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Milli Şel'imiz ıehir lpodromunda dünkü at koıularını takip buyururlarken 

ı;------ı Sonbahar at yarışlarına 
QQ~~ 1 d 
İafihsal dün de devam o un u 
Cephesi 

Mümtaz F:ailı FEN l K 

~-d Corc'un bir sözün~ _ha.tırlı
d .. 1c· • ._bık İngiliz Başvekilı dıyor-

.. 1 ''8 h b" dil', ıt· u harp, bir istihsal ar ı-
e)cle eı~v~aha çok istihsal yapar ve 
~ ...... J;tııı rni.rnulleri, ona muhtaç 
bilirıe leelere zamanında göndere
IÖıler' o, ~U\'arc-ı, l'llacaktır." Bu 
"-1tit 

111 3~Ylendiği anoan11 ... ~ 
ba., ~eçtı, Buna rağmen istiliaa 
llıeılc f .•Yatında olduğu gibi, harp 
bij~•ırnasının işlemesinde de en 
)ar " l'olü oynamakta devam edi
'İııi 1«:. ~.na :muharrik kuvet vazife
dea.b 

0~"Yor. Eğer, 1939 eylülün
till ı.:r~Üriip giden müthit felake
~lin I' et noktasına, ve inkitaf 
llıuha: ba~acak oluraanız, bütün 
dell b'ı~J«;rın en büyiik enditelerin
tih-.ı·•rının muhtelif vasıtalarla ia-
..ıL ı tan · v ·· ="'"•ihı" ıırn etmek oldugunu go-
'arı~ı. Çünkü bu unsur, bat· 
d•r at an kadar, asker cesareti ka-

' rat ·· ~aff alc eJı 'Ve taktik kadar mu-
-lın11t 1Yet. sebepleri arasında yer 
~e ha;b·· Bırçok devlet reislerinin, 
lıtet 1 •n sevk ve idaresinde mesu
telcetİ ~nların ııutuklarında ve ha· 
d~la~rınde, Üzerinde ısrarla du~
llııı, il fey bu olmuıtur. İngiltere -
latırab~'t·b~tladığı .zaman bütün 
)are y ' •fı derecede tank ve tay
~ı..__n~::ına~ak.tan ileri geliyordu. 
t •ıırJı&d a Rore ıse, onların harp 
, -llıiıı. arı, daha fazla istihsali 
:ıaticlai :!hek için icabettiği kadar 
i~ doğu •ınmadde bulamamak
,~~ iler' Y~rdu. Almanların kıta 1'!'ri, d !Urdükleri "yeni nizam" 
lllilJet) ?Rrudan dogv ruya bütün 
' erın · 'h ' Ilı llf••tı . ıstı sallerini, alman 

•icarı· erıne ve yahut alman harp 
~o .. ı •2ınaıın ·· v 

~•ınak .. a ı:ore ayar etmege 
lıt la, ,.. Uzerıne dayanıyordu. 
ı._•ta,.. de r•hut mecburi bir. nu ile 
~ld'-lcl •ıılan •imanların ilk işleri, 
""P •rı f b 'k 1 k Ilı rakıarı a. rı a arı çalrttrrma 
"r ~il PetroJ ek! 1trnek olmuıtur. Ru
~ •d•re d lerıyle işliyecek tankla-
'- idlly).: e~ insanları, Ukrayna 
Jıı·r'" b-. 1 

1 0 Yllracaktrr. O inaan
'ft.1 lcOanü 1•Yede Donetz havzasrnda-lllc • r ere rn. d 1 h ı- '* Pet il' . a en ere ve ni ayet 

e._p e/ı° .er!ne ulasabilecekleri 1 rnı~tır. Cörcil'in son nut-
(Sonu 2 inci sayfada) .... ~-----------: ······· .. ······· .. ... .... ····· ...... ·······~ ,.. Q1ob'' 

: ""Un 'k• · : 
: 

1 ıncı sayfamızda : ! ~ Lisan bahisleri jı 
! as11 ça 1 ışa l ı m ?a 

Ziraat Bankası koıusunu " Y etiı " 
ve çifte bahis te 122 lira verdi 

Sonbahar at yarıelıırının ikinci.si diln Şe
hir Jpodromunda pek kalabalık bir halk lrilt
lcsl önünde :yapılmıatır. Milli Şet'lmlz de 
her zaman oldutu i'lbl yarıı yerini aeretlen· 
dlrmlaler ve koıulan nihayetine kacıar alA • 
kn ile takip buyurmuılardır. 

Yarıııar umumiyet ltlbarl:yle c:oıc heye
canlı ve ırtızel oımuı. mUıterek bahlı de me
raklıları memnun edecek paralar vermııt.ır. 

Birin koıu : 
Cc ve daha > ukarı yaıtakl aat kan lnıı'lllz 

at \e kısı aklara mahaua aatıı koıuıu idi. Ik
ramlyesı 235 Ura, mcsare.ı :ıooo ınetre idi. 
Ko$UIU cıu,undi.ıtilmUz albl Dr. serere.run 
Komlsar;ı lımlndekl al atı kolaylıkla kuan
dı. B. Suat Karaoıman'ın Ruva'ıı lklneı. B. 
Ferruh Ozan'ın Slrkapı Uciln('U oldu. Zaman 
2,13 dakikadır. .Milıterek bahtı i'an.YBn m 

I kinci koıu : 
Sonbahar tay deneme koeuıu idi. lkl ya· 

ıındakl ıerıı halla kan lni'lll.2 erkek ve dlıl 
ln> lara mahsustu. lkrnmtıcsl 1200 lira, me
Bn resi 1200 metre td ı. Sekiz tann lıtlrAk et • 
tll!:I bu ko,u tok ırilzeı oldu. lstanbul kOIU • 
larında bir muvartnkl>·et i'~tercmedltlnden 

(Sona S inci sayfada) 

GOVEN 
SIGORT A SOSYETESi 

Hayat • Yangın - Nakliyat -Kaza 
AnKara: Telefon: 2208 

/ MANİLLA 
konferansı 

birkaç güne kadar 

toplanıyor 

Sinaıpur'un müdafaası 

geniı ·öıcüde iyileıtirildi 

Galata Telefon: 44969 - 40630 

Tokyo, 5 a.a. - Nişi Nişi gazetesinin 
Şanghay'dan haber aldığına gl'lre, Cang
Kay-Şek, Cin harbiye nazırı ve genelkur
may reisi Haylngşln'I Manllla'ya gönder
mlşUr. Haylngşln blrkac i:Un sonra Manll
la'da toplanacak olan lnglllz-amerlkan as
keri konferansına lştlrlk edecektir. 

Alman tayyareleri tarafından tahrip edilen bir •ovyet garı ve 
mar§andi:z trenleri 

Öğrenildiğine göre, Haylngşln dlln tay
yare ile Hong·Kong'dan hareket etml&tlr. 

Sir Byroolıe Popham'ın 
beyanatı 

Manllla, 5 a.a. - Unlted Press: Uzak
doğu lnglllz kuveUerl başkumandanı ha\·a 
mareşalı Brooke Popham beyanatta bulu-
narak demiştir ki: j 

Uzak-Ooğu'da hllk!lm &üren sllktinet Ja
POnya'nın ne yapacağını bilmemesine atfe
dileblllr. 

Son derece fena bir duruma düşmüş bu
lunan jaPonlar, bu vaziyetten nasıl cıkabl
leceklerlnl arastın:vorlar. 

Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi Japonya 
da Rusya'nın kudretini azırnsamıştır. 

Manllla konferansının Cin hususundaki 
inciliz ve amerikan gayretlerini birleştir
mek gayesini gQt.tilğllnQ zannetmekte, Ja- 1 

ponya haklıdır. 
Slngapur mlldafaalıın genls bir ölcüde 

lylleştlrllmlstlr. Slngaııur artık herhangi 
bir taarruza kRl'll koyabilecektir. 

M. Myron Taylor 
Nevyork'a vardı 

Ölrendiği mühim malumah 
M. Ruıvelt' e bildirecek 

Ne,,,.orlr, a L&. - fi 
d mUmuıılll K. Kyron TayJor buraya 
gelmiııtir. 

M. Taylor beyanatta bulunarak demıı-

Ecnebi memleketlerde birçok mUhim 
şahııılarla yarıtıtım &örUımeler neticesin

de elde ettitiml çok ehemiyetll maHlmab 
&Uratle M:. Ruzveıt ve M. Cordell Huıı·e 
bildireceğim. 

Zannedilditlne gl:Sre M:. Taylor, M. Ruz
velt ile Hyde • Park'ta görUşeccktır. 

*** 
Nevyork, 5 a.a. - Vıışington'dan gelen 

bir telgrafa göre, jaPon büyük elcisi ami
ral Nomura, cuma gilnO hıırlcl)e nezare
tinde M. Cordell Hull ile yaptı~ı görüş
mede kendisine şifahi bir nota vermiştir. 
Bu notanın mahiyeti blldirllmemekle be
raber Jaı>on • Amerikan ihzari milzakere
lerl ile alil.kalı olduğu zannednmektı>dlr. 

Amerika hariciye nazırı M. 
Cordell Hull 

M. HULL 
"İchwhite,, adlı petrol 
gemisinin batırılmasını 

şiddetle 
takbih etti 

Vaş.ngton, 5 a.a. - 27 C') ltild<> cenup 
Atlant ı.:lnde bir d<'nlzaltı tarnfından ba
tırıtan "Icv. hıte,. petrol g('misl, harbin ba
&ındanbert b:ıtıın Amerikan malı gemile
rin S('klzlnctsıdlr. Bu sarnıç ı;emislnln ne
rede \·e nasıl torr>lllenmls olduf:u hakkın· 
dakl tafsılı).t hC'nUz bllınm!.'m<.'ktcdir. Fa
kat Amcrlkan "\VC'St Nllus., şilebi tarafın
dan kurtarılan 18 bahrl)cllnin kurtanlmıı 
yerine bnkılının, torpll!.'nnıe )erinin 21 
mayısta Hohln Mo0r'un torplllendlsl yere 
yakın bulundu ·u tahmin cd lchlllr. Ma· 
ICım olan C'ihf:'t, 1c" h te'ın Curacao'dan ce
nup Afrikasınn g derken batmış olduğu-
dur. 

M. Cordell llull, ı;azetecllerle yaptığı 

görüşmed(', ~~ anııtının nşn •ıdııkl cümle
lerini aynen nesrf:'tııll.'k uzcre gazet('cllere 

l fevkalüdt' olarnk salllh y('t \ ermlstlr. 
"İl"\\ hlte'i batırmak, kanun dışı lnsan

lann yeni bir korımnlık hareketi \'e dün
yanın fc>thl p!Anından olarak insanlan At

M. Myron Taylor 

Alman 
tayyare 
kayıpları 
istihsal olunan 

miktarı aııyor 

İngiliz- Rus· Amerikı'nın ayhk 
istihsali 6000 tayyareyi buldu 

lnntik'ten ko' mak umumi hare! eti ile a
llı kadar bir tethls teşC'bbusU olsa gerek
tir . ., 

B. Hull'in mütaleaaı 
Muhtelif suall!'rc Ce\•ap veren M. Hull, 

aynca dC'mlstlr ki: 

(Sonu 5 incı savlada1 

Leningrad cephesinde 

Sovyetler 
beş km. 

ilerlediler 
Murmansk' ın halısında 

almanlar bozguna uğradı 

Sovyetlere göre alman 
kayıplar1 ü~ milyon 1 
:Moskova, S a.a. - Moakova radyosu. 

nun bildirdiğine g!ire, aovyet haberler bU. 

rosu reisi M. Çerbakof, Sovyetler Blrlitt

nc kıırşı alman taarruzunun 'b8.§langıcııı. 

(Sonu 3. üacü sıyfıdı) 

ÇEKYA'DA 
J 

fabrikalarda grev ve 

sabotajlar artarken 

7 kişi daha 
idam edildi 
Prag, 5 a.a. - Resmt bir teblife a&re 

ihanet, ıktısadl sabotaj ve yaıalc ııtllh ta
şımak sucundan yedi kf41 l'llüme mahk1bn 
edllmıs ve bu ceza bu.Un tatbik olunmu.,. 
tur. 

Brun mahkemesi eski ordu kumandanı 
\ e eski Moravya vallat aeneral Kadlee')'f 
b<'rac-t cttlrmııtlr. 

Londra, 5 ıı.a. - Moskova radYolU bil .. 
dirtyor: Blrcok cek fabrlkalannda arevler 
cıkmaktedır. 

Spik<'rln söylediğine glke Praır elvann
da Avla tay~are fabrikası ve gene Prag'da 
Walter tan•are motorü fabrikası lıcııerr 
grev yapmışlardır. 

Bundan başka demlryolu mllnakaled 
sık sık sekteye utramıı.kta, trenler yoJ. 
don cıkmııkta \'e mllhımmat fabrtkalann .. 
dn lnfılllklar olmaktadır. 

Milli Şef imiz Roma Büyük 
Elcisini kabul buyurdular 

• Reisicümhur İsmet İnönü, mezu .. 
nen Ankara'da buhrnan Roma Bil
yük Elçisi B. Hüseyin Ragıp Ba
yur'u kabul buyurmuşlar ve yeme
ğe alıkoymuşlardır. 

1 YG%cln • E 
\... Foiilt Fılltı. ATAY E 

••••••• • 
···························" 

Londra. S LL - Londrada buı hava
cılık mUteh&uıalarımn aazıdıktna söre Al
manıana 'bütün harp aabnelerinde tayya. 

Fazla miktarda bomba t'l§ıyabilen bir inpi:z mıua mao/• 
bombcadıman tanarai 

l,Somı & iııcl ıqjıu>.. 
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lisan bahisleri 

s· ı ça ışa ım? 
\•azı ili' ul:raşanlıırıı bir ta\·siyl'm \"8.r: 

Dil Kuruınu'nun küctık kılavuzunu bnş 

ucunuzda, Tn.rıı.nın Dcrı:l.sl'nl de nuısıını:r.ın 
Uııttlnde bulundurunuz. Hunlıı.n hatta ba _ 
u.n liAdl'.ce euzdl'n r;cı-lrınck iı:ln knrıııtır

nıak. ınk ı;ık b~lmlıırına teklif etmek iizc
re yeni kelimelr.r bulmanıza, yahut, hangi 
Araps,ıa '\eyıı Fıırsı:a l<cliınenln lmrıiılılh 

olduftunu dü ünmeltslz.in, lmllıınmnnıın ynr
dım eder. lhınlıır Ciııiz knynnldardır. 

Unutmıyıılını ld ,-eni lccllmelerl tnın ye
rinde kullAn:m mt'tinler, gcl'('k Tilrlc IQ. 

~atı yapanlar, ırerek bn..5lm bir lisandan 
,-Urkı:eye IOgnt tercüme edenler lı:ln baş

lıf'a veslkalnrdır. Tllrlc muhıırrlrlerl, bir 
dllşUnU lerlnl, bir du),ı lRr1J1ı öz Tiirkı:c 
kelimelerle nnlatmntn ı:alı:ıtıklıırı t"akit, 
blJmekslı:ln. lnıclb·o kadar ne Osmnnlıcn-
51Jlı, ne Tlirl:ı:e5lnl btılnıadıtınuz bir )"a-

bancı kcllmo itin do kaf6ılılc hıılınus ol:ıcalc
lardır. Biz.im' ll<iıı<'l bir taranın kitabına 
da lhtl)ııcınıız. \ar: konu ma dili ifıı.dl'le· 

rinl toplaııınk ! .Şehirden 'c hııllctıı.n toııın,. 

nınk! onırıılc ılrk{l, lrnnuşmııl.nra kulalc 
l'ererelc, hls5cttinneksizln not cılcrck toı>

lamak ! JlııUc He en )'Ukselc ı;c,iyc nrasın

da milsterelt ôylc oıclhumlar ,·ardır ki 
onlıırın halk lisanımla. berhııngi bir Hnı:lcsl 
olmadıfına lhtlınnl 'erilemez. Rıı ka~ılığı 
da bize kellmdcr de!;il, lfa.<lcJcr tnranınsı 

CÖ!;fl'rt'blllr. 
Fikirleri \e hisleri lnC'elmlş Tllrk ka<lın

IAn, karalan ol&:Un, "lirır•• denen Jı:ılk 

adamları bu taramalar lı:in pek faydalıdır
lar. Tam bir cümle kadar hlcı bir 5ey bir 
kPJlmenln manasını aydınlatmaz. Hizler 
lngatlerlınlzde herhangi bir l{eliıneye ,·cr
diflml:r. m!lnanın Jspntı olmıW: itin mesel
ler \'O metin cllmlelerlnl misal nlınışızdır. 

Fakat evde lşittiflıntz, alışa alı n, artık 

J"oklamnz oldıııtumuz ltı:Ulclerin bize türle· 
celeşme dlhasında. neler lcauınılımca;:;.ını 
dil5Unmeml izdir. 

"\'apıır almak" DMıl bir tcreilme lsr, 
Osmıınlıcayı hattA Uz Tilrkteyo te\lrerelı: 
J'B.'l.rn:ık da Ö)lrıllr. "Naz.nrı cliklmtinıl cel
bettl" nin Türlcçesl "ıliklmt gözlimü çekti" 
de!ildlr. "Dlklmtlme çarptı" ile biz hu ııın

D&), nnhyornz.. Tilrkcede "ı;üze ı:nrıımıık" 

\'ardır. "Gözt' almak", "gözü l:e51Tlek", "ı:r.-

1:11 ı!ırlllllk" denir do "gözll telmıelc" dc.n
m,.z. 

l.Qgntçlfor itin «Wıtisnıez bir lcldiııyı tek
ll'ar edeerflnı: hor lrliltlir llımnıncln a~·nı 

mefhum kcllmrlerlnl toıılıyan liiı:nt ldbıp. 
lan oldul'mnu lılllrsiniz. Onlar kamus ile 
tarama derırlslnılen hö> lıı bir IUı:nt Yllfln
eaJdardır. l\le ııl!l "clıanı:er" kelimesini 
el ııln<'~kınnız. Onun yanında "dri:lsnrn" 
fikrine ült, forll'delim, 3ilz kelime hulılu
nu:ı: \·e ırene fnl'Z('dellm, tın >ilz lwlirııenhı 
onu J1nni 1 ıinonlındlrler. nıııılAn nlneıı.k-
uıu:. Osnııınlı 'f'e Turk lfıgntlerinılen toı>

Jadıltını:ı: kelinı<'ll'rln de aynı nıllnndn ol:ın
Jannın ,-Orkı,:derlnl alacaksınız. Dikkntll 
bir karsılaştırma ynporak5ınız. l·mcsek bir 
ifade ııenycsl lı,:ln, bu usulle çıılı,ma rttır. 

Bu lOı:atdluc, hiQ hlı> le lıir ''nzifo yaı>ıır 
cörllnmekııl:r.ln, fakat "Tilrkçc düşünerrlc 
Tllrkı:e yııznn" cılchl)-atçılnrın metinleri 
bUyilk bir ynrdım ltn311nf.'1 olrıcıılrtır. Bir 
dueUnfi ünil, tanı \"o aı:ık ifade cdt'hilen 
bir Türk cdl'blyatçı!ı, bir IOgatı:lyi nıısıl 
llfl\•lndirt'crğlnl tahmin hile eılemc7~ 

Bundan baıılca <'n alı ık olıluğıımu:r. ya
bancı kcllıııelcrln d:ılıl öz Tlirlrı;elerini an
J'&n. kıln\ uzun lcabul ettilti "hül" gflıl, "tn
vur•• glbl kcllınelcrdcn d(', velev uzun bir 
u.man 11onrn, Tilrkl:l'>1 arıtmak fstiyen 
arayretlerl tarn lılr e>1 nl)cıte karşılaınıık 
borcumuzdur. Ciluldi cfe.r biz de dil ta.o;fi-

7eslnln olduğumuz Yerde dıınnnsını ister
sek, esklll!rln bencllliı;!nl tnıdit etmekten 
00.ka bir &CY YBPnıı, olmayız. Bu ı;ayrct, 
bt'Ud ne "1ılll"I, ne "uuiyet"l Türlcı:e<lcn 
Miktlp ı:;ötUrmez.. 1 nlcat bu gııyrrt olııınzss. 
binlerce ck5ifimlıo Tllrkı:e k.ıırsılık buln
moyız: "Dıırunı" ı;;ibl. .. llugUn ıstemiyo ıs
temiye kullnmlılhrnız J,eJlınelrrılen hlc ol
mana çocuklarımızı lrurtarnm.ııyız.: "l\IUs
tehıue" ı:;lbL 

1 - ifade tarımı dunnaımzın mnıncs
tfrnıek. 

2 - İfnde Jmdretlnl durmnksııın arttır
mak, glbl lld d!hl\ Uı;tnndeyi:r.. lli:ı: Türkler 
kendi "lf"Y"lnılz.Je alay ederiz: 

- Ahmet ıey cttllctl'n soıırn.. 
dediflmlz \Drdır. ı:;ıı ihtar dn kula!h

mız.dıuı hicı gitml'z: "- Conıııı, o ~('yln adı 
yok mu~" 

Falih Rıfkı AT AY 
men keı;lboynuzu hlk&yeıılnl hatırlıyor5u

nuz. 
Vaktblo öyle lm.synzılıır vardır ki h~lı

~ llll'selfı. "ili111 'o frn"dlr \"O bir ıiituııda 
bltr.r. İçindeki fikirler clı', anııpalı bir or
ta ıııckteıı çocufıımı giildiirilr. Çiinldi es
kiden in a, flltir ıüyleıııel•ten fa:ı.la. ml'lri
fct gö tl'rınrlı: sıınatı lcll. S.lide Türkı:e, e
l;cr SÜ) lrneeelc lılr fil•rinlz yolrııa, sizin 
lcnfıı. bo ıur.-ıııı111:u mı "'·ıısfı terklbilPr", ne 
"trtnhııu 17.nfat"lıırla örtmez. Ca!!Cll\·lnlc, 
ortada sırıtır, lmlır!lııtı:r.. Artık melezliği 

her ı:lln dııhıı arJllan bir lls:ulln. e.n lnee 
fikir ,.,, sonat ılln alnrını her J:{in daha 1)1, 
dnhıı ileri ıııılntıyonız.. 

raımt, her ı:iin talı$nlını. Hiç bir eey 
ynımnıı3 on "nhkılıııı snhsi"yl hlc olııuu<ıa 

"ı;a.l15f nlıld'ıın" )11J>llr. mıır nıislnb ki 1!116 
ılıı hu lılr lnlnl!lıı~ı. O dr\·ir tılrkçrdll*inin 
lınzı ı:nriıı lıfıtırnlnrıııı hu ıılitıınlarda ya-
7acaJlım. 

niiyiik lılr 1$ ı:-ilrii)·omT. llr.niıııizin lwl
ki l'll lıiiJ·iik eserine \İİeııt \'r.rb'orıız , r. 
boyuna ileri ı:iıliycıruı. ,\nrok unııtııııya
lıın ki ıl:'.i\'nııııı hn~1. ona <'.nrıılıın inftnnıak, 
onu giiniilden !00\mrktir. Hibiik arayış t"e 
lıulu~lnrırı lillŞııtnz l'susı olnn, arayıs ,.e 
hulu lıiirlyctl içimle, dnnısarak, anlaşa
rak, ,.c hlr eyin deflştifine, defişnırktc 

olılıı!:'llnn ,.e dıılııı da çok dei;i5eeeitinP. lna
nornk, lilldiell bir Sc\k lİe ı:nlıı;nlım. 

arbin 
istihsal 
cephesi 

(Başı l inci sayfada) 

kunda, Üzerinde ehemiyetlt- durdu
ğu nokta, bu istihsalin, velev ameri
kan yardımiyle dahi olsun, tanzimi 
değil midir? Birknç ny evcline ge
linciye kadar daima tayyare azlı -
ğından §ikayet eden İngiliz Başve
kili, son defa almanlarm bir istiln 
hnreketi ihtimalleri Üzerinde durur· 
ken, tayyarece kifayetsizliklerin
den bahsetmiıtir. Moskova konfe
ransı, harbin sevk ve idaresi için 
laznngelen kaynakların hakkaniyet 
dairesinde dağıtılması lüzumundan 
doğmuştur. Bizzat Hitler, son defa 
kış yardımı münasebetiyle söyledi -
ği nutukta, almnnların, bir istihsal 
nzlığı olabilir mi diye duyabilecek -
leri endişelere kartı cevap ver· 
mek istemi , birçok fabrikaların 
icabettiğj kadar bol malzeme yap
tıklarını ve hattiı bunlardan bazıla
rının kapatılmasına lüzum hasıl ol· 
duğunu ilave etmiştir. Hitler'in bu 
mevzu etrafında, Üzerinde durdu
ğu en mühim noktalardan biri de 
alman halkının kadınlı erkekli bu 
istihsale nasıl yardım ettikleridir. 
Alman Devlet Reisi bilhassa köylü
lerin çalışmalarından ve verimlerin
den memnuniyetle bahsetmiştir. 

Görülüyor ki, harbin sevk ve ida
resi için bütün devletlerin en büyük 
endi~leri istihsalin nzalmaııı kor. 
kusundan doğmaktadır. Kuvetçe 
denk, ccsnretçc denk strateji ve 
taktik bakımından denk olan dev
letlerde istihsalin tanzimi ve iktısat 
sisteminin, münakale işleriyle a
henkli bir surette yiirümesi, sade 
galip olmak için değil, beka için de 
en büyiik amildir. 

Bize gelince, dürüst, açık siyase
timiz, kuvetimiz ve milli birliğimiz 
sayesinde şimdilik bu harp cehen
neminden uzak duruyoruz. Fakat 
ister harp oJsun, ister sulh halinde 
yaşamakta devam edelim; bizim de 
bu iktısat seferberliğinde, Üzerimi
ze düşen birçok vazifelerimiz oldu. 
ğunu unutmıyalrm. Devlet, kendi is
tihsal bölümlerinde icabeden bütün 
tedbirleri almış bulunuyor. Harbin 
doğurduğu iktısadi sıkmtılara en az 
uğrıyan bir milletiz. Fakat bu sıkın
tıların sıçrnmnlarından da elbette ki 
kendimizi sakınamayız. Bunun için 
harpta ve sulhta, fert olarak va7.ife-
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Okullar acılırken .. . .. 

"Hayatta en hakiki mÜr§İt 
ilimdir. - K. Atatürk,, 

Bu sabah, altın anahtarlar okul ka
pılarını açıyor. Yeni sınıflarınıza gi
riyor, yeni derslere başlıyorsunuz. 
Arkadaşlarınızla buluştunuz, öğret -
menlerinize kavuştunuz. 

Kiminiz sıladeydınız. Tatil gün -
lerinizi ananızın babanızın yar.ın-ia, 
köyünüzde, kasabanız<la geçirdiniz .. 
Uzun, kısa, yolculuklarınız oldu. Bir 
çok şey gördüniiz, bir çok şey öğren
diniz. Bir kaç ay evel ayrıldığınız 
okula düzgiin, kendinizi daha olgun, 
daha dolgun buluyorsunuz. 

İçinizde taptaze arzular, emeller, 
umutlar var. Her ders yılı başı, sizin 
yaşlarınız için yeni cihanların doğu
şu ve yeni cihanlara doğuş demektir. 

Hayat dediğimiz büyük "sır" ale -
minele, düğiimlerini çözemediğiniz 
hadiseler var: Okul, size kucak ku • 
cak ipııcu verecektir; ve sonra, bütün 
ömrüniizcle bu ipuçları üzerinde yii
rüyeceksiniz. Bunların başında, duy
mak ve kanıtmak bilmeden öğrenme, 
okuma ve düşünme zevki gelir. 

Okul sıraları üstünde harcadığı -
nız emeklerin boşa gitmediğine ve 
hiç bir zaman boşa gitıniyeceğine 
şimdiden biitiin gönlünüzle inanınız. 
Hayat mücadelesinin biricik silahı 
var: O da müspet bilgi ve yorulup u
sanmadan çalışma zevki... Bu silah, 
ancak okul çağında kazanılabilir. Fa
kat o katlar kuvetli, o kadar emniyet
lidir ki bu duygu ile dolu olarak a
tıldığınız z:ıman, hayatta yüzde yüz 
başarı, yiizcle yiiz saadet var. 
Yalnız bu saadete hak kazanmanın 

bir şartı daha vardır : Vazifenizin 
hududunu, daha bu yaşlarda bilmiye 
mecbursunuz. Yurt istikbalinin bütün 
yükleri ve mesuJiyetleri sizindir. 
Omuzlarınız kadar kafalarınız ve 

bunlardan daha çok ''yurt ve millet 
sevgisi" duyglinuz çelik gibi kuvetli 
olacaktır. Küçiik yaşta öğreneceksi
niz ki : 

Bu vatan, variyle ve yoğiyle be -
nimdir. Ben de bütün varlığımla o -
nunum. Vatanı yaşatmak, korumak 
ve yükseltmek boynuma borç olsun. 

Bu duygu, ata kanı halinde damar
larınızda vardır. Onu, gönlünüzün en 
sıcak köşesine yerle~tireceksiniz ve 
onun ateşi, bütün ömrünüzün tek ve 
biricik ışığı olacaktır. 

Çocuklar, vatan sevilmeğe ve tapı
nılmıya çok Hiyıktır. 

Yeni ders yılınız kutlu olsun ! 
Kemal Zeki GECOSM AN 

. 
lzmir' de ihtikar SU(undan 

mahkum olanlar 
!zmır, 4 (llusust> - lbtlkllrdıın aucıu tn· 

nınmıı mnnltaturncılıı.rdnn Şamlı biraderler· 
den Nafiz bir ny hapse, mağaza mesul mu
hnslbl lln)·rı de 10 rUn, manifaturacı Suley· 
mnn S:ıtırotlu 1000 llrn pl\ra cezrunna ve 2 
ıenc 1Ur2Unc mnhkQm l'dllml&lerıllr. Samlı 

blrnderlerln maf:n:r.ıı11 d:ı bir ay knp:ılı kala· 
caktır. 

miz, daima istihsali eskisine göre 
daha çok arttırmaktır. Yukarda 
söylediğimiz gibi devlet ve hükü
met kendisine dü§en her alanda a
zami verimi elde etmek için çalış
maktadır. Bir te.k misı:ıl alalım: yal
nız kömür havzamızda 1940 istih
sali, 1930 a nazaran tam iki misli 
olmuıtur. Devletin üzerinde titredi
ği her çnlı§ma alanında durum ay· 
nıdır. 

Fakat fert olarak köylerimizden 
şehirlerimize kadar her yerde bu is
tihsali tutmak, israfın önüne geç
mek mecburiyetindeyiz. Bu, askere 
gitmek kadar bir vatan borcudur. 
Ancak bu sayededir ki, topyekun 
müdafaamızı daha çok kuvetlendir
mek kabil olur. 

Mümtaz Faik FENiK 

Tarih nasıl yazıldı ? 
On üçüncü asırda, Haçlılar adını a

lan bir sürü çapulcu Avrupa'nın gö -
beğinden kalkıp, dini kurtarmak için 
şarkta yeniden yağmaya geliyordu .. 
Bunların başında türlü türlü kırat -
lar, derebeyleri vardı; fakat hepsini 
idare eden, onlara yol gösteren kilise 
ocağı idi. Bu ocak, insan yığınlarının 
zaafından kendine en geni~ ölçüde 
faydalar kayırıyor, bu yığınları, bir 
bataklık sülüğünün açlık hıziyle sö
mürüyordu. 

Düşünmek, bilmek. kilisenin, papa
zın inhisarında idi. Tarihin ilk gün
lerindeki görüşle, anlayışla dünyayı 
benimsiyen insanların o asırlarda ha
lfi ormanlarda vahşi hayvanlarla bir
likte yaşıyanları vardı. Ormanlardan 
inen tu sürülerin çobanı papazdı. İş
te böyle bir filem, 1217 tarihinde, 
o günlerdeki papazların en büyüğü 
üçüncü Honorius'un kıskırtması ü -
zerine yeni bir haçlılar seferine gi -
rişmişti. 

Du sefer. dört yıl bile sürmemişti; 
bir iki kıral ancak canını kurtarabil
mişti; çapula gelen sürüler içinden 
kurtulup kaçabilenleri, çöllerdeki 
çakallar kemire kef1_1ire yemişti. Bal
tık denizinden Akdeniz'e, Karpatlar
dan da Manş'a kadar talanı müjdele -
miye hazırlanan kilise çanları çala -
maz olmuştu. 

Üzerinde bulunduğu kıtayı, yalnız 
Kiyef'e kaclar yarım yamalak bilen ki
lise, öbür tarafta kilise ve papaz
sız bir ulus yasasının, sonsuz gucu 
olan bir devletin varlığını her nasıl
sa işitmişti. 

On iicüncü asırdayız. Kilise, ken
di dünyasına inanır, sırtındaki binici
sinin uzattığı şalgama yetişmiye ça
lışan beygiri andırır yeni bir insan 
bulmak zorunda idi. 

Papa'sı, peskoposu, papazı, hepsi 
bütün bir kış düşündükten sonra, ilk
baharda diline ve bilimine en çok gü
vendikleri bir başpeskoposu papaz -
lariyle birlikte Kiyef'e doğru yola 
çıkardılar. 

Kiyef ovalarına geldikleri zaman, te
pelerde, sırtlarda o büyük devletin 
gözcülerini buldular.. Nisan<la Ki • 
yef'e varmışlardı; temmuzun sonuna 
kadar, kışlaktan kışlağa, konaktan 
•konağa, at değiştirerek Volga'ya doğ
ru yol aldılar. Bir sabah, tan yeri 
ağarırken. varacakarı son konağa 
•gclmi bulunuyorlardı. Burası, o, uç-
'SUZ bucaksız büyük dev]etin başbu
ığunu ortasına almış olduğu ordunun 
yerleştiği yerdi. 

Papazlar, on binlerce çadır arasın
tlan sağlık vere vere, aktarıla aktarıla 
nihayet akşama doğru, 'başbuğun o
tağı önüne gelebildiler. 

Hava kararmıştı; gahah olmasını 

beklediler. Gün ağardığı vakit, etraf
larında başbuğun şefaatini, ,karşılığı 

dünyalara değer yardımını dilenmiye 
gelen ve günlerdenberi huzura çık -
mayı bekliyen zamanın nice kıralla
rını gördüler. 

Gün geçti, gece geçti ve bir gün 
otağın eşiği dışında yerlere kapana -

rak yalvarabilmek saatine kavuş -
tular. Hem dil, hem göz yaşı döktü
ler. Ancak, başbuğu yeni bir haçlılar 
seferi için kazanamadılar .• 

Ümitlerini, Volga ovalarında bı -

rakan bu papazlar, kin akan kalemle -
riyle o devirlerin tarihlerini yazdı -

tar. Kötülüğe ıüriikliyemedikleri o 

devlete, o devletin başbuğuna kötü 

dediler. Bu tarihler elden ele dolaş
tı, dilden dile çevrildi, bugünlere ka

dar geldi. 

Yolcu trenleri az s 
yük katarları çoğ Isın .. 

Hüseyin Sami COŞ 

Sınırlarımızı yahyan harp ateşinin 1 vasıtaya başvurarak arttırmıya çal 
alevli ışığında memleketimizin iktı - şırken hükümetimizin münaka 
sadi durumunu incelersek derhal şu mevzuunu iktisadi bakımdan ih 
hükme varırız : etmesine imkan tasavvur olunarn 

Yolcu trenleri azalsın, yük katar - Mesul vazife sahipleri çok iyi bili 
!arı çoğalsın... !er ki, emniyetli, intizamlı, müna 

Bu alanda dileklerimiz şöylece lfita dayanılmazsa istihsal artmaz. 
sıralanıverir : Bugün, iç ticaret alanında çalış 

İç ticaret aleminde, mal ve mahsul rnotörlü nakil vasıtaları azalmış b 
istihlfık merkezlerine doğru daha hımıyor. Kamyon nakliyatı gerçe 
fazla hareketlendirilsin. Irak ve ücra ten savsamıştır. Kıyılarımız boyu 
sayılan vilayetlerimiz bile kesafetli yapılmakta olan deniz nakliyatı 
bölgelerin beslenmesine iştirak ede - gevşemiştir. Bütün bunların yii 
!bilsin. Devlet Demiryollarının omuzların 

Taşınan yolcu adedinden ziyade 
sosyal önemi olan mal ve mahsulle
rin tonajiyle övüniilsün ... Sulh sene
lerinde kurmuş olduğumuz münaka -
Jfit plfinını bir diinya harbi içinde 
olduğu gibi muhafaza ederek göre -
neğin, alı~kanlığın esiri olacak değil
dik. Memleketimizin özel durumunu 
ve hunun emrettiği en uygun, en ve
rimli tedbirler diişünüp bulmıya 

mecburuz ... Halk yığınlarımızın ha -
yati ve zaruri ihtiyaçlarını karşıla -
mak vazifemizdir. Eğer elimizdeki 
taşıma vasıtaları, enerji kaynakları 

ve diğer imk:inlar daralmış ise tered
cliitsiiz kararımızı verebiliriz. Vagon
larımızı hayati bir ehemiyeti olmı -
yan, istihlakinden vazgeçebileceğimiz 
malların taşınmasında kullanmayı -
veririz. İçtimai önemi olan mal ve 
mahsul nakline hasrederiz. İhtikar 
yılanı iktisadi bataklıklarda oynar ·· 
İç piyasayı geniş ve derin bir göle 
benzetelim. Bir gün olur bu gölün su
yu çekilir, bataklık haline gelir. Şu
rada burada gene oldukça büyük su 
birikintileri vardır. Fakat, ne çare ki 
bunların artık biribiriyle hiç bir bağ
lılığı kalmamıştır. Bir tarafta haHl. su 
varkeh öbür yanda toprak çoktan 
kurumuş. derin çatlaklıklar bile ken
dini göstermiştir. 

İ~te biz buna meydan vermiyece -
ğiz. Memleketin iç ticaret piyasasını 
ihtikfırın sarıp kuşattığı kalecikler 
halinde parç:ılatmıyacağız. Onun ik
tisadi bütünlüğiinii koruyacağız. E -
ğer vatanın herhangi bir bölgesinde 
satılık fazla mal ve mahsul bulunursa 
onun icap eden yerlere nakledilme -
sini temin edeceğiz. 

Bir memleket ki orada iç piyasa 
parçalanmıştır, muhtelif bölgeler a -
rasında iktisadi ba~lar çözülmüstür, 
orada "ihtikar" at oynatır. Uzağa git
meğe ne hacet. Zahire ambarı olan 
"Çorum" geçen cihan harbinde açlık
tan kıvranan İstanbul'a "Tokyo" dan 
daha uzak bulunuyordu. 

Yurdun istihsal kabiliyetini her 

lzmir'de 15 bin zeytin fidanı 1 
dağıtılıyor 

tzmlr, (JTusus1) - Ege'de zeytlnc111 1':1 
ilerletmek ve bunu yaym:ık için hcr7111ia -
kımıza aşılı zeytin fi.elanı dağıtılmaktaılır. 

Bu yıl da on beş bin fidan dağıtılacaktır 

Şimdiden yetiştirilmekte olup önümüzde 
ki yıl dağıtılacak fidan sayısı da 50 bindir. 
Dağıtılan fidanlar çekirdekten yetiştiril

mekte olup, fidanlar bir yaşına girince aşı
lanmaktadır. 

Adana' da yollara parke 
döşeniyor 

Aılann, lllususl) - llelcıllyc yolların pnr
kclcnme.sl lcln cnlıernntııra hn,ınmıetır. llk 
Is olrırıık, Onlu l'nılılcsl, S:ıleılnr yolu, Mir -
zncelclıl yolu parke düsenecckllr. 

nıındnn bnakn, birinci ııınıt r.nddelcrdrn 
ııcl)z.e hali vr. Saydnm rnddeRlnln de pnrke O· 

larnk ınsnsı lh:ılc olunmustur. Bu cnıldele· 

rin an:ılauım tesisatı bitmiştir. 

dır. 
Halk yığınlarımızın hayati ve 

ruri ihtiyaçlarını karşılamıya yar 
yacak mal ve mahsullerin ticaretin 
bankalarımız da önemli bir rol o 
yıabilirler. Faydalı krediler açar 
istihsalden istihHike kadar olan 
reketi nizam altına alabilirler. lst" 
sal bölgelerinden istihlak merkezi 
üzerine çekilecek 31 günlük mal pD 
çeleri büyük bir revaç görse hiç 
fena olmaz. Bankalarımızın açtıkl 
krediler mal ve mahsulil istihl 
gitmekten alıkoymamalı. Aksine 
larak bir an evet istihlake arzedil 
sini temin etmelidir. 

Fiyat, kredi, mlinakalat.. Bunl 
biribirine kenetlenmiş mevzulardı 

Zorlu meseleler karşısında şere 
tarihimizi açalım. Ondan dalma 1' 
vet alırız. Milli mücadelenin de# 
mınca iktisadi hayatımızın nasıl 
kıllara hayret veren bir canlılık gli 
termiş olduğu unutulmasın. Bu bı.l 
ranın ~nuna kadar dayanabilıt1e 
ayakta durabilmek için iktisadi U 
katımızı arttırmak mecburiyetinde 
yiz. 

İcabında en cezri tedbirleri alın' 
tan çekinmiyeceğiz. Fakat hiç 
zaman, "fiyat teşekkülünün'', "fi 
mekanizmasının" asırların tecrübe 
sinden geçmiş esaslarını da ihmal 
miyeceğiz. "Arz ve talep" kanuntl 
hiçe saymadığımız gibi iktisl 
hayatta, makul bir kar ve kazanç 
yının ayrılması lüzumunu da i11~ 
etmiş değiliz. Mücadele silahtarıııı' 
zı, insanlığın ruhuna işlemiş bulıl 
esaslı iktisat kaidelerine uygun c 
rak kullanmıya çalışıyoruz. J 

Vazife duygusu, vatan sevgisi r. 
yüksek olan Türk şimendifercile_!/ 
bu memleket her imtihan için gv 
ncbilir. 

Bizce, ihtikara karşı miicadeı: 
de Ticaret Vekaletinin eline en f· 
sirli iktisadi silahı Münakalat ,,r; 
kaleti verebilir. Görüyorsunuı 

1 
gene koordinasyon, gene koordi11J 
yon! •.. 

C. H. P. Yenidoğ<:1" 

Ocağı kongresi 
Sakarya nahiyesine bağlı Yenidolaıt ~ 

ğı senelik kongresi cumartesi günü P~ 
partili azanın iştirakile yapılmıııtır. /. 

Kongre, Ocak reisi Osman Dinçlcol 
fından nçıldıktan sonra kongre rel5~, 
Kemal Goktan ikinci reisliğe .Akif 
seçilmişlerdir. Ocak idare heyetinin : 
raporu okunmuş ve üzerinde görüptı'!·f 
pıldıktan sonra ittifakla kabul edillll

1 
• .A! 

·ııııı~ 
Bundan sonra dilekler ve semt 1 ılıl"" 

lan üzerinde uzun görüşmeler 1#9 ı. 
tır. Yeni idare heyetine Osman DinÇ1'~ 
mail Coşkun, Fuat Urıın. Nazım 'fO 

ve Aziz Alpagut seçilmililerdir. 

Mesleki öğretinıde 
Bu devlet Türklerin, 

da Cengiz'di. 

başbuğları Kale knpmndnkl hal meydıınhf:ı dn par . 
kr.Jr.nmektedlr. lk'ledlye 100.000 pnrkc almıt· 

tır. Bunlnrll\ d!Aer mühim yollnrın b:\Zl kı· 

Hikmet TUNA ıımları parkelımecckllr. 

yeni tôyinler 1 
ıırıO'J 

Erkek teknik 6l':retlm ıube rnUd 1,(.";,_. 

Bazı ı:;cn;clrten yoktur; bazı dn öyle bir 
;rııbııncı kellıııcdir ld ya üğrenmcıııl~izıli'iıı 

)ııhut yalnız kitaplık oldufu için lıııtırı· 

mııa gelmez. llııııı ifade tarımı mlllilet1ti- , 
recefiz: hem de "~t'Y" 6İ:r. konu~ncnğız. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Anknra !Kılı:c sanat okulu ısr:reuncıı 116 I 
ll. Fuat Unvcr, kıı teknik ö~retltıt ı:tı rP 
f:Unc Anknrn ticaret !isesi daktilo ıcıJ ı 
rctınenıerlndcn nn. Meziyet curııL 

1 
d'~ f 

Buhranlı değil, nsla tlcğll, onu toktan 
atlıı.ttık, pek Jıııyırlı, pek \erimli bir lııti

kaL dcvrindeylz. l'alııız Oımınıılıca kııldelc

rinl artık kullanınam:ü<la knlııı::ı.clık. Bu
s:-ilnkli Türlı:cemlzln, O:.ınanlıcadn olmıyan, 

hl!) bir zanııın crırcıncdllUıniz bir ifade lrucl
retl \"ardır t"c her ı;;ün artnınlctadır. l\Icr
hum Slno l'nln bir başYl\2.lsını, oııdıın on 
sene sonraki bir ı:n.z.et.enln lın yazısını, dn
ha on sene ıonrıılıl ı:ıuctenin lıir b~ya:r.ı

aını alınız.. !lleselA lıuı;llnkU ileri bir mu
harririn hanıu.ı ı onlann hrpsimlen lnyıuı 

edllmlyecek kadar ilde değildir, lnyruı e
dllmlyecek kadın " c\lyrll" dlr: r.cnı:lnıllr. 

Bu sevlycllllk t"e r.r.nı:lnUk, tr.rcüm('ler<len 
meydana çıkıyor. F.sld bir tnııa'pnrı:asını 
hlr kllltUr lisanına nakletlflnlz ıı:nman, he-

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczanesi 

Okullar açılırken 
Bugün Ankara'da ilk ve orta 

öğretim okulları açılıyor. Haya
tımızda takvim yılının, maliye 
yılının bir başlangıcı olduğu gibi 
kültür yılınm da bir başlangıcı 
vardır. Bugün i§te, Ankara için 
o başlangıç günüdür. 

Y armki Türk aydınlarını yarı
nın aydınlığına bir yıl dnha yak· 
}aştırma yürüyüşünün ilk adımı
nı bugün atıyoruz, demektir. 

1919 da, yani Türk devriminin 
ilk başladığı yılda doğanlar, üni
ver11iteye, yük&ek Öğretim okul
larına geçeli bir kaç yıl oldu. O
nun için hatırlamalıyız ki bugün 
yeni ders yılına başlıyan ilk ve 
orta öğretim okullarının sarı ve 
siyah sıralarında yer alan çocuk
ların hepsi, gözlerini cümhuriyet 
güneşi nltında açmışlardır. Hep
sinin birer cümhuriyet güneşi ol
mak yolunda savatmasını dile • 
mek, dileklerin en güzeli, en ye
rindesi olacaktır. 

'#AN l~l IL~R 
Bizim neslimiz için mektep se

neleri, - daha osmanlıcasını ister-
11eniz - &enci tedri!riyeler birçok ay 
ve mevsimleri boşuna israf edil
miş ömür parçalarıydı. Gerçek -
ten, çoğumuz daha genç yaşımız
da iken bir işe yaramıyacağını 
anlıyacağımız bir takım bilgileri 
kafamıza tıkıp doldurmakla uğ
raşmışızdır. Memleket çocukla -
rından bir kııımını medreselere 

vermiş, bir kısmmı mekteplerde 

okutmuş; biriııirde kafaları için

den ve dışından sarmış, birisinde 

ise çağdaş kültür ölçüsünde zi -

hinleri uyaramamışızdır. ( 1) 

(*) Kelime yeni sanılmasın l Fu
zuli bunu şu beytinde kullanmıştı: 

Uyarır halkı efganım, 

Kara bahtım uyanmaz mı ? 

Medreseleri kanun eli ile ka
pattık; osmanlı mektebi de de
vam halinde değildir. Osmanlı 
aydını "yarı yoldan ziyade şarka 
uzak, yarı. yoldan ziyade garba 
yakın,, olan öğretim müessesesi
ne - arapçadan arabın yazıhane 
manasına kullandığı bir kelime
yi alarak - mektep demişti. Biz 
artık ona "okul,, demek suretiy
le öğretim müesseselerimizi eski
leriyle adat olmaktan da kurta
rıyoruz. 

Bugün ilk ve orta öğretim o -

kullarımız açılıyor demek kültür 
aavatboyunda, genç ve dinç bir

liklerimiz yeni mevzilerini alı • 

yor, demektir. 

Bütün bir okuma ve okutma 

yılında çağdat bilrinin ıimdiye 
kadar öğretilmemiı ve öğrenil -

memi~ bölümleri yeni ve Öz le -
!'İmlerle okutulup okunacaktır. 

Bu çocuklar, yeti~ip serpilip 
bizim yanıbaşımızda ödev ve iş 
aldıkları znmrm, şüphesiz ki, bu 
terimlerle süslenmiş ve zengin -
Jetmiş bir dille konuşacaklar; ya
zıp çizecekler. 

Kötü eskiyi unutmak, kötü es
kiyi yıkıp açılan gedikleri onar
mak bizim neslimize düşmüştü. 
Bütün bu emekleri yurdun ve u
lusun yarmını bahtiyarlaştırmak 
için harcamıştık. O bahtiyar nesil 
yetişmektedir. 

Onların yarın yazıda ve 11özde 
kullanacakları kelimeler ve te
rimleri, okul dıtrndaki aydınlar 
yadırgıyacakJar mı? iki nesil a
rasında böyle bir uçurum bulun
masına katlanmalı mıyız? 

Okullar açılırken itte bir dü
şünce ki bize yarını hatırb.tıyor: 
dil devrimimizin ülküsünü düşü
nürken dünden, bugünden ziyade 
yarını düşüneceğiz, başardığımız 
birçok devrimlerde olduğu gibi .•• 

T. 1. 

• öi:rctlın nıUmcyylzll~lne ticaret ııscc eııl 
kursu öftrc.trncnl Celili Oskııy, muaıtl t(>t 

llı'U nıUl?lcyyizllf;lne nıc3lckl ötrctllfl 1'1\ııı 
lıırındnn Ncr.dct Ozııuc. erkek te t'l~ı, 
Um mcmurlul!"unn tsmctpasa kız " 
memurlarından MUrUvvct Gunen'ıııır' 
trknlk ö!:rcllm ktı.tlpl!~lne kız ı;:rr J(.1 
kulu mezunlnrından Nahide AJptl'ııt· ı;J 
relim ktıtlpllAlnc acıktan Mu:ı.arfcr ·,, 
erkek teknik öQ'rctlm kAttplli!'111eıı\ı 
hlürUvct TUkel, muamelAt ıct11i!'1 0 f'r. 
ncıktan ?-.tchmct Do~an t~rrıan ,. 
tayin olunmuslnrdır. 

NİSAN .. 
rı r.' 

Münakalat Vekaleti li~ ıı!t • 
metleri dairesi seflerinden sıı ı;c 
zel'in kızı Sacide Suzel .~~cii ıııi 
Terbiyesi Umum Müdürlug ~til 
larınclan Hıfzı Tülay'ın oğ1U ııı:p 
Ergani bakırı T.A.Ş . merJceıt 
se'besi memurlarından ve?~11i' 
Iay'ın nişan törenleri )'en1f 
evlerinde yapılmıştır. el 

1 r t 
Genç nişanlılara saadet e 

ederiz. 
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Ş POLiTiKA i M. Hitler'in ı<~n 
nutkuna dair 

Sovyetler Birliğinden 

yapılan tefsirler 

................................ ,/ 
ltalya'nın durumu 

Ga 1939 ıavaıı birçok hesapları alt
t etıniıtir. Polor.ya'ya teminat 

:e:;ınelde aavaşı önliyeceğini zan-
d e en Çemberlayn, bu hesapların
tra"= Y•nrlmııtrr. lngiltere'nin dövüı
b 1Yecefini aanan Almanya, hesa
&a "'ta Yanlıt çıkmııtrr. Fransa he
R P arında büsbütün yanılmıştır. 
Çe'i:·Ya Yanlıı hesaplarının cezasını 
'- •Yor. Almanya'nın Rusya hak
•ınd k" Hitl a ,.ı Yanlıı hesaplarını Adolf 

lll06kova, 5 a.a. - Ta11 aJanıı bildiriyor: 
Sovyet haber alma büroeunun •efl Cerba

kot, "Hıtler alman mllletınl aldatıyor., baı -
lığı altında nt.'lretuaı bir )'azıda fÖyle de-
mektcdlr: 

Hltler s llkteırlnde rad)'Oda bir nutuk 
söylcmlatlr. llltler bu nutka vesile olarak 
kıt yıırıhmını ıecmlıllr. Jo'akat k11 yardımı 
nıcvslmlnln bu ıene Alman)"a'da daha bir ay 
unce ııcıldıf:ını ve Jlltler'ln de haftalarca ön
ce bu hususta hl\lka bir hitapta bulundutu 
malümumu7.dur. Buna binaen nutkun kıı 

yıırdımı lıl ile hlc bir al!lkıısı yoktur. 

ilin er ın •hından itittik. Japonya
lı heaapları yanlıt çıktı. Fakat 
•.• Plarında en çok yanılan fÜphe
~ t,alya'dır. Kuruluıundanberi 1-
~a nın dıt politikaaı, daima, Av
f d devletleri arasındaki savaştan 
ay alanmak noktasında toplan

::i'br. Bir savaı çıktığı zaman, l
• Ya Politika adamları, beklerler 
ı. aon dakikada galebe çalacak o
e:ll tarafa iltihak ederek kendi 
Jt 9j'1eketleri için pay koparırlar. 
._ a Ya, henüz Piemont iken, Kırım 

o halde Jllllcr'l alman halkına ıon nut
kunu so) !emeğe mecbur eden hakiki ıebep -
Jer neferdir? ı.·nılst alman ordusunun dotu 
cephesindeki muazzam kayıbı, alman hıılkı 
ıırasında ciddi bir kayııı ve llltler'ln harp ve 
ılddet ıfynsetıne kıırsı hoınutsuzluk dotur· 
muıtur. Alman ha!Jtı "alman onıusunun eti 
ııorlllnıcmls znferlcrl., hakkındaki tıuııst ya -
ııınlnrıııa lnnnınaınııkta ve harlıln nellceıl 
hnkkındukl gO\•enlnl ıılttlkce daha cok ka:v-

il "•tına bunun için girdi. Fransa 
..: AYaıturya arasındaki savaştan 
•iııd•'llretle İstifade etti. 1866 sene
d ı/ Pruıya ile Avusturya arasın
ı: d ıavaıtan aynı tekilde fayda
lı! il 1• Ve nihayet 1914 harbinde 
.: •nu ince hesabı yaparak Avus-

l'Ja'nın mirasına kondu. 

belmcktedir. 
ımıer'lıı, ıc lstlhUı.ke mahııus olan bu nut

kunda hedef, yalnız almanları yatıstınnak 

de!:ll. n>nı :ımmnnda emı>er:vallst tilluhat •I -
> nsctını ııu , eya bu ıurette millete haklı 

ııustcnnl·kllr. 

Hitler'in iddiaları 
ıııtıer nutkundıı So\0 )·et1er Ulrllf:lne hü

cum ctmls del:ll, sadece SovyeUer Blrll!:lnın 
AJmnnya•ya yapncaılı bir taarruzu tınlcmtş 

olduı:unu bu suretle bir mQdafııa harbi yap -
mııkla ve A\'rup:ı':vı Sovyetıer Bırıu::ıne kar· 
ıı mUılnfaa etmekle bulunduCnu temin e>ll
) Or. Faknt ıııtıer Delclka"yı, Hollanda")'!, 
Nonec, ı•olon)n, Yunnnlslnn ve Yuııosıavya
yı ıııtıırı. ederken ele aynı ıeYI sô)·lüyor ve bu 
nıemlekctlerln Avrupa lcln bir tehdit ve Al· 
mıım·n")'a karsı hücum lı;ln bir af: tcskll e.v
lrıllC:lnl temin edlyorılu. Ultler't bir >un an, 
Yuı::osln\', leh tnarru7.una kıı.-.ı kendini mU
ılnfan eder tasaV\'ur etmek ne kııılar komik 
bir ıeY g0rünı.lyorsn, Sovyetler Blrllf:lnden 
Alm:ınya')ı tehdit eden tılr memleket olarak 
bnh~ctmcsl tıundan dnha ziyade komik ve 
b.ıtıl ı::orünU>or. Zlra Sovyetler Blrll{:l. Al -
m:ınyn ile hnrı> halinde bulun:ın memleket -
ıenıen hlc birinin müttefiki olmadıktan baı· 
kn, tl'rsınc olnrnk, Almanya ile bir ııaldır
mnzlık paktı akılelmlı bulunuyordu. Oyle bir 
pakt ki, l>I nctkelcrl lllller ve Rlbbentrop 
tar:ıfınılnn r<'~mı bC")nnnllıuda gurUlmüstUr. 

iti Cerçi İtalya, 1939 harbi başla
f k~dan Önce Almanya'ya bir itti
.: • bağlanmıfh. Fakat ltalya'nın 
., ·~ı· girmesinde amil olan sebep 
., ~ ı~tifak muahedesi değil, lngilte
ı.: klll Yıkılmak üzere bulunduğu 
ı:ı:ındaki yanlıt hesaptır. İtalya, 
lb •avaıı baıladığı zaman, Al
a,·•~ya'ya daha eski ve daha sıkı 
1r'~ 1!tifakla bağlı bulunuyordu. Fa
-~!~":IYanlar, hesaplarma elver
.._. 1ırı için bu ittifakı bozarak Al
~hYa'ya kar§ı savaşa girmekte 
laa 1 ıaır görmediler. Esasen savaş 
itt~ •r haılamaz, Almanya, 1939 
lai 1 

•lcrna dayanarak ltalya'dan hiç 
.,e.İc '":rdnn istemiyeceğini açık ola
ltaı bıldinniıti. 1940 senesi yazında 
~a •avaıa girdiği zaman, Al-
1>~,ra Polonya'yı yenmiş, Norveç'i, 
ita• 1~•rka'yı, Hollanda'yı, Belçi
ıırı· ~ lltila etmiı, Fransa'yı da ez
i)' 1• Şu halde İtalya dövüşmek 

•
1n de~·ı ·ıahl · ~· ~ı • alman sı a arının temın 

d,1
1t gıbi göründüğü zaferden fay-

111.i ~lllftak ınaksadiyle ııa.vaşa gir
tl 1 1

• Gerçekten o sıralarda İtalyan 
-~•leleri, İngiltere lmparatorluğu
Old ll'ttk son günlerini yafamakta 
~itınu yazıyorlardı. 

ltr liliz ·ve fransız imp~ratorluk
t'-;:ı Paylatmak için savaşa giren 
9Jl •'llrn bugünkü görüsü nedir? 
iti ~Y içinde ltnlya, Afrika'da
ll•11iat ,•torluğunu kaybetmif, Yu
lkrbet~" a lcartı giriştiği teşebbüsün 
terdı~~derı ancak Almanya'nın 
•e inr·J!le kendisini kurtarabilmiş, 
lail'lcaç 

1 1~ donanmasının indirdiği 
llİıtlerd •gır darbe neticesinde de
telya b~ ~olu kanadı kırılmıştır. 1-
[•ber ·ıt•k bir devlet olmakla be-

ıııtıcr, Molotof"un :rıcrıın mOznkerelerl es
nn~ında nol':ııılıırı, Flnlanıtlyn•nın teslimini 
\e Bulı:::ırlstıın'ın lstıı1ııını lıtedli:lndcn hah· 
ı;!!derken birçok evelkl ;valanlarn lllıveten bir 
krre dnha yalan s!iylrmls oluyor. Bu yalan -
ıar ı;oV)'etkr t.ırafınd:ın blrCQk defalar res -
mrn tekzip edllmlıllr. Fakat bunların tckzl -
bine artı it h:ıcct \'ar mı? nt7.zat Hltıer ef
k1'ı.rı nldnttıı·:ını cok iyi biliyor. Vaziyet böy-

le dei:llse, ncrlln mU:ımkerelerlnden •onra 
Alm:ın>·n ve Sovyctlcr lllrllf:l tarafından nes
r('('lllC'n rl'sml tclılll':ılc mUl".akerclcrln mille -
kahil bir itimat ha\'nsı içinde cereyan etllA'l
nl ve SovycUcr Dirllf:I ile Almanyn')'I alAka
d:ır !'den hUton ehcmlyctll meseleler husu
sunda mUstrrck bir nnln)·ıs tesh\t edlldlfılnl 
bllrllrmı. olmaaı naaıl Jaab edlleblllr. Bu 
mUsterek teblllt Jlltlcr'ln tam muvatakatblfe 
ne,rı-dllmls dl'ltlldlr. 

Illtler. Almanya•nın ve Sovyetler Blrlltt -
nın knyıplnrı huıuıunda da etklrı aldatma
{:n cnıısmıstır. Zira Kızılordıınun ka:yıplan 

hakkında hayali rakamlar dkreylemı1. buna 
mukabil ıılman orduıunıın zayiatından hlc 
h:ıhsetmr.mlsllr. Bunun sebebi, Hltll!r'ln al -
man mlllcllnc hakikati ıöylemekten korkma-._..,.~.~ •

1
1aaden çok zayıf bir mem-

~ ... - ·~ t } ' ıadrr. d •.-vl(i YoCt'a nın kömürü yoktur, 
d!krden ~r, ,,.~.. maddelerini 

ır. Bu d ıetırmek mecbuny .... ~ _ iAk Baıvekili istifa etti ... '\ti 011 ~uruında Almanya'nın m · -
t-, )il" •gı olarak tavafa giren ltal
~t •e İ,~ Y•vat arka plana çekil-
•lirıi al ır nevi büyücek Romanya 
a·· l "'•thr. 

Kahire, 5 a.a. - Royter: Jreyrul'ta.ı:ı .... 

len bir habere göre, Irak bafveklli Cemil 

:Madfal istifa etmtıttr. 

le .01 • bir g·d· . f . •• . -l'illde 1 ışın aşıst reJımı u-
~ldin d t~kisini göstermemesi 
L-ç hart d egıJdi. Nasıl ki aon bir
'""berter a anberi, ltaJya'dan gelen 
;'lll 'll\ifla' MuaoJini ile arkadatları-
~İıli •llİ ve Preatijlerini kaybettik

tore, la atmaktadır. Bu malumata 
t•llc111111Vatı~ uzayıp gitmesi İtalyan 
'te dııru:•neviyabnı sarsmıştır. 
'°'ı ıiinl u kötüdür. Ekmek de 
t\allıı"' er zarfında vesikaya tabi 
~· llU:!~rİ Yer yer savat aleyhin
IJ&t l•zef1' e~ Y.•Prlmaktadır. Fa
d~ll tikA elcrı bıle, iktısadi durum
lluf~iyİYi: etmektedirler. Partinin 
~ de a e eraber hükümetin nüfu
~~·-ı.:rsıJdığından, faşist politika 
~1tle t~ı8nca~ Almanya'nın yardı-
1 l"'•nya ~nabılmektedirler. Eğer c1'•aa bu •.•hada yardımda bu-
~iree.ic ~lkı de ltalya'da rejimi 

lıt 8u hab bİr ayaklanma olacaktır. 
llalbuı edj~r er~e mübalega olduğu 
QI "" hiç d ~ ~ıle, ltalya'da duru-
~ir•lc aöyİeıyı ~l?'adığı bir hakikat 
~lr '\'e 1 nebılır. Ve gelecek haf
~ da lcö~r. .. r İçinde bu durum dal: Y•z ay~ ete~~ktir. İngiltere ge -
> lıtın1 Al arı ıçınde silahlarının a
~~ iia•rind ın~nya'dan ziyade ltal
, .... llYa'd e enedi. Bu, ltalya'yı 
>t• •ddetti .!9:" ddaha büyük bir tehli
el )a dah gın en ve yahut da hal
el t1t değil il çok ehemiyet verdif in
) 'f old11t' s~ldırıta daha kolay he
~1bit de:" dn ileri gelmiştir. ltal
t Ulctur B evletidir. Bir impara· 
el~•• lloİu ~ hale göre lngiltere ile 
d,t lci irıı·ı!' ~rı çoktur. Bu sebeple
.... ~. de:. ız er, halya'ya denizler-
·r d .. ızaşırı .. .. 1 d t •l'beı . . aomurge erin e a-

!'1' 111ilter:r !ndınnişlerdir. 
ı._~ teafjy ' .ıtalyan imparatorluğu
~i) •lci ha~ıı~ten ve aon aylar zar· 
ı-., 'de 1c11 ır 1 lardan sonra daha 
-~•ide b~tlenmiştir. Bu kuvetin 
'-i ı/ İçin kr kısmını ltalya'ya ta
"- •t İnın· ullanabilir. Libya'da ye
el~lrte old 11:. taarruzunun hazırlan
~•Iİ Ceç,ll ~undan bahıedilmekte
' t.l'af&n 

1
f ay~":r~ zarfında W a

'1. .... !"ıaa it 1dan gırışılen böyle bir 
~· O • 1•nları Binl'azi'den at
lı.:...._~taa~an bu zaferlerini aonu
~ı .. l~nnekte mahzur gören 

' liladi ltal:ya'yı tinıali Af· 

Bıığdat'a çatnlan Irak'ın Kahire eltisi 

Nuri sait paşa, bugilıı tayyare Ue buradan 

hareket edecektir. 
cemil Mad!al, 3 mayıııta, yani Raıfd 

Ali'ye karşı yapılan ingtli• Mleri eınuın

da 1>qvekil olmuıtur. 

isve( topraklarına sığınan 

Sovyet tebaası tevkif edildi 
Stokholm, :; a.a. _ İsveç ajanııının bil

dirdiğine göre, İsveç ukert makamları, 
Gotland adasının kıyıııında T• Stokholm 

ııdncıklan mıntakasında eo •ovyet tebaası 
tevkif etmlıterdlr. Bunlar, Uç kUçUk va
purla gelmlı ve tııveç topraklarına çı~
mıılardır. Aralarında asker bulundutu gı

bi slvlller de vardır. 

MihYer tayyareleri 
Kıbr1s' a hücum ettiler 

Leflw§a, 5 a.a. _ Düşman tayyareleri 

arka arkaya üç • ıece Kıbrıı'a hücum 
. 1 d"r Dün akıam aynı aaatlerde 

etmıı er ı • 
ahıl ini -çen düıman tayyareleri 

Kıbrıs • .. -
kt tar üzerinde bombalar atmııtar

bazı no a 
H ar ve ınaan kaybı yoktur. 

dır. aa 

rika'dan tamamiyle atabilecek bir 
durumdadırlar. Altı ay eYel lt-;ba-

dnnda bulunan Almanya nın, ya yar k .. 
b defa ltalya'yı kurtarma ıçın 

Au pa'dan büyük kuvetler ayıra-
vru • Ew Af •k 

b·ı g-•1 tüphelidır. ger rı a te-
ı ece • ·ı· 1 • s· 

ıebbüsü batarıhraa, ınga ız enn •: 
cilya'ya kartı harekete. S~!l!rı 
b·ı bı·r ihtimal olarak alerı aurul-

1 e · • 1 ' "t d mektedir. fngılı.z gazete e~ı ~ e ~n-
beri, Jngiltere'nın, taa~z ıçın, m!h: 
verin zayıf olan ortagmı seçmesını 
tavsiye etmekte idiler. Ger~e~t~n 
hem zemin hem de zaman, ıngılız
lerin ltaly:'ya. kartı böy~e .bir .~a~r
ruza geçmelerıne elverıılı gorun
mektedir. Şu halde ltalya için geç
mif on altı aydan da daha çetin ola
cak imtihan sünleri yanafıyor de
mektir. 

A.l.ISllER 

ULUS -3-

İtalya' daki 
hoşnutsuzluk 

ve güçlükler 

ııbiı Roma'ya sltmelı: icln bir ay izin aı
dıtma dair dolqan l&Yialan hAll aydınla
tacak mahl"tıe malQmat verememişler
dir. 

Muhabir diyor kl: 
Sanıldığına -6re bu haber, Italya'nın 

geçirmekte oldutu g{ltl(lklerde ltalya'run, 
Dük'iln idaresi altında mihverden muhak
kak ıuretı. ayrılacağı temlnatıru arören 
aathl nikblnlere hamledllmektedlr. Bciyle 
sa!lyane tahminlerde bulunanlar İtalya' • 
nın da Çekoslovakya veya Fransa gibi Is· 
gal altında bir memleket olduğunu heaaba 
katmıyorlar. DUk'e veya dlter herhangi 
bir ıete İtalya'ya dönmeJ('rf itin izin ve
rilse bile, bunlar daha karaya ayak basar 
basmaz GestaPO tarafından muhakkak su
rette tevklf ve muhtemel surette kurııuna 
dizilecektir. Maamafih bu hayali ıayia -
lar dışında Londra'ya gelen blrtı>k haber
ler Italya'da her tarafta halk arasında tal
kanmının, h~nuuuzlul;un ve glltlüklerin 
arttığını Jı"ÖStermektedir. 

Leningrad cephesinde 

Sovyetler 
beş km. 

ilerlediler 

ııecUtl halde kendini ıröııtl!rmemlıtlr. Hlller'· 
in Kırım•ı karıı yapılan hamleyi kasdetmte 
olması muhtemeldir. Fakat b11Aklı Budlen· 
nı•nın atman cenahına karıı harekete ırett1-

tını ırlllteren allmetler vardır. Odesa ve Le
nlnıırat"ta vazb·et bllkuvve de{(lsmemlstır. 

HIUer·ın ıon nutkunun bUyUk bir kısmını 
ıeeıcıı eden tahrtt edllmlı hAdlseler ve detıs
Ur11ınle tıakJlcaUer örcllıü arasında Rusya 
hakkında tamamlyle dotru olan ıu to<'yanat 
s:örillme.ktcdlr: 

Bir İngiliz aazefesine göre 

artmakta 
Chicago, 5 a.a. - "Chri&tian Science 

Moniter., mecmuaaı §Öyle )..zıyor: 

Söylendiğine göre, İtalyan milleti bir 

lngillz zaferinin ltalyan imparatorluğuna 
nihayet vereceğini sanmaktadır. Hal
buki, İngiltere açıkça aöylemlştir ki bu 

(Başı 1 inci Hyfada) 
danberı iki tarafın kayıptan hakkında a
ı~ııiaki malQmatı vermııur. 

Almanların kayıp miktarı, ölU ve yara. 
lı Ut mllYondan fazladır. Almanlar, ıı.ooo 
tank, 13.000 top ve 9.000 tayyare kaybet
mişlerdir. Bu son rakamda hareket eder

ken tahrip edllmit olan dU,maıı tayyare
leri dahil değildir. 

"Yalnız bir aey bizi hayrcıte düsOnnUst!lr: 
ttUımıanın ne kadar muazzıım hazırlık yaı:ıtı

tını ve tehlikenin de nl! kadar büyük oldu -
tuna hiç tahmin edeml!mlslz.,, 

Hlller'ln bu M!zll!rt arkasında ırttlenen dQ
eQnı:eler ıu olsa ırl!rektlr: ıayet bunlar bllln
mll olsa)'dı dftsmana ya daha eve! darbe ln
dlrtlecek veya hiç lndlrllmlyecektl. 

harbe arazi fethetmek maksadlyle glrmıı Çalkanmanın ılmdlllk bası ve lstlkame
değlldlr. İnglltere'nln harpten sonra h\lr ti yoktur. Görülen alA.metlerden anlaşıldı
dünya üzerinde yapacağı tazyik ftalya'ya ~ına göre, ıimdl ltalya'da mlneviyat cok 
Berlln'deki demir elll adamların gizli nı- düşmUı, her tUrlU iaşe ve hammadde nok-

sanlılh ~n haddini bulmıış ve İtalya Al
yetl<'rindcn dnha ziyade teminat verecek-

Aynı müddet zarfında ııov)'t!t kayıp mik
tan, 230.000 ölü, 720.000 yaralı ve 178.000 

kayıptır. Sovyetıer 8.000 top, 7000 tank 
ve 5.816 tayyare kaybetmlılerdir. 

Rualann hakiki kudret Vl! iktidarı hak
kında tamamlyle aldanın Hltler all!U~le 
lı:azanılacak tam b1r zaferle bltıl ve becrlk· 
ılz bOlll!,1zme kartı medenlyl!Un ıamrı yonu 
olacatını ümit etti. Hatbının sebebiyet ver· 
dltl kln, kl!ndlslnt Ruıya'ya htıeum l!ttlrme
h aevkeden tıaklk1 ııe'beı:ıll!rt ıstemı~rek 
Hltler'e stlyletmlıtır. Fakat Hlller aynı :ı:a· 
manda a.ıanlannın ve besinci kolunun Ruı -
ya•da mu, .. rraıc olamadıtını da ırıa etmlı· 
tir. Hluer· btından evet tatlll ettıtı yerlerde 
haıımlannın hazırlıklarını. kuvetıertnl ve 
kı:vnalclannı bllly0r ve katt:vetıe hareket e -
dl;ordu . 

mnnya !cin müspet bir kıymet lfarle ede-
tır. İtalyanların artık bunu kavramı§ ol- cek yerde süratle bir >ilk halini almıstır. 

Murmansk limanında cereyan 
eden bir muharebede almanlar 

hezimete ui!ramıılar 
duklan anlaşılıyor. Ve ltalyan milletinin Almanların emrl)le Musollni'nln iO\l'Ct 
bu durumu anladığı nlsbettc mukavemeti cepheııne gilndereblldiğl az miktarda ltal
dc daha ciddi oluyor. Faltat ltalyan ileri yan tümenleri bile nlmım ordusu tarafın
gelenlC'ri, ital.ranları nıızllcrln arzularına dan techlz cdılmlş \'(' bu tllmcnlerln laşe
itaate mecbur etmek için daha ııiddetli lerı alınanlar tarafından temin olunmus-

l\Io kO\'ft, 5 a.a. - ~Ruslar; Murmansk 
llm!lnının bntmndakl ırmak etrafında ce
r<>yan <>den h r mııharebed<> alman kıtala
rını ezici bir boZJ;Un!l uğratmışlardır. 

Hltler Rusya'dıı ntnız tıumınm kudret 
derecesi hakkında detıı, milli mUdataa ut
runda bütUn ruı mıueunın mukavemet kud
rett ve hayrantııa deler blrıttı haldıcında da 
aldanmııtır. Hltler·ın bu lttaatı ruıılara M. 

ret verdltl kadar nazı reJlmlnt lcllcllk dUtUr
mUı ve mahkQm etmlıtır. 

tedbirkr almaktadır. tur. ltal;anlarda naz! tnhakklimüne karşı 
Du cephe bölges nden Tass aJaruına ge

len bir telgrafa göre, iki alman alayı 
Murmansk"tan 65 kilometre mesafede I.Jt
-za ırma"'ını bir noktada ge<;meğe mu\-ııf
fak olmuslar 'c ırmııf;ın sa* kıyısında 
mcvı.i tutmuslnrdır. Bu ala>lar ltatmağa 
,.e ırmaktan gcnye doğru getnıef:e mec-

I l pas 1 mukıwemet ruhu artmaktadır. Fn-
ta ya'da hoınutanzluk ve kııt ltal;a'da )"akında l('ŞkılAth b•r hııre- Alman harp makine.inin 

ılUTclurulrna.ı 
güçlükler artıyor ketLn tr7.:-hürUnU b<>klemek, arı:ulan ha-

r..ondra, 5 n.a. - Observer gazetesinin klkat ;erine koymak olur. ÇUnkU bu mem
dlplomatlk muhabirine gör<>, Brıtanya res- ı lekette Musollni'nln ;>erini tutacak bir şet 
mı mahfilleri DUk d'Aosta'nın döneceği olmadığı gibi. alman ordusu da t'lalma fili 
hakkında namusu Qzerlne \•erd iği söz kar- nüt'uzunu idame etmektedir. 

Londra, 5 a.a. - Sunday Timea ga· 
zeteai, §Öyle yazıyor : 

~ iııııııılllııııiıııııııııiıııııiııııı)ıııı•ıırııııııııııtıııırııııııııııırıır! 
bur edıldlklerl zaman blrcok almn.n subay 
\ 'e erleri ımıakta hoğulmUitur. Bu muha
rel ede nlmaııların 1000 ölU \'e binlerce ya
ralı Yerdikleri tahmin edilmektl!dlr. 

.. Almanların Ruaya'da vernıiı ol _ 
dukl.arı kayıp1ara rağmen, alman harp 
makınesi henüz kmlmıı defildir . ., 

Gazete,, almanların yalnız tayyare 
bakımından mühim noksanlığı oldu
ğu hakkında Mr. Ç<Jrçil'in aöylediği 
sözleri zikrettikten eonra diyor ki • 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz ! 
İkinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yurdun her 
köşesinde satışa çıkarılmıştır. Bu bonoları almakta 
acele ediniz. Çünkü satııın bugünkü ıekline nazaran 
bu Bonoların da evelkiler gibi çok kısa bir zaman 
içinde satılıp biteceğine şüphe yoktur. 

YURDUN MENFAATİ ; 

• 

• 

SİZİN MENFAATiNiZ; 
1.uaııul boaosu almııııdM&r. 

En zaruri ihtiy&4f maddelerinden batka hiçbir ıeye pa
ra vermemek, para artırmak ve bununla Tasarruf Bo
nosu almak vazifenizi yapmak ve ıahai menfutlarını
zı korumak demektir. 

UNUTMAYIN Kİ : 
Tasarruf Bonoları hasılltiyle milli 
artan ihtiyaçları karıılanacakta.r. 

f AİZ PEŞİNDiR. 

Müdafaamızın 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir Tasaf'ruf Bonosu al
mak için 94 lira ödiyecekainiz. Buna mukabil bir .ene 
sonra 100 lira alacaksınız. 

BONO FİYATLARI HER KESm EL YERİŞ LİDİR • 
Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçalar 
ballnde-ırırta~a çıkarılmıttır. Kesenizin müsaadesi nis
betinde siz de bir tane alabilirsiniz. 

Leningrad'da aovyet ilerleyiıi 
Moakova, 5 a.11. - Kızuytldız g.u.etuı

ne gelen bir haocrde bildırı!diğiM göre. 
Lentııgrad ce,Plıl?$lndc orgeneral Knokor-

1

, mı emrı aJtındAki aovyı;t kıt.ı.ıan ııddetll 
muharebelerden aonra Uç ilO. beı kilomet-
re llerlemışl<>rdır. SO\) et kuvctlerl "V n 

remzi ile ifade edilen ırmağı ~meğe mu
vaffak olmul' ve ey101 sonlanna doğru 
ırmağın sol sahiline yerleşmişlerdir. Bıın
dan sonra SOV)et kıtalan llkteşrlnln fi.it 

3 g1ln ı içinde munfaklyetlerine ckvam 
1 

eüerelt kati bir i:eri hareketı yapmıi) ve 
Almanlan "0" remT.i ile uade edileıı ıe
hirden kovmu§lardır. 

Kırım' da vaziyet 
Moskrva, :J a .a. - Sov,>·et doMnmuına 

mensup bir liahslyet Komsomolskaya 
Pravdıı. gazetCt1lnde yazdıgı bir makalede 
diyor ki : 

.. DliıJman tümenleri muhtelif hilelere 
müracaat ederek bir yarma hıırt'ltetl )'llp
mak için şiddetli gayretler aarfedlyorlar
sa da Kırım'ı müdafaa eden aovyet mev
zilerini ele ~çirmek için Almanlar ıı.ra
fındıı.n ynp1lan ~tUn te§ebbUslet' ptmk\lr
tülmUııtur. 

Bir mı.m- mtlf•,.n.t blr inek ııarn.tl
n'lıı arkaaına stzlenerek ne,.leır.c-#ft t~b
bU, etmııtır. Sovye~ kıtatan atdanm&mıı· 
lar fakat ateı atmadn eveı dD~manın 200 
metre kadar yaklaşmllJ!ına müsaade et -
m!flerdir. Paniğe uğrıyan lnekler alman 
kıtalarının üzerine atılmıştır. 

Bu tevrede .soğuklar &imdiden bqlamJJ
tır. Makaleyi yazanın bildlrdlğlne ıılire bir 

_ alman esiri parmaklan dorunuı olarak bu-

1 
lunmuştur. 

- B. /fii'nin beyanatı etralıncla 
, Moskova, 5 a.a. - Bır amerlkan muha-l blrl, Hollanda Hlndlstanı tarafından Vla-

1 

dıvostok yolu ile Rusya'ya petrol ve harp 
malzemesi ııllnder11meslnl Japonya'nm dos
tane bir hareket telAkld etmlyeceğl hak-
kında japon hariciye nezareti s5zcnsn 111. 
İill'nln yaptJAJ beyanat hakkında ne dü
ıilnduiünli .M. Lozovskl'den ' aomıuştu;. 

M. LozovsJd &azetecl.)e bu Jıususta 1L 
İşli'den l.zahat istemesi cevabını vermiştir. 

Bu meselenin Sm·yetlcr Birlltini alAka
dar edip etmediği aorulması Uur!rıe M. 
Lomvaki IÖYJe demlltir: 

.. Bu noksanlık alman lruvetlerin'in 
batı ceph~inde değil. Ruaya'da ver
dikleri kayıplardan ileri gelmekte • 
dir. 

Bu noksanlık, lnpn alman htlcum. 
larana karşı koyabileceğimiz husu • 
sunda nik'bin davranmamıza müsaa
de etmektedir . .,, 

Gazete bundan eonra harbin ablu -
ka ve hava bombardımanları ayesin
de kazanılmasının mUmkttn olmadığı 
hakkındaki iddiayı reddederek diyor 
ki : 

.. Bu bombardımanlar uyeainde 
düşman lazımge1en malttmeden malı~ 
rum edilebilir . ., 

Gazete makalesine fÖyle nihayet 
vermektedir : 

"İngiliz ordusu bütün istikametle
re doğru nöbet beklemektedir. 
Kışın İngiltcre'ye yapılmua muh

temel olan hava hücumlan İngiltere
nin yaptıfı ~bi tlkbabar harıekltm<1. 
huırumaktan blzl alıkoymakta _ 
dır.,, 

Londra, 5 a.L - Bahriye Hazırı 
Mr. Alexander, Sovyetter Bblifine 
~~pılac::'-k yardımın .acele olduğunu 
soylemıı ve tunları ılive etmiıtir • 

• -:- Ruslara yardım için imkta d~ _ 
hılınde olan her tcYin yapıl111aa1 çalıpcağız ve yapacağız. Nihat zan~ 
~ere kacar ruılarla berabeT olaca • 
cız. 

Çin' de gene şiddetli 

muharebeler oluyor 

• BONOLAR;ARTIRMA YE EKSİLTMELERDE TEMİNATTIR. -

"- Bu mesele SovyeUer Blrlillnl cok 
alAkadar edl.'r ve Sovyetler Blrllfl ihtiya
cı olan malzeme) l alacaktır." 

Cenup bölgeainJe 

Londra, 5 a.a. - Loadra'nın aall • 
hiyetli mahfillerinden öğrenildiğine 
göre Çin'in Hunan eyaletinde, bir 
kaç gün evel japonların ağır bir he
zimetine sahne olan Şangıa'nın §İma
linde Keltao ve Liuyang ırmakları 
arasında §İddetli muharebeler ol
maktadır. Liuyang ırmağı Şang 
p'nın 25 kilometre doğusundadır. Ja
ponlar geçen hafta Şaııgşa'yı zaptet
mek üzere yapılan ve akamete uğrı -
yan teşebbüsten sonra mezkCtr ırmak
ların civarına çeki1mi~lerdir. 

Evelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden satıp 

çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltmelerde atıf kıy
metleri üzerinden teminat olarak kabul olunmakta
dır. 

ARTIRMA YE EKSİLTMEYE GİRENLER 1 
Para yerine Bono yatırmakla itinizi daha kolaylık ve 
karla yürütebilirsiniz. 

e YERGİ VE MERASİM YOKTUR 
Tasarruf Bonosu almak: hi~bir meruim ve miltldll
ta; faizleri hiç bir vergi ve resme tabi değildir. Bun
ları bütün bankalarla ıube ve ajaıularındın, banka bu
lunmıyan yerlerde malsandıklarından Milli Piyango
nun reııımi satı§ gişelerinden alabilirsiniz. 

e PARANIZ DAİMA PARADIR. 
:;I'asarruf Bonosu aldıktan •onra paraya ihtiyacınız 
olursa bunu derhal 'bir bankaya vererek ifliyecek faiz· 
den yilzde yarım fedakarlık yapmak suretiyle her za
man paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir bono % 15 
Altı ay rideli bir bono % S 
Uç ay rideli bir bono% 4 

FAİZ GETİRİR 
Paranızı en emia olan devlet k111sında kirlı saklayınız 

Bir tasarruf bonosu ahnız 

Londra, 5 a.a. - Rcuter eJanauun Jıılos
kova'dald muhabiri bildiriyor: 

Pravda gazetesi muhabirinin verdiği taf
ıllAta ııllre sovyet cephesinin bazı cenup 
batısı krslmlerlnde nz.i>·et elklstne aöre 
SOVyet. kıtalannın <:ok lehindedir. Sovyet 
latalan bir sıra muvaffnkıyeUI mukabil 
hücumlar yapmıs \"e Ut gün itinde rumen 
ve almanlardan 30 kamyon istirdat etmiş
lerdir. Cephede simdi \azlyet tok daha 
iyidir. Bu muharebede ceı>tıenln doğnı bir 
hat üzerinde istikrarlı hlr vaziyette olma
dığı da gaz önUnde tutulmalıdır. MUltecl 
akını durmuştur. Yollar ve sair yerlerde
ki bllt!ln faall.)ct rnulııu~be cephesinin ha-
kiki lhtlyatlıınna tamamiyle yardım ede
cek mahiyettedir. 

Rumenlerin nOfuz ettJklerJ B. remziyle 
tanınan böl.ıre timdi tamamlyle temizlen
miş bulunmaktadır. 

Rum.en tümeninin kurmay heyeti lildO
rOlmOı veya esir eılilmlt ve biltiln malze
mesi Ittlnım edilmiltlr. R. remziyle ifade 
edUen köy arkadan ve yandan yapılan a
nı hQcumla almanlardan ı;rerl alınmıştır. 

M. kli~ Uniln lstlrdııdı ""asında blr<;ok ru
menler imha edilmiştir. Diler cevrelerde 
bazı kl.lprUler macar alaylanna karsı mıı
vaffaklyetle tutunmuslar ve lkJ macar bö
ıaıu imha e<lllmlştlr. Baska bir Ct'\Tede 
ise ııovyet kıtalnn 36 saet ltlnı1c 32 kllo
?N?tre llerlemtslerdlr. Simdi alınanlar top. 
lu hava akınları yapmak suretiyle BOVyet 
mukabil hllcumunu ynv~latmata talııı _ 
yorlana da sovyct kıJalan llerlemeğc de
vam ediyorlar. 

Muharebeler mühim bir inkiıal 
göstermedi 

Londra, :5 a.a. - Annallst"ln askert mü. 
talealan: 

Yakın_şark'taki İngiliz 

ticaret korporasyonu 

delegelerinin toplantısı 
Kudüs, 5 a.a. - Britanya ticaret 

korporasyonunun Mısır, Suriye, İrak 
Türkiye ve Filistin'deki mümessille~ 
ri bir konferans akdetmek üzere bu _ 
raya gelmiş ve ilk toplantılarını d"" 
Kont Carlisle'in reisliği altında yaun 
mı,lardır. p-

MalCımdur ki ticaret korporasyonu 
yakınşarkta ticari muanıeı 1 k . . B . e er yap • 
ma ı~ın rıtanya hükümetinin hi -
mayesı altında kurulmuı:. b. .. 
sesedir. s ır mues • 

Kongreye çağrı 
Cürnhuriyet Halk p .. 

• artısı Sakarya Nahi 
Yesıne bağlı Akb -
k as Semt Ocatının yıllık 
onıre~i nahiye binasmda • l l-10-1941 cu. 

martesı g·· ·· 
• unu ıaat 21 de yapılacağından 0-

cagımıza kayıtlı üyelerin kon~ede hazır 
bulunmalarını dileriz. 

• 
C.H.P. inkıtip nahiyesi Atıfbey Ocaiı 

azaların& : 
&vyet ceııheslnde cereyan eden muııare • 

beler IOft 24 11at içinde zikre deter hiç bir 
lnkl1&t slletennemlıtır. HIUer'ln cuma a1lnü 
bah1ettıtı bOY11k taarrua, ardan 48 ıaat 

Ocatımızın YJllık kongresi 12. 10. 941 
Pazar gilnU aaat 20.30 da kendi ocak bina
sında Y&pılacattndan oeattmıza mensup 
baların tqrifleri rica ohmar. 
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Kitaplar arasında 

Edebi bir hôdise 

Gizli profesiyonelliğe 
lcarşı savaş açıldı 

,, ................................................ ,, 
f Sinema meraklılarına müjde! 

~ ULUS SİNEMASI 1 • ı 

: ı 
: 1941 - 1942 mevsimine zen- : 

( 
\.. J A y o R o 
Türkiye Radyo Difüzyon posta1" 
Tıirkiye Radyosu - Ankara Radyo911 
-- ( Dalga Uzunluğu ) -

1648 M. 182 Kc/s. 120 K\v, 
. . 

Yazan : Ya§ar Nabi NAYIR 
Kendisini pek ~vd!Qlm ve dostıutunun mln· ı ramanlarını ı:crcektcn canlandırma kab.Ll>etı 

nettarı oıduQ:um Abdlllhak Slnasl'den bahset· dctll midir? 

Hazırı n 111 f alimalname yürürlüğe girdi 
i gin bir programla başlıyor. i 
i Görecegwiniz filmlerden .: 31.7 M. 9465 Kl'/ e. 20 Kw. T. A. P. 
t : ! bazıları : 19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A, Q. 

mex UıUyacını blrcok defalar duydum Fa.Kat Bu, eser. edebi mahsullerde üs!Qbun büYilk Beden Terbiyesi Umum Müdürlü -
her seterinde, G&hal muhabbetimin teurl altın- ve eplz rolUnU ııır kere daha lsbnt ed.yor. ğünün bir amatörlük talimatnamesi 
da ouıunmak endl6esı eserine karsı besledi· Us!Qpsuz bir muharrırın elinde, bu harekctsl:.ı: hazırladığını ve bu projenin merkez 
~ım bıı,ı;ranlıtın lfadeılnl tadil ve tahdit ede· romanın kı)'lmetl aırıra ıneblllrdl. Ve AbdJ.hak 
bllececı dUıunceslyle bu arzumu yerine ıreu- Şlnasl'nln en barıkullıdc kab!ltyetı de bu nok- istişare heyetince kabul edildiğini 
remedlm. BOyle bir endııeye ııelkl mahnl yok- 1 tada toplanı~ur Romanın bazı sayfalarını haber vermi§tik •. 
tu Çünkü h:.slerlm.n, hllküm ve kanaatıerlm kendi kendime tekrar ve NlCSeıt sesle oku· Gizli profesyonelliği önleyici ted· 
tızer nde ıuurumu susturacak kadar nuruz duıc:tan sonra ırayrt lht Y rl ıu s alin zihnim· birler arasında en kuvetlisi sayılan 
aablbl olabllecetıne ihtimal vermıyorum. 1 de canıandıtını ı:ördıim. "acaba Abd..ılhak şı. talimatname, beden terbiyesi ve spor 

Dllne kadar benim ıcın bir lhtlyac teskll nası, nesir sahasında Türkceyl en y..ıksek mer- . . . . 
eden ICY buL'iln artık bir ııorc oldu. Zira, Ab- ıetıes ne cıkarmıt sanatkAr det.ı midir?., Bü· ~~cmuasın.da .. n~_şr~. _tarı~ın~en: yanı 
dulhak Şinasi Hlsar, buı:Un, edebi bir hAdlse· yUk UslOr>culanmızı birer birer hafızamda cıın-1 dundenberı yururluge gırmıştır. 
nln kahramanıdır. öyle blr hldlse ki, sessiz ıandırdım Bu zihni muıcay scıerın her birin· Devlet beden terbiyesi kanunu ile 
ve rekUl.ınsız vukua ı:eımıs olmasına ratmen de terazinin kefesi hep Abdı.l.hak ş nasl'nln spor işlerinin idaresini ele aldıktan 
sanatı sevenler ve edetılynttan anlıyanıar a- lehine atır basu. Bu hUkme vanıımda lntı· sonra, amatörlüğün korunması ve 
rasında llyık oldutu tesiri derhal hasıl et· balarımın tazellf'I mUessır olmamı11 mıdır? Is- • l . b .. d b k l 
mekte ırectkmedl. tıthrunı da fikrimi celmcse kanaatimi te· spor ış erıne u yon en a ı ması, 

"Fahim Bey ve Biz .. den bahsetmek ıstıyo- roodouıuz bir lıükllm halrnde ortaya koymak· aUikalılarca çok tabii görüfmekte • 
rum Bu, 1anatkllr dostumun, iki senedenbert tan ceklnmlyecetlm dir. 
üzerinde catııtıcını bUdl~lm. blrkac ay önce Abdülhak Şınaaı yazıları üzcrtnde Uttz blr Bununla beraber, kendilerinin, 
Uluı'ta tefrika edildikten sonra &imdi kitap itina ile calışır. Bununla bcraııer ıtadcsln1e ( f pro esyonel) olduklarını açıkça ilan 
haline konuımua olan eseridir (1). özenti nlaslnl veren sunı süslerden eser bula· 

"Roman,, aözUnUn yerli yersiz kullanıılarıa mazsınız. Onun nesıpıerınden nkan musiki, edenler de hiç bir zaman fena karşı -
lptlzAle dUıUrUldUQU bir muhit ve zamanda, ıekll Uzerlnde tesir arama arzusunun bir ne- lanmamaktadırlar .. 
mQellitl tarafından daha ı:enlı methumlu "hl· tıcesl detıı. derunı bir anenı:ın dıu vurusu- Yukarıda da yazdığımız gibi, ama
k1Ye .. tAblrtyJe anılan bu eser, muhtevası ka· dur. Bu sade ifadede mukcmmellyete ernmıs törlük talimatnamesinin hedefi, "her 
dar ı;ekll ııakımından da bUYllk bir yenilik bir ı>Urtizsuzlük var. ne suretle olursa olsun maddi veya 
arzedlyor. öyle ki. her edebi eseri mutlaka AbdUlhak Slnaaı. muhayyilesinden ziyade 
bir edebi neV'e mal etmek ltb'l\dında olanlar hatıralarından ilham ald cı ıcln, ekseriya bl· nakdi bir menfaat kaygısı olmak • 
belki de bu tasnii ııınde baylı tereddüde d,.u;e· ze eski zamanlardan bahseder. Mut olmus sızın, ancak spor zevk ve şevki için 
cekler. bir devrin lclmlzde yaıl)an lz.ierı bu tallı ve müsabakaya giren" amatörlerin teş· 

"Fahim Bey ve Biz", !cinde müell!tin ı:ıer· sihirli ifadenin tesiriyle canlanır ve lht zaza kilatı olan Beden Terbiyesi Umum 
de arkasına cekllerek htıdlsclerın ve aanısıa- ırcllr. Gar ve l>ereketıı bir ııır c:ıQ:lıyanının 1\1üdürlüğü içinde, bu ruhu bozmak 
rın konuıtutu zamanımızın standart roman ıcımıze bo$8ldıtını duyarız !'\ad.r ıatrler, bil· 
tipine hlc benzeme:t. Bu eserde mı.ıeııır ön tlln bir manzumelerine. onun ııır sayfasında· istiyen (gizli profesyonellerin) mey· 
plAndad.r. lclndekl ıahıslar ve vaıtaıar onun ki kadar ıllr ııtdırmıya muvaffak oımuılar- dana çıkarılmasıdır. 
muhayyilesinin deıı:ıı de hafızasının mahsulle- dır. Yeni talimatnamede : 
rı •A"'lnde takdim cdııı.·o F k t bu ııır na "Fahim Bev ve Biz.. dh de muhnrrlr, eski · ....... ~ r. a a • # w 1 - Kendi iştırak ettiği müsabaka 
t.ırat kitabı da deClldlr. Zira, muharririn, ro- zamanlıınn kokusunu ve tadını, blrkac tırc:ı • 
mantarda oldaCu ırtbl, bir ıatıaı eaerlnln mu- darbesiyle cızıımıs tnblolarınrta. blzo ne eri· netıcesi hakkında bahis tutuşanlar, 
harrlrt yapmıs olduıı:unu ırBrüyoru:ı:. Bu sahıs, silmez bir lhııaı kudretiyle duyurnyor. 2 - Üzerinde kazanılan müsabaka
ı.te, Fahim Beydır. Gene aıııık oldutumuz ro- Abdlllhak Şinasi H.:s.ır realist blr muMrrlr yı hatırlatacak bir yazı veya resim 
man teknlklntn hllAtına, müellif, uerlnde Fa- deQ:lldlr Bununla ııepaoer, onJn &lirle dolu bulunmıyan ve verilenin hayatı müd
hJm Bc:Ytn maceralarına oldull:u kadar, belki tasvir ve talıllllerınc ıı.Cdırd cı realite ham.ı- detince saklanmasına imkan olmıyan, 
ondan ziyade kendi düaUnce ve duyırulanna lesini, reallst olmak lddıasındakl pek az ro-

manda ııuıablllrız. Muharrir, eserinde kendi değeri 50 liradan fazla mükafatı ka,.er vermı. bulunuyor. Alısılmıı kalıplarm 

ı>arcalanmanndan rahat&ızlık duyanlar beliti 
bu tekil yeniliklerini tenkit edecekler. Halbu· 
kt, bence. sekil bahSlnde donmus kanaaUere 
aaplanıp kalan bir muhafazaktrlık, ıanatın 

baalıca ırıdaııı olan yenuııı:e düsmanlılı: edlYor 
demektir. 

Okuyacatımız b!.r romanm roman hakkın· 
da önceden edlnllınla bir takım kanaatlere 
muUaka uymumı iltemek neden? EQ:er bize 
verilen eser ırer~kten ırüzelse, ırercekten bize 
yenJ blr hava ıretır.!yor ve Jclmlzl do::ruruyor· 
aa. onda buldutumuz yenllltl bir kusur diye 
tenkit etmek detıı. bir meziyet olarak allat· 
l&mak ıcabetmez mu 

••• 
"Fahim Bey ve Btz" in mıvzuunu burada 

bllllse. etmlye lmkAn Yok. Zira 14asen ehem!-
J'etll olan eserin vaka tarafı detlldlr. ı.tüelllf 
b1z.e, FahLm Beyt ölmtl.a bir d06tu olarak ta· 
111t.ı)'or ve onun hakkında blldltl ıeylerle baa

l':alanndan ıatttlktennı anlaUyor. Fahim Be· 
:vtn oütün hayaunı veya hayatının blr kısmını 
devamlı ve lnslcamlı bir ıurette takip edemi· 
yor, ancak bu hayattan muharririn blldJll:I ka· 
dannı ötrenboruz. Yanı biz bu eserden, Fa· 
hım Beyt, bir roman kahramanı ırtbl detll de 
hayatunı.ı.a karııan lnnnlan tanıdııı:ımız ırl· 

bl, ömrünü te$kll eden zincirin ancak ma.h· 
dut bazı hnlkalarına Aıtna olarak tanı)·oruz. 

Bu tUbarla Fahim Beyin hüviyeti, belki ııtze 

tam bir vuzuhla kendini ırösterml:vor. Bunun
la beraber. kitabı bitirip kapadıktan ıonra, 

artık bu ı4hıın bir daha ılllnmlyecek bir 
kudretle hafızamıza nakıedllmls olduğunu 

hissediyoruz. BlltUn ömUrlertnl bastan baea 
okuyup ııı::rendlkten 10nra zamanın zihnimiz
de hlc bir iz bırakmadan beraberinde sUrQp 
aötllrdutll nice roman kahramanlarının hlll· 
tına oıarak. eminim ki ıenelerden ıonra bile, 
Fahim Beyin, ırörmUa, tanımış ve ıevmla ol
dutumuz ınsıınlardan biri ırtbl. haUraıarımız 
araıında yeri olacak Zaten bUy(lk ıanatkArı 
belirten butıca vasıflardan b!rt de, bu, kah· 

du)"Uılarına ve felsefes ne ırenıı ıı r yer ver
mlltlr. HUs~anlı \'e u anç.ı ıı.r melli ki dalma 
şiirin ana kaynatı olmuıtur. Bu hus .. s fel· 
ıefenın baslıca vasfını teıkll eder. 

lctlmal bir tezi o mıyan "Fahim Bey ve 
Biz., de, buna ratmen, b se"l traJedınln Uze· 
rinde pek az durulmuı en hasMs b.r noktasına 
temas edllmlıtır: insanların blrblrlerlnl hep 
yanlıs anlamaıarıl MUellıf biz"' Fahim Beyt 
kendi blldltl ve anladıtı ı:lbl takdim et
tikten ıonra onun hakkında baıka ta~ıdıkla· 
rının birbirini tutmaz ,;e hakikate hlc ben
zemez 1ntı'ba ve kanaatıerlnl birer birer ı:öste· 
rlyor ve eserinin son kı..ınını teskll eden ı:er

cekten mUessır ıayfalarda mukadderatımızın 

bu en hazin cephesini ta'ılll ediyor. 
Kitabın son sözleri Fahim Beyin hatırasına 

bir hitaptır: "ey kendisini ııoren heri<esln tilr· 
IU tUrlU bulduQ:u, ııııaKa b&1ka blldltl Fahim 
Beyi Siz de, o dermanıız l'ıalımzde. kendinizi 
bu tah111 edilmez kör, g ıtır, dlı.lz ve hep 
kendi kafaları.na ı:o e &' den kıl\ ı rl a· 
sum bir esiri ve kurbanı olarak dU>"'IIU& de
tll miydiniz? Katı ll'B.lnızlıta \e a.ııt..ıta dUs· 
meden, her zerrenlz cUıily{Jp datılmata razı 

olmadan ve ölUm sızın yUzllnı.lze de ıırnnı 

ıaklıyan meçhul ve ctnnl'\1 bir adam maske
si geclrmcden eve! ılz bu meseleleri halleden 
vazıh bir tahlile varabildiniz mi? Siz acaba 
kendiniz hakkında ı!!ylenenlerl duY1T1uı. tart
mıı ve dUıUnmtlı mlydlnlzT Acaba kendlnlz 
hakkında sız ne teshls ko:vrnua ve son olarak 
ne hQkUm vermlstlnlzT,, 

Eser, Fahim Beyin haklk1 hUvlyetınl, bize, 
lstcdltlmlz ırtbl tefsir edebllccell:lmlz bir mcc· 
hul halinde terkederek. cevabı bcklenmlyen 

bul edenler, 
3 - Kazandıkları mükafatları sa -

tanlar, rehin edenler veya başkası -
na verenler. 

4 - Tanınmış ad veva soyadların -
dan başka bir isimle müsabakaya gi -
renler, 

5 - Bir profesyonele karşı mey -
dan okuyanlar. 

6 - Bir müsabakaya iştirak için 
yaptıkları hakiki masraftan fazla pa· 
ra istiyenler. 

7 - Bir spor yurduna girmek veya 
aza olmak için doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle menfaat veya para a
lanlar, 

8 - Adlarının ticaret maksadiyle 
reklam vaın sı o ma ına i in rcn-
Jer, 

9 - Bile bile bir profesyonelle 
müsabaka yapanlar, 

amatör sayılmaktadırlar. 

cchrenın haUarlyle beraber bu birbirine zıt 

intibalar da hafızalardan yavaı yavnı alllne
ce•• ve bir ı:un maddi varlıl:ın ırlbl manevi 
hUv!)etın de, ardınd:ı hiç bir iz bırakmadan, 
kaybolup ııld~c ktl. Fnknl &imdi, bu Yal)lıe an· 
lamalar, cok daha ırcnle ölcUde yentden de
\'am edcc k diye dUs.ınU»orum. Bir üıtnt ellY· 
le clzllmls portreni oku)anlar gene seni anla· 
mıyacaklar, ~ene ıahsında hlı: bir zaman ma· 

bu ~uallerle blll)'or. l!k olmndı{:ın mezlycUerl bulacak, hlc blr za· 
Ben de bu yazımı bitirirken Fahim Beye man ruhunu ktrletmt'mlı sc;ı.')1elerl sende kcs

h!tap etmekten kendimi alamıyorum: 
Zavallı Fahim Bey, eıı::er hakikaten yaıs· 

dı isen ıtmdl belki kemiklerin bile cUrilmlYe 
batlamıstır. BOy{Jk bir edip seni bir daha 
dönmemek Qzere ıcıne bıraktl>'.lıR'tn adem ku· 
l'Uıundan cıkararak bir daha 6lmemek üzere 

fettlklerlnl sanacaklar. Basit ve saf ruhunu 
tesrth masalanna yatırarak ln!ııtsız neşterler 
alUnda didik didik edecekler ve senl. sanki 
bir nebat ve)"a balılan1$Sın ırlbl, ıralat ıroruele
rlmlzln mahsulü olan lndl katcııorllerden bl • 
rıne yerlcstlrtp etiketlemeden rahat etmb-e -

(1) Abdizlbalı: Şiaısi Hisar : Fahim hayata iade etti. Yaaadıtın mQddetce seni an
bey ve Bız. Hılmi Kitapevi. Sayla 230. lamamııtar, aana hlc de senin olmıyan hUvl-
75 kuruş. yetler lzate etmlalerdl. OlUmQnden ıonra 

cckler. 
Heyhat. Fahim Bey, lnsanlıtın ezell mu-

1 kadderatı bul 

ez: '--
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Bi 1 inmez.ki .. j 
Y azan: Vicki Baum Ç eviren: Burhan Belge 

o ldu, ve düşündü ki bu bir cinnetti ve içinden, "Ben 
delirdim galiba., dedi. 

Sanki Düsseldorf caddesini bir zelzele alıp götür
müş, bir infilak savurup süpürmüş ve imkan hudut -
!arının ötesine uçurmuştu. 

Evlin'in Geltow'da bir gezintiye çıktığını, aynı za
manda fransız hududunda bir tayyareden düşürek 

öldüğünü düşünmek, delilik değilde neydi ? 

Ve her şey ikiye bölünüyor, her şey ikileşiyor ve 
D roste'nin gözlerinin önüne tıpkı Kaleidoskop'taki 
( 1) resimler gibi, karma karışık ve üstüste gelmiş 

tekil tabakaları halinde dikilip duruyordu. 

Elini çenesine götürtü ve gördü ki, burada, tıpkı, 
takatsızhktan yıkılan maznunlarda olduğu gibi ter 

damlaları birikmişti. 

Sanki kafa tasının içinde iki beyin birden çalışı -
yordu. Birisi yıkılmıştı, abdallaşmıştı, bir hiddet fır
tınası geçiriyor ve bir cinnet girdabının içine yuvar
lanıyordu; diğeri ise öteki beyin tetkik ederek man
tıki bir takım neticeler çıkarmıya uğraşıyordu. 

- Demek Evlin öldü?! diyordu. Bu düşünebilen 
beyin: ve bunu söylerken bir istirap duymuyor yal • 
nız ezici bir aletin darbeleri altında kalmış gibi bir 

§ev hissediyordu. 
- Demek o Paris'te idi. Ben ise, kendisini Gel -

tow'da sanıyordum. 
Bu düşünce Evlin'in öldüğünü bilmekten de büyük 

bir acı, bir yanık acısı bırakıyordu. 
- İyi ama, Paris'te ne işi vardı? ve ben, nasıl oldu 

(l) FlZ1k'te bir tlet: ayna oYUnlan aaym!Jı de, aalla4ıll:e& ve 
Sctnt baktlkca. delilUı: reaımıer aör11ı:ı l1r. 

da hiç bir şeyin farkına varmadım ? 
Ve bu düşüncelerinde devam ederek 
- Yoksa ben bir yalanın içinde mi yaşadım? Bir 

evin içinde değil de incecik bir buz tabakasının üze
rinde mi yaşadım ? 

Fakat, belki de Droste bir şey düşünmüyordu da, 
içinde bir takım şeyler düşünülüyordu, hem, istirap 
vererek, merhametsizce düşünülüyordu. 

Droste, duvarlara baktı, odanın parke döşemesine 
baktı; her şey sallanıyordu, hiç bir şey, kendi için -

den daha sağlam değildi. 
- İyi ama, Evlin, yeraltı tramvayına bile binmek • 

ten korkardı; nasıl oldu da tayyareden düştü ? 
Bu düşünce, Droste'ye istirap veriyordu, çünkü 

tek başına gelen bir düşünce değildi. O yorulmak 
bilmiyen ve durmadan düşünceler imal eden beynin 
ta içinden verilen buz gibi soğuk ve korkunç derece· 
de merhametsiz bir cevabın ta kendisi ildi, bu düşün

ce ... 

Telefonun kulaklığı, daha hala elinde ve şakağında 
idi. Ve telefonu tutan eli hala titreyordu. 

Fakat bütün işittiği bir mırıltıdan ibaret olmuştu. 
Belki bu bile değil, belki de kendisine hiç bir şey söy

lenmemişti. 

Birden, Maryan'ın sesi, şunu söyledi : 
- Sakin ol ve bu sükutunu ben gelinciye kadar 

muhafaza et •.• Ben şimdi geliyorum. 
Bu ses, uzaktan geliyordu, bir başka dünyadan ya· 

hut bir fena ruyanın ta dibinden geliyordu. 
Sonra, araya bir fasıla girmişti .Fakat, nasıl, Droste 

bunu bilemedi; nasıl ki, o esnada yapılıp yapılmadı -
ğını da, hiç bir zaman tayin edemedi. 

Sonra telefon tekrar çalınmış ve hiddetli bir ka -

dırı sesi : 
- Bitti mi? Konuşacak mısınız? O halde telefonu, 

lütfen kapatınız. 
Ve Droste, telefonun kulaklığını yerine koydu ve 

baktı ki, yazı masasının önünde oturmaktadır. Önün
de, sümen duruyordu. Gözleriyle, bir çok mürekkep 

lekelerini birbir, tekrar ve hendesi bir itinl ile 

Amatörlere ücretle çalıştığı kulü -
bün müsabakalarına girmek, haşka 
birisinin hesabına para almak, iştirak 
ettiği müsabaka dolayısiyle, zaman 
kaybettim, diye para almak, yasak 
edilmiştir. 

Bir spor şubesinde (profesyonel) 
olanlar diğer spor şubelerinde de a
matörlükten çıkacaklardır ve ama 
törlükten ayrılanlar bir daha döne • 
miyeceklerdir. 

Talimatname, öğretmen, eğitmen, 

antrenör ve monitörlerin profesyo -
nel olup olmadıklarının tayinini spor 
şubelerinin milletler arası nizamna -
melerinc bırakmıştır. 

Talimatnameye sporcuların müsa
bakalara iştirak veya hazırlık sebebi 
ile oturdukları şehirlerde umumi na
kil vasıtalarına ödeyecekleri ücretler 
ve ufak masraflar için de hüküm ko· 
nulmuştur. 

Verilecek para miktarını bölgeler 
tayin edeceklerdir. Fakat bu para hiç 
bir zaman her defada 100 kuruşu geç· 
mivecektir. 

Talimatnameye aykırı hareket e -
denlerin vaziyetleri, federasyonların 
teknik müşavere heyetlerince ince -
le'lecek ve verilen kararlar umum mü. 
diırlükçe tasdik olunacaktır. Bu ka • 
rarlar için merkez istişare heyetine 
itiraz yapılabilecektir. 

İstişare heyetinin kararları kati -
diı. Amatörlere gizli profesyonellik 
yaptıran veya imkanlarını hazırlıyan 
ve onları bu hareketlere teşvik eden
re muvakkat veya umur.1i hak malı -
rumiyeti cezası verilecektir. 

KABIZLIGA KARŞI 

NORMACOL 
"Barsakları 

Herkes bilir ki her müshil bar -
sakların normal vazifelerini tem in 
edememekte ve bazısı bilakis bağır -
saklan tahriş ederek diyare hasıl et
mektedir. 

N O R M A C O L barsakları 
tabii olarak boşaltan yeni esaslara is
tinat etmektedir. 

N O R M A C O L nebati bir ~d
dedir ve kabızlığı yeni bir şekilde 
geçirmektedir. 

Normncol tanecikleri barsak lclndı:Jı:ller· 

le 1<anstı11'1 zam11n Jetı\llnl bir hal almakta, 
aısrıckte ve böylece bars:ık lclndekller nl :yu. 
m11$8k hacimli ve kolayca kııyan bir hale 
ııc• rmektedlr. Bunun netlresl olarak bar
aaklar normal bir ackllde boaalmaktadır. 

Siz de bir tecrübe ediniz, aynı ka
naati elde edersiniz. 

NORMA C OL tamamen za
rarsızdır. Bundan dolayı çocuklar 
ve yaşlılar da kullanabilirler. 

100 ve 250 Gr.lık kutularda her 
Eczanede bulunur 

• Z f d : PAZARTESİ, 6. 10. 1941 
1 - a er or usu ,. 7.30 Program ve rnl'mlckct saat a).,ıı 

Gary Cooper - Madalene Gorroll 7.83 Müzik: ha'if par1:nlar (Pl.) 

2 Ş f k d w 7.45 Ajans haberleri. 
• Hold Back the Dawn 8 00 :Müzik: hafif parçalar prograJ!ll - a a ogmasın jj o? 
ı ~arnı~) 

f 3 - Ümit güneşi S.30/ 
ı Tino Rossi 8.45 Evin saati. 
i ı 12.30 Prog-ram ve memleket saat a>-.ft 
: 4 - Operet i 12.33 Müzik: suzinak ve karcıgar rOI 
} Willy Fors J kamlarından şarkılar. 
• 5 Eb d• k 12 45 Ajans haberleri. f - e 1 aş f 13.00 Müzik: nmhtellf makamlardan 
f Willy Fristh i ı kılar. 
• 6 - Singapur yolu f 1s.anı f Big Grosby • Dorothy Lamour : l4 00 Mbzik: knrıeık program (Pi.) 

r 
7 _ Caz fırtınası :ı 18.00 Program ve memleket saat 

lll.03 Müzık: dans müziği (Pl.) 

Fred Astaire. Paulette Goddard f l~.30 Mllzik: fasıl heyeti. 
i 8 _ Ya .. ıyan Venüs :.. 19.15 Müzik: karışık ı;ıarkılar. 

:r 19.30 Memleltet saat ayan ve 
Vivian Romance : bcrlerl. 

9 - Memnu meyva j 19.45 Serbest on dakika. 
Barbara Stanvic _ Henry Fonda • 19 55 Mllzllt: oda musikisi - Mozart 

i Çalanlar: Bedia Tomris Yolaç 
10 - Son ayrılış i yanal, izzet Nezih {vlola), 

Marianne Hoppuc i nıllnh Duygu (Klnrinet). 

11 _ Maria filona J 20.15 Radyo gazetesi. i 20.45 :Müzik: bir halk türkUsü öğrt 
Willy Birge! ruz (hattanın türkUııü) Çaya iıı 

12 - Serbest yollar J Çaya indim taşı yok, 
Zarah Leander i YUzlık buldum kn,,ı yok; f Havada bir kuş gördüm 

13 - Yaralı kalpler i Benim gibi, eşi yok. 
Madaline Carrol - t Çaya indim çağlanın. 

• Fred Mc. Murey f YAr, yıtr diye ağlarını: 
i O ytı.ri sıtma tutmuıı 

14 - Meet John Dee i Ben ısıtma bağlanın. 
Carry Cooper • Barbara Stanvik i Dağlar dıı~ımdır benim, 

15 - Kanlı saltanat i. Cam dağımdır benim; 
Claudette Colbert - : Söyletme.çok ağlarım 

Yannn çnğımdır benim. 
- Frederich March i 21.00 Ziraat takvimi. 

16 - Kayzerin hizmetinde! 2ı.ıo 
Marikka Rökk i 21 zo • 21.45 

:Mlb:ik: piynsa §ar1·ııan. 
Temsil: Kimgll a\lrt;ı. 

Müzik: Rıı.dyo St'nt'onl 
(Şef: Ferit Alnar). 17 - Kısmet i 

Hünrick George i 
18 - Fran Luna : 

Theo Lingen f 
ı. Aubcr: Portıı;:inin dllsl:ı: 

Uvt'rtUrtl. 
2. Snint • Saf'ns: Vlolonsel fçiıı 

ı;:erto r " ı~t: Nıısret Kayal 
19 - Bir ömür böyle geç-i 

ti i 22 30 

Paula Wessely f 

8. R. Kor:r:nkof: İspanyol Jdl 

Memleket s:ıat avarı, ajans l1 
teri; ziraat, esham • tahvlJl\t, 

20 - Tayfun i 
Dorothy Lamour - J 

- Robert Person i 
21 - Deniz kartalı i 

Douğlas Fairbanks Jr. i 
22 - Doktor Siklops i 

James Logan i 
23 - Güliverin seyahati! 

Max Fleisher i 
24 - Atıklar cenneti l 

Claudette Colbert - : 
- Ray Milland i 

25 - Veda busesi ! 
Don Ameche - Mari Martin i 

'············ ..................................... :# 
Bugün ,•--••11ıııı. 

ULUS Sinema sı nda 

2. F ilm birden 
14.30 - ;17.30 da 

1 - K ontes Valeska 

(Chnrlcıı Boyer) 
16 • 19 da 

2 - Kızıl derililer 
Gece 21 de 

Kontes V aleska 

blyo - nukut borsası (fiyat)· 
22.45 Cnzband (Pi.) 
22 55/ 

j 23.00 Yarınki proyram, ve knpanııı· 

' :.;;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'I 
Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye Reisliğinden : 

.(G. I.Tctrln J9U) 

Cinsi 

Ispanak (A.) 
Uıhana (A.) 
Pır88a (A.) 
Kabak (Ad.) 

Toptan Per~ ~ 
vasati F. F•'r. 

8 
4.50 
4.50 

Ayşe fasulye (A.) 
14 
15 

Çalı ., (A.) 
Barbunya ., (M.) 18 
Domates (A.) 6.5 
Yuvarlak patlıcan (A.) 10 
Kemer .. (V.) 10 
Dolmalık :ııttıer (A.) 8 
,Sjul biber (A.) 7 

Kllçilk sivri biber 
12 
80 
25 
10 

(Tureuluk) (A.) 
Bamya (B.) 
Bamya (Ad.) 
Patates (A. P.) 
Kuru soğan (1ıl .) 

A. Ankara, M. Muhtelit, B. 1" 
clk Ad. Adana A. P. Adapaı:at" 
Vezlrhan memleket menşeli 

lardır. 

çizdi. Sonra bir kurşun kalemi alarak, kurutma kağı
dının üzerindeki üzüm salkımlarının yanına daha bir 
çok üzüm salkımı ilave etti. 

den yapılmıştır vesselam .... ., diye düşündü. 
Ve aklına, Rupp kadın, bir de, kocasının esrarırıl 

öğrenince, saçlarının ter içinde kalması geldi. , 
Şimdi, kendi saçları da ter içinde kalmıştı. Kendı .. Eğildi, yere düşen kitabını kaldırdı. Tam şahadet 

parmağının altına, kitabın şu fıkrası tesadüf etti : 
"Tarihin muhtelif devirlerinde, altı.n imal etmek 

istiyen insanlar zuhur etmiştir. Bunların bu ruyası 
gibi işte, yenilerin de arzusu, manasız ve mantıksız -
dı .. Eğer altın imal edilebilseydi, derhal hem değe -
rini hem de rolünü kaybetmiş .... ,, 

Droste, bu fıkrayı bir kaç kere okuduğu halde, hiç 
bir şey anlamadı. Yanı başında Kocaoğlan ağlıyor, 

Kler de o çiy ve buruk küçük kız sesiyle bir şarkı 
söylüyordu. 

Droste çocukların odasına gitmek istedi ama, kork
tu. Bütün hassasiyetini , incecik, narin bi r hissizlik 
vazosu içinde tecrit etmişti. En küçük hareket, bu da
yanıksız şeyi kırabilirdi. 

Bir yandan da, Evlin'i göz önüne getirmek istedi; 
fakat buna bir türlü muvaffak olamadı . Evlin'i Gel
tow'daki yatağının içinde gördü; yanakları kıp kır -
mızı idi ve uykusu bir türlü bitmiyordu. Fakat, tay -
yareye binip dünyayı dolaşıp tayyareden düşen bir 
Evlin, kendisi için meçhul bir şeydi ve onu bir türlü 
tasavvur edemiyordu. 

Fakat mahkeme salonunda da insanı şaşırt.in şey· 
ler olmuyor mu idi ? 

Gayet ince ve zarif kadınlar, soğukkanlılıkla adam 
öldürüyor, cesetleri destere ile kesip sandıklara dol
duruyor ve aynı akşam, dans etmiye gidiyordu. 

Ve katiller, pekala, kuşları ve küçük çocukları se
ve'biliyordu, 

Herkese iyiJik ettiği mall'tm, ihtiyar bir kadıncağı -
zın kundakçılık ettiği sabit olınuştu. 

On iki yaşlarında, melek gibi, sarışın bir çocuk bir 
takım yalanlar söyleyip, inanılmaz ve izah edilmez 
bir şahitlikle, babasını, ağır cezaya mahkum ettirmiş

ti. 
Drostc, i çinden ": 

- §.u insan denilen ıey, ıaY.ri • teffaf b i r madde • 

si de, hiç bir şeyden şüphe etmemişti. 
Saat üçe beş vardı. 
Kler, artık şarkı söylemiyordu. 
Evlin ölmüştü. 
Droste, Maryan gelinciye kadar, odanın içinde ı,lt 

aşağı bir yukarı dolaşmıya başladı. 
Maryan'ın yüzü sapsarı idi. Bu kadar sararabiJeC~ 

ğini, Droste hiç düşünmemişti. İçeri, başında bere 
ve arkasında mantosu, girince, elini vermedi ve vrot' 
te'yi omuzlarından yakaladı. 

1
., 

- Hava biraz serin, dedi, sen de pardösünü alırı'1 
sın. 

Droste kendine bakınca, ilave etti : 
• ·ıerl• 
- Araba, aşağıda bekliyor. Lufthansa'dakı 1' 

konuştum, bize bir tayyare verecekl<er. Pasaportll
11 

.. 

yanına al çünkü vaka, hududun ötesinde cereyan et 

miDştir. t b"t"' b · t • b" 1\. 1 k nditİ' ros e u un u ış erın ır ruya o masını, e .. 
nin de çıldırıp arkasından iyileşmesini temenni e~ 
mişti. Ne ol'Urdu o eski hakikat yeniden canlansa ;dı.; 
Ve bu eski hakikatin ortasında, gene o şaşkın,~ .. 
riksiz, kararsız Evlin, salınıp dotaııa, canını 5~ el 
fakat arada bir de, kendine hayatın o küçük ve 

111 

inşirablarını verse idi 1 Ne olurdu ? ! 
Şimdi artık, her şey bitmişti. 1 
Maryan'ın ellerini omuzlarından çekti ve sordll 
- Demek Paris'te idi? Kiminle ? 

3 r1P 
Maryan cevap vermiyerek, sadece, büyük ve g 

bir dikkatle kendisine baktı. · 
Droste dedi ki : )11'" 
- Ve sen bunu biliyordun? Ve kendisiyle her 

susta muta bıktın 1 re .. 
Maryan, hafifçe omuzlarını kaldırır gibi bir 11' tııt 

ket yaptı. Hatta Droste, dudaklarının kenarınd• ,ıl 
tebessümün gölgesin i görür gibi oldu. Ve birdel'I< 

(Sonu vad. 

t 
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M. HULL 
"İchwhite,, adlı petro 

gemisinin batırılmasını 

s p o R ıostal" 
dyo,. 

••••••••••••••••••••••••••• •••••• • 

İngiliz Ortaşark 
hava resmi tebl iğ i 
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-
Q. 0 Kah re, 5 ıı.n. - Jnglllz ha\•a kuveUerl 

rtaşarıt umumt knrnrgft.hının tebliği: şiddetle 
fı aytfo 

lngııız hava kuveUerine mensuı> aihr 
bomba tay,ı. nrele>ri perşembe ve cuma ge
ceıeı-ı Bıngıızt llmanına hücum etmlşler
~lr. JuJianıı, Cnthedrnle ve merkez nh· 

takbih etti 

Dünkü ayaktopu oyununda 
Kırıkkale A. gücü nü yendi 

Dün 19 Mayıı ııtad)'omunda uat ıı de Biraz ıonra ırene ıoı acık Ahmet'ln hazır-
AnkaraırUcU ve Kırıkkale ırUcU takımları An· Jadıtı ve ldrlı'ln yaptıtı aayı ile Kırıkkale 
kara ayak topu blrJnctlltl müsabakası tein takımı oyunda tam UsUlnlllliCi ele aldL Bu 

(Bası l inci saytadn) knrtılnatılar. ustünlnk birinci devre ııonuna kadar kırıı-ınınrına tıım isnbNler kaydcdllmısUr. LI· 
:anda bulunan gemiler arasına da bom
'ralar dUsmUştQr. Bu akınlar esnasında 
bı~kra, Barce ve Gazııla arasındaki otomo 

Icwhlte, hangi bayrağı taşırsa taşısın ve Hakem Rauf Atac•ın tok iyi idare ctuıı madı. 
gemi kafılesl lclrıde bulunup bulunmasın, bu müsabakaya AnkarnırOcü: 
her millet, dUııyanın fethi teşebbUsQ ile Natık. KAmll • Yuııuf, Abdili· Nusret - /kinci J evre 

Birinci k o1u •ona ererken 

naklı~e kollan da mitralyöz ateşine 
tuıuıınuştur. 
.ka Darcııya llmanına da iki gece arka ar-

Ya hticum edılmlstlr. Donanmaya men
~up tan-areler!mlz tarafından yapılmış o
:: b rlncı hOcumdn iki bQyQk yangın cı
lco rılnu,, \'e depolarla otomobil nakliye 

alll.kalı olnn bu hUcumlar karşısında ken- Nuri, Nuri - 13Ulent - HUse>1n - :Muzarter - lkln<'I devrede Kırıkkale ııllcll takımı tam 
dlslnl müdafaa etmek tabii hakkına ma- Zeki. bir mlldafaa ile kalesine topu Bokmnrnak lctn 
llktlr. Bu şartlar içinde, t>nll'rnnsyonal hu- Kırıkkaleı:Ul'U: elinden ııetent yaptı. Buna kar81 Ankaragüc-
kuka hUrmet edilmemesi keyfiyeti, lnsa- Ethem, Rıza - C'cmal, Hikmet - lsmatı. lüll'r bl'Cerlksl7."ılk husu~unda blrtb rıe:-lyle 

k Samı. Ahmet - Halit - idris - BllAI - Ahmet Adet.n )nrıa ederek yarı sahasına yerll'atlk -nın kendi k<'ndlslnl müdafaa etmesi hak ı 

1 ten kurulıın lakımtnrln cıkmıstardı. 1 teri rakiplerine yalnız bir suyı yapabildi l'r. 
ile ali\ kalı bir tcrzda to!slr olunmalı \'c 0> una Ankaraırücluler, mU~nbnkayı nasıl • J\fuzatler'ln ııyağı>·le yapılan bu su ıı1 ın 

80
n· 

ona göre muamt>lt>ye tAbl tutulmnlıdır. olsa knzanncaklnrını ır6ııtcren bir yavnslıkln 1 ra Kırıkkale mlldafno.sı dnhn cok sıkısu. 

Son bahar at yarışlarına 
dün de devam olundu 

Harı mUhlm hasarlara uğratılmıştır. 
bo İklncı gece yapılan hücumda nhtım 

lllbıı.Iannu,, ve aynen Tobruk • Bardlya 
~olu th:Pr!nde kamplar mitralyöz ateşine 
Utulınustur 

Cenubr A
0

frfkn hava kuvetlerlne men
IUp tan-areler, gQndUz Bardlya'ya hücum 
•t.:nışlerdJr. 

(Başı 1 inci sayfada) Blrleslk devletlerin siyaset!, lnglltere'ye bn•lndılnr. Kmkkalcllh•r ise ilk dnkıkalnrdıtn ~ Ankıırnırucll hücumu da arttmıı. Fakat \a· 
k ı ı ~ dolayı ismi hemen hemen unutuımus oı .. n ihtiyacı bulunnn malzemc)1 \"t>rme C n itibaren kareı tnracın oyununu bozmak. snyı 1 zl>et deC:1amcdl \'c her hnfln bir takım. tl'c • 

13
. Salih Temel ın Çı,bnnkı.zı ııı;ntn lcKI a 

111

_ 

mümkün olnn hı>r şeyi ynpmaktır. Deniz- >nplırmnmak lcln hı.ittin kuvellertnı kullan- rUhe e<ıcn Ankarnııtlcl.l bu zamansız dl'ncme-
61 

la)iı •lnrtıa bL•ra!Jcr onc dLıç rck Yurım 
altıların Amt>rlknn malzPmesl taşıyan s:e- ılılar. B·ıylccc halları bozulan Anknraııül'U - terin rcı:ıuını bir kerc ıf,ıha cckerek s ı~ad ın boy ara ile koıu> u k ıı ın na~'I muvutc ık ol· 
miler! her bnt.ınşında bu lngiltere'ye yar- nUn hUeumtnrı ııl!vseCll ve nihayet Kırıkka • )enllmiı olarak ayrıldı. du Gunun Caı ırlst 

01 
n 

8 
f'ehml Slmurut;

d A lk slynst>tlne lC'slr etmekte- lelller, fil'YrC'k de olsa yaptık! ırı akınlarla 1 Elinde bulunan ıle~crll \ e bilgili o.> uncu· ıu·nun 1.l·ık~t 1 mlndckl t Y1 lk net. ıı ·ne n. d;~· Eğr:e~o a~lll'nen bazı gemiler bltarRf 1 Ankarnııi.kll knlcs ne tl'hllkrler ynrattı'nr 
1 
ıardan Caydıılanmayı hllrmlyen Ankuaı::u_, - Sal h T<'l"ll in All' na" , lıcUn··u o!<'lu r 

• E' rp • 1 tn ıdı 1 lcln bir şey Srytrcllere zrvkll bir o~ un •<'>ret tiren b·ı tulere bu yıl da ııcrl kalma tehlıkeqlnln has zam n ı.ı 
1 

d ıklkn tJ •. M terek bn 
1 

, 
11 

n-
blr mt'mlcket bas rnğ ş {: , . durum. Kırıkkale ırOcO sol llClkının cnk ı:Uzeı ı gösterdltlnl hatırtatırkrn Hllscy.n • \e BI· ı > n z.ıo. pi 

11
, ıu >le 1!5, ıı::; \·e 

140 
ku _ yapamayız, dPrsı>k, o zaman İngiltere ~t> bir sayısı il" >l~mınc• rt:ık•kaıl'l.n ~onra tama- lııl'ın H>Tctlrrlyle ırlttlkce tlerl Yl'n Kırıkka· ruş \'crd. 

yardımımız as11:arl)e dU$('('t>kt.r. mtytc AnkaraııUrU a1C'>hlne d'>ndCI. ıe tnkmıına da )'eni baı rıtnr dll,rlz. 1 

kumpanyasının bu torplll<'nme hakkımla =\'\ czır .ıt Bank aıı 

terek hııhts gan)an 10SO, ı>IAse ııırulyle lSO. 
I15 \ c 150 kurus \'erdi. 

Dördüncü koıu : 
'U c;; va daha ~ ukarı yaştaki yerli yanın 

knn lnglliz at ve kısraklara mahsuııtu. Jkıı 
nımlye 300 lira nıcsatesı 2000 metre idi. 
Koşu c;ok zevkli oldu Hayvanların arala.o 
rında çok mUhlm kuvet farkı olduğu g~ 
rüJUyordu. Jlı.lAvcı tayyarelerimiz de faaliyete gec

cıa:1e:a1r. C€'nubt Afrikalı pilotlar tarafın
ta ıdare edilen Tomahaıı k sistemindeki 
rıJ:n&reler Seydl. Barrani bölgesinde ya
lı bir havn muharebesınde blreok 
I' t!&ael'Schm U 109 tayyaresini hasara uğ-
•tnı11ıardır n . 

> utan bu hareketlerden yalnız 4 tay
•reın~ dönmemışt1r. 

M. Hull'Qn bu mrıtalMUı, Standart Oll 1 Üçüncü hoşu: 

neşrettJğl tl'bll •le alftkadar bazı c;unllcre yuknrı > st ki hrl h ı & • ın ın 
CC'Vllp olarnk ll<'rl sUrillmilştnr. Standart Ankara oya k topu birincilig'"' i puvan cetveli 'kısr k mı ısust.ı lknm 
oıı İchwhite petrol gemisinin Pannma bay ı. K ~.ı 
rağını taşımakta oldufunu. fnkat lngiltt>· M aç G. B. M . A t. Ye. Pu. K. ı 

N<'ticede n. Srut Hallm'in F.lmaıı t,.rnin
deki tayı birinci Şebnaz lsmlndt>ki tayı ı
k ncı \'e B. Nuh Snrgın"ın Yllksel fsmiıı
dckl al kH:ra~ı da uzak bir m"safe ile Q. 

ı c çılncU oldu. Zaman 2,18 d:ıkıkadır. MU, 4 

ter k bnhls ganyan 100 kuruş verdi. 

B efinci koı u : 

• 
li }{ahire, 5 a.a. - Ortaşarktaki Britanya 

li '"• Kuvetleri Umumi Karargahının teb· ii ı 
3 illcteırin cuma günU Britanya hava ku
~~ ~ . >.ı r e ıncnsup bombardıman tayyarelerı 
b' •riıı" di Cantanzaro'daki demir yolları 
ırJeııne noktalarına, elektrik santralına ve 

ltıilh 1tnnıat fabrikasına muvaffakıyetle hli • 
tuın etıniıılerdir. Akın alçaktan uçmak sıı· 
reı· 
• •Yle Yapılmış ve hedeflerin hepsine tam 
ııab tl 
b e er kaydedilerek buyilk hasara se • 

ebiyct verılmiştir. Demiryolları birleşme 
llolct~ında duran bir iaııe treni de mitral· 
>'oz at . 

eııne tutulmuştur • 

d.l4 İlkteı;rin gecesi ve ertesi günü Bar • 
ıa r · h d 1ınanrna ve etrafta bulunan asken e-
eflcrc agır bir hücum yapılmıştır 

b Cenubi Afrika hava kuvetlerine mensup 
• lr ta11are filosu bu mliessir hücumlara 
1ttirt1c etnıiıı bulunuyordu. Bu filo Sol 

~ Yakınında bir düşman kampına da bil· 
~ 1Ylemi:ıtir 
~"cı tayyarelerimiz bir çok keşif ve hi

~)e ~vriyesi uçu:ılan da yapmışlarsa da 

ı hare.kat esnasında düşmanla çarpışma -

L-: lı olrnuı ve bu çarpışmaların hiç biri 
'"'llll 'bl 

811 " lllla ıyct almamı ur 

re'de kayıtlı ve torpillendıı:ı zaman ln~ı- Harp Okulu t. Y . 2 2 o o 10 l 6 O 
tere hizmetinde bulundut:unu bllcllnnlştl. 

2 2 0 
o 4 2 6 O 

Gençlerbirliği B. Hull Hitler'in nutkunu 
Maskcspor 

okumamıf 
M. Cordell Hull, nyrıcn şunları da söy

l<"mlştlr: 

Mtitecavlz rnc-mleketler fütuhat maksa
dlyle her hangi yeni bir bölgeye karşı ha
rE'kett> ı;ectlklcrl zaman. acık denlzlt>rln 
konlrolilnO ele almak ve o zaman her 
hancı bir millete k('ndisinl mfıdafaa hak
kını vımnemek, bu miitt'rııvız memlek('tle
rln pllinlanna dahildir. Ei:"r bu olursa, o 
zaman hl~blr millet •• endislnl mU'la!aa e
denılyecPktlr. 

M. Cordell Hun, nihayet sorulan b~ka 
suııll<"re Ct>\"ap olarak da şu sözleri söyle
miştir: 

Hıtıer·ın son nutkunu okumadım, çUn
kü mutadın dışında her hangi bir şey lh
tlva el.ınt>dlğinl tahmin ettim. Bu zaman
lıırda bu tarzda nutııklnn taklhe mUsa!t 
vaktim yoktur. 

edilml&ı bulunan ll(O lnyyareden ibarettir. 

Çok fazla miktarda harp malzemesi ve 

mlihimmat <'le geçirdik. Bizim malzeme 

Ankaragücü 

Kırıkkale 

Demirspor 

2 

3 
3 

2 

1 
1 

o 

o 
o 
o 
o 

1 
2 
2 

2 
• 

5 
7 
4 
1 

6 

7 
9 

6 

4 
5 
5 
2 

2 

4 
4 
4 

~======-======================================~ 

İstanbul'daki maçlarda 

Fener Süleymaniye'yi 3 1, 
Galatasaray Beykoz'u 8 ·O, 

B~siktaş İ. 
."> 

spor'u 2 · 1 yendi 
Alhnfuğ Beyoğlu'yu 4 -1, Vefa da Taksim'i 3-0 yendiler 

lııtanbul, :; a.a. - Llk macıarına buııün müdafaası, Vefa hUcumlnnnı gUclükle ve mühimmat kayıplarımız ise nisbeten 1 
.FC'nerbahcc ve Sere! ıtadında devam edil· kal"&ılıyordu. Vefalılar, bu de\•renın 11 ci, 

daha azdır. cıı. 40 cı \'e 42 el dakıknlannda üç gol ) aıı· 
Şimdiye kadar, gerilerimlzde harekete F encrbah~e stadında : mağa muvaffak olarak mncı 3-0 knzandı-

geçen parqütçUlcrin ve tethi•çl lıt•ekltUl· Kadıköyilnd• ilk mae Alun&ua ll• ~- tar. ltıi.ı: ~~ bu harekattan yalnız bir tayyare • 
55İltıe donmemiştir. 

Soyyet resmi te bl iğ i 

Jerin yUzdo 90 ı tevkil' dilmltıtir. Bunlardan ıu Ut-uçltk arıuında idi. BeıilıtQf - /. S por 
sabotaj hareketi yapmağa muvaffak olan Allınıutıuıar arka arkaya cıkardıkları İkinci macı Beşiktaş ve 1atanbulsp0r ta-

üc ııol ile ııallblYetl temin etlikten •onra kımlan yaptJlar. Beşiktaşlılar, bu maçı ol-lar bulunmamıştır. ikinci de\Tede blrnz daha ya\·aı O)'lladılar 

1.tosk 
l'Qsu O\ a, 5 a.n. - Sovyet haberler bil· 

nun dün 
t llk geceki tebliği: 

,_ ~esrın günü, kıtnlanmız bütün 
2 illet Yunra dlişm:ınln çnrııısmıslardır. 

dtl,sın ~r ncıe ha\·a muharebelerinde 51 
nı~11 tayynresı ve lki balon dUsUrill

~os~ ~~ kayıplarımız 19 tannrcdir. •e 4 11~8 Yakınlnrındn, 3 ilktt>şrlnde 3 
l'!ilın te rinde 5 nlman tnyyart>sl düşil-

13 U§t.ür. 

'I'ayyare bombalarlyle tahrip edilen tren, \c bir ırol dahil attıktan aonra yedikleri bir dukca Za)ıf bir kndro ile oynı)orlnrdı. 
mUhimmat deposu veya fabrikalarımız 

yoktur. Ploestl'dekl hasar 300.000.000 ley 
kıym<'llne dahi varnıamıııtır. 

Alman resmi tebliği 

Dc\Te ııerl buladı. Her iki takım da sıkı ııol ile macı 4·1 knzandılar. 
bir oyun cıkarıyurdu, Bcalktıısıııar lstanbul 

F enerbahçe • Süleymaniye avorun ıra>retıı o.>'Unu kareısındn ilk dcvrnde 
lklncl oyun Fenerbahce ile SUleymantye esaslı bir üstünlük temin edemediler. Devre 

arasında 1<11. Fenerbahcclller buııiln zayıf ŞUkrü'nUn a uı~ı bir ıroııc 1·0 llcllktnı'ın le -
biraz da halalı tertip cdllmlı bir takımla ıa· hine bitli. 

hn>·a cıktılar: lklncl devrede Dcılktat oyuna hftklm ol -
&>rlln, 5 a.a. - Alman b:ışkumandanlıC:ı - Murat _ ııayntı. Murat - Enis, Esat, muıtu, Fakat bu hakimiyet lstanbulsparlu· 

nın lcblltl: Zihni - Turan. Naim, Melih, Ali Rıza. Cemil. ıann hernberllk ıayıııını cıkarmaıarınıı mani 
Taarruz narC'kctlcrl muvaftakl)ctle de· sule>manl)e de ıo>·lc tertip edllmlıtl: olamadı. Be~lktaıtılar ıık aık yaptıklan hll -

vnm etmektedir. Ukra)na·nın cenubunda, HAdl - Burhan, Danlı - Cezmi, AbdUs, cumlardan birinde Eene ŞUkrO'nUn ayatı Ue 

~U)U k n'll • Ha· 
llrrı in Homansı lkl>ı1'1 B F krl't '\' ı nın V -
mıırı•ı U~uncU o uı •. Yetlt n Jrık >I Z kC' -
r >a cok bl idi Zamnn 222 dalc.k dır. Muş-

Tiftik koşusu idi. Üç ve daha ~'llkan 
yaştaki ımf kan arap at ve kısraklara malı 
sustu. İkranıi}·esı <tno ıırn mesafosi ısoo 
metre idi. Startla beraber kilosunun ha
fiflljl'ind<'ıı latifndc <'dcr<'k öne dUşen Tar
zan bu vazf\•t>tını \'irajın beı.ıına kadar bl· 
le tcınndl etllrC'ınec'li. Vtnjı toplu bir hal· 
de don<'n h~vvnnların ic:lnden Sava'nııı 
sıyrıldıttı göı11ldU. Fakat Tuınıırcuk der
hal hücum edrrck b:ı :ı geçti ve Sava'nın 
'lılltlin hÜ<"tmlnrınn mukavemet ederek bir 
bo>un ara ile koJuyu kazanm,,Jfa nıuvar-
fnk oldu. Tı•ıtbny İsmail Hakkı Tekce'nln 
Snvn'sı ikinci B Rlfat Baysal'ın "Bora 
!il liçllndl olcluhr. Znmrın 1,53 daklkacıı;: 
Mil.'ltf'r<'k b!thls f!llnvan SOO plbe ııırasiy. 
it> lOO, 12::; ve 310 kuruş \'Prdl Ü<:llncll ve 
., ;ne! 'koımlrır arı n lsıkl C'lftP bahiııte 
Yetıı - Tomurruk knmb'n!'zonunu bula bi-
lenler bir liraya mukabil 122 lira aldılar. 

.J' ••••• ••• •• •• •••• •••••• •• ••• ••• • • • • , • •••••••••• • ••••• • •••••••••••••••••••••••••• . ~ . . 
Ş Hayri 4755 sayı ile Atletizm Dekatlon birincisi oldu E 
. -

Ankara1da dekatlon birinciliğin e gireız Harpokulu 
değerli öğretmenleriyle beraber 

atletleri 

aren~ d 
llılıı b nlzlnde 3 dilsmnn nakliye ge-

1.Jı. atırıınııştır. 
ı... l\l'ılYna·d 
"ll~llk b a rıUnl<'rco devam eden ve 
bır ııo lr lnııua yapılan muharebelerde 
llıeıı n V:Vet b rliğl, 8 inci romen suvar! tü
llll'aıı ın b r tugayını ve 399 uncu alman 
tı e al&yı 

ılddetle mUdaraa edilen ııov)et mevzilerinde lzrall - Mehmet, Fikret, lbrahlm, lbrnhlm, ikinci ve ıon ırollerlnl cıkarcıııar. 
cereyan eden mubnrebC'lcrde, Dnle.ı>er aC:zın • Fethi. Mac bu •ureUe 2·1 Dcılktat'ıo ırallblyetlylc 
dakl koyun cenubunda >aPılan temtzıcme Hakem Adnıın Akın. bitti. 
hareketi esnasında ve Knradenlzde blrkac llk anlarda SUlc>manlyc Fcnerbahce kar-
kücUk adada .ı>l>ndc tOmcnlcrlmlz 12.000 den ~ısında epey tehlikeli vaziyetler ihdas eden 

Atletizm meraklılarının ııUnlcrdcnberl bek
ledlklcrl Ankara dekatlon blrlnclllıtl mUsn -
bnkalıırı dUn tl~ledcn eH:l 19 .Ma>uı ıtndyo -
munda sona e~dt. 

Hilmi (H. O ) 4092 IBYt ile Ucünctı. 
lla> rl (D. S.> 4039 sayı ııe d rdUnctı, 
Hüsam (H. 0.) 4016 sayı He bealncı. 

Cemal (H. 0.) 3741 aayı 11e altına Olmu._ 
Neticede: lıırdır. 

Utman nı nC.'lr kayıplara uı'trııtmıştır. 
ltıe~an~ :>tizlerce ölU vt>rmiştlr. Muharebe 
toıııarı tahrııı t>dllmlş tank otomobil ve 

/azla soV)'cl askeri csır atmıs, 34 tank, 279 aklnlar yaptı. Fakat ı-•enerbllhcc rüzırArın da 
top ve 472 mitral) öz lj'jtlnam eylemtalerdlr. yardım!) le O)"Unun merkezi ııkletlnt rakip 
nu harckAt 24 eylülden 29 eylUI arasında cc- sahaya tntlkııl ettirmekte ııeclkml?dl. Blrcok 
reyan etml~tlr. Fırsatları hayret edllel'ck bir seklide kacır-

Osel a.dasınd:!f hareket eden alman istih· dıktan sonra Turan vasıtaslyle ilk eolU attı. 
kim askerleri Abruka adasını fııraJ ve ada- lktncı devrede sarı-ll'tclvcrtıllcr Ali Rıza'Yl 

Üç şehir arasındaki 
tenis müsabakalarında 

Hayri (il O.) 475:; ın)·ı ile birinci, 
Re8at <D. S > 415:1 sayı ile lktncı. 

nırcok sper ıubelerlnde 
alan Hayrl'yl kazandıtı 

tebrik ederiz. 

coıc 1>1 netıc.ı. 
basandan dolu. 

l a doJud • er a t ur. Bu muharebede sovyet-
lltor ha:nıc, 20 top, 60 mitralyöz. birçok si
~ tUr ~n topu, otomatik tUfok, otomobll 
~lr. e ve birçok teçhizat ele geçlrmlıı-

da bulunan sovyct garnizonunu esir eyle - snk beke, llayatı'yl de ıot içe ntmıstardı. Bu 
del':lşlkllk hemen tesirini ıröstcrdl ve ruzıırı· İstanbul birinci. İz mir'dek i maçlar Alman 

'.P.tı:ııltov * 

m'ıcl•rdı"r. Alman askeri denizi hücumbot- b h~e 
• ~ rn karsı oyıınmnsına ral':mcn Fl'ncr a ' 

Iarla geı;mişlerdir. Slllcymanlyc kalesi önünden ayrılmnmaıta 
Doğu Kareli'sinde fin kıtaları harekata baıladı. Du devrede <'le kacan müteaddit rır-

muvaff akiyetle devam ediyorlar. ıntlaraan sonra Mcllh'ln Ust üste yaptıtı lk1 
""" a, 5 a a S • 'hb b" -.unun · • - ovyet ıstı arat u-

'l S 'lkbu sabahki tebliği ı 0 .. n gece yapılan alman hava hücumları ~ollo S·O galip vaziyete ırecen raklhlne :ıcanı 
u b' • SU!eymanl~c ııert bir oyun tarzı tatbik et· 

Ankara ikinci, 
İzmir ü,üncü oldu 

İzmir: 5 a.a. - Şilt maçlarına bugün Al
sancak Stadyomunda devam edıldi. İlk mu

sabaka Altay ve Demirspor takımları ara -
sında yapıldı. Rakibinden üstün oynayan 

Altay, Demirsporun bir sayısına mukabil 

her iki devrede de uı;er ... gol atarak 6-1 ka
zandı 

tayyare 
kayıpları ttııb ı teır~ ge • k b" .. Cd ccsı ıtalarımız utun 

e duırnanla muharebe etmi~lerdir. 
Harkof'un cenup doğusunda muhim ır sı- mcıte koyulmuatu ki eol acık Fethi takımının 
lih fabrikası ile Moskova ve Leningrad'da· :vcırrıne sayısını cıkardı. Neticede o> un Fener-

~acar resmi teblig- i 
"'-· Uclaıır le "' 
lı"""'ll'or· ,..,, • i> a.n. - Macar ajansı bll-n • unıep • 

~Unt h er •n doğusu lstıkamt>tindekl ;nlt Bıca:r k Ltında mUtteflk kıtalar, bil
rı 'ita. tl:va; strat<'Jlk hedeflerine her saat 
Q thrı te0rne Yllklaşrnaktadır. Düşman, 
t baı1 kı~ ele teşebbüslerinde, hlcblr yer

il 'l'obturnuısına varamamıştır. 
~ har k~ mUttt'flk Piyade teşklllerinln 

~~tir. ne müessir surette yardım 
lı:a.ı llcar ha\•a k 
ltı e lıatınrı U\ e>llt>r!, dUşmanın rnllna-

r. nı birçok dt>fa bombalamışlar-

Rornen umumi 
~ara r .. h 

ıııı~ Qa ı nın teblig'"' i 
ttıı rc,,5 
Jı:. ı, ~Uzn a a. - Rumen umumi karar-

111tla •· en cephesindeki hareketler hak
lı -,,a~ıd&kı h 

'1 llı-biıı b UIAsayı nc&ırctmiştlr: 
'2ı1t, 11.0langıcındanb<'ri 60.000 esir 

e ıs.ooo 
ı~'~lııı :~en kayıptır. Bunlardan 7 ili 
" lıı etrrı k gerı kaınnını esir dllşmlis te
Jı:.' l'1.ta1ı e 1~ımdır. öıu miktarı 20.000 

"1._t rııtktar ... , 
~~ haı ı .>u7.de sekseni halen ne-

llrıo l:'.I lld hafif yaralı olmak Uzere 
~ r 

ıı, 

' ınukab·ı tı.ı; 1ttıt 1 1 dllşman, kıtaıarımuın 
10() ~ePhelerde. 70 000 ölU ve takri-

~ d~ Yaratı vermiıUr. 
ı.~ 1111 

tan-arelli tahrtıı ettik. BI· 
kaYlplarımız, bir kıımı telltl 

k' askeri tesisata tevcih edilmiştir. bahcentn s-ı ırıılllıl)etlylc bitti. 1

Alman savaş tayyareleri 4.5 eylül gec~si Galatasaray • Beykoz : 
İngilterenin cenup ve cenup dogusu sahıl- ÜcUncü mnc Galatasaray ile Beykoz ara
lerindeki askeri hedefleri bombalamışlar • sında idi. Takunlar Samih Açıkönes'in lda-

ş . 1• Afrikada alman stukaları Tob - resinde kal"&ılasmak üzere &Öyle dizildiler: dır. ıma ı Mu 
k Marsra _ Matruh limanlarında rıh- Galatasaray: Osman·Faruk, Adnan- • 

ru ' ff k' l h'. m et sa, Enver, İsmail-Hikmet, Mustafa, Salim, e antrepolara muva a ıyet e ucu 
tım v . 'ki B · 'C'.rft 1• M Ali . 1 d'r Hava muharebelerınde ı n - ~ nA, • • 

mış er 
1 

• Be)'koz: Baharlır-Sadeltin, KAmıran-
tanya tayyaresi düşürülmüştü.r. • h' b' Aytekin, Kemal, Cahlt-Saml, Tarhan, Ra-
Düşman alman toprakları Uzerıne ıç ır nl, Refll, Fikret. 

akın yapmamıştır. Oyun bidayette canlı oldu, takat Galata-

İtalyan resmi tebliği 
5 a a _ İtalyan umumi karargliRoma ı · • 

hının tebligi : • . • 
• 1• carki Afrikada lehımıze netı -Şıma ı ve .. 

halli çarı>ıımalar vuku bulmuşcelenen ma 

tuır 1 hava lcuvctleri kesif bombardı -ta yan • 
tır Marsa- Matruh sevresın-manlar yapmış • • 

. evzilerine, rıhtımlara, tesısa-de duşman m . . 
b kalara isabetler kaydedılmış, yan ta ve ara 

ıkmış ve infiliklar vukubulmuştur. 
gınlar ç • .. . 

.. tarafından Bingazı uzerıne yapı-
Duşman d" 

. b' hava akını esnasında 2 usman 
lan yenı ır .. ·· "1 .. t" 

• alevler iı;inde duşuru muş ur. 
tayyaresı b' d .. 

tayyareleri de ayrıca ır uıı • Alman avcı . 
man tayyaresi düşürmüşlerdır •. 

Hava kuvetlerimiz, Maltadakı hava üsl~
• • .. sı'r bir surette bombardıman etmış 

rını mues 
)erdir. 
Baıka tayyarelerimiz Kıbrıs'da Lefkose 

Lamaka'daki tayyare meydanlarını mu-ve 
1
• 

vaffakiyetle bombalamış ve Pafos ımanm-

da düıman vapurlarmı batırmıılardır. 

saray, Ustün!Uğil göstermekte gecikmedi 
ve Eşfak 15 c1 dnklkada ilk go!Q attı. Bun· 
dan sonrn Bt>ykoz kalecisi sakatlandı ve 
oyun nihayetine kadar Beykoz 10 kisi ile 
oyuna devam etti. Kale)1 Bahadır çıktık
tan sonra Klmıran muhafaza ediyordu. 

35 el dakikada gUzel bir pozisyona giren 
M. All fe\•knlMe bir sa.C: vole ile takımı· 
nın ikinci golUnO çıkardı \"e devre 2-0 Ga
latasaray lehine bitti. 

lklncl devrede Galatasaray tamamlyle 
hllklm oynadı ve sırnslyle Snllm, Mustafa, 
Salim, Hikmet, Mustafa ve Eşfak vasıta· 
siyle altı gol dnha yaparak macı 8-0 .ka
zandı. Oyunun sonlarına doğru hakem Ga
latnsaray'dan Adnan ııe Beykoz'dan Ayte· 
kin'! oyundan cıkarmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Şerel stadında :-
llk mac Vefa \'e Taksim takınılan ara· 

sında yapıldı. 

Birinci devrede vefalılar hlklm oyna· 
makta beraber Taklllm'ln sa:rr@tll oynıyan 
mQdafauıru yenemediler ve devre soJs(lz 
bitti. 

lkincı dl'Vl'ede 701'1'Wl dUeen Tablm 

Beden Terblyul umum müdürlDğU spor
tif oyunlar federasyonunun bu seneki 
programına dahil olan (llç şehir tenis mü
sabakaları) nın sonu dün başta Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu oldufu halde bir 
çok seçgin seyirci önünde 19 Mayıs stad
yomunda yapıldı. 

Gunün en muhim müsabakası Altınordu -
Goztepe arasındaki maçtı. İki takım da bir 

hafta evci rakiplerini yenmiı;lerdi. Müsaba

ka ı;ok heyecanlı ve seri cereyan etti. Al -
tınordu birinci devrenin ilk dakikalarında 
attığı bir golle sahadan 1-0 galip ayrıldL 

istihsal olunan 

miktarı aııyor 
(Bası ı inci sayfada) 

Şehrimizde geçen sen~krd~n daha çok 
alA.ka gören tenis sporunun !Juratla oldu
ğu kadar bu ııporu hakkiyle tatbllc eden 
diğer iki bölgedeki ilerlemesini gösteren 
mllsabakalar, iııtanbul'un birinclllğf ile 
neücelenmeslne rağmen Ankara 3porcu -
Jannın çok çalıştıklarını ve teraklü e: tik
lerini isbat etml&tir. Birinci sınıf teni~çl
lerlni Ankara'ya getiremlyen izmırliler, 
bilhassa kadın tenisçilerinin yokluğu kar
şısında ııayı itibariyle geri kalmııııardır. 
Fakat İzmlr'ln tenis varlığının ön safta 
olduğtınu kabul ettirmişlerdir. 

Elazığ' da b isiklet yarıtı yapıldı 
EIAzıl:. (llususlJ - Duı:Un Ell'ı.zırt'dıı seri 

bisiklet >arıslarının UcuncllsU 70 kilometre 
olarak Eırı.zıc - .Mıılnt>n o\ ası üzerinde )'apıl· 
ını.etır. E!Azıf: GC'nçlık ıırupundan Sı!lc>mnn 

Gllrocak Ss ıat 48 <lııkıkuda blrınct, llUsc~ln 
Yıı\'ns ikinci olmustur. 

Romanya' da paraıütcüler 
ve bozgun<ularla mücadele 

Dün müsabakalar ııaat 14 de doğru so
na ermiş ve 50 puvanla birinci olıı.n İtıtan
bul takımına kupa tısrenle verllmiştlr. 
Ankara 48 puvan 1llmıı, İzmir yukarıda 
yazdığımız sebeple 18 puvanda kalmış -
tır. 

Dlln yapılan müsabakaların teknik ne
ticeleri şunlardır : 

A. Tandoğan (Ankara), İvan (İzmir) e 
613 11/9 galip. 

Vedat • Marffy (Ankara), Reggio - t
van (İzmir) e 4/6 8/6 galip. 

Şefik Fenml!n (Ankara), İsmali Hakla 
(İzmir) e 6/1 8/6 galip. 

Vedat Abut (Ankara), Benjamen (İs
tanbul) a 6/3 6/3 galip. 

Muhittin • Bl!njaml!n (İstanbul), Cros· 
Hakkı (İzmir) e salip. 
İbrahim • Alal!ddln (İstanbul)', Aydın • 
Seba (İzmir) e ıaııe. 

Bükrcş, 5 a.a. - (Ofi - Havas) 
Besarabya askeri valisi. paraşütçüle -
rin ve bozguncuların yakalanması i -
şinde halkı askeri idareye yardıma 
davet eden bir emirname neşretmiş -
tir. Emirname mucibince paraşütçü -
!erle çarpışırken ölen sivillerin aile
lerine ikişer hektar toprak, ve para -

şütçülerin yakalanmasına yardım ve 

iştirak edeceklere de primler verile
cektir. Bozguncular 24 saat içinde 

kurşuna dizileceklerdir. Bozguncu • 

lar suç üstü yakalandıklan takdirde 
derhal kurşuna dizileceklerdir. Muh

temel sabotaj hareketlerine karşı şe
ihirler halkı arasından rehineler alın
:ınışur. 

re kayıplan aylık istihsallerini ayda 
300 kadar geçmektedir. 'Mütehauıı.lar aı. 

man nylık istihsallerinin 2500 olduğu hak· 

kındakl amt>rikan tahminlerine ve ııovyet 
ceplıt>slndc imha edildiği ru.!llar taratın • 

dan iddia edllt>n tayyare miktarına isti • 

nat ederek bu n ticeyi çıkarmışlardır. 

Bu da ihtimal, M. Çörçil tarafından a.. 
\'am kamarasında soylcnen nutukta atman 

hava kuvctlcrlnin klfnyctslzllği hakkında 
yapılan beyanatın blr izahıdır. BlllnmesJ 
!Azım g<'len rncselc Almanya'nın hava kud 
rct~nde ciddi bir gedik açmadan istihsal· 
lerıyle kayıpları tırruıındakı bu farka ne 
kadar zaman tahnmmuı edebileceğidir. 

Znnnedlldiğine göre alman hava 
~uvctıerinin ikinci hattını teşkil eden lh· 
lıyntıar ınllhimdir. fakat istihaallerle ka.. 
~ıplar nrruıındakl açığı kapamak lı;ln bu 
ıhtıyatıara artık :fnzla ınüracat edilmek -
tedir. 

Bu rakamlar dogru tel~kl edlllrııe al· 
man hava kuvctıeri halen azami kudreti

ni kullanacak vaziyettedir. Fakat kayıp
lar böyle devam edl!r ve lhtıyatlara mü
racaat artarsa vaziyet sUçleıecektır. 

BUyük Brltanya, SovyeUer blrlifİ V9 
Amerika'nın birlikte yapbklan tayyare 
istlhs&l&tı iıe ayda e.ooo ~ tahm1a 
edilmektedir, 
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TURFANDACILIK 

• Çukurova'ya her yıl yüz 

binlerce lira kazandırıyor 

uı.:us 

J Vantiliıyon tesisatı yaptmlacak 
P. T. T. Levazım Müdtlrltll1lnden: 
1 - P.T.T. umumi mQd!lrl!llc blnumda 

vanWAsyon tesisatına 3. 10. 941 tarihinde 
talip çıkmadıI:ından e.kslltmcsl 10 cün uza
tılmıştır. 

2 - Keşi! bedeli 2570 liradır . 
3 - Muvakkat t'mlnat 192 lira 75 ku· 

ru:;tur. 

tekll!lertnt fhale aaaUnden bir saat evelt
ne kadar komisyon rel111lğlne tevdi etmtı 
olmalan lt.zımdır. Şartname ve mukavele 
projeleri Ankara ve Haydıu"pqa ııtetme 
komlııyonlarından paruıa alımı.bilir. 

(6806) 16893 

Muhtelif yapı itleri 

4 - İhalesi 13. 10. 941 pıtzartesl &1lntı sa
at 15 te vakıf apartmanı asma katında P. 

Mersin. <Hususi) - Cukurova'da sebze T. T. umum! mOılllrllll:U sııtın alına komı .. 
ve meyvıılar erken yetiştiği h~!n burada bir 

Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan 
Ankara istasyonu civarında yaptırıla

cak ı.~iııekha.ne Jstaayon binası ile revir ve 
yatakhane blnaeı ln§aalı, kapalı zarf usu
liyle ve vahidi fiyat Uzerlnden eMlltmeye 
konmu§tur. llu inııaatta döşeme ve Jento
lar için muktazt demirler idarece verile -
cektlr. 

Çukurova portakallan 

turfandacılık vıırdır. Bu taze ve nells mah· 
suller ancak echlrllnln ihtiyacını karşılar
dı. CQmhurlyctten sonra vaziyet birdenbire 
deı:ısu, memlekeUn demir ağlarla llrillme
sl Cukurova'nın tur.fand:ıcılık ve meyvacı
lık işlerini memleket mikyasında ilerletti. 

Cukurova'ya yalnız turfanda sebze ve Q. 

zUmden yılda yüz binlerce lira girmektedir. 
Adana karası namlyle meşhur olan ü

zümler, ötedenbeıi Adana ve Tarsus'ta ye
tişmekte idi. Hazirıında yetf$en bu UzUmler 
<'Skiden nncak şehirlerin ihtiyacına k&fl 
gelmokte idi. Fakat son zamanlarda Tar
sus'ta iyi cins beyaz Uzilmler de yetlştlril
mC'sl \"nzlyette bUyük bir dPl:lslkllk yaptı. 

Tarsus ve Mersin civarındaki köylerimiz bu 
işe bUtün kuvetlerlyle snnlarnk bol Uzum 
yetiştirmekte ve Anadolu'da Uzum henOz 
koruk bir halde iken bol bol Uzllm sevket
mekte ve 1ı;cl'e yUzblnlercc Uranın girme
sini temin eylemiştir. 

Sebze, meyvn her tllrlU toprn.k mahsulle
~ rlnln ka1.nnı;lı yollnnnda mühim adımlar 

(
--................. .--"'\ j atnn köylUlerlmlz durmadan ı;alısmnktadır-

8 I• B 1•1 y O G"" R Af y A : tar. Mersin'!~ dört, bes saat ötesinde bulu-
j nan Erı;('J koytınde en nPfls elmalnr yetiş-

\.. .. _ ................................. ..,, tlrllmt ktl' \"e her birisi 500 gram g('Jmekte-

Bir çocuk bahçesinde .. 
Şiirler - Ceyhun Atuf Kansu, 
Recep Ulusoğlu Basımevi -
1941 Anllara. Fi. 50 kuruş. 
Genç neslin genç ve kudretli ıı:ılrlerln

den biri olan. Ceyhun Atu! Kansu ilk &ıllr
kltabını çıkarmıştır: "Bir Çocuk Bııhçe
alnde ... 

dir. 
İe<>l vllAyetl her tarafa gönderdiği tur-

fnndn sebze, meyva, portakal, limon, mnn
dalln:ı ve s:ılr mnddclerc karşılık ErPğllden 
mühim mıktarda kavun, Nlğde'den Plma \'P 

dlt:cr vllfıyct!C'rlmlzden kuru meyvıılnr ge
tlrtmektC'dLr. - Bekir Uluğ. 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Orman Umum MudUrlUQ:ünden: 
Ormnn umum müdUrlü{:Une bnaıı devlet 

orman Jlletmelcrı rll\'lrlnde cnlıstırıımak UZl.l· 

re imtihanla (5J muhasebeci (4) muhasebeci 
muavini \'e (2J muhasebe memuru alınııcak· 

yonuılda YA!lllncakhr. 
!5 - ProJe ve SRrlname Ue ~f,rruah 

P. T. T. umum! mUdQrlU~n leva7.lm mUdQr. 
lOt:UndC'n 13 kunıs mukabilinde alınnbJllr. 

(7412) 17388 

Ankara İnhisarlar Baı Md. 

Yapı ilanı 
Ankara lnhlımrlnr DaımüdürlU{:ttnden: 
Allbaba tuzlasında ayn ayn keılt vara

kalarına ıılire Oc adet bckcı kulübeu lnıası 
acık eksiltmeye konulmuştur. 

Mevkileri, keşlt bedelleri ve muvakkat te-
mlnat paraları as:ıCıdn yazılı olan lıılerln 

keşfine, ııroJe ve a:ırtnnmcsine ıı<lre yapıl'l

cıık .eksiltme ve lhalelcrl 17. 10. 9.U tarihin· 
de ııaııt 16 da bnsmüdUrlUtümüzde toPlana
cak kı;>mlsyonda tcra edllece:ımıcn tallplc
rln ehliyet vcslk:ılarlyle ve muvakl:at temi· 
nat paralıırlyle birlikte aynı ııUn ve ~aatte 
komisyonumuza eelmı•lerı 11!\n olunur. 

Mevkii Karanldere, keııt bcdell 13:17 lira 
42 kuruı. muvakkat temlnntı 101 ııra 60 Kr. 

ı.tcvkll Cayan, ke.slt bedeli lS!lS lira 74 ku
rut, muvakkat teminatı 142 lira 41 kuruı, 

Mevkll Ylrece. ke.sır bedeli lS!IS lira 74 
kuruı, muvakkat teminatı :_4:: lira 41 Kr. 

(7330) 17292 

ORMAN ÇEVİRGE Md. 
-·---~----

Memur alınacak 
Anknrn Ormnn Ccvlrıı:c MüdUrlül':ünden: 
l - Orınıın umum m!ldUrlllf:U teskllfltındıı 

mUnhnl 10 ıırn mnnulı veya l'>O Ura ücreti! or
mnn mcs:ıhn mcınıırlu~u ve on .ııra mllMlı 
orman kAtlpUk!eri ıcııı mUsabaka l!e memur 
alınııcnktır. 

2 - Taliplerin memurin kanununun dlir
dllncü maddesindeki eeraltl haiz olmnluı ve 
müracaat lslldalarına nı:ıC:ıdakl vcslkallU'la 
dort kıta totor:rıırlıırını baf:lnmalıırı ıarttır. 

A - NUtus tezkereııı. 
B - Askerlik durumuna alt vesika, 
-: - Mektep ıahadctnamesl (tnlısll derece-

ı - Du ııın muhammen bedeli (73.000) 
liradır. 

2 - İstekliler bu iıe ait §artname ve 
sair evrakı D.D. Yollnrı Ankara vezneslnn
den (865) kuru~ mukabilinde alabilirler. 

3 - 1'~kslltme 13-10-941 tarihinde pa • 
zartesl günü annt (16) da Ankara'da D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak merkez 

birinci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lı;ln istek

lllcrln teklit mektupları ile birlikte a,,atı
ıll\ yazılı teminat \"C veııniki ayni gün saat 
l}.';) e kadar komlsyı>n relsll~ine vermele
ri IAzımdır. 

a) ( 4900) liralık mtıvakl<at teminat, 
b) 2400 snyıh kıınunun tayin ettiği ve. 

ıılkalar ile bıı işe nıntısus olmak llzere MU
nnkal(ıt Vekfllctimlrn nlınınış ehliyet ve
ııikıuıı, ehliyet vesikası için Jhnle tarihin
den en az !!ekiz gün eve! bir fstida ile Mü
nakalat Vekaletine miiracaat olunması. 

(7044) 17079 

Mu~amba pardösü alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan ı 

Muhammen bedeli (16.000) lira olan 500 

adet mu$amba pardesü 14·10-l!Hl salı gü
nü saat 15.:ıO da kapalı zarf usulü ile An

kara'da İdare binasında satın alınacaktır. 
Hu işe girmek isteyenlerin ( 1200) lira

lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettici vesikaları ve tekliflerini aynı giin 
saat 1-4,30 :>.a kadar komisyon reisliğine ver 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

m:ılzenıe dairesinden, Haydarpaşa'da te

sellüm ve sevk eefliğinden dağıtılacaktır. 

(7089) 17156 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryolları 6. ıncı İşletme 

Arttırma ve Eksiltme Ko. Reisliğinden : 

Ressam Turgut Zııim'ln 5 desenile ve 
mavi bir kapakla s!lıılcnen bu kitapta 27 
ellr var. Bir çoklarını mecmualarda zevk
le okuduğUmuz bu ııllrıerln hepsini birden 
okuyunca in n, bUtt:ın gündelik dertlerin 
ağırlığından kurtulup çocukluğun sihirli 
Alemine dalıyor. Şair: oyun oynıynn ço
cuklara imrenip aralarına katılmak isti • 
yor. Fakat, sonra ıu acı h:ıkikatı öğreni
yor : 

tır. sine göre) 

Muhammen becleli 18.ilR lira olı:uı lı:ılet
memiz memur ve mllstahdeml için (821) 
takım kışlılt elbise, (3Hi) adet palto ve 
(570) adet knsltetln, ynlnız kumnşlnrı ida
rece verilmek, nstnr, düğme, ııırmn, aııı.. 
meti farika ve bilcllmle ma.sra!ları nıU • 
teahhide tıit olmak llzere ııartname ve mu
kavelesi veçhlle dikimi 17. 10. 9 tı cuma 
gUnıı saat rn de !tapalı :r.arC usfıllle A<l:ına
da ı,ıetnıe nılidllrlliği.i lıinaınncla komisyo
numuzca lhı:ıle cdilccrktır. 

Kaybettiğimi aradım bu ne bir parça 
renk, bu ne bir parça nur ! 

Ben cennetimi kaybetml§im çocuklar ! 
doğru değıl mi ? Kitap bu §lirle btı§h· 

:ror. 
Bu ilk ılir .,tam., vezinli, kafiyeli sayı

lamaz. Fakat "!i kil., sizliğin garabeti ve 
Ahenksizlik yoktur. 

Her ııiir Annd?IU toprağından renk ııl-
mıı, koku almıştır. (Nikbinlik) ıılirlnde 

Bir 
0

ça~a· dÜıuve~lr dalgalarla gezerim, 
.Adımı mavi göller Uzcrine yazar?m. 
ltde çiçeklerinden yAre boncuk dızerlm, 
Yorulursam uyurum, rüzgarın kucn -

ğında. 

~yhun Atu! Kansu'nun şiirlerinde, §l
irde aranılan, "lirizm.. ve •'snmlmlyet,, 
bol bol var. Bir Anadolu s:ız galri gibi iç
li, gUzel ve erkek konu abillyor. Hemen 
blitUn ıılirlerinde bıı husuıılyct göze çarp
maktadır. 

Şair k!A.slk, divan ııalrlerinden ziyade; 
elirlerinde s~mlmlyet ve lirizm şırıldıya~ 
Anadolu Aşıklarını çok seviyor. Belli ~ı 
{Köroğluna scsleniıı) tc onlara tmrcnişın 
b!rlz izleri var. Hut 1 bundan dolayı, halk 
edebiyatı hususıyetıerınl benimsediği t
C.:İll4 §Iİrlerlnd onları h'ltırlatan bir_ h!l.I 
var. Hece vezni, bilhassa yarım kafıyelcr 
bunun nçık bir <klllidlr. 

Genç ve vlad dolu ıı:ıir Ceyhun Atu! 
Kansu (Halk S natı) d~va.."ını glı:irnler 
arasında ... G!!rp cerl'yanlarına tAbi zUm· 
reden ap!lyn bir lsUkıımette gerçek ve öz 
Tilrk sanatının yoluna \toyulmuı bulunan 
Ceyhun A. Kansu bu kitablyle bize bU
yUk U!nltler. bUyUk vtLndler veriyor. He
le şu Anadolu ve toprak ıırurine bakın : 

(Öğle Yemeği) ndcn : 
Bakla tarlnsınd:ı gelincik açmııı, 

Kırmızı, kırmu:ı lncC'clk açmış, 

GUncııl b"klemlıı doğuncak açmış 
Gel 'topla gelin gel, al gelinciği. 
...... 

Dallar davranmaz ki yemiş vermeğe, 
Dilim varmaz anıı. sana derneğe, 
Komııunun kızım çağır yemeğe 
Bır stpct kiraza de[:er dudı1ğl ... 
Genç ııaırl hararetle tl''lırik ed rken, ye

ni ve bUyi.lk muvaf!aklyC'U rlnl temenni 
etmekten de kt'ndimizl alamıyoruz. 

Duygu ve dllşlm<'elrrin s ı <ın aradığı 
bir zı.me.nd~ okuyuculara (Bir Çocuk 
Bahç &n1 ı şiir kitabını tavslv(' ederiz. 

İnkılapçı gençlik 
'Mllllyetcl ve vatıınıever ı:encllA'ln haftalık 

sıızete.sl tnı.:ıltıpcı Ccncllk'ln ıs ıncı sayısı 
da zen!Z'ln müaderecatla cıkmıstır. Teknik 
b:ıkımdan da ırlttıkce tektımullcr kaydeden 

lakıl!l~ı Gene lk in bu s.ı> ısınd:ı: 

Basyazı: Cihat B..ıb<ın'ın (GU.ı:el a.ı.natların 
hlm ıyesl), earcr os-:n n'ın hazırladıl':ı (Blr 

ıandt umanlzmnsı ıcın.arayışl rı anketine 
5a,r Ziya Osmıın Sab •n:n cevabı, !111111 şerı
m • .ı:ın ıtencll' c ııııratı, Omcr F.ıruk Top
rak'ın <Yurt k sc.crl'ld4

: cini denizi KOtnh· 
yaı. ı-·uruzıın H To in ın (Dtı•Unceler- in· 
kı'1p \'e ktlyı, Pror. Rnı:ıp H Ozdcn'ln <Grn· 
mer komlıı>onunun eni ::ı !arına dal() O· 
cllnc:I tahlili, t Ş. UlkUtafır'ın <Hnlk ede· 
b yatındıın örnekler: 4 - Osmanol':lu destn • 
nıı, Mchm('t Kaplan'ın (Edcb > ıt ve h:ıkl· 

katı, Ceyhun Atut J-:ansu·nun (Ttirk şiirinde 
epik arayıslıır), mlmnr ve heykeltraı !it. Ke
mal El1zıı•tın (Ab!ı'lclcr ve boyama a:ı.nntıl, 

TuA-ruı Dellnrmıın'ın hlkl\ycsl (lrccep Af;n ı, 
ve t. Zeki Durrturıu·nun (Karacaotıan'ın dl· 
yarında), Falk Sel m ÔZ)'Urt'un (Erler ı:ecer
ken), Yusur Mardln'ln rne~hur Çin &:ıtri 

T'ao Ch len'dC'n tcrl'Ome cll C:I (Kmdlme bir 
ev yaptım), llR!lnn Çe ebl'nln (Sıhllde ak

ı - Taliplerin memurin kanunun 4 üncü o - Doıtruluk ktıf:ıdı. 
maddesindeki C\'&at ve aeraltl haiz olmalnn E _ Sıhııt raporu (ııhl heyet tarahndan) 
ve askerliklerini yapmıı tıulunmaları ıarttır. s _ lmt!han l7. 10. l'l41 cuma günü !il· 

2 - lltuhasebcclllto tnilp olanların J!Se ve· at ıo da Ankara orman cevırı:e m!lüürllltünde 
:ya yüksek mektep ve muhasebeci muavınllll:I yapılacnll:ınd:ın tallıılcrın en gec 16. lO. !Hl sa
ile muhasclıe memurluklarına talip olanların at ıtı e karlar dilekçe ve e\·rakı müsbttelerln! 
dn lise \'C orta mektep mezunu olmaıarı ve Ankarn ormnn çt•\'lrı:e müdUrlUf:Une \'erip ka
bu tnllıılcrln yüksek mektepte bulunmnları ıa- yıt numarnsı almıı bulunmaları ltızımdır. 
zımdır. (i3GI ı 17324 

8 - MOsnbnka neticesi müsavi not alanlar 
nrıısında > Oksek lktıııat ve ticaret mektebi 
lisesi mezunu olıınlar tercih eülleceklenllr. 

4 - lmtıhnndıı. muvaffak olanlar her han
ı:! bir lıletmel1e muvakkaten •taJ ııııreceklcr
aır. 

5 - Kıızananlnra 8"~ sa;yılı kanun hUk11m· 
teri odalrcslnde rnuhasebccllere 170 ve muha
sebeci muııvlnlertne 100 ve muhıuıebe me
murhrına da 75 liraya kadar ücret \"erııe

cektlr. 
G - 1rntıhnn, 14. lO. 9.U ıab ııünO ıı:ıat 14 

de Ankarn'd:ı. orman umum müdUrlül':Onde ve 
lstanbul'dıı onnan ccvırııe müd!lrlüll:Unl1e ya
pılacaktır. 

Taliplerin asal:ıda ya:ı:ılı veslknlıırını dört 
ndet totoıtratlnrlylo beraber lslldalarınıı. ek
lemeleri ıtızımdır. 

Al Niltus cüzdanı ve askerlikten bırakılma 
ktır:ıdı. 

nı Hüsnühal ktıl':ıdı ve ııhat rnııoru. 
C> Mektep diploması. ' 
oı Şimdiye kadnr c:ılıstııtı yerlerden nlmıs 

olduklıın hUsnU hizmet veıııkası. 
(7318) 1T.!S7 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Umumt MUdllrlOğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için :.?00.000.000 nor • 

mal posta pulunun hariçte tabı pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - .Muhammen bcclcli, Tııydos usullyle 
tabedildiğl tııkıllrda (80.000) diğer usul • 
lerle tabı halinde (70.000) tllrk lirası olup 
p:ızarlı~a iştlrAk edecek talipler.in Tay : 
dos usullylc tabı tcltllrtcrl halinde temı· 
n:'lt olnrak 10500 ve dlğl'r usullerle tek • 
lifte bulunmaları halinde 0:>00 tOrk llra-
hk teminat yatırmalan lAzımdır • 

3 - Pazarlık 21-11-1941 tarihine mU
sadiC cumn gf.lnll saat 16 dn Ankn.ra'da 
P. T. T. Umumi Mild!lrlUk binasında mU
teşekkll alım, satım komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

4 - Pazarlığa iııtırtık edecek taliplerin 
pul tablyatı ı11ıerinde mUteha.ssıs olmala
rı ve kanuni vesalkle beraber "imdiye ka
dar tabetmlş old ıklnn pullnrdı:ın komls • 
yonuna n!lmune tevdi etmeleri ııarttır. 

5 - nu lııc alt idari ve fenni §nrtname 
Anknra'de. P.T.T. Umumi MllılürlllğU le· 
vazım mlidllrlUğUnde ve İstanbul'dıı Yeul 
\'allde hanında levazım umumi dePO mu-
hasipliğlndcn p:ırnsız alınabilir. 

(G823) 16894 

Mukavva masura alınacak 
P. T. T. Umum Mudürlüğünden ı 

1) İdare ihtiyacı için dört milyon adet 

mukavva masura k:ıpalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (115.000), muvakkat 
temin:ıt { 1.200) lira olup eksiltmesi, 13 

Birlnciteşin 1941 pazartesi günü saat 
( 16) da Ankarada l>. T. T. umum müdür

lük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 

veya banka teminat mektubiyle kanuni ve

saiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 

o gün saat (15) e kadar mezkur komisyo-

OKULLAR 

M u htelif sanatlar öğrenmek 
iatiyenlere 

Ankara Aksam Er kek Sanat Okulu Mtı· 

dürlüğündcn: 
Okulumuzun muhtelit aıınat subelerl lcln 

(tC'svlyerllik, tornacılık, frezecılik, demirci· 
llk, Pl"ktrlkclllk, marangozluk, df"mlr ve 
aiınc işleri r('f!Sl\mlıi:ı ve snlre> talebP ka
yıt ve knbulUne bn$1n.ıımıştır. Fnbrlka ve 
ntlib•l'lcn:le çalışan cırak ve knlfnlar !cin 
hususi sııbC'ler bulundu~u gibi ilk okulu lk· 
mal edenler ve yahut rln dlğnr okullarıla 
her hangi bir s!!beple tnhc;ll etmek lmkAnını 
bulamıyanlar ıcın en kısn yoldan hnynta 
hn11rlayıcı hususi sınıflar acılmıştır. 

tstek1111'rln, daha etraflı mnlt\m:ıt edin· 
m('k ve kn:ı.·ıt olmak ü1.ere Ankara bölgP ~n
nat okuluna mUmeant etmeleri 111\n olu-
nur. (7414> ll3!l0 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Odun alınacak 
Devlet Demlryolan Sa. Al. Ko.dan : 
Yarısı meııc ve yansı gUrgen veya gOr

genlc ımrı§ıl< çam olmak lizere satın alı
nacak 475 dört yllz yctmltı beıı ton kesil· 
memııı kunı odun talip çıkmadığından ka· 
palı zarr usuli)•lc yenldl'n ekalltmeye ko
nulmu~tur. Odunlar, Ankara • İzmit veya 
Ankara • Zonguldak arnsındakl istasyon
lardan birinde vagon lçlnde ve en geç 
15-11-1941 tarihine kadar teslim edllmie 
olacaktır. :Muhammen bedeli (7600) yedi 
bin altı yUz Hradır. 10-10-1941 tarihinde 
cuma günll saat lG da Ankara'da 2 inci 
ııııctnıe binasında toplanac:ık komisyonda 
ihalesi yapılacağındı:uı bu lı,ıc girmek istl
yenlerln ',(7,& nlsbetlndo muvakkat tcml
natlannı vezne makbuzu veya iıJarenln ka
bul ettiği formllle mutabık banka mektu
bu olıı.rn.k kanunun tayin cttıgı vesaik ile 

Bu ive girmek lallyenlnin (1403,85) li
rcı.lık muvakkat teminat tıkçaları lle ka -
nunt ikametgdh vesikası. lıllviyet cüzdıını, 
941 yılı ticnret odası vesikam ve bu işteki 
ehliyetlerini gösterir vcslkalnrını ve teklit 
mektuplannı ihale gUnU muayyen olan sa
atten bir' saat evellne kadar 2490 numaralı 
kanunun emreylediği şartlara uygun ola
rak komisyon reisliğine vermeleri veya 
gönd<'-rmelerl lAzımdır. Postada gecikme
ler nazarı ltibare alınmnz. 

Bu işe alt mukavele ve "artnaıne proJe
ll'rl, Jlaydarp~a. Ankara, Artıma, Konya 
garlarlyle Aclnnıı'dl\ 6. ıncı işletme komis
yon HclsllğindE'n bedelsiz olarak verilir. 

7lr.!) 17168 

Telgraf m a k inesi alınacak 
Devlet Dem!ryolları S:ı. Al. füı. dan: 
l\1uhnmml'n hc•dell (44.400) lira. olan sabit 

ve ıeyyar telgraf makineleri ve tl'terrtıntı 

•-. ıı. 9'11. ııaznrtC'sl gUnU saat 115 te kaııah 

znrr u'ullyte Ankndada idare binasını.la satın 
alınncaktır. 

nu ise ı:trmek lstlyenlerln 3230 llrnlık mu
vr.kkat teminat ile kanunun tayin ettll':! ve. 
slkaları ve tekllflerlnl aynı ırtın ıı:ıat 14 e 
kftdar komisyon rtL,ll:lne vermeleri lllzım. 
dır. 

Şartnnmcler 200 kurusa Ankıırıı. \'e Hay
darpaıa veznclı>rlnde ıntılmaktmlır. 

(7000) 17208 

Motopomp alınacak 
Devlet Demll')'ollnn Sn. Al. Ko. dnn: 
Muahammen betlcll 3100 lira olan bir 

nclet moto(H>mp ır.. 10. 941 perıembe &'ilnü 18.· 

ıı.t 15 te kapalı ı.nrt uNullyle Ankarıu11\ Jılare 
blnnsınrla ıatın alınacaktır. 

Dır ıse IZ'lrml'k lıtıyl'nlerln 255 liralık mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin etlliU ve
ılkalan \'e tl'klltlerını aynı ııun aaat 14 e ka· 
dar koml.ıııyon rellllıtlne vermeler! ltıı.ımdır. 

sartnamell'r ııarasız olarak Aakarndl\ mal
zeme dairesinden, Jlaydnnınsndıı teııcllilm \'e 
se\'k ıetlll:lnden daıtıtılıtcaktır. 

(6004) 17209 

2 yazı dizme makinesi alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 142!50 (on dört bin iki 

Balast ah nacak 
Devlet Denılryollıırı Sa. Al. Ko. dan 
İkinci işletme mıntaka.sında aşağıdaki mevki ve Kim. leri yazılı l5 ocaktan çıka

rılacak bıılıuıtlardan Kim. 36 ve 52 ocaklarının her ikisi bir ve diğerleri ayrı, ayrı 
eksiltme mevzuu tı>ııkil etmek ve hizalarında gösterilen gUn ve 11!.atlerde 11ra ile 
ihaleleri yapılmak üzere kapalı zart ustıllyle ekliltmeye konulmuıtur. Eksiltme -
ler Ankara istasyonunda ikinci lıletme mUdUrlUğtl binasında toplanacak komla· 
yonda yapılacnktır. 
İsteklilerin hizalımnda mlktarlıırı yazılı muvakkat temlnatlftrını havi vezne mRkbtı 
ım veya idarenin kabul ettiği formüle mutabık banka mektuplariyle kanunl vesaik 
ve teklltlertnl tnyln edilen ihale .l!aatıerindcn bir saat evetine kadar komiayon reis
liğine vermı,, olmaları lflzımdır. ŞıırtnRme ve mukıLVele projeleri Ankara. ikinci l;:ı-
letme komisyonundan parasız verilmektedir. {7337) 

Ocn~ın yeri ve 
kilometresi 

BalRBt Beher ı.t:ı 
miktarı nın Muhammen 

M3. bedeli 

Ankara - Kayııerl hattı ) 
Kim. 36 Lıılab'l İsL 2500 ) 
Ankara - Ka~·eerl hattı ) 
Kim. 1\2 Kurbatalı İııt. 2!500 ) 
Irmak • Zonguldsk hattı 
Kim. 30 • 31 Kalecik -
Allbey 8000 

Kuruı 

170 

17809 

Muvakkat 
temln&t 

L. K. 

İhale günll ve 
aaıı.tlerl 

20. I. Teorin 941 
pszartesl gllnU Ba-

837 ~ at Hl,00 de. 

20. I. Teorin. O.U 
pazartesi gt1nU ııa· 

at 15,15 de. 

eıım>. ZafC"r Tnran·ın (BJytlmek Lhtlyael), na vereceklerdir. Kim. 61 TUney-Germence 3000 

12S 

170 281 2~ 
882 50 Kemal K. Kapı ncnlı'ntn <Ycsll A,n:ıı sllrle·' ·~) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le· 

rl ue meraklı bllıtller, ~nl nt'1rl}nt. ı:encllk vazım müdürlliiundcn 1sıanbulda P. T. T. 
ve köylll anketlerine C'evaplar vardır. levazım ayniyat deposu muhasiplifinden 

Mütenevvi yazıl rlıı. dolu olarıı.k clkan 
Milli lnkıll~I Genelik sıızcteıı'nl bütün 0- bedelsiz olarak verilecektir. (6890) 

k\jyucularımızn hararetle tavsb'c e4ert.z. 17074 

Ktlm. 318 Balıkısık 4000 190 670 00 

20. I. Teorin. 
pazartesi gllnU 

at lS,30 dL 
20. I. Teıırin 

pazart,ai günU 
at 161'6 d., 

941 
sa-

6/1011941 --
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TÜRKİYE İS BANKASI 
..> 

Küçük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye plam 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinci teşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 liralık 2000.- lira S adet 2SO liralık - 2000.- Ura 
3 .. 1000 3000.- lira .35 100 .. 3500.- lira 
2 750 .. 1500.- lira so 50 

" 
4000.- lira 

" N MO 2000.- llrn 300 
" 20 6000.- Ura 

\. 

yüz P.111) lira olan 2 ndet r.ınollp )'nz.ı dizme ı ıer knbul edilmez. 
makinesi 17. 11. 1041 ıı:ızarteııl ııllnü ıı:ınt G - İsteklilerin tekli! zarflarını 

l:"i,30 dn kapalı z:ırr usullyle Ankara'da idare kinci maddede yazılı tarihte saat H 
hlna111nda satın ıılınnenktır. ltanılsyon reisliğine makbuz mukabil 

Bu ite girmek lsll)·cnlcrln ıor.S,75 (bin nlt- tevdi Ptmelrl Jlı\n olunur. 
mıs ııeklz llrn :yetml.s lıcs kurus) llrnlık mu- (8348-G910) 
vakkat tl'mlnat ile kanıınun tayin ettlf:I vc
~lkaları ve teklltlerlnl aynı ı:On ınat 14,30 n 
kaılıır komlııyon relsllll:lne vermeler! ltızımılır. 

Şartnameler pnrasız olarak Anlınrn'd.ı m~l
ıeme dnlreslnılen, Hıydnrpasn'dn tesellüm ve 
ıcvk ıctllll;lnden tlat:ıtılııcnktır. 

('iOSS> 172G3 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sıcil MulınfıLlığın

dan: 
Altundağ mRhalleslndc sağı ka:. ıılık ve 

solu lbrnhlnı ve arkası ı!eıımr-L Cnkırgöz 
ve ünü ns!'alt yut 11P mrıhdul 3G9 kapı nu
maralı tsınnil Aı;ıkalın'ııı tşgallnrfoki h:ızi

nı•yr. nlt ev arsnsının tınzlnc nnmınn tesblti 
iı;:in nı:ıhalllnı• 16. 10. l!Hl tarihine mUsadlf 
pPrşembc gfinU mnhnlllne tahkll• raporu 
gönderilecektir. 

Bu verle altLka ve 11151!;1 bulunnnlann 
mua:.·;en günllnden evci Ankara 'l':ıpu Sicil 
Muhafı~lııtına vr.:ı.·a aynı ı:Unde hudut konı
:!Ularlyle birlikte mahnlllnde tahklk m!'mu
nına mümcnatlan llAn olunur. 

(7432) li391 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Antalya Narın ln.snat Komisyonundan: 
ı - f;kıılltml')'O konulan ıı: tnnav 

Ak.~ckl )olu üzerinde Ahmetlerbükü kOP 
kesit bedeli 12354 lira Gl kuruıtur. 

2 - llu l3e alt 111.rtname ve e\7ak •U 
dır: 

Al !~eşit hlllf1Sa cetveli. B} ıll511el 
cet\·eıı. CJ lilı:me cetveıı. 0) Huıusl tar 
mc, ı;ı Mukavele ııroJesl, F) Eksiltme ı 

namesı. GJ Kazık atasman, IIJ 390 ı 
ııroJe. 

3 -Eknııtme 15 tc&rl111evel canamt>ıı 
nü saat ll de Antalya'dn Yenlkapı cadd 
da nafıa mOrlUrlUtü binasında kurula < 
tnlya narın ını:ıat komisyonunda yapıl• 
tır. 

4 - Eksiltme kopalı zart usullyle ve 
hldl rıyııt üzerinden )'npılacnktır. 

5 - ı-:kaııtmeye ııırcbllmek tein ı.steJdl1 
!l:'•> llra 5!J kuruıluk muvakkııt temınat 
rılması ve bundan onska aıat:ıdııkl veıtJCI 
lbrn;ı: etmeler! ıarttır. 

lJ Bu ise girebilmek 
ehliyet komlııyonund:ın 
veıılkası. 

°JJ Cari seneye alt ticaret ocıası 

Şose inşaatı 
Samsun Valıll:lnden: 

" ı - s:ımsun - llntra :yolunun 88 + l 

l k 39 + 5SO kllometrelerl ara11nda 1440 ııı 
P avyon yaptırr aca tu!Uode toıırak tc•vlrcsı, eoısc ve sın111 

SlvM Nafıa lHldl\rlUğUn<lı'n : !At lnsaatı knpıılı ı:art usullyle ihale ed 
ı - Kapalı zart usullylc eksiltmeye 

11 üzere el,ıllltmc) e kunulınuıtur. 1~ konulan iş: Sivııs mel'kC'zinde yen 'en ~:a- 2 - ı·:ksllLnıe : • .>O blrlncltcerln l94ı t•rııı 
pılııcak rı:ıvyon lnşımUdır. Bu işin ke~i! raııllıynn ııaznrtesl günü ınııt 16 d.ı S~ 
bedeli 28800 liradır. \1111.l'ell dıılmt cncll'llenlnrle yapılac:ııttır· c 

2 - J<Jkslltme ıo...ıo-ıon tarihine mu- 3 - lnıantın keıır bedeli (27032) ıırıı ( 
sadi! cunın gliull saat 15 te Sivns hlikli • kuruı ve muvııkkat teminatı (2027) ıır• 
met blna111 içimle nnfın mlidıırlllğll ocla • kuruıtur. 
sındn nıUteııekldl komisyon huzurunda 4 - nu tıe nlt e' rak ıunlardır. J{e91',,. 

yapılacaktır. teri. proJe, ı; ısııcı rıynt cetveli, hususi 1 
8 - Bu ı11e alt evrak ıunlardır: Keşif name. eksiltme .artnamesı. llıı>llldırlıl' rı 

hUlı\sası, fiyat bordıırosu, projeler, yapı ı:eneı eartn:ı.mesl ve mukavele prc·eı ..ı 
iııtert umumi fenni ııartname~i, ekslltma ıbaret olup samsun, AnKnra. [st ntı~1 ~ı 
gartnamesl, bayındırlık işleri genel ııe.rt • mOdUrlUkJerlnde \'e sıımsun \ lltı> et d•uı 
namesi ve mukavele projesidir. İstlyenle.r cümen kalem nde bed lsl;ı: olarak ı; r t!l 

bu evrakı her gUn Sivas nafıa mUdUrlU • 5 - ıst<.>klllerln bir mukavele ııe 11~ı ğUnde tetkik edebilirler. 5000 ıırnlık bu ıae benzer bir ısı t•11n d~ 
4 - Eksiltmeye girebllmek için taliple- baearüıfıına dulr ısı yııptırnn muesse'c

1
ee 

rln :!160 liralık muvakkat teminatı Sivas ıo.ca{:ı \'C&lkn ile ihale ı:Jn:.ınd n en tfo 
malsnnrlığınıı. yatırdıklarına dair maliye gün evci Samsun vııllllC:lne ıstıda ııc ,.

1 
t' 

makbuımnu veya bu miktarda şayanı lm- cant t'derck nlaca{:ı ehliyet vesikasını t ti" 
bul banka mektubunu ve 19.U yılına ait· ıene>e alt Tlcrırct odnsı veslknsını tl'"11 

ticaret vesikası He eksiltme gllnUnuen en tuı•lanna eklemeleri Jll:wndır >'' 
az Uç gOn evel Sivas vA!illğlne mümasili 6 - Ekslltmeyc htlrlık edl'cekJcrııı •r •' 
l§lerl nıuvatfakıyetıe bn§ardıklarına dair teklif mektuplarını hıwt ve kapalı bıefll 
reteranslarlyle birlikte müracaatta alacak- ve Ocüncü maddede >azılı muvaıııcat ~ 
ları ehliyet vesikasını teklif mektubu azrtı makbuzunu ve beeıncı maddede yazıllr ııı 
ile birlikte dııt zarfa koymalan ve keşif ıarı bir dıs zart !cine Koyup ve nıull~ıır 
dosyalannı tetkik ve imza etml§ bulun • ile kapıynrak ihale ı:tınü ııaat 15 e 1'11 ~ rı'' 
maları lAzımdır. buz mukablllnde ıJalml l'ncUmcn rl'lsı ~' 

l5 - Teklif mektııplanna alt iç ve dıo meler! veya ladell taahhlltıü oıar:ak 0 ' 

zarflann ve vesalkln ol Uncu madde hU • ırondcnnla olmaları JAzımdır. rostııd' 
kUml,rlne ve kanuni tariflere uygun bu • IZ'eclkmeler kabul olunmıız. Jf'Jf' 
luıımuı llzımdır. Poıtada vaki gecikme - ,(86:12/7218) 
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M1LLI MÜDAFAA VEKALETi 

Yapı İ§leri 
ti. M. VeklUeU Sa. Al. Ko. dan: 
Keııt bedeli 6045 Ura 71 kuruı olan be)'U 

kı51a tavanıan atık ekslltme ile tamir etti· 
l'lleeıekur. Taliplerin 453 lira 43 kuru5luk 
uıc tem1na tlarl,yle birlikte ıs blrlndtesrln 
&41 carsamba ~ünü ıant ll de M . M. V. ıaun 
alma kombyonuna mllracaallan. 

(7206) ıl.7164 

Münakasa günü değişiyor 
.ıı. ll. VekAletl Sa.. Al. Ko. dan : 
8. İlk teı,ırin 9U cuma gllnU ihalesi ya. 

ı>ılacag-ı 25/28. 9. 941 tarihlerinde llı\n e· 
dilen 14200 liralık kaymak imal ed cek 1 
rna.ldnelerin ihalesi 7. 10. 041 salı gtinU 
&aat 15 e tehir edildiğinden talıplerln bu 
iilnde 2180 liralık teminaUarlyle birlikte 
koıniısyona mUracaatıar. (7303) 17276 

Muhabere malzemesi alınacak 

M. M. Vekileli Sa. Al. Ko dan : 
300 adet kablo arka te.ı:keresi 2000 adet 

lı:tblo mahfcsi 28000 adet kablo askı 
tertibatı 600 adet kablo tezkeresi ı;evirccek 
kolu 3000 adet kablo çevirecek kolu 1500 

l$letme ~antası 500 adet emniyet kemeri 

iatnı alınacaktır. Talip olanların malze::ne 
halckmda malumat almak ve numunelerini 

lôntıek üzere 10·10-941 gününe kadar M.M. 
~. harbiye dairesi riyasetine müracaatları. 

(7302) 17318 

Astarlık bez alınar.ak 
11. M. Veka.leti Sa.. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

27,25 Yirmi yedi kunış yirmi beş e:ın•ım 
Olan 160.000 yUz elll bin metre boyalı ns· 
tıırlık bez pazarlıkla mUnnlm.sayn kon • 
lnUftur. İhalesi 8. 10. 9•11 c;nrşnmba g\inU 
•aat 11 dedir. Kati teminatı 6131,25 lira· 
dır. Evsaf ve ııartnameel ~05 kuruş mul,a· 
'bilinde l.1.M.V. satın almn ltomlııyonundnn 
•lıııabillr. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale gUif"'YP s:ı!ltinde kom!ııyo. 
11' Celmeleri, (7353) 17320 

Araba tamir ettirilecek 
lıı. M. Vekaleti Sa. A\. Ko. dan ı 
Puarlıkla 6 adet araba tamir ettirilecek· 

MAARiF VEKALETİ 

Bir daktilo alınacak 

lr!ıınrlt Vekilliğinden : 
Vekillik tcokllAtı ic;in mUııabaka le İn· 

gillzce bilir bir dllktııo alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlara göstere

cekleri liyakate göre Ucret verilecektir. 
İmtihan Hi. 10. 1941 çarııamba gUnU nat 

U.i de Vekillik binasında yapılacaktır. 
Taliplerin 1'. 10. 1941 tarihine kadar bir 

dilekçe ile Vekilliğe müracaatları 10.7.ım· 
dı~ (ilS2) 17171 

Mimar, mühendis ve ressam 
aranıyor 

.Maarif Vekilliğinden : 
Vakllllgimlz merkez teşkl!Atına bağlı 

l\lesıeııı ve Teknik öğretim yapı i~leri mil· 
dllrlUğ{lnde çalıştırılmak Uzcre yüksek 
mimar, inşaat, elektrik mUhendlıleriyle 
fl'n memunı ve ressama ihtiyaç vardır. 

Taliplerin ııeratlti öğrenmek Uzcre tnh· 
sil veslknlariyle bulundukları vazifelere 
ait evrakla birlikte vekilliğimize mUra · 
caat etmeleri lltln olunur. (7367) 17342 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve lmar itleri 

Nafıa VckAlctlndcn: 
1 - Ekılltmcye konulan ıı: Ankara bölce 

sanat okulu tesviye ateıyıılerırl\n lkmallyle 
dclrdUncU atelye binası ln$antıdır. 

.Ke:ıır ııcdell: 87167.06 liradır. 

2 - Ekslltme rn. ıo. l!l41 perscmtıo &-Unu 
saat 15 le Nafıa \"ektıletl )'apı \"e lmur l5lerl 
ekslllme komls>onu odasında kapalı zarf u -
ıullyle ;>apılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı \'e buna mULeterrl cv
rıık (436> dvı t yUz otuz altı kuruı bedel mu· 
kııblhnde yapı \'e imar isleri relsllClnden a:ı

nnblllr. 
4 - Eksiltmeye ııırebllmek için lsteklllerln 

usu!U d:ılreılnde ($08 35J beı bin altı yUz 
sekiz lira otuz bea kurusluk muvakkııt temi
nat vermeleri ve Nafıa VekAletlnden bu I& 
ıcın aıınrnıs ehll)'ct vesikası ibraz etmeleri 

MARMARA 0SSÜBAHR1 K. 

Koyun eti alınacak 
Marmara Ussu Bahri K. Satın Alma 

Komlsyonundo.n : 
1 - Tahmin olunan bedelt 410'<> lira.

dan ibaret 72.000 kilo koyun eti ka.palı 
.ı:.ar! uıuliyle eksiltmeye konulmuetur. 

2 - Ekılltmrsl 7 blrincıteenn l9U ııaıı 
gUnU saat 16 da İzmlt'te tersane kapısın· 
daki komisyon blnıısındA yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt oartname 205 kuruıı mu
kabilinde komisyondan alınabilir. Eksilt· 
meye iotıra.k edecek ıstekhlerln (3078) li
radan ibaret muvakkat teminatıe.rlyle 
birlikte 2•90 sayılı kanunun ta.rıtatı vec • 
hile tanzim edecekleri teklif mektupları. 
nı ve ticaret vesikalarını belll gUn ve aa. 
atten tam bir saat eYcline kadar komla • 
yon b~kanlığına vermeleri. 

(8325·6935) 16889 

ASKERi F ABRlKALAR 

Muhtelif malzeme alınacak 
As. Fab. 8atın Alma Ko.: 
Malzemenin cins ve miktarı: 14 ton tutya 

lhalC'nln ı;ün \C snatı: 9. 10. ııı1 perıembe 1o' 
muhammen bedel!. 8820 llra, k:ıtl teminat; 
1323 lira. 

Malzemenin cını ve miktarı: 1800 adet J'BI· 

tık kılırlyle 3500 a<let .va.atık örtüsü, ihalenin 
atin ve saati: D. ıo. on pcraembe 14, muham. 
men bedeli: 4GS3 lira, katı temınnt: 702 lira 
7:1 kuruı. 

Malzemenin <"lns ve miktarı: 1600 adet 
yatak kılırı, lholenın ır.ın \'e sııatı: o. ıo. 9,ı1 
penıembe 14,30, muhammen bedeli. 6300 lira, 
kati tem lna l 94:1 lira. 

Malzemenın cins ve miktarı: 50 metreküp 
ıltlıımur knl ısı, Jhalenlrı &-Un \ ' e uatı: 9. 10. 
D4l per~embe 1:5, muhammen bedel!: 3500 lira, 
kati temına t: 525 lira. 

Yukarıda yazılı mıı lzcme hlzrılarınıla s:clste
rtlen cUn ve snatlerde Askeri FabrlKalar u
mum mUdUrlUf:U merkez s.ıtın alma komlı>o
nunca pazarlıkla lhnlc edilecektir. Muhammen 
bedelleriyle katı temlnntlnrı hizalarında '1ÖS· 
terllmlıtır. Şnrlnamelerl parasıuıır. 

(7309) 1728!5 

ııı.zımdır. 

5000 metre küp tomruktan ha

sıl olacak tahtalar Bolu• daki 

fabrikalardan Adapazarma nak 

lettirilecektir. tir, Bunların tamiri için 322 lira tahmin hbu vesikayı almak tein lııtcklllerın eksllt-
oluıımuştur. Teminatı 49 lira olup ihalesi 1 mc tarihinden (talll cUnlerl harlc) en az Uc As. Fab. Sn tın Alma Ko. dan: 
7-10.941 sah ··nu saat ıs de yapılacaktır. gUn e\cl bir istida ile .sarıa \'cktıletlne mU· Cam ıomruıtunun beher mC'tre h-Upü 13, 
'I'aıı gu .• ti rı racant ctmelerl ve dllekcclerlne en az tılr kuknar tumrJ{:unun beher kUpUne on llrıı 

P olanların komisyona muracaa 3 
• kalcmıtc bu ııc ııenzer 50.00U llmlık bir ıı bedel tahmin cllllen ,yukarıdıı. )azılı nakll~at 

(7401) 17344 yaptıklıırına dnlr ~ı yaptıran ld:ırelerdcn a· a&kerl Ialırlkalar umum mıld.J rlUC:U merkez 

Matbaacılara 
li. M. Vekfüetl Sa. Al. Ko. dan: 
liePSıne tahmin olunan fiyat on dört bin 

dört Yüz &C!klz lira olan llstC'slndc cıns ve 
tnllttan yn:ıııı on beş kalem evrakı matbua 
9· ıo. 941 perşembe gUnU saat 15 te Anka
:a·da ~L 1\1, v. satın alnın lrnınlsyonunda 
lıarhkla ihale edılecektlr. Talıp olnnlnnn 

2111 lira 20 kur11$1Uk katı teınınııtlylc blr
l1Itte nazarlık gUnU \·e saatinde komisyon· 
cı. bulunmalan. <7405> 17402 

ıınnıış vesika raptetmelcrı ııı.zımdır. ıatın alma komlsyonunca :ro. 10. 941 pazar. 
~ - lsteklller tı•kllf mektuplarını ihale lesi gunU sual 15 le kap.ılı zartla ihale cdt· 

gllnU olan 16. lO. 041 peraembe ııUnll a.ıat lceektlr. Şartname (2) Urn (25) kuruıtur. 

He karlar eksiltme komisyonu relsll{:lne l\luvakkat teminat cam tomruğu olduıtu tak· 
makbuz muk:ılJlllnde V<'rmelert IAzımdır. ıllrtle (4Si5) llrıı, ki.>knar tomrıığu olduC:u 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. takdirde (37:50) liradır. Tekli! mekturııarını 
(lll!i5) 17207 m!?".tkllr ~Undc ımat 14 e kadar ko:nlsyonıı 

Y tl.pı i~leri ilanı 
Nntıa \'ckAlellnilcn: 
1 - J::kılltnıeye konulan lı: Ankııra hukuk 

takllllC!l sahasında maarif matb:ı.ası tein 
yapılacak etreotlpl atul,yesl tnıaatıdır. 

Ke3lt uedcll: 11018,37 liradır. 

vermeleri. (7311) 173115 

24 erkek ve 16 kadın elbisesi 

diktirilecek 
Askeri Fabrikalar Umum :MUdUr\Uğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Kumaı;ıı idıırcmizdrn verilmek oartiyle 

yukarda yazılı 24 erkek ve 16 kadın elbi
sesi d1ktirUecekl\r. 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 

GELEN iLANLAR 

Odun alınacak 
Urfa 8L AL Ko. dan: 
ı - Aıalıda mlktarlan yazUı odunlara 

•Onünde talip cıkmadı~ndan eksiltmenin bir 
&7 1clnd• yapılmaııına karar verıımı.ur. 

2 - Pazarlık u. 8. 941 den ıı. 10. 941 tart· 
hin• :ır:adar devam eder ve tsteklller her rün 
Ko. na mOracaatla pazarlık yapab1llrler. 

a - Taliplerin Urfa Sa. AL Ko. na mora· 
caatlan. (684:5) 

cın.ı Miktarı 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

960.000 
960.000 
640.000 
800.000 

16790 

Yeşil mercimek alrnacak 
Topkapı • Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 
1- Kapalı zart uaillU ile 40 ton yeşil 

mercimek satın alınaca.kMr. Beher kilo.'IU· 
nun muhammen bedeli 20 kuruıı olup tu
tarı 3000 liradır. Muvakkat tenılnat 600 
liradır. Evsaf ve hususi enrtıar Topkapı· 
Mnltepesl Sa. Al. Ko. da görlllUr. 

2- İhalesi 16. 10. 941 peroembe gUnU 
saat 16 da Ko. da yapılacaktır. İsteklllerın 
belli gün ve saatten bir eaat evel teklif 
mektuplarını l{o. na vermeleri. 

(7030) li03l 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart usulü ile 40 ton nohut 

satın alınacaktır. Beher kilosunun muham· 

men bedeli 17,5 kuruş olup tutarı 7000 li • 

radır. Muvakkat teminat 525 liradır. Ev • 
saf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde 

Sa. Al. Ko. da görUIUr. İhalesi 17. 10. 94J 
cuma günü &!lat 16 da yapılacaktır. 

2 - Taliplerin bcllı gunde muvakkat te · 
minat makbuzlarile teklif mektuplarını 

saat ıs kadar Ko. na vermeleri. (7123) 
17053 

Bulgur alınacak 
Maraa Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla 33000 kilo tıulııur alınn· 

caktır. 

:;ı - .Muhammen bedeli 8S80 lira muvakkat 
temınnt 643 lira l50 kuru5tur. 

3 - Kapalı zarfla lhaleıl 11. ıo 941 cu • 
martesı günü ıaat 11 dlr. 

4 - lsteklllerln tekllt mektuplarını ihale 
ıaatlnden bir saat evel Ko. na vermeleri. 

15 - Şartname ve e\·ıar Ankara. 1stanbul 
Lv. Amlrllklert sa. Al. Ko. lanndn &-örtılür. 

(7:200) 17122 

Pirinç alınacak 
l\laras Sıı. Al Ko. dan: 
1 - Kupalı %artla 155ro0 ktıo pirine alına· 

caktır. Muhnmmen beılell 16380 liradır. Ve 
rnuYakkat teminat 1228 lira l50 kuruıtur. 

2 - lhalesı 13.10. 941 pa.ı:artesl aUnü sa· 
at 16 dadır. 

3 - !st<'klllerln tekllt mektuplannı ihale 
saatinden bir saat eve! Ko. na 'lıermel~rl. 

4 - Şartname Ankara latanbul Lv. flmlr· 
ilkleri Sa. Al. Ko. larında her zaman &-örü· 
lür. (7202) ın24 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbaraız Tasarruf hesapla-
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur•a 

ile aıağıdııki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 tt 500 ,, 2000 ,, 
4 tt 250 ,, 1000 ,, 

40 tt 100 ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 •• 
120 ,, 40 ,, 4800 ., 
160 n 20 " 

3200 ,, 
Kur•atar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve ıı 

Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir •ene içinde 50 
liradan a§ağı dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
faz/asiyle verilecektir. 

dığından pazarlık usullyle satın alınacak· ton samana talip çıkmadığından tekrar 1>9-

tır. zarlıkla münakasaya konulmuıtur. Samanın 
2 - Muhammen bedeli 61200 Ura, ka· döküm halinde beher kilosunun muhammen 

tl teminat 0180 liradır. Şartnamesi Ko. 
da görlı!Ur. bedeli 3 kuruş balya halinde s kuruş 75 

3 - İhalesi 20. 10. 941 pazartesi gllnU santim ve teli k•misyondan verilmek ur -
saat 15 te Samsun Sa.. Al. Ko. da yapıla· tile beher ki1Munun muhammen bedeli 3 
caktır. kuruş 40 santimdir. Evaaf ve hususi şartlar 

4 - İsteklilerin mezkOr glln ve saatte ı Topkapı Maltepesi Sa. Al. Ko. da gorülilr. 
15 kadar katı teminatıarlyle Ko. na mUra· 2 lh 1 • 10 l0..941 .. n 
caatları. (7329) 17284 - a csı • cuma gun saat ıo 

da Ko da yapılacaktır. Taliplerin döküm ~---------
~ M. Y. Hava Müsteşarlığı 

2 - Eksiltme 20.10.1041 pazartesi J{lnü 
saat 11 tle Nnrı:ı VekQ.lctl yapı Ye imar itleri 

si tm komisyonu odnaında kapalı urt 
usullylo yapılııcııktır. 

Nohut alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Ko. dan: 

Taliplerin 8. 10. 941 çar~amba g11nU Jlğ. ,_ 
leden şonra merkez a:ltın aJma komisyo- -ı - BeheJ' lriJ~wıa 13 kunı• tahmin fl· 

dilen l9,800 kUo nohut 11çık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Nohut alınacak halinde saman vereceklerden 2700 lira bal:., 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan: 7alı vereceklerden 3375 lira ve teli lcomııı -

Paınuk çorap alınacak 3 - ı·:kslltmc ı:ırtnnmesl ,.e buna mUte -
!crrl evrak (55) elli bea kuruı bedel muka -

11. lt. 'V. Hava sa. Al. Ko. dan : bilinde yapı ve imar lalerl relııllltlnden alına· 
~it~ - l!Uteahhıt namı hesabına 10.000 ~ ulllr. 
Caıt llarnuk torap pazarlıkla s:ıtın alına· 4 - Eksiltmeye ;lrebllmek tein isteklilerin 
ka tır. Muhammen bedeli 3000 lira olup usulü dairesinde <6'JG,3S> ıeklz ,yUz >1rrnl al· 

94~ tenıınatı 450 liradır. Pazarlığı 8. 10 tı Um otu.ı: seki.ı: Jrnruıluk muvakkat temi· 
ha.'V'a~9.ttatnba gUnU saat 10 da Ankaradn nnt vermeleri ltızımdır. 
tır ~tın alma komisyonda yapılacak • 15 - tsteklller teklif mektuplarını ihale 
ı-nie Şa_rınıune111 hC'r gUn komisyonda gö· ı:OnU olan 20. ı0. 1041 s:ünU ıaat ona kadar 
anı bllır. İsteklilerin ihale saatinde ko • eksiltme komisyonu relsllll:lne makbuz: mu • 

'Yonda bulunmalıırı. (GS!J5) lGSGO kabilinde v('nneıcrı ıtızımdır. 
Postada olacllk ı;eclkmcler kabul edllme.ı:. 

ln!aat münakasası (733r.J 17316 

~ J4. Vekaıetı Ha va sa. Al. Ko. dnn: 
'lı.tıır - Ankara civarında 3706 ııra 71 kunıı 
1.:orı bedelli bir lnıaat 111 acık ekSlltme.Ye 
ıı.u ~lırıunur. lhaleal 8. 10. 941 cıırıamba cü· 
tıııa at 11 do Ankarada hava satın alma. ko· 
llraYoııuMa Yaııılacaktır. llk teminatı 278 

'b!ltııd~ kuruıtur Şartnamesi 20 kuruı muka· 
ıııu • koın!Byondan alıno.blllr. lsteklllenn 
~~Yl'en Kün ve ıaatte komisyonda bulun· 

tı. (C904) 1!iSG9 

2 öğretmen alınacak 
lt. l1 v l · · Hava Sa. Al. Ko. d:ın : 

!'do;- Eakiıehlr Haya okuluna bir naznr1 
h.tö r \•e teknoloji tı(:retmcnl ile bir rtad: 
llı r, lehim kaynak \'e lAstikçl öğretmem 
ıoonacaktır. Ücret her iki ö-etınen için de 

-170 l ... 
lı:ntıh lradır. Talip olacaklara yııpılııcnk 
dere llndn gösterecekleri bilgi \'C liyakat 
\'e tceaıne göre imtihan hryetince takdir 
~nsip edilecek Ucretlcr verllccclttlr. 

tekliıe ~ııatıdrıkı vasıfları haiz bulunan is· 
tıra.r l"in okulda tcşltil edilecek bir heyet 
de l'~ndan imtihanları 10. 10. 041 tarihin· 
hiııe :~lacaktır. Taliplerin s. 10. 941 tnrl
\t:u1t dn.r ı.;aklııehlr Hava Okulu J{omıı· 
l'Unu ına mUracaat etmeleri \•e imtihan 
ıt,,,., ~an 10. 10. 941 tarihinde Eskişehir 
lltn 01 kulu Komutanlığında bulunmaları 

, 1 ~nur. 
Olınarn ~k olması ve ecnebi kadınlnrla evli 

b) a ' 
<:ı ~:kcrl~ğlnl bitirmiş olmak, 

teılıılyl denıyet haklarından mahrumiyet 
ttık.iıtııe mahkQm \'eya deYlet için muzır 

d) ly·ara mensup olmamak, !et ve :aahltı.k eshabından olmak, haysl • 
b tır ha 1 nıuau muhil fiillerle \"e alelıtlO.t> 
lr tııı ~111 VPya o derece ce7.ayı müstelzim 
tı Sıbte tnahkOm olmamak, 

01ınllt ( ahvaıı vazife g6rmrğe mUs:ıit 
f) Li raJ>orla) , 

~Aı. ıe vrya d " . . 
1)\ "'\, \'ey mua ılı tahsil görınUş ol· 

1 ttı rnes: devlet memuriyetlerinde hiz • 
er ibraz Uk olmak Ye bunlara ıut vesaik· 
lıı t etmek, 

'at n az Uı; tll erlikte ıene hizmet edeceğine dair 
tlt_ ınusaddıık teahhUt senedi ver· 

<6988) 16955 

~ l<aputluk kumaı alınacak 
l 0 ~. V H 

tlıı -Taı b a,·n Sa. Al. Ko. dnn: 
I" ht>ıabı · 1 zuhur etmlyen mUteahhlt nn· 
le h11\>a na alınacağı lltlıı cdilC'n 3000 met
ı~· ıo. 19:t>ngı kaputluk kum:ışın lhnlı>sl 
"'v "ı salı ü u t a lat ı:: n saat 11 de Anknrn'dn 
tr. ~ ın alma k ı . t "tu1ı om s~onunda yapılncnk· 

lılltrı l"latın;nıl'n bt>dC'll 12.525 lira olup kntl 

ANKARA Lv. AMIRLICl 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. SA. Al. Ko. dan: 
1 - Kaımlı zart usullyle 120 ton kırmızı 

mercimek satın alı~ncaktır. Cuvallı olarak 
beher kilosuna tııhmtn edilen fiyatı 24 kurus 
olup muhammen bedeli ::!SSOO lira ve tık te
mlnaU ::!1GO llrııdır. 

2 - lhalcsl 9. 10. 941 peraembe rinU ınat 
ırı tedlr. Tallplerln tekil! mektuplarını lha
lcdcn bir saat evellne kadar Ko. na verme
leri &arttır. Ev.sat ve enrtnıımesl Ko. da her 
ı;ün ı:orUleblllr. (67Z7) 1G746 

Nohut alınacak 
Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kap;ılı mrf usullyle 1:!0 ton nohut alına· 

c:ıktır. Beher kilosuna cuvallı olnrak tahmin 
cdllcn tlyııtı 10 kurus olup muhammen be· 
deli 2:.:soo lira vıı ilk temlnııtı 1710 llraılır. 

lhalest 9. 10. on peflcmbe günü ıant 15 
tedlr. Tallıılerln tekllt mcktuplannı ihaleden 
bir s:ınt evcllne k:ıdnr Ko. nıı. vermeleri tal"l· 
tı~ E\"Sat ve eartnamesl her gUn Ko. da i"Ö-

rUlür. (G728) 16747 

Dört kö§e halka alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 _ 50000 adet dört kö5e halka muham· 

fiyatı 12 kuruş olup kati teminatı 
:C,~" liradır. Ve 50,000 adet dilli ~oka mu
hammen fiyatı 2 kuruş katl temınatı 100 

ıırndır. 
., _ pazarlıkla ek.qlltmesl 7. 10. 941 ıa· 

11 ~nll saat 16 dır. i.steklilC'rin nilmunele· 
rjnl görmek Uzere her glln ~e pazarlık 
gUnli kntl temlnatlarlylo blrlıkte Ko. da 
bıılunınalnrı • (7253) 17269 

Matbaacılara 
Ankara ı.v. A. sn. Al. Ko. dan: 
WH:ıdı dnlrcdcn verilmek tızere 9 kalem 

matbu e\·rak baııtınlacııktır. 
J'aı:ar!ığı tO·l0·941 snat l4 te Ankıı.ra 

Lv. A. Sn. Al. Ko. 11 11 )-apılacaktır. lstckllle
rln mUtredatı glinnck üzer<' her s:Un '"e t>n· 

7.n~lık !cin belli \"Akitte temlnatlarlyle mQ. 
racanllıırı. (7Z7G) 17393 

Kereste alınacak 
Ankara Lv. A. ı:::a. Al. Ko. clıın: 

4 x:ı:ıxı> ebnılınıla 1:-; metre mlkllbı keres
te p:ı?.nrlıilı ıo. ıo. 041 ıı:ıat l6 dıı. Ankara 
levazım Amlrlli'ıl Sn. Al. koınlııyonunda )'{!· 

nuna müracaatları. (7297) 17339 

Kontroplak alınacak 
As. Fııb. Sntın Alma Ko. dan : 
2.1 x 1.25 x 0.012 metre ebadında 2250 

adet Knranğaç veya beyaz konlroplO.k. 
2.1 x 1.25 x o.OOS metre ebadında 1250 

adet Karaağaç veya beyaz kontroplAk. 
12. mm. ve 8 mm lmlınlıklarında veri· 

Iemedlğl takdirde adetleri iki misli olarak 
6 VC'Yll 4 mm. kalınlıklarında olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (21000) lira olBD 
yuknndn yaıı;ılı iki kal~m kontrcıplO.ldar 
Aııkerı Fabrikalar umum mlldUr!UğU mer· 
kez salın alma komisyonunca paz.arlıkla 

15.10.941 çarşamba gUnli saat l4 de ihale 
· edılecC'ktir. Şartname pnrasızdır. Kati te· 
mlnat (3150) liradır. (7310) 17387 

45000 adet 7 /64 parmak o çelik 

bilya yaylık çelik tel 50 Kg. 

1,5 Mm. o naturhant, yaylık çe
lik tel 50 Kg. 0.9 Mm. o natur

hant alınacak 
As. Fab. Satın Alma .Ko. dan: 
Yuknnda yazılı ile kalem malzeme askeri 

fabrikalar umum mUdllrlüf:U merkez Eatın 

alma komisyonunca 9.10. 941 pcrscmtıe ;unu 
saat 11 de pa.ı:arlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin mczkQr ı;Un Ye ııanUe ltomll· 
yona mUraooatlan. 

(7435) 1739:1 

18 baş koşum hayvanı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

As. Fab. Satın Alma. Ko. dan: 
Satıcıların satacakları hayvanları her gün 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğil rner -

kez Satın Alma komisyonuna ıctirmeleri i-
lin olunur. (7396) 17401 

ENSTiTÜLER 

Talebe ah nacak 
Gazi Terbiye EnslltUııtı MUdürlilltllnılen: 

Gazi terbiye enstltüsllnde )"eni acılan ya· 
banCl 1111 ıubcılnln trnnsızco. kısmı ile tlZlkl 
ve tabll Ulmler, matematik, mll7.lk aubelcrlne 
kız vo erkek, beden terblyC'sl ıubeslne yalnız 
kız tnlebo yatılı oııırak imtihan la alınacak -
tır. Lise ol~nluk diplomasını hal:& ''eYa 
!J~rl'tmcn okulu mezunlarından yaaı yirmi 
beıl ıre~emlı ola nıar 16 blrlncltcaı1n 1941 
peraembe s:Onü Ankarada enstitüde ynpıla• 
cak olan bu ımtıhnnıı Elrcblllrler. Hazırlana· 
cak evrak ile enstitüye girme enrtıan hak· 
kındakl umumi hükümler maarif mUdllrlUk· 
!erinden ö~renlleulllr. (7215) 1722:5 

KAZALAR 

Ermennk C. Mllddı'!lıınıtımtıii\'lndcn 
Çivi ve makara ihtiktmndo.n manzun 

F.rnırnak tüccarlarından Abdullnh Ac;ık -
bll§'ın 25 lira ağır para cezasına ve dlik· 
kı\nın bir hatta kapatılmasına ve diğer 
maznun Ali Bayındır'm tenzilen 20 llrn 
80 kuruş ağır para cezası ile tecziye-

sine ve dUkktınının beş glln mllddetle ka· 
patılmasına asliye ceza mahkemesinin er tün k

878 llrıı. iS kurustur. Sartnamesl 
~ lhaı, ornıayonda ı::llrUlehlllr. lstekllle

S&atindt komisyonda bulunmaları 

pılncaktır. 

Teklif edilecek tlyııta nazaran yüzde 
temtnat ne Ko. na müracaat edilmesi. 

115 44/78 sayı ve 10.7.941 gllnlU katne~en il&. 

(7413) 17389 !7778! 17394 
mında karar verilmiJ olduğu llAn olunur. 

'690 

ı - 100.000 kilo nohut pazarlıkla alınacnk· yondan vereceklerden 3060 lira teminatla
tır. 

2 - I<~keııtme 17. 10. 941 cuma gllnll 
saat 15 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her gUn Ko. da 
görUIUr. Hepsinin tahmin edilen tutan 
2574 lira mu\·akkat teminat 193 lira ö 
kuruştur. 

3 - EkBiltmeye iııtırak edeceklerın mrz
kQr glln ve ıııa.ııtte kanuni vesaik ve temi· 
natıariyle Ko. na mUracaatll\l"ı. 

( 7323) 17278 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lev. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Beher kllosuna 162 kuruş tahmin 
edilen 3000 kilo sadeyağı açık eksiltme· 
ye konulmıı§tur. 

2 - 1'~keiltme 16. 10 9U perııembe gü· 
nU saat H İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartname.si her gUn Ko. da 
görlllllr. Hepsinin tahmin edilen tutarı 
4860 lira muvakkat teminatı 36• lira 60 
kuru§tur. J.~kııııtmeye ietirak edeceklerin 
yukarda yazı1ı gün ve saatte kanun[ ve· 
saik ve teminatları Ko. na müracaatları. 

(7325 17250 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosuna 162 kurue tahmin 

edilen 18000 kilo sadeyağı kapalı zart U· 

sullyle eksiltmeye konulmuetur. 
2 - Eksiltmesi 16. 10. 941 perııembe 

günU eaat 16 da bmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da Yapılacaktır. Hepsinin tahmin edilen 
tutarı 291GO liradır. 

2 - Muhammen bedeli 211.000 lira muvaıc. 
kat teminat 1sn liradır. tsteklller ıal'"tname
yı her gUn Ko. dn görebilirler. 

3 - Pazarıı:ı 10. 10. 941 cuma ııonu saat 
11 de yapılacaktır. lsteklllerln belli ~n ,.e 
saatte teminat makbuzlarlyle Ko. na müraca· 
atları. (73n) 17m 

Sabun alrnacak 

D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Kapalı zartla ekslltmeye konulup talip 

cıkmadı~ından 67 ton &abun pazarlıkla alına· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4!1S60 ve muvakkat 
teminat 3417 liradır. 

8 - Pazarlık 9. 10. 941 pc•tembe ~unu Hat 
115 te O. Ba,ynzıt Sa Al. Ko. da yapı::ıcakUr. 

Şartnamesi her gün Ko. da ~örülür. lstekllle· 
rln teminat makbuzlnrlyle belli saatte Ko. na 
mUracaatlan. (7382> 17330 

Bulgur alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. don: 
1 - Pazarlıkla 96 ton bul~ur alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 21120 llra teminatı 3168 
liradır. 

2 - Evsaf Kor.un bütün ~arnlzonlarında 
mevcuttur. PazarlıA"t 9.10. 941 perıembe ırUntl 
saat 10 dadır. 1ateklllerln belli ırlln ve saat:e 
Trabzon Sa. Al. Ko. na mllracaatlan. 

(73SS) 17333 

Bulgur alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 221.000 kilo bU1'1ur pazarlıkla alına· 

caktır. 
3 - Teminati muvakkatasi 2187 liradir. 2 - Muhammen bedeli 60880 lira muvak· 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni veal· kat teminat 4140 lira. Şartnamesi her ııün 
kaları ile teminat ve tekli! mektuplarını Ko. da görülür. 
belli gUn ve saatten bir saat evel Ko. na 8 - Pazarlı41 9.10. 941 perıembe ırOnü ıa • 
vermeleri. (7326) l72Sl at 10 da D. Bayazlt Sa. At. Ko. da yapılacak· 

Makama alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kilosuna 35 kunıe tahmin 

edilen 18,000 kilo makarna kapalı zart u
sul iyle eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltmesi 17. 10. 941 cuma günU 
saat 16 da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır. Hep!linln tııtarı 6300 liradır. 
teminati muvakkatasi 472 lira, SO kurus • 
tur. İsteklilerin belli gUn n saatte kanuni 
veıılkalarlyle tekli! mekt11plarını belll glln 
ve saatten bir saat evci Ko. na vermeleri. 
Şnrtnnmeler hrr gUn Ko. da görUIUr. 

(7327) 17282 

Patates ve odun alınacak 
Corum Sn, Al. Ko. d:ın: • 
l - lklncı maddede yazılı iki kalem >1Ye· 

cck \'e Yakncak maddl'slne tPkllt eılllen fiyat 
Pllhalı ııörllldUll:Unden yirmi ıran müddetle 
r.kslltmeıert uzatılmıatır. 

2 - l.500.000 kilo odun muhammen bedeli 
2812:5 lira. ilk teminat 2109 lira, ve eksiltme· 
•I 20.10.941 pn7.a.rtesl ırUnU ıaat 10 da. 50.000 
kilo Patates muhammen bedel 6500 llr11 ilk 
teminat 4RS lira olup eksiltmesi 20. 10. Ml 
PaznttC't!I ııcınu ~aat 12 de Çorum Sa. Al. Ko. 
ela yapıln('aktır. 

(7328) 

Sadeyağı alınacak 
!&mllun Sa. Al. Ko. dan : 
l - Tahminen bC'her kilosu 170 kuru~ 

16ı000 kilo erimlı sadeyağa talip ~ıkmlı-

tır. 

4 - lıteklllerln be111 alln ve saatte teminat 
makbuzlarl,yle Ko. na müracaatııı.,. 

(7589) 17334 

Sadeyağ ahnacak 

D. Ba,yazıt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 115.000 kilo sadeyalt pazarlıkla ıı.lına • 

cakur. :Muhammen bedeli 172100 lira teminatı 
OS7l5 ııra. lltıtklller ııırtname.YI her alln göre
blllrler. 

2 - Mllnakasası 9. 10 !>41 perşembe ~nU 
saat 16 da o. Da>·a.ı:ıt'ta yapılacaktır. lstekll· 
!erin belll gün ve saatte teminat makbuzla• 
rlyle ;ı.::0• nıı müracaatları. 

(7321) 17336 

Kuru fasulye alınacak 
D. Ba,yazlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla eksiltmeye konulan 230 

bin kilo kuru fasulyeye talip cıkmadıCınclan 

pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen' bl'dell !53200 lira muvak • 
kııt teminat '1010 liradır. 

3 - Pazarlıl!'I 10.10. 941 cuma allnü saat 
1:5 te D. Baya7.lt Sa. Al. Ko, da yapılacaktır. 
Şartnamesi Ko. da her zaman görOIUr. tstek· 
ıııerln belll ı;Un ve enatte teminat makbuzla· 
rlyle Ko. nn müracnatıarı. 

(73!13) 1733; 

Saman alınacak 
Topkıpı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 1 

l - 30·9·941 ıünU ihalesi ilin edilen 600 

rile müracaatları. (7376) 17396 

Sadeyağı alınacak 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan 1 

1 - 1.10.941 ıünü ihalesi ilin edilen 20 
ton sade yaG"ına talip ~ıkmadıfından tekrar 
pazarlıkla münakasaya konulmustur. Evsaf 
ve hususi ıartlar Topkapı. Maltepesi Sa.Al. 
Ko. da göriil!ir. Sade yağının beher kilosu. 
nun muhammen bedeli l 70 kuruştur. İhle

ıi 10-10- 941 cumartesi güniı ıaat 14 de ko

misyonda yapılacaktır. Taliplerin kati te-

minatları ile müracaatları (7337) 17897 

Satın alma komisyonu nakli 

Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
l - Topkapı ı.ıaıtepest satın ıılma ko

misyonu ihaleleri 6. 10. 941 de harbiye yedek 
subay okulunda yapılacaktır. Bu~ne kadar 
llAn edilen ,.e edilecek olan mUnRk85alıır 

ıctn mezkQr günden itibaren taliplerin har. 
blyedekl )'edek ııubay okulunda Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (7378) 17398 

Er kundurası alınacak 
Topkapı Maltepe sa. Al. Ko. dan: 
l - 50 bin liralık er kunduraıı pazarlıkla 

satın alınacakUr. Taliplerin ~ellreceklerı 

numuneler \ e numunelere &-ılre verecekforl 
e\'laf ve fl~aUar Qı:crtndcn muvafık olanı 

tcrcth edilecektir. Kunduralar bir taııtıe 
ihale edlleblleceı:ı gibi ayrı ayrı tollplere de 
verlleblhıceklerı miktarda ihalesi yapılacak· 
tır. Echer cın kunduranın muhammen fiyatı 
1000 kuruıtur. lhalesl 13.10 941 ı>azarte.at 

ı:UnU ıaat 10 da hıı.rblyc yedek ıubay okulu 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati teminat 
7:500 Jlmdır. (7384) 17399 

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

l - 30. 9. 941 tarihinde ihalesi yapılan 
20191 ton kuru ota talip tıkmndıı'hndan ay
nı miktar ot tekrar pazarlıt:a konulmuştur. 
Otun beher kilosunun muhammen bedelı s 
kuruş 50 santimdir. E'·saf ve hususi şartlar, 
Toı>kapı Maltepeslnde Sa. Al. Ko. da g!i

rUIUr. Otun ihalesi 10. 10. 941 cuma ı::ünü 
saat 11 de Ko. da yapılacaktır. Otun ihale
si toptan yapılabileceği gibi 6228 ve E052 ve 
5911 ton gibi üç kısımdan her hangi bir 
kısma talip olanlara da ihalesi yapılacak
tır. TnJlpıerln alacaklan her hangi bir 11· 
)'at üzerinden yUzde 15 kaU temlnaUarlyle 
müracaaUan. (i386> 17400 

Kul'\1 fasulye alınacak 
lzmlr LY, A. Sa. AL Ko. Rs. den: 

1 - Beher kilosuna 21 kuruş tahmin 
edilen 27.000 kilo kuru fasulye kapalı zarf 
usuliyle eksiltme>·e konulmuştur. Hepsinin 
tnhmln edilc-n tutan &SiC\ liradır. Temlnall 
muvakkntesi 425 lira '?5 kuruştur. 

2 - İhalesi 21. 10. 941 salı gilntl saat 15 
te lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Sartnamesl her gün Ko. da aörlllUr. lstek· 
lllerln belli ~an ve saatte bir saat evel tek
lif mektuplannı Ko. na vennelrrl. 

(7429) 17403 
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İNHİSARLAR Şose tamiri 
A ııkara Valılığtnden : 
ı - .Ankara - Kırıehır yolunun öl 

ooo • 66 + 000 inci kilometreleri araaın-1 
dak ıosenln esaslı tamirat ııinln ihalesi 
13. 10. 9'1 tarihine raatlıyan pazartesi 
gUnu saat 15 te vilAyeı daimi encUmenln
de yapılmak Uzere kapalı zarf ~liyle 
eksıltmeye konulmuıtur. 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - 29/9/941 tarihinden itibaren İnhisarlar ıaraplarınan ıiıe büyüklüğüne göre 

tesbH olunan f iyatlar1 aıaiıdı gösterllmiıtir : 

2 - Keşif bedeli (52519) lira (89) kuruı 

ve muvakkat teminatı (3876) liradır. 

S - tateklllerln teklif mektuplarım; 
mu\&kkat teminat mektup veya makbuzu, 
ticaret odası vesikası ve ihale gllnllnden 
en az Uç glln evel villvete iatıda ile mU
racaat ederek bu lı tçln alacakları fenni 
ehlıyet veı!l!kalarlyle birlikte yukarda adı 
geçen günde ııaat 14 de kadar dalml en
cUn en reisliğine vermiı olmaları. 

Tarife M. M. Vergisi YekQn 
cı. 2 Fiyatı Kuruı Santim Kll San. 

<& - Buna ait keılf ve ıartnameyt her 
gUıı nafıa mOdllrlllğUnde görebilecekleri. 35 30 + 

70 42 + 
200 80 + 
340 120 + 

70 50 + 
200 95 + 
Litresi 20 + 

1.75 31,75 
3.50 45,50 

10.- 90.-
17,- 137,-

3.50 53,50 
10,- 105,-
5,- 25,-

Şişeden sofra şarabı 

Şiıeden misket ıarabı 

Fıçıda açık şarap 

(7007) 16993 

Muhtelif iliç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - On bir kaza hususi idare dlapan

aerleri ıcın muhammen bedeli 3740 Ur~ 
dan ibaret muhtelif tllçlar aatın alınacak
tır. 

2 - 35 santilitrelik prıplı f ıcıh misket 11rabının fiyallannda bir deliıiklik yoktur. 
Yukar1dıki fiyatlara Jİll depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ilan olunur. 

2 - :Muvakkat teminat bedeli 280 lira 
M kuruıtur. 

3 - İateklllertn liste ve ıartnameaını 
Ankara ve İstanbul aıhat mUdUrlu,ilııe 
mUıacaat ı''l görebilirler. 

4 - İhale 13. ıo. 9U pazartesi &1lnU aa
at 15 te vılAyet daimi encUmenlnde icra 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
§ İmtihanla memur ahnacak § - -- -- -§ Milli Piyango idaresinden : ~ - -- -= Ankara'da idaremizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak ve = - -5 3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde maaı verilmek Uzere lise ve =: 
5 orta mektep me%Unlanndan imtihanla .memur alınacaktır. (Muha- =: 
E sebe ıerviıine alınacaklardan Ticaret Liseıi mezunu olanlar tercih = -55 edilecektir.) = a Orta mektep meRnları için imtihan 11-10-1941 Saat 14 te, lise = -- -5 mesuıılan ipn 12-10-1941 saat 14 te yapılacaktır. E: 
- = = Taliplerin 10. 10. 1941 ~uma günü mesai saati sonuna kadar tah- = 
E all derecelerini cöaterir biı' veıilı::a, hüviyet cüzdanı ve (6,5 X 9) =: 
E ebadında iki fotolrafla birlikte Yeniıehir emniyet ibidesi karşı- § 
55 ıında llilU Piyanco idaresine müracaatları lizımdır. =: 
1 lllAbab.yı bnnacaklann tayin olunabitmeleri için ibrazına EE = mecbur olduklan vealkalan ve sair tayin prtlarını havi brotür ida- 2 1 ro taıafından l8tiJFftlere verilecektir. § 
:S Muayyen nmana kadar kaydını yaptırmıyantar imtihana kabul 2 
E elunmmyacaktır. 4686 2 = = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Yeniden büyük bir parti 

·•••• m ü s t a h z a r 1 a r ı 

gelmiıtir, içinde Prontosil de vardır. 

• .,._. sıtma ve firengi ilôçları 

Kızdaydan yeniden tedarik edilebilir. 

• .,._.diş tabibi mustahzarlart ve birçok 

·~· serum ve aşıları da 

tekrar gelmiştir. 

İLAÇLAR 

Battin eczanelerden tedarik edilebilir. 

2 Motör alınacak 
illa.üt Liman lıleri lnlü.on Türlt Anonim Şirketi Umum 

lliiılürlüfüıulen: 

ı. - 15-30 beyrir kuvetinde oturulabilecek mahfuz yeri olan 
.- limanda aenia motörlüiü yapabilecek evsafta bir hazır motör 
saba a1anacaktır. 

2. - 15-30 beysir kuvetinde yeni itil' dizel deniz motörü alı-
f+ •caktır. 

Alüadarlarm Şirket Umum Müdürl6füne müracaat etmeleri 
rica olunur. 4142 

Bir elektrikçi aranıyor 
Mersin elektrik T. A. şirketinden : 

Şirketimbde p.lıpnak üzere sanat mektebi mezuna ehliyetli 
IPr elektrilıp alaaaeakbr. lat.üle11 .-aiti haia olualarm tirket 
f• micHirliiiiae mtracaatlan illa olmuw. 4659 

Toplantı 
Ankara Birinci Mıntıka Etıbba Odası 

Relsl!f:lnden: 

Ocia ıdare he)etl \ e haysiyet divanı lza
lannın müddet! b tmek üzere oldutundan 
nlzamnamemlztn 4 Uncü maddesi mucibince 
yeni:len intihap yapılacaiından sayın aza -
!arın 6 lklnrlt<-$rln 1041 perşembe günll sa
at 17,30 da Yenişehir Kızılay merkezi salo
nunda reylerini kullanmak Uzc-re gelmeleri 
lüzumu 114n olunur. <7368) 173!!5 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

edilecektir. (7091) 17020 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Valllltlnden: 
Hususi idare ihtiyacı !cin 10 ton meıe ve 

on on ııUrııcn odunu ile 1500 kilo cıra acık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Mecmuunun muhammen bedeli 800 liradır. 
Iha <.>si 16 10. 941 perıembe ırUnU saat 1!5 te 
vllı 'et daimi encUmenlnde icra edlleceklllr. 

Taliplerin 60 liralık muvakkat teminat 
makbuzlyle birlikte ihale ırunu vllAyet daimi 
encumenlne, aartnamealnl ırönnek ve fazla 
tar~ H\t almıık latlyenlerln keza daimi eneU. 
men kalemine mUracaatıarı l!An olunur. 

(7212) 17223 

-= = -------------------------------~ Eczacılara § 
ANKARA BELEDiYESi 

- -- -- -: Kızılay Cemiyeti Umumi E 
= -: Merkezinden : § - -= -: Toz ve kompirime kinin § 
: gelmittir. İstanbul' da Kızıl- : = ay Cemiyeti deposunda sa - : 
: tılmakta olduğu ilin olunur. : 
-.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - ~ 
~ NEOSTERİN : - -- -E Sıhhatlı olmak için intanın aiıs, :E 
: bıınııı, botu ıve bademciklerini sıhht : 
: blr tarzda temi• bulundurmaaı l& • : - . -: zımdır. : 
: Bu yollarla giren anjinler, criP. 5 
: kml, kızamık, difterL kabakulak, 5 

Köprü tamiri 
Ankara Belediyesinden: 
l - Etlik ve Keclören kllprQlerlnln ayak· 

!arının tamiri ıeı on beıı ııun mUddeUe açık 
eks itmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1990) lira (80) 
kuruıtur. 

3 - Teminatı (149) lira (31) kuruıtur. 

4 - Sartname ve keılf cetvelini aormek 
lstbenlerln her ııUn encUmen kalemine ve 
lstcklllerln de 14. 10. 1941 nh aUnU aaat 
10.30 da belediye dalrcılnde mUteıekkll encıl-
mene muracaatıarı. (7098) 17087 

Elektrik itleri 
Ankara Belediyesinden ı 

l - Cümhuriyet bayrımında tehir da -
bilinde )'aptırılacak olan teaYirat .,. tHi
•t lel__»MUbla9 J'&P.bnlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3090) liradır. 

3 - Teminatı (231) lira(75) kuruıtur. 

4 - Şartname ve keıif cetvelini cörmek 
iıteyenlerin encümen kalemine ve iıttekli

lerin de 7.ı0.941 ıalı cünü saat 10.30 da 
belediye dairesinde müteıekkil encümene 
müracaatları. (7363) 17340 

: çiçek, auçlçcfl, menenjit • • • illh : ..allllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

: bulllfıcı hastalıklarda E : ilk - Orta - Lise E - -- -- -- -= NEOSTERIN = E OKUL KiTAPLARI § 
: pillveriz11yon veya carcaruı : - -E ıitaya yardım eder. § E Akay kitapevlerine E 
: Böyle hastalar ile temaata bulu - : 5 gelmittir. 5 
: nanları korur, ıahıl ihtiyat ve tedbiri 5 : Samanpazan merkez Tel: SS85 : 
- - : Yenteehlr ıube Tel: ~ : 
: aldırır. : : (Zenııln Ye ucuz Jartaatyentn yeıı ne : 
E Eczane:erde reçetesfs satılır. 5 E aatıı 7ert.) 4622 5 
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 
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Müeaseae Müdürü Naıit Ului 
ULUS Baaımevi ANKARA 

- DiKKAT -
aueıemıaa aoacıerua Ger uvı ,.,. 
aıa.r. uerecwam ldllm..ıa ..s .. 
rllm• •e ~UIUD4U dOIUI idi 

lllr ID81111Jnt lraııaJ ol'llmDa& 

~· iL. -
Satlhk arsalar 

Türkiye it Bankasından 
Kavaklıdere'nln mutena mahallinde ıa
tıhk arsalar mevcuttur. Talip bulunan
ların TUrkl)'a ı. Bankuı merkez mll
dllrlütuııa 1!5. 10. 94.1 tarihine kadar 
mllracaaUarı. 4614 - -,, __________ ,,. 
Kirahk mobilyah apartman 

Orduevi arkaıında Türk aokak No. 16 Sf'Y· 
hun apartmanında lUka mobllyell dört odalı 
bir dalre devren kiralıktır. Her ırün Bay Ret• 
te aıt dalreıre maracaat olunablllr. 4666 

IST ANBUL ve P ARiS 
FakUlteJerlnden mezun 

Dit tabibi 

HAMiT SAKABAŞI 
Adllyeaaran kal'lıaında oısıanecı apart
manında her ırün Aat 9-12 ve 14-20 
:ı;e kadar haıtalarını kabul eder. 

Rontıen ve sert mekanik tedavt. 
Telefon: 2624 

YENi Sinemada 
B\a seca 21 den ltlbarell 

M.evllmln en stızel ıııımı 

CAM SAKIZI GONGOD.A. 

Bal rolde: Aıın Bothern - Jclm Carroll 
Saat 14.80 • 16.80 - 18.30 -mlannd& 

KOCAM GUzELLER PESİNDE 

Bat rollerde: 

Ana lotblra • JnBdııo& "'
aut 12.ıs te •caa maa.e 

a.utllDf P'IT.AN 

7 nci tertip 3 üncü çekiliş pi-~ 

-

İkramiye İkramiye İkramiye 
adedi miktarı tutan 

Lira Lira 

1 30.000 30.000 

' 10.000 40.000 
6 6.000 30.l'OO 

40 2000 80000 
120 1..000 120 000 
160 500 80000 

1.200 100 120000 
1.200 60 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

170.731 • Yeldln • 960.000 

Tam bilet Yarım bilet 

t lira 2 Ura 

.. 

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacaktır 

Hasılihn a;0 60 ı ikramiye olarak dağıtlla<ak11r. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------- Değirmen kontrol memuru ------- Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: ------------
Taşra teşkilatımızda münhal değirmen kontrol memurlukları 

na münhasıcen değirmencilik, buğday ve un itlerinde bulunmuı 
bu itlerden vukuf ve mümarese sahibi kimselerden ibraz edecekte 
vesikanın mahiyetine g8re 150 mı. 100 Jfra ftcretle imtihansız mt!~:P 
alı nacaktır. ---------

Taliplerin aşağıda yazılı vesikaları dilekçelerine bağlıyarak a 
mi 15-10-1941 tarihine kadar umum müdürlüğümüz zat itleri müd ----------------

lüğüne vermeleri şarttır. 

1 - Değirmencilik, buğday ve un itleriyle iıtipt ettiğine ve 
lşlerde bilgi ve mümaresesi bulunduğuna dair vesika; bu veıika 
ibraz etmiyenlerin ve diğer vesikaları noksan olanların talepleri..
zarı itibare ahnmıyacaktır. 

E 2 - Tahsil vesikası, 
:: 3 - Sılıat raporu, 
: 4 - Nüfus tezkeresi tasdikli ıureti, -: 5 - Askerlik terhis tezkeresi ıureti (taliplerin aakertik -E mutlaka yapmış olmaları lazımdır). • 
: 6 - Evelce bulunduğu resmi ve yahut memuriyetleri varsa~ -5 tara ait hizmet vesikaları, 
5 7 - Doğruluk kağıdı. 
E 8 - Üç adet fotograf. (7316) 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
• 

..11111111111111111111 BELSAMİTOL 
: ldrar yollan llllh ıbı, yeni ve et1kl BELSOCUKl.UCU, idrar zortutu, mel&D8 -: proetat iltihabı, ılatıt \e koli ılıtltıere, böbrek rahatsızlıklarına kal'lı eo 
5 kammel llAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMlTOL kullananlar yukarıda ıayılı 
: talıklardan cabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. Satııı deııoııu: Saınl 

5 Bahctıkapı ta Bankaaı arkasında Rahvancılar ıokak No. 5 

'=iıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Odun ve meıe kömürü alınacak 
Ankara Cezaevi DlrektörlUtOnden: 

Ankara ceza evinin 941 malt yılı ihtiyacı 

olan on ton meee kömOrU ile on ton ı..ırıımıı 

mete odununun acık eksiltme ıuretlyle lha -
leye konulmuıtur. Talip olanların )'Uzde 7..5 

kurut muvakkat teminat akceal olan (80> li
ra 62 kuruttuk banka mektubu veya o mik
tarda paranın Ankara detterdartıtı veznesi -
ne yatınldıtına dair makbuzıarlyle birlikte 
yevmi ihale olan 6. 10 sn tarihine rnstlıyan 
pazarte•l saat 11 de Ankara C. 1'1. U. lltln -
d• mOtetekkll komı.~ona müracaat etmeleri 

Sus Sinemasında 

Yeni mevsim hazıi'hğı 

dolayısiyle kapahdar 

.1111111111111111111111111111111 --: Satdık -= Ford marka 1937 modeli ~ 
: bir kamyon satılıktır. i = Şoförler Cemiyeti odacın sa 
: müracaat etsin. 

':iııııııııııııııııııııııııııııı• 

SOMER Sineması 

Saat 12.15 - 16 30 • 21 ae 

Baı rolde: Douı'ıı Falrball ... 
Saat: 14.30 - 18 30 -n.ı 


