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ULUS BaaımeYl 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ul .US Ankara 

Telefon 
Bas:vazarlık 187l 
Y&ZJ ı.ıen MQC21lrG 106l 
MOeueN MOC2ür11 ll44 

inandılar, döğüştüler, 

kazandılar ... Bıroktıkla-

\ LS Kuru§ 
Y&ZJ lllen ı~ 
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rı emanetin nöbetçisiyiz; 
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Bütün yurt Cümhuriyet 
Bayramına hazırlanıyor 
Bayram 

Vereceği 

töreni Başvekif imizin 
bir nutukla başl ıyacak 

Önümüzdeki 29 birincitcşrin, Cümhuriyetimizin kuruluşunun 18 inci 
Yıldöniimüdür. Büyü'k devrimimizin en l:füyü.k eseri olan Cümhuriyet, o gün 
on sekiz yaşına basacaktır. 

29 birinci teşrin Türk tarihinin en manalı dönüm noktasıdır. 1923 yılının 
bugününde bir tarih faslı tamamen kapanmış, yepyeni, apaydın bir fasıl 
•çıltnıştır • 

....___ 
---------------, Genç Türkiye Cümhuriyeti, vatan 

l
• _ 1 ve milletin parlak isıtikbalin.~ ~ş~~1:: 
r J _J k • gıç olan bu tarihin her yıldonumunu u a re a e l milli bayram olarak Jcabul e~iştir. 

hazırlıklar 
O gün, yurclıın en küçük köylerınden, 
en 'büyük şehirlerine ve yurttaşlar 
yedisinden yetmişine kadar büyük 
bayramın coşkun heyecanını yaşarlar. 

29 ilkteşrin giinü, bir mana daha ta-
Kemal TURAN şır: o gün bir cümhuriyet yılı bitmiş, 

Ji lk bir yenisi başlamıştır. O gün. geçen 
C 

a r ve memleketi kalkındıra- 1 k b' ak b "' bir yılın çalışmalarını ve ge ece ır 
\> ' !~ utün tedbirlerin tatbik mercii f 
'Ilı a~ette vali, kazada kaymakam, yılın tasarlarını da konuşmak ırsa -
b~hıye ve köyde müdürdür. Yalnız tına kavusacağız. 

1 kz~ ve agayiı değil; bütün sağ- Cümhuriyet hayatımızın artan her h· ' 2ıraat, bayındırlık ve kültür yılı camiamızın iç ve dış varlı ğında 
r~Tnt~tleri hep onların kendi çev- daima hızlanan, daima ileriye ve tam
c: er!nde batlı baıma ve devamlr- ıJığa götüren bir feyzin Hadesi olmak
r a. ugraşacakları itlerdir. Onlar de- ota ve her yıldönümü bayramı bir evel-
Kce derece devleti tema-il ederler. [ Sonu 4 üncü sayfada ] 
le anunların tatbikında gerek hal-
a k Ye gerek teşkili.ta karşr en yük
..,e ~azife ve selahiyet onlardadır 
d~ boylcce hepsine "idare amiri" 

•Yoruz. 
b\ llü~ük Millet Meclisi; geçen lem
le U::t ıçinde, idare amirlerimizden 
ti a.~akamJarın nasıl seçilip yeti§
.;• ~eğine, bunlardan İ§ batında 
~"'affak olanlarınm devlet kad
lli "~da naaıl yükaeleceğine ait ye
t" bar kanun kabul etti. Bu kanuna 
~~-e Siyasal Bilgiler Okuliyle Hu
d 11: Fakültesini bitiren gençlerden 
/~Hiyede altı ay namzetlik devre
~"• İyi bitirenler, iki yıl da maiyet 
) ~urluğunda ve gerekirse nahi-tt:; tnüdürlüğünde kaymakamlık 
~I .Yaınıcaklar., bunda muvnffak 
.-_ ltlarsa aıtı ayırK 011 ........... u ..., ... 

.J •• ••• 111 •••• 1111111. 11 •• 1111. 111111. 1. --

Ay başından itibaren 

Devlet Denizyollar1 
gemi mürettebahnın 

ücretleri arlhrlldı 
Münakalat Vekaleti hayat pa· 

t11KVAS 
100 2~ 

sı ' do ' 2~0 
K.iLOl':IETAO 

Moslıova civariyle Kubi~ef'i gösterir harta 

Başvekilimiz, C.H.P ~ 
Genel Sekreterliğinde 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Say

dam dün öğleden sonra C.H.P . Genel 
Merkezine gelerek Parti Genel Sek
reteri Dr. Fikri Tuzer tarafından kar
şılanmış ve bir müddet Parti işleriyle 
meşgul olmuşlardır . 

Japonya 
Amerika'da görüşmeler 

_L_ON_DR_A'_YA_GO_ .. _RE----:1 __ l M_İH_VE_R'_E __ GÖ_R_E_l 

Moskova ıehrinde 

örfi idare 
ilôn edildi 

Viazma'da 

Ruslar bir yarma 

hareketi yapfllar 

Almanlar batıda üç 

şehirden püskürtüldü 
Londrn · 20. a.a. - Moskova'da örfı idare 

l!An edilmlştır. 
örfi idare ılünını bildiren emirname, şeh

rin 160-200 kilometre batısında .Moskovn'yn 
g den ;ııolların mildnfansmı ve bu bölgl'dc 

[ Sonu J üncü sayfada ] 

Sovyef hükümeti 

Kuibişef'e 
taşındı 

Alman far 

cenupta da geni~ bir 

hücuma giriıtiler 

OFİ'ye göre Mareşal 

Timoçenko azledildi 
Berlın; 20. a.n. - D. N. B. aj::ınc;ının s .. 

lAhlyetll bir kaynaktan ö l'(>nd re> göre. 
Brinask cenubunda çevirme kcsımlerinde 
So\yet bakl~elcrlnln temlzlc>me ış! ı~ lk .. 
teşrinde sona ermiştir. 

Bir cepte cevr lmle olan SovyC>t kuvet. 
lcrinin bakiyeleri duşmana kanh kayıplar 
verd1rllcrrk Jmha cdllmlşt r. 

Bu tcmızlemekrde fimd.~ e kadar yapı• 
lan mUşahNlclere gur<' 5911 C'slr, 9 top ve 
birçok zırhlı tank el egcçirilmiıtir. Cenupta 
son cepteki bolşevlk kuveti"r kanlı ka:np. 
Jar verdırılerek dağıtılmıstır. Pek tok mal• 
zem<' ve şimdiye kadar bı.n a an ve arala• 
nnda on üçünc!l Sovyet ordu .. unun gım!'l• 
kurmay subn)·lnn bulunan es r e e gect• 
rllmistlr. 

18 İlk-teşrin gllnll ve 19 ilkte rln CN.'l"ll 
düşürülen t.ll)')'nre sa)"l'.Sl 94 e cıkmıştır. A• 
rada ıt<'lmlş olan haberlC'rc göre, hava sa .. 
,·ıışln:rında 61 ve tayyare karı;ıkoyma ku• 
vetlerl tarafından da. 23 tA~ar~ dU.- ırül• 
m!lştür. Bundan başkn 5 tayyare de yerde 
tahrip edılmlstlr. 

Almanlar cenupta da geniı 
bir taarruza başladılar 

Vlchy; 20 ..an GC'C' 1 • n a ınan ha • 
berlcre bakılırsıı., Alm ın b::ı 1 ı Mc· kova 
bölgrslnde d"va.m r:i r 'l e ptrı rl ge--
nLs bir Alman taarruzu b 11111 I.' b la -

l>ıa •:vmakam olacaklardır. Ancak 
t'-ttbir &ITa muvaffakıyetler, ba
bjl' .~esaplarma göre kendilerine 
bci,1uat derece hakkını verecek ve 
~-~ece kaymakamlar kazadaki 
h'tl felerine rüçhanlı bir vaziyette 
illet 1Yacalrta. Artrk onlardan hiz
tCiat Yıllarında ehliyet ve kudretini 
~k·e~enler için devlet bareminde 
~,r:111den daha yüksek dereceler 

ııc11ngr "K11>191-.111U• llZ UCT'Cl: dl - : 

makta olan Devlet Denfayolları 
gemi mUrettebatının terfihlerini 
zaruri görmü~ ve adetleri iki bin 
kadar olan bu zümrenin ücret -
lerine ayda 'beş liradan on beş li
raya kadar zam yapmıya karar 
vermiştir. Bu karar ay başında 
tatbik e<l.ilecektir. Zam görenler 
birinci, ikinci, üçüncü sınıf gü -
verte ve makine lostromoları, ka
mara memurları, dümenci, usta 
gemici, marangoz, yağcı, ateşçi, 
.kömürcü, kılavuz, su, kömür ve 
hizmet vasıtaları mürettebatı ve 

yeniden~l= 
başlıyacak Ôrli ıidarenin ilan edildiği Moskova'dan bir görünüı 

m1$tır. Hııt.ttı. cenuptııkl hıır k t 1\fo ova 
bölgesindeki hareketten ıle daha E>tıı-m et• 
llye benziyor. C'ilnku Don tz 11 havu .. 

ır. 

1 ()•hı'I' Vek~ 1 • h' .. d .. •"t'j • _ıye cueti na ıye mu ur-
h_ı 19Jn de kaymakamlarmkine 

11:1rı b' I A G ::tetel ır ayiha hazll'lamııtır. a-
'-'a h' okuyucularma layihanın 
'" atlarını bildirdi. Projeye göre 
llı\d::t 0 rta mektebi bitirmiı 29 ya
•sıı:" ~çük ve sıhatli gençlerden 
'Ylılc ca .iıntihanı kazananlar, altı 
~lffaktaJ ve bir yıllık kursta mu
diir\i olduktan sonra nahiye mü
li b\ olabileceklerdir. Bunların aa-
6() ı~•tları 20 liradan baılıyacak 
~ ~a.Ya kadar çıkabilecektir. Bu 
eli~ ke_c~ üzerinde bir fikir e· 
diit]\t~ .. ıçın bugiln nahiye mü
te.İttigu ntaaıınm en yüksek dere
lıh::ı:. j, 3~ lira olduğunu hatırlama
~- Üç roJe nahiye müdürlerine da-
4l•"rrıı Yuk~rı dereceye çıkmak im-

ld '\>erıyor. 
d are reJ" . . . .. k d • 
erı ilk . . ı.rnımızın uç a emesın-

lt,"u" ılc.ıaıne ait meseleler, biriıi 
•le •I '\>e birisi de layiha halinde 
t~leai~l\nırı .bulunuyor. Valiler me-

•li, ı94Relı~.ce, sayın Dahiliye Ve· 
~l)'~•lld"l b~utçeainin görÜ§ülmeıi 
derır'-.. ır takım sorulara cevap 
i. ""'ıı. "d iter h' evlet memurlarından 
~k•1 

01 •ç biriyle kıyas ed.ilemiye-
~'ldeJe~·rtd"aliler için konulacak 
t •le "'e 

1
.. aha dikkatle hazırla-

~tİiiniu~~rinde çok çalıpnak ge
l ~ahtı j;>Ylemiılerdi. 
1~tırıjll .: .anılarla nahiye müdür
~1"de lcabç.ı~nıesi ve yetittirilmesi i
bitleriıı. il\ u olunan prensip, nam
~ r &lajJa b~tep tahsilinden sonra 
.. e"'""•drr M' kursta muvaffak oı-
l.dcea~e • • uayYen bir tahsil de-

" erı§ln' 
111 re 11\e.'k 1f olmak, artık bu 
~· "etnıi anılarına geçmek hakkı-
u Yor. 1( d'J . 
İçj &eçelller ~n ı erıne bu mesle-
' ilde Re ' ıdare mekanizması 
~ So)c iı \ecele staj ınüddetinde ve 

•t;da iıtidatlarrnı ispat 
onu 4 üncü sayfada ] 
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LiSAN BAH iSLERİ: 
,:a~ı ~ôtiralar 

\. an· FALiH RIFK~ ATAY 
"'····· ........... ..................• ,, 

Görüşmeler kesilirse 

Japonya'nın cenuba 

yürümesi muhtemel 

Münakalôt Vekilimiz 

Antalya'ya gitti 
Burdur; 20. a.a. - MUnakalt\t Vekill B. 

Cevdet Kerim lncedayı, dün buraya aelmlıı
tlr. MünakalAt Vekili, burada kaldığı kısa 

müddet itinde vllAyeU, Part.1·~1. Halkevl'nl 

mavnacılardır. Bu zamlar yılda 

150 bin lira tutmaktadır. Bu ka-

'l'okyo; 20. a.a. - General Tojo'nun harp ziyaret eylemiş, posta telgraf idaresinde ln
kablnesl, bu hafta sükOtu muhafaza etm!f cclemclcrde bulunmu:ı ve Antalya'ya ~lt
lse de bug!ln dUşUncelerlnl bildirmesi muh- ı miştir. 
temeldir. ---·----------

rardan istifade edecek olan kim- Sanıldığına g!Sre, general Tojo, Ame-
seler İstanbul ve İzmir'de bulu - rlka Ue görüşmeleri tekrar ele almaltn ca-
nan teşkilat memur ve müstah- lışacnktır. Fakat bu müzakereler kesilirse, 
demlerinden :ibarettir. • Japonya'nın cenuba dofnı bir harekette 

r• ı bulunması muhakkak sayılıyor. -. •••........•.................•.......• 
---·---...... - ----·----' t [ Sonu 9 üncü sayfada l 
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Japonya'nın Paailik cleniRndeki inzili~ ve Hollmıda toprıa}ılarına göre 
clurumuıuı •ö.terir harta 

Gen. Tojo 
Japon hükümetini 

cenbere 
..> 

sokmıyacak 
Lonclra'ya göre 

T o jo da eski politikayı 
güdeceğe benziyor 
To'kyıo, 20 a.a. - Başvekil T ojo, 

harp ikabinesi azama hitap eden ilk 
günlük omrinde, Japonya'nın yaban
cı devletler tarafından çernberlenme
sine engel olmak ÜZ'ere bütün muha -
rip silahlarla millet -arasında bi.r de
mir birlik kun~lması lüzumunu da 
tavsiye etmiştir. 

General Tojo Japonya'nın silahlan
ma politikasındaki ilerl'emeden do -
layı memnuniyet göstcrm~ş ve şunu 
ilave eylemiştir : 

- Bu nazik anda, kabinenin başın
da bulunmakla ve ordunun idaresini 
elimde tutmakla ancaık mütehassis o
l~bi lıirim. 

T okyo'nun başlıca polis teşkila tı -
nın tam bir şekilde ıslahı, General 
Tojo'nun dahiliye nazırlığını deruh
te ettikten sonra aldığı ilk tedbi.rler -
den ıbiri olmu§tur. ihtimal verildi ğfoe 
göre, General Tojo, yeni programını 
'tatbi'ka başlamadan -cvel, büitün idari 
te,kilatta cı;aslı değişiklikler yapmak 

I. Sona 3. üncü ıq_lıdı l 

Büyük Britanya 

hava kuvetleri 

Akdeniz' de 

faaliyette 
bulundular 

sının pek büyük ask .ri kı\ m<'t r. 
Sooyet hükümeti Kuibişel'e 

taşındı 
Roma; 20. n.a. SovyC't Jul tlmelf. Vol-

ga nehri fizerlnde başlıca iç 1 mnn olrın Sa
mara (Kuibtşef> e nnkkd 'm rlfr. 

Bütün kordiplomatik Kuibişel'e 
gidiyor 

Tokyo; 20. a.n.. - Jnpon)a'nın Moskova 
bily{ik elçisi general Talak"' n'nın har clye 
nezaretine tcktıği blr ıe1grııftan ötrenll -
dlğinı~ göre, scfır lle maly ti \'e butlln korw 
diplomatik, Ka.uın'nın cenubunda klıın Ku. 
lb!şef'e gl.dl'n yol Uzer nde bulunmaktadır. 

Amerikan baıın mümenilleri 
Moskooa'yı terkettiler 

Londra, 20 a.a. - İngiliz hava ku - Stokholın; 20. a.n. - D. N. B. : Nl:'vynrk-
v.etleri tarafından geçen cuma günü radyosu, dlnle)'lc lerlne asatıd kl ıhtarda 
merkezi Akdeniz'de yapılan büyük bulunm~tur : 
ölçüdeki harekatın tafsilatı bugün " Amer kan basını mnm~~~IE>rı ~!~ko -
resmen neşre'dillniştir. va'dan ayrılmışlardır. Bugun en ı tı areıa 
B:~" b 24 • • d S d )'alnız Sovyet haberler bürosundan g len 
uı~un u saat ıçın e ar unya. [ iz. 

Sıicilya ve Trapani'ye, mihverin batı haberleri neşrcdcccğ " 
çölündeki nakil vasıtalarına ve deniz- { Sonu 3 üncü say/adı 1 

[ Sonu J üncü sayfada ] - --------

/nlfİl.İ:& tlon.amncuında ta.y;y<Ueler:e harfi koymalı için lrullaııJ,,ıııa 
MkQ namlulu toplar 
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Lisan bahis~eri: 

Bazı hatıralar 
Falih Rıfkı AT AY 

Elrr bir g-lin TUrkcf' iı,:in bir hüriyet 1 dikkat" )·erine "dikkati <'ilip" ! Bir takımı 
anıdı yapnıala karar ,·erlrııek, hiiyük bir ' ise tabii karıılıi!;ı hulunnuyaıı eski ~rldp
.,....,ıt Ü!tune "< l" ekini oymalı)"J&. Türk· lt'ri kll14l olarak tutmakta ldllt'r. "El'kirı· 
t:e ")Jsanı Oı;mani":>.- ,.e "Sanatı İnli&"Ya umumiye", "hiisnüıılyet", "na.zarı dikkat", 
ilk yıkıcı tıaarnl7.nnu onunla yapmıstır. "nokta! nazar", "şayam dikkat'', "aklı-. 
Mrrhum jô;(ıJnynıan Nazif, lıı> lrri ürpore· liııı", "eııırh·akl" ırilıl ! Zaman hirı:oklarınıı
rek, Baldad'da b)an etmişti: "- Tiirkı:i\ ı.ın füılübundan yirmi )'ıl Önt'ekl kllteler
mli'! Slz Tıırk mU ııatı-.rsınız'!" den twlkl yiizdr. yetııı!,ini atmı,tır. Ru nıt-· 

Çılnkli Tiırkı:ı·, kcllmrlerl ile, ekleri ilf', selefw Yf'ni harnerr. ko!>kooa bir f4'ŞPkkilr 
evlmhln bir &Vak hlzmrk'l~l idi. Sedirler- lıorı:luyuz. Sidre•• "dikkate tarpan" diyo
de kumlmak, harenı atalarına dh·an dur- ruz; "benim A'Örllsüıııe ıtiire ,·eya bıı ha. 
durmak, Jınla ıklara di7 ntu turmak, atla.• kııııdarı", "dikkatıld!:er", "~•idıı;ru yahut 
ve ku tii) lerl için .. ıthınillmd< O!ımanlıca lll'9l ııatlıitı" diyoruz. "lıııciltPre'de f'fklrı· 
efendisinin hl\kln idl ''İstimalden !iakıt nl- ıııııunılyr \'l"ya lnıdliz <'fkiirıuınıımiyeııl ,·e· 
maJcn )l'rfne ''kullannıadBn dO:tnıek" [d&- )a hu mf'lıılckl'tte l'fl<Ürııııııunıiyl'" yerine 
ha dofruııu l<ullımılmatlı!;a dii!Jınrk, kulla· "ingillı. ('fk!irı, lıııdlh-rı"ıl" lı1tlk t•O.iirı ,·e· 
nılntAz olmnk] dr..eniz, hu t'fendi ('e\'ap ya tıu ıııeııılı•krt cfkiırı" ş<'klll .. rini alıyo
verirdi: "- ICaftan llmnn ılll~r. Kelime ruz. Jfütlln hunlardan hblııı yazılarımızda 
lııe htinıaldf'n mkıt olur:" F..s\"Bhınızı Yl'ni- hin kn<' "olııtJ hltnıf'k"tt>n tiirlii tiirlii kar
Jiyeblllrııiniz; kt>nılinize tt>kl düzen verelıl- ı;ılaııııaıı:a ı:alışııı ıla hiı: kiıııs .. nin nr ai.rzına 
liralnl&. Faka& dc\ lııt teııi!llerlndo anca.Jr alılımbilıllkiıııiı., ne kıalrııılne ,·ndlilnıi:ı: 
~dlldat ve tanzlmat" vlleuda r:etirlMıi· "ı·mrh·üki" kalıyor. "- ilen 11ize hıınıı bir 
iliz. Taelı pirinci a;nkla.r, fn1mt i)i kötii siı-i ka."ıl ili' sli) ll'mf'diııı !" <'İinılt•sindı·ki JU. 
nwımurlar arMında "bsfi~ e" yapabilirsiniz. 
Sahalılerln Ç&mDIJır drflttlren paditah, öıt-
111 Ustu sadnuamın ''tebdil"ine karar ,·e
rir. 

Ba delirdrn ıılr.e l•f'k ırt-ne hlr f'ldihln 
blr neıılr bqlıuıgıcım tNlra.r edelitn: "E)' 
kAnhlnı ıtrıbahar olan bAd:" yıazı ml'Şru
tb'ettt-n (ok 11onra bir "Senetı Flinun" ııa-
7UIUlda ı:ıkmıttır 'e altında "\'almp Kad· 
il" lnnam vardır. 

Bir J'llZ•mda t4lfııllltı ile anlattıfım Uze· 
~ Ziya Glikalp vr arkada<ıW. "'" dnirıı 
M&."lan kn3mu larllır: l - Bir dil, baıtka 
bir dildf\n kt-lime alabilir, kaide alamaz. 
1 - l'ahanr.ı kaldı:ı ile yeo,pılmıt olup bir di
le nrlftkn Uhlrler kllşo olanak durur. 

Ea dofrıı fikir, zevksiz ,.e ölçüsüz bazı 
tatbik kuıurlan llc, tn&3 dmMe bile, fı&. 
S&n Pflk uzun bir \'akıt lcaybede.r. "Gene 
kalemler" TUrk(8lln ku-.·etınl ispat etmek 
için Tevftk Flkrct'ln bir manzumesini ter
elhne etti. Tf'r<'Umede bütün musiki öl
mütttlr. MN"mua ııoruyordıı: "- Jlanclııl 
daha iyff" Blltlin ıwlk ada.mlan tertıddUt
IUz cevap venfill'r: "- A!!lı:" Hie blr ter
«'ilme, f'n oda elılf'n, en u~rı llııandaın eı
lıran hlo hlr tt-rcUme J.liedlm'in eu mıııram
daki t.dı naklt-dt-m,,z: "Nim ımn peymine
~ 1&ld temam ettin bcnr• "Genç kalrım
ler" Terlik Fikl'Pt'Jn manzumesinin kart•· 
llna ba)'hurtlu Zlhnl'nlıı bir tllrlnl, l'unuıı 
Eınr..•ıı..n bir ı•arı:a, bir bekta.,ı nf!fesl ko
J'ae.aktı; hattA bir halk tilrküıl'lnlin mısra
IU"a Ue, o ılr'ir ıilrlerlnden blreofunu kı· 
J'as edecekti: "Vllı.Undr ıtöz 17:1 var, ııa.na 
kim baktı ylrlm'!" FttriAtl earlnlanndan 
lılo biri, kuvE"tı:e, mlnlM'a, muıılklce bunun
la~ 
Ol~ hatası Ttlrkçn hlirly('t cıa,·asınn. 

~l&nJk \atanpen<>rllğinin köhne Bizans& 
lr&l'lı bir trnkil hareketi" mlnasızlıtı l'e
rllnwıılı ldJ. Nel"Pde be "- Ben lf!nl özle· 
J'Oram!" dJ7en bu vatanın cocofu, "-Ben 
.._ mütehusirlm !" di)'en de bir vatan 
dfttmanı M)"J lacaktı, 

Plıkat ıahııt lnnıırlar batka, fikrin doit
nlotu tı.ekadır. TUrklt"r araııınıta mllli-
1'tıtellik alıp yllrllmektf'l idi. nmmızl, kafa
mızdan ve kallılmizden ayıramazdık. ze,·k 
-.bibi pnç e<foblyat ve 1&11at adanılan, 

harekt"te katıldıl&J'. Kt1ndimi onlardan say
lllUMm da, nıllll Türkçe prensiplerinin 
Mnkf Mlriarılanberl bir şey arıyormuıtum 
da bulmusum arlbl, itimi ayılınlattıfım llÖT· 

Uyebili.rlm. Yukarda "Servet Fünan" da 
bir nMlr 1Mıı5lanı:ıeım naklettltlm Yakup 
Kaclri'nJn, ondan iki üc yıl eonra "Yeni 
MNmlua"daki baı}ka hlr yazısının ıu ilk ııa
tularmı olcııyıınu:ı:: "A:ı:iz dost, sanki JU. 
bll'ln kanını lcml:t clbl>im, o kadar siin
Jtlm bulandı. Sanki tufanda yüı.mOt clhl· 
>im, o kadar ıtoltııllın tıkandı: 11ankl E;rllp 
011 bir dÖlf!kt~ Yattım, o kır.dar hutaY1m. 
8ankl Mııu'nın ardından 71Uar<'A ııHrün· 

döm. o kadar beııtlıılm. Sanki lııluık ile 
slkreden brndlm, o kadar )'aralıyım. Vllcu
cluman Jıer noldaııınıla, ruhumun her kö
teSlnde &.)Ti bir laclıanın lı.1 11zlıyor." 

gat ııı{anaları ile kııllanılığınıız "siı·i k8S«l" 
çnktan "kiitii niyct"lc t&ldiyfl t-dilmiştir. 

Attf'ntat kaMJılıi:J "ı;u)•ka .. t", Framıı:r.cadaki 
tıiııl .. rcc l'lllsali ıcilıl durmaktadır. "\0 a
l!'ını:"ın bir ının onu da koı;ııııyftoeaı{ını l<iın 

iılılla e<lehilir! Fakat bunun iı;:in ilk adım 
kl'liıneyi cı•za kanununa alınak, hıı:mk te
rimleri ara•.ına ımkıııaldır. F.dehiyat iııtiıı
na.-.ız herkt>sln anlayıp kullandıih bir kl'll· 
meyi, lstisnaııız hiç kim!!Pnin anlarnayıı, 

kullanıııadığı bir lu·linw ile dr.itiıttiremcz. 
Nazik hlr nokta ll!ıtlinchı ılura)·ıın: ıliin 

bir fikri nıisallc i:r.ab edı•hilnıı•k kin eski 
lnııa usıılil ile bir <'liıııle )·a:ı:ıııak isfodim. 
C..'ocııkı;:a lıir Sl'Y mr)·ılA.na gc-ldi. llekaniz
nıa, benim lıe) nlmdl' ılurmııştıır. llalhııkl 

ilk d<'\ lrlercle bir fikri kafaını\a terkipsls. 
dUsllnemezdlm. Rl:ı: ılnıdi yeni bir --.·-.ma 
iı:inde)·lz: meııelA bu son r.linılt-yl :ruar
krn e\·el& "cehd"I hatırlamamak, tabii o
larak "ııavaşma" kelhııeıd ile diltilnnıek ! 
Bir ırün bu ııon tereünıe mekanir.ınaııı da 
beynimizde işlemez hale r:rlec<'k. o ,·akıt 

slııııU kullandıfımız. ve ı:ntu tek nıina

ıııııda kalan. kiiltiir dilinin lhti)·a(larına 

siire senlslf'mlyen, dallanıııı.ran kt'llmele· 
rhnizin Tiirk JQıcatlnl · alabilıliitine zt:nsln
leıtltdillnl ırürN'f'liz. lnaıımak'ta "ıcaranti" 
kartılıitı "inanC"a":n bulanalımız )'lrml IM!ne 
ön<'f"kl tUrkı:Ulerln hatırına trl'Ur miydi f 
"tnancıa ''emıP.k", "inaııt'a almak", "lnan
e.al&11mak" bu huıııuı.ta lhU~larımw ka
pamaktadır. 

Kızınızı ıwlP.ndlrooekslnlz. Bir namzet 
var. Bir doııtunuza rica "diyonunm: "
Su adamı bir 10nqturunus.!" "Sorııttunna" 
burada anket rn&naııana delil mldlrf Keli· 
me:rt derslde ba\Mm7oras. On- lcla Wr 
yazıda "ifad<>ler taraması"nılan hahsetıııls

tiııı. K<>ndiıııl:ı:i zorlı)"&rak bile di'fil, biraz 
eyi niyetle ''tu me!M'le hakkında bir ankf'lt" 
yuine "su lllt'flt'le hakkında hlr 10rottur
ma" ka..,ılıi(ını meslek lügatine ynl~tlre
bilirlz. 

"Hayat memat ka,·ıruı" yerine "ölüm 
dirim kavıraııı" bir tercümedir. Halbuki 
konuşma llııanında "kalım, kalımlık" lla
d~ıırinl ıcörtıyorın. Bunun Tlirk«"SI "ölUm 
kalım kavıra.•ı"dır. "ÖIUm dirim 11ıa1·1u11" 
,·ardır ve ha.,ka lılr 9rydir. "Dirlnıllk"la 

"esbabı m&l!tf'!t" nıAnMına ıreldlilnl biliriz. 
Tarama Df'rıtlıılnd"' "kalım"ın )'alon: eu 
nıAıuuı ,·ar: "Xikl&h bedeli!" Bn rnAna 
RadJortan ahnmıstır. l\f'n İstanbul sh·esln· 
deki mAnayı aldım. "NlkAb bedeli" l~ln de, 
Taraıııa llıırJrlııl'nılen baıtka bir kelime se
çer, ;ralıııt "nlkAJılık" drr, ıc~erlm. 

"Emvali metrike"ye tercüme kafuı ile 
k&raıhk bulamadık. "Ennr.nilerden kalm9 
mallar" diyebilirdik. "Bırakma" ile "kalma" 
aruınıta bir ince fark ,·ardır: "- Babam 
bu e,1 bana bıraktı!" btu)kadır, "- Ba e\' 
bana babamdan kaldı!" batkacbr. ~
lar mallannı de,·lete bırakmadılar; llİlll(tı

lar, malları devlete kaldı. 
"TöNın" tuttu, yt-rl('9tl. Yazılara dikkat 

ediyorum, "m.-raalm" "fnrmallte"nln kar· 
ıılıih olmaktadır. "Dün bir ~ıhı törenJnde 
bulundum!" diyoruz. Ta...-rof bnnolanna 
ilt bir ICIW'tf! illnı llÖyle diyor: "Bonolar 
hiç bir verırl ve m"ruime t4bi dt'ltldlr:" 
Halbuki formallt~. olduto aihl. pu.tt"lert! 
s~tı; JdlnıOye cıktı; kitaba ırirdl. Saikan 
"tören" ttr~monle itaqlSIJldan "merMim"I 
sürdü, cıkardı. Yanmkan "merulm", ü .. 
tünde fransas haruının lllcak ırftbre koka-
1anu tatıJ"&n "formallti")'I kapıdan cevir-

u~us 

1 Bu yll kurslardan Ankara Halkevlnde 

1500 eğitmen ııktı ı halk edebiyatı gecesi 
Yurdun 15 yerinde açılan eğitmen 

kurslarının çalışma1arı aona ermi§ ve 
kurslardan 1500 eğitmen çıkmıştır. 
Yeni eğitmenlerimizle bugün yurtta
ki eğitmen sayısı 7500 ü geç.miş bulun
maktadır. 

Maarif Vekilliğince eğitmenlerin 

tayinleri için haztrlık1ara başlanmış
tır. Eğitmenler birincikanun başında 
işe başlıyacaklardır. Bundan sonraki 
kurslar nisan ayında açılacaktır. 

Vilayet izcileri 
perıembeye geliyor 

Maarif Vekilliği Beden Terbiyesi 
müdürlüğü önümüzdeki Cümhuriyct 
bayramında şehrimizde yapılacak bü
yük geçit törenine iştirak edecek vi
layet izcileri için hazırlıklarını bitir
mek üzeredir. Yurdun dört bucağın
dan şehrimize gelecek olan izciler 
perşembe günü şehrimizde buluna • 
caklar ve törenle karşılanacaklardır. 

Yollar kanun projesi 

son şeklini aldı 
Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve 

bütün Vekilliklerin mümessillerin· 
elen mürekkep bir komisyon tarafın • 
dan incelenerek yeni baştan hazırla -
nan yollar kanun projesi son şeklini 
almıştır. İçinde yol mü'kel1efiyeti 
hakkında yeni hükümler bulunan pro
je bugünlerde Baıvckilliğc yollana -
caktır. 

tocuk Esirgeme Kurumuna 

yapılan leberrular 
Bayram dolayısryle kimaeıiz çocuk

ları düşünmek istiycn iyiliksever 
yurttaşların yapacakları yardım için 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer
kezinde hususi bir liste açılmıştır. İlk 
olara'k Ankara'da Bay Naşit Toygar 
25 lira teberru etmiş: tzmir mebusu 
Bay Rahmi Köken, Maden mühcndi -
si B. Vehbi Ergene, Maliye Vekilliği 
düyunu umumiye komiseri B. Ali Ri
za Reyno da muhtelif yardımlar gön
dermişlerdir. Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Merkezi yardımları kabule 
devam etmektedir. 

Bir tavzih 
Eve iki günkü sayımızda Harp Oku

lu futbol takımının bir ba1kaptana o
lan i'hti yacını yazmıştık. 

Dileğimiz, oyun yapılırken, ona 
oyun içinde dUzen verecek bir başın 
bulunması idi. 

Bunun yanlış anlatıldığını öğren -
diğimizden yazımızın okulun değer
li spor öğretmeni ve bütün apor şube
lerinin başkaptanı B. Hüsamcttin Gü
ırcli'yc aiıt olmadığını bildiririz. 

Nikah töreni 
Bn. Fatma Yenice ile Beden Terbi

yesi Umum Müdürlüğü memurların • 
dan Cahit Güldiken'in ntkah tören -
leri dün Ankara belediyesinde yapıl· 
mıştır. Genç evlilere saadetler dileriz. 

w, eri bir his.met :rapmıe olur. Uııaneıla
rın metlnJer •e rnefhwnlar kareıl .. tırn..u 
>·apnıakııızın, büküm vermelerlnl onun 
itin lstemlyorua. Bfılkl :rann "tıören" veya 
.... ka bir keUme ırellr, "merulm"l ba lıb· 
IMUnclen de auklllltlnbW.r. Ba anı bir 
mr.tlf'ledlr. 

Yirmi ı..,. sene Hel baelann)'all)M', H 
11e11e sec kaldılar. Nihayet seıldiler, katıldı· 
lar. Fakat :rotrulunlıııhlar. Bustın de ne
rede darunak, oradan "seride kalrmıla 

bqlamq" olurın. Yarın, bbdea H 1a&t iler
dedir? 

Ankara Hatkevi bu kıt yapmıya ka· 
rar verdiği edebiyat gecelerini, dün 
geceki ha1k edebiyatı gecesiyle aç • 
mıştır. Bu cidden güzel teşebbüsün 
ilk eseri başarı kazan.mı' ve geniş ilgi 
ile karşılanmıştır. 

Halk edebiyatı gecesini, Muhip 
Dranas, bu gecenin ve bundan sonra 
yapılacakların maıksat ve gayesini an
latan birkaç sözle açmıştır. Dranas -
tan sonra, Naki Tezel halk edebiyatı 
hakkında güzel bir konuşma yapmış
tır. Naki Tezci. halk masallarından, 
ata sözlerinden, halk türkülerinden 
bahsetmiş, manilerden, bilmeceler • 
den örnekler vermiştir. 

Bundan sonra Halkevi tem>il kolu 
sanatkarları orta halli bir aile içini 
temsil eden sahnede folklor hayatı • 
mızın çeşitli yüzleri üzerinde bilgi 
veren ve ilgi ile takip olunan konuş
malar yapmışlardır. 

Bundan sonra bir sanatkar Sivaslı 
uşık Mesleki'yi temsi] ederek hayatı
nı anlatmış ve şiirlerinden çeşitli ör
nekler okumuştur. 

Halk edebiyatı gecesi, pek güzel 
canlandırılan bir köy kalıvesi hayatı
nı göstererek son bulmuştur. Kahve
de halk ya~yışı belirtilmiş, Ankara 
radyosu sanatkarlarından Ahmet Şen
ses ve Aziz Şenses'in halk türküleri 
dinlenmiştir. 

Gazete ve ajans 

foto muhabirlerine 
Matbuat Umum Müdürlüğünden 
Cümhuriyet Bayramında Büyük 

Millet Meclisindeki kutlama törenin
de ve hipodromda geçit resmi esna • 
aında resim almak istiyen gazete ve 
ajans fotograf muhabirlerinin bu yer
lere girerek vazifelerini ifa edebil • 
meleri için lazım gelen vesika ve kol 
bağını .almak üzere en geç 27-birinci
teşrin-941 pazartesi günü saat on bi
re kadar Matbuat Umum Müdürlü • 
ğünde miişavir Server İskit'e müra • 
caatları illin olunur. 

Asker ailelerine yardım 
hakkmda yeni bir izahname 

hazırlandı 
Maliye Vekilliği, asker ailelerine 

yardım kanununa göre alınan türlü 
resim ve verıgilerin nasıl alınacağını 
nasıl toplanarak belediyelere ve köy 
idarelerine ne şekilde verilecegini 
gösterir bir izahname hazırlamıştır. 

Bu izahname bugünlerde valiliklere 
gönderilecektir. 

Acı bir kayıp 

ı\ 

' \ 

Teessürle haber 
aldığımıza göre, 

Dördüncü Orta o
kul müdür muavi· 

ni ve tabiiye öğ • 

retmcni Cevat A • 

sım Erkcr evclki 

gece ini olarak 
kalp rahatsızlığı 

neticesinde genç 
Cnat A11m Eriu yafta hayata göz -

lcrini kapan111tır. 
Cevat Asım uzun yıllardan beri 

Ankara okullarında öğretmenlik ve 
idarecilik yapmıt; meslekdaşlarına, 
muhitine ve bütUa talebelerine ken -
dilini çok ıevdirmit bir arkadaıtı. 

Dürüstlüğü, çahıkanhğı ve bilgisi 
ile maarif aileıi ıiçin çok acı bir kayıp 
olan bu genç öğretmenin cenazesi 
dün kcndiıini seven dostları ve bütün 
talebelerinin i-ttirlldylc çok hazin bir 
auf'cttc cbcdt ıiatirahatgfillına bıraikıl • 
mıştır. 

Annesine, genç etine, minimini yav.: 
rueuna, meslekdatlarına, diğer akra • 
.ba ve dostlarına bqsağlığı dileriz. 

Devlet hesabına okutulacak 

parasız yatılı talebe İmtihanını 
kazananların adlarını yazıyoruz 

İmtihanda 446 talebe kazandı 
9Hi numaralı kanunla 1941 mali yıl, I 

nıuva:ıcnci umumiye kanununun 9 uncu 
maddesine uygun ulıırak 1941 • 1942 ders 
yılı Jçin, Ueret ve masrafları devlet tnra
fınclnn verilmek Uzcre pansiyonu bulunan 
okullarda pıırıısız yatılı olıı.rak okutturu
lacak tallbrnin mllsııbnka imtlhnnları ya
pılmıştır. 

Çanakkale Ortıı Okulundan 
N~cınettın. 

Biga Orta Okulundan : 
Zeki Tandemlr, Sadettin Karaca, trfıd 

Kılavuz, Ahmet Uslu. 
Gelibolu Orta Okulundan : 
Sedat Çağlnr, Naim Eral, Hurşlt Şc no ' 

\'il, l• il,r t Yıldırım. 

~ıaıırif Vekillığinde te~kll olunan ko • 
nıiııyuıılnrın tetklkind"n geçirilen şifreli 

imtihan ktlğıtları neticesine göre, mlisa • 
bnknya ı;ircn (4G~l) tnlebcdt•n en yilks<'l< 
not alnn 4 IG sı devlet pıu·ıunz yatılı tale· 
besi olıırnlc knbııl <>clllnıiştlr. Kazanan ta • 
le beden lll l nln bııbıısı subay, (6:1) nln 
~i!lçi, ( 103 ı nim kllçUk memur, ( 60 ı nııı 

nıUtclmit, (21) nln öı;rctıııen, 123) nüu 
ıııw•lc, (72) nin klici'ık esnaf, (3) nl\n şoför, 
(12ı nln ııcrlıf'Gt meslek, (76) nın da ba • 
!ııısı ölnıllştllr. 

~Hiııabnkııya giren (4G81) takbe içinde 
tam not alan yalnız bir talebe olup oda., 
Çatalca orta okuhında imtihana giren köy 
iığrctmeni 'l'nhlr'in oğlu Tahir Demirkut'· 
tur. 

Jnıtıh!lnda kazananlar vlliliklere veya 
imtihana girdikleri okullara b&Jvuracak • 
!ardır. Kazanan •H6 talebenin adlariyle 
imtihana girdikleri okulları yazıyoruz 

Afyon Lıscsinden : 
Kemal özok, 
Karaköse Orıa Okulundın • 
Halis Yıldırım. 
Amasya Orta Okulundan : 
Necdet Erttlrk. 
M crzilon Orta Okulundan 
Nilınl Gilrpıııar. 

Atatürk Lisesinden : 
Ahmet DcııılrllçRkmak, H. Avni Yazıcı, 

Nevin Knrnopan, Tıırgut Kaya, Burhanet
tin Sönnı<'7., o~z Şehitılo~hı, Saim GU • 
rakın, Şnhabcttln Arııuılan, Hakkı Tan, 
Salih Çakır, Mehml't Suğıırlu, Necatı Sa· 
yık,.r, Blllcnt Öıo:l'k, Özkan Yllceer, İlhan 
Yliceer, Snclt Doğanııy, Ufran Akalın, 
Blli<>nt Akr;l\rknn. Kemal Tuncel, Veli Se
zer, Nermin özrr"n. Hllscyln Akda~. Er • 
tuf;rul Onar. Ncjla F.rlı:ıskın, Kı\mll Gül
tan, L<ımnn Altııy, Turhan Aksoy. K<>mal 
üztek. fsmet ÖzyUrek, Ömer Göknar. 
Giinclliz, Şf'mscttln Ulaş, Muzaffer Dere • 
li, Alparslan Uluııoy. 

Ant.ılya Lisesinden : . 
.Mus:nfıı l{öse, Şeref Önal, Kemal Zin

cir, Osman Yalın, Metin Algan, CelA.1 
Sönml'ıo:. 

Aydın Orta Okulundan : 
Selmi\ Onganer, Milzehher Ercan, Me

sut Palaı:ı, Fuat Bnşnran, İlhan Şnrman, 
Hılılaverıli Kesrell. 

Nazilli Orta Okulundın : 
Mahmut ÇRğırgnn, KAmile Vural, Meh

met A(lıı.tepe. 
B•lılre:ılr Llsesindttn : 
Nacı uuncıuzer, KA.ınil" 06hcr, ı..r. Ali 

Çakal, Emin Tan, SUleyman Abacıotlu, 
Hüseyin Önal, Hüseyin Duman, Edip Bah· 
şi. 
Bandırma Orta Olculundan ı 
Kemal özcengtz. 
Edumit Orta Olculundan • 
All ÖF.ellev. 
Ayvalık Orta Okulundan ı 
HQlkl Uğurol. 
Bilt"cilc Orta Olculundın : 
Hadiye Aksoylar, NejlA Akman. 
Bingöl M11aril Müdütlülünd"'n : 
Artt Yurtsever, Mustata Çelebi. 
Bitlis Orta Olculundan : 
Ahmet Naflf Giray. 
Bolu Orta Okulundaıı : 
İsmail Önal, Hnlit Kısnl, Ni!Ufer Neıe· 

11, Necmettin Evren, Hallııe Seçkin. Or • 
han ÖztUrk, Emine Davarcıotlu, 1brll.hlm 
:Mankaliye, CellUettln Ustun. Burhan 
Türkmen, Orhan Özbakır. 

Düzce Orta Okulundan : 
Zetıra Olgun, Kamer Ayıntap. AlAettln 

Yılmantl\rk, Hilmi Sezgin, İrfan YUksel, 
Hilmi ElluAıırlu, Enver Geoiı, SIAhattin 
Taşer. 

Burdur Orta Okulundan : 
Tukln Erkan, ı. Fahri Şentürk, Sevim 

Gllngörakar, Şükriye Dönmez, Kadriye 
Yıldırım, Kl\.mlran Altan, Lütfullah Son
gur. 

Bursa Lisesinden • 
Necil\. Manlealıgil, Mehmet Ergin, Nihat 

Özerdem, Hikmet Erişir, Yıldız Erişir, 
Hilmi Beyazıt, İsmail Oral, MııallA Dal· 
yan, Metin Yoldaş, Şadan Yalçın, Neriman 
Görgünay. 

Gemlik Orta Okulundan : 
BUleymıı.ıı Kelek, Dursun Bozkurt, Sa· 

biha Çakmak. 

Çankırı Orta Okulundan : 
Hatice Dcmlrok, ŞcrafetUn Benli, 

lafa Aytnç. Ali Çıyan, İbrahim Er. 
Artvin Orta Okulundan : 
Bnşn Ynlçınkaya, Halit GUlen, Be§ir 

nar, Halis Selçuk, Necati Hazar, Se 
Altın, Zekeriya Turan, 

Hopa Orta Okulundan : 
Hayrettin Durmuş, 
Çorum Orta Okulundan t 
Jo~nver Tekin Sabuncu, Mehlika 

Dursun Ugan. 
lskilip Orta Okulundan : 
İlhamı Simitçi, Ruhi Dora, Ahmet ,wl; 

şek, Mehmet Yılmaz. 
Denizli Lisesinden : 
A. Galip Köse, Fahri B&ak&k, ıs"*"' 

Kuyumcular. 
Diyarbakır Lisesinden : 
M. Behçet Beker, Bedia Gtınır. 
Edirne Lisesinden : 
Osman Yeıller, İamall Cemllothı, 'Jlj 

met llU;ı: Ukkerman. Haaan Yetiın 
Hamdiye Anter, HlliınU Açıkgöz, 

Testici. 
Eli.zıt Orta Okulundan ı 
Mehmet Kara, Hıdır Tekb&1, 

TUtuncU, Kenan Aral, Behzat Ay, Ne 
Fırater, Tevfik Özbey. 

Erzincan Orta Okulundııa ı 
Şefik ÖngUI. 
Erzurum Orta Okulundan : 
Sedat Diler, HUııeyln Soyııal, Yqar 

g<>nekon, Ahmet İlhan, Mehmet Alpte 
Salim Taşkın. Nebahat San. 

Eskişehir Lisesinden -
İhrahlm Aksoy, Melih Ayday, Tekin 

bek. 
Gaziantep Lisesinden : 
Cell\.l EmUI, Remziye Blltekin, 

YUmer. 
Kilis Orta Okulundan 
Halil Kublltıy, Nuri Sağıroğlu, 
Giresun Orta Okulundan : 
Sevim Vardar, H. MelA.hat KUtUk, 

Aydın, Gökalp Okay, .Mlizeyyen Z 
Bilgay Aykut. 
Şebinkarahisar Orta Okulundan 
Muznffcr Yıldız, M. Kemal Coıkun. 

za Kunınnlı, Yusuf Kızılkaya, Cemil 
Gümüşhane Orta Okulundan ı 
HUııl'yin Aydın. 

Bayburt Orta Okulundan ı 
Nihat Ersoy. 
Anta.1:71 Erlcelc Lisesindea : 
Ali 1ie9mea, .Ahmet :Emlr. Ali, Eh 

.( Ugay, vım:r, ~Krem fiC:>ıUO. 

lskenderun Orta Okulundan • 
J.lllnir Okdan. 
Hakkari Maarif MüdürlQIOnd.a • 
Abdullah Seven, Cevat Bingöl, Jl 

İlter. 
Isparta Orta Okulundan : 
M. Nuri Yavru, Ka.mJl Tarhan. :Ali 

ıu, Necati Erik, MUnlr Onat, Ştnul 
taş, t. Hakkı Tetik, Emin Dündar, 
fik Sönmez, Cavit Yılmaz, D. HllJ!il 
çakanıı.t, M. Gallp Çaylı, B. Çaylı, 
Çakan, Aylan Çctlnalp, Recep Ş 

Yalvaç Orta Okulundan : 
Kemal Yalçın, Fahim öztUrk. 
Mersin Orta Okulundan : 
iıımall Bunıa, MUzeyyen Gök, 

ııımgil, Metin Bedlzel, Naci Ekıi, 
lA.. 

Tarsus Orta Okulundaa ı 
M. Ali Semlzoğlu. 
Sililke Orta Okulundan : 
Necati Canko, ŞllkrU Yarar, 

Selim, İsmet Ören, Nuri Karamaflt 
GUney, Vehbi Öğtiç. 

lstanbul Kız Lisesinden : 
HUsnlye Akkancacık, Süeda Yıld1., 

ran Aksu. Mua!H\ Mut, Sabahat tTI 
Memnune Şenkal, Mahizer Cayrtı ... 
rlye Aydınlar, Aeiye Vnran, Hurlııet' 
bap, Sııblha Başol, Zekiye Çora. 
Tllrkmen. ı 

Calaloğlu !kinci Orta OiuJuad" 
Mlifit Abdullahoğullan, Recep 

du, Ahmet Halftk GUç, Nihat .-c 

Ziya Gökalp'ın ı.&.) ıf tararı eu idi: artık 
1'enJ &rapÇa kelimclrr, farAt& lzaff'tler yap

mayacaktık; fakat Pf'k yayırın bazı beyıael

mllel terlmlf'rl oldufu gibi kabul f.taek bl
.lfl, JdlltUr terimlorinden bir kıımıru arap
CllMlan almakta de' aııı edecek, )"alnız bun
ları TUrkı:e tasrif edecektik. Realit~'J'e 
"lenbet .. di1~ektlk: fakat onu "leniJ'et
Ci" ve ....-nlyettllik" diye tasrif edecektik. 
Bl.r de bu keJlnıt'lerde arap nlsbet ">"'slnJ, 
sene kUte olarak, kullanaca.ktık: "Seni!" 
Bu, belki Ziya Gökalp'ın o ırtın itin daha 
Deri bir adımı akla setlnnerneıdnden idi. 

liiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Turhan Doğu, Bklr Tekinalp, ırı ... -
doğan, İbrahim Kuloğlu, M. zeld ,ı 
Vehbi Gilnl',şol, Necdet Konuk, et 
Sayman, Naci Osmanlar, Muzal!_Mflf 
maz, Necdet Uçoluk, Özhan '.['u.:.,,. 
İrfan ÖCken, ErcUrnent Güder. 

111 Çağ, Nafiz Karabastuk, suıeytn 
Hamdi Ali Nemli, M. Tevfik ~· 
yin Özden, İbrahim Balı. 

Gltırlde en hor ııandıtımız Türkçe keli· 
melMle en in<'l' llklr Un.deleri Ya&>mata a
bttık. B<"n sizo dil harf'ketlnde de, her ... 
man "sericiler, tutucular ''e ilericiler" ara-
911lda mUhakafa ekslk olmadıltru ııöyler-

1em, bu üç tAblrden "mlirtecller, muhal .. 
&akArl&J", terakkiperverler" mlnuını ala
billrılnlz.. Bir adamı tutmaktaki "hlmaşe", 
terbe mahkemt-Jerlnl tutmaktaki "muha
faza" m&nalarından faydalananıJ< 7enl t&
rinıle.r J'apahllnıl'k lcln )irml bet ~ne set:· 
mele IAıımceldl. 

Utancla bu mllhlet se«-eektL Bu mille· 
te "aıılamadıfı hlr lisan" J"e.rlne, "anladı· 
lı bir liun" vermek türkı;Ulerlo btıtlıca 
kavetl idi. 

Hareketi benlm11emlttık: fslı:at, ıUr ve 
llMl.rlert bırakınenıs, dJter )'U1)arda 0.
maabcıa dUıllnllyordıık. Ba&ılan hlo bota 
ırl&mlna tercllmell'rle 7azı7orlanb: "Nua
n dUdcat" J'erlne "dikkat n.zan", "elllbl 

r 
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çankaya Eczaneai 

~~==================P 

Baıhklara göz gezdirirken ... 
Dil bakımından iliıecek keli· 

meler arıyanlara gazete ıütun· 
larmda bir gezi yapmalan salık 
verilebilir. Fakat ondan önce, ha· 
ber ve yazı baılıklarmda bir la· 
knn kelimeler, iri ve tiflll&n harf· 
!eriyle gözünüze iliıir. Mesela bir 
bathk: "Orduya iltihak eden ye
dek .ubaylar''. Buradaki bet ke
limeden dördü öz Türkçedir. Oy. 
le olduğu için iltihalı kelimesini 
insan iater iıtemez, yadırgıyor. 
Bu b .. lıiı fÖyle yazamazlar nuy. 
dı? : 

.. Orduya katılan yedek subay. 
lar" 

Bir bafkaıı: ''Miifkülatı önli
yecek tedbirler". 

Hayd.i, tedbiri yerleflllİf bir 
kelime diye bırakıyoruz, diyelim. 
önlemek de ne güzel bir maıtar ! 
Fakat müıkülata ne buyurursu
nuz? .. Güçlükler" bunu karıılı· 
yamaz mıydı? 

Geziye devam edelim: "Un 
teo~atı''. Şu arap cem'i müen,,.. 
.i 7erine udaiıtan" desek ne o
lurdu? 

IANl~llL~R 
Bir tane daha: "Odun muhte

kirleri". Şu arap iami failini, hiç 
olmazsa, "ihtikarcı" ya çevirsek! 

Harp mberlerinin batlıklarm
da aık •• "bombardmıan" keli
mesi geçiyor. Eğer bu iti tayya
reler yapıyorsa "boaabalamak", 
gemiler ve topçular yapıyorsa 
"topa tutmak" diyemez miyiz? 

Bir iki örnek daha: "Japonya. 
da lıabine tebeddülü". Bana öy
le geliyor ki Japonya'da kabine 
tebeddül etmemif, deiitmiftir. 

"/ngilizler Tahran'ı tahl.iye et
tiler.", Odewmn tahliyeaı"' bu 
iki tahliye için ayrı ayn iki kar· 
tılık koyabiliriz. O zaman birin
ci batlrk ,öyle olur: 

"İngilizler Tahran'dan çekil
diler." ikincisi de §Öyle: .. OdNa· 
nm botaltalmaaı". 

••• 
Çember I 

Elldclm J'•laı• ~klana bJ. 

landıiı bir oyuncaktı; kallanma· 
11, çevinne9İ kola7 bir oyuncak! 

Ondan aonra sün seldi; al· 
manlar, İngilizleri bu oyuncağı 
kuJJ.anmakla auçlandırdrlar. Hat· 
ta bu Kldialara, son harbin çık
masma o oyuncaiı sebep olarak 
göstermittir: 

- Çemberi 
Şimdi de Rusya'daki muharee 

belerin sonu nual almacafrnı dü
tünenler, anı oyuncaktan bah
tediyot"lar: 

- Ruı ordulan çember içine 
almmrıtır; :rokedileceılWr ! 

Bu giditle kelime o kadar kor
kunç bir mana alacaktl1" ki, lror
brrm, yamım çocukları kolay, 
kolay, rahat rahat çember çevire
miyecekler ! ... 

Şelair Tiyatromna laiiaım I 

ı...w , ........... - Jm. 

mı Şehir Tiyatro.una hücuma 
geçmiıler; rejiıör Muha.in Ertuğ
rul da bunlara cevap veriyor, di
yor ki: 

- On tene evel "çekilsin" 
denseydi, muztarip olurdum. Fa· 
kat bugün Muhsin vannıf, yahut 
yolmıuı, Şehir Tiyatro.una vız 
gelir! 

Hücumlar Hamlet'in temeili 
dolayısiyle yapddıima göre, ben 
Muhsi.n'in ye11inde olıaydım ıu 
ceYabr verirdün: 

- T o be or not to iN, tlaat İ• 
tlae queationl 

• •• 
Teuıhüral ! 

CGmhuriyet bayramı yaklatr· 
Yor. Birçok sazetelerde bu ve.i
le ile yazılan yazılarda uk alk 
"tezahürat" kelimesine raıtlıyo-
ruz. 

Neden Tn mitletinin en bü
yük bayramma kal'fı ıösterece
ii baihhir, .ilgiyi arap kelime
.iyle ifade ediyoruz? 

"Törenler", .. ,&teriler'' v ... 
sihi kelimelw bunu aalatamaa 
mı7, 

r. ı. 

Çatalca Orta Okulundan : 
Nimet Şükran Olcay, N. Selltn Jıf 

Tahir Demlrkurt, Necdet Anık, 
Bul, Kfımllc Duvarcı. 

lzmit Erkek Lisesinden : 
Fuat TUrkekul, Muammer Re~ 

Demirhan, Salih YUkııel, ö.1el 
Tllrkt'ln özevelııeı, Nuri Akdertılrsill 
Şişmanoğlu, Abdili Özaydın. y.ıd' 
Coşkun, Sacide Ölcnç. Kerim O 
§ar Kavukçu, Sevinç GUnsilr • 

Bergama Orta Okulundan : .,.ı>J 
Hacer Suzan Ayser, Mehınet 

ğut. 

Ôdemis Orta Okulundan : ösıılll' 
Nail GUrkaş, Muhterem 

Demlrtaş, Şevki Yılmazsoy. 

~:::.n L~:~~~en ~amık ı<emsl 
Mehmet Karabuğa, Polny K•Y: 
Sayım, Zekeriya Sayım, Necıı 

Kastamonu Lisesinden : 1'0ıııı. 
Hnlftk Erdlne, Hazım Gedl üJd' 

ciye Köseoğlu, Fahri BlrkaD· Ş 
kan. 

lnebolu Orta Okulunhn 
Azize Şahin, Süreyya Narlı. 

Çamyama.ç, Rahşan Bilgiç . 
Kayseri Lisesinden : ~ 
Ahmet Suphandağ, KaY• _. 

Öktem, Refik Akalın, Halli 'il ~ıJ+ 
C Somı 4 iJncil ,.,-
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~-~~.~~ .. .) j LONDRA 'VA GÖRE 11 
olmu§lardır. Bu rus kıtalan timdi e..aal 
kuvetlere Utilıak etmiı bulunmakta.dır. 

Almanlar batıda Üf ıehirJen 
püskürtüldü 

Büyük Britanya 

hava kuvetleri 
Japonya'nın durumu 

~·~on kabinesindeki değişikliğin 
111~ erıka ile Japonya arasındaki 
111 Unasebetlerle ilgili olduğu gizlen
ı· e11ıektedir. Bu ilgi şöyle izah edi
~Yor:. Alman-Rus harbi başlamaz
ı:rı. once, Japonya Çin hadiseı1ini 
I afıyc etmek ve cenuba doğru iler
it~k niyetinde idi. Cenuba doğru 
ille.,. emek Japonya'yı Amerika'nın 

Moskova ıehrinde 

örfi idare 
ilôn edildi 

Londra, 20 a.a. - Moskova ra.dyoııunun 
dlln ak§nm bildirdiğine göre, Kra.nanaya 
Zvesda gazetesine cepheden gelen bir tel
graf, alman kıtaıannın cephenin batı ıı • 
tlkamettndcn Uç ııehirden kovuımuı oldu 
ğunu haber vermektedir. 

Kransnaya Zvesdn'yo. gelen telgraf 111 • 
dur: 

Akdeniz' de 
faaliyette 

bulundular 
] l<0vulmu.,tur.,, ("··ı ı "-et ..... ada) [ B,11şı 1 foci sayfada " .... ,.-ı ~· 

"Yedinci alman tUmenı, cephenin batı 
lstlknmetlnde (O) remzi ile gösterilen 
§ehlrden kovulmuştur . .Alman kıtaıarı, ay
nı kesimde aynca bD§ka iki 11ehirden de 

1 MİHVERE GÖRE 
Sovyet hükümeli 

Kuibişef'e 
taşındı 

_.,_ 
Japonya 

Amerika'da görüşıneler 

yeniden 
başhyoca~ 

[ Ba~ı 1 incı sayfada J 

Şcno • 
J etıfaat bölgelerine getireceği için 
te.a'!0 ?Ya Amerika ile kar§ılaşmak
h 1~dı. Bu ıuralarda Japonya barış 
ıı: ınde ·bulunan Rusya ile İyi mü-

M oskova önünde · · bil 1 nizamın Jdamesınl, cephe kumandanı orı;e· de bulunan gemılenne cum ar ya-
Londra, 20 a.a. - Moskova radyosunun Vlchy; 20. a.a. - Dün gece gelen haber-

nual Jukof ve Mo kova garnizon komutanı bu sab:ıh bildirdiğine göre, dUn gUndUz pılmı1tır. 1 lere göre, Lenlngrad'dnki So\")"ct kuvetlerl 

[ Başı 1 inci sayfada ] 

ToJo kabinC'sln n mutccl,, 5: run U al• 
dntıcıdır. Cunkı.ı gczıeral Tojo, 1ı m başı.e
kil, hem harbl>e nazın hem de- d t ) r 'l· 
zındır. 

Jı •ebetleı İni devam ettirmeğe ça
d:!d Fakat Almanya Rusya'ya sal
-. •kta.n aonra, Japonya da Al
i) llya'ya ayak uydurarak Sibirya 
1~ llıetgu) olmak için meydana ge
"erJ.rrsattan istifade etmeğe karar 

korg,.nrrnl Artem efe tevdi etmekted.r. Donanmaya mensup tayyare er, 
ve gece, verdirilen kayıplara rağmen git- • tanklara dayanarak birçok çıkı§ hare-

Dugün mcriyct mC'vkllne glrc>n emima- tikçe artan ve Moskova mtidafansını zor- mihverin dört torpido muhribinin hı- ketlerlnde bulunmuşlardır. BJtiln hareket· 
me, ı;ehırde gc>ce >ıınsından sab::ıh saat be- ınştırnn alman baskısı devam etmekle mayesinde giden dört ticaret gemisn- ler muvaffaklyetstzliğe uğramıştır. 

B~vektl General Tojo, hartlye nazırlığı 
memurlarına hll p cd re < drml t r kı : 

şir ()il 
servfl 

h 1
• Bunun için de Japonya her 

~n Önce, Amerika ile anlaşmak 
pl' da idi. işte eski Başvekil 
dif'lla Konoe'nin Ruzvelt'e gönder
Pıa 1 

.mektupla açılan görüşme ka-
le ~~ hedefi bu idi. Bu görüşme
~ mç yüzü bilinememekle bera
ır_ ' Japonya'nın şimalde Rusya'ya 
tıı.İ:1 aerbestlik eıae etmesine kar
ı-. ol.~rak cenupta Amerika men
~/1,böJgeainden çekilmesini teklif 
1-

1 1 Yakm bir ihtimal olarak söy
-..ıeb·ı· 
~ ! ır. Gerçekten Amerika'nın 
iJlil'lı Aaya bölgesiyle yakından 
tl ~ olnıadığı zamanlar vardı. Hat
Je. iki de bir zamanlar, Amerika 
t~Ya'nm Rusya'ya saldırmasını 
1' ek istiyordu. Amer.ika'nm Rus
ij d'e•elesinde Japonya karşısında
'el ~u, lngiltere'nin Rusya me
~ıııde Almanya karşısındaki du-
1.;llUJıu andırır. İngiltere de 1939 
)e.• "tı batlamazdan önce, Alman
)t•lltıı batı Avrupası yerine, Rus
ıı_{~ 9aldrrmaaını istiyordu. Fa
lb.a- - 1' defa sava§ başlayıp da Al
~a, bütün Avrupa kıtası Üze
~~ .halrinıiyetini kurarak fngil
fe ı:11ı menfaatlarmı tehdit etme
dİtiıt.tlad,ktan aonra, lngiltere ken
Sı Rusya'nın tabii müttc.fikı du
ltıalt da görmüştür. lngiltere için "•t' !' eaki Rusya değil, alman ku
"hi:~ ~ırmak yolunda kendisiyle 
til' l1iı Yapan bir kuvetten ibaret
doİıa, lllıerika da Japonya'nın Uzak
'- ?11 tahakkümü altma alması
>. e.'ttı.&ni olmak noktasmda Rusya
"d 'hır durumda bir lkuvet aaymak-11', 

~1lriinkü beynelmilel genel du
~ h.ait hale götürü1düğü zaman, 
~ l!tütalea edilmek gerektir: 
~D ~- bir Alman.ra vardır ki Av
~ tahakkümu altma almak 

şe knd::ır soknt:n çıkmayı yasak c>tmektedır. bcrab.:r, sovyet kuvetlerl merkez kesi • ni ar-ayıp bulmuşlar ve bunlardan her Cenupta Almanlar Taganrog'u geornfş -
Yalnız hu u.r müsaR'lc>sl olnnlar. bundan mtnde düşmanı tutmakta. ve htikUmet hil"'i beş ilıi altı bin ıtonilatoluk olan terdir. 
muaftır. Şehir içinde ve banliyöde en sıkı merkezine do"'ru ilerlcmc"'ne engel ol - il · l ..,. Merkezde marncnı Timo"enko ordusu, 

b -v ikisini torpi emış erU'ır. ..... ~ nizamın idamcsı işi, Moskova komutanı maktadır. şlddeUI bir mukavemet göstermektedir. Du-
tümgencrnl Sinilof'a verilmiştir. Bu mak-, Moskovn splkri sözlerine şöyle devam İngiliz hava kuvetlerine mensup 
satl:ı dahili müdafaa kuvctlcri ve işı;i e.tmigtlr : bomba tayyareleri, Sardunya'da El • 
conullu tnburlrıı ı, gı·ııcrnl Sinılof'un c>mrl· ''BUyUk kuvctıer:.lnl ok pC!kllndC! tanzim mas tayyare meydanının uçuş pistle· 
ne vcrllml ur. eden dUşmnn, mlld:ıfaalarımıza glrml§ ve rini şiddetle bombalamışlardır. Ayn-
Eın mamc knrgaş::ılıklarn tcş\ lk edC'n iki köy zaptctı'liş•lr. Seyyar Jutalnr. karşı ca muhtelif bölgelerde binalar ve kış· 

casusların v~ öteki mihver njnnlnrının der- hUeumn geçmiş ve bu iki köyll geri al - lalar 'botrTJalanmıştır. 

nunıa beraber, Almanlar Moskova önünde 
Sovyet müdafaa hatlarını biq;ok nok • 
talard:ın l armııA"a mm affak olmuslnrdır. 

M areıal T imoçenko a:r.il mi 
edildi? hal kurşuna d z·leecklC'rlni bildırmcktc \e , mııJtır. Bu kf' imde muhnrcbeler devam d S" ') 

bOtün Moskova işçilerini, şehri müdafaa e- etmekt<'dlr. . Diğer bir teeşk'ldilümüz e ıcı .. • \"ichy; 20. a.a. - OFİ - Havas : General 
dC'n kıtnlnrn mllmkün olnn her türlü yar- Pa7.nr eab:ıhı, nlmnnlnr Orel çe~resındc ya'da Trapani tayyare meydanına hu- Joukov'un Moskova cephesine komutan ta· 

~ • bir kac: kP lmd" taarru7.n geçmışlerdlr. cum ctmi$tir. yın edlld,ğlnl blldlren cmırname, mareşal dımda bulunm:ıg:ı çacrılmaktadır. l<"'nkıı.~ Povyct kuvetıerl bunlann bUtUn ta- Orta ağırM-cta bomba tayyareleri • ı Timoçenko'nun komutanlıktan affedil· 
Moakova ev ev, sokak sokak I arnızlannı plliıktlrtm"kle kalmamış, karşı miz Siragüza'daki deniz tayyareleri mtş olduğunu ıfş:a etmektedır. Fılhakıkn, 

müdafaa edilecek taarnı-:lnr da yapnrnk dUımmnı ağır ka - üssüne, Trablusgarp'te mihverin bir general Joukov'un unvanları arasında, 
Londra, 20 a.n. _ Moskova radyosu, yıplnra uğr tmı tır. k • . d.. h d fi . hü merkez cephesi komutanlığı da vardır. Bu 

Pravda gazetesinin Moskova halkına hl- Alm nlnr bıı çevr<'dC S!'lbah olmadan na lıyes~ne ve. ıger e ~ enne • komutanlık, temmuzdanberl mareşal Timo-
tap eden a~atıdakl ynzısım neijretmckte - bir nl'l'ri ıı:C"rmlyc teşl'bblls etmişlerdir. cum etmışlcrdı~" t.aşe vkasıtaflarını.a1 ra- çenko':>a aitti. 
dlr : Sovyrt k•ıv tieri. alman ask!.'rl .ııe dolu yan tayynrelerımız ço de a açag a - General Joukov, 

12 
şubat l93l denberl 

"HUkUmet merkezini gerekirse . sokak trkncler n<'hr:n ortmrın'I gcllncıy:, kadar ra ısürünürcesine alçaktan uçmuşlar· Sovyet ordulan gcnelkurm~ başkanı idi. 
soknk ve ev ev nıUdafaa etmek ıçln ç::ı.- n.•C!s rtmrmlııtır. Rtınıh?t 801~~11 80t/ıet ku- dır. Onun uhdesine daha büyük mesftllyctler 

· d k lan Moskova va • vrtl"ri ll!rl 'ı·llc l bir Mı r:ı vuz a ş aç -
bucak bır or u urma ·ı 1 t 1 d pı 1 trkne tRhrip "dllml!ş \'eren hlıdısc Flnlılndiya seteri olmuştu. tanda.,ıarınclan ehemlyetıe ist<'nı mc < e • mış ıır •r. •drh ı:olt r· "C'ltilnılııtlr ' zanan icnıt hatta dUşman hlcblr llerleııne k'ay· Tlmo<;enko'nun ~özden düşmesi ve gene· · " Htrkll!'r de ,,r ıı gC' ı ., ' · , dır. k l l b "l · d actmenıl•llr. ral Joukov'un bu yeni tn»inl, Rusya da her Pravda örfi idarenin iltını . nrarname Ma oyaros avet:r. O gesın e cenupt.a, alınan orduları hamlelerine devam Iduğu gibi zamnnında llıln edilme-
sini §U sözlerle izah etmektedır • Londra 20 n.ıı. - .Moskovn radyosunun cdb·orıar uu bOlııcde alınan ilerlemesi Mos· zamnn ° ' i d ki h 

1 

r1 
"Knrnrn::ı.mede zikredilen tedbirlerin, 1 bu snbah 'bıld rdığine göre, almanlar .Mos- 'ı ko,·a')·ı ~ehdlt eden tehlikeden daha bU>ük ı ml§tlr. Merkez cephcs n e son arp " n, 

hUkUmet merkr7.inin mUda!aası için kntt: l<0va'nın 112 kilometre kadar batı cenu bir tehlikedir, cürıkU aLmanl'ıırın ehemlyeUI h<'rhalde kısmen Joukov tarafından idare 
bir ehc>mlyctl vardır... ; bund:ı bulunan Maloyaroslavetz etrafında Ooncu sanıı>1 ha\all.slne ıo•rmeıcrl \'\l Kat· edilmiş oldu~u ancak şimdi Bğrenilmlştlr. 

Gazete, vntnnd~lar ordusunun dll;jman O\'Y t mevzilerini iki ynnd:ı.n çcvirmiye kaa>a'ya \<-armaları tehlikesi vardır. Eski Mosko\'a garnizon komutanı Revla-
tanklarına Jmrın nasıl dnvrnnacağını ve tcşebbUs etmlşlc>rdir. Fakat almnnlar. ltu· Almanlar Hostot•un G-1 ~lornetrc kadar b'a· kine'e &elince, bundan 10 ıtiln önce korıe· 
istlhkll.mlnnn inıııısım n:ı.eıl hızlandırabl vctli bir nıukD\'t:m tıe karııılcışmııı ve ıler- tuıında bulunan Taianroi u aldıklarını Jddla nerallige terfi eden generallerin listesinde 
ıecC'ğlnl anl::ı.ttıktan sonra., makalesine ııöy. lc:mlyc muvaffak olamamışlardır. ecUyorlnr. nu iddia meV5lmslz 'e hattA esassız ismi bulunduğundan, kendisinin daha yük
le devam etmektedir : İki tarafın da hava faalyctinin bulut, ise de ceııuptakl alman ilerlemesi nıs muvasa· sek vaZifelerc gctlrlldl~I ta;hmln edllmek -

Vntandn.ıı'nr hlll{!lmet merkezinin mu - ya.,tnur \'e sis yıl7.llnden g\lçlllklere Uğ - la yollarına karaı bcvclh c1 l.mektedlr. tedlr. 
dııfnnsı uğrıınd'.1 gercklr8e canlnrını feda radığı bildirilmektedir. Manıaf~h rus bom- Almanlann rus ordularını birbirinden ayı. 
etmlye hazır olmalıdırlar. Bir tU!eğln 1 b:ı. tayyareleri çol{ faaldir. Bır tayyare rarak bun tarı lmha etmedtkce zaferi kaı:ana
kullnnılmasını bilen her vatandaş düşmana gnıpu bir alman tank topluluğunu bom - mıyacakıarı blda>ettenberı anlaıılmııtır. Al· 
Yolu lmpatmn'.\.'1 kendisi için kutsal bir va- bn'amak üzere 0 kadar alçaktan uçmuş • mo.nlıır bul'Un muvarraklyetıerlne rn4roen ka· 

"' ti ı .. ı R ı h ıtA ur ı·a Berlln, 20 a.a. - D.N.B. nln aalAh1ycUJ as-zlfc snvmalıdır. Her sokak, her ev bir tur ki bombaların patlamaslyle çamurlar gayeye u aıam11uı ar. us arın, a .. a 
J kadar ;ııUskUrtULmeıerl lmkAn dahilindedir. Fa· kerı kaynaklardan ötrendltlne a-öre 18 llktee· kale batini almnlıdır. tnyynrelcrc kadar sıçramıııtır. kat'nuaya, ordularını muharaza ettlll mücMet· rtnde llrlanıık'ın dotWNnda arazının IOVYet 

T ir.ıoçenko ordunınun kıılık 
nğınaltları iıgal edildi 

Bu ftmlrlere nykın hnreket edenler der- R b l b ki ı ı d t ı ı ı ~• 1ıın 
" öıklrllmelldir US Q§arı arı C'C, almanlnr gayelerini, ııercekleıUnnlı adde- a Ye er n en em z enme. e1nuı. ..... a a an 

hal askeri. ~rı.hkemey~ !e dUşman 8 ~ Moskova, 20 a.n. _ Sovyet tebliğine ek demlyeccklerıllr. Rus mukabil hüoumlannın piyade birlikleri bolHV'iklerın maretaı Tlıno-
Blltlln tnhrıkc;ıler, cnsua ~zllmelidlr. olarak neşredilen bir tebliğde alınanların 1 nnıuı'ane mahiyeti, rua mukavemetinin ıl<lde· cenko'nun emri üzerine aon hattal11r ldnde ha-
:fanlan d~rhal ku:-3u"_" • • • :Moskova .istikametinde yaptıkları hUcum tini gostcrmek'tedlr. zırladıkl11n kıtlık konak yerleriyle karıııu-

Vazıyet, cıddı ma.hıyetını n8nasında sovyetlc>rln elde ettikleri mu -, Odesa'nın mülkemmel bir dntlzam !cinde bo- mıılardır. ntıyük aaac ıktltUk'ler1yle yapılan il• d """ aınaklar, toprak ıevlyetlnl ancak boylarının muhafaza e ıyor vnffakıyetler tasvir edilmektedir. şnttınnası ve 10\')'ct hükUmetının l\loskova· 
"' üf,'te biri nlsbetlnde ııeoınokte idi. Tam bir Londrn ·, 20. a.a. - Buraya gelen haber- Ccphnln Knlintn ısttkametınde, ııovyet ı dnl\ ayrılması, düımn.nın ılddeuı baskısına 

manıa veya bôlütU alacak tekilde hazırlan· lere go .. re, v·ınzrna böl ... eslnde Almnn kıta· kıtalan cuma. gUnll 17 alman tankı ille ı ratmen rusların kendllertnl mUdataaya de· 
., mıı olan bu sııtınaklarda aoba ve portat1t ya. "'ı, 1-..:ı._ ı.. .. _.,, ft\İlnb' plm\,VA S"°"· Ve gene ortada ır Ja-

~ - •ardır ki Asya'yı tahakkü
.ı\ lııt.ltrna almak istiyor. Amerika 
~--. ~ hlani olmıya çalıtmakta
~, h Uaya harp drımda kaldıkça 
~li ~lj hangi tarafa meyledeceği 
;,~'! lrladıkça, durum ıbiraz müp
"''dı\:· Fakat Ruaya taarruza uğ
~ ~" IOlıra, doğu yanından A-

la~ SovyPt hntlnnnı yarıruşlardır. cephane }'"UklU 30 ve asker yUklU 15 kam- vam ettiklerini lsbat ctmektcdlr. taklar bulunmakta idi. 
vı eı u .... ,,. .. -.._ .... .,...... r.a•-•u .. u ,yvu tıuınp "~'" lfhoı dfr. Oüma---cuDlf 80V7it AmtllJlıana-ın.-..1111ea.actnee harbin öu 

cuııılnn So\") etler tarafından püskilrt!U • kıtalan tarafından 200 U a.aker, 100 U de sanıa.ını muvattakıyetıe bitirmek azminde ol· 
müstür. mllhinımat tqıyan 300 kamyon tahrip e - duldanna IÜPM TOktur. Blnunaıem önUnıUz· 

deki onbet 6Un \"e)'a Uc hatta !cinde bUhranın Vnzlyet ciddi mahiyetini muhafaza et • dilmiştir. tlddet kcsbetmest beklcnebtltr. Almanlar aov. 

Bu ııtınakıarda •lr edilen bo!Hvtrc:ıer ine 
lcln .nrlestltclertnı •ö.Ylemlılerdtr. CQnkQ aov
yet kc.nıaer ve aubaylannın lddlalarına söre, 
almanlann bu kadar derin bir ııerleme yap. 
malan mUmkUn olam17BCak Jdl. 

~~'lt" ll.rn ve batı yanından da 
•re' • . w 1 e.' nın ı§ ortagı o muştur. 

~. 1 il~ feda edilmesini İngilte-
~lf tlttdı kuvetinden yapılmış bir 
L~-~"'Yacağı gibi, Amerika da 
~ld, hlJl feda edilmesini aynı şe
~llt>. ~jPılınış bir israf saymakta
..:... İff>i:~~w~j Jap~n.ya'n1!1 Almanya 
~~.,. ıgıne gırışmesı, Avrupa 

me, .. e beraber, Ruslar dilşmıma parlak bir Brlnns istikametinde ruslar Mker ta • 
"' t yet mukavemettne nDı.ıa1et verm-eıc için illY· muknvPmct göstC'riyorlar. ıııynn 100 kamyon ve 8 tank tahrip e • reuutnı artıracaklardır. 

• , mlştir. Bundan başka bir 8.lay kurmay ka-Vıazma da sovy~t yarma rargilu imha edllmııı ve bUyUk miktarda 
hareketı cephnne ele geçirilmiştir. Ayrıca muhte 

:Moslcova, 20 n.ıı.. - Pravda gazetesi lif çapta. 70 top tahrip edllml§ veya iğti
OJe•a'nın botaltılmaaından 

•onra ••• 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

BerUn, 20 a.a. - 19 llkteulııde alman sa· 
hıırp muhabirinin bildirdiğine göre, Viaz- rnım ohınmuıtur. 

ma yolunda nlmanların çevirmiş olduğu Moskova'ya taarruz yavQ§laJı 
ııovyet lntaları 12 gll~ muharebeden son- Lo d 20 - Londra'nın sata-

vaı tayyareleri, blrtılrlnl takip eden dalııalar 
Londra, :ıo a.a. - Od-'nın d1l1J11an tar•· halinde ve bUyUk muvattaklyetıerle 80V)'etle

tın<lan lartuna vanlmadan ve hemen hemen 

ra bir yarma hareketı yapmıya muvaffak n ra, a.a. ~- , 
hi'yetli mahfillerıinde MosKova ya 

biltün malzeme \'e teehlzaua birlikte boultıl· 

karşı yapılan alman ;taarruzu, tıöylen: 
usulün değişeceğini bildirdikleri diüine göre, alman kıtalarının yenı 

d w .. }" 1 K 
0

• retle hlc tUPiıe.lz iki mıaıı kuvetlenmlı bulun· zaman, ogru soy uyor ar. onoe arazı" kazanmamaları noktasından ya-
' k k makt.adır. Alman öR"renme aervlll de bu m~ de Uzakdoğu da nizam urma vaşlamış sayılırsa da, taarru ... un •id-

maaı Jle neticelenen mükemmel harekAtın, al· 
manların Katl<aS)"ll istikametinde YtlPUkları u
mumı harekAtın lnklıatında tevkalAde mtlhlm 
bir teııırı o1abllccakUr. Kırım aarnl"zonu bu ıu· 

.. :ı lede aldanm1t olacaktır. Zlra boealtrna harekA-
bahanesiyle bu bölgeyi tahakkümü dctini Jcaybet'tiğine dair hiç'bir ala • tını zorlııı.ıtıımaac ozenı selen ilk aııman taır· 
altına almayı dÜ§ÜnÜyordu. Tojo un yareler! harekt.t aahaaında anoak bota1'manın 
da nı"zam kurmak bahanesı'yle U- met yO"kt'Uc. Halen yapılan taarruz 

• .. 1 110111 seceslnde sörUnmUtlenllr. Bu vaziyetin 

rtn kıta toplantılarına, tan1Clarına ve m"!lna· 
kale :vollarına hücum etınlılerdlr. K!!tQ hava 
ıart.ıarına ratmen, bütün harelcAt ıtatem da· 
hlltnde cereyan etmı.tır. Tesirli bombardıman-
lar netıceııln<le d'mll"YQlu hatları muhteut no1c· 
tatarda keııllmtı ve uzun ment~er Jclnde ray
lar ve cok miktarda ou.tıobtl tahrip edllmla· 
tir. Blrcok tank da ya tahrip olunmuı veya 
geri cektlmek ZOMında bırakılrn1ttır. 

Aaıl•ız aovyet iddiaları 

Japonya, bu Un, ölUm k ım )Olların n 
kavuııacak noktasında bulunnaktadır. 
Bug'JolıU buhranı ntl lmıık ıçin ht'r tUr • 
ıu fdakArlığa hazırlnnılmalıdır. 

A..merika'nın müdahalesi 
zamanı geldi 

Londra, 20 n.a. - Yenı jııpon hUkllm&
tlnin nlyctlcr.i belli dc·ğllsc de :Japon • s. • 
merikan konuşmalnnna. Yalanda yenlde11 
b8.§lanncıı.ğı nnl~ıhyor. 

Ne"s Chronıcle gazetesine göre .Japon.ı 
ya'nın cenuba doğru ilerlemesi pek muh
temeldir. Gnzete bqyazısında r;öyle diyorı 
"Jnponyn'nın teşkil etmekte olduı:nı teh

like karııısında Amerlka'nın flU surette 
harbe mUdah!lle etmesi için va.kit gelmış
tlr. Japonya'nın Rusya'ya karşı yapar ğı 
bir taarruz cenuba doğru" ynpılac:ık bır 
taarruz kadar tehlikelidir. Avrupa harbi 
ile Uzakdoğu harbi arasında fark yoktur. 
Amerikan mlll<'tlnin nihayet yatıştırma 
usullerinden vıız gcçf'(.'e!tlnl ve dCınya har
binin icablarını kn.rvılamıya hazır olup 
olmadığını olmdi göreceğiz.,. 

Dally Mo.11 gazet<'si Rıısyn'nın dunı -
mu hakkında 11öyle yazıyor 1 

"İngilttre'de bir cok kimseler hA.Ia 
Rusyn hnrblnin memleketlerinden pek u
zakta cereyan ettiğini aanıyorlar. İngtl • 
tere mukaddl'ratının Ruaya'nınklne sıkı 
surette bağlı olduğunu hUkümet her ve
silede millete lerarla anlatm.a.Jıdır . ., 

Japon - Amerikan gerginliği 
devam ederae ••• 

Tokyo, 20 a.a. - Japonya hartclye na • 
zırlığının gnzeteııi olan (Japon Tuneıı) 
pazar gtinltü ba§ynzıaında o!lyle yazmak • 
tadır : "' 

"Japonya ile Amerika Birleııik Dev • 
Jetleri arasındaki münasc-bc>Uerde slmdild 
gerginlik devam edecek olursa ve Ameri
ka'nın sovyotlcre yardımı da muayyen bir. 
dereceyi aşarsa Paıılfikteld vaziyet <;ole 
daha vahlmle11ecekUr. Eğer Amt>rlka Bir
leşik Devletlt'rl Rusya'ya uygun ve tesirll 
bir yardım yapmak istiyorlarsa Pnaitık .. 
teki mUnnsebeUerln iyileşmesini lstem!'lt .. 
dlrler. Bu mUnnsebetlerln tanz mi ldn Ja. 
ponya'run doğ'u Asya'da sulhün kurulma
sında gütttlğU politikaya Amerika nın an-ı 
layış göstermesi ltızı.mdır • 

Amerika Rusya'ya te irll bir yardım 
yapmak tatlyorsa ve bu yardımın dA Vla 
divoııtok yolu Jle Pa.ıılffk'tcn g mesi ııt
zım ıae, Amer•kıı .Japonya'nın dostluğuna 
ehemlyet vermelidir.,, 

Gen. Tojo 
Japon hükümetini 

çenbere 
sokmıyacak 

[Başı ı inci sayfada] 

~il' tıı Aaya durumuna bağla
~-ıtj hgiltcre ile Amerika ara
.-:,~ Ltılu teaanüdün hikmeti de 
r!tt~d giltere ve Amerika, kar
'""' Cep a hedef ve gayede birle§en 
~~·'"}' h1e gördükleri gibi, bu hedef 
-~ ia; ere varılmasına engel ol-

zakdoğu'yu tahakkümü altma al- kuvetten dilşüp ıdüşmodiğinı eoy e • ltade ettıtı teY de alman hava kuveUertntn Berlın, 20 a.a. - Völklııcher Beobahter i'&· 

mayı düşünmektedir. Fakat usul mek mümkün değilse de buhranın be- 11trk cephesinde ufıradıklan atır kayıplantan zeteaı. Oreı lle Kallnln aehlrlerlnln nı.sıar ta
deği§Jtlesi de önemli bir hadisedir. nüz geçmediği .kanaati devam etmek- eonra artık :ııek mUhlm hava lllolanna malfk rafından ııert alındıtı ve aımanıann Tlmoc:en
Anlryoruz ki Konoe, Amerika ile tedir. olmad'lklancıır. Almanler Kınm'ı önceden ü- ko ile Voroellot ordulan arasındaki irtibatı 

niyetindedir. 

lta te.L .1!~ kuvetleri de kendileri-
J oıı · 

.. I 'J>o ış ortağı aaymaktadırlar. 
&:"l1td~Ya,. A.~erika'yı Rusya me
~"'t)j A.erı ılgısızlendirecek olursa, 
,~ 1 Ya ınese)esini halledebile
'-~u '-lllnıaktadır. Belki de bu 
...._ı~ h r. Fakat bir defa bu me
tjLI.; do".,llettikten sonra, tekrar ce
~lt Rru dönüp de hayati ame
-.. te.,,~~!'faatJarJnın toplandığı 
... ~lir? n~~.iyeceğini kim temin 
'-. "tıa le Utun l>u anlaşma Japon· 
l't lctı.,. 1c·"ru bir aözüne bağlı kala-
9' lıı._ ~· •merikan devlet adamla-
1.li)J~İt~e i~ıutmıtdıklarını açıkça 
~!' .\lıtı rdır. Aynı şey lngiltere
~iıll de ~rtya, ka.r~ısında_ki durumu 
t.,"t~eıtfa Y~enebılir. lngıltere, ken· 
~~~-rla ~I arını koruyacak bazı 
~~•bilir h1anya ile anlaşmayı 'il""• •ad· Fakat Almanya'nın bu 
-.;1ııilir? a'k kalacağını .kim temin 
tll- ~~ biu •.~l~şma da Almanya
"~ lcı, İnın~ ıozune bağlı kalacak
llıai e İ11e.n 1 ız devlet adamları bu 
~~.,.di.,.. "C8.~ 1.~l-~rını açıkça söyJe
>, ltr-e.t d oruluyor ki bir yandan 
~~-il da ev~etler cephesi, öte 
S "l'aaınd mıhver devletleri cep
~ .. ~ ""l'rrıa a ~.erhangi bir anlaş
~ll .,ilgi b~ foyJe dursun, hatta 
a.... 110.,.trı.d ır Pazarlığa girişmek 
-·~.ll{t a en b" '"k 1 •l'. uyu engel itimat-
,,.:tte b 
-""'tile u tartı t~ı) •n-ja ar ~l~!nda başlıyan ti,.,. lci "P~n goruşmeleri, anla 
~'b.}ti.,..' 8e_ ıce ve"1teden sürüp 
~'ıi")etı bu ır .. ~:ından Ümit va
L;ıı· '" )l.. ~0rutrneler devam e-

anlaşmak yoliyle hedefe varmak Bu a.rada ruslar, Orel'den Kalinin'e mit ettıklerı kadar cabUk elde ederek Xatkas- keıımek ıc:ın yaptıkları tetebbüsün seya akmı 
'k ' w ya laUkametınde yapmak J.atedlklert huek&.tta lkaldıtı ha.lclandalcl aovyetıerın liınltslz yalan· İstiyordu. Tojo, Amerı aya krag- kadar uzanan .bütün cephe 'bdyu.nca .ııat eenahlarını her tUrlü tehlike ve tehditten !arını alayla kar11lıyarak blllıaesa ıöyle yazı-

Çok defa kabinenin nüfuzundan üs
tün bir nüfuza malik olnn Başveka -
let teşkiliitında yapılan d.egişiklikl.er 
.dahi manalı görulmeıktedır. Hususıle 
Jci, M. l\fasayuki Tani haberler büro
sunun yeni reisliğine ve M. Naoki 
HoShio da .kabinenin başmü avirliği
ne tayin olunmuş bulunuyorlar. 

men hedef o varmrya çalışaca tır. >inatlı bir mukavemet ·gösteriyorlar ve kon.nanın zor olacıııtını Slttlkce daha 1Yl an- 1or: 
Bu bakımdan kabine değİ§mesi her Kalinin bölges'inde kuvetli kar~ı hü- lıyacaklardır. Ahnanlar Kırım'ı almadıkce Ka
şeyden Önce, Amerika'ya karşı bir cum'lara geçiyorlar. .. .. radenlz'l kontrollerı altında bulunduramazlar. 
meydan okuma manasına alınmak Bı"ldı"rı"ldı"gwı•ne go"re havalar lkotu C h k 

H k .k bö" ı 1 kla enuptaki alman are etinin gerektir. a ı at Ye 
0 

ma gitmektedü. Yolların bozukluğu da 
beraber, yeni japon kabinesi ilk a-

"Arzu, :raıanlann babasıdır. SovyeUer 1:111 
yalanlar HYealnoo Orel ve Kallnln'I asla !Hal 
edeml)·eceklerdlr. Zaten aoV)·et kıtaları art.ık 
Orel \'e Keıtnın•ı Yeniden ~ııal edecek vazl· 
yette ddtl!eı-dlr. Tlmoeenko ordulan Vlaz:ma 
ve Brlan.ıc me~an rnUharebelertnde imha e
<tllmtılerdlr. Voroaııor on1wıu ile Lenlnsrad'da 
cevrilmlı bulıırıU)'Or. 

M. Tani, Hariciye Nazırlıgı eslci 
mütehassıslarındandır. İki yıl ônce 
Fart.is büyük elçiligine tav'!n edilmiş 
ise de bu tayine franstz hiıkümeti mu
vafakat etmemiş i. 

manan d •mda bo"yle bı'r meydan okuma pek ziyade .artmıştır. 
• 1 t Londra, :ıo a.a. - Annallat'ln a9kert mUta· durumunu almamıthr. Hatta Prens Cenupta Taganrog'un alman ar a- ıealan: atman baıkUnıandanııaı tebllttncıe iki 

Konoe'nin Amerika ile ba§ladığı rafından alındığına dair Londra'!a 
görüşmelere devam edileceği bile lbir teyit gelmemiştir. Bu haber d?~ • 
bildirilmektedir. Bu şartlar altında ru ise, bu .şehrin kayıbı Rostof ıçın 
akla gelen aual şudur: acaba, j~- bir tehlike teşkil edecektir. 
pon kn'binesinin değifmesi Amerı- Verilen bir haberden anlaşıldığına 
ka üz:rine ~askı >:a.pmak maksadı- göre Odesa'nın boşaltılması planla 
na matuf hır polıtıka ?'anevra~ı sekiz gi.ln içinde yapılmıJ ve ruslar 
mıdır? Yani daha m~te.dıl olan hır malzemenin büyük bir kımnını kurta-
preınsın koparamndıgı ıvazı, daha b.l . 

1 
d' 

· ı k ra ı mış er ır. sert bır genera' oparmı~a mı ça- 1 ş· L ·n 
lışacaktır? Eğer japon kabinesin- ımal cephesinde, alınanlar enı • 
deki deği!ikliğin Amerika'daki tep- grad'a karşı yeni bir hücum yapmıya 
kisini görmemiş olsaydık, bu suale meyilli görünmüyorlar. 
cevap verir'ken biraz tereddüde dü- Ruslar tqebbüsü ellerine 
~ecektik. Fakat Amer~ka'daki tep- alamadılar 
kisi, seri, sert ve keaın olmuştu~. Lond~a. :?O a a. - Bu sabahki lnilUz ıraze· 
Çok defa sÖylediğimiz gibi, amen- t.clerı, sutunıarında lllosko\•a meydan muha
kalılar tehdit karşısmda uysallaşan 

1 

rcbelenne bti>ilk bir yer ayırmışlardır. 
bir millet değildirler. Tersine ola- Tlrnes gazetesi b:ıeynzısırıda ıö~le diyor: 
rak sertle irler. Bu, boş bir krta Ü- "BUtUn karın hU('\lmJannn ra~en ~lar 

· d -: ır gibi kısa bir za- l<'$CbbUsü ele alamamışl,ırdır. ?ırosko~a nın 
zerın. «;t ır ~s • aratan '\llhlm 1:11r tehlikeye m:-ıruz kııldıC'ını ııl!zden 
man ıçınde hıçten her şeyı Y kncınnamnıwız Mnmnfih bu aınıan radl!OSU 
İnsanların kanındadır. Ja!'on~a, \C b8$ktımnnd~nlıC'ı taratındnn ileri ııül"illcn 
l:unu daha Önce anlama~ış. ı~e, ~ç- iddiaların doğru olduıtu mtınn~ına ııelmez. nu
lü pakta girmesinin netıcesını gor- nunıa beraber almwn tetahilrler!yle aıman'1a
dükten sonra anlamalı jdi. Konoe- nıı elde ettlldcrı neticeler arasında eok bQ)'{lk 

nin itidalle koparamadığı ivazı, J>lr tnrk ıröı~ck tehlikeli olnbııtr. Bu netıoeler 
Tojo da sertlikle koparamadıiktan .Pek cok takdlre deıtcr. Almnnlann zaferleri, 
sonra Japonya ne yapacaktır? uskerlerlnln cürctı, ask~ltk te11klıtıtı ve ha-
A ~k 'l b' rpı•mayı göze zırlıklan bugüne kadar ırörUlmlyen bir ölc:Udıe 

ııUndUr eaaı olarak cenup kesimindeki har~ 
kAttan bahsetmtı. merkezde "p!An mucibince., 
cere)'lln eden harekAtı lae ancak anzı olarak 
ka)'deylemlıtır. Almanlar cenup taarnızunu 
belirtmekle hlc ıOPiıealz haren eııaı taamızla
rmın buruı olduQ'unu ıandınnak 1stlyorlar. 
Zira Tlmoc:enko ordularının imha edlldllttnl 
!!An et.mis oldukları ıcın merkezde her •man
ktnden dııha ılddetll blr mukav&metıe kıır11-
la1makta olduklarını itiraf etm1!k lsteml>•urlar. 
Bu hal, muharebenin daha az ılddette olı!uau 
mtıııasını detıı, baıkumandanııtın alman ef· 
kArını Moekova'nın za:ııtedllmemeıl lmkfln ve 
ihtimaline hazırlamakta oldu!N mAnasını ifa
de eder. 

Buna kar11 Moskova tebllfılerl azim ve ltt· 
maua doludur. Almanlar Ka?tnln'den Orel'e 
kadar uzanan bOYilk kavsın mUhtellt nokta· 
lannda &lddetıı knraı hücumlara utramakta· 
dırlar. Bu hUeumıann me\'Zlt ol.duıtu ve •kar
" taarruz teıkll et.medlA'I tesıtm edllm,kle be
raber sadece SOvYcUerln her han.ı bir teaeb· 
b!isOnQ dahi ıröstermcz. 

Alman hücumunun en Yilkırek noktasının 
da bu ~a.rıı hOcumıardun muhtemel olarak 
müteessir oldukunu lııbııt etmeoktedlr. · 

B#Un bunlar, vakıalardır ve bu vakıalar 
sovyetıcrln :valanlannı detlıtıremtyecetct!r. 

Tarihi hahrlatan bir nokta .. 
Vlchy; 20. a.a. - DOn geceki Sovyet 

tebliğinde ismi geçen Maloyaroslavetz, 
Moskova - Kalu~a demlryolu üzerinde ve 
Moskova'nın 120 kilometre cenup batısın
da 7 bln nUtuslu bir kasabadır. 24 !lkteşrln 
1812 de Napaleon ordusu, Mosko\·a'yı terk· 
et.tikten sonra, burada Rus kuvetlerl Ue 
karşılaşmış ve y~ılan carpqmalar Fransız 
kuvetlerlnln dağılmasını çabuklıı.,-tırmıştı. 

Geri cekllen Napoleon ordusu, Maloyaros
la.vetz'dekl ı;arpışmalar Qzerlne yeniden e
sasen gidişte tahrip edllmlş bulunan Smo
lensk yolunu tutmak zorunda kalmııtır. 

Rusya' da Romen kayıpf 111 

250.000 kiJiyi buldu Aknan knynuklan hakkında tahm1nlerde 
bulunmak lht!Yn.tlı bir hareket olmıız. Bunun· Londra, 

20 
&.&. _ Londra'da öğ'renll<!l

la bernher, hnva ıartlannın bozulması alman ıı.ıne ..xre, rumen kayıplan f1md.i 250 bın 
taaıtıarına teıılr f'lımekt1!n ırerl ktl!maz. Modern 6 av kıtal 

kl•lye ..nıuetrnektedlr ve rumen annı harplerde mühimmat ve benzin aarl'tyatı oka· v J" 

Berne, 20 a.a. - Neue Zurchcr Ze-i
ıtung gazetesinin Londra mu1ı iJid 
şöyle yazmaktadır: 

Londra'nın siyasi mahfillerin le, 
,yeni japoıı ka'hineoinin bir derec ye 
.kadar eski Konoye kabine : .siyas('ti
ni takip etmesine kimse s <>mıyacak-
tır. Uzak ş;ır( taki vaziyetleri İY'l bi -
!en müş:ıhitlcr. lbugün fltı !·ana tte bu
lunuyorlar ki, yeni japon 'nı ·~ ıııın 
ilerde takınacagı tavrı k.ıtiyetle tes
bit odilmemiş sayılab:lir. 

Muhabir. şöyle ııfovam etnıekted'r: 
" Bu mahfiller, bu kana t'erini şu 

hakikate dayandırıyorlar : 
Vladivostok'un şiddetli bir müda _ 

faası, 'bazı Sibirya birliklerinin hatı
~ g~nderilmis olmasına ragmen. Si
biry~ :>:~ ~arşı herhanr.i bir jo.ıpon te -
şebbusunu zorlaştırabilir. Ru~1ar, 
;nu.h~cmel olarak ilerde japon şehir. 
erını bombalıyacaklardır. Japonya, 
hesa.p1arına 'bu ihtimalleri de dahil 
edecektir. 

~ıa .. •Yan k 
~il e '°1lku b rn Yı ınını andıran 

.,p°" kulrnuş ve sabırsızla-
, • as eri · -

merı a ı e ır ça " • . olmuştur. 
mi alacaktır? Japon askerlerınrn 22 H:ı7.trana3 haince bir taarruzla b.'1,lı-

dnr bU)l'(lktUr ki bizzat alınanlar dahi Oc haf· de~lıttlrmeılc Qzere buJ.ırar Jotalanmn gel. 
ta suren bir taanııuınn sonra !Uzumu ve('hUe memesi rumenler arasında derin bir hoş. 
malzeme )'etıatırllmeaı meselesinin azamı say- nutsuzluk uyandırmıştır. 

Gerek cenuba, gerekse şimale doğ
ru olsun herhangi bir japon taarnızu
na Amerrka'nın atfedecegi eherniyet 
hakkında Vaşington açıkça Tokyo -
nun dikkatini çekmiştir." 

}'ı d . erı agır basarak 
t.ı~ •ai il evırmiılerdir. Şimdi Tojo :sd• ~-bht~a~acak? Japon gaze
~.~hı il ~ın değitınesiyle U
. ~li"İıa ~7~eki japon milli e

hiddetli ve şiddetli kimseler olduk- Yan ve buırUne kadnr ı5ıuıınemlı bir elddctle 
ları hakkındaki sözlere rağmen, df:'\'am eden Ru )a ıstl!Ası henüz cturdurulma· 
bugünkü §artlar altmda, böyle bir mıstır. Bu lst!IA, lkl ıaye 0

6(1tmektedlr: 
çarpışmayı göze alabileceklerine ı - Moskova•nın zaptı. 
inanmak için, onu göze aldıkları 2 - Tlmoçenko ordularının ımııaa.. 

reıı lcabetııll"t'n bir 111 oldu~unu rönnUı ,-e an· Bildirildiğine Jtllre, rumen generali Clu
lamıs olrnnlıdırlar. AYnı znmnnda kıtnların perdea'yı aldığı emre ralt'men Odesa'yı hQ
la~<ıl ve gende >'flralılıınn nakli meselesi de cumla zapta teeebbDsten alıkoyan sebep 
l\"ardır. de budur. Ruılar Odeaa'yı 8 günde rurnen-

Df A'er tarartan nıslar, kendi U.alerlne Yl.lnn· !erin pu &nO.nde botaltma~a muvaffak 
dırlar. Ve mUtemaıtı:ren takvl»W lntalan sellıl- olm'UI, rumenler bunun farkına ancak d • 

Muh2ıbir, yazısını şöyle rtitirmek -
tedir: 

tı ••--.tiı,t~ediiini, yalnız 
açın takip edilecek 

dakikaya kadar inanmamakta ıa-1 LeningraJ' da ve cenupta 
rar edeceğiz. Lenlnırrad'a kerwı tııarnnı dumnıt aibl ırıı-

A. ~- ESMER rllnı(l)'or. Leıılnsrad'4arı Munnauk'a adar U• 

rek cepheye varmaktadır. Rualarm iti alman-, e 
le.rınklnden ('Ok daha aa mutıaıı: oldutu 9lbf polardaJd lnftl&k lellertnl duyduktan 80n-
,ııa va tartları da ken41 lehlerin..,, n YU'DUllaıdlr. 

"İlıgiliz büyük elçisi M. Craigie 
tarafından Tokvo·da 'huna benzer fa. 
ka't daha kati bir teşebbüste bulun.W... 
muttur." 
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rRES"Mi"iEii"iGLER"") İdaredeki 
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....... i~~~İ·i·; .. o;;;~·;k ....... hazırlıklar 
hava resmi tebliği [Bıııı 1 iaci sayfada] 

Kahire, 20 a.L - Ortaprk 1nıiliz hava edeceklerdir. Hadiaeleri görmek, 
kuvetleri kumandaıılıiuım dün neırettiii kavramak ve icaplarına göre karar 
tebliğ ı almak vaafı sene h&diaeler önünde 

17-18 ilkteırin ceceai, inıiliz tayyare -1 belli olur. Gayretli iuanlar, ancak 
leri, doiu Akdeniz'de bir dütman kafileai- baıarcbldariyle ölçülür. Böylece 
ne baıarılı bir uarnız yapmıılardir. Orta ataj, idare batmda bulunacakların 
büyiiklükte S ticaret ıemiıine atılan tor - maddi ve minıevi varlıimı tartan 
pillerle tam inbetler ka)'dedilmiıtir. tek mihenktir. Ancak bunda mu-

r 

Diier taraftan. inciliz hava kuvotleri - •aff ak olanların tamamlanacak bir 
aiJl aiır bomba tayyareleri, Sardonya'da taraftan kalw: daima geniıliyen 
Elmas tayyare mey~na taamuı etmiı - mealek bilarilerini takip edecek de
lerdir. Bombalar, UÇUi ıaabuınd.a. bılalar- recede kafa olıunluiu, bunu da 
da ve tayyare meydanının batka binalann- kunlar verecektir. Der•te hazır bulunanlardan bir grup 
da patlamııtır. Biıtün tayyarelerimb bu ha- Kanlar; onlara devam edeıı-
reketlerden ıalimen dönmilttiir. ı.e, -yel -yer bafka hüviyette 

• • • gözüken hidiuleri, ilim çerçe-
Kahlre. 20 LL - Ortqa.rkt&kl Britaıa veai içinde topluca l&h.lil etmek 

~a Hava Kuvetlerl JCararPhımD tebllli : kuch-etini verir. Ancak bu kudret-
Brltanya atır bomba tayyareleri l8 - 19 ledir ki idare &miri bir yandan dev

Uktefrin geceal Binpsl llmamaı bomba-- let.in .tdıiı her karann genif m&na
lamıflardır. Katedral rıhtımında infll&k • amı kavrar bir yandan da bu 
Jar vuku bulmut. Muhtemel olarak petrol k rl bi ed k" b"k 
depollU yanmııtır. Jullana nhtımıada da ar~ .ar• ı: çevr e ı tat ı 
befka yangınlar c;ı1muıtır. feklman ~unu ahenıe naaıl uya-

Filoya mensup tayyareler Sollum'da bilec:ei~i ~iç~~ ve bü~.~ ~~)eri böy-
blr dütman deposunu bombardıman et - le· bır &Ol'Uf ıçınde yurutur. 
mlf1erdir. DUn orta bQyllklükte bomba ldaN itlerinde bilgi kadar bare
tayyarelert Ltbya'da tayyare init alanlan- ketin de eaaı oldujıınu ve bunlar
a hDcum et.mıılerdlT. Bir kaleye bir c;ok dan hiç birinin yalnız kalamıyaca
labetıer kaydedllmlftlr. jmı daima tekrarlar ve bilbuaa a-

11-19 llktefl'İll seceat tayyare1erimıs blr mirlerd• bunu bekleriz. Biribirine 
pee ence dOtman kafileatne yaptıktan ula zıt olmıyan bu iki vaaıf, bazı
llOcumu devam etttrmlılerdir. D!lfmanın larmda dofuttan birlqmiı olur. 
.-ılr bOyl1Jıc blr ticaret vapuruna Oc; ban Eaki idarelerde böyle mü.tuna ka
toırplll la&bet ederek vapur muhtemel 0 ; biliyetler zaman zaman çıkmıt 
1ar&k 1uuı&ra utratılmıtbr. Dl1n Sictıya- ff k' -...ı • b f 1 d ' 
~ bta'da bir motılmmat fabrfkulyle ımn:a • a .,....uerı a ıza ar a yer 
elektrik aantralı bombardıman edilmit • ~ttıir. Ancak halkın ve m~le· 
t:tr. Coml!JO'dald hava meydanına da hQ • ketı~ kalk~aı~d~ ~aaal~ rolu .o
eum edflmtftlr. lan ıdare lnrirlenmızı ta~ı-:tm lut-

Tr'apul !lan meydanında bir dOfman funa b•abmayız. Y etittınne u-
~ ta11rtp edflmtfl!r. aulleri iyi Ye arkı tatbik edilince 

BMOa ba 1ıanlrl.ttae bir a.,,aremıs idare batma ıeçeceklerin bepainde 
9-0n• d8mnemf,Ur. de bilıi ile hareket güzel bir ahenk 

Hukuk hazırlayan 

dersler dün bif ti 
20 gün süren konferanslar 
büyük alaka aörmüstür 

Ankara Hukuk Fakültesinde yeni ta· 
Jıebenln derslerde ırüc:!Uk c:elcmemest dü,Un· 
ceılyle acılmıt olan ve bu a)-ın batında baa!a· 
mıt bulunan hazırlayıcı dersler dUn bllınl.sUr. 

Ylrm1 .Un devam eden bu dersler bU>·Uk b r 
allka ırörmUı ve her .Un kalabalık bir ta· 
!ebe kütleııl tarafından takip olunmuıtur. 

Dilnk1.I ıon derıı Dr. Bülent Nuri Esen tara· 
tından vertımıstlr. Dersln mev.tuu 
lnklsaf tarihi idi. 

hukukıun 

Saat 17 SO da baılıyan del"I 1914 savaşından 
ııonrakl zamanların ve buırUnUn hukuk anla· 
yııına alt idi. 'Hatip 1914 savaşı sonunda fert 
ahlAkında hwıuıe ırelen detlımelere dokunduk· 
tan ıonra lmme menfaatl fikirlerinin nasıl 

yavaı yavaa Ustun ırelmete baıladııtını bellrt· 
mittir. Türkl>·emlzln bu atandaki h11-..-usl duru-
muna da ısııret ettikten aonra B Bülent E.q"'n 

B. Bülent Nuri Esen •on dersi 
verirken 

lngiltere üzerinde 
yapabilir. Ve ancak bu auretle en 
ücra köyd• baıhyarak kaaaba ve 
,.hrin bütün dertlerini içinden du
yan, bilıiai ile duyguau ile bu dert· 
imi yatlflmnaia k0tan idare imir
lerine kaYQflDUf oluruz. 

buıriln düll)'9)'t tanımakta olıın harbin hukmt· 7'1rlayıcı derslerin fa>da ve gayesine nakleden 
ta doturab1lecetl detlamelerl tah:nln etmls; 

Loadra. ıo a.L - HaY& '" Dahili em -
DiJet nanrbtınm tebliil ı 

Puar Mlamı l'eç Yakit. tekbapaa ıacan 
Wr almaa tanareai 1ncilt.ere'nin dola b
J'a.ıu 1ıombalar atmıı bir ta1am sararlar 

~-
Gece oJMtaa u 8CllU'a ela bir ~ dit-

hukukun tnklaat tarihinin lıter ı.temcz beter 
tarihi ile birlikte yürüdtltilnll. ancak her de
ttamede mutlaka .ebepler arayıp bulmak ıe
rektltlnl ve hukutccu !cin önemli olan aeyfn 
bu oldutunu ııöylemlıUr. Sözlerini hutmka ha· 

korıferanscı bu denılerl kaparken yeni Unlver· 
ııtelllcre bllırl alanında Türk c:ocııldanna YA· 
kıaan ciddi baıanlar ve neıell bir fakiate ha· 
)atı dlledltlnl llA\·e etmlı ve alkıtlar aruında 
kUrıUden ayrıl.ınııtır. 

- tanareal. kıyılan •111'11 v• 'buı yer
ı.r. bombalar atmııtır. Hafif bMarlar ol
muttv. dola İqiltere'de bir ~ kiti :ra
nı-ttır. 

Yalnız anlıyan, bilen dei~I, çev
renin iman ruhunda ve tabiatın 
ıöieüncle yatan bütün kuvetlerini 
kawayıp iyi ve aailam bir hedefe 
doina ıötüren idarecileri yptittir
dtkçe biiyük meaelelerimizden biri
ni daha çömniif olacaiız. Şimdiye 
kadıar id......Uz için yapılan müna· 
katalarcla onun menauplarmm hem 
nazari hma ameli olmalan ileri aü
rülürdü; ı•çelllten bu yerinde bir 
ıöriiftir. Dahiliye Vekilliii ataj ve 
ıs.... JellariJ'le bisim bilsi •• hare
ket llaU.•• lfa41e ettiiimls nasarl
lik ve amelilik itine el lroymuı bu
lunuyor. Bu değerli teıebbü&ten 
daha çabuk ve daha genit fayda
l•nma•uz içia, mevzu üzerinde ne 
kadar fazla daruraak o kadar hiz
met ...Ut olmuz. 

1 ~ ................................ ) 

Bütün yurlCümhuriyet BİBLİYOGRAFYA 

Bir a1maD ta:naresl tahrip ecHlmlttir. 

Libya cephelerinde 
Kab1re. 20 LL - Orta IU'k hsi11a 

lJmaml ~ tebllti ı 
u~·da. Tobnlk Mı..-... ~ 

tanazeleri 18-19 ilkte§rin geceat f~ıyet 
söatermemiılerdir. D1• ı gece ıehir bölge
liDe 10 bomba atılmı• ;_s3 de ehemiyeW 
u.ır yoktur. 

DUa cephenbl cenup • batı bGlseaiJıde 
bDd1Di iyi slalemiye muvaffak olan bir 
Dcills devriyeat bUyük blr lt&lyan mUf -
rueatne bUcum ederek cl1ltın&D& atır U.. 
J'Q>lar verdinnlıtir. İtalyanlar bossun bir 
balde sert çekllmiıtir. Devriyem!• kendi 
menlinden fazla uaakllfllUI oldutundan 
clQeınuı kovalamamııtır. 

Hudut bölgealnde bir devrtyemlır; dUn 
ao sırhlı otomobilden mlltqekkil olan bir 
dfJlm&n devrilyeatnt Jıladalena'nın ıim~ 
liılde g8rm\lf IH de, dU,man kendliatııe 
llOcwn edilmeııtne vakit bıraknıadtın a • 
lelacele çekllmiıtlr. 

Balfaya'daki du.man topçımı ınrhlı dev· 
riyelerimlzn harelretlerw güçlettirmiye 
lralbruıaa da devriyelerimiz kayıp ver • 
meblziı\ keıif harekeUertni bltirebllmit
lerdir. 

Sovyet resmi tebliğleri 
Moskova; 20. a.a. - Sovyet haberler bQ· 

roaunun dün geceki teblltl : 
19 nkteırtnde, C&l'Pıtmalar, eephenln bil

ton 18tlkametlerinde devam eylemletır. Bil
hassa anudane muharebeltt, Mojalak ve 
Maloya.roslıw,.b istlkameUerlnde cereyan 
etmfstır. Faelst Al.-r.&.11 kıtaıannuı ılddeuı 
hücumları püıkıirtülmüıtiir. 

18 l ktetrınde 38 Alman tan-anıG dlltQ
rü mı.lşttir. Bizim kayıplamnız 17 tanrare
dir. 

Herrun aayııı artan çete mifreaeleri, 
Kalln n t>ölrt>tlnln bütün kesımlerlnde faa
llyet.te bulunmaktadır. Çeteler, blr C&rınt
ma esnasında. 25 kamyondan mQrekkep 
blr koldan cephane ve benzin yQklQ 10 
kam)onu tahriıl etmlılerdlr. 

Alman eı rlerınin ifadelerine s6re. cete
ler, c,.phe hattı ile laee Qılerl aranııdakl 

münıkaleleri ciddi ıurette ıüçlettirınelrte
dir. Pusu kurmuıt çeteler, Almanlan bütün 
yollar uzerinde bE'klemektellir. Son gün . 
l•de çeteler.benzin nakli itlerinde 20 saat 
lik bir ıecikmeye ıebep olmuılardır. Bu • 
nan neticesinde 1 ı tank benzinsiz kalmrt 
Ye Sovyetler tarafından tahrip edilmiftir. 

·~· Moskovı. 20 a.a. - Buıün öfle üzeri 
neırıdilen Sovyet tebliil ı 

19 20 ılkteırin ıeceıi. kıtalanmıa bütün 
cephe bovunca dilmanla çarprımaia devam 
etmııılerdir 'Muharebeler. bllhaaaa Mojai•lr 
"e Mıloyaroslıvetz istikametlerinde ıMf -
detti olmuıtar. 

Kemal TURAN 

Yunaniıtan'a 5 alay 

alman askeri yollandı 
Londra, 20 LL - Londra'daki yunan 

hlikilmetiniJl aldıiı malumata ıöre beı 
alman alayı, inUsamı muhafaza ic;1n ıinıa· 
ll Yunaniatan'a sönderilmlttlr. 

" cenup bab bölıelerinde limanlar ve aa
kert hedefler bombalanmııtır. Saint-Georce 
kanalı bölcesbıde alman nvaı tayyareleri 
büylik bir ticaret cemiıine bombalar in
bet ettirmiıler ve nnl'M çNı:armıılardır. 

Şimal Afrikaamda, alman savaı tayya • 
releri. 19 llktetrln cllnii ve 19-20 ilkteırin 
l'eceıi, Tobruk Uman teıiılerini tesirli bir 
ıurette hilcumlar yapmrılardır. 

Düaman alman araziıi ilzerinde uçma • 
mııtır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma. 20 a.L - İtalyan orduları umu

mi karardhmın tebliil ı 
Dilpnan ta:nareleri, diin Sicilya'da Co

miao ve Licata mahalleleri üzerinde aç • 
maı ve patla:rıcr bombalar atmıılardır. 
Banların çola deniae diitJDiiltür. Hasar ve 
ka:rıp yoktur. 

Sicilya kıyılan açıklarında ıvcılanmı
ırrn diieman tayyareleriyle yaptıklan hava 
muhıtrebeterinde 2 inıf liı tayyaresi dilıii· 
rillmtıı ve 4 taneılae de isabet olmuıtur. 
Blltün tayyarelerimiz Balerine dönmüştür. 

Şimali Afrika'da avcılarımızdan mürek
kep hava tefkilleri Bul'bQ berinde dlit
man 'birliklerine ve Sidiberrani çevresinde 
de çadırlara ve tatıtlara hücum etmiıler -
dir. Birçok otomobil yaımuıtır. Ve baıka 
bir kaçı da hasara utramııtır. 

Alman tayyareleri, Tobruk'un tayyare 
kartı koyma teaillerini 'bombalamıılardır. 

Dillmaa tayyareleri Binpzi üzerine bir 
hava akını YAPIDıttır. Şehir civannda bazı 
haaar Yulaa 'balllnlltUr. 

Bayramına 

hazırlanıyor 
[Başı 1 inci sayfada] 

drinden daha Nmimi ve daha özlü ma
nalar ıtqıma'ktadır. 

CümhuriyKimizin 18 inci yıldönü
münil de bu özlü w aamimi ahenk i
-çinde Gcutlamıya hazırlanıyoruz. Bay
ram, 28 birincitetrin günü saat 12.50 
de Ba§Vekildmiz Dr. Refik Saydamın 
millete yapacağı ve Ankara radyo -
.siyle neşredilecek olan bir hitaıbe ;ıe 
ıbaılıyacak 29 ve 30 .ilkt~in günleri 
de devam edecektir. Yurdun her tara
f ın'dan gelen haberler, kutlama heyet
lerinin, C.H.P. nin tertip ettiği prog· 
rama göre hazıdandıklarını ve cüm -
huriyetin 18 inei yıldönümü bayramı
nın çok güzel biT şekilde kutlanma -
aı için hazırlandıklarını bildirmekte
diT. 

l•tanbul'Jan gelecek izciler 
İstanbul. 20 (Telefonla) - Anka

ra'da yapılaca'k geçit T'C'9mine iıtirak 
edeceılc: izciler Ç&f!&IDba gilnil febri -
mizden ayrılacakl.ardır. 

GENÇLERBIRLICI 
Karabük ve Zonaıuldak'a 

gidiyor 
Gençlerbirliğinin 20 kitilik bir 

aporcu takımı bayram azatlanndan 
faydalanarak Kaırabük v~ Zongul -
dak'a gitmektedir. 
Ayın 27 sinde yola çıkacak olan 

Gençlerıbirliği sporculan 29 ilktet -
rin öğleden sonra Karabük'te ve 30 
ilkteırinde de Zonguldak'ta fa1brika 
ve Ereğli kömür itletmeleri gençlik 
kulüpleri takımlariyle atletizm ve 
ayaktopu maçlarını yapacaktır. 

Cümhuriye~I senatörler 
bitarafhk kanununun 

kaldarllmasını istiyecekler 
Vaetnaton, 20 a.a. - M. Wandell Wllkle'nln 

faal yardımı ile hareket eden mühim bir cüm· 
hurlyetcl l.)oan lzbı snıpu. söylendltlne söre. 
bltaranılc kanunun tamamıyle kaklınlOıasını 

talep etmeıe hazır bulunmaktadır. 
A:ıran mecllll harlcb'e encümeni, bu aabah, 

ticaret ıremUertnın lllAhlandınlmuı kanun 
ProJeatnt tetkik etmlıtlr. 

Doiu Afrlka'da Bömtırl'e ve anavatan 
Alman resmi tebliği aüerıerind• uç ko1, bir hamle yapmrı ve 

Bertin. 20 a.a. - Alman ordulan bat diitmanrn iıpl topralı:lar~ada epeyce deri-
lnunandanlır rıın tebliil ı ne sftmiılerdir. 8lddetli 'bir muharebeden B. Hull almanlan takbih ediyor 

Şark cephesinin cenup bölceıinde, al - 10nra düıman kaçma ıorunda kalmrı ve Vafington, 20 La._ Bugün matbu-
man. ıtalyan. macar ve slovalc tümenleri, muharebe meydanında 200 den fazla ölii at konferanaında Amerika'nın Kear
durmadan Donetz havzasının endiiıtri böl- brrakmıttır. Bu muharebe e1naımda lı:uvet· ny dutroyerinin torpillenmesini Al
l'e!\ine dotru ilerlemektedir Hıreklt. cep- il aurette müdafu edilen bir dliman mev-
henın öteki böl~elerinde de mu•affalriyetle ıii hücumla alınmrı ve nkılmqtır. manya nezdinde protesıto edip etmi -
devım etmektedir. Ba kollar, birçok ıillb, harp malze.meai yeceli kendisinden sorulduğu zaman 

Hava kuvetlerimfı. biitiia cephe bo~ ve yiyecek maddesi ele seçlnniılerdir. Hariciye Nazı.rı Hull 'u cevabı ver -
ca. mühim demil'701• hatlarma " yollar AWenil'bı dola lmmmda alllhlı bir ıniıtir: 
,.ı,ekeaine mınoaffül:retll 1tlnmlar 791' - lretlf 1IC'll" aıraamda tanarelerlmls, bir '"- Beynelmilel haydutlara diplo
auttn' • ...._ ticaret .-.ıne taura etmlfler matıik notaların g6nderilmeai pe'k de 

Brltan)'& Adı_. --. W.. ...., .. a-bl 1-111 •*· mutaıt delildir." 

................................ 
KONJONKTÜR 
Yıl - 2 Sayı 4 • 6 çıktl 
Ticaret V ekil11'1 konJoaktUr ve n.,t -

'1'at uaurınt;U nrnim ım---'!le~n n mı 
kıymetlı mecmuanın nisan, mayıs ve ha • 
ziran aylarırıa ait sayıları bir arada ve 
zengin mUnderecaUa çıkmıttır. 
.Mecmuanın başında 19U yılının ikinci

kfuıunundan haziran aonuna kadar altı 
aylık kojonktUr durumu. ver&"ller, para 
ve kredi, aanayl lıtihaall, geçinme mu -
ratlan, toptan eıya satıılarına göre tah
sil edildikten ve Ticaret Vekilinin bütçe 
dolayısiyle Mecliste ııöyledlğl nutuk 
naklolunduktan sonra ııu yazılara yer ve· 
rllmiıtir : 

Türkiye iktisadıyatının bUnyesl, Ticaret 
Vekilinin bUtçe müzakereleri aıraııındaki 
beyanatı, Harp masrafları nasıl Juu·ıılan
malıdır T :r . .M. Keynes, Londra, Nakle -
den: Şefik Bilkur, Fiyat siyasetine alt ba· 
zı dilşUnceler: Pro. J. Dobretaberger, Dev
letlerin yeni nUfus siyasetleri Prof. Dr. 
Muhlis Ete, KonjonktUr tetkiklerinde takip 
edilen gayeler ve çalııma tarzları: Dr. 
F. Eppenateln, Çeviren: Şefik Bilkur, Tet
vikl sanayi kanunundan tatifade eden 
mUeaaeselerin vaziyeti : Samet Ağaoğlu, 
Fiyat mUrakabeal (prensipler ve tatbi -
kat) Cevat DUzenll, Ekonomi dalma sevk 
ve idare edilmektedir F. Delhorbea (Revue 
E:conomlque tnternatlonale) çeviren: Prof. 
:Mehmet Karasan, Mahalli idarelerin ma -
11 kaynaklan ve devletle malt mUııaaebet· 
Jeri (Cihanda ve TUrklye'de) Prof. E. 
Heuter, Vergilerde konjonktUr busaaiye
tl Ahmet Ali Özeken, 

KonjonktUr mecmuuının 96 sayfa tu -
tan yazı kısmından sonra cetvellere sıra 
gelmektedir. Burada 36 bUytlk aayta ic;in
de devlet maliyesine, para ve krediye!, tı
tıh8ale, dıı ticarete, fiyatlara, iç ticarete 
ve mUnakalAta ait deterll rakamlar top -
ıanmııtır. 

Bu değerli mecmuayı okurlarımıza tav
siye ederiz. 

Namık Kemal'in 

Kanije muhasarası 
Bu baekıyı hazırlıyan : 

HAKKI TARIK US 
VakU Kı-tabevt • tatanbul 
133 kü~k aayta • 30 Kr. 

Ve bucuk uır 6nce Viyana yakınlarında bir 
1cücük kalede bir avuç Türkün ıtüsnan ordu· 
J;ınna a> !arca nuıı dayamtıi'ıını, tonunda l>lın· 
ıarı nasıl kırıp ıeı:lrd ı:tlnl Namık Kemal Ma· 
ıroea zındanında 1873 yılında o zamanki dille 
)amnıı ~e Ahmet Nafiz müstear ad!J. le bastır· 
mıetır. Eser, eski hartlerle blreok defalar ba· 
11tmıttır. Ancak yeni harnerlmlzle tam bir 
metninin bulunmadılını ıaren Hak'l<l Tank 
u. "bunu yeniden bulınnanın bir hbnıet ola· 
l'atını.. düıUnmU. yalnız ''Namllc Kemal'ln o 
ırtın muıtlak buknadıtı metnin buırilfl orta ft· 
kir ıe\•lyeslnce bile ltole.y anlaeılmıyaeatını 

ı;rörerek'" "kitabın keHme ve tcrklplerlnden ta· 
bit dilimize a>'kın ıeıenıerlnl" yentıeıttnnlttlr. 
Eseri oku:ıruculanmıza tav.ıye ederiz. 

VARLIK 
Varlık mecmuasının 15 ilkteıria tarihli 

ı 99 uncu eayraı yeni ve oll'UD yazılarla çık 
mııtır. Bu sayıda Yaıar Nabi, Abdiilhak 
Şinaat, Cevdet Kudret. Vuft Kablr, Zb'a 
Osman. Hlmit Macit, Sait Faik'in m d-
1'.el makale, ıilr ve bllclyelerl 79' aJmıp. 
Tani7e edtris. 

Parasız yalıh talebe 
imtihanını kazananlar 

<Baıı 2. l.ııci llA)'fada) 
Dı:veli Orta Olıulundıııı : 
Tutıut Albayrak, Tarık Somer, Müker-

rem Uurlak, Ahmet Dıtıı, Nezihe YUcel, 
Kırlı.lııreli Orta Olı.uluadaa : 
Nimet GUnver. 
Lülebur•ıız Orta Olı.ulwıdaa : 
HU.eyin Tanaydın. 
Kırıebir Orta Okuluadıııı : 
Cevat tiner. 
Adapıızırı Orta Olıuluadaıı : 
Muharrem AWA, Fehmi Yılmu. 
Koa711 Lisaiadea : 
Mukaddea Ö&datlar, Mehpare tfeqöz. 
Alıbir Ortıı Olıuluadu : 
MUtehhere Yalçın. 

Karamııı Orta Olı.ulundaa -
M. Özdemir, N. Çetıı:ıkaya. 

Kütabyıı Lisniadeıı : 
Bedia Açık.alın. 
Silmav Orta Oluluadaa : 
Fehmi Kabadayı, Mustafa Kllçtlker, 

Mehmet Yenidat. 
Uııl Ortı f)&ulundan : 
GU!tekin Oıtkay, Cevdet Tirltotlu. 
M alııtyıı Lisesiadea : 
Saim Tuncel. 
Arapkir Orrı Olı.uluadan : 
M. İrfan Konakçı, A. Haydar Tuncay. 
Jlıınisa Ortıı Olulundaa : 
Cemil Erçetin, Hikmet Nuri Kurtar, 

A. İhsan Özkent, Maclt Özgediz, Fatma 
SUheylA Tuğcu, Jale Emine Duru, Fah • 
rettin Sönmez, Enver Blllk. Nazım Öz -
kan. 

AA.hisar Orta Clıruluadıııı : 
GUlseren Toıuıı, İsmet Ayıltmaıı, Nec -

det Altay, Mehmet Erdotaıı, Şerafett1n 

Turkuncu. 
Turjutlu Orta Olulundııı : 
Nermin Arıkan, Orhan Aracı, 
lllulla Orta Oluluadaa : 
Şeratettln Kuluk, lıluıtafa Tuncel, H. 

Cemalettin Erkun, Mehmet Karabulut, 
:M. Reıat TltlL 

Mardin Orta Olıulundaa : 
Kemal YUceıoy, Nayif Timur, Kerim 

Acar. 
M arış Orta Olıulundın : 
Mustafa Kutçuoğlu. 
Elbistan Ortıı Olı.ulundaa : 
Sellhattin Köker, İıkender Salt. 
llluı Orta Olıulundan : 
Zeki Akın, Nusret Say~. 
Nilde Orta Olıuluadaa : 
Nazife Yarmancı, Namık ösata, CelA -

R A D Y O 

Türkiye Radyo Difüzyon 
Türkiye Radyow - Ankara Rad 
-- (Dalca Uzunluiu) -

1648 M. 18'2 Kc/L 120 Kw. 

31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 :M. 15195 Kc/ı. 20 Kw. T. A. Q. 

7.30 
7.33 

7.45 
8.00 
8.15 

SALI : 21. 10. 1941 

Program ve Memleket Saat A 
Müzık: Hafif program <PI.>, 

AJANS HABERLERİ, 
Milzik : Sf'nfonlk .MUzlk (Pl), 
EVİN SAATİ. 

8.30/8.45 MUzık : Senfonik MUzlk 
ramının devamı (PD, 

12.30 Program ve Mc>mleket Saat Ay 
12.33 Müzik : Türkı:e PIAklar, 
12.45 AJANS HABERLER!, 
13.00 Milz k : Tilrkce Pllklar Proııırll• 

nın ikinci kısmı, 
13.30/14.00 Mü1Jk : Karışık Program 
18.00 Program ve Memlt"ket Saat A 
18.03 Müzik : Radyo Salon Ork 

19.00 
19.30 

19.45 
19.55 

2015 
20.45 
21.00 
21.10 

21.30 

<Vlolonlst Necip Aşkın> : 
1-Thomaıı : Raymond'dan uv 
2-Bach : llkbahann uyanllfl, 
3- Mlchell : Le Canzonl d't 
4- Llnl'ke: Caprl, 
5- Brahıruı : Macar Dan&lan, 
6- Bortkievkz : Gavotte-CaP 
7- Dellbes : Plzzlcatl-Scherz 
8 Gralnırer : Köy Baheelerl, 
9- Gleasmer : Saar kıyılanndaı. 
Müzik : Faıııl HeyPtı, 
Memlc>ket Saat A)·an, ve AJ. 
HA BERI.ERt. 
~nbest 10 dakl:ka, 
Mli7.ik : Ze)'bek ve Sahil ôyUJl 
va lan, 
RADYO GAZETESİ, 
Ml17.lk: Hafif !'Olalar (Pl>, 
ZiRAAT TAKVlMt. 
MO:dk : Odn Mtıı1lklsl - Max 
<Trto> - Calanlar : Llko Amaf' 
(keman), K. Şönfeld <flOt>, 1 
bayrak <viola>. 
KONP$MA : (100 sene lince 
yaşıyorduk ?>, 

21.45 Müzik : K1aslk TOrk Mllzlll 
mı - Sef : Mesut Cemli, 

22.30 Memlt'ket Saat Ayan, AJANS 
BERLER.t; Ziraat, E.cıham-Ta 
Kambl>o-Nukut Borsa..<n <Fiyat 

22.45 Mfi7.ik : Dans MUzl~l <PD, 
22.55123.00 Yarınki Program ve Ka 

lettin Eskici, İrfan Ercan, Raaim GUrbUz, ..11111111111 YENi ÇIKTI 111111 
Huan Tetik, Ayten Özkan. ll'uat Özkaıı, : 
Oıman Baran. : H. HALiS SUNGUR 
Nevşehir Orta Olıulundın : : 
AbduJlah Demir. Tursut ö.ıwı. 5 
Ordu Orta Olıulundaa : : 
:Malunure tııaı. : 
Rize Ortı Oiulunffan : E 
TUrkAıı Kolçak. : 
Pazar Orta Olıulundın : : 
Fahri Erim, Cevat Bal~ : 
Samsua U.niadea : : 
A.7ten BütWctllDcer, lfaluiıut Btrkiye. S 

ltellll 'hll. 4ı'11t ~ Raıfet ONL 1 
Dalra Orta 01.:ulu,,Jan ı 

---·( HB.flyell )---

Türk kanunu medenisi 
--(VE)-

:Meriyet kanunu, vellyet, Y 

miru nizamnameal ve bunlarla 
hususi kanunlar ve eskl h 
Fiyatı: 300 kuruı. 

Satıf yeri: P. K. 143. 1 Ber 
R999t Klt&IM.ı..S. 

Aydın TllzUner, Abdullah Öademir, Dur- ., •................................ 
sun Yamaıı, Ali Kurul. 
Adıaı Erlıd Lisniaden : 
GUzin Savnııı. 
Siirt Orta Olı.uluadaıı : 
Mehmet Edip JCren. 
Siııop Orta Olculııadaa : 
Letafet Karalwı. HU.eyin tıcan. Nuri 

Yaymacı. AJıım San, ŞtlkrU Özkan. 
Sivas Lisniadea : 
Nihat Ojultbor, HulQal Akyol, 8UkrU 

Naili Eryqar, Fikret aYlaz, Yıldırım E
min Tanklhya, CelAlettln ttııaaı, Ali Rı
za Hawz, Meliha Tuncer, Ömer Tank 
Akpınar. 

Divrilı Orta Ol:u!uadan : 
Bekir Armutak, Ali Ulusal, Sabrl Ki -

rif. 
Tdird•l Orta Olıulundaa : 
Şükrü ljenvardar, Nemika Altan, Vil -

dan Sözer, Nermin Heper, Feriha Erk -
men. Ahmet Gönül. Faruk Dllııdar, Nu -
rettin ttıgUray, Vuslet Sertel, 

Tolıat Orta Olıuluadaa : 
Adıwı Tola, Falk Sevilir, L Ul Usel, 

Faruk Bilkan, Orhan Özen 
Trabzon Lisslad•a ı 
Ziya Tinel, Ömer Çakırotlu, CelAletUn 

Algan. Kehınet Dikmeıı, SWcrü Kerte;, 
Emin Kaya, Mu.atafa Metin Armaıı, Rt -
fat 8el~uk, Ali Rısa Uzuner, Hun Gene;, 
Emir HUaeyin Köaeotlu, Yakup Saffet 
Sanca, Necmettin Akglln, Ku.at&fa Uzun
hllaeytnotlu, Temel. 

Urla Orta Olıuluadaa : 
Ahmet Erdotan. 
Van Orta Olıuluadan ı 
~ Vangöl. 
Zoapldd •· C. · LisnlDtl•n : 
Baalet SUrmen. KUmtu SO)'Ul. Nlu-

mettln Akay, Emine Kırmın. 
Bartın Orta Olıulundııı : 
Necil Ergüner. 
K. Erelli Orta Ol:ulundaa : 
Ayıe Necil Odabqı. 
Yozgat llaealyle Corhı. Zile, Oamaniye. 

-Unye, Aksaray, Mllb, İzmit, İtdır, San· 
kamı' ve M. Kemalpqa orta okullarından 
imtihana girenlerden hiç birtat kazana -
mamııtır. 

Saflık propagandası 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekilli

ği halk sağlığını korumak için .ağlık 
propagandası riuteleri ba.nrmıya de
vam etmektedir. Vekillik bu defa da 
uyuz. ispirtolu içkilerin sağlığa za
rarları, pr-k çıbanı - yıl çwanı, beden 
terbiyesi ve halk uğlıiı. kızıl, airayet 
ve korunması, dit uğlıfı - dit temiz
liği olmak Uzere yenidea 6 risale neş
retmiştir. 

Hava KurWltlli e'YllDJZe 
brraktıiı zarfa fitremizi ko
yarkeo fitrenin eski terzda ve
riliti,le baaünlrii topian111 ara
aındaki farkı i)'iee diitiinmel~ 
yiıs ki, J"&ptıimuz J'&nhmm, 
...... Nerimizcl• çok deierli 
ltir ..................... --...... 

Sebzelerin günlük fİJ 

Sebaeıertn güıılUk bam! top
perakende aatıı fiyatları 

-( 21/10/lHl )-

Toptan 
Vuatı P 

Cinai ve meD1el Fiyatı 

Ispanak (A) 8 
Lahana (A) & 
Pıraaa (A) 3 
Yerelmuı (A) 7 
Kereviz (B) 13 
Patatea aarı (tt) 10 
Patates beyu (tt) 8 
Havuç (Bey). 6.5 
Kabak (T) 15 
Patlıcan (V) 10 
Patlıcan Metl.) 16 
Yuvarlak ., (T) 15 
Ayte faaulye (T) 16 
Çalı fuulye (T) 16 
Barbunye ., (:M) 15 
Bamya (T) M.5 
Domata (A) 6.5 
Dolmalık biber (T) H 
Sivri ,, (B-turtuluk) 18.5 
Kunı sotan (:M) 7 

(A) Ankara, (B) Burdo 
Beypazarı, (M) :Muhtelif. 
lrlekece, (T) T&rau1, (tt> 
(V) Vezlrhaİı Ke111ell 

Bayram PrAml'Ulll 

iKi FiLM BIRD 

1-0pera Balosu 
Marte Harell 

Theo Lingen 
Paul Hörbiıd' 

Viyana'nm tahane 
içinde geçen bu büJik 
arülecek, eflenecek 
duyacakamız. 

2-Casuslar Diy 
John Hovard 
Heathur Angel 

Aralanlar araaıncl• k1 
bu filmde, ölümle 

kahramanların de 
okuyacakadl•• 

Seanılar: 14.30 - 11.30 
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Namık Kemal 
ve Tabiat 

Suat Kemal YETKiN 
Tabiat renırl, kolcu u ve ıcslyle cdcbbat1r111-

aa Tanzimntın ac:tıtı pencereden ırlr<ll. Nn· 
ın k .Kemal ı edebiJ:at.ımızda tabiat yarıılıcıın
tın n b nda ıı rtıyonız.. Eserlerlnde tabiatın 
eöınertı ıı nı öbek öbek hlssctmcınıek mümkUn 
C1et ld r. Bundan ıUııhe edenler "Akit Bey" dıı· 
1tt Fırtına taş\1ı1nl okusunlar. Namık Kemal'ln 
lÜJt nmez taratıanndan biri de tabiata eoş
\: n Uk o utu halde, onJn tabiat ı;:orüııl Uze-
1'1ıı e ne yazı.le ki durulmamı.stır. Mizacını ak· 
&e d r:ı le n mi ned r? Kemal tab tın asabi 
ı n ı rlnden blrl olan fırtınaya hus 1 bir I 
ıe ırı b r. "Akıt B y" deki Karadenlz'ln ka
ba an da ııa arını. ır nııııyen utuıtulannı ha· ı 
tır ayınız. 

" .•.. Fırtına acık havadan sctalıdır. 
8tınd1 uruktan bir siyah buluttur kalkar. HU· 
~ ko u ıı bl topkınır loı>lanır da umulmaz 
btr •Ur t ileri dotru yUrtır. Yerler, &llkler, 
da ar, tas ar inil in ı ınıemelie, ıreınlnln her 
lnakarası, her ıııı. yelkenlerinin her dlklsl, her 
cıeııtı bir baaka havadan feryat ctımer:e bas
lar. Deniz telekle yanşa kalloııır da slser elser, 
her dalgası bir kara bulut sekline ır rer. Her 
da h.n1J1 atılıs ruı n, c:arııısınılan, c:atıltısın· 
dan bir baıka fırtına pc)'dah olur. C&kler sö· 
llln n an nden. yerler ayar:ının altından ka· 
~r, bir dak kada yütaıellnıln, yükııellrsln. KoJ.. 
•rını uuıtııan eline bir yıldız ııececek 1nnır· 

• n. Gene o dakikada alc:alırıın, alı:alıraın, de-

: zee ııd ı:n ecz~;:7e:u':::a d:~nd;:ıcı~::~ 
)ı.. ır bl g rQrs n. 

" • ••• C ktıtımız ırece idi, havada bir 
tt r ııe d:ıh oldu. Etrafta her ne varsa 

e t dut ctml.s. Allahın ııazcblnl ı:ör· 
bl korkunç korkunc ıcdıılar venneıtc 

ı n n z b r tanınan, bulut bir tnrnt· 
R' e b r t rartan M Uzertmlzc ne karanlık 
n c tU Deniz Y'llkseldl yUkuldl. Gökle· 

kııvusıu. Bulutlar alcaldı, aıc:aldı. Adeta 
l e blr e~U. Aralla bir zulmet. su mu· 

ha.va m ırf tara tmck için keramet ister, 
R'ltlıen nııın... ııır:a gitsen her tarat sn· 

licr tarar kay !ık. Her taraf dUııman. 
" • ... llcr1 R' dilecek hava deAlldl. Fakat 

:reaız ıı: ttlk. Gllrmellyd n ki havada, derya
'' ııe kıyameUer kopuyordu. G!lrmellydln ki 
tı im koca korvet kaıırıı:aya tutulm~ .!dl· 
~ ı>arı:uı ır bl nasıl ılddetle ne kadar aDratıe 

D gidiyordu. . • • • • " 
Sade bir TUrkce ne yazılmıa olan bU satır· 

'-rın lht amını nasıl ıı:OrmemellT Namık Ke· 

~ı ~ ~d n ::~ ;aı~~;~:::::nh~::z h:;: 
'"1111 r • 
il • 

vatanımız, ve· 

hlcb r 

etı ıı:ene yer )er ~aıamak· 

Maraılı köylü kadın (SAIP 

Sinema ve Resim 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bedri Rahmi EYÜBOGLU 
Yukule-le ile yaptığımız münaka- - Tisyen bu fotografları görse ne 

şaların en katmerlisini her zaman re- mi derdi? Ne kötü şey Yarabbi! Ne 
E-im ve fotograf mevzuu teşkil ederdi. berbat iş! derdi. Ve yemin ederim ki 
Bu mev.zu üzerinde sabahlara kadar bu fotografın elde ettigi neticeye ta
konuştuğumuz ve kavga ettiğimiz !ebelerinden birisi erişmiş olsa onu 
<>lurdu. te.reddütsüz atölyesinden kovardı. 

Sevgili dostum bir gün harikula • Bu cevap dostumu çileden çıkartır-
de güzel bir fotograf albümü yakala- dı. Onların ne kadar bil'yük bir sada
mış ve beni bu albümle mat et:rniye ka- katle tabiatı t'etkik ettiklerini hatır
.rar vermişti. Albümde hakikaten dört latır ve bir dbjektif vuzuhiyle tabi -
•başı mamur fotograflar vardı. Büyük atı yakalıyabilcn tal-ebenin o zaman 
parçaların hacmini, hususiyetini ih - çok büyük bir takdir kazanacağını yo
ımal etmeden ufak, çok ufak ferrua- ırulmadan ileri sürerdi. 
tına kadar görülmüş başlar, ağaç göv- Burasını kabul etmeme imkan yok
deleri, çıplak kadınlar, dostumun a1- tu. Bence Tisyen'ler, Tentore'lar, Rü
ıbü.mtinde fotografçılık sanatının yü- ıbens veya Rambrand gibi reS3amlar 
zünii güldürityor, fakat kendisini acı için fotografın elde ettiği neticeyi el
acı düşündürüyordu. O günlerde Hol- de etmek çocuk oyuncağı )tadar b~ it 
lbayn'ın hayatını okuyorduk. H olbayn /-bir işti. Hele yal nız siyah beyazla fo
Almanya'dan Londra'ya gittiği zaman tografın rüyasına giremiyecck parça 
Eraz.mus'a oradaki dostlarının port- etütlerine, fotografa daha sittinsene 
relerini yapıp gönderiyordu. Efen - taş çıkartacak dört başı mamur etüt
disinden hizmetçisine kadar bir aile leıre giri ebilirlerdi. 
Holbayn'a poz veriyor ve büyük sa - Bence asıl resim fotografın bittiği 
natkar bu zevatın harikulade portre- yerde başlıyordu. Fakat sevgili dos
lerini yapıp "ufak bir hatıra" diye Al- tumun zihnini çelen nokta fotograf 
manya'daki dostlarına gönderiyordu. 9anatının harikulade zengin bir istik
Yukule-le, sevgili fotograf münaka - bale sahip oluşu idi 
şasına girmek için mükemmel bir ka- Ben hakiki resmin fotografın lbit -
pı bulmu~tu: ,tiği yerde başlıyacağını iddia eder -

- Seni temin ederim ki, o anda ken o fotograf sanatının öyle kolay 
Holbayn'ın cebinde ufak bir Kon- kolay bitecek 'bir sanat olmadığını 
taks'ı, bir Layka'sı, bir Kodakcığı ol- ileri sürüyordu: 
eaydı, dağların, bayırların resmini al- - Dfrşün, Mikel Anj'ın elinde ha -
mayı tercih eder ve bize yalnız insan riku'lade kuvetli bir fotograf makine· 
yiizlerinden öriilmüş bir kainat bı - sinin alacağı değeri düşün. Bir Gre
rakmazdı. Holbayn'ın fırçasından çı- ko'nun muhayyelesinde yer alabi -
kan yüzlerce baş arasında bir vesika fecek ve onun zevkiyle tertip ve tes
fotografı, ibir hatıra olarak resmedilen bit olunacak bir film. bir sahne kom -
portreler çok mühim bir yekun tutu • pozisyonu düşün. Fotografı onların 
yor. elinde düşün. 

Yukule-le albümden güzel bir ço - Bugünün ressamı fotografa bıyık 
cuk başı fotografını çıkartıp duvara altından gülüyor. Fakat eğer bu kutu 
asarak soruyordu: onların, eskilerin elinde olsaydı, re -
_Eğer şu başı T isyen görseydi ne 6im sanatı bugün korkunç imkanlara 

ederdi? sahip, ejderha gibi bir şey olurdu. 
Ben kendi hesabıma büyük ressam- n:vrin!n bütün ilimleriyle alim. ve 

Jarın fotografı nihayet kötü bir ayna g?ze hıta~ eden sanatların hepsınde 
gibi karşılıyacaklarına kani idim. hır par!11agı ?lan Leonar'ın fotografa 
Dostumun bu sualine hayret edi - tamamıyle bıgane kalacağını havsa -

lan alıyor mu? 
yor ve : 

Evet burasını kolay kolay havsalam 
almıyordu. Fakat ne de olsa Sikstin'in 
duvarla.rında ve tavanlarında bir sürü 
foto montaj'lar tasavvur edemiyor -
dum! Duvarlarındaki o bilH'r mozaik
ler yerine fotograflar yapışmış bir 
Kaariye camisini soğuk bir ürperme 
duymadan gözümün önüne getiremi -
yorum. Fakat ne olursa olsun her şey
den evel resim sanatının imkanlarını 
ve hususiyetlerini çok iyi kavramış 

~İ1' s?natk~r olan do~tumun bu ~ev~~ 
uzerındekı ısrarı beni vakit vakıt du
şündürüyordu. Birçok fotograflara 
alıcı göziyle bakmak ve onlardan isti
fade etmek imkanlarını arastırıyor -
dum. Fotografın hiç bir z;man bir 
ressam gözünün barınamıyacağı yer -
leıre girip bize oralardan ömrümüzde 
görmediğimiz nakışlar, şekiller. hare
ketler getirdiği muhakkaktı. Bilhas -
sa insan gözünden kaçan birçok hare
ketleri korkunç bir vuzuh ile tesbit e
dişi bize birçok yeni şeyler öğreti -
yordu. 

Resim - fotograf münakaşaları ara
sından yıllar geçti. Fotografın birçok 
nimetlerinden vakit vakit istifade et· 
mekle beraber onu hiç bir zaman re -
simle telif e<lecek kadar yakından tet
kik etmek fırsatını bulamadım. 

Şimdi, fotografı parmağına dola -
yan ve ha.k iki bir ressamın elinde fer 

tograf ma:k1nesinin boya kutusu , seh
pa veya palet gilbi nilıayet yardımcı 

Dolayısiyl e : 

YAZMAK 
Rqat Nuri DARAGO 

TÜRK HALK MUSiKİSİ 
VE DEGERİ 

Yazanlann c:otu. hamamda c:ıı>lnk dolasan 
blr adamın IAuballlltl Ue yazıyorlar. Halil Bedi Yönetken' 

*"'* Yazmaktan kortcnıyanlara ırıpta etmeıt. On· 
lardnkl cesaret kim ede )'O'k. 

*** 
Başkaların her haltmlze ıı:ülmeslnl 

rUr, yalnız aklımıza ırUl.melcrlne tahammUI e
demez ve onun se!Ametl ile intizamı hakkın· 
da ktnıs n n tUtıheye da~eıncsl hususund ı 
fevkalAde kıskanc daHanırız. Halbu'kl >az
mak aklımızın, katamızın he.kiki mahbetınl 
ea$lllnZ bir sadakatle meydana ko)maktır 

Boylece, o aklın ıı:Uzel ~ hretl utırunda \ crdli::l· 
mlz ~eklerin h ps nı bir )azı, ek.ser.ya, bOaa 

ı:ıkanr. 

••• 
Fakat yazanlar eskiden, bos sözden, sahte 

tlldrden, aıcsak ifadeden kaı:ınmatı ılar ed n
seıe: )er yUzUnde yazılımın milyarda b rl ya· 
zılamazdı. 

*ljC* 
Yazı, yazanın sinsi bir dU(J!Tlanıdır. \'e onun 

kafasındaki boel'uA'un, tik rlcrlndekl mtınıısız· 
lııtın. makSadındald k rarıı zlıl:'ın bUtUn ı:ıp

laklıkları ile nesredllmelerl tı: n her tUrlU 'ko· 
laylıA'a :ııatar, acele)lc s:eıır, Y'll'kü hafltletlr, 
ısı 5adele:ıttrlr ve yazanı gatll a vlıyarak ar
kadan vumıuı olur. 

*** 
Kıyafette dUıUklUk ve tavırlarda 11hen'k· 

ılzll'k do~uracak hnrekeUe in meıırı intibalar 
bırakabllec k a>kırı ıklardan kacınınz dıı tnlı
s~eUm zln aynası o an Oklrl rmıızı ır 1 E"U
zel tradedcn, onlan ze\ks z kı>afetlcrde orta>a 
cıkannaktan cck nmcıtl dUsUnmeyız. F1k r de· 
nııen nesnenin klm!eYe hn>'n olmadıı:;ı tein 
m dlr ki en ııallz a>ııııarını ortnıek zahmetine 
bile katlanıy0ruı:7 

*** zarafet, daha cıor:rusu ıanat ka~ırısını ttklr 
~e Us!Oba da tcsmll etmek lhtiJ:acı sadece bir 
trtan meselesi olsa s:c ele. Geıı:cıc. zarafetin 
evelA kıyafetten baıla.yıp derece derece tavır 
ve edadan. ruh ve haıısasbctten. ahltık ve 
zevkten ırecere'k ıon merhalesini ifade tarztn· 
da buldutunu bllm k az çok bir ilimdir. 

iki Av§ar güzeli 

*** L4.kln buna irfan da kMl "clmlYOr. Onun 
düsünce kudreti Ye 11anat martteU Ue tamam· 
!anması . Cstellk de, her ıeyln ıı!lylendlAl· 

..nl l'e~rııJt bUtUn hünerin eöylc.-me tarzında 
saklı bulUn<ltıA'unu hatı amak Slll"I.. 

• • 
En basit kat lardo. b e düsUncenln seyr1 

Türk halk musikisi, Türk'ıin musikide 
gorunen oz benllgıdir. Turk özunu teren
nüm eden Turk halk musikisini dınlemek 
i~in buyuk eehirlerdcn uzaklaşmak, iyice 
uzaklara git~k ve onu hakiki sahiplerin
den dinlemek icabeder. İtiraf etmelidir ki, ) 
Turk halk musikisini hakiki olarak biz şu / 
veya bu fırsatta ancak ender olarak ioit -
mekteyız. Bol ve daımi bır oekılde ve as
lına uygun bir icra ile onu mıllcte dınlet-
meye ve dınleyicide onun hakkında tam ve 

amansız b r mantıt n kanunlanna tabidir. O 
halde nnsıl olur da dUaUn enin mahsulü sayı- dognı bir fikir ve zevk, tam bir alaka ve 
lan ibarede ekscr1ya kata<tak1 talJil teselsUI sevgi yaratmıya henuz muvaffak olamadık. 
muhafaza ed emez? Bu hAd.lsede z!lı!n tOO\· Yirmiden fazla Anadolu vılayetinin kaza, ~ 
belll~dcn baaka bir ıey aramamalı. nahiye ve koylerinde bir kaç bin halk tur-

*** küsiı dinlemiş bir insan sıfatiyle diyebi • 
İlk insanlar uzun zaman cmckledlkten ııon· lirım kı, mevcudiyetinden layıkıyle haber

radır k1 lk1 ayak UstUnde yürUmeAt ö~rendUer. dar olmadıgımız orijinal, zengin ve muaz
Kcza, tıklrlerlmlzl emeklemekten kurtarab!Ur, zam bir Turk halk musikisi, butun bakir· 
ayakta duro.b llı1z: ilk lnsanlnnn rürUml'k ligi ve saflıgıyle Anadolu da yaşamakta • ı 
tein bas V'llrd klnrı akıl ve mantıkla. dır. Orada Turk halkı, Koracaoglan, Da -

*** dalo lu, Ruhsati, Emrah, Summanı gıbi oz 
Mimar binasının bir taraftan aksamam sı- halk şairlerinin binlerce, onbınlercc mıs -

na dl'kkat l>dlP onu aynı zam nda ~!ize hoş ralarını hafızalarında, binlerce, onbinlerce 
g rUnür malzeme, aekll ve renklerle sllsler· öz Turk ezgilerini hançerelerinde yaşat -
kcn; he)i<eıtrae hem tabtnto. hem bcdU esasla· maktadır. Biz, okuyup yazması olmıyan 
ra sad k kalırken, ıtnyatc:ı klnna kanunlart)lle 1 oylc rençberlcr tanıdık ki, bize gun erce ze\'kln lroplarını tcıır cdcrf(en ibda !.sinin IJ t· 
dnt kaldcleı1ne riayet ederler. Yazı dd a~nı ezberden sayısız beyitler okudular. Turk 
tc.knU:rtn mah9 uIUdUr. Her ııanatıkl\rın, ese- halkının edebiyata ve umumiyetle g\İzel sa 
rlnl mc)dana ~etırme'k ıcın kullandıtı bir ince natlara, guzelliğc karşı olan fıtri, haru -
Aleti var: yazanın da AleU m ntık denilen kulade temayul ve istidadına biz kaç kere 
kilc:Uk ibre olmamalı mıT yakından şahit olmuşuzdur. Hele bu sene 

*** yaptıgımız derlemede Erciyes, Binboga, Ko 
Tabipten, mDhendısten diploma aranma zan dagları, Aladag çevresınde bilhassa oz 

tahtı> )ahut mUhend oldıtklarına uzun ~nman 

1 

Turk aşirdlerin~n. Bozlak, Agıt, ::urkme· 
ııanat lcraslyJc ehliyet 15bat etmcler1 üzerine ni.. Ve emsali gıbı havalarını derın heye 
inanılır. Fakat o aralık clleı1nelen blrkac ka· canlarımızla bir kere daha dinledik. Turk 
za c:ıkıınnııı lhUmall var. Tahslllnl blttnncmıı halkının kendi kendine yarattığı bu yuk -
bir tabibi ve~a mühendls1 tanımak tstemb~n • d . h da b"'t · 
cemiyetin ya:mna'k ımt1Ynz1nı ancak olgun dl· sek manevı mc enı~et uzurun i~di';; 
mall:lara vermesi ve b:ıskalannın be kansına· hayranlıklarımızla bır kere daha cg . . · 
masını !Btemesl az çok hakkıdır. Tablıılere ve Büyük Turk neler yapmağa muktedırdır, 
mUhend slı-re tatbik olun n kayıtlar yazanla· nasıl bir kültür yaratmıştır? Onu gidip şu 
rıı da teşmil c<ttlse belki tuhaf ııellr, fakat dağların ote tarafında, yerınde gormeli ve 
hnlaıızlık sayılmaz. B !Aks, en lııabelll btr dinlemeli. Bu seneki derlemede biz on iki 
te&Jlr olur. aııiret boyundan drnekler aldık: Acıt, Boz-

*** lak ve Halay havalarının çeşitlerini plak· 
B r Citt beyırlr1 kullann.mwnn arabacıyı a· lara kaydettik. O ııe orijinal musikidırl 

rabasınılan 1ndlrlrler. tkl fikri yan yana ko- Karacaoglan"ın "Sorsam eskilerden yuzbin 
eaml)anlar niçin )a:ı:mıı.kta devam cdeb1ls1n? var yaşın, dunyanın kurulduı:un bıl.e~ 

Erciyes., diye hitabettigi Erı:ıycs'ın ıkı 
bin metreden yuksek çevresinde, Bı'lbu a
larm ayni irtifadaki yuksckl klcrinde, Pa· 
zaroren, Pınarbaşı, Yalak. Goksun, Ka~ır· 
li, Saimbeyli, Feke. Kozan, Çukurova, Nıg 
de Aladağ ve havalısinde Av ar, Aydınlı, 

bir alet ola'hileceğini iddia eden dos
tumu düşünüyorum. Ondan harp baş
lıyalıberi bir tek satır almadım. 

Fotografla işe başlıyan dostumun 
soluğu sinemacılıkta aldığını kuıvct -
le tahmin ediyorum. Ve ara sıra güzel 
bir film seyrederken içim burkuluyor, 
büyük üstatların tablolarından his
sesini almış, üstelik tabiatın zengin
liğini tatmış bazı rejisörler:in sinema 
perdesine nakşettikleri hudutsuz 
manzaraları, bulutları, dağları, görün· 
ce: 

- Galiba çinli dostum Yukule-le 
yanılmıyordu! diyecek oluyorum. 

Fakat biricik silahı resim olmasına 
rağmen resimden uzaklaştıkça kendi 
imkanlarına daha ziyade yaklaşıyor -
du. Maceralara sürük'leniyor, şarkılar 
söylüyor, hadiseler içerisinde kendi
sini bulmıya çalı ıyorou. 

Miki Mavs ve yahut canlı desenler 
tabir olunan ve haddizatında resmin 
bir şubesi sa-yılan çizgi oyunlarını 
seyrederken gene çinli dostumu ha -
tırlıyorum. Hakikaten bu çizgiler bir
gün bir Rafael, ~ir Mikel Anj elinden 

[ Soaa 1 ıacı aay/a#M l 

' · l' F r Kumarlı, Tecirli, Honamlı, Cerıl 1' 
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-

sak, Bozdoğanlı, Karahacılı, Şıhh. Gacar 
boylarında 400 kusur parçayı ııliiga alır -
ken neler görduk, neler dinledik, ne heye
canlarla sarsıldık 1 Biz, Turk halk musıklsı 

1 1 ·nan.mı ı dır ni yakından tanımış o an ar 1 . .. 1 ki, bu musıki her bakımdan çok orıJ'.na.' 
. 'k d' Onu bılgımız 

Çok zengin bır musı ·ı ır, 
Ş . d'l'k yalnız der· henüz tedvin edemedi. ım 1 1 

• 

A 1 etmek mutema-lemekle meşguluz. ce e · 1 , di bir hamle ve gayretle bu tun. Anado u '(u 
taramak mecburiyetindeyiz Dıgcr tara -

d r·ım makineleriyle halk oyunlarını 
tan a ı 'k' 

t k l ~ıımdır buncla gecı ıyoruz, ge zapte me a • 
çen her gun aleyhimizedir. . . 

Y . Turk mu ıkisi, Turk halk musıkı-
enı b k,., 

· il · c kurulacak ır. Turlı: este arı bu 
sı zerın . . . 

· dinlıyerek oz mnsıkı zevkıne vara-
oı sesı . . . . 

k ve ancak bu auretle bıze bekledığımız 
ca ' · T k k Turk eserini verec:ektır. ur anını taşı-
mak kiifi değil, Ttirk kultüni almak gerek
tir. Tilrk kanıyla doğan çocuk ana kuca • 
ğında ana dilini dinliyerek, bir gün nasıl 
Tilrkçe konuşuyorsa. Türk bestekln da, 
anayurdun öz musiki lisanrr.ı dinliyerek 

[ Sona 6 ıacı sıyla4a ] 

Erciyq 

HALKIN SESİ 
Vedat Nedim TOR 

Halk'tan uzak ve halk'tan ayrı kalmak 
.. t " S a r a y " ve " M e d r e s e e ra-

f ında halkalanan sanat .anlayı ının 
dam"'asıdır. Onun için halk ile a duı 
aras~ndaki uçurum, hiç bır mıllette 
bu kadar keskin ve aşılmaz olmadı.. 
Halk ve aydın, zeytinyagı ile 'SU gibi 
biribirine bir turlu kayna amadılar. 
Çiınkiı, aralarında "Sanat " 111 n• 
nn asmaköprusü bir turlu kurula~ 

dı. 

Halbuki meseta, eski Yunanlılara. 
Homeros, Sofokles. Sokrat o zamanki 
halk diliyle konuştular. Dante, o za.. 
manki italyan yobazları tarafından 
alaya alınan "Tanrı s e l K o .. 
medya "sını Jatinleşmiş yazı dıline 
karşı halk dilinin bır anıtı olarak dık· 
ti. Sekspir, olmez trajedyalarını hal
ketmek için, halk dilinden ha ka bir 
şey aramadı. Molyer, halk ehlinden 
ayrılanlarla Kırı huzurunda ala et
ti. Puşkin. Gogol, Tolstoy daima halk 
diline sadık kaldılar. Vagner, o e • 
ralarını halk ma alların dan aldı. Hat
ta Sadi, Hafız ve Hayyam'ın dilleri 
de bugun yaşıyan halik dilidir. 
Ne acı bir bahmızhktır ki, bızde de
ğil yüzlere~, o~uz kırk yıl önce yazı} 
mış eserlerı bıle, bugi.ınün genci ıu. 
gat karıştırarak anlamağa çaba ıyor. 

Halk dili ve halk hayatı, S a n a t -
anan 1 n ilk memcsidiı kı onları 
emmi yen sanatkar, ana sütunden mah
rum kalmış çocuklar gibi, raşetik ol
mıy.a mahkumdur. Ve netekim de Ö}"-1: oldu: bizim Divan edebiyatı, Tan
zımat edebiyatı, E<lebiyatı Cedide de
diğimiz okullar, ip gıbi ince bir boyun 
üstünde Diyarbakır karpuzu gibı at
lanan bir nevi Pazarola Hasan bey 
başlarıdır. 

Türkçe, Saltanat ve Medrese h lka
sının dışında kalan " um mi " Halk 
sayesinde bugüne kadar yaşıyabıldi. 
Eğer İlk öğretim mecburiyeti, Med-

[ Soau 6 ıacı say/ada ] 
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Si e • ve resım 
( Başı 5 ıncı sayfada ] 

çıkmak şerefine naıl olurlarsa beşeri
yet için ne büyük bir sürpriz olacak, 
renkli filmler arasında da binde bir 
bile olsa b.:ızan büyük bir zevkle ha -
zırlanmış sahneler, manzaralar ve 
portreler var. Bütün bunlar arasında 
hakikaten haftada bir defa sinemaya 
giden bir ressamı uzun uzun düşün -
dürecek fotograflar bulmak mümkün. 
Ömrünün mühim bir kısmını bir baş, 
bir el, ıbirk-aç elma üzerinde göz nuru 
dökmekle geçiren her ressamın sine -
mada ara sıra içi burkulsa gerek. 

Üç dört gün bir tek armudu tam 
manasiyle musan~baya yerleştirmek 
için uğraştıktan sonra sinemada mü
kemmel bir film seyreden ressamın 
çok kasvetli şeyler düşünmemesine 
imk5n yoktur. 

- Sen htlla armudun sapını kıvıra -
bilmek için düşüne dur 1 Elalem bir 
damla heyecan yaratmak için dağları 
deviriyor, gökleri haraca kesiyor. Sen 
Mla bir armut sapı ile aynı seyirci 
kütlesine heyecan vereceğini uma 
dur! 

Ayda yılda bir defa iyisine rastlan
masına rağmen güzel tbir film seyre -
derken, birkaç bin kişinin heyecaniy
lc elektrlklcnmiı bir sinema salonu 
havasiyle bir sergi salonunun kasvete 
kadar giden huzurunu mukayese et -
tiğim ve bundan resim sanatı hesabına 
hatırı sayılır bir üzüntü çıkardığım 
olur. Akıntıya k'i.irek çekenlerin aza
bını duyarım. Fakat güzel bir filmin 
arkasından arka arkaya seyretmek 
mecburiyert.inde kaldığımız zevksiz si
n'Cma eserleri bu üzüntüden ciddi ne
ticeler çıkarmamıza vakit bırakmaz. 
Arkasından tabiat, mesela harikulade 
bir sonbahar, renkleriyle imdada ye -
tişir, fotografın ilele'bet tadamıyaca -
ğı bu renk sofrasına kurulur ve bun -
dan kana kana hissemizi alırız. 

Fotografın yalnız &iyah beyazla bu 
renk cümbüşünde hiç bir zaman yer 
alamıyacağı muhakkak. 

Fotograf şekil, biçim, hacim ve ha
reket vadisinde ressamın çok işine ya
rıyacak ve ona birçok şeyler öğrete -
cek. 'Faknt renk dünyasına gelince bu
güne kadar tabiattaki renk zenginli -
ği hakkında bize en ufak bir fikir ve
remiyen fotograf, bir gün bu mucize
yi de yaratına şüphesiz ki başımızın 
üstUnde yer alacak. Fakat, fotografı 
her zaman bir tek şartla sanat eserleri 
erasına alacağız~ Rafael'lcrin, Lco -
nardo'ların ellerinden çıkmış olmala

rı şartiyle. 

Bedri Rahmi Eyüpoğlu 
• 

H SESİ 
[ Başı 5 inci sayfada ] 

rese devrinde yayılabilseydi. bugün 
güzelim türkçemizin yerinde yeller 
esecckti. Ümmiliğin, böyle kutsal ve 

hayırlı bir rol oynaması, Millet tali -
himizin dikkat değer bir olumudur. 

**• 
Bizde halk, üstünkörü bakılınca., mavi 
ve durgun bir enginlikten başka bir 
§ey olmıyan, fakat içinde derin ve ka
rışık bir hayat alemi gizli yen denizler 
gibi, yüzyıllarca aydınlarımızın gör -
miyen gözleri önünde kaskatı dura -

durdu. 

Bu .durgun denizin içinde ne renkli 
bir kaynaşmanın. ne şaşırtıcı bir can
lılığın varlığını şimdi şimdi anlama
ğa başlıyoruz. 

Sanatta halka ve toprağa d ö n m e 
hareketi, bu yeni anlayış, bir Y e -
n i do ğ u şun müjdesidir. . "' . 

Pelc çok medreseye hayvanlar doldu, 
Asku korltusundan imtihan oldu. 
Ar pça kitaplıı dükkanlar doldu, 
Bu yüzden Turkçeye rağbet mi kaldı? 

Büyük acısını vukardaki mısralarla 

haykıran a ş ı k ok u ı u sanat -
karlarından Ispartalı D i z da r i , 
artık mezarınd 1 rahat uyuyabilir •.• 

Vedat Nedim Tör 

Trabzon yağı fiyatları 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Fiyat mU -
rakabe komisyonunun bugUnkU toplantı -
eında teııbit edıldlğtne söre Trabzon yağ
lan bunda.IJ böyle toptan 132.5 perakende 
150 kuruııt m f zlaya satılnmıyacaktır. 

MrLrnristan'da bulunan yabancı 

askerlerin yapfıklan ziyanları 

hükOmet tazmin edecek 
Budapeııte; 20. a.a. - Mıı.car hUkUmetı, 

Macaristnn'da bulunan veya Macar top -
raklarından g tPn yabancı askeri tcşklller 
tarafından yupıl'ın zarar ve ziyanların taz
minine dair b r ••mırname ne§rclmi§tlr. Bu 

emlrnam de bl.dlrtldiğlne göre, bu gibi zl
yanlu Macar maliyeııi tarafından tazmin 

edllccektlr. Ancak zarara uğnyanlar 60 

gUnlUk bir mühlet içinde ı\it olduktan ma

kıvnlara ba$vurarak tesbit ettireceklerdir. 

Türk halk musıkisi 

ve değeri 
[ Başı S inci sıyfadı ] 

bir gün Türık musikisi diliyle terennüm c
decektır. 19 uncu asır miJlt mekteplerinin 
hep bu ııekilde teessüs elmi:s olduklarını 
artık bilmiyen kalmadı. En mühim operaaı 
bugünlerde dilimize çevrilmekte olan Sme
tana, ancak bu fiartlarla milli Çek musiki
sinin kurucusu olmuştur. Smetana "Satıl
mış nişanlı kız,, adlı operasında mevcut ve 
muayyen hiç bir c;ek melodisi kullanmadı
ğı halde bu operası çe'k milli musikisinden 
yapılmış gibidir. Çunkü Smetane çek mu-
5ikislni okadar iyi dinlemiş, onu okadar 
çok sevmiş, onun zevkine okadar ermiştir 
ki bu kilittir nihayet bir gün onu milli bes
tekar yapmıştır. Ziya Gökalp"ten sonra biz 
de bu mevzuda doğan yeni bir akide şu -
dur: Herh:ırıgi bir Türk bestekarının, Tiırk 
halk musiki kültürü almadan münhasıran 
iktıbas ettiği motiflerle yaptığı musiki de 
ğil, belki Ö7. milli musiki kültürü aldıktan 
sonra yaratti':ı musiki, yeni milli Türk 
musikisi olncaktır. 

lstanbul'da mahkum 

edilen muhtekirler 
İetanbul, 20 (Telefonla) - Kundura 

ntıoında JhUkAr ;yaptıklan Jdd!aıılyle ad
liyeye verilen Baker mağazaaı mUdUrU ile 
kundura dairesi eetinin muhakemesi sona 
ermiş ve her ikisinin otuzar lira para ce
zası ödemeıılne ve ma~a7.anın on gün ka
patılmıı.ııı na karar verllmtııtır. Hlylell kah· 
ve ıınttığı için Sabri l11mlnde blriı!I elll 
l!rn para ve yedi g11n hapİ.I cez&."lına mah
kfim cdllmlı ve dlll<kllnının on beş gl\n 
kapatılmMı karar ıtltınıı. ıı.lınmı~tır. 

Mersinde at yarışları 
Mersin, 20 a.a. - Dlln burıtda sonbahar 

at yarı§ları yapılmı,tır. Taylar arasındaki 
mUsabakıtda Yamparlı Mehmet Uzun'un 
tayı birinci, tecrübe koşusunda Konyalı 

Kemal Odab~ı·nın Yıldız'ı birinci gel -
ml§tir. 

2500 metre U:ı:erlnde yapılan son yarııta 
dn Aclanıılı Snbri Tcr'in Kılınc'ı birinciliği 
almıııtır. 

Avrupa'dan çivi geldi 
fııtanbul, 20 (Telefonla) - Son gilnler

de Avnıpa'dan fazlaca miktar çivi gel -
miııtir. 

İstanbul' da i~ten el çektirilen 

memurlar 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bir haber 

verme üzerine Şişli, Samatya ve Şehre -
mini nlıfus mcnıurlarıııa işten el c;ektl -
rilmlştir. Ba:r.ı kayı tln.rdn tahrifler ya -
pılm!lsı bu lştcn el çektlrmlye sebep ol -
muştur. Du işte all\kruıı görUlenler ıtdli -
yeye verilmiştir. Villiyct. nüfus dalrele -
rinde iş takip etmeyi yıısnk e~miştir. 

JANDARMA 

İlaç ve sıhi malzeme alınacak 
Jıınııarmn ı:ıı. K. Ankara ::>ııLın Alına Ko

misyonundan: 
l\llktıın, cinsleri ve hnnııl kalemlcrlnln ııy

rı ayrı lsleklllerc ihalesi eniz olduıo:u ıı..ırtn:ı

meslnde >azılı kırk nltı kalem ıı~c \'e ıahhl 
malzeme :ı. 11. 9H carıı:ımbıı ı;Unü tinat 15 te 
,\nknrıı'da J. S:ı. Al. koı.1l8)onuınuzdıı kupalı 

zart ckıllt.mcıılyle alınacakur. llcpslnln tah· 
mln bcılell c:>S!lı) lira (30) kurus olup mu,ak
kat teminatı (44ı) Jlra (8l) kuruıtur. Knlc
men tlyatı.ırı ve ihaleye ı:ore teminatları mlk
ıarı o:ırtn:ımcde yuzılıdır. Şartname her s:Un 
ıınrnsız Ankara ve lstnnbul J. Sa. Al. Ko. la· 
nnclnn ıılınır. IRtcklllcrln vesaik ve teminat· 

•ını muhtevi kapalı znrr teklif mektuplarını 
lhnle vaktinden bir sant cvellne kııdar komls-
)'onumuza vermeleri. (773(;) 17i03 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Kapı, ça.tı ve pencere 
malzemeıi alınacak 

K. M. Veltt.let1 Sa.. .Al. KAi. dan: 
Kleolf bedeli 1926 lira olan c:atı, kapı ve 

pencere malzemeııl açık C!kallbne tle aa.'tın e.
lınaoıııctır. llk temlna.t.ı 144 lira ~ Jruı-ustur. 
Taliplerin teınlnııtıarlyle blr!Pk'te 81 blrlnel
tearln 911 cumıı. ıUnü ıııat l:! te M. M. v. sın. 
AI. Ko. na müracaatları. 

(7G4:l) 17002 

Oto malzemeıi alınacak 

M. M. VckAleU Sa. Al. Ko. dan: 
MUtenhhit nam ve h .. sabına olup eksllt

meıılne talip çıkmıyan 71 kalem oto malze
mesi ıııızarJıkla satın alınacaktır. 

Tahmin olunan fiyat 1300 lira olup temi
natı 195 liradır. Şartnamesi her ırün öf:le
den sonra koml11yonda görUleblllr. 1hale11i 
3/ll/941 Pazartesi gUnU snat 15 de yapıla-
caktır. Talip olnnlnrın komisyona mUraca-
ntlnrı. C71HO> 17617 

Kütüphane yaptırılacak 
.M. M. Vcklılcti Sa. Al. Ko. ılan: 
2909 lira 06 kuruş knşi! bedelli Genel 

Kurmay sabit kiitUpanesi insaatı 31. ı. Teş. 
941 Cuma gUnU saat 11 de açık ek!lltme ile 
ihale edllccektlr. Taliplerin 218 lira.. 18 ku
rusluk ilk tr.mlnnllnrlyle birlikte gUn \'e 
saatındıı M. M. V. Sn. Al. Ko. na miiraca-
ııtları (7643> 17618 

Sıhıye arka çantası alınacak 
M. M. Vekfi.leti Sa. Al. Ko. danı 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı yir

mi dört lira olan yedi yüz elli tane sıhıye 
arka çantası 31 tlkıe:şrin 941 cuma &'Unu 
saat l!ı te Ankara'da M. M. V. satın alma 
komisyonunda pa1.arlık usuliyle ihale edi
lecegintlen isteklilerin evsafı şartname 1e 

nümunesini ı:örmek için her &'Ün öğ:leden 

sonra ve pazarlıf:a iştirak etmek için de 
2700 liralık ka,t teminatlariyle birlikte 
ı>azarlık gün ve s:ıatımla mezkur komisyo-
na müraca:ıtl:ırı. (7641) ı7fi33 

Malzeme sandığı alınacak 
M. M. Veklıletl Sa. Al. Ko.dan : 
Komisyonda mevcut ıııUhlirlü nümune -

sine ve rcııimlerlne göre 200 adet mu -
habere malzeme sandığı pazarlıkla satın 

ıılınııcaktır. Tııhmin olunan fiyat bir san
dık için 22 lira 50 kıınış olup kati tenıl -
natı 675 liradır. NUmune ve resimleri her 
gUn öğleden sonr:ı komisyonda görUlebl -
lir. İhalesl 8-11-l 94 l pazartesi gllnll saat 
15 te yapılacaktır. Talip olnnlnrın komis
yona mllrncııntınrı. (77!l!l) 1778·1 

Matbaacılara 

cilmıele.r k&'tıal edilmu. 
T - M:Uteahhide arzu ettııt takdirde 

muhaeebci umumiye kanununun 88 Uncll 
maddesi mucibince vereceği teminat mek
tubu karoıhğı olarak lhale bedelinin üı;te 
blrlnl geçmemek Uzere avans verileblle -
celttlr. (9011-7577) 17557 

Eksiltme ilanı 
Manisa Su blerı Oçüneü Şube 

ılUnden: 

Müdllr!U-

l - Manisa vlltıyett Adala nahiyesi clva
rındıı eski Besleme kannlının (5461) metre
lik kısmının temlzlenmC31 amellyntı knı>alı 

zart usullyle vahidi fiyat esası üzerinden 
ekıılllmeye konmuıtur. 

:l - Uu ameliye.tın muhammen kcaıt be -
deli (29730.00ı liradır. 

S - lsleklller eartname ve projeleri (149 ı 
kuruı mukabilinde Manisa su tılerl llçUncU 
ıube müdUrlüılünden alabilirler. 

4 - sı lllrlnelteerln 1941 cuma ırUnO en· 
at (16> da .Manısn ıu ıeıerı UçUncU aube mU· 
dürıuı::u t>lnasındn kurulu komtsyon tarafın
dan ynpılııcıık"tır. 

5 - Muvakkat teminat (22'29) lira 75 ku
ruıtur. 

Yapı işleri 
Hatay Nafıa MUdtır UA'Unden: 
l - Süveydlye, FaUkll, Şc:ıköy, Sıçanlı, GQ· 

zclce, Ccnıren. Erzin ve SankRJa mevkilerinde 
>'llPılacak &ekiz adet jandarma karakollannın 
1l<ıınnıt 1.Naau kapalı :zart UBullyle yen den etc· 
stltmeye konulm.uııtur. 

2 - Eksiltme, 10. II. Teırtn . 941 pazıırtesl 

sıünU saat 1:1 te Antakya nafıa müd'llrı ~ 

oılıuıındn müt kktl komtsyonea )'llpılaC'aktır. 

8 - 1ııtıycnlcr, hususi aartname lle PfO e 
ve evnıkı k~tlycyt nntın mUdü.rlüılünde ııö

reblllrl<ır. 

4 - - Bu işin :keştı bedeli, (11051) lira (97) 
kurıı~tur. 

5 - Muvakkat teminat, <828> l!ra (90) ku· 
rustur. 

6 - Taliplerin, lhall'den en az ~ g{ln eH~l 
bu 1$C bcnz r ınıaatı bnaardıklnnna dair ev· 
rakı mU~lıltelcrble biri •e \1'Ayeıe müracaat 
edert'k alıı~akları ehll>et ve ka•ını <2490) sa· 
)ılı kanuna uyının olarak hazırlıyııcaKlan 
lckllf mektuplarını, ihale günü saat 14 de ka· 
dar kom Is)' on riya.et'' ine makbuz mu kabl inde 
verC<'E'!klc:dlr. Postada olan eectkm ter kabUI 
ed.Jlooıcz. (7826) liS2S 

Stadyom yapı işleri 
G - Ekslltıneye glrebtlmek için lııtekllle-

rtn ıııaı::ıctnkl \'cstkıılnrı lbraı etmeleri ıart- Balıkesir Beden Terb1YC51 B"lae llaskanll• 
tır. ı::ından: 

aı f;kslltme ı:UnUnden en n:ı: c5ı ıı:Un e. 1 - Evelce (1:1) gtın müddetle ve kapa!J 
\•el istida ile eu lslcrl ucnncü subc mUdUr. znı t usull~·ıe eksllıt.meye konulan ıtadyoım t.ıı· 
!Uıl;Une müracaat edilerek tıu l&e ıı:lrmek lcln ı ınatına lstcl•ll cıkrnaclıQından ekllltme (10> 
aıınmıe ehliye! vesikası. · ~lın mUdıı:letle uzatıtmııtır. 

b) Carı seneye alt ticaret oJaıı veslka~ı 2 - Bnl kl'ftlr'de Atatürk parkında yapU• 
7 - Teklif mektuplarını havi zartlar ka • ı rılacnk •tnılYomun (tnee tesviye ve hatrl)'at· 

palı olarak ihale ırUnU saat (l:!I e kadar lnn clkaeak toprakların nakli, dranaJ kanal• 
makbuzlar mukabilinde .Manisa su ııır ı o. !arının yapılması, kınna taa fcl'll ve B1ltndtr&Jı) 
cüncü ıube müdürlüılUne teslim olunacaktır ~ \'e sair tefcrnıatınm yapılması tertip ve un
Posta ile ı:önderllecek tekliflerde muhtemel zhnl isi knpatı zarf usullyle l'1aıllmleye ıco-
gectkmeler nazarı ltlbarn alınmaz. nuımuıtur 

17.ı;78 3 - hbu 1neııalın keatr bedeli (14...."92 ur-
8 kurU1tur.) 

1 4 - Muvakkat tcınlna'tl ()1lzde 7,5) he!•• 

5 - Eksiltme evrakı her sıtın Balı1c81.r br 
Yooı işf eri 

1 

blyle (1116 lira 92 kuruıtur.) 

Seyhnn l"atıa MUdUrlJ~ünıten: den terbiye•! hölge ~kanbıl:ındn. ırörüleb!Ur. 
ı - .\dana orta tecim Okulu dördüncü 1 6 - F.ks!ltme (Z7 Blrlnclteırin 941) tarihi• 

kısmın ınııaatının ı6647 Ura 29 kurualuk ne rasUıyan pazartesi ırilnU saat (16) da sa• 
ııınden l~O ltralık ı• kapalı t 1 ııkeslr be<len terbiyesi bolo;e b!na.smda yapııa• 

v zar UHUll) le , C'nktır. 
eksiltmeye konulmuştur. 

:l - Ekslllme 27. 10. t•ııı ta•lhl,r mdsn. m7; tst~er tcıkllt evrakı meyanına uı:-; 
.ıır p:ıuırtcsl &rünıı saat un c !•de nalın dal- rt 1 ~lası bv k abslıl ~!·el ıtmdlye laıdar yaprnn-

! 
o < u .. an u a ı ere ve bunlann bede • 

res nde yııpılal·ııl':ıııd:ın kı.,.ııı z:ııtlnr en gec 1 1 tı,r s:ıat C\'el sııut unıla nafıa müclllrlüı::üne' r ne ıbbaaında bu ltilerden an.lar bir ten rıı_! 
\'Crllnıl$ olac!lktır muru uıundurncaıltna ve banal bankaln.n-

3 - lsllyeııler ou lae alt kcsltnamc ile muamelede bulun<tuklnnna d!alr ves ;cnlan :ıtıt' 
>·araklardır. 

ııırınıııncll'rlnı ve muırnvele ııroJcııını Bor - 8 _ Tekltt meıctuplnrına alt zartı.ar ıcanuııl 
mek ıı.:tn narın müdUrlül':dne mJraca:ıt cilt? -blllrler. sekllde kapalı olarak ihale sıtınO ııaat (l:!) ı 

kadar BalıkNlr'de beden terblycs1 böl1:e b8t" 
kanh~ına mllkbu:ı: mu1cablllnde t!!1111m edUe<'l'fC' 
tir. 

4 - lıteklllerln ııss llra muvııkkat te-nı· 
nat \'ermeleri ve ehliyet VCJilltıısı almak Uzc
re llu ısı )apabllccc-ılerlne dnlr t>onscrvls:c
rlyle tlcareot ve ennayı odası \'eslk:ılarını. ıkı 

o.del fotofırnrlannı 3S kuruıluk t>lr adet ~ 

kuruıluk bir adet d::ımıl'a pulu ve bir kurus
Juk ucıık pulunu yukarıda ikinci maddede 
yazılı ıründcn Uc l:'Un evel ılllekcelerlne baQ
lıı.rnnk surı:-tıylc vıltıyctc müracant etmclcnl 
Jtı7.ınıcıır. 

9 - P06ta ile ıo:önderllccek tekUt'ler n 
yet ihale saa tından bir saat evetine kadar gel" 
mis ve zartm kanuni aekllde kapııtılmııı ol" 
mnsı ıazımtlır. 

10 - Her Ul.rlO gcclllımeler 1111.zan ıtlbl'rf 
alm:naz. 17S31 

Türk halk musikisi, yalnız Türk beste
karını yaratmakla kalmaz. o asli halde he
pimize zevklerin en millisini de verir. Mil
li musiki milli terbiyenin en mühim rüknü 
ve unsurudur. Halka milli musiki dinlet -
mek, onun milli terbiyesine hizmet etmek
tir. Milli musikinin okulda da oynıyacağı 
mühim rol vardır. Okul çevresine girebile
cek halk türküleri okuldıı hem estetik ve 
hem milli terbiyenin başlıca amilleri ve 
vasıtalarıdır, hattü okul musiki ö(::retimin
de kullanılan metotlar bile o temelden fay. 
dalanır. Bazı Avrupa milletlerinde okul 
musiki metotları münhasıran halk türküle
ri üzerine kurulmu~tur. Armonilenmiş 
halk türklileri halka çok se~li musiki ter -
biyesi vermekle keza mühim rol oynar. 
Hakikt talk türkü ve oyunlarını korolar, 
bando, orkestra ve münferit sazlar için 
tetip, tevsi etmek veya sadece armonilemck 
halk terbiyesi bakımından yapılması mu -
hakkak liizım olan işlerdendir. Avrupa'dn 
milli terbiyeye çok ehemiyet veren mcm • 
leketlerde muntazam usullü, ayağa gele • 
bilen halk havaları bando için tetip olu -
nur ve halk bu bandolar nrkasında kendi 
öz seslerine ayak uydurarak yürür. Halk 
musikisinden mülhem olarak o tonda eser
ler bestelenebilir, halk musikisinde insiya
ki şekilde kullanılan çok seslilik besteka
ra ve müzikoloğa değerli bazı fikirler ve
rebilir. Halk musikisi terbiyevi ihtiyaçlar 
için de işe yarar. Halk türkü ve oyunla -
rından müptediler, veya ilerlemişler için 
piyano eserleri yahut diğer enstrüman e!ler 
leri vücuda getirebilirler. Halk dansları, 
doğrudan doğruya orkestralar için tertip 
olunabilir. Müstakbel Türk balesi halk o
yunlarımızdan çok faydalanacaktır 

Muhtelif yiyecek ve y akacak M. M. Vekfıleti Sa. Al. Ko. dan : ıı - Postıı ııe ırlınderilccek mektupların Er fotini alınacak 
alınacak Beher tanesine Jahmin edilen fiyatı 35 dıs 7.artı mühUr ınuınu ile Jylco kapanmıs 

~:rctı Jandnrınn Okulu Satın Alma Ko. kuruş olan ve kağıdı vek5.letc;e verilmek olacaktır. Postuda olııcak s:-cclkmeler kl\bul İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirli' 
ğinden ı ılıın: ve diğer malzemesi müteahhide ait olmak edilmez. l!l02!3!7WJı lif>S3 

Erel$ J. Okul Satın Alma komlsYonunda üzere 1000 tane kitap tabetıirilecektir. İs
okulun ı lklnclltcsrln 9U tarihinden tıtllı:ı- teklilerin nçık eksiltme &'Ünü olan 7 son 
ren bir ıenellk ihtiyacı olan ve muh:unmen 
IJ('(lellert k\105u on altı kuruıtıı.n l7l ilin kilo teşrin 941 cuma günü saat 15 te Ankara'da GörUlliyor ki. Türk halk musikisi Türk 

kUllür hayatında mühim işler 1>a5ar'flıya 
namzettir. Bunun için o bfitün bu d~{erle
riyle elde olunmalıdır. 

ekmek >lrml beş kurustan o u~ ilin kilo 1 • -~· M V. satın alma Ko. da bulunmatarL. 
ğır eti )'ÜZ >1rml kurustan 7200 kilo s:ıdeyat (7873) 17837 

Halil Becli Yönetken 

Kearny destroyeri bir 

durt kurustan iki )'ÜZ bin kllo odun kapalı 

zarf usull)'le ve muhammen bedelleri kilo-
su )'lrml lleı kurustnn oo Uc oln t> >S ıilz kUo 
bulırur lıllosu 00 kuruıtan iki bin kilo sabun 
kilosu ıı ltmıs kuruıınn t>ln iki y{iz kilo 
ra:ı: ltlloıu eııt kuruıtan bes bin dört )"ÜZ 

kilo pirine: kilosu otuz t>cı kuru •tnn dokuz 
•k ı· Jd• bin kilo kurıı fasulye kilom yirmi kurusUın 

a merı an ımanına ge 1 dö11l bin kilo mcrcımok kllo~u otuz kurusUın 
dürt t>ln kilo nohut klle>!U seldz kuruetan 

Vaşington; 20. n.a. - Amcrlkn bahriye altı )'(lz kilo kuru ııoıl:an kilosu kırk kurus -
nıızırlıltı, bir düsmıın denizaltısı tıırnfındnn tan lk1 bin bea yUz kilo kuru Ur.Um kilosu 
gec;l'nlerde torvillcnmls olnn Kenrny dest- sekiz kuruştnn nttı bin kilo p:ıt.ateıı klle>!U 
royerlnln bir Amerlknn limanına gcl<lll:lnl aıımııı kurust.an bin sekiz >1Jz kilo &ehrlye 
blldlrmc-ktedlr. Ancak bu limanın lsmt zik- kilosu yetmıs kurust.an bin t>eş yUz ktıo se
redllml'mektcdlr. ker kll~u )'{iz ytnnt kuru1tnn hin iki yUz 

kilo zeytln>·ar:ı kilosu dokuz yUz kunıstan 
Bnhriye nezaretinin bu teblif:lne göre. elli bin kilo arp:ı. kilosu Qç kuruıtan yirmi 

Keıımy destroyeri, cumn sabahı erkenden tıes bin kilo ı:ı.mnn kilosu Uç kuruttan atuz 
hcrhıılde Al~nn olıın bir dentznltısının ta- yedi bin kilo kuru ot aç:tk elaılltme ıureottyte 
amızunıı u(:rnmıştır. Gl'mldC'n alınan tel • münnkıuaya konulmuıtur. llıalcsl teklif o -
graflara göre, gemi mürettebatından 11 lunacıık nyatıar haddi lA.yıkında sıörüldllAil 
kisi kııyıp, 2 kişi af:ır ve 8 kişi de ha!I! )'B· takdirde 2490 sayılı kanun hllkümlerıne tcv
ralıdır. A1:ır yaralılar hastaneye kaldırıl • f!kan 27 blrlneltesrln 941 rünü ıut 9 da 
mıştır. Kayıpların ve af;ır yarnlılann atıe- Erc!ı J Okul satın alma komlıyonunda yapı-
l h be rll 

1 1 
1 lacaktır. TaUplerln evrakı müıbltelerlyle 

s n~ a r ve m st r. muayyen zamanda ko:nlsyona mllracaaııarı 
llAn olunur. 17607 

Yiyecek alınacak 
Ankara: Jandarma Gn. K. Satın Alma Komİııyonundan 
Miktarı Cinsi Kilosu Teminatı Ekıııtmenln clnııl ve v&kU 
kilo kunı, Lira Kr. 

1664 Kuru üzUm :i5 
13328 Kunı fasulye 25 
16664 Patat~ H 

466-l Kuru 11oğan 10 
54 Kırmızı biber 45 

2000 Mercimek 24 
4664 Toz ı:ıeker 60 

2000 Vazelin 230 

566 32 
174 90 

741 22 
345 00 

Kapalı zarf 31.10.9U 

cuma ıaat 15 
açık eksiltme 3.11.9'1 
puarteııi ııaıı.t l!S 

ı - Miktarı, cinıı. fiyatı. muvakkat teminatı yukarda yer.ılı eekiıı: kaltm malze
me ve fB§e maddesi hizalarında yazılı glln ve ııaatlerde bir kap&lı zarf ve bir aı;ık 
eksiltme ile Ankara'dıı J. Sa. Al. Ko. rıumm:da Htın alınacaktır. 

2 - Yedi kalem iaşe maddesinin bir is tekliye lhıılesl eniz olduğu gibi oekerln 
ayrı ve dll!'er nltı kalemin ayrı bir istekli "e ihalesi cnizcHr. 

S - İll§e maddelerine ve vazeline alt şartnnmelPr parıuıız her gUn komlııyonu
mu:ı:dnn alınır. Ve mevcut numuneler ko mlııvonumuzda görlllUr. 

• - İsteklilerin kapnlı :uırf teklitlerlnl eksiltme vaktinden bir ıııat evetine ka
dar komisyonıı vermeleri ve ac:ık eksilt mlye geleceklerin zamanında evrak ve 
teminat mnkbm~ vrva mektuplar!yle ko mlsyonumu7.R gelmeleri. (U8ıi) 17486 

ah nacak 

Çam tahta alınacak 
M. lll. \'ekfılctl sa. AL Ko. dan: 
Pazıırlıkln 400 x O, 25 x O, 023 ebaılında COO 

ndet cnm tahta satın olın11cal<tır. Talımm o
lunan tlyat 077 ıtra ohırı teminatı 146 lira 50 
kunıatur. lh11leel 27. lO. !l4ı p11.711rtaıl ırünü 

saat ı:ı tc<tlr, Talip olanlann koınılııyonn mü-
rnraallan. (7874) 17838 

ASKERLİK lŞLERl 

-( Şubeye dav e t )-

Ankara Aı;kerlik Şubesinden ı 

1 - Nafıa vekaleti in3aat müılür mu -
avini ve Yenişehir Maltepe Ekin sokak 
No. S teki adresinde bulunmıyan levazım 

asteğmeni Aksaraylı 319 doğumlu ve 39636 
kayıt numaralı Neşet o~lu Hüseyin Hüsnü 
Soyuer talim vazifesi almı,tır. 

2 - Ankara'da iııe ıubemiıe taşrada ise 
bulunduğu yerin şubesine lüzumu müraca-
atı ilan olunur. (7881) 17846 

-( Şubeye d a v e t )--

Ankara Yabancı A!!kerllk Şubeftlnden: 
Şubemizde yabancı kayıtlı ve askerliklerine 

karar vertlmle >1lksek ehll)'(!tnıı.mell kıaa hlz
motlller: 1. Il.Teerm. 941 ubahı yedek 9\lbaY 
olculunda bulunmak üzere nvke tabldl..tcr. Du 
ırlbllerln nUtuıı c1lulanıarı ve askeri ehllyetnıı
mclerlyle birlikte SO !.Teşrin. 941 ırUnO ak· 
ıamma kadıır ıubcmlze mUracaatta.n lOT.Utnu 
U~n olunur. (7892) 17850 

ViLAYETLER 

Yapı işleri 
Çanakkale Nafıa .MUdUrlüiUDden : 
1 - Yeniden kapo.lı zarf u11ullyle ek -

ıiltmeye konulan 111: 76361 lira 38 kuruıı 
ke11if bedelll Ezine kazası Jandarma ha.a
tanesi ikmal inıınntıdır. 

2 - Bu lııe rut evrak ııunlardır : 
a) Proje, b) Hususi ve fenni oartname, 

c) Yapı iıılerl umumi fenni ıartnamesl, 
cıı Dayındırhk iolerı aenel ıartnamesı, eı 
Sıbt tesisat, elektrik tesi11atı fenni ıart -
namesi, !) Fiyat bordurosu, s> Eksiltme 

Oku l yaphrılaçak 
Sivas Nn(ıa Miıdürlu~ünden ı 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulan ış: Sıvns merkezinde yeniden yapı
lacak ilk okul in,aatıdır. Bu i~in kesif be
deli 20541 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme 31 10-941 tarihine tesa -
düf eden cuma günü saat 15 :le vilayet da
imi e'lcümeninde yapıalacaktır. 

1 - 5000 çift er fotinl alınacaktır. 
2 - Daha evci yapılan ilana talip Ç~ 

matlığından kati temınatı olan 6975 lir•~ 
le beraber 27-10-941 pazartesi gUnü fS 
1 l de Yeşilkoy bava mıntaka depo §.!!lir 
ği 'Slltın alma komisyonundn bulunmal•ıi' 

3 - Şartnamesini almak istlyenler :; 
til günleri harıc; her gün sabah saat 9 fi 
1 7 ye kadar komisyonumuza müracaatlJ 

(9'265/787Z) 17836 

Tamir işleri 
3 - Bu işe ait evrak ııunlardır: Kesif hü 

\asası, fiyat lıordurosu. projeler, yapı iş- Diyarbakır Nafıa Müdürlütundcn: 
leri umumi şartnamesi. eksiltme şartna - f.kslltmeye konıulıın ıa: .1114 

· b d 1 • 1 - 21518,43 liralık k~lt l>OOelll Dl)'nrl>I".".;, 
mesı, ayın ır ık ışleri genel şartnamesi ve ~-merkez hükUımct konatı tnm1rat.ı 11ııı 
mukavele projesidir. 1stıyenler bu evrakı lı5.rJOO) llralık kı.smı. 
her gün nafıa müdürlüğünde tedarik ede- 2 - nu işe alt evrak 1Unlardır: 
bilirler. A) f:kıııltme aartnam<'s!, proJesl. ,t 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istiyen- nı Mukavele proJeııl ve k~lt huıua!l• 
!erin 1541 liralık muvakkat teminatı Sivas sile! tl)at cetveli. 
hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına C) Husust anrt.naıne ve projeler. 1 ,.:-ı· • D) Bnyındırlık genci ve yapılar tenn 
dair makbuzunu veya bu mıktarda şayanı nnmctcrı. ,,!' 
kabul banka mektubunu ve 941 yılına ait 1 El Yapılacak le'erln takip edecdl ,. 
ticaret vesikasiyle eksiltme gününden en 1 ı:u~terılr liste. 
az üç gün evel Sivas valiliğine mümasili F) Bu evraklar nafıa dairesinde sısril 
işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair lir. ~ 
referanslariyle birlikte müracaatia alacak- ı1 .a - Ilu ı.ın ihalesi 5. ll. 941 can~~ 
ları ehliyet vesikalarını teklif mektubu ve nü snat onda kapalı zart uaullyle Pi>• 
zarfı ile birlikte dı' zarfa koymaları ve n:ırın dalrcdnde yapılacaktır. !Sl t 
k 

"f d · • . 4 - Ekslltmt'ye girebilmek ıcın (11~ •• ~ 
e5ı ıısyıılarıııı tetkık ve ımza etmın bu- 1 k kk 1 n·•~""· 

ı 
1 1

• d rn ı muvn at tem l"at vermek ve ~ 
unma arı azım ır. ''cslknları ibraz etmek ı~zırndır. J 

5 - Teklif ıııekluplarına ait iç ve dıs A> Narın müdUrlUAUnden nıınrlll eJlll' 
zarfların ve vesikalnrın dörüncü maddede VC's!.k:ı.sı. '"" 
hükümlerine ve kanuni tarifelere uygun uı tııı mali yılına alt ticaret ()dıııP 
bulunması iUl.zımdır. Postada vaki olan ı:e- kası. ııtl". 
cikmeler kabul edilmez. 5 - Tallı>lcrln teklif mektuplarııı1 yıı ,..,ı 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını i- da ı:ostcrllcn ihale aıuıtlndcn btr ı;şıı.t ,.et' 
kinci maddede yazılı tarihte saat 14 e ka- kcıtnls>on re sllıtlne makbuz mukab!l!J14e 
dar enclimene makbuz mukabilinde tevdi melcrt; po ta gc('tlııınCle 1 kabul edllfll~ et> .ı 

6 - 4 Uncü Maddenin A fıkrasın~ 11Jtıt 
etmelerl ilan olunur. (9135/7740) 1 i706 yet vesikası ekslltımeye cıkantmı& oıaıı ret• 

Is Jcln kıtcnlld iti ac kca )nzılmnk 111 ,~ 
eksiltmenin yapılacafıı l:'Undcn en n:ı ıe , 
ı:Unlert hartc) üc s:Un eve! blr lsttdıı 1 ,/ 
)·etıen l!tenllCC<!k ve bu zııMıın zartırıd; ; 
ka talebinde bulunm•ynnlnnn ck&iltıflf)~ 

Kapa l ı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Antalya llbaylıtından: 
1 - Eksiltmeye konulan lı: Antalyada 

yapılacak kız mektebi Jnıııatına •it (29880) 
Ura l42) kuruı bedell keıttten müfre.ı 

(20:ıo<l) liralık lnıaattır. 

:l - Uu tıe alt eartname ve evrak ıunıar· 
dır: 

A - Muka\·cıe ı;ıroJeııl, 

B - :t..'kıılltme eartnameıl, 

C - Iluıusl a:ırtname, 
D - Keılt, 
E - Vahidi fiyat cetveli, , 
F - Grafik. 

mlyeccklcrt. (02:il/i871) 1' 

Jıt' 
Talip çıkmadığından pazııt 

çıkarılan iş 
rı' 

Antalya Nafıa Inlllat Komı11yonuııd?_.1ııf': 
CI"' ' 

l - Kapalı zarf usullyle yapıtaıı ,.,·I' J 
sinde tallp cıkmadııl:ından dola:YI 11ır.ırı )Cı;rıu' 
Akackl :ııolu üzerindeki Ahmetıerbllıc-0 ,/ 
tnıantı ıınzarlııla c:ıknnlmıetır. ıcıırıı" r 

2 - K~f bedeli (123541 lira (fil) ıc 1ıı 
3 - Bu t.şc alt •nrtnnme ve evra 

dır: 

A) Kesif hultısa cetveli. 
il) sııa !el tıyat cetvcl1. Çeşitl i yiyecek 

Safranbolu J. Okul Satın Almn Komls yonundnn : 
1 - Safranbolu Jıındarmn okulu için aşağıda cins miktar ve ihale ı-Unlerl ya -

zılı 10 kalem erzak eksiltmeye konulmu§tur. 

ıısrtnanıesl, b) Mukavele projesi. 
3 - İsteldiler bu ioe alt keolt 

Çanııkknle nafıa rnlldUrlllğllnden 
olarak görebilirler. 

evrakını S - Sartnameler ve evrnk Antalya nafıa 
bedelı!lz mUdUrıurııı ile \'llfıyet encümeninde l'Orllle. 

bilir. 

C) ötome cet\ell. 
D) Jiu!IWll aartname. 
E> Muka\cle projesi. 

2 - Ek1111tmcler Safranbolu belediye binasında y&pılııcaktır. 
3 - Teklif mektupllll'ının belli vakitten bir ııut evel komiııyona verllmeııi ve 

§R.rtnnmelerlnln okul hesap memurluğunda görUlebllecetl. (9169-7755) 17733 
~rıktarı Tutarı M. teminat İhale 

Kilo Cinai Lira Lira Kr. Tarihi 
3500 Zeytinyağı 3850 288 75 27-10-1941 
5000 Sabun 3750 251 25 .. 
6000 Toz §eker 2750 206 25 
35()0 Malmrnn l 750 131 2!5 

" 'iOOO Nohut 1610 120 75 
10000 Sııdeynğ 19000 1425 00 31-10-1941 
30000 Bulgur 7800 585 00 

300000 ta~e odunu 
100000 Teehln odunu 6000 
20000 Kunı fa11ulye 5600 
11000 Plrinç 15170 

4!50 00 
420 00 
887 715 

.. 
.. .. 
" 

Raati 
14.30 

" 

H.80 .. 
" 
" 
• 

İt.llhat 
Açık eksiltme 

" .. 
" 

Kapalı zarf 

•• 

" .. 
" 

• - ihnle 27 nırınclteşrin 1041 pazar -
tesl gUnll saat 15 te nafıa mlldlirlUğU bi
nasında topln.nacnlt komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

5 - Ek~iltmeye girebilmek için talp -
!erin :S727.11 liralık muvıtkkat teminat 
vermeleri ve lhnle gllnUndPn laakıı.l S gUn 
evel Çanakkale villlyetlne mllracıı.atla a -
ıacakln.rı P.hllyet vııslkalarlyle Ticaret 0-
dııııı veııikasını komisyona ibraz etmele -
rl 11\zımdır .. 

6 - T<>kllt mektupları 27-10-19"1 pi\ -
zartesi gUnU saat U de kadıı.r makbll7. 
mukabilinde komisyona verllmiı olmaııı 

ve posta ile J;"llnderilecek mektupların iha
le sünll saat on dörde kacSa.r komiııyona 
•eılmlı bulwımuı •arttır. ~.Qlt&daki .. • 

4 - Eksiltme 3. ıı. tın tarihine mUsadlt 
pazartesi eUnU saat u te Antalya hususi mu
hıısebe blnnsınıln kurulu vll1Yet eneUmımın
ee yapılncaktır. 

ıı - ı:ksııtme kapalı zart usullyle v~ va • 
hldl fiyat el!ası üzerinden yapılacaJt;tır. 

G - Eksiltmeye l'lrelıllmek tein ıs·<'kl'le. 

rln lr.37 lira l50 kuruıluk muvakkat teminatı 
yntırmıılan ve bundan baakll aa11~ıt1ıı«ı veııı

kaları lbra7. etmeleri sarttır. 
a) nu lıe ı::trebllecerttne dıı!r nafıa mOdUr

ınr:Dnden alınmıs vesika. 
b) Cart seneye alt ttraret odası vcslkR!lı. 
7 - Bilumum resmi masraflar müteahhide 

altUr. 
8 - Teklif mektuplan 2490 e&Yllı kanunun 

hükümlerine UYl'Un olarak yapılmuı ıarltır . 
.(81711.7'788}. 1T134 

F) 1Jkıı ltıne ~a"tnamcsı. 

G) Kazık a•'lt'IT'an. 
Hl 300 s::ıyılı proJe. 
4 - FJ!aılttme 17. 11 941 

ttll1 
p11zıır ı1d ' <' 

cıı. '' saat ıo ela Antakya'da Yonı•·npı ıP 
rıafıa mUt!UrlU~U blnaeındn ]<ur\1111 r•"or ~ ~ 
Nnrın tnı:ıat ı<:omlsyonundal >ııPıııı ,-t' 

5 - Ekfll!mc kapalı zarf usu\lflt' 
fiyat üzerlnd<'n >'aııılal"nktır. 1,ıel' ,., . 

6 - f::ksll l:mC') c ı:lrehll-n k !Ç cıt'ııı 
!Y.?f: llrn 59 kurushık muvaJcknt ~I ,r 
tınhnası ve bundan baak'I u'IJ!ıııı 
rı ibraz etmeleri &arttır. J1' 6 

1) Bu ıae sılrcblbnck tein naf1:ııut • 
ehliyet koml$y,,nundan aıınınıt 
vesikası. 4ı ..d 

2 - carı seneye alt Ticaret od" :ı,~-

l 
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!1710/1941 -
ASKERi F ABRlKALAR 

Hava kompresörü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum t.liidürlüğün

den , 

250 atmosfer tazyika kadar hava basa
bilecek bir ilt üç adet kompresör alına -
taktır. Tek veya müteaddit silindirli, e -
lektrik motörü veya transmisyonla müte
harrik yeni veya iyi vaziyette müstamel 
alabilir • 

S<ı.tmak istiyenlerin bir istida ile umum 
O'lildürlüi:e müracaatları ve kompresörün 
tvsaf ve ebadiyle bedelinin bildirilmesi. 

(7659) 17678 

1800 adet yastık kılıfı ve 3500 
adet yastık örtüsü alınacak 

Aa. Fab. Satın Alma Ko.: 
Taiımtn tdUen bedell (4665) llra olan yuka

tıda Yazılı 1800 yastık kıhtı ile 3300 adet yas
lı)( örtf19Q Aakerı Fabrika! tr umum müd 1 trırı
~ l'l'lerkez ıatın atma komtııyonunca pazı:ırlık· 
~ :>.. U. 941 carıamba &U!\ü ıa,.,t 14.31J da lha-

ed!lecektlr. Şartname paraaızdır. Katı tc· 
lll!ııat (702) Ura (75) kuru~tur. 

(7703) 17715 

20 ton 0.8-1 Mm. galvenizli 
demir sa<: levha, 4 ton 2,5 Mm. 
&alvenizli demir tel ve 2,5 ton 

2 Mm. galvenizli demir tel 
alınacak 

At:. Fa.b. Sa.tın Alma Ko. dan: 
>b. 'I'1.hının edUen be-deli (26:SOO) ııra olan 
lt karıda yaı:tlı s kalem demir malzeme aıı;ke· 
t fabrtkaıar umum mUdUrlUQ'U mer1<'ez ıa • 

0

1n &.ima komlaYOnunca pazarlıkla S.11.9'1.l 
tı:tllrt"t sunu ıaat 14.80 da Uıale edilecek -
'-1 • krtname C1) lira (33) kuruıtur. Katı te-

lnat C397:S) liradır. (7691) 177:21 

25 adet işçi kontrol saati 
alınacak 

Atı. Fab. Satın Alma Ko. da.n: 
k-. 'I'i!.11.nı.ın edtlt>n bedeli (717~) l!ra olan YU· 
tı rıı:ıa Yazıtı 2S adet ııcl kontrol ıan.tt aıke -
tı.Q fabrtkatar umum mOdürlUtu merkez sa -
ttın •ima komtayonunca 8. 11. 941 pazıı.rtcst 
• tı •aat 14 te pazarlıkla ihale edlleeekttr. 
Y'l.f'tn" l'a tne para11zdır. Katı teminat (1076) it· 

C25J kuruıtur. 
(7'i92) 1'7'725 

6 kalem kotum malzemesi 
A alınacak 
T 1· Fab. Satın Alma Ko. dan: 

kt "h.rntn edllen bedelt (18.'50) lira olan YU -
lr:erı"1a >'&7.ıh 6 kalem koıum mnlzemeıı aı -
.. , tat:ırlkatar umum mUdUrlUQ'U mrekez 

ın ,_ a.,1 a•.uıa komlayonunca rıazarlıkl11. 10. 11, 
,,, 1 Plllat'tftı aunu ıaat 14.30 da thale e4'1lle

c tr ıı:ı (:tr,. • ... artname parat.ızdır. Katı teminat 
> Ura (l50} kuruıtur. 

(7697) 17'126 

A 2 kalem malzeme alınacak 
~ '· ~b. Satın Alma Ko, dan: 

ı.ıt taızeoıenın cın. ve ml'ktarı, 1800 adet ya
li., l:ıbtı. lh&le sün ve ıaatt 7.11. 941 cuma 
~ lrltıhıtnımen bedell 6300 lira, katı teminat 

ltta. 

11:1,~~enln cına ve mıktan 4 adet aıu
ttıftı tank, 1hale sün ve ıaatt 7.11. 941 
tı t~ l·tao, muhammen bed.eU 4200 ltra, ka-

l'u bıllt 630 ııra. 
bt.z..1 ttrıcıa cını ve miktarı yszıh ma.lzt>me 
't•rı ~f'lllda aöaterilen sün ve ıaatıerde as· 
tırı a~rıt.,,tar urnum mUdürlUG:ü merkez sa· 
ı .. ~._ a komisyonunca pazarlıkla ihale edl-

"'tlt At ll,ıtta. • uha.mmf'n bedelleriyle katl teml -
'Ot..t~ r-ı htıaıarınd& &'i1ıııterllml&ttr. ŞıırtnRme 

ıo 1 

11.lln-. (7G9S) 1T727 

6() J:: beyaz peynir beher kilosu 
b ı-uştan ve 10 ton toz şeker 

"-· ~~er kilosu 50 kuruştan 
"l'atı.:n Sa. Al. Ko. dan: 

>ttllı in bedeıı (llOOOl lira olan yukarıya 
lıtıor 011 ton beyaz peynir tte 10 ton toz ıe • 
hıtr1c:~ert fabrikalar umum müdilrlUA'il 
~ta.rı •a.tuı alma komisyonunca 10. ıı. 911 
l!ltltr-ıo·~ı &Unu ıaat 14 te p:ı.zarlıkll\ ihale e-
( ıttır .. _ 
Uı.SQ • -rına.me ıaraBızdır. K:ı.tt temlnnt 

J llradır, 

~Oo c1s991 117:!s 

"- .;. 400 ton kurşun alınacak 
'l't.hrıı a.b, Satın Alma Ko. dan: 

~ltıl'\d in edi~en bedeli (260.000> Ura olan 
'~~ti'- • >'&.zıh 2Q0-400 ton kurıun askeri 
' .... ,. il 1-!)ı, k r •ım.Jm mO.dürlilQ:U merkez satın 
~, 1.orrıı,Yonunca sı. _J. 9'1.1 cuma R"llnU 
tı'lh .. te ı:ı 
I' f! (l~ azartıkla l?ı.a!P. edilecektir- Şart· 
'ıtır, ·} 11ra'1ır. KA.tt teminat (2~300l 11 -

(7701) l~ 

lııı 'd il ı aremizden verilmek 
~~rtiyle ihale. t~rihinden 
l(iiS-.1942 tar1hıne kadar 

çukyozgat'ta yevmiye 
400 • 550 kilo ekmek 

Aı. ll'ab. Pİşirttirilecek 
4. ~~,. )(Satın Alma Ko. dnn: 
ltı~bı ,411~1 otuna 2.!5 kuruı vlılrmc U<'retl "° '4t l.aker" n Yukarıda yazılı ekmek plılrt -
a l"ke:ı: la fabrikalar umum mü<.lilrlU:u 
·tt.. tın ._ 

~·ı "''11 t :':la ıcom.ayonunca p:ııadıkla 
~~tır arıarnba &ilnU saat 14.30 da ihale 

}bfıl1 Nrıal"rl& 

'" t>a.raıuzdır. Kıtı teminat (429) 
l7702) 17730 

85 , 
~~ lıı.c~antınıetre genişliğinde 

ıverı renkte 62.000 metre 
~·· F•b 8 bez alınacak 1t,,. 'lıırnırı ·-l\, Al. l\o. dan: 
ı~ ~"'llen tcd U • \1 ,.1 )&z•Jı b e (39'•:'.IO) lira olan YU· 

l 11 tu. bt ez ••kert !abrtkalar umum mil
l\l'l'· &t: P ·keı •atın auna komtıyonunca 
11ıt ı., ltı.aıe azar• ııı ıuno ıaat 15 te kapalı 
... , ıa.. eı'lltcr k 
ı~ltı~tı teını e tir Şartname (2) lira. 
~tı. t hlelctu ~.ıt.t <~9ruh lira (:5ll) kuruıtu:-

1' ltonı,1 P arını mezkOr K"ilnde saat 1.ı e 
~I\ Verme1erı. 

ı:ı '"'!""' 17731 
Aı lta.leııı 
? F•b. s. takım çeliği alınacak 

l'• ".l\rrıın tın Alma h:o. dan: 
l)ı, ettuen b d 

ltı. ~ il 13 k:a e eli (577·1 ıtra (73) ku-
>l)Jı.ı.ı. "1Ucıur l~m cellk aıkerı tat>rtkalar u
't,t rıra ıı rı 

1 
ınerkaz satın alma komla -

'111;!}\ 13 t, p r lkla 5• 11.~tl carıamba &UnU 
~ ' a.t"'· h:tla lh ı le Daratı:r_ ale (>dtlecektlr. Snrt-
h U'"'ın ır ' r. Kıı.tı trf'T! nat UY.>6} ll.:-a. 
<lQj (7770) 17738 
ıv-~110 Sebaıı R . , 
"V\l ,,., t evırı depolarındaki 

-.. ere k·· Ça,,., t Up çıralı ve köknar 
"' Ontru • k gu ereste imal 

"•· 'F'ab ettirilecek 
lltı, · 8atın Al • tr llı.etre ma Kom11ıyonun'1~n : 

l<UpUne (22) l!ra bedel talı-

m n edilen yukarıda ya.zıh tomrukların 

kereste haline lfrağl işi Askert Fabrika -
lar Umum MlldilrlUğü Merkez Satın Al • 
ma Komisyonunca 7 • ıı . 1941 cuma gU
nü saat ı~ te kapalı zartla ıha.le edilecek
tir. Şartname (5J lira (50) kuruştur. Mu
vakkat teminat CG750) liradır. Tekli! 
mektuplarını mezkQ.r gllnde saat (14) de 
kadar komisyona vermeleri. (7830) 17787 

Er elbise ve kaputluk 
kumaşlarından 789 metre 
elbiselik ve 657.5 metre 
kaputluk kumaş alınacak 

As.. Fab. Sa. Al. l{o. dan: 
Tahmın edllen brdf'll (.t!)()O Ura. (9:j:) ku-

ruş olan YUl<llrıd~\ cln."I ve mlktn..rı yazılı ku
ı:neılar o.ak.eri tabrlıtalar umum tnOılürlUtU 

mL·ı·kcz ı;atın nlma kunılJ:yonunca 11. 11. 9l1 

sah sunu •a.at 14.80 da rıazıı:-lıkta ihale edl· 
lecekttr. $nrtname para.sızdır. Katı temtna.t 

(73.'>) Ura {7Jı kuru•tur. 177a<J 

DEVLET ORMAN lŞLETMESl 

Satılık köknar tomruğu 
.Ut!\'lt:t uımun 

AmlrJJG:Jnden: 
l - llüyukdUz 

l1letmt:1ı h;;ı.ra.oUk 

bölıı:ı.:sl em\•ııHn<.len olup 
U. ca · J ı:ıewııund ... n..:\CUt ~Jo .A.det .nua
dlll 9:.!S,35'-ı metre mlkAp köknar tumruA'u a -
cık arttırma suretiyle aa.Ulıta cıkarılın~tır. 

2 - Tomrukların kabuklan ıoyulmua o -
lup hacim orta kutur Uıcrlnden hC!aplanmıı· 
tır. 

3 - Tomruklara alt aatıı ıartnaml!ıl An -
karada orman umum ;nfidtlrlUCUnlit:' lstan· ı 

bul, zon.ııruh1ak orman cevın:e mlidurluıde -
rlyle KarbUk devlet orman .ilet.mest revır A· 
mlrllQ'lnde sörı.ll(.'blllr. 

UCU! 
valekat teminatı (210) liradır. ı 1.11. Mı oıu•mb& dall .... t 11 .. b»&lı 

3 - Taliplerin; muvakka.t tern1nat mektup zart uıtıllYl• AboA '1'.1.tletme rntidtlrlQttl 
veya makbuzlartyıe, Ticaret Oduı veı.lka1&n- blnuında eımı.ttm.ı ,,.puacaktır. 
nı hamilen Y\lkarıda adı ıecen K'll.n ve saatte Bu 1ff ıtrmek Lstlyenıertn. (15'nl) Uralık 

dnlrnl encUm.-n retsıt41ne mü.raca.atlan. muvakkat temlnat w maıı.u. kanununda 
4ı - Buna alt ketlt ve ıartna.me.Yt her atm tayin edilen veelkalarl)'l• tekUt mekotuptan-

natıa mUdUı-IüıtUnde sörebtlecekleri. nı aynı sün aaat ona kada.r Komllyon reta. 
(7894) 17837 llllne vermeleri llıtmdır. 

Çadır tamiri 
Ankara Vatıııaıncten: 
ı - Na!ıa mUdUrlUQ"üne att (100) adet 

mahru.U cadınn tamiri ı,1nln eklılltmeıu 
8. 11. 941 ı>ertenbe sılnü ıaa.t (1:5) te vlllyet 
daimi encümen!nde yapıl:mak Uzere acık ek
ıııtmeye knnulmu5tur. 

2 - l\1uhammen bedelt (1000) Jlra ve mu
vakkat teminatı (75) "radır. 

3 - Tallplerın; teminat mektup veya ınak
buztnn ile Ticaret odası \'e6ikaların1 hMntlen 
Yukanda adı eeecn eün ve ıaatte da~ı en
eüm<'n reısııaıne mUracaatlan. 

4 - nuna alt keııt ve ıarına.mt"Yi h-er ııün 
na!Ja mUdUrlUtUnd.ıo «lirebtıeteklerJ. 

(789.~) 17858 

Ekılltme prtnamesl 1tletme komtı)l'Onun -
dan paraıız olarak alın&blltr. 

(7856) 

Parke tatı alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

17792 

Aıatıda. cinsi, mtktarı, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı yuılı bfr .kalem taı 

kapall zart uıullyle elalltmeye konulmustur. 
Eksiltme 4. 11. 941 ıall a-UnU Mat 11 de Str
keclde 9. isletme blnaaında A. E. komlıııyo

nunda yapılacaktır. !ıı;tek!llerln muvak'kat 
tf'mlnatı makbuz ve d!Q:er kanuni veılkaları
nı havi kapalı z11.rllarını aynı rün ve ıaat 
ona kadar koml!tYon relallQ'lne vermeler! ll

zıınctır. Şartnameler raraııız olarak Slrkecl'
Cle Ioomls)'-Ondan ve Bandlr·mada Bandırma 

ı~tasronundan temln edlllr. 
Soba malzemesi alınacak ctnıı parke taıı:ı, mlktarı 140000 adet, mu-

Anka · a \'tı.l Htlndcn: hammen bedeli 16800 Ura, muvakkat teminat 
~terkcı Çunkaya llkokuluna 8 kalem soba l~ lira 

malzeme.! ı'azarlıkla ıatın aiınacaktır. tı;tek- (9100~7802) 17807 
111erın ıart:ıamryl görmrk üzere hrr 2un ma- Kuru çam odunu alınacak 
nr"t mUdurlUtune 'ıe yuk1tr1•la yazılı bulunan D. D. Yollan 3. ı,ıetme ~IUdUrlUQ'Unden~ 
ıoba ma:znmcslnln muhammen beıd~H 176 lira ~Uktar, muhıunınm bedel ve muvakkat te-
15() h.""Ur~tur. lstl'kLIIC'r vaznrıı~a 1:ırrhUmC'lerı mınatl ata~ıda yazılı kuru cam odunu J'll\7.arllk 
te1n muhrunrnen hedclln yüzde 7.5 teminat ak- uıullyle ekBlltrneye konuımuttur. 
te:ıılnt hususi muhasc.•be mil<.lilrlUQ:U ve:rın('a~ne !haleti 6 . 11, 941 pertembe ıı.lnü ıaat 16 da 
va• rırak 27 10. "'l pazart~5! •Unil ıaat l' 3 b d 

..... J , Balıkt'slr'cıe O. o. Yollan . ıtıetme lnaaın a 
te \'!l~)'<'t •Jalm' ('nrilinenlne mUraraııtıan )-apıl.:ıcaktır. 

llAn olunur (79001 17859 lsteklll('rln 2'190 aavı.ıı kanunun tayin ettl-

Dokumacı esnafına 
Ankara \ 0 alLJtlnden: 

11 ,·cs!kalarla lhale &Unil muayyen ıaatt("n blr 
Kaat e-vel komisyonumuza mtırscaatıarı ltı.zım· 

dır. 

Ankata 15ehtr hudwlu dahllmde bulunan Bu ıee- alt ıartnanıe ve mukavelename pro-
dokuına ıczsAh aa!ılplerıne "e iplik 1t1Yle all- Jeısl naraaız kornl&>·on"...,uzdan alınabilir. 

4 - Tomruklar.tn muhammen bcdell 1009 .. .... .. 
lira :sa kuruıtur kadı1 r eMlata! :O.Iik!an: 170 ton. muhunmen bedeli beher 

1 Gec;<'n 15 •Ubat 941 tar.hinden önce d,11ht ton l"lrl: 14 Ura. muvakkat teminat: 178 ııra :5 - ıteklllerln yüzde 7,~ pey ak~AlYle " mevrut olmıı.k ve halen ta al bulunmak kııı.y- ~ kun: 1 (7767J 17826 
27. 10. 941 tarihine raatlıyan pnzartcıl &'UMti J eliyle; 
ıaat 14 te devlot orman hletmeıının Satrım- Aı Yalnız kendi .h•.yacı ,.1 ıcın ev doku· Çeşitli malzeme alınacak 

,_, .... !lılılDrtlll:lı aAbu'IM. ..... ~ 
ve Zftottnbum11 11tu;ronan4alııl rampalardan 
am.b&n. nakil, tabmlU T• tahli7est kapalı ı:art 
utulb'le münaku.ya. konulmuttur. Husuıl 

ıartl&r Xo. da sörQUlr. 81r1Cıeei !stu)ooaun.
dan Bakı1'c~yJeld anbara kadar naklb'e tah
mil ve tahllYNlntn muhammen bedeli beher 
too ıctn 100 kuruı ve Baklrlc:öy veya Zeyt1n
burnu ıatu)'()nlarından Bakırköy anba.nna 
ka.dar beher ton tein 100 kuruı ve Bakırköy 
den1z kenarından anbar& k'adar 80 kuruş
tur. İhaleıl 3. 11. 941 pazartesi rünU ıaat 15 
te Ha.rblye yedek ıubay okulu Sa. AL. Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 770 ltradır. 

Taliplerin ihaleden bir nat evel zarfiarını 

Ko. na. vermeleri. (7632) 

-7-

• ....._ ..... M~ l>ede<n ~ ura oıw> 
muvaJdtat 'teminat 3t 37 Jt:-a '50 kur J.t:-:tr 

2 - lbalell 7 • 11. 94.l cuma Jn.11 Afl.t \~ 
tıe hınlr Lv. A. Sa. Al Ko. da y !l.Pll c .r 
1steklll.ert'n mezı<Or .Un ve saattc-n bJr saat 
evel tdcllt mektuptannı Ko na vcnnel ı.. 

( 78"'8) 1 78+l 

Pirinç alınacak 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan • 
1 - Kapalı zarf usu1il ile m ·naluı:~ra 

konulan 22500 kilo pirinç sat n alınacak .. 
hr. Beher kilosunun t1tarı 50 kuruıtur. 
Muhammen bedeli l 1250 liradır. Muvalc -
kat teminat 843 lira 75 kunıotur 

Pazarlıiı 10-11-941 pazartesi cfinii aa -17577 1 
Sadeyağ alınacak at 15,30 da İzmir Lv. A, Sa. Al. Ko. da ya-

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: pılacaktır. isteklilerin belli ciin ve !\aatten 
1 - Kilosu 155 kuruştan 10 ton erimtş ı bir saat evet teklif mel---ıuplar nı Ko. na 

ıade yağın 8.10.9-11 tarlhınde kapalı zartla verm~leri. (7882) 17847 

YBP•lan milnakasasında lstekll oıkmndı~ın- Sığır eti 1 ak 
ds.n tekrar ktıpah zarfla münakuaya ko- a mac 
nulmulitur. ~tunakas.ası 31.10.941 Cuma gü. Sarıkamış Sa.. Al. Ko. dan 1 

nU ı-aat 11 de Erzurum Sa. At. Ko. da yapı· 1 - 31 10-941 cuma günü saat ıs te h-
lacaktır. Mühammen bertell 15.500 lira ilk pah zarfla ihale olunacal.ı ilin edilen .!>O 
tPm!nat 1163 lira Sade yaA-ına ait evşa.t ve ton sığır eti kavurmasınm evsaf deği:;ti -
ıartname Ko. da görillür. İsteklilerin ihale ğinden kapalı zarfla ihalesinden ihalesi sar 
gününden bir saat evet tf'kllt mPktuphı.rın1 fınazar edilmiıtir. 

Ko. na vc-rmelrrl. (7619> 17613 Z - Bu 50 ton sığır eti kavumıa.ıt de--

F otin alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 bin cıtt !etinin beher clftJ 925 ku· 

rustan 8.10.941 tarihinde kapalı zarfla !ha· 
iı:osine istekli çıkma'1ıtından tekrar kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Milnaka

aası 31.10.94-1 cun'la g-UnU saat 11.30 da Er
zurum Sa. Al. Ko.da. yapılac11.ktır. Mu • 
hammen bedeli 92.'X>O llra ilk temınat 5875 
liradır. Fotlnlere alt ev~a! ve eartname 
Ko.da görülür. İAtek111erln teklif mek .. 
tuplarını ihale aııatinden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. 

(i621) 17614 

ğie;tirilen evsafına göre pazarlıkla eatın a-
hnacaktır. Tahmin bedeli 30 bin lirachu 
kilosunun 'tahmin bedeli 60 kuruştur. De .. 
fiıtirilen cvıaf ve tartn.unelerl Ko. da her 
zaman görülür. 

3 - Pazarlığı- S-11-941 panrtesi gilnD. 
saat 14130 da Sarıkamıs Sa. Al. Ko. da y .. 
Pılacaktır. Katt teminat -4-510 lirıdrr. 1s .. 
tekJilerin belli gün ve ıaatte Ko. na müra .. 
caatlan (7885) 17648 

Sabun alınacak 

İzmir Lv, A. Sa. Al. Ko. dan , 

boluctakl böliıe ıert1':lndf'kl kombyona mu. mıırılt~ı y:ıri.Ln hll6U!lt 15~11a1 ·~ın 
racaatıarı. 1 llJ :O.Icslck h:,;.nde ticaret maksadlyle her 

··-
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. dan Kuru soğan alınacak 

1 - Kapah 7.arf usulü ile mllnak saya 
konulan 14400 kilo sabun satm ahnacak -
tır. Muhammen bedeli 7200 liradır. Ma _ 
vakkart teminat 540 liradır :;::;::;::;::c;

9:ı:70:·:77:6;2:;;>;::;::;:::;:::;::;::;::177:;::32;::= nevi hcz. hah ve kilim dokuyan tez~:\h 
· htpleıtnın 

ANKARA V ALILlCI 

Satılık arazi 
Ankara Vall'l~lnllen: 

Kazaaı canka)'a, köyU Karıt.1.lac. mevki! 

CJ Yemcn!cf, hUkil<"U, tara'kcı ilbl iplik k· 
teriyle alAkadar bulunan <'5Tl:tfın lnl.k lhtl)'UC· 
lıınnı tesblt (.'tllrmek Uzere lkln~ltesrln!n ıe

kb:tnrl cUnUne kııd~r Ankara mı!\takn!lı tktı-

ıat mUdUr~Utune muracıuı.t eylpmelerı 11:\n 
olunur. 17tlfi0 

Kil)1cl, metre m .ırabbaı 1083, kı>ıncU s,ı a
ra 40 kuruı, dettcr ~o. 1 hesap No. 77, clntid I 
hAll arazL 

Hudutlu' ı.rl.an mnkasoı Sadul!Ahın ı.aa- DEVLET DEMIRYOLLARI 
!indeki hazine »en ılmaten yol, sarb(·n Iıa. -------------------

1 zJneye nıt taıs ocntı cenuben hAlıl arazı. Elbise diktirilecek 
1 - Yukarıda e\':!,ı.rı yazılı tıazlne adına ı 

müseccel ve tlzcrind<! Amnl UaY.t.'\hn C\'I bu- Devlet Dcmiryoliarı 5. İşletme Müdürlü-
lunan arazlnaı tamamı bermuclbl ı,'lrtnnıne &ünden: 
!S4 Ura 40 kurut 'l.tzerindl'n acık arttırma au- 1 - İ•letmcmiz mtntakası memur ve 
rettyle aatı1a konuLmuıstur. müı;tahdcmini içio kumaşı idaremiz tara-

2 - İhale 3. 11. !Jll tnrlhlne miisadlt pa.- fından verilmek, astar, tela, düğme ve ali
za.rtrsi ııUnü saat 13 te dctterdarlı.kta. yapı- meli farikaları müteahhide ait olmak üze. 
lacaktır. re diktirilecek olan takriben G25 takım 

3 - tste-klllerı.n ııünUncle yUzde yedJ bu- yakası açık ve kıtpah elbise 196 palto ve 
tuk teminat ma.kburfyle blt1.Jkte koımlııyona 

210 adet kasketin dikiş işi şartname ve mu
ırelmetrl ve bundan eve! eartnameyt ednnek 
ve ızahnt almak ıstıyenlcr1n de!terdarhk kavelename projesi mucibince kapalı zarf 
mlllt emlAk mU<lUrlUtUne mUracaatıarı. usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

(7635) 17621 2 - Eksiltme 31. ıO. 941 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat ll de Malatya'da 5 inci 

El arabaları alınacak i letme binaısında yapılaca;c;tır. 
Ankara Valiliğinden ı :ı - Muhammen bedel 9514 lira 50 ku-

l - Nafıa müdürlüğü mütemadi tami - ru$tur. 
rat amele postaları için alınacak (150) a- 4 - Muvakkat teminat 713 lira 59 ku· 
det tahta el arabasının mübayaası 3-11-941 ruştur. 

pazartesi günü saa,.t (15) te viliyet daimt 5 _ T'9.liplerin belediye veya ticaret o· 
encümeninde yapılmak üzere açık eksilt • dalarından alacakları sanat vesikaları ve 
ıneye konulmu~tur. muvakkat teminata ait makbuz. veya banka 

2 - Muhammen bedeli ( 1350 ) lira ve mektubu ile 2490 sayılı kanunun tarifatı 
ınuvakkat teminatı (101) lira (25) kuruı· rlairesinde ihzar edecekleri teklif mektup
tur. hırı ile birlikte tayin edilen ihale saatinden 

3 - İstekillerin muvakkat teminat mele bir saat evetine kadar Malatya S inci it
tup veya makbuzları ile. ticaret odası ve- letme artırma ve eksiltme komisyon reis· 
&ikalarını httmilcn yukarıda adı geçen gün liğine vermeleri veya göndermeleri lizım· 
ve saatte daimt encümen reisliğine gelme-. dır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
leci buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
Nafıa müıiürlüi:ünde görebilecekleri. 

{7807} l77ti3 

Benzin depoları yaptırılacak 
Ankara Vnlıll"ındcn: 

?\afıa garaJtnda ynpıl~cıık benzin deposu 
tşlnln ihalesi 3. 12. 1911 pnzarteal sunu saat 
15 te vlL;..tyC't dalmt cncilmenlnde yapı;:nak 

üzere acık ck'illlnH•ye konulmuştur. 
Keıl! bedcll (23:.:!0) lira (lG) kurut ve mu

vııkknt tcm1nntı (17·1) ıtra (1) kuru1tur. 
litektllerln mu\'aklcat teminat mektup 

\•eya makbuzlarlyle, tlcarl!t odası veslka..u 
ve natı.n. mildilrlUıtUnden alac:ıkları fenni e'l• 

mez. 
6 - Bu işe ait şartname ve mukavele

name projeleri 5 inci işletme kaleminden 
ve Diyarbakır, Elizığ, Narh, Eloğlu istas
yonlarından isteklilere parasız verilir, 

17635 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryollnrı Sa. Al. Ko. dan: 
tklncı lııletme memur ve mi.latahdemtnl 

He umumı 1dare merke;t daireleri hadcmele· 
rl ıcın kumaıı idarece verilmek ve nUmuııe 
ayarında astar, telfl, kozalln ııo di.ltme, aır

ma, alA.meti t&r1ka. ve ıalr bütün hare ve 
temin e· 
1523 ta· 

tıyet veslka.ınrını 111mllen yukarıda a.dı ae- masraflıtrı müteııhh.Jt ta.rafından 
cen &Un \'C sa.at.le datrnı encümen relslli?lr"t: ctllmek tızcre dlkUrllecek takriben 
müracaatları. kun ellıbıe, 777 adet palto ve 1523 adet kas· 

Uunıı alt kesit ve ınrtnameyi her ~'J.n na- ketin ımallyesl hl kapalı zart usullyle ek· 
tıa ınUdUrlUQ'üntle &'Öreblleccklerı. ıUtmeye cıkarılmııtır. 

(7808) 17764 7 lklncitE>ırln 941 tarihine raıtlıyan cuma 

1 k gUnU ao.at 16 da Ankara ıstaııyonunda lklncı 
Makine yag· Iarı a ınaca leletme blnası.ncla toplanacak komisyonda 

Ankara Valiliğinden ı ihalesi Ya.tıılacaktır. 
Nafıa müdürlüğüne ait kamyon ve silin4 idareden \'erilecek kumııs bedeli dahli 

dirlerde kullanılmak üzere mübayaa edile· meemuunun muhammen bedel1 (:S7U2,ll) el· 
cek muhtelif cins yağın ihalesi 3-11-1941 11 ycdl bin yilz on Ikl ııra on bir kuru' ve 
pazartesi günü saat (15) te vi15yet daimi muvnkkat temın:ıtı (4105,61) dört bin yüz 
encümeninde yapılmak üzere aç.ık eksilt - bcs Ura 61 kurustur. 

llu Jte strmek ıstıyenlerln kanun ve ıart· 
nleye konulmu,tur. namenin tayin ettlQ'l veıalkle mulfa.kka.t te· 

Muhammen bedeli (979) lira (62) ku • mınatlnrmı ve toklltlerlnt aynı sün ıaat on 
ruş ve muvakkat teminatı (73) lira ,47 ku- beee kadar komisyon rellllıtlne vermeleri ll-
ru1tur. zım<1ır. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup ve $artnııme ve mukavele projeleri Ankara, 
ya makbuzlarr ile ve ticaret odası vesika- tzmır \.'8 S!rkecl veznelerinden 296 kurut 
tarını hamilen yukarıda adı geçen gün ve 

1 ::nukıı.blllndc satılmaktadır. 
saatte daimi encümen reisliğine gelmeleri. 

Buna ait keşif ve ıartnamt"yi her gün 
Nafıa müdürlü~ünde görebilecekleri. 

(7706) 17754 

Mermer yapı işleri 
Devlet Demlryolları sa. Al. Ko. dan: (7609) 177W 

Teneke satışı 
Ankara Gar sazınoeu ve umumt td&re bl

naaı lttl.sallndekl bahçe havuzlarlyle kana· 
Ankara Valiliğinden 1 tın dondan bozulan tayanslnrının tecdlden 
Hususi muhasebe ambarında me;cut 2_50 nıermcr dosemcsl hıl acık ekı;ıtt.mere tıka -

adet boş benzin tenekesı açık eksıltme ıle rıtmınır. Kt!alf bedeli 270:?,15 iki bln yedi >·Uz 
satılacaktır. ; iki lira on beı kuruatur. vo muvakknt tcml· 

Mecmuunun muhammen bedeli 187 lira nah 202,67 iki )'i.lz iki ııra aıtmıı yedi kU· 

60 
kuru<ıtur. İhalesi 27·10~941 pazarte~i ıü- rustur. 6 iklncltcarln 9·ll tarihinde perıemb"! 

' · d günü anat 11.i da tklncl ısıct.me mildUrIUtU 
nü saat ıs te vilayet daimi encümenın e bina1tnda toplanacak komtsyonda ihalesi >·a-
icra edilecektir. Talplerin mu!tammcn be- rıııacatından bu ısc slnnck ııı:tıycnlerln ka • 
delin r<ı 7,5 nisbetinde teminat makbuziyle nunl vesıılk ne muvakk.lt temln:ıllarını hsvı 
birlikte ihale günü muı\yyen saatte viHiyet vezne makbuzu veya idarenin kabul ettlt'I 
daimi encümenine ve ıartname'!·ni ıöremk tormUıe mutabık banka mektuplarını hlmt
istiyenlerin de daimi encümen kalemine len munyyen rUn ve saatte koml9YOnıla ha· 
müracaatları ilin olunur. (7867) 17834 zır bulunmaları IA.zımdır. Reıılm, ıartname, 

frnnt ıartname, ve mukavele proft'"'I komlıto 

Çadır alınacak 
Ankara Va'.liı~:ndcn: 
1 - .t-."a!ıa müdUrlUCUne alt muba)'4a edl· 

ıecck (<10) adet müceddct m:ıhrutt cadınn ek· 
stltmetl 6. 11. 941 perıemhe srUnU ıaat (ll5) tc 
vllA>·et dA.lıml eoncUmenınde yapıhna.k üzere 
acık PkAlltmere konulmmtur. 

2 - ıı.1utıammen bedell ,(2800J. Ura. ve mu-

yandan Parıuz vcrıımektcdlr. 

(7798) 17i'61 

Balast münakasası 
D. n. Yolları 7. tıicıtme ~IUdllrltııtünden: 
Muhıı.mmen becteıı (210001 lira olan lMOO 

metre mlk!'tp bıılaıt Afyon - F..aklıehlr hattı 

ü.ıertnde Km. 40 oee.tından 1haarı ıt1n1n 

}1uhammen bedeli (18000; lira olan muh Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
telif ebatta bakır çekme boru, çelik saç, 1--13 mahal ıctn aıatıda miktarı llk tem!· 2 - İhalesi 10-11-941 pazartesi gflnfi sa

at 14 te İzmir Lv. A. Sa. Al. KL da yapı
lacaktır. Taliplerin teklif vo teminat mek
tuplarını belli gün ve saatten btr ea.at C"Vel 
Ko. na vermeleri. Şartnameler her cün Ko. 

Yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır pi - natı ııe lh"!le sün \'e saati yazılı kuru ıo

rinç ve çinko levhalar, kulçe çinko ve ali- ğan kapalı zarf usulü ile satına ahnacak
minyum, muhtelif cins ve ebatta demir, çe-1 tır. 
lik, bakır, pirinç tel ıalvenize kablc, sinek, 2 - Eksiltmesi 1-11·941 saat 10 da ya. 
kalbur, pirınç kafes telleri ve bağdıt::lilik pılacaktır. !ıteklilerin teklif mektuplarını 
kafes teli gibi madeni malzeme taahhüdü- belli gün ve ıaatten bir saat evel Kırklare
nü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabı- li Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

da görülilr. (7886) 17849 

na (8.12.194-1) pazartesi günil saat (15) on 3 - Şerait ve evsaf Ankara, İstanbul 
Lahana. pırasa alınacak 

beşte Haydarpa~a'da ıar binası dahilindeki Lv. 3.mirlikleriyle Çorlu ve Kırklareli Sa. Muha. Köyü Sa. Al. Ko. dan 1 

komisyon tarafından açık eksiltme usuliy· Al. Ko. da görülür. Postadaki gecikmeler l - 54000 k lo lahana ve S4000 kilo Pra. 
le satın alınacaktır. kabul edilmez. (7793) 17747 sa mukavele ile alınacaktır Lahana.n·n 

Bu işe ıirmek istiycnlerin (1350) lira - Cinsi Miktarı ltfuh. Bed. İlkte. muhammen bedeli beher k o&u 6 kuruı 70 
lık muvakkat teminat ve kanunun tayin et Kilo Lira Kr. Lira Kr. santim praıanın 4 kuruş 50 ıanf ndir. 
tiği vesaikle birlikte eksiltme ıünü saati- Kuru soğan 15420 771 00 57 85 Lahananın muvakkat teminatı 543 .ra pra· 
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. Kuru so&an 24-SOO 124-0 00 93 OD aanın 365 liradır. 

Bu i:te ait ıartnameler komisyondan pa- Kuru soj:an 3820 191 00 14 32 2 - :P.fünakasası S-11 941 Bakır köyfut, ... 
rasız olar:ık dağıtılmaktadır. (7868) 17835 Kuru soı:an 10340 517 00 38 77 de lahana için &aat 15 te prasa için saat 11J 

Kuru ıotan 9320 466 00 34 95 da Bakır köy Sa. Al Ko~ da yapılacak ır 
Kuru soğan 15000 750 00 56 56 / (7S87) 178~0 Balast işleri 
Kuru soğan 4820 421 00 31 57 

Devlet Demiryolları 4 11letme Müdür- Kuru ıotan 18720 936 00 70 20 Koyun eti alınacak 
lüiünden : 

Şube 43 mıntakasından ihzar edilecek 
aşağıda ocak kilometreleri, miktarları nru

hammen bedelleriyle muvakkat teminat 
miktarı ve münakasa tarihleri gösterilmiı 
olan balast iıine talip çıkmadığından yeni
den muayyen olan a:ün ve ıaat 15 te 4 it
letme müdürlüiünde toplanan komisyonca 
ihalesi yapılmak üzere kapalt• zarf usliy
le münakasaya konıulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin teminatlarını 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif 
mektuplarını münakasa günü olan muay ~ 

yen saatten bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine vermeleri li.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 

Balast işine ait mukavele ve şartname 
projeleri Kayseri veznesinden 156 kuruı 

mukabilin.de satılır. 
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ANKARA Lv. AMIRLlCI 

Nohut alınacak 
Ankara Lv. A. Se.. Al. Ko. dan: 
ı - 120 ton nohudun kap&lı .zarf ek· 

siltmeai -i. 11. 941 es.at 15 te Ankara Lv. 
A. Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22800 Ura ilk 
teminatı ı 110 liradır. Şartnameal komis
yonda görülUr. Kanuna uygun ve içinde 
kanuni vesikaları da bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyona ve-
rilme•i. (7614) 17610 

ANKARA Lv. AMIRLIClNE 
GELEN iLANLAR 

Saman alınacak 
Urta Sa. Al. Ko. elan: 
1 - 144000 kilo ıaman kapah zarf usullyle 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelt 2S200 Ura muvak• 
kat teminat 1890 ltradır. !halesi 27. 10. 941 
pazartesl a:Unü taat 10 dadır. Şartnamesi An· 
kara, !atanbul Lv. Amlrllklerl ve Urfa Sa. Al. 
Ko. da sörUlilr. Taliplerin thale ıaatlnden bir 
snat evellne kadar teminat akcelerlyle tekltt 
mektuplannı Urfa. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7~10) 17455 

Nakil itleri 
let. 131111 Sa. AL Ko. dan: 
1 - B&kırköY anbarının 6000 ton yem ve 

3000 ton muhtelit cını erıalDn sırkecı anbıl.-

Kuru roğan 26050 1303 00 97 72 
Sar1kamı1 Sa. Al Ko dan ı 

Kuru soğan 9320 466 00 M 95 
1 - Pazarlıkla 50 ton koyun eti kavur~ 

77 ması alınacaktır. Tahmin beri.eli 47000 lira-
32 . dır. Kilosunwı tahmin bedeli 95 kur l$ Jr 

29 77 1 Evsaf ve şartnamesi lr:o. da gC::-u ir 

Kuru soğan 10340 517 00 38 
Kuru soğan 16620 831 00 62 
Kuru soğan 7540 397 00 

2 - Pazarlığı 3· ı 1-941 paz;arteıi gü.'"lil 
• • 

1 
saat 15 te Sarıkamıfta Sa. Al. Ko . ya-

Pırasa alınacak 

Halkah Ziraat Mektebi bahçefti tçındekı pılacakur. Kati temınat 7125 liradır 1stek-

Sa.. Al. Ko.dan : lilerin belli gün ve saa•te Ko. ııa muraca-
1 - Tahminen beher ltilosu 5 kuru§ 65 atları. (7888) l7851 

santimden 54,000 kilo pıraaa aç\k eksllt-
me ne s:ıtın alınacaktır. 

2 - !.tuhammen bedell 8102 llra mu- Sadeyağ alınacak 

vakkat teminat 4:58 lira.. İhalesi 27-10-94.l Çanakkale Sa. Al Ko. ~an 
saat 15 te Halkalı zira.at mektebi bahçesi ı _ Ambara tesl:m ıartiyle 20 ton •a-
lçlndekl komlAyonumuzun bulunduğu ma· d - b h k"I talibi •ar f d 
halde yapılacaktır. Şartnamesi Ko.da. ve· 1 e .yagın e er ı osura • • ın. an 
rilmektedir. İsteklilerin mezkO.r günde verılen 173 kuru$ 90 santım fiyat kornıı -
Ko.da. bulunmaları. (7821) 17785 yonca pahalı görüldüğünt1eD tl"l r r paza 

Sığır kavurması alınacak 
D. Ba;-·aııt Sa. Al. Ko. dan: 

hğt 27-10-941 pa:ıartcsi günu &aa .. 14 tc Sa. 
AL Ko. da yapılacak .:-. Evsaf ve 3-t 1a 

rr.esi her gün Ko. da, isteklı e• ın rrezl 1r 
1 - 40 tıon kemlkılı ııQ"ır eti 

ıa.rtnamPS!ne tcvflka.n pazarlıkla 

nacaktır. Beher klloauns. tahmin 

kavurması tarihte 5217 liralık kati te-:ninatla bı !ik e 
ıatın ah -
olunan ti-

yat 80 kuruıtur. :r.ruvakkat temlnat 2400 ıı -
radır. Ek ııtmesl 2'1. 10. 941 pazartesl eünU 
saat 10 da Bayazlt Sıa. Al. Ko. da yapılacak
tır. tıteklllerln mezkQr Kiln ve •aatte temi-
natlarlyle Ko. dR bulunmaları. 

(7846) 17795 

Ko. na müraca1•1arı. <7&89, 17~5"2 

Patates alınacak 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Kapalı zarf usulü le munak saya 

konulan 90 ton p- ıtes satın alı 1a :ık rr. 
Muhammen bede" 9000 lirııdı~ l:~uvakka.t 
temiııa.t 675 liradır 

Bayaılt Sa. Al. Ko. dan: 2 - İhalesi 7 1 l 941 • .. 
1

I GıJJ1 15 
l - 40 tıon kemlk11tz koyun eti knvurma- te İzmir Lv. A. Sa. Al. K,.... C.ı yaprlotcıok -

ıı ıartnameslne tevfikan pazarhkla ıatın a. tır. l&teklilerin belli sün ve saatt , t r &ot· 

lınacaktır. Beher klloauna tahmin olunan n- at eve\ teklif mck uplarını K .... na ver C· 
>·at 100 kuruıtur. Muvakkat teminatı 3000 . leri. Şartnamesi her gun J{o. da gı t: ir 
liradır. Ek!lltmeaı 27. ıo. 941 pazarteal rtınu (7890 ) 1 ı ::ıa 
saat 10.30 da Bayazıt Sa, Al. Ko. da yapıla -
caktır. !ste-klllertn mezkQ.r s11n ve saatte te· Toz iekcr alınacak 

Koyun eti alınacak 

mtnatlarlyle Ko. na müracaatları. 
(7852) 17AOO lzml.r Lv. A Sa. A · Ko. :! :1~ 

1 Kapalı %1\tf usu' Y rnti' o-

Odun alınacak nul:ın ıtt.OOO on 1g: ;ı n k b z SPk,-.r E Jtn 
atınaeaktır. FkSllt:- 1 1 1 ). aa'ı ~ lı.1 

lzrnlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: ~ı.11.t 14 rle I!l'l'llr Lv. A. · Al. Ko. f1 Y 111 ı~ 
1 - Kapalı zart uauUyle 605.000 kllo odun ~aktır. Heı;ıst:tin utrrrıln ~11\C'n t JtRr rıorıo 

alına.ca'ktır. Beher klloaunun muhammen be- ' ra muvalcknt tf'fT!cnat r.75 ı a ır ... rır n ~ 1 
delt 1 kuruı 75 santimdir. Muhammen bedeU her ı:ün KD. d3 ııörtıMlr 
12100 llrad1r. Muvakkat teminat 907 lira 50 l7891 l 17~ >4 

lcuruatur. 
2 - ihalesi 5. 11, 941 carsamba. ,rtlnQ. ııtat 

16 da t:ıımtr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı~.a<'ak

tır. 1tteklllerln belli vakitten bır ıaat evet 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(7877) 17843 

Sığır eti alınacak 
1.zmlt' Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
ı - Kapalı zart usullyle 90 ton kesllmlt 

11tıretl alınacaktır. Beher kll01'Unun tut~ 

Koyun eti alınacak 
ÇQrhı sa. Aı. l:o. d 1: 

1 _ J'apalI % t ı.ısullylc 3:; ton < ·:ı eti 
<'J.:slltrne-ye kOnmuat ır. 1-:3<5 " ırsı ~ , 1 )<il 
carıamba ııUllU 6ll .. l:lı,31'!' ~ dır ı:: v • ve e
ratt Ko. rla eoıiilür tik tcm1n t 144t r '' 
ncatltmtYe S.fh"lk <'de<' lrı k ıun' Vt'11. ve 
tenıl:natlar1Y!e tel; f m~t ... -:>t "lnt ı me 14• 
allndt·n bir s.:ıat Pvel Ko. 1a verrı e 

("l'8 \, 1 "l').16 

Çeşitli yiyecek alınaca <. 
Urla Sa. Al. Ko. dan ' 
1 - Aaşatıda cins ve miktarı ve saaıleri ya zıh mevaddi iaşe: k .. -.ah ., rr asur· 1e 

almaca.ktr.r. Şartnamesi Ankara, İıt:ınbul Lv . .imirHkleri Sa. Al. ~o. larivle Urt~ Sa. 
Al. Ko. da görülür. İsteklilerin bellı cün ve saatten bir raat cvel te lif me u"Jlan-
nı Ko. na vermeleri. (7870) 17845 

Cinsi 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Pirinç 
Pirinç 
K. F11ulye 
K. Fuul1ı 

Miktarı 

Kilo 
1620000 
1620000 
1080000 
2160000 
2160000 

60000 
60000 
72000 
72000 

Muh. Bcd, 
Lira Kr. 

102060 00 
102060 00 
68040 00 
37800 00 
37800 00 
1;500 oo 
19800 00 
17344 80 
173+4 so 

Muv_ Te. 

Lira Kr. 
6353 00 
6353 00 
4652 00 
2840 00 

2'40 00 
1485 00 
1485 00 
1300 85 
1300 85 

l':Jalc günü 

1011-941 
1?-11 941 
ıo. ıı 941 
10 ıı 941 
10-11 941 
10-11 941 
10 il 941 
ıo.ıı 141 

10 11-941 

Saat 

10 
J'l.?O 

il 
J 1,30 
12 ,, 
1 '\ "!) 

6 
16,30 
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'GÜMRÜK ve 1NH1SARLAR V. 

Asistanlık imtihanc Yol halısı yaptırılacak 
Gumruk ve İnhisarlar V ekaletınden ı 

1 - Gumruk ve ınhısarlar vekaleti bi
nası i~ln 105 metre 6 aanlim yol halısı a
~ık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 1795 lira olup mu
vakkat teminatı 1S4 lira 64 kuruştur • 

Dil ve Tarıh - Cografya Fakultesı fiırk Dil ve Edebıyatı Ensti

tüsü için imtihanla 3000 kuruı maaşlı bir asistan alınacaktır. Asis -

tanlık imtihanına girece'k namzetlerin Türk Dili ve Edebiyatı yük
sek tahsil diplomasını haiz olmaları ve askedik hizmetini yapmı§ 
bulunmaları şarttır. İmtihan 3-11-941 pazarteai günü Ankara'da Fa

külte binasında yapılacaktır. İmtihan prtları Fakülte Müdürlilğün-
den istenebilir. İsteklilerin istida ile müracaatları. (7861) 17830 

a - lhale 5-11-1941 ~arşamba giinii saat 
15 te vekllet levazrm mUdürllleünde kuru
lu eatın alma komisyonunda yapılacaktı:r. 

4 - Buna ait fenni ve umumi ıartname
ler her rUn levazım müdürlüğünde cörüle
bilir. 

Muayanehane nakli 

UROLOG 
Dr. Kemal Gülgönen 

OPERATÖR 

Dr. Recai Ergüder 
Muayenehanelerini Belediye yanında Toygar apartmanına 
nakletmişlerdir. Telefon: 1542 4841 

~:::::===========================================~ 

BELSAMİTOL-~ 
ldrar y0llıın llt.Uuı.bı, :veni "-e esk1 BELSOCUKLUCU, idrar zorlutu, mesane ve 

prostat Ut.lhabı, mttt ve koli slsUUore. Böbrek rahauızhklanna kartı eı mükem
mel ııtıç BELSıUUTOL'duT. BELSAMlTOL kullananlar >'Ukandıı. aayıh hastalık

• lantan cabl.lk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. Sat.u dePOıSU: S&m1 Aksu Bahçe. 

kapı I• Bıı.n1tU1 ukuında Rahva.ncılar sokak :No. 8 6286 , 
Mimar, Mühendis ve inşaat Şir kellerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapılır 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu tesçili 

Cankaya Tapu S1cll Muha.tulltında.n: 
Verırt kayd,lyle Ba.lhkpınar köyünde husuaJ 

mutıaeebe namma kayıUı bulunan mektebin 
haztneye att aalıl:pırtz yer üzerine tNa olcıtıdu· 
tundan vıı.tyet namına teect11 1ltellllmltUr. 

Bu :yerin tapuda kaydı bulunamadıtırutan 

tuarrutunu,ı:ı tahkik ve tahdidi 1cln ._ ıı. 9U 
tarthlnde mahaillne &1dllecettnderı aLlkalılan 
e!lertncıeki ve.UtalariY~ birtilcte o a11n tahktk 
memuruna veva daha evet muhatızııtınuza 

mOra.caa• eylemeleri 11An olunur. 
(T196) l787'T 

Ankara Anafartalar Caddesi 
Gençtürk Tel: 1673 

~
1111111111

T
111111111

l
1111111111111111111

~ J § op antı § - -- -E Y aı Meyva ve Sebze Tarım =_= ı 
E Satıf Kooperatifleri Birli -
: ğinden : § ı - -E 2834 No. lu kanun hükümlerine : 
E tevfikan kurulu Birliğimiz Ge- : 
: nel Kurulunun 5 teşrinisani 941 E 
E Ç&f'!amba &\inil saat 14 de Mey- : 
: va Hll'inde 69 No. daki Birlik : 

: merkezinde toplanacağını alaka- : 

5 - Talip olanların muvakkat teminat
lannı vekllet vuınesine yatı:rarak belli 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları. (7688) 17654 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Yapı işleri 

inhisarlar Umum Müdürlü -

ğünden : 
1 - Keıif ve ıartnameleri mucibince 

Çamaltı tuzlası amele yemekhanesi inşaatı 
ışi kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 

2 - Keşif bedeli 14150.71 lira olup mu
vakkat teminatı ( 1061,31) liradır. 

3 - Eksiltme 4. 11. 941 salı günü saat 
10 da Kabataı'ta levazım ıubemizde mü
teşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

' - Şartname sözü geçen şubeden ve 
İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinde 71 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
15000 lıralık bu kabil inşaatı muvaffakı

yetle yapmıs olduklarına dair vesika ibraz 
ederek ihale gününden 3 gün eveline ka
dar umum müdürlük inşaat ııubesinden ay
rıca eksiltmeye iştirıl.k vesikası almaları 
lazımdır. 

IS - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü 
teklif mektuplarını, kanuni vesikalarını ve 
münakasaya i;stirik vesikasını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar adı geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

(9004/7574) 17629 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalarını her glln 3 ten 7 ye kadar 
Ana!artalar Caddesi Hanof Ap. No: 

10 dnki muayenehanesinde kabul 
edor. Tel: 1511 7928 

Bayanlara 

OKULLAR 

: darlara bildiririz. - ----- RUZNAME: -
Yenlıehlrde Atatürk Dulvannda pul evıne 

: ve Karao2lan Orman CtfUltt ma~azası kar= ıısıncı. 5 No ıu kürk mııA:aza11na en son 
ı _ Yönetim kurulu ile müra- : mod~ ve her clnıten kürk manto ve rö· 

- - nar arJantınlo?r aelmlıtlr Gayet ucuz ti.Yatla E kıp raporlarının okunması ve yö-: sablmaktadır ve tıı.kıltlc de verllmektedlr. 

--Öğretmen ustalar alınacak 
Ankara Yapı Usta Olaılu MUdürlüa1ind.en: 
Okul a.tölyelertnde talebelere ameu itlerde 

6tretmenllk yapınak O.Zere blla'W ve tecrübeli 
d!llıar, dıvarcı, aıva.cı, mozll)'l]a:ı, ta.Yaruı ve 
karo dö~ytci wıt.uı alınacaktır. lateklllerln 
eh!zyetler!nl iabat edecek vesikalarla birlikte 
dotruca okUl mUdUrlQtüne bu vurmaları, 

Ankara haricinde bulUil&n!arın da bu '-"el1lc.a· 
la.nn birer .ureUerlnı ıröndermelert UAn olu· 

: netim kurulunun ibrası, : Tel: 6829 4685 

nur. (787~) 17839 

lCRA ve lFLAS 

Ankara o&. tındı. tcra Memurıutundarı: 

: 2 - Bilinço ve fiyat farkı he- E 
: saplarının tetkik ve tasvibi, : 

: 3-:- 941 - 942 yılına ait bütçe - : 
: nin tasdiki, : 
E 4 -Yönetim kurulu ile mlira - : 
: kıpların tayini ve ücretlerinin : 
: tesbiti, : 
: 5 - Yönetim kurulu raporun- : 
: da yazılı huıusatın müıakerc ve E 
: karara raptı, : 
: 6 - Emvali gayri menkule a- : 
: lınmıya salibi yet hususunda ka- : , 
: rarittihazı. 4961 : 

";ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Olman Vardıı.r'ın aVUkat Saim Dora'ya 75 

ura ıı.asına bOrclu Orman CUWtt UstQnde 
Ferah oteli mOsı.ectrı olup mezkllr mahalle 
sönderUen ödeme ernrmın arka&ında verilen 
ınftruhatta borçlu bulunamadıtından llAnen 
tebl1aat ırrunna karar verUml.$tlr. IlAn tart· ~11111111111111111111111111111111111111~ 
hlndcn ltlbuen ıo alln lçlnde ya kendiniz ve- : 8 1 : 
ya bir vekil aönderllerek 941/5248 nısna ralı = a y ra m t ô ti 1 e r i = 
dosyamıza Jttrazınız varsa bu müddet ıctnde 5 : 
blldlrllmesl aksi takdirde borca lUraz etme- - T'" k' İ B ka d 
mı. nazar1Y1e bııkı1aca21 tebllt ına.kamma : ur ıye 1 an sın an : --
nim olmak üzere keyfiyet UAn olunur. : Şeker Bayramı münasebetiyle : 

4957 : 22, 23, 24, 25 ilkteşrin 941 ve : 

Sıvas lcra Mcmurıutundan: 
Sıvu Askerl!k dairesi rc!st cmekl1 albay B 

Cazım'a: 
TUccardan Şevket Erıııen'e murat harcı 

(82) Ura borclu Sıvu askerlik dairesi rcosl 
Erzurumlu Azt:ı: o~ıu c.wnekll albay Cazım'ın 
ikamcta3.hı olan latanbul Şl$ll Osınan'bey ıo
kak numara <40) apartmanda otu.rdutundan 
bah!Sle cıkanlan ödamo t'mrlnde bortlunun bu 

: Cümhuriyet Bayramı münasebe- : 
: tiyle de 28 (öğleden sonra) ve : 
: 29. 30 ilkteırin 1941 günleri ban- E 
: kamız giıelerinin kapalı buluna- : 
: cağı ilan olunur. 4959 : 

";ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

adreste bulunm:ıdıltı ve halen de nerede oldutu ~11111111111111111111111111111111111111~ 
bllln.'"11ed (:tnden 11An4.'n t.E-b~ı:at yapılmasına _ _ 

karar \erıım.s oıdutundan ııa.n tarlhlrıdE>n ıu- __ =_ Bayram hedı·yelerı·nı·z,· __ =_ 
barcn (7) gUn içinde bir lttrazı va!'Ba IUraz-

IST ANBUL ve P ARiS 
Faktlltelertnden mezun 

Diş tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adı1Yesara:vı 1tar111ında Dökmecı apart· 
manında her aun 1aat 9-12 ve 14-20 
araııı hastalannı kabul eder. 

Rontıten ve ıerı mekanik tedavi. 
Teleton: 2624 

En idareli 
LAMBA 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kapalı zarf usuJiyle ve taksitle 

satış 
V.ikl ı u Uı .uıu ... u., .ıı.ıı>Undc::.. : 
Mulı:ı.ıım~n bı;dell llJOU hra muvakkat 

lemlnaU 71S lira cinsi dUkktuı mevki ve 
mahallesi Koyunpazarı Ada No. m 267 
parsel No. sı 19. 

Muhammen bedeli 8000 lira mUTakkat 
teminatı 600 lira chısl dUkkAn mevki ve 
mahallcııi Koyunpazarı ada No. aı 267 
parsel N o. sı H. 
ı - Anktu"nnın Koyunpazan caddesin

de yukanda evsafı yazılı vakıf iki dUk -
kll.nın 2950 sayılı kanunun birinci madde· 
si mucibince ihale bedelini % 20 si ilk 
takslt olarak ııartnnmeslnln 8 inci madde
si uyarınca muvakkat tenıtnatın katı te
minata lbltığı tarihinden itibaren 4:5 gün 
zarfında ve ikin<'!, UçUncU, dördUcU ve be-
oı:ıcl taksitleri !ernğ tarihinin ertesi se
nelere tc-kabUl eden gllnlerlnde verilmek 
ve vaktinde !Sdcnmiyen her hangi bir tak· 
elt dlter taksiti hululU tarihine kadar ge
çen gllnler için faize tabi tutulmak ve 
borç !Sdenlnciye kadar lsbu gayri menkul· 
!er birinci derece ve ııırnda ipotek göste
rı lmek, ihnle pulu, ferağ harcı ve dell!Ui· 
ye resmi ve sal harç ve maRrafları mUıı· 
terlye alt olmak ve rnllşterl tarafından 

1 rreti verilerek \akıt namına sigorta et
tlrtlmek ve ilk sigorta ferağ sırasında yap 
tırılmak kayıt ve oartıarı altında 10. 10. 
'l41 gllnhndeı.. 31. 10. 941 gllnllne kadar 
şartnamesi mucibince yirmi gUn mUddetıe 

palı zart usuliyle arttırmaya koulmuo
t •r. 
~ - Kati ihale 1. 11. qo cumartesi gU

n 1 saat 11 de Anknrn'dn ikinci vakıf a· 
pıı.rtmanda vakıflar umum mlidilrlUğ(l 

Emltık ve Arazi MUdilrlUğUnde ihale ko-
misyonunca Vakıflar Umum MUdUrlUtU· 
r fın tasdllunn tnllkan yapılacaktır. 

3 - Tallpl rln 2490 sayılı kanuna 'g!ire 
1 azırlıyacakları tr.kli! ınektubunu ve te
rrinat makbuz veya mektuplarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat evellne 
kadar Vakıflar umum mlldllr!UğU ihale 
komisyonu releliA"ino vermeleri lfı.zımdır. 

4 - TC'kllf mektubu tle teminatını vak
tinde vermemiş olanlar arttırınıya kabul 
edilemez. 

5 - Mlktıın kadastro çapında g8steril
mlştır. 

6 - Arttırmıva iştirak edı>nl1>r şRrtn" 
menin blltlln muhtevıya•ını kabul etmiş 
:ıvılırlar. 

7 - Satışa alt şartname Vakıflar u
mum mUdUrlUtu t'mlftk vP arazi mOdllr-
1 lt\'Unde görUlrblllr. (7572) 17541 

Satılık bina 
Vakıflar U'mum MUdUrl.ıtUnden: 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll~ - --
~ Memur alınacak ~ = ~ 
§ Türk Maarif Cemiyeti Merkez ~ 
~ İdare Heyeti Başkanhğından : ~ 
= ~ = Türk Maarif Cemiyetinin Merkez ve müesseselerinde ~ 
~ çalıtmak üzere memur alınacaktır. Askerlik ödevini ta - ~ = mamlamıt olan istekliierin evelce bulunduklan vazife- ~ 
:= leri gösterir vesikalarla Cemi yet Merkezine müracaat ~ 
:= lan. (7795) 17748 E::; 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

İŞÇİ ALINACAK 
Sümer Bank iplik ve dokuma 

fabrikaları Müdürlüğünden : 
1 - Müessesemize bağlt Kayseri fabrikasının muhtelif atölyele

rinde çalııtırılmak üzere tornacı, frezeci, pulanyacı, tesviyeci, dö

kümcü, modelci ve takımhane işçisi alınacaktır. 

2 - İstekli işçilerin kabiliyetlerine göre 15 - 50 kuruşa kadar saat 
ücreti verilecektir. 

3 - Taliplerin doğrndan doğruya Kayseri veya İstanbul'da Ba -
kırköy fabrikalarımıza lüzumlu vesi'kalariyle birlikte müracaattan. 

(7831) 1T778 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111~1111111111~ - ~ = ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN ~ = ~ - ~ 
~ Kavacık memba suyu ~ 
~ ~ = Mikyası Ma derecesi 1,5 ~ = ~ = En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok ~ = düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankar~ ~ 
_ için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirinı ~ = bildirmektedir. Telefon: 1634 4838 ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Muhammen bedel,: 4000 lira, muvakkat te-

m1nat: soo 11ra, c n ': vn!<ıt bina, mahallesi: ~11111111111111111111111111111111111111~ 
ANKARA BELEDIYESV 

Otomobil tamiri 

Börckcllcr Ucntdcrcsl, aokaıtı: Yıı.yık, numara· 
sı: 46. 

- -Veznedar alınacak - --- ---Yukanda C\'Bntı yazılı vakıt blnan:n mili· : 
k ycU tak&ltle mUza>ııdeye çıkanlmı&tır. lha· 
le bcdcllnl:n b~tc biri ~in ve aert kalanı döt!' - Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlüğünden : 

_ Ankara Belediyesinden : ıs' 

: ı - Su lıılerl lkl numaralı hizmet 1 
: basının tamiri f§l on be~ gUn mOddetl' nede ve dört m\ls:ıvı taksitte ödenecektl.T. : 

Tallp o'anlann ve ı:ırt.na:meyt aörmck lllU· 
> nlerln Vakıflar umum mUdtlrlUğ{l muame
ıu müdUrlUtune mUrııcaat!an ve [halenin 

----- --carsarnha rUnU t1aat 1s te mezkQr = -Umum Müdilrlllğümüz nıerke- : > ı ı 'tı o ıın ... ~ : 
zinde münhal bulunan "100" lira (7839) 17829 

FAKÜLTELER 

Telefon santralı alınacak 
Hukuk Fakliltesindenı 
Hukuk Faküllesi için Erikson markalı 

bir telefon santralı salın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (850) lira olup muvakkat 

: tahsisatlı veznedarlığa, _ 
: 3656 ve 3659 sayılı kanunlar : 
: şümulüne giren Devlet daire ve-
: ya müesseselerinde bilfiil vezne- : 
: darlık işlerinde istihdam edil - : 
_ miş olan ve evsafı lazımeyi haiz _ 
: bulunanlardan kadrosu dahilin- : 
_ de bareme göre alab~leceği aylık : 
- ücretle imt ihansız bir veznedar : 

t"minatı 63 lira 75 kuruştur. : alınacaktır. : 
Münakasası 27. 10. 941 pazartesi günü sa- : Taliplerin 5-11-941 gününe ka- : 

at 11 de Mektepler Muhasebeciliğinde ya
pılacağından isteklilerin müracaatları. 

: dar aşağıda yazılı vesaikle bir - -
- tikte noksansız olara'k müracaat : -

çık eksiltmeye konulmuştur. .., 
2 - 'Muhammen bedeli (2100) 11~ 
S - Teminatı (157) lira (50) ku~ 
4 - Şartnaıneainl görmek ıauyelli"ı 

her gUn encUmen kalemine ve lsteıcuı'ı 
rin de 28-10-1941 salı gUnU saat 10-~ 
belediye dairesinde müteşekkil encll ;I 
mUrncanUnn. (7597) ı 

Otobüs durak yerleri 

yaptırılacak 
Ankara Deledbeslndcn: ~ 
l - $nrtnnmrsl dct~tirtlen Bıı.kaıı il_ 

Kızılay, Sıhlye, Serırlcvı, Cebeci, Bıı.ııc:ell' 
ve Kcclörende )aptırılıı.cak olan eeın.ı'; 
ııdct otobüs durak yerleri yeniden on tıd J 
m!Jddctle ve knpalı zart usullyle elCJııııı' 
konuımu3tur. 1' 

2 - Muhammen bedeli Cl2G05) ıır• 
kurustur. 

(7560) 17550 : etmeleri lazımdır. 

- Aranılan vesaik: ---~111111111111111111111111111111111111~ = 1-Tahsil vesikası, 

s - Teminatı 94:5 lira 43 kurustur· ,!) 
4 - lhaleııl 4. ıı. on salı ııllnil ı.aıst 

_ yaııılnca~ındıın eartname ve keııt cet,.J 
: e-ormek \'e (63) kuruı mukablUnde aUJI ti 
: tl>enlcrln her sun encllmen kalemıne 
- tek illerin de ihale a.ınil olan 4 U. 941 ıl' 

-

: Nümune Hastanesi : : 

: Diş Tabibi : : 

: ALİ RİZA OKTAY § § - -: avdet ctanlı ve haııtalannı Nllrnune : : 
: hastanesi knrvısındn C<ı!Al Hıı.mamcı : : 

Ap. daltl yeni muayenehaneslnıle eski· : --

2 - Nüfm tezkeresi, 

3 - Askerlik vesikası, 

4 - Sıhat raporu, 

5 - Doğruluk kağıdı, 
6 - Hizmet vesikası, 

7 - Vesikalık 3 fotograf. 
(7897) 17840 

- ~unu saat ona kadar usulü dalrestnd' 
zım edl'ceklcrı kapalı zart teklif ıneıct11 

- nı bt'ledfye dalresınde mUtcıekkll ene~ 
: vermeleri. {7797) 1 ' -

Motorin alınacak ---- Ankara Beledb"Cs!nden: I --- ı;I g•hf saat 15 tl'n sonra kabule ba$la- -
: mışbr. Telefon: 2$'27 4780 

l - Belediye ihtiyacı tein c250.3;o) ~ 
töıin bir ay itinde p,11.arlt~:ıa nlınaca~ ., ı 1111111111111111111111111111111111111 r 

~111111111111111111111111111111111111~ 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ --
Madeni eşya alınacak 
üniversite A. E. P. Komisyonundan : 

2 - l\luhıı.rn:ncn bedeli (76,850) ura~ 
S - Teminatı (5 09'.!) lira (50) IC\l ~ 
4 - Şnrtnamcslnt ııürmek ,.e <ııs.~> 'd 

- Yemek ve kahve -- : Birinci cerrahi kllnltlne yaptırılacak 
: 47909. Ura keslfll madeni eşya 2i.10.9U Pa-

mukabilinde almak l!ılf)enleı1n her ıı<l111o. .J 
men kalemine H! latcklllerln de 2ıı. ~ 
&alı srtlnü li&Jl t 10 30 da belcdb-e dJ 
mUtcsckk11 enC'Uın~e m lracaatıan. .,;J 

(7865) ı. 

: zartesl gUnil aaat 15 te Rektörlükte pa • Asfalt itleri 
: zarlıkla ihale edllecektlr. ~ 

-- ocağı yeri işletmesi -- f" k İsteklllerln 3594 lira teminat ve ticaret Ankara Ik>led!yeslnden: t6"ırı 
: Tas ıye halinde Ankara Ele - : orlası kAğıtlarlyle gelmeleri. l - samanpazan meydanı tle uıut -111: 

-- trik ve Havagazı Şirketlerinden:: 1 ·e ı.r 
Liıte ve oartname RektörlUkte g!SrU • sı ve llacıbayra.m cı mil önler ' ,ıııı 

: Şirketimiz idare binası dahi- : ıur. (!)23417855> 17823 ~nkııiiı .ı r ıt knplrı.mn ısıert on bCf 

: !indeki mutfakta vasati yüz ka- : detlc acık eks'ltmeye konuhnusıur. ıırf~~ 

-
- dar memur ve .işçiye yemek pi- : 2 - Muhammen tıedclf (1'310) rıJ'ıtJf~ 

- şirme ve tevzi etme işi ile kahve : 4 - Şartname ve keşif cctvl'ıırı.1 1rı, • da bulunması ve bu mllMet zarfında mal be· - -

yanında bulunm.ınız aksi takdirde ceza ıtöre- E Ancak LEYLAK' da § 
ccll'lntz tebllt yerine tayın otına~9~;ere UAn o- = : 
ıunur. - bulabilirsiniz : 

r lllllllllll.1111111111111111111, 3 - Tooıln:ıtı ıG2:>) lira (!'iO) ıcu l"_'f 

: ocağının işletilmesi münakasaya : :_ KIRA ll K =- lstl»enlcr!n hc-r gUn enc:u.ınım kıılefTl~t_'l 
----------------- , : konmuştur. : tl"kllll'r\n de 7. ıı. 9H c\lllla gUnil z 

l :_- Bu işlere ait !:.artname ticaret _ : - dı bele-diye datrcslnde mUtCŞ(lkki1 ıf; 

MAHKEMELER 

ErzlnC'an Sulh Hukuk HAJUınlf.ll'lndcn: 
OA\acı Erzincan hazine! mal!Ye vektll Be· 

kir Karapo!at mllddclııleyh Erzincan Daclrek 
köyünden Gilz<"l kızı Fldıın aleyhine ikame e)'· 

Jed ıtl ecrlml511 dAvası duruşmuında: 
Mü<ldela.eytı Fidan a 2 eylül 941 tar1h11 

uıua aıızrtes!Yle tebllaat yapıldı~ halde :vev· 
mı mUhakemcde bulunmadıltından ve kend111· 
nı tem.il ederek bir vekll dahi ıröndermed.jtln· 
den hakkında &'IYaP karannın llAnen teblltl· 
ne karar vcrtLmlstır; bermuctbl karar !abu 
l!An aıyap karnrı :verine kaim olmak Uzere 
mahkemenin muallak bulundutu 12 lklnelteı· 
rın 941 cartnm"a ı:unil saat ıo da bizzat ve
ya kendfıl nı tc:nııfl edecek bir vekilin me:zk1lr 
muhakeme ırOnUnde ha:ı:ır bulunmadıtı takdir
de E'IYı:ıbında du1114maya devam oıunacatı UAn 
olunur. 4960 

Carlantcp Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

: Yeniıehir Meşrutiyet caddesi. : 

";ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Sac baca tômiri 
Sankııla civarında ki.in İpekiş 

fabrikasının (35) metre yüksek· 
liğindeki saç bacası sökülüp ta
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak
ların her gün saat (9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. 

Telefon No: 2821 4881 

G. Antep'te Ali otlu Dnm Nakıbotlu !le kemece tllnen tebll.nt lcruına karar verıı
Mu.tata aruında cereyan eden tzaıet 8U)'ll d.l· mı. oldutundan muhakeme a'llnQ olan 21. ıı. 

vuuıın cari durusınuında: K. aı.a.otı uı.ı Mı tarihinde a. utep ıulh hU'kuk mahkeme
o. Anteı>'tn Cevulice mahalleelnden olup ha- lla4e bamr bulwımaa vaıva lca.nunl bir vek:11 
ıen mahalli 1.1tamet1 bulunama4ılm4an lll&b- .ııınde1111m 1lbela t.ebUI olwlur. 4861 

Ulus - 23 n ·cü yıl. - No. 7262 

İmtiyaz Sahibi 

lıkender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naıit Uluğ 
ULUS Baaımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize c!lnderllen ııer ne'Vl ya. 
zılar, nqredllatn edllmuın sert ve
rıımu ve lı:aybolutuncS&n dolm hlo 

b1r m111tıilYet IE&bul oluıımu. 

\ :f - mUracaall 1n. {78 ıG) - müdüriyetinden isrenebilir. Ta- - : Keclören'de otobU. d'\lratına yakın 
: tiplerin 31. T. evet 1941 tarihine :_ - ıcerlılnde menba ıııyu, elektrlk \'e aıtı : 

- odalı evi UzümlQlc ve blrcok me:y\'a a- : 
_ kadar tekliflerini şirketler mü- - itaclıın mevcut bat ktllllıktır. 'l'allple· 
- düriyetine yapmaları lazımdır. : : rın Vehbi Koç Tlcarete,·l'nde Osman : 
_ 4883 ı Aslan'a mllracaatlan. 4962·---· 'I 
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ~111111111111111111111111111111~ 

YENİ Sinemada 
DugUn bu s:cce 

C.:<ız kamnıtırıcı lilkı dekorlar araıında 

çevrilen ve sinemanın aüzcl yıldızı 
dans kırallcesl 

Martka Rökk'Un yaratbtı 
l\11.\ t ık c le de\'arn eden 

HALI.O JENINE 
Almanca ıözlü 

seanslar: 
14.30 • 16.SO • 18.30 aeoe 21 de 
&At: l~.l!I ı. ucu:. ma.ttne 

YARININ XADDl"LARI 

Sus Sinemasında 
Bu•Un bu ırece 

Milthll bir temaaa, atea aölll tein mUca
dele, ateallll" aruındakl adam 

KARA ALTIN MÜCADELESİ 
Baı rollerde: Jackle Cooper • 

J'reddlı Bartho!omeew 

~ ı•. 11-11 ... ~.ao il& 

Kayıp - Nlfde'nlın 

SOMER Sinemas11'd' 
BuaUn bu gece 

lkl mm l>lrdcn 

1. DAGLARIN KIRAU 
Baı Rolde: GENE AtJ'flt~ 

· "H sESi il. AlTI SILA 
Baı Rolde: GENE ı.ırf1'-1 

Seaııalar: .- -12.15 • 14.30 -111.30 -18.30 

, 


