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·······~ Baıvekilimiz C. H. P. 
lonl Beaverbrook diyor ki: 

Sovyetlere 

her yardım 
yapılmalı 

( B . Suat Davaz'ın cenaze töreni l 
Genel Sekreterliğinde 
dil:yı~ Başvekilimiz Dr. Refik Say
'1erk du.n öğleden aonra C.H.P. Genel 
ret .ezıne gelerek Parti Genci Sck-

erı Dr F"k . itil · ı rı Tuzer tarafından 
ri}'f;lanınış ve bir müddet Parti işlc
aı. rneş~uı olmuşlardır. 
.....,_..;: sasçasn•·nsa 

Granitten 
bir kale 
ribi duracak .. Bir cephe ıehri halini alan Moskova'dan bir görünü§ 

1"lirJi Sa:J'J. C,.'!,~~R 1 LQNDRA'YA GÖRE 1 L MİHYER'E GÖRE . 1 
tabi d orduau granitten bir kale • / o DE SA' DA 
~i~:::~T=d~=~~~una hizmet v ı AZMA da 
elti'~ Avrupa, cehennemi bir llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111 tetıf.11"111~ gibi yalnız mihnet, elem, 
e,,1•P 0 iütüyor. Kara bahtın kasır
l'eı le kaıı)ı tatlarını döndürÜyor. 
t.lih • her ,cevrini, her kahrını bu 
ti10r'''Z. k_ıta Üzerine toplamııa ben
lf, .. ·· J.lıç bir ufuk tekin değil .• . 

Ruslar çetin 
mukavemet 

İngiltere 
vôdettiği bütün tank ve 

tayyareleri verecek 
Londra, 13 LL - Dally Expreıs'in dip

lomatik muhabiri yazıyor : 
"İleri gelen ııovyet ııalulyetlerlnden ba

zıınnın yakında Londra•ya giderek Lord 
Beaverbrook ve Mr. Harrlman'la görllıı -
melere devam etmeleri muhtemeldir. He
yete M. Molotof veya LltvJnof'un reislik 
edeceği sanılmaktadır.,. 

Lord BearJerbrook'un nutku 
Londra, 13 La. - Moskova konteran -

ıında İngiliz heyetine reislik etmlıı olan 
Lord Beaverbrook dün akşam radyo ile 
aöyledi#I bir nutukta İngiltere ve Ame -
rlka'nın Ruııya'ya yaptıkları ııil~ ve ham 
madde yardımından bahsetmiı ve ezctim
le ıöyle demiştir : 

- Stalin'ln istediği bUtUn tank ve tay -
yareler! teslim edeceğimiz! vadettik. Top
lar ve ham maddeler de Rusya'ya gön -
derilmek Uzeredir. 

el,.._ 't~llda batka bir tuzak var. Ne
~dee ! bağrını dövenler var. Bey-
1.tilr.ıaİİ'Z.~e~Je en aziz varlıklarını, 
-..... I{ erı!'ı heder etmit o.lan~ar 
''-el eııdı vatanlarını kendılerıne 
~~il, Çocuklarına menfa yapan 
1'e1ı~ hatlar, gafil dimağlar var. 
~İJllrı ~erveti? Mademki vatan 
~ 1ıld dıyen yaslı gönüller var. 
clol11 ı/r. neler oldu neler! lbret 
~-..:~ıaeler. Milli birliğe saygı 
~~"OQ)'enleri, milli müdafaaya 
~ -.llt.•enniyenleri çabalamağa 
~l.t b?'a.kmadan önüne kattı, 

Alman 
hamlesi 
yavaşladı gösteriyorlar 

Rus orduları tehlikeye manızdur. Fakat 
halkın maneviyatı kırılmamııtır. Ruıı az -
mi ayak altına alınamaz. İngiltere mUt -
teflklerine karııı girl.,tiıtl teahhütlerl ye-

CSonu 4 üncü .say/ada] 

Vefat eden Tahran Büyük Elfim iz. B. Suat Davm'ın n&,ı lstq • 
bul' a getirilmiı ve cenazesi 12 llkteırinde törenle kaldırıl""I • 
tır. Resimlerimiz.den yukarıdaki, tabutu tQfıyan arabayı, "lafı • 
daki de cenazeye gönderilen felenkleri gösteriyor. 

~ ı, ••ttı. 

~ llıiUetlerin gözünden •af-
~ ancak hezimet çözebildi. 
d Ürpertici hakikata inan-
..... derece f .. eketli Wr 
·~'var mıydı? Vazife ve 
~ ....... ~ karıısında vaktiyle irkil
~ it~ timdi "mazeret" icadı ld,- ~ruyorlar. Milli hüriyet 
t.ı..rı• '11t Çevinp lıLara.nlıkla.rda 
~~ ~~rlar. Felaket "'lıezi.
lfta lai -.aclilerine ef gördilkçe ga-

·----·~ duyuyorlar. Esarette 
it.._ t• benziyorlar. 

~-ı.,.,;'llUyor.. Yıllar biribiri~i 
'6.. )' · ~•_!döndürücü facia bu
~'Z.\IQu kaplamak iatidadmı 

1tt. ... 
~ t fllurauzluk içinde, herke• 
~ ?·· 'Z.&Jaacağım" diye tükenir
~· "rlıih sulhu kazanmağa 
• ..__. 'Yor Ta b 0 

• "klAI • "nd a.:~i le •• nı ır astı a ıçı e 
~11au:-d~~4: çiunit olduğu yolda 
~ c1,,. Yürüyor. Bu milli aiyase
~ıı.:.1'c~ ?lan Türk ordusu için, 
~,.•t...:~• biribirine bağlıyan, 
>..L·~ ıı illan l d ud" 
L,;'""'iıi a an ınp mevc ı-

~ Gç ı,fereflendiren Türk ordusu 
~~-,..._ ı· "ç\lk ay içinde yirmi bet 

ıra. d'k it.- llıa ille er ı • Borç olarak ver-
~ "-it. ad11nc1I1'. Yüz milyon ra
~l ç~le lr.alenıimizclen geliti 
l"'" ~ . f değildir. Biz bu "ra· 
~f ~ı.de ıararla duruyoruz. 
,. arelcetinıi'Z.de bu kabili-

'\! •t bulunuyoruz. 

" ~.tceti-· d . -' -.tı)o -.ı'Z. e ılk defa tecru-

~ b.:.._~ı. Acaba muvaffak ola• ---nı?" 
\ ı old tarzrnclaki ıüphelerin 
"tt '1illi ~hnu hidiaeler ispat et
...._ lt.n•i en ne nıucizeli bir kud-
,. ,.._. •dır H· . 1 '>•tilli .. •. ıç bır memleket "'S.· 'hurıy t" • • "k1Ar · d" ~ ~ cle\<let• 

1
eA ını, ıstı a ını ı-

~~ f.I.., •n utfundan bekliye
-...._~ tl'den Önce kendisine 
~.... ' •ı.diıine rüvenmesi li-
t., 

llııııı.a_"'"-ııtar 
~·be.in· 1914 Marn meydan 
~ °'•n 1 

ta?' . 'Z.amanında ye
' aa.fe le IOn bır ıhtiyat tümen aa- I 
~ ~, ... :ıantnrılardı. ( "Joffre"- j 

1'b..... - ,-~ bakılnıaaı.) 1939 da . 
·-~· ılıt" 1 ~ old •Yattan tamamiyle 

~ • llir tii Ukları içindir ki yııkıl-
~"-eı. P.t:n . iki günde tetkil 
··'-t~ lcaYn. •rıp ~i~likler kenet-

' lllalc ıçın zaman is-"-ct et İater, 

~~· ~i •at ~•llllliJ.ai . •nınıızın bütünlü-
~ ~ 'Z.lft korunnıaaı böyle 

~ 'li ı:-u~a kadar dayanaca-, 
~~ ~r fec:lalclrlıktan çe
:~ •• .:.... •rede kaldı ki yiik
~ -;••tbaiae öclA-
~ı .. Lcliaa. ~ Ter-

Fakat orta cephede Berfin' e göre Moskovc ~--------------------------------------------------------------------------------~----.. 

durum hata ciddi 
Yiyecek götürmek üzere 

lahllye mi ediliyor 1 KurtuluŞ vapuru İstanbül' dan 
Almanlar Belçika' dan. 

.scu~Q 9sker yolladılar 

Ruslar bir günde 100 

tayyare ~bettiler 
Londra, 13 a.a. Bertin, 13 a.a. -

_ Londra'nın iyi --...J• Doğu cephesinde 
haber alan mahfil. : faaliyette 'bulunan 
)erinde söylendi - alman savaş av 
gine göre ilk iki üç tayyare teşkilleri 
günküne göre, rus 12 ilkteşrinde de 
cephesinin mer - bir çok muvaffa -
kez kesiminde al - kiyetler kazan -
man hamlesi katt mışlardır. 

surette yavaşla - Sovyet iaşe hat-
tılmıştır. Eğer bu ları bir kere daha 
yavaşlamanın ae - bombalanmış ve 
bebi, alman hatla- muhtelif demir -
rının gerisini "te - yollarında müna -
mizleme" ihtiyacı kalat kesilmiştir. 
1se, almanların iki Biri mühimmat ve 
hafta önceki gibi ikisi benzin yüklü 
muazzam ölçüde sarnıç vagonları 
bir taarruza geçe - treni olmak üzere 
bilmeleri için iki 8 tren yakılmış ve 
üç hafta geçmesi imha edilmiştir. 
muhtemeldir. 8 lokomotif tahrip 

Riev'e doğru al- olunmuştur. Baş -
manların taarruz ka 41 tren ve 10 is-
ettiklerine dair Şiddetle dayanan Odesa tasyon hasara uğ -
hiç bir yeni haber limanından bir manzara ratılmıttır. 
oktur. Merliez ke- Sovyct tank !op-

Y.mindeki baıka hamlelerin pek az J lulukları ve kamyon kollarına da ısa -
~:erleme kaydetmi§ olduğu sanılmak- betler olmuştur. . . 
tadır. 1 Baıka alman tayyare teşkıllerı, ka-

ç k şiddetli muharebeler devam ra harekatına iştirak etmişlerdir. Bu 
tm~ktedir, tayyareler, Blokhauz'ları ve piyade 

e • al taarru:ıu mevzilerini tahrip etmiş ve uzun men-

Yunanistan' a hareket etti 
lelaııbu1, 1• J~) - Klsalay tarafınaia ~·a sBnderll • 

mek üzere hazırlanan Kurtaluı vapuru bugiln saat 18 de Sirkeci rıhtımın -
dan hareket etti. Kurtulut vapuru gönderilenleri Pire'ye bopltıp ikinci 
partiyi almak üzere İatanbul'a dönecektir. Birinci parti yardım maddeleri 
arasında faııulya, pirinç ve diğer şeylerle çocuklara verilmek üzere süt tozu, 
pirinç unu ve <liğer çocuk yiyecekleri vardır. Ayrıca yunan koloniai tarafın
dan hazıt·lanan beşer kiloluk bin koli ile ingiliz ve amerikan Kızılhaçı tara
fından gönderilen koliler de aynı vapurla gönderilmiıtir. 

Amerika' da 

ticaret gemileri 
Sonteşrinden önce 

sllahlanchr1lacak 
B. Hull bunun çabuk 

yapılmasına taraf tar 
Nevyork, 13 a.a. - Birle,ik Amerika 

Devletleri parlimentoau hariciye komisyo
nu reisi M. Connally, yapnuı olduğu bir 
mülikatta ıöyle demiıtirı 
''- Amerikan ticaret ıemilerinin ıililı

landırılması için bitaraflık kanununda ya
pılacak degişiklik, parlamento tarafından 
sonteşrinden önce kabul edilecektir . ., 

Çin cephelerinde 
askeri durum 

Cunklnır, 13 a.a. - Cin kıtalan leanır cep
hesinde karaılık taarruza ırecmlılerdlr. Ja· 
:ııonlar bu cephede Cin me\'Zllerlnl tAll ehe· 
mlyetl olan bazı noktalarda hırpalamaaa ua
ratınıalardır. 

Bu kesimlerden birinde Jaııonlar, 100 kadar 
mu bırakmıılar \'e ırerl kalanlar da doıtu is
tikametine knı:mıılardır. 

Svanırllensu ve Sunıııuenpu'da m .. avemet 
ır&tennekte olan Japonlar mUhlmmaUıız ve 
yiyeceksiz kalrnıı olduklarından bunları ha· 
va )'Olu ne elde etmeıte uıtraııyorlnr. 

Slmaı Hunan'da Japonlar Senırsov'dan tıaı· 
lıyarak batıya doıtru tekrar ilerlemek tate -
mlılerdlr. Fakat cinliler bu taarruzu cumar· 
teııı ırUnU Scnıı;ıo\ 'un 15 kilometre ılmal ba -
tuıına pUııkUrtmUı olduklarını IÖ) IUyorıar. 

londra'dan Ankara'ya mesaj 
Londra, 13 a.a. - 13 İlkteırln 1941 ta

rihinde TUrkiye saatiyle 20,15 de Londra-

f' rannz Devlet Rem M areıa1 
Petain 

Alman - Fransız 

münasebetleri 
• 

lyileıiyor mu 1 

Paris'teki Alman Büyük 

Elçiliği Vichy'ye taıındt 

Harpten mesul olanlar 
Vıazma'tla man • zilli iki topu, üç tayyare karşı koy -

hızını kaybettı ma bataryasını ve 7 makineli tüfek 
Moskova, 13 a.a. -:- Krasnaya Svez- mevziini muharebe harici bırakmıf -

M. Connally, ticaret ıemilerinin istedik
leri yerlere ıitmelerini yasak eden madde
yi kaldırmak için yeni bir deiiıiklik teklif 
edeceğini ilave eylemiıtir. 

karanın Tilrklye Cumhuriyet merkezi ola- k da ceza gou re k dan yapılacak olan Türkçe neırlyatta An-ı 

rak ıeçilmeıinin yıldönümU dolayıaiyle ya ın ce 
Londra belediye reiıl Ankara vallıi ve hal 

(Sonu 3 üncü say/ada) 

da gazetesi diyor ki=. • . tır. 
"Alman taarruzu Vıazma ke&ımın • Bombalarla, 329 kamyon yakılmış 

d · günlük bif' muharelbeden son -
e on (Sonu J üncü say/ada) 

M. Connally'ye göre bu deiiıi1dik tek
lifi için ıöriipmeler bir ay sürecek ba:ı:ı 

(Sonu J anca sayfada) 

300 İngiliz 
tayyaresi 
Alman _şehirlerini 

bombaladı 
Londra, 13 a.a. - Pazar gecesi bombar· 

dunan servisinin 300 tayyare ile yapmı5 ol· 
duğu ve bütan harbin en büyük hava ta
arruzlanndan biri olarak tasvir edilen ta
arruzda dört motörlll "Shortatlrllrnı'' ti -
Pinde en ağır Brltanya bombardıman tay
yareleri kullanılmıştır. 

Hedefier Bavyera'da Ren havzuında ve 
Almanya'nm llm&l batmnda buluıunakt• 
idi. 

!nstıız Gılerfnden l'!tllp ,.1ıne lld bln 1 
Jdlometzo. JDl!.&fede JlulUUA 8IY} !!'l!o .IOD 

...... f ,,.. l!d•IJ 

kına hitaben bir mesaj gönderecektir. <Yazısı 4. ıtncG la7fad&); 

~· BUGÜN 5 iNCiDE 

s A y F A s 1 

Göze dair: 
Bedri Rahmi EYUBOOLU 

Elma ve •ahır : 
Buut Kemal '!"ETKtN 
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TABiATA DAiR: 

Ölümü yenenler 
Prol. Dr. SaJi IRMAK 

"ÖIQm hude bahar illkHldlr bir rinde" 
(Yahya Kemaıı 

ULUS 

/ ("Göiiö'ii .. G.öl'GES.i"'l 
'--·································--' 

Azıcık dikkat 

SPOR 

İzmir' de ıilt 
maçları bitti 

/ ~;;ı:·~i;;·~:;~s~ 1 rııı ;;;.D~;;:;·~~;:;;.,.~ 
f .............................................. -----ı• 

Türk iradesinin kayna- Kararlar karşısında 

ğıdır. Bir taraf vaktiyle vermiş old 
kararları durmadan tatbik edi 

• JP cıs g il il ![JJ)(OS 01' cıs• öbür taraf ise, kararlar alıyor, kar 
lar veriyor ve bunların tatbikı için 
zırlanıyor. 

"Sever hayatı beşer ti seri mezarın
da" diyen Fikret, §Üpheıiz ins.an ru • 
hunun en tiddetli bir ihtirasını anlat
mııtır. Vücutta milyonlarca hücre, 
dimaicla bütün bir cihazlar ilemi; ya
famak. kabil olduğu kadar çok yaıa -
malıc inıiyakıyle çırpınıp dururlar. 
Fakat hayatı yürütmiye çalı§an bin 
bir mebnizmaya rağmen vücut, ölü -
mfi yenemez, er geç ona boyun eğer. 
B~denin yenemediği ölümü ruh yen
mıye uğraımııtır. Hatta birkaç bin 
yıllık fikir tarihini, ruhun ölümle ıa
vatmuından ibaret aayabiliriz. 

geçmemiı ve her zamanki kadar nikbin 
hatti ıen bir çehre ile misafirlerini 
hayrete diltilrmil§til. (Eckermann: 
Goethe ile konuımalarım.) 

Bizim edebiyatımızda hayatın hiçli
ği fikri ve ölüm korkuıu hüküm ıil • 
rer. Mukayese için Sinan papnın 
"Dünya" iıimli muhteıem mensure -
siyle Goethe'nin "Tabiat" adlı men
ıuresi kar9ıla1tırılıın: biriıinde ha • 
yat endi,eıi kahpe ve fini bir hayatın 
değersizliği, ötekinde tabiatın bir cU
zU olmanın, tabiate istihalenin zevki 
terennüm edilmektedir. 

Gazetelerimizin, haber ve makale -
lerle ilana ayrılan sayfaları arasında 
gözden kaçmıyacak kadar açık bir dil 
ikiliği vardır. Bu ilanların çoğunu 
resmi daireler, bir kısmını da hususi 
kurumlar verirler. Ben, bizim gazete
nin o sayfalarında ıöyle küçücük bir 
araştırma yaptım. Aman neler, ne küf. 
lü, ne köhne, ne - babadan da değil -
dededen kalma sözler, terkipler, ıstı
lahlar var. 

Bir iki tanesini kısaca kaydedeyim: 
Bir Vekalet memur alacak. imtihan 

şartlarını ilan ediyor. Bu ilandan şu 
cümleyi çıkarttım: "müsavat halinde 
fransızcadan maada bir ecnebi lisanı
na vukuf, sebebi rilçhandır." 

bımlr, 13 a.a. - Sllt mac:tannın tlnal m.O.· 
aabakaıı dUn Alsancak •tad:romunda Altın· 
ordu • Alta.>" takımlan al'ft11ndıı yapılmıı ve 
lzmlr'ln en kuveuı iki takımını karıılaıtıran 
bu mac: tok heyemnlı olm111tur. sert bir rUz· 
aAr eınneıılne rııtmen ıUrntll ve uvkll aect'n 
bu oyunu birinci devrede Altaylılıtr rilzgAr 
altında O)'nıımalarınll ratmen Altınordu ka· 
leıılnl 11kıatırmı1lıırdır. Devrenin 10nuna ka. 
ı!ar ldnme ettirilen bu hAklmlyet t'ıınnsını!a 

blreok aol fınıatlnnnı klltırdıklarınd:ın ıayı 
tı1<arnmnı!ılnr. Devre 0/0 berabere bitti. 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
Aksaray'da: Saratlı köyUnden HU.eyin 

Çetin Karadolu (100) lira, 
Acıpayam'da: Kızılhlııar nahiyesinden 

Cllllk Hacı Mustafa karısı İamahan 10 ta
ne yirmilik altın, 

Seydlııehlr'de: Tüccardan Mehmet Şen 
(150), Mehmet Avcı (HO), Ali Satlam, 
Ha.>ıip Ezilmez (100) er, Abdullah Dotu 
(50), Mehml't Çatlı (30), Ömer Saflam, 
HUıınU KUçUk, Şoför Abdurrahman, TUe
car Hıuıan Evla, Musa Gllneı, Ahmet Do· 
iti. Abdullah Tiryaki, Abdullah Saflam, 
Talebe Abdurrahim Satlam, Şoför Salib 
Güneş (2:S) ıer, Bakkal HulQsi Şenıuılan, 
Şoför Mahmut GUntoe, Talebe İsmail Şen, 
Dikici Mehmet GUgay, Ekmekçi Haaan 
Co§kun, Kahveci Nurı Sönmez, Tüccar 
Mehmet Gllrbllz, Talebe Kemal Saflam, 
Attar Mehmet Sağlam, Abdullah Leble • 
bici (20) ııer, Aktar İsmail Gözpınar, Kun
durncı Süleymnn Kö3eleci, Dikici Ali Aıı· 
lan, ŞUkrll Aıılan, Leblebici Mustafa Ak 
Bnkkcıl Abdurrnhmna F.rgun, Kasap )[us~ 
tam Turnn, l!cnçber Mustafa Göker, Ab
dullah Glirdt'mir ClO) j\r, Esnat Ali Yüce, 
Aktar Kerim, Avukat Salt Sönmez, MU • 
t<:>knlt uı'.\'retnıen llllııı>yln Erclayandı, I..eb· 
lebicl Ali K:ırn, Öt!'retmrn RthstU Ergun, 
Rençber İbrahim Üniivar, Befber Hfüıe • 
Yln Tiryaki, Eımnf F.ınin Atalay, AhmP.t 
'ÔztUrk, Ali Uyııal, Hnııan Aknslan (fi) ı>r, 
lira, bir kıııım vatnndnşlnr d:a (145) Jira 
ki Ct'man (13115) llrn Tllrk Hava Kurumu
na tehcrruda bulunmuıılnrdır. 

Birçok devletlerin ortadan kal 
siyle neticelenen ıilrekli hadi 
karşısında, bir tarafın durmadan, 
rulmadan hareket teşebbüsünü eli 
tutması, öbür tarafın bugüne ka 
yalnız kararlar vermesi birçok k 
selere anlaşılmaz bir dava gibi g6 
nüyor. Bu hali kimi garip buluyor. 
mi de bir muamma telakki ediyor. 

Bazıları soruyoı:Iar: bu karar 
dikleri şey bir sihirbaz değneği 
ki, ilerliyen orduları bir işaretle 
duğu yerde saplasın; tankların ı:i 
lerini param parça etsin; toplan 
kasın ve nihayet beş altı milyonu 
lan orduları olduğu yerde yok e 

Bu aavaıta ilk zafer ümitleri, miı
tik bir ötedünya fikriyle doğmuıtur. 
Bir ferdin ölümünü gözleriyle gören
ler, bir zaman sonra rüyalarında onu 
bütün hayatfyetiyle karıılatında gö
rünce sönen bedenden ayrı ve ölmez 
bir ruhun varlığını kabul etmeyi en 
mantık! ve zaruri bir izah aaymıılar
dır. İtte o zamandan beri, fani bir be
den ve baki bir ruh kaziyesi yer tut
muı ve ebedi olan ruha insan muhay
yilesi bin bir sergilzeıt naf e etmiştir. 
Eıki ve yeni bütün dinlerde böylece 
bUyWr bir ruh miıtisizmi doğmu,tur. 
Bu miıtiılzmin doğru veya eğriliğini 
miınakata neye yarar? Değil mi ki 
milyonlarca ve milyonlarca inean, ha
yatın nkimi9 bir elbise gibi ıırtların
dan ııyrılııının hudutıuz acııını an • 
cak bayle ebedtlik teıelliılyl.e dindir
mitlerdir! Onun için mutekıt, bir ba
kıma Blümil yenmiı sayılır. Fakat biz 
burada dini uiklarla ve metafizik 
bir tarzda değil sırf akılla ve gönillle 
Bliım korkutunu yenenlerden bahse -
decefb: 

Bu sahada Yahya Kemal edebiyatı
~ıza yepyeni bir motif getiren ıair -
dır. Asırlarca ıürmüı, bir ölüm inilti
sinden sonra onun yiğit sesi kulakla -
rımızda haikki bir kurtuluı müjdeıi 
gibi çınlamıştır. 

Dil kılavuzundan kelime tercümesi 
istemiyoruz. Fakat şu basit fikir, daha 
türkçe, daha temiz dille anlatılamaz 
mı? "Maada" yerine "başka", "ecnebi 
lisan" yerine "yabancı dil", vukuf ye
rine "bilgi", "sebebi rüçhan" yerine 
"üstilnliik sebebi", yahut hiç olmazsa, 
bu da akla gelmezse "tercih sebebi" 
denemez mi? 

İkinci cıenede hemen hle bir anlasma ya. 
pamıyan Altınordu'nun Altay'ın b:ukuıı al. 
tınıln kalacaıtı tahmin ediliyordu. O)'Un haı· 

ıar hnsıamaz Altınorduluların Yt'rden "e llC'rl 
paslarla ııoı P<'alnde koıtuktarı ıtı.irilldU. Hl -
rlncı devrede hllklm O)'nıyan Altay bu devre· 
ık! Altınordu'nun hUcuml:ırını durılurmllı'tn 

,.e knleıılnl mUdnfaaya ııayret t'dl>ordu. Fn • 
kııt on birinci d:ıklknıl:ı ilk ııoın atmar:a mu· 
\'Rtrak olnn Altınordu 33 inci dnklknda ikin· 
el ı:nıu de Altay kalesine kaydetti. Maç bun· 
dıın sonra iki taratın canlı c:alıımnJariyle C'e

rr) ıın C'cll'rı·k 2-0 Altınorılunun ı:1lllılyrtıyle 

bitti. Altınorılulular hu surrtle Glldi llst U•te 
üç ıl<>fa knzıınmı, olılulnr. l\lrıı;tnn sonrn \'a· 
il Allınordu tnkımınn ~ll<ll mcrnıılmlc vermtı· 
tir. 

Akıt olarak ölilmU yenmek ne tarz
da mllmkündür? Bunun bir tek yolu 
vardır: engin bir tabiat sevgisi ve ima
nı. 

"ÖIUm lınıde bahar ülkesidir bir rlndt', 
"Kalbi IH!r Yerde buhurdan albl yıllnı en 

tllt<'r: 
"Ve serin lt'rvller altında katan kabrinde 
"Her IC."her bir ırill atar, her &t'C'e bir bUI· 

bUI Ölt'r." 
Bu, bcıer dehasının miıyonuna ve 

tabiata inanııından gelen güzel bir 
ölBmdilr. 

Ölilmiln tiirinde Yahya Kemal 
Goethe'den daha ileri gitmektedir. 

"'Hafızın kabri olan bahc:edıı bir ırUI \'ar· 
mıt. 

• "Yeniden her aUn ac:armıı kanayan ren-
alyle" 

Bu gül ebediliğe ermiı bir dehinın 
ıembolü ve tabiata hediyesidir. Her 
gün daha taze bir renkle açacak bir 
gül olmak .• Öliimün korkunçluğun -
dan burada bir eser var mı? 

Yahya Kemal, Türk edebiyatında 
ölüm korkusunu yenmit ilk büyük ıa
irimizdir. 

Hlmit'tekl "adem endi,esi", "adem 
tereddüdü", "adem tikıiniıi" 4'lden 
.sonra Yahya Kemal'in ölümü yenen 
.sesi edebiyatımızda hakiki bir yeni -
Jik ve hamle ifade eder. 

'ölümü yenmek için edebiyat bu kal
kınııı yaparken hayatın bekçisi oldu
ğunu iddia eden tababet ne yapıyor? 
Bunu ayrı bir yazımızda anlatacağız. 

Hakimler 1'alcemlik 
yapamıyacak 

Adliye Vekllllti teıkilAtına bir tamim 
yaparak hlkimlerln hiç bir zaman ha • 
kemlik )'apamıyacaJdarını blldirmJıtır. 

Kongreye çağrı 

inkılap Nahiyeai F evzipqa 
ocağı izilarına 

Bunlar çok, ama çok basit şeyler .. 
üzerinde kafa yormıya lüzum yok; 
hatta kiiçlik bir "el dikkati" yeter, ar
tar hile. 

Gene bir ilan: " ..... ihaleye konulan 
iş. Fal:ın yerdeki kapının hedm'i" ... 
Soruyorum size, "hedm" sözü hangi 
tarih çağının malıdır? Bu ilanı yazan 
memur Tiirk olduğuna göre acaba 
"yıkılma", yahut "yıkma" sözünden 
ha~>ersiz midir? Ve ben eminim ki, bu 
ilanı yazan kalem, önce "yıkma" yı 
düşilnmüı1. ıonra, belki de mümeyyize 
veya müdüre daha bilgiç görünmek 
kaygusiyle onun yerine hcdm'i koy • 
muştur. Ters ve kötU bir gayret ... 
Aynı manayı anlatır Türkçeleri çok 

çabuk bulunabilir terkiplerden bir iki
sini daha sıralıyorum: "hüsnühal ve· 
sikası", "istikrazı dahili" v. s. "Doğ
ruluk kAğıdı" sözü, artık tutmuş, öte
ki de ölmiiı1tUr. Bari mezarında rahat 
bırakalım. . "İstikrazı dahili", eğer 
Türkçe sö7.lerle parçalanamıyorsa, 
"dahili istikraz" da mı denemezdi? 

Ben ilan sayfalarında yabancı ter -
!Cip peşindeykep gözüme daha garip 
bir kelime ilişti: gusto ... Bir terzi Av
rupa'dan modeller getirtmiş, ilin edi
yor: bunları ~izzat müşterilerinin 
guıtosuna göre seçmi,. 

İstanbul'daki maçlar 
İstanbul, 13 a.a. - Dlln yapılan maç • 

ların neticeleri ıudur : 
Taksim Gençler - Rumelihlsarı'na 2 • 1 

Kasımpaııa • Hahç'a 5·2, Galatasaray -
Anadoluhlsarı'na 4 • galip gelmlılerdir. 

Şeref stadında: Unkapanı • Davutpaııa'· 
ya 4-1, SUleymanlye • Ramls'e 7·1, Gala
tagt'nçlik • Heyofluspor'a 4-2, Beılktaı • 
Hill\!'e l·O galip gelmişlerdir. 

Pamuk sf andard 

tipleri teshil ediliyor 
Günün iktısadi şartlarının pamuk mahsu

lüne verdirdiği ehemiyet Ticaret Vekilli· 
ı:inde göz önünde tutulmuş ve bu maksat
la p:ımuı;un azami fiyatları teshil e:lil;niş

ti. Ticaret Vekilligi bu fiyatların hangi pa
muk çe,itlerine tekabül ettiğini nümuneler 
üzerincle tesbite karar vermiş ve pamuk 
standart tiplerine esas olmak üzere bu yıl 

Ege'de ilk tecrübenin yapılmasını karar· 
laştırmıştır. 

Tilrkçede böyle bir söz yoktur. Biz, 
arapça ve farsçanın terekesini tasfiye
ye uğraşırken, yeni yeni acaipliklere 
düşmiyelim. Gusto sözünün insan -
da ilk uyandırdığı duygu, bunu kulla
nanların gustosuzluğundan baıka bir 
ıey olmuyor. 

İzmir mıntaka ticaret müdürünün reis
liğinde toplanacak otan hent 15 lHı:tnrin 

çar~amba günü çalışmalarına hac;Jıyacak· 

tır. Heyete Ticaret Vekaleti stanclardfaas
yon müdıirlüğü baıt kontrolörü teknik mil· 
şavir olarak iştirak etmektedir. İktısat 
Vekilliğini Sanayi Tetkik heyeti lzl.eından 
Kemal Saygtın ile Nazilli basma fabrik111 
müdilrü Hikmet Ataııarun ve Ziraat Ve
kileti Adana pamuk ıılih istasyonu mUdtl
rü Zeki Sayar ile Nazilli pamuk 11llh is
tasyonu müdürü Kemal Sezen temıit et· 
mektedir. Bu P.atlardan batJka heyete hmir 
pamuk ihracatçıları birliii mümesaili ile 
tarım satı' kooperatifleri birliği ve ticaret 
borsası mümessilleri de gireceklerdir. 

Kaymakamlann görecekleri 

kurslar i~in haıuflklar 
İdare lı.mirlerlmizin daha iyi yetiştiril

mesi ve daha olgun, lfl kavramıı bir ııc
kllcle kaymakamlık ynpabllnıelerl için hll· 
klimet kaym:ıkam olnbll,.cı>klr.rln kurs 
görmeleri hııkkında RliyUk l\filll't MPc • 
lisincl"n bir kanun çıkarmıştı. Bu kayma
kamlar kursta okutulacak derııkr ve kur
sun programını hnzırlııınak için d!ln Da
hiliye Vekilliğinde bir toplantı yapıl • 
mıştır Toplantıvıı Dnhltlye Vekilimiz B. 
Fnlk Öztrak reislik etmit, Dahiliye Ve • 
killi.ıtl ileri gelenleri ile dlter vekllllkler 
mllml.'sıılllerı de toplantıda bulunmuşlar -
dır. 

Fııll katıl Mrcl11111S1111 

önlemek i~in tedbirler 
Bqvekilllk devlet dairelerinde fazla 

kA.tıt harcanmuının önüne seçmek mak
sadiyle blltlln devlet teıkllltına yeni bir 
tamım yapmııtır. Buvuillıı. ~ ..._... -
ınnıcı • .ctC1~ı11rfn fazla kA.fıt harcamala -
nnın '\snUne geçmek için alacakları ted
birleri ayn ayn bildirmektedir. 

Fiyat mürakabe 

te,killtı geniıliyor 

fnun ki tabiatın bir eseri ve bir cü
a1ldilr. Ebed! ve ezelt bir olutun me -
ıut te1adUflerinden huıule gelmit bir 
9arlıktır. Onu yaratmak için tabiat, 
eıı kıymetli huinelerini Nrf etmekten, 
en ytıce :kabiliyetlerini bol bol ver • 
melı:ten çeklnmemlttir. Fakat insan 
merbalealnde c!urakbyamu. Bllllds 
ahlatın ııan durmadan yeni tecrübe -
ler yapabilmek için yaptığını boza bil
mektir. Fert olarak insanın ölilmü ta
biat bakımından itte böyle mütalea 
edilmelidir. Onu, tabiat yapmıttır, ge
ne tabiat alacak batka teYltre kalbe -
decektlr. Yaptıfını yıkmak, burada bir 
.tahripçilik defli bfWdı o materyel -
den yeni ve daha mükemmel varhklar 
çıkarmaktır. Tabiatın insan üzerinde 
)'aptığı büyük tecrübe budur. Ölümü 
yenenlerden bir kafile "insandan ils
tihı" bir varlığın geleceğine inanan -
!ardır. Onların nazarında ölüm yok -
tur. Yeni ve yUce varlıklara köprü ol -
malr vardır. Newton'un mezar kita
beılndekl "'İnsanlık onu yetiştirmekle 
8ğünür" cilmlesi, onu yetiştirmek için 
gelip pçmlt. ona köprü olmuş mil -
yontarca intanın 8JUmUne derin bir 
nıtna lı:afe etmektedir. 

Ocağımızın yıllık kongresi lS.10.941 
çar§amba günü saat 20.30 da İsmetpa
ta ilk okulunda yapılacağından oca • 
fımıza mensu.p azalarımızın teırifleri 
rica olunur. 

Açık Teşekkür 

Dil davasında milletçe elbirliği et
miye karar ve söz verdik. KUçük dik -
katsizlikler yUzilnden sözilmilzil ve 
teahhUdilmilzU unutmuş görünmiye -
Hm. Bütün eli kalem tutarlar azıcık 
yorulmayı göze alırlarsa, bu ikilik ko
layca ortadan kalkabilir. Varsın, ya -
zılan şey hususi mektup. ilin veya bir 
iş mukavelesi olsun .. Mademki kulla
nılan dil türkçedir, onun ilzerinde ti
tiz olmak lazımdır. 

Güzel TUrkc;e, azıcık yorgunluğa 

değer. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Toplantıların Uç dört ıUn içinde ıonı e· 
receği ve Eıe'nln Akalı ve yerli pamuk 
standart tiplerinin meydanı konulacaiı ve 
şimdiye kadar zaman zaman ileri ıürülen 
pamuk cinıine müteallik anlqmazlrlı:ların 
ıona ereceii bildirilmektedir. 

Dahiliyede tayinler 

Buı vlllyetlerimlzde yeniden tiyat 
murakabe tetkilltı kunılmaaı, bazı vllA. • 
yetıer fiyat murakabe teşkllAtının da ge
nl1letllme11 hakkında Koordinaııyon He -
yeti yeni bir karar kabul etmlıtir. Bu ka
rar ile fiyat mUrakııbe teıkll:\tına yeniden 
85 ve 73 lira ücretli 20 ıer. 60 lira Ucretll 
22 eer memurlar llAve olunmaktadır. 

Hiç şüphesiz ki, devrimiz ne 
bazlık ve ne de sadece bir laf str• 
si ile zaferler kazanılan bir d~ 
Bu devir müsbet it devridir; 
ile ruhun biribirini var .kuvetle 
mamladığı bir devirdir. 

Belki, olup biten hadiselerin 
altında kalınarak hükümlerin 
meainde acele ediliyor. İhtimal ki 
ların da kendilerine göre bir h 
rı, kendi ölçUlerine göre tasarla 
ları işleri vardır. 

Yıllardan sonra anlaşılan bir 
kat vana, o da bir tarafın zamanı 
di davası için kullanmasını bi 
olması, öbür tarafın ise onu ih-1 
mit bulunmasıdır. Vaktiyle kay 
len ıbu "zaman" ı şimdi çok pa 
Mhn almak zorunda kalıyorlar. 

Gerçekten mücadele etmiye a 
mit olduklarını iddia ettiklerine 
re, böyle bir dev eavaıına girt 
için, dev ölçüsünde ordular ye 
mek; bu orduları •on derece ileri 
olan harp bilimi ile adamakıllı 
]andırmak; onlara girittikleri bd 
kunç ölüm ve dirim mücadelesi 
t'ilkenmiyecek bir ölçüde sllth 
lamak lazımdır. 
Zamanımızda hertey bir plin 

sap işi olduğuna göre, ihtimal k4 
ların da gizli bir planlan ve bıs 
çerçevesi içinde almak :zorunda 
lundukları kararları vardır. 
Kaldı ki, bir taraf durmadan 

etmekte, doymak nedir bilmiy 
harp oburuna hem insan ve b 
malzeme yedirmektedir. Buı 
var ki, ~de olsa, tekrar yerin• 
na bilir; malzeme bu çetittendir 
kat insan, en güç yeti§tirilen, 
uzun zamanda tekrar yerine kon 
özdür, 
Şimdiki durumda, bir b,. • .ı 

.. ~ "'"~'""ımıı:n muharebe cep 
ltoşarken, öbür tarafın, yıllard 
harıl hani hazırlanmakta ve d 
çüaündeki unayii ile durmadaO 
malzemesi yığmakta olduğu 
yor. Bu hazırlanmakta olan ma 
nin ancak pek az bir kıımı 
mıştır. 

Yapılıp biriktirilmekte olaıı 
zeme mikdarını bilmiyoA1z. 
•ulh dünyası için çalıtmıı olaJI 
rikan ve İngiliz imparatorluk 
inin neler yapmak kudretinde 
ğunu bildiğimizden, baprı 
lan itlerin gen itlik ve derintili 
min edebiliyoruz. Yaptığı itl• 
küçük ukamı milyon, orta~ 
yar olan bir memleketin veridi 

Fakat o insan harikaıı Newton da 
nihayet tabiatın )'bar bozar tahtasına 
çizdiii projelerden birisi idi ve en 
mükemmeli değildi. Daha mükemme
li gelecekti onun için o muhtetem 
lbideyl de yıkmak, UMurlarına par -
çalamak lazım geliyordu. Kimbilir ne 
saman hangi meıut tesadüf onun cU
rülerine ve unsurlarına yeniden daha 
uygun bir dirilme için gereken prt • 
l.rı bir araya getirecektir •• 

Uzun zamandanberi ta!ıdığım ve 
müteaddit doktorlar tarafından te • 
davi ile iktifa etmemi tavsiye ettik· 
leri böbrek taıımı büyük bir meha -
retle ameliyat yapmak ıuretiyle beni 
çok fena ıstıraplarımdan kurtaran Ce
beci tatbikat okula ilrolojl profes3rU 
Doktor Kemal Serav'a ebedi minnet
tarlıklarımı alenen bildirirken her 
türlU bakımını ve ıefkatini esirge -
mlyen bat asistan Haydar Arıman'a, 
asistan Mehmet Yardımcı'ya, Giyasi 
Korkut'a, herntire ve haatabakıcılara 
ve pansumancı Halit'e sonsuz teıek
kürlerimi bildirmiye gazetenizin ta
vassutunu rica ederim. 

Diyarbakır' da bisiklet yanıı 
Diyarbakır, 13 a.a. - Dün yUzlerce ki· 

ıi önünde yapılan 60 kilometrelik bisiklet 
yarııında ekipten Melnnet bu mesafeyi 
2.31 dAklkada alarak birinci ve Zlllkifll 
Kara 2.41 dakikada ikinci olmuıtur. 

Dahiliye Vekilli Mahalli tdareler bl • 
rınci daire reialltine tayin edlhnlt bulu • 
nan Dahiliye Vekllllğl husult kalem mU
dllrU B. CelA.1 Önen 80 liraya, birinci da
ire reisliğinden mahalli idareler birinci 
ıube mUdUrlUğUne tayin edilen All Rıza 
Vnal da 70 liraya terfi etml~lerdlr. 

Ekmeklik hububat ve liyet ve kudretini de bu raır 
ölçmek gerektir. 

U.tinaancılır daha ileri liderler, 
tabii ölUmU beklemeden, yaratıcılık 
kudreti tamamen sıfıra düımeden, gö
ntlUü bir alilm. yani intihar tavsiye 
ederler. 'Uıtlnaan cezbeıi içinde CSJüm 
bunlara korkunç değil adeta sevimli 
görünmektedir. 

Ölümü yenen diğer bir grupun ha. 
tında Goethe vardır. Bilindiği ıibi 
tair olduğu kadar tabiatçı olan bu cWıl 
tabiati en çok ve en içten sevmiı olan
lardan birisidir. Onun nazarında ölüm 
tabiate istihaledir. Ölmek renk renk 
açan bir çiçeğe, tatlı tatlı öten bir ku
ta- velhaııl diğer bir tabiat varlığına 
iıtihale etmek yeni ve daimt bir haya
ta kavuımaktır. Hayat, tabiatın kolla -
narasında yapılan bir rakstır. Bir giln 
o danıta yorgun düşmek ve tabiatın 
&Bfaüne düşüvermek.. ölüm budur. 
Alil bir mücadelede iken yorulanları, 
lenıavi bir kol~tabiatın kolları, alır ve 
•bedi bir hayata kavuşturur. Faust'un 
tlabeti gibi. Goethe'nin harikulade 
sengin olan edebi prodüksiyonunda 
meraiyeye, 81Um §ikayetine raatlan -
maz. Biricik oflunun öldüğünü haber 
aldığı gün haftalık ziyafetinden vaz -

-(BU GECE)

Nöbetçi Ecmne 
l.ıanbal Ecmnai 

Arif Ulgilr 
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Türle •ölılerini aıılmaz bir 
sınır haline ••tirmelc i,in 

Fitre ue alcahnızı J a 
uererelı 

Türlı Haua Kurumana 
yarJun eJiniz. 
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Cümhuriyet Bayramma bütün 
Adliye mensupları ittiri.k 

edecek 
Adliye Vekllllli teıkilAtına bir tamim 

yaparak bUtlln adliye mensuplarının 
cumhuriyet Bayramında yapılacak tö • 
renlere iıtırAk etmelerini bildlrmiııtır. 

un stokları yapılacak 
Mahalli idareler mııkamlarınea gf}ııterl

lecek IUzum üzerine ve vi!Ayet iqe he -
yetıerinln muvafakatiyle harcanılmak pr
tıyle, ekmeklik hububat ve un stokları 

yapılmak için Ticaret Veklllltlne M0.000 
liralık bir mUtedavll sermaye verilmesi 
hakkında Koordinasyon Heyetince yeni 
bir karar alınmııtır. Ticaret Veklllltl vl· 
l!yetlerl veya mahalli belediyeleri bu tıe 

memur edebilecektir. 
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Ay adlarına dair 
il 

Arkadatım Naıit Hakkı Uluf, 
ay adlanna dair yazıp bana ••t• 
diii notlarda, milli dili arıtma 
yolunda girİtilen aavaı~lk sün· 
leriadenberi devletin, baımrn •• 
Ylll'ttaılana ay adları araımda 
bulunan dört aidalı terkibe diif
man lreıildllderini •• bu ,.Usden 
b.~r '.:tercüme" yoluna aapıldığ1nı 
soyluyor: 

Birinciletrin, akincitepin, birin· 
cikanun, ikincikanun. 

Ondan aonra bir taknnlan da 
bu adları fU hale soktular: 

llktetrin, aoıatetrin, ilkkinun, 
aonkinun. 

Bu yüzden bir de imli. lıarıa· 
tuı çrktıflfta arkadatmı dikkat 
etmittir. Bu ay iıimleri, bakınız, 
kaç türlü yazıJ.,.or: 

Birincikinun - Birinci kanun 
- llkkanun - ilk kanun - ı n
ci kanun - 1. kinun. 

Natit Uluğ, bu notlannda bu 
ay adlarının naııl olup da dilimi· 
•• alrdlfiai, almdıfnu da ra1'· 
metli Aı..t Ruim'ia ...... 
,..... ••••• ·- aWıta .. aabr· 

IAN l~ll IL~R 
larla belirtiJOl'ı 

" M ı· b" ' • ••• a ıyece ır aeneı felllSıye 

ittihazına liizum ve mecburiyet 
görülnaiif oldutuna binaen aenei 
kamerli hicri, aylarının eaamisi 
Süryani ve Roma aylarmm eaami
ıinden mürekkep ve mahlUt ve 
günleri Roma aylarının günlerin
den ibaret olmak üzere ... " 

Naıit Ulut, Anadolu'nun bir
kaç bölgeıinde de kullanılan ay 
adlarından faydalanarak fÖyle 
bir liste öneriyor: 

Mart, Nisan, Mayıs, Yazmön
ayı, Yazınortaa,.., Yazmıeria,.., 
Güzünönayı, Cizünortaayı, Gü
zünseriayı, karaklf, z.emheri, fU· 
bat. 
Aydın bir okurum, Trabzon ti

caret Müdürü Sami Sayrun da 
sönderdiii mektupta ay adlan
mıs içiJI bir önerse var. O da 111 
li.t.yi •erİyorı 

OBay, Şulta~ Mart, Niaaa, Ma-
11111 Huiru. T• m, Aiuto1. 

Eylül, Güzay, Karay, Sonay. 
Ay adlarımızın deiitme, düzel· 

me ve onanlma iıtecliiini ıörü
yorm. ileriye ailrülea bu adlar 
befenilecek, tutacak mı, yoka 
tutmıyacak mı? O a7'1'1 meHle. 
Fakat • kolay IÖylenir, en ma
nalı ve en ahenkli kartrlıklar bu
lup, aylardan - hiç olmasaa -
dördünün, betinin admı defittir
memiz ıerekiyor. 

Türk Dil Kurumunda da bu 
yolda uaıb araftınnalar yapıl· 
makta oldufunu sevinerek öfre
ni.,ona. 

itte ••rili okurlar, ıize ay ad· 
larma dair •i yası. Bunlardan bi· 
rinciai kullanılarelen adların reç· 
mitini incelemiıti. Bu ikinciıi de 
selecefine dair dilekler, öslem· 
lerle doludur. 

•i• 
:Anhra, Hülıümet llerhsl.rnls 1 

Bir aonbahar 1ahı.- altla4a 

panl panl parl.,.an aıfalt yolla
ra •e onlann &zerinde yanı17'an 
büyük ve güzel yapılara bakan
lar, Ankara'nın bundan on sekiz 
yıl önce çelimaiz bir step •k .. aba-
11 oldutunu diifünebilirler miydi 1 

Dün, ki Ankara'nm hiikümet 
merkezi ohııunun bir yıldönümü 
idi, ben böyle dütündüm. 

Kurtuluı ıa•aıın-. Türle dw· 
riminin •• Cümhuriyet kurulut•· 
nun tarihini Ankara Npeleri ara· 
11Dda da aclan adan okumak, eo
kak aokak, mahalle mahalle in
celemek eliniadeclir. 

Geç:miıe ve ananeye .... eılrı 
tutunanlar, lıtanbul'un merkes
lik yufmı ka,.betmeaine, belki de, 
bir müddet için hayıflaachlar. Fa
kat bu ha:rflanma, Anıkara'nm 
latanbul'a kurtarmuma kadar 
aünlailmittir. 

Tosla 70lları. yıluk chwarlan, 
çabıı tamamlanmamıı •e küur-
salan dlf&n nnnuı tahta ..teri, 
batakhfı •e 11tmuiyle Ankara, • 
bir Omnanh kaaaba11ydı. 

Kurtuılut .... ,mı •• lmnılat 
dnrimini yapanlar, --- ••• 
sırlaJllDlf bir merka aramadılar; 
kladi ıa.ıw ..... 11 ..... 71t ·--

Bu mücadele, her bakımdlll 
mit olan medeni dünyaların, 
alemlerin mücadeteıidir. Ger• 
de, gerek ruh bakımından lca 
kine UstUn olan divayı kaz 
Ancak bu iki özde de gene 18 
yük bir rotu olacaktıT. 

Hilım.t 

T ralcya Erkek Talebe "fı 
tekrar açılıyor 

Edirne, (Husust) - Ot 
"Tilrk ıMaarif Cemiyeti" idat ,, 
rilen "Trakya talebe yurtlar' 
erkek talebe yurdunun bu yıl 
muı kararlattırılmııtır. rl 

Bu yurtlar, 6 - 7 ıenedeııbt ~ 
ya'da pek çok fakir ve ki~ 
cuklara tahsillerine devaOS 
verdiği için erkek taJe-be 
bu 1:ene de açılacağına dair 
rar, yurttan başka barına~~ 
mıyan çocuklrımı.zda büy-
uyandırmııtır. ~ 

Yurdun açılması için uoı 
fettitlikte hazırlıklar yapıld" 

di elleriyle bayındır bit 
haline koydular. .~ 

Dün o karann on aek• 
dönümü idi. Ankara'OS:.. 
met merkezi olma11na • 
rann yatı Cümhuriye • 
altı gün fazladır. b't 

Ankara'ya, güzel , 1 

"Türkiye'nin kalbi" dı flfJ 
lcara'nm merkez ol~ 
kizinci yıldönümünd• : 
çok aaflam olduf1ma a.: .. 
man öyle tcalacaim• -
ha ilwaabiliris. 
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~ POLİTİKA ı ................................ ./ 
Hayal ve hakikat 

j LONDRA'YA GÖRE j 

VİAZMA'da 
Alman 

hamlesi 
_yavaşladı 

lunuynrl.'lr. Bu ise alman Uerle~lnl ılmdtllk ~

1 de oı.a durdurmata yarl)'acaktır. • •• 1 
Bu aafhanın alman ku\'eUerlnl :yıpratmıı MIHYER'E GORE 

olduğunu sanmak makul detlldlr. Ruılann, 
m~ruz knlmıı oldukları blrcok darbelerden .: ________________ ..! Amerika' da • 

,., •.•.••...............•..............• ,\. 

En giizel içtimai yardıntlar
dan biri olan fitrenizi uae
cdı ya aramayınız. U mami. 
emniyet ve istikbal ifin ça -
lııan Jrarşınıztla Türk Hava ftı•~ay Hitler'in doğuda "yeni ve 

'"•:t:t•nı" b' h 

sonra, kuvellerlnl yeniden toplamak ve teı;, 

kllAUandınnak huıuıunda rutıadıklan 1rUc- o D ESA'DA 
!ilkler miltearrız almanlann karulasabllecek- . 
lerl herhanil iilclllklerden pek daha cok bil- • 
yüktür. Nakliyat meselesi eok ciddidir. Mer. 
kez cephesindeki durumu vahim bir k&Yiı ile 
knrtılnmak !cin bütUn scıbcplcr vardır. 

ticaret gemileri 
silahlandırılacak 

h•L ır areketin ba•ladıg-ını 
uer ve d"~· " d•ıı . r ıgı zamandanberi ara-

on k" ·· lı•ı..e . ı 1 gun gcçmi§tir. Hitler, bu 
11 rı ve d"- · 

h•rek t" r ıgı zaman da "muazzam 
J._11 ~ 1 

kırk sekiz saat örce ba~
re 

1 
u unuyordu. Bu hesaba gö-

• ene B H" 1 itıd• ''d .. ay ıt er tarafından do-
ol•c. -

1
,, Uf~a.n~n ezilmesini mucip 

t. ev~ b bıldırılen hareket, iki haf
dir Be • atlamıt ve devam etmekte
b\i;iik u ı~! hafta içinde almanların, 
fÜph ır zafer kazandıklarına 

e ed"J tic:eai d ı enıez. Fakat bu zafer ne-
~ detiı~·Rua~a'nın ezildiği de doğ
ti har k~ ır. Bır yandan alman aske
daıı d: ~tı devam ederken, öte yan· 
~'il ha a rnan Propag~ndası, Rusya
•çiıı h rp dıtına atıldıgını anlatmak 
)'or. ,.re~ete geçmiş gibi görünü
~ .. 

1 
.. azı. basın ~efi, Dietrich, bir-

• un · " a.ırı h once bu sonuncu muaz-
IEerliıc •rekatın Sovyet Rusya'ya as
t'1 ı,· noktasından vurulan öldürü-
... ! ır darbe" t k'I · - • • b"I d" '"""tti :N • et ı ettıgını ı ır-
r°til~f azı tefine göre, şimalde Vo
ftıı, orduları çember içine alın-
L 'Ortad T" • Q• ed"! • a ımoçenko orduları un· 
d111•1'Jı ;ıı ve cenupta Budyeni or· 
iti •l a nıahvolmu~tur. Tokyo'da
t.tea~n b_üyük elçiliğinin basın a
~lc d e. b!r adım daha ileri gide· 

1e ernıttır ki: 

._,.~1rnanya ve Rusya arasındaki 
•• .._._• Rusya'nın askeri bir amil O· 
..ı ıııt tanıanı' 1 ·ı • • • "• fil • ıy e ezı mesı netıcesın-
So..;:e~nRbıtnıiştir. Artık ortada bir 

E: usya yoktur." 

~~"~.all'ftııln-rus savatı gerçekten 
'-'•1tlar 

1M durumda ise, o halde al
deıı • oskova ve Harkof'u ne
.... ~fral edenıiyorlar? Neden Kaf
'-Ph:~ ~oğru yürümiyorlar? Cenup 
~'lr ~n .~ " Budyeni ordularına 
diii ~ oldurücü bir darbe indiril
~b ordulardan elli tümenin 
li birer içine alınarak imha edildi
lt•tı,111ca_y kadar Önce bildirilmişti. 
1-tı lı ı alınanlar, o zaman yaptık
dilct.:rnle ile Poltava'ya ikadar gel
-,.d•ııı,.IO?ra, duraklamışlardı. Bir 
>~. rı cenup bölgesinde ilerli
t'•ıı/•ler Harkof'u ellerine geçi· 
~ ıtlerdir. Almanların bu sa
~ır~ok kullandıkları iki değim 
.._ 'Çember içine almak ve im
!°'la Ot'd k. Dört aydanberi, boyuna 
~ ~l~rı çember içine alınrr ve 
t.-,~-~ılır. Hatta son iddialara gö

• '"1'"•' """ld'" ·• ·• d b " • İr " ya o urucu ar e ın-S ~tıaya "tamamiyle ezilir" ve N-, İr Rusya kalmaz. Fakat al-
~:rkof, Leningrad ve Mos

Cf a, " nde aayrp dururlar. 
~~ bttan alınanlar tarafmdan 
L!ltl ~lıeainde kazanılan zafer· 
~illl ,. llet.ı ve şümulünü küçültmek 
~Lı.;~oruz. Hayal ile hakika
a;'- ia .. ~!'clen ayırmak lazımgeldi
tı fet1,~ruz. Almanlarrn l.iiyük 

0 "· l'~ b'azandıklan bir hakikat-
~d•I' ııılerle esir almışlar, bir t" b&aıı. {''- askerini öldürmü~ler, 
~ ·~i I' • tank, tayyare ve top im

~)le ,,tle.r. Fakat Rusya'nın tama
~t. \• •:tıldiği" ve ortada Rusya 
~•ld1i devletin kalmadığı ham 
L::-~l•r l'd V~ .hunu yavaş yavaş al
.......... a ıtıraf etmeg-e başlamıı· 8 . 

(Başı ı. inci sayfada) 
ra hızını pek çok kaybetmiştir. 

Bu kesime kumanda eden sovyet 
generali Boldin pek parlak bir tarz -
da hareket etmiştir. Taarruz başladı
ğı zaman general Boldin başka sov -
yet kıtalarını örten ileri mevziler tu
tuyordu. Almanlar birçok kereler onu 
çevirmiye ve bir gedik açarak kıta -
Jarını ileri sürmiye çalışmışlardır. 
Fakat her defasında ve en son anlar
da kıtalariyle çekilerek yeni mevzile: 
re ycrlesmiştir. Harbin başından berı 
bu güç durumlara karşı koymıya mu
vaffak olmuş ve sovyet cephesinde 
muharebenin ilk anlarında düşman 
hatlarından gecerek ordımun asli ku
vetlerine iltihak etmistir. 

Briansk çevrimindeki sovyet kıta -
ları mukavemete olduğu gibi devam 
ediyorlar ve düsman ancak ağır ka -
yıplar pahasına Briansk'ın ötesi~e i
lerlemektedir. Almanlar bu çevrımoe 
soğuktan ve ilk karlardan 6ıkıntı çek
miye başlamışlardır. Bununla beraber 
kar heniiz nakli vatı ~iiçleştirecek de· 
recede cok değildir." 

Moıkova meydan muharebeıi 
kati aalhaya girdi mi? 

Londrn, 13 n.n. - Şimdiye kadar alınan 
hnherlC'rc dnynnı:ırnk, Moskova meydan 
muharebesinin knU snfhnya girmiş oldu· 
ğu söyleneblllr mi? 

Eksperler, bu fikirde değildirler. Eks· 
perler, katı safhn:'ln hcnUz vanlmnmış ol
duğu dfi~üncesine daha cok m!.'ylctmckte
dirlcr. ]{nti snfhııyn girilmesi geclktireblle
eck birçok unsurlnr ı;üz önUnde tutulmnk· 
tadır. Bu unsurlıırın bnşınclıı rus mukııvc
mC'tl gC'Jml'kfcdlr. Sarih lntıba, şu mcrkez
d!.'ılir kl almnnlnr, ancak ıılddC'Ui ve uzun 
!:nnıışmnlardnn sonra toprnk knznnmnktn
dırlar. M!.'sel<', bu dayanış ıılmdl şidıleUnl 
fazlalastıracak: mı, yoksa azaltacak mı, bu· 
nu bllmekt!.'dlr. 

B:ıska bir unsur dn nlmanlann mümkün 
bir yorulmasıclır. Fakııt bu şimdiye kadar 
hissedilmemekte ve bunu hesnbıı katmak 
güc gibi 25ztllanektedlr. 

Almanların dördüncü büyük 
hücumu da baıladı 

Rusl,ar cetin 
.:ıı 

mul<avemet 
<Başı ı iacı ~İatü> 

ekseriyeti bozma manevralarına yol açacak 
ve ıs 11kklinundan önce kabul edilmiye
cektir. 

Kunımu var 
._,, •.•••...................•..........• ,. 

Yüksek Mühendis 

Tlme1 yazıcısının kanaatine &'tire, harp 
malzemesi dı; dahil oldutu halde ruı endüstri 
lstlhsa ilerinin dortte biri, hareket sahasından 
pek cok uzakta bulunu)·or. Büyük Br!tanya 
ve Amerika Blrle~lk DevleUcrlnln KCrl kalan 
bu dörtte ile mlktan verebilecek durumda 
bulunduklarını da sanmamalıdır. 

Püakürtülen hava akınları 
Mosko\'n, 13 a.a. - Alman tayyareleri aon gösteriyorlar 

Fran•a'nın garp yarım 
küruindeki Mimiirgeleri 

. Tcksas devlet pana71rmda SO 000 lri:tiJ'e 
hı~aben ~öyleditl bir nutukta M Connally, 
Vıchy hukumeti almanlara garp yarıın kü
resindeki fransız somurıelerinden istifade 
etmek hakkını verdigi takdirde. Birle$ik 
Devletler hUkUmctlnln bu slimürgeleri eıe 
ıeçirecegini bıldirmiştir. 

Okulunda dersler 
illnlerdc Moskova'ya Kllndüz .akınları yap- (!Başı J. ıncı sayfada) 
mak lstemlılcrse de bütUn bu tctebbUııler h • d · 1 • t · 
sovYet avcııan ,.e tayyare .avucu batar)'aları ve ta rıpt_ e 1 mış ır. 
tararından ııllskürtuımuıtur. Düşür,iilen ıovyet tayyareleri 
Almanlar üıtünlüğü muhafaza Berlin,, 13 a.a. - 12 ilkteırin günü 

• ve 12-13/ ilkteşrin gecesi, alman savaş 
edıyorlar tayyarc/Ieri, hava muharebelerinde 45 

Moskova, 13 a.n. - Kraıınaya Zvesda sovyet, tayyaresi düşürmüşlerdir. 
gazetesi vaziyeti a1:ık bir §ekllde tetkik• ~TayyM'c karşı koyma bataryaları, 14 
ve mutalca etmektedir. ltayya,.-e tahrip etmiştir. Tayyare mey. 

Gazete almanların muazzam kayıplar ver JdanLarı üzerine tılan boml'ı.:>alarla da 
mlş olmakln beraber hücum ettikleri böl· yerde 40 sovyet tayyaresi tahrip edil
gelerde gerek insan, gerekse malzeme ba-ı mi Mir! Bu suretle alınanlar son 24 sa
kımından üstlinllif,ünü muhafaza ettikle:i- ctt lçinde 100 sovyet tayyaresi tahrip 
ni itiraf eder.ek diyor ki: t · 1 rcı· d 1 1 e rrıış e ır. 

nu Ustlınltiklen tstıtnde e en n man ar Al • hf"ll • v· k 
man resmı ma ı erı, ıazm:ı eViazma ve Briansk bblgelerindeki birlikle-! 

rimizl ı;cri atmağa muvıı!fak olmU§tur. siminde birçok mühim alman para -
Bazı noktalard:ı d ışman henüz durdurul- !§Ütçü birliklerinin çember altına a -

lındığı ve imha edildiği hakkındaki 
nınmıştır. Düşman Moskova•ya karııı c 

iyi kıtalnrını sUrmUatUr. 
Cenup batı ccphesindı:ı di!Jtnan ardı ke

silmiyen hıicumlarla mtidafaahrımızın ge

sovyet iddialarını yalrnhımaktailırlar. 
Ukra·yna'da tem:zleme i~i 

aona erdi 
risine sokulmaga muvaffak olmuştur. Azak Budapeşte, 13 a.a. - Macar ajansı 
denizi boyunca uzanan endustri merkezle bildiriyor: Ukrayna' da ccrnberleme 
rinde hlkiki tehlike baş göstermiştir. muharebesi sona ermiş bulunduğu., -
Düşman Don havzasına varmak gayre~ tdan müttefik kuvetlerden bir k•smı, 

tindedir. Yeni alman taarruzunun do(;ul.'- ~ember içlnd,.ki sahnnın temizlenme
du~u tclllll<c kıın dökmemizi icap ettirmek .si işiyle meşguldür. Orduların külli 
tcdlr. Ve kAfl kuvctimiz de vardır. Şimdi kuve-tleri yeni harekata başlamıştır. 
lll.zım olnn ııey mutlak bir dayanma ve Havalar kıtaların faaliyetine elveriş
ıızun tarihimiz boyunca bUtUn hayat dti:ı- 1i olmamakla beraber harekat planlara 
manlarımızı yenmiş olan kahramanltk göre devam ediyor ve birlikler her 
nefesidir. gün için kendilerine gösterilmiş olan 

Almanlar Belçika'daki hedeflere her tarafta varıyorlar. Don 
kıtalarının bir kısmını §ark'a havzası müdafaa hattının en ehemi -

gönderdiler yetli noktaları yıkılmak üzeredir. 
Mosltova, 13 aa. - Tnss ajansının Ce· Macar kıtalarının bulunduğu cep -t 

nevreden aldığı bir telgrafa göre evelce he kesiminde bildirilmiye değer biq 
Belçikada bulunan alman kıtalannın yal- §ey yoktur. 
nız yüzde yirmi be§I halen orada kalmak- Moakova boıaltılıyor mu? 
tadır. Bundan bir ay kadar önce büyük Berlin, 13 a.a. - Yarı resmi bir kay-
alman kuvetleri şarl< cephesine gönderil- naktan bildiriliyor: Moskova'da şehri 
m!Alerdlr. Kıtaların hareketleri, halktan boşaltmak için alınmış olan tedbirle
gizli olarak birdenbire ve gece yapılmış- ri hakkında daima tekrarlanmakta o
tır. Ltege halkına gece saat ondan sabah lan şayia ve halberleri ruslar yalanla
ııaat altıya kadar dışarı çıkmaması birkaç makta ise de alman hariciye nazırlığı 
gUn arka arkaya katiyetıe emredllml§Ur. bu şayia ve haberlerin tamamiyle a-

Belçika')'I fffgal eden alman garnizonu- sılsız olmadığını sanmaktadır. 
aua mevcudunu ....ıttıktan 90ara .. pı Murman•lı /tatta 6omboırdunanı 
makamları tethiı rejimlerini tiddetlen -
dlrmlflerdlr. 

Belçika· kıyılarındaki bazı ıehlrlerde 

örfi idare lllln edilmletir. 

Moakova bir cephe §ehri 
halini aldı 

:M~skova, 13 a.a. - Royter 
bildiriyor: 

muhabiri 

Hclsinki, 13 a.a. - Ffo ajanıı bildi
riyor: Murmansş demiryolunun bom· 
bardımanına dün tle devam edilmis -
'tir. Karumaeki'nin iki tarafmda, iki 
trene tam bomba isabetleri kaydedil -
mit ve münakalat iki noktada ikeıil -
miştir. 

Ruslar Ode•a'Ja çetin bir 
mukavemet gö•teriyorlar 

BUkreı, 13 &.L - Ruslar, iki aydan be· 
rl Odesa'da çok çetin bir muka,,·emet göa 

M. Connally ııoyle demiıtirı 
"- Siyasi mahiyeti olan her hangi bir 

yab:ıncı nüfuzuna müsaade edilmemesi 'Ye 
garp yarım kliresinde hiçbir üssün terke
dilmcmesi için ısrar etmekteyiz. Bunu si
lih kuvetiylc de temin edcceiiz.,. 

B. Hdl'in beyanatı 
Vaşington, 13 a.a. - M. CordeU Hull, 

bitaraflık kanununun ticaret ıemilerinin 
silahla. dırılmasını yasak eden maddesinin 
kaldırılması teklifi üzerinde tetkikler ya
pan mumessiller meclisi hariciye encüme
ni cinıinde ilk defa olarak izahlar vermi&
tir. 

M. Hull .. bitaraflık kanununda bu deiiıı
tirmcnin çabuk yapılmasına taraftar oldu
ğı:.-ıu söylemiş ve demittir kiı 
"- Amerika Birle ik Devletleri. dıinya

yı istila için naı:ilerin yaptığı askeri &de
rin gittikçe artan tehlikeye arlcuım döne
mez ve bu tehlikeden uzaklaşamaz. Alman
ya, ya hiçbir ihtarda bulunmadan veya 
mıir,cttebatın e:nniyeti için liizımgelen ted. 
bir(eri almadan, blitıin bu harp esnasmda 
mitdafansız Amerikan gemilerini ve baş

ka memleketler vapurhrını batırmtş ve bu
g~n de batırmakta bulunmuştur. 

Öte taraftan ben şahsen, ticaret ıemile
ı;inin har-> bölıelerine girmelerini yauk 
eden m:ıddc-lerln de kaldırılması ve yahut 
ıdcıliştirilmcsine de taraftar bulunuyorum. •• 

8. Stimıon'un beyanatı 
Va" nr:tmı, 1' n R. - M. Hull'den sonra 

mfimC' ıller met'llsl harıdye ent'ilmenl hu
zurunda bC>yanatte bulunan harbiye nazın 
M. Stlmson da tıc"nret vapurlarının ı;ll~h
landınlmnsınn engel olan "bu şe'ref kıncı 
madde"nln knlrlınlmıısına taraftarlığını 
blldırm;ş ve dcmlştır }:i: 

"- .Fıkrlmlzc!.', bu maddenin kaldınl

ması, amerikan ticaret ı;:E'mllerinln emni
yetini fazlalnştıracnk ve dcnizl!.'rdc &"rcf 
\'e ltibarımızı y-en.den kurmıya ~·ardım e
decektır. 

M. Stlmson, aynen ııunlan söylemtştir: 
"- B.tarnflık kanununun başka bir 

madd<'sl de kon~rcnin bu~n müıterek 
dUsmRnımıza karat savaıtıılını kabul f!'ttlıll 
muharip memleketlt'r limanlannı, flllyatta 
bize knıııımaktadır. Bu madde, aon zaman
lar tarihinin de gösterdığl gibi, kabul edll
mls olmasına sC'hep olan gayeyi temin et
mekten çok uzaktır. Eğer gemilerimize 
muhnrC'he bölgC'lerlnl acar, teslimatı, biz
zat kendi vnpurlanmızı kullanarak yapma
yı tenhhUt eder ''e bu suretle kongrenin 
kiralama v eödQnç verme politikasını tam 
olnrak ve acıkca tatbik eylersek, Amerika 
Blrleslk·devletlerlnln mllll müdafaası çok 
dnha emniyetli bir duruma girecektir." 

dün törenle haıladı 
I•tanbul. 13 (Teleronıa) _ Yüksek mil

heDdls okulunda tıu~n derıııerc ba•lanmıı. 
tır. Bu mUnasebeUt' Yapılan törende Maarif 
\"eklll Haaan-AIJ Yuccıı de buJUJımustur. Ve· 
kil. okulun toplar:U &alonuncıa toPlanan o
kul müdür ve b~rctmcnlcrJyJe t.lılebcyc kısa 
bir hitabede hulunmut, okulda Y&l>llaca.k ye

nlllklel"d b:ıhsctmls ve muvattakıyctıer dl· 
Imıtetır. s'onra okul müdürü ....... 

1 ...,. " arak ııe
cen senl"kl calıımalard:ın batuıetmıe, ııecen 
derıı yılında ı>ek b1 derece ile &nır ııccen ta· 
le~ anm1t bu nrada ôrntt lnllnU·nun 
de adını zlkI'f!'tmbtır. tll< derslc'l'den sonra 
Maaru Vekili okul m1JdürtınUiı odasında 
Profesör ,,~ ~tmenlt'rle bir konumıada bu· 
lunmuıtur. Hasan-Ali YQc-eı öitleden sonra 
sanat okulunda incelemeler yapmıı, sonra 
l'ilzeı sanaUıır akadt'ınls ne ırlderek l'CÇ vaıı. 
te kadar orada kalnnıtır. 

CEKYA'DA 

Sokolların 

mülklerine 

el konuldu 
Londra, 13 La. - Royter &Janaı.ma 

Londra'dakt Çekoslovak mahfillerinde 61-
rendiğfne göre, Heydrtch, Bohemya ve 
Moravya'dalti Sokol kurumunu kaldırmak
la selefi Von Neurath tarafından geçen 

nisanda alınan tedbirleri re.men teyit et
mekten başka bir ıey yapmamııtır. 

Sokollerin menkul ve gayri menkul btı
tUıı malları daha o zaınan müaadere edil
mtı, kurumun Uerl ~lenlertnden çoAıı 
tevkif edllml3ti, Bunlardan bazıları aoıı 

haftalar içinde Heydrtch tarafından ku
rulan fevkalAde mahkemeler tarafından 
muhakeme edilml3lerdır. Sokol kurumu 79 
yıllık bir kurumdu ve Bohemya ve 
Moravya'da mevcut azası 800 000 nı bul
makt& ldl. Mtındere edilen mWk ve DU!! 
Jar yüzlerce klüp binası ile yüzlerce oyun 
ah&11nı, yflsme havuzunu, çadır ve bara. 
kayı, binicilik mektebini ve Prag'da btı
yük blnala.n ihtiva etmektedir. 

Londra'd&kJ çekoelovaıc mahfillerı bu 
mUlk ve malların kıyıneUDi 10 ilA 20 .mil

yon ıterlln olarak tahmin eylemektedir. 

.&ovntıer Blrli~lniı:ı merkezi artık bir 
geri UssU değildir. Moskova blr cephe ıeh 
ri olmuııtur. DUn ö#leden ıonra ıokaklarda 
iyi glylnmıa ihtiyatlar ge!:mekte ve cep
heye ıönderilmek üzere bazı noktalara 
gitmektedirler. Bazıları yep yeni olmak 
tizere top ve kamyonların da geçtiği gö
rUlmekte idi. 

termektedlr. 1 
Aıekrı kaynaklarda Odesa'nın zaptında Sobranya reisi ile 

rastlanan zorluklara iıaret edilmek-

Beynelmilel Sokol hareketinin Avrupa
nın Slav memleketleriyle Amertka'dakl 
bir çok ıubelerlnln merkezi Londra• 
nakledilmiş ve çek dahiliye nazırı sıavı: 
in reisliğinde toplanan çek, leh ve YUgoe

lav mUmessillert, Sokol hareketini harp. 
teıı sonra yeniden tanzim lmklnı hasıı o
luncıya kadar devam ettırmete karar ver
mlılerdir. 

teıa~ '°htıncu hamlede olan nedir? 
~ t•I.._ •rekatın jnkişafı iyice an
,..;'l• r:;:"kla beraber, galip ihti
l~' olan §udur: almanlar 
l 1".._rt, ? 0~ularına karşı ağır 
>~ bil' .; 1.~dıl'diler. Bu ordular, tıp
~.lıtcı•l'J 0~4; Budyeni ordularınm 
!ç~lfitice rıbı, geri çekilmitler ve 
ı,'-' ltıt.r de gerilerini korumak 

t'tıt bir kr bırakmışlardır. Bu kıta· 

Londrn, 13 n.a. - Annallst'Jn askeri mü
t.nlcllSl: Mo kovn"ya karşı bUyük alman ta· 
arruzunun 13 Uncu gUnU olan bugün, rua
ıar nnın vın·mm'dn carıııııyorlıır. Ruslar 
Briansk ve Orel'l boşatt.tıklannı blldirmlı;
lerse de almnnlar hlc blr yerde Mask.ova· 
ya 150 kilometreden daha az bir mcsa!e· 
ye yaklllfllmamışlnrdır. Slddetll muhare
beler devam ediyor, fakat alman llerleyis· 
lerlnln tempasunda gözle görillUr bir ya
vaşlama vardır. Bununla beraber, taarru
zun durmakta olduğunu söylemek !cin va
kıt henüz erkendir. Yalnız yuknrdakl va
kıalardan ıu cihet apacık olarak anla$1h· 
yor ki, alman baskumandanlığınm iddia· 
ları, bllhaııııa ynn resmi alman beyana~ı 
ile kıu·şıla.ştırılınııı, bir kere daha cok mU
bnlC'gııh cıkmıştır. 

Buna karşı, ruslar 6vllnmeınlsler ve dUS· 
manın yaptıl:t hücumun ehemlyeUnl azım. 
samnğa cnlışmnmıslardır. Vakıaları bUtlln 
cıplnklıAlyle gösteren kısa fakat veciz teb
llf;lcrlnde, hlc bir yanlış yola sevketme te· 
&<'bbUsU yoktur. 

Du, almnnların dlir<lUncU büyük hllcu-

Moskovalılara milletin tehlike .ııaaUnde 
bulunduğu açıkça söylenmiıtir. Dllfman 
Vlyazma cephesinde bir kesimin mUdafa· 
alannı yarmıı olduğu ve ''M,. rem.zile a
rıılaıı nehir geçidinin muhafazuı için gUn 
lerden bert ümitsiz muharebeler cereyan 
ettiği Moııkova halkından glzlenmemiı • 
tir. 

tedir. Bu zorluklar nısların Odesa•yı 1:ok B J J 
kuveUI bir mUdafaa noktuı haline get\r- U gar nazır arı 

Üsküp, Plevne ve Şumnu' da 

nutuklar verdiler 
Sofya, 13 a.a. - D.N.B. Bul~ar dahiliye 

nazırı B. Gabrovskl Makedonya'nın mer· 
kezi olan tlekUp'te söylediği bir nutukta 
Bulgarietan'ın açıktan açığa yeni Avrupa· 

Çek eJıi mulaaripler birliği 
reiainin uatandCl§larına 

tavriye•i 
Prag, 13 a.L - D.N.B. Çek eaki muhıı

rtplert blrlifln1n reisi jandarma generau 
Otto Blaha dUn radyoda bir nutuk aöyU
yerek eski muhariplerin ııatduyuınına 'H 

I' i .••nıı, almanlar tarafından 
'l'i rı dÇııı~ alınmış ve kısmen esir, 
~~erı1ce ırnha edilmiştir. Fakat 
~ tiiııı 0 orduları arasından yet
ttt • •d~~-~~kerin çemberlenerck 
)~ -ıttir ,./rı hayalden ibaret olsa 
ts-. . ord.ı.ıt •aıl ki, bir ay önce, Bud· 
~cıir "-'lı•a arhndan elli tümen aSke· 

mııdur. 1IltlC'r'ln kıtnlanna hltaben neş
rettiği gUndC'llk emre rağmen. bu hUcu-

ba"lnngıctak1 ılddett belkl de ötekl· mun, ., b ö 

Moskovalılar timdi uıl tehlikenin mU· 
him bir yola ayak ba.ıımak için dllfmanın 
sarfettiği devamlı ıayretlerden ileri 
geldiğini bilmektedirler. Ayni zamanda 
&imanların bu çevrede ıovyet kuvetıerl 

gerisine üç kere büyük miktarda para • 
~ütçü indirerek bir~ok kayıplar verdikleri 
de btllnmektedlr. 

miı olmalarından ileri ıelmektcdir. Bah
ri bakımdan Odesa birkaç yıldanberi Si
vastopol kadar ehemmiyet almııtır. li
man ~ .ı '•leUJm1, te d'nh":"ltılar ıç·oı yı1 

pılmıı t an !ennt lctlsle.r • •C:e&a'yı karade
ıı1.zln t: thca nuı llnıan .. ,:-ı (lereces'..a, çı. 

kıırı...-•t•ı. Btali•ı hattının ~on ı:t'u ola;ı ll· 

desa, bir kaç aylık bir muhasaraya karıı 
koyacak tarzdıı tahkim edilmiştir. Odesa• 
nın müdafaa hattı sok büyük sapta top
lar ihtiva eden Uç sıra kalelere daya~mıık
tadır. Ruslar Maglnot hattının kusurla -

adalet hissine müracaat eyleml§tlr. Gene
nın ve bu Avrupa'yı yaratanların yanı ba· raı ıöyle demlıtır: 
ıında yer aldığını bildirdikten sonra ıöY· 

~:!. çıJc:.ı akkındaki haber de 
~f '"'•nt arnıştır. 
~(l•rirı a~ ta~afından kazanılan 
''"' •l'ııı 1 ll~ı meydanda olup 
'li •-. •ak d_ugu gibi nakli dahi 
~~lirte ekı. kuvetinin üstünlüğü'D lfj .:• ıken, neden mübalega 
~ l'&dur.rulabilir. Akla gelen ce· 
~it ltotay · alınan halkı, Rusya'da 
" ı,itll\itti :tA~er kazanılacağını Ü· 
~lı t Gıbitl nıan kurmayının böyS' Yolc e harekata gtri§tiğine 
~ "-'da ~ur. Bay Hitlcr cic son 
~ ~o .. ıu1cı ujY•'da tahminin üatün
\jt ~'• bu•r a, ~artılaşıldığrnı söy
~"'it İçi:: •hraf etmi,tir. Böyle 
~,. 1, ••va e beslenen alma!! halk 
!'. tı duYlbtrn uzayıp gitmesinden 
~ı~lıtıe1t • ~f olacaktır. Netice el· 
~~d~e •l~Çın Yapılan büyÜk ham
\1,ltlerj danta.rın çok ağır zayiat r,

1
1' l'earnt • ~ır hakikattır. Gerçi 

r'"· {•cak bir gı~ları bu zayiatı a
~ı, ~~•t al dıl kullanmaktadır· 
:~;• oliinı .j'?an gazetelerinin say
~'" bir u 

1 
anlariyle doludur. Do

~lt llll\•n zv_~n'! kurban vermemi~ 
''- lc,d .. /ı esı Parmakla gösteri· 
'l, .. , ... ~""ıı • -j~dır. Daha çok kur
~ ~ Çelco~t er de vardır. Örnek 
.ı~i t~lll'flth•ı:v~ya genel valisi 
~ , 1°•terileb·/0 rt oğlunu kaybet-
' ~"'4.rı p ı ır. Bu şartlar altın
~r •• ,..ir11 ol ropagandası, kazanılan 

-..-,_. •r•k d b"' ük" 
~ııı h b" .a uy sayılan "°'""°"' er ır . d .. "-~l~t•c:ak d ını, Ufmanı harp 

It -.ı-~ tO.t erecede Önemli ve 
~~İ•a:rkek, halkı avutmak 

.......:. "-!1 uvetlendinnek ga
-......._. ohaabdır. Abua 

ininden claha fn7.lıı olmakla bera er, n· 
crkl hücumlar kııdar uzun ııilrebllecell 
ııOphC'lldlr. Almnn propnı:anda serı·lslerl -
nln atıp tutmaları. cepheden yüzlerce mll 
uzakta, Almanya lclnde mlnevlyatı belki 
de )-ilkscltmct:e ynnyacaktır. Fakat alman 
nsk<'rl, kıırşısındnkl muazzam isi bizzat 
krndlsl ölt<'blllr. 

Timeı • 
Lom'lra l 3 a.a. _ 1"1mes'ln askeri yazıcı11 

'd k•I ··azlyet hakkında ıunlan yazı:yor: Rus>n n • ı k ,, bil> ük ruı ıcuvetıerlnln Br ans 
sayıca co ... 

lrnrında çevrllmll bulundukları-ve vıazmn e u 
b ı Yarma'k ıcın büyük ııayre er nn ve ı:cm er 

hattfı bazı kıtaıarın buna mu • 
yaptıklarına, Al ı r 

k ldukl-rıno eüphe yoktur. mıın a 
vntta 0 ~ rde d " cmber !cinde kalan kuvetle n o .. an 
bu c tadan kaldımıak için enerJUcrl· 
51:üclüklerl or bu ise ayırmak zorunda bu
nln bir kısmını 

d kurumu, alman halkr-propagan a d h • • 
b nclıardan çok a a ıyı tanı-

nı ya a ·· ·k 
d v • • tutulan bu yolu muna aşa 
ıgı ıçın •• F k d 

k k ·m .... ye dutmez. a at o· 
etme ı ..... nd hüküm 
v daki harekat h.akkı a 
gu . k hakikatı hayalden ayır-
verır en, b 1 d 

k d imanların ya ancı ar an 
ma a a . . h k 1 k • • ceklerı bır a o ma 
csırgemıye 

gerektir. .• !:ı. f 1 k 
Almanların buyYA za e~ er a-

d ~•-ı genit topraklar ıu~al et--an llA arı, • ld ki 
• "ki • b"'yük aayıda esır a ı arı, 
tı erı, u h • tt"kl 

k t are ve top ta rıp e ı e-
tan , ayy • d"' ·· 
ri Mo~ova'nm de tehlıkeye uıt~-
v !. b" hakikattır. Fakat bundan o-gu ır • l 
t • hele Rusya'nm tamamıy e 
esı ve d"ld•v• d - d "td•w• ve yok e ı ıgı ognı e· 
ezı ıgı k ? B lk' 

~. I· BSJIBR 

v 'ld" Bu da olmıyaca mı • e ı 
gı ır. • bö" 1 b" t' 
l Fakat hakıkat, Y e ır ne ı-o ur. d•v• • • b·._ıı:: .. tahakkuk etme ıgı rı-

cenın .. -· _ d 
bi, bunun h~nuz uzakta ol uğu 
merkeziadechr • 

Almanların hedefi 
Son 48 saatte alınanların Brlansk isti• 

kametinde ıimale dotru bir hamle yaptık 
ları ve Vlyazma çevresinde Sovyet mUda· 
!aalarının arkasına varmağa teıebbUs et
tikleri bugün orduca biliniyor. Bir 
tank taburu vaziyete k&rııı koymak Uzere 
derhal büyUk ıovyet kuveUert gelinceye 
kadar tehlikeyi durdurmu§tur. Fakat bil· 
yUk kuvetıerin hareketi do bu kesimde yol 
!arı her taraftan bombalıyarak nakliyatı 
gUçleıtiren büyük alman teıkillerlııin fa· 
allyeti yüzünden kolay olmamı§tır . .Aııcak 
bir akında bir limanı harp dı!fı kılmak ka
bil olmadıfl glbl blr yolu birkaç bombar-
dımanla tamamlyle kapatmak da kabil 

değildir. 

Yukarıda bahsi ~e1:en taburun tanklan 
birçok kereler düşmanın 11yıca üstünlü
ğü karaısında kalmıılardır. Fakat ateı te· 
slrlerini temerküz ettiren tabur dll§manı 
takviye kıtalan gelinceye kadar tutmata 
muvaffak olmuı ve almanlara ağır kayıp· 
lar verdirmiştir. 

Tehlike geçmif değil 
Ancak tehlike geçmiş defildir. Ve al

ınanların sayıca üstüı\ oldukları itiraf e
dilmektedir. 

Orel cephesi de Viyazma cephesi kadar 
ehemmiyetlidir. Almanlar, Orel'le Tul& a
ruındald çevreyi mUdata eden bllyük or

manlara varmak lçln Orel'ln ılm&UDde 
timdi karlarla artaıu babama bir swreclen 

le demlıtir: Başkaları döğUşür ve kan dökerken el-

rından lıtifade ederek ıattbklmlarını as- Yeni Avrupa•nın, doğuıunun ve adaleUn 
dllgmanı olan Bolııevızm ölUın darbeai ye

kel'.t harekatta daha büyük bir kolaylık ve 

!eri böğrllnde atıl kalanlardan ba?.ılarının 
acı neticelere manı:s kalmalan sakınılmıtsı 
lınkAn.sı:s bir 3eydlr. General eıki muhar p 

ler birlilinin azuını yaları haberlerin te
siri altında kalmamafa davet etmiştir. 

istenildiği zaman miidafaadan taarru
za geçilmesini temin edecek surette değlş
Urmıııerdir. 

Şehrin etrafında Sovyetıerin hcntlz kul· 
!anmadığı son sistemde tayyare meydan
ları da vardır. 

Cenubi Rusya'da Sovyet askerlerinin en 
büyük ılddetle mildıı!aa etmekte oldukla
rı bu miiıtahkem yerin kuıatılmasını, Ma
reıaı Antonesko'nun kıtalan 1lzerlerine aı
mıı bulunuyorlar. 

Meçhul tayyareler İsviçre' de 
bir köyü bombaladılar 

Bern, 13 a.a. - İsviçre aakeri ku -
mandanlığının tebliği: Milliyetleri 
belli olnuyan tayyareler, 12 ilkte§rin
de saat 22,30 da Thurgan kantonunda 
Buvil köyüne bombalar atmıılardır. 
Bir ev harap olmll§ ve üç ki§i ölmüş· 
tür. Tahkikat yapılmaktadır. 

geçmete muvaffak olamamııılardır. 

Tuta ve Orel'den gelen mUltecller al • 
manların harabe halinde bulunan bu ıehlr 
lerde her evde arattırma yaptıklanm ve 
halktan kışlık elbiseleri imıafaızca ve :ııor· 
la aldıklarını söyleml11lerdlr. 

Almanlar yandan yaptıkları bir taar
ruzla Orcl'in ılmallnde bir ıehre glrmete 
muvaffak olmu§lardır. Fakat almanlar i
leri hareketlerine devam etmekle beraber
bu ıehrln inallndea hlQ blr a~ta.j elde 
ede~lerdir. 

mittir. Bu A vrupa'nın muzaffer olacatına 
kanaatim vardır. Bulgar mtlleti buna yar
dım için !edakArlıklarda bulunmata hazır-
dır. Bununla beraber Bulgarlstan'ııı dllf
manlarına bulgar milletini bulandırmak 

ve bulgar devletine zarar vermek .im• 
kft.nını vermemelidir. Bulgarlıtan'ın dUı· 

manları aylardn.ıı beri basın. radyo, ıayia 
kısaca her türlU propaganda vaııtalarına 
bat vurarak Bulgarlstan'da ikilik yarat-
mata çalı§ıyorlar. Bu dil§manlar yalan ve 
iftira yapıyorlar. Bunlar Bulgartıtaıı'a 

sabotajcılar g!lndermtılerdir. Bunlar ara· 
sında birkaç bulpr bile vardır. Bununla 
beraber, bUtnn bu teıebbll.sler bulgar mil· 
letlnln milli duyguları önünde akim kal· 
ml§tır. 

Sobranya reirinin Pleone'tle 
•Öylediii nutuk 

Sofya. 13 a.L - D.N.B.: lıleclia reisi 
M. Ke.Ifof Plevne'de ıöyledlfl bir nutuk -
ta Bulgaristan için mihver devleUerl ıle 

emek birliğinin mUmkUn tek yol olduğu

nu blldlrmlftir. 
Bugünkü harp Avrupa'nın bir çok yıl • 

lar için mukadderatını tayin edecektir. 
Zaferi genç ve enerjill milletler kazana-
caklardır. Plutokrat'ların hiç bir yardımı 
boJ11e~lzmi tahripten kurtaramıyacaıttır. 
Bulgaristan, kan dl\kme;.en de olsa bu 
muazzam muharebeye l§tlrak edebilmekle 
bıı.h•iyardır. 

Bulgar topraklarında ~kiinet 
var 

Sofya. 18 a.a. - D.N.B.: Ziraat llUıft 

K. Kuoef lumrw'CS& sGyJed tı talı: •t1aktt 

Memleketlerine 
dönen japonlar 

Tokyo, 13 a.a. - Domei ajansını .. 
1 rendiiine ıöre, haziran başmdanbe .nHo 
1
• 

1--.a. H' . rı o -
&nU& ındııtanm'dın 2694, Fi!ipin ada 
larından 360, Malezya'dan 222 c -

"'- 'd 29 . • enup A-
merı..a an 9, Bırleşik Amerik D 
1 . d 100 H ., a evlet-erın en , ıvaı S!en 104 B" 

• ırmanya'dan 
12, Avuıturalyl'dan 10 ve H' d 

ın ıstan'dan 
bet. jap~n memlekete getırUmtşUr 
Bırleıık Amerika Devi ti . · 

. e erın.dcn ı t"rl len Japonların aayısı niab t e ~ -
kü Birleşik A 'k e en azdır. Çını-
j merı a Devletlerinde 250 000 
apon vardır. · 
Haber almdığına göre ısoo . A 

rika'ya gitmek .. Japon me
beklemekt d" ~zere Yokohama'da vapur 
dan 3· le ır. unlar Amerika tebaasın-

apon ardır, 
vv 

bUtüıı bulgar topraklarında silktlnet hU
kllm sUrdUğUnü bildirdikten sonra 1ısyıı denıııtır: 

Bazı maddelerden mahrum kaJabUece
ğimiz kaygısı yerinde değildir. ÇUnkl1 hU
kilmet memleket ia,eılniıı normal aurette 
devamını temin için blltUn tedbirleri aı. 
mııtır. Elanek için 10 Ukteırlnden beri tat 
bile edilmekte olan vesika uaulU halkın 8n11 
mUzdeki bQtUn yıllar için lqeaiDl te • 
IDİD&t ..ıtma ~tadır. 
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i RESMİ TEBLİGLER ~ . . 
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1 ngiliz hava tebliği 
Londra. 13 a.a. - Hava ve dahili emni· 

7ot nuareUertnin bu sabahki tebliği: 

Dün gece dll§manın BUYilk Britanya u. 
zerindeki hava faallyetl küçük ölçı.Me ol· 
muştur. Bir dUBman tayyaresi tahrıp edil 

m111tir. 
Dün gece İngtltere'nln §imal ve doğu • 

aında bir kaç yere bombalar atılmıştır. 
6imalde bazı yerlerde hasarlar ve ins:ın • 
ca da kayıplar olmuştur. Az miktarda 
610 vardır. Başka taraflarda hsaar azdır. 

3 00 ingiliz tayyaresi 

Almanya'y! bombaladı 
Londra. 13 a.a. - Hava Nazırlığının 

tebliği : 
D!hı gece 300 lnglliz bomba tayyaresi 

Almanya Uzerine gonderilmıştir. Bu tay • 
Y&relerln baıılıca hedeflerinden biri ehe • 
mJyetJi harp endüstrileri bulunan ve Al • 
manya'nın bir kalesi ııayılan Nüremberg 
olmu3tur. Hava elverifll olduğıından §ld
detli taarruzlar yapılmıştır. 
.Almanya'nın ıtmal batısı ile batısında 

hava pek elveriıll değildi. Fakat kuvetıı 
te,klller bir çok hedeflere ve bilhassa 
Bremen limanına taarruz etmiılerdir. 
Bomba. tayyarelerimizden ıı tanesi bu 
lla.rekeUerden dönmemiştir. 

Almanya'da yapılan 

bombardımanİar 
Londra, 1S a.a. - Hava nez:arctınlıl tebll-

11: 
Bombardıman aervısıntn büyük tay-

l"M'• teakWert, ııaz:an pazartesiye ba~hyan 
9eCI. Ab?ıann'dakt hedetlere hücumlar yap. 
llUll• rdır. 

Dal hedctı. Nuremberz teakll etmısur. 
Bu eehlrdekl hcdiıfler, ı:tızel hava ıartıan 
'cmde atır ıurette bo:nbalanm11tır. B!rcok 
nıısrıı cıkm11 ve bu yanııınlar zenli blr aa
ı.a UJJerinde ırentalemiatır. 

Alman:va'nın batı ve ılznal batı bölıe!ertn
de mUhtellt hedetıere de hilcum edilmiştir. 

Cenupta hava ıartıan o kadar IYl de~ldl. 
Btb11k t&YY&re telldllert, Bremen hede!lerlnl 
bombal&mıeıanıır. Bouloa-ne doklan da bom· 
'bardıman edilmtstır. 

Sahtl muhatıı.za aervtsının tayyare-lerl 
Bollanda'da b1r dür.nan tayyare me:Yda· 
ıaını bombardıman etmlılerdtr. Aynı ser
't'laten baıka tawareler, Hollanda kıyıları 

•cıklannda dOtman zemııertne hOcu:m etmiş
lerdir. Bir ıue vapuruna tam bir isabet oı
ınuı ve bunu bir 1nn1Ak takip etmııtır. Nor. 
Yee kıyılan acıklannda da baıka bir vapura 
tam laabet k&Ydedllmlatlr. 

Taarruz keaınerı yapan av tan-arelert, si· 
lft&l Fransa'11ndakl dOaman tayyare meydan· 
Jaruıa hücum etm1alerc11r. 

Bütlln bu harekAttan, 11 bomba tayyare. 
Dl1z dônmemııtır. 

~şimali Fransa üzerinde 
Lozıdra, 13 a.a. - Hava nezaretinin teb

liii: 
Bucün öğleden sonra ıimali Fransa'daki 

h edeflere hücum eden Blenheim bombardr
mu tayyareleri ile bunlara refakat eden 
konı:yucu av tayyarelerinin harekatı esna
ımda, ingiliz avcıları 19 dUıman av tayya
r esini tahrip etmişlerdir. Bir İngiliz bom
bordıma.n ve 12 av tayyaresi kayıptır. Fa
kat iki av tayyaresinin pilotu kurtarılmıı· 
br. 

Bethune civarında bir kimya maddeleri 
fabrikası ve Mazingarde elektrik santral
lan bombalanmıı ve bombalann kimya 
fabrikasında soğutma kulesine isabet etti
ti söriilmUıtUr. 

Ortaşark 1 ngiliz 

hava resmi tebliği 
J[&hlre, ıa a.L - Ortaşark ingillz hll· 

-.a kuvetleri umumi karargAJıının tebliği· 

Akdenlzde bir italyan gemi kafflesıne 

;yapılan hücumda inglliz tayyareleri dlla
m.aıı.ın iki gemisini bıı.tırmııı ve diğer bir 

semlyj ha.sara uğratmı11lardır. Başka ge

m ilere de tam isabetler elde edilmiştir. 
Şimal Afrlkasında Blngazi Umanı 9·10 

tlktefrln gecesi bombardıman ediımtıtlr. 

H ücumlara uğrayan Berka ve Benına tay

-,,are meydanlarında yangınlar çıkarılmış

tır. 

••• 
K ahire, 13 a.a. - İnıiliz hava kuvetleri 
Ortaşark umum! karargihının tebliği: 

h-12 İlkteırin gecesi ağır İngiliz bom
ba tayyareleri Bingazi ve Trablusgarp li
manlarına hücum etmiılerdir. Bingazi'de 
K atedral mendireğinde büyük bir yangm 
~karılmıştır. Trablusıarp'ta, bombaların 
deniz tayyare üssüne, kışlalara, İspanyol 
mendireğine ve rıhtımına isabet ettiği gö

rülmUştiir. 
B a$ka tayyareler Bardiya'ya hücum et

miı ve motörlü taşı~lar atölyeleri arasın
da yansınlar çrkarmışlardrt. Sonradan Bar
diya üzerine varan tayyareler, birçok kilo
m etreden gözuken bUyük bir yangının de· 
nm ettiğini görmüşlerdir. 

Gazala tayyare meydanına da bir akın 
yapılmıstrr. 

D ün hudut bölgesindeki keşif faaliyeti 
esnasında, av tayyarelerimiz, düşman av
cıları ile karıılaşmışlardır. Bu bava muha· 
r ebelerinde üç Messerschmitt 109 ve bir 
G 50 tayyaresi tahrip e.dilmi~tir. Başka 
düıman tayyareleri de ciddi hasara uğratıl· 
mııtır. Av tayyarelerimi:rden dördü üssü
ne dönmemiştir. 

Merkezi Aic.deniz'de, deniz tayyareleri, 
U-12 İlkteşrin ıı:ecesi orta büyuklükte ti
caret gemilerini bombalamışlardır Fakat 
kötü göriiş ııartları yüzünden bu hücumun 
neticeleri müşahede edilememiştir. 
Baıka deniz tayyareleri. Sicilya'da Pas

IUO burnunda bir kışlayı makineli tUfek 

atıetine tutmuılardır. 
Yukarıda bildirilen 4 &'Y tayyaresi mü

..... tanuelerimi.ıhı bepai bilttbı ba ve 

uı.:u s 

daha ba~ka harekattan üslerine saila.m o
larak donmu~lerdir. 

Libya cephesinde 

vaziyet 
Kahire, 13 a.a. - Ortaeark 1n~llz kuvet· 

lerl umuml kararı:Ahının tebll~l: 

Libya'da, Tobruk cephesinde 11·12 ilkte•. 
rln ..:ecesi bir piyade devriyesi, tankların yar. 
dıml~ le dilrmanı ı:ecenlerde zaptettlltl bir 
gözetleme mevkllnl bırakmalta mecbur et· 
mlştlr. 

Cenup batı kesiminde POionyaiı devriyeler, 
dU&manın bir muıtankem mcvkllne hücum 
ederek s:crı dönmeden önce dUıman n:ntzo
nuna cok kayıplar verdLrmlılerdlr. Dü$lTlan 
bütün ı:ccc top ateılnl kesmemıase de, bu a
tesin ille bir tcsırt olmamıstır. 

Dtln ı:(lndüz: cenup do~u bölı:emlzln d11m
da tahktınat ısıcrtyle mcnul olan blrcok 
dumıan kıtaları toPCumuz tararından bozııu

na u{:ratıımıılardır. Alman tanklan, bu kı· 
talan korumak ıcın mUdaraalarımız:a yak· 
la&m11larsa da bir alman tankına isabet kay
dedilmesi uzerıne «>teki tanklar ı:erı dönmek 
zorunda kalmıetır. 

Hudut bölırcalnde zırhlı devrlyelerimlzden 
biri bir dUsman karakoluna muvartakıyetıe 

hı.lcuro etmlftlr. SlddeUI bır carpıımadan son
ra cıuemanın dört zırhlı otomobili kacmıe 
baeka bir otomobili de tamamen tahrip edil· 
mı. ve ele ı:eclrllmlsUr. Birçok alman esirle· 
rındcn baıka tecnlzat da aldık. 

Sovyet resmi tebl iğ leri 

Alman - Fransız 

münasebetleri 
iyileıiyor mu! 

Pa ris'teki Alman Büyük 
Elç i liği V.ichy'ye taşındı 

Harpf en mesul olanlar 

yakında ceza görecek 
Vichy, 13 a.a. - :Mareııal Petain, daha 

fazla beklemeden Rlom'da bulunan fre.n
sız harp mesullerlnl cezalandırmağl 12 a

tustosta karar vermlı:ıtır. :Mareı:ıal lüzum 
göreceği cezaları derhal tatbik edebilmek 

için, mUttehlmler aleyhinde tcsblt edilen • 
vllkaları kendi namına gözden geçirip tek 
liflerde bulunmal!ını adalet divanından i.s-

temııtır •. .Moskova, ıs a.a. - Sovyet Haberler 
Bürosunun dUn akşamki tebliği Devlet reisinin verebileceği cezalar, 

12 llkteırinde, kıtalarımıı. bütün cephe medenl haklardan mahrum etmekten b~
boyunca dlıımanla çarpıımııılardır. Mu • lıyarak bir kalede hapse kadar gitmekte
harebe bilhassa Viazrr.a ve Briansk isti- dlr. Devlet reısl yalnız öJUm cezası vere-
kametlerlnde f;llddetli olmuştur. mez. 

CUnlerce devam eden çetin muharebe - ' 
lerden sonra kıtalanmız Brla.nak ıehrini Nizami mahkeme seyrin! takip ede -
boşaltmııılardır. cektlr. Fakat Petain'ln kendi tabiri veç-

10 ilkteırlnde, 27 alman tayyaresi tah - hile, fel~et mesullerl eimdlden cezalan· 
rip edllmtı:ıtir. l( sovyet tayyaresi ka - dırılacllklardır. 
yı:ptır. 

Moskova civarında evelki gün 4 düşman 
tayyaresi dün de ll tayyare dUşUrUlmüıı
tür. 

Cephenin batı istikametinde muharebe -
ler gittikçe artan bir ıılddetle devam et • 
mektedlr. Alman kumandanlı~ muhare • 

7 numaralı anayaııa, hUkümet reisine 

bu yüksek adalet hakkını vermekte ve 
her nazırın, her eski nazınn veya yüksek 
memurun hUkO.met reisine hesap vermege 
mecbur edilebileceğini teııblt etmektedir. 

Rlom yüksek mahkemesi şimdi töhmP.t 

ye durmadan yeni birlikler göndermekte - altında bulunan altı fransız §ah.siyetl hak
dir. Düşman, cephenin bir kaç kısmında kındllki iddianame.sini bitirmek üzeredir. 
sayı üstUnlilğUnü elde ederek insan ve 
teçhizat bakımında.n çok bUyUk kayıplar 
pahasına kıtalarımızı tazyik ve müdafaa 
mevzilerimizden birine nüfuz etmlye mu· 
vaffllk olmustur. Almanların ııiddetll ta -

Bunlar Daladier, Blum, general Gamelln, 
Guy Lachambre, eski hava nazın Plerre 
Cot ve sllA.lılanma umum kontrolörü 

Jacomet'dlr. Cot ılmdl Amerikadadır. ö-
arruzları kıtaıanmızın çetin mukaveme • teki mUttehimler de mevkuf bulunınakta
tiyle karıııla,tomaktadır. 

dır. 

Reynaud ve Mandel'in vaziyeti 
Haber alan kaynaklara gö'"e, faaliyetleri 

devlet emniyetine zararlı gö•Ulen ve idare 

sebeplerinden dolayı Vals - Les - Balns 
de mevkuf tululan Reynaud ve Mandel'!n 

Henüz tamamlanmanıııı olan malümata 
göre 22• ilkteıırlnde cereyan eden ııiddetıi 
muharebelerde 90 kadar alman tankı ile 
asker ve cephane yUklU 270 kamyon. 
muhtelif çapta 62 top, çok miktarda mit· 
raly6z tahrip edilmlııtır. Dün gUndUz al
ınanlar ölU ve yaarlı er ve subay olarak 

durumu Boura.ıısol mevkuflarının duru • 
kesimde mundan farklıdır. Bunlar hiç bir vakit 

12 000 klı:ıl kaybetmıııerdir. 
Viazma iııtikametlndeki bir 

300 İngiliz 
tayyaresi 
Alman şehirlerini 

bombaladı 
(Başı 1 inci :sayfada) 

defa olarak geçen 8 aontesrln ıı:ec4"Sl bü
yük bir teskll tarafından bombalanmıştı. 
Bu bo:nbardımanda Mllnlh'ln merkezine 
bombalar atılmış ve nazllerin toplandığı 

birahaneye isabet olmuştu. 

Calai• yakınlarındaki kıyılarda 
Berlin, 13 a.a. - Birçok av tayya -

releri himayesinde seyreden birçok 
ingiliz savaş tayyareleri teşkilleri, 
bugün öğleden sonra Calais yakının -
daki kıyılar üzerinde uçmuşlardır. 
Fakat alman müdafaası, 6istemli 
bir hücuma engel olmuş ve ingiliz ha
va kuvetlerine ağır kayıplar verdir -
miştir. Muvakkat raporlara göre, al
man av tayyareleri, bir Bristol - Blen
heim tayyaresi ile 4 Spitfire av tay -
yaresini düşürmüşlerdir. 

Lord Beaverbrook diyor ki: 

Sovyetlere 
her }'ardım 

yapılmalı 
(Başı 1 incı sayfada) 

rine getirecektir. Stalln'e yardım edilme
lldır. Sovyetler Birliğine, ilkbahar ıeferi
ne gereken bütUn cephanelerle b~laması 
imkı\ııı verilmelidir. 

Rusya'ya llkteıırin ayı için vadettiğimiz 
tank mlktan teııllm edilmiııtır. Bundan 
başka Rusya'ya bUyUk top, çok miktarda 
iyı top, cephane, allminyum, bakır, kur
ııun, çinko, kalay, kobalt, pirinç, kauçuk, 
jüt, yün. Cosfor gibi iptldal ba.,ka mad· 
deler de vadettik ... 

Lord Beavcrbrook İngiltere ve Amerika 
lr:ç;llerlne hitnp ederek §Öyle demiııtir • 
"- Stalin'in valtlerimi:r:e giivenl var -

dır Vadiml:r.1 yerine getireceğlmi:ı:e ina
nıyor. Ben de buna inanıyorum. Fakat ıl
zln de harekete geçmeniz gerektir. 

Ru• tayyarelerinin va•ıfları 

Ya kında Şima li 

Afrika'da ha rp 

yeniden ba_şhyacak 
Bern, 13 a.a. - Albay Domlncl Gior -

nale d'İtalia'da yazdığı bir makalede İtal· 
yanın Libya'da idame ettiği harbin nankör 

lilğilnden ılkı'l.yet ediyor. Yazının sahibi· 
ne göre, bunun aebcbl, dünya dikkatinin 

şimdi oark cephesine çevrllmlıı olmasıdır. 
İtalya Libya'yı muhafaza için ı.tbya'dllki 

kıtaların lll§esi vazifesini i!a suretiyle çok 
bllylik fedllklrhklar yapmak mecburiye -
tlndedir. Ve bu fedaklrlıklar, askeri ııe

bepler dolayıslyle resmi tebliğlerde neııre· 
dilemez. 

Bunda.n başka Milı'l.no gazeteleri yakın· 
da şimal Afrikasında çarpışmaların tek
rar ba.şlıyacağı kanaatindedirler. 

Dresden'deki ''Rudolf Hess,, 

sokağmm ad ı deği$firildi. 
Stokholm 13 a.a. - Royter: Demok

raten gazetesinin Berlin muhabirine 
göre Dresden'deki Rudolf lless so -
kağının adı değiştirilerek Gerhatd 
Wagner hastanesi konulmuştur. Bu 
suretle alınanlar Hess'in canlı son ha
tırasını da silmek istemişlerdir. Bu 
kararın ne için bu kadar geci}ttirilmiş 
olduğu bilinmiyor. Hatırlarda· oldu -
ğu üzere Hess hiç bir vakit partiden 
ve hükümetten çıkarılmamı~tır. 

Eski Cümhurreisi Arias 

Panama'ya dönüyor 
Havana, , 13 a.a. - Panamanın eski re

lsicümhuru M. Arln.s bir vapurla Cris -
tobal'a hareket etml_ollr. 

M. Arins herhangi bir vatand3§ gibi, 

Panamn'ya dönml'sine 17.in verilme.si için 
evelce telefonla müracaatta bulunmuıtu. 

M. A ria• tevkil edilecekmiş 
Nevyork, 13 a.a. - D.N.B. Associated 

Press'ln blr haberine göre eski Panama 

devlet relııl M. Arlaı Panamaya dönü • 
ıünde muhtemel olarak tevki! edilecek 

ve sonra da memleket dıııına sUrlllecek -

tir. 
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( R A o y o J 
Türkiye Radyo Difüzyon po 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyot' 

-- (Dalga Uzunluğu) -
l&4b M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.a M. 15195 Kc/s. 20 K\\', T. A. Q, 

Salı - 14-10-1941 
7.30 Program ve memleket saat ~ 
7.33 MU7:Lk: Hııflf program (Pl.) 
7.45 Ajans haberleı i, 
8.00 :MUzık: Senfonık müzik (Pl.) 
8.15 - 8.30 Evin saati. ~ 

12.30 Progrnm ve memleket saat s.Y~ 
12.33 Miizlk: Turkçe plflklar 
12.45 Ajans haberleri. 
13.00 MU?.lk: Tllrkçe pl~klar prograd' 

nın ikinci kısmı. 
13.30 • 14 00 Mlızlk: Knrı~ık progr~..,. 
18 00 Program ve memleket saat a;yr· 
18.03 Mlızlk: Radyo salon orkestr-' 

(Vlolonlst Necip Aşkın) • 
l ) Gnde: Sonuncu Viking 
2 ) Cui: Leh bayramı, 
3 ) Grossmnnn: Çardaı,ı, 

4 ) Lnsson: Crescendo, -
5 ) Herold: Zıımpa operll8ındd 
vcrtür. 
6 ) Arnmndoln: Venedik'te ın 
7 ) Kletsch: Çocuk ve gUl. 
8 ) Frlml: Akşam karanlığı. 
9 ) Strnuss : GUzel mavi Ttl:-

19.00 :Müzik: .Nt.ıavcnt ve hicaz nl 
mından şarkılar. 

1\lcmlekct saat ayarı, ve ajan' 
berleri. 

19.30 

19.45 
19 55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 

Serbest ıo dakika. 
MU7.lk: Fru l şarkılan. 
Hadyo ga:r.etesl. --~ 
Mü:r.lk: Marta Eggert'ten ~· 
lnr (Pl.) 
Ziraat takvimi. 
Müzik: :Mandolin 
Kopuz ve arkndıııılan. 

1 
21.30 Konuşma: (100 sene önce n&S1 

şıyoı·dulc?) ff' 
21.45 Müzik: Klfısik TUrk mlizlğl 

gramı • ŞeC Mesut Cemil. 
22.30 'MenılekC't saat ayarı, ajans lı~ 

lerl; v.irnst, <'shnm - tah' ilfıt, 
b&yo - nukut bcrııası (fiyat) 

22.45 MU:r.ık: Dans mU7:1ğl (Pi) 
22.55 - 23.00 Yarınki program ve k• 

Belediyenin mPmur kadrosıl 
değişiklik yapıldı 

İcra Vekilleri Heyeti, 18 beledi~·e 
memur kadrolnrıı da değişiklik yapıtı 
Dahiliye V ckllliği yapılan dl'ğlşılcl 
bugünlerde vt\llllltlere bildirecektir. 

İstanbu l'u n et ihtiyaG1 

ka rşı la mak için tedbi 
sovyet tayyareleri düımanın 33 tankını 
ve 80 kamyonunu tahrip etınlıı ve büyük 
b\r alman piyade toplulutunu bozguna 

mahkeme tarafından ittfham edilmemia· 
tir. 

Harpten öncekl yıllarda, Fransa'nın 
sıyut 111erlnde (,ynamıt oıduklan ehem· 

Ruslar bizzat cepha.ne yapabiliyorlar. 
Çıkardıkları tayyareler teılr ve verim ba- Slngapur, 13 a.a. - Uzak-şıırk başkomu- ts\anbul, 18 (Telefonla) - :r.ıarı 
kımından nıs tayyare ve motörU fabrl _ tanı hava mert'şalı Brooke Popham Avus- VekUI Cevdet Kerim 1nced:ı>"l buı:Un 

uğratmışlardır. * * * miyetli rol gözönUnde tı.ıtu~d~ olursll 

Moakova, 18 a.a. - Sovyet haberler BU- buuıarır. da mı.k:uldPıatı R"om'aald milt· 
rosunun bu sabahki tebliği : tehimıCThı mJkadderatın" bağlanması 

ka arı endi fabrikalarımızın !'evtyesln • t.ral.ya":va hıırP.ket etmlıtir. bir teızraı ıı• ndt>rerek 11ctırln et ı:ııt 
dedir. "M. ı. G. 8" tipinde rus a\' tay- Mnnilla, 13 a.a. - Hollanda Hlndistnnı eksiksiz karı;ılamak Uzere Erzurum d&

11 

yaresl, :Messerıchmldt'ln aynıdır. Stor • genelkurmay başkanı gen,.rnl Poorten bu- ı darııa~')ıı tren ~e Hopa•.ı..-ın tstanbuı;:, 
· &Un bir harıı tn~"-·nreslule Mıınllln'••a el- kaldırılarnlhnı ve kMaplık hn>vanla 

movık pike bombardıman tayyareııl de "" " ~ g I tA11tlorıa lstanbul'a ı::lındcr ıc:rck et 

ı2 ilkteşrln gecesi kıtalanmız bUtUn mürok'.lndUr. takdire değer bir muvartakıyet teokll et- mlş ve Uwk-şnrk'tnkl Amerika km•t't\ rl aının orta.tan katd.rılncatını blldlrmlt 
mektedlr. başkomııtnnı general Mnc Arthur ile he-cephe boyunca dU~manla savaşmıılardır. 

Savaş Vlazma istfkameUnde bilhassa ıid-
Davanın tahkikatı 1111 13 ay ıUrmUatUr. Ruslar kendi memleketlerinde yapılan men konuşmalara bnşlamıştır. 

detll olmuştur. ~ uyfahk bir cild tutan iddianamenin 
ıonunda bunlara verilmesi l&zım gelen 

resmi tebliği Alman cezalar zikredilmektedir. 

silfıhlardan çok l!!tlfRde edebileceklerdir. _ Batavia. 13 a.a. - Batıovi• ....... rvouauu 

Alman zırhlı teoekklillerlnln kudreti \Jlldinll&tuı: gore, Hollanda Hindistanı or-
çok bUyllktür. Rusların sandıklanna göre, dusu başkumandanı general Bcreuschot, 
ruıı ııeferl ba§ladıtı zaman almanıann 30 bir tayyare kazası neticesinde ölmüştür. 
bin tankı vardı. Moskova'ya karoı devam Bale. 13 s.a. - N'ullonnl 7.Ritung gaze
eden taarruzda dllşman U.000 tank kul- lesinin verdiği hnherlere göre Norvec;:'te 
lanmllktadır.,. Trondh<'lm ile Tronclelag'<la bircok ~ıınayl-

Sebzelerin günlük liya• 
Berlln, 18 a.a. - Alman orduları bq· Tahkikatta slyal!ete, orduya, maliyeye ve 

kumandanlığının tebllğl : tlcarete mensup birçok kimselerin ıaha-
Doğu cephesinde hareketler evelce teı- deline ıuzum görlllmü~tUr. 

bit edildiği üzere devam etmektedir. Slyast adalet divanı aza.sının bUyUk elçi Lord Benverbrook İngiltere'de tank ve eller tPvklf edilmişi lr. Bunlar Qulsling'in 

BELRDİYE REİSL1GiND:ıı;?l:f' 
Seb7.elerin gUnlük n.znmi topt&11 

perakende satıe flyntıarı 

---( 14-10-1941 )_.../ Azak denizi meydan muharebesinden Peretti Della Rocca'nın riyaseti altında :> 
kaçmıya muvaffak olan dügman bakiye -
lerının kovalanması sırasında bir ıovyet 
teşkili yllkalaıımıo ve imha edilınlıtir. 

1lkte~rlndenberi gözden geçirmekte olduk
ları bu do&Yaların muhteviyatından hiç 
bir oey ııızmamıotır. 

ta>yare lmall !cin hugUne kadar tatbik f'!ll. 
len veya s:öz önünde tutulan e:ııaslardan daha propagandasına engel olmakla suc;:ludur. 
bU)·Uk cs.ı~ıara dayanan bir proııramın huır· Londra, 13 a. a. - Mo km•a radyo una 
Janmnsı 1-Ut.umunn lıaret etnılıı ve ıözlerlne glire Hollandn'da I.ahay'de blllnmlyen ba· 
&öyle devam etmtıtır: zı klm.-;eler bir cepııne deposunu tnhrlp et-1100 esirle 38 top aldık. 

Cinsi ve me11;1el 

Dnieper'in doğu kesimindeki muharebe
de bir hırvat alayı da ilk defa olarak a -

suı:luların ııahslyetl, ve do.syalana tan· 
zlmlnP lUzumlu olllJj resmi evrakın ele ge 

.. _ Onyeml2 otıuz bin kadnr tank yapnbll - mişlerdir. Alman makamlnn suc;:lular b~ 
mck ve bu ıuN!tle mucıaraadan taarruzıt ııe· gün içinde hulunınn:r.sn beş rehinenin kur

Ispanııl( (Ankara) 
Lahana (Ankara) 
Pırasa (Ankara) 
Kereviz 

7.5 
4.5 
4.5 

,, 
• • teşe girmlftlr. çlrilebllmesl için hAkimlerin karııılaşmıı 

oldukları zorluklar göz!SnUnde tutulursa 
cecerılmlz zaman lstedllrlmlr. miktarda tank $Una dlz.llece#lnt hildlrml$lerdlr. 

Viazma yakınında çevrilmiı olan ıov -
yetıerin imha~ıı hemen hemen bitmlıtir. bu lı fevkalAde gUç olmuetur. 

Maznunlann müdllfaalan hakkında bu-Lenlngrad önünde çenberi yarmak için 
dllşmanın yaptığı teoebbüsler bolııevlkler 
için büyük kayıplarla pUskUrtU!mOııtUr. gllne kadar neıırolunan haberler doğru de-

Savll§ tayyarelerimiz dlln gece Mosko • fildir. ÇUnkU Riom mevkufları birkaç ay
va'da Mkerl ehemlyetl olan tesisleri bom- danber! sıkı bir nezaret altında ve arala
balamıolardır. nnda her tUrlU temastan mahrum bulu-

seferber edebilmektir.,, 
Lord Beaverbrook nutkuna 111 t&zlerle ıon 

vemılaUr: 

.. _ Stalln biliyor ki tnı:lltere vaır:lfeslnl 

yapacaktır. Inırlllz mllletlnln nlha\ zıtrere 

kaılar carııı1mak azminde oldutunu Stalln bl• 
ııror, ben do rus milletinin aynı ar.imde ol· 
duıtuna kAnllm ... 

BUyUk Brltanya'ya karıı yapılan 11& • nuyorıar. A lmanlar nutku tel•iri lüzumnız 
vaıta. tayyarelerimiz 14 flkteıırin gecesi 
Manchester endüstri merkezine ve Hun Alman - Frannz müna•ebetleri buluyorlar 
limanına tesirli blr taarruz yapmııılardır. iyileıiyor mu ? Bcrlln, 13 a.a. - Yarı rcmıı bir kaynak. 
İngiltere'nin doğu ve cenup doğusundald Londra, 13 a.a. - Joumal de Geneve'ln tan blldlrlllyor: 
tayyare meydanlarına ve liman tesisleri- Berl!n muhabirine göre Almanya ne Fran· sovyetıer Blrııaının can ceklsneııl hakkın· 
ne de başka hava taarruzları yapılmııtır. sa arasındaki mllna.sebeUcrde hissedlllr de· da LOrd Beıwertırook'un söyledltl eon nutku 

Bir aavaş tayyaremiz Great Yarmouth'· recede bir iyilik vardır. tefsir etmctı harlclYe nazırlılh lüzumsuz ırör· 
un doğusunda 8000 tonllA.toluk bir ticaret Şimdi Vlchy'ye tasınmış olan Faris al· ıncktedlr. CiınkU bu nutuk lnırlltere ile S-Ov-
gemlsi batırnııı:ıtır. yetıer arasındakl maddi mUnuebetierl Al· 

Ordunurı ve donanmantn uzun menzilli man bllyUk elclllltlnde son zamanlarda m11nya'nın yaptı~ı her t.ürlil tefsirden daha 
toplan Dovcr'in telsiz istasyonurıu te - sık ııık görüşmeler olmustur. b'1 aydınlatmaktadır. 
sirli olarak bombardıman etmlılerdlr. Bir fransız diplomatik heyetlnln Ber- Yabancı sazetccııer önllnde bu nuttkun en 
Manı denizi üzerinde dUn alman av tay- lln'e gelerek yerle$eceğl hakkında bazı ıöze carpan kısımlan Qkunm111t.ur. En baı. 

ya.releri 6 ve devriye gemileri de 2 inglliz eaY1alar vardır. ta, SovYetlerın can cekıemesl ln&lllzl~rln rü· 
tayyaresi dü3ürmüılerdlr. rdlnl aızlattıtı takat bu can ceklemenln de· 

vam etm<'.sl llı.zmı ı:eıdıaı hakkındaki aözler 
Şlmalt Afrika'da, aJmaıı - ltalyan kıta· Al I • I , I ıreımekte<llr. • 

ları 10 llkteşrin gecesi Tobruk önUnde man if ısaa ettikleri yer erde ı.ord Bcaverbrodk'un blrlblrlne aykın ve 
muvaffakıyetle neticelenen mevzii bir ta· bcı·crlkslz aoılerlnl alman hariciye nazırlıitı 

arruzdn bulunmuolardır. İngilizlerin tank· mülk .. ı ı"dareler kuruyorlar sözctısU bu nusu.~ta ruıa bir ıey IÖyleme~e 
!ara dayanan bir karııhklı taamızu püs· ıur.um ı:östermlyen bir ıilrU lar olarak vasır-
kürtUlm~tUr. Tobruk ıehri ve limanı 12 Bern, 13 a.a. - Alman kaynaklarından ıandırm~tır. 

llktcırln gecesi bombardıman edllmlı • ıelen bir habere ıöre, alman hıikümeti iş
tir. Hnva muharebelerinde 5 ingillz av - gal altında bulunan yerlerin yeniden ima
cısı düşUrUlmUııtUr. 

Dün gece oldukça çok ingiliz bomba. rını çabuklqtırmllk için mOlki idareler 

tayyareleri Alma.nya'nın şimal batısına, kurmaktadır. 
batısına ve cenubuna akın yapmıılar ve Bu arada Minsk ıehrinden kaçanların 
bir çok yerlere lnfil~ ve yangın bomba- bir ı:otu geri gelmiş ve nüfusu ıtmdl 170 
!arı atmıılardır. Halk arasında ölU ve bini bulmu,tur. Halk alman idaresinin iş 
yaralı vardır. Muhtelit yerlerde binalar te3kllAtında hizmet etmektedir. Yıkılmı§ 
harap olmuş veya huara uğramışbr. olan şehrin yeni baııtan yapılmllBı tıı ner-

Cece avcılan 9 ve kar§ıkoyma topçu8U 
da 4 lngillz bomba tayyaresi d!lştlrmll3 - lemektedlr. 

--------- ----------------------!erdir. 
• • • 

Bcrlln. lS a.n. - Alman ordulan 
mandanlı~ının tf'!bllaı: 

baekU• 

Brlnn11k ve Vlazmn meydan muharebele· 
rinde alman kıtaıarı tarafından alın~n esir 
ml'ktan 350 bin\ a$11'11$lır. Ellr miktarı dur • 
martıın artmaktadır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 13 a.a. - İtalyan orduları umum! 

kararglhmtn tebliği: 
Tobruk cephesinde diltma.n ta.amas t. 

ıebbiialerine dev1m etmlf fakat tıtaıar..-

zın ııte~ı karoısında ilkim kalmıııtır. 
İtalyan ve alman tayyareleri Tobruk'ta

ki hedefler ile Marııa-Matruhtaki demiryo
lu tesislerini ve tayyare meydanlarını mu
vaffakiyetle bombalamıılar ve yeni basar· 
lar yapmışlardır. 
Düşmanın hava kuvetleri Binıaıi ve 

Trabluı'a hücwn etmiıtir. Atılan bomba
lar birkaç eve isabet etmiştir. Birlı:iıi öl
müıtür. 

Gondar kesiminde, keıi f müfrezelerimiı 
dilrınm ileri mıeurlarııu bçmaia mec
bar .mitlerdir. 

A merika'dan Ru•ya'ya boyuna 
malzeme gönderiliyor 

Vaılnı:ton, 13 a.a. - M. Ruzvett, Ruııya 

tein malzemen in Blrleılk DevlcUerdcn dur· 
madan yola cıktıtını ve devam edilen kahra· 
mıınc:ı mlldntaaya yardım ıcın Sovyetler Bir· 
ııı:ınc malt.eme s:öndcrmck bahsinde lmktı.n • 
ıarın llstünde raallyette bulunuldutunu bil· 
dlrmlstlr. :M. Ruz.velt, bu son blrkac zlln !cin· 
de bUyilk mlktarlnrdn TllJllzcmcnln yola cıka· 

nldıC:ını ve aralannda tanklar, tayyareler ve 
kamyonlar da bulunmak üzere Mo&kova kon· 
tcransımla llktearln ayı içinde te&llm edilme
si vAı1edllml3 olnn bUtUn malzemenin bu ayın 
sonundan önce Ruaya'ya ııönderllecetlnl lllı.· 
ve etmlstlr. 

Beyaz sarnydnn verilen bu kısa beyanat, 
bir 11ebeP ı:österlhne~slzln yapılmııtır. Fakat. 
Vaslnzton'da derhal hasıl olan kanaıı.t. bu 
be>anatın burünkU zUnde Rusya'da manev1-
ya•ı kuveUenc.1!rmek ııayeelnl &'(lttüail yo • 
lundadır. 

Be)'anatta Ulvet.en blldlr11di1tne l'6N. 
harblYe ve bahriye komlaymlan lalan, mal· 
zemenlll aah1le erilUrtımeat Se1n bl1tb uı
ıa tatill M111euıda ta1J8nllları9. 

Bu~ün 

ULUS SİNEMASINDA 
Beyoğlu sinemalarında 3 hafta 

durmadan devam eden 

Singapur yolu 
Dorothy Lamour - Bing Grosby 

Neşeden yaratılan, şarkı ile süs
lenen, her kalbi fetheden 

bir şaheser 

Ayrıca : 

Venedik'te vazo imali 
Seanslar :.14.30 - 16.30 

18.30, 21 de 

Gece için yerlerinizi gUndUzden 
kapatınız. 

._ ____ Tel: 6294 -

(Bursa) 
Kabıık 

(Bursa) 
Ayşe fasulye 
(Vezlrhan) 
Çalı fasulye 
(Ankara) 
Barbunya fasulye 
(Muhtelif) 
Domates 
(Ankarıı) 

Kemer patlıcan 
(Vezirhan) 
Kemer patlıcan 
{Mekece) 
Bamya 
<Bllecil.) 
Bamya (Bursa) 
Dolmalık biber 
(Bursa} 
Sivri biber 

12 

15 

16 

17 

9.5 

15 

17 

35 
84 

10 

rnursa - Turııuluk) 18 
Patates (Adapazarı) 9 
Kuru !!l)ğan 

O.luhteli!) 6.5 

,, 

İzalei şuyu dolayısiylB 
Büyükadada Nizam Albayrak sokağı11d0 

gayet müsait arazi ve köşkler 
ı - Yeni No. ıs kapı numaralı 509 M2 bahce 

2 - Yenıl No. 5·2 kaı>ı numaralı 1509 M2 bahı:e lclndc 

Fevka!Ade manzaralı ve her katı ayrı apartman teklinde 1nP 
katlı mUocddat be>'RZ boyalı ködk 61'' ~ 

8 - Yeni 36·36/l kapı numaralı 523 M2 bahce lelmle Uc kaUı ve oıı ~r· ti 
dalı kÖ8k. KÖ8]ctln arka Uıratınd:ı rovkıılAde müzeyyen bir da\rclil v•rıl 
katı ayn kiraya V"Crllebfllr. 

4 - Yen\ 36·1 kapı No. lu as-ı;4 M2 bat mahall1. 

ı" ~ lebu emllk 31.10.19.ıı tarlhlnde Bü>'ilkada ıuth mahkemesinde tı' <J1l'., 
dola~• ıaat 14 ten 17 )'e kadar ayrı ayn müzayede Ue u.tııac.ılt'tıı'·,,ıt• 
w ı.aM malQmat almak latb'e!ı1er1n - taUl ailııle.rt harıc - 91,111fı 

Baihn nlı.a.ım caddesine 5 m eninde Yolu \•ardır. 

"'41ı)ıMnelllne milracaatıan. 

,,.,._,. ~ No. 1°'"4NO 



Konya'da ince minare 

GözE DAiR 
Bedri Rahmi 

lıı.r~1t'l"de resme ~nl baalamıı arkadaa
ııı .. ncıe lrıne ııozıerın, r~samı bir )elek düa
~ Old n t&zıa a!Akadar etmediğini sô~lb'e -

" 

..._ uın. Dellkantı küplere bindi: 

EYÜBOGLU 

ZEVK 

SOYGUNCULUGU 
Veaat Nedim TÖR 

Odun, buma, fasulya gibi geçim 
malları Üzerinde yapılan soyguncu
luğa kar§ı genit ve sert bir savaı 
açtık da, pala elde, ruhlarımızın 
üstünde cirit oynatan barbar z e v k 
soygunculuğunu, sabırlı ve durgun, 
hala seyrededuruyoruz. 

Bana öyle geliyor ki, eğer bugün, 
Devletle Milletin bir tek " b Ü -
t ü n " olması, biribirine snnsıkr 
kenetlenmesi gerektiği bu bulanık 
Çağda, içimizden, B e n !iğini Bü
tünden Üstün tutacak kadar aoysuz
laımıtlar türedi ise, bunun da ger
çek sebebini, zevk soygunculuğu
nun meydanı bot bulutunda ara-

/ 
malıdır. Çünkü zevk ~ütkünlüğü, 
Öyle kokmuı bir b a t ~ ktır ki, 
orada 1 y i, D o ğ r u ve Gü z e 1 
geliıip serpilemez. 
Basma soyguncusu, her §eyden Ön
ce, ·kötü ve ham zevkli adamdır. 

Canakıyanları bile, modern Ceza
evlerinde, G Ü z e 1 duygusunu it
liyerek, açarak Cemiyete y a r a r-
1 ı insanlar haline getirmek yolu 
tutulmuıken, Milletin zevk terbiye
si Üzerinde buyruk olan B a y a -
ğ ı nın ve A § a ğ ı lığın saltana
tına sonvennemiz artık gerektir sa-"ıılııın >-:ıuı efendim, nnRtl olur, dedi. Gözleı:-

1.an l>t t'ekıerı, I<: lllc.mlmtzln dllnya)·a aı;ı -
it._ ın:el'ı!l<'rl, ıt!lnlumUzlln damlaları, hü • 
tı~ tı 11 Vı.lcudunun asırlardanberl üzerinde 
l'ıılı..~ erı nazik, en mutena uzvudur. Onu 

nırım. 

ldealci gençler mi istiyorsunuz, on
ları, zevkleri S a n a t haddesin
den geçip incelmif, ruhları G Ü -
z e lin potasında ak-atef haline ge· 
lip arınmıt insanlar olarak yetiıtir
menin yollarını bulun. 

A•i üzeriıcle değirmen (REFiK EPIKMAN) 

lb~ til canau: bir )'elt-k dOf:mcslne benzet -
lır "•h olmaz mı? 
.... atıı.ır llUze karııtı: 

~lll!tı Utuıı dillerde insan oı:ıu en cok sevdlf:I 
~llırıı!öze bcnzetmlatır dedi. "Cozum ı:lbl 
.__ ~ • ııozüm ıtlbl aevertm, ıruztim nuru, 
"4\ 'ın, ıtdzOmcıcn dUatü., tı\blrlerlne dik
~ 11runuz. En blb Ok ıalrln eserlerinde 
-"11 ' 111 tı h ıı ııı.; mu m yeri hatırlıı>ınız, bütün 
~11111bUtun ıarkıtar lldctA yalnız gozlc. 
ltıo~ '1n c1.rnek !cin ı:lıklcre :rUksellr. 
ı,,.__ ltı ~ ıtn bll>Uk reHamlan •n COk •Oz 
~'14 llıı tl'lııde gbz nuru dökmüılcrdlr • .Jo

tıı.~lr S:Jıı ırozlerlnl nasıl lnkAr edenılnlz? 
~""l'lııı lıı.ıının arkasında Jokond'un J~ht 

ilıı ınuauam aUtun gibi da)alrarak 

'ıı- ... ,ıı 
.... it katı tı: 
~ lrın Dtr le ın datıar kadar hakkı var. Bire<* 
°" •ii!tııı b;uııı.rrırıer hatırlıyorum ki onlar 
Cl'ı! lı~latı r Ueunu Etiz bebeklerlne dayamıı 
1111 Yın ıı: <lalreıer resmetmlılerdlr. Dol")·an 

11 lnıaıc lc rtresını, bu portrenin giızlcrlnl 
ıo~oı ''.Pli.bil mıdlr? 
~Ya bir Ortre" adlı hlkAyeıı!nl dotrudan 

tırı~Uıı. cırt R!ize lıorı:Iudur. 
~ &ıı 11::

1zda ne harlkulAde gözler var -
tın te doııı er bazan turp ıtlbl ıökUlilr, bir 

'· uruıur, barııc mezat aa tılıil:a ı:ıka -
~ "ıı ını.1n 

Milli kıyafet (SAIP TUNA) 
bakmıs. Ne ııırsc bc{;enlrslnlz? Elmas yQzUk 
bütün parıltıslyle orııdııymısl Yüzük mUAlu
lia falan delil!. kızın ıözU!rınden birine dllı -
mllı. Orada bir yılan ır.bl ı:öreklenlıı yatar -
mıı! Utraımıılar, dtdlnml&ler, ne milmkllnl 
sır tUrHI yüzU~ü bu kuyudan ı:ıkaramamıa -
!ati ııı .. tlıııeı ' ırozıer ressamı o kadar a1Aka

t.:'·1*1tı~ d Yenı \' e bunu kazarA edipler Hlk'rıyecl al'kadas benden ısrarla bu mev
,.;:;:ıı4o,11 °;1•Ya ıı.tanı Sail:darı, soldan mü - zuu canlandırmamı {!) ııtb'Ordu. Gözlerini 

t, 'ttııır:ate datr vecizeler, hlkAyeler, tık- yan kapı:rarak: 
' ar Yaamaıı:a basladı. _ ouıun dostum! diyordu. Kuyular kadar 

~°"· ıc~ltk~h bir cırt ıtüvercln olup hı\\'ala- ıssız bir ıröz\ln en mahrem derinliklerinde 
~ 1

1Yor, kAhlal'rnarn cıraın olup ca)·ır cayır ııarlıyan bir elmas >•üzllkl Bir ressam 1ı;ln 
G ru' ttııır l>ollı hatı.vcsı olup mahalle ma- bundan harlku!Ade bir mevr:u tasavvur ede -
tlııı l'or, \'c~l.'htr hıraız kovalıyor. ölüyor, öl- mlyorum. 
._lnq, llnıtıı aııı lamamlyle latlklfıllerlnl llAn •*• 

lı b.ıı.llarızın aıtınııaıcı ı:ukurdan cıkmıı, GBzlln ıoerıııne dUıen yüzük hikayesi ıı!iz 
~ ına bUtUn ıaıerlnl 2orilrorlardı! hakkında demlndenberl anlatılanlara tas cı-

' ~~Cin ~Ptla kartmıatıı 
~lııe •nıaıc 1 n bu kesit edebl)•atın altın- Resme yeni baılıyan delikanlı hlkAyccı ar-
'1. "• OJcudutunıı:ln ı:ırpınırken hlkllyclerlnl kadaaa ııenım ııll:ı:ler hakkında ne dUıUndil -
bıı1cı11 bana ha ba&ka bir arkadaş cıkaırel- tUmü anlatınca 0 dil kıyameUerl kopararak 
~' *ıınu lôyı~lkut~de bir resim me\'zuu ne bulduyaa ırözlere Qoldunnaı:a baaladı. Za-

'll)Ou: ı. Mc,:ı:u, daha doC:rusu hl- ,·aUı Rözlcr lcerlslne dilecn yüzükler, bilezik-

Soyguncunun, dalaverecinin, §atla
tanın, nemelazımcının, ben mi kal
dımcının, adam sendecinin, benden 
sonra tufancının, önce can sonra 
canancının, kısaca ideabizin, iman
sızın, heyecansızın, i~kembecinin 
p a n a e h r i yalnıs Gürel aflE•· 
dır. Güzeli anlamıyan, Güzeli aev
miyen, Güzele hayran kalmıyan 
insandan " h e r § e y " umulur. 
Güzel terbiyesi, Milletimiz için bir 
d i r i m ve ölüm davasıdır. 

••• 
S i n e m a 1 a r, çok kere, birer 

1 zevk salhanaaıdır. 
T i y a t r o 1 a r, yine çok kere, 
birer haradır ki, hayvanca duygu
ların damızlıklarını barındırır. A
dapte kötü fransız v o d v i ileri, 
ruhumuzun Üzerinde iyiliği, Doğ
ruluğu, Güzelliği kurutan bir sam
yeli gibi eserdurur. Çocuklarımızın 
ellerindeki h a y d u t romanları, 
Yarının soyguncularına yataklık 
eder. ~titli m e c m u alardaki 
utanma duygusunu kezzaplıyan 
yüzkarası karalamalar, hikayeler 
ve ,iirler sinsi sinsi i,liyen ve zonk
luyan bir ince hastalıktır. 

Bütün bunlara birer p a y d o 11 bo
rusu çekmenin, zevk soygunculuğu
na kartı amanaız ve s e v i y e 1 i 
bir savatın zamanı gelip çattı. 

Zevk itleri, kör ve açgözlü bir k a • 
z a n ç hırsına kaynak olamaz: 
Milletin z e v k ı , Devletin en tü
kenmez haznesidir. 

ELMA 
VE 

SABIR 
Suut Kemal Yetkin 

Elma kadar zengin ve türlü ko
nulara elverişli nesne pek az 

bulunur. Onun hakkında en titizler 
bile söyliyecek söz bulamazlar. İk
tısatçılar ona kazanç getiren bir 
madde olarak ibakarlar. Hekimler, 
en zengin vitamin haznesi elmadır 
derler. Sağlığın sembolü olan el -
manın fizikte bile adı geçer. Rad -
yomuzun ziraat saatinde ondan bah
sedilir. Fakat fikrimce elmanın ele 
alınmıyan en önemli tarafı onun sa
bırla olan akrabalığıdır. Elma ile 
sabır, biribiriyle uzaktan bile ilgisi 
yok sanılan bu iki mefhum, bir fran
sız ressamının, Cezanne'ın sanatı 

göz önüne getirilince, derhal bir -
leşiverir. 

Sanat hayatı bir trajedi olan Cc
zanne muşambanın birkaç santi -
metrelik bir yerini renklemek için 
kendini öldürürcesine çalışırdı. 

Ümitsizlik anlarında yumrukla
riyle delip sokağa veya kırlara fır
lattığı tabloları çoktu. Son derece 
ağır çalışan bu ressam, daha geç 
buruştuğu ve :rengini bütün incelik
leriyle daha uzun müddet sakladığı 
için elmaları çiçeklere üstün tutar
dı. Elma, Cczanne'ın sanatında bil-~~ ltııcaye ıer, zümrOUerlr. eoktan kU> umcu dUkkA.nına 

°l'tı~ t\'lerııı et arkadaı Ell'ızı~'(la muallim dlinmOıtü. Bu aralık arka mRBalardan birin- ~ 
"'tı lcı1:1 de llôı:lcrı harlkultıde lı'üzcl bir 1 de mırıldanılan bir halk tilrk!lıU imdadıma madan do~dan domya ıtHz!ertn ı:atıaını 1 i~i lekeden başka bir şey değildir. Nit.e- J 
'1.~ bir ~aıını.ı. Bir 2Un evden ı:ok kı:r- yetişmese bu mevzu hak'kında bir t.ek kelime ırliren aanatkA.rl kım uyuyan bir insan yüzünde eöz kapak-
tıııl)fı,r loıt. l\~k k:ıybolmuı, aramıalar tara- söyllyecek kU\'Ctlm kalmamııtı. Türküden Kaslann keman gibi ceklldlltlnl. yılan ıı:lbl !arının meehur (Özbebeklerini kapatmasiy-
~11 '11.ıııne C:Uk Ttirk kızından zerre kadar ıu ı;atın )'akaladıın: kıvrıldıtını ırörmUıtüm ama "ıkllıı> devrildi - le eöz bahsi ressam irin halledilmia ola-~. -~ ,_ ırıı, ctı kil ~ ,. v 

-~ c .. ııı, ,,. ' n Oı; dört ıenedlr yan- Kaslarını yıktı geı:tl! tlJll lıltmemıatımı Halk tUrkllsündekl kaııar mazdı. Göz kapakları göz hakkında yapı-
~ ltJıı~nı:nııı. eY~:ı:~~:na o.kadar blr yük~il= Gözler hl\kkında ne demek 1ıtedlllml :vı - .Ylkılırken kaı llstUne bina edilen edebiyatı lan bütün bir edebiyat ilzerine kapanıyor-
'ltı. '""'t 11.ctıtı ne en sonra mus u k tarla izah etmekten baıka ı:are devlnnekle kalmamıı "llze alt •övJenen töz - du. .;."!\·~ llil4!n anıaaılmı.s. Aradan bes, altı kılan a~ • • , 

\ıı ~ııı11111 ~:ra bir ırlln hlkA"ecl aı1cadaa )'oktu! U U Al!Ab ""n .. crmlstı. t••A sev"I- !eri de kökünden aaramıstı. Ed" 1 
..._ ~ ·v~ıe ' rk .u " ~"" • ıp er, istedikleri kadar kirpiklere tu--·1tt l!!rın b tine uzun uzadwa hakmıı. Bu tll YI 1 1,.erlslnde boı::uhnıyan bir 

!la Udutııuı (') d 1 d bir ıısının gllzlı>r n n , Kaııarın )"alnız renırlnl def:ll de, y!lzilmil- tunarak eöz nurunu arıya dursunlar. Eğer rıı.vo-. · er nlllUn e N ıerln bakıaına, mA.nasına kapıl- zlln muhlm bir par,.asının hareketini ıtöste -·• .. uı, etıımıa daha dikkatli pir. 1-te ıtuz ~ b"r h k 1 d" • 
ren bu UlrkUdcn hareket ederek hakiki bir 1 ressam ve ey e traı en ııesiyle insan 
ressamın göz itin yapılan edcblyaua zerre yüzüne bakmayı bilmiyorlarsa eöz kapak
kadar al!kadnr olmadıfnnı izaha caıutım. ları üzerinde işe yarar bir şey bulamıya
Bu kAtl ecımecıı. nesbn aanatına en yakın 
bir aanat olan heykel tızerlndc uzun uzadıya caklardrr. 
durmak JeabettL 

AllAha <:ok aUkUr heykel sanatında ediple
rin anladıklan ve ıccrlslne raucıe bir ıürü 
mAna doldurduktan ırö:ı: :yoktu. Onların "ru
hun t'lı:efıl,. diyerek allayıp ııuUadıkları ırö:ı:
lerln yerinde ıadeee bir bo3ıuıc, nihayet bir 
santimetrelik bir ı:ukurdnn baska bir ıey 
YOktu. CözOn renkli kısmının yerinde yeller 
esiyordu. Buna mukııbll bu renkli yapraı:ı ta
ııyan mahfaza alnın altındaki bosluil:a ıö
mlllen ıtöz <:ıkıntısı lıUyUk bir \'uzulıla takip 
edlllyordu. 

Heykelde blrı:ok ediplerin ressamdan UI• 
rarla listcdlklert ve blrı:ok tsler baaanııaına 
kanaat ıtcUrdlklerı meı;hur aöz bebekleri 
.YOktu. Fakat buna ratmen Mllo \'enüs'ünün 

Yü:ı:ünde hlc bir teY eksik detlldl. 

Şekilleri kavrayıı hususunda hiçbir .za
man bir heykeltraıtan apfı kalmıyan re• 
aam için de sözler ancak buhmduklan bot
luk ven çıkıntı ile mlltalea edilmedikçe 

ltiı• hi'bir 117. il&n etml7ea ~ 

••• 
Velhasıl ressamlarla düıüp kalktıkları 

halde, müzelerin aadık seyircileri oldukları 
halde, resim ve heykelde doğrudan doğ
ruya şeklin eüzelliğini ve hakiki resim sa
natının imkanlarını kavrıyan ediplere rast
lamak çok güç. 

Bir burnun, bir kulağın, bir kalçanın, en 
ufak bir mana ifade etmeden sadece cüzel 
bir &İrinti ve çıkıntı düğümü olduğunu on
lara anlatmak bir mesele! Gözün bakısı, bu 
bakı~ın iyi kötü bir minası olabilir, ve 
edip bu bakıştan birçok şeyler çıkarabilir. 
Fakat bu bakış eözü hokka cibi ııaph oldu
ğu çukurdan sar5madıkça re11amı nasıl a
lAkadar edeblllr? 

Bir modelin ağzından çıkan tözler rea
ıamın ne iıine yararP Bıinlar r"ıamr ne 
kadar allkadar ediyorsa ,CSrinden çıktılı 
far.ıolwwı mlııalı, q*1ı blkıflat da onu 
o kadar alA&dlr ..... 

Pınarb'lfı avıar gelinleri (TURGUT ZAiM) 
yük bir rol oynar. Uzun yorucu ça
lışma saatlerinde onunla konuşan '
elma olmuştur. Bunun içindir ki her • 
ne zaman elmayı görsem, elmadan 
konuşulduğunu işitsem, hatırıma 
sabır mefhumu gelir. 

Sanatta sabrın oynadığı rolü 
düşünürken ressamlarımızı ve 

şairlerimizi nasıl düşünmemeli? 
Bir yılda ancak beı tablo yapabil -
diğini el1erini uğuşturarak yana ya
kıla analtan ressama nasıl acımama
lı? Fırında ekmek pişirir gibi ayda 
bir iki tablo çıkaran, veya Allanın 
günü bir manzume çırpıştırıveren 
sanatk§rı ben anlıyamıyorum. İçin
deki sanat cevheri ne kadar zengin 
olursa olsun, onu inatçı bir çalışma 
ile işlemiyen sanatkar bu isme la -
yık görülemez. Cezanne•ın (Elma) 
sı ressamlarımızın düşüncelerinden 
eksik olmamalıdır. Bu sabır, bu uğ
raşma sanatına edebiyatta bir eş ara
mak istersek, firenk edebiyatına 
gitmiye hiç de lüzum yoktur. 

ı Özünü iradenin zaferinde bulan 
bu sanata en parlak misal Yahya Ke
mal'dir. Şiirin bir şekil meselesi 
olduğunu, şekli sabrın yuğurduğu

nu Yah'a Kemal'in sanatından da
ha iyi, hiç bir sanat anlatamaz. Bir 
manzume üzerinde bir hcykeltraş 
özenişi ile yıllarca çalıştığını, üs • 
tadı tanıyanlar pek iyi bilirler. De
niz, Açık deniz, Ses, Deniz türküsü 
gibi manzumeler, yalnız bizim ede
biyatımızın değil dünya edebiyatı
nın da birer bat eseri olan bu man
zumeler her teJ'den önce l&brın mu
cb.tdi.r, 

Buraa'ya bakıı (Hikmet Onat), 

Tablonun veya manzumenin mad
desi ne oluna olıun, o madde uzun. 
sabırlı bir çalışma ile yontulma -
dıkça işlenmedikçe sanat eseri ola
maz. Dehi uzun bir sabırdır derler; 
Dehi nedir? Uzun bir ubır mıdır 
değil midir, bilmiyorum ama. ger
çek olan bir ıey varu o da ND&tıll 
U8llll bir HbK oldupdur. 
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Orta Şork'a büyük 
miktarda Amerikan 

tayyaresi geliyor 
Kahire, ıs L&. - Amerikan ılvil tay

yare mUtehauısları yakında A!rlka'da ba 
tı kıyılarından Sudan'a kadar muazzam 
bir tayyare tesllmatı pllnının tatbikine 
b&flıyacaklardır. Atlas denizi üzerinden 
ya uı;:arak ve ya hut vapurla gönderilecek 
olan bomba ve av tayyareleri hava yolu 
tıe ve orta Afrika üzerinden do&nıdan 

dotnıya Budan'a ve Budan'dan da orta 
prk'• ıevkedllecektlr. Amerikan hava mu 
teh&llıılarından llk grup ite batlamıı bu· 

ıunmaktadır. Bu yeni teallmat 11rvlılnln 
30 sün içinde veya daha önce faaliyete 
seçecell l&nılıyor. Bu yenJ projenin 
ellemmiyıtl nı kadar bUytltUlae yeridir. 
Ortat&rk'a eıuen bol bol harp malzemesi 
selmekte oldutundan bu yeni hava yolla
nnın &Oılmuı Amerikan tayyare teall· 
mabna daha bUytlk bir huı verecektir. BU· 
)'Uk Britanya'nın Ortqark'takl hava kud
reti hır stın daha çok artmaktıuhr, ve 
en .. o 2 yıl ıonunda yeni bir rekor teı • 
kil ldecektlr. 

Cenubi An\erlkıdı lspınyı 
leld• fellhlrler yıplldı 

lultJaco, "llll" ıa LL - Gueteler 
Irk sQAQ laMJDDda blb'Uk baflıklar altın
da 7Ul1ar utntmektıdir. 

Bu ... ıttltrlıl bat yuılannda. llll'Y1 
tw9 oaubl Aınertka'yı anavatan tQ&DY• • 
ınaa ballınD bUrllk hillırt bellrWmekte
diJ', 

Ktl'CUl'la .... tul ıöyle &yor: 
Amertka'da İlpanya'mn çocuktan 11 • 

kılmu hır tarJhl birlik tllkll etmektedir· 

ı.r. 

MALiYE VEKALET! 

Maliye müfettiş 

muavinliği imtihanı 

Maliye Teftlı Heyetlndenı 
15 lira maaıh Maliye mllfettlı muavin· 

lilt iGln 15 Blrinclklnan 1941puarteal ıtl· 
ili mtlubaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranan .. rtlar 1UDlardırı A) Memurin 
bınauman dCSrdlbıcfl maddesinde yazılı ev· 
lafı llals olmak. B) İmtihanın açddıtı ta· 
rihte 7811 IO dan fula olmamak. C) 811'&· 

nl Bllriler Okulu, Hukuk -nn !ktıat 
Fakültesinden. Yiibek Ticaret ve İlıı:tıaat 
mektebinden veya bunlara muadil derec• 
deki ecnebi mekteplerden mezun olmak. 
D) Maliye Veklleti tetkilltında mllstah
dem bulunmak, E) 3656 numaralı teadül 
kanununa ıöre devlet titan imtihanım da 
ıeçlrerek onuncu dereceye tayin ıartmı 
hais olmak, F) yapılacak tahkikat netice
sinde karakter itibariyle müfettit olabile
cek vasıfları haiz bulnduiu anlatılmak. 
İmtihana talip olanlar 15 İklncltesrln 

941 tarihine kadar Ankara'da Maliye Ve
kaleti Teftit heyeti rtisliğine arzuhal ile 
müracaat edeceklerdir. 
Arıuhala ıu evrakın raptı llıımdırı A) 

Nüfuı cüzdanının aslı veya tasdikli ıuretl 
ve adresi, B) kendi el yazı11 ile tercUmel· 
hal hullaaaı, C) Auerliiinl yaptıima ve
ya tecil edilmlı oldui(una dair resmi ve
ıika, D) Mektep ıahadetnamesl veya tas
diknamesi, E) Sailam ve yolculuia mllt• 
hammll olduklarına dair resmi raPor. 

Taliplerden aranılan 1&rtlan halı olanlar 
tahriri ve ılfahl olmak Uıere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan An· 
kara'da ve btanbul'da ve bunda muvaf(ak 
olanların ılfahl imtihanı Ankara'da yapıla· 
calrtır. 
İmtihan proıramı ı 
ı - Maliye A) Biltçe (ihzarı, tatbikl, 

Mmmralmmcak 
lllJIJıe veıraı.u KırtulJıe Jı1Qd11rl1111hl· 

deu 
ı.sar-ı.se mGüal INlunaa eo, 'Pi Ura .., 

reW vazlfelwe mtlnllaka lmtfhantyle memu· 
rtn ve teacuıı onunlan JlGJıctlmlerl dalrllllı· 
de memur alınacaktır. 

Talip olanların 18.10. Mı tarihin• lı:adar 

veallı:alar1)'le birlikte Yenllelllrd• bmetııaM 
caddHlnde Kırtasiye müdQrlQtune mQraca· 
atlan. (7440) 17409 

Yatak taknnı alınacak 
Maliye VekAletlTıden: 

1 - Maliye me•lek ~ebl :vataktıımeııl 

ıcın al'ınactık lcırll lldıtt :ratalr. lmtc llıdet :vu· 
blc, ıebetl adet )'atak e&n&fı. ..men adet 
10raan kılıfı, 1eluen adet :vutl'lı: la1lfl acık 
eulltme uaullYI• aatın alınacaktır. 

2 - Jıluhammnı bedeli 1452 liradır. 
a - JıluvaJdc&t t.emıııatı ıtJ8 lira 80 IDu-

nııtur. 

4 - ncantme lT teerlnleYel M1 cuma al· 
nQ Mat 14 te Jevaum mQdQrHltQnde mQt. • 
ttlcJctl ekılMıne komll)'Onunca npılacalı:tır. 

a - Nümune ve eartnaıne91 levazım mQ • 
dOrlOtOnde ıröı1Ueblllr, 

ı - hteklllerln 2490 •nlı kanunun 2 ve 
a Onetı maddelerindeki belıreler muvakkat 
teminat makbuzu veya banka kefalet mektu
bb'le birlikte tayin olunan atın ve Hatte lto
mla10na mUracaatıarı. 

(7647) 17681 

ZIRAA T VEKALETi 
tasdik ve kontrolll), muhaııebei umumiye 
kanunu hUkllmlerl, B) verıi nazariyeleri 
ve uıulleri, vasıtasız ve vasıtalı verıiler 

(aedUllll verriler, veraset ve intUı:'l ver- Palto diktirilecek 
ıilerl, lıtlhllk üzerinden alınan verıiler, Ziraat VMAletlnden: 
ıUmrUk, lnhlıarlar, harçlar) Türldye'dl.":i VekAlet mUıtahdmılnl itin kumuı Vekl • 
vasıtasız ve vasıtalı verıiler, C) Maliye ıetten ve dlter bili.ün malzemcstyle ııtllltl 
Velılletlnln merkes ve villyetler tetkill- ter:r.I>"! alt olmak Uzere 54 adet k11lı'k palto 
tı, D) İltlkras nazariyeleri, tahvili düyun, dlktırlle<"t.'ktlr. 
amortlıman, Tilrkiye Dilyunuumumiyesl TllllP olnnlnnn tArtnnmeY1 ırönnek Uzere 
ve tarihçesi: her ırün levazwn mUdllrl<llUn~ tMlrecaatlan 

ve lhllle ırUnU olan 17. 10. 1941 cuma sUnU 
2 - İktıııatı (İktı11dlme1lekler, lstih- .aaıt 11' te VekAtette mUteM!kkll komlayonda 

ıll, tedavili, "nakit ve itibar" inkısam ve hazır butunmaları llAn olunur. 
17041 lıtlhllk bahisleri). (76f>8) 

3 - Mali ve ticari hesap, (basit ve mil· 
rekkep falı, lıkonto, faizli hesabı cariler) 

3 memur almacak 
Ziraat VekAletlndcn: 

hendese (ıatıh ve hacim mesahaları). tkı.ı Etlik tıakterlyoloJI enıtıtU.ü, biri de 
4 - Uıulil defterlı (ticari ve ıınat mu- merke11 ıhtıynrı Jtln 36:wJ pyılı kan•ııun 

hasebelerte devlet muha1ebeıl hakkında hükmüne tevflknn 20 lira maaelı ile memur 
nazari ve tatbiki malllmıt). alınacaktır. Talipler aruında memur okıp 

5 - Hukukı idare hukuku ve bu meyan- da ukPrllkle nlAkuı bulunmıyanle.r tercih 
da idari kua ve mercileri, memurin mu- edilecektir. Bu vaatı haiz olanlardan nııııra
hakematı ve 1609 numaralı kanunlar, cer.a cıı.at \"Uku buhnndıltı U\kdlrde memurb-ete IKt 
muhakemeleri uııulll kanununun esasları ve lntıııap etmf!k arzusunda bulunanlar arasanda 

m(llaba.ka ile ıe(lm yapılacUctır. LlteklMer 
tahkikata müteallik hükümleri, ceza kanu- lG. 10. 911 rünU aksnmına kadar müslJtt ev -
nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu ıw.klyle \'ekl\lete mUnırnat etmeleri ıı~n oıu-
medenl, borçlar, icra •e iflls kanunları ve nur. (7G69) 17G42 
ticaret kanununun Maliyeyi ıllkadar eden • 

blikUmterl. =============== 
e - Ecnebi U.anı (Fransızca, Almanca inhisarlar Umum Müdürlüjü 

ve İnılllıce ve İtalyancadan biri). 
İmtihan neticesinde müfettis dluavintiği

ne alınanlar S sene sonra yapılacak ehliyet 
imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye 
mUfettl•liilne tayin edilecekler ve ıtaj 
için Anupa'ya ıönderlleceklerdir. 

(71548) 17821 

Gü1erten (ektirme yapllrllacak 
lnhlsarlar Umum .Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usullyle 4 adet maa ma· 
kine ırUvertell cektlrme yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedell rıs.ooo lira olup 
muvakkat ı.mınatı 41!!0 liradır. 

a - EUlllm• 31. 10. 941 cuma ırünü saat 
ıo da Kabatat'\a levasua ıubea\nde mllte
tckkll alım komlııyonunda yaııilacakur. 

4 - Şartnameleri ıözll 2ecen ıubede ve 
Ankara ile l:lımlr bumüdilrlUklerlnden 2 il· 
ra 90 kurus mukabilinde alınablllr. 

e - Yalnıa makine veya yalnız çektlnne 
teklln kabul ddlldlr. 

ı - Ekııııtmeye ırtrecekler mUhllrlll teklif 
mektupları ile kanun\ veıılkalannı ihtiva e
decek kaplllı aarnannı ihale Patlnden bir 
nat evellne kadar adı accen komlıyon riya• 
aettne makbuıı mukabilinde vennelerl lAzım· 
dır. <890817:500> 17463 

•Yapı itleri 
inhisarlar Umum Müdürlü· 

iünden : 
1 - Ke1if ve 1artnamelerl mucibince 

Camaltr tuzlalı amele yemekhanesi ln1&atı 
l•i kapalı Hrf usaliyle yapılacaktır 

2 - Keıif bedeli 14\S0.71 lira olup mu
vakkat teminatı (1061,31) liradır. 

3 - Eksiltme 4. 11. 941 sah ıünü saat 
10 da Kabataı'ta levazım ıubemizde mii
teıekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözU ıeçen tubeden ve 
İzmir, Ankara Başmüdiirlüklerinde 71 ku
ruı mukabilinde alınabilir. 

5 - Ekıiltmeye ıirmek lıtiyenlerin 
15000 llrahlı: bu kabil lntaah muvaffakı· 
yetle yapmıı ol(iuktarına dair vesika ibraz 
ltHrek ihale .Uırilnden S ıUn evetine ka
dar umum mUdiirlllk lnıaat ,ubesinden aY· 
nca ekailtme1e ittir.ut vesikası almaları 

lbnndır. 
e - Ekıiltmeye clrecelderin mühürlü 

teklif mekwplarını, kanuni vesikalarını ve 
miinaltasaya ittirlk vesikuını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evellne kadar adı ıeçen komisyon 
rekliilne makbuz mukabilinde vermeleri 
llzımdır. 

(900417574) 17629 

ENSTlTOLER 

Elbiıe diktirilecek 
Polll EllıtltUıü MOdUrlütUnden: 
Polla kolleJI talebelerine lcaıketlertyte be

raber 111 takım dahili ve 118 takım harld 
elblle ile DO tane paltonun kumu ve malze
mHI verllmek prtlyle :valnıa dikim Uc:retl 
acık ekaMtmeye konutmuıtur. 

Ekllltme 15. 10. 941 carpmba annn nat 
15 te potta enıtıtOıü blnaaında mllteselddl 
lcomla>'oada Japılacaıctır. Tahmin edilen be· 
del 2110 Ura muvakkat teminat 162 l1t'a 711 
turuıtur, e&rtname polll euUUllQ muhue • 
beelnd• her aQn •ISrtllür. Istelclllertn teminat 
makbuıı vı)'a banka meıctubU lle beW ırl1D 
ve ntte komtıyonda bulunmalan. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
(T.ll.3) 17224 

FAKÜLTELER 

Kü~ük tısırruf hesaplır1 1941 ikramiye pllnı • 

1 adet 
1 • 
2 • 

' . 

l(etideler: 4 Şubat, 2 Mayı" 1 Afu.tos, 3 İkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

2000 liralık 
1000 • 
760 
llOO 

• 
• 

1941 ikramiyeleri 
- 2000.- ura 

aooo.- Ura 
lllOO.- lira 
2000.- Un 

8 adil 2:IO liralık - 2000.- Ura 
il • 100 • 8600.- Ura 
., " 80 • 6000.- Ura 

aoo • • • eooo.- Un 

Telefon ıantralı almacak 
Hukuk FakUlteslndenı 
Hukuk FakUltesl için Eriksoıı markalı 

bir telefon ıantralı ıatın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (850) lira olup muvakkat 
teminatı 63 lira 75 kuruıtur. 
Miinakasası 27. 10. 941 pazartesi rtlnll sa

at 11 de Mektepler MubaHbecilltinde ,,. • 
pılacelmdaa lıteklilerln mllracaatlan. 

(7llO) 17550 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbiae diktirilecek 
D. D. Yollan 1. lncl lıletme Komlı9)'onun· 

dan: 
ldarece 7alnıa kumaıı YWllmM vı ıeten, 

kazalın, tell. dUtme, aırma, fodra ve alAme
tl farikalar müteahhide alt olmak üzere 
(23225) lira muhammen bedeli ıııetmeml.z 

memur ve mllııtahdcımlnlne yaptırılacak tak
riben 800 takım reıml tlblle lle 600 adet 
palto .,,. l500 adet kuketln ıartnameal vechi
le yapıtmuı ııı kaptı zarr uıuıtyle eksiltmeye 
konulmuıtur. hıalesl Zl. 10. 1911 pazartesi 
eUnü ıaat 16 da Alsancak eksiltme binasında 
komisyonumuzca yapılacaktır. 

ı.teklllcrln (1741·88) liralık M. teminat 
makbuzlnrlyle bu ırlbl taahhütlerini mu var. 
fakb•etle basardıklarına dair bir vesika ve 
eksııtmlye l'lnnl)'e manll kanuni bir haller! 
bulunmadıtı hakkındaki beyannameleriyle 
teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarrlan· 
nı aynı l'iln ıaat 15 e kadar koml!ron reisli· 
itine vermeleri llzımdır. Şartnamesi lzmlr'de 
lsletmemız kaleminden Ankarada 2.lncl tslet
me ve Hayılnrı>asada 1. inci isletme kalem. 
!erinden paraıız alınabilir. 

(4130·7454) 17412 

Kayin travers alınacak 
Devlet ocmlryollan Sn. Al. Ko. dnn: 
Muhammen bedeli (180.000) llrn olan 20 

bin aıtet kayın köprü travcrıol S.11. llHl pn
znrtcsl srUnU ınat 15.30 da knpnlı zart uıu
Jlylc Ankarnda ldnre blnıısındn sntın nhnn· 
enktır. 

nu işe 2tmıck lstıy~lerln (10.250) llrnlık 

muvııkknt teminat ile kanunun Uıyln ettıı'!I 

veııtimları ve tekllflcrlnl aynı ırün ımııt 

H.3() a knılar komisyon relsllRlne vennelcrl 
m7.ımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarndn 
malzeme dalreslnılen, Hn>'dıırpn•nda W&cllüm 
ve &cvk ıclll~lnden d:l~ıtılacnktır. 

(7Ç04) 17630 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demiryolları S. hletme Müdürlü

ğünden: 

1 - hletmemiz mınıakası memur ve 
müs.tahdemini için kumaşı idaremiz tara
fından verilmek, astar, tela, düğme ve ala
meti farikaları müteahhide ait olmak üze. 
re diktirilecek olan takriben 625 takım 
yakası açık ve kapalı elbise 196 palto ve 
210 adet kasketin dikis işi ş:ırtn:ıme ve mu
kavelename projesi mucibince kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31. ıO. 941 tarihine müsa
dif cuma günU saat 11 de Malatya'da 5 inci 
işletme binasında yapılacaktır. 

8 - Muhammen bedel 9514 lira 50 ku· 
ruııur. 

4 - Muvakkat teminat 713 lira 59 ku-
ruttur. 

5 _ Taliplerin belediye veya ticaret o-
dalarından alacakları sanat vesikaları ve 
muvakkat teminata ait makbuz veya banka 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde ihzar edecekleri teklif mektup
ları ile birlikte tayin edilen ihale saatinden 
bir saat eveline kadar Malatya 5 inci it
letme artırma ve eksiltme komisyon rels
liiine vermeleri veya ı6ndermelerl llzım
dır PCHıtıı4a o1acH: gec\kme1er-1taba\ ed\1-

EMNiYET UMUM Md. 

Bel kemeri almacak 
BmnlYet Umum Mildllrllljllnden ı 

1 - Zabıta memurları için ası 4000 ~oiıt 

5000 adet belkemerl 16-10-941 perıembe 

sllnll aaat 15 de kapalı zarfla miinakasa1a 
lı:oomuıtur. 

2 - Beherine 750 kuruı fiat tahmin edi
len belkemerlerinin nl.lmune ve ıartnamesl
nl ıörmek iıtlyenlerin Umum Miidllrliik 
satın alma komiı1onwıa müracaatlarL 

3 - hteklilerin 2813 liralık teminat mak· 
buı veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını, 2490 aayılı kanunun 4. ncU 
maddesinde yazılı betıelerle birlikte ek • 
siltme ıünü saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri, (7045) 17154 

ViLAYETLER 

Şose inıaatı 
Samıun Valllltlnden: 
ı - Samsun • Barra YOiunun 38 + 140 -

39 + 580 kilometreleri araıında 1440 metre 
tulünde toprak teavl)'Hl, IOM ve •ınal lma· 
llıt ınıııatı kapalı zarf uıullyle ihale edilmek 
üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekllltme 20 tılrlnclt11rln 1941 tarihine 
rutlıyan pazarteaı aUnU aaat 18 da samıun 
vlllıyetl daimi encümeninde yapılacaktır. 

s - lntaatın keılf bedell (27032) lira (7:5) 

kuruı ve muvakkat temlııau (2027) lira (46) 

kuruıtur. 

4 - Bu ıu alt evrak ıunlardır. Keelf def· 
teri. proJe, ıllıllel fiyat eetveıı. huautl ıart· 
n11me. tkılltme ıartnam .. ı. Bayındırlık llltrl 
l'cneı ıartnameaı ve mukavele proJeılnden 

ibaret olup Samıun, Ankara. lıtanbul Nafıa 
mildürlüklerlndc ve SamMun v!H'ıyct dnlml en
cOmcn kn l l•mlnıle bedelsiz olnrak eörüleblllr. 

:ı - l!ıtcklllcrln bir mukavele ile en a7. 
0000 liralık ııu ııe tıenzer bir isi taatıhüt ve 
ıııuarılı"ına dntr ısı yaptıran müeıseeeden a
lncıı"ı vesika ile ihale l'UnUnden en ııec Ut 
eiln cveı Snmsun valiliğine istida ile müra
caat cdcrrk at11ea{:1 ehliyet vutkuını ve cari 
seneye ult Ticaret odası veılkaıını teklif mek· 
tuıılarınn eklemelerı ltızımdır. 

6 - Eksiltmeye letlrtık edeceklerin yalnız 

tek lir mektuplarını. na vl ve kapalı bir zarlı 
ve UcüneU mnddeıle )"azılı muvakkat teminat 
makbuzunu ve t>eelncl maddede tazııı.vcılka· 
ları bir dıe zarf itine koyup ve mUhür mumu 
ile kapıyarak ihale ırUnU aaat 1~ e kadar mak
buz mukabilinde daimi encümen relılltlne ver· 
meler! veya iadeli taahhQtlQ olarak llO'ta ile 
l'öndermlı olmaıan llzımdır. Poatada olacak 
ıreclkmelcr kabul oıunmaıı. 

(8652/7218) 17288 

Yapı işleri 
Zonıuldak Deniz Mmtalı:a Komutanlı • 

iman ı 

1 - Mecmuunun muhammen bedeli 9698 
lira 92 kuruı olan dört iıaret iıtaıyonunun 
Zonıulak De1Jiı komutanlıiının lrae ede
ceii mahallerde inıası kapalı zarf uıullyle 
ı. I. Teırin 941 tarihlnen itibaren 15 .Un 
m64etle ekelltıne~e Gıkanlmııtır, 

2 - Ihlılesl 115. I. Tesrin 9U tarihine 
mez. 

6 _ Bu iııe alt ,artname ve mukavele- müsadif perıembe ıünU ıaat ıs te Zonıul· 
name projeleri 5 inci işletme kaleminden ak'ta Deniz namtaka K. lıimda mütqekkil 
ve Diyarbakır, Ellzığ, Narh, Eloğlu istas· komiıyon tarafından yapılacaiından talip-
yonlarından isteklilere paraııız verilir. lerin yevmi meıkGrda 721 llra42 lcuru,luk 

17635 teminat akçesini ve bu ıibi lıteri yapabi-

================= cejine dair naftadan alacaklara ekliJ'et ,,.., 
BELEDiYESi kasını lbru eylemeleri ıarttır. ANKARA 

3 - Şartname ve projeler her ciin ko -
Yol yaptırılacak mutanlıkta görlilebilir. Taliplerin teklif 

Ankara Belediyesinden: melrtuplarını ihale saatinden bir saat eve-
1 - Atluıpor kulUbUnden baılayıp lavlcre line kadar makbuz mukabilinde komisyo

hanı arkaıından dolutıktan aonra AkköprU 
yoluna blrleaecek yola yapılacak tıdl kaldı· na tevdi eylemeleri ilin olunur. 
rım tıl on bel ııOn müddetle acık ekalltme)'e (8907-7496) l 7460 
konuımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2G32) lira (l50) 

kuruıtur. 
a - Teminatı (197) lira (44) kuruıtur. 
4 - ısartnamesını ırısnnek tatıyenlerln her 

ııon encümen kalemine ve llteklllerın de 
28. 10. 941 Alı l'llnQ aaat 10.30 da belediye 
datrealnde mUteaekkll encUmene müracaatla· 
rı. (7492) 17457 

Yapı işleri 
Çanakkale .Nll.lıa .MiıdilrlilğUnden 
ı - Yeniden kapalı zarf uaullyle ek • 

ailtmeye konulan ıı: 76361 lira 18 kuruı 
keıif bedelli Ezine kıı.zaaı Jandarma has
tanesi ikmal i111aatıdır. 

2 - Bu ı11e alt evrak euntardır : 

E k
• 1 k al Proje, b) Hususi ve fenni ıartname, 

1 ı iıti satııı c) Yapı iılerl umumi fenni ıartnamesl, 
Ankara lleled l )'eslnılcn: d ı Bllyındırlık iılerl genel ıartnamesl, e) 
1 - OtobUı idaresi levazım anbarında 

tu. • 
4 - Dcllltm8" atNbllmek ıcın ıateıcııı. • 

rtn 22l!O lira muvaldmat teminat verm..a 
bundan bqka Mı :vW ticaret oduı veaUEa'I 
ve ekılltme atınUnden <taUI atınlerı ııa,r1C) 
Qc aQn evel KırMhlr vlllyet.ınden alacakla• 
rı ehliyet v•lkuını halıı olup sllltermeıerl 
llzarncllr. 

1' - Tekllf mek'tUplan yukarıda Q~ncl 
madded~h 1aatten bir Hat evellne ıı:acıaf 
Kınchlr daimi encümen rııılltlne matrbıd 
mukablllndı veı11ecekttr. PO!lta il• 1'3ndeı+ 
len mt4<tuplar ücUncU madd~e tazılı asat• 
kadar ııetmlı oımaaı ve d11 zarfın mU'l'1f' 
mumu ile lylee kapatılmıı olmaaı tAzıı ndıt• 
P1>1t.ada olaMk aeclkmeler kabul edllmelo 

( r.562) 1 7ri80 • 

Lôborantin 
Yoznt Memleket Hutan•I 

tln<ten: 
Haııt&nemlzdı 90 lira aytık Ucreuı ll~ 

tlnllk münhaldlr. V•llca 1'ototratı ve .,_. 
ıervll •uretlert)'le tlUda :ile ba• 
mUraraatlan llln olunur. 

(9059-7660) 

lıtanbul Hava Mmtaka 
Amirliiinden : 

1 - 10.000 metre kııhk er elbiH 
ıı satın alınacaktır. 

2 - Kati teminatı olan 4275 liraJI 
kırkCSy malmüdürlllillne yatınlarak 21. 1 
9ıı pertembe ıUnti saat 14 de YeıillmliY 
va mıntaka depo lmlrllli aatm alma 
miıyonuna mllracaatları. 

S - Niimuneainl rörmek lıtlyenlet' 
ıün saat 9 dan 17 ye kadar Y etilköJ' 
mmtaka dePo lmirlltl utm alma ~...tt:n 
nana müracaatları. 

(9025-7600) 

Parke yol yaphrılaca 
Antalya Nafıa lnıaat Ko 

yonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iıı Ant 

Burdur yolunun O + 500 - O + 900 
arası parke kaldırım taıı ihzan. 

Ke$if tutarı 10516 lira ..O kuruıtur. 

2 - Bu i•e ait .. rtname ve evrak 
lardırı 

A) Husust fenni prtname 
B) Esbabı mucibe raporu 
C) Ke1if 
D) Rayiç 
E) Eksiltme ıartnamesl 
F) Mukavele projesi 
3 - Ekıiltme 27. 10. 941 tarihinde 

zart esi ıünü nal l 1 de Antalya Y 
caddesindeki Nafıa miidiirlUill b' 
kurulu (Antalya Nafıa İni& komiı 
da) yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuli1t• 
vahidi fiyat üzerinden yapılacaktır. 

5 _ Ekııiltmeye ıirebilmek için i 
terin 788 lira 73 lcu~luk muvakkat 
nat yatırılması ve bundan baıka aı 
vesikaları ibraz etmeleri ,arttJf'. 
ı) Bu i'9 rirebilmek için nafıa 

yeti r:hliyet komisyonundan ahnmıı 
ahhitlik vesikası. 

2 - Cart seneye ait ticaret odall 
kası. (9104/767%) ı 

Ankara Kadastro Müdürlüğünden• 

Ankara'nın A'8it Öveç yatait 
ier Köyöniinde ve Abdi Pıt• çif 
miyle maruf çiftlik aruiıılnden 
şar.kan hark, şimalen ıehir yolu, 
Elife tarlası, cenuben çay ile 
dönüm bahçenin yarısr temmu sıs 
ve 7 sıra No.lu tapu senedi ile At 
oılu Ahmet'in oılu Ali ve kızı Ş 
ve diğer yarısı da senetsiz olarak 
fa kızı Şahinde'nin tasarruflarında il 
kadastro idaresince tahakkuk edef 
maiteyhin namlarına tescil ve tal"' 
teri verilecefinden bu yer ha~ 
veya ıahsl bir hak iddia edenler 
rihi ilindan itibaren iki ay zarf~ 
rinde-ki vesaikle birlikte Ankara IC 
idaresine ıelmeleri 2613 sayılı k 
inci maddesi mucibince ilin oluııot• 

bulunan 84X7 ebadında (306) adet eıkl oto- Sıhl tesisat, elektrik teııisatı fenni ıart • 
b!la dıı lbtlklerı on beı ııün müddetle ve namesi, f) Fiyat borduroııu, g) Eksiltme ı 
kapalı zarf uıullyle aatılıta cıkanlmııt.ır. ıartnamesl, h) :Mukavele projesi. :::::::::::::::::::::::::::::;. 

4911 

2 
_ Muhammen bedelleri ceman (!llSO) 8 - İstekliler bu lıe alt keelf evrakını ı 

ııradır. Çanakkale nafıa mUdUrlUtUnden bedelıılz , 
s _ Teminat miktarı (68S) lira (llC>> ku· olarak görebilirler. -------------.ı~ 

nıstur. 4 - İhale 27 Blrlncltetrln 1941 pazar • Ankara Aıliye 4 ünc:li Hukuk ,,. 
4 - thale.I 28. 10. 941 aaıı ııona nat ıı tesl gUnU saat 15 te nafıa mt\dUrlUtU bl· ıindenı ttd 

de yapılacatındaıı eartnamealnl ııörmeıc ı.u- nasında toplanacak komisyon huzurunda Davl olunanı Ankara'da Necati 
yenlerin her ırün encümen kalrmlne ve ltıı. yapılaeaktır. desinde Necatibey okulu ııraııod' ~ 
tikler! l'Önnek arzu edenlerin de otobüs mü· G - Eksiltmeye girebilmek için talp • sokak No. 17 de 2 inci katta i~..;I 
dürlUltll levnzım anbanna ml1racaattan Ve terin 5727.11 liralık muvakkat teminat mekte iken halen nerede olduP 
1ı<teklllerln de ihale l'ünll olan 28. 10. 941 .alı vermeleri ve ihale gününden laakal 8 gUn t zzet. ~ 
ırunn ıaat ona kadu u!ulU dairesinde tan. evel Çanakkale villyetlne müracaatla a • Maliye Veklletlne izafeten 
zlm edecekleri kapalı zarf teklif mektuplan· tacaklan ehliyet veslkalarlyle Ticaret O· 1 
nı belediye dalrealnde mllteaekkll encümene dıuıı vesikasını komisyona ibraz etmele • kitlerinden Recai tarafından • e~ 
vermelerL (7493) 174S8 rl llzımdır.. çılan alacak davisının duruıın& 

T0RK HAVA KURUMU 

8 - Teklif mekttıplan 27-10-1941 pa • 9. 10. 941 perıembe saat !1,5 ta f· 
zarteııl gUnU saat 14 de kadar makbuz ıetmeniz hakkındaki davetlJ'e ~ 
mukabilinde komisyona vertımiı olmuı tarihli Uluı ıazeteaiyle illneD t 

ve poııta ile gönderilecek mektuplann tha- miı olduğu halde mahkemeJ• 
le gUnU saat on dörde kadar komlııyona nizden duruımaya ıtnbmııd•~ • ..ııt• 

Matbaacılara gelmiş bulunmut şarttır. Postadaki ge • ıene illnen ııyap kararı t~ ,,.. 
T.H.K. Genel Merkez Başkanlığından: clkmeler kabul edllmeL verilerek bu buıuıtaki duru~~ 
NUmuneıııne göre 6X8 ebadında 2~ er 7 - Müteahhide arzu ettltt takdirde perıembe saat 9,5 ia bırak!~~ 

78praklı 70,000 elit deri makbuzu baatı· muhaaebel umumiye kanunumın 83 OncU ve saatte de mahkemeye sel•~ .... 
nlması aı;:ık ekalltmeye konulmU1tur. Mu· madduf mucibince verecett teminat mek- ._ı ~ ya bir vekil ıöndermediiuıı• ..ı11. 
hammen bedeıt 1060 ve muvakkat temin&· tubu karfıh'1 olarak ihale bedellnln Oçte ta l...-
tı 87 lira 75 lcuruıtur. Eksiltme; 15. ıo. Hl btrlnl ~emek Osere av&DI verlleblle • nıtmaYa ıı1abınızda devam 1-; 
çarıamba a1lnü saat 16 da Genel merkes cektlr. (9011-7G77) 17557 ceii teblli makamına kaim o 1• 
binasında yapılacaktır. Şartnameal para- illn olunur. 

41
• _ Mil 

N Kapalı zarf uauli•le ilin ı...-:• aı• verilir. Umuneıd ~ııterilir. İllteklller, ı Ur.Up Sulh Huhk Hikiınb 
ihale günU komisyona gelmelidirler. Kırtehlr Vlll:vlltllıdn: Davlcı Urıüb'lin Dereaıaiı 1 

4573 ı - ElraUtıme:ve konulan il: Kırtehlr. den Katırcı oiullarından Meblll' 

M 
Kayıst yolunun ıcııometre 241 + 000 - 257 U ırtlP 

akbuz bastırılacak + ooo aruuıda tat UıMratından kellf bedeli met Katırcı tarafından r rd ti 
T. H. K. Genel Merkez Baskanlıtından: S6!l8S llrabk ııın ao.ooo liralık kıamwhr. kule mahkemesinde açtıiı ka ~Ut 
Nümuneılne U)'lfUn elllterllk patı& hallnde 2 - Bu ite alt evrdt ıunlardır: ile bu Muatafa'nın oilu seki' 6 

S,5 x 5 ebadında 600.000 tutkallı makbuzun ek· A _ Ekıutme 1&rtnameel, iına karar verilmesi davbıtı~ 
ılltmeaıne talip zuhur etmedltlnden muham· B - Mukavele proJ•l, pılmakta olan muhakemeıind•pf•.~ 
men bedeli 9:ıoo liraya çıkarılmak ıuretlyle C - Bayındırlık itleri ,.nel 1artnameal, Yukarıda lılmleri yazılı yıı .,ıı~ 
yeniden kapalı zarf uıullyle eksiltmeye konul· D - !JOH, JtOprUleır fenni eartnameal, kir'in 25-SO ıene evet asker• "• 
muıtur. Ekalltme, 20. 10. 941 pazartesi ırUnü B Hm .. 1&rtn ..... - u.. ame, len ıelmediil ve hayat •e m•ed~-.... 
saat 16 da T. H. K. ırenel merkes binasında r ...... lf hW•· -• ıı -- ..,,., .. a .. ._ve m...ıaa Hrt dö- lflmat almmadıiı ve beı ıeıı 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 'r12 lira ııc> peri, vaıatı meeafe ceıtven, d 
kuruıtur. Bu ite alt ıartnamı senel merkeıı ... 0 _ Grafik. mllddettenberi kayıp bulUD 
tın alma komlıyonundan ve !ıtanbul T. iL K. lsttye11ter aartnamelerl .bedel9ll olarak lıiına karar verilmesi ~cı 
ıubeıılnden paraıııı verlllr. daimi •eUımen .,.. D&f• müdürl~IQnde -6re- iddia edilmekte olma1ına 13,. 

ı.teırıner, muvakkat teminat maldtuslarını blllrler. Evrakın nl'9tta1 ıao ıruruııa alabl· Mustafa ile Bekir'ln nerecl• ~ 
tıavt uauıthıe l8re kapablmJI aartıannı elc· lirler. l ikametdhuu bilenler vana ..., 
•ntme dn11 .. t11• lradar Jromıs:vona verme- a - llklııtnıe 20. 10. 1941 tarihinde puar. fıncfa Ur.Up hukuk malik 
lldtrıer. aır t.aıl& dDCl Atı& ll t.e Sarlllalr YUAııltl tatmı lerl baa oıa.. 
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Ar Tamir işleri 
Z M. Vek' lctt Sn. Al. Ko. dan: 

k lr l>Ol .ronunda tamirat yaptırılacaktır. 
ıı:~ı: bedel 9 213 lll"ll s;;, ilk temlıul1 691 

kurustıır. Kesır ve ıntr evrakı 64 kuruı 
~ K'\blltnde verilir. Acık eksiltmesi 3 lk1ncl· 
ı~: '11 &ıı ııazart~I a-Unu not ıs tedtr. Ta -
Sa n eksiltme aun ve &&atinde l\L M. v. 

Al. Ko. na mtıracaatıarı. 
(7S31) 

Çam tahtası alınacak 

17521 

~ı M Vekl'ılett Sa. Al Ko. dan: 
a

1 1 
U•lıkla 4'lOx0,25x0,025 ebadında 600 

ııa taın tahtuı alınacaktır. Tab:nln olu -
kı.ı 11 

fl>-at 977 Ura olup teminatı 14S lira 50 
at 

1 
t r . thllll'sl 17.10. 941 cuma 6:UnU ıa. 

>'on te Yapılac.ı.ktır. Talip oıanlann kons-
a rnuraraa t!an. 

(7644) 17603 

Sıbıye arka çantası alınacak 
~i M. Vek !eti Sa. Al. Ko. danı 

ııı· cher tanesine tahmin edilen fiyatı yir
lr~ dorı lıra olan yedi yüz elli tane ınhıye 
11 n Çantası 31 İlktcşrin 941 cuma günü 
koa.t. ıs te Ankarn'da M. M. V. ııntrn alma 
lccıtı~~Yonunda pazarlık usuliyle ihale edi
ıııı c ınden isteklilerin evsafı ljarlname ve 

10 
ınunesini görmek için her giın öğleden 

2?~a .ve pazarlığa iştirak etmek için de 
Pı lıralık katı teminntlnriyle birlikte 
ııa zarlık rtin ve saatmda mezkQr komisyo-

tnliracıatları. (7641) ı7G33 

tr Yapı malzemesi alınacak 
Ab • 1 VekAıcu sıı. Al. Ko. dan: 

lıta dlrıpasa köıktı Ue mllıtcmllAtınd:ı 591 
hı 2.'I •.uruı keılt bcdelll tıımlrot ten lClzum· 
t'll(tr.ıaat malzemesi pa!ı:arlıkln satın alına
ııı .r Tallplcrtn SS llro 69 kurusluk hU t~ 
~~llart}ıc birlikte 16 blrlncıtcarln 941 pcr
leo e ırtınu ııaat 15 te M. M. Ve'kO.letl Sa. Al. 

· ııa ıntıracaatıarı. 
<76'70) 

~ 
17G43 

~· M. V. Hava Müsteşarlığı 
t~lektrik malzemesi alınacak 
1 1-.t Vcktıletı Havn Sn. Al. Ko. dan: 

, 111 - 42 kalem elektrik mnızcmesl satın 
ltıı.r:caktır. Muhammen bedeli 14478 lira 00 
ıırıı:ı olup katı teminatı 2171,78 liradır. Pn
~ A ~- 10. 941 pazartesi ııUnU 11aat 11.115 
cıa >' llkarada ha va satın alma komlsyonun
teıcın'Pılneaktır. Şnrtnnmesl komtıyondn. ls
cıl b erın muayyen aUn ve saatte komisyon· 

Ulunınaıarı. 
~(7519) 17480 

~===== ~· V. DENiZ LEVAZIM 

Kösele alınacak 
belli 

11Unııa ı Levazım Satın Alma J{oml.syo -
l n -

ta12~ Tahmin olunan muhammen bedeli 
'eıe;10) lira olan (6000) kilo sabunlu kö
Cf~li ıı. 16 - İlkteşrın - 1941 pe:rşembe 
llılac~~a.t 14 te pazarlıkla eksiltmesi ya -

~ -tır. 
.... ...... tı 
• "' olu 'lı. teminatı (2312) lirB (25) ku-
1latJerı p oartnamesi her gUn mes:ıi 
l'Ut bed dllhlUndc komisyondan (156) ku-

a - el ltıukabillncle alınabilir. 
1eabe!Je 1•teklilcrln bl'lli gUn ve saatte 
ltorıııll}t 11 11taaik ile Kıuıımp~ıı'dtı bulunan 

ona. nıUracaatıarı. (9007-7576) 
~ 1758!! 

lı~=== ~MÜDÜRLÜGÜ 
l\iliıtı 

li Ve ekmek torbası alınacak 
~ 

( l ..._ l U. Mü<tUrlU~Und.cn: 
4'1Jı aıı lartıı kıtası erlerinin ihtiyacı !cin 

"''ııı aııeı kllhn, (600) adet clanek torbası 
l 'lacuktır -p . 1111 ~at azsrıııtıarı 15. 10. 941 canıamba ırü

~11 lc~lO) d.n Ankara Cebeci harta satın 
a - le ts~onunı:1a yapıtn:caittır. 
~ ltııı.va~l?ntn muhammen bcdeıt (l .C72l ıı
" lıaııııın at teırıınatı (12:5> ıtra 40 ekmek 
ô\lcıtat t muhaınmım bedeli (l.440) lira mu

lı 'l ...... ~tnatı UOSı Uradır. 
..ı •r ııu 11 tckUterın "'lrtnamcyt a-örmek üzere 
t etııı \e Pauı.rbklnn ıc!n de yu'kanda yn-

bııe~l'l. ve •aatte tcmtnatlartyle komisyona 

~) 17640 

~RA_ ÜSSÜBAHRl K. 

~eşıt yiyecek alınacak 
>c11 l'Jııara c 

"rıı1._. IÜbahrt K. Satın Alma Komls-
Cı -n. 

rı)' ll&ı: J(u 
~ ltı 2S lr.urıı raıuıYe. 20.000 kilo, tahmini 

lı:ıır .. 1 rus 04 ıanUm tcmlnnıtı 778 lira 
~"· . 

~ lı:ı.ı l llOhut, 20000 
lı:ıı rıı. 88 · kllo, talınllnl nyaU 

rıı,, lanuın, tcmtnau 716 llrn 40 

"'~ kuru ü ~ 153 llıtru zum. 10 ooo kilo, tahmini rı-
"llı:ı.ıru, • sa ıanum, teminatı sos lira 

>!> - ~UklU'ı 
ı:ı...~lt lllaıı da clnı ve miktarlan yazıtı 
«<trıı1ı:ıa deh~rı aYTı eartnamedc olarok 
l e1taıır-m 

"~ - Paza 1 eye lkonulmuıtur. 
ı. ,.ba ıruru r !klan lS blrlnclttertn 941 car
>an traane k •ıra ili! ıı.aat 14 15, lt; da 1zmlt-

811aca lttır. apııınıı:ucı k'o:nl.syo:ı btnasmd:ı. 

>'lııa - Şartııa · 
r, , 11 lllnıab lnelerl bedelsiz olarak komlı-

1 >l"l ta tı>ı •lir Bu. m sddeter bir \'e)'(l ay
~ -.. p11 ere ihale olunur. 

ı ıarurıa 
t a •.vııı k lştırı\k edecek taliplerin 
b r rı hız ~ııuııun istedi~! vestknlarını ve 
~ lctt- ~ a tırındn )azılı temlnallarl>le 
~ tı. 2Un 11 e saatte komlsyonn mUrn-
'1 Çe • ıııo21-1ncı21 • 17584 

~İlr Şıt yiyecek ah nacak 
il'> l'l\ara C 
~ <>ıı ın11an· ••Ubahrı K Satın Alma Ko>,. na,: 1( • 

• ~~ uru ra ı 
. 1ı: • ltııru, 04ıu Ye, S0 000 kilo, tnhm!n ti-

(' u, •nntım, tmnına tı 1945 ltra 
lı: ııaı ıı 
r ·~, Ohut, 60.noo 

' ı:ı •arıtın ktıo, tahmtn tıyatı 23 
~ ' taın.1nntı 2149 lira 20 ku-> ıı, ._ 

)'Ondan alınır. Bu maddeler bir V9l"ll un 17-
rı taliplere lha.le C!dlleblllı-. 

4 - PazarlıRa ııttr!lk edecek tsteklllerm 
2490 sayılı kanunun latedt~ veılkalannı ve 
hizalarında aöııterUen temlnaUarlyle blrUk
te belli .ııun ve sııatıte komisyona mıUracant-
ları. (9026-7601) 17585 

ASKERi F ABRlKALAR 

Merkezde yaptırılacak intaat 
Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Kesit bedel! (374!1) lira (28) kurus olan 

yukarıda yazılı lnsaat ukerı fabrikalar u
mum mtldUrlUıtU merkez satın alma koml•
yonunca 27. 10. 9U pazartesi aünQ ıaat 14 te 
acık eksiltme! Ue ihale edilecektir. Şartname 
(l9J kuruştur. r.ıuvnkknt teminat (281) lira 
(20) kurustur. (73!J!l) 174:!0 

789 metre elbiselik kumaf ve 
657,5 metre kaputluk kuma§ 

alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko.ı 
Tahmin edilen bedeli (4904) lira (95) 

kuru& olan yukarıda yazılı 789 metre clbi· 
ıelik kumaş ve 657,S metre kaputluk ku
maş Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez• satın alma komisyonunca 17.10.941 
cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edi

lecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 
(735) lira (75) kuru5tur. (7521) 17551 

Memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum :MUdUrlUğUn

den: 
~ıuhtellf yerlerdeki fabrikalarımızda ls-

tıhdam edilmek ilzere qağıdııki '1nrtlnr 
dahilinde mUsabnka ile memur alınncnk ; 
tır. 

1 - Memurin kanununun 4 Uncu mad
desinde yazılı evsafı haiz bulunmak, 

2 - Mecburi askerlik vazifesini ifa et
miş bulunmak ve yaşı 35 ten yukarı olmn
mnl<, 

3 - Lanknl orta mektep mezunu ol -
mıık, 

4 - İmtihanda muvat!nlt olanlara 36Ci6 
ııayıh bnrem kanunu mucibince Ucret ''e
rllecC'l;İ gibi husust knnıııılıı. verilmiş si -
lınt slgortruıı ve teknUdlye hakkı da var -
dır. 

5 - Hizmete alınnc:ıldardan: umum 
mUdllrllitUn göstereceği her yerde en nz 
Uç sl'ne hizmet cdcccğınc dnlr noterlik -
ten musnddnk t<ınhhllt senedi alınacak ve 
nhvtıll sıhlyclcı·i çnlııımalarına mani olup 
olmadığı tam tc "'kkilllU aslcerl hastano • 
lerdcn birinde yapılacak muayene ile tev
ııik edilccelttlr. İmt\hnn 3 - lkincitl'rrln -
1941 pııznrtl'sl gllnU saat 14 te Anlmrn'dıı 
umııın nıilclilrl!ilctc lııtnnbııl"da Bnkırköy 
barut :fabrllmınnclıı ynpılnrnkttr. Talip o
lnnlnrın n.şnj:!'ıdn ynzılı vcsikıılnrlylıı ter -
cllnıci )ınl vcslkalannı lstıdnlanna bağlı
ynrnk b':.l iki nıahnldl'n hnnglsinde imtl • 
hllII olmnk lı;tıyors:ı 31 - 13irincitcştin -
1911 gUnU akşam saat be5e kadar burala
rn mllrncnatları, vesıılklni tam ibraz et -
mlycnlcrln imtihana kabul edilmiyecek -
lerl il'm olunur. 

A) Hilvi)-·et cll:ı:dnnı veya musaddnk su· 
ret!, 

B) İki ndet vesikn fotoğrafı, 
C) ivi durum ma:?..batnın, 
D) Okul şahndelnamesı veya musacl -

dak sureti. 
E) Aslı:erllk terhis vesikası veya mu -

s r'lıhk sureti. 
Fl F.velce c;alıştıkları yerlerden aldık · 

lnrı bonservislerin asıl veya musaddnk su
retleri. (7G66) 17581 

Öğretmen aranıyor 

J\skerı Fnbrikıılar Umum :MUdUrlı.lğün • 

den: 
Umum :MUdürlUğUmUzce Kırıkkale ve 

KUçUkyozgııtta açılmış olan husus\ ort~ -
okullardan Kırıkkale için bir mtıtamatık, 
bir tiirlh - coğrafya, yurtb!Jglsi, bir Al -
manca ve İngilizce, bir fizik - ki01Ya, bir 
rcsiın cll§İ ve K\içllkyozgat için de bir 
TUrkçe, bir mııtnmatlk, bir tarih - coğraf
ya, yurtbllglsl, bir Almanca öğretmenine 
ihtiyaç vnrdır. 

5GSG sayılı kanuni\ tevfikan Ucret veri
lecektir. Kanuni öğretmenlik şartlarını 
haiz olanlardan bu öğretmenliklere talip 
olanlnnn acele umum mUdUrlUğUmUze 
milracruı.Uarı. (7565) li587 . 

uı;us -7-

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Sahhk köknar ve ~am tomrukları 
Devlet Orman laletmesl 

mlrlt~tnden: 

DUzco Revir A-

Devlet orman ıısletme DQzca Revtrtnın 

Dtızce - Bolu ıosesl üzerinde Tatııva dePOSun
dıı istifle mevcut 917 adet muadlll 726 met
re G53 dC61mctrckUp köknar ve 71 adet mu • 
adil! 25 metre 863 deslmctrekUp tam tom
ruklan ıs. 10. 941 eunıartesl ailnll saat 12 de 
ouzce revir O.mlrlltlnde açık arttırma ııe 

satılacaktır. Köknar tomruklarının beher 
metre kllpQnUn muhammen kıymeti 10 lira 
cam tomruklarının beher metre kOpQnUn 
muhammen kıymeti 12 liradır. Şartnameleri 

lstnnbulda orman çevlr~e mUdUrlUI:U Anka
rnda orman U. mUdUrlQ~Unde aurUleblllr. 
Fazla tatsllı\t ve listeler Düzce revir Amirli_ 
Cinden tomruklar yerinde &arO.leblllr. Talip. 
terin yUzde 7,5 teminat ve evnıkı lllztmcle. 
rlyle ihale ırtınü ve eaatlndc DQzce"de revir 
AmlrllClnde mtıte,ekkll komlsyana mtıraca. 
atlan. (8!118/7498) 17462 

ANKARA V ALlLlCl 

Hırdavat malzemesi alınacak 
Ankara \'all11f:lnden: 
Muhammen bedeli 695 lira 25 kurustan 

lbarC't bulunan 2j kalem muhtelit hırdavat 

malzemesi alınacaktır. Şartname! her ı:un 

stadyom mUdürlUCrUnde görUleblllr. 
Tallpl!'rln 23.10. 941 pereembc &Unu sanı 

1:5 te vUAyet dnlml encümenine mUracaaua-
rı. (746:5) 1743S 

Bisiklet alınacak 
Ankara Valıliğinden: 
Muhammen bedeli (1350) liradan ibaret 

bulunan, Nafıa müdürlüğü tamiratı müte
madiye çavuşları için alınacak (15) adet 
bisikletin yapılan eksiltmesi sonunda ve. 
rilen fiyat haddı layık görülnıediği cihet
le 2490 sayılı kanunun (43) üntü madde
sine tevfikan ihalesi 20. 10. 9U pcrışt'mbe 
günü saat (IS) te yapılmak üzere temdit 
edilmiştir. 

Muvakkat teminatı (101) lira (25) ku-

ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbur.lariylc ticaret oda&ı vet1ikala 
rını hamilen yukarıda adı geçen gıin ve ıs.a 
atte daimi encümen reisliğine gelmeleri, 
buna ait keşif ve şartnameyi her giln nafıa 
Md. de görebilecekleri. (7674) 17639 

ANKARA Lv. AM1RL1<i1 

Sebze ve mcyva alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. At. Ko dan: 

olan 187358 kilo 111tır etl kapalı zart uıully· 
le ekııUtmesı tan ed.llıtıeslne ratmen talip 
cıkmadıltndan pazarlıkla mllbaylla edilmek 
Uzere 15. 10. 941 tarthlno kadar blr ay mUd
detle askıya alınmıttır. 

2 - Tnllplerln Ankara, İltanbut. İzmir ve 
Sllko Sa. Al. Ko. larmda nrtnamelerı mcv
euttur. .lııtcklllertn 115. ıo. 941 c:arnmba gQ • 
nU ıRat 11 e kadar Söke Sn. Al. Ko. na mu-
racaauan. (7255) 1?200 

5000 kllo zmtnya:ı acık ebUtmeye konul· 
m1ı1tur. 

:ı - lhaleııl 20.10. 9'1. pa'Zllrteal ırUnQ aaat 
14 te 1zınlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılaca'k

tır. HePS1nln tahmin edllcn tutan 8750 llradır. 
Teminatı muvaklr:atesl 281 Ura 2:5 kuruıtur. 
Taltplertn belli a-Un ve saatte Ko. na mtlra-
caatıarı. (7874) 17327 

Odun alınacak 

tır. Buna alt eenıt Ko. da ~ llr. lstek\ı.e
rln ihaleden blr sa.at evellne kadar tcıd 1 
meı..-ıuplarını Ko. na \'e?'metm. 

(1M0) 

Kavurma alınacak 
Sankamıı Sa. Al. Ko. dan: 

17495 

ı - 50 ton ı;tı:ır ica\•urması alınacaktır. 

D. Dakır S.ı.. AJ. Ko. dan: 
Me~e odunu alınacak ı - &her kilosu 2 kuru• to s:ınttmden 

Beher kUosucun tah:ııln bedel! 60 kuruı ur. 
Umumunun bedeli tahmin! 30 rıoo liradır Ev
et ,.e aartna.me K.o. Q uıur. u.ıoo ıı:ı:1-ııı 

matbu emrlndektntn aynı~.'!'. Bu emir her ı:ar
nlzonda ııer zaman E~rültlr. Vaıı Sa. AL Ko. dnn: l.Z0.000 kilo odun :lta»al.ı zar.: 12Sulb'lc mflııa-

1 - Tahmlnen beher kilosu 4 kuruatan kaaııyn konulmuıtur. llk temlnau 2250 llra o· 
400 ton meşe odunu h"llPalı zarna eksiltme- ıuP lhalesl 21.10. !l-'11 tarllıl.mteOtr. :Şartnamen 

ye konulmu~ur. her i:Un Ko. d:ı ı:ör11Hlr. lıtek!Uerln Uıatecc:ı 

2 - Muhammen bedeli 16.000 lira olup b1r snat c.wcllna kadar tcldU mclcu:ı>ıannı Ko. 

2 - Eksiltme sı. 10 941 cuma ı:Unu sa· 
aı 15 te Sarikamıa Sa Al. Ro. da ~:ııııln cnk

tır. Ekstltmc kaııab zart 11su Jyle J&tıılarnkırr 

Muvakkat tcmlnat 22SO liradır, 1 • tıe

rln belit ı;;tın \•e saatte teklif mektuplarını bir 
saat evci Ko. nn vermeler!. (7511) 17191' 

ilk tmtlrıat 1200 liradır. Şartnamesi Ko. dn na vermeıert. (7355) 17331 
i:ÖrUIUr. 

s - İhale.si 1:5. 10. 941 ıaat 16 dıı Y111>1la· 
cıı.kUr. lsteklllerln mezkQr i:Un vo saatten 
bir ı;aat evcl tekllt mcktıuıtaruu Ko. na ver • 
mclerL {72l57) 17202 

Meşe odunu alınacak 
Van Sn. At. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher ıctlosu 4 lt\lrustan 

1000 ton m~c odunu kapalı zarfla eksiltme· 
ye konuımustur. 

2 - Muhammen bedeli 40.000 lira olup 
temln~tı 8000 ııradır. Sartnamesl 'Ko. da aö
rQIUr. 

s - Ihıılest 16. 10. 041 nat 16 dır. istek· 
illerin mezk1lı- ı:Un ve saatten btr saat evci 
teklif meh"tuplarını Ko. ııa vermeleri. 

( 72:-..S) 17203 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Kilosu 48 kuruıtan 44.000 kilo P rtnc: 

kupalı zan: uaullyle münakasaya ~onulaıus
tur. 

2 - Mtınaknsa 20. ıo. 941 pnz:ırtesı ı:Untl 

saat 11,30 da Erzurum Sa. Al Ko. d:ı yapıla
caktır. Muhammen bedel! 21120 lira, ili< temi
nat ll5S4 llrndır. Pirince alt e\-sar ve e:ı.rtnn
me Ko. dn ı;;cıı-UIUr. lstckl terin lha,e sa ıtln 

den bir aaat ovel tekl.t mektuplarını Ko. na 
vermeleri. C'72S4l .l727Q 

Sabwı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Kilosn 64 kuruıtan 21,000 .kilo sa
bun kapalı zarf usulu ile miı:ıakanya ko -
nulmu~tur. 

2 - Münakausı 20-10-Slll pazartesi güniı 

saat ı 1 de Erzurum Sa. Al. Ko. dn yapıla -

caktır. 

3 -Muhammen bedPli 13440 lira ılk temi 
nat 1008 lira sabuna aıt evsaf ve ıartnamc 
Ko. da gcirWur. İsteklilerin tcklı'f mektup. 

larını ihale saatinden bir saat evci Ko.na 

vermeleri. (729.Z) 17275 

Nohut alınacak 

Ot ve saman alınacak 
Izmıt sa . .Al. Ko. dan: Linyit kömürü alınacak 
ı - Aıntıdn cins ve miktarı )"azılı olan Balıkmlr Sa At. Ko dan: 

ilet kalem hnyvnn yiyecetl aartıumcslnde l 1 - Beher tonuna 11 lira fiyat tahmin rol• 
yıızıtı oınn evsar ve p,Ttlar dahl\lnde L.-apalı le. 1610 ton ltny1t ,._"t!m'i.lrQ kapalı zart usullY· 
zarıın etcsUtmc)'e konuımııatur. 1e eksUtmeye konuımuıtıır. 

2 - Şnrtn mest Ankara. .lııtanbul Lv. A - 2 - Ek&lltme 1. 11. 941 cumartesi gUnU 
mtrllklerı Sa. Al. Ko. larında ve lzmlt Sa. saat 11 de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
Al. Ko. da ı: rtlltır. J.stekltlerın tha\e saa'ltn· tır. 

den bir snat evci tekllt mektuplarını Ko. nn 3 - Muvakkat teminat l82S ııra 25 kuruı· 
vermclcrı. (7375J tur. Evsaf ve eartları 1ıörmı-k ls\.b't'nlı>r her 

Clnsl balyalı kuru ot. mlktan 450 000 kilo, i:Un Ankara, Istnnb ı Lv. Amiri klerl sa Al 
muhammen bedeli 7 kuruı 50 snnUm, ilk Ko laı1rtcı Babt..~sır Sa. Al J.;o. da g ruleb ıır: 
temtnntı 2331 lira ~ kuruş, ihale i:Unil Isteklılertn teklif rrıN."tuptıı.nnı uu.ıc 8 atlnden 
20 10. 941 ı;ant 15. bir Hat evet Ko. zııı vcrmrll'!"t. 

Cinsi bnlyatı ı;nmnn. miktarı 800.000 kilo, (7Mll) 17001 
muhammen bedeli 6 kurus &> ıınntım, tik tc· 
mlnn t J..aS2 lira 50 ı..-un:ıı, lhalıı E"UnU 2>. :ıo. 
941 ~aat ı~. 1736.l 

Tımar f.rrça~ı alınacak 
:Merzlton Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla. 5000 adet tımar rırcası ah· 

Pirinç alınacak nar.aktır. 
F..zlne Sn. Al. Ko. dan: 2 - Pazarlı~ Sl 10 941 ıuıı.t 15 te n.p a· 
ı - Clnlll rı1rlnc rnlktan ktlo 715 ton mu- caktır. :Otlıhammen bl'd 11 8750 ll'"n1ır K n 

hlımmcn bed il lira 41250 mu\·akkııt teminat 1 teminat 562 lira 50 kurunur Sartn ımc~ı Ko 
ııra 3098 ırnrus ~. da ı;; Ml!Ur. latekme:-tn kanuni \ i:'S kıı , 

Yukarıda ctns \'e mlltta11311e muhammen m racaauan. <ö'S49> 17 ı3 
~el! ve muvak nt teminatı yarılı p:raııc' 

20 10 !Hl pnz-ırte 1 ırtınU ~ilat 16 dn Ezine -
deki S.:ı. Al. ı~o da paprlıkla utm almacat· 
ur. lsteklllerln mczkQr gün ve saatte teml
natıarlyle birlikte Ko. na mUracaatıarı. 

(7423) 17371 • 

Kuru fasulye alınacak 
İzmir ı.v. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Bchtr kilosuna '21 kuruş tahmin 

edilen 27.000 kilo kuru fasulye kapalı zarf 
Wiullyle eksiltmeye konulm11$1ur. IHe,ps!nln 
le.hm n c:I len tutan 5 •7n liradır. Temlno.tı 

mu\·nkkatesl 425 l nı '?5 \turnstur. 
2 -1ha 21. ıo. mı sslı güntl saat ıs 

te lzmtr Lv. A. Sa. Al. l~o. da y~ılacalttır. 
Snrtnamesı hC'r s:ün Ko. da görülür. 1stek
lnerin belli Riln ve s:ıattc bir saat e\•el tek
lif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7429) 17403 

Sadeyağ alınacak 
o. Ba:raıı:tt S."l. At Ko cınn: 
l - Kapalı zarfla mtmakuıt)"a k<>ıı• :rın 

115 bln kilo ııad ;ı;a~tna tal p c. kır: 1 ., ıın 
paı::arııı:-a konmustur Par. t"lır:t 20 ı pa
urtes\ i:Ünll saat ll dedir M ıh11'l\:n n be -
dell 170500 Ura, muvakkat tl"m'na\J 9~ it. 
radır. lıteklller ıartnameyt Ko dıı. r: •r<'~Hr
ler. Istek1Ueı1n bell1 ırUn Vt! 5: aite! t it t 
mek'tuplartyle Ko na mil.racan•• rı 

(7652) 

Gaz yağı alınacak 
Enunım Sa. AL Ko. <dan: 

17606 

l - Ki109U 31 kuruştan 55,000 ~ lo ten,... 
keli ı:aeyatı laı.pa1ı zarl usulıyle mlinnka
saya konulmUŞtur. :Münako.sası 3110.941 cu
ma ı:ünil saat 15 te. 

l - Aaa{rıda cins \"C mlktarl:ın )"azılı &"C'b• İzmir Lv. A. Sa. Ko. cl:ın: Kuru cıt alınacak 

2 - Muhammen bedl'll 17050 UTn tikte
minat 1279 liradır. Gaz Yatına a.t e\'Saf ~ 
şartname Ko. dıı gOrQltlr. lstel:lnerln teklif 
mektuplannı fhnlc ısnnttnden bir ı:aat t'\'el 

ze ve mey\·nıar pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. ı - Beher knosuna 13 kuru& tahmin e- Merzifon sa Al. Ko. ilan: 
2 - Paznrhl':ı 15. ıo. 941 saat ır. te Ankara dllcıı lll,800 kilo nohut açık cksiltn.e) ı - Kapalı z:ırtın 400 ooo kilo kuru ot a -

Ko. na vermeleri. (7650 17620 

Lv. A. Sa. Al. Ko. da )-apılncaktır. ı 'konulmtı:ltur. lınacaktır. B:ılyn ıcın muktazl teli bedelsiz Sabun almacak 
3 - TcknrrUr edecek fynt Uı:erlnden Yllz- 2 - Eksiltme 17. 10. 941 cuma glln:.l olarak \"erlleC'ektlr. '!a'l!l°''11 Sa .... ,. 'Ko. dan: 

ile lS temlnnt alınacaktır. Tallplcrln bcllıJ saat 15 tc lunir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 2 - Tahmin bedell 22.000 Uk teminat 1650 I ı - 'nl?nntrn•n tıehtr li: losu :IO kuruttan 
l:i.ln ve ıaatte temtnııtlartyle mUrııcaatları. )·aptlııcakl.U'. Şartnamesi her giln Ko. dn llraClır. 12300 Jdlo sabun .kapalı ur: uııullYle aıma-

Clruıl mıo görulUr. Hepsinin tahmin edilen tutarı ı s - İhnlcsı 24.10. 1941 i'llnU snnt 15 tc cn"ktır. :Muvakkat teminat 461 lira 25 kuruı-
Ayva roOQ 2574 lıra muvakkat teminat l9S ltrn ~ )'llPllncaktır. Şartnamt'SI Ko. <la t6rülllr. ls- tur. 
Amıut 2100 lkuru§lur: tc~ltlerln kanuna UY6:Un tekıır mektuplarını 2 - İhalesi 29. 10. 941 aaat 15 Ur Şartııa· 
Bamya (taze) 500 3 - Eksiltmeye İştirak edecekler n mrz- ihale saatinden blr sant evel Ko. na verme· mest Ankara, lstanbul Lv. lmtrll~I sn. AL 
Kavun 4500 Cır ··n ve-.saatt k nuni · ik \."e trml- 1 rt. .(1 7) ı7'20 K.o. larly~ iKo. 4A er rin ırörillill'. 
sıvrı biber l'IOO rıatlari)"le Ko. na mtır.ı.ıca.auvı. s - lAtr"klllcırtn kanunun 2. 8 ol1 ma1de _ 
Taze kıı.bak Mil (7323) 17278 Buğday öğüttürü1ecek lt'rtnc!e'kl vcıalkl hlı.mll tekllt mt>'ktur>laruu 
Iıpanak l4!500 

Kars Sa Al. !Ko ilan: !hale 6Ullnı:len lhir saat !!Yel :Ko. na wrnre. 
Elma 1

3

3
2~ Sadeyağı alınacak ı - Kapalı zarfla .ısoo ton butdlJ' lclrdı- leı1. (16'191 17647 

D . biber "" 
4600 1zınir Lcv. A. Sa. AL Ko. dan : rılarak un yaptırılacaktır. Un tnbrlkaaı Jç1n t.ahna 

Pırasa 

Karpuz 
Semizotu 

3000 l - Jleher ldlosunn 162 kUruş tahmin kırma ü::retl \"e nakıtycsl dahil bir 'kilosuna Nakil işleri 
Erzarınn Sa. Al. Ko. <lan. 2000 edlleD 3000 kilo sadeyağı açık eksiltme- tahmin edilen bedel bir kurus 90 santim 

500 ye konulmuştur. muvakkat tanlllat 23G5 lira cıcıtıı C.'letırmc:ı ı - .Klloau 3 lrunı.&ı.&ıı bili ton 
ve ;ı.-emllk Horasan'dan EJcşklrt'o 

na.k let tlr!lecckttr. 
(7677) 17645 

Yaş üziim alınacak 
Ankara Lv. A sa. Al. Ko. 4:1.n: 
l - 10100 kilo yne uzum satın alınacak -

tır. 

2 - Pazarhtı 15.10. 941 saat 15 tcctlr. 
S - TckarUr cdecl'k fiyat ilzerlnden >11'1!

de 15 teminat alınacaktır. 

4 - Tallplerln belli ~n ve s:ıntte Ko. n11 
muracaatları. (7678) 17646 

ANKARA Lv. AM1RLlC1NE 
GELEN1LANLAR 

Buğday öğüW.irülecek 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Çuvallar komisyondan verilmek şar

tiyle beher kilosuna 2 kuruıı 60 111ntim ve 

çuvalları müteahhide ait olmak ııartiyle be· 
her kilosuna 3 kuru~ 65 santim. 

2 _ Eksiltme 16. 10 941 perşembe gU- lcln kırma uerctl ve zıııkllye dnhll bir kı.ırus 
nU sut 14 izmtr Lv. A. Sa. AJ. Ko. da 3S santim mu\akkat tcmınatl 1795 lira 50 

ınırustur. 
yapılacaktır. Şartnamesi her glln ı<:o. dn 
cörUIUr. Hepsinin tahmin cdllrn tutarı 2 - Buf;dny kırma masrafı Kor'un bUttın 

• n • ı;amlzo11larmd5 mevcuttur. 
4560 lıra muvakkat ten1l~:tt1 .:.G4 lırn 50 ' s - tıınlesı 20.10. 1041 panrtesı ~nn sa
kuruştur. Eksiltmeye iştırnk cdeeelderin I aı 16 da Rars•ta ltomt5y0numuztnı bulundu. 
yukarda yazılı etin ve saatte kannnf ve- tll mnhalde yapılacaktır "Evrıat ve •artname 
ıaik ve teminatlan Ko. na müracaatları. ı Ko. dn ~önılüı-. tsteklllerln mczkQr etın ve 

(7325 1':'2SO snattc 15 e kndnr kanunun 32 ine! malldesl -
ne 1;öre haz.ırlıyacaklnn teıtllt rııelctuplarm1 

Ko. vermeleri. (7-157) 17426 

2 - Pia.nrııtı n. ;o eu eu:ııa ı1ih1u uat 
9 SO da Erzunım Sa. At. Ko. <1a >aPllacnıcur. 

.Muhammen bedell 30.000 lira kntl kır. nat 

.Q500 lil"11. N'altllyata a1t evsat 11ı:ı sartn11nw 
Ko. Ga. eönllUr. h~ ler ıı tmıtnaı rnakbus
lar4'le &o. na ınıilracaatı1.n. 

(76Sl.) 176-ld 

Ham iplik almacak 
Toııane Sa. Al. Ko. datı: Sadeyağı ahnacalt 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kilosuna 162 kuruıı tahmlrı 

edilen 18000 kilo sadeyağı kapalı zarf U· 

suliyle eksHtmcye 'konulmuştur. 

ı - Beher kılC*Una S5G nrua tahmin e • 
Bir elektrik ustası aranıyor emen 12S65 kilo renkU ve be)az ham tıı De 
Hnrp Akndl"lnls't Komut11nhttndan: ıı.lınacaıı:tır. Pazarlt'ltla eıaıfltml's'I 11. ırı. DU 

2 - Eksiltmesi 16. lO. 941 PCJ'lembe 
gtlnll saat 16 dıı. İzmtr l,.v. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin edilen 
tutarı 2!!160 liradır. 

3 - Teminati muvakkatasi 2187 liradir. 

1 - Harp aknrtemlılne 60, 70 lira QcretU cııma R'Un saat 1~45 tl! Taııane4e lstıınbul 
ııtr elektrik ı.ıs~ı.11 alınacakur • .Nntıa VekA· j L'·· ~lrlll:l Sa. Al. Ko. da ,yapılacaktır. Ntl· 
letlnden UcUnc!l derece ehliyetnamesi oımuı munesl Ko. do. a-örUIUr. Ta iplerin ~lll va
ıarttır isteklilerin 23 lO 911 ıtarnııne kadar l.:1tte Ko. rıa :ın1ll"acaatı:ın. 
il' numaralı ınşlada hnl".P akademisi komu. (7682) 17049 

tanlıtına mUracaatııın. 

(7509) 17478 Kömür ahnacak 

Sadeyağ alınacak 
tat. ~ sa. -'L two. 4an: 

2 - Fiyat tahmin edilen 1000 ton buğday 
Askeri Ftıbrlkııltır Umum :MUdUrlUğtln • un yaptırılacaktır. Eksiltme 17-,10-941 cu-

den : d ma &ünü saat 16 Balıkesir Sa. Al. Ko. da 

Tabip, eczacı, sıhiye memuru 
ve ebe alınacak 

Eksiltmeye lııttrak edecekler kanuni ves\· 
kııları ile temintıt ve teklif mcktuplannı 
belll gUn ve saatten bir saat evel l~o. nn 
vermeleri. (7326) 17281 

Makarna alınacak 

Er;z..:ncan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher Kilosuna 170 kuruı tlyat tah -

m!n edtıeıı 20.DOO kilo ısadcyutuı kapalı zarr· 
ta eksUtmes1 sı. 10. 941 aıma l"UnQ saat ıı 

ı - iBeher umuna Hı ura 60 kul'UŞ rl.>at 
ta.bmln edilen 3430 ton Ja\llmarln k morü 
17. 10. gu cuma ı;;Unü sant 11 de paznrlık a 
satın alınacaktır. Şartnamesi h r 11:Un Ko. da 
ııbrillür. :Muhammen lbedell .ı>ll:IOS, lira o"1p 
kati temlııat 7851 Jlradır. lal.eki ler·n belll 
ı;;Qn ve saatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na ımiJra-

Muhtelif yerlerdeki fe.brikalıı.rımız a 
istihdam edilmek üzere tabip ve eczııcı, 

sıhiyc memuru ve ebe alınacaktır. Kend~· 
lerlnc 3656 sııyılı kanun hükümler!ne go

kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ~uvallı 2738 lira 
~uvalsız 1950 liradır. 

re Ucret verilecektir. 
isteklilerin ellerindeki vesll<a ve 

tercUmelerlni l.!ltidalarınıı bnğlıyarak 
mum mUdUrlUCe nıUrııcııatlan. 

hal 4 - Şartlarını görmek isteyenler herıUn 
u • Ankara İıı;tanbul Lv. Amirlikleri satın Al. 

(7564) 

Ko. lariyle Balıkesir Sa. Al. Ko. da göre • 
17558 bilirler. 

Mütercim alınacak 
Askeri Fabriktılar Umum :MUdUrlUğUn • 

den: 
İngillzceyc ıayıklyle vakıt ve TUrkc;esl 

kuvctll b!r mUtercim alınacaktır. 1ng1 -

S - Taliplerin muvakkat teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat evel Ko. na vermeleri. Bu ıaatten 
sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

(7155) 17133 

llzceden maada Almanca veya Fransızca Pirine alınacak 
llsanlarıntı da vukufu olanlar tercih olu - Topkapı Maltepe -Sa. Al. Ko. dan 
nacaktır. Ktıdro licreti 210 liradır. Talip-
lerin imtihanda gösterecekleri liyakat de- 1 - 60 ton pirinç kopal ızarr usultl ne 
rcccslne göre bu Ucret birden veya tcd • satın alınqcaktır. Beher kilosunun muhtım· 
rlcen verilecektir. men bedeli 45 kuruştur. Evsaf ve husus! 

imtihana gireceklerin en az lise mc • şnrtınr Topknpı Maltepesl Sa. Al. Ko. de. 
zıınu olnınsı ve nsl<erll~1? hiç bir ~ııtıııkruıı vörUIUr. 1halcsı 20-10-941 paztırtcsl .nınu sa· 
bulunmaması şarttır. ): uksck tahaı i o-
lanlar terdh edilir. fstıyenlerin mlisblt 1 nt 16 da Ko. da yapıl'lcaktu. Taliplerin bel· 
evrakı ve iyi hizmet vcı;lltalarlylc blrli!l:te 11 gt\nde muvakkat teminat makbuziyle 

31 _ Birfncıtcşrin _ 1041 akşamına kadar teklif mektuplannı snat 15 e kadar Kl. na 
umum mUdilrlllğ(!mU?.c mlirac30tlnrı. j vermeleri. <7118> 17138 

(7G63) 17589 

Yerli veya memleket dahiline 
girmiş ecnebi malı olmak üzere 

14 ton tutya alınacak 

Sığıreti alınacak 
Iunır t.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 

İz.."llir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - llehcr ktlosunn 35 kuru:ı 

edilen 18,000 kilo makarna kapalı 
suliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

de Erzincan Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. Mu
tnhmtn nıımmen bedeli 21000 Ura ve llk teminat 
zart u- 2550 liradır. 

2 - Ekslltrnesı l7. 10 911 cuma gllnQ 
snat 16 dn İzmir Lv. A. S:ı. Al. Ko. da ya
ı>ılncaktır. Hepsinin tutarı 6300 liradır. 
tcminati muvakkatasi 472 lira, 50 kuruş -
tur. isteklilerirı belli gtln ,.e saatte kıınunı 
veslkalartyle tekJif mektuplnnnı bclJI gUn 
ve saatten bir sa.at eve! Ko. na Vl'rmeleri. 
Şartnameler her gUn l<o. da görUIUr. 

(7327) 17282 

Sığır eti alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Tahminen beher kilosu 40 kuru~ 

tan 165 ton sığır eti kapalı zarlla mUnn
kasaya konulmuştur. 
Muvı>kkat teminatı 4550 liradır. 
2 - İhalesi 17. ıo. 941 saat 15 Ur. Şart

2 - Şartnamcııl Ko. da ve evsafı Kor.un 
bUtUn ı:unızonıuında mevcuttur. 

s - lsteklllerın tıeuı ırtınde ı;ant ıo a ka· 
dar teklif m ktır;ılannı Ko. na verınclerl. 

(7514) 1747~ 

Patates ve kuru soğan alınacak 
Muhak >YJ Sa. Al. Ko. dan: 
l - ızo ton Pillntes ve 85 ton Jruru ıotan 

alınacaktır. Patatı-sln muhammen bedeli kilo 
hnsına 10 kurus 40 sanUmdlr. Kuru soaan '1 
kuruı G.'> santimdir. 

2 - Taliplerin kuru ıoaan ıc:ın Z7. lO. 941 
pnzartcsl ıı:Unü saat 14 de Patates lc:ln saat 
15 te Hndımköy c!vannda Muhaktıy{l Sa. :Al. 
Ko. da yapıl11C111rtır. Patatesin muvakkat te
minatı 936 ıırn EoCnncn 4 lira olduttı. 

(~) 1Tff4 

namesi A11kara, İstanbul Lv. amirllldcri Nakil işleri 
Sn. Al. Ko. lan ile komisyonumuzda her. Df)nrbakır Sa Al. Ko. dan: 
glln görlillir. 1 l - Komisyon tarafından ııtısterllccek yer-

caatınn. 
(7654) 17650 

Kazan alınacak 
o Bakır sa. Al. K.o. dnn. 

1 ·- Beher kilosuna 425 kJrus fiyat tal\ -
mln edilen ıoo :kUcllk 30 bUyUk olmak Uzl' e 

130 adet .kazan ıcaı:;:ılı urt uaullylc r.atın a _ 

ıınaca'ktır. 

2 _ !Ut tt!rTllnııtı ıoı7 lira olap Iha1l'sl 

4_ 11. 941 ıı;alı ı:Untı saat 10 da. n. Rak r Sa 
Al. Ko. da yapılaca"ltbt', btekı rerırı lhlll('('len 
bir ı;aat eveııne kadar tekllr mektuplannt Ko. 
nn vermeleri. <7US3) 17~1 

Saman alınacak 
1Sıık1Behlr sa. Al. Ko. dan: 
1 _ 600 ton dök11m dll.fı:en 61\.manı kapalı 

rnrf uwııvıe eksllUnt':vc konumıuua da talip 
tıkUlaıSıtmdan b!r a.:v :ttıt1ında netkell'Tlmek 
uzere ı:ıazarlıh c::kanımıstır. llk ı:ıazarlıtı"ı ıs 
tılr1ncttear1n 941 Cl."11Ulrtesl ~nQ saat 11 de 
Eı>kl&clılr Sa. Al. Ko. da. yapılacaktır. llk te
minat 1012 lira 50 'kurugtur. Pazarlıtı"a ı.u -
r11k edece.ktertn teminat makbuzlarfylc mu
racaaUan. Evsat ve ~alt her etin mesai Ea• 

manlarında Xo. da .:örülür. 
(76S7~ 17652 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele- Jere yaptınlııcak !500 toıı nakibe kapalı %Art• 
rindekl vesaiki hamil teklif mektuplarını ıa münakasaya konutınuıtur. llk teminatı 
ihale ımatindcn bir eaat eve! Yalova Sa. ı 2518 lira ihalesi ı. ıı. 941 <umartesl ii:UnU ea
Al. Ko. na mliracantlnn. (7347) 17302 at 9 dn Olyarb:ıkır sn. Al. Ko. da >-&Pılncak-

~oyun eti arınacak Bakır kaplar 
Eski§ehır Sa. Al. Ko. dan ah nacak 
1 - 20,000 kilo ko)--un eti kapalı zarf 

ıısullyle eksiltmeye konulmuııtur. İlk te
minat 975 liradır. 

Merzifon Sa. Al. Ko. dan 

'ı li;ı "ll•u U 
t-:ı 1ı k~rıı z m, 25.000 kHo tııh nln rı- Askeri Fııbrlknlnr Umum MUdUrltli:!U Mcr -

ı llru., '· 88 &antım temın~tı 2020 lira kez Sntın Alma l~omısyonundnn: 

l - Beher kilosuna 38 kurus tb·at tah· 
mln edilen 100 ooo kilo kesllmts ıı~ır eti ka
palı zart usullyle eksiltmeye konuımustur. 

2 - F.k.~lltme ıs. ıo. 941 cnrsambn etınU 
saat 15 tc lzmlr ı.v. A. Sn. Al. Ko. ıın yapı -
ıac..<tktır Hepstnın tahmin edilen tut:ırı SSOOO 
llrn muvakkat teminatı 2850 Urn<tır. Tnllı>lo
rln ll_anunı vcslknlarlyle tckllt ml'ktuplnnnı 
belll ııtın ve snntten bir saat evet Ko. nn ver-

2 - Eksiltme ~nU 27. 10. 941 pazarte
si saat 15 te Eskişehir Sa. Al. Ko. dn ya
pılacaktır. Evsaf ve şartname her glln 
Ko. da görlllllr. İsteklilerin muayyen glln 
ve snntten bir saat C\"cl teklif mektupla· 
rını Ko. na vermeleri. Postadaki geçik -
mele kabul "dilme:z. ('345) li:JO!'i 

l - Aşağıdıı. yazılı bıı.Jnr ktıplar kapalı Zarfla alınacaktır. 

2 _ İhnlesi 2s. 10. 9U saat 10 da yapı tacaktır. 

it~"-.. Yıı1t Yuknrıd:ı yazılı H ton tutya nskert tnbr1-
~ '!\ v rırta eı ı k t 1 ~ "lt "·)lec:c-)( nıı \'e llllktarlnn Y'IZllı uc: knlnr umum mU<HJrlUf:U mer ez sa ın n mn 

l ..._il ~•ı kin maddeler! ayrı eartnamede lmmlsyonurı.cn 21. ıo. 941 salı $rUntı s:ıat ıo 
"'ııı~ Pıı1.ar1ık a ekı,ıtm }·c konul"nustur. da PllZ!lrlıkln ihale ccıııcı:ektlr. 
'-.ıı.. tllııu llıı. •ı ıs h1rtnc' nln on car- 1 Muhammen bedeli 8820 ve kati teminatı 
ı_ ~1lı:llııısına :t 14• ı5. l6 dl\ ı:nılt"te Ter- i 1323 liradır. Şartname parasız olarak komls· 

' ır ~ 1 komıs:ron ı:ıın'\sıııdn yapı· yond:ın verilir. Taliplerin meik1lr a11n ve sa -
- ... 1 -rtnarn 1 atte komlsY<'.'na mtırııcaatları. 

t'lerı bedC!lslz olarak komlı· .(7656) 17632 

meleri, (7232) 171SS 

Sığır eti alınacak 
SOke ısa. Al. Ko. dan: 
l - ~ 9. 941. tarlhlndo llıaleat ;yapılacak 

3 - Şartnamesi Ko. da görUlUr. İstek lllerın ihale saatinden bil' saat evet teklif 
mektuplarını Ko. nn vermeleri (7:50$) 

Cinsi Adet Ad. Gramı Muh. Bed İlk teminat. 
B. Kazan (BJyUk) 25 SO - 3& 2167,50 1111,69 

B. Ka.zruı (KUçUk) 25 20 • 2& 1530.00 

B. Karavana 2500 2.6 - s 1912~.oo Zeytin l-.:ığı alınacak 
lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kllosuna ~ kUruı tahmin edilen 174.70 
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§ Konya'da u eli, Akşehir'de ~ - -
~ Maltepe ve Bursa Askeri liseleri- § - -E nin her üç sınıfına talebe alınıyor § - -- -E Milli Müdafaa Vekôletinden : S - -S 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç anufrna :E 
E 1 Birincikanun 941 de baflryacak olan yeni ders devresi için Ma- S 
:E arif liselerinden ve Maarif orta mektebi~ ikmal ederek devlet E 
- Orta Okul imtihanlarını muva ffakıyetle vermiı olanlardan talebe :E 

alınacaktır. : -----------------------------------------------------------------

-2 - Almacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede : -sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaç.tan fazla olduğu takdirde : -yapılacak seÇJne sınavında kazanması farttır. : -3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaımı bü- : 
yültmüı veya küçültmÜf olanlar, bulunduktan okullarm son sı
oavlarmda ipka veya bütünlemiye kalanlar, yaşları, boylan ve 
ağırhklan askeri liseler talimatmdaki hadlçre uygun olmıyanlar 
kabul olunmazlar. 

Bu hadler şunlardır: 
Lise' sınıf: 15-19 dahil 
Lise il. sınıf: 16-20 dahil 
Lise ili. sınıf: 17·21 dahil 
4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin as

kerlik şubelerinden diğ'er knydükabul şartlariyle müracaat yol· 
farını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını hazır
lıyarak 1 Birinciteşrin 1941 den itibaren askerlik şubeleri yoliyle 
bu kağıtları girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla
rm bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birinciteş
rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteşrin 1941 tarihine kadar 
doğrudan doğnıya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu-
nu~ (6745) 16812 

-------------------------------·-----------------.,,ıııııııı ııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııır-

.:!1111111 11111111111ili1111111111111111111111: : 11111111111111111111111 1111111ı11L!:. ----------------------------------------------------------------:::ıı---------------------------------------------------------------------

-
MEMU A ACAK ------
T. C. Zuaal BankaSI Umum Müdürlüğünden : ------

!stanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere 
lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından ADANA, := 
ANKARA, DİYARBAKIR, İSTANBUL, İZMİR, KARS, KONYA,= 
MERSİN, SAMSUN, SİVAS ve TRABZON şutbelerimizde müsa- = 
baka imtihanı açılacaktır. =: -Müsabakanın ana şartları : 

1- Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma- § 
mış olmak, :: 

2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, • 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, 
5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. 

Diğer şartlar : 

-----------------
1-Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun-E: 

Jarı da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve ! zmir'de orta müsa· § 
bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. --2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene = -veya d aha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan- --)a r imtihansız kabul edilecektir. := 

,3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hü- := 
kümlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil = 
derecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile - = 
~~~ = 

4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakkın = 
bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören • =: 
ler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. :E 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te
kaütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade = 
edeceklerdir. -

İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imti- = 
hanı 11 - 12 ikinc.i teşrin ve daha yukarı tahsili olanların imtihanı := 
13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. :: 

Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır. _ -Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlükleri· = 
ne ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat =: 
etmesi ISzımdır. 4788 = 

'=ill l il llll l l l il il llll lllll il lltll l lll l l l il il lll l llllll il il l l l l l l l l l il l l l l l il lllfF 

Röntgen filimi ve saire ahnacak 
Ankara Nllmune Hastane3i Ba.,ıabipllğinden : 

Cl?iSt 
Rontgen film! ıs x ıs luO dUzllne 
Rontgeı> filmi 18 x 24 200 dUzllne 
R ontgcn filmi 24 x SO 200 dUzllne 

'1416 00 

1 - ., 
~ ~ . :! 

:a 
·~ ... 

c ~ ~ .::; - c: c:ı_. «> 

~~~ :§:;ı ~ 
e-- E A ~ ...-ı 

556 20 Kapalı 17.l0.9il S. 1:5 

R ontgeD filini 30 x 40 200 dUzUno 
İzhar banyosu 100 ırutu 
Tublt b:ı.ı:ıyosu 100 lrutu 

) 
) Beheri on litre su için 

Fotom-at camı 10 x 15 ıo dUzUne 
Dlyapoz:atif filim 9 x 12 10 dilzUne 
Filimler Kodak. Ağfa ve İlfart marka olabillrler 
ı - Ankara NUmune hastanesi 1941 mail yılı ihtiyacı için yukanda cins ve mik

tarları yazılı rontgcn filim malzemesi ekalltmcye konulmu§tur. 
2 - tsteklUeriD yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket 

edenlerin noterlikten musaddak vekı\l etnamelerlyle teminat mektubu veya m&kbUZU 
Ue birlikte 2490 sayılı kanuna tevfikan hı\ zırlıyacaklan teklif zarflariyle belli g1ln.de 
Ya.zllı saatten bir saat evellne kadar Ankara Nilmune hastanesinde mllte3ekkil ko
misyona vermeleri. 

S - Şartname ve listeler her gtln NUm une hastanesinde ve lıta.nbul aıhat mfl. 
dUrlU#llnd" görülebilir. (7172) 17173 

:!111 11111111111111111111111111m111111t.. Bir taşçı aranıyor 

~Ki RALI K ARANIYOR§ Bolvadın Belediyesinden : 
: B1r senelik bedeli ı;ıeıln verilmek : Belediyemiz kara değirmeninde çalışmak 
: üzere Yenlıchlrdc üc ııtı dört odalı ka- :C üzere (30) otuz lira aylık ücretli un fab
: lörlfnll veya kalörlfersl:ı: bir daire a- : rikalarınlia çalışmıG bir taşçıya ihtiyacımız 
E ran1yo:. Saat 8 ten 5 e kadar T i: 2850 : vardır. Taliplerin 15. 10. 941 tarihine ka· 
- ye mQrac1111t. 4820 : dar belediyemize muracaat etmeleri ilan 

~ J il 1111111111111111 1111 11111 1111111111 r olunur. (8886-7444) 17638 

Yapı yaptıracaklara ve 
müteahhitlere 

Sayın müşterilerimize 
Sark ıı:undura pazan Taht&kale ı• No. 

B!na projeleriyle her tllrlU hesaplar ve dan llt1Iıc1 Anafart&lar caddesi 200 No. ma
meııul!YeU tenntye kabul edilir. (Berlln'den) pzaya taammıatır. 
)'llPelı: mllhendll Ankara post& kutasu 64 e&rk kUndura puan 8allll. 

urus 

13 İlkteşrinden 20 İlkteşrine kadar muhtelif 

hatla ra kalkacak vapurların isimleri kalkış 

gün ve saatleri ve kalkocaklan nhtımlor 

Devlet Deniz Yolları iılelme Umum Müdürlüğünden : 
Karadenhı hattııı.a - Pa:u.rtesı 17 dıe (Tan)', pereeınbe 17 dıe .<Kuadıentz). C&l&ta ftl1• 

tunmdan. 
Bartın hattma _ Cumartesl 18 de (Anata.rta). Slrkect rıhtımından. (İtan l.htre 

lzmit hattma 

Mu_!ianya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir birinci sürat 

İzmir ikinci ılirat 

kadar haftada b1r POSta :vapılacaktır. lnebolu'J'& kadar a14ecek 
olan bu PoSta ~dll ve dl!nüıte J.ktakoca'ya utnncaırtır.) 

_ Persembc S de (Bartın). Topane nhtınundan. 
(NOT: lsan ahire kadıır hattada blr posta yapılacaktır.) 

_ salı. pertembe ve cum rtcsı 10 da <Canakkale). Pazar 8 de 
(Trak). Postalar Galata rıhtımından kalkarlar. 
(NOT: yukarıda yazılı si}nlerdc yalnız blrer vapur k&lkacak
tır. ıave postalar :vaı;ııımıyacaıctır.) 

_ Pazartesi. caraamba ve cuma 8 de (Trak). Galata rıhtımından. 
Ayrıca çareamba ve cumart~ı 20 de (Konya). Topıı.ne nhtı· 

mından. 

_ Salı ve cuma 19 dıı. (Seyyar>. Toııane nhtımından. 
_ Pazar 9 da <Bartın) . Topane rıhtımından. 

_ earaamba 12 de (Ülgen), cumartesi 12 de (Mersin). Sirkeci nh

tmundan 
_ Pazar 16 da (Tırhan) . Galata nhtımından. 

_ Penembe ıs te (KadeJ), Galata rıhtımından. 

Notı Vapur seferleri hakkında her türlü mal\ımat a&aiıda telefon numaralan ya%1h 

acentelerimizden öğrenilebilir. 
..ialata Bat acenteliği - Galata rıhtımı, limanlar U. Müdürlücü binası altmda 42362 

Galnt• 'ube .. - Galata rıhtımı. mıntaks liman reisliği binası altında 40183 

'iırkeci Şube • - Sırkeci, Yolcu salonu. 2274.0 
• (9120/7673) 17637 

P . T. ve Telefon U. Md . Nakil 
Otomobil alınacak 

Ankara P. T. T. MUrtUrlURündıın: 

İdare JhUyacı icln Mııll1e Vl!'kAletlnce tes
blt edilen maıicalardAn yeni ,.e»a az kulla -
nıbnta 3, 4 tonluk bir kam:;on alınacaktır. 

Satmak tstlycnlerln Evk11t Apart. kat btr 
müdUrlüRlımüz knlemlne m!lracaatlan. 

(7676) 17644 

Ankara ak11m kız sanal 

okulu müdürlüğünden : 
Okulumuz Ankara ismet Pata 

Kız Enstitüsünden ayrılarak Ser
gievi kartısındaki eski Hukuk 

..11•••••••••••-IL Fakültesi binasına tatınmıttır. 
- İsteklilerin her gün kayıtlarını 

Daktilo ara nıyor 
Hu!mı bir müessesede calımıak ü

zere almanca \'e transızca yazar blr 
daktilo aranmaktadır. Steno bilenler 

yaptırmak üzere okul idaresine 
müracaatları . (7649) 17593 

..1 11 1 l il l l l l l l il l l l l l l l l l l il l l il l l l l il l iL 
tercih olunur. Tnllı;ılertn, t&im ve adres- - -
ıerıyıe ıımdı:;e kadar caıııtıkıan yerle- E 100 Liraya ka dar aylık : 
re dair izahatı havi mektupla DAKO :_ ücretli ~ 
remzi altında Ulus ı;azetcslne mektupla 

- müracaatlan. - ~ Muhasip aranıyor ~ .,, ________ mı-•lr" -
E Dinar'da Dedeoğlu un fabrika- : 

Memur alınacak 

E sında çalı~mak üzere, muzaaf u- E 
: sulü muhasebeye aşina bir muha- E 
: ip aranıyor. Taliplerin evelce : 
: çalı takları müesseselerden a l - : 

J4/J0/1941l 

Tam bilet iki, yarım bilet bir l i radır. 

İKRAMİYE KEŞİDESİ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 

İkramiyeli% 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tahvillerinin 17 inci 
ikramiye keşidesi bankamız idare merkezinde 16-10-941 günü sabah 
saat 9 da Maliye Vekaleti, bankamız ve diğer bankalar mümessilleri· 
le Noter huzurunda icra edilecektir. 

Keşidede herkes bulunabilir. 4810 

Sümerbank Umum Müdür
lüğünden : 

: dıkları bonservisleri ve 6,5 x 9 E ,. __ _ 
: ebadında fotograflariyle 30.10.941 : ------------------------------• 
: tarihine kadar müracaatları. E- :E 
: velden un fabrikasında çalışmış : Bankamız umumi müdürlü -

ğünde çalışmak üzere dosya sis
temlerine ve kayıt usullerine va
kıf, Bankalar veya resmi mües -
sese ve daireler muhaberat me -
murluklarında bulunmuş tecrü
~ sahibi bir memur alınacaktır. 

İst~kliler tahsil ve mesailerini 
gösterir vesikalarla, 21.10.941 
tarihine kadar Ankara'da Sümer
bank umum müdürlüğüne müra-
~at edebilirler. 4814 

E olan muhasip tercih olunur. 4792 E 
-:; 11111111111111111111111111111111111111;: 

..111111111111111111111111111111111111111!:. 

= = § BRİONSK : - -- Tırnııl< ellUarı F.RA!=;MİC LAVANDER : 
E tu\•alet sabunlan VELOX tıru bıcak- : = lan TAAR tırnı losyonları D~TOL : 
: dlt mııcunııın ırelmlıtl!' : - -Rebii Porfümerisi -- ---'9-...••••••••••••' § Posta caddesi No. 58 E 
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ilk - Orta - Lise 

OKUL KITAPLARI 
Akay kitapevlerine 

gelmi,tir . 
Samanpazan merkez Tel: 3583 
Yenlaehir ıube Tel: 5279 

(Zens:lıı ve ucuz ıort1141yen1n yegtı.ne 

sat11 :ver1.) 4622 ' , 
lST ANBUL ve P ARiS 

Faldlltelerlndcn mezun 

Dit tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adllyeaarayı karsısında Dökmeci apart
manında her siln saat 0-12 vo 14-20 
aruı hastalarını kabul der. 

Rontı;en ve ıerl mekanik tedavi. 

Apartıman veya ev aranıyor 

Yenişehir'de veya Bankalar ci
varında 5 ila 6 odalı yazıhaneye 
elverişli apartıman veya ev aran
maktadı .~AKO remzi altında 
Ulus gazetesine mektupla mü -
racaat olunması. 

:!11111111111111111111111111111111111111!::! - -NEOSTERİN § --- -- -E SıhhaUı olmak için insanın aiı%, : 
: burun, boğaz ve bademciklerini ııhht : 
E bir tarzda temiz bulundurmuı 11. • :E - -: zımdır. : 

1 E Bu yollarla &'İren anjinler, grip, :E 
E kızıl, kızamık, difteri. kabakulak. :E 

• § ~içek, suçiçeği, menenjit • • • U.§.h § 
~--•••••••••••# : bul~ıcı hastalıklarda 

Telefon: 2624 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7255 

İmtiyaz Sahibi 

İ&kender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
M ümtaz Faik Fen ik 

Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
U LUS Baaımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemize sıılnderllen her nevi ya
zll&r, n~redllsln edilmesin ıreri ve
rilmt21 ve kayboluıundan dolayı tı.!c 

blr mesullyet kabul olunmaz. 

------ NEOSTERIN ------- pUlverizasyon veya ıarıarası : -----
tıi!ayıı yardım eder. :E 

Böyle hastalar lle temasta bulu • : 

E nanlan korur, sahst ihtiyat v e tedbiri :E 
: aldınr. ------- ---Eczanelerde reçetesiz satılır. 

-:;,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

YENİ Sinemada 
B~n bu ııece 

Sansın )'Ildız Canıma Horn ve mecihur 
macar muırannbl Paul Javor taratından 

yaratılan nefis bir mm 

SON ÇARDAŞ 
Almanca ıözlQ 

suuıar: lUO • 16.30 • ıs.30 poe :n de 
Saat l2.1l5 te ucuz halk matm .... 

SO~ GEXCLlX 

Satllık eşya 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye merkez ve şuabatına ait muhtelif cins eşyalar 16-10-1941 
per§embc gününden itibaren her gün saat 14 te perakende olara'k !t-· 
faiye meydanı civarındaki Belediye levazım deposunda açık arttır
ma ile satılacaktır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin levazım müdül"' 
lüğüne müracaatları. 17579 

..1ııı111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111 1 111111 1 111 1 1 1 1111 11 1 1 ıı~ --- Memur ve daktilo alınacak ---E Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anonim Şirketiıtdr:11 : 
: Şirketimiz merkezi ve fabrikaları kadrolarında mevcut münhal· 
: lere asgari lise mezunu ve mali ve ticari müesseselerde hizmeti buhl· 
: nan muhasebe memurları ile dosya memuru ve daktilo alınacaktır. 
: Talip olanların vesaikiyle birlikte tahriren veya bizzat Yenite • 
: h ir Lozan meydanı Erdoğan sokak 18 numarada Şirket merkezine 
- müracaatları. 4778 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1' 

.Buhar kazanı satın alınaca1' 
Tasfiye halinde Ankara Havagazı Şirketinden : . 
150 derecede takriben 7·10 atmosferlik bir buhar tazyiki istibs••;: 

ne mahsus, kok kömüriyle yakılan üzerinde emniyet supapı, su,'. 
ma cihazı, manometre bulunan ve insan kuvetiyle tekerlek üzerııı. 
de çekilebilecek bir adet buhar kazanı satın alınacaktır. İstelclil~. 
rin teklif mektuplarını 20-10-1941 tarihine kadar Şirket Müdürl 58 
ğüne göndermeleri ilan olunu r. 47 

Mimar, Mühendis ve lnıaat Şir kellerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapılır 

Sus Sinemasında 
Bu ııecıe 20.30 da 

:Mevsimin en ıU:zel komedi tAheserl 

ARTİST NAMZETLERİ 
Bat rollı»rdl': 

Loula Jouvet • Claude Dauphln 

Saat; 14 • 16 - ıs 1eanılarında 

MUKADDES V AZ1FE 
Bu rolde: 

IA\'&:JNI • LioMl !la~ 

Ankar.a Anafartalar Caddesi 
Gençtürk Tel : 1673 

S .. S .,do UMER ineması 
Buıiln bu ııece 

1. Mr. Molo katiller kulübiind' 
Ba: rolde: Pcter Lorce 

il. Pekoz knall 
Bu rolde: John wun• ~ 

Seaıalar: l.2J.!1 - 14.30 • 16.!0 • 
sece 21 de 

~ 
ti 
ti ... 


