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Vekiller Heyetind~ değişiklik oldu 
Refan vapuru hôdisesine ait tahkikatın 

etmesini temin için selômetle devam 

Milli Müdafaa ve Münakalat 
Vekilleri istilalarını verdiler 
Milli Müdafaa V ekilliğİne GI. Ali Rıza 

Artunkal, Münakalat Vekilliğine de 
Amiral Fahri Engin tayin olundu 

AN KARA, 12 a.a. - Relah .ıapuru hadi
•e.ind en dolayı, vekaletlerine menmp yük
•ek rütbede aubay ve memurlarının alakalı 
ıöriilmeıi ve tahkikata baılanma•ı münaıe
betiyle Milli Müdafaa Vekili Erzincan Meb
ııau Sallet Arıkan ve Münakalat Vekili Si • 
'lop Mebuıu Cevdet Kerim lncedayı, tahki -
kQtın ıelametle devamını temin makıadiyle 

iıtilalmının kabulünü Bcqvekilden rica et -
miılerdir. Her iki iıtila kabul edilerek Millf 
Müdafaa Vekciletine Maniıa Mebusu emekli 
Korgeneral Ali Rıza Artunkal ve Münakalat 
Vekaletine Samsun Mebuıu emekli Amiral 
Fahri Engin' in tayinleri yükıek tasvibe ikti
ran eylemiştir. 
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Sağa sola 

Zorlamalar 
j ... Falih Rıfkı AT AY 

~Bir laknn ainai 1ıa2ete ve dergi 
a~~la.rında, araaıra, yabancı ide
Li lı ııirnsar:hğı revaç bulur. Yeni 
... ;..~~reketin kılavuzluğu veya mü
tı._ •tı ıüsü takman hafif akıllıla
~'~ ka.r§ılarındaki soğuk ve katı 
~ıı·laızlrğı aökmek, duru ve temiz 
l,"cİ birlik kaynağını çalltayıp bu
t~~ak hevesine kapıldıkları 
'-i Ur. Türk milliyetçiliğini kimi 
'-t~ çekmek, kimi sola sürümek 
~n kötü huylan, ellerindeki, 
~e kaçağı yabancı maim üs
t, "-lrlukaddesat damgası vurma
"i.ı, . lluımaktır. Propaganda ser
~'ll '"1~e, hazan kiralanarak, ba· 
>-. lc.~0rıüUü yazılarak, ya ıkumaz, 
d, h Or 9.let hizmeti görenlere si.
li~ ~ l'llernlekette rutlamıyoruz. 
d"°al ll"af ibunun misalleri ve acı 
il, -~li ile dolup ta§ıyor. Şu fark 
\~l da.ha pek yakm mazideki 
tijl'l\i beler, bizim halkımıza bu 
~i~ •daınlara kar§ı ince bir ae
~İtt· e, bil" koku alma hassası ver
d,~ Bir küçük kaygımız varaa, 
~~l ~eyecan tazelemek istiyen 
ııı:.' •tirnizden velev küçük bir 
~~ ... lllrn defitmez milli disiplin 
~dit l'ılıa. bir kapılganlığa dütınele-

lngiliz Rodney zırhlııı ıeyir halinde 

ll&~ 
>,~, lrl~Ieketçiyiz ve 'bu halkın, 
~-... l.0 1'lUn hizmetindeyiz. Sınır· 

Akdeniı'de harp vaziyetinin 
baılıdıöı ığustostınberı 

Akdeniz' de 
1651\tlihver 

gemisi battı 
Son vaziyete göre '-~,ltı.ıç bir sava§& bailı değiliz. 

-- ili •ı birdir ve bizimdir. Onu 
~tçiıiı: rnilliyetçi.lik, ne de cemi· M i h v e r i n kaybettiği 
~ t~ deni vermek :istiyenlerin cremilerin t 0 p y e k u n 
!tt~)' , heleri ile yaralatmayız. • 
ı.~ de itibar, mevki ve ıeref hacminin 200.000 tonu 
~) .... •run tek yolu, ıuurunun 1 1 
d~~rıe ikadar 'bu milletten ol- b u 1 d u ğ u an aıı ıyor. 
~~.., ' ~hu milletin ihtiyaçlarını, Londra 12 a.a.- Denizcilik mütehasıns-
~ltı~ h ıatelclerini benimsemekten, !arının fikrine cöre Libya'ya ciden deniz ''•i ~ halkm, ve onun milli ve münakale yollan boyunca düıman faaliye-

"'tt.i •nanlarma vakfolmaktan tinin başladıiı atustostan beri, Ak.denizde " .... t. "-1'1) Mıhvere ait 165 ia&e ıemisi ve şilebi ba-
;:"'dit~~illetlerinden bazılarmm { Sonu J üncü say/adı ) 
,1!tl,l'd ırıe has bin türlü hususi 

Yüksek Sıhat Şurası 

bugün toplanıyor 
Yüksek sıhat şurası 1941 sonteşrin 

toplantılarını (13-11-941) bugün saat 
14.30 da Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinde yaparak ruznamesinde 
yazılı adli, idari ve fenni meseleleri 
müzakere edecektir . 

C. H. Partisi Genel 

Sekreterliğinde 

• j 

lnailiz parlamentosunun 
i(flmı devresi uzallldı 

Kral George 
bu vesile ile 

bir nutuk verdi 
Kral diyor ki : 

T ü r k i y e ile olan 
münasebetlerimiz sağlam 
bir surette i t i m a t ve 
d o ı t 1 u ğ a dayanmakta 
berdevamdır. 

[ Yazısı 3 üncü sayfada] 

M. Knox diyor ki: 

Japonya'nın haklarımızı 

çiğneyen hareketlerini 

bilmemezlik edemeyiz 

Karar · vermek 
saati gelmiştir 
Nevyork; 12. a.a. - Bahriye naztn al· 

bay Knox, Rodezya'da Quouset yakınla · 
rında ltı§a edilen yeni deniz ve hava Uuü· 
nUn açılı§ töreninde bir nutuk söyllyerdı 
demi&tlr ki : 

f,tlt,ıa •n doğan ideolojileri bizi 
L:'t Ça ~1t"Jnaz. Hiç birinin men· 
~ l'~r t- rrıa kendimizi kaptınp, 
dı Si)._&~ halka ıstırap vermeyiz. 
~ı ..,._~.Ve iktı&adi isterler zorla· t' '-tıal\ 1~• dün asla banımaz zan· 
d ı,.,llı.ı ıdeotojilerin nasıl kaynat
'~'-~' Yahut, biribirler-ine asla 
t~latll\'Ya.caklarma yemin vermiş 
~ ~'1 nasıl boğazlaştıklarmı 
t~ii tö :ı:. Büyük kavganın içyü
d"'--~ ıa1:'kk, onun kaskatı hakika. ,~:ı: f!d. a. !atmamak, bahane ve 
~ ~ı ehıyatını naslar gibi zik· 
~""""'i -,:·'"ak, §u veya bu cephenin 
r,~~ıll .... ş7ak!ığına dü§memek doi· 
~,~'ltıtalt lndıye kadar bizi muvaf
~ :ta 

1 
.. lek i.mil, önce kendi da

'l l>tı b os~terdiğimiz bağlıhk ve 
~ aglılıktan doğma siya- Cümhuriyet Halk Partisi Um.. "-Amerika Birleelk Devletıerl, Amt· 

•aebetl d ·· ·· ti .... ""d ·• İ:ı: er uruı ugu ur. 
ltta e ~efalı, batkalarma doıt 

evaın edeceğiz. Bu 
( Sonu 4 üncü say/ıdı } 

İdare Heyeti dün haftalık toplantısı - rlka'nın haklarına tecavüz eden .Japon h&· 
nı yaparak gündemindeki işler üze -

1 
reketlerlni artık bilmemezlikten l'elmete 

rinde görüşmelerde bulunrnu§ ve ge devam edemt>z. Karar vermek saati sel • 
reken kararları almıjtır. l So1211 3 iizJcü sızla4ı J 
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İ lkteşrin ihtilôlinin 

yıldönümü dolayısiyle 

Cümhurreisimiz ve 

M. Katinin arasında 
teali edilen telgraflar 
İlkteşrin ihtilalinin yıldönümü mü

nasebetiyle, Cümhurreisi İsmet İnö
nü ile Sovyetler Birliği Yüksek Sov
yet Meclisi Riyaset Divanı Reisi M. 
Kalin in arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. (a.a.) 

Moskova'yı müclalaa edecek olan silahlı sivil muhafızlar 
§arkı söyliyerek bir geçi§ yapıyorlar 

BQ§vekilimiı:le M. Stalin 
arasında 

İlkteırin ihtiHilinin yıldönümil 
münasebetiyle, Başvekil Doktor Re
fik Saydam ile SlW)letler Birliği Halk 
Komiserleri heyeti reisi M. Stalin 
arasında tebrik ve teşekkür telgraf -
!arı teati edilmiştir. (a.a.) 

Moskova önünde alman l Ofi Ajansının Berlin'den 

ilerleyişini durdurarak haber verdiğine göre 

ruslar karşı Leningrad 
Hariciye Vekilimizle M. Molotol 

araıtncla 
İlkteşrin ihtilalinin yıldönümü mü

nasebetiyle, Hariciye Vekili Şükril 
Saraçoğlu ile Sovyetler Birliği Ha
riciye Halk komiseri M. Molotof ara
sında tebrik ve teşekkür telgrafları 

teati edilmiştir. (a.a.) 

taarruzlar 

yapıyorlar 

Son hafta içinde 

Moskova yakınında 

durum epiyce düzeldi 
Londra, 12 a.a. - Yabancı baı;ın toplantı· 

ıında beyanatta bulunan ı;ovyet ıOZCUsü M • 
Lozovskl Mo kova yakınlarındaki durumun 
ıon hatta ıcınde dUıelıınl5 oıcıutunu bllc1lrml& 
ve ıunu UAve ctml5Ur: 

Alman UerleYl&I yalnız durmakla kalma
mış, aynı zamanda rus kuvetlerı her s:Un karıı 
hücumlara ~ecnıekte ve dUamana bUyUk ka
yıplar verdirmekte bulunmuıtur. MOjalsk, 
Volokolamsk, Maloyarosıavets ve Tuta bölge -
lertnde almanlar llerl!yememektc ve acır ka
yıplara utramaktacıırlar. 

{ Sonu 4 iincü sayfada ) 

muharebesi 

kati safhada 
Uzak şimalde 

EhemiyetJi bir taarruz 

hareketi beliriyor 
Berlln, 12 a.a. - D.N.B. ajansının aske

r! bir kaynaktan öğrendiğine göre. sovyet· 
ler 11 sontcşt1inde 33 tayyare kaybetmiş· 
lerdır. Bu tayyarelerden scklzl hava mu
harebelerinde, dördü de karsıkoyma top
ları tarahndan duşUrQlmUştUr. Geri ka· 
lan 21 tayyare de yerde tahrip edilmiştir. 

11/12 sontesrln gecesi alman tayyare 
tcsklllerı Moskova ve Corki'ye hücum et· 
mlşlerdlr. 1\ioskova'da iki istasyona bomba· 
lar isabet ettirmişlerdir. Gorkl'de Oka 

{ Sonu 4 iincü sayfada ) 

' 
' 

...... OtJllJIOOiS Oll1ilJlJOllJli .. 

Fin BO§vekili B. Ryıto - Ryti 

Finlandiya 
emniyeti ve sulh i~inde ~ahşmaSI 

garanti edilinciye kadar 

ruslarla harbe 

devam edecek 
Finlandiya hükümetinin 

amerikan talebine cevabı 

Ortaşark'taki lngiliz hava kuvetleri yakında büyük ölçüde art
tırılacaktır. Buna dair haberlerimiz 3 üncü ıayladadır. Resmi · 
miz Libya'daki harekata i§tirak eden tayyare kartıkoma topla -
riyle mücehhez bir zırhlı otomobili gÖ•teriyor. 

RelsinkL 12 a.a. - Flnlllndlya run SO\ ctler 
BITJ!tlne kara1 muhasaı:nata Mın vcrmeııl ve 
tın kıtalannı 1939 hududuna kadar ~rt cek
mrst hakkında Amerikan talebine cevap \"e

ren tin notası d!Yor kt: 
l - Amerikan muhtıras1, muha.samata Sov-

{ Sonu 4 üncu sayfada ) 

Aıuer..t. ·ia CaL.!J.y~ ~'\'aıırı 
AZR~ı~x 

Erzincan' da şiddetli 
bir yer sarsıntısı oldu 

Mülhakatta 15 ölü, 64 yaralı var 
Erzincan, 12 a.a. - Bugün saat j zasındakl kl>ylerde mühim hasar olrluğu., 

12.16 da Erzincan'da şimalden cenu • almdlye kadar dördü afır olmak üzere 36 
ba 20 saniye devam eden tiddetli bir yaralının tedavi altına alındığı ve 10 olll 

kt bulunduğu anı~ılmışt 
yer sarsıntısı olmuştur. Orta me ep ır. 
binası içine girilemiyecek kadar ha· Tercan kazasında hasar ve zayiat 
rap olmuş, diğer bazı binalarda da yoktur. Kemah kazası merkezinde 2 
hafif zararlar vukua gelmiştir. Hafif evle Kemrik nahiyesi köylerinde bir 
bir kaç yaralıdan başka nüfusça ka - k:sım evler yıkılmışsa da nüfusça za-
yıp yoktur. . • . yıat yoktur. 

Zelzeienin mülhakattakı tesırlerı Erzincan merkez kazasının Ham -
hakkında ma!Umat beklenmektedir. desi, Tilkis, Kurt, Göziler ve Aliağa 

Mülhakat#ıa Palangası köyleri kamilen. Cirzini, 
Erzincan, 12 a.a. - Erzincan villyetln- köyünde de 3 ev yıkılmıştır. Bu köy

deki yer sarsmtmnın mülhakattakl tesir- lerde 5 kişi ölmüş, 28 kişi yaoralan • 
leııiAe dair alınan haberlerden merkez ka· mıştır. 
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Akdeniz' deki 
,.. 

•• o .... son çarpışma , , .... , 

1111111111111111111111111 

·''İlarbeaen gemi değil, insandır,) 
Cliyen İngiliz sözünün doğruluğu bu 
çarpışmada bir defa daha belirmiştir 

8oın ailnlerde, otta Akdenlz'deı, ln&1llz
ıetıe it&lyanla.r &rasında, yeni bir deniz. 
bava carpışması oldu ve bu çarpışmada 
inaillz tlilAhlan fistfinJUklerlnl bir defa da· 
ha ıaetererek yeni bir muvaffakıyet ka· 
sandılar. !nımz resmt tebllı'tlerlnln blldlr
dlklerin1, kilcllk !ar'klarla italyanlar dıı 
kabul ve teyit ettJkleri Joın lnglllzlerln bu 
O&r"Dısnayı kazandıklanna hlc ıüphe yok· 
tur. 

9 İldncltetdn gecesi, iki inglUz har.ıt 
lmıvwr.lyle muhriplerden mürekkep blr 
fllo, :ltalya'dan Libya;ya giden 10 vapur
luk fkl kafileye rastlamışlardır. Bu kafile· 
leır iki atır italyan kruvaz5rlyle muhrip. 
lerln himayesinde bulunuyordu. ltal:van 
harp aemllerlnln blriz üstUnlllı'tilne rağ
men. inalllz kruvaz6r ve muhrlplert kafi· 
~ hQcumda tereddUt etmemlsler, ve bü· 
tün nakliye ~llerlnl - ki bir tanesl bü
)'(lk b!r petrol samıc gemisidir - kAmllen 
imha etmJsler; ikl muhribi 'batırmısl ar, 
tıtr tanesini de ağır hasara uğratmışlardır. 
ttaı?anlar ile, yalnız yedl vapurun battı
tını kabul ediyorlar. KafilelerJn im.hasına 
MYlrcl kalan ltalyan harıı ııemllerl. son· 
r&d&n bir ln&illz denizaltısı tarafından ya· 
blamnıtlardır. Denizaltı, !kl muhrlbe hil· 
cwn etmıı ve blrlnl torpllllyerek batırmış, 
c!lterlnl haaara uıtratmıstır. 

Torpil taııyan italyan tayyareleri, bu 
lcOcllk lnslllz filosuna hllcum etmişler; in· 
stlizlere ~re, lnglllz harp cemllert bu hU· 
cwndan hiç zarar ıörmemltlerdlr; !tal· 
yanlara ııöre ise bir kru\'az5re lkl, bir 
muhrlbe de bir torpil isabet etmiş, 1ngillz 
filosunu hlm!'ye eden tayyare.den lklsl dil· 
ıürnımnstQr. .... 

tn91112 amlrallıfının 11 tarihli ikinci bir 
te'bllti de ıu muvaffakıyet! blldlrmlştlr: 
Akdm!z'de denizaltılar, a.sker ve mUhlm· 
mat yllklil dört ltalyan nakliye ııemlsl Ue 
biri alman bayratmı tqıyan iki yelkenliyi 
batıl'lnıllat, lld yardımcı kruvaz6rle lkl 
iste ıemlaln1 de atır hasara uğratm11tar· 
dır. Tahrip edilen dört vapurdan lklal tor· 
1111le batıMtmıştır. Diğerlerinin top at~lyle 
imha edlldllt anlaeılıyor. Dört vapurdan 
biri b(1yllk, ilçQ de ·hasara uğnyan iaşe 

nınmı stbl, orta hacimdedir. Kafileyi ko
ruyan ve atır hasara utn:van Yhrduncı 
krUVUÖ~er, alllhlı tlea~ vapurlandır. 

Bunlann biri 8000 tonluktur; öteki de 5000 
tondan fazladır. 

Londra'dan selen &ler blr haberde, 
SlnYcr Musollnl'nln "Alcdenlz'oo en mUhlm 
ltalyan kalesi" dedlitl Pantellerla adasının 
tamamlyle tahliye edllmls olduğunu bil· 
cllrlYor. Tahliyenin ıe'bebl, adaya uıtnyan 
vapurlann lncillzler tarafından batınlma-
111 korkusudur. ıı-antellerla, Sicilya ile Tu· 
nua aruında, yan yolda, bir ltalyan de· 
nlz QaUd11r. "Tama.mlyle tahllye"den mak
aat, bu kllçQJc adanın mahdut ıMl halkı 
Ola& aerelct1r. Cünkll mllhim bir mevkide 
bulunan adanın. bUabUtfin b04alWdıı'tl tak· 
dlrde, incillzlerln eline düşmesi tehlikesi 
vardır. Bu arada, h&ı,rbln basındanberl 

Pantellerla adasmdakl ital:van UssUnlln, 
ılmdb'e kadar, yalnız bir defa, baskın tek· 
l!nde ınalllz donanması tarafından bom· 
'bardıman edllmlı oldutunu kaydedellm. 

••• 
On ıemlllk ltalyan ka.tilesln!n lmhaaly

ı. neticelenen carp11mada, en &öze çarpan 
nolcta, ltalyan atır ıcruvaz!SrlerlnJn bu ha· 
rekete mlni olamaYJllan, hattl, lnılllz 

b&fif kruvazörlerine saldırmaja bile cesa· 
ret edemeYttlerldlr. Halbuki aradaki allAh 
Te kuvet farkı, tamamlyle ltalyanlann le
hinde oldutu için, 1ngUlz kruvazörlerinin 
tmha edilmesi 11.zımgellrdl. Bu fark mey
dandadır. 

Inclfü: filosu ıu gMıllerden mürekket>· 
tl: 

Yazan: Abidin DAVER 

Tarento sınırı iki kruvazör: 10.000 ton; 
35,5-36,5 mil snrat; 8 tane 203 IUk ağır 

top, 12 tane 100 IUk ve 16 tane 37 ilk tay
yareye karsı top, 8 tane 13,2 milimetrelik 
tayyareye karıiı maklnalı tU[ck; ı kata. 
pült, 2 tayyare; mUrcttebnt 35 subay 780 
er. 1931-32 senelerinde hizmete glrmlıı o
lan bu gemiler, diğer eslerine nisbcten da
ha ham zırhlanmışlardır. Su kes\mlerln
dckl kusak 25-70 mlllinetre, taretler 80-
100 rnlllmetre, güverte 50 n1Jllmetre, ku
manda kulesi 76 mlllmetre, kalınlığında 
zırhlarla muhafnznlıdır. 

Bu sıruf 10.000 tonluk 7 dır ltalyan 
kruvazör~nden il<:il Zara, Flume, Pola 
28-29 mart 1941 gecesi vuku bulan Malta· 
pan muharebesinde lnglllzler tarafından 

batınlmıştır. . 
İtalyan kruvazörlerinin yanında mllte· 

ııdd!t muhripler vardı. İtalyan muhripler!· 
nln hE?psl, tnglllz muhrlplerlnden, en az 
dört mil daha sUrntlldir; silahları denk 
gibidir. 

Görülüyor kl Jnglllz haCif kruvazörleri
nin, 152 llk orta cnplı toplarına <harp ge· 
mllerlnde 1500 lUk toplar ağır değil, orta 
caplı l!Byılır) mukabil, ttalyanların 203 lilk 
nlbr topları vardı ve bunlara yalnız capçn 
değil, sayıca da UstllndUler. 06 topa kar
sı 12 top) Jtalynn gemileri sllratcc de üs
tllndüler. <32 mlle karşı 36 mil.) 

••• 
Bu bUyUk llstUnlUğo rağmen, neden 

ltnlyanlar, hemen ln:;lllz kruvazörlerine 
hücum edip onları batınnndılar ve kafilc
:rl kurtarmadılar? Dunu ancak, iki tara
fın mft.nevlyatı arnsındnkl fark ile izah 
edob!l!rJz. İnglllzler, gayet yüksek bir ta· 
nrruzl ruh ile yctl&tlı·llmişler ve her fır
satta dnlmn tn.nrruz etmek suretiyle de 
bu y{lksekllklcrlnl fllcn göstermişlerdir. 

İtnlyanlnr ise, harbin bnşındanbcrl lngi-
117Jcrln ü.stnnıuıtunn kabul ctmls ve clnlmn 
zayıf mAncvlyntla hareket etmlslerdlr. 10 
haziran 1940 tanberı vukua gelen bUtün 
dC'nlz muhıırrbclerlnıle fnglllzlerln, maddi 
kuvctçe zayıf oldUklan zaman dahl kıı

uınmalnrı, lnı:lllzlerln cOret ve cesaretini 
arttırmış, blldkls Jtalynnlnnn mimevlyatı

nı kırmış, onlara lnglllz denizcileriyle ba· 
ıa cıkamıyacnklıtn knnnntlni aşılamıştır. 

ltalyanlnr, gece vuku bulduğu anlasılnn 
bu <:n111ışmada 1Mlltnpnn muhnrcbcslnde 
geceleyin uiiradıklan feltıkctl ha'tırlıyarak 
taarruz ctme~o cesaret edememişlerdir. 

!ki aı'tır ltnlyan kruvazörUnUn iki hıım 

lnı:lllz kruvnzllrUne karsı llclz bir vaziyet
te knlmalannı bn&ka suretle tefsir ve iza
ha lmkftn yoktur. 

lnglllzlcrln "harp eden geml değil fn
s.ındır" sözOnün dol:ruluğu, bu camısma 

ile bir defa daha tahakkuk etmiştir. 1tal
yanlar, iki günde, 3 muhrip zayi etmlsler, 
2 muhripler! ve 2 muavln kruvazörlerl ha
sara utraml$: hepsi yüklü 14 nakliye ge
misi lle 2 yelken gemisi batrnııtır. lnglllz: 
lenn gemi zayiatı yoktur. 

idare i.mirleri 194l kıdem 
tablosu 

Dahiliye Vekilliği, idare imirleri
mizin 1941 kıdem tablosunu hazırla • 
mı ya baılamı,tlr. Tabloda lbu yıl için· 
de terfi etmi! olanların durumları da 
gösterilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
,ehrimize geliyor 

Gümrük ve İnhiearlar Vekilliği bi
nası yanında yapılmakta olan tnlhi
sarlar Umum Müdürlüğü binası bit
mek üzeredir. İnhisarlar Umum Mil· 
dlirlüğil önümüzdeki aylar içinde 
şehrimize taşınacaktır. 

u ı; u s 

Dünkü Meclis 
Bliylik Millet Meclisi dün Doktor 

Mazhar Germeri'in başkanlığında top
lanmıştır. 

Bu 1ı0plantıda Denizli Mebusu Ne
cip Ali Küçüka, İçel mebusu General 

.,-···································-. 
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Propaganda 

Birinci cilt 
Cemal Mersinli, İstanbul mebusu Yazan: Sadri ERTEM 
Doktor Hakkı Şinasi Erel, Tokat me- Akba Kltaı>evt - Ankara 
busu General Sıtkı Üke'nin öldükle· 334 sayfa 220 kuruı • 

rini bildiren Başvek3.let tezk_er.esi ?· I .. M~ba.:rir .ve meb~ ·Sa~~~ Ertem'in 
kunarak hatıralarını anmak ıçın bır uç cılt uzerıne tertıp ettıgı· (Propa • 
dakika ayakta sükfit edilmiş ve bazı ganda) adlı kitabın ilk cildi neşro • 
üyelere izin verilmesi hakkındaki ri· lunmuştur. Bu ciltte propagandaya 
yaset tezkeresi tasvip edilmiştir. mesnet olan ve propagandanın üze -

Meclis müteakıben gündeminde gö- rinde tesir yaptığı eEkarıumumiye 
rüşülecek başka bir şey olmadığındıln ve bunu ter1dp eden müesseseler tet
pazartesi günü toplanmak üzere da • kik olunmuştur. Muharrir birinci cil
ğılmıştır. · din mukaddimesinde ikinci ciltte pro-

pagandanın sosyolojik, psikolojik ve 

Çok çocuklu 

Hôkimlere yardım 
Adliye Vekilliği, çok çocuklu ha -

kimler.c yardım kanununa göre bu 
yıl hakim ve müddeiumumi sınıfına 
mensup olanların aile durumlarını 
incelemiş ve yardım olarak kesilecek 
paraların mikdarın~ tesbit etmiştir. 
Vekillik bu paraların birincikannn 
ayında kesilmesini ilgililere bildir -
miştir. 

teknik şartlarını izah edeceğini üçün
cü ciltte de 1939 har.binde propagan
da tatbikatı hakkında m_isaller vere
ceğini bildiriyor. 

Sadri Ertem propagandanın birin
ci cildini beş büyük kısma ayırmış -
tır ve bu kısımlar başlıca fasıllariyle 
şunlardır: 

1 - Propagandanın vasıtaları ; 
Efkarıumumiye ve devlet, kuvetli 

şahsiyet, parlamento, partiler, Ke -
malizm, mesleki temsilcilik, merkeze 
yakın partiler, partilerin kadrosu, 
cemiyetler ve toplantılar. 

2 - Matbuat; 
Çocuk Esirg~me Gazete, liberal nizamın gazetelere 

• tesiri, Türk matbuatının kuruluşu ve 
Kurumuna yardımlar • bünyesi, büyük harpte matbuat, pro

Çocuk Esirg;eme kurumundan ve • 
rilen maliımata göre ilkteşrin ayı i -
çinde kurumun Ankara'da polikılini
ğinde 447 çocuk ile 130 ana, diş ba -
kım evinde de 440 ~o~uk muayene ve 
tedavi edilmiştir. 

Kurumun gündüz" ıbakım evinde her 
gün 102 yavrunun bakım ve tertbiye -
siyle meşgul olunmuş ve bir ay için
de bunlara 4077 kap sıcak yemek ve
rilmiş ve çocuk yuvasında da 238 yav
ru daimi olarak bakım altında bulun-
durulmuştur. , 

;Bundan başka kurumun süt damla
sından bir ay içinde 3120 çocuı'\c için 
si.tıt verilmiştir. 

Ege'de pamuk rekoltesi 
İzmir, 12 a.a. - Verilen malümata 

göre bu seneki pamuk rekoltesi 80 
ita 90 bin balya arası tahmin edilmek
tedir. Cins gayet iyidir. Tiplerin 
standardize edilmesine başlanmış ve 
ilk olarak birinci nevi akala pamu -
ğunun atandardı yapılmıJtır. 

Buradaki alakadar mahfillerde Ro
manya'nın bu sene mühim miktarda 
pamuk alacağı kaydedilmektedir. 

Çankırı'da C.H.P. Merkez 
kaza kongresi toplandı 

Çankırı, 12 a.a. - Cümhuriyet 
Halk Partisi merkez kaza kongresi 
bugün toplanmış delegeler ile nahiye 
ocak kongreleri tarafından ileri &Ü· 

rülen dilekleri incelemiıtir. 

paganda hizmetinde matbuat, harpten 
sonra liberal memleketlerde matbuat 
yirminci asırda gazetecilik terakki • 
leri, gazetenin dünyayı istilası, harp 
sonrası rejimlerinde matbuat, Türk 
Cürnhuriyetindc matbuat, iki cins 
matbuat için tenkitler, matbuatın mo
ral kıymeti, para hıı:sı ithamları, Tür
kiye'de gazete ve edebiyat. 

3 - Tiyatro; 
Cümhuriyet devrinde sahne. 
4 - Sinema; 
5- Radyo; 
Almanya'da, Sovyet Rusya'da, Çe

koslovak·,;ı'da, İrlanda'da radyo faa
liyetleri," Avrupa dinleyicileri, din • 
lcyicilerfo terbiyesi italyan - ingiliz 
radyo muharebeleri. 

Eseri okuyucularımıza tavsiye e-
deriz. 

ÇAÖRI 
X Divanı Muhaubat encümeninin 

14-11-1941 cuma günkü içtimaı 
17-11-941 pazartesi gününe talik edil· 
mi ur. 

X Meclis hesaplarının tetkiki en • 
cümeni bugün saat 10 da toplanacak
tır. 

l ..... ~;~···~i:~~~·;"·~~~·ğ~~···;;;;;:" 
ku11ç düttnanıdır. Bununla sava.. 
şan Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım et. 

!... ......... ~~.:~~~.;,.'.~,:~~~.'.:~ .. 

Dil köşemiz 
Dunkü "Ulus" ta iki başlık vır: Biri "Maarif Vekillilf'. ötdi "Mııril VeH

Jeti." Jllr. işimiz dilimizden yabancı şekilleri kovmalı, mina bozmıyan tHril Türk
çeleştirmelerine çalışmaktır. Belki bir çok kimselu bir yabancı kelimenin 
.lcırşılılım

0 

bulamıyabilirler; fakat "Maarll Vekileti" ne her· okur yazar Türk, 
"Maari/ Vekilliği" diyebilir. "istihdaf etmek" yerine "bedel tutmak.,, yıbut 
"bedel almak" kolay bir tasrif Türkçel eştirmesi değil midir l * Bir ajans haberinde şu satırı okuduk: "Mister Ruzvelt bu soruya cevap ~er
mekten imtina etmiştir.,. ''Sual" kelimesi kalacak mı, gidecek mi, bilmiyoruz. 
Bu, köye kadar girmiş kelimelerdendir. Ancak "imtina" gibi koyu bir Arapça • 
mn dilde kalmıyacağına şüphe yoktur. "Soru" ve ''sual" bahsini zevka ve kul

lanma dilinin imtihanına bırakalım. "imtina" yerine pek güzel "cevap vermek -
ten kaçınmak'', "c.evap vermek istememek", hatta belki "cevapsız bırakmak" 
tfbirlerini kullanmakla maksadımızı pek iyi anlatabiliriz. * "Dostumun eyimser bir rubu vardır ... Yahut "son haberleri oJcurken, kötüm
serliğe düşmemek güçtür . ., dediğimizde acaba "nikbin", "bedbin" tibirle • 
rini karşılıyor muyuz? Vaktiyle bunlara ''akımsamak", "karamsamak" demiş
tik. Acaba bıngisi daba iyi? Zevkli yazı cılarımızın tecrübesine bırakalım. "Eyi
cil'' ve "kötücür' eski "bıyırhab ve bed bıh" yerini ne güzel tuttu. * Bizim "Ulus" un dil bahislerinin bütün düriıst fikir münakaşalarına ve Türkçe 
ile kaygılı vatandaş teklillerine açık olduğunu bir dıha tekrarlıyalım. - DİLCİ 

SPOR 

Pazar günü yapılacak 
Boks ma~lar1 hazırhğı 

Pazar günü saat 18 de Halkevinde 
Yardım6evenler Cemiyeti menfaatine 
tertip edilen boks maçlarının hazır -
lıkları devam etmektedir. 
Aynı zamanda Ankara - İstanbul 

takımlarının 7 ilkkanunda yapacak -
)arı karşılaşmanın seçmesi olacak o
lan bu maçların sporcu gençlik ara • 
sında uyandırdığı ilgi gittikçe art • 
maktadır. 

Harp Okulunun geni' bir kadro ile 
girmesi dolayısiyle önemi artan maç· 
lara diğer kulilplerden ve dı,ardan 

birçok boksörler adlarını yazdırmak
tadırlar. 

Daima bir rejim altında ve intizam
la çalışan boksörler diğer boksörler 
için çok ciddi bir rakiptirler. Geçen
lerde yapılan maçlarda çok canlı ve 
çok nefesli olduklarını gördüğümüz 
bu boksörlerin şimdi daha iyi çalış • 
tıklarını yakından bildiğimize göre 
bu defa daha iyi neticeler alacakla -
rını umuyoruz. 

Maçlar kura usulü ile olacaktır. 

Eğer iyi bir tesadüfle Oktay Harp 
okulundan Zeki ile karşılaşırsa gü • 
nün zevkli ve heyecanlı bir maçını 

seyretmiş oluruz. Her ikisi de ener
jik olan bu gençler horoz ağırlıkta 

Ankara'nın en iyi boksörleridir. İlk 
kurada değilse bile netice her halde 
bunlar arasında belli olacaktır. 

Harp Okulundan Kenan'ın bu de • 
faki seçimlere hafif ağırlıktan gire· 
ceği umulmaktadır. Bu genç de bir 
aşağı veya yukarı ağırlıkta da girse 
her halde bu ağırlığın favorisi ola • 
caktır. 

Harp Okulundan Hayri'nin Anka· 
ra boksörlerinden Mehmet'le karıı • 
taşması lazımdır. Fakat Mehmedin 
müsabakaya girmiycceği söylenmek • 
tedir. Bu takdirde Hayri rakipsiz 
ağırlığının birincisi olacaktır. 

Bundan evel ayağının sakatlığı 
yüzünden maçlara girmiyen Harp 
Okulunun boks kaptanı Muzaffer'in 
bu eeçmelere orta ağırlıkta girece -
ğini de memnuniyetle duyduk. 72 ki
loya An'kara boksörlerinden kimin 
gireceği belli olmadığından maç hak· 
kında şimdiden lbir şey eöylenemez. 

Bir kaçının üzerinde durduğumuz 
bu boke8rle.rden ba ka tanırun14 diğer 
sporcular hakkındaki düşüncelerimi
zi sırası geldikçe yazacağız. 

Hayırlı bir maksatla hazırlanan 

maçların biletleri Tarık Edip Kitap
evinde, Sebat. ve Yeniıehir eczahane· 
lerinıde satıldığını da okuyuculan • 
mıza bildirmeyi bir vazife biliriz. 

İtalya ve Almanya 1942 
İzmir Fuarına iıtlrak edecekler 

İzmir, 12 a.a. - Alman ve italyan 
~neral konsolosları 1942 İzmir en • 
ternasyonal fuarına hüküm.etlerinin 
resmen ittirak edeceğini belediye re
isliğine bildi rmitle.rdir. 

Diyanet itleri Reiıinin 
tayin tekli 

Diyanet itleri reiıinin tayininin 
3656 sayılı kanunun altıncı maddesi 
hükmüne tabi tutulması hakkındaki 
kanun layiha&ı dün Büyük Millet 
Meclisine verilmittir. 

Adliyeye verilen ihtikircılar 

İıtanbul, 12 (Telefonla) - Müra
kabe memurları bugün yüksek fiyat
la et satan üç .Jcaup hakkında zabıt 
tuttular. Bir kömürcü bir yağcı bir 
de çorapçı aynı •uçla adliyeye veril
diler. 

Aurora ve Penelope hafif lcruvaz!Srlerl: 
1936-37 .enelerlnde hizmete giren bu ge
miler bhrlbirlnln eti.dır. 5270 ton; 32,25 mil 
ıürat; 6 tane 152 llk orta top, 8 tane 102 
llk tayyareye karsı toı:>. 9 tane tayyareye 
kargı hatif tor>, 8 tane tayyareye karıı 

makineli tüfek: 6 tane 533 lUk torpido 
kovanı, ı tayyare, 1 katapUlt (Aurora'da 
katapült yoktur> mürettebatı 450 ki$!, tek· 
neler 52 mJllmetrellk blr zırh kUlakla, ta· 
Tetler 25 mlllmetrellk zırhla muhafazalı· 
dır. 
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Lance ve L\verley muhripler!: bu iki 
semi 1940-41 de hizmete girmiş olan L 11· 

nı!ı yenl muhrlpleı:'dlr. 1920 ton; 36,5 mil 
surat; 4 tane 120 llk ve 4 tane de 40 hk 
tayyareye karsı tap, 8 tane tayyareye kar· 
11 ~inalı tüfek, 8 tane 533 lük kovan. 
Bu semllerln bir yenlllli vardır kl o da 
120 llk toplannın, ıaz ıecmez taretlere. 
konutmuı ve tayyarelere ateı edebilecek. 
kundaklarla techl.Z edllmil olmaııdır. 

1talyan fllo.u ıu semllerden tetekkül ı· 
dl;yor'du: 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

Heceye. aruza dair ! 
Büyük harbin ortalarmda Do

nanma mecmuasmda Hakkı Ta
rık'la Köprülüzade Mehmet Fu
at, aruz vezni - hece vezni mü
nakaıaaı yaparlar:ken bütün a· 
ruzcular sağ •e kalem batında 
iken bile hece vezninden yana 
büyük bir kalem kalabalığı var
dı. Aruza kartı .duruf ve hece 
vezninden yana oluf, nihayet 
arta arta Halit Fahri'nin "aruza 
veda" manzumesiyle beyanna-
m~ini' vennitti. • 

Kendine ilk töhreti ıağlıyan 
"Baykut" piyeai'Di aruzla yazan 
bu tair, aruza veda edeli yirmi 
yıldan fazla zaman geçmittir. 

Yuauf Ziya ile Orhan Seyfi 
"Binn.az"ları, "Gönülden ıesler"i 
ile birer hece ıairi idiler. 

Şimdi nazmı ve kafiyeyi alay 
elbiıeıi gibi, bazı aayılı günler
de kullanan bu ıairlere bakıyo
nam: Akif'i andıran m1aralar, 
Mitllat Cemal'i hatırlatan beyit
lerle hep aruz kullanıyorlar. 

Gene hece veznini dai bafla
rma, köy kahvelerine mi Mirmek 

istiyoruz? 
Gerçi, iti ahenge boğmak, y~r 

yer manayı unutturmak bakı
mından, aruzla ıiir yazmak da
ha kolay ve daha ucuza malolur. 
Fakat adım adım özleten dilin 
yeni getirdiği ve yahut yeni bat
tan dirilttiği kelimelere de - mil· 
li veznimiz durup dururken - a· 
ruz kalıplan içinde yer mi ver· 
meğe çalıtacağız? 

Hoı, aruz kullanmıyan tairler
den bir kıamı da ne hece, ne de 
aruz olmıyan bir ölçü veya ölçü
aüzlükle yazıyorlar ya. 

· Acaba orta yaılı ıairlerimiz de 
bu atkın delikanhlar'1 mısrala
rında vezni moda-chıı, kafiyeyi 
İse ayıp saymalarmdan ötürü mij 
vezinli, kafiyeli yazalım, diye a
ruza baıvuruyorlar? 

••• 
Harbin ömrü! 

lki aiyaaet merakhıı konuıu-

yordu: 
- Harp eden milletlerin ba

tmda bulunanlar, her nutuk söy
ledikçe karııki tarafın kayıpları~ 
nı bir iki milyon arttırıyorlu. 

- Bakalım harbin kaç nutuk
hak ömrü kaldı? 

*** Vitamin! 
Gazeteler, Paria'te vitaminli 

içkiler satan bir bar açıldığını 
yazryorlar. 

Vitamin sebzede, nebatta ve 
yemiılerde bulunduğuna göre bi
zim meyhanelerin eakidenberi 
- verdik!leri mezelerle - müt
terilerine bu değerli neaneyi aa
çıyorlannı§, demek! 

••• 
ln•ani bir ya•ak! 

lapanya'da boğa rüretl aeyre
C:lenler, heyecana ge:ldiler miydi, 
gÜreı alanına altlarında bulunan 

yasttkları fn-latırla.1', atarlarmıt
fspanya hükümeti, IOll zaman

larda ya.tık atılmaamı yaaak et
mİJ. 

insani bir tedbir veya karar 
olacak! Belki de boia incinme
sin, yahut 1rüretÇi rahatarz olma· 
ım diyedir. 

Biribirlerine havadan bomba, 
denizde torpil, karada top atma
ğa pek ahtan inaanlıiı boialara 
ve aiiretÇi.lere yaahk atmaktan 
vaz geçirmek de bir ittir. 

Belki yastıktan batlıyarak öte
kilerinden de vaz geçerler! 

••• 
Ayağa clüıen •anat ! 

Mizah naecmualan palıah İ• 
karpinlerden nükte ve karika· 
tüt çıkannakla metsuldürler. 

Bir tanıdığım dedi ki: 
- Karikatür ve nüldeınin ham 

maddesi iakarpin oldu; bundan 
bir müddet önce de genç bir tair 
nuırc:lan tiir yapmlfb. Bütün 
bunlar, tiirin ve aa.natm ayala 
düttüiünii anlatmu mı? / ~. ı. 

13/ 11/1941 

HADiSELERİN ARDINDAN 
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iki kıla ~arpıpnasrna doğru 
Bu seferki harp başhyalıdanberl. 

gün geçtikçe, sayıların da memleket• 
lere göre değer ve manaları değişi • 
yo~ ~ 

Birçok memleketlerde "milyon 
olduğu gibi kaldı; fakat Amerika'nın 
milyarları, diğer memleketlerin mil• 
yonları kadar bol bol ve tam değeri)" 
le harcanmıya başladı. 
Birikmiş emeklerin değerlendiril• 

mesi ve maddeleştirilmesi deı:ne~ 
olan bu hareketin blitün hedef ve gr 
yesi, bu ölüm kalım sava§ına en ii& • 
tün kuvetle katılmak, bu savaşta -
ağır ve öldürücil darbeyi indirmek· 
tir. 

Harp nizamı Avnıpa'yı bütün mad
dt imkanlariyle bu aavaıa hazırhYo'' 
Amerika, yanı başına Britanya'yı d' 
alarak, keza bütün kaynaklariyle br 
zır lığını yapıyor ve tarihin en tcor .. 
kunç boğazlaşmasına doğru alabildi• 
ğine yürüyor. 

Bu gidiş iki kıtayı çarpıştıraea~ • 
tır. Avrupa'daki harp nizaırunın ~ 
dava uğrunda nası) çalıştığını, ne"'; 
rimde olduğunu bilmiyoruz. Faic' 
Amerika'da nasıl çalışıldığını, nele' 
yapıldığını gösteren ve bu bakınıcıa: 
insana bir fikir veren haberler •1 

.sık geliyor. 
Deniliyor ki, Panama kanalı f'/Jer 

.dana geldiği zaman, bütün dünya bd 

.eserin bat1rılmış olmasına şaşa kal• 
mıştı; amerikan sanayiinin bugiiıt ' 
kü verimi, haftada bir Panama katıl' 
h yaratacak kudrete gelmiştir. 1 

Ameri•kan endüstrisinin yüzde gO 
milli müdafaa emrinde çatışıyaf 
Bundan başka, birçok milyarlar h!~ 
canarak kurulmuş olan 800 fabr1 

da, ilerdeki hesaplaşma günü W 
harıl harıl tank, top, tüfek ve aaıı' 
bilmediğimiz ve ancak o gün biit 
dünyanın göreceği silahları yapıyor 

Hava silahı için çalışan fabrikaı•, 
rın yıllık verimi 40.000 i bulmak u;, 
redir. 800 bin ki,ilik bir tank orô <fi 
meydana getiriliyor. Bunlar kara 
hava ile ilgili sayıhrdır. '-

Gene bu amerikan sanayii. f 
yanın bugüne kadar görmediği, !1'.,, 
lindcn hile geçirmediği bir denı_ı '
veti hazırlıyor: 900 parça geını 

denizlere açılacak olan bir dona~ 
50.000 tayyare ile harekete geç 
olan bir hava ordusu 1 

Homurdanmakta olan bu saf' 
insanın zihnini durduruyor. Bunl 
çarpışmalarına meydanlık edece 
lan dünyanın neler çekeceğini, ~ 
küçük örneklerini göz önüne ge 
dütünmek her halde güç değildit..4i 

.rı Hikmet TV~ 

Sergievinde bir ingili' 

kitap sergisi açıhyot 
Öğrendiğimize göre ingiliı ~ 

heyeti (British Council) devlet ~ 
sim ve heykel ıergiıiyle birli~t~ 
ata te,hir edilmek üzere Sergıe~ 
bir kitaıp serıgiıi açacaktır. fki ~ 
devam edecek olan ıergide ınuts~ 
mevzulara ve bu arada tıb~ ı~ 
aanatlara, ilim fUlhelerine aıt 
cilıt kiıtap tethir edilecektir. 1 

Maarif Vekilliğinin , ~dert. 
yardımiyle açılacak olan bu. ·~..Jsl 
halkımızın alaka göstereceğı .. ":(' ,İ 
sizdir. Sergi yarınki cuma g\.itl 
15 te açılacaktır. ,ti~ 

Bu kitaplardan satın almak i t I 
ler i•imlerini ve adreslerini •.~,, '/ 
nasında kaydettirdikleri takdır i".: 
taplar aergi kapandıktan sonr• ~ 
dilerine bedelleri mukabilinde t 
edilecektir. 

Tacirler Birliği kurul•~~ 
İ•tanbul, 12 (Telefonla_) -:11ı «' 

tacirlerinden bir grup bır ıııı ,&ı•I 
cirl~r birliii kurmıya karar ..,e rll, 
Bunlar yarın toplanacaklar. ~'' 
dıkları nizamnameyi konut•" 
dır. 

Onivenite talebe birlif ti 
) - /.1" İstanbul, 12 (Telefonla . rli 

tında Universite talebe bır 1 

baılıyacaktır. 

. v! 
Aıkerlerin kıtlık hediy~~~~ 

l.tanbul' da hazırlı..-- ~ ,.. 'r'. 
İstanbul, 12 (Telefonla) -ıc ;;ı 

tere kıt hediyeleri hazırla'l11~~1' 
Kızılay ve Yardımaevenler 
ıteıkrar çahf!ntya batladıJar. 

Mevlud . t ,~.1 
Türkiye Cümhuriyeti zır~ç 1~~ 

kMı memurlarından iken ~e Otl~ 
da ölen zevcim Burhan.ettı~e zi~ 
ruhu için 14-11-941 tarıbin ıısac'" 
1i camiinde cuma naına.ıını edef'J 
mevltlt dnınacaktır. ArzU

5
z4J 

teıtrifi rica olu.mır. 
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Ge11e bitarafhk kanunu 

inıHir parlillellllSll• 

• •nesi uıallldı 

' 

K1rahn 

cevabı 

nutkunun 

görüşülürken 

Son katlle kıymetli blr katile idi. .Buauıa ta- , 
mamlyle tahribi ve denızaluıanm.ıan Akdenıa
Ge yaptıit t.abr1bat bl.Pm k:la bJc .._esta bl:r 
aevtnc mevzuudur." JAllallar.) 

BaaveJcU. bu munaı11etıeUe Habqlltan'da en 
aatı 40.000 kadın, çocuk ve sayrt muharıp bu

lunduAuDu batırlatmıı ve bunlan nttrmek 1l· 
zent vapurlar sonderllln• ıı:tn terUbat alın

m1- oldutunu .söylemli takat tta1Yan ticaret 
ııernİıerının ooJc hızlı bir temPoda bıtınlmaıan 
Yildnden bu tımmtalıct prosr•mın tatbtk eda.
medlttnı ı.ıave eam.nr. 

Alrdeniı'de harp tariyetinin 

blşlıdılı atustostlllberi 
M. Knox diyor ki: 
Japonya'nın haklarımızı 

çiğneyen hareketlerini 

bilmemezlik edemeyiz 

'lr!:-rika'nın bitaraflık · kanunu 
,.._~•ki münakata, yılan bika
~ •ndll"llllya baılamlfbr: ka
t..ı. ........ d~iittirilmeai •erekıJiiinden 
"'1' ;".'lllar, aynı fey tekrar ve tek
Iİdeeo,letıir, meclise verilir, ayana 
'-ell r, te~ar meclise döner, encü
!'eti ellcunıen dolqıT, fakat gene 
~ h9 Yok. Vaıinrton'dan relen 
)~ •~e göre, önce mecli.ten a

Kral George 
bu vesile ile 

bir nutuk verdi 

B. Çörçil 
bir nutuk 
söyledi 

Mı.ter Cörcu tözlerine IÖYle devam etrnıt
Ur: 

Biltun bunlar bana, Almanya fi• ltalya'nın, 
Süvcnı seı:en ma)'la 10nunda11 önce alacak
lan haklcındakt ldıdlalannı Noelden 6nae ta
hakkuk etttlreml)'ecekleri ~unda ümitler 
vermektedir. (GüıiUtUlü stililemeler.) 

Akdeniz' de 
165 Mihver 

• • 
gemısı battı 

Karar vermeK 
saati gelmiştir 

tldiı rıden bu kanun etrafmdaki Lon.dra, 12 a.a. - Kıral dün parla
tdild~lifi ayan tarafmdan kabul mcntonun toplantı devresini uza.tıı 
~ ~n sonra timdi tekrar mec- nutkunda Britanya millıetinin artan 
~ ~ verilmiıtir. ilk bakı,ta azim ve cesaretini övmüş ve şöyle de
'i ele ters gibi görünüyor. mittir: 
4e ~ olan devlet si.temlerin- .. _ DilflXWl tayyarelerinin vahşi 
~ olan yol, bir layihanın hücumlarına milletin nasıl bir mane
t. IE~İse sunulması ve meclis- vi c:eaaret ve metanetle tahammül tt-

İnvlliı BIJyekili 11111111i 

vaıiyeliı tahliliıi yaptı 
Londra, 12 a.a. - Başvekll Mister Cör

oil Avam Kamarasında kralın nutkuna 
verilecek cevabın müzakere.! sırasında 

IÖZ almak Jcln ayala kalkUtı zaman ha
raretle alqlanmıttır. önce i<: IJler hak
kında pek yakında meclise tevdi edilecek 
olan kanun projelerinden bahseden Bat
vekH sözlerine su suretle devam etmletlr: 

Bu vaziyet. ltab'a bize haırp actıtı zaınaa 
ve 18 ay önce trarıaız.!ar biat Allıdenlz'de Y&l· 
nız bıralrtıklan vakit beklıyecetımta •azboet
ten ı:ok Ust11n bir vazl)'ettlr. 

laae durumundan l>aheeden Mı.ter Cörçll 
aötıe demlsttr: 

Milletimizin tAbl oldutu oda reJllnlntn cid
di surette daraltıldıtı ve vullen ~cekleruı 
az cetttıı oldutu lnkAr edllenMS. Bununla be
raber bu rejim vücudumuzun latlY&ClanDA ye

tecek btr raddededlr. Et ltoklarımmn bll7Uk 
bir kamını, ete en ziyade lhtlyaeı olan llı:lle

l"lmlze vereblleeetıımızı ümit edlJ!Orunı. Bunu 
kanttnıert hızla ı:otallmak ıuretllll• temln e
deeetlz. Bu kantinler vesika lle v•llea ta:vın
lardan ba•ka yemekler de datıtaeaıktır. Mmn· 
lekete ırettrllecek )'lyecek maddeleri lc:ln taY1JI 
etını. oldujNmuz assaı1 miktarlar. timdi pek 
muhtemel olarak setırllet>llecekttr. En bö· 

Yilk yiyecek stoklarını vücuda setırmll bulu
nuyonız. du ıtoklar 1939 e)'ltlliındelıcl ıtoklar-

( Baıı 1 İ1Jci Uy/ada } 
tınlnııı 'ftY& ciddi hasara ufratılınııbr. 
Britanya donanmHının ıon mııvaffalı:iyet
leri sayesinde klyıp olan dıitman vapurla
" hacmınin 200.000 tonu bulduiu •anıl -
maktadır. 

{ Baıı 1 inci say/ada ) 

miıtfr. 

'' Amerika, intikam %ihnlyetl yerine .. 
dalete da.yanan mllııt&kbel ıulhUn teaili 
için dünyaya yol gostermelidlr. ,, 

lii...r_ ; edildikten aonra ayana "f . d f 
lılt ~la.esidiı'. Bu defa bitaraf- tiğine ıaiıit oldum. Ve paaı mü a aa 
~ ~~-- tadili teklifi i.yan- lruvetlerinin gösterdiği diierkim fe
tıı...... ---.aeıre ve kabul edildikten dakirlığı hayranlıkla tikibettim. 
--. lllecliae gönderi.11yor. Biten yıl içinde ordum, müt fik -
~ gibi görünen bu muame- terin muazzam yardı1Dl ile karada, 
laita..rrüdüiü yol fU olmuıtur: denizde ve havalarda hüriyet divası
'il. ~~ kanananda iki madde- nı müdafaaya devam etmiıt.erdir. " 
~' ~ilmeai bahi. mevzuu- Kıral, yunan ve yugo.ıav muharip
lltil..:_! . •İ, Amerika ticaret ıe- terini övmüt ve fÖyle d~ e-tmiş • 
~ ~--..ı sili.hlanchrrlmaunı temin 
~-.. ti.dil. lkinciai de ba ıemi- tir: dan bir mlall fazlıdır. 

Buğtlay ue lıömür maelui 

tllı:teerin ıonunda batmıı olan Mihver 
vapurlannm 250.000 tonu bıılduiu ve bu 
temPo devam ettiii takdirde ıene sonun
da bu rakkamın 5 milyon tona çrkma1ınm 
mümkün oldufu tahmin edilmektedir. 

Britanya donanması ajıı11toıtan beri en 
qağı 50 hava kuvetleri ve donanmaya bağ 
h tayyareler de ı ıs cemi batımııılar veya 
ciddl hasara utratmıılardır. Bu rakkamta
rm ha-kiki ralı:kamlardan aıaiı olduğu ka
bul edilebilir. Çtinlrii bazı hallerde batırı
lan vapurlann hacmini tahmin etmek ıüç
tür. Ve donanmanın yaptıfı sibi hava ku
vetleri de emin olmadan hl~ bir 197' bil -
dirmemelı:tedir. 

Bahriye nazın, Uzak-doğU'dakl durum 
hakkında da ıunları aöylemııUr : 
"- Son yıllar isinde Japonya ile dost • 

luk mUnaaebetleri muhafaza etmek içlıa 
aar!ettiji gayretlerle hUkUmetımiz mil • 
leUerarası münasebetler tarihinde ılmdi
ye kadar sörUlmedik bir sabır ve mtıa. 
maha göatermııtır. Japonya'nın bütün li· 
beral ve sulhsever unsurlariyJe iıbirlitt 
yaptık~ Bu unsurlarla her zaman ltbiru,t 
yapma#• hazırız. 

1" ~~~i bölrelerdelri limanla- "Büyülk Sovyetler Birliğini mütte
~ •• •llkoyan kaydm kal- fik sıfatiyle samimiyetle adamlarım. 
~. 1• Hiikümet ~!I .~dil m.ese- Sovyctler Birliği ordular~ıın kahra -
~ •dnn adım :J1111M1ek 1&te- manca mukavemeti en derın hayran
l&t ......... Önce yalnız gemileri si- tığımı kazanmıftır. 
~lrtan alıkoyan lı:aydm kal- . 
tii...__ı ileri aürmiiftü. Bu me- ~osk~a ko~feransının çok tatmın 
1\ llıaehuaıar meclisinde müzake- edıci netıcelerınden bahseden Kırat 
!it~ lcat»uı edildi. Ondan 80D!'& fÖyle demiftir: 

"Harp v e"' asker1 harekAt hakkında 111k 

sık izahlarda bulunmanın mahzurlan üze
rine dikkatinizi <:ekmlstim. Avam Kama
ra11 bu hususta bana 'kat"ll bUyük bir mll
ıamaha ııösterdf. Fakat bueün harp vazi
yetini ilitllendiren herha~ bir mllnaka-
18 acacak olursam mlzur eörillecetlml 11-
mlt ederim. CoJc yakın bir ırelecek hakr 
kında kehanette bulunmaktan <:ekinece
ilm. 

Hltler'in uzun ııtıren ıllk1ıtunu bellrttı

tlm gllndenberl bir ay ~!. Bu hareke
tim onu bir nutuk vermeie sevklendirmlı 
olacak ki ya.ptıtı beyanatta MO!lkova"nın 
blrkac süne kadar dillecetinl söyledi. Hal
buld ıuımuı olsaydı ne kadar akıllıca ha
reket etmıı olacakU. "GUlütmeler'" Ben 
bile, mlltevazı hallme ratmen. llSz aldı
tun zııman memnuniyetsizlik doturmak 
tehlikesine mlnız bulunuyorum. Siz ne 
dütilnflrsenlz dlltflnQnflz, bfr hata bulmak 
mllmkündflr. Rusya'ya yaptıtınm yardım 
hakkında tatalllt verecek olunam l1zt 
ÇOk llsllendlrecektlr. L&kJn bu, hem ruı
lar hem lnsillzler bakımından <ırl2ll tutul
man llnmselen seylert dOsmana L4a et
mek olur. Eter l'UI eeph.ainde1d muhare
belere dair bir tahminde bulunacak olur
um ıu veya bu tekilde tenkit edttecett
me ıflphe yoktur. S&yllyec.-klerlm lehte 
olursa hota ırftmek l<:ln ııöz s&ylemiı olo
makla itham ed\leceilm. Etf'r verecetım 
izahat vahim bir mahiyet taııyacak olur
sa ortaya telli ve 'kaycı yaymak lttlha
mına utnyacatım. Bunlan. lclnde bulun
dutumuz ıu afln1erde harbe dair ak m 
nutuk vermekteki mrluklan ve tebllkeyl 
belirtmek ıctn ortaya ıllrmGJoormn. Bunu. 
aynı umanda bu bUyUk mUcadele aatlıa
lannı ve vu'kua selen d'6tlttkllkleri. blT 
nokta mllstesna olmak flzere, neden dola
yı mtınakasa etmekten celt1ndiğlml mec
lise mantıkt bir seklkle izah için yapıyo
!'mn. 

Butd&Y rekoltHl. Atlantık taplıntıaını ha
reketimden eve! tahmin ettttlm kadar bol oı
mamıatır. Fakat 1939 yılındakinden yüzde elll 
faZladır. Patates. teker pancan. ot ve dtter 
ha)'Van ytyeceklerı ı:ok bol olacaktır. 

I tal yan lıruucuörleri muharebe 
bGfiayuaca umlıltlftılar 

Londra, 12 a.a. - Londra 'nm ıelihi • 
yetli mahfilleri ıe~en cumart•i sünü Ak
derıiz'de bir düflftan kafil•inln imhaaı hak
kmda daha ıeniı maHlmat vermektedirler. 
Bu malQmat. civarda bulunan ve 8 pus
luk toplarla mücehhez olan iki italyan knı
vazörüniin muharebeye iıtirak etmedikle
rini ve muharebenin baılandıiını anlayın
ca uzaklaıtıklarmı aarih ıurette söıter -
mektedir. 

•• Haklarımıza birçok defalar tecavQa 
edildiği halde sabırlı olduk. Kendi naüda
faamız için lUzumu olduğUnu aö7llyerek 
Japonya'ya malzeme göndermiyebtllrdik. 
Halbuki &Öndermete devam ettik. SulhU 
korunmak için müııamj}ıalı hareket etmek
llğimi~ lcabettiğinl sandık. Ve bwılarua 
m&Iızurlarını kabul ettik. Fakat her in

sanm ve her milletin hayatında öyle bir an 
gelir ki, prensipler feda edilemez ve bq
lıca haklar heuba katılmak lbımdır. Boa 
an, ayni yolda y(lrUmete devam edlldijt 

takdirde lutuf ve atıfetlerin fena tefm 
edilmek telılikeaine marwı kaldıtı andır. 
Atlantlk'te oldtıtu kadar Paaifik'te .S. 
gö&anUnde b11lundurdutumus mWUı•••• 
mqrQ müdafaa mUWıazalandır." 

~ '•il lllec1iıine ıönderildi. Fa- "Britanya imparatorluğu, Amerika 
>t .:=:.:: ~Yan 11!.ec]~i~in harici- Birlefik Devletleriyle ifbirliii ha -
~ ~ nınde soı:u~lürken, ~1- tinde, mü,ıerek düpana kartı Sov
~--- altı ıemilen Atlanbk yetin Birliğine her mümkün olan 
~ • amerikan ticaret ve dımı lııtadır 
111t fi.aJ91bilerine kartı taarruslan- yar yapma • . 
~~etletıctirdiler. Bu hareketin Bu parllmenıto, bütıün devresi 

Neticeler ne kadar memnunl)"l!t verici oıur
aa ollu.n ıayreUer1mlzt nvtetmemell)'tz. Zor
luklara ralmen dalma daha fasla tttttıaal et
mete devam eotınell.ytz. Bunu yahııa, yabancı 

memlelc:etlercllm )'apacatımız lthalAtı tehdit e
den tehl~nln dalma mevcut olmuınıtan do
layı detıı. aynı samanda harp 1nkllaf etttkc
ulı:er1 barekltın, ticaret semllertmlzden dahe 
btl)'ük blr Jcıamının bu lıte JcullanıJ:maaını za
rurt kılabllecetlııl düaünerek Y&Plftak zonın

da)'ız. ltalyan telızibi .. --.... efk&n üzerindeki tepkisi- müddetince hükümetim ve milleti~ 
~- hükümet, ayan encüme- le ameri'ltaıı hükümet ve milleti araS ~ ilıi tiıdili birden kabul sında esuen meveut sıkı münasebet
~ •etemit ve encümen kabul teri daha sıkıla,tırmıı dlma'kla ma -
'-~ toara wnmni heyet de IMı- ruf kalacaktır. 
~ lai- ebnittir. Yani ayana yal- K 1 b .. b 1 . L 1""" 

BIIıkac: ay eve! kömtır huaueıunda endlM du
Y\IYorduk. Bu vıznyet endlee mevzuu olmalcta 
devam edb'Or. Fakat ticaret nazırı Ue maden
ler nazın ıayeelnde durum. blrkac ay önce s6-
rUndUllU nden daha l)'tdtr. Kllmür ıtoklanmıa 

bir sene eveııne naaaran 2 ı.ıa a mlblan ton 
daha fazladır. tıtadencfler vaaıteıerlnl ooılıc ut
JAne bir ıuret.u yapmıatarctır. Kömür ihtiyacı 
bakmıından ıntı IYt sec:ırecetımıae hütcmettırı
cek ıetıeıılır varctır. Bu ıureUe ordlldan bln
ı~ce maden tecıel almalc .orunda ~aoa
tız . 

Roma. 12 a.a. - İnriliz ka7'ftaklarınm 
verilen ve .Akdeniz'de altt İtalyan ıemiıi
nin battndıtrnı bildiren haber resmen ya
lanlanmaktadır. 

"Döiüfeceğiz, zira ılöfiiıntelı 
mecburiyetintleyiz!,, 

Nevyork, 12 a.L - M. Ralı>h lıısenon. 
P. M. gazetesinde ıunları yazıyor: 

~~•delenin tidili için selen ıra, u munaae et erın ıı .. ı ı,..-
-..,;:ı•-.s kanunu ayandan iki nı belirtmek için Çörçil - Runelt 
~- d.iittirilmit tekilde çak- mülikatını ve Atlamik beyannameai
'5~. Bu darumda önce birin- nin imzuını miaal getirmit ve töYle 
~i ~ etmit olan mebmlar devam etmiftir: 
... ~ ikinci tidili de müzake- "Donanma dıüpıana bulabildiii her ! ~· ~ layihayı s•ri isteme- yerde hücum etmekte ve muavin kru· 
t'. ~ ... Birinci tidili ayanda• YMiirler ile balıqı ~leri fi109U -
:"1111111 tıttit·\Urik bir ekseriyetle ka- nun yardımı ile denb ,.ollarını açık 

ille göre, buP. reye 1r~ .... tmaktadır. -..an, ba illlİnCi ti.dili de ıııu 
eil~iine fiiphe ,.oktur. Bu- Orta prktaki kuvetlerirı vaziyeti 
~~e, Amerika tjcaret ge- pek çok takviye edilmittir. 

Bu vakıa.lana IAh1 lıcadar HJt'ler'ln memau
nlyetalzlltlnl lcabetıtlrecek hlQblr teY y<*tur. 
UllWl bir Jıarbl t>uarabllecetımıaS ilbal et
mek kadar Rltlır"I ,,. reJlmınt Jııorlrutacü blr 
~ olMnaL Bunun stbl. btzS ac lııırakaı'ak yen
mek ıeın aarfettttı aneklerla bola 81ttltlnl 
sömıetr de Httıer'I Jrıonıutan bir baldlr. He-. 
aramızdaki tkametl emuında ara11ra muhtelif 
mütaleatar Uert lilrmllttltr. H1tler'1n bizi yen
mek tçln tstllldan zb'ade acııta ıuvendltt 

---- - - ......... ·-- 18'1 -

tı.i" •ılihf-=ak ingiliz Ji. Doiu Afrika'da düpnantn, sayıca 
.. ~ dahil ...... •• ta- U.tıGnHllflne ratmen. Erltre n U. -
~~. ;. lıarp malsemesi ta..- befıietan'dalri dlıf i9tiMrfnıılawouıdaD 
~ ~· Ac:lliba böyle bir har• 95JA1Hlp .mım.ı, imha edllmeel ft,a 
S---'nm harp karırsmdaki esir alınmam, kumanduıt.nn maha -
.-.....~ 6aerine naııl bir tesir ya- retini ve Biiytık Britanya'mn biT90k 
r' ı._l~a kararla Amerika rea- kısımlarından gelen kuveıtlerin meta-

Dealaleıd41ııl ~ 4lalr .. --~ 
1er venlbllecek D'MVtdde lııulmt~" 

........ tlaııııltlel'I ................ . 
Bu hal, Rltler"t, bllUln ~ ...-r 

to;tl&mu dull a+M ..,.,..._ bir lmtü& iGlll 1Ut 
tı1kıunı .emek tımunnda dWdıılQ zarureti 
artırmaktadır. :tıkbabarda havalar dtlzellnce, 
bize karıı yapılabilecek bütün hüoumlara kar
tı koYa blbnek tçtn. her eeY1 hareır.te ıetır

mek zorundam. Altı ay veya blr yıl önceye 
ıore IOll derece Jcuvetll olmamıza railmen dÜl
manın da hazırlıklannı yapmak lçln bol bol 
vakti b'lllundutwıu unutmamall)'la. Bu itibar
la bu memlekete kartı bir ı.tıa teeebbGlıüad• 
bulunacalıc olul'I& 1'11mln, dU•uua Mett a.e
re. merbametata bir ıektldt ve büttln tet.rru
atb'le dlltGntılmUt olarak bUtJ'len•eetınden 

emin o imal l)l1Z.,, 

~ ~ ıinnit olmıyacaktll'. 
i olarak harbe biraz daha netini ilbat eder. Daha aonruı için 

l~ br. Sillhlı ticaret gemile- hayra allmet olan bu h•ekit, Bin
~ t.re'ye etYa naklederken, gazi iıtikametinden Mısır'ı istilaya 
..:._~ 41-.inltı ıemilerinia Ye çah,an ~ orduauaun ge~n kıt S L~in taarruzlanna utn- içinde imhasını mümkün kılmıftır. 
~ el ~zan bu ailahJı Selllİler al- Kral, Brka1179 hava kuvetıertnln dU.an 
·~ ~aaltı gemilerini batıra- topraklanna yaııtJtı üınıann Coklutuııdall ve 
~· .l..zan da kendileti allnaa dümıanı t&YYare tetldllerinlıı co.,.mı babda 
~~4t.rafmdan ltabnlacaldar- bu'81ıımata mecbW' eden Brıtanya ııava kll•eti' ....,._~_~arbincle Amerika'yı bar- ı.rının cUreuı hUcumıanndan bahletmJlttr. 
1ıı.."-t~~·• durum bu olmuıta. Kral töyle devam etmıttır: 
I~ VQriİn;k •• ) ) t d bu- Uzaklark Vazl)'eundek.I inldlaf hiHcQmeUn ~ 1..1 u fart ar a m a sıkı ve cıevamh dikkatini 11.zeriDde Ntnıaırta-
~ ~ Aın.rika'yı harbe aürük- dır. Bu bölcelerdeld topraklarımızı mOıdatu 
"-..~ encmez. Çünkü ıerek eden lııuveuerı artımıak ıeretımtltlr. Kanada. 
~ S •• •erek Almanya biribi- Avustralya ve Yem zelanda ~ la· 
~"it· 1 

1'9a1ften harp illn etınek· atltere'YI zinNU!ıdm ve Blrl ... kra»* na
~ ~edirler. Eier bu iki arlarb'le m-u..ıuı1nden b41)'(lk mmuııuıl)'et 
~~ l'ibiriyle harbe ıiriftllek dlU'Ubultur. Mı.lır'da Cen111> .Atı1kuı tıuveldll 
~~· olaalardı, her ikisi için lle mühim mül&kereler yapılnUltır. Bu taMt 
~ 4~• bı.itaa.k itten bile de- temaalaı harbin ıcıametl bahllnde nazırlar 
~ llo.!~•nya, Amerika tarafm- ı.ı:ın çok büYlllı bir kı)metl hatııdlr. 

.:-:~al h h ' Kral. 10n oıar•k. mtılettn munsam atır ver-
~ il •n er kıtkırtma are· sııere tahammOJde ıe.terdllt J7t ab'wlS IY· 
--~ d'lı söz yumduiu sibi, A- m0etur. "-~ ı,. a. thndiye kadar Alman· 
._!Sa ıı..i hareketlerine ka"ı Kıralm Clflf nutlaı 
""'ı. . ._.11ftur. ____ .. .... IQ. el -•- ol Londra, 12 a.a. - lna111Z krala. , ...... _. 

~_:ıııı 9'a llleydana 1 ec.. aa 1crauc:e oldutu lıalıde, busOD parıam-cmua 
~ ~caktrr: Atlantik deni- yenı içtima devrellat aamllbr. 
'I.~ "• d Amerilıa ticaret ıe- Kral, aı:11 nutlcuııda demllttr ldı 
~ t ~••nmaayfe alman de- Gecen )'lluı hldtaeıerı. mllletlertınlll ve mOt-
~·~leri ve tayyareleri ara- tetiklerin nllıat safere adar teeavGM lrarsı 
~1'1na çok daha ziyade tıam. devam amııat takvtye etmlltlr. Bu a
k~ elttir. Bu çarpıfllla ne- rada. mtlttea bWdbnClerlt ıemu lıaltıı4e 

.\ınerika semileri battık- bulunan ve BiıUIJk devleUer hülcilmetiıllll ~I 
l-..ki9i Amerika'yı bir' nl>'etlndeD tAımlınat ÜIUf olan bllıkUmet. bu· 

lllJll içinde yafatacaktll'. cün mütecavızın aulmüntı çeken mwet.ıer ,... 
~ Amerika'nm harp nlden hürt)'eUerını eıe aldıkları zaman mflt-

~~ ...... :• • dul'Umu öyle bir çıiı- teflk hUkUmeUertn kareılaaacaklan m(IMacel 
~~ir lci harp dıımda bu- meaelelert tetıldlc etmtktedır. 
~ ... ;i; .. ~• inanmak amerikab- Şundan emınmı kl milletim, orduya aater 
... ~ ,.. İt · va11taıanm vennek tlzere lıceadlllndtn yapılaa 
::"I 'laS ' li:lıçe zorl&flllaldadır. büylö[ taleplere blltün kalbi ne cenp ver
~ ~ lilıa. harp ilan etmeden melde devam edecelıctlr ve SovYetJer Blrııtı
~ ~,:.••q :yavat harbin içine aın kahraman meeadelealndtld llltb'ac:ıanna 
~ ~ il •lrtadrr. Bitarafldı ka· bütün iktidan lle cevap vemıete amıeımı. tıu
:._ ,~ ~ l••nıdan doğacak da- lunmaktadlr. 

G...U lıayln azalıyor 
Bqveldl dtleman tarafından batınlan 

ıremtter hakkında artık her ay niçin ra
kamlar neeredllmf!dıtının aebeııl«tnı llÖJ'· 
lettikten -ııonra t&yle demlıtır: 

'"Daha uzun devrelere mahna hakiki 
rakamlann netredtlmestnde hiç bir mah· 
zur yoktur. nktepin &71nda IODA eoren 
tmrt aylık devreye alt rakamlan hazlnuı
da bltmlt olan Gtekl d&rt aylık dl'Yl"e')'e 
mahsus rakamlarla mukay ... etmek •h
mete deter bir ittir. Haziranda nihayet 
bulan dört aylık devre ldnde 2 mnyon to
nllatodan biraz fazla hacimde ticaret •• 
misi ka~ttlk. Bu, ortalama bir hesapla 
ayda yanm mllYon ton edet". tMtt~rtnde 
biten aon d&rt aylık dwı. ~inde l9e yal· 
ıuz 7l50 bln tonlm vapur kaybettik. "Al
lotlar" Bu da, sene ortalama bir heU.Pla 
ayda 180.000 ton tutar ki bu rakam yanm 
mllYon tonla mukayese edtldltl zaman 
bize eok elverltll bir netice vermlı olur. 

Fakat bu lnt azalıta bakarak tehlike
nin aeçtltlne hlllcm.etmemellyiz. Bununla 
beraber vakıalar, dlSft ay lcl~ki kaJIP
lanıı a1'(la yanm llll1Yon tondan 180.00Q 
tona lnme.tndm daha elverltU bir maili· 
Yet at\eteııneırtedlr. Cllnldl yalnız bırtP
lan delil, yeni lneuıtı da söz 6nilne al
manız llzımdır. Ele secirllen d!lıman ae
mllerl ile Blrletlk Deıvletıerln yardımını 

hesaba katmadıtımız takclirde eon dört 
ay ıcınde utradıtımız .-mı kat'lbmm on
dan nelld d&rt .,, tolndlkl kayıbumaln 

bette birine lnmll oldutunu pnrez. Bu 
netice, daha fala cleDlzalıtı ile uzun ~ 
sat.ıı daha fazla tawarenın bize k•l'll ha
rekltta bulunmut onnuına ratmen elde 
edllmiftlr. 

Bu valcıalar. bizi, Mmere veren saYr-tıe
r1ml.zl arttımıata tnvtıc etmelidir. Bunlla• 
t>uka bunlar bize, Ameı'llra'lWl 1N2 ..-. 
matıeua semi J'&Pl Pl"OCr'UD1nın ta.aı edtıe
cetı stae lıadar dem tlcar9timlzl idamı ed .. 
tıHtcıetmıla tıaldrında Qrııtt ve teminat da ver
mektedir. Blrletllc devletler btztrn ııa .. rablle
cetımızıe lft'Ultayese edtlemı,.cek kadar ~ 
bir semi lnlaat Prosrannna •nlmıl bahıaa
ıor. HakllEatte Alnwtka seçea barpte aarıet· 
mla oldutu OOk bQri1r saneU.rl l.llDll blalun
maktadır. 

T enlıitlere c.uap 
Hükümeti tenkit edenlere cnap veren 

bqvekil bilhaua tunlan eöylemittir ı 

Muvaffakiyetler elde etmek GOk 18~ 
7anlql&r yapmak ve aonra ba ~lıılan 
üzerine dikkati 'ekmek İlle ,ot llıola,drr. 
Parl&mento miieHeMlerini tam ful bir 
halde muhafaza etmek lnısuaundaki kati u
mimiz iıpat edilmit balıama70r. Çok bfi7ük 
zorluklar ihtiva ed• bil iı tarihte hiG bir 
zaman bu lı:adar nriMremmel bir llllt'ette ba
earılmamııttr. Htilrilmet _..... "-answm 
dayanmakta ve kenditti ıaran cok Mt7'ilr 
tehlike br.-mda oaun ,.rdmmsa ~ 
mektedir • 

Kralın n111mma veril..ar UYap etra -
fmda yapılacak mtl.nkerelerde mlmktba o
lan her tiirll kota,,ttklan p.tareceib. Ya
bancı memleketlere iep9t edecetim iri bil 
müaakere esna1mda verilecek her takrir 
tamamen müzatcere edilerek t'eJe konula
caktır. Bu ıuretle herkn bUlrilmetin vazi
,.etini ve mecliıten aldıtı kuvet ve 1etl
hi,.eti aörmet pklnuu bulmut olacaktır. 
Yabancı memleketlerin bilmnini iıtedi -
fim bafka bir ı~ de fltve edeceiim ki 
o da. hlt1rilmet aleyhine "7 vereetılr olan
lara sopalarla hlcms edltmt,.ecefi ve bun
lum bir toplmma bmpnw lhderilmiye
cett gibt bqka heı1Wlsi bir ,.kilde fena 
mum•l9" de titri .nalmrncaiıdır. Bö7-
le 1tirinia ı..-a selebilealr • fena .., 
ancak -.çicileri tarafından ııkr Mr eor .. 
,.. ~ekilmeei olaMtir (sfllfltmeler). 

Ortaşark'ta 

Müttefik hava kuvetleri 
pek ziyade arttırıllyor 
Kahire; 12. LL - Ortqark' t&kl mütte

fik hava kuvetlert ;yakında pek ztyade 
arttınlacalctır. 

Talimini biUrmiı olan bir hUr Fransız 
tayyare filosu, batı çö!Une gelerek, İngi
liz. Avustralya ve cenubi Afrika hava ku
nt1•117t• 1ılrl 111 Midir. 
~ı.on.a..,. edna tl!ılaJ'u ... ittir 

rrauı. ta,nare blrlfll, orta atırtılrta 
bomba t&narelertnden tef]lll oıunmuıtur. 
Ba tayyare fll08Ullun bUtUn pilottan ve 
mll.stahdemleri İngiliz ötretmenleri tara
fından yetlıtırllmlıtir ve filo ''dünyanın 
belki de en bUyUk birliği .. olarak vaaıf
landınlmaktadır. Pilotlar ve mUıtahdem. 
lerln hepsi lılısır'a gelen gönUllUlerdfr . 
Bunlardan basılan ve bu arada filo ve 
komutam ••lr kamplanndan kaçmıılar • 
dır. Tayyareciler aruında seçen harpte 
daha ıe ya,ında iken -6hret bulan bir 
tayyareci de vardır. Bu ta)')'areci, bu 
harpte de bircok saferler kuanmııtır. 

Suriye komutuft seneral De La.rmlnat 
yanında İııstll• !lava kuvetıerlnln tefleri 
oldutu halde dllll bu tayyare filoewıu tef
tif mnı,tir. 

Tefttl neticeainde seneraı De Larminat 
ve İntillz nbaylan. Fransız tayyareci • 
lerlniD eearet ve uimlerlnl, İnclllz öf
retmen1ertnln de liyakatini övmU,lerdir. 

General Huntziger bir 

tayyare kazasında öldü 
Vichy, 12 a.a. - Harbiye Nazırı 

General Huntzieer'in ,.ı.ı tayyare
si Gard Mpartmanında Bceau'ya ya
kın bir yerde diitmüftür. Tayyarenin 
içindeki altı kitinin altıaı da kömür 
haline gelmittir. 

Frana Afrikulnda seyahatten 
dönmekte olan general bu ..o.h sa
at 8.32 de Cezayir'den hareket etmit -
ti. Tayyarede nazırın yanıında ht11uet 
kalem diTektörii J ean Labumqıuiere 
ile emir ıubayı yUzbafı de Royere 
bulunuyordu. iten ölenler eruında 
pilo.tla radyocu ve nuırın utaiı var
dır. 

Yunanistan' a kızllhaç 

bu§day gönderdi ld hlaa hareketinde önem- Kendisi ııe ıwmeuı blr lttııak muaııedmı • t tefkil edecektir. Bunu olan Ttlrldt'• ııe aıtınaaebetlerı..n. aatıam •-
~ tl ktJca adımlar da takip rette ıumada ve da.tluta dayanmaltta ber9-
'-~ d ı bir pn Amerika, ha- vı::mdır. / 
'~al-• ~eatni olarak harp ilb Habea ımparatonmua vealden tahta otur
~s: ~~- •endisini harbin tam muuıı Jlll k&rtılU'Orum. Bu IW'etle. tecavUzün 
~ fili uulacaktır. Böyle llir du· llk kurbanı olmut bulunan blr memleket, nıı: 
" s~·~iyette hiç f>ir 1ey de- olarak hürl)'ete kavulftllll ve >'.mdtn telll 

"' b.adeta harp illnı, külfe- edı:;~~~aıcı ıadlk tebaam. en derltl tıuraa-
t:..11' lbeaele bile tefkil et-

Bb parllmento mil..._elerini maJsafa
sa ~in miicadele edi7oru. Harp tu,1lıs 
albllda bile onlarm tim bu büri7etle ı,ı. 

Miltoer ••milerinin me1iıli temine 0&111ıyorua. Kabine keDdi-
8ini tek bir ricıat ıibi tellkti et.melrtedW. 

batırılmaana tleoam Bu itibarla bir auırm vuifeainin mhte. 
etlUiyor na sorlutadan İ9tifade edilerek ,.ı.t •t 

DUtman detıtzaltılar1)1e ta>'YU'tllertne ıcanı rikalar ,evirerek bbiae içinde llırpal• • 
yapılan harp anı tem1'0da devam edle.lr olur- maıına mlnade et.inek, reiılitlni 7&PID&k· 
ıa hUr devı.tıertn 1f4I HMllade OOk tuta 

Atİll&; 12. LL - 1IOO ton buld&7 7Ukl0 
bir wıpar ..ıı sttaU Pir• llmamıaa seımıt
tır. Butdl7 aternuyon&l kısıDıacıa Ya
nan milletine hedlyeeidlr. Bu, ... ıa lklDCI 
vapurdar. Pek 7,81Dlld& le ftllJlll' cWıa 
selecektir. Tt~lrler halka ........ cla
tttdmütadır. 

"Bu harp bizim harblmlzdlr. Buna inan
nuyarak hata ı.Jcmeylnlz. Buciln "1ma 
bir tek mesele vardır o da ne zanuıa d&
tü.tmek lcabedecell meııel..ıdlr. Artık d6-
vill1111de mahal olup olmadılt teklinde btT 
mesele yoktur. Şimdi harpte olan halka 
milletler evelce dövllşmek ve d~ 
ıeldllerlnden birini ~ek halduna ma
lHc olduklarını zannetmı.lerdl. Bu Jaal Jııen
dllerlne hlc bir fa,yda temin etmf7ar. B1-
de etmlyecıekt1r. Daıv0tecetl%. llira d6vQf. 
mek mecburlyet.ındeyls. zira 8 ~ 
her a11n daha kuvetlenen bir fflıman karo
eısında bulunuyoruz. Kaelt!, bu ._...,,,. 
kuve.tlerine bir yıl daha artmak bnlrhmml 
wrllmesl mi, yoksa şimdiden vurnuık .. 
llzun oldutunu bilmektedir. Bunu latı7a 
kendlılldlr. Onun ı.....,...ı • wnan ..., 
eellllnJa 1" 

Nutrzlı Japonyt/Ja ıülıletli 6ir 
teplri yaph 

Tokyo, 12 a..a. - M. Ruzvelt ve Alb1a7 
Knox tarafından mUtarekenln ::vıld6ntlmil 
münasebetiyle verilen nutuklar jap0n ba
sınında benzeri nMlr aörflleın bir ılddet
li ak&Ulamelin dotmasına ıebep olm111tur. 
Simd1ye kadar PaalAk'ln ate tara.tında 
yapılmıt olan beyanattan hlC biri böyle bir 
akaillameı nımıam)fll. 

Jap0n hGkümet mahflllerlyle tensu 11&
llnde bulunan bazı yQlaıek memurlar, .A,. 

merlkan Bahriye Naan M. Knox'lln nut
kundan bahsederken mle demelıtedtrler: 

"- Cörllnllse söre M. Cörctt " Alba7 
Knox Jaı><>m a')•a karwı tah~kcl b87anat 
yapmakta blrlblrlerlyle rek&bet edlJDr• 
lar." 

Gene aynı memurlar, ıu kanM! Jelrt 
ailril)'Orılar ki, J&PC>ft)'a mlJtktlllerl orta
dan kaldırmak lctn son dakikada il. Ka· 
ruıu'yu Vaelnırton'a s&ndermelde 1ılJ'llr 

bir sabır eıerl ai51term1t buhnunlllııtachr. 
Amerika Bahriye Nazınııın nutku ~ 

be tahrik" diye vaaınandıraıı 1'ak7o Nlll 
Niti sazeteıl. Amerika Pulflk't.e muh .... 
matı aomak husuaund&kl Df1eUnl aCll& 
YUrmuttur, demektedir. 

Japon • Ameriian p~ 
torpillemelı isin-· 

Tokyo, 12 a .L - Domel .....,ın ı,t 

haber alan mahflllerden Giftndillne s6ft 
C6rçfl tarafından verilen tıatlmn hasıl 

ettlAıl lnUba, bu nutkun Jaı>Oft)'a Ue ~ 
rika Blrleelk Devletleri araaındalcl mtlza• 
kereler üzerinde mllsalt olmıyan bir tellr 
yapacatı yolundadır. Cörçll bu nutkunu 
vermek loin şimdiki vaziyeti bllh ... teo
mı. ve bununla Japonya'ya k&rll diplo
matik bir taarruza bQlamak 1*mfltir. 

Brindisi'de hava alunı 

yüzünden 96 kişi öldü, 

~ :--.:)tte Amerika'nın harp htımı mucip otan btr Ollanıtle bava llOcftml· 
:. L - .. ll d l&nna karlı kO)'lllÜ't& dnam elinelrtedtr. 
*". ~ 'Iİ,r ç 

1
in-Ul'uınu on avdanberi Ok11t11tmta lltn ııuanlmul. ber blrtmts-

lllllb'• lahtp olaea&lanıu Umlt ~nım. Bu la pref kuandılnn htHrtimet ~ t.bil 
semller, llmllilllc instıızterla kendi uynakl&· mnsau olamaz (alkıılar). earti7le dahi bu baıtMB il - ..S.. mil-
rtyle temin edemedlklert clenlaalm tıaNllAb Hadiselerin ridlti araaua bam 4etitik- 11 ,.ayreı b&lommdaa. uaYataada. pçen 

Roma, 12 a.a. - Faşiıt p~rtiainla 
umum katibi nazır M. Serena dlia 
Britanya hava hücumlarının hedef o
lar~ ~tikleri Brindizi'yi ziyaret 
e1miftır. Son hava hücumunda bura
da 96 ıivilin öldüğü ve 102 •ivilin dıe 
yaralandığı maltimdur. Nazır, bom -
bardımanın bilhaaaa tesiri altında 
k~lan ~lleleri gemıit ve feWı:et 
goren aılelere yardım edilmesi içiD 
talimat vermittir. 

;ıt. h tıt.;1 flz • Kİrmİf bulunuyor den cömert P>'Ntler ı.tb'ICll&tlr. Jılületanıa. 
ıl'_~aflslır el'inde yiirümekte- bu talebe, ıamııeıı:eı teAlJkeye dlltUllil saman 
~,_•'-k kanununun il~asıa- ecdadımwn silltemıel[ten lücbir zaman b&H 

YaPll'lata tmkAn vereeekttl'. lilder yapılmuıaı icabettirmektedir. JP•t lıaıirin 41 inci Q11111a vanlant oı.n netice. 

Amerika' da bir barut fabrikuı 
tl.t~ lletice de 1114 har- kalmadıktan ces&m ve l&dakatıe cevap ve
~ ıibi, deftetler hulna- recetıııe ııtmaan vardır. 
\.; L~!eri çerçnui içinde Hllldtmlttm. ~ tUFlkı •Kında baluaa 
• ..._llllclaa mütalea edil- ı mıuettıı 1111attat w retalmlı idame lclB ...... 

Bu arada. d«kmaa '6cant smtUerİBbl tall· 111 •nda hiç bir deiitiklik bala IUVl1la lerdea daha ii9ten aetlcelft' elde etmiı bu
rtbl Nklalnden daba ~ blr lkldetl• cln&m deiildir. Kebiae aiıtemimisde tadil1t yap- lunu7om. Pelrat w bisi tatmin edemez. 
edbror. llkteerınde tolla eren d6rt u1ık deV1'e maia ltlzum ıa--a:&ı- -n..ı barbia idare- ıtı- -rllmeato 1"a buuatMi terakkile. 
ıı:lncle takrıben blr ~ tonıuk •-t batını- • • • _... ..... ... ,,_ N _._ . 
mıe veya cklıft nntte b&Ara atrabJmıetır. ıım veyahut miilıi11111ıat imaliai temia • • rtm1- Jua vermek ı.Uyece~ .olursa .. avam ~o .. ., 1~ ~ - Verılıe;n hllber-

haT&yauçtu 

ldla ... ~ ........ _ ...... 

A. Ş. •SM•a •· 
Alııdenla'cle -..... lra1'N cok llQılllltlr. dm Ullllerimhıcl• 11ataansi Mrinıl• ...,. km1aruı. vüti71e oldaiu 11bi. kıta ustün- lere eore ttlınoıa'da Edwardll teb -
ı:.ııa.n-mn. Aırtlııa lıl7ı&aMaJd Ol'dUtanm 1*- j lı Mr deiftUdik 7&P1Ba1a .. taraftar deli- 4-ki ,_( ~ 7*mdı icia aa.u.ıa.

1 
rinde W wtern Powder Ccımplay"ye 

J.mNIE w tMvtaıw ......_ Mrtuc zo"'*1aı'a tim. .._ _. .........._ saue-ılla .. ait barut flbrikw Jstmilea bedl&Y& 
1llr&dılı balıkıMa ....._.. .,......_. ....-. XQfuua .rtmıf ._ .. --- '* 11" ..... tir _.. NUd ta ollnl'ı ....... 



-4- u u u s 13/11/1 
.-······································" 

~ RESMi TEBLİGLER ~ Sağa sola . . 
~ ••..................•.••........••..•• --

Şimal denizinde 
Londra, 12 a.n. - Amlralh.lt dalreıılnln bu 

sabahki tcbllAI: 
Pazartesi aksamı bir alman bcımbardnnan 

tay)·arcsl elma! denizindeki bir ~cm! katııcmı
zo hücum etmbtır. Bu tanare. karneye refa· 
kal eden torıılt\o muhrlplerlnden Quantock 
tarafından dU.sUrJlmUstUr. 

Ortoşo :-k İngiliz 

hava resmi tebliği 
Kahıre, 12 a.a. - Ortaıark hava kuvet· 

lerı uınumi karargahının bu akşam neşre
dilen tebliği ı 

Britanya bomba tayyareleri 10-11 son
teşrin gecesi Lıbya'daki hedefleri bomba· 
lamışlardır. Bingazi'de almanların büyük 
bir iaşe deposuna tam isabetler kaydedıl· 
miş, yangınlar çıkarılmıştır. Gazala'da şi

mal ini5 meydanındakı muhtelif depolara 
bombalar atılmış ve Eltmimi ile Derne
dclı:i hedeflere hücumlar yapılmıştır. 

Sonteşrinde, Cenup Afrikasına ait Mary 
land tipindeki bomba tayyareleri Berka 
hava meydanındaki atölyelerle askeri bi -
nalara muvaffakıyetle hücum etmi!jlerdir. 

Britanya tayyareleri El Ageyla-Carbiya 
yolu iızerinde sefer eden taşıtları bombala
mışlardır. Bazı arabalar tahrip edilmiş, 

geri kalanı da hasara uğratılmıştır. 

zorlama/cır 
{ Başı 1 inci sayfada } 

memleketin ve halkının menfaatle
rinden, müdaf~asmdan ve kuvet
lenmesinden gayrı hiç bir fikir, bi. 
zim bin çetin imtihandan geçmiş 
a.klımızı fatırtamaz. Burada imza· 
larını açığa vurmak, gazete ve der
gilerine yersiz bir ehemiyet ver
mek istemediğimiz, sola sağa sal
lanan denksizlere tek bir sözümüz 
vardır: Ankara'nm yolunu çabuk 
bulunuz. Yalnız doğru değil, tek 
çıkar yol da odur. 

Daha dün bizimle beraber hepsi 
Atatürk ve ismet lnönü adları Ö· 
nünde birlik andı içtiler. Onları 
sevmek kadar anlamak, anlamak 
kadar davaları üstünde kalmak la
zımdır. 

Falih Rıfkı AT AY 

Moskovo önünde olman 

ilerleyişini durdurarak 

ruslar karşı 

taarruzlar 

Finlandiya 
ruslarla harbe 

devam edecek 
{ Başı 1 inci say/adı ) 

ycUer BlrllA! tarafından da ~on ver!lrnesln· 
den hl<: bnhııct.mL~liil ~Lbl, Sov)etler Blrlltlnln 
kendl kllalnrını 1!139 FlnUl.nUl;ya huduuarı 

k'lndekl topraklardan •tc sovyctlcrln laııall al· 
tındaki bnıka yerlerden cekecctlnl de bUdlr· 
memektcdlr, bu topraklar, Balıkcılar yarıma· 

dııııının tın kısını.ı ır ki burada sovyot tupçu.ııu 

Flnllındlya'nın blr.lcllı: ncık deniz Omanı olan 
Petsamo•yu tehdit eylemektedir. Burulan baı· 

ka, nnıAndlya kurrezlndckl adalar ve FlnlAn· 
dl)a'nın deniz mUnaknltıtı üzerine hAkml bu· 
lunan Hangö )ıınmadası dn bu 1.Qpraklara da· 
bildir. 

Moskova ııulhuna rafşmen, sovyctıcr Birli· 
QI, meseli\ tın dıınılr)olları \'asıla.siyle Hanı:ö'H 
trnnıılt mUnaknlcııl ilbl haksız taleplerde bu· 
lunmakta dcvıı.m e)·lemlştır. Sovyetler BlrUiil, 
Moskova ııulhundnn sonra, Flnlfındıyn'nın le 
meJielclcrlnc hlı,:blr lhtlyntn IUzwn göımedcn 

karısmnkta devanı ctrnıs ve hatltı. ~okaklarıln 

tcznhUrler hıızırlamuiiıı dahi tcşcbb!ıs l!)'lcmlt· 
Ur. 

M<>Bkovıı aulhu, Sovyetl<'r Blrltf:I itin, Fin· 
ltınıll>a'nın kati t•'thlne hazırlaıımaiia yanya
cak bir mUtnrokedcn b:ışkn bir ICY olmnmıa· 

tır. Nitekim, bu satha, SovycUcr Blrlliilnln 
)eni bir askeri hUcuımu ile sona cıımıs ve bu 
vaziyette Flnltlndlya, ııllahln kcn<llslnl milda· 
taaya devam zorunda kalmıştır. Bu müdafaa· 
nın mahiyeti ve ~ayesı. !llosko\·a'nın co.lt nU· 
ruzlu Pravda ~azctcsl tarafından acıkca be· 
llrtllmlG bulunmaktadır. Bu gazete, 23 hazJ· 

demektedir: 
Bu gö~me esnasında, fin elçisinin 

•'Sovyetler Birliği hUkUnıetinln, Finlan • 
diya ile yeni bir sulh muahedesi müz&ke· 
relerine başlnmıya hazır bulunduğu hak -
kında bir notanın Finlandiya'ya gönderil· 
meslnl amerikan hUkllmetinden talep edip 
etmediği,. sualine Mr. \\'elles hayır ce • 
\•abı vermiştir. Birleşik Devletler htikli • 
metl, muhtemel bir ııulhun ilk §artlan 
hakkında bundan 11onra yRpılan görllşme· 
!er esnasında da, Flnlandlya'nın tered • 
dlitleri ve mülft.hazaları bahsinde vu:i • 
vet almamıştır. Finlandiya ile Sovyetler 
Birliği arasında yeni bir sulhun devamı 
için Finlanıllya'ya garanti bile teklif o • 
lunmamıştır. 

!<"in hUkllmethıin beyanatına göre, Mr. 
Welles'in fin elçisine söylediği sözler, ne 
Sovyctler Birliğinin bir sulh teklifi, ne bir 
sulh tavassutu teklifi, ne de hattA Birle • 
ı.ıik devletlerin bir tavııiyesl değildir. Bu 
sözler, yalnız, Finlandi:ra'nın sulh talep 
etmesi ıçin bir tebliğat teşkil eyliyordu. 

Fin notası, bundan sonra, Rovyetler 
Birliği ile bir münferit sulh akdetmek i· 
çln mevcut sözde fln pllınları hakkında 
yabancı basınların ve İngiliz radyosunun 
yaydığı haberlerden bahsetmekte ve IJÖY· 
le O"rnPktedlr : 

Bu ırlbl ve yahut ba&ka tUrlü sulh teklif· 
!eri, Blrleslk devletler tarafından ne 18 ağus
tosla ne daha sonra yapılmıımı,, ne de haıka 
tıırıırtan bun!\ benzer tekltner tın hilkUmetlne 
8't'lıncmlıtlr. 

Finlandivtı harbe devam edecek 
4 - 30 llkteırtn tarihli Amertkan muhtını· 

sı, tin harckAtını, Blrlellk devletlerin emnb'e· 
ti h:ln tok yakın bir tehlike olarak \'asırıan· 
dınnnktadır. !ki Okyanosun himayesi altında 

bulunan H emniyeti blrcok destek nokt.ası ile 
korunan Blrlealk de\·letler, fln ordusu tarafın· 
dan tehdit cdllenıez. Fin hUkümetl, FlnlAndl· 
>a emniyetinin dalma tehdit edildi~! arazinin 
tin kllalan tarafından tıgallnln Amerikan em· 

Ofi Ajansının Berlin' den 

haber verd iğine göre 

Leningrad 
muharebesi 

kati safhada 
{ Başı 1 inci sayfada } 

c R A D y o 
Türkiye Radyo Difüzyon p 

Türkiye Radyosu - Ankara Ra 

-- ( Dalıa Uzunlıığu ) 
1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. 

7.30 
7.33 
7.4:> 
8.00 

Program ve Memleket Saat 
.Müzik : Hafif Program ( 
AJANS HABERLERİ, 
Müzik : Hafif 
(Pi), 
EVİN SAATİ, 

1 U 
8.15 

nehr zerinde bulunan gemi tezglhında 
8.30/8.45 Müzik : Hafif 

bUylik yangınlar cıkanlmıştır. 
kısmı (Pl). 

Ukrayna'da 12.so Program ve :Memleket Saat 
Budapeete; 12. a.a. - Macar ajansı bil· 12.33 Müzik : Peşrev ve saz s 

diriyor : Müttefiklerin Ukrayna'daki ha· 12.45 AJANS HABERLERİ, 
reketlerl pllı.n mucibince devam etmekte· 13.00 .Müzik : Şarkı ve tlirkiller, 
dlr. 13.30/14.00 Müzik : Karıııık Progr 

Macar cephesinde, Donetz'ln doğu sahi· 18.00 Program ve Memleket Saat 
!ine atılan dilşman kıtalan ancak !ası • ıs.o:: Müzik : Dans MUziğı {Pi). 
lalı faaliyetlerde bulunuyorlar. 18.30 Müzik : Geçit Programı, 

19.00 KONUŞ~IA : ( Derdleşme 
Sovyct hava teşkllleri bazı Macar kıt.ıı 1!1.l:'i .Milzik : Dans MUzUti Pr 

!arına karşı mllkerrer tııarru7.lardn. bulun· ikinci kısmı ( Pl), 
ıııuşlarsıı da bu tııarru7.lar tesirsiz olmuı- 111.30 Meml!!kct Saat Ayan, ve 
tur. ~fR<'ar karınkoma topçusu bir Rata HABF.RLF::Rİ, 
düoilrmllştUr 

M!ilte!lk kuvetler Ukrayna'daki hal"(!· 
!klı.t esnasında Rosto! öniinıle ve Şaşll böl· 
gesinde yeniden bazı stratejik noktalar ele 
geçlnnlşlerdlr. Mııcar kıtalarının hulun· 
duğu bölgede pek az denlye faaliyetinden 
bıışka bir ı;cy kn)·dedllmemlştir. 

Leningrad bölgesincl e 

19.45 
20.15 
20.4:> 
21.00 
21.10 
21.30 

Mllzik : Yurttan Sesler, 
HADYO GAZETESİ. 
Müzik : Rast makamından 
ZİRAAT TAKVİMİ, 
MUzlk : Türkçe film ea.rkıl 
KONUŞMA : ( Şiir Saati 

21.45 MUzlk: Radyo Senfoni Or 
(Şet: Praetorius) : 

ltalya'da, 10-11 s'onteşrin gecesi Napo
li ve Brendizi yenid;n bombalanmııılardır. 
Napoli'de, bulutlar elde edilen neticelerin 
görülmesine engel olmuşsa da Brendizi'de 
bombaların yüzen bir dokun civarına, de
niz ta77are üssüne ve limanın giriş yerin
deki sanayi binalarına düştüğü görülmüı; • 
tlir. 

yapıyorlar 
rnn 1941 tarihli s:ı) ısındıı "Fin ilindi> alılar yer 
>ilzUnden kaldınlmnlıdır'' dcmhıUr. niyeti lcaplanna muhali! bulundu!tuna inana· 

topraklar maz. Blrleılk devletlerin kendi emnlyetlnl hl· Eski lln hudutlannın ött'slndckl 
da FlnlAndlyn•yn knreı hli<'um UMU 

Berne, 12 n.a. - Ofi: Rusya'dakl aske· 
rl durum hakkında alınan son haberlere 
göre, Lenlngrad bölgesinde değişiklik yok· 
tur. Bir tarafta almanlar l':eva'yı gtoçm!".k 

1- Ernst Paul : Teneke 
sazlar ve yaylı !3.zlar için 
parças•4 (Op. 45}, 
2- Fr. Gemlniani : Koncert 
110, No: 12, (La Follla Uz 
3- R. Wagner : Meistering 

olarak mn)e ıcın ı:österdlltl kaygı, Fln!Andiyn'ya me\'· 

( Başı 1 inci sayfada } 
kullnnılmııtır. SOV)"Cller Bırlli':l, gerek bu top· cuıll) etini hlma) e etmek, emnl>·et ledblrlerlnl 
raklnn, ırcrek lıloskovn sulhu sonunda ııırakı· !azlnlıııtırmak ve eski demokratik hUı1yellnl 

teşebbQsUncle bulunurken, diğer taraftan 
ru~lnr da karşı hiicumlnrda bulunmakta· 
dırlar. 

lUd'li. 
Keza Bianco'ya da bombalar atılmış -

tır • 
Ayni gece donanma tayyareleri Sicilya

daki Cantala hava meydanını bombalamış
lardır. Havanın elverişli olmaması yüzün
den taarruzun neticesi tespit edilememiş • 
tir 

Rostor b~Jgcıılndc, Rostot ıle Taganroıı ara· lan toprnkları. batı>'n do~ru hiıcımılar !cin 
sındakl muharebeler slddetle ve arasu: dew.m mUmkUn olctue-u knılar tıım üsler haline koy· 
etmektedir. J,'akat al.manlnr uı::radıkları1 u~ır muftur. SovyeUerln hllctınn nl>'Cllerl, :ı-·ınırındl· 
kayıplara ratmen hlc;blr terakki kıı.)dcdcmc• Yn hudutlunn ıloiiru Munnaıı ;k ılcmlryolunn 

mektcdlr!er. varan nltı dnmtnuıu ılo~l'nmcsı, sLrateJI knra 
SO\') et radyosunun blldlrdltlnc ıı:6re, Mos· )"Ollnn yapılmaıı.ı \'I! ancak hıieu:m ıılAnlannn 

kovanın takrJben 100 kUo:netre cenup lıatı· yanyablleeek hlrcok tau·nrc mcy<lanlan ku· 
sında l\lalo)·aroslavcts kesiminde general Co· rulmnsı ile lnkArı Jmkdnsız bir surette sabit 

Bu harekattan bütün 
Iubof'un kumandası aıtıııdakl sovYct kıtaları o)ınustur. 

tayyarelerimiz aımanlann rus hatıannı )'llrmak ıcın yaptık· 
aaiilam donmüJür. !arı yeni blr tesebbllsQ akim bırakurmıılardır. 

Sovyet hava kuvetlerl ı llktcarlndcnbcrl 
406 tank. 42 top, 39 tayyare ve iki binden Sovyet resmi tebliğ l e ri 
fazla kamyon tahrip \'e l.300 den fazla alman 

1'109kova, 12 a.a. - DUn ıı:ccc yansı nı;şrc- subay ve askerini öldUrmUıtür. 
dilen sovyet teblltl: 1 

ıı sonteırtnde kıtalanmız bütün cephelerde Almanlar taze kuvetler 
düşnanla dötüanıüıııenıır. getirdiler 

*"'* Moskova, 12 a a. - Kızıl Yıldız ıı:azcteıtne 
Moskova. 12 a.a. - SovYet tebllAlne ektir: gelen tclırrarıara ~öre alınanlar cepheye taze 
Sovyetıer cenup cepheslnde faal bir muka· ku\·eUer getirdikten sonra dün Tula'ya kareı 

•cmet ııöstermektedirler. Bir ha\'& blrllA'l 6 yeni hUcumlar yapm1.1lardır. sovyet kıtaları 
dUsman tankını, techlzo.t .YilklU 170 den fazla evcııı. cckllmek zorunda kalmıslarsa da ıchrln 
kn.ınyonu ve 14 mitralyözü tahr!Jı etmtstır. cenup dıı mahnllelerlndek1 alman .1tuveUeı1· 
Abıanlann tanklarla yaptı.ltlan bir hUcwn nın cenahına karaı .ltuvcUI bir kartı hUcumda 

ııctrol etscleri kullanılmak suretlYle datıtıl· 

mtftır. lk1 dlls:nan tankı yakı]mıa ve basko. 
Yedi tank da blr taburumuz tarafından tahrip 
edtımıaur. Cete muharebeleri beYa.z RUSJ.ıı'nın 

bütün txılıreıerlnde ~ttlkc:e ıazıatamıaktadır. 

*** 

bulunarak almanlan 8 kilometre ırerl atınıı· 

!ardır. 

Kafinin kesiminde ıiddetli 
muharebeler oluyor . 

Moskova, 12 a.a. - Moskova radyosu Tass 
Londra, 12 a.a. - Bugün !5ll'lcYln neşredilen ajan.sının ıu telırratını neşretm13tlr: 

90V)et teblttl: .Moskova nın ılmal batlliında Kallnln kes!· 
11·12 sonteır1n ı~ kıtalanmız bütan mlndc elddcUl bir muharebe devam etmekte-

oephelerde dü1111anla dl!tüşnıUsıenıır. dlr. ACır ka>"IPlar veren atmanlar OıtlyaUar 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 12 a.a. - Alman ordulan bae11l .. n11n· 

41anlıtının tcbıttl: 

Kırım'da alman ve romen kıtalan ılddetu 
takip muharebelcrlrıden ıonro. Kerc'ln cenup 
k~ıııına vaımıılardJr. Alman hava .ltU\'etlerl 
Sıvutopol, Kere ve Al'!apa llmanlannı cok te
ılrll blr surette bOmbalamaiiıı <levam ct:n~· 
!erdir. 

Tula'nın cenubundald kesimde, piyade ve 
tank teskUlert bir ıovyct 11lvarı tümenini blr 
ıarma hücumu Ue yenın..sUr. Blrcok esir alın· 
mıı ve 91 topla baıka harp ınaızcmesı ele 
sccırtımııtır. 

ouıımanın Lcnln~ad'da toplu kuvetlerle 
yapUtı blr ıaıırtma teşebbüsü alman kıtalan
ıun müdataası kartıııında aklın kalmıstır. DUe· 
nuın atır ve kanlı kayıplara utramıştır. HU· 
cum eden 17 tanktan yedi&! atır tıptc olmak 
Uzcre 11 1 imha edllmlşUr. 

Sa\•as ve nv taY)larelcrlndcn mllrekkep tcıı· 
killer, bUUln cephe bo)'Unca dUsmanın ırerl 

muvualıı. hatlanna ve taware meyctanıanna 
muvatfakıyeUI hücumlarda bulunmuılar, bir· 
cok trenleri tahı1p ctmlaler ve SO\'Yl?t ha va 
ltuvetleı1ne arıır kayıplar verdlmıtıılerdlr. 

l\toskova ırundüz ve ırece ln!ll!k ve yanırın 
bon°'balarlyle bombalanmısur. Demlryollan te
ılıılerınc yapılan tam isabetler ciddi hasarlara 
1ebuı> ol:muıtur. 

Alman hava kuvetleri tarafından yapılan 

bnska ııcce hücumlan, Corkl'de sl!Ah fabrika· 
lannı hedef almıtur. 

1nır!ltere etratındakl deniz sahasında hare
katta bulunan ı:ıvas tayyareleri dün gece 
Lo\\ !.'Stor un dotusunda büyük bir ticaret ırc· 

misine tam laabeUer kaydetml3lcrdlr. 
Mnns kıyılannda karııkoyma batnryalan· 

mız Drltam·n av ta:yyarelerinden mürekkep 
bir teşkllc baC:lı altı taITareYI dUsUrmüılcrdlr. 

nıısman. alman arazisi üzerinde hava tan· 
J.b•ctınde bulumnamıstır. 

İtalyan resmi tebliğ i 
Roma, 12 a.a. - İtalyan u:numi karar

gahının tebliği ı 
Düşman tayyareleri Cenubi İtalya ve 

Sicilya üzerine yeni akınlar yapmışlardır. 
Dün akşam üzeri bir duşman keşif tayya

resi avcı tayyarelerimiz tarafından Kap • 
ri adası açıklarında alevler içinde düşürül
müştür. Dün gece Napoli'ye birbirini ko
•alıyan dalgalar halinde hücumlar yapıl • 
mış, patlayıcı ve yangın bombalan atıl • 
mıstır. Evlere yıkıntılar olmuş ve hemen 
hepsi derhal söndürülmüş olan yangınlar 
çıkmıştır. Altı ölü ve 30 yaralı vardır. 
Halk, daima olduğu gibi sükunet ve disip· 
tini muhafaza etmiştir. 

Bugün sabahın ilk saatlerinde Sicilya 
Uzerinde iiç ingiliz tayyaresi düşürülmiis· 
tür. Bunlardan birini karsıkoyma topları 

ikisini hava kuvetlerimiz düsürmüştür. De· 
nize düşen bir tayyarenin mürettebatı esir 
edilmiştir • 

Yine bu sabah ilk saatlerde hava kuvet
ltrimiz Cefalu bölgesinde İngilizlerin dört 
btiyük av tayyaresine hücum ederek bunla
n tahrip etmiıılerdir Bu tayyarelerden li· 

celbcdlyorlnr. Bu kesimde ııon günlerde mcı· 
kQn müteaddit noktalar almanıar tarafından 
znptetllml$sc de muvaffakıyetle neticelenen 
rwı kareı hUcumlan sonunda pUskUrt1Uınilı· 

lcrdlr. 

Amiral Kuznetzol Kınm'daki 
kf.!Vetlerin bWJkumandanı oldu 

Lonclra; 12. a.a. - Dally-Express gaze· 
tesinin Stokholm muhabirinin bildirdiği • 
ne göre, Ruslar, amiral Kuznetzo!'dan 
Kınm'daki kuvetlerin b:ı§komutanlığını 

deruhte etmesini istemişlerdir. Alman 
tanktan ve hUcum kıtalan Sıvastopol de· 
nlz Ussünc ve Kerç boğazına yaklaşırken. 
Sovyct bahriye komiseri ve deniz kuvet
leri başkomutanı amiral Kuznetzof, dlln 
akŞam Kırım bqkomutanhğını eline al
mıştır. Baııka iki deniz yüksek komutanı 
da Kuznetzof'la birlikte harekAtı idare 
etmektedir. Bunlardan biri Uzak-doğu do· 
nanmasının eski başkomutanı amiral Olt· 

tiabriski, öteki de amiral Yumaşef'dir. 
Hl"nllz kırk Y'leınde bulıın"rı anı1 rııl Kuz. 

netzof, birkaç sene önce Karadeniz do • 
nanmasına kumanda etmekte idi. 

Çin'in Rusya'ya aaker 
göndereceği yalan 

MMkova, 12 a.a. - Cln'ln Sovyetıer Birli· 
tine Avrupa cephesinde harbetmek üzere 
ıoo 000 Cinli asker ~öndermektc bulunduAu 
hakkındaki Jaııon hnberlnden bah!eden SO\'Yet 
sözcQsU ı.ı. Lozo~skl 'bunu acemice \'e kurnaz
ca uydurul:mııs bir haber olarak vasıtıandır
mıs ve bu haberin tamamen uılsız ve U)'dur
ma olduAunu ııtıve etmlstir. 

,,J ' Koro kurslar1 
Halkevi Reisliğinden : 

Evimizde koro derslerine tek

rar başlanmıştır. Geçen sene bu 
derslere devam edenlerle, yeni

den devam etmek istiyen Bayan 
ve Bayların her gün öğleden ön
ce 9 • 12 ve öğleden sonra 14 ten 

18 e kadar Halkevi bürosuna 
müracaat ederek isimlerini kay

dettirmeleri rica olunur. 

"'······················· · ··· · ···· ··· · ··~ 
çil denize düşmUş ve kaybolmuştur. Dör
düncüsü karaya düşmüştür. Bu tayyarenin 
pilotu esir edilmiştir. 

Şimali Afrlka'da, Sollum ve Tobruk cephe· 
Jerlı:ıde ka)·dedllecek mllhtm bir &eY olma· 
mııtır. mn~nzl Uzcrlne yapılan bir hava akını 
hlcb!r hasarn sebep olmnmııtır. Bir lnglllz tay· 
)'&resi dUsürUlmUstür. Bu tayyare yeroe par· 
cıııanmıştır. Trablusı:arıı'tc ııcccndc dUsllıillen 

bir tny)arcnln iki subıu·dıın mCitcsek'kıı mU· 
rcttcbn tı esir cdl!ın1$Ur. 

Dotu Afrlkasında dilsmanın J.:ulkabert mll· 
dafaa mevzllıntzc kartı yapUtı taarruz tesob· 
büslcı1 kıtalanmız taraimdan ı>ll.skilrtfilmUt· 

ıur. 

T erkedilen araz.ide hükümıüren 
aelalet 

FlnlAndlya nota ı. bundan sonra, ynlnız 

1039 dan tıncc Cin hududunun öbür tnrntında 
bulunan )"erlerde deı':ll taknt aynı znmnnda 
Mosko\'a sulhu ile terkolunan >crlt)nlc dahi 
hUküm süren ııcfaletl bellı1ımcktc \C bu ııctn· 
lele, Helslnkl'dekl Amerikan elçlllğl Azasının 

\'e blrcok Amerlkan bnııını m!lmcsslllcrlnln 
bizzat )'erinde eahlt olıluklnrını knytlctmeklc· 
dlr. 

Nota de\•ıı.m ile dl)'Or ki: 
YUzUstU bırakılma tarlalar, hnrnbc haline 

ıreımı, evler, tecavüze u(:ramıe kllscler \'c me
zarlıklar, tasvırJ tmklınsız bir sc!nlı;t kinde 
ya11yan \'e kntllamlarla ve ı<firgilnlı;rle ol.dürü· 
len bir halk, bütün bunlar, cAcr nn1Andl~a 
bolte\•lkler tarnfındıın znptedll••n F.ston)·a•nın 

ve öteki mcrnlekeUertn nynı bir ııklbete uı':rn· 
lllll olsaydı, ıın milletinin SO\'Yet rcJ'1ıt alUn· 
da naııl ümitsiz b1r \"azlyete dfi&eee~lnl lsbat 
eımektcdlr. 

l\lemle.ltetlmlzln !cinde bulundutu vn1Jyct 
hak.kında B1rleaLk devleUerln cok ırllc bir !1· 
kir edlnebllece~I pek tabiidir. Bllha ~a eu ba· 
kundan ki Blrleşl.k de\'leUer, bolşevlkllAin 

ırarıı memleketleri lem nasıl bir tehltk.c teektı 
ettlK"!nl hlcblr zaman kı;ndl tııerlcrlııde tc<:· 
rübc e1rnemletır. 

Daha ilk 1939 • 19-10 harbi esnaaında, 

Flnlandiya'nın, eğer o zaman elinde 1U • 
zumu kadar lnıvet bulunmuş olsaydı, kcn· 
dl emniyeti bakımından dlişmanın 1939 
hudutlarının ötesindeki hi.lcum mevzile • 
rini zararsız bir hale getirmesi ve bunla· 
n legal eylemesi gerekirdi. O 7.aman, :Fin· 
lıındiya'nın bu gibi hareketlerde bulunma· 
smdakl haklılıktan ı.ıüphe bile edilmezdi. 

Fin notası, bundan sonra, Finlandiya'· 
nın 1939-1940 Fin harbi esnaınnda Ame • 
rika'dan aldığı mUhlm ciddi yardımı ve 
amerikan milletinin dostluğu ve nıımevt 
yardımı karşısında fin milletinin ı.ıükranı· 
nı belirtmekte ve ııöyle devam eylemekle· 
dlr : 

Finlandiya, Birle~ik Devletler IIlikUme· 
tinin fln hayati menfMlleri lehine hare • 
kette bulunmakta devam niyetini mcın • 
nnniyetle mllı;ıahede eder fakat aynı za • 
manda ı.ıu ciheti de belirtir ki fin hUkU • 
met!, Birle~lk Devletler hllkUm"tlnln bu 
umumi prPnslpinln, Finlıındiya'ya kareı 

derhal yeni bir hUcum için sovyetler ta • 
rafından kullanılacak olan ve bundan do· 
layı emniyet sebeplerine dayanılarak iş • 
gal edilen 1939 hudutları ötesindeki böl· 
gelerden fln kıtalıırının çekilmesi hakkın· 
daki amerikan talebi ne nasıl 11.henkleştl· 
rilcblleceğlni anlıyamamaktadır. Tam 
ters, şu cihet mllşahede olunabilir ki ame· 
rlkan hlikllmetınln tavsiye ettiği hareket 
tarzı, devletin emniyeti için feruı. olacak 
ve memleketin hayatı menfaatlerine halci 
verecektir. 

Finlandiya harbe ne zaman 
nihayet verecek ? 

Fin hükümeti, Sovyetıer Birliği ile ba§· 
!anan harbe, tehlike ortadan kaldırıldığı 

ve devamlı bir emniyet lı;in garantiler 
vllcuda getirildiği 1.aman nihayet vermek 
arzusundadır. 

2 - Fin hllkUmeti eu ciheti hatırlat • 
mak ister ki 1939-1940 harbi esnasında bi· 
tnraflar tarafından Sovyetıer Birliğine 
yapılan sulh tavassuttan, Sovyetler Bir • 
lltinln Flnlandlya'ya karşı hUcumlanna 
devam etmesine engel olmamıştı. Fin hU· 
kümeli aynca eunn da kaydetmek ister ki 
1939 hududunun öb!lr tarafında bulunan ' 
ve §imdi fin kıtaları tarafından işgal e • 
dilen yerlerde 23 yıl bolşevik rejimi al • 
tında kalın halk, bllyllk ekseı-lyetl bakı • 
mından flndlr. Rolşevlk rejimi tarihinin 
mllthlş örnekleri, Birleşik Devletlerin tek
li! ettiği hal suretinin, bn arazide kalmış 
olan sivil halkı nıunl fena bir vaziyete 
dl13Ureceğlni lsbat etler. Bu ~ebeptcn do· 
!ayıdır ki bu arazi, bu halkın hUriyet ve 
emniyetini garanti etmek için haklı oıa. 
rnk Finlandlya'nın işgali altında kAlmak· 
tadır. 

Fin notruıı, 3 numaralı fıkrasında Fin • 
landlya'nın Va.elngton elçisi ile amerikan 
hariciye nazır muavini Mr. Summer 
Well~ arasında ıs ~tosta yapılan a-ö· 
rU,meyt bahie mevzuu etmekte Y• 16yle 

mUdafna etmek ıırzusunda hulunmaıı bahsin· 
de, IJlrleslk ıle\'letlt!rl hükUmetlnden \"e mille· 
llnden anlayıa Zihniyeti beklemek hakkını 
vcrmekte<llr. Bilhassa ki Flnlrındlya, iki >"ti· 
ılan daha az bir znmanııa, kuvetll t>ol&c\·lk re
Hml tarafından haksız yere iki dern &lltıhlı te· 
cavUze uğramıs ...-e ne Amerikan ne <le ba5kR 
her hanırl bir memleket, ne böyle blr teca
\'üze en~el olabllmls ne de bir daha yenilen· 
memesi ıc:ın ırarantıler verebllmtatlr. 

Slokholın TidnlngP.n gıızı>l!'sinin Hel
ı;lnkl muhabirine göre, almnn kU\'Ctlerl, 
Neva nehri hoyuncıı llerlerilktcn sonra, 
rüretll bir baskın neticesin<le Lenlnı:rarl'ın 
dol':u varoşlarındaki haz.ı sovyet mQdafaa 
hatlarını yarm11(:a mu\·affak olmuşlardır. 
üc bin ru ııskP.rl teslim olmak zorunda 
kalmış, ötekiler de Ladoı::a onnanlanna FlnUlndlya, bCi)ilk Amerikan mllletlnln an· 

la>-ıı zihniyeti ıröıtcrecet:I \"e kücUk bir mU· 'kaomıştır. 
tele de yaeamak ve kendisini müdafaa etmek I..enlngrad muharebesi şimdi kaU saf· 
hakkını vercccıtl Umldlndedlr. hasına girmiştir. 

Fin notası, son kısmında, tin hareket Finlerin harekAttıı bulunclukları cephe· 
scrbcstlslnin ve hattlı. fın lstlldft.linln al • nln uzak $imııl bölı;elerlnrle ehemlyetll bir 
mnnlar tarafından tehdit edıldil:l hııkkın· t.aarı uz belirmektedir. Motörlü hırHkler· 

da 27 llkle$rln tarihli amerikan muhtırnsı 
ile ötPkl raporlarda bildirilen am .. rlkan 
görüşünü bahis mevzuu etmekte ve eöyle 
demektedir: 

.ı-ıınlıındlyn, Almanya tarafından böyle 
bir tehlike tehılldl altında bulunduğunu 

snndıracak hiç bir sebebe malik değildir. 
Finlandiya, ırk birliği altında ve asırlık 

halkcı şimal demokrasisi e~ası !cinde ken· 
di işlerini blu.at kendisi halletmek arzu· 
sundadır ve Flnlandiya'nın ırk blrllfl ve 
demokrıu;!s!, son yıllann mücadelelerinde 
ve vatanın mUdafaasında devamlt ku\·et 
olarak muvaffakıyetle imtihandan l'CC • 
mlştlr. 

Başka hiç blr izahat vermeden Flnlan· 
diye için ıu cihetin çok büyük blr ehem!· 
yeti haiz olduğu aı;lklırdır ki Finlandiya 
SovyeUer Birliğine karşı devamlı bir mü· 
da!aa harbi hllinde bulunurken, Almanya 
da bu düşmana karısı mücadele etmekte • 
rllr. F'inlandlya'nın yeniden tek başına l· 
cinde bulunacağı yeni bir harp, Finlandi· 
ya'nın ve bütün sima! memleketlerinin 
imhası olurdu. 

Ffa notası, 5u cUmlelerle nihayet bul
maktadır: 

den \'C bazı kayak clı>\•rlyelerlndı>n mUte· 
şekkll hiiruın kolları doğu l~tlkametlnıle 

:Murmansk dcmiryoluna doğru !lerlemek· 
tedir. Ruslar bu şimendifer hattını inatla 
mtiılafaa ediyorlar . 

Stokholm 'l'ldnlngen gazetesinin Hel· 
ılnkl'den haber aldıl':ına göre. bu hat kıs· 
men dinamltlP berhava edilmiştir. Fakat, 
bu haber henUz teeyyüt etmemiştir. 

Sobranya kırahn 
nutkuna vereceği 
cevabı hazırhyor 

Dünkü görüımeler Sof ya' da 

az ~ok heyecan uyandudı 
Sofya, 12 a.a. - Meclis, kıralın nutku

na verilecek cevabın rörüşmelerine b"ışla· 

mı~tır. 

Milletin iç siyaseti hakkında müzakere 
esnasında, reis vekili Pc"'şef ezcümle şöyle 

22.30 Memleket Saat Ayarı, AJA• 
RBRLF.Rİ: Ziraat, F::sham-1' 
Kambıyo-Nukut Borsası ( 

22.45 Mtizlk : Dans Müziği (Pl), 
22.:>5/23.00 Yarınki Program ve Ke. 

6111--BUGÜN-

U lUS Sinemasınd 
Dünyaya yalnız şaheserler 
ratan büyiJk rejisör CEctı:.. 

DEMİLL'in harikası olan 

Battan bata renkli 

ZAFER ORDUS 
Her kalbi teshir... ller gö 

hayran edecek büyük bİ 
kahramanlık nümunesi ... 

On büyük artist bir arı 
Baıta Gary Coper 

Madeleine Carrol 
Paulettı Goddart 
Preston F oster 
Akim T amirof 

Film büyük olduğunda!\ 
seanslarımız 

J:t 
14 - 16.15 - 18.30 ve 21 deo-

Gece için yerleriniıi 
gündüzden kaa>at111ıı: 

Tel : 6294 

,, 111111111111111111111111 11111• 111 

E Sebzelerin günlük azanı 
1 --Fin Cümhurrelsl, 23 ıtlkteşrln 1941 de, 

Helslnkl'dekl amerikan elçisine demiştir 
ki: 

demiştir : _ fopf an ve perakende 
Hiç kimsenin hukukunu lhlAl etmemiş 

olan ve sulh lclnde yaı;aınak ve ı:alışma.k· 
tan baska hiç bir arzusu bulunmıyan fln 
milleti, sırf emniyeti ve sulh !cinde çalış
muı garanti ~clillnclye kadar Sovyetler 
Birliğine karı.ıı harbe devam edecektir. 

Bulgarislan'ın cenubunda henüz bulgar : 
orduları tarafından i1gal edilmiyen ve he· E 
nüz bulgar idaresine tabi oimıyan bulgar : sallı fiyallar1 
toprakları vardır. --

Bir Fin vapuruna el kondu 

Peşcf, i&cal edilen bölredeki bulgar i- E 
daresi meselelerinden bahsederek bu böl- : 
gede daha 17. merkezi bir idare kurulma· : 
ımdaki faydaları anlatmıştır. _ 

Belediye Reiıliğinde1': 
--( 13 Sonte§rln 1941 ) 

Toptan 
Vasatı per ı!' 
Fiyatı f Nevyork, 12 a.a. - Denizcilik mah· 

fillerinin bildirdiğine göre Anneberg 
adındaki 2544 tonilatoluk Fin vapu -
runa Britanya donanması tarafından 

Ekseriyet crubuna mensup mebuslar - : Cinsi ve menşei 
dan M. Şişkof,memleket milli kuveıleri • ------
nin tensikine dair olan ve bir nevi tek fır· : lııpanak (.M) 

j,6 
6 

. k ~ • - Lahana (A) 
ka tl!5kiline matuf bulunan ikı anun l .. yı- : Pırasa (A.) 

12 
6 
4.5 

6 
f ,1 el konulmu~tur. 

Alman mahfillerinin- nota 
hakkındaki fikr i 

Berlin, 12 a.a. - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: Amerika 

Birleşik Devletleri hükümetine veri· 
len fin cevap notaaının metni bugün 
alman hariciye nazırlığında yapılan 
.gazeteciler toplantısında okurunu' -
,tur. 

Alman Hariciye Nazırlığı lbasın bü· 
rosu müdürü elçi Dr. Schmidt, en e

hasından bah ederek Bulgari!ötan'da büyük 
bir halk hareketinin ihdası lüzumunda İs· 

rar eylemi1tir. Bu hareket hükümelin kont 
rolü altında reli$ecektir. 

M. Şişkof şöyle demiıatir : 
Hükümetin, milleti yeniden hükümete 

a7. çok doğrudan doiruya iştirik ettirmek 
için kararlar alması lazımdır. 

Bugün öğleden &onrı meclisle yapılan 
bu muhtelif beyanat Sofya'nın setahiyetli 
mahfillerinde az çok heyecan uyandırmış
tır. Müıakerelere yarın devam edilecek • 
tir. 

hemiyetli cümleleri üzr rinde bilhas· .ılllllllllllll Yakında 1111111111111\.. 

: Ycrelması (A) 
Kereviz (B.) 

_ Patates sarı (Ü.) 
: Patates beyaz (Ü.) 
- Kabak (T) 
: Karnabahar (Es.) 
: Ayşe fasulye (T) 
: Çalı fasulye (T) 
: Domates birinci (A.) 
- Domates ikinci (A.) 

Kemer 

6 
15,5 
10 
6,5 

12 
25 
ıs 

30 
9 
6 

: patlıcan (Mek.) 14: 

ıS , 
ı' 
sS 
(ı 

s9 
ıs , 

_ Yuvarlak j1 
- patı ıran (Ad.) H 4S 
_ Bıunyll (Ad.) s2.50 16 
- Dolmalık biber <B) ıs ,o 

.sa durarak, Finlandiya tarafından a- _ 

lınan ve dürüstlük ve soğuk.kanlılı - : 
ğa dayanan vaziyetin amerikan siya- : 

U L U S Sinemasmda 
: Kuru soğan (M) 7.50 ~5 

_ E Sivri biber (B) ıs p 
E : ( A) Ankara. (Ad.) Adına. (B~~ıC 

seti ve sözcülerinin küstahça şantaj : tek konser verecek olan 
: : (Bt!y.) Bt!ypazarı, (M) ( 

- (Mt!k.) Melcece, (T) TarsUS~Ii; 
_ Ürgüp, (Es.) Eskişehir ıntPS te ebbüslerine karşı mükemmel 

1

bir E -
cevap olarak addedilmesinin gerek : MÜ N i R N u RE TT i N I in § 
olduğıunu bildirmi~tir. E : 

Elçi Schmidt bu teşebbüslere E numaralı biletleri satılmıya : 
"Ruzvelt'in siyasi albümü" ismi ve - : başlamıştır. : 
rilebileceğini ilave etmiştir. - -

Alman mahfillerinde, Okyanosun .,11111111111111111111111111111111111111,. 

Mut Sulh Hukuk Hakimliiinden : 
öte tarafından gelen hücumların ne 
soğukkanlılık, cesaret ve azimle ge· 

Menafii umumiye namına iılimlakına 
ri atıldığına i"aret edilmektedir. Bu· 

Y karar verilen hane ve arı;aların sahibi 0&· 
rada mevcut olan kanaate göre, aklı man ıini Ali vereı;eainden Hanım ve Emin 
başında olan her amerikalı bu vesi - ve Ado ve A bdulhadi ve Ali ve Şükrii hak-
kayı okuduktan sonra. amerikan si- larında Muş aulh hukuk mahkemesinde ce-
yaseti mesullerine bir tokat atıldığı reyan eden duruımada adı geçen ıahısla
tesiri altında kalacaktır. rın ikametgi.hları meçhul bulunduğundan 

Bundan başka, alman siyasi mah • ilanen tebliıat ifasına mahkemece karar ve
filleri, müşterek düşman bol,evizme rilmiş olduğundan durusma ıünü olan 
kar~ı şimal devletleri arasında olan ?3-12-941 salı ıünü Muş gulh hukuk mah
ve keza fin notasında bildi'rilea. mu- kemesinde iıbıh vücut edilınediii takdir -

kadderat birliğine de işaret etmek - de durupnanm rınben devam edeceii i -
tedlr. Un olunur. s.uo 

: !ardır. ıı tl 

~ıııııııııııııııııııtıı11ıı• 1111 

.. 111111111111111111111111111•
1111 

,,,~ 

Bu muharebeJef 

: DN.ASIL _B~T!.~~~~ 
---

- unyanın yenı nıza••· :Bı1 

: malı? Bunun cevabını, . , -: Nahit Er-Bil'in: iJ."°ıol 
: (Avrupa buhranının P5 ı 
: sebepleri) ııt· $!_~ 
: adlı kitabında bulursun .;t ~ 
- yeri: Ankara'da Akba. fi"' 

'ÖJI 
: kitapçılarla, İstanbul ~ 
: Kitapevleridir. 111111 

ı::;ı111111111111111111111ıı• 1111 



t 13/11/1941 u 11 u s -5-

ViLAYETLER Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 8-11 -941 vaziyeti 
Ayazağa köşkü 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Elektrik yapı işleri 
M. M. VekA..leti Sa. Al. Ko. dnn: AKTİ~ PASİF: 

Lira 
15.000.000,-

tômir ettirilecek 
Keşıt bedeli (ı7.113,i8) on yedi bin yU:ıı 

on Uı;: lira yetmiş sekiz kuruş olan Dlyar
bakır'da elektrik tesis::ıu tııi kap:ıh zartla 
mUnaknsayn konmuetur. İhalesi 20 ıı 941 
perııembe gtinJ saıı.t 11,30 dadır. İlk temi· 
natı (1283,54) liradır. Şartnamesı 86 tunış 
mukabilinde M. M V. satın alma komis
yonundan alınabilir. İııteklilerln ıhalr r:: in 

JtAsA 

Altın ı Safi kilosram 
Bankaoı 
Utıklık 

l>AHILOEKI MUHABİRLER : 

rurk Lirası 

liAı-tlı.,.'TEKI MUHABİRLER ı 

7'2.604.628 
Lira 

102.124.217,'7'1 
121')6()1574,

M5.305,M 

375.038,06 

Urı 

114.780.197,10 

375.038,06 

ı\ltın ı Safi ldloı;:ram S.026, 7114 11.290.314,39 

Altıoa tahvili kabi 1 scrbesı dövızJeı -.-
Diğeı dövizleı ve borçlu klırıns bakı)'eleri ~1.433.957,45 62.724.271,S4 

liAZINE TAHVtLLERI : 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye ka.rşılıj1 

Kınuouo 6 • 8 inci maddelerıne tevfikan 
hazine tarafından vaki tedıyat 

1~.74S.563,-

21.764..266.- 136.9S4 .297,-

a°'1:DAT CUZDANl ı 
ficart ıenetler 

l:sHA:.t ve TAHVİLAT CUZDA:-0'1 ' 

2S7.s22.S91,39 2SU22.~l,39 

A) Deruhte edileo evrakı nakdiyenln kar
eılığı esham ve ta.bviUt (itibari kıy· 

metle) ·~.725.541,93 

8.112 -.943,49 Ti) Serbest esham ve tahvillt 
O\VANSLAR ı 

Altın ve döviz üzerine avam 
TaJıvilAı üzerine avına 

3.414,17 

7.319.562,93 

-.-

34.654.485,39 

liazineye ima vadeli avans 
liazineye !850 No. lu kanuna ıett 
•hın kaqılıklı a\·ans 

açılın 

J!tSSE:oARLAR 

"l1Jnu.n. 

~ 
l\NKAJtA Lv. AMIRLICINE 

..........__ GELEN iLANLAR 

.\vcu Leva alınacak 
1 ar Sa, Al. Ko. dan: 

lltc,~ 1'apalı zart uauUylc 400 ton leva alı· 
lı\ııvaıuc • Muhammen bedeli 6000 Ura olup 
~ at teminat 600 Uradır. 

~ t; ~lltmcsı ıs. ıı. 941 ıalı &ünü aaat 
lt Al. K~tük Çekmecenin Avcılar kOyün<lekl 
1Jıı ı,. J.ı:o. da :yapılacaktır. Şartnamesi her 
~~: 0 • da &örülür. Ekalltmeye iıUrak ede -
'-rttır ticaret odasında muımwet olmallll'ı 
'-tt • hteklllerın bclU &Un ve ına tten bir 
lt eve1 temtnat vo tckllt mektuplal"ını Ko. 

vtltııe1cr1. (79:18) 17915 

\'erli Kuru ot alınacak 
ı SU Sa. At Ko. danı 
~~ Beher kilosunun muhammen fiyatı 
\oıı it 'Ve teminatı aııaitda gösterilen 532 
l:oıııı uru ot evsaf ve ıartnamesine ıöre 
dj 'Yonun .• • l l' ~tlı: ıcosterecegı yer ere teı ım e· 
'1111~1rtiyle kapalı zarf usuliyle &atın 
tilııii tır. İhalesi 25 • ıı . l 941 salı 
~o. :•t 10 da Yerlisu (Kctan) Sa. Al. 
~ 1•Pılacaktır. İsteklilerin mezkur 
~la'Ve •ıatten bir saat evel teklif mek-

' ~ Ko. na vermeleri. 
~1 1 kuru ot, miktan ı 592.000 kUo. 
'~itlen fiyatı 5 Kr. 50 Snt., teminatlı 

ra. tutanı 29660 lira. 
' (7961) ı792t 

~ Pirinç alınacak 
1 ......, m Sa. Al. Ko.dan : 

~lr:ı.. l{Uosu 48 kunı~tan 44 ton pirincin 
.._la 111t~ tarihinde kapalı zarfla mUna · 
~ 'ıı. ııtckli ı;ıkmadığından tekrar ka • 
a ~la mUnllkıı.saya konmU§tur • 

tllııtı ~Unakıı.saaı 20-ll·lüil perıembe 
)'~ı.::at 11.30 da Erzurum Sa. Al. Ko.da 
1\ ıı~ t lı:~r. Muhammen bedeli 21120 li · 
'-t 'Ve et!ııııat 1584 liradır. Pirince ait ev
~ teıtt'&rtname Ko.da g!lrUlUr. iateklile· 
"tt e\' lf mektuplarını ihale saatinden bir 

el Ko.na vermeleri. (80~) 18007 

aıo 8 Odun nakli 
l•111: Al. Ko. dan ı 

~lltlt 1 civarındaki ormanlardan orman 
lı lh.ı liıı.ce 310 namına verilen ve para· 
~tı'tlt~de kiınin üzerinde kalısra 310 
~t.ra.ıt ornıan bölge ıefliğince mukavele 
•· ·tt 

1 
trıaktaı ücreti (310 namına mu

~ ~t;l llıa.k tartiyle) muteahhi~ tarafın· 
'·ite 

1 
lnıek ıartlyle ve Lapsekı orman 

~ı. Cf!iı.• r4a.ıı ı;ı tarafından gösterilecek mak· 
~~ "e kesmek Lapseki iskelesine indir· 
ı_ t "e or~an hususi ıarUarda yazılı yer-
1tt ~gl~ Ttııktan ayda teslim etmek ıartiY· 
~ tlttir O kilo odun pazarlıkla naklettiri-

' lQ ~dunun muhammen bedeli 49778 
l(•tt ruıaur 
~ t . 

' -... ~tnln~t 7466 lira 72 kuru$tur. 
it: 310 & llesı 25. ıı. 941 salı ~nü saat 16 

t.~'ıt beı~: Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli· 
1ır Ilı 1 &Un ve saatten bir saat evcl 

tktııplarını Ko. na vermeleri. 

~ (7274) 18224 

~eııbo~lla ve pırasa alınacak 
'' l' S~. Al Ko. dan ı 
trı. llt. llır lhınınen beher kilosu Lahana 14 
~' loıı ı a.ıa 12 kuruıtan 52 ıer tondan 
~ ~l!Jı ~ ve pırasa kapalı zarf usulü 

\, ' '1u~ııacaktır. 
~ ltQı111 •ınınen bedeli 13520 lira muvak 
~~el'llrıı il~ 1014 liradır. Şartllamesi Ko. 
>,~ ~ 't.tt ıı 

1 
tedır İhalesi 1.12.941 pazartesi 

'-ı t;alttı 6 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da 
~ 1tıı bi r. İsteklilerin mezkUr gün ve 

. ~- r sa -.. v, at eve] teklif mektuplarını 
rıneterl. ( 827 5) 18225 

·~ s ... ı '4ir t ıgır eti alınacak 
~~1' lg7 :· A. Sa. Al. Ko. dan: 
'-ıııi'lt 'ilton kesilmiş sıiır eti kapalı zarf 

'lıı :"barıı 111 alınacaktır. Beher kilosu • 
\1ı:,~ ll~ltı l'tıen bedeli 45 kuruştan hepsi
~! 1 teltı l:ıen tutan 88550 lira olup mu
~ s;•rıll:tı~nat 6069 liradır. lhalesi 26. ı ı. 
"'lı "'· 1/ CUnU saat 15 te İzmir Lv. 
\ ~·~iten °b. da Yapılacaktır. İsteklilerin 

o. ıı, ır saat evel teklif metkupla-
a1 SVerıneleri . (8286) 1S230 

o s 1 ~ 
ı l. " 1 gır eti alınacak 

'i1ı.' ~so l<:o. dan 
~°'<lli:re ton ' • • L , lt011 ıgır etı kapalı zarfla ek-
~, ~S() Ulıııu~tur. 
lı. ı1,!A_ ton, ııöır 
" il. '""il • etinin muhammen be-

4, '.a lirad . " ~l ıc ır. Şartnamesi Gelıbolu 
~ "1 °· da ve Ankara İstanbul Lv. 

ltıa Komisyonlarında ve Balı-

167 .500.000,- 174 822.977,10 

4.500.UW,-

11.186.464,56 

847.600.622,44 

kesir Sa. Alma Komisyonunda ıörülür. 

İhalesi 310 Sa .Al. Ko,da 26.11.941 ı;arşam
ba i:Ünü saat 16 da yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 8812 lira 50 kuru~tur. İsteklilerin 
belli günü ve saatter. bir saat evel teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

l8287) 18231 

Kuru ot ve saire alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Komisyonda mevcutı evsaf ve ııart
ıar dahilinde 300 ton kuru ot 250 ton sa
man ve 500 ton odun komisyondan teslim 
yerleri öğrenilmek §artiyle ve ayrı ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. O tun teminatı 
2475 lira samanın 167 lira 50 kuru~ ve o • 
dunun 1305 liradır. 

2 - Pazarlığı 24. 11, 941 pazartesi ıünü 
saat 14 Selimiye Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. ( 8288) 18232 

Çeıitli mutabiye alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kapalı zarfla eksiltmesi yapılan 
cinsleri yazılı mutabiyeler iı;in teklif edi. 
len fiyat pahalı görüldüiünden pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 17. 11.941 &aat 15 te 
yaplacaktır. Muhammen bedeli 40050 lira 
teminatı 3003 lira 75 kuru~tur. Şartnamesi 
Ko. 4a sl:irülür. İsteklilerin veıilaalariyle 
müarcaatları. 

Cinsi ebadı yem tol"bası 5000 çul 100 ip 
yular sapı 5000 keçeli bellome 300 ktl ko· 
lan 5000 tavla halatı 100 urıan 2000. 

(8289) 18233 

Araba yaptırılacak 
İstanbul Fındıklı Sa. Al. Ko.dan ı 
1 - Tekerlek taban demiri ile dingillik 

demiri verilmek ııartiyle 2100 adet ı;ift ath 
nakliye arabasının 17. 11. 941 pazartesi 
ıünil saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Şartnamesi her ıün Ko. da ıöril· 
lilr. Bu arabalar 500 arabadan ajağı olma· 
mak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. Muhammen bedeli 296,100 lira olup 
kati tominatı 21188 liradır. lsteklilerin 
belli gün ve aaatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (8367) 18314 

Seçme sınavları 
Akechlrde bulunan Maltepe aakerl ıısesl • 

ne alrmek tein mUl"acaat edenlerden evralo 
tamam ve ıeraltl hatz olanların 23.11. 9.a 
eUnü ıecme sınavları yapılacaktır. Mezktlr 
eUnde Akıehlrde bulunmaları. Daha e\·eı 
eelmemelerl llln olunur. 

(8402) 16356 

Patateı alınacak 
İl.mir Lv. A . .sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart u.aul!yle 144.900 kilıO pata· 

t.es ııatın alınacaktır. Kl!OliU 12 kıJ.r'\11 25 ıwın· 
tlmden muhammen bedel 17750 lira ohıı> mu· 
\'akkat tanlMt 1331 Ura 27 kuruıt:ur. Şartına· 
rn.es1 her &Un Ko. da &örülür. 1haıes1 28. ıı. 9U 
C\m'lll &UnU saat 15 te lmnlr LV. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Taliplerin mezlc:Qr &Un ve •· 
atten btr saat eveı teklif mektupJ.annı Ko. na 
\'ermeleri. (8435) 18360 

T~mar fırçası alınacak 
l\Icrzlfon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlık suretiyle mevcut numuncııl· 

ne eöre 3000 adet tımar tırçaaı Alın alına· 
cakur. Muhammen ~ell 2400 ııra teminatı 
360 liradır. Pazarlıtt ıs. ıı. ~1 ı;;aa.t 10 <la 
yapılacakUr. l&teklllerln müracaatııan. 

(S436) 18361 

Odun alınacak 
Topkaııı Malt.epe Sa. Al. Ko. <lan: 
ı - ihalesi 10. 11. 941 Jl(lzartesı eünü ıa· 

at 9 da yapılacak olan 2.223.000 kilo oduna 
tallplerln verıtlkt n)-at komisyonca pah&ll aö
rilldtlQünden mez.kQr odunun ~inci defa Pil· 
zarlıkla ihalesi 21. 11. 941 1111.lı eUnü saat 9 a 
bırakılnl'stır !eteklilerin temlnatıarlyle Top· 
kapı l\laltepcsl 850 Sa. Al. Ko. na milracııatla· 

n. (8437) 18362 

Kereste alınacak 
lst. Slsll Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ Kapalı za.rr uııullyle 1M50 metl"e mi· 

klbı kere&U! mUnakaaa:va konmu.stur. Kerei· 
tenin evsaf ve ebadı kom1s>oııda &oMlltir. Mu· 
va.lckat teminat 5300 liradır. lha.leal ı. 12. 941 
pazıı.rt.cs1 cünU .aaat 11 de yapılarakUr. Ta
liplerin ihale ıaaUnden blr 1a&t e<.-el teklif vı? 
teminat mekt.uıııarını Ko. na veımeıcrt. 

(844~) 18366 

Odun alınacak 
Sllrt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Taıı.mınen beher k11osu 2 kuruştan 

1250 ton odun pazarlıkla aaun alınacaktır. 
Muhammen beMll 25.000 lira muvakkat t.Eml· 
nat 187!1 Ura. sartnamsı Ko. da vernmekt.e· 
dir. Paz&l"tıtı ::n. 11. 941 cu:ma &'ilnü aat 14 

dıe S11rt Sa. Al. Ko. da yapılacıı.ktıl'. Ist81lle
r1n me*1U' _..tıe Ko. na mUrs.cıaatlan. 

.(8447) 18368 

SERMAYE 

lHT1YAT "AKCESl 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

TE:GAvuLDEKl BANKNOTLAR : 

Deruhıe edilen evrakı nakdiye 

ı.ıra 

7.822.oı9,15 

6.000.000.-

l5S.74S.563,-

1s.s22.019,1:ı 

lııtnnbul Narıa MUdürlüll:Un<len: 
27. ll. 041 rıerıl'mbe gUnU aant 15 te lstan

bul'da nafıa mUdClrlU{tQ ck&lltme komisyonu 
odasında (14520.02) lira kealf bC'dellı Ayaz. 
aji:n köskU tamiri kııpah zart wıultyle cıcs it· 
meye konulmuatur. 

Mukavele, eksiltme, bayındınık ıııerı s:e. 
ncı. husus! ve fenni ıartnamcıuı, ıırOJe ite. ve saatınd n en az bır saat evclıne kadar 

Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfik1111 sır h.ıllısas ylc bunn m;Jtcrerrl dlltcr evrak knnuni teldıf mel~tuplarını mezk(lr kom ıı-

hazine tarafından vaki tcdiyaı 21.764.266,- dıılreslnde ııôrülc<'ekttr. yona vermeleri (J:;OS9) ıso;o 

0Nuhıe Edi. evrakı nakdiye oakıyesi 
Muvakkat teminat (1112J tıındır. H b ı 
tsteklllerın teklif mek uplım ve a:ı İ>ı: asta a ası alınac:ı..: 

136.984 291.-
Karşılıkı tamamen altın olarak ıl:lveten tc· 
da,'file vazedilen 17 .000.000.-

tcııhhl:ltte (10000) liralık bu ıae benz r tar!hl M. M. Vekllleti Sa. Al. Ko. dan: 
bina tamiratı l&I y ptıll:ınn dair idarelerinden Beher tanesıne tahmın edilen fıyatı onbir 
ıılmıı oıııutu vesikalara Jstlnaden 1stanhul lira olan oııbeı; bın tane hasta abası 21 ıkin· 
v!Hlyetlne mUracutln ekılltme tarlhlnJcn citesrin 941 cuma güı.ıtl saat ıs te Ankara
tatil l:'llnlerı harıc (8l ~Un cvcl alınmış eh· da M. M V. satın alma Ko. da kapalı zarf 

Reeskonı mukahili il:iveıco ıedavüle vaze
dilen 230.000 000.-

Hazıne)e yarılan ıılıın kıır~ılıklı avans mu
kabili 3902 No. lı kanun mucibinte il.he-

Jlyct ve !lıl yıl na alt ticaret od.\lı ves k~lrı· usuliyle ihale cdıleceğınden ist:>klılerin 
nı havı kapalı zarnarını 27 11. 941 pen mbe 9500 liralık ilk teminat kt k u • me up veya ma • 
g nıı saat nıı c k11.1nr nnfıa müdürlL~ne buzlariyle bil"lilrte t kl"f . 
vermeler! (959S-~ı4 ı 18207 1 . . e ı mektuplarını ıha-ıen tedavüle vazedilc.r. 

MEVDUA1 : 

Türk Lırası 

Ahın : 'ıafi kilo.sıram 

;Sll~O ::-:o lu kanuna ,;ore 
avan~ muı.:ahılı ıcvdı olunan alıınlaı 

877.150 

ııı.;ılao 

107.500.000, -

73.311 !')t;ı: !)!: 

1233.71'203 

le gunu saat on dorde kadar behemehal 
Tas işleri mezkur komisyon başkanlığına vermeleri. 

Antnb·n Nnrın Inı:ınt Ktımlsyonur.:1ıın: Şartnamesi her giln oğleden sonra vezne-
1 - Talip <.'ıkmamnsın:1:ın d )!a>ı pazarll· ye yatırılmış 825 kuruşluk makbuz muka-

oıt:oocıkn-Orı+ı~ ıs. Antalya • nurdur :yolunun bilinde mezkur Ko. dan alınır ve numun"'"-
~ """ arnsı rınrk kaldırım tnsı lh • ,.... 

zarı Keıır tutarı 10516 lira 40 kuruıt.1r. si görtllebilir. (8086) 18096 

51141;4~7.-

74 5'15 751,01 

Satl Kilı ~.Ml,93U 78 124.167,00 78 124.167,90 1 
2 - Bu l&c t enrına-ne ve cHnı< sunlllr· Eğer sabunu alınacak 

dır: A ı Husu ı f•nnt ıa tnaM<'. Bı Esb:ıbı mu· M . .M. Vektı.let. Sa. Al. Ko. dnn : 

DÖVİZ TAAHHODATl 
1 

Altına ,ahvılı kahil dövillcr 

clbC raporı<, cı Kes r. oı Ray c. El Eksllt.-ne 20 bin liralık pazarlıkla eğer sabunu 
ıartnamrıı. Fı Mukn veı proJcsl 

sa.tın alınacaktır. Bir kilosunn tahmin o-
3 - Eksiltme 20 11 fl41 tarlhlndl' pcrıem· 

be ı::ün:.ı lıant 11 de An•alyn Yr.'llknpı l"lldtlc- lun::ın fiyat 1::0 kuruı olup temlnA.tı 3000 --.-
Oığer dovı;ılcr •C .ııa .. aklı khrıns hıtkiyeleri 2S 093.544,57 ~lnı'ckl nafıa mUdürlil~U b naıı'lda kurulu llnıdır. Ş~nıme \'e evsafı hergtin ötle· 

Antalya nafıa ınsaat kom ıyonundn yapıln. den sonra komisyonda görUlcbllır. İhaleaJ 
caktır 17. ll. 941 pazartesi gUnU saat ıs de yapı· lllUHTELIF 

4 - F.k•lltme knıınıı z~rr uıuıı:vıc ve vn. laC'akt1r. Talip olanların korntsyona mil-
hldt 1 y t Uz rlndı:-n :vaıııııır~ ktır raca atları. (Sl 7S) ısısı 

S47.S00.622,44 
'ı'JKÜN 

Temmuı 19\11 ınrihindtn iıihııren : f~lmnıo haddi "'' 4 ,o\Jıın uzcrınt a,•an• ı-~ ; 5 - Ek tJ+me>c ı::lrl'ııllm k tc n ıstcklllerln Catı tamiri 

Ot ve saman alınacak 
Re>layır Sa. At. Ko. dıın: 
l - G&tcrllecek yerlere ~llm i<'lrtl~lc 

Dal:valı 10<1 ton ot ile balyalı ı 50 tnn sn.man 
ayn ııyrı pazartıkla alınacaktır. Otun mu
Juumnen bcdel1 7150 lira ilk te.mına t 618 ı ra 
75 kuruı Pıız.arlıkları 14. ll. 941 cu.-na ı:unu 
...aat 15 te Bolayır Sa. Al. Kn. da ~-apılaraktır. 
Şartnamesi her ı;:ün Ko. da ı;:orülJr. 

(8446) 18367 

Sığır eti alınacak 
I:ı:mtr Lv. A. sa. Al. Ko Rs. den: 
1 - Kapalı z:ırt usuıı:vıe eksJltmeye kon

m\1$ olan 00 ton aı~ıretınc mun)°>'cn !.hale ı:il· 
nUncte talip cıkmadıfnncı:ın mezkQr miktar et 
7. 11. 941 tarlhlndcn IUbaren b\r ay znr!ında 
pazarlıkla sa tın alınacaktır. 

2 - Kilosu 45 kurustan muhammen bedel 
tutan ..ıosoo lira olup muvakkat teminat 3037 
lira 50 kurustur. Şartnıımcsl hor eUn Ko. da 
s:örUlUr. 

3 - Tallplertn 17. ll. 941 JIRZAMHI &Unün
dcn ltlb:ıren kanunda :vazıll ~eaalklertyle vr. 
muvakkat t(!lllln11Uaı1yle Izmlr Lv. A. Sa. Al. 
Xo. na müracaatları. (S:OG> 1S3S3 

Ot ve saman alınacak 

7ı>S llrn 73 urusluk :ııu.,:ık\cııt teminat yatı· J\t. M. V<-.kftlt'Ü sa Al. Ko. dnn: 
Ekmek alınacak rıl nsı ve hund:ın b~ıka asaf'ıdnkl vcslkaln· Bma cat.aında l4S9 lira 05 kuru~ kcstr be-

Sllltke J:ındarma Er Okul fabur.ı Komu. rı ihraz etmeleri ıarttır. dt'lll bir li 17, ıı. 041 ı::ıazarıesı lrOnü saat U 
tanlııtından 11 nu ise ı:: rcb llT'ek ıctn nnrıa IT'lld!l"l:veU d pazarlıkla :vaııtınlarnktır. Taliplerin 223 il· 

sıııtk J d ehliyet komısyonun~an nlınmı~ mUtcahhltllk ra 36 kurusluk katı tt'!!lltnattarl>lc b kt Pli• 
ı - c an arm11 er oKulunun .c: .. ndc 1 Vt'Stkıı~ı. zarllk &Un \ e ıaauıuıe l\1. M. v. Sa. Al Ko na 

Azıımllt12001 ~dct 1
900 ı:rnmlık tayin eK ncji:I • 2) Cnrl seneye alt ticaret odn~ı ve&tknsı. muraeantları. (8377) 18376 

nın a ı ay ı... P ı rm L&I ııı ıı:Un •n.ı netle lS2"2 
acık eksiltmeye konu.m.ııtur. lh"1ıes, 112.!>11 Yapı işleri 
pazar1esı ııi.lnU saat 15 te yapıl'-c:ıı<tır Yol y:ıptırılacak llt. M. \'rkAlt'tl Sa. Al. Ko. dan: 

2 - Eh-md:ln yıılnız unu okuld n verile. Kırşehir Daımi Encümen Reisliğinden: 224!5 lira 95 kuru& kesit bcd aı lne:ı.at lll· 
cektlr Kırşehir • Kaysen yolunun 241 X 000 • vesi 15. 11. 941 cu."Tlarteal ıı:llnü l.lllllt 11 d(' Pa· 

3 - ~ıuvakkat teminat bedeli S5 Ura 53 257 X 000 kılometrelerı arasındaki 36585 zarllkla )aptınlncakur. Tal perin S3G ı rıı. sa 
kuruıtur. kuruşluk katı tcmln:ı.t!al'lyle blr lkte ııazarlı'-

liralık ışin 30000 liralık kısmı kapalı zarf "' 
4 - Tnllplerin ..ıı:tınUnde S lltk~de okul ııı- &Un vc s aUndıe llt. r.ı. \'. Sa Al. Ko na mU-

nasın<lnkl komtsyonn kanuni belı:elcrı:v.c mu- usuliyle ve on beş gun muddetle münaka- l"aca tlıın. (S37 ) 18377 
racaatları. 1832'ı saya ~onulmuş ise de kimse talip olmadı-

ğından 20. ıo 190 tarihinden itibaren bir Araba alınacak 

ANKARA Lv. AMIRLlCl 
ay ıçinde talip olanlara pazarlıkla veril • M. M. Vckrılct.1 Sa. Al. Ko. dan: 
meı;i kararlastınlmış•ıl". Taban ve d.lnvl dren lert "E' mek ru~ 
Talıp olanların ve bu hususta fazla ma· Uyle 2000 adet cırt atlı nalc iye ıırabaf'I satın 

Bulgur alınacak lUmat almak istiyenlerin Kırşehir Daimi nl naraktlr. Bu arabalar bir tal be ihale ed e-
l'<'ji:'I ıı: b\ 250 arnbndnn nolwın olm:ımıık ÜZN"t 

Ankara Lv A. Sa. Al Ko dan. Enciımen reisliı;:i'le mtlracaatları ilan olu-
Pazarlıkla 4.000 ~o buleur '-Rtın allnat'ak· nur. (8272) 18290 

tJr lJuılcsi 14. 11 941 cuma &i.mü sant 14,80 
dadır. Tal plcrln tahnkkuk cd<' k fiyat u e
rinden kanuni teminatlar:; ıe blrllktc Ko. na 
mumc:ı:ı.tl n. (S43S) 16363 

Kuru üzüm alınacak 
Ankıı.rn Lv. A . Sa. Al. Ko. dan: 

Yapı ilônı 

&>n a>n taliplere de vertleb r. B:.ı aral:ıatann 

behrMnc tah..-nln olunan rıyat lllO ı ra olup lha· 
lesi 21. ıı. 941 cuma &Unü saat l~ U' pnzıır

lıkla y11pılacaktır. sarn me 'e n:.ımur.ffi her 
.c: n ko'l"Js:vonda öitlcd n ııonra ı:clrülrb 11r Ta· 

Bolayır Sa. AI. Ko. <lan: ı - Pazarlıkla 4000 kilo kunı lızUm alm:ı-

Kııstıı.monu Natın Mı.ldürlül':Unden. ı p o n ann "c~ k c:1 araba m ktannn &Ö• 
lhal ı ıs. 11 041 cu!na günU s:ınt 15 l<' :va· 1 ro knnuncn verı:mcsı 1cabcden kntt te.mlnat

pılıı<'ıık olnn Knı::tamonu bö'ge s natlar okulu ıarty c biri ktc 1halc eünQ mull)')'t'n saııt nde 
atcıl>c binasının 13014 ı.ra 3l> kuruş keeıt be- komisyona müracnatt:ın. (8379) 18378 
delı.1 lns:ı tı nafıa dnırcsı c l":ne kom onu ı - Gösterilecek yerl<?rc teslim ıartiyle bal- caktır. 
tnratını1an knpalı z.'lrf usullylc ck6 ltııne:ve ko- Yapı ilanı yalı 100 ton. ot ile babıtlı-150 .t.on am n run 2 _ lh ı 17. l. 941 7.11rtesı unu &;lAt nuımu t..ır M M Veklılt'tl Sa. A1 Ko dan: 

a)'l"ı pazarllkla alınacaktır. Otun mU:hıııınrnt':11 

bedeli 7150 ltra ilk tomlnat 536 Ura samurun 
mUhıı.:mmmı bcdı>ll S2llO Ura llk t«nlnn.t G18 
lira 75 kuMıJtur. Pazarlıktan 14. 11. 041 cu
ma günü saat l5 t.e Bola:vır S:ı. Al Ko. d:ı ya
pılacaktır. $1lrtna.mesı her &Un Ko. rta sıtirülür. 

(8150) 18369 

Odun alınacak 
Boıiyır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Koımlsyondan &öıtcrUcc:ıek yel"lero ta-

11m 11rtb'le 400, 400, 400, 400, 400, 200, 100 
ton ki ceman 2300 ton odun ayn ayn pazar
lık &urettyte ı:ıun alınacaktır. Pazarlık ıs. 11. 
ou salı sıünü B:ıat 11 de Bolayır sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 400 er tonun muhnmmcn be· 

dell 9000 lira llk tamln:ıtları 675 ter lira 200 
tonun muhammen bedeli 4500 Ura Uk to:ni· 
nat 837,5 liradır. 100 tonun mutuımancn bede· 
U 220 JJrn 111< teminat 168 lira 75 kuru&tur. 
6&rtnamcıı1 her &Un Ko. da Gl>rülUr. 

(8451) 18370 

Sadeyağ alrnacak 
Ist. Ş!Şll Sa. Al. Ko. d:ı.n: 
1 - Pazal"lıkla 20 ton ıaıtcyal':ı Alınacaktır. 

Evsat ve husu.si aartınr Ko. d:ı görülür. Asidin 
aza.mı derecesi 8 dlr. Beher kllosıuwn muham· 
men be<le!I 175 kuru1tur. İhalesi 17. ıı. 9U 
ı>azaruısı &Unu saat 14 de yapıtacakUr. Talip· 
lerln kaU te:nlnatlar!yle Ko. na müracaatla· 
n. (8158) 18373 

l~çi aranıyor 
Telıraf telefon ve santral ıibi muhabe· 

re cihazlarının tamiri işlerinde çalılitırı 1-
mak üzere ince tesviyeci ve ince tornacı 
sanatkarlara lüzunı vardır. Bunlardan as
keri imalathanelerde ı;a}ı}abi}mek ı;artla· 
rını haiz bulunan Tüıık sanatkarlarının bil· 
ii i5çiliklerini bilamel ispat için iiıÇilikle
ıine ait varsa vesikalariyle en son 20 son 
teşrin 941 glinünde Ankara İstanbul cad
desi üzerinde muharebe park müdürl!iğüne 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak i&· 
'ilik ameli imtihanına girmeleri ilan olu-
nur. (8455) 18394 

OKULLAR 

Elbise alınacak 
Ankara sanat Okulu Mü<IUrlUC:Unden: 
Okulumuz talebeler! ıcın :vııptırııacak olan 

8600 lira muhammen tutannda 120 takım ha· 
rıcı elbl.le acık ekslltrne:ve konulmuıtur. lstek· 
lllerln nilmune ve ıartnameyt görmek üzere 
her e-Un okul müdUrlU&ıline ve eksiltmeye ır1· 
receklerln de 270 lira tutan ilk tcıınlnaUarlY
le ve kanunun 1cahett1rdlC:I vesalkle birlikte 
lhnle günü olan 14. ıı. 941 tarihine müsa<llt 
cuma aanu saat ıs te Anknra Mektepler Mu· 
hasehccll!Qlnde toplanacak alım s:ıum komll· 
yonuna mllracaatıan. 

(S010) 17963 

111 tir. TaUplertn tllhıl.kkuk C'dccek tlyat üze
rinden kanuni tcmlnatlarl>le Ko. nn mUroca-
nUarı. (6430) 18364 

Pirinç alınacak 
AnkarR Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 10.000 kilo plrtnc alınncak· 

tır . 
2 - ihalesi 17. 11. 941 pazartesi ~ünU blllll 

15,80 dadır. 
3 - Tallplertn tahak~mk edecek rıvnt il'Ze· 

r1n<lcn kaU tcmln:ıllarb"lc Ko. na mUrııcant-
Jarı. (644\l) 18365 

Sadeyağ alrnacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. <lan: 
ı - Pazarlıklıı 10.000 11.rnlık sadey;ı ı &ıı· 

tın abnacakur. lhaleal 14 11. 941 cuma &il· 
nü s.ant 15,:ıo <la<lır. Tnllplenn uıhnkkuk ede
cek tıyat Uzcrtnden kanuni tcıınlnatlarQ:lc 

Ko. na müracaatları. 
($4~) 18371 

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko . .Rs.den : 
ı - A§o.ğıda cins ve miktarı yazılı Uç 

kalem laııe maddesi pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 14-11-1941 saat 15 te Ankara 

llfuk ıvele, t'kslltme, ba)'ı'ldırlık ı.ı rı '1Cncl Ankara'dıı bel nctet bnrakn pnzarlıkln lnıa 
tartı mest hıısust ve (ennt ınrtnam Jcr proJe <>tUrlle<:cltt•r. Ht'ı;ıs1nl:n k~ bedt' 1 15.190 l ra 
keşi! hu' sası, \ahldl r :vat .ıst s1 \C\ > pı is· 80 ıcuruatur. Kffit ve anır evnıkııu lst )'('!iter 
lcrl unuml fl"nnı ı~rtname ı ve buna mütc- 76 kuN$ muıaıb!Ilnd nlnbll rler. Tal plertn 
terM dlt:cr evr k L<ıtı>klllı:-rı laratından Kasta· 17. 11. 941 pazartesi cUnü sn t lG d;ı 2 27 lira 
m<ınu \ e Ankara, tstnnbul Nntıa mUdtlr Uk· 55 kunı$hık kaU tcmlnnllartylc blrl ktc M ı.L 
ler nde ı: rüleccktlr. Va Sa. Al. Ko na müracaatlan 

Muvakkat teminat 976 lira 08 1..-ıırustur. (8380) 18379 

Tallplenn teklif mektup'nmıe en az 10000 Özengi alınacak 
liralık bu işe b nzer iş )nptığına dair ihale· M M. \'ekildi Sa. Al Ko. dnn: 
den Uc: ei.Jn e\'i'llne kadar Kastamonu vll~ye- Nüanuncs ne rörc pııııırlıkla 300 ı:ltt nzt'n• 
tinden nlmıa olncak:'\n ehi yı:-t veı; kn >le ı:1 s.um alınaraktır. Nümuııt'$1 her 21ln öll:'le
tıcııreı odası veslkası 'liC temlnntlartyle birlik· I den ıonra kom!syonda sıörUIE'bl'. r. n r ctttln• 
te ihale günU olan 2S. 11. 941 ("uıma ıı:Unü saat 1 tahmin olunan t »nt lS3 kurua olup l<'nlinııtı 
14 de lhııleden bir saat önceye kadar Nafıa 63 lira 25 kul"U41.ll1'. lha~I 17. 11. 941 r>a:zarte
dalreslnde mUtl!l:iekkll cks.ıtmc kr.cn >Onu rc!s- , 1 saat 16 dıı. }'ll.pılaraktır. Tallı> 0ı.anların ko-
llll:'.~c llmühnbcr mukablllnde vcmıelcrl lA· m yona mtiracaallan. (S3Sl) 18350 
zmı .. ır. 

Postanın ıı:!'<'..kmesl )/\lzilnden vukubula<'nk Araba yavı alınacak 
tl'.lılrlN'dcn doln:vı vaktinde gelml:vcn tekll! M M. V ktılctt Sa Al. Ko dan: 
mcktuplannın kabul Mlhı ~cceğl ıtAn olunur. Bı-her tant$!ne tahımln ed en n~·ıttı on>ı1r 

(9810·8300) 18357 Ura y!'.'<11 kln'UI olan 134 tane arabll ynyı 29 
lklnMt«'4rln 941 <'um&r!<'&I ırtın 1 Mat 11 de 

Satıhk 
Lv. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Yedek parçaları ve taze lastikleri bulu-

2 - İsteklilerin kati tem1natlariyle Ko. nan (938) modeh bır adet Doç kamyon ile 

Ankara da M. J\t. v. satın ııtrra Ko dıı acık 
clw.ltme auretl~lc ihale cdıle«'ıt "1den \5t~kl1• 
!erin 127 lira SS kuruıluk !.k tem ııatl 'ile 
htrllkte ekıılltmc eU!l ve s:ıntın.da mtzktlr l<n. 
dn b:.ıtur.rnalap • ü:nun<' \ e aartna.mt'SI hl'l' 
&Un Ko dıı ıı:ör<ll1lr ($417) 1S.~S6 

Sedye kolu alınacak 
na mUrncaatları. (8397) 18381 (934) modelı Doç kaptıkaçtı, radyo ve ka-

Kilo Cinsi löriferi bulunan ve lastikleri yeni olan 
1000 Havuç 
1000 Yonca (939) modeli Delud marka yirmi beş bin 

kiometre ı;alışmı§ kapalı Fort tcnezzlih sa-

:.ı. l\t. VckAlet.1 Sa. Al Ko dan. 
Beher cırune tahtnln <'dilen t!Yatı lSO ku

ruş olan mevcut nümune VI! aartna:meslnl' UY• 

ıı:un 500 cırt scd)-c kolu 17 lkin<'ltl'lrln 941 ııa

zal'tcsl g\l ~ l!nat 11 de Ankarn dn M M V. 
satın atma Ko. da pazıırlık 11 lhnle ('d l'f'e

~lndcn ıs.tcklllerln 135 lir ık kııll tl'm n 'la· 
rb"le trtrllkte pazarlık ı:Un ve !i ıı t ndt' m :le 

kQr Ko da bulunmnları Şartnam<' ve n 

1000 Pancar. t tılıktır. steklilerin Yozgat vilayetinde mü. 
Kuru ot alınacak teahhit Sorkunlu Asım Bektae'a müracaat· 

Anıkarıı Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: lan. 5245 
1 - 210 ton kuru ot ı::ıazarlıtı 17. ll. 941 

ı:ı.ııt 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dn :va• 
pılacaktır. 

2 - lsteklllertn katı tcrnlnatlarlYlc Ko. na 
müracaattan. (8401) 1S3S2 

Tahmil ve tahliye işi 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. el.an: 
ı - Ka rıa ıı zart wıul1Y1c 15.000 ton ta.lımll 

\"C tahUyc )'apunlacaktır. Beher tonuna tah· 
mln cd11on rı:va.t 100 k\l?'Ut olup ilk tcm!:natı 
1125 ltra<lır. 

2 - lbalesl 9. 12. 941 salı sıünü saat ıı 
dedir. TaUplerln tckltl mektuplarını lhnlcdcn 
bir saat ~el Ko. na venmeler1. Sartnamcsı Ko. 
da her &Un ı:örUlcblllr. 

($409) 18354 

Çeıitli yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 
ı - A§ağıda cins ve. miktarı yazılı tfört 

kalem la§e maddesi pazarlığı 14·11-1941 
s::ıat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.da ya
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin kıı.tt tcminatlariyle Ko. 
na mUracaatları. (8410) 18385 
Kilo Cinsi 
ı500 Nişasta 
1000 Plrinı;: unu 
1000 Aııurclik bu~dııy 
ıooo İrmik 

ZlRAA 1 VEKALETi ncs1 Ko. dıı ı: rülür. tMl ı 18387 

Saman alınacak Diğre yağı alınacak 
.Merkez Baktcrb·oloJI ve ScroloJl EnstltüsU M M V~kUN Sn Al Ko dan 

DlrektörlUttün<len: Pazarlıkta ::!f'IOO kilo d. ı:rc ı;ağı ımtın ıtlırıa· 

ı - Mucsscsenln ıcrom hayvanatı ıcın a· rııkLr nır ki sunıı tıı.hmln o u n t )at yllz 
cık eksiltmeye konulan 30000 JIA 40000 k ıo kırk >cdt buc:uk kuru tur. Sut m<' ve evııarı 

knml:!<;'onda ı:llrtik'b ı r Jhall'sl 17 11. 941 ııa· 
zart('sl ı:Unü snat 14 de y ıııla aktır 1111 p 

samanın müddeti ıo &Un uzatılmıatır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1400 ıır."ıı •• 
3 - Muvakkat temınau 105 olup banka olnnlann 442 lira 50 ımruı tem n 

mektubu veya vezne m kbuzu ve hııdne tah· llktc komisyona münırııııtıan. 
vııı ve bono temlnat olarak alınır. (84331 

Uarlyle b;r. 

18~ 

4 - lhalesl 18. 11. 941 snlı ı;:Onti saat 15 tc 
dlr. Şartnamesi müessese dlrektörlUtUnden 
bedelsiz olarak verilir. 2400 sayılı kıı.nundıı. 

:yazılı ı;artları haiz olan ıs•eklllerln mua:v:vcn 
ıı:Un ve saatte Zlrııat VckAletl muhasebe mü· 
dUrlUtünde toplanacak olan satın alma ko-
mlsyonun:ı. mUrııcaauan. (8261) 16221 

Memur alınacak 
Ziraat Vekaleti Zat İşleri Mudürluı:un-

den : 
Vekiiletimiz merkezinde münhal bulu

nan 50 lira ücretli kfUİP ve daktiloluğa 
memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 
17-11-941 pazartesi gtınü saat 14 te yapı-

Kayıp - Ankara emvalinden almış ol
duğumuz arsanın taksit bedeUerıne mah
suben odemiı; olduı.'Umuz meblağa ait 
13-7-1926 tarih ve 709 numaralı 350 liralık 
5-1-1932 tarih 816251 numaralı 25 Jıralık 
ve ıs 8-1935 tarih ve 41713 nu:naralı 22 Ji. 
ra 90 kunısluk makbuzları aybettik Yeni· 
sini a}acağımızdan eskilerinin hukmiı ol • 
madığı ilin olunur 

Merhum Yusuf Ziya vereseııi namına 
vekil Muhittin Aziz 5243 

Çeşitli yiyecek ve yem alınacak lacaktır. 
Askerlikle alakası bulunmıyan ve me • 

murlar kanununun 4 üncü maddesindeki 

KIYMETLİ 
nır lran kn:mı b.-'E'd'}e mUıa)Mf' 

1stA.hiye Sa. Al. Ko.dan : 
ı - A§ağıda cins ve nılktarlan yazılı yiyecek, yem maddeleri 

talip çıkmadığından gösterilen saatlerde pazarlıkla yapılncaktır. 
temlnatlarlyle Ko.na mllracaatları. (8454) 

Ciruıl 
Sadeyağ 

Sığ'ır etl 
Saman 
KUX'U ot 

Miktarı Tahmin bedeli 
Ton I.il"a Kr. 
2~ 383~2 00 

200 ~2720 00 
800 26560 00 

1200 67200 00 

Muvakkat teminat 
I.tra Kuruıı 
2S80 00 
2886 00 
1992 00 
4610 00 

salonunda teıhlr cdllm' tr 14 1 ı 941 
acık eksiltme ile 
İsteklilerin katı 

18372 

evsafı haiz olanların tahsil, askerlik ve~ 
f Ü 

de ss.tılııcakur. !I 44 
hüsnühal vesikalariyle nu us c zdanı ve ı~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!·!·!!!!~ 

İhale gUn 
lS·ll-1941 
18-11-1941 
17-11-1941 
17·1H9il 

zat işlerinden alacakları nümuneye göre : 
sağlık raporu ve iı talepnamelerini tamam

sant lıyarak dört kıta vesika fotograflari;'le be-
14 
16 

raber en geç 17-11-941 saat 10 a kadar 

14 daremlze vermeleri ilAn olunur. (8467) 

16 18375 

Aranıyor 
Yentıehlrde, kalorırcrıı, 4 veyn. 5 odalı d:ıl· 

re aranıyor, ıenllk pcs'n. tUraraat: Sel!nlk 
caddeaı, Park apartmanı <lalr• S. 5228 
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TALEBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisasları tnhsil etmek ve yük · 

sek mühendis yetiştirilmek Üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 

Mektebinin hususi sınıfına müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- imtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi • 

linde en az dokuz ay çalıştırılacak ve yevmiye 150 kuruş alacak

lardır. 

3- Talebe akşamları yabancı dil dersi görecek ve dokuz ayın 
hitamında ameJi çalışmadan muvafık not alanlar yabancı dilden 

imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tnhsil için Av

rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 

ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 

oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi ynr· 

dnn yapılacaktır. 

5- Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanJar arzu ettikleri tak

dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek

tebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak ayni ders senesi sonun

da iki sınıfın imtihanını birden verip dördÜncÜ sınıfa terfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile " Maden Teknisiyeni" ünvanı ile• 

mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maaşla 
iıe başlattrrrlacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe aşağıdaki şartları 

haiz olmalıdır : 

a) Türkiye Cümhuriyeti'tebaasmdan ve Türk ırkından bulun· 

mak, 
b) 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşmı geçmemiş olmak, 

c) iyi hal ve ahlak sahibi olmak ( 1940-941 ders yılmda mek

tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 

d) Bulaşıcı hastalıklarla mal\ıl olmamak, sağlığı tam olmak, 

bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışmağa müsait bu
lunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasmı göstermek yahut bu derecede tah

ail gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek. 

7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle İktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 

veya tahsil masraflarını defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 

kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. 11. 1941 ak§amına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 

Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör • 

lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 

Ankara'da &ağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 

a§ağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendese, c) Fizik, d) Kimya, e) Ecnebi dil, 

f) Nazari hesap, g) Müsellesat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
kilo yağsız bir adet kabili ayar 

transformatör alınacak 
Alı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tnhmın edilen bedeli (1760) nra olan 800 

ldlu :val':sız bir adet kabili ayllr transrorma · 
U~r müteahhit nam ve ııesabına askeri fabri
kalar umum mUdUrlUl!:U merkez satın alma 
komisyonunca 24. ıı. 941 pnzartesJ s-UnU saat 
14 te acık eksiltme ile lhalc edlleeektlr. Şart
name parasızdır. :Muvakkat teminat (182) li-
radır. (8234> 181SS 

Bir adet hizar makinesi alınacak 
As. Fab. Sa. Alma Ko. dan: 
Tahmtn edilen bedeli (SSOO> Ura olan bir 

adet hlzar makinesi askeri fabrikalar umum 
mUdUrlültil merkez ı;atın nlma komisyonunca 
17. 11. 941 pazartesi gUnU saat 14 te ı:ıa:r.ıır · 
ltkla lhııle cd leccktır. Şartname parasızdır 

Kati teminat (1Z75> llradır. lb326) 18255 

Daday mmtakasındaki 
fabrikalarda imal ettirilecek 

takriben 2394 metre mikabı 
kereste Karabük istasyonuna 

naklettirilecek 

As. Fab. Sa"ın Alma Ko.: 
Daday mıntnkasındaki fabrlknlardıı 

imal e.ttril€'cek takriben 2894 metre mi
kft.bı kerestenin Knrabllk istasyonuna 
nakli ve bu istasyonda vagona tahmill işi 
ARkerl Fabrikalar umum mlidürlliğil mer
kez satın alma komisyonunca 27. ll. 941 
perşembe gUnU saat 16 da kapalı zartla 
ihale edilecektir. Şar•name (2) lira (40) 
kuruş mukahillndE' komiayondan verilir 
Muhammen bedeli "17BSO) liradır. Talip
lerin (35!11 ı lira muvakkat teminatı havi 
teklif mektuplarını mezk<lr günde saat 
15 şe kadnr komisyona vermeleri. 

(8236) 18288 

Daday Reviri Son depolarındaki 
3800 metre mikabı çam veya 

köknar tomruğu tahta 

yaptırılacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.: 
Yukarıda yazılı 3800 metre mlkfibı çam 

veya köknar tomruğunun tahta haline if
rağ! işi Askeri Fabrikalar umum müdUr
lllğU merkez satın alma komisyonunca 
27. ll. 941 perşembe gUnU saat 15 te ka· 
palı zarfla ihale edilccck' ir. Muhammen 
bedelı takriben 85910 liradır. Şartname 

ıı) lira (80) kuruş mukabilinde komis
yondan verlllr. Taliplerin (2693) lira (50) 
kuruş muvakkat teminatı havi teklif mek· 
tuplarını mezkftr gUnde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri. (S237) 18289 

Kumaşı idareden verilmek 

,artiyle odacı elbisesi 

diktirilecek 
As. Fab. Sntın Alma Ko. dan: 
Kuması idareden verilmek ıartlyle 2 ı ta

kım kasketiyle birlikte erkek odacı ve 17 ta· 

M. M. V. Hava Müsteprlığı 

Yatak ve saire diktirilecek 
M. .M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 5000 adet yatak ile 3000 adet yastık kı

lıfı pazarlıkla dlkUrtl.cccl..·tır. !>1uhammcn bedeli 
1900 lira olup kati temJnatı 2 li liradır. Pazar
lı~ı 17. ıı. 041 ı;ıazartcs1 ıı:UnU saat 11 de An· 
ka.ra'da Hava satın alma kam}sYonunda ;yapı

lacakUr. Şartnamesi her ııun kamlsyonda s:ö
rUlcbll:lr. lstekll:Crln ihale saatinde koıınlsyon-
da buluıunalan. (8461) 1S3S9 

Don, gömlek alınacak 
M • .M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2000 adet (tire fanila don ile ıı:ömlek) 

pazarlıkla saun alınacaktır. Muhamımen bedeli 
2500 lira olup kati teminatı 373 ?!radır. Pazal"
ll{:ı 18. 11. 941 salı ıı:ünıi saat 11 de Ankara'da 
Hava satın atına komisyonunda yapılacaktır. 

Sartnamesl her gün komisyonda aörUlebllir. 
lstcklllerln Jhnlc ııaat!nde komı.sJonda bulun
maları. ı8462J 18390 

Elbise diktirilecek 
M. M. \'. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l _ Kumas ve astarı verilmek üzere nU· 

mu.nesine ıı:öre 100 takım elblııe l!e ıoo kaııut 
pazarlıkla dlkt.lrilecckt!T. Muhammen bedeli 
3100 Ura oluı:ı katı tcmlnntı 465 liradır. Pa
zarlıfn 15. 11. 941 cumartesi s:UnU saat 11,80 
<ta Ankara'da Hava satın alma kcuntsyommda 
yapılaC'aktır. 1\Umımesl her s:un komisyonda 
gorUleblllr. tsteklllerın ihale saatinde kamts-
yonda bulun.malan. (S463J 16391 

Yün fanila alınacak 
M. 1\1. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1200 adet yUn fanila pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. Muhammen bad~ll 4200 lira oıuı:ı 

kati teminat mıktan 630 llradır Pazarlıl':ı 

17. ıı 941 ııaznrtesı ı:unu sııat 10,SO da An· 
kara'da Hava satın alma komls>·onunda ya
ı:ııla<'aktır . Şartnamesı her ın!n komisyonda 
'°örtı.tt-bıllr. tsteklllerin lhale saaUnde komis
yonda bulumnalan 

(8464) lı:3!Y.? 

Kadın Terzisi 
MAS EL 

Her zaman müşterilerinin arzula • 
rını yerine getirmek ister. Güzel bir 
kürk kolleksiyonunu göstermek için 
perşembe ve cuma günleri saat 17 
den 19 a kadar sayın müşterilerini da
vet eder. Ve bundan sonra da kürk 
üzerine her nevi sipariş alacağını ay-
rıca bildirir. 5251 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Satıhk kanaviçe 
inhisarlar Umum Müdürlü • 

ğünden : , 
1 - NOmunelcrl mucibince (82.602) kllo-

(7945) 17874 kım tayyör etek kadın odacı elblse6l diktir! - .rram ıskarta kanavlce satılacaktır. 

Sahlık Fort kamyonu 
36 model tort knm)omı uzun şase 700/ 17 

dıs lfiııtlklert m amel 1Yl btr haldedir. Sotuk· 
kuYU Yelken sokak No. 4 Salih FcyZ:l'ye mü· 
racaa t. 5250 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Kiremit alınacak 

Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Muhammen bedclt (3890) lira ol8.II 
Uc bin adcdl mahya ve otuz bea bin adedi 
dUz olmak ııartıyle otuz sekiz bin adet 
Marsilya tipi kiremit 19.11.941 çarıamba 
gUnU saat 10 da açık eksiltme usullylc 
Afyon'da 7. incı işletme mUdUrlUğü bina· 
aında satın alınacaktır. 

2 - Bu ı~e girmek fstiyenlcrin (201) 
Ura (75) kurugluk muvakkat teminat ve 
mahsus kanununda tayin edilen evraklarla 
birlikte yukanda bildirilen giln ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lD.zım

dır. 

lecektır. Kadın ortacılar ıcın 17 ııdet bas ör- 2 - Muhammen bedell 24.4:11,!IO liradır. 

tüsU de bu meyanda alınacaktır. Taıtplerln 3 - Pazarlık 18. ıı. !Hl ıalı 1:Unü ıaat 

1:1. 11. 941 cumartesi 1:UnU saat ıı de merkez 9.30 da Kabatae'ta levazım ıubeslnde mUte -
satın alma komisyonuna müracaatları. eelckll ıratıe komisyonunda yaı;11laeaktır. 

Balast alınacak <8321> 182!13 4 - Nllmuneler her ııun adı seçen komta-

D. D. Yolları Afyon 7 inci l&let.mc MUrtUr· .J l il llllll llllll llllll il il il l llll l il il h. yonda ıörüleblllr. (9540-S12S) 1S063 
lUl!'Unden: --Muhammen bedell (21000) Ura olan lSOOO _ K" 1 k d h 
metre mlktıp balast Afyon-F.skl§chlr hatU ti· = 1 ra 1 epo ve an : 
zerinde kilometre 40+000 ocatından ihzarı - -
lıının 27. 11. 041 perıembc ~unu saat 11 de Ankara'nın merkezi bir yerin- : 
Afyon yedinci ıııetme mlldUrıur:u binasında : de gerek büro olarak kullanıl • : 
kapalı zarr usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu ııc 1:lrmck lstlyenlerln (1573) liralık 

muvakkat teminat ve mahsus kanunund:ı 

tayin edilen veslkalarlyle tekli! mektupları-

: mıya ve gerekse depo yapılmıya -
:; müsait büyük bir bina ve gene : 
: fabrika ve a.tölye ittihazına el • : 

nı aynı s:Un saat 10 a kadar komisyon reisli- - verişli büyük bir han kiralıktır. _ 
tine vermeleri lAzımdır. - Müracaat Tl: 1218 : 

Eksiltme ıutnamesı lelet.mc komisyonun - : 
dan parasız olarak alınabilir. (S29S> l~ô!> , il 11111111111111111111111111111111111 l r" 

Maden mühendisi aramyor 
Mutia vl!Ayetl Köyce~ız kaznsı Bezkese kö

yündeki krom madeni ocaklarında calısmak 

üzere diplomalı bir maden mühendisine lhtl
:vac vardır. MOhendlıln Türk tabllyeUnde ol
ması ıarttır. TallplcrJn ıeraltl öğrenmek ü

zere Muıtla'da mndcncl Cemal Hilnaı adresi· 
ne mUracaa tlan. 5127 

Bolu Sulh Hukuk Hakimliiinden ı 

Bolu orman idaresi vekili avukat Asım 
NAFIA VEKALETi Dcmird ile Edirne lisesinde Gelibolulu 

D. D. Yolları Afyon 7. işletme Müdür • Hamza oğlu Mehmet Ali Atakal ve kefili 

Elbise diktirilecek 

lüğünden : Memur alınacak Gelibolulu Alaettin mahallesinde tornacı 
Muhammen bedeli (20005 lira 35 kuruş) Ankara Nnrıa lalerl Yeni Ceza Evi Mil· Ali Riza oğlu Ahmet aralarında mütekev-

olan işletmemiz memur ve müstahdemini 
dOrlüıtUnden: vin alacak davasında müd.deialeyhlerdcn 

için 639 takım açık yaka (caket, yelek, ve Acık bulunan on lira asli maaeıı kAtlPllıte Al" 
Pantalondan !

"baret) ve 211 ı takım kapalı Mehmet ı Atakal'a davetiye teblii edil-
talip ole nıarın 15. 11. 041 cumartesi s:Onll aa· · d hk · 

Yak• (caket, ve pantalondan ı"baret) elbı"se mı&se e ma emeye celmemış ve gıyap " at 10 da imtihanları icra kılınmak Uzero me· 
ki ceman 850 takım elbise ile 490 adet pal- murln kanununun 4 Uncu madde6lnde yazılı kararı tebliğ edilmek üzere bermucibi ka· 

MEMUR ALINACAK 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal bulunan (85) (100) {120) 
lira tahsisatlı memurluklara en aşağı lise veya buna muadil tahsili 
olanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihan· 

sız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi· 

lecektir. 

Müracaat edeceklerin; fili askerlik hizmetini yapmış olmaları 

veya halen askerlikle ilişiği bulunmaması, 
Mektep şahadetname veya tasdiknamesinin asıl veya tasdikli su

retlerini ibraz etmeleri, 

Çalışmalarına mani halleri bulunmadığını tevsik etmeleri. 

Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan rapor 
almaları, 

lazımdır. 

İmtihan 15. 1 ı. 941 cumartesi günü saat 14 de Ankara' da 

müdürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin aranılan vesikalarını nihayet 14 cuma günü 

kadar zat işleri müdürlüğüne göndermeleri. (8238) 

2 Çeşit elbise alınacak 
Ankara Yapı Uslıı Okulu Mtidurluğuadcn : 

Partı Sevi Alınacak 

No. miktar Fiy:-.tı Tı.tarı 

1 Harici elbis" (ceket, 
pantalon) 100 takım 3000 K. 8000 lira 

2 İş elbisesi 400 800 K. 8200 lira 

umunı 

öğleyt 

18190 

1. - Yukarıda yazılı iki kalem gıyim eşyası ayrı ayrı olarak taliplerine 
cksıltmc ile ihale olunacaktır. 

2. - İhale gUnU 14. 11. 941 cuma gUnUdUr. Birinci parti saat 15,30 da ikinci 
ti saat (16) dadır. 

3. - Tallpler r.ümune ve aartnameleri her gün okul idaresine bnı;vurarak 
bllirl,..r. 

4. - isteklilerin thalt: günU ilk teminat ve k1ırunl vi!slkalarla birlikte .Aıl 
okullar muhasebec!llS:-lnde toplanacak komısyona başvurmaları. (8013) 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

KAV ACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli

ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olma.fi 

itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacılc Suyu) 

cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 

Telefon: 1634 5217 

TEBLİG 
Ankara VA!iliğlnden ı 

Cilt: 21 
Varak: 43 

Gayri safi 

Mükellefin adı: 
Kastamonu Saylavı ölU 
Madam trma. 

Mevki Ciruıi Iradı Safi Iradı 
Vergi 

Miktarı 

Lira Kr. 
12 29 
23 04 

Lira K. Lira Kr. 
Köprü sokağı Oda 96 00 76 80 
Köprü sokağı Dükklln 160 00 144 00 
Yukarıda ismi yazılı mlikellef bulunmadığından gayri menkulleri 

barname tebliğ edilememiştir. 
3692 sa;ı.,h kanunun 10 uncu maddesi hUkmilne tevfikan 

im olmak üzere keyfiyet llı\n olunur. (84 34) 

Mus Sulh Hukuk Htıkb:nlltlnıten: 
Muı'ta menarıı umumiye namına lstanllk 

edilen arsanın tesclll dAva edilmesi üzerine 
mUddelaleyhlerden MUŞ'un Sutla mahnllcsl 
ahalisinden lbrahlm otlu Mahmut \'C kızı 

Kani ve Cezalr lazı Hayrl~"C ve Bekir lnzı 7.a· 
hldc haklarında yapılan durıul?llnda muma-

l!eyhbnln tkamctırAhlan mcchul bulu 
dan tırı.nen tcblls:at lcrasma mahlrell' 
rar verllm~ olduıtundan dunııııma ııU 
23. 12. 941 salı ııuna J\lus sulh hukul< 
meslnde lsbnll \'Ucut et.meniz tebıtt il 

dlr(t muhakmH'nln ı:ırntıcn icra ıcı1 

111\ncn tcbllğ olunur. 5:;:4! 

8 - Şartnameler Afyon'da 7. fncf iş

letme komi11yonundn parasız olarak veri· 

to ve 450 adet ıapkanın dikimi işinin ku- vasır &artıan haiz bulunduklarını ~östcrlr ıar mumaileyhe yazılan gıyap kararından 
ma:ıı işletmemizce verilmek ve astar (sa _ evrakı mUsbltclerlyle blrllkte imtihan saatin· adresinin meçhul bulunduğu şerhile bili .1 llll il il il l il lll llll llll il l llll il lll llL. 
ten kazalin), tela, düğme, sırma ve diğer den evci Narın VekAletı binasındaki mOdUr- tebliğ iade kılınmış olduiundan mumaileyh : --harç ve malzeme ile aHimeti farikalar mü- IU~Omüze müracaatları llAn olunur. gıyap kararı makamına kaim olmak üzere 
teahhide ait olmak üzere 27. 11. 941 per • (S33S) 

16302 
ilanen tebligat ifasına karar verilmiş bu • : 

lir. {8071) 18068 -· - NEOSTERİN --Kuru odun alınacak 
Devlet Deıntı;:oııarı Sa. Al. Ko. dan: 
lıletmomlz lhtı.yacı ıcın kaı:ıalı zarna !560 

ton kuru ıı:Orıı: n odunu aaun alınacaktır. 

şembe günu saat 15 te Afyonda 7. işletme .11111111111111111111111111111 il l il il il I ~ lunmakla duruşma günü olan 20-11-94-1 
müdürlüğü binasında kapalı zarf usuliyle - - perşembe günü Bolu sulh hukuk mahkemc-

-: Sıhatli olmak için insanın afız, : 
: burun. boğaz ve bademciklerini ıııhhi : 
: bir tarzda temiz bulundurması li- : eksiltmesi yapılacaktır. : Mevsimin her nevi : sinde saat 10 da bizzat veya bir vekili mü-

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) lira : : dafi göndermesi göndermediği takdirde 
c4o> kuruşluk muvakkat teminat ile kanu- = Kürk Mantolarını -_ zımdır. -

Eksiltme L 12. 941 pazartesi ırtinü saat 11 
d H. Paea'da ı. ıncı ltletmc koımtsJonunda 
:yapıt.acaktır. 

: mahkemenin gıyabında icra olunacağı i - : Bu yollarla ıirtn anjinler, grip, : 
: kızıl, kızamık, difteri, kabakulak, : 
: çiçek suçiçeği, menenjit . . • ilah : Muhıı.mmen ton bedeli 1740 kuruştur. 

lateklllerln 780 1 ra 80 kunısluk muvakkat 
teırnınaua b rllktc zarflannı ı;ant 10 a kadar 
ko:nl.syona vcmııe olmaları ltı.zımdır. Fazla 
tafı11At ve ıartname almak lst1Ycnlcrln lı;let· 

mlY• mUraca tlan. (9813-8392) 16358 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini : 
yukarıda yazılı gün saat 14 e kadar Afyon- _ 
da 7. inci isletme komisyon reisliğine ver- : 

-
ve garnitür kürklerini : 

Abdürrahman Başardı klirk mafaza- : 
sında bulacaksınız. Ankara Anafar- : meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 7. inci işlet

me müdürlüğunden alınabilir. (8345) 
(8345) 0 18297 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryolları 3 Uncn lalctme Sn. Al. Ko. dan 

tıııetmemız memur ve mtlstahdcmleri ı çın yalmz kumaııı idaremizce verilmek 
Uzere 1941 mail yılı zarfında diktirilecek qağıda yazılı resmi elbise, palto ve kas
ketler kapalı zarf usuliyle eksiltme konul muıtur. 

İhalesi Balıkesır'de 24-11·1941 pazartesi günü saat 16 d11 işletme binasında ko -
mısyonumuzca yapılacaktır. 

istekliler 2400 sayılı kanunun tayln etu:ı vesikalard8.II mada şartnamede yazı
lı vesikalarla beraber ihale günü muayyen saatten bir saat evci zarflarını komisyo
numuza vermtlcri ıazımdır. Bu işe alt eartname ve mukavelename projelerin! gör
me! ve okumak ıstiyenler Ankara. Hayda rpaıa ve Sirker>l gar şeflerine ve 3 llncü 
Jaletme komisyonuna müracaatları. (S132) Muhammen Hepsinin muvakkat 
Dıkilecek elbısenın Tahmini miktarı bedeli teminau 

cinsi adet Kuru§ Lira 
Lficivert serj açıl: yakalı ) 
takım 300 1800 ) 
Uclvert eayak ve gri ) 
şayak açık yakalı 250 900 
Ucivert şayal- ve gri 
tayak kapalı yakalı takım 
Kastor kumaştan palto 
Şayak kumaştan palto 
LAclvert serj kasket 
Lft.clvert !!3Yak ve 
griden kasket 

125 
10 

200 
200 

245 

soo 
1800 

900 
200 

200 

) 
) 

I 
) 

) 
) 
) 

747.75 

ltil61 

-- talar caddesi yeni açılan postane : 
: knr&ısındakl ıokak baıında. fJC>74 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7282 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Cazetemıze s:onderllen ııer oevı ya
zılar. n~redllstn edilmesin cer1 ve
rilmez ve kayııoıusundnn dolayı ıııc 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

lan olunur. 1247 

---HARTA U. MÜDÜRLOCO 
bula5ıcı hastalıklarda ---- NEOSTERlN - -Kaputluk kumaş alınacak : pülverizasyon veya gargarası -

Harita U. Müdürlüilindcn : : oifaya yardım eder. : 
l - Harita Genel müdürlüiü subayla- _ Böyle hastalar ile temasta bulu- : 

tının ihtiyacı için (6.600) liralık tahsisat : nanları korur. şahsi ihtiyat ve ted- : 
dahilinde M. M. V. deki nümunesi veçhile : biri aldırır. Eczanelrde reçetesiz : 
kaputluk kwna:ı satın alınacaktır. : ııatılır. : 

2 - Muhammen fiyat (357) kuruştur. - -
3 _ İsteklilerin 1+11•941 cuma ıünü 1 ,11111111111111111111111111111111111111,. 

ııaat 16 ya kadar Harita Genel müdürlü -ı-
ğündeki satın alma komisyonuna müracaat öksürenlere . Katran 
ları. (8465 ) 18374 • 

YENİ Sinemada 
Bus-ün bu ıı:oce 

Sinemanın :venl kıralı Hollvud'un en 
lazla ücret alan artisti 

Mlck Roonny'nln yarattıtı 

Tom Edison' un aencliği 
tııı.veten M. U. M. memleket haberterı 

Seanslar: 
14.30 • 16.30 -18.30 ııece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
Z A Z A 

SUS Sinemasında 
Buıı:Un bu ııece 

BU>ilk Valsin bile ıöhret ve muvartakıyet 
rekorunu kıran ve hlc bir rııme nasip 

olmıyan ratbeU kazanan 

BALALAYKA 
Baı rollerde: 

Nelson Eddy • nona Musey 

Seanslar: 14 • 16 • 18 ııece 20.30 da 

Satıl ık kerest 
Zonguldak Ef es Bank 

dürlüğünden : 

Ebadı: 3 ita 15 x 2s illi 3Z 
tim, boy: 8, adet 400. 
Ebadı: s iıa 15 x 25 na 3Z 

tim, boy: 7, adet: 450. 

Yukarda miktar ve ebadı 
ıc·pJ zıh çam keresteleri Es ı tc 

istasyonunda teslim saulı 1 
Almak istiyenlerin kereste! 
mahallinde görmeleri. paı3 

için Zonguldak'ta Efes :9~0 
müracaatları. 

SÜMER Sineması11 
Buın!n 12.13 ten !Ubaren 

rıt'' 
BUtUn ıehre dchaetıcr ııac•11• r\l 
ııhall)l1 haraca kesen bir ~~ et 

na:;dutlannın tU)"lC'r Ull"'"" -
ser~eatıerl 

KANATLI 
\'f..oıt 

Bas Rollerde : KE:'ı"T TJ. 6-
0 .1 

Seanslar: 12.15 • 14.30 .16.3 

ıı:cce 21 de 

Sayın Ankara halkına 
X eni açılmıı olan 

• • Bursa Mobilya Pazarı nda enven fiyatla lier çeıit moJ;iJyalarınızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa 

menfaatınız icabıdır. ikinci Anafartalar caddeıi No. 198 (mi müzayede salonu) Tel: 


