
r SALI ULUS Baaımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

7 
1. Teırin 
1941 ----Ls Kunıı 

T elgraf: ULUS Ankara 

Telefon 
Bnıyazarlık 1871 
~azı lııen MOdllrQ 1061 
Müe»eM MlldllrQ U44 
'l'az:J hterı ı~ 

1941 - 1942 ders yılı için öğretmen 
okullarına devlet hesabına okumak 
üzere (510) talebe alınmıştır. Kabul 
edilen talebelerin ve verildikleri o
kulların adlarını ikinci sayfamızda 

ldare 1064 bulacaksınız. a-ı•:•• -Zt:•-»•~•• .. -ı•=-• ı ~~~~~~~~~~~~--__!_~~~----

İs tan bu I kurtuluşunun -~IAvusturalya'daı Bulgaristan'ın 
18 inci yıldönümünü ' yeni kabine / komşulariyle 
dün törenle kutladı , dün kuruldu münasebetleri 

Güzel bir geçit resmi 
ve heyecanlı nutuklar 

yapıldı 
verildi 

İstanbul, 6 (Telefonla) - fstanbul'un kur tu l uşunun 18 inci yı ldönümü 
bugün gen i§ bir program dahilinde ve içten ge len büyük bir sevinçle kut -
lanmıştır. B ütün şehir ve vesait bayra kla rla donatılmıştı . Sabah saat rlo -
kuzdan itibaren törenin başlıyacağı ve sona ereceği Sultanahmet ve Tak -
•im meydanları t amamen dolmuştu. Saat 9.30 d a törene iştirak edecek as
kerr kıtalar ve mektepler Sultanahmet meydanında kendilerine ayrılan 
Yerlere geçmi§ler di. 

---ı Saat 10 da tören komutanının em -

B 1 riyle atılan 21 pare topla törene baş

QZf h b rler lanmış ve İstanbul'u bu büyük güne 
Q e kavu şturan sevgili T ürk şehitleri i -

etrafında 
Falih Rılkı ATAY 

d Her gün Çekya'dan, Yugoslavya
}:' an, Norveç'ten, işgal veya Mareşal 

ransa's d .. .. h . id ın an aurgun ve apısten 
d arntara kadar, her türlü cezalan
r ''"'ja. haberleri geliyor. Ceza gö
n en er arasında komünistler var, 
v:&Yhnaliııtler var, ordu mensupları 
İf r, .atta bir hayli zamandanberi 
..J hl ıdaresi altında Başvekillik e
'ICn b• • 
Su ırınci sınıf şahsiyetler var. 
<I Y;.a at ve sabotaj hareketleri için 
rrı.e k ırA değil, birkaç türlü sebep ol
'ta~d lazımgelir. Mesela Yugoılav
llıf an bir kısım halkı ve aydm sı· 

çin iht iram vaziyetinde durulmuş 
(Sonu 3. ıincii sayfada) 

Fin askerleri bir rus mitralyöz 

Londra 'ya göre 

Alman kuvelleri 
Moskova'yı 
kusatmak 

"' 

gayesini güdüyorlar 

Cephelerde şiddetli 

(arpıımalar oluyor 
Londra, G a.a. - Askeri durum hakkın

da Annallst ıöylc yazıyor: 

İhtbntla karıılanması lllzım .:elen ve res· 
mı olmı>an haberlere ııore, n.uıı cephesinin 
orta kesimi bir kere dnhıı baslıca alman ta· 
arruzunun sahası olmuıtur. Bununla beraber 
uzak cenupta ve il ırkor lsllkamellnde de 
t'Ctln muhıırebclcr devam ctmc.Kte.ıır. 

yuva•ına hücum ediyorlar 

Beri in' e göre 

Sovyef kuvetleri 
Kronştad 
çemberini 
yarmak istediler 

Ağır kayıplara uğnyarak 

çekilmek zorunda kaJdllar 

j Harbin sevk ve idaresine 

büyük önem verilecek 
CanMrra, 6 ıı.a - MUd.ıfaa lılcrlnl tan

zim nıızıl'lı"1nı dıı u'ıdeslnde bulunduramk 
olan b ıın•k 1 M Curtın )C'nl Avusturıılyll ka· 
b nCJ nln tam l°'<'kkUll.I hakkında ıu izahta
n \ermlıllr. 

Harlıl>e nazırı: .M. Forde, mall>e nazırı: 
ıu. Chlfly, harıcı>c \e ııdloc nazırı: M. E
\•att, le\ıızım nıızın: l\1. Bcasley, d;ıhIJl)e na
zırı: lif. Clllnı:ı. bııhrl>c \e mUhlmmııt nazırı: 
l\1. Makin, Amme hizmetleri ve sıhııt nazın: 
M. Hollo\ay, kra konsl'yl reis muavini \re 
ııClmruklcr nazırı: llt. Kcnne, askeri \e sh•ll 
ha\ncılık nazırı: M. Drllkl'!ort, tkaret nazın: 
M. Scully, P. T. T. \'C istihbar ıt nazırı. M. 
Ashle), I& ve mllll hlzıncUcr nazırı. M. Warcl, 
muhacereL nazırı: M l-'rost. harbi t<':ıkllfll· 
lanelırma 'c lktısacıı araıtııınıılar nıızırı: llt 
Dl'Clman, dahlll emniyet nazırı: ~ı. Lnzzarlnl, 
dıs topraklar nazırı: M l-'rascr, havııl'ılık 
lstlhsalAt nazırı: M. Cruncron, mUnııkaltı.t 
nazırı: M. La\\Bon. 

Harp kabinesi isimleri aşağıda yazılı 
nazırlar tarafından teşkil edilecektir : 

MM. Curıin, Chifley, Evatt, Beasley, 
Maimi ve Drakefort. 

Başvekil, yarın yemin töreni yapılacak 
olan kabinenin nasıl teşekkül edeceği hak. 

kında izahat verdikten sonra &oyle demiş
tir ı 

- Harp meselesi memleketin karşılıya -
cağı meselelerin en önemlisidir. Harbiye 
nezaretine başvekil muavini M. Fordc0 yu 

tayin ettim. Çunku Avusturalya ile duş • 

man arasında bulunacak insanlann bütün 

milli kaynaklardan yardım görmesi ehe -

miyellidi~. Kabinenin teşekkül tarzı hıikıi-

metin harbin sevk ve idaresine verdigi e -
hemiyet l göstermektedir.,. 

Bulgar parfômentosu 
reisi bir nutuk verdi 

Sofya, 6 a.a. - Bulgar mebusan 
meclisi reisi M. Kalfof dün Varna'd& 
söylediği bir nutukta demiştir ki ; 

- Bulgar milletinin rus milletine 
sev~is! ~ vard~~ v~ fakat bu sevgi bol _ 
~evıklıge degıldır. Bulgaristan R usya 
ıle devamlı olarak dürüst m ünasebet
lerde bulunmuştur. Ancak bu her va
kit karşılıklı olmamıştır. 

Türk - Bulgar münasebetlerinden 
bahseden M. Kalfof şöyle demiştir : 

- Türk • Bulgar münasebetleri 
pek çok dostanedir ve her zamandan 
ziyade iyi niyetlerle doludur. 

M. Kalfof bulgar - rumen münase
betlerine geçerek bu m ünasebet lerin 
dostane olduğunu ve Craiova anla§ .. 
malarından sonra faydalı bir şekil 
aldığını söylemiştir. 

Nihayet M. Kalfof sözlerini §Öyle 
bitirmiştir : 

- Bulgaristan kimsenin onu y ere 
vurmasına müsaade etmiyecektir • 
Bulgar milletinin mefkGres i, hakimi• 
yetini, istiklalini ve hüriyetini mü ., 
dafaa etmektir. 

Bu nutuk, Bulgaristan'ın dış ve i~ 
siyasetlerini halka umumi toplantı .. 
]arda anlatmak üzere mebuslar için 
tertip edilen programa dahildir. 

c: 1 Rusya.'ya doğru çeken islavlık 
lc~reranr kuvetli olduğu kadar, es
le~ bırliği bozmak istiyenlerJe onu " 
i r'llına.k İstiyenJer a.raamda bir bo
ı.'j'rn._a., bir de hepsinden ayrı, istik-
~ davası vardır. Norveçliler, bir 
~u':tuluı bekliyen, baılarındaki 
h.ii 1!ling idaresini kabul etmiyen 

Papa Pie Xll 

Nazizme karşı 

Bltaraf kaynuklarcınn gelen haberlere ba
kılırııa, Almanlar Moskova'yı t'evlrull'k gaye
sini ııütmektcdlr. Ve bu, Hltier'ln &ôyledlkle
rlne uymaktadır. 

[ DUnkli alman tebliğine göre, rus ku· 
vetleri karadaki bataryaların da yardı
mlyle Kronştad'a bir çıkma teııcbbUsU 
yapmııııar, fakat almanln.r tarafından 
püskilrtillmUıılerdlr. Sovyctlcrln nıuha· 
ea rayı merkezden yarmak lçln yaptık
ları teı,ıebbüs de akamete uğramıştır. 
Sovyctler ağır kayıplar vernıl§lcr, ka
raya çıkardıkları askerler esir veya 
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reklta dair alman kaynaklarından ge- • .,,. 
)en diğer haberler aşağıdadır. ] : 

Mektepler dün açıldı t .. liyetçi ve gururlu b ir mi1lettirler. 
Jıia~j•a'da böyleleri vardır ; komü
'-i-.-.~ vardır; de Caulle veya Pe
d&l\ c '•" var<lır. Geçen gün SOfya
Yaaıf;ıelen bir telgraf, batı Trak
iunu b~ adeta bir muharebe oldu
Lilha. ıldirmekte idi. Fakat bir ıey 
h•reks~ dikkate çarpıyor: bütün bu 
llir-a11et er, Almanya ıark seferi ile 
lı.•I al~ en, ark, sert ve yaygın bir 
biıı i~ .. •ia. başlamı•hr. Sonra har-t< -~Un ·· " ·~~~ Jı .~~.kışı geldi, çattı. Avrupa 
~ Ulkele~duk denizlerden, denizaşr
lt ut'trıuştur:ıı~t-....ı:ır Dış ticaret 
:~İzd· • ' • lımanlar bOt i! ha ..... 

tllr· ... ır' bırçok bacalar sönmü•-d • .refn • .. 
b~lerindee~ ıçıne ve kullanma mad-
ır tayınla. e e§rasın~a ucu ucuna 

rakta.dı ~a. aıstemı tatbik olun-
lt h 'Üs, :·t b!rço.~ yerlerde tereyağı 
il •lrnı "°"" ır luks olmuştur. Ölüm 

•ıı, topsu gasına tutuıan Almanya'-
rh•~cılar ~r t-nksız, tayyaresiz is
le: hrııa.ı Ver·f f ınıh,... Yurulacağına 
•tanın d 1 emez. Genelkurmay 

~~hlikele~§ıhdan ve içinden gelecek 
~ artıJanıa esap ederek, hepsi için 
..J \laya, _ ftedbirleri almaksızın 
~e ... ·ı •••esa el • . . lt Rı dir B erı JÇıne dalıp gitmiş 
lı •lar, Avru Ununla. beraber, bu va
ı> •lk Yığını Pa kıta.sındaki büyük 
r ·ekaz Ya.tı:rınrn Yeni nizam fikrine 
tı.'r. lia.lkr b.'§ olduklarını da göste
~ et'llek i /r kader alışıklığına sev-

ll.ffalc oı3 'Yen bazı idareler, mu
~)Cıta.da 'i,~nıışlardır. 

•tai2: b· kır ka.ynaama ümitli ü-
•ef ' ır ı ld ' eriıı· ını ama vardır. Şark 
•• Jn u::ıarn '-ret "erın k .as.ı, sabotajcılara ce-
lt·t olhluşt e ~•Yenler için bir fır
t' b\l cea ur. uvaffakıyetler bel
ea~•t hluhretlbri Yeniden kırabilir. •r bir authe e edenleri uzlaştıra
b· •aıtıda.k · h kadar, kJta milletleri 
) •r bl\rı, 1 oşnutsuzluğu giderecek 
,.ette, dü ~.sastarını da, aynı ehemi
~retçiJik funıne~ lazımgeliyor. Mil
~~rı, hel'lÜz l,~. ~.uriyetçilik fikirleri
~.raı:ı bir i tibtun zor~amalara karşı 
tıı •3!:a et kar ve hır canlılık mu
ttı~~. 8ütünıh te olduğu inkar edile
te~letıerd n . 8:berlerin anlattığı şey, 
~ tlıit nı e ıstıklal di.vaııının henüz 

•lcta ol~n~ıkların Üstünden bak
Ugudur. 

Bir Ja- h . Pon eyetı 

Vaşington' o 
ııeır gidiyor 

\1 &lko· 6 'ı:aoulı.i· '. · a.n. - Ünltcd·Pı-esı : .M. 
il~ nııı reı l' 
ltı ~ita k 8 ı:ı altı nda bulunan Ja-
t •ilik bı: rneınurlanndan mürekkep altı 
: ~l"e.ta he:vet, Va3lngton'a gi tmek üze-
"11 " re1rn· t' .r, "etettn V ıe ır Bazı eayial14r a göre, 
~ • llalngton'da yapılmakta olan 
~ Aınertk tee eeı ınuh an görUıımelertne ıetırlk 
> llt be" l terneJdlr. M. VagqııhJ'ı:ı!n :Bir· ı 
~~. t-.Jıırı:tlerdekı Japoıı büYllk elçlılııe 
~Gıı-. t C6tUrmek te oldutu d& aaml-

Katolik 
cephesi 

Yalikan, Londra, Moskova 
ve Vaşington arasmda 

mühim görüımeler 
cereyan ediyor 

Almanlar bUtUn ka)·naklannı toplıyarak 

kıstan önce yeniden bUy(lk bir zater kazan
mak tceebbUsUnde bulunmak üzere merkez 
cevrcslndekl nlsbt ııtıkOnetten lstltade etmı~
lerdlr. Fakat bir tıı.ra[lan alınanlıır bu dur -
ırunlul< devrClllndo knynaklurını merkez böl· 
ırcslnda toplarken öte taraftan Time>çcnıco·

nun da mUdaCaa tedbirlerini Ulmamlamıı.k 
itin elinden &:elcnl yaptı:t tnhmln cdllcb111r. 

Alman taarruzu devam ediyor 
Londra, 6 a.a. - Londra•ya ııclcn haber

lere .:öre, Almanya'nın Rusya•ya karııı tııar -
ruzu Lcnln&:rat harıc olmak Uzcre bütün 
cephe boyunca e<>k mühim bir ölçüde ve ıld -
delle devam etmektedir. ôylc anlaııtıyor ki 
dUeman esas .:ayrctınl merkez bölııeslnde 

111rretmekte \'e hücumlar bu blilı:cde ılmal

dcn \"C cenuptan Moskova tstlknmctlnıle de
\'nm etmektedir. Taarruz her yerde pek inat
lı bir muknvcmetıe lmr11lanmaktacHr, Bu
nunla beraber b:ızı tıerlı!melcr kaydcd imiş -
tir. Alman hUrumu cok bOy(lk oıarıı.k taıvir 

edilmektedir. lhtlmıı.I kl bu hücum Hltler'ln 
son nutkunda bahsettiği bUyUk tnarnı:ı:dur. 

Vaşington; 6 . a.a. - K atoliklerin ekse- Hnrko!a' karıı devam etmekte olan cenup 
rfyet teııkil ettiği Amerika Blrleıılk Dev- taarruzunun dlltcr noktalardııkl taarruzlar -
leUerlnde, ccnub1 İrlanda'da ve cenubl A- dan dnha &lddetll olduiu anlaııJıyor. 
merlka'da halka, Sovyetıer Blrlll!lnl mUttc- ,Şlmıılde, düşman Valday 11rtıarını ccnup-

• • * : 
Berlin; 6. a.a. - Sark cephesinde hAlen : 

yapılmakta olan bUyUk taarruz çerçevesi • 

.d<ı.hil nde. Alm11.n Jıavıı. kuvctlrrl. bilha11~a 
Sovyetıerfo arJcaaıodaki lqe Jcollarınıt v e 

demiryolu ııebekeılne h ücumlar yapmıı -
!ardır. 

D. N. B. ajansının sellüılyetıt kaynak -
lardan öğrendiğine göre, 30 tren ya kısmen 

veya t amamen tahrip edllml§tlr. Bunların 

arrunndR mühimmat nakleden bir tren ber 

h ava olmnılur. Bu harcktıt esnasında 
yapılan hava muharebelerinde 20 düııman 
tayyaresi dilşUrUlmliş ve 6 tayyare yerde 

tahrip edllml§lir. Birçok demiryolu hattı , 

raylara yapılan tam isabetlerle kesilmiııtır. 

Şimdiye kadar alınan haberlere gôre, .ı 

ilkteşrln günü Sovyetıer 83 tayyare kay

betmişlerdir. Bunlıırdan 62 si hava muha· 

{Sonu 4 üncü sıyladı) 

Bitaraflık kanununun 
(Sonu J üncü sayfada) [Sonu 4 üncü say f ada] ı 

;;~===:~~~iiiiii;;~;;;;;;~;;;-- tadilini görüşmek için 

Beyaz Saray'da 

. . • . 
• • • • • • 

bugün 

toplantı yapılacak 

Dün Ankara'da orta ve ilk okullar açılmı§tır. Bu münasebetle 
•okaklarda her günkünden daha fazla bir çocuk kalabalığı var. 
dı. Ayrıca kitapçılar, kırtasiye dükkanları da küçük müıterilcr
le dolmu§tu. R esmimiz mektepten dönen iki ne§cli yavruyu gö .. 
teriyor. 

Amerikan South Dakota har P,. gemiıi den ize indirilirken 

Vaşington ; 6. a.a. - OFİ : Siyası mah

filler , M . Ruzvelt'le kongre liderleri ara
sında bitaraflık kanununun görUııUlmesi 

için salı gUnU Beyaz Saray'da toplanacak 

olan konferansın eh emlyetine ıaaret edl -
yorıar. 

Pazar tfıtlll nl geçirmek üzer e Beyıız Sa
ray•dnn ayrılllll r eisin paza r tesi ak§anıı ve

ya salı sabahı döneceği umulmaktadır. Bi
taraflık kanununun tA.dili için kongreye 

verilecek proje tn.mamlannıı,şsa da r eis bu 

hususta henliz kati bir karar vermcmi:,ıtlr. 

Sah gllnU yapılacak toplantıda ~I. Ruz

velt, kongreden neler lııtiyebileccğlnl an
lıyacaktır. 

Diğer taraftan bazı p arlA.mento mahfll
letine göre, M . Rıttvelt, mcbusan ve A.yan 

' meclislerinden acele bir karar elde etmek 
için muhalefete tAvi:ı:lerdc bulunarak, yal

nız tk.arct vapurlarının slltıhlandırıl ma.sı

m lstiyeccktlr . Öyle anln;nhyor ki, M. Ruz

velt kararın kongre tarafından alınmnsınn 
mllsande edecek ve bizzat hiçbir icra! ted· 

bir almıyacaktı r 

Demokrasi yıkılırsa Amerika 
Birleşik devletleri de yıkılacak 

Nevyork; 6. a .a. - •• HUriyet için ıavaş 

komitesi ,, tarafından " :Madlson Skuar P. 

Garden ,, de tertip edilen bir toplantıda, 

üıtihsalAt dairesi bUro eeflerlnden M 
Kııudıon b ir n utuk söylemiş ve A merika 
:Birletik devletlerindeki harp malzemesi lı!
tihaalAtıı:ıın bir veya iki ),1 içinde Alma11 

lSoa" 4 üacü s•Flıdıl 

--• BUGÜN 5 İNCİDE -------
-----------------
----------------.. -.. -------------------

s A y F 

Bir muharrir aranıyor 

Sanattan tabiata 

... 
Büyük terbiyeci: Tiyatro 

Ôzleyiı 
... 

Tabiat mağartUı. 

--

A -s I ----------

-
Bedri Rnhml EYUBOÔLU -----
Suut Kemal YETKİN --

= 
Vedat Nedim TÖR ------
Server Ziya G"U'REVİN ------Ahmet :MUhil' DUN.AS 
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TÜRK TOPRAGI 
... • Bu yıl öğrebnen okullanna j FOLKLORA DAiR : 

III 

Ağaçlar ve mezar taşları 
510 parasızyatdı talebe alındı Yurtta gece eğlenceleri 

1941 • 1942 den yılı için 6iretmen okullarına devlet hesabına okumak 
üzere (510) talebe ahnmııtır. 

Türk toprağını, mezarlarını görmeden 
anlıyaınazsınız. Toprakta dinlenenler, top
rak h&kkuıda, U.tlJııU karııUran lD8aDlar
dAll daha açık, hemen hemen bazan da 
dotrud&D doğruya konuşurlar. "Demokrat,, 
kelimesi her hangi bir yerde yqıyanlar 
iQill kolayca kulJaıulmu. Fakat TUrk me
sanm gören bir klmae bunu derhal hatırı
- getirir: zengtn ve fakir, iyi ve fena, pa
,aıar, dilenciler, hepııl teklifsiz bir sami
miYetle kayna11m11lardır. 

Jılekkıye gittlfıni.1 zaman berkeain giy
dlli beyaz eJbiseyt gıyersiniz. lııminlzin, 
mevk11Di&in, paranızın hiçbir ehemiyeti 
:yoktur. İtte TUrk mezarlannda dinlenen 
erkek ve kadınlar da böyle bir Hac mey
dana getirmiflerdir. 

Garp memleketlerinde zenginler, me
aar yaptırdıktan zaman, diğer ölülerin 
kendilerine yaklaıınalarına mluıi olmak 
l~ mUmkUn oldup kadar genit arazi aa
tua alırlar. Hayatlarında da zaten aynı 

preuibi güderler. Evlerinin etratındaJd 
bahçe ne kadar büyUk olursa o kadar 
koqularından uzakta bulunurlar. Hayat
ta iken TUrkler de aynı ıeylert yapabilir
ler, fakat ölüm onların en son haccıdır. 
losyal fark mezarlardan kalkmıııtır. Haya
ta boyunca dönümlerle bahoe içinde yqa
aıt ol&D bir kimaenln. bUtün fakir kom
planıu, meaannda ona dokunacak kadar, 
ODUD yakınında yatar bulurııunuz. Mezar
lıkta, tçlnd• oturulmut ve sevllmlı bir ev 
sf.b1 lamlm1 ve tatlı bir dağınıklık vardır. 
J1mk 7&tak odanızın, uyku ile geçen bir 
poedeD m aabah halini bir dll§üDUn: 
• sQsel bir dalınıklıfı vardır. Eter bir 
nde herku dinlenir ve ortahgı kimse top
lam•ua, ev tıpkı bir TOrk mezanna ben
Mmejte bqlıyacaktır. Garp mezarlan za
nfeUe taDalm oıunmuıtur. Reaml ve dUz. 
sQndorler. Oralarda yalnız sosyal fark gö
•tnmu. aynı umanda ahlAkt duruma da 
tikkat edilir. Namulau bir kadın, kötU bir 
bduun 7UJD& gömUlmek lııtemez. İdam 
olUD&D btnter de temiz kimselerin yattı
lı ~lıklara kabul olunmazlar. 

TDrk topratı bu slbl farklara aldırmaz, 
Jaerkal l7i veya fena mu.avı olarak, bot 
brplar. Toprak, Allahın verecetı hUkmü 
tmaaıanaldDe tercih eder. Hac'da bilinen 
Jlaidelerha mes&rlara tatblkı Türkler tara
fmdaa o kadar tabii olarak kabul olun
~ 1d, H tbıcll uırda bir vAluf, Mimar 
....... ..,füirler için en kıymetlllerinden 
IOO tane labt yapmaııını emretmlıtir. Fa
ldrlertn en IOD Hac'lan için nakıedllen bu 
~. benim nuarımda, Türk toprağının 
-. slls•lltttm tqırlar. 

K"kfediJmek Uure seçilen bu tatlar 
TDrkıerta karüterlnl s&ıterlr. PreDSell 
Kübert llatull'un Türbesi, bize Orta A• 
,.a'dald cenatver Kraliçeleri batırlatır. 

~·de 8eltülum ~ medrw.ı
lil ~ bu kadında hiçbir §eye karııı 
alt J'OktU. Harpte, bozkırlarda at koıtura
Mıecek blılltyete malikti. Datlarda denk
lelllıDeotıı bfttll tatları NYerdi ve fa&· 
la dlta ufNt ederdi. Ctoeklerden çok 

Cimhurlyel Bayramı 
~lı vlllyetlerden 
2064 lzd gelecek 
Xaarlf Veklletl bu yıl Ctlmhurl • 

'9t BaJf111111lda yapılacak bllyUk ıe • 
çit terenine ıelecek villyetler izcile
rlnl tnblt etmlftfr. Bu yıl Adana 
Brıa..• 11 ... ı, Adana Erkek Öğretmen 
otnda. Afyon, Antalya. Antakya, 
Buna. DenlsJl, Diyarbakır, Edime, 
Brsurum. Eıkifehir, Galatasaray. Ga
siantep, Haydarpap, Kastamonu, 
ICare, Konya, Kayseri, Kütahya, Ma • 
latya, Pertevnihal, Samıun, Sivas, 

Y amn : Nilla COOK. 
Çeviren : Cahid• SEVGEN 

hoşlandığını, içinde çiçeklerin aerbest ya
tiıeblleceklerf, atkın aerbest olabllecetl 

Kabul edilen talebeler her okulun öğretmenler kurulu tarafından, orta 
kııımları iyi ve pek iyi derecede biti ren ve karakter bakımından öğret -
menliğe en elveriıll olanlar araaından ıeçllerek Vekllete inha olunmUf • 
tardır. Kabul edilen talebelerin ve verildikleri okulların adlarını yuıyo • 

datınık ve vahJl bahçeleri aevdltiDl göı- ruz : 
terecek mahiyette eUa yapardı. Bunda Sel- BALIKESİR öCRETMEN OKULUNA. 
çukller onunla beraberdi. Kuvet ve taş ön- VERlLENLER 
ce gelirdi, 11onra çiçek ve ağaçlarla içil Necmettin Tllmer Balıketlr, Kehmıı Titr • 
ve tatlı bir k&y11&1mL taı Af)'on, Tevfik Bakırtae Balık•lr, Nazını 

TUrklye'de ataolar canlı gibidirler. 111- Demiralp Balıkesir, Zl)'aettın Bur1alıotlu 
narelere sanldıklan zamanki vaziyetleri Denizli, A. Remzi Senel Denlllll, CelAI Uıt•
lnsana ağacın mı, minarenin mi daha mu- el lzmlr, lbrahlm Sulu bmtr, Enver Kllınc
kaddeıı olduğUDU merak ettirir. Caminin day ızmır, Muammer Reııda bmlr, Fazıl Der· 
avluııundakt çınar atacım keıımek, mihrabı trerdlm Kaıtamonu, Nail seser Kastamoaıı. 
bozmak glbl bir oey olur. O cennetin ağa- Y. Ziya Ave1 Kaıtamonu, Ahmet K. Secen 
cıdır. Kubbelerde saklı olan vaızı, Türk Klltahya, Rıza Uyaal KUtah)'a, Mlttıaı Kutel 
camllerlnin mM&.91Dı hatırlatmak için o Adapazarı. Hllınll Oll!'lel Adapazarı. San 
çınar oradadır. Eter ortadaki, söiün Um- Kayhan Akhlur, Huan Dath A.ldılur, Be· 
eali olan. .kubbe cennet olursa, ona dotnı 4111 Ba)'tıurt AkhlAI', Omer Halli Ewmellh 
yapılmıı bulunaa kUçUk kubbeler cennete Akteblr. Bezal Ersun AQehlr, K. Fuat Tur• 

sut Aydın. Ali Kutlu Aydın, Huan Ender 
giden birer yoldurıar. Onlar, imanın gök- A>'Valık, Mehmet Yalcın Analık, Sllleyman 
lere erioebllmesı için merdivenini kendi Ok Bandırma. Aslh Mutlu Bandırma. l'ahrl 
yapması icabettiğini ifade ederler. Küç_Uk Omer Berırama. nuıu,ı Çakır Berzama, Ha
kubbeler insanın göğü ise, cennete götUre- aan Filiz Dlırll. Basri Sener eısa, MazlQm 
cek olan kubbelerin mPrdlvenlerlni insan önen Bllt!<'lk, osman Turırut noıu, Nurettin 
bizzat kurmalıdır. Eter o kimse, elinde Gültekin nuca. Eşref Kaya Buca, Muhittin 
bulunan malzemelerle kendisine bir aaa- T.rol Bu<'a. Omer Ka:ra Burdur, Faruk Yücel 
det, etrafında bulunan ıeylerle de bir gök Bursa. Sadettin Ureten Bursa. Hllınll Bay
yaratabilirııe, o cennete ertımlı demektir. lap Bursa, lbrahlm Güzelyurt Bursa, Turhan 
ÇUnkU ona gidilecek başka merdiven yok- o~uzal Buraa, HAdl SQnnetçlotlu Bursa, lla· 
tur. Her kim ki, kendi başına küçUk bir ınn CııntUrk Canaklcale, A. bmet sayın Ca
kubbe yapamaz, caminin göııterdlği cen- nakkale, Rerlk Ocel Cankırı, Necmettin Cem
nete de erlıemez. Ve bunun içindir ki TUrk ~it Dllzce, Aziz özı:ellk ouzce, HuUU Mollalı 
camilerinde, cenneti ifade eden bilyük kub- •::dremlt, \'akar Arı FAlremlt, .Mustafa Fidan 
beye götUren küçUk kubbelPr yapılmııtır. Gemllk, Nl'cmettln Gemlik, Haydar Caner 

TUrklye'nin ataçlan ve mezar ıa,,ıarı Gelibolu, SUll'yman Yoldaı Gelibolu, Salim 
birçok eıırar glzltrler. Daha doğrUsu, söz- Salcı Gonrn, Ziya Knylan Isparta, Dnln De· 
leri açık olanlara birçok eıırarı göııterlr· rrıı .lllı>arta, Vedat Polat hmlr, Ahmet Ke
ler. Yeni doğan bir köylU çocuk için diki- mal b:mlr, irfan Barıı lzmlr. Ali Ozıc.an ız -

mir. Mustafa Akırlln b:mır. İbrahim Batıı len kavak ağaçları ... O ağaçlar, onunla bir-
likte bllyUyecekler ve ona lAzım olduğu Tilkilik. Ferit Atan lzmlt, Slnaal Atay lımlt, 

Ahmet l\ft>te Karaman, Mllmtaz GUnııör Ka -
bir gUnde kesilerek paraya tahvtl oluna· raman. Orhan Dudu ICartıyaka. Ali Soykut 
caklardır.... Bu ağaçlar onun hayatından Knrııyakn. TalAt Gö7.a)'dın Knrııynka, HUse
blrer parçadır. Onları keatiği zaman, keD- yln F.rhll r.Ulrburır:ız, Cevdet MPnırll Lüle· 
dl çocukları için bll§kalarını dikecektir: hurıraz. All Bartu r.tanlıa. Ali Eş Manlu, 
ağaçlar, ailenin birer AzAsıdırlar. Silln'lllan KON Milli, AU Şendur Nazilli, 

TUrkiye'de insanlar. garplllerden ço:C Ne\'Zllt Yr.mez Nazım. Enver idil ()demıı, 
daha fazla &taçlara batlımmı,ıardır. Tllrk· Mehmet Gilrkan Otlemle, l\luammer öktl'm Si
lerin canı olan. vahıt. esrarlı bah~eler, mav, A. Emin Serim Simav, ŞUkrll ısenvardar 
leyleklerin rapsodisi, toprakla ıamiml kay. Teklrdat, Nurettin Oııruray Telrlrdaı't, !amet 
nqma, bir turiste toprağın mabedinde uıukaya TlrP. Ahmrt tterUlz Tire, Yu~ut 
tapınağa gelmiş hlsaini verir. Ben. bu ma- Nalkes•n Turıruttu, Hayrulllh Batmaz Tur -
bette birçok ıeyleri ııevdim, ağaçların ve ırutıu, Mahmut oırtak Utak, Halil Ouevdn 
mezar taılannın ııeıılerlnl ltılttim. Ve ben Ueak. Ali Akırtll Yalvac. Ali ltt Yalvae. 
bir göçebe oldutum için, cami kubbeleri 
kadar, •öçebe kı1:1n köprU.UnU de sevdim. 

RtJR-<;A Kl?. öCRETMF.N OKULUNA 
VERtLENLv.R 

Bu köprU, Maniııa yakınlarındadır. Bu 
kız, bir tllrlU şehirde otunıp verleıeme

mlı. o. ııerbest ve genlt to,,raklarda dot
muı bUyUmllf ve oralarda eürUaQ ile bir
likte yaıamıı. ÖlUrken bir vakıf bıraka
rak, "tehlrde esir oturanların hUrlyet dün
yasına kavutmaları lçlıı,, bir köprü yapıl· 
maııım vasiyet etmlf. KöprOnUn tatlan 
bana ajtadarın ve datlana htırtyetial ı.
renallm ettL Ve onların tu1aaım, ben ... 
ne bir A n11dolulu k!Svlllden dinledim: 

Fatma Uzel BalıkHlr, Nezihe özerden 
Bursa, Mellha lzırl Burıa, Muhll•e Unat Bur
sa, Nadide Alun Burıa, Nel:ıahat Ylı'tltol 

nursa, MelAhat özırırsın Buru, Azime Yıl-
maz Afyon, canan Gökten Ankara, Fazllet 
Uter Balıkesir, ZekAvet Ensin Balıkeıılr, Mu -
kaddea Bizden Balıkeıılr, Pakize Cardaklı 

,...tehir, H. Medlba Erdotmuı DklMhlr, 
Vadin Bcıpl S8ldMlllr. NUIUet llter Klltall• 
n. :a..a TuDcer Dıa1tn. ............ 
Çanakkale Adapazarı, Celile Unsur Ankııra, 

,. 

"Yukarı baktım mı yer yer tepeler 
Dev olup ddları itnlm 6tlir. 
Aşalı baktım mı yer yn balıçeltt 
K111 olap dallud• ötni111 6-1ir." 

Sayınları lledeı terlllyesl 
Halkevi Spor Komitesinden : 

Bayanların beden terbiyeai 
çahımatan için evimls aalonun
da ıyrılmıt olan gUn ve aaader 
qalrda göıterilmiıtir. KıymetH 
öğretmen Zehra Alagöz'Un neza
reti altında yapılacak olan bu ça
lıpnalıra ittirlk etmek 1erbeıt 
bulunmaktadır. Kayıt için Hal
kevi bilroıuna müracaat edilme
ıl. 

Meltıhat Muıran Ayvalık, Nevrn Gülten 
Bandırma, M•llha Koeer Blsa, Fahriye Olen 
Deven. MuallA Devrim DOzce, Mllle1)'en 
Callayan Edremit, MUzenen narıanan El• 
blıtan, semahat Faturoıtlu Oemllk, Zehra 
Suball Gönen, Cahtde AJtektn tnes61. Seher 

...,. oıcanıı tn•söl. hmet Arak !nesGı. Hunre 
eaınıcaıı bmlt, Nermin Tuncel LQlebursas. 
Nebile Omay Mardin, TOr1cln özeeylan Merzi
fon, Mellha Elllaltı Nevteblr, TUrlcln Oıırna
den Nllde, Perihan Yllknl Simav, LAtlfe 
Tunaboy Teklrdal, MelAJıat ÖZblter Tire. 
Suphlye Koyuka:ra Tokat, Ane Kılıo Yatyae. 
Bedriye Atanan Zile, a.n&lıat Sekban RIM, 
Belklı Aytao Samıun, Melek KUatah Sıvaı, 

Mediha ueaıc sıvu, J'. TUrkb Berk Siirt, 
Nuran Akdeniz Sinop, mkmet Cebi Trabzon, 
SGkTan Kanut Trabzon, Nezahet llurtaottıı 

Trabzon, .. ntra Xojlnotlu TrablJOn, A81ye 
Karaman Trabzon, Ruhat Oral Trabzon, 
MUJırln Unlll Unye, Jale Catrmakkan Anka • 
ra. 

tST ANBUL KIZ ÖÖRICTlıDCN 
OKULUNA VllRİLJ:N~R 

guldak, JılelA.hat Okan Zonguldak, Suzan 
Pakdemir Zonguldak, Şükriye Tmaztepe 
Akhisar, CUmhuriyet Yetgin Ankara, SU
beyla Tercan Ankara, Sabahat S6ames-
11ık Ankara, Tllrkb Eraan Ankara, Emi
ne Sak Ankara, Şermin Arkun Ankara, 
NeJla BUyllkalkut Bakırköy, Nuriye öz
dikmen Bakırköy, Nazime Uçaklar Bakır
köy, Beyhan Candan Bakırköy, Mellhat 
Pınarbafı Bakırköy, Saime Demirotlu Ba
kırköy, tclAl Yazıcıotht Bayburt, Saime 
Okan Betlktaf, Emine Gençıoy Beılkta§, 
Hayret Ersin Betiktq, Hacer Şenyuva 
Beykoz, Vedia Yanar Beykoz, Meliha Çil· 
rUkotlu Beyotlu, Leman BUyUkgUngördU 
Beyotlu, Demir Traje Beyotlu, Adile Par
lakay Catalollu, lılllferref Gariçin Catal· 
otlu, Neriman Ege Cibali, Ayıe Ulaş Cl
ball, Belki• Severce Cibali, MelAhat Sağ
lam Qanakkale, Ayşe Canahmetoğlu Çan
kırı, Meliha Dildar Çapa, Mualla Aydın 
Çapa, Neılbe Demiray Çapa. Sabahat Aral 
Çatalca, Makbule Demlrkut Çatalca, Se
her Ö7.dil Çorlu, Mediha Malkoç Edirne, 
Nevza Kumkapı Karadeniz Eretlisi, Nu
rlye Tetik Karadeniz Eretlisl, Nedime Ö7.· 
aydın Erzincan, Mahmure TUmer Erzin· 
can, MelAhat Diker Erzurum, Celile Er
zurum, Fatma KAmuran Tarımcı Eyilp, 
Hatice GUlen Fatih, Sabahat Ağaotlu Fa
tih, Nuran Dol:ı.ştır Falih. Hikmet Nevin 
Gelibolu, Asiye Karadeniz Giresun, Mak
bule Ezer Gireııun, Mahlde Derellotlu Göz. 
tepe, HU.niye Batmaz Göztepe, Melııhat 
Ekler Göıı1tepe, MPmnune Ataç Gllmilıha
ne, Şadiye ErgW GUmlişhane, MelAhat Ko
zak Heybellada, Ane Nltancı Heybeliada, 
Emine Nlpncı Hf'ybf'llada, Remziye tln
ııal Heybeliadll, Şahver Sonbay Hopa, Şa· 
diye Erçin Iğdır, Mediha Ayaş İnebolu, 
Rahmiye Tanmcı Kadıköy, Net:ihe Orbay 
Kadıköy, Nadide Tanç Karaköse, Muazzez 
Batlı Kaaımpaşa, Ragıba Şenova Kaınm

paşa, Vaaflye Abdurrahmanotlu Kasta
monu, Aliye Erdem Ka.'ltamonu, Tahire 
Kaptan Kutamonu. Emel Koral Kırklar
eli, Hikmet Tilmer Muı, Müeddep Canlıok 
Nişantqı, Pakize Suna NiıantRŞı, Ali Ay
vuk Ordu, Aııuman Kökaal Pendik, At:ade 
Taydemlr tııtsnbul, Hafhıe CefakAr Pen.. 
dik, MelAhat Çalkaya SUleyınaniye, Jale 
Atllmer ttııklldar, Naciye Şamh tlskUdlU', 
Behiye GUngönnedl Uııklldar, F.mlne Ya· 
!Jar Uyedl UııkUdllr. Saliha Taşkentli tlıı
kUdar, Ayfer KPn Usklldar, Sıdıka Akhuy 
İı!ıtanbul, TllrkAn Zorba İııtanbul, Beyhan 
Tanyel f ırtnnbul, Ayıe Duman ietanbul, 
Vehblye Yoldaş btanbul, Sulhiye Örnek 
İstanbul, Turhan Sazan SUleym&Dlye, BU
l8Dt ıı:rcaa SUleYJMDiye. 

(lo• puııı) 

Milli Piyango 
bugün 

Afyonda ~eklllyor 
Mlllt Piyangonun 7 inci tertip 3. 

Uncu çekili1i bugün ıaat 17 de Af • 
yon'da yapılacaktır. Bu uferki bil -
yük ikramiye 30.000 liradır. Orta bU
yUkHlktekl ikramiyelerin adedi de 
çok arttmlmıttır. Afyon'daki çeki • 
lifte bir milyon liraya yakın ikrami
ye dağıtılacaktır. 

Te,ekkür Çalıtmalara 7-10-1941 tarihin • 
den itiblıren baıtanacaktır. 

Sah aut 17.30 dan • 18.30 ka
dar. 

Halllle Karaca ıı:nnmun, Behire Seyhun 
Erzurwn, Meliha Güler Hayriye, Aaiye Hayata...ı>.ek erken ~özleci&ü.~ 

Cuma • aut 17.30 dan • 18.30 
kadar. 

Trabzon. Vefa, Yozfat, Zoguldak Çe· '"" .. ____________ ,. .... 

11kel liaelerlle Balıkesir, İstanbul, İz· 

özçellk ~ye. Meblle ıstı- Kırıktale, yan oilam ve kardetim Ziraat Ban· 
Hamdiye Köker K111kkale, J'atma Ayaz kuı memurlanndan Burhan Onuk'· 
Ankara, Ezel Akıdll Ankara, Mehpare Yet- ua ,erek cenuealnde bulunan ve ıe
gtn Ankara, Tevfika AktU7 ADkara. Be- rekaeblsat ıelerek veya telll'af ft 
mlha Yazangll tııtabut. Perihan Demirbi- mektupla acılanmıa ittlrlk etmek 
lek lstanbul, Meliha İlmen İstanbul, Vll· ela bu 

iki madenin niıbi resmi 
Bilecik vilayeti içinde bulunan An

timuan ve İzmir vilayeti içinde bulu
nan civa madenleri mUstahıilitından 
yüzde beş nisbl resim alınması İcra 
VekilJerl Heyetince kararlqtırılmıt· 
tır. 

dan Yurter ErenklSy, Hub&D Aktan Eren- ldtfun lunan aayın doatlanmısa 
köy, &abiha-İlsilde• tıt.&Dbul, Baıı.hat Er· ve merhumun kıymetli lmlr ve ar • 
dine ın0a0. Semiha K&vuotlu tllGd. Ba- kadqlanna ayn ayn tetekkilre ac • 
bahat Özkan lnönU. Zennure Ustun tn6ntı. ıms mini oldufundan muhterem ga
Kahmedet Kaptangll htanbul. 811krt1Ye setenbln bu huıuata tava11utunu rl· 
TUrkman btaııbul, Sabahat J:rtan btaıı· ca ederb 
bul, Nerim• Teber Kandilli, Kehb"ka T... A ı·· U-tl oNU-
ber Kandllli, MUrifte Alkan Kandllll, Be- nnet • n« çe a. 
mlha GOnl\y Zonguldak, Hacer Ö•sftr Za. Biraderi: Sallhıttln ONUK. 

-11-

..:.. Yüzük oyunu -

Bu oyunu bllmJyen ve liltmlyen yok &1-
bldir. Baa yerierde yüzük oyununa yQuQJt 

oyunu da derler. YQzllk oyunu, eehlrde ve 
köyde, memleketin hemen her tarafında se
vilen ve cetltll seklller taşıyan bir oyundur. 

lstanbul'da yQzilk oyunu, he-le elklden 
kış gecelerinin başlıca eğlencesi idi. Kom -
sulann, doetlann ve akrabalann toplaştı.k
lan gecelerde, yUzUk oyunu mühim bir ne
se kaynatı halini alırdı. 

Yilzilk oyuııu htanbul'da 7 veya 11 kah
ve flncanlyle oynanır. Oyuna girecek kim
seler milsavı iki arupa ayrılırlar. Her gru

pun bir başı olur. Tepsinin evelA hangi ta
rafta olacağını anlamak için ya yazı tura 
atılır, ve yahut da tepsi ile 50 sayıdan biri 
tndh olunur. 

Tepsiyi kazanan taratın bası veya veklll 
kimse, odadan d11&n cıkarak, yahut kendi 
tarahndan birisinin tuttuğu bir örtQ altın· 
da, biltlln oyununu kullanarak yllziliU kar
sı tarafın bulamamaeı itin ııasırtıcı bir tarz
da saklar. Fincanlara ceşltll şekiller veri -
lir. Göze çarpan flncanlann altına delil de, 
köşede kalmış, altına yUzilk konmaz zan -
nedllen fincanların altına yilzilk saklanır ve 
teı>ıW ortaya getirilir. 

Karsı tara! yllzU~Q bulmıya çalışır. Yll-
7.ilk ilk fincan kaldınldığı zaman buluhur -
sa tPpıılyl o taraf alır. Bulamazlarsa, en so
na iki kapalı fincan kalıncaya kadar bot 
fincanların ayıklanımun llzımdır. Bu ıı hü
nerle yapılır ve sona iki fincan kalırsa, ;yü

zntn ilk açılan fincanda bulmak lAzımdır. 

Yilzllk son fincanda kalırsa tepelyl kaıııı ta
raf alamaz. YQzilk ilk fincanda bulunama -
YlP birkaç fincan 90nra çıkarsa, kapalı fin
canlar kadar aayıyı tep11lyi elinde tutan ta
raf kazanır. 

Bu oyunun en mllhlm tarafı, yllzill11 bu
lunamıyacak tarzda saklamak ve fincanla· 
ra bunu temin edecek tarzda tf'kll verebil
mektir. 

Yllz11111 arayan taraf, ara 11ra ytız1lfQ 
saklıyanın a6zlerlne bakarak bir 1eyler an
lamak l.ter. Şayet bir fincana el uzatıldlih 
zaman, yQzUitQ sakbyan kızanna, bundan 
eilphelenlllr. Bazan da anlqılır ve yQzük o 
fincanda çıkar. 

YilzUk ilk fincanda bu1unduitu zaman, ba
zı yPrlerde ıu tDrkQyQ lllylerler: 

Df'ııte sili -1111 S.imls, 
ll&T yUelll e-ım. 
llaJ'ıra döndü le1mls, 
Toy eldi savanı. 

YUzUAU anyan tarllfın uzun zaman tepsi
yi alamad&lı da olur. O zaman oyun kızışır. 
FlncanJaı .. P da .en 1GD& Ud ftncan kaklı· 
it zaman; bu ctefıt ~lrttftl\ mu1uıkıkalc bul -

mak maksadiyle, karşı tarafın reisi şöyle 

yapar: 141hadet parmaih ile -orta parmatı • 
nın arannı ıslatır. Bu lkl parmaih arasına 
bir cÖP 11kıştırarak kapalı duran flncanla
nn arasında parmaklannı açar. Bunu Qç 
defa tekrar eder. COP iki defumda bansl 
fincan tarafındaki parmala 7aPltll'I&, )'il • 
zUtnn orada oldutuna inanılır. Fincan açı
lıp da yQzU1c orada cıkana, tepıılyl alan ta
raf sevinir ve ırtıllltmeler olur. 

Ytızoın uzun zaman bulatnJ>'&ll tarafl Jm.. 
dınnak lcln teııslyl elinde tutan tarafın &U 
tUrkUyll söylediği de olur. 

Aldın aldın abıınadlll, 

n.ı11e111 ..... 
lllrhtlıtn..-...... 
To7 shll •nlb. 
Dlıldan bM!rler hluDI, 
llaJ' J'llem cıaann. 
Gelir amnı aanı. 
To7 sl4ll •nllL 

"""~ ....... 
BDlr ornar bll.-<~ 
Til11'1üi beri 
Yelıı* ............. 

Ara4a braı1attanlan IQ11I • 101. 111 
olllblllr • ince liltlNll taraf ~u kuaa -
J1111 oh11'. °"8 bir ~e ornanm-. b7· 
beden taraf onu almalc mruncladır. Jıl..ı& 
boluuıa, yemtflM, keıtaneahıe maaın helva 
1111& o)'IWlllUI olabUlr. Bun da hiç bir 14!Y 
kararlattınlmu ka7beden tarafa ceza ve -
rlUr. 

YQzQJc OJUDunu l:ae nuntakuında men • 
dDle 0111arlar. Dlnar'da 0111anan yQzQJc oıu
nu IGJ'ledlr: 

Oyana sirenler iki Sl"UPll ayrılırlar. Her 
ITUPUD bir bati olur. Ortaya 11 mendU tn-

rakılır. Yazı tura atılarak )'QzlltQ 1aklı 

cak tan.t kararlqtırılır. 
YüzUtil eaklıyacak tarafın bqı, herk 

gözü önünde mendillerin altına yüzillil 
lamıya çal14ır. Hiç kimseye belll etın 

Yl\zUtll bu mendillerden birinin altına 
yar. 

Karşı taraf arıılannda konllturlar. 
veya iki mendil üzerinde anlaşırlarsa 
lQrblrlncl veya ikinci kaldırdıklan mendi 
lln altında bulmalan lAzımdır. Bulam 
ııa, bundan sonra kaldıraeaklan mendı1 
rln altının bol olmaaı ve yüzUto saklı 

mendilin en sona kalması lAzırn gelme~ 
dlr. O zaman gene yüziltll arayan taraf 
zanır. 

YilzUk, birinci, ikinci ve 80n mendilde 
lunmazsa yerde kapalı kalan mendiller 
dar aayıyı, yUzUJU llaklıyan taraf 

Oyun bö> le devam eder. Arada 
tınlan ıayıyı evela yapan taraf oyunu 
zanmış demektir. Oyunu kazanan 
herkesin kal'$1kl gnJJYta bir ..ı vardır. 
kea kendi esine ceza verir. 

Cezalar pek nesell geoer. Mnell 
eşlnl kalaycı yapar. Kot1annı yana 
uzunca bir 80PllY1 caketlntn blr kol 
sokup dJjter kolundan çıkartır. Onu, 
cı köriltQnQ l•letlı' ıılıbl sallar. Diler biri 
kalay yaparkan k&rOte dokunmUI st1ıl 
lu bir bezl bunun )'thtlne ~rpu. 

Bundan başka, tel141 batırtııır. Ceza 
n!nl )'1lluıek bir yere çıkartarak: 

"Herkes duyduk duymadık dem...., 
'"kedlalnJ k6pelln1 ııaptetaln, 
•!Okaktald kemikler benlmcUr.• 

diye baihrtırlar. Ayrıca, b--. bindi, 
dek vı kUf slbl MtQrdllklm de olur. 

C. H. P. Cebeci 
nahiyesi kongreleri 

C. H. P. Cebeci nahiyealne 
ocakların kongrelerine baıtanmı 
Kızılcaköy, Kutludilfiln, Kıbnı 
cakları 12 ilkteırin, Mamak, 
ğaç ocakları ıs ilkteırin, Cebeci 
cağı 19 ilkteşrin 1941 tarihinde 
ırelerini yapacaklardır. 

Kayq ocaiı kongreai evelki 
Kayaı ilkokul binuında yapı 

bu toplantı Partiye ve HU 
partililerin ve halkın ittirik e 
bağlılığın yeni bir tenhilrllne de 
•ile 91mq. h-ümW~Jd fuJiyet 
nın programları huırlanarak o 
yeni idare heyeti ıeçllmittlr. 

Kongreye davet 

OcalamtS1n,:J'ıllt«-iı:on.gr..ı 
1941 çarpinba gl1ntl ıaat IC> 
tsmetpap ilk okulunda yapıl 
daa oeafımıza mensup ldlın 
teırifleri rica olunur. 

Yq haddi dıtmdaki 
okullara ....... 

Maarif Ve.Uletf, talima 
tcs.brt ~tfiii y .. ta bulunan tal• 
lındıktan sonra yer kaldığı tak 
bir yaı kilçUk olan ve diğer 
haiz bulunan talebelerin de liıe 
ta okullara alınmalarını ilgilil 
dirmittir. 

Maarif Vekiletl, maarif ID 

terine bir tamim yaparak n 
lanan Tarih vesikaları dergi 
rlh öğretmenleri ve tedriut 1 
dalı olduğundan okul kUtil 
rince tedarik edilmesini bildi 

mir, İzmir ikinci, Kabataı erkek lise
leri, Balılreair, Erzurum, latanbul. 
Sivas ağretmen, Buraa, lıtanbul, İz
mir, Kaatamonu, Konya, Sivas sanat 
okutları ve İzmir Ticaret lisesinden 
48 er kitiUk talebe kafilesi ittirik e
decektir. Ankara Atatürk Jiıeıi, Gazi 
ft Kız liseleri 48 er kişilik 3 takım 
ılle Tlcant liseıi, lsmetpaşa kız ena
tltlltll. Maarif Cemiyeti lisesi, Sanat 
okula. tnpat Uıta okulu da en az 48 
klfiJlk bı"'ter izci takımı lle ittirak e

decelderdir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Düzeltme 

Dıprdan gelecek izcilerin daha zi
.,ade Ankara'ya hiç gelmemiş talebe
ler an11ndan ıeçilmesine dikkat e • 
clil .. tir. İzci kafileleri 23 birinci 
tetrifı 1941 perşembe günü Ankara'ya 

=kler ve Ankara izcileri tara • 
törenle karşı lanac:\klardır. 

lr geçit törenine iştirak edecek 
bellerin aayııı vilayetlerden 2064, 
.Aakara'dan da 850 kadardır. 

Avukatlık imtihanı bitti 
Yeni avukatlık kanununa göre ıtaj

lannı yapanlar için açılan avukatlık 
imtihanı ıona ermigtir. Kazananlar 
8nilmUzde1d günlerde betti olacaktır 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Cehci EeRnai 

Zengin deyimlerimiz 
Ba11azanmız, dünkü dil yası• 

unda a'Yl'Upalılarm iılioın ve 9#
preaaİon declilderi "ifade"lerclen 
bahaediyordu. Bu "ifade"ye TGrk 
Dil Karuma deyim gibi rüel bir 
ka11ılık bulmufhır. Onun için bea 
de deyim diyeceğim. 

Dostum Vedat Nediıa Tör, bil' 
yazıımı İngilizceye çeviren bir ya• 
bancmnı orada rördüiü düpedüz 
deyimler kart ... ncla hayranllk 
duyduiuna anlatıyor. ikide bir· 
de bu yabancı duraklıyor •e soru• 
yormuı: 

- Siz mi IMald•u? Ne güzel 
bir bulutunuz, ne kadar edebi ve 
ıairce bir bulut! 

Halbuki Vedat, 
- Bunlar "nur içinde yatım", 

"sözünü aeveyim" ıibi aıırlal'· 
danberi halkın kullandıiı ifade
lerdi ! 

dedi. 
Di.I zenıinliiini ha deyim ara

mada araıtırmak ve incelemek, 
s~elct.., tt* yeriade bir çalq
ma olacak. 

- -_.;;;:_ ---- _-_:.._ _-_--;:---::-- -- - - - - --~--~-- - -.;:_- -...::..:...":-_-_----~- -_-::--

Söslüiii"nde bir "rös" kelimelİB· 
den Jii&clen fasla, bir "el" kell
m•indee eeksen, doksan deyim 
toplanmlf oldufunu biliyo..-. 

De•let kap .. mda ancak halkm 
konuıtulu dile "yasak!" diyen 
kara nöbetçiler kalmaımttır. 

Gasete •e kitap dili halka, e
'l'İn içine cloina riderken. halkın 
rüzel ve zenıin dilini de kitap 
aarfaıma ve rasete sütununa ıe
tinnek batarnnrsı hıalaadıracak, 
katmerlendirecektir. 

Ele almak, el •ermek, e1e ••r· 
mele, ele •eçmek. eld• ele PÇ· 
mele, el altından, ele sinaek, el· 
den ıitmek, elini çekmek. elini 
detmek, elinde olmak, elinde ol· 
mamak, eldeki, el atmak.... v.a. 
v.ı. 

Cöz etmek, r&züne bıtlrmek, 
rös röse relmek, ıösüae almak, 
fÖze batmak, rhe pJmek, ıh 
ti• olmak, .as kırpmada., ıh •-.ar, alahcleolm-ek, P· 

• 

._..._..,lise slrm.k, si•· 
d• .a.-ri kapmak, sö• seadir
... 11, ... ~k. ...... v.a. 

Bir fld dakika itiad• mNnm 
hatll'Uma plebllen ini deyimler
le itli• kaç anlamı aalatabileceli· 
aisl dltiba\haGa. 

Dilin luanelerlai her yönelen 
arqbnllal171s ve -a1mamal171s 
ki clll .. ha kaclar incelikler unn 
yıllana ~tıp ._.ecllii ltir lt
ldiltW• ....... 

••• 
s.lıtl • rnelila rnl 1 

ICeMi aatablı üha aiyacle •• 
llrcl• oldaia laalcle arada lll'ada 
JUılamMla maanmeleri, vesba
lerl, kafiyeleri de kal...U.e dolı· 
yaa Relik Halit, welki sin Wr 
,_...... c...p fahalMttia'ia 
J.irmuraau r• .... ,. ,,,. .,,. ...,,_. 
.. kliade aakl .. i)'Onh. ........ ıra-

T • __,,,.,.ela itt• 6ir pİ7flJIO 
oldufmnı bilirıiaiz. Acaba uıta 
muhanir, VHnİll müait oldutu· 
nu sörenk IDlll'ada bir •iti-me
Ula mi yapmak iatemiftirT 

••• 
V hilier = Jofnılamalı 

Bize röaderclili bir mektupta 
anladıimnaa söre bir hulcukça
maa, "tahkik" veya "t1Pıik" et• 
mek sftti türHI türlü anlatmaia 
çalıtblmus ... erifier keu ..... 1ı .. 
"cJojnılamak" kartılıimı bal11111t
tur. Bu karpl• ririfier'nm 16rat· 
teki miaallerial cloldurmaktaclll'. 

••• 
Bir f!rl'!tiiniin •ıml 

LtH'al'cla tarkl aöyllyen ı... 
,...,...... imtihana çalnlmua 
lstaaltul sautel...u.cle olclakp 
babn .. ,..... sGrlltGl•e '°' q
..... 11-li .. -siiriiltbla ı,.ı 
itil' ........... eNiiial ... .,.. .._.. 

- Nenclen? diyecekıinis • 
...................... bir 

''HldlMlerl takip ederken.. 
"Tarih nuıl yazıldıT., baılıtı al 
çıkan yamnın llOD cUmleai, .... 
Türlderia idi; oalarıa da bqb"'/c1, 
ıizltrdi.,. olacak yerde, .. ba dtft, 
ltrin, b•ıbull•n da Cen6izdl.,, 
eksik dWlmiıttr. KullUl'Ull 
dileriz. 

Aile reiıl1S1iz; çimento fa 
ıirketi idare meclisi lzaııncl,. 
(Molla) Turkan'ın irtihali •• 
le acılarımıza iştirik ederek 

1 telgraf ve telefonla wiyet 
bulunan ve cenazesine biıı&t 
suretiyle yakınlık göıterell 
dostlarına tükranlarımızı 

ris. rJ, 
Oğulları ve ail• 

batlıiından. 
Bu batlık §Öyledir: ""
Su .,. •• imtihanı tlı 
Yani ann vesai,le J• ....... 
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\._ DIŞ POLİTİKA i 
........ _ J .................................. .,,, 

Japo;ıya'nrn sıkıntısı 

I> 
Sav st n bnhıcdildici zaman, Ja

ony • lrı a nın, Avrupn'da savaş baıla-
d a~dan yıllarca önce Uzak-doğu
d~ ;{e~cte geçtiği unutulmakta
tınd nkıltnt şudur ki 1914 sava
ilk nn sonra kurulan niznma karşı 
ı 91~Ynklannn Japonya olmuştur. 
Po ııavaşında hiç yıpranmıyan Ja
,_ nya, Uzak-doğu'da yeni nizam 
oı;uraco.- b 
lrnda ı.p~ı ahnne ederek 1931 yı-
Yı . Çın c. ııaldırdı. Ve Mançurya'
C 1t?al ettı. Denilebilir ki Milletler 
ilk'7?;~inin güçsüzlüğünü belirten 
olıtı n ıııe bu Mançurya meselesi 
ce uştur. ltalya, biraz da bundan 
ta~~re~ aldığı içindir ki Habeşis-

F a al"§ı harekete geçmişti. 
Yon akat Japonya, nüfusu otuz mil
tın u Ceçen bir memleketi isgal al
ı9j7 alrnnkla d doymadığından 
d Yılının yazında, yani Avrupa-

a sava,. b l d ·ı . l .. c:,, ç· ,Y aş amnz an ı u yı on-
Reçt" ın e karşı yeniden harekete 
riti k Japonya bu teşebbüslere gi
Gç rbüc~! Uzak-doğu ile ilgili olan 
tııa 

1 
yUk devlet arasındaki anlaş

Yor~ ık Ve geçimsizliklere güveni-
1914 u. Gerçekten Amerika, henüz 
l>iir .. savaşının ııonunda görü"lerini 
tu .u!ernemekten doğan hayal suku-

ıcınd k"" .. l d" k Çekil . e. uamuş ve ten ı ıtasına 
lrı .

1 
rnıştı. Rusya'yı tanımamış ve 

eı tere ·ı • b" ı··· tttakt • • ı e ıs ır ıgıne yanaşma-
llr l l\ ıdı. İncillere ile Rusyn'nın 
lı:e:;.~ı ~çıktı, Ruslar, inırilizlerin, 
tek k cr~~i Jnponya ile dövüştüre
İat d"kınuni!ıt rejimini tnııfiye etmek 
bue dı !erinden şüphcleniyorlnrdı. 
l:ıir f urum Japonya için bulunmaz 

ıt11nttı. 

)aiakat Japonya, Çin mesclcs.ini 
llon~ız ba§ına ta11fiye edemedi. Ja
:tatıd~~· Alınnnyn'nın AvrupPl'da ka· 
ferı gı zaferlere benzer birçok za
def er ~a7.andılnr. Han i askeri hc
lard Yurümüşlerııe, oraya varmı§· 
tef ır. Fakat Çang-Kay-Şek'i yola 
'"a/l"rnekten ibaret olan ana hedefe 
llu hınadılnr. Ve savaş uzadı gitti. 
ı>a'd arekat devam ederken, Avru
)en· a ııavaş başlndı ve Japonya için 
dır k!•~&ntlar belirdi. Bu mııksatln
kın 1 J8Ponlnr Almanyn'nın ittifa
llın \ R1nnişlerdir. Fakat Japonya
...... U fırsatlardan iatifade edebil-... ,'"''• . . 
)il ıçın lnciltere, Amerika ve Rua-
~tın:r~ııı!1daki anlıışmnzlığın devam 
lad kıı lazımdır. Avrupa savaşı baş
~a~ tan sonra bir aene kadar bir 
!kllr an, Amerika bu mücndeleye 
ltllt 11,.Uzal<tan aeyirci kalmıştı. Fa
lc:erıd·ır yıl kadar önce, Amerika 
't-t Çı~ kıtasındlln yavaş yavaş dışa
l-4 b l'tııya ve Jngiltere'ye yann§mı· 
h.1t\!tladı. Japonya Almanya'va 
tilter!~~lı çin mi Amerika da İn· 
lca'nın t e rannştı? Yoksa Ameri
diiiü i . neıhere'ye ynnaştıj'!ını gör· 
h doğc;ın "!! ~aponva da Almanya
~~•p ~ ?;irudü? Bu, lcolav kolay 
1kiai d etılır bir sual değildir. Her 
h"ı • e adı- d - ·· ·· h rırıitı ••• a ım yurumus ve er 
;dtıtı a.t~tlrgı adım knrşısrndakinc 
hC..Pkrsı ~1ttır. Amerika fü:erinde 
rı adiae, tanı"l!k olarak görülen bir 

ı11 /\lıtı ır yn . Japonya-
ttı~•ıdır ~Ya ile üçlü pnl-tı ımzllln· 
:;ı1h\'er d Te~ikn, bu harekette, üç 
t il Payl ev ctınin dünyayı arnlann
tıtıebbüsaşrnak icin giri!ltikleri bir 

~l'. Uz .rnakııadını sezmi~tir. Bu-
tıu.J •. erıne • ·ı· . "" k'" 1 ' ıngı ız-amerıkan tesa-
tı ~uay1/nu mu nluvor. 
de l<atr)rn ·~ Anglo-Sakııon ccphesi
G efil, /\1 aaındaı, "dolayı Japonya 
b~ devle~anya mesultlü .. Japonya, 

1rliğj ku ın, aralarmda bir (;ePhe 
~:t'rıı ~e.rn rrn;ıarından korktu "'.'m için 
.. aktan da':' a her üçünü de kı.,kırt-
"e 1. aırna çAk. . • 1 .1 't llarş1 yÜ •• k " ınmıştı. nıu tere· 
l lniı, /\ r~r en, Amerikn'yı idare 
.ı'fıni1 .,.!11.~rıka ile lngiltere'yi bir-Qot .. orunce R 
~i r-u YÜrü •. uaya'nın da oraya 
d rı, '<>vyet h:k~e Yer vermemek i
J a l:ıir Pakt .u UJnetiyle Moskova'
.,.1'r>onylt •1 .•rnzt\lamışh. Rusya da 
1\ harek ~ e •rnzaladığı pakta aykı
t~~lll be; btrnek istememiştir. Bu
l\ t1 1İlen t • er, Almanya tarafından l: A.rıgto~Sa~uzdan 60nra, Rusya.::, h da tü h son cephesine katıldı
ltll~ e birt-~ Yoktur. Acaba bu 
ti\ ~· l'lııd 7cı Yalnız Almanya'ya 
'lıı' le berır b Re~tncn öyle görün
lı~ Jal>on a er, fılen Öyle olmadığı-
1t0ıı •ebcpJ~~i Pc~. İyi anlamaktadır. 
1t11./'ransı ~ kı Japonlar, Moskova 
>vı0 Ilı- •İnir] olayısiylc, alınanlar 
'lıtl 1~1)v• ko~nnıi,lcrdir. Gerçekten 
"ili !tlıleı rn.. feranııı karşısında bey· 
~ 11tiha1 Unnsebctlerin girdiği ye· 

'ıo: eye §a J • ~rnamak elden gel-
t, ~r>orıy U • 
)11,~tı~i za~ zak-doğu'da harekete 
~il >-ı larınn an, henüz, Amerika Rus
ıtı,;l'll da b~'i:!t~ bile. lngiltere ile 
1,1 ._ Çat,, ırı ırınin rejimini yık-
~tıİ en &ıkıybo~ln.rdı. Bur:ün iic dcv
~e}"'l.ly0rı' ır ı~birl ii!ine r.iri!lmiş 
~ '4efj A ar. C.-r • b • b" 1·-· • 1't ~ııtı çı u ış ır ıgının 
ti~ll. .<\Jltıany a~ya'yı Yenmektir. Fa
~i~tr\ l'ıırı Varı~ Yı. renmck demek, 
•ıt\d ek dernek t!"bı olacağı nizamı 
~il\,.' hu d tır. Oç devlet, aralıı-

lh~di l?ir;•tik~ec.e ş.ümullü bir işhirli
'l •e~İ" h• crı hır zamanda "Cin • ~ J ı· h 

ıı,.'"İ ll1:>o'l"lv ,n surüo gitmektedir. 
~o,lt~'lıtıek~ " 1!1 aıkmtm bundan 
~ .. ı! 0\ra k edır. Jnpon s.tazeteleri, 
>11.ı.,,'"" tİnirJ onfc.rn.nsı yfü:ünden o 
"" ı 1 ~\l~v ~n1 ınıl\lt>rdir ki Alman· 
d· ot:"" n ı ,,. 1 t . ır, ('! 11• h'\ k an şarnk nmlt,.re-
t\e ~ ~'rcelt;" l'te t,.wik f'tmişlf'r
~"ll;_, el..,cr~n °.u. Japonyn'nın i~i
llt._, lıın ı," n ~ır hareket olur. J a

"t tıı~ ~e R dl'fı. İneiltere'yi, Ame
• .., .. lt ..,:1v1t'yı biribirinden av

elden gelirse, birini ö-

Lord Halif ax diyor ki : 

''Müdafaadan 
taarruza 

l
. . , 

geçme ıyız . ,, 
Nevyork, 6 a.a. - İngiltere'nin Va

şington Büyük Elçisi Lord Halifax 
bu akşnm kendi şerefine verilen bir 
ziyafette söz söyliycrek bilhassa de
miştir ki : 

- Mümkün olduğu kadar süratle 
müdafaadan taarruza geçmek üzere 
büyük gayretler sarfetmcliyiz. Çün -
kü taarruza geçmek zaferin şartıdır .. 

Ef ganistan' daki 
Mihver tebaası 
çıkarılacak mı ? 

Mesele uzlaşma yoliyle 
halledi leceğe benziyor 
Londra; 6. n.n. - MUstnkil Fransız a. 

jansının bir oark muhabiri bildiriyor : 

"Efganlstan'da bulunan ve bazı ajanları 
bu kUçUk dağlık memleketteki kabileler 
arıısındıı gizlenmiş olan Alman ve İtalyan 
beşinci kolu hnkkındnld son İngiliz • Sov
yet teoebbUsU knrıısında Efgan hUkUmetı-

Manilla'da 

Mühim 
kararlar 
verildi 

General Brooke Pophom 

Singopur'a dönüyor 
Manilln: 6. n.ıı. - Bir resmi sözcU tara

fından yapılan beyanata göre, BUyUk Drl-
Fransa'nın mağlObiyetinden sonra 

başhyan yaşamak muharebesini ka -
zanmış olduğumuzu zannediyorum. 
Şimdi z<ıfer muharebesi içindeyiz. 
Kudretimizi ihtiyaçlarımızla denk -
leştirmcdiğimiz müddetçe vazifemizi 
istediğimiz gibi bitiremiycceğiz. 

nln nasıl bir ıı.ksUU'ımelde bulunacağını tanya"nın Uzakonrk kuvrtlcri bll§kuman -
ııimdidcn tahmin için vakit henüz erken· danı general Brooke Pophaın ve Amerika 
dır. Maamafih, meselenin uzlll§ma yolu ile Devletlerinin Filipın"deki kuvetleri baı;
hdlledllcccğlnl znnnettlrccek mnlQmat var- kum3ndanı general Mnc Arthur, Uç giln 

suren konferanslarının pnzar gUnU yapılan 
son toplnntısında meselelerin bUtUD sa!hn· ' 
larını gözden gcçlrmı lerdır. 

Birleşik Devletlerin ve İngiltere'
nın baslıca gayesi şudur : İmalat, 
fazla imalat .•. 

dır. Efgan hUkUmct mcrkczınden gelen 
haberler, Efganıstan"ın gerek İngiltere ve 
gerek Rusya ile en samımı mUnasebetler 
ldameslni candan llI'ZU ettiğini bildirir gi
bidir. 

Alllknlı ınemurlnrın ınUııtcrck bir İngi-
liz • Amerikan askeri harelcrtl hakkında 
kati bir anlıııımnnın m vcudlyetinl inkıı.r 

Harbin Sovyetler Birliğine yayıl -
ması yeni meseleler doğurmuştur. Bir 
işçinin yaptığı işi birdenbire iki veya 
liç misline çıkarması beklenilemez. 

Hindistan' da 
Milli Müdafaa 

meclisi toplandı 

"Alman eksperlerinin hudut hnrlel edil- etmekle devam etmelerine ra!!ıncn. mU
mcsi takdlrınde Etgan hUkUmrtinln kartıı· ııahldlerin z:ınnettl~ine göre, sın npur'a 
lqabitcceği gtlçlUklerın h ili ıı:ın olmdı - bır taarruz vukuu takd rinde Amerikalı • 
den müzakerelere b3§lanmııtır. Öğrenildi- lardan ne slbi b!r yardım b klly b lece -
ğine göre, Efgan hUkUmell, tayyare mey- g-ı gen rııl Pophıım'a blldirllmi ur. 
danlarında ve endJstrıde kullanılan Al - Ceneral Mac Arlhur, g neral Popham 
mantarın yerini tutacak tclcnlk eksperle- ıereflnr bir öğle ziyafeti v rmıştır. Bu ye
rin verilcceğf hııkkınd:ı İn iliz ve So\•yet mekte yUkıek komiser M Sayr '• Fllipln 
hOkUmctlerındcn temınııt alnııı bulunmak. reis mua\•lnl M. Osmen!l ve Flllpin"dekl 

sımıa, 6 a.a - Mllll müdafaa mecıısının 
h:tımnını acıın Hindistan umumi \.ıllsl ıoy • 

tadır. Bund:ın bn ka gerek ticarette ve ge- Amerikan subayları hazır bulunmuıtur. 
rek sigorta ve banka iılerinde i§liyen Al- Generııl Popham, pazartesi gUnU tllY • 

le demııtır: mnn ı,rcdllerının çekilmesini Jmroıhyacak yare ile Slngnpur·ıı dönecektir. 
Hındlstan buııUn bUyük bir acter ,.e bO • bUyUk bir istikraz lmk(lnı da ileri sUrlll

yUk ılratcJlk hnrckctlcr tein IJlr Us tc.,kll il nıll§Ulr. H:'Ucn Hindistan makamları ile 
etmektedir: • mUzakrrelcrde bulun!ln Efgan heyeti, Ef-

Temaslar 

Hnrr> kabinesi ile ve kırnlm ortn ınr.Ktakl , Manllla; 6. a.ıı - Resmen bildirildiğine 
mumc uıcrl)'lo 11urı111Ukten 'o Tahran da ganiıtnn'da me\•cudiyctıeri arzu edilmlyen göre, Flllpln adnlarındaki Amerıkan ku· 
rus mtıttctlklcrlml.ı:le mUı:akcrclcrdc bulun· ı Alman ..-e İtalyanlar hareket eder etmez, vetlerinln baııkumnn:lını gl'n ral Oouı;las 
duktan ıonra ll\dct eden o:ukomuı.nn 11ene- Efganlsta.n"la (!aha sıkı ticari ve m:ıll mU· 

1 
wnvcıı·ı k rıııı mnkl<ı mesuduz. Mnc Arthur ve Uz it ıırk'tnkl İ'lgllız ltU· 

rn Uaskomutanın taeımnktn olduğu mcs.ıll· nascbetler iı,:ln y~lun nı,:ılmıg olacağından vetlcri başkumandanı hav ınar~!lh sır 
)'et kt"nd" ndcn e\ el gelmlt olanlnr arasın - habrrclar cdllml§tır. Robcrt Brooke dUn Mıınllln"da bir mUla-
dn n.ı: klmsl!)'C nnatıı otan bir m ullycıtlr ''Htı.len Efgnn hlıkUmetınln 1ran'dan kııt yapını§, sonra dn Amerık 'nın Çin"d ı.ı 
ı:ı.a5koınutıın bu mcsullyctın ıc:aıı ettirdi~! . 
, .. ı: reıcrl ~örmekte ıı ndlstan'ı etrafımızda 

1 

gelmıv olan mUJtecller me.ııeleslnl hAllet- askeri heyeti reisi g ... n ral Magnıder ile 
cere) n eden lıli)'Cık hıırckellere da.hn sıkı meal icap eylemektedir. İngiliz ve Sovyet görU mUDlcrdlr. 
b:ı~ınmıs olu)'or. Hlndlıtan, Avusturnlya ile makamları, bunlardan bir 'kısmının kendi
ccnuıı Mrlkası arasındcı bulunan memleket· !erine teslimini istemektedirler. Sanıldığı
ıcrın hayntl lhtbaclarını temin cd n bUyük 
bir ıaae tcıklllltının merkezidir. llln<llllan na göre, bazı h(lller lc;ln Efgıın hUkUmell-
hıırbc cok miktarda asker ~tlndennlıttr. Bu nln lı,ıl az ı,:ok kolayla,,mıı bulunmaktadır. 
miktar 11lttlkte artacaktır. ÇUnkU muıtecllerdcn bnzılarının pnsaport-

Mllll mUdarnıı mc~lls1nln ilk toplantısını ları muntıı;o:am değildir ... 
tnklp cdl!n gizli celseden eve! ııeneral Wa· 
veli M Curcll'ln bir mcsaıını okumuıtur. 

Roma'ya göre " Ark 

oyal,, bir torpil yedi 
Roma, 6 a.a. - Neşredilen hususi 

bir tebliğde İngiliz Ark Royal tay
yare gemisinin bir italyan denizaltısı 
tarafından atılan bir torpille yaralan
dığı bildirilmekte ve bu tayyare ge
misinin Akdeniz'dc 27 eylülde ingiliz 
kafilesine yapılan taarruzdan sonra 
torpil yediği ilave olunmaktadır. 

Ark Royal hafif bir yürüyüşle Ce
belüttuık'a girmiştir. 

Bohemya ve Moravya' da 

bütün havralar kapahhyor 

lran'dan memleketlerine 
dönmekte olan italyanlar 

Sofya; 6. n.a. - İtnlya'nın sabık Tahran 
elçisi M. Perruci ile beraber 1ran'dan 

emlekf!Ucrinc dönmekte olan İtalyanlar, 
dlln Svlllngrad"a gelmiflerdlr. 

Rolferdam ıiddelle 

bombardıman edildi 
Berlln, 6 a.a. - cumartesi gecesi ını:lllz 

tayynrelcrl tarııtından Hollnndıı"dn Rottcr
dıım"a )'aııılan tııarruzdn ııs kist ötmUı, 190 
kl.11 atıır ve 800 klıl de hatır )'Bralıınmııtır. 

Şehre 50 tntllllk ve ııoo yangın bOnlbası 
atılrnııtır. Bombalar eadccc evlere, btreok ki
liselere, darül!lceıe)'e ve mOze)e düsınOstUr. 

Alman balıkrı gemilerine hücum 
Londra, 6 a.ıı. - Prag radyoııunun ver- ;r 

eliği bir habere göre, Dohemya ve Morııv- Londra, 6 a.a. - lnırlllz ııurrıcnne ta)')'ll· 
~·n"dıı ne;ıredllen bir kararname ile. bUtUn releri bu sabah Delclkn aahlll acıklarında ıt· 

vro.ıann ıuıpatılmnsı emredllmlıtır. Ka· llhlı dört alman balıkcı &"cmtslne hU,.um et· 
rarname _:uzun .mUddettenberl ha\Tnla· mlslenllr. Bu &'emllerden biri batırılm11. biri 
rın yahudllertn bozguncu on d&&ı at .. verllmlı ve UcüncU geminin de toıııarı 
için bir merkez olduğu blldirllmek"'te,....ı'r""". - t.....::::.:::. u~turuımu,ıur. 

nadyo, çeklere yahudllerle görUıımeme-
lcrlni ihtar etmektedir. 

Yahudilere iyi muamele edenler, sokak· 
Jnrdıı veyn umumi yerlerde yahudilcrle 
görtı3enler ihtiyati hapis tedbirine tabi tu
tulncaktır. 

Yunanistandan Bulgar 

topraklarına ge~en (eteler 
Sotya; 15. a.a. - Resmen blldlrlldlf;ine 

göre, 11on gUnlerde Yunanistan'dan Bulgar 
ara:r.islne geçmiı olan çeteler, garbt Trak
ya'da Bulgarlar tarafından imha edilmi§· 

ur. .. "' 
sotya, 6 a.a. - Trakya valls1, 2S·29 e)'lUl 

geceııl yunan cetelertntn karuıklıklar cıkar· 
mata caııemıı olcluklan Drama ve Portola· 
i'OS blSJıelerlnl teıtlı etmıa ve lltı)'fıtn iade 
cdllmtı oıdutıunu ııtlrmOıtUr. 

Balina ve Köpek balıklarının 
yağından makine yağı yapılacak 

Tokyo; 6• a.ıı.. - Domel ajansına göre, 
Japon ten adıımlanndıuı Dr. İaizava, ba
l! ve köpek bıılıldarından ı:ıkarılan yağı 
m~~emmel mnklna yağı haline koymnk 
için yeni bir usQl bulmuıtur. 

Bir Japon mUessesesi tayyareclllkte ı:ok 
bUyUk bir ehemıyet kazanmuı muhtemel 
olan bu usQlU Japon ticaret ve sanayi ne
zaretinin yardımı ne tatbik edecektir. 

tekine karşı tahrik etmektir. Çün
kü genişlemesine engel olan kuvet
ler ancak böyle biribiriyle çarpıta
rak imha edilebilirler. Böyle olaca
ğı yerde iiç devletin birletmeleri 
ve aralarındaki tesanüdü gittikçe 
kuvetlendinneleri, Japonya'yı bu-
naltmaktadrr. 

A. Ş. ESMER 

lngiliz - Alman 

harp esirlerinin 

değişimi başlıyor 
Londra, 6 a.a. - ınırlltere hUkUmetı. iki 

haıı.tane ıı:mıııtntn 7 llkteırln ıabahı saat 
5.80 da ln&'lltere"dcn ayrılarak 1030 ds 01· 
oııııe ncıklnrı,nda bulunacaklıırını alman hU· 
kUmetlne blldlnnlettr. 

tnırtUz hOkümetl, bu fkaam uaı ::O ye 
kadar Atman)'n tnratından buna itiraz eden 
bir haber radyo ile verllmcdllil takdirde ''11" 

ııurlnrın yukarıdaki aantte )ola cıkacaktnrını 
ilave etmlıttr. 

*** 
Londra, G ıı.a. - Calnlı radyosu ncarettl • 

~I bir beyannamede !cinde alınan hıırıı esir· 
Jerl bulunan bir hnıtane il!tl'llılnln yarın 
Newhaven"den anılabllccetlnl blldlrmlıtır. 

J ••••••••••••••••••••••• , ............ __ 

[ KÜÇÜK DIŞ HABERLER ~ 
--•••.••.••..•••.•••••••...•.••.••.•• r 
ı.ondrn. 6 n.a. - :Mall)'e nazın. harı> ta· 

ııarrut bonolarının satıs )ckQnunun bir :mil· 
yan buldul'!nu a ylemlıtlr. 

Londra, 6 ıı.a. - Tlmcs"ln ııarl!lmento mu· 
harrlrl lscllcr hakkında yakında )'llı>ılae&k 
mUznkerelerln ıılı:ll celsede cereyan etmesi 
muhtemel oldullunu bildirmektedir. 

Derıtn, 6 n.n. - Alman hükUmetı, JCosta· 
rlkn hUkUmr.tındcn Almanya"d.:ıkl konsolos· 
Juklnrının en ı:eç 15 llktcsrln 1041 e kadar 
kapntıtmıısını rica eylcmtıt1r. 

Londra, 6 a a - Kıınnda, önUmUıdcltl 12 
ay içinde lnrıllterc')'e ırondcrllC("ck domuz e
tinden bıukıı SOO mll)"On kilo da le ;ııatı 
ı:!lnd<-rınl'C:e karar vcrmlttır. 

Sotyıı. 6 a.a. - Oahlll~a nezareti 6 llktCS· 
rlnden itibaren bul&'ar devlet radyosu nesri· 
yatının ıaat 20.15 e kadar devam etmesine 
karar venntıtır. Bu karar sizli radYO 11ıas • 
)'Olllannın aranılınumı Jtolaylaatırmak tein 
almm11tır. 

Avustralya hükümetinin 
hususi mümessili Sir Page 

Londra'ya gidiyor 
Slngapur; G. ıı.a. Avustralya hUkU-

metinin huaust mUmessill olarnk Londrıı· 
ya gitmekte olan Slr J<:nrle Page, Sınga
pur'da gnzetecilcrle yaptığı bir görUımede, 
muhtemel olarak Londrıı.'da fıı.zln kııl

mıye.cağtnı söylemi§ ..-e M. Duff Co
oper ile ve Malczya'dakl Brıtanya 

ve Amerlkan eervislerl mesCll su -
ysptı#J 8 rU•mel~r zerine U

ır.akoark'a Aıt meııelelere dair tam bir ma
lQmat edlnditlnl ve bu malOmntın ve pa
süik me.selesintn birçok stratejik noktaları 
hnkkınde. yaptığı görU.melerln Londra • 
daki müzakereleri esnaaında ı:ok faydalı 

olacağını UAve etml§tlr. 
Malezya"da kısa sUren ikameti esnasın

da, buradaki Avustralya kıtalıırını dn tef
ti§ eden Sir Earle Pnge, l\lnnllla'yn da uğ
ramak ımreUyle Amerikıı'ya doğru seyıı. -
hatlne devam edecektir. 

İstanbul' un kurtuluıu 
(Bal! ı ınct aaytada} 

tur. Bundan sonra önde motosikletli 
polis müfrezeleri, tüm bandosu, as -
keri Tıbiye okulu, deniz bandosu, de
.niz talim alayından bir tabur, polis 
müfrezesi, şehir bandosu, Üniversi
te, yüksek okullar ve liselerden mü
rekkep merasim alayı ana caddeyi ta
kiben Sultanahmet'ten hareket etmiş
tir • 

Alay Galata köprüsünden geçer -
ken limandaki bUtUn deniz vasıtaları 
düdük çalarak alayı seliimlamıştır. 
Alay Şişhane yokuşu ve lstikUil cad
desi yoliyle saat 11.25 te Taksim mey
danına gitmiştir. 

Burada vali ve örfi idare komuta
nı askeri ve okulları teftiş etmişler -
dir. Bandonun çaldığı lstikHil Mar -
şiyle birlikte şeref direğine çekilen 
Şanlı Türk Sancağı meydanı doldu -
ran binlerce halk tarafından selam -
lanmıştır. Bu törenden sonra abide -
ye çelenkler konulmuş, şehir namına 
Ekrem Tur, gençlik namına da Sala
hattin Karayavuz tarafından nutuk -
lar söylenmiştir. 

Tören nutukları müteakip yapılan 
muntazam bir geçit resmiyle nihayet
lenmiştir. Gece de her taraf donatıl -
mıştır. 

İstanbul kurtuluş bayramı münase
betiyle vali ve belediye reisi doktor 
Liıtfi Kırdar tarafından bu akşam 
Taksim Belediye gazinosunda ordu -
muz şerefine mükellef bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Hatay çiftçilerine 

tohumluk dağıtılıyor 
Anta'kYa. 6 a.a. - :Mutıtac cırtcllere veril· 

mele Qzere HaUy'a ayrılan 3 200 ton tohum· 
luk bu~da)'ln ilk ııarUsl ~l!lmlı ve tevzlata 
batlanmııtır. Clecen :vıl mahııutun ook fena 
olmuı yQzUndeıı hemen hemen tohum.uz 
:ıtabn11 olan ctttcller hU!rilmctln ııOsterdl r:ı 

bıı a!Akadan coıt memnundUC". 

' HARBE 

D A i R 

Şark cephesinde 
alman hareketinin 
son inkişafları 

150 saaff enberi 
H itler'in saatla zamanını ka-

yıtlandırdığı harp, ıimdi 
günlerce uzamaktadır. Öyle gö
rülüyor ki, ıark cephesinde 
aşağı yukarı 150 küsur ııaatte::ı 
fazla bir zamandanberi büyük 
bir taarruz inkişaf etmektedir. 
Fakat bu inki~afın §ekli hakkın
da henüz sarih bir haber yoktur. 
Bundan dolayıdır ki, almanların 
hususi bir resmi tebliğ neşretme
leri ve bu tebliğde 100 binlerin 
üstünde bir rııkam vermeleri im
kanı henüz hasıl olamamıştır. 
Dün.lı:ü nlman tebliği, yalnız Le
ningrad bölccsindeki muharebe
ler hakkında geniş tafsilat ver
mek~e ve cephenin diğer kısımla
rında harekatın inkişaf ettiğini 
söylemekle iktifa ebnektedir. 
Halbuki rus ve İngiliz kaynakları 
tamterıi, Leningrad'ı bir tara
f bıralup cephenin bütünü Üze
rinde şiddetli muharebelerin ol
dut;unu söylemektedir. 

f.eningrat bölgesinde 
L cnin,.-rad hain dayanmakta 

dcvnm ediyor. Şehir müda
fnacılnrı kn.dnr alman taarruzcu
larının durumu da zorlaşmııtır.Bu 
~orluk Leningrad'da bulunan as
kerlerin nala tealim olmamağa 

!tarar vermelerinden doğmakta
dır. Buranın müdafaa şeklinden 
anlaşıldığına cörc, Leningrad'da 
her rus bir düşmanın canını al
madan aon nefesini vermiyecek
tir. 4,5 milyon halkın bütün en
dişesi bundan doğmaktadır. Rus
lar, öldürmesini bildikleri kadar 
ölmeııini de bilerek karşı koymak
tadırlar. Almanlar bunu gördük
leri için, kocn şehri şimdi kendi 
halinde olgunlaşmağa ve ondan 
sonra düşmeğe terketmişlerdir. 
Buna rağmen Lcningrad uzun 
menzilli topların mütemadi bom
bardımanı nlhndadır. Hatta bu 
toplar, fehri afıp Finlandiya kör
fezindeki Kron,tad müatahkem 
mevkiini bile dövmektedir. . 

~nberi !urmak teıebbüsü 
D ünkü alman tebliğinden öğ-

rendiğimize göre, Lenin
grad müdafilerit muhasara çem
berini yarıp çıkmağa dahi kalkıt
mı§lardır. Bu hareket, fÜpheıiz 
bombardımanların §iddetinden 
doğmaktadır. Çünkü koca tehir
de esaslı sığınaklar yoktur. Zaten 
Leningrad'rn coğrafi durumu, 
böyle bombardımanlara kartı ko
runmak için toprak altı ıığmak
lar yapılmasına elverişli değildir. 
Şehir, kurutulmuş bataklıklar ü
zerine kul"ulduğundan, birkaç 
metre kazınca, her tarafından, 
su çıkmaktadır. Ayrıca Ladoga 
gölünden, Finlandiya körfezine 
nkan ve Leningrlld'ın içinden ge
çen Neva nehri, bu toprak altı 
aularını adamakıllı beslemekte
dir. Bundan dolayıdır ki, bom
bardımanlarla muhakkak bir 
ölüme mahkum olmuı olan J.e. 
nincrad müdafilerinin bir çıkıt 
hareketinden baıka yapaca}dan 
§ey kalmamı§tır. 

Kronıtat 

Ş imdiki halde Leningrad'ı bu 
şehrin hemen biraz batısın

da bulunan Kronştad adası mü
dafaa etmektedir. Talihin garip 
cilvesine bakınız ki, denizden ge
lecek bir hücuma karşı, Lenin
grad'ı müdafaa etmek için tah
kiıs edilen bu ada timdi, kara
dan gelen bir taarruzu defetme· 
ğe mecbur kalmı§tır. Ruslar evel
ki gün buraya bir aııker çıkanna
teşebbüsiinde bulunmuşlar, fakat 
almanların durup dinlenmeden 
yaptıkları bombardıman bu işi 
önlemiştir. Fakat vaziyetin son 
inkişaflarına bnkılacak oluraa, al
manların bu bölgede daha birçok 
zorluklarla karşılaşacllkları an
laşılmaktadır. Şehrin içine girmiş 
obalar bile, gene çok sıkı bir mu
kavemet göreceklerdir. Çünkü 
şehir, düz değildir. Neva nehrinin 
vücuda getirdiği birçok adacık
lar vardır. Ru.slar, bütün bu ada
ları birer küçük kale haline koy
mu§l rdır. Arada nkan sular, al
manların bu şehri kolayca kendi
lerine bnf lamalarına karşı büyük 
bir engeldir. Bu esnada elbette ki 
Kronştad'daki loplar wsmıya_' 
caktrr. Öyle anlaşılıyor ki, Lenin
grad'da beyaz bayrağm dalga
ı~.nm!lsı için ge~e birçok paraıüt
~lerın feda edılmeai gerekecek-

Nazizme karşı 

Katolik 
cephesi 
(Başı J. inci saylsdı) 

• 
flkleri arıısındıı görmek :fikrini kabul et-
tirmek için Amerlkn'dıı genle ölçUcte bir 
hareket görUlmeğe bqlamıotır. 

Beyaz Saray'a ve hariciye nezaretine 
mensup yUktıek IJ'.lhslyeUer, böyle bir ha
reketin muvıı.ffnk olup olamıyacağı Jıusu· 
sunda mUtnlll.adıı bulunmaktan çekinmek
te iseler de tahmin ettiklerine göre, M. 
Ruzveıt, MoEkova ile Vatıkan arasında 

bir yakınlaşmanın yapılabileceğini vı 
bu ynlunlll§n nnın Sovycller BırUt;tyle Pa-
palık arasında mUmcsall teatisiyle netıce
lencblleceğlnl Umlt etmektedir. 

:nusya"da din hUriyctl bulunduğu haklan.
da M. Ruzvelt tarafınd:uı yapılan beya • 
nnt, hUkUmet mahfl ilerinde muhtelif 004 
klllerde teyit edilmektedir. 

Zannedlldlğlne göre, gtıctUlcn gaye, Al· 
manya'ya karıı din noktııaından bir ÇCI).. 

berleme hareketi vDcude getlnnckUr. 

Birkaç gün evel M. Ruzvcıt, katollk ll• 
derlcrden rahip Ready ile uzun bir görUJ
mcde bulunmuotur. 

Saraydan çıkarken ga.zetecller tarafın • 
dan ııorguya tutalan rahip, yapılan görtlı
me hakkında beyanatta bulunmak ısteme
miııtir. Bununla beraber, g6rUıımede Rua
ya'da din vaziyetinin görllıUJdUf;il aanıl • 
maktadır. 

M.ühim müzakereler yapılıyor 
Londra, 6 a.a. - Newıı Chronicle'in va.

ıington muhabiri bildiriyor: 

"Sanıldığına göre nazlllğc 'karıı hırıa
tıyanlık crpheslnin takvlyetıi lc;ln elmdl 
Vqlngt.on, Vatikn.n, Londra ve Mo.ııkova 
arll.!lnda mühim konuomaıar yapılmakta.
dır. 

Nn:ıiler tarafınd:ı.n Polonya katolikll'ri
ne kar§ı alınan tedbirl,rln teferruatı hak
kında son günlerde VnUkan'ın ne,rettığt 
rapor bu intibaı lruvetlendlrmektcdlr., 

M. Taylor'un M. Ruzvelt'e 
getirdiği mühim malumat 

Nevyork, 6 a.ıı.. - Unlted-Presı: M. 
M)Ton Tnylor'un, reis M. Ruzvelt'e getir-
diği mUhlm malQmat Nevyork't& büyük 
bir merak uyandırmaktadır. 

DUn, npartmnnındıı.n c;ıkarkrn M. Tay • 
lor'un etrafını G'azetecllcr aarmıı ve ken
disinden birıey söylemesini rica etmtı il 

lerdir. 

M. lılyron Taylor, ou cevabı vermloUr t 
"- Papa'n1n aıbati çok 1) idir. n 

, 
-----------------~ 

Hareketin inkiıaflan 
L eningrad ahnınadan batıdan 

doğuya doğru, yani Moako
va'ya doğru geni§ bir hareket Ya. 
pılması zordur. Bu takdirde 
cephenin geri krımı zayıflryarak 
daimi bir tehdit altında buluna. 
caktır. Bundan dolayıdır ki, al. 
manlar, ıimdi cephenin orta kıa.. 
mında ilerlemeğe kalkmıılardır. 
Dün gelen bir Londra telgrafı b11 
hücumlann çok tiddetli olduğu. 
nu ve almanların bazı yerlerde 
muvaffakıyetler elde ettiklerini 
bildirmektedir. Bir gün evel yap
tığımız tahmin gibi, bu hücumla. 
rın iki tarafta birden inkişaf et• 
mit olması muhtemeldir: 

1 - Smolensk-Moıkova yolu 
Üzerinde Viazma bölgeııinde, 

2 - Harkof'un üstünde, Kursk 
ve Orel bölgeainde. Bu ikinci kı
sımdaki alman bas1crsının çok da
ha kuvetli olduğu tahmin edil
mektedir. 

Netice 

A lmanlar Brians'k'tan Örel'e 
ve Kiyef'in doğusundan 

Kurık'a doğru taarruzlarını ge
;aifletmektedirler. Bu hareketin 
Moskova'yı sarmak gayesini güt
tüğü aşikardır. Fakat Briansk'!a, 
Örel'in çok dahn doğusunda bu
lunan Şatk araııında yani Deına 
nehriyle, T8na ınnağı arASında 
büyiik orman bölgesi başlamak
tadır. Bu bölce tn eski devirler
denberi her istilil hareketine kar
tı büyük bir müdafaa hatlı ol
muştur. Bundan dolayıdır l<i gar
ba doğru ilerliyen alman kuvet
lerinin dııha çok, bir an evet Vol
'!aya ulaımak, ve cenup ile şima
lın arasını kesmeğe yarıyn.cnk b" 
hareketi ha:urlıımak imk" 1 ır 

d - .. h • nn arını 
ar~ ıgı şup esız.dir. Bu geniş bir 
plandır. Ve da.ha çok 
bağlıdır. Fakat lran'da b:ı:almana · ·ı· u unan 
ı?gı ız.. kuv~tlerinin, rus ordu la· 
rıydle bırleştıklerine balulırsa bu-
ra a b" h ' k ayrı ır at vücuda getir-
mle ' ve bu geniş plana kar•lık 
o arak b .... "f 

1 
. ccnu u takviye etmek va-

zı e er • ·· ı 
1 l 

ını U7.cr erine aldıldarı an· 
&§ı rr ş· d"l"k k • ım ı ı cephenin orta 
.'5!111nc!a yapıl n n.lmnn ilrrleyi
§ının gayeleri Budieni orduları
nın geri kalan kısmını çe,•irmek
ten ve Harkof'u kuşatıp a§ağı 
d!?iru inmekten ibaret gibi gö
runnıektedir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Berlin'e göre 
····· 

Sovyel kuvetleri 
Kronstad 

...> 

çemberini 
yarmak istediler 
Ağır kayıplara uğrıyarak 

cekilmek zorunda . kaldllar 
(Bası 1 inci say/ada) 

ftbelerinde, 12 81 eavıcı bataryaları tara,.. 
fuıdaıı ve 9 u yerde tahrip edilmi,tlr. 

Cephenin ıimal bölgesinde 
Sooyetler hücuma geçtiler 

!lerliıı; 6. a.a. - 'Asker! bır kaynaktan 

bildirildiğine göre, Bolııevikler dün ıark 
cephealnJn ıtmal bölceııinde Alman mev· 
stleriııe karıı muvattalt!yetslzlikle blteıı 

:birçok hUcumlar yapmıılardır. BUtllıı bu 
hUeumlar pUakUrtülmUotUr. Bol11evikler ln
eanca alır kayıplara uframıılardır. Bun
dan maada içlerinde 62 tonluk tanklar bu
IUD&!l birçok tank da k&Ybetmiılerdlr. 

Romen cukerlerinin 
gö.terdikleri ce.aret 

B1lkr~; 6. a.a. - A7manya'nuı Bükretı 

•lc;lai von Klllinger, b!r hitabede buluna • 
rak, Alm&nlarla birlikte Bolııcvlklere karıı 
yapılan mUC&deled! göıtcrdikleri eesare~ 
ten dolayı Rumen askerlerine teşekkür et
mif Ur. Bllytlk elçi, bu mUııuebetle Roman
ya'nm Almanya'ya yaptıfl iktlıadl mllhlm 
yardıma !taret ederek. Tuna yolu ne Al· 
manya'ya mı1yonlarl& ton petrol nakied1l· 
d1fiıı1 blldlrmloti.r. 

l•panyol haoa kuvetleri 
ük defa olarak hareketlere 

if tiriik ettiler ' 

Londra'ya göre 

Alman kuvelleri 
Moskova'yı 
kuşatmak 

gayesini güdüyorlar 
Cephelerde 1iddetli 
~arpı~malar oluyor 
(Bası 1. incı say/ada) 

tan :varmata tesebbüı etmektedir. 
So..,yet ve alman tebllıi:lerl bu harekAt 

hakkında hiç bir malQmat vermemektedir. 
Kırım bölı:eıılnde almanıar Marcsaı Budl· 

yeni kıtalarının mukabil taarruzları:vıe 
karııtaımaktadırtar. Şimalden yapılan ıov

yet hllcumıan &imanların uzun ıol cenııhları
nı tehdit ve muvasala hatlannı ıerbcst t>1· 
rakmak lı:ln ilet cephe üzerinde harbetmeQ:e 

ULUS 
"HUkUmet fthalAtı azaltarak Ruıya•ya 

malzeme götilrmeğe mUmkUn olduğu ka
dar fazla gemi tahsis etmelidir. SUratıe 
harekete geçmemiz gerektir . ., 

Gazete, almnnlıırın blöf yapmağn devam 
edecekleri ve bir gtln birdenbire göçecek
leri hakkında Lord irons d 'in yaptığı 
beyanatı gfüilnç buluyor ve diyor ki: 

"Bu harbin do geçen harp gibi lnklşnf 
edeceğine ve almanların blöfe devam ede
ceklerine biz ın ınmıyonız. Biz yalnız ıuna 
inanıyoruz: İngiltere bugüne kadar miııli 
görülmemiş bir metanet göstermen, dUşUn. 
ceye ve harekete eh mlyet vermelidir . ., 

Finlandiya'nın vaziyeti 

Bitaraflık kanununun 
tadilini görüşmek için 

Beyaz Saray'da 
bugün 

toplantı yapllacak 
(Bası 1 inci saylada) 

"ÜLKÜ,, yeni şekli ile çıktı 
C. lL P. tnrarıncınn cıkarılmnkta olnn Ol· 

kU mecmuası, 17 lrıcJ cildine yeni ulr şekilde, 
daha netb bir bnııkı ve daha zenı:ın bir kad· 
ro ile ba1lam1.11tır. Mecmuanın ebadı bU>11· 
tUlmOı, buna mukabil fiyatı 15 kurun indi· 
rllmlştır. 

Yeni serinin ı numarasını tasıynn ilk en· 
)'1, zenı:ln mUndcrtcatıa dolu oırtuıtu halde 
ııııtısa cıknnlmıstır. Bu sayıda asaQ'ıdakl ya
zılar vardır: 

Okuyucularımıza: Ülkü, Bllı:lnln del':erl: 
Ahmet Kut.ııl Tecer, l1nutulmus bir es~r: Ah· 
met Hnmdl Tanpınar, Panayır ve tulOatcı: 

Londra; 6. a.a. - Times gazetesi, baş 
lstihsalAtını geçmesi için mUmkUn olan 

durumundan makalesinde Finll'lndlya'nın 

bahsediyor ve diyor ki : bUtUn gayretlerin ıarfedllmcslnl Amerikan 

Nafi Atuf Kan~u. Bir tiyatro m rnklısınn 

mektup: BN!rcttın Tuncel, Kırıl'hlr turkUsU 
Ceyhun Atuf Kansu: film tarihinde b iYJk bir 
Türk ııdı: Prot Dr. Sadi lnnak, Abdurrah· 
man Hn layı: MU7'.atrer Sarısözen, Alllııddln 

tepesi: Remzi Oğuz •\rık, Konya destanı: A. 
K. TeC'er, Halk ,.e memur: Ahmet Çıtak, Ki· 
taplar arasında Knraı:ıız: n. Tuncel, Yeni ki· 
taplnr: 1'". rı.. Uf'ııı, Milli Şl'rimlzln tetkik •e
)alıall: Olku, Hikaye: \!iliz: Ft!rıdun Ank • 
ra. Koc>l!:lt l<ürol':lu: Ahmet Kutsl Tecer, 

"- Eğer Hltler, SO\'Yetlcr BlrJlğl'ni 
haince latUAya ba§ladığı zaman, FinlCı.n • 
dlya, akıl danıımıak Uzerc İngiltere'ye ve 
SovyetJer Blrliğ'l'nc koşmU§ olsa idi, şikA· 
yctıerlnln yeni bir tetkike tAbl tutulması 
talebl kabul edilebilir ve bir barı§nıa yapı-
lablllrdi. Fakat FlDlAndiyıı, İnglltl're ile 
diplomatik münasebetlerini kesmeyi ve 
Sovyetıer Birliği'ne karşı harp llAn etmeyi 
tercih edince, tchllkell bir yola girmiş ve 
bu suretle Nazi Almanyasının bir Cı.Jell ve 

mıllctlnc tavsiye etmiştir. 
M. Knudsen, §Öyle demiştir : 
"- Demokrasi yıkılırsa .Amerika Birle

şik Devletleri de yıkılacaktır. Amcrika'da 
demokrııs.i ölUrse, memleketin adını de • 
g-ıştlrmenlz lt\zım gelecektir. O andan ltl

bnı en, Ame-rika Birleşik Devletleri bir 
cot;ıafyn bölgesinden b~kn blrşcy olmı-

GUnler boyunca: • • 

ynca.ktır. Nazill'rin dediklerinin ve yahut Açık teşekkür 
h rhangi bir kimsenin işin teferruatı halt· w w , 

kında dilıUndilkll'rl . h i ti . k Oglumuz Ural Karaosmanoglu nun 
nın e em ye ~o tur. d'. ld w •• 

mecbur ettftlndb vaziyet alınanlar ıcın kuvetli Rus komşusuna karşı yapılan apa
tehllkell olabilir. çık tecavUzUn bir ajanı olmuştur. FlnlAn-

Eh mlyetli olan 'h t Hltl ·ı bUtU dl. uçar o ugu mesanede bulunan bu-
cı e, er n n m- "k b. d w • 

Ya'l bir tek d tah kkU 
0 1 

1 yu ır taştan olayı, yaptıgı amelı • • a amın ıı m a tına . . d h k . . . . yat netıcesın e aza at ve ıhtımam-
koymak ıçln elınden geleni yspbğıdır. Bu 1 t d · • · b A k • T b.k 

Sovyet kadınları erkeklerin 
yerine çarpqıyor 

!rt011kova, 6 a.a. - Tass aJnnrı. on binler
ce SOvYet kadınının ıllAh altına alınan er· 
keklerin Yerine Is görmekte oldutunu bildiri· 
yor. 

Ruaya'ya yardım meaelesi 
Londra, 6 a.a. - Daily Telegraph gaze

teııl Rusya'dakl harp vaziyetine tahsis et
Utl bir makalede, eöyle diyor: 

"Ortaıark'taki detiılkllkler yardımımı· 
zı Rusya'ya daha vasıtasız bir eekle ıok
mak için yapılan hazırlıklara dahildir. Su· 
riye ve Flllstın'de yeni bir komutanlığ'ın 
ihdası zaruri bir lnkiıaftır. Irak ve İran
dakl değişiklikler zamanında yapılmıştır. 

BlltUn bu değişiklikler şimlllde olsun, do
ğııda olıun dUıımanı durdurmak ve lcabe· 
derse vurmak i.ı;in bir plAnın devamı ol
duğunu g!Sstertr . ., 

Gazete şöyle devam etmektedir: 

diya'nın hllen içinde bulunduğu ve en ba
siretli devlet adamlarının kaçınmak için 
eim(!iye kadar beyhude gayretler sartettıği 
durum, ıete budur. 

"İnglltere'nln Fin!Andlya'ya verdiği son 
nota ve M. Eden'ln bu hususta Avam Ka· 
mıırasında yaptığı beyanat hatırlardadır. 

Bu nota ve bu beyanat gösteriyor ki İngl· 
liz hllkUmetı, hattA bugUnkU geç safhada 
dahi, FlnlAndlya 1le normal diplomatik 
mUnasebetlerın yeniden kurulmasını mti • 
sa.it bir tarzda karşılıyacaktır Bu cömertçe 
teklif, Fin halkının mllhim bir kısmının 
açıkça hoeuna gltmektedtr. ÇlinkU bu, Fln
lAndiya'nın en iyi menfaatlarını gözetmek
te ve Fin hUkUmetlne, memleketin içine 
dUşmUıı olduğu öldUrUcU l17blrliğindcn kur-
tarmak lçln son eıınsı vermektedir. 
"Eğer Fin hUkUmetl, Nazi tecavllzUnl' 

yardım eden hattı hareketinde devnm cdl
Clerse, demokrat milletlerin hlıısiyatını, ma
kfil Fin taleplerinin ds.hl gcrçl'kleştirilme
sine muhalif bir hale sokacaktır. ,, 

a e avısını aşaran s erı at ı at 
meseleyi artık bitirmek için lstihsallmizi Ok 1 B ı· M" h p f .. u u ev ıye ute assısı ro esor 
azamiye çıkarmamız Uızımdır. " Dr. Kemal Serav'a ve kendisine bu 

Gallup Enstitüsünün ameliyatta yardımda bulunan Baş • 
yeni bir anketi asistan Dr. Arınan'a ve diğer asistan· 

!ar Dr. Mehmet Yardımcı ve Dr. Kı
Nevyork, 6. a.a. - Gallup EnstltUsU ta-

raf ııdan yapılan anket Amerikalıların yüz
de yctml§lnın Amerlka'nın harp dışında 
kalmasından ziyade Almanya'nın münhe
zim olmasının önemli bulunduğu fikrinde 
olcluklannı gosternııııtır. 

yasettin Korkut'a ve hastaya karşı 
büyük bir şefkat ve itina gösteren 
hem.')ire Fethiye Sertkaya, pansuman
cı Halit Uzun ve Mehmet Yandıya 
ve hastamızın hatırını sormak sure • 
tiyle alakalarını ibraz eden dostları-

T oplantrda kimler bulunacak? mıza teşekkür ve minnettarlığımızın 
iblağına gazetenizin tavassutunu di-\ aıı~.,ton, 6 a.a. - Be) az ıar.ı; dan bılı.11· 

rıı ıı:ıne ı:ore, harlcb c nazırı ?ıL ııuıı. !Kinci 
reis \\ allace ve ayan Azasmd11n bes kl&l Uc 
iki mebus bltara!lık kanununun de{: ıtırllme· 
si h Kkındakl konuımnlnrdıı bulunmak U"c
re .M. RUZ\clt taratınıt.:ı.n yarın ı1:ın beyaz 
ı;a ••>a da\'ct edllmf.3tlr. Bu konteran ıa bu
lunacak olan Ayan Azaları eunlıırdır: 

leriz. AİLESİ 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Film birden 

14.30 - 17.30 da 

1 - ·Kontes Valeska 

7/10/1 

R A D y o \.. ______________ --. 
Türkiye Radyo Difilzyon pos 
Türkiye Radyosu - Ankara Rıd 

- ( Dalga Uzunluğu ) 
1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

81.7 M. 94GS Kc/ s. 20 Kw. T. A. p. 
19.74 M. 15195 Kc/ı. 20 Kw. T. A, Q. 

SALI : 7. 10. 1941 

7.80 ProgTanı ve Memleket Saat 
7.33 J.tlızik Hafif ProgTam (Pl), 
7.45 Ajans haberleri . 
~.uo l\lUzık : Senfonik :M.Uzlk (Pl) 
8.30 8.45 EVİ:\ SAATİ. 

12.30 Pro~rum ve Memleket Saat J.l 
12.33 MUzik : TUrkçe Plaklar, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 .Mllzlk : Tllrltçe Plaklar Pro 

nın lkınci kısmı, 

13.30/ 14.00 Ml.izlk : Karışık Prografll 
18 00 Program ve Memleket Saat J. 
18.03 Mllzik : Radyo Salon Orltt 

(Vıolonlst Necip Aşkın) : 
ı-Michaclis : :Muhafızlar, 
2- L• har : Eva (Vals), 
3 Glinkn : Ma?.urka, c: 
4 - Grleg : Pcr GUnt (ikinci• 
5- Gralngc1· : Molly Sahilde. 
6- Brecht : Kukla diyor ki.·' 
7- Beethoven : .MbnUet.. 
8- Slede : Sigara Satan Kıı:.. 
9 - Ancel : Karmençita (.tıır 

Entermezzo'su-, 
10-Tschalkowsky : Leh Dan"' 

19.00 Müzik : Fasıl Heyeti, 
19.80 Memleket Saat .Ayan, ye j.1 

HABERLERİ, 
19 45 Serbest 10 dnkika, 
19.55 MUzlk : Saz Eserleri ve o,uı 

vaları, 

2015 
20 45 
2100 
21.10 
21.80 

RADYO GAZ~TF.Sİ, 
Mllzik : Sinema Org'u (Pl)ı 
Ziraat Takvimi, 
Mth:ik : Saint-Saenıı-Septet 
KONUŞMA : ( 100 sene 611 
sıl yaşıyorduk), 

21.45 Mllzik : Klasik Tllrk MUzlıt 
ramı - Şet : Mesut Cemil, .c 

22.30 Memlelrnt Sruıt .Ayarı, AJA'l' 
BF.:RI,F.Rİ ; 7.iraat, Eııhnm-'1'• 
Kamblyo-Nu ımt Borsası (F'I 

22 4~ Mllzlk : Dans Mllzl~i (Pi), 

22 55 23.00 Yarınki Program \'e ~,; 

Antakya'da. Jik maçlarf 

Berlln; '6. a.a. - D. N. B. aja.ııııının Al· 
ma.ıı aakerl kaynaklarından öğrendiğine 

söre, İlpanyol ha.va kuveUerine . mensup 
tayyare tegk1lleri, ilk defa olarak doğıl 

cepbeaindeki çarpıgmaıara 1ftlr4.k etmlıı· 

ler ve ilk zaferlerini ka.zanmııılardır. S ilk
tqrtnde, İspanyol 8&.v&I t&yyarelerinden 
mürekkep kllçUk bir teık.11, cepheye &'iden 
yollarda Sovyet kollarına ve ,kıtalarına 

Sovyet cephesine alt olan Rus • İngiliz 
plAnlıı.nna dair hiç bir esası olmıyan fa
rıı.zlyeler yUrUtmek doğru değildir. Diğer 

taraftan başkaca sevkUlce:re Amillerfnde
ki yeni değişiklikten dolayı da ayrıca 
memnun olmamız icabeder. Orta.şark'takl 
bilyilk lngiliz kuvetlerl halPn Kafkasya. 
dakl Rus ordularının sol ceIUihlyle teman 
gelmlılerdlr. Mısır, İran ve Irak gerisin· 
de Hlndlıtan'ın gittikçe artan sınat kud
reti ve Hint ordusu bulunuyor. Bir milyon 
mevcudu olan bu ordu yakında tamamlyle 
makineleımle olacakUr. BUtUn bu çevre
ler birbirine kııa münakale hatlarlyle bağ· 
lıdır." 

Demiryollar kongresine 

kabul edilen yeni ôzalar 

Ek.scrl;ct pnrtısl reisi M. Barkley, hnrlcl. 
ye komısyonu reisi l\I, C-Onnıılly, harlc; c ko· 
ml5yonu <'Ski reisi l\I Georı:c, cUmhurl) ctcl 
\ e ekalll>et partisi ıcrı hl. Macnary, cUmhu· 
rl)'et \'e ckn ll>et partls nden .M Austın. 

A> n AzııRından Ausun ile Conna!ly amc· 
1 

rlk ın tlc.ııct ııenıllcrınln sll ıhl nı.lırılmnsını 
\e gemlkrln muharebe böl,::elerlnc ı:lrmelerl
nl > su: eden h kmUn Kaldırılmasını esasen 
kntul ctmıo bulunu)orı ır. 

( Charles Boyer) 
lG • 19 da 

2 - Kızıl derililer 
Gece 21 de 

Antakya, 6 n n. - BOlke ilk macuı• 
lıaelnnm stır. Lise ile Antakya ııencl ~ 
bU arıısında yapılnn ilk mac 3·1 11$ 

ııallbl)cllyle nctlcelcnml~tlr. 

Kontes Valeska 
hncumıar yapDllf ve bu hUcumlarda bir· 
cok moUlrlU nakil vasıtuı tahrip ederek 
dU,mana kanlı ve atır kayıplar verdlr
znifUr. 

Zağrep; 6. a.a. - D. N. B. : Şimal, mer-

\)andan Gcorı:c yalnız ecınllcrln sllrth· 
l11ndırııma1ın11 tarntlardır. M. Macnny ise 
su aralık bltnra!lık kanonunda yapılacak 

he nam:! c!ıcmlyetll bir detlşlkllte muhnllf· 
ur. Sebzelerin günlük f iy'1 

Tenkitler kez ve doğıı Avrupa demlryolları federas· 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 
BerUa, 6 a.a. - o. N. B. aıanaının blldlr • 

i."ltln• ıöre rıa eepbeslndek1 genlı hareket· 
lerde elde edilen muva!!aklyeUere alman 
hava kUvetlerl fi Uktesrlnde de ehemlyeUl 
ıurette ıaura.k et:ınııtlr. Cephenin bUtUn ıce

ıımıerlnde dümıana ınnnca vr. mal:ı:emece 

atu: kal/'IPlar ven1lrllmlıtlr. Bu taarruzlar 

Londra, 6 a.a. - Ruıya'ya yardım me
sel~! bu sabahki Londra gazetelerinin mU
talealanna esas olmaktadır. 

yonu, Zağrep'te toplanan milletıerarası 

demiryollan kongreaine yeni Uç Aza kabul 

Dally Herald, yapılan yardım hakkınd 
tenkitçi bir liBRD kullanmaktadır. 

etmiştir. Bunlar Hırvnllıtıuı, ovakya ve 
.Sırbistan muralıha.slarıdır. Kongre, §İm • 

diden bazı neticeler vermi§lir. Tarifeler Gazete, nakliyatın yardımı tahdit ede· 
ceği hakkında M. Çörtil'in söylediği söz· 
leri zikret'tikten sonra şöyle diyor: 

sadeleştirllmlgtlr. Almanca federaeyonun 
resmi dili olarak kabul edilmiştir. Şimdi· 

bombalarla vı QC)k alçaktan ucularak yapıl- yetıer dnha ılmd'den 14~ ü .receıı bU;rUk ye kadar Fransızca resmi dil olarak kulla
mı1ur. tayyare kayıplarını tcıtrı ecıemlycceklerdlr. nılmaltta idi. KongTenin 'l llkteşrine kadar 

I>Uımannı münakale yollarına ve .rerilerl • ln.rııı:ı: yardımı bile bu durumu detlıtlremez. sürmesi muhtemeldir. 
ne yapılan tuılasız taarruzlarda yalnız )'Ol· 
lar ve ıı.tnendlterler bozulmakla lı:almamıı 

uker ve malzeme taııyan 78 tren kUllanıl· 
mu bir hale .retlrtlmlı ve 53 tren de tama • 
Dlfy'ıe tahrip olunmuıtur. Birçok ehemlyetll 
sar da bOmbalarla o kadar atır hasara ua
ı:atılmııtır k1 IOvYeUerln münakale ıcbeke • 
ılnde t>ü)'llk tıozuktuklar ve kesintiler olmuı· 
tur. Bundan Daıka tek Dlr rUnde 34 toı;ı. 20 
tank ve 630 kamyonun tatırlbl kara hedefle
rine yapllan taarruz.ıann DllYllk muvattakl. 
yetini •öııtuır. Ayrıca dUamanın beton aıtı • 
nalı:lanna. ılııerterlne ve asker toplulukları

na blrlblrl ardından dal.ralar halinde ta&r • 
ruzıarda bulunuımaıtur. 

SO''Yetlerln Dnleı;ıer ve Lenlnıırat bölııesl

nl kaybettikten sonra ellerinde ancak Mos • 
kova'da ve Urallarda birkaç tayyare fabrt. 
kuı kalmıştır. Bu fabrikaların ve:-lml ka· 
yıpların en müstacel bir parcasını bile ııtdcr
meae yetlsemez. 

İngiltere' de tank imali 
bir rekor leşkil edecek Bolsevlkler 5 llktesrlnde de büyük ta>'Yare 

kayıplarına utramıalardır. 24 uat lı:lnde 

ıovYet hava kuvetlerl 116 tayyare kaybetmls· 
terdir. S6 tayyare hava muharebelerinde al· 
man avcılan ve 8 tıı.yyare de alman tayyare 
aavıcı toplan tarafından dUsUrtılm!lstllr. 

Cephenin muhtellt kestmlerlnde tayyare mey
danlarına ve hangarlara yapılan taarruzlar-

Londra; 6. a.a. - Bu haftadaki tank 
imalAtının yeni bir rekor tesis edeceği bil
dirilmektedir. Rusya için tank imalAtı hnf· 
tası münasebetiyle yapılan hamle devam 
etmektedir. Tank, yine tank, her zaman 

Sovvetlerin tayyare kayıpları 
Bıerllıı, 8 a.a. - o . N, B. bildiriyor: Sov· 

• da da yerde Z2 tayyare tahrip edllmltttr. 
Aynı mQddet ıcınde 7 alman tayyaresi üs- tıııık imAl etmek için urfedilen gayretlere 

ıUne dönmcmlıtır. tam verimle devam edilmektedir. 

r Tefrika No: 71 =====-

l Bilinmezki •• 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge - . 

havaya kalkarak, Maryan'ın yüzüne indi. Maryan, 
kımıldamadı ve sesini çıkarmadı. Yalnız, saçlarını ar
kaya attı. 

- Niçin buna müsaade ettin, Maryan, dedi Droste. 
Maryan. cevap .verdi : 

- E.vlin'i hiç bir ku.vet, bundan menedemezdi. 
Evlin'i bambaşka bir irade ve ku.vet ile mücehhez 

tasavvur etmek, korkunç bir düşünce idi .. 
Maryan, dışarı çıktı ve Droste, olduğu yerde, ayakta 
ve düşünceli kaldı. Düşünceden dimdik keskin bakış
larında. hala sorgu arzusu vardı. 

Maryan tekrar içeri girdi ve kendisinin şapka ve 

pardösüsünü ~etirdi. 
Tatlı bir sesle : 
- Haydi bebeciğim. dedi, acele etmeliyiz. 

Niçin olduğunu bilmeden 
- Ya küçükleri. ... dedi. 
Maryan, cevap verdi : 
- Ben her ,eyi yoluna koydum. haydi gidelim. 
Artık hiç bir şey konuşmadılar. Arabaya binip ha. 

reket ettiler, bir benzin deposunun önünde durdular, 
benzin aldılar ve Tempelhof tayyare meydanına doğ
ru hareket ettiler. 

Droste dedi ki : 
- Ben bu adamlarla konuşamam. 
M~ryan, teskin etti : 
- Hayır bebeciğim hayır, konuşmıyacaksın zaten! 
Ve Maryan, kcn.disiyle Lufthansa'nın adamları a • 

- Sizi götürmesini ben istedim, dedi. Paris tayya· 
resinin pilotu Trump, benim en iyi dostumdu. Bu, 
üçüncü kaza ve ücüncü arkadaşımdır. İnsan, vücu • 
dünden bir şey koparılmış gibi oluyor. Hatta, daha 
fena. 

Droste, bu sözlerin bir teselli olduğunu anladı. Fa
kat, bunun pek büyük bir manası yoktu. 

"Bir dost, diyordu, nihayet bir dosttur. Fakat bir 
kadın ki, ölüyor ve siz onu, tramvayda yanınıza otu· 
ran tanımadığınız bir insandan da daha başka tanı • 
yorsun uz ...... 

Maryan, tayyareye nasıl bineceğini gösterdi ve bi· 
nerken, yardım etti. Droste, onu tokatladığına piş -
man oldu. Maryan, iyi bir insandı. 

- Sen ne iyi kadınsın 1 dedi .. 

Tayyare, havalandı. Berlin'in üstünü parlak bir toz 
tabakası kaplamıştı. Güneş, tepede, ışıldıyordu. 

Droste, karısının vaziyetini tahlil etmiye çalıştı. 

Demek ki, onu bahtiyar edememişti. Ve Evlin, kendi· 
sini, sevmemişti. Bir başkasını sevmişti. 

- Niçin acaba söylemedi, diye düşündü. 
Ve Evlin'e karşı derin bir merhamet duydu. E.ve 

geldiği zaman, o, hep oracıkta idi ve her gece, yanı· 
başında uyuyordu. 

E.vlin, kendisine yalan söylüyor, sabır biriktiriyor 
ve bir yandan da, kanında, beyaz küreyveleri birikti • 
riyordu. Fakat ötede, bir başka yerde, kendi hayatını 
yaşıyor ve bu hayatı için müthiş bir enerji ve kudret 
bulmakta sıkıntı çekmiyordu. Maryan, dememiş mi 
iki ki, hiç bir kuvet Evlin'e mani olamazdı? ve ger -
çekten, bu başka yerde, 'Evlin, kendine göre bir ölüm 
bile bulmuştu. Droste, Evlin'e kızmadı. 

Sonra düşündü, Evlin acaba hangi erke'k için Pa • 
ris'e gitmişti? Tıpkı bir adliye vakasında olduğu gi
bi kafasını, mantık ve usul dairesinde işletti. 

Bu konrcranııta hulunacnk parlAmento 
mu ahhasları hemen hemen yalnız AYan A • 
zas ndan mürekkep olması. hükllmelln bu 
mt'flclede her ıcyden önce A>an ıncclblnln 
tas lblnl elde etmeae calıtal'nliını ııöatermek· 

1eı r. Bu us Jlmnntıkldf r. CJnkU. harici sly,1-
1 tırı biltun meselelerini Ayan mecl!IJ mcbu· 
an meclisinden daha b1 bilmektedir. Bun • 
dan ba&ka bltaratlık kanununu dctlıllrecek 
her hancı bir tescbbJse dahn tuzla enııeller 

C•k rnblllr. 

İKBAL 
Belediye Reisliğinden 

1. 10. 1941 

Manifatura mağazası Ci.Iısl 

Toptan Pcr 
vasati F. 

Vasıneton, 6 a.a. - Yarın be>az sarayda 
>a ılncak toplantıya davet olunıın lkl mebuı 
tıar1clye enc!lmenl reuı ?tL Bloom ile aynı 
enlllmen Azasından M. Eaton'dur. 

Belediye karşısındaki mağaza
mızı karşı sırada yeni yapılan 

büyük binaya naklettiğimizi sa
yın miişterilerimize bildiririz. 

Ispanak (A.) 
Llıhnna (A.) 
Prns:ı (A.) 
Ayııc fasulye (A.) 
Barbunyn F. (M.) 
Çalı fo..ınılye (A.) 
Domates (A.) 

7,50 
4,25 
4,25 
Hı 

17 

8 

\t Huz\'elt'ln Papalık nczdlnde1d m!imea • 
sili !iL Tııylor da ynrın ötledcn sonra be)·az 
sa >da caya da\'etlldlr. 

~11111111111111111111111111111111111111!:, 

= -: ULUS Sinemasının § 

Kemer patlıcan (V.) 10 
Yuvarlak patlıcan 
namy (Jrm'llt) 

;;.Bamya (Ad.) - - Dolmalık B. (lrmnk) 10 

Uzun menzilli Alman toplan 
Manıtaki gemilere ateş a~hlar 

llk programında --- Sivri biber (A.) 7 
. K S. B. turşuluk (A.) 12 - -
Patates (A.P.) 10 
Kuru soğıuı (J.I.) Bir Türkçe ------

------
Bir Salon ---Berlin; 6. a.a. - D. N. B. ajansının lSğ- : -- A. Ankara, M. l\luhtellf • .-!':.f 

clk Ad. Adana A. P . ..AC!apav. 
reı diğlne göre, uzun menzilli Alman top. : 
ları, 5-6 ilkteşrin gecesi Manş'ta ııerliyen : iki büyük filim birden 

Vezirhan memlf'ket mcn,,ell 

gemilere ateş a~mışlardır. Almıın topları- § göreceksiniz. 

nın ateşi çok glddetıi olmu~tur. ., 11111111111111111il11111llJI1111111111 ;; 
Motorların gürültüsünden, Maryan, sorulanı anla • 

madı ve başını salladı. Droste kalemini çıkardı ve not 
defterinin bir tprafına " Adamın kendisi de beraber 
ölmüş mü? " cümlesini yazdı. 

Maryan, incecik yazıyı ağır ağır okudu, başını tek· 
rar pencereye döndü ve bir müddet düşündü. Sonra, 
kalemi alarak, şunu yazdı : 

- Benim de bildiğim senin bildiğinden ibaret!,. 
Maryan'ın güzel ve dik bir el yazısı vardı. Ve çok 

tuhaf, Droste, bu dik ve kuvetli el yazısında, adeta 
teselli buldu. Sanki, her şey, artık hududunu bulmuş 
ve tabii ölçüsüne avdet etmişti. 
Uçuyorlardı. Tayyarenin etrafında, hava daha so

ğuk ve güneşsiz bir hal aldı. 

Droste, zaman ve mekan hissini kaybetmişti. Hem 
artık, Evlin'i, Evlin'in korkunç hiyanetini ve geçirdi
ği esrar dolu kazayı düşünmüyordu. 

İnsanın kafası öyle yapılmıştır ki, hem istıraba a • 
lışmak hem de en korkunç istırapları dahi unutmak 
hassasına maliktir. 

Droste'nin gözü, aşağıdaki manzaraya dalmıştı. Da
ha bu sabah titrek kanatlariyle adliye binasının kan
tininden tedarik edilmiş çiçeklerin üzerine konan sa
rı kelebeği hatırladı. Keza, durmadan uçarak grupa 
doğru hududa yaklaşırlarken, bir kısım düşüncelerini 
de Hofman davası işgal etmişti. 

Bu dava hakkında, gazetelerden şöyle umumi bir 
malumatı vardı, bunu düşünürken o kadar dalmıştı 

ki, Maryan, tayyare tam inmiye hazırlandığı bir sı -
rada, kolundan tutarak pencereden 'bakmasını işaret 
etmiye mecbur kaldı. 

Motor susmuştu. Fakat Droste'nin, yere indikten 
sonra, hala kulakları uğulduyordu. 

Aşağısı, yukarıdan daha karanlıktı. 
Odun kokusu, tarlaların kokusu, kır akşamı. İndik

leri tayyare meydanının da tarladan farkı yoktu. 

modası geçmiş bir araba idi. Droste bindi ve hiç ıt~ 
ni çıkarmadan Maryan'ın yanına oturdu. Öteye 
pilot bindi. O da, susuyordu. f 

Araba, ıslak saman kokuyordu. Tarlaların ark•51el 
dan, kötü bir yolu takip ederek bir köyün önUrıd1,ı 
geçtiler. Bir kaç evde ışık vardı. Köyden uzaklattı 
ve bir işaret direğinin önünde durdular. f 
Fransızlardan biri indi, bir işaret yaptı ve baş' 

çerek yürüdü. Öteki, arabada kaldı. 
Pilot : 

- Beraber gelirsem sizi rahatsız etmem ya .. , de~;f 
Droste hatırladı ki, pilot da en iyi dostunu J<aY ııt' 

mişti. İşaretle, "hayır" dedi. Ve pilot büyük adııtl 
la fransızların yanına geçti. 

Havaya, yangın ve toprak kokusu sinmişti •. ~~ 
Droste, ürpermiye başladı. Korkuyordu. şı 1' 

çaprazlama, pulluk izlerini çiğniyorlardı. Bunlar, 
yak basınca, çöküyordu. 

Pilot, döndü ve dedi ki : ,,r 
- Tahkikat dolayısiyle, her şeyi olduğu gibi b• 

mıDşlar.t bö' l t l 1 ·· • • .. .. rel< ai"~ 
ros e y e ar a arın uzerrnce yuruye ' 

kah şuraya kah buraya batarken, başlarına daha ııegı~ 
lecek diye düşündü. Birden, ruya görüyorınU~ rf'f; 
oldu. Ve başını öyle ani olarak kaldırdı ki, rJıı 
olduğu yerde durdu. 

Droste, içinden : 13~ 
"Bu tarlanın ötesinde üç tane kavak ağacı var~11rı' 

gürtlenlerin arasından da bir yol gidiyor. J3el'I 

ya bir kere gelmiştim.,. dedi. .. Jtaııc•~ 
Karanlıkların ortasından doğrulup ayaga Jcİ ,.C' 

bu kavakları görmek, sonra çalılıkların arasınd~orı11 f 
la kıvrılıp yürümek, hayaletler arasında yaş~ ıci ıı" 
gibi bir his bırakıyordu. işte, korunun yanın 3

1'1• e~ 
taklıktan da gene baykuş sesleri geliyordu. 'fıP J'il 
kiden olduğu gibi. Yalnız, koru, yerinde yoJ.cttl· 

ruına bir duvar gibi iirdi. 
Kendilerini tayyareye götüren pilot sessiz, zayıf 

bir delikanlı idi. 

Fakat tanıdığı erkekler arasında, kalbur üstünde 
kalabilecek bir tanesini bulamadı. Aklına bir fikir gel
di ve tiddetli, adeta vahşi bir sevinç duydu. Hemen 
dli§Uncesini, o sırada pencereden dıprıya bakan Mar
yan'& açtı. 

Burada iki adam duruyordu. Bir şeyler mırıldana

rak selam verdiler. Her ikisi de fransızdı, yalnız biri, 
bir kaç kelime Alzas lehçesi kıvırıyordu. 

senin kulesi de gözükmüyordu. alct 
oıac 

- Anlaşılan, topçumuz bunları yıkmı~ 
dedi, Droste. ,11) 

csonu .. Aafalt pistin ilzerinden ceçerlerken .ı Bir otomobil hazırlamışlardı. Bu, yüksek, yeıil, 

et 
lı 
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B i R 

MUHARRİR 
ARANIYOR 

lremleketimlzde muhtelit yerlerde hail 
~1.krnakta olan veya çıkması ile batmuı 
h lJ' olan, ayrı ayn biçimde gazete ve bll
ıtı&aııa mecmualarda bir teviye oöyle bir 

Uharrir aranmaktadır: 
bil- Anl\dolu'nun her köşe.sini karış karı§ 

en, onun bUtlln derUerine bUttln &1'2ula-
tına v b • , h e a.yramlanna tııtırll.k etmiş, onun 
"er Yanını dolaıımı~. g6nnllıJ, dlnlemlıı, 
h e~?-8ıl Anadolu'yıı ezberlemi~ bir mu
d ı. ır. Bu muharririn yalnız Ansdolu'yu 

blt'~ll, hiç olmo.zsa Avrupa diyarlarından 
rısı • d Di de çok yakından lnct>lemlş, orada k: uzun mUddet kalmış, dil ögTenmlş, blr

d Q diploma edlnmlıı yani garp kUltUrlln
;,!n hissesini almı: bir münevver olması 
..,•eniyor. 

kıı. nu muharririn şair mi, romancı mı, hi· 
c Yecı mi, mUnekklt mi, gazeteci mi ola· 
ham Pek belll dtğtldlr. Fakat bunların 
t Cpıı[ni ııaıuıında toplaması tercih edilece-
1'~ bt>nzlyor. Muhtelit makalelerde. muhte· 
~ Yazılarda, hatttı ilrlerde bu muharrl· 
'lrı. n 6lı,;UııU verilmiş. Boyu bosu tarif edil· 

lıı, kısaca ısmarlanmı~tır. 
bı ll'akat bir tllrlU henUz istenene uygun 
t rtsı çıkmadığından, o muharrir hllA a· 
) .. nıyor. Bulunmadığı için kızanlar ve gn
cı:t tuhat yazılar yazarak kendi kendielne 
, :anlar, bağırıp çağıranlar, hatttı sağa 
• 

0 
.. çatarak onu bunu incitenler var. ı.te

trı. ~ falanca fiRirln filİrl tezek kokmnyorld:•· Bir başkası, .Anadolu toprağının ma
l'tr~:'t'e haııret çekUğlni t erennllm edecek 
baelt:. lto~nson'dnn b:ıhsediyormuş. nır 
dokun 1• lllir!nde memleket meııelelerlne 
latdan ac&k yerde havadan, sudan. krıdın
ket b denı vuruyormuş. Halbuki memle
tnuha:;; Yanda kendisini terennüm edecek 

rler bekliyormuş. 

:t.{ *** di~i enııeketın kudretli muharrirler bekle-
b lt)(:Uhakkak. Fakat bundan daha mu· 
tın özı 01an bir şey varsa o da memleke· 
ların ediği lnUharrlrlerl bu çaptaki yazı
kudre~·eYda.na çıkaramıyncnğulır. Ynnl bu 
dana 1 llluharrlrler, sipariş Uzerlne mey-

lılt!~~liriıır ııeyler değildir. 
tazrna .eketimizde geniş ölçllde okuma ve 
diııt1ndııı kökleştıkçe bu muharrirler ken· 
"e hiç :n. hiç ummndığımız bir ıo.mnnda 
dır. rnmadığımız bir yerde çıkacaklar· 

lıeınıek t• • 
eııık 1 e ımtıın en Ucra köşelerinde, en 
fi, he:3~larına kadar anlatabilmek şere
Cl\lttır. :a:lde romancılarımıza n&.BIP ola· 
gını ve • nce bir devri, bir toprak parçR· 
bilmek ınııanıo.n en gC>nlıı mA.nadR ka,-rıya
"ergtdı rornancıınra ve roman san:ıtına 

l". 
ldeınıek u 

lıaıısed"l e mh:ln hikAyelerl mısralara 
ı "Cek kU ' !'t ıııhca • ı;;Uk hikAyelere, mal<alele-

1t'ket h k hlkAyeJerden değllClir. Bu mem· 
lUıtc~ın lll'lkulllde birkaç romancıya bitnıe7. 
ı .. doıu:z hazneler yetiştirecek unsurlar· 
•ını Ye ~r. 'Fakat bh: hentlz roman okuma
daba ç~ 6A"rt!nlyonız; roman ya:ı:mamıza 
lllçln b' var. BugUn Sıvas vll!\yetınden 
tıltııııy ır '.M!kelanj, Konya'dan bir Rafael 
lıll'Jf"dC:n dl!e Uzlilmeğe haltkımız yoksa. 
'tı:ııııtoı bır Bnb:ak, .Adana'dnn bir 
di~i tı;;İ iııtanbul'dnn bir Flober tllreme· 
tllt, n kızıp köpllnneğe hakkımız yok· 

b1t * *. ~ !ince r 
e~erıYetı oman okumasını l.lğreneceflz. 

t trlerı 
11 

n YtlzUnU gUldUren hakiki sanat 
ltıl'lıızın 11 nımıza tercUnıe edildikçe hal· 
l'lıaıı1 ın roman diye alıp okuduğu deli LIRÇ· 
~a..,~ Y:ceraıar, ııUmUklU qk blkAyelerl. 
'it <ıttıklvııo IAyık oldukları yeri bulacak.! 

11tltelerın erı alaylara, istihzalara ve çöp le· 
)atının e kavuşacaklardır. Dünya edebi· 
dila;ltçe •:heserıeri lisanımıuı tercüme e
oıllııy8n ~ c;eşlt romanlar, karşılığı altın 
~· knı ğıt paralar gibi Ustliete yığıln· 
tndııı~~ndroman1ar, kalpazan romnncılnr 
~u ı::eeıt en meydana c;ıkncnklardır. 

0ı:ua_r1n ~ romanları parmağına doltyarnk 
~llııekkıtı Valhhğını herkese teşhir edecek 
ti llti Yurderın Yetişmesi de yakıodır. Biz 
ltitın· umuzda bUyük romancıların ve· 

l't b ı gör . • 
tk1 :'t'e en11yeceğiz, takat kalp kitapla 

131Aterrı1ek~tıhıu:.ın Akıbete şahit olacağız.. 
t 1tı:a, Ok mlz okumanın zevkına \'ar· 
.'ınıtın ,. ut mn SUsuztıığu arttı kc;a, edebi va· 
•tll',.ft u csıne b ) .... doı eı isme tUkUrert>k perva-
11.ltalay1;4~n ?'Uharrlrlert kulaklarından 

91.ba,.an ~hır edenler çıkacak. 
, 1;rden nı~~ ıatedlklerini bilmeden meseli\ 
b~l\'ıe bekı8lc. §alrden nutuk, romancıdan 
dllı:ı ttı~ııntmeJerlne rağmen. yukarıda 
ı11 :'t'a tall z mt'cmualardıı yavaş yavaş 
.. ~ aıarıı ında hakiki bir edf'biyat ausuz-
"Ol' •- ..-u .. r· b l'rıe "'ı bir 1 t.>llrmlııtır. Bana öyle ge-
d l'fı.lekt't ~ok genı;lerlmiz, sanatkArlar 
~· Uıı.ııup ııvıuariylı> atıı.kadar olmuyor 'il İytlliıı.ı dur11caklıırı yerde, halkımızın 
~ O. ıt,1d buıanıadıtl ıctn okumak zo· 
~d~a tı':1 kltaplann değl'rslzliflnl 

01 .. caıtl lll'fıalar cok hayırlı bir t~ yap· 
lil"dır. 

Bedri Rahmi EYUBOCLU. 

Sami Yetik 

a 
' Yazan : Suut Kemal YETKİN 

Tabiat, ye§il ve beyaz mevsimleri, engin denizleri, yıldızlarla 1 
kayna§an gökleri, ba§ı dumanlı dağları, balta girmemi§ orman- il 
lariyle, tükenmez zenginlikleriyle insanlar için bir zevk ve sevinç 
kaynağıdır. Tabiatın bir zevk kaynağı oluşu bizde öyle kökleş
mİ§ bir kanaati ifade eder ki, tabiat karşısında içi güzellik ıevgi-
ıi ve co§kunluğuyle titremiyen insanlara ıaşar, hazan onlara kı
zarız bile. Tabiat bu kadar güzel olsun da içimizi derin bir heye
canla titretmesin, bu nasıl olur? 
Bununla beraber tabiatı güzel bulmıyan, onu çirkin bile sayan 

devirler ve İnsanlar olmu§tur. Bir zaman güzel bulduğumuz bir 
manzarayı, b şka bir z m n çirkin bulduğumuz d gÖrÜ ftlÜt Ür. 
Bu yazıda, tabiatın sandığımız güzelliğin tabiatın olmadığını, 

onun kendimizden geldiğini ve kitiden kiıiye güzellik kültüriyle 
değiıtiğini sırasiyle göstermeğe çalıtacağız. 

========-!) 

BÜYÜK TERBİYECİ 
• 

TIYA T 
Vedat Nedim TÖR 

T i y a t r o, İnsanla beraber doğ- ı Halka, oynıyarak öğretmek Halk 
du: Yaıamak, bir nevi tiyatro oyna· oynıyarak yükseltmek Halk'a oy 

1
' 

T Y S . J . • , nı-
maktır. apınma, aratma, evı§· yarak y ~ yi, G ü z e Ji, D 0 ğ. 
ıne, Acıma, Kıskanma, Kavgalaşma, r uyu sevdırmek yolu psikologinin 
Aldatma, Öldürme, Ölme, kısaca vardığı en son bulumdur. 
Hayatın bin bir y~zlü, bin bir ~enk- Bundan biz de fnydalanacnğn:. 
1i olumları hep bırer akt'tır kı, ak
törleri biz, i n ı a n larız. 

Onun için, tiyatroyu herkes sever. 
Herke!!, onda kendisini bulur; ken
disinin olmak istediğini görür; ken
di içindeki gizli alemin aksini sey
reder; kendisinden başka insanla
rın misafiri olur, onların içine girer. 
Ya haz duyar; rahatlar güler. Ya 
ırkınh, üzüntü duyar; ağlar. Yahut 
da hayranlık ve heyecan içinde ka
lır; yükselir. 
Tiyatroya olan bağlılığımız, onun 
bize bu kadar y a k ı n olmasın· 
dandır. 

Kendi kendine veya arkadaılariyle 
misafirlik oynıyı\D çocuk, bize ti
yatronun ne kadar i n sa n c a ve 
t a b ia t ç a bir oyun olduğunu an
latır. 
Din ayinleri, resmi törenler, spor 
gösterileri gibi bütün topluluk be
lirtilerinde de t e a t r a 1 unsur 
önemli bir yer tutar. 

Tiyatro, lnsan'la beraber ve insan
dan doğdu. 

*** 
O y n a n a n &Öz, s.öylenen laftan 
daha çok içe İ§ler. Onun ıçın, ıyı 
oynanan bir sanat piyesi, b i n kon
feranstan daha verimli bir telkin ve 
tesir vasıtasıdır. Bu gerçeğin çok 
İyi anla§ılmı§ olmasından ötürü de
ğil midir ki, terbiyecilikte çok ileri 
gitmit olan Amerika'da, telkin o
lunmak istenilen her §eyi "d r a
m a t i z e etmek", adeta bir mo
da halini almı§tır? 

••• 
Açık hava tiyatroları, bu Toprağın 
malıdır. Dünyanın en büyük açık 
hava tiyatrosu b i z im B e r g a
m a'dadır. Topraklarnnızın üstün
de ve altında daha nice nice açık 
hava tiyatroları yntaduruyor: tiyat
ro, bu Toprağın yüzyıllarlık anane
sidir. 

Tiyatronun h a r a m bilindiği kı
sa tarih diliminde bile, Türk İnsanı, 
Karagöze ve Meddaha gönül verdi. 
Bukadar köklü bir ananesi olan ti
yatro sevgisini, bizim İnsanımızın 
içinden h a n g i kuvct sökebilir? 
Bugünkü iptidai, hnttiı çok kere za
rarlı haliyle bile T u 1 u a t kum
panyaları, Türkelini şehir şehir, ka
saba kasaba, mahalle mahalle "fır
dolayı gezerler ve Halkın gözbebe
ğidirler. 

Devlet, K o n s e r v a t u a r aç
makla, basit bir t n k 1 i t ışı yap
madı. Kendi Öz topraklarımızın an
anesine s a d ı k kaldı. Ve kısa 
bir deneme sonunda, gördük ki, öm
ründe hiç opera, tiyatro görmemiş, 
konser dinlememiş Türk Çocuğu
nun sahne sanatına büyük bir isti
dadı varmış. Buna y a b an c ı lar 
şaşadursunlar! Biz, bunda sadece, 
bu Topraktan gelen asil anane 
c e v h e r inin dirildiğini, gün ışı
ğına çıkarıldığını görürüz. 

Y b .... k B d.. I a r ı n ın uyu arış unyasın-

da, o n a r ı 1 m ı § tarihi açık ha
va tiyatrolarımızda, Türk sanatkar

..., •......•........ , ........••........ , .. "' . . . . . . 
1 Özleyiş l 

Belki ba,kaJnrını oyalar, 
Du Palmiyeler, bu mimou.ıar. 
Ben kavuemak istiyorum 

Bulutlarla konueıan Toros'lıı.rın 
• 

GU\'crcfnlerfn bu .. hu lan, 
Seyhan'ın bulanık 8\llan 

ötesine. 

Demin, 
Avutamıyor bent. 

YllzUnde nur parlayan annemin 
BatBrtU!U gölgt>ai 

Gözlerimde dolaştı; 
Kulaklarımda, 

l<ızımın ''baba,, diye cıvıldıyan sesi, 
Haya.Um mesafeleri a,tı. 

Yntak odamızın h:ılıaına 
Çıplak ayaklarımın bastığını, 

Yanaklarımda, 

Sessiz gecelerimizin yumueak yal!

tığım 
Duyar gibi oldum. 

Baygın kokulu ve sapsan 
Mimozalardan zevk alsın ba,kalan 

Ben kavuşmak istiyorum 
Ak B:l<:lı Toros'lann ötesine 

1941 ;yau 

Server Ziya CÜREVIN 

--···························· ,,, ............ 

Radyoda cigara, otomobil, portakal 
ilanları dramatize edilir, oynanır. 
Yine Radyoda aağhk telkinleri, ai
lede ·terbiye ve geçim davaları dra· 
matize edilir, oynanır. Mektepler
de tarih dersleri dramatize edilir, 
oynanır. 

ları tarafından vcrilcct"k Tiyntro :f( .-
şenliklerinin parıltısını timdidcn ·~ 
gözlerimle görür gibi oluyorum: 1 -· :L 

Tiyatronun ToprRklarımızdaki Y e- ~ 
4 

n i - d o ğ u m u'na bütün insanlığı 1 
Her &eyden l>nce, tabiatın kendlndç olan 

bir güzelliğin ;>·ani insan şuurundan gelml
yen bir gUzelllğln bulunup bulunmadığını 
araştıralım. Bunun için tabiatın verdiği 
gilzelllk zevkıyle, temiz bir havanın. iyot· 
ıu bir dcmlzJn uzvlyeUmize verdi(:! fornh
lığı; tecessüm y;nt~tırılmasındnn doğan 
sevinci, yalnızlığın ve sessizliğin ncı dolu 
gönüllere verdiği teselliyi, !<:inde <;ocuk
luğumuzun ge~tii:l yerleri, köşl'lerl tekrar 
görmenin ruhumuzda uyandırdığı tatlı llr
perlşl tılriblrlndcn o.yırdeunek gerekir. 
ÇUnkfi tablo.t knrsısında duyduğumuz bll
tfin bu tatlı duyguların güzellik heyecanı 
ile Jılc bir Uişiğl yoktur. Tnlıl11t, hayatla 

0ıan bağlardnn kurtulup sat görüş iklimi
ne girdiğimiz andan itibaren bir gilzPlllk 
mevzuu, bedii bir heyeC'an ka:ırnacı olmıyn 
başlar. Öyle~-ı;e güzelllğl, şuurlu bir <:alış
ma ile yaratılmış ve yabancı unsurlardan 
tcmlzlcnmls olduğu yerde, yani sanat ese· 
rinde lncellrerek. sonra sanattan tablnta 
inerek meseleyi n)'Ciınlntmıyn <:alışalım. 

tekniğine hnk'.klyle ıınhlp bulunan bir sa- • 
natklr tarafından meydana getirilmiştir. 

·rablatta var faruılunan gllzelllğl ise han

çağıracağız! Kayseri'de güz.el bir 

Sanat eserlerinin tetklkı, gllze>lllğln şe

kille J!adcslnln blrllğındPn geldlıllnl, ifa
denin de yarntıcı muhnyyelenln süzı;:ecln

~en geçerek kendisine uygun şekil bulan 
maddi ve i<:tlmal re>nlite olcluı!unu bize ö~
rellyor. İşte bu sanat gUzellltrl, sanatın 

gi ııanntkt'lnn tahlil ve terkip edici kudre
tinin mahsUIU sa)·nblllrlz? B1lyle bir gU
zelllk,. tnblntta hangi zaruretle meydana 
cellrllmlştir? Farzedelim ki or1Jlnal bir 
terkip lclnde knynaşnrak güzC>lllıll mey
dana getiren unsurlar tes::ıdilfon tabln.ttn 
ıla böyle bir t rklbl gerçeklendlrmls ol
sun. Faknt bu takdirde bile tesadilfen 
meydana gelen terkibin kavranılması yani 
zlhnU1117Jn l\henglne uydurulması ve A
hengi bozınıyn ı;;nlısan bl~k parazit un
surlardan ayıklanması Uizımdır. Ancak 
böyleliklıı tabiat, gUzelllk ze\•kının doğu

şuna sebep olur. lşte bu ayı.klnn.ma isi. 
bedii bir göı·üş Lsldir ve nn~ bir ı;anat 
kfiltürüyle milmkUndilr. 

Sanat eserleriyle silrekll ve sıkı bir b~
bnşa kalma neticesinde, ka<:ıcı ve ınce 
!arklan gönneğe ahşan gözler "' kulak· 
lar, terbiye gören muhayyele ve hassasi
yet, tabiatta bir güzellik keşfeder: daha 
doğrusu tabiatta bazı unsurları, sanat ha· 
tırnlan ile belirtmek, bazı unsurları dn 
nmgrlemek suretiyle bir güzellik yaratır. 

Tııblat cilıellliH ve tabiat du)·ınısu, res
[Sonu 6 rncı sayfada] 

Sultanahmet minaresinin 
fereleleri 

Giruun'da Soy_dcq yolundan ıehre mallarını indiren köylü kadınla7. Bam I>lkm~ 

RESİM SANA Ti 
..11•····································· - '"' . • 

ÜZERİNDE ~ Ahmet Muhip DRANAS E . . . . 
DÜŞÜNCELER -- ••...••.•.....•..............•......•• .: 

B undnn yüz yıllarla önce, "lnsanlar 

kanatl:ınncaktır!" diyen, ruhu gl

b) ~·üzü ve elleri de çok gQ~l bir insan, 
hcıı blldığlnlz o ünlU Cıyokondn'nın du
dnklnnnda bize gUlwnsıycn bU)·Uk res
sam, şu sırn da fısıldam:ıyı unutmamış
tır: (Tabiat her zaman ustalıınn usta
sı kalacaktır.) Tabıntl lşte ressamın bU
yUk meselesi. 

Her zamnn lcln cözUlmeyi bekler bir 
mesele olarak, ressamın gözleri önQnde 
uzanıp giden ulu tab at, eğer arama 
dıı:>·gıısu ve iş zevkı olmasn idi, ressa
mı <:ıldırtabllirdi; clnlllerln su dnmlnsı 
ile et.tikleri işkence gibi, öldUreblllrdı. 

Zira, ilk bo.kışta, adamlann ancak ense
s nl gören bir berber gibi, snnatkflr da 
tnblatı, renkleri, şekilleri \'e <:izcileri 
ayırdcderck cörmeğe mahkum olduğun
dan ötOrU rahatsız olmnlıdır. Fakat hlc 
bir zaman, onda gönlllnnzn ve katenızı 
dinlerıdircml.yecekslnlz ey ressamlar! 
Çllnk'ü, manzaralar sizin tarlanı7.dır. Si
zin znlımetll ve beşer üstU lslnlzln yapıl
dıi:.'1 ycrlPrd r. 

. Bu hal, bır büyQcQ tnrnfındnn, gözQ
nıln deydlğl her şe:>ln dıs manzarasını 
drğLI iç örcU'erlnl, lllctlerlnl, hult\sn 
blnblr giriftlik lı:ind ... kl sırlı dnlbudağın~ 
cörmete mnhkOm cdılmlş blr lnsamn 
dc>bşetinl hntırlnt.mıyor mu? Eğer, si
zin elmalnrınızı, afaclannızı, dere mnn
zalnrınızı. soluk veya pembe insan YUz
lcr!nizl her seyirci slzln onlan tablatt 

1 
&ordtıtunnz gözle g15rmek sırrını eld: 
etmiş olsaydı sb:i daha cok kutlarclL 

* 
T ablat sAdece ıunıuı'dı.. R 

•• essamın 
kat'$ısına lsportlannı sermekten iba-

ret olan Mevlnl de sonsuz 01.,_ak 
._ Y8.P&• 

cak"tır, Ressam ise lstlyen'dlr. Slnıdi bq. 

,[Sona f ıDcı sayfada] .. 

Aydınlı kodrn 
Mel ıh 11 ı !,inci 

KöY. kızı. 
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TABİAT 
MAGARASI 

SANATTAN 
TABİATA 

Cenubi Atlantik'te 
bir deniz 

muharebesi oldu 1 ngili% hava 

nezaretinin tebliği 
,(Baeı 15. inci 1aytada>. (Batı 15. inci H)'fada) Rlo-de-Janelro; e ...... - AFİ : Buraya 

Londra; 6. a.a. - Hava nezaretinin teb
liği : 

Bu gece İngiltere'nin doğu ve cenup-do • 
ğUııu ıuyılarında dUşmanın hava faaliyeti 
az olmuıtur. Bomba atıldığı bildirilme -
mektedir. 

ka bir anlatışla söylenmek lmnlne, ta· 
blatla insan arasında bir pazarlık, bir 
konusup nnlnşma, bir u:r.laşma olur. !s
te s:ınnt, !nsanın tnblnta bir anlatış gU

cn \'1.'rtnCSI,' boşluklarını doldurma!!, O• 

nun ölU G<!klllerlnl canıandırmau den!le 
yeridir. Böyle olunca da, her sanatın 
önl.'ml bu alış \'erişi )'Öneten istek, ihti
yaç, duygululuk, ve ihtirasta kendini 
ı:5stermelldlr. BOyilk mes!!lesl tabiat ol· 
duğu halde, zamnnıı ve insan kaynaşma· 
lıırına gözlerini kapamıı bir ııanatklr · 
dllsünmek lmkAnsızdır. 

mln ve edebiyatın teelrlyle yavq yavq ıelu bir habere rııre, cenubt AUaııtık't• 
eellşmlstJr. Baslt bir aanat ktlltUrOnden Alagoa eyaleUnde :Maragogi imanına bir· 
mahrum olduklan !<:indir kl birçok lnsnn- kaç mil mesafede milliyetleri meçhul bir
lar, yanlarında ya~adıklan d11ğlann bas· harp &'emiııl ara.'lındıı. ıtddetll b.k&t kıııa 

kaları tarafından bu kadar hayranlıkla ııllren bir muharebe olmutıtur. Gemilerden 
seyredlldlilnl ıörerE>k sa.,maktadırlar. Sa· birinin batmıı oldutu z:annedlllyor. 

Cumıı gecesi İngiltere'nln doğU kıyısı 

açıklarında bir Alman bomba tayyaresinin 
tahrip edildiği şimdi tesblt cdılmiştir. 

Libya'da vaziyet sakin 
Kahire, 6 a.a. - Ortaşark Brltanya Umu

mi Karargahının tebliği ı 

Libya'da: hiç bir değislkllk yoktur 

• 
Süven ve Kahire üzerinde 

Kahire, 6 a.a. - Mısır dahiliye nazırıı:ı -
11 ı:ı tebll~I: 

Sllvey• ve Kahire bölııelerıne bu aabııh 
..ıcencıen hava akınları oımuıtur. Blrkac 
bomba atılmıttır. lnsnnc:a hlc'kU'IP yoktur. 
Silven kanalı bölııcslnde bazı batıl hasarlar 
vardır. Blreok vlllYetlerde tehlike ııareU \'e• 
rıımııtır. 

Sovyet resmi tebliği 
:Moskova; 6. a.a. - Sovyet haberalma 

bUro1Unun dUn geceki tebliği : 
6 tıkteartnde kıtalanmu: bUtUn cephe 

Uzertnde dU~ana karııı inatla çarpıgmııı· 
lardır. 

3 İlktearinde, 41 dllımıın tayyaresi tah· 
r ip edilmlı;ıtır. Bizim knyıplarımız, ıs tay. 

yaredir. 
& llkteıırinde, Moskovn yakınlarında, 2 

~iman tayyareııi dUgUrOlm~tUr. 

••• 
Moıkova, 6 a.a. - Sovyet Haberalma 

B iiroaunun bu sabahki tebliği -
Diln ıece biltiln cephe boyunca muha -

r ebeler devam etmiştir 

••• 
Moıkova, 6 a.a. - Sovyet tebliğine ek -

tir ı Cephenin batı istikametinde harekette 
bulunan bir hava birli{;imiz bir g\İn için
de 30 alman tayyaresi, 24 tank, piyade as
kerleriyle ve harp malzemesi yüklü 40 
kamyon tahrip etmiştir, Bir tayyarecimiz 
34 tayyarenin bulunduğu bir tayyare mey
danına hücum etmiş ve buradaki tayyare -
lerin bir çoğunu isabetli bombardıman ve 
mitralyöz ateılyle tahrip eylemiştir. 

Cenup doiuıu lıtikametinde bir bölge -
de arekette bulunan baıka blr birliğimiz 
17 tank, piyade askeri yiıklii SO kamyon, 
4 benzin deposu ve 2 top tahrip etmiştir. 

••• 

Gen:olcten ıınnat eseri olan bir tablo
dıı, res:;:ımın fert vıırlı~lyle birlikte sos
yııl benliğini açıkça gôreblllrlz. Onun 
fertllül üzerindeki cemiyet baskısını, 61· 
çülil bir lnsıın topluluğu lçcrl.slndekt pn· 
)'lnt, vatandnslı,rının derece.si ne birlik
te ülkOsUnU, neşelerini, QzOntOlerlnl, 
hattA fizik değl~l~lerinl; kısııca bUtUn 
bir dU~ünme ve yaşama ııistemlnl ese· 
rlnden anlanz. <Mavim yoksa, kırmızı 

koyanm> diye bir sanat formUIU ve '!ır
rı orta)·a attığını iddia eden ressa
mın CPlcnsso•nun> bu sUzUnde, DUnya
nın bucUnkU faciasına yataklık etmiş 
anarşik Avrupn'mn vo değerler yıkıntı
sının snnatkArdnkl belirişi vardır. tmdl 
onun tablolarına hnktığımızdn, sanat e
ııcrl olup olmndıklannı münaka,I\ et
meden eve\ bile ne kııdnr beşeri ve sos
yal olduklannı anlamakta ı;eclkmeylz. 

* 
K anııtlar olacaktır" diyen o lns.'ln 

dlln gece rUyama glrdL Kolleks\

yonum arasındaki bir portreden tıka-

rak odayı doldurdu. YUzlerlnln son tir· 
perl5lerlnl nlmak için darağacına ka
dıır peslerlnden glttısı mahk(lmlıınn 

kendisinde uynndırdı~ı tecessUsUn esi 
bir tecesııüsle birer birer odamın du\•ar
lnnndıı asılı yeril resimlere baku ve 
şöyle bir söz dedi: "Arama duygusu kıt! 
snhn dilşilnmell ve daha çok ı:alısmalıy· 
dılnrl" Ve sonra cok ahenkli, içe isli
yen bir sesle, bilmeceye benzer bir hl
ktıyc nnlııttı. 

Bir mıığaraclan bah!edlyordu. Ratırım
da kalan su cümleleridir: "Makarada ka
ranlık çok koyu idi, orada bir mUddet 
kaldıl(ımdıı, içimde lkt duygu uyandı \'e 
blrlblrlyle stwaşmııkn ba,ladı: korl<U \'e 
tecessüs.· Karanlık mar:arndll tıkılıp kal
mıık korkusuyla, orada hayrP.t verici hlr 
sırrın saklı olup olmaılıkını Öğl't'nmek 

tecrs.<:OsU! .. İnsanlara her zaman korku· 
lannı yenecek kııdar bir tecessüs kay
s:usu vermek isterdim." 

Öyle sanı)·orum ki, hn)•atında boşuna 
bir tek kl!llme hnrcnmnmıı otan bu pt
nn bu sözlerinde derin bir mtma slz
llydl. 

A hmet Muhip DRANAS 

Moıkova, 6 a.a. - Sovyet Haberalma de gündüz akınlar yapmamııtır. 
Biırosunun bu sabah neıırettiği tebliğ ı 

İtalyan resmi tebliği 

na.t sl5rglilerlnl berber dllkkAnlannın du· 
\'arlannı ıüsllyen, boyalan blrlblrlne ka· 
rıtmll, kötll baskılı Göksu veya Klğıthane 
manzaralanndan alan bıult ve b!lglsl.z ln
sanlann, tabiatın bir k15şesl karımndıı. he· 
yecana kapılarak: "Ne güzel! Resim gtbl!" 
derllklerl ı:ok lşltllml~tlr. 

Görülüyor ki tabiatın bizde tam mlna· 
siyle bedll bir heyecan uyandırml\.'lı tçln, 
bir sanat eserinin rnııhlyetlnl ka1.anması 

lAzımdır; yani z.lhnlmlzln, ıı:ımlzde U>"anan 
lranslardan sAdece pasif bir zc\•k almayıp 
onlarla bir I<: manzara meydana g<!Urmesl 
eerekrnektedir. Tabiat gUzelllğinln ve tn· 
blnt duygusunun ıınnat ve eılebiyat eurlls
lerlyle ne kadar ilgili olduğunu anlamak 
lı:ln edebiyat ve ııanat tarihine bir göz at
mak yeter ııanırız. Birçok ııalrler, roman
cılıır \'e ressamlar, eserleri \'Osıtaslyle biz
lere kendilerinden önce vıırlıldanndan bi
le 5llphe cdllmlyen bir takım güzellikler 
göstcrm~lcrdlr. Homnntlk eserler ruhl:ın 
bü)11ledikten sonradır ki dağlar gtizclles
mc(:o lıasladı. Dağlar; Yunıın, Lfıtln ve 
Frnll!IZ klasikleri !cin gUzelllkle llı;lsl olıın 
bir şey değildi; yahut stldece clrkln gü
ıUnll)'Orlnrdı. Bizim bazan klnslk denilen 
Divan Gnlrlerlmlz için de buıtUn anladı{:ı
mız m!'ınııda bir tablııt gilzelllfl )'Oktu. nu
eUn bizi ha)'ran eden manzaraların onlar 
tıırkında bile olmnmı5lardı. Dlvıın ed<!bl -
yııtımız, gilzelllği yalnız iç Alemıle buldu
ğu lı;ln tabiatı sPyretmefe lüzum hile 
el\rnıeml&tlr. Kaııldelerdekl tnblat, :1.11man 
'"' mekfın ile ilgisi olmı)·an, Ustlln bir ku
vetl bülOn bü) üklOğU ile ı;östl!ren bir tn
kım işaretler ''e sembollerden lbnrcttlr. 
Divan şııirlerimlz )'a Bfıkl'nln Ali l'asn, 
Nefl'nln Birinci Sultan Ahmet hakkındnkl 
kasidelerinde; .Nedlm'ln Şltalye'ıılndc, Seyh 
Gnllb'ln Dııharlye'slnde gurUldilltü gibi bize 
renkleri, sesleri ve kokulıın "lh9as" ha
linde değil flldr halln<le tattırmışlardır; 

yahut da Nfıbl'nln eserlerinde görllldüğil 
gibi, tabiatın gizli düzenlnrlen bahlıı1e ye
tinmişlerdir. Bu enlrlerde tablııt karşısın· 
da tltrl>·en bir ruhun akislerini aramak 
boşunadır. 01\'an edeblyatımıı, dıı Aleme 
bUtUn pencerelerini kapamıe \'e kendi !cin
de aellşmls bir erleblyattır. Genel zevkın, 
bu edebiyatın eörUsUnden uzak kalmı5 o· 
lııcntını dU~Unmek lmkllnsızdır. 

Bir de bÜ)"Ük romantik ealrlmlz olan 
Abdülhak lUmld'ln Merlerlne bakalım: bu 
eserler tabiatı denizlerlyl<!, daf:larlyle, sah· 
rnlarlyle içine alan, - hl<: olmazsa ıama
nında - ruha tllze heyecanlar akıt11n e· 
ııerıerdlr. 

Jfancl ufuklara ıto~ru uzayıp elttiklert 
blllnmlyen kimsesiz yolların gfizellli!lnl, es· 
rnrlı ıllrlnl bl1c sembolistler öğretti. Iler 
bllyilk snnatktır, tablntı l\rten perdenin bir 
ucunu kaldırarıık bize yeni heyecan ım

kt'ınları kazandırmıştır. Denizin, acık deni· 
zln lhtııamını bize Yahya Kemal tanıttı. 

O denizin tadı hlll damatımızcladır. Tarih· 
5-6 ilkteşrin gecesi kıtalarımız bütün cep· 

be üzerinde dıişmanla muharebe etmiıler· 

dir. Roma, 6 n.a. - f taly11 rduları umumt te ne kadar sanat mektebi vana o kadar 

Tayyarclerimizden mürekkep bir teşek -
kül, cephenin batı isHkamctlnde faaliyette 
bulunarak 45 tank, 160 kamyon, 156 moto
siklet tahrip ve bir tabur kadar pjyade im
ha etmiı ve bir hava muharebesinde 19 
düıman tayyaresi düşürmüştür. 

kararglhrnın tebllği ı tııhlat 'ayılllblllr fikri blıe hiç de mlihR· 
legnlı görOnmUyor. "Tabiat, dlmatımızın 

bir )'a.ratısıdır; ona hayat veren zeklmız. 
dır, E~ynyı g15rliyoruz da ondan \'ar: neyi 
gördUğümUz. nıunl sördUıtOmUz de teslrl 
altında bulunduğumuz sanata batlı ... "Sim· 

DUn öğleden sonra, bir kaç Britanya tay· 
yaresi Catania şehri üzerin.de uçmuş ve 
bic. miktar küçiık çapta infilak ve yanıın 
bombası atmıştır. Halktan 4 kişi yaralan • 

mıs ve biraz hasar olmuştur. Avcılarımız dl halk ılsl var olduğu ltln deltll, re1111am· 
Karadeniz donanmasına mensup hava ku- ve tayyare savıcı b3tııryalarımız bir bomba larla •alrler böyle teılrlerdekl eıırarlı ııü· 

!11etleri blr gün içinde iki dil&man plya.de bir de avcı tayyaresini düşürmüılerdir. ıelllll öıtrettlklerl ıcın ıörilyor ... " diyen 
taburu imha etmle, 6 tank, 33 zırhlı oto - Sirenaik'te düşman tayyareleri Bingazl ııanatkArın yerdE'n ıllff' kad11r h11kkı var. 
mobil, piyade askeri nakleden 13 kamyon ve Barce ııehirlerine gene hUcum etmişler- F.lbl•e ve eapka modası gibi bir de tabiat 
ve s top tahrip eylemiştir. dir. Atılan bombalar evlerde hasar yapmış modası vardır. Resim sergllerlndekl tllbl· 

Eylül içinde cephenin şimal batısı isti- ve yedi kisinin yaralanmasına sebep ol • at man:ı:aralanna bir g15z atmak bundan 
kametinde bir fılomuz hava muharebele _ muştur. kırlc el)l yıl önceki tabiatla ılmdlkl tabl· 

atın aynı olmadığını bt1.e aı:ıkca gösterir. 
rinde 80 dıişman tayyare i duşurmiiştür. Dıi.,man tayyareleri Cebelde İtalyanların w Tabiat, sanatı adım adım takip ediyor \'e 

oturdukları köyleri muvaffakıyet elde et • ıgl\zP.lllğlnl ondan alıyor. Bir fransız e!lte· 

Alman resmi tebliği 

Berlin, 6 a.a. - Alman başkumandanlığı
GJn tebliği : 

Dotudalı:i taarruzlar dun d.1 yeni muvaf
fakıyetler ka:ı:andırmııtır. 

Leninırad'ın batısında Kronstadt'da'ki 
blitiiıı kalelerin, deniz ve sahil bataryaları
nın açtıiı ateşin yardımlyle mtihim ııovyct 
lruvetlerl tarafından yapılan bir karaya 
çıkma teşebbüsü müdafaaya hazırlanmış 
bulunan alman kıtnlarının azimli bir ha -
rekctiyle tamamlyle ptiskiırtlilmiıştiir. Aynı 
zamanda muhas.arayı merkezden yarmak i
çin yapılan 5iddetlı hiicıunlar da akamete 
ujratılmıştır. Diloman ağır ve kanlı kayıp. 
lar vermiştir. Karaya çıkarılan sovyet kı
taları daiıtılmış veya esir edilmiştir. Tama
miyle yuklu bulunan vapurlar batırılmıştır. 
Yedisi fevkalade ağır olmak üzere 22 dil~· 
man tankı tahrip edilmiştir. 

meksizin mitralyöz ateşine tutmu,ıardır. 

Kara müdafaamız bu tayyarelerden ikisini 
düşürmüştlir. Başka bir tayyare de garp 
Trablus'unda avcılarımız tarafından dü • 

şürülmü~tür. 

Sollum cephesinde ileri ltatyan ve al • 
man teşekkülleri yaptıkları hareldit esna -
sın<ia bir çok esir almı$ ve s!Uh ele ıe-
çirmişlerdir. 

Hava muharebelerinde atman avcıları i
ki Hurricane düşUrmü,terdir. 

İtalyan bomba tayyare teıckkilllerlyle 
alman sava~ tayyare teıekkülleri Tobruk 
ve Marsamatruh liman teslsııtını bir çok 
defa bombalamıslardır. Rıhtım ve baraka -
!arla malzeme depolarına isabetler kayde

dilmiştir. 

Doh Afrikasında Britanya tayyareleri 
Gondar'da yerlilerin pazar yerine bomba 
atmışlar.dır. Yerlilerden 9 kiıl ölmüı ıs 
kişi de yaralanmı:ttır. 

Akdeniz'de bir harp gemimiz bir düş • 
Sava• tayyarelerimiz, 5 6 ilkteşrin gece- b .. man tayyaresi dil$UrmU15tllr. Bir bom a 

al Azak denizinde bir limanı, Moskova'nın tayyaremiz 1200 tonluk bir petrol gemisine 
batısında mühim yol birleşme noktalarını isabet kaydetmlye muvaffak olmu,tur. 
vı Leningrad'da askeri tesisatı tesirli bir 
aurette bombalamııslardır. 

lnciltere'ye karısı yapılan mücadelede Slovak resmi tebliği 
ova, tayyarelerimiz gunduz Brest'in 400 

Prcsburıı. 6 a.a. - Slovakya ordusu bu-
kilometre batısında 2500 tonluk bir ticaret E0n onuncu tebllfılnl ncwratmlıtlr. nu tebllR:-

Saetland adalarında de denıııror ki: vapuru baurmıı ve 
mühim aakeri tesisatı bombardıman et -

mislerdir. 
Dun gece, İngilterc'nin cenup batısında 

bazı limanlara karıı hava hücumları yapıl-

mııtır. 

Şimali Afrika'da alman Stukaları ilktes· 
rin ıecesi Tobruk ıehir ve limanına bom -

ba atmıılardır. 
Süveyt limanına kar51 da bir hava akını 

Gecen hafta ıav&1 tetklllr.rlmlz Dnleııar 

Uıtllnde ve bu nehrin ıarkını1a hareketlerde 
bulunmustardır. 

Teıklllcrlmlz mUıınrnn ve ilerleme muha -
rcbclcrıne ıstırtık elmletcr ve bilhassa Slo
vak topeusu mu\·attaklyetll tnatıyel ıııı,ter • 
mlstlr. DUsmanın blrkac taarruzu pU!kUr· 
tU'mUstUr. 

sıovnk ordusu bO)'Uk hnrp malzemesi ve 
1400 esir ele ırecımıııtır. Ellrlerln 111rnı de -
vamlı olarak artmaktadır. Bizim ka:vıbımıı 

,.apılmıııtır. pek azdır. Kıtalarımız secen batta 4!50 kllo-
.Diiııman alman topraklarına ne gece ne metre 7Ur11m0.lerdlr. 

tlkçls!nln dediği ırlbl: ''Sanııtklr kendi dı· 
eında bedii olarak ancak yarattılı ~zelllıtl 
bulur \'e orada yalnız kendi yaratıaının 

mııhsulUnU seyreder. F..ııtetlkçl !cin, feylesof 
için, insan asla kendi !tinden tıkmaz; eş
ya ancak insanın y.arattıAı ve nıhunda ta
$ıdı~ı şeklllPrl aksettirir." 

Demek tabiat ancak bir sanat prizma· 
sın<.lan, bir aanat ıUııecınılen ıteçtlkten 

ve muayyen bir teknikle yoğrulmuş bir 
ruha uygun selen eserlerin diline ı:evril

dlkten aonra bedll bir deler kazanablll· 
yor \'e du:vıulanmızla aeyrcttltlmlz tabiata 
hafızamız ve muhayyelemlz bedll bir l· 
lem, bir sanat çerçevesi katmadıkça men
taatııl7., ılll bir ıUzelllk heyecanı almamı· 
zın 1mklnsız oldutu da böylece anlaeıh· 

yor. 

••• 
Bu düşünceler tabii olıırak bizi hayat 

.ve ahld.k alanına yaklaştıtır. CUnkU "be
dii temasa", blzl ahllk hayatının temeli 
olan haablllie de hazırlar. Gertekten be· 
dil heyecanın tesirinde kaldıltımız zaman 
ıiln\Uk kayıılanmızı, yakın ve 11kıttıncı 

menfaatlerimizi unutarak yalnız heyecan 
mevzuu ııe baıbaıa kalırız. GUzelllkle baı· 
ba'a kalan, kendini ona veren, onunla ka· 
rnan ln!anla, kendisini bir paı'(an oldu· 
ğu cemiyete veren, o cemiyetle kantan 
insan arasında fark yoktur. GUulllk zevki 
u:~;ıındırılmak sureUyle hublllıte ve feda· 
kftrlıf:a yollar açılmıı olur. lnaanda basit 
bir bedii kUltOrle ıllzelllk zevkı uyandıran 
en mühim lmll ise tabiattır. 

Demek oluyor ki bir ıanat eseri s lb l 
tesirli olan tabiat, kuvetll blr ahllklattır· 

mak vasıtasıdır da. Tabiatta ıU:ı:elllk bu-
1 up ı:ıkaran, o ~zeııııtın caz•beslnde Yllll· 
)'an kimse, yalnız clrkln manzaralardan 
deAII, ı:lrkln hareketlerden de sakınır. Gö· 
rOIUyor ki tabiat, yanı aanat adesesinden 
ı~rillen t abiat, lnaanlar lçln bUytlk blr 
terbiye vaaıtandır. Tablab ... rıerd• n• 
tatmak IUl'etıyle oocuklanmıza, tabiatın 

• 
P.rnambllk. 8 a.a. - Brezilya Hhl11 atık• 

laTında cıaccto yakınlarında bir denli mu· 
harebfttt olduıtunu teyJt edecek htc bir haber 
.Amerikan deniz mahfillerine selmeoınlıtır. 

Çek milli birlik reisinin 

Bohemya ve Moravya 

halkına bir hitabesi 
Prııg; 6. a.a. D. N, lJ. : Çek milli blrllfl 

reisi M. Fusck, Bnhcmya. ve Mora.vya. hal
ıunA rııdyocla hitnp e<.lerr.k, ezcUmle ıöyle 
demiştir: 

"- Londra'dakl mllltccllerln mAnasız 

hltabelerlne kulak aıımanııınız için birkaç 
rün önce ihtarda bulunmuştum. Bir haftıı. 
ııonra, lhtıırımın doğru olduğu meydana 
çıkmıştır . .Mıııılesef Londra'nın hltabele -
rlnl Jırıyntları p::ıhnınnn dlnllyenler olmtıı· 

tur. 
"DııgUn Lorıurn ve l\loskova, Çek mil -

letıni kendi hnyntı ile oynamağa te§vlk 

rtmektedlr. 
'•Bir krre daha inzibat hlsslnlze ve aklı

srllnıinl:r.e hltnp edlyonım -
"Unutmayınız ki, Londra ve Moskova· 

d:ıl<I mliıtrcllf'r, birçok nıllletlerln intihar 

r.lmrlcrlne sebep olmuşlc.rdır. 
"Millet ve onun sanılcll için çah&ıan dev-

ıct r<'iı;ini:r. ctrııfında toplanınız ... 

Yugoslavya' da 
yeni suykastlar 

:Mnskovn, G n.n. - Yugoslavya'dan ge
l<'n hubcrlerc göre, Yugoslav çeteleri, Pat· 
roveç şehrine hilcıım ctmi,,lr.rdlr. / 

7.nğrcb'de de içinde nlmnn nskerl bulu
nan bir otobUse iki bomba atılmııı. birçok 
alman n.~kerl ve iki <'rbn.,ı yarnlanmıııtır. 

Şehrin alman nakerl Jrnnıanılnnı albay 
neichter .ımykast faillerinin ynknlanmnııı
nıı yarllım edeceltler için 10 hin mark mU
ktıtat vadetmiştir. 

Suykaıııt llzerlne şehirde snnt D dnn son
ra her tUrlll mllnakalt\.t yasnk edilmi~tlr. 

Huna rağmen 2!1-30 eyllll ~rcrsl bazı meç
hul kimseler 7.ağreb sokaklarında iki al
man pilotu öidllrmli~lerdlr. 

KAZALAR 

Satılık çam tomruğu 
Tavııanh .\lıı.hya F.f:rlgöz m!infl:rı~ or

man bölge ııefllğlnden : 
ı - Bölgemize alt Tnvıınnlı knznsınını 

:Mahya J<:ğrigöz devlet ormanlarında 

mevcut ve 941 aenesi katlyatından mUte
haııaıl (2235) adet muadili (1334J metre 
mlkll.p (673) desimetre nılkl\p n11mııralı, 

damgalı, kabuklan aoyulmuı:ı ve baş kes· 
me payları mevcut ı:am tomruğu açılt nrt
tırma ile ııatıııa çıkarılmıotır. 

2 - Arttırma 13. 10. 041 tarihine mll
ııadlf pa7.artesl gUnU sat 14 de Tavşanlı ı 
kıızaııında Eğrigöz Mahyıı mUnterlt or -
man bölge oefl binasında toplanııcnk o· 
lan ııatıı komisyonu huıurlyle icra edile
cektir. 

8 - hını tomruklardıın (431) adet mu
adili (255) metre mlkAp (392) deslmtlre 
mlkAp miktarı Dalı lıöy lııtaııyonu depo • 
aunda ve (1S04) adet muadili ı 1070) met
re mlkAp (281) desimetre mikAp miktarı 
Çatak mevkii ara dcposundadır. 

• -Du tomruklann Dalıköy istasyonu 
deposunda talibine teslim edilmek ııartlle 
bt>her metre mlkAbına muhammen bedel 
(18) lira (43) kuruı ve Çatak ara dtpo
ıunda talibine teslim edilmek ıarttyle 
beher metre mikAbuia muhammen bedel 
(15) liradır. 

ı5 - Teminat akçeııl % 7,5 hesabiyle 
(1567> liradır. 

& - Bu ltıe alt açık arttırma oartname
lerl Ankara. İstanbul, Klltahya orman çe
vtrge mlldUrlUkleriyle Duraunbey devlet 
orman tgletıneııı revir amirliği ve bölge
miz ıatıe doııyaaında mevcuttur. 

'1 - Taliplerin ihAle gllnllnde ha:ı:ır bu
lunmaları ve bu husuııt-a fazla ma!Oma! 
almak lııtlyenlerln bölge fefllltiınlze mu. 
racaat etmeleri ıazumu llln olunur. 

(8688-7307) 17219 

Ekmek pişirme işi 
Safranbolu J . Okul Taburu 

Komutanlığından: 
1 - Satrambolu Janııarına er okulunun 

sOnde Azamı 1200 adcl 000 ırr11mhk ta:rın ek· 
metinin bir )'lllık Pltlrme lıl 1:1 ırUn mllddet· 
le ve karıah zarf olarak elallbne.ırı konmuı· 
tur. thalesl 16.10.1941 pefffmbe rtınü 11at 
115 te Satrambolu btledln blnaaında yapıla
caktır. 

:l - Demetin yalnıı unu okuldan verile. 
etle ve ıarnızon fırınında plılrllecektlr. 

8 - Muvakkat teımln&t 49:l lira 155'1 kuruı 
olup tartnameaı okuldan alınabilir. 

4 - İlteklllerln belli vakitten bir aaal e
vet kapalı zarflarını komisyona vemılı olma· 
ıarı. (8870-74~) 17411 

Bir taşçı aranıyor 
Bolvadin Belediyesinden: 

Heledtremlz kara detlrmenlnı1e calıtmak 
Uzl're (80) otuz lira aylık Ocretll un fabr1. 
kalarında calıımıt bir taıcıya ihtiyacımız 

vardır. Taliplerin 1:5.10. 1941 tarihine kadar 
belediyemize mUraeaat etmeleri ııan olunur. 

(SS86-7444) 17436 

ılzll ırQzelllklertnı ıöatermek ve böylece 
onlara hayatı bir kat daha sevdirmek, u
natkl~lanmıza dllten en büyllk milli bir 
vazifedir. 

Saut Kemal YET KIN 

1 
3 
2 
4 

7 '10 1941 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük f asarruf hesa~lan 1941 ikramiye plim 
Keşi deler: 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinci teşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikro miyeleri 

-

adet 2000 liralık :ıoou . - ıırn 8 adet 250 liralık - 2000.- lira .. 1000 3000.- lırn 35 100 8500.- ura 
750 1500.- lira 80 .. 60 

" 
4000.- lir• 

.. ~00 

" 
2000.- lira 300 20 .. 6000.- lıra 

T Ü R K İ Y E C (f'M H U R İ Y ET 1 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUS TARİHi : 1888 

Sermay,esi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraa t Bankaaında Kumbaralı ve ihbarsız Tua.rruf heııaP1'' 
d 

~ 
rın a en a z SO liraııı b u lu n anlara senede 4 defa çekilecek kut 
ile qafıdaki pla n a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 " 2000 " 4 " 250 ,, 1000 " 40 ,, 100 ,, 4000 ,, 

100 " 50 ,, 5000 .. 
120 " 40 " 4800 ,, 
160 it 20 '' 3200 ,, ıı 

Kur ' a l a r sen ede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, .,e 
Birincikanun tarih in de çekilecektir. ,O 

DiKKAT : He•aplarındaki paralar bir sene içirıJe~ ~ 
liradan CJfağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde c/fl'
lazlaıiyle verilecektir. 

ANKARA Lv. AMlRLlCI 
Bot teneke satıtı 

Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
• 8000 adet bo• teneke arttırma ile 10.10.9-U 

ıaat 1:5 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da sa· 
tılacaktır. 

Tenekelerin yerlerini ııtrınmek Uzerı ta -
ı.klllerln her Sün Ko. na mUracaatıan. 

'T2'19l 1~7 

Matbaacılara 
Ankıırn Lv. A. Sa. Al. J{o. dan: 

KAll:ıdı dıılredcn •;erllmck 
matbu evrak bastınh.t"nktır. e 

Paııırıı~ı 10-10-!Ml nan t 14 t ffı 
ıctır· .,, 

Lv. A. Sa. Al. Ko. da ynpılaC'!\ u~ 

rln mUtredatı ı::örml'k ozere her ~ıı.rP'~ 
zarlık ıcın belli vakitte tcınınat ~ 
racaatıarı. .(7276). 

t 
l 
h 



ULUS 

~LLI MÜDAFAA VEKALETl MARMARA ÜSSÜBAHRİ K. g - Yedek tekerlekler birlikte teslim 
edilecektir. lU ile aatıD alınacaktır. Muhammen bedeli 

52.170 lira muvakkat teminat 3913 llradır. 
İhıılesl l 7. 10. 941 günU saat 15 de Halkalı 
Ziraat :Mektebi Bahçesindeki Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin belli giln ve 
saatten bir saat evci yanı 1111.at 14 kadıır 
teklif mektuplarını komlıyona vermeleri. 

münakasa giln ve saat: 8. 10. 9'1 9.16-. 1 alayda yaınlacak 111 lcuaur 
1 

r-

Elektrojen grubu alınacak 
~1. M. Vettdl ti Sa. Al. Ko. dan : 
Aea~da h 

troJe mu tna:ır vasıfları yazılı elck-
ta ,:rugrubu ı.:ıtın alın11caktır. Bu husu. 
re tek m .: ve fenni şartnamesi bllAJıa. 
firınaı enınıııı cttırtımek Uzere alAkedar 
kadar arın 10 blrınC'I tc rln 941 gtintine 
eı rıya Ankt.rııda M. M. V. Harbiye dııire-

a) ./ tınc mUracaatııırı. 
Olrr.as anınmış bir fabrll.anın rnamuldtı 

bı ~)~e Yeni bulunm 81, 

l-Cın aur rt tele rl<'kll, yaylı ve saııtte 4:; 
C') n atıe Yur lyüşc mUsntt 

l ır aciet 6" ı · 
:ı"at taka " vo t GO amprr ve 3,9 ki-
lıa ııırPer th ve dl~ •r dört adedi 120 volt 
l'E teli~• ve 18 kilovat talmtıı dinıunoıu 

.., tnbıoıu. 
d) 4 6 

)'a <llzeı • &lllndlrIJ 4 zamanlı benzin ve
eı Gru::1otörJU grup alınacaktır. 

>"anıar un Uzcri ve Yanları anç evıı ve 
~~I f:~tç~Iııırken Yllkan kaldırılabilir ve 

f) lie 
1 ıaıındc § kilde k palı olacııktır. 

lett 4 r grubun bir komple YC'd k L ker. 
tc:ırı' Ye;~:11Uk klrtkosu dinamo ve motör 
laırıınıar crı ve lüzumlu avadanlık \'C 

) 
1 oıncaktır. 

ı..g Grup h 1 · "l lı:at n o renkte bir kat astar ve i-
hı Yağlı boya ile boyalı olacaktır. 

hır s~ Takımların ve yedekler münasip 
ığa Yerıe~tlı'llmıı olacaktır. 

------------------~~~~ 
Sade yağ ilônı 

Marmara Üssübahri K. Satın 
Alma Komisyonundan: 

~ 

-a ~ - Ekııııtmel eri ... 
:ı "' en ·sn ı:: 

2 .c "' ::: s GUn Saat Fa r1e "" C; :ı: .... 
20.000 176 5280 9. 10. 941 l4 
45.000 176 ııaso 9. 10. 941 15 

l - Yuknnda mıktarı yazılı sadeyağı 

a~Tı ıınrtnamede ve bir partide hizalarında 
gösterilen g{inlcrde pazarlıkla satın alına
caktır. 

Si - Verilecek otomobilin kat'i muayene 
si İstanbulda emniyet müdürlilğü 6 ıncı 
şube &eyriscfcr ~efJiğlnce ve difcr vilayet
lerde Belediye seyrisefcr idnrclcrince yapı. 
lacnk ve teklif mektubu ile birlikte bu mu

ayene rnporu ve otomobilin tulani bir 
fotoğrafı ile birlikte Kütahya Vilayeti 

daimi cncilmcnlne bir zarf içinde gönderi. 
lccck veya kendisi getirecektir. 

10 - Bu ~crait dahilinde otomobil sat
mak isteyenlerin 14-10-941 salı gÜnü saat 

15 de Vilayet daimi encümenine müracaat
ları ve yahut teklif mektuplarını gönder • 
mclcri liızumu ilan olunur •• (7166) 17159 

2 - Pazarlıkları İzmit'te Tersane kapı- yapı yaptırılacak 
sınclakl komisyon binasında yapılacaktır. Kutahya Vıliyetindcn 

1 Şnrtllnmelcrl komisyonda görlllebillr. 
a - Paznrlığn f§tlrlık l'd ceklerin bu 1 - Uşak Memleket hastahanesinde yapı. 

gibi işleri yaptıklnrına dair Ticaret veal- lacak pavyon inşaatının 13989 lira 70 ku • 
kalarını ve cinslı-ri hiıml!ırınd:ı yazılı tc- ruııluk kısmı kapalı zarf usuli ile cksiltme

gunı.i saat 15 de Vil;iyct makamında top . 

minııtıarlyle birlikte belll gUn ve saatte ye konulmuştur. 
komisyona mUracantları. 2 _ Muvakkat teminat 1049.23 

(8830 '7451) 17410 

Kundura ilônı 

liradır. 
Eksiltme 17-10-941 tarihine musaJif cuma 

Clnsi: saman, miktarı: 588000 kilo, Tah. lıkla ;ı.'&ptınlacakUl' -rl!!n 1~U..\ par.a :r 
Bed.: 20:580 Ilra, İlk T.: u;4s lira ® Kr., 1 Pazarlıtı 10. ıo. 1sn 1:ı.ırn11. ır ~11 :l • te 
münakasa gtln ve saat: 8. 10. 9U 9.80 Eakleehlr Sa. Al. Ko. dil :ıraı>ıı11.ca a t 15 

(7462) 17{16 lllcrln katı temlnatıarlylc .1(0 n lctır. • ~ • 

(70G8) 17061 
lan. l 74iG) e. trıur ıat· 

Yulaf veya arpa alınacak l?" • 

Sadeyağ alınacak Söke Sa. Al. Ko. dan: 
Patates alınacak 1 - 17. 9. 041 tarihinde lhaıeııı yapılacak 

Topkapı - ?ı1altepesi Sa. Al Ko. den : olon 742500 kilo :vuıar veya arııa kapalı zart 
l- Kapalı zarf usO.IU ile 300 ton pata. usuııyıe llAn edllmeaıne rntnıen talip cıkma· 

leıı satın alınacaktır. Patatesin beher ki- dıtından P:ızarlıkla mılba:vaa edilmek Uzere 
!osunun muhammen fiyatı ıo kııruıı olup 17. ıo. 941 tarlhlne kadar bir ay mUddııtıe 

88
• 

tutarı 30.000 liradır. Ve muvakkat terni • kıya asılmııtır. 
nat 2250 liradır. 2 - Tallp!C'rln Ankara, btanbul, İzmir 

Canakkale Sa. Al. Ko dan: 
l - 20 ton ıadeyac klmyevt ~ıın:ı;r 

15. 10. 941 ı:ııraamba gUnll 53Bt 11 <le ı> na" llo 
"nr. lıkla satın alınacaktır. Beher kıll'.'suııu,, ,,. 

11
_ 

hammen tı:vatı 179 kuruı cup ilk t l'"ılııntı 
268!! liradır. Evınr ve ınrmame her g ıı J<o: 
da 8!1ruıur. lateklllerın Ko. na mU,.acııa• a • 
n. (7477> li4:5 2- Evsaf ve hususi ııartıar Topkapı • ı Lv. Amlrl1klcrı Sa. Al. Ko. lar1yle Silke Sa Al. 

Maltepesi Sıı. Al. Ko. da görUIUr. İhalesi Ko. da me\cuttur. Ş:ırtnamelcr dahll1ndc 
17. 10. 941 cuma gilnU saat 11 de Ko. da 17.10. 041 t'areamba ırUnU saat 11 c kadar 
Yapılacaktır. Taliplerin belli günde mu . Söke Sa. Al. Ko. na mUracaauarı. Knrı sa. Al. Ko. d n. 
Vakknt teminat mnkbuzlyle tekli! mek • (74 •O 17417 • 1 - KnpaJı zartla l800 ton b #day kırdı· 

Buğday öğüttürülecek 

tuplıu:ını saat 10 ıı kadar Komisyona ver- rılıırak uo UPllrııacııktır un fabrikası it' n 
meıerı. (71Z5J 17070 Kuru ot alınacak kırına Ucrctı \c Mkllye 1 dahil bir klhsuna 

Sok Sa. Al. Ko. <lan: tatımın edilen bedel hlr kuruı 
90 

santim Sadeyağı alınacak 1 - 10 O 1941 tarihinde thalcsı yapılacak muvakkat teminat 2~ llrn el k.ı dl'~lo:ıren 
lzmır Lv. A sa. Al l\..ı d n: olan 49653.> kilo se:ıel1k kuru ot kap31J zarf !cin kırına ücreti ve nakliye dıı.hll bir kuruı 
1 - l:lcher kılo una lti2 kuruı tahmın c. , usul Yle ckslltm 1 llAn edllmcsıne ra:men 33 sııntım muvakkat tcmına~ı 

17
9:S lira 

50 dilen 50 oou ıcııo &a<lcyaa kapalı zart usuııy. taııı:ıı cıkmad ... mı n pazarlıkla .n..ı ı ı> ıa e. kuruıtur. 
le eksiltmeye ko'luımu~tur dilmek U ere 20 10. !l41 tarihine kadar bir 2 B 

utday kırma masrarı Kor'un bUtQn 2 - EJ(alltmo 16. ıo ou PCrt mbc ı:Unu ay m ddctlc> askı)\ alınmı&tır. ırarnlzcınlarında mevcuttur 
saat 15 tc lzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. da •apı 2 - Tallrıl rln Ankara, lst11.n'>ul, tzmlr 3 thaleıı "" 

10 
· 

1 
# L ... u. • 1941 :ııazart~ı "llnü sa· acaktır v. Amirli eri Sn. Al. l\o. lnrl:ıne Söke sa at 16 d Ka • !anacak daimi cnciımcn komisyonunca ya 

Marmara Üssübnhri K. Satın pılacaktır. 
Alma Komisyonundan: 3 - Teklif mektuplarının tam sa:ıt 15 de 

8 rı•ta komisyonumuzun bulundu~ 3 - Hepsinin tahmin cdllcn tutarı 81 000 Al Ko da mevcut ııırtnnmcler dahlltnde tu mahald 
11 k ..,,.. 10 104 1 e )'llpılac:ıktır. E\'lat vn ıartname ra mua1< ıt temin tı ~00 liradır. $artn"- .u. . l pa.ı:arıes ı:ilnU saat 11 e kadar Ko dft .. u•u ~ 

(60 2) 16986 
~ · ı:vr r lsteklllcrln mezkOr fton ·-mC'st Ko da ı:öruıUr Eıtılıtmeyc tıttr•K nda, Söke Sa. Al. Ko na mUraenatıarı. saatte 15 k " ·~ 

.. ~ ~ e adar kanunun 82 inci maddesi. Cl'kler kanuni vc . 'llnrl.)' e ı :nln t mektı.p- <71 J) l741S ne ~öre hazırlı:vacakJ 
!arı ıh ı L• an tekllt mektuplarım nı " c s ıaıınct n oır s~11t cveı tckı.r nO \'erm ı ı 

l - 13 r t'IHlnc 750 kuruı t,y::ıt tahmin o- .. . . 
l 4000 l(t k d 1 k l Encumcnc tcvdı edılmcsl sarttrr. Du s~at unnn c un ura pa.ı:ar ı la eksiltme· 

Elektrik tesisatı 
:P.t ~ \' 
keııt b~k!letı Sa. Al. Ko. dan: 

On Uc l1r ~il (17.Jl3,73) on )Cdl b.n )ÜZ 

Cl4 eıeıctr~k 7etrnıı Uc kurus olan Ol)'arbakır· 
~7a. k tcsı.atı tıı !.•Palı zartla mUna. 

, Cllnuonll'luatur. Ihalcıı 13. 10 9-U pazar
lırtcıı.r. Ş:ı.:~at 11 dedir. tık teminatı 12b3,.;J 
,,,. V. lltın ameıı 86 kurue mukablllnde llt 
~lltıııcrtn alll'la kcımts7onundan alınabilir 
'••t evcıı Uıaıc ~On ve s atlnden en az bir 
ltar k ne kadar tekııı mektuplarını mcz-

Clnı!syonı vermelcrt. 
(7058) 

17082 

Kofum tnkımı yaptırılacak 
ıı.ıı v 
tıoto ı ek~lctı sa. Al. Ko. dan: 

tııae-ı1tt:ru vaııtal.:ır lt'ln 7eelek pnrca yaptı
ls ıo 941' llu lal Yapma~a talip olanların 
lı,r >'e d ırün ne kndar Ankıırad M. M. v. 

alreıı r Yuetıne m:.ıracı:ıatıan. 
(7303) 17"'~9 

>'e konuımuıtur. I ten sonra mektup kabul edılmdiı;i gibi 
2 - l'<&zarlı~ı 10 birine te in 941 cumn postada vaki olacak gecikmeler de kabul 

cOnU sn at 15 te tr. nlt'tc Tc-·s ne knpısındakı cıfıl:ncz. 
komisyon l.ıınasında )apıla ktır. 4 _ Eksiltm~yc girmek içın ihaleden 

8 - Numunesi komls)Onda mevcut olup . . . • .. 
şartname ı de 150 kuru$ mu•:ablllnde ko· en az uç cun evci Nafıa Mudurluı;unc mu. 
mis) ondan n lınn blllr. racaatla alacakları ehliyet vcsikal.ırını ve 

4 - ls'eklllcrln bu gibi iti rl yaptıklarına ticaret odJsı kayıı ve ikasrnı muvakkat 
dair \'cslkıılarını ve 4 ;oo ıradan lb:ırr.t te • teminat mektubu ile birlikte Encümene 
mlnntlarf)'le birlikte b 111 aUn ve saatte ko • ıcvdi etmeleri lazımdır. nu vcsaıki ver • 
mis> on b:ıtkanhıtın:ı mUracaa llan. 

CSS7:i·7443) l743G 

VİLAYETLER 

Elbise yaptırılacak 
İstanbul Sıhi Müesseseler Art

tırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden : 

Le> il tıp talebe >urdu tnlebclerı tein 1000 
takım clb e lnıAll ısı kapalı zartla ck&llt;ncyc 

meycnlcr eksiltmeye giremezler. 

5 - Ameliyat için fazla ma!Umat almak 
ve keşif dosyasını görmek isteyenler her 

gün daimi encümene mıiracaat edebilirler. 
(7267) 17213 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Antalyrı Nalın MJd.lr!Uğtindcn : 
Antıılya • Alanya yolunun 51 inci kilo

metre indC'kl demir Mıınvgut boyanması 

m~"'t ı K "·" ht } 'f · ' } k · e er· (7457) 17""6 ~ ... up ıırını o na verme,crı. ınu e ı yıyecctı: a ınaca .... 
(7:.!3~> 11191 Od 1 1 

D:ıhkeslr Sa. Al Ko. dan: Un na < İ 
Pirinç alınacak l - AşıgıcLı l ns ve miktarı yazılı s ceııboıu Sıı. Al. Ko, dan: 

Erzurum Sa Al J.Co dan· klll"'m erzak kapalı zart usullyle 31 10. 941 m 1 - LlıpsckJ C'lvarındakı ormıın'ardan or . 
· · · 6 an mudUrlOtUnce 310 1 - Ktıoa..ı 4 kuru tan 44 000 kilo P r n aat l dn U lıkt'slr Sa. Al. Ko. da yapıla- Paaraı lh namtna \erilen ve 

kapaıı z.ır! uıuıu.e münak ayn k m..ıtmuş~ ı caktır l\lU\'akkat t nıınat 1~19 lira 18 ku- ı namına L~::kı kimin CıerJnde kalırsa 310 
tur. ruş•ur Tal.pi rın lhııle saatınden bir sRııt ka\ele 

1 
orman blllce •etıttınc:e mu-

2 ~apı arak maktaa U ti 3 - Munakaaıı 20 10, !141 p3zart ı.:unu eve! l klit mc.ktuplnrı l{o. n:ı vermeleri. muter-ıet 
01 

k ere 10 namına 
&:ıat 11,30 da Erzur..ım Sa Al kJ d 1 y pı 11_ Şartnam si Ank:ır:ı, iatanbul Lv. Amirlik- dan , erııme:a e

1
artble mUteahhlt taratın. 

~~kt •ı h • 18 rt Yle ve LAPaekl ~ ır. " u nmmen bcd il .Jll..?O lira, ıııc tcmı- lerıylc Balıkesir S~ Al. Ko. da her gtin ıre eellltl tararından orman böl· 
nat 15&1 1 radır. Pirin e alt cvaat ve &artna· gbrlıllır. dan kesmek Uı cöstcrllec:ek maktalar-

K d IQ 1 . • PIC'kl l•kelc-alne 1 d k me o a görJ r. .s cklllcrın ihale saattn- Cınsı Ml!ctnrı lcllo M. Flyııtı oradan llolayır, C:eıtbolu ar n rm ve 
den b,r .saat eHı teklıf mektup! rını Ko na Beher kllosıı Kr. huıuıı eartlard nsındnkl Jsk lcdıt 
. · a 7azııı mlktnı'(la d 'ermeleri. t 

72~1 > 17274 B•ıl ;ur 20~00 22 etmek eartl> 1!! 2 610"""' ay a tesllın 
Snbun alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kilosu 64 kuruıtan 21,000 kilo sa
bun kapalı zarf uı;ulu ile mlinakasaya ko • 
nulmuştur. 

'Pirinç 
1{ f'aımlyc 

Nohut 
Mnc•mek 
Sof~an 
Şı>k r (toz) 
Çay 

"'"" kllcı odun p 1 k 7400 52 naklettlrllecektlr azar 1 la 

24700 19 
10 

2k- Odunun muhammtn bedeli 4!1779 lira 
14900 J3 uru~ur. Katı teminat 74t>6 lira 

85 
ku-

Sl:SO 21 ruıtur. alo ~no 26.10. 041 :ııereembe ı:ıuna 
ıwno 7 saat 10 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lstelc:-
10rno 49 lllerın a:ı-ııı cUnde ellerindeki Hsaıkıe Ko.na 

konulmuştur. ile tecrit ve ııoscsınin yenllenmesı iııı nçııt 2 - Munakasası 20-10-9U pazartesi günü Cil6G) 
407 900 ınUraeaatıan. (7458) 17427 

li419 Otom b"l 0 1 malzemesi alınacak tı ıı 
?.tıı • Vektıeu Sa. Al. Ko. dan: 

l?ı te hhıt 
nız llll'ıt nam \e nes hına 71 kalem oto 

1 - F.ks itme 8. 10. !Hl caraambn ırUnU 
saat 15 te lstnnbul Ca~-:ıloı'!'t..ı sıhnt ve ıı:u
mal mun \'('nl't mudUrlUtu binasında kurulu 

ek lltmcye konulnıuııtur. saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla • Kuru ot alınacak 
l - Eksiltme 16. ıo. 941 per,emb·• gti- caktır. Merzırnn Sa. Al ı.:o. dan: 

nlı saat 15 to Yenlkapı'dn Narın 1.lUdüri 3 - Muhıımmen b~deli 13HO lira ilk temi l - Kapnlı zartla 400 ooo kilo kuru ot a. 

Fotin alınacak 
Erzı:rum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bor cmı 025 kuruıtan 6670 cırt toua 

3. 10. 941 harlhlnde yapılan pıu:arlıtına Jıt
tekll cıkmadıtından tekrar pauırlıkln alına• 
caktır. 

cııu"•ıı rı •atın alınac:nktır. Hepsine rah n·n 
rltlır lh >'at 1300 tıra olup tenı•natı 19'1 ıı • 
ls ıo >'a~,leıı 8. 10 911 caraıımba cunu d ınt 
llt ın llacaktır. Ta.ip olanların .< ı nL•yo. 

komls)onda )apılacaktır. 

2 - .l\lu'ıamnıen fl)nt beher takım !!lbbe 
lmalfycsl için 1400 kuruetur Muvakkat temi· 
nıı t ıo:;o liradır 

yetinde mUte~ekkil ln§nal r.:omisyonunda nat 1008 lıra s;ıbuna ait evsaf ve eartnamc lına~akt.r Bıl> lt'ln muktazı teıt bedelsiz 
;.npılacdktır. Ko. da gorulur. lstclı:lilcrin teklif mektup. oıa~ak \eri cccktlr. 

rııcaaunn. (7262) 172n3 

l\ıuhab 
ere :malzemesi alınacak 

~. tt " ao0 · ckaleti Sa. Al. Ko dan ı 
~blo ldet kablo arka tezkeresi 2000 adet 
tcrlib ltıaht esi 28000 adet kablo askı 
L illt 
ııı:oıu an 6Do adet kablo tezkeresi çevirecek · ~oo 1•lctıne adet kablo çevirecek kolu 1500 
lil.t ı:aııt c 0., d • . 

ı:ıı. •lıı:ı ı ., u a et cmmyet kcmers 
halı:krnda •calı:•ır, Talip olanların malzeme 

tôrnıc1ı: ıl ırıaıoınat nlmak ve numunelerini 
"Y. harb' tere 10-10-941 gününe kadar M.M. 

ıyc d . 
(73 aıresi rıyascLine nııiracaatları. 

02
> 17318 

ıı Ampul kalsiyum almacak 
• Jı1. V CkAJ • 

40 td ctı Sa Al Ko dan ı tt Ct Oto • • ' 
ltıuforaıu1c ve kaınyonlar için 50-120 

Calı:tır bch .tczyik olçme aleti satın alına -
rll 1 crınc t h • 

o Up ihaı . a mın olunan fiyat 3 Ji. 
"•t ıs d esı 8-10-941 çarşamba günü 

~llıisy0ıı: Ya~ılncaktır. Talip olanların 
ınuracaatlnrı. (7402) 17383 

Dikre .. 
~. fd " Yagı alınacak 
..... . e~aıcu s 
~aları ,_ a. Al. Ko. dan ı 

Ca'- ı .. 1. 2 t . 
ıı;tır, ll' , On dılcre Yağı satın alına -

140 ır kıloau lturu1 1 na tahmin olunan fiatı 1
0·10.941 ° up teminatı 420 liradır ihalesi 

tır cunıa ru 
l · l'alip 1 nu saat 15 de yapılacak-
'rr, 

0 anların komisyona müracaat • 

<7404> 17385 

3 - Jsteklller numune ve ~artnnmcslnl 
yu·t mOdUrlül':ündc görebilirler. 

4 - ı~tekmuın l!l41 yılı ticaret odası \'C· 

slkasl)'lo :.? l!.JO sa) ılı k01nundn yazılı vcslkn
larıa hu ise Yi'lı•r muvaklcat teminat makb:.ız 
vcyn b:ıl'ka mektublyle blrlikte teklltl havi 
zarrıannı ihale saatinden bir aaat cveı mak
buz mukablllnctc komlsyonn vermeleri ve res
mi bir mUesscsc>·c 7Uzden !azla elblS<'YI iyi 
d .ktıtlne dn lr bir \'<'S ka ibraz eylemesi &art-
tır. 18306 GSGG) 16907 

Mozoyik parke 

kaldırım yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

UskOdar mc>Ydanında ynptınlacak mozayık 
ııarkc kaldırım inşaatı karınlı zart usullyle 
ckslltmııye konutmuıtur. J<cslt bedeli 5!>931 
ıırn :m kurue ı.·e ilk teminatı 4246 lira 58 
kuruştur. l\tuknvelt'. elcıılltme, bayınılırlık 11· 
lcrt gere! hususi ve tcnnt enrtnnmelerl, pro
Jc, keıır hUltıansl)'lo bunn mUtetC'rrı dll:cr ev
rak SOO kuruı mukabtılndc \'IHl.yet natıa mU· 
dJrllif:Unden alınnl":ıktır. lhale l'I. 10. 041 ııa· 
lı ı:UnU s:ıat 15 te d:ılml cncUnıende yapıla· 
caktır. Taliplerin ilk tcmtıvıt makbuz veya 
mektupları, !hale tarihinden sekiz g-On e\'el 
vl!Ayet nnrıa mOdOrlUl:One müracaatla aln· 
caklan tconl ehll»et vo 041 yılına alt ticaret 
odası veslkaları imzalı a:ıırtnnme ve knnuncn 
ibrazı !Azım gelen dlter vcsalkle 2490 numa-
ralı kanunun tarlfntı cevreslnde hazırlıyncak
lan tckllt mektuplnrını ihale gQnO saat 14 e 
kadar daimi encümene vermeleri 11'tzımdır. 

(8512/i04!>) l 71!!S 

Yol yapı işleri 
İstanbul Belediyesinden ıı Matbaacılara I\:ndıkeıyUnde, SoğULIUcoeıne<le )'eni acııa -

· lt VekAJ c:ık olan yolun eose ve kanal lnş:ıatı kap:ılı 
l1ô l{"Dstne t eu Sn. AI. Ko. dnn: zart usullyJc l'kslltme7e konulmuıtur. Kesit 

2 - .Kc§i! bedı>'ı 4965 llrtı 15 kuru~tur !arını ihale saatinden bır saat evci Kona f 2 - Tahmin bedeıt 22 000 ilk teminat 1630 
3 - .Mm·ıılucı.l teminat akçesı :ı;:z lirtı • · / lir dır. 2 - Pazarıı:ı 15. 10. 1041 cnraamba srllnU 

saat 10.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Tahmin bedeli 61698 lira, kati temı. 
nat 8670 liradır. Fotlnlcre alt evsat ve tart. 
name Ko. da göruıur. lııtr-klllerın meü:Qr 
gUn ve a:ıntte Ko. na mllracantıan. 

38 kuruştur. vermeleri. <7292) 17275 3 - lhnlcsl 24.10.1041 aunu saat 15 te 
4 - J<:ksıltmeye girebilmek için aıatı· :vaııılacaktır. Sartnamcsı Ko. da cörUlllr. ıs. 

da yazılı vestkalnrın getirilmesi §arttır. <:;ığır el İ alınaca'k teklLcrın kanuna u:vı:un tekı.t mektuplarını 
A - Nafıa mtic'IUrlUrı-tı mUteahhitllk ko Yalova u.ı. Al. Ko. dan : lh.ıle saatin(! n bir saat evel Ko. na verme. 

misyonundan ıılınncalt ehliyet vesikası. l - 'l'ıılımineıı b ... hcı kllosu 40 kuruş- lcrt. Ci~G7J 17420 
B - .Muvakkat teminat akçesine alt tan 165 ton sıgır eti KBpalı zarfla m.ına-

makbuz. hesaya konuınıu~tur. Kilim alınacak 
C - Cari seneye ait ticaret odası vesi· .Muvakkat tcm,n tı 4~0 ltrııdır. Balıkesir S:ı. Al. Ko. dan: 

kası. 17346 2 - İhalesi l i. 10. 941 Cjat 15 tır. Şart- l - Beher ad~dlne 500 kuruı ftya t tahmin 

Y . . namesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri cd.I n 41XJO • rocıo ad~t.er kilimi kapalı zart o p 1 1ş1 e rı Sa. Al. Ko. !arı ıle komısyonumuzda her U&Ull) le eksıltmcy ı:ıkarılmıatır. Bu 4000. 
1 -cıin goı . ı 5;lUO dedi Nr t.ııllbe toptan 'crllcbllece~ aı-

T rabzon Nafıa Müdürlüğün- , 3 - lstcklıll'rln kanunun :::, a maddele· bl ıooo adeı.l bir pnru olarak ayrı ayrı ta· 
den: · rındeld \ csaıkl hamil tekli! mektuplarını ı01•lae a .. \< ıı ı •. 

l - Eksiltmeye konan ıs: (1:134826) lira ihale eııatinden bir saat evci Yalova sıı., 2 - I·.kstltm~ı 31.10.041 anat 15 ıe nnıı. 
muhammen kceıt bcdclll Trabzon lisesi mut- Al. Ko. na murac:ıatıarı. (7347) 17302 kesir Sn. Al. Ko. da >apılacaKtır. 
tak ve sair noksanlarının ikmali ısı kapalı 3 - .l\Iuv kkat teminat mlktnn 1673 llra-
zarr usull>le ve vahidi fiyat esası ozerlnden Sığır eti alınacak dır. Tul1p.erın temlnnt mcktuplan:vle tekıır 

mektuplarını bcııt llUn ve saatten bir saat 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn : e\·cı makbuz mukabıll Ko. na vermeleri. Bu 
l - Beher kilosuna 36 kuru1;1 tahmin e- saatten ı;onra verilen moktuplar ı:abul edil. 

dilen 13ôOO kilo sığır eti kapalı zarf U· ı mcz. Şartnameler Ankara, 1stanbul Lv. A· 
suliyle ekıılltmcyc konulmuıtur. mirlikleri Sa. Al. Ko. lnrı:vıe Balıkesir sa. Al. 

cksllt!T'cye konmustur. 
2 - Bu lıe alt urt.nameııır ve evrak aun-

lnrdır: 

A - Eksiltme aertnamesı, 
B - Mukavel!! projesi, 
c - Bayındırlık işleri genel a:ırtnameııı, 

o - Yapı ıaıcrl umumi ve tcnnı ıartna-

2 - Eksiltme JS. 10. 941 cumartesi gü- Ko. da cc.ırü.Ur. 7472) 
nU snat 10 da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 17.cll 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin odilen tu-ı 

mesl, tarı 4 60 Jira~r. Muvakl<ııt teminatı 364 F otin alınacak E - Vahit fiyat listesi, 
F - Huıusı ıartnamc, meııahn ve kcatr lira 50 kunışt • Şartnamesi her giln Ko. Erzurum Sa. Al. J.Co. dan: 

cetveli. 
lsteklller bu tse alt evrakı Trabzon natıa 

mOdOrllll!'Unde ı:llrcMllrler. 

3 - Eksiltme 27 llktesrln pazartesi ı;rttnU 

saat (15) tıı Trabzon nafıa mlldUrlUCU oda· 
sındn ynııılaC'a'ktır. • 

4 - İsteklilerin (1151) lira (121 ırurusluk 
muvakkat teminat mektubu ile 041 mail YI· 
Jına alt tıc:ıret odası vesikası ve thalc ı;:ll· 

nUnden (tatil gUnlerl harıc:ı en az Oc gün 
eve! vtltı>·et makamına rrUrneaııtla bu lıe 

ı::'rebllmck lcln alncnkları vesikayı tekıtt 
mektupları ıc:ıne ko)'tllnları lllzımdır. 

5 - Tckllt mektuplarının 27 llktcsrln 941 
paznrtcsl ı:UnU s:ınt 14 e kadıır komisyon re
lslllUne mnkbuz mukablllndc vcrmelorl. 

6 - Postada vaki tcahhOrlcr kabul edil· 

da görUIUr. Eksiltmeye i&ıtlrıık edecekler l - Beher cifti 923 kuruatan 1930 cilt 
kanuni vesikaları ve teminat tekli! mek- totın pazarlıkla &atın alınacaktır. 
tuplarını ihale snntlndcn bir sı:uıt cvel Ko. 2 - Pazarlıtı 10.10.1941 cuma i:Unü Er -
na vermeleri. (7343) 17303 zurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhıım. 

men b deli l7!l9 Ura r>O kuruıtur. Ve katı 
Kuru ot alınacak teınınnt 2700 liradır. Kunduralarıı alt evsaf 

D. Baa:ııt Sn. Al. Ko. dnn: 
ı - 400.000 kilo kuru ot Pazarlıkla alına

enktır. Muhammen bedell lG.000 lira muvak
kat teminat 1200 lfradır. 

2 - Pnzarlıtı l~. 10. 941 caraaınba günü 
saat 10 <la D. Bayazlt Sa. Al, Ko. da yapıla. 
eaktır. btcklllerln belli ıo:Un ve saatte temi
nat makbuzınrl)'le Ko. na mllracnntıarı. 

(7392) 173G3 

ve aartname Ko. dn aoruıur. lıteklllerln te. 
mlnat rnakbuııarlyle Ko. nn mUracaatıan. 

(7474) 17422 

Na! alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dnn: 

(7459) 

Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 

17428 

l - Pazarlı:kla 11140 ton od:ın ıatın alına. 
caktır. ~t.ıhammen bedeıt ZlGOO lira temina-
tı 8240 liradır. Evsaf Kor. un bUtUn ıramt
zonlarında mevcuttur. Pazarlı~ı 18 ıo. 94J. 
pnzartesı &Onu aaat 11 dlr. 1st~llerın bclll_..... _ _, 
Jrlln vo saatte Trabzon Sa .11.1. Ko na mUra. 
caatıarı. (7478) 17429 

Sndeyağ alınacak 
Bolayır Sa Al Ko dan: 
l - Beher kilosuna 170 kuruı fiyat taJı. 

mln edilen 10 000 kllo 1adcyat paznrlıkla ııa. 
tın alınacaktır. M.:ıhnmmen bedeli 17.0Qo u. 
ra, kaU teminat 2.'.i50 liradır. 

2 - lhalest 13. 10. 1941 Pazarteaı ırtınu •a
a t 15 te Bolayır civarı Aıı. Po. 700 Sa Al 
Ko. da yaııılat'aktır. tstcklllcrln mezkur alttı 
ve saatte Ko. na rnOracııatıarı. 

(74 0) 1743() 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Elbise diktirilecek 
D. D. Yolları S. ıncı 41ctme Komi :vonun

dan: 
idarece yalnız kumnıı verıım k ve seten, 

kazaltn, telA, dU~m!!, aırma, roara "e all\me-

l't l'Uı •hmln olunan fiyat on dört bin bedı:ll 21:!!>-1 lira 8-& kuruı ve ilk teminatı 
t::..k.ta ıeıtı.ı lira olan 11 1522 lira 11 kurustur. Mukavele, eksiltme, 
il. ıo rı Yll%1Jı on beş k steslndc cins ve bayındırlık ı,ıerı acncı, hususı ve tennl eart· 
ta·d • 941 Del'f mb nll'rn evraın matbua nameleri. proJc, kesir hUlaı.ası:vle buna mil. 
be.1..a e. ld. ı.ı. V 18 e &Ona snat l5 le Anka· ı tefl'rrl dlf:er cvrnk 121 kurua mukabilinde 
217 t!Jkıa lh 1 · tın nlmn komisyonunda belediye fen lalcrı mUdOrlUf:Unden verilecek· 
ılı: l. lira 20 : e l'dileccxtır. Talip olanlnnn Ur. lhnle 14. JO. 911 salı ı;:OnU saat 15 te da· 
~le llaııırı Uru luk kntı t m natıyle bır· imi <'nC'Umende yapılacaktır. Tnllplerln ilk 

mez. (SS24·7449) 17418 
Sadeyağ alınacak 

Ralkah Ziraat Mektebi B:ı.hcesl !cindeki 
Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Bir No. dan nltı ~o. )'il kadar altı 
No. dnhll beher ı:Iylml !l7 kuruıtan 3~:! al· 
)'im katır nah ile hlr No. dan dokuz No. ya 
kadar dokuz No. dnhll 17006 aly!m beyg-lr 
nalının beher ı:tylml lOS kuruıtn'I paznrlıkla 
satın alınacaktır. 

tl farikalar mUtenhhldıt alt olmak zere 
(23225> llra muhammen bedell ısıetmcmtz 
memur \•e rn stahdemlnlne yaptınlae k tak· 
rıhcn SOO takım resmi clb!ac Jlc 600 lldet 
palto ,.e 500 adet kasketin eartnamcsı ''l'ç'ı\· 
le yapılması isi kaplı zart usu.lyle ckslltm 7e 
kcınulmıııtur. lhalcsı 27 10. 1941 ıı ızartcııl 
gUnU ııaat 16 da Alsancak ekİ•1tme binasında 
komls7onumuıca yapılacaktır. 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN İLANLAR ---

bulun ık leilna ve saat n le komisyon- t mınat makbuz veya mektuplan, ihale tart• 
ınatnrı. (74 hinden sekiz gun evci belediye ten l3Jerl mU· Sadeyağ alınao.-ık 

Corlu sa. Al. Ko. dan: J..f ;ı) 274o2 CIOrlUğane mUracnatııı aıacaklan fenni ehil· 
tı amam havlusu 1 yet, !lll )llına alt ticaret odası vcslkalan, 

ıı a ınacak imzalı eıırtnnme ve kanunen ibrazı l.'l.zım ile· 
l · Ve1taıctı s len dll:er vesallc ile 2400 nuınaarh kanunun ı; - ""'- n. Al Ko. dan: 

lq_r• -"" lı.det h tarırntı ('evresinde hazırhyacakları tckllt 
~<le '

111 
a ıat marn havlusu (bornuz) mııktuplarını lhnlıı i:Unu Hat 14 o kadar da· 

at, l~a.25oo lir •noıu:lı:a~aktır. Muhammen imi encümene vermeleri lllzımdır. 
•t 11 ~lriıA-ı 27 ı tem,natı 875 ııra- <8556/7100) 
.,"ll ete Anka ıo 041 PaımrteRI. ~onu sn -;\ r da ha 
t U! l'llı;ıılat'ai(t va latın alma komlSYO• 
llte etı lir. taı ır. Ş:ırtnamesı komisyonda 

ltonı e1t. ı,.rln 
r 1 nıuawen cUn ve sa· 

<7181~ t..ı l.in n:ı.ldrı. 
17431 y .. 

P.ı. ıt un Çorap alınacak 
l Ve1t:ı1 ll 

t ..... :lcıoo Sa, Al. Ko. d n: 
·ı' •lttır Mc ft YUn <:orap Pazarlıkla sn tın le h ınrn ._ __ , 

il~~ in tı 4 en .,._-.,eıı 3000 ilrn olup 
\o' teı, rı 110 u lira ır. P ızarlıtı 27.10. 941 
!,it: ~tın atın 8 ı:ı t 10 30 dıı. Ankara'da ha -
ta 

1111lleıı ltı:. koınısyonunct:ı yapılacaktır. 
l~rıırırrıu~~ n ~~ >'Onda ı;:druleblllr. Istekllle-

ll1r1, n ve ınatte komisyonda bu. 

(7482) 
17432 -y .. 

lt lt un Çorap alınacak 
l ...... v~ktıeu s 

' 20ht., fi, Al Ko. dan· 
~- raıt <: rt y • 
-.ı.ı \ r. l\t h un coraıı rıauırlıkla satın 
DA. t Ilı J l71ın 
. --q,lt ll&.tı 13 en bedcll !lOOO 11ra olup 
~~ ı ır..ına ::;o liradır. P.ızarlıcı 27.10.941 
~'ıııtt •ını, 1ı;0 ıtı •aat 10 da An'karada hava 

:ı,~ 1 lt~'ll'• •Yonund'l Yapılacaktır Şart· .,,_ "l'e ~Yoncıa • 
"'ili.la ... 11 ~Un törUı btllr lat!!kltlerln 

-.. ve •aatt ,(74S3 e komlıyoncıa bulun • 
i 17433 

Bir otomobil alınacak 
Kütahya Viliyctinden ı 

17157 

ı - Vilayet makamı iı;in 39 veya 40 
modeli ford, ııcvrole, stpbeykcr ve 

markalı 6-8 silindirli bir otomobil 

alınacaktır. 

opcl 

satın 

2 - Muhammen bedeli (2500) 
Muvakkat teminatı (187) lira 50 

liradır. 

kuruıı • 
lur. 

3 - Otomobilin motör, ıarj ve akimli • 
törü tamamiyle arısasız olacaktır. 

4 - Eksiltme 14-10-941 salı glinü saat 15 
de Vilayet daimi encümeni huzurunda ya. 

pılacaktır. 

5 - Otomobilin karasöril ve döşemesi 

bozulmamış bir halde olacaktır. 

6 - Elcktirik tesisatı, kornelcrl ve el 

korncsi muntazam bir halde çalriiabilccck • 

tir • 
7 - Otomobilin işlemesine lazım kriko, 

pompa ve levyeleri, anahtarları tornavida 

ve ingiliz anahtarları, çekiç ve yağdanlık • 

lan ve sair alitı tamam ve sağlam olarak 

verilecektir. 

ı - Pazarlıkla beher kilosunun muhnm • 
men fiyatı lGO kurustan 31 ton sadeyal) alı· 
nacaktır. Tutarı 40000 ııra teminat 8720 il· 
ra olup ıstekllılne s. ıo. 941 caraamba g-Unll 
saat 11.30 da ihalesi yapılacaktır. Iıtcklllerln 
mezkOr günde Corlu 1040 As. Po. sn. A!. Ko. 
na müracaatları. (6976) 16934 

Sadeyağı alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Evsaf ve ıartlar dahilinde 25 ton sa· 
dc yağı kapalı zarf usulu ile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 8-11-941 ı;arıamba gilnli sa· 

at 9 da y:ıpılacaktır. Beher kilosuna 145 
kuruş tahmin edilmiştir. İlk tcmlnlt 2718 
lira 75 kuruştur. isteklilerin teklif mek· 
tuplarını belli gtln ve sııatten bir saat evci 
Ko. na vermeleri. (7120) 17050 

Sığır eti alınacak 
D. Bakır Sa. Alma Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 20 kuruştan 105000 ki· 

lo sığır eti kapıılı zarf usullyle eksııtıne· 
Yi! konulmuştur. 

2 - İlk teminat llms lira olup ihalesi 
8. 10 041 çaroamba günü saat 9 da, istek
! !erin teminat "" teklif' mektuplarını bel· 
li gtindc saat 8 kndnr, l{o. na vermeleri. 

(724) 17054 

Odun alınacak 
Halkalı Ziraat Mektebi Bahcesl lçindel<İ 

Sa. Al. Ko. dan : 
1- Tahminen beher knoru ı kunıı; 8~ 

aanUmden :2820 ton odun kapalı zarf usu 

l - Tahminen beher kllosu 17'2 kurustıın 
8 ton aade7ac pazarlık usul~le satın alına • 
cnktır. Muhammen bedeli 13700 lira, muvak. 
kat teminat 103:2 liradır. Şartnamesi Ko. da 
verilir. 

2 - lhaıcsı l0.10. 941 saat 14 te lialknlı 
ziraat mektebi bahı:cılndckl Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Isteklllerln me:tkOr ınatte Ko. 
da bulunmaları. (74GO) 17414 

Sığıreti alınacak 

Karaburgnz Sa. AI. Ko. dan: 
l - ArınğıCla miktarı Yn7.ılı iki kalem 

sığıretı hizalnrınd:ı yazılı glln ve santıer
dc açık l'ksutme Uo Gelibolu 890 Sa. Al. 
Ko. da ihale edilecektir. Şartname evs:ıt 
her glln Ko. dn görUIUr. :tateklllorin ihııle 
saatinde teminaUariyle Ko. na mUracaat
lan. 

Cinsi: sığıretı, miktarı: 50 ton, tutarı: 
22500 Ura, teminat: 3375 Ura, ihale gUnU 
eaat: 27. 10. 9U 9. 

Cinsi: sığıretı, miktarı: 75 ton, tutarı: 
33750 lira, teminat: li062 lira, 150 l{r., ihale 
gtinU saat: 27. 10. 941 10. 

(7461) 17415 

Saman alınacak 
Ağn Sn. Al. Ko. dan: 
l - Arıağıtla miktarı yazılı Uc kalem 

saman 8. 9. 941 tarihinde kapalı zarfla ya· 
pılnn eksiltmesine tııllp ı;ıkmadığındnn pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedelleriyle 
llk teminatları ve son pazarlık gtin ve sa
atleri aşağıda her birinin hlzalannda glls· 
terilmiştır. Evsaf korun bUtUn garnizonla
rında mevcuttur. İsteklilerin belli gün ve 
saatte teminat makbuzlarlyle Ko. na mU
racaatıan. 

Cinsi: ı;amaD, mıktan: 642.000 kilo, Talı. 
Bed.: 16050 lirn, İlk T.: 1203 lira 75 Kr., 
münakasa gUn ve ııaat: 8. 10. 941 9. 

cın~ı: snman, miktarı: 486000 kilo, Tah. 
B<!d. 17010 lira, İlk T.: 1270 Ura 715 Kr., 

2 - Pazarlıtı 10.10. 1041 cuma cOnU saat 
14 te Erzurum Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 22130 lira katı teminat 
3320 liradır. Nallara alt nllmuno ve eartna· 
me Ko. Cin g!SrOIUr. 1ttek111erln teminat mftk· 
buzlarıyıe Ko. nn muraca•tııırı. 

(7475) 1 i423 

Su işleri · 

lateklllerln (1741 • SS> liralık M tcrılnat 
makbuzlarlyle ba g bl taahhUtl r nı mu\'af. 
fakbetle basardıklarına dair bir veılk ve 
ekslltmbe glrml>e rnanıı kan nl h r halleri 
bulunmndıtı hakk ndnkl beyan"lft"Dtl rl ıe 
tekllr mektuplarını muhtevi kapalı l'.a fları-
nı a7111 cün ııaat 15 e kad r ko yon reisli. 

Esklschlr Sa. Al '.Ko. dan: 
1 - Keşi! bedeli 1719 lira SS kuruı 

tine \'ermeleri lAzımdır. Şartnam t lrnıtr'dc 
lıletmemız kal<'mlnl!en Ankarada 2 lneı •stct-

, me ve Haydarp:ısadn l inci lıletmc kal :n. 
olan !erinden parasız alına bilir. 

·----- (4180·7454) 17412 

Balast münakasası 
Devlet Demlryolları 4 iııletme MUdlirlUgUnden : 

Şube 48 mıntakn ından ihzar edilecek qağıda ocak kllometrelf'ri, mlktarlan, 
muhammen be<lellerlyle muvakkat teminat miktarı ve mUnaknsa tarihi go tr.ı ilMiş 
olan balast saat 15 te 4 Uncu işletme mUdUrlUğUnde toplanan komısyonta lh 

1 1 YJ.pılmak üzere kapalı zarf usuliyle mUn akasaya konulmuştur. 8 es 
Bu lrıe girmek latiyenlerin teminatlarını ve kanunun ta~in e"tİğl vcslkal 

1 li! mektuplıınnı münakasa gUoU olan mu11~yen saatten bir ııaat eveline k nrd a tek. 
misyon reisliğine vermeleri JAzımdır. a ar ko-

Postadıı olacak gecncmeler kabul edilmez. 
Balast i§inc ait mukavele \'e oartııııme projeleri 

den lklııer kuruı mukabilinde satılmakta dır. 
Ocak Miktarı Tutan 

Kilomotresi Şube& M3 L. 

214+600 
204+000 
165+850 
156+159 
135+186 
l2s+ooo 
124 +soo 
132+600 
95-96 
G4+000 
58-60 
24-27 
5-6 

BTOOO 
10-15 

dahil 

700 
600 

1000 
1000 
1000 
lOOO 
1000 
tOOO 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

980 
840 

2soo 
1400 
1500 
1400 
1:soo 
1400 
1400 
1500 
3600 
3000 
4000 
4000 
3000 

Ankara \'e Kays!!rl ver.nelerin • 
(8618-i189) 

}..fu\•akkat Mllnakasa 
teminatı tarihi 

2349 15.10.94.1 

18300 -s1s20 ın.02 
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..11111111111111111111111 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. -· -§ Konya ~a Kuleli, Akşehir' de ~ 
§Maltepe ve Bursa Ask~ri liseleri- § 
i nin her üç sınıfına talebe ahmyor ~ 
- = 5 Millt Müdafaa Vekôletinden : : = = 5 1 - Kaleli, Maltepe, Baraa a•keri liHlerinin her üç mufma : 
i l Biriacikln1111941 de bqlıyacak olan yeni den de~i İçin Ma- § 
! arif liMlerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet : = Orta Okul imtihaalanm muva ff akıyetle venniı olanlardan talebe : i alınacaktll'. E 
5 2 - Almacak talebenin Türk ırkından olm .. ı, •ıhi muayenede E 
5 Mtlam çıkmau n iateldi adedi ihtiy.açtan fazla olduiu takdirde : 
5 'PPdacak MÇme amavmda kazanmuı prttır. E 
5 3-Tahaili terkeclenler, her ne .. beple olana ol•un yaımı bü- : 
5 Jilltmüt Yeya lriiçilbrif olanlar, bulunduklan okulların M>D • •· E 
5 aaYlannda ipka n7a bütünlemiye kalanlar, yaılan, boylan ve E 
5 afwlıklan ukeri liaeler tilimatmdaki hadlere uyıun olnuyanlar : 
5 bltal olnnmazlar. 5 
! Bu hadler fUD)anlır: E 
5 u.. r. amıf ı 11-19 dahil = 
: U.. il. amıf ı 18-20 dahil E 
= -= u.. 111. aauf ı 17-21 dahil = 
5 4 - Bu prtlan l&ffJ'an isteklilerin 'buhmduld an yerlerin as- E 
: kerlilr ıubelerindm diler ka:ydükabul prtlariyle müracaat yol- : = 1 -: armı öi r-.•leri " buna ıöre de kaydiilJabul kliıtlarmı hazır- : 
5 llJ'arak 1 Birincitepha 1941 den itibaren aakerlilc t ubeleri yoliyle : 
5 ita kltıtlan ıinaelr iatedilderi okullara ıönclermeleri ve okulla- E -5 na ı.taaclülan 7erlenle oturan isteklilerin de yine l Birincitet- : 
! ria 1Ml dm l tibaren en •eç 10 lkincit8frin 1941 tarihine kadar : 
S doirutlaa dotnaya okul müdürlüklerine müracaa tlan ilan olu- : 
i _.. (6741) 16812 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııırırıırrıııı~ 

6llkteırinden13 ilkteşrine kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklarr rıhtımlar 

.. 

Dnlel Dellz Yollm İ~elme Ummn Müdürlülünden : 
Puarte11 1T de <Ese>. P9!'1«1lbe lT de (CUmhurl)'et). Galata 
nhtmımd&a. 

Oımartall ıa de CAn&tarta). strked nlltımından. <han ahire 

kadar llaftada bir polta ppılacaktır. tnebolU')'I. kadar atdecele 
Olan ba poeta stdS. " 4611111\e AkcaJcoca':va utnn.caıctır.) 

....-..mtıe a de (Bartul). Topane nhtım111dan. 
(NOT: ilan ah1re kadar haftada bir po1ta "yapılacaktır.) 

Salı. ııertembe ve eumarteel 10 da <Canaklcalı>. Pazar 8 de 
(Trak). Pcıltalal' Galata nhtımından kalkarlar. 
(NOT: :ınıkand& nzaıı sQalerde Hlnıa birer vapur kalkacU:
tır. tı&ve (IOltalu papılmıyacalrtlr.) 

PuarWf. cartamN " cuma a de (Trak) Galata nhtımından. 
Amea canamtıa n cwn&rıeet :al> de (Konya). Topane nhtı· 
JDIDdaL 

_ m .,. w u • '81nV>· 'IW&De nafım•e4ea

- ...... .... (llaftm). ~ nlltlmm4•• 
Carıamba 12 de <Ulsen>, cumartesi 12 de (Saadetı Sirkeci rıh· 
tı ....... 

... ......,. drat hzar 11 .. ('l'lr1wl). Galata nJıtunıad&JL 

Lİıl* ddllel llrat _ ....._.,. 11 te <Kaclet>. Galata nhtmundall. 

lfetl V"* llf•led ll8klaada ller tirli maltmat qatıda t elefon numaralan 1uıb 

............. llnailftlllr. 
ca.a.ta ... ~ - Galata rdatıau. Umanlar tJ. lllldUrluttl binası altında 62889 

191* flllıle • - Galata n1stmu. mmtaka Uman reiıliii bina• altında 60188 

9ıtıiMlfolte • - lkked, Yolcu aaloım. 2274.0 
(8804/1448) 17405 

rHRdH~HHd;t•l;~;·~~lll~lil~l~~~~kll; 
-Zongurdak Belediye Reisli§inden : ~ 

1- lehir itfalyetl isin biri suoaa diieri kılavuz otomobillerine E 
tminlmalr a... iki adet pompa utın alınacaktır. Muvakkat teminatı E 

1 (HO) Hradır. E 
2 - llnha aen bedelleri : • UO• ait pompanın (2000) lira kıla- E 

5 .,.._ elt '"1lıma pompanın (1500) lin olup teminatı 112 lira elli § 

1 k1ıruftm. = 
s-n.ı..l ıt.10. !Ml İalı ıtınll IUt 15 te belediye daim! enctime- = 

İ al _.ıindan :v.lacaktır. 5 
: 4 - ...._ter bedelıais olarak verilip taMp bulunanların muay- : i ,_ wktlnde teklif mektup1-ı .e teminatlariyle beraber komisyon- § 
E • batuın•1an uan otunur. C7306) 11261 : 

,., ....................................... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Mimar, Mühendis ve inşaat ıirketlerine 

PLAN HARTA KOPYALARI 
süratle yapılar Ankara Anaf arta tar Caddesi 

GençtUrlı: Tel: 1673 

• OKULLAR 

Ders başlangıcı 

YilmM Mühendis 
Midürlüiündm: 

Mektebi 

.. J'll ı.drtlata ı.s. ıo. ıtu de ballan.µ· 
..... n taıebllıta lbu tarttıte mektepte wıun· 
...ıan Dl• OhUIUI'. 

(-.,T4D) 1TGT 

Doktor aranıyor 

iCRA ve iFLAS 
.Anbra DOrdQneQ Icra Jlemurlutundan: 

rlU\er taraıuutan aönderllmlt olup üc ee

nen ralaa devlet 4emlrYOllan lataayon tıa

saJ ambanaıla 'bWunan " mahkemece aatı· 
1111a karar '""1m ... lld& ctmıert yuılı ee
yal&na U. 10. Hl tarlhlndı saat 10 da S.tu· 

yonda maııann bulundutu tıaaa.ı ambarında 

acık arttırmata cıkan.lmu111a karar vertl· 
mııur. Bu mallar takdir edilen kl)'metln 
yUzds Ta lnl bulınadıtı takdirde 13.10.1941 
stınü ıaat 10 da sene amı malıalde 1atıtı 
icra edllecektır. Taliplerin aynı ırün ve ıaat· 
te maha11lnde buır bulunacak memurumuza 
mııracaaUan fazla tafall&t lst1"nlerın dal -
renıl&ln 941·~ eantı doeyu111dald zabıt 
varakalannı sörmelert U&n Olunur. Kıiılcabölllr mı,..ı ldiçilk IUl&t kOOPe 

ntifi ortülari ~la claldli79 Dttiau Y•i1ra-
• ola bU doktora timdilik 150 Un llcret .. tııacaır 91>'&: 

~. XOOl*'Mif ortaklanadD ba • llarUwl od& taıwıu. l>tl)'illc ve JrUcWc ıa-
tif .ı..1*rda alacalı vlaita W.U badi- tıu 11&1111. antika oanaıc. tab&k. lc&le. lokor, 
11i19 lh oliDM .... tallpleda fetıotnfh • " Jmlelı: t&Jaml&n. biblo. vuolar, mut-

.... lılr tire..., 1111 De ~ :' ,::;~n. madaS J"mllk te9ll tmml&rı 
w ı' 1p11a ı ı ••* tNlrJ na 

ULUS 

MALiYE VEKALET! 

Almanca müterc:mı aranıyor 
M >t' \ k nı1 n 

Malt te kık tı >~ ı ıc n aı:nancayıı ltıyı

kb'le \•Akıt ve rtırkc sı kuvetll bir mütercim 
aranmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Ta. 
llplerln lmtlhanda ııosıereceklert lbakat de· 
rece1ıne ııore bu ücret birden evYa tedricen 
verllecektır. lm tlhana ırıreceklertn en az il· 
1e mezunu olma11 ve askerlikle hl<: bir a!A • 
kuı bulunmama11 ıarttır. Yuksek taıuııı o
lanlar tercih edlllr. Istlyenlerın müsblt evra· 
la ve b'I hizmet veılkalartyle birlikte ıo teı
rtnıevel aksamına kadar Maliye Vek!leU 
neeriyat mOdurıuaune müracaatıan. 

(6936) 16914 

Memur alınacak 
Maliye Vekaleti Kırtasl>e Mlldürıuaün-

den: 

GUMROK ve iNHiSARLAR V. 

Matbaacuar.t 
Gıimruk ve luhı arlar V ckalctindcn 
ı 12 t..ıraıa tahmın cJı eJ (ı>aıun bıl 

&ileri) adlı kitaptan 150 nüsha bastmla • ı 
caktır. 

2 - Muhammen bedel 300 lira olup 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruıtur. 

3 - İhale 8-10-!Ml ~arıamba ıünü ıaat 
15,30 da vekilet levazım müdürlüiünde ku 
rulu aatın alma komisyonunda yapılacak -

tır 

4 - Buna ait umumi ve buauıi prtna -
meler her ıun levazım müdürlüğünde rö • 

rulebilir 
5 - Kanuni vasıfları haiz taliplerin 

muvakkat teminatlarını vekilet veznesine 

Alôkayı kesme 
Türk Maarif Cemiyetinden : 
İıtanbul, Resmi İlan İşleri Müdürü Hüsnil Akkoyunlu'nun 1-10-

1941 tarihinden itibaren Cemiyetimizle alakası kalmamııtır. ll&tl 
İşleri Bürosu namına kendisine mukaddema verilmiş olan vekalet
name hükümsüzdür. Aiakadarların malfımu olmak üzere ilin olunut 

ASKERi F ABRJKALAR 
Hırdavat malzemesi alı 
Ankara Vallllt!nden: 

ldaremtzde mllnhal bulunan 60, ~ Ura Qc· 
reuı vazltelere müsabaka tmtlhanl)'le memu· yatırarak alacakları makbuzlarla belli rün 120 - 150 adet bot oksijen 

tüpü alınacak ( prtnamede 
tadilat yapılmııtır.) 

Mulıammen bedeli 69!5 lira 
ibaret bulunan 2S kalem mutıtellf 
malzooıesl alınacaktır. Şartnameel ftJI 
ıtad)om müdUrlütunde &örülebilir. 

rln ve teadül kanunları hüküm1erı dairesin· ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
de memur alınacaktır. (7356) 173 60 

Taliplerin 23. 10 941 ı>ertembe sıınl 
1!5 te vll&.yet dalnıt encUmen.tne mtlra 

Talip olanların ıs. 10. 941 tarihine kadar 
vetlkalarlYle bl, ilkte Yenl.aehlrde tamelpaaa 
caddealnde Kırtasiye müdürlüCüne 
atlan. (7440J 

muraca-
17409 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilanı 
Nafıa VekAletınden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada 

jandarma ıubay okulu gıriı kapııının 

hedml ile bura~a :renlden kapıcı odası ve 1 
motosiklet garajı >"aptırılması işıdir. 

Kctlf bedeli : 5410.81 liradır. 

2 - Eksiltme 20. 10. 941 pazartesi günU 
saat 1~ te nafıa vekAleU yapı ve ımar iı· 
lerı eksiltme komısyonu odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna muktaz! 
evrak yapı ve imar İ:Jlerl reislığinde gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
lerln usulil dairesinde (405.80) dört yUz 
beı llra seksen kunışluk muvakkat temi· 
nat vermeleri IAzımdır. (7214) 17267 

ENSTfTOLER 

Kumaı alınacak 
PoU. E111tıtüıü MüdUrlUtünden: 
Polll kolleJl taıeoeıertne datıııı elblle yap. 

tınlmalc llzere acık ekllltme ile 320 metre 
kumaı alınacaktır. Şartname pallı enıtltUsU 

muııuetıulnde ner ııun &'örlllür. Eksiltme 
8. 10 941 tarih ncıe ca ıamba ııtınü ıaat 14 
le ı><>lı. enıtltüıü blna11nda müteaekkll ko
misyonda yapılacaktır. 

Talımln ed len bedeli 2240 lira ve muvak· 
ıcat teminat. \68 ltradır. lateklUerln muay~en 
cUn ve 1aatte teminat makbuz veya banka 
mektubu ile komllyonda 1>ulunmaları. 

(6993) 16961 

Veteriner fakü ltesine 
talebe ahnacak 

YUıae• ar.tı\i l:Mtlttl•Ona..ı 

l - Görtlleo !Uzum üzerine \'Cterlncr ta -

Hükümsüz ilin 
l.ümrük ve lnh sar~r Veklletlnden: 
19. 9. 941 tarihli Ulus ııazateslyle bir ay 

paı ırııaa cıkarıldıaı llA.n edilen 106 metre 
yol halısına alt lllnın hükmü olmadıaı al!· 
kaıl.:ırıarca malam olmak üzere bildirilir. 

l7438> 17408 

Aı. Fab. Sı.tın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen IM:dcll 14200 lira olan 120. 

l:IO adet boı oka!Jen tüpü askeri fabrikalar 
umum mlıdUrlüQ:U merkez satın alma komı.
yonı.tnca 13. 10. 941 pazartesi cünü ıaat 14.30 
da ıınzarlıkla llıale edilecektir. 

Sartname paruızdır. Kati teminat Zl37 
lira 00 kuru8tur. 

(733'1) 17348 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 45000 adet 7 64 parmak o çelik 

Sahhk (trah ~m azmanları 

muhtelif tomruk ve keıesleler 

bilya yaylık çelik tel 50 Kg. 
1,5 Mm. e naturhant, yaylık çe
lik tel 50 Kg. 0.9 Mm. " natur

hant alınacak 
J... Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Yukarıda yazılı ile kalem matzemP ukerl 

fabrikalar umum müdürtutil .nerkez 1atın 
Devlet Orman lıletmeai Düz

ce Revirinden: alma komisyonunca 9. 10. 941 per'!enıhe sUnü 
uerekö) deı>OSunda (883> adet (336) met· saat ll de pazarlıkla 1atın alına .. aktır. 

re \ti4.J) dealrnetreküp cam azmanı metre 
kuı•U 33 ııradan. 

ntrııca deııor.unda mevcut (298) adet 
o~ ıı m tre W73ı desimetre kUp köknar tom
rukları metre klıı>U 16 llradan. 

Yıaıtt'a dcı>OSunda mevcul (314 ı adet 
(1571 metre t7Dt>ı desimetre küp cam tom • 
r.ıı.;u nı trc kUpıl 22 liradan. 

nan>erl deposunda mevcut (467> adet 
(16.lı metre (9!>;.ı) des metre klip cam tom· 
ruı.;u metre küpü 18 liradan. 

Taliplerin mPzkOr sun ve saatte komlı· 

>ona mUrac-antları. 

(7435) 

ANKARA V ALILICI 

1739:2 

Zerdali çekirdeği alınacak 
Ankara \'ııllllAlnden: 

1 - \"llAlet merkez \"C mülhakat fidan -
Darı>erl deı>OSunda mevcut 18 adet (9> 

met.re (767) desimetre kUp kayın tomrutu 
m •re küpü s 5 liradan. lıklanna ekılmck üzere 600 kılo zerdali ce. 

Kaynaılı drpoaunda me\•cut (877) adet klrdetı pazarlıkla satın alınacaktır. 
(91 ı metre 03..'lı d !S metre küp koknar ka. 2 - Ceklrdeklcrln muh:ımmen bedeli 150 

liradır. 
lası metre kupu (301 liradan. 

DUzce deposunda mevcut (358) adet (10> 
me· re (!177 ı desimetre kup köknar tahta ve 
kal.ısı metre küpü (301 liradan. 

15. ıo. 941 careıımba ııunu ııaat 14 te nuz. 

3 - Pazarlık 9. 10. 941 perıembe ııünU sa
at 15 te \ lllı»et daimi cncOmcnlnde )"apıla • 
caktır. 

4 - Çekirdeklere alt eartname vlltıyet zl· 
raat mürlürlUfıilnde ırorUlehlllr. ce".le de\•lct orman lıletmc.eı revir ınıırıırıı 

binasında mütt~ıckkll komisyonda acık art • !5 - Pazarlıf[a lıtırtık Nlet'ek talipler mu
tırma lle saLılncaktır. Azmanlar ekııerlııl lıammrn l>Mlelln YÜ7.de 7.5 nlııhetınrte temi· 
20x20/2!1 x 2!1130x30 olmak üzere muhtelif nal akcC'sl olarnk 11 lira 2!I kurusa alt temi· 
kal nlıkta 4. s metre oonında balta ve kıs. nat mektubu \'e:vıı lıuııust muhuebe mDdUr
mcn bıckı ile ımaı edllmlıtlr. Kôknar kalas· lüi':U \"eımt>ıılne tedl>C e<lllmlı makbuz ile bir-

ilkte cöııterllen aaatıe vll!~et daimi encüme· !arı ckıcrl>ctle 30x10 x 400 capında, tom • 
ruklar muhteliftir. hteklller ıartname'I An• 
ka • onnan um'llm mUdllrlOttl fatanbul or -
nı n ın dU 1 c DUıcc re r mır.ıttıntıe 

nine celmf'lerı llAn olunur. 
(7442) 

Muhtelif malzeme 

17434 

alınacak 

rı. (7485) 114lt. 

ANKARA 

Levha yaptınlacak 
Ankara Belediye1inden ı 

1 - Şehir mezarlıiı fçln :ya 

olan (8000) adet mezar levbaıı oa 
müddetle açık ekıiltmiye konulm 

2 - Muhammen bedeli (1500) 
3 - Teminatı (112) lira (50) 

4 - Şartname Ye numunesini IÖ 
teyenlerin berrüıı Encümen kal 

teklilerinde 17-10-!Ml cuma sünl 
da Belediye dairesinde miltetel*il 

mene mUracaatlan. (7223) 

Ankara Belediyeaiııden ı 
l - Belediye ihtiyacı tçtıı al 

lan (33,ııo) toıı kesilmlı kuru 
dunu ile (44~) kllo Ya&lı cıra oıı 
mUddeUe açık ekailtmeye koııulıra 

2 - Muhammen bedelleri (9 
(62) kuruıtur. 

3 - Teminatı (71) Ura (80) 
4 - ŞartD&mealDi görmek f 

her gUn encümen kalemine ve I• 
de 21. 10. 941 .. ıı ırtıııu ... t ıo.30 
tediye dairesinde mUteıekkll 
mUracaatlan. (7SM) 
. 

Mimar, mühendiı ve f 
memuru aranıyor 

P. T. T. Umumi MüdUrlütUnden: 
1 - Yapı ıııerlnde lltthdam ed 

re iki yüz on lira ücretll bir )'O 

veya mühendlı Ilı yüz .Yetmlı bet 
il Uc ten memuru veya mühendll 
tır. 

2 - Bu memuriyetler lhtlau ın 
tal plerlne 3656 No. ıu kanunun tı 
söre ücret verUecektır. 

ve malları )erinde görcblllr. Taliplerin ihale 
killteııne yeniden bir miktar dalla talebe a • ırürı ve 1aatlnde lttlrAk edecekleri partıye alt 
lınmak üzere yeni bir müsabaka imtihanı Ankara Valiliğinden: 

3 - Talip olanların veılkala 
umumi mOdUrıuatı muamellt m 
sondermelerL (n38) 

acılacaktır. YU ete 7~ teminat ve evrakı l!zlme ile bir· 
ilkte ıat11 koml-yonuna müracaatları Muhammen bedeli 

2 -· Bu imtihana slreceklertn kayıtıarma (8S29/7450) 14704 Lira K. Cinsi Tretuvar yaptmla 
1 tetrlnlevıı Hl de baılanacaıc ve 13 teırl· 197 oo 7 kalem muhtelif sulama P. T. T. u. Mildürliltü Levazım 
nıevel tarihinde nlhaat verilecektir • 

a - LlH mezunu olan ve olsunluk lmU· 
hanını vennıı bulunan taltplerln aıatıdakl 
tarihlerde lmtllıanları yapılacaktır. 

14 blrlnelteırln ıalı ıaat 9 • 12 tlzlk. ıaat 
14 • 17 TUrkce. 

1!5 blrlnclteırln car.samba ıaat 9 • 12 irim· 
ya, aaat 14 • 17 blyoloJI. 

18 blrlncıteırın perıembe,at 9 -12 cebir, 
ıaat 14 • 17 yabancı dil 

4 - İmtihan Ankarada :vllltlelc ziraat 
enıtltllJıllnde ve lltanbulda yüklek ticaret 
mektebi konferans 1alonunda yapılacaktır. 

5 - Taliplerin rektörlilte mUracaatlan. 
8 - Birinci müsabakaya lıtlrlk ıcın eylUI 

ıonuna kadar kaydedllmlı talebenin imtihan· 
lan evelce Htın edilen tarihlerde yapılacak· 
tır. (720:1 > 17211 

Bir usta aranıyor 
Tezgah, dokuma, boya ve 

teferruatı itleri için dokuma 
kooperatifinde ehliyetli·bir us
taya ihtiyaç vardır. 

Talip olanların fartlariyle 
birlikte dilekçelerini 25 birin
citetrin 1941 tarihine kadar 
Kaataaıod\ı'da Dokuyucu ve 
Dokutturucu kooperatifi riya
setine göndermeleri lüzumu 
ilan olunur. 4663 

KİRALIK EV 
ıcecıııren'de bet oda amca Uzümlük ve 

meyvalık. Aıtalta ve otobüı duratma eok 1 
yakın. Tl: Z726 4708 1 

1 
~~~~~~~-- , 

Ulua - 23 ü11eü yıl.- No. 7248 
imtiyaz Sahibi 

l akender Ar twt 

Umumi Netriyatı İdare Eden 

Yazı i tleri MUdUril 

Münıtaz Faik Fenik 
Müeueae Müdürü Naıit Ulut 
ULUS Buımevi ANKARA -

- DiKKAT -
a.zeıemıza aOndıruea D• ant ,.. 
aıu. DeefldUal.D 9411m111a .-1 .,. 
rum. .. lrQOolueuadU dolQI ide 

lllr IUIQllJıel bllal ........ 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkeme -
sinden: 

Ankarada ıreaenbey malıallesl Esin sokak 
11-13 No. da Muammer YUcekul tarafından, 
m lıkememlze acılan, lılm deaııtınne dava -
ıının. yapılan duruıması aonunda: 

Davacı; alılren lslAm dinini kabul ile. dl· 
yanet dairesince dini meruım icra edllmlı 
oklutwıdan nllruata yazılı, Natan adının 

Ml ammer adı ile detııtırllme1lne 17. 9. 941 
tar hinde temyizi kabl! olmak Uzere karar 
verlldfaı llAn olunur. 4712 

ETİ BANKTAN 
Bir daktilo aranıyor 
Fransızca, İngilizce ve Al

manca yazan bir daktiloya iht i
yaç vardır. 

Etibank umumt 
müracaat olunması. 

katipliğine 

4637 

Satılık ve kiralık 
ı Anıt • Köy) Kücük evlerde ikinci 

cenup IOkakta lılklm bir mevkide önü 
acık, manzara11 sayet süze!, !cinde 
elektrik, ıuyu. telefonu ve muttatın· 
da b(lyUk bUfelert. banyoeunda küveti, 
ıalonunda cameklnlı kap11ı, önllnde 
balkonu, etrafında tretuvarı ve bod· 

rum katında camaıırlıtı, elektrltl bu· 
lunan 28 No. ıu ev azimet dolamlyle 
ve ucu:ıı ftyatla ıatılıktır. Kiraya da ve
rileblllr. İçindekilere müracaat. 

YENi Sinemada 
Bualln bu sece 

Yakıcı lhtırularla dolu ve nınız &1kı 
lclıı 1&117an bir kadının maceralan 

CAM SAKIZI 
KONGODA 

Yaratanlar: 
Ann Sottıern • .Tolm c:aroıı 

Seamlar: 
14.30 - ıe.ao - ıa.ao ... 21 de 

kat: 12.11 te ucua JaaUE matlaell 

malzemeai tünden: 
497 M 8 kalem muhtelif inşaat 3920 lira lreııt bedeW umumi 

ve tamirat malzemesi. btnasının trotuvarıan pazarlıkla 
2 kalem muhtelif malzeme alınacağın- caktır. 

dan ıartnameslni ht-r gUn stadyom mUdUr· Muvakkat teminat 294 liradır. 
llittinde görebilirler. 

1 
Pu.arlık 10.10. 941 tarihinde 

Taliplerin 9. ıo. 941 pcr11embe 1. U t \'akıt apartmanı uma katındaki 
" g ın Sa& yapılacaktır 

15 te vJIAyet daimi enctim<'nine müracaat- ş t '1 ları (748 1 ar name er lıer 11Jn me.zk1lr 
· 6) 17439 nan binalar ıubalnden ırörüleblllr• 

---- (7411) 

Muhtelif malzeme 
P. T. T. Umumi Mıidıirlıiiünden ı 

Cinıi Miktarı Vahidi Muhammen 
Çift nlkilli lbtill bedeli 

kilometre 

Muvakkat 

temınatı 
brou tel 

Bimetal tel 
500 
500 .... 1 t 200.000 L. 11.250 L . 

aı ome r e 

Çift nlldlli llıtikll 

brona tel 500 kilometre I0.000 L . 5.250 L . 

Kurtunlu kablo 31 kalem 63.749 L . 4.438 L. 

Font bonı 12 kalem 53.960 L . 
2 No. lu porselen 

4.047 L. 

i:ııolatör 100.000 adet 50.000 L 3.750 L. 

Brou tel 25 ton 25.000 L. 1.175 L . 

Deveboynu demiri 40.000 ade t 10.000 L. 750 L. 

Alilmfi1'1wa manton 100.000 adet 10.000 L . 750 L. 

Bakır manıon 57.000 adet 5.700 L . 421 L. 
p 

1 - İdare ihtiyacı olarak yukarıda m iktar , cinı, m uhammen bedel •• 
minatları ile milnakua rıin ve 1aatleri yazılı malzeme ayrı ayrı kapab 
m eye konulmuştur. 

2 - h teklilerin. muHkkat teminat makbuz veya banka teminat 111 

nuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını belli ıünlerde ekıiltme .... 
a t eveline kadar Evkaf apartmanındaki Levazım müdUrliiiimde adi 
alma komiıyonana verecekler dir. 

3 - Şartnameler. Ankara0da P. T . T. Leva:ııım müdürllltünden. t 
ni Valide hanındaki P. T . T. levazım deposu ayniyat muhaıipliiindeo 
lir. (6889) 1 

Sus Sinemasında 
Bu sece :al>.30 dan itibaren 

lUt •cılıl prosramı 

Her ıoert tahrip eden kuırn" Vahit kap. 
lanlar, tımaahlar ve be:va:ıı avcı kadın 

ZANZIBAR 

SOMER Sinell1 


