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Büyük Millet Meclisinin üçüncü içtima yılının ilk toplanfısında .. • • 
1 1 

Cümhrnreİ•İmİ:s oe Milli Şelimiz lnönü Büyük Millet Mecli.inJe tarihi nutuklarını iraJeJiyorlar 

~ Ciirnhurreİ•İmİz l•met lnönü, 
iiyğk Millet Mecli•inin altınf devre üçüncü içtima yılını 

Büyük Millet Meclisinin sürekli alkışları ve büyük tezahürleri araslnda 
evltalaJe mühim bir nutalıla 

dii11 aaat (15) te açm1flarJır. 
~ili~ Şelimi:z. bu levlıalaJe e
•--nıiyetli nutaklariyle Jünya
~~~~•an harp içinde hür, mü• 
~ ve memt Türlıiye'nin 
~it.ini belirtmiı, •on bir yı-

Milli Setimiz i( ve dış politikamızın 
ın deulet ve hükümet çalııma

ını ilaJe buyurarak 
tlı' n 
"· Sürekli alkıılarla, bravo 
~eriyle ve heyecanlı teza -
~erle .. k .. k ke•ilen bu nut

ınetnini olıuyucularımıza 
-,,..,. aanuyoru:s ı ] .. 

-..;- B6yttk Millet Mec:litrinin Nyın 
Hiçbir şart. altında zor kabul etmeyiz! 

• 
~tıııeı intihap devresinin UçUncU 
ltrt lenesini açıyorum. Sayın tiye
(~ ._li ve aaygıyla eelimlarım. 
~r). 
~ • biY+eene zarfında dünya buh
~ 11lsanlık: ıç'in bU...Y.:ük ıstıraplar 
'~ teçti. Türk millett;Du -.ı yılı 
~ di derin anlayı§ı ve milli ku -

Millet yapısınfn sağlık ve sağlamlığı 
11er vakit en kıymetli dayancım·ız olacaktır 

h ile non • • 
11 "1Jar ııowVenıyle kar§ılamıı, tehlıke-
~ da soğuk kanlılığını bırak -
~r~ıtn, Cümhuriyet Hükümetinin 
' \'e dışarda vatanın emniyetini 
dı~ lbe.k için yaptığı gayretlere yar
~ 0lınuftur. Milletimiz, kaygısı 
~ ın lelameti ve nizamı olan Bü
~ec:Hsimizin yakından izinde 
't~ n.tur. (Sürekli alkı,ıar). 

'1l"dunıurun her tarafında dirlik, 
'--- olacağımız bir hald~ir. 

Dünyanın bu devrinde, vatandaşları-, 
mızın ve memleketimizde yapma'kta. 
olan herketıin bütiln haklarından ve 
meşru menfaatlerinden serbestçe ia -
tifade etmekte olduklarını söylerken 
iftihar duymaktayız. (Alkışlar.) 

Memleketin her köfC8indeki eami
mt birliği ve Türk devletini idare 
eden Büyük Mecliae ve Cilmhuriyet 
hilkilmetine kar,ı milletçe röetıerilen 

~ili Şefimiz resim ve heykel 
• • 

•ergısıne şeref verdiler 

'İ)Qr Milli Şefimiz Jün D~let Re•İm ve Heykel Sergi•İni 
et etmiıterdir. Yukarıki re•imJe Milli Şelimizi re•imleri 

.., tetkik ederken görüyorsunuz 
aı._ .... ıı ıı 
"""ltı!ıu Şef'hntz dUn o ll'YC' dotru De\•let Resim ve He~·kel Serl'ı.lne teref vermlılerdlr. 
'itle e' rn z ıerı,: de b r ı;aat kadar mearul oımustar. resimleri ve heylcellerl tetkik 
"-ıttt:ıc btrıncı, ikin ci, UcUncUlerln tablolarını, blrtncı ve lktncllerın he~ellerlnl cöldıın 

"1ut reaaamıara ve heyıceıtraııara Utıtatta bulunmuılardır. 
:!_ ~ hrbnız HUI YI takdir buyurmuılar ve burada metb~ ve merllum hattat D· 
~ :~-~~ıu, 6el"ef Akdllc tarafından yapılan baballlua portrm alm&ralc OQul la· 
~ ---.._ hediye edllmmm KaarU Velc111 Haaan·An 'rQ.cel'e ..ır ....,.ili-

nutuklar1nı 

Türk milletinin değerli Vekilleri, 
Bizi, hizmeti ile ıereflendiren büyük milletin emanetini, hepi
miz canımızdan üatün tutarak vazife yapıyoruz. Büyük Meclisin 
ayrılığa ve aykırılıia aala yüz venniyen tecrübeli idareai, mil
letimizin batlıca da1anc1Clır. Millet mukadderatmm idaresi çok 
niaik oldutu bir devirde Jaııyoruz. Si1a..tte ana temellerimi· 
zin sade Ye açlk olmasından kuvet all'JOl'US. 
içenle mili birliie süveni:JOl'Uz. Bunu konmYk için, ıereldi 
oluna her tedbiri almakt .. aak__.,.acata. 
V atandqların aelimetine aylun olarak, dotnı ve kanaatli yol
dan aapacaklara, bulanlk samandan ai1uet Yeya tİc&Nt kan 
anyacaklara k .. in, kati olarak karıı koyacaiız. ~, .... ile mü
naaebetlerimisde aiyaaetimizi duru, diirüat olarak aöyliyeceiiz, 
ve ahitlerimizin aamimi yolunda yüriiyeceiiz. Hiç bir tart al
tında, zor kabul etmiyeceiiz. 
S..ıili ubdqlarma, 
Hür " ...-ıi •atana fa1dab olaU...ır, liepimiz~- tek bahti-

)"Uf.,_,..11', 1 "' ~· ! ~ ... 't, 

itimadı eevinçle görüyoruz. Yabancı 
emellere sürükleyici telkinler, orta
mızda yayılma ve tesir alanı bulama
mışlardır. (Sürekli alkışlar, bravo 
sesleri.) Millet yapısının sağlığı ve 
sağlamlığı, her vakit en kıymetli da
yancımız olacaktır. (Sürekli alklflar, 
bravo sesleri). 

Tabirdir ki, vatan selametinin is -
terlerine uygun olarak dahiliye ve ad
liyemimn dikkatleri, normal zıaman
larda olduğundan ziyade milli nizam
lar üzerinde toplanmıftırlar. 

Harp alanı genİ§lerken 
Milletin sayın vekilleri, 
Geçen toplantı yılının batındanbe

ri dünya durumunun gösterdiği ge -
lişmcler neticesinde, o zamanki tah -
minlerimize uygun olarak, harp alanı 
korkunç bir tarzda genişledi. Bütün 
Avrupa'yı ve hemen hemen bütün As
ya ve Afrika'yı sarmış olan harp ve 
ilgal faciaları, memleketimizin etra
fında bu felaketlerden masun kalmış 
bir tek millet bırakmadı. 

Esefle görüyoruz ki, yarınki man
zaranın medeniyet Alemi için bugün
künden daha elemli olrna6ı ve yıkıcı 
harbin bütün dünyaya daha ziyade ge
nişlemC6i, gitgide kökleJen bir ihti· 
mal halindedir. 
Yangınlar içinde inliyen Avrupa 

ve Asya kıtalarının biti!ik nokt•ın
da aulh ve sükun yurdu, uis vatanı -
mı'Z'dır. (Sürekli alkıtlar, bra'V'O aea -
leri.) Harpten doğan bin türlü feli
ket içinde bütün ınilletlere kartı. in -
sani vazifesini kudreti nisbetınde 
yapmakla iftihar duyan mecnl~i -
miz, bir günde dünyanın bekJ:diği ve 
muhtaç olduğu barışın kaynagı ola -
bilirse, bundan duyacağımız sevine 
pek büyük olacaktır. (Heyecanlı ve 
ıürekli alkı9lar bravo ıettleri). 

Vaha welen ilatücitlar 
kyeıdefer arkadatJar, 
8clll tcıplantumsm bqtndaaberi W• 

• 

kua gelen ihtilatlar eayılamıyacak 
kadar çoktur. 

Balkan olaylarıyla m.ııyan hare • 
lıııetler, Irak Ye Suriye'deki &elişme
.erle batı w cenup lroqularımızı 
muıharebe n lff&l alanı haline Jroydu 
ve birdenbire bir dev adıma atarak 
Alman - Sovyet aillhlı ihtilafını me}"
dana çıbrdı. Btiylece •imal ıroa.ı • 
muz da mrbin yangınları ~ne gir .. 
dikten 90llra, diğer komJumuız traa 
itg&l faclaaını gördü. 

Memleketimizi bu kadar yüındaa 
altblandırwn •kert bseketler, bizim 
uyanıldıfllDISI eon derece arttırmıı 
ve tellıhlıtl.tlerlmke w do9tluklarımıza 
•dabt ~~ftli i~de ,erefimUI 
ve emniyetimin korUj'6ft euth ana• 

[ Son J l8d 6a71• l 

Nutuk~ 

bir vazifeler 
düsturudur 

Falih Rılln ATA'PJ 

Dünkü eutku dialiyealer, ı-et 
lnönü'nün büyük adamlıık vasfı ö
nünde bir daha, sönül .. ygısı ile 
eğilmitlerdir. Biz Devlet Reiainia 
aizmdan açık Ye ayclmhk fikre. 
doğru aöze Ye asil bir iman yüre
iinden kopan özlük Ye derinlii .. 
ç.oktanberi ahfkmrz. lnanJanauzın. 
dileklerimizin Ye kanılanmızm. 
onun cümlelerinde, en iyi Te •ol
sun ifade kalıplanna sirdifiai, her 
zaman. hayranlıkla sörmütülNlür. 
Fakat, cihan buhranının ba kOJ11 
karanlık rünleırinde, eon nutkun, 
bütün tereddütleri esen katiliii, 
bütün ıüpheleri ailm TUaulıa, )'ol 
ıöstericilik kuveti ve azim be.leyi
cilik ha .. aaı, hepimizi kanuıya 
do:yurmuttur. Dinledikten tonra 
herkeain ilk hükmü ıu oldu ld 
t Sonteırin nutku, dün ltairmuza 
bastığımız bu nutuk olmabydL 

Herkea, nutkun bilhaua milli •İ· 
yaaetin ıiarlanna ait cümlelerini, 
birer birer, raatseldifine tekra1'la. 
mak ihtiyacı ipadeclir. Şef *il 
böyle olur. 

Dıtardan J,akanlar için, 1 Son
teırin nutku, Türkiye'yi ıeniı ve 
kaplayıcı bir aydmlrk içine almıt
tır. Bu, münasebette bulundutu
maz devletlerin hepai için, ve bu
sün ıçın yarın için, bir emniyet 
inancasıdır. Bizim ne istediğimizi 
Ye bizdeıı ne iatenebileceğini an• 
latmak, bu naztk zamanlarda, bat
kalarına yapdabilec.Jc hizmetlerin 
en iyisidir. 

Nw.ku, ö-nnekten ha§lra bir fe7 
yapmak elimizden relmez. Bütüa 
tefairler, metnin ıölsesi altmda 
aönmeğe mahkUmdurlar. Y•lnıs 
şunu söylemek vazifemizdir: nut• 
kun her hükmü, her kararı, her 
vadi, bizim hepimizindir. Türk ltir
liii, onun cümlelerinde, timdiye 
kadar hiç bir .öze ve yazıya .. .ıp 
olmıyan ea ,.ükeek ifad .. ial alaıt
tır. Hw Yatandq 1-.t ı.a.a•aGa 
l Sont-...ia hitalııımı, Wr ftsİfel• 
~ ... ~.~ 
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Milli ~efi dinlerken : 
--

Hür ve şerefli Türk vatanı 
İN ·· NÜ'ye minnettardır 

Hüseyin Sami COŞAR 
Urra :Mebusu 

tngin .. b!!' ~~~ır~anın du~adan ı nın omuzlarında yükselir,. 
yayıp buyuttugu korkunç hır yan· Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
grn ortasında, sulh ve sükiın yurdu tarihi kürsüsünden İnönü on sekiz 
olan Türk vatanı lnönü'ye minnet- milyon Türkc hitnp ederken man
tardır. . . • zara ne kndar heyecan verici idi. 

. Harbın nıce f~lakctleri, İstilanm Milli birliğin ulvi havaıu göğüsleri 
nıce ıstı.rap ve zılletleri nice mem· şi~iriyordu. 
leketlerı kasıp kavururken; Avru- Hayatını, sessiz, sadaınz, aliıyiı· 
pa ve AA~yn . kıt~larını birleıtiren siz, gösterişsiz bu memlekete hiz
çok na~ı~ bır bolgede, en çetin met etmekle geçirmiş olan Bliyük 
tartlar ıçınde ıe~ef ve emni>:~t!!'i Asker'in; sayın Mareşııl'in ordu 
koru~uıı olan Turk vatanı lnonu'· namına Ba~buğu selamlarken al • 
ye ~ınnettnrdır. dığı anycı ve bağlılık tavrını ha-

lkınci cihan harbinin üçüncü yı· yatımın sonuna kadar unutnmıya
lmda, l·oyu sefaletin dalgaları, aç- cağım .• Manevi asnlet işte buna 
lık f,erya!ları sınırlarımıza k8:dar d~rler .. Böyle büyük evlatlara sa
geldığı bır anda mesut ve bahtıyar hıp olmak bir millet için paha bi
ya.!ı>:~n asi! yürekli Türk milleti çilmez bir bahtiyarlıktır. 
Inon~ re m.ınn«:ttard~~.. Tarihin aeyri üzerinde, milletle-

Mı)lı aecıycsı}le, yukaek menfa· rin mukadderatının kararlAşmuın
at~erıne, ~orrrafı durumuna, .. b!ynel· da vazife ve meııuliyet mevkiintle 
ırulcl ahlu.ka en uygun durust ve olanların rolu""nu·· t r dd"'t ·· k b 1 · A b' d · . .. et c e u suz a u 
samımı ır ıı sıyasetın muap ve etmeliyiz Faknt "C t dd""t ·· 
h ı t , ı · ·· ·· d k d" • h ne ere u ı;uz 
ayır ı n~ ıce eı:: onun e, .. ~., ır, şuna innnmnlıyız ki büyük şefleri, 

lurmet bılen Turk ulusu lnonu ye hiiyük devlet adamlnrını ıı.ncak bü-
mı~nettar~tt'. .. •. , , • . yük milletler yeti,tirebilir ... Devlet 

.. !'arını .. butu!1. bı; 11h~balı bu- adamı nasıl yefoir7 işte üzerinde 
l'Un~ gelıcı geç!.c!. cı!vet~.rı~~ feda derin derin, uzun uzun düşünüle
etm~yen uz~ goruf~U lnonu ye bu cek mevzu .. Milli camianın devlet 
t~ız kalblı ve aagduyulu halk adamı Üzerindeki ve devlet adam
mın'l!ett~rdır.. !arının milli camia Üzerindeki kar-

Hıç hır zaman kuvete boyun ei· fılıklı tesirleri ibretle tetkıke de
mi.re~~ğim,i,~_i .~ünvay.~ ilan .ed~n ier. Memleketiniz istediğiniz dere
lnonu,,Ye•. olumden ote h~!11• k?Y cede mamur olsun. istediğiniz ka
'Vıı~! ... dıyen kahraman Turk mıl· dar malzemeniz bulunsun, mali 
letı mmnettardn·.. kaynllklnrınız isterse ölçüııüz bir 

Tarih hatıra, gönüle bakmadan, zenginlikte olsun, eğer mukftdrle· 
d.emagojiye yüz vermeden herke· ratınn: kudretli, uzr.ören devlet a
•ın hakkını tam ayariyle, tam ölçü- damlarının elinde değil iae haliniz 
aiy)e tC$1im edecektir. yamandır. 
•. '?~rünü b~ m.illetin aaadc;tine Türk mili ti Milli Şef'iyle ne ka-
ıyılıgı.?e!. emnıyetın~ vakfet'?ıf o- dar övünse azdır .. Milli !Şef'imiz de 
lan buyuk adamı dınlerken brr ke- kendisini yetistirmiıı olan bu erkek 
re daha iman ettim ki bir millet ve asil millet~ ne kadar güvense 
ancak seçkin ve fedakaT evlatlan· haklıdır. 

Jürk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
Belediye Meclisimi% 

toplantılanna başladı 
Ankara Atııazan Yenlhayat mahall"I tht Ankara belediye meclisi diln annt ı:ı de 

ıta'"11:n.k No. 33·84 evde Kanerlll Yusuf Göll)'e vAli ve belediye reisimiz B. Nevzat Tnn • 
1(1711) lira; lloğnn'ın rclsllğfndc lmnuul toplantılarına 

u ı: u s 

Hariciye Vekilimizle 

yabancı hariciye 
Nazırları arasında 

Ankara, ı a.a. - CUmhurlyetio 18 inci 
yıldllnUmU mUnascbctlyle Sovyetıer Bir
li~ Hariciye Halk Komiseri EkselAns Mo
lotof ile Hariciye Vekili ŞUkrU Sıı.raçoğlu 
arnınnda tebrik ve tegekkUr telgro!lnrı 
tentı eclilmlştir. 

* Ankara, 1 n.a. - CUmhuriyetın yıldönU-
mU veııllesf)•le Yunan Hariciye Nazırı 
Tsoudros Hariciye Vekili ŞilkrU Saraç -
oğlu"yn göndcrdlt.\'I bir telgrafta tebrik ve 
iyi dileklerini bildirmiş ve Hariciye Ve • 
klllmiz de tclgrnCla teşekkürde bulunmuş
tur • 

* Ankara, 1 a.a. - İran Hariciye Nazırı 
Ekselfınıı Su heyli ile Hariciye V ckllimlz 
ııraeında cUmhurlyetln yıldönUmU vesile -
siyle tebrik ve teıekkUr telgrafları gön • 
d<>rilmlşlir. 

Hariciye Vekilimizf e İran 
Hariciye Nazırı arasında 

.Ankara, l a.a. - İran Şehlntnhı Mu -
hammet Rır.a Şah Pehlevlnln dotum yıl· 
dönUmll dolayuılyle Hariciye Vektll ŞUk
rtl Saraçoflu ile İran Haricıye Nazırı Ek-
11clnns S1ıhcyll ıırnsındn t bnk ve teıckkllr 
tclgrn!lrm teati cdllmitıtir. 

• 

lsf anbul Sehir 
~ 

Meclisindeki 
dünkü müzakereler 
lııtanbul, l a.a. - htnnlıul ı hlr mecllıl, 

bu ııııbah ııaat 10.SO da ücüncQ Jntthaıı dev
reaının <lurdUncU lctlmnına vali \'e belecı ye 
rnl•I nr, LUttt J\ırdnl"'ın baıknnlıi'ıınıla bııı • 
ınmııtır. 

Enı-Umen lntlhı:ıpl •rı doln> yJe bir se11e
ltk lrrantın tııfsllAtlı lz;ıh ıtını mUtcaklı> 
celsc~o IJ1rakmnı:ı muvnflk buluncıuıtunu 
soı;ll)en lstanbul valisi, Milli şarımız lsmct 
lnilnlı'nUn \"l.l CUmhıırlyct hüı..ilmotımı:ı:ın 
ıc:ıırın imarını temin ıc:ın ibzal eırleıllkler1 

muzııharct ve koloylıklardan dolan Cüm· 
hurrclslmlze, fillYın Buvel:lllmlze ve bü>'iik· 
lcrtmlze tehlrlllerln minnet ve aUkran hh. 
terini bildiren telıırntıar cekU .. "T!eslnl tekllC 
etti, 

(HADİSELERİN ARDINDAN 

\.. ............................................... . 
Başbuğumuzun sesi 

Dün, Türk milleti, Büyük Şef'ini, 
kendi sesini dinledi. 
Kapkaranlık, ümitsiz bir dÜn'fa 

ile çevrilmit olan Türk yurdundan 
yükselen ve küreyi dolatan bu aee, 
insanlık aleminde bir yol gösterici, 
izam ve idrakleri tekrar canlandı· 
rıcı bir mana taıımaktadır. 

Bu ses, Türk milletine, başardı
ğı, ba§armaltta olduğu ve batara
cağı vazifeleri hatırlatırken, millet· 
ler camiasından da dürüstlüğümü
ze ka!"§ı bütün açıklığiyle dürüstlük 
istedi. 

Türkün Baıbuğu, bu dünyada 
gaflet silahını kullanmak istiyen
ler varın, onlara da, çok çetin bo
ğu§mnlarln tecrübesi gelitnıit olan 
bu milletin her zamandan ziyade 
uyanık olduğunu ihtar etti. 

Anlamak knbj)jyetini kftybctme· 
ıniş olanlar dün öğrendiler ki, sü
kunetimiz, etrafımızdaki faciaları, 
tehlikeleri cörmeyişimi2den, 11ez
meyişimizden değildir; bu sükunet, 
kendimize ve birliğimi2e güvenme
nin, özümüze itimadın verdiği so
ğulxknnlılıl<tan, Ilüyiik Şef'imizin 
etrafında sımsıkı tutunmut bulun
mnklığımızdan ileri gelmektedir. 

Baı·rş yolunu kendine tinr ~din
miş olnn Türle milleti, onun bu ül
küsünii kötüye lnıllanmnk gftfle
tinclc bulunacaklara kuşı, tedbi· 
rini nlmıt, lrnrarını vcrmiıtir. 

Yurdumuzu seviyoruz; insırnlığı 
Se\'ivoru:r.; vazifemizi biliyoruz. 

Milletimiz içinde temelimiz ıev
gidir; milletler arasından geçen 
yolumuz dn sevgi yoludur. 

Türlü oyunlarla binbir kötülü· 
ğün yapıldığı bir devirde, bu te· 
miz ruhu taşıyan Türk milleti, ken· 
dişine saygısızlık gösterecekleri as
la bairı~lnmıyacak ve "hiç bir fart 
altında zor kabul etmiyecehtir." 

Ba .. buğumuzun gözü içine bakı-
yoruz. 

Hikmet TUNA 

Hukuk Fakültesinde 

derslere başlanıyor 
Ankııra Jjukuk FakUlteal fRMn 1abah 

)'eni ders yılına b3Şlıyııcaktır. İlk ders • 

2/11/1941 

j Pazar müsahabeleri : 
• 

içtimai terbiye ve 
nezaket nedir? 

Biz Türkler pek haklı olarak terbiye ve 
nezııketl dilimizde blrlblrlnln müteradifi 
olarak kullıınınz. .Ahmet ı,:ok terbi>;clldlr! 
dediğimiz uı.mıı.n Ahfl"l('d"ln 1117.lk, hııtırııi· 

nas olduY.unu kn9tcder11. Bu ıııılııyışıı s;üre 
terbi.ye ve n<-7.akt'Un lllmlıı, bilgi ile dc~ıl, 
dahn ı;ol;: gtlrı::U ile mlina!l("bC>tl vardır dl· 
yeblllrlz. CUnkü :rUks<>k tnhsıl aörnıUş, ka· 
1 \Sini türlü lllmlı;;rle bez.emiş n!ce kaba, 
nobran, nCl.dnn, tt:'rbi)'C' 1 kıt insanlar var· 
dır. Sonra onun yanında tahslll noksan fa· 
kat cok terbı) eli \'e nAuk cahı11er de gllrU· 
yoruz. 

N<>zııl.t't nedlr? Nt'znkct bir muhitin u
mumi fülnbınn uygun bir &<'kilde yıışnmıık, 
her hnl ve hıırı:-k tlnr. iı;lnde )"n adığı ce
miyN'n takdirine Ut) ı!c hlr sekil vermek 
elemektir. 

Neınlret ıcıımat münn.~ehetlt;!rde dikkat 
olunnınsı l61Jn1J:clcn yıışııma bllgtlerlnln 
ve görgülerinin en clıcmlyctU ldlr. 

CVollnlrc> diyor ki: "Yiirckte lylllk, ı;ch-
1'1'.'de st:'vlmlillk n<> ise, muRmelooe nezaket 
d-0 odur. Nezaket fikir ve ahlft.k külturU • 
nUn bir semholüdUr." 

<llenJıı.men Constnnt>: "Bir in ıının ne 
rıldut:u tnnı r ve hnrclmtlerlndf'ki farl.lar
ln llh:UI Ur. Onun lı;tiınnl ha) nttn me\•kllnl 
hu lnre fnı 1.lnr ı•usl!'rlr. Bir rıdamııı ko· 
nu mnııınd"ln vnıı \ c tm nndnn, hnl vo 
lınrt>ketlııden n/ıztk veyıı kııbıı olduğu belll 
olur." diyor. 

Kıırşısındnklnl h:ıklr gürmcdc-n knnnııt· 
lrrlnl süyleım•k, kendi fiJdrlıırtnden rlcııt 

etmeden muhntnbının hakkını tC'Slim et· 
mck, rnkıblnln JıukuktınR tC<'nvtiz t•lmcı· 

df'n mültılı:ızalnrıııı y!lrllt.mck, ktzmadrın, 

hlıldf'llennw<lNı m61rnl ıılizl!!rle onu lluım 
rtnwl<l lştc konuşm:.. tıdabının n<ıZl\kct ka· 
ltlc•lf'rl. 

Her 1'1me knr11 oluıım olııun konuşur· 

ken yük ı•ktf'n nınrıın kendini d v ııynn· 
sııı lıı görmr-k ne kndnr nyııı lsl', ııehını 

IW)"Cl h:-ıkir ı:iirüp lC\llZUU \C'7.l')z.ül dt'rP· 
c<>~lnl' lnd rml'k de o dC'ı·er·e ı;lrkiııdlr. 

N<' t<>kfıııu. ne ı:ıırur! Ne zillet, ne mıh· 
w~t! liullı n ne h.ıı.klr olmııtı, ne de başkıı· 
lnrıııı lınl.ir görmelı ! 

Ncwketin kıtrşısındnklne göre Şeklini, 

tnrzını takdir elrıırk frenklnrln tfıl>lrlrıco 

bir <tnct> nıf'Sdt !dır, > ıtııi bir dirn>·et, bir 
fctıınC'l ı~ıdir. Dıııltın ıcın dnhıı ku~llk ynş. 

Selim Sırrı T ARCAN 
fonla cllrUştUklerl utman da bu n.-zak ti 
lhmııl etmemek mecburbetınd~irler . .Mrk• 
tuııl~mn adııbııun kııfdelerlnl dil ve ede' 
blynt derslerinde llf:rendi •iniz için bundııll 
bah~c IUzum görmUyorum. Yalnız teleforı· 

da bnzı küı;Uk noktnlar üzerine dikkatlııl
zl ı:ekm k isterim. 

Tclafon calar, nhize~1 elln1zc alırsınıJı 
tiz bır S<' le: - • l<ımsln~? l{lmslnlz? tclit' 
lı, telrı&lı eorur. Boylc yapmak nezaket ı.•• 
idesine muhnllrtır. Telefonu acan öncf 
kendisinin klm oldut;unu söylemde :ıntC' 
burdur. Onu &OylcdlJ...-tcn sonra karşısıtt• 
cıknn 7.ntın kim oldu(:unu aomuya ha}C]d 
olnblllr. Onun !cin telefonu acar aç~ 
ben tılAnun veya ben fl!An tarafından " 
lo!on ediyorum! Veya benim numaranı ,r 
dur! Orası nerca!dlrT Veya kt:minlı -1J~ 
yorunı'l demek nezaket. U7aull bLr b.,r 
ket.tir. 

HulAsa birisini methet.met llıtıedlll_, 
zamıı.n ıııyıp döktllii'QmOz m~ 
basında terbiye ve nezaket 90l1r. N• ı>' 
ılk, ne ter.biyeli! dcrlz. Sllll.hla kaleler _. 
hodlllr, nezaketle ıönüllert 

Gör<•ylm sizi ~ktepte o'nıdutunus ,.rf' 
forlc bir taraftan zekAnsza )1111Mlti~ 
diğer taraftan terbiye w neza~ 'tı#1 
kesin teveccühUnü lkazanı.ıml O amaJl 1' 
)'attn hem sevilir, hem ıay:ıhrarm. 

Buğday, arpa, mısır ve 
mahlOI ahm fiyatları ve 
merkezleri değiıtirildi 

KoımlııııuıYon htı)'eU toprak m ıuuıı.ı' 
ofmnln ııut:day, arpa, m11ır ve mah\Ot fi' 
tın ıılıılılk<:cll'I )«trlerle alım flyat•arı~ 
ıt<'l'ılılkllk upınııtır. Bu dellılkllldere I"' 
huf:da>·ın Scı;hnn, tceı. Hatay, Gaz.ııııtr' 
Urtıı \'e Mardin vllAyetler'iyle AntıılYa "1iJ' 
.>elinin Korkuteli ve Elmıı.lı tuu:.ıııarıııd-' 
mıınılakl kazalarında kilosu 7.75, dlter "ı~ 
vethırlc .AntııkfA vllAyettnln Koı1nıull 

Elmalı Jcaznlarıncıa .kil.osu s.ııo ıcuruı. , 

Allııtlnrln Jmbul edilen hu teklltl mütea- lerl blrinri ııını!ta Profesör Vns!i Haılt ta )tt nnılıın nı11hlt n, ıınn hnba~ın ve m• k· 
kip llındnn AtıC Odlll Mllll ScC'lmlz hakkın - S ViS' (Homa hukuku), iltiııcl ııınıftıı Pro- tC'hin lıundn ro!U ı:ok ınühlrndır. Aile ' 
<la I.t.tanbullulnrın duyıtukalrı derin ve son- feııör Ahmet ı::sat AnıclJUk (Medeniye hu· rnc.>klcp lçtlmnl hR)'al kltııbının ilk fnslını 

t<>ı>ldl eder. 

Sc>1ınn, Ha tııır ve lcel vlldyetlertY1• >' 
to.lya vllAyetlnln Korkuteli vı Elmalı ıı:•"'. 
ıarıntJnn nuıacl4 dlfrıır kazo.ı.arınrıa bey&S ~~ 
pıının ıcııoou 5.75, şlyah ve c~ınn klkılU Y 

dlf:cr vllAyetlerle Antaı.va vlJJ.reUnln ~ 
kutcll ve E)nıalı ka:ı:alannda beyu a~
kllc;ıı.u 6.25, •l>ah arııanın kilosu 6.00 ._ut<# 
tur. 1 

Se>'hnn, leci, Hatay, Gaziantep, Ur#~~ 
suz minnet hislerinin ICnıl~lne telgrnrıarın 

Elmalı da Yuva köYilnden Emir Ali Mn. b:ı.']lnmıeıtır. Bu toplantıd:ı Azadan Sllrcyya 
mez in vasiyeti Uzertne oaıu suıeırınan 41n. ÖlkUr'Un tstıfnnamesi okunarak ~abul e- l<Atl jıelnılyccef(ll'I ve lstanbul'un en muten.1 
nay taratmdan (1501 lira: Kaıctvltllk köyUn· ı dilmlf, rE"lıllk dlvıını ve encUmenler seci· bir >erine CUmhurrelllmlzln nc)'kcllnln dl· 
den "1uhtar Rıza Dolu (5), Ji!l&nU Yılmaz mi yapıldıktan sonra daimi encUmenden 1dlmeııını ve bu :ırerın de Takslm'do :ır nı ~

ve Mustaııı Yılmaz (10) ar Ura, E~alı'dan gt'len işler görtı,ült'rek altıknlı encilmen- lan ııenlş gezinti mnhalll ol:ıblleceıtlnl ııöy-

kulm), llçlıncli sıııı!trı. Prnr~11ör HiiııPyin 

Cahlt O uzo~lu (Medeniye hukuku) ve
recddc>rdir. 

Ktıb:ı bir t"kdlr karşısındakine hh: te. 
sır ctmcdlfl hpJdc, nlızıkt\ne bir takdir O• 

mı yerin dibine JıeclrC'blllr. 

Mardin vllayetlerlyte AntaJya vllt.>"tl~ 
Kora11Lell ve :ı::ımah kazalanndıı.Q ı:ıı.A,.~ 
dlfıcr kazaı.nnın mısınn kllosıı 6.Z- 1"' 
dlhr vlll1YıPtlorle Antalya vllAYetlııln ~ 
eli ve Eilnah ku.a.ıarında .k11oeu &.71J ~...:_ 

)lehmct BI ~n (~) Ura. lere hRvalc edllmlıUr. ledl vı hıtYkelln dlklleccıı bu yerin isminin 
Edremıt'te kbsele tnccarlarından Bay Bu lııler arnsındn fen işleri dtılml ame • cıe lnıınn ııezw olnrnl< adlandınlmnSl ve ay. 

Ha'kltt Ayvacık, tttre vı ack&t olar&k (l!IO) le5inln 25 lira olan aylık tkrt'Uerinln 80 
lira: nı umanda Tcpebaıı bahceslnln Halice ba. 

Tatkaı;ırll"de Germec mıntakaaına ballı 
OOroıtlu kl!Yil hıılkı tarafından Muhtar Mu. 
hfttln TUrttmen vımtaslyle (~) llra; 

Kozan'da Knza kayrnııknmı B. Rtrat Er· 
dııl'ın nl"Clımlyle ilk parti olarak köylQlerl· 
mız tararıruınn (02:1) lira vcrllmlı ~u arada 
Atzlkal'a köyQnden B. All f.'ıQI (75), Rama • 
ı:nn Erden. Halıl özdl'mlr CSO) ar, Hasnn Ba· 
ıras. tbrahtm Al!'ca, Kadir AY (25) e-r, Kadir 
Cavu, C40>, Mustntn A~ca (20), Jlllseyln 
Yul'da<Sol (15), Hacı Koyuncu (10), muhte • 
llt nl'.ıı.s (40): Camili köyünden Mustara Er· 
dohn (25), <::amili, Sayca, Cörten klSylertn. 
den Cl50.5), RQyunevJ .köyQndcn Hasan Ödek, 
Mehmet Cellk, Pıırmuı öaek (80) ar, tııeh· 
met Boz cwı, Mahmut soıat. Ali Ates, 09 -
man Yli'ılt, lbrahlm Atalay (ll5) er. Mehmet 
Kurt, Ali Yücel, lbrahlm KaTa. Mahmut B:ı· 

bacan (10) ar ve muhtelif eıhu (78>; Uta· 
cıkören k 1(1'lden Tahir Yıldız, Mllhtar SU 
Je>"lTlln f,ı'ırUdrr, Zekeriya Türker (3ı.J) ar, 
M hmct C ren, Hasan Akyar (20) ser, Ha • 
ann, Cettn (15) er, Mehmet Ce.n, Mu•tata 
Kıtıcn!lan (10> ar ve muhtellC esh&.ıan 

(47) lira tcl>crıu etmtslel'dlr. 

Cenubi Amerika'ya dair 

Ruzvelt'in bahselliai 
alman haritası 

Berlln. ı a a. - Yan rcsml bir kayıı&k· 
tan bildır.lıyor : 

llrayıı. çılcanlmıısı. muhtaç nsk<>r &llclerlne 
yardım haldundakl kanunun tatbikatı mll- 1<an Jcıtmındakl utalth yola da Retlk Say• 
na.c•ebctiyle temin edilecek gelirin tahak • \lam ııımının vcrltmeıılnl teklif etti. 

Sürekli ıılkıslarla kabul edilen bu tekllr· kuk, tnhııll, ödeme ve dağıtma işleri lc;ln 
kUçllk bir teşkllflt kıınılmıısın:ı dl\lr tek-
lifler bulunmaktadır. ten .90llra vali ve belediye reisi ıııme:ı: saygı 

'\'e minnet hisleriyle bağlı olduıtıımuz r.uıu 
Belediye meclisi, gelecek toplAntısını 

perşembe g{lnll sıınt 18 de yapmak l17.cre serimizin heykelinin dikilmesi lcln esasen 
dilnkll celsesine son vermiştir. mecllııe teklifte bulunacatı bir sırada mec • 

llMln lıendlllllnden rlyaaetce yaııııacaıı: ttik • 

Pancar fiyaflanna kiloda 
1 O para zam yapıldı 

Koordinasyon heyeti, 1941 kam -
panyası için ~eker fabrikaları tara -
fından satın alınan ve alınacak olan 
pancarların fiyatına kiloda on para 
zam yapılmasına karar verilmiştir. 

Koordinasyon Heyetince 
iptal olunan tahıisatlar 

İplik kozası piyasasına rnildahalc 
için Ticaret Vekilliğine verilen 500 
'bin lira. incir ve üzü'm mlibayaası 
için verilen 2 milyon lira zeytinyağı 
piyasasına müdahale için tahsis olu· 
nan bir milyon liradan kalan 300 bin 
liranın iptali koordinasyon heyetin· 
ce kabul olunmu~tur. 

lire telroddllm etm!I bulunmruıını hislerdeki 
berııberııaın yeni bir Joaretl olarak tel.1kk1 
etttaını törledl ve te~elc:lcllrlerlnl bildirdi. 

lllüteaklben encllmenlerln 
çllmlttlr. 

1nt1hnbma ı:c· 

Samsun şilebi battı 
lr.tnnbul, 1 <Telefonla> - Hııllı:te knlıı

tat yerinde tamirde bulunan Samsun vlle· 
bl birdenbire su alnıafüı bıtşlrunı.s ve bir 
mllddet sonra da bat.mıstır. Yapılan tııhkl· 
kat ııonunda gemlnLn baş tnrafındıın bir 
sac levha det~tırUltk:en oradan lce.rt su 
dolduğu ve bu ıebepten battığı anla11lmıs· 
tır. Zabıta daha evelce cemlnln yana yattı· 
tJAını gllrOnce tayfayı semllen bolaş~· 
tır. 

Selanikte idamlar 
Bertin, ı a.a. - Sellnlk'te iki alml\n as

kerinin öldUrU!meııl U:r;erlne ıs yunanlı a
ıılmııtır. 

Faltllltcınln Cebeci'deki y ııt blnamnın 

nı;ılma töreni, müessesenin l 7 ııci yıldö
nUmUnc rastlıyıuı 5 lklııcltcşrin çnrşıını • 
ba gUnU saat 16 da yapılacaklır, 

İlk okullara devam 

mecburiyetindeki 
~ocuklartn sayımı 

Ankara Valiliiinden ı 
Sayın Ankara halkınm nazarı dikkatine, 
1 - 8 sonteı;dn 1941 cumarıtesi ıUnil 

İlkokullara devam mecburiyetinde olan 
7 16 yaııındııki çocukların sayımı yapıla • 
caktır, 

2 - Sayım, bu iıe memur edilenlerin 
evleri birer birer gezmeleri suretiyle ay
ni ıün.de bitirilecektir. 

3 - Çocukların sayım gUnlindı evde o
turmaları ve memurları beklemeleri mec • 
burl dccildir. 

4 - Memur evi ziyaret ettitl uman 
saymıı yapılacak çocuklar, orada ol1Un ol
masın memurun ıoracatı suallere evde bu
lunanlar tarafından karııhtı verilecektir. 

S - Evleri ziyaret edecek olan memur
lara kolaylık gösterilmcılnln, ıuallere tam 
cevap verilmesinin nyımın kolaylıkla ve 
liylkiyle baıarılması bakımından &'erekli 
olduğunu sayın Ankara halkının nazarı dik
katine ırzcderim. 

ı<:onu,mn nuzalrntlnln unıuml bazı Juıld • 
lcrl vnrdır ki ona kUçUk :raşta alışmak lA· 
-ıımdır, mP elA konuşurken k&l'll!llndakine 
dalmo. <siz) d;ye hitap etmek, IAkırdı arn
sımla ku.bn tılhlTleı· kullanmamu.k bir ne· 
ztık<'t kald<:-sidır. 

Bir toplnnbdn ~t~cye dız acmıya tır· 
ut vermeden mUtenıadı.ycn ııöylern.ek ne 
kadar a)'lP sayılırsa, h<:-rkeel sıkacak kadar 
tıış glhl smıma'k d:\ nezakets1ılikUr. 

EvlnlEe gelen klıruıelere !konuema semt· 
nl hazırl11mıı.k ve onlara hoş vakit gfçlrt· 
lhek lem dabıtl\ ırtıter yüz e6stermek bir 
nezaket borcudur. Evet! Şen kom.ısmak, 

Jstltadelt konuşma, misafirlere göre mev
zu bulmak, ke)if kacıracak &e~ler ııöyle

memek, bllha!lla kendi dertlerinden bah· 
tetmemek bir nezaket dlrayetldlr. Bir top. 
lııntıda biri blr ıteY anlatır~en tı.k.ıı-dunnı 
.kesrn~ m't\ b~ka ıru yle s5ze ibaşla· 
mnk neznketslzllkUr. Tuhııt bir ~Y anla
tırken dinllyL'nlerdcn önce aUJmek, müba.-
4ııse)1 münakaoa şekline sokmak, bir mec
liste mtıldllemc)1 yalnız blr kl.,c:lye inhisar 
ettlrımrok nC"Laketslzltktlr. 

Kendlııtlen bUyi}ğUnll ııııymak lcıtbındıı 

ayağa kalkımak, tramvayda, otobllste yeri
ni onlara vernnek nb.!kAne bir harekettir. 
Bnyüklerln kat'llSlnda ellerin! aritaya ba~
lamak, bacak bacak ilstilne atıp otuıımak 
bizde nezııltct.s~llık sayılır. 1cttmal mevkii 
veya Y"'1 ne oluraa olıun kadınlara karşı 
dalma hUrmetkft.r olmak, onlara icabeder
se yardım etmek nezaketin esas liartların
dandır. 

Medcnt insanlar ~artı karşıya iPJı'llJderl 

vakit blrlblrlerlne rlay~te meobur olduk
lan nezaket kaideler! olıluğu gihl, uzııktan 

mektupla mutıabere ettikleri veya tele-

Almanya'oın fütuhat niyetleri hakkın • 
d:ıkı iddialarını takviye tı;io Mr. Ruı -
velt"ln bahsctttğ'I meıhur cenup Amerika'sı 
hrı.rltnsını Almanya'da bulmak kabil ol • 
mamııtır. Mr. Ruzvelt. böyle bir alman 
harıtasından b:ı.h ııtml~ fakat bunu göı· 
termektcn de imtina eylemtııtır. AU\kadn.r 
alman mahfilleri, bu derece muazzam 
§Ophelere herhııngl bir suretle mnhal ve. 
rebllecek bir haritanın, kitap, dergi veya 
her hangi diğer bir oekllde, Alnıanya'nın 
herhangi bir yerinde ncoredllip edilme -
di~ veya kullanılıp kullıınılmadığı hak • 
kında araıtırmalar yapmııılardır. Öğrenil
diğine göre, yapılan bütUn gayretlere rağ· 
mı.>n bugline kadar böyle bir vesikayı bul· 
mak kabil olmamıotır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı"iiiiıııııııııııııııııı 

ltalyada tütün fiyatlar. 
Roma; ı. a.a. - İtalyan tUtttn 1nhlasn 

mallarının satış fiyatı, ı ııonte§rlndea iti· 
haren yüzde 10 11(1 yüzde 40 niııbetınıSe 

fazlalaştınlacaktır. 
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-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

Çelikten söylev 
Uç gün evci bir ba§tan bir ba

ıa bayraklar ve ışıkla:r içinde on 
aekizinci Cümhuriyet bayramını 
kutlıyan Türkiye, kıtaları ve Ül· 
keleri kana ve dumana bulanmıf 
bir dünya içinde bir barış yurdu, 
bir tenlik yuvası halinde idi.. 

Bu, vatanımızın ve milletimi
zin bugünkü manzarasıdır. 

Dün Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünde Büyük Şef'imiz, en 
ıeç.me kelimeler ve en kudretli 
cümlelerle konu§tu. Bu da vata· 
nnnızm ve milletimizin sesidir. 

Üç gün evelki manzaramızı, 
ıereği gibi, görecek ıözü ve dün· 
kü aöylevde dile gelen a~imizi, 
rereği gibi, duyacak kulağı olan· 
lardır ki buııünkü Türkiye'yi, 
bugünkü Türkiye'nin medeniyet 
dünyası araııındaki gerçek yeri
ni anlıyabilir. 

O manzara olmasaydı, bu ses 
böyle çelikleıemezdi; ve bu çe· 
lik aeuiz o manza"anın rengi ve 
ahenıi, ıüphe yok ki, akııyacak
tı. 

Milletin açrk hahtmı, •atanm 
parlak durumunu anlatırken ıu-

'IAN-l~l IL7'1~ 
+ae+=----

nır, sevinç ve inançla gülümsi
yen bu ses, dünyanın içinde kıv· 
randığr buhranı söylerken beı~ 
rin kara talihi içm çatınıyordu. 

Bu aöylevi dinledikten sonra 
bilmiyenler bilecek, anlamıyan· 
lar anlıyacakttt' ki: yurdumuzun 
her tarafında dirlik vardır; 

Memleketimizin her köıesinde 
samimi bir birlik vardır; 
Yabancı emellere sürükleyici 

telkinler ortamızda yayılma ve 
tesir alanı bulamamıştır; 

Millet yapısmın sağlığı ve sağ
lamlığı her vakitten kıymetli da
yancımız olacaktır; 

Yangınlar içinde inliyen Av
rupa ve Asya kıtalarının bitişik 
noktasında sulh ve sukun yurdu 
aziz vatanımızdır; 

Bu aziz vatan Üzerinde ya~ı
yan büyÜk Türk mmeti e§aiz ,e. 
finin etrafmda birdir ve bir:le{lik
tir. Onun bütün milletlerle olan 
doatluiu ve ba.r11 MYerliii, en 

kara günlerde bile .özlerine ve 
ittifaklarına bağlılığı tarihe bir 
örnek olarak geçecektir. 

Dı§ aiyasetimiz, teahhütlerine 
sadık kalmayı Tür!k milletinin 
§iarına tam tevafuk eden, umu
mi menfaatlerimize ve beynel
milel nhlaka yegane uygun olan 
bir prensip olarak tatbik e<lile
cekıtir. 

Müstakil, hareketlerine hakim 
ve kuvetli Türkaye, kimaeyi teh
dit etmiyen bir sulh yuvası ha
linde ve medeniyet .için faydalı 
bir unsur kıymeti.nde kendini 
gösteriyor; 

Devlet ve Hükümet, mill~tin 
emanetini canından iistün tuta
rak vazife yapmaktadır; 

41/çerde milli bet1aberliğe gü
veniyoruz. Bunu korumak için, 
gerekü oluraa, lt.a tedbiri al
maktan aakınmı;yaealu.n 

Ve nihayet hem iç, hem dıı it
lerimizde Nilam dwumumuzun 

bütün ruhu, bütün manaaı Şef'i· 
mizin ıu çelik cümlesine aığmıı· 
tır: 

"Hiç bir fart altında sor ita
bul etmiyeceiisl" 

Bu çelikten .Öylevde Devletin., 
Hükümetin ve dünyanın bir yıl· 
Irk tarihi, faıkat yıllarca aonra
ya kadar yerine ıetirmekten bir 
an geri kalmıyacainnız andları· 
mız, ödevlerimiz ve preMipleri
miz edebiyat-üstü bir belagatle 
dile gelmitti. Onu birkaç defa 
dintemek, birkaç defa okumak 
yetmez; tekrar tekrar, dütüne 
düıüne ve inana inana okuyaca
frz. 

••• 
V eyıel Karani ve torikler 1 

İstanbul gazetelerinde çetit çe· 
§İt takma adlara rastlıyoruz. 
Bunlardan bir tanesi de fU: Vey
ael Karani. 

Yalnız bu imza sahibinin ta
kındığı ad, yazdığı yazılara uy
muyor. Me.ela geçen gÜn "deni
ze atılan torikler" hakkmda bir 
yazı yazmıftr. Bu imza ile bu ko
nu birbirini tutmuyor. Bu torik 

lJıH<üıı vUAyetlcl'dc mı=ırın kll03ıa 7;ıj °' 
ruıtur. ' 

lnlhsalt.tı yerli lhttyacı kar11lamt)' .. ~ 
lfl>etler !c:lndckl alım rnor1'eelerınıı. ~~. 
ll111hııullerl Otl.ıılnln teklifi ve Tlcu•t V'~ 
!elinin taıvtb!yle blr nevl veya blloı'J 
hubulıllt !cin J\qJ!)'9 ücreti dU.finU!mlll',J 
tst.nsy0n vı Ilınan tlntlın ıat.btk ol~ 
ceıktlr. 

I.ltılılalAtı ı.tlhl11klne kAtı ••lmtJ'I• ~ 
hallerde a.sımrt bir ııenı evetdenbert ,Jlııı:J 
bat mUtenlllıltllltlnl veya Uc.reUn1 '1 
lttlhaıı etmlt ıııhııılarm elinde bulunan '' ı 
ltr bir mllıtnhsll böt~edcn mütıay&•rı:ıı1 
nakledll-mlı bulundutu lı:bş.t olunan ı:ı..,Pj 
ta el .konulduA'u veyıı satın alınmuı Ti~· 
\'ekltletlnct tensip olundu"u takdirde ~ 
ahhlt veya tAclrln satın aldıtı 7eord• ~ 
kararname..~ıne aöre tatbik olunan ınU~ 
tt.ratlarındıuı balka ToPra'k atı.uııeı1 "/ 
nln te1<11tl ve Ticaret Vt1cll.let1nln wfl 
naklin maıırııtı dil verllec-ektlr. 1. 

Yu'kıırıdıı teşblt olunan tıyaUar ,.eııl 'ti 
mahsulUndrn ılmdlye kadar npılafl ftl 
>'aalara da 111.mll olacaktır. ~ 

l. 2.1042 tnrıtıtncten 81. 6.1942 tll ~ 
kndo.r mübayaa ohınacalt mıaır tlYlltl ;i 
ayrıca bir kuruı IL!Lvc olunacak ve b'll ,ıl 
31. 5 1042 aksamından 80llra kalclırıl11t' 

Yüzde beş fai%fİ , 
tahvillerin ikramiyesi 
Ankara, 1 a.a. - Yüzde 5 j 

1938 ikramiyeli tahvillerinin ~ 
Merkez .Ban.kasında Malfye 1ft );f 1 

ti, Merkez Bankası ve diğer J3aft1111
1 

lar mümessilleri ile Noter lıU:t:~' 
da icra odilen 7 inci ikramiye 4rı~ 
desinde : 177381, 10.000 ııra.. ,sZ ,ıı" 
10.000 lira, 13625 numara s.OOo ıJ'1 
310902 numara 5.000 lira, 69055 1' ıf"' 
ra 1.000, 177385 numara ı.OOo 11ıı' 
300516 numara 1.000 lire, 32177

3
1
.c"· 

mara 1.000 liTa, 327129 nuınl,_ ~ 
rı ıJ Af 

357707 numara 1.000, 389144 JI' 
1.000 lira, 8572 numara 303 ur•·ı91~ 
numara 303, 64605 numara :;o3. ~ 
numara 303 lira, 2i5419 nutJ11.r•,, ,C 
309152 numara 303, 309154 nu~z1S 
lira. 310904 numara 303 lir•• ' ar• ı 
numara 303 lira, 346986 nufl1 ıJff} 
368973 numara 303, 368980 " şf 

1• a ..;e ·ı 
303 389943 numara 303 ır ~ı 

' ıı· ra iJ.-r ca 586 numaraya 40 ar 

isabet etmiştir. / 

~----------------____..,-~.,. 
"Y " yahııt ,,,. 

yazısına ya u:ıu& • d bat 1 

"Bahri" gibi bir iınza 3 ıf( 
ra4maz mıydı? • ·fl1:ı:"~I( 

İnsan, Veysel Karanı 1 cJe.,e I' 
dan daha ziyade çöllerei,eJıJİ1 
re, hurmalara dair yazı 1· ı. 

2 



DIŞ POLiTiKA ) 

Milli Sef'in nutuklar1 
Milli Şef'imiz bmet lnöaü dün 
~ Millet Mecliainin açılıtı mü
~'ebeti:rle mutat olan nutuklarmı 
~...Utlerdir. Milli Şef bu nutuk
~- ıeçmit aene zarfında.kime
~ bir buliaaanu yapar ve ıe
-~- faaliyet aeneai için de direk-
- ... ..nr. Bu nutuklardaki her 
~Türkler için daima ayrı bir 
~~ ·bir Önemi vardır. Fakat dün
•-a İçinde bulunduğu nazik du
ı:a.. dolayıaiyle bu def aki sözlerinin 
feia• i bir manası vardı. Cümhur
la llabin nutku milli hudutlarmıı
lttlt ....._bir ehemiyet almıttır. Ger
• ten Büyiik Şef'imiz meclis kür
a:!_~ea aon nutuklarını aöyliyeli, 
~- ıeçen bir aene içinde Avru· 

laart.inin alanı çok genitlemittir. 
~ aene, Sonteırinin birinci 

• ltalya'nm Yunaniatan'a kar-

Milli 
(B•ıı ı inci H7/ada) 

su, siyaeetlmizin mesnedini tetkil et
mi,tir. (Alkıtlar.) 

Demin bahsettiğim Balkan hareket
leri, memleketimidn emniyet ve ma
suniyeti bakımından üzerinde çok 
büyük banMiyetle durdufwnus bir 
meeele olmuştur. (Bravo ıealeri.) Bi
lirsiniz ki, Balkan milletlerinin istik· 
lali, Cümhuriyet Türkiyesinin takip 
ettiği siyaset temellerinden biridir. 
(Bravo sesleri). 

Bugüne kadar temennilerimiz ve 
gayretlerimiz, nasıl bu iatiklallerin 
mahfuz kalması üzerinde merkezlen • 
diyıe, gelecek zamanlar için de his· 
terimiz ve dileklerimiz aynı kala -
caklardır. (Alışlar, bravo sesleri.) 

Türkiye'nin bugünkü durumu 
!t ... l'r'U&a. ııtiii günlere tesadüf Milletin sayın vekilleri, te idi. talya'nm Arnavut-

k h b Cümhuriyct hükümcti, Avrupa har-
tl .:Jk: y!::.7!~!:. d: ~ir:;:; binin 10n durumunda bitarafhiını 
~ ltalya bütün kıt ayları içinde ilin etmittir, Bundan bqka. muhare
ıa_"-aiatan'la uirqtı. Ve bir ara- be içindeki bütün devletlerle müna -
~- ~ olmazaa, Balkanlardaki aebe.tlerimb: ecki ve yeni muahedeler
~İla alanı Arnavutluk'a inhisar le tanzim edilmiş bulunuyorlar. Bu 
~k aibi ıöriinmüttü. Fakat kıt muaıhedderin hükümleri tamamiyle 
'-~ ilkbahar gelince; Alman· mertdirler. Bunları söyledikten son
,. anlara müdahale etti ve ra, TUrkiye'nin bugünkü harp önün
...:: cl9Yletleri batıdan doluya deki durumunu iyice anlatmıı olmak 
L~ ~yerek BaNuınlan iatili- için, karıılıklı saflarda bulunan bat
~ altına alll"kea, lnriltere de do-

batıya doiru ilerliyerek lıca devletlerle münasebetlerimizi be-
.. •--· • • "h 1 ' lirtmck isterim. ~ ""11n)'e 71 ve na ayet ran ı 

,.._ •tti. Bu arada Almanya Rua- Almanya ile münaebetlerimiz 
..._ta lcal'fı da harp açm11tı. Bina- Almanya ile münasebetlerimiz, Bal-
~eıta reçen Sontetrin ayında . 
~ Türkiye'nin her hududundan bn hareketleri esnasında en çetın 
~a bulunurken, memleketimiz imtihanını geçinni~ir, denilebilir. 
~ atetiYI• 1arıbnıt bir ada O .zaman, bizdeki alika ve endiıfeyi 
~· rirdi. layık olduğu ehemiyetle g(Sren ve an
ı..~·baiz dünkü nutuklarmda lıyan alman devletinin sayın reisi 
~. ıenitlemeaint vecis .özlerle Hitler, bana yazdıiı husuıi bir mek • 
~tan eonra Türkiye'nin harp tupla, memleketimize kartı doıtluğu
~nallaki dqrumunu izah et- nu g8stermiş, ve hükümetin taavibiy
.., "1j

4
1 le kendi.sine vermi' olduğum cevap, 

,_ ... leketimizi bu kadar yakm· ve bir kere daha vaki olan mektup18'· 
a.; -::.~alandıraa aakeri hareket- mamız, 18 haziran 1941 tarihli Türk. 
... ' l1ll uyanıldıtnnı:zı IOll dere- Alman muahedesini vücuda cetiren 
~ artıtır.n19 ve teahhütlerimize ve 
LL~-larnnıza aadabt çerçev•i kar,ılıkJı itimat havasını yaratDılf • 
~ terefimizi Te emniyetimizi tır. Bu neticeyi metnnuniyetle kay • -:-aa ıulb arnau. aiyuetimizin detmek iaterim. (Sürekli alkı,lar). 
. ?9 •ııliai tefkil .ımittir." Türk. Alman müıwaebetleri, o ta-
~ Şef'imiz harici politi-ka- rihtenberi hi4i bir aman bulanmıyan 

aaa hedefini bu IÖzlerle be- bir donluk takip ediyor. (Bnrvıo ees-
- c ---. .. IOllra komıular .. ıa olan teri). 18 haziran 1941 tıarlhıl dMtluk 

llaeaaleketleria mwaddera• ve saldırmazlık mund•inbı hüküm· 
~""-~~.-: derin allka if•cle ed• leri, her ,.rt içinde m.ııfuz olarak de

buhlnmuıtur. Şef'imls vam ediyorlar ve devam edecekler • 
ncl alini bir facia olarak va .. dir. (Alkışlar). Son günlerde imza • 

ll'lrlcen Türklerin bu kardet sına muvaffakiyet elveren ve yakın -
hakkında bealemekte olduk-
• -._,,c._,.e doğu aınırlarmuzdan Ra· lan Türk • Alman ticaret anlıatıDMı, 

. - ... ·--·· komtularınuza ıeç• bu dostluk ve itimat •i,...etıinin ha • 
iaimiz Balkan devletleri- yırlı bir 9e!DCrelll olarak telllrıki edil· 

~d•atı hakkındaki all- miye layıktır. 
-.=- ~ aözlerle ltelirtmittir: Taahhütlere ıatlakot 
...... ~ blııh..ttiiim Balkaa s "-"-1 ._.eri, memleketimizin eJD· ayın ar......., ar, 

.,,. 1940 ytlzında Franaa'nın matI\ibi-
IM:'" ~ ..._.uniyeti bakıaunclan I· gil. 1 · il kil b. · 
llılı...-.ıııi• ~ büyiik banaıiyetle yeti, in ıs en en m f ır vazıye-

"C~ı.ı.-:ıuz bir JBeaele olmuıtur. lle uiratmı' bukırı.urken, Türkıiyı'nin 
ki Balkan milletl.rinla müdafaa n maaun.lyet umdeleriyle 

1, Cünaburiyet Türkiye'ainia takip e11D1f olduiq •i:yMetin bir ııok
• aiyaaet teınellerincl• ta11na halel gelmedi n Türkiye iUıl· 

._ llurü-;.e kadar temeımilerl- fak muahedesine sadalmtind. açıktan 
1•~1.r.İılniz, na•ıl bu iatik- açıla söyledi. Türkiye, dünyanın en 

._.:•d. fuz -ıMim.1 -~ • • 1 __ -bü.q_~l:tlerinden birine kara ıUn 
•• • 

17!8,. re ecııı:ıa. Rm~~ ~ wıu o_.._ .bir E_ere da
L_1hıalerımız ve dıleklenmız ha l.ebırt etmittir. (SUrelil allriil&r. 
-.0 •eaktrr." · A 

lef'isniz Türk-Alman mi- bra~ ... ıerı). ynı müdaf• ve ım-
le!lnin ıeçen aene sarfıa- aunıyet umdelerine letılnat ~~ de· 

~iti Yeni iıtihale üzerinde e- vam edece-k olan harici eıyaaetimls, 
durmuttur. Bu yeni iatl- teahhütlerine 11dakatl, TUrk milleti

&ftnak için ıeçirilea bir- nin ,ıarına tam tevafuk eden. umwnl 
•11 izah ettikten 10nra bu menf•tlerimiae ve beynemilel aıhll • 

~ • tler hakkmda ıu aözleri ka ye gine uygun olen bir prensip ola-
"'r1ıtr.tır: rak tatbfk edeçektlr. (Bnwo tHlerl, 

Ah.an mha..bederi o allntlar). 1ii': i hiç bulanmıyan . bir Asis arkada,Jar, 
~ ~P ediyor. 18 Ha:r;ıraa Arzeaniı olduium bu •iyatet, aıe. 
"11111 -. • ._ li ~~tlulc !e .. aald~aa- ~ketimlaıln qran valıl,.ıl ve bar • 
~ '-L-:ecleaııun hiikumlerı, her bl 1 1ri fi da d a.. .. huauei....._ 
~e lllahfuz olarak devam n n. f8 arın n °•-· r .... -

•• devam edeceklerdir." ler 6nü.nde, artık her tarafta kabul ve 
~ 1• ile kurulan doa~luk mil- takd_ir e~i~mek lizım .ıel~n. dUrüM ti.. lerı, Türkiye haricı alıyaae- ınaıhiyetina tebarU. ettırauıttır. (Bra· 

._ .. aah unaurunu tetktl eden vo eeeleri). 
~ lttifaltmın baila'rıtu hiç bir Müetakil, hareketlerine hlkim ve 
·~ ~ !e!"tmemiftir. İngiltere kuvetll TUrlDiye, km.eyi tehdit et • 

u*ttıf~~ !ft~•~ede~izle Al- miyen bir ıulh yuvası halllMie, ve nı ... 
~· Rırı,bfımız munaeebet· deniyet için faydalı bir UhlUr kıyıne· 
~ ecli~y·~·~ biç bir tar~- finde kendini ı6tterirn. (Sürekli 

§ • laııhz ıt~ıf ak!, ıeçm.. alkı,Iar). Memloketıimfsln .ıyuetia· 
- n&a• ,Wen sarfmcla • _ _.. h '-
~elb!,erinci ·, ve deki _.. edefler w ıeyreder, ta11 .. 

1""'!!191.a b-. ittif aka~ı.!~ıalıiı- dir olunma.k'tadır Umidindeyiz. 
•tndıtir. B6yük Şef'imb, Türk Ordrua 
• dünyanm en büyük dn- CUmhurl.yet orduwnun kuvetlen • 
9: ~irine. bta sün doıtia mosi ve ihtiyaglarınuı tamamlanmM•, 

"" ~ ~·---· löyl!dıfi zam•"! b~ mil- büyük mecli•in ve hUldlnıetin en 1-t 
••cıs v~. kavjttla aozler- işi olduiunu bir kere daha belirtmek 

-._-...:.-. •hı:ror. AJnı müclaf aa · · (SU kıt Ik lar) TU k va 
~~•Yet urndelerine iıtinat et· ısterım. re a ıı ·. r • 

.~...,-... .. , •11a edecek olan harici si- tandaşının, lmendlalnin de ıçinde va • 
.11 teahh6tleriae aadakati. zıife aldıf;ı ve yarın da alacağı, TUrk 

..S-.ııethtin fianna tam teYa· ordueu lçbı, lştenilen her fedakirl&lı 
S.:umi menf aatlerimise ve yardımı terectdüteUs ,.ptıiını gtir• 
.... .._. lel ahl&ka uypa olan mekle duyıdutumus ...taç bUyUktQr. 

.:. 'P olarak tatbik edecek· Küramaıı TUrJr ordueunun, verit.• 
~f _ cek ıı.r wsifeyi 1&pml'ya mll olduiu• 

'I'~ ~ ~ donlukla l»aglı o- na yakından itlmadımıs ftrdır. (He· 
.. ..... ~ .... 1•'ıun bu mea.ut ~ura· yecanb ıilrekli alkıtlar, bravo anle• 

beklenebilecek neöceler i ) ' 
.ti...~ Cibnhurreiaimizin aöyle- r · •• •1._ : .. ı • • 
~. ıulhaeverlerin ıözlerl Manalıale 11e tnnut &f&snmıs ,.._i afııklar belirtmi•tirı Münakalat Veklletl, kendisine tn• 

u c u 1 

....... efimizin do ü nutku 
lemekte bulunan iatihMI mflrn•e .. lumunuıı kabulüyle i'tçi hayatında daı
lerimisİll mubtmç oJduklan ı..a mad· ıha ferah verici neticeler elde edile • 
de, yddek parça n •r tecldslltlll cetini umuyoruz. ltçilcrin, elveri~ .. 
laılrplanabflmni için her ti1rU1 im- 1l <>lduldan i•lere yerle~iorıJ.n~·eri • 
ılWılarcWı iadfade edilmekte olduğu ne, ve tttrttı iıter için de. clvc•, · iş. 
t:ibi, tesis iflerimizi.n bir çok miifkil· .çne'r buJunır.asına aracılık ede" ek hir 
lere rağmen yürittülmeai de h .. uat kurumun kurulmasına dair o'i\n ka • 
bir ihtimamın mevmıunu tefkil et • nun projesi, ayrıca Yüksele M: c ise 
mişdr. Bu 1ayededir ki, milli iktlAt eunu!muı bulunmaktadır. 
cihazımız, mem1~ket ihtiyaçlarından Köylümüzün bOf vakitlerir.i 
büyük bir kıemının karfı1anmat1ı hu- la)lmdlentlirmek için ... 
ıusunda yüksek ve takdire ıayan bir 
kabiliyet ıöetcırebilmiftir. Türk lröylmilnü. zirut il t " 

lı.tihaal faaliyetlerimizden alıaan araçları yaında biır de el tez ~" a 
bu neticeler, daha bir çok ihtiyaçla - ..Wp kılma. -.e bu a.uretle bot za • 
rımızın temini bakımından da. cele • manlannı kıymetlendirmek gayesiy. 
ceğe emniyetle bakmamıza hak ver • le, pçen eene yalntz 17 villyete tez
mektcdir. Çünkü, bu neticeler müa • 'lih '" çık.rık'lar cönderilmitti. Mem-

lıil • • V lıill jf b -• lıu t1•n1· I pcttirlcr. Gerek sa.nayı·, gerek maedin leketin her tarafında göete-rilcn bü • Mecliı Reisi, a.,,,. unu, • .,. .,. • U•GI' nut 1 ı,ar ar -"iL ed" . _,.., 
sahalarındaki istilnat'ter çoğalma ve 7 .. & ve memnun ıcı &ülkaya, bu .... 

di olunan i,teri, zamanın alır prtla- ları tesadüflere ba~lıdırlar. Bu ae - artma yolun'daki yürüyilflerini son ne imkin ntlbetinde cevap verilme • 
rı altında bafarmıya çabflNlctadır. bepledir ki, girecek ve iatilwal mad- se-ne zarfında da muhafaza et:nitler. •i'ne plıplmı,tır. 25 vilayete, her bl· 

Sıhat itJer1mizıde proeramlı çalı' • delerimizden bazılarına hükümetçe dir. fstihtıaJJcorimizle atlkah teknik rine yüzden •ğı olmamak üzere. 
ma devam etmekle beraber, ne mem- elkonularak. bunların ihti~ niııbe - elemanluımızın dikkatli ve feragat- toplu olarak, ayrıce 61 vilayet ve ka· 
leket dahilinde büyük aalıın hasta • tinde datıtılmuı yoluna gidilmi,tir. li çı1ılfn1lllarını, husurunuzda mem • za böJ.gesine de örnek mahiyetinde 
tıklar cörülmüf, ve ne de eliler mem- y· 1. __ JJ-' • nunlukla anarım. Gün c-ti'-• bun- olmak ilzere, topu 3.923 takım tezg h 

1 hud la ıyece"' l1Klll cıerı -. ·~ ve çıkrık '"'"'"derllmi ... ir. leketlerdeki aalıın arın ut mm- . tarın kendi ihtisae tubelerindeld mti- 5".. ,.. 
zı afmil41ına meydan verilmittir. Yiyecek madcklcrinde timdıye ka- marcseJ.eri artmalcıta ve aa11lıuı ~ • El te.zc'hı dokumacılığının çok 

dar iatihJiki tahdit eden bir karar buJunduau yerlerden ba1Iıyarak do. 
Z• --t ıı· ı-:-ı·· ı A k kl k aalmaktadır. • ır- ....... • a ınmamışttr. nca , sto arımızı o- • '-----ıtarın kooperati!leştirilmeal 

K.öma
··r .. ______ J_ ~ 

Ziraat VekAletimis ittibAll arttır- rumak ve gelecekte emniyetli bulun- 111111ıocuuwı , )'Oluadald çalıfJUlara bu aene daha 
ına. ıgefitlendiımıe Ti 'Nllflarun yük· mak için, gilnUn birinde bu madde - Eretli kömür havzasındaki oeakla- pnitbir ölçüde devam edilmiftir. B11 
teltme yolundaki rallflMlarıaa de • terde dehi ietihllki tahdit zaruretiy- rın devletçe işletilmeal hakkındaki nam neticeeidir ki, gesen sene yeldi· 
vam etmektedir. Evelki tene fMliyete le kaflılaşmak ihtimali vardır. Hilkil- kanunun tatbikından beklenen mh • nu ancak aekize varan el teqibı 00.. 
bqlıyan ma.Jdneletmt iti ıeçen 11ne metçe, buruı daima göz önünde bu - pet neticeler alınmaktadırlar. kumacı tr.ooperatiflerinin aayıaı. 
bir mi•ll arttırılmıttır. Tllrk kaylU • Iundurulmahdır. insan yqayışının Bu tatbikat, kömllır i•tihaal ve tev- memleketin bir çok bölıeleriode bu 
sünün anlayışlı çahpnaları da, bu it· bütün '8rtlarını temelinden aarsmıf ziinin verimini ve intizamını arttır- yıl yirmi bete çıkmıfbr. Bu ftretle. 
teri lc.olaylattırmakta ve zirai iatih - olan büyük buhran içinde, yurdumu- makta kalmamış, orada çalııım bin - kurulmaları ıbiıtmit ye çalıfJDıya b8f .. 
salimiz artmakta, ve vuıfça yüksel • zun ıelimeti yurtrta,larımı.ıe yeni va- terce işçinin geçim n saflıklarını, lam1' bulıunıan ~ uııat k~r ... 
mektedir. Bununla beraber, memle • ~ifeler ve feragatJer yüklerse, mem- rahatça çalıf1Mlarını da emniyet al - tiflerinin ıayıaı otıu dördii buloıut
ketin ve ordu ihtiyaçlarının kartılan- leket çocukl•ının bu çetin imtihanın tına almı,tır. Aynı zamanda, itÇiyi tu'r. Bu kooperatlflerln artmMında. 
maaı için iatihaali arttırmıya daha .-rtlanna da seve seve katlanacakla- işine ve iş yerine ııındırmıya yarıyan lçi'ncle buhmdutumuz wartknn ve 
çok ehemiyet vermek sorundayız. rına a,Ji •ilphemiz yoktur. lıtthaal ile ve verimi arttıran bu tedbirlerden hükümetçe ele alınmıı olan ham mad
Türk köylüsünden bu gayreti bekle- l.ılhJ&ki biribirine ba~ltyan aracılar alınatı iyi neticeler, bu y0ldald phf· de datıtma itlerinin tesiri otduğll 
rlz. Aynı zamanda müıtehllkten de, da, harp havasının en çok teslrl altın- manan. devlet elindeki diier illtihAl açıkttl'. Ancak, bu kooperatifler ea • 
kolaylıkla ve istediği kadar bulabU- da bulunanlardandırlar. Bunun neti· müeHe.elcırine de yıyılmutna yol dece bugünün ihtiyaç1ennın basın~ 
diii nimetin kadrini bilerek fazla iı- ceai olarak, yurttaşlarımızca harbin ~mıftır. altında vücut bulan birer lNrum ele. 
ihlikten 90n derece çekinmesini Wte- en çok hissedilen tarafı hayat pahalı- Bakır istihsalimiz artmakta devam flt, fldmt lktaaedt w içtiınal cayele
mek hakkımızdır. Bucünün f&rtJarı- lığı olmu~ur. lhtikarcının cemiyet etmi, ve artış nisbeti, geçen yıla na- rimizin tatıaldnalruna ,ardım cibetia
nı, dünyanın ceçirmekte olduiu buıh- bünyesine yaptığı fenalığı bütün zaran, üçte bir gibi ytıı.ek Wr terime den kendilerinden ~ hülmt 
ranı göz önünde tutarak, ,..ayıfını yurt.tatlarımızın bilmeleri, ve bu varmı~ır. beklenen mle11e1eler oldlll'laııtsdaıı, 
ona göre ayarllımak it.er vatandafl gibileri ıUz.j?eçıten geçirmek için şu- Petrol ,,,.,,,,,,.,,...,. bunların kurulduklan mulütte Mi ,. 
düten milli bir borçtur. urlu bir tellllde rardım etmeleri 1'· lam euala'ft dayanarak -rı-ıe • 

lltlld Petrol aramalen...ta. ,.a 1e11e ı - ----
Toprak kanunu, bUyt1k Mecliae su· rr. alınan ilk lllÜ9pet netice Us•rlaı IOG- ri w n~ SM'lnlarda da yqıya • 

nulınak üzeredir. Bir çok araftırtn9- Sulhqn YI hflrl1etlıı tllllia hav••· daj faHyetl Ra1Mn dalı b8lpsiade bilmeJeri lpıı mUrüüeleriniıı ve kQe 
Iardaıı anlıyoruz ki, tıopraiı hiç ol • nı en ı•nlt ttldlde teneffUe eden, bu dnam etmekte ve tepik edici lir oper'aıtifçilik nııbuaa en uy.eu11 ıe • 
mayan kCSylUniiıı niapeti ımıbduttur. mU.tnna lllllllleketln ntada olmak mahiyet gö9tıermelrtecllr. Diler ta. kilde ~temini hakumn.t 
Devlet malı 4ı0prak dalıtmak auretl1· fll"llnl tqıyanlAnn we onan nimet • dan lüınıml ...x..aı k tedbiri 
le, bu niıtpet yıldan ""la aalmakta. !erinden bU ilk 81 ttd fa-'ala raftan, memleketin muhtelif ln111n- u .--ece er p 

1 
• Y ~ e r~ nan ı d ıan · tik fi u f cilcfirilmebizin alınmalıdtr 

dıır. Bununla beraber, topratı olma • inaanlwın. bu memleketin ilan unları- ;r~n d~ ya~ aba '~1 .. l a~, l r a, • • • • 
yıp, kendi başına ocak kurmak iati • na, nizamlarına hürmet etmelerini İ.a· ğır ır ve oy t ıe ~rın n pet- Yem gümrülı lrcınumı 

a tıaillf;WIW ...._ latııwet etdr1111lr r.ol bıkımındao eaub tetkıka dejer Unn yılların tecrtbeleriaden frr 
en el11Mie ehemlyet vudltl bir me • bu mflltdn ... tabii bir hakkıdır. (111· ol4uJdaruu ... tenDtflenUr. ....... daluara1r tia&'lnldl ~J'lflanmın 
aeledir. (Bravo sesleri, alkıflar). NU· rekll ye beyecah alkıtlar). Hlkil • nama faa~1etltldM, .......... en b'rfahywbnecek mrette huırlan'BG 
fuıun .çoğalması TC intlt.t suretiyle met, ihtiktrla mllcadeleye e1u olan. nıllfdm netıceler lllütktl k8mtlr, " yeal bir ıtbnrtlk kanunu lılyihaa 
parçalanması netiçeslnde, elindeki fiyat teablti muaıelelırinde aracıya, Adapazarı demir alenları ile Tarhal ytılmek tetklkınıza eun.ulmuftuT. 
topra~ı buıünkü itleme kudret ve va- tOceua emeliMn. bilgisinin '" aer • -?thnuftn ~ariintU.tlndı " 04em1, Bu yıl içinde, teknik eaaela.ra dlılta 
ııtalarına, 90i•lan YlfllDI ihtiyaç • may.inin karşılığı olan hakkı ver • cıva madenınde. ahn.mıttır. B~ ~n • u1pn 'ft tatblkı.l .._ gok koJay
larılUI artıık yetiıfmemeye bqlıyan u kıt d. F ka bu bakk b d d takalarda ehemıyetJı cevheır ihtıyat· la,tıracak ,ekild' tamiu:aine çab,ıl-

ıae e ır. a t ın u u u, tarı bulunm•-·r Keban'cla. Bolkar i .... ..:ı ..._ 
topraklı köyler ve kaylüleT de .ardır. Ievkalide hallerin yarattığı bulanık ~ . -..,·:- · . . mak"ta olan yen ~"&.r.e eetvelml b • 
Bunlan, kendilerine dlıha ytllalek ya- havayla değil, milli gelirden bu züm- dagında ışletmıye verılen knımlerla aunlllfltracak ltyiha ela yübe'k ka • 
pma imk&nı verecek milDdarda top· reye düıecek hi•enin normal ölçil • dı!arıınnda aramalara d~ edıl~ft tıaıza getirllecelLtlt. 
rak aehlbl kılmak ve bu topraklarda süyle tayin edilmelidir ve öyle tayin Kure bakı.r ~deni de ümit ~ericı bir Çı'bnı.cak ..uanma. tlserltıe 
ı, yapma kudretıfni t~m kıymettendl- edUmekıtedlr. (Brwo teılerl, alkıt .. ıafha~ ıınniftir. lroym\lf oldqumm nn•IH" ~ 
re«k verirnli bir itleme için lilzum- lar). l'llltCtlr •lılntl tılar, ve hudutııanmınaate tarafıncı.. 
kı araçlarla donatmakta acele etmek late ye flyet mlrabıbe lfltrlmidn fMer ihtiy••• paif hacller Mi- ki olaylar ytirindetı ar. çok -~-
lbımdır. Yübek ilgi ve lncelemenlı- dU..enle vı bqarıyla yUrUtüleblknnl linde brtılumk py•lyle, bu Hne yet alan -~akçılıkla ufr8f~ i~uı 
le, en iyıi te~ini alacatına emin ol - yabııı bu maktatla vilcutlandırıla~ de yaptırılan penes eldml, fimdlye &temi• ~abtılmakta " tetirlı çarele-
cl.iue kuıunll!1 bir an ıvel çıkarıl • te,klıtıtle mllmkiln olamu. Bllttln kadar yapılanın en yfl ... k haddi o • re bafVW'ulmaktHll'. • . 
muınllna edı~u.z. dnlet tttlft1'tanın, ve huauelyle vi • larak 44.000 bütan ıetmlttıir. Bu YükHk dereceli ifkllenıı ~~i-

Dünya harbinin llıtisadl llyıetlerde ldare Amirlerinin bu konu- mikdar, J135 HDHl ekhnlnı auaran. al ualtmak ipn ahun Udi> rlu ıyl 
laayottalıi tairleri yu, bucl1n ltüı befta selen Wr dev • yllzde rtJ:a nhıbetlnde bir artıı blldl • neticeler wrmekı.dir. 

Jet nslflll olarak, tlt almalarına k•· rlr. Bu neticede, kaylU1nüsUn puıca· Naluı VeWletlmian ~an 
•n IU.um vardır. ra lıııarp ıitdkçe artan atakuının. vt Nafıa Vekiletimiz, umumi 'f.iaz{ye. 

Arkadlıtlarım, 
Vat.ndaılarımın gaedea usak tut· 

mamalarını l•tıerlm ki, dtlll')'a harbi • 
nin, bttttln milletlerin Urtı•dl ha79 • 
tındaki tesirleri genit ve derindirler. 
Cihan piyasası ve milletlerarası yol
lar, bılıim manlcketiımı için de yırı 
yarıya kapannııftırlar. Yurt ınUdaıfa
aeını tomin brariylo memlc~•
de de bir çok insan k\l'Vetleri ilıtİh • 
•1 alanından çekilmittirler. Ba,U 
memleketlerıdı olduiu gibi, bizde de 
serbest piyan, t.n lhtf yaç maddele
ri üzerinde menfıi roller oynamak te· 
mayUlUnU ctSatermektedlr. 

l"I• politiluıma 
BugUnUn prtları içinde, lap poli

tibmma ... hedefi, kalkın vt mil· 
il ....Waaaıa UıtlYaflaruu lııılrfıla • 
mak olmUftur. Hük&net, bu hedefe 
eritmek için letihaalden lstihllke ka· 
dar uzanan lım..dt faaHyetler ailll· 
leelae mUd8hale etmek ve bu faali • 
yetleri dtbenleylcl bir milralııılbe al· 
tında bulundurmak kararını almlftlr. 

letibulin arttırılmuı, t9dbirlerin 
bqında gelir. Millt varhfın vo millt 
itdklilin bekçiıi olan .ordvmvıun ci· 
bulandı'rılmatı, illfC9lnin emniyet al· 
tına ılınması. hiç ekailmiyen ve dal· 
ma artan milli galı,...ya dayanmak 
suretiyle mtlmkUn otur. Ziraat ve ... 
aayi ......... devletia t.d..,J or • 
ganlan bdaı bir yıırtıtapa da, mu • 
hitıine 6rnek olacak we'ldlle pı.-. 
buıtln vatan ftdfeleriniıt en lnıt1alı 
olmu9tur. lıtihtıkln tansillllİ. lldbA• 
lin arttırılm.ı kadar ıhemi,.etlidir. 
la,emiz için çok ehemiyetli olan top. 
rak mabeullerlmlıdtn butları, bu .. 

Hülrilmeıt, atırbl1 hu sün artmak· l>u tkime g&tterdlii uyum JrablU1e· ~in verdiği imkinl&r de~ceaıi4e, de· 
ta olan harblll sararh tHlrlerinl &... tinin btlyilk Blçllde Amil olclupnu miryolu inJaatJ'Ddaki faa ı de
llyllbilmH için, mlllt korunma kanu· memnaa olarak ıöriiyorus. lttyllmil· •am ettirnıit ve bu ara ~ . 
nunda yapılımalnı ltlsunılu ıBrdUP da pancar •UIU;ftdan • ılde ltdil kır • Irak hattı 77 trıcl ktl«netre~ 
değifke ve eklentilere ait tekliflerini fayda!1ın parayla ıf~_dee.ı tudur: 1935 \W1Dlf, Elbıl • Van batta lqrlnde • 
yakında BUyUk Mecllae arzedecekUr. aen•ı1lde 3.ooo.ooo lıra ibn, bu mik.. ki çalıımalar 4a 135 lnd kUom re • 

dar 1939 da 6.000.000 a, ve ceçen H .. kad it ~ 
~ticarette escı~u ne 8.~.000 .lira~ yübehniftir. Bu yeMem~;k:r aelerl~·ln ıaWıı ve y ı 

Dı, tıcarette esasımız, bütün. mem- sene çıftçlnın elıne geçecek para ile, . ._, 
1 
': ~' ii ya 

Ieketlede hakiki, fili bir milbadele bu yekQnu da geçecektir. Bu eent >:•pmlaa ı,..n n uak .. nb.11 vekildın n 
t i id' B .J-- s.. •• ka ·h · 90 000 tiyaç rına uıyaca ır ıe e çe ç 
em n ır. unu.ı.,... ı tıyacımıs· . tonu pçerek bajlıyacajıman wlendlrllmHl'nıin ne kadar r zu hı 

ctan fula ola11~1mc8k ımddeleriml• Umlt ettltlm.ls ••rlm. hallna1111 lb.. 1.......... te i ku ı 
1 .a.. k o --.... '°" eene r n vu ı e ı , ... ece 9f1 ın t911linl ftllt811 tiyacıtu, olılanhte t1rtlınn clnı .. lrere daha hlNedtlrnektedir. Yol a 

olerak Jrullanmalrtayu. Ynl tlc:aret mına ralftıen, 11kınt1111ca brtıb,. • fu.li etinin b ilnkü ih 
uı.,m.ları, bu ... 1ar i9tnclı yapıl • bilecektir. mat Y ' kucka _, b 

Jr w -'- 1 1 1.... am cevap verece nuru a 
ma ta, " ... -••• e er '1U 

11
• • lı.: L-.-..~- •-.-!-'•••• '--aıa i · ha 1 t..a- •--arı f"l'lhnekttdlf "a ,_.J"Hunn llUIMnll' Dllli 1HllaSI çın Zı'I' 81'l1Daaul 0..u. 

ihracat ımatMeıı.:ımtze mU.tahaill Devlttln .w.lı oldulu unayt lrtı• llyiıhanın BüyUk Meclke arzını tok 
..._un edecek fiyatlar t..ın edil • nnnlarının, lrtndl ..,tllnm -tadil yerinde görmekteyim. Büyük su it
mlftlr Ancü, barada mllıttlhllllml. bl.r fl,atta tutarak, pl,..ada alnın- leri faaliyeti, geçen sene kabul bu• 
81 bir'.tenl d bulunmak isterim • lık etmtlerlnden ve yaptıJrlannı yuruhn so miJyoııluk tahaiıatla da. 

Buctınkü';ı • daimi ol~. IDUmlriln oldulu bdar clotruoa aıU. taa ıeni,lemif, ve ba~!amı~ olan i~ • 
Haırpeonr•ı /~-- fi}"lt dUtme· tehUk Jdltlnlnı ftfllltltrlnden. bu Jırderı Ma1atya ve N·~de ınşaıtı bıt
ıbıl beklemek ta.amdır. Bu itibarla ıene de memııun edici neticeler alın· aıılf, ve Tarsus· E~e havzasındaki i.
mu.tablllln buna tlmdiden kendini mıttır: ~· lranu~u tatblllab, lıulUllly- Iu4ea ~itenler ha1kın faydasına 
alııtırmaaı, ve çok tasarruflu hareket le ~e.ş~lı •nayı fubelerinde, memle.. ep'ltnlftı : • • 
etmeel, •harp IO'llundaki buhranı ketin ıı hayatın• bugilnün iaterlerly· •-"' ıal•ım•:debi ilerJ(9meler 
kartıhyacak bir ihtiyatla mücehhez le ayarl~~k bakıı:nda_~ ft m~ ko- MHrif ı,ıerinde, köy enstitüleri 
'-- l d (Br runma .. uununa avrı .. ınan -· • -~....ııı . o--.ı cap • er. avo Hılerl.) ı.r er 1 ~lndı ,Urttttllmelrtedlr. ~ ~ geçen seneye nazaran uç tane 
1041 Hftteiınla. dıı tlcaretılmla lçbı, Bu~ "tr'ıu.umı 1 1 tadıp. daha ıllveeiyle 17 ye varmıştır. Tale-

pten liri harp 11tına nasvan aha 1 IU:U;detltrl :.ıJ~ ı':..ı icap • h. uyıaı 0.000 t çılrmalc üzeredir. 
•Jsr mOnıJrale t1rtları arztıtmnlne ,,.ırma lllade.ı '..., ...... .ntanla· Köy •iitmen okullarından çıkan fi.._, Wlkllmedn aldılı tdlrler· ~"t.:ı..l ~ 111 -lanmı • 1.500 ığltmm, köyleri'ftde ite başla • 
le, slrelM n ~ıbcak nıad4elerlml • n ka 1 1 

.:Sıpllaaldılclır. m .. lardır. Bu ıuret1e, on ıene gibi, 
na tqınma11nı lmlrtn hnıl olmut • il Bun~=. ........ Irada.. hu - milJet haywtı için çok kısa bir a.man· 
tur. Jruıct mDnastbetltr .,. ııhl lcaptaır- da 15.000 elt't'men ve 30 000 ötret
&ın,qi H '*"'enler MlttıınnJa cıephetlndal tautmfae talatılaa ltçi meni köylerimiıe dıtıtmak y lua • 

.c~- doian bin tiirlü felaket 
~...,"'-• IDilletlere kar•• i ..... 

1-lreti aiabetin•• 
fftilıa• duyan memlek• 
lla .. 411n:rana IMld.-

dili ............. ~ •• ,.. rtınkil ..... lhtiyaçlera ~ be .. 
••iı alaWllne, baMaa 4uyaedl.. kımın4ao, ciddi teclblrlere nmla ot .. 
..,. ._... pek birjik oJ .. 7' mı,. ıa,.ı.tarJu. 8ut cır .. ır lll&d • 

A. f. D deleda •wk•ıt1 ~ ......,_ 

a.nıyl Te mudln. aahM1adakl t. • ııa,...naa it llMalan, mmlekl butıa. dairi ça'hpna hııla. devam tmckw • 
tibH1 faaU,.tlerlasln ltbıd• bulan· lddn n aııaıık ballvlnı bl"fl mad· dtr. (Brwo Halerı.) 
du ...... ,.., .. ilde Jıt.i n tartlardan dl °'111*1• ele temluıt alta~ alna· Ket, wtitUleri ile köy okull n a· 
tnlmldla oldafu bftr • mltellllr --ns aflı,,...1r olan IHI ..,.._ • rasındık'i münasebeti •e bu tete-1ılr 1. 
olması fsbı clevamlı bi'r •ureıllıe ve bG· lanna 111ıt kanan projeel Ylllıılek 11..,. l lıritı biribirlerine yapacakları yar • 
3'111 ............... ., .............. , ..,.. •• ,...... .. , .. , ....... 1 
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Milli Şef im izin dünkü nutku Bu·· yu·· k M 1· 11 et Mec 11· s ,· n de r···:!:~;:·:·~·;~;:;: .. :;·~:·~:::-1 f yük bır borcumuz da, yarını el- : 

------------·-----------· ..... · ..... · · i }erine bırakacağımız Türk ço- : 

( __ R A _ _ o _Y _o_) 
( Başı J. üncü say/ada ) ~\ memlek~ti~ ~::1bil~y~ti!1i göz ö- M ı • R • • R • k .

11 
• : cuğunu düşünmektir. i 

dunları ve diğer umumi ve sosyal va- nun e tutara e sı erımızı tamam - e c 1 s e 1 s 1 e 1 s ve 1 e r 1 i ! 
2ifeleri çerçeveriyecek kanun layi1!a- ~:7ı:ypa ~:~ıl~~akye~~~~e kak::l~anklamarınkı, / f Çocuk G~~~g~~ı:~rumu f 
sı yakında Biiyük Meclise arzoluna- i i 

Türkiye Radyo Difüzyon postalall 
Tiırkiyc Radyosu - Ankara RadyoS1l 

- ( Dalga Uzunluğu ) -
1646 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

caktır. ~~~1~7~~~~=ien~~c:~:i;.rensip- ı· da re A" m·ı rlerı· ve R·ıyaset ....................................................... : 
Me..,Jeki ve teknik öğretimi en ge· p f k' niş ölçüde tertiplemek için hükümet Elverişli gidişini kaybeıtmiyen dö- 05 İ İ te 

81.7 M. 9465 Kc/a. 20 Kw. T. A. P. 

PAZAR - 2-11-1941 

S.30 Program ve memleket saat a)'8l1o 
S.33 .M Uzlk: Hn!lf parçalar (Pi.) ciddi kararlar vermiştir. Maarif Ve- viz durumumuz, hususiyle milli mü- D • k 

kal etinde teknik öğre'timin temel teş- dafaa ihtiyaçlarını temin imk~nl~r~ : 1 va n 1 a" t ·ı p 1 e r ·ı S e C ı· I d ı· Harp bu 1ut1 arı 
kilatı kurulmaktadır. Az zamanda nı vermek bakımından, sevındi:rıcı 
gerçekleştirilmek istenilen büyilk halini muhafaza etmektedir. _, 

8.45 Ajans haberleri . 
9.00 :Milzık: Hafif parçalar ve manıtat 

(Pi.) 

bir program hemen Büyük Meclise Türk milletinin değerli vekilleri, BUy{lk Mlllet Meclisi dün saat 15 te, al- yıg~ 1 hyor 
•unulacaktır. B. · h' •. 1 f1 d. bil tıncı dc'l.Tenln üeüncü içtima yılı calışma-

9.15 Evin saati 
9.30·9.45 .Müzik programının son kıstol 

• ızı, ızmetı ı e şere en ıren - lanna, Cümhurre!slmlz MllU Sef İsmet 
yük milletin emanetini, hepimiz ca - InönU'nUn cok mühim blr nutklyle bll$laMemleketin sanayiinde, motörleş

mc ve makineleşmesinde ve bütün ih
tisas işlerinde ehliyetli unsurları, bol 
mikdarda ve süratle yetiştirmek isti
yoruz. (Alkışlar, bravo sesleri) Bü -
yük Meciisin bu konu üzerindeki ya
kın alakasından çabuk ve hayırlı .ne
ıticeler bekliyoruz. Teknik öğretimde 
hedefimiz kadın, erkek, her vatanda
şa kendi sanatı ve geçimi için bilme
-diklerini öğretecek bir öğretmen, bir 
öğrenme yeri gösterebilmektir. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

"lnkılap tarihi ve Türkiye 
Cümhuriyeti Enstitüsü,, 

Şimdiye kadar yüksek öğretim ku
rumlarının 5on sınıflarına konferans 

nımızdan üstün tutarak vazife yapı- mıstır. 

yoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bü - Gilnlerdenberl blly{lk bir allka ile bek
yük Meclisin ayrılığa ve aykırılığa lenmekte olan bu toplantı münasebetiyle. 
asla yüz vermiven tecrübeli idaresi, bütun mc>buslnnmız şehrimize gclmls 
milletimizin başlıca dayancıdır. ve erkenden yerlerini almış bulunuyorlar
(Bravo sesleri, alkışlar) Millet mu • dı. Dinleyicilere ayrılmış bulunan salonun 
kadderatının idaresi çok nazik oldu- arka lasmı, alt ve üst localar hıncahınc 
ğu bir devirde yaşıyoruz. Siyasette dolu bulunuyor, orta kısımda da Türk ve 

~·abancı basın mümesslllerl dikkate canıı
ana temellerimizin sade ve açık ol - yordu. Riyasnt kllrsUslinUn Ustündekl iki 
masından kuvet a•ıyoruz. (Bravo loca, kordiplomatl~e tahsis ed1lm.lştl. Loca
sesleri, alkışlar). lardnn birinde, Ingll,z ve Sovyet BUyUk 

İçerde milli beraberliğe güveniyo- Elcllcrlylc dl~er müttefiklerinin mümessil
-ruz. Bunu korumak için, gerekli 0 _ !eri, ötekLnde Alman Büyük Elcisi \'On Pn
lursa her tedbiri almaktan sakınmı _ pcn basta olduğu halde dicer mihver dcv
yacagız. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, letlc>rl mümessilleri bulunuyorlardı. 

Saat tam 15 te reisi k ktirsUsüne, B. Rc>
.bravo sesleri.) fet Canıtez <Bursa> geldi ve yoklama ya-

Vatandaşların selametine aykırı o- pılacatmı haber verdı. Bunun üzerine, in-
şeklinde verilmekte olan inkılap larak, doğru ve kanaatli yoldan sapa- tlhap daireleri nltabe sıreswle mebuslan-
derslerinin, bu kurumlarda "İnkılap ı ı ki ldı caklara, bulanık zamandan siyaset mızın sim eri okunarak yo ama yapı . 
tarı.hı· ve Tu .. rkiye Cümhuriyeti reJ·i- Yoklama bltUktAn sonra reis dahili nl veya ticaret karı arayacaklara kesin, '"" ' • 
mi" adı altında esaslı bir ders şek • kati olarak karşı koyacağız. (Bravo zamnamcye göre merllsl.n acılm11S1 ıcın iti· 
?inde verilmesi ve bu mevzular etra- zımgelcn ekseriyet nu;abı bulund~nu söy-

. 1 • . 
1 1 

k sesleri, alkışlar). Dışarı ile münase- lem•~ \c dnm•·tir ki·. 
fında ı mı ınce eme er yapma ve ~ ~ "" 

b
. d , . ,_ betlerimizde siyasetimizi duru, dü • .. _ Şimdi Relslcümhur Hnzretlerl ı;;ele-

yaymak üzere, ayrıca ır e 'ınıuliip .. • rust -olarak sCJylivcceğiz, ve ahjtlerı- rek sene başı nutuklarını Irat buyuracak-
tarı.hı· ··e Tu"rkı'y• Cümhurı·yetı· Ens-" "" mizin samimi yolunda yürüyeceğiz. !ardır. 
titüsü" kurulması kararlaştırılmış • (B • k 1 · b. ravo seslerı, al !'Ş ar). Hıç ır şart Milli Şefimiz kürsüde 
tır. (Bravo 5esleıri) . ı d kab • ~· (Ç k a tın a, zor ul etımıyeceı;ız. o Saat tam 15.15 tP salona giren CUmhur-

'Oniversi'te öğretim unsurlarının şiddetli ve sürekli alkışlaT, bravo relsl.mlz lsmet lnônti, ayakta. dakikalarca 
mesleki ve şahsi hükümlerini kurmak sesleri). süren a1J. .. '1Şlarla ve bravo sesleri>'le karsı-

ÜzeTe, Maarif Vekilliğince hazırlan - Sevgili arkadaşlarım, lanmıs ve sellimlanmıştır. 
makta olan kanun layihası, yakında .. • CMllll Sef'imtzın sık sık alkıslarla, bravo 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine . Hur ve şe:e~lı. vatana fay~alı o~a - sesleriyle kesilen bu tariht nutuklarını bas 

bılme'k, hepımızın tek bahtıyarlıgı - siltunlanmızda aynen bulacaksınız.> 
ar.ıolunacaktır. mızdır." (Ayakta dakikalarca süren Cümhurrelsl:mlzln nutuklanndan sonra, 

Arkada,lar, şiddetli alkışlar, bravo sesleri.) _J nıznamenln !itekl maddelerine g~tıerek 
Fakültele:-imizin ve yüksek okulla- ---------·------ reis seçimine bııslanmıstır. Reyler tamlf 

rımızrn ihtiyaçları ve çalışmaları dik
katli gözlerimizin önündedirler. Bü
t ün güzel sanatlarla yakından ve 
can:dıan alakalıyu. 

Arkadaşlar, 

Reis vekilleri 

Tokyo; 1. n.a. - United-Presa : Japon 
gazeteleri, parllmentonun toplanma ta -
rihi yaklaııtıkça Pa.slflk'te harp bulutları
nın yığılmakta oldutuna müttefikan işa-

ret ediyorlar. 
Hariciye nazırlığının organı olan Japon 

Times - And - Ad.,·ertlser g;unu yazıyor : 
" Amerlka Birleşik Devletleri Çin'e yap-

tıkları yardım karşılı.lh olarak Çin'in ken
dilerine ipotek edllmeııini istiyorlar. Bu· 
nunla beraber, Vaşlngton'un ımlh tekli -
fınde bulunması için vakit henüz 1.ok geç-
memlştir ... 

Kokumln gazetesi iııe, nmalllikta bulu· 
nan meselelerin hAlli ve Çin'e yapılan Rus 
yardımının kesilmesi için hUkilmetln Sov
yctlcr Birli~iyle derhal mUzakcrcye glrlg-

(Pi.) 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.33 MUzık: Tllı liı..ler. 
12 45 Ajans haberleri 
13.00 .Ml.lzik: Taksim ve şarkılar. 
13.30-14 30 Mfü:lk: Hadyo salon orkestrsJI 

(Violonlst Necip A§kın) : l --: 
.Mvddleton: The Leck, 2 - Bel• ' 
Kdebek avı, 3 - Schröder: Akl
üzcrt, .( - Mathis: SevH'de bayraJ!lo 
5 - Gounod: Ave Marla. 6 - ~e~ 
delssohn: Uvertür, 7 - Albeııi• ' 
Jota. Arngonesa. 

18.00 Program ve memleket saat &Ş~ 
18.03 l\!Uzlk: Radyo caz ve tango or:tı.el' 

18.40 
19.30 

trası. 

MUzik: Fasıl heyeti. 
Memleket saat ayan, Te ajans '1' 
berleri. 

mesl nl istemektedir. Bu gazeteye göre, l9.45 
vaziyet o hale gelmi§tir ki, Japon - Rus 10.55 
mllmı.sebetlerı artık müphem bir şekilde 

Serbest 10 dakika. 
.Milzlk: Violonsel ve plano so1otst' 
(Pi.) 
Konuşma: (Meslekler konUJUY°!'~ 
Muzlk: Muhtelif makamlar--

Büyük Millet Meclisi Reisi 
B. Abdüllıalik R enda 

edıldlkten sonra B. Refet Cnnıtt>z, relsll~e. 

371 rl') le Çankırı Mebusu B. Abdlilhalık 

Reııda'nın lntihııp rdilmlş oldutıunu haber 
vermiş ve bunun Qzerlne alkışlar arasın
da kQrsilye gc>Jcn B. Abdülhalık Renda, 
qa.:ıdakl kısa hitabe ile teşekkürde bulun-

bırakılamaz. 

Nişl-Nlş!.Şimbun gazeteııi, Slyamlılara 

bir ihtarda bulunarak, Anglo-Saksonların 
nlı!uz dairesine sUrUklenmelerlnin kendi -
teri için çol< tehlikeli <>labileccğinl ııöyle -
mektedlr. 

Japon ba§Vekilinin •öylediği 
bir nutuk 

Tokyo; ı. ft.a. - Unlted-Pı ess · : Bir 
ııpor ba.~ rantında nutuk veren bqvekil, 
bılhaıısa şunlal'ı söylemiştir : 
"- lçiude bulunduğumuz buhran karşı

sında Japon gençliği !çın blh·ük bir me
sfüiyet vardır. Japon gençliği vücutça ve 
nıhça sağlamlığını muhnfazn t>tmelidir. 
Ne doğu ve ne batı tarihlerinde sağlam 
bir milletin yıkıldığı vnki olmamıştır.,, 

mu tur. 
"- Aziz arkad~lanm, tekrar reisliğe Avusturalya'nın İ§galini mi 

sccmek suretiyle göstermek lQtCunda bu - tav•iye etmit ler ? 
lundu{:unuz bli>ük ltlmat ve teveçcühten Camberra; 1. a.a. - Alman rodyasunun 
dolıı.yı heplni1.c ayrı ayrı &ükran \'e mln- Japonya'ya hitaben neşrettiği ve Alman 
nctkrlml nrwdorlm. bıthrlye nazırının sözcllsUne atfedilen be-

Vazl!<>ml görürken dalma müzahareUnl· 
zl eslrgememc>nizl bilhassa rica edı>ılm." 

<Allah muvaftak etsin ııeslerl, alkışlar.J 
Bundan ııonra reis vekilleri, idare l\mlr-

ya.natta, Japonlara Avuııtralya'nın istllfU!ı 
tavsiye edilmekte ve bunun kolay bir ha
reket olacağı ııöylenllmcktedir. 

20.15 
20.30 

aarkılar 

21 00 Ziraat takvimi 
21.10 Mllzik: Saz eserleri ve karışık ,.,. 

kılar . 
21.35 Ankara sonbahar at yanşıarıııı' 

neticelrrf. 
21.45 Tt'mtıll: Sekiz gUne kadar (Sa~ 

Gultry). Devlet KonservatU"~ 
tiyatro bö!UmU. Rejisör: ı< 
Ebert. 

22.05 M llzik: nanıı mlizlği (Pi.) 
22.30 Memleket .ean.t nynrı, ve ajans ll" 

beri eri. 
22.45 .Ajanınn .ııpol' .ııervlsl. 

22.5fo-23.00 Yarınki program ve kapanı• 

Londra radyosunda 
Londra, 1 a.a. - İngiliz radyoıs.rıııı' 

Tlırkçe haberler neşriyatında ufak bit 6". 
ğışikllk yapılmıştır. Şimdiye kadar ~~..
kiye saatiyle ıı:ıat 20.15 te verlten aı<r~ 
emisyonu yarındıın itibaren, gene ıı:.ı 
dalga uzunluğunda T\irklye saatiyle IY 
18.45 de verilecektir. ./ 

Bugün.kil '3-'rtlar içinde bir çok is
tediklerimizi belki yapamıyoTuz, ve
ya yarına bırakmalı: zorunda kalıy~ 
ruz. Fakat kesin ve ıvicdani kara -
rımız odur ki, yeni nesli yetiştirmek
te hiç bir gecikmeye ve ~eri kalmıya 
meydan vcrmiyeceğiz. (Sürekli al • 
kışlar, bravo sesleri). En uzak köy
öen başlıy-arak, yeni neslin bilgili, 
güçllı, her alanda üstün yetişmesi 
filküsü biıtün düşüncelerimizi kapla
mı~r. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar.) 

~ lerl ve ktl.tlp\Pr seçimine geçllmiştlr. Rey
leri tasnlf lı;ln kura ile ayn ayn heyetler 
teş!<tl olunduktan sonra, gene alfabe sırl\

slyle isimler okunarak reyler venlmLştır. 

Beyanat, Avuetralya'da htyecan uyan -
dırnııı ve hararetli tefsirlere yol açmış
tır. Başvekil M. Cıırtın, bundan ıu ıekllde 
bahsetmiştir : 

"-Gelebilirler, tecavüze kaI'§ı muka -
vemete hazınz ve yalnız da detlliz ... 

Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin gHnlUk Azami toptan 
ve perakende aııtı,ş fiyatları 

-- ( 2 Sunte~rin 1941 ) --

Maliyemizin büyük ba§anlan 
Aziz millet vekilleri, Dr. Mazhar Germen 

Saydığım devlet işlerinin her sene 
yenile~en ve genişliyen mevzuları 
karşısında maliyemizin vazifesi dai

ma şu olmuştur: 

idare amirleri 

Gelişme hızını kesmeden, mcmle -
ketin verim kabiliyetini aşmadan ve 
milli paranın kıymetini zayıf düşür
meden, muhtaç olduğumuz karşılık
ları temin etmek. 

İftiharla söyliyebilirim ki, başta 
Büyük Meclisimiz olmak üzere, bü -
tün milletc;e yapılan clbirliği saye -
sinde Cumhuriyet Hükümeti, bu şart
ları toplıyan verimli ve sağlam bir 
maliye kurmıya muvaffak olmuştur. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Umumi bü'tçe yekununun seneler
denberi yukselmektc olmasına, ve 
memleketimizin dört yanına sirayet 
eden Avrupa harbinin tevlit ettiği ik
tısadi güçlüklere rağmen, mali yılla
rımızı daima varidat fazlasıyla kapat
makta olmamız, bunun en kuvetli de
lilidir. 

En mühim kısmı milli müdafaa ih
tİ }•açlarına ayrılmış, ve bu sene ta -
mamı bu ihtiyaçlara tahsis edilmiş 
elan fevkaliide t ahsisat programları
nın senelerdenberi muvaffakıyetle 
devam eden tatbikatına da, bu vesi -
leyle işaret etmek isterim. 

Bütçemizdeki artı§lar 

1940 bütçesi, tahminlere nazaran 
mühim bir varidat f azlasiyle kapan -
dı, 1C)41 bütçesinin ilk tatbik ayların
da elde cdılen neticeler, çok ümit ve
ricidirler. Bu olaylar, içinde bulun -
duğumuz hal ve şar'tların icabı ola -
rak, iki senedir konulan muvakkat 
vergilerin iktısadi vaziyetimize ve 
halkın ödeme kabiliyetine uyıgun ol
duğunu göstermektedirler. 

Vatandaşların, memleket borcunu 
ademek hususunda gösterdikleri ol -
.gunluğun bu neticeyi almakta biiyük 
ıtesiri olduğuna şüphe yoktur. Bu ol-ı 
gunluğun parlak bir misalini de, 
fevkal' de milli müdafaa ihtiyaçlaırı
nı karşılamak üzere, bu sene çıkarı -
lan tasarruf bonolarının karşılaştığı 
ra~bette görUyoruz. Bundan dolayı 
blitün vatandaşları tebrik e'tmek be
nim için bir zevktir. 

Denk bir bütçe çerçevcai içinde ve
rimli ve em.niyetli bir maliye 1Nr' -

Halit Bayrak 

Reislik Divanı katipleri --

Necmettin Sahir 

Refet Canıte:z Şetrr11ettin Günaltay 

Avni Doğan irfan Ferit Alpaya 

Bekir Kaleli Hamdi Selpılı 

Reyler tasnif olunduktan sonra netice 
reis tnrafından iltuı edilmiştir. Rrye tı;tlrAk 
eden 364 tu:anın ltllfakı)'le relıı vekillikle· 

1111e-m. r zı r G rmrn c \l dmT, nerct 
Cnıııtcz (Bursn> ve Semsctt n GUnaltay 
<Sıvası st'ı;llmişlerdir. 

İdare l\mlrllklerl için yapılan secim ne
ticesinde de Hallt Bayrak (Ağn), Avni 
Dot:an <Cankln), 1ı:tıın Ferit Alı;ıaya <Mar
dtn>, reislik divanı kt'ltlpliklerl lctn yapı -
lan ~imde de Necmettin Sahir CBIJU?Öl>, 
Bekir Kaleli <Gaziantep), Hamdi Selcuk 
<Hatay), Kemal Turan Clsp11rta), Vedit 
Uzgören CKUtıı.hya), Cavit Oral <Niğde>) 

lntnınp olunmuşlardır. 

Kürsüye gelt:'n B. Refet Canıtez, arka· 
das an adına Azaya teşekkür ederek de
mlşUr ki: 

" - Reis vekllllklerlne tekrar intihap 
etmek suretiyle yüksek heyetinizin göster
dlll'I bizim lı;ln e<>k kıymetli teveccüh \'e 
itimattan dolayı gerek reis veklllerl arka
daşlıınm namına, gerek divana .lntHwı> bu
yı.ırduğunuz !dııre n.mlrJt:'ri Ye kfltipler na
mına arzı tc>şekkUr ed<>rlm. Üzerimize al
dığımız vazifenin ehemlyetinl idrak ediyo
ruz. Ancak bunda muva!fftkıyetlmlz sizin 
kıymetli müznhnret ve muo.vcnetıerlnlzlc> 
mUınkün olabilir. Bizim de vazifemiz bu 
m11:ı.venet ve müzaharcte lft.yık oldu~mnu

zu ispat etmekten ibarettir. <Alkışlar). 
Bu ııecimlerden sonra rel!, bugünkü ruz

nanM!!nin bittiğini ve dahllt nizamnameye 
göre hazırlanan ihtısns ve meslekh•r cMve
llnin dağıtılmıı olduğunu söylemiştir . .Mec
lis cuma g{}nQ saat 15 te toplanmak üzere 
dUnkQ toplantısına son vermlııtlr. 

Hür Avrupa mecmuası 

Libya' ya 

bir taarruz 
tavsiye ediyor 

Londra, l a.a. - Londra'da müttefikler 
tarafından çıkarılan (HUr Avrupa) mec -
muası diyor ki : 

Mihvere kareı mUmklin olduğu kadar 
çabuk hlicuma kalkılması icap eden ikinci 
cephe, garp cephesi değil, fakat eonradan 
italva'va -lılıcum alhı!I yesl~;le Llb)·a 

-cep· es dir. Hitler, Brltanya İmparator -
luğunun iki kalesini tc§kil eden İngilte • 
re'ye ye Mısır'a hücum edememiştir. Hit
ler, her defasında bir dlişmana hücum et
mek ueu!Une sıı.dık lmlftcnktır. H\tler'ln 
Katkasya'ya varmıı.sından ve Tlirkiye'dcn 
kıtnları için Suriye'ye geçit talep etme -
ıılndcn eve!, biitlln ı,ibya işgal olunmalı -
dır. Blitlln Libya l§gnl edilince, Hltler 
zırhının en zayıf ncıktnsı olıı.n 1talya'ya 
karşı bir taal'r11z hazırlanması miimkiln 
olar.aktır. Mlittefiklerin cephesi, oimdl 
:Murmansk'tan Tobruk'a kadar uzamakta· 
dır. Bu cepheyi, her ne pahasına olursa 
<>lsun. Trabluıı'a kadar uzatmalıdır. Hit -
1er Ruııya'ya hücum kararını aldığı zaman 
cenuptan bir onşırtma lıareketl ihtimalini 
göz önüne almış bulunuyordu ve bunun 
içindir ki Balkanlarda cenahtan herhang; 
bir hllcuma k&rşı kendlelnl teminat altına 
aldı ve Glrld'l ele geçirdi. 

Cinsi ve mcnısel 

Ispnnrık (M) 12 16 
Lahana (A) 6 8 
Pırasa (A) " 6 
Yerelması (A) 6.50 10 
Kt>revlz (B) 15 22 
Patates san (Ü) 10 15 
Patates beyaz (Ü) 8 12 
Havuç (Bey.) 5 1.6 
Knbnlt ('1') 16 22 
.Ayee tasulye (T) 21 2s 
Barbunya ., (M) 16 22 
Domates (A) 7 JO 
Kemer ., (Mek.) 20 21 
l"lıvıı.rlak ,, (Ad.) 20 27 
Bamya {Ad.) 42.5 50 
Dolmalık ibcr (B) 18 25 
sıvrı bıber <B> 20 25 
Kuru soğan (l\I) 1 10 
(Al Ankara, (Ad.) Adana, (B) 131!~ 
sa, (B~y.) Beypazarı, (M) :Muhte 1 

(Mt>k.) Mekecc>, ('l') Tarsus, (tJ 
ttrgtıp, menşeli mnllardır. 

YENİ ÇIKTI 

BİLMECELER 

ve MANiLflt 
Naki Tezel 

·rttı"' Kıo gecelerinde hoo vaklt geçı ~ 
için yegA.ne kitap. 815 bilmece. ~ 
mAnl. Fiyatı SO kuruş. Berke.iP 

Hıışet kltapevleriyle baynerd" 

Rusya 
İngiltere' den Finlandiya 
Macaristan ve Romanyayı 

harp ilan etmesini istedi 

, 
-- AKBA KIT ABEVl 

ANKARA 

' \.. bulunur. ~ 
- .:::::============ -- ----- ••••••••••••••••••••• 

Gayrimenkul mülkiyet 
haklar1 

-=~ SONGÜN 

§ 1 ULUS SİNEMASIND~ ,t· --
Va~lngtoıı: 1. a.a. - Unlted - Press : : -SP.lAhlyetll bir kaynaktan beyan edildiğine : -göl'e, Rusya, İngiltere'den, FinlAndiya, E 

:Macaristan, ve Romanya'ya harp il!n et- : -meslnl lııtemiştlr. Zannedlldlğlne g5re, 

Sovyet hUkUmetl, kendisinin harp halinde : -bulunduğU bu Uç memleketle bUyUk Brl- : 

tanya'nın ııulh halini idame etmesini Sov- : -yeUer Blrlltl için siyası bir mahzur te- E 
IA.kkl ettiğini bildirmiştir. -----

-Tellt. - Fi. 200 Kr1. ---
Y en i ve eski Türk resim lerinde E 

Ayni Haklar ---
Bu eeer Lozan tınıveratteıl tarafından : 

nuretttrllerek Mlllt Set lnönil'ye 
ithaf edllmtıUr. 
Fiyatı 100 Kr1. 

Münferit ve müçtemi 
hi.kimli mahkemeler 
fayda ve mahzur lan 

---------------: Bu tercüme eııer, ~elmllel eua b ir- : -

Onuncu sayısı çıktl 

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

1111 konırre1ln~ huılrulC Alimlerinin 
verdi~! raporlardan mUrelcl<eptlr. 

Yakında çıkacaktır. 

Bu eserlerin müellif ve 
mütercimi 

---------------- -
~ AYUkaf ~kir Ziya Karacay E 
;;, ; 

Kapılara kadar gelip de 1~· ye girem iyen yüksek h• 
zın arzuları Üzerine 

Kraliceni11 
.!J 

Kalbi 
1 

( MARIE STUVAR~ 
Tarih in esrar en giz k•::;~ret 

açan bu fil m de bıtf 

ZARAH LEANDEll 
V lLLY BlRCEL 

8 3
o 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 
1 

. 

ve 21 de d" 
10 - 12 ucuz ı.ıaun:;.e:1:.sı 
KRAL!ÇENIN ~ ----Tel ~.,... 
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i Uzakdoğu'ya alt tetkikler ~ Sovyetlere göre Berlln ve Budapeıte ,.. ,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cephenin 3 kesiminde 
Japonya'nın dôvası 

Sef aretlerimizde 

Yazan: Faik KURDOCLU 
llarbın dahil oldu#U bugünkü safha a) Japonya, ihtiyacı niıbetlnde tablt 

lçırı.ae Japonya'nın tutacağı yolu kestir • servet kaynaklarına malik de#ildir. 
llıcl( ha.ı bın talihınl tayin etmek kadar b) Amenka, İngiltere, Frıuıaa, Japon
lrıUhınıdır. Hele Amerlka'nın verebileceği ya•y1 küı;Uk görmek ve ktiı;Uk dtiııürmek 
loı:ı karar, ~ağı yukarı Japonya'nın du· istemektedir. 
t'unıurıa bağlı gibıdir. Siyasi edebiyata ye- c) Japonya, yB§ıyabllmek için ihtiyacı 
li 
lar i•ren tllbırler arasında bir de "Undec- olan bütUn servetleri ve imkdnları kendi 

ed Peace,, denen bir vaziyet vardır. Bu- hudutları dahlllne almata ve kendi hudut
:ıı lllanası, harp llAn etmemi~ ve harp lan lçfnde temin edebilir ve kendi kendine 

1 ltrıde bulunduğunu ifade etmemlıı bu • yeter bir hale gelmeğe mecburdur. 
uıunllkla berabeı, barış vaziyetinde oldu- d) Japonya, Allah olan ve Japonya'nın 

&'unu da söylememektir. Japonya \'e Ame- doğarak dilnyayı tenvir eden GUneı tara-
l'll<a bu nıemleketler arasında bulunuyor. fından Asya'nın hAklmi olmağa ve Garp 
teJaponya, niçin bu vaziyette bulunuyor devletleri nüfuzundan Asya'yı temizle • 
le harekete geçc1'8e ne maksatlarla geçe- r meğe memurdur. 

ktır ? e) Japon milleti, milli kurulma ve mllll 
~· Bualin cevabını Japonya'nın yakın korunma için hazırlanmağa ve her feda-

1 açıkı;a vermektedir : kt\.rlığa katlanmağa mecburdur. Milll rnU-
tı Japonya, 1928 de Kellogg • Brland pak dafaa kudret ve kaynakları mütemadiyen 

Ilı diter on dört devletle birlikte imza arttırılmalıdır • 
~tını, ve bu paktla harbı, milli emelleri· f) Japonya'de. milli birliği tahkim ede· 
d 

11 
tabakkuku için aslR bir vn.sıta olarak cek bir içtimai lnkıllp 111.zımdır. 

ÜfUnnıemeğl ve kullanmamat-ı teahhilt g) Bu prensipleri bozabilecek sözler ve 
:rnıw. Bu karar, 1018 de Hara kabine • hareketler, Japonya'yı hakikatta iltizam 
ne bll,ıılıyan demokrat ve p:ırlfunanter edemez, aksi Japonya'ya ihanettir. 

~tenıı:ün bir eseri idi. Japon~n. Milletler Prens Konoye, bunlaı·dan (d) kısmını 
il tıııtyeti'nln muhtelit çalıımalarına La· doğu Alya eekllnde izah etmiş ve memle· 

11 ay killetıerarası adalet divanına, Va - ket mali, sınai kudretleri, ticart teşkil!\tı 
f ll&ton Konferansına, Silfl.hsızlanma Kon- bu maksatları temin eder ııekillere sevk 
et'aııalarına • • . hep lştirnk etti. Bilhassa edilmlıı ve blrı;ok kanunlar neııredilmlıı • 
::;ıı ve demokrnsiyl bir milıt ideal ha- tir : 
ler 8 lll\lhafaza eden Çln'le iyi mUnasebet- _ ''Sangio,. adını verdikleri plt\.nlı ve 
~ id~e ediyordu. 1931 de bir hUkümet kontrollü ekonomi hakkındaki 193j ta
lı beıı ordu, 1889 anayasruıına döntildü. rlhli kanun, 
~Yasa, Partl kabinesi ustllllnU kabul et· - ' 'Junsenjil • Keljai,. adını verdikleri 
'1' or ve onun yerine : Choshu, Satsuma. harp ekonomisi hakkındaki 1936 tarihli 
.J &aa. Hlzcn namları altında toplanan ve kanun, 
.~Poııya'da mevcut muhtelif ıunıfları tem· - V e nihayet "Sango-Gorika,. adını ver
"-!· edeıı grupların imparatorun takdirine dikleri sanayiln rasyonalizasyonu hakkın· 
-.ıın11 ilhnmlannı ikame ediyordu. daki kanunlar bunların en mlihlmleridlr. 
~u YllSaya göre Bu cereyan nihayet 1940 ta "Shin seiji 
- GU 1 t d l talsei., dedikleri "yeni siyasi bUnye,. \'e .. neıı•ın oğlu olan mpara or, ev e-

"'ll \' "Skin Kelsei talsel,. dedikleri '•yeni ikti-.__ e hUkUmetin yalnız relsl değil, ayni 
-ııancıa kendisidir. sadl bUnye,. dtlvnlarına ve nazlzlm fikir 
,.. - İmparatorun, bir kabine, bir de "BAs akrabalığına mUntehl olmuıı ve Prens Ko
eii9clis., i vardır. noye, ayni yıl ağustosunun birinde Irat 
"' -l{abınede mUııterek mesOUyet esası ettiği nutukla "Çin ve doğu Asya Asya
'0ktın-. lılarındır,, preruılplnl ortaya atarak bu po-

,_;; 81\'U lı:lerdc kabine ve HAs meclis lm
frtotı.tora. istioarl teklifler yapabilir. Fakat 
lıiıc "• deniz kuvetlerlne ve kısaca asker-
4- "• ntillt müdafaaya Ait iş ve kararlar 
) haaren muayyen oahıslar bu teklifleri 
-.'Dırıata, mUstakllen imparatoru görmeğe 
~ ftktr verip müstakilen karar aımağa 
:ıır \'e mezundurlar. 
~dan hemen hemen Japonya'ya mUn· 
~ oları ve japonlarca Niju Seifu denen 

hUkUnıet ve Niju-G"aiko denen çl!te 
~a.si ıı OlU \'e neticeleri doğuyorsa 
~~'?t'da Du~t denen Japon partamen ~ 
---~ kontrolü de bu suretle !ilen orta-

'ıı -.ıkmı:ı oluyordu. 

alman llerleyiıi 

durdurulmuıtur 
Kuibieet, 1 a.a. - Sovyet hUkUmetınlo 

.sözcllaü M. Lozovıki ıu beyanat ta bulun
muııtur : 

Cıümhuriyet Bayramımız 

dolayısiyle 

yapılan törenler 

Berlln, 1 a.a. - Cilmhuriyetln 18 inci 
yıldönilmU münasebetiyle Büyük Elçiliği· 
mizde bUyilk bir kabul resmi yapılmıotır. 

- Moskova cephesindeki Mojalsk, llıla
loyaroslavetz ve Volokolamsk bölgelerin
de alman ilerlemesi durdurulmuııtur. 

Moskova cepheslnin bir kaç bölgesinde 
ruslar mukabil hücumlara başlamıolardır. 
Almanların :Moskova istikametindeki 

taarruzu, dördüncü haftasında elddetini 
kaybetmiştir. Almanların tec;:hlzat ve as
ker olar:ı.k verdikleri pek attr kayıplara 
nisbele pek az arazi l\azandıklan anlaşı • 
lıyor. 

Moskova'nın müdafaasını bombardıman 
sayesinde bozgunıı .ı~atmak için ıılm<ın . 
IRrın yaııtıkl arı g11yrel akim kalmı!:'tır. 

Sovyet tayy&.:'•'L"rı Moskova mllda!ıl" • 
rlne azimli bir surette mUzaharet etmek
tedir. 

M. Lozovskl, beyanatına §Öyle devam 
etmiştir : 

- Taganrog ile Rostof arasında çok i
natçı muharebeler cereyan ettiğı haberi 
doğrudur. Her iki taraf ağır kayıplar ver
rnlo, fakat alınanlar geri atılmııı ve Ros • 
tof önünde durdurulmu~tur. 

Ro•tof önlerinde ıper harbi 
Moskova, 1 a.a. - Krasnaya Zvezd:ı 

gazetesi, almanların halen Rosto! önle. 
rinde bir siper harbine glrmiı;ı olduklarını 
bildirmektedir. 

Tula tehlikede 
Moskova, 1 a.a. - Krasnıı.ya Zvezda ga

zetesi, Tula'nın bUylik bir tehlike içinde 
bulııncluğıınn b!ldirmekte~ir. A ı nıanlıı.r, 

mlldn!aa hıı.Uarını yaıdıktan sonra Tuıa 
şehri banll~ ösüne varmışlardır. Şimdi mu
harebeler şehir cl\•arında yapılmaktadır. 

So\'yet kıtaları intizam ile geri çekilmek
tedir. Bir kaç dl~er kPsımde, düşman hü
cumları geri plll'kılrlUlmllısttlr. I<'akıı.t, mu
azzam bir sayı tistUnllı~üne malik bulu • 
nan almanl11r terakkller kaydetnıektedır 
Mücadele oimdl çok daha nazik bir hal 
almıııtır. 

Alman tank birlikleri 
Mo•kova'ya giden bir yolu 

tuttular 
Kııibişcf, 1 n.a. - En .son haberlere 

göre, M oskova cephesindeki en ılddetu 
muharebeler Volokolanısk ile Tula bölge
lerinde cereyan etmektedir. 

V olokolamsk bölgesinde, geçen ay mU
kemmel surette harp etmi' olan Sovyet 
kıtaları dU,,manın oiddetll tuyıkından do
l"yı hafif bir gerileme hareketi yapmağa 
mecbur kalmışlardır. Bütün şiddetiyle de
vam eden muharebelerde Almanlar çok 
mlkdarda tank kullanıyorlar. Sovyet kıta
ları intizar _nıuharebcleri veriyorlar, ciln
kU ileride flddetli bir mukabil hücum ya
pabilmek için oimdikl me\'Zllerln muha • 
faza edilmesinin lüzumlu olduğunu bili-

Alman hariciye nezareti erkt\.nı ile ordu 
ve Nasyonnl - Sosyalist partisi erkluıı, 

kordiplomatik, umumt harpte sllllh arka
daşlığı yapını§ eski generallerle Alman -
ya'nın muhtelif vilAyetıerlnden bllhassıı. 

bu merasim için gelmiıı olan belediye re
isleri, vltliler, Unl\'ersıte profesörleri, ta
nınmı11 llım ve sanıı.t adanılan, sanayi ve 
ticaret bankaları direktörleri ve bir çok 
tanınmış alman şahsiyetleri, Türk talebe 
ve kolonisinin bulundukları bu kabul res
min Türk • Alına nclostluğıınun pıı.rlnk bir 
tezahlirü §ekllnrıe gece geç vakte kadar 
eUrnı~tür. 

Blililn hazır bulunanlar bu güzel toplan
tıdan bılistlfade memleketımız ve mille
timize olan alAka \'C sevgller;ni bir defıı 
daha izhar eykmişlerdir. 

M acari•tan' da 
Budapcşte, 1 a .a. - ı.uııı bayramımıza 

bu sene de Macarıstan'da pek dostane bir 
altlka ı;öaterılmıııtır. 

28 llkteıırin glinü Macaristan'ın Knsa 
şehri ıadyosuncl.:ı Dr. L'uk•ınıch tarafın • 
dan yeni Tllrklye mevzulu bır konferans 
vl!rilmiıı ve aynı glınlln ako.ımı 'l'uran cc. 
miycti parlA.mento btmuıının bliyilk bir s:ı
ıomında Reis Profcstır Choııky'nin riya
setinde toplanmııı ve tanınmış bir çok ha
tipler Kcnııı.llst Tilrldyc'nin başarıların • 
dan ve Relıılellmhur lıınıet İnönıt'nlin c • 
nerjik ve haklnıane lern11tınd:ın fevlml(L • 
de sltaylıık{lr bir lisanla bahsederek ık! 

memleket arasındaki kardeşlik hisleri ve 
macar milletinin Türk milletine karşı o
lan sevgisini tebarllz ettirmişlerdir. 

29 ilkte rln gUnU snhah bnşvekıl \'e ha
riciye nazırı ile hariciye erk mı ve kor · 
diplomatik elçiliğimizi kartlarım, Bucln -
peşte belediye reisi de şehir namına çol< 
samimi yazılmış bir nıl''ktup göndermek 
suretiyle tebrikte bulunmuşlardır. Öğle • 
den sonra elçiliğin blıyiık bir ZC\'kle tan
zim edilmiş geniş salonlarında iki yllzdea 
fazla ziyaretçinin bulunduğu bir kabul 
resmi yapılmıştır. 

Ziyaretçiler arasında Turan cemiyeti 
namına sabık mUstl'.§ar Palkert ile emek
li general Galanthny Glock, Macaristan 
Turan birllfl namına reisleri Turmezel, 
Turan avcıları namına Dr. Koeepe, Ba
ros Gabor, kadınlar cemiyeti namına Ma

dam Spur, Sicules kadınları kampı namı • 

na :Mndam Dalnoki'den mnda Transilvan

ya Siculcs Universitesi ve yUksek mektep 

"l'ililiiıen mmn-merı, cenup lııl•cari• - / 
t an llnlversite.ııi mümessllleri, Bukovina 
Slcules gençliğl mUmessflleri, milli mu • 

'-lr •azıyet Japonya'da devamlı siyaseti, 
'°'1) 911 karı§ıklıklar ve hareketler doğu
' \'e ;Japon idealist aydınlarını temsil 
>. Cbol!hu'ların mUmesslli Prens Kono
r~1 'otı Yıllarda bu dört başlı sistemi en 
ltt a tnuvatfaluyetle idare eden bir dev-

lltlkanen, Hind!-Çlnl')1, Felemenk Hindis
tanı'ru, Japonya, Manc:hukuo ve bUtün 
Çin'I ihtiva edecek '·bUyük doğu Asya,, 
idealini ihtiva ettiğini llıln etmioUr . MU
teakıben part i hayatının ve dolayıslyle 

meclisin bu politikanın tahakkukunda iış
blrliğinl temin iı;ln "taisei-yokusan,. adıy
la bir milli siyasi birlik de v ücuda getiril
mi§ olmakla beraber, kabinede ve pollti· 
kada istikrar yine mllşkUl d1va olmakta 
ve bilhassa "çifte hUkUmet", ''çifte dip
lomasi,. organlan ve kabinede mU§terek 
m8Tiirte :;ok'lu~ Mldti gib i tfT(ıntellte 
devam etmiotlr. Japonya'nın Uçler paktına 
iltihakı, 1939 Nazi - Sovyet paktını mU
teakıp Matıuoka'nın da Rusya ile vUcuda 
getirdiği vaziyet ve sukutu ve son de!a 
bizzat Prens Konoye'nln yuvarlanarak 
mevklinl Choshu'ların kuvetli diğer bir 
ışefine terkctmesi, Amerika ile hAlA da de
vam etmekte olduğu anlaıtılan mllzakere
lerin neleri hedef aldığı ve Japonya harba 
girerse ne zaman, niçin ve hangi istika -
mette harekete gec;:ecetı h'P bu esıuılar 

çerçevesindt:!l mUtalAa edilmek icap ede
ceği tabiidir. 

yorlar. dafaaya yardım eden kadınlardan mUrek-

19~arru gibi görünüyordu. 
leıeı- 4 te ' 'Choshu,, lar milyonlarca rlsR· 
~ haatırarak Japonya'nın her tarafına 
lıtiı:;ıı11ar ve §U tezleri milli bir iman 

e YaYmışlardı : 

Almanlara göre 
----

t4oskova meydan 
111uharebesinin 

son safhası baıladı 
~~otnı, 1 a.a. - Ofl: Moskova mey
~ııı_11 Uhare1>estnın knU safhası başlıyor. 
~ı,4 h lebıı..,terınin sükutunu yaınlm11kta 
lttrl!t arekatın ehomlyctinl te) it eden bir 
~ri t bJ tellkkl eyllycn lsvccll askeri 
~l er n intibaı bu merkezdedir. 

"41111 ~rın Vaziyeti bllhassa. bu cephenin 
"'ttı C 1Stnıncta n(tz!ktl r. Bu kcsımde ge
ttıı. .,. Uderıan'ın 7ırhlı birlikleri Tula şeb· 
~ltrı al'Tluş.ardır. Şimdiden bu şehrin va
~ ~it l'lda llluharebcler cereyan etmekte 
~ te.r:tkın bir uımanda Tuln'nın abnan-
°"'•'y 1ndan zaptı beklenmektedir. Mos· 

'l\ıı, ~ 175 kilometre mesafecle bulunan 
'. ""\')' t e ıtıUh e hUkilmet merkezi bötgcsinin 

lltıııt'al lın endüstri schrlclir. Bu schrln 
llı11 lılrı' Sorııuc::of bölı::es!ndc ve Moskova· 
~a Ve tab 1 mfidafna hatlannı teşkil eden 
;;ıs 11~ ~ara nehirleri kesimlerinde gUn
"ll rn rı tarp~nn tnmenlcrl cok geniş 

1 
.\tııı ilYasta tak\'lye edecektir. 

ı. arııa • 
t ~ r \ olokolnmsk bÖlg~ndc de 

~t1ıı,.:ll'dtrler. SO\')et kıtalan, bizzat 
~ tt liı n n IUrat ettikleri gibi, yeni mev
~ lr b l'lzıe ıtert cekllmlslcrdır. Mamafih 
~ @ı-'1,.11 u llPrı hıırekctın eiddctll muhare-

ltteıı 110nr11 durduruldu~unu llt\.\·e et· 
'ı rter 

"ııı.•jlllıık • 
lııtı tıları b6lgeııinde. bir sovyet haberi 
tı~ lea1t1ıı n ltl'rf cckllmcslnrlcn ve bunu 
lıalel'iııd ku\ l'tlerlnl yeniden tanzim et 
~t"ıs,. en hahsı>tmcktedir. Herhalde bu 

t 11 de cephPnln harekPte ı:ecmektl' 
ıtorurı 41\ Lı or ı;: ı, rl r. 

llfıQn hava kuvetlerinin 
~rı ıı. 1 faaliyeti 
.;.,.-.,.,ıı ect a.a. - Dün doğu cephesinde 
.;:-ı•rı en tnuharebelerde. alman hava 

~"" tok faaliyet ıröstermliler \•e bir· 
'~f&kıyetler elde etmlılerdir. 

batı aaJül1 acıklannd& stıaka 

1 

l .\merika BirleJik devletlerinde 

ne kadar yabanu var! 
Va,,ington: 1. a.a. - United - Preu 

Adliye nazırlığının bildirdiğine göre, A
merika Blrle§lk Devletlerinde bulunan ya. 
bancıların mlkdarı dört milyon 921 bine 
yUkeelmektedlr. Bunlardan binde 726 ıını 
Avrupalılar teııkil etmektedir. Amerika 
Birleşik Devletlerinde 694,9il İtalyan, 
440.022 Kanıı.dalı, 442.fil'il Polonyalı, 416.892 
Meksikalı, 402.827 A vuaturyah ile Macar, 
336.834 Rus, 315.0Qj Alman, 291.451 İngi
liz, 158.202 İrlandalı, 102.178 İsveç il var
dır. 

Bu yaQılncı devletler tebaasından yUzde 
kırkı Amerikan tabiiyetine geçmek iste • 
ğinde bulunmuıtur. 

tan areleri bir ııovyet gemi kafilesini ta
kip ederek 3.000 tonlllltoluk bir nakllye 
gemisin! batırnuşlardır. Mükerrer hücum
laroa, 2 sovyct destroyeri asker yüklü 
6.000 tonilltoluk bir nakliye gemisi ve kü· 
cUk blr sarnıç ı;:eomLcıi ciddi hasara uğra· 
tılmıstır. Kınm'da alman savas ve ıtuka 
tayyareleri rlcat eden dUşman lotalanna 
hUcum ederek onlara uker ve malzeme 
olarak ağır ka),plar vcrdlrmlşlerdir. 

Ha\•a muharebeleri esnasında a lman 
tayyareleri 11 sovyet tayyaresi dilsilrmüıı· 
lerdir. 

Doğu ct>phesinln orta kesiminde, alman 
savaş tan·arelerl düsman &lmendlfer hat· 
lannı ve tayyare meydanlannı muva!fakı· 

yetle bombalamışlardır. 4 tren tahrip edil· 
miş, dlfcr 10 trende yangınlar cıkmlf ve 
ciddi hasarlar olmuştur. 17 sovyet t ayya
resi yerde imha edllmhı. 15 tayyare de ha· 
sara uğramıştır. 

Bir alman savaş tayyare tesekkUlil Mos· 
kova'ya hücum etmiştir. 

l.enlnı;:rad'ın doftısunda alman tayyare
leri 31 llkteşrlnde bilhassa ıovyet demir· 
yollanna taarruz etm!slerdir. Bu hücum· 
lar esna.c;ında 7 tren ciddi hasara u~ratıl· 
mış ve bir dernlryolu köprüsüne bir tam 
isabet elde edllml$tlr • 

Uzak llmal oepheslnde, alman pike tay
yareleri Murmanalc demlryolunu m uvatta
la7etle bombalamJl)arcm. 

Orel'in oimalinde Alman tank birlikleri kep bir heyet bulunmU1 ve bu zevat irat 
Moskova'ya giden bir yolu tutmu§lardır. ettikleri hitabelerde climhurlyet bayramı
Tula etrafındaki durum vahimdir. Şehrin mızı hararetle tcbrlk, TUrk ve macar mil· 
varoşlarında muharebeler cereyan etmek- letlerinin ırk ve kUltUr karde§liğinden 
t edir. Burada Almanlar §~hrln dııı mUda-

bahseylemi§ler, Atatürk'ün kıymetli ha -
faalarına kadar gelmltılerdir. Tula ne ma- tırasını taziz ve :Milli Şe! inönU'nUn bilyUk 
loyaroslavetz bölgeleri arasındaki sahada 

eserini tebcil etmişlerdir. Hatipler sözlerini general Zakarkln'in kumandıı.sı altında bu
lunan kıtalar bir ırmağın şimal sahilinde 
mevzilerini tensik etmişlerdir. 

Mojaisk cephesindeki kesimlerin bir ço
ğunda dllııman Romen ve Fin kıtaları kul· 
!anmaktadır. Bu kesimlerde Ru.s ordusu 
mukabil hUcumlar yaparak mahalll mu • 
vatfakıyeUer elde etmlollr. Ruı t ank bir
likleri bu bölgelerdeki bir eehre kısmen 
girebilmişlerdir. 

Maloyaroslavetz cephesinde Rus kuvet
leri mUkemmel surette harp etmlıılerdir. 

Almanlar yeni ihtiyat kuvetleri kullanı· 

yorlarsa da mukabil hliqımları eimdlye 
kadar akim kalmıııt ır. Bildkls Almanlar 
yeniden bir köy kaybetmlglerdir. Alman 
tank tümenlerinden birine ağır kayıplar 
verdlrilmlııtır. 

Geqeral Homenko'ya göre, Kallnln iyi 
müdafaa edllmutedir. General, Almanlara 
verdirilen kayıplar hakkında tafsllAt \"er
mekle beraber, Alman komutanlığının 
bu bölgede birçok Avu11turya ve birkaç 
Romen ve Macar kıtaaı dahil oldutu hal
de ihtiyat kuvetıeri topladığını bildir -
mlştir. 

Almanlar, Mo•kova'nın ıimal
batı•ında yeni bir taarruza 

bcqlaclılaı-
Londra; 1, a.a. - Almanlar bu son gUn· 

lerde, Rus cephesinde h issedilir bir netice 
elde edememişlerdir. 

Askeri durum hakkında :Moskova rad -
yosu dlln akşam ııu mallimatı vermigtir : 

Almanlar, diln .Moskova'nın ııimal-batı
sında, Volokolamsk bölgesinde yeni bir 
taarruza ba,,lamışlarsa da yalnız pek ha
fif bir ilerleme kaydedebilmiolerdir. 

Moskova'nın batısında, Almıınların :Mo
Jalsk istikametindeki taarruzu terakki 
kaydetmemiştir. 

Daha cenupt a, Donetz havzasında Al • 
manlar son 2j saat zarfında Rosto! isti
kametinde yalnız pekb flerlemeğe mu • 
vat'fak olmuılardır. Fasılasız yağan yağ
murlar Yllzünden Donetz nehri taıımıştır. 
Bu vaziyetten dolayı Almanlar mUışkillAt 
çekiyorlar. Rosto! cephesindeki bir kesim
de 360 Alman kamyonu sular altında kal
mıştır. Baıka bir kesimde diğer Alman 
kamyonlıı.rı da ayni akıbete uğramı:ıtır. 
Kırım'da Ruslar düı:ıman tara!ınds.n ya. 

rılan mlidafııa hatlarını takviyeye mm·ar
fak olmuılardır. 

Ru• cephe.ine wönclerilecek 
olan yeni yeclelt lruvetler 

Londra; 1. &.&. - L ondra'da cıkan (Bov
J'et harp haberleri) sueum ,o,te yuıyor: 

bitirirlerken Türk milleti hakkında besle· 

dıklerl takdir ve sevgi lılslerlnln Türk 
milletine ve lıükUmetlne ilelllmesinl el • 
çimizden dllemiglerdir. 

Elçimiz nuıen Eşret Una}'dın sürekli 
alkııılarla karııılanan hitabesinde bu ne • 
cip hissiyata tegekkUr etmio ve bu duy -
guların memleketimizde makes bulacağı
nı beyan eylemlııtlr. 

Bu hitabeleri müteakıp iki memleketi.D 
saadeti için kadehler kaldınlmıı ve ha -
zurun çok zengin bir surette hazırlanan 
bilfedc izaz olunarak kabul resmine geç 
vakte kadar neşe ve karde11llk duyguları 
içinde devam edllmlııtlr. 

" Rus cephesine gönderilecek yeni ihti
yat ku\•eUeri Baykal havzasından cenubt 
Sıbirya.'ya kadar uzanan topraklarda de
vamlı talim görmektedir. Bu tallm, hare
kAt esna.sında alınan tecrilbelere göre ya
pılmaktadır. 

Almanlar, Ro•tol'u İfgal 
eclerler.e • •• 

Tahran; 1. a.a. - Unlted-Preas ajanaı
nın hususl muhabiri M. Wallace Caroll 
bildiriyor : 

"Kulbi:Jef'i tayyare ile terkettlğlm za • 
nıan h&.kım olan knnalıta göre, Almanlar, 
Rostof'u iggale muvatCak olduktan tak- ı 
dlrde, İngiltere ve .Amerika'nın malzeme 
gönderebileceği yolu kesmek Uzere As • 
Lragan istikametinde bir hamle yapmağa 
teşebbUs edeceklerdir. Tayyare ile gelir
ken, bu yolun açık buhındunılması iı;ln 

Timoçenko'nun imkAn dahilinde olan bU
tUn gayretleri sart'ettiğine tamamlyle kani 
oldum. 

"Tahran'dakl yabancı mUşahltlerln tik· 
rlne göre, ingllizler ve Amerikalılar daha 
bUyUk bir enerji göstermedikleri takdirde 
Hltler'in yeni bir bUyUk meydan muha • 
rebesi kazanması muhtemeldir. Bu mey
dan muharebesi dUnya stratejik yollan 
için yapılacak olan bir meydan muhare • 
besi olacaktır. 

''Sovyetıer Birliği hlikUmetı nezdindeki 
Amerikan askert ataşesi albay Yeaton, 
Kuiblıtef'den 1lVrılmıştır. Albay Yeaton 
Basra, Singapıır ve Manma yoluyle Va • 
ı,ington'11 gidrl'ek ve Al. Ruzvelt'e rapo . 
n.ınu verecekllr. · 

"iran'd11ki vaziyete gelince, İtalyan ve 
Almanlann aynlmasını takiben bütUn 
Ruılar Tahran'ı terketmlılerdfr. Şimdi 
traıı hUkilmet merkezinin ıokaklannda 
Yalma Brftanya ordu1UDa ve hava Jruvet
lertM ~lı blrkao ıubay sörlllmekt edir. ,. 
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Reuben James 
hadisesi 

Amerikan ayan meclisinde 
M. Copper diyor ki: 

Bu hadise bizi topçu 

düelfosüna 
yaklaştırmaktadır 

Vaşıngton: ı. a.a. - ( Reuben - Jam-es) 
destroyerinin torpillenmesi mUteaddlt .se
nato Azalannın qagıdakl t efsirlerine se
bebiyet vermiştir : 

HUkUmctln dııı sirasetıne bilhassa mu
halif olan M. Gillette, ııöyle demlııtir : 

•'-Amerika, bahrlyclilerını, her ne va
zifede bulunurla:rsa bulunsunlar, himaye 
edecektir • ., 

M. Coppcr ucmlştlr ki : 
'' Rcııhen-Jnmce.. ht\.disesi bizi topçu 

dliellosıı nıı ynldaştırmaktadır ... 
M. Gurney'e gBre, bu son hAdlse, bita

raf! ık kanununun kaldırılması lehinde kul
lanılrtcak bir dellldir • ., 

M . Whlte dem şt!r ki : 

•• Destro~ erın tOlJlı.leıımesl Hitler'in ge
mllerımlze hUl' · ım etmek ve bunları batır
mak nı)'etindc olduğunu bir kere daha Is
bat etmiş oluyor. ,, 

M. Tnıman, ırı beyanatta bulunmuştur : 
"Gemilerimiz hnrp bölge inde bulun • 

duğundan bu gibi ht\dls0 lcr beklenebıllr . ., 
M. Alln.Ms, şoyle demiştir : 
"Mademltl ntrş açmıık emrini verdik, 

bıze karşı da nteı;ı edileceği 11şikt\.rd•r. Bu· 
na mtı.nl olanırıyız. Biz sırf kendi işleri • 
mize karışmnlıyız. Harbe lştırlik etme -
mP.lıyiz ... 

M. Bı idges. §Öyle demı,,ur : 

"Bu son hAdtııo söstermiııtir ki, Ame
rik.ı haklarını ınüdııfaa etmelıdir. Deniz
lerden konılmamıza m!lıınade cd~meyiz. ,. 

•• Reuben-Jnmes .. destroyerinin batırıl
ması dördtıncU Nazi meydan okumasının 
yenı bir bliıh:ınıdır. Bu haksız \'e haince 
hareketin intikamı alınmnlıclır. Denizler 
Hıtler'in malı d"ğıl, blltUn mlllct!Prin ma
lıdır. Bız denizleri Hltlcr'e terketmlye • 
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ceğiz ... 
Niha)·et M. Barkley, ıöyle demiııtir : 
".Anlqılı:yor ki, Naziler bizi denizden 

kovmağa azmetmiılerdlr. Fakat Am,rikan 
milletinin denizlerden kovulmak Uzere ol
duğunu zannetmiyorum ... 

Reuben-Jameı nerede batırılclı ? 
Vaşington; 1. a.a. - Unıted • Press : 

İzlanda'nın batısında. torpillenerek bataıı 
Reuben-James Amerikan destroyeri, bU
yUk Brıtanya'ya verilmlıı olan deetroyer
lerle aynı tiptedir. 

Harbiye nazırlığı, Reuben-James'ln ba.
tırıldıtt yeri sarih olarak ifııa. etmemi§se 
de umumiyetle zannedlldlğctı göre, bu 
destroyer de Kearny' in torplllendltı ve 
Greer'ln hücuma uğradığı yerde torpil • 
lenmlgtır. 

Ayandan infiratçı Nye, Reuben-Jarnes'ln 
uğradığı Akıbetten dolayı teessürlerini iz
har etmekle beraber, şunları söylemi~tir : 

''-Diz bir barda kavga eden kimselere 
benziyoruz ve buna rağmen, büyük mli· 
cadelenin dıoında kalablleceğımizi Umit 
ediyoruz. Hükümet böyle bir tAblyenln 
muvaffak olacatına hakikaten inanıyor 
mu?,. 

Vaşington: 1. a.a. - M:. Willkie, Re11-
ben-James·ın batırılmasından bah.'!eder • 
ken. bitaraflık kanununun derhal lAğVım 
istemlııtır. 

Kaç k i§i kurtarıldı ? 
Vaşington; 1. a.a. - Bahriye nazırlığı. 

nın resmen bildirdiğine göre, (Reuben • 
James) destroyerinin mUrettebatından 42 
kişi kurtarılmıııtır. 7 subay ile 60 t.a,yf .. 
nın akıbeti billnmomektedlr • 

Reuben-Jameı'Jeki bir 
bahriyelinin aile•İne gönderclifl 

mektup 
Nevyork: 1. a.a. - United-Press : Rea

b .. n-James mUretteb:ıtından hır bahriyeli 
11 ilkteşrlnde ailesine gönderdiği bir mek
aupta, bilhassa ııu satırları yazmııtır : 

'·İngiliz inoe gemilerine refakat ediyo
ruz. Gtıı Unlişe göre, pek yakında bir oey 
pathyacaktır ... 

l ngilir. hükümetinin •Özcürii 
ne diyor ? 

J,onclra; 1. a.a. - İngiliz hUkUmetınin 
sözcUsU ( Reuben-Jameı ) destroyerinin 
torpillenmesi h!dlaesl hakkında ou beya
natta bulunmuttur : 

•'-Bu Mdise açık olarak göst,rtyor ki. 
Almanya Blrleıik Devletlere kartı gel!§l 
güzel bir denizaltı }lıu-blne b114lamııtır ... 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük 

1942 

tasarruf hesapla rı 

ikramiye planı 

KEŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincitesrin 
tarihlerinde yapılır. 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1942 iKRAMiYELERi ..................... ... 
2000 Liralık = 2000.-
1000 Liralık · 3000.-
750 Liralık = 1500.-
500 Liralık = 1500.-
250 Liralık _ 2500.-
100 Liralık = 4000.-
50 Liralık = 2500.-
25 Liralık = 5000.-
1 O Liralık = : ooo.-

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
L~ra 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 



., •.................................• -. 

i RESMi TEBLllLER j 
~ •............................•••••• ,, 

SPOR Ayaktopa maçlan 

1 
' 

Ankara ayaktopu birinciliGi sayı cetveli 
llq c.. •• M. At. Ye. h. 

ıs 8 11 
K. 
o 

1 
Ymaılsfln' ıı 11lllnr 

btetlerl• maavemelilİI 

lngiliz hava tebli§i 
Londra, ı L&. - Hava NuırblUWl tab

UC : 
Almanya'mn flmal babmnAaJd Weftı. 

Harp ODiu Ankara 
Al yarıılarının altınası • ... 1 3 2 dl 

ıuwn - yen 
bugün yapılıyor 

Harp mnıl• t. Y. 1 1 
GençıldiıUii 1 3 
MMk ....... 1 2 
~ 1 2 
Kınckalecücl 4 1 
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o 3 • 
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ıo 10 
13 • 11 8 
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1 
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ylldönü.mü 
LoDdra; L L&. - YUD&Dlatan'ın )( 

kuveUeriDe mukavemeU yıldönllmllDU 
m&ll makladtyle Londra'da yapılan lll 
sam bir toplantıda söz ısöyliyen 1 
ille birlltl reial ve İngiltere'Dilı eabıll 
kara büyUk elgial Bir Percy Loralne, 

re ve bu arada Hamburs ve BnmeD llmall
Jarına dUıı gece bombardıman Hntaaı 
meııaup mUhim bava teıklllerl taratındaD BustıD IODbahar at nneıarmm anuıca 
hllcumlar yapılmıttır. Hb1r IPodnılDUDd& rapılacallbt. °"89 Jııaf • 

Duııkerque ve BoulOSD• doklarına da tul kadar olmamalcl& beralMr' lııudDllll n • 
lallcumlarda bulunulmuttur • ntlar arUUlda neuceıert m•akla beltJeDe • 
TayyarelertmısdeD altll1 kQıpbr. bllec:ta slld lranl*1an ftl'dlr. ~ 

• • • bllhaaa Dumlupmar IDOSlla1l He <Jhbnllı:.) 

Londra, ı LL - Han .,. Debili - • 
myıt NezanUıriDID tebllll : 

DUn karaııl•k llutıktaıı ....... - • 
n. dÜl1Jl&D ta.YY&relert İqtlten'Dba dolU 
.ıınıne blr k&AJ bomba atmıtlar4ır. Ne 
b:IADC& S&71at ne de huar vardır. 
Karanlık basmadan u evel, lıısllta P

oe avcıları İngtltere'ııiıı dolu l&blll açık· 
larmd& bir dtıfman bomba tanarestnl de
Dis• dUşllrmU,lerdlr. 

Ortaıark tebliği 
Kahire, ı a.a. - lnSllla ortuarlC ıımamt 

-..rardlulwı wbllll: 
Llbn'da ~ Mil -.... aava fa• 

auı.tl ... fakat cepbemlaln *>tll •• il&&& u
almler1De bl'I& dUlman topculUDUD atetl 
80l'lllaldelı dalla ılddeW olmutur. llerlla 
lr.ellmln4e 4U.manm bası mtlıdafa& tertlba • 
tm4a blr ıı:e.ıı yapmala dnd•rtln bir IDSl
ııa 11oıu, dtıeman ıı:ara lll&)'Dlert U. Ol• ucı 
- 1ra1'11tmltt1r. DQlmU lı:aralCOUıan taall7et 
~· 

Jhdut blJt .. ıncs.. lellf 11Duarınm. llal· 
l&J& blJtseelDde. nelf lıollanmuı. Balfua Ilı 
a\ıftt ar&IUl4&ld b'1tQa arulde '9lll4ea ıc .. 
-- ııalllllıelardll'· 

Sovyet tebli§i 
Koakova. ı LL - 80'IY8t Hallerltr BQ. 

I08UDUD dUD seceki teblllt S 
aı llktelrlnde mulw'ebeln llltlD eepbe 

qımea dnar' etmiftıl'. 

Alman tebliği 

lftıe1111unwı OC* dael oıacatım dGIGmluılcte • 
Jts. 

Budnlı:.1l proıramda alta IDoeU oldatımdaa 
rantlara ••t 1' te ball&nacallbr. 

Birinci hpı : 
Orman çııwaı IEolllft4ur. Uc n.ıııdald 

;reru ;ranm kan msıua erkek •• dltl wıar 
lolll bandtkapbl'. Kazananlara verilecek pa. 
ra 400 Ura kotunun uzunlutu 1800 metredir. 
KolU>'a ra.aıan taylar ıunlardır: 

1 - Hev• (S. s. K. Olman> 70 llllo, 
9 - JC. Neriman lH. L Ttlre) 80 lı:llo, 
a - aelcbaD (Atlı BPOr> s. ldlo, 
• - 8"JllO (C. Dönmez) DO kilo. 
auaıana lOIDCI• en b'wl ıııo ıllpneıla He

v..ur. Bu da taııyacaaı kilodan bellldlr. Fa 
lult aecen ııatta iYi bir &otu kazan~.ı St!kban 
Ilı BW'I& kotularında muvalfakt7et kazanan 
KQcWE Nerımanı Hevese ıdre daha ıanıtı bu· 
11U'Orua. Bu llttll araıında da Atlı Spor ku • 
IUbllDUıı l&hlp oldutu SKl>anı rakibine aört 
dalla b1 buluyoruz. 

llıinci "• : 
DOr1 ve daha 1uıcan Yattaki yerli 1arım 

lan uııuıa a& ve ıaarakhın ıcın banıl.kıapur 
Kuanıuılara •erilecek para 300 Ura kolu • 
nun uzunıutu 2600 met.redir. Bu ko111ya da 
dört )'&nm lı:an yazıhruftır. 

1 - .Aleeylan (A. Gelll) 63 lı:llo, 

9 - C.Ur (T. Atcan> 80 kilo, 
8 - Neriman (B. Kuru) :18 kilo, 
• - Yıldıa (N. Akcura> lH kilo. 
BQ kotU>'a ralı:lplerlnı •öre daha az kilo 

tatıYan •• •ecen hatta Cesurdan lld kilo 
faala tatımuına mukabil bir llo1 ara Ut ko-
1U111 lı:aaanan Ntrlmanı dalı& ıazıa tamlı SO
rtl)'onm. Bununla beraber mesafenin secen 
lıatt&ya •öre 600 metre faal& ol111u nete.il 

llerlin, 1 LL - AlmUl or4Ulan bef1ı.U· blr hayvan olan Cesurun ıanıını )'llklclt· 
~ t6blitl : mektedlr. DU.llndUtli'ınllze ıöre kolu bu iki 

lCJnm'cla a1mAD ft rmM9 or4alln, mal• banan M'Ulncla Olae&ktll'. 

- edUmlf -...n ımfttlerbd cSurmadaD Oçancü lıoru : 
takip ~· ' bir Dumlupınar kotuaudur. lkl 1a•ındıı.kl 7er· 

Doneta ba....mdıt arta JımTetlerl u aat ıı:an ınalllz erkek ve dtıı taylar lem • 
tol; noktada Dcıraets nebrllılll flmal mec- lllr. Kazananlara verilecek para ~ lira. 
ruam ~. m ... reeı 12llO metredir. KotUJ1& yazılan w• 

flrk .:eıpbeeiDlD flm&l Jı ... mlnde Volhof lar eunlardır: 
..... .,.. b1r piyade a1&1'l lnrntll b1r 4U,. ı - Karabiber (A. Atman> l56 1'llıo, 
.- men1lDl 7U'Dlll " tiddetll muJıare. 2 - eau lS. x. Osman> l56 ıı:uo. 
1Mİil" Mtleeablde U8 4Ufm&ll blMIDl upo a - .Alemdar (S. T-el> 116 Jdl6, 
tııtndftlr. • - Qobanlmı (S. Temel) &U ldlo, 

l.aiDgra4 ~beri aepbealnde d1ltma • ı - Buket (I'. Slmlarotlu) IK.I kilo, 
.. Heva'7ı seomelc için yapbtı bir çok ı - Demet (J'. sım1arot1u 14.1 .ldlo. 
te9eltbGa1er sert pUHUrttllmUttllr. A)'atıııdald &rıza dola)'ıll>'l• idare 11• Mıl-

llna kuTeUerl Kınm'da dOtm&D bat • t1lnllO nal uraıc tefek llı:ram1Y•ll ICOtıalara 
....._ piriafnde mtblabl• batıarma kar- IOlnalml)'arak b07Qlt ı.ıcramtyen lclbllı: lııotU· 
fl llddttll htlcaınlar ~ wl1maım mil- bra aaklanan B. BaUh Temıl'ln °'"'*m 
el9lr luueirAtına ~ ttmft ft IOYJ'et llmlndeld t&1ı buaQn dllerlerlnden daha 
f!loınma alır .... ..,....... ......,.. l'akaı dnden dH 1)'118118 " IMl-
Ban~ ,.. ...,.... 1ıılr .......... "'•ulnttl ~ ~ .. 

eant ...;Jlll)&tlrmq, 1 ll&rp pmfslnl Ye B. J'etunı SPmsarotlunun Buket lmılndekt 
td1' ~ uker nüllJe pmJlhd huu'a t&11 da ÇobanJcızının en kuvetll raldbldlr. 
~. llOlltcma'n Jaarp da befb DCltlndtltaıınlbe söre Cok adcı olacak olan bu 
lltleamJat ~. lııolan lla iki taJdaD blrlnln kaaanmuını 

lasuı. i11fe padlerlDe ..... ıntoac111• lıeldem* ranlJe oımu. Her T&klt oldutu 
de aım.. ay., tan'lnleıl l'Ol'OI edalatı stbl lla lııııeu4& bir antaQder aramak il· 
8Qlklanaıla 1000 tolıhltol1dl 'lllr fllebl m IÜI darllal Karablberl a&ıtınMlı:. kabll
talarlp etm1t. ıasn ...... ,... ..wu • • &. 
oıkluuacla topy&ea • 000 taabatolak 4 Dönllnı:I lota : 
dOlm&D ttcant ~ batınmtllr. Ba u- Ve Ti daU 1Ukan )'&.ltald ıar kan tnatua 
purlar bir kafile lotade -netmelrtı 141. al •• Jmrald&n sem handikaptır. Kotll)'U 11&· 
Vapurlardan bir taaeel lı07Dk 1ıir IU'DIO MD&Dlara Tlrtlecc para 275 Ura ıcotumın 
pınilidtr. AJm bft18" _...., ı.,n unalllh MIO metredir. Bu lloluYa altı ııa • 
bir ol l'llPUI' bombalarla 0 ..._ lluara 111 lı:.aD ramımıttır. GUnlln en a&lu lrıolUMI ola· 
all'ablmıfbr ıct w..ıca tciDllAto bJıplan ealUU dllbıılUQmGa tna ~antta ile ba1Vu 
daba bekleDebll~ !qtlla tlnanlerl dGa dllıılr&U ..... elctedlr. swaıar da aırul)'le 
pce llmal '" tlma1 batı Almaan'amm DudJ. Cllldemlr " Yauıanctır. eımıann 
muhteut DOkt....,_ ft blPw- !lambms lolDde .... lıafta o.ı.mtNID 8efte altl ld· 
t1ı1erine bom ... ~ • ...... 1o falla t&ll1arale Karanm1D &rkUIDcla Jııo.. 

• lall*la lldDel ... Daa4l'1l dah& l&mlı .....,. ta,.,... dlltlrtllndlf\Gr. "1aıona. ~ sOr• Dandl'Jlla 

1 talyan teblili ;.::; ;,: :•tatudlr· 
umumi lhbrlll llanlU4ur. DDrt " claba ~ aama. ı .... - ~ ... ..u.n 

lrararıı&lulUR ....._., 

Hava lınlfttleflııldl9 - blrllld•, dlD 
atledeD IODı'& - &lc&lda& ~ ~ dlt
ID&D bomba tanarlll telldltu btlclua ....... 
Jet " bua dalıtmaııarcbr. 'hnaıeMl'lll 
Mrl d~ Ti 4lter blrl ele nkalnUltıt. 

Cama .... " CllllD&1l ~ ..... 
llıaD .... IDsSba tananlerl Llcata. ...... 
.. Ti R...a lllftdanaa lııDmllalar •timi· 
ldtlr ............ llaaJ1ar ...... .,. ....... 
.a.dlrll• blrlla• "8SDl tılDmltır. U9l1 
lıall &ı'Ulllda btrllq ~anlı Tardır. 

llm&l .aıta ... 'MndC oeDlı ....... .... 
---- ,......... telebblla ......... . 
- ldrUlılııwt. lllııl&artllmllatllr. ~ 
_., Tomalr lıllflMıelanaa atee •tmlttb'. 
Allnan bemllı& &abarellrt Tobrak"a" Jıluo 
• Jlatnllı"UD dotunacla tanare m8'danla· 
ırlfle OWJalOldl ~ hUcuıa e&mlllerdlr 
..-an av tananled Jld 4u.aaa tanaHll 
4llllJlll"Dl erdir ...... tanarlll llaree 
... nJarmd& ,.. ...... ..... ldllmll&lr. 
.. l&n'&r'IDhl ......... tı .............. . 

Dotu .Aft'llı:a'da tetld1lerl1818 Ooetar .... . 
llllıGe, bCltun cephelerde •Talmala deft1ll 
..-ıedlrıer. 

itim.re Y1 AYUSlurlly•ıı .. 
11111 kadar kaydeltili byıpl• 
~berre; 1. LL - UDltıd • Presa : 

ın.tıtere'Dla kendi harp )'WdbıdeD domin· 
ronıarm aaranna olarak 11ynldıtı hakkın· 
dald talkiDlere bir eon vwmak ben A.• 
..-uaJya harbiye nazın. Avuetralya ve 
*1ta kayıplarım gösteren bir u.teyt 

DllftbrıJftir: 
il eyllll 1941 e kadar Awatral7a'mll bQ. 

Jtlk Brlt&Dya'da, domlııyolarda, orta-do 
la'da, Ylmanletan'4a, Olrl4'de, Burl7e'de 
w Habeflııtan'daJd kqıptan fQlalardu 
Jbal'ettil". 

f870 6111. 18\M yaralı, 18417 WJP. 
8580 eatr. 

r&ltald MI lı:.aD arap at " ıımru:ıan JclDdlr. 
K•u••hra verUecelı:. para llllO Ura kot• • 
nu mımduh moo metrecllr. 811 llolU7a .>'&• 
:alan Jaanular IUDlardır. 

1 - 1111ra <JL BQaal> eo ld1ot 
ıa - lllllfleaa lS. AJuıon> eo klı.. 
1 - Bııavı (N. Kurtu> IO lı:llo, 

• - a.11ata1r uc. llllm•> eo lı:.llo. 
ı - taam°'* U>. OCIDda>'> eo kilo, 
1 - ..,._ "'- Dlrtea•) IO kllo. 
' - ... (t. .. TôM) • kilo, 
1 - Tana (t. S. Telı:oe) • ldlo, 
1 - ~ <-'- KantnacıalC) • ldJO. 
Bil lrııılQ& JUl1&ll Jaaryaalan IOaden ... 

tlrlMe lllc alCl& .. leeelJ .... ıaer ll&ld• ,.., • 
aseaktur. Her IMD&ll olduh llbl sen• • 
llıaYeUI ralı:lbl 8aTadır. Ba -.Uda eı>e>' • • 
m&DdJr lıDIUftDD IOrmedlllmla Bo*Urt da 
Y&rdll'. !)'I vul>'•U• oldutuna petc nıtımal 
yerml)'on& auaanıa beraber lı:olUd• ııer 
b&7Taaıa bir tanlı oldulanıa kabUl etmeli: ll· 
llUDdır. Bizce nrıt bu lld ba)'vaa arumııla 
ftCIC9kUr. Bozkurt aY11'tA)'denUr • 

Allına hta: 
Ut )'alUldakl ur lı:an arap er'kelı: ve dlll 

tulan ıoın lı&Ddllı:aptır. Kaaananlara yerli .. 
en: ıııara aoo Ura. kOIUnun unnıutu ıeoo 
metredir. ... llotuYa )'Uıl&a wıar IUlllat'. 
R: 

ı - Tart.an <t. AJt&c> es ldlo. 
2 - Xunq ( .. KırsQl) 116 lı:llo, 

a - •11a <H. ıcoı.ao 58 ıcııo. 
4 - OhGl (S. B&yrakCI) llO kllo. 
Gecn lıaftalı:l mtuda Kuruı Tarhanı aee

ml.U. l'aııat Tartlan a, Kunq ı.. 49 ldlo 
taıl)'ordu. Buırlbıkll kotu secen llaftaldndea 
200 metre faal&dar. raıı:at KuratUD lı:ll.ı 
116 ,. cılı:ılııttır. Buna sör• Tartaanm IDDIUJIQ 
JrıUanlll&aı claba alCla u8111l seımeıı:tecUr. 
!Jdncll& lcln Kununm m ıwveW raıdbl Ol • 
alMtlr. 

..... ıaer ............. Slbt .... baldl 
bir lanedll' " dGnlbol Ut bettacl llota1U' 
llnllnd&CIU'. 

lir Hınat ıjma ktnldı 
Bt1ytlk Brltanya'1luı bllttın ba harp .ıı. Zllı'IP: L La. - Hırvat l'eSIDI sueteat, 

nelerinde kayıplan 21119 ldlt78 7'Urlel • (Croatia) İ811llyle bir Hırvat a,J&DBUml e.
JDl)ctedlr. • t4lklill baldmld&lci ~ .... 

Diler harp aahııalerbMlt "1Gk llrltl9o ntmlflll'· CroMla &ıjUIBI, IUlllllket dlıltl· 
7a'11ua kqıbı T0.000 Jdlldlr. bsWa 11M- .... dlld1I ft Jmicl blltiba 81n-1. Udi
-- 22.800 .,. bava kuTıtı.ı UDO ~ _. '" llıtr tarttı dllV bablıml ,..... 
~- ... .,. .... 

G. Birli§i • Maskespor 
O· O berabere kaldılar 
Diba ıt Jlql9 11tad7mmnAa Ankara a
~ blrlDcllllderlDI dnam edildi. 

Bh1llcl karfılafma OeDtlfl'blrlltl • Jılu
bapcır U'UUlda idi. Blrlncl 4evre7l atı • 
.. ı Y• bankıUl PteD oJUDCla llukeepor 
claba .uratU ve iyi oyudı. Jılukeapor bir 
paaltı fınatı Juıçır4ıkt&D eonn. bu clevre 
().()bitti. 

İkiııci devrede eoıı yorsun oldukları 
sGrlllen Gençler 4&ha •lYade mUdafaaya 
çekilerek Maskelilerin eqı 7apmalarına 

m&Di oldular •• oyUD ~· beraberlikle 
llOll& erdi. 

Anlıaragiicü • Harbiye 
İklncl oyun AnkaragUcO • Harp Okulu 

idman Yurdu aruında yapıldı. 
Harbiyeliler ilk eayılarım birinci dev • 

renin 17 inci clakikuıDda yaptılar. Anka • 
ragUc;liller bel dakika eonra penaltıdan 
kazandıkları bir eayı ile beraberliğe ulq
tılar. 

Deminpor 4 o 

Ba dnre dalı& ook Barbl7enba bukım 
altmda devam ıtU .,. il lDo1 daklk"da 
Harp Okulu eotaçıtı IYl bir fınat :ralı:.a • 
lıyarak UdDcl eqıyı ela yapmıya 1111lftffak 
oldu. 

tkinct deft'ede Rat'blyelller &7111 lbeDll 
ve gllzeUlklı oyıııyarak 11 laci d•Jdkada 
llçllncll sayılarım da yaptılu. Ba piden 
sonra açılan Ye enerjik oyııı:rıua Gtıollller 
80 uncu dakikada eolaçıtdarmua ayatlyle 
ikinci eayılanaı kuandılar. 

Harbiyelller bundan eoma, daha tok mtı
d&faaya etıemyiet •ererek kUandıkları 
neUceyt bozmamak ıoın oahıtılar. Oya • 
nun bitmesine 12 dakika kala, Harbiye 
kalestııin GnUııde bir kanfıkhk oldu ye top 
kaleye girdi. 

Hakem bu gottın (ofsayt), 00q1Ule1" gol 
oldutunu kareıhklt iddia ettller. Hakem, 
12 dakika ııOren itirazlar eonlllld& (ofeayt) 
vuruşu yaptırdı ve dUdUğUnU çalaralc o
yunculan maçlar bittikten llOD1"a yapılma

sı Adet olan seremoniye dAv.t etti. Bu ııe
ramonive GtlqlUler iı,tirail etmediler ve o
yun böylece Harp OkulllllUD 3·2 lehinde 
blttı. 

o 4 4 11 4 1 

BUGONKOMAÇ 
BugUıı eaat 11 de Demirapor • Kınkkale 

GllcU maçı 19 JılQıa Stadyomunun d11 •· 
haaında yapılacak ve bısylece Ankara a • 
yaktopu blrlnclllkleriniD blrlnct devresi 
eona erecektir. 

SftYHyl' •ılri yalladiler 
kampları gönderlllyoilar 

Presburg; 1. LL - Dahiliye DUırlıtın· 
da başvekil il. Tuka'mn relslitt altında 
yapılan bir toplantıda, BloT&117a'd&ld 7a
hudllerln blr arada toplanmaaı mueleat 
müzakere edllmlıtir. Bu ııtn bllllne dahi· 
liye nazırlığı memur edilmlttlr. 

Dahiliye ve mmı mlld&faa nuırlan o. 
rem1az'dakl temerktız kamplanm kullan
maA'a karar vf'rmlılerdlr. Bu kamplara 
topyek<Uı altı bin yahudl J'Önderlleblle • 
ccktlr. 

miftir ld : 
.. Yunanist&D, imtihan aaatıarıllda. 

niyete klll'll vuifeıılDl yapmaktan 
mamıttır. Bi• de Yunanietan'a kartı T 

mızı yapmaktan kaçınmıy&cat'ls. 
" Yunanistan, imanların kalplerlD4e, 

aıs muharlpleriDln ıecaatı lle clelil, f 
m&JtJQp edilmez aihniyetlnln kuYıd 
4e ıı:ıeniam lle•lnl yeniden pU'latmıttall 

.. Jıllhver'ln tecavllzllne mukavemet 
olan bUtlbı memleketler, uta bil 
ideallere gerek maddeten serek mbeıı 
dımlannı getirmlılerdlr. Yım&D1.tu. 

raman muk&Terneti ile, dO~ ~ 
ilham vermlt n kOc;lllc milletlerba 
terine bir nihayet vermete ft tı.IDD'91 
eUB bOrlyetlnl 7ftllden te81• •tmele 
meylemlı bulunanlara :reni bir _. 

ıannfbr. 

Tunaıılatan'm nrdltl dlN, N9e d 
glltere'de unutulmamıttır. B1s w 
fiklerlmls, Tunul.ten'a bmıda 
olan borcumun Ddlyecetts. ., 

1 S ONTEŞ RİN 19 4 1 TARİHİND E 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinde yapdan 

ikramiyeli 0/o 5 faizli 1938 tahviline 
Yedinci ikramiye keşidesinde kazanan numaralan 

ait 
gösterir listedir. 

.................. 1 ................................................................ ... 

llı:ramly•ler 

Numaralar T. 1Ara11 
lkramlyeler 

Numaralar T. Llrua 
lkraml)eler 

Numaralar T. L1rası 
ltcramlyeler 

Numaralar T. Llrall 
İkramiyeler 

Numaralar T. Llraaa Numaralar T. Lira" 
11Erambıelet' 

Numaralar T. Ltruı ------ ------- --....--- ------
8571 40 43828 40 75496 40 167964 40 210221 40 271558 40 309155 40 368973 
8572 303 43829 40 75497 40 167965 40 210222 40 271559 40 309156 40 368974 
8573 40 43830 40 75498 40 167966 40 210223 40 271560 40 309157 40 368975 
8574 40 48921 40 75499 40 167967 40 210224 40 271961 40 309158 40 368976 
8575 40 48922 40 75500 40 167968 40 210225 40 271962 40 309159 40 368977 
8576 40 48923 40 85561 40 167969 40 210226 40 271963 40 309160 40 368978 
8577 40 48924 40 85562 40 167970 40 210227 40 271964 40 310901 40 368979 
8578 40 48925 40 85563 40 177381 10000 210228 40 271965 40 310902 5000 368980 
8579 40 48926 40 85564 40 177382 40 210229 40 271966 40 310903 40 369721 
8580 40 48927 40 85565 40 177383 40 210230 40 271967 40 310904 303 369722 
9471 40 48928 40 85566 40 177384 40 225851 40 271968 40 310905 40 369723 
9472 40 48929 303 85567 40 177385 1000 225852 40 211969 40 310906 40 369n4 
9473 40 48930 40 85568 40 177386 40 225853 40 271970 40 310907 40 369725 
9474 40 54741 40 85569 40 177387 40 225854 40 275411 40 310908 40 369726 
9475 40 54742 40 85570 40 177388 40 225855 40 275412 40 310909 40 369727 
M76 40 M743 40 92761 40 177389 40 225856 40 275413 40 310910 40 369728 
0477 48 M744 40 9276a 40 177300 40 2H857 40 Z7Ml4 40 121591 40 369729 
9478 40 54745 40 92763 40 178671 40 225858 40 275415 40 321592 40 369730 
9479 40 54746 40 92764 40 178672 40 225859 40 275416 40 321593 303 372411 
9480 40 54747 40 9!765 40 178673 40 225860 40 275417 40 321594 40 372412 

13621 40 54748 40 92766 40 178674 40 234271 40 215418 40 321595 40 sn413 
13623 40 54749 40 92767 40 178675 40 234272 40 275419 ıS03 321596 40 372414 
1sm 40 54750 40 92768 40 178676 40 234273 40 215420 40 321591 40 372415 
13624 40 55701 40 92769 40 178677 40 234274 40 291811 40 321598 40 372416 
13625 5000 55702 40 92770 40 178678 40 234275 40 291812 40 321599 40 372417 
13626 40 55703 40 93221 40 178679 40 234276 40 291813 40 321600 40 372418 
13627 40 55704 40 93222 40 178680 40 234277 40 291814 40 321771 40 372419 
13628 40 55705 40 93223 40 191221 40 234278 40 Z91815 40 321772 40 372420 
13629 40 55706 40 93224 40 191222 40 234279 40 291816 40 321773 1000 379$81 
13630 40 55707 40 93225 40 191223 40 234280 40 291817 40 321774 40 379582 
21311 40 55708 40 93226 40 191224 40 234971 40 291818 40 321775 40 379583 
21312 40 55709 40 93227 40 191225 40 234972 40 291819 40 321776 40 379584 
21313 40 55710 40 93228 40 191226 40 234973 40 291820 40 321777 40 379585 
21314 40 61781 40 93229 40 19121.ı 40 234974 40 295581 40 321778 40 37958& 
21315 40 61782 40 93230 40 191228 40 234975 40 295582 40 321779 40 379587 
21316 40 61783 40 122811 40 191229 40 234978 40 295581 40 321780 40 379588 
21317 40 61784 40 122812 40 191230 40 234977 40 295584 40 324391 10000 379589 
21318 40 61785 40 122813 40 191891 40 234978 40 295585 40 324392 40 379590 
21319 40 61786 40 122814 40 191892 40 234979 40 295586 40 324393 40 389141 
21320 40 61787 40 122815 40 191893 40 234980 40 295587 40 324394 40 389142 
22751 40 61788 40 122816 40 191894 40 238851 40 295588 40 324395 40 389143 
22752 40 61789 40 122817 40 191895 40 238852 40 295589 40 324396 40 389144 
22753 40 61790 40 122818 40 191896 40 238853 40 295590 40 324397 40 389145 
22754 40 62741 40 122819 40 191897 40 238854 40 300511 40 324398 40 389145 
22755 40 62742 40 122820 40 191898 40 238855 40 300512 40 324399 40 389147 
22758 40 62743 40 129031 40 191899 303 238856 40 300513 40 324400 40 389148 
22757 40 62744 40 129032 40 191900 40 238857 40 300514 40 327121 40 389149 
22758 40 62745 40 129033 40 192961 40 238858 40 300515 40 327122 40 389150 
22759 40 62745 40 129034 40 192962 40 238859 40 300516 1000 327123 40 389941 
22760 40 62747 40 129035 40 192963 40 238860 40 300517 40 327124 40 389942 
26571 40 62748 40 129036 40 192964 40 255181 40 300518 40 327125 40 389943 
26572 40 82749 40 129037 40 192965 40 255182 40 300519 40 327126 40 389944 
26573 40 62750 40 129038 40 192966 40 25!183 40 300520 40 327127 40 389945 
26574 40 64601 40 129039 40 192967 40 255184 40 306611 40 327128 40 389946 
26575 40 64602 40 129040 40 192968 40 255185 40 306612 40 327129 1000 389947 
H576 40 64603 40 130471 40 192969 40 255186 40 306613 40 327130 40 389948 
H577 ·40 64604 40 130472 40 192970 40 255187 40 306614 40 346981 40 389949 
H578 40 64605 303 130473 40 196951 40 255188 40 306615 40 346982 40 389950 
26579 40 646045 40 130474 40 196952 40 255189 40 306616 40 346983 40 395521 
2G580 40 64607 40 130475 40 196953 40 255190 40 306617 40 346984 40 395522 
sn51 40 64608 40 130476 40 196954 40 262421 40 306618 40 346985 40 395523 
37252 40 64609 40 130477 40 196955 40 262422 40 306619 40 346986 303 395524 
37253 40 64610 40 130478 40 196955 40 262423 40 306620 40 346987 40 395525 
37254 40 69051 40 130479 40 19e957 40 262424 40 308601 40 346988 40 395526 
37255 40 69052 40 130480 40 198958 40 262425 40 308602 40 346989 40 395527 
37256 40 69053 40 140901 40 196959 40 262426 40 308603 40 346990 40 495528 
37257 4P 69054 40 140902 40 196980 40 262427 40 308604 40 357701 40 395529 
37258 40 69055 1000 140903 40 207681 40 262428 40 308605 40 357702 40 !95530 
37259 40 69056 40 140904 40 207682 40 282429 40 30MOe 40 357703 40 406851 
17260 40 69057 40 140905 40 207683 40 262430 40 30M07 40 357104 40 406852 
43821 40 69058 40 140906 40 207684 40 271551 40 308608 40 357705 .. 486853 
43822 40 89059 40 140907 40 201185 40 271552 40 308609 40 357706 40 54 
43823 40 69060 40 140908 40 207eM 357707 1000 6815 

75491 40 140909 40 40 271553 40 308610 40 357708 40 406856 
43824 40 75492 40 140910 40 207817 40 271554 40 309151 40 357709 40 406857 
43825 40 75493 40 167901 40 207A8 40 271555 40 309152 303 357710 40 406858 
438215 '40 75494 40 167962 40 207689 40 271556 40 309153 40 368971 40 406859 
43827 40 75495 40 167963 40 207590 40 271557 40 309154 303 368972 40 406860 

1 - Bu tahvillerden kura çıkan nmnaralann her birine yakanda J'Ulh ilaamifeler &denir. . 
2 - baami,..ıer Türkiye Cimhuriyet Merkes • nlram, Mekes Ye Şubelerinde ft Meıtrea BankallDID mü ..... olmadıil 

de Tlımte it Benbm Şubelerinde baapds liltel.t fberiaclea l dmeca .. lr. 



~ Lv. AMIRLICtNE 
GELEN iLANLAR 

Saman alınacak 
a.. llaıkaıı ziraat mektebi bahçesi lc;lndekl 
- 41.. Ko. dan : 

1 - Tahminen beher kilosu 4 kUI'UI 25 
:::-- 800 ton tel balyalı ıaman kapalı 
.....__.~le aatın alınacaktır. Muhammen 
~ 3'.000 lira, muvakkat teminat 2550 
-.-. lbaıec 7.1L941 aaat 15 de Halkalı 
lltaat Dlektebi bahı;esi !cinde komisyonu
~ bulundutu mahalde yapılacaktır. 
;;"lanıeaı Ko. da varilmektedlr İstekllle
t......~ stın ve ıaatten bir ıaat evel 
-ır Dlektuplannı Ko na vermelerL 

(7746) 17813 

Kuru ot alınacak 

'
llaııtaıı zıraat mektebi bahcesl 1clndekt 

41.. Ko. dan : 
1 

- T&Jımınen beher kilosu 5 kuruı 50 
~n 1000 ton tel balyalı kuru ot ka· 
ilen Z&rf usulıyle satın alınacaktır. Muham
C1aıs bedeıı 55,000 lira muvakkat teminat 
'-ıa liradır. Ihaleıt 7.11.941 aaat 12 de Hal
t.. llraat mektebi bahı:eıl lı;ınde Sa. Al. 
lllrrı.e da 1apılacaktır. Şartnameıl Ko. da ve
.... ktedir. lsteklllerln belli i:Un ve saat
~lr saat evel teklif mektuplarını Ko. nn 
·-ıııeıert. (7747l 17814 

ltrı Sığır eti alınacak 
1 

1tamıı Sa. Al. Ko. dan ı 
illa - 51-10-941 cuma günü saat 15 te ka
'- l&rfla ihale olunacağı ilin edilen SO 
a...,. lliır eti kavurmasının evsaf değişti • 
~ kapalı zarfla ihale&inden ihalesi sar 
-;ı-r edilmiıtir. 
il..~ ~ Bu 50 ton sığır eti kavurması de
~- e?Safına göre pazarlıkla satın a
~· Tahmin bedeli 30 bin liradan 
~ tahmin bedeli 60 lnıruıtur. De • 
~len evsaf ve ıartnameleri Ko. da her 
---a Cörühir. 
._1 - Pazarlığı 3-11-941 pazartesi günü 
...: 14.lc) da Sarıkamıı Sa. AL Ko. da ya
~ Clktır. Kati teminat 4510 liradır. İs • 
.... Uertıı belli ıün ve saatle Ko. na müra-

U.Z.ı (7885) 17&48 

4 Leva alınacak 
1 
~ aa. Al. Ko. dan: 

11ıa...:- kapalı z ,rr uıull)le 400 ton leva ah· 
... ~. 11.luhammen bedeli 8000 Ura olup 

u 12 " 1 
• - .,.. ........ bedeli 41.GOO lira -.a.. 

lltat Umlnat aeoo llra4ır. tartname - Si* 
Ko. da &ör1llür. Pazarlık ıo. ıı. M1 Mat 1' 
te Buult a.. AL ır.o. da npıJacalltır. ,..._ 
lllerln beW sin n aatW temlnatlariy .. Ko. 
na mtırac:aatları. (8054) 1IOG 

...... Jılıla --.. ı '· Ja... - .... 
IU& JA.IO .. ~ M. &w. A. 8L AL ... 
.. IQll&ealııllr. 'l'lllmllıl ...... -- ... 
tmıln&ll 2880 Jlndır. .... .. ....... . 
ra1aır. ı..a11111a 111111 ..... m.. .. ......._ 
lel1. ,(1116t, 111)9 

Odun alınacak Köeele almec:M 
Topkapı Sa. AL Ko. dan: D. Bakır Sa. AL JCo. dul: 
ı - PaaarWUa a.aoo.ooo lmlıo odun abla ı - Kapalı sara& .ea-...,. lllJll1llu. 

alınacaktır. lhaletl 10.11. 941 paza.rte91 ri · :.1() toa penoellk ııııı.e..,.. •alııtlılde llıteldl ,.. 
nü 1&at 9 da yapılacaktır. .ı.tek111ertll rOZde madıtınd&n bir ~ artında ,....,_ 111rea,.. 
15 temlnatlarlyle Ko. na mUracaaUan. Ev • le aatın alınacalıılır', 
1&f n eeraıt her slln Ko. da SOrllUlr. 2 - lllc paııarlıtı 1.11. M1 "'9tlllbe 14hıt 

(SOM> 18043 Mat 10 da npılacaktır. Umlllll tahmla tuta-
Kuru f aaulye alınacak rı 00.000 ııı;,a 01up tik ıemınatı 51ııo ı1rac1ır. 

D. Ba)azlt Sa. Al. Ko. dan: Lltekltlerln blldıltlltm vakı.ı.te D. Bakır sa. AL 

.ı. - l:lOOOO kilo kuru tasuı.ve pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 86.000 
lira olup muvakkat teminat 2700 liradır. 

Şartname.ı her ııün Ko. da l'OrlllUr. 
2 - Paaarlıtı 10. ıı. 941 pazartesi ıünQ 1&· 

at 10 da D. Ba;ı;az t Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. bteklllerln mezkQr ıtın ve B&atte temi· 
natlartyıe birlikte Ko. na müracaatları. 

(800ıi, 18044 

Bulıur alrnacak 
D. Baya;ı;ıt Sa Al. Ko. dan: 
1 - 80.000 kilo bUlııur pa;ı;arlıkla satın a • 

lınacaktır. Muhammen bedeli 24 bin muvak· 
kat teminatı ıııoo llraı.lır. Şartnameıı her elin 
Ko. da ııorülür. Pıı7.urlık 10. ıı. 9.U ı•a:ı.arte· 

sl ııunU snnt 9 dn D. Bn)·nzıt Sa. Al. Ko. ıJ,ı 
y:ıpılnenktır. l~ll•klllerln mezkiır gün ve s.ı· 

ntte l<'nılnntıurlyle birlikle Ko. na mllrnca· 
atları. (80il6) 18015 

Odun alınacak 
Topknpı Sn Al. Ko. dun: 

Ko. na mllracaatlan. (8116) 18060 

Kuna soğan alınacak 
Gltetun sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarı usuUyle 43.700 kUo kuru 

ıoaan almacaktır. Beher klloeuna tahrn.n e· 
dllen fiyat 10 kuruı olup muvakkat t-emlnat 
327 lira ~ kuruıtur. !halesi :14. ll. 941 aalı 
ıunu saat ıt tedlr. lateklllerın belll ıtın ve 
saatten bır aaat evel tekllf mektuplarını Kl). 
na vermeleri. Şartname ve evııut heı alln 
Ko. da ırorUIUr. (8112) 2ı;os:ı 

ViLAYETLER 

Bursa - Yalova hududu yolunun 

Sandovi~ sisteminde in1111 
UurıııA ~ ll:l.>ctı Nurıa MU<lurtılı>Uiltlcn . 

1 - Burııa • \'alova hud.U ot >•tıııun ı + 
300 - Cı!I + 700 ktlnmelr~lerı arasındaki 

l - l'a7.arlıkln 3.!lOU.UOO kılo odun ııatın l.,.,;;o331 lira (:.?9) kurı..ı keaır beıleltı bozuk 
olınacaktır. lhnlcsl 10. 11. 9-11 pazartesi st.i • ı · sen in sıını.Jüv lı: ı:lııt<'mlnı.le ınsasına. kapalı 
nü ıaat 9 dadır. isteklilerin yUzıle 1~ temi· .:arr usull> le yapı.an eksıltıncsl neticesinde 
natlarl.vle birlikte Ko na mUracaatlan Ev· tallı> ı:ıkmadıtı cıhetle eksiltme ıeı bir ay 
aaf ve ıeraıt Ko. ıla ııorülUr. istekliler Top· müddetle pazarlıA'a bırakılmııtır. 
kapı Maltepcsl As. Po. 3:"ı0 Sa. Al. Ko. na mü· 

:ı - Pazarlıtı 10. 11. 941 pazartesi ııllnU 
racaat etmeleri. (8073) 18046 ıa:ıt on bcece Bursa vllAyıtt daimi encllme • 

Sadeyail alınacak 
Bahal'.'ıskl Sa. Al. Ko. dan: 

nlnllc yaııılacnktır. 

3 - Bu l.c alt evrak ıunlardır: hUIAaal 

... m qı ............ tılkUt ...... 
lll't .... --~ 16 temfn•tıa • 
~ lııı • JW ... NaU..., 

('IW1') 

Bulaur alınacak 
.Aakua LY. Am1rli81 Sa. Al. Ko.daa : 
1 m '6 &GD Mıı.w JıU&rlıtı l-11•19'1 

aaat 16 ı.e Ankara Leva&UD Amlrlili 8a. 
AL lto.cla )'allllaaütlr. 

J m IU"tıWMal Mr ... komfl)'ODda 
sörtlllr. ht*llleria tıeklit edeoeklert fi • 
)'&ta aauna >1ld• 11 temlDaUariyle belli 
vakitte Jcomtayona mUracaatıarı. 

(7998) 17987 

Çeıitli yiyecek almacak 
Ankara Lv. Amirlij1 8L Al. Ko.dan : 
Alatıda clD.I ve miktarları )'Uılı iqe 

maddeleri puarlıkla 1&tın alınacaktır. t . 
halUi ~ll·lHl çar1&mba günü uat 1' te 
Ankara L•. A. Sa. Al. Ko.da ;yapılacaktır. 

Şartnameel her glln Ko.da görWebllir. 
İllteklllerln belli l'iln ve aaatte tekllf ede· 
ceklert tl)'at U:ııerlnden katı teminatla· 
riyle birllke Ko.na selmelert. 
Kilo Cinai 
1000 Kuru kayeı :Malatya 
1000 Kuru erik 
1000 Çamaıır sodaaı 

10 Limon tuzu. (80415) 

Boru ve saire alınacak 
Ankara Lv. Amırlig1 SL Al. Ko.dan 
Aıafıda cına ve miktarları yazılı mal 

zemeler puatlıkla Htın alınacaktır. 
Pnzarhtı 3·11-1941 pu.arteai gunu 11aat 

15.30 da Ankara Lv. A. SL Al. Ko.da ya. 
pılacaktır. 

İsteklilerin belli l'Un ve eaatte tekli! 
edecekleri fiyat ü&erinden kan ınl teminat. 
lariyle birlikte Ko.na plmeleri. 
Adet Cinai 
600 Boru 
260 Dirsek 
120 Soba tahtuı 

90 Kürek 
90 .Mqa 
76 Gelberi. (8080) 

Tamir itleri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Koml•>onda mevcut evıaf dahilinde 
pazarlıkla 7.ıl ton ıade>·aa alınacaktır. Beher 
klloııunun muhammen fiyatı 170 kuruıtur. 
Paıarlık ıı. ıı. 941 aalı ııUnü ıaat 10 da yn 
pılocaktır. tsteklllerln mczktlr sün ve ı:ıatt~ 
Ltueburırnz Sa. Al. Ko. na murncnntıarı. 

Mutfak ve ocakıan pazarlıkla tamir etti· 
rlleccktır. Keeır bedeli 14:1 lira M kuru&tur. 
lhalesı 5.11. 941 ı:ıı.reamba ıUnU saııt 15 te 

4 - Pn7.:ırlıl'rn srırcbllmck ıcın (2tô151) llr:ı 
olup Ankara Lv. A. &\. Al. Ko. da yapılacak· 

keeır, ıllııllel riyal cetveli, malzeme 0<:akları 

erarırıı. !cnııl ve hU5Ull, kapalı zarr uııutıyJe 
ekıılıtmc; nayındırlık leleri ıartnamelerlyle 
m.ııı ıııırtname ve mukavele proJcsı narıa 

dalrC'slnde ııt!rUlcl>lllr. 

(8U74) l!l047 

Koyun eti kavurması alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

<311 kuruı muvnl<kot teminat vermeleri. tır. Keelf ve ıartlıtrı her ııun Ko. da gö. Ulur. 
Ucüncil madılt'<le Ya7.ılı evrakı kahul ve imza 1 steklllerın bclll ıruıı ve saatte: Ko. na ııelme-
etınel<'rl. bu ın,ı:ıatı ynpahil l'eklerlne daır ıerı. (8118) 

18061 ihale gilnllndcn sekiz ııUn eveı istida ile vl. 

;&Jcq,ı. teminat 000 liradır. 
ıa - Ekaııtmnl 18. 11. 941 ıalı ıUnU aaat 
... le kUcuk ı.;eıtmecenın Avcı lıır koyundekl 
... 41. ku da yapılacaktır. Şartnamesi her ''ICo. ela söruıur. ı::uııtme:te 11Urak ede -
' ticaret odasında mukayyet olmaları 
"-t • lateklllerln bel il sun vı ıaa tten bir 
" e.ıı teminat ve tekl.f mektuplarını Ko. 

1 - Haaankaıc ıeaıımı bir kilosuna 11.; 
kuruı fi.vat lahınln edilen 23 ton koyun etı 

ka\ urınaıı pa.ıaı llkla satın alınacaktır. 

llı>cl mdknnıına mUracaat edilerek o zama • 
M kadar yapmıı oldutu islere dair veııalkln 

ıerrıyıe ehllHt veılkuı lıtlh~R 11 ve tkaret o
dHına ka>ıtlı bulunctutunıı dair 911 yılı \"e

ılkaalyle birlikte ıo. 11 iMi pazarteııı ııUnü 

ııaat Hl te vllAyet ttaımt encümeninde hazır 

____ MAHKEMELER _____ , 

'•lert. (7938) 17915 

Kundura alınacak 
t --.. SL Al. Ko.dan : 

:ı - Pazarııaı li. 11. 941 peraembe ııUnU 
aaat 14.15 te .ı:.:rzurunı Sa. Al. Ko. da )apıla· 
c:aktır. Muhammen bedell 26400 lira katl tı:· 

mlnat 3!lti8 liradır. Şartnameıl her ııun Ko 
da aörUlür. lateklllurln teminat makb'-lzla· 
rtyı. Ko. na müracaatları. Cll077) 18048 

bulunmaları llAn olunur. 
(7768) 

de:.nkara Aalı)ı lkıncl Hukuk HAkımlıııın •

1 
lı;tanbul K111ımııaıa Tabakane meıdanı .A· 

rabacılar sokak l!:i numa alı e.dc ~ı.utafa 
17736 kızı .Melek kocJnız .Anxara ıstaayonuno.ı 

devlet demır:roııarı ve en.ıyı tlc.ırlye ın~rsu- ı 
Hükümet konağı ikmali intaatı le ambarında komlı>oncu ~·erıaun cusr.1ın ta· 

Sadeyai alınacak Mardin Vllı\yetı ~uaa)'bln Kazası Malmı.i • rafından aleYhınıze ac:ılan boıan.na da.asın-
Babaeskl Sa. Al. Ko. dan: dürlUA'Un<.len: da: 934 aeneaınde evlıındıtınıa ve Sevım adın· 1 
l - Komisyonda mev;ut evsaf dahllılnde J::ksııtmc:.e konulan lı: da blı dıı kı.:ın..: olJu;ıu evı~n.n •nı.:Ln kısa ~ ltapalı zarfla 6Hl çift kundura alı· 

~ tır. Muhammen bedeli 5i969 lira, 
~lltıtat teminat •348 lira ihalesi 1~11-
!,,'il CUınarte11l gtinU 11aat 10 dır. İstekli· 
" teklif mektuplarını ihale saatinden 
~ "-t eveı Ko.na vermeleri. Şerait ve 

pazarlıkla 7,~ ton ııadeyot aaun alınacaktır l - lllarılln vlll>'ell Nusaybin kazası hU. bir aııman ıunı a munıucıı tıız hall~rın ıze ta· 

~.her &aman Ankara, İstanbul Lv. A. 
-.. ko.tarında aörWUr. 

(8016) 17958 
Jır- Otlfm alı 1 T it 
'~ı Zıraat .Mektı:bı bahçe11indekl 

l ko.dan : 

Beher klloınınun mutıommen bedeli 170 ku. kümet konartı lnıaat' olup muhammen keılf hlt olarak ıcrck k ·nı.llsl ta arınJan ve ııerek 
ruıtur. Pazarlıl'ı 7. ıı. 941 cuma &Unü ıaat bedeli t3:>7ti.lı liradır. kmıııuıar tararınıl n ven.yaya ratmen aa-
10 da yapılacaktır. lateklllerln medı:Qr ııün :ı - Yııpı bedeli 941 bUtı:ealnden verile· !Ah hal edım.-k yuv11nıza Hılakııt ııostermedı· 
ve ıaatte I.Uleburııaz sa. AL Ko. na mUraca· cektır. tini& ve nlha>et ıe\•lılltlnlz Cemal adında bl· 
atları.. (8078) 18049 3 - Eksiltme 28. 11. 941 tarihine mtlısadlf rı ile beraber kaı:tıQınıı ve Beyotıu dördün· 

cuma ıllnU .ııaat 10 da Nusaybin kazası mal· ctı hukuk dairesine nafaka davası actıtınız 
Kuru fasulye alınacak mudurlU!':Unde olacaktır. ve netice! muhakemede: zina yaptırıınıı .ııa. 

D. ~~L S&. Al. ~o dan: 4 - l&tl'klllerın bu ise alt evrak ve ıart· bit olmnsındnn davanızın reddedlklll'I \'e be$ 

TALEBE ALINACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madmcilite ait muhtelif ihtiaaılan tahsil etmek ve yük -

sek mühendia yetittirilmek üzere, Zoapldak Maden Teknisyen 
Mektebinin husuai ımıfm.a müaaltaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- imtihanda kaaananlar Zo-1dak Maden Ocakları dahi -
tinde en az dokua ay çalııtmlacak" :YW"Diye 150 kurut alacak· 
larda. 

3-- Talebe alqamlan yabancı dil deni l"ör~k Ye dokuz aym 
hitamında ameli çahpnadaa mUTafak not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet 1"Öaterenler 7iibek tahsil için Av
rupa'ya rönderilecektir. 

4- Staj t!evreıinde talebe kazancı ile 1'9Çİnerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fe•kalide iatidatlan l'Öriilen ve fakir 
oldukları anlatılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5- Stajda ve lisanda munff alı olamr:ranlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek
tebinin ikinci arnıfına imtihansız alınarak ayni ders aeneai aonun
da ıki ıınrfın imtihanını birden yerip dördüncü ımıfa terfi edebi-

lecekler. Bu aınıfı ikmal ile '"Maden Teknisiyeni" ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maa§la 
ite bati attırılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanma girecek talebe afağıdaki §artları 
haiz olmalıdır : 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaaımdan •e Türk ırkından bulun • 
mak, 

b) 18 yatını bitirmit, 25 yatını geçmemiı olmak, 
c) iyi hil ve ahlak ıahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek· 

tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı 1röıtereceklerdir ). 
d) Bulatı<'ı hutalıklarla malul olmamak, aağlığı tam olmak, 

bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalı~mağa müsait bu
lunmak, 

e) Lise olgunluk diplo.:Uaaını göstermek yahut bu derecede tah
sil aörduğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfu3 hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoerafı vermek. 
1- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avJetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahıil maaraflarmı defaten ödiyeceklerine dair müteaelail 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. 11. 1941 akıamına kadar iatida ve evrakı müabitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör. 
lüiüne getiren veya ıönderen namzetlerin 17. 11. 1941 &"iinünde 
Anıkara'da aaflık muayeneleri •e 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
aıatıdald derslerden yHılr mibabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendne, c) Fizik, d) Kimya e) Ecnebi dil 
f) Nazari heaap, 1) Mflaelleaat, h) Mihanik, i> Jeoloji. ' 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 
• 

( 7945) 17874 

dhının 1.11. 941 J>eraembe l'Unl1 saat 15 ı. 

Xa•mP81&da ilahın- denla ıevanm a tıa 
alııl& -. ........... llUU'bll npılacatctır . ' -...ıı aarfla mUnakaaaya .konulan 

~ OClwıa talip çıkrnadıgı:ıdan açık S Ue alınacaktır. Tahminen behcı 
~ 1 kuıııt 86 ıantlmdir • .Muhammen 
lı.... ~ 62170 lira muvakkat teminat 3111~ 

1 - l:.> bln kilo kuru raıulye paıarlılcla nameyi Nusaybin malmUdilrUltUnde ve nafıa eeaeenbert "'11 " ••JTI m..,-u bir fta7a<t 
salın alınacaktır. Muhammen bed"ll 38.00IJ müdUrliltünde ıöreblllrler. >•ıamaıcta bulunctunn119dan artık beraber 
lira olup muvakkat teminat 7700 liradır. 5 - Ekalltmeye ııtrebllmek ıcın :169:1 ııra yapmamıza lm«An kalmarnıı bulunması ha· 
Şartnamnı her ııUn Ko. da &örülür. rıı.ıa•lı· 23 kuruıluk teminat verllm11l ve ekllltme aeblyle botenmanıaa karar verilmesini 18te • 
aı 10.11. 941 pazartesi aaat 10 da Bayazıt yapaca~ı sllnden en aı l l'Un eveı ellerinde mi• \"e adrealnlı ve ıonderllen arzuhal eure· Torna ye freze teıgihı ıhnl<lk 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llteklllerln Ko bulunan vesikalarla birlikte Mardin vllAye. ti davetiyeye bir ıemtl mechule ırlttltlnlz ve 

9 - Kati temıaatı aoııea lira oluıı tartna• 
m..ı llw rin il aaatl clahtllnde mftkQr 1ı9. 

mllı>'onda• bedeı.ts aluıablllr. ..... na mUracaatları. (8079) H ı:ıo> tını müracaat ederek bu ıee maıı- olen ve· nerede ikamet ettıaınız belll olmadıtı beya. Denlz Levazım satın Alma XomllıroMm. 
ılko) ı almaları ve bu vesikayı ibraz eıım.. nlyle bllAtebllt cevrlldltl verilen mesruhat • dan: 

Kereste alınacak !eri ıarttır. tan anınsılmıı omıakla davıı.cının talebi vec· 
1 - lıııtülllcln 2490 a7ıh kanunun ıst .. 

~ "';.._~eei 5-11-19'1 saat 14 te Hal • 
~ ~:~t Mektebi bahçesi içindeki Sıı. 
'~ )'apılacaktır. İıteklllerın mez -

Balıkesir Sıı. Al. Ko. dan: 6 - isteklilerin teklif makbuıları tıotınctt hile dava arzuhall ile davetiyenin on ııün 

•""-& Ve saatte Ko.da bulunmaları. 

ı - loı;tı metre mıkal>ı Ourıunbey kereste maddede yıı.zılı müddetten bir saat eveııne mllddetıe lstnnbul cumhuriyet ve Ankara'· 
lıWrlkııaından blcllmek üzere kapalı aarrıa kadar mıı.lmUdUrIUtune makbuı mukabilin • da Uhıe sazetelerl ile llAnen teblltlne ve 
münakusa>a konnıuıtur. Beher metre mıklı.· de verilmeleri JA:ııımdır; p01tada olan secilt· mahkeme dh·ananesıne de tallkına ve on sun 

(7962) 1798~ bının bl(.me mubııınmen bedeiı 1650 kuruıtur meler kabul edilmez. 16065 zarfında ı.lava arzuhaline cevap vermenize 

Q..._. _ Sığır eti alınacak 
Muvakkat tedllnat lM6 lira 50 Jwruttur. ve bu sebeple de durusnanın 23.11.941 ıımu 

l~e lia. Al. Ko.dan: 
~ .!.~.ton eıtır eti Uç ay mUddeUe deS-a U.re pazarlıkla satın alına • 
'-~ l'-..ı1ıtı 5-11-1941 çar§amba &il • 
~ . .,_ lt tUr. Evıat ve ıerait Ko.da gö
\ı~ ~llhanımen bedeli 36.000 Ura katı 
"1ıa.. .. &too liradır. İlteklilerln be111 glln 

2 - lhaleıl 7.11. 941 cuma sllnü aa.ı.t ıs y • J • .ııaat dokuza tallkına karar verllmlı oldutun· 
da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ta· apı Jf en dan )evml mczktlrda mahkemede hazır bu. 
!iplerin ihale •ününe kadar Şartnameyi Kı.ı lumnanız ve yahut tarafınızdan muaaddak 
da S(lreblllrler. ı.te'klllerln ihale aa:ıUnden Canakkale Nafıa Mlldı.lrlU&Unden: bir vekil aöndermenl:ıı JQwmu ve akil tak· 
bir aaat evel teklif mektuplarını Ko. na ver· l - Yeniden kapalı arı Ulullyle eksiltme- dlrde muhakemenin ıııyaben sörülecetı dave· 
meler!. Telırafla mUracaat muteber dea•ı- Ye konulan lı 're381 lira 111!1 INnıt Jceııt be- tiye tebllt makamına kaim olmak llzere hu • 
dlr. (8082) l80l>l delll Ezine kaaaeı ~andamıa butaneal Umıa· kuk WNlll muhakemeleri kanununun 14:1 inci 

il lneaatıdır. maddeırtne tevfikan llln olunur. !5060 

~ lto.na mUracaatlan. Odun alınacak 
(8056) 180011 Babaeski Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kumıayonda mevcut ~ F ot in alınacak 
--l ..._ Sa. AL Ko. dlln: 
\ ..._, letıer cıttı 923 kuruıı.an 31'66 (1n to-
4l. lt.lf.J. lıkı. satın alınacaktır. Pazarlıtı 
•;..-._ Clllna ııüntı aaa ı 16 da Erzurum Sa. 
~..:: Yapılacaktır. Muhammen bedeli 
..:.._ 'f katı teminat 4800 Uradır. Fotınıere 
~ ......_"'.' lartname Ko. da ııörll!Ur. latek· 
,, --ıaar makbuzla.rlyle Ko. na müra· 

(8041) 18037 

~ Et alınacak 
..._ı., Sa. Al. Ko. dan: "2.' 4'.tıda miktarları ayrı ayrı söıterl· 
ti~ lallp zuhur etmedıaınJen Lekrar 

:""Q. ~ lconuımu tur. l\lahallı teslim yerle· 
' ..., _. <>trenııır. 

\ le Gt. l&arııtı 10. 11. 941 paza rteal sunu 
'"-tte Yapııacaktır ı.teklllerın a> nı ııun 

'- !altı leınınatııtrlyle LUlebu*ıu Sa. Al. 
"•caaııarı. (8042) 18038 

~ ~ulgur alınacak 
~ l'a._ Al. Ko. dan: 
S · 'l'atı, rıııcıa 96 ton bulıur aatın alına
' '1e9 1:;-ın edilen fiyatı 211:!0 lira temi· 

t -.,, a evıaf korun bUtUn ıarnızonla· 
~ .... _. C!\ıttur. 
\..~r ~~ıQı 7. u. 941 cuma ıunu ıaat 

' 8t. tekı 1 rln beli. ıriln \'e saatte 
<~, Ko na mü acaatları. 

18039 

~ .. ._Odun alınacak · 
\.:._' p~ 41 Ko. dan: 
~~r ııı:lıkla .wo ooo kilo oııun satın alı· 

• 11,ct r le• 10 11 9-11 puartesı ııun ·ı 
~ l'O!>Jta lıteklllerın yüzde 15 teminat • 

"- llıtrll 111 t.ıaıtepnı Aı Po 330 Sa. Al 
' teruı~lllları. !:nar ve ıeraıt her ııun 

"· (80461 2so-ıo 

evıaı dahllındıı 

ve ıöıterııecek mahallere teslim ıartıyl"I \'e 
ayrı ayrı pazarlıkla 600 ton odun ıatın alı· 
nacaktır. Pazarııaı 12. 11. 941 careamba aıınıı 

saat 18 da yapılacaktır. lııteklllerln teminat 
larlyle bırllkte LUhıburıraz Su. Al. Ko. n'l mil· 
racaatı.arı. Ul083) 18032 

Çadır düimesi alınacak 
Topane sa. Al. Ko. dan: 
1 - Seherine 1 kuruı fiyat tahmin edll'Ml 

12.!500.000 adet alUmln>onı ı:adır dUtmeıl mü· 
tıahJııt nam ve tıeaabına alınacaktır. P•zar
lıkla ekıılltmnl ıı. 11. 941 aalı ııünü ıı..ııt 

14.30 da Topanede latanbul Lv. A. sa. Al 
Ko. da yapılacaktır. tık teminat 7300 liradır 
NUmune vı eartnıı.meıı Ko. da l'()rillUr. Ta • 
llplerln belli vakitte Ko. na ıeımelen. 

t8084) 18058 

Kuru ot alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko dan: 
l - Pazarlı zarfla alınacata bUdlrUon 

400 ton kuru ota ıatekll ı:ıkmadıtından blt 
ay zarfında pazarltkla alınacaktır. Puarıı•ı 
24. 11. 941 pazarını atlnU aaat ıa te yapıJa • 
c:aktır. Tabımln bedell 22.000 ltra kaU temi· 
nat 1300 liradır. Muktnl balya teli bedtlalz 
91arak verilecektir. tartnamul Ko. da ııötO· 
ıur. lstcklllerln kanuni ~ eslkalarlyle KıJ na 
mUrocaatlon. (8108) lSOJe 

Buz mıhı alınacak 
Topane Sa Al Ko dan: 
ı - ~.000.000 adet buz mıhı alınacaktır. 

Pazarlıkla ekılltmeıl 11. 11. 941 •alı ıünU sa
at 111 te lat. Lv. A. sa. Al. Ko. da yapılaeak· 
tır. NOmunnl Ko. da •örlllllr. Taliplerin 
teklif edecekleri fi.vat üzerinden ilk temlnat-
ları.vıe Ko. na plmtlerı. (8112) 180l'7 

' "- Sab l k Pirinç alınacak 
1. ..., 1'n~ıt sa.U~ aK!n!~~ D. Bayaztt sa. Al. Ko. dan: 

40 0oo kil · · 1 - 60 bin kilo pirine pazarlıkla aatın alı· 
t.run o aabun pazarlıkla alına· kt M·· .. • .. 11 "".000 llt• olup 

•ınınen h 1 ... 8 naca ır. ... .. mmın '.>e .. e •• 
-._at t ıırtt 

2 
edel ' 000 llra olup muvakkat tetnlnat ~ liradır. Şıtrtnameaı 

l tc., 100 liradır. S:ırtnamesl , _., K d öMllll p 1 tı lO ıı 941 .. dıt Kl)rU u her ,. .. n o. a ıı r. azarı . . 
~llıırtıtı 10 llr~l tarlhıncte ıaat 15 pazartesi sUnO ıaat 9 .30 da Ba:vazlt Sa. Al. 

.. t • ..\J Ko d 1 kt 1 t k Ko. da yapııacaktır. lııteklllertn teminatla· ... -. a yapı a ca ır. ı e · 
~ rıılt-;:r a n ve ıaatte temlnıı.tıarlyle rlYle birlikte Ko. aa mllracaatıan. 

C&atıan 180" 1 18041 (8113) 18058 

~~eyağ alınacak Balya İpi alınacak 
.. ~ı Ko dan: Topane Sa. AL Ko. dan: 
'- 81M1ent Puarbkla alın&cü - ı - lteher adedi IOO sram4aa atala Glllla• 

mü .... 40.000 adet Hır. .. almaeüt.ır. 

:ı - Bu 111 alt evrak ıunlardır: 
A - ProJe, 
B - Hu8uaı ve fenni eartname, 
C - Yapı lılerı umumi fenni 1&rtnameıı. 
D - Bayındırlık lııerı sene! ıartnaıneaı, 
E - Sıhl teılıat, elet«rtll teaıaatı tennl 

ıartname.ııl, 

F - Fiyat bordroeu, 
o - Eksiltme tartnamHI, 
H - 1\1\IJlı:ıveıe proJeal. 
a - l.tek11ler bu ı.. alt keııt evraıcını Ca· 

nakıkal' nafıa mtldllrllltllııden bedeli.la ola· 
rak ıoreblllrler. 

4 - lha ıe 211 lklncıteırın 941 pertembe &U· 
nll ıaat lli te nafıa mUdürlUtU blnaaında 
toplanacak komts)on huzurunda yapılacak• 
ur. 

5 - Ekslllmeye ıılrebllmelc tein taHplerın 
5727,11 liralık mu\•akkat teminat vennelerl 
ve ihale ıilnilnden tatil sUnlerl harlı: olmak 
llzere IAakal Uc ııUn eve! Canalckale vUAye • 
tine mUraeaatla alacakları ehli.Yet vestıca· 

ıl.vle ticaret odaaı veslka11nı komls)'Ona lb • 
raz etmeleri IAzundır. 

8 - Tekllt mektupları 20. 11. Ml pereem· 
be ıtlrıU saat 11 e kadar makbul mllkabAln• 
de lromll)"ona verıımıe olmuı •• poata ııe 
sönderııecek mst1.11>ların ihale a1ln41 aaat on 
dorde kadar komlayona •erllmlı bulunması 
ıarttır. Poııtada aecllcme1er kabul edllme&. 

7 - Milttıı.hhlde arzu ett'ltı takdirde mu• 
ha9l'bel umumiye kıı.nununun IS OncO mad • 
dtel mul'!hlnce verec:eaı teminat meoktubu 
ka~ılılh olarak ihale bedl'llnln llı:te birini 
ıı~~l'k ll7.ere avanı Yertlebllecektır. 

(('.005-81:24) 180.'l3 

ANKARA Lv. AMIRLICt 

Et sandığı yaptınlacak 
Ankara LY. A. a. . .A.1. Ko. dur 
1 - Komllyonda mevcut evaaı ve Jtrold • 

alne nazarın bir adet tt l&Ddıtı. .raptınla· 
c:aktır. Pazarııtı 8.11. 141 pef'lembe sQnll 1&• 

at 1' te Ankara Lv. A. sa. AL Ko. da 11.Pl • 
ıaeaktır. 

2 - latekllleı1n teklif edec:eklerı fb'at 
llurlnden k&U temlnaUarlY .. birlikte komla· 
yona mUrac:aatları. (7961) 179:11 

Nohut alınacak 
Ankara LY. Amlrlilt Sa. AL Ko.daa : 
1 - 5000 kilo nohudun paurlılda ek • 

slltm..ı 1-ll•lNl aut H te Alakan Lv. 
A. 8L AL Ko.cla ~. 
·-~k-1., .......... 

MahkGmiyet karan 
Darende Aallye ce~a .Mahkemeılnden: 
MllhUı. bir sebep olmaksızın rayıı:ten fazla 

tlaUa aatıe yapmak ıuretı.vıe lhtlkArdan 
maznun Darende'nln Heylketdl mahallealn • 
den ı.naııden olma, Yatmadan dotma. 30:1 
dotumıu .Muıtafa Sarı hakkında Darende 
asliye ceaa metıkemeeındı aoo~ numaralı ka· 
nuna tevfikan yapılan ac:ık duruıma 90nun· 
da 

MW>ayaa yerinden maznunun düld(Anına 
kadar vak! maaraı ve normal kAr llAveeln • 
den IOltra ıı:z.~ kııru•a ıatılmaaı icap eden 
fuJ.ar bumayı llO kuruıa ve ıene s:ı.s kuruta 
beher metr•lnln aatıknuı icap eden nalc:a• 
lı Bakırköy baıaıını 80 kuruta aattıaı ve 1h· 
tlklr yaptıaı iddia edllmıı ve mezkQr iddia 
llzerıne yapılan duru91llada: dinlenilen ıahK 
KAmll 8Urenk6k, All; lbrahlm, Sadulllh. 
Mlkdat, Eıladuı aarlh vı blrlblrlnl itmam e • 
den ıahadetlerl ve doaya meyanında me\c:ut 
Darende beledlyeelnln 11. 9'. 941 tarihli ceva· 
bl mUzekkernı ve maznunun mllevvel lkran 
ve duru.madan hasıl edilen vicdan! kanaat• 
le maznuna ıanat olunan ıırttklr tllll aabtt , 
aörtıknUı ancak tıbu tlllden tevell'Ut eden &a· f 
rar ve temin edilen ıant mullllt menfaatin 
" kuruı ıılbl J>et< hanı oldutu takdir edllmıı 
bulunmakla hareketi vakıaaına uyan 3780 
nUITlaralı mllll korun"1ta kanununun 3954 ! 
numaralı kanua ile muaddeC 8'l inci madde· , 
ıı de!Aletlyle 159 uncu maddesinin llcUncıı ı 
fıkraeına tevrıkan :ıs ura atır para ce:ııaaly· 
le birlikte 7 ıun müddetle maznunun Da· 
rende ı:arsıaında klln dllkkt.nının ııeddlne ve 
aynı kanunun 63 ünc:U maddesinin ikinci fık· 
taaına tevfikan hWmılln katlleemeııını mu • 
te&klp bUtımlln kuada sa:ııete bulunmamaaı 
hasebiyle Ul118 •a&etealyle barca maznundan 
alınmak Qıere llAnına ve emanetin 941 • 24 
numaraaında m'*&n'et bnlerın mllaaderal• 
r. · aacak m111&dere,. t&bl mevaddın bir ıcw
mına KAmll ıaratından 250 kurue tedb'e e. 1 
dllmlt bulunmalda adt •ecen JcanUnun 59 1 
uncu maddslnln blrtnc:ı bendine tevfikan 1 
bedeli olan 2l!O ınıruıun XAınlle maznundan 
alınarak Clemaı ladeetne •e adlin hare tart· 
fesi kanununun llO inci maddeatne tevfikan 
400 ırurue duruama harcının maznundan a • 
lınmaaına n reun 19hlt eelbedllerelc lltlma 
tdllmlt bulunmakla s:ı tnc:ı maddenin tatl>I • 
kına mahal olmadıtına kablll tem)"l:ıı olmak 
1lııere cOmJıurlnt mllddel umuraı.t muavtnı 
Halit Gllral ve aabıt lrltlbl 80le:vman Cat -
lar haurtYle maıınunını ~· ilanı 18. 9. 
9U llHlll1lbe daG aaat Hte ..U... karar ................ -

dlll .,..lkle 1'1rt-. MUI rin ve saatte adı 

1 - Tahmin edilen bede11 :.1()181 ııra olan aeoea JaımlııınBa mllraeaatıan illa olunur. 

iki adet torna tezılhı ile blr Mltıt froeae ı.. .Ctt81-IO!I) 18032 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Liruı 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zh'aat Banlrumda K..._rab ft lhltannı Taaarnıf heaapla· 
nnda en AZ 50 liraaı bulunanlara MDecl• 4 defa çekilecek kur'a 
ile &f&jıdaki plba sör• ikramip clafıtılacaktırı 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. soo • 2000 H 

4 .. 2SO " 1000 " 
40 .. 100 .. 4000 .. 

100 " 50 .. 6000 " 
120 .. 40 • 4800 .. 
180 .. 20 •• 3200 " 

Kur'alar MDed• 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, Ye 1 t 
BiriDcilıi•- tarihinde çekilecektir • 

DllCICAT : HaaplaruwloJıl paralar bir aene içinfie 50 
liraJan tlfafı diifmiyenlere ilırarniye pktıfa takJirJe o/n20 
lazlaiyle oerllecelıtir. 
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Çeşitli yiyecek alınacak 
Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Kayseri bez fabrikası müdürlüğünden : 
ŞARTNAME: 

Slimerbank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlüğünden muhtelif fab
rikalarımızın ihtiyaçları için dört kalem erzak aşağıdaki şerait da· 
bilinde mübayaa edilecektir. 

1 - Erzak nevine göre taliplerine ayrı ayrı ihale edilebilir. 
2 - Taliplerin iştirak ettikleri malların teklifleri kıymetinin % 

10 unu muvakkat teminat akçesi olarak ihale tarih.ine kadar Kayse
ri Bez fabrikası veznesine veya İstanbul Sümerbank veya Ankara 
Yenişehir İsmetpaşa ca-ddesi No. 15 te İplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi veznesine yatırmış bulunmaları ve Kayseri Bez Fabri
kası Müdürlüğüne parayı yatırdığı müessese vasıta.siyle telgrafla 
bildirmeleri lazımdır. 

3 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sümerbank Kayseri Be,z 
fabrikası erzak eksiltmesi ibaresi yazılacaktır. 

4 - Kapalı zarflar 12. 11. 941 çar!&mba günü saat 10 kadar erzak 
nümuneleriyle birlikte Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası mddür
liiğüne tevdi edilmiş bulunacaktır. 

5 - İhalede fabrika müdürlüğü serbesttir. 

6 - Alınacak hububat miktarları ve teslim mahalleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Nazilli Basına Fabrikası 
Cinsi 

Çalı veya horoz fasulye 
Barbunya 
Nohut iri 
Yeşil mercimek 

Bakırköy Bez Fabrikası 
Çalı veya horoz fasulye 
Ne>but iri 
Bulgur Karam.an 
Y~şil mercimek 

Ereğli Bez Fabrikası 
Kuru fasulye çalı veya horoz 
Nohut iri 
Mercimek ye'il 
Bulgur Karaman 

Kayseri Bez Fahrikası 
Fasulye barbunya 
Çalı veya horoz 
Nohut iri 
Mercimek yetil 

Kilo 
9000 
9000 
4500 
9000 

4000 
4000 
4000 
4000 

4500 
5500 
5500 
5500 

5035 Bulgur Karaman 

2000 
20800 

10500 
10500 
10500 

Satıhk mamul çam çar köşesi 
Devlet Orman İfletme.si Bolu • Seben Revir .Amirliğinden : 

btlt No. 
1 
2 
a 
4ı 

Beher MS. biı:ıuıuı 
Muhammen bedell %7.5 M. T. 

Adet KS. DS. Cinlli Lira K. Lira K. 
656 215 712 Çam çar klS§e 26 liO 428 73 
M6 212 309 Çam çar kiife 26 liO 421 96 
&86 212 102 Çam çar köıe 26 liO 421 M 

1073 811 985 Çam çar köıe 26 liO 819 9T 

3061 952 058 Yekiln 1892 97 
ı - Revirimizin Karacasu deposunda yukarıda her birinin hizasında miktar cins 

adet muhammen bedel ve muva.k191-t temin atı yazılı çam çar köıeleri açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Sabıı S-11-19il tarihine müsadlf pa zarteal günU ııaat 15 te baglar ve her isti
fin ııab§ını müteakip diğer latiflerin numara aıraaiyle satııuıa geçilir. 

3 - Çar kötelere ait aatııı ıartnameııi Ankara Orman Umum MUdUrlUğU Ue Bo
lu; İstanbul, Ankara, İzmir Orman Çevlrge Müdürlükleri ve Adapazarı Orman Böl· 
se Şefliğinde glSrWebilir. 

4 - bteklllerin S-11-1941 pazartesi günü saat 15 te Bolu'daki Revir Amirliğine 
mtıracaatıarı. (9306-7950) 17911 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -s Mimar, Mühendis ve inıaat ıirketlerine 5 - -- -
~ Plôn Harta Kopyaları. ~ 
5 SÜratre yapıhr. Anku~ Anafartalar Cad. = 
5 Gençtürk Tl: 1673 5022 : - -...... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

.. DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 
kar,ısı No. 3 Tel: 3714 5038 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satl§ merkezi Türkiye Yayinevidir 

latan.bul, Anıkara caddesi 36 

ULUS'un eski sayılarını da burada bula:bilirsiniz. ULUS'un 
günlük sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Köprünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - Emin
önü ve Galata meydanlarında - Kadıköyünde vapur iskelesinde -
Haydarpaşa' da gar ve is:kelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 
gazete satan dükkanlarda. 

Asistanlık imtihanı 
Dil ve Tarih - Cografya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Ensti

tüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan alınacaktır. Asia -
tanlık imtihanına girece'k namzetlerin Türk Dili ve Edebiyatı yük
sek tahsil diplomasını haiz olmaları ve askerlik hizmetini yapmış 
bulunmaları ıarttır. İmtihan 3·11-941 pazartesi günü Anıkara'da Fa
külte binasında yapılacaktır. İmtihan ıartları Fakülte Mddürlüğün-
den istenebilir. İsteklilerin istida ile miiracaatları. (7861) 17830 

Uğrak 
Piyango giJesi 

Sbdl31e Jta4ar btroc* ~ lkram1· 
yeler kazaııdıran Ulra.Jc p~ ırtee
•I CQmhurtyet plyanırownda Kuaerill 
Yusuf U8taya 50.000 Ura kuandı:-dı. 

sır bilet alarak 112 4• l&MIJllZI ıı.. 

neYin.1.z. 
Samanpazan meydanı 

T1. 2786. 
mıınara s. 

5031 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Giyim eıyası alınacak 
llıl. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2000 adet haricl ııomiek maakıravat 

ile 2000 adet mintan pazarlıkla aatın Jaına • 
caktır. Muhaırunen bedeli 11200 lira olup ka· 
U teminatı 1680 liradır. Pazarııtı 8. 11. 941 
cumartesi ırünü saat 10.30 da Ankara hava 
satın alıma komı.yonunda yapılacaktır. Şart

namesi her ıtiln komis~·onda ıtôrülebll1r. ls· 
tek11lerln ihale saatinde komleyonda bulun -
malan. (8099) 18054 

Elektrik malzemesi alınacak 

ANKARA V ALILICI 

El arabalan alınacak 
Ankara Valiliğinden ı 

1 - Nafıa müdürlüğü mütemadi taml -
rat amele postalan için almacak (150) a
det tahta el arabasının mübayaaaı 3-11-941 
pazartesi ıünü ıaat (15) te vilayet daimi 
encümeninde yaptlmalı: üzere açık ekeilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 1350 ) lira ve 
muvakkat teminatı (101) lira (25) kunıt
tur, 

3 - İ.tekillerin muvakkat teminat meit 
tup veya makbuzları ile, ticaret odası ve
sikalarını hamilen yukarıda adı geçen ıün 
ve saatte daimi encümen reisliğine gelm~ 
leri buna ait keşif ve ıartnameyi her ıün 
Nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(7807) 17763 

Makine yağları alınacak 
Ankara Valiliğinden ı 

Nafıa müdürlüğüne ait kamyon ve silin
dirlerde kullanılmak üzere mübayaa edile
cek muhtelif cins yağın ihalesi 8-11-1941 
pazartesi günü saat ( 15) te vilayet daimi 
encümeninde yapılmak üzere açık eksilt • 
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (979) lira (62) ku • 
ruş ve muvakkat teminatı (73) lira 47 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup ve 
ı - Muayyen ıründe talibi cıkmıyan 41 ya makbuzları ile ve ticaret odası vesika

M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 

kalem elektrllc malzemesi tekrar pazarlıfra 

konulmuştur. Muhammen bedeli 14473 lira !50 
kuruo olup kati teminatı 2171 lira 78 kurus· 
tur. thalesl 19.11. 941 canıamba ıtünü 1aat 
11 de Ankarada hava antıa alıma kom!syo -
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komlsyonda 
görUleb!llr. İsteklilerin mua~"Yen ırün ve sa· 
atte komlsYonda. bulumnaları. 

(8100) 18055 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Satılık kanaviçe 

lannı hamilen yukarıda adı geçen gün ve 
saatte daimi encümen reisliğine gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
Naha müdürlüğünde görebilecekleri. 

(7809) 177ô5 

Benzin deposu yaptırılacak 
Ankara Vallllitlnden: 
1 - Nafıa garaJında yapılacak benzin 

dePQllu !&inin ihalesi 13. 11. !111 ııcrsembe ıtü· 

nU saat 15 te vllAyet daimi encümeninde ) a· 
pılmak Uzcre acık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Kesir bedeli "'2320"' lira "16., kuruı 
ve muvakkat teminatı "174., lira "Ol" kuru~-

İnhisarlar Umum MUdürlU!lıünden: 
l - NUmuneıerı mucibince (32.602) 

ııram ıskal"ta kanaviçe satılacaktır. 

kllo- tur. 
3 - tstekfllerln muvakkat teminat, ml'k· 

2 - Muhammen bedeli (24.450,50) 
dır. 

lira- tur veya makbuzları~·ıe. tlcaret o:ıası vesi. 
kalarını ve narıa mürlür1Uılıllnr1en bu Is tein 

3 _ Pazarlık ıs. ıı. 941 salı ırünü saat alacakları fenni ehliyet veslkıılarını hAml. 
9.30 da Kabata•'ta le\·azım su besinde müte. len yUkarıda adı gecen ırUn ve saatte daimi 

&ekkil satıı komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nü:muneler her gtin adı gecen komls· 
yonda gorüleblllr. (9340-8128) 18063 

Prof eıör Doktor 

NAZIM ŞAKİR 
Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yenişehir Atatürk Bulvarı And Ap. 
No. 149 Daire 7. Muayene için evel
den randevu alınmalıdır. Tel: 6767. 

ASKERi FABRiKALAR 

Münakasa aünü deiittiriliyor 
Askert Fabrikalar Umum MUdUrHlffi 

Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

İhalesi 11.11.1941 aalı günü saat 14,30 da 
yapılacak olan er elbiee ve kaputluk ku • 
maşlarmdan 789 metre elbiselik ve 657,S 
metre kaputluk kumaşın ıörülen lüzuma bi· 
naen ihalenin 3.11.1941 pazartesi günü ıa· 
at 11 de pazarlıkla yapılacaktır. 17954 

Bolu' dan Adapazan istasyonuna 
3150 metre mikabı kereste 

naklettirilecek 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Boludan Adapazarı .istasyonuna nakll ve 

l!ıtas)·onda vaııon dahlllnde tesllm ıarUyle 
naklettlrllecek 3150 metre mlkAbı kereste 
nakliyatı askeri fabrikalar umum müdilrlU· 
tU merkez satın alma loomlııyonunca 18.11. 
194ı aalı ırünü saat 15 te kapalı zarna ihale 
edilecektir. N&klettırllecek keresteden camın 
beher metre mlkJl.bına 11 lira ve köknarın 
beher metre mlkAbına da 10 lira bedel tah -
mln edl"1ılstlr. Şartname (1) Hra (74) kurus 
mukabilinde komleyondan verlllr. Muvakkat 
teminat (2598> lira (75) kuruıtur. Taliplerin 
mezkQr a-ünde saate 14 e bdar tekllClertnl 
mezkQr komisyona vermeleri. (8006) 18031 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -: Dahili hastalıklar mütehassısı : - -- -§ Dr. Şakir Çobanh ~ - -: Evi eıki yerinde kalmak : - -: üzere muayenehanesini : - -: Ankara Anafartalar : - -: caddesinde E M E K : - -5 apartnnanına nakletmiıtir. E 
: Muayenehane Telı 2ı43 : 
E Ev Telı 5395 E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Ne,riyatı İdare Eden 

Yazı İtleri MUdUrll 
Mümtaz Faile Fenik 

Müeaaeae Müdürü Natit Ulut 
ULUS Bumıevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
aazetemtz• ırönderııen her aevı ır&• 

zılar, nesredtı.ın edllm111ın sert v• 
rtlmea ve ltaYboluıundan dolayı tııo 

btr memuUyet kal>ul olunmaz. 

cmillmen rel9lli':lne mUraranUarı. 
4 - Buna alt keşif ve ~nrtname)"I her ıtlin 

nafıa mUcfUrlilı'tllncle ııorcbllceeklerl. 

(79R2l 17937 

DiVANI MUHASEBAT 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Rel&llitlnden: 
Şemdinli malmUdUrlüğilnUn 938 yılı idare 

heaabının tetkik ve muhakemesi netkeslnde 
IS(lar olunan 379 sayılı IUl.mla müteahhidin 
lstuıkakından cezaen k~sllımeel !Azım .ırel~n 

teahhur cezasının tcvk!C edllmemıs ormaınn. 
el.an dolayı eski mıalmüdUrll Mehmet Saim 
Akın namına 305 Ura tazmin hil'kımorunmuı 

ve bu llArnın muanalleyhe tebliği yolunda 
!darı makamlar vasıtaslyle yaptırılan bütün 
araştırmalara ratmen adresi tesblt edileme -
mh;Ur. 

Teblll makamına kaim olmak tızere hu· 
kul' usuıu mUhakemelcrı kırnununun 141 inci 
m'ıddcsl .ırcrctınce keyfiyet fü\n olunur. 

(8125) 18034 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Relsllfrlndcn: 
Antalya .ırurnrütıU muhaslııllilnln 928 yılı 

idare hesabına alt 901 eayılı ilAmla ıtümrük 
tarife kanununun yanlış tatbik edilmeslndl!'ll 
dolayı .ırilıınrilk eski muayene memuru Hildal 
namına 113 lira 55 kuru• tazmin hüklnolun· 
mus ve bu llAmın mumalleyhe tebliği yolun· 
da idari makamlar vasıtaRlyle yaptırılan bil· 
tün araııtmmalara ratınen adı ııcı:enln adre-
91 testııt edllememıştır. 

Tebliğ makamına l:alm olmak üzere hu. 
kuok usulü muhakemeleri kanununun 141 in· 
el maddesi ıtereıtınce keytl)•et llAn olunur. 

(8126) 18035 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat RelsllıUnden: 

Erzuruım alllh tamlrhant>sl muhaslpllltlnln 
921'1 yılı idare hesabına alt 608 sayılı zeyli 
11Amla kadro maaşından fazla tediyede bu· 
lunmaaından dolayı muhasip Sırrı namına 

137 ııra 42 kurus tazmin hilkmolunımus ve 
bu namın mumalleyhe tebliği yolunda ldart 
makamlar vaıııtaslyle yaptırılan bULUn aras· 
tırmalara raıtrnen adı .ırecenln adresi tesblt 
edllememlstır. Tebliğ makamına kaim olmak 
Uzl!re hukuk usulu muhakemeleri kanı.ıınu

nun 141 inci maddesi ıtt!rcğlnce keyfiyet llAn 
ohınur. C8ıZ7) 1R036 

MARMARA OSSOBAHRI K. 

Koyun eti ilônı 
Marmara Ussu Bahri K. Satın Alına 

Komisyonundan : 
1 - 7-10-1941 gUnUnde yapılacak olan 

kapalı zart eksiltmesinde talip çıkmıyao 
72000 kilo koyun etinin ikinci defa kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi S - 2. teşrin • 1941 
pazartesi gUnU saat 16 da tzmlt'te Ter -
sRne kapısındaki .komisyon binasında ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 41040 ltra o
hıp ıartnamesl 201S kuruı mukabiliııde ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye iıUrA.k edecek lııtekll
lıor1n 3078 liradan ibaret muvakkat temi
natlariyle birlikte 2490 aayıh kanunun ta-

YENi Sinemada 
Bu&'lln 14.80 dan 1tlbaren 

lıılevaımın en etıenceıı ı:ıımı 

SAHTE YILDIZ 
Baı rollerde: 
Lana Tumer • Rlchard Carlııon 

Seanslar: 
14.80 • 16.SO - 18.30 ııece 21 de 

Saat ıo • 12 ıearuılarında 

SON YARIŞ 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!; 

~ MEMUR ALINACAK 1 = ~ 
§ T. C. Zıraat Bankası Umum Müdürlüğünden : ~ 
§ İstanbul haricindeki ıube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere ~ 
:E lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından ADANA, 5fi 
_ ANKARA, DİYARBAKIR, İSTANBUL, lZMİR, KARS, KONYA,~ 
:E MERSİN, SAMSUN, SİVAS ve TRABZON şuıbelerimizde müsa- !i 
§ baka imtihanı açılacaktır. ~ 
= Müsabakanın ana şartlan ı ~ 

~ 1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma-ı 
= mış olmak, :=! 
:E 2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, ~ 
:E 3 - İstihdama mani hali bulunmamak, ai 
:E 4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, !i 
:E 5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde İl 
§ vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. 1 
- Diğer şartlar : 1 = ~ :E 1- Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun-il 
:E ları da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de orta milsa- I = bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. ~ = 2 - Baı-em kanununa tabi daire ve müesseselerde iki aene il 
:= veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan- -= lar imtihansız kabul edilecektir. :& := 3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hil· fe = ki.imlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil 

1
• 

:E derecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile• 
- cektir. 
§ 4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakkın 1 
:E bilenler ve mesleki sahada çalışmıt olanlarla mesleki tahsil gören • = ler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. 
:= 5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te
::: k2ütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade = edeceklerdir. - İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının inıti-----= hanı l 1 • 12 ikinci teşrin ve daha yukarı tahsili olanlann lmtihaıtl = 13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün evetine kadar kabul olunacaktır. --
Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdilrlilkleri• -----:= ae ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne miiracaat 

:= etmesi lazımdır. 4788 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Koyun ve sığıreti alınac~ 
Sümerbank iplik ve dokuma f abrikalar1 müessesesi 

Kayseri bez fabrikası müdürlüğünden : 
ŞARTNAME: 

1 - Satın alınacak koyun eti 3 yaşından büyük olmayıp erkek 'ff 
tam semiz olması ve Keyseri mezbahaaının damgasını havi bulu.Jl
muı, kısır inek ve sığır etinin kart olmaması, semiz bulunması 'ff 
keza Ka}"9eri mezbahasınca kezalik bu ~raiti havi olarak damgal 

mış olması veya bunun tevsiki şarttır. 
2 - Koyun eti bir ayda asgari 4.000 ve azami 5.000 kilo olara.k ıııd

bayaa edilecektir. Bu miktardan 4.000 kilosunun alınması mecbııtl 
olup 5.000 kiloya nazaran aradaki farkın alınması ihtiyaridir. Ye'f' 
mi alınacak koyun eti asgari 100 ve azami 250 kilo olacak ve bir ar 
da alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmiyecektir. 

3 - Sığır eti ayda askari 1500 ve azami 2.000 kilo alınacaktır. ~ 
:zumu halinde yevmi alınacak sığır eti miktarı asgaı i 100 ve a.ıaP"' 
300 kilo olacaktır. Alınacak et miktarı bir gün evelinden müteaııJıl
de bildirilecektir. 

4 - Hafta tatili ve sair eyyamı resmiyede et vermek müteaııJıİt 
için mecburi ve faıbrika için de ihtiyaridir. Yani eyyamı resnıiyecl' 
alınm1yan etler mecmu aylık asgari et miktarından düşülecektir· 

5 - Etler, ciğer, İşkembe, dalak, baş, ayak ve sair bilcümle saııat' 
tan ari olarak günlük ihtiyacın müteahhit tarafından Bez FabrilCJ
ın mutbağına makbuz mukabili teslim edilmesi şarttır. Lüzuıııu bJ" 
linde ciğer, baş ve ayak müteahhitten alınacaktır. Bunlar ayrı" 
pazarlığa tabidir. .; 

6 - Faıbrika idaresi tarafından talep edilecek asgari ve as iO' 
miktar koyun ve sığır etleri müreahhit tarafından vaktinde tesl 
edilmediği takdirde günlük ve aylık ihtiyacı için hariçten miiıba~ 
edilecek et bedelinin farkı belediyenin narhı dairesinde müteah~jl 
ten alınacağı gibi taahhüdün yerine getirilmemesinden müte.,..e~ 
zarar ve ziyanı karşılamak üzere müteahhit tarafından faıbrika ~ 
nesine vereceği bir senelik etlerin tutarı üzerinden yüzde ıs t f' 
nat akçesi üzerinden kesilerek yapılacaktır. Tminat akçesi ~ )" 
Banka mektubu mukavele müddetinin hitamında taahhütnaJ!le ·~ 
pılıdığı takdirde aynı müteahhide iade olunacaktır. Alınan et ıol 
tarı her ~y sonunda hesap edilecek ve bedeli ödenecektir. 

7 - Mukavele müddeti bir senelik olacaktır. 
8 - Fabrika müdürlüğü ihalede serbesttir. 
9 - İhale 10. 11. 1941 pazartesi saat 10 da Kayseri Bez fabri~ 

ıında yapılacaktır. 5034 

tedlti ıekllde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarım ve ticaret vesikalarını belli 
sUD ve saatten tam bir saat evellne kadar 
komisyon bqkanhtına müracaatları. 

Mobilyeli e'I A 
Bahceıı evlerde be3 odalı oır e;.ı ~ 

olarak ıcıralıktır. Ti: 3-185/20 ye ,,,,-. 
(917'-776') 17793 l:l·14 arası müracaat. 

Sus Sinemasında 
BuırUn bu aece 

Saat: 12 • 18 - 20.30 111amlarınd& 

BEYAZ PERi 
Ba• rrıide: Joan cravCord 

Saat: 10 - 14 • 18 ııeanıılarında 

ROSALİE 
Baı rolde: 

Neı.on Eddy • Eleanor Poveıı 

SOMER SinemasıııdO 
BuııUn bu gece 
iki mm birden 

1. Posta Soyaunad"' 
Baı rollerde: 
R!cardo Cortez • Bela LuıroP 

il. Ölüm Saati 
Baı rolde: Robert Pat.ıre .. ıeJI' 

Seanslar: 10 - 12.15 • 14·30 

1!1.30 a:ece 21 de 
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