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Sevdirme yolu 
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YÜZLERCE MEZUN VE DAVETLİNİN i ŞTI RAKIYLE 

Hukuk Fakültesinin onyedinci 
Yıldönümü dün t.örenle kutlandı 
lörende B. M. M. reisi, Başvek.ilimiz 

••••• •••• •••••• 

Ve vekillerimiz de hazır bulundular r~7~~:~~ila.!':~'~ı;v;:;;; 
Bu vesile ile Türk medeni kanununun Meclisçe 
kabul olunuşunun onbeşinci yıldönümüde kutlandı 

, 

DUn Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinin 17 ınoı yıld5nümil fakülte binasın
da kutlanmıştır. 

Saat 16 da başlıyan törende Büyük Mll
let Mecllsl Reisi B. AbdülhaJık Renda, Bas
vekll Dr. Refik Saydam, Adliye Veklll B. 
Hasan Menemencıoı:ıu, Mlllt Müdafaa Ve· 
kili B. Saffot Ankan, Dahlllye Veklll B. 
Faik öztrak, Hariciye Vekill B. Sükrü 
Saracotlu, Nafıa Vek!ll general Ali Fuat 
Cebesoy, Münakalat Veklll B. Cevdet Ke· 
rlm tncedayı !le Büyük Mıllet Meclisi Re
is Vekilleri, C.H.P. Genel Sekreteri B. 
Flkrıl Tuzer ve idare heyeti azaları, müs· 
tak!l Grup Rels! B. Ali Rtına Tarhan, me· 
buslar, Temyiz Mahkemesi, Devlet Sf.ıraSl, 

Divanı Muhasebat Reisler!, Genelkurmay 
•. Asbaşkanı Orgeneral Asım Gündüz, Maarif 

Dekan B. Esat Arıebuk Adliye Vekllletleri Müsteşarları, diı:er hli· 
nutkunu verirken kümet erft~nı ve fakültenin eski mezun· 

'- . - ----- ---- - - lanndan birçok zevat hazır bulunmuşlar-.._ ------=--=-s=---pil - 0 o O ı dır. . 

t p - .. %5 <> Saat tam 16 da tören başlamış ve tstık-
h • • • • ' • • T • • k IAJ Marsı çalındıktan sonra Maarif Vekl· 
•ıonu nun ur lim!z, dığer sütunlarda aynen yazdığunız 

nutuklariyle töreni acmıslardır. B B • ı • '-' • Bundan sonra fakülte dekanı profesör )_ asın Jr JgJ Esat Arsebük s5z almış ve fakültenin 16 -\ -

l(n. • •ıt• f t senelik hayatını kısaca anlattıktan sonra, 
"ngresıne 1 l a 1 [ Sonu,, üncü şayfada ] I · 
~iitıt Basın Birliği bir~nci umumi 
~ ~esi reisi Hasan Reşıt Tankut, 
bi~~~nin birinci toplant~sında • oy 

lıgı ile aldığı karan yerıne getıre-
llııııı..... <Sonu 3 Uncü sa:rtada> 

'Z::::!2 2 o o PO CD SUP SUP n n 

Baıvekilimiz, C. H. P. ~ , 
),.~ ~ 

: Hukuk Fakülteıinde nutku
: nu verirken. - A§ağıda : B. 
: M. M. Reisi, Baıvekil ve 
: Vekiller dünkü törende. . 
iı••••••••••••• • ••• •• •••••••• 

GI. Wavell 
Singapur'da 

ehemiyetli 
11ulgaristan 
llo/itikasına dair 

Genel Sekref erliğinde · 1: 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say- "' 

dam, dün öğleden evet C. H. P . Genel " , 
Merkezine gelerek P arti Genel Sek- ~ 

~ temaslar yaptı 

Falih Rıfkı ATAY 

~:llllr:anlar K a radeniz ve şimdi 
'ı.t ' 1•r-den izi'nde n a z ik bir mev~i 
d11ı~ tnihver devletle ri ile sıkı b.~r 
d!311 l.lk ve itbirliğ i politika&! gu
>i,~ Bulgaristan, çok defa, hır f a 
•, ... V Ve r iva yetler sağanağma u~
~lik ahancı ajanslar, oradan ~~1: 
~-~ e ve karga§& havası estıgı 
~ 11\ı verecek h avadisler neşre
't~~e Sofya, sık sık, kendi menfa
llı~ Ilı barış ve nizamı müdafaa et
~~e oldu~una dair tebliğler çı-
~l>•lc zor unda kalır. 

re teri Dr. ikri T uzer tarafından 
karşılanmış ve bir müddet P arti işle
riyle meşgu'l olmuşlardır. 

C. H. P. Umumi 

İdare Heyetinde: 
Cümhuriyet Halk P ar tisi Umumi 

İdare Heyeti dün haftalık toplantısı
nı yaparak günde mindeki işler üze -
r inde görüşmelerde bulunmuş ve ge
reken kararları almıştır. 

Slnaapur, 5 a.a. - HındlJltan baskumanda· 
4"';!*~ nı sıeneraı wavell dün i:BZetecllere yaptı~ 

lngiltere'nin Hindiıtan'daki 
kuvetleri Baıkumandanı 

beyanatta Uzaıtınrk'ın Hindlstnn'ın aağ cena
hını t~kll ettlt1nl söylemi.$ ve Uzaıtıark'ı ve 
bllhasga Blrmanya•yı alAkadar eden askeri va-

• zlyette hasıl olacak her detlılkllt1n lnsıllte
re"nin &ark müdafaa böli:cslnde tesir yapaca
tını Ulvc etm1ıtlr. General tafsllAtn &:lrmek· 

bu hususta tafstltıt vermemi.Itır. 
General sözlerine aöyle devam et.mllUr: 
"'- Blrmanya ııe Malezya•yı ziyaretteki 

maksadım Uzaıtıark"taki vaztyetı yakından 
General w avell bir teltiıte ı:özden sıeclnnek ve Uzak5ark baıkumandanı 

__ hava mareaalı sır Brookc Popham lle bizzat -------------------------- ı i:Örli&mektlr. Bundan baıka tıraattan JsUtade 
ederek Malczya"da bulunan Hint kıtal.arını da 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ~t~:k:::~ 8b~rk~:~:~~t;:~~~n~:=~~: 

yeni binasında düri yapılan tören dolayıslyl~ 

Maarif Vekilimizin dün 

tahml.a edlYorum. 

General Wavell Hindiıtan'a 
gitti 

Rus:;a'daki vaziyete sıellnce: bu vaziyet ka· 
l'8nlıktır. Bununla beraber almanlar Hlndls· 
ta.n'a do~ yurUyecck olurlarsa HJndlstan'ın 
elntaı batısı boY11nca ıcuvetll müdaraa mevzi· 
!er! ile kar&ılneacaklardır. Bu mevziler son 
zamanlarda daha tazla takv1Ye edllmlstlr. Biz 
a!mdl kuyetllyiz. Hindistan baıkumnndanlıtı 
ile rusıar arasında sıkı bir irtibat kurulmuı 

Türk karasularını takiple şimale giden 

145 tonluk Kaynakdere motörü 
••• ••• ••••• ••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • 

İğneada ile Midye arasında 

bir denizaltı tarafından 
durdurularak batırıldı 

Müreltebah fUika ile İğneada'ya ~ıkanldı 
Türk bandıralı 145 tonilatoluk Kaynakdere motörü, Karadeniz 

boğazından çıkarak Türk sularını takip ile şimale doğru gitmekte 
iken İğneada ve Midye arasında bir denizaltı tarafından durdurul-

~ 
muş ve mürettebatı filika ile İğneada'ya çıkarıldıktan sonra deniz
altı tarafından to.p ateşiyle batırılmıştır. (a.a.) 

..1 

Krasnaya Zvesda/ Alman hava 
gazetesine göre filoları tarafından 

KiRiM 
hôlô büyük 
tehlikede ! 
Şiddetli ve kanlı 

muharebe devam ediyor 

Moskova cephesinde yeni 

bir alman taarruzu baıladı 

ROSTOF 
şiddetle 

bombalandı 
Ruslar Leningrad'da bir 

çıkış hareketi yaptılar 

Finlandiya körfezinde üç 

sovyet harp gemisi bahrıldı 

Son günlerde ıiddetli m uharebelere sahne olan Kırım yarım 
adaıını göıterir harta. (Haberlerimiz 3 üncü aayfamızdadır.) 

Basın Birliği kongresi umumi 

heyeti bugün gene toplanıyor 

~I\ t-anya'nın sonbahar devresini 
~ .. Bulgaristan Kralı, bu fırsatla, 
!'ıi\ı~etinin dı§ politikası ve gerek 
~ ~! devletleri, gerek komşuları 
~ . ""aaebetleri hakkmda etraflı 
~,'c;ıJc izahla rda bulunmu§tur. 
f, ":riata.n'ı, üçlü pakta katılma
~!\ llltnan kıtalarına toprakların
.~ •Cç.tnek hakkı venneğe sevke
~l~~b~J>leri anlatan kral, k~n~i 
d '°l'tı lltın adalete dayanan yenı hır 
>"t~' nizamına bel bağlamış ol
d~"'d.;; . İki m ihver devlet reisinin 
.(~~j .. ile büyüdüğünü ve genitle
~' ~Yledikten sonra, kom§ula· 
l"'-'il\duriist dostluk münasebetleri 
~de .. durmuştur. Bu sırada bil
~. l'urkiye'den b ah seden Kral 
11..~lti derniıtir k i: "Bulgaristan'm 
)'tı~e ile olan m ün asebetlerinin, 
1.ı'ıııı, l>aktı ve 26 şubat tarihinde 
_,, : .. deklarasyona göre fevka
~-, l))d ~ait b ir t ekilde inkiıaf et· 
\~Ugu büyük bir memnuniyet
\ tl~ hede edilebilir. Bu münase· 
'tt·dl)~tf aha sonra, karşılıklı itimat 

söylediği açış nutku 
Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesinin ,---

• bu:unnıa1'tadır. Rus sıcnelkunnayına mensup 

l [ Sonu 3 üa<ü m/od, ı_ı 

C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer dün 
delegeler ıerefine bir ıay ziyafeti verdi 

lt-ill'tı ·tık h isleriyle de tahakkuk 
~ 1ft ir." 

~'• j~iz yıllık Cümhuriyet dev
~'lt· \lrkiye ile Bulgaristan ara
~ , c~ t'rtün~sebetl~rin ruhu . ~ir 
\~İti I~ ıle hulasa olunabılır: 
~" 'rıyJe hiç b ir davaları olma-
~):r"kendi bölgelerinde banş ve 
~I Aı.'" devamrnı ısrarla iste
~ ll,llc "'°upa kıtasmda olduğu gi
' tl\tı '" Yarımadasında da eski 
~,~ltiiat ed en kanlı buhranla
l.~ ilt· n, aynı h a reket düsturu
~·~ lbeınJe.ket siyasetine hakim 

"' d 
1 

gösteren ve bizim düt iin· 
Uygularnnızı samimi ifade 
( loııu a. üncü ıa:vtada l 

17 inci >,ldönUmü dün fakültenin Cebeci
deki yeni "'rıaııında saat 16 de kutlanmış· 
tır. Tafs!llıtını d!Ccr sütunlarda verdığlı:"lz 
bu tören!, Maarif Vekilimiz B. Hasan·Ali 
Yücel sUrekll alkışlarla karşılanan şu nu
tuklarlyle açmışlardır: 

"- Büyük Millet Mecl!sinln sayın Reisi, 
sayın Basveklllm, sayın m!safirler!m!z, 

Cümhurlyet Halk Partisi merkez blnn· 
sında Ankara Hukuk Mektebi olarak 5 
Teşrinisani 1925 te derse başlamış olan bu 
ilim kurumumuz, bugün. Ankara Ünh•ers!
tes!nin Hukuk Fakültesi olarak, yeni ya
pılınış binasında, ömrilnün 17 inci yılına 
girmiş bulunuyor. 17 yıl önceki törende 
huzurlanm fakültemizin dol!;um tarihine 
unutulmaz bir başlangıç yapan iki bUylık 
Şef, Atatürk ve lnönü, tarihimizin her 
mAnada altın de ... TI olan Türk CUmhurl')<'e· 
tine bu kurumla, hukuk alanında yen! g5· 
rilş, yeni anlayış getlrdfıer. TUrk irfanının 
minnetini, onların kutsal varlıklanna u
laştırmak. milletçe duyulmssı gerek bir 
borçtur. Bütün Türk !"es!llerlnin temiz 

[ Sonu 4 üncü sayfada l 
C.H.P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuı:er'in Basın Birliği Kongresi delegeleri ıereline dün verdiii 

'ay ziyafetinden bir iÖrÜnÜf 

T ürk Basın Bi r'liği birinci umumi 
k'ongresi, dün de çalışmalarına devam 
etmiştir. Nizamname ve program en
cümenleri, öğleden evel ve $Onra 
yaptıkları toplantılarda ellerinde bu
lunan işleri tetkik etmişler ve geç 
vakte kadar çalışarak tamamlamış -
!ardır. Encümenler hazırladıkları ra
porları bugün saat 10 da Ankara Hal
kevinde toplanacak olan kongre umu
mi heyetine arzedeceklerdir. Kongre
de raporlar üzerinde görüşmeler ya
pılacak ve sanıldığına göre. ko.ngre 
merkez heyeti ile yüksek haysiyet 
divanı seçimini de yaptıktan sonra 
bugün vazifesini bitirmiş olacaktır. 

Genel Sekreterin çayı 

P arti Genel Sekreteri Dr. Fikri 
Tuzer Ankara'da bulunan Türk Ba -
sın Bi.rliği kongresi azası şerefi~e 
dün saat 17 de Şehir lokantasında ibır 

( Sonu 3. Uncll saytada A 
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lisan b hisleri 

Sevdirme yolu 
Türk inkılabma ait bütün utra1· 

larmuzda olduğu gibi, dil davaıın· 
da da b ir söktürme buhranı geçir
mişizdir. Bu buhran sırasmda Os
manlıcayı tutmak istiyenlerle, dili
mizi m illile§tirme.k istiyenler, acı 
tatlı bir hayli münakat alarda bu
lundular. Hücum, alay ve hiciv, 
çok defa, kandıncı ve inandırıcı 
manbğm yer ine geçti: "- Nasıl 
sütçü süt değilse, tül1kçü de Türk 
değildir ! ", yahut, " b izi Çagatayca 
bozması ile konu§tur acaksmrz!" g i
bi &açmala r , veya türkçeciler tara
fından akla yakm gelmiyen iddia
lar ortaya ablmıthr. 

Dil savatmın t a r ihi de, atağı yu
karı, asrı geçiyor. Bu müddet için· 
de Osmanlıcaya itikat önce gevıe· 
miş, sonra çökmüştür. Bugün kafa· 
111 ve zevkı yerinde h iç b ir Türk, ea· 
kiye ve geriye artık dönülmiyece· 
ğini biliyor. Yeni k elimelerin hep· 
sini, ya Öz Türkçeden, y a hut, hiç ol
ma:ua T~k tasrifleri ile yapıyo· 
ruz. Terimlerin büyük bir kmnı de
ği~ti. "Te§kil atı Esasiye" kanunu 
ile hukuk terimleri de bu değişime 
uyduktan sonra, r esmi dildeki te
zatlardan d a kurtulacağız. 

Artrk aevdirme ve benimsetme 
yolundayız. Unutmıyalım k i Oı
manlıcanm a sla bozmamış, yıprat
mamış olduğu yaşar bir tÜr!k çemiz, 
konu§ma dilinde ve konu§ma dili 
er.aslarından ayrdmıyan eski. ve ye
ni edebiyatlarımızda g itgide incel
ıni§, ve bize, hang i kelimelerin tu
tup tutmaz, hnngilerinin yafat' ya
§amaz olduğunu muhakeme ettire
cek §aşmaz ölçüler vennİ§tir. Os
manlıcaya karşı ayıklama savafı 
ile, saf Türkçe zevkı ölçülerini bil
mezlikten gelmek, ve bu suretle, 
'gene bir yazı dili ve konuşma dili 
ayrılığı devam ettirmek sakatlığını 
biribirine ıkarıştırmamalıyız. 

Terimler iç.in ciddi hiç bir güçlük 
yoktU1'. Fakat konu~ma diline ge
çecek !kelimeler, terim de olsalar, 
Tür'.k ağzmm r eddeder olduğu a
henk veya §ekillerden uzak tutul· 
malıdırlar. Evlerim izde "miisteh
lik"e ne dendiğini bilmiyorum. An
cak bu ağdalı arap kelimesi ile 
Türkçenin bir açığını kapadığmı 
zan.neden Osmanlı terimcileri al
danmışlardır. "Eksi", "artı" ve 
" ,, "b" • • l o çarpı gı ı yenı terım er, aman-
lı okullannda yrllarca "nakra", 
"zait" ve "darp"tan imtihan ver
miş olanlarm aadece bir :müddet 
alIJrklığmı rahatsız e d ebilir; bun
far, Türkçeye e kmek ve s u gibi yer· 
leşeceklerdir. Çünkü hem kelim.,. 
lel', hem §ekiller kullanma dilim.iz
de yaşamaktadır. 

Yardımsevenler Cemiyeti 

menfaatine boks macı 

Sevdimıe •• benimıetme aa.va
tında eau •azife, eyi eıcl.hıiyatçrla
ra dÜfÜyo!'. Güzel bit" mısra veya 
cümle içinde yerini bulmak kadaT 
hiç bir kuvet. bir kelimeyi zevkle
re ısındıramaz. Cene bu savafta en 
ehemiyetli nokta, Türkçe keli~yi 
Türk cümlesi ;1e kaynathrmaktır. 
Yabancı kelimenin karıılrğmı &ın· 
hr gibi rösteren ,ey, bu kelimenin 
beraberinde taııdıiı nahiv kalıbın· 
dan kurtulamamak acemiliğidir. 
Sayın Milli Şef'in nutkunda bunca 
yeni kelimeyi kulağımıza bile du
yunnıyan feYı kullanrlış tabiiliği 
idi. iyi bir üılup aahibi, Türkçe ke
limelerle ıize bir •ey söyler; siz o
nu zihninizde O&manlıcaya çevir
meden anlarsınız . Hatta kelimenin 
hangi yabancıya karşılık olduğu 
suali hatırınıza bile gelmez. Bu va
zifeyi, metinler Üzerinde çalışan 
lugatçi görür. 

fstanbul fiveai, Türkçe ketime
leri kullanışça ve mi.naca son de
rece zengİllleflirmiştir. Taramala
rnnızda, bu şiveyi bilinir kıyas et
mişizdir. İstanbul konuşma diline 
ait eaaıılı bir tarama yapmamız ve 
bütün lehçe ve tivelerden aldığı
mız kelimelerle bunları mana ya
kınlıklarına göre ta!'lnif etmemiz 
laumdır. Dil Kurumunun lstanbul 
4İveai yazan muharrirlerdeın böyle 
bir taramada bulunduğunu sevinç· 
le duyuyoruz. Fakat bunun kafi ol
dujfu kanaatinde değiliz. Türkçe, 
İstanbul ağzmda ve halk ağzında, 
boyuna yeni kelimeler yapıyor. Hiç 
bir fikir, kitapça konufmıyan, fa
kat dütünce ve hissi incele~n in
ıanlarda ifadesiz kalmamaktadır. 
Bunda da bize en esaslı yardımda 
bulunacak olanlar, edebiyatçrları
mızdır. - F. R. ATAY. 

DÜZELTME 

Dilnkfi dil yazımızın bir kısmı yanlıs ve 
kansık cıkmııJtır. Dllzeltlyoruz: "M .. sele 
"I tihsAl" kelimesinin kl\ rşılıfını "ür~t.mek" 
ve)·n "tOrelmek"t"n nlınnktndı r. I.Qgnt 
m!\nıılannn göre buna "tilretını>k" dnhn 
uygu n geli~~r. ''Toprak veyi\ fnbrikadn tU-
relimi nrt t ırmnk", "lliret1>n [veyn türct
mcnlf'rl 1 arar.ılnrn knl"$ı korunınk"', "hu 
yıl t.011rokta Vf'Y& fabrlkıtrln rlaha çok ürlin 
lürP.lm!!k" <l ly~blllri7. Fıtkat "ürlin" aslını 
kaybet memek lst Prs1>k Jl"k gü7.C'I , "isUh· 
sal = Qrf!llm'', "mllır;lnh~ll - ilreten (veya 
ürelmım], "l!Hlh11nl elmPk - üretmek" de 
diyebiliriz. Ellmmle "~nltrnıı.k", "arttır

mak" glhl kellm .. lı>r varken "Qretmek"I 
bugün kullandı~ımız mAnaltlrda hiç bir 
bo$luk olına'Z. 7..atPn kelimelere bir değil, 

birkaç m!na ~klenmlı olıluıtunun da mlsa· 
ll yalnız bu kelime değildir. 

Türle kadınını vazifeye davet 
Yerdınuıevenler Ceıniyetl Genel Merke· 

7Ji Rei&liP,.ln<len : 
ı - Hıf:r.ıA..,.ıhhl\ Enstl tUsllndf'ki ordu 

dikiılerl bir ıı.ytlsnber:I faaliyettedir. 
Ankara Boks Ajanhfından 1 2 - Her pazarte.cı l sıull H ten itibaren 

1 
Yenişehir l'arlıl binıuınndaki ylln i•lerlnıi r. 

16-11-9<Jl pazar günil Ankara Halkevin- yeniden ~lıı.mıştır. 
de Yardımsevenler Cemiyeti menfaatine ic- Yardımıııevenler Cl'mlyetl hamiyeti! yurt
ra edilecek olan boks müsabakaları, ayni El'Ver Türk kııdınının yurt hizmetlerine 
zamanda VII ilkkinunda İııtanbul'da 7apı- her Dım1'n olduğu ~bt bu kere de ııeve 
lacak, Ankara. lıtanbul boks takımlan kar ııeve iıtlrtık edec~ğindtn emindir. 
ıılaşmasının seçmesi olacaktır. 

Müsabakalara i&tlrak etmek, hiç bir 
ıarta tabi dei ildir. Bütün boksörlerin bokı 
ajanlığma müracaatla kendilerini kaydet • 
tirmeleri ve cumartesi, pazartesi, çal'1am· 
ba günleri Halkevi salonlarındaki antren • 
mantara devam etmeleri teblii: olunur. 

Devlet fabrikalarında 

çahşan bütün işçilere 

sıcak yemek 

verilmiye başlanıyor 

Acık ... teıekkür 
Dokuz ay evci Urfa'da hastalanıp 

üç er refakatinde sedye ile ümitsiz 
ve bitkin bir halde Gülhanc hastane
sine gelerek kalın bağırsağımda te -
tekkül eden (rektüm) darlığı tesmiye 
olunan bu kısmı büyük ve muvaffakı
yetli bir ameliyatla çıkararak beni 
muhakkak bir ölümden kurtaran ve 
yeniden haya(a kavuşturan Cebeci 
hastanesi Tıp Tatbikat okulu birinci 
hariciye profesörü sayın Bay Kamil 
Sokullu ile asistanları Nemi Ayanoğ
lu ve Cemal Üçer'e g~rck ameliya • 
tım ve gerek5e on aylık tedavim es • 
nasında gösterilen fevkalade dikkat 
ve ihtimamdan dolayı kendilerine 
minnet ve içten gelen teşekkürlerimi 
bil diri;im. 

Süvari Teğmen 
Latif Sonay 

c::::~·~·~·~·~····~·~ ~·~·~~:i::::J 
Kongremiz 

münasebetiyle ••• 
T ürk Basın Birliği birinci umumi 

kongresi, Uç g ündenberi, T ürk gaze
tecili ğinin "mesele" lerini konu~ -
makla, Türk gazet ecilerin in dertleri· 
ni ve ihtiyaçlarını incelemekle meş· 
guldür. 

T ü rkiye'n in beş ibölgesinden Anka
ra'ya toplanan meslektaşlarımız, kon
greye kucak kucak dilek getirmişler
dir. F akat, bunlar derlenip sıraya 

konduğu zaman görüldü ki, hakikat
t e T ürk gazetecisinin ibirliğinden is
ted iğ i şey, tektir: çalışabildiği müd
detçe refah, ve çalışma kudretini kay
bettiğ i zaman için kendini sefaletin 
üst ünde yaşıyabilme imkanı ... 
Dışardan nası l göründüğümüzü 

bilmeyiz. Ancak, b izi bizden dinle • 
mek istiyenlere söyliyecek çok sözü
müz vardır. H er şeyden önce, gazete
ci li ğin bir meslek sayılmasını iste -
mekte ve beklemekte kendimizi hak· 
h buluyoruz. Bu mesleğin ecir sınıfı, 
sıkıntı çekmekten henüz kurtulmuş 

değild i r. Zaman zaman kalemlerini n 
ucuna bütün bir memleket efkarı tak· 
tığım ız tanınmış imzaların bile, di • 
mağlarının posası çıktıktan sonra, 
yürekler sızlatıcı sefaletlerine şahit 
olmuşuzdur. 

Kendilerini genç yaşlarında, kafa· 
larının, kalemlerinin ve gönüllerinin 
o lanca kudreti ve sevgisiyle bu m es
leğe vermiş olanlar. gazeteciliğin ma
nasını ve ehemiyetini kavramış ola • 
rak, birliğin kuracağı nizamlı aile ha
yatı içinde mesleklerine hizmet et -
mek ten başka bir şey istemiyorlar. 

Ga zete sütunlarında, açık veya ör· 
tülü lbe z irganlık yapanlara; ka .emini 
ve fi k rin i işporta matahı haline ko • 
yanlara; gazete adlı amme müess ese 
sini sefil maksatlarının hizmetine ko
yan la ra düşmandırlar. 

H ür vicdan ve hür kanaat sahibi , 
açık ve samimi gazetecinin bu mem • 
lekcte yapacağı :.;izmct çokt u r. Fa • 
kat öteki çeş i dinden, satılmış ve satı· 
lahili r olanının getirebileceğ i kötü • 
lük1crin ek h ududu pek geniştir. Bir
li ğ in vazifesi, birincilere bütün im • 
kanları bol bol verm ek, i kincilerden 
ekmek paras ını kıskanmak ve onu 
kendi havasından kovmak olacaktır. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Milli piyango 15 
sonteşrinde çekiliyor 
Yı lbaşı, 30 Ağustos, 29 İlkteşrin 

:gib i ay ın son günlerine rastlıyan fev
kalade pi yangoları takip eden aylık 

M illi P iyango çekilişleri bu ayların 
15 inde çekilmektedir. Bu i t ibar la 
Milli Piyan~nun 8. inci tertip 1. in
ci çekilişi 15 sonteşrin günü Anka -
ra'da yapılacaktır. M illi P iyangonun 
bu çekilişinde de bol ve çeşi t li ikra • 
miyel er vardır. Bir tane (20.000) li · 
ra, i ki tane (10.000) lira. dört tane 
(5.000) li ra, kırk tane (2.000). kırk t a
ne ( 1.000) lira, seksen tane (500) lira, 
dört yüz tane (100) lira, dör t yüz t a
ne (50) lira, dör t bin tane (10) lira~ 
i le seksen bin tane (2) li ralık ikra • 
miy e vard ır. B u çekil işte yüz b ilette 
21,24 bilet m uhakkak s urette ikrami
ye kazanacaktır. B u çekiliştek i satış 
hasılatının yüzde altmışı halkımıza 

ikramiye olarak ödenecektir. 

ÖLÜM 
Tüccar ve m üteahhit merhum Rez· 

zak'ın refikası, Singer Kumpanyası 
umum müdür muavini Neşet Arı -
man'ın büyük a nnesi, İzmir mebusu 
Benal Arıman ile emekli ya~ay Saf· 
fet Arıman'ın kayın valideleri M ey
m une Anman ve fat etmiş ve mera -
simle yen i mezar'lı ğa gömülmüştür. 

Ölüy e Allahtan r ahmet d iler aile • 
sine de beyanı taziyet ey leriz. 

Hususi okullardaki 
öğretmenlerden asker 

olanlann durumu 
Huıuaf TUrk, u:ınlık ve yabancı okul • 

ları ögretmenlerinden olup talim ve ma· 
nevra maksadiyle yedek aubay olarak ai
IAh allına alınanların, intisap ettikleri kı· 
talnrdn rUtbelerlne göre aylık aldıkları 

için bazı okullarca kendilerine Ucret \'e
rllip verllmiycoeğl sorulmuştur. Bu husus
ll.L yapılacak muamele Maarif Vekilliği 
teşkilAtını:ı blldirilmi§tir. 

Bu öğretmenlerden resmi okullarda 
m:ı~la vnzlfedar bulunanlara hususi o -
kullardaki il •ve derslerindtn ve yardlrek
törlllklcrinden dolayı ayrıca. ücret veril -
miyecektlr. 

Yalnıı; hususi okullarda tlğretmen olan· 
larclan yedek subaylık maaşlarının tutan, 
hususi okullardan aldıkları öğretmenlik 
ve yardircktörllik Ucretltrlnden fazla o • 
lanlnra da ayrıca licret teıliye edilmiyc -
cekUr. 

Bu öğretmenlerden yedek subaylık ma
o.şlnrının tutarı, husııst okullardan aldık· 
lnrı öğretmenlik ve ynrdlrektörlilk Ucrcl
lerin<len nz olnnlarn arndnkl fark veril • 
mek suretiyle mnğdurlyctıcrine meydı:ın 
bırnkılnııyncaktır. Bu vazifelere muhıı.s -
sns llcretlerin geri kalan kısımları vekil· 
!erine verilecektir. Hususi Tiırk, azınlık 
ve yabancı okulları öğretmenlerinden 
olup talim ve manevra mnksadiyle er o
lnra k sllAh altına nlınanlara gelince : 
Bu tlğrctmcnlerdcn resmi okullarda ma -
aşla vazifeli bulunanlara htıS1.1st okullar · 
ca bir şey verllmlvcccktlr. Resmi okullar· 
da maaşla vazifeda.r olmıyanlara hususi 
okullardaki öğretmenlik ve idari vazife -
!erinden dolayı Ucretıerlnln yarısı kendi· 
lerlne, diğer yarıın vekillerine verilecek
tir. 
Husuı'r okul öğre tmenlerinden fut as · 

kerllk 'hl7:metine çağrılanlardan yedek 
subay olııcaklara, yedek subay oluncıya 

kadar Uçle bir tıcret verilecek, Ucretin ı:;c· 
rl kalan U~te iklıııl vekillerine tediye edl· 
lecektlr. Bu öğ'retmenler yedek subay o -
lunca üçte bir ücreti kesilecektir. 

İlk okullara devam 

mecburiyetindeki 

~ocuklar1n sayımı 
Ankara Valiliğinden : 
Sayın Ankara halkının nazarı dik

katine : 
1 - 8 sonteşrin 1941 cumartesi gü

n U ilkok ullara devam m ecburiyet in -
de olan 7-16 yaşındaki çocukların sa· 
yımı yapılacaktır. 

2 - Sayım, bu işe memur edilen • 
!erin evleri b irer b irer gezmeleri su
retiyl e aynı günde biti rilecek tir. 

3 - Çocukların sayım gününde ev· 
de oturmaları ve memurları bekle • 
mel eri m ecburi değildir. 

4 - M emur evi z iyar et ettiğ i za -
man sayı'mı yapılacak çocuklar, ora· 
da olsun olmasın memurun soracağı 
suallere evde bulunanlar tarafından 
karşılı ğı verilecektir. 

5 - Evleri ziyaret edecek olan me
murlara kolaylık gösterilmesinin, su
allere tam cevap verilmesinin sayı • 
mın kolaylıkla ve Uiyıkiyle başarıl -
ması bakımından gerekli olduğunu 

sayın Ankara halkının nazarı dikka
tine arzederim. 

Teşekkür 
Refikamın am~liyatını muvaffaki

yctle y apan Cebeci askeri tatbikat 
hastan esi har iciye kıliniği profesör 
muavini Ahmet Kamil Sokullu ile 
baş asistan Cemal Üçer ' e, a sistan 
Necmi Ayanoğlu, Avn i, Hilmi ve Ta
rık B crkkan'a, baş hemşire Bayan 
Emine ve hemşire B ayan N adide'ye, 
hastanın orada kaldığı m üddetçe 
gösterdi kleri aHi.ka ve ih timam dola • 
yıs iyle teşekkürü borç b ilirim. 

Gümrük Muha faza Genel 
K<ımutanlı ğ ı ikinci şube 

m üdürü Yarbay 
Şevket Korlas 

6/11,11941 

Kitaplar arasında: 

Azami fiyat politikası 
Remzi SAKA 

Olgun ve haluk -arkadaşım Asımı kımından da asgari fiyat poli,tikast 
Süreyya, İlrtısatçılar Cemiyetinde nın müsbet ve müessir rolünü takdİ 
verdiği iki konferansı; çok yerinde le kaydetmek vazifedir. 
bir tedbir olmak üzere küçük bir ki· Asgari fiyat politikasının besleyİ' 
tap halinde neşretti. Bu küçük eser; ci, koruyucu tatbikatının yanı başıO" 
günün en özlü ve büyük davasını ih· da lbir de azami fiyat politikası var 
tiva ediyor. Fiyat; en iyi fiyat, asga· dır. 
ri fiyat, azami fiyat... Müellif kitabında azami fiyatı i 
Sayın müellif, evela fiyatın nor - manada ele alıyor ve dar ve g 

mal zamanlarda da, bugünkü şartlar manada azami fiyatın tefriklerini 
içinde de içtimai ve iktısadi huzur pıyor. Geniş manada azami fiyl 
ve emniyetin mesnedi olduğuna bil - serbest piyasada teşekkül eden fi 
hassa işaret koyuyor ve 1iOnra da u- ların herhangi resmi bir makam ta 
mu mi iktısat bakımından fiyatı ; ni- rafından kayıt ve tescili ile meyd 
hayet bir mübadele ölçüsü, fakat ha- gelir. Dar manadaki azami fiyat i .. 
kikatte ise, para mefhumu arkasında, serbest piyasada arz ve talebin tel 
eşya ve hizmet mukabilinde, eşya ve altında teşekkül etmiş bulunan fi 
hizmetin mübadelesi olarak izah etli- ta aykırı olarak; yuka1:1da arzedil 
yor. Eşya ve hizmet miihadelesinde bulunan içtimai adaleti temin ma 
en adil ölçü: bu hizmetlerin inkişa· diyle tatıbik edilen fiyattır ve m 
fıncla en müessir değil; fakat yegane olan da ibudur. 
müessir sigortadır. O halde bu sigor- Müellif burada; dar manasın 
tayı ne suretle tesis ve idame etmek azami fiyat politikasının geniş 
kabildir? kil€itına temas ederek Fransa'da, 

Müellife nazaran, milletlerarası iş manya'da ve 1ngiltere'deki fiyat 
bölümüne i'Stinat eden iktısadi İ:>Ün • jimlerini ilmi metodla tahlil edi 
yede iktısadi cUzütamlar, yck<liğerini Ve ayrıca geniş tarihi maıumat 
piyasada bulurlar. Her cüzü tam, pi- veriyor. Bu malfımat arasında: u 
yasada en ucuzu arar. Bu arayışla da mi harpte iaşe nezaretini tevlit ed 
arz ve talep arasında bir fiyat müca- sebeplere ait vesikalar bilhassa dl) 
delesi başlar ve nihayet bir noktada kate layıktır. 
durur. Bu duruş, tarafların kendileri Dar manada azami fiyat tesbi 
için en müsait fiyatı - yani en adil devleti sevkeden sebep, piya 
ölçüyü • bulduklarını ifade eder. adil fiyatı yaratmakta zaafa ve 
Kaldı ki; bugün, düşmesidir. 

I - Milletler arası iş bölümü im - Bu takdirde de iktısadi değil; l 
kanları zeval bulmuş denecek der e - mai fiyat; azami fiyat politika 
cede azalmış ve güçleşmiştir. hareket noktasını teşkil eder. 

II - Harp, birçok maddelerin ih- İçtimai fiyat; hareket noktası 
tiyaç ıskalasındaki yerini değiştir .. rak ele alınınca da, azami fiyat~ 
miştir. Sivil ihtiyaçlar yerini doy • ana unsurun; müstahsil ile müst# 
mak bilmiyen harp ihtiyaçlarına bı • lik menfaatlerinin mücadelesi 
rakmıştır. yor. 

III - Milyonlarca insan istihsali Bu mücadelede de mühiın 
bırakmış ve müstehlik kuvetler ha - nokta şudur: azami fiyatın; ınü 
!inde ya harp sahnelerinde yahutta sili teşvik edici mahiy~tini bet 
hudutlarda yer almışlardır. suretle olursa olsun mutlaka nıalt 

IV - Harp masraflarım karşıla • tutmak !fizımdır. Şunun için ki; 
mak maksadiyle aşağı yukarı her tehlikin de menfaatini; ancak ,,e 
memlekette; banknot tedavül ündeki cak istihsalin korunmasında ve 
artışın tevlit ettiği iştira kuveti de rılmasında aramak en iktısadi df 
piyasa muvazenesini bozmuştur. fakat yegane iktısadi yoldur. 

Bu unsurların neticesi olarak da Bu noktai nazaııdan azami 
tarafların serbes t rızalariyle en adil mevzuunun siklet merkezini ın 
fiyatı temin etmek imkansızlaşınca, silin; ithalat eşyasında da müt 
amme menfaatlerinin koruyucusu O· bisin menfaatini tatmin edecek 
lan devletin vazifeye çağrılması za - dozunu bulmaktad'ki isabet veya 
ruri olmuştur. betsizlik teşkil eder. 

O halde en adil ölçüyü • en iy i fi . İsabetsizlik l er, mutlaka kara 
yatı - devlet; n e suretle temin edebi- yaratır. Kara borsaları da münhllll""'"..Jf 
lecektir? ceza tahdidi ile tasfiye etmek '7.ı 

Sayın müellif; bu büyük muamma· kün değildir. 
yı da çözmek için gıpta ve takdire lfi. Kald ı ki fiyat mevzuunda d·; 
yık vukuf ve gayret s arfediyor. V e tin elindeki formüllerde bilind19' 
eşya ve kıymetlerin müibadelesinde bi sayılıdır. İkame fiyatı , piya 
adaleti temin edecek ölçüleri : asga- yatı, maliyet fiyatı.. 
ri ve azami fiyat mcvzu'larını te tkika Piyasanın adil fiyatı yarata 
başlıyor. ,zamanlarda vazife devletin old 

Piyasada herhangi bir matah kıy • göre piyasa fiyatı bahse me\l'ttl 
metinin fiyat manzumesinde bulun - ğildir. İ kame fiyatı ; iktısadi ~el& 
duğu mevkiden daha aşağ ı düşmeme- bakımından tek formüldür. J(a 
si için tesbit edi len fiyat; asgari fi. harp yapan memleketlerde yur~ 
yattır. Asgari fiyat politikası; m cm- rın bir kısmından can ve kan r.ı' 
lekctimizde de m illi menfaatimize karlığı istendiği zamanlarda ge 
uygun tatbik sahası bulmuştur. kısım yurttaşlardan mal fe_dalti 

Harp, birçok maddelerin iht iyaç istemek; her hükümetin içtırrııı 
ıskalasındaki yerini değiştirmiştir. Jete uygun ilk vazifesi otur. 9 el 
Harp vasıtalarının ham maddeleri; geride tek formül olarak malıY 
derhal a ltunun üstüne çı kmıştır. Ra • yat ı kal ı yor. . 
kat harp hali; cemiyetin dai'mi ve İthatat eşyasında maliyet. ~Jf. 
normal nizamı demek olmıdığına gö· formüle etmek kolay ve kabıl 

1

~ 
re harıbin değil, fakat insanların ih • kat ithalat eşyasındaki fiyııt fa 
tiyaçlarına tahsi s edilmiş bulunan rını istihsal maddelerimizin rııa 
istihsal sahalarını ; asgari fiya t poli- !erine aksettirmek davanın'r~~~if 
tikası ile devamlı surette beslemek • fakat aynı zamanda da güçlüg.~ 
teki zaruret aşikardır. Asgari fiyat kil eder. B u nok.tada, konJ ,8 
politikası; Karadeniz sahiller inin ve bir mcşale halinde dairna > '1111 
Ege mıntakasının en büyük serveti- sı ve azami fiyat mevzuunu teP 
n i teşkil eden fındık bahçelerini ve m esi icabeder. ·ğe' 
incir ve üzüm bağlarını korumuştur. Azami fiyat mevzuunda dı 
Kara deniz ve Ege kıyıları; nüfus ba- him bir nokta da şudur: ·s-t 
kımından da memleket in en kesif Eşya stoklarındaki veya !ıı 
mıntakalarıdır. Geniş müstahsil küt- hareketlerindeki tcmevvüçle;ı 
lelerinin is t ihlak kuvetin i t anzim ha- celerine karşı manen hazır~ılc ~e 

Devletin alakalı olduğu sanay i mü· 
4sseselerinde çalışmakta olan i§çi • 
lerin terfi ve terfihi etrafında t etkik· 
ler yapılmakta olduğu haber veril • 
mektedir. Son günlerde hemen bilu -
mum devlet fabrikalarında çalışan 
işçilere sıcak yem ek verilmiye bat • 
lanmıştır. B u tedbirin işçilerin iş ha· 
yatı üzerinde verimli neticeler tev -
lit etmekte olduğu anlaşılmış ve di • 
ğer sahala rda da bazı t edbirler alın
ması için e tütlere başlanmıştır. 

yurttaşlarımız için aziz bır 
1

: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ket hi zmetidir. İhtiyaçlarırrııı9, 
ı "Tula §ehri alman tazyikı altm- şartlara göre devamlı suretıt;ste 

B undan başka. sıhi icap lar ve hu • 
kuki m ünasebetler bakımından tan • 
zimine çalışılan işsi hayatını koru -
yacak olan işçi sigortalarına ait ka • 
n un p roj esin in a lakadar encümenler· 
de müzakeresine başlanacak ve en 
kısa bir zamanda tatbikına geçilecek· 
tir. 
Diğer t araftan , hususi ıınai müc.

seseler deki işçilere de sıcak yemek 
verilmesi için İ ktısat Vekaletinin 
fabrikatör ler nezdin de teşebbüaatta 

bulunacağı haber verilmektedir. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sebat Eczane.i 

Güzel karşıltkla r 
Baam kongreainin toplanmHı 

yurdun her tarafmdan gelmiı ar
kadatlar araam.da uzun uzun ko
nutrnalara yol açtı. Bu konUfm&· 
lardan çoğunun konusu da dil 
bahai, dil davaıı olduğunu aöyle
meğe bilmem lüzum var mı? 

Dünkü Ulua'ta en gerekli iki 
kelimeye, "iıtih.al" ve "iltihlak" 
kelimeler,ine kartılık bulan bat· 
yazarımız, gene dün söz araam· 
da eski bir lugat kitabında bul
duğu güzel Türkçe karııhklan 
söylüyordu. 

Mesela, yak,ında taranacak ve 
~inde bulunacak öz keli.meler 
Uluı sütunlarında yer alacak o
lan bu Jusatte ''gıda'' kelime6İ· 
nin kartrhiı yeyt·i'dir; flİra keli
mesinin kutrlriı da dan1tak. Ea
ki bir lugat kitabmda görülen bu 
keli~ler, insa.nm batırma iki 
feY &'etiriyor: ya bu kelimeler 
çok •ki sünlenlenber.i dilde var
dı; yahut da Oun.anlı kelimele
l'İnd• kurtulabilmek için bu k&r· 

~~N I~ 1 il~ R 
da.'' mak ehliyetini mutlaka go 
"Bukı" l<elime3inin dolgun lazımdır. ıcô 

/ / manası, anla~rldığı ve kanı sıcak Aksi halde i htiyaçların t a öt 
ahengi içinize sindikten sonra, tahdidi, v e vesika rej imi de ıı.ıt 
ta:zyik sözünün yabancrhğmı bir ait b ir vazife haline getıniŞ 0 

tılıklan bulmak gayreti yeni bir 
fey değildir. 

ikisi de wnut verici, şevk arttı
ncıdır. "içmek" mastarmdan ya
pılan "içki" gibi neden "yemek" 
mastarından '"yeygi" veya "yiy
gi" yapılmasın? Hele "fura'' gi
bi çok lüzwnlu bir kelimeyi kar
tıhyan bir kelimemiz, neden u
zun yıllardanberi tozlu kitap say
falarında uyuyakalsm? 

"Devlet Şurası" yerine bir gÜn 
bir karara varıp "Devlet Danııa
iı" desek tutunmıyacak mı, söy
leyip kullanılmıyacak mıdır? 

Türk Dil Kurumu'nun yeni ha
zırlamakta olduğu "Tüıık Sözlü
ğü"nün müsveddelerinde bil' iki 
kelimeye rastladım ki bunlar da 
dilimizi ve kule.ğnnrzı incitmeden 
tutunacaktır, gibi geldi bana: 

Meaela çoğumuzun franaızc:a 

nüans kelimesiyle anlatmrya ça· 
lııtrğı anlam burada ayırtı söziy
le, !ark ayrım söziyle, telerrüat 
ayrmtı söziyle, tahnaat da aynltı 
söziyle karıılanm1ıtır. 

Yazılarda ve sözlerde göze ve 
kulağa çarpan bu gayretin ye
miılerini yakmda gazetelerinin 
batma dönecek olan arkadaıla
rımızın kalemlerinden de dev§i· 
receğimizi umuyoruz. 

**~ 

Tazyik • Baıkt ! 

Kökleri ve ıkendileri ya.t;ancı 
olan sözler, ince harflerden zjya· 
de baılıklarm kalın pmıtolu harf
lerinde aınt.ıyor; göze batıyor. 

Bir ..la_zetede }>jz batlık: "Tula 
telı.rı a ı.hr alman bukısı altmda." 

ı:si r -~a.fk& sa.;;eie iae aynı ha
beri uh~r!arma f()yle ~uyorı 

kat daha duyuyorsunuz. 

··~ Okul - Mektep ! 

Bir · yazar, bir mektup almıf. 
Mektup sahibinin imzası şöyle 
" lnönü ilkokulu öğt"etmeni." Ya
zar, mektubun içindeki aıZtltıyı 
krııaltarak yazarken ilk mektep
lerden bahsediyor. 
Kısa bir fıkra içinde okurun 

ağzmdan: 
- Okul! 
Yazarm kaleminden iae: 
- Mektep! 
çıkıyor. 
Biz, bütün gazetelerde aöz bir· 

liği, dil birliği istiyoruz. Galiba, 
iıe aynı yazıda dil birliii iıte· 
mekten batlasak daha doğru o
lacak ! 

r. ı. 

Beden terbiyesi merkef 
istiıare heyeti toplandı 

?JiJd 
Beden Terbiyesi U mu!11 urı ıJ. 

ğu merkez isti§arc heyeti d 1·s1İ 
G C 

. ,. re .., 
eneral emıl T aner ın ~ıs•·· 

aylık m utat toplantısınıı ~a rııır1 
H eyetin bu toplantıya a\\11lltfl 

sinde futbo l müsabaka ta 'ıııııı 
s i i le ku lüplerin hesa~ ve ~itııll 
tının teftiş suretine aı t ta 
projesi vardır. 

--- ııı.t' 
Kız Enstitüsü ınezıl:cı:ıf 

Maarif Vekilliği bu yıl l<\erıı:ı 
rlnin muallim ve ihtis.'l.S §ıtb~"llı t' 
zun olanlarıJl tayinleri ~"llP;ııere ~ 
tayin li!teııi bugi.lnl<ırde ugi 
leoektir. 
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[oış POLiTiKA J i Krasnaya Zvesda/ . Alman hava 
- gazetesine göre fı laları tarafından Gle Wavell 

Singapur'da '
····- ( inö::~~~·;~;~ 

~ .................................... " 
~ RESMİ TEBL. GLER ! 

Japonya ve Amerika 
l>o~~ka birkaç yıldanberi, Ja
ti te.k nın kar§ılaşmaktan çekindi
~iilt devlettir. Gerçi japonlarm 
ltııay ~re'den ve hatta bir aralık 
01ıtıu adan bile çekindikleri zaman 
ftn.d §tur. Fakat Fransa'nın yıkrh
dl Lan tıonra lngiltere, Uzakdoğu-

KiRiM 
hôlô büyük 
tehlikede! 

ROSTOF 
siddetle 

ehemiyetli 
Basın BirJiği 

kongresine iltifatı 

• • 
~ •• ,, ,,,,,,, ••••••••••••••••••••••• ,r 
Cenubi Afrika hava 

kuvetleri tebliği 
Nairobi, 5 a.a. - Rer.mi tebliğ: ce

nubi Afrika ıhava kuvctleri 4 sonteş
rinde Gondar'a karşı muvaffakıyetli 
hücumlar yapmıştır. Tana gölü üze· 
rinde Foroaleer'de iskeleye tam isa • 

-> (Başı 1 inci sayfada) 

ou k' d . l'lrd ı ostunun ve ış ortağmm 
'l'lı tınından mahrum kalmış ve 
l!iııı1 klllnanda Almanya ile bir ö
tir • .B al!.111 mücadelesine giri§miş
dlJci ~lNn lngiltere'nin Uzakdoğu
~~. tlrunıu Japonya için endi§e 
~ltralc olmaktan çıkmrştIT. Tersine 
'fit,t 'ı hele fransrz sömürgelerini 
>'t ln a_ hna a1drktan sonra, Japon· 

bomb \landı 
temaslar yaptı 

C Baeı ı. Jncl sayfada ) 
bir subay da1mt &ureııtc Hlndlstan'da bulunu
yor. Hindistan kumancınnlıtına mensup subay
lar da eılc sık Rugya•ya g dip ~elmektedlrler. 

rek Cümhurreisi Milli Şef İsmet 
İnönü'ye çektiği telgrafa Milli Şefi
miz aşağıdaki cevabı vermişlerdir 

bet kaydedilmiş ve düşman çadırla • Berlln, 5 a.a. - Askeri) bir kaynaktan 
bildiriliyor: 

Lenlngrad rnuhasam ceJ:)heslnde blı" al 
man tümeninin harekAtta bulunduğu bir 

Hlndtstan'dan Rusya•ya muntazam blr au
rette mlllılm miktarda maıze.me gönderilmek· 
tcdlr. 

H. R~it Tankut 
Başm Birliği Kongre Reiai 

ı rıyla müdafaa 'tertibatına birçok 

Ankara 

a iıltere için tehlikeli olmu§tur. 

~'"l>~'Ya:ra gelince; bu devlet, 
ti hlen o?ceki yıllar zarfmda siya
t~e'd ltı-z. 1Çİnde idi. Şimdi de lngil
~~en daha çetin bir ölüm kalım 

Mo.skovn, 5 a.a. - Krasl\&Yn Zvesdn ga
zeteslnln bir harp muhabirine göre, Kınm 
hlılA büyük tehlikededir. Kınm müdafileri 
yeni mevzilere cekllerek müdafaalannı 

takvh·e etmlalerdlr. SiddeUi ve kanlı mu
harebeler cereyan etmektedir. Slm!Propol 
civarında muharebeler devam edlyor. 

Muhabirin bildirdiğine göre, blr..-nc yer· 
de, alınanlar kınm mlidafllerinl tardetme· 
ğe muvaffak olmuslarsa da son 24 saat 
itinde düşman ilerlemesi biraz azalmıstır. 
Almanlar sahile va~a c~ıyorlar. 

kesimde bolgevikler dUn yeniden bir çıkı 
teşebbüstlnde bulunmuslardır. Bu kesimi 
bir noktasında, bolaevlkler alman hatlan
na g!rmeıte muvaffak olmuşlardır. Salak 
söker sökmez, bolsevlk tanklan piyade kı
talannın yardımı ile alman hatlanna ta 

General Wnvell, ıılmdlye kadar Hlndlstan
dan Rusya'ya aakcr ıtöndcrllmedll:lnl ve böy
le bir şeyin lııtmımemls oldut:unu ııavc etmls· 
tir. 

Slr Arch!bnld Wavell bu sabah Hlndlstan•a 
hareket ctmlstlr. 

Ziyarete büyük ehemiyet 
veriliyor 

Basın kongresinin temiz duygula • 
rına çok teşekkür ederim. Türk Ba • 
sınının hepimizi ilgilendiren ince 
meselelerini kararlara bağlamak için 
sayın üyelere ba arılar dilerim. 

bombalar düşmüştür. Gondar'ın şimal 
doğusunda Deva'oda nakliye vasıtala· 
rı parık-ı müstahkem tepelerdeki bara· 
kalar bombalanmış ve mitralyöz ate· 
ine tutulmuştur. 31 ilkteşrinde ya -
pılan akına iştirak eden tayyareleri -
mizden lbiri üssüne dönmemiştir. Pi
lotun esir düştüğü sanılmaktadır. arnıza geçm1$1erdlr. 

İSMET İNÖNÜ 
t el İne giriımi§ bulunuyor. 

~. h~ll.t ~ınerika, iktısadi ağırlığı 
dlİJtı rpk cı2ilgücü ile Japonya'yı 
~i A~ or<kutmu,.tur. Bu sebepledir d ~eri' • ,.. 1f ı>ot· .ıta yı kı§kırtmamak japon 

Alman taarruzu büyük ölçüde 
inkiıal ediyor 

Londra, 5 a.a. - Londra'nın selAhlyctll 
mahfillerinde bildirildiğine göre, almanlar 
Kınm'da taarruzlarını oldukça büyük bir 
ölçüde inkişaf ettırmektedlr. Azak deni· 
zinde Kerç'I hedef tutan alman hamlesi
nin ehemlyetll neticeler doğurması muh
temeldir. Almanların hangi niyetle bu dar 
deniz geçidine hlklm olmağa calıştıkları 

belli değildir. Bu belki bir geçış hareketi
ne baılangıç te§kll edecek veya herhangi 
b!r nıs tahliye hareketine engel olacaktır. 
Fakat· Kert hoğazı oldukta muazzam bir 
mAnldlr. 

Bu hücum itin yapılan hazırlıklar al
man s:özciilerl tarafından vaktinde te-sbit 
edilmiştir. Alman top bataryalan bolşevlk 
Piyade kıt11lannı slddetll bir ates altına al
mışlardır. 

Düşmım hilcuma başlamadan önce h-u-ı 
vetlerinln büyOk bir lmmnnı kaybetmiştir. 
Bundan sonra, alman toplarının mütemer
kiz ateşi sovyet tanklannı ve bunları ya. 
kından takip eden piyade kıtalarnıı hE'def 
tutmuştur. Tank ve tayyare karsıkoynı8' 

topları en aITTr 52 tonluk sovyet tanldnnn
dan dokur.unu tahrıp elmtşt:ir Bu muha
rebede sovyet bombardıman tayyaresi nl
man hatlarına kadar ucmağn muvaffak o-

Delbl, :ı a.a. _ General Wavell'ln sını::a

pur acyııhntlnc hUytlk bir ehemlyet verilmek· 
tedlr Gcn!'rnı Wnvcll'ln son ıı.ınlerde Orta· 
ııark kumundanlıfıını da ziyaret etllltl ve bu 
ziyaret E'Snasında nl~knlı cevrelercte Ortıısıırk 
ve Hindistan lrumnnd uılıklannın &birlltl yap· 
maıarı mesele inin ıı ırllsülduC:ll lltrenllmls· 
tir 

Türk Basın Birliği birinci umumi 
kongresi reisi Hasan Reşit Tankut 
tarafından çekilen telgrafın metni 
aşağıdadır: 

Libya cephef erinde 
Kahire, S a.a. - İngiliz Ortaşark u -

mumi karargahının tebli&:i: 
Libya'da, Tobruk'da, dün, toz fırtınası

nın devamı, yeniden kc ıf krıllarımızın fa
aliyetine engel olmuştur. Düşman topçu • 
&umın bizim batı kesimimizı bombardı • 
manı mutaddan biraz daha kuvetli olmu1-
tur. Fakat hiç bir kıyıbımız yoktur • 

Milli Şef ismet İnönü 
Cümhurreisi 

tı~ thkasınrn en esaslı umdesi 
!1e !ta.~ur. Fakat Japonya bundan 
Jıı.l>orıt ar kaçınmış ise, Amerika da 
'el a~ geni§leme politikasına 

' tir 0·~akta o derece ısrar et
tilteı-~ Bır arahk, Amerika ile ln
~&Jlt a~~sında bir işbirliği kul"Ul-
•1>0rt rn onüne geçmek ümidiyle 

h,klt Ya, Anıerika'nın Uzakdoğu 
~thtı;ndF1'i ilgisini görmezlikten 
01ıı.ttı 11'' akat buna da muvaffak 
~~tıı1:1ııca, açıktan Amerika ile 
orı, ~ak zorunda kalmıştır. 

ktlce.- ır durum Amerika'yı yumu-
1~ti!'d~1. Yerde tersine olarak, sert
fıtti}t ığınden jııpon dış politikası 

Kerç boğazı kendi kendine oldukça mü
him blr mAnladır ve Kafkasya kıyılanncla 
köprubası kurulmadan ve boğaz topçu ve 
hava kuveUerl tarafından kontrol altına 

alınmadan buradan bily{lk miktarda asker 
ve malzeme geçirmenin na~ıl kabil olaca
ğı iyi anlıısılnınmaktadır. 

lamamış ~·e daha yolda iken alman top
~U$U tarafındn düşürülmüştür. 

Diğer bir tümenin harekAtta buluncl'rJ
ğu bir hölgede, bir SO\'yet alayı diin w.~ 

ı;ıkış hnreketl yııpmaıtn tesPbbliıı ı>tmlşse 

de bu lk1 tesebbUs nktm kalmıştır. Uc ~ov
vı>t tankına tam isabetler elde edllmlştlir. 
ve tanklar ateşt' v1>rllml$tlr. Diğer ciö 
tank muharebe meydanında hareketsiz 
kalmıştır. Bu teşebbüsler esnasında. mu
harebe meydanında bolşevikler silAh, blr
cok ölü ve yaralı bırakmal:n mecbur knl-

General Wavcll'ln Uzakdotu kumandanlıtı 
ile de buna benzer bir me zu etrarında ıı:ö
rusmelerd bulundutu s:ırulm!ıktadır 

Generalin bil se;»ahatt e n sın1 ı t?oıngon a 
da u~am'-' bulunması n munya•nın mlld.ıfa
aıı ı,.nde Hlnd1!t:ın'ın n d reC'e sıkı bir s.ı
rette llı:lll bulundu •unu ırost rm~ktcd r 

Hlndlıı•an kumnnd1nlıtı eRas::-n Uzak1oA'u 
kumanılımlıtı ile sıkı temaslar ıdame cdll'orsn 
da ı:ı>n ~ ılln ı.ondra'd'l !ı ırp kah nesl)'ll' \'l' 
Ortnsnrk kumnndnnlıkı lir te-n ıs ett.kt~n 

s mr:ı şahııen l'7.ıkılotu Jm,ı'Tll ''lrarı::\hını 

zl:;arct etmP•I iki kum:ınd rnlık ar uın<t:ıkl Is· 
hlrll!ılnln ter<>rruatıylr h ılll lı1kı rı n1 ın cok 
lkıyml'tll hlr har<'ket ol ıcatı s ınıtmaktadır. 

Bugün birinci umumi kongresini 
toplıyan Türk Basın Birliği milli 
varlığımızın dayancı ve milli birli • 
ğimizin güvenci büyük Cümhurreisi
miz İsmet İnönü'ye sarsılmaz bağlı • 
lık ve gönül dolusu sevgi ve saygı 
sunmıya oy birliği ile beni vazifelen
dirdi. Bu kutlu ödevi yerine getirir· 
ken duyduğum gönence son yoktur. 
Kongrenin kararını kendi tazimleri
mi de katarak yüce katınıza sunarım. 

Hudut bolgesinde. keşif kollarımız .,-cni
den bütün cephe boyunca serbestçe haro
kA.tt:ı bulurımuıl rdır. Dil' m'.l.n hiç bir mU
essir karşı tedbir almamıştır. 

Alman tebliği 
Bcrlln, 5 an. Alman orduları ba§ • 

kumandanlığının -trbllğl : 
Kınm·da dU,mnn, cenup istikametinde 

olduğU kadar doğu letlkametındc de takip 
edilmektedir. Arazinin arzettlği büyük 
güçlilklerc rağmen Yayladağları bir nok· 
tada geçilmlg ve Karadeniz kıyısına va • 
rılmıttır. 

lr41 \~ " İstemiyerek Amerika'ya 
Ilı. tıı- V tn;ydan okuma §eklini al
~trinde e_ ş~~di de böyle bir yol ü

ll Yuruınektedir. 

lnfiratcılar 
Türk Basın Birliği Birinci 

Kongresi Reisi 
Hava kuvetlerlmlz, Kırım'da Slvastopol, 

Yalta \'e Kerz lıınanlanuı bombalamış • 
!ar ve Kırını sularında topyckQn 10 bin 
tonllAtoluk 2 nakliye vapuru ve bir dh . 
riye gemisi batırnuşlardır. Diğer be§ ti· 
caret \'apuriyle kUçlık bir sovyet kruvazö
rü de bombalarla mOhim hasara uğramııı· 
tır. 

i:Jr.~~Uıt,la beraber, Japonya, U
ıı.ı Ça.r u ?°'; uğradığı zorlukların 
~ tiirdeu~~.1 Amerika ile anla§mak· 
~1kıı.•Ye. k8Unden bir taraftan Ame-

Ktrım'da vaziyet 
Londra; 5. a.a. - Almanlar şimdi ısın

mak 1cln yeraltı sııbnakları yaı:ııyorlar. 

Almanlar halen Kınm'dab.1 ileri hare · 
ketleri hakkında tebliğlerinde daha az 

mıslnrdır. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

~.,.,.,. 

Lord Halifox Detroit'te 
bir nutuk söylerken 

H. REŞİT TANKUT 

tt tar llr§ı meydan okurken, di
~lk Çnaftan. da bu devletle anlaş
ıtı1" lefebb~~rıni ıırıımaktadır. Böyle 

· .ıvetll konuşuyorlar. St"' holm'dan gelen 
bir telgrafta, ş5yle denflmektedlr : 

Almanların Kırım yanm adasını $tıra

da ve burada gecmeğe muvaffak olduk • 
lannı Lcldla etmelerine rağmen, Alman 
makamlan Slvastoıml ve Kcr<:'in zaptı • 
nın uzun sllrehilecrf:lnl Alman halkına 

ha t>er vermektedirler. 

Berlln, 5 a.a.. - Ku~etll nlmnn hava teı

klllerl 3 \ c 4 son tcırınde Ro tor bö1':eslnde düş 

Bulgaristan 
politikasına dair 

il ll~d._ p us, son olarak, geçen tem
~1lt.ııH1 cins Konoe tarafından ya
~~Ya .\ı erçekten bu sıralarda 
~11.ıııııy lllnnya ile harbe tutuşınuı 
l'i ~~ or~~ İngiltere de Almanya 
tU·' ile iu du. Eğer Japonya Ame-
tı ru Çı~laıacak olursa, içine düş
.. -t (orı , a~dnn kurtulmu~ olacak
~~\ •• oe nın, nnlaımak iç.in Ame
~F '1e lt~aptığı teklifin §ltrtlan bu-
11 haıc:~ ar gizli k lmqtır. Bu tek
ı.~a. t k ~da bilinen bir şey varsa, 
~ e. lıfin Amerika'ca İyi karşı
~ 'l'd -., Yüzünden Konoe'nin ik
tttJ.ıı ~ Çekilmiş olmasıdır. Konoe
t l'tlftrıd ~-~elen Tojo'nun, bu teklif 
tıt"tk 1 •it'~ görü~meleri sona erdi
.. ~~ii ~rtlık politiknsına geri dö
~-.ııı d lltınedilmiı iken, yeni Bat· 
d~ Rö~ baftalardanberi Amerika 
\ .... rllk ?nelerde devnm etmekte>: tor{i at anlaşılıyor ki Tojo da 
b·1:•tıll lltl !erden bir netice çıkını
~~~ ~ e.r.'~ınıştır. J 5 sonteşrinde 
\ lt f\ c ııınde sÖ) iycceği nu· 
-~~~n~~ teklifinin şartlarmdan 
be 1~ltı bgı bildirilmis iken, şimdi 
i;;de kaı u görüşmeleri gizliyen 
d~ t tore dırdnuştır. Haber verildi-

>8.tıınak Ko~o.e teklifi şu şartlara 
,..,Çiıı• la ıdı: 
\.ııı• e y 
ljt. de J ardımdan vazgeçilme.si. 
~~g "eı-it~0~Yn'ya hareket serbest
t~ ı. Jt\ esı. Mançuko'nun tanm· 
•irit~~i ~~k ~~ Çin alacaklar:ı üze-
t t' teki b Jın kaldırılması. Pa
\I ~le J azı dalann tahkimi su-

\' 11:P~ya'nın çember içine 
~ ~i 

0 
a ttıhayet ver.ilme.si. 

l.~.L Yle oh •• •• k' J 
"l~:t'ıtıı.•Yt Üorunuyor 1 aponya, 
t~1/rı ıı.nı zakdoğu'da bir nevi 
~ ;uır. l'~§lllasına sürüklemek is
~a..~t Pkr Almanya, Avrupa· 
~,1\-l'ıı.•,,~'yi ve Fraiısa'yr Çekoa
d~ ~ eld 111 

fe.da edilmesine kandı
~ '<ıtır-e, ettığj bu siyasi zafer-

J "ll >iir··dt!.aha geniş hedeflere 
f~4~ U Uğü gibi. 

~~ '1ııı ~e. d.a aYnı oyunu Çin'in 
tiı\ ~ıtır CÇ~ etmekle oynamrya 
~ \k ı,kd _ Unkü Japonya'nm bü-
~i ''llrı.Jt 0

mt'yU tahakkümü altı
~I\ ~' t .. Yolundaki hedefi açık ol
'•i1bti\>n or~,. Yalnız Konoe teklifi-
~! ~iiııık!tığj şartlarla iktifa et-

Kırım'ın tamamı i§gal edilmiŞ 
değil 

rıu dcmlryollarına ve > ..ıK trenlerine taarruz-
in r.ıa bulunm.ısııırdır. I>olu sarnıc \'dl:' ınla· 

rınıtan murckkep U(; tren yı.kılınıs ve tnhrıı:ı 

cdllmlıtır. Dııı;cr bir naıcllyc t.rcnl ile ıi~ Jı)· 

komı>tlf tam Jsabctlerle tıım.ımlylc 1ahrlı:ı O· 

ıunmuıtur. Bundan baska 16 nakliye treni 
de a~ır tııısarlara ur:rn tılmıştır. 

D.N.B. nln asker1 knynaklnrdan öğrendiği· 

Kulbi§ef. 5 a.a. - Sovyet &özc~U M. 
ne ıtöre, alman hava kuvetıerl, 4 sonte1rlnde 
de, sov)etlerln tehdit nUında bulunan Kınm 
limanlarından asker ve harp malzemesi nak· Lozovı;kl, dU~man kıtalannın "Kırım'ın 

hemen tamamını.. işgal etmlıı: oldukları 
hakkındaki al an iddialanm yalanlamıı 
ve halen berzahta en ağır çarpışmaların 
yapılmakta olduğUn~ bildlrmlşıir. 

llnde kullandıkları ıremllenn b?mbudımanı-

na muvarr:ıklycUe devam etmlıtır. Muhtelit 
Umanlara knraı yaı;ıılan mlltı:errer hllcumlar· 
da, ıtemllere ;vüklenmete hazır bll)'Qk miktar
da harp malzemesi tahrlı:ı edllmla ve ~mile· 
re blnmeı!e hazırlanan birliklere kanlı za)'fnt Mo•kova'ya karıı yeni bir alman 

taarruzu bQ§ladı 
Kuiblşef, 5 a.a. - Sovyet sözclisU M. 

Lozovski, son 48 saattenberi Moskova 
cephesinin t.ıtltllrı kesimlerinde yeni bir 
alman Laa-ruzunııu başladığı, muharebe • 
lerin bilhassa Tula istikaın<'tinde çok §id
cieU olduğunu ve burada §ehrln civannda 
çarpışıldığını blldirmtııtir. ı.ı. Lozovski, 
işgal altındaki memleketler garnl7.onla -
nndıın getirilen ihtiyatıann kullanılma • 
sına ratl'm. almanların llerlememi~ ol -
duklannı ilAve eylemiştir. 

İki amerikan denizalllsı 

İngiliz ve Polonyah 

mürettebata teslim edildi 
Groton, 5 a.a. - Kiralama ve ödünç 

verme kanunu mucibince ingilizlere 
ve Polonyalılara verilen 2 amerikan 
denizaltısı bugün burada yapılan kı
tsa bir mera!im esnasında ingiliz ve 
polonyah mürettebata teslim edil • 
miştir. İngilizlere devredilen deni · 
zaltı 600 tonluk olup 1918 • 1919 inşa

atı programına göre yapılmıştır. Po
lonyalılara verilen denizaltı ise 1921 
- 1923 programının tatbikı sırasında 
inşa edilmiş 800 tonluk bir gemidir. 

Fransa' da havadan elektrik 
~ıkarmak usulü bulundu 

verdlrtlmlat1r. 
Cephenin cı-nuı:ı kesiminde. alman hava ku

velleri, bilhassa demlryallarını muvaftaklyet
le bombalımııalardır. Yürür halde 11 nakliye 
treni, 7 loh-omotlf ve 15tasyonlarda durmakta 
olan 125 ten fazla va~on tahrip edllml$tlr. 
Ayrıca 26 trene ve mllnfcrlt Uc lokomotote de 
hücum ed"llmlı ve bunlar durma~a mecbur 
bırakılmııtır. 

Asılsız: bir haber 
Berlin, S a.a. - Sovyet hava kuvetleri. 

nin çar~amba gecesi Danzig'e Konisberg 
ve Riga'ya hUt'umlar yaptıgı ve şehirlerde 
yanımlar ve infilaklar çıkardığı hakkında 
bol~evik radyosunun iddiaları, tamamiyle 
bir uydurmadır. Bu şehirlerdeki bütün halk 
b ı hücumlaru yapılmadığını ve hattA o 
ıece tehlike işareti dahi verilmediiini te· 
yit edebilir. 

Alman ağır topları faaliyette 
Berlin,S a.a. -D. N. B 'nin öğre~diiine 

göre, alman ağır topçusu 4 sonte3rinde 
Kronstad ile Leningrad arasında sovyet 
vapurlarını ate~e tutmafa devam etmişler· 
dir. 

Alman bataryaları sovyetlerin mayn ta· 
rama ıemilerinden mürekkep bir filotilla
YI bombardıman etmiıılerdir. Bir mayn ta
rama gemisine tam isabet olduğu ve gemi
nin hareket edemiyecek bir hale ıeldiği 
ı:örülmUııtür. 

3 Sovyet gemisi battı 
Bcrlin. S a.a. - D. N. B.ı nin askeri 

kaynaklardan öfrendifine göre sovyetle • 
rin bazı küçük harp gemileri fin körfezin
de keşif hareketlerinde bulunmağa teşeb -
büı etmişlerdir. Bu gemilerden bir çoiu 
mayn barajlarına çarpmıs ve üç tanesi 
batmıştır. 

ca 
( Başı 1 inci sayfada } 

teza er 

ya ar 

eden bu &Özler, memleketimiz ef
karı Üzerinde en iyi tesiri yaptığı
na ~üphe yoktur. Bulgaris tan'la 
Türkiye'nin menfaatleri, uzun yıl
lardanberi süııe.geJen dürüst ve açrk 
mÜnMelietler ananesinin her türlü 
sarsıntıdan korunmasını emretmek-

Detroit, 5 a.a. - Vaşington'daki Britan- tcdir. İki taraf, bu hakikati, riva
ya bilyfik elçisi Lord Halifax dun burada 1 yet ve telkinlerin :zarar veremiyc
bir nutuk ııoylerken infiratçı kadınlardan' ceği ikartılıklı bir takdir hi.~i .. ile 
mtirekkep bir grup kendısine karşı düs • nnlnmıf bulunmaktadırlar. Hukum· 
manca tezahürlerde bulunmuşlardır. Bazı darlarının nutku, Bulgaristan hal
kadınlar büyük elçiye yumurta atmışlar • kmm içten gelen duygularını ak
dır. settirmekte olduğuna şüphe edile-

Detroit belediye reisi M. Jcffries Lord mez. Türk milletinin de, bu emin
Halifax'a karşı yilpılan nümayişlerden do- leşme halinin böylece devam et
ğan hadiseyi bahis mevzuu ederek demiş· mesinden gayri arzusu olmadığını 
tir iti: tekrar e~cği bile lüzumsuz saya-
"- Lord Halifax Detroit şehrinin misa- l'r7;. Bununla beraber, kar.ışık ve 

firidir. Bu bakımdan, nümayişlere iştirak bulanık devirlez;de, havamızı, ve
edenler hesabına utanıyorUDLn lev yabancı ufuktlardan gelip ge

Detroit Times gazetesi de "Gozden dü- çen bulut knrartılarından korumak 
şen Detroit •• başlığı altında diyor kiı için, lüzumsuz da oha, hayITlı ha-

"- Detroit'in bütün namuslu hemııeri- kikatleri tekrarlamakta fayda var
leri, müdahalesi veya infiratçı olsunlar bu dır. 
taskın hadiselere teessüf ediyorlar. Falih Rıfkı AT AY 

Sokaklarımızda cereyan eden bu nüma· 
yişler Detroit'in basta bilinen misafir -
severliğine leke sürmüştür.,. 

B.LaG ard·a 
Nevyork 

Beled' e re 1

sliğine 

yeniden seıildl 
Nevyork, 5 a.a. _ :Mr. La Gunrdla, raki· 

bl l\.Ir. Willlam O Dwyer'e kaJ'lı 100.000 
reyden fazla bır ekseriyetle tekrar bele
diye J'i!lel ııeçUmigttr. 
Şimdiye kadar neşredilen rakamlara 

göre, La Cunrdla l milyon 600 bin rey ve 
rakibi Mr. O Dwyer !l65 00-0 rey almışlar
dır. Bununla beraber bir çok seçim daire
lerine alt rakamlar henUz gelmemiııUr. 

ıı<ıı:.ı.ı: 

Basın Birliği kongresi 
(Baıı ı. inci qytada) 

çay ziyafeti vermiştir. Başvekilimiz 

Dr. Refik Saydam ile birçok vekille

rimiz Parti idare heyeti azaları çay • 

da hazır bulunmuşlardır. Ziyafet, 

meslek üzerinde yapılan konuşma -

larla geç vakte katlar, samimi bir ha
va içinde devam etmiştir. 

İtalyan 'gazeteleri 

Fra11sa'ya ait eski 

defterleri 

karııtınyorlar 

Lcnlngrnd önUnde dllşman topçusunun 
uzun bir hnzıı !ık ntcşlnd n sonra Neva 
nehrini g çm<'k 'çi.ı yeni bir teş~bils 
yapmışsa du alman müdafaa mevzilerinde 
ağır ve kanlı kayıplar vererek p lskUr • 
tlilnıllşUır. llu hücuma 1 tiril.k rdeıı yüz 
sovyet torpido botunun yarısından fazlası 
batırılmış Jmlanlar clıı dönmıyc mecbur e
dilmiştir. Alman çemberini yarmak için 
tankların yardımiyle yPnilenen dUşman te
şebbllslerl henllz h:ızırlık devrelerinde iken 
akamete uğratılmıştır. 

SavlilJ tayyarclerlndcn mtlrekkep te§ktl
ler dün glindUz rnuhlın bir otomobil ve 
tayyare endüstri m rkczi olnn Gorki §eh· 
rint bonıbalamııl rdır. Fnbrlkanın Volga 
kıyısındaki arazi.sine bombnin.rın iaabetı 
kaydedilmiştir. Şehrin demlry-0lu tesisle
rine çok büyük h:ısıır yapılmıştır. Bir çok 
bUyük yangınlar çıkıınııtır. 

Lenlngrad'a karı:ıı yapılan hava hUcunı
lıırında çok mUhim ask<'rl tesisatlar ye. .. 
kılmıştır. DUn gece Moskovu dn bomba • 
lanmıştır. 

Fcrö adalan Mrnfındakl bııJıri çevrede 
alman savaş tay)ardcri 5000 tonilatoluk 
bir ticaret vapuru batırml§lnr, başka bU. 
Ylik bir ticaret \'t\puruna da tam isabet 
kaydetmişlerdir. 
Manş denizinde alman devriye gemi • 

leri, düşman seri hUcumbotlan taratın 
dan yapılan bir çok hllcumlan pUskUrt .. 
mtişlerdir. Bir topçu muharebesi esnasın
da seri bir dllşman hUcumbotu itıatırılmı,,
tır. 

Bl\fka iki bot da isabet alnrnk ha.sara 
uğramıştır. 

3 sonteşrinde SUveyş körfezinde bir al
man sava, tayyare.ııi nttıtı bomba ile bir 
lnglllz torpıdo rnuhrlbin1 hasara tJ#rat .. 
mı~tır. 

Britanya bomba tayyareleri dün gcee 
Almanya'nın batısına ve §imaline tesirsiz 
hava hllcumlnrı yapmışlardır. 

İtalyan tebliği 
Rom:ı, 5 a.a - İtnlyan orduları umum! 

karargA.hının tebliği : 
Düşman tayyareleri dilzı Sicllya'nın ca

nubunda bir kaç çevre üzerine yeniden a
kınlar yapmışlardır. Uç kişi yaralanmış • 
tır. Klll'§ı koyma toplanınız bir düşman 
tayyarcsfni alevler içinde denize düşilr _ 
mllştOr. Tayyarelerinılzden biri Sahil a _ 
cıklarında Oa§ka lbjr düşman tayyaresine 
muvıı.tfakıyetıı bir hUcunı yapmıştır. Bu 
tayyareyi kn\"bolmuş sanmak g rektlr. 

~l ttı, tııı Un olmıyacaktı. Münih 
~ı::.ıcı- i ~ neticeleri, demokrat 
~tr·ıı-· E:Çın bir ibret dersi te~kil 
~~lt~'d:4!e~ Münih anlaşması 
• ~ tl 1 :ı- U }Yı kartılanmamış sert 
~:~·ıı li~le,ıraınıştı. Bu anlnşma
~i.ı> 11l o hl Ydanda iken, Ame
l.~ 0litilt :tanı?n hiç beğenmediği 
~lt~~~ı ~di Uzakdoğu'da 
~ tıı 1

• l-fa.t~ ~cıdden aykrn bir if o
f~ ~~liillih· a denilebilir ki Uzak
t'4\ Rttrıı.b·ı1• daha kötü neticeler 
-:jtt:~İlıtı '·t~.i. ÇÜnkü kendisinin 
"ı ~ oll\rı ';J2ere bulunduğunu 

Dijon, 5 a .a. - Dijon civarında bir 
yerde elektrik mütehassısı genç bir 
sanatkar olan M. Maurice Durand ha
vadan elektrik istihsaline yarıyan bir 
alet yapmı,tır. 

Birçok tecrübelerden ~onra M. Du
rand evini aydınlatacak elektriği ve 
bir motörü işletmek için lazım olan 
hareket kuvetini devamlı surette ha
vadan istihsal etmiye muvaffak ol -

Fransa'da tevkif 

edilen İngiliz rehineleri 
Vichy, 5 a.a. - Siyasi mahfillerde 

zannedildiğine göre, tevkif edilen 
ingiliz rehinelerinden bir kısmını 
İntetligence servisin ajanları teşkil 
etmektedir. 

Nevyork, :ı a..a. - Nevynrk belediye se
çiminin netlc.eel şudur : 

Mr. La Gunrdin : 1.186.394' rey. Mr. O 
Dwyer: 1.052.553 rey. 

İngilfere'de 

gemileri 

betonarme 

yapdıyor 

yük 

Roma; 5. a.a. - D. N. B. : Gazeteler, 
M. Mus.sollnl'nln Roma'da Gloncolo'da İ· 
tn.lya'nın birliği uğnında !Sten ııakerleri an· 
mak için dikilen bir anıtın a,;ılışmda 
söylediği hır nutku hntırlatnuıktadır. M. 
Mussollnl bu nutkun sonunda, 1897 de 
Garlbaldl ile FranSlZlar arasında Menta
na muharebesinden bahsetmiş \"e f()yle 
dem!ştlr : 

Şimali Afrika'da Dingazı çevrt-sinde 
bir hava hllcumu esn:ıaında ibir av tayya. 
remiz iki dllşnıan bomba tayyaresini alev. 
ler içinde dllşürmllştar. Tobruk müdafaa 
tertibatı topçumuz ve alman ırtukaları 
tarafından bombardıman edilmiştir. 
Doğu AfrikRda Culqualbert'tekf nı.ev • 

zilerimize yalnn bir yerde lbulunaı:ı batar.. 
yalsrımız asker ytlkJU bir kaç dilarnan 
kamyonuna ateş acmıvtır. DU§rnan kıta • 
lan kayıp ver ıırtır. 

~1 t}-zı \> Çın'in Japonya ile bir 
>:,İtb~~llıltÜıı~~k çarelerini ara
t~ 1\111 !.ıfri y ıı. Ve o zaman, Çin 
tı,tilt crıull l\Pacak olan bir Japon-

t'tc iç· R'eçrnek Amerika ve 
1. it( ın Çok dnha 7or olac1tk-
'4t 1 t b 
t "İ h~nu d" .. 
'"tib · ~e .. ·k U§undüğü için olacak -
~ "lıtditl'~ a, l<onoe tarafından 
~ t~,~ll.ltd0 • tu~ağa düşmemiş ve 

)'r> dijf?rıg~ ~Ünihi" manevra
\~ ~~~: it? aŞlur. :Şimdi Japonya 

,t•ldir Funu kestirmek müm
~ "ı-a· ak:at Tojo'.nun yeni 

tertip etmekte oldu· 

muştur. 

M. Durand ihtiraının rasyonel bir 
tarzda kullanılabilmesi için büyük 
bir anten kurmaktadır. Arzın devir 
hareketine göre kurulacak olan bu 
anten arzın miknatis kuvetinden is -
tifade edecektir. 

ğuna fÜph e yoktur. Konoe teklifi 
etrafındaki perdenin kaldınlmaısı 
bu manevranm birinci adrmr sayıla
bilir. Bundan sonraki adnnm ne o
labileceğini de 15 sontcşrinde Di
yet Meclisi açıldığı zaman Ba~ve
kilin söyliyeceği nutuktan anlamak 
mümkün olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Çin Sovyefler 

40.000 asker 
Birliğine 

yolluyor 
Tokyo, 5 a.a. - D.N.B. Domei ajan

sına göre Çin'deki 18 inci komünist 
orduları grupunun başkumandanı 
çinli komünistlerden mürekkep kıta
Tardan şimdilik 40.000 kişilik bir ku
vetin Sovyetler Birliğine gönderil • 
mesi emrini vermiştir. Sov,yetler Bir
liği •100.000 kişilik bir kuvetin -i:ön -
derilmesini istemişti. 

Çin kı taları Sovyetler Birliğine 
Kansu • Sinking yolu ile nakledile • 
cektir. 

Londra; 5. a.a. - Betonarmeden yeni 
tipte ilk gemi bir !nglllz Umnrunda denize 
indlrilml11Ur. Sanıldığına göre, bu tUr • 
ıu gemiler ıtezgAlılardakl sipariş izdi • 
hamı meselesini Mlledeb!lecek, ayni za
manda da çok büylik hlr kıymette cellk 
tasarnıfunu mümkün kılacaktır. Bu ge
minin bau teferruatı da betondan !mtıl 
edllmistlr. 4000 tonluk olan bu gemi 2000 
ton yük ttlfjıyablllr. Denize cellk vapurlar 
kadar dayanır ve onlar kadar serldlr. Bu 
gemllerln inşasında bilhassa dikkate de • 
ğer nokta, hiçbir mUtehnssısa ınzum gôs· 
termeden tamamen bina lştilerl tarafın • 
dan yapılmasıdır. 

Bu sistemde 10.000 tonluk bir geminin 
de lnsası dOtlinUlmckt<'dlr. Hlc &Uphe~z 
tonaJ Yükleldikç_p ç tikten yapılfln Ya • 
ptırlara. göre, ~-!ik ve. 1>JI!!:J:s.. ta a.rn.Lfu 
daha muazzam blr nlsbct alacaktır. 

"- Hlcb!r kimse blzlm cok defa uzun 
baz.an da lüzumlu sükiltumuzdan yanlış 
blr mAna çıkarmasın. Fakat biz hlcblr şey 
unutacak değiliz.., 

Şimal İtalyası gazetelerinin l§&ret ettl
flne göre, Duce'nln bu sözleri, Fransa')', 
yalnız gecen asrın tecavüzlerinden dolayı 
değil, fakat İngilizler ve Fransızlann Bü
yük hal'Ptan sonra ltalya'ya karşı almıs 

oldukları vaziyet ve )'aı>tn1$ olduklan 
ağır hakaretlerden dolayı da lttiham et
mektedir. 

Popolo-d'İttılla gazetefll, söyle Yazmak
tadlr : 

" lngillzlerle FrnllSlilar 1934 ve 1936 da 
bile MllleUer Cemiyetinde ve ıs!perlerde 
oldufu ,s:ibl Afrika ve İspanya'da da ltaı
ya'run acık dfişmanlan idiler. 

" 1940 Hazlranındanb~rl va%1yetler ar • 
tık adaletin Yilksek mantığına cöre tayin 
ve tesb!ıt edllınlu bulunmaktadır • ., 

Cephenin bqka kesimlerinde teşk"ll 
rimiz düşman birliklerine hUcunı t 

1 le • 
ler ve bu birlikleri da~tmı"la d e m § • 

" r ır. 

Kanada sularında iki 
alman denizaltı 

gemisine hücum edildi 
Toronto, 5 a.a. - Kanada Bahriye 

Nazırı, alman denizaltılarının, "Ter
re - Neuve açıklarında kıyıdan görü
necek derecede yakınlarda,, faaliyet
te bulunduklarını bildirmiştir. 

•• ıı: 

Oakville, 5 a .a. - Kanada Bahriye 
Nazırı M. Mac Donald, Terre Neu -
ve'ün §imal ucu açıklarında jki alman 
denizaltısına hücum edildiğini ve 
bunlardan birinin muhtemel olarak 
ba.tmıt olduğunu bildirmiştiT. 
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C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer ve Maarif Müıte§arı 
nutukları dinliyorlar 

Hukuk Fakültesinin 
1 7 inci yıldönümü 

dün törenle kutlandı 
l D sı ı. tncı s:ıstnda > kJ eski hukuktan ayntma cere:ranlannın 

c!iln aynı zamnndn Bu) ük l\lıllet Meclisi ka>-nııklanna kadar gitmek ve bu cerl'ya
tarafındnn knbuluntin 15 lncl yıldonümUnll nı doğuran sebepler üzerinde durmak nıec
kutladığımız Türk Kanunu Mcdenlsı hnk- bur!yetl vardır. 
kında konuşmuştur. Tarihimizde "Tanzlmatı Hayriye" adını ver-

Sayın profE'sörtin çok alkışlanan nut- dl{:lmlz yenilik hamlesi, blrçak TUrk aydının 
k undan sonra, d!vetlUer mektebi gezmiş- ideali olmaktan ziyade milli bir ihtiyacın tat-

ıer ve bU!eden nğırlanmı§lardır. 

8. Eıat A rsebük'ün nutku 
.. _ Muhterem BUy\ik Millet Meclisi Re-

16 mlz, saygıdeğer Bnşveltillmtz, sayın da
veti ile rimlz, 

Söz.lerlme bu kutlu bnyrnmımızı pa)·las
nıak lCitfunda bulunduğunuzdan dolayı 

aonsuz şt:ıkrnnlanmı sunmakla başlnmaklı
ğıma yüksek müsaadelerinizi rica edece
ğ m. Bu&Un Cümhurlyetfn Hukuk Fakülte
• ne hediye ettiği bu güzel bilim sara:r·ın
da bulunuyoruz. Fnknt buraya sellnclye 
kadar nerelerden gectlğlmlzi hatırlıyalım. 

Şuurlu b r azmin elinden hiç bir &e:.1n kur
tulamıyacağını göstermesi lt:.barlyle bu 
haurlama, Türk ;ımpıeılığının bilim alanın
daki en parlak ömeklC'rlndcn blrlnl teşkil 
edecektir. 

sa.,·ın ·•ekJlımln tsarct ettiği vcc:hllc Hu
'kuk Mektebi açıldığı zaman ham en gUc 
Jş, yer meselesi idi. Vakıa o sırada yeni 
ııostane yapılmakta olduğu cihetle eski bi
na bosalacaktı. Fakat basta Bahriye Ve
kAJeU olmak üzere bu binanın o kndar 
k uvetll ısteklllerl vardı ki bunlann elin
den binayı koparmak hlc de kolay dei'11· 
dl. Durum, Cü.mhurlyet Hükümetlnl kud
reUI ellennde tutan Bıısvekile arzedi1ldl: 
l smet Paşa b nayı mektebe verdL Simdi 
talebenin yatınlması fşl kalmıştı. Bunun 
~in Sanayi Mektebi arkasında yapılmakta 
olan on odalı bir ev kiralandı ve bu e'\1n 
a-.;lusuna kerpiçten iki pavyon yapUnldı. 

İşte önce Halk :Partıs nln toplantı salo
n unda baıılıyan, sonra eski postane ile ta
mir gören harap bir mescitte ve daha son
ra da Hariciye Vekllllğln!n yanı başındaki 
İlk Okul binasında ve"rııen derslere bu yıl
dan itibaren bu anfllerde devam etmek 
bahtiyarlığına ermiş bulunu:,·oruz. Yatı ye
rine gellnce kiralanan on odalı evden son
ra !cısmen eski postanede, kısmen de son
radan )apılan Evkaf apartmanlanndakl 
dalrl'lerde bu ihtiyaç karşılandL Bugün 
artık, gençlerimiz, bir azdan gezeceğiniz, 

h Pr türlU ıst rahat imkfı.nlnrını taşıyan bü
)'Ük salonlarda :ı;atmru<tadırlar. 

Modern hukukla btı§lıyan 
tahsil 

On altı ~·aşını b tiren bu mUessese şim
d iye kadar memlekete binlerce hukukçu 
yet tirdi. Hflklm, müddeiumuınt, mebus. 
h ukuk mU:ıavlri gibi önem1i mevkllerde 
y er alan bu gençlerden ikisi aramızda bu
lunmakta, feyz aldıklnn kürsUlerdcn Pkl
Alnl işgal etmektedirler. Bundan başka 

f nkUltemlz modern hukuk tahsilini vcr
ml'kle ise baslamıstır. Burada mecelle o
kutulmadı, İs\'lçrc'den alınacak yeni pren
• plerln anlatılması ile medeni hukuk der
c!'lıe baslandL Böylece gerçekleşecek olan 
t>Gyük b r lçtlmal olayın ilk mlljdcclsl An· 
!kara Hukuk FakUlteslnln medeni hukuk 
kürsUsu olmustur. 

lı\ lcre Medenl Kanununun Türkiye ta
rafından, olduf:u gibi alınması gcrtekten 
eon zamanlann kn:,·dettlğl büyük bl>r l<:tl
mal olaydır. Hic &Uphe yoktur kJ bir mem
lekette yer yer beliren ycnlllk cereyanları 

göz önilnde tutulmadnn herhangi bir ko
nunun çıplak ve sert değişikliğin! bir tet
k ike esas tutmak dnlma yanlış bir netice 
verir. Bu sebeple 'l'Urklye'de medeni hu
k ukun inkişafı meselesini Mecelleden Me
deni Kanuna tntlknl şeklinde ele alırsak 
daha ilk adımda izahı imkansız olan nok
talarla ka.rşılnşınz. tşte bundan dolayıdır 

mlnlne matuf bir zoram (zaruret) icabından 
bulunduıtu bu~n katb·eue iddia edilebilir. 
Dahn UçUncu Selim zamanında devletin idari 
ve aıkerı mnkanlzmnsının gUnUn lhtlyncına 

uyııun bir hale çevrUmesl ıozumu cıuyulmuı 
ve bu yolda atılnn adımlar Ycnıcerllll!:ln kal
dırılması ile (Nizamı Cedit) in kurulması gi
bi önemli bir yenlllC'ln meyd:ma eeımeslnl eo
nuclam1'tt, Bu hal devletin dll!:er kurumların
dn da tabtatı)•le tesirini ııösterecektl. Nitekim 
"CUlhane Hatlı"' Osmanlı ülkesinde yasıyan
ların medeni earllarında yapılması 1Azım5;c· 

len ıslAhatı ıtösteren bir tarih vcslkasıdır. 

Türk camiasının bir hususiyeti : 
demokratlık 

TUr'k camiasının eskldenberl bir hususiyeti 
demokrat olmaktır. TUrklye'de hiçbir zam• n 
asılzadeler sınırı olmam1$tır. Vakıa bazı eya· 
lctlerdc Derebeylik usulu carı idi. Fakat bu 
usul o eyaletlerin TUrklcr tarafından !athc· 
dllmcslnden eve! mevcut olan bir haldi. Hattı\ 
Bosna'dakl asılzadeler, haiz olduklan sınır tm
tlYazlarına dokunulmıyacııtına dair hükümet
tcn teminat aldıktan sonra lslAmlıl!;ı kabul 
ctmlslerdl. Ancak bu ıstlsnal haller, T\lrk o.
mlasının hususb-ellne u)·madı&ı cihetle Osman
lı hUkUmetlcrl dalma bu mümtaz· ıınıfla uıı
rııııınak zorunda kaıdılıır ve 1851 tarihinde 
Boana uılzndclerlnln ımtı:yazlan kaldırıldı. 

GörUlUyor kl yapılacak ıslahatın hedefi sınıf 
lmtıyazıaruıın flgası olamazdı. Esasen Gül
hane hattında "yeni .kanunların yalnız din 
ve devlet mUl.kü mllleU ihya 1çln konulacatı 
ve padlsahlık makamınca bu kanunlara mu
halefet edllmlyeceııı and lc:llmek suretiyle ta
ahhüt edildiği"' yazılmıştı. Şu halde o za
mana kadar men tcessUıı eden mutlak e&e
mcnllfılnden padlıah vazeecmekte !dl. Bu hal 
yeni bir devrin baslan1tıcıdır. Kanunların tet
kik ve müzakere ıuı "Meclisi ahkAmı adliye" 
:re veı1ldl. Medeni kanunun tan:.~lml ısı bir 
Fransıza bırakıldı ve 1840 dan 1881 tarihine 
kadar Fransızlardan alınan blrcok kanunlar 
netrolundu. 

Medeni kanunumuzun objektil 
değeri 

Bir Fransız mütchnuısı tarafından hazırla
nacak Ti.ırk medenl kanunun ne oldul!;u hak· 
kında hlçblı' malQmatımız yoktur. Yalnız öy
le sanıyorum ki medcnı kanunun mevzuuna 
dahil olan mlrruı hukukunun tamamen dlnl hü
ktimlete bal!;lı bulunması. tslAmlıl!:ın aile hu
kuku hükUmlerln1n Fransız medeni kanunu 
lle lellt oluanmaması bu tcııebbUsUn gerçek
le$mesıne cneeı oluyordu. Şu halde Tanzlmat
cııarın medeni hukuk alanındaki ıslAhat te
Gt'bbUslcrı hlltı.ret makamının dayandığı esas
larla çarpısıyordu. Nitekim bu makam mem· 
lekette hliklm oldul!;u müddetçe bir ıey ya
pılamıı,rtı. UUkUmet tarafından zaman zaman 
muhtell! hc)'cllere verilen ve bir medeni ka
nunun tertibine taallQk eden dlrekıtlner hep 
mecellenin tıı.dlll seklinde anlasıldı. Demek ki 
bu sahada "ldarel maslnhat'" ılyasctlnln sona 
ermesi lçln hlırı.tet ve saltanatın Ueasına ve 
Türklye'de ctımhurlyctın Utınınıı lüzum var
dı. Yıllardıınberl mcmlekeUn duydul!;u 1htıyac 
ancak bö)·lece elde edllebllml$Ur. 

Bu izahat medeni kanunumuzun blr lnkılO.p 
verimi oldufıunu g!Ssterır. Ancak on beı )'11-
dantıcrl tatbik edilmekte olan bu yeni medenı 
nizamın obJektlt cle~crlnl anlatmak lçln onun 
belli vasıflan Uzertnde durmalıyız. 

Medeni kanunumuzun borçlar kısmı mlln
hıısıran ıs \"e lktısat mUnascbCtlerinl tanzim 
ödc\·lnl Uzerlnc alan bir kanundur. 1& müna
sebetleri artık bir memleketin siyasi sınırlan 
ile c:crcevelenmlyecek kadar gcntşlemle ve bu 
itibarla mlllcllcr ııruı bir mahiyet almak tc
ma)"ÜIUnU ı;:!lstennckle bulunmustur: demek 
ki bu kanunu almakta içtimai bir mahzur 
ı;:örUlemez. Aile ve cemiyet nlzamlannı ku
ran medeni kllJ!lunun dl~er kısımlarına gelln
cc bunun alınması keytlyeU, memleketin b1l.n
ycelne uyıtunluk bakımından tetkike deter bir 

Dünkü törende bulunan davetliler 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülfesı·nı·n i··· ::·ç·~·~~~·~~;~·~~~~· ·~~~;~·;;~~~···ı ( R A o Y o J 
1 eli öpmeli. Bunlar ne vakit i _ 

ve nerede gonca vereceği i u1" 

yeni binasında dün yapılan tören dolayısiyle ı söyle~::~ ~:İ:~~~~İ~~rum li ~:;~:;: ~:~:~: U:~:::l R::_.. 
, 1 Genel Merkezi 1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

M a o ri f Ve ki 1 imiz in dün .. ..-......... -..... ............................. Sl.? M. :::ş:~:;~ K6~~;·1~1 P. 

Amerika'nın ihlanna 
1 

1.so Program ve Memleket sa'lt M•" 

söylediği açış nutku fınlandiya'nın cevabı ! ~:E ~~~:s',~~~~~~~m:~ı~,, .. 
(Ba~ı ı inci sayfada) knbul l'ttl. Hukuk Mektebi, o yıl, mUtevazl S.15 EViN SAATİ, tJ 

ruhlarındn bulncaklan bu duygU)U, huzu- oblr me .. lek okulu halinde ac:ıldı. O zaman gerenler'de ı"ngı'ltere'ye 8.30 8.45 Mlı7.nk : Hafif Programın 
runuzda, sözl.crımfo dile cctirmek lsUyo- on okula yer bulan ve acılmasınn lmkfm l kısmı CP1>, t' 
rum. veren, Buyuk .M 111 Şef'lmız olmuştu. Yok- 12.30 Program \(' Memleket Saat Ayll ştf 

Kurumumuzun doğum tarihinden 3 yıl sn bu ha)ırlı te t'bbus, yersiz! k yi.ıı.ünden, Yerilen cevabin ayni olacak 12.33 MUz k : İsfehan makamından 
kadar önce, Sakarya uı!eri olmuş ve Dum· •kim b Jır ne kndnr zaman gen kalacnkU. kılar, 
lupınar'da mllll kurtuluşun kcs.n hamlesi Okulun ilk oğrctrm h<'Yl'tlnie bulunan A- Hclsinkl, 5 a.a. (D.N.B.J: Biıtun ga- 12.45 AJANS HABERLERİ, 
henüz yapılmamış bulunduğu günlerde ıdi ~ao~lu Ahm t, Yusuf Akcura, Baha Kan- zeteler, Birleşik Devletlerin l<"inlandiya - 13 oo 'MUz k : Muhtl'llf &arkı ve türle 
ki Ebedi Şet, Biıy\ik .l\lUict .Meclısi kürsü- tnr, Te\·fık Kamil, Cl'mll Bilst>l, $E'\ kel dan yaptığı talep karşısında infiallerini 13.30/14 00 Muzik : Knnsık Program ~ 
sUnden şu sözler! Mıllct Vekillerine soy- Mehmet Ali, Sadri Maksudı, Sühc) ip NtJ bildirmektedir. 18.00 Proırram ve Memleket Saat M 
1 d Uusi Aurn gazetesi diyor ki ,ıı. 
e ı: i:aml, Mahmut E~at Boz.kurt, Veli, Yusuf "Finlandlya"nın Birleşik Devletlere ce- 18.03 MUzık : Radyo Caz Orkestr rtJ 

'' Hiıkkiim ve mensubzni adliyenin Kemal Tcngırşt>nk'ın ısimlE'rini hilrmetle vabı, buna bl'nzer bir lehdidde bulunan 18.30 Milzik : Muhtelif makamla 
şerefi. hıznıetleriyle mıitenasıp /,yaka- hu•unınu•.cla nn rını. l\l~ktepte btıgUnn · şarktlar, ) •· •· " • Inglltere'ye snn zamanlarda verilen ce - tl 
t i mümtazey e malik buluıımaları, ad- karlar hukuk gc>ncl.glne irfan ondcrli"ı et- 19 00 J{O!\'t'ŞMA : CDerUesme Sa~s ' 

b vııptan başka bir §ey olmıyacııktır.,, · 
l iyemizin ruhu mesabesindedir. Te - mış b.ltl\n ark.ıdaşlarıma ayrıca saygı 19.15 Mlizik : Radyo Caz Orlt 
şekkür olunur ki Adliye Vekaletimiz duygularımı sunnnm. Finlandiya sinir harbiyle Programının ikinci kısmı. .dl 
mevcut mahakinıinıizi evsafı mahsusa- 19•30 Jı.1Y a 8 l k Memleket Saat Ayan, ve 
yı haiz hükl:am ile teçhiz ve takviye H ukull. Fakültesi nasıl çalrşıyor? s ,. ı mıyaca 
edebilmek için bir lluruk Fakiıltesi te- llelsinki, 5 a .a. - D.N.B. A jan Su- HABERLERİ; 

19.45 Serb.,st 10 dakika. _; sisine karar vererek Meclisi Alinin CUmhuriyet rejiminin dünyaya gc - unta gazetesi yazıyor : 
19.55 Milzlk : Dünya Şat'kılan muvafakatını almıştır. Bu müesseseyi tlrdığt bu yeni ılim ocağı, ınkılfı.bın yara- "İngiltere bize harp ilan edeceği _ 

ılmiye için JJB senesi bütçesine lazım tıcı havasında her )ıi biraz daha f>enış - ni ima ediyor, Birleşik Devletler bi
gelen mcbliığ ithal olunmuştur. Bır liycr k ve gelı er k btıylldü. 15 incı yılı 20.15 

rano Rabla Erler), 
RADYO GAZETESİ, 

kısmı nıuhimmi vucuda getirilen ve nı )ll§adığmuz medeni kanun, bu inkılap zi iyi münasebetleri kesmekle tehdit 
kısmı diğerinin de intacına çalışılan duygusunun Ankara Hulrnk mektebinde eyliyor, Sovyetler Birliği ise sulh 
bu hıısusatın ikmali, hayatı adliycmi • lr ders konu u olnrnk tec llislne ves!I 1 :için bizi daha olgun bir hale koymak 
ze butün dünyaca şayanı kabul hır vermiş hayırlı ve onemli içtımaı olaydır. maksadiyle şeh.irlerimiz üzerine 
manzarai tekamül bahşeyliyecektir.,, Aıııdan uzun zamanlar geçtıktrn sorun, bombalar atmak teşebbüslerinde bu • 

20.45 Milzık : Kanşık Sarkılar, 
ZiRAAT TAKVİMİ. 21.00 

21.10 MUzik : Şarkı ve Türküler , 
21.30 KONUS~A : C Şiir Saati ), ~ 
21.45 MUzlk : Radyo Senfoni Orlee 

bundan bir lld yıl ünce o sırada Adliye l 
Bir müjdeden bir hakikate . • . Veklll olan s.ıyın arkadaşımız I'ikret sı- un.uyor. • . • .. • 

lny, Hukuk Fakllltcslnl Maarıfc devret _ I•akat hız, fınlandıyalıla r, boyl e bır 

(Şef : Dr. Praetortus> : f,1 
1- W. A. Moznrt : Figero•nurı 

1st!kHU sarns111ın milli kudrrtlerl dö~Uş 
ruhunda topladığı bu hry.,canlı günlerde 
söylenmiş şu sözil'rl tekmrlnrkcn, Ulu ön
der'ln, hlzmetlııd!! bulunduğu bUyük mil
lete ve onun lstlkbnllne nasıl inanmış ol
duğunu görmemek ve üsh1bundakl bnns 
devirlerini bekliyen Umlt ve !nane ahcnı;l
nl du)·mamak knbll midir? Bu sözler, o 
zaman, bir dilek. bir haber, nihayet bir 
mUJde idi. Bu müjde, sayın arkadaşımız 

Mahmut Esnt Bozkurt'un Adliye Vl'killlği 
r:amanındn gercekleşt.I. Ankara Hukuk 
'Mekteblnl kurmak lc:ln Büyük Millet 'Ml'C· 
ltsinde yapılan mUzakerf', her Türk aydı
nınca, lnkılll.bımızın öğretici bir sayfası 

olarak blllnmelldlr. Ac:ılmasmı Muvazc>nel 
Maliye encUmenlnln kabul etmediği Hu
i<uk Mektebi için oturncnk yer yoktu. oku
tacak hoca yoktu, o 1.nınnnın ilse mezun
lan böyle bir okulu doyuracak halde de
ğlldL Mecli~ Unıuıııt Ileyl'Ll. bütün itiraz
lara karşı, hlikiimetln tekll!lnl, hem de ku-
rumun yatılı olarak lrnnılnıası şartlyle 

konudur. Şu halde :U.Vtcre modenl kanununun 
bUn:yemıze ne dt:rcceye kndar uygun olnblle
ceatnl anlamak kin bunun kısaca bir tahlU!ni 
)·apabl11rtz. 

l•viçre Medeni Kanununun 
iki huıu•İyeti 

İsviçre m edeni kanununun iki mühim 
hususiyet i vardır; biri Demokrat bir goni
lie sahip olmuı .digeri d e huriyetsever bir 
temayülde bulunmasıdır. İsviçre medeni 
kanunu, demokrat r uhu gerçekleı;tirebil -
mek için çok fazla ça lışmıııtır. H er vatan
daşın kolayca anlıyabilıncsi için yapılan bu 
kanuna umumi ve mücerret formüller ko
nulmamıı; ve milli bir yurt kitabı vasfını 
a labilmek n eye bağlı ise hemen hepsi ya
pılmıı;tı. Kısalık içinde faydalı olmak esa
sını hiç bir vakit gözden uzak tutmyan bu 
kanun 977 maddede binlerce maddeden i
baret olan diğer yabancı kanunların elde el
tili maksadı temin eder. Takip ettigi 
plin, ifadesindeki sadelik bu kanunu, yal
nız hukukçulara hitap eden esrarlı bir ki
tap olmaktan çıkarmış, halkın dili ile ko
ııuıan bir kanun haline sokmuştur. Bütün 
bu vasıflar ve bilhassa gelecek zamanların 
ihtiyaç larını karşılayabi lmek düşüncesi, 

yurdun iktısadi bakımdan yükselişini dai
ma &özönilnde bulundurması, bu kanunun 
Q'I İlli ihtiyaçlarımıza en uygun olduğuna 

ııüphe bırakmaz. Kaldı ki on beş yıllık bir 
tatbikata mazh ar olan bu kanun artık bi -
zim olmuştur. Yarım asır bir müddetle tat
bik edilen M ecelle hakkında yazılan beş 

on eser vardı, On beş yıldanberi tatbik e
dilmekte o lan M edeni Kanunumuz etrafın. 
da ya:z.ılan kitap , tez, makale ve etutlerin 
sayısı iki yüzü &eçmektedir. 

Relik Saydam Hükümetine 
tefekkür 

Her kanunda olduğu gibi Medeni Kanu
numuz.da d a bir takını fazlalıklar ve eksik
likler bulunabilir. Bu hal, ıkanunun İsviç
re'den alınrmş olmasından ileri gelmez. 1s
vic;re'de de bu kanunun h enüz geni:ı bir 
tatbikata mazhar olmıyan hükümleri var -
dır. Mesela ipotekli borç senedi ve irat 
ııcnetlerine dair h ükümler bu kabildendir. 
Fakat bu gibi h ükümlerin tatbıkı milli ik
tısadın yükselmesine ve inkişafına bağlı -
dır ki bu da zamanla meydana gelebilir. Bu 
istisnalar bir tarafa bırakılırsa medeni ka
nunun 15 yıllık süreli tatbikatı bu kanunun 
ihtiyaçlarımıza en medeni şekilde cevap 
verdiğini ispat eder. 

Medent kanunun 15 inci yıldönümünü 
yükıek huzurlarınrzla kutlamış bulunuyo
ruz. 

Sayın Başvekilimiz. 
Biz e bütün cihanı saran harp kasırgası 

ortasında tam bir sükunla çalışma imkanı

nın verilebilmesindeki önemli manayı hepi
m iz anl ı yor ve b iliyoruz. B u sebeple ders
lerimize her yıldan çok çalışmak her za -
mandan ziyade verimli o lmak azmiyle baş
ladık. Büyük M illi Şef'in degerli direktif
lerinden aldıkları ilhamla bizlere bu imka
nı yaratan Büyük M illet Meclisine ve o -
nun pek yerinde itimadını taşıyan D r. Re
fik Saydam hükümetine fakiıltemiz profe· 
sörl eri ve talebesi adına yiiksek huzuru -
nuzda derin m innet hiılerimizi sunuyo -

na• 

md{ !çın bana mllrıcantta bulundular. Ge- "sinir harbi" ile sarsı lmayız. Son yıl
ne o yıl Muıırif blltçrsı müzukere edilir - !ar içinde o kadar çok acı çekt ik ki 
ken lhltçe Enclımenlnıız aynı arzuyu or- kuru gürültüden korkm uyor uz. Bol 
tnyn attı ve h.lkUnıete bu hususta hazır- şeviklcr bizi bitkin ve bezgin h al e 
lık direktifi verdi Mnarıf V ckılllğ nın • • • • 

Rilnü UverlUrü. t' 
2- \\', A . .Mozart : Figaro'nU11 

ğUnü Op('rasından Chl'rubi'tı111 

Aryası. Şan : Saadet tkesus. ti 
3 Cherub nl : Anııkreon U\'e fi 

son iki yıl blltçesındo Ankara Üniversite- koymak ıstedı l er. l•akat hakıkatte 
sinin Hukuk Faklıltesl, aygı değer yerini ancak mukavem et azm imizi kuvetlen- 3. üncU perdl'nln PrPlüdü. Ş.-

4- Hi2et : Karmen Opet11
9111 

alnıış ve DU\Uk Millet ı.ıeclisi>;in teşvik clirdiler. Fin m illet inin mayası çok 5 Bizet ı "Karten,, Aryası· 
cdlel karannı kazanan bu devir keyfıyc - kuvetlidir." Saadet lkesus. / 
ti. ilk ycmlşlerlL. vcrnıiyo başlamıştır. Finlandiya başvekili M . R angell, 6 - Blzet Karmen 0per 
Ankara tlnivrrsltr inin Hukuk FakUlte - t!vertUr, 
si, İstan'>ul Üniversite inin Hukul{ Fa - hususi bir ziyaret içi n sa h günü t ay- ııSI 

'l . . ld ~ S kh 1 'd 7 Hizet : Karmen oper 
kllltesi gibi dort senedir. Her tki Fnklll- yare 1 e gıtmış o u gu t o o m en tıceJ • ·· ·ı H ı · k"' Hnbnnl'ra. San : Saadet • 
tenin ana kuruluş nizamları birdir. Pro - ougun gene tayyare ı e e sın l ye 8- Bizl't : Karmen opera 
gramları blılblıine benzetilmiştir. Maa - dönmüştür. ı ·r v k'J 4. Onca ıırrdcn1n PrelildU. 
rı e ı lı~inln ld::ıre ve trrbiyesine ve - Berlin ne diyor? ı ts 
rilmiş yatılı gl'ncler, büytık dlkkatll' ken- 9 M. Moszkonsky : ki 

Bcrlin, rı n n. - Yarı resmi bir kaynak- Dansı 
dilerinc tam bir huzur ve rahat temin 0 • • ·S 

tan bildıriliyor : 22 30 .. r ı k t s t A AJJ..t' lunarak yeti tlrllmekte, yt'tlşenler mem • . "' <'m c " aa yarı, ,Jı 
lcket hizmetine it ;ulmak üzere Adliye Bugün alnııın hnriciyesinde, Birleşik BERLERt; Ziraat, Eshaın·::..-t 
Vekilliği emrine vcrilmC'ktedlrler. Devletlerin l<"inlandiyn U7.erinde bir tesir Kambiyo-Nukut Borsası cfır 

icra etmek teşehblisleri hakkında bazı A- pll .4 

Milli Şefimizin yakın dikkat ve 
ilgisi 

Hukuk Fakültemizin teklimül yolunu 
a:ozlerimizte takip ederken M illl Şefimı -
zin ona gosterdiği yakın dikkat ve ilgi, ilk 
bakışta yiıreklerimize çarpmaktadır. Milli 
Şef, hukuk mektebinin fahri profesörlugu
nU .kabul buyurmuslardır. Milli Şef, birçok 
yıllar, şahadetname torenıne gelip Turk 
hocalarına, Turk talebesine ve Turk maa
rifini idare edenlere, buradan, değerleri a
sırlar devam edecek fikirler, ögütler ver
miştırler. Bu hitabelerden birindeki şu soz
lerini bugün soylennıiıı gibi size ve kendi
me tekrar edecegim: 

"..... Arkadaşlar, sizinle konuşurken 
bütıin mekteplerimizde bulunan ve 
yeni kurulmakta olan müesseselerin 
bütıin talebelerıne temas ederek sôy
lemış bulunuyorum kı bütün istikbal 
kendilerine açıktır. Ve kendilerini ye
tiştirmek ir;ın, her vasıtayı, Cıimhu -
rıyet Büyıik Mıllet Meclisi temin et
mek için çalışıyor. Fakat onlar ve ho
caları kendilerıne duşen vazifeyi bile
cektirler. Butun bu sozlerimi bir na -
sihat, bır ihtar tarzında telakki etmek 
mümkün olduğµ gıbı bilhassa kendi -
/erine bir temınat olarak telakki et • 
mck daha doğru olur ... 

Biz, hoca ve talebe, Cüınhuriyet maari
finin hizmetinde bulunanlar; bu sözlerin 
dogru l uğunu bu tün milletle beraber canlı 

olarak görmekteyiz. Şimdi içinde bulundu
ğumuz guzel bina ve onu idare edenler, 
bunun misalidir. Türk milletinin güvenli 
istikbalini irf anınn derecesinde anyanlarla 
beraber bütün maarif ailesi. Milli Şcf'imi
zin emirlerini, engel tanımadan, yerine ge
tirmek için canla başla çalışıyoruz. İlim 
ve teknik, asırlarca her bakımdan bakım
sız .kalmış Turk milletinin yükselmesi için 
iki kuvetli kanat olacaktır. Bu yükseliş i -
çin, mesul bir vatandaş olarak çalışırken 
Buyük Millet Meclisi muhitinden, Başve
kilimin maarif işlerine yüksek bir devlet 
ve kullür adamı olarak, yapmak lütfunda 
bulunduğu Ögrelici ve yetiştirici yardım -
!ardan ne kadar kuvet aldığımı söylemek, 
bana vicdan borcudur. Alınmış tedbirlerin, 
verilmiş emeklerin derhal gbrünür netice
lerine zor rastlanan irfan ve terbiye ala
nında başarı için ilk şart olan sabır, de -
vam ve takip, Türk maarifi hizmetinde bu
lunanlarda vardır ve daha çok olmalıdır. 

Milyonu bulan bir talebe kütleıi 
BugUnUn TUrk gençl!iU. bize ve bizden evel

kl nesl!lere 50runca ö{:reneceklerdlr k1 ctlmhU· 
rb·et, en kÜçUk lmktınları bile lhmal etmek· 
siz.in iyi )etlımelerl ve vatana raydalı olma
ları ıc:ın hiçbir devirde görUlmemls blr dik· 
kıı.lle, her fcdakl!.rlığı )lapmaktadır. Bu fakül
te ve ona komsu olen Siyasal Bllgller okulu
muz, yepyeni bina ve vasıtalarl)·le iki knrıtcs 
ilim kurumu ol ırak bu d vnnın anıt hnllndc 
yukselcn belı:eler•dlr. On nrdnn bckleclll!;lmlz: 
nhlfık, tnzıbat, çalısma ve oıtrenmcdlr. Du hu
suslnrda asin mUsamaha ktıhul ctmlycn clıldl 
bir idarenin kurulnıasınn ga)TCt ediyoruz. Uu· 
ı;:Un ilkten yUksel':Lne kndıır Türk talebe kUt· 
lesi mlbonu cok gccmlstr. Öl':rctmea kadro· 
muz 2:;.000 1 buluyor. H<)lbetl, Yllreklcrlmlze 
gurur, trllhar ve ll'UVcn veren bu hUlUn, hep 
bu ruhtn, bu anla~ıs ~e bu du)'Uslndır. Türk 
timine ve adaletine lstanbul dnkl esiyle bera
ber )'Uva olan Ankara üniversitesi hukuk ra
küllcslnln, bu Yolda faydalı olacağına güveni· 
mi söyllycrek ve yeni binasında bııalıyan ısıı:

retım yılının yeni bir ııeıısme devresi olması
nı dllberek sözlertme son verf)'orwıL 

ınerlkan mahfillerinin akslllAmell bahis 22·45 MQzlk : Dans .MUzlii <. J{~P"/ 
mevzuu edilmiştir. Alman hariciyesinde 22.55/23.00 Yarınki Program ve_/,., 

şu cihet beyan olunmuştur ki, Birleşik ,l l l il 111111111111111111111111111111 

Devletler sabık reisi :.ır. Hoover'in, Ayan f 
ılzasınden Mr. Clark"ın. Nevyork Sun ga. §_ Sebzelerin günlük aza' 
:z.etesinln ve daha ötekilerinin söyledikle-
ri, bir çok namuslu Amerikalının, >.ır. : 
Ruzvelt ve onun yahudi hempalarının si- : toptan Ve perakende 
yasctlnl tasvip etmediğinin bir delilidir. : 
Bununla beraber, hayale 'kapılmamak ve : t' t f' ti fi 
bunun siyaset ve<;ıhesl Ur.erinde bir tesiri = vasa 1 sa IJ ıya a . ~ 
olacağını sanmamak llızımdır. Bunun ı - : ~ 
çlndir ki Almanya, Reis Ruzvell'in Avru- : Belediye Reialiğind~ ~ 
pa işlerine mlidahaleslne enerjik bir azim- : ---( 6 Sonte§rin 1941 ) 1 
le ve gereği gibi karşı koynııya hazır ol- : Toptan .-t!I 
malıdır. - Vasatı P~ 
B. H oover Finlandiya' ya kar§ ı _ Cinsi ve menşei Fiyatı 

Amerika'nın takındığr tavrı = ıspanak (M) l.2 J! 
şiddetle tenkit etti _ Lahana (A) 6 ı6 

Nevyork; 5. a.a. - D. :N'. B. : Birleşik = ~eırrasele.ma(sAı) (A) ::! >°, 
Amerikn Dcvll'tl<'rlııln eski reisi .M. Hoo- ... 

dU be tt b 1 Havuç (Bey.) 6 )5 

;:~~ın. ':..m:r~~:.Y: b~r~::~k, ö~!~~~nd;e~ : Patates san (tl) 10 ,,s 
Avrupa devleti olduğunu söylemiş ve bu - Patates beyaz ttl) S J' 
ml'mlckctıc Rusya arasındaki anlaşmazlık : Kereviz (B) 17 J'J 
karşısında B!rleslk Devletlerin aldığı va- - Kabak CT) 16 ;J 

Ayşe fasulye (T) 22 j1 
zlyetı şiddetle tenkit etmiştir. : Barbunye .. (M) 17 f 

Amerika ile Afrika arasmda ilk 
hava postalan tesis ediliyor 
Nevyork; 5. a.a. - Birleşik Devletler, 

ııostn, lelı::rıı.r ve tel,. fon nazırı Birleşik 

De\•letlerlc Afrika ıırnsınrla ilk hava pos

tası hattının 29 lklncllcşrinde acı -
lacağını söyll'mlştlr. Bu hal1 ın Afrlka"dn
kl son durak noktaları NIJen·a'ılakl Bnt
hurst '\"e Laga kasabalan olacaktır. Daha 
sonralan hat Llberya'daki Monra\·ia ka -
sabasına kader uzatılacaktır. 

Fransa'daki harp 

mesullerine ait dosya 
V!chy; 5. a.n. - l\l, Leon Blum'un avu

katı M. Andrc Let.roque r, yüksc>k mahke
me tarafından tanzim edilen 100 hin say
falık dosyayı gözden geçirmek için öteki 
R!om rnaznunları nın avııkntıariyle mlişte
rek toplnntılar yapılmasını teklif etmiş -
tir. l\l. Daladier'ln avukatı M. MauriC'e 
Rllot'un, bu tl'kll!i rcdcleLtiği zannedll -
mcktedlr. BaşlıC'R vesikalıın siyasi Malet 
konsl'YI Azasına tevdi edilmiş olan dosya, 
30 bin Jlar'c:adan tcrC'kkUp etmekte \'e bir
çok mUsbıt ır.Takı ihtiva eylemektedir. 
Mareşal Petaln, siyasi Adalet konseyi ta-
1afından kl'ndisine verilen en ziyade ka
ınaat verici vesika ları gözden &eçirdikten 
sonradır ki Datadler, Blum ve Gamelin'in 
Portalet kal~lne hapsedilmeleri hakkın -
dakl kıırannı vermiştir. 

... ı ı 11111ıı11111111111111111111111111111 L. 

~ TOPLANTI ~ 
- = 
- Kızı lay M erkezi Umumis in 1.. : = den: - --: M erkezi umu m im iz 8 ikinci t~-= 
: rin 1941 c umartesi günü saa t on E 
E birde Yenişehir'deki binasında : 

= toplanacağından sayın azanın = 
: teşrifleri rica o lunur. 5140 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

: Don1nt cs (A) 6.5 
: Kemer j/ 
: pallıcnn (Mek.) 20 
- Yuvarlak jf 
: patlıcan (Ad.) 20 f/J 

Bamya (Ad.) •O ı1 
: Dolmalık biber (B) 20 ,, 
: Sivri biber (B) 22 j.O 

Kuru soğan (M) 7.5 ~ 

: ( A) Ankara. (Ad.) Adana. (B~~)I? 
: (Bey.) Beypazarı, (M) (" 
_ (Mek.) Mekece, (T) Tar#• 
: Ürgüp, menşeli mallardır. 11ıı 
~lllllllllllllllllllti1111111111 

Yakında ,fi 
Bü t ün 6inem a ıneralclll 

yerinden oynaıtan U 
ZAFER ORDVS 

·ııil
Geliyor •.•.• bekleY1 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASIND~~--
H er ıgün gelip de kal~s\Ji-t' 
görem iyen halkıınızın • 

EBEÖfAş~ 
( N iÇEVO ) ed~ 

Bir iki g ün dah a de\'arıı 

Oynıyanlar : • h 
Willy f rıtc 

Marte Hareli 
ve Rus haletle~ _,Ji 

.. "ıt i'.. ~ 
Ayrıca: Şeffaf kal 
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Seanslar: 14,30 - t6,
3 

ve 21 de _ __... 

~---Tel:~ 

t 

~ 

~ 



p. 

1 
t l>)'f!.(1. 

p)), 

_<fi 

r, 

o~~ef.~ 
r' 

•nıın 

e 
rı 

8/11/1941 

C. H. P. İnkılôp nahiyesi 

kongresi toplandı 
n :erkez kazasına bağlı 1nkı1Ap nahlyest
lt"Z ~Uık kongresi dün saat 20.30 da mer-

1{ aza binasında yapılmıştır. 
da onarede \iltı.yet idare heyeti lzalann-

n Hılını Atl ölb ıoğlu Ue avukat Hayrullah 
cı ı~~un, kaza idare heyeti reisi Ham Na
lu~ cıoğlu ve Azadan Sabri Cellkkol bu-

l{ Uı;lardır. 1 

ı İbongreyı nahiye idare heyeti reis veki
l.in ~ah!rn Öğllt e.cmıs ve CUmhurlyetlml
''lı: h Urucusu Ebedi Sef Ataturk'ün yük
~a atıralannı anarak ruhlannı tAzh: !cin 
~ bir dak ka sUk1lta dlvet etmiştir. 

rıı~tı nıre reisliğine Sabri Cellkkol sec!I· 
r. 

İdare h illa eyetının bir yıllık verimli calıs-
raı>oru daıı okunmuş ve delegeler tarafın-

aa11 tnsvıp edılrnlştlr. Bundan sonra he
~ .. "c bütce ve dilek encilmenlerl cahe· 

lırn baslamışbr. 
tıql etı:>aşa, Fevzipaşa, Atıfbey ve Yenl
C!,ıl!~e;.cakıannın semverlnl ilgilendiren 
t;n 

11 
1 birleştirilmiş ve aynca dclegele

lr>..ş11 erı S!lrdUklc-rl d !ekler de not edıl-
r. 

~~, . 
lııı, N ldnrP. he>yetıne: İbrahim Öğüt, Da-
llıı-ok az.pcotlu, Muhittin lnözu, Rasim De-

ıta;. brahlm Başaran sccllmlşlerdlr. 
~Idık kongresine ~ldecck delegeler de 
lıllda ~n sonra vllAyet idare heyeti Aza
kııruı~ lillmı AUıoğlu, partinin tarlhcesl ''e 
IJrı n şunda vazife aldığı lnkıltıp nahlyc
"errnı caıı ına devreleri hakkında izahat 

\> Ştlr. • 
Ukse>k b 

lllıı "t r Başbuı't ve serefll bir parti· 
tıhnaı;r~ında toı:>lannn Türk birliğinin sar
ltınde b uvetı tebarilz ettlrllmls, !lunyanın 
>ııl"du bulunduğu buhranlı zamanlarda 
~ll<if.' lltUn tehlıkelerıien uzak refah 1-
>e aa ~&.şatan Mılll Se!'lmlz İsmet tnönil
lı:ııst:ın tezahUrlerlyle kongre nihayet bul-

r. 

t·· k 
Ut Ha va Kurumuna 

Yardım edenler 
lsıa b 

t,f. n uı da A E G > 1 <2.ooo · ·• Türk Anonim şir-
~ o.500 >. kuyumcu Nehabet Mubarek
t, •tç111 _/· ra~yo ve elektrik malzeme it-

llıiıı1 " srnını vermemiş bir zat- (1.000), 
tıı l Ctnıiy °k' ti ton en t ı zat (800) zer, kuyum-
~a.c11an"e Mıgırdiç Çcmıçyan, Antranik 
le "c "c "e Partan Hamişyan (750) şer, 
r ~ kuy Çay taciri Mustafa Şükrü Kok • 
li~ııı z Uıtıcu Hafız Alı Ugurlu ve Kemal 
>., tı'ıltı. ~r, Yağ taciri Karnık .Mardinyan, 
t ~ !i tıtcr "e karde~i. Nadir, Yakup ve 
~t~'lo "eoı;, Kaneti ve Simon, Apik oğlu, 
> tı., >ae t elektrik ithaHitı;ısı Ganz T. Ldt. 
t~~ 1-ciri a~ırı Celebon Barakas (500) zer, 
~ Şt"k Uphi Cezmeti, kahve ve ı;ay ta. 
(3 lhcı et Kôk&al (400) zer, kuyumcu 

So,, 'la."e Rclekyan ve Agop Kınayan 
~ 11c Şk taciri Hılmi ve İsmail Ş. (To
~ tlar 1>. Mehmet Emın, Nesim Çele -
' trt0 lak.as, Halit Ekşinozlu (300) zer, 
~ kıı)lıatary<Wl. Bekir Dcdeoğulları (250) 
t "c t llıcu Diran Menekşe (225), kuru 
!tı " a.ciri K . d K . • lh ror . erım za e erım, yag ta-
~ahıı:ıı g~.Gazoğlu (Apostolidi ve şeriki), 
~ • Atc~Yal,Yorgi Cambazoflu. Abdul -
~1• lo.:11 )lı et Cafer. ismini vermiyen iki 
~ f2oo) llı.cu Armenak İzmirli, Mi&el Bi
ti ~ııll:ıaııı~cr, Yaf taciri Hasan Şafooğlu, 
~~a.za.ı..: ıt Akçe, kave ve çay taciri Şük
~ lı!Iaıı ~lSO) ~er, yağ taciri Hüsnü Cep, 
ııı:· >tlch bubekir, Ahmet Gürkan ve Se
~~c, "c?tıct Turan ve Sadık, Hasan Ke -
~:'ııcr 

00
•triki, Baharatçı Yako Salamon 

,.''- lis O) Zer, yag taciri Marko Basan, 
:'lld~ "l'll 'd. u -vıı ~ 1 ıs (75) şer, Mehmet Dilek, 
\. tıır, Ö:ııııuoğtu, Abdüllatif Akil, Ömer 

ıı~· lıc 11zi c~ Akbulut. Mehmet Nasır (50) 
bıı\.i:Joı 1• uyuk Terzi (25) lira ki ceman 

·"llın1111
1ta liava Kurumuna teberrü.de 
ltdır. 

Kayıp aranıyor 
~~11a 

~ ~l\ll\ U totoQTatı 
otı >.~,~~a. VllAyeu-

11 ~~ tıu Ye mahnl· 
ıı- ll-.a.r ~n •okak 

rııı a.ıı "1 'lcta cvırnızrt 
' ~llıı iken 7. 10 
"" rllt b~de evden 

elııtı,~ r da.ha av· 
~11. ta.ı~bıı Urta orta 
" a ....._ eaınden 
~ ""'l'l u-

~ ' n111 
11 •arııın, 

~~ r; tA a.ıtında utak bir cınan o,ı unan 
-.eıı•ı •a111 n halen nc>rede oldut:unu bllen· 
Yet n rı namına adreslml;ı:e maHl:nat 

1 l'fa "1C<t cd rız. 
~I) c!ıı n,arkt:ve Mah. DtlzırUn Sokak 2 
l.ı 't.ıı.r ltuıuıı ldııre yaya tahsUdarı 

a Bırcıen. 5142 

Dol(l'OR OPERA TOR 

S~İF KORKUT 
~ . ~u 
"" ~ llıuııe 
t ~0114 nastanesı aef oııeratorU 

il t rı /\il N 
"t •at l:S azmt At>. No 5. de her 

ten sonra hastalarını kabul 

\~---
tt "'kkC.~ıp alhn bilezik 

'ı eıııru 1 r ilt~aa asfaltı veya Meclis hah -

~ ~ ~lıla~ttdaki yolda düşürülmüş -
1\ttalıtlırtıu memnun edilecektir. Ha-

tlar1 t?da Selim Çetiner'e mü -
ıca olunur. 

S °fERZl 

l).\J;'jyE KOPSEL 
1lit Ctıj~Cİ} 
Ilı .\p, N er caddesinde Züm -
~tcriıc ~· 3 te çalıştığını sayın 

tl.rtc bildirir. 5137 

u :c u s -S-

ANKARA Lv. AM1RL1GINE 

GELEN iLANLAR 

Çeşitli 
Gaziantep Sa. Al. Ko. danı 

yiyecek alınacak VİLAYETLER 

Talip çıkmadığından pazarlığa 
çıkarılan iş 

8 - Eksiltme Ylnnl altı 1ktnclteı in 9U 
canamba ıtilnil saat onda Birinci U um! MU-
1et.Uel1k blnuında elaılltme Kom IS) onu oda· 
11nda :rııpılacakur. 

Pirinç almacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Aeağıda cins ve miktarlan yazılı 8 kalem erzak yem ve maılrukat maddele
ri ayn ayn kapalı zarfla satın alınacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat eve! 
teklif mektuplarını Gaziantep Sa. Al. Ko. na vermeleri. Şartlar ve evsaf Ko. da .Antalya Nafıa In.ııaat Komtı;yonundan: 

4 _ Eksiltme şart.namesi \; e sllııtlel tlya t 
cet.veli ne buna milteterr1 evrak Nafıa müsa· 
\1rlltlnde ı;ıörUleblllr. Ve on lk1 kuruş bc<lel 
mukabilinde alınabııtr. 1 - Kapalı zarf usulü ile münakasaya 

konulan 22500 kilo pirin~ satın alınacak -
tır. Beher kilosunun tutan 50 kuruştur. 
Muhammen bedeli ı 1250 liradır. Muvak • 

görülür. (8014) 17956 
Cinsi Miktan kilo Tah. Tut. Muva. Tcnt. İhale günü Saat 

Lira Lira K. 
Kuru ot 144.0000 10.800 810 10. ıı. 941 10 

l - Kapalı zart usuUyle yapılan elcalltme
alndc talip cılanadıtından dolayı Manavı:at • 
Akseki yolu üzerindeki AhınetlerbUkU köıırUsU 
ln.ııaab pazarlıl:a cıkanlmıat.ıl'. 

ı! - Eksııtme>C ~lrebtlmck tein: 
.A) On üc ıtıln Uc >'Ü:Z kırk bir llr11 kırk cto

ku;ı: kurusluk muvakkat. teminat verilmesi. 
B) carı mali ııene Ticaret. Odnıı ve~ kası 

kat teminat 843 lira 75 kunı5tur. Kabuksuz 2 - KeıU bedl'U (123547 lira (61) kuruttur. 
8 - Bu ise alt anrtname ve evrak aunlar- lbra;ı:ı. 

Pazarlığı 10·11-941 pazartesi glinü sa • mercimek 
at 15,30 da İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. da ya- Nohut 

48.000 
48.000 

9.600 
8.4-00 

21.600 
25.200 
27.450 

'120 
630 

10. 11. 941 
10. 11. 941 

11. 941 
1 I. 941 

ıs 

17 
10 

dır: 

A) Kesit hulasa cetveli. 
B> Slt.s1.lel tıyat cetveli. 
C) öleme cet,·e!L 

cı Bu tftn elcstltmrslne ııırcbllmek tein u
mumi mU!et.tl&llktcn alınm11 ehliyet vcs kası. 
tabu \ cslka)'l alabilmek ıcın ihale tanhln len 
tatil ı;tınlerı harlc en az uc ı:Un evel Blrlnd 
Umumi MUfcttlalll::'e istida ide müracaat &art• 

pılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evci teklif mektuplarını Ko. na 

Pirinı; 

Sığueti 

Sadeyag 
Sabun 
Odun 

48.000 
90.000 

1620 
1890 
2058 75 
393 75 

1260 

l 1. 
11. 15 

vermeleri, (7882) 17847 18.000 11. 11. 941 17 D~ Hususi ıartnnme. 
E> Mukavele projest. tır (520!5) 16164 

Sabun alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. AL Ko. dan ı 

8400 
600.000 

5.250 
16.800 

12. 11. 941 
12 11. 9-41 

10 
ıs F> Eksiltme şutnamest. 

CJ Kazık ataı;man. 
1 - Kapalı zarf usulıi ıle münakasaya H) 390 sıı:,ılı ııroJe. MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

konulan 14400 kilo sabun satın alınacak - muhammen bedeli yazılı sığıreti 7. 11. 941 
tır. Muhammen bedelı 7200 liradır. Mu - cuma gUnü saat 14 de Ezine Sa. Al. Ko. da 
vakkat temınat 540 liradır. pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 

ZlRAA T VEKALETi 
4 - Eksiltme 17. 11. 941 l'Rzarl!!SI cUnU 

saat 10 da AntalQa'da Yenlkaııı ca.ddt'slnde 
nafıa mUdUrlütU ııınasınrta kurulu (Antalya 
Nafıa lnı nt Komisyonunda> ynpılacakllr. 

Giyim eşyası alınacak 
M. M. Vt'kllletl Sa. AL Ko l'lnn: 2 - İhalesi 10-11-941 pazartesi günü sa mezkür gün ve saatte teminalariyle birlik Hayvan pancarı alınacak 
1 - 2000 adet harıcı ll'ömlck m1111kıravnt 

ile 2000 adet m ntan pazarlıkla satın laınn. 
caktır. :Oluham.nen bedeli 11200 ııra olup kıı

tt teminatı 1680 llradır. PazarJıR"ı s ıı 941 
cumartesi ı:tınU sant 10.30 d Ankara hava 
satın alma komisyonunda yapılac ktır. Şart.

namesi her ı:iln kOmls}onl'la ı::örUleblllr. ls
teklllerln ihale saatinde komisyonda bulun -

at 14 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ka. da yapı- te Ko. na miıracaatları. Etllk'te Veteriner BaktcrlyoloJI ve Se-
5 - Eksiltme kapalı z:ıırt usul!yle \'e \ahldl 

fiyat üzerinden > nııılacaktır. lacaktır. Taliplerin teklif ve teminat mek· (8153) 18105 roloJI .Müessesesi Dlrektörlütünden: 
6 ~ Eksiltmeye ı::ırebt1'11ek tein lstekllterln 

926 llra !59 kuruıfuk muvakkat ıcomtnat )a· 
tuplarınt belli gün ve saatten bir saat evet 
Ko. na vermeleri. Şartnameler her giın Ko. Sığır eti alınacak l - MUesseseml;ı:de mevcut tecrübe hay • 

vanıarı ıcın 20000 kllo nayvan p.:ıncarı acık 
da görülıir. (7886) 17849 Ezine Sa Al. Ko. dan: 

l - Cinsi sı ır tı, miktarı 110 ton, eksiltmeye konuım.ıstur. 

tınlması \C bundan Meka aıatıdakl \'eslkala· 
rı ibraz etMelcrı enrttır 

Sığır eti alınacak muhammen bedeli 46200, kati teminat 4930 2 - Tahmin edilen bedeli 1400 .ıradır 

Karaköse Sa. Al. Ko. dan: lira. Yu!tarıda cins ve miktarı yazılı sığıreti ka mektubu veya ve;ı:ne makbuzu ~ hazine 
3 - Muvakkat teminatı ıo:ı lira olup ııan· 

t> Bu ise ı::'rebtımck ıctn narın mUdOrlyetı 

f'hllyc>l komisyonundan atm:nıs müteahh!Ulk 
~f'stknsı mnları. <8099> 18054 

1 - lSo.000 kilo sığıretı kapah zarfla, 7. 11. 941 cuma gunıi saat 15 te Ezıne Sa. tahvili ,e bone tem\nat olarak alınır. 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1 Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacal:ttr İs- 4 - Iha le 7 ıı. 1941 cuma ırünU saat lf> 
3g.OOO lira t~h~in bed~li 1925 liradır. Ev- teklilerın bellı saatte teminalariyle birlik- tedlr. Şartnamesi müessese dlrekLor!ilj;: .. nden 

2 - Cnr! seneye alt Ticaret odası vesikası 
17S62 

Sedye kolu alınacak 
M. M. Vekuleti Sa. AL Ko. dan: 

saf korun butün garnızonlarında mevcut· te Ko. na müracaatları. bedelsiz olarak verilir. '2490 sayılı kanunda Taş hazırlama işi Beher ı;ıftine tahmin edilen fiyatı 150 
kuru~ olan 500 çift furunlanmış gıirgenden 
mamul sedye kolu 8 ikinciteşrin 941 cumar
tesı gunü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
sntın alma Ko. da pazarlıkla ihale edilece
ğinden isteklilerin 112 lira 50 kuruşluk ka· 
ti te:ninatlarıyle birlikte pazarlık gün ve 
saatinde Ko. da bulunmaları. Nümune ve 
şartnamesı her gün öğleden sonra mezkur 

tur. (815~) 18106 yazılı aartınrı nııı;ı: oınn ısteklllertn muwyen 
2 _ Münakasası 14. ıı. 94ı cuma gunu olan a"iln ve saatte Ziraat \0ekrıletl multase· Kırşehir Nafıa Müdürluğünden ı 

saat 15 te yapılacaktır. lsteklilerın kanu- Münakasa tehiri be mUdı.lrlUj;:Urde toplanacak oınn satın aı 1 1 - Eıtsiltmeye konulan işı Kır&ehir-
nun 

32 
inci mactdesınde tarif edildiği veı;- lst. ı.v. A. Tophane Sa. AL Ko. <lan: ma komisyonuna mürncaatıarı. (79321 17S71 Kayserı yolunun kılometre 257+000-276+ 

7. 11. 941 tarihinde ek ıltmesl Ynı>ılac lk 

1
000 ayni kilometreleri arasından (1"4448) 

h ·1 h l cakları teklı'f mektuplarını ı e azıt ıya olan 1!5 ton sadeyal::'ının lhalesln<len sar!ına- k • 
. l K a u·· NİVERSITE metre mı ·abı ham taş ihzaratıdır. Bu işın eksiltme saatinden bır saat eve 0 n zar e<illmlsllr. Allkadarların mahlmu olmak 

ke~if bedeli 43921.92 liradır. 
vermeleri. (7996) 17951 U;ı: re llAn olunur. (8217) l 167 

2 - Bu ışe aıt_evrak sunlardır: 
Pirinç alınacak Sadeyağ alınacak Madeni eşya alınacak a) Eksıltme şartnamesi, 

o. Bayazlt Sa. Al. Ko dan: Tophane Sa. Al Ko. dan. Unlverslte A E P. Komls)onundan: bı l'.'!.ııkavele projesi,• 
l - 60 bln kilo pirine pa.z.ırlık a satın a ı· l Beher kilo una 171> kuruı tahmin e..11- Yaptırılacak I&: madeni eu·a, muhammen Bayındırlıl. iılerı genel şartnamesi, 

Ko. da gcirülur. (8()87) 18097 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. \'ekAletl Sa • .Al 'Ko. dan: nacaktır Muhammen "'r:1cll ı.1000 ıır., olup k p bedclı 33349 lira W kurut, teminatı 5003 lira, c) 

len ı:s ton kadar ıadcya{ıı almaca ·tır. azar- d) Şose kopruler fenni şartnamesi 
muvakkat teminat *'02~ ıırnctır Ş.ulrı .n sı !ıkla eks llml'sl ıı. ıı. un salı ı:tınU ııııat 15 sanu ıo. • • Kırıkkalede yaptırılacak ıns:ıat !cin :Sl:ST 
"er ırün Ko da coruıur razarlıQ:ı ıo. ıı &<\J 

1 1 
A S , 1 Ko ela •anıla Ynııtırııncak ıı. madeni ,.5ya, muhammt>n h) Hususı şartname, ııra 95 kuruı keştt bedelli malzl."'!le ı; 11 941 

•· 1 te Toptı'1nc ııt.. .v. a. " · · • .. • f K f h 1 ı· h 1. 
pa;ı:artesı ıı:UnU saat 9 30 rtn Bay ıılt Sa. Al ı C'aktır tık t mtnat 4005 lira aartnnmesı Ko tı deli 47909 lira. teminatı 71 1 Ura. saati ıı ~ eşı . u asa. cetve ı mesa a cetve ı cumartesi ı:Un.ı saat 11 de ııaıarlıkla satın 
Ko. da yapılacaktır l.&tl'klllerln tcmln:ıtı ı da ı:orulur. Isteklllerın belli saı.ııe Ko. na Tıp fnk!llteat ııırıncı cerrahi kllnlC:lne )'ap- serı doperı, vasatı mesafeı alınacaktır. TaHplerln 773 Ura h!l kuru•luk 
rlyle birlikte Ko na murncaııtıarı. 1 

1 621 18168 1 tırılncak madeni eıya s. ıı 941 cJmartesı 1 g) Grafik, kal! temtnaUarı)le birlikte pazaruk ııiln ve 
(8113) 16058 il ırne.er · 1 

' ı:unu rektörlükte ayrı ayrı ııazarlıkl'l ihale !stıyenler şartnameleri bedelsiz olarak saatinde M. M. V. Sa. Al. :Ko. na mlıracaat-

K 
~ l k 1 Sadeyağ alınacak cdlll'cektır isteklilerin teminat makbuzı:ırı f .d . 1 :.l • bT 1 E k n ıarı. (S173) l 131 

uru sogan a maca 1 _ ve ticaret odası kl\f:ıt•arl)le ırelmc>lert 1 na ıa mu ur ugun e gore ı ır er. vra ı 
Giresun sa. Al. Ko. dan: Ist. Sisli Sn. Al. Ko. dan. 9537 8137 •suretim 220 kuruş bedelle alabilirler. Elektrik malzemesi alınacak 
ı - Kapalı zart usullyle 43.700 ı:ııo kuru l - Pazaclıkin 20 ton sndeyal::'ı alınaC'nk- ( • ı 18116 3 - I:ksıltme 10-11-941 tarıhinde pa- H Z.!. VekAletl Sa Al. Ko. dan: 

ıotan alınac.ıktır Beher ıctıos.ınn tah n.n e· ur. f:\sat ve hususi ıarllnr ~o. da cörıllur. zartesi günil ıra:ıt 15 te Kırşehir vilayeti l - 54 kalem elektrik mıı.lzl'meıı' paurltk· 

dilen fiyat 10 kuru$ Olun muvakkat teminat Asidin ııızaml derecesi B ve 1,.-:ıO tenekede bir 1 kt " h mmen bC'!iell 21321 
.. İCRA lfL 1 S nafıa mudiırlıifıinde yapılacaktır . la ıatın a ınaca ır. , .. u a 

S27 lira 7:5 ıcuruı;t.ur. lhıılesl ~4. 11. 941 S."'llı nümune nlınurak tahlll UPllacaktır. Beher Ve .f\. • . • • • • lira 7:S kuru• olup k.&tl temınatı SlnB lira 28 
gUnU saııt 14 tc>ıllr. lsteklılertn belll ı;ıUn ve• kilosunun muhammen Mdell li5 kuruıtur. Be- 4 - Eksılt'.11eye gırebılmek ~çın ıstek· ı kunıstur. PazarlıA'ı 18 11 g,n ııe~ı mhl' ırt.ı-
saatten bir saat evci tekllt mektuplarını K.ı her tonluk p:ırtller halinde dnhl lha.e ı )RPI· Ankara İcra Dairsı gayri menkul satış lını~ 3294,14 !ıra muvakkat te'.11ınat ver • nü saat 11 de Ankara'da Hava satın alma ko-
na vermeleri. Şartname ve v ır heı g..ı. ı ıcaf:ındnn ıaıı.,ıerln bir veya blrıtac Pdrtıcıe memurlugundan mesı bundan ba~ka 941 yılı tıcaret odası mlgyonunda )apılacaktır. sartname51 ko:nta· 
Ko dn cörillllr. (Sll2> 1>;0 ~ ) ıı;ıac.ıkları teklifler de kabul oıunuT. lhalesı İpotek olup satılmasına karar verilen csikası ve eksiltme gıinünden (Tatil gun- yonda görUleblllr. btl'kltl rln Mil yycn ııQn 

ı k 8 11. 941 cumarteı;I ır.ınu saat 10,30 ctn Y• ııı- Ankara·nın Şenyurt mahallesinın Alı Ka- !eri hariç) üç gün evci Kırşehir vilayetin· 'e saatte k :ntayonda bulun'Tlaları. 
Odun a ınaca la<..ı.ktır. l&kidllerln komisyona mura antları. ıb !" k d 673 den alacakları ehliyet vesikası haiz olup C6101) 18152 

Muğla Sa. Al Ko d~m: l~J 181c;9 u ı so agın a ada 9 parsel numaralı 
l - Kapalı zarf usullylc 2.000.000 kilo 356,SO metre murabbaı miktarındakı kargir teklif mektuplar{yle birlikte vermeleri Y npı işleri 

b d 1 Bakır düg-me alınacak ev alia~ıda yazılı şartlar dahilınde açık ar- şarttır. l\I. M. Vckrı.ıeu sa Al. Ko. ilan: 
Odun satın alınacaktır. Muhammc>n e e 1 T kl'f k 1 k d 3 .. .. 

11 
d lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: tırma ile satışa çıkarılmı5tır. 5 - e ı mc tup arı yu arı a uncu l _ Kaysl!rl de 78811 lira 28 kuru$ keılf 

33165 lira muvakkat temlnnt 2408 rı:ı ır. ı - Seherine 90 santim rıyat tahmin edl· maddede yazılı ı;aatten bir eveline ka • bedelli ınıaat ısı kRpalı ;ı:arrrn c-kslltm ye ko-
Şartnamesl Ko. da goırll!Ur. İhalesi 20· 

11
' len S mlbon adet. okside edllml& bakır dill::'me EVSAFI dar Kırşehır daimi encümen riyasetine mak nulmustur, lhalıosl 24. 11 941 pazartE"ııl ırUnU 

041 cuma gllnl saat 15 te yapılacaktır. is- alınacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 18. 11. 941 Bu parsel üzerinde iki bölıL-n şeklinde buz mukabilinde verilecektir. Posta ile saat 16 da Ankara'da Hava ıntın ntma komls· 
teklilcrln mezkftr gUn ve saatten bir saat PC'r&cmbe ı:UnU saat 14 de Tophane lst. L\· • .A. ve ayrı ayrı methalleri bulunan iki bina gönderılen mektuplar 3 lincü maddede ya· >-onunda yapılacakur. l\k teminatı 51 lira 

evel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. s:ı.. Al. Ko. da yapılacaktır. llk teminat 4S50 mevcuttur. 4 kapı numarasını taşıyan kıs- 57 kurustur. Şartnamesi 895 kurue muk'abl· 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zar· 

( 081) 18069 llrndır. NUmuncııl Ko. dn ~örülür. 1stcklllorln me sokak icap ısından girilip 12 basamak be- llnde komisyondan aıınablllı:-. Tallpl r" lha• 

1 k 
tıclll saatte Ko. na mtıracnatıarı. ton merdivenle birinci kata çıkıldıkta ufak fın muhıir mumu ile iyice kapatılmıs ol • Je saatinden bir aaat evellne kadar kanuni 

Pırasa a ınaca <B222> 16170 b' h 1 ması llizımdır. Postada olacak gecikmeler tekil! mektuplarını komls"ona verml'lcrt. • ır sa an ık (!zerinde dıpte bir heHi ve sol- ' 
Kıklıırell sa. Al. Ku.dan : kabul edilmez. (8032) 18001 (8102J 18153 
l - 12 muhteli! mahal için nşağıda Ot ve saman alınacak da zemini karosman çini du!iemeli bir bu-

miktarı yazılı pırasa 10-11-1941 saat 16 Selimi.ye Sn. Al. Ko. rtan: yuk. bir oda ve ufak servis koridoru ü- Ko""mu··r alınacak Yapı malzemesi alınacak 
da nçık eksiltme ile alınacaktır. Taliple- 1 - Her mnhallln murakabe komlı>·onıa- zerinde zemini şap mutbah ve ufak bir ıt. M. Vektı.•eu sa. Al. Ko dRn: 

K r t rınca te~blt edilen fiyatlar esasları dahilinde oda vardır. Bu katın altına tesadüf e • Kırıldcaledc yaptırılacak lnıaat tein 51"...36 il· 
rln be11l gün ve sn~t~ k o.naİ ~~;~~rnLv. olmnk üzere 700 ton saman ile 1000 ton tel den kısmında mutbah şeklınde tcsi _ lstanbul Sıhl MOcsseseıer Artbrma ve Ek· ra kesit bedellt malzeme 11 11• 941 salı ı::ünU 
Jarı. Şerait ve evsa n. ~~ s • bal)·alı kuru ot satın alınacaktır. Bu ot. ve sa- satsız 2 boc:luk' ve bir de emme basma tu- ııtl!ıme komisyonundan: saat. 11 de paıarlıkla uun alınacaktır. Ttı• 
A. Sa. Al. Ko.larrnda gör ur. U'-- " ll"lerln "'" lira 4(1 kuruclu'k ka u tl'm na tin• 18099 m ınlar toptan m "">nn olunneal':ı ırlbt ta· 1 b d B k d .k. k Hastane ve ııht mQessesel>eı1n 1475 ton .. .,...... • (8145) um a var ır. u ısını a ayrıca ı ı apı 1 k un ve saatında l\1 M 

ık M h Bcd İlk Te. llplerdcn 3-U• er tonluk pıırtıler hııllndo kısım 
1 

b . ,_ camlı tQvenan kömürü knı>alı 2!artla eklllt • rlyle birlikle paınr • ıı: • • 
l\1 tarı u · · Llro. K. k11ım dahi mUba)an olunur. l\tezktır ot ve sa- numara 1 anyo .servıs ... apısı mevcuttur. 2 meye konulmuatur. v. Sa. Al. Ko. na muracaatıan. 

Kilo Lira ~ 238 35 manlar buıunduklnrı mnhnlle vnı;ıona veya lkapı numaralı bına !§ıklar caddesinden 191 1 - Eksiltme 7.11 941 cuma 8'0nU nat (6168) 181!5:5 
4540 1!~~ 50 519 75 deniz \asıtaslyle teslim eartıyle alınacaktır. basamak kaldırım. merdivenden esas bina - 1!5.30 da ..:İıi'cllo:ıunda ıthat ve ıctımat mu- yapı malzemesi alınacak 
~:g~ 378 00 189 00 Olun tcmlnııtı S'.:!:50 lira olup .ııaıarlıt:ı 13. 11. nın antresine çıkıldıkda tekrar altı moza- nvenet mUdUrlüğU binasında kurulu kom'ls· M. l\1, Veklletl ı:;a, Al. Ko. dan: 

Cinsi 
Pırasa 

.. 
3240 340 20 170 10 941 pc·sembe ıı:ünU saat 11 da Sellmlye Sa. Al. yik basamak merdivenle bir sahanlıga ve yonda yapılaca'ktır. Kırıkkalede )aptırılacak ınsaat ıctn 9637,M 

5230 549 15 274 57 Ko. da ,>:apı.acaklır. Samanın teminatı 4725 11· çahanlıktan binanın ıçerisine girilmekte • 2 - Muhammen ılyn~ beher ton ıctn ıs lira kcıt! bedelli mat;ı:emc pazarlık.la satın a-

.. 
" 

2940 SOS 70 154 3::; ra olup pnzarlıR"ı 13· 11· °'11 perıembe ~unu dir. Sofa üzerinde bir büyük bir ufak oda liradır. ıınacaktır. T11ltplerln 1445 Ura 63 kur~luk 
0:57 55 278 77 &'aat 1!5 le Sellmlye Sn. Al. Ko. da yapılacak· ve ay . . 'n.d h la b f d 4 - lstekıtli!r urtnam('slnl calımıa ıı:ün • katı temtnatıarlylc birlikte 11 11 941 ıalı ııU· 

.. 
" .. 3510 " tır. (8223) 18171 rıca servıs ıı;ı e e ve u so a an Jetinde komll"onda cörebUlrler. Ko ınUr 

3240 3 ıo 20 170 10 ayrıca bir kapı ile geçildikte dograma ile 5 _ lstekl;lcr 1941 yılı t1cnret oda1!ı vesi- nü sao 15 t.c M M. V. Sa. Al. · na a-

.. 3600 378 00 189 00 Sadeyağ alınacak ayrılmış heli. ve iki adet dıvarda sabıt pis- ku1yle 2490 93>,lı kanundn yazılı vesikalar- tuatları. 16156 
4750 408 75 249 74 Seltmtye Sa. Al. Ko. dan: var vardır. 19 basamak tahta merdivenle ın bu ııe yerer muvakkat .car nt1 makbuz (8lS9) 

8940 938 70 469 70 1 - Mevcut evsaf ve &artlar dahilinde 10 birinci kata çıkılclıkta sofa üzerinde iki u- veya banka mektutıııııe znrrıarını thalıc ıaa. Akümülatör bataryası 
2770 290 85 l45 42 ton sadeya~ı pazarlıkln ı;atın alınacaktır. Te· fak bir büyiık oda ve tesisatı mevout olmı- tinden bir ıoat evci komlsycna makbuz mu. alınacak 

" 
" 

YekQn 58060 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. At. Ko. dan: 
ı - Cinsi kuru ot, 200.000 kilo, muham

men bedeli 12.500, kati teminat 1.875 lira. 
1 YukarTdıı cins ve miktariyle muhammen ve 
kati teminatı yazılı kuru ot 7. 11. 9-41 cumn 
günü saat 14 de Ezine Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin teminatla
riyle birlikte Ko. na müracaatları. 

(8147) 18100 

Sığır eti alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Cinsi sığıreti. miktarı 245 ton, mu

hammen bedeli 98.000 lira, kati teminat 

7350 lira 
2 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı sı-

ğıreti 7. ıı. 941 tarihinde saat 15 te Ezine 
Sa. Al. Kp, da pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin belli gün ve saatte teminatla
riyle beraber Ko. na müracaatları. 

(8148) 18101 

mlnau 2475 lira olu" pazıı.rlı"ı 13. 11. 941 per· d d k bili d ermeleri (9"""/7869) 1....,,,. .. .., yan ıvarları fayans kaplama banyo var ır. a n e v · .. .,,,, ' 0 .,... M lif. VckAlcll Sa. Al Ko. dan: 
eembc ıı:ilnU ıaat 16 da Sellmlye Sa. Al. Ko. da Ayrıca zemin katın altına tesadüf eden Pazarlıkla bir adet akktlmUJIHör hıı.taryan ııa-
yapılacnktır. (8224) ıs112 Tamir isler"ı t. ı; bin ıı 

iı; ise bir oda bir de bosluk vardır. tın alınacaktır. Tahmin olunan ftya • 

Kömür alınacak 
Sellmtye Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - Komlli)'ondıı mevcut evsnt ve ınrtna

mcsl dahlllnde GOO ton kok veya sömUkol< kö· 
mürü kaıınlı zarı usul!yle eksiltmeye konul· 
m~tur. l\tu,•akkat teminat lliO lira oluıı lha· 
lesl 22. 11. 941 cumartesi ırUnU uat 11 de Se· 
Umlye Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(S22S) 18173 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Umumi vaziyet: döşemeler tahta tavan- İstanbul Defterdarlığından: ra olup teminatı 000 liradır. Evsaf ve eıırtla-
lar bağdadi üzerinde harçlı sıvadır. Her i- Viliiyet hiıkümet konağının (39905) lira rı her ı:Un liR'leden ıor:ra komıwonda ı: ruıe-

(34) kuruş keşifli çatı tadilat ve tamirat bilir. lhalesı 14. 11. 041 cuma ıcJnJ gıı.t 15 te ki binada elektrik, ıu tesisatı vardır. Ta- il 
i&i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-1 yapılacaktır. Talip olanı tın kom yona m " 

vanların bazı kısımları kabardıgından ta- 'I 1 (6ı-G; 1Sl57 
mire ihtiyacı vardır. Heyeti umumiyesine mu5tur. Eksı tme 17. ıı. 941 pazartesi gü- rncaaUarı. ' 
yermi üı; bin lira kıymet takdir edilmiştir. niı saat 15 te İstanbul'da milli eml5.k mü- Pavyon yaptırılacak 

diırlüğünde toplanacak olan komisyonda :.L M. vckf!letı sa. Al. Ko. dan: 
SATIŞ ŞARTLARI yapılacaktır. Muvakkat teminat (299290) .Ankara'da 83 922 ltra 4S kuruı kesif bedelli 

1 - Satış peııin para ile 28-11-1941 cu- liradır. bir pncyon kapalı zarf usult ıe ınıa l'tUrlle· 
ma günü saat 10 dan 12 ye kadar dairemiz- cekUr. ilk teminatı 2544 ıra l!'I kuruıtur. la· Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri u-
de yapılacaktır. Talipler muhammen kıy- • ti ı r 170 kuruı mukabil nde keatt, pro e ve 

mumı, husust ve fenni şartnameleri pro- >ıın e ıı 
metin yüu3e yedi buçuğu nisbetinde pey . . sair e"rakını al blltrler. Taliplerin kapı 
akı;esi veya banka mektubu ve tahvilat ve- Je, k:ş~~- h;ıasasiyle ?~na mteferri di~~~ ıarflnrını 24. 11. 041 ııaıartcıı g-JnU saat 16 

Tamir itleri receklerdir. Dellaliye ve vergiler satış be- evra ı ı ıra mukabılın.de stanbul mıl ı dan bir saat eveııne kadar 1\1. M v. Sa AL 

Devlet Hava Yolları umum l\1UdUrl!ltiln· delinden ödenecek ve tapu harcı ve tahli- emla.k: idaresinden almabilir. İsteklilerin l Ko. ru. ne \ermeleri. 
den: teklif mektuplarını ve en az bir taahhiitıe ($179) 181!58 

l - Ankara tayyare meydanında klln be- ye masrafı müşteriye ait olacaktır • (30.000) liralık bu işe benzer iş yaptığına • 
lonarnıe hanı:nrın eksik ve kusurlarının müle· 2 - Sabş günü artırma bedeli muham- dair idarelerinden alınmış vesikalara müs- ArabC\ malzemesı alınacak 
ahhlt nam ve he•nbına tkmnl ve tamiri 8"1k men kıym t' ··zde yetmfa beaini bulduğu ·d t · • ·· tl M :M. \'ek.\lett Sa Al. Ko dan. .... .. e ın yu " '" tenı en stanbul vılayetıne muracaa a 

1 
h 

1 
dil n tıyntı 20>0 lira olan 

ekslltmeyc cıkarılmıstır. takdirde tam saat 12 de üç defa bnğırtıl- k · · · · ·· ı · h · ) Jieps ne ta m n e e 
2 - 1':eı!f bedeli 6211 lira 5 Kr. olup mu· e sıltme tarıhınden (tatıl gun en arıç \•e müteahhit nam 'c hesabına l ıı. 941 ııtlnu 

dıktan sonra en çok artıranır ihale oluna- üç gün evel alınmıs ehliyet ve 94l yılına ihale edllece"I ıı•n edilen dokuz kalem ara-
vnkkat teminatı 465 Ura S3 kuruıtur. k b • · b ı d ğ k • ,. 

ca ve yüzde yetmiş eşını u ma ı 1 ta • ait ticaret odası vesikası ve muvakkat le- ba maı•emestnln c;a;.ıtme ailnü tallı> cı'lmııı.-3 - Eksiltme 22. 11. 041 cumartesi Kilnil sa· ~ 

h l k t 11 dirde en ı;ok artıranın taahhüdü baki kal- mı'nat makbuzu A490 "Umaralı kanunun ta- dı"ından a"ık eks ıtmesı 11 lktncttesrtn 941 La na a ınaca a de Ankara tayynre meydanında ıctı.tn ~ •• • " 
H y 11 mak ii,zere 8-12-1941 paıartesl gıinü saat rifatı dairesinde hazırlanmı" kapalı zarf 511 ıı ir nU ı;aat 11 de Ankara'da l\1 M V. satın 

Klklarell Sa. Al. Ko.dnn : ııva o arı umum mUdUr!UCU binasında .. d 1 toplanac k k ı k 10 dan 12 ye kadar yapılacak ikinci artır. derununda ı·hale gun·· u·· saat 14 de kadar ko- alma Ko. do yapııecaA'!n an steKı !erin 153 
1 - 12 muhtelif mahal için aşağıda a om won tarafından yapılaca • U 

nıiktarı yaı;ılı lahna 10-11-1941 san~ 16 
4' _ Bu slltme ı:tın 'H! saatinde mezktlr Kn dn bulun-

tır mada en çok artırana ihale edilecektir. ı misyon reisliğine makbuz mukabilinde tev- Ura 2!5 kurueJuk ilk tem na arıyıe birlikte ek· 

nl kt Tal ple 1ee alt tennı ıarlname, ck&tıunc 3 - İhale bedeli hemen verilmediği di etmeleri lazımdır. 
da açık eksiltme ile ını.ıca ır. şı ft;t earlnamcııı, mukavele proJ~t Devlet Hava kd. d . • 7 14 mnları Liste ve ş:ırt.nal"'lesl her ı:Un adı ıı:e· 
r in belli saatte Ko.na mllracaatlan. er... ta ır e müiteriye yiıımı günu geçmemek 1 (9363-7947) 1 9 cen Ko. da bedelsiz s:örülür. 

Saf 
Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. Yolları umum Md. de her ıriln ırörülebtllr. üzere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil • • (8135) 

ve ev ) 18102 <6206ı 16l65 • · d Y 1 yapı ııı.lerı Ko.ıarında görlllllr. ($149 ıçın e de para ödenmeıse ihale bozulacak O :ı-
18162 

Cinsi 
Lahna 

.. 
" .. .. .. .. .. 
" 
" .. 

YekQn 

~flktnn Muh Bed. İlk Te. ve kendisinden evel en yüksek teklifte bu. Diyarbakır Narıa ıtUliUrlUl!-Unden: 
Kilo L 'ra K. Lira l{, ANKARA L AMJRLİ;ı.İ luna k' tm' ld • b d il ı ANKARA V ALILIG1 1 v. u n ımse arze 15 o ugu e e e al - 1 _Eksiltmeye konulan ıs: Blrlncl umum 
4540 4i6 70 238 35 • maga razı olursa ona ihale edilecektir. O mllCettliltk bölırest dahilinde takriben aıunıa 
9900 1039 50 519 75 d bul zı•aret 

Mercl'mek alınacak a razı olmazsa veya unmazsa yedi min kilometre tullnde ~Ialabadı • Ptsyar , 
3600 378 00 189 00 •- ık nll ın müddetle çıkarılacak bir artırmada en çok )Olundan tcs,•lye ve sınat ımnlltı m • 
3240 340 20 170 10 A k L t K ho sııtnl, Clrl Ankara Vallll"lrulen: 

Yapı ilanı 

n ara v. A. Sa. Al. Ko. dan: artırana ihale olunacak ve evelki ihale ile ıaatı ile sallapost, Herp ' er • , .. 
.5230 549 15 274 57 

l - 120 ton merctmet:ln paı.arlıkta eksilt· bu ihale arasmda fiyat farkından ııerruk, Norsın, Plıı)at, Mnnıılk, Tlmok. Bclaw, Ha:rınana kazası dahlllnd .. yar>ılııcak Jan· 
2940 SOS 70 154 3ıl mest S. 11. 941 &nat 10 da Ankara Lv. A. Sa. evelki Hnrbak, Sason boyun noktası Kedlr, Avlrdos darnıa binası inşaatının eKStlt:ncs ırun 0111.n, 
5310 557 55 278 77 Al. Ko. da yapılncaktır. müşteri mesul bulunacaktır. mevkllerlndc karakollar Kozluk <Hazo) Bay- lG. 10. 941 tarlh!nde t ıll:> ı;.km'ld l!'ın.Un 2490 

3240 340 20 170 10 2 - Muhammen bedel! 28.SOO Urac!ır. sart- 4 - Alakadarların bu gayri menkul Ü • kan (S!)anls) kazalarında birer kııta ile Bay- sayılı kanun hUkümler1nc •.:~tıkan me ktır ta· 

8600 378 on 1S9 00 namesi Ko. da ırörUlebtllr. lsteklllerln tekllt zerindeki hak ve iddialarını evrakı müsbi- kan'da bir adet. ahırın ki ceman on sekiz adet rlhtcn ltlbaren bir ay mü1dellc paıarlıta ko· 
498 75 249 74 edecekleri fiyata nazaran katı temınaUarlY· teleriyle birlikte on beş gUn iı;inde daire- binanın ikmali insanlı mukavelesinin feshe-' nulmustur . 4i50 

8940 
2770 

58060 

938 70 469 70 le Ko. da bulunmaları. ye bildirmeleri ve aksi halde hakları tapu dllmlı bulunmasından ooıayı Ut! bin durt. :ııUz Kesit bedeli (141761 lira (47) kuruı ve mu-
290 SS 145 42 (8143> 18154 sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin doksan sayılı kanunun elli birinci mnddcsl \'akkat teminatı (1063) lira (:'.!4) Jnıruıtur. 

paylaştırılmasından hariı; kalacaklardır. mucibince müteahhit nam ve hesabına >"llP· lsteklllertıı teminat ml'klup vc>-a mftklıUZ· 
tırıımak üzere ilk ihaledeki silsileyi ıtyat ile !arı ile Ticaret Odnsı v" .katarı ,,.<' narlR mil· S - Artırma ~artnamesi bu gündan iti-

Sığır eti alınacak 
Ezine Sıı. Al. Ko. danı 

Yanmış kömür satışı 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
7000 kllo yanmıs kömür satılacaktır. lha· 

IPsl 711.fl4J cuma gUnU saat ıı de Ankara 
ı.v. A. Sa. AL Ko. da yapılaeah"tır. lstekltlerln 
belli rün ve aaalte Ko. na müracaaUarı. 

ıartnameıer esasları dahilinde altı lktnclteı- dt!rHU!ilnden bu ıı ıcın nıaıoakları fenni ehll· 
haren dairemizin 941/39 numaralı dosya - rın 941 tarihinden itibaren acık ek&llt.meye yet vesikalarını hamil n ı.er ırUn ~arıa komlı· 
ınnda herkese açık bulundurulacaktır. Ta- konuımustur. yonuna morncaı:llan. 
lipler daha evel cayri menkulün imar va- 2 - :Muhammen klllllf liedell yekOnu (iki ı Buna alt kesit ve urtnaın '' t.e ~r. nafıa 1 - Cinsi sığıreti, miktarı 60 ton, mu

hammen bedeli 25200 lira, kati teminat 
S780 liradır. Yukarıda cins ve miktariyle ~8ll0), 18075 

ziyetini ve satış şartlarını ıörmüı; ve kabul yQz kır'kblr bin sekiz yQz Ylrml dolcua lira) mUdürWtunde ı;ıörebllecelclerı 
etmiı addohmacaiı ilin olunW\ 5139 .{Yetmlı dört}. kuruıtur, &8277l 1&1.Tt 
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Türkiye Cüınhuriyet Merkez Bankasının 1·11 -941 vaziyeti 
AKTİF PASİF: 

&ASA 

Altın : Salt kiloaram 
Banluıot 
Ufaklık 

D.AHtLDEKl Mt1HABOU.ER ı 

Türk Uruı 

llARlCTEKl MUHABİRLER ı 

72.604,628 

Aluo ı Safi kiloıraaı 8.342,410 
Altına ıahvill kabil terbest d6vizler 
J>iiu d6vWer •• borçlu klirüıı bakıyeled 

SAZIN1t TAHVtLLERl ı 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye ka.rphjı 

Kaowıun 6 • 8 iDd maddelerine tevfikan 
bazüıe urafındao vaki tediyaı 

SENEDAT CUZDANJ ı 

Ticari aenetler 
DRAM ve TAHVtLAT CCZDANJ 1 

A) Deruhte edilen evrakı aakdiyenin kar
ıılıjı esham ve uhvillı (itibari kıy

mer.le) 

8) Serbest abam •• uhvillı 
AVANSLAR ı 

Aluo ff döviz üzerine avau 
Tabvillı üzerine avam 

Hazineye kısa ndeli avans 
Hazineye ~50 No. lu kanuna aerc açılan 

ahın karşılıklı avaos 
atSSEDARLAB. 

llUHTELU 

Lira 
102.124.217,77 
10.606.141,-

11()9,920,23 

373.040,20 

11.734.266,71 

-.-
49.622.m,01 

lM.748~-

285.309.781,-

45.245.141,93 

8..311.443,46 

ll.()06,74 
:1.772.641,78 

1.412.000,-

167 .!I00.000,-

Lira 

113.240.279,_ 

373.040,20 

61.357 019, 72 

136 984.297,-

285.309.781,-

53.556.585,39 

174 689 648,52 

Ci00.000.-
11.108 997,93 

841.119 648,76 

YENİ TAHVİLLER 
Maliye Vekaletinden : 

2-6-1941 tarih ve 4057 numaralı kanun muctbince ihracma sel&hi
J'et ...Uen ve haaalitı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarmdan 
Irak•• lran hudutla.rma kadar yapılacak demiryolunun inta•ma tah
aia edilecek olaa o/o 7 selirli 1941 demiryolu iatikrazınm 20 &enede it· 
fau IDep"at bet mİIJOft tiralsk birinci tertibine ait tahvillerin aatııı 
7-11-1941 aahahmdan 15-11-1941 akıamma kadar yapılacaktır. 

Tah'riller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itiba
ri Ja,mette hirlik, yİnniheflik ve elliliktir. Tahvillerin ihraç fiatı % 
IS olarak t.bit eclilmittir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19, 500 
liral• Tahvil bedeli 475 ve 1000 liralıık tahvil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mÜ· 
...... ıen:ıe, vUayet husuai idareleri ve belediyelerce yapılacak müza· 
,..... mÜIUıık&M." mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece aatıl· 
-. •• aablacmk olan milli anl&k bedellerinin tecliyeainde baıa bil! ka
ltul otm.caldan sibi tahvil itfa becWleri ve faizleri tahvillerin tama
._ iti.- kaclar "- tüıtii .-.i ,.. r..m.d .. muaf balaaacaklarcbr. 

....... ...._._ T•kiw ca..lt...,_ Mertı .. , Ttblriye Cm..h1B'i-
J'81İ Zir-t, Türkiye lı, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Beledi
~- BMlkalan ile Sümer ve Eti Bank tarafmdan aatılacağı gibi diğer 
heMal• n.aıtuiyle de temin olunabilir. (8186) 18149 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
~a Yabancı A*erllk 15ubeilnden: 
OD :vedlllc1 ve Udnc1 tllmen Ukerltk dat • 

Nler1ne batlı aallerllk ıubelıerl hallandan o
ıu .Ankara 1ctade ve Jrıö:rl.nnde oturan 328. 
D, 880 dol\UDlU )'&baDCl ıfltl)ıat ederle Ha· 
tu vllbeUDe ballı ukerllk IUbelll'laı mea
eup 832 c1oa-ıu ;rabancı lhta:vat erı.r DıU
rat bimleUDe ..- edllecelderdlr. 

Bu tubeler1D .,.. :vaınız bu dotumıu nban-
• lht:Wat erlertnın; ikamet kltıU&n ve ntı • 
ıue ctl.adan1ar1:vle btrıı.kte blr hatta zarfında 
tubemlze mQracaauan ltlzUmu. selımlYerıler 
ba)d&nnda llaka)'a muameleel tatbik edile • 
eett U&ll olwıur. (8158) 18109 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Poata pulu butmlacak 
P. T. T. Umumi KOdUrltllQnda : 

ı - idare tbUyaeı ioin 200.000.000 nor • 
mal poeta pulumm barlQt• tabı pazarlıta 
ıromıım..,ıur. 

2 - lıluhunmen bedeli. TQdoe uullyle 
tabedllditl takdirde (80.000) cUter U8Ul -
1elte tabı lıalbıde (T0.000) tUrk llruı olup 
puarlıl& iftlrl.k edecek taliplerin Tay -
409 uaullyl• tabı teklifleri halinde temi
ut olaraJc lOMO ve dlter uaullerle tek -
une balmamalan halJDde llıı500 tllrk ıı:a-

hk ınııu.t yatırmaları l&zurıdır • 
1 - Puarlık 21·11·19'1 tarihiDe mll-

91dif cwna ,.unu aaaı 16 da Ankara'da 
P. T. T. Umumi lllldtlrltık hinaaında ml1· 
tefekkil alım. Abm komiayonwıda yapı • 
Jacaktır. 

4 - Puarlıta iıtlrlk edecek taliplerin 
pul tablyab tılerinde müteha.asıs olmala· 
n ve kanuni vesalkle beraber ıtmdiye ka· 
dar tabetmlı oldukları pullardan komlı • 
:vonuna numune tevdi etmeleri ıarttır. 

6 - Bu iıe alt idari ve fenni ıartname 
Ankara'da P.T.T. Umumi MüdürlUğU le· 
vazım müdllrlllfUnde ve İstanbul'da Yeni 
Valide hanında levazım umuml dePO mu· 
haaiplitinden paruız alınablllr. 

(6823) 16894 

Sayın halka 
(om Esirgeme Kurumu 

Kıtacık menba suyu 

satıı bürosundan : 
Kavacık memba suyunun 

mühürlü 3 litrelik tiıeleri
nin satıı fiyatı 1 O kurut -
tur. Bazı bayilerin bunları 
15 kul'Uf& sattıklan haber 
alınmııtır. Hiç bir suretle 
10 kunııtan fazla verilme -
mesi, 10 kunıta satmak is
temiyen bayilerin 1634 nu
maralı telefona haber ve -
rilmesi halkımızın menfa • 
ati iktizasıdır. 5121 

Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya mal 
alan tekaüt, 

dikkatine 
müdürlüğünden maq 

dul ve yetimlerin nazan 
Ankara Defterdarhj"ındalı : 
1 - Kaqlannı bluat alamıyaıı aakerl ve mWkl tekaUtıerle dul ve yetimleri 

Te ylikMk tahalle devam eden erkek çocuklar (maqlarım bizzat alsalar dahi), r~ 
fit olmıyan yani 18 yqını ikmal etmemiıJ olup da l1l&lfları vaatleri tarafından alın
makta olan kız ve erkek Gocukla.ruı klnunuevel 1941 Yoklamaları 6-ll-1941 tarihin
den 28-ll-1941 tarihine kadar yapılacaktır. 

2 - Bu kabil m&af aahıpleriDin yoKlllma kl#ldındald auallere behemahal ayrı, 
ayrı cevap vermek suretiyle t-•lediye muhtarlık illeri mUdtır~llt'Unce tasdik ettiril -
dileten ıonra re•ml aenet maq cüzdanı ve fotoj"raflı nutua tezkereleriyle, 

8 - Yoklamaya tt.bl olmayıp da m&afl&rı için bizzat müracaat edeceklerin de 
kezalik nüfus tezkereleriyle birlikte, 
llaqlannı aldıkları mahal iUbariyl~ defterdarlık muhaaebe ve Çankaya mal -

mUdllrllltüne mllracaatlan lüzumu illn olunur. (8209) 18163 

DAKTİLO KURSU 
88. lncl devreeini de o/o SO tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma ftrilir. Tahlil aranmu. Memurlar Kooperatifi 
brpıı ~. 3 Tel: 3714 5038 

SEJL"'w\YE 

IHTIYAT AKCESt : 
Adi ve fevkallde 
Hususi 

TEDA VULDEKl BANKNOTLAR ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Lira 

., .822.019,lll 
6.000.000,-

158. 7 48.1163,-

Ltra 
15.000.000,-

13.822.019,lll 

Kanunun 6 • 8 üıd maddelerine tevfikao 
huine urafından vaki tediyaı 21.764.266,-

Deruhte Edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kuıılıjı umamea aluo olarak iliveıea te

davüle vazedilea 

136.984.297,-

11.000.000.-

Reeskont mukabili illveten tedavüle vaze. 
dilen 2:50.000.000.-

Hazineye yapılan alun kariılıklı avans mu
kabili '902 No. lı kanun mucibüıce illve
ıea tedavüle vazedilen 105.:ıoo.ooo.- !!09.484.297,-

MEVDUAT: 

Türk Lirası 

Aluo : Safi kiloaram 177,:t-.. 

70.210.903,39 

1.233.782,03 71.444.685,42 

3850 No. lu kanuna ııöre hazineye aeılan 

avans mukabili tevdl oluoao aluolar ı 

Safi Kll1 65.Ml,930 78.124.167,90 78.124.167,90 

oovız TAAHHUDATI : 

Altına Wıvili kabil dövizler -.-
Diğer dövizler ve alacaklı ldiriog bakiyeleri :.16.943.408,39 26.943.408,39 

126.301.070.90 MUHTELlJ' 

YEK ON 841.119.648.76 

l Temmuz 19J8 tarihinden itibaren : Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans ~ ~ 

ASKERi FABRiKALAR 

Bolu' dan Adapazarı iıtasyonuna 
3150 metre mikabı kereıte 

naklettirilecek 
As. P'ab. Satın Alma Ko. dan: 
Boludan Adapazan latuyonuna nakil ve 

istasyonda vaaon dahilinde teıllm sartlYle 
naklettlrllecek 31:!0 metre mlklbı kereıte 

nakllYatı ukerı fabrikalar umum müdürlü
tU merkez satın alma komisyonunca 18.11. 
1941 aaıı ırünü saat 15 te kapalı zarna thale 
edilecektir. Naklettırtıecek keresteden çamın 
behe\ metre mll<Abına 11 111'& ve köknann 
beher metre mlkAbına da 10 111'& bedel tah • 
mln edllmlatlr. Şartname (ll lira (74l kuruı 
mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat 
teminat (2598) lira (75) kuruıtur. Taliplerin 
mezkQr ırUnde saate 14 e kadar tekllClerlnl 
mezkQr komisyona vermeleri. (8006) 18031 

Bir ton kemik külü alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 

Merkez Satın Alma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (300) lira olan bir 

ton ır-nr lrttUI Aınrt Pabrilra1ar -
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 10. 11. 9+1 pazartesi ııünii saat ıs te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
kati teminat olan 45 lira ile mezldlr ııün 
ve aaatte komiıyona müracaatları. 

(8120) 18087 

Marangoz tezgahlan 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdlirliiiü 

Merkez Satm Alma Komiıyonundanı 
Adet 

1 Pulanya tezııihı, çakı kütük tuli, 0,60 
Sm. dir. 

1 Kalınlık rende tezııihı, çakı kütük tu
li ı 0,60 Sm. dir. 

1 Şerit bıçkı tezıılhı, kaanak kuturlan 
0,70 Sm. dir. 

1 Fireze, makkap, daire bıçkı tezııihı, 
komple tabla ebadı 0,80 x 0,95 Sm. dir. 

1 Rende çakı bileme tezıılbı, 0,60 Sm. 
kutrunda zımpara taıı ile çalııır ve 
kayııla ni ve aola hareket tertibatı 
havidir. 

Yukarıda yazılı beı adet müıtamel ma
ranııoz tezııihı Aıkerl Fabrikalar umum 
müdürlüiü mel'kez satın alma komisyonun
ca 10. 11. 941 pazarte1i ııünü ıaat 15,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli (6850) lira ve kati 
teminatı (1027) lira (50) kuruttur. Şartna
me parasızdır. Taliplerin meıkilr ııün ve 
saatte komiıyona müracaatları. 

(8121) 18081 

2000 • 3000 metre mikabı ceviz 
tomruiu alınacak 

Aıkert Fabrikalar Umum Müdürlütü Mer· 
kez Satın Alma Komls)'Ollundan: 

Beher metl'e mlklbına M lira bedel tah -
mln edilen 2000 - 3000 metl'e mlklbı ceviz 
tomrutu askert fabrikalar umum müdürlüt11 
merkez satın alma koml9)'oııunca u. U. 1941 
ııalı ırünü ıaat ıs te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (8) lira (10) kurut muka· 
bilinde komisyondan verilir. T&llplerln 18700 
lira kaU te-mlnaUa mezkQr ırüa vı saatte 
komisyona mUracaaUan. (8072) 18089 

20000-25000 adet 7 / 64 parmak 
kutnında çelik bilya, 50 Kg. 
1,5 Mm. kutrunda natürbart 
yaylık çelik tel ve 50 Kı. 0,9 

Mm. kutrunda natürhat yaylık 
çelik tel alınacak 

Aa. Fab. Sa tın Alma Ko.: 
Yukarıda yazılı malzeme A.ıkert Fabrikalar 

umum müdürlüt11 merkez satın alma lııoml1-
yorıunca 12. U . 941 çarpmoa ırUnü aaat 15,30 
da pazarlıkla Mtın alınacaktır. TallplerlD 
mezkQr ırün ve saatte komlQ'ona müracaat-
ları. (8200) 18159 

310 adet 84X77 Sqı. ebadında 
keçe ve 500 metre mtkibı Kayaı 

ve Y ahtihan kumu alınacak 
Aa. Fab. Sa tın Alma Ko.: 
Yukancla ;vezııı me.lzeme .Aalcert 1'abrtlra· 

ıar umum müdürlütü merkez satın alma ko
mı.yonunca 12. 11. 941 ca"8Dlba ırUnQ ıaat 15 
te pazarlıkla satın alınac.ktır. TaUplertn meı· 
ktr sQn ve A&tte komllfona m1lracaaUan. 

.(CIQl} ... 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Çeıitli malzeme alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 

Muhammen bedeli ( 18000) lira olan muh 
telif ebatta bakır çekme boru, çelik aaç, 
yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır pi • 
rinç ve çinko levhalar, külçe çinko ve ali
minyüm, muhtelif cinı ve ebatta demir, çe
lik, bakır, pirinç tel aalvenize kabk ıinek, 

kalbur, pirinç kafeı telleri ve baidajilik 
kafe1 teli ııibi madeni malzeme taahhüdü· 
nü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabı
na (8.12.1941) pazartesi ııünü saat (15) on 
beşte Haydarpaşa'da ıar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usuliy
le satın alınacaktır. 

Bu iıe ııirmek iıtlyenlerin (1350) lira • 
hk muvakkat teminat ve kanunun tayin et 
tiii vetaikle birlikte eksiltme ııünü saati
ne kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu iıe ait ıartnameler komisyondan pa· 
rasız olarak daiıtılmaktadır. (7868) 17835 

Kiremit almM"ak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
ı - .Muhammen bedeli (3890) lira olan 

Uç bin adecU mahya ve otuz bet bin adedi 
düz olmak ıartiyle otuz ıekiz bin adet 
Manllya tipi kiremit 19.11.9n çarıamba 
stınU saat 10 da ~ık ekailtme uaullyle 
Afyon'da 7. inci tıletme müdllrlllt'U bina· 
aında satın alınacaktır. 

2 - Bu iıe girmek l•tıyenlerln (291) 
lira (715) kuruıluk muvakkat teminat ve 
mahıuı kanununda tayin edilen evraklarla 
birlikte yukanda bildirilen gUn ve ıaatte 
komi•yon rel•litlne müracaatları lhım· 

dır. 

3 - Şartnameler Afyon'da 7. izıci iı· 

letme komiıyonunda paruıı olarak veri· 
lir. (8011) 18068 

Maden mühendisi •anıyor 
Mutia vlllyetı Köyeetlz kazası BezkeR kö

yündeki krom madeni ocaklarında Q&lıtmak 

üzere diplomalı bir maden mühendisine lht1-
yaç vardır. Mühendisin Türk tabiiyetinde ol· 
ması tarttır. Taliplerin ıeraltl ötrenmek ü· 
zere Mutla'da madenci Cemal Hünal adresi-
ne müracaatıan. 15127 

Ulus - 23 üncü yıl •• No. 7275 

İmtiyu Sahibi 
lakender Artan 

Umum! Neıriyatı İdare Eden 
Yuı itleri Müdllril 

Mümtaz Faik Fenik 
Müe ... ae Müdürü Naıit Ului 

ULUS Baaımevi ANKARA -
-(DİKKAT)-

aueıemıu SOnderUen 1111' Dnl n• 
lllar, nearldllaln ldllm•ln ııert .. 
rUma vı ka7bol111und&D dolvı ıııo 

blr m•ult:vet llt&bul olunma& 

YENi Sinemada 
Bu ırece 21 de 

Heı1tHI merak ve heyecandan titreten 
nen. bir n11m 

Dünyayı titreten kepi 
Bat Rollerde: 
Roırer Duchene • Erlh von Storbelm 
M. U. il. 5 numaralı memlelret haberleri 

Sa& t 14.30 • 18.30 • 18.30 H&Dllannda 
SAHTE YILDIZ 

k&t: 12.11 te ucwı matine 
JılADAll llUTl'ERn.~ 

Muhasebe müdÜ rü ah nacak 
Milli Piyango idaresinden 

Mali müeeaeaelerde muhasebeci olarak çallfllllf, mealeiincl• 
dürüatlüiü ve faaliyeti ile tanmnııf tecrübeli bir muhaıebe mii· 
dürü alınacaklar. Muhuebe Müdürlüğü kadroeu (300) liradır. 

Müeueaat baremine göre ihtıaaa yeridir. isteklilerin tahsil •• 
aakerlik vaziyetleriyle mufaual tercümei hallerini yazmak au-
retiyl-e idareye müracaatlan. 5124 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma Ko.dan 
Aıafıda mevki ve kilometreleri yazılı f ocaktan ı;ıkarılacak balutlardan 

36 vı ~2 ocaklarının her ikisi bir ve dig"c..rleri ayn, ayrı eksiltme mevzuu ıeıJı.il 
mek ve hizalarında gösterilen gUa ve saatlerde sıra ile ir.aleleri yapılmak 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltmeler Ankara istac;y 
ikinci iıletme mUdür!Ufü binasında topia nacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında miktarları yazı h muvakkat temlnatlarlyle kanuni 
ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerinden bir ıaat evellne kadar komisyoll 
islltine vermiş olmalan lAzımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara 
i11ietme komisyonundan parasız verilmek tedlr. (8097) 

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

KW'U§ Lira Kr. 
) 
) 

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

) 
) 
) 

Ankara-Kayseri 
hattı Klm. 152 
Kurbatalı ist. 215()() ) 

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

Kim. 61 
Tüney • Germece 3000 

170 Cl,37 50 
1 

1215 281 2~ 

170 382 50 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------ 100 lira ücretle daktilo ahnacak ----- Milli Piyango idaresinden -: 100 lira ücretli daktiloluk için asgari orta tahsil gÖl'IDÜf 

: bet yıl muvaffabyetle daktiloluk yapmrı olduğuna dair vedı• 
5 ibraz edenler araamda 8 Birinciteırin 1941 tarihinde brr m..-· 
: baka imtihanı yaprlacaktar. isteklilerin 7.11.1941 cuma pol 
: akıamrna kadar idareye müracaatlan. 5126 -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko.dan : 
İ!lfletmemlz memur ve mi.ıstahdemlerl için yalnız kumll§ı ıdaremizce 

üzere 1941 mali yılı zarfında diktirilecek qağıda yazılı resmi elbiae, palto 
ketler kapalı zart usuliyle eksiltme konul muştur. 

İhale•l Balıkesir' de 24-11-1941 pazartesi gUnU saat 16 da iıletme o·ınıı.-~ 
mlsyonumuzca yapılacaktır. 

İstekliler 2f90 sayılı kanunun tayin et tltf veeikalardalı mada ıartnaıned' 
h vesikalarla beraber ihale ırUnü muayyen aaatten bir aaat evel aartlarını 
numusa vermeleri lbımdır. Bu ite ait ıartname ve mukavelename projel 
mek ve okumak lstiyenler Ankara, Hayda 11>1l§a ve Sirkeci gar ıetlel'ine ve 
işletme komisyonuna milr&caatları. (8032) 

Dikilecek elbiaenin Tahmini miktarı 
Muhammen 

bedeli 
cimi adet 

IAclvert •erJ açık yakalı 
takım 800 
LAclvert tayak ve gri 
ıayak açık yakalı 250 
La.civert f&yak ve gri 
şayak kapalı yakalı takım 125 
Kaator kumqtan palto 10 
Şayak kumqtan palto 200 
LAcivert aerJ kasket 200 
Llclvert 14yak ve 
griden kuket 245 

Kunıı 

) 
1300 ) 

) 
900 ) 

) 
800 ) 

1300 ) 
900 ) 
200 ) 

) 
200 ) 

Gişe memuru alınacak 
Milli Piyango ldareıind~n : 

Milli mÜeaHMlercl-e asgari bet yıl veznedarlık yapllllf 
buna benzer itlerde çalıfllUf muhaaebeye vakıf iki l'İfe •
almacakta'. lateklilerin taıhail ve aakerlik vaziyetleriyJ. Dl 

aal ten:iimei hallerini yazmak auretiyle idareye müracaad.,... 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satıhk köknar 

ve çam tomruğu 
Devlet Orman İfletmeıi Ab&nd - Kere

m&ıi Revir Amirliğinden : 
Devlet Orman tıletmeai DUzce revirin.in 

DUzce - Bolu ıoeeıl üzerinde Tatava de· 
posunda iltlfte mevcut (ff) adet muadili 
(18,818) metre kUp ç&rn ve ( f09) adet mu
adili (313,3'4) metre küp köknar ve Yat· 
hca nahiyesi ~rkez deposunda (~5) a
det muadili (376,008) metre küp köknar, 
(89) adet muadili ı 55.277) metre küp çam 
tomrukları 14-11·1941 cııma günü saat H 
te Dü~ revir A.mirlltfnde açık arttırma 
Ue B&tılacaktır. 

Tatava depOı1Undaki köknar tomrukla -
nnın beher metre küpünün muhammen 
kıymeti (10) lira, çam tomruklarının be
her metre küpünün muhammen kıymeti 
(12) liradır. Ve Yathca deposundaki kök
nar tomruklarımn beher metre küpünün 

Sus Sinemasında 
BurUn Bu Gece 

Avrupa'nın en ıık yıldızı, ainemanın 
en tatlı ve aevimli ae1li aık filimlerl 

kraliçesi 
Z.rah Leander'ln yarattıtı 

Mavi Tilki 
Seanaları 

14. 11. 11. sec• 20.so ela 
l'lntla.r: l&loll :ao, ....... • kUl'1ll 

5121 

muhammen bedeli (18) lira, çsıll 
lannın beher metre küpünün JJI 
bedeli (22) liradır. 
Şartnameler Ankara'da o~ 

müdUrlUfll, İstanbul ve Bolu 
vlrge mUdUrlUtunde göruıeıblliı 
tatslllt ve listeler Düzce'de ~ 
tinde, tomruklar yerinde görül 
llplerin '1:7,5 teminat ve evrafO 
!eriyle ihale gUn ve saatinde 
vir A.mlrllltlnde mütetekkil 
mllracaatlan . (9596-8213) 
.11111111111111111111111111111111 -: Dahili hastalıklar mUte -------------------------5 Ev Telr 5395 

'=i1111111111111111111111111ıı•111 

SOMER Sinema 

stze haklkt auzeıııtın bUtlltl o1'fl' 
ve teeuürlerlnl tattıracak I> 

Mercan 
Bat Rollerde: 

MtCHEL MORGAN • ~ 
Seanalar: 12.15 - 14JIO • 1811' • 

sece 21 ele 


