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~eni nesli 
9~ t•r ek! 

Falih Rıfkı ATAY .. 
~4 ·:· Bugünkü §artlar içinde bir
>.._ tu '"ki · · · b lk" ,"q: ·ea, erzmı.u e ı yapamıyo 

cfQ •4 t>e:va yarı.na bır.ahmak z:orun
cflbı . ~1Yoruz:. Fakat kesin ve vic
>,t~1. <lnanmız: odur ki, yeni nesli 
''~i ~l'J'tektc hiç bir gecikmiye ve 
fi~. e Qfmıya meydan varmiyece-
~ltj " uz.ak köyden ba§lıyarak, 
~ ii,11~•lin bilgili, güçii.i, her cı!cm-
'4tiirı hırı yetişmesi ülküsü bütün 
l Celerimizi kaplamıştır." 

t,ı~knhul'dan Ankara'ya doğru 
:'. )'en hat boyunun bir iki yerin -
'ttıı.'-hut, Antalya'ya doğru eski 

>ii~ı, Yıkılarmm yanı başında 
:~lit~~ köylü çocuğunun kend i 
'"1-r u erini kurmak için kayna§· 
~-ft'nı görüyorsunuz. Hemen her 
~lıı1t,• Yapı faaliyeti az çok d u r
~)1-., nk kırlar ortuında küçük aa
~ ~it Urulmaktadır. Devlet, e n 
l ~t h 'ehirden en uzak köye ka
~~,ı asrın teknik terbiyesini gö
t~'"•fl teaisler için, Üstüne ağır 
)\etin ar almı;>tır. Bu sene mem
~i <ık her köşesinde irili ufaklı 
ı~ daı UIJar açılmıştır. Milli Şef' in 
~ llilt aştığı, her konduğu yerde 
~ )'._ke kültür davası ile ne ka
~ ~~. Ç~dan alakalandığını görü
~ '"•h Unkü kulübesini sıvayan 
~ t'jl._ asını onaran köylüden, su 
)~di, l"ının temellerini atan mü
titS •tt, Veya, bu memleketin ihti
~ ''-ıı._~2:~u_ğunu giderecek her çe
lıj' 'lta·k'.s~lırn ve fen adamına doğ
)lj ~-~ ız cediksiz bir kadro, ye
\~''lc nlar Türkiye'sinin ileri ve 
t, )ı~. at:ı~slini yetiştirmek zorun
~{'ld,., ır büyük işin, zayıf akılla
~· "'Ilı an, düşük ruhları sindiren 
~i: b,~•nca uğraşı içinde~·iz. Bu 
>, l)Jtlt "l"ınak ve bitirmek, yahut, 
~{tı-ı._ ~2:ıa başlamak mesuliyetini 
~, ~ '-te evredecek değiliz. Bir eli
ı, h,lti fle, öteki kanda olsa, hür 
>, \oe ~ "fürk milletinin, tek ka
'i11". biJ evam inancası olan anlı -
ı.. ' t erı " ı · . "'' qj~ e yapan nes ın yetışme- 1 
~!~. illet etmekten geri dura- , 

~lııi~li in.... 1 •... d .. k . , 
~ ""'t v .. a ıp yuru u ce, yenı 
\11~ ibıı'el"pilip geliştikçe, bu kad
'-ıı ı-.,1r:acımız, bu ,ün, her türlü 
\\ biı, k12:ın, eskisi ile çok uzakt,, 11iabet?aıı olunmıynn yetiştirit
L '~ '"lttı kle kapAnmıyacak ka. 
:'il "" &e ~ tadır. Bunun sıkıntısı 
~İıı ~"ttıı"k'cini hisscdivoruz. Gene 
ı., ~Slt.nae "'tte, i, bulamadıklA.rT 
~~ 't>ıJ t Okulu mezunlarının da- ı 
~ 1 'ıı "arın..:ı" nöbet bekledikte-

~. 'tı)• C).Pa k' • d" 

'
""~ •l>j • ımyac-erın bele ıye 

'ı •ıted··· d "k~ t i >ıı,fl\ IJYın en M ayet o un -
tltiihnları da hahrlarız. Sim

endister, kimyagerler, 

l Sonu 2 inci sayfada ) 

Cümhurreisimiz ve Milli Şefimiz 

ismet lnonü dün Şehir Jpodromunu 
şereflendirerek sonbahar at yarış • 
larında haur bulunmuşlardır. Yu-

0karıdaki resim Milli ~elimizi şeref 
trıh~-.,.U,7ar,.Jar1 ali a ;J~ ta -ip 

buyururlarken göstermektedir. 

İnönü'nün 
nutkunun 
yankıları 

T ürk sulhçuluğu 

her tarafla takdir ve 

hayranhk uyandırdı 
Sofya, 2 a.11 . - on: "Cümhurrelsl tnönü 

aklıııellm ve hikmetle dolu sözler söylemıı

Ur ~. 
Türk Devlet Reisinin nutkundan ııonra 

bulı:ar ııtyasl mahrlllerlndekl llk akis bu ol -
mustur. <Sonu 3 Uncü sayfada) 
.J• ··················· ···· ·· ······ ····· .,_ . -. DÜZELTME 

Cümhurreisimizin Büyük Mil
let Meclisinde evelki gün irat 
buyurdukları nutkun sonların -
daki bir cümlede "katı" kelime
si gazetemizde "kati" olarak 
çıkmıştır. Bu yanlışlıktan dola
yı özür dileriz. Milli Şefimizin 
nutkunun bu son kısmını tek • 
rar aynen neşrediyoruz: 

"Vatandaşların selametine ay
kırı olarak, doğru ve kanaatli 
yoldan sapacaklara, bulanık za
mandan siyaset veya ticaret ka
rı arayacaklara kesin, katı ola -
rak karşı koyacağız. (Bravo ses
leri, alkışlar). Dışarı ile müna
sebetlerimizde siyasetimizi du
ru, dürüst olarak söyliyeceğiz, 

ve akitlerimizin samimi yolunda 
yürüyeceğiz. (Bravo sesleri, al
kışlar). Hiç bir şart altında, zor 
kabul etmiyeceğiz. (Çok şiddet
li ve sürekli alkışlar, bravo ses-
leri). 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hür ve şerefli vatana faydalı 

olabilmek hepimizin tek bahti
yarlığımızdır." (Ayakta dakika

,,.-larca süren şiddetli alkışlar,_bra-
: vo sesleri.) . 
... ..... ..... . . ............. .. .. ......... ,.. 

Türk Basın. Birliği 
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Biri.nci umumi kongresi 
Halkevinde toplanıyor 

Kongrenin çalışmaları iki 
üç gün kadar devam edecek 

Türk Buın BlrllA'I birinci umumi konııreııl huııün saat 11 rte Ankara Halkevlnı'le top
lanncaktır. 

Bir kanunla kurulım ve Tlirk BRsın mensuplarını bir ıtraya toplıyan blrlll':ln umumi 
konı;:reslnl, merkez idare heyeU reisi Ankarn Mebusu Baımuharrlrimlz B. Falih Rıfkı AtaY 

acacaktır. 

Konıı-reye siyasi ıııızete veya mecmualarla ı--
Anndolu Ajansının mlimcsauıerl, merkez 1 Domei aı· ansına göre 
idare heyeti reisi ve flzaları, yUkSek hayıılyet 1 
divanı Azası, Matbuat Umum MU<1UrU, be& .- .. 
bölgenin idare heyetleri ve haysiyet divanı 

Japonya - Amerika 

A lman iıtihkôm kıtaları Dinyeper nehri üzerine bir köprü kurarlarken 

1 LONDRA'YA GÖRE 1 

Stalin orduya hitaben bir 
günlük emir neıretti 

Sovyetler 
bir adım 

gerilemiyecek 
Karadeniz bölgesinde 

durum fazla ciddi 
Londra, 2 a.a. - Kulblııef'ten gelen bir 

. -

Şark cephesinde Özel adasında 
bir Sovyet kumanda yeri 

BERLİN'E GÖRE 
Mihver kıt alan Yayladağ' 1n 

ıimal ucuna vardılar 

Almanlar 
Simf eropol'u 

zaptettiler 

l 

Sivostopol istikametinde 

ile rleyiş devam ediyor 
- Ynzısı 8. üııcü s Yra<b _ 

telgrafta almanle.r Harko! bölgesinde da- - ----------------------- -----------
ha uzaklara ilerllyebilirlerse bunun fja§ıla-ı 
cak bir §eY olacağı bildirilmekte • s b h t 1 
dlr. Zira mukavemet günden güne art- on a a r a ya r 1 s a r 1 n 1 n 
maktadır. En ciddi vaziyet Karadenlzde- ~ 

dlr. Burada almanlar Kafkasya'ya doğru a 1t1 
n c 

1 
s 

1 
d u• • n ya p ı I d 

1 
yaptıkları hamlede, bu bölge petrollerinin 
Rusya'nın başka bölgelerine tqınmasını 
önlemek maksadlyle bUtUn gayretlerini 
Rostof üzerine çevlrmi§ bulunuyorlar. 
Fakat bu, varılması tayini kadar kolay 
olmıyan bir hedeftir. 

Tutyıınlar &imdiden ytlzlerce almanı a
lıp götürmllştlir. Alman mareeaıı von 
Rıındstedt'in. bir kere Donetz havza.sının 

<Sonu 3 Qncü sayfada> 

Londra'ya bir 
hava akını yapıldı 

İngiliz tayyareleri de şimali 

Almanya'ya hücum ettiler · 
Londra, 2 a.a. - Üç aydanberl Londra 

üzerine ilk hava akını dün ak§am vuku
bulmuı,ıtur. Tehlike işareti kısa aürmüe, 
gece yarısından önce sona ermlı,ıtır. İki 
mahalleye bomba atılmııtır. Tayyareye 
ke.r~ıı koma topları faaliyete geçmlı,ıtir. 

Mebrôk koşusunu Bozkurt kazandı 
Dün senir ipodromunda sonbahar at ya- / 

rısııırının altıncısı yapılmı&tır. Havn cok ~- kinci koıu : 
zel yana yeri ook kalabalıktı. Mllll Şefimiz 
de ner zaman oldutu 4:ıbl lpodromu eereflen- Dört ve daha >-ukarı )aş• ki 
dlrmltler ve kosulıın sonuna kadar ~lAka ile kan at ve kısrnklar len anı 
takip buyunnuılanhr. Koauıarın hemen hep- ! nanlara verllecek para 8'l<J 'IUn \le 

si normal neticeler vermişse de Mebruk ko. zunlutu 2600 mrtre idi. Bu kosu d ı dort ya. 

1 ıusunu uzun zamandanberl ko$Tllaması dola- nm kan arnsında ı;:cc·t. 
yıstyle bir avut.su·der olan Bozkurtun kazan- beraber sıecen hnttanın sıallbı !'\(' n ı bat
ması bir sUrprlz o)Jnustur. .ta sıördUk. Biraz ııonra <.' sur k nd ~in U.-

Birinci koıu : 
ti ve iklst bno basa rak p er n ac- ı r. Bin 
metrenin bulnmn Y<'rlne doıtru ark d k Al· 
ceylan ve Yık1ız öndeki grup y et 1 r Fa· 
kat koguyu uzun zaman onrt vr N<'rlmanla 
bae bua ı;:ötünnesıne rnıMıen Cl'Sllrun y~ 
rulmadıtı ve Nerımanı Y vaı yavao !{ rlde 
bıraktıflı ı;:llrüldU Alrryl nın rıon rt k kıılar • 
da yaptı:ı hUrum ıse ~aram dı \ r B TalAt 
Atcan'ın snhlp olduflu CNur bir bnyuıı ara 
llıı kotuyu kazandı. B. Ahmet Ge n Ale<'Y· 
lanı lktncl. B . Hüseyin Kurunun • rtmanı 
Ucüncü o!ı'lu. Zaman so daklk1 idi MUste. 
rek bahtş ı:nnyan 2SS pilse sıra• y e 140 w 
165 kuru& verdi. 

reisleri, bôlı:eıer murahhnılnrı ıstırak ede -
ceklerd r. Buı:Une kadnr sıeıcceklerını bildi· 
rrnlere ı:öre, konı:re a.zaaının yüzü ııececeti 
anla&ılmnktadır. 

Konı:re acıldıktan sonrıı. bir reis. bir birin
ci reis vekili, bir ikinci reis vekili \'e dört kl· 
tip secllecek ve bundan eonra ruznamenln 
müzakeresine ~etllecektlr. 

münasebetleri • k Şimdiye kadar maddi hiçbir hasar vukuu
nazı na dair malCımat altnmamıııtır. 

Keza orta İngiltere ile ı,ıimal-doğu ve 

Orman clttllft'I kasusu idi. tlc yaşındaki yer
li yanmkan 1nzııız erkek ve dlaı taylar tein 
handikaptı. Kazananlara verilecek para 400 
lira, koıunun uzunlut:u ısoo metre idi. Koı;u 
dört tay aruında ~ectı. Atııspar kulüb1.lnUn 
sahip olduft'u St>kban ismindeki ta>' bir boy a· 
ra ile k0$uyu kazandı. B. Suat Karaosmnn'ın 
Hevesi rakibinden 16 kilo ıazla taaımasına 

mukahll c:<:>k iYi kostu ıse de ancak ikinci o
lablldl. Halil İbrahim Tore'nln Kücük Nert -
manı ilcüncü oldu. Zaman 2,07 dakika idi. 
Müıtcrek bahis sıan>·an 200 puı..se sıras1Yle 

105 ve 105 kur us 'rrdl. [ Sonu 2 inci sayfada 1 

Ruzname eudur: 
l - Merkez İdare Heyetinin 

hesap raporlannın okunması, 

cntısma \'e 

[ Sonu 4 üncü sayfada l 

saf haya girecek 
( Yazısı 4 üncü sayfada } 

cenup.dofru kısımlarına da akınlar yapıl-

ı 
mıştır. Bu akınlar esnasında en az Uç al
man bomba tayyaresi düşlirlılmiiıtUT. 

Berlln, 2 a.a. - 2 Sonteı,ırin gecesi bir 1 
A lmanya üzerinde 

--------------- miktar İngiliz tayyaresi ı,ıimal Almanyası 

lngiliz hava kuvetlerinin en büyük birlikleri den 
bir V ickeu • W elling ton bomba " tayyareıi 

kıyılarında uçarak geligi glızel bombalar 
atmıştır. Askeri mahiyette hiçbir hasar 
yoktur. Alınan mal{lmata gcire, ı,ıimdlye 

kadar 3 inglli:- tayyaresi dllgllrülmllştUr. 

Mihver hava kuvetlerinin 
kayıpları 

Londra, 2 a.a. - .Mihver kuvetleri ilk· 
t~rin ayı içinde BUyıık Brltanya, Avrupa 
ve Ortaı,ıark lızerlnde 122 tayyare kaybet
ml§lerdir. Bu yrkCına, tahrip edildltl 
bahriye nazırlığı tarafından bildlrılen 3 
tayyare de dahil bulunmaktadır. 
Aynı mUddet içinde, Britanya hava ku

vctıert 1S4 tayyare kaybetmlglerdlr. 
Mihver DUylık Britanya üzerinde 23 tay. 

yare, Brıtanya hava kuvetıeri ise yalnız 
bir tayyare kaybetmiştir. 

Avrupa Uzcrinde, İngilizler H2, mihver 
7S tayyare kaybetmişlerdir. 

Orta.,ark'ta Brltan)'a hava kuvetıerlnlr 

41, mihveriD kaybı ise 18 tayyaredir. 

..... 
.. 

Dünkü at yarışlarında dördüncü ko§u sona ererken 
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Milli Şef 
ve illi Dil 

Milli Şef'in 1 sontcşrin nutkuna, 
hepimiz, yalnız fikir bakımından 
hayran kalmadık: dinlerken bizi 
heyecanların en yükseğine eri§ti
ren bu fikirler, o nispette zevk ve
ren bir üslupta idi. 

Milli Şef, bütün inkılaplarımız 
gibi, dilde millile§me inkılabının 
da, Atatürk'le beraber, temel ta§ı
nı koymuştur. Yıllardanberi dil 
davau, kendisinin ba§lıca kaygısı 
olmaktan çıkmamııtır: en büyük 
mesuliyet sahibi olarak bu davayı 
takip ettiği gibi, en yüksek fikir 
ve üslup sahibi olarak da ona ken
di emeğini vermİ§tir. 

Milli Şef, bir taraftan dil ve IU
gat işi ile uğra~anlar vazifelerini 
yaparken, bu memleketin yazı sa
natında yer almı§ olanların da, es
ki ah§kanlığı ve bencil zevk düş
künlüğünü yenerek, milli Türkçe
ye hizmet etmelerini ister. Her 
~yde olduğu gibi, dil i,inde de, 
kendi istediğimize, kendi iddia et
tiğimize, kendimiz örnek olmaz
aak, ya samimiyetten mahrum ol
mak veya zordan ve emekten ka
çınmak gibi bir suç altında kal
maz mıyız? 

Mesele tU veya bu kelimenin da
ha doğrusu olup olmadığında, ~u 
veya bu teklif üstünde didinip dur
makta değildir. Mesele, prensip 
anlaşmasında ve her gün her ya
zımızda bir adım daha milli Türk
çeye doğru ilerlemektedir. Türkçe
yi sevmek, tattırarak sevdirmek 
lazımdır. Bunu sanat ve zevk a
damlarından ba, ka kimlerden 
bekliyebiliriz? Bugün, Omıanlıca -
nın dirileceğine İnanan hiç kimse 
yoktur. Dilimiz boyuna özleşecek, 
zenginletecek ve saflığı içinde gü
zelle§ecektir. Bu hakikate inana
rak, mekteplerimizde yalnız Türk
çe öğrenen, yeni terimlerle oku
yan çocuklarımıza ve gençlerimi
ze yeni zevkın terbiyesini vermek 
edebiyatçılarnnızm, en başta iyi 
edebiyatçılarımızın vazifesidir. 

Milli Şef'in son nutkunda dirlik, 
geli§Itle, saldırmazlık, uyum, araç, 
kısıntı, basınç, aracı, görüntü gibi 
ya konuşma dilinde kullanageldi
ğimiz yahut hiç bir izaha lüzum 
olmaksızın manalarını kavradığı
mız kelimelere, "muhit" yerine 
"orta" "icap" yerine "ister", "fev
kalad~" yerine "olağanüstü", "ha
dise" yerine "olay", "tadil" yerine 
"değişke" ve "ilô.ve" yerine "ek
lenti" gibi kullanma dilimizin esas
larından alınma mesut tespit ve 
bulutlara, "girecek ve çıkacak 
maddelerimiz" gibi, "ihracat ve 
ithalat" tabirlerini dilimizden at
mağa imkan verecek oynatışlara, 
"muhtekir" yerine "ihtikarcı" ve 
"temerküz" yerine merkezlenmek" 
gibi tasrif türkçeleştirmelerine 
rastgeliyoruz. Bütün bunlar ifade 
ile okadar eyi kaynaşmıştır ki din
lerken adeta farkına varmıyorduk: 
"iş hayatını bugünün isterleri ile 
ayarlamak •• " yahut, "Balkan olay
ları ile başlıyan hareketler ... " veya 
"Turhal'daki antimuvan görüntü
sünde ••• " yahut "bugünün ihtiyaç
larının basıncı altında •• " gibi cüm-
1elerde bu kelimeleri yabancısa
mak imkanı var mıdır? 

Zaten Türkçe kelimeleri yadır
gatmamak için en iyi usul, onları 
cümlelere birer tercüme yaması 
gibi yapıttırmak değil, ifade için -
de kaynatmaktır. 

Yazı ve söz üslubu ile, bu neslin 
edebiyat tarihindeki büyük me':
kiine gıpta ettiğimiz ve dilde hepı
m izin geçtiği safhalardan geçerek 
gelen İsmet lnönü'nün calıştığı gi
b i çalı§altm; yaotıih gibi yapa
lım. - F. R. ATAY. 

Yeni nesli 
yetiştirmek ! 

{ Başı 1 incı sayl;ıda } 
t eknisiyenler diplomalarını aldık
ları gün, denize ulatan çay suları 
gibi kaybolup • gitmektedir •.. B!.ze 
hem sayı çoklugu, hem vasıf ustun-
l üğü lazımdır. 

Milli Şef'in bu yazının başına al-
dığnnız sözleri, ıneml.e~et ?ayr~.~ı 
istiyen vatanseverler ıçın bı!' ~UJ: 
d e devletin en büyük selahıyetı 
ağ~ından bir vaid oldu~u. kad~r 
öğretenler ve okuyanlar ıç!n, d~rın 
d e r in düşündürücü bir vaz!.fe .. da~~
tidir. Bu vazifenin ağır yuku og
r etmenlerin omuzundadır. Onlar.ın 
ıeref payının da bu yükle bir nıs
ıpette olduğunu söylemeğe lüzum 
görmeyiz. Bütün Ömrü~üzde geç
mişten yanıp yakıldık: ruyal~r.ımr.zı 
gerçelettirmek fırsatına erınıtızdır. 
B u fırsattan, gücümüz tükenesiye 
f a.ydalanacağız. 

Falih Rıfkı ATAY 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Merkez Eczanesi l 

,1 

tJCtiJS 3 11/1941 

Günün büyük eseri 

Destan ve Clüstur 
Kemal TURAN 

Milli Şef'in 1 son teşrin nutukları j zuaunu" hcrk~e kabul ettirmeyi bil
bütün memlekete iyi ve açık yolları miş, "bütün Avrupa'yı ve hemen he-. 
gösteren bir düstur, dünyaya mille- men bütün Asya'yı ve Afrika'yı sar
tin fazilet ve emniyet duygularını mış olan harp ve işgal faciaları, et -
anlatan bir destan olmuştur. Öyle bir rafında bu felaketlerden masun bir 
destan ki onda hemen her millet için tek millet" bırakmadığı halde, o, hu
istiktal ve barış isti yen iyicil bir ruh; zurundan, emniyetinden bir şey kay
bilyük ışığını Avrupa ve Asya'da ı~- betmcmiştir. Böylece Bü'yük Şef'in 
tırap içinde bunalan milyonların ka- insanlığa hitabı, yalnız iy i ve asil 
rarmış ufuklarına veriyor. Gene bu kalplerin bir ifadesi değil, duru, dü
destanda "yarınki manzaranın mede- rüst bir siyasetin, mert ve metin bir 
niyet filemi için bugünkünden daha milletin gerçekleştirdiği bir olayın 
elemli olması'~ ihtimali önünde esef- izahıdır. Ancak bu gerçekleşme ken
lerin en büyüğünü taşıyan kalp, bü - di kendin~ kolayca oluvermedi. Bü -
tün insanlığa karşı şu duygularını tün duygu ve bilgilerini Yüce Şefinin 
ulaştırmak istiyor: Türk milleti yurdu kurucu ve koruyucu hüviyeti 
"harpten doğan bin türlü felaket içinde toplıyan milyonlarca T ürk, 
içinde bütün milletlere karşı insani bugün dahi onun diliyle "hiç bir 
vazifesini kudreti nisbetinde yap - şart altında, zor kabul etmiyeceğiz" 
makla iftihar" duymaktadır. Gene diyor. Bu söz, ancak kenrline güve -
Türk milleti, memleketinin "bir gün nen, şeref ve emniyeti için her şeyi 
de, dünyanın beklediği ve muhtaç ol- göze alan bir milletin parolasıdır ve 
duğu barışın kaynağı olduğunu gö - o millet, masunluğunu Şefinin bu yü
rürse" pek büyük bir sevinç duya - ce direktifinde görür. Ona, bir dasi-
caktır. tanın mukaddes emri gibi bağlanır. 

1941 dünyasında hiç bir ses 1 son
teşrin destanı kadar, bütün insanlı -
ğa özlediği sıcak duyguyu veremez. 
Denizaşırı kıtalardan gelen, Atlan
tikleri, Pasifikleri aşan sözlerde bile, 
genişliyecek facianın acı tehditleri 
var. Halbuki Tü rk'ün sesi, ••yangın
lar içinde inliyen Avrupa ve Asya 
kıtalarının bitişik noktasında sulh 
ve sükun yurdu" olan bir vatandan 
yükseliyor. Ö yle bir vatan ki, "şere
fini ve emniyetini koruyan sulh ar-

"Düny.inın beklediği ve mu htaç ol
duğu barışa kaynak" olmak temenni
sinde bulunan Türkiye, 1941 dünya -
sına böyle şerefle hitap edebilmenin 
şimdiye kadar külfetlerine katlandı. 
Yarın da katlanacaktır. Milli Sef, bu
güne kadar başarılanların büyük des
tanından sonra yeniden yapılacakla
rın açık düsturunu verdi. Şimdi he
pıimiz, her zaman oldui;:.ı gibi gönül 
saygısı içinde vazifelerimizin başın
dayız. 

i ............................................................................................................... i 

I C.H. P. Cebeci nahiyesi kongresi f 

C. H. P. Cebeci nahiyeıinin kongreıinde bulunanlar 

Cümhuriyet Halk Partisi Cebeci ı-

nahiyesi kongresi dün Cebeci'de 1 o···· k •• 
Sıyasal Bilgiler Okulu konferans sa- Un U 
!onunda nahiyeye bağlı on köy -
den gelen delegelerin ve birçok da -
vetlinin huzuriyle açılmış, Ebedi Şe
fimiz Atatürk'ün hatırasına hürme -
rten üç dakika ayakta durulduktan 
sonra kongre reisliğine Hami Bekem, 
ikinci reisliğe Sadi Batu, katiplikle -
re Necmi Tarkan, Bayan Müzeyyen 
Armay seçilmişler, idare heyeti ra -
poru okunarak kabul ve encümenler 
teşkil edildikten sonra celseye 30 da
kikalık bir ara verilmiştir. 

Bu ~snada Tokat mebusu Hasip 

Aytuna tarafından Parti pre,nsiple

ri ve Partinin hizmetleri konu -

su üzerinde çok özlü ve fayda

lı bir konferans verilmiş, hatip di -

ğer memleketlerdeki Parti teşekkül

lerinden bahsetmiş, bütün vatan -

daşların Cümhuriyet Halk Partisi 

safları arasında vazife almasındaki 

maçta 

Demirspor Kır1kkale 

Gücünü 6 • 2 yendi 
Dün Ankara ayaktopu birinciliğinin b!

ı·incl devresinin son oyunu Demirspor -
Kırıkkale Gücü arasında yapıldı. 

19 Mııyıs Stadyomunun dış sahasında 

karşılaşan iki takım ufak değişikliklerle 

evelki hııftalardakl kadrolarını muhııfnza 
f'diyorlnrdı. 

Mııc;ın birinci devresi sıkı ve gUzel bir 
oyunla 2-2 beraberlikle bitti. 
İkinci devrede oyuncularının yerlerini 

df'ğiştiren Demiupor yavaş yavaş ilstlin
lliğil ele alarak arka arkaya daha dört sa
yı yapıırak mac;ı 6-2 knzıındı. 

DUnkil mııc;lıı Anknra ayaktopu birin
ciliğinin ııon karşılaşmnsı yapıldı. Geri 
kalan mıtc;lıır önlimilzdeki hafta içinde 
il:\n t'dilecek yenl bir programla yapıla -
caktır. 

Birinci devreyi Harp Okulu takımı bl
rl nC'İllkle GE'nçlerbirliği ikincilikle bitir -
mi,tir. DIA-er kulüpler de sayı cetvelinde 
görUIE'n ı:ıırayı almı§lardır. 

İstanbul'daki maçlar 
İatanbul, 2 (Telefonla) - Bugtin 1stan

bııl 'da ayaktopu birinciliklerine her iki 
ııahada devam edildi. Fenerbahçe stadın

da giintln ilk mıu;ı Silleymanlye ile Tak -
ılm ıırasında oldu. SUleymaniye bu maçı 

2-0 kazandı. 

İlk okullara devam 
mecburiyetindeki · 
~ocuklar1n sayımı 

Ankara Valiliğinden: 

18 inci yddönüm ü dolayı siyle : 

En mutlu günümüz 
Selaeddin KARAN AKÇI 

29 llk-tesrın tarihinde l\!erlc'ten Ole- sünmek hak ve fınıntlarını veıımC'z. 

le ve nrat'ıı. . orııctan _tA Çoruh suyuna ka- Burıııln r.e?TJl;ı;ct !cinde ya~ıyan insan 1111 

dar bütUn blr memleket yekpare blr vücut, sevk ve ııtnre ıcın bir hukJmetc l:J um o!dll~ 
yekpare btr kalp ~lbl a)ını heyecan ve tahıı~- nu tznh edecek değiliz. tnsan tarthlncle kU' t 
ı;üsle bayram yaptı. On sekiz mlly0n Tür- ve hızlarını muhtcllt kayn11klnrdan alan b r • 

Sayın Ankara halkının nazandikkıttine, kün derin bir \'ecd ve ııa&y ile blnblnnı kut · cok hilkUı:nct ıeklllerlne tesad!ıf cd ı1z. 13~ 
larlı(ıı bu bayraım dl'1;cr bayrnmlnr<lnn fnr::- hilkiimct ıcklllcrl, mutln.k mol"'lr&l. ollı: rl' 

1 - 8 sontetrln 1941 cumartesi günü Iıdır. CUmhul'IYd ba>ramı; mlllct IJiıyronı: - ve ılcımokrasl olmak üzere ile ıırupa a)7111l • 
ilkokullara devam mecburiyetinde olan ctır. Hr nu tasnife nntkkmokratlk birlikler 01ıı • 
7-16 yaşındaki çocukların ııayımı yapıla- Dot:an. Y8.$ıyan ve Olem terller<len teşck- rıık totalltcrlcrle, l~çl htık.mlyetlnl iddia ,., 
caktır. 

2 - Sıı.yım, bu lııe memur edilenlerin 
evleri birer birer gezmeleri ııuretlyle ııy

nı gilnde bi tirllecektir. 

kili etllt:lne ı;öre r.amlo/cll bir lnsırn'l lıcnze - 111\n eden SO\'YCtlet1 de llA\ c cdeblllrlz. 
telılllrlz. Cenıf)ct de dot:ar ve )n&ıır. Ancnk ı uır cemi) etin mcn"Ut m es~cs IC'ri, teı~ıc· 
cemiyetin olıımti, lnsııııını:ın • bı-nz,f!1!'7 Sı • ki ve lldl.'Ul'rl )eni hlldlsclcr kanıs ndn o ~ 
~·ast blrlık lsllklA!!nl k.t;1ı~tsc ııııe ccnıl>ct mbctl sevk ve klnre cdemlyecck bir hnlc ıı;. 
\'e omlnkl milli ruh )ıısıır. Ferci n h ıyatt f!ı- lir. C<'müe• )'eni doC:an hAdi.Sder karaısUl 
nl, ccmln•lin hııyatı cbcflldlr. Bu eııc·l Yet \'il· modern mti('sses !ere, yeni ve z ndc tc tlkl: ~ 

3 - Çocukların sayım gününde evdc sıt vc sırrıııır, ki lsllll\larrtnn sonra nsırlnr re muhtnı;; olur. Bu thtlyaclnr baznn hükUI!\_, 
oturmaları ve memurları beklemeleri K<'<:'l'e bile siyasi Jılrllklcr tekrıır •lof:nrrık şl'kltnln, devlet rcJlımlnln de~lllmcslne kad..-
mccburl değildir. bAıılhılclelmcvt ı;ımna mnzh::ır olurlnr. varnhlltr. • 

4 _ :'>1emur evi ziyaret etU~i zaman Cmnl~cl ıırnsın<la yıış11Jn'\ll.ı mecbur •>lan I Jllr hasta Jnsanda bakanın temini ıctn ~ 
1 ln•nn mutln1rn bir idare &•'kllnc, blr idare I ı.,ı muhtelit kuvctler cnııusırsa, hasta "' 

s:ıyımı yapılacak çocııklnr, orada olsun o - tyıw 
kurnllnc muhtnctır. <'cm Y<'L ı'lc yeni lhtıtyaclnr Qcaraısındl\ b'15 ı' 

masın memurun snracıı,ttı suallere evde Tarihini ıclklk cıl('C'<k olursak ı:urUrUz, tılr ı;ekll.dc eski müesseseleri muhnfazn ettll 
0
• 

bulunanlar tarafından karşılığı verilecek- ki insan muhtelit t.ırlhlcrdc h:uikll hnı;ka ı;c- ıstcr ve >enllcrl kabul edip etmemekte f!I • 

tir. k llerııe lılnrc etmiş \'e ld ıre r1}11n.muı.ıt11r. ltk ıered<llt knlır. Mütckl\mll rrmlyctler, ıuzUCO. 

5 - Evleri ziyaret edecek olan memur
lara kolaylı'k g-österilmeRinin, ımııllcre 

tam ce,·ap ''erilmesinin ~ayımın kolaylık-

ldııre ~eki nln k\ıvcıı"n ılui:duf:u1w \'C kU\etc ıu lhU>nı:lnr knrtısında eski ve kohnc rr:Ocf , 
müs1cn t O!<JUf:UllU hlllyoruz. C~•brc \e k\IVC· S('SC'!Crl )ıkarak bfrlblJ'1eJ1!nC cern,lyetfn ~ 
te dn)nnnn lılr hllkümctln m~ru'.Y<!tl lıl<lla >'l'frl ve ln1<1$ıı.fı lcln dnhn lU7.U!mlu ve 
e<litsc bile lsbnt olunnmı:ı.z. Ku,·ct \'C <'l'lıre faydalı olnnlnrı 1kıı.me cd<-nlcrd!r. efl 

la ve l{tyıi.iylc başarılması bakımından <l ıyrınnn hUkl1mL•t ıtesııoıtur. \'atnnd.1şın Yıml lhtlynclar karsısında eski müd! 
1
, 

gerekli olrluğunu sayın A nknra halkının a.ıhsl hilrt)l'llne \'c lstıtl.1tl::ırının lnklşatııın \'C te!Akkik'rl muhntııza etmek tstlyen <'et1 • 
nazarı clikkntinc nrzeder im. mtınl olur. Onn, sl'rlıcst nefes a!.mMc, hUr ı1ti· )Ctl<'r, mUtcktımll insan top1'ııluklannın dil", 

mlk r<~C'ynnlarından, amel ve akstlU\mel ıcıı.,. 
bl11Yt•Uerinrlcn mahruım ve akamete 111

8 

kClmcturlnr. ti 
Tııı1hl vaknlnnn; ıctlmnt hAdlsr!erdn ~ 

hakikisi \'e en mühimi, mlllcUer:I b ı1bL~ r 

1 

hoıtazlnı;t.ının kanlı macernlnrdRn %1yndc ıtı ~ 
dı>nlYl'tlcrln, teU\k'1d ve AdôıUer!n, 1ctl!11 r 
mllcs.qeselcrln ileriye ve tyJye do~ru gltJ!lt 

1 rld ir. tır3' 

1 

ntıl'yaya hanet veren hamaset ve k8 lı' 
: m'lnlıkı r clol\l B.ııilrumandan muhnı-eııc!,c#" 

mUl('akıı• kazanılan kurtuluş zafet1ndl"tl ırf# 
rn milsl('blt \'e kahhar bir hll'ktlmdan ıııd 1 • kil 
yt•ı lnc n)'llı ruh ve emelde bir dltcrtnl 1.1 • 

l.'Lml'klc ln<inil'nd", 5akarı.-a'da ve pu!'ll~ 
n r'ıl.L di•kUlen kanlara ve hM.scıcrın p' 

1 ıcnıılnrına uygun mUSbct ve şeni bir H -P 

Dünkü yarışlarda tribünlere bir bakış 

Sonbahar at yar1şlarmm 
altmcısı dün yapıldı 

Mebruk koşusunu Bozkurt kazandı 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

O çüncü koşu : 
Dumlupınar kosusu idi. lkl yaılı yerli aat 

kan ınııillz erkek ve dlıı taylar lclndl. Kaza
nanlara vcrllccek para 1500 lira, koaunun 
uzunıuı::u 1250 metre !dl. Altı sat kan tay a
nı.sıııdn ı:cçcn J«ıeuyu B. Fehmi SlmsarvA'lu
nun Buket ismindeki tayı kolaylıkln knz.ııı

L!ı. Bu koşuıla a\'utsayı!cr olaruk düsUnulcn 
B. Alunct Atm:m'ın Karabiberi bir !)uçuk 
boy gcrıslnden ikinci, ııcnc ll. Fehmi Slmsar
oı::tuııun Duvlet ismindeki tnYı üct.lncü oldu, 
Koşunun tavorlsl olnn Cobankı7.ı ayııl{!arın -
dakl tırızaııın Herllemesl doiayıslyle ııer itle 
kaldı. Gerek koşuyu kııı:ıınan ı.ı.uket, ııcrek 

ikinci ı:eıcn Karabiber llerL~l lcln cok ICY 

vlldc<lcn iki tay olı luklıırını lsbat elmlı oltlu· 
ıar. Znmnn 1,19 daklkatlır. MUStt'rek bahis 
ganyan ~. plô.se sırnslylc 160 ve 280 kuruş 
verCll. 

Dördüncü koşu : 

1 

Ancak ikinci oldu. B. Ali Karnbur.aA'ın J6tk 
!nnlndeki ili ntı üc:üncil olı\u. Koıunun ıavo

rlsl olan ve azerlne en razla oynanan Tnmur
cuk ptbe olamadı. ' 

:.ıuıterek bahis ııanıran 1450. p!A&e sıra· 

siyle Jll:S, 165 ve 465 kuruı verdi. 

Altıncı ko§U : 
tıc yasıntlnkl sat kan arap erkek ve dlsl 

tuylur için handlkaııtı. Dört toy arasında Ya
ruıan koşuyu B. Sc\ ket. Kırı.ıt.lliln Kurus ln -
mlnılekl tayı kazandı. Son andn baı baııt ı:l

derlcrkcn Turhanın cifle atması kendisini 
yarım boy kn<lar g~rl hıraklıl':ından ikinci 
oldu. Bayan Saadet Btı>Trı1<cıortlunun Gonül 
lsmlnrlekl tayı !ıçUncü oldu. 7.amnn 1,159 da -
klka ıııı. :>.rnsterek l>ahls ııanyan 370 plnsc 
sıraslyle ırıo ve 100 kurua verdi. 

OcircluncU ne besinci koşular arasındaki 

cifle bahlste Gonca - Bozkurt kombinezonu 
22,20 lira getirdi. 

Halkevi köycülük 

kolunun köy gezisi 
Uc ve daha yukarı yaıtakl sat knn lnıılllz 

nt ve kısrnklnrı lcln hantllknptı. Kazananlara. 
\'erilecek para 27:J lira, k0$unun uzunlurtu 
2400 metre idi. Bu koşuya yazılnııı olanlar a-
rnsınan yalnız Yutn{:an ııırmeııı. Dıl':erlerı a- Halkevimizin köycülük koluna 
rasımla ı;:eccn kosu cok ı:amanılır R<.1nnedliı'l- mensup ve içlerinde doktor ve diş 
mlz kadar Rt.izcl ve heyecanlı oldu. Ba$lam:l tabibi de bulunan 5 kişilik bir ekip 
ısarctlylc bcraher D:ımll vne ılU..ıtU. Sltkap dün, Karacaören, Güldarpı, Esenboğa 
ııe özdomlr al'kasındıın ıı~lyorl11rılı. ıı;oo k .. !erine u ~rı arak hastalara ve di-
melrcnln bn~lnmn. yerin.le öz.ıcmır Sltkapı oy g Y ' 
yavas yavaş gec:crek Dandinin ynnınn. sokul- şi ağrıyanlara bakmışlar, bu arada 
du. soo metre kaılnr bu ''nzlyctte ıılttlkl('n ı sağlık öğütleri ve hastalıkl:.ırrlan ko
sonra Dantl,nln tazıa mUcnııeıe etmemek runma yolları üzerinde faydalı ko -
ıcın geri k:ıldıl':ı ı:ilrillı!U. Bu araıla Sll'lmp 
üne dUserck htilün müiilcrek bahis mernklı -
!arının y1lreklr.rlnl aıtızlarınıı ı:ctırlll. Fnkut 
vlraJı doncrlerkcn gercK Oanıllnln ııcrek 

Goncanın hücuma gecLlklerl ve bnı lınşa o · 
!arak raklrlcrlnl ayırdıkları giirül<IU. Duz 
yoldaki bu mUc11dcle B. Ahmet Atman'ın 

Fethiye ismindeki tayının ııalllılyetl ile hlt -
ti. Bir boyun ııerlsln<le B. Hasan Alakus'un 
Dandisl lklnC"J, Yarım boy ııerlslnd~n Doktor 
scterorun KomlııarJı ücUncil olıdu. Znman 
::!.41 dakıka idi. :'>!Uştcrck bahis Rlln>-nn 100, 
pltıse sırnslyle lGO ve 123 kuruı verdi. 

Be§inci koşu : 

nuşmalar yapmışlardır. 

mı<ı <•lnmnzdık. rtr 
Uk Dib .ık Millet Meal::sl kuruldu~u tıı , 

t<'n Cümhurlyl'lln llAn edildiği ~One 1t11
11 

• 
'azlte ı:ören hilkümetlerlmlzln l\1c('!ls 'IC~J 
sında mc~uı birer niyabet ,hülctlmctıerl o 
lnrmı ulllyoruz. rı· 

3. 5. :\36 tar hll ve 3 numaralı kanunn d 
re ErkAnı llnrlılyel uımumlye ~let1 cte 
olmak Uzerc devlet u:nuru. DUYlil<: 11 fi' 
ll!ccllsl tarııtıml,ın ekseriyeti muUakn ~ e 
ellen on ııır mebus taratınd'ln tedvir edl 

~/dtl~~~.~\.~~~ı:~:ı~b~~,~~l~~:~~~!~ 
1

~ , 
nu ile Türk ccml~c •run yeni lhtıyaçıarı ,r 
sısında ilk mltshcL adımı atmıt ve hnıtUll 
Un bl!Akııyc1U enrt rılllcte alt olduf"U'llıı 
tün cihana bildin ' r. tik teekt!JrıU e!"' 
kanunumuza naza-an TUt'k mll'ctlnC' t 
ten hftklnnb·ctı kaYltsız ve sartınz ct111dt 
tan BU~Uk Mili t M~llsi, hUkUmctln ili 
ettiği <levalrl, k'lnunu malk'IUSU mu 
seoml.s oltlu!':u vcklller vasıtaslyle lctnre ~ 
raı hu usat hıı.k'kında vekillere' veche 
ve ledelhaı:e bunları tebdil ederdi. AYl'.1 

nunun ikinci maddesine ııörc icra \'C ;/ 

kuvctlcrl BU>1lk .M1llet Meclisinde tCfll 
ve t~·n"lllmiı etmekte l<ll. ,11 1 

l\laddclcrln ı.u hilkUmlcrl hukuk kil t 
prensipleri 'e ta!k.stml kuvA nazar!yes'.>~ 
nruz hnllndc l<li. TUıidyc'de l3U»1i.k 
l\lcdlsl turatınılan müntahap ve dcıt1cı 
csasl,mıuı mUStcnlt bir ht....'i:Umet var. 
dcvlctm ~ekli ve ts:ml yoktu. Bu tear.ıl 
uıılı)un Ataturk'tU. 'Vürk devletine ı;Oll• 

... ,c ,.e dc{:lşınez sekil ve ona yaraıır a ... " J 
zanıanınııı ııektl~lnl ııörcn Ata tUrk, "~ r 
i:C• esi Çankaya'tlakl evine da\'ft etti·!' --1 
yakm ıırk.ıdu&larına yemek yerken, ~ l' 
rl vcnnl.s uldu!,':u kurı:ı.rını bildirdi: 
C:Unıhurlyctl lltın cdccc{:lz!.. ~I _, 

Atuıurk'un bu knrar ve tckttfl <'-' il' 

Parti Grupu toplantısında konusuıu~ ' 
l ,-e 

takım klıtU l'Uhlu klmsclcrtn tenk t n"' 
hnlcfcllcrlnc mtıruz kaldı. nazı rrıt ç: 
Cumhuriyet lltı.n cdllml'-Sinln t~ld!tı.U ı;ottl 
) e ko.nununıun Uıdı!lnl icap ettir ıf. ı 
Meclisin ılc buna ıallıhlycttar olm dlR: e 

r ' dctle Ucrl sürdüler. Atattlı'k'Un ktU'll ~-
llrlndckl isabeti anlıyan bln:ok met> ı 

1 t ,-c Cü:ınh urlyelln lılz'1n lcln b r zarurc J'll , 
olduı;unu beyan ve mlıda.taıı ed1Yorı110'11y. 
nakasa cok hCı.d bll' &ekli nımıııtı. l\l ı 
ııln en &lddetll bir tı.nındn lnonı!l; f~tt 
hlr tı•\•azu!a, Purt1 Gnıpundalct Jl1 reY. 
\'C muhnllf hlllcll ruhl)'e)e tcmns rd; 
hnssa sunlan söyletll: ·•M ı et, h 'IC 

0 
'il 

mukaddcrat.ınn bllflll ~Az ulycttır. 
11 

ıı 
ekte hunun l!nclcl huı<ukl)·eslnl sbylcm ıııı!' 

ccklntyoruz! RclslcUmhur oımad511 11 ı 
lntlhnbı tcklıCI, kıınunsuz olur. nundll (il ~ 
ye muhal )'Oktur. Ba&vckllln lntuınbl p 

(jŞ 

nt \'C mlİJTll<Un kılabilmek ıcın JC~ııt J 

ııazrctlerl:nln, tekllrlnln knnunlyct c 11' 
si ı:ı?.ınıdır. ZA!ı umumlntn tdn.:neslllsı ~. rl' 

il t ıcar "' yoktur. Fırknnın, büWn mi c c C ~ 
tc etllf:I ınrsullyetln lcabatına. tc\' 

1 

ket ınru r\d 11' .,, odJ • 
1nunli'niln bu belirt vıı kuvetll 111

, 
stndm sonra AtatUrk'Un mcmleketfCııt J. 
rlyct il ınına mutcall k teklUI rrıc'r 
ltL rnkb le kabul olundu. 

ccml)'cller 1cln en mtıkul 1 
<'iJınhurl)cttlr. CU':'llhurlyeLte rrı 111 ,t 

i l tın ıa ~ " dcvlPt reisi ve hUklimct mı ! .. ıı 

lüzum ve ehemiyeti, Partinin hizmet

lerini belirtmiştir. Hatibin alkışlarla 

biten konferansından sonra encümen

lerden gelen raporlar okunmuş ve 

halk dilekleri üzerinde hararetli gö

rüşmeler olmuş, şehir ve köyleri ala

kadar eden bu dilekler arasında Ma -

mak mahallesinde bir ilk okul yapıl

masındaki lüzum ve zaruret ortaya 

konmuştur. Bundan sonra nahlye ida

re heyetine Hasbi Sargın, Edip Mel

tem, K ami Üçok, Nazım Döşlüoğlu, 

Bayan Müzeyyen Armay seçilmişler

dir. Milli Şef'e ve Parti'ye bağlılığın 

teyidine vesile olan bu toplantıda me· 

buslarımızdan Bayan Belkis Bayka n, 

Ekrem Ergun, Çorum mebusu Süley

man, Seyhan mebusu İbrahim Mete, 

Parti vilayet idare heyeti reisi İbra

him Rauf Ayaşlı, kaza idare heyeti 

reisi Sadi Batu, vilayet ve kaza ida
re heyeti azaları ve muhitin seçkin 

halkı hazır bulunmuşlardır. 

Ft>nerbııhçe ile Vefa ara.qında yapılan 

1 

Mebruk ko3usu teli. Diiı:t ve daha )'Uk11rı 
giinlin t'n miihlm karııılaşmnsında Fener- yastaki saf knn yeril at ve kı~raklar lolnıll. 

bııhc;e her iki devrede birer gol yaparak Knznnanlarn verllec~k para 550 lira kosıınun 
oyunu 2-0 kazıındı. uzunıuıtu 3-,00 metre idi. KO'iiUYa )'azılı o -

Diğer arkadaşlar da, "dünyanın bu
günkü durumu karşısında köylümü
ze düşen vazifeler'", "Milli Şefimizin 
s.on nutukların'da halkımıza verdiği 
büyük direktifler" köylünün anlıya
cağı bir dil ile anlatılmış, ziraatte ve 
diğer işlerinde uğradıkları güç -
tükler hakkında köylümüz aydınlatıl
mışlardır. K öylülerin şehirde yapı -
lacak işleri not edilmis, evelce Hal
kevi tarafından verilen kütüphane
lerden istifade edilip edilmediği 
kontrol edilmiş ve okullara, eğit -
menlere yeni kitaplar verilmiştir. 

Çalışkan köylümüz işlerine, canla 
basla sarıldıklarını, Milli Şefimizin, 
hükümetimizin çok çalışma, çok ekip 
çok mahsul alma yolundaki tavsiye
lerine, düne nazaran bugün birkaç 
misli ekrm yaparak cevap verdikte -
rini söylemişlerdir. Hükümet imize, 
sarsılmaz bağlılık ve m innetlerini 
izhar eden köylüler, Halkevinin kar
deşçe yaptığı hizmetleri sevinçle an
m11lardır. 

nıullU bir ifadesi olan mccltıı tıır~ıı ııı 
tlhııı> oluııur. l\lcbus mlllct taratınt JCeıı 

1 
' 

naııtır. ıtclslcUmhur milletin bızz<l Ufllct 
cumhuriyet ııcmokrat k bir hO 

1 
rıı ~ 

llcllr. Demokrasi yunnnca l:ld ((toS d' 
f<'kkill <'tınl1ıtlr. Demoıı ha k, :k"'°t 1111ır) 
vaz ve hlıktmlyet demektir. D nıtCı: .., Y 

Kongre açılırken Siyasal B ilgiler 

Okulu koro heyeti tarafından istik

lal marşı, kongrenin eonunda da 

cümhuriyetin onuncu yıl marşı söy

lenmiş davetlilere ve delegeler e bu 

güzel günün hatırası olarak m uhtelif 
ki tap, mecmua, broşürler dağıtılarak 
çok samimi bir hava içinde e eçen 
kongreye nihayet verilmiştir. 

Şeref ııahll!lında, İııtanbıı lspor - Bey - lanlnrdun yalnız Ce»lnntek ıılrmecll. Dl~er -
oğlusporıı 0-3, Gıılataııaray Altuntıığu 

0-9, Beşiktaş Beykozu 0-1 yendiler • 

l zmir'deki maçlar 
İzmir, :ı a.a. - Buııiln yapılan llıı macla -

rında GöztPpe DemlrııPoru bire karııı clört ı;a

Yl ile mıı.fı!Qp etmiş Altay - Ates takımlan 

da l - 1 berabere kıı.lm11ıardır. 

!eri arnsınıla Yaınlıın yarısı avutı111yrler oııı

rak dU&Unülen li. Xh·azl Kurtny'ın Bozkurt 
lsmlnılc kır atı e<>k koln>·lıkla kaznnılı. Bin 
metrenin bulama Y<'rlne kaılar arka.da ko -
&uyu takip etti ve burada kolaylıkla rakip -
Jerlnl ynkalıyarak ııectı ve 6ne düstU. Tut -
baY lımıaıı Hakkı Tekce'nln sa,•aaı eok ti\ -
Jıstı ll!c de bu kuveuı rakibine yetlıemcdl. 

Ankara ayaktopu birinciliği sayı cetveli 
Maç G. B. M. At. Y e. Pu. K. 

Harp Okulu I. Y. 5 5 o o 18 6 15 o 
Cençlerbirliği 5 3 1 1 8 6 12 3 
M aske&por 5 2 1 2 9 10 10 5 
AnkaragÜcÜ 5 2 o 3 11 13 9 6 
Kırıkkalegücü 5 1 o 4 7 17 8 7 
Dem.irspor 5 1 o 4 10 13 7 8 

~==============================:====~======ıı::::ıı.~ 

MESUT BlR NiŞANLANMA 
Maliye Vekaleti Hukuk müşavir -

terinden Süleyman Faik Özkan'ın kı
zı Nesrin Özkan ile Devlet Demir -
yolları Cer dairesi baş makine mü -
hendisi Latif Osman Çıkıgil'in iki 
tarafın yakın akrabasının huzurunda 
nişanlandıklarını memnuniyetle ha -
bcr aldık. Saadet dileriz. 

• hl\ 
mokrnsl halkın imtiyazı; ha ltın a" ı 

Cümhurbctln tranS'lzcası reputı 1<1' ı 
tA.blr J(ltlncc iki kcllmeıten mU~ul"" ıl 
ve pu'bllca. Hcs mal; publlkll u rk ıı 
tır. Blnnenale>1ı Clmlhurb et Jıe .,.11,, r-

ıır f.' bir 1dnrc şeklidir. Sultanın, 

ıle~ll; hacının, hocanın d tıl. 
kC'ncll mnlıdlr. 

tıl~t 

Demokrat olan Türk cUmhurtr rı 1 
sır demokrat cU'!T1hurlyctlcrc rıııt.~ı ctC 

tini temln eden vasıtınr onun 111 

!elci, tnkıl~ı>cı \'e IAlk oıusudUf· 
11 

s I' 1 ~ 
Tam on sekiz milyon kn1P• () 11r' 

yon kala kendi mallnrı oı.:ın cıl!fl cıı 
~eklzlnd yıldünilmUnU kutıııd 1 • 'f'U,4' 

ıcrcc 
lıtzlnı, öz malmıızdır. Yüz b n ,el ·~ot((. • 

,;il • (.V'" 
ml7. kanı; )'ilZ binlerce dul rıııl ~ r 
>·aılnrı ııahnsına knz:ı.nıınn bir sefe ., 

ı;kırıı. rı •. rlyet bize, fazileti; vnı: re 11 
1 1ı:ısı ııı::ı, blrlbtrtmızc &C'\'ı-:bl ,·dlll .ı 

ret<'n blT akide; bir mezhepllr. 
Ne mutlu bizlere! .... 

! / -
G 

T 



Gış POLiTiKA ) B. Ruzvelt'iıı bahsettiği 
Tekrarlanan tarih Cenup Amerikası 

hartası ve alman 
mahfillerinin fikri 

oıJ.a._rihin bir tekerrürden ibaret 
'hid~~ d?ğru değildir. Fakat bazı 
dar 'b- ~r~n tekerrür denecek ka
haltik ırı~ırine benzedikleri de bir 
bitle ~t:ır. Aınerika'nın 1914 har
iri d gırııi ile bu harp kartıamda
llelr; Ur1uınu böyle benzerliie bir ör-
bitk 

0 
arak göst erilebilir. Ve 90n Berlin. 2 a.a. _ Yarı resmi bir kaynıı.k

~·kç ay İçinde Almanya'nm A- tan b!ldiriliyor: Bugün alman hariciye na
h,,ı' a h.nrp gemilerini babrmıya :ıırhğında yabancı ga.zetecilerin dikkati 
~ i,n;~sıy.le bu ben7.erlik bü&bü- cenup AmPrika'nın hartası üzerine çekli· 
~ e 1;tnış bulunuyor. 

ti...._'!'erıka 19l 4 harbine neden miştir. Amerika Birleşik Devletlerin· 

~ışti? w·1 . den gelen ve kıtl\yı jeopolitik görüş nok-. ı son mu memleketinı 
sii "ki d'? 1 B talanna göre beı çeVTeye ayıran bu har-

Sovyetler 

bir adım 

gerilemiyecek 
B. Lozovski'ye göre 

yeni Sovyet orduları 
kurulmağa baılandı 

Almanlar 
Simf eropol'u 

zaptettiler 
Donetz havzasında 

yeni bazı endüstri 
ıevreleri i~gal edildi ~İııe ôla ruk e Wı · .1As a. Aunu~kt~r· ta, Amerika Blrleıik Devletleri hnva nak-

~..ı. .ra , ı ~n men a yı ta.-:;:. gırınekten alıkoymıya uğTaf· liyat ıisteminin ilgi uyandıncı bir kroki- ( Başı 1 inci sıy/ada ) [DUnkü nımnn resmi tebll{:lne ı;:öre ;r;ı. 1 
-., idı.laon sulhsever bir devlet ada- eldir. M . Rıızvelt'in. ıneııhur nutkunda, bu fil! surette lşt;alıne kalkışınca, Ros - rım'rt ıı alman kıtaları sovyeUl'rt kovaıamaA'a 
~\J '·._Candan bağlı bulunduğu ha.rt&yı esa~ tutup tutmadığı me~eıesl he· tof'a ılmalden hUcuma çalışması beklen· devam <!tmektl'dlrlcr 
"-':.- -dKorumak için uzun zaman nilz belll değildir. mektedlr. Fakat Timoc;enko daha şimdi· Genlı bir <'l'Phc üzl'r nde Ya~ın da~nın 
.. ~I.... el.e etti. Fakat Amerika'da Fakat Berlin ıiyıı.l!I mahfillerinin fikri· 11 oımnı ucunn varılmıştır ,\ im ın ve rumen 

_'4l den birçok yerlerde muvaffakıyet kıı rşı kıtalan dün Kırım'ın merkezi sım reropol ı 
ı ..... -bnb_~Janlan taraLından airiıilen ne göre, Rmr.velt'in iddiaları, daha ziyade, hU 1 ,, 1 Ti ""enkn :"le _ I" • cum ar yapıyor . . marelja mv" • ge· bahce .. aray•ı almısl:ır ve sıv stopot ıstıka· 
L': h Usler, Amerı'ka tı"ca-et ge-ı'. Arjsntin'de c;ıkan ve alman aleyhtarlığı 1 F k 1 k ,.., bo n t ~ • ... nera ran 'ın kıta arına a .,,ı yunıı mctlnric ll<'rlcm kay ı un1eıerdlr nne z 
~ ll'kkında tatbik edilen mua- ile tanınmış olan "Critica" gazetesinin Mareşal .Budleıın i'nln me§hur kazak havzasında atman \e ltalyan kıt ılnrı )'Olla · 
~~ Ye Amerika yarım küreai Ü· nel}retmle oldıığu bir hartayı esas tutmak· lannı ileri sürmektedir. rın cok te!1a halde bulunm:u;ına raıtmen 
)'t>ıl de Birleşik Amerika'ya karıı tadır. Mokrışnlklr'in 20 kilometre kadar ba. düsman muka\emetlnl kırmııtar ve :veni 
loıı•u ıı.rı tahrikat, Amerika'yı Wil- Bu harta, Rm~velt'in radyoda söyl emiş tısında yapılan bir muharebede kazaklar endustrı çevre! rt ıeı:al i't'l11&1 rdır 
&ta....,,-rı1 gayretlerine rağmen harDe olduğu nutkunda telmih ettlğl bütUn eeY· l§e iki alman alayını imha ne başlamış- Havıı kuv tl<'rl ge('t• ve ınlndU~ c;ıvngtoı>öl 
" .... "ile-· t• A' l · ı deniz mu tahktm mtü.1 nı ıxmıb:ılamısıar. "'"'- • .. ıı~ ır. ıman ar o zaman, Jeri ihtiva etmektedir. Critica gazct<'sın n tardır. Ruslar §U anda Don mlıdııfaa hııt. 
ı ~rık t liman tl'slslerlnc hahetll'r k11.yd •mlşler. hlr 
1' dii.~ a Ya .. mey.dan okurken, ŞÖy· bu hertayı, Ruzvelt' ln nutkunu söy l C'rll~i· ıarının kuvetlendtr ilmesine tevesstıı et-

--ıU govyet harp gC'm s nl h an u ratmıslar \•e 
~ ~lnU§lerdı: . ahı ertesi gUnü neşretnıesine bskılırsa. bu mcktedırler Bu yenı mevzilere gelen yol. oldukça bllyuk bir nakil)'{' ı::em ~ nı ukmıı • 

1. 111 ~fıka zaten bitaral durumiy- hartanın gazeteye daha ön~e gelmiş ol · ıarın ll1:eri asker, tank ve kamyonla do- ınrdır 
~tll tere'ye yardımda bulun· muı lbımdır. ludur. Bunun için aımanlar burada pek de Harp h ı rl'kAtı hakkında g kn btl'kl tel· 
~ .a.~ır. Amerika sanayii İngil - Hartayı kim yaptı ? mutat olmıyan bir mukavemet bekleme· ~raflar asatıdadır 
t~i~ çalrşıyor. Amerika ticaret Filhakika birçok emareler, bu hnrtayı lldl rler. uııı 
"'-l:t erı lngiltere'ye ~tYa ve h.arp Tabordıı.'nın yıı.rımış ve hartayı, hunn aıt Kafkasya·ya ~elince. şimdi bııtün Raf- Vlchy, 2 ıı..ı. orı: AlındıA'ı alınanla r ta· 
~,l\enıe~i. ta,ıyor. Şu halde A~e- vuikalarla beraber Ruzvelt'e vermiş ol- ka.c;ya Kırım'ın almanlar tarafından işgali ratınd n bllrtırıı n sımrcro~oı Kırım'ın idari 
lıt;tii~·!ılı olarak harbe girmeııyle duğunu gostermektedir. M. Ru:r.velt de bu lmkfın ve iht imaline karşı hnzırlanmAkta- ve ticari merkC'7.ldlr Bu ıehrln ntı rusu 1933 
ıı....- 11;u duru u muhafaza et d te ~ ooo idi Hunun yüz.de 25 ı y11hut11 ve ı 
~i mun - kayn•"" ele vermemek knrkusıı ilfı har- ır d &.raıund b . L k ktur Bun -· · • • ytızdl' onu tatardır ımrer •Pol :; "astor>-01· ı .'il ı. a ır .-ar yo • - t•nın nA·n·nı' istememektedı'r. Taborda, T l keıımınde l Q&.fk h .. • k "' ~., l a ilan 7 kilometre uzaktadır Slvut ıpol Uze • 
ır. -' a arp uzun aurmıyece • Amerı'ka Bı'rle•ı'k Devletleri reisi ne•.cıı·n. M k 2 K 1 d ın i ı • "1.l?l 'k n ,, ,. OS ova, a.a. - iZi Or Unt Or- rlne yürümek tein 11lmanlnr ta•afınd n Set · 
~~ d;rı k ha:zırhkınzdır •• ~~rbİ de nafiz bir adamdır, ve reisin cmnı~ t ganı olan Krasnaya Zvesda gazetesi- lrn yol ~ski tatar hUkUmf1 merkezi olan 
·ıq,llll as eri sahada tesır ı ro ettiği bu adamı ele vermek lstememesı, nin bir muhabirine cYÖre, rus cep - Bahcc- ıray ve :sıvast~pol u ko kula<'ak bir 
~ihıı.y 'Ya ba§lamazdan Önce harp . . . ,0 • kale >'npan ıstlhkam eebekc nın baıladı~ı 
Q~ etlenecektir. pek tabiidir. hcsının Tuta kesımınd.ıa cumarte.st tnkermann ~nı andır. 

~flr.~~le bir heaapla Amerika'yı Her holde alman hariciye nazırlığı günü ve gecesi muhareueler devam 
'tıırıı ban İrnparatorluk Almanya- meohur harta ile onun mevımkıyetl hak- etmiş düşmanın hücumu ve uğradığı Almanlar bugüne kadar ne 
)'"ıld ~ heııaplannda ne derece kında fikir edlnmit bulunuyor. Hart.ayı çok ağır kayıplara rağmen hafifle - kadar yer işgal ettiler 
Ç"1 •gını anlama .. 1 irin aradan Taborda'nın yapmış olduğu zannı tecyyUt 
'"it ~ .. ..,. memiştir. s 

''ıı.,, adman 'geçmedi. Ve iki harp etmektedir. d ·ı· d. k. Berlin, 2 a.a. Almnn orduları .• nvyet-
~- •deVTinde birçok alman J>:Olİ· Ma:rJsl çok karışık nlan bıı adamın, bu- Muhahir. şunu a 1 ave e ıyor 1

' ıer Birliğine karşı yapılan harpte, 22 ha 
lilta.•; anıları, ve tarihçileri, Ame· giin Ruzvelt'in mlitteftki olması ve Ruz- bu cephede alman külli kuvetleri zirandan 31 llkteşr ıne kadar 141 günde, 
'ıtıı h 1 1 ~arbe sürüklemenin hata- velt emrine milletler tevdi etmesi her hal- püskürtülmüş olmakla b eraber Sov- Sovyet Pnlony sı , Lı tvrınya, ı.etonya, Es
r•ıla.r~ ırtmek lırsatını kaçırma- de alAka uyandıracak bir keyfiyettir. yet kuvetleri geri çekilmek zorunda tonya, Beyaz Hus~ ı, Ukrnynıı, Smolensk, 
l'~d, Vr •. Bunlardan birisi, o sıra- Bu hartanın neşriyle takip edilen gaye kalmışlardır. Tula'ya giden caddey e o rel, ı<nlınln, 1'ııln ve Lrnıngrad eya!et
kll?ı'rı k atıngton'da büyük elçi bu- ancak şoyle tef!ir edlleblllr : kadar rus hatlarına girmiye muvaf- l erı , Kareli V<' Lndogıı gölU kcsınılcrlndcn 
i b(i)ii ont von Brenschtorf'tu. Ea· Cenup Amerlkası devletleri, tehlikeli va- fak o lan 13 alman tankı ~ahrip edil - mllrekkep Fin bölgesi drıhtl nlmak üzere 

~'1e 0 k elçinin, ölmezden birkaç ziyetlerinden dolayı ' ·Büyük Reis" ten miştir. Tuta istikametinde büyük I ıopyekOn 1.530 000 kılometr toprak işgal 
~liilldrıc:e, Cenevre'de bir otelin yardım ietiyen ve korı.ınmağa muhtaç olan miktarıda tank ve motörlü piyade kı- etınl§lerdtr. 
'titr~ ~ bana bu hadiselerden sa- devletler rolünü oynam~a sevkedilecek- taları kullanmakta olan düşman "K" Bundan önce Almanya•nın doğusunda, 
'""e bahaettiğini iyice hatırla· ler, böylelikle Ruzvelt'in "esas siyasetini'' i areti le ifade edilen köye dogvru a- §imalinde, batısında ve cenup doğpsunda· 
.._,- Qr~ .. eh ı ki d ş Y • kı' ~·kı' muhft•ımlara kar§l yapılan sefer . • ""iti .. · ••s torl, harbin önüne geç- iyice 11&j'lamlaotırınıo naca ar ır. 1 Al h k tl S = ~ 
'~t,~111 Çok çalr .. tı. Fakat Birlin'e Almanlann cenup Amerikasına bir tanr- tı mış:~r, man ~va. uvc erı o;- lerde, 170 gUnde, alman orduları topyckOn 

.. , a 1 "" l" k -nıü bi yet mudafaa mevzılerıne karşı kesıf ı.267.000 kar•' kilometre arazi i•gal et-"ıL ,n ataınadı. Çünkü Ber ın nız ;yapmaları gerçe ten 6 w nç r ıey ~ .. 
t. 11;a ı i ı h ı i ı ,..., · bombardımanları yapmakta devam e-~~-di~~ 1Yı anhyamamı,tı. olduğu ç n. a man ar c ye nazır ı .,, .na go· 
--~e erin akıtma bakılmca, re bunun tekzip edilmesine de lüzum yok- d iyorlar. 
•. ~ B in'in. Amerika'yı. yir- tur.~~~~~~~~~----~~ı Mo kova'ya göre Kırım'Ja 
d~ı ltıl 'tile evelki Berlin'den dah a Ruzvelt'ln, Amerlka'yı pay etrteği hedef vaziyet 
tlı-·ıd.ldıg"'ına hu""kmetmek kolay tutan ~ozde alman pUlnları hakkındaki id· 11 dl k bi t k dl 1 · A Londra, 2 a.a. - Roytcr ajansının it C • . k" A ·k , ası, Mca. zzıı. en ıı nın cenup me-
~ e · arıptır ı merı anın rlkıuıına kargı empl'ryaliııt plAnlanna da- Kuibişef'tcki hususi muhabiri bildi -
~ i ~-~ruyabileceği rolün mahi- hil bir keyfiyettir. Bu plAnların gerçek • riyor : Perekop berzahındaki Sovyet 
lıı~~ .. t ında bugünkü Berlin'in leemesi için ise bütfin vasıtalar makbul - müdafaalarını deldikten sonra Kı -
.a.ıı; • .\l,:e lakdiri, tıpkı, imparator· 
"!~ "'il. , k dtir. nm'dl\ hızlı bir · ileri hareketi yap -
~ı.._~e ~Ya smın ~anaat ve .. ta .: tıklan hakkında alınanlar tarafından 
t ":"lll Zeınektedır. O gunku 
tjlttı ~ıı., Amerika zaten elinden R r \J verilen haber Sovyet hükümetinin 
..... t,lc aJodınu yapmaktadır, fazla usya ya yıgın yeni merkezinde dün akşam ka -
;:-11 ta. b~ Yapabilir? diyordu. Al- bul edilmemekte idi. 
\

1 ~1 .. zet<!leri bugün de aynı şe- Buraya gelen raporlar alınanların 
d'~ 11i'(0

"1ar. O gün Almanya, halı' ııde ~ı'la" h bu çevrede yalnız sürekli bir baskı 
tii~ı ite ayetleniyor. Amerika yar- ıJ yaptı ğını bildirmektedir. 
~ de ~f ıı.lacaktır diyor~u ... B~- Burada bilindiğine göre, almanlar 

fi. manya aynı ıeyı soylu· ı \J b ı d büyük ölçüde paraşütçü kıtaları kul-
,,.1»·le du~ • d"" v.. • • d" k" Al ge mege . ac a 1 lanmıyorlarsa da Sovyet hatları ara-~ ")11, -' Jun ugu ıçın ır ı - ~ 
, ltt h· "lllerika'ya karşı meydan sından bir geçit açmak için top ve 
t~ İçitı~r durum almıştır. Son iki A k 1 B . pike bomba tayyareleri kullanıyor -
~!ne ke Üç Amerika torpido muh· r Qnje e rıtanya lar. Ve bunlar sayesine kulliyetli mo-
);•.t-r,~tşı alman denizaltı gemi- törlü piyade kuvetleri tahşit edcbili-
~tıtıı dt1 ırıdan girişilen taarruz bu kafi leleri geliyor yarlar. 
~ llla.rı11ru~~n bir tezahürüdür. Stalin'in günlük emri 
İ~r~ll. u~hırınci ve ikincisinde ta- Londra, 2 a.a. - Rusya'ya yığıc halinde Londra, 2 a .a. - Moskova radyosu 
~,1• ev ,k_1.Yan torpido batmamıt sllA.h teslimatı başlamıetır. Şimdi Arkanjel bugün öğleden sonraki neşriyatında 
d~ ~ef ı gün böyle bir taarru- limanına Britanya kafllelcri gelmektrdlr. Mojaisk, Maloyaroslavets ve Tula is
t~ batmolan Ruhen James torpi- Diğer taraftan İran demiryollanna dnhn tikametlerinde harekatta bu\unan Kı-
t.· t, ı~0 

1f ve verilen haberlere k ki · kA k i ... ot da ~, ~ sı ıııev yat ım nını verece n§.,,.. zılorduya "bir adım bile geri atılma-
"ıiı~ İiçte re. baliğ olan müretteba- devam etnıektl'dlr. ması" hususunda Stalin tarafından 
tı. lir. ~ •kıai de canlarmı kaybet- Müttefikler Arkanjel yolıında kafilele-
l:'!tqd' .... ~zvelt'ı'n bu taa-•z kar- rl k emir verildiğini bildirımiştir. "\ .. ...., • •.. rin emniyetin' tamamen ;-orantı c ece 
"ı.: 1't ha.{lediği sözlere bak1p da vaziyettedirler. Bunun en güzel deliti Bri· Yeni Sovyet orduları kuruluyor 
~:"'eıİdj kında yanlış hüküm ver· tanya hava kııvetlerlnln Norveç'teki Ale- Kulbişet, 2 a.a. - Dün gazeteciler top-

• r. CÜınhurreisi demittir .sı.ınd üzerine yaptıkları yıkıcı akındır. Bu l ııntısında sovyet resmi ~özcllııU M. L<>-

~ ~ll akında 7 alman vapurundan mllteşekkil hlr 7.nvskl , yeni sovyet ordularının kurulma
ti;li l\ıl\ ~eminin bahrılma81, Ame- kafile Unkşimal'deki alman cephesi için sına muvaffakıyetle bS§landı(;ını söyle -

' 
"h..""- eyne11.11ı'lel durumunu de- t miştlr · ı ... ,_.,

1 
limanclan çıkmağa hnz\rlanırken amamen 

lııı '~i 1\ ektedır. tahrip edllml~tır. 
~t\'1t~d.irı7erika bu hadiseyi Bel'· Rusya'nın ı~esim'le Hindll!t nnın da ehe-
~ t,,a.\>\> e resmen proteato et- miyetli oir rol oynı~·acnğı mnltlmd•ır. Bir 
:'it il fili 1Urunda olmadığı gibi, ~ok mütchauıslar demiryolu tesisleri için 
~'d~~İle 0 

arak harbe girmek için şimdiden iran'a gitmiş buhınuyorlnr. 
dllt l&e, }\ saYınıvacak demektir. 
~ 11~ııll lllerika'nın beynelmilel M. Lava} Paris' e döndü 
:~~. h~l~eeiştirmiyor. Fakat A· Parie, 2 a.a. - VPreaillP.s suykastından 
' ~~~l'or drıın duru~u~u da d.e· sonra Chateldon'daki malikAnesinrie neka. 
~~tt'Q1,'~i ~~ek değıldır. Ve ıt· bat devresini ge~ırmeJ<te olan M. ı,aval 
~~~dan n oneıni bunda.Jır. Va- Paria'e ddnmn,+t!r. 

General Şapoınikcf 

genel kurmay 
reisliğine ·ıayin edildi 

Amstcrdam, 2 a.a. - Royter ajan-~bth1ka. d g~len haberlere göre, 
~tt Olıı,11 bnızcilerinin öl~müne 
~ t~ d . u hadise, bütün mem· 
~, "t erırı h. th }\Ilı • ır heyecan uyandır· 
~~t l'ak1 erıka'yı bir adım daha 

lj 'k aıt 1rınıştır. Şunu unut-
~,, ııı, Rerekr . • 
~ 'i k"ıı.lc h ır kı, Amerıka'nın 
ıllıı~~· 'rıı.r llr~e r.inneai hakkın
İ~İtı 'kil. h~lkrıınde sonunda gelip 
-~~lıı t dıı,l' 1nrn arzusuna ve ira· 
~ "it~Olitik:makt,dır. Bazı nü
~ ııı ha.ı h adanıları, Amerika· 
~~ ~biliı-1 arbe girme.sine taraf
'1t~ıl\'~•r-Iaer. Fa.kat Amerika ef· 
~I~ 11.tııllt"ll'ıadıkç..a, böyle bir 

sının bildirdiğine göre, General Şu
disenin doğurduğu heyecan hava· kof'un yerine Genelkurmay baskan
sından iatifade etm~k lır~atını da lığına General Şapoşnikof tayin cdil
~.a~ıı:ma~ışl.ardır. C:u~hu;ıyet Pal'· miştir. General Sapoşnikof vaktiyle 
tısı lıderı Mıster Wılkıe, ayan mı:c· gecen harpte .car ordusunda da hiz -
!isinde bazı maddelerinin değış· .met etmiştir. 
tirilmesi müzakere edilmekte olup 1 

i:'\d' t:t aııına, • k"' ı1 ı)' • Ruh ım an taaavvur 
\~~: lc"da. en Jaınes hadiıesi, 
~ ~~l :ti~ade"u~~a gelen her ha· 
'\..~~~l'lllm ' boyle hazırlayıcı 

'l!tika• lf olacaktır. Gerçek· 
... arı 11111 'larbe girmeaine 

Politik.actla.r, ha hi-

da gelecek çartamba günü l'eye 
konulacak olan bitaraflık kanunu· Eski Kral Karol kendini 
nun derhal ilga edilmesini teklif 
etmiıtir. Gariptir ki Amerika'da 
Almanya aleyhine böyle bir hava 
yaratılırken, Berlin'den gelen bir 
habere göre, alman hükümetinin 
sözcüsü de Ruhen James'in batırıl
mıf olmasından dolayı memnunı· 
yet beyan etmektedir. 

Tarihin öğrettiği bir ders, insan· 
ların 'bir türlü tarihten ibret dersi 
alamamalarıdır. 

A . Ş. ESMER 

hür Romanyalıların . 
şefi olarak ilôn edecek 

Lonrlra, 2 a.a. - Romen mahfillerinden 
öğrenlldiğlM göre, §İmdi Mekeika'da bu· 
hınan eski kral Karo! yakında bir beyan· 
name çıkararak kendisini hür rumcnl!'r lr 
reisi i1 9.n edecek ve nğlıı Mihail'nln mc\ 
olduğunu bildirecektir. 

mlşl erdi Demek oluyor ki, sovyetlcrc kar
şı harpte, alman kıtnları. müttefikler i ile 
'blr Hkte, bu h r ın ot k l s fcrlerinde i al 
olunan yerlerden 300 000 kare kilometre 
daha !azla toprak zaptetml§lerdir. 

Fin kıtaları Kontaponya 
§ehrini aldılar 

He l :ılııki, 2 a n tyı hır kayn ;ıktrın 

haber alındığın, yöre F in kıtalan dU:ı ak
şam Onega gölünün batı kıyısında bulu
nan Kontaponya aehrlnl PJnıı ıııardır. 

Macaristan' da 

Hükumetin macar ordusunun 
büyük bir kısmım memlekette 

ahkoyması isteniyor 
Nevyork, 2 a.a. - Nevs \Veek mecmu

ası yazıyor : Macarlstan'dan gelen görüı 

ve dl.işünl.işleri kuvetıl kimselerin bildirdi-
#\'ine göre, Macaristan'da gerC'k gaıı:eteler. 

gerekse halk arasında hük1.lmetln macar 
ordusunun bUyük bir kısmını memlekette 
nlıkoymeaı için şiddetli bir israr mevcut· 
tur. Rus cephesine veniden tah"Vlye Jota
lan gönderilmesi aleyhinde bir hareket 
göri.ilUyor Zira 1918 de olduğu gibi Ma· 
carlstan'ın harpten sonra komıularının 

emellerine karşı kendisini müdafaa ede
mlyecek derecede zayıf düşmesinden kor. 
kulmaktadır. Daha ziyade ell§ılacak 
bir şey vardır ki o dıı gazete ba§yazarları
nın. Almanya'nın her şeye ral!'men ma{:top 
olabileceği ve yahut orta Avrupa'da mağ. 

lQp nlan memleketlerin kendi arzusuna 
gllre taksimini dikte cdemivecek derecede 
bitkin bir hale gelebileceği kanaatinde ol
duklarını açıkça bilctlrmeleridir. 

Karslılar kurtuluş 

bayramlannı kutladılar 

Kars, 2 a.a. - Sehrimizin 21 inci 
kurtuluş yıldönümü rlün burada he· 
yecanh bir surette kutlanmıştır. 

Bu münasebetle Ticaret Odası, 

Halkevi, belediye ve halk mümessil
lerinden rniirekkep bir heyet komu
tanlığı ziyaret ederek Kars halktnın 
kahraman ordumuza karşı sevgı ve 
inan ve şükranlarını bildirmişlerdir. 

Çorlu'nun kurtuluş günü 

Çorlu, 2 a .a. - Çorlu halkı dün 
kurtuluşlarının 19 uncu yıldönümü
n ü coşkun gösterilerle kutlamışlar -
nır. Halkımız bu vesile ite büyükle -
rimize bağlılıklarını ve sevgiler:• 

l bi.r defa daha teyit eylemişlerdir. 

HARBE 
. 

D A 1 R 

Kırım'da ve 
Moskova'da 

Simferopol 

D · ünkü alman tebliğinden öğ-
rendiğim.ize göre, alman

lar Kırnn'da mühim bir ilerleme 
kaydetmitler ve Kırım'ın merke
zi olan Simferopol ~ehrini elleri -
ne geçirmiılcrdir. Bu suretle al
manlar, SivastopoJ'a kut uçufU 
55 kilometre ve demiryolu ile 75 
kilometre yaklaımış oluyorlar. 
Simferopol yahut eski ismiyle 
Akmer.çit bir tatar ıehridir. Rus
lar, Kırım'ı i,gal ettikten aonra 
1791 de Akmesçit ismini değif · 
tirmiıler ve buraya Simferopol 
İ &mini vermiılerdir. Simferopol, 
Kırım'ın merkezi olmak, ve Si
vastopol -Harkof demiryolu Üze
rinde bulu11mak dolayıııiyle aü
ratle inkiıaf etmiı, ve buradftki 
konserve, mum, ve sabun fabr.i
kaları, ti1tün imalathaneleri, ve 
yeni kurulan mahalleler, 1500 
senesinde tatarlar tarafından ku
rulan bu şehri daha kalabalrk 
bir hale sokmu~tur. Hele bil'lkaç 
sene evel 88.000 olan nüfusu son 
zamanlarda 103.000 e kadar 
çıkmı~tır. Fakat bu nüfus çok 
karıııktır. Mühim bir kısmı tatar 
ve yahudidir ve şehir tatar ka
rakterini kaybetmemif, Akmes
çid'in beyaz minaresi etrafmda -
ki kısım daima tatar kalmııtır. 

Sivastopol 

S imferopol'ün dütmesiyle, Si-
vastopol Üzerine büyük bir 

tehlike çökmektedir. Şimdi Si
vaı;topol önünde yatan gemiler 
ne olacaktır? Eğer Sivftslopol 
kendisini müdafaa etse ve bir 
müddet Oden gibi dayanaa bi
le, onun önünde yatan rus filo
su, ıkendisine Karadeniz'de baı
ka bir liman aramak mecburiye
tinde kalacaktır. Belki bu filo 
da denizden Sivaatopol'ün 11':· 
dalaaııına iştirak edecektir. 1 

kat eninde J10nunda, eğer batırıl
mak tehlikesini göze almaz~ ve 
yahut 1854 rnuhasaraaında ami
ral Kornilov'un emrinden son
raki vaziyet gibi kendi kendisi
ni batırmazsa, baş.ka bir sahaya 
mesela Kafkasya sahillerindeki 
Novrosisk limanına veya Tuap
se'ye çekilmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Alman stukalarının, 
bu gemileri 7 kilometre uzunlu
ğundaki körlez içinde pek ra
hat bırakftcakları tahmin edile
mez. Sivastopol'ün ee.ki ismi, 
Aktiyar'dır. Burasının bir harp 
limanı olmasına, 1784 te Potem
kin karar vermiş, ve ikinci Ka
terina, 1787 de buradaki tersa
neyi geniıletmiı, aahil batarya
larını takviye etmiş.tir. Bundan 
sonra Sivastopol, bilhaaaa Birin
ci Nikola zamanında tahkim o· 
lunmuı, ve sahilden gelecek bir 
hücuma karşı olduğu gibi, kara
da da tahkimat yapmı§hr. 1854-
1855 ıenelerinde Sivastopol, mu
haaaraya bu tahkimat sayesin
de 11 ay mukavemet edebilmit
tir. Şimdi de Sivastopol'ün mü
dafaaaı 11 ay sürebilir mi? Fa
kat o zamanki fartlarla, bugün
kü ıartlar ve harp tekniği ara
aındaki büyük !arklar vardır. 

Yayladağ ve Kerf le 

A lmanl~r belki Sivastopol'ıi, 
tıpkı Leningrad gibi bir 

müddet muhaaara altında ken
di haline brrakabilirler. Zaten 
gÖrÜnÜ§e göre ilk hede! Sivaato
pol değildir. Onlar daha çok 
Kafkasya'yı hedef almışlardır. 
Dünkü alman tebliğinden Öğren
diğimize göre, alman ikuvetleri, 
daha §İmdiden yarımadanın ce
nubunu koşatan Yaylada~'m §İ
mal ucuna gelmişlerdir. Eğer e
limize bir harta alır da vaziyeti 
incelersek, görürüz ki, Yayla
dağ'rn fİmal ucu, Kerç boğazına 
çok yakındır. Öyle anlatılıyor ki, 
almanlar burada Kefe ve yahut 
eski ismiyle Teodozya'nın civar· 
larında bulunmaktadırlar. Bu
radan Kerç 75 kilometredir. Al
manlar bu tekilde hareket eder· 
ken, aynı zamanda bir baş.ka ga· 
ye de takip etmektedirler; o da 
Kırım yarrmadaaında bulunan 
rua kuvetlerini tamamiyle imha 
etmek ve yahut esir almaktır. 
Çünkü Kerç'e giden yollar, al
manlarm eline geçince, burada
ki rus kuvetlerinin, bu boğazın 
karıısmda bulunan ve Kafkas
ya'nm Kwnn'a doğnı uzanan bir 
dili olan Taman yarımadasma 
geçmelerine imkan yoktur. Bun
dan dolayıdır ki Kırrm'daki ruıı
lar ç.ok a&zik bir durumc:ladwr
IM. 
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• 

lnönü'nün 
nutkunun 
yankılan 

{ Başı 1 inci sayfada } 

Aynı mahtııler CUmhurrl' 1 tsmet lnönU 
tAratından Türkbe'nln hanı dıaınd k lmak 
hw;usundııkl azminden ısrarla bahscdllmıs 

ohnaınnı ml'mnuntyeUc mfiııahcde eylemekte 
"e Cümhurl~Ellcl Ttırkl.Yc n n ı:tıtt ~ ılysge

te hAktm tlklrlcrden birini teskll eden B.ılkaD 
milletlerinin lsUklAllne mutealllk he>anatı • 
nı da clverlsll b r tarzda bel rtm kt d rler. 

Nihayet, Sof>a'nın bl hab r alan mahfil· 
Jerlne ıı6re Clııııhurreısı tnunü'nUn bc)anau 
Türk - lnıılllz Stttfnkı h kkında ne kadar ha· 
llsane ise Ankara htikUmcUnln Berlln e kıır· 
eı durumunda elvertı; l1 bir ddlslkllk olduA'U 
hususunu da dohn az bt>llrtmıs d ~ l<llr. 

Vichy'deki akisler 
\'lchy, 2 a.n. - Otl ajansı bildiriyor: 
"Memleketimiz bir i:Un de dUnyanın b<'k. 

ledlCI ve muhtac oldutıu hcırııın kaynacı o. 
labllll"lie bundan du>aca'=ımız sevine Pl'k bü
yük olat'ııktır.,, TUrklye Re Cilmhuru lno
nU nUn bu ctimll'fil b !hasım ka)dedllmcsı JA . 
zım ııell'n bir Ukrı ihtiva etmektedir 

FHhak1ka Türk htıki.lmet ve baııını, suı.tı 

dfl\•aı;ınn hizmette bulunrnağn memlck tıerı
nln her zaman hazır oldJ{runu muhasım 

memlckl"lk're ılm<lı)e k dar du>unnamıt de
ltlllcrdlr .. l''akat ilk defadır ki bu memleketin 
en hUYtik şahsiyeti, bir anıumn zemınt ara
mnk hwıusundn muhıuımlara yardım ('tmek 
arzusunu te)lt etmektedir. Relslt'Omhur lnö -
nU nün, csrıslah yalnız iki uruıur.ı inhisar e . 
den bu nut.kundakt bUyUk ııadclık, bllbas.sa 
dlJ..1cnU cckmektedlr. Bu unsurlardan bln. 
hakkında Pek cemllckAr aozlcr kullandı~ 
Almanya, otele! de hak;unda pek hallsllne ke
limeler ııartcttJl':t lnı:ııterc dir. , •utkunda n. 
So\yetıcr nırııtııne dair bir kel meye ne de 
AUAntlk ötesi mcmllketkrt tein bir imaya 
rastlanılmıyor. Bir.ime mut.ruı k ı me ne 
dünyanın ıstıraplı tablCMunu cıze kcn hattA 
bu sadelik lclnde bUe ne kadar he)'(:Cank 
da \Tanmıııtır: 

"El!ctle ı:örUyoruz ki yarınki manzaran.. 
medcnbet AIC'llli tein bugünkünden dııil& 

elemli olması ve yıkıcı harbin btıtlln d Q1')31a

ya daha zı>ade ı:cnlel('lllt'SI, ı;: tt ce kQ 

bir ihtimal halindedir .. 
BUytık ı:Onler ıcın eok dar ol n müııtlrttl 

salonıtn hll,ı:uk elciler nutkun transızea tel"
f'Umesln 1 el':llmlıı okur ar'k n Tllrk <1 nll') ıcı.

1 

lrr Şenı'rlnln ns11 
ktn ld lcr. 

rlnt candan aMash• 

Moskova önünde 

K ırım harekatı bu ıe,kilde in-
kişaf ederken alman1arın 

Moskova Üzerine yeni bir baskı 
yaptıkları .anlatılmaktadır. M0&
kova 'yr aşağı yukarı yanlaması
na konulmu, bir at nalı sıkmak
tadır. Burada da rusların duru
mu herhalde çok iyi değildir. 
Bunun böyle olduiuna hükme
debilmek iç.in elimiz.de iki delil 
vardır: 

1 - Bay Stalin Kuibitef'te 
bir gündelik emir nc§rederek 
Mojais.k, Maloyaroslavetz, Tula 
müdafilerine sonuna kadar da
yanmalarını bildirmiştir. Belki 
emrin kastettiği mana, almanla
rm, Sovyet ihtilalinin yıldönümü 
olan 7 lkinciteşrinden evel Moa
kova'ya girmelerini önlemektir. 

2 - Merkezdeki sovyet ordu
ları genelkur.may batkanı Zukof 
deği§tirilmiş ve yerine general 
Şapoşnikof tayin edilmiştir. Şa
poşnikof, Timoçenko ve Zukof
tan sonra kısa bir zaman zarfın
da değiştirilen uçuncü hattır. 
Mallımdur ki, Timoçenko mağ
lup olduktan sonra, methur bir 
istihkamcı ve müdafaa teşkilat
çısı olarak yerine Zukol getir.il
mişti. Şimdi de Şaposnikol tayin 
olunuyor. Şapoşnikol'u da tanır
sınız, bu da cenupta Budiyeni 
orduları mağlUp olduktan son
ra, Stalin tarafından onun y.ar
dımma gönderilmisti ve Stalin'in 
en emin, iş ve emek arkadaşı idi. 

Netice 

M eıhur bir fransız sozu var
dır: yarış başladrktan son

ra jokey değiştirilmez derler. 
Moskova cephesindeki büyük 
yarışa rağmen ruslar, her ne 
pahasına olursa olsun komutan 
değiştirmektedirler. Bu, üzerin
de durulacak mühim bir nokta
dır. Demek ki bir defa daha ita
ret ettiğimiz gibi komutada bir 
karışıklık ve hatta bir buhran 
vardır. Dikkat edilecek diğer bir 
cihrt de ıudur: rusların verdikle
ri bütün geri çekilme haberlerin
de "adetçe üstün düşman kuvet
lerinden" bahaedilmektedir. Al
manya 'nın karşısında Rusya; 
Rusya karşı ındn Finlandiya'ya 
benzetilemez. O halde ruslar.ın 
"adetçe Üstün" alman kuvetle
rinden bahsetmelerini nasıl tel
air edebiliriz? Ruslar bu adede 
karıı daha büyük adetle karşı 
koyamazlar mı? Rusya'da insan 
kıtlığı mı vardır? Hayır, bundan 
anladığrmız şudur: almanlar, 
İstedikleri yere istedikleri mik
tarda asker yığmRkta ve hücum
larını büyük bir aiddctle yap
maktadırlar. Bundan. almanla
rrn taarruz "initiative"ini daima 
muhafaza ettikleri ve ordulRrı
na büvük bir sevvalivf!t verdik
leri manasmı cıkarabiliriz. 

Miıimtaz. Faik F ENiK. 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ . . 
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İ ngi 1 iz hava tebliğleri 
Londra, 2 a.a. - Hava nazırlığı tarafın

dan dlln akşam neııredilen tebliğ: 
Cuma gecesi sahil servisine mensup tay

yareler Norveç kıyılnrlyle Frlse adalan 
açıklannda dUşmım gemilerine karşı mn
vııtrakıyetle neticelenen h!\cnmlarda bıı
h·nmuşlardır. Bu hıırektıta Beaurort, Hm\
eon ve menheım tipinde ta:n·areler ı,urak 

ctmı.,ıır. 

ıo vapura i"abet kaydedilmiştir. Bunlar 
arasında bir petrol gemisiyle bUyl\k bir 
la e vapunı da vardır. Bn.,ka bazı vapur
lara dıı hücum edilmişse de neticelerin 
tesbıti mUmklln olmamıııtır. 

nu hareltfıtta bir tayyareml1. kayıptır. 

Snh 1 l!ervlslne mensup ba,ka bir tayyare 
de d in yapılan devriye hareketlnden dön

mem ıt!'" 

··~ Londrn, 2 a a. - Bava Nezaretinin teb-
liği : 

Dllngecc bomb:ırdıman servisine bnğlı 
tayynrelı>rden mlırekkep bır tı>şkil Ham -
burg ve Bremım limanları da tlRhil olmak 
llzt>re Almanya'nın şimal Luıtı~ınrlakl he· 
deflrrc htıcum etmişlerıllr. 

Dunkı-rque ve nonlogne doklarına da 
hl cum edilmiştir. 

Ta\ yar lerden altısı lıslerlnP dönme -
mhıtir 

1ngiltere üzerinde 
ı,ondra, 2 a a. - IIRVB ve Dahilt Em -

n iyet Nazırlıklarının tebliği : 
Dll man tayyareleri dl\n gece tnv,ilter~ 

~ n nl bausı ve Galles memleketi lizPrlnclt• 
uı;:arak d:ıj;;'llık noktalar llzerlne bombalar 
atmı !ardır. Beş dllşman ta)·yare i ılllııll -
r ıırn.ı tllr. Mersey ı:evre inde ve b şks 
bar.ı noktaların cenup dahili Uzerlnıle iki 
noktada hafif hassr olmuştur. Az mik -
tarclıı ölU \•e yaralı olcluğu haber verll -
mekt dlr 

Libya cephelerinde 
K h re, 2 a a - Ortatarktakl Brl!nn>·n 

kuvetlerı umumi karara hının tehll~ı; 

Llh> d:ı, Tobnık cevrcslnde fena göru, 
ı ll ı dotn>ıs >le mnhııut tnall>·et oımus -
tu~ ouıman b r mtkt r havn taaıtrclln.ıe 

bu unmustur 
n ıtı kes mlnd toııcu bombardımanları 

h r f surett azalm tır 
uutiln hudut cevr nd devrb·eterlmlz :ve

ntd n raal > tt bulunmusıardır. 

uu cevredekl d man ha\a tanll:vett mu -
tat öleUsUnden d ha aiır olmus ve ıahll ke
ılmlndekl me~zllerlml'ı: dUıman toııeusu ta -
rafından har!! bir bOmbıırdımana tAhl tutul
ınuıtur. 

Doğu Alrikasındaki Britanya 
kuvetlerinin tebliği 

U [ U ~ 

Türk Basın Birliği 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııttlllllllltllllltlttııııııııt 

Birinci umumi kongresi 
Halkevinde toplanıyor 
Kongrenin çalışmaları iki 

üç gün kadar devam edecek 
{ Başı 1 inci sayfada } 

2-n ı D,leklı'!rlP mesgııl olmnl• Uzl'!re ılrıkuz 
Az ılı pmırrıım komls)"onunun seellmPsl; 

h) Kanun \C nlz:ımn m<'ılı.• tadl!At teklif· 
!!'rint ıNrllşmrk Uzerc dokuz Azalı nlz:ımnnml' 
kcım yonu sre mi 

znmnnme prn)P inin nl7.amname komisyonu -
nn n.ıvntcsl; 

4 - l'roı:rnm. h•••nı• ve nizamname ko-
ml~>nnlnrınolıın ı:rlrn raJIQrlıır; 

5 - l\f!'rk('Z ld:ıre I!C')ell ~relml. 

6 - YCik•ek lln>•f>'<'t oı,nnı ~c>clml. 
Konırrc ruznııme• n it'. merkez idare heye -

cı Hesnıı rnl>OJ'unun \e bl!Anco>U lnc!'le. tln~e ruzname)<' nlınmn•ınn karar "'rllen 
mek Uzere yt!dl Azalı he~ p komls>·onu el· iki 1 krlr \•Rr•lır 

Bu ınkrtrleııl n lılrlnrtql bı.zı tst'ln'ıul cıı-

Kulbi§cf, 2 a.n. - Sovyet hukümetl 
aözclisU .!\1. Lozovski Manı:ukuo ve Mo
golİ!ltan ciınıhuriyeti arasındaki hududu 
taylne memur muhtelıt komisyonun va -
zlfeslnl bitirdiğini ve bıı husu~takl anlaş

nın lm7alandığını SO) lemlştır. 

M. l..ozo\·skl ııunları ilfwe etmiı;ıtir ; 
- Komisyon şimdi Harbln'den ayrıl -

mıutır. Ruinor ile Kalklnı:ol ara.<ında 251l 
kilometre U7.1ınluğundn glızel bir hudut 
çizilmiştir. 

n. r,m:nv~ki, ı:eçenlcrde rus ve j'-ıpon u
kPrleri Rrnsındfl \•ııkubulım hudııt çarpış

mataı ı hakkındR şrı; le demiştir : 
rn:z, hu hddisenln dlslplinııılz bir japon 

birliği tarııfı nclan çıkarıldığını sanıyo • 
ruıı:. Japonya nın. hl\dl11cnln mPs11l1Prlni 
ce:zalandıracnı?-ını lımıt t'ıilyoru7.. 

M. Lozm·skl, yeni japon kııhınesi hak-
mi. 

7.l'lr \e n11•ı•mıı ıl:ııı ~nhlpferl tnrarın1'\n \e• kında nılltaleaısıdr. bııl •rınıakti\T: lıntlnı 
3 - nı :\latbunt \C il ın Blrllıtl knnun -

lnrın<la tl\ıl ııer y ıpıfm'.l~ını teklif rdcn ınkrl· rıımı,ıır ve Tlırk ıı.11rtrlrrlnln tn ınınsı IA - t>derek Rus lı.pon bıtRrnflık p.1kt:ııı ~ik-
rln ve bölı:e koncrl'lerlyl • ld ırc h('yeılerln -· ıım ııı·lıll~l \'a•ıtlıır hrıkkınılAıtır. retmckle iktifa etmlış ve ışunları !i'ıyleınl~-
den ırelen ılılc-l.ler n pro~rnm kc;misyonunn tk n<·I takrir ılr hınnhul rnınli\kıı kn'lıresl Ur: 
ha\' le I; murnhhn• hr)ı•ll tnrarındnn koncrPtl!' TUrk Sıyasatte sö .. ler de""il. fıli\'at ehemiyet-

nn~ın n rl r:ı vr mı th ıRt kıınunlarının ta1 ıı • 
bı - TUrk ı: ız tl'lcrlne h~ıı olan es:ıs \ ıı- mP\7.UU l'trntınıl ı muz kere aeılmn• nı lıte •

1 

Ildır Blnıırn"'l"Yh yeni jııpon kabinesi ha-
ıııfların konırrece ıe•hlt edllme~ını ı tı:ven mektNllr. rek!'tlerl b .. kırnındıın mtitalea edıllnıe da· 
takririn prnı:ram kom ~>onun:ı h:ıvnlı• I; 

1 
Kıını:renln n:ı ,·ryll uı: cun lçlndP vnz resi· ha faydalı olur. 

C') l\lerkez !<iare it"> tlnrc n:ızırlnn ııı nl- nl lıfltı N'ri!:I umu im ıktnctır ---

(ok defa (ekilmek zorunda 

kalmalarına rağmen 

Rusların 

fasizmden ~urtulmak idn 
. 
ltalya'nın ınağlup 

Şimali Çinde 
Japonlar Çinf eu 

ıehrini boıalff ılar 

Dom ei o jn '.13! n:ı 

Japonya - Amerika 

Ayanda bitarafhk 

kanunu hakkındaki 

görüşme devam ediyor 
Nevyork, 2 a.a. - Domei ajansına 

göre, iyi haber alan mahfiller japon 
- amerikan müna ebetlerinin pek 
yakında çok nazik bir devreye gire
ceği fikrinde bulunuyorlar. Gene bu 
m~hfillerde mütalea edildiğine göre 
Amerika Birleşik Devletlerinin ja
pon aleyhtarı vaziyetini değiştir -
mesi imkan içinde bulunan tek ça -
reyi teşkil etmektedir. Her ne olur
sa olsun Japonya ilerde çıkabilecek 
hütün ihtimallere karşı hazırlanmış 
bulunuyor. Şayet Amerika Birle
şik devletleri, Japonyaya karşı iktı
<ıadi ablukavı takviyeye devam e -
derse Japonya, varlığını korum"lk 
ihtiyacı karşısında başka yerlerden 
ham madde aramak zorunda kalacak 
ve hatta bu yfö:rlen dü,man çembe
rini yarmak mecburiyetini de göze 

alacaktır. 

Amrrilm ô.vanındaki l(Öriismeler 
\'11s nııton, 2 an. - tlti: A)Rn meclisi bu

ııUnkU rel•eslnl bllRrnCtık k ınU"lll'IU'l llıı11sı 

ıı11 u~rndcı ine ·•> ıı rıııotır. Hı•ıı,) "' Jaıne~ ın 
torplllıwıne ı h<tdoM!S) .c IJU hcidl<e•le 'erilen 
ırnrbunların muhlc ııcl ınıktıırı m seti! nln 

maneviyatı 
sağlam 

olmasını istiyen 
İtalyanlar var! 

Carlo Raprata adla bir 

Jnpon ordus unıumı karnıgahı, Japon kı- tesırı ~vru~meıer" -ı~urak eıı ·ıı ll)ıın u:aları
talarının Rarı nehrın cenubundR bir ay nın >Uzunılc acıkcn uKunu>orııu. 

,Dl'mokral ııııı tıslne mensı.ıı• \e nJkUmete 

Pekin; 2 a.a. D N.B. : Şımli Çin'deki 

Bir ingiliz gazetesinin anla,hklan 
Lon dra, 2 a.a. - Royter ajansının 

ve Tim es gazetesinin Moskova'daki 
muha biri Lon dra'ya dönmüş ve gaze
tesinde neşrettiği bir m akalede de -

miştir ki: 

İtalyanın makalesi 
.Ncvyııı ._, :! ıı. ı. • lılldlcı Lt!ııııyetı 

~azeıeslnın l'!lltİ lı ışyn:ı:nrı İtalyan Cari o 
ıtapınt;ı, FıcP Worlıl ndıııdakl Amerikan 
nıecmuasınıla ş11 nııılıırı ynznıaktndıı: 

fi:ğer fa<ıızmden kuı tulnınmız için çare 
bu ıs•., hnl'bi ka)·b tını'mlzi Allııhtnn dile
ılrn. llııçok italynnlarııı da dile~i budur. 
Alınan fqgnline knrşı ll'pki blitiin Italyayn 
yayılmakla, millet faşist ~efleri \akbih 
etmektedir. Üniformalı nlman askerleri 
ıelinciye kadar, Musolini oynadıgı 

hakiki rollı milletten ızlt•nıeı{e muvaffak 
olmıış~a da şlnııll ltalynıı milleti gerçek
le karşı karşıya bulunyor. Blıtiln hUkümet 

müddetle işgalleri altında hulunmuş nlRn muhali( tı>anılıın l\l <..:ııırk M. Hu.G\clt'ln .\l

Çinteu'yu cuma sabahı bo~altma;a ha,ıa- :nnn> a )a hıırv 11 n etme!> hu•u5ı.ın<ln kun -
dıklarını bilrlirmektediı. ı.:rt!)C teklifle uuıunamı)aı•nlhnı tıllıJ,rnıek 

.Japon umumi kaıargflhının bu tahlıye &uıcll>le . l. Hu1.\elt c ım»d,ın u~u.nu~ \e ıle

hnı cketl ile RIAkador olıırnk belırttisıine mı~ııı ki: 
il tıırıırıık k ınıınunun <ll',:lştlr.ınw•I 

ıı;örc, Rskerl gaye tamıınıiyle elde rılılmlş
tır ::;; hir hıılcn askeri rhPmlyctlnl kay
b .. tmiştir B11 S"hr n j:ıpon lşınli nltın1a 

bulundugu müddet içinde nehrin cenup kı-
\"ısı ı7 rind' l'Rl"r k •ı rnu .. ırr lır ı r t
le Çunking kıtalarının yeni teşebbuslerde 
hulunmaları takdirinde hemen zamanında 

harekete geçılebilecekıir. 

hııkkınılııkl lııkı ırhır harı• lınlln • mu, ıaıtı• 
lstt'Dmt'k maksadl> le \ erllm sur. Koıııırımln 
kararı unUn<le eıl'ılecl'(:ı7.. Fakat kunııı e harı• 

llAnını rt'dıle<lerse tıahrl> e nazırı allın~ 

Knux la harbi) e nıızırı l\l. Sltmson'un nı:ızın11 

lılr klllt tak.ına•ını reis Ruz,elt e teklif ~ıh.•· 

cetlm. l'Unkı.I bunların her ikisi de harlıe 

ııırmekllQlmlz lehinde kıskırlllarda tıulunu-

rorlaı., 

.M. cıark bunılerı ınnra 11m1?rlkan donan. 
muını. M. RUZ\'elt ıaraCındıın \erilen lt'k 

bir emirle llln edllmemtı bir hRrhe baala· 

Japon ordu•u ile Kuantung 
vilayeti araıında bir anlCJ§ma 

imzalandı 

Şanghay, 2 a a. - Japon 

makla itham etmla \e ıozlerlne aö>le de\'llm 

ordusu ile etmlıtlr: 
"- Ticaret vapurlarının •llA.hlandırılmuı 
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Türkiye Radyo Dıfuzyon postal 

Türkiye Radyosu - Ankara RadyosU 

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

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

PAZARTESİ, 3. 11. 941 

7.30 Program \'e memlek't saat a)'s; 
7.33 Mll7.lk: hafit parçalar (Pl.) 

7.45 Ajııns haberleri. 
8.00 Müzik: hafif parGalar pro.-ratr.' 

devamı (Pi.) 
8.15 Evin auti. 
8.30/ 
8.45 Müzik: hafif parçalar prog"t"a.f.11' 

JllOn kısmı (Pl.) 

12.30 
12.33 

Program ve memleket saat arıt' 
MU~!k: şarkı ve türküler. 

12.45 Ajans hRberleri. 
13.00 ~fU.zik: Mahur, HlcazkAr ve lf 

13.80/ 
H.00 
1 .00 
1.-..03 

18.30 

makamından şarkılar. 

Ml\zik: Karışık program (Pl.) 
PrnJ:"ram ve memleket saat •} 
.Müzik: danı müziği (Pl.) 
Mii:r.ik: yaylı Tanbur ve KanııD 
ı1aıı: eııerleri. 

lS.4rı ){üzlk: lncesaz !aalı. 
19.15 MU:r.ik: yeni ııarkılar. 
19.30 Memleket saat ayan ve ajan' 

beri eri. 
19.45 Konuema (Yardımsevenler ceıı'> 

ti.) ıli 
19.55 ){(lzik: oda mtiz!fi (Pi.) lfO 

Otıuah kuartet • 
20,l:l Radyo gazetesi. 

20.45 Müzik: bir halk türküsü öfrl~ 
ru7.. haftanın türküsü: SUP 
yoncadı.n. 

Silptirge11i yoncadan (Eminem) 
Gayet beli inceden (o!!) 
Ben J11enl ıoRkınırım (Emlnem) 
Yerdeki kRrıncadan (of!J ., 

Vıı.y bana vaylar bana (Et!\ 

Yıl oldu aylar bana (of') 
Su!ladım su isterim (Emlneıı' 
Su vermf'~ çaylar bana (of) 

S!lplır~eııi 1!87. olur (Eminem) 

Gill açılır yıı.z olur (of!) 
1 

Ren yArlmt GHI demem (Emineıı" 
Glıllin <imrü az olur (of!) 

21.00 Ziraat tak\'lmi. 
21.10 Mü7.ik: muhtelif şarkılar. 
21.SO Tenı,.il: Klmgil ailesi. 
21.45 .Müzik: Radyo senfoni or1' 

(~et: Ferit Alnar). 
ı. \'\'eber: Prezlou uverti1fll 5 
2. Schubert : 5. tnci unfon.l.ı 

mol majör. 
3. Flotow : Martha uve#f 

22.30 Memleket eaat ayan, aj&DI 
teri; ziraat, esham - tahvlar. 
blyo • nukut borsuı (fiyat} 

22.45 MU7.lk: cazband (Pl.) 
%2. / Nalrobl, 2 a.a. - Brltanya umumt ka

rarg{ihının tebliği: 
Habcıılstan'daki Gondar bölgeııinde dev

riye, topçu ve hava faaliyetleri kaydedll

nılştlr. 

" R usya 'da geçirdiğim son aylara 
baktığım zaman ba~lıca intibaımın 

r us m illet ve askerlerine karşı derin 
bir m in net d uygusu olduğunu görü
y o rum. Ruslar bilhassa h a rbin son 
saf~larında m üthi• kuvet lerle d ö -
ğüşmek zorunda kalmışlardır. Çok 

defa çekilmiye mecbur kalmalarına 

rağmen rusların maneviyatı bozulma
mıştır. Rusların son a y lar içindeki 
toprak, insan v e teçhiza t kayıpları 
ciddi olsa gerektir. Fakat, asıl m ese
le Moskova'nın dayanması ve Sovyet 
ordusun u n R ostof'ta ümitsiz bir mu
ka vem ete devam etm esidir. Hitler 
Sovyet ordusunu imha etm iye muvaf

dalrelerlnı\e, şimdiye ka<l:ır Mueollnı nin 
toto raflyle kıı~ı karşıyıı. duran kralın 

toloğrafı kaldırılmı§, yPrine Hitlcr'in to-
toğrafı konulmuş! ur. Biıtlin dairelerde Rl-

Kuantung vlllı,yetl araıııında Kanton'ı\ıı bir 
anlaşma imza edilmıştir. Bu anla~maya ıo
re 1938 deki i&galdenberi japonlar tara

lehinde lıert •ilrUlen mü\alealann tesiri 111 -
tında dei,lllm. Çünku 2UO f l'be top koymak 
tein dokuz ay !Azımdır,., 23.00 Yannkl program ve kap..; 

Demokrat partisinden \' huk\lmelten ya- 'J. 

Brııanya ve cenup Afrlkaııı hava kuvet
lerı Gondar do ısundaki ltalyan mevzile
rini bomba ve mitralyöz ate,.ine tutmuş
lardır. Cenup Afrikalılar askeri karakol
larla siperlere tam t abet }:aydetmlşlerdlr. 
Ehemlyetle tahkim edilmiş bir tepe de 

bombalanmıştır. 
Denna • Gondar :rohı U:z:erlnde mUnterlt 

bir kalede ordularından aynlmış bulunan 
ital~nn yerli kıtaları bir çıkış yapmak te
ıebb ıııUnde bulunmu3larsa da habeş va. 
tanp rverl('rl tarafından pUsklirtlılmlişler-

d ı' 

Sovyet resmi tebliğleri 
Mo rovn, 2 a a. Dlln gece :ı·nrı~ı ne~-

red len sov:ı el tı>bll ı: 
ı Sont rind(' kıtnlanmız blltl\n cephe 

bo:ı unca muhar b f'trni terdir. 
$:{. 

Mo kova. 2 n n SovyN HaherlPr Hl\ 
ro,.uııtın bu snb'lll rıknr<iığı tPhliğ : 

2 s nteşrın Cf"Si kıtalarımı7. blitlin 
cPph l 7. ı ınd d l mania harp etnılşler 

dir 

Alman resmi tebliği 

fından kontrol edilmekte olan bütun Kan-
man yllk ek men111rlnrının nl~beti ılmdi derhal ton fabrikaları Çinli sahiplerine 
ilçe kar'ı birdir. N117.il('ri fnşi!!tlerden ayır. 

manın tek ıı ulll otomobilleri olup olma
dıklannR dlkknt etmektir. İtalyan faşist

leri yaya gitmek zorundadır ! İtalyan dok
torları dahi otomobilılen istifade edemez-

ıeri verilecektir. 

iki Çin tümeninin verdiği 
kayıplar 

Hankeu, 2 a.a. - D.N.B.: Orta Çln'dekl 

ler. En iyi oteller almanların iuali altın- japon ordusunun eözctisü ilkteşrlnin eon 
dadır. Tramvay ve oıobıislerde alman as- iki haftası zarfındaki a~kert vaziyeti hu-

fak o lamamıştır. Ve Sovyet ordusu _ krrleri para vermeı, İtalyan askeri ise 
nu imha etm e-dikçe de R usya seferi siviller gibi nakil ücretine tabidir. 

l!sa ederek bu müd<let zarfında iki Çin 
tümeninin tı;ang bolge~inde 20.000 ölü bı

nıı olan ı\)"11ndRn M. t:reen ise httarartık ka· 
nununun ikinci ,._. altıncı maddı>l..rlnln llııa-

ııını lstberek demlellr ki: 
"- Bu ınırelle ticaret vapurlarına bUtUn 

Umanlarıı. ııltm'k ve ıwıenllcn ıl!Ahlan al -
mak mu~aadesl \'erllmlı olacaktır.,, 

Amerikan deatroyerleri mihver 
denizaltılarına bombalarla 

hücum ediyorlar 
Nevyork, 2 a.a, - Ne"s Week mecmuası 

.Mahut •'Gnrpte ?.&fer" filmi bile, memur-
neticelenm iyecektir. )azıyor: 

tarın nıutlRka gltmc>IPrl hnkkındıı hllkU-
R usya 'da insan eksikliği yoktur. Re~mı ıoıikQta rağmen, Amerlkl\n <le11tro· 

rakarak kaçtığını bildirmiştir • 

metin verdi~i eııılr snyesinde ıııeylrcl bu-
T an kları, tayyareleri ve kamyonları yerlerinin dPniullıll\ra bombalarla hücum 

labilmiştir. Ru fılıııln gosterilmeslnde ha-
idare edecek yetİ!l.mİ~ m ürettebat da ettiklerine hiç oUphe voktur. Ru huımııta 

v "S zır bıılıınnn gPnç ıtulynnlar alkışta ihmal 
eksik deg- ildir. Bunun la beraber Sov- hiç bir teblig çıkRrılm~m:ıktadır. Zira 

glı~trnli\\lerl lı;ln hr.ıncn poli~ dıı.ırt'!line 

Y
•t ordusıında stı11a"'' •ksı' klı·g-ı' vardır. 1 AmPrikan bahrıyeııı de, RlmRnlın ı denl7:RI-
.. J .. getirilerek sorı:uya çekilmişlerdir. tal· tılannın akıbeti hakkınr\!\ •ilphede bırak-

Son giin lerdeki ağır kavıplar dola - vnnlıır Almnnya'yn knışı kinden başka bır Camd•n, "N•v J•rs•y" 2 a.a . _ "İkı' .... .. .... .. :nak olan inıı;lliz ı1ietemtnl kabul etınlş-
yısivle teçhizat ve bıı arada bilhassa his beslı>nıemrkteılirler. ıoo ttalyandıın Qkvanos donanması" 1·smı· v•rı"l•n g•- · k ı ; .. ... .. 'ir. Bunrlan başka bir dPnızaltının ııt 

tank eksikliğinin yakında duyulaca- 90 ı faş11.0ıe knrşulır ve ıo u da almana mi inşaat programına dahil 10.000 ııırette tahrıp edildiği nRr\ir olıırRk tf'sblt 

ğı sanılmaktadır. karşıılır. tonluk yeni Clevland kruvazörü in - •dilebilir. Bununla beraber bll't!Ok Anı"· 
İşgal altına geçen Çevrelerdeki fab- ltalyRn ıullletl h:ırbin kaybedilmesini şasının biteceği tarih hakkında ya - .-ıkıın destroyeı:lerlnln kumandanlan, de-

rl.kaların n• cl•receve karlar Ural'la ar zıı Pıli"or. 7.lı ıı. hiırlyetinl tekrar kazan. .. ' • ' pılan tahminlerden 7 ay önce "Nev - ıl7altılara i~Rbet kavd .. ttikltrlni bildlrmıo 
ra ki . ff k J l - s k nı ık icln tek ı.;ureyl bunda ~örllyor. na ıne m uva a o unc ue;u ı ı york Ship Buildinrr CorpJration tııılıın•ıyorlar. 
1 • • l ' 1 k ..l B Jt ıl\'an milletinin lngillere'ye karşı beB• ,., •lir surette gP ı tutu ml taııı r. • il - Yarrl ·" şirketi tarafından bugün de- Kearn~y ve Gı~er gemil4'rinin 

1 l h l f 1 "k 1 1 l ·· lı•di[;ı r.zrli vP rlPrin hlırınf't o kadar ileri nıın a >era er m a 1f1 .a 'lrt ~n Hl - nize indirilmistir. En bariz vasfını batmaat mün·a-betiyle 
l 

· gitmiştir ki nlınan aakt'rl taşıyan bir ıtal- -. 
viik l i f kısmının ta-şınclıtiı sövlt-ne - ynn vapuru 1,tbya'ya giderken batınca sürati teşkil eden bu kruva:>:ör 52 ge- Vaşington. r l\,R, Keıırnl'y VP GrPcr 
hilir Sovyet mukavemeti tesirli su - mı"lik b ı'r yenı' serı"nı·n ,·ık denı"z bı"rlı"- gemilerine deıir olıın alman b0yanatı kıır-

itıılvıınlar şöyle ı1emrkte<lir: 
rette devam ederst- öniimü?.ıl .. ki av - g-ı·dı'r. şısınrla re~mı mııhf111erln tepkiql hnrl -

"Vapıınınm71l ya7.ık oldu ama, 2000 al· 

Yeni bir amerikan 

kruvazörü denize indi 

Jar icİnde hıı fahrika l arın t"Ski temj>O cl\•e nl'l8retl tarafınrlan tU l!Ure!le lfadP 
mıın da Pkqildi." 

B rlln. 2 a a Alm n orduları baş • ili" r.alısmaları hekl en,.hilir. edilmiştir: 
kumındanlığının tı-bllği : Orta hal l i rus lara ~öre 8talin hii - Bir Yugoslav vapurunt.ın "Bu bPyanıı.t, teCR\'Ül tPhlikP~i kıırııısın· 

Kırım'dakt ı feılmlzıl n a7.imle ısıifa d d da hulıınıın mPrnl"l<PllPrP kl'ndllPrinl mil· 
de edc:>n kıt ılaıımız nı'\ğliıp h:\Snil bıi\•l\k tiin memleketin m ukave m et a 7 minin Canneı' a Vll inci Edwar , m dıofıa ha°;<kını rPddedPr mıı.hiyPtte görül-
bir hı7.IR ko\•nlnmıya d vnnı etmlşlerdır. emhol üıliir. Moskova'nın miiılafaa - müsaderesine dair tahkikat mektrrllr .. 

Sebzelerin günlük fiy,ll 
Belediye Reisliğinde~~ 
Sebr.elerın gUnlllk lzaml tol"" 

ve perakende satıı flya~ 
---( 3 Sonte§rİn 1941 ) 

Toptan ~ 
Vasatı per /. 

Cin!!i ve menşei Fiyatı !}!/ 
,ı 

repanak (M) 
Lahana !A) 
Pırıııoa (A) 
Yerelmru;ı (A) 

12 
6 
4 
6.50 

Kerf'viz ı B) ıs 
Patateıı sarı (Ü) 10 
Patates beyaz ı tl) 8 

f 

' 

Havuç fRey.) 5 ırJ 
Kabllk (T) 16 ~ 
AY§P fB.11•.ılye (T) 21 ~ 
Rarhunya (:M) .16 ,o 
DomatPS (A) 7 ,-
Kemer (Mek.) 20 ı' 
Yuvarlak ,. (Ad.) 20 flJ 
Bamyıı (Ad. ı 42 S ~~ 
()olınııtıl< blh"r (B) 18 ~ 
~i vrt bi bl'r (B ı 20 jO 
Kuru ııo~an l.M) 7 fi)~ 
ı A ı Ankara. ı Ad ) Adana. kl}llt 
"· (R· ·•. ı B•nıazarı, (){) 

(Mek.) :Mf'kPce, 1 'l') Tarııl19• 
ltrgllp, mene"ll mallardır. 

c ni bir cephe 7.rrlnıle \'aylR dağının sını temsil etm«"ktedir • h k r 1 d Bahriye Na7.rn Mr. Knox' un 
1 ıcun \' nlmıştır. Alman ve rumen Cenuptaki tehlikel i cephe şimdi ey e 1 parça an 1 Hong-Kong, 2 a.a. - Buradaki ja- aöyrediii bir nutuktrrn Ü N 
rı d n Kınm'ın meıke:zi Slmperı>pol Timoçenko tarafından idare edil mek- Cannes, 2 a.a. _ Dün gece m eçhul pon deniz makamları, Tamislav a - Nevyork. 2 a.". - Bahriye na.,ırı M BU G 

- S ra)ı alını lnr ve Slvastopol 1!! 1. 1 1 7 · · Ed d' C · tte dındaki yu,,.oslav vapurunun İtalyan Knox, bahriye 11ilAhPnrlar.larının dinloma ' IND' 
tik tıncl il rlemP kaydetmışlerdlr Do t!"ı ır. şa us ar. ınc ı ' war ın roıse " ,. ULUS SINEMAS fi 1..4 
n tz hı\'7.R!nnda alman ve llalvan kıtalaıı Biitün mııvaffakivetsi11iklnt- rai! - meydanında dik ili olan heykeli ni yı- bah riye silahencla7.ları tarafından '"""iindP söylediği bir nutuktıı. demletlr 1 '"' 
voli rın <'Ok fenıı hıı.lde bulunmnsın:ı rag men nıslar ha~larıncla hul nnanlara kıp parçalamışlardır. cebren ele geçirildi~ini bildiren ha - ki: Neşegİ v e zevkı .. hatırfi~ff'~ 
~en d lsmnıı muknv metini kıınıı IRr \'ı eiivenmive devam eclivorlar." Bu abide "sam imi anlaşma" - en - ber hakkında tahkikat yapmıya baş - Biz bu harbe !IOnunıı. kadar bağlı b11!11- çrkmıyacak 5up e r 

y•nl rn 1 \ ırı <' vrPltrl ifjgRI Ptmı IPr•lır tente cordial e _ ın hatırasını a nmak lamıştır. V apur IIung - K ong lima - nu\'orıız. E B E D ,.., Aş 
J,pnın r d ön ındP Neva n hı ini gec: • için 1912 de, 0 zaman fransız b~şve- nında bulunm!l1(ta idi ve bir ş;ı.vıava 

:ı: 1~~~ 1~~:; 1 a;r~e,~~ 0:!~ S:~~~eı~rtttl~;~ı. İtalyan resmi tebliği kili olan R evmond Poincare'nin ri - r.öre rııiiretteh?t tabanca ile telırHt e- Çocuk Esirgeme K urumu ço-

ttı l 
. d Kronştad'dakl Asker' yac;et etti:!.i bir tören esnasında di - dilmek suretiyle vapurdan ""lkarıl - ctık davasını el"ınde tuta n bı"r 

r , rıın~rn ve ltoma, :ı a. _ ltalyan orduları unıu· •· :s ) 
eh nııyf't• h"i" hrd flerln bomb<\rdımRnı mı karargl\hının resmi tı>hli(:i : ki imişti. mıştır. Cilmhuriyet kuruludur. ( N İÇ EVO •ti 
n:ı d ,. m ed lnılş ve iyi neticeler alın nnn gece, bir r.ok ~llışnırrn t:wynresı • ,, .. ıt' r'J 
nuştır sı 11 ı Yurtta ş sen de aza ol ve bu ,. ... ltr'. . • C'ılya'da Ragııse \"e Caııtı> nııı ıı e ı ı lhti•amiyl e göz]erı .... ııı 'v' 

lln\' kuvetltri grce ve glinrlliz SivR!! ~tbl 1 bulgesı lizf'riml>' 11ı;muş ve bir kn" r;=========================:========"' ~ava ya katıl!. ... • aıı •·· 1' 11 
topol deonlz mil tnhltPm mevklinl bombn· boıııbıı atmı tır tnsnnca kayıp yoktur "' . ........... ran, kazak ve çıg c1ec:e ~r> 
lamı,.lnr, lıman trP.l'llPrlne iı:ı:ıhetler knv Haııar pek eheınlveısl7dlr. u L us ı• STA N Bu L' DA teriyle h e rkesi nı.est:,.111r.l 
d tmlııl,.r. bir ovvPt harp ı::-Pmi•ini hR · film Beyoğlu sıne etıtlı 

( k bl 
Şımali Afrlka\la, düşmanın Blngnzi t\- t t am u~ç hafta d e ••art' 

11nrn u 7&tmı'!lar V" oldııke bliv ı ı YEN ÇIKTI • zenne yaptığı bir akında 4 ingili:z: tayya-
n 1 ı vr g misini vııkmı,.lnrdır reııı düşUı lllmüştllr. 1 Oynıyanlar: 

S:ıvnş t \"Var lnlml7 din gece 1ngil S t k • T" k• Y • •d• BJ'LMECELE h . 1 Doğu Afrlka'dıı. Ualag mevzilerinde bu- a )4l mer ezı ur ıye ayınevı ır ll Wı' lly frı'tC 
trr 'nln batı kıvılı>rındq rnlihlm ıaşe 1 • Y I' ııınıın kıtatannıı:z:ın ta,ynreye karşı kn,\'· 
m'lnl rmıı !ılır ım P.tınlşlrrrllr ma bataryalRıı bir rtılşman ıavyaresi clıı- İstanbul A nkara ca ddesi 36 il 

Dll mın 2 ıınntP!!rin gf'l'P"i Almım\'fl'nır şlirmli~lerdir. İklnrl bir tayyare de Kııl ve MANİLER Marte Hare . 
uimnt bqtı"ınıtn bıır.ı verler Uo:ı>rine ta'o,.lp kaher me,·ziinılekl batan•alnrın ateşlylt:' U L U S 'un eski sayılan nı d a burada bulabilirsiniz. U LUS'un ı t' 
VP. vanv.ın h mhl\l11rı Ah'nı!ltır. He: rlli,nıan l tle1 1 isabet alınış ve alevler içinde h~tlarımız giinlük sayıları aşağıdaki mevk ilerde daimi satıcılarda bulunur : Naki Tezel ve Rus ha~ ... ~ ı'ıı"' 
ln\"varP!!I <'I •~ ırllimll'lliır. arasına dllşmllştlir. Akını yapan filonun f kagı• 1 

1n lll7. d nh: n'lkllvatın<ı k.!l.rşı yapılnn kıırnanrlsnı bulunan cenubi Afrikalı bir K " ·· ·· K d k"" B • • A d l · k 1 1 · d E ' Aynca : Şeffa 30 • m C''ld 1,.., .. ntmıın hıırp donnnmıı!lı vc> ha- oprun un a ı oy, oğazıçı ve a ar ıs e e erın e - mın· Kış ıı;ecelertnde hoo vakit geı;irm'k 4 30 161 
,,a lrnvrtl ri llkl rln R\'ınd:l 4,41 300 to ~:~o~ıl~ll~~:~~r ~rasından kurtanlrnış ve e- önü ve Galata meydanla rında - Kadı köyünde vapur iskelesinde - ıc;ln yeglne kitııp. 3111 bilmece, -i58 SeaıHl ar : ~e' 21 • d e. e"eJÔe 
nllAtnlıık tir"r t v nunı b'ltırmııılnrrlır Hayda rpaşa'da g a r ve iskeled e - Beyazıt, T aksim ve Galatasarayda mA.nl. Fıyatı 50 kuruo. Berkalp ve • ·ıı 

<I 2·~ 0 
Ilı\ d 

1 1 
Blrln<'I sonteşrin gecesi ltalyan bonıbıı G ece kin verlerını 

E ınll\r ~rı • 2 o ton to~ınu ı>n r.n - g a ze t e sa t a n d ükkanlar dL 1 Hqet kltapevleriyle bayilerde ~ ; tılıut. 1 il IJOO tonıırııı n"n'" ll<ıtll rmllni ı ayyarı>lerinden mUrekkep te~killer Mal- kapatıntı· 6294 
-~~~~~~.s~ı~o~o.__t_n~n_;_ıt_t~o~su~n~t~ı~d_a....;.;h_a~v~a __ k_u_v~e_t_ıe_r_ıı-t-~_·d_a~v-a_ı_e_tt_ıı. .... d_e_n_ız üssüne ve Ven•zl"l__:-;~:::=:::=:::=::=::=:==:::=.:=::-::==-==:::=:;::=:::==:=::=::=::=:~-::::::::::::::~-=:=:::=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=~~~:::_....J~..._-~~~~~bu_ı_u_n_ur~. ~--------.... İ_.~~!!!l!l!!!!l!l!~~~ll Tel : 
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-... ANKARA Lv. AMIRLlGl 
1 

Bulgur alınacak 
.Anka.·a ı. ..... A S'l. Al. Ko. dan: 
1 - 2S5 ton bulgur pazarlıkla ekslltme

:ı Ei 11. 941 saat 10 da Ankara Lv. lı.mirll
Sa. Al. Ko. d:ı yapılacaktır. 

t 2 - 'Muhammen bedeli 51000 Ura ilk 
~ınlnatı 3800 liradır. Şartnamesi 255 ku

l'\ış llıukab!Hnd,ıı komisyondan nlınablllr. 
(7967) 18066 

Ç~şitli yiyecek alınacak 
A. ~ Lv A Sa. Al. Ko. dan· 

t: Jı.ntnda cıns ve mi}ttarları yazılı iaşe 
l lelerı satın alınacaktır. 

ı• h leaı 5 11 !Hl çarşamba gUnU saat 
rı"&o da Ankara Lv A. Sn. Al. Ko. da ya
t la aktır hteklilerın b 111 gün ve saatte 
lrıi f eder kıerı fiyat üzerinden kati te· 

ııatıarlyle bırllkte komisyona gelmeleri. 
Kilo Cinsi 
300 Diıı buğday 
ıoo Ceviz içi 
ıoo Fındık içi 
ıso 

400 
Ni§a.stn 
İrmik 

(8044) 1S06i 

Jı.. İhale günü değişiyor 
il tıkara l.v A Sn. Al. Ko. dan: 

l! 11 941 saat 14 de Ankara levazım 
td!tı ~llğı Sa Al. Ko. dn ihale edileceği llfın 

ıı .. n bl 
9~ r adet et sandığı ihalesinin 4. 11 

1 
•.aat 15,30 da yapılacağı llAn olunur. 

(8103) 18071 

Jı.. Zeytin alınacak 
t tıkara Lv A. Sa.. Al. Ko. dan: 

t.a Ooo liralık zeytin pazarlıkla satın alı· 

Y anmıt kömür satışı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
70CO kilo yanmı§ kıimUr satılacaktır. 

Jhnlesi 7. 11. 9"1 cuma gUnU saat 11 dç 
Arksra Lv. A. Sa. Al. Ko. dıı yapılacak· 

tlr İsteklilerin belli gün ve aıuHe Ro. nıı. 
mUrıı<'aatınn. (8110) 180i5 

Yonca, pancar, havuç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Aoağıda cins ve miktarı yazılı mevat 

pazarlıkla satın alınncakbr. 

İhalesi 7. 11. 941 cuma gUnU sa.at 10 da 
Ankara r.v. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden katı teminat
larlyle birlikte Ko. na gelmeleri. 

Kilo Cinsi 
1000 Yonca 
1000 Pancar 
1000 Havuç 

(8111) 18076 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Torna ve freze tezgahı ahnacak 
Deniz Levazım Sıı tın Alma Komisyonun -

dan. 
ı - Tahmin edilen bedeli 20131 lira olnn 

ıı·ı adet t.crna t d.lıı lle b•r alet treze tez -
ı;:t.hını'l 6. 11. 941 per&cmbe gUnU saaı 1~ tr. 
Kasımpaşa in bulunan deniz lcvaz m satın 

almıı komisyonunda ııazarlıQ'ı yapılacaktır. 

2 - Kati te'Tllnntı 301!ll;:; lira olup snrtna· 
mesı her 11:1111 I& saati da'ılll!ldc mezkQr ko · 
misyon<! n bede s ı rılınnblllr. 

3 - isteklilerin 24'.lO sayılı kanu'lun iste· 
d (:1 vesa kle blrll><'e b ili ı::Un ve s.ıattc adı 
ııeccn komls)on ı m acaııtları ıı:ı.n olunur. 

(0461 .. Q38) 16032 

OKULLAR 

- - - - --- . ---·----

mamı kapalı zarı uııullyle münakuayıı kon· 
Arpa , ehriyesi almacak Satı lık çam ve köknar tomruğu ımııtur. 

Ezine Sa. Al. Ku. da.n ı 2 - Sa.tın alınacak malzemelere alt eart-
MiLLi MODAF AA VEKALET! \ 

Cinsi arpa &e}lriyesi miktarı kilo 10.000 Devlet Orman İ•letmesi Ka . name mesai s:unıerı !cinde saat <8> tten cıs) 
Müzika alatı alınacak muhammen bedeli lira 5900 kati teminat :ır ya kadar aaıcerı tabrlknlar merkez satın aı-

M. M. VekAleti Sn. Al. Ko. dan : lira 393 kuruıı 33. Yukarıda cins ve mik- rabük Revir Amirliğinden : ma komisyonunda görülebilir . 
B<'psino tahmin edilen fiyatı (7.026) tariyle muhammen bedeli ve kati temi- ı _ Büyük düz bölgesi emvalinden o- s - Munnkasa <20 ıı. 941) ııı:ıreembe itil· 

yedi bin yirmi altı Ura olan muhtelif mu- nau yazılı arpa ııehriyesi 7_11_941 cuma lup Kasap kırım ve Tekir düzü rampala ntl saat (14) tc Iz:nlrde Halkapınar ı;lltıh 
Zikn nlAtı ile bunlara ait metod ve akse rabrlka•ında mütesekkll komls>"Onda yapıla-.. • günü saat ıs te Ezine Sa. Al, Ko. da pa- rında mevcut 577 adet muadili 26S metre 0 

suvar kapalı zarfla münakasaya konul -
1 İ kl'l . mlktı.P 9l3 desimetre mlktıp CtLm lO:?l adet caktır. 

i b . U zarlıkla satın alınacaktır. ste ı erın mez- 4 _ lst<'kll olanlar (yUzde 7,5) nll!hetınde muııtur. halesi 20. 11.941 peroem e glin K muadili 694 metre mikap 414 desimetre 
saat ıı dedir. ilk teminatı l'i26,95 liradır. ,kur ıün ve 1aatte teminatlariyle 0 • na (2582) liralık muvakkat teminatlarını em-
Şnrtna..'Tlesi M. M. V. satın alma komla • müracaatları. (8061) 18014 mikap köknar tomruğu açık arttırma sure- vale yatırarak alacakları maKbuzlarlyle blr-
yonunda görUHlr. isteklilerin ihale gün tiyle satılığa çıkarılmııtır. Jikle 2490 ısa:vılı kanunun 82. madd!!sl mu<'l -
ve saatinden en az bir saat eveline kadar Makarna alınacak 2 - Tomrukların kabukları soyulmuş 1 btnce tanzim edecekleri tekı.r mektuplarını 
kanuni teklif mektuplarını komisyona Ezine Sa. Al .Ko. dan : olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden ı ve belli kanunım bu hususa alt 2 ve 3. mad-
''ermeleri. (7354) 17321 1 - Cinsi makarna kilo miktarı 10.000 'hesaplr.nmışbr. 1 delerJne 2tlre ıcaıı eden vesaiki hfı.mllen mu-

Elektrik yapı işleri 
muhammen bedeli lira 5900 kati teminat 3 --Tomruklara ait ııatı5 ııarttıamesi ayycn olan ~nde munnkau uaUnden bir 
393 lira kuruş 33. Ankara orman umum müdürlüğü htanbul saat eveııne kadar I:ı:mlrde Halkaııın:lrda 

2 - Yukarıda cins ve miktariyle mu • ve Zonguldak orman çevirge müdlirllikle· allnh tabrlkaınndakt satın alma komisyonuna M.. M. Vekfıletı Sa. Al Ko. dan: 
Kcıılf bedeli (17.113.ôB) on yedi bin yüz 

on Uç lira yetmi~ sekiz kuru§ olan Dlyar
bakır'da elektrik tesisatı ıııi kapalı zartla 
mHnnkasaya konmugtur. İhaleııl 20. 11. 941 
per§embe glınü sRat 11,30 dadır. İlk temi
natı (1263,54) liradır. Şartnamesi 86 kurul' 
mukabilinde .M. M. V. salın alma komis
yonundan alınabilir. İeteklilerin ihale gUn 
ve saatinden en az hir snııt e\·cline kadar 
knnuni teklif mektuplarını mezkOr komis
yona vermeleri. (8089) 18070 

mak!buz mukablll teslim etmeleri. 
hammen bedeli ve kati teminatı yazılı ma- ·iyle Karabük devlet orman iıletmesi re· (S025) 
karna 7-11-941 cuma glinii saat ıs te Ezine vir amirliginde görulebilir. 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Çeşitli yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 4 - Tomruklardan, koknarın muhammen 
lateklilerın mezkür gun ve saatte temi • be::leli 14 !ıra SO kuruş ve çamın muham • 
natlariyle birlikte Ko. na mıiracaatları. men bedeli 17 liradır. 

(8066) 18019 s - İsteklilerin % 7.5 muvakkat pey 
akçesiyle 11-11-941 tarihine rastlayan sa-

Odun alınacak 1ı günu saat ı 4 te Karabük devlet orman 
Muğla Sa. Al. Ko. dan: iı,letmesi binasında revir amirliği riyase-
1 - Kapalı zarf uaullyle 2.000.000 kilo tinde teşekkül edecek komisyona müraca-

odun satın alınacaktır. Muhammen bedeli atları. (9484/8092) 18026 
83165 lira muvakkat teminat 2108 liradır. 
Şartnamesi Ko. da il • rUlür. Ihnlesi 20. 11. 
941 cuma gUnı' saat 15 te yapılacaktır. ts
teklilerın mezkOr gün ve saatten bir saat 
eve! teklif mektuplarını Ko na vermeleri. 

(50Sl) 15069 

Kuru ot alınacak 
Tı1pane Fındıklı Sa. Al. Ko. Rs. den· 

ASKERi FABRİKALAR 

8600 adet başlık ve 7420 adet 
ispit alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko.dnn 

B.reclk Sa Al Ko dan:. 1 _ Yapılan pazarlıkta talibi cıkmıyan 
ı - Aınttu1a yazı.ı y .. aı Kalem >'lıre.:ek aanal;ıda miktar ve muhammen bedelleri )CI· 

yem ve yakacak satın uhn ı.:ırtır \!.nacak zııı uc ka.em yem maddesi 6. ıı 9-H peraem
bu maddelerin cvııarıyıe tes.lnı Ytri ve tiaı t- be &unü htzalıı.rında ı:osterllen naUerde p.ı· 
ıarı Ko. da ıı~renllebUlr. lstl'klllcrın belli zarlıkla satın alınacaktır. $artna.ml!$I her 
ı:Un \'e satten bir saat evci teklif ncktuıııa- ı;:ün Ko. da ı;:ortilUr . Iıteklllcrln belli ~n ve 
rını Ko na Hrmeıerı. l7Sı 3 ı saatte Fın:hkh Sa. Al. Ko. na muracaatları. 

Tahmin edılen bedeli ( 45530) llrn olan 
8600 adet bafilık ile 7420 adet il!pit .Askerl 
Fabrikalar Umum MUdUrlüğU Merkez Sa· 
tın Alma Komisy nunca 12·11-1!l41 çar • 
samba ı;:ünü snnt 14 te pazarllkla ihale c-
dılecektir. Şartname (2) lira (28) kuru§ • 

tur. 

VİLAYETLER 

Tamir işleri 
Diyarbakır Narıa MudUrlUCründen: 
Ekalltmeyc konulan tı: 
1 - 21518,43 liralık keşıt bedelli Diyarbakl'ı 

merkez hCıktlmct konaaı;ı taı:nırau isinden 
(15 000) liralık kıs.mı. 

2 - Bu ıac alt evrak aunla.rdır: 
A) Eksiltme aartruı.mesı. 11l'OJesL 
B) Mukavele proJesl ve kcaıt hulAsASı, IU

sllcl fiyat cetvelL 
C> nususı ıartnnme ve proJeler. 
D) Bayındırlık genel ve )apılar :rcnnl aart-

narnelerL 
I:) Yapılacak 1$ler1n tak1P edeceCrl ııra71 

ııöstcrir liste. 
F) Bu evraklar na!ıa da1reslnde lZ'Örtllebl

ltr. 
3 - Bu 1eln lhalcs:I S. 11. 941 tarııamba ~

nü ıaat onda kapalı zart usul1Yle Db'arbakır 
natıa dalro&lnde yn.pılacaktır. 

4 - Ek511tmeyc girebilmek !.cin (ll25) ll· 
ralık muvakkat temlnAt vermek ve aaaCıdald 
\es ika lan ibraz etmek lAzımdJr. 

aktır. İhalesi 5. ıı. 941 cllrlamba gUnU 
)'a t 10 da Anknra Lv. A. Sn. Al. Ko. dn 
le fııla('aktır Evsaf ve ıı:ırtlan her gUn 
t da gcırl.l.ur İat('klllerln belli giln ve 
~ te teki f eder kleri fiynt Uz rlnden 
~ rı nı teminatl!lriyle birllkte Ko. na gel-

Tutarı J3750 lira, mık·~~. 5'Jı.IY.ı kilo tan· Cinsi kuru ot. miktarı 1340 ton, muhnm· 
Elbise alınacak mln tl)ntı 47 kuruı 50 santim. Hk temln'\tı men bedeli 77050 lira, katı temı:uı.tı 10205 

Ankara Sanat Ol.ulu MCıdJrlU~unden: 11sı lira 25 Kuruı. ıckll kapalı zarı tarlllı lira, pazarlık uatı ıo 30 

Katı teminntıti 20) liradır. (7828) 17989 

3000 Kg. asfalt lak alınacak 
A) Nafıa mUclürlUQ'ünden aıınmıa ehll)oet 

vesikan. 

eıeti. (SlOS) 18073 
Okulumuz talebe! rl itin y ıptmlncak olan :; ıı 941 saat 11. cinsi pirine cınsl kuru ot. miktarı 450 ton. muham· 

3600 ıra muhnmmen tutarında 120 takım ha· Tutarı 2S700 lira. mıktnrı W.000 kilo, tan- men ııedell 27500 lira, kati teminatı 2125 il· 

~ Satılık deriler 
li llkara Lv A. Sa Al. Ko. elan: 

r1<1 elbise ac•k ek llL'lleYe konulmustur. lstek· mini fiyatı 113 kuruı :ıo santim ilk teminatı ı ra. pazarlık saati 11. 
lllerln nı;mune ve ta tnıımeyl ı:tırmek üzere 2152 !im 50 ırnruı. 6ekll kapalı zart, tarihi Cinsi kuru ot, miktarı 72!> ton. muham· 
her ı;:Jn okul mUCltırlil üne H !'kslltme~c ırı· 6 ıı 1941. s ıatl ı4 cinsi ıııdeyaQ' men bedeli 416~7 lira 50 kurus. katı temınn· 

a:Y\.>nn h tane inde me\cut iki dert 
18caktır İh:ılesi 7. 11. 941 cuma gUnU 

1
1 15 tedır. 

receklcrln de 270 1 a tutnn ilk teminatları>· Tutarı 84375 lira miktarı 230 CJO(ı kilo. tııh· tı 6253 lira. pazarlık saati ll.30 
ıe \C kanunun le hctt\rd Q'l vesnlkle bl•llkt., mini rıyatı J3 kuru& 75 santim ilk te-nlnntı 18107) 18072 

l.,, •t klıJ rin tıelli giln ve sa!ltte Ankara 
Jı.. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

ihale ı;:tmu oı.ın 14. 11 9U tarihine mu~adlf 632S ıırn 12 I' ı u,. •ekli Kapalı zart. tnrlhl 
cuma lZ'ünU saat 15 t Ankara Mektepler .MU· 7 ıı 941. sautı ıı. cinsi koyun etı Kuru fasulye alınacak 

Erzurum Sa. Al Ko. dan: 
hnsebecllll':lndc toplanacak alım 5atım ko-nlq· Tutarı 70000 lira, mlkt.arı 250 000 kilo, 
yonuna mUracnatlnrı tahmini (lyatı 2S kuruı. ilk tcmın tı 52:';0 il· 

ı - 24. JO. 941 tarıhlnde ikinci defa 
kapalı zarfla thal<'Blnde istekli çıkmarlı· 

ğından ıı~ ton kuru fasulye bir ny ıçinde 
alınmak Uzer" pazarlığa döklllmUştUr. 

Pazarlığı !!4. 11 941 paznrte i gUnU saat 
ıı de Erzurum Sn. Al. Ko. dn yapılacak· 
tır. Muhammen bedel 28175 lira ilk temi
nat 2114 llrndır. Şartnamtsi Ko. da gorU
IUr. İateklılerin Ko na müracaatları. 

(8109) 18074 CSU10) 17!lô.1 rn. sekli kapalı zarı. tarihi 7 11. !'.!U, saati 

lü ,Kİ Y E İŞ 

Küçük 

1942 

tasarruf 

BANKA SI 

hesaplan 

planı 

l\tşlDELER: 
ikramiye 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

~ ........ _ 1942 IKRAMlYELERl ........... '."""""!" 
i 1 Adet 2000. Liralık = 2000.- Lıra 
l 3 Adet 1000 Liralık = 3000.- Lira 
l 2 Adet 750 Liralık = 1500.- Lira 
! 3 Ade( 500 Liralık = 1500.- Lira f 
i 10 Adet 250 Liralık = 2500.- Lira f l 40 Adet 100 Liralık = 4000.- Lira i 
} 50 Adet 50 Liralık = 2500.- L~ra i 
l 200 Adet 25 Liralık = 3000.- L~ra ! 

~ ... ~ .... ~~ .... ~:~~~:~ .. '.'.'.'. ...... ~:: ..... ~'.~.~ ....... ! 

ıo. cinai kecı etı. 

Tutarı 62~ llrn, miktarı 250.000 Kilo, 
tahmini fiyatı 2;; kurus. ilk teminatı 4687 il· 
ra 50 kurus. ıekll kapalı zart. tar.hl 7.11 941. 
snn ti ıı. clnıl aı~ır eti 

Tutan 71250 llra, miktarı 1.000 000 kilo, 
tAhmlnl fiyatı 3 kurus 75 santim. ilk temlna· 
tı 5343 lira 75 kurus. ıekll kapalı z:ı.rf, tarl· 
hl 8. ıı. 9.U. saati 9. cinsi men odunu 

Tutarı 50069 lira. miktarı 25.953 700 kilo, 
tahmini fiyatı 5 kuruı 25 Hnttm ilk temi· 
naıı 3755 Ura 19 kuruı, ıekll kapalı zart, ta· 
r1hl 8. ıı. 941, saati 11, cinsi kuru ot. 

1776S 

Bakır karavana alınacak 
En:urum • AL Ko. dan : 
1- 2000 adet n!lmunesl vechlle bakır ka· 

r&\"ana beheri 975 kurustan pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlı:t 6.11.941 Pcrsembe günll 
saat 10 dn Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Şartnamesi ve nUmunesı Ko.da gö· 
rUIUr. Muhammen bedel' 19500 lira olup 
teminatı kallyesl 2\l25 liradır. t&teklllerln 
teminat mnkbuzlarlyle Ko. na mUrııcaat-
lnn. (i848> 17822 

Sadeyağ alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarı .ısullyle 80 000 kilo sade

YaCr alınacaktır. Muhammen bedeli 54.000 11· 
ııa olup muvakkat teminat -l'lOO liradır. 

2 - lhaleal 21. 11. 941 cuma ırUnü saat 16 
da Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. t&tek
tııcr sartnameyl her ııün Ko. da gtlrel>lllrler. 
lsteklllerın bcll1 ııUn ve ıaa tten bir sa at e • 
\el teklif mektuplarını Ko. na ve.nneleri. 

(79S3) 17938 

Patates a lrnacak 
Gebze Sa. Al. Ko. O:ın: 
ı - Karıah zarr usullyle ıso.ooo kllo pa • 

tatea alınacaktır . .Muhammen bedeli 27.000 
lira olup muvakkat teminat 2025 liradır. 

2 - thaleııl 20. 11. 94.1 pertembe ııünU u
at 16 da Gebze Sn. Al. Ko. d'a yapılacaktır. 

İstekliler anrtnameyl her ırun Ko. da ırııre -
hl lirler. 

3 - '.taliplerin ihale ırün ve s:ıııtlnden 

bir saat eve! teklif mektuplarını Ko. na ver· 
meler!. (79S4ı 17939 

Lahana alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usuUyle 150.000 kilo !ah• 

mı alınacaktır. llluhammcn bedeli 10500 lira 
olup muvakkat teminat 787 lira 50 kurustur. 

2 - lhalesl 20. ıı. 941 pereembe ııunu saat 
16 dır. lstel(lllerln belll ırün ve saatten bir 
aaat eve! tckllt mektuplarını Ko. na Vf':ıme· 
lerı. (':'9~) 17940 

(8117) 18077 

DEVLET ORMAN 1ŞLETMES1 

Sahhk ~am ve köknar tomruğu 
D evlet Orman ltletmeıi Ka -

rabük Revir Amirliğinden : 
1 - Büyük düz bölresi emvalinden olup 

urun \.ovec rampasından mevcut 457 ade
de muadil 211 294 metre mlkA.bı köknar ve 
606 adede muadil 339 874 metre mlkAp cam 
tO'lllrukalrı atık arttırma sureti> le sablıl!::t 
cıkarılmııtır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş 

olup hacim orta kutur üzerinden hesaplan
mı~tır. 

3 - Tomruklara ait şartname Ankara 
orman umum mUdürlıiğü İstanbul ve Zon
guldak çevirıe müdürlükleriyle Karabük 
devlet orman ıaıetmesl revir tmırıııı:ıncıe 

gorulebillr. 
4 - Tomruklardan, köknarın beher metre 

mikabı 14 lira SO kuruş çamın beher met
re mikabı 17 liradır • 

S - İsteklilerin % 7,S muvakkat pey 
akçesiyle 11-11-94ı tarihine rastlayan sa
lı &;ıinü saat 14 te Karabük devlet orman 
hletmesi binasında revir amirlili riyase
tinde teGekkül edecek komisyona müraca-
atları. (9491/8090) 18024 

Sahhk çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Ka • 

rabük Revir Amirliğinden : 
1 - BUyUk duz bölg~l emvellnrlen O· 

lup Satak başı depasunda mevcut 1498 
adet muadili 904 metre mikap 443 desi met• 
re mlklı.p köknar tomrul;u acık arttırma 

suretiyle satıhta cıkanlmıştır. 
2 - Tomruklann kabuklan soyulmus 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerin -
den hesaplanmışur. 

3 - Tomruklara alt satış şartnamesi 
Ankara orman umum mllrlUrlilğU İstanbul 
ı:e Zonı;:uldak tevlrl'e mUdllrlüklerlyle ve 
dC'Vlct orman ıııetmesı Karabük revir !.mlr
ll~lnde ıı:örUIUr. 

Sadeyağ alınacak 4 _ Tomruklann !>(>her metre mlklı.bı-
Maraa sa. Al. Ko. dan: nın muhammen bedeli 14 lira 50 kuruştur. 
l - Kapalı zartla 2'7800 kilo aadeyatı a· s _ tateklll!!rln % 7..5 muvakkat pey akce· 

lınacaktır. MUhammen bedeli 3~ lira ve ılyle blrllkte ll.11.941 tarihine rastlayan sa· 
muvakkat teminat 2968 lira 87,5 kuruıtur. 1ı eünü saat 14 te Karabük devlet, ormnn 

2 - Ihalcsı 14.11.9.U cuma ~nu nat 15 işletmesi binasında revir Amirliği rlyru;e -
tir. t.ııteklllerın teklif mektuplarını ihale sa· tinde te kkill edecek komisyona mllraca-
atınden bir saat eve! Ko. na vermeleri. sart· ı 

1 
şe ıso2-

name ve evaar Ankara, lstanbul Lv. A. Sa. at an. (9484/8091) 0 

Al. Ko. lannda ırörUlür. 179S7J 17942 

Çeşitli yiyecek alınacak 

Gaziantep Sa. Al. Ko. danı 
l - Asağıda cins ve miktarları yazılı 8 kalem erzak yem ve mahrukat maddele

ri ayrı ayrı kapalı zarfla satın alınacaktır. İ&teklilerin ihale aaıtinden bir saat evci 
teklif mektuplarını Gaziantep Sa. A l. Ko. na vermeleri. Şartlar ve evsaf Ko. da 
görülür. 

Cinsi 

Kuru ot 
Kabuksuz 
mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Sığır eti 
Sadeyaf 
Sabun 
Odun 

Miktarı kilo 

lH.0000 

48.000 
48.000 

48.000 
90.000 
18.000 

8 4-00 
600.000 

Tah. Tut. 
Lira 

ıo.800 

9.600 
8.4-00 

21.600 
25.200 
27.4SO 

S.2SO 
16.800 

Muva Tent. 
Lira K. 

810 

'720 
630 

1620 
1890 
20S8 75 

393 7S 
1260 

" 

İhale ı-ünü 

10. 11. 941 

10. 11. 94ı 

10 . 11. 941 
11. 11. 941 
11. 11. 941 
11. 11. 94ı 
12. l 1. 941 
12. 11. 941 

_(8014) 

Saat 

10 

ıs 

17 
10 
ıs 

17 
10 
ıs 

179S6 

As. Fab. Satın Almn Ko.d:ı.n : 
Tahmın edilen bedeli (::600) lira olan 

3000 Kg. asfalt ıtık Askeri .I<,abrlkalar U· 
mum .MUdl.lrlUl;i.1 Merkez Satın Alma Ko· 
mlsyonunca 12-ll-1941 çarliamba günü s.a
n.t H.30 da pazarlıkla ihale edilecektır. 

Şartn:ı.me parasızdır. Kati teminat 540 
ıiradır. (7829 ı 17990 

69000 kilo sığır eti alınacak 
Aslterl Fabrikalar Kırıkkale Grup :MU

dUrlUği.ı Satın Alm!I Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (20i00) lıradnn 

ıbaret bulunan (6 000) kilo sığıı-etinin sa
tın alınması !çın Kınkkale Grup mUdur
IUğJnde milteııckkll .ı::!ltın alma komisyonu 
marıfetlyle yollama binasında 14. 2.Te3rln. 
1941 cum::ı g ınU saat 15 te kap!llı zartla 
ihale edilec kt!r. Sığıretl defnten alınma
yıp ihtıyaca göre şartnamesi dahilınde ıı

lınacnktır Şartnamesi mezkCır satın alma 
komisyonu tarafından parasız verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat miktarı olan 
(1552) lira (50) kuruşu hnvl teklif mek
tuplarını ihale gi.inli saat 14 de kadar 2490 
No hı kanunun 2. ve 3 maddelerlnde.ld ya
%.llı vesikelnriyle birlikte komi.ııyonunıuırn 
mUracaatları. t8028) 18081 

310.000 kilo ekmek pişirtilecek 

Askert I<'nhrikalar Kınkknle Grup MU
dlır!U(rli Satın Alma Komi~yonundan: 

Tahmin edilen bedeli {6200) liradan ibn· 
ret bulunan 310.000 kilo ekmek unu aynen 
verilmek şartlyle tuz ve mahrukatı mUte· 
ahhide ait olmak ııartıyle G aylık erat 
ihtiyacına nazaran Kırıkkale Askeri Fab
rikalar Grup mUdUr!UğUnde mUtc,ekkil sa
tın alma komisyonu rncırıfetiyle yollama 
binasında 12. 2.Teşrin. 1941 çarvambn gU
nU saat 15 te kapalı zarf usullyle tnlıblne 
ihale edilecektir. Alınacak ilk teminat 
miktan (46l'i) liradır. Şartnamesi komis
yondan parasız olarak verilir Plşirtilecek 

ekmekler defatcn nlınmn:ırıp şartnamesine 
gore alınacııktır. Taliplerin ilk teminat 
miktarı olan (465) lirayı havı teklif mek
tupları ile 2490 No.lu kanunun 2. ve 3. 
maddrlerindeki vesaikle birlikte komisyo-
na mUracantlnn. (8027) 18082 

5 kalem sebze satın alınacak 

BI 941 mail Ylluııı. alt ticaret oduı Wld· 
ka5ı. 

e - Taliplerin teklif mektuıılannı Yllkan
da gösterilen thale saatinden bir 111\a.t t'Vel 
komisyon rctsllttne ma.kbuz mukabilinde vw
meler1: posta ı;:ectkmelerl kabul edilmez. 

6 - 4 üncü maddenin A fıkrası.ııdııkl eh.11-
yet vesikası ekslltmeye cıkanlmıı olan han21 
1$ ıcın lstenlldlCI atılcta yazılmak ıurct!Yle 

ekslltmenln yapılneatı &'Unden en u: (tattı 

günleri harlc) üc ıı:Un ıi"'el bir istida ile vtlA· 
)"etten istenilecek \e bu zaman zarfında vesi
ka talebinde bulımmıyanlann ekslltmeye ınr... 
ml)·cceklcr1. (9251/7811) 17842. 

İzmir Cümhuriyet Kız Enstitüsü 
ikmali inşaatı keıi f bedeline 
yüzde on ilavesiyle yeniden 

eksiJtmrvc cıkarılmı!tır 
İzmir Nafıa Mıic'lürlüğıinden: 
İzmir Cumhuriyet kız enstitüsü binasr· 

nın harici ve dahiH sıvası ile yaimur oluk 
ve dere ve karo fayans ve müteferriatı in
şaatı 15266 lira 92 kuruş bedelle 20 ı-ün 
müddetle kapalı eksiltmeye konmuş olup 
eksiltme 17. ıl. 94ı pazartesi pnli saat 
ll de İzmir Nafıa miıdurlıığiınde müteşek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu lıe ait keşif, silsilei fiyat cetveli. 
ıartnameler. mukavele proje!li nafıa mü~ 

dürlüfiinde tetkik olunabilir. 
1ı:teklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri

ne göre hazırlıyacnklan 1145 lira S kuruş
luk muvakkat teminat ve ihale gününden 
üç gün evel Nafıa mudiırluğund•n alacak
ları ehliyet vesikası ve 1941 yılına ait ve 
ticaret odası belgesini muhtevi kapalı mii
hürlü teklif mektuplarını 17. ıl. 941 pa
zartesi günü saat ona kadar komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde verecekler
dir. 

Postada vaki gecikmeler kabul 
yecektir. (443S-7g49) 

edilmi-
17910 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltn1e aanı 
Yoz'°at N'aCıa l\ ..ıd.ı .ııı .. 
l - F.ks.ıtme~e konulan 

kuruı keeır tutarlı hastan 
ı;u tesisatı ısı. 

en. 
1$. ı~997 lira 39 

baht nzm ve 

2 - Bu ise alt ıartname ve evrak ıun· 
!ardır: A - Eksl.tme a.ırtnam s, B Ma
ka vele projesi, c :'\arı11 sı.-r, ııenel ıart • 
namesi, n - Fenni ,c:ı us\ ı rtname E-

Askerl Fabrikalar Kırıkkale Grup ~El· Kesil cetveli proje. 
dUrlüğU Satın Alma Komisyonundan: tstcklller Yoz~at dalmt encüml'nlnde bu ev-

Tahmin edilen bedeU (16500) liradan rak ve prtnamelerl ı:öreblllrler 
ibaret olan nııağıdn cins ve miktarı yazılı s - Eksiltme 15. ıı. ıen cumartesi ırUnll 
:\ kalem sebzenin Kırıkkale Grup mUdUr- saat 10 da Yozı:at daimi en ı.ım nlnd )apı -

lacaktır. 
lUğUnde mUtcşekkil satın alma komisyo- 4 _ Ekılltme)e s:ırl'bllmt'k 11: n ı~ ı-klllerln 
nu marifetiyle yollama binasında 13. f 1349 lira 80 kuru& mu\iakkat tl'mlnnt 'Prme· 
2.Te§rln. 1041 perşembe gUnU saat 15 te lcrl ,c bundnn baaka nı;af: dakl Hsa ;c:t hıılz 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Alınacak bulunmnıarı Uızımdır. 
sebzeler defnten alınmayıp ihtiyaca göre A - ihale tarih nden üc ı:ün eve mUrnca
şarınnmesi dahilinde ıılınncaktır. Şartnn. alla vııtı>et•en eksilt.meye ırıreblle('ekler ne 
mesl mezk~r satın nlmn komisyonu tarn- dair \es.k almaları 

5 - TekllC m ktuplan üCJn<U maddrde 
fından lstlyenlerç parasız verılir. Taliple· :ı;aı:ılı saatten b r snat evellne ka'1nr daimi 
rln muvakkat teminatları olan (1237) Iİ· enccımene s;etır.ıerck ıon('llmen re.sıu: n<' mak· 
rn (50) kuruşu h:ı.vi t<'kllf mektuplarını buz mukabilinde vcrıtı-rtoktlr Po~ta ile ııbn • 
ihale günü saat 14 de kadar 2490 No.lu t11>rllc<'ek mektuplar n hayet üc!lnrü madde· 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesika- de yazılı &Aate kadal' gelmls olması ve dı1 
lariyle birlikte komisyona mUracaatları. zarfının mlllıUr mumu ile b1ce kapatı1.mıe ol· 

ması sarttır. Postada oıan ıte«' kmelPr kabul 
Cinsi Miktarı İlk T. Tutarı edilmez. 

Prasa 
Lahana 
Ispanak 
Patates 
Soğan 

30.000 
30000 
30000 
30.000 
l0.000 

Lira K. 
225 -
225 -
337 50 
387 50 
112 50 

Lira 
3.000 
3.000 
4.500 
4.500 
1.500 

YekOn 1.237 50 16.500 
(8026) lSOS3 

Çeşitli kösele alınacak 
Askeri Fabrlknlar Izmlr Slltıh Fabrikası 

Sntın Alma Komisyonundan: 
cın,ı ıslyah sabunlu kl!scle miktarı 7!l00 

Kıı. muhnmmen bedeli 8!>625 lira, >-Urcle 7,5 
teminatı 2672 lira, 

cııuı siyah \'aketa, miktarı 200 J<g, mu
hammen bedeli 1000 lira, yüzde yedi butuk 
teminatı 75 lira 

Cinsi Karaman meaınl, miktarı 1000 adet, 
muhammen bcdell 1800 lira, >Uzde 7,5 temi· 
natı 185 Um. 

Muhammen bedel yek'llnu ~ Ura, YÜZ· 

de 7.~ teminat yekQnu 2SS2 lira. 
ı - Ihtlya<'a binaen ;ı.ukarıcıa eın~ ve 

miktarları yazılı (38425) llra muhammım 

bedell1 üc kalem malzeme ayrı, ayrı veya ta· 

(0419 $034) 17997 

Yapı işler i 
1etanbul He• dıyesınden : 
Bııyazıt tahsil şubesi binasının ikmal 

ve ınşaatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 43175 lira M 
kuruş ve ilk teminatı 323S lira J6 kuruş
tur. Mukavele, eksıltme, bayındırlık işle-
rı genel, hususi ve fenni oart-
namelerl, proje keşif h!ıllı.Jıasıyle 
buna mUteferri diğer evrak 216 
kuruıı mukabilinde belediye fen işleri 
mUdUrlllğUnden verilecektir. İhale 18-11· 
1941 sah gUnU saat 15 te dcıimt encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihe.le tarihinden 
sekiz gtln evci be!edıye fen lolerl mu -
dUrlUğUne mUracaatla alacaklan fenni 
chllyet, 941 yılına ait ticaret odası ve • 
slkaları, imzalı ııartname ve kanunen ib· 
razı 10.zım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çe\'rel!lnde hıı • 
zırhyacnkları tekil! mektuplarını ihale 
gUnU saat 14 e kadar daimi encllmene 
vermeleri IAzımdır. 

(9465-8039) lSOSO 
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Çeşitli yiyecek alınacak 
Sümerbank iplik Ye dokuma fabrikaları müessesesi 

Kayseri bez fabrikası müdürlüiünden : 
ŞARTNAME: 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikuı Müdürlüğünden muhtelif fab
rikalarımızın ihtiyaçları için dört kalem erzak aşağıdaki şerait da
hilinde mübayaa edilecektiı. 

ı - 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 tabrikası veznesine veya latanbul Sümerbank veya An.kara 
Yenişehir ?smetpaşa caddesi No. 15 te İplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi veznesine yatırmıı bulunmaları ve Ka}'11eri Bez Fabri
kası Müdürlüğüne parayı yatırdığı müessese vasıtaaiyle telgrafla 
bildirmeleri lbımdır. 

3 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sümerbank Kayseri Bez 
fabrikası erzak eksiltmesi ibaresi yazılacaktır. 

4 - Kapalı zarflar 12. 11. 941 çarıamba günü saat 10 kadar erzak 
nümuneleriyle birlikte Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası müdür
lüğüne tevdi edilmiş bulunacaktır. 

5 - İhalede fabrika müdürlüğü serbesttir. 

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

Nazilli Basma Fabrikası 
Cinai Kilo 

9000 
9000 
4500 
9000 

Çalı veya horoz fasulye 
Barbunya 
Nohut iri 
Yeşil mercimek 

Bakırköy Bez Fabrikası 
Çalı veya horoz fasulye 
Nohut iri 

4000 
4000 
4000 
4000 

Bulgur Karaman 
Yeşil mercimek 

Ereğli Bez Fahrikaaı 
Kuru fasulye çalı veya horoz 
Nohut iri 

4500 
5500 
5500 
5500 

Mercimek yetil 
Bulgur Karaman 

Kayseri Bez Fabrikası 

• Fasulye barbunya 
Çalı veya horoz 

2000 
20800 
10500 
10500 
10500 

Nohut iri 

5035 
Mercimek yetil 
Bulguır Karaman 

~=============================================~ 

Satıhk mamul çam çar köşesi 
Devlet Orman İlletmeal Bolu • Seben Revir Amirlifinden : 

Beher M3. bı111ıı.4 
Muhammen bedeli %7.5 M. T. 

fatlf No. Adet K3. D3. Ciul Lira K. Lira K. 
ı iM 211 112 çam car Jr:l5t6 26 so 428 73 
2 eM 212 I09 Çam car kete JI so •21 H 
a 686 212 102 Çıun car köıe 26 .50 421 55 
4ı 1073 311 935 Çam çar köıe 26 .50 619 97 

3081 952 OM YekQn 1892 97 
1 - Revlrimiztn Karacuu deposunda yukanda her birinin hizasında miktar cins 

adet muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı cam çar köıelerl acık arttırma 
lle ıatılacaktır. 

2 - Satıı 8-11-1941 tarihine mllaadif pa zartesı s{lnU saat 15 t e bqlar ve her ısti
tln 1&tıflm müteakip diler tıtiflertn numara sıraalyle aatııına geçilir. 

3 - Çar klSfelere ait satıı ıartnameal Ankara Orman Umum MtldUrlUğll tle Bo· 
Ju, İstanbul. Ankara, İzmir Orman Çevlrl'e MUdUrlUklerl ve Adapazarı Orman Böl· 
se Şeflltinde sörtlleblllr. 

4 - İatekltleriD 3-11-1941 pazartesi sUnü saat 15 te Bolu'daki Revir AmlrllğinP. 
mllracaatıan. (9306-79.50) 17911 

~ DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de o/o 50 tenzilltla açtı. =ı 

Bir ayda diploma verilir. Tahıil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 
kartıaı No. 3 Tel: 3'14 5038 

FAKOLTELER 

Doçentlik imtihanı 
ADlrara Hukuk Fakültesi DelcaDlıtm • 

daa 1 

Hıııaai7e ve Amme cruplarfyle ilctııat, 
bukak tarihi ve Türk hıılcıık tarihi doçent
ını: lmtibaalanna ı t"'kl..nuıı 1941 puarte-

11 dnü batlamıcaktır. Atatrdaki tartlan 
'-iz olanlar bu imtihana cirebilirler. 

ı - Ttirk olmak. 
2 - 40 ""11• ıeçmiı olmamak. 
S - Talip olduiu dalda doktora yapmıı 

olmak. 
4 - 81Jilı: Garp Kültür dillerinden bi· 

rial ilmi bir tetlı:ilı: yapacak ve yaı:acalı: de
recede bildiiini J'apılacak imtihan ile iı -
pat etmek. 

lateklllerln 15 ıonte1rtn 19U tarthlna ka· 

dar delı:anhğa dilekçe ile müracaat etme • 
1erL (7924) 17169 

JANDARMA 

lliç ve ııhi malzeme alınacak 
.Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko

m.layonundaıı: 

Miktarı. cinsleri ve banırl kalemlerinin ay· 
rı ayrı isteklilere ihalesi calz oldutu ıartna• 
meılnde yazılı kırk ~ıtı kalem ille ve ııhhl 
malzeme :1. ıı. 941 carıamba ırtınü uat 15 te 
Ankara"da J. Sa. Al. ıcoı.ıtsyonumuzda kapalı 

zart ekılltmest.yle alınaca;ı:tır. Hepalnln tah· 
mın tıedell (M91 > lira (30> kuruı olup muvak· 
kat teminatı l44ıı Ura (85> kuruıtur. Kala· 
men tlyatıarı \'e ihaleye ırore teminatları mlk· 
tar ıartnamede yazılıdır. Şartname ber .Un 
paraıız Ankara ve lstanbul J sa Al. Ko. la· 
nndar alınır. llteklllerın vesaik ve teminat• 
• ·ını muhtevi kapalı zarı tekllt mektuplarını 
ihale vaktinden bir aaat evellne kadar komta-
yorıuMııza vemıele~ı. (77361 1T708 

MARMARA OSSOBAHRI K. 

Kundura ilônı 
:Marmara Üaail Bahri K. ~atın Alma. 

Komiayonundan : 
1 - Bir çiftine (975) kuruı fiyat tah -

mln olunan 4000 çift kundura, ikinci defa 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlıtı 6 • 2 teşrin • 1941 perıem. 
be günü saat 14 te tzmit'te tersane kapı
ıındaki komisyon blnaınnda yapılacaktır 

3 - NUmunesı komisyonda mevcut O· 

lup ıartnameııi 195 kuruş mukabilinde 
alınablllr. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ticaret vesikalarını ve 58.50 liradan ibaret 
temlnatlariyle birlikte komisyona m!ira • 
caatları. <9492-8122 ı 1807'l 

Kayıp - Adana llıeslnden aldıQ'ım mıozu • 
niyet ıahadetnamesını kaytıetUm. Yenisini a· 
lacatımdan eskisinin hUlnnü Y'Oktur. 

Adanalı Şakir otlu Ali Nlz:amettln Blrvar 
5091 

Kayıp - Ankara ziraat bankasındaki he· 
aabımda kuUandıA'ım tatbik mühUrümü kay
bettim. Yenisini yaptıracatımdan eslclslnln 
hükmü Yoktur. 

Saniye Münevver Demlrörenler 5092 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -5 D~hili hastalıklar mütehassısı : - -~ Dr. Şakir Çobanh ~ - -: Evi eıki yerinde kalmak E - -: üzere muayenehanesini : 
5 Ankara Anaf artalar E 
5 caddesinde E M E K E - -5 apartımanına nakletmiştir. E 
: Muayenehane Telı 2243 : 
: Ev Telı 5395 : - --~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

u I! u s 

DAHiLiYE VEKALET! MALiYE VEKALETİ 

Çetitli eşya alınacak Pencere tamiri 
Dahiliye VekAletl Belediyeler İmar Maliye Veki.letinden ı 

Heyeti Fen Şefliğinden : Yapılacak işin mahiyetiı Temyiı: mah-
Dairemiz ihtiyacı için mubayaa oluna- kemesi binasının pencere panjurlarının ta· 

cak muhtelif ebat ve miktarda yazı ve miri, 
daktilo masalarlyle etajer ve yazıhane Keşif bedeli ı 330 liradır. 
koltukları vesaire kapalı zarf usullyle ek- Muvakkat teminat miktarıı 24 lira 75 
slltmeye konmuştur. kuruştur. 

İ§in muhammen bedeli 1858 liradır. İhale tarihi ve mahalli: 10-11-941 tari-
F.:kslltme 12·11-1941 çarşamba giinil ııa- hine müsadif pazartesi ıünü saat 1 .. te Ma· 

at 16 da Ankara."da Belediyeler Bankası liye Veklleti milli emlak müdürlüğünde. 
binası iltincl katında belediyeler imar he· Keşik evrakını görmek istiyenler Maliye 
yeti !e:ı ~"!liğ°inde yapılacaktır. 

Muvak'<at teminat lS'l.~5 lıradır. vekaleti milli emlak müdürlüf'üne müraca· 
Talipler mübayaa olunacak C$Yanın müf- at etmek ve ihaleye iştirak içinde ticaret 

redat listeleri ile resim ve şartnamelerini odası vesikasiyle ehliyet vesikasının ibrazı 
p:ırasız olarak fen 'efliğinden ted~ri~ ede· lazımdır. (8011) 17991 

bilirler 
Tekliflerin 24!JO sayılı kanun Jılıkllmleri 

dairesindl' eksiltme glinU sa:ıt on beşe ka
d'lr mckbuz mukabılindc. fen şefliğine tes
lim <>tmı· olmaları lılzımdır. 17969 

ZIRAA T VEKALETİ 

Saman alınacak 
Merkeı Baktcriyolc.. ve Seroloji Ensti 

tir· .. n: 

l - MüesseseniB serem hayvanatı için 

30.000 ıla 40.000 kıh saman açı7. eksıltme• 
ve konulmuştur. 

Kalorifer tamiri 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak işin mahiyeti: Maliye Veki.

leti bınuı kalorifer tesisatının tamiri ı 
Kc~ir bedeli: 750 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı: 56 lira 45 

kuruştur. 

İhale tarih• ve mahalli: 10-11-941 tari • 
hine müsadif pazartesi günü saat 15 te Ma
liye Vekileti milli emlak mudıirlüf;ünde. 

Keşif evrakını görmek istiyenler Ma· 
!iye vekaleti milli emlak mtidurlüğüne 
müracaat etmelerı ve ihaleye iştir!k için 
de ticaret odası vesikasivle ehliyet vesi· 
kasının ibrazı ic;ıbeder ~ (sn 12) 17992 

2 - Tahmın edılen bedeli 1400 liradır. . 
3 - Muvakkat temınatı ıos lira olup GÜMRÜK ve İNHİSARLAR V. 

:ıankıa m'!Ktubu veya vezne makbuzu ve ha· j -----------------
nre tc:h .. 1lı ve bono temınaı olarak alınır. Yol halısı yaptırılacak 

4 - thalesı 5 11. 941 çarşamba gunü s:ı· Gümrlik ve İnhisarlar Vekiletınden : 
at 15 ıedır. Şartnamesı muesr.esc dırektor 1 - Gumrük ve ınhisarlar vekaletı bi-
liıı;unden bedelsız olarak verılıı . 7490 say1 •• ıası içııı 105 metre 6 &anlım yol halısı a· 
lı kanunda yazılı şartları haız olan ıstı-kli· I cık eksiltme usulü ıle yaptırılacaktır. 

· 1 •• t z· 
1 

2 - Muhammen bedel 1795 lira olup mu· 
erın muayyen o an ıun ve saa :e ıraa . . 

, • .. \·akkat temınatı 134 lıra 64 kuru$tur • 
Vettal"• .vJıaset•I' nıüdılrluğunde toplana- ı 3 İh 1 5 11 19 1 b .. .. - a e · - 4 çarşam a ıunu saat 
cak olar ldlır dlma komisyonuna müraca· · 15 te vekalet levazım müdılrlüğünde kuru-
atlar: '7555' 17527 Ju satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Satılık bina 
Vakı!lar Umum MUdUrlUA'Unden: 
Muhammen bedeli: 4000 lira, muvakkat le· 

mlnat: 300 lira, cınst: vakıf bina, mahallesi: 
Börekc!ler Bcntderesı. aoknA'ı: Y11)'1k, numara· 
sı: 46. 

Yukanda evsatı ,liazııı vakii binanın mili· 
ıctyell taksitle mllz:a>edeye cıkanımıştır. lha· 
ıe bedellnın beste blrl pesin ,.e ııerı kalanı döt:
ıcnede ve dört mUsavl taksitte ödt'necekllr. 

Talip olanların ve ıartnameyl ııömıek isti· 
yenlerin Vakıtlar umum mildUrlUA'U muame· 
ıa.t mOdUrlUA'Une müracaatları ve lhalenln 
5. ıı. 941 carsamba ırUnU sant 15 te mezkQr 
mUdUrlUkte yapılaca:ı 111\n olunur. 

(7839) 17829 

Kiralılt daire 
Vakıflar Umum :MUdürlUğilnden: 

Senelik kiraaı: 1800, muvakkat teminatı: 
135, apartman kapı No. : 2, daire No. : 
5, kat: S, oda: 6, banyo: 1, mutbah: ı, he
IA.: 1. 

Yukarıda evsafı yazılı ve Ankara'nın 

İstiklA.l caddesinde ikinci vakıf apartma
nındaki 5 numaralı daire, teslim gUnUnden 
muteber olmak Uzere 31. 5. 942 tarihine 
kadar kiraya verilmek Uzere arttırması 

beş gUn temdit edilmiştir. Katı ihalesi 
6. 11. 941 perşembe gUnU saat ı:> te ikinci 
vakıf apartmanında vakıflar em!Ak ve a
razi mUdUr!UğUnde yapılacağından talip
lerin mezkUr mUdUrlUğe mUracaatıarı. 

(8003) 18085 

..111111111111111111111111111111111111111~ -- -E NEOSTERİN E - -- -: Sıhatli olmak için insanın ağız, : 
E burun, bogaz ve bademciklerini sıhhi E 
: bir tarzda temiz bulundurması la- : - -: zımdır. . : 
E Bu yollarla ıiren anjinler, ırip, : 
: kızıl, kıza.mık. difteri, kabakulak, E 
E: çiçek ıuçiçcii, menenjit • . . ilih : 
: bula31cı hastalıklarda : - -- -: NEOSTERIN : - -- -: pülverizasyon veya ıarıara.sı : 
E şifaya yardım eder. E 
: Böyle hastalar ile temasta bulu- : 
E nanları korur, şahsi ihtiyat ve ted·: 
: biri aldırır. Eczanclrde reçetesjz : 
: satılır. : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

4 - Buna ait fenni ve umumi tartname· 
!er her ı::iin levazım mudürlüğünde ıörüle· 

bilir. 
5 - Talip olanların muvakkat teminat· 

!arını vekfi.let vezneı.ine yatırarak belli 
ıiın ve saatte komisyonda hazır bulunma· 
\arı. (7688) ı76H4 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast işleri 
Devlet Demiryolları 4 İ&letme Müdür

lılğünden ı 

Şube 43 mıntakasından ihzar edilecek 
aşaiıda ocak kilometreleri, miktarları nnı· 
hammen bedelleriyle muvakkat teminat 
miktarı ve münakasa tarihleri gösterilmiş 
olan balast işine talip çıkmadığından yeni
den muayyen olan &ün ve saat 15 te 4 it
lcl me müdürlüğünde toplanan komisyonca 
ihalesi yapılmak üzere kapa],. zarf usliy
le münakasaya konulmu&tur. 

Bu i5e girmek istiyenlerin teminatlarını 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif 
mektuplarını münakasa günü olan muay • 
yen saatten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul edil
mez. 

Balast hine ait mukavele ve şartname 
projeleri Kayseri veı:nesinden 156 kuruı 
mukabilinde satılır. 

·;;; 
~ 

.ııı !: . ~ 
" E O_g 

:i 
214+600 
204+000 
165+850 
156 • 159 

.. :; ..; 
~ ::& 
:s 
700 
600 

1000 
1000 

135 - 136 1000 
125-tOOO 1000 
124'+300 1000 
132+600 43 l ilOO 

-... • ~ 
r-

.. • ...... 
.ııı .. . ~ 
> ·-:ı E 

::& ~ 

... ... 

.... 
95 -96 1000 

980 ) 
840 ) 
1800 ) 
1400 ) 

1500 ) 
1400 ) 
1500 ) 
141)1) ) 
1400 ) 
1500 ) 
3600 ) 
3000 ) 
4000 ) 
4000 ) 
3000 ) 

2349 ;§ 
64+000 1000 
58. 60 2000 
24 -27 2000 
5 • 6 Sahil 2000 
8+000 2000 

10 -15 2000 

19300 
(7870/9250) 

31320 
17841 

Pamuk yağı alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

.. • .. 
= ftl 

.lı: 

"' c: 
:::ı 

:s 

Muhammen bedeli 24.000 (yirmi dört bin>" 
lira olan SO ton pamuk yaA'ı 12. 11. 1941 car· 
eamba ırünU saat 15 te kapalı zarf usullyle 
Ankarada idare blnasınıta satın alınacaktır. 

,:;:==============~ Bu ite ırırmek tstlyenlerln 1800 (bin sekiz 
yllz:) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlA'I vesikaları ve tekliflerini aynı ırUn 
saat 14 e kadar komisyon relıılll:lne vermele
ri !Azımdır 
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İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

• 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaaeae Müdürü Naıit Ului 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemıze ırondertıen ner nevi >'•· 
z:ılar. nenedllsın edıtmesın ıerı ve
rilmez ve ıcaybOJu,undan dolayı ıııc 

bir meııullyet kabul olunma:ıı. 

~=====================~ 

Şartnameler paraaız olarak Ankara"da 
malzeme dairesinden, Haydarpaıa'da tea&l • 
lUm ve ıevk ıentA'lnden daQ'ıtılacaktır. 

(7901> 17900 

YEN 1 Sinemada 
Buırün bu ırece 

En IOI\ caz: ııarcalarlyle canlandınlan 

sen ve eA'lencell koınedl bir eser 

SAHTE Y 1 LDIZ 
Yaratanlar: 

Lana Turner • Rlchard Carlııon 
Seanslar: 

14.30 • 16.30 • 18.SO ırece 21 de 
Saat: 12.15 te ucuz mııtın~ 

MADAM BUTTERFt.\" 

3/11/1941 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHl : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanız Ta .. rruf he .. pla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile a§ağıd~kı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2000 ,, 
4 " 250 " 1000 ,, 
40 " 100 " 4000 ,, 

l 00 " 50 " 5000 .. 
120 " 40 " 4800 ., 
160 .. 20 " 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 1 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heaaplarınclaki paralar bir •ene içinde 
liradan aşağı düfmİyenlere ikramiye çıktığı takdirde Oh 
fazla•iyle verilecektir. 

Yan1 i11leri 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
D.D. yolları Ankara hastane binası mü

tebaki tesisat ve inşaatı müteahhit nam ve 
hesabına kapalı zarf usuliyle ve vahidi 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmu!itur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
(270153,40) liradır. 

2 - istekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı D. D. Yolları Ankara vezne
sinden ( 1350) kuruı mukabilinde alabilir

10000 ton çimento 17 iklncıteırln 1 
z ırlcsi günil saat (Hi.30) da ka 
usuliyle Anknra'da idare binasın~ 
ılınacnktır. 

llu işe girmek lstiycnlerin cıı&oO 
!ık muvakkat teminat ile kanunuO 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aytJJ 
Raat (14.3t)) a kadnr komisyon 
vermeleı·i ııı.zımclır. 

Şartnameler (200) kuruşa 

Haydnrıın a veznelerinde satılmak 
ler. ~-ıı~---·-7899) 

3 - Eksillme 14. 11. 941 tarihinde cu
ma günü saat (16) da Ankara'da D. D. 
Yolları yol dairesinde toplanacak merkez 
birinci komisyonunca yapılacaktır. 

• - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin teklif mektupları ile birlikte aşa
ğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gtin 
saat (15) e kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
a) (14556.50) liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin etliği ve· 

sikalar ile bu işe mahsus olmak üzere Mü· 
nakalit Vekaletinden alınmış ehliyet ve
sikası, ehliyet vesikası için ihale tarihin· 
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Münakalat Vekiletine müracaat olunması. 

(7926) 17908 

Çimento alınacak 
D. D. Y. Satın Alma Komisyonundan 
Muhammen bedeli (20i 000) lira olan 

Kiremit alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 

ı - Muhammen bedelt (3890) 1 
ilç bin adedi mahya ve otuz beı 
düz olmak şartiyle otuz sekiz 
Marsilya tipi kiremit 19.11.941 
gUnU saat 10 da açık eksiltme 
.ı\fyon'da 7. inci işletme mlldürl 
sında satın alınacaktır. 

2 - Bu lııe girmek istlyenıerl' 
lira (75) kuruşluk muvakkat te 
mahsus kanununda tayin edllen e 
birlikte yukarıda bildirilen gUn ., 

komiıyon reisliğine mUracaatıarı 

dır. 

3 - Şartnameler Atyon'da 1. 
letme komisyonunda paraııız ol 
lir. (8071) 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları ;::ıatın Alma Ko.dan: 
Aşağıda mevki ve kilomctrelerı yazılı ' ocaktan çıkarılacak balaııtıard-' 

36 ve 52 ocaklarının her ikisi bir ve dıg .. rleri ayn, ayrı eksiltme mevzuu 
mek ve hızalarında gosterilen gua ve saat Jerde ıııra ile i1'alelerl yap11maJ 
kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltmeler Ankara ısta 
ikincı tıletme mUdUrlüğu binasında topıa nacak komisyonda yapılacaktır.ıJOI 

Isteklllerin hizalannda miktarları yazılı muvakkat temlnatlariyle kaD 
ve tekliflerınl tayin edilen ihale saatlerinden bir ııaat evelıne kadar kO ti' 
isliğine vermiş olmaları IAzımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ani< 
işletme komisyonundan parasız verilmeli tedir. (8097) 

Balast Beher M3. nın 
Ocağın yeri miktarı muhammen Muvakkat 
ve kilometresi :M3. 

Ankara-Kayseri ) 
hattı Kim. 36 ) 
Lalabel ist. 2500 ) 

) 
) 
) 

Ankara-Kayseri 
hattı Kim. 52 
Kurbağalı ist. 2500 ) 

Irmak-Zonguldak 
hattı Kim. 30 • 31 
Kalecik • Alibey 3000 

Kim. 61 
Tüney • Germece 3000 

bedelı teminat 
Kuruı Lira Kr. 

170 637 50 

125 281 25 

170 382 .50 

Sus Sinemasında SOMER Sineması 
Buırün bu ırece 

Saat: 16 • :?O 30 seanslarında 

ROSALİE 
Baı rollerde: 

!':elson Eddy • Eleanor Poveıı 
Saat: 14 ve 18 seanslarında 

BEYAZ PERi 
B.ıs rı l ıtt>; Joıın Cra,rurd 
Fiyatlar Salon 20. ballı:on 3!I kurus 

Göz: 

BuırUn 12.15 ten ıtıt>arf11 
ıııı• kamaıtıran dekorlar arası 

renklerle cevruen 

DÜŞMAN ÇOCUKLAR' 
Baı rnllerde: 

Loretta Younır 

Seanslar: 12.15 -
ırece 21 de 

------~--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---

Sayın Ankara halkına 
Yeni açılımı olan 

• • Bursa Mobilya Pazan nda ehven fiyatla her çeıit mobilyalannızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa 
menfaatımz icabıdır. ikinci Anafartalar caddeıi No. 198 (eıki müzayede salonu) Tel: 


