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Atatürk' ün 
hatırasını anacağız 

• 
azız 

!Mecburi okuma çağmdaki 
çocukların sayımı yapddı 

Sayım bürosu dün geç vakte l<adar 
sayım neticelerini tesbite çalışti 

~~· 

BİR İHTİFAL PROGRAMI HAZIRLANDI 
Sovyetlerin Volga ötesindeki yeni hükümet merkezleri Kıcibiıel 

Bütün yurtta olduğu gibi dün An
kara'da da mecburi okuma çağında'ki 
(7 - 16 yaşlarında) çocukların sayımı 
yapılmıştır. Daha sabah erkenden vi
layetin önüne belediye otobüs idare
sinden, maarif müesseselerinden ve 
hariçten tedarik edilen vasıtalarla 
uzak yerlere gidecek sayım memur -
larının maarif müdürlüğünce sevkına 
başlanmış ve tam saat 8,30 da şehrin 
her semtinde aynı zamanda yazıma 
geçilmiştir. 

10 ıontesrln pazartesi, Ebedi Si!! Atatürk'ü kaYbettltlmlz ~nün ücüncü :yıldonümü
:llr. Gecen iki l'llda oldutu srlbl, ıo ıontesrln srününde de bütün yUrtta ve yurt dııuıda-

1 v.atandaalar arasında thtlıal törenleri yapılacak ve devletimizin büYük kurucusu aziz 
4tıl.türk'ün ;yası tutulacaktır. ı 

t•·····································"' 
~ 

CUmhurlyet Halk Partisi, bu ihtifal rünü 
• • !cin bir proı:ram tertip etmlı ve her tarata 

.::: Ankara Halkevı'nde.: ·: ~llamıstır. Hatkevlerl ve Ha.ıc-o:ıaııır!yl~. okullara, basına ve radyoya •w pro.rramıa 

• • vazifeler vcrllmlıttr. 
: : Paznrtcsı ı.ünü yıı,pıı:ılak proeramı aynen 
: : yazıyoruz: 

~ Yapılacak fören ~ Halkevinde ve laalkodalarında • • 
: '.Ebedi Şefimiz AtatUrk'lin Ufulle- : 

A ) Ebedi Şef Atatürk'ün ölüm &"iln ve 
saatine rastlıyan 10 ıonte:ırin 1941 pazar -
tesi günü saat 9.05 te bütün H alkevlerinde 
ve Halkodalarında, HallCevi ve Halkodası 

: ~niı:ı 11çUncU yıldönUmU mUnasebe - : 
: tıy1e, yann sabah saat 9.05 te An - : 
: ;ara Halkevinde tertip edilen ihti- : 
: &.liı:ı programını yazıyoruz : : 
: l - Açılıo aözil: Ankara Halkevi : olmıyan yerlerde bilumum Parti merkezle
: lteısı Fent Cel!l GUven tarafından. : rinde, bir ihtifal toplantısı yapılacaktır. 
: .. _2 - Ebedi Şefin mn.ncv! huzurun- : B) Bu toplantıyı, Halkevi ve Halkodası 
: "<l S dakika saygı ve ihtiram. : olan yerlerde Halkevi ve Halkodası reisle
: ll - >. tatllrk'Un hayatı: inkılAp : ri, olmıyan yerlerde o kademenin Parti re
: \>e kaJıramanlıklan: Enver Ziya Ka- : isleri tanzim ve idare edeceklerdir. Halke
: raı:ı,, : vi ve Halkodası olmıyan ve C. H. P. teş
: ~ - Ataturk·c ( oilr ) KAmuran : kilatı bulunmıyan yerlerde bu toplantı, o 
: Zkır. : mahallin münasip bir binasında yapılacak 
: 1 ti - Ebedi Şef AtaUlrk'Un üful - : ve bu yerlerdeki toplantıları mahallin en 
: ttrı dolayısiylc 1.11111 Şefimiz İsmet : büyük hükümet Amiri tanzim ve idare ede-
•,' ,~6nu tarafından 21-11-1941 de Türk : kt" "1111 • ce ır. 
: etine beyannamesi: Naki Tezel. : C ) Bu toplantı umum İ!;in olmakla be-
: b 

6 
- Atatürk'Un 10 uncu yıl hlta- .: raber; bilhusa 0 sehir ve kasabadaki en 

: ea!: Sinemada.. • 
• 't • 

Moskova'da IHitler'in 
havalar yeni bir 

fena gidiyor nutku 
Almanlar cepheye yeniden 

takviye kılalart getirdi 
Londra, 8 a.a. - Royter ajansının Stok

holm muhabiri bildiriyor : 
Berlln'dcn gelen haberlere göre, Mos -

kova cephesinde, çok fena hava yüzünden 
almanlar bug'Jnlerde herhangi bir hUcu -
ma geçememekte ve havanın her tUrlU 
hare.kete engel oJduğtınu ileri sUrerek bu 
durmanın geçici olduğunu Ha.ve et mek -
tedlrler. 

Soclal Dt'mokraten gazetesinin Berlln 
muhabiri bu sırada bir hUcum hareketi 
görUlmediğl hakkındaki sözleri harfi har
fine doğru saymamak 10.zım geldiğine 1 -
şarct ederek hakikatte alman askeri ha
reketlerinin akamete uğradığını )"azmak
ta.dır. Bilttin alAmetıer, Kırım bölgeı;i 

milsteıına olmak tızere almanların biltlin 
kesimlerde durdurulmuş olduğunu gös -
terlyor. 

Bolşevizme karşı Avrupa'da 
müılerek cephe kuruldu 

Münib, 8 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 9 sonteşrin 1923 tarihinde 
nasyonal - sosyalist yürüyüşüne işti
rak eden Parti azası her sene olduğu 
gibi bu akşam da tarihi Löwenbrau -
keller birahanesinde buluşmuşlardır. 
Şarlk cephesindeki umumi kararga -
hından gelen Führer'in muvasalatı 

toplantıya bilhassa parlak bir mah.i -
yet vermiştir. Vali Adolf Wagner, 
Führer'e hoşgeldiniz demiş ve hazır 
bulunanlar tarafından uzun uzun al
kışlanmıştır. 

Mütealkiben söze başlıyan Führe -
rin nutku dinleyicilerin şevk ve he -
yecanlı alkışlariyle mütemadiyen ke

[ Sonu S inci say/ada ] (Sonu 3 üncil sayfada)" C Sonu J üncü sayfada J : it•'- - İhtifalde hazır bulunanların : 

• "'l'lkfyle Ebedi Şet AtatUrk'ün : ------------------------------------------------~ ~lıvakkat kabrini ziyaret ve çelenk ~ 1 
'. tlnıaaı. • ... ,:f ~································ 

il. Stalin 
Tü.rk ceza kanununda 
yapllacak değişiklik 

,. 
ın 

tıutku 
Falih Rıfkı AT AY 

~~)' Stalin, ihtilalin 24 üncü yıl
tr. ~Ünü Moskova'da kutlamıı
Qi;1.~ ... lhuki bu tarihte Sovyetler 
t~1tı merkezinin alman İ§gali al
~ı' bulunacağı sanılmakta idi. 
Ilı l>~lldiğine göre Moskova etrafı
t't;t._klığa çeviren çamur, ağır 
'ıc uı :nıekanizmasmr durakla
>,ıc lorunda brrakmrttrr ve pek 
~-~il olduğu iddia olunan don za
~ı., lllr beklemek lazımdır. Velev 
d~tirı~a olsa, bu duraklama müd
"-ıkt111• eğer elde imkanlar kal
f'•ti • müdafaa ordularının men-

llll rıe olduğu söz götürmez. 
lı Uç}' Stalin'in nutkunda belli baı
>1.11'\t lloktaya dokunulduğunu görü
~lt ~ ~. Biri, birkaç vuruıta Krzılor
~~}'rfl.~drğı .zaman, R~sy~'nın 
t'hrıı:ll çokeceğı hakkmdakı dunya 
dili': ~~erinin bota çrkmıt olduğu
'" b 0~et iç cephesi hiç bir za
~ıftı ,~l:Ünkü kadar kuvetli olma
"tlii~ 22 hazirandanberi geçen 
''t e bu sözün doğruluğunu is-

"•tetti. Öyle görülüyor ki ihtilal, 
~di)~.~~lk srnrflarınrn içinde, zan
~:'ttır 1Rıııden çok derine kök sal
~1 t01," l<rzılordu'nun çekilip gitti
:ltl'ke. r._klarda dahi, çeteciler ve 
ı'•ebb~~çılar, her çeıit engelleme 
d'r' il U&lerine devam etmektedir
it' l'\t ı.ı hal, Anglo-Sakson alemin
-~itıe 1 • mukavemetine bağlanan 
~'":ır•~~ kuvetlendirdiği kadar, Al
ı 'llqen a, rus tehlikesinin ciddili
ı'ıırıı, "~ eğer daha bir yıl hazır
~İlııı rtıu~leti verilmit olsaydı, ön
~ h•eır bır ehemiyet alacağından 

'til' en Führer'e hak verdire-

~ '·}'· 'ı->,'lr Stalin, alman ordusunun 
lj d11 lı\e ~e. tank üstünlüğünü, Kızrl
~''>-rıı atlubiyetlerinin baılıca imi
~ de.rı a tadır. Nutkun bu frkrala
~~ a._) ~ovyetler Birliği liderinin, 
ti~~ tıe' u~t~nlüğüne kar§ı koymak 
~ .. ~~ "e rtııllı fabrikalara, ne de in
li --.qı.ıl\d •merikan yardımına Jü
~ to1t a!' fazla, bel bağladığr
t, \)jl\ erır hükümler yoktur. Bay 
\ı oıJu ~ok rus tankı ya·pılmak
\ı..1'ıt1'JRUnu söylemekle beraber, 
~~'d,11 arın tank üstünlüğünü 
Ilı 'lltıltıı ka~rrrnak ve alman or
>,~ İçi .~azıyetini tehlikeye sok
'"'~ trı. ' tek çarenin memlekette 
'~•:t ._rık değil, fakat "karşrko-

._Y1•r-eleri, toplar, tüfekler ve ar- ,, 
ı yapımını arttırmak 

i Sonu 2 inci sayfada J 

Tadiller hukukçuların ve mütefekkirlerin 
tetkik ve mütalealarına sunuldu 

Yeni hükümler nelerdir? 

Adliye Vekil imiz 
B. Haıan Menemencioğlu 

Cın:a kanunumuzun memleketin buli:Ünkil 
lhllyaclarını lAYlklYle karsılıyabllmek mak
ıı;adlyle )"eni baıtnn tadut ve ı.slahı ıcın Ad · 
Uye Vekfıletlnde toı:ılanmıı olan komısyonun 
ilk Uç aylık çalıaması neticesi hazırlanmlJ 
olan yeni Türk ceza kanunu proJeaı hukuk -
çulanmızm ve mUtefekktrler1mlzln tetkik ve 
miltalealarınn ı;unulmuıtur. Gelecek mUtale
alara 1:öre proJe komisyon tarafından rözden 
ı:ccirilecek ve son ıekllnl alacaktır. Yeni pro
Jcnln dayandıı:tı ana prensip mfıncvt mesull -
>·et bakımından bu1:UnkUnden farklı detlldlr. 
ProJeye ancak nazariyat ve tatbikatın mey -
dana koyduf:u noksanları ı:ıııermek, cezalar 
arasını1a Ahenk t<ıslı etmek bakımından ba -
zı Yeni hUktimler konmuı ve bazı hükümler 
de def:l&tlrllmtı ve dUzeltllmlştlr. 

Bu nradn suçların önlenmesi bakımından 
devıetıerın el ele vermek hususundaki ray -
reUert ı:öz önünde tutularak cürüm hllyen • 
terin srerı verilmesine alt hUkUmlerde de de
ll&lkllkler yapılrn11tır. Projede siyasi bir cil -
rümdcn dolayı yabancının eerl verllmlyecetl 
hakkındaki ka>ıt kaldırılmıs ve htikUmete 
kendi emniyetini korumak ve suçların devlet
ler arası önlenmesine !&tırak etmek !cin ya-

[ Sonu 4 üncU say/adı ] 

.. ' 

• 

B. Attlee 

l 
Attlee'nin Vaşington'da 
yaptığı yeni beyanat 

"Silaha ve adama,, 

" ihtiyacımız var! ,, 
Va$lngton, S a.a. - Milhrühas Lordu 

Mister Attlee diln gazetecllere su beyanat
ta bulunmustur: 

"- İngiltere son on hes ay !cinde tak
dire deler terakktler ko.ydetm1$Ur. $imdi 
vaziyetimiz devamlı bir aurette kuvetlen
mektedir. Vazifemizi basarmak ıcın sl!Ahn 

.. 
" 

[ Sonu 4 llncü sayfada J 

Dün Ankaragücü Alanında Harp ve Atl§ Okullar ıarasınJa eltopu maçı yapılmııtır. Yukarıdaki 
re.im ma,tan he1_ecanlı bir anı ıöıtermektedir. M°"-ın talıüatı dördüncü ICll_/amı•dculır. 

Birçok semtlerde sayım işi tesbit 
olunan müddetten evci bitirilmiştir. 
Vilayetçe sayım haricinde hiç bir ço
cuğun kalmaması için bütün tedbir -
ler zamanında alınmış, ve bu işle va
zifelendirilen öğretmen ve talebeler
le zabıtanın işbirliği yapması da te
min olunmuştur. Bu yüzden sayım 
azami sıhatle yapılmıştır. Aynı za -
manda Ankara mülhakatında da sa -
yım işleri idare amirlerinin ve maa -
rif memurlarının nezaretleri altında 
yapılmıştır. Evlerde •ayım yapılıyor 

Vilayet maarif müdürlüğündeki sa- ı lışarak sayım işlerinin neticesini t~ 
yım bürosu dün geç vakte kadar ça - bit ile meşgul olmu~ur. 

Finlandiya 

sulh 
yapacağa 

benziyor 
Stokholm, 8 a a. - Bur.ayn srelen haberlere 

göre, f'lnlandlyn•nın Rusya ile harbi kesmesi 
icln Blrlcılk Devletler taratındnn yapılan 
tekll!e tinlerin verecelU cevabın bir müddet 
te. 1 edllmetl mu .temeldir. Buna sebep •cıs· 
,yal deınokra t partl~tnın parJA.mentonun ırızu 
bir lctımaa dsvet edilmesini latemıı oımaııı -
dır. Sulh ıartıarı hakkında fikir beyan eden 
tın gazeteleri Haneö'nün srer1 verilmesi 14-
zım eeldl~lnl ileri ıUrmektcdlrler. Sulhun 

[ Sonu 4 üncü saylıda ] 

Çörçi l'in nutkLJ 
Jt 111111111 llt11111111111Ut .. 0ttltlllllll TtMı 

Vazifele~ 
çok 

çetindir 
Sheffleld, S a.a. - Hull'den gelen ve 

geceyi trende getiren Mister Cörcll düş -
manın şlmaldoğu sahlllert llzrrlne yaptılJ 

1 !\rda.":. lD. t 1!fs k"P 1,.,., zın r~-
lleld beledbe dalresl balkonundan b nleb 
ce Jşçlye hitaben bir nutuk vermiştir: 

"Bu m~um harbi bize şer emretmişti~ 
diyen M. Cörcll sözlerine fÖY1e devam et-

< Sonu 8. üncü ın)'fada ) 

ULUS 
yakında yepyeni bir yazı 

programının tatbikına-başlıyor 

Ulus'la yakında bircok yenilikler bulacaksımı 

1 Memleket röportajları 

2 Şehirden röportajlar 

3 Fikir ve sanat yazılan 

4 Fen ôlemindeki yenilikler 

5 Her gun kısa bir hikôye 

6 Okuyucuları eğlendirici sütunlar 

7 Dünya hôdiselerinden akisler 

Ulu.'un, haltacla bir clela neırettiii Güzel Sanatlar aay
ltl.ft okuyucularımız ara6mcla büyük bir ilgi ile kar11lan
mııtır. Bundan ce.aret alan Ulus, okuyuculanna bir 
hizmet olmak üzere yerri bir ıekil ve yeni bir yazı pro-
6ratnı hazırlamaktaılır. Bu nJretle birçolı kıymetli im
zaları Ulua,ttı toplamak i.mkônı elde edilmektedir. .. 

YENİ ROMANIMIZ 

BAKi R ADAM 
Fransız Akademisi izumdan Marce] Prevost'un bu 
güzel eaerini de yakmda tefrika etmeğe baılryacağız. .. 
Sayın ilim profeaör Mamburi Ankara, Konya, lzmir ve 
Mudanya kazılarma daiT bize birkaç tetkik yazısı yol
lanu+tır. Her biri 'iki Üç gÜn aürecek olan bu yazıları 
yakında "ULUS" okurlarına sunacağız. 





] c:~~LiTIKA 
u L 

Japon murahhası J Sovyet Rusya' ya 

u s 

Moskova' da 1 

havalar 
fena gidiyor 

Hitler'in 
yeni bir 
nutku 

-3-

Çörçi l'in nutku 

• 

İki tôyin 
I>" 

'ter'ilU!l ~jans telgrafları tarafından 
lllll hen ıki tayin haberi, Amerika
l'İaae a_rp karıısmdaki durumu Üze
.._. d.ı~kati çekmektedir. Bunlar
t;ia· ~ırı, Litvinof'un rus Büyük El
llıa~ ~ arak ve diğeri de Kurusu' -
~Japon Buyiik Elçisi Namura'ya 
deti)llllcı olarak Vaıington' a göo-
li n.eleridir. 

~İııof'u gazete okuyuculanna 
""' tya lüzum yoktur. Uzun za
de b ~Yyet Hariciye Komiserliğin
~ ll "1ıan Litvinof, Rusya ile de
~i~t devletler arasında işbirliği 
'-.cİ•ını takip etmişti. Onun za
..._ a Rusya Amerika tarafın
~~ıut.dı. İngiltere ve Fransa'ya 
~ ~ • MilJetler Cemiyetine gir
~ llektif barıt siyasetine bağlı 
' 

1
' SWbun cüzlenmiyen bir bü

) ... ~•hı~nu vecize halinde söyli
~ tvınof'tur. Fakat günün bi'ft lcollektif barışın bu yaman 
~· &l"I ansızın sahneden çekili
~·· Bu hareketin delalet ettiği 
b: l 0 Zaman iyice anlatılamamıı-
s:)'a kollektif banır ve hatta 
!lJt .\I kendisini bir tarafa brraka
laia ll!anya ile meıhur ağustos 
~. ~aıktını imzalamıya karar 
'~ti. Böyle bir politikayı takiR 
ti ~ile Yalnız Litvinof'un ıiyase
~ 1 ' Litvinof'un tahsı bile en
)lJa1ld'~azi devlet adamlarm..ın bir 
~ ıle karıı kartrya gelip gÖ· 
l.i~ iatemi1ecelderi aıikanlı. 
23 .. f'un çekilmesindeki mana 

8 llatoa 1939 da anlatıldı. 

Kurusu 
Amerik.a'ya 

gidiyor 
Japonya -Amerika 

münasebetleri 

giHik~e düzeliror mu! 
Hong-Kong, 8 a.a. - Japonya'nın Va. 

§lngton'a gönderdig! murahhası .M. Ku -
ru.u muhtemel olarak bugün Manılle'deo 
tayyare ile Birleşik Amerlka'ya hareket 
edecektir. 

M. Kıınısu dUn Manflle ha\•a meydanı
na indikten sonra ynptığı ~eyanatta, şlm
dllil< Japon - amerlkan mUnasebetlerlnden 
ne kadar az bahsedilirse o kadar iyi ola • 
cağı hususunda :Mr. Cordell Hull ile ml1· 
tabık olduklarını blldlrmlıtir. 

Kendisinden Mr Ruzvelt'e hitaben bir 
mek'ubu hamil olup olmadığı sonılunca. 
M. Kuruııu ıu cevabı vermiıtlr : 

- Ben blr kuriye deltllim. Bir mektup 
kAtl gelse idi, neden hususi bir murahhas 
gönderilmesi lcabettlğl ııorulmıya lft.yık 
olurdu. 

M. Kurusu, 7.lyaretlnln tek hedefinir. 

Amerika 
asker mi 

yolhyacak? 

Litvinof Amerika' da 

bu İl üzerinde 

gayrer sarfede<ek 
NeVYork, 8 a.a. - lir. Willlam Phi -

lipslms (Word Telegram) gazeteslndP 
yazdığl bir yazıda M . Ll:Vlnof'un Vaşing
ton büytlk el<;lllğine tayini hakkında ııöy
le dlynr : 

"Stalin'ln projesi harbe ııona kadar de
vam etmek hususundaki niyetini göster -
mektedlr M. I.itvlnof'un yalnız Rusya'yıı 
malzeme gôndnrllm!!'ıılni çabuklaştırmak 
i~ın d"ğİl, aynı 7.amanda bir seferi kı'a 
göndermeltrl için amerlkalıları var ku -
vetiyle iknaıı çalı.,ııcıığı zann"dllme.itte • 
dlr 

Kiye/ ıehri yanarken 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

Aynı gazetenin ılmal cephe.indeki mu • 
hablnne göre ruglar Stalln kanalı boyunca 
bir mUda!aa hat ı kurmaktadırlar. Muha
bir bu hattı müdafaa etmek Uzere Slbir. 

( B1.ıı 1 ıncı sayfada) 
silmi,tir. 

Hitler nutkunun başlangıcında dik
katıi alman imparatorluğunu tahrip 
etmek iS'tiyen devletlerle bir anlaş -
ma} a varmak için y<iptığı beyhude 
gaıyretlett bir kere daha dükkati çek
miştir. 

Buntlan sonra Almanya ile mütte
fikleri tarafından kazanılan emsalsiz 
zaferlere i,uet eden Adolf Hitler 
bütüın dünyanın bol,evizm yüzünden 
geçirdiği büyük tehlike}'1i anhtmış 

ve bu •beynelınile l tehlikeye karlı 
Avrupa milletleri tarafından müşte -
rek bir cephe kurulduğunu kaydeylc
miştir. 

Müteakiben FührCT, dütmanın al -
man harp kıuvetini alman kıtalarının 
işgali altında bulunan toprakhm:la 
baltalamak için yaptığı tcgebbüslere 
geç.mişttir. 

M . Hitler Almanya'mn malik oldu
ğu muazzam silah kudretini kaydey
lrmiş. her alman gemis)nin taarruza 
uğradığı her yerde kendini mürb.faa
ya hazır olduğunu bildirmis ve nut
kunu 9 soınteşrinde ölenlerle Alman
ya için canını vercnlerıi ta1'imle an -
mak suretiyle bitirmiştir. 

fer Kırım'dakl Ruslar için yl!ni bir Dun-

Vazifeler 
çok 

çetindir 
< Batı ı. lncl sayfada > 

mistlr: 

~ :ll~a'! sonra Litvinof a~a pla
~ 1~elcıl'Clı. Fakat dikkate layrktrr 
\, .:iden düten bazı sovyet politi
~ ~an gibi sahneden büabü
ı.:;~~~lmedi. Ufak tefek hizmet
~ ullanıldı. Sovyet ı;derinin 
~ f'~ bafka günler' için yedek 
"dar el.ilde tuttuğu anlatılmak
~~ itte o gÜn timdi gelmiı çat
~ S,O~yet politikumm 'bu yeni 
>e ~· ıçinde Limnof'un harici
~ .~terliğine gelmesi en tabii 

Birlefik Amerika'daki japnn bUylik elc;lgi 
M. Namura'ya yardım etmek olrtutunu 
bildirmiştir. 

Amerika Çin'deki 
.ilahendazlarını geri çekiyor 
Vll§lng.on; 8. a.a. - Her ne kadar .M. 

Stalln. japonlara kareı koymak itin hiç 
olma7.sa savaş pilotlarına tuzum olduğu 

kanaatındadır Rusya Avrupaaına ayrıca 

bir amerikan ordusu gönderilmesi de lU -
zıımlu sayılmaktadır Bu ordunun U11lerl 
Arkanjel ve Murmanıık olmalıdır. Bundan 
başka şimal A!rıkB.!lında da bir amerikan 
.ııefer hevetlnln yollanmasına da ihtiyaç 
görUleblllr. Bu suretle mli t!'!ik ordularııı 
Arkanjel, Kafkuya, Slblrya, ıimal Afri
kası ve Atlantik okyanosu !lztrfnden na. 
zilerln emrinde cehenneme dönen Avru -
pa'ya sarkmalan mUmklln ol&blllr. Bu 
takdirde ve itgal edllmlı mtmltkttlerde 
görıllf'n bugUnkO sıkıntı. tahmin edildltf 
gibi genıı ölc;llde artacak olursa 1942 ae -
ne!I! Hltltr'l p•k c;ok dlişllndUrecektır. 

Ciddi bir kaynaktan blldlrlldl~ine göre, 
Stalin'in uzun vldell bir a.ııkerf plAnı var
dır. Lltvlnok'un Vqington'a göndtrilmesl 
bur>dan lltrl 1relmektedlr. F.l•r Shlin'!ıı 

harp p!Anı kısa zamandıt tatbik f'dlltcek 
bir plftn nlH idi, Li'vlnof'u eveke atılmış 
oldukl! yalnızlık köşt11tnden t~krar it ba
şına c;attrmıyA !Uzum kalmazdı.,. 

ya'dan yeni tllmenler getirildiğini ilı\ve ey- kerque olacağını haber vermektedir. Bu 
lemektedlr. imkı\ru!ız birııe~· değil. Fakat bu ikinci 

Aranuzda hiç kimse borazanl&na 
"ateş kes" emrini ne zaman vereceklerini 
s<5yll)'emez. Fakat bu savaş ne kadar ı;:e

tfn 'e uzun olursa ol un lngfliz camiasına 
mensup mlllt>tler. bu bndlreJ.1 zlf eseri 
göstermeden, lekelenmeden ve birlik ola
rak ceııareUe atla•acaklardır. Polonya'ya 
!ta"'ı )&pılan h11$ın tecavüzle bar1$Ul b<>
zulduğu ~uıılc~ gözlerımlzl çevirecek o
lursıık gPçlrdiğımlz zorlukları görürüz. 
MAzl birçok hayal sukutlan ve e.Jcserlya. 
hRtalarla doludur. ıo~akat on beş ay evelkl 
,r;-i)·etl dll$linürs('k o zaman yaJ)ayalnız 

ve hemen hemen sılAhsız kaldılhmızı ha
tırlanz. Lfı.kln ılmdl askeri kudretimizin 
;yenl sılahlarla nrttıı;ını g6z önünde tutar 
ve A\TUpıı'nın geniş Sllhnlnnnı hayalimiz
de canlaooırarak bU)'Uk harp adanu Sta
lın'ln kahraman ruslann basında oldu~u
nu ve Amerikalıların muhtaç oldu~umu:a 
slltıh, mlihlmrnat 'l<e yt~{'CPkleri ilk hatıa
nmıza ulnGtım1ak itin harp gemileriyle 
Okyanoslnn korsnnlardnn temlzlediftnl 
itibara alırsak yolun sonuna var -
madan hep blrleşmlı olaca~ımızı anlanz. 
Herkesin calısması hayatı bir ehemlyetl 
halZdlr. Bugünkü mücadele bir hayat mU
cadolesldir. Bu savaşta kadın, erkek, aenc, 
ihtiyar herkas bir kahraman rol!l oynıya
blUr. Şan ve şeJ't'f klh burada klh orada 
herkesi bekliyor. VazUe ne kadar ııilt ~ 
lursa olsun bu aerefe eritmek mümk~ 
dür. 

Ruzvelt, Çin'dekl Amerikan atıtı.hendaz -
lannın <;ekilmesi hakkında tefsirde bu • 

lunmaktan imtina etmıiae de denizcilik 
mahflllerlnde ıoaret edildiğine söre, aa • 
keri mUlavlrler bir mUddettenberi Çin -
deki Amerikan kuveUerlDln ya bUyük öl
çüde takviye veya tamamen tahliye edil
meleri fikrinde buhınmuolardır. 

~'t -..al olarak akla gelmitti. 
"'il ı.. ~amahdtT ki bugün ge
tl ~lilaz Ye gerek rus hariciyele
~-..Önemli mesele Birletik 
~-=· ıle münasebetleridir. Bu 
lı.ı. --~ il' lci lngiltere, Hariciye 
~ 1 

harp kabine•İftdelri mev- Bir Amerikan mecmucuı 
~~-:-"daza etmek tartiyle, Va- gambotlar bulunu)'()rdu. Bu gemiler, •a- Am k L lıar 

Bahriye nezaretinden ötrenildlfine gö

re, Çln'de bulunan Amerikan silAhendaz • 
larının mlkdarı 1500 kadardır. 6 ay eve! 
bu kuvetlerln emrinde ve Yangd4e Uze
riıı.de ve diğer Çin aularında müteaddit 

, • ~ Biiyiik Elçi olarak sön- yun 6000 den az olan A.mmkalıları koru- eri a'nrn dernal P 
~, • Şİandi Ruaya da en uta mal<la mükelleftirler. ilan etme•ini i•tiyor 
11~,_ tını Vafington'a Büyük El- M. Ruz.velt ne diyor 1 Nevyork; 8. a.a. - Nt•·-Republic lamın-

• etmektedir. Vatington'un 
,. L _ --''- Vafl"..+on ·, 8. a.a. _ M. Kuzvel• dUn deki Amerikan mecmuıuıı, Reuben-Jameıı •ll'llllZ Rusya ile Ameriaa - · .. 

.._ıt..!ihalri. lıtarıılılch münasebetle- gazeteciler te>plantıaında beyanatta bulu- ile diğer Amerikan gemilerinin torpillen-
~ \'tırj ....ı __ ._ 1 Tok narak, Pelplng ve Tiençin'den Amerikan mesi hadiselerini qağıdakl tarzda tefsir a.. _.ı. ka mryor. -

... ......__ _...1_~_! .. alllh endazlannı çekmek m~lesini hU - etmektedir : .._. ...... ....... _ _. ........ 
~· ~ •nahtan da v .. instan'da- ldlmetia ı.tldk etmellte olctuaumı aöJte- .. Bu ~te sere, Btr!etık Amerib, 
q N..~ hu, Rııaya için dofnı oldu- mı. ve bu huau.t& ne zaman bir karar Mlhver"e dertıaı harp 111.n etmelidir. Bls 
J.ı~ lı.;i1tere için de doğnrdur. alınac&luıı bilmedlfhı.1 Ut.ve etmlıtir. bunu birtblrtııi kovalıyan M.diaeler ·ye bu
~~- Vatington'a tayini Bir ıoruya cevap veren K. Rusvelt, de- nun netlceııl olarak vukubulan Amerikan 
s~ l.ondra ve Berlin tarafm- mittir ki : zayiatı dolayıalyle iatıyor değiliz. Aylar· 
~ l'!!-. olmakla beraber bir nok- "- Sillhendazlar meeeleai Amerika ile danberl malt\mdur ki Birleflk Amerika, 
'~ ~etntekte olan iki tefsire Japonya araııında hiçbir vakit mUzaktre Almanya ile bUtUn noktalarıta harp halin· 
~ llll'tadır: Londra'ya göre bu mevzuu olmamıştır. df'dlr. Harbin milli menfaat adına illnını. 
ı.;~'eL••1'a'nm Amerika ile olan "Bu slltı.hendazlar Pelping ve Tlençln· istiyoruz. Zira. bayle bir kararın mlllt 
~ ~ Qetlerine ne kadar büyük de bir garnizon halinde bulunuyorlar." menfaate uygun ve bu memleketin hUr 
...!.~1"a!~diiini anlatmaktadır. M. Ruzvelt. ailtı.hendazların çekilme • demokraııinin muhafazuı için elzem ol
~... Uyuk Elçi, en çok yardan aiyle Çin'de bulunan Amerikalıların dunı· dutu kanaatindeyiz. DemokTul ne Fa
)· a;~ nizamlamıya çalıtacak- munda bir del{flklik olup olmıyacağı hak· ııizm arasındaki mücadele bir ölOm dirim 
.~'>ı, 1'ı •ll'e göre de Litvinof, Rua- kında sorulan suale cevap vermekten im- mUcade1esldlr. Bu mücadeleden müdafaa· 
~-lbe ç de memnun etmiyen yar- Una eylemıo ve beyanatını tefsir etmek da kalarak ve yahut yanm tedbirler aıa. 
·~& leleaiyle meıgul olacaktır. lııternemiotir. nk galip çıkmak lmklnı ;yoktur. Amerl· 
.. ~ ... )'~ gerek Berlin ve gerek kan milletinin, müthlı Fatizmln her ııe 
~it nof'un en çok meuul Amerika ôyanı pahasına olursa olııun. mumının oldutu ti..--.. 'beaelenin mahiyeti Üzerin- kadar ~abuk imhası azmfy!e harekete geç. 
~ ltİ!l~~ardrr. Yalnız biri, yar- mest llzımdır ... 

.~~ ıyi gitmediiini aöylemi-

t...."" d •n iae, Amerikan yardımı ticaret gemllerln'ın Bir amerikan 6GZefecİ.inin ~' "h Mo&kova'nm hayal ıuku- •orduklarına M. Ruzvelt'in 
'I a.;li ~dıfmı iddia edi1or. Bel-
1.~ St,1i ~ bu iddiası dotrudur. verdiği cevap 

~i;;İiz':ıd'!".:~: hi~~:: SilihlandlrllmaSIDI m~:!::g:~;~ı~e:·-;,,ute:d~~tn~~:n;; : 
\ ~~·• de bu görüıü teyit et- nizaıtılarını batırmıı olduğu ıayialannın 
tııa'!'>'~ır; .Sovyet liderinin, tank Ye kabul etti doğru olup 

1 
olmadığı dUnkü gazeteciler 

·~) • •tibariyle Rıuya'nın Al- toplantısında M. Ruzvelt'den aorulmUftur. 
....-.~ " çok geride olduğunu 
1.~ l"\at • · ı · · bu k M. Ruzvelt, bu soruya cevap vermekten 

e J· ııçı ennı DO sanı Vaşington, 8 a.a. - Ayan meclisi, biltUn imtina etmlıtır. 
"'-~- ••et etmeıi gözlerden amerikan ticaret aemllerlnln slllhlandınl-
-.;' ~Ttır. Şu da var ki bugünkü ması hakkındaki kanun llyihasını 37 reye Bir gazeteci, yilkeek bahriye erkAnııı -
\ ~I t~~ Amerika'nm yardı- kal'll l50 -reyle kabul etmlttlr. Ruzveılt'in dan bir 7.atın 42 Alman deıılzaltısının ba· 
"~ .. ı bır taraftan lngiltet'e hasımlan bu kanuna şiddetli muhalefet tınldıtını beyan ettiğini blldlrmeııt UseS İlt ~ difer taraftan da Ame· sö&termlıler ve rey tunlfl heyecanlı v.e rlne M. Ruzvelt, bunun güzel bir hiklye 
-..._~ 'la b~" münasebetler meaele- hatU baı.an da faeıa halini alan mUzake- olduğunu ve bunu tarlht bir hatıra ola • 
\:'lt-.ti.. Uy\ik lııemmı tefkil et- 1 rak kaydedece"'lnl ııöylemlıUr. 
~ 11 • Bu hale göre, Litvinof'un relerden sonra yapı mışur. .. 
~ )a d Kanun proJeal ban meclltlnce kabul 
-.:, '-ar-t rh rrn" aöziyle ifade edi- edilen kııımları mUzakere edilmek üzere 
~ "• finı aıkikatte bundan çok mebuslar meclisine aelmittlr. 
~t.._; 1.. ullü olan işlerle uğra- Kanun proJeılnln yeni ıe-ldl amerikan 

)t SOJletftek kehanet ıayıl- Ucaret gemllerlneı muharip devlet liman· 
~,, ıanna ve harp bölgelerine girmek hakkı· 

,.....uİ"" tay!nine gelince; bu- nı da vermektedir. 
~ j, ve manasmı anlamak Evelce mebuslar meclisi tarafından ka-

Amerikan hükümetinin harbe 
lıarıı takip ettiii aya.el nedir ? 

Nevyork; 8. a.a. - News-Week Amerl· 
kan mecmuıuu, şöyle yazıyor : 

" HtlkUmetiıı harbe karıı takip ettlti 
siyaset yeni bir tekil almaktadır. 

'ııı... ..... l!ol ı;to.n di.,lomatmın Bertin 
fıa~t,c. çıs1 •rfatiyle üçlü paktı bul edilmlı olan metin, Ucaret gemilerinin " Rela Ruzveıt, vaziyeti harbin ıcapla-
~ ll&.11ı ol yalnız sllAhlandırılmaaına müsaade ediyor· nna göre, "Hltler'I en sert bir t&rsda ye• 
~ lı hat 1""• imzalıyan zat - du. Fakat Ayan meclslnln hariciye komls- mek,, paroıaaı altında harbe gtrmeksislıı 
~ J,.,_ il' amak kafidir. Anla- yonu ticaret gemilerinin açık denizde 11- aUratle deıtıtirmektedlr. Yalanda Ame • 
~ ~ Y•'nrı Amerik-. ile aç- tedlkler1 yerde dolaşmak hakkını da kabul 

~''~•"'-elt!t"de ür',u·· pakt ile Al· rlkan gazeteleri, bir Alman denlzaltı811lııı 
., ı. T ederek kanunun ıümulUnU arttırm11tır. Ur , .... 1 ... 
1
• L •ahr. •ı gin·ş·ııen teahhütl- d m ette batını eıılr ederek, Amertkaıı 11 • 

.,. .... Q Y .... Bu tedbir, 1zlanda a<;ıklannda Keamy eı-
"- ~~, bua ı& rnevıt.uu olmu•tur. ü k 1 manlarına dönen bazı Amerika harp ge-
~ .. " Y tro'li.·erlne yapılan taarruzu m tea ıp a ın-
~..."'a-d ıörüımeleri bir netice- mllerinln fotoğrıtflarını neıredecek olur· 
~)ll'ır.•, ak isterse, u"çlü pakt ile mıştır. 1 dl b 1 11 larsa buna kimse fll§mamalıdır. ~... Kanun !Aylhaıı , ı m me uı ar mec • 
~- 1'ıttara ~•rtr airittiii teahhüt- sindedir. HUkUmet liderleri tldll edilen "Bir çoklarının tahribi reıımen teeyyüt 
~ 'le 'Yetıni iyice Amerika'ya kanunun kabul edileceği kanaatındadırlar. eden Alman denizaltılarına kartı ku&Dl· 
~Pltlc •ol'Undadw. Kunıau bu· Cünkü mebuslar meclisi, ticaret ıemllerl- lan zaferlerin nqredllmeei lçln Amerikı 
~~· lceıı, bu teahhütlerden ne nln slllhlandırılmHını 138 reye karşı 259 etkAn tarafından yapılan i.erarlara rat . 
"'li~"Jtıa dlltdar ayrılmak mümkün rey ile kabul etmlftl. men, Amerikan hükUmetl İqtlis hWdl • 
~ tıç· ~ Vatington'daki japon meti gibi aükOt polltikuını taklp etmek 
~ • ~111 

Namura'ya anlata- kararındadıt. Fakat ıener, halkın mera-"'•L "ek Japo t fmdan ı·taret edı'lebı'lir: Japon bMmmda 
'" q ·ı nya ara kını blraz tatmin etmek ve Amerika deıılı 

L"" er 1 e giritilen teahhütlerin bunun tenini iddia eden yazılara k • 
~ t.~ ~e rer ı_ A "k ·ı K w • n hükümeti Amerika uvetıertnln yalnız dube yemek deJıl . 
ı.."'11111 .~ ea merı a ı e o- ragmeon, Japo ' darbe d 

'4 il~• açılan ve hala de- ile ıirittiii göriifmelere de'V'am et- . vurmak iktidarında da ol utunu 
., ~ lorij._ I . . .. .. b"I. -'- • et•ncledı·r B .. •un ı' -=-.rı'r kı' ıabat etmek lbımgeldiflDI &Dla.m11lU' -
!it L ... ·~d T"••e erın ıçyuzu ı ı · m- nıy ı • -- '!r6DU dır 
~'it·._ii •n bu ıneıeleler üzerin- Vqington'da:ki Büyük Elçi Nannı- · 
'1'~1'. 8talea l'Ü1'Ütmek mümkün r ra, üçlü paktçı Kuru111 tarafmclMI ı "Bazı kimseler, bir denlultı mtırette· 

._ ı. ~ hale r8re, timdilik aa- tam,.. edilmiftir. batının tefhir edllmeainl kabul edı1eblllr 
Jıacten çıkan bir manaya A. Ş. ESMER ~ aureu hal telı&kld edl)'orlu.. ! 

Moskova cephesinde 
.Moskova, 8 a.a. - rr&'l<da gazeteııinln 

harp muhabiri sovyet kuvetlerl .aratından 
Moskova'nın batı ve ılmal istikametinde 
tiddetll taarruz hareketleri yapıldığını 
bildiriyor. Kelinin ıehrinln ıtmal dogu 
mahallele 'nden birinde sokak muharebe
leri cereyan etmektedır. 

Moskova cepbeslnln bir kulmtnde, 
so\'ye~ kıtaları mevzilerini iyileıtirmek 

maksadıyle bir taarruza geçmi~lerdlr. Vo· 
lakolamıık <.'hrarındaki alman kıtalarından 
mürekkep bir grupun lmhaaı lçln başla -
nan hnrekllt devam etmektedir. Keza sov· 
yet kıtaları MoJalıık bölgesiyle civar tAll 
bölgelerde mukabil hUcumlanna devanı 
td!yorlar. 
Maloyaroııloveuı, Serpokof ve Maro -

form!nak çevrelerinde mllhlm hiç bir de
tfıikllk olmamıetır. 

Pertembe günü, aovyet tayyareleri ı:ı 
tayyare. 60 tank, ı 7 top, 200 kamyon ve 
başka harp malzemesi tahrip ve iki piya
de alayı imha ederek ikinci alman ordu -
ıuna mensup bir alayın umumt karargı\ • 
hını dağıtmıılardır • 
Ahnaıı ilk mıildmata -6re, Leıı.iııcrad'ın 

muhaaarul almaıı ordu8Ulla llJ0.000 kfflye 
malolmUI ve llktef1'fn 8"J lctnch llO tanlc 
ile 30 havan topu bat&Z')'Uı, 70 atır mit· 
ralyöz ve 90 mllfıtahkem mnzt apt veya 
tahrip edllmlıtir. 

Serpokof. Tula'nın 70 kilometre kadar 
şimalinde, Nara ve Oka nehlrferinln bir· 
leştıği noktada ve Mruıkova'ya giden de· 
mlryolu ile otos' rat üzerindedir. Maro -
fomlvsk iıe Moskova • Maloyaroslaveta -
Brlansk dem!ryolu llzerinde, demlryalu • 
nun Maloyaroalavets'ln 40 kilometre ka • 
dar ıimal!nde Nara nehrinin gecti~ nok
tada ve Moıkova'nın ~ kilometre kadar 
<'f!nup batısındadır. 

Almanlar takviye laıvetleri 
••tiriyorlar 

Moııkova; 8. a.a. - Taae ajaııaıD111 ver
ditı bir ha.bere göre, Almanlar lıloııkova 
cephesine t&kviye kuveUerı ve bilhaaııa 
tanklar ve topçu kıtaıan getiriyorlar. 

Dllfman, Sovyet htlkUmet merkezine 
yakl&§mata utrqmakta, kııulordu uker
leri de mertıametllizce dllfmam yıprat -
maktadır. 

tlc; gündenberl bu cephede cereyan eden 
muharebeleri anlatan muhabir, Alman pi
yadesinin c;ok büyük kayıplar verdlflni 
ııöylem~ktedlr. Bovyet hava kuvetleri '8 
tankı kullanılamaz hale getirmlı ve bir 
dUtman tayyare meydanına nnıvaffaln -
yetti bir hUcum yaparak birçok tayyare
leri h~ara uğT'at~ııtır. 

Sovyel ,ete/erinin 
cephe gerinndelıi hareketleri 
Moakova: 8. a.a. - Moakova radyoeu, 

tunları blldirmııtlr : 
" Sovyet çeteleri dlltmana atır kayıp.. 

lar verdiriyorlar. Çeteler, müııakaleyi keı· 
mekte, dlifman tank, kamyon ve mühim
matım tahrip etmekte ve ukerlertne de 
kayıplar verdirmektedir. Faeistler gerile
rini bUytlk askeri mutrezelerle tutmak 
mecburiyetinde kalıyorlar. Kıtalarımız 

ikinci Almall ordusu komut&nınııı bir em. 
riıı.i ele geçtmılılerdir. Bu emirde IÖYle 
denilmektedir : 

••Çeteler ,..ceıerı ve biıııa.& dikkatin 
ualdıtı ,afıltc nkU faaliyet aöateriyor· 
Jar. Bunlar ekseriyetle blr PU8ud&n çıka

rak ıı sörUyorlar. Çeteler nöbetotlert aüıı
gü ne öldürmekte, kafilelere kartı pusu 
kurmakta ve bunların üzerine birdenbire 
ateı açmaktadırlar. 

"Çeteler, tayyarelere iniı ll&haları ya. 
kınında.ıı tam tayyareler havalaııır veya 
inerken ateo ediyorlar. Çeteler, ıresa top 
beygirlerine topların hareketlerini gecik
tirmek, sonra da taarruz etmek için ateı 
ediyorlar . ., 

"Dlltmanın bu zanırt itirafı. çetelerin 
Fqlst guıplara k&.r11 hareketlerinin na
sıl bir kuvet haline geldltlnl bir kere da 
"11 gös~ermektedlr . ., 

KınmJa tla bir Dunhrqae 
olacak mı 1 

Nevyork; 8. LL - NeV)"Ol'k-Tlmea ga 
esl, fÖYl" yazıyor : 

"Berllıı, } ~kın blr ııtild>aldt ve bu ... 

Dunkerque U140 yazının bll§ında başlıyan 

birınci Dunkerque'ten bir buçuk sene son
ra olacaktır. 

"Kırım h&diaealnden sonra Berlın, dil§
manlarını meae!A, Suri)e de, §ımall Afri· 
ka da, Karadeniz'de ve Basra körfezinde 
birçok ;yenl Dunkerque'le:tle tehdit edebl
lır. Fakat .İngiltere ve onun doatlan, ilk 
lJunkerque'i takip eden gunlerde baeka 
Uunker<JUC'ler hattlı. birçok Dunkerque ler 
olat:>llnırsi için acaba ne vermezlerdi ? 

.. lierlıııdckilerln anlıyamadıgı ıudur : 
Almanların 19U sonunda dü§manlarına 

yapacakları Dunker4ue•ıer allııileei teh • 
didi 1940 yazı için dUgmanlarına hazırla
miı olduğu bir eeydlr. Dunkerııue glbl za -
ferlerin JClgat kitabındaki mlln11111 ancak 
Pyrrhua zaferleri ayarındadır .. ,. 

M. Ficudlno Clo,lon, Nevyork-Herald
Trıbune gazetesinde §ÖYie diyor : 

··Almanlar yeni blr Dunkerque telmih· 
lertnl sık.sık kull&nıyorlar. Dunkerque, ııu 

mAnayı lfıi.de etmektedir • Her Alman ta
arruzu nerede oluraa olsun, denize gider 
Ye cırada durur. Vaktb'l• N9P0leoa Bo -
naparte adında &7Di .asiyette buhmaıı bir 
Avrupa fatihi vardı. Fakat o denizi &fUtı 
zaman, Balnte-Helene adasına gitmlıti . ., 

Alman hücumla/ı cephenin 
cenup ve batı keıimlerinde 

daha ıitldetli oluyor 
Stokholm; 8. a.a. - Ofi : :Moakova cep· 

heslnde Alman hücumlarının bu cephenin 
cenup ve batı keıimler1nde daha tlddetll 
olduğu anlaeılmaktadır. DUn, bu kesim • 
!erde tcıpçu ve hava faaliyeti bilhassa ıid
detll olmuıtur. Ruslar, durumlannı muha· 
faza etmtğe ve bazı noktalarda kuveUen· 
dirmete muvaffak olduklannı bildiriyor· 
tar. 

lı1<>11kova'dan verilen bir haberde, Tula 
çevrealııde bir aUvari birliğinin ilk defa 
olarak ''Alman hatları gerisinde,. faali • 
yet.te bulUDduj'Wıa iıaret edilmektedir. 
Leningrad etrafındaki duruma gelince, 
gö!Un cenup batısı sahilinde Neva nehri
nin ağzı etrafında cereyan eden muhare· 
belerin hedefi eski Fin - Sovyet hududu 
aruında bulunan biuat Neva "llehrldlr. 
Göl donunca. bu sahil, Leningrad'da çev· 
r11mlt bulun&n kuvetler için bir çıkıt ka
pıaı olacak ve Leningrad'da bulunan kıta
lar bu g61U Volodga S.tlkametinde nakil 
yolu gibi kullanarak ıu &nda büyük 
ihtiyaçtan olan yiyecek ve mühimmatı 
getirebileceklerdir. Bu bua yolundan sivil 
ahalinin tahliyesi de mümkün olacaktır. 
1ıte, Schlueııelburg'un ıimalindea yapılan 
Alman taarrusu bu lmkAnlan ortadan kal
dırmak içindir. 

Rus müdafaa haUarını yaran zırhlı AJ. 
man birlikleri, Rusların ıtddetll mukave
metine ratmen, bu S&bll üzerinde birkaç 
kilometre logal etmlılerdlr. 

Svenıııka-Dagebladet gazetesinin harp 
muhabiri, Fin ı..rblnin pllnçosu hakkın· 
da qağıdaki tatallltı vermektedir : 

'• 12 il! 15 Sovyet tUmeııi yarıl 250 veya 
300 bin klıl imha edilmfl veya dalıtılmıı
tır. 50.000 Sovyet ukerl de eair edilmit
ttl'. Harp gaıı.lmeUert aruıııda ısoo top. 
binlerle otomatik :atllıh vardır. 500 Sov
yet tayyareel de dlltUrülmUt veya tahrip 
edilmlftir. 

" Rualann Fin cepheeindekl kayıplan

nı tahmin etmek mömkUn delildir. Fakat 
herhalde Rua kayıptan eair mikdannın 
birkaç mlalldtr. 

"Fin kayıplanna gelince, Finlerin bu 
harpte geçen haıpteldndeıı. u k&)'IP ver
mlı e>lmalan tımlt edil..-. QeoeD M.rpte 
FlnJer 2'.000 kiti JraYt>etmiflerdir ... 

A.yıı.1 muhabir, Finlerin, muharebe Umlt
aıa olaa bile, döfl.ltmete dnun eden Rus 
aakerlertnin ytflUltini itiraf ettiklerine 

Amerika' da 

verme ve 
kiralama ruslara da 

tatbik edilecek 
Vqlngton, 8 a.a. - Dnn beyaz sarayda 

yapılan bir toı;ılantıda M. Ruzvelt M!ln« 
verme ve kiralama kanununun malt lel~ 
rlnl ldareyp memur B. Stetlnlus'a bir mek-. 
tup vermiştir. 

l\tektupta f()yle denilmektedir: 
"Bugün reis Kallnin'e bir mektup ,.ea

dererek So'V)'etler Blrllllnln milli )'lld6n11-
mQ mOnuobetlyle kencbllnl tebrik, Sav• 
yetler Biri~ ordu.unun"' mllletlnln kah
ramanca ve azimli mukavemetinden do
layı Blrl~lk Amer ka mllletlnlıı hayranlı .. 
itını ifade ettim. Aynı zamanda kendisine 
Birle.,ik Amcrlkn'nın taarruza karoı mU· 
cnıl!.'le cesareti g!">Sterenlerin fedaklrlık ve 
ıstırnplun boşn gltmiyeet"k surette hare. 
ket azminde otdu(:unu bildirdim. 

Bu mektupta, B!rleılk Amerlka hükft. 
met ve mllletlnln bu nlzlk anda Sovyeuer 
Blrllllne yardım icln elinden aelenl yap.. 
mak arzusunda olduğunu :M. Kallnln'e te
min ettim. 

Bu vlde ve ödünç verme ve kiralama 
kanununun bana verditi sellhlyete uygun 
olarak bugün ~etler Blrlltl müdafaası
nın Birl~~k Amerika mildafaaaı lçln ha
yaU bir ehcml)'etl haiz oldutunu müıahe
de ve tesblt eyledim. Buna binaen, Milno 
verme ve kiralama kanunu mucibince Sov
yetıer Birliğine mlldafaa malzemesinin 
devri maksadlyle derhal tedbirler alınma
sı i<;ln size aelflhlyct veriyorum. Sovyet
ler Birli#! mUmesaUlerl ile blrlllcte ıilratle 
bir plln tesbltlnl rica ederim. 

İzlanda'da Amerikan 

deniz üssü kuruldu 
Vqlngton, 8 a.a. - Bahriye Nazırı 

Mr. Knox, tzlanda'da deniz harekltı için 
Us teslıı edildiğini ve bu suretle İzlanda'• 
nın donanma için en mühim deniz hare • 
kı\t üslerinden biri haline geldiğini bil • 
dirmiıtır. 

Singapurdaki japonl•ı ıllllak 
icin Yokohamadın bir 

vapur hareket etti 
Tokyo· s. a.L - temi netredilmiyen bir 

Japon vııpuru, ııöylendlğlne göre, Singa
pur'da Y"rleıımıı Japor:ları almak Uzere 
Yokohama'daıı hareket etmııtır. 

Buııdan bqka ötrenlldltınt. g6re, Ja • 
p . rıya'da yaııyan yabanc tar, ikinci bir 
eınreı kada• Japonya'dao aynlr.ı.ı~·acaklar
dır. Şanghay'a gitmek Uzere verilen bilet
ler de muvakkaten ipt9.l edılmtıtir. Bu 
çık11 Y&aağının bUtün yabancılara flmll 
oldutu bildirilmektedir. -

Zaman kimin lehine 

çalışıyor ? 
lflll'et etmektedir. J'lnJer, Rualann, peçe- oerlln; fi. a.L - M. Muuollni'nln ,... 
ıemek aanatını llOD derece ileri götürdük- ~enlerde k~ylUleuı hitaben söylediği ve 
terini de lcabU1 ediyorlar. Rualar &yıı.1 za- harbin aenl!ıerce stirmui thtlm&l ve im
maıı.da kara mayinJerini de mükemmel bir klnından h:ıhaeden nutku hakkında tefat
tarzda kullanmaktadırlar. Bu maytnler, ratta bulunan Dienat-Aua-Deubıehlaııd sa-
90k defa hiG wrıulma4ık )Wlwde patlı -ı seleli, samanın Mihver Jeıhine galııtıtım 
yorlar. iddia etmektedb'. 
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lngiliz hava tebl iği 
Londra, S a.n. - Ha.va ve emnıyet na -

zırlığının tebli~I : 
DUn gece dilşnıan tayyareleri İn llte -

r e'nln ııımal doğıı ve cenup doğlısunclaki 
muhtelif )('rlere bombo. atmışlardır. Bll
haııııa llmmrtgAlılarda hasarlar olmuştur. 
Ölen ve yaralımanlar dıt vardır. Başka trı· 
raflarda :skoçya'nın doğıısunda bir yer 
de d:ıhll oldu(,'U halde münferit yErlcrc n
tılan bombalar yalnız hafif hasarlara se
bep oımu17tur ve buralarda hiç bir ölU 
v eya :ımrıılı yoktur. 
Karanlık basmadan biraz önce, avcıları· 

mız s:ıhil açıklannda bir dllşman bomba 
t ayyaresini dJ.l"ilrmll5lerdir. 

Ortaşork tebliğ i 
K ahire, 8 a.ı:.. - Ortaşark Brttnnya ~

muml KarargDJunın tebliği : 
Llbya'da: 
Tobrıık'ta 6-7 llkteşrln geC'csı dıl manın 

ne hava kuvetlerl ne de topçusu hiç bir 
faaliyet göstermemiştir. Devriyelerimiz 
hiç bir engelle knrııılaşmadan geniş ölçU
de keşif harel etleri yapmış ve cenup böl
gemizin karşısında bulunan dUşman mil· 
d'lfanlan hakkında kıymetli malQmat el • 
de etmişlerdir. 
Aynı ge Halfaya ile Sldt-ömer nra • 

ı!lnd;ı hudut ç;.ıvrcslndeki devriyelerimiz 
bazı noktalarda d işmarı devriyclC'rl ile 
temasa girmişlerdir. Bu devriye ç::ırpış • 
malanndaki kaybımız Uç kişiden ibaret -
tir. 

Berlin'e yapılan hücum 
Londrn, 8 a a. - Ha va nl}zırıır:ının t bll • 

t i: 
lnıı ıız tan arelerl ta ratından dUn ıt ce 

cok ııımlı oıc:.ıde )apılan hava ı:ıarekAtımn 

ba&lıC;a hede!lnl B rlın, Kolonya ve Mann
helm tc~kll eylemlstır. Almnnya üzerinde ha· 
va eok fena lld. Fakat oırcoı. Hallrax, sur -
llnıı. WclUnııton ve Whıtney bomba tıınare
lerl Beri n <:evresine \"ararak elddetll bir fır

tına ve kıratıya ratmen bombalarını atmıs-
lardır. 

Kolonya'da, Hampden ve Manchcster ti· 
plndckl tan·areler ı:Uzeı muvartaklyetlcr el
de ctmlalerdlr Almanya•ıta müteaddit baska 
tehirler Boulo1t11e lle Ostcnde'dekl doklar da 
bombn lanmıstır. 

Duıırman ıulanna ma>"n dlikülmUstOr. 
Bomba tayynreıerlmlzdcn bir ku'Tll duner

ken ha\·anın bozukıur:u ytızUnden mecburi 
i nle yapm~tır. 

Heı>51 S5 tayyaremlz kayıp ı:ozOkmektedlr 

Ortaşark İngiliz hava 

kuvetleri faaliyeti 
Kahire, 8 a.a. - Or~arktaki Britanya 

H ava Kuvetleri Umumi Karargdlıının teb
liği : 

Britanya bomba tayyareleri ~ sonteıı
r ln gecesi Trablusgarb'ln cenubunda Caıt
tel Benlto tayyare meydanına yeniden hU
c um etmişlerdir. ldart binalara, atölye • 
lere ve hangarlara fsabeUer olmuş, yan
ğınlar çıktığı ve iofilO.klar olduğu görUl
mUştUr. Kıı,ıla binalarına karvı mitralyöz 
hUcumları yapılmıııtır. 

Ba,,ka tayyareler :Mellahn tayyare mey
danını bombalamııılardır. 
Diğer tayyarelerimiz, Btrihaııelm'de 

dlişman motörlU nakil vasıtalannıı., Der
ne'de iaşe depolarına hUcumlar yapmıı.ı • 
lardır. • 

Orta Akdenlz'de bomba tayyarelerimiz, 
6 sonteıırinde Sirt körfezinde hlli:uma uğ
n yan dil3man vapur kafilesine karııı yeni 
b ir hUcum yapmıı:ılardır. 

Finlandiya 

sulh 
yapacağa 

benziyor 
{ Başı 1 incı sayfada } 

Flnlnnd >11 dn iYi knrsılan::ıcaA'ı muhakkak 
olmakla l! r bcr. lsvec ırazctelcrl bunun tak· 
dirini tınlandlyalılarıı bırakmaktadır. Fin 
ordu,u Beyaz deniz • Oneı;:a-1..adoıta hn ltın· 
dan oleye ı;e<:medııtı takdirde lııvec ıtazetc • 
!eri Flnlandlya•ya mUzaharct edeceklerdir. 
Knrell berzahı ile Ladoı:a bölıteslnde ı;orUlen 
filli mUtarekc hali, lSH!c'te, Flnlandlya'nın, 

mUstakbel cmnlyetlıil temin edecek strnteıtk 
kınnette bir hattın öteıııne eecmek nlyetln<le 
oımadır:ını eöatercn bir delll olarak tel!kkl 
edilmektedir. 

Finlandiya'nın harpten 
çekilmesi meselesi 

Vaşington; 8. a.a. - M. Ruzvelt, dlin
kli gazeteciler toplantısında bir soruya 
cevnp olnro.k demiştir ki : 
"- FlnlAndlya'nın harpten çekileceği 

SPOR 

Dün Ankaragücü 
alanında ellopu 

Dün Anknrngücü sahasında general Ce
mi l Taner, Harp Okulu Komutanı Musta · 
fa Ereın, Topçu ve T opçu Atış Oku lu K o
mutanı Ynkup Glirkaynağın da hazır bu
lundukları knlo.balık bir seyirci kütlesi 
önUnde Eltopu maçlan yapıldı. 

Birinci mac;: Hnrp Okulu "B" takımı Ue 
Beden Terbiyesi Gençlik Eğit.men Kursu 
tnlebelerJ arnsıncln oldu. Orta hakem Muıı

tafa, yan hakemler Fnhrl Eklner, Rlfat 
Kolat olduf;u hnlde takımlar sahaya ıu ıe

kllde cıktılıır: 
B. T. S. Eğitmen Kursu: 
A. Turnnlı . Nihat, Osman - Şevket, Mu

znrrer, Hatip • Muhitti n, Haydar, H alO.k, 
~lustara, Muzaffer. 

H. Okulu "B" takımı: 
Seodat • Saml, Hasan - Necati, Yasar, 

hakkında bir alAmet yolttur .Mnamafih, · MellJı - All, Snbnhaı tin, Nahit, Muzaffer. 
bu hususta geceleyin bir haber gelmiş 

ola.bilir. ,. 

Attlee'nin Vaşington'da 
yaptığı yeni beyanat 

"Silaha ve adama,, 
" ihtiyacımız var! ,, 

(Başı 1 inci sayfada) 

ve nclııma thtlyacımız varılır." 

Sözlerinden hanglleorlnln nmerikalıları 
nlAkadar edeceği hakkındn sorulan suale 
M. Attlce gülüms yerek ıu cevabı vermiş

tir: 
- Bunu takdir et.mck bnna değll, size 

düşer. 

lnglltere'nln yeni bir cephe kurması ll
zımg ldlğı hususunda ruslor tafafından i· 
lerl sUrUlen mUtalea hakkında ne düşün· 

dllğü sorulunca Mister Attlee askeri pro
jelero dair fikir beyan etmekten çeklnmlt 
ve sadece ıunlan söylemekle iktifa etmiş

tir: 
"- İngiliz hükümetlnln yalnız bir dü

şQncesl vardır. O da bu harpte HIUer'l 
mağ!Qp etmek lc;:ln müttefiklerimizle be· 
rnbcr hareket etmekten ibarettir. Bu 
hnrı:ıtc ayrılmak mevzuubahs deiıılldlr. Gay
retlerlmln en ziyade tesirli olacaktan yer
lerde teksif etmeğe mecburuz. Bunu da. 
mlltehassıslarm tavsiyelerine göre yap-

Oyun her iki tnrnfııı karşılıklı akınlan 

ile hirlııcl <l•'vre ~1-3 bitti. lklncl devre H. 
Okulu "il" Uıkımının 4 golilne ınukabll 

5 gol atan ej:':ltmen!er mnc;:ı 8-7 kazandılar. 

ikinci maç 
İkinci oyun Topçu vr Topçu Atış Okulu 

ile lları ı Okulu tnkı mları ara,ında oldu. 
Orta hnkem H. Heklınot: l u, yan hakem -
ler Hlfat K olnt, Sabaha'tin idar~ainde 
takımlnr sahaya şu şekilde çıktıl ar: 

Topçu ' 'e Topçu Atış Okulu: 
Rahmi • Şevkrt, Necip - Kemal, llulüsl, 

~acıt - Tahsin, Nüket, Ertuğrul, Hüsam, 
Ncc<let. 

Jlnrp Okulu: 
St>dat - 7..afer, Danls - Fahamettln, M. 

Ali, Bilsnm • Cemaletlln, Turan, Hllsa
meotıln, l\fuznt!er, Attila. 

Blrlnd rlevrl'yl seri oynıyan h arp okulu 
10-5 hitlrıli. İ kinci uevrede aynı temt>O)'U 
tutturan IJnrp Okulu 18-11 maçı kazandı. 
MUsnbaknlnnn sonunda general Cemil 
Tan<'r c;:ok güzel ve seri oynıyan her iki 
tal<ımı rln tebrik etmiştir. 

Ankara okullar 

allı müsabakalan 
Bölge atıcılık ajanlığından : 

arası 

baıhyor 

Beden Terbiyesi Umum Müdüdütü her 
sene olduğu gibi bu sene de okullar ara
!<ında bir aucılık tetiVlk müsabakası tertip 
etrnl$ll r. Ankara atış poligonunda 15, 16· 
11· 1941 cumartesi iif:Jerlen ııonra ve pazar 
~nQ aaat dok uzdan on altıya kadar de
vam edecek olan bu mllaabakanın ıartıan 
aşağıdaki ıekfldedlr: 

Yüksek okullar 1cln: 

mak lcabeder. Tüfek : 22 c;:aplı ıpar tüfekleri 
Mister AtUee, Hltler'ln bir sene lc;:lnde Mesafe: 50 m et re 

yıkılıp etdeceğine dair Stalln'in yaptığı be- Hedef: Blr santimet re aralıklı dair eli 
yanat hakkında mUtalea ileri sürmekten hedef 
çekinmiş ve şöyle deml&tlr: Atış vazlyetl: Yatarak destekli 

"- Ben hlç bir zaman kehanette bu- Mermi adedi: üçtllr Ccvelden !KSylemek 
lunmam." ı şartlle bir t eerübe mermlııl verlleblllr> 

Bundan sonra başka mevzua geçen !fa ıartı : Hiç b ir mermi 9 dan asdı ol-
.MUhrühas Lordu &5zlerlne 5l)yle devam et- mıyacak yahu t tıc;: mermi 30 olacak. 
mlşUr: Müsabakaya yUk•ek mektep talebesi ol-

"- Beynelmilel iş bürosu kongresi m u- duğunu tevsik eden herkes ı:trebUlr. 
vaUakıyctlc netıcelenml&tlr. İngiliz mu- Mükf\fat : B irinciye, ikinciye, tıçUncUye 
rahhas heyeti Orta Avrupa'dakl kQc;:ük kıymetli h ediyeler, beşinciye kada r takd lr

-~ . 

Turklye ı:rekorumcn ırüre& blrlnclllklerl hu ayın ycdlslnde lstanbul'da baı;ladı. Yuka • 
rıdaki resim, bu müsabakaya iştirak etmek üzere lstnnbul'd:ı toplnnan ırUrcıcllcrl bir 
arada i:tlstennekted r. Güreıcııer cuma ııUnü saat 11 de bölıre binasında toplanarak Tak· 
$im AbldCAlne ı;:ltmıııcr ''e eeıenk ko)muılardır. 

Bugünkü 
ot yonşlon 
Buıriln sonbahar at yarıslarının yedincisi 

saat 14.SO da eehlr tpodromunıt:ı ynpılıı.cnk. 

Türk ceza kanununda 

yapılacak değiıiklik 
( Başı l ıncı sayfada J 

bancı de\•letlerle yapaca(lı muahedelere ka· 
tır. )it konmak ıartıyle siyası mucrlmlerln ııerı 

Gecen haftalarda ıtôrdJtümüz gUzeı koşu- verllebllecetı kabul edllmlıtlr. Yani bu ı:erı 
!arın yanında buırünkü koşular pek o kadar verme ısı hUkUmetln takdirine bırnkılmıs ve 
meraklı olarata benzememekle beraber pi•· hukUmetln kı•nd1 ml'nCaallnc U>ırun ııürdül'ıU 
Un aı:ır yani camurlu ve ıslak olması doln. takıllrılc, mutckatılllyct esasına riayet etmek 
yııtyle bir sUrprlzle knıınıaulacar:ı umulmak- k.ııydlyle ıılynsl cürüm lıll>cn ynıınncın ııcrl 
tadır. 1 vermesi do2ru ıtorUlmüıtUr. Gene bu proJe)e 
H. . . k nazaran: 
ırıncı O§U : 1 - Filli tsledıklerl zaman 13 yasını bilir· 
Oc ynsındakı yerli yarım kıı.n lnıtlllz er. 

kek ve dııt tayları ıc.n bir handlkıı.ı.ıtır. Ka. 
zanırnlnra verilecek para 225 lira, kı,ıunun 
uzunıuau 1600 metredir. Yazılan )arım kan 
ta)'lar ıunlardır: 

1 - Heves (S. K Osnıan> -z:o kilo, 
2 - Sekban lAtlısporı 58 kilo, 
3 - K. Neriman lH. l. TUreı 56 kilo, 
4 - Sevine lC. Donme;ı;ı 48 kilo. 
Evelce yapılan böyle tıır kosuda Sekban 

M kilo taaıyarak ku\·euı rakibi Hevesi bir 
boy ara ile geçmtıtl. Buaun Heves ııene 70 ki· 
ıo ile takat Sekban dbrt ltllo razıas,yle 58 ile 
koıacaktır. Bu duruma ı:ure Hevesin raklı.ı -
!erine göre daha tanslı olduC:unu dUsUnUyo. 
ruz. Bununla beraber Sekban Hevesin en ku· 
vetll rakibidir. 

I kinci koıu : 

mis o.uı.ı da l8 Yilfını bltlrmc.ınıı; olanlar ld· 
rak ve lrııuc kalılllyetıcrlnl haiz olduklurı 
takdirde ceza goreceklcrdır. 

2 - Bir curum ıa.cmctc maıutlyette ıUP • 
he \ e tereddude mahal hırakmıyan ve aynı 
zamanda o cUrmU lslemcG:c eıvcrl&ll olnn hn· 
rekellerl lem eden kim c mı tamam olmaz 
veya netice tahıdtkuk etmezse bile cürme ıe • 
ecbtıusıcn mesut olacaktır Cürme tcscbbUs 
eden kimse kanunun o cUrUm tein olı.lm ce
zası ta)ln cttll:I hııllcrde 2-t )lldan 30 yıla ka
dar, mUcbb t hapis cezası tu)in ettll:l ha.ıcr-
d • de 12 yıldan aıatı olmamak uzcru hapis 
cezası ile cezalandırılacaktır. Diğer ha.ilerde 
tesebbüs ettll:l rUrUın lcln muayyen olan ce
zanın Uctc birinden Ucte ikisine kadnr indir!-
!erek ıı;ezalandınlacaktır. 

S - Htıklm cezayı kanunun tayin ettllıt 

hadler arasında tatbik hususunda takdir hnk-
1k1 yaıında ve hlc koıu kazanmamıa w kını kullanırken muclp sclıeplcrlnl ııöstennc

kan ınalllz erkek ~e dlıl tayları tein ıatıı ko· f;e kanunun acıkca tayin ettıı:ıı haller dııın-
ıuaudur. Kazananlara verilecek para 32!5 u
ra. kotunun u:r.unluQ:u 1200 metredir. Bu Ko

ıuya da dört tay yazılm15tır ki &unlardır: 

ı - Yavuz (K. Yıkılmaz) 5.S kilo, 
~ - Saron lY. Un> M,ıs kilo, 
S - Baron (T. özdemtr) 54 kilo, 

da cezayı arttırır veya eksiltirken her bir ne
vı ceza ıcın ta>ı1n elUQ:I hadleri ıreçmete ve 
bu takdir sallhlyetınl kullanıaında da ıucun 
vahlmllı'tlnl ııilz önOne getlrmeı'te mecbur tu
tulmaktadır. 

4 - Bir hQkUm veya ceza karamamesl Ue 

1 (....___R _A __ o_v_o---ı 
Türkiye Radyo Difüzyon P 

Türkiye Radyosu - Ankara Rad 

- ( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

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

PAZAR : 9. 11. 1941 

8.30 Program ve Memleket Saat 
8.33 Mllzlk : Hafit Parçalar (P 
8.45 AJANS HABERLERİ, 
9.00 MUzlk : Hafi! Parçalar ve 

lar (Pi), 
9.15 EVİN SAATİ, 
9.30/ 9.45 .MUzik Programımn son 

(Pi), 

12.30 Program \'C Memleket Saat 
12.33 M tlzik : Oyun Havalan, 
12.45 AJANS HABERi.EH.!, 
ı:ı.oo :MUzlk : Karışık Şarkılar, 
13.30-14.30 MU:r.lk: Radyo salon 

:!8.00 
18.03 

lo.40 
19.30 

l{l.4!l 

19.G!l 

20.ıs 

20.80 
21.1)() 

21.10 

traaı (Violonlat Necip A,ltı 
1- Schmalstlch : Aşk ve P 
2- Magnwısen - Arcturus, 
3 John .Ansell : Uç !rıan 
losu, 
4- Bruch : Kol Nidrel, 
6- Al beniz : Tango, 
6-- Curzon : Çingene Kaprl 
7- Liszt : Rapsodi, 
E- Sclunldt : Şampanya in 
Program ve Memleket Saat 
~fllzik : Radyo Caz ve Tan 
kC'strası, 

MUzlk : Taksim, şarkı ve til 
McmlekPt Saat Ayan, ve J. 
HABERLERİ. 
~erbes: 10 dakika, 
Mllzlk : Seçilmiş Film pa 
(Pi), 
KONUŞMA ı ( Meslekler 
§UVOr ), 

Mllzlk : Fasıl Heyeti, 
ZİRAAT TAKVİMİ, 
Mllzik : NihavC'nt ve hllZZ 
kanılarından ıarkılar, 

21.3.~ Anknra At Yarııılannın neti 
21.45 MUzlk : Dans MUziğf (PJ), 
22.30 Memleket Saat Ayan, ve J. 

HABERLERİ, 
22.45 Anadolu Ajanın'nın SPor se 
22.55/ 23.00 Yarınki Program ve l{a 

Amerikan denizyolu İJ(il 
umumi grev ilan edecekl 
Chkago; 8 . a.a. - Trenlerde çalll 

nıiryolu işçi sendikası reisi M. '' 
5 ilkkAnunda umumi grev flln edil 
bildirmiş lr. Bu sınıfa giren ıııçllt 
yısı 350.000 dlr. 

M. Wltne~, grev kararının m 
şoförler ve kondoktörlcr de da]lll 
Uzere bUtUn t ren mUetahdemleri 
dan verildiğini ııöylcmlı;.ıtir. 

ZAFER ORDUSU 
ULUS SİNEMASINA 

nihayet geliyor. Gömıel' 
hazrrlanmrz. 

4 - Dııvaıaclro (S. K. Oaman) ıs4 kilo. 
Şimdiye ko.dar yapılan koşularda Yavuz 

a>-nı ıahııı blrcok ı;uclardan dolayı mahko.m 1 
olursa: ,il l l lll l l il il l il l 1111111111 l l fll 11 

bu koluda beraber koııacar:ı tayları zaman 
zaman ıteQCbllmlı;tl. 1''akııt her haftıı umul· 
rnadık blrla1 tıkıp yar111 kazanmııtı. Bu&"Un 
de koşuyu Yavuzun kazanacaf;ını du,unmek
te la~k de aralanndakl kilo farkları dr)laın· 

ılylı Yavuzun eene eec:llebllec~~ını dt:ıunu

yoruz. lyt vaziyette olmamal<la beraber J)a 
valactroyu Yavuza tek rakip olarak görüyo
ruz. 

O çüncü kotu : 

Suı;lar mUebbet cezayı istilzam ettlf:l tak· f 
d!rde ı;uc:lu ölUme c:arpılarak, muvakkat hUrl- § Sebzelerin günlük aıadl 
yeti bal:ılııyıcı eczayı istilzam cttlf:I takdirde -
tıe altı aytlan dör:t yılR kadar Kecelt ~UndUz- -
IU bir hUcrcde tecrit edilmek 'uıetlyle mU • ~ toplan Ye perakende 
ebbet hapla cezasına ur:rıyacaktır. Suclar _ 

muhtelit neviden hürlycU bal'ıla)'lCI muvnk· -= saf ıt f ı'yatları 
kat cezaları ve muht.ellf neviden para ceza - 1 
larını lst.llzam eder•e bu cezalar ayrı am \'e 
tamamlyle tııtblk olunacaktır. ----.. -

Belediye Reialiğind~ 
--( 9 S-Onte§rln 1941 ) 

6 eont~n tarihli tebliğde batmakta ol
duğu bildirilen vapur kafile arasında gö· 
rUlememl§tlr. 

Bomba t ayyareleri alçaktan uçarak hU· 
cum etmlıılerse de sis dolayıslyle hUcu -
m un neticesi anlaşılamamıştır. 

devleUerle Polon)'a, Yunanistan ve Cekos· 
lovakya murahhaslan tarafından hep blr
llkte teklif edilen karar suretini bQyük' 
bir memnuniyetle karsılamıştır. Bu karar 
sureti istikbal lc;:ln hayrc nlft.mettlr. 

n ameler verilecektir. 
Kız t alebeler lc;:ln Lfa Sartı bir 

noksandır. 

Liseler lc;:ln: 

Dört ve daha yukarı yastaki sar kan arap 
puvan at ve kısrakları ıctıı handikaptır. Kazanan • 

!ara verilecek para 300 lira, kosunun uzunlu· 
r:u 1400 metredir. Koeuya yazılı olan hay-

Palo ile Timor adalan 
Toptan # 

_ V asaU Pe ~" 
- Cinsi ve menşei Fiyatı F" 

arasında hava postalan tesisi § Lahnnn (A) 
s 

16 
1 
g ,, 

6·6 sonteşrin gecesi Sicilya Uzerine ya • 
pılo.n akın esnasında donanmaya bağlı 
tayyareler Augusta'da deniz tayyarelerine 
mahsus bir fü•le bir kışlaya tam isabetler 
kaydrtmlıılerdir. Llcata'da bir fabrika ya
kılmıştır. 

6 sonteşrinde Pozallo yakınında bir 
garla bir fabrikaya hücum edilmiştir. 

5-G sonteşrln gecesi az miktarda dü;,man 
tayyaresi Malta sahilini aşmıştır. Karııı
k oyma topları 88 Junker tipinde bir tay
yare dtışUnnU§lerdtr. 

Bu hUcumlara ve diğer harekMa l§tlrt\.k 
eden tayyarelerlmizin hepsi Uslerine dön· 
mUııtllr. 

Sovyet tebliği 

Harpten sonra devamlı blr sulhun kuru
labilmesi lc;:ln inglllz camiasına mensup 
m!lletlerle Blrl~lk Devletler arasında en 
geniş ıro.nada bir işbirliği yapılması !Azım 
dır. Bence temassızlıktan doğan bütün an
lnşamamazlıklann !)nüne geçmek lcabe
der. AmC'rlka'da birçok devlet adamla n , 
1$c;:l liderleri ve sanayi erbabı ile temaslar
da bulunduğum lc;:in c;:ok mentnunum. Bu 
temaslanm sırasında harbe ve ileriye alt 
projelerin tanziminde Büyük Brltanya ile 
l&blrllğl yapanlann zlhnlyetlne intibak e t
meğc çalıştım. 

lan bombalar :ı-1lzUndcn halk arruıında ölen 

Mosko\n, 8 n.a. _ Bu ı:ıbahkl 80,~el tcb- ve )aralanan \"arsa da bunlar pek azdır. Bom· 
ur:ı: b<ırdıman edilen ıehlrler arasında Berlln de 

7 ııontcsrtn gecesi, kıtalarunız bUtUn cep. vardır. Maddi znrar azılır. 
helerdc dil,manl 1 dıltUşmüslerdlr. Dura mukabil lnglllz hava kuveUerl aıtır 

Alman tebliği 
za) lata ur:ramışıır. Akınlara ıstırak ed~n in· 
glllz booıb.'lrdıman tayyarelerlnden 27 ııl al
mıın tayyare karaı ko>ma batar)·aıarı tııratın· 

nerlln. S a. a. - Alman orduları 
mandanlıfıının tebllfıl: 

baaku· dan dUsUrUlmUştür. 

Kırım"dakl takip muharebeleri sırasmda 
alman ~e rumen kıtaları Yayla c'.lafıın cenubu· 
ua d en sahlllerde Dlr sovyet süvari tllmenl· 
nl imha euntslerdlr Kere berzahının rn tha • 
llndc en modern u uııerle tahkim edllm s 10 
kilometre d rlnlltlndekl bir kesimin mJda
taa hatları yarılmıstır. MatlOı> edilen dJıma
nın takibi devam ediyor. 

Alman hava kuvetlcrl Yalla cenubundakl 
ıularc'.1 SOOO tonluk bir nakliye ırcm!slnl ba • 
tınnıslardır. 

İtalyan tebliği 
Homn, 8 a a. - ttabnn orduları batku

mand:ın.ı(Cının tcbllfıl: 

Hu\•ıı kuvetlerlmlz Mnlta'da hııva ve ıte -
ntz Uslcrlnl blrcok defa bombardıman ut.mi•· 
!erdir. Hedc!lere pek eok bomba isabet etmla· 
tir. 

lneııız tayyareleri ltalya'nın cenup taraf
larına ve Slcllya•ya akınlar yapm11lardır. 

Bir rumen denizaltısı Karadentzde ceman Gela'da bazı evlere bombalar isabet etmıı • 
12 000 tl)n hacminde ıovyet yük ııemlsl ba • tir. Halk arasından üc kisi ölmUs ve iki klal 
tırmıstır. yaralanmıatır. D!Acr yerlerde ölen ve yarala-

Tüfek: 22 c;:aph s Por tüfeği 
~fesnfe: 50 metre 
H edef : Bir santimetre aralıklı h edef 
Alı$ vazlyetl: Yatarak destekli 
Menni adedi: Uçtllr Cevelden aöyle.mek 

§artiyle bir t e<'rlibe nıermı~ı ver ilir) . 
lfa eartı : Hiç bir mı-rml sckl7.den asalı 

olmıyacak yahut ile;: m ermi yekO.nu 27 ola
cak. 

Müsabakaya lise t alebesl olduğunu t ev
sik eden herkes ırlreblllr. 

MUkAfatlar : Birinciye, lldnclye, tıçüncn

ye kıymetli mükAfntlar ve beşinciye ka· 
da r takdirnameler. verilecektir. 
Kız talebeler lc;:ln ifa ı;artı bir puva n 

noksanıdır. 

Orta okullar ıcın : 
TUfek: 22 çaplı ıırıor tüfeği 

~l~safe : 50 metre 
Hedef: B ir sanUmetre aralıklı hede f 
Atış va7Jyetl: Ayakta destekli 
Mermi adedi: ü ctllr (evelden ~ylemek 

şartlyle bir tecrllbe mtrmlııl verilir) . 
İfa ııartı : H lç bir merm i 7 den 8.$a iı ol

mıyacak yahut Q~ m ermi )"ekO.nu 24 ola
caktır. 

MQsabakaya orta okul talebesi olduAu
nu tevsik eden herkes girebilir. 

MUkAfatlar: Birinciden onuncuya k adar 
kı)"metll hediyele r ve )-!nnlnclye kadar 
takdi rname lf' r verl\e('ektlr. 
Kız t a lebeler IQ\n Ha fartı bir puvan 

noksandır. 

Müsabaka hakem leri: F erit Korıer, Nuri 
\ 'ural, Sami E rtansel, Nevzat Ulçay. 

Ankaragücü - Maıkeıpor 
BtıııUn saat 11 de Ankua.ıilcfl 1ahuında Dcnlzaltılar Atlan tikte, hacimleri 28 000 nan olmadıfıı gibi hasar da yoktur. Hücuma 

latlrak eden tan·arelerden lkl!I dUıUrlllmüı- \nknraırUcU ve Mnskcsı>0r kulüpleri arasın· 
tUr. Bunlardan birini Catanla'dakl "karayı dn husw;l bir mac yapı! , •aktır. 

tonu bulan 4 Ucaret ıtımıls\ batırmıtlardır. 

Alman tıava kuvetıerl lnııııtere'nln ıımal 

do~usunda Bb th'dakl doklara muvarrakıyctll 
bir ıtUndüz hUcumu yapmışlardır. 

müdafaa.. toptan d!ı'terlnl ile tayyareye kar-
sı koyma topları dUtUrmüıtUr. 

Uzun süren bir hUcum esnnsınde. Brlndl • 
Dün gece bombardıman tayyarelerln<len sl'ye kUcUk ve orta capta yUz kadar bomba 

muteıekkll chcmbeUl ırnıplar lnı:lltere'nln atılmıştır. Evler büyük hasara utram~tır. 

ıark ve cenup aark taranarında muhtelit 11· Ylkılnn evlerin enkazı altından 40 ölU \'e 80 
manııırı 'e bilhassa Sunderlant'takl liman yaralı cıkarılmıştır. 

tcs! atını bombalamıslardır. $'mal ve ıark Afrlka.sında kara cephele. 

harbiye nazırı Fransız 

Cezayire geldi 
Gemi tezııtı.hlarınn ve levazım nmb:ırıa ıııa rinde mUhlm bir hareket olmnmııtır. V ichy; 8. a.a. _ OFİ ajanııı nın bildi r · 

tam isabetle dll$ n bombalar lnUU\klar ve Alman bombardıman tayyareleri Tobruk-
liğlne göre, ha rbiye nazın general Hunt· 

büyük yanaınlar <:ıkarmıstır. Abcrdcen'ln do· tak! mQstahk'em mevzilerle &abra askeri 
t usunda bir lnı:tıız muhribi bomb:ılarıa ba - kamplanna hücum etmtılerdlr. ziger, cuma gUnti batı Afrlkaaından tay
tırıJmıatır. 

1 

Avcı tayyarelerimiz Derne tızerlne yap- ı yare 11• Cezaylr 'e g elerek, Beyu Ml'&Y 
J>Usman d lln ırece alman toprakları Uzcrt- tıklan blr akın eıınuında bir dUsman bom . tayyare meydanında karaya lıımif vı se-

Jte bire<>k akınlar yaptıııatır. Mahallelere atı- bardıman ta)')'aresl dUeUrmUılerdir. ııeral Weyı&Dd tarafından klrlıl~ııtır. 

vanıar ıunlaroır: 6 
1 - llora lR. Baysal) 65 kilo, - Ispanak (M) 
2 - Ceylantek (N. Sümer) 59 kilo, 
3 - Yel (K. Odabaıı) 57 kilo, i~in Japonya ile Portekiz anlaştı § ~~~~~~)<A) 

12 
4.5 
6 

17 
10 

4 - Tuna (L H. Tckcc) ıs7 kilo, 
!5 - Payaza (K. Köktener) 5!5 kilo, 
6 - örnek (lI. GUclJ) 51 kilo, 
7 - Yıldırım (R. AlyürUk) 50 kilo, 
8 - Ona! (N. Jo."ker ı 48 kilo, 
9 - Una! (H. Bayram) 46 kilo. 
GUnUn en kalabalık ve sonunu bulması en 

ıtUc olan koııusu budur. Evcik! harta da ol -
duıtu gibi aklına eserse, af:ır kilo tasımıuına 
raAmcn Bora bu koıuyu kazanablllr. Herke -
ıln de blldltl ı:lbl Born muntazam koıu ya
pan bir hayvan olmadıf:ındıın pek razla ıtU. 
venmef;e ıtelmez. Dliterlerı arasında Oey!An
tek ile Tunayı daha 111nslı buluyoruz. Bunun
la beraber en mUhlm ı;Urprlzlerın böyle ca -
murlu havalarda ve arap atlnnnın kosula. 
r1ı11da olduf:unu hatırlatmak ilterlz. 

Dördüncü koıu : 
Uc ve daha Y\lkan yaııtakl ve sene tclnde 

kazancları YekQnu 600 lirayı doldunnıyan 
ln ırlllz at ve kıBraklar !cindir. Kazanıınlara 
verilecek para 25!5 llrıı, koşunun uzunıur:u 

2200 metredir. Ko&uya yazılan ha)'Vanlar 
ıunlardır: 

l - Komısa11 (Or. 5e(crot) 63 kilo, 
2 - Yalatan (S. K. Osman) 55 kilo, 
3 - Sltkap (F. Aıtln) r;2 kilo, 
4 - Ozdemlr (A. Atman) 52 kilo, 
ıs - Mis (F. AUı) ısı.ıs kilo, 
6 - Yosma (A. Atman) 43,ıs kilo. 
Kosacak atları akla getirince llk defa ak

la ııclen B. Ahmet Atman'ın ahırının iki haY· 
vanı Yosma ''C Ozdemlrdlr. Bununln beraber 
ton zamanlnrda idmanları adam akıllı düze
len ve camurlu havaları cok seven Yntaı:an 
Ahmet Atman ahınnın en kuveuı rakibidir. 

Beıinci koıu : 

Tokyo; 8. a.a. - Japonlara tLit Pal o 
adası Jle •rımor arasında ha\·n postaları 

tesisi lıak'kında Japonya ile Porteklz'ln 
bir anlaıımıya varmaları üzerine Hollanda 
vapur kumpanyalnnnın Asya hatlarından 
Timor limanını çıkarmak hususunda ver
dikleri karann Japonya'da ne gibi bir te
sir yaptığına dair gazeteciler toplantısın
da sorulan hlr suale verdiği cevapta, M . 
Koh-İell, ezoUmle şöyle demiştir : 

••-Bu, bi7..im için şUpheslz bazı mah
zurlar doğuracaktır. Fakat bu hal, bize 
endlııc \•eremez . .. 

............................................... 
Edebi meslekler tarihi 

Suut Kemal YET KIN 

Klasisizmden sürrealizme i 

1 
kadar birçok edebi cereyıyıla
rr, incel iyen ve bu cereyanla
rm hususiyetlerini zengin ter-

i 
cüme örnekleriyle gösteren bu 
mühim eseri bütün edebiyat ve 
sanat severlere tavsiye ederiz. 
Satrı yeri Akba Kitapevidir. 

'-----!* ................... ,,,..) 
_:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

-Bu muharebeler -- ---Dört ve daha yuknrı yaatakl yeril yarmı _ --kan lnilllZ at, kısrak ve ldlcler lc:ln calı mn.- : 
nllt koaudur. Kazananlara vcrllccck para 300 : 
lira, koaunun uzunluıtu SQOO metredir, Ko • : 

NASIL BİTECEK 
-----

ıuya yazılan ha)'Vanlar aunlardır: : Dünyanın yeni nizamı nası l ol -
1 - Alceylan (A. Gell.s) GS kllo, E malı ? B unun cevabın ı , Haşim : 
2 _ Ccuıur CF. Atcan) 68 kilo, - N ahit Er-Bil'in: : 
8 - Yıldız (M. Akcura) 66,ıs kilo. : : 
Alceylan dajıa mtınllere alıs:nadıı'h s{lylen- : ( A v rupa buhranının psikolo jik E 

mektedlr. Halbuki rakibi Ccssur ıtaYet kolay- : s ebep leri) : 
lıkla önUne ıtelen manllerJ atlamaktadır. Bu - -

: adlı kitabında b ulursunuz. Satış : va~tte Cessurun bu koıuyu kazanacatını 

zannediyoruz. Bununla beraber Alceylanı da 
!hmal etmemek !Azım ı:eldll.':lnl hatırlaUnz. 

Cltte bahis ~~ t.ıo.nedtr. OcUncU ue dörolln· 
cll koıular arasıJ:<..~. 

: yeri: Ankara' da Akba, İstanbul- E 
E da İkbal X:it:apevleridir. S - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııttr"' 

- Kereviz (B) 
Patates sarı (U) 

: Patates beyaz (Ü) 
: Kabak (T) 

AYlfl' fasulye (T) 
_ Karnıbnhar (Eıı.) 

: Domates (A) 
- Kemer 

8 
12 
21 
27.5 
6.5 

_ patlıcan (Mek.) 17.tl 

l~ 

1' 
:ı, S 

sO 
sS , 

: Yuvarlo.k '1 
- patlıcıın (Ad.) 15 ,s 

Bamya (Ad.) 35 tJ6 
: Dolmalık 'biber (B) 19 sO 
- Sivri biber (B) 22 ıo 
_ Kuru soğan (M) 7.6 pııP 

: (A) Ankara, (Ad.) Adana. (B~ııb' 
- (Bey.) Beypazarı, (M) "' (O 

(Mek.) Mekece, (T) Tarsus, ti -
: Ürgüp. (Es.) Eskişehir rntnSt 
: Tardır. 11ı 
~11111111111111111111111111111 111 

SON GÜN 

ULUS SİNEMASINDj ı1 
bll111' . 11 

H er giln gelip de kala ,ııl" 
göremiy en halk ımızın ar 

EBEÖf"°Aş~ 
( NiÇEVO ) 

Oynıyanlar: 

Willy Fritch 
Marte Harell 

1 ri ı· ve Rua balet e •ıtı' ~ 
Ayrıca: Şelf af kağ•~/- ıSı 
Seanslar: 14,30 - ]6,3 

ve 21 d e NV~ 
10 • 12 ucuz ~~Tir:~' 

EBE Dl A_~ ----Tel : ~., . 
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Yarın, üçüncü ölüm yıldönümünde. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ----
ÜLKÜ 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Odun alınacak 
b.mır Lv. A. Sa Al. Ko. dan: ASKERi FABRiKALAR .. o 00 -- ---

EBEDİ ŞEF 
----- Milli Kültür dergisi ---

--------
Sadeyağ alınacak 

Merzifon Sa, Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla almacafı bildirilen 

: : 5.000 kilo sadcyağına istekli çıkmadığın. 
: On dOkuzuncu yıla batarken. Ülkü, - • f 1 kl 1 kt r 

1 - KapaU zart usullyle eksiltmeye kon· 
mı11 olan 996,000 kilo odunun eksiltme ve 
ihale gUnU olan 5.11. 941 de talip (tkmadı· 
aından mezknr miktar odun ~. 11. 9.U su
nUnden itibaren bir ay zartında pazarlıkla a· 
lınacaktır. Beher kilosu 2 kuruıtan muham· 
men bectc-1 tutarı 10920 lira olup muvakkat 
teminat 2998 liradır. Taliplerin 13. 11. 941 la· 
rlhlnden IUbaren her aun kanunda yazılı ve -
ılkalarb•le ve temınatınrlyte Ko. na mUraca-

69000 kilo sığır eti alınacak 
Mkert Fabrikalar Kırıkkale Grup MU· 

dUrlUgtl Satın Alma Komhıyonundnn: 
Tahmin edilen bedeli (20700 > liradan 

ibaret bulunan (69000) ktlo sığıretinin s::ı

tın alınması için Kırıkkale Grup mlıdlır

IUğünde mUte~ekkll satın almn komıııyonu 
marifetiyle yollama blnaııındn 14 2.Trşr n. 
1941 cuma gUnU ıaat l~ te kapalı z rfıa 
ihale edilecektir. Sığırctl d"'fntı>n lını.ıa. 

yıp ihtiyaca göre §artnıımesı dııhi! n Je a
lınacaktır. Şartnamesi mezkOr satın alnıa 
komisyonu tarafından parasız vcrılir Ta
liplerin mu\•nlıkat teminat miktarı o• n 
(1~521 lira (l>O) kuruou havı tekllf mek
tuplarını ihale gUnU saat 14 de k11dı.ır 24!10 
No lu kanunun 2. ve 3. maddı>lerlnd ki ya. 
zıh vesikalariyle birlikte komisyonu ıuı:a 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 
: Siyası hayatta UtkUnUn sercekleımesı: : dan bır ay zar ıncla pazar 1 a a ınaca 1 • 

- Dr. Yavuz Abada ''"rlmlzln kay. =: 2 - İhalesi 28. 11. 941 cuma g!inü saat 

A k/ • : 14 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 8250 tat Ue e r u• e n : natı: Reıat Şemu er, EndUstrl· =- lira kati teminat 1237 lira 50 kuruljtur. a Z 1 Z : nın kuruıuıunda _..,ı: Dr. Şevket 
: Raııt HaUpo~Ju, Mllllleıen lllm: Dr. : Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin ka· 
: Bedrt Tahir Şaman, Eikl bir tercüme· : nuni vesikalariyle Ko. na müracaatları. 

aUarı. CS309) 18246 

Linyit kömürü alınacak 
- yl okurken: suut Kemal Yetkin, YUz Yıl : (8150) 18103 h at 1 ra S 1 n 1 a n a C a g'-' 1 z §:: ~~;~~~: A:::: ~~u~ı :C:~~~·ın~~~v~:·~~ E Un alınacak 

pı: ll»as Sınai, Sanatta ba)·.ı~ılık kor- : Van Sa. At. Ko. danı 
kusu: Bedri Rahmi E.Yilboğlu, lllm hıı- : 

_ »atımızın ırell&meıl ıcın. Dr. Sadi Ir- : 1 - Beher kiloıuna 20 kuru5 50 santim 

Erzurum Sa. Al. Ko dan: 
l _ Beher tonu 950 kuruştan Z700 ton lln· 

)'it köıntirU pazarlıkla sa tın alınacaktır. Pa
zarlıtı 17 ıı 941 pazartesi ı:unu ıaat 11 de 
Erzurum Sa. Al. Ko. da > •Pllacnktır. Muham. 
men b!'dell 2374~ ı ra kati te:-;ı,n.at 3862 lira
dır . Şartnaml'~I Ko. da ı:.>rıllUr. tsteklllerın 

muanen gun \ e saatte K~. na mUrncaatıarı. 

BİR İHTİFAL PROGRAMI HAZIRLANDI 
: mak, Halk ve tüccar, ı;llr: Ahmet Cı- : tahmin edilen 559 ton fabrika unu kapalı 

tıı.k, Gönlüm hilrlyetlndlr, •Hr: Ce)fhun : zarfla eksiltmeye konulmustur. Muham
: Atuf Kansu, Dibek dö:en kızlar, e11rı : men bedeli 114595 ·lira olup ilk teminat 
: Halim Yal'ıcıo~ıu, Dünden buı;:Unden: : 8595 liradır. Evsaf ve ıartnamesi Ko. da 
: Ahmet Kuuı Tecer, Kırkından ıonra: : verilir. 

ıS310) 18247 

ile ( Ba11 L inci sayfada > .. :ult tnillkiye memuru baştı olmak üzere, 
., er! tnıkam imirleriyle, daireler reılle
"'• Pı t" tı., r ı, Halkevı ve Halkodası menıup)a. 
llİll re~ı ve husuıl teoekkütlerin mı.imea -

erı davet edılecektir. 
4.t l>) Toplanılan yerin münasip mahalline 
it •tiirk'iın bir büstü, yoksa bir fotografı 
,:'•cak ve bu kbşe Türk ve Parti bay -

0 lırıyle ve çiçeklerle &üslenecektir. Tam 

tli~~~tte, vazifeli kılınacak bir zat, Ata • 
t{ı b~tı ~ ~n o saatte öldlifünü kısa ve ve
ları ır ıfade ile anlatarak, hnır bulunan
~ .. •:ırakta beş dakika &ny&ı susmasına da· 

tdecektfr. 

~7'1!.) Bundan sonra, bir hatip Atatürk'ün 

bıı,..~~· nıemll!lcet ve millet i'in yaptıiı 
da b' hı.zınetler ve kahramanlıklar hakkın· 
·~ ır hıtabede bulunacak ve bunu müte • 
ba~ lıtilli Şef ismet İnönü'nün Ata türk 
lı,ı. ındaki beyannamesi okunarak toplan-
~ Son verilecektir. 

"a ) Toplantı bu suretle bittikten sonra, 
... rsı Atatürk'ün heykeli veya büstü olan 
""'Yd 
tophı "na. Yokıa Cumhuriyet meydanına 
.... ca. ııdlterek bir çelenk konacak ve 
""~rı,· 

G •rne nihayet verilecektir. 
iııık~ Bu merasimin köylere de teımiline 

aranacaktır. 

Okullarda 
'-a~O &ontesrin 1941 gtinU bütün okullarda 
llıfi .. 9

-0S te talebe ve oğretmenler okulun ·•as· 
ttltild ıp bir salonunda toplanacak ve aynı 
>'tp e bea dakika ayakta ıaygı susması 
fııı~a.Jc, bundan &onra bir öğretmen tara
ltt i . Atatürkün hayatı, memleket ve mil
'1Ç~n Yaptıiı büyiık hizmetleri ve kahra· 
lıı11111

1 lırr hakkında kısa bir hitabede bu
~. •ca1t ve Milli Şef İsmet İnönü"nün 

ıınarn · "h •eril tsı okunarak, merasime nı ayet 
tcektir. 

büyük Türk Milletine yaydıfı beyannıme-j: !"urettın Artam, Yar ır!irUnur. ı!lr: Ee- : 2 - İhale&i 20. ı 1. 941 per,embe 
yi okuyacak ve milletin bu büyük elemine 

1
: ref Dere, Cemiyet doktorluıtu: Nusret - saat 16 da yapılacaktır. hteklilerin 

katılarak thimen susacaktır) diyecek ve : KöYT!len, Er mcktuııucıur. ıllrı Habip : l"f 

cünu 
belli 
mek-

Koyun eti ahnacak 
Esklsehlr Sn. Al. Ko dan: 
1 Knra.ı r.arf us'1ll)'lc 12.5 ton ko~un eti 

beyannameyi okuyac-.aktır. 

O~le neşriyatında: 
Gene yalnız ajans hnberlerinl söyllyecek 

ve ajans haberlerin! ınllteal:ıp <Aziz yurt· 
ta~lar, buıtün Ebedi Set AtatUrk'Un ölü
miln!ln U«;UncU )'lldönilmlldllr. Tilrkl)·e 
radyosu Tilrk milletinin büyük elemine 
katılarak tllzlmcn susuyor) sözü ile neşri
yatını tatil edecektir. 
Ak~am nesrlyatında: 

Gene evelA ajans haberleri söylenecek 
ve ajans haberlerini mUteakıp (Aziz ytlrt· 
taşlar: Bueün Ebedl Sef Atatilrk'Un ölü
münUn UçUncU yıldönUmUdUr. Türkiye 
radyosu ılmdl, o ı.:Un bu büyUk acı dolayı. 
siyle Mili! Set İsmet tnönU'nUn Türk mil
letine ya}·dı~ı beyanna meyi oku)·acak ve 
mütcakıben Aziz Atamızın CUmhurlyetin 
onuncu yılındıı necip milletimize yııııtığı 

tarihi hitnhcyi kenılı sesleriyle naklerlecck, 
Türk mllletlnln bu bUyUk elemine katıla· 

ra k t&.zlmen susacaktır> rliyecek \"e e\'elfı 

beyannameyi okuyup, milteakıben hitabe
yi nakledecektir. Buı:linkU konuşmarar 

muhtellf yabancı dlllerle tekrarlanacak
tır. 

"Radyo burünkU sabah neşriyatını. ih
tifal kıamı 9.05 e &"elecek ıekllde tanzim 
edecektir." 

Yurt clıfıncla 
Yabancı memleketlerde bulunan yurt-

taşlar o gün a)-nı snnt.te bulunduklan yer
lerdekl Elçilik veya konsoloııluk binalann
da toplanarnk, aynı merasimi yapacaklar· 
dır. Bu toplantıları Elçiler veya Konsolos
lar tanzim ve idare cdı>ceklerdir. 

Muvakkat kabirde 

- Karıuıan. zenı;:ln bir muılkl )'Ilı: Mah· - ılin ve saatten bir ıaat eve! tek ı 
: mut Köscmlhal, Türk de\letl. tllr: All : tuplarınt Ko na vermeleri. 
: tzzcı Ozkan, Bartın" tUrkUJJ, ıllr: Rızıı. : (81 S6) 18107 

Un l\hnacak 
Van Sa. Al. Ko. danı 

: Polat. ~IllU oyunlnrım!zın m!.lstcrek bir E 
: noktası: ~ıu:ı:afh•r sıırısnzım. Kltl\plar -
: arasında· C H. P ı9ıO knns:re dilekle .. : 
: rı: N Kö)men. B:ı.sılmıs koro eserleri: :; 
: H. B Yönetkl'n, Sanat ş.'\11es"rlerl: Dr. : 
: · Ekrem Akurı;:aı. Tdrk >a>ın hayatına : 
: toplu bir bakıı Faik Rrııt Unnt. Milli : 
: Şefin seyahati: tııkU, Cumh Jrlyet bay- : 
: ramı: C'lkU, Tırpancı, hlk1ye: F .. r dun : 
: Ankara Koc> ~it Köroılhı. Ah'lll't Kut· : 
: ıl Tecer. Günler bo>unca: t'llcU. : 

C\'Uf dıınııınd.: ekıilttnt'Ye KO:ı.nJıt..ır. Eksllt
mesı 27 ıı rı-11 perecmbe ııuntı uat 15 te 
Eskl6ehlrell! Sn. Al Ko ela yapılacaktır. Ilk 
temınkt• 61l9 lira 315 Kuruttur. Istcklllerın 

muanen ı:un \<C saatıen ı:.ır saat evcllnt.' ka· 
dar te:nınnUar.)'ıc tl'ıc:llt meıc:~.ı:;ılarını Ko. na 
vermı5 b~lun nillıırı e"'ıaf \C •craltı her ıun 
mesaı sa aer nd • sli.ı:il ı;ecen Ko. da ır'ırule -ı - Beher kılosuna 20 kuruş 50 sanıı:n bilir <S3ll) 

1524
s 

tahmir ':n 453 ton fabrika unu kap:ılı 

men bedeli 92ll6S lira olup ilk teminat 695S Rola>ır sa Al ı,:0 dan. 
zarila c. ıltmeye konulmuıtur Muha:-n-, Sığır eti alınacak 

liradır Evıaf ve şartname:ı.i Ko dı verilir 1 _ Tahmin n bı-h 
1 

kılosu 4 kuruıtan 
2 - lhılesi 21. 11. 941 C'U"ra "'Ü:l"ı -;~ııt 70 b n kılu ı.ı~ır eti p u.ı ... n sııtı:ı alınacaıc:-

16 da Ko. da yapılacaktır. !ste'.lilerın !:el· t r l\luh.ı Jm!'n nedı-ll sa.,oo ı.ra kıı.ll temi· 
;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF li gün ve uatten bir saat evel te :lif mek- nat 5040 llradır Jhalesı 18. 11 9n salı ıı:unu 

tuplarını Ko. na vermeleri. saat 16 ela Bo.~yır Aı Po 700 Sa. Al. Ko. da 
MiLLi MÜDAFAA VEKALET! (8157) 18108 >·1Pl)AC'aktır üt~klllcrln mezkQr gün \e ... 

Laıı.ik boru alınacak 
M. M. Vekaletı Sa Al. Ko. danı 
Beher metresıne tahmın cdılen fiyatı 60 

kuruş olan 3000 metre las~ık boru ıle be· 
her metresıne tahmın edılen fiyatı 70 ku
ru~ olan 5000 metre li&tik bınd esmark 
20 ikinciteşrın 941 perşembe günü saat 11 
de Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceiinden ısteklilerin 

795 liralık kati teminat mektup veya mak-

ST :Y·reti alınacak 
l\Illaa Sa. Al. Y.o dan: 
1 _ Kapalı zartıı.ı o"~.ıtme,ie ıtonuıın 102 

ton sıı:ır etıne teıc:ıır edl,cn fbnt oc l •ld~n 
yuksek ıı:oruldtl~Unden va.ı ır tık şuretıyıc ıı • 
lınmuına karar vtrllmı•tlr B h r kllJ.una 
tahmin oı..ınnn fl>cıt 3J kuruı olup ınhmln 
olunan l>cdel 80300 lira, muvakkııı ternınnl 
249:S liradır Şartnamesı Mllı.s Sa Al Ko. da 
ıröril!Ur. bteklllerln belli ırun ve ıııntte Ko 
na muracaa tıarı. 

2 Pazarııaı 15. 11 9-11 cumartesi i:Unu 
buzlariyle blrlıkte pazarlık ıun ve saatın- aaat 11 de 11:1lu Sa. Al. Ko da >aııılacak•ır 
de meı:kilr Ko. da bulunmaları. Nümune ve (814:?> ısı22 
ıartnamesf her giln o~ledcn sonra adı ge. 

çen Ko da bedelsiz olarak gbrülür. Çeltik kömürü alınacak 
(808S) 1809S Erzurum Sa. Al. Ko dan: 

atte Ko nn m.ır. caııtıarı. (t\3131 1S249 

n Bııkır ~a Al. Ko. dan; 

Kapalı zartla munakuada bulunan 
Ko da S:flltterlleC'rl< >erlere yaptırılacak 500 
ton nııkllyc ıılnC' v.tktln:1e talip cık;nndı~ın
dan bir ay :r.nrlınds pazarlık 11Jrett)•le naklet
tlrliecektlr. tık ıı-mınat 2:Sl3 lira olup birin· 
el pazarlıtı 11 11 941 ı;:UnU saat 10 da )'apıla· 
caktır. Buna alt •eraıt Ko da ııörültir. 

'"3141 182~ 

Sığır eti alınacak 
Dolnyrı Sa Al! Ko. dan: 

1 Tahmlntn beher kilosu 4S kuru$tan 
ro bin kilo ınıtır eti pazarlıkla 1tıtın ahnacak-

l; tır. 
Pavyon yaptırılacak 1 

- Hasankalede te ıı.-n 750 ton celtık kö- 2 - Muhammen bedf!ll 28800 Ura kati te • 
mUrU tonu Jrlrmı liradan ı>:ıza,·lıkl alına· 

M. M. \'cklletl Sa. Al. Ko. dan: mlnaı 4320 liradır. lhalı>sl 17. ll . 941 pazar · 
Ankara'da 33.922 lira 4 kuruı keılt bedelli caktır. tcal ıı:ılnU ı;aat 16 dıı Bolayır civarı As. Po. 

bir pa\')Qn kapalı zart uıullyle lnaa ettlrlle· 2 
- Pa:zarlıtı :il. U. 941 cuma ıı:UnU uat 700 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llteklllerln 

ccktır. llk teminatı 2:>H lira 19 kuruıtur. ll· lO.SO da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak - mezkQr ıı-un ve saate kadar Ko. na müraca. 

tl:venıer 170 kuruı mukabilinde kesit, proJe ve tır3 _ Tahmin bedeli 13500 llra olup katı tt• atları. <S31:i) lS:?:Sl 
sair evrakını alabilirler. Taliplerin kapalı 
zartıarını 24. 11. !Hl P&zarteıı ıı:Unü 1aat 16 
dan bir saat eveııne kadar 1\1, M. \.', Sa. Al. 

mlnatı 2025 liradır. Şartnamesi Ko. da ı:örü· 
leblllr. 

4 ,,.- Jıteklllerın muayyen ıı-Umle Ko. na 
Kazan alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko d:ın; 

mUracaatıarı. ( 02~) ısos1 

310.000 kilo ekmek pişirtilecek 
Askeri Fabrikalar Kırıkkale Gnıp MU

dUrlUğU Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6200) liradan ıbll

ret bıılunnn 810 000 kilo ekmek unu nynrn 
verllmel< ıartlyle tuz ve mnhrukatı m ıte
ahhlde alt olmak ıarttyle 6 aylık <'rat 
ihtiyacına nazaran Kırıkkale Askı>rl Fab
rikalar Grup mUdUr!Uğllnde mUteşt>kkil il!\· 

tın alma komisyonu marifetiyle yollama 
binasında 12. 2.Teıırın. 1941 çarıamb:ı gtJ. 
o!\ ııaat 15 te kapalı zart usullylc t&liblne 
ihale edilecektir. Alınacak ilk teminat 
miktarı (465) liradır. Şartnameai komi,. 
yondan parasız olarak verilir. Pl:ıfrtile<' k 
ekmekler det'aten alınmayıp şartnamesine 
göre alınacaktır. Taliplerin ilk teminat 
miktarı olan (465) lirayı havi tekli! mek
tuplan ile 2490 No.lu kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesalkle birlikte 'komisyo-
na mUracaatları. (8027) 180 2 

5 kalem sebze satın alınacak 
Askerı Fabrikalar Kırıkkale Grup MU. 

dUr!UğU Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (16500) lirııdu 

ibaret olan ~ağıda cın.s ve miktarı yazılı 
5 kalem tıebzenin Kınkkale Crup mUdUr
lUğUnde mUteııekkll aatın alma komisyo
nu marifetiyle yollama binasında ıs. 

2.Telirln. 1941 pcr&embe gtlnU aaat 15 te 
kapalı zarfla ihale edllecektır. Alınacak 

sebzeler det'nten alınmayıp ihtiyaca g-0re 
:ıartnamesi dahilinde alınacııktır. Şartna

mesi mezkQr ııatın alma komisyonu tara
fından tstlyenlere paruız verılir. Taliple
rin muvakkat teminatları olan (1237 l li
ra (l>O) kuruııu havi tekli! mektuplarını 

ihale gUnU saat 14 de kadar 2490 No lu 
kanunun 2. ve 8. maddelerindeki vcs,ka.
larlyle birlikte komisyona mUı acaat1arı. 

Cin.si Miktarı İlk T. Tutan 

BcuınJa 
ıo 

'- be IOllteırin 1941 günü bütün Türk bası-

10-11-Hl41 pazartesi ~ilnü Ankara Halk· 
evlnrle yapılacak merasimi mUteakıp, Ata· 
türk'Qn muvakkat kabirlerinin bulunduğu 
bina umumun zl.yaretlne acık bulunduru
lacaktır. 

Ko. Rs. ne vemıclerl. 
(8179) 18158 muracaauarı. (8196) 18144 1 - Beheri so lira 200 adet bey.ı:I kazana Prasa 

4. u. 9.U pazarlıtında tatekll (tlcmadıltından Lahana 
yeniden pazarlıkla alınacak. Pazarlııtı 27. 11. l8J)!lnak 
941 perşembe ı;:Una aaat 9,40 ta Erzurum Sa. 

Lira K. Lira 
30.000 225 - 3.000 ,1 1 .. 1fılarmı siyah çerçeve içine ala

~ •e Atıtürk'ün hayat 
0

ve eıerleri~i 
~ ıran, ôlünıünUn mucıp olduğu bu· 
ltı~taılinı ifade eden •• Kemallırmln l
a., t Yaıatılacagını tebarü:ı ettiren yazı. 

~Caklardır. 

lıtanbul'daki tören 
hazırlıkları 

ı.tanbul, 8 <Telefonla> - Ebedi Set .Ata
lürk'Un ölümünün UcUncU yıldönUmU mUna· 
sebetıyle pazartesi ırUnü Halkevlnde ve okul· 
!arda toplantılar )'apıln.cak, Atatürk'Un ha· 

Radyoda yatını ve memlekete hizmetlerini anlatan 
lo nutuklar ıöylenecek, Milli ŞeC'ln Atatürk 

"~ '0nteırin 1941 gilnü Türkiye radyosu hakkındaki beyannamesi okunacaktır. Emin
i'\ (4, tltıriyatında ajans haberlerinden aon- önü Halkevlnde )'apılacak toplantuıa vllAyet, 
tlir~'illiı .. 7Urttatları Bu&"ÜD Ebedi Şef Ata· belediye ve parti erk&.nı da bulunacaklar ve 
'l'ııl'\ıll olümUnün üçüncü yıldönümüdür. toplantıdan aonrn hasta parti reisi oldu~u 
tı Go:t radyosu şimdi, 0 ıtiln bu büyük a- haırte Takılm'c 8'1dllerek AtatUrk Abidesine 

•:ırıslyle Milli Şef bmet lnönü'nn (elenkler konulacaktır. 

İngiltere'nin 
kıta üzerinde 

askeri harekete 

8t 9eçmesi isteniyor 
'~; 8. a.a. - Journal-de-Geneve'ln 

~ t . muhabiri yazıyor : 
~.:autere'nın kıta Uzerindeki ukerl 
ı... · etlere tıtirlki mUnakaıaaı İngiliz ~llıt1e1 
~tıı a devam etmektedir. 

~~~-------------,r----~----------~ 

Nazilik dini 

Alman planı 
dinleri 

kaldırmak mı 
Nevyork; 8. a.a. - Alman plA.nının bü· 

tun dinleri kıldırmak ve onun yerine Na· 
zllitı koymak olduğuna dair M. Ruzvelt 
tarafından yapılan beyanatı dün Papalık 

teyit etmi§tlr. 

DEVLET HAVA YOLLARI 

MUdUrJUtun· 
Tamir itleri 

Devlet Hava 1"olları Umum 
den: 

ı - Ankara tayyare me)"danında ittin be· 
tonarme hanıı:arın ekalk ve kusurlarının müte
ahhit nam ve hesabına lkmal ve tamiri acık 
ek&lltıneye cıkarılmııtır. 

~ - Kesit bedeli 6211 lira 5 Kr. olup mu· 
vakkat teminatı 46!5 lira 83 kuruştur. 

3 -'Eksiltme 22, 11. 941 cumarteıl ıunu sa
at ıı de Ankara tayyare meydanında kAln 
Hava Yollan umum mUdUrlUtil bln&1ında 

toplanacak komlıyon t.ararından .vaı>ılacak· 
tır. 

4 - Bu ııe alt fenni ıartname, eksllt.ıne 
ıartnameıl. mukavele proJesı Devlet Hava 
Yolları umum Md. de her alin ırörüleblllr. 

(8206) 181G:ı 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -: Mevsimin her nevi : - -- -- -: Kürk Mantolarını : - -- -: ve garnitür kürklerini : 
: Abdürrahman Bııardı kürk mataıa· E 
: aında bulacakııına. Ankara Anafar· : 
E talar caddesi yeni açılan postane E 
: kareısındaJd sokak baıında. 5074 : - -"111111111111111111111111111111111111111~ 

' 

Sığır eti alrnacak 
c. Kale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher ktıosu 48 }curuıtan ıoo ton sı • 

fıır eti 21. ll 941 cuma ıı:UnU saat ll de 
pazarlıkla ••tın alınacaktır. Muhammen be
deli 4800 Ura olup ilk teminat 3600 llradır. 
Evaaf 'e ıartnameıl hı-r ırUn Ko. da ırörUIUr. 
lsteklllerın Xo. na müracaatları. 

(82~) 16196 

Kösele alınacak 
Tophane Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Beher kilosuna 400 kuru§ tahmin 

edilen 20 ton kadar pençelik kösele alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14·11-941 cu
ma &'ilnü saat ıs te Lv. A. Sa. Al. Ko .da 
yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da ıörlililr. 
İsteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerin
den teminatlariyle Ko. na müracaatla ı. 

(ll244) 18198 

Sarı vaketa alınacak 
Tophane lst. Lv. A. Sa Al. Ko .danı 
1 - Beher kilosu 425 kuru5 tahmin e

dilen 15 ton kadar kundurılrk urı vaketa 
alınacaktır. Pazarlıklı eksiltmesi 14-11-941 
cuma &'Ünü 11at ıs te mezkfir Ko. da yapı
lacaktır. Şartnamesi Ko. da görülür. İstek
ilerin kati teminatlariyle Ko. na müraca-
atları. (8251 ) 18201 

Masa yaptırılacak 
Harp Akadeıniıi Sa. Al. Ko, dan ı 

30.000 
30000 

225 - 3.000 
337 l50 4 500 

Al. Ko dıı ~apılacaktır. Tutarı 16.000 lira, Jca- Patates 
ti teminat 2400 liradır. Beyz\ kazana alt ev· Soğan 
uf ve ıartname ve numune Ko. da ~ıur. 

S0.000 
10.000 

337 ~ 
112 M 

4.!)()() 

1500 

laıeklllerln temtnal makbuaıarlyle müracaat· 
tarı. (8318) 1825:1 

Nal yaptırılacak 
F..sklıchlr Sa. Al. Ko. dan: 

l - Demiri kom!ıyondan verilmek ıartlY· 
le 2000 adet giyim nal pazarlıkla raptırılacak· 
tır. Pazarlı~ı 14.11.941 cuma ııUnU aaat 15 
te Eskl&ehlr Sn. Al. Ko. da yııpılacaktır. KaU 
teminat lOS liradır. latcklllcrln muayyen ı;:Un 

ve saatte teminat makbuzlarble müracaatla· 
rı. (8319) l82M 

Kuru ot alınacak 
Dklıehlr Sa. Al. Xo. dan: 
ı - 800 lll 500 ton bal)alı kru ot komll

yondan yeri ötrenlllnoK üzere pazarlıkla 

nakletUrlleccktlr. Pazarlıtı 13. ıı. 941 ı>er • 
6embe ırünil saat ıo da Eaktaehlr Sa. Al. Xo. 
da )'apılacaktır. bteltlllerln muayyen ıün ve 
saatte 1312 Ura 50 kurut kati teminat mak
buzıarlyle Ko. na muracaatıarı. 

($320) 

Çetitli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko.dan : 

15234 

Yek1Uı l 231 llO 16 r.oo 
(8026) 18083 

Elbiselik ve kaputluk kumaıla
nndan 789 metre elbiselik ve 
657,5 metre kaputluk kumaı 

alınacak 
Aıkerı Fabrikalar Umum MıldUrıotu Mer . 

kez Satın Alma Komllyonundan: 
Muhammen bedeli (4904) lira <95ı kurut 

olan YUkancıa clnı ve mlktan Yazı1ı kumaı· 
lar askerı tabrlkalar umum mQdUrlilltU mer
kez ıatın alma koml.syonunca l0.11. 941 .Pil• 

urteaı .Unu ıaat 11 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komıı:ıron. 
dan verilir. Tallpterın ('TM> lira (75) kurllt
luk l<aU teminatla mezınlr eiln ve saatte ko-
mls)'ona müracaatları.. <SHU) l 133 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
kilo yağsız bir adet kabili ayar 

transformatör alınacak 
~ı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 

' <ıbeıter.Guardlan gazetul, Rusya'ya 
Gıtı~!na~ernea1 verllecetinl fakat bunun 
'1!ıı İllgiltere'nln daha bir müddet bü· 
~ ~ettnj adaların ve Orta-doğu'nun 
tltıı laeına tahsis edeceğini söyllyen İn· 
~t~ICUaunu tenkit ve ıözcUnUn bu be· 
lıı bu~ ıtıllaaade ettlflnden dolayı ingl· 

Papalık radyosu. gayet emin bir kay • 
nılktan öfrendiği Nazilik formUlünü neş

retmlıtır. Bu formül ıudur : 
P T d 1 - Pazarlıkla 10 adet küçük maaa yap. 

___ . __ ._v_e_T_e_le_f_o_n_U_. _M __ .__ tırılacaktır. Muhammen kıymeti 510 liradır. 

ı - A§ağıda miktarları yazılı 9 kalem 
erzak kapalı zarf usulıyıe 31·10·19U ta -
rihinde ihaleye çıkarılmıısa da talip çık
madığından tekrar aynı ıart ve evaat da· 
hillnde 28-11·19U cuma gUnü aaat 16 da 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zar! usu • 
llyle eksiltmeye konulmuttur. Muvakkat 
teminat miktarı 1619 lira 18 kunı,tur. 

Tahmin edilen bt'dell (176fl> Hrıı oı~n 300 
kllo yat11z bir aelet kabili ayar tranırornııı -
tör mUteahhlt nam ve he11bına askeri fııh~I· 
kalar umum mUdurltiltU mer'kcz satın alma 
komisyonunca 24. 11. 941 ııazarll'AI eunu saat 
14 te ac:ık ekalltme lle ihale edilecektir. Şart
name parasızdır. Muvakkat teminat (182) li
radır. (8"...34) 18188 

Jııı metıııi muaheze etmektedir. 
• t tllzete diyor kt : 

'~:tere, bugUn karıılaımıı olduğu 
~lııllrn re askeri tarihiyle ha.zırlanmıı 
~il UYor. Bizim imparatorıug-umuzu 
itti il ;~en ley donanmadır. Kıta harp • 
'-"· e 

11
<lir. OU•man ordusu mağ!Op edll-t.... ... il b .. . 

_ "lltletd 0~n etınenılıtır. Abluka muha-
' \19\ıt e dalma küçük bir rol oynamıı 
ltı>rııetı r "•kit kaU olmaınııtır. Ruslarda 
~. it 1 

bir ınu tefike malik bulunuyo • 
~~ ~lar bugUn bUyUk bir aıkıntı için· 
~~Uıları d:ıyanmağa ve ııonra da 
~ltı ete muktedir kılmak IAzımdır 

l(e Yalnız teçhiz etmek kAfi değil -
~ tıctı müdafaamızın mlitevazl ihtl • 
~ ~e lenııtı edildikten ııonra askerleri
~! 111t'nkıarırnız Rusya'da daha kıy -
.._ eıtil er görebilir. Me.sele itina lle'tet· 
t:"lboı1,_ıneıı Ve bir karar verilmelidir. 
·tı " bı . tı >le btı r heyeu seferiye göndermek au-

~l'ltıııı ~ lunaeak bir hAI çareııi kuvetıe
'ııı~ tuna harcamaktan baıka blrıey ... 

Sayın Ankara halkına 
.Yeni acılmıı olan 

"FUhrer'e, onun lllhi vazifesine, onun 
UlOhiyetlne lyman ederim. FUhrer'e h iz
met etmekle bizzat Allah'& hizmet etmıı 
olduğuma lymanım vardır. Alman kanı -
nın yaratıcı kudretine inanıyorum. Alman 
milletini ve Alman harsının gUzelllklerlnl 
Alman kanının yarattığına lymanım var· 
dır. Alman varlığının ıere!I ve diğer mil· 
!etlerin iyiliği için Alman milletinin dün
yaya hAl<lm olması mukadder bulundutu
nıı t:vman edlynnım ... 

Hemşire alınacak 
T.C. Ziraat Bankası Sağlık 

Yardım Sandığından: 
Sandığımız için müsabaka ile 

bir hemşire alınacaktır. Talibin, 
a - Lise veya orta tahsilini 

bitirmiş olması, 

b - Kızılay Hemşireler mek -
tcbin<len mezun bulunması, 

c - Resmi hastanelerden bi -
rinde tecrübe ve tatbikat gör -
müt olması me,ruttur. 

Ücret miktarı ehliyetine göre 
tesbit edilecektir. İmtihan : 
25-te,rinisani-1941 tarihinde, H· 

at 9,30 dadır. Taliplerin banka 
binasındaki sandık servisine mü
racaat ederek kaydolunmaları 
ve i~trmecek vesaikı tevdi eyle -
meleri lazımdır. 5196 

Ankara Nallıhan postası 
Ankara P. T. T. MUdUrlUl:ilnden: 
Ankara - BeYJ>azar her 6Ün ve Be.YPazar -

Nallıhan ara11 hatlada Uc nterll oto poataıı 
atırücUIUıtU a.11. !l4l den itibaren 15 ırUn 
mUddeUe ve kapalı zart uıull)'le e.kllltmeye 
konulmuıtur. Aylık muhammen bedeli 600 
lira, muvakkat teminat 540 lira. idari keta· 
let bltı liradır. 

Ekalltmeaı 17. ıı. 941 pazartesi ırUnU aaat 
1:5 te Ankara P. T. T. mUdilrlUl:U binasında 
milteaekkll komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o ırUn ve saatte kanunt veci · 
kalarlyle birlikte müracaatları. 

Postada vuku bulacak ıı:ecllaneler kabul 
edilmez. (8140) 18121 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -: NEOSTERIN : - -- -- s -: ıhıtll olmak için lnaanm afu, : 
: b:.ırun, boğaz ve bademciklerini 11hhl : 
: bir tarzda temiz bulundurması li- : - -: zımdır, : - -: Bu yollarla ıiren anjinler, ırip, : 
: kızıl, kızamık, difteri, kabakulak, : - -: çiçek ıuı;l~eii, menenjit • • . ilih : 
: bulaııcı haıtahklırda : - -- -: NEOSTERIN : - -- -: ı>ülverizaayon veya rarıarası : - -= oiEa,. yardım eder. = 
: Böyle hastalar lle temasta bulu- : - -: nanları korur, ıahıf ihtiyat ve ted- : 
: biri aldırır. Eczanelrde re,eteıiı : - -: satılır. : - -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

• • Bursa Mobilya Pazan 

Nümunesini ıörmek iıtiyenler her ıün 2. 
numaralı kıılada Akademi levazım müdür
lüiüne ve isteklilerin 13. 1 l. 5141 perıem
be günü saat 15 te ( Çankaya malmiidür· 
lüiüne) yatıracakları 6 lira 75 kuruıluk 
muvakkat teminat makbuzlariyle Ko. na 
müracaatları, (8290) 18234 

Koyun eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
1- 40 ton Karaman koyun eti 11. 11. 

9•1 .alı l'ilnil saat 16 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnametıl her giln Ko. da 
l'ÖrUlür. Muhammen bedeli 22.000 lira olup 
katı teminat 8800 Uradır. !ııtek!Uertn belli 
gUn ve saatte Fındıklı Sa. /ti. Ko. na mli-
racaatıarı. (8283) 18241 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evet 
teklif mektuplarını Ko.na vermeleri. Şart
namesi Ankara, İstanbul Lv. Amlrlikle • 
riyle Ko.da her gUn görUIUr. 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 
Kuru famılyc 
Nohut 
Mercimek 
Sotan 
Toz .şeker 
Çay 
Patateıı 

(8285) 

Miktarı Muhammen fiyat 
Kilo Kuruş Snt. 

29800 22 00 
74000 62 00 
24i00 19 00 
l4900 13 00 

81M 21 00 
l2600 7 no 
10600 4P 00 

407 9 00 
32550 12 00 

18242 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Gaziantep Sa. Al. Ko. danı 

1 - Apfıda cins ve miktarları yazılı 8 kalem erzak yem ve mahrukat maddele· 
ri ayrı ayrı kapılı zarfla ıaUn alınacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evci 
teklif mektuplarını Gaziantep Sa. Al. K o. na vermeleri. Şartlar ve evsaf Ko. da 
ıörülür. (8014) 17956 

Cinıi Miktarı kilo Tah. Tut. Muva. Tent. İhale &'Ünü 
1 

Saat 
Lira Lira K. 

Kuru ot 
Kabukıuz 

mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Sıirreti 

Sadeyaf 
Sabun 
Odun 

ı~.0000 

4ll.OOO 
48.000 

48.000 
90.000 
18.000 

8.400 
600.000 

10.800 810 

9.600 
8.400 

21.600 
2S.200 
27.450 

5.250 
16.llOO 

720 
630 

1620 
1890 
2058 75 
393 75 

1260 

10. ıı. 941 

ıo. ı 1. !>41 

10. ıı. 941 
ıı. 11. 941 
ıı. 11. 941 
11. 11. 941 
12. 11. 941 
12. 11. 941 

10 

15 
17 
10 
ıs 

17 
10 
JS 

15 adet normal yazı makinesi, 
3 adet büyük yazı makinesi (ya
ni şaryoau 68 den aıağı olmıya -
cak) ve 3 adet hesap makinesi 

alınacak 
.Al. Fab. Satın .A lma Ko d11n: 
Yukarıda yazılı .vazı ve hPsap mııkln!'lı!r1 

aılcerl fabrikalar ı.ımum mtidilrlUı?U m kı-z 
ıatın alma komlıyonunra 14 ı uı11 ~umn ııb
nU saat 14.30 da pauriıkla ıatın alınAc ktır. 
Taliplerin mezkQr ııun ve Halle komlAYona 
müracaatları. (823!1) 18189 

Bir adet bizar makinai alınacak 
As. Fab. Sıı. Alma Ko dan: 
Tahmin edilen bedf'll <SllOO> lira oınn bir 

adet hlzar maklneıı askeri fabrika ar umum 
mUdUrlUC:U merkez satın alma k•lm s~on•ınra 
17. 11. 941 pazartesi ıı:unu &allt 14 te p 7. r. 
!ıkla ihale ııcmecektır. Şartnııme ı>aras r.dır 
Kall teminat (lZ75) liradır. (8326) l":.?~ 

Yeni Eczane ve T ahlilat 
Laboratuvarı sahibi 
Eczacı ve Kimyager 

Esat Koryak 
avdet etmiştir. 

Kiralık 
Möble apartman - Kızılay <'lvıırı 6 oda te-

lefon ve her konfor. Tel. e.4!11 l\193 

nda eliveın fiyatla her çefİt mobilyalannızı ted~rik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa gezmek 
ınenf!'ahnız icabıdır. ikinci Anafartalar caddeıı No. 198 (eaki müzayede aalonu) Tel: 3624 



-·-
MEMUR ALINACAK 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal bulunan (85) (100) (120) 

lira tahsisatlı memurluklara en aşağı lise veya buna muadil tahsili 
olanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihan
sız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

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

Müracaat edeceklerin; fili askerlik hizmetini yapmış olmaları 

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

retlerini ibraz etmeleri, 

Çalışmalarına mani halleri bulunmadığını tevsik etmeleri. 
Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis dtW<torundan rapor 

almaları, 

lazımdır. 

İmtihan IS. 11. 941 cumartesi günü saat 14 de Ankara'da umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

1stekli1crin aranılan vesikalarını nihayet 14 cuma günü öğleye 
kadar zat işleri müdürlüğüne göndermeleri. (8238) 18190 

Maliye Vekôletinden : 
2-6-1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selahi

yet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarından 
Irak ve lran hudutlanna kadar yapılacak demiryolunun İn§asma tah
sis edilecek olan % 7 gelirli 1941 demiryolu iatikrazmın 20 senede it
fası meırut bet milyon liralık birinci tertibine ait tahvillerin satışı 
7-11-1941 sabahmdan 15-11-1941 akıamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itiba
ri kıymette birlik, yirmibeılik ve elliliktir. Tahvillerin ihraç fiatı % 
95 olarak te&bit edilmiıtir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19, 500 
liralık Tahvil bedeli 475 ve 1000 liralık tahvil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü
esseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müza
yede münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece satıl
DU§ ve satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde ba§a ba§ ka
bul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tama
men itfasma kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Mezkur tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhuri
yeti Ziraat, Türkiye lı, Emli.k ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Beledi
yeler Bankaları ile Sümer ve Eti Bank tarafından satılacağı gibi diğer 
bankalar vasıtasiyle de temin olunabilir. (8186) 18149 

M. M. V. Hava Müstetarlığı ANKARA BELEDiYESi 

Elektrojen grupu alrnacak 

u ı; u s 

ANKARA BiRA F ABRIKASI DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Hayvan yemi 
lnb~arıar Ankara Bira Fabrikasından: 
Arpaların filizlendirilmesinden elde edi

len filizler fırında iyice kurutulmuş ve u
zun mtiddet muhafazaya elveri:lli bir hal
de satılmaktadır. 

Bu filizlerin hayvan yemi olarak kulla
nılmasına ilgilileri alıştırmak ve bu yemin 
kıymetini tanıtmak üzere şimdilik bunla
nn ucuz olarak kilosu otuz paradan sa
tılması kararlaştırılmılitır. 
İstekliler her gün Gazi Orman Çiftli

ğinde inhisarlar bira fabrikasına müraca
at ederek bedeli mukabilinde derhal ku
rutulmuş filizleri alabilirler. 

(7952) 17913 

ANKARA V ALlLlGI 

Tamir işleri 
Ankara VaUlll':lnden: 
l<eai! bedeli 1328 llrn S3 kurustan ibaret 

olan z.r nnhJyesl merkez okulunun tamiri 
acık eksiltmeye konulmustur. 1ateklllerln 
eartnameyl ı;örmck uzcre her ııün maarif mU
dUrllll':Une ve lhale ı:ünU olan 24, 11. 941 pa
zartesi ııünU saat 15 tc ve lillzde 7,5 teminat 
nkcesını hususi muhnsrbc mUdürıuı::u vezne
sine :ratırarnk vllllyet dalml encümenine mU· 
racııııtlan ıı~n olunur (8305) 18259 

Tamir işleri 
Ankara Vallllı!'lndcn: 

Kcal! bedeli 1587 lira 04 kuruıtan ibaret 
olan Keskin kaza ına merbut Yahslhan ilk 
okulunun tamiri ııc:ık eksııtmcye konulmuı -
tur. Iırteklllerln ınrtnıımcyı ııörmck Uzerc her 
ııUn mıııırlt mUdılr'Uf:Une ve ihale ı:tınU olnn 
21. 11. 941 pazartesi ı:unü saat 15 tc ve yüzde 
7 l<'m nat nkc ini hususi muhasebe mUdur
lül': \ l'Znc in<' ya tırnrak vll!yet dalml encU· 
menine müracaatları ı.ıı.n olunur. 

(8306) 18260 

Satılık köknar 

ve çam tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Aband - Kere

mali Revir Amirliğinden : 
Devlet Orman ııııetmesl DUzce revlrinin 

DUzce • Bolu ııosesl üzerinde Tatava de
posunda istifte mevcut ( 44) adet muadili 
(18,818) metre kUp ı;am ve (409) adet mu· 
adili t313,3H) metre kilp köknar ve Yağ
lıca nahiyesi merkez deposunda (505) a
det muadili (376,008) metre klip köknar, 
(89) adet muadili (55.277) metre kUp çanı 
tomrukları 14-11-1941 cuma gUnU saat 14. 
te DUzce revir lunirllğfnde açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Tatava deposundaki köknar tomrukla -
rının beher metre klıpUnUn muhammen 
kıymeti (10) lira, çam tomruklarının be· 
her metre kUpUnlln muhammen kıymeti 

(12) liradır. Ve Yağlıca deposunda.ki kök
nar tomruklarının beher metre kUpUnUn 
muhammen bedeli (16) lira, çam tomruk
lannın beher metre kUpUnUn muhammen 
bedeli (22) liradır. 

Şartnameler Ankara'da orman umum 
mUdllrltiğli, İııtanbul ve Bolu orman çe -
virge mUdUrlllğUnde görlilebillr. Fazla 
ta!sllA.t ve listeler Dlizce'de revir Amlrli
ğinde, tomruklar yerinde gBrlilebilir. Ta
liplerin %7,5 teminat ve evrakı IA.zıme -
!eriyle ihale gUn ve saatinde Düzcede re. 
vir Amirliğinde mUteşekkil komisyona 
mUracaatıarı. (9596-8213) 18166 

ViLAYETLER 

Hastabakıcı ahnacak 
Yozı:at llleml<'kct na.ııtancsl Bastablpllf:ln-

den: -
..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.. Hastancmlzdc 30 lira ücretli hasta bakıcı-

- !ıklar ncıktır. Hnrlcl~ servisinde calıımıa o· -- • : !anların vesika suretlerine hUsnUhal ı<:Aliıclı 

- (eciflı yiyecek ahnacak = VC &On cckllmlı iki Vl'lllkn !otol':rafını rapt-'• 
: "' 't : derek yazı ile mUracantları. (9687-8329) 1825ô 

--
Elektrik işleri 

Blleclk Belediye Riyasetinden: 

E Malatya Bez ve İplik Fa:brika- : 
- ları T.A.Ş. Memur ve İşçileri : 
: İstihlak Kooperatifi Şirketin - : - Eksiltmeye konulan Bilecik kasabasının 

: den : : alcktrlk lnsaat ve tesisatına talip cıkmadıAı 
: Kooperatifimizin ibir senelik _ 4.11. 941 tarihinden dtlbarcn b!r ay h:lnde 
: ihtiyacı olan aşağıda cins ve : pazarlıkla yapılmnsma karar vcrıırnıstır. 
: mikdarları yazılı erzak açık ek- - Talip olanların bele<llyc dairesine mUraca-

: aUnrı 11An olunur. (8271) 18!l61 
: siltme suretiyle satın alınacak- : 
_ tır. Tat işleri - -- 1 - Eksiltme 17. 11. 941 pa- : Antalya Na!ıa İnşaat Komisyonundan: 
: zartesi günü saat 15 te Şirketi- : ı - Talip cı.kmıımıısından dolayı pazarlı

mizin Malatya'daki merkezinde E Aa cıkarııan lı: Ant.ıı.b·a - Burdur yolunun 
0+00--0+000 arası parke kaldırım ta11 1h -

:; yapılacaktır. : zarı. Keıır tutarı 10516 lira 40 kuruttur. 
: 2 - Taliplerin ticaret odala - : 2 - Bu ise alt ıartnnme ve evrak ıunıar= rından alacakları vesikaları ve : dır: A) Hususi fenni ınrtnnme, B> Esbabı mu
- teminat akçclerini tayin edilen : clbe raporu, C> .Kealt, Dl Rn>11c. E) Ekalltme 
: saatten bir saat evetine kadar : ıartnamesı, F) Mukavele proJesı. 

3 - Eksiltme 20.11. 041 tarihinde perıem· 
- komisyon reisliğine tevdıi etmiş - be ıııınu saat ı1 de Antalya Yenlkapı cadde-= olmaları lazımdır. E sindeki nafıa mUdUrlUAU binasında kurulu 

M. M. Vt>klletl Hava Satın Al:ma Ko. dan: 
1 - Muteahhlt namı hesabına bir adet 1,5 

k lovatlık ıarj elcktroJen ıırupu acık elcallt -
meye konulmuatur. Muhammen bedeli 2300 ll· 
ra olup kati tl'm natı 34!5 liradır. Eksiltmesi 
J6. ıı. 941 cara mba gi.lnO saat 11 de Anka
rada hava satın alma komısy0nunda yapıla
caktır. Şartnamesi komlsyonda ııorUleb1llr. 

Otobüs durak yerleri 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
ı- Şartname.si değioUrilen Bakanlık - : 3 - Bu işe ait şartname şirke- : 

lar, Kızılay, Bıhlye, Bergtevt, Cebeci, lkh· : tin Malatya'.daki merkezinde pa- 5 
Anta))·a nafıa tnıııat kom'-Yonun4a :yapıla -
cakur. 

4 - Eksiltme kapalı zart uru!lyle ve va· 
hldl !!yat Uzerlnden yapılacaktır. 

htek lerln muayyen gün ve ıaatto 
)'Ollda bu unmaları. (8304) 

komls-
18258 

Memur ahnacak 
Sümerbank Umum Müdürlü

ğünden: 

Bankamız umumi müdürlü-
ğünde çalışmak üzere dosya sis
temlerine ve kayıt usullerine va
kıf, bankalar veya resmi müesse
se ve daireler muhaberat şeflik
lerinde bulunmuş tecrübe sahibi 
ve tercihan lisan bilen bir mü
tehassıs alınacaktır. 

İstekliler tahsil ve mesailerin\ 
gösterir vesikalarla, 1. 12. 941 ta
rihine kadar Ankara'da Sümer
bank umum müdürlüğüne müra-
caat edebilirler. 5163 

çelievler ve Keçiören'de yaptırılacak olan rasız olarak verilir. : 
ceman yedi adet o:oblls durak yerlerine _ 4 _Eksiltmeye konulan erzak _ 
istekli çıkmamasına binaen bir ay içinde ; münferit surette de verilebilir. -
pazarlıkla yaptırılması kararla§tırılmııı • : 5 _ Şirketimiz ihaleyi yap • : 
~ k : ma ta serbesttir. : 

2- Muhammen bedelleri (12605) lira :_ İhtiyaç: Sıgyır eti 67.500 Kgr., __ 
(70) kuruştur. 
s- Teminatı (945) lira (43) kuruııtur. : fasulya 15.000 Kgr., mercimek : 
~ Şartname ve keııif cetvelini görmek : 15.000 Kgr., nohut 15.000 Kgr., -

ve (63) kuru§ mukabilinde almak tsU _ bulgur 35.000 Kgr., pirinç 10.000 _ 
yenlerin herı;iln encilmen kalemine ve ıs. : Kgr., sadeyağ 7.500 Kgr., soğan : 
teklilerln de H. 11. 941 cuma gUnU saat : 14.000 Kgr., salça 2.500 Kgr., so- E 
10.30 da Belediye dairesinde milteşekkil da (çamaşır için) 2.000 Kgr., pa- _ 
encUmene milracaatıarı. (8269) 18243 : tates 10.000 Kgr., zeytinyağı -

Odun ve çıra alınacak : 1.500 Kgr., tahin 2.500 Kgr., pek- : 
Ankara Belediyesinden : _ mez 4.000 Kgr., tahin helvası E 
1- Belediye ihtiyacı için pazarlıkla : 2.000 Kgr., kuru uzum 2.000 : 

(33,50) ton kesllmlıı kuru gürgen odunu - 5051 : - -ile ( 445 > kilo yağlı çıra alınacaktır. ., l 11111111111111111111111111111111111 il,. 
2- M.uhammen bedelleri ceman (954) 

lira (62) kuruııtur. 

3- Teminatı (71) lira (60) kuruııtur. 
4-- Şartnamesini görmek istiyenlerln 

hergtln encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 14. ıı. 941 cuma gUnU saat 10,SO da 

ı Belediye dairesinde mUte§ekkll encUmene 
mUracaatları. (8270) 18244 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1-23 kalem elektrik malzemesi pa -

zarlığı ıı. 11. 941 saat 15,30 da Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şef ve şef muavini alınacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

2- İsteklilerin teklff edecekleri fiyata 
nazaran kati temlnatlariyle birlikte Ko-
misyona gelmeleri. (8248) 18218 

Berber takımı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Merkez teşkilatımızda açık (170) ve (140) lira aylıklı şef ve şef 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sayılı 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha ziya
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihansız 

tayin edileceklerdir. 

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

lecektir. 

Miıracaat edeceklerin; 

ı- 12 adet berber takımı pazarlıkla 

eksiltmesi 12. 11. 941 saat 15 de· Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

2- İsteklilerin teklif edecekleri fiyata 
nazaran kati temlnatıarlyle 

gelmeleri. (8245) 
komisyona 

18240 

ZiRAAT VEKALETi 

Kuru ot alınacak 

5 - Eksiltmeye ~lrebllmek lcln isteklilerin 
788 llra 73 kuruıluk :muvakkat teminat yatı· 
nlması ve bundan baaka aıatldakl veslkala· 
n ibraz etmeleri ıarttır. 

l) Bu ııe ıılrebllmek ıcın nafıa mlldllrlyetl 
ehliyet komlayonundan alınm11 mUteahh!U11c: 
vesikası, 

2) Cari seneye alt ticaret odası veslkast. 
18262 

POLiS 

Farsça öğretmeni almacak 
Polis ensUtllsQ ve koleJI rar.ııca ötretmen -

lif:! mUnhaldlr. Tallı> olanların veılkalarlyle 

birlikte polis en.ııtıtU.ııU mildilrlUtüne mUra • 
cnatlnrı lllbı olunur. (8268) 18223 

Ulus - 23 üncü yıl. ~ No. 7278 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı idare Eden 

Yazı l1leri Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Natit Ului 
ULUS Basnnevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ııonaerllen her nevt 
zııar. neıredllatn edilmesin cerS 
rllmcz ve kayboluıundan dolayı 

bir meııullyet kabul oıunmas. 

Fa• ... 
blO 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---
§ Değirmenler i~in kontrolör ahnacak -- Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: ----------------------

Ofisimizin emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler em
rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsalatiyle, kontroluna 
memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar 
dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık· 
1ı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız 
alınacaklardır. ---------

Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 
gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
ve yeymiye de alacaklardır. 

- Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: ---------

1 - En aşağı orta tahsili bulunup valslı ve elekli büyük değir
menleri mal sahibi veya kiracı sıfatiyle bizzat işletmiş veya ihtisas 
teminine yarıyacak vazifede asgari on sene çalışarak değirmon ve 
un tekniğine hakkiyle vakıf bulunmuş olmak; ---- (Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek Ofisçe yapı
lacak denemede isbat olunmak lazımdır.) 

2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle bir ili· --- şiği buunmamak; 
=: 3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri 
= gelmediğini ve tavziflcrine mani vaziyetleri bulunmadığını tevsik = eylemek; 
=: 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofi• = doktoru raporiyle tevsik etmek; 

5 - isteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se= kizine kadar Ankara'da umum müdürlüğe bizzat veya yazı ile mil-
---= racaat etmeleri. (8240) 18192 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma Ko.dan: 
A11ağıda mevki ve kilometreleri yazılı 4 ocaktan çıkarılacak balastıardan 

36 ve 52 ocaklarının her ikisi bir ve dlg .. rleri ayrı, ayrı eksiltme mevzuu teşkil 
mek ve hizalarında gösterilen gUa ve saat !erde sıra ile itıaleleri yapılmak 

kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltmeler Ankara ısta~yoD 

ikinci iııletme mUdıirlUğU binasında topla nacak komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin hizalarında miktarları yazılı muvakkat temlnatlarlyle kanuni v 

ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerinden bir saat evellne kadar komisyoll 
islltine vermlıı olmaları IA.zımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara 1 
l§letme komisyonundan parasız verilmek tedlr. (8097) l 

Balast Beher :M3. nın 
Ocağ'ın yeri 
ve kilometresi 

miktarı 

M3. 

) 
) 

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

) 
) 
) 

Ankara-Kayseri 
hattı Kim. 52 
Kurbağalı iııt. 2:SOO ) 

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

Kim. 61 
Tilney - Germece 3000 

muhammen 
bede il 
Kuruıı 

170 

125 

170 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

637 50 

281 25 

382 50 

ANKARA PALAS 
9-11-1941 pazardan itibaren programla çaylı 

danalarına batlıyor. 

2 Çeşit elbise ahnacak 
Ankara Yapı Usta Okulu MUdUrlllğünden : 

Parti Nevi Alınacak 

No. miktar 1-'iyatı Tutan 

ı Harici elblst.ı (ceket, 
pantalon) 100 takım 3000 K. 3000 lira 

2 111 el blaesl 400 ,, 800 K. 3200 lira 

1. - Yukarıda yazılı iki kalem giyim e§Yası ayrı ayrı olarak taııpıen
eksiltme ile ihale olunacaktır. 

2. - İhale günU 14. 11. 941 cuma günU dUr. Birinci parU saat 15,30 da ıJdOC' 
ti saat (16) dadır. 

3. - Talipler numune ve ıartnameleri her 
bilirler. 

4. - İsteklilerin ihale günU ilk teminat ve kr.~unt vt?slkalarla birlikte 
okullar muhasebeciliğinde toplanacak komısyona bıı.,vurmalan. csoıs) 

KIRALIK Memur alınacak · 1 
Ankara C. M. U. lltlnden: 
Ankara adliyesi merkezinde mllnhal bir Halkev! karsısındaki aııartmancSa 1 

adet 20 lira maaelı icra muhasebesi tetkik kalöri!erll bir daire kiralıktır. Tl: 19ıJ 
memurıutu, bir on liralık mUbaılrllk, bir on 
llralık mUb&1lr veklllltl, bir 40 lira ücretli 
mübaıtrllk, iki kAtlp vt-klllltl, Cocuk ıalah 

evinde 60 lira ücretli bir icAtlı>llk. narıa yeni 
ceza evlerinde bir on lira maaalı kAtlpllk, 
Polatlı, AJ.-aı ve Haymana kazalarında birer 
adet .onar lira maaılı zabıt kAtlplltl münhal 
olup bu yerlere mllnaalplerl ta:rln edllme'lc 
tein 13.11. 941 ııerıembe ııOnll saat 10 da im· 
tthan yapılacaktır. Memurin kanununun dör
dQncU maddesinde yazılı vasıfları haiz talip
lerin tatıdaları ve evrakı mllsbltelerlyle bir· 
ltkte 12. 11. 941 cllnU akıamına kadar mah -
kemeler adliye encnmenlne müracaatları. 

Profesör Doktor 

NAZIM şAJdll 
Asabiye ve Akliye Müteb•~ 

Yenişehir Atatiirk Bulvarı /6.0 
No. 149 Daire 7. Muayene iç~ 
den randevu alınmalıdır. Telı 

1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen askerlik

le ilişiği bulunmamaları. 
Merkez Bakteriyoloji ve Serolojl Ens

titUsü Dlrektısr!UğUnden : Pek yakında · Edison'un gençliği MİCKEY 
2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tas

dikli suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsik eyle

meleri. 
4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan 

rapor almaları. 
5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 
lazımdır. 

(Hububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlarla Ecnebi dili-
ni hakkiyle bilenler tercih olunur.) ı 

İsteklilerin aranılan vesikalarla ikincitefrin on sekizine kadar 
Ankara'da umum müdürlük zat i t leri müdürlüğüne bizzat veya yazı 
ile müracaat etmeleri. (8239) 18191 

ı- Müessesenin serom hayvanatı için 
açık ekslltmiye konulan 50 bin ill 60 bin 
kilo kuru otun eksiltmesi 10 gUn mUd -
detle uzatılmıı;ıtır. 

2- Tahmin edilen bedeli 4500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337 lira 50 ku

ruş olup Banka mektubu veya vezne mak
buzu hazine tahvili bono teminat olarak 
alınır. 

4- İhalesi 19. 11. 941 çargamba gUnU 
saat 15 tcdir. Şartnamesi mlieasese direk
törlUğUnden bedelsiz olarak verilir. 2490 
sayılı kanunda yazılı ııartıarı haiz olan 
!steklllerln muayyen olan gUn ve saatte 
Ziraat VekAletl muhasebe mUdUrlUğilnde 
toplanacak olan satın alma komlsyonuns 
mUracaatlan. (R273) 18245 

YENi Sinemada 
Burün Bu rece 

Herkesi merak ve heyecandan titreten 
nene bir tıım 

Dünyayı titreten keıif 
Baı rollerde: Roııer Duchene -

pıc Von Strohelm 
İlaveten M. U. M. S numaralı mem

leket haberleri 
seanslar: 10 • 12 • 14.30 16.30 • 18.30 

cece 21 de 

Sus Sinemasında 
Buailn bu cece 

Deanna Ourbln - Herbert Manıhall 
ile cevlrdltl en ııUzel ve en etlencell tllml 

Ne şeker şey 
Seanılar: 

10 - 12 - 14 - ıs - ıs sece 20.ao da 

Bugün Bu rece 
Size haklld ıınzeıııtın bUtOD 11 

ve teessllrlerlnl tattıracak bQtill' 

Mercan adası 

ııece :n de 

BLAUPUNKT R~dyolarının . 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 
Adll)'e SaraYl ~ .

ta apartımanı ~_..., 
s Klzım anıttı ~ 


