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AN D 1M1'%C>1 R. Galata Telefon: 44969 - 40530 

Cumhuriyet Bayramı bugün başlıyor 

Milli Şefimizle 
yabane1 devlet 

reisleri arasında 
Afganistan Kıralının doğumu yıl

fönUmü münasebetiyle, Cüınhurrcisi 
•nıet İnönü ile Afgan Kıralı Majes

te Muhammed Zahir arasında tebrik 
~c teşekkür telgrafları teati edilmiş
tır. (a.a.) 

••• 
Çin milli bayramı münasebetiyle, 

Ciinlhurrcisi İsmet İnönü ile Çin 
tlitnhuriyeti reisi M. Tinsen arasın
~1eb;J~ ve 1:e «:_lclçilr telara!ları teati 

Hnııştır. (a.a.} ·- --------------........___ awwwwawzzırawwws 

llzakşark 'tan 
bir çarpışma 
haberi 

Falih Rıfkı ATAY 

S- tiin Uzakıark'tan bir çarpışma 
... ~. ri geldi. Gerçi rua ve japon 
1 l.lfl'ezeleri araaında böyle hadise
J:'er ı/ıllardanberi eksik olmamıştır. 
....... at bu çarpıtmanın bir japon 
dı~ahaleııine batla.ngıç olup olma· 
-.ı tı, bugün her zamandan fazla 
4'.)_.ak edilecektir: bir taraftan 
it ~rılar Moskova ve Kafkasya 
.::darında bulunmaktadırlar; di
fftl taraftan japon iktıdarının ba
lec~ &'eçen zat, harpçi ve müdaha-R olarak tanınmıttır. 
~h \laya için, tark seferinin bu 
lar rarı)ı günlerinde, Sibirya ordu-
1c~ı1j1 Avrupa harp aahneııinde 
l6cf •rırnak hayati bir ehemiyet ar
•stı e.r •. Hatta bu kuvetlerde.n yarı
ba lll f~diden Avrupa toprakları
!_. f~lrnış olduğuna dair rivayet
ja~e duyulmaktadır. Olabilir lli 
hia:ırı ar mihver dayanıtmasına bir 
~hd·ette bulunmak Üzere, ciddi bir 

8 ıt .Y•ziyeti takınmışlardır. 
Laı·"tı.ırıkü japon durumu, 1940 
~ 1~tllırıdan önceki İtalyan duru
Ja ... ~ e kıyas olunabilir. Hiç kimse 
........ llYa'n b ·· • 1 .. ~ m ugun yarm, tıma 

t~.cenuba doğru bir harekete 
'eh 'Yeceğinden emin değildir. Bu 
~;r~e ruslar kara hudutlarında 
~ . asker kıtaları bulundurmak-

• "' ·ı· bia: h gı ız ve amerikalılar da de-
ler,~ llYa ve kara ordularından bir 
t'-lırı 1: •arı tehlikeye karşı hazır 
~lltıt' la.dırlar. Japonlar harbe 
de, ;:.asalar bile, bu hareketleri 
'betli ıhver devletlerine pek kıy
he ed~t°rdrrn temin ettiklerine §Üp
"• /\fı .etnez. ltalyanlar Akdeniz 
"lırı111 rıka'da aynı tehdit vaziyeti 
hrp ar, Fransa ve lngiltere'yi 
tiillle .taarruzlarınm en buhranlı 
"• "•rıllde bir kııınn hava, deniz 
ll~ak ba I kuvetlerini ana cepheden 
'''•rd Undurtmağa muvaffak ol-

J rr. 
dirı•Porıtar Çin'de hareket üzere· 
ı: - •r· A 
~dtıd· 

1 
rnerika ile görüşme ha-

~lerj~~ er; mağlup Avrupa dev...,i... 111 Uzaktark'taki aömürge-
~ - Ve R ' ~İ1'cf d" \Uya ya kar!ı tehdit va-
-~ e !l~r. Japonya'nm Va-

2C>rutmeleri ile elde et
L Somı 4 Üllcü aır_/ada 1 _ 

Harp Okulu okurları takım cephesinde geçerlerken 

On sekizinci yıldönümü 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Başvekilimiz bugün 12.SO de 

radyoda vereceği bir 
'· . ...,,.~ "'. 

I 

Kutlama töreni programını neşrediyoruz 

Ağır toplar 

Süvariler 

Libyada Mihver 
kuvvetleri geniş 

bir cephede 
çevrilmek tehdidi 
altında bulunuyor 

Kahiri", 27 n.a. - Royter'ln husust mu· 
hablrl blldlrl}'or: 

BiT lnglliz llcrle>1&tnden korkan mlh
'\"Cr askerleri, Halfaya boğazında ve Sol
lum bölgesinde mnyn s:ıhalan tesis eder
ken, 300 kilometre cenupta lnglllz kesit 
kollan, ltal)an topraklanna her gün bl· 
raz daha ziyade sokulmakta v~ kıy
metil mahlmat gcllrm('kt"i r. lnı:Ui7. ke
&if ko'ları nadir olarak düşmsna rastla
dıkları zamnn düsmanı hırpalamaktadır. 

Llbya'da yapUtımız keşif hareketleri . 
ltalyanlann 131ngazl'ye dotru Heri hare
keUmlzden lSnce oldu~u &1.bl &imdi de sa
hlle sımsıkı tutunmakta olduklanna &Clp-

1 Soau 4 üııcil sa7.f ada 1 

.. 

Cümhuriyetimizin 18 inci yıldönümü bu
gün saat 12.50 de Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam'ın Türk milletine hitabesiyle baş... 

lıyacak ve 30 ilkteşrin gunü gece yarısına 
kadar sürecektir. Başvekilimizin bayramı 
açış nutku Ankara radyosiyle neşredile

cektir. 
Ankara, daha dünden itibaren bayram 

günlerine has manzarasını almağa başla

mıştır. Büyük caddelere ve meydanlara 
Cümhuriyetin manasını ve eserlerini be
lirten vecizeler asılmış, vitrinler inkılibı
mızın büyük eserine ait hatıralarla süs
lenmiştir. 

Bayramın Ankara'da kutlama programı
na dair valiliğimizin tebliğini aynen ko
yuyoruz: 

Ankara Valiliğinden • 
1 - Cümhuriyetin 18. inci yıldönümü 

(28-x-941 ııRI· gılnu saat 13 ten =:o-x-
1941 perşembe ~unü saat 24 e kadar) An
kara·da biıyük törenle kutlanacaktır. 

Bunun için Devırt daireleri, mUeıı~eııeler 
ve bütün kurumlar, apartman ve evler, ma
ğazalar, dukkAnlar, kıraathaneler, alnema
lar ve bUtUn eğlence yerleri, bUtUn nakil 
vnsıtaları, bUyUk ve kUçUk caddeler, ao -
kaklar, meydanlar, Anıtlar, Bayraklarla, 
defne dallariyle, zeytin, meşe, mersin gibi 

[ Sonu 4 üacü sayfada ] 

• 

Lib~a'da bir lngiliz P..İlotu Hintli cukerlerle beraber. 

floNDRA'YA GÖRE 11 BERLiN'E GÖR~ 
Donetz'te ·Almanlar 
Rusların durumu Mnskova batısındaki 

kaygı bazı mevzilerı 
• zaptettiler verıyor 

Katinin' de almanlar Moskova'yı yakmak 
ilerliyeıriediler i~in hazırhk yapllıyor 

Rosfof'fa (elin bir harp var Her ev bir kale halinde l 
Londra, 27 a.a. - Moskova radyosunun (Y.arısı J üncıi sayfada) 

bu sabah bildirdiğine göre, Moskova'nın ı '""'"'''"'_ ... ,., ........ - ..... 1. 

cenup batısında Nara nehri boyunca mu- { '"'\ 
harebeler cereyan etmektedir. 1 i Sovyet Jap 

Merkez cephesindeki kıtalara hitabı. i • 00 
nesredilen yeni bir günlük emirde asker- 1 d b 
]erden !ıir adım bile gerilememelcri iste- i S!.nırın a İr 
nllmektedlr . f 

Radyo, "S" rumuzu ile zikredilen şehir 
önünde de şiddetli muarebelerin cereyan 
ettiğini bildirmektedir. Almanların bir ıe-
dik açmak için yaptıkları bütün tetebbüs
ler durdurulmuştur. Bir alman piyade ta
buru son askerine !radar imha edilmi&tir. 

çarpışma oidu 

İki taraftan da yarah var 
Mo•kova önünde Moskova. 27 a a. - Tus aJansının bll-

Londra Z1 a .a. - Bugün salahiyetli Lon- l'Un blldlrdlllne ır~re, Rasklno k Ytl do 
dra mııhfillerinden bildirildiğine gore, al- varında Japon ve &O\-yet askerleri 11ra1 n-

dn bir carpısma olmuatuT JUd se 23 Ur• 
manlar Moskova'nın batısında ve cenup 

tcırlnde vuku bulmuatur. 20 J pon askeri 
batısında belki de ufak bazı ilerlemeler kadar bir irup ruı hududunu iecerek r• 
kaydetmi!jlerse de Kalinin civarında hiç- hudut muhafızlarından mUte1 kk ı b., 
bir ilerleyi~ elde etmemiş gibidirler. Al- denlye~e hUcum etm ıtır. Her tk taraf• 
mantar, her 

0

halde Kalinin etrafınl'aki ha- tan da yaralı vardır Jııponlar blr1cac tıı. 
relrtta bıiJ'(ilr bir ehemi7et vermelrtfif rler fek ve ce,pane b raJmt11 ardl?' 
Ye burada alman hücumunun tutultr.alrta Bu haber Moüova ya Vladlvost k ta• 
olması dikkate deier bir mahiyet cöıter- relmlıttr. 
mektedir. Blldlrlldlllne r~re, hUcum Bolsar 99 

Certo\·a dallarında vuku bulmuıtur. Ja• 
Cephenin en cenup bölgesindeki muha- ponıar ynnlılarını hudut ötes nde JaPoll 

rebeler hakkında hiçbir yeni tafsilat yok-ı topraklarına ııotUrmUılerd r. 
tur. Bu bölgede almanlar, Rostof civarın- J l al l 
da bulunuyorlar. apon ar Y .an ıyor 

Hava, bütün cephe boyunca hep fenadır. . Tokyo, 27 a.a. - (Unıted I>reııs): Haıı-
bıye nazıriı"'ı japon - ııo·ıı'Yet hududun'""' Yollar da, bılhassa Moskova'nın batı ke- . . " .... 

. • • . bır hAdıse oldufu hakkında Taııs ajana 
ııım~n~e çok fena vazıyettedır. tRrnfındRn neşredilen ha.beri eiddetle ~ 

Kuıblşef, 27 a.a. - Unlted Prc : Kızılı 1 ..... 1 t ..., amı§ ır. 
[ Sonu J üncü sayladı 1 _ -------------

V azilelerini bitirdikten •onra uyuya kalmış alman askerleri 

~ir İngiliz gazetesine göre~ 
Birleıik Amerika 

ve Japonya arasında 

anlaşma 
ümidi 

kalmadı 
Ba1tekil ToJo : " nereye 
kadar sürükleneceQimiıi 

ben tayin edeceğim ,, diyor 
( Y uıq 4 üıJcii •&71 ada } 

Alman culıerleri u,mz bucabıa 
ıteplertle ilerlerken 



-z-

Ziya Gökalp günü 
münasebetiyle 

Felıele Doçenti Necati Akder 
"Hayatın özü yaratıcı tekamüldür. Tekamülsüz" 
.. ınevcutlar cematlardan ibarettir .. Evcıa Türklüğe" 
"mahsus müesseselerimizin ananelerini, tekfunül" 
.. tarihlerini tetkik etmeliyiz .. Bir taraftan tarihli ve" 
"ananeli bir millet haline girmiye diğer taraftan" 
.. bilfiil sanayie istinat eden fenler ibda etmiye," 
"usullerden aleddevam feyz alan felsefeler yaratmı" 
"ya çalışmalıyız." 
.. Mefklıresiz devletler her an kopacak bir kıyameti " 
Mbe > klerlcr. Yaratıcı bir mcfkOreye mauk olan dev-" 
.. let layemuttur, ölmez." 

Ziya Gökalp 

1 sun muhnkkaı- olan cihet ıudur: lıtıh:ıt ve 
Da aym Y1rml beılncl cumartesi ırünü Terakki hükümetlnln ordUY\I ııencıeıtırınek 

lialkevtnde ııüzlde bir müne~·ver zUmresl tesebbU...O blr1rıcl cihan harbinde ve onu ta· 
~ıı. Gôktılp'ın ölüm Ylldönümll münııscbe· k1p eden btlkllıl ııııvasında dalma •·mıııetın 
Uyle büyük mürtıdl andı. Bu hııreket mıııı m küe talihini,. yenen önderıerlm~ın a&Kerl 
kUltUrQmllz bakımından mesut blr er2lnllıle ve ldarı dehalarından vakUyle haberdar ol· 
aı.amettır. mamızı temin etti. Hlı.dlseler bu tedDlrln tsn• 

zıya Gö.kAlp bllııl ve ülkü adamı aıtaUylc betJSlzlll':lnl değil, belki eksik ıılınmauınJ:ı.kl 

'l'UrklOk dtı.vuına candan bağlı idi. Bu dtı. • zararlnn me)'d:ına cıkarmııtır. Orıtunun mll· 
vayı taze bir ııık nltında ve bütün ınhJlye• lllcşmeşl mesuı kumanda mevkilerinin de 
ttyle ortaya koymuş, halline ynrıyac.ık carc· mlllctı hakkiyle temsil eJen eetıere tcvdllnl 
ler .1P uçları araml:J, eekıUer tcsblt ctmıatlr. tııtllzıım edlyorılu. Ecnehl unsurların, reni! 
Ziya, kendisiyle baalamıyan ve kendisinden r:ektı. ve ehliyetleri ne olur!ıı olqun, u:terı, 

ibaret .kalmıyan bl:r hayat ve aentycıl.ln esna· ııl>aııı vecibelerimizi dtı)up tatb!k edem be. 
lı bir merhnleııl ve dcvamıdtr. Onun kudre • ceklcrl acı tecrübelerle anlasılmı~ur. Ziya 
t1 ''mAaert vicdan" ti.bir ettlfıl bu ecnlyetlc Goklı.lp Osmanlı ısltıhatcılıf:ına ııerleme işti· 
temasında mündemlçtlr. Ondan daha iyi Ye· yakı ııc bu iştiyakı kmrlnıtıran carpık corıl· 
tlı;nıls ollnak. cihanı dabs etraflı görmek eün tezaUannı, saknrlıkhı.rını ynkal.ıdı ve 
zehabmda bulunan klmaeler arasında nüCuz te&rlh etti. GüdUlecek heder ve bcıearılncnk 
knza.nabUmcelnln sırrı budur. Ziya. Yarıda ıııerın "clhHI vah•let" ını kavra~·ırı ıımı, 
bıralctınlmı.s b!r baytar mektebi tatı.suı ile edebiyatı, ııanatı, lktısadı, alyuell kısacası 
hayata. girdi. Avrupa'ya ~itmedi. Garplı Us· bütün ıctlmaı runk iyonları içine alnn mnzbut 
taU&rın muııreteıcrtne, meUılyelerlne maı· bir naıarıye kurdu. "Yeni nayat" ın he)'e· 
har1Yet Uc Ovünmedl. Fakat bütün bu dll canlarını, ümitlerini terennüm etti. ıımımı. 
vuı.tınn kendl iç vnsıllnrlyle, cevheriyle, az· zl, telsetemlzl mlllllettlrmek, her millette 
m1Yle telAU etmcsını. aema9111ı bildi. ln.ııanı müsterek esas ve usullere ııBre kendi prot> • 
dıalyle tarll etmek lstlyen sözde obJektlf ıemıerlmlzl ıaıemek. dllıtınUete, du)·usta 
tı.nddJ zatında ııathl, inhisarcı zihniyetin lll• özenkecllğl, ıunlllı'tl, sahtelltl yenmek Uı:ere 
bUıtını telhlr lcln bu kadıırcılt misal bile bir ıntıhnh vücuJn setlrdl. F.vren!WI hnklkal· 
kArldlr. Halbulcl tlklr ve terak1<1 tarihimiz 
bastan baııı bu misallerle doludur. 

ZIYa CökAIP insanlık ııayelerlne A.aık ve 
ıayııılı ld1. ''Sınıf me!kQreslnl milliyet mel· 
kureslnln blr tAbll", mllll lntlbatıı medeni ve 
ınsant laaUyetın b r ısunat ve lnklı.ıf zem!· 
D• tanıyordu. O, lııtanııcı mücerret bir en• 
Ut6 oı.ıırak detıı. tarihi, müsbet, reel muh • 
tevaıarına ııore düıünmüs, 1çt1mıı.\ mceetcyl 
ıe.ıı:cvvUnl eo.rUarından, mıuı unsurlıırından 

coı:me:nıaur. Ziya, ınso.nh~o. ıılden y0Lun 
Ut<,pl lkllmlerlnden de{;ll müsbct dcltı.letlcrl 

haız vAkıalnnn munyyenlyeUndcn, bir hntl( 
ve tat1h vAkınsı olan mtlll benllkten ııectlfll· 

ne tnnnl)'Ordu. Ziya en ziyade blZLm olmak • 
:ı.a beraber büyük meseleleri, asrın lhtlyaçla· 
rı.nı .ezıı. ko.vrayıı bakımından blltlln dar 
tc1A.kkllertn Ustllndedlr, 

II 

Hekimlik insan zeklaının ilmi tatbikat sa· 
tuıııında hem COk kaadlr, hem de çok Aclz bir 
keşOdlr. MUesııtrlyetlnln mlsııllert boldur, 
Fakat uzvıyetln o ııa.eılacak termlm kabili • 
yeU bcktmln lmd.:ıdına yettıme:ı:se en mahn· 
r etU tedbirler biçe iner. Bu aslında hulanü 
'IU. :-ııer tı.Jerıııne inhisar eunıyen bir klUnnt 
v&ıauıdır. Her aenlyet muhitinde, pslkoloJI· 
cıe, sosyoloJtdc, ahJ!.ktn, lktısatta, alyasııttc, 

askerlikte onun tecellllerını takip oocblttrız. 

:Kendl kendini kU'l'tarmaCa muktedir ol· 
mıyıuı tertlerı. cemiyetleri, zatı bir dct:er 
t.ıumılYIUl müeneseıerl, teknik ıncellklere ııe· 

ctyevl talldyeUcr katmı:ran ordulnrı kurtnrn· 
bUecek hlc bir dehli., htc bir mucize Yoktur. 
Her mevcudun var oknak, devam ve lnldl:ıf 

etmclı: 1çln muhtnc bulunduCu prenslplC'I' 
kıtndlslndedlr. D~ndan gelen her tesir nl· 
baYet ona kendl kendini furkcLtlrmektcn, o
nu kendi üzerinde toPtnnmaı:a aevkct.mek· 
ten. bQnyeslnde a:ı.klı kudretleri tutusturup 
1Bt1kruneUendlrmektcn baaka bir eey yapmaz. 
CökA1P'ııı bUyük adnm. mteert vicdan. mitil 
emnuzec hakkındaki e1lrllılert ıhtcmU düıCI· 
ntııtln11 temrtz ve tuh eden dikkate ı:ı.ynn 
tıilktımlerıe mUcchhezdlr; "lcUmaı mef'k(l,Te• 
clllk" 1 rübJektlf, indi. tıb:ıtaız knlnn bir ld· 
dla det11 obJektJf tetkiklerin, tarihin. yııı:ın· 
m11 hAdlM?lenn bclll1tatlne dnyannn bir d.'I. • 
va idi. Osmıınlı ırnparntorluıtunun dııtılmıı. 
devri ı.ıııtıhat meselelerinde ıcIAmetl ecnebi 
vaıım:tnde t.evehh!Lm edecek derecede Ht • 

kınlı2ıı uı:ramıt yıılancı pcygambcrlcrlyle 
!!zlerımızın önüne perll!ln bir man:ı;nrıı ıc· 

rer. Böylelcrı blr milletin kendi ö"Untl tıını· 

ler insan Zl'kfısının muayyen zaman ve mc· 
k:'ın snrıtların11, tarihi devir ve col{rııtya va· 
zlyctlerlne bııilh kaunçlandır. Husudyle 
mllll kültllr Bahuında protılemlrr her acy • 
den önce mütetekıklrln kendi muhitine alt 
vlUmı.Jıırdadır. Bir Gökfılp'ın yapalıllcccj!;lnl 

ve yaptığını bir yabancıdan beklemek aheıttl. 
Onun orlJlnal eahstyetlnl 11yıklyle tanımak 

lıtenıck kendisindeki, usul endlacslnc retnkat 
cılcn problem ıuurunu hiç R'•l7.•len kaı;ırmn· 

malıyız. Jler mlllet ııvrf'nse\ dPterlPre kentli 
ıırobll'mlerl ve h11I tarzları ili! vıırır. 

Ziya GökAlp bu haklkıltln bllırt ve ürkü yo. 
lunda y(ikııl'lf"D mOeahhae lahaUarın(ll\n biri· 
dlr; medeniyet· kUıtUr, milliyet· beynehnlle• 
Uyet, mllll ahltı.k • in nt ahl!k tariflerinde 
hep bu korrctatlonun mu bet ıuurunu y11rat· 
mata savn$11ll:Jtll', 

iV 
Buııün 7.lya bir tarihçi, bir ıoııyoloı't, bir 

fllowC 1dn canlı bir all\ka merkezi teekll l')'

lcnıckte devam ediyor. ı,;eedcrlnl izahları, 

ıerhlerlyle bir kUlllyat halinde bastı.t'ı.lmak, 

hakkındaki kitap, risale, makale nevinden 
ctüUerı tanıtmak, clcml'k, yn)'Ql11.k, K"nlelr.t• 
mek ıımı ve milli b<m:ln.rımızdan biridir. Mf!• 

11ele Ziya Göl-tAlp'ta kalıp kalmGmakta, onu 
geride bırakıp bırakmamalota deA'llıdlr. lıle • 
ıele ltültUr faaliyetimizin tabll ve tarihi 
kıı.ynaklarlyle çıto;ıt noktalannın huıuıl>'elln· 

de, bu faaliyetin bUtUnlUtunde, verlmllllRln· 
de, tcktımül lııtldatıannda ve tatlkameUe· 
rlndoolr. Şüpheaız Umln vat.anı yoktur. Fa· 
kat Alimin blr hayat mUnaııebetlert mutııtı. 
o muhitin lcıaplarına ııöre doRUP lnkltaf t.ıen 
bir problemler w vaı:ltektr dairesi vardır. 

nundan baeka takat sene &Ylll aetıePlflrden 

dokıyı bir ilim -yoloj\91 mevcuttur. Zira 
nau.rı deıtıtııe bile 1111 tak•llrst:ı;llte uRrıyan 
mUeııııe11cler aell~mez. Sosyoloıtlar itiyorlar 
kl resulleri, velileri, mUrsltıerı mıoyd:ına ııı:e· 

tiren devirlıorlnln lntızarlArıdır. Kııhraman • 
lıQın değer olmadıRı yerdo kahraman, taı:I· 

lelin dl!ıter olmadıl:ı yerde faz iletli lnııan, 
makinenin dettt olmadıtı yerde makinist, 
fennin deter olmadııtı yerde mQclt. sanatın 

deıtcr olmadııtı yerde ınnat~r. ıımın deter 
otınadııtı yerde lllm yetıemeı:. Deter ıırr tik· 
re alt bir allka tenull •Ylrmekten ziyade 
kalbe, hayat ııezghlne rAel bir vlkııa, ~•a • 
nan bir h~dlıe<tlr; ve !>öyle olmadıkça dl't«' 
def:ll ancak netıtınlyetın, hu\! menra11.t lıay· 
ı:ı.~ının lAtlamar ettıaı bir ı:ıemaıroJl m&ıaı • 
dır. 

tnal'l ve kuveUe Hade etmeı.ı !Azım Jıelcn Zl)lll Gökltll> tulhl vazlfeslnl yapmıt hlr 
henııAmelerde tektı.mUllln dinamik kanuniye- fikir mUrohldl ııırntıy~ rbedlyete ırlrmle ele· 
tine nlltuz edeınılyerek )"enllea:neı:ı 11rf mlhn· r:erlerlml7.denıllr, onıı !Ayık ııuıundu ıtu öne· 
rılklyetten, ıtntlk blrlklı ve eklcntsıerdcn mi vermekle Mıl önl!'mlenıtırdlC:tml:ı:, dl!l)er • 
ibaret sanıyorlar, ken111erlnln ve zU-nrclerl· ıendlrt11f:lmlz TOrk c1eh!lının lı:Pn•ıt~ı. kend1 
nin istinat noktalarını yabancı kadroıardn varJır:rmız \'e l!"nlyetlmlz:dlr. trran hayatımız· 
arıyarlardı. llte CökAIP bu tcreddJt, lmnn • dıı bir Ziya CL\kl\lp ı.ıllnll cihandaki bUyUk 
ınzhk, betblnllk, rıya, bu f,kır ve karakter T!lrk d!'ıvaaının kültOrel bir crpheltnl bl!llr • 
'boz:ı:unu ortasında dlmat llc ıı;,nUlün Yokdl· ten hııyırlı bir teıebbüırtOr. 

Altıok andımızdır. 

. ( " , .. ,. ........ , '"""'"""""'"') 
GÜNÜN GÖLGESİ .... ..................................... .. 
Hesaplaşma 

Uç bayram gününde, Ankara. rad
yosundan konuşmalar dinliye<:eğiz. 

Bunlar, doldurduğumuz Cümhuriyet 
yılı içindeki başarılarımızı hulasa 
edecektir. 

Her Vekalet veya kuruma ayrılan 
konu~ saatinde, o çalışma kolunun 
salahiyetli bir uzvu konuşacak, cüm
huriyetin 17 inci yılı içinde yapılan 
ve yapılmakta olan işleri anlatacak -
tır . 

CUmhuriyet hükiimetinin bu güzel 
ananesini, §Öyle anlıyabiliriz: halk 
hüktimeti, her cümhuriyet yılı so -
nunda, milletin huzurunda bir hesap· 
laşma yapmaktadır. 

Bu yılki hesaplaşmanın değeri ve 
manası geçen kilerden farklıdır: bü
tün gücümüz ve varlığımızla yurt 
müdafaasına sarıldığımız zamanda 
bile, devlet, büyük kuruluşa devam
dan geri durmamıştır. Bu cümhuri -
yet yılı da, pak ve açık alınla, öbür
lerine karışabilir. Bu yıllar, tarih 
huzurunda biribirlerine karşı kucak· 
laıiıkları eserlerle ve her yenisi, ken· 
dilerinden evelkilerden geri kalma· 
mı olmakla övüneceklerdir. 
• Son yılımızın çok dolgun olmadı -
ğını bilmiyor değiliz. Fakat, A nkara 
radyosundan dinliycceğimiz çalışma· 
!ara, hir şey. bir tek şey daha katmak 
liiz ım<lır : Türk ordusunu ... O zaman 
1 Q4 l cümhuriyet yılı daha iyi anla -
şılacaktır. Birer büyük fahrika, bir • 
kaç yüz ki!.ometre demiryolu, birkaç 
milyon kile huj~<lay veya köy enstitü· 
teriyle öf.<iinen yı llarımt?. vardır: 

1940 ve 1941, hiç lıir kolu boş bırak -
mış değildir. Ancak onların yüz tu -
tamağı tek ba~ına Türk ordusudur. 
Bayramı beklerken, biz de öğüne

biliriz: boş durmadık, durmuyoruz, 
dıırmıyacağız 1. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Sonbahar tenis 

müsabakaları sona erdi 
Ankara sonbahar tenis turnuvası 

dün yapılan müsabakalarla 900a er -
miş ve bölgece baştan sona kadar bil· 
yük bir alllka ile takip edilmiş olan 
tenis mevsimi kapanmı,tır. 

Dünkü müsabakaların teknik neti· 
celeri şunlardır: 

Çift erkek: Fehmi Kızıl ile Şefik 
Fenmen, Kerim Bükey ile İbrahim 
Cimcoz'a karı11 3·6, 3·6, 6-1 8·6, 7·5 ga
lip gelmişlerdir. 
Karışık: Bayan Phillips - Fehmi 

Kızıl ve Bayan Parkan - Şefik Fen -
men arasındaki karşılaşma Bayan 
Parkan'ın i~tirak etmemiş olması do· 
layısiyle yapılamamı~ ve Bayan 
Phillips - Fehmi Kızıl hü'kmen ka -
zanmıı sayılmışlardır. 

Mersin'de eskrim teşvik 

müsabakalara yapıldı 
Mersin, 27 a .a. - Eskrim federas -

yonu tarafından burada tertip edilen 
i"kinci te§vik müsabakaları dün ya -
pılmıştır. Bu müsabakalara Ankara. 
R~ki,ehir iştirak eylemiştir. Allika 
ile takip edilen ve iki gün devam e· 
den müsabakaların teknik neticeleri 
şudur: 

Flöre b. jünyor: 1 Ali (Merısin), 2 
Hüseyin (Ankara), 3 Haydar (Mer· 
sin). 

Flöre a. Jünyor: 1 Mustafa (An • 
kara), 2 Hamdi (Ankara), 3 Kemal 
(Ankara). 

Epe: 1 İbrahim (Ankara), 2 Fahri 
(AnkaTa), 3 Malik (Ankara). 
Kılıç b. jUnyıor: 1 Sabahattin (Mer· 

sin), 2 Yavuz (Ankara), 3 Nazmi 
(F.skişehir). 

Kılıç a. jün~r: 1 Sabri (Ankara), 
2 Nuri (Eskişehir), 3 Malik (Anka • 
ra). 

. 
ISTANBUL'DAN: 

ımmmıuınımmmmıınıııııııuıııııimmınimmmiifil 

Kurtuluş vap 
· Pire1den geli ce 

içindekiler neler an JatıyorJar? 

Kızıl yın yardımları Pire' 
büyük memnunlukla k r ı 1 

Köprünün Kadıköy iskelesin -

den çıkrmş, Yenicami'ye doğ
ru yürüy-0rdum. Sıcak, berrak, te· 
miz bir hava ... 

Durdum ve dakikalarca parlak 
giineşin, suyun üzerinde aynalaş -
masını, ziyalarının, Sarayburnu· 
nun mavi derinliklerinde, yaka -
mozlaşmasını, seyrettim. 

Birden, gözlerim gayri ihtiyari, 
Sirkeci rıhtımına arl;asını daya -
mış, gurur ve heybetten koltukları 
kabarmış bir kuluçka hissini veren 
bir gemiye takıldı. 

O gün, oradan geçen herkes gi
bi ben de: 

- Aaaaa !.. .. 
diye bağırdım, ve sonra herkes 

gibi gene ben de, sevinç ve ne~e 
içerisinde gözlerim yaşararak da • 
kikaları:a gemiyi seyrettim. 

Ufak, miitevazi. siyah, eski bir 
tekne ... Onu yalnız şirin gösteren, 
onda bir anne mııhahbet ve şefkati
nin gizli olduğunu anlatan bir tek 
işaret var: 

- Siyah ve köhne kaburgasına 
sürülmüş beyaz, bembeyaz bir yağ
Jıboya ve üzerinde bir tek Kızılay ... 

- Tanıdınız değil mi? 
- "Kurtuluş'' vapuru. 
O, bundan haftalarca evci, Sir

keciden, buğday, nohut, fasulya ve 
hatta küçük, küçücü:k çocuklar için 
süt tozu, nışasta bile yükliyerek 
bir gece, karanlıklar içerisinde Yu
nanistan'ın yolunu tutmuştu. Pi -
re'ye gidip, yüklediği erzakı, dost 
Yunanistan'ın kah~man evlatları
na sunacaktı. 

Harp, ateş, torpil, denizaltı ve 
nihayet fırtına, Ege denizini alt
üst ederken bu kiiçük tekne, di1in· 
den tırnağından arttırıp kardeş bir 
memlekete, Türk milletinin yar • 
dım, muhabbet ve şefkatini taşı • 
yordu. O zaman: 

- Kimbilir dediler? Görünmez 
kaza, belki de bu gemiyi bir daha 
göremiyeceğiz ! 

Herkes. gUnlerce gazete sütun
larında "Kurtuluş" un kurtuluş ha· 
berini beklediler. Fakat ondan, Pi
re'ye hareketindenberi tek bir ha
ber gelmemitti. 

Hcrlces, her giln merakla biribi
rlne soruyor, herkes, her gün me· 
rakla gazete sayfalarını çeviriyor· 
du. 

- Hiç bir haber yıok ... 
İşte bunun için herkes gibi 

ben de, köprüden geçerken bir: 
- Aaaaa ! ... demiş ve 90nra gu

rur ve iftihardan göi:rt>iim kabara • 
rak, Kurtuluş'u seyre dalmı~tım. 

*** 

O gün: ilk :~m Kurtttluş'la Yu
nanıstan a Kızılay yardımı

nı görurenleri arayıp bulmak oldu. 
Atıldıkları bu tehlikeli seyahatten 
hiç bir kıorku izi taşımıyan, bu kah
raman Türk çocuklarının ağızla -
rından, tevazuun ve fedakarlığın 
nümunesini gösteren kelimelerden 
başka hiç bir şey alamadım. 

- Bildiğiniz gibi, dediler. Bi -
rincite)lrinin 13 UncU günü İ&tan -
bul'dan hareket ettik. Hareketi -
mizden iki gün &onra Pire limanı -
na vardık. Vapurumuz, evelce bize 
göeterilen rotayı takip ediyor, ve 

geceleri ancak 7-8 mil kadar bir yol 
alı~rduk. Yollarda emniyetimizi 
ihlal edecek bir hadise olmadı. Bü
yük bir emniyetle seyahat ettik. 
Pire açıklarında bir alman tayya
re filosu bizi himayesine alarak, 
limana girmemize yardım etti. 

Etrafımızı çeviren mürettebat 
hep Yunanistan'a, Pire'ye dair ko
nuşuyorlardı. Bir tanesi verilen 
izahatı kafi bulmamış gibi atıldı: 

- Pire'ye vardığımız gün, de· 
di, halk büyük bir ekmek sıkıntısı 
içerisinde ımış, gemiyi heye· 
canla karşıladılnr. Polis etrafı kor
donla çevirm,ese idi, gemiye hü· 
cum edip bütün yiyecekleri yağma 
edeceklerdi. Bereket her şey inzı· 
bat altında idi. Götürdüğümüz eş
yayı sırtlarında rıhtıma taşıyan ha
mallar sevinçten hüngür hüngiir 
a~Iı}~orlardı. Gcitürdügümüz yiye
cekleri orada Kızılhaç'a devrettik. 
Tevziatı o yaptı. 

Yunanlılar Tiirk milletinin, 
kendileri en müskül bir devrede 
iken yaptığı bu iyiligi. unutamıya· 
caklarını söylüyor ve mütemadiyen 
lehimizde tezahürat yapıyorlardı. 

Pire'nin ileri gelenlerinden bir
kaç zat geminin giizel bir resmini 
aldırdıktan sonra. bize dönerek: 

- Bu geminin büyiik bir resmi
ni yaptıracak ve Pire'nin en büyük 
meydanlarından birisine koyacağız. 
dedi. 

Bir diğeri şapkasını çıkararak 
yanıma yaklaştı: 

- Türk milletinin, dost Yuna -
nistan'a yaptığı, lın ufak gibi gü· 
züken hüyiik yardımı, her iki mem· 
leket arasında olduğu kadar bütün 
dünyada da takdir ve hayranlıkla 
karşılanmıştır. Yaptığımız feda -
karlığın semeresini. kat kat fazla· 
oiylc clc'Ic ctmiq bulunuyoru.c, d oc:li. 

Söyliyecek hiç bir kelime bula
madım. Yalnız ayrılırken: 

- Kmlay'a teşekkür ettiğimiz 
kadar size de kahramanlığınız ve 
fedakarlığınızdan dolayı teşekkür 
etmek bir borç.tur, dedim. 

Israrla reddederek: 
- Teşekkür! ... Ne kelime? Ka· 

bul etmeyiz. O, bizim vazifemizdir, 
dediler. 

Eminönünden Babı~ti yokuşu

na doğru çıkıyorum. Bayram 
münasebetiyle göğsüme iliştirilen 
Kızılay rozetine bakt1m, dantelalı 
kıvrımlarının arasında kırmızı bir 
hilalin ne güzel bir duruşu vardı. 
Ona gözlerim yaşararak baktım. 

Düşıündüm, bu hilal altına sığın
mış nice masum vatan'daş, akşam -
leyin sıcak bir corba, karlı, yağ -
murlu soğuk bir havada örtecek bir 
battaniye bulabiliyıorlar. 

Faruk FENiK 

,-Mesut Nikôh 
E kişehir liaesi fizik öğretmeni bayan 

Mebruke Aksel ile Ticaret Veklilcti iaşe 
müıte~arhğı ofisler eubesi raportör!i bay 
!adi Siyavü,oğlu'nun nikahlarının diın 

Ankara belediyesinde Juyıldıfmı haber al· 
dılc. Genç fWlilerc saadet dilerir. 

terini beslemesinden fııkıran cOmert bir ru· 
hun, samımıycUn, nlkblnlltln, blltün temiz 
vle(!anları en rh c.'l.zlbcılylc mlknatıılandı • 
ran kutbu oımuıtur Fert olıun, millet ol· 
ıun ancak kendi kendisini kurtarablllr ve o 
yUzdendlr ki anl1Ynn ile anıamıyan, bilen 
ile bllmb·en, lıtıyen ile lıtemlyen, becerlk11 
ııe becerıkslz. c zü acık ne kdr. mütered.11t 
ile azimli. mut KAmll ile mütereddi ulA bl· 
rlb r.erlne musa•I oım mıııardır ve olmıya. 

caklardır. 
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Ziya GökAlp ıoııyoloJlyj bir Camrıanella, 
bir Thomaa Morus ütop!.ıılnde deCll, hatttı 
btr .A Comtc Posltıvtsmeslnde. bir Durkhclm 
cömezllğlndc de dctıı, canlı vAkıaların mu· 
ıahede! ndl!' ve, eter Türk milleti bahis mev· 
zuu he. Türıı:lüCün orlJlnaı varııtını:ın. 
Alrmdekl Türk ıenlyettn1e, Türk tarihinde • 
bul;,ıyon1u. Onun ourkhelma Daı'tlılıtı usul 
ve obJekt!Cllk end.ıeslyle hudutıu:ıur. lllllll 
•oıyoloH dedl#I zamıın kasdcttltl kendi mu· 
hltt tarafından önüne konulan ıenlyetıer ve 
r>Mblf'm erdir Ziya Gökll.lp'ın "met'kQre" el· 
lltl ııe "ilim., clllitl blrlblrlnl Jcartıh'ldı 

netyetmemıı. bllAlclı tamnmlaml:Jlır. Ulkll 
bllırlYI Yahut bllırl ülküyü zaruri olarak 
nakzetmez. H. Polncarf, ''ilim bir &.ilmin bQ. 

Wn ha:vatı detlldlr," diyordu. 

, Tarihin neticeye alt hükmü ne olul"lla ol· 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczanesi 

Büyük Bayramın 

eşiğinde .. 
Büyük bayramm 99iğindeyiz. 

Birkaç gündür, onun &esleri ku· 
laklarnnızda ve rmkleri ırözleri
mizdedir. 

A~ke.rin n gençliğin yuruyu· 
~unu heyecandan köpüren bir 
gönül ve gururdan yaşaran göz
lerle seyretmek bize asırların 
verdiği bir haktı. Şimdi devrim 
içinde ve ülkil yolunda durmak· 
aızm, dura.klamakaı:un .ürel bir 
yürüvüt haHnde olduiurmn için 
büsbütün ilgileniyonıı:. 

Bayrak geçiyor: Üzerindeki 
kılaptanları yoııma Türk kızlan· 
nm samur saçlarından ıanıyo· 
rum. idris Sabih'in bir tiirinden 
parçalar hatrrıma geliyor: 

Boyaaını güller vurur ıom al
tındır MıÇOiı 

Oyaacnı &'Ünef itler ..... 
Akif'tea bir DUtra hatl1'1.,..._ 

nJna: 

~~N l~l IL7'R 
es+ 

Dalgalan Hn ile fa/aktar gibi 
ey na~lı Hilal/ 

Bayrağm karşısmda Mithat 
Cemal'in fU cotkun beytini ha· 
hrlamaınak elimden gelmiyor: 

A.y yıldız, o mazideki bir .sÜ•· 
tür, emin ol, 

Atide güneıler doiacalt Bay. 
rağımızda. 

Arkaamdan Tevfik Fikret ıe
liyor: 

Ey ıanlı vatan bayrvğı, bir 
S'Ün aeni oilum 

Bir meukibi ~i-heybeti hürriyet 
önünde 

Çekmiı görebilaeydim ..... 
Bayrak geçiyor ve ben, h~fı

zamda geçmiıin uzak yıllarına 
kadar uzanıyor ve orada Gazi 
Girayın heybetli l>eı tiıoıi de bu· 
luyonxn: 

Mc)'linü rqet«lir '-"ıeli 

= 
dildi yerine 

Tugculır rağbetimiz züllü 
aemcnbri yerine. 

Vatan günetinin altmda biraz 
yağızla~mıı yüzleri ve Üzerlerine 
ufak ter dnmlaları toplanmıı a· 
lınları gördükçe kendimi geç.mit· 
ten çözüyor, geleceğe bağlanıyo
rum. Büyük bir milletin alın ya· 
zıaı bu alınlarda yazılı gibidir. 
Onlarm omuzlarmda, Atatürlc'ün 
kutsal emaneti vardır; onlarm 
gözlerinde tnönü'nün röaterdiği 
amaca yönelen qrldar aeziyorsu· 
nuz. 

Onların seslerinde yarrnm düt· 
manına: 

- Dur! diye haykıracak birer 
komutan gücü gizlidir ve gönül
lerinde y.muttan, inandan, aevgi· 
den ve bailılrktan örülü duycu· 
lar kaynAmaktadır. 

Büyük bayram1n eıifind.yj:ı. 

Yurdun yedi ikliminden, dört bu
cağından Ankara'ya çağlıyan 
renklerle ~eslerin heye<:anı için-
deyiz. · 

Bayram ve bayrak! 

Aynı kökten gelen ve arala
rında ancak bir tek harf ayrrtısı 
bulunan bu iki kelime biribirine 
ne kadar yakışıyor. 

*** 
Ne dememeli •> 

Bi11kaç yıl Önce fransızca bir 
kitap gönnüıtüm. Bu eser, "sat
ranç nasıl oynanmamalı?" adını 
taıryordu. Onu okuyanlar, satran· 
cm nasıl oynanması gerektiğini 
öfrenecekler ve gereği gibi oy
nryacaklardı. 

Şimdi de İstanbul gazetelerin
den birisinin "Ne demeli?" sütu
nuna karşılık bir başka gazete 
de "Ne dememeli?" sütunu aç
mıftı:r. Satranç kitabmı o müna
sebetle hatırladnn. 

Bir tanrdığ1111, bu "Ne deme
meli?" .ııütunu:nu peık bel~-

!(~~~·;~~~;·~;:· .. ~:~~~~~~) 
\.. ................................................ . 

ibret dersleri 
İstila altında bulunan memleUı.etler

de jşgal nizamının, gün geçtikçe da
ha sert ve daha ~ddctli bir dille ko
nuşmıya başladığını gösteren h;ı.ber -
ler biribiri ardından geliyor. Cephe -
lerde ölüm sel gibi ltkarkcn. milli var
lıklarını kurtarmak kavgasına tu .. •ış· 
muş olanlar, cephe gerisinin emn iye
ti ve davalarının selameti için görr.il· 
mcmiş bir şiddetle hareket etmek zo
runda kalıyorlar. 

Son aylar içinde. galip tarafın ~ 
lu damgasını bastığı yüzlerce ki~iniıt 
birden kurşuna veya idam sehpaları
na dizildiğini i~itiyoruz. 

Cephelerdeki yetmem~ gibi, cephe 
gerisinde de lJir faciadır, sümp gidi· 
yor. 

Bu facianın, mağlfip tam iı9fn aynı, 
galip için ba~ka bir sebebi 'V'Oll'dır. 
nun tezahürıünü, !ktmca fÖ'Yle dtl!em20< 
biliriz: 
Yabancı İfeali altına giren 

memlekette, insan ruhunun M ·r 
sürükleyişi :ile, o yabancıya 9e oftd 
kurduğu nizama kar\lı aıyktnbk tht1'
guları canlanır ve bu duyguler, itD' 
deye, şuura hü'kmetmiye !>aflar. 
Yabancı istilasına uğraım~ olan me-

deni bir memleketin insanı, her ıeyin 
üstünde olan isti:ldfü '9'C hür~tin 
hasretiyle yanarken, bu kutaal 'YU'lık 
değerlerini ondan gasbetmi.ş olanNııe 
karşı sonsuz bir nefret duygusunu se
ve seve besler, onu büyütür. 

Ruh kanunları, bu hali, bu duy.gu
ları insanın bir hıa'kkı diye tanımt~ 
tır. 

Bundan dolayı, istilaya uğramı~ 

olan memleketin insanı "yabancı" hii
viyetini taşıyan nizamı bozmayı. ve 
hasretini çektiği öz nizamına tel:rgr 
kavuşabilmek :i~in savaşmayı kendine 
bir ödev biliyor. 

Karşı tarafa gelince, o da, isgal et
tiği yabancı memleketteki durumu• 
nu sağlamlaştırmak ve emniyet altı• 
na almak için, galip sıfatının kendine 
verdiği haklardan kuvet alarak, mağ· 
lfıp millete boyun eğdirmek, baş kal· 
dırtmamak i-stiyor. 

Hiç şüphesiz kıi, istila edilmiş olan 
memleketlerde, işgal nizamına kar 
yerlinin aykırı hareketleri genişle • 
dikçe işgal lruvetleri için tehlike de 
artacaktır. Bu durum, tehlikenin ôO" 
ğur<luğu kaygu nisbetintle galoip ta ~ 
rafın tedbirlerini şiddetlendi-rm~ 
çığırını açıyor. 

Tethişe tethişle, ölüme de ö.l&..ıR'rt 
krarşıhk veriliyor. 

Ü'tlln u olup biten evl~T'. ihen:t..; 
işgal nizamının bugün artrk tabit1e"' 
şen bir gidişidir. Harp ba?1rya ""' 
beııi, hadiseler türlü tilrlfi ibret _.., 
leri veriyor. Ve bu dereler 'k~ 
insan, içindeki derinliklenten ~ 
seslere kulak Yermek i~aeıttt lfİı" 
sediyor. 

'Hikmet T 

C. H. P. Bağlum nahiyeai 
kongresi 

Ankara menkez kazasına bağlı Bat' 
lum nahiyesi kongresi, dün köyler ~ 
den gelen delegelerin iştirakiyle ~ 
pılmıştır. 

Kongreye Ankara'dan da iki ~· 
hit gitmiştir. Çalı§t11ıya başhyaıı 
kongrede idare heyetinin bir setıC • 
lik raporu okunmuş ve dilekler uıe. • 
rinde konu malar yapılmıştır. gof 
delegelerinin ileri süroilkleri rnuh • 
telif dilekler tesbit edilerek üstti!' 
kongreye arzı kararlaştınlmıştır. 

l<ongre, Ebedi Şef AtatUıık'lin re#' 
nevi huzurunda saygı vakfesitl : 
den soora Türk birliğinin Milli şe,.. 
fin yüksek varlığı etr;ı.fındaki sar6

1 

maz kudreti tebarıilz ettirilmiştir • 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
... 

• yapllan leberrülere teıekkürtl 
JCır' 

Anknrn, 27 n.n. - Çocuk Eslrgeml! 
rumunılan bildirilmiştir: ıc-

Bnyrnm vcsllcslyle kurumumuz coC~ 
lnrına Bnynn Sevim Sarnçoğlu 11 P~,s 
çamasır ve elblsl', Dn)·nn ŞllkrUye ııc 13111 
Seldhattln KöscoJ:lu, Bny Erginer' • ırf 

Mehmet Ali Öz:kardcş muhte-llf tcber~ıı· 
de buluıunuışlardır. Çocuk Eslrgcıne ,ı.ıt' 
rumu bu iyilik sever yurtt8.$1nrın ı;IS 
dikleri llslye tcseltkür eder. 

Genç.teri içkiye teşvik 
eden biri yakalandı 

sı;rde 
İzmir, 27 (Telefonla) - Asan uı1'i 

bir gazinoda gece küçük yaŞrille 
gençleri toplıyarak iı;ki içnıele 11v· 
dans etnı.elerine müsaade eden ,,e .,j • 

'kümet emirlerini dinlemiyen gll:r,.ı: 
nocu Midı.at ve on suçlu yakalaJ1 
adliyeye verildiler. ./ -----------

ni söyliyordu. 
- Niçin? diye aorduın· 
Şu cevabı verdi: 

Mi.al bul 
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Donetz'te 
Rusların durumu 

kaygı 
• 

verıyor 
<Bası 1. inci l&J'fada) 

Ordunun gazetesi olan "Kra.snaya Zvesda., 
nonetz havzasında durumun kaysı verici 
Olduğunu itiraf etmektedir. 

Moskova cephesinde almanlar muhare· 
beye yeni takviye kuvetlerl s:5nd<>rlyorlar. 
"e Mojalsk ile Maloyaroslavetz bölgelerin· 
de U\eyıklerlne devam ediyorlar. Öteki böl 
l:elerde alman hamleleri durdurulmu&tur. 

Alman kuvetlerl "S" ile anılan \"e 
).ıOSkova'ya giden başlıca yollardnn biri 
t>lan şehir lstlkameUrule yeni blr hamleye 
~lanusfardır. 

Sovyet hükQmct merkez.ini mUdafna e
dım kızılordu elan Mojalsk ve Mııloyar -
tlslavetz kesnnlerlnde tutunmaktadır. 

Ruslar Harkof'un dilftili!'Unll henüz. te· 
)l(j et.memlslerse de, bu ehemmlyotU sa
bayı bölgesinde durumun vahim olduğu. 
bu Zlkrediyarlar. 

. Almanlar fiddetli hücumlara 
baıladılar 

Londra, 27 a.a. - Rorte'l" ajansının 
JcUibtşertekt hususi muhabiri bildiriyor: 
Almanların Moskovaya kal"$ı yaptıklan 

fılJnle bh' kac keshnde lr(lnlerce yavaşla
!lıktan sonra lkl istLkamettcı yeniden baş-
11lnıtştır. Faaliyetin tekrar baııladığı nok
talar almanlnrın Moskova'ya en yakın ol
llu1t1an MoJnlsk ve Maloynroslnvetz ke
•lınıerfdlr. 

Cepheden gelen haberlere gare bazı 
ltellfrnlerde baskı azalmışsa da ruslar u
)anıı.. davranmakta devam etmektedirler. 
tlu haberlerden anlaşıldığına gare Sovyet 
llılidataa hattında mevcut olabilecek her 
tıaııgt bir zait noktaya daha elddct.11 tnnr
°l'\ı~ıarda bulunmak !cin almanlar snılece 
•lv'-'rlsl! blr hnreket noktası aramaktadır. 

C\Una sabahı alınanlar iki çevreıle bir 
"ra elddeUl hilcuma bıışlamlflır. Rus kı
~1arı ı!ddetll tank taarruzlanna muknve
llıet etmişlerdir. Fnkat "K .. rumuzu ile ıı
llıiarı eehlr cevrctılnde almanlnr kısmen 
~ kıtnıan arasına gl'rmete muvııftnk ol
~lıılanıır. M11maflh almanlar mlldtlfna 
"-tttııu yaramamr:ı ve ruslar yeni mcv-zl-

r l&Ral etmiştir. 
~ cevrede 12 gQn cevrllmls kalan 
~et birlikleri Pl'rsembe ve cuma günO 
>a.ııtlkıan muharebelerle kurtulmnğa mu
~ıı.tfak olmuşlardır. Bu kıtalar biltün m11l
"ıl!\eıertyle beraber v muntazam bir şe-

kanununun Almanlar 
lağvı İçin Moskova bal ısındaki 

H . • .. . d bazı mevzileri 
arıcıye encumenın e t tt .1 görüımelere baılandı B~~2~ ... e D.N.! .. :~'" 
Dün muhtelif siyasi 

şahsiyetler dinlendi 
\"aıını:ton, Z7 a.a. - Unlted l're~: Ayan 

mocllll hariciye encllment buırUn bllarııUık 
kanununun llıdlll hakkındaki .knnun proJe -
ılyle mca!lul olmaca bnşlıımısLır. HUkumet 
Laraltarları, ı>ruJenln ezici bir ekseriyetle 
kıılıul c<llleccr.:ınt Umlt cdlnırlar. 

Encümen huı;un nıuııtcllt oııhslycllel'ln be· 
)'a nattııı dınk•nılııllr. 

Harici.Ye naz:ırı ti. Conlcll Hull blllıaıısa 
ounlnrı sv)'lemlallr: 

H- lllller lnsıınlıCın sefalet ve ıstırapla -
rından zevk alan bir adrundır. İltllfısıı u(?rı-
Yan mcımleketlerde naz:! nakerlorının lhll -
>·arınra, çoeuklara ve ıınıılara lnsıınııca aıC· 
mı,yıın munmelclcr )'nptıklarını her gUn ı;:a -

zctelCTdo okuyablll>•orum. Ame.rlkalılnrın da 
karı;ısına cıkubllecck lchllke bu kabildendir. 

DUYtik Drltıınyu ya yarclım hnkkındak'I a -
merlkan proı:rnmı, cylUI 19'10 La lnı:llterc' -
nln ısuı.ısı lcln bll lıin plll.nll\rın hazırıannııe 
bulunmasına rııf:mcn nnz:t kum11ndanıarını 
bu aten vaz ııeclrmtııllr. Almanya•nın t.arl -
hlnıle en bUyUk zafer olacak olan bu hare· 
keli ku llamıık için norlln'do trlbllnlur bile 
hazırlanmıtilır. 

Bugün üzcrtncıc dlkkatlmlı:I durdurdul;u· 
muz bllurııtıık kanunu llil)'Uk Urltanya"ya 
ıı.merlkan hnrp mıılzcmeıl a:onderllmesıne on
ııeı te~kll cLmcktcdlr ve bu, Ciltuhat telılıı<c· 

ıılnln Amerika lstıkıımettne doıtruldutu bir 
sll"ndıı vuku tıulmnktaılır. 

GUttUtil korkutma ve t.elltlı siyaseti do -
ııı:rııı!Jılo lUtlur, Amorlkulıların hayıı.tınıı ve 
vavurlurıoıı kıymet \'orınemcktedlr. 

Amerika'nın gayesi 
Varlıtı bir kwınet ltade cdco her ıeyln 

en büyük Y!lucısı olııruk anılun Hltıer'tn 
ııUllUıi:U &IYuscte knrıı Huz:vcıt hUkümetlnln 
tatlJ.lk etliği mı hıırckellerl .lconıcre hatırlı. 
yarııktır, 

Nazı hUkUınetıne, herhanırt bir hususta 
ona mUsnndckfır davrnndlKLffilZ hl.asin! ver
memeliyiz. Bu adıınıları 1Jllly0rsunuz:. Onla -
r" knreı zııyıf oldııl!umuzdan ıUpJıc ederler· 
sc yollarımı son hızın devam e:ıeceklerdlr. 
Nazı htiktJ.meıı kıınun t.1101 tılr hUktlmettlr. 
Du hUl<Umetln muhariplik hakları lddıa et -
mcııtne hiç bir ıurctle mUsanıle edilemez. 
Amerlka'nıri ı:ayeııl ve nlycU Amerika dısına 
cıkarnk hakiki lılr hıırııc htlraJt etmek detll· 
dlr. Amerika ılmcll rne:ıru müdafaa kanunu
nun clzcllf:I yolu tn klıı etmektedir. Aslk!r 

askeri bir kaynaktan öğrendiğine gö
re bir alman piyade alayı 25 ilkteş -
rinde tankların yardımı ile Moskova
nın batısında bulunan sovyet mevzi
lerini yarmıya ve zapta muvaffak ol
muştur. 

Yağmur ve düşmanın şiddetli ate -
sine rağmen alman piyade askerleri 
800 metre kadar sovyetlere yaklaş -
mışlardı ve bataklık arazide tankla • 
rın gelmesini hekliyorlardı. Gece bü
tün hazırlıklar tamamlandıktan son
ra hücum şafakla başlamıştır. Sovyet
lerin bütün mukavemeti akim kalmış· 
tır. 

Kaçan düşman kovalanırken birçok 
sovyet kamyonu elimize geçmiş ve 
tahrip edilmiştir. 

Moskova'nın tahribi için 
hazırlıklar 

Berlin, 27 a.a. - Buraya gelen son 
haberler Moskıov,a'nın tahribi için ya
pılan hazırlıklar hakkında tafsilat 
vermektedir. Bu haberlere göre, ha -
zırlıklara usul dairosinde devam e
dilmektedir. 

D. N. N. ajansının askeri bir kay -
naktan öğrendiğine göre, &0vyet hü
kilmet merkezinde her ev bir kale 
halini almıştır. 

Moskova miidafile:!ne şu emir ve -
rilmiştir: 

" Ortadan kaldırılacak her şeyi 
berhava etmek, yakmak veya kulla -
nılmıyacak hale sokmak &urctiyle şe
hir tahrip edilecektir." 

~. "ı;~ .. ;r;ı:ı·;;·;;nl;;;;-;-~1-;,~~-·~~. •-• ..... ••••k ,..~ .. •..-u:ut Yırn:r h.ı:&t~a. ~UdlJL(J(" U%e • 

iki köprü almanların elinde 

Berlin, 27 a.a. - D.N.B. ye bildi • 
rild'iğine göre, doğu cephesinin ce -
nup kesiminde bolşeviklcri takip et
mekte olan bir a~\."lan piyade alayı, 
çok şiddetli sovyet müdafaa ateşine 
rağmen iki köpt\üyil ele -geçirmiştir. 
Çekilirıken ııovyetlerin köprülere a -

teş koymalarına rağmen alman as -
kerleri köQrülerden ges-mi.ıler ve ır
mağın obür kıyısına bır köprü ba§ı 
kurmuşlardır. ~rı ile temasta bulunm11ktadır. 

Roatol yakınlarında §iddetli 
muharebeler oluyor 

tQ loııdra, zı a.a. - Moskova radyosuna 
e..re Sovyet tayyareleri KaUnln bölgesin
' 26 ıncı rumnn tümeninin kumandanı 
bı~er.ı Affenbacher'ln içinde bulun<lut;u 
~r ~Yynreyt bulmuelardır. Yaralı general 

8onra a!mllştilr. 

rlndckl haklarımızı nıUdııfııa et.mc.k bizim 

Albay Knox yeni 

bir nutuk verdi 

1 Kafkasya'nın 

müdafaası 

İçin hazırlık 

Gn. Wavell Tiflirte 
temaslarda bulundu 

General Wovell'in elinde 

bir milyon asker var 
Lonçlra, 27 a.a . - Unlted Press: Güve

nilir haberlere göre &'eneral Wavell ge -
sen hafta Tiflis'i ziyaret etmiştir. Gene· 
ral Wavell orada Kafkasya'nın rus ve İn
gilizler tarafından müdafaası ve alman 
ordularının Donetz; havzasını geçerek ce· 
nuba doğru ilerlemeleri takdirinde Kara
deniz'den Rıısra körfezine kadar müşte -
rek bir cephe kurulması meselesini görii$
mti5tur. 

GU\ıınilir bir kaynaktan alınan bir ha
bere göre general "·avell'ın mareşal Timo 
çenko ile de g1rliı;müş olrlutu ve lnı;tllz 

kunna3'' subnylarının Rosto! bölceslnl zi
yaret C'llıklert 7.annedllmcktedır. 

Müttefiklerin müdafaa planları 
Londra, 27 a.a. - - nally Skctch .ı:nzete· 

sine gör<', mllttefıkl<'r Kn!kasyn'nın milda
fnı:ısı hakkında bir rılfln tam:lm etmls bu· 
lunuyorlnr. Verilmiş olnn mühim kararlar, 
ki bunların lelndo Brltanya kıtalarının ha
reklıtınn ait olanlar da vardır, Rusya'nın 
Hlller tarafından taarruza u~radıf;ı gün· 
denbcrl Çörçll hUkümetınln hiç de fııall
Yl'tslz kalmadığını ispat edecektir. Temin 
"dlldlğınc göre general Wavell'ln emrln
rl e bir mll)·on asker vardır ve bunlar A
merlkadnn Kızıldenlz yallyle gelmiş ıildh
lnrla bol bol techlz edilmişlerdir. 

Dundan manda bltıırar mUtehassıslar 

şuna ısarct ediyorlar ki rus kıtıılannın 

1ran'ın ılrnal kısmından ecri cekllmesl 
BrlUınyn ordusunun Rusya'ya girmesini 
kolııylnstırncaktır. İhtimal \'erlldl:ıne g5-
re, Brltanyn kıtalan tnraCınd'ln ynpılan 

harekat, rcncral von Rundstedt'in Kafkas
ya lstlknmetlnd<'kl faaliyetini önllyecektlr. 

Tahran, 27 a.n. -- Unlted Press'ln hu
susi muhab!rl Pinklcy yazıyor: 

İran yolu He mnlzC'me taşınmasını ko
laylnştırmnk ıcın bUyUk gayretlerle calı

şılıyor. Yeni yollar yapılmııı ve mevcut 
yollnr düzeltılmlştır. Trenler ve kamyon
lar Basra körfezi llmanlanna gelen ame
rikan ve inglllz malzemesinden her gün 

300.000 ton kndannı taşıyor. Bu miktarda 
malumc t~ınabilmıW. bosııltma ve ta -
ıımada temin edilen kolaylıklardan Ueri 
geliyor. 

General Rhodcs su beyanatta bulunmuş
tur: 

"- Llmnnlard11. her türlü kolaylı klan 
tam bir temt><> ile inklşaf ettiriyoruz." 

Rehinelerin idamının 

durdurulması için 

Şili Berlin 

nezdinde bir 
teşebbüs yaptı 

Sııntlago, 27 a .n. - Hariciye na:ıın Ber
lindeld Sil! büyük elı;lslni fransız rehine· 
lerJnln tdamıru durdurmak tein alman hil
kOmett ne.zdlnde te&ebbllslerde bulunma
ta memur etmiştir. 

Sili Amerikıı'nın bu tarzda hareket e
den ilk memlcketldlr. 

Nantes ve Bordeaux 
ftlİkaat[e,.irrin mesullori 

Parls, 27 a.a. _ Merkez1 Parls'te bulu
nan "Aflıı" ajansının blldlrdlf:ıne cöre, ba
zı !ranswar Nanteı ve Borde11uıc su)"kast
lan meııullP.rlnln bulunmasına yardım e
debilecek mahiyette ma!Qmat vennl&IM· 
dlr. Bu frnnsızlar, her tilrlil maddi mOkA
fattan ı:az.ı:ecQ'lls'erıdir. Bu \'azlyette Fran 
sn'dakl fşgııl kıtıılan kumandanı ı;ımcral 

Von Stüpnagel, bu transızlann halen Al
derhal manya'da bulunan akrabalarının 

Fransa'ya d5nmclerlne mnsnado edilme
sini! karar ''ermiştir. 

lnı 'liz gazetelerinin telıirleri 
Londra, 27 a.a. - Britanya basını 

fransız rehinelerinin katliamını şid
detle takbih hususunda M. Çörçil'le 
M. Runelt'e ittifakla iltihak et
mektedir. 

Daily Tetegraph diyor ki: 
"Geçen harpte almanların zulilmler 

yapıp yapmadığı münakaşa götürse 
bile bu defa tereddüde yer yoktur 
ve memleketımizi en müthiş kötü -
lüklerden koruyan şeyin yalnız ku -
vctimiz olduğu muhakkaktır. 

İlk cezayı göreceklerin meratip 
silsilesiyle bütün hitlerciler olduğu 
tabiidir. Fakat Hitler'in tecavüzleri
ne bütün kuvetleriyle mUzaharet e
den alman milletinin bu cezadan pay 
almıyacağını !·':>ylemek iki yüzlülük 
olur." 

Bu katliamlardan bahseden Times 
de diyor ki: 

"Bu katliamlar, ingilizce konu,an 
milletlerin, idealleri ve prensipleriy
le, hitleri?.min ideal ve prensipleri 
arasında hiç bir şeyin dolduramıya -
cağı sarih uçurumun delilleridir. 
Avrupa doğusunun ve batısının mağ
dur milletleri ~aati gelince zulüm ya
panlara ayaklanacaklar ve onlardan 
öldürülen binlerce günahsızın hesa
bını müthi~ ~ir surette soracaklar -
dır." 

il iti 1111111 

İdam kararları 
tecil olundu 

-3-

Amerika'da 6000 

B. Roosvelt 
grevlere nihayet verilmesini 

sendika reisinden istedi 
Vaeınston. 27 lL.a,. - Beyaz sarayd.ın bU • 

dlrlldl~lne i:ôre, M. Ru.zvelt, mnden ııcııen 
scndlkuı retal :r.L Lewls"ten ırrev karnnnı 

>enı bir tetklka tAbl tutulmasını ve yedi ccl,k 
fabrikasına aıt madenlerde ac yeniden de
\'am edilmesini lıı t.enılıtlr. M. Ruz:vclt l\L 
Lcwls'ten bu talebi, memlekclln mllll emnı
)'etl, mUdaraaııı ve YÜksek menraaUerl adına 
)aptıtını blldlnnlıUr. 

Yedi cal'ıl( fabrikasına ınen11up bır memur, 
M. Ruzvell'ln mektubu hıüdc:ında M. ı.e
wls'ln hiç bir tet&Jrde bulunmıyac.ı.~ını söy
lcml&tır. 

M. Ruzvelt M. Lewls·e ırClnderdllU mek • 
twıa ezcümle dl'l:llleUr ki: 

"- !>tllll hayaUmız:rn bu buhranlı Anında. 
mUll mUdateamıı:ın esaa maddesini teşkil & 

dm cel ~in imali için klr.nı.lr !sUhsallmlz 
durmadan devam eyleme'ktedlr. Bu, sizlerin 
ve benim hUrlyetıenmızın bakuında oeas. 
tır. Blzza t Amerika maden ise lertnın haya
tı da bu hürlycUere batlı bulunmaıctııdır. 

!\1. M)Ton Teykır ile ır!SrU5:llekl kabul et. 
mletlnlz. M. Toaylor etzın ve bentım bu meııe
lede ~ulh )'Oluyla bir hal sureU bulup bula. 
mı)·ecattmızı anlamak üzere canamba i:'U -
!rıU •izinle elirUam e hazırdır. Görüsrneter 
esnasında, bugünkü ırUndellk bacC":nler1 mert 
katmakta devam edecektir. 

Amerıka Blrletlk deweııcrt reisi &ıffttlyle 
eadık vatandaelar olan •izden ve AmeTlka 
madcncllert ıendlltuı &rka.dularınız<tan 
mcmlekl'tımızın :van1ımına kOGmanızı talewı 
cd )"l)ru.m. lhtılliftn bir hal suretine baltlan -
maaı !cin •örUııneler 7aPıldıtı ınüOdet(:c ise 
devam oıanması'nı lati>'Orum_ 

6000 itçi daha grev yaptı 
Nework. 27 a.a. - NGV>'lll'k"t.a. Da~ıc 

and Jtepatr ô_ımpanY'ntn ırcmı tamir tezı:ıuı
larında cal11an 6000 l.ec1. aendlkalarındAn aı. 
<lıklan l'm1T üıwne bueün ınfakla berabl'r 
erev l!An etmldlerdlr. llclln istlldtklerı J'ii> 
de ııeo :zammın yapılma.mıs olmııs1ndan sı.ıı:a

:ı:etcldlrlcr. Nevyortt'a relecek D:1tann ttoa• 
ret gemllerlnln tamiri tem bu kumı>allYll ne 
a:mer'lkan bahriye Jccıım!S)ronu arasında bir 
muka\•ele vardır. 

Şiddetli tedbirin alınacak mı ! 
Nevyork, 27 a.a. - ( United Presa ) ~ 

63.000 milden lııc;lıılnln fltirt.ıdy'le yapıl~• 
JıTeve BOı:ı verilmesi için Mr. Ruzvelt'ın 
şiddetli tedbirler alması bekleniyor. Bıı 
grev yilztlnden 503.000 fşçl i,ııtz kalmalı: 

tehllkeııtne maruz bulunmaktadır. 

Beynelmilel iş 
kongresi toplandı 
N cvyork, 27 a.a. - Bugün Colu..~ 

bia üniveraiteeıindc beynelmilel i' 
bürosu açılış töreninde, bilronun ida
re heyeti reisi M. CarteT Goodrich 
şöyle demiştir: 

ltır~of civnrlannda ıtddetıl muharcbe
ı.. Cereyan etmektedir. Düşman son gün
'trı ~e Yaptıfı lnatcı gayretlere rağmen bir 
~~e hile llerle.mcie muva!fak olamamış 

l'~ Hkteırlncte almanlar ''M., rumuzu 
~e da anılan ıehlr l.stlknmctlndl' e
~~~llllyeuı bir yolu kesmek tcş!!bbOsOnd" 
• 

121llnu$lıu-sn da Sovyet kıll\11\n 23 ilk· 
~ıı liftle üzere bııtlıyan ve ertesi glln 
~l'l'la kndar devam eden bir muhnre
~ " d!ismanın biltün taarruılannı pils. 
~~l1slerdlr. Dilaman aayesinl gercek
~> rernemıstır. Binden !azla alman su-

için cıık nıUhlmıllr. ııu hususta n:ı: cok azim· 
il htr l.av~r almalıyız. nu azimli tavır ne bir 
1ht1Yn tsız:lııc teekll eıle<:ek kadar olmalı, ne 
lle bizi JOzum.o;uz yere dUsnınnla karın kanı
ya bulund'llrııcnk k:ıılnr olmıılıdır. J.'akat dU
crO!ıt bir adnmın kıırsısındaklnı1en &örmesi 
kl\p eden hürmete hnk kazırnacnk kadaT Ol· 
m:ılıılır. Amerlkn'nın vazifesi bir denlzııltı 
yuvnsına knraı deniz nakllyatını rnUdntaa 
etrnekOr. Tahtı ara sıra bıızı klmselortıt> 
btrrnu lcanıyaraktır. Fakat ltltler zorlama. 
'·ıncı)l'{l kadar harbe •OrOklenmlyecetlı:. Za • 
ten bl7.I hıırbe .zorlıunnk Hltler'Jn de ltlne 
gelmez. 

Amiral Stark'ın sözleri 
.Aml'rlka deni;., harekat ıtıbesl re1~1 anıt -

nı.1 Star'k dl\. aeftitıdnkt be)'nnatta bulunmuı-

Yurttaılarına milli 
tesanüde davet ediyor 

Şayet almanlar Roııto!'ıın öteıılne ka. 
dar ilerlemiye muvaffak olurlarsa, Ruıı • 
ya.'ya İran yolu ile ynpılacnk harp mal -
zcmesi nakliyatı, rusların Bak(lyu mildafaa 
İ!;in Kafkasya'ya çekilmeleri halinde da· ' 
ha bUxUk bir ehemlyot ala.cn.ktır. 

İran'dan başlıca yollar geçmektedir. 
Fe.ke.t 1rnk, Suriye ve Hlncllstan'dan gön
derilen malzeme de vardır ki bunlar Nuh 
F.ame.nındıın knlmıı yollardan gec:mekte -
dir. Tutarı 400 kadar tahmin edilen kam· 
yon, cvclce yalnız deve ken-anlannın 

kulJandığı yollardan geçmektedir. Bunun
la beraber, Bcnderşahpur ile Ahvaz. ıır11. -
ınndıı.kl demlryohınuıı <'f'nıırı kııomının 
inşnsı bitti~ 7:amnn arlık bu tqıma usu
lüne başvurulmıyacaktır. 

"Büro, demokrasi alemini• veni • 
den kurmak suretiyle demokrasinin 
müdafaası uğrunda hareket etmelidir. 
Bu kongre bir inanç eseridir. İçti • 
mai adaletin ve iktııadi demokrasi 
unaurlannın ancak harp.ten sonra 
dü.§ünütecck fuzuli §eyler olmadığı • 

Vichy, 27 a .a, - Fransa'daki alman as- na inanıldığından dolayıdır ki lk0111 • 
kert idaresi komutanı general von Stulp::ıa 1 gre ııcıplanmıştır:• 
fl'l ahaliye, suykastları sydrnlatmak ve fa. 
illerini meydana çıkarmak lmkAnlarını 

>.ı Ve lllkcrı 6lm0ı veya ynralanmıştır. 
11
1oYIU'Oslavetz k~slmlnde almanlnrın 

:olda bulunan Sovyet mUdafnnsını y11r 
'tı 1ein yaptıkları teşebbUsler akim kı\l-r. 

tur: Detroit, 27 a.a. - Bahriye nazırı " - Tlenrct vııpurlnrı ııll:lhlıınırlarıııı M.ha 
az hücuma maruz kalırlar. Bu harpte ti- albay Knox denizcilik günU münase
caret remilerine karı;ı yapılan muvafraki· betiyle bugün bir nutuk söyliyerek 
yetti hücumlarrn yarısın.dan fazlnıı silah- Amerika'yı Fransa'nın akıbetine uğ
ıııT. remilere karşı yapılmı,tır. Silahlı ce· ramaktan korumak içip amerikalıla
miler birçok tayyare dilı1ürmüşlerdir. Her rı milli tesanüde davet etmiş ve hod
zaman bana hSkim olan duyı-uya röre, bin mezhepçiliğe ve dahili kavgalara 
Hitler Amerika'ya hücum etmeğe hazır ol- nihayet verilmesini istemi~tir. 
duğu ıaman biı;im yapabileceklerimiz hak- Albay Knox sözlerine şu 9Uretle 
kınıla hiçbir kaygı duymadan hareket ede- devam etmiştir: "- Yolumuzun böy
ceklir. Bi:ı:e hücum etmenin faydalı ola· le olmasında karar verrnekliğimiz i
c:acına hükmettiği gün Hitler bu kararı çin azma ihtiyacımız varsa Fransa -

S l k L't 1· • soğukkanlılıkla alacaktır. Hitler, Polonya. ._ ovyet er uza far" a,. . nın bulundug~u acıklı durumu ve "llv t'- • · b t ya, Belrika'ya, Norver'e ve istilii ettiğı 
e u:rının yansını a ıya ,. " Ti'ransa'ya h5kim olan almanların öl-

L "l memleketlere hücum etmek için hiçbir 
't0 ÇftRtı er dürülmekten kendı"lerini korumak t ~o 27 ı D ı ma:reret göstermek lüzumunu hissetme· :ı.ıı... • - n.a. - Un ted Press: ome d h" b" irin ümitsiz gayretler sarfederek en t,, ;:ı.ııın Harbinden öğrendiğine gö- mİ$tlr. Dize hücum etmek için c ıç ır k;ı; kl 
\J~ d mazerete ihtiyacı olmıyacaktır." anlı misillemelere baJ vurdu arı -ııııa oğudakl Sovyet ordusunun yı:ı- nı hatırlıyalım. 

'b l'l fauaısı garp cephesine gönderil- B. Cudahy'nin sözleri 
111Untnaktndın. Bir mü<ldct Almanya'da bulunmuş olan İhtiyar Petain'in daha kanlı misil-
/'1gi/iı; iıçi mürahhasları Amerika'nın Belçika'daki eski büyük el- lemele,re mani olmak için milletine 

l.orı londra'ya dönüyorlar çisi M. Cudahy aşağıdaki beyanatta bulun- yalvardığına bakınız, bu manzarayı 
~~ 111 tira, 27 a.a. - Londra'dakl ise! bir- muştur: seyrediniz." 
1 ~tı Uınumt merkezine g5re yeni teskll "- Bu yıl Berlin'de Hitl.er'le rörüş· Albay Knox infiratçılar hakkında 
~t'iıı' ~lan lnı:ııız-rus ısci birliği kon- tüm. Führer yorulmu~a benzıyordu, B~r- da şunları sövlemi,tir . 

,ıı.7 •rnrak eden ingiliz murahha81arı !inde baun Heiı'in firarından bahsedıl·ı • ' · 1 
~~il dakı l&lerini bltlrml&lerdlr. mektedir. Hen. harp alabildicine. ~zadıfı , "- Rusy.~, ~Ik ön~e. "h~r ~yden 

• l'ııurahh ıılar muhtemel olarak ya- takdircle Almanya'nın kendi kendınt mah- ı evel Rusya sıyasetını takıp ettı. Fa- ı 
~ ltcırı londra'ya döneceklerdir. vedeceğine kani bulunduiu için Almanya- kat sıonradan bu siyasetin bir fel! -

< :re nıUeterek gayelerle ilgili 8 mad· dan kaçmıştır. ket olduğunu anladı. 
Slr tıro;;ram hazırlamıştır. Von Ribbentropla da görUı;tUm. Amer!- Amerikan milleti münferit bir hii-

,,ltıı~bi 0 vyct kar§t hiicıımları >-.anın harbe girmesinden alman hüküm~ti-1 disenin memleketi harbe aürükleme-
~ dtıı Şef, 27 aa. - United Press: Cep- nin ~orkrnı:kta olduğunu açıkça se~~ı~., sine miisaade etmiyecektir. Derin 
~'~o l!clcn son telgraflara göre kızılorriu Bu korkuya sebep• artmış olan kuvetımız akisler yapan birçok hadiselere ma -
' ..,t"'• .N lreı.ir.de karıı hücumlara geç- det.il, uwn bir harbi itlnınUa göze nln 

1
• ruz kaldı, bö le münferit hadiseler 

~ hır k 1 <'ak n11111z?.anı lmktınlnrn nıallk tıldu/;lımı z .. .. Y • • k t..ııııııı ısım araziyi ger almıştır. dur. Al:nanlar biliyor, bizzat Hitler de yuzunden kolayca anı hır hare ete ~ ett
11111 

beraber mihver k:uvetlerinin itiraf ediyor ki geçen harp Amerikan ııi- geçmiyeceğimizi isbat ettik." cıtd htvzaaındakl baskı11 devam et • • 
lı~lr • ı ıhlnrylle knzıınılmıgtır. Albay Knox, amerikan bahriyesın-

t. iı: ll taarruzu Ukrayna endüstri böl- Diğer taraftan ıu da tahmin edile~llir den ve bahriye tezgfilıları . müdü -
~ ~ll .lc:aıbıne kadar varmıı bulunduğun- ki, Amerikanın harbe ~irme&i alma~ mılle-ı riyle işçileri arasındaki mü'kemmel 

'•~!;liz - amerikan yardımı cittikçe 
1 ı:nin maneviyatı üzerınde fena bır teair işbirliğinden takdirle bahsetmi~ ve 

bir mahiyet almaktadır., yapacaktır." "fakat daha iyisini yapmakhğımız 
~l 1 1stin boş müftüsü 

~enubi İt-Jlyada 
~"Q,11 ' 27 a.a. - St.efanı: Filistin bat-
~ .. °J<'_ 

> ' ile -ıleY'd Emin Elhüseytn, bir tay. 
~ ~llrnen cenup ?talya'd& bir tay· 

aıul:!,a lnmiştlr. 

İtalyan dış ticaret 

nazın Bükre_ş'te 
Roma, 27 a.a.. - S~fanı aıaneınnı blldlr

dltl s6re ıtalyan dıs ticaret nuırı l\l. Rlc
eardl blrlı:ac l'Üll kalmak üzere Bükret'• sıt
mlltlr. Nuır B<l'ln'•'W rumen elııonoınUlnln 

:rWıffk şahsl:vetıerı.rıe möhlnı .Orütme-&« ~a-

tazımdır" demiştir. 

ııaraktır. Bu ı:Uıilemcıcrde nı.ı mcmll'Jcet ara
sında, tlrarı mUbııdelelcr ve sıkı bir lktısadl 
lehlrll~l yapıJ.mnııına alt meselell't ıconuwla· 
cııktır. 

İtalyan nazırının ,.aı>tıtı sı,.arettll ana -
ıımdan bir ttalyıı.n fktıaadl heyett R<>manya'· 
ya a1decek -.e yeni bir tll'Aret anlllf!nası Y•· 
~maet için lconueııMlat'a -'Mee• ..... 

Sanıldığınn l:'Öre Sovyetıer BirllğinP 
şimdiye kadar teııllm edilen mah:eme 11. -
rasında kamyonlıı.r, demiryolu malzemesi, 
jUt, halat ve ayakkabı vardır. 

İzmir Baytar Müdürlüğü 
İımir, 27 (Telefonla) - İzmir bay

tar müdürü Nazım birinci umumi 
müfettişlik veteriner müşavirliğine. 
İ2:mir'e Trabzıon baytar müdürü 
Mümtaz tayin edilmişlerdir. 

Vermek iç.in Nantes.ve Bordea~x suykast- Dr Behret Uz _şerefine 
lıırından dolayı m!sılleme tedbıri olarak • ~ 

kurıuna dirilecekler hakkındaki kararın~ • • ı d • 
tecil C'<l!leceğ!ni fransı:r; hülrllmetine bil- vedô ziyafet• verı 1 
dirmlıtir. 

t . 27 (Telefonla) - Doktor 
Bir kanun neıredildi Be;~\Jz şerefine tzmi1" belediyesi 

Vichy. 27 a.a. - tuııl ılruvetlcrl men- tuafından fuar gazinosunda bu g_ece 
ıuplarına karşı yapılacak suykastleri ten- bir veda .ı:iyaf eti verildi. Davethlcr 
kil ve bu kabil hareketlere karıı ihtiyat Çdk kalabalıktı. Vali Fuat Tuksal, be
tedbirl~ri~i ~akvi)'e mıkladi:ııle bir kanun lediye reis muavini Suat Y_urtko~u, 
neşredkılmııtır. .. hl"k • l belediye ailesi namına, Par~- veEvkı -

Bu anıına rore te ı eye maruz kımse- 1• 'd heyeti adına avu.:ı;at -
d tm" 1 b. . . ayet ı are T 

1
• ıe1re ya~.'~ e ıycnh er ve ır cın:ı1ye1tın r-em Oran, matbuat namına un.ce ı 

h enecegını veya azırlandıcını bı en er H d R""ştü Öktem nutuk
polisi haberdar etmedikleri takdirde 3 ıe- m~:su ~y a~ehu et Uz teşckl"iirle-
neden S ıeneye kadar hapiıı cezasına ve l lar soyledıler. Ç nd ·· t ·ı 
SOO franktan 5000 franka kadar para ceza- rini bildirerek hakkı : gc;;: erı en 
sına çarpılacaklardır. iç.ten duygulara kar§th ver 1• 



_,_ 
Bir İngiliz gazetesine göre : 

Birleşik Amerika 

ve Japonya arasında 

anlasma 
~ 

ümidi 
kalmadı 

Tokyo, 27 a.a. - Başvekil Tojo iki 
gün Osaka'da kaldıktan sonra l>ugün 
tayyare ile Tokyo'ya dönmüştür. 

Başvekil Osaka'da yüksek memur
lara hükümeti.n vazifesi hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 

"- Dünya durumu o kadar çabuk 
değişmektedir ki yarının inkişafını 
kimse bugünden kestiremez. Millet
te birlik olursa, japonya'yı hiç biı' 
hadise şaşırtmaz. O zaman harp et -
mck veya harici siyaset kullanmak 
lı:ıolay olur." 

General, konuşmaktan ziyade İ§ 
yapmak zamanı olduğunu ileri süre -
rek gazetecilere beyanatta bulunmak 
:iete.memiştir. Başvekil yalnız şunları 
aöylemiştir: 

"-Millet kendisini idare edenlere 
güvenmelidir. Nereye kadar sürük
l~eceğini ben millete bildireceğim. 
.Biribirine baflı olan bir millet, bü -
dn ZJOrluklarla başa çıkabilir. Tarih 
bise bunu göstermiştir." 

Hariciye nazın korcliplomatiği 
kabule ba§lıyacak 

' Londra, 27 a.a. - Londra'ya gelen 
mherlere göre yeni japon hariciye 
nazın yarından itibaren kordiploma
tiği kabule başlıyacaktır. 
Londra'nın salahiyetli kaynaklan

ın.ın bildirdiğine göre, İngiliz e Içisi 
General Togo'yu görmek ic.sin yakın
da bir fırsat arıyacak ve Tokyo ku -
Jübü katibi M. Macon ve gene bu ku
lübün azası olan M. Martyr isminde
ki iki ingiliz tebaasının uzayan ve 
izah edilmiyen tevkiflerinin İngilte
re hükiimetinin ciddi sayıldığını ge -
neral Togo'ya izah edecektir. 

Parlamento hükümete 
itimadını bilclirecek 

Tokyo. 27 a.a. - Şugayi Şegyo 
Şimpo gazetesine göre, parlamento, 
hük~te kayıtsız yardım ettiğini 
kati aurette bildiren bir beyanname 
neşredecektir. Parlamento, hijjiimet
ten, ordudan ve japon milletinden 

•• mürekkep birleşik bir cephe kura

caktır. 

Japon başvekili ve hariciye nazırı
nın yapacakları beyanat hakkında ga
sete f()yle yazıyor: 

.. İkisi de japon imparatorluğunun 
ıiyasetini açıkça tayin edecektir. 
Başvekil Tojo bu mesetcden uzun u
zadıya bahsederek ve Japonya'nın 
sulh arzusunu belirtmekle beraber 
fimılt Amcrika'nın iki manalı siya -
ıetine de nazarı d'ikkati çekecektir. 

Hariciye nazırı Togo, japon hak -
larının ve şerefinin sonuna kadar 
müdafaası hususunda japon hüküme
tinin azmine bilhassa işaret edecek • 
tir." 

Japonya'cla hava müclalaa.n 
talimleri yapılivor 

Tokyo, 2 7a.a. - Unlted Press: İki haf-
ta süren hava müdafaası tallmlerl esna
cnda 9 kişi ölmllt 52 ktşt yaralanmıştır. 

Ölenler arasında 60 y&Şlnda hulunan Vls 
Amiral Kumlvake de bulunmaktadır. 

Vl'!I Amlrlll, talimler Mnasın~a evtne 
78Jlgın tıombası tsabet etmesi üzerine kalp 
durmasından ölmOştUr. 

Bir japon gazetesi"(" sıMli 
Tokyo, 27 a.a. - Unlted Press: Harici· 

ye nazırlı~ının naşlrJ .olan Tlmes And Ad- J 
vertıser yazıyor: 

Eter naz Almanya, Amerıkn'nın dlls· 
manı 15e, Bırleş k Amerıka du manın ku
vetıne Japonya nınklnı de llA.ve C"1GreK bu 
kuveti ne için arttırmalı1ır? Bunun Va
stngton !cin faydası ne olabilir? 

u ı; u s 

Kutlama programını 
• 

eşr eyoruz 
Japonya Almanya ve ltalya i!e cBnıı ı. ıncı saytada) 29-10-1941 rar•amba gu""nü 

gÖrü1111eler yapacak .r :ır 
Tokyo, 27 a.n. - Unltrd Press· Tnnın- yeşilliklerle, kırmızı beyaz kordelelerle, yapılacak tören 

Uzakşark 'tan 
bir çarpışma 
haberi 

mış tefslrcilerde>n Şımlzv, Ho,ı Şımbun ga- dovizlerle suslenecck ve elektrikle tenvir 7 - 29 x-941 çarşamba günü tören yapı- { Başı 1 inci sayfada } 
zeteslnde aunlan yazıyor: edilecektir. lacak olan Hlpodromdıı halk için yer ay - mek istediği teY, Çin yardnnını 

Japonya'nın Almanya ve Italya ile bir Şehir içindeki bu sUslcme ve aydınlatma nlmıııtır. Kapalı tribündeki yerler için da menetmek ve doğrudan doğruya 
konferansı bahis mevzuudur. Bu konfe - ho.zırlıklan 28/X/ 1041 salı gUnO saat 12 vetiye ancak He.rlciye VekAleti Protokol İngiliz ve amerikan menfaatlerine 
ransta mUştı;>rek menfaati ılgılendlren ye kadar bitlrllmllJ olacaktır. Bu proğrn - Umum :MUdUr!UğUncc Protokola dahil zc - dokunmıyan genitleme hareketle
meseleler müzakere edılecektlr. Bu görUş- mın g~derılmesi ve yahut gazetelerde vata gönderilecektir. Merasim yerine gele- rinde serbest bulunmaktır. Alman
meler, Birleşik Amerikıı ile yapılan müza neşri Devlet daırelerine. Müessese ve ku- C• klcrin nihayet saat (12) ye kadar saha • ya ba~ka bir iddiada değildir: Füh-
kerelerden daha ehe>m n yctlıtJır Japonya rumlar apartman, dükkan, mağaza. n kıl d, ki yerlerini almış olması lAzımdır. rer dahi, eğer Avrupa kıtasında 
Almanva•nın Sovyetler Bırllğ nı kati su- · k f. t b t k 1 ak 1 · ·ı· " vasıtası ve saire sahiplerıne ey ıye ın s _ Merasim duruş ve geçişi Garnizon ser es a ac o ursa, ıngı ız. ana-
rette ezmek mi yoks:ı mu.ı~en toprakla· tebli"ı mahiyetindedir. Komutanlıı;:ınca tespit e:lilecek şekilde vatan, sömürge ve dominyon top-
n işgal ettikten sonrn mııhasam!lta n ha· yapılacaktır. raklanna dol<unmamak ~artiyle 
Yet vermek nl .... etlnde m• olduğurıu b ime- 28-10-1941 .. aJı gu··nu·· yapılacak - Ih mu··naka·- ıa g"rı· •e 

" 
0 9 - Merasim geçişine iştirak edecek as- ya. ın su ~ nna ı .. • 

den slyas! durumunu te bıt edl.'mC':z. tören keri kıtalar beden terbiyesi mükellefleri, bilir. lngiliz ve amerikan siyasetle-

A'bay K~ox'un m.ıtku etrafında ı"zcı"ler, Tu'rkkucu mensupları garnizon ko- ri İse, garpte ve Uzakşark'ta aynı 
" 2 - 28-x-941 s<?.lı günü Ankara"daki bü- " d' · · d d" A 1 S k 1 

Londra. 27 a.a. - D~lly Eıcpre>ss "azAtr>- n ıtanlı"'ının emrcdecl'ği saatte sahadaki en ı§e ıçın c ır~ ng 0 • a son a-
.. ' tlın izcılcr G n 1 it n mına Milli Şe!'e ve " ·· h ki ·· k.. 1 d 

si, Albay Knox'un son l>cyaruıtı hakkında Cı.mhurıyete ebedi ba"lılık tezahüratı ya- Y rlerlni almış olacaklardır. ral gore,d a b"~ vl e bn:ıum lun o sak a 
• '" . . . . ü d.. o masa a, oy e ır uz atma en· 

su saurları yazıyor: p c.ıklardır Bu tezaburnt lçın bUtlln izci· lO - Geçiş rcsmını mutcakıp g n uz dileri iç.in bir emniyet inancası te§-
Blrleşik Amerika bahrıyc nazırı Japon- 1 • • b"t · olacaı.ur 1 

ıcr ,at ıı 45 d" SalT'anpazarında toplana -, rMrasımı ı mış " · • . kil etmez. Çin'e boyun eğdiren, ka~ 
ya yayılma siyasetine devam ettı~ taK- cııklard•r 11. - Gece fener alayları tertıp edıle- rn fetihlerini tamamlıyan Japonyat 
tirde bir çarpışmanın snkınılmıız bir hal cektır b · f 1 1 1 d ~ · .J 
alacatını söylemiştir. Albay'ın bu suretle Aynı saatte genc;lik namına bir heyet 12 _:_ 29-x-1941 çarşamba günU 12 ı ı~nz ne es n ırrat maz, asa e~ıfi 
Vaşlnı:ton resmi mahfıllerlnın dü·uncesl· Etnoğrafyı1 MUzcs ne gld rck Ebedi Şef de 1s•asyon tepesinden 21 atım top mh ıyeb~ ~mk pe.~yatlıl!'> t ptrob.gkramrnık ~ 

1 lf d 1 old "' u Atatllrk'lln muvalrkat k'lblrlerlne bir çc - .. . k" . . n uyu curc e a ı etme ıs-
n a e ey cm ş ..ııouna ş phe :ı.·oıetur. atılacaku.r. Cumh~rı.ye:ın on se ızınsı tiyecektir. Nasıl ki, gene Anglo-

News Chronicie gateteslnln Ne>\'YOrk lcnk kovaraklardır. yılını ıdrak cttı&ı.mız saat~c <Z9 x- snksonlara göre, Avrupa kıtasını 
muhabiri yazıyor: 3 _ Gençlik alayı saat 12 de Samanpa- 1 1 41 saat 20,30) ıstasyondakı tepe· hükmü altına geçiren Almanya, 

Vaşlngton'dakl mü ahltlerln kanaatine zarından hareketle Çocuk_ rayı ve Ana- tlr>n toplar atılr;ıcah. \'C to~ sesıe:ını du>• ı 1 krta kaynaklarını nizamladıktan 
göre, Japonya ile Amerika B rles K d"viet fartıılar caddelerinden geçerek Ulus :ney-ı h r yurttaş C'Unıhurl)'etın hanı~ • Eb(>(ll ve biraz dinlendikten sonra, ileri 
lcrl arasında son anla$ma llmıd de orta- danına gelecekler ve (12.45) e kadar zafer ş,.r AtntUrk'dn \e onur. emrinde CUmhu- harekete devam edecektir:. lngiliz 
dan kalkmış veya kalkmak uzere1 r. ab"desı ctrnfında yerlerıni alacaklardır I r et ve ıstıklfll için çalışarak aramı7.dan ve Rmcrikalılar, garpte olduğu gi-

Knox'un beyanatı Bır,. lk Am<'r ka'nın . . ı dı;ı,etr> ınt kal ctmıs olanların ıızl7. \e b" lJ kd • 'd d b" ··hı d 
lzcılt>r tam saat 13 de ıhtiram vazıyet! k 1 tı 1 ı, za ogu a a ır mu. et e-

vazl:retl karşılama a azmctm ş oldı.f:unu hrnman hfıtıral~rını anma · çın u un- ~·ı b" d 1 k I b 
ispat etm&ktedır. ı cak 1.·e Ank r-ı Radyo u vıı ıtasa 1<' k k htl t , k r.ı , ır evam ı ve arar ı arı~ 

~ duklnn Yt'rl rle bir ia n ı rum eHı • hA ı· · • l kl 
n ,.. d•lecl'k ol n t •i .ı~ı Marşını hr>p be· · a ı temın ebnege ça ı'tı arını 

Sı·uam'ın yen· H" a· .. h el d ' k ıfu ~nparaklnrdır. her fırsatta ı"laAn etmı· ... ıerdı"r. Ancrlo-
" 

1 ın ıçını u u una rnl:)er sö~ llyccrl.lcrdır İ tik Al marşını ı Bir dakikanın h tamıncla fahriknlar, lo· k I I • ",d b. "" ·• 
asker yığdığı yalanlanıyor t • sa son arı ya nız Çın e ve ır su-

Tok)o, 27 a.a. - D.N.B. Tayland S.yam· B~vl'k lım!Ttn ba)Tamı açış nutuk arı a l 'vımot ··~ r. otomohlllcr clilcHiklcrlnl, kor- rü Avrupa milletine kartı almıış ol-
m Tokyo'dakl elclllC-1 S yam'ın yeni Hindi kip c-drcektir. 11 lerını üttUrerek bu tnrihl f\nı seH\mlıya- dukları teahhütler kadar; bu mü,. 
cini hududuna asker yığclıf:ı hakkındaki Açış n•ıtlm bitince izcllrr zafrr abidesi-, caklardır. terek endi,e, dü~manlarının önün
haberlerl yalanlnmıştır. A;ı, nl zamarı1a el- ne çe>lf'nk koyac.ı.klardır. B•ından sonra bir 13 - Fener alaylnrr saat 20.30 da bulun- elen bugünkü zorlukları kaldırma
cUik, Tokyo'da ımzalanan barış ve huılud kız ve bır l.'rkek izci nutuk s5yıtyeceklcrdir. duklıırı yerlerden harekete geçecekler ve ğa değil, bilakis bu zorlukları ku
muahedeslne saygı ı;:ö~tc-rıl c ğ nl kayd"Y- Nutu'tl!ııdan sonra ızc•l r B:ınknlar cadrlc- şehir da'lıilinde dolaş.?caklardır. ve• lendirmeğe sevketti, ve etmek-
! ı u ' 14 - Gece tczahuratının devamı esna- t• d" 
em ş r. 8 1 yollylc misafir ed ldtkltrı y!.'rlcre done- ·· e ıı·. 
A B C D h . Al snıda belediye ve sair alakadar muessesc- Japonların, daima en kolay ve 

. . . • cep csı ve manya c ki rd r. ler tarahndan muhtelif yerlerden şenlik 
Londra, 27 a.n. - News Chro~ı~l "a.ı: -ı . _ z.~rer ~bid•si etrafında tezahüra• en tehlikesiz olanı elde etmek po-

.. " " ~ fı ekleri atılacaktır. litikasını takip edeceklerine hük-tesı, oaşyazısınd_a diyor ki: yapılırken bır ızcı· mufrezesi de Orduevi- 5 H lk k '. ··ı · rası·m geçişi ya 
1 - a ursu erı me • molunabilir. Ş:Tndilik bu politika, "Hemen bütün Avrup!!. kıtasına h!l.ktm n"ın ontindckı heykele ve Emniyet abide- .. t 10 d n 17 ye 

pıldığı saatler mustesna saa a kara topraklarında ordularını ara-olan Hıtler, 15lmd1 As;ı, a kıtasına da hakim . . 1 ç !enle koyacaklardır 
1 

k'- d 
1 sıne merasım e e · kadar faaliye~tc bu unaca ... r ır. ·yıp bulamıyacakları ı·ng·ııı·z ve a-olmak lstl)or. Fakat buna b r ene var- • 

dır. Hıtler'ın hırsı. kend s ni doğuya doğ- 5 - 28-x-941 akşamı resmi ve huSllsı 30-10-1941 perşembe günü merikalılarla, hava ve denizlerde 
ru ııerletm,..k ve farıon muttl.'fikier ne dof:- bütün binalar. müessese. kurumlar, butun yaoılacak tören vuruşmağa katlanmaktan ve ablu-
ru scvkelmekle bernbl.'r. çok da..tı'l genls şehir elektriklerle tenvir edilecektir. Ay- 16 _ 30 x-1941 perşembe günü saat 15 kaya uğramaktan fazla, eğer ta-
bulunan bir harp dairesin n içine sUruk- rıca: tc bir alay Samanpa:ı:arından hareket ede- mamiyle zayıflamış olduğuna inan-
lcmektcdlr. Am"rlka, tn.-.ltterl.'. Cm ve a) Ulus meydan•ndan, İtfaiye meydanın- cek. Hamamönü yoliyle Cebeci şehitliği- mışlar veya düteceğinden emin ol
Hollanda Hindlstanından murekkep A. dnn, ı-~mn'yet abidesinin arkasından, Cebe· nı ziyarete gidecektir. Askeri bir müfre· mutlarsa. Rusya 'ya kartı hareke
B. C. D. cephe !ndım çok bahıırd idi H"t- ·iden, Çnnkava İlkokulu önünden t'l§enk • ze ile bir izci bcitüf,ünlin iştirak edece~i te gAeçmektir. Mevsim veya az fe-
ler, $arka do!:ru ıtcrll.'r ve mUttl"'flkını 'ı:'r atııacnktır. btı ihtifal Ankara Merke7. Komutanlığınca ~aka~lı~la ka.ta'.'mb~· k~ygısı I bu 
mOstPrek bır nıOcndel<'ve c;~rilkl!"rk n. ıs- k "d d·tccektir are eh gecı tıre ı ır. apon ar, 

b) Şehrin muhtelif YC:l"lerine konaca J 
1 nrc e 

1 
• b u··nu·· saat 10 Rusya 'nrn daha büyük zafa uğra-

tPr lstC'mez bu milsterf'lr dortll.'r C'.'ephf"'9i· 1 h lk Ankara radyosunun 17 - 30 x -1941 perşem c g 1 d h . 
1
. b' 

b R hoparlorler e a a d "tib H lk kı··ırsu··lcrı· muayyen yer- masanı ve a a elverıc. ı ır mev-ne meydan okumaktadır Fakat una, us an ı <>ren a " 
neşriyatı dinlcttırileccktir. . . . sim gelmesini bekliyebilirler. Bu 

yıı sribl başka bır büy ık devlf't de katıl- 6 Cümhuriyet Halk Partisi Ankara terde faalıyete sevkcdılecektır. d d h d t h Ad" le . fT 
mıstır. Bu surPt'c bu cephe kara. dc-n z - lS A kara stadyomunda atllkadarlar sıra a a, u u a ıse rı ve ı ı 
~ hava ku\'etlerln\n ,ımdl)"(' kadar t!\hay- vilayeti idare heyetinin ya!'acagı pro~ra- - n ü b \ı: 1 t rtip olunacaktır. tehditlerle, alman taarruz ordula-

ma tevfı\ı:an ,chrin muhtelıf yerlcrınde tarafından m Hı a ,~ ar e h" .. ene tenvir rrna hiz.mette bulunmağı kafi göre-
:ıı111 l!t'!lll"mlyen en muazzam bir ittifakını kurulacak Halk lı:ür.sillc.rindc 28,,x.J 1 a·t 19 - 30 x-194 ııı<samı şe ır .. • fi biHrJer 
teşkil etmı>lrtf'd r. lı gunu saat 14 den itibaren söylevler ve- edilecek ve mua.ncn yerlerden Jiavaı - ' Falih Rıfkı AT AY 

Tehdit altında bulunan her CC'VTC', tı.-ca- •
1 

kf şekler atılacaktır. 

~rl~neMtilnfin"~h~~ ~~ara _"_e_c_e __ ~-·------------------------------tek başına knl'Şl koyamaz. Fakat muka-
vemPt cephesinin bOtOn ortaklannın ha· 
zırladım ve tanzim ettlf:I ~ıımu1U gml.$ 
stratejik bir plAn bunu yapabilir. Bu mu
kavemı>t kuvctlerlnln ezici bir kudrı>tl 

var. AmPrlka lAzım ... elen bUtün tE>dblrlerl 
almnb karar verdi~! zamıın haklkt koor
dinasyon başlıyablllr." 

Çin hariciye nazırının 
beyanatı 

Çunking. 27 a.a. - Çin haricivc 
nazırı M. Oue Taişi yeni japon kabi
nesının görünüştcl-i faaliyetsizliği 
hııt.-londa demistir ki: 

tanlan değil, bütün Pasifik devlet -
lerini ilgilendirir." 

Bundan sonra M. Qu~ Taişi Ame -
rika ile Japonya arasında harbin ö -
niine geçilemiyeceği fikrinde oldu -
ğunu söylemiştir. 

Parlamento toplantısının hedefi 1 
Tokyo, 27 a.ıı. - Unlted Press: Başve

ktüet umuml kfı.Ubl M. Hochlno aııa!ıdakl 
beyanatta bulunmuııtur: 

İngiltere' de 
Kral ve Kraliçe 

hava kuvvetleri 
kampını gezdiler 
Londra. 27 a.n. - 1nglltere kırat \"e kı

rallce>sl, domln;ı.·onlardakl talim mt'rkezle
r ndC'n İn!;lltcre·ye ~elen tayyarecilerin 
toplanrruıktn olduğu inr;lllz havn kuvetlerl 
kampını rlyaret etmlşlC'rdir. 

Libya' da mihver 

kuvetleri ~evrilmek 
tehdidi altında 

{ Bnşı ı inci sayfada ) 
he bırakmamaktadır. 

Llbya'da, şnhilden kırk kilometre lce~ 
de bir noktada bulunmakta ve zırhlı ke
şif kollanmı:r.ın faall)'etınl görmekteyim. 
ltalyanlnnn Slrenalk0ın ortasında rastge-

( __ R _A_o_v_o _) 
Türkiye Radyo Difüzyon ı>ostalan 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 
- ( Dalga Uzunluğu ) -

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 M. 946S Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 

SALI, 2S ILktctrfn 1941 

7 30 Proııram ve mcmlckot taat ayan 
7.33 Müitlk: hnlıf proıırıun (PL) 

7.4:> AJnns haberleri 
8.00 Mtı7.lk: hat!! proı;:ra.mın devamı (Pl.) 
8.Hi Evin ıınntı. 

S.80/ 

S.4.> .MUz k: ııarır proı;:ramın 90n kısmı <PU 
12130 program \•e memleket ıaat ayarı. 
12.33 Mü.ı!'lk. hnlk havaları (davul, zlM!'naJ• 
12 ~ lattkllıl martı. 
12.50 u SVt<ktl Dr. Refik Sa)"dam•ın ba,yraDll 

ncnn hitabeleri. 
13.10 Ankara ı;ıus meydanındaki ~· 

tın naklen neı;rl. 
1410 AJnruı haberleri. 

1123 MUzlk: rad,vo salon orkestruı. (vı.lr 
nlst Necip A6kın). 

15.30 Kaııanuı. 
17 30 Arınd<>lu AJanıının ıro.zeteler lchl ~4 

dırnın servisi, 

.8.QO Proı:rıun ve mcml.cket aaa t &Jl'MI 

.Le>~ !llUzlk :fasıl 11nzı. 

.uwo h."lonusma, Adliye VekAlett adıfta Dl'• 
nurhnn Kcın1: 19 uncu 11ıa ırlrer
c1lmhurlyCtt adllycsL 

18.50 Mlldk: rndy0 caı: ortı:cetrası. C!brahid 
özgür ve At~ böcekleri), 

19.80 Mcmlcltet annt ay.ıı.rı ve a.ıaruı ha~ 
ı-1. 

19.45 scrbc6t 10 d:ı.klka.. 
19.55 MUzlk: Uvertürler (Pi.) 
20.15 Hacl.)u ı:azct• ı. 

~'0.45 MUZlk: oywı h:ı.va.ıan (davul, zurnaJ. 
21 00 Ziraat takvlınl. 
21.:ıo .Müzik: DUtlın tUı'klllerl (kadın -ıerl) 
2U!O Koo111mn (100 sene uncc 'na11ıl 7a11f0"" 

dUk). 

21.45 MU'zlk: klrtAllı: TUrk mtnnti proırrafll' 
(Koro). Şet: ?.frsut Cemli. 

22.SO Memleket saat ayarı, Te a.Jane haberır 
rL 

22.4S Müzik: cazbant (P!l.) 

22.55/ 
23.00 Yannkl proııram ve kapnnıe. 

Sebzelerin günlük liyah 
Belediye Reisliğinden: 

Sebzelerin gUnlOk tızami toptan 
ve perakende satııı flyatlan 

--( 28 İlkte§rin 1941 )

Toptan 

Cinsi ve men.,el 
V asatt Peraken41' 
Fiyatı Fiyatı~ 

Ispıınak CM) 
Lahana (A) 
Pırasa (A) 
Yerelmıısı (A) 
Kereviz (B) 
Patates san ('O) 

ı ~ Patatea beyaz Ctl) 
Kab K (T / 

Havuç (Bey.) 
Ayııe fasulye (T) 
Barbunya (M) 
Domates (A) 
Kemer 
patlıcan (l\fek.) 
Yuvarlak 

lO 
5 
3 
7 

H 
10 
8 

.10 

6.5 
2() 

15 
6 

18 

pııtlıf'an (Ad.) ııs 

Bamya (T) 4-0 
Jlolmalık biber (B) 16 
Sivri biber (B) 20 
Kuru soğan {M) 7 

lf 
7 
s 

10 
20 
15 
12 , ,1 

7..4 

ıo 

28 
22 
9 

(A) Ankara, (B) Bur.iıa, (Bet.> 
Bcyp:ızarı, (M) Muhtelif, (MeJcJ 
:Mekere, {T) Tarsus, {Ü) tlrgi11" 
(V) Ve?.lrhan menşeli mallardır . ..ı 

il --

"- Japonya kanlana binerek aşa -
~va inemiven fakat bir şey yapma -
dan da namütenahi durması caiz olmı
yan bi.r insana benrivor." 

"- Japon parlAmentosunun yakındaki 
toplantısı, hUkumetle mıllct arasında a
henkll işblrllğinl tamaınlamnk mı:ı.ks:ıdly

le yapılacaktır. Bu lşbırl {:! Jnponya'ya 
şlmdlki durumu knr~1ıamak lmkAnını ve
recektir." 

Avusturalyn, Kanada, Yeni Zelanda, Ce
nup Rodezya'sı ve Afrlka'dan gelmls olnn 
b..ı gene tnyyarecl!C'r, kıra! ve kırı:ıllı;eyt 
b~yUk bir heyecanla kn.rşılamışlardır. 

leo kurduklan hı;>yarc iniş meydı:ınlan ve ,. 
\'tırlyeti oldukca tehlikeli bir vahada gar
nl-ı.onlnn bulunmaktadır. 

YENİ ÇIKTI 

Nazır sözlerine şöyle devam etmiş
tir: 
"- Demokrasiler, sahte bir enmi -

vet havalivle avuıtulmamak husucrun
rla s•lcı bi; uvanıklık l!r)<;termeliıiir -
1er. Tarıonva'nın vanacağ1 tecıebhii-; 
yalnız doğrudan doğruva aliikası o -

Japonlar Cenubi Çin'e asker 
yığıyorlar 

Bu genı;le>rln arasında bulunan bazı a
merıknlılar, meşhur "kartal,, filosuna 
m<'nsuptur. Ame>rlkıılıların bir kısmı da 
Kı:ınadn'rlan gelmekte ve kanadalı asker 
teltıkkl ~ilmektedir. Başkıı blr kısım ise 
f ·n şubC'slnr mensuptur. Bunlar muharip 
olma~P fenni tamiratı temin etmektedir. 

Umumiyetle düşmanın bizimkine kı

yas rrlilelX'k hiçbir mevzii yoktur. Ve bu 
suret.le, duşmıın, \Vavell'ln Bingaz\ lizeı

rine llerleylşlnde>n c:ok daha geniş blı' 

Pephcılo ccvrllnıek tehdidi nlLında bulun
mnktadır. 

BİLMECELER 

ve MANiLEJt 

Hayali bir ehemiyetl olan veı cenuha 91 
300 kllomPtri' mmıaft-de bulunan Siva ve Kış gecelerinde hoş vakit geı;Irlfl'"" 

Naki Tezel 

Carabub vahnlannın ele gecmesi, mihver için yegı\ne kitap. Slô bilmece. 
lcln bilyük bir tehdittir. Yalnız bu değil, mlnl. Fiyatı 50 kuruş. BerkalP ~ 

Mesut Bayramımızda seve seve seyir edebileceğimiz 
yüksek bir eaer 

Sans:hııy, 27 rı.n. - Unlted Press: As
keri ve sıyn ı mahfillerde lş:ı.ret edıldl{:l
ne ~6re, Japonya cenubi Cın'de kıtalar 
toplamaktadır. 5.000 ru.ıkcrden ıbaret 
yeni bir kıtıı Halpong a çıkarılmışur. Ja
ponlar Hainan'da cal~tınlmak ıızere yeril 
Cin ahalisi arasmdan asker topluyorlar. 
ButUn Cın kı;ı.-ılan 'boyunca japon sarnıç 
gemllerıyle vapurlannın ı;e~ bır faaliye
ti kaydedılmektcdlr. 

Taltm merkezlerinden gelmı>kte olan 
gcnclı.-rln arasında Kanada mckteplertnd" 
ı.ıırslnrn devam etmek Uzere e\'elce Inrıll
tere'd<'n AmPrlkıı'ya gitmiş ve şimdi mO
kMnmel pilot olarak donmUş lngıllzler dC' 
bulunmaktadır. 

Kırnl \'e kıralicE', mUkemmel talim gör
müş, sağlam \'Ucutıu, uzun boylu enerjik 
t bessUmlU, azim thnsııll olan bu gençleri 
pefc takdir eunlııkrdlr. Kral ve krnllı;e>nln 
gordu ·ü bu gt'ncler kampa henüz ı:clmlş
le>rdl r. Bunlar ~eni hayat şartlanna alış
tıktnn sonra muhtr>llf filolara dağıtıla· 

l'aklnrclır. Bu gençl<>rin yerine başka 

ıwnçler ıı:C'lı>cek, S::<'ne başka gnncler de 
Atıantlk'ı a arak dr>vamlı bil' yf'nl pilot 
ve yeni mOrelt!'bat seli teşkil e'dere-k taze 
enerjiler get.receklerdlr. 

Ku!ra ve Cveynat vahalan da dahli oldu- Hqet kltapevleriyle baynerd' 
~u halde cenup istikametinde başka cllıe- bulunur. 

mlyetll noktalar da müttefiklerin etlerin- \.'------------~ / 
de bulunmaktadır. Bu noktalar, müttefik- - ~ 

SON YA R 1 S 
~ 

Yeni Sinemada 

Şimalde japonlann şlmaıı Sakalln'i lıı -
gale hazırlandıkları sanılıyor. 
Almanların ruelan yenecek durumda 

olduklarına tamamen emin olmadıkça Ja
ponya tarafından Rusya•ya bir taarruzda 
b:ılunulacağına jhtlmal verilmıyor. 

Siyam - Hindiçini münasebetleri 
gergın 

Tokyo, 27 aıı... - Cenup denizleri tet
kikat bUrosu, M. Yo:ılkava'yı Siyam'a tet· 
kik seyahati yapmak Uzere göndermlııti. 
?> ... Yoşikavn Sıyam'da tkı ay kaldıktan 
sonra Japonya•ya dönmU ve gazetecilere 
a.,atndakl beyanatta bulunmuştur -

- Slyn.m'la Hindtı;ini arasındaki mU -
nasebetıer son derece gergindir. Buna se· 
bcp, je.pon'a.nn cenubi Hlndlrl'yi işgal et
me>si hze;ri İ"glllzlerin çevirdıkleri ma
nevradır. 

Blrmany::. hududunda Siyam'ın tama -
mtyle mlldat:ıa terUbatındnn mahrum ol· 
duğunu gördük. Böyle bir vaziyet kar§ı • 
sınttn Japonya knyıtsız kıılamaz. 

.., ...................................... ... 

TOPLANTI 
Anlı:ara Sportinı Klüp Reisliğinden: 

Mevsim so:ıu dolayısiyle :ı. 11. 94r 

pazar günü akıamı klüp binası lı:apa
ı:ı.acağından izi arkadaılarrn takımla-

!• nnt ıilmalan rica olunur. 4998 

"'························~·············--

Bukovina yahudileri 

ve Romen hükümefi 
Blikr<'&, 27 a.ıı. - Rndor ajansı bildiri

yor: 
c1tomnnya'dakl yahudl cemnaUerl reisi, 

mareşal Antoncsco'ya Besıırnbya ve Bu -
kovlna ynhudllcrlnln Bug nehri bölgesin
deki Gctto"lara gönderilmesi hakkında :ıi

ki\yetlrri ihtiva 1.'drn bir mektup giindcr
nuştlr. 

Mareşal Antanesco, verdii:I cevapta ez· 
c ımlo de>nıl~lr ki: 

Bir trajedl"dı>n bahse>dlyor ve muhnk· 
kak bir Olüm tehdidi ka1"1ısında bulunan 
:tnhudller lehinde ı~taat istiyorsunuz. Ke· 
derinizi anlıyorum. Fakat slzln de bUtiln 
?'Olnen m iletinin kederini zamanında an· 
lamanı.z 14znndı. Besarabya bo$altıl-

le>rc Sudnn, HOr Fransız AfrikllS'I ve kı
lanın tnm ortasına yol le!lllln etmekte-
dir. 

Bertin, 27 n.a. - 26 llkteşrlnde Tobruk 
b5lı:ıeslnıle bllhaı:sa keşif blrllkl!'rlmlzln 
faall)'C'tl olmuş ise de hiç bir yerde düş
m:ınla lrllbnt t<>mln edlleıııcmişllr. 

dı~ı zaman ve B<>snrnbyn, O<lcsa ve A1ak 
denizi • bölı::eslnde clindıışlarınızın kinini 
knnııııızla ödedlt:lmlz vnklt kalplerimizin 
nasıl burkuldu ·unu bir düşün\inüz. Besa
rabyı:ı \'C' Bukovlnnnın Sovyetler ta.rafın
dan ısgaJLnde, Sovyot kıtalnn gözükmeden 
önce ynhudlle>r romen subaylarının yUzle
r!n(' tUkUrmOşler, npoletlerlnl sökmUsler 
ve askC"rlcrl sopnlarla öldürmüşlerdir. Sov 
y<'t kıtaları, c:lçoklerle karsılanmıstır. Ko
münist tcthlsl devrinde, yahudiler, romen
lert ele ve>rmlşlrr V<' aileler anısında yas \ 
lnrn sebep olmuşlnrdır. Besarabyn yahu
dllrrl, hareket t-tmedı-n lince niçin evle>
rlnl yıkmışlardır? 14, 15 yıı.şındnkl yahudl 
çocuklarının ceplerini nlc:ln bombalarla 
dolu bulduk? Yahudiler, mlsaflr sever mil 
l<'tlmlze knrşı dr>lko bir kin göste>nnlsler 
ve sırt bizlere> kayıplar kaydettirmek mak 
adlylr Ode>sa Sovyl.'t kıtalarını manll$lz 

hlr ı .. at'lamn teşvlıe etmişlerdir. Azıık de
nizi bölp,e lndr>, muvakkat bir ge>ri tekil· 
meden c;onrn yurnlılnrı lsk<'nC"Pye tabi 
tutulmus olarak bulduk. 

O halde bUtUn bu fenalıklan ya.p..•111$ 

olan ve ıimdl de size fenalık edenler için 
değlJ, fakat bu sul'eUe çoeuklannı kay 
betmlş bulunan anneler !Qn dlayum. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Cümhuriyet bayraınJllıO 

§aha.ne programı 

Kıralice'nif1 
..> 

Kalbi 
( MARİ E STEVAR1 ) ,,. 
T ·h· · h~ tır•1~.ır arı ın e_,rarengız !' F. 
nı birleştiren bu filını erı ..,c1ff' 
sek bir artistin kudre~ ..... -· 
görecek ve alkışlıyac•• 

Artistler : 

Zarah Leander 

Willy Bi rgel 
ıs.!O. 

Seanslar: 14.30 - 16.30 j ri.,if' 
Gece için numarah Y~! 

timdiden kap~ 

-----Tel:~ 
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REJiM SANATI 
Resimde sıra ile tezyini sanatların, 

A ' 

mımarının 
• ve yeri vardır • • • 

şıırın 

.J················································································ 

Bu toprağı.n 
e A e 

mımarısı 
Vedat Nedim TôR 

M o d r e n mimari, tahsiyetsiz ve 
üslup~uz Çağımızın en sadık ayna· 
udrr • . ~ Artrk mimar, adeti. sanatkar olmak 

: va&fmı kaybetti de, sadece bir he
• sap ve hendese adamr oldu. Halbu-

9lı, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 111 • 11111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••j ki eserine, ıahsiyetinin damgasını 
Resml kendisine bir meslek olarak intt- Bir re&"lamı batırmak tstiyenlerln kul- vuramayan sanatkir, ne acınacak 

. Yazan: Bedri Rahmi EYÜBOGLU 

landıklan en kısa cilmle d11.ima şunlardan bir mahliiktur. Soysuz devrimizin 

Portre (Saip Tuna) 

Opera 

hap edenlere, gerek hocalann, a:erek eski 
tale-belerln mlitemadiyen tekrar'ladıklan 

n~at şudur: 

- Aman Descn'e çok ehemiyet ver! 

temsilleri 

Madam Butterfly'la 
tekrar başladı 

birisi o1muştur: 
- De~n·ı zayıf! 

- De1if"n'den haberi yok! 
.:_ Boyalan sürü$tilrmüş ama altında 

desen yok!. 
- Hele daha bPş altı sene desen yapsın 

da ondan sonra! 
00000 

"Desen" kelimesi atelyelerde baıan her 
ele nasip olmıyan bir hüner, el cabukluğu, 
bir nevi cambazlık, bazan marangozluk ve· 
ya ku'nduracılık glbi muayyen bir uman 
içerisinde öğrenilen masum bir zanaat, 
hazan hendese, eıeblr veya llzyolojf gibi 
kent felli bir ilim kisvesine bürünür. 

Bugün dünyanın her tarafında resme 
ve bahusus bütün atelyclerde rf'sme de
M'nle başlanır. Desen'ln rf'sme temf'I ol
dufiu iUraf edilir, fakat bu atelyelertn 
yü7.de doksan dokuzunda en alf'şll, en cev
val senelerini rl'.'Sme hasreden genclere 
dec;f>n'ln ne olduğunu anlatmak kolay ko
lay nn$ip olamaz. Hf"rkC'S hattA. bir r>orta
knl Jlı.knydisiyle po1.e t>den modeller bile 
desen'in ehemlyetine iman eder, fakat de
sen kelim~inden kastolunan mAna. baznn 
resme ba$ladıktan s<'nelerce sonra, terke
dilmeosi çok gtic itiyatlara eslr olduktan 
!;()Tlra anlaşılır. 

Zamanımı7.da resmin kı\besl addedilen 
Parls'e rE'Slm Lah~lllne aidenler hangi atel
YE'de tnlışırsa çalışgınlar "desen" kelime· 
sinin hütUn a~ırhkını hls..'W'tmelerine rat
men onu yakalamak fır~atını ele &'ecire
m<'ml' ve ZümrUdüanka kuşu &ibl ach var 
kendi yok olan bu mahlOku yakalıyabU

mek lc;::in b<>yhudc yere körebe o:rnamış -
larrlır. 

Hakiki resmin ne olrluğunu anlıyanla

rın tedris sahasından tamamtyle cekilmiş 
olnlBIAn, buna mukll.bil bilyQk annatkflr
ların ~zlerinl kendi lmkiıınlarına aöre tef· 
sir E"<lrn ve sırf ticaret maksadiyle atPl
Yf>l<'r açan dP.fersiz sanatkArlann ttireme
si, asıl büyük ve hakik1 ~anat enrll$elerl
nin ):aını7. büyük sanatkarların antenleri
ne d<'~ecek kadar yükseklerden uçması, 

rf"simtl<>n birçoklarını soiı;utmus ve b\rçok
larını da al{'l!\.de kalmağa mahkO.m et
miştir. 

Desen kelimesi işte bu atelyelet'e uğra
dıkı:a karısık mAnalara, garip kisvelere 
bürünmüş ve en saf, en berrak mA.nasını 
kaybf'tmiştlr. 

Usta çırak ananesi kaybolduktan son
ra, hO<'aya itimat kalmamıs "·e blrcok he
veskfı.rlar: 

- Ya kendini aldatıyor, ya benl alda
tı)·or! 

diye tamamlyle kendi zevkiyle aydın
latmaJ{a çalıştığı bir yolda yilrilmeğe baı
lamış, bunlardan coğu, sık sık gördütü
milı: gibi ya bir cıkmaza saplanıp kal
mış, yahut resmi tnmamiyle kendi lmkttn-

Devlet Koırnervahıvarı Opera ıubeaİt bu ayın 22 sinden itibaren tarından ayırıp onu edebiyata, heykel!'.! ve 
li lk hn M d b 1 bilhassa tezyini sanatlara PCıjkeş tekmls-a evi sa esinde a am Butterfly temsillerine yeniden a§ amı§-

lerdir. Bilhassa teızyint sanatlar 1900 den 
lrr. Bayram ~•nlerinde halkımrza gerçek bir sanat zevkı veren bu c- sonra resim dlinynsını altüst ctmls ve bir 
lernsiller büyük bir alaka ile takip edilmiştir. Madam Butterfly ro- aralık bir kilim, bir halı veya bir Kütah
li.iııde Mesude Çağlıyan, gittikçe olgunla§An bir oyun göstermiştir. Ya çinisi c:::ertCVE."lenmts ve resim sergile -

l" emıile i,tirak eden bütün opera ~ubeıi elemanları seı ve mimik ha- rinde :rer almı!:'tır. Re~im sahasında büyük 
k adımlarla yürüdüklerini sananlar nedeon 
lltımdan çok muvaffak ohnu§lardır. Opera §Ubesi talebeleri, göster-

d
a_ "Onra arkalarına bRktıkları zaman ta.ma-
<&leri değerli ba•arılardan dolayı candan övülmeg"i haketmişlerdir. mlyle tez~ı·nı "( "*' .r bir !;ahada koştuklarını an· 
ukardaki resim, Madam Butterfly tem.silinden bir sahneyi gösteri-L ( Sonu 6 mcı sayfada ] 

~. 

en karabahtlr artistleri, ~üphe 
yok ki, mimarlardır. Şahsiyeti, üs
lubu ve topraktan, tarihten gelen 
bütün ayrılrklarr, Özellikleri, çe~i
leri inkir eden, basit ve ucuz bir 
k a 1 ı p mimarisinin göreneği için
de yaratmağa mecbur kaldrlar: 
adlarmı tarih anmıyacaktır. Bu, 
onların alınyazıaıdır. 

Modem mimariyi, modern yaıtama 
tartlarmuzın ve m a k i n e zih
niyetinin tabii bir zarureti olarak 
kabul edenler bulunabilir. Fakat 
ne de olsa, mimarın sanat haysiye
ti, ergeç devrimizin bu t e ı v i y e
c i çığırına kartı yer yer İ~yan 
bayraklarını açac1J.kttr. Sanatki.rın 
ö J m e z 1 i k i·htirası, geçici m o
d a lara daha fazla boyun eğemez. 
ille Türk mimarları gibi, dünyada 
hiç bir toprak parçasına nasip ol
mıyan zengin bir mimari a.n'aneai· 
ne b e n i m diıyebilen bir mem
leketin çocuklarr. basma kalıp 
k a t a 1 o g mimarisinin esiri ol
mağa daha uzun zaman katlana
mazlar: ergee yaratıcı mayaları 
kabaracak, gözleri benliklerine ve 
topraklarına çevrilecek, yeni bir 
A n a d o 1 u mimarisinin altm 
çağı doğacaktrr. 

İnluli.p Türkiye'ainin i t h a 1 i. t 
mimarisine değil, bu topraklarm 
malı inkıli:oçı Türk mim~rısıne 
ha&reti ve ihtiyacı var. Türk mi
marr, yeni Türkiye'yi Tarihte ehe
dil"1tirecek eserleri yaratmak öde
vini taşıyor. 
Her yeni medeniyet, toprak üs
tünde brraktrğı mimarı anıtlarla 
k~ndini T a r i h e mıhlar ve per
çinler. 

G e n ç mimarlarımıza bu hr~sı 
aştlamalryız. Güzel Sanatlar Aka
demisinin mimarlrk bölümünün ye
ni şefi profesör S e d a t E 1 d e m
den bu ba•arıyı hakir olarak i&ti
yor ve bekliyoruz. 

Y a r ı nın mimarı, artık bu toprak· 
lar1n ı~ığına, rengine, iklimine, ha
vasına yaraş.mryan, Anadolu'nun 
kokusunu ve cevherini tatımryan 
i ğ r e t i eserlere tenezzül ebne
melidir. 

T a k 1 i t devri kapanma!., y a • 
r a t m a devri açdmalıdır: kop
yayı, pıçı, melezi değil, i.eili, safı, 
köklüyü ve ıahsiyetliyi özlüyoruz. 

an annannnnnnnn an 

Bilgisiz adam, 

yarım adamdır. 
rnnnnnnnnannr nana 

Kayseri'dc bir çarşı (Turgut Zaim) 

.----••M> ________ ..... +••>MO --11-> ----... , 

1 RESİM SANATINDA 

Tenkit -Ve-

l Yazan: Arif 
Senenin bazı aylarında resim ser -

gilerinin açılması münasebetiyle ya
pılan mevsimli~ bir sanat konuşması, 
sadra şifa vermiyen birkaç tenkit, ne 
halkın resim kültürüne hizmet eder, 
ne de sanatkarı tatmin eder. Resim 
sanatının propagandasını, eserin vu
kufla tahlilini yaparak, bu sahada 
kıymet ö1çüleri verecek münekkitler 
bekliyoruz. 

Güzel sanatların hangi kolunda o
lursa olsun, münekkit bitaraf olmalı 
ve ~ahsi hislerine kapılmamalıdır. Sa
natta birçok cepheler, birçok yollar 
olduğuna göre, münekkidin sanatkar. 
dan beklediği işler, serbest~e arayış
lar yapmasına engel olmamalı, ten -
kitlerini her artistin temayülünü ve .... 
sanatının istikametini göz önünde tu
tarak yapmalıdır. 

Münekkit 
KAPTAN 

' 1 

Senelerdenberi resim hakkında ya
pılan neşriyatı tetkik edersek tenkit 
yazılarının hep aynı kalıplar içine 
sıkışıp kaldığını görürüz. Bizde mü- ~ 
nekkit ya edebidir; yazılarında tek . 
nik tahlillere yer veremiyerek, edebi 
fanteziler ve tasvirler içinde çalka -
nıp durur; yahut da ressam.dır; bir 
sürü resim terimlerini sırtı sıra dizip Eski Türk mimari Pserleriode,. 
sadece ressamların anlıyabileceği bir güzel bir nü.mune (Kayseri) 
diJJe konuşur. Birincisi ne halkı, ne .. 
de ressamı tatmin eder. İkinci tenkit 1 anlatılmadıkça sanat mefhumu ıçıne 
şeklin~en h,alk bir şeyler anlıyamaz. bir sürü me'.~um_lar da~a karıştın!." 
Resım tenkidinin icap ettirdiği ba-ı mış oluyor. Şekıl ve nısbet guzeıı .. 

zı terimlerin ne oldukları etrafiyle [ Sonu 6 ınct sayfada. ] 

Madam Butterlly'in akrabaları ve doıtlan Tr11b7-M'h. bir .okalr. (Meh1net C~ . . 
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Resim sanall 
C Başı S iaci :ıaylad• l 

1-nlllardır. 
Tezyini kıymetlerin kendi lmktlnlarını 

wnutturacak kndr.ı; resme girmesi resim 
ha.JrJruııda bi kötii bir fikir edlnmb olan
lan ve remne hentlz başlıyanlan şn.şırtmı.ş
ar. 

Bu ki!Ue; ayak altında dola.şan tezyini 
IDOt1fierl, halttan, kilimleri ve yahut ye
mek ıruı.sıunndan kalkıp reslme giren çini 
aakışlanru altın çerçevelerle kurulmus ve 
blr resim sergisinde bas köşeye otunnus 
a6rllnce, hlzmetçlslne y(lksek bir baloda 
rutlıyan efendi kadar ıaşırmıs, kızmış ve 
ldltretmıştir. 

Aklısellm ve zevkuıellm her sanatı ken
di çerçevesi ıçerlslndc sevmts ve ona !Ayık 
oldutu hQnnetl gr>stermlştlr. Resim'! baş
ka sanatlara peskeş çekenler, onu hazan 
edebiyata, ye.n,I herhangi bir fıkrayı. bir 
hikAyeyi, bir halctı ruhlyeyl tasvire me
mur edenler onu çileden çıkaranlar ol
muttur. Remnt sadece mcnazır kaidelerine 
bağhyanlar tıkmıştır. Resmi yalnız insan 
vQcudunda anyanlar ve onu sır! adale ve 
kemik tori>ası haline getirenler olmuştur. 

Reelmde yalnız hacim vardır diye resmi 
-.dece bir heykel endlsMlyle yontmağa 

7eltenmlslerdlr. Rcstrn bir nl.s'oet vay: bir 
ritm ahenginden başka bir şey değildir 

diyenler olmustur. 
Fakat bana 6)-le geliyor ki bu iddialar· 

dan hic blrlal tezyini aanaUar kadar resmi 
kendi lmklnlanndan uzaklastırımamışlar

dır. Yani hlc blr devirde zamanımızda ol· 
dutu sll>l ressamla teeylnl sanatlara men
sup bir aanatklr bu kadar blrfülrlne ka
natınlma.rru.etır. Neticede teeylnt sanatlar 
~niş bir tabiat anlayıslyle mllcehhez bir 
kac ~mın elinden çıkmak bahtiyarlı • 
tına nail olmut. fakat uı.1 resim anlayışı 
.,. reatm dtınyası bundan zarar görmllş. 
tıOr. cnnk11 remnl yalnız teeylnl endl.seler
le tetkl1c etmek ve ondan yalnız bir kili
min veya bir halının göze verdi~! 7.evkı 
bıte.mek bir meyva ağacının ya~ı7. ~Jge· 
llyle tktifa etmeğe ve ondan daha Jeza o
lan meyvasını unutmaıta benzer. 

Hakikaten resim yalnız tezyini sanatla· 
nn bir kolu olsaydı blrı;:ok bQyilk dehrllar, 
.-e bilytlk hırslar ba menb:ı.da kanıtmn.z -
lardı. 

Tezyini sanatlar en genls mAnnslyle, 
tekslre elvertsll ve mnlzemenln lmkAnla
nna esir, muayyen klişelere ba~lanmağa 
mecbur olduktan lı;:ln en mllşklll ve en 
ele avuca sığmnz net celer peşinde koş -
mağa hazırlanmış bü)'iik ruhlan tatmin 
~emczlerdl. 

.Mal:zcmcnlı1, tczgf\hın ne demek oldu
tunu tok lyl bilen tezylnatçı, zannntının 
bir ömre sığmaz islerden olmadığını ı;:ok 
ly1 kavramış ve yaptığı esere kendisi de 
bir ıeyler kattığı halde dokuduğu halıya. 
ımzasını atmağı aklına blle getirmemiş, 
dövdilttl bakınn bir kösesine ismini ynz
nıa~ dQıllnmemlştlr. 

Tezytnatcı ckserlYn Aletin yaptıf;ına ve 
elin avtındll""üne lnanan mütevazı bir ı.s
cldlr. Halbuld. bir ressam ustasına ne ka
'dar borçlu olursa olsun es rın.ın sırf ken
di sazünQn nuru ile lirUldilğUne. tnblntırı 
her kasesinde içerisinden, ömründen, göz
lerinin ferinden, kendisinden bir pnrçn bı
raktıtına tnanmıstır. Onun hayatı yalnız 
bl. zanaatklnn muttarit el emt'ı;lyle 6 -
rQlmemle, ayrıca bQtQn ruhunu emen bir 
tabiat askına tutulmustur. 

00000 

Reıımın dilnya tarlhlnde adı gecen en 
btıyQk ıah.şlyetler ayannda bQyUk sanat
klrlar Yotistlrmestni, bu sanatın en bQ
,.Ok zekAlan, en büyük ıahslyetlerl tatmin 
~cek kadar zengin ve girift ıa!halar 
'arzP-dlşlnde aramak lı\zınu;ellr. 

Resim sanatını bu keder zengin bir 
mevzu h!Ulne getiren noktalan arıı.stıro-

hm: 
Resimde sırıı ne he)'kelin, tPzytnt snnat-

lann, mlmar1nln ve şiirin yeri varc\ır. 
Re!l!am heykel ır-apmağıı mecbur dcı;ll

dir. Fakat haclm ve form endişeleri onu 
bir heykeltrns }<o.dar dQşUndürtlr. Ressam 
hlr tezyln:ı.tcı der:tldlT'. Fekl\t dUz satıhla· 
rın ahengi. düz sntıhlnn tezyin eden ara
besk, ve düz satıhlar üz!'rlnde hlltün CC'sa
retlnl muhafaza !'rl"n renkler ressamı mü
kAmmel bir tezylnattı kadar olgun bir 
7.evk sahibi olmııCn mecbur cdN•ckllr. RC's
ıam mimar dC'~ild ir. Fakat tamıımlylc bir 
mlmann nlsbct endlş!'lcrlyll' mücC'hhczdlr. 
B'r mimar U('hrln uflrnna mu;allat ettii:I 
hodur evl"l"ln ıı'IOC'tindC'n nC' kaılnr mnsul 
is~. ressam da herhangi b'r manımrnnın 
ufkuna clvllNll"!l Pvlcrln boylarındrın me
ııuldOr. Resgam şiir yazmaz, fakat tabiat 
karsısına mütemndiycn bir şairin yepyeni 
ve bembeyaz cocuk ruhiyle çıkar. Rltim 
dıye b r şey varsa, bu şairin oldUGU kadar 
ressamın gBnlünden de esecektir. 

Heykel, tezyini sanatlar, mimari \'O şiir 
btitün bunların reslmdr-ld yerlerini ve 
miktarlannı tayin etmek ve onlan tama
m yle resmin ımkAnlarlyle mezcedcrek res
mi onlara değil, onlan damla damla res
me katmak, bu uınnedıldı&i kadar kolay 

bir ahcılık def:lldir! 
Bir ressıım her şC'yden evcl insan oi;lu-

nun hayatını altUst eden hAdlsclcrdcn zi
yade bu hA.dlsclcrden zerre kadar mUte· 
essir olmıır·an tabiata. en az de~ışenc ve 
hlc değlşmlyene Aşıktır. 

tımı.n kümelerini altll!t eden koonrga· 
lar arasında bazı sanatlar yeşerebilir. 
Kaklerlnl ı;nlablllr. Fakat lüzumundan 
fazla harekete sahne olan yerlerde resim 
tutunamamıştır. Ressam, bütün hayatı bo
yunca tablaUa ve eseriyle yapayalnız kal
mala mahkQmdur. Sonsuz bir tabiat askı 
Ue mücehhez olan ressam gözQne, ııdia ka
vuıan her cisim değecek ve bir akslıııda 
bulacaktır. 

Reasam tabiata yalnız gôzlC'rlYle bak· 
mıyııcak, onu elleriyle de garmeğe ve 
duymağa çalısacaktır. 

Heykel anlayıu resmin bUnyeılne bu
rada kansmıstır. Re11am bir heykeltraı 
kadar eşyanın hacminden ve alırlılından 
mesuldllr. lyt bir re•amın hacım zevkı 
1yt bir heykeltra$ın hacim anlayısı kadar 
olgundur. 

Res!m sanatına ılrlft bir mAna veren 

., .................................. 9\. 

~ RESMi TEllliLEI ~ . . 
~ ................................... _. 
1 ngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
LQndra, 27 a.a. - Hava ....... .tl•la M.ı

ır<ln ö~leden .onratcıl teblltt: 
Bombardıman aervlal t.a)')'aN nıoıarından 

blrwıtu dUn ırece llamburra ve .AltmMU'a' -
nm ılmal bat1.11nda bqka bası lled.tlere 
hücum etmJ•Ur. 

Şimal deınlzl U&erlnde aor blr ucuıtan 

aonra ta)")'ari!'ler Hıı.mburs"ta sı:ıru. ıartlan
nı elverltll bunuııar n dokJarla ballra he
defleri ılddetı.e lıııombalamıalardır. 

Cherbourı'ta da doklara tauruız Mllmlı
tlr, 

Sahil ıterY'Mılne batlı tayyareler cenubi 
Norve<:'te ve batı Frıırıııa•ında Noul.eıı'da ~ 
ve ıı:l'fYll.Jerl bomtınlaımıetır. Eıreıııunt acıklıı· 
rrndıı bir l.ıııe semı.tnr ıubet ka)'d~tımı~ -
tir ve (l't'flll yanmıatır. 

Şimali Fran9R'da dıı.man tayyare mey -
<lM'lları ııavaı ıawarelert tarafınd11n taarru
za uğramıstır. ıı.omtııırdımıın aervl81 tayya. 
relerinden d5rdU bu hıırl'ketlerden dlnone
mtettr. 

lngiliz hava tebliği 
Londra, 27 a.a. - Hava ve dahili emni

yet nezaretlerinin teblllU: 
Dir mlkdaT' dUeman t&yyaresl Büyük 

Drltanya"nın lçlP.rlnıte ve cenup bııtısı üze
rinde ucmuetur. Birkaı;: )'f're • atılan nz 
mlktnrdn bomba hn.fif ha11&r yapmıtttr. 

lngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahire, 27 a.a. - Orla earktakl nrıtunyn 

hava kuvetlerı umumi kıtrarıı:. hının lehlh:l: 
nrıt11nya hava kuveUerlne b ııuı bomb:t 

ıan·nrr-Jert 25-2G llktearln g~esl Trnbluııııarp 
ye lllnıı:ıtzl limanlarına karıı yeni hUcuml ır 
ynı•mııılnrılır. 

Trablu,ırarp"ta mendırelc ve proJektör 
mevı.ılerine tam ls:ıbeUer kaydeıli~ nlı ve 
ııroJcklorler kullnnılmaz bir hale g,•tırllml~
tlr. Blnııazl"de iki mendirekte ynnırınlıır cı -
karılmıstır. 

Birleşi'I( Ameriıl<a 
harbe girerse ... :; 
Meksika nasıl bir 
tavır takınacak? 
Mekstko, Z1 a.a. - Har\clye nazın M. 

Pııdma, kendisine dün basın ltanfer~
da eorulan bir suale eevaı> olerak, Aınert
ka Blrleeltc devleUert hıı.rbe strdlt\ tak
tirde MP.k!lika'nın alacağı vazlyetl tasrih. 
etmlo ve su ııözlPrl ı;ıaytemı.tk. 

Me\aılka M'>züne, ve Havana'da tmr.ala
tıınıın anlıışmıyl\ hOrmet ederek hnkl<anl
yete UY1fun bir yol tutacaktır. Du n
raıln ani bir va1.lyete karşı kO)·a.bllm"k l
cln blrı;ok tf'dblrJl'r alınmıştır. 

Ayan m!'Cll~I cnsııshık ~cln.n VP. lı;tl

nıal bir lsynnn lll'beP olacak ~uı:lnr hnk
kın<la blr k1111un k.ıbııl rtmişllr. 

Bazı teSE>kkillll'rC' atfrd llmekf P olan na
zı fııallyetlerl hakkında dahiliye nazın 

dP-mlşUr ki: 
Ml'nılekC'lı> zararlı olnbllecP.k hareket· 

lrrde bulunan kimseler sıkı bir ne7.ıı.ret 

altına nhnecnklıu-dır. Memlt>krtte otur
TTlflktn olan yabancılann hUvlyrtlrrl yenl
orn r.:1\7.'l<'n ı::eçirilP<'ektir. MC'kslkn hükU· 
metı tnrafımlan mii~ıtilcre N\ilcn mlhvn 
-ı:emllrıinln tEO!ıhlt rdil<'C"t'k y~r'lerdc krtl
mMınn mnsnndc olunacaktır. 

Fransız Somalisi'ne 

taarruz edildi mi ? 
L<mdra, 27 a.a. - Royter: ingiliz 

ve de Gaulle'cü kuvetlerin franstz 
somalisine akınlar yaptıkları hak
kındaki halıcr Londra'nın saliihiyctli 
mahfillerinde esassız olarak tasvire
dilmektedir. Sanıldığına göre, Taju
rn'nın şimal batısındaki kabileler 
mensupları Vichy hükümetinc karşı 

ayaklanmışlarclır. Bu hldisenin yu -
kardaki yanlı~ habere sebebiyet ver
miş olması muhtemeldir. 

mUrrN.,le.rımız Asın ara • G"nıtnr yolu U:r.e -
Diln ıı:UndUz cenubi Afrika tnyynrrlerl 

Blnıı:azl limanında JullanR rıhtımı ılzeı'lnde rinde ııorı meV1.lk•rıte ııuıun ın ti Us nn nın •
bulunan blnalan bQmbalıım11lurıJır. Bir bl. teılne rnAruz klllmışlır. Kıı.yıbımız olm ım11-
naya blreok bomba dUş.mUe \'e liman cc\'- tır. 
reıılnde yangınlar cıkmııtır. 

Jlalıceıstan'ıln Guramııa cevrcslnıle 25 llk
te,rtndc dô.l'"1nn cndırları. kuıUııe ve siperle
ri mitralyöz aıealne tutuımu,ııır. 

JlabPS \"atnnperverlerln<l"n mürekkep ku-
vetlr-r Gonıl.tr ~·evrrslnln her tnrıırınıl ı ıllls

manı hırpnlnm~l'n dc\•nm l!\llyurlnr. Ot mU
hlm IC'f ıtııl>"nn mevzllerlnd!'n lıl~Lm tnrntı -
mızn r.ecml$1Crıtlr. öteki serıer de aynı nl-

25 llkte.:ırlnde, .Malta"ya ynkl:ıemnl'ıa tc
eebbUs eı-tıon bir dUtman havn teşkili ile ce· yr.ıte olduklarını hlldlrml;lerdlr. c~nuhı Ar· 

rlkn kuvetıerl 21 llklcşrlnılc Gunıl ır c<'vre -
ıılnılt'kl dU,mnnn knreı r ıııllyetlerlne tlevnm reynn edl'n hııvn muhrırt•l>e•lnde l\l ıcrhl :;ıoo 

tipinde bir ltalyan tııyyar<'•I !lllhll acıklıırın ı 
dilsllrlllmUstur. DUtün bu hnrM<Attnn bir etmısur. Gondnr'ın cenubunda motörl\l t4 -

aıtları ve c-:ıdırl.udan mürekkep bUyUk bir 
Drltıı'!lya tayynrf'lll Q95Une dvnmemlstır. 

Libya cephelerinde 
Kııhlre, 27 a..a. - Ortaeark nrıtnnyıı ku-

vcUerl umumi knrıırgll.hının tohllil : 
ı.tbyn'ıln T<Jbruk cıovre~lnıle 2:1-:..'G l"-tf'ı

rln gt?eeııl ıcf'nlt ôlci)(lf'! faıtllyet n\m:ı.mıttır. 

Evel!al ıı:"ce kuveuı bir dQıman murr.,zeeı 

dıı mlldaranmıT.ın ooıu k~lmlnıle kUcük bir 
tarn!tllut karakolunu alınış ve burıı•lıı bulu
nıın durt ukorlmlzl muhtemel olarak e~lr 

etmlatlr. Dün ııece llrltnnya d vrtyeJert dUs
mnn tarnrınılnn torkcdllen tıu kıırakolu ırerl 

almısınrdır. 

Jtuıtut cevrl!tllntle ıcaranlıktan tatıraıte e -
den nrttnnya devrl)"elerı dUımanın ııerı mev· 
r.llnc ıılrmlelerdlr. l>il~nn mUfrezt'!lcrl ım.ı -
kn,·cmet etmrkııl7.ln bıtTa<lnn cekllmtsll'rdk". 

Cenubi Afrika hava 

kuvetlerinin faaliyeti 
Naırohl, 27 11.11. - r>oiıı Afrlk1111 kıua ve 

hava ku\'ellcrlnin mliıtert?k tehllıtl: 
Kıırn kuvctlerlmlze men&UP taarruzt ltl'ılt 

hususiyetlerden birisi de heykelin resim-
deki yeridir. 

Heykeltras itin yalnız fomı dQnyası 

vardır. n am lı;:ln form endişesiyle bir
likte renk Nı<lışeııi varılır. Heykeld,. renk 
tutunıııııamıstır. Resimde renk~! heykelin 
dilştü~ü socuk neticelere düşmeden renk
le fomıu bir aradn yaşatmak endiscsl var
dır. Desene hnslarkı>n hP.ykelln rt'fllmdekl 
yeri derhal kentlisini güııterlr ve rf!:ıtmln 

bünyesine karı~nn sanatlar arasında en 
zararsıT.ı heykel olduğu muhakkııktır. 

He!llTle başlıynnlann renk dünyasından 
f!Vrl renklerin altınılakl cisimleri bUtUn 
kııtılıi:ı, ağırlığı, girinti ve ı;:ıkıntılarlyle 

tetkik etmeleri l4zımdır. 
Renkler fll.nldir, cisimler' daha uzun ll

mUrlUdllr. Renkler mUtemadlyen ddlslr, 
muhtelit ısıklar altında aynı cisim muh· 
telif renklere ooyımır. Re~-.ıımın bu renk 
ve ışık cilvesi altındaki ıına cl!•ml bUtUn 
hakikatiyle kııvrnmaııı her 1.amnn kolay 
bir ili deJ;ilılir. Bir hC'ykeltrat enıllscslyle 
mevzuunu muht<'llf taraflarından tetkik 
ctmlyen, onu lonbındn el ile yoklayıp mu· 
hakeme etmb·en rC!Wltlm dP.ğislk lf\klar 
nltındn mevzuunun ann. vaıııflarını hak
kiyle güreme:z. En az dıığlsenln Pf!tlndı-n 

kosan rt>sııam için renkler el11lmler kadar 
munis ve ele avuca sılmaz mehlQklar de· 
Alllerdlr. 

Bir abç stınlln. saatlerin ve m.vslmte
rln rıınglne boyanır. Fakat at!ICUl bel· 
kemiğini teskll eden ırövdeye ve dallara 
me\'slmter blrkac yaprak llAve eder, ye· 
hııt d:ı blrkae kabuk koparıp geç~r. 

Ress:ım desen clzerken mUtemadlyen 
bir hcykellrqın tabiatı tetkik ederken 
tnttı~ı ıPvklert ve ı:QçlQklerl tadacaktır. 
tmınn vııcudu 01.erhıtıe bir heykeltrqın 
bOtOn endlselP-rlnl böltlfen re-m açı1c ta
hlatn ı:ıktı~ı 7.aman, 16ılerlnl attılı atın· 

den ltlbarı>n tetkik etmeıe baeladılt in· 
ııan vrıcuctundan maada )'(lzlerce menu 
kareısında kalM'nktır. 

Hakiki bir form f'nd1'e!llyle lnMn v11. 
cudunu tl'tl<lk edenl,.r için bu yepyeni 
mP\7.Uler o kadar bOyUk bir mllsklllllt ar-
7.Ptmlyrcı>ktlr. Fııkat hıı hlnblr ~nrrırız ara
sında rf'f!llama yepyeni lmklnl&r ve hf!Yet
ler kapılannı aeacıeJc ve onu bazan 10nu 
meehul mAct'r&l:ıT"a !Or01<11rl"<'elrtlr. 

Bedri Rahmi EYO BOOLU 

knrnrı:Ah mıı,•nrtnkly!'tlc bombnlanmıs \'C 

mllrnlyıiz ııtrelnc ıutu•mustur. 

Sovyet tebliği 
Mor..kovıı, 27 ıı.a. - Dün g<.'ce neşredilen 

aovyrt tebllf:I: 
2G llktl!4rlndr, ııovyl'l kıtnlıın bUtün 

C<'Phc bo~uncıı. cnrpışm:ılara devam et -
misindir. Muhnrcbclcr, MoJaLc;k, M:ıloyar
oolnvctı, 'J'agnnrog VI' llıı.rkof istlknm!!t
lerlnde bilhassa şld<lelll olmuştur. 

Cephenin blrcok noktasında almanlar 
kıtnlnnmıza karşı hüeumlıı.rdo. bulunmuş

larılır. BUtUn hUcumlar <lüşmn.nn ııcır k:ı 

yıp vcrdlrllerı>k geri pUskUrtülmliştUr. 
cnnınce sllrcn ve 50 bin almnnın mn

m!lne ve piyade a..c;kPrl dolu kamyonlar dıı 
dahil bulunmnk Uzerc snyılmıyacak dere· 
rıxle 1:ok dli.smnn ma17.l'mrslnln tahribine 
scb"P olnn slıltlelll muhıırctx-lerdrn BOnra 
So\•yct kıtalnn Stnllno'yıı t><Asnltmıslıırdır. 

Cumartesi gQnU Z1 ıılman tayyaresi d!l
eUrUlmU~ür. R11Jm kayıplarımız 17 tııy

yareltlr. 

••• 
MO!!kova, Z7 a a. - Duı:iln ı:ııtıe Qzerl neı-

retl llrn 90\')'et lcbllkl: 
211·:.?7 llkteıırln r~est, 'kıtnlarımıt., nuımr. 

Tar:l\nmıı, MnJRl~k. Mııloyıır()!llRV,,tt: l9tlka -
metlerinde muharebeler etmltlcrdlr. 

Alman .. 
resmı tebliqi 

~rlln, 27 a.a. - Alrnıln orduları tınıku -
ınnndanlıf:ının tcblltl: 

J>o~uda. fena ha\'nya raemen tnarruı ha
rekı·tll'rl yeni ııerıcmeıer knYllctml&tlr. 

Duııctz hıı.vzıısındıı, dti4mıının ilerlememizi 
Ynvııılntmak ıc-ln yııpLıfıı ka!'1ı hücwnlnr 
ltnb·nn kıtalan anye.rlnde akim kawıstır. 
Dlloınnn ağır kayıplarla ırcrl atı>nıl.f, yUzler
ce tslr mUtt.etlklerlflltzln eline ırecmı1Ur. 

lnıııtter-e dofıu sahili acıklnrınılıı atmıı.n 
ıavae tayyareleri dün ırece Ttıe Wa.tı ile 
Humtıer aıtzı arııııında bir dU$mnn ıremı ka
tllf'ıllne hQcum etmltlerdlr. 8 .000 tonııatoluk 

bir tlcare-t ıremlll batınhnıştır. nn•ka uc bU
yU1c ticaret ıremlıılne o kadar ciddi laal>ctlcr 
olmuetur ıu bu ıremııer de ka)'bolmue .ayı -
lablllr. 

lnırtttere'nln doğu ve cenup batıaında 
bulunan limanlara da hava hUcuınları ya -
pılmııtır. 

25·2G llkteıı1n ııeceııl Stuka tayyareleri 
etmaıı ArrWca kıyıaı acıklannda bUyQk bir 
lnıılllz harp ıeımlalne bombalar isabet ..ıtıre
rck ll:('ofJJiyi bntı'l'mıeıarılır. 

DUn ıreee düamıın tannrele"l AlmıınYll' -
nın e!mal l>ııtuıında blrcok .vcrlcro bomba 
atmııtardır. Blllıall!IA. Hıı.mbuf'ır ve llrftnen'
de ılvlller aruında tilU ve yııralı vanfır. 

8 ınstıız bomba ta)')'l\reııl dUtlirUlmüatUr. 

1 ta iyon resmi tebliği 
Roma, 27 a.a. - ltalyan orduları umu.mı 

kararırtıhımn lebllil:I: 
şıman Atrlkl\'da ınıılllz mot3rJU vuılnltı· 

n "nlbruk ct?phcılnde toJ>ÇUmuz tarafından 
bomlxırdım11n edltrnlı ve pUskUrtUlmUıtUr. 

Alıman bOmha tanarelerl ulbya kıyısı ö
nünde dUeman deniz birliklerine hUcum ct
mlılM' ve b9r lcnıvazı:ırü batınnıtlardr. 

Brftanya llava kuvetıerl Blnıazı, Trablus
sarp ve Mı.urata•yı bombalamııtır. Mlsur.a -
ta"da bir )'erli mahallMlnı lıllbet otmuetur. 
Halk araaındıı. blrkıı.c ölU v• yaralı olduiu 
kaydedllmlttlr. Dlnırazı v• Trablu11arı>'ta 
bUyUIC haur ve insanca kayıp olmRmıttır. 

Alman hava kartı koyma bataryaları bir 
Bienht'lm tawareııı <tUıllrmUatUr. 

Dolu Afrlkaıında kıtalarımıı Gondar ite· 
ılmtnde ileri P<19t.alanmıı lkıQnd• dlltman 
telklllerlnı lllkum etmlılerdlr. Dlltman ka· 
:YIPlıı.ra i.ı4ratı)nıt ve 1'aornata mecbur edil· 
mletll'. 

"9 çiacıi ••IOOMi. ~mpoıria,.an ... 
- &ölıge_ gti kelimeleria mine'-ı -
m; t.na kalır• mürekkep ya1-f 
olanlardan 90'k, boya yala~ olanlar 
verebiliyorlar. Buna rağmen henüz 
bu ıkelimelerin manaları Ü.Zerine da -
yanarak tahlil mahiyetinde, titizce 
uğraşılmı~ bir tenkit yazısına rastla
madık. Şimdiye kadar gazete veya 
dergilerde rastladıklarımız, ekaıeriya 
"falancanın çok kuvetli bir natür -
mortu vardı. Falancanın kadın -port
resi çok c~nlıydı. Bir başkası ıçın: 
"bu sene iki zayıf peyzajla sergiye it
tiriik etmiş. Çalışma tarzı pek ser -
best •. " şe-klinde sudan şeylerdi. Şüp
he yok ki hu gibi yazılan ancak "ma
nası karnında kalmış şair sözleri" di
ye kabul etmek doğru olacak. 

İdeal resim münekkidi, hakiki sa
natkarın muayyen kalıplara tıkılıp 
kendi kendini tekrar etmekten çeki -
neceğini ve mütemadiyen arayacağı
nı bilir. Bazı teknik kaideler istisna 
edilirse daimi bir değişme <lemek o
lan "aramak" ressama sabit kanaatler 
telkin etmez. Sadece tecriibesini ve 
hilgisini arttırır. Bugün çizgilerde 
dinamik hareketler arıyan ressam, 
yarın belki de bu arayışından ha~ka 
bir tarafa sapabilir. Renk armonile
rinde yeknasnklıktan kurtulmak için 
icap ederse paletinin her zamanki 
reıııklcrini değiştirebilir. Form ve 
kompozisyon telakkisinde yeni bıı -
lu~ları olalıilir. O zam::ına kadar y::ıp
tı~ı resimlerde fazla ve lüzıımsuz 
tnfsilfita k:ıpılnıış olduğunun farkına 
vararak sade ve gösteriş5iz hir çalış
ma devresine girebilir. Munta -
zam ve metotlu çalışan ressamın l~ös
terecel:i bu gibi değişmelerin, resim 
tenkidi yıapanların elinde yanlış tef
sirlere uğraınası ressamın aleyhine 
hir haksızlık oluyor. 

Amerika do yapılmakta Hess İ ng i 1 terede 
nası 1 yaşıyor? 

GlasıctWV, 27 a.a. - Unlted Pre.ss: Beledt-

olan tayyarelerin sayısı 

gizli tutulacak 
Vaşington, zr n.a. _ Exchange Telgra- ye reisi M. Dollan 1'.mdl Glascov'dn oturan 

ph'ın öğrendığlne göre M. nuzvelt 24 tık- H~ss hokkındn gazetelere şu beyanatı ver· 

te~rlndı> t icaret nıı.7.ırlığınn tayyare ima- ı m şt.lr. 
!Atı hakkında rakamlıırın bundan böyle Pek sakin bir hayat sürmekte olan Hess 
her ay neşredilmP.llli'Slnl bildirmiştir. tok rahat bir yazlık evde oturmakta
Sebebi, bu rnkı:unlann mihvere faydalı 1 dır. Bu evin nerede olduğunu söyllyemem. 

Pek tabii olarak ıtaz nltın1a bulun-
olalıilerı>f;i knyş:ısı<lır. 

B d b k 
"t n it t 11 'lllnkla beraber ho.Jcltındn ı;ok lyl munme-

un an aş a ,. . uzve gazC' cc er 
toplenusındn, hUkOmC'tln bundan böyle le edildiğini temin edebilirim. Muhafnza-
tnnk ve bnşkn sllt\hlnnn imaline alt ra- sma 3 kişi mr-mur edilmiştir. 

Hess bazen kuvetll buhranlar eeclrlyor. 
kamları da neşret.mlyec"ğlnl blldirml<stlr. 

Gallup enstitüsünün 
yaptığı bir soruşturma 

I..ondra. Z1 n.n. - Gallup t'nı;tltüsünlin 

son yaptığı sorunurmıı. nt't C"PSI Amnrıka 

l!fk!'ınndakl hızlı ıl<''":l~lkll ··ı ı::fü:trnne1'

l<'ıllr. Nisanda Cl'\'nplann y\ı L.CIP ııtıızu hl· 
tıırnflık knnununun tf\dili leh'ndC' lkrn. 
llkteşrln ortasında bu nl!:pP.t yüzde kırkn 
on gün sonra dıı ylil.ClC' <'111 dördo ı:ıkm'$· 
tır ki bu \'tı7.l)'ct srri bir terakki) l gos -
termeklPclir. 

.-································· ~·--

~ KÜÇÜK DIŞ HABERLER : 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-
Sofya, 27 a.a. - Duh:nr kra'iı:C' ı bu ,Un 

ltalya'dnn Sofyn'yn dönm!lşllir. 
Mnniln, 27 n n. Bırl<' ,lk dC'\'IPtler or-

chı<ıunıın süzclislı, am,,rlkan ordu ·unun U· 
7.nksnrl: t:ı) ~ are lC' kıll rlııın kuın:ındnnlı

rıııı ı:<'nernl J,e\ Is Brereton"un Qzerıne a
lncaf;ıııı uuırtin b lcl rml Hr • 

Vnıılngı oıı. 27 n.a. - Il<-')'nelmllcl hı hU
roııu konfcr.ınsınn iştiı.ık C'tm,·k üzere hu
rn·ln .hulun:ın M. Attle ..... dün Potomac ya
lıııı!ıı rt•is M. Ilu7.vclt tarn(ındnn kabul 
ı•dılrıılş \•c ycııw •c alıkonulmuştu!". 

Cno;:ıblnn('ıı, 27 n.n. -- Fransız harbiye 
na7.ın J;cnernl lluntzlt;t'r, fr:ınsız Fası"mle 

trftlş S<'yahntlne devam ecterck dUn Ma
rakC'ş"l! ı:ı•lmlştlr • 

DuıtnPCetc, 27 n.n. - Eski macnr l>asveokl-

Hltler'ln adı geçer geomez hemen sell!m 
vaziyeti alarnlc Hltler usuın elini kaldı

nyor. Mutat olarak akşam saat 11 de ya
tağınıı girmektedir. İstediği gazeteyi oku
mak ve lstedlf:I radyoyu dinlemekte ıer
IM>st bırakılmıştır. 

Amerika infiratçılarının 

yapacakları bir mitingin 
yasak edilmesi istenildi 

N!!V}"Ork, 27 a.a. - Aralannda N~ 
verı:ı rnük!."llcflerl birliği et. ba.lunmak fi .. 
zere üı;: teşekklll, "evelll. Amerfka.. tnf!rat .. 
cı ccmlyt'tinln perşembe K(lnU Mııdison 

Squnre Cnrd.en'de tertip edeoe~ mitingi• 
yas."lk edilmt'SI hııkkmdtı Nevyoıic belf!dtye 

rP si M. Laguardin"ya m{l.racaat eylem.,.. 
)f"rdır. Mürncaattn bulunan bu {l.ı;: t~ .. 
kili "!!veltı Amerika" cemlyetlnln bu w 
ynsl toplantısını bir "!skandal" anymok .. 

ta ve bu cemiyetin bundan llnce5c1 Jrrl .. 
tın~IC'rinde "kin a$11ıyan nazllertn, fas!st
lerln ve memlckM. hainlerinin" bulundu• 
ğunu blldlrmektcdlrler. 

Nevyork'tnkl mitingde, Lindberg, ınn

ratçı il.yan nznsındnn Wheı:-ler ve Amerika 
nın sabık B!'ltllm büyük l"lçlsl nutuklar 
söylemek niyetindedirler. 

Beyaz Sarayda ~ok mühim 
.Miinekkidi n sanatkarda arayacağı il ııu~rar hlr nml'll.)'nt netice'! nd• Ul'llü$tUr. b' be f 1 k 

ilk şey yiiriidüğü yoldur. Sanatta A'Tlllrnl Jlorty mnc-nr n"llbl secili ~I Z\'n:ln ır yana yapı aca 
aramayı mevzu dc~ıştırmek sanan nı- eınıln itli. • Vaşington, 27 a.a. - Gazeteciler, yanın 

w . • • l ı ıusrar hnıvr.kll tıutunu:;ordu. ııusrnr 59 yn-ı 

ce ressamlar vardır ki bütün c>miirle- N!'\')-ork, :;ı7 n.n. _ Arknn~:ıs cyııletının sııat kadar "çok mUhlm .. tesmiye edilen bir 
rinde malCım olan bilgilerle kendi - mUtı'ıııldlt nokt ıluında dev mlı kıaırr:ııar ı beyanatı dinlemek ilzere Beyaz SaraY• 
)erini tekrar etmişlerclir. Yapılan olmueıur. 17 ölU \ 'e )Uzlcrce yııralı vardır., ı;:ağnlmışlardır. 
tenkitlerde, arayanın elbet bir gün Mnddl hnsar mUhlmdlr. ------------------

Hnhnt, ZT n.n. - Gımcrnl ıruntzlırer, Mn -
sanatın u~suz bucaksız sırları n<lan rnkr.t ıınrnh:onu kıtnl"ırını tcrtıs ctt.kten , tayynre kazasında öten ııeneraı Berenıch~ 
bir şeyler sczmiye ve onu şahsiyeti- ııonra Dar el Mnın:<'n'c ı:lt"llls ve Fııs ıultıını , t'un yerine baıkomat.anlıfıa tayl.n edtıın\tt.ıır• 
ne mal etmiye muvaffal: olacağı dii- tnrııtınılnn knhul eılllmı,ıır. Tokyo, 27 n.a. - (Unlted Pren): Fraıt" 
şiiniilmeli ve bu tip ressamın eser- Hnttıvyn, Z7 na. - llolhndn llln1 stnnın- sız büyUk elçlllgi yüksek memurlarınd&Jl 
teri ha'kkında söylenecek sözler• ulu- •lnkl kııvctıcrln kurmw b:teknnı atb01y nrık - llçU Singnpur'da de Gaulle kııve~terlne H· 

kl'l"s kunnn)' bl\~k'1nlıı>ın"' tnyln c1 h\h;tır. tlhnk etmek Uzere Tokyo'dan hareket ~ 
orta ve yorulmadan savrulmuş kera- J-::ıtkl kurmay bn3kıını ı:•ncrnı roortcn, bir mlı:ıtir. 
metler olmamalıdır. 

Giizelse niçin f:iizel? Çirkinse ni
cin çirken. niçin kuvetli resim? Ni
çi.n zayıf resim? gihi bir sürü "niçin" 

lere cevap verebilen yazılar özlüdür 
ve halkın da, sanatkarın da bekle<liği 
ıtenkit şekli budur. 

Geçenlerde: "sanatta güçlüğün, 
yalnız gü7.el şeylerin tasvirinde ola
cağı, son zamanlarda ressamların 

• daha kolay düşüınebilmeleri için -
daima fiziki çirkinliği olan maddele
ri seçerek, kolay bir yol buldukları" 
ortaya atıldı. 

Tabiat güzelliği ile sanat güzelliği 
arasındaki fark anlatılmadığı i~in bu 
6Özler ressama mevzu seçmekte kafi 
derecede anlaşılır bir direktif değil
dir. Acaba fi:r.iki çirkinliği olan mad
delerin tasvirinde ressam daha kolav 
mı düşünüyor? Tabiatta güzel veya 
çirkin maddelerden biriıni mevzu 
edinmek yıorulmadan h111ledilecek tek 
meçhullü bnııit bir muadele ile, Uç 
meçhullil arasında bir tercih yapmı • 
ya benzemez. Dünya üzerinde rengi, 
şekli ve kütlesi olan ağa~. insan, mey
va, toprak, kumaş canlı veya cansız 
varlıklar, ister gilzel olsun, ister kor• 
kunç derecede çirkin olsun, bir res -
sama mevıu olduğu anda "giiıçlük" 
başlamıştır. 

Üç beş elma ile, plft.stilc bir güzel
lik yaratan Sezan acaba şu ne rengi
ni, ne de şeklini beğenmediğimiz 
muşmulayı mevzu olarak ele alsaydı, 
daha kolay mı düşünecek ve d.tha 
muvaffak eserler mi ortaya çı!.ara -
caktı dersiniz?. 

Aril KAPTAN 

Slovakya'da mahkum 

edilen komünistler 
rre&burıı, '1!1 a.a. - Neusehl harp dkranı 

u cııUn &Uren muhakemeden ıonra 42 ıoomu
nlst lıakl<ında karannı vermı.tır. Zanlılar, 

ııenlı bir komUnlııt ıetıekcıılne menıupturtar 
ve kapatılan komUnlıt partllln1 yeniden kur· 
mak niyetinde idiler. Zanlılardan on biri be
rnet etml.3 ve dlğcrlcrı iki bucuk ııent\>'e ka • 
dnr haplı ceznlnrına ml\hkQm cdilmlılerdlr. 

Romanyanm petrol istihsalini 
arttırmak İlin gayret yapıhyor 
BQk~. Z1 ıı..ıı.. - Ofl·Havu: Romanya 

nın petrol lstlhsnll 1940 da 5,810,000 ton 
otmustur. tstlhAAlde azalma vardır. CUnktl 
C\velkl sonelerde yıllık istihsal 6.2~0,000 

ton idi, 
1940 dn romen petroınnnn bnslıca mns

terlst olan Almanya ılmdl bUtUn iıtlhsall 

almaktadır. Bu yıl ook mQhlm ıa:rretler 

yaı;ıılm11tır. Bu ıureUe ::rekQn 11tlhu.lln 
9 milyon tonu bulacatı QJn,lt edl(mekte· 
dlr. 

l adet 
a • 
2 • 

' . 

TÜRKİYE İS BANKASI 
Kücük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye planı 
Keıideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustoı, 3 İkinciteırin 

tarihlerinde yapılır. 

2000 liralık 
1000 .. 

7!50 
l500 

.. .. 

1941 ikramiyeleri 
2000.-
8000.-
1600.-
2000.-

lira 
lira 
lira 
lira 

8 adet 2ao liralık - 2000.- ıır• 
s~ " ıoo ., - sroo.- ıır• 
80 ., oo ,. 4000.- ıır• 

800 20 60QO.- Jlrll 
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MlLLl MODAF AA VEKALETİ 

----------------------------------· 
Matbaacılara 

M. M. Vektletl SL At. Ko. dan ı 
Beher taneıine tahmin edilen fiyatı !5 

kuruş olan ve kağıdı vekaletçe verilmek 
ve diğer malzemesi müteahhide ait olmak 
Üzere 1000 tane kitap tabettirilecektir. İs· 
tcklilerin açık eksiltme cünü olan 7 aon 
te~rın 941 cuma günü saat 15 te Ankara'da 
.M. M. V. aatın alma Ko. da bulunmaları. 

(7873) 17837 

Ampul alınacak 
M. M. Vek~eti S&. Al. Ko.dan 
Müteahhit na.m ve heııabın& aatın alına· 

Cağı llA.n edilen elli bin tane beJ ve elll 
bin tane 10 cc. llk ve 8000 lln tahmini fi· 

'ltı olan ampul kıılsiyııın gllkonı.ıtın ek -
•lltıne atlnQ talip bulunmııdı~ından acık 

eksutmeal 31 • llkteıırin - 19'1 cumn gUntı 
eaa.t 11 de Ankara'da M. M. V. satın nlma 
kod& yapılacağından isteklilerin 400 ll -
talık ilk temlnatıarlyle birlikte mezkQr 
ko.da bulunmalan. Şartnamesi hrr gUn &· 

dı geçen Ko.dnn bedelsiz olarak alınabl • 
lir. (7928) lWM 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Kunı çam odunu alınacak 
D. D. Yollan 8. İıletme MUdUrlURUncıt>n: 
Mfkt.4r, muhammen bedel ve muvakkat te

lntnatı uağıda yazıh kuru cam odunu pazarlık 
lll'UUyle ekslltın<?ye konulrnuetur. 

lhaıoo 8. ıı 941 P«!l'IOO\be aonu aftllt lfl da 
Balıkes!r'de D. D. Yollan 8. ~le!SM binuında 
taımacaktır. 

İe'teklllerln 2490 aayıll kanunun taYln •ttl· 
tı Ves1katarla ihale günU mwı.n·en ~aattm btr 
1 at evel koml.!)'onumuza mQrac11aUan U\ZJrn· 
dır. 

Bu 1H alt ıartname \-e mukavelename pro-
3ect Parasız komts:ronumuzdan alınab1llr. 

MDctan: 170 ton. muhammen ~it beher 
ton tein: 14 lira, muvakkıı.t teminat: 178 lira 
~ kurut. (7767) 17QI 

Yapı itleri 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 
D.D. yolları A kara butane binur mil

tebaki teıiıat ve ınıaatr müteahhit nam ve 
hesabına kapalı zarf usuliyle ve vahidi 
fiyat uzerinden eksiltmeye konmuştur. 

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

2 - İstekliler bu i'e alt şartname ve 
•aır evrakı D. D. Yollan Ankara vezne
~inden (1350) kuruı mukabilinde alıı.bilir
cr. 

ANKARA Lv. AMlRLICl 

Çqitli ıpor eıyaıı alınacak 

Ankara L•. A. Sa. Al. Ko. danı 
1 - Aıağıda cinı ve miktarı yazılı 19 

kalem spor malzemesi pazarlıkla eksiltme
ıi 6. ıl. 941 •saat 15.30 da Ankara L•. A. 
Sı. At. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneler her sün 
komisyonda ıorülebilir. Teklif edilecek 
fiyata nazaran kati teminatla komisyona 
müracaat edilmesi. 
Formaı 18 i orta 18 i büyük boyda 
Donı 40 ı orta 4-0 ı büyük boyda 
Çorap: 18 1 orta 18 i büyük boyda 
Süveterı 6 ı orta 6 ı büyük boyda 
Yün fanila: 2 adet 
Lastik ıyakkabıı 10 çift 40 No. :ıo çift 41 
10 çift 42 numaralardan 
Koşu terliği ı 15 çift 38 ıs çift 39 ıs çift 
40 ve S çift 41 numaralardan 
A,ormanı 15 çifti orta ve 15 ı! de büyük 
boyda 
Mayo ı 1:1 !İ orta ı3 büyilk boyda 
Atlet fanilası: 25 3i orta 25 Di büyük boyda 
Bornoz: tabii buyUklukte 
Futbol fotini: 4 çifti 40 No. 4 çifti 41 No. 
diğer 4 çifti de 42 No. 
Güreş fotiniı 4 çifti 40 No. 4 çifti 41 No. 
diğer 4 çifti de 42 No. 
Boks eldiveni ı tabii büyüklilkte 
Güreş donu : tabii büyüklükte 
Bileklikı tabii büyüklükte 
Diılikı tabii büyiıkllikte 
Tekmelikı tabii büyüklükte 
Kaleci eldivenlı tabii büyüklükte 

(7953) 17916 

Domates salçası alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. d.&n: 
l - 11000 kilo domates salcası acık ek· 

ılllme&lnde tallı> cıı-madıCından pazarlıkla 
elıc:llltmesl 4.ll 911 &l\at 14 te Ankara Lv. A. 
S&. Al. Ko. da yapılacaktır. 

~ - .Muhammen bedeli 3300 lira Uk te • 
mlnatı 248 Uradır. Şartnamesi komisyonda 
sÖrtllUr. (~) 17917 

Et sandığı yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
ı - Komtayonda mevcut caat ve kroki . 

ılne nazaran bir adet et aandıRı yaptırıla· 
caktır. Paz:arlıtı 6. ll. 941 pereembc ırtlnü sa· 
at l4°te Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. 

2 - 1.ııtcklllertn teklif edcccklcrı fiyat 
üzerinden kall temlnatlarly~ birlikte komls· 
)ona mUracııalları. (79G6) 17925 

ıaat 14,30 da Sarıb.ınıı SL AL JCo. da n· 
pılacalctır. Katı teminat 4510 liradır. ta • 
teklilerin belli etin ve Nalte Ko. ııa müra-
caatları (7885) 1784& 

Koyun eti almacak 
Sarıkamıı Sa. Al Ko dan ı 
1 - Pazarlıkla 50 ton koyun eti kavur

ması alınacaktır. Tahmin bedeli 47000 lira
dır. Kilosunun tahmin bedeli 95 kuru,tur. 
Evaaf Ye şartnamesi ko. da cörülllr. 

2 - Pazarlığı S-11-941 pazarteıi cilnll 
saat 15 te Sarıkamıı'ta Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Katt teminat 7125 liradır. İıtek· 
lilerln belli gün •e aaatte Ko. ııa mUraca-
atları. (7888) 17851 

Sığır eti alınacak 
Bola)n Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahımtnen beher klloııu 44 kuruıtan 

70 000 kilo aııtır eti pazarlıkla satın alınacıık· 
tır. Muhammen bedeli S0.800 lira kati temi· 
nat 4620 liradır. 1halesl 4. ıı . 941 aalı aUnU 
snat ıs da Bolayır civarı Aı. J'o. 700 Sa. Al. 
Ko. da >aı>ılacaktır. lsteklllcrln mezkQr ı:Un 

ve saate kadar Ko. n• mllracn11t ebnelerl. 
(7912) 178tl2 

Çe,itli malzeme alınacak 

Kayseri Sa. Al. Ko.dan : 
ı - AvaSıda cins ve miktarı yazılı 11 

kalem malzeme satın ıı.lınacaktır. Mecmu· 
unun muhammen bedeli 1690:> lıra ve kati 
teminat 25311 Ura 75 kuru§tur. 11 kalem 
m:ılzcme bir talibe ihale edilebileceği gibi 
ba ka bUika uahısıııra da ihale edllcbılir. 
Bu takrlı rde her talipten vermek istediği 
malzemenin muhammen bı:-dcllne göre kntt 
teminat nhnac..'lktır. 

2 - İhalesı 3-11·19U pazartesi gllnU 
saat lG dn Kay.seri Sa. Al. J{o.da yapıla· 
caktır. İsteklilerin belli giln ve saatte katı 
teminntlnrlyle Ko.nR. mUracaatıarı. 

2500 
1000 

380 
50 
25 
50 
50 
70 

Kilo manda kö"elesi, 
Kilo yeril vaketa, 
Kllo Taban astan 
Kıla sarı astarlık me:ıln. 
Kilo ltenarhk sarı meııln, 
Çift 40 No.lu yemeni kalıbı 
Çift 41 No.lu yemeni kalıbı, 

Çift 42 No.ıu yemeni kalıbı, 
70 Çift 43 No.lu yemeni kalıbı, 
Bfi Çift 44 No ıu yemeni kalıbı 
21\ Çift 45 No.111 yeml'ni kalıbı. 

(7914) 

Leva alınacak 
A \ cıl11r Sa. Al. Ko. dan: 

17894 

ı - Kapalı zart usuU:yle 400 ton leva alı· 
nacalctır. Muhammen bedıılt 6000 lira olup 
muukkat teminat 600 liradır. 

3 - Eksiltme 14. 1 ı. 941 tarihinde cu
~a rUnU saat (115) da Ankara'da D. D. 
b·011arı yol dairesinde toplanııcak merkez 

1rlnci komisyonunca yapılacaktır. 

Pirinç alınacak 2 - l:."k8l1Lmesı 16. ll. 941 ıalı ııunu aaat 
15 te KuçUk Çekmecenin Avcılar köyündeki 

A:ıkara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname ı her 
l - 10 ton Pirine pazarlıkla ekslltmm gUn Ko. da ııi.irUlür. ~slllmeye ı1Urak ede. 

J· 4 - Eksiltmeye cirebilmelı: için iıtek· 
~erin teklif mektupları ile birlikte aıa· 
""'da yuıh teminat ve vesaiki aynı trün 
••at {15) e kadar komisyon reiılliine 
~trıneleri lbımdır. 

•) (14556.50) liralık muvakkat teminat 
b) 2490 aayıb kanunun tayin ettiği ve· 

•i~lar ile bu i5e mahsus olmak üzere MU
btlı:all.t V e.klletlnden ahnmıı ehliyet ve· 
'~ıı, ehliyet vesikası için ihale tarihin
~ en u ıekl.ı rUn evel bir istida ile 
>.tlinakallt VekUetine müracaat olunm:ısı. 

(7~6) 17908 

.......__ANKARA BELEDlYESl 

koltuk ve ıanaalye alınacak 
lieledlyeler imar heyeti fen ıefllllnden: 

it nalremız ihtiyacı icln ne adet maruken 
<>ltuk lle iki adet rnarukcn sandalya kapalı 

ql1 U.SUl ylc mUnakasaya konmuştur. 
~Uhammen bedcll <450> llrııdır. 

il lttınakasa 5 İkinci T~rln Çarşamba gtl· 
~O. laat on altıda Ankara'da Belı:-dlyeler 
l 'llkaaı binası lklncl katında Belediyeler 
ll'lar l1eyoU Fen Scfilslnde yaınlncaktır. 
~Uvakkııt teminat (837!5) kunııtur. 

~ 'l'alipler malzeme nilmunelert lle resim· 
h rı Fen Scfilğlnden bllA. bedel tf!darlk ede· 
it rler. Tekllflerin 2490 sayılı kanun hU· 
~ l'rılert dairesinde münakasa gilntl ıaat on 
lı ıe kadar makbuz mukabilinde Fen Sefil· 

I\~ teıllm etmeleri lA.zımdır. C7812> 1 i811 

Otobüs durak yerleri 
yaptırılacak 

~lUcara Belcdlyeslndcn: 
' - Sartnameıı detlıl1rllen Bakanlıklar, 
"• ,., Sıh!)'e, Seralevı. Cebecı. Bahcellevltr 
'11e~lörende yaptırılacak olan ceman (7> 

ııı11d <>tobuıı durak yerleri yeniden on beı giln 
ı..r,11 deue ve kapalı zart uııullyla eksiltmeye 
~ 11lıııuıtur. 

'ul'ııı - Muhammen bedell (12G05> lira (70) 
a tllr. 

" - Tenıınatı 945 lira 43 kurustur. 
>,tı - lhaleel 4. ll. 941 salı ııuna saat 11 de 
•örııı ıı.catından aartname ve kesit cetvelini 
t)~~ vı (63) kuruı mukablllnde almak t.ıı
ltıc1 crın her aon encnmen kalemine ve t.ıı· 
tıı.1111 erın de ihale ııuno olan 4. 11. 011 ıalı 
t:~ ıaae.t ona kad&r usulü dalreılnde tan· 
Ilı b•dtceJtıert kapalı ıart tckıır mektupları· 
~,~ell!(lt:ve dairesinde mUteaekkll encQmene 

e.Jel'!. (7707) 17700 

::::::::::---~---~--~--~ 
~MARA ÜSSÜBAHRI K. 

Koyun eti ilônı 

3. 11. 941 aaııt ll de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. cekler llcarel odaıında mukayyet otmalan 
da > apılııeaktır. ıarttır. 1atckl11erln belll ııun ve aaa tten bir 

2 - Şartname ve nOmuric.ııl her ırUn ko • saat evcl teminat ve tekUt mektuplarını Ko. 
mls)'onda ııörOleblllr. lsteklllerln teklll ede• na vermeleri. (79."55) 17915 
ceklcrl tt:yata nazaran yUzde 15 teminatla· 
rlyle komisyona müracaaUan. 

(7068) 17926 

Saç soba yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Sacı Amlrll'kten verilmek 1&rt1yle 

lSO adet HC soba yaptırma pazarlıtı 4.ll.941 
ııaat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya• 
pılacaktır. 

~ - NUmune ~ ıartname her aun ko • 
misyonda ıı!irOlUr. lsteklller~n tokllf edecei<· 
Jerl Uyata nazaran yüzde 15 temlnaUarlyle 
belli ırUn ve .ııaatte komlsYona ırcım~ıerı. 

(7969) 17971 

ANKARA Lv. AM1RL1C1NE 
GELEN lLANLAR 

Sadeyağ alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna liO kurua fiyat tah • 

mln edilen 20.000 kilo ıadeyatın kapalı zarr
la ekalltmest sı. 10. 941 cuma ııOnU anat ll 
de Erzincan Sa. Al. Ko da yapılacaktır. Mu· 
hamınen bedeli 24.000 Ura va 11k teminat 
25!ı0 ııraıtır. 

2 - Şartnamesi Ko. da ve ev.ııatı Kor.un 
bUtUn ııarnlzonlarında mevcuttur. 

8 - hteklllerln belli ııUnde ıaat 10 a ka· 
dar tekllt mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7514) 1747& 

Kuru fasulye alınacak 
İstanbul Pnngaltı ea. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usul!yle 8·10·1941 kU

nU ihalesi ıllln olunan 1000 ton kuru fa· 
sulycyo talip çıkmadığından aynı miktar 
kuru fasulye knpalı zarf usullyle tekrar 
nıllnnRıuıaya konulmuştur. Bclı0r kll·nıınurı 
nıuh:ı.nımen bedeli 25 kunıştur. Evsat ve 
hususi ;ıarı ııır Ko cıa 

0

görUlllr. İ!ı.l\h•sl 
4. ı ı. 941 satı gUnU ıııs.t 13 de Harbiye 
Yedek Subay okulu Sa. Al. Ko. da yapıln
caktır. :Muvakkat teminat 13i50 liradır. 
Taliplerin ihale uatindcn bir saat evel 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(7612) 17609 

Yetil mercimek alınacak 
İstanbul Pangaltı Sn. Al. Ko. dnn: 
ı - 8/10/!) 11 gi.lnU lluılesl ııeuı ı:-dllcn 600 

ton yesll mcrclmc[:c tnllı> cıkmaclığından 

a) nı miktar mereıınek tekrar kapalı zar! 
uııullyle ml\naknsaya konulmustur. Dl!her 
kllo unun muhnmnıı•n hcdı:-11 24 kuruştur. 
E\saf husust &artlar Ko. da ı;örlllür. lha
lcsl 4/11/ !l-ll salı gUnü saat 11 de ypılncak· 
lır Muvakkat teminat 8150 liradır. Istckll-

Yapı itleri 
Esklschlr Sa. Al. Ko. dan: 

l - Ke11r, fenni ıartna.me ve eksiltme 
tartlar na ı:öre ıraraJ 11Ave ıntaatı kapalı 
r.arfla bir müteahhide verııecektır. lllc temi· 
natı l0.!5 lira M kuruıtur. 

2 - Pa:ııarııaı 4. ıı. 9-ll aaıı ırUnQ aaat ıı 
de E!ııklachlr Sa.. Al. Ko. da YBJ>llacak.tır. la. 
teklllcrın muayyen aUn ve eaatınden bir sa· 
at e\'c!lne kadar teminat makbuzlarlyle 
birlikte teklif mektuplannı :ıoo. na vermelc· 
rl. Kesit \'C ekıılttıne aartnamHI sözü aecen 
Ko. dn ıı:örUIUr. (m9) 17919 

Tamir itleri 
Eııklıchlr Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 7650 lira 40 kuruılulc bir tamirat a· 

cık elaıllLme}e konmuıtur. ilk teminatı 552 
lira 79 kuruatur. Ekalltnıı ırUnU 17.ll.941 pa· 
urtesl aUnU aaat 11 de Esklsehlr sa. Al. Ko. 
da >'aı>ılacaktır. lııtel<l11erln teminat makbuz· 
lartyle müracaatları. Kettr ve tartname her 
ıı:Un Ko. da aörUM!r. (7000) l~ 

Kuru ot alınacak 
Yerlisu Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher kilosunun muhammen fiyatı 
tutarı ve teminatı aşağıda gösterilen 532 
ton kuru ot evsaf ve ıartnamesine ıöre 
komisyonun göstereceii yerlere .teslim e
dilmek ıartiylc kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. İhalesi 15. 11. 941 cumartesi 
günü saat 10 da Yerlisu (Keşan) Sa Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin mezkUr 
gün ve saatten bir aaat evci teklif mek· 
tuplarını Ko. na vermeleri. 

Cinsi: kuru ot, miktarı: 532.000 kilo, 
muhammen fiyatı S Kr. 50 Snt., teminatı: 
4449 lira, tutanı 21)660 lira. 

(7961) 17921 

Kuru ot alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 600 ton kuru ot pazarlık ıuretıyle ek· 

sili.meye konulmuatur. Beher balya tcln ıııtA• 
bedel ıso 1ttam balya tell verilecektir. Ek· 
aııtmesı l.ll 941 cumartesi ırunu nat 11 de 
Konyaüe komla)onumuııun bulundutu ma· 
halde yapılacaktır. 600 •ton kuru otun mu· 
hn.mnıen boılcll 31200 lira olup ilk teminat 
2310 liradır. btcklllcrln tem\natlarını yatı• 

rıp Ko. da hazır bUlunmalrı lhundır. 
(7003) 

Kuru ot alınacak 
Adana sn. Al. Ko. dan: 

17922 

l - 830 tem }turu ot ıatın alınacaktır. 

1t0~arrnara tlsstı Bahri K. Satın Alma !erin tekli! mcktuolannı belli giln ve saat· 

Tutarı l •250 lira olup Uk teminat 1444 Ura· 
dır. Iha lesi ıo. 11.1941 pazartesi fUnO aaat 
ll de Adana Sa. Al. Ko. da )'apılacaıctır. ts
teklllerJn muayyen ı;:ün ve saatten bir nat 
eveı tekllt mektuplıırını Ko. na vermelırı. 

:ı. Yonundan : 
~bal - 7-10.19.u afuıUnde yapılacak olan 
't~Ooo1 :tart eksiltmesinde talip cıkmıyan 
~ u!:l? koyun etinin ikinci defa kapalı 
~ lıyıe eksiltmesi 3 • 2. t~rin • 19'1 
'lııe kesı gUnu ııaat 16 da İzmlt'te Ter -
l>ııac apısındllk! komisyon binasında ya-
~ aktır. 

lııl>;:: 'raJunın olunan bedeli 41040 lira o
bıi•yo rtnameaı 205 kunıı mukabilimle ko
l a ..,:ıdaıı alınabilir. 
~1'111 

80 
Eksiltmeye i::tırttk edecek istekli· 

~lları 78 liradan ibaret muvakkat temi· 
lt11 ti Yle birlikte 2490 ııayıh kanunun hı· 
~lttuıı~tkllde tanzim edf'cekleri teklif 
~ "e lll"ını ve ticaret vesıkalannı belli 
oıııı~ •a.atten tam bir nat evellne kadar 

on başkıınhğına mUracutıan. 
(917•·776•) 17793 

ten bir saat evci Ko. nn vermeleri. (7625> 
17615 

Sığır eti alınacak 
Sarıkamı, Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 31-10 941 cuma ıünü ıaat 15 te ka

palı zarfla ihale olunacağı illn edılen 50 
ton sığır eti kavurmasının evsaf değişti • 
ğindcn kapalı zarfla ihalesinden ihalesi sar 
fınazar edilmiştir. 

2 - Bu 50 ton sığır eti kavurması de· 
ğiştirilen evsafına gore pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. Tahmin bedeli 30 bin liradan 
kilosunun tahmin bedeli 60 kuruştur. De • 
tistirilen evsaf ve ıartnamelerl Ko. da her 

(7064) 17923 

Haciz kararı 
Haciz kararnamesi 

l - Kıtnatından izinsiz ayrılmasınrtan do· 
layı aleyhine hukuku ıı.mme davası acılmıs 
\ e hakkında )'(lkalama mUzekkcreıl cıkanl· 
m~ olan >cdek h snp memuru (32rı61) ve A· 

<lapnzarı bankası C!lkl memurlarından Ade. • 
pazarlı Ahmet oitlu 812 doAumtu Halil Me • 
clt Plralının yapılan aramalara ra~cn 
ı;:ö&terdtl:l adreılerde bulunmııı.ması vı hUen 
meskeninin de blllnmemesı haııeblyle aakerl 
muhakeme usulü ke.tnınunun 212 inci mad • 

zaman görülür. desi mucibince kayıp sayılmasına ve 218 eı 

S - Pazarlığı 3-11-941 pazartesi (Ünü maddesi hOkınUne tevtlkan da Tllrklyı lh.bl· 

tindeki :ın.allannın haoaedilinı-"i• Jı:al'U' w. 
rlldl. (7965) 

Ad. Aınlr 
Tırn. Km. 
Tın. Gn. 

YQmnU Urftfll 

Müatanutıc .U. A4. 
HM. OmDıı. n 8evk1 

C1cekdat 
17924 

Kereste alınacak 
Balılcestr S&. AL Ko dan: 
1 - 1600 metre mtkAbı k•reetı Dunıun· 

bcY kereste tabl'l'kasından blcllmek üzere ka· 
:palı zaır'tla mUnaka.1&Y& konm111tur. Beher 
mcU'ı mlkA.bının biçme muhamman bedeli 
16,50 kuruıtur. Muvakkat teminat 1980 lira· 
dır. 

Lahana almacak 
Geme aa . .U. Xo. dan: 
1 - KaPalı za.rt U1Ul1$l• :uıo.ooo kUo lah· 

nıa allna01Lktır. Muhammen bedeli 10500 llra 
olup muvakkat teminat 187 lira !50 kurustur. 

:.;ı - llıal•I 20. ıı. 941 pereembe &Unu aaat 
18 dır. fateklllerln belli atln ve aaa tten bir 
aaat evel tekli! mektuplannı Ko. na vemıe-
lerı. (798!1) 17940 

Koyun eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

!g.000 lira tahmin bedeli 1925 liradır. Ev· 
saf korun bütun garnizonlarında ~ve t 
tur. 

2 - 'Münakaauı 14. 11. 941 cuma gunü 
saat ıs te yapılacaktır. isteklılerin kan -
nun 32 inci maddesinde tarif edıldıfı ve • 
hile hazırlıyıca'kları teklif mckt"Uplar ı 
ekıiltme saatinden bir saat evel Ko ı 
vermeleri. (79915) l 7sı5ı 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Kuru ot alınacak 
Urfa GUmrük Muhafıza Kıtası S •m 

2 - J:haıesı 81.10..941 cuma ııünU eaat 18 
da Balılceslr Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 6art
nameel Ko. da ııörU!Ur. tsteklller1n belli aUn 
vo .ııaatt.en bir enat eve! teminat ve teklif 
mektuplarını Balıkesir Sa. Al. Ko. na verme· 
h!rl. nu ııaatten ıonra verilen mektuplar ka· 

ı - Beher kilosuna 115 kuruıtuı liO toc 
koyun ıtl kavurmuı paıarlıkla aatın alına· 

caktır. Pazarlıtı 6.ll.941 pertembe ırünU n
a.t ll de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Muhammen bedeli 117:500 lira kaU temi· 
nat 860!l liradır. Şartnamesi her ırün Ko. da 
aörUH.lr. lsteklllerln teminatı kal.l>-elertyle 
Ko. na müracaatları. (W 6) 17941 Alma Komisyonundan: 

bul edilmez. (7970) ' 17928 

Koyun eti alınacak 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulan 25 ton kesilmlD koyun etine muay
yen giınde talip çıkmadığından mezk<lr 
miktar etin yeniden ahnmııt olan 75 ıkuru$ 
rayiç üzerinden bir ay zarfında pazarlıkla 
satın alınmasına karar verilmiştir. 

2 - Kilosu 75 kuruş üzerinden muham· 
men bedeli ıfi750 lira olup muvakkat temi
nat ı406 lira 25 kuru~tur. 

3 - Talip olanlar S· ı ı. 941 saat 15 ten 
itibaren İzmir L... A. Sa. Al. Ko. na mil· 
racaatlan. (7971) :ı7929 

Meşe odunu alınacak 

Sadeyağ alınacak 
Maraa Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zartla 27300 kilo .ııadeya~ı a· 

lınacaktır. Muhammen bedeli 895S:l lira 'e 
mu\alckat teminat 2968 lira 57,5 kuruştur. 

2 - 1halesı 14.11.941 cuma ıı:UnU ıaat 16 
Ur. 1ateklllerın tckllt mektuplarını lhale ea· 
atlnden bir aaat evel Ko na vermeleri. Şart· 
name ve ıvaar Ankara, 1stanbul Lv. A Sa. 
Al. Ko. larında ı:tirUtUr. (70S7J 17942 

Bulgur alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan. 
1 - Kilosu 24 kuru• M .ııanUmden 236 ton 

bulıı:urun 4 10. 941 ııunu kapalı zart ve 
16.10.941 aunu pazarlık ihalesine talip cık· 
madıtından tekTar paı:nrlıkla alınac:ıktır. 

2 - Paz rlı~ı 5.ll.9U salı aunu aaat 14 so 
da Erzurum Sa. Al. Ko da yapılacaktır. Mu· 
hammen bedeli 57820 llnı. teminatı 4141 llra· 
dır. 

Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 1 3 - Bulgura alt evınt ve eartname her 
i:Un Ko. da g Ull.ır. lıteklllerln t•n ı nıtl -

ı - Tahminen beher kilosu iki kuruş 25 rlyle Ko. na müracaatları. (79 ı 17!l43 

santimden 720 bın kılo meşe odunu pazar· 
tıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
16200 lira kati teminat 2430 !mıdır. 

2 - İhalesi ikinciteşrin salı gunü ıaat 
ı6,3o Bolayır civarı As. Po. 700 Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin mezk<lr 
gün ve saatle Ko. na müracaatları. 

(7972) 17930 

Keçi kılı alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 ton kadar kecl kılı alınacaktır. 

Sığır eti alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kılosuna 70 kuruş fıyat tahmin e

dılen 50 ton sıgıretı kavurması pa.!arlı Kla 
&atın alınacaktır. Pazarlığı 7. 11 . 941 cuma 
gtinü Hat ı ı de Erıurum Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 35.000 lira 
teminatı katiycsi 5250 liradır. Şartnamesi 
her gun Ko, da ıorülur. hteklılerln temi· 
nat makbuı:lariyle Ko. na mUracaatları. 

Cinsi ı kuru ot, miktan ı S34.000 kilo, tu 
tarz 26720 lira, yüzde 7,5 teminatı: 2 4 
lira, !halenin &"Ün ve saati: 10. lı . 941 
r:aretsi ıO. 

A) Uç yüz otuz dort bin kilo kuru ot 
ıO 11 . 941 pazartesi günü saat 10 da Ur ıı 

gümrük muhafaza kıtası satm alma kom s
yonunda kapalı zarfla ihale edilecek ir. 

B) Şartnameyi okumak istiyenler U a 
ve hlfıhiye gümrük kıtalarmda her gun 
okuyabilirler. 

C) Talipler teminat akçesi olan iki b"n 
dort lirayı Urfa gümrük kıtıısı vezne i-ıe 
yatırıp vezne makbuziyle şartname ın 

dorduncu maddesinde kendilerinden ı f!

nilen ves:kalarla birlıkte ihale saatın a, 
bir saııt eve! teklif mek!uplarını kom s
yona vermiı bulunııcaklardır. 

(9369-794S) 17909 

V1LAYETLER 

İzmir Cümhuriyet Kız Enstitüsü 
ikmali inşaatı ke§İf bedeline 
yüzde on ili.vesiyle yeniden 

eksiltmeye çıkarılmıttır 
İzmir Nafıa Mıidürlü&iinden: 

İzmir CUmhurlyet kız enıtitüsU binası
nın harici \•e dahili ııvası ile ya~mur oluk 
ve dere ve karo fayans ve müteferrıatı ın-

Pıızarlıkla eksiltmesi 4.11.941 ııaıı ı;:UnU aaat 
14 te Toııancde tat. Lv. A. Sa. Al. Ko. da Ya
pılacaktır. Hepsi toptan 11lına1>llecc1tı ırlbl 

tondıı.n at1tı olmamak üzere ayrı ayrı tal P· 
!erden de alınabilir. Taliplerin numune ı.e 
tcklU edecekleri Uyat üzerinden yüzde 7,5 
ıemlnatlarlyle bclll vakitte Ko. na i'elmele-

(7989) 17g44 
. patı 15266 lira 92 kuruı bedelle 20 n 

rl. (79741 17931 

Han\ deri alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 330 kuru• tahmin e· 

dilen 6 ton kadar çarıklık ham deri alına· 

cııktır. Pazarı kln eksiltmesi 411.0.U aalı ııO· 
nU ıaat 14 80 da Topanede l!t. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. tlk teminatı 145 liradır. 
NUmunl'.sl Ko. da görUIUr. Taliplerin belli 
vaklttAI Ko. na ııelmelerl. (7975) 17932 

.Saman alınacak 
hmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 

Sığır eti alınacak 
Er;ı:urum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bı.r kllo0su 70 kur~ fiyat tahmin edl· 

len :ıo ton sıaır eti kavurması pazarlıkla ıa· 
ı ın alınacaktır. 

2 - Pazarlıtı 7. 11. 941 aaat ıı.so da Er· 
ı.:ırum Sa Al. Ko. da yapılacakur • .Muham • 
ı.--ıen bedeli 83.000 lira kaU teınfnat 52SO 11 • 
ra.dır. Şartnam~I her aQn Ko da. wıuıur. 
bteklller1n teminat m'ftkbuzlarlyle 10.:>. na 
mUraeaaUarı. C7VJOJ 170~ 

Sığır eti alınacak 
Erıurum Sa. Al. Ko. dan: I 
1 - Bir ltilosuna 70 kuruı fiyat tahmin 

~ilen 47 ton aıtır eu kavurması ~urlllüa 
ıatın almacııktı.r. 

~ - Pazarlıtı 7.11. 941 cuma &UnU ıaat 
1& te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacalc\ır. 

Muhunımın beı:teu 82900 .kaU teminat '83ı5 

liradır. Şart.namesi her ırun Ko. da ~örülür. 
llle-klllertn temlna t makbuzlartyle Ko. na 
muracaaUarı. (7991) 17948 

1 - Kapalı zarf uıuli;yle ekıiltme;ye ko• 
oulan 448 ton eamana muayyen cünde ta• 
lip çıkmadığından mezkQr miktar samanın 
bir ay zarfında ve 19. ıl. ~l tarihine ka· 
dar pazarlıkla alınmasına karar verilmiı· Sığır eti almaca~ 

ti~ - Kilosu S kuruş 50 santim üzerinden Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - HaunkA~e t.eellml bir ldl01Una 70 

muhammen bedeli 15680 lira olup muva'ıt· kuruı tbat te.hmln edilen 23 ton ıntır eU 
kat ten\inat lt76 liradır. Talip olanlar ka\•urma ı pazarlıkla satın alınacaktır. 
7. 11. !141 cuma r\inil ıaat 15 ten itibaren ı 2 - Pazarııtı 7 . 11. 9.U cuma ırUnU aaat 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatlan. 11,15 te Erzurum Sa. AL Ko. da yapllacak • 

(7g76) ı 7983 tır. Muhammen bedeli 16100 ura teminatı 
kattyesı 2415 liradır. Şartnamesi her ı:t1n 

Pamuk corap ipliği alınacak Ko. dil i'ÖrtilUr. lstekllltrln teminat ınakbuı· 
~ lartyle Ko. na mllracaatları. (7992> 17947 

Topane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 168 kuruı SO santim 

tlyat tahmin edilen 12.000 kilo pa.muiC corap 
lpll~I alınııc ktır. PazarUkla ekslltıneıl 3. 11. 
9•U pazartesi ııUnU saat 15 te To;;>anedc ı.t. 
Lv. A. sa. AL Ka. da yapııacaktır. Ilk temi· 
natı 1519 Ura 20 kuruştur. NUmune ı Ko. ô.a 
~orUlür. %1tcklllerln belli va.kitte Ko. na ael· 
meıerı. (7977) 179M 

Münakasa tehiri 
Erzurum Dotu E~lerl Kooperatıtlnden: 
Do{;u tnıaat kooııeratltl tara.tından E zu· 

ru.nı da )aptırılacak (1063.6~4> lira 80 ku· 
rıt'$ ke&lt bedelli 150 adet ev lnsaatı 1haleıı1· 
nln 3010.941 ttırlhtndc yapılacatı evelce ıı.tn 

edllrQ!sU. 
llllClhare yeniden mUnakaaııya konul."ftak 

Uzere me:ı:kQr ihalenin mcvs m munasebe· 
tiyle tehir edlldl~I llfın olunur. 

l7llSO) 

Sadeyağ alınacak 

Gebze Sa. Al. Ko. dan: 

17936 

l - Kapalı zarr usullyıe s:ı ooo kilo sade· 
Yat alınııcaktır. l\luıtammcn bedeli M 000 ll· 
m olup muvakkat teminat 4000 liradır. 

Koyun eti alınacak 
ET'zurum Sa. AL Ko. dan: 
l - Bir klloıuna 115 kuruı tlyat tahmin 

eô.llen 47 ton ko~un eti kavurması pazarlık· 
la aatın alınacaktır. Pazarlıtı 8. 11. 941 per· 
ıembe ırUnO saat 15 te Erzurum Sa. AL Ko. 
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 540SO li
ra teminatı katl>Csl SlOS liradır. ŞartnamMI 
her ı:tın Ko. da sllrUIUr. Isteklllerln belli ı:Un 
vı .aatte temlnaUarJyle Ko. na müracaat· 
ları. (7993J 17948 

Koyun eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. danı 
1 - Bir kilosuna lB kı.ınış fiyat tahmin 

edilen 50 ton koyun etti kavurması pazar· 
!ıkla ıatın alınacaktır. Paı:arlığı 6. 11. 941 
perşembe cunü saat lı.lS te Erzurum Sa 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57.500 lira tem!-
natı katiyesi 8605 lıradır. Şartnamesi her 
zaman Ko. da gôrUliır. İsteklilerin teminat 
makbuzlariyle Ko. na mijracaatları. 

(7994) 17949 

müddetle kapalı eksiltmeye konmuş olup 
eksiltme ı7. ıl. 94t pazartesi günü saat 
ı ı de hmir Nafıa müdurlügiınde müte ek 
kil komisyon tarnfmdan yapılacaktır. 

Bu işe ait keıif, ııilsilei fiyat cetveli, 
ıartnameler, mukavele proje i nafıa m • 
durlü~iınde tetkik olunabılir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hukümleri· 
ne göre hazırlıyacakları ı 145 lira S kuru$
luk muvakkat teminat ve ihale guniınden 
Uç gUn evel Naha mUdilrHlf nden alacak· 
ları ehliyet vesikası ve lg41 yılma ait ve 
ticaret odası belgesini muhtevi kapalı m -
hürlü teklif mektuplarını 17. 11. 941 pa
zartesi gÜnÜ saat ona kadar komisyon re-
isliflne makbuz mukabilinde verecekler

dir. 
Poıtada vaki ıecikmeler kabul edilmi-

yecektir. (4438·7g49) 17910 

llôn tashihi 
1ıtanbul Hava Mıntaka Depo Amlrlitln

denı 

Tan, Haber ıuetelerlnln 10..14 T . evel 
941 ve Ulus, Anadolu gazetelerinin 14 T. 
evel 941 tarihlerinde ilin olunan 10 ooO 
metre kııtık er elbiselik kuma&ının ihale 
tarihi 27. ıo. 94? pazartesi g{lnU saat n de 
yazılacağı yer(le sehven 23. 10. 941 çar
şamba olarak yazıldığı görulmuştur. Ta._ 

hih olunur. 
(9311-7951) 17!112 

Tamir itleri 

İstanbul Defterdarlığından: 

Viliyet hükümet konağının (39905) lira 
(34) kuruD keoifli çıtı tadilat ve tamırat 
iıi kapalı rarf uııuliyle elcalltmeye kOClul 
muştur. Eksiltme 17. u. 94I pa artesi gü
nü !laat ı~ te İstanbul'da mılli emlak mu. 
dtirlugunde toplanacak olan krımis orda 
yapılacaktır. Muv .. kkat temına• 299290) 

liradır. 

2 - Ihalesl 21 11. 941 cunıa ı:tınü saat 16 
da Gebze Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. htek· 
iller oartname)·l her ailn Ko. da ıröre1>11lrler. 
lsteklllerın be111 ıı!in ve snatten bir nat e • 
\el teklif mektuplarını Ko. na ve.ronelert. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ısleri u. 
mumi, husuat ve fennt şartnameleri pro
je, ke if hulisa;t yle buna muteferrı dı er 
evrak iki lira mukabıtınde İstanbul m l1i 
emlik idaresinden alınabılır. İsteklıler n 
teklif mektuplarını ve en u: bir t ahh ~ e 
(30.000) liralık bu iıe bcnr!'!' ış yaptı a 
dair idarelerinden alınmrı vcsık lara r:ı s 
teniden İstanbul vil yctıne murac a la 
eksiltı:ne tarihinden tatil gunleri h r ) 
üç gün evel alınmr~ ehi yet ve g4r yılı'la 

ait ticaret odau vesikası ve muvakkat l e 
Koyun eti alınacak minat makbuzu 2490 numaralı ' anu u t a-

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: rifatı dairesinde hazırlanmı~ kapalı zarf 
ı - Bır kilosuna ı ıs kuruş fiyat tahmin derununda. ihale gunu saat 14 de . k d r ko 
. . m· on reisliğine mııkbıız mukabılindc le • 

( 7953) ı 7938 edılen 50 ton koyun etı kavurması pazar- ısy v 
1 ğ 1 di etmeleri llzımdır. 

Patates alrnacak 
lıkla satın alınacaktır. Pazar ı ı 6. 11. 941 (9363•7947) 17914 
perşembe günü saat ıl.30 da Erurum Sa. 

Cobzc Sa. Al. Ko. ct:ın: 
1 - Kapalı zart u!ull>·le 180.000 kilo pa -

tateıı alınacaktır. Muh mmen bedeli 27.000 
lira olup muvakkat tt!l'Dlnat 2025 liradır. 

2 - lhaleıı 20 11. 041 ı>e1'1icmbe ııunu aa· 
at 16 da Gebze Sa. Al K!o. da Yapılacalctır. 

istekliler ıartnameYI her ı:Un K?. da ıröre • 
bilirler. 

Al, Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
57.500 lira teminatı katiyesi 8605 liradır. 
Şartnamesi her giln Ko. da röriılür. İstek 
lilerin teminat makbuzlarlyle Ko. na mü· 
racaatları. (7995) 17950 

Sığır eti alınacak 

3 - TallpJorın ihale aUn ve .ııaııtınden Karaköse Sı. Al. Ko. danı 
b1r aaat eı;el tekllt mektuplarını Ko. na ver· 1 - 150 000 kilo sıfıreti kapalı ıarfla 
melerı. (79 4l 17939 eksiltmeye konulmuitUr. Tahmin bedeli 

Çeşitli erzak ahnacak 
Dikili Sa. Al. Ko. danı 
1 - Evsaf ve şerait dahilinde asalıda cinai ve miktarı cösterilen erzak kapalı 

zarfla yapılan munakasıısında istekli çıkmıdığından" bir ay zarfında pazarlıkla alı
nacak ilk pazarlığı 31. 10. g4ı cuma cünü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
Rvsaf ve ıerait Ko. da goriılür. 

Miktarı kilo Cinsi 
850.000 Odun 
180 000 Sıfıreti 
440.000 Saman 
100.00o Patates 

Muh. Bed. lira 
17.000 
72.0oO 
~.000 

ı4.o00 

llk T. lira 
1275 
5400 
1650 
1050 

(7957) 

İhale saati 
9 

ıo 

1ı 

15 
179ıS 

Satılık oton1obil 
935 moı1eli stüdebeykcr markalı v it 

• •;r.,· • e a ı 
adet lastıe.ı yenı az kullanılmış bır 0 omo-
bıl. Müracaat Birlik taksi. Telı 6333 

4987 

Sac baca tômiri 
Sarıkışla civarında Hin lpekiş 

fabrikasının (35) metre yüksek
liğinde ki sac bacası sökülüp ta· 
mir ettirilecektir. 

Bu yolda teklifte bulunacak
ların her gün saat~(9 dan 12 ye) 
kadar fabrika müdüriyetine mu
racaatları illn olunur. 

Telefon No: 2821 4881 



29 / llkteşrin 
Cll.mhur1yet !'layramınl\ MııhJlm 

Fevkalade Piyango Planı 

llaaml.Ye 
.A.ded1 

lkramtye 
Mlktan 

lkrıımlye 

Tutarı 

l 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
10 
2 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160 000 

84.550 - Yekfın - 480.000 

ls.ıı.bet nlsbetı 

90 21.1375 

tırramlye nlsbctt 

% fıO 

Tam bilet 2 lira - 7arun bilet 1 Ura 

, 

MEMUR ALINAC 
Sümerbank iplik ve ·dokuma fabrikaları 

müessesesinden : 
1 - Müessese merkezimiz ve fabrikaları için müsabaka imtih.a -

niyle memur alınacaktır. Taliplerin en az orta mektep mezunu olma

sı, askerlik ile alakası bulunmaması şarttır. (Ticaret mektebi me

zunları tercih edilir.) 

2 - 1mtihan 1-11-1941 cumartesi günü saat 14 te Ankara'da - İs
met İnönü caddesi 15 numarada - müessese merkezimizle, lstanbul
da Defterdar fabrikamızda icra e<filecektir. Müracaat aynı gün saat 

12 ye kadar Ankara ve lstanbul'da kabul edilir. 
3 - İsteklilerin, mektep diploması, hüş~ühal vesikası, iki boy ve 

dört vesika fotoğrafı, eveke çalışmış oldu'kları işlere ait bonservis, 

(halen herhangi bir müessesede çalışanlar iç.in) o müessesenin mü -
saadesi şarttır. 

4 - Tayin edileceklere 3659 numaralı kanuna göre maaş verile-

cektir. Müessese imtihan neticesinde tayin edip etmemekte ser -
besttir. 4995 

~ 
lr 

ASKERi FABRİKALAR 
1 ..11llilil1111111111111111111111111111111 L 1 
1- -- -= --- czna · :ı c Çeşitli sebze alınacak 

1 ~ Topra!{ Mal.sulleri Ofisi 
: 1 Ae. f'au t:ıutın Alma KD dan 
: ihale tar h ndcn it ba. en 31. ~- D.ıl tarihi= n kadnr a~a • J!l cins ve m.ıtları >.ızılı 7 kn
- ~ sebze alınacak. I~ Umum üdürlüğünden : : Azamı miktar aıısıarl mlkl.ar 

kilo 
1500 : Umum Müdürlüğümüz merke- : 

: zinde münhal bulunan "100" lira : 
: tahsisatlı veznedarlığa, = 
: 3656 ve 3659 sayılı kanunlar : 
: şümulüne giren Devlet daire ve- : 
: ya müesseselerinde bilfiil vezne-
- darlık işlerinde istihdam edil - = 
: miş olan ve evsafı tazımeyi haiz : 

1 § bulunanlardan kadrosu dahilin- -
de bareme göre alabileceği aylık _ 

: ücretle imtihansız bir .. ·cznedar : 
: alınacaktır. --

1 § Taliplerin 5-11-941 gününe ka- : 
ı: dar aşağıda yazılı vesaik le bir - : 

likte noksansız olarak müracaat : 
1 § etmeleri tazımdır. --

Aranılan vesaik: -- ---

Lnhna 
Pırasa 

l'ntatcs 
h-panak 
Kereviz 
Karne bahar 
Havuç 

kilo 
2000 
2000 
ll500 
2000 
500 
500 
500 

1500 
1000 

300 
300 
300 

Yukarıda yazılı yedi kalem ıebze askerl 
fnbrlkalar umum müdürlutü merkez ııatın 

ıı ma kOmlsyonuncıı 14. 11. 941 cuma ı:ilnu 

& ıat 14 te pnzıırlıkla ihale edilecektir. Hepsi· 
nt birden vermek mümkün olmadı{;ı takdirde 
vrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 

Muhammen bedel Ankara belediyesinin 
ı zarlık gQnU lllln edecccıı fiyatlardır Ta-
llpler kati temlnntlnrını buna ı:dre getire· 
l••k,erJlr (71H3) ı7S75 

35 ton kur, ot almacak 
As. Fnb. Sntın Alma '{C>. dan: 
Beher kilosuna 7 5 kuruı bedel tahmin e-

I~ l - Tahsil vesikası, 

2 - Nüfus tezkeresi, 

:; 
1 
ı111cın 85 ton kuru ot askeri rabrlkatnr umum 

::; r UdUrlUlttl mcı kez ııntın alma komisyonun· ı -: 3 - Askerlik vesikası, -
- rı 11. 11 94ı salı ı:UnU saat 14 te p zarlıkla 
: ihale edlle<'ektlr. Şartname ııaras!Ldır Kati 

ı: 4- Sıhat raporu, :: tcmtnat (393) lira <75' kuruıtur. --
6 - Hizmet vesikası, --

'

-=-= 5 - Doğruluk kağıdı. 

: 7 - Vesikalık 3 fotograf. .. 
- (78'.:>7) 17840 -

':iııııııııaııııııııııııııııııııııııııııı;:' 1 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Satılık kereste. odun ve saire 

Ankara Orman Çcvirie M iıdurlliı;ıin • 
den ı 

Mud:.ıriyctimiz deposunda ve yedi emin
lerde mevcut ve muhtelıf ebatakı 2 meıre 
375 desıı:r.etre mıkap çam yonma ıle 1 met
re 7tıl desımetre mıkap çam yuvarlağın 

(7 45> 17876 

ANKARA V ALlLlGt 

Bina tamiri 
An nra \'sili l':lndcn: 
Keııt bede.ı ıw Ura 20 kuruı olan Bey
zarı kazası tıus ısı ld'ire d.spıın~tr binası 

ı mır cltlrlıccektlr 

30. 10 9U ııerscmbe ı:Unü saat 15 te pa -
, ulık a ihale l'Rı>Llııcaktır. 

Taliplerin mczkOr ırun ve saatte tc;nlnat 
bedell olnn 117 lira 60 kurusu hususi muha· I 
srbe 'liczncslne yatırdıklarına dair makbuz 
1 e beraber vlll\yet !lalml e'lcümentne nıUra- ı 
cant edeceklerdir. P11'ın ve ıartnıımftyl gör -
mek lstıycnlerln vl!Ayct ııhıı.t mudürlU~üne 

mUracaatıarı CWWı 1703:'i 1 

Benzin deposu yaptırılacak 

Deher metre mıkipları 30 ar lıradan ve Ankara \'alllıt: nden: 
?8850 kılo karı~ık odunun beller kılosu 2 ı - Narıa ga.raJında yapılacak benzin ı' 
curuştan ve 31h0 kılo odunluk çam çıta • I 1 ı>osu hinin ihalesi 13 ıı 911 pera nbe ııu
nın beher kılosu 2,5 kuru tan ve 2710 kı- nu sa.at ıs te vllfl)et daimi encümen.nde )&• 

n.ı.mnk U.ı:ere ncık eksl.tmeye kon..ılmuştur. 

lo meşe komuruniın beher kilosu 4 kuruş- 2 _ Kl'slt bedeli ":.!3:.IO" ıırn "16., kuruı 
•an ve 27 top çam kasnagın beher topu 20 \e muvakkal teminatı "l7ı .. lira '01" kuruş
kuru:ıtan olmak üı:ere ve 15-10 941 tarihin· tur. 
Jcn ıtıbaren 15 g;ıı. m.ıddetlc açık artır • 3 - lstekl lcr.n muvakımt teminat. mck· 
-naya konulmuştur • t ı:> veya maıtbuzlarlyle, ticaret o:ıtısı vesi -

1 - Artırma 31 10 941 tarihine müsadif 
cuma giınü saat 14 te Ankara vilayet or
'llan çevırge müdurlü6 ü binasında yapıla
caktır. 

2 - Emvalin mecmuunun % 7,5 tcmina· 
ıı 63 lira 90 kuruştur. 

3 - Talipler yevmi mezkurda teminat 
alcçelcriyle bırlıkte mudüriyet binasında" 
te1ekkul edecek komısyona ve tafsılit al
mak ve tartna'llcYİ görmek istiyenlcr de 
her giın miıdurl;Jgumiıze moıra~aat etmele-
ri. (7730) 17717 

kalarını ve narıa müdUrlUı'!'Unden bu lı ıcın 

ı \acakları fenni clıllyet vesikalarını htıml -
len )'ukarıda ııdı gecen eiln ve saatte daimi 
ı-nctiıınen relslliUne müraca.atıarı. 

4 - Buna alt kesit ve ıartname.YI her r.;Un 
nafıa müdilrlJC'On<le gôrel>lleceklerl. 

(7952) 17937 

ANKARA BİRA FABRİKASI 

Hayvan yemi 
lnlıisarlarAnkara Bira Fabrikasındanı 
Arpaların filizlendirilmesinden elde edi

len filizler fırında iyice kurutulmuş ve u
zun müddet muhafazaya elveriııli bir hal-

TÜRK t·y E CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

• 
Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevı Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kwnbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaapla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıdakı plana göre ikramiye dağıtılacaktIT: 

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

40 ,, 100 ,, 4000 
l 00 ,, 50 ,, 5000 .. 
120 " 40 " 4800 ., 
160 " 20 ,, 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, '" 1-1 
Birincikinun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : /Je!aplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/r,20 
fazlaaiyle verilecektir. 

mamul çam çar köşesi 
Devlet Orman İşletmesi Bolu - Seben Revir Amirliğinden: 

İstif No. 
1 
:ı 

3 

Adet 
656 
646 
686 

1073 

M3 
215 
212 
212 

Beher M3 bininin 
muhammen bedeli 

Lira K. D3 Cinsi 
712 Çam çar 
309 Çam çar 
102 Çam çar 
935 Çam çar 

kö~e 
koşe 

köşe 

kö~c 

26 50 
26 50 
26 50 
26 50 

% 1.s Jd. ~ 
Lira g. 

428 7J 
421 96 

421 5J 
619 91 

_:..::._./ 
3061 952 05S Y ckQn 1892 1~ 

- Revirimizin Karacasu deposun.da yukarıda her bırinin hizasında miktar ' 
adet muhammen bedel ve muvakkat teminltı yazılı çom çar köşeleri açık artı~ 
ile satılacaktır. · 

~ ltllllllllllİ 1111111111111111111111111111lllllllllJll111111111 lllllllllllllll!J: 1ı ~ D r · Al~ ~tti n .. ER KM EN 
- ÇOCUK ESi G = Dahıhye Mutehassısı 

-~-- R EME KURUM ÜN UN § 1 Hıuıtalannı her gUn S ten 1 ye kadar 

ele satılmaktadır. · 
Bu filizlerin hayvan yemi olarak kulla

nılmasına ilgilileri alıştırmak ve bu yemin 
kıymetini tanıtmak üzere liimdilik bunla
rın ucuz olarak kilosu otuz paradan sa
tılması kararlaştınlmıştır. 

2 Satış 3. l 1 941 tarihine müsadif pazartesi ıünü saat 15 te başlar ve her !~ 
fin satışını muteakip diğer istiflerin numara sırasiyle satışına geçilir. 

111
: 

3 - Çar koşelcre ait satış şartnameııi A-ıkara orman umum müdurlüfü ile :8° I' 
İstanbul; Ankara; 1zmlr orman çevirge müdıirlukleri ve Adapazarı orman ))(il 
sefliginde gorlılebilir. 

= An:ıfartalar Caddesi Hanef Ap. No: 

Kavacık memba s y § 1 ıo daki m:~~~e~~~~~~nde kabul 

İstekliler her gün Gati Orman Çiftli-

ı 
gındc inhisarlar bira fabrikasına müraca
nt ederek bedeli mukabilinde derhal ku
rutulmuş Cilizlcri alabilirler. 

4 - İsteklilerin 3. 11. 941 pazartesi günil saal 15 te Bnlu'daki revir 
muracaatları. (9306°7950) 

-------------------

Mikyası Ma derecesi 1,5 
En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği çok 

düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle Ankara 

için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) ~ümlesiyle takdirini 

bildirmektedir. Telefon: 1634 > 

-------------
-:;') 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır.:= 

FAKÜLTELER KAZALAR 

(7952) 17913 

: Kayseri A$lİye Hukuk Hli.kimliginde!\: 1 
: Kayseri Bez fabrikasında anbar memuru 

..ı l l il l l l l l l l i'l 1111111111111111111111111 L 
MAHKEMELER -------- NEOSTERIN 

--- Sıhhntlt olmak içın tnsanın ağız. 

: burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi 
: Mehmet oğlu Edip Ilgın tarafından Kay-' 
:;: l 6eri asliye hukuk mahkemesine karısı İs· 

: bir tarzda temiz bulundurması Ut • : tanbul Beyoglu Taksim Sıraservidc ı9 No. 
: zımdır. : 1 da Mehmet kızı İhsan aleyhine açılan bo

Bu yollarla giren anjinler, grip, : şanma davasında: iddia şehadet ve vesaik
: kızıl, kı:ıamık, difteri. kabakulak, : 'le s~bi~ olduğundan medeni kanun J 29 ve 

Profesör Doktor 

NAZIM SAKİR 
..> 

Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yenişe!ıır Atatürk Bulvarı And Ap. 

Daire 7. Muayene için evelden rande-

vu alınmalıdır. Tel: 6767. 5005 
iııl 

Satılık moble 
Avrupa yapısı çok az kullanıl· 

mış stil m"oble acele satılıktır· 
Arzu edenlerin Atat ürk bu1"8• 
rı Niğde apartımam 6 numaraf8 

her gün 9 - 11 ve 14 - 16 arasıtı • 
da miiracaatları. 5004 

---------~-----------~ 
Vitrin yaptırılacak 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Dircktörluğünden : 

Kereste nakli 
: çıçck, suçiçeği, menenjit • • UAb : 1 ı31 ıncı ~add~leri mucibince boşanmaları-

buloşıcı hMtalıklarda : na İhsanın bır sene mUddetlc başkasiylc ..l l 11111111111111111111111111111111111 il L 
_ evlenmemesine 17. 9. g41 887-1013 numara - Dahili hastalıklar mütehassısı -

Kayıp - Boz.kır nüfus memurlut'!~ 
almış olduğum 28. 8. 934 tarih 44,17

3 ,t 
lu nufus cüzdanım ile Ankara MuJ:ıııft1 ttf' 

1 - Faklilte tanh enstitüııü için resim 
Te şartnamesine gorc bir adet teşhir vıtri
nl yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 780 lira.dır • 
3 - İlk teminat 65 lira 20 kuruştur. 

---AJcyazı Kereatıı Fabrikası :.tlldürlüıtünden: : 
Akyazı askert kereste fabrikasından Ada • : 

pazan tstasyonuoa nakledilecek dört ilin : 
metre küp her clnı kereste ve kütük açık : 

NEOSTERİN : lle karar vcrilmiı ve müddeialeyhin yeri 1 = 
plilvcrizasyon veya gargara~ı : meçhul bulunmuş olduğundan ilan tarihin- : 

ııitoya yardım eder. : den itibaren bir ay içinde kanun yollarına -
Dr. Şakir Çobanlı 

eksllt.rtıeye konulmustur. 
Ekalllme S lklncitearln 941 pazartesi :tınU 

Böyle hastalar ile temasta bulu : müracaat edilmediği surette tebliğ maka- : Evi eski yerinde kalmak = nanlan korur, ıahsi ihtiyat ve tedbiri E mına kaim olmak ilzere keyfiyet ilan olu- E üzere muayenehanesini 
_ nur. 5000 k 
-

saat on dörtte Adapazarındıı Parıc kara.sın -
d• tabrlkıının yoll.ıma dairesinde yapılacak -

: aldırır. _ : An ara Anaf artalar 

: vari gurubundan aldığım askerlik te. r 
·ııı 

: tc1.keremi birlikte kaybettim. vcııi'1 ıP" 
: lacağımdan eskisinin hükmü oını.O -- ilin ederim -----4 - Taliplerın resim ve şartnameleri 

görmek uzere fakülteye ve ihale için de 
3-11-1941 pa:r.ıırtesi giınü saat 16 da mek -
tcplcr muhaıebecılliinc müracaatları. 

: Eezane:erde reçetesiz satılır. - Ankara 2. inci Asliye Hukuk Mahkeme- : caddesinde E M E K 
tır - sindenı : 

Nakledlle('ek ıcereııtelerln beher metre kil· ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. Ankara genci - apartımamna nakletmiııtir. -- I!~•••••••••••-"':' 

--------4-9_9_9 ___________ A_l_~ -
( 7772) ı 775:) 

komutanlığı efradından _ ::ı: 
ı>tln!in muhammen o deli tkt yüz. dokSan ııır Muayenehane Tel: 2243 - 'bİ 
kuruı ytrmı ııes ııantımdlr M..ıvnkk.at temınıt Acıpayamlı Hacı Mehmet oilu İbrahim = Ev Tel: 5395 Niimune Hastanesi Diş Tab1 

Doçentlik imtihanı aekt:z. yU:z. otuz yedi lira yetnlı cıeı santim. ===============~ mahkemeye müracaatla almış ve nüfusa : 
dlr • rr tescil edilmiş bulunan Aykır soya'.lınınl ,a111111111111111111111111111111111111ır c . KURTOG~ LlJ 

tateklllerln ticaret o(luının VC'Slkal rlyıc ı==;::::=::;::==:;===::;;====1 Terzi soyadı ile değiştirilmesini iatemiş av 1 t 
Ankara Hukuk Fakultcsı Dekanlığın 

dan ı 
Hu&usiye ve Amme ıruplariyle iktısat, 

hukuk tarihı ve Tiırk hukuk tarıhı doçent
lllı: tmUhan\.ırına ı llkk~nun 19~1 pıı:z:arte

ıi günü başlanacaktır. Aşağıdaki şartları 
baiz olanlar bu imtihana ıırebilirler. 

cd 
~ 

muayyen r.;Unde ıaat on dö de ka1ıır ıtomls· ve cereyan en mahkemesi sonunda: Ay-ı fatantıuı 11e Pnruı raıttllleırtıı 11,. 
yona ve ıartnamc~•nı ı:ö•mek ~Uy nlcrın kır soyadının Terzi soyadı ile değiş•iril- Kayıp - 940 - 941 senesinde Ankara mezun .ıvdetıe Veotsehlrdekl ınullfll .. d' 
rnbrlka mUdürlUt:ılne mUrııcaatıarı. . ı -~r At t'' k r . d 1 ld - 'k 

1 ra•b· mek surctıy e nu usa tescil ve ilanına a ur ısesın en a mış o ugum tasdı -1 ııanesınıııı ıwr eUn ıaat s- 7 a ..,1t· 
<9211-7E>Ml 1110ı ·ı 1 ı ,ıs,.. 

1 - Turk olmak. 
2 - 4n yaşını ceçmis olmamak. 
3 - Talip oldugu dalda doktora yapmış 

olmak. 
4 - Büyulı; Garp Kültür dillerınden bi· 

rini ilmi bir tetkık yapacak ve yaıacak de· 

ESVET 
Kı•lık taı:>ka modellerini 27 ıo 911 

pazartesinden ıt11>a~en ve Uc cila 
müddeUe Cihan P;ılas otel ndc s:ı.yın 

Ankara oayanıar na te1htr ed eek•ır 

recede bildiğini yapılacak ımtihan ile is • ·r111111111111111111111111111111 
pat etmek. 

btcklller1n 15 ııontesrln 1941 lll rlhlne ka· K İ RA l l I{ 
dar dekanhii;a dilekçe ile müracaat etme • :; ' --
leri. (7924) ı 7569 : 

Kectörcn'dc otobtıs durat:ınn yak1n : 

Ders baslangıcı - tcerısındc menru 11uyu. ek! k ve altı : 
Dil ve Tnrıh-Cof;rııtya Fakilıtesl Direktör· - odalı evi OzUmlUk ve tılrcok m Yvn a- -

?Q~Undtn. : c:acıarı mevcut ııat k'r ı lı• Tal ple-
011 vo tarih CakUltesl 31 blrloclteırın cu. - rln Vrhbl Koc r arct \I n" • O;-man 

ma aiJnU ıaat S.30 da verilecek açılma der - ı •· ~;İan a mUracııatıarı. 4!162 

11.Yle tedrisata bnelıyacaktır. (7023> 17904 ı...-ll il l il 11111111111111111111111 

Sayın Ankara halkına 
X eni açılını! olan 

• 
• Bursa 

Ulus - '23 üncü yıl. - No. 7266 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşrıyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gnzetemı:z.e ı:ondertıen ııer nevi yn
ıııar oe$red ıs n edilmesin ırerı ve
rilmez ve kıı..ııoo ıeundan dolay> tılç 

bir mesullyeı kaııuı olunmaz 

azarı 

temyizi kabı o mak üzere 13. lo. 941 gü-ı nameyi kaybettim. Yenisini alacağımdan 1 nauaıarını knbul ve tedaviye b:t r 
nünde karar verildiği ilin olunur. eskisinin hiilcmü yoktur. l ı•tı•r•.••••••llll••• ........ 

5001 So02 Kamıran Beker ! ~ 

Göz. 

YENİ Sinemada 
Buı:ün bu ı:ece 

kamnıtırıın yıldız Brcnda Joyce -
waıter - llrennan ile beraber yıı.rattıklıırı 

ve renı:ln bir harlknsı olıın 

SON YARIŞ 
Seanslar: 14.SO - 16.30 - ıs.so &"ce 21 

Sıınt 12 15 te ucuz mat ne 

BAR KADINI 

Sus Sinemasında 
Bu&(ln 14 ten itibaren iki tllm birden 

1. H apisane Kaçakları 
Bas rolde: NancY Cnroll 

il. Kanun Kuvefi 
Baı rolde: Fred Scott 

Seansınr: 14 - 16 - ıs &et"e :20.30 da 

SOMER Sinemas111d0 

Buı:ün bu gece 

Macera vcı heyeca nıarln d0111 

bil>ilk csrıır mmt 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
Baı rolde: Harry Plel 

Seanslar: 
12.15 • 14.3~ • 16.SO • lSJ!O 

nda ehven fiyatla her Çe§İt mobi lyalannızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa gezrrı~ ,,J 
menfaatiniz icabıdır. ikinci Anafaıtalar caddeei No. 198 ,(eski müzayede salonu). Ti: ~ 


