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taturk İçin don hazin törenler yapıldı 

.. 

Milli Şel lnönü, EbeJi Şel Ata türk'iin mavalılıat kabrine Jiin bir buket lıoyarken 

Afilli Şef 
Falih RJln ATAY 

...._8i. .Ulet ne zaman bir reia 
:w ... ı aq. b& .. bel batlamak kay
~~ ae •akit tutulur? En aerbeat 
~i ilwe bakınız: her franaı
'- ~-.dan, bu haırbin önceainde 
lııııılıL-..: r. e ltir telimiz oı .. ,.ıı, ha• 
~ _ ltıİllni10r muyuz? 1939 buh-
~~ lncilt•e'den Ye A
'~'cı... ltirer Şef'in aeai seli-

~ •illi •• tarihi bü~ buh
~a kendi bajTmdan 
~ kurtulat Ye korunat 

ııı..111a1 ..... il edea, kendine hiz-
·~ek~aa üstün ihtiraır . ~:. ~ . 

q, bazan, bir memleket 
hiriyetlerinden Ye hikimi-

....... .._._zlarmdan yaz seçmeie ka-
...... Smd tezatlan Ye par

...._.._.__.Jan ile 1enip kemirilen bir 
~~-a..-•elıı:etlerde böyle olmut-

Bayraklar inmişti 
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Milli Sel, Atatürk' ün muvakkat 
kabrine dün bir buket koydu 

Halkevinde bir anıı töreni yapıldı 

Dün akıama kadar onbinlerce yurttaş, 
Ebedt Şef'in manevi huzurunda eğildi 

Ebed! Set'tmla AtatQrk'Uın 1ltuller1nln UeQııcU yıIMnQmQ mCln~ bltb ,.._ 
dUJı :raa tııtmu.wr., Halkevlerillde, Halkodalanncl& ve okllllarda yapılan tol>lalitıı~ 

Etıedl Ata'nın azız hatıralan en derin M:r&'l lelnde anılmıttır. 
Ankara, bu mllnuebeUe dUn :ruıı bir ı:ellreye bUrUnmi19tUr. Banaldar nnııa ... 

mSt. •ilence yerleri kapalı kalmıt ve Ankara'nın b&vuına. Uc 1ene evel bUSlln ilk cl8I& 
batnnuzı yalımıt olan o onulmu yaranm hllznU aınmııtır . 

Ebedi SeC'lmlzln EtnoarafYa mlbıellndekl muvalakat katırt, At&'nın fan\ llQata ...,. 
lerim yumdutu l.n olan ıaat 9 .05 ten aknnwı cok sec Matlerlııe kaclar hallan sınntı
ne açık kalmıetır. 

Bir mUtreze uker ve pol11, nıUaenln önünde daha •rkenden lbUram n6bfttnl tlltmtl. 
bulunUYOl'du. Saat l.80 dan itibaren BüY1lk MUl.t lleclUt :Relalrnt., a .. ftlclllllltl, V*l• 
lertmı::ıı, Genelkurmay Batkaımnıa, Parti ve V.Wetıer ileri· selealerl •laMla-&lGnde 
topl&nmata baılamıtlardır. 8aat tam 9.o& te Mllll Sef'lml::ıı s•l.ın'- ve 1ı.e9 ~ llllll• 
valdr&t lr&brtn bulunduh ıaıoııa strıımıııır. Bal'La JlllU Sef'lıals olCll'l\l ..._.. ""1et ..,. 
hUkUmet bCl)"Ülerl, ınuvaldrat lııallc'lll OltUıle ldrer dılmet w-.. Jlola•llir .. A.ta 
m&ııevt hu&IU'Wlda llU'sı ile •umutlardır. 

A.nkara'da bulunan yabaıacı devletler mum .. ııı.rt adına ela. ._,.. aııatlFle Aftlel'lıt 
a•nın Aıllr&ra b~ •lclal taratından muvatrıcat kabre bir .... lcqn•l•u\tV 

Bu zt.yaretten eonra muvakkat kabir herk11e aı:ılmıe. aıra n .. .\ 1lıı. ıı. 1ıı.1d oıtıa 10 

talebeleri ve tıalk akın akın buradan aeoerek Ata'yı tavaf ıtmlllerdlr. 8.ı &ıla u ~ 
hıekırıklar duyuluyordu . 

A..-' Fil R""'-'lntle 
~ttlrk'b ..._ .......... IPdMDGm• aaaaılletlJlll da ~ A.alrara «a1ırevı .. 

de 1ııtb1Uı bir teren 1'&Pllmıltır. TClnade lllCltllB vnw.r. NelMlllar, \tnt etler Ye ParU 
1ler1 "lenlart ve )'U&Jerce )'Urtkl ı:ıuır bu1U1U'Onlu • 

Törent uat tam dıoltuZda tı:el Mebuıu ve Hallcevl ıteıaı 9. rerıı Oelll OQven sbll 
btr konusma Ue açm11tır. Halkevl Relllmlz deın1•tır ki: 

~d• ne ha tezat, ne bu Cümlaurreimniz, B. M. M. Reüi, Bafvekil, Genelkurmav Reiıi, VekUler ue C. H. P. Genel •"-k ..... l!Clit. Bis •öaül ve emel , Bundan Ue yıl önce, ıabahın bu 1&atlerlnde öteki lleme ıeoen. _.. Ata•mıaı ... 
İçindeyi:&; BüyDk Millet Sekretaiyle 6irlikıe muocıkkat lıabi.r önWe ınak, ona urıı ıonıuz mınnettarlıklarımm. l&>'sılarımızı teıuarl&lllak ıcan &cll>lanllbl wı. 

la)'ln, azla arll:adaılar: 

lii L- 0 l nU701'UZ. flmdl bllttla Tirit milleti btltla u.ilıJJZ. ..eclb, 1r: ih-1-----------------------....:ı.ı.----------------------., 

~~~fi'ı BERliNf G6RflJ lONDRA'Yl GÖRE 1 ıg;g: .. ~.!.==:~ 
4ilr. r.. ileri inlulap kanunla- _ ~ • .J. T•'•k • Romen ti·caret Ataturır. yaan111ı.er Fil bir kere tettı. ~ 'tt,:::::--· ı....ıaı.. ....... . U& '"" .. , ..... _ ··- -·- ""'-· -....--. • ç=.;~~1:lı:. ;'O: ll•ı • lldoaa gillerl $1ddeHI ll'lttllftlllr yer d•.ı:;~~~:.:::a. ~ ~ "~ 

~-4ta.tıiidE Yet-et lnönü, ku- ı • b ı d tıcı bir bUyQtflmbUn acuble ..wıaa. see. 
~ - kaynaktan aldıl•; her bilgeslnMI .-..ıerdı ,. .,. ... ..... görüıme erı aı a 1 !::1.':~~~::::::ı~b-:ı::ı ;.:'toe:::.~ 
~ ~ albncla, yalmz onunla -r. Bu 1atırlar bla ..-cetı. 111 olan vartı. 
~ ltuidular. Eier 1Mİ7Ülk bir Ttlrk • Jtumen ttoaret anı .. muı a6r111m•lerlne dilıl Rartctn Veklletınde baılanmıt ;;' Hllenl)'Ol". bu 1atırlarda bla. FUQ'&n Ata. 

ııı..~ ..... liüelıı: Ye büyü bir ka- alman lor kış yüzu•• nden ve bu ilk toplantı Harlcl)'t VeltlleU Umwn1 Kltlbl Numu Mtnemenclotlu ile Romanya tUrk'U, toprata dO.memlı olan Atatflrk'Qa ~"':te:" Ul"aU selditi vakit, elııMl Telemaque•ın IÖ)'levlerlyle aellmlltır. )'ilzilnU aörl1y0ruz. O blae actıll llMlle 1'0l'I s Ye lıaJkı, maddi mineri mtthı·m Tikvin. b Harı~. Veklletl daire mQdUrlerlnden Bedri Tahtr Saman. Ttoaret Veklletı Dıı Ti - aı»teriyor. Bizi ı.eııı ecll10r. ıceıuua~e lııa 
..._.. JOiu ile yanla.nnda llis- Ql-4•- b.r,w...ılı ), caret umum llQdilrU Cahlt Zamansıı Ue Hal&ll Surur'llan mllrekkep olan TUrk ticaret mukaddes )'Ol Uaerlnde dalma bulutıap ~ 
~ ~ UITI, Mıllet Mec- l.Ull uy ua beftUne H&rlcb'• umumı KlUp muavini blrlnd eınıf orta elel Cevat Acıkahn rlyuet ey- ıUrlerlmızt dlndlrebllecellml91 ltare& ecUJoe. 
~ ~ ile aralanndaki kar- !emekte ve al&lcıadar dlter Vek&letlerdelı de mllıavlrler bulunmaktadır. Rumen murah- Sa>'Ul·t~ka:ı~: ~ti. 'lllran& Mil"• 
L~- • Ye dayançtadJI'. baı hentlne de Hld nazırlardan orta elet aırı.tu r1Ya1et etmektedir. (a .a) Bu "° ep JQla4UJ' Aellarmum 
~ ,.._,.... üç yıl içinde Tift mı1- h • • alın • ko)l'dutumu::ıı Kemallmıl • S. ~ dö.t bahran sec;inli: bir ıe nDJ an tıuı kert • IL1tTIOJJRi? O wrotıU:t? sanırutı!IJilJO P IL"7 PLlllLU At10ti11a1J01 , ne udar bU)1lar, a&1 ,..aaramıs • __. 
~llı.i- ka..,.aama sinlik; ce- UG C Soaa Z lael a.P-.. J 
~""': ltild.me kadar ina inkJ.. 
~ hPbk; ha illlkılaplann yer
~ ı:tll&ıada, admı Ye phs.ı 

.&.:::.. ~atlıca inanca .. ,.dıiı
~ ~'i kaybettik; nilıayet, 
ı,._4f,...9!! cihan harbine rutladlk. 
~~ öldütü zaman, ita mil
~ ltir ı.o.lak içinde batı. 

••nedenler, memleke
htr ta-.yan yabancıla!' 

~ L-• Tisir tarihinin ltelki en 
~ ~•1Danrm kaybetmekten 
~'"'-'"-~·•ll•n halk Ye meclia, hiç 

İ11Det lnönü'ye döndü. 
• ~laii Sef'i Ye DeYletin tabii 
._ •I. Bi,;ik deTlet ve biiyük 

' ~lrfr Yaarflannı ı-et 
~~ ~'11119 riittM, hizmet hizmet, 
~- Çankaya'ya dofru, te-

' ~eler itasında kazanmı.
°l"a_ ~. 1"r zaftlf'e, öz adı. inin
-· ~ih'11inin her da•a•ma 
--~-----~-•t lnönü'nün tam 

e.ı. IOa samanlar 
~ t•nni yazılmakaızm, 
·-111lemez. 1938 yılmm 

~-..,...,-.ı__.e bu millet Atatür-
~ha J'01dak aCISllU duymut-

"''"' ho.ıata kortıaau k~~ ....._ :' uiramamıftır. Gemi, 
... -.-.esi kahramanın ölüm 

-lıO!WıılLI •.:-fer ortasmda, bir an 
\i;. ......_ 'n'a1' •e u"ea1c1"nm ei· 
~ Riiüa l'ibi h1Çkriı •• 
~etti. -=• Men T&4c mı11eti

tl-.a .. ıfldw ki lnlallp 
, ._, lacıl ..,, .. J 

iıgal ettiler 
Kırım'da rus artçı .. 
kuvetleri geriletildi 

[ Dün nefredilen bir alman hu.ud 
tebliiine cCSre, limen '9' Uqa cöl· 
leri arasında yapılan, Volbcw nehri il
zerinde devam eden harektttan eonra 
8/9 80Dtqrin ıeceei aJmanJar mUhim 
münakale merked ot. Tikvin"i bu
kınla itp.1 etmifletclk. Bura bir -

[ Soım 4 hal U71.a J 

Japonya Amerika 
ile bir harbe girerse 

İngiltere 
hemen harp 
ilan edecek 

hareklb durdu 
Almanlar Sivastopol 
ıehri önüne geldiler 

Lolldra, 10 LL - "Tim•" tn alman hU· 
dudUDdaJd muhllblı1 kılın, btltUD bilYUk 
alman harek&tuu durdurdutuau nsmak
tadır. Yalnıa BıTutopol'a brfı ,..,ııua 
harek&t, •nelliD bu m.valmincle yapılabl• 
leeek tek aakeı1 hareket olarak ayılıF· 
Elde edlleq bUtUD haberler yakın bir P
leeekte alman kuvetlerlatn sentı bir ısıçtı-
49 YQİden teni edllecetl UD111m Ter
mektedtr. Bu harekAtın bafhca Mbelıi al
Jll1Ulların, Umtuert hlllfına Lentzasrad, 
Koöova Te R09tot'u alamadıktan ciheti• 
kıtlık kararglhlanndan mahrum k&lm•
landır, Mühim alman kıtalannın lnflık 
k&rargUa kunıbilecek )'erlere sGnderilme
atne ftmdlden 'bqlamnıtı.r. 

8uk eepheatndekt alman lntalllft ara
nnda botnutnaluk bq .,ısııterdltfne daJr 
&lametıer V&l'\lır. Bµna ratmen alman blll
lnnn&lldatıhtı bu :yeniden toplama ltlDl )'&-< 
parken lntaıann konforunu temin •bn•tl 
&ala 1'9z&nUne almamaktadır. Nui pnel· 
kurmayını en aiyade kanıya dUtQrtın bea-

r Son• • flıtril ••FiN• 1 

C. H. P. Meclis Grupu 
C.H.P. Meclh ırupu umuaıt heye

ti bac6n 1W (15) ti tı:ıpllaleektar. 



Tetkikler 
Anadolu yörüklerinin lian gruplan 

üzerinde bir araıbrma 

Mıllre mımurlan 

ırısında yapılın 

dellılklikler 

120 yaıııda wı 120 
torun sıhlbi kıdıı 

Atatürk için dün 
hazin törenler yaİ>ddı 

Dr. Sadi IRMAK 

~ (R__., - ıco.iı'm ..._ 
mutlu mamllesiade 120,... 120 
torun .mibl biT Terk a.l otıunnak

llalln Vekllllll. mera. .,. tura memur- tadır. Kadm Koan'da 1821 de dc>t • 
7-m in yolu.yla atalarından ıe- buluınmupı. ları arUında :relllclen bul detltlldlkler nı>- mUflUr. Ba ihtiyar kadın ilki defa 

fiil ft8ıflanten birisi de muayyen Kendi ııtamau alt mlllt1:>ir mes. 11U1tır. Blllllan maab'le ~nas: evlenmfttir, ille defa 17 yapnda IJık:m 
bir lıluı pupan• menaubiyettıir. lenin halliJM kilgl1k bir 7anbnı ollllllk 7 afian 7erı.n clefiftirilenl• nldmlt S8 yqanda teknr evlenmit-

Km grupu necllr? Bir imanm kan Oırere ben Anadolu ~rlllrlerinden Amun Tabi. Kont memura x. Nurt o. tlr, birinci Jııocm&ndm hiç 90CUl'ca ol· 
Hrcımu difer bazı insanların al yu • d8rt }"ib ki,inin kan gruplarını tayin .uıer ulcert muhuebecJUtıne. mllh&Hbat mmııftır. lkincüıinden eekiz çocuğu 
wrlarmı çökertir, bazılarınınki - eıtıtim. Bu arqtırma muhterem Ulue u. Kel. memu...a H. AVJll 1<&1'• mllhıiMbat ohnuıftur', Bunlardan döıt taneel ya
ni çakeı tmez. Buna göre bütün in - om-vınlarına .. Göz keainliği" vesi- u. ilci. lldllcl mllmenl&lllıu. merku muba- - ve a.. • ....ıınJall tıonmlan bu ,.,,. -

ı -- Mbecllllt ıc&Ubl Muataıa Bozanlla7& mertta s---ır .._... T"' 

anlan dört grupa ayınmtlardır. Meıı- lesiyle anlattığım Bozahmatlı afire· maıı...bec1ıı1t WnCl mtımenWltlJie. ı.tan- cwdardan yetfP•tlr. !bti,v bdın 
eell birinci gnapun eeromu keacll tinde ~kmftU. bul Det. 11&ıtbl Baaclet Karata:r verstıer Tem. 120 tlDnmu bulundupnu 96ylemekte-
anıpandan kan yu"Nrlarını hiç bir Vardıfım netice tzSyledir : • ıc.om. •-vıutuna. llutuam borol&r u. tir. 
__. çökertmes. 2, 3, 4 inci ~ A % 40,5 .lılAL JWDuru Tı&rırııt GllllalP 1111D KIL v.u- thtiyar nine, bu ı.cJar umn &mt1n 

( Bqı 1 hK:i saylad• J 
~ ..... olma, MatQrk'll Jıaenıat edecek 
blrtetlt ._, bu 1'0l berinde lllenmedtft, "° -
ralm&clall, dlMnU " ı-catu :rtırU...-tlr. 

ta kederU M.&Uertmı.te lclertnıUl "°1'1&
dı.tmm ll&ID&ll llMl1 ltuveW oldutumuaun 
hlfl&bını oabUlrea nMbllll'la. Ondan unım11 
oımamısa Nlmft, •• arkada bınıllctılt a
CIJ&nn& ratıneD nıbl&nmuı ıntııtma dllltur
lan tctnde Mı-ilam. anılmamıe. ;rıpran -
mamıe bir balde durma~. etmkll kafa -
ıma tıelE bir c1buk ~Jlktedlr. Dotnılutu· 
ııa 1n&D4ılmns ıH bir 1191aba 4&7anmakta -
:rıa. Bu cdbaa, iN .._ Kemallsmlll41r. 

Milletin 6afnnJa millı 
. 6itiinliik 

1 leU Ul'a mllha. Jıl4. memurlutuna. Jatanblll 
•em411p yuvar an çökertir. B % 6,2 mıııı emllk memuru Zllhtll Erenoııu ulcert urrmı f&yle anı.tmaktadır: A-.ıertr. mıu bir btltllllUlktll ve Tllrlc mil· 

ita ıruplsı rakamla değil bazı AB % 2 muhuebecmtıne. Taeıco.>ra vemec1an Cima- - Biz e*iden fUDU veya bama :yl- leUlllD batnnda mllıll bir bUtUnlllk olaNk 
lllıldlerle ,e.bermelr tercih edıl1mit. O % 51,3 ıetun t:rsöl& uarı mubuebe veaeclarlıtı- yince timdiki gençler pbi midem JEaJdJ. oıanıcu cıau Nt. asker, bilsin. lnlulAP-
dt; Be,leee o. A. B, AB. -plan Bnan" Onur tarafından İstanbul na. Zollsul4&1E muhuebe 111.Ubl K&nıt1 Kızıl- bozulmudı. Biz her &Un 6ç avun ye- Ol.,. IMan vuınan dalma dotruyu, sllMU 

Ilı imi •-- T"-kl ırmak ukerl lnWıuebe vunedarl.ılma. IJran k dik a1aılk d bi w mllletlllln lllD• yarar eevıert bulmak ve 
•DDll ... Jılıll!na• ge ftir. ve Anedolu u.ı- eri tberinde yapı- muhuebe lı:ltıbl Nacı Dklotlu Ankara mek- ene yer ' aynca y en e r >'•PDlalılb. Zaferı. safer olarak ln!cılAbı, ın. 

Ba 'Nllf clıiifmu Ti iral bir mahl- lan lraa. ppu arqtırmaları ortalama wpler mulıuebecıtull ıc&Uplltlll• olalaa tatlı.. Bol bol uyurduk. Bablm lallP oıaraır. lnaaıılıtı ımanılk olarak lcal4ı. 
,etti olduflltıdan bir imanın memup olaelr fU neticeyi Yeriyıor : yerleri clellf tirllenler ve anam yib yapm pçmlftl. B~ Dolt 4W. clUaınan dıu onun harelı:eıtlerınt hıc 
oJdalg lam gnıpunun tayini, adli ta· lttan.bullular Anadolulular Tokat muhaHbe mUdllr1l Sıtltı Bilsen Ku- lerde gtinde itrl kere yemek yiyorum. :O-=~==::~ lı&Tırlı ~r4en 
lllıbetee tıllııalıpn i9batiade, mllcrl· A 42,6 49,82 ıa malmUdurıunne, Sarq malmUdllr1l Hay- Xüzu dltlerlm artık ıert ,eyleri pek atsı• stbJ. bm a, ıu Uftla onun lıe:rbet-
mlıa ..... •lllıda ite J•adılı Pbl B 14,8 12,94 clar Dulaıl Xlrlcdal maJmUdtlrltllQlle. SJve· lremnlJOr. U llN~Je, stlneelemle dllerlYle, ıe.-.e 
ntr -.m-Jannıda da mühim bir A B 8,8 6,14 nıc m&lm'1c1Ur11 llevlut Uluc:Q .Jıdll malmQ • Bu ihtiyar bctından an yıl nel erteııma clatıar du:rSUIWlıı w dlll'llml1'" 
rol~ s.-ı b O dUrlUIQM. 11111 •eıtardarlıtl m111a&H1>e me- -eteler ıeae ı.bHtmlflerdl. Bu-· ıe. biat 41111er slbl, aranmıla stbl dr11;ronun. 

._ ,. ......, 11111! r. 33,8 31 -uru Cemli --- tt-rr·- malmUdllrlUA><• • •- ı- ---- ı ~ _.._ n--:nd ik J ... .,, ..... .,... ~ ... nJarda eonra Amerika'dm hediye ... ....., ... ın sec rdltl bUyQIE l&J"llllblar, •ra • 
4 

...-.. l&ı&• YMıT• e an PP an CJörUUl)'Cll' ki -• istanbullu ft ne. taveat maJmUclClr1l Vahlt .A>'dotdu Gdk· lar aruında yaptıtı vatanın. bir &M •vsl 
lıiıııılı Mtd""" ilk &rafbrlDll1I """""' anadolulularda g:;.k y3rllk Tllrtr • ıun malm'1411rlU1lae, DUmce •artda\ memı.- olarlık kendllitıe blr paet.e bir de, haline IOlttutu mım ruhun. llUl1 bir ...,.. 
luaıpte Hlr.rıfeld y.pmı,ıır. Bet yüz nı Cevdet Aruc Arpacay malmUdUrlUtllne, mendil &8nderilmiftlr. retle. na11l bir idrakle ~lcta d11r4utunu. 
Owrwııh 9*eri iizerlade yapılmıf lerde (A) katf ınırette hikimdir. ıtaJyerlerdH Tarık eener tceı varidat Kont. oocuklarınm nuıı bir tnan11 ve eevıııe u1Jı 
alan bu l• UBfb~m nedcemni, (O) grupunun yti~erde !~la mennırluluna. Nı1aaı Eraun Gaziantep varı- lnkılAp ve mücadele ark&duı lnönU'nQn cev-
ftdt ... •·in karakteristik aaymıya oluşuna gelince, bunu bır çok muel - dat Kont. memurıuıwıa. Arıt Erbelt Zonauı- Noter kanununda re.inde toplanarak, dotruYa baktıldannı, 

-,, l'fl k fi ti 1 i ah tm' 1 dak varidat Kont. memurlutuna. Bahri Pa- kendi kendilerine ınandıkları.ıu, aördOtunden 
~ )Oktar. Çilnkil tetldk edilen 1

• er ~ ~ ıye Y e z e l§ er • cwı A)odın varidat Kont. memurıutuna. Rıza dolayı, duydutu ruh terahlıtmı hluecler si· 
fertler O-it topluluğum dahil, dır. Nitekim (O) grupu: Evci lzmlr varidat Kont. memW'lllfuna. AD· yapllacak değiciklikler bl oluyorum, ve buna ıUptıe etmiyorum. fllllllt...... ll'klara mensupturlat. Ma79larda yibde 97,7, icara dettel'darllll mUU emWc memuru Ali '1 Arkadaeıar: 
lllteklm mGellif tiu tetkikinden ,., - Birmanlarda ·ri'·de 60 bulun-· ... ur. x..tm Mtıu emlllc mUdllrlOtu memurıutu • Adliye Veklleti Noter kanununda Bta buaun h:tm1zde, vlcdanlanmızcla ..,._ 

:s T..., ~....,. na, Bursa tahlllAt Kont. memuru Ramiz dlletmlı olan AtatQrk'le blrllltte blZden anı 
-.satı Betılce ile bizli flmalle cenup, Y&rökleıtn ihtillttan masun hemen Peu.ter SeJtıan t&haUAt teflltıne, Seytıan yap11eatı değitikli.k etrafındaki hazır- d01111uı olan tanı AtatOrlc'Un matemini tu. 
.-.ıa prp •r•mda bir intikal ııteı bmamen uf kalabilmif olmalan do- tahııtlAt Nft Hamit ıaırır Blnlcl Bul'A tahlll· lıklarını bitirmek üzeredir. İatan:bul tuyoruz. Göz ya,ıarımızı tAntaı ıcın akıtır-
oa.lllc &e.teriy-ordu. Şark n cenup Jayıliyle elde edilen neticeler en es- llt Kont. meınurıutuna. noterlerinden bir~ı tehrimize gel- ken. ebedi Atatllrk bizi baf&ta. eerefe, biri· 
llll11atlednde B. timal milletlerinde ki atalarımısın kan ınıplan hakkın- A~lıtan oe )'elliclen ta7İn1a mi,, yapılacak bu deği,ikUk dolayı - )'ete dotru te1vtk ediyor. Bunun lclncllr Jel 

._ - 11-..r. Rlnfeld'ia -rmaıa- ... _ bir fı'kir -erebı'lı'r. Bu L..ı...-.ıı-n siyle Veklletten ban temennilerde Uc )Ildır tek ıaekınıııa. tek aapJaıll11a dOt • a-rw --r·· u. ... uaa...._. Siyasal Bllsiler mali fQbesi muana P'eh meclJk, Kemalizmin duru ve dalına clolrııYu 
n B Jl oldı&6ıp fazla olarlık g&tıeri • lıan ırupamıumı Hirzfeld'in tahmin mi Yavu stajyerllie. Hakuk f*iltnl me. bulunmutlardır. Bu temenniler ara • sa.teren a:muında bir an ıcın oıaun kendi· 
,.,..._ Hdl6ıl Tllrk ıı4anın dlfer etdli gibi cenubi Awupa memleketle- zaaa Meliha' llimer tahailtt Mel. lillil..,. ıında noterlerin bir cemiyet halinde ml&l detı11111t, benzımıı.ı. •olmut sörmectUc. 
IMllılnnda yapılan araıtıımalar hep rl halkına ft wnl U'klara ben.eemeyip mar aamsetlitlae, AbarQ' bulu eAi ~ ,.._.ı.rını temin mabadiyle yeni O "Bla btae benzerıs.. dememll 1MYdlf Bu 
:A. fmla ..x.. ı4l lard - 11 bll-..ı- A,_i d vıabtı 86kril A..a.- Y t buine ımakat- hWribnlerin ilhesi de vardır. Te • bllYUlc eöalerın serceklltllll yalanlamed*-71 •-e yor 1• .m.dle : ~ •t' n enllen ırka çok yakın .,._ç ozp :roıum!IZdan aapmadlk; :rwı aınırıannm li:e-
~lıa"*n Tldderinde ı A % 40 oldufunu telblt etmlt bulunuyoruz hiım. Mlclilli eeld bida7et mabkemeal ki- mulaıra deTllD edilmektedir. aın eızsııerı • bl, Xemaııamıo 4e ır..ın ve 

• ı O % 20 Irkımızın dıotuJu, yayılıtı uhaaı bak~ tiplijindm mlltafl Kenan Boslnart To,.,._ detıemea 11nırlan vardır. Bu nnırlann aı-
Jlwtaıda fi A O/e 38 kındald tarih ye arft<>logiya mala • ~~ ·~~ BalMaltt W.B 11 arutM.... na, hlo bir rtklr, hlo 1111' mentast. hlo bir n-

B 11'1 18 d L... aı..ri • ed -·r -.om. _. .. ._ QrU uu T •h K banca r1l:ranm lnı..U b1al -....u. lolmls· 
• il 70 matı a uu U& ıteymt etmekt ir. BmWı teeblt •• tnal ........... Maa- Gri urumunun ... •ıism odmuıı4lo ne dtlllDcltUr. D• JlaP-

"'---------------------------- rif Y. At leleri claktllom Sabıltlat t- tef- tik ft ae J&Pırcn&k .,. :raııaeülak Kıtma-
tlt 1ı.,.t1 cWrt11oıU1ma. Mmlu ....... ihnt toplantrlan 111mm da•uma ~ OIOlmb ıaınıa 

lzmit sellülöz endüstri evinde 
C. H. P. semt ocağı törenle açıldı 

lnlıtmdm ma.tafl Leblp Altıok mllU -.. tnaclv. 
ilk mlldlrl•aa ı-a-- K ...... OD11 toDNllDda 1Maac1aa t.aa. tıq11a bir -- mtlllal'-- -- yakında bachyor .., mthıternl ecleıus.111111 blrltte, tDIDWıa 
bat• kalılmdn mtlebit A.. N.catl An- • •clüıatl• 1111n ter• bClttlD ballll*knnmla 
mu .nıl .ıa mldlrlllil aru1 ... bit " ... a1r aJmla onım m&nm hllftl'llllcla7ı 
wnl _,,..,_._ Koan m1ma ıc1ar..ı ~.!'~ Km Bı..,,.hlın4aza ~ Yaratblı mıın ftrtılm bol NllmeU •d• 
eAi malıaalbl 811pld Çakar TnkJa - latan- Jil --...tir 1 Nbat ,.tan Atıa"ılmul asls ft 'blJ'llE Jlabra· 
"'1 • J'Ollar malıuebeclllllıM. llll- Ti* • TarUa kum ilmi toplantıla- w 1a:rsııanmm nnıaak lclD uata IWlra· = ,...~.. 'lplla-~~ ... 

.. teni memarJaiana, açıktan Ahmet öı- tontetrin 1941 cumartesi ıiintl saat 15 te 
brclet milli 9lll1Mr mtlclflrlQI arul tllbft bqluacak •• 2 aism 194:1 tarihine bdar 
" Mnl m.-rbllw. ....._ Alılma .._ edıc*dr. Yedlecek lloaferamlar 
.....-~x:-.~ı. . ....ıuw· 
mail Ms1:F M+u.W V. Mel. 2 inci mi- Profeellr Dr ...... Ads K-. Ana • 
..,,.. nldJHllne. e...s.t Yelpa M .... dola Tlılı tel 11 lı ~ Prof..ar 
..1-t V. 114. 2 inci mlmenb •eldlllllne, Rabea. JDntlller'.S.. TMler'de" ilhak ... 
Ahmet Yaldı• milli ..ılk mlldllrliiiil an- peare'de bir muaL Profe.ör Fut Köpril
al teeblt tnal memarlaiuna. Tahıin Tlb- 11 biad• tarilıl çah1111&1ar. Doç..t Dr, A
kan milli emltk midirlüiil arul tesbit rlf Mlfit Maeeı. Tnba lıafrintıan. 

Saat tam V.uoJ il CU~&Jl Dil daklkad& bil• 
tQa l&Jon ..,.. .. UMume ve b~ perde a -
lll&ı'ü l&loDda Matü.r.k'llA meeale.ler &rMlll• 
dald blllLll Jllıe)"dana oa.kllultar. illa ...., .,. 
b11 llava le:IDCle Hl clakUca M>'SI ıumua J&· 
~tar. &w••l* lctnCleK1 b11 b11 4e"'lreda 
J&lnıa, lııc;iurlklar cN:rıallU'or411. Bu ıarada 
C\imburreı.uaı oru.truı., aaır bir matem ba· 
.... oal1'Qrdu. 

Bet dıaklk& ıuamacle.D acıara kllrstl)'e selen 
D11, Tarllı • Cotratya l'altUlt•l profelÖfle -

111r kCUdUr Jl&l'W&leaamu. 
' •.lUlde aıvvtadır. Yelll bir 

)'&DUida ba)'rü ırlbl dala&l&Dl)'OI', d 
,_ı bJr hitap: Tll~e manda lcablll 

:. nı...n 19'JO 4• Ank&r&'d&dar. 
Jllllet llec: .. llllll lı:tlnlllllnclm ~ ldr 
le U. dQn,_,. TUrk lnlul&blnı 
HAlrlln4'eU mUllYe bili. .ka1'Wları 
cllr, 

Yakın csevreıer tar1htntn bU ...ıa 
rmı mllU .kahraman yaratukm latan 
kllmett ile salip devl.UC Tllrk 
evell ~ teHd41lt, lllUbta4 
lüddeU• karlılacblar: 

P..U.alıua l&4rbaml ...... ı...._ 
JlaPtılı ...,....tta Aaadolıl atsılıU8I 
anlattı: 

·Aaadohl baNlı:lb ...... barpte 

mll bııtrao abltıa llldlJ', Bu llanılll' 
rt 8GnlllUt bir ..... ..... ılft -
cl•l1141r .. 

Jatanbul'• bir suet.I ile Ulll 
b&lduad& ıunıan :ru4ı: "Küıla\ 
:ra lzmlr'I lılUrdat etmK 'N ..._ta 
:rl men mlldataa etm& Ke ....
uıvt bir ft1ıllr. J'abt 1maa 1111' .-,.. 
irfan ile dQ1Qallace .ı. _,.. balla 
ı.tlrdat vutıelerllll ~· 911111& 
eclem..SS. Aııaalı: .w---. •*nn.,.• 

°'Yıaetaıa ır....a ... ·-........ 
ltlml:r«t mllllJıe vtlcnMla IWlll:mle 

Bu De. ooe1llıoa lılr ldlJnAbr. ---
1ııu'NUU IEanı llıaetaıa x.marta 
nllmll olan KY&Uı AMdoln
elhana kal'll lı:ata llt'nMRll• .. 
tablllr. Anadolu'da H lııalmıetıır, • 
1111 mulcavemet kabil olılan.,, 

Enver Zin Karal'daa eoma .-lr 
na Boskar tiçflınd aı .. 'Jlld&r6 • 
Hbetl:rle nsdıtı ılirtal ewıw ı••· 
tairin heyecanı. obdatıa iN ti 
parçqa alıyorm ı 

Atett• cl1rnrlu ~ 11 

Kaptan WSprhWe bllll ı 
(Zora örtük 1 
Barıea açılı: kap;mıs 1) 

diJOr 
Ve umr4a llebmet nöbet belı:ll 
Bo:r,e htilcmj!Sl dleldir 
Her ıeye raimen 
Ve her teıd• eoma 

Atet baflı7ablllr 
llisterih a,. Mutafa Kemal 
lsterlene döviltoceib 

Bu topnk1ar lsla 
o ıecmlı aGn1a'de 

Selim sana Maetafa K--1 
1941 la top ... ı.rt • .- dtbıı!fllllll 
Seıtm una 

Tanklar altJncla em S 
Yerleri aölı:lerl cebeanma 

Bir dinnn r.ım-
1'Jlir anı.nJanA fttmı 

Tttrtdyemlzden Hllin 1 
Selim ı Bomr'• ,..ıık dil11'1e 
8ellm 1 Milletimin • a.aimt 

i 1_....___ +a.. __ .. ,_ n>ı.ı.. .. _..__ 1111 Profesör Robde, A.na4olu'da batuıwı 711• t.,,• memur ---- \onlaU-- • rillden li:DV« Zi.Pa Kar.al At.atilrk'Wı lıa7•&& 
buebat U. lld. memur mmzetlliinl. Na- na Ye Lltin tdtabelen. Naaret Hızır, Coa- ve wr.ler! bek'end• •- ··----~ ı.a. ~ ~~lenkler konUlmUI ,.. 
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Octılaa .,_ titeninde Wrınanlar 

..... ~.....,, -1•1m1s Sene-----------
.. a..,11 ... IHHlncle c. R. P. 
_.__....,._. •• 1mw pnlf 

t11ıblıatla ~· Asılıt tarenitı
. Açık teıekkür 

• S.WU. ....,U mııe.eus1 m6dil- Lımlr, Bura, GOlbane hMtanele -
r1 bir llatM' ..,Uyerek C.H.P. eemt tinde yatalım 16 ay a.rfında :yapı· 
...,... iıplıflDduı duyduıkJan H • l8n llDelly&tlar 11111ftffüiyet9bllde 

lriacl •latta. \ ee9tlfi halde Ankara ~ ...... 
~ idare heyeti ıe91minde Par- ıi operatörll yarbay l~et Pek ye 

ti mUettif1mis Tekirdq mebu9u uistmı Dılteimen Selimi Birgen ta • 
atvll Apilk yeni partilileri t.ebrik Ye rafındm ,.ııpıln ameliyattan eonra 
r•ıllbt bmnetlerinde muvaffıdd • beni yeniden byata knu.ftman yar-

·-- 41lleyenlı: oc:alın açılıpncWd bay lft'k•t P ... Ye Selimi Biqelie 
.. Jllrtd. " 1Mıfbeldla fillmi Çcanotlu'm ba 
t lıqlelwıeeinde ba "90. 111 .. ,.-. bemflrelen ~ bir 

...... ,..,..,. ml.Uirlen 1111 w bolt MJlrim. • 
111tdM ~. - C. Y. !.mr lflldak balilfil tabn X. la-

te ..... CeW Osekee 

tine, Fethl1e Yenclhan milli mll4afaa ... boclr. Stl Tann" U.'flr lalmlerl. Prof.. "Atıatlrk~ INrtal'dlll 'illitaa 1l&erlll4e, 
tlletl malıaHbe Mel. lQtl memar ftldlli • ek a-1 Oim Ar*. Koan Jaafdntı. ıınıraueıa •tı&a •• MNllmu reJlm ıcuacte 
llu ta71n edlı.ltl«tlr Profe ~. an Mp'dMrl ınıbe- blalere aeı1ao.ıaı mwı ve ınıoıbca ımaıı ııe 

trit ......._••etiller. Dr. Htmlt Kota7, 1uııwm. Vatan ve bls onu -lYls. Cllm• 
A.laclll&79r WrbatL F.. lteflt Unat, ı--. ICISlerlae ~aa .... Z&n. Karal, 

ŞiU'de bir fahri 
konsolosluk kuruldu 

Netri tarihi medn1erl kerindekl cabtma • bib'tllC lnaı1&ncaaa mllcadele 1al1lllll1 anıac.
lar Pcof-6r Dr 8ftbt Asls Kama, Sun- ıaırwa elınra .aıaıerlnl A'le blUrmt.ı.ır: 
..; Wrlntlan.. ı... ....._ KemallanlD "A&&Mbtl " r.Anll Tllrk mWeaD1D iM 
~-- eeerL ProfeelSr 8adri llabadl Ar _ lraaclı oımaetv '" IJ'Je lııalaeaktır.Ttlıt mıı
......,._ letil UMıılndekl A&atllrk MYSlıslae :ruıan.-

aaJ. bd:lm İIPVI& •letlıün elnsl ve 1nl- caır. ._ lı&llD4&1d .ııwıı W• IDaDcl ne :rllk. 
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yulfqe neloe ll1l harlcl)'eeiDde 'balua- bl TUrld:re Clmlaurtırett menı. tlütı:rv .,. 
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(oış POLiTiKA ) 
Dördüncü yıla girerken 
.ti ~ç ~e eve), Türk milleti, D>~ 
"it ef'ini kaybetme'k felaketine 
~ğı zaman, lımet lnönü'ye 
~ kte bir an hile tereddüt et
•. i. O acı içinde bu, onun için tek 
dır t~lli kaynağı olmu§tU. lnönün-

• ~ ~ıll.etin tera talihini yenen, garp 
't~ esınde muzafferane dövüıen, 
d •nya'da mütarekeyi ve Lozan
c1:. •11lhu imzalıyan ondan aonra da 
~~ Atatürk'ün yanında ve hü
~tin baımda nefaini millet ve 
~ eket hizmetine veren bu bü-
9'' ı~~1ı;tanpervcri ittifakla Cümhur
~ ıgıne seçti. İnönü cihan tarihi
~ Çok nazik günleri için.de ba§I
~· geçmitti. O günden bugüne 
h •r aradan geç.en üç yıl içinde 
'11lar gittikçe nğırlaşmıt ve hala 
~ •ğll']a§makta devam etmekte
' l'arihin zamnn zaman tekrar
'İtl 11. böyle umumi karışrkh:k de
tj\~rınin birinde başımızda lnönü 
~ müstesna bir kudretin bulun
~I !ürkler için bir talih eseridir. 
~ kil İsmet lnönü, zekası, yorul
~ bitmiyen çalı§kanhğı, azmi, 
llıt~ eti, ve tecrübesiyle böyle ola
t ~&~ü zamanlarda Türk devlet 
~~•sıne kaptanlık vazifesini mü
\iı~trıel surette ifa edebilecek ka
~'tette bir devlet adamı olduğunu 
~at et:rnit bulunuyordu. Türk mil'1 onu aeçerlcen, ümidini ona bağ,,b. Seçimden sonra geçen üç 
'- it İçinde1ci hadiseler bu ümidin 
~~ar yerinde olduğunu anlat-

~~gürıkü harbin sebepleri geçen 
'lilı.1" sonuncu gününden baıılar. 
'r, ~ Şef'imiz, §İmdiden "iki harp 
~·· denilen bu belli hatlı tarih 
~ ~ nin ilk güı:ilerinden baıılryarak 
-.!lltıe kadar önce muzaffer ge
._,:ı, 80nra da sulh konferansma 
~ lhhaa, hariciye vekili ve ba§
-~. arfatiyle, devamlı olarak bey
~ıle] siyaset aafhasmm başlıca 
~ rlarından biri olmuştur. Siyasi 
\ı t l'eri, geçen harbin karı~rklığr
!tl l&fiyeye kadar geri giden dev
~ •damlan bulunabilir. Fa'kat 
~ dl't'rrı hiç biri Milli Şef'imiz. gi
~e.amlı olarak faal rol oyna
t_ ~lardır. Eb1afmda toplanmak
~ref duyduğumuz İsmet İnönü, 
~:lnıilel siyaset alanmdaki ilk 
'tt '1 Vazifesini on dokuz sene eS.t udanya'da görmüştü. Şimdi 
~a devrinİ!l diplomatlarma 
~ , -~ bir geçit resmi yaptmyo
~· -.ıin, Çiçerin., Loyd Corç, S: c!'I, Poincare, Ebert, Venize
~ b~01etti ... bunların hepsi de ta-

\ ırer isimden ibaret kalmı~hl'. 
~ danya görüpneleri yapılrr
lfi. 1_Musolini bile iktıdarda değil
'i~"lllet lnönü'nün hu ilk büyük 
~ •azifesi, aynı zamanda ilk 
~ siyasi zaferi oldu. Mudanya 
~ Cephesi Kmnandanmın dip
~tl?k cevherini meydana çıkart ofl ÇQ}t daha parlak ve tantana
"'~-" Lozan karşrsmda ekseriya, 
~"ıı ~Ya 'nm aibtrul ve manası unu· 
~ l~tadll'. Fakat Muaaııya'nm 
~l\ a temel tefkil ettiği -4.~r,.. .bil" 

' •il ha.tırdan çrkanlmamahdrr. 
~ '~nrrnca tarih bu iki büvük' 
~· bırlikte tetkik edecektir. Biri 
~l~~d~n ayrılmaz. 1914 harbinin 
l'.'I itkrıyle milli mücl\delenin ga
"\~ defa olarak Mudanya'ıda 
\ı.., '•hlar. Sulh konferansmda 
)''d, hekliyebilcceklerini Mudan-
l •nlamış oldular. 

~~Mudanya ve Lozan isimleri 
~ 1~da daima heyecan duya
r•e~"~kü her iki konferansta da 
' .... ~ı olarak bulundwn. Ve ora
~,"l'kiln azmini ve iradesini tah
., ~~ail eden ismet lnönü'nün 
~'• ır dünyaya kartı Türkün 
~~ nasıl müdafaa ettiğini 
t '-'i~ 

1 
Gürzonlar, Poincareler, 

~~e oılar, bugünlerde it baııma 
~I~ t.1uaolini ve daha bir sürü 
~--- •~lar bu haklı davayı anla
~'\ ıçin ittifak aktetmitlerdi. 
~trl •ıarılır it değildi. lnönü, 

~'"-1~ telkin ve irade kuvetiyle, 
~ili 'lt'· s~batla Türk görüşünü ka
\1~ 11"dı. Lozan'daki çetin müca
' ~ıll ". ~eticesi yalnız hudutları
~~,;ı:ıılrnesine, istiklalimizin ta
\~)~-- münbasır kalmamı,, 
~ tle"de nın beynelmilel münaae
~ltr .., e takip edeceği usul ve kai
~tit. ;..~edefler de burada çizit
~li lo Urk harici aiyaactinin te
~i 1 ,,.~an'dn kurulmuştur. Bu te
\t lci ~~rn olarak kurulduğu için
~·, t lt~ınhuriyet Türkiye'si Lo
~~ l~te' · ıp eden yıllar içinde her 
~ ,~l'l'l~~anç, güvenç ve saygı tel
~~~ d,

11 
ge muvaffak olmuştur. Lo

\' 1 "e h aonrl\ lnönii, haricive ve
•,tı ~ış aş~~kil sıfativlc Türkiye
\ıtlitij l>o.~ıtıkasını zaferden zafe· 
~, lbite~u.~ ve memleketimiz hey
~ '~lru h'ıunascbet•erde bir sulh 
~· ine l'l Unsuru olarak tanınmış
't7"1t) "atana ve millete böyıle 
~~llf1t\ a~arlrklarda bulunan Şef'in 
tıL' _ili.il ~~ yıl Önce bugün toplan
&~iir' -' Urk milleti için mutlu bir 
~ h,' "'ra.dan bir sene geçme -
~~le e? çıktı ve yavaş yavaş yayı
~\di::~•~ızı sardı. Türk milleti 
'il· ~ h' ıçınde kurtulu~unu daha 
._ ı " ır te .. l b" "k ., '1~f•· sanut e uyu ve ııev-
-~ •ıı' ~ııı, l' •n etrafına toplanmakta 
·~'d Ctatlar içinde çrrpman bu 
~i)ea tek bir kalb gibi çarpan 
~ ., İtrafnnızı saran aletten 
' h ınıt ise, bunu büyÜ1c bir 

•t!lesi olan Milli Şef'iml-

Bulgaristan' da 

Paraşütçüler 

hakkındaki 

tahkikat bitti 
Bulgaristan' a indirilen beı 

paraşül~ü grupu ya esir 
edildi, yahut öldürüldü 

Sofya, 10 a.a. - Gazeteler, bulgar 
topraklarına indirilen paraşütçülere 
ait tahkikatın neticelerini neşretmiş
lerdir. 

Bulgar topraklarına beş paraşütçü 
grupu indirilmiş ve bunlardan biri 
Struma ile Selanik arasına bırakıl -
mıştır. Paraşütçülerin bir kısmı öl -
dürülmüş ötekileri de yakalanmıştır. 
Paraşütçülerden ikisi rustur. Öteki -
lerin çoğu devlet müdafaası halckın -
daki kanuna göre mahkOm edilen ka
çak bulgarlardır. 

Paraşütçülerin ifadesine göre bun
lar yapmak teşebbüsünde bulunduk -
Jarı işleri ba~mıak için Rusya'da ye
tiştirilmişlerdir. Bunlar hareket et -
meden önce kendilerine Bulgaristan
da büyük bir çete ~reketi beklenil
diği, isyanın muhakkak olduğu ve 
ahalinin sabırsızlıkla paraşütçüleri 
beklediği söylenmiştir. Paraşütçüler 
hareketlerinden önce bulgar firarile
rinden Gorgi Dimitrof'u ziyaret et -
mişlcr ve ondan talimat almışlardır. 

Dimitrof kendilerine demiştir ki: 
"- Depoları, fabrikaları yakacak, 

köprUleri, demiryollarını tahrip ede
cek, alınanları ve bulgar devlet adam
larını öldüreceksiniz." 

Paraşütçülere verilen 
talimat 

Paraşütçülere yetecek kadar para 
da verilmiştir. 
Paraşütçülere ayrıca verilen tali -

mata göre, bunlar Türkiy.e'ye indik
leri veya Türk topraklarına geçmiye 
mecbur kaldıkları takdirde Bulgaris
tan'da hazırlandıklarını ve Bulgaris
tan tarafından gönderild~klerini söy
liyeceklerdir. 

11 ve 28 ağustosta paraşütçülerin 
bir kısmı denizaltı ile Bulgaristan 
topraklarına çıkarılmıştır. Bulgar 
komünistlerinden mürekkep öteki iki 
grup Rusya'.dan gelmişlerdir. Bun -
)ardan bir kısmı öldilrlilmüş diğerle
ri de yakalanmıştır. Bunların vazife
si geniş bir suykast faaliyetinde bu -
lunmaktı. ParaşütçU1er bilyük bir in
kisara uğramışlarıdır. Bunlar, bulgar 
topraklarına ayak basar ba'SmaZ plan
larını tatbik edemiyeceıklerini anla -
mışlardır. Ahali kendilerine yardım 
edecek yerde hükümete yardım ede
rek takiplerine ·koyulmuştur. Para -
şüt iller, Bulgari~tan'da hüküm sil
ren nızamı, halkın hissiyatını ve 
memleketteki kiiltür v-e ekonomi fa
aliyetini görünce hayrete dil~Uş • 
leroir. 

Yugoslavya' da iki ayda 

893 kişi idam edildi 
Kahire, 10 a.a. - Mihver taraftarı 

yugoslav ve macar gazeteleri tarafın
dan neşredHen resmi tebliğlere göre 
eyliıl ve ilkteşrin aylarında işgal ma
kamlarının emriyle Yugoslavya'da 
idam edilenler 893 kişiyi bulmuştur. 

Bu haberi Ortatark'ta çıkan bir yu -
goslav gazetesi vermektedir. Bu ga -
zeteye göre idam edilenlerin hepsi 
komünist propagandası yapmakla 
itham edilmişlerdir. Bunlar arasında 
yahudiler de vardır. 

J···································-. 
E KÜÇÜK DIŞ HABERLER ~ 
~ •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• r 
Tokyo; 10. a.a. - Hudut tayinine me

mur Siyam - Hlndlçinı muhtelit komisyı>
nundan blldirlldig-ıne göre, komisyon bir 
dostluk havası içinde ıııterlne devam et -
mcktedir, Komisyon önUmürdeki yıl 
nınrtta işini bl tircccktlr. 

Rangun, 10 a. a. - Birmanya'dski Ja -
ponlardan kadın ve çocuklar da dahil ol -
mak üzere kırk katlan dün Hiamsra vapu
nı ile japonya'ya hareket etmiştir. 

Lond ·a, 10, a.a. - Times gazetesinin yaz 
dığına göre İspanya'nın eski devlet reisi 
Caballcro Fransa'da Pcrigneux'dc tevkif e
dilmiştir. Fransız dahiliye nazırı bundan 
haberi olmadığını söyliyorııa da ba doğru-
<lur 

Va:5ington, 10 a.a. - Amerika hükümeti, 
kara listeyi cenubi Amerika'da yeniden 
653 ticarethaneye te:ımil etmi~tir. 

zin basiretine borçluyuz. O bize 
inanıyor. Ve bizi ıeviyor. Biz ona 
İnanıyoruz. Ve kendisini aeviyoruz. 
Eğer bir gün bu vatan telikeye uğ
rarsa, kurtulutu onun emir ve i,aret 
edeceği yolu hiç tereddüt etmeden 
takip etmekte bula.catız. Büyük 
Şef, Sevgili lnönü, Türle milleti se
nin aziz varlıim etrafmda toplan
makla teref duyar. 

A. Ş. ESMER 

u u u s 

Japonya Amerika 

ile bir harbe girerse 

İngiltere 
hemen harp 

ilan edecek 

Yeni bir sulh taarruzu 

yapıldığı takdirde 
• İngiltere Almanya ile 
müzakere yapmıyilcsk 

Londra, 10 a.a. - M. Çörçil bugün 
Londra'da, Mansion Housc'de,f yeni 
Londra belediye reisinin öğle ziyafe
tinde bir nutuk söylemiştir. 

Hitler'in başladıgı harp, demiştir, 
şimdi Avrupa kıtasını sardı, şimal 
doğu Afrikasına girdi, Asya'nın en 
büytiık kısmını da içine alabilecek va
ziyettedir. Bu harp, belki de pek ya
kında dünyanın geri kalan dörtte bi
rine de yayıla!bilir. 

Dünya, framıız rehinekrinin katli
amı karşısında derin heyecana düş -
müştür. Canllerin canisi nazi gulya -
banisi Hit1er dahi. hun~arlıkların do
ğurduğu dünya infialinin genişliği 
ve heyecanı karşısında korktu. Hit -
ler rehineleri öldürmek programına 

devama cesaret edemedi. 

Birleşik Devletler donanmasının 
büyıük bir k.ı$--:ıı şimdi mü-şterek d~ 
mana karşı hardret halindedir. 

Akdeniz'de, birlm kendi iaşe ka -
filelerimizin bu "denizden geçişi, ital
yan donanmasının maneviyatının kı
rılışı, bütün bunlar bizim Mila bu de
nizde hakim olduğumuzu gösteriyor. 
Lüzumu takdirinde Hınt Okyanosu -
na ve Pasifiık'e büyük deniz kuvetle
ri gönderecek kadar ıkendimizi kuvet
li hissediyoruz. 

Bugün alman hava kuvetlcrine vüs
at ve adetçe en aşağı müsaıvi hava ku
vetlcrine malik bulunuyoruz. Kalite
den bahis dahi etmiyorum. 

Pasdfilk'te sulhun idamesi için Bir
leşik devletlerce ısarfedilen gayretle
rin muvaffak o0lup olmıyacağını bil
miyoruz. Fakat eğer bu gayretler mu
vaffak olmazsa, bu vesile ile söylüyo
rum ve bunu soylcmeği kendim bit 
vazife biliyoru..-.• ki Birleşik devlet -
ler Japonya ile bir harbe girerse, ln
giltere'nin harp ilanı bir saat bile ge
cikmiyecektir. 

Pasifik'te, nüfusları insan ırkının 
hemen hemeı\ dörtte üçüne muadil 
devletlc•le karşı karşıya bulunabile
ceği bir dünya mücadelesine tama -
miyle lüzumsuz girmesi, japon mil -
Jeti için neticesi co.k şüpheli bir ma
cera olacak gibidir. Eğer modern har
bin temeli çelik ise, yıllık çelik istih
sali yedi milyon ton ıkadar olan Ja -
ponya için, Dıitan'}ra imparatorluğu 
istihsalini hesaba dahi katmaöan, yıl
lık çeFk istihsali seksen milyon ton 
olan Birleşik devletlerle filen müca
dele açmak herhalde tehlikeli olacak
tır. 

Pasifik'te sulhun, h5:kim japon dev
let adamlarının malıim arzuları gibi, 
muhafaza edileceğini hararetle ümit 
ediyorum. Fa.kat Uzakşark'taki Bri
tanya menfaatlerini ve bugün bahis 
mevzuu olan müşterek davayı müda
faa için bütün hazırlıklar yapılmış -
tır ve yapılrnakt<!.dır. 

Birçok mahfillerde bize söylendi -
ğine göre, pek yakında Berlin'den 
"sulh taarruzu" denilen bir hareket 
beklemeliyiz. Bunun bütün işaret ve 
emareleri şimdiden bitaraf memleket
lerde belirmektedir. Ve bütün bu işa
retler bu istikameti göstermektedir. 
Bunların hepsi diyor ki dünya•yı ce -
hennem haline sokan suçlu insanlar, 
fani bir zaferle ve haksız kazanılmış 
ganimetlerle mukadderatın üzerle -
rine kapanan ağından kurtulmağı il
mit ediyorlar. 

Şunu açık ve mutlak olarak bildir
mek isterim ki, ister müzaharet gö -
relim, ister tek başımıza olalım, yol 
istediği kadar uzun ve vazife istedi
ği kadar çetin olsun, Britanya miUe
ti ve milletin başında Britanya hükü
meti, büyük dominyonlar hükümetiy-

le 11ık1 birlik halinde hareket ederek, 

hiç bir zaman Hitler'le ve yahut Al • 

manya'da nazi rejimini temsil eden 

herhangi bir parti ile müzakereler aç
mıyacaktır. 

M. Çörçil nutkunda Çin'den de 
bahsetmiş ve demiştir ki : 

•• Eğer bütün Çin ırkının istila -

ya karşı ve istismara karşı asil mu -
kcıvemeti Çin milletinin bütün ocak -

!arının kurtuluşu ile neticelenmezse, 

bu, dünya medeniyeti için en btıyük 
ehemiyette bir felaket olacaktır. B::, 

kalplerimizin t~ derinliğinden gelen 
bir histir." 

Finlandiya 
cevabını 

hazırlıyor 

Hitler'in son 
nutkunun 
yankıları 

Cevap Amerika'ya Londra'da nutuk az 

hafta içinde yollanacak kanaat verici bulunuyor 
Helslnki; 10. a.a. - OFl : Finlbdlya 

hUkUmeU, Amerlka'nın 27 1lkte~rln ta -
rlhll nota.sına vereceği cevabı hazırlamak
tadır. İyi malfunat alan mahfiller, bu ce. 
vnbın hatta ort11.Sındnn önce gönderilemi
yece~ mUtaltuısındn bulunuyorlıır. Fin -
lbdlya devlet adıunlnnnın karşıln§lll111 

bulunduklıın kıırıııık meseleyi aydınlat -
mak için vaziyeti §Öylece hU!Cisn etmek ııı.

zımdır : 
18 ağustosta Amcrilm hıırlclye mllııte -

ııarı M. "elles, Finlbdlya'nın Vıışlng on 
elçısi M. Procope'yi lcabul ederek Sovy<'t
ler Blrliğl'nln FJnl!l.ndlyn ile topralt tA
Ylztcrıne dayanan bir sulh yapmağa hazır 
olduğunu blldirmlııtlr. 

23 ~ylUlde BUyUk Brltanyıı, FinlAndiya
ya t'ir nota göndcrmlıı ve kntlyen Sovyet 
olan toprnldar işgal edildi~ tlkdirdc, İn
gll ere nin FinlA.ııdlyn'yn harp ilb ede -
cc tehd dlııdo bulunmuştur. Pt• notayı 

H 1 ınkı Mı t ımt>•I 28 eylUldı• a'"l'.aı§tır. 

8 İlkt~rinde FlnlAndlya, İnglllz nota
sına cevap vererek, Fin kıtnları tarafın 
dan i§gal edilen topraklar hıılkının ekse 
riyetle Fin olduğunu bildirmiıı ve Sovyct-, 
lerln '.Milletler Cemiyetinden çıkarılması 

k ırarına varnn Sovyet tanrruz harbıne 
knrııı FınlAndlya'nın muharebeye dcvnm -
atın başka blrııt'Y yapmadığım blldlnniııtlr. 

Finlandiya'ya yapılan üç teklif 
~ Sontcıırlnde İngiliz radyosu, Fin'ce 

ynp•ıt;'l neşrıyatta, 1939 Fin hudutlarının 
yeniden tcsısınden bll§ka Finlbd!ya'yn Uç 
tekli! yapılmış olduğUnu blldirmlgtir : 
1-Flnllı.ndıya'nın yeni hudutları, Ame

rika, İngiltere ve Rusya tarafından 
garanti edilecektir. 

2- Pe.samo ablukası hafirıetllerek Fin-
11\ndiya'ya yiyecek girmesine mu -
e:uı.dc cdllccckUr. 

8- İngııtl're ve Amerika, Flnllı.ndiyn'ya 
yardım edeceklerdir. 

6 Sonte rinde reamı FinlAndlya malmm
lnn, !JU b ynnatta bulunmuşlardır : 

"İngiltere radyosunun zikrettiği son Uç 
noltta, 18 ağu .. tosta Procope ile "'elleıı 
arasında yapılan konuıırnadıı bahis mev· 
zuu olmıınul}tır. Yalnız Rusyn'nın Finltın
dlya'ya yapa.cağı s!Sylenen arnzi ttı.vlzle -
rlnden bahsedllmlııtır. Binaeno.leyh, İngi
liz radyosunun ne,şriyatı, Fjn e!k(lrını hü
kumeti ale)1ııne çevlrmeği hedet tutmu~
tur. 

"Yine 6 sontc,'irinde n<'şrohınan yarı 

resmi bir ı bli~de, 18 ağustos konuıma
lıırıııa !ilt tnf il tın Amerika notasına ve
rllecek cevapla beraber, bıldırileccği ya
zılmıııtır. ,. 

En iyi kaynaklardan alınan haberlere 
göre, bu cevap, İngtltere'ye verilen cevap 
çerçevc.:ıl içinde olacak ve Finllındiya'nın 
huduUnrını katı olarak emniyet altına al-
madan Sovyetlerle sulh aktedemiyeceğl 
ehemlyctle lmydolunmaktadır. 

Finlandiya ne fikirde? 
Fin hUkümet mahfilleri, Amerikan hU

kUmetlni İngllterc'nin göril§UnU kabul et
t ğlnden ve 1''inlA.ııdiyn'yı insanı ve siyasi 
sebepler dolnyıslylo değil, mUnha.sıran a.s
kerı sebepler dolnyısiylc harpten çıkar -
ma(:n çalı tığından dolayı takblh ediyor
lar. GerçcUen, İngiltere ve Amerika'nın 
istediği §ey, Fin cephesindeki Rus ordu
sunun geri alınmasını mUmkUn kılmak ve 
bilhııssa :Murnıansk ve Arkaııjel demir -
yolları vasıtnsiyle Rusya'yı kolayca iaşe 
edcbllmektir. Bunlardan biri Fin kuvet -
lcrl tnrnfındıın gitgide dil.ha ziyade tehdit 
edilmekte ve diğeri de bazı kısımlarında 
kc ilmlıı bulunmnktndır. 

Helsinki'nın başlıca ı;nzeteleri diyorlar 
ki, Fınlll.ndiyo., Amcrikıı'nın dostluğuna 

bUyUk bir kıymet 'Vermektedir. Fakat bu 
dostlu~ Flnltındlya'nın nerdckl emni
yeti b:ıhasınn ııntın alınamaz. 

Hufvods-Tngsbladet gazetesi, Fin efkl.
rını karıştırmıya ve harbe devam kararını 
Fin ef'k(lrına dayanmıyan bazı kimselerin 
eseri suretinde gllstermeğe çalııınn İngi
liz - Amerikan propagandasını kaba diye 
tnvsır etmektedir. 

Siyasi mahfiller, durumun inklı:ıafını ve 
İngllterc'nln harp llAn etmesi lhtimallni 
sUkftnetıe beltliyorlar. 

Filen böyle bir karar ancak remzt ola-
bilir. 

Almnnyn'ya ğeıınce, ,Ant,erlka'nın ha _ 
reketlnl bUtUn şimale karşt bir tehdit su
retinde, telO.ldti etmektedir. Volkischer _ 
Bco'bachtcr'ln Stoklıolm muhabiri §Öyle 
yazıyordu : 

'' Aralıırındakl ba"-lardan sıksık bahse _ 
den oimal devletlerinin İnglllz - Amerikan 
llltimatumuna karşı m\l3terck vaziyet al-
maları l~zımdır ... 

Londra, 10 a.a. - Reuter ajansının si
yası muhabiri diyor kl: 

lllUer'tn MUnlh'te cumartesi gQnQ söy
lemiş olduğu nutku btr esrar perdesi !Srt
mektcdir. Nutuk mutat hllMına olarak, 
radyo ile neı;redılmeml:ı ve beyanatın ba
zı kısunlnn yabancı memleketlere tUrlO 
Şl'klllerdc vl!rllmlşUr. Resmi metin ancak 
dUn grc vakit nesrcdllmlstir. Bundan cı
kan mı1nn, nutuktan bazı yerlerin sonra
d:ın d ğlstJrllmi:ı olmasıdır. 

Httler, bUtUn Avrupn'nın Almanya'ya 
yardım l!lml'kte oldur.unu söylerken &Öz
leri her uımnn oldutu gibi pek az kanaat 
verici olmuştur. Alman:ııa'nın şimdiki si· 
y.nsl!U Y<'nl nizamın bütün Avrupa imanı
nın temeli ve Almanya'nın tek a;ayesl Av
rupa'nın refahı olduğunu iddia etmektedir. 
1Hı1lı. tehdit nltında bulunmnsına rağmen 
yüz fransız rehinesinin kurşuna dlzllme
slnd n \'llZ ı;ecllmlş olması da belki bu 
y{lzdr-n olmu•tur. 

Hitlt'r'ln Musollnl hakkında söylemiş oı
du(ıu methiyeler de kayded lmeC:e deı'ter. 

Blıyl\k bozgundanberl Hltler, 'Musollnl')1 
ihmal etml tir. Fakat L!;ler bugiln arzu 
t>tt •I ka1ar parlak olmadığından dolayı

dır ki Hıtlcr şimdi eski mUtte!ikınn sevgi 
gö lt>rmck ve ond=ın da sevgi bekler gibi 
görünmE'k istemektedir. Alman devlet re
isinin nutkundıı Japonya'dnn veya Uznk
snrk'tnn hlc bah.setmem!s olması da ol
dukca gariptir. Hltler nutkunu alman hal
kının yapmış olduı:tu knhramıınc:a ft'dnkAr
lıklardan bııhsedt'rt>k bltlrmlstlr. Nutuk, 
tl'kmlll)•lc, alman halkını erıly dDsilndUr
mUş o'sn gerektir. Almnn millet!, Hltler'ln 
bu sc-fcrkl nut.kundn s/Svled!CI veya silk<\t 
ile Geclrdl~I şt>ylerl Hitler'ln bundan ön
<'l'kl nutuklnr\yle ve es'dden yapmıs ol
du u M-l'n ve valtlerle karsıln$tırıı.eııktır. 

Bunlann arasında ise b!lytlk farklar var
dır. 

İngiltere ve Sovyetlerin 
İran ile yaptıkları 

anlaşma müzakereleri 
Tahran; 10. a.a. - İran başvekili, dUn 

bir nutuk s5yliyerek, bilhassa İnglltere 
ve Sovyteler Birliğiyle yapılan anlaşma
da, yalnız teferrUata Mt birkaç meselenin 
halledılmrsi kaldığını bildlrmigtir. 

Mımh<'dede başlıca şu noktalann bulun 
mruıı beklenmektedir : 
1-İran toprak bUtUnlUğtlnUn İngiltere 

ve Sovyctlcr Birliği tarafından ga· 
rantı edilmesi, 

2-LUzum hissedilir edilmez tran'a as
keri yıırdımda bulunulması, 

S- İran'ı doğnıclnn doğruya alA.kadar 
eden meselelerde iran'la alyMt, as. 
kert ve iktisadi lstiııareler yapılması, 

4- nurum mllsaade eder etmez, İngilh: 
ve Sovyet kuvetlerlnln İran toprak

larını boşaltmalan. 

M. Ruzvelt bir 

nutuk söyliyecek 
Ncvyork; 10. a.a. - M. Ruzvelt, mUta

rckcnin yıldönümü dolayısiyle Amcri _ 
knn mllletıne ve dUnyaya hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyecektlr. 

Sanıldığına göre, reis, nutkunu Va~lng
ton'da Arllngton mezarlığında ve meçhul 
askerin kabri ba,ında söyllyecek ve nutuk 
yanm saat ve belki daha ziyade sUrecek
t ir. Burada her yıl Amerikan sefer hey
etinin hatırası anılmaktadır. 

Viyanada yinn! ~ek 

kur~una dizildi 
Berlin, 10 a a. - Alman polisi ve S S. 

teşkilleri ııeflnln bildirdiğine göre, Viya
na'da gizli devlet polisi tarııfındıın yRka
lanan bir Çek ~etesinin yirmi üyesi 6 son
teıırinde kurııuna dizilmiştir. Bu çete, hl
mnye ldıı.reıılnde harp divanı tara!ından 

mnhkfun edilen mukavemet gnıpu ile te
mas halinde bulunuyor ve Vlyana'da ve 
ııchir civarında yangınlar çıkararak halkın 

iaşesini tehlikeye koymak teşebbUsUne 

girlşmcğe çalı11ıyordu. 

Amerika'nın milli 
dua günü 

Vaşington; ıo. a.n. - Blrleılk Devlet
ler reisi M. Ruzvelt, mllli dQa gUııUnU 20 
sontc~rin olarak tesbit etml§ ve Amerikan 

Romanya'da yapılan 

plebisitte yalnız 1 7 

milletinden o giln "mücadelenin ,abuk 
•sona ermesi ve dünyada hüriyetin, kar -

kişi "hay1r 
11 

dedi 

dc.Jllğln ve ads.letın kurulması ,, için dQa 
etmesini istemiştir. 

Reis, beyannamesinde, ayrıca ıunları 
da s!Sylemlııtlr : 
"-Yabancı memlekeUerde ocaklarını 

ve kıymetli bUıiyeUerlni ıecaatıa mUda -
Bü' reş, 10 a. a. - Dün yapıan °plcbisit taa eden milletlere, lbu mllletlerln yok Ol· 

bütün memleket içinde büyük bir sükunet maması için, bizzat bizim isUkballmlz 
i~inde cereyan etmiştir. Bu husustaki in· mcnfaatına olarak ıittikçe daha çabuk 
tibaları ve tafsilatı neşreden gazeteler plc- yardım gönderiyoruz. İnsan oğlunun ml
bisltin büyük bir sük\ınla yapılmıı olduğu- nevt haysiyetine ve bUtUn mllleUerin htl
na iljaret ediyorlar. Geceleyin neşredilen rlyet ve mUııavat içinde kendi hayatlarını 
ilk liste reyleri ı8yle göstermektedir : 1 yaıam&k hakkına imanımızı kaybetme -
974.910 evet, 17 bayır, dik-• , 

-3-

Milli Şef 
(Başı 1 inci sayfada) 

Türlciye'ginin intasına devam et
mek ve yeni cihan harbinde Türki
ye'nin masunluğu dihrasmı yürüt -
mek için, ismet lnönü başmırzda 
bulunmu~tur. Kim, bu işleri onun 
kadar bildiğini iddia edebilir? 
Kim, bu işlerde, halkı, onun k-ıdnr 
İnandırabilir? Sevmek ve İnnn
mnk ... Hiç bir kaycısız scvnıe1c ve 
hiç bir pürüzsüz inanmak ... Köylü
den başlıca münevverlere kııd r, 
her rastladığmız vatandnı>rn kalbi
ni ve kafasını yoklaymız. Bu mille
tin ve İsmet lnönü'nün bahtiyarlıi'{ı 
nerede olduğunu göreceksiniz. 
Hnlkm kinieki değismez duy~u, 
ls;met lnönü'nün kendinden gayri 
bır §ey düşümnediği, ve bunu en 
iyi o dfr~ünür oldu/hırlur. 

Biz hür bir milletiz; biz kE>n.-Ii 
mukadderatm:ı kendi hi.!'cmP.d n 
bir milletiz. İsmet İnönü'nü böv•e 
bir millet oları:ı.k baş tanıyoruz. f.n 
ıkanlr zorlamalar bu kucaklay~ın, 
en kara korkular bu saygı ve sev
ginin binde bir yerini tu•ama z. 
Cünkü onda biz kendimiz, davgla
nmızla, iilkülerimizle, kaygılnrı
mıı:la, umutlanmızla, biz vnn?.. 
Y1tlnız §U iki buçuk yıla yaklRşan, 
sık sdc ateşi ile yalandu~mm:, rrüç 
ve kot"kun~ imtihanı bir düsünü
nüz. Bu imtihanı gecirebilmelc ve 
sı"eçirerritmdc için, biz bir Şef' e, 
İst1'et f nönü've olduğu kndar inan
malı idik; bir Şef bize, İsmet lnönü 
kadar bel ba<{lamalı idi. İs bMmda 
yapıcı ve kurucu oldufu kadnr. iç 
politika ha '"mria toplayıcı ve birle
yici, dı!I politikada saydırıcı, tanıt
hrıcı ve cmnivet verici olmuştur. 
Ona milletçe biraz da gururla ha
kryoruz: çünJCii hiliyonız ki yalnız 
bizim icin değil, bizimle çalısıyor; 
kuveti bizden olmaktan geliyor. 
Milli Sl"f, her dilde ve memlekette 
ayrı bir tarif bull\bilir. Türk<'.cdeı 
on·m tarifi "milli birti<Yin öz tim-. 
sali" olmaktIT. 

Seciminin üçüncü yıldönümünrle 
t!!.met lnönü'nü can şev1cı ile se
lamlarız. Kendisine saf,1 k ve 117.un 
ömür dileriz. Bu millete lazımdır. 
Onunla da 1la çoık sarp, kuytu ve 
dolqı:k geçitler aıı1tcağız. Kendisi
ne ve bize yol açıklığı ve yol uiur
lni!u dileriz. Bir sözümüz vardn"ı 
"Yürü ve arkana bakma; ha.zmz, 
yanmda ve pefİndeyiz!" 

Falih Rılkı ATAY. 

Dt'ZEI.Tl\IE: - DQnkQ başyazımızın 

Mllll Se!'ln nutkundan aldıtımız fıkrnlll 

şl.syle olacaktı: "Milli Serin çelikten dok• 
tnğ!l bir cümle ile CblLI, hlzmPti ile şt>~f· 
lcndirt>n hOyük mllletın emnnt'l nl, hepi• 
mlz canımızdan Ustun tutarak vazife ya .. 
ııalım.1 

M. Litvinof 
a 

V aşİngton' a 

hareket etti 

8. Umanski Tass ajansı 

umum müdürü oldu 
Nvyoıit, ıo 11 a. - D N B Kuyb!4<'C'lea 

Nevyork Tlmea ıı:azeteslne blld rlld.A: ne ı:ıs -
re, Blrle$lk de\•letlerln J\10-.>kova bllY\lk t'lı; 111 

1.L Sıelnhardt ve sovY.eUerln y;?nl Vaı nıı:ton 
bUyUk eıcıaı M. Lltvlnof, tayyare Ue ve 
Tahran yolu ile Amcı1kn'ya ha kt't etmıt • 
!erdir. 

hL Lltvınof'un baıllca vnz rest amı> kın 
harp malzemesinin ıs \')'eti r B rı C :ı. s \"ki
ni hızlandırmaktan ıb:ıret olat'aktır. M. Llt
vlnof Moskova konrcransının b tUn top an -
tılarınd.a butunmuı ve Lord B averbro k. M. 
Harrlman ve Stalln arasında terı:il nlık 
\'azltcstnl ırörmUatUr. M. Llt\ n >!, BI lk 
Devle-ller rclıl M. R.ızvcll't.en · z 
diye bahsetmekte ve ona knr•• b 
hayranlık duymaktadır. 

1., 

:t.L Lıtvlnot, sovyetlcre ıı n1erllec k harp 
mal7.t'meslndcn baelrn uzak snrk V'\'l y~ 

Finlandiya ile Sov:veUer aruınct b r 
fcrlt sulh lhtlmRll hakkında dn ı:ö . U$ n 
de bulunmnı:ta memur cd lmlı'lr 

B. Umansky T ass ajansı 
umum müdürü oldu 

Nevyork; 10. a.a. -- Amcnl<nn radyo -
tarının bildirdiğine göre, SovYetler Blrll
ğl'nin sabık Va.,lngton bUyUk elçlııl M. 
Umanski, Tass ajansı umum mUdUrlUğune 
tayin cdilmt~tlr. 

:M. Umnnskl, eski bir 1:'1\Z t<'<' dlr ~on

radan diplomasi me lı>A"lne sırmı~ ve Va
gington'da önce masl~hatgllıarhk, sonra 
da bUyük elcilik yapmıştır. Bundan hlrkaç 
ha!ta önce Moııkova konferansınıı ~d n 
Amerikan heyeti ile birl!ktr Moııkova'ya 

dönmllştll. Bilindi~! gibi VaşlnJ!,'ton b ytlk 
elçiliğine etmeli M. l,l'vinof ta~,"ln ed'lmlı 
bulunmaktadır. 

İsve~e polis bir b tarama 

harekeli keıf etti 
Stokholm; ıo. a.n. Dagens-Nyhetel" 

gazetesinin verdi~ bir habere gllrc, f!ıveç 
POiisi yeni bir baltalama hareketi keş -
fetmiı ve ge~en ağustos~a Hıımm'lr - By
hamnen llm:tnında bulunan bir Fin vapu
runa saatli bomba koymağa kalkı$aD 

bir İsveçli ile b!r y-ıb r.cıyı t ,·ltıf l"t iş

tir. Zanlılar, Stokho~m bcltiliye malıkc -
mMlnin "caıruslul< vt> bo;rgı n<' ıl k., daıre~i 
lU'a.fından muhakeme edilecektir. 
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! RESf4İTEBLiGLER 1 
~ •.................................• ,. 

1 ngiliz Hava 
nezaretinin tebliği 

J.ondra, 10. LL - Bava ve dahili em
at7et Duırlıklanmn tebllti : 

As ml darda Alman tayyarell, dün p
• İD&'iltere Din cenup - dotuau kıyı.um. 
bombalar atan tardır. Bu eaball erken 
mtlllferıt blJ' tayyare İD&'lltere Diıı limal • 
dolu kt ı da r Y rf b r baf1ra ~ 
ele dotu kı ında bir noktayı bombala
..,tır t ca kayıp azdır Birkaç 610 
ft1'dır B Alman tayyare.et dt)fllrtllmU,. 

tor 

tngiliz tayyarelorinin 

yaphklar1 akınlar 
3-ha, 10 L a, - lnciliz ban nenrlı

e hıı a 
ıece bombardıman aerviaıne menaup 

-~•th tefkıllerımız Hambarc'a Ye Al-
-*lll!rılllm batı ı malindeki baıka limanla· 

etmitlerdır. Gecenin ilk 1Utle • 
a prtlarınıl\ elveriıli ~ 

dolııı:Mllrle Hrımıbarı daki doklar •• 4-ls 
altttlJıılıltırl ay lflimda i)'ice söriinmekt9 &

hedefler tb:eriılde pathıda
f eclilmit huc:umlar utıcesinde 

4olıWIPA.ilre tehirde büyük ,.apdwr çık-
--~ilr. CwdlaffD •e Bmden H

·•ıalanıııl~;~ hücum edilmittiı' Dankerqae 
41e~r. 

iki tanaremia döamemlt-

* 

Gel& de ... fabl"l1ı:alat' 

1'11all. Mika hı;naNlc de ciddi~ 
uiratlbmttu\ 

llJila1 Atrikuanda tatnreı.ıtmbl c.
debra'da 79ıde bulunan dQeman tanare
lertne mbvaffala7etle hllcum etmlfleıdlr. 
A7nı tana.reler Aaqla 1'Qla berinde mo
t6rlll tadlan boınlMl'••Jllanbr. tkl clill
man tanarest Ue içlerinde petrol t&ll7U 
ııanuc kam7onlan da INlunan blrook Unı
YOnlar tallrlP edllmlltlJ'. 

Ba hareklUa 'balka bareklta lltirllt 
eden tayyarelerlmbden ııctı b"ptır. 

Libya cephelerinde 
Kahire, 10 LL - Ortqark lnsllb umu

mi kuarat.hmln tehllll: 
Tobnak'ta 811 IOll&etrfD seeest mOclatu 

hatlarunmn prp laı9bill dllm4a devıVe 
Jcollarumıda biri 1tlr dQpnan mllfraesl. 
Dl safll a.ı.au,. llGnsQ Jdlcamuna Secmlt-
Ur. 

DGtmao IDIUıC& kan>lara atratılıml 
n bir er e.ır edllmlltlr. Devr17e kolumu-
za meuup bil' •- ft bir er )'aralan· 
nustır. 

Diler blH .. l•l'ft devrt79 kıtalannm ke
IU faalt)'8tinde bulunmUll& da diltm&nla 
tema t..ıl edememlttlr. 

Hudut b61paJnde dlllman topçusu her 
aıunldaden fazla faali79t atıstermlttlr. 

llattalardanberi ilk defa olmak tızere bil· 
clk tank tetldllerinln dlllmanm zırhlı dev
~e1er1ne ::vudım ettltl -6rlllma.tllr. Dtıe
mama kartı tedblrlerl arttmnuma Hl· 
men clevıVe toılannm ketlf barekltı 1'&• 

Pllmuı serelcen blltlln b61ce1'1 baltanbata 
89CtUih muvaffak olmUf)ardır. 

Cenubi Afrika 

resmi tebli§i 
Nalrobl. 10 LL - BusllD netredil•n 

nmıl teblll: 
Glll'Pte lleflqen ~armm c.ı..•nın 

batlllnda dllflunın ileri menllerb'le UZ.. 
11l•l"'lll•!dlr. Dobra·Tabor lltikallletınde 
Oondar a.rhıe :rllrll:r•n kollanDm dOt
manla. Kullıaber'de kuveW bir nrette 
tabklm edUmlt mevzilerde tema tella et
mJf,lerdll". l>Glmana neıe. .ı~ 
IUNtU 71o..natun• l&1dınllar dntman ..ı
lanlıda lılqok k8ıQlll•ra 8ebep olmakta -
cbr. 

AmbanD blbnllıde bira topca laalb'e
tl olln""1U'. Ba b6lpde -.ıarmm tur
na! cleınt7e bareketlerb'le cl1llm&Dl ara 
~ mc etmllleıdlr· 

Cenup Alrlkaa ban ku't'etlertne men
aap &Yel .. bomba tanarelerl, hafta .,.. 
nanda Gondaı'clald Nd1o lltu70nuna ma· 
~e blcam et.mitlerdir. Bu rad
Je llUlraaU11D pnuul&Jd ldlcllk binalar
la tarıtırİ Nlnb&Janmıttar. 

Btltln tantnıerımı. ba baNlrlttan ka· 
71J1U dllnm&lttlr. 

Sovyet resmi tebli§i 

••• 
JloüOYa. 10 LL - Bu ub&Jtld 809J'et 

tebllli: 

~:::A~~· ... 
KOlkon. 10 .... - Ba .... t'd aOY)'et 

tebUllM ek: 
... ' IODtlll"bl ~ ,..... ı.. 

-.- ........... abılaa tanarell 
tallrip 9dibnlftlı', °"' ......... .,.,. pteltrl llOD Od 
q ltiDde • alma lalm7011Ut Dı:l tpJı, 1f 
llll'bll otomoltd. u 1llprO ta1arlp etmıtler 
'" GOO ela fula almU llclllrmllelerdlr. 
~ Onl'delll almaa pnüona 

lmm•""•• ba lllairde babll'M alma .. 
bqları ,..ıtae 1ı1r siyafet ftl'Dllltlr, BOY· 
"' _.ım .-ra si"'* .aı-r.aaa ftril
dilt binaya elboadlalan " petrol flleleırl 
~- Bir ,..... lllaml " 1ıiıVok 
IDflM1dv ........ 1IO' Dür .ımu ..., 
..,. aballtlr. 

l'ba ~ fWi1eUe bahlua -
q 1ılr Ollte 1ılr pcede mtıteaddtt UprQ 
tabrlp etndftlr. 

Alman hususi tebliti 
Bdlt; » .... - Alm.1111 °"*11 ..... 

lllı••'"""''.... tı1111111: llmea .,. ......_. ,oııen arMl9lla ,._. 
lan n VGllllW Mbrl a...iDde ~ eda w.- ........ p,.aa ........... ıaü 
t8fkllleri ... .-.sa ...,... lıir ...... 
ıa. mtıbila '1'Ulrla mtblakeJe ~ lt-
pl e~ -- '* .... .alda 
................ al&Dmllbro J>llldDMD 
1!0W7et orduADDD kunnq Jae7etı. .... 
llillerilll " ~ ukei'I ~ lıi
~all k'IG'l'* manffak obaltw. 
QePıenlD ba klalmiıiclefd _,,. .. ..... 

da 11~.bla8*; .. ..... 
h taıik. 1f9 ıop, 1* mb1ı trG .,. .... 
clWD lılrtoll harp .................. 

J)ela ..ıtri -- almaD .,.,.ı 
.-ı_.... ıonuea ..-. llmfll 
....... Dl babllaıtur. 

Alman resmi tebli§i 

............... 
llilgeslnMI •••rellel .. 

o imanlar 

mühinı Tikvin 
ıehrini 

iıgal ettiler 
<•1111 ı ıııcı •vla4•) 

çok •lr" pnimet elde ediJmı,tir .. 
Kınm'da Sıwıatopol'un dopaunda ft 
Xerç'in bab1111da fiddetli bir mDlra • 
nmet r&steren Sovyet artçılan .prl
letiıam.tir. SıVMt<>pol tayyareler ta
rafından fldcletle bombalanmıfbr, 
Harektta dair gelen eliler haberler 
•l•dadır.] 

••• 
Berlin, JO a.L - Şimdiye k..Sar alı· 

nan haberlere afSre, Sovyetler, 9 ton· 
te,rinde topyekdn 59 tayyare kay • 
betmiıJerdir. Bu tayyarelerin 29 u 
bava muharebelerinde ve beti kartı· 
kana bataryaları tarafından dU,0-
rülmUfttlr. 28 tayyare de yerde tah • 
rip eclllmiftir. 

Dola Ulırayn6Ja ilerlqa 
mittJUı lıaoeller 

Buclapefte; 10. LL - Dotu lJkrQD&' .. 
Derli~ müttefik ım.etıer, :vealdeD dOl
man 1latJarıaı mUteaddtt aoktalU'da sor. 
lamıtlU' ve h&Nketlerlne devam ederek, 
dOlm&D Jtatıannm SVfleriDe DDtua etmlf-
1'81'dlr. 

Macar Naibi hasta 
Budapeete; 10. LL - Remd bir tebllfe 

slre, aalp amiral Rortlly, sriP~8D b..ıa. 
tanmıttır. Naip, lfmdllik ntakt& kala • 
calr.tıl'. ... 

Budapefte, 10. LL Naip .-tral Ror
thJ'Din ınbatl bak1mula ll9tndilea rapor. 
lar, at8ffn clQfmedltinl •• amlraltn bir 
müddet dalla ya akta ka1mMı lbımpl • 
dtltni bildirmektedir. 

"' ........... ... 
kış yüzünden 

ı~ bir 
vapur kafilesi 

hücuma utradı 

btttttn bttyttk t O Ha11an ibret 
alman askert gemisi ltatmldı 

hareklb durdu :cı:.::-:;;.~90Bt:: ~! 

Tlrkb'• RM7o ~ 
~-....---

- ( Dalıa Usaıılata ) 
1141 il. 112 Kal• llD Kw. 

11.'l JI. MU Kola. 18 ltw. T. A. 

'UO Pıqıram ve Memleket sut 
7.18 :Kuatk : Hafif Prosram ( 
'l.46 .A..JANS B.ABlCRL1CRt. 
1.00 Ktlslk : BeDfcmik Parçaler, 
1.U EVİN SAATİ. 
s.ao 8.'5 Küstk : Senfonik 

Progtamuwa Ddncı laımu 
Akdenb'de Ud ttaı,.. pml kafilesine ,... 
pılan taamu haManda lllalıMi taflillt 12.30 Program ve Kemleket 

sin atolduuun ••'muıcbr. Yeniden •tok· Mrilmektedir • 12Jl3 Kllsik : KU'lflk Şarkı "' 
1ar tul8 ecl11tıbllmek - 1* dmpD 12.46 AJ'ANS HA.BB:RL1!lR1, 
ilik de't'rNi ___ ,_.... -= ..... , __ .... : B11 kafileler Llb,.'7& lidiJOl'lardı. Ta - ıa.oo Kllsik : Kanlık IJarla .... 

• _,_._ ...,....__.. UTU'& lttlrllr eden Brltaaya deni• bvet- .Programıma devamı, 

cbrAlmaD ~. hstttere va Blr- leri &l&iıdaki pmilmleıı mtitetekkU babı- lUO H.00 Küsik: Kan11k Pl'cıdtil 
l8ffk devletler tarafından R.uya'n J'&Pl· nQOrdu 1 18 00 Program '" Memleket 
ıu ve sl'tUıoe b07UY8D yardımın t8lldl 1 pueluk 1 top ile mOcelılıez 5210 tonlulc 18.08 Kllzlk : Rad!vo Salon 
ettJti bUyl1k ehlllceye ratmen b6yle bir Aarora hafif lmıvui5rfL (Violonillt Necip AllaD) : 
war aımatı ltbnunlu s6rmlift0r. A11U tonda ve &71U aillblarla teçhhı edil· 1 Rhode : GeDtllk 

miı Peaelope hafif kravadril • 1-Gleumer : Kırt-.ı 
Rlıqa 11N7'1t111 ""'""'•6-İ 1920 19r tonluk •e 4,7 paslak 6 topla mfl- 1- stra11111 : Rqatı 

6üıün ıültlefi7'e tleoaın etli10r cehhn Luce •• Liverb torpido muhrip- '-Holzner : SU.Oan 
Lcmdra; 10. LL - Ruqa me7d&D mu- leri. tarı, 

bu'ebui bUtür liddetl:rle de't'am etmekte- Kafilelere nfabt edea italyaıı lmvetlerl $-- MllHScker : Dlltnal 
peruuıdan l'aateıd, 
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YENf KELiMELER KARŞISINDA 

K A F 
• 

y E 
Yazan: Yuml Ziya ORTAÇ 

Osmanlıcadan Türkçeye dönüş, bir nazım sıkıntısı doğurdu: kafiye. 
Ahmet H&§im'e kadar, Türk dilinin açrk pazarına giren her yaban· 

Cı kelime, §airin emrindeydi. 

Mısram sonu (leyi) ile mi bitiyor? (veyi, meyi, vaveyl) kalemini· 
tin ucunda, ilhammızm iltifatmı beklemektedir. 
Mısram sonu (gece) ile mi bitiyor? itte ilham perisi (peçe)yi aç· 

lrııı size gülümsiyor. itte (muğbeçe) kadehi doldurm\4 size uzatıyor 
~e İfte cananmız (deriçe)yi açmıt size bakıyor. 

Mevzuunuza hangisi daha yakınsa, bu kafiyelerden birini seçmek· 
te, kullanmakta serbestsiniz. 

Fakai., bundan yirmi bet yıl evel, Ziya Gökalp: 
Güzel dil Tiir14'çe bize, 
Batka dil gece bize. 
İstanbul konu§ması, 

. En saf, en ince bizef 
deyince, .divan edebiyatından Fecri atiye kadar gelip giden tairlerin 
hiitiin hazır kafiyeleri, kimi papağmı giyip lran, kimi aıkelini sarıp 
~l"abistan yolunu tuttular. 

Yüzyılların itlediği nazım dili, böyle bir silkinişte bütün iğreti sü .. 
leı-ini atınca, ortada sanatkar eli değmemit ham bir külçe kaldı. 

liece nesli, bu kelime hicretinden sonraki kafiye yoksuzluğu için
de, Yeni Türk ıiirinin kanatlarını açmağa çalıtmı§hr. 

Bütün naznnla uğratanlara sorunuz. Size, sanatın §U gizli sırrını 
itiraf ederler: mısra, kafiyeye basarak yükselir. 

Emile Faguet, Prop0$ Jitteraire'inde: (Kafiye olmasaydı, ıiir en 
tiizel hayallerden mahrum kalırdı.) diyor. 

lıte, bugünkü verimli dil çalıtmalarmm, yarınki Türk ıiirine, muh. 
t...ç olduğu yükselme imkanlarını hazırladığını görmekle seviniyoruz. 
h (Alan, devrim, ece, kutlu, kesim, bölge, ülkü ... ) artık, hem yazı~ 
't~ konupna diline giren bütün bu kelimelerle, zenginle§en yalnız· 

l.iıic dili değildir. Yarınki Türk ıiiri de, mısralarmm sonuna bu pırıl~ 
ll•l'JI kelimelerin altm yıldızlarmı takarak, göz alıcı J§ıltılarla doğa
.._ktll'. 

1''Denize 

ıgiden atlılar,, 
1 Behçet Kemal ÇACLAR 

Bize ne kadar çok fatihin denize 
at sürüşünü ve ne kadar çok Ata
türk'ün Samsun ve İzmir gibi kıyı 
şehirlerimizdeki atlı heyıkellerini ha· 
tırlatan bu isim, aynı zamanda. bize 
Türk edebiyatındaki ye.ni dıoğuşurı 
ve "milli hidayet" in de yolunu ve 
çaresini göstermektedir: çünkü bu 
eser, İrlanda'daki yeni ve milli sanat 
ruh ve hamlesinin baş mahsullerin .. 
den biridir. 

Ben, bunu İngiltere arkadaşım Or-

1 

han Burian'ın Ulus'taki güzel ve 
gerçek yazısından öğrendim. Ve 
şimdi ba-ımı ellerimle dövüyorum: 
niçin İrlanda'ya gitmedim, niçin? 

1 
Niçin medeniyet dünyasında bir millt 
ruhun en makul, en şuurlu, en taze 
"yeni doğuş" unu (Celıtic Renais-

•a«A.ioiM!ı.'<'i-..... "-.-..._,_...,. , sance) ı yerinde incelemedim? 

Reaim ve He)•kel Müzesinde inkılap salonu 

1 Sanat tcz~hürlerintlen ve rnah5ul • 
1 !erinden hala bize de gelmekte ve bu
laşmakta olan köksüzlük ve kararsız
lık ruhiyle Avrupa edebiyatı, hazan 
harikulade olabilen fakat çdk vakit 
korkunç marazilikler, çöküntüler ve 
"mezbuhane gayret" ler arzettiği sı
ralarda; İrlanda sanatı, kendi öz geç
mi§inden, kendi öz insanından hız ve 
ilham alarak, kendi toprağına kök sa
lıp kendi öz yemiyle beslenerek, Av
rupa'nın serini bırakıp kendi atmos
ferine girerek bir "İrlanda hümaniz
ması" yapmış, İrlanda ruhunu kitapta. 
ve sahnede yeniden yaratmış, tanı 
milli olduğu için "milletlerarası" ol
mayı da hak etmiştir. 

Nurettin Ergüven: orman 

Resim sanalı üzerinde düsünceler : 
..> 

AkVA'RYü'M';'lJ"N"'"'SC)'N u 
Ahmet Muhip DRANAS littıı . 

~ıııı d!iıUndlircn balıkları bir yana bı· yüzüne bir yaklaşı5 vardır. 
~lı:ııt : fakat biz inun oğulları da bir • • • 
Coıı;.. ' bir akvaryum içinde değil miyizP Fakat deformasyon, do~rudan doğruya, o '<itlıtılin ti 

>'ııJıı.rı Yapısı, hava .• !a~akala~ı, ışık tabiatı tefsir etmekten ba~ka bir . ~eydir. ~lcıc 1 ırasında seyrettıgımız tabıatı her Deformasyon hiç bir za.-nan zorakılık de· 
~tbiliro k~Ufundan farklı görüyoruz. De • ğildir. Sadece bir elemandır. Yani, eser.de 
iz ~f 

1
' Ona ııekilleri de ve renkleri de tam neticeyi bize veren, tabiata insanı kat. 

~"lıcbi~!~?~z •• B~hkla~d~n .. farkımız ~u: tığımıza, şekiller~ ~üşündürdüğıimüze,. çoş-
llıcd lıcıınızdır. Duşununce de bızı turduğumuza şahıthk eden eleman .•. Eser· 

~l zo~ Çerçeveyi zorluyoruz. İster iste- de hareket ve hayatı doğuran eleman 1 Ne-
1 ra.( b IU~oruz. Ve zorlayınca da, genel o- tekim, bir fotofraf aletiyle deformasyon 
trj e lı bı' .. .. .. 1 k'l r . etmek >o "e r gorunu:;te sıra anmış $e ı • yapmak kolayca kabil iken, tc sır 
~ rıq. Ş~lcleri değiştirme mantığına gidi- asla ı ... 
~t dUı Uphe Yok ki, bu bir cesaret tir. Fa· 
~ ldtlti Unduğurnüz.den ötürü, ta biatle ara
~ r. lıt •lı!Jverişin de tabii bir neticesi • 
.~ b11 r Cesaret gibi bu cesaret de iyidir, 
~~ ccaar · 
tı ' ette elbette, en ileri gidecek 

~>t it lltirdır. Onun deformasyonlarına 
ızarı b' ~ tib· z, ılmem ? Neden ressam da 

b~ 1 
dui\inmeyiz P Deniz veya Ak • 

~1bir1ıt" .\çık hava veya atölye .. bunlar 
e ıtıüıavidir. 

1 ~lra.f "'** 
~r11 11lıu: 1 • • 
~ t ili !;evıren şekıllerde ve renk • 
;;.ıcr 0~· ~İlim bakımından değişmez ger· 
ı, ı'-trj ~Utunu söylerler. Biz de kiıçük 
~~aallıızıe buna 5ahit oluyoruz. ''Böy
l 1

11 t: ıe_~ektir.,, deriz. A:na bir res
t~ ltabu;secınin kendine göre olabi!ece
dttıı•l~ bı etın.ck istemeyiz. B~imsemedi
t 1t1ıltcn r hakıkattir bu. Geniş, hudutsuz, 
~ llııdir :e kıvrak bir gerçek, gerçek de
t.. >ııı, b · lialbuki, sanat sosyal ve insani 
"'lllt lı.. _-O)!eg' b. 
Ct -~ b 1 ır gerçekten alıyor; haya. 
ı~ tc tor 0.rslu. Sanatkar, bu kıvrak ger. 
tj ·~·. "c hıç kimsenin öz malı olmıyan 
t~' td1; 1 °~u. teşkil eden şekil ve rcnkle
~ı tlcı le llıbı değilse de, eserinin ve ese· 
'" dtti,lit~fiyetln i5tediği ve zorladığı gi
t.~11 "c :'Yor. Hem kimbi]ir, belki de 
\ 'Çtlcıcr ~nkterdeki değişmez ve kanunlu 
~t "t lı:or cıabına derformasyondan iğre· 

t'>tcnı k nların hakilcatte bilemedikleri 
~ 11~1 ııt CCliklcr.i gl'rçckler bir kaç böyle· 
ı •r crınd d' C 
Q~ "c r e ır. ıı n çekisme anında, şe-
'~ 1>or11 Ctıklcr nasıl bir görünüş alır, 
tıt. · iç ,}· Belki de bu tra1"ik anda, tabi-
:~ ... ıızu 
t~{11~ b' ne daha yaklaşıyoruz. Sudan 'tl'f t. ır balığın bize göre olan ger • 

t(~ttneaı gibi ı Böylece, belki de, 
dcfonnaı~onlarında tabiatın l.i 

••• 
Evet! Deformasyon dlişUnllşU yapan bir 

( 

Zevklere hürmet 
GUzeı Hnatların hangi bölümUne batlı 

olursa olsun, her unatklrın kata ve ruhun
da egemenlltlni belirten iki ana cevher var
dır: 

DUn>-a anlamında küıtUr ve sanat ahlakı. 
Hlrlnclsl, aanatka.rı, bütün bir sanat haya. 

tı boyunca tabiat ve insan otıruları kanısın
da, dalma lmkAnlı, uyanık ve anlayııll bu -
lundurmata yarar. 

lklnclııl ise, ır. anlar arrun duyan, ıroren ve 
lstlknmct veren bir varlık olmak hıı.yalycUy
ıe, ku met hUkUmlerl karşısında, her sanat· 
ktın titiz. kontrollü ve - &Anat anlamında
namuslu olmağa mecbur eder. 

ll!c &Uphe :yok ki .sanat ahltıkından kaste· 
dilen nnl4m, her cemiyet.in tarihine ve lctl· 
mal miraslarına ırllre yuıtrulmuı ve kıymet 
almıe olan ırlizelllk gorırü ve duygularına 

2ore yaıar. 
sanat ahlAkı, ıanatkiln herhanı;:t bir dl -

va \'e anla>,. utrunda tahd'tcl ve kıskanc 

Baki Süha 
insan oıı:ıunu i'Uzele ı:ötUrmek lcln en sat -
lam ve emin yolu bulmaktır. Bu ~ol, kltısık 
ahlak ve terbiye ıı:ör2lilerlyle de buluna'llaz. 
Bunun tein ıı:enlı ve müsamahalı bir beıerl 
anlayııa sahip olmak ve mlllet hayatında 

zen2ın bir ıı:üzclllk haı:ınestnln mlrııscıaı ol· 
mak ltızımdır. 

Sanat ahldkı, parazıtıerlnden ayıklanmıa 

bir kültür hasılasının üzerine kurulur. 
Sanat ah!Akı tAblrt, ifade ettltl cevher 

ltlbartyte de yanlıı bir deYlttlr. Ahltık kell - , 
mest, ne de olsa, cvelce ana clzı:llerl taytn 
cdllm1ı ve insanı rla)ete mecbur eden bir 
Uadeyc ıı:ötlırür. ı ....... ,..__ .. ~, ... ,_ .. 

Halbuki sanat ahllıkının kasdettı~I ıı: er- ı 
cek anlam, sanatkArı ıekll ahlAkın hudJdu· 
nu nazara almadan ırUzeıın ve iyinin emret-ı 
tlğl Aleme ı:ötürmcktlr. 

Sanat ahltıkı, bir u.natktır.a, hlc blr za
man ne ahlAklı, ne de ahltıksız ol demb·or 
'Fakat ondan ya lnız bir ıey tstb•or: 

Dansöz "Cemal Tollu 1899" 

Kaynıyan 

Son yıllarda, hamt içinde, kazalar
da ve köyler<ie günlerce kalmak ve 
zaten 9ocukluk günlerimizin köy ya
şayış ve alı~kanlığı sayesinde tez 
kaynaşnrk, yeni köyJülüğümüzii, 
doğuştaki esas köylülüğümüzün gök
lerine aşılamak suretiyle bir takını 
sez işlere ermiştik : 

"Mürşit, halktır". "bizler münev • 
ver olacağız derken birer galatı hil • 
kat oldU'k", "ezeli gerçek halktır, biz 
birer iğreti yalanız" diyorduk. 

olmata mecbur eden k!Aslk ahll.k ve ideal lnsan oıı:ıunun zevkine hUrmet. 
tclı\lckl!tnı kendi ı:cnlş daire.•! !cine almıştır. Dante, Sehnkestıcare, G-Oetııe, Beethovın, 

SU Asıl Tı.irk insanının, katkısız Tür
kün, garp ve şark paslarından ve ci • 

Vedat Nedim TÔR lalarından ister iste~z uzak ve ayn 

Sanat ahltıkı "sanat, ıanat !cindir ... anla· Lconnr de \'linci v. s .•. hep bu hürmetin emri 
mını da ifade etmez. Onun biricik endiıesl, ııltın<la )"aşamadılar mı? 

neticedir. Belki de dü§UnU,,Un kendisidir. 
Onun için, deformasyon sanatld'ı.rın tabi· 
atla münasebetinden doğan tabii bir neti· 
ce olmalıdır. Taklit ve görenek olarak 
trUk olarak ve sır! aslı dcğiııtlrnıiıı ol
mak için yapılan de!orrnıısyonlar, çok 
kere, sanıı.tkAn gUlUnç ve acayip netice
lere götUrmckten bll§ka bir i§e yarnınaz. 

Deformasyonun bir mlibalağn ve oıııır
me olduğunu da !nkA.r edemeyiz. Ama ne 
çıkar! GUzclln ezen kanunları yazılı ki· 
tabın sayfalarındaki sırlan ve yüzleri bi
ze takdim etmek ödevini üzerine almış 
artistin, onları bize biraz da överek, el· 
şlrerek tanıtmasından seyinmellyiz! Res
sam, övUyorsn 1)1 ve güzeli Clvllyor... ve 
onu dahn değerlendiriyor. 

*** Yerinde de-formasyon, mantıki şekil de. 
ğlşUnncler, sanatın hayat unumıdur. 
Dinnmh:nııı.'!ıdır, yaratıcı muhnrrikidlr. 
fnsnn l'ııhunun §eklller ve renkler llzerln· 
deki raksı, eözlin ve dilşilnlişUn tablnt Yll· 
zilndeki Urpcrl§idir. 

{.1842 ~· .1913) 

laman bir su, kaynamağa başlayın
ca yüzünde ilkin küçük küçük ka· 
barcıklnr, içten içten kımı~da.nı~la~ 
belirir. Durgun su, adeta sınsı sınsı 
harekete geçer. Ve birden fokurda· 
mağa, köpürmcğc, ta§ma~a bıı§l~r . 
Bu ısınmadan kaynamaga geçı§, 
bir i n k 1 1 a p tır. 

Tüı1c Cemiyetinin bütün Yn§ayış 
kesimlerinde böyle mnmndan kay
namağa ge_çme .. belirtil~ı:~ni çör~yo
ruz. Mes...:a, Koy Enstıtulerı dava. 
sı timdi ısınma devresindedir. Bir
k~ç yıl sonra, ilk mezunlarını ver
meğe bıı.şlayınca, kaynama çağına 
girecektir. 

Güzel sanatlar alanmda da bu çe. 
§it ısınmalar ve kaynamalar gözlü
yoruz: Devlet Konservatuarı, y Üz 
dereceye yaklaştı artrk. Geçen ac. 
ne verilen ve bu sene tekrarlannrı 
Butterfly, Otelci Kndm temsillerin· 
den sonra, §İmdi F i d e 1 i o'nun ve 
J ü l S e z a r'ın tezgaha kondu· 
ğunu ve harıl harıl dokunmağa 
başladığını İ§İtiyoruz. 
Geçen akşam Radyoda, A1manya'
dan yeni dönen ve Devlet Operası 
ailesine giren Saadet l k e s u s'un 
filarmonik orkeatranm refakaHy
le, konserini dinledik. iste yeni bir 
a d ki, ısmma devrinden kaynar 
ma devrine geçitin en taze bir sem
bolüdür. 
Daha önce bir akşam, yine Radyo· 
dan Ahmet A d n a n'ın yeni bes
telerini duyduk. Haber alıyoruz 
ki Ulvi Cemal E r k i n, bir kö
çekçe süiti, NKil Kaz.~ A k s e a 
de bir inkılap senfonısı hazırlıyor
larmış. 

Devlet Konservatuarının musiki 
bölümıinde bir yandan f o l k 1 o r, 
bir yandan da k 1 a s i k musiki
mizin den programlarına ah!'mış 

• • b teknrla· bulunması yenı yetışen es 
' b t prakların rımızın mayasına u 0 k b 

seslerini ve ritmlerini a§ı lama1 a· 
kımından, çok renkli ve bal ı ye· 
mitler vadeden bir adımdır. 

So • m ser .. ilerinde, namus· n resı .... .. ... . 
lu bir ara~tırn1anın ızlerı go;unu-

G .. boyamacılıktan, gevış ge-yor. o:r. h . . . b 
t. kt bıkan, §il sıyetını u 
ırme en I .. 
toprakların Tabiatı ve nsanı ıçın· 

kalmış yurt köşelerinde yaşamakta 
olduğunu ileri sürmüştük. Milli adet 
ve ananelerin geçici ve yabancı fetih
lere açılmıyan ve çok şükür henüz 
boz kurtsuz duran ergenekonları var
dı ve biz oralardan bazılarına uğra • 
mış ve bir başka ve temiz havaya gir
diğimizi farketmiştik. 
"Dervişin fikri ne ise zikri de o• 

demezler mi?: bir iki yıldır her söy
lediğimiz şiirde, her yazdığımız ma
kalede, her yaptığımız müsahaibede 
bu seziş ve görüşleri belirtir olmuş
tuk. 

"Halk efsanelerinde, halk destan • 
larında, halk rakıslarında.. Sanatı • 
mız için hazneler yatıyor" diyorduk. 
Diyorduk ki: bu toprağı silreceğ.iz; 
güzel 1 fakat aman altmdaki eşsiz ve 
antika parçalar, üstündeki eşsiz ve 
henüz isimsiz nebatlar mahşeri, ara
ya gitmesin 1 

Bugün bu sezişimizin İrlanda'da 
bir feyizli sanat hamlesinin tek um
desi olarak meydana atılmış, "bilgi" 
ve "hüküm" haline gelmiş olduğunu 
görmekle mesuduz . 

Ve şimdi, bir sezişin ve sayıkla • 
manın mırıltısı halinde değil; bir 
muzaffer davanın ifadesi olaraık hay
kırabiliriz: 

Yeni Türk sanatı, ancak halk kay • 
naklarından beslenip meydana gel • 
mekle milli ve insani olabilir ve an -
cak bu sayede milletlerarası bir iti • 
bar kazanabilir. 

Türk hümanizmaııının, Türk röne -
sansının yolu ve çaresi budur. Her 
medeni millet, uzak ve yakın mazi • 
sinde, bu hamleyi az cok şuurlu ve 
metı>tlu yapmıştır. İrlanda misali, 
bunun en yenisi, en prcgramlısı ve 
en malümutiur. 

İngiltcre'de bizim g ibi şairce ve sı
hati müsaa de etme diği ıçın ıs . 20 
aylık değil; tam bir edebiyat etürlü 
yapmış olan genç ve aziz arkadaşla • 
rımızı • bize yeni sanat davamızın 
yollarını aydınlatacak ve isabetini 
meydana koyacak • bu mukaddes İr
landa hamlesinden, bu Celtic Twi
bight'ten esaslı haberler vermiye da
vet ederiz. 

büyük sanat diy.nına aç!lan kapı· 
lardrr. d yuğurmağa koyulan reuamları· 

m~z eser vermeğe batladılar. 
Edebiyat pazarmda en son görü
nen "Ş a h m e r d a. n", "F a h i m 
B • 7. ~ • b i :a11 cinainden e1erler1 

Şöyle gelifi güzel sıraladığımız bu 
Örnekler, bizi sanat dünyamızın 
y a r ı n J na umutla ve ferahlıkla 
baktırıyor. 



1111111~--
Milli Şel Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyarete gelirken Sonu gelmiyen bir sel lıalinde 

llatiyarlar bile bcutonlarına dayana dayana 
gelmi1lerdi 

t 
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Halkevinde Atatürk'ü anı§ töreninde sahnenin görünÜ§Ü 
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~LI MÜDAFAA VEKALETi 

Atölye öğretmeni alınacak 
~ ll. VekAlett SL Al. Ko. dan : 
~ l'lkkale Askeri Sanat lise&nde mlln· 
'bulunan nazari ve pratik motör öğ • 
'-ııa eıı.ııtı ic;ln imtihanı Kırıkkale .Askerl 
lletı t Okulunda yapılmak üzere göetere • 
'4'tıehli~ete g!ire (75-l&>) lira ücretle ve 
te• dakı eartlar altında bir atölye öğ • 

~lll.en.i alın:ı.cııktır : 
-TUrk olmak. !:: Aakerllk vazifesini yapm13 olmak, 

lleıılekt tahsil ve mesailerini göste
'- rir vesikaları h!mil olmak. 
'- liUanUhAl aahlbi olmak. 

Sııtlık durumu bu vazifeyi yapma· 
,. .ta müsait bulunmak. 
~1Plerin 10. BırincikAnun 941 tarihine 
~ YUkandakl ve.slkıılarl, ıe birlikte 
ıı. ltıtaıe A8ker! Sş.nnt lisesi müdUrltlğll· 

lllUracaauarı nan olunur. 
(8231) 18216 

'Y a.pı malzemesi alınacak 
!_~ Vek.\JeU Sil. AL Ko. dan: 
~ ~"Uealede yaptırılacak lnaaat lcln 'T071 
' kurualuk malzeme pazarlıkla ıatm 
lrı.tı tattır. Tallpleı1n 1060 Ura 76 kuruıluk 
"'1ı11e terrı1ıı•tıl.11yle birlikte ıs. ıı. 941 ı:ıer· 
ıı- "Gr '11ntı aaat 111 te M. M.. v. Sa. Al. Ko. 

•c•auan. (816S) 18774 

"i apı malzemesi alınacak 
"->.t v ltıı ekAletı Sa. Al. Ko. dan: 

llılaı. ~ Yozntta 1aptınlacak ınaaat tein 
illrlııtı. a 85 kuruı kuU bedelli malzeme ııa· 
'la ~&atın alınacaktır. Taliplerin 898 Ura 
lı"'cl. IUk katı temtnaU&r1Yle birlikte 18. 
4l, le Jııerıernbe stınQ ıaat 11 de t.L M. v . Sa. 

o. il& nıtıracaatl&rı. (8172) 18276 

at Radiesör alınacak 
11._ )(. VekAıeu Sa. Al. Ko. dan: 

-- - ...... " -- •ba .... 
1ır:ıomı.,ıon- M. 11. Hl ..-.n-1 ....... ..., 
14 .. -- elalttım. tıe ıtı.aı. e&ı-ııaur . ..,..... 
J1&11M P&l'Uısdır. Muvakkat teaıınaı .(1112) ıt-

radı.r. (8284). 1na 

3 adet büyük yazı makinesi (ya
ni faryosu 68 den qağı olmıya -
cak) ve 3 adet hesap makinesi 

alınacak 
Aa. J"ab. Satın Alma xo. danı 
Yuk&rıda yazılı yazı va haap maldnelerl 

Uik.ert tabr1kalar umum müdürlll~ü merkez 
1atın alma komlayonunca 14.11.941 cuma eü· 
nll aaat 14.30 da pazarlıkla aabn alınacaktır. 
T:ı.llplerln mezkO.r elln ve .aatte lı:om1•Yona 
mllracaatıarı. (823!5) 18189 

Bir adet hizar makinesi alınacak 
Aa. Fab. Sa. Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (8500) 11ra olan bir 

adet hlzar makinesi askeri fabrikalar umum 
müdürlütü merkez satın alma koml8Yonunca 
11.11. 941 pazartesi ellnU eau 14 te pazar· 
lıkla lhale edllecektır. Şartname parasızdır. 

Katl teminat (127:1) liradır. (83213) 18255 

Daday mıntakasındaki 
fabrikalarda imal ettirilecek 
takriben 2394 metre mikabı 

kereste Karabük istasyonuna 
ınaklettirilecek 

u c tJ ! 

ANKARA V ALILl~t 

Makine yağı almacak 
An1tara Valllltfnden " 
1 - Nafıa Mtidlirlilğüne alt kamyan Te 

eilindlrl~e kullarulmak tizero milbayaa e
dilecek yağların ihalesi 3. U. 941 pazartesi 
&iinll aaat (15) ta daimi enellmcndc fhale
ıl :yapılmak üzere pazarlıga konulm111 i~c 
de eyyamı muayycnesinde talip zuhur et
memiş olduğundan, 2490 sayılı kanun hil
kümlerlne tevfikan el«iiltmc ı:mzknr tarih
ten itibaren (10) iUn mliddctlc uzatılmış -
tır. 

2 - Muhammen bcdcll (979) lira (62) 
kuruş ve muvakkat teminatı (73) lira (47) 
kuruştur. 

3 - Tallplcrln ticaret odası veııikalarmı 
hamilen 13. 11. 1941 tarihine rastlıya.n per
şembe günU saat (15) ıc daimi encümen 
reisli ine müracaatları 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
nafıa Md. de gör~bilccek!C"ri; (8350) 

18300 

Çadır alrnacak 

gün 

Mıı ft711t ,..balı ~ ıı-arl*h ,eıııl ..- M .. peurltia -.neme.l J'llPt
alıııacaktır. Pasarhiı 11. 11.141 Mat ıs ı. leaılı:1ııs. Şanr-1 ber ık Ko. da r6rli
yaplacak11r. Moh•mrn41l bedeli '40051 lira lh. Ba arabalar 500 u.badan .,.P olma
teminab 3003 lira 75 bıruotur. Şartnamc.i m.Mr ih:ere ayn am taliplece de ihale edi· 
Ko. da cörlllilr. latoklilorin nıeiblui7le lebUir. Mahammm bedeli 296,100 lira olup 
müareııatlan. kati tmıinatı ?1188 liradır. lstelı:lllcria. 

Cinai ebadı 7cım torbası 5000 p.1 100 ip belli glln Te natte Fındıklı Sa. Al. Ko. na 
yular Hpı 5000 lı:eçeli belleıına 300 kıl ko- müracaatları. (8367) 18314 
lan 5000 tavla halab 100 vcan 2000. 

(8289) 18233 KQyun eti alınacak 
Çorlu S&. Al. Ko. dan: 

Sığrreti alınacak l - Kapalı zart usuliyle alınacak olan 
Balık<'Slr Sa. Al. Ko. dan: 35 ton koyun etinin 5. 11. 941 tarihinde 
1 - Dchcr ıcuoııuıuı. rıo kUruı ~ •anUm yapılan eltsiltmeslnde talibi c;ıkmadığln· 

rlyıı.t Wımln edilen 90 ton .11tır et1 kapalı dan iblr ay zarfında pazarlıkla alınacak
zart usullyle eksilt.meye ıconrııuıtur. Eks~Jıt - tır. Pazarlıkla eksiltmesi 14. 11. 941 cu
mesı 28. 11. 94.l. cuma ı:ünü ııant 16 da Balı- ma gUnU saa.t 14.80 da. yapılacaktır. Mu
kesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muvakkat hammen bedeli 19250 Uradır. İlk teminat 
teminat Sl07 lira, evsaf ve huausı lllrtlar 1444 liradır. Eksiltmeye lt1tlrak edecekle· 
Amtara, lııtanbul Lv. A" Sıı. AL Ko. larlyle rln knnunt temina.tıariyle belll gUn '"e sa
k:oımlayonumum:ı. el!ı;Ulllr. 00 ton et btr ta • at:o sa. Al. Ko. na mUracaatla.rı. 
llbe verlle!ıllcoc'=I elbl 15 tonu ayrı 7!I tonu (8370) 18815 
nyn b1r mOteahhldo lhnle edil b'llr. Talip -
forln tı-mlnatlartyıe tckııt mektuplarını ihale Sadeyağ alınacak 
ı;:uı.tın'1"n bir ıı<ınt eve! Kel. nıı ver:nrlt'rl. Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

CS312) 182!>2 1 - Beht'r kilosuna 170 kUru§ flyat 

Odun alınacak 
810 Sa. Al. Ko. d n; 

tahmin edilen 20 000 kilo sadeyağının ka· 
pa.lı zarfla eksil mcslne talip çıkmadığın· 
d:ı.n 17. 11. 941 p:ızartesl gUnU saat 10 da 

1 - Kıp il zal"lln 5700 ton odun eltsllt"Tle· pazarlıkla satın alınacaktır. :Muhammen 
Ankara Valiliğinden ı ye konacakUr. Muhammen bedeli 114,000 il· 

bedeli 24.000 lira ve ilk teminat 2550 Ura· 1 - Nafıa müdurliığıi için mübayaa cdi. rad.ır. 
dır. Şarnamesi Ko. da ve evsafı korun bU· 

lecck kırk adet mahruti mııccddet çadırın 2- Şartnamesi C:ellbolu 310 Sa. Al. Ko. da 
ttın garnlzonlarında mevcuttur. Taliple· 

ihalesi 6. '-'. 1941 tarihinde yapıl'Tlak üzere Canakknle sa. Al. Ko. d.a ve Ankara, Istan· 
... rtn belli saatte Ko. na müracaatları. 

A.IJ. Fab. Satın Alma Ko.: ilin cdilmiı ise de talip zuhur etmedi cin.- bul Lv. A. Sn. AL Ko. dıınndıı ve Balı tesir (8371) 18316 
Daday mıntako.sındııkl fabrikalarda den bu tarihten itibaren (10) cün muddct- Sa. Al. Ko. da &örülür lhalctıl 27.11.1941 

imal ettirilecek takriben 2394 metre mi·, le uzat.Jlarak 17. 11. 1941 pazartesi gunU ı>cııı mbc ıı:OnJ saat 16 da :uo Sn. Al Ko. dıı Odun alınacak 

1 
)'npıl cnktır. l\luv ıkltat lt' n nnt 6)50 liradır. 

kll.bı kerestenin KarabUk istasyonuna saat (15) te ihalesi yapılmak ü zere yeni - l&tcklllerın h<'lll ı:ün ve ıı:ınttcn bir ırıat e. 
nakli ve bu istasyonda vngonn tahmill lııi den açık eksiltmeye konul'T'u tur · vcl tekli! m ktuı• .. ı.rını Ko n:ı verm c:'I. 
Askert Fabrikalar umum mUdllrlU{lil mcr- 2 - Muhammc:ı bedeli {2800) lira (40) (8353) 1b303 
kez sntın alma komisyonunca 27. 11. 941 kuru~ ve muvakkat teminatı (210) lira 
pe!'§cmbe gUnU saat 16 dn knpalı zarfla (06) kuru:;tur. Sığıreti alınacak 

Erzurum Sn. Al, Ko dan: ihale edilecektir. Şartname (2) lira (40) 3 _ İsteklilerin muvakkat teminat mck-
kuruıı mukabilinde komisyondan verilir. tup veya makbuzlariylc ticaret odası vesi- ı - :;!00.C'OO kilo sığır eti kapnlı z.ırc uıu
Muhammen bedeli (47880) liradır. Talip- kalannı hamilen yukarıda adı geçen gıın ve ll>lc münakasaya kon nu3tur. Milnıı.kasa ::? • 
terin (8591) lira muvakl<at teminatı havi ll. 1041 c.oma ıı:JrıU saat 16 da :ı-~rz..ırum Sn. 

Saat saatte daimi cnciımcn rcLli ine mürnca:.ıt· teklif mektuplarını mczkür gUnde Al. Ko. da ynpıl"\cakUr. Muhammen bejeJI 
15 ııe kad<ır komisyona vel"!1lelerl. lan. 4S 000 llrn muv k at temin 1l 3 )() liradır. 

Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
1 Tahminen bche; kilosu 70 san im· 

den 10~0 ton kuru odun kap.ılı zarfla alı
nacaktır. Muvakkat teminat 567 lira lhıı· 
lesi 25. ıı. 941 sah gUnU saat 15 tir. Şnrt. 
namesi Ankara, is.anbul Lv. A. Sa. Al. 
Ko. ıariyle komiayoQY.lllUZda her gUn gB· 
rUlUr. İsteklilerin tı:nıi.nat ve tekli! mek
tuplarını belit g'iln ve saatten bir saat 
evci Ko. na vermeler!. 

(8372) 18317 

-7-

dıe J'Mılı ••ta kadar seımı. olması ve dıa 
aartuıın mUhllr mumu Ue l)'lce kapauımıe oı
ınaaı 1&~tır. P<ıetada olan •ecııaneler kabul 
ed1Jma. 

(M19/8084) 17997 

Yapı işleri 
İstanbul Beledlycslndcn : 
Bayazıt ta.lısil eubesi binasının ikmal 

ve lll§aa.u kapalı zarf usuliyle ()kSlltm<'ye 
konulmuştur. Kcolt bedeli 43175 lira 54 
kuruı ve ilk teminatı S23S lira 16 kuruş
tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık iııle-
ri genel, husust \"C fenni rs:ırt-
namelerl, proje keşlf hUUuıaslyle 

buna mUteferri diğer evrak 216 
kuruş mukabilinde belediye fen tşlerl 
mUdUrlUğUnden verilecektir. İhale 18·11-
1941 salı gUnU saııt 15 te dalmt encU1Y1en
de ynpılacalttır. Tııliplerln tık temınat 
makbuz veya mektuplan, ihale tnrlhlnd n 
Bekiz gUn evci belediye fen fıılerl mfi • 
dUrlUğtlne müracaatla nıacaklan f('nnt 
ehliyet, 941 yılına nit ticaret od'lsı ve • 
slkalnrı, imzalı şartname ve kanunrn ib
razı ltızım g•len diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde ha • 
ıırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
gUnU snnt 14 e kadnr daimi enc.-Umene 
vermeleri ltızımdır. 

(946!'i-8039) 18080 

Çeşitli tesisat 

Erzurum C.H.P. Baıkanhğmdan: 
Kapalı zad uaullyle eksiltmıye konu • 

lan ıı : Erzurum'da yapılmııı olan H lk· 
evl'nın bina elektrik, kalvrifer ve eıht te
sisat noksanlarının ikmali f~aatıdır. 

1- Bu tıılerln bedeli k~fi 18 233 lira 
78 kul'\lltUr. 

2- Talipler bu işin evrakı te.nıılyeslni 

Erzurum Parti reisliğinde mUteşekkll ko
misyonda okuyabilirler. 

S- Bu iııın rnuvııkkat teminatı 1367 lira 
53 kuruotur. llttı11 •det Flllıııs marka 1S77 Upl radles6r 

lla )t &ıızıacaktır. Birine tahmin olunan fiyat 
._,olup muvakkat teminatı 106 lira ı:ı 

(8236) 18288 4 - Buna ait kc:;if ve şartnameyi her Şıırtn'lrnc~ hl'r el1n Ko. da ı:..ırUlür. Istcklıle· 
gün nafıa mudıirliı u de görebılcc klr-ri. rtn b Ilı ııün ve ıın lltcn bir s lt eve! tcıcııc Nakil iıleri 4-- Ekslltmeai 25. 11. 941 sah günU aa-

Daday Reviri Son depolarındaki (8351) 18:101 mekt up ar.nı Ko. n.ı vermderı. Urfa. Sa. Al. J{o. dan: at 15 de Erztırum'da Parti Bqkanlığında 
~ r. 

"'11l le.ı •çık elaıtltıne 111 28.11. 941 cuma 
"-l~ 1:1 te yapılacaıctır. TaUp olanlllnn 
~ ınüracuUarı. (8333) 18294 

3800 metre mikabı çam veya . <SS~> 18304 
1 _ • Urtn Akçakale ve Akçakale • Ur· mUteaekldl komisyonda yapılacaktır. 

köknar tomruğu tahta ANKARA BELEDİYESi Zeytinyağı alınacak fa. nrasındıı nakliye ıııi "iM.palı zarf usu- ~ İstekliler eksiltme ı; lnUnıkn s ki• 

Yaptırılacak llyle eksil.meye konulmuştur. gtln eve! viltıyet makamına mUracaatıa Tophane Sn. Al Ko. dnn: 
1 _ nthcr kilo unn 100 kurus tahmin edl· 2 - Muh!ımmen bedeli 42.000 lira olup alacaklan vesika ile 941 yılı ticaret oda.-

~· V. Deniz Müstetarlığı 
As. Fab. Satın Alma Ko.: 

lıt.ı.t. Vinç alınacak 

Satılık liistikler 
Anknra nelc<lı>c~lndcn: 

1 - Otobüıi ld.ırcsl ıev zı"TI ambanndıı 

bulunan 8'1x7 ebadında (30tiı .ıd.t c.'kl oto· 
bus dtıı ı:ut.klerl yı;nl ıcn cm be:; ıt..on ınjidct· 

ıe ve kapalı zarı uJı .. lyL arttırmnyıı C•ka· 
rıımıetır. 

2 - Muhammen bedeli cemnn l l s:ıı l.rıı· 

len 3\l ton zc:ytıny cı:ı p \zarııkın ıatın nlınn· muvnkka.t temlıuıt 3Ui0 liradır. Şartna- sına mukayyet bulunduklanna dair vesl
cııkUr. lhnlcııı 17. ıı. 941 pazartesi ıı..ı:-ıll sa· mesi hPr gün Ankara. İstanbul Lv. Amir- kayı dördUncU madded" yazılı eksiltme 
at 14 su dn ropanede Ist. Lv. A Sa. Al . Ko, likleriyle Urfa Sa. Al. Ko. da görUIUr. gününde muayyen saatten bir saat cvel 
da y pı.nc'!Ktır. l.k teminat 2250 Ura, ı:ırt. İhalesi l. 12. 941 pazartesi gUnU saat 10 lif k 1 • 1 1;· 1 k kb 
nnml' ı KJ. da ıı lı Ur. Taliplerin beli. vn. dn yapılacaktır. İs~eklllerln teklif mek· tek . mt' tu~ arıy e ır 1 te ma uz mu-
k..tte Ko. na ı:elm lcrl. (ıl3 > 18305 tuplarını b('lll g'lln ve s:ıa.tten bir saat kabili komisyona vermeleri lılzımdır. Bu 

evel Ko. nn v"rl'l"elerl. saatten sonra verilen mt'ktuplar kabul e. 
Odun alınacak (8374) 18318 dllmedir:i gibi posta geçıkmelerl de kabul 

l.$ to Ve1tt1eu Denlz Müıteanrlııtındıın: 
'ıı lııı nluk blokları knldınnak üzere kul· 
,_,, ~k lcln lkt adet (o.razı Qzerlnde ıey
lır. ııt ııc veoya ek~kavatör astın alınacak· 
~;"Clıdu olup da ıntmak ııtıyenlerln el -
ıı. ti)' llt Cennı ve husuıt e\'laC ve ıeraltl 
'ftı ltlarını bir mektup ile en ırec 20.11.fHl 

Yukarıda yazılı 3800 metre m\kAbt çnm 
veya köknar tomruğunun tahta haline lf· 
rağl loi .Askeri Fabrlknlnr umum mUdUr
lUğtl merkez satın alma komisyonunca 
27. 11. 941 perşembe gUnU saat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecek'ir. Muhammen 
bedeli takriben 35910 liradır. Şartname 

(1) lira (80) kuruş mukablllnde komis· 
yondan verlllr. Taliplerin (2G93) lira (50) 
kuruş muvakkat teminatı havi teklif mek
tuplnrını mezkt\r günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri. (8287) 18280 

dır. Mnraa Sa. Al. Ko. dan: 
Sabun alınacak 

edilmez. (9536/8136) 18116 
s _ Teminatı (GSS) llrıı (50J kuruatur. 1 Knııuıı znrrlll 564 bin kilo Odun •n • 

Taş hazırlama işleri 
111& kadar müste:ııı.rlıta bildirmeleri. 

~ır.?97) 18291: 

Kumatı idareden verilmek 
ıartiyle odacı elbisesi 

diktirilecek 

4 _ lhaleıl 21.11.. 04.1 cuma s:.ınü anut ıı tın alınııc.ıklır . .Mulı :nmen b d 11 84:ll> lira 
de yapılneııl::ınd.ın ı.ırtnamcslnl •o. mek ıstı- mu,•.ıkJtat tcr.ı.nat r.aa llrn ihalesi 2~. 11.911 
yenlcrlJ:ı her ı:Jn enctu, •n k:ılc ıılne ve ıııs. caraambn günl1 saat 1:; tir. lst .dllerln tekııt 
tikleri ıı-ormck arzu cd nlerln de ptolUıı mu. melttuıııar.nı b lll ~.ın ve ıantten bir ıııat 

Marn.5 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla 20.000 kilo sabun sa

+,., ıılınnc,lttır. ı.~•ıh<ımmrn b•dl•li 12 000 
lira muvakkat teminat 900 liradır. Kapalı 

:ı:ıır!lıı. ihalesi 26. ı ı. 941 çaroaınba gUnU 
saat 16 dır. İsteklilerin teklif mektupla
rını belli gün ve saatten bir aaat evel Xo. 
na vermP.lerl. Şerait ve evsaf her gün An· 
knra. İBtnnbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. 
Jnrfvle Adınn, Antep, Mnraş Sa. Al. Ko. 

Antat>·a Nafıa MüdtirlU~dl'n: 
Son PO&ta ve Ulua C:azetes!yle 27 blrln

clt('arlnde kapalı :zart usullyle lha
leeJ yapılmak üzere llAn edUen Antalya 
Burdur yolu mebdelndekı parke kaldırım. ta· 
ıı 1hzar l.eıne istekli cıkmıımaıından •ıın lha· 
lt!llt teer1nlaanlnln 20 lnc1 persembe rinll .... 
at 10 da yapılmak llzere pazarhta bırakıl

mıatır. 

...........___ JANDARMA -----------· 
dürlü~ü levaz.ım ambarına murııcnntııırı ve 
lıiteklııerın de lhnle ııunJ olanı :n.11. u.u cu
ma stınll saat 10 a kadar 2-l:iO numaralı .ka· 
nunun 82 Jncl m.addeıı1ndckt tarltat dairesin· ~ borusu ve ıaire alınacak 

'- .\1. llrma Genel K. Ankara Jandarma 
\ Ko. dan· 

Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan: do tan:Wn edecekleri t('kllt mektuplannı be· 
Kumaıı idareden verilmek ıartlyle 24 ta· ledlye dairesinde mU~ekkll encümene ver -

'-~ı <400) &d~t sobıı borusu, (16) adet 
~ ~ l'lleftl, ( 40) adet soba tahtnsı, ( 40) 
't la 't kUre~ n. 11. 941 paaartNl ••
~ le .A.nkara'Cla Jandarma Sa. Al. Ko 

kım kasketiyle birlikte erkek odacı ve 17 ta· melerı. (8165) 18136 
kım tn)')'ör etek kadın odacı e lbl.3esl diktir! -
ıeceıntr. Kadın odacılar 1çln 17 adet b ı Öl°" 

tüıU de bu meyanda alınncaktır. Taliplerin 
111. ll. 941 cumarteal ıı:Unll ııaat 11 de merkez ~a ı>azarhkla alınacaktır. 

4'1t 'c l)ıırt kalem malzemenin tahmin be· ntın alma komisyonuna müracaatlan. 
it... '82 ) ( 83:21) 1829S . ..._ (8() ) lira olup katt teminatı (102 
' t1 > kuruştur. Teminat ihaleyi müte-

.1 ....., ıııacaktır. Ankara lklncl Aallye Hukuk HAklmll'=ln· 
~&lzeınentn ebadı ve sair eıı.rtları den: • 
lıı~ tlltı inde yazılıdır. Şartname parasız Ankara Oztllrk mahalleıl HUkUmct cadde· 
"'"'111 I> kornlııyonumuT.dan alınır. İstek- 81 84 No. ıu evde tııraıı kızı Zehra ncrkııan 

lttt. a:ı:artık znmı.nında komiııycına gel- taraCmdan mahkememize acılan ı.ııım de~lı· 
(8348) 18298 tırme davasının duruımaaı ıonunda: 

1.~ E.kmek alınacak 
~ltıııa :an(1a.rma Er Okul Taburu Komu -

l tn• 

~ '~~e laııdarma er okulunun •ünde 
._ •ıll adet 900 eramlık tayln ekmdl • 
~-•1ıaı':.Olııc Plalrme 111 Ui ııun müddetle 
~ ltrrıeye konulmustur. !halesi 1.12.941 
~-' ı:ı::nu ıaat 1:1 te yapılacakUr. 
·"qp. etın Yalnız unu okUldan verile -

~'l 
.._, l(llv&lıltat teminat bedeli 968 lira 15& 

Davacının Luna adının Zehra Berksan 
ol1ırak deltııtlr1lmek ıureUyle nQCuıa teeclll· 
ne ve keyfiyetin usull'n 1111.nına temyiz Yolu 
acık olmak Uzere 27. 10. 9.U ırllnllnde karar 
verlldlltl llAn olunur. 5210 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Elbise diktirilecek • • 
--.; 'l'aıı ı D. D. Yolları Afyon 7. işletme Müdür • ,,!o k P enn ırllnUnde Sllltkede okul bl· lüğUnden 

1 
ıı.I\. <>nııaYona kanuni beleelerlyle mil· Muhammen bedeli (20005 lira 35 kuruş) 
~ -~ 18822 
~ olan itlctmemiz memur ve müstahdemini 

~.,, için 639 takım açık yaka (caket, yelek, ve 

'-... ~l(~Rl f ABR1KALAR pantalondan ibaret) ve 2111 takım kapalı 
~ yaka (caket, ve pantalondan ibaret) elbise te.·u ki ceman 850 takım elbise ile 490 adet pal· 

--~ 1 i kösele alınacak ıo ve 450 adet tapkanm dikimi iııinin ku-
:_ "111t "'brlkaıar lzınlr Sl!Ah Fabrikası maşı i~lctmemizce verilmek ve astar (sa • 

-..~ 11;_ l<:omtayonundan: ten kazalin), tela, düğme, sırma ve diğer 
"llııııı_ " aabunlu kösele mıktan 7:IOO harç ve malzeme ile alllmeti farikalar mil· 
~tı ~ıın bedeli 3562:1 11ra., yüzde 7,11 teahhide ait olmak üzere 27. 11. 941 pcr • 
~ •4- " Ura, ıcmbe günü saat ıs te Afyonda 7. isletme 
ı...~~ b' Vaketa. miktarı 200 Kır . mu· müdürlüğü blnasmda kapalı zarf usuliylc 
~il ?:ıt<ıeıı 1000 lira, )'!izde yedi bucuk 
~ ~ ~ llra. eksiltmesi yapılacaktır. 
"llıııııınr'roan meıını, mıktan 1000 adet, Bu işe girmek istiycnlcrin (1500) lira 
"~~lir beaeu 1800 ura. )'!izde 7,5 temi· (40) kuruşluk muvakkat teminat ile kanu-

ANKARA Lv. AMIRLlClNE 
GELEN iLANLAR 

Anbar tamiri 

Tophnnc Sn. Al. Ko. dan : 
ı- S:ılı pazarındakt anbarın tamiratı 

kapalı zarfla. eksiltmeye konulmuı.ıtur. İ
halesi 12. ıı. 941 c;:ırş.ımbn guuü sant Hı 
de Tophııne'dc 1sL Lv. A. S&. Al. Ko. dn 
yapılacaktır. Keşif bedell 2776 lira 8 ku· 
ruı,ıtur. İlk teminat 2058 lira 20 kuruııtur. 

Keııfl Ko. da görillUr. Taliplerin kanunt 
veeil<alariyle tekli! mektuplarını ihale sa· 
atınden bir saat cvel Ko. na vermelrri. 

(7938) 

Kuru soğan alınacak 
Giresun Sıı. Al. Ko. dan: 

17808 

1 - Kapalı zarı u,ullyle 43.700 kilo kuru 
ıoa-an alınacaktır. Beher klloııuna tahm.n e· 
dilen fiyat 10 kuru, 0'111> muvakkat teminat 
327 lira 75 kııruı;tur. lhnlc5l 24 11 941 salı 
eünll ınnt 14 tedlr. btcklllerln belli ırUn \'C 

saatten bir snat eve! tekllC mektuplarını Kı> 
na vermeleri. Şartname ve evs.ı! hcı etin 
Ko da ıı:örtılür. (Sll2ı lı>O 

Sığıreti alınacak 
.Milas Sa. Al Ko. dıın: 
1 - Knpnlı zarrıa eklllltmeye konulnn 102 

ton ıııtır etine tekl!C edll<'n Clynt bedelden 
)'!lkııek eörüldül':llnden pazarlık ıuretlYle a • 
lınmasına karar verllmlstlr. Beher h"11osunn 
tahmin olunan Clyat 30 kuruı olup tll.hrnln 
olunan bedel 30GOO Ura, muvnk'knt tC'mlnnt 
249:5 liradır. Şnrtname!I Mllns Sa. Al. Ko. dn 
gl!rülür. İ•teklllerln bclU ırün ve a.:ıatte Ko. 
na mtlracantlnrı, 

2 - Pazıırlııtı 15. ıı. 941 cu'llartl.'s1 ıı:Qnü 
l!llat 11 de Milas Sa. Al. Ko. da ynpılarnklır. 

(8142) 181~2 

\ ~llı.ftı '· nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
t" t.nı 1 ıın bedel yekQnu 384251lra, )'!iz· yukarıda yazılı gün saat 14 e kadar Afyon- Çetitli muta biye alınacak 
~' bı~t YokO.nu 2SS2 Ura. da 7. inci isletme komisyon reisliğine ver-
~ l'ltrı lca btnnen yukarıda cına ve mel eri lazımdır. Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 
~11 

U0 .:._•ı.ııı (8842:1) Ura muhammen Şartnameler parasız olarak 7• inci işlet- 1 - Kapalı zarfla eksiltmesi yapılan 
~1 ka.11,lı lem rn11ızemc ayrı, ayrı veya ta· l cinsleri yazılı mutabiyclcr için teklif edİ· 

'lıı-. ı.arr ıuul1Yle münakasaya kon· me müdürlüğünden alınabilir. (8345) 
S.' '-tııı (U45) .18297 

._ L~~aı lhnaeak malzemelere alt ııtrt- k • · ı k 
"i:'."r '•k~nlerı lclnl'le saat lSl den (l6) E 1 b ise d i tı rl ece 

Devlet Demlryolları 8 'ÜllcU lıletme sa. AL .Ko. dan. 
'~~ erı fabrikalar merkez satın al· 

'- ' 'ıtınnuııda aörUleblllr. 
"-.. ~t. cı~:kasa (20. 11. 941) pe"embe stl· 
'~ıııı, ~ lzmlrdo Hnlka~ınar ıllAh 

• · ll'IUteıekkll komlgyoncıa yapıla· 

~~ ~lcıı 

İ§leunemlz memur ve mUstahdemleri için yalnız kum~ı idaremizce verilmek 
Uzere 1941 malt yılı zarfında diktirilecek aşağıda Yazılı resmt elbise, palto ve kııs
ketıer kapalı zarf uııuliyle eksiltme konul mu§tur. 

• > lır,lık olanlar ()'!izde 7.5) nlsbetlnde 
İhalesi Balıkesir'de 24-11-1941 pazartesi gllnU sa.at 16 d , i§letmc binıı.sındıı ko • 

, 'lırlrak tııuvakkat temlnaUarını em· 
~' l19ı) •a alaı-akları makhuzıarlyle bir· 
'btıltııtıftı)'Oı kRnunun 32. maddesi mucı • 
~ ~l'l~I ltaııu tdııcekterı tekllt mektuplarını 
~, ' töre nun bu hususa alt 2 ve 3. mad· 
~t 0ıaıı icap eden vesaiki hll.mllen mu· 
~~ ~, •tın, ~Unıse ınonakasn ııaııtl.nden btr 

misyonumuzca yapılacaktır. • 
istekliler 2490 sayılı kanunun tayiD et tığ! vesiknlard!llı m..•d:ı eartnamcÇlc yazı· 

ıı veıılkalarla beraber ihale g1.lnU muayyen santten bir saat evel zarflarını komiı:;yo· 
nıımuza vermderl IAzımdır. Bu işe ait ıııırtnnm«" ve mukavelt'name projelerin! gör· 
mel ve okumak lııtiyenler Ankara, Haydarpaşa ve Sirkerı gar § flerine ve 3 Uncu 
161etme koml.syonuna mQracaatıarı. <61321 ' 18161 

.. _ kad Dikilecek elb1senln "'ilca ar lzmtrde Hnlkapın:ırda 
•ındakı cinsi 

llı1ı1tabıı satın alma komı~yonuna J.Aclvert •erj açık Y/lkalı 
.. ~ ııı,._ 1 teııırn ebnelerl. 
~ _,,.;)) l8084 takım 

Jti~~lh)f J.Aclvert ııayak ve gri 
)\.ı:. ıt naın ve hesabına 300 §ayak açık yakalı 

Tahmini miktarı 
adet 

soo 

250 
t glll: b · d k b.) · • LAcivert !'i&ya1' ve gri 

-. "'-tı f ır a et a ı ı ayar şayak kapalı yakah takım 
""ı.''" :,t~rrna.tör alınacak Kastor kumaştan palto 

125 
10 

200 
200 

\' >. ... lıı tıtıı Alma Ko. dan: Şayak ktıma.ttan palto 
--.;ıa bı •rı bedeli (1760) tıra olan 300 Llcivert ııe.rj ka.ıiket 
~tr adet kabili ayar transforma • J..Actvert oayak ve 

llaııı ve henbına aüerl tabr1· griden ~et 245 

Muhammen 
bedeli 
Kuruıı 

1300 

900 

800 
1300 

900 
2()0 

200 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

Hepsinin muvnkkRt 
teminatı 

Lira 

747.75 

evc.I Ko. na verrıclerl. 
2 - Şartlar Ankara, 1stnnbul Lv. O.mirlik· 

Jerl Sa. Al. Ko. lnrlyle Adana, Antep, Mııraı 
.sa. Al. Ko. larında her zııınan ıtOrülJr. 

(8358) 183013 

Sabun alınacak 
Topane Sa. AL ){o. dan: 
1 - Beher k1'0 uncı 57 kurua tnh.ınln e-

dllım 29 ton aabun alınac ıktır. P.ızarlıkla 

dt.s.ltml!SI 17. 11. 9"1 ı.>az.:ırtc31 ı:J.ı..t s.ıat 14 
tc roımnede tat. LV. A. Sa. Al. Ko. da yapı
laCilktır. llk teminat 1:.139 lira 7u ktıruıtur. 

Şartnamesi Ko. da gurUll1r. Tal.plerln belli 
vakitte Ko. nıı ııeıme.crl. (SJJJ) 18307 

Taş dıvar yaptırılacak 
s10 Sa. Al. .Ku. dıın. 

l - 1000 metre mlıtfı.bı taş duvar kapalı 
zartla cull.meye konuımustur rnı duvarın 

muhanını<:n bedeli 111400 liradır. S rı.n.ı.me 

\e evsat Gelibolu sıo s.ı. Al Ko. da tetklk 
edilebilir. 

2 - lhale ı 25. 11. 941 cuma sıUnü eıınt 16 
da ba lıyac ıkt.ır. Muv.ıkkat te n.nat 61~ ll· 
radır. 

lannda gijrlllsr. (8373) 18319 

Nakil işleri 
Urfa SL Al. Ko. dan: 
l - Urfa - Slvrek ve Shtrek • Urfa a· 

rasındııkl nakliye kapalı zarf UBU!iyle 
eksiltmeye konulmu§tur. Muhammen be
deli 36.000 lira olup muvakkat teminat 
2700 lirndır. Şnrtna.mesl her gün İs'anbul, 
Anka.rıı Lv. Am1rllklerlyle Ul'.fa Sa. Al. 
Ko. lanndn görUIUr. İhaleııl 1. 12. 941 pa
zartesi günü s:ıat 11 de yapılacaktır. İs
teklllrrln belli gUn ve ıııı.atten bir saat 
eve! teklif mektuplarını Ko. na vermele-
ri. (8375) 18320 

ViLAYETLER 

Tnmir i~leri 

(9615-8202) 

Muhtelif yapı itleri 

18148 

Adana Su lılerı Altıncı Şube MUdürlütün-
den: 

Adana ovasında ve Ceyhun ırmağı kena -
nnda yapılacak toprak aedde ve taı kııı>Lama 
lnıaatının kcalf bedell olan (77!lı~ lira (68) 
kuru• mukabilinde ve ıU.llel tlYat <.-etvel!n. 
de yazılı vahidi !!yatlarla on beı eün müd. 
deUe ve kapalı zart uıullyle ekslltme:ye cıka
rıımııtır. 

1 - Bu 118 alt proje ve keelt evraklyte 
mukavele ve ekllltme ve huıuııı 1artname 
surctler1 (S90) kurut be<lel mukabilinde Al'la
na ıu itleri altıncı ıube müdilrıQtOnl'len alı- -
nıcaktır. 

2 - Eksiltme 24.11. 941 tarihine müsııdlt 
pazartesi ıı:ünü saat 15 te su leleri dl\lr s nde 
teşekklll edecek komisyonda yapılacaktır. 

3 - lst('k!Ht'rln :ZS. 11. 941 cuma gUnU Ge· 
llbolu 310 sa. Al. Ko. na butün evr.ııdy.e be· 
rubcr saat 15 e kadar Ko, na vermelel'L 

(83bO> lSSOS 
3 - Taliplerin ihaleden ııeklz ırU 1-

İstanbul Defterdarlığından ı maları llzım relen ehliyet ves k&11 ile eksllt
Viliyct hükümct konağının (39905) lira me urtnamt'ıılnde )'87.llı dlıter vesal ve 

Soba borusu alınacak 
Lüleburı;!I% Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Komı&yonda mevcut evaar dahilinde 

ve cösteı1lccek mııhııllere teslim ı ırtlylo ve 
ayrı a.vrı paznrlıkla cins ve mıKt.ırları cös -
terilen ııoba boruiu ve dlrşcıı.ıer ntııı alına· 
cnktır. ı•nz:ırlıtı 19. 11 9-11 &nat 10 dn yııpı

lııcnkUr. lstcl<.llcrln belll &- ıtte LUle.Jarıı.ız 

Sn. Al. Ko na tenıln.ıtıarlyle m!.lra aatlan. 
Ad t 100 h ılk tipi 2 No ıobn, G., rınlk Upl 

(34) kuruş keşifli çatı tadilat ve tamirat tckllt mektubunun bulun.,utu kapalı za arı 
işi kapalı zarf usuliyle cluıiltmeye konul- ( ihale :ııııatlnden blr aaat evel komisyona V· 

muştur. Eksiltme 17. n. 941 pazartesi cil- I' dl etmeleri ve bu saatten ıonra verilecek 
nü saat ıS tc İstanbul'da milli cmllik mü- zartlar kabul edllmlyeC'e~I ıtlbl pn,•ıırtııkl te-

dürluğünde toplanacak olan komisyonda ı h::'!~r de nazarı itibara atınmıyaeaktır. 
ı kt Muvakkat t · 

2 
4 - Muayyen olan ııeklz rUn rcctlkten 

yapı :ıca ır. cmınat ( 99290) ı •onra ehliyet veslknu almıı olanların ek.•llt • 
liradır. • ml'ye rlremlyee<'.klerl meşruttur 

Mukavele. eksıltmc, bayındırlık işleri u- :ı _ Keıır bedelinin muvakkat teminat 
mumi, husust ve fenni şartnameleri pro- mıktan (5145) lira (73) kuruıtur. 

1 No. soba, 2000 soba boru u. 
(S3ıll) 

Odun alınacak 
Corum Sn. Al. Ko. d ın: 

lS..'109 

1 - l 500 000 odun kaplı zart usullyle aa· 
tın alınaı-akttr. Muham:nen beden 28ı25 11· 
ra. ilk tcml'ln tı 210 ı lir ı, lh!llesı 26. ıı 941 
cnreamba ~ünü saat 10 da Corum Sa. Al. Ko. 
dıı yııpılncnktır. isteklilerin belli run ve sa· 
ntt<:n bir saat evel teklif mektuplarını Ko. 

je, ke5if hulisasiyle buna mütcferrl diğer 6 - Tevdi edll<'ı-rk zarfların 24<IO ııayılı 
evrak iki lira mukabilinde İstanbul millt arttırmıı. ve ekılltme kanununun 32 lnC'I mad· 
cm!Sk idaresinden alınabilir. hteklilerin desine ıröre hazırlanması ve b'rlncı r.rırrın 
teklif mcktuplarmı ve en az bir taahhiittc ıcerlslne ek!lltml' sartnıı.mr~I ve mukıı.vele 
(30 000) l"ral k b • b • ve kesır hlllba ertvrllnln lm'T.al!lnrnıs ııuret • 

d 
• . 'd ıl .ı d u ışc cn:ı:cr ıı yaptığına !erinin konulması llAn oıun~r. (813'1) l82Q6 

na vermeleri. (83G2) 18310 

Kuru ot alınacak 
Lllleburııaz sn. Al. Ko. dan: 
1 - Komisyonda mevcut evur dahlllnıle 

ve sıösterllı-cek mahallere teslim ıartlyle 
ve pazarlıkla 150 ton kuru ot aatın alın11cıtk· 
tır. Paz:arlıl:ı 17. ıı. 911 paz:ırteJI &ılnü 11ant 
lO da yapılacaktır. tstcklllerln te nınatlarıy. 
le birlikte Ko. na mı.lracnaUnrı • 

(6Sll3) 18311 

aır ı are erın en ahnmı:t vesikalara müs-
tc.."liden İstanbul vilayetine müracaatla 
eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) 
ilç gün evci ahnmıı ehliyet ve 941 yılına 
ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te· 
minat makbuzu 2490 numaralı kanunun ta· 
rifatı dairesinde hazırlanmıı kapalı zarf 
derununda ihale günü saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine makbur. mukabilinde tev
di etmeleri lazımdır. 

(9363 7947) 17914 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Kösele alrnacak 

D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: Yoz::at Nafıa MüdürlUQ'tlnden: 

1 _ Pazarlık ıuretlyle ıatın alınacl\k 20 1 - Eksiltmeye konulan lı: 17997 lira S9 
ton ııcnccllk kllseleye istekli ı:ıkmadıl':ından t kuruı keıU tutarlı hastane bahce tanzim ve 
llclncl pazarlııtı 11. 11. 941 aalı eUnU saat lG 811 tes:satı tı1, 
bırakılmııtır. Beher kilosuna 475 kurus tah· 2 - Bu ıse alt eartname ve evrak ıun· 
mln eclllmletlr. tık t~mlnat 6000 llrn1ır. ta. lnrdır: A - Eksiltme ıartnamesı. B - Mu· 
tc-klllerın blld rllcn vnkltte D Blkır S:ı.. Al. lrnveıe proJesl. C - Natıa lalerl sene! ıart • 
Ko. na müracaatları. (8364) 11;312 namesi, D - Fenni vehuıusı earu:ame, E -

Meşe odunu alınacak 
Bolııyır Sa. Al. Ko. dan: 

Keııı cclvell proJe. 
tsteklll.er Yozı:at daimi enctımenl.nde t>u ıv· 

rak ve &artnamelert görebilirler. 
3 - Eksllbne 1:1. 11. l9tl cumarteıı ırUnü 

saat 10 da Yozgat dalm1 enctıınentnde >'&Pi· 1 - Tahminen bl'her kilosu 2 kurua 2!5 
santimden 720 000 kllo m~e odunu paznrlık· 

k ıacaktır. 
ın astın aıınaen tır. Muhıımmen bedeli 16200 4 _ Eltııntmeye eırebllmek ıcın ı.teklllerln 
ura. katl teminat 2130 llrn. lh'!l\1'11 17.11.941 1349 lira 80 kurus muvakkat teminat venne
pııznrtesl ııünü saat 15,30 da Boln:vır civarı lerl ve bundan baska a1a1tıdakl vesaiki haiz 
AS. Po. 700 Sa. Al. Ko. dıı ynpılacakt.ır. ts· ıtı d r 

bulunmalan zun ı · 
tcklllerln ml'z.kQr ırün ve saate kndar Ko. na I A _ !hale tarihinden ne eün eve! mQraca-
murnc:ı.ıtıo.rı. ('l3ü5) 18313 ' atın v!llyetıcn cksllLmeye girebileceklerine 

A b dair ,•eslka almalan. • 
ra a yapbı-ıl::-cak 5 _ TC'kllt mektı.plan ücUnell maddede 

İsanbul Fını'lı'dı Sa. Al. Ko. dan ı ynzılı natt!"n bir ııant evcı•no kadar daimi 
1 - Tekerlek taban demiri ile dingillik 

1 
encümene rettrllerek enctımen relılltlne mak· 

demiri verilmek oartiylc 2100 adet çift atlı j bın mukabilinde verllecektlr. Po.ta ile eön. 
nakliye arabasının l7 . .ıı. 94.l pazartesi derli~ mektup11N.nlhayet UcUnc11 madde -

ı~\.ııo ~.i ··-:·- ~ 

Tns işleri 
An ta lyıı Nıı.fıa tnşaıı. l Knml•Yonundnn: 
l - Talip cık.mnmasınıtnn doınyı pô\ 'lrlı

ıta cıkarılnn 1$: Antalya • B ı dur >O ı nun 
O+OO -O +000 arıı.sı parke ka dı lm lA'ı lh -
zarı. Ke$lt tutan 10:116 llrıı 4() kuru tur. 

2 - nu ise alt an rlnııme VI' <'' k eunln.r· 
dır: A) Hususı tennl sartnaml', Rı F:sh ıbı mu
cibe raporu, C) Keaır. D) Rnytc, E> ~!itme 
aartnamesl. F> Mukavele rıroleıl 

S _ Ek11lltmc 20. l1 !'141 tarihinde Pl'!'ıt'm· 
he ıtOnO 11ııat l1 de Antalya Yen k'lpı <'11dde
ılnd!!kl nafıa mOdürJOliil h!!lıısınıta k ır•ı.u 
Antııbll narın 1.nsaat J<omlsyonunı1<l YRtııla -
caktır. 

4 _ F.k.ııııtme kapalı Y.ıı.rr tısul 1yte ve va -
hll'll tlyat Ozl'rlntlı'n ynr>ılar11ktır 

5 - EbllLmf'Y• Jrlrt>b1lmı-k tein !•tekil erin 
7AA lira 73 kuruşluk :nuv kkat tt'mlnnt yatı
rılmuı ve hundan hnskn llJıı.tmtakt vt'slkala
n ibraz etml'lrrl earttır. 

1) Bu ıse girebilmek lc!n nafıa müı10r yPtl 
ı-hll)'('t ko:nlsYonund:ın ahnmıs mUteııtıh tıık 
ve~lkası, 

2> Cart sen!'ye alt tlt'arct oıtn•ı vl.'•lk'l!ll. 
JS262 

Yol yaptırılacak 
Kırşehir Daimi Encumcn Rcisliğindenı 
Kırşehir - Ka~cri yolunun 241 x 000 • 

257 X 000 kilo1Rctrclcri arasındaki 36585 
liralık işin 30000 liralık kısmı kapalı zarf 
usuliyle ve on bca gıin müddetle munaka
saya konulmuş ise de kimse talip olmartı
ğından 20. 10. 1941 tarihinden iııbarcn bir 
ay içinde talip ol:ınlara pazarlıkla veril -
mcsi kararla:;tırılmışttr. 

Talip olanlann ve bu hususta fazla ma
ınmat almak lstiycnlerin Kırşehir Daimi 
Encümen reisliğine rnliracaatları ilin olu-
nu. .(&27Z) 18290 
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TA EBE ALINACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisastan tahsil etmek ve yük -

sek mühendis yeti~tirilmek üzere. Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin hususi sınıfına müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına

caktır. 

2- imtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi -
linde en az dokuz ay çalıştırılacak ve yevmiye 150 kurut alacak
lardır. 

3- Talebe akşamları yabancı dil dersi görecek ve dokuz aynı 
hitamında ameli çalışmadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tahsil için Av
rupn'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar 
dım yapılacnktır. 

5- Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek· 
tebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak ayni dera senesi sonun
da iki sınıfın imtihanını birden verip dördüncü smıfa torfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile "Maden Teknisiyeni" ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar. Devlet Bareminde 30 lira asıl maaıla 
işe başlattırrlacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe aşağıdaki şartlan 
haiz olmalıdır : 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan ve Türk rrkından bu lun • 
mak, 

b) 18 ya§ını bitirmi§, 25 yaşını geçmemiş olmak, 

c) İyi hru ve ahlak sahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek
tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 

d) Bula§ıcı hastalıklarla malul olmamak. sağlığı tam o lm ak. 
bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışmağa müsait bu-
1 unmak, 

e) Lise olgunluk diplomasını göstermek yahut bu derecede tah
sil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek. 

7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 
iki misli müddetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahsil masraflarını defaten ödiyeceklerine dair m üteselsil 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. 11. 1941 akşamına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Gen el D irektör -
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
Ankara'da sağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 d e yine Ankara'd a 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendese. c) Fizik, d) Kimya, e) Ecnebi dil, 
f) Nazari hesap. g) Müsellesat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

( 7945) 17874 

MEMUR ALINACAK 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Merkez ve taşra teşkilatimızda münhal bulunan (85) (100) (120) 
lira tahsisatlı memurluklara en a~ağı lise veya buna muadil tahsili 
olanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihan
sız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi
lecektir. 

Müracaat edeceklerin; fili askerlik hizmetini yapmış olmaları 
veya halen askerlikle ilişiği bulunmaması, 

Mektep şahadetname veya tasdiknamesinin asıl veya tasdikli su
retlerini ibraz etmeleri, 
Çalışmalarına mani halleri bulunmadığını tevsik etmeleri. 
Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan rapor 

almaları, 

lazımdır. 

İmtihan ıs. 11. 941 cumartesi günü saat 14 de Ankara'da umum 
müdürhik binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin aranılan vesikalarını nihayet 14 cuma günü öğleye 

kadar zat işleri müdürlüğüne göndermeleri. (8238) 18190 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Yayinevidir 

İstanbul, Ankara caddesi 36 

ULUS'un eski sayılarını da burada bulabilirsiniz. ULUS'un 
günlük sayıları aşağ1daki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Köpr ünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - Emin
önü ve Galata meydanlarında - Kadıköyünde vapur iskelesinde -
Haydarpaşa'da gar ve is'kelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 
gazete satan dükka nlarda. 

,. 

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

Kayıp 
1 

Kayıp _ Nllde nUtuıı idaresinden aldıll'tm 
nCifuıı kA lımı kaybettim. Yenisini aıaca
tımdan eSk~lnln hUkmU yoktur. 

Nlıtde Koyunlu köyünden 310 doaumıu 
San bir zart lc:lnd" bulunan ve adre$lmc 1 Hilseyln oaıu Yuguf Sarcam 5218 

~ zı mı m kt 1pl rla geçen Sfnenin ev 
kontr u ve bu s n n n 20 ıo 0-U tarih 4955 

ı; yılı kontratını Ulu mc~d ını tıc Cebeci a • 
r sında ta~b tUm. 

Bulanın, lns nl~ t namına harta U. 1110 • 

d hl u er er n1 n OG::ı S rveL'e b ldlrmcslnl 
rtc ı e im. 5213 

,, 

Kayıp - Ankara nQtua idaresinden aldı· 

tıım nüfus kfılhdımıa Haymana askerlik au • 
besinden nldıl!'ım askerlikten terhis tezkere
mi ku bcttlm. Yenilerini alacatımd:ın eskile
rinin hUkmU yoktur. 

328 doıtumıu Muhıttln otlu Sadettin 
Olguncan. 5212 

tJ E t1 S lt/tl~ 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Bir memur ve bir daktilo 
alınacak 

MALiYE VEKALETi 

Tamir itleri 
Mali~ Vekaletinden ı 

YENİ TAHVİ LLER 
Yapılacak it ı Başveltilet binasında n -

MUnakala.t VekAletlnden : pılacak tamirat, Maliye Vekôletinden : 
1-Deniz nakliyat dairesine müsabaka Keşif bedeli : 183 liradır. 2-6-1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına şe)i.lı 

yet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarınd• 
Irak ve İran hudutlarına k ad a r yapılacak demiryolunun İnşasına t•. 
sis ed ilecek olan o/o 7 gelirli 1941 d emiryolu i.stikrazmm 20 senede 1 

fası meırut bet milyon liralık birinci t ertibine ait tahvillerin şştı 
7-11-1941 sabahmdan 15-11-1941 ak§amına kadar yapılacaktır. 

ile 25 lira asli ma86h bir memur ve 70 Muvakkat teminat miktarı ı 13 lira 75 
lira aylık ücretli bir daktilo alınacaktır. kuruştur. 

2- :Memurluğa talip olacakların desi- İhale tarihi ı 13. ıı. 941 tarihine müsadif 
nat6r!Ukten anlaması ve memurin kamı - perşembe günü saat 16 da Maliye Vekilc
nunun dördüncü maddesindeki ııeraiU haiz ti Milli Emli.k Müdürlüğünde. 

bulunması ııartıtır. Eksiltmeye iıtirak e<ienler işbu işe ait 
3- İmtihan 18. 11. 1941 salı gUnU saat olmak üzere nafıa mUdlirlüğünden alına -

15 de Zat iııleri MU.dUrlUğUndc icra edllc- cak ehliyet vesikası ibrazı icabeder. Tahviller hamiline muharrer olup b eheri 20, 500 ve 1000 lira itib 
ri kıymette bir lik, yirmibetlik ve e1liliktir. Tahvillerin ihraç fiatı 
95 ola r a k tesb it edilmittir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19, 
liralık T a hvil bedeli 475 ve 1000 liralrk tahvil bedeli de 950 lir• 

ceğfnden isteklilerin vesikalarını dilekçe- (8342) 18296 
lerine bağlıyarak 17. 11. 1941 tarlhlne ka· 
dar VekAlete mUracaat eylemeleri. 

(8210) 18212 

NAFIA VEKALETi 

\ 
Memur alınacak 

Ankara Nafıa !ılerl Yeni Ceza Evi MQ· 
dilrlilıttinden: 

Açık bulunan on lira aslı maasıı kAUpllıte 
talip olanların 15. 11. 041 cumartesi ırilnu sa
at ıo da imtihanları icra kılınmak üzere me
murin kanununun 4 Uncu maddesinde yazılı 

vasıf eartlan haiz bulunduklarını ııı:österlr 
evrakı mUSbltclcrtylc blrllktc imtihan saatin
den evci Nafıa Vekfllctl binasındaki mUdilr
lUtümüze milracaaUarı llln olunur. 

(8338) 18302 

.aıııııııııııııııııııı ı ıı ı ı ıııııııııııııL. 

--- Memur alınacak ---- --: Kızıiay Cemiyeti U. -E Merkezinden : ---Kızılay umumi merkezi muha - = 
: sebe servisinde çalı~mak üzere E 
: 90 ve 110 lira maaşlı dört memur : 

--
alınacaktır. "Altı aylık hizmet - : 

: ten sonra 15 lira Ankara mesken : 
;: zammı verilir.'' E 

Şeraiti : : 
Asgari lise derecesinde tahsili : 

----: olacaktır. E 
: Otuz yaşından yukarı olmıya- : 
: caktır. : 
: Muvazzaf askerlik hizmetini : 
: yapmış olacaktır. E 
: (Ticaret liseleri mezunları ile : 
: bir müessese muhasebesinde ça - : 
- lışmış olanlar tercih edilecek - : 
: tir.) : 
: Müracaatlıların ikincite§rin : 
- on yedisine kadar kısa hal ter - : 

cümelerini Ankara'da Yenişehir- : 
: de Kızılay umumi merkezine : 
: göndermeleri lazımdır. : 
: Talepler fazla olduğu takdirde E 
: müsabaka imtihanı yapılacaktır. -

'ı ll ll l l ll lllllllllllllll l lll l l lllllllll~ 

.1ıııııııı ııı ıı ı ııııııı ı ı ı ııııııııııııı1L. -------- NEOST-ERIN - -- -Sıhatli olmak için insanın ağız, : 
: burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi : 

bir tarzda temiz bulundurması la- : 
E zımdır. E 
: Bu yollarla giren anjinler, ırip, : 
: kızıl, kızamrk, difteri, kabakulak, : 
;: çiçek suçiçeği, ~cnenjit • • . ilih ;: 
: bulaşıcı hastalıklarda _ - -- NEOSTERIN ----- -- plilverizasyon veya gargarası : 

ıifaya yardım eder. : --
- Böyle hastalar ile temasta bulu- : 
- nanları korur, ıahsi ihtiyat ve t ed- : 
: biri aldırır. Eczanelrde reçetesiz : 
- satılır. : -"111 1 1 1 111 1 111 1 111 1 111111111111111111111~ 

Gayrimenkul sahiplerine 
Ev, han, apartman, arıa ve araz:1le

rtn1 ıatmak lstlyen mal ııahlplerlnden 
hlc: bir suretle tıcret ve komlsy0n alın
maz. 

Yeni Sinema tııtti No. t - 2 Sökmen 
emlflk ıııerı Omer Sökmen Tel: 2303 

1516:> 

Ki ralık möbleli oda 
Yenlschlrde Atatürk bulvarında kalorl

ferll, mobllyell tam kontoı'lu bir oda kiralık
Ur. 1064 numaralı telefonda B. Halla'e mQ • 
raca at. 

Ulus-23 üncü yıl. • No. 7280 

İmtiyaz Sahibi 

l skender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri MüdürU 

M ümtaz Faik Fenik 
Müc&aeae M üdürü Naıit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-( DİKKAT)-
Gazetemize ııcındertıen ber nevı ya
~lar. nenedllsln edilmesin ııerı v• 
rtlmcı ve ıcaytıolu5undan dolayı nlc 

ııır mcsuıtyct ıcaııuı olunma&. 

"'=========================~ 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Pul bastırılacak 
P. T. T. umumi MUdilrlüıtUnden: 

ı - Yirmi kıymet.ıe elli milyon posta pu
lunun tabı bu ıete tecrübe v& lhtısuı olan -
Jar arasında yapılacak pazarlıkla ihale edl • 
Jecektlr. 

2 - Muhammen bedel 23000 JJra, teminat 
8450 liradır. 

a - Fenni ve tdart aartnameler her ııı:Un 
Ankarada P. T. T. levazım mildUrJUğünden 

ıstanbulda levazım umum\ depo muhaıılpll · 
ll'lnden parasız: olarak alınabilir. 

4 _ Pazarlık 22. 11. 941 cumartcs1 ırünil 
saat 11 de Evkaf apartmanının aııma katın• 
dakl datrede P. T. T. levazım mUd11rlüıtUnde 
komisyon huzurunda icra kılınacaktır . 

(SlSS) 1SlS2 

VAKIFLAR UMUM Md. 

T amirat yaptırılacak 

Vakıflar Umum MUdürlUğUnden: 
Keşit bedeli: 

Lira K. 
327 02 Bankalar caddesinde Eti

bank çatısının tamiri 
:n 42 Zincirli cami yanında 27 sa

yılı binanın tamiri 
382 70 İk!ncl vakıf apartman dlSr

dUncU katta 5-1, 7-2, 8-2. 4-3 
sayılı dairelerin tamiri 

272 16 İkinci vakıf npnr'man bod· 
rıımundR anbnr tamiri. 

Yukarıda keşif bedellfri yazılı tamirat 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 12. 11. 941 c:nrşamba glinU sa-
1lt onbeşte umum mUdllrllik inşaat mUdUr. 
JU[,..Undc yapılacağından ehli}·e!ll taliple
rin muayyen gUn ve saatte yilzde 7.~ te
minat paralarlyle mllracaat etmeleri ill\n 
olunur. <8349) 18!?99 

Memur ahnacak 
Sümerbank Umum Müdürlü

ğünden: 

Bankamız <ımumi müdürlü-
ğünde çalışmak üzere dosya s is
temlerine ve kayıt usullerine va
kıf, bankalar veya resmt müesse
se ve daireler muhabcrat ,cfl ik
Jerinde bulunmuş tecrübe sahibi 
ve tercihan lisan bilen bir mü
tehassıs alınacaktır. 

İstekliler tahsil ve mesailerini 
gösterir vesi kalarla , 1. 12. 941 ta
rihine kadar Ankara'da Slimer
bank umum müdürlüğüne müra-
caat edebilir ler. 5163 

Bayan Melek Gündoğar 

Bay Hüseyin KARÇAL 

Ereğli Kömürleri İşl eıtmesi 
Üzülmez Mıntakası Sidl ve Ta
kip M emuru : 

İlan tar ihinden itibaren üç 
gün zarfında Ereğl i'deki vazife
nize avdet etmediğiniz takd ir -
de müstafi addedileoeğinizi bil
diririz. 

Ereğli kömürleri itletmesi 
genel direktörlüğü 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

Bu ta h ville r umumi ve m ülhak bütçelerle idare olunan daire ve " 
esseselerce, vilayet hususi ida r eleri ve belediyelerce yapılacak rrıii• 
yede müna kasa. ve muk avelelerde teminat olarak ve Hazinece ,. 
mı§ ve satılacak ola n milli emlak bedellerinin t ediyesinde ba§a bat 
bul olunacakları g ibi ta h vil itfa bede1leri ve faizleri tahvillerin t 

men itfasma k a d a r her türlü ver gi ve resimden muaf bulunacak)• 
Me zkur tahviller T ü rkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye CiinJt 

ye ti Z iraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret. B 
yeler Bankaları ile Sümer ve Eti Bank tarafından &atılacağı gibi d" 
banka lar vasıtasiyle de tem in olunabilir. (8186) 1814' 

1 O Sonte_şrinden 17 Son teş ri ne kadar muhtelif 
hatlara kalkacak olan vapurlann isimleri, 

ka.lkış gün ve saatleri ve ka lkaca kla rı rı htımla' 

Devlet Deniz Yollan İşletme Umum Müdürlüğünden • 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmtt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hatuna 
lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

1zmlr birinci ıUrat 
lzmlr ikinci surat 

Pazıırtcııl 17 de (Erzurum), pen;embe 17 4ı! (Güne)'9U)· 
ta rıhtımından. . ,i 
Carenmba 18 de <Canakknle), cumartesi 18 de (Jııi~ 1 

Sirkeci rıhtımından. 
_ Pcraembe S de (Ulgen) Topane nhtımından. (1$arı ahtre 

hattada bir Posta yapılacaktır.) 
Pauırtcııl, sah 9 .50 de caro.mba, persembe. cuına ~ 
(Sus). CUmartesl 14 te (Trak), pazar 9.150 de (Sutı). oatatl 
tımından. 

Pazartesi, caraamba ve cuma 8 de (Trak). Galata rıtıtı 
Ayrıca cartamba ve cumarteısl 20 de (Konya). Topane rılı 
dan. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Topane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Saadet). Topane nhtı:ınından. 
Caranmba 12 de (Bartın), cumartesi l2 de 
rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe ıa te (Kadcs). Galata rıhtımından. 

-----· -- ,i 
NOT: \'apur seferleri hakkında her tUrlU malômat aıafıda telefon numaratıtl .J 
accntalanmız:dan öC"rcnllcblllr. ,, 
Galata baı accnatalıfı - Galata rıhtımı Limanlar U. MildllrlU~ binası altındı-
Galata ıube acentatı~ı - Galata. rıhtımı, mıntaka liman reısııaı blnıuıı altında 
Sirkeci ıube acentalı~ı - Slr'keci, yolcu aaıonu 

(9790·8336) 

Mikyasımô derecesi 1 ,5 
En salahiyetli labora tuvar ş-efi resmi raporunda: (se~ 
ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok a z ol~l 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Sur" 
cümlesiyle takdirini b ildirmektedir. 
Telefon : 1634 5217 

-----~-------------------------~ 
fi 

Mücevherat merakhlar1na müjd8 

• 6000 lira kıymetinde emsalsiz 3 dizi İNCİ almak istiycnlere fı~ l ve h•;;;::;:;•h~:::·:::::• A;;~a~d:•:;n~ 
dfP 

(12) liradır_ Ve Yağlıca deposU11 

DEVLET ORMAN iŞLETMESİ nar tomruklarının beher mctr11 ' -,,) 

muhammen bedeli (16) lira. çatı' ııJll" 
lannın beher metre kUpünUn Jtl 

Satılık köknar bedeli (22) liradır. ,,o 

ve çam tomruğu 
-- Güreşçilere 

Şartnameler Anknra'da orl11~ 
mUdllrlUğil, İstanbul ve Bolu 0

1
,. 

vlrgc mlldUrlllğiınde görUlcbflfit Jfı 
: Devlet Onnaı:ı İ§letmesi Aband - Kere- tıı.f'sll!it ve lİ!lleler DUzce'de re ef111",,/ 
: ğinde, tomı uklar yerinde görU1 ~1":: ı - mali Revir Amirliğinden : J<1 : - llplcrin ~7,5 teminat ve evrll 11 : 19-11-941 çarşamba gün ü yap- _ Devlet Orman lıılet.rnesl Dilzce revlrinln !eriyle ihsle gUı:ı ve saatinde PJC;,aııı, 

: tırmak iıtediğim aWtnet düğü - : Dü.zce - Bolu ı1osesl üzerinde Tatava de- \'İr lımlrliğinde müteşekkil ' 
: . d ~ l .. .. bak - posunda istifle mevcut (44) adet muadili mUracaııtları. (9596•8213) 
: niın e yag ı gur et musa ası: (18,818) metre kllp çam ve (409) adet mu· 
: yaptırılacağından güreıte başa : adili (313,SH) metre kUp köknar ve Yağ- .allllllllllllllllll llllllllllllll11 
_ (50) ortaya (30) ayağa (20) lira: ' Jıca nahiyesi merkez deposunda (005) a- _ = verilecektir. Güreşmek istiyen- = det muadili (376,008) metre küp köknar, : H ı·zmetç ı· a ronı"~o' 
_ terin aynı günde Ankara' da : (89) adet muadili (55.277) me~re kUp çanı 1: J 
: H lka u ah" · B "t "k k"" .. - tomrukları 14-11-1941 cuma gtlnU saat ·14 _ 
: a v n n ı yesı ı ı oyun - : te Dilzce revir tunirllğlnde açık arttırma : lkl klıılllk bir atıe tçtnıHr· 

11 _ de Yusuf oğlu İsmail Cen giz'in : ile satılncal<tır. - ev hizmetini ve yemcıtı yaPlll' 111 
- mahdumlarına müracaatları. : Tntava deposundaki köknar tomrukla - : dır. 1Y1 mnııs verilir. uıus :z91' 
_ - nı:ıın beher metre kUpUnUn muhammen : Koçak han kapıcısına veY8 

- İsmail Cengiz - kıymeti (10) lira, çam tomruktıırının be- : !ona müracaat. 11 - - .... 'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ her metre kUpUnUn muhammen kıymeti 'ılllllllllllllllllll lllllllll 

YENi Sinemada 
Bu ıece 21 de 

Sinemanın Yeni kıralı Hollvud'un en 
tazla ücret alan artlıtl 

Mlck Roorınynln yarattıtı 

Tom Edison'un aen~liği 
tıtveten M. u. M. memleket haberleri 
Saat: 14.30 • 16.30 18.30 aeanıılannda 

DID>."Y AYI TİTRETEN KEŞİF 

Saat 12.15 te ucuz matın& 

SUS Sinemasında 
Bu aece 20.30 da 

BU:yi]k Valsin bile töhret ve muvattakıyet 
rekorunu kıran v& hlc bir tllme nasip 

ol:mıyan ratbetl kazanan 

BALALAYKA 
Baı rollerde: 

Nelson Eddy - tıona Ma•ey 

Saat: 14·16 - 18 ııeanıılarında. 

.. "~ SUMER Sineması 
Bu~Qn 1215 ten ıtlb•rcıı r • 

rsl-' Bastan bııın hfyecan ve ın:ıce 

ııı: anıı;ııter mını 

'
et 

Küçük gangster 
Baı rollerde: 

o'(tl"' 
Harry Caarey - Frankle 1"11 1g.tl 

30 • 
Seanslar: 12.15 • J4 30 - 16 

Sayın Ankara halkına 
Yeni açılmıı olan 

• • Bursa Mobilya Pazarı 
"'~-------Z--A--Z-A _______________ N_"_E_S_EKER ____ Ş_EY ___ ~~~~---------ııı:e_c_e_21_~~ 
nda eliven fiyatla lier çefİt mobilyalarmızı tedarik edebilininiz. Salonumuzu bir def•

1
. ~ 

meııfaatmız icabıdır. lkiDCi Anlf,.n&lar caddesi No. 198 (etki müzayede salonu) Te · 


