seanslar: 14 - 16 • ıs ı:ece 20.30 da 
Ayrıca: Matbu:ıt U. M. memleket havadisi 
Ankara yazı. Şehirde bir ccvelln. Para. 
ollt kulesi. Tenis ve atıcılık. Cubuk Ba· 

raJı, AUı spor ve saire 

ıe 
Sark kundura ı:ıazan Tatıtııtıl' ~ 

dan ikinci Anafartalar caddesi oJ(iJ 
C:azaya taıınmııtır. gl 

Sark kundura pa:ı:ıırl 

S .. S ,.,~o 
UMER inemas 

Bu~Un 12.15 ten ıtıll!lreJI 
1 ti" 

Haya tın bütUn acı sahneıerın 
el" \·e lnsanlıi':ı tarif edetl 

Dokf orun aşkı 
Bıı& Rollerde : r:"e'~tl 

Emine Rızık • SUlcyınan S0 • j.Y 
Seanslar: l~ • ı4.30 • 16· 

Gece 21 de 


