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Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
•• : :__ • ..._·:- " .. lıi_:' ,• :·-:;:""' ;ı ~~~ı,,.,...tg'=~r. •'• · .t·;.. \• • 1 . . . 

dün Mersin' e hareket etti 
~\.it~~;~~.,. .•. )' . - '• 'l'-
'·::~~~~~IV~·~~· , . . : • , 

Başvekilimizi Garda Milli Şef'imiz, B. M. M. Reisi, bütün 

Vekiller, Genelkurmay Reisi ve birçok zatlar uğurladılar 

1"fvekilimizin dün Mersin'e hareketi esnasında g11rda Milli Şefimiz 
bir intıba 

tarafından uğurlanııından 

Tehdit mi? 
hareket 
kararımı? 

l"MOSKO'VA'YA GÖRE 
f ...... BERüNE .... GöRE ..... 1 

Mezuniyetten dönüşüne kadar 
Başvekilimize Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu'nun 

vekalet etmesi hususu yüksek tasdika iktiran etti 
Başvekil Doktor Refik Saydam me----

zuniyetlerini geçirmek üzere yanla - ı · 

Falih Rıfkı ATAY 

)o Ja.Ponya'da arkıntı gittikçe artı
~'" liatta japon adalarının, bazı 
~Pa qıemleketleri kadar darlık 
~~kte olduğunu söyliycnler 
tı:r~· Maliye köklerinden saraılmı§· 
Çi~ ekonomi bozulmu§tur. Sebep, 
J, harbinin uzayıp gitmesidir. 
'ite 'Po11ya,, bu harpten, Çin milliyet
~ ~eleri kadar, lngiltere ve Ame
\ı; "Jı ınesul tutuyor. Bir yandan 
)~ ev]etJerle uzlapnağa, öbür 
\ •11 Çin'e yardım yollarını 
\:::eie çalışıyor. Japonya'nın bir 
'ttii~ acelesi de, bu harp devam 
l.tı •. •trada mağlup Avrupa dev-

erıa· ' k' k' · 1 t-. k "il Uzakşar ta ı mıras arı-
'""•onlb..Aktır. Rııı;y .sel *-i Jlç 
~I İlave edebiliriz. Halbuki 
~~ 0 ·Saksonlar Çin'e her zaman
~! 1•:ıla yardım ettikten baıka, 
İttir 'llda ve §imdi Rusya onlarla 
~~ halindedir. 

~il, ~anlar Rusya'yı söküp gider
~ h\iJt&_rı>çi bir general Japonya'· 
)\ ._ llnteti ele aldı. Fakat Rus
)ılc1ı llıldığı kadar kolay ve çabuk 
'''• llıarnış, Tokyo ile Vaşington 
lc,ı"ıllldaki görüımeler de yüzüstü 

J 1thr. 
~~-','Ponya'dan büyu"k hadiseler 
ol ıııı:. er . 
"' il 1.cı haberler geliyor. Bu ara... er-, b" • 
"' tör-·· ır Japon murahhasının ye· 

........................................................ ................................................ il ..... . 

Moskova cephesinde Alman-romen kllaları 
almanlar Kerç şehrini 

durduruldu işgal ettiler 
Rus kıtaları karşı 

hücumlar yapıyorlar 

Kırım'ın dnğu kısmı 

şimdi almanların elinde 

Kafinin' de almanlar Ah nan rus esirlerinin 

f aarruza ge~ecekler sayısı 1O1.600 ü uldu 

~e .~frnelerde bulunmak Üzere 
)~~•ka Yolunda olduğunu da bili- ~ 
"'le, İ '\~aba, uzak bir ihtimal ola
)''"• llgıltere ile Amerika'yı Rus
"fri1' !•~la yardım etmekten ve 
tl~da harekete geçmekten 
~~ leh ~k istiyen, mihver hesabına 
\~1'1ti, dıt kartısında mıyız? Yoksa, Romen kıta/arı Odesa'ya girerken 

ı "-"h Anglo-Saksonlar Üzerinde- ' 
~İ iJ 

1 
"er yükünü hafifletmek va- Mo ko\a, 17 a.a. - Mosknva ccı;>hc5lndckl I { Dün neşredilen alman hususi ve re&-

\~~ e, bir pazarlık ve bir şeyler askcrt \'azlyet hakkında Moskuvıı rad~osu mi tebliclerine gôre Alman . Romen kı-

rında hususi kalem müdürleri ve ya
verleri olduğu halde dün saat 18.20 
de hususi bir trenle Mersin'e gitmiş
lerdir. 
Başvekilimizi uğurlamak üzere gar 

merasim salonunda İcra Vekilleri 
Heyeti izalariyle, B. M. Meclisi reis 
vekilleri, C.H.Partisi Genel Sekrete
ri ve Parti umumi merkez heyeti aza
ları, Parti Meclis grupu ve Müstakil 
grup reisi ve azaları, eski Milli Mü -
dafaa, Münakatat ve İktısat Vekille
ri, mebuslar, Devlet Şurası, Divanı 

Milli 
ilk 

{ Sonu 4 üncü sayfada } 

Şef'in Zonguldak'a 

geliJinin yıldönümü 
zon~ldak; 17. a.a. - Rclslcümhur ts

met lnönU'nUn Zonguld:ık'a ilk gclislerl -
nln sekizinci y:ıldönümü olan dUnkü gUnU 
Zonguldak balkı bir bayram gUnU .olarak 
yeşnmııur. Her taraf bayraklarla donan
m19 ve binlerce halkın JıtlrAk eyledltf tö
rende söz alan hat.J.pler, Milli Se!'in ulua 
ve yurda yaptığı bUyUk hizmetleri ve bu 
arada ZOnguldak'a hedıye ettikleri yük
sek endüstri teslslerlnln verimli ıtellşmc
ler\nl bellrtml$lerlr. Gece de Hnlkevlnde 
bir toplantı yapılmıştır. 

C. H. P. Meclis Grupu 
C. H. P. Meclis Grupu Umumi 

Heyeti bugün aaat (15) te top -
lanacaktır. 

Kafkasya'nın 

müdafaası 

General Wavell kılalanm 
)i~;~ak teşebbüsü önünde mi- bu~Un dcm.atır ki: durdu- taları çetin çarpışmalardan sonra Kerı; 
~i 1 oka k ~ k ·· 1 ine Alman llerl hareketi her tarafta şehrini hgal etmişlerdir Bö lelikle Kr-ı,ttlttll il ah arar gun er rulmustur. Sovyct birlikleri k&r'$1 hücumlar· , d - k . d·. y l Londra; 17. a.a. - Berlin askeri mah· 
~ '4tia· • ~IYoruz? da bulunıı>orlar. Almanların Kallnln'den rım ın ogu ısmı 151m ı tamamen a • . ' ·ı ma en el ol-
~l'". ~: ıçın de akla yakın sebepler Mosko\'n )olunu tutmak lc1n yaptıkları ham· manların eline geçmiş bulunmaktadır. !ıllcri, Kafkuya nın lBti Cl.s g 

harekete ge~irecek mi! 

~ tilt ll~ılarına göre eğer Japonya, le ele durduı uımuıtur. Almanlar tarafından Kırım'da alınan mak itin, Hindistan başkomutanı sır Arc-
r't'iter-e Ve Amerika'ya karşı b ir 1 Pazar sabanı iki alınan piyade alayı 00 ru& esirlerinin sayısı 101.600 e varmıı· hibald \\"avell'ln emrindeki kıtaları Al • 
)~İ ~~ geçecekse bunu ~ark se- tankın yardım1Ylc Volokolnm k kesiminde uc tır. Ayrıca Kerç boğazını geı;meğe ça- manlara kal'§ı harekete geı;ircccğinl zan-
.~ il •~İrip serbes~ kalan Alman- noktayı ele gccırmlssc de kızılorou tıemen ° lışan ruı kıtalarına agır kayıplar verdi· netmektedlrlcr. Bununla beraber, Alman-
r"~•: bırlikte yapmalıdır. Uzak- ak&am bunlardan ikisini ırerl almıstırl. 1 rilmiştir. Harekata dair gelen başka ha- lar Alman ileri yUrUyUşUnUn hızı kıırııı· 
\t tan .. h Bu cephenin baıka kısmında da a man ar 1 - ' k kal • 
d ' ... 1

Yan yabancı mute assıs- 1 t kesiminde ber er aşagıdadır. J aında İngiliz yardımının ço geç mıy ~ t"Ol'e d J .. d acrl atılm~ ve Maloyaros ave z hf'll yal 
d oekli e aponya uzun '!1u • sovYct topcusu bir alman piyade taburunu *** olacağına kanidirler. Bu m:ı 1 er, nız 
t~I 'i Yernez. Bunun sebcbı şu- imha ederek dlhmana aıtır zayiat vcrdlrmtı- Berlin, 17 a.a. - Alman kıtaları tarafın- Almanlarla general wavcll ordusu ara -
11"""1 "er bir harp çrkacak olursa, Ur. dan alınan Kers şehrinin 100.000 nüfusu aında b8§lıyacak olan yarıııı dikkate al-
~' ) .. ~merkez Çin'deki kuvetle- Londra, 17 a.n. - Moskova radyosu bu- vardır. Burası, son zamanlarda işletilmeğe kt R ısların glistereceği mukave -
~ il ırn etmek için, Japonya, günkü ncsrlyatınııa 1".crc. sıvastopol ve ııma- başlanmış bulunan Kerç maden bölgesinin ma a ve u 

1 
cakları zorluk 

:~d e SOO · d k b' metle dağlarda kartı qn -
l'tl •ta f,. d nul arasın a ısa ır ( Sonu 3 uncii snylada } ( Sonıı 6 mcı sayfada ) 

1 
t lbl görünmektedirler. 

~ ' .. y alanacaktrr. Tayyare- an unu ur g . 
ıı.~. ~..._"e diğer müdafaa vasıtaları • J Jngilizler hangi yollardan asker 
~ c~hlu koruyabilir. Fakat ce- "1 ve malzeme gönderelJilecehler ? 
~~\itbı eleriyle münasebette bu- Lyon; 17. a.a. - Henry Bldou, <Parls· 
"I "'-d .. ~k için 2.000 mil mesafe · 1 Solr) gazete!linde yazdığı yazıda, İngillz-1 ' ç' ın T "k ·· 1 1 ,,,}t.ıllld gı ız ve am~rı an u s e- !erin Kllfkasya'ya ve Hazer dcnh:inln cc-• i."• •n geçmek lazım. Bura- .. 
ı'~ d terek k .. d f 1 nur kıyılarına asker ve mal7;cme gıonder-
~' ,.,. ~İı h::c ara) mu. ~ a.a a_r1!• lgeer- mek için ırak veya Hlndlstan'dan JtCçen ~, .... er· .. um arı ıçın ıngı ız • 
~· ••lcı •k11trtarın hazırlıkları o ka· ( Sonu 4 üncU sayfada } 
\j: J,.,!e"arn ediyor ki her geçen 
1,ı ~ "Ya'yı daha zor"bir mev· 
"ı~'"i, ~Yor-. Amerikan gemi kafi
~ t'çe'Ya kıyılarına kadar 9.000 
~-. lı 1() ckklerine göre, yolda en 
~.: ~ , •file bulunduracaklar
~ ... b•r:Cık~lılar bu kadar geniş 
~İl )'tad etı idare edebilmek için 
~İ\~.1, d"{ deniz tezgahlarını ge
t-t~ 1•t,ll~d &unnakta, öbür yandan 
~r, ' Ye a, Avustralya'da v e "t l\ı tllıı:lerde h er türlü hazırlık- • 

Türk Hava Kurumu 

genel meı kez heyeti 

bugün toplanıyor 
Türk Hava Kurumu Genel merkez baş

• kanlığından ı 

Alman bcuın heyeti azaları kendilerini karıılıy_an zatlarla 
Ankara garında 

Alman basın heyeti 
dün Ankara'ya geldi 
Heyet Atatürk'ün muvakkat 
kabrine bir çelenk koydu 

Alınan Hariciye Nazırlığı Basın Dairesi 

1 
Reisi Ortaelsi doktor Schmidt'in başkanh
imda alman basın heyeti dıin Anadolu 
ekspresiyle şehrimize gelmiıı ve garda al
man buytik elsisi von Papen ile matbuat 
umum müdiırti Selim Sarper, Hariciye Ve-
Jcilligi istihbarat dairesi reisi Celil Osman 
Abacıoglu tarafından kar11ılarunı11tır. 

Orta elci Dr. Sctunldt, alman btbUk cicisi 
Von Papcn ile birlikte dün Hariciye Vekili 
ŞUkrü Saracotıu•yu ve Harlclye Vekııııaı 

Uınumt KAUbl Numan l\lcneınencıoalu'yu 
makamlannda ziyaret eylcmtaur. 

Alman basın mümessilleri öğleden sonra 
AuıtUrk'Un muvakkat kabrini ziyaret ederek 
bir ccll'nk koymu~ıar ve Ebcdt Şe!'ln mAncvt 
huzurull<l.a cCllmlşlcrdlr. 

Von Papen'in •uvareıi 
Alman bUYÜk clclsl \'on Papen ve refika· 

1arı tarafından dı.tn nkeam Alman B0>1lk El-
1:lllf:lndc alman bnrlclye nazırlığı basın dl
C'cktörü Dr. Schmldt ve riyaset cttlfıl heyet 
ecrctıne bir auvare verllmlıtlr. Suvarede 
BaeHkl! vekili ve Hariciye Veklll Şükrü Sa· 
ırncor:ıu lle Hariciye umumı Klı.llbl Numan 
Menemcnctotlu ve Hariciye VekAlctl erkanı 
1lc bir kısım büyük ve orta elciler. matbuat 
umum mtıdilrU Selim Sarper, Anadolu Aıan
sı umum mUdUrll ıuvaf!ak Menemenclotlu 
ve yerli ve yabancı aJans ve basın mUmes
t;lllcrt hazır bulunmu~lardır. (a.a.) 

Şimali Afrika'da 

yeni bir ordu 

kurulacak 
6onclar'da yerli askerler 

arasında isyan (ıkfl 
Kahire; 17. a.a. - Resm n b ldlrlldlğl.. 

ne gtire, general Slkorskl, Tobru:C'u mıP 
ret etm ş ve oradaki Polonya kıtalıı.n ile 
diğer latalan teftiş eylemıstlr. 

Polonya ba§veklli Tobruk'ta İmpara -
torluk \'e Polonya ıruveUeri yanında iki 
gün kaldıktan sonra Kahire'ye dönmU tür. 

General, Tobruk'ta (Karpat) llvıun 11.l! .. 

kerlerlne hitaben neşrettiği gtin!Uk emir • 
de bilhassa ıöyle demiştir : 

- Cephenin en ziyade atl'şe merıız bir 
!<esimi olan bu bölgedeki l'rl rde gördü -
ğUm fedakllrlık ve tsham"TlUI k b 1 vetl 

( Sonıı 6 ıncı $aylada } 

.. 
' .. 

~~ lc()rlc lltrılanıak1adırlar. Mak· 

\l~'~it;1•k ise, en elveri§li za-ı L 
1."""~"· ır; hareket ise gene 
~liıı > .. 

er-le anıerikalılar, Uzak- al' J 'd-L' R k al I · _J L--
(. Somı 1 iincii aa-7fada J Bir lngiliz Gener ı, ran ıucı m ıt arını te hf caeTISIUI 

Genel Merkez Heyeti bugün saat (10) 

da altt aylık toplantısını yapacağından sa-ı 
yın üyelerin kunım merkezinde bulunma
ları rica olunur. 

a nsacsıırn•nnsrzınsw 
Gondar civarında tealirn olan bir İtalyan kıtcuı, 

11U1Uzileritade11 ,ekilirlıe11 
cukeri törenle 



lisan bahlsieri • 

BİR -CEVAP 
Falih Rılkı ATAY 

U L U S 

c:::~:~~·~·~·~·~·~·~~~~~ 
Kış • • 

mevıımı 

yardım mevsimidir 

B. Millet Meclisinde 
B. M. Mecliıl dün Refet Canıtu'ln 

bAfkanhğında toplanmıthr. 
Görilşmelere başlanmadan önce 

18/11/1 

1 
Mlili Şef'in nufuklar111dan : 

Harp ekonomisinin ana hatlar 
Yazan: Hazım Atıl KUYUC 

Dostum Besim Atalay, r gibi size birçok tanıtlar gösterebi
.Benim "? Gün"~':ki yazılarrmda lirin'.. Bu yanlr§taki ifade kuvetini, 

İlkı veya bırkaç kıtı konuıur. Ben çokluk, gramerci methine tercih 
bunlardan ~az~n. ~iri, bazan ikiıi, ederiz. Yazılarında gramer kitap
bazan da hıç bırıyını',, .. . larına "yanhı misal", fakat edebi-
Bununl~ beraber ~uçuk, bır ya- yat kitaplarına "güzel yazıya ör

nrltınrza ııaret edeyımı bız ne A- nek" veren aanat adamları hiç 
rapça ve. Far~çanın, ne ~e. Lati?. ve bir memlekette, sayılmakla bit
Gr~kçenın du§maı;ıı değılız. Turk- mez. Sanatta zevk her feyin üs-
9enın do,a~y.uz. ~ır yabancı keli· tünde gelir. Size daha ileriıini 
menin dılıımıze bır fey kazandırıp &Öyleyim: dilde de böyledir. Hal
kaz~n.~~a~ıiı.na ha.karız. S~ka~ kın, kaide üstüne biçilip de ağzına 
tüpunır gıbı, dıl temızlemek fıkra- uymryan kelimeleri eye büke naıırl 
ne aapmaJ:'Z.; Ne,,"ihtifal"i alıkoy- ,~killere soktuğunu bilmez miıi
mak, ne e mal ı kovmak itterlz. nız? Bunlar çog" ala çoğala en aon-

Milli Müdafaa Vekilliğinden istifa 
eden Erzlnc.an mebusu Saf!et Arı

Kış geldi. Üç dört gündenberi bu kan'ın yerine Manisa mebusu General 
mevsimin şiddetli so~uklarına girmiş Ali Riza Artunkal'ın, Münakalat Ve· 
bulunuyoruz. Doğrusunu söylemek killiğinden istifa eden Cevdet Kerim 
liizımgelirse, bu kadar erken ve bu İncedayı'nın yerine de Samsun mcbu
kadar insafsız bir kış karşılaaıya ha- •u Amiral Fahri Engin'in tayin edil· 
zırlıklı değildik. Kı~ dediğini vaktin- diklerini bildiren Cümhurreiıliği tez
de görememiş olanların ve bundan kereleri okunarak muvaffakiyet di -
sonra da göremiycceklerin Allah y•r- l lekleri~lc kartılanmı§tır. 

Milli Şef'in Büyük Millet Meclisinin 
açılması miınasebetiyle irat buyurdukları 

nutuk, harıbln bllhıua iktrudl tesirlerini 
önlemek ve her türlü ihtimallere kar,1 

koymak için vatandaılıra, devlet teıkllhı
na ve idare lmlrlerlne dUıen vazifeleri ha
tırl11tt11akta ve bu hususta ı;ok değerli <llrek
tlfler vermektedir. 

yalnız halka tahmil buyurmamışlar, 
teşkilatına ve imirlerine de şu sb 
mUhlm bir direktif vermlılerdlr. Mil 
bııyurmu,tur ki ı "İaıe ve fiyat mur 
l•lerlnıizin dUr.enle ve bıearı ile yiir 
bilmui ynlnrz bu maksatla vUcutland 

"B rt ,,. •• .. "B • u , .. e er! s~rup atarız. ecel' ra kaideler olur. Naıırl ki Akademi 
Tul"'kçenı.n bır. kaz:ı~cıd~.. bile, ilk duyuşta mana ve şekil bo-

1nteme kelımeıının sızın hücu· zukluğu karşısında Ürperdiği bir 
mun~~la kalkıp. gitt~ği~i. zann~t- kelimeye, kullanış zorladığı vakit, 
meyınız. Bu kelımeyı dılımize gır- "- Buyurunuz!" diye lugatinin 
mekte,!1 meneden bir mebusumu7.un bütün kapılarrnı açar. Güzel yan
buldugu, •evkımıam vı aklımızın lıf, çirkin doğruyu her vakit yene· 
hemen yattığr "göultı" kar§tlıfı- gelmiştir. Rahmetli Muallim Naci'-
dır.. • . • • . , nin yeri doldurulmağa değmez. 

Dılrmıze gınp grtmıyecek ya- Yazılarımızda yaba k r 1 
hancı kelimeler meselesinde bir rin halk agwzında T"' nkcı he ıkmeke-

. 1 d T · ur a en a-
rre7!1p ~n atmam~~. vıt rr. ,erdm- lıplarına nasıl girdiği hnkkında mi-
~~ ~gatı Y?-~an ' ı b u~um~ '1! b~ saller verdik. Fakat unutm!\yınız r !1g_unuzHıç~~k onu ,~n en !1,ı ·t ki Türkler "Selanik"e "Salanık" 
,!raınbı~ı··k" a ı adt, d ınBt~":"~., !. e dememi,lerdir ve köylerden gelen 
can ı ı arasrn a ır. ırını goz- hizmetçilerin b' · b J 

a] ,, d' ·· d · "P ·k , ızım ayan ar, 

1 
~~" • •re te1rdc~e ~b.erılz. sı o- "sali"si ile eğlenip dururlar. Mut-

OJı yı ıae o ugu gı ı a ırıt. )aka "gra " d w 'l " ,, 
Aaıllarmı almak zorunda imlşiz diyebiliriz m1mar1 .. ır.. egıt.' h glkram~r 

"b" ·· ·· ·· 1 .. ı t · • ı · l • a uga ı, a agzı-
~! ~ glol nınlen loy e • •. e ·ı1ksımkerl ı ~ .ulr nın haklarına karr~amaz. 

, aı .. u anr ma arı ıçın ı o u a 1>1 e 8' . 
..:--ıı. laznn degw ildir. Halbuki .. ızım nıünakafalarımızdan ıö· 
tıaı .. ~ VUl!-m 'b• .. " .. d • ' d k J bunlara halkm dili de dönmez Ge- · e gı ı, ovuşme a etını e a -

• drralım F'k' 1 · · · ··d f ne böylelerini ne kadar beynelmilel . · 1 ır erıtnızı mu a aa e-
olala'I' da türkçelettirmek kanaa- d~lım, yeter! Hizmetlerin batka 
tJndeyis •• :Revolver" yerine "ta• bır hakemi vardrr. Onun vazifeıi
banca" deriz. Halkı "lilver" keke- ne karıfamayız. 
lemeainde bırakmaktanN bu ate- Bu aözümden, ıizin Türkçeye. 
tin "tabanca" ile otomatifini mu- türk~dliie, türkçülüie, hizmetiniz 
radederisı ötekilli de "toplu ta- olduiunda fÜphe ettiğim manasını 
banca" diye ayıtırız. Fakat terim- ~ık~!""~yınız •• ~ize. '1 !->ivanı Luıat
I• JQıatindeki "enfini tezimal ıt-Turk tercutneıını kazandrrdı
i~n Dil Kurumu ile bir fikirdeyiz. nızı halk edebiyatı .için pek iyi Ör
Bu terim, her vakit, yük.tek aevi- nek}erk verdiniz. Türke ve Türkç.e
yenin incelmit dilinde kalacaktır. Y~ atı aınız. Hatta dil itlerinde be-

Yasnnda bir gramer yanlıfma n~m aykırı bulduğum ifratlarınızrn 
dolumuyoraunuz. Bu blzim bil mi - bıle, ıai ifratlllra kartı nasıl fay
yerek yapttklarrmızdan deiildir. d~lı bir silah olduiunu bilenlerde
Dikkat ettinizae, bu küçük mektu- nım. Yollarnnız bazan ayrılıp ba
bun batlarmda da aynı yanhtı ıö- zan birleıebilir: fllkat varmak iır 
rec:eluiniz. Sanat, bu bahiate timdi tediğimiz hedef, aynıdır. 
delil, çoktanberi Mrfçıya !kulak _ BiR DÜZELTME _ 
vermez. 
Ne ben,,....,. 
Ne de hüınürtde toplanan bu rrwıcS. .. 

111 • c1fina tleiilizl 

DilnkU ıu·ımızın bu •Utunııırınrta cıJcan 
B. Beılm Atalay'ın Ya.tııının ikinci ıOtunun • 
da ıecen uıımer, 11r11m, prl!nılp kellmeterl 
<ınramcr, ııram, plrenslp) olacaktı. Düzelti· 
tlı. 

......................................... __ 

• : Akıaray'da Türk Hava 
Bayanlara Beden Terbiyesi ~ 
Halkevı Spor Komitesinden : : Kurumuna teberrüler 
Bayanlara mahsus beden terbiyeli 

çalıımaıan evimiz ıpor salonunda, 
kıymeUi öğretmen Zehra Alagöz 
nezaretinde çalıısmalanna başlamıo· 

tır. kayıtlı bulunan Bayanların bu· 
gUn ·ııa.a.t 17.30 da çalışmalara gel • 
melerinl rica ederiz. 

~ •....................................• --
Türk Hukuk Kurumu 

talebe müsabakası 
TUıılc HUkuk Kurumu, halka, ilim men

wplanna muhtelit sureUerde faydalı ol
mak proıramına bir de yüksek m.ektep 
talebesi arasında actıb müsabakayı ekle
mi§tlr. Daha tahsil yaşında ve hayatının 
en kaynak zamanlarını kitaplara bağla

mış bir catda bulunan gençleri herhangi 
blr mevzu ilzC'rlnde Lnce dilşilnceye alı,s· 

tırmak ve onlan fakülte sıralanndan iti
baren calıtmalannın mUklfatJarlyle kar
tıla&tırmak herhalde çok faydalı bir eey· 
dlr. lşte kurum, altı, yedi yıl önce açtığı 

<talebe mOııabakıu;ı) nı UçOnctı de!a ola
rak tatbik edlyor. 

Bu müaabaknlara tıtlrlk için 1941 yılı 

lelnde fakülte veya yÜksek mekteplerde 
kayıtlı olmak yeter. Bu yılki müsabaka 
mevzulan: 

Abarıy, 17 a.a. - Kazamıza bağlı 
köylerin Hava Kurumuna yardımla -
rı devam etmektedir. Bu arada Çi
menli Yeniköyden Kuruma 189 lira, 
Akçabent 185, Armutlu, İncesu 176 
şar, Alayihan 160, Çardak 155, Gözlü
kuyu, Gelesin, Mamason, Darihüyük 
150 şer, Aratol 147, Kutlu 143, Acı . 
pınar 140, Yaprakhisar, SeJime köy -
leri 125 şer, Ra,itağa 121, Ullıkışla, 

Kırkın, Tokarıı, Ka1averan, Yuva, 
Camiliviran, Harmandalı köyleri 120 
ıer lira teberruda bulunmuşlardır. 

latan bul' da yakalanan ve 
mahküm olan ihtikircılar 

ietanbul, 17 (Telefonla) - Fazlı a • 
dında biri evinin kirasını arttırdıtı için 

4-90 lİra, ihtikar ıuçiyle bir peynirci 25, bir 
kahveci 30 Ura para cezasına mahkQm ol· 
muılardır. A1nı ıuçtan hurdavatçı ve bir 
lAstikçl tevkif t'dlldller. 

Devlet fidanlıkları fidan 
dağıtmıya baıladılar 

Ziraat Vekilliğince, muhtelif bölgt'lerde 
kurduğlı devlet fld:ınlıklnnnda yetııtirl • 
len çegitll mcyva Mvllerinin doğıtılmaııına 
batlanmıştır. Vekillik ilgili ziraat mU -
dUrlllklerlne ve valilere yaptığı bir ta • 
mimle bahce kuracaklara istedikleri fi -
danların vertlmeıılnl blldlrmlıtır. 

teşkiU.tla mUmklln olamaz. BiltUn 

dımcısı olsun! Mecl11 yeniden kurulacak Erzin -

Cilnıhurrelıimh:ln ifade buyurdukları gi
bi "yurttaşlarımu:ca harbin çok hissedilen 
tarafı hayal pahalılığı olmu$tur." Nutukta 
memleketteki hayat pahalılıgının inılllerl 
fu ııuretle izah edilmeklcdlrı "DUnya har· 
binin, billUn milletlerin lktısııdl hayatında· 
ki tesirleri genlı ve deriıullr. Cihan plya. 
1111 ve milletler arası yollar, blr:lm mem
leketlmlr: için de yarı yarıya kapanmı•tır. 
Yurt mildafaaııını lemin karnriyle nıenıle· 
ketlmlzde de birçok lnaan kUtlelerl lstlh-
11! alanından çekllıniıtlr. Daçka menıle· 

ketlerde olduiiu gibi bizde de ııerbeat piya· 
ta bazı ihtiyaç maddeleri üzerinde menri 
roller oynamak tenıayU!Unü göstermekle• 
dlr." 

teşkilatının ve hususiyle vlliyetlerde 
Amirlerinin bu konuyu, buglln için 
gelen bir devlet vazifesi olarak ele 
!arına kesim !Ur.um vardır." Kıt. fakirlerin yoksultarın ve ça _ can 9eh.rl yerinin istimlakine ait ka-

resiılerin ka:-a gUnüdür. nuna ek kanun lftyihasının geri veril-

11 k b
. d k" . "b ' k mcaine dair BaıvekAlet tezkereıi o-

ı ır o a oşesı, nar gı ı ızar- le d ,_ B M M · · 
bl b b h li k l l d 

un u ... tan ıonra • • eclısı 1941 
nnı, r 110 a aşı, a va t yer n e 1 1 1 ı ı . • k .. 1 . • yı ı n 11n • mayıı ay arı hesabı hak-
o an ar :çın, sıca yaz gun erının ııe - le d lci li h 1 k · h b 1 k d ~ 1 d' . . ın a mec ı eıap arı tetki encU-
rın avuı cış arı a ar eg en ırıcı - 1 .ı. • 

d. F k b 1c·· U •... k'l men mau.ıatuını tuvıp eylemlt ve 
.'r. 8 ~t, a.m. arına ?m run_u. ı e- çar ımba UnU to lanmak Uıere da • 

rıne ıahıresını yer lcştırememış olan- A 1 ' t g( ) fi 
1 k 1 

. . k ~ı mıı ır. a.a. 
ar, uzun ış geçe crinı tltrıyere ge- jllı. 

çireceklerdir. ÇAu R J 
Çare"lılerin hali, mevsimin başlan-

gıcında yardım duygularımızı hare - X Adliye encU,meni buiUn saat 
kete getirmelidir. Hayır ve şefkat ku- 15.30 da toplanacaktır. 
rumlcırıııın kış yardımları hazırlığı - X Tetkll!tı eıulye - adliye encU
nn başladı ğını sevinerek duyuyoruz. menlerinden mUrekkep muhtelit en • 
Fakirlerin tek umudu, hali vakti ye - cUmen bugUn C.H.P. grup lçtimaın-
rinde olanların yardımırlır. • dan ıonrı toplanacaktır. 

Bir avuç bulgurun, bir kucak odu-
nun, bir tas sıcak çorbanın basık oda
larda, isli gaz lfimbalarının etrafında 
te~ckkür ve minnet duyguları yarata
cağın ı düşünelim. 

Beri yilnda, v;atan hi%metinde, hu· 
dut boylarında bekliyenlerimit var -
dır. Bir çift çorap, ltir yün eldi" "l •, 
bir kat çamaşır, Mehmed'e, anaı· · ~Jn 
.gelmiş bir mektup ıilıi, temiz ve asil 
bir hediye olııcaktır. 

Okullar açılmı9, yavrular ııralarına 
geçmişlerclir. İçlerinde, gözlerimizi 
diktiğimiz yarınlarını kurabilmek 
için, cerniyetiııı. yardımına avuç açan
lar vardır. Bir kitap, bır kalem, bir 
defter, o yaıtakiler için hazan bir ci
han bağıtlanmıı kadar ırialri>Ule ge • 
ı;er. 

Kış mevsimi, yardım mevsimi de -
mcktir. Karınca kararınca, hayır ve 
~efkat duygularımızı harekete çağır
mak için, son üç dört günün riondu -
rucu havası yetse gerektir. 

Kömür navlunlar1 
yeniden teshil edildi 
İcra Vekilleri heyeti ba§lıca Türk 

limanları arasında taşınan maden kö
miirünün en yüksek navlun fiyatla -
rını 15, 4, 1942 tarihine kadar yürür 
bulunmak Uzere yeniden tespit etmiş
tir. 

Milli korunma kanununun 36 ncı 
madcieıindeki uliihiyete dayanılarak 
tespit edilen bu fiyatlar aşağıdadır: 

İstanbul (2i5), Bandırma, Erdek, 
Tekirdaf,, Çanakkale, Kartal, Bakır
k~y. Zeytlt!•burnu, Yedikule (305), İz
mit, Derince, Gölcük, Mudanya. 
Gemlik. Eskilıiııar (290), Ayvalık, İz
mir (325), KarabYtun (308), Fethiye. 
Marmaris, Samsun, Trabzon, Antal -
ya (330). Hopa (355), Mersin, İsken
derun (400) kuruş. 

Dünya vaziyetini ve bir.deki te1lrlerlnl 
bu ıurelle h:ıh buyuran CUmhurreiıimlz 

ıynı ıamıı.nda heplmhln dikkatini çok nıil· 
hlm bir noktaya çc'·mektedlr ki o da bu 
vadye~ln daha fenata,maııı lhlimnlidlr. 
Milli Şef buyurmu,lıırdır ki: "EııcHe gö
rllyorur. ki yarınki monıııranın medeniyet 
Alemi için bugünkünden daha elemli olma
sı ve yıkıcı harlıitı biltUn dUnyaya daha zl· 
yade geni$lemeıl, gitgide kokleı;en bir ihti
mal halindedir." 

Harp uzadıkça ve sahası genişledikçe 

tesirlerinin de artacağı şüphesizdir. Milli 
Şef bu ihtlmallerl göz önUntle bulundur&• 
rak yurlla,ıarımır.a ve devlet ı eekillitııın 

kıynıel li direktifler vermililerdir. Du direk· 
tifler iıç ba~lık altında mııtnle;ı oluna:ıilirı 
ı~tihsalin artırılması. istihlakin tahdit ve 
tanzimi, fırııntıan istifade etmek iıtlyenler
le mlicadelc ... 

Evela isi ihsiilin artırılması hususunda 
nutukta ıu direktifleri buluyoruzı "Mem· 
leketin ve ordu ihtiyaçlarının karııılanma· 
eı için iı;tihsdli nrlırıııağa daha çek ehe
miyet vermek 7.nrurc:indeyiz. Türk köylu· 
sünden bu gayreti bekleriz ... htihsAlln ar
tırılması, tedbirlerin başında gelir ... Zira
nl ve sannyi sah;ısmda Devletin istihs.i.1 
organları kadar, her yurttaşın da muhitine 
örnek olacıık çckilde çalışması buıoUn vatan 
vazifelerinin en kutsalı olmuştur .. " 

1ıtihsili artırmak huauı;unda bu direktifi 
veren Ciııııhurrcisimiz buı;:Ünkü şartlara 

MnlQmdur ki devlet tılerlndekl 11 
lllnıU, yani unıumt iılerln vckA.letler 
kısnını ve bir takım memurların bi 
diğer bir kııımının bneka bir ııe bak 
işlerin görUlmcBlnı kolayltııtu•mak 
ım(!lyle kabul cdilmlı bir uııuldUr, H 
lmltc devlet hizmetleri bir kUldilr; v 
Anılr ve memur, hııngl vekA.lete m 
olursa olsun, devletin umumt ıılerl 
lııyl114lırmak için elinden geleni y 
vnz!Ccıılyle mUkellettlr, 
Ctlnıhurrelelmlıtn vllAyeUerdeki 

ı\mlrlerınc nıUtcalllk ııllzlcri mUnaa 
tıYlc bu idnre ı\mlrlcrllln vazifeleri 
ııalAhiyellerini hatırlatmak faydalıdır. 

VJIQycUcrdcki ld11rc lımlrlerl, v 
knyııınknmlnr ve nahiye mUdUrl• 
Norırıııl zrunnnlarda dahi kanunun t> 
rn tehnıll ettiği vazifeler çok ınUhl 
gcnlı,ıtir. 18 Nlsnn 1929 tıı.rihU VUA.y•t 
rcııı kununun:ı göre "vll et umurnl 
resinin ı·elei ve mercii vıUldlr. KU8 
resinin rclııi kaymakamdır. Nahiye 1 
sinin reisi ınUdtlr ve köy idaresinin 
muhtardır." liu, demektir ki, valiler, 
mnKıuıılıll', 1Mhlye mudurlcrl buluııd 
ycrkrdc yalnız bir vckli.letin memu 
glldlrlcı•. Belki dovlct idaresini teın• 
bUlUn hUkUmet fıuıllyctlcrinl koordi 
ıııck vıu:iCeslyle mUkellc!llrlcr. ]S'it 
kanun vl\11 hakkında ııöyle diyor: " 
vılflye.tc <lcvlcılin ve her vekA!etin 
messlll ve vcklctlcrln idarı ve ıııyasl 
vnsıtıısı olup vllAycUn umuını idard 
den mcsuldür ... 

Gene aynı kanuna göre "kaymıık 
kazanın en yUkııck hllkUmet menıuru • 
imzanın umunıi idaresinden ;rnesulı. 
Nahiye ınüdUrünlın vazifesi de aynı 

hlyetteıllr. mnncnalcyh vıtAyetıerdetd 
şe ve fiyat mılrnkııbe lglerl vııasc 1 

umumi idarc!lııc dehi! bulundukJatıll 
vlı.lilcrln \•e diğer id re llmirlcttnln t 
vazifeleri arasına glrmlf demektir. 
dıın bııtkn Milli Şefin de iısareı bu)'\! 
ları gibi bugllnkU ,arllıır altında bU 
ı~ıcr ön safla gclmclttct'lir ... İdare {ll 

!erinin ve umumiyet le devlet menıur 
nın bu noktayı daima göz öniind• 

Kemal Zeki GENCOSM AN Bu fiyatlar 150 ton ve daha yuka
rı toptan maden kömürü taşımı için
dir. Bu bedeller kok kömürü ta,ım -
larında o/r 20 faılaıı ile tarifelendi • 
rileceklerdir. 

lıındııı n<·ııldnrı ıliphcslr.dlr. 
uymak ıçin istilı~lili artırmanın kafi olma- 1nsnıılık ıı:in bıiyllk bir fcJAket ol 
<lığına. ıstilıliıkin de lahdit ve tanzimi lü· muhıılcknl; buluunn hnrbln filen dl 
r.umuna l•aret buyurmu•lanlır. Nullcun kolnıı• olan mernlcketlcr tuirin.dcı\ 
muhletır yerlerinde bu husu~• dair krymet- kalıımıyorlnr. Ve bu tesirleri az ço1' 
li irşatlarına tesadüf ediyoruz: "İstihlakin fiflctmck için tedbirler almak ıuzull1 
tanzimi, istihsalin artırılması kadar ehemi· duyu~·orlnr.. Harbin tesirlerinden ti 
yetlidlr .. .'' diyen Milli $ef memleketimiz- zarar g!lrmck ve hl'r tUrlU thtiıt1 

Erzincan'daki son 
yerdepreminden .zarar 
görenlere yaraımlar 

Öğrendiğimize göre ayın 12 sinde 
Erzincan'da vukubulan yer depre
minden müteessir olanlara yardım 

olmak üzere Erzurum Transit depo -
sundan Erzincan'a 500, Ankara de • 
posundan da Kemah'a 100 çadır ile 
istenilen miktarda Hiç ve pansuman 
eşyası gönderildiği gibi Erzurum Kı
zılay merkezinden de ayrıca 50 yatak 
ve tekmil takımiyle 50 battaniye, iU.ç 
ve hastabakıcı hemşire, iki pınııı • 
mancı gönderilmi!tir. 

Erzincan vilayetinden iıtenilen ta
mamlayıcı malQmat gelir gelmez Kı
zılay umumt merkezi tuzumlu enıayı 
ayrıca gönderecektir. (a.a.) 

Bu fiyatlar havza ile belli bir iske
le ırasında ve yUkün, tekmilinin bir 
i.tr'k.toy• ~l~~ıma.& ~r ·ı. y· a .. 

lüğe &irmi~lerdir. 

ihracı lisansa tabi 
tutulan yeni maddeler 
İhracı lisan11 tlbl tutulmut bulu -

nan m.ddeler liıtealne yeni bazı mad
deler eklenmutne dair İcra Vekille
ri Heyeti yeni ıbir kararname k" ·nl 
etmlftir. 

DUn yUrilrlUie &iren bu kararna -
meye göre ıiln&er, ipek böceji tohu
mu, çam f ııtıjı, Antep fııtıfı, yer 
f11tıfı ve öteki fıstıklar ihracı liaan
aa t&bl maddeler aruına katılmı• -
Jardır. 

Dil köşemiz 
••••••• ,. , t. ,,, ..... tt 

Radyonuzun haber sutlerinda, ajam dilinin ıitıid• na kadar sadeleştillne 
va tUrkç•lf!ftilina dikkat Mliyor musunuz? Har tün, on binlerce vatandaş bu 
habului dinlemekte ve yüz binlerce vatandaı. ıaıetelarde, a/ıns bllltenlerini 
okumaktadır.. Yeni kelimelerimizi yaymaktı, yabancı selcilleri dU,.eltmelrte 
ajans, Türkçecilerin başlıca yardımwırd 11. 

* ''Mucibince" yerine ''gereğince .. veya bazan yalnız "göre" diyebiliriz. ''Me • 
ri1ete ıirmtk" yerine bir müddettenberi ''yürür/üte ıirmelı." ltarşılılını Jcullı
nı1oruı. "Beyhuda" yi "boıuna, boı ,ere", ''ekseriya" yı "çoklulc, çok defa'' 

ile pelc it.olay lcırıılarrz. Eslci bir Türle Ct luııt kitabında "gıdı maddesi' ne 
"yeygi" dtnmiştir. Ftna buluyor muıu nuz? - DİLCİ 

ti • r:tr .. ı ....... d~ı.: ta.nırın:ı raimcn ulhun 
bütün nimetlerinden istifade eden yurttaş.. 
!ara ıu hitabı yapmaktadırları "Aynı za. 
manda mUıtchlikten de kolaylıkla ve lıte

diii kadar bulabildiği nimet in kadrini bi
lerek fazla istihlAkten ıon derece çekin
metini iıtemek hakkrmır.dır. Buıliniln fart· 
!arını, dUnyanın ıeçlrmekte oldugu buhra
nı söz önünde tutarak yaşayıııını ona göre 
ayarlamak her vnlan.ıla•a dü,en milli bir 
borçtur." Vatanda•lara bu vazifelerini ha· 
tırlatan Cümhurreiıi diğer mühim bir nok
taya da temas buyurarak gerek memleket 
ve ıerek ordu ihtiyaçları bakımından ön 
tafta relen yiyecek maddelerinin tahılitli 

ihtimalıne de milletin dikkat nazarını çek
mlelerdir, Bu ihtimal, der tahakkuk eder-
ıe, yiyecek maddelerimizin ar.lığından de· 
iil belki stoklarımızı ltorumaık ve gelecek
te emniyette bulunmak lüzumundan dolayı 
tahakkuk edecektir ... 

tıtihdli artırmak ve istihlaki tanzim ve 
tahdit e1lemek tavsiyelerinden ve direktif. 
!erinden ıonra Cıimhurreisimiz hayat paha
lılığının üçüncü mühim amilini tahlil bu
,urmu,ıar ve lhtiklra ve ihtikarla mUcade
leye temas ederek yurttaşlara ve Devlet 
idare Amirlerine ve menıurlarma ıu direk
tifi vermişlerdir: "İhl ikarcının cemiyet 
bünyesine yaptığı fenalığı bütün yurtıaşla· 
rımızın bilmeleri, ve bu gibileri süzgeçten 
geçirmek için şuurlu bir •ekitde yardım 

etmeleri lhımdır." Bu. )'Urtıa,ların hükü
metle i$birliği yapmasını 5.mir çok değerli 
bir ir$altır. Fakat çok dikkate liyıktır ki 
Cümhurreisimiz iaşe, fiyat ve ihtikir işle
riyle metıul olmak hususunda bütün yükü 

kar ı en hazrrlıklı bir durumda bııl\I 
Tçfn tel< ı,;arc.: \'fil .:Yır •i o aa ITl~e~ 
maddctt'n kuvetll olmaktır ... MAnev' 
velin b!lşındn nıllll birlik gelir. 
yani lktlıındl kuvet de buna dayaııır· 
birllA'in bnııındıı gelen te:ı:ehlirU ıet 
mumun menfaati için konulnıuı lı• 
rıı ve nizamlara riayettir. Ci.lmtıurr' 
mlz bu noktaya şu sözlerle i§aret 
nıuı,ıl1tr: ''Sulhun ve harbin temiz ıı•~ 
en geniş ııekllde teneffüe eden 'bU ıııııl 
na nıenılekctin ev!Adı olmıık ıerel\~ 
ıııynnlnrın ve onun nimetlerinden ?' 
öl çilde fnydalunan insanların bu J11e ,ı 
ke,in knııunlnrına, nızamlıırına hıırıı1 
melcrini istemek ve ıcabederse ıı,p! 
ettirmek bu milletin en tıı.bU ı>lr ıı 
dır. ,. ır 

Kanunlar ve nlzaml4ra riayette ~I 
lt>r ün ayak olmalı, umumi tal<Y1 ı 
ve tahdltlerden yapılmalı: isteniJell ,ı 
nnlar hakikaten istisna teşkil etııı,0 
Unutmamalıdır ki, bUytık bir yaıı:;:,11•,, 
tasında vcı tehlikeli ihtimaller I< t• 11"" 
dnyız... Bu vaziyet bize her husu' !~.J 
fednkfuolıklar tahmil edebilir. B\I ,t' 
kl\rlıklara katlanmak daha agırl 
salnnnınk için yegane çaredir. Jııl 

l eontcırln nutlmnda MilU şef ,ıı11ı1, 
ımetn h1ıy11rt111lnr ki: ''İnsan )1lf"1 o 
bfltiln ıınrtlarını temelinden ııırsı111~ 1 
biiylik lıuhrnn l!:lnr!e yurdumuzU~eıet ' 
meli yıırt'nşlnrınıı:ı:n. yeni vs$1 ıcı;,ı;~ 
!era.~ntler yOklersc memleket çoc~ JI 
hu çelin lmlihnnın şartlarına ~a ~ı~ 
kRtııınııcnklnrınn aslt'ı şllpbernız ıif'. ; 

l> Ceza hukUkundan <af>: 2> Usul hu· 
Jrukundan <adli, askerf, ldarl kaular ara
•ında merci thtlAfı>; 3> Devletler lhusueı 
hukukundan <Ttlrklye'de eski ve yeni re
jimJere göre ecnebilerin hukuk! vaziyeti) 
dlr. 

Bu sözler buglinkll iktisadi faB ıctdl ı 
zın ve Yll#ayıı tarzımıun ana dlttr11ıtl,tl. 
malıdır. ÇllnkU dUnyada bugün ,lf t~ 
için iki )'Ol knlmı9tır. Fedaktrlıl< 11ıç 
raht veya yokluk ... Yok oırna>'1 

1 
tı4' 
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Gör11H1Yor ki, bilhassa Hukuk Faktılte• 
lerlyle, Siyasal Bilgiler Okulunda bulunan 
gençlerimiz için çok esaslı bir çalışma aa
hlllı acılmlf bulunmaktadır. 

Hu sualden birinci derecede muvaf • 
fak olana elli lira mGkAtat. dlter derece
de muvaffak olanlara da birer takdirna
me verilecektir. Daha genç yaıta 1ken 
böyle bir muvaffakıyete ulasmanın mAne
vı zevkıne nihayet olrnıyacdını slSyleml
ye hacet yok. 

:MUaabaka için 1942 eenesi 
kadar zaman vertlmlotfr. 

nihayetine 

Görele'de bir fındık kontrol 
merkezi açıldı 

Ticaret Vek'illiği bir ay sonr• ça • 
lışmıya ba,laınak Uzere Gt:rel~'de 
fındık ihracatını mürakabe ile vazi • 
felendirilen bir muvakkat fındık 

lrontrol merkezi ac;mııtır. 

r
===================~ 

-(BU GECE)-

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczaneai 

~:~ 

Kııın eıiğinde 
Dııarda karayel eaiyor ve si

zin odanız ııcaktırı 
Bu 11cakta payı olanlan unut· 

mıyacak11nız. Sırtınız pektir: 
Vücutlarını rahat •e ııcak ça· 

maıır ve esvap içinde bulanlar, 
bu nhattan baıkalarına da pay 
ayıracaklardır. 

Karnınız toktur; kileriniz do
lu ve mutfağınız çetitlidir: bo
iazınızdan her lokma geçer:ken 
olmaaa bile, maıanızın Üzerin
deki her tabak bitel"'ken, bu Y•Y· 
gilerden bir bölümünü ayırma
yı borç bilecek.iniz. Onunla do
yacaklar, doymaaı rerekenler 
vardır. 

Keseniz ve bankadaki heıap 
cüzdanınız doludıar: 

Ondan belirli bir kımıı ayırıp 
erdem borcu öcliyec:ekıiniz. 

* Dııarda karayel eaiy0r; lıtıtm 
etiiindeyiz. 
Yağan karı havada uçu,an ke

lebeklere, cök yüzünden yeryü
züne inen kopmuf melek kanat
lanna benzetecek devirl•den 

IAN l~llL~R 
çok uzaktayız. 

Onun için yukarrki aatırların 
derme çatma anlattığı duysular 
sönlümüzden ıeçip kalemimize 
inmektedir ve bu satırlar, dep
remden evi barkı yıkılmıt vatan
daılardan yoksul yurt çocukları
na; sonra sınırda nöbet bekliyen
lere karıı gerekli borçlarnnıaa 
kadar birçok yığınlara yardrm
aevenler Kurumiyle Kızrlay'dan 
Çocuk Eıirseıne Kurumuna ka
dar birçok yerlere uzanıyor! 

••• 
Bir •ilalısızlanaırma ve -
bir •ilalılanJırma ! 

Birinci büyük harp bite!' bit
mez, dünyanm her tarafmda fU 
kaygı ıörülüyordu: ıillhıızlan
mak! 

- Hiç olmazsa ıillhlan tah
dit edelim, (ımırlıyahm) 1 diyor· 
!ardı. 

O samanların harflerine göre 
bu 11tahdit" kelimesini 11i.kinc:i 
harfinin altına bir nokta atarak 
"tecdit okuyabiliriz" diye bir 
razı yazdığımı hatırlıyorum. Bu 
taka, yahut kelime oyunu yıllar
ca aonra, en büyÜk gerçeklerden 
biri olmU§tur. Fakat demek iate
diiim o değil: 

Amerika, tarafıızhk yuasının 
iki madde.inde bir deiitınece 
yaptıktan 90nra Amerika ticaret 
remileri, artrk, aH&hl•nacalrlar· 
dır. 

Hey ıidi dünya! 
Bir zaman harp ıemilerinl Iİ· 

llhaızlandırırdı; timdi ticaret 
ıemile'l'ini silahlandırıyor! 

••• 

Mo.kova'da çıkan Pravda ı•· 
zetesi diyonnUf ki: ' 1Tula'da cep-

hedea hGcwn --- pla.. ~· 

dütmüttür." 
lımın aıfır altında on beşe ka

dar indiği bugünlerde ıuya dü
şen plan acaba ilkbahara kadar 
donacak mıdır? 

• •• 
Ciclcli kelimesi ! 

İstatistik Umum mudürl.ülii~ 
yakındı ~ıkaracağı yenı. ~!ti•ı, 

Bize bildirildiğine göre '~ı jçi11f 
umum müdürltiğtinün 1941 yı ıerl ( 
üzerinde çalıtma ve inceletrle• 1i4 t 

Bu kelimeyi birçok yerlerde tirmiş ~lduğu çeşitli konulailr.er' " 
kullanıyoruz. ıc ~ r 

_ Ciddi muharebeler! serler yakında neşredilrrıe arl'r ı 
diyoruz; .. ,akadan muharebe- Bunlar arasında 1940 ıne~kıetİ ~ 

ler" olurmU§ gibi. üç yıllık meyvalar istatlstı ol•" d c 
- Vaziyet ciddidir! gene üç yılda bir yapıtrrı.al<~~atct• pi 
diyoruz; vaziyet her zaman retmenler istatistiği bası ,avı~r 

ciddidir. Burada "tehlikeli" de- Geçen yıl yapılan çocuklar 0jlt İ 
mek iıtiyoruz; "ciddi"yi kullan- ait neticeler de yakında neşr~ıc tJtı' r 
mak kolayımıza reliyor. tir. Bunlardan baıka !statistıı•"'';Jf 

- Ha•tal• ciddi! '"d"' l" ~u il 1940 yılı bat ...ı•0 • mu ur ug n n ]il , ... 1, 
eözüncle de "aiır" ılfallnı kul- dan beri 63 çetit en lUzU~ fi\''~•· 

lanacafnnızr, nedenae, unutuyo- lerin 70 ,ehirdeki peraken ~1,rı~ 
ruz. rı hakkında bir endekıı hnzı rık c' 

Franeızca •erieux, İngilizce ·· tol' ı• 
aeriou• kelimelerinde bütün bu ta olduğu gibi köyHinun pılıfl ~I 
yukarıki manaları ayrı ayrı kar- yeti hakıkında Trakva'da yaltrı'ıc ,~ı 
tıhyabilecek 11fatlarrmrz var; lan ank~t de yakında c;ık3~ıJ b61;1, 1 
neden kendimizi sıkıp bir tek ke- redir. Bu sonuncu anket Jcl.İ\'I 'I. 
liln.,,• bailanalım. Kaldı ki 0 toprağı olanlarla topre~tı 0 ~,J 
kelime de kendimizin değildir! ve her çiftçi ailesine duşe dif· ( 

T. 1. mikdarını teapit eylerrıekte 
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Japon meclisinin 

açılması 

) 

Uzun zamandanberi, japon ba
~111•nın, ehemiyeti Üzerinde ısrarlil 

Moskova cephesinde 
almanlar 

durduruldu 
Rus kıtaları karşı 

hücumlar yapıyorlar 

llrduğu japon meclisinin toplantı-
11 ırıihayet dün yapıldı. Meclis im
:•rator tarafından açıldı ve bun
• •11 sonra da ııırasiyle Ba§vcltil To
Jo, Hariciye Vekili Togo ve Bahri
:: Nazın Şimado nutuklar söyle-

i .tl•rdir. Bu gelecek birkaç gün Kallnln'de almanlaıı· ,.!ilde bu nutuklara benzer başka • 
-tukların da aöylenmesi beklen-
~lidir. 
d Mecfüin fevkalade toplantısın· 

' aöylenen nutuklarm ilk dikkati 
J:.lcen noktası, bu sözlerde hiç bir 
.. ~~kati.delik olmamasıdır. Tojo ve 
ti1ter nazırlar çoktanberi bu sözle
ao aöylemekte idiler. Hatta aynı 
~:tleri Batvckil iken Konoe'nin 

;::ından da itittik. Baıvckil Tojo
~· nutkunda dikkate layık olan 
ır llokta, Vaşington'daki görüt
~ler hakkındaki malumattır. An
t it Pe§İn olarak tunu da söylemek 
dere_ktir ki bu malumattan sonra 
ı •hı, Vaşington görüşmeleri aydın
.:._1bıır• olmuyor. Başvekil, Vnting· 
'- ~görüımelerinin başlıca üç nok
tlr .. llZerinde toplandığmı bildirmiş-

'-1 - Amerika'nın Çin meselesi-
l&arıımamasını temin etmek. 

~ 2 - Japonya için gittikçe daha 
e· Yük bir baskı halini alan iktısa
• ~~kanm gev§etilmesini temin 

4o~ - Ve nihayet harbi11 cenuba 
l1ı.a yayılmasına mani olmak. 

taarruza ge,ecekler 
( Başı ~ incı sayfada } 

11 ~rkasya'dn nlmnn tehdidini kabul ve tca
llm etmektedir. 

sıııker, Hltler bUtUn insan ve teçhizat lh· 
Uyatlannı ceııheye allrmck mecııurlyetlnd 

knldıAı Jcln alman kudretinin cok za)ıtladı ı· 
nı ıuylcmlıtır. 

sıııker ao)'le demlatlr: 
·•- uızım ka)nllk.arımız tUkenm ı bir lıl!'

nlallktedlr. Fakat mesele ihll.Y ltları nı;ı: 

nıUınkUn oldu{:u kadar <: buk ve iYi ı ferbcr 
'\8 tcç ııı etmektedir. Alm ınlar tank d ıı 

bakımından UstUndUrler. Alman plynd ı 

ya\nız ınnk himayesinde oldufıJ za nıın ıı r
lcmcl<'ledlr. Ve tank UıtUnlU 1 olmndıkcn d 
hücumnırımıza da)anamamalctadır~, 

Almanlar Ker~ boğazını 
geçebilecekler mi ? 

Lom.1ra, 17 11.a. - Annallsl, aak rı vaziyet 
hakkında ıö.Yle diyor: 

Almanlar buııun K rı: ı zııptcttlkl rlnl ld• 
dla ediyorlar. Uu n.ıbcr rusl.ır tar.ı!ındnn tc
) il ei1llmcmısse de, do[ıru olınnsı muhtemel
dir. 

J Almanların simdi Kere bofıa:ı:ından oteye 
eli •ı>on Baıvekilinin bu sözleri ııcrllyebllmelerl otipht!Hdır. Bunun! ı bernb r, 
ıt.:•onıasinin girift lisanından hal- altnıı.nlar havn U!tün!Ukterı aa~eııın ı · bolla· 
.._.. •nhyacağı dile çeYrildiği za- zın ole tarntındu bir ktıpıil baııı k..ırab lirler
., il, Japonya•nın, önce Çin'de ha- ııe de ıaı-tlar pek ziyade rusıarın lc!lln ı o. 
:fit aerbestiıi, ikinci olarak tica- lncnktır. 
ı1L:. ltayıtlarmın kaldırılması ve Dlf:cr taraftan Moskovn ceptıcsıne alt ha. 
~"c\i olarak cenupta ıürnulü ma- berıer lylleı;mektcdlr. Hiç bir almıı.n muvar. 
.. ~ olnuyan bazı imtiyazlar iste· rakl)'ctl kaydııdllmcmıstır. Ruslar tııc bu ccp
~ırı honın hemen hemen bUtUn keslmlertn!lc karııı 
l, anlaşılır. Japon politika adam- hücumlar yapıyorlar ve menli ehcmlyetll 

muvatrakı> etler elilo cıdlyorlnr. 

U L U S 

İngiliz tanklan Finl~diya kesimlerindeki 
Sovyet kıtalarına gclmiı ve muharebeler
de kullanılmağa b~lanmı§tır. 

Uzak- imal bölgesindeki uzuı:ı geceler 
mevsim! yaklnemaktadır. GUnler ılmdl • 
den kııınlmııta bııelamııtır. FjnlO.Odlya 
cephesindeki hnt ılmdl Murmanıık'ın ba
tunndakl dağlardan geçmektedir. Alma.ıı -
lor kıılık konaklama yerlerini bu dağlar
da kurmakla mc guldUrlcr. 600 mil uzun
luğunda olan Fin ccph sinde çok knr yağ
mıetır. Bumda ancak kayak lmaln.rı ko
laylıkla hareket edebilmektedir. 

Sovyet hava kuvetlerinin 
ba§arıları 

Lon<'lra; 17. a.a. - Moskova radyosu -
nun bu sabah verdiği bir habere ıtOre, bu 
son Uç gün lçtnde Yolokolamsk çevrimin
de, g n ral H.okosovsk kıt tarı dört dU.
man taburunu l n.ha ve 80 kadar t.ıı.nk 
tahrip etml erd r. Oc a ır top, blrcok. 
mitralyöz, moto kl"t ve ıo.!r malzome do 
l'le ı;;rc rllm sUr. 

Tayyarel:' !er, sont srln ııyının ilk on 
Unü ıctnde yerde ve hııvallıı. !lS Alman 

t y;,; ar ı, 4 ı t nk, piyade ve cephane 
t şınınktn olnn 1300 knmyon, 14 benzin 
d posu, muht 1 f c ptn 50 top zıı.ptctmı,. 
ı r ve blnCI n %1Yllfı" aa". r öldilrmUtleT
d r. 

Durum dcnkleıme saf hasına 
ı;irdi 

dır 
ll!iylc bir muva ene sonsuz bir ııurettc 

ııU Up d m z. Muh kknk ol n bir ı y 
v 1 n 0 da, nlmanların bulundukl rı yerd 
k 1 mıyacaklarıdır. Almanı r yo. ilerle -
nırk yahut g<:ri çckllmtl: zo:-undadırlar. 
RU 'd u kll cı 1 i ti r ki 1 • 
tttan kıtalarını11 açıkta vey gelişi güzel 
h zırl nı.ş y rl r , b rın. ıl rma inık~ 

olttur. 
Alma.nl r toprakla bir olmuı bir harp 

mcyd nında buzltı r h: Cırlara maruz olnrak 
dö~üşm~k dır. En ıdmanh kıtalar bile 
c dırlaı·da at . iz brırınnnıaz. Tayyare 
bomb ırdımenl rı korkusıyle ateş yalala • 

General Tojo_ 

durumu 
ciddi 

buluyor 
Her şey Amerika'nın 

alacağı tavra bağlı 

Diyet 3,8 milyarlık 

munzam büt~eyi 

HHf akla kabul e a 
Tokyo; li. a.a. - Başvekil general To

Jo, ti.yan mocı..sınde Japon ve Am"'rıkan 

milnas betlE'rl hnkkın1a yaptığı beyanat
ta, Japonya ile Amerıka arn ında yarıı • 
1atı mUutkl'relcrln ncıt C'• ini kestirmek 
güç olacağını ~ylemıs ve şoyle dC'Vam 
e-tmlstır : 
"- Vnı;mı;:ton'la müzakerelere tekrar 

bqlıımnkln, Jl\panya su malaaUarı güt • 
mOıtUr : 

1- Cin nlz mının OcüncU bir dpvlPt ta-
raf mdnn bozulması teıebbüılerini 

önlemek . 
2- l:ıtı:ı.ncı devletlerin Jııııonya'ya kıır

ıı ı:lrlitıklerl meıelft. ekonomik ab
luka glhi dUşmıınea hareketleri tas
fiye etmek ve norm~l ckonoınlk 

münasebetleri yeniden kurmnk, 
3- AHU.Pa hnrbının Uzakurk'n yayıl

masına her türlü vasıtalarla engel 
olmak ... 

General Tojo, Japon kıtalıırının Hlndı • 
ı:inl'ye i!Öndcrllmeslnl ıuıumlu kılan hft.
dlseleri bir kete daha anlntml$tır. 

~ın ikonutlukları dili anlamak 
c;_ onların diplomasi terimlerini 
ti~• hatırda tutmak lazımdır. 
~ 11 ııine karıtmayınız demek, Çin'i 
• ~e bırakınız demektir. iyi niyet 
~teriniz demek bizim görüşümü· 
~abu) ediniz demektir. Sulhu 
J.. Yllnu:ı demek, Uzakdoğu'daki 
J,~ nizamını tanıyınız demektir. 
~~ Baıvekili, Vatington görüş
l\ . erinin ana hatlarını bu sözler
~ı:tah ettikten sonra görü~mele· 
'telifimi hakkında malılmat ve
!\ 

1 
7eceğini bildirmiştir. Görüş

lıiİ· erin ana hatlarını japon Bnşve-

Fakat durum hcnilı: kararlı dc(illlllt 
kati hlc bir ııellemc olmamıetır. 

maltl dır Aln nl 1r şldd tlı dnnlarııı 
toprağı dahn ziyade sertleştirerek mo
•örlıl ımvc..t. rln ltrtır ileri yı.lrilyuşo 
b 1ıamıuıını mUmkiın kılacağını Utnit e
diyor\ r. ç ln'kU n tlccıılz bir oyunl1ıı. ls

vc r r etml'k t hlilt sini öze alamıyncllkla· 

Dnsvekll, Japon pro ramının bnr1$çı 

mahiyetinin yabancı memleketlerde cok 
yanlış tt<hlr cdlldUhnl b yan ctmıe ve 
şöyle denı~tlr : 

"- Yo.bnncı rlıl\'lctler tarafın-lan tatbik 
edilmekte bulunan şekilde bir ekonomik 
abluka belki de hakiki bir harptan daha 
fena bir dil manca harekettir . ., 

Kareli'de Rus ilerleyi~i 
Moskova, 1'1 a.a. - Pravnıta ııazet ılnln 

ccpheılu bulunan hnrı> muhabirlerinden biri 
yazıyor: 

"Sovyot kıt.nınrı Kareli ccphcslnllo alman 
<'cnnhına yaptıkları bir hUcumdnn sonra ki· 
ı.ometrelorce ııcrllYcrek bazı mUhlm movklle· 
rl ele ııeclrmlılerdlr. 

Muhabir, aon on bel ırUn lclndo almanla· 
nn Kestenııa bUlı:cslnde yaptıkları hUcum
ların b<>1n gittiğini de yazmaktadır. 

.::;clel\ Öğrendikten sonra, gelişi- rı nlmnn kuvetlerlnl geri cekllmeğe mccb ır 

lcf.e. her.keb lalıml.D edebilir ~ rn ı ll:i .- ı ı ı dt>~ m ot
q en aelahiyetli amerikan mıeıer ve kıskacın ılmaı k6'ealnde, Tula'Yı 

~ et adam1an, Amerika'nın bü- eımalı1on ve doıtu cenuptan 1armaaa c ıııan 
~ .. f~aliyetini Uzakdoğu'da böyle almnn hatlannı yarmıılardır. 

lrk on ııUn tc.lndekl muhnr belcrde aıman
lar dürt bin ö!Q vennlılcrl1lr. Sowet kıtıı.ln· 

rı 1 • · 1 Ahnanlnr ardllırn karıı hUcumlnr yaparak 
~ ı~amın kuru maaına manı 0 • etddetll bir mukavemet ııBstermıaıerse de 
~ !ıoktaıımda topladığını tekrar nklnma do!lru sovyet kıtaıan batıya dı~ru 
•,;ar ııöyJemil}lerdir. Ve İngiliz ııerJ hnreketlerlne devam etmıeıer vn pıızıı.r 
111.: e~m Mister Çörçil de geçen Eabnhı tekrar hUcuma geçml9lert\\!' 
\ı~ltlödylediği nutukta lngilterc'nin Tula yakınlarında ve bu mevklln rl'nup 
,, t oğu politikasında Amerika batısınn dilsen bölııcde kayda de~er bl:- rte~l
'tti"~~ tesanüt halinde hareket şlL.:ıt oımamı,rır. 
>••:'l\ı bildirdiğine göre, Japon· 
~l·İ" Yalnız Birleşi:k Amerika ile Kalinin bölgeıinde büyük bir 
.\\~ı' Çin'den ba§ka bütün bir alman taarruzu bCJ§lcımak 
'ltto.Sakson alemi ile karıılaı· üzere 

J." a olduğu görülmektedir. Londra; 17: a.a. - Tass ajansı, birkaQ 

ll~1cat bu görüşmelerin dikkate gUn evcl, Almanların Kallnin bölgesinde 
~l~!up da şimdiye kadar belir- bUyUk askeri hazırlıklar yaptıklarını bil
~- 1f olan bir tarafı, japon po· dlrlyorclu. mırünUşe göre, bu bölgede mU
~ ''!tdaki tezadı ve hatta de- him bir taarruz bnşlnmak Uzeredlr. 
" 1!:-1azur görünsün, iki yüzlülü
~ 0 stenni§ olmasıdır. Japonya
~-._~ •elahiyetli adamları bir yan· 
~ ... .-..etnleketlerinin üçlü pakta 
~ 1()01an sağlam bilğlarmı belir-
~ ılt zler aöylüyorlar. Bunun men

ff01 ayııaından doğan bir itbirli
~lı. l!ıayıp, bir ülkü arkadaşlığı ol
' A..rıu. bildiriyorlar. Öte yandan 
\eı~erika ile girittikleri gÖrÜ§
~'lı 

1
e bir takım menfaatler kar-

Kalinin cephesinde 
Londrn: 17. n.n. - Moskova radyosu -

nun cepheden alarak yaydıgı bir telgrafa. 
ı;ore, Hus birlikleri Kallnln cephosınin 

butün sağ kanadı üzcrmdekl ılerleYl&ler~
nl mu\'affnkıyctlo genl&letmektcdlr. Al • 
mnn piyadesinin bliyUk uırarlar vcrdisı 

fnknt çetin bir mukavemet gösterereJ;: 
knrııı taarruzlara gcçt.ıııi bildirilmekte -
dir. CV> rcınzl lle bildirilen nehrin batı. 

kıywndakl blrcok koylorl znptetıniı; olan. 
bir Sovyut piyade blrllCI. ilerlemelerine 
dcvnm etmektcdır. DO mnnı tV> nokta -
sından knçırmağn muvaffak olan çetin bir 
hOcumda, 600 Alman olmüitür. 

Fena havalar Moıkova 
etrafındaki alman harekatını 

z;orlaıtırıyor 
Londra; 17. a.a. - Rus cephesinden ge-

len son haberelere glSre, fena. hava lJos· 

r.._, 0 arak, Almanya ile olan bağ
~~ i ı;evşetebileceklerini anlat
"' İl atıyorlar. Japonların Ameri
"''"le giriştikleri görütmeleri al
~~t~"'a 1taaıl izah ettikleri ger
~··· Ç·· lrıerak edilecek bir mesele· 
1 ~I> '-~kü üçlü pakt, Japonya'yı, 
N, il da bir nizam kurmak yo
~"ıı Alınanya'ya yardımda bu
b'ti"l'll hağlamaktadrr. Halbuki 
t ~-~f~n görüşmelerinin yalnız 
~İilii 0 iu nizamiyJe ilgili olduğu kova etrafındaki Alm!ln askeri barekeıtı
~;:ı ~l'or. Bu hale göre, Amerika· nı zorluklara uğratmakta devam ediyor. 
)' i .•artları kabul ettiği bir da- Ruslar, muvnffnkıyetli birçok kal'§ı hU • 
~ ~l~l\ farzedilsc, acaba Japon- cumlar yapmıılnrdır. 
\: \,.. Pakt kardetlerini yalnız 
'' ~ıak k Hclslnki'dcn ahnnn bir hnbcre gört>, ilk l\'i"t ilca tır? Elbette Japonya, 
\. iliz tott'da hem kendi Uzakdo • 
'"' \,llflırnı, hem de üçlü pakt ile 
)i~I) ita.nan Avrupa nizamını ta-
~rı,._ il ~~~~bbüs e.tmiş olamaz. Gi
~ ~)let~ruşmelerın ruhu, Avrupa 
\• ~- .ıl~ilenmekten va~ geç.me· 
'ıı tııı 1ıcl\ı uç]ü pakttan ayrılmama 
~~, b olarak, bana Uzakdoğu'da '' "-d: lrıenfaati temin ediniz, mi
l..~ll) , anlaşılmaktadır. Bu da 
~ilca ,rırn üçlü pakta, kendiaini, 
~ "')ıa il Ya ve lngiltere'ye ağır 
r~1q •atrnak için girdiğini an
~)eı, ~dır. Gerçekten japon ha
~l Jıt~" ~azetesi olduğu bildiri
~IQ \i;."lt l"ırnes, iki gün önce, yaz
{ıta1,. lrıalcalede japon harici po-
tc~!ir:l\ hedefini ~ü sözle hulasa 
~ q'-t" 
~~,,:ıı cihan bilmelidir ki Ja-
l lt~d~er feyden önce dÜJÜD

~· il '-t ı rnenfaatleridir." 
' 1. •rları 1914 arifesinde ltal

ll't'p politikasını anlatmak 

ıçın o :ı:amanki Ba§vekil Salandra 
taraf. dan söylenen sözleri hatır
latmaktadır: 

- Benim politikam, demi~ti İtal
yan Başvekili, her türlü teahhütler· 
den ve duygulardan ayrılarak yal
nız mukaddes bencilik ile hareket 
etmektir. 

Gariptir ki, o zaman Salandra 
da "teahhütlerden" bahsederken, 
Almanya ile girisilen üçüzlü ittifa
kı muradediyordu. Bununla bera
ber, 1914 harbinde ltalya'nın yap
tığı gibi, bu harpte de Japonya'nın 
Amerika'ya kendisini satabilece
ğinden Almanya'nın bir kaygı du
yacağını f arzetmiyoruz. Çünkü 
kendi kuvetinden emin olan Ame
rika'nm, prenıiplerden fedakarlık 
bahasına Japonya ile anlatmak iı
temiyeceği meydandadır. 

A. Ş. ESMER 

rını artık kendil ri de itınf ctm k'cdlr • 
l r • 

Ruslar kayak ordularını 
harbe sokuyorlar 

Londra, 17 a.a. - ~ııın tcvkal~de er -
kcn gelmesi yUzlın(lcn Hualo.r muharebeye 
kuynk ordularını ıokmıya hazırlanmak -
tndırlnr. 
Kulbııef'te hava, §imdiye kadar sonteı

rınd g rUlen en soğuk havadır. Isı sıtı • 
rın altına dUımUı ve Volga her zaman -
ınd n bir ay ôncc dorumya baalamıotır. 
.Mo kova d h va l(ulbıı ! teki gibidir. 

Y lnu: oraya Kuibitef'tc olduğu kadar ,ok 
kar yağmamıı ır. uv a n m l 
mcrk zlnln doğusundaki ovalarda 2• sa
atte bir metreye yakın kar y8ğmııtır. 

F inlandlya ederinde nıalann aldıkları 
d rslerdcn biri de kaynkh bir orduya ma
lik olmak Jhtıyo.cıdır. Geçen ııcne yUz bin
lerce asker knynk ve uzun yUrUyılı talim· 
lerı yapmış, askeri ve milli mUeabakıılar 
tertip edilmlııtlr. Kıı sporları yapanların 
hcnUz almıınlara karıı kullanılmamış ol -
malan do. al'rıca kayda değer. Bunlar baı· 
tnrnak U.t.ere olan kıı scterl lgln ihtiyat o
larak kalmışlardır . 

Almanlar yazı bekliyecekler mi? 
'l'imes'e gtirc almanlar ihtimal olarak, 

iı;tcsc.ıer bile, bUtUn kış merlter: cephesin
de 'istikrarı kabul edcmiyoceklordir. Çlin· 
kU hnı ekdtın durmasını kabul etmek, en 
az mayıstan önce Moskova•ya karıı yeni 
bir umumt taarruz yapılamıyaca#Jnı ka -
bul etmek .J, mr-kttr. Hakikaten, ılkbahar 
çamurları, bilhassa çok kır yağdı#ı tak -
dide sonbahar çamurlarından daha derin 
olur. 
Diğer taraftan. alman taşıt kollan, as

kerlerin bUtUn kı11 boy•mca maneviyatla • 
nnı ld une ettir bilmclt için Uızım olan 
şeylen " pheye t%•maklr. o kıı.dar meııguı
dur ıti y .. kın bir ıstlkbnlde ~ndan evelkl 
tanrtı.:ı:ıur ıa mu0t tvPEıe edllclıilecek ölı;U -
de bir taarruz lmklnsız ı;örlllmektodlr. 

}';ğer zıı.nnedildlğl ı;lbl Tula'ya kaflı 

yapılan taarruz g ne muvaffak olamamııı
sıı. bu mut.arebc lıirincl derecede ehem! • 
yetll bir almnn hezimeti olarak te!Clkki 
edilmelidir. Bu takdlı de 1941 yılı iı;lndc 
.Mc. kova'ya karşı yapılacak her tıhlU ta
arruza gimdldcn ifll\ıı etmif nazariyle ba
kılablllr. 

Şimal cephesinde bitkinlik 
hastalığı var 

Londra, 17 a.a. - Bir Stokholm tel -
gr fanda bildlrlldtğın gorc, Pe.ıamo böl· 
geleriyle Murmansk sahilleri alman kıı· 
m nı.lanı Gcnı:rııl Dlctl, Almtınya ya gbn· 
dcrdığl gizli bir raporda ıısi{erler!nden 
bir kısmının ııimal iklim §artlarından do
ğan ve adına "LappsJuka" denilen bir ne
vi hususi bitkinlikten muztarip bulun -
du'darını bildırmcktedlr. 

Genernl Dlctl'ln, iddiasına nazaran 
•'Ja.ppsjuka" hastalığı almanlar için ol -
duğu kadar ruelar için de tehlikelidir. Bu· 
nun neticesi olarak, bu bölgede har
b tmck zoruncıa olan ı·ım~cıcrln Uı;te bl· 
rl ergeç vo t>.ım:ı.mlylo i§o yaraır.az bir 
hale gt'lmeAeo c.e~tıba gönderilmek uıac • 
burlycti vardır. 

.General Gamelin hasta 
Vichy, 17 a.a. - Salahiyetli fran -

sız mahfillerinden öğrenildiğine gö
re fransız devlet ı-eisinin verdiği ce
zalar mucibince Portalet kalesine 
nakledilen fransız orduları eski baş· 
kumandanı General Gamelin yüz.ün • 
de yılancık çıktığından ağır hasta 
lanmış ve hastaneye kaldırılmı,ns. 

Mançukuo'da lnkısaflarnnn bahseden 
gc..ncrıı.I Tojo, sunu söylemiştir : 

"- Jap6nyn, Alman - Huı harbı dola
yıs!yle uı.ayıp giden mllletleraraın vazl -
yetine 10.ylk olduğu chcmıyctı vermemez
lik edemezdi. Bunun lclndlr kl Japonya, 
bu bôlgcl<'rde JaDonya'nın durumunu ko
rumak için llızımgclen biltün tedbirleri 
aldı.,, 

Genernl Tojo, sözlerlnı söyle bıt\rrruş -
tir :--..~~-~~~ 

.. _Bu ciddi vaziyet kıı .ında Japon 
mlllr.tl, mllll mUdtıranyı mUkcmmellestır
mck ıctn her gayreti yııpmalıdır ... 

Basvekll, mllll gnyelerl gercckleştlr • 
.rn~ için lAzımgclen bUt.Un fedekft.rlıklar· 

da bulunmak Uz.ere Japon mllleUnln bir 
birlik göstereceği hakkında.ki ilmldlnl de 
izhnr etmJştlr. 

Mebusan mecl!sl reisinin bir sorusuna ce • 
ıvaı> olarıık ooıvekll ı:encrnl ToJo hUkümet 
tarnfından takip edilen 1ı1aaet1n sarahatle 
tıu ın edllmlt bulunduıtunı.ı ve enıen mccııı 
~el inin ar:zularına uyııun oldu~unu ıliyleml&· 
tir. 

General ToJo, her tUrlll gizli siyasete mu
halif oıdui!unu ve durumun ı:ldl&l hakk n<ın, 
diplomatik ve aıkcrı tedbirlerin alınmaaına 

.enııol oımamnk ıartlyle her an millete habor 
ıvermek ıcın milmkUn olan her &eyi yapacağı
nı l!Avc etmlatlr. 

3,800.000.000 yenlik tahsisat ! 
Tokyo, 17 a.a. - Bugün Japon di • 

yet meclisinin fevkalade toplantısın· 
da maliye nazırı M. Kaya şu beyanat
ta bulunmuştur : 

"Japonya Çin harbinin başındanbe
ri çok büyük masraflara katlanmıf ol
makla beraber memleket ekonomisi 
bundan müteessir olmadığı gibi iler
ıdeki bütün ihtimalleri karşılıyabile • 
rcek bir durumdadır. 1937 den :tıeri 
devlet hazinesi 48 milyar yenden faz
la para harcamıştır. Bu paranın 26 
milyarı orduya sarfedilmiştfr. 

Çin harbinin başlangıcından befi 
yapılan ve topyekun 24 milyarı bulan 
milli istikrazlara itiraz edilmemiş ol
ması maliyemizin f evkallide sağlam
lığına bir delildir. 

Mebusan meclisi askeri masrafları 
karşılamak üzere teklif edilen 3 mil
yar tekiz yilz milyon yenlik munzam 
bütçeye ait kanun projesini ittifakla 
kabul etmiştir. 

Amerika aksilik ederıe ... 
Tokyo, 17 a.a. - Stefani: Bütün 

japon basını başvekil Tojo ve hari
ciye nazırı Togo'nun söy1edikleri nu
tukların ehemiyetini belirtiyorlar. 

Aşalhi Şimbun diyor ki: 
"Japon - amerikan münasebetleri -

nin ilerde göstereceği gelişme yalnız 
ve yalnız Amerika'nın alacağı vazi -
yete bağlıdır. Başvekil ile hariciye 
nazırının nutukları bize şunu anla -
tıyor ki, tariht bir karar almak ve 
yüz milyon japondan tek bir azim ve 
tek bir hedef sahibi olmalarını iste -
mek amanı yaklaşmıştır." 

Nişi Nişi gazetesi de ıöyle yazı -
yor: 

Eğer Amerika Japonya'nın hakla-
tını tanımazsa Japonya ehemiyetli 
bir karar verecektir. 

Pa•il'ik'ıe A•ı··ntı ralya büyük 
bir t r,ı:r.e /:arsısında 

Canberra; 17. a.a. - Avustralya bq. 
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ti': T <?~o'y~_ göre Teh 
Amerika ile ha~ 
ara gittikçe kar 

açıhyor şark' ta bir harbi ·· z. 
ilim ettiler. Jnpon sö 

V 
. 1 vnrmnk bnkımınd n, d 

M. Kurusu aşıngtonda lu dnvrnnrnadılar. H 
rum iki taraf için de bı: r 

temaslara basJıyacak taraf için de zord r. Anc 
~ ye kadar Japonya'nın 

Japonya Çunking' e 
!erden gayrisi p k 
ğı da görülrnü t"r. Jap n 
ndnmlarını d" ünd""r<'n b" 
değişimi, Birle "k·Dcv ti 
vada, kıırad V<" 

dinlenmez hnzırlıf,ıdır. 

Falih R lkı A 

? 
• 

boyun eğdirmek i~in 

h rbe devam edecek 
Tokyo; 17. a.a. Japon harıclye nazırı 

Togo, bu S."\b::ıh parırımentodn sB:ylcdlCı. 

nutuktn, bllhıı ,,;ı &li) le demiştir : 

Paris'te tane bro ız 

anıt yıkhnlacak 
Ja')(ln dış alynıctlnln cbllsı, Dot:u

AA;ı;a'dıı. Mlal te daynntın bin ıulh.ın mu· 
hnfaz mı h C'f tu m::ı tadır. Son 70 sene 
içinde Japonya, doğu Aıya'da durlugu 
t!'m n eu •ıı vn •Y tını g .ı tırmistlr. Al • 
man gör er nın ayni olması il?.ı.'rln 

üc U p tın tnoyd n. gelcbllml.$ hulun -
ması, mutlu bir hadi cdır. Bu pakt, dogu 
A~ya ve A• ru n'da yeı1I nlJ1:uııın t.c sine 
do ru atı.an adımlara ce>k yardım etmlt

r s't 00 
<'Aktır. 

tlr. ııab:ıhkı neşriyatında, am ral T 
nu kunu bir rlvA ve I! ht "Japonya, Çin'le işbirliği yapmak ni

yetinde ve bu işblrli ini mlllf Çin huku- olarak vaıııflandırmı tır. 
metine de L sm ı • n k az.ınln1edlr. Jn -
ııonya, Cungkıng reJ m ne boyun e~dir -
rnek Uz.ere ask .. rl hareketlere devıı.m e:.'lc· 
c •.ur. C n M.d s.ınl rn ut. bir tıırr.dn. 

liitirmek Japon menfaati gcrcglndcndlr. 
" Dl

0
1.1r t ::ı tıın J ponyn, A ya'nın ŞI· 

mal ve cenup b6lr;eıerl için bUyQk bir 
alfı.ka ı:ösk'rım~ktcdlr. Şimalde emniyeti 
korumıı.k maksad•yle JnPon - So\fYCt bi
tarn!lık paktı lmt.al nınıstır. Almanya He 
~O\') etler Dlrllğl ııra~ındnkl askeorl hnre
kl'ıta rat:men, JnPOnya, eimaldo emn ye -
tln muhafazası esasına dayanan ı;lyıısetlne 
de\ nm c:tmlstlr. J aponyll, ı maldekl bansı 
b02nb.lcc!'.'k unsurların orLaya ı;ıkmnln -
nnıı. , e Jnı;ıC'n m nfa'.ltlannı te'hdtt ııl1e -
bilecek bir vaziyetin gelişmesine engel 
<>ine ı.ur ... 

Hnrlclre nazırı, bundan sonra Japonyn 
llo Frnn ız Hlndlclnlsl ve Siyam arcı.sın -
.daki mUnns!.'betlcrln dostane mnhlyetınl 
.bı:-llr!ı"'l s ., e d mi tir ki : 

" tJcuncU devletlerin kötü propagan -
dasının Japonya'ya bu memll'ketlere knrsı 
taarruz cmt'llcrl atfetmiş olması p<ık ı:ok 
teessüf c1 ll'Cek blr htıdlsedlr. 

lngiliz • Amerikan ba•kı•ı 
"Kılulnrımız, Hlndlçlnl'nln cenup böl-

gelerine girdikleri zamnn, !nıılltere ve A· 

merlka Birleşik Devletleri bize 'karşı bir 
tE'hdit olmak üzere alacaklarımın bloke 

Lonrır ı radyı ~ı.ınun sp 

.. 
nun nutkunun Pn f 
tac k m hly ttc o 
dir.,, 

Tokyo'daki a 
Tokyo, 17 n 

mnhflller n s 
neral ToJo ı 

etmlsll'rdlr. Bu, iktisadi mUnasebetlerln mcked r. 
'kesilme 1 manıısına gelmiştir. Domlnyon-

rl, 

T 

de • 

lar, İngiliz müstemlekeleri ve Hollanda M. Kurusu tema lara ba lıyor 
Hınd sto.nı, İngiltere ve Blrleslk Devletler 
gibi hareket etmişlerdi. tngntere ve A -
ımerikn, JaPonya'yo. knrşı bir ı;enberte-me 
lynsctınln teslslM kndnr ileri gltmlslcr 

ve Avustrnlyn, Hollanda Hlnlstıı.nını ve bulunmu ur. M N 
Cunskll'\g'i bu si) nsete ıstlrtı.k etmcfe lk- bnhı M Kur u 
na eylemlslerdlr. Bu suretle Japonya'nın 1 Hull'n takd m 
karşılnştığı vnzl~·ct g ttlkçe gerglnlcşmlı - göre, M. Ku ;ı ı 
ur. M. To o'y b r r 

"İngiltere ve Birleşik Devlctı;:rin baı- da Am"'r ka 
1 kısı doğrudan doğruya imparatorlugu- laşmıya • rı 

muzun ha>ntına de>kunmnktadır. ı .ıınr arı b d r 
.. Cin hldl.ıısl bıısladıf.ındanberl Jnpon- J .1. A .k 

D 1 ngı ız - merı ~an ya ııe Amrrika Blı-IC111'k e" etleri nr.a -
sındaki münasebetler tedricen ve durmn-
dnn artan bir şiddetle fenalaşmıştır. JI\ - rr 
ponya, nlsandnnberi Amerika nc görUs -
melerc d \ :ım c1i;,; O"'So. d!I, bugUnc kndnr 

bir anla~maya varılmamı~tır. Japonya'nın 
tuttu u u)s:ıl hareket hııttının hudutlnrı 

vardır. Amerika, bizim gibi dUnyn sul -
hilnU arzu t>ttiği ve Japonya'nın doıtu. 
Asya'dakl lhtlynclnn ve vazlyeU htıkkın

da anl::ıyış gösterdi •I tn'ltdirde, konu ma -
lann dostane bir tarzda nctlcclenmeslnin 
trr..k!'ı!lsız olmıyaca~ı f krlndcylm. Bu mlı
zakere>lere fazla vakit hcısrcrlllmeslnc ar
tık lUzum kalmamıştır . 
"İmparatorluğun hnyntını tPhıtit edE'

bllccek veya Jnpanyn'nın bU~iık devlet 
nüfuzunu bozabilecek bcrhnnıtl bir fırsat 
zuhur ederse, Japonya azimle bu vnzlyete 
karsı Jcoyııcnktır. 

":RUtUn millet buıtünkl\ misli ı;örUlme
mlş zor vaz.lycti atlatmak için b rl('$1lle-
1ldlr ... 

T ogo'nun nırfku, gerginliği 
azaltmıyor 

Londra; 17. a.a. - İngiliz radyolıın. bu 

vekili, bugUn ıu beyanatta bulunmuştur : 
"- Paslfik'te Avus.ralya için tehlike 

çok, pek ı;ok bUyUktUr. Hiçbir Avustral • 
yalı, vatanın mUdafaası için ne zamo.n va
zifeye çağırılabileceğlnl kestiremez. ,, 

Mare§al Çank-Kay-Şek'e göre 
Çunking, 18 a.a. - Marefal Çan -

Kay - Şek söylediği bir nutukta de -
miştir ki: 

"- Demokrasilerin Japonya'ya 
karşı müşterek bir taarruzda bulun -
ması lazımdır. İlkbaharda almanlar 
yakın §arka vararak alman v_e j_apo~ 
orduları arasında birleşme ıh.tamah 
başgösterirse japonlar alman taarru
zuna yardım edeceklerinden buna en
gel olmak için Japonya şimdiden mağ 
IU.p edilmelidir. M. Ruzvelt ve Çör • 
çil'in böyle bir tcY• müsaade etmiye
ceğine kaniW. 

mı~tır. 

ııurettc ve Mltudıı hrr n 
ımuauam on1ulıınnı ç km 
ettıtlnl ı:öma.ktcdlr. 
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Uzakdoğu'da bir dün Mersin' e gitti 

arp patlak verirse 
( Başı 1 inci sayfada } 

Muhasebat ve Temyiz mahkemesi re
isleriyle Temyiz başmüddeiumumisi, 
Cümhurreisliği Umumi Katibi ve hu-, 
susi kalem mildürü, Genelkurmay 
ikinci başkanı, Hariciye Vekaleti u -
mumi katibi ve muavini, genelkurmay 
ve Milli Müdafaa Vekillikleri ile di
ğer Vekillikler, müesseseler erkanı, 
Ankara vali ve belediye reisi, Başv
kalet müsteşar muavini ve Ba~veki -
let dairesi müdürleri, basın mümes -
silleri, Ankara merkez komutanı ve 
emniyet direkt.örü hazır bulunmakta 
idiler. 

• 

ve r ngi ite re Amerika 
yapılacak 

arasında 
esasları i şb i r 1 iğini n 
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Japonya ile Büyük Brifanya ve Birleıik 

Amerika'nın deniz kuvellerine bir bakıı 

lnıı!llz Baıveklll M. Cördl, ycnı ıecllen 
Londra beledJye reisinin vazlteye baıııunaııı 
munaıcbetıyle ırat ettiği nutukta, uzak ıark
Uıkl Jaı;ıon tehdidine karıı ıunları s6ylemtı • 
U: 

"BilY!lk Okyanuı'ta sulhun ldamesı tein 
Amerika Blrlcstk Dcvıeucrınce ııarfedllen 

RayreUerln muvaffak olup olmıyııca~mı bil· 
m yoruz; takat eter bu cayretler muvaffak 
olrnaua. bu vesııe Ue aöyltl)'Orum ve bunu 
&öylcmetı kendime blr vlllfe blllYOrwn k1. 
B rlcdk Devletler, Jap0nya ile bir harbe ~1-
ll'rse, tnı;:lltere'nln harp UAnı bir aaat bile 
Rcctlanlyecektlr . ., 

Bundan ıonra CörçU ıu 116zlerl UAve et· 
mı.ur: 

"Büyük Ok:ıranus•ta, sulhun, hAkim Japon 
devlet adamlarının malQm arzulan gibi, mu
hafaza edllc:cctını hararetle ümit ediyorum. 

*** 
Fakat uzak aarktakl Brltanya mentaaUerlnt 
vebu~n bahls mevzuu olan m!Uterelı: dJva:ırı 

müdafaa ıcın, bütün hllZll'lıklar yapılın1$tır 

ve :yapılmaktadır.,, 
Bu ı!lzler, lnglltere'nln de Amerika ile b~ 

nı.bcr .JaPOnya'yıı karsı harp acacatı ve A· 
mcr1ka':va yardım odecetlnl kaU:ıroUe ifade 
etmektedir. 

Amerika, ln&:lltere'yc, yalnız harp masraf· 
:ı.on ve harp malzemesi bakımından :ırıırdım 
etmekle kalmıyor; dcnb:de de ıı.zamt yardımı 
yapıyor. Bu )ardım &imdiye kadar ıu sureUe 
tecelll etmlaUr: 

1 - 50 muhrlp, 2 denizaltı gemlsl vermek; 
2 - Bir hayll ticaret vapuru, bllhasııa sar· 

nıç &:cmllll devretmek; • 
a - Inı:Utere hesabına denlznıtılara karsı 

.. .korvet,, denilen küctık harı> eemııcrt Yaı>

mak; 
4 - tnırtltcre'nln batan Ucaret vapurları 

yerine yenl vapurlar ini& etmek; 
5 - ln&:lllz deniz hnvn kuvetlerlnl uzun 

mcnzllU tawarcıerle takviye et:ınek; 
G - Amerikan vnpurtarına Panama bay • 

ratı altında, ail.lh, malzeme ve ham madde 
ıröndemıek; 

7 - Uzak aarka, orta aarka doCTud:ın dot· 
nı:ıra Amerika vapurlarlyle harp malzemesi 
Al!llidermek: 

s - Şimali Atını O'.t:ırnnuıunda amerikan 
harp ı;:emller11le ııkı bir karakol taaıtyeU :ıra· 
parak Izlnndıı ııarbındıı ~rUlen alman de -
nlzaıtılarını ınırlllzlere haber vermek; 

9 - Groenland ve tzlanda'yı luaı l!derck 
oralarda deniz ve hava tıılerl kurmak; 

10 - Amerikan donamnasına "'Vur!., em· 
rlnl vererek alman denizaltılarını ııkııtır

mak; 
11 _ Amerikan harı> ı;:emllerlyle lnır!lte'· 

re'ye ırlden vapur kafilelerini himaye etmek: 
12 - tnırıuz harp gemilerini Amerikan 

trctıanelcrlnde tamir etmek; 
ıs - Amerikan ticaret ıı:emllerlnl sUAh • 

landırmak ve bunlann lnı;:IUz llmanıanna ka
dar alllh ve malzeme götUrmelertnl karar • 
laıtırmak. 

Bu, bir düzlncY1 2eccn yardım. Amerika' • 
nm denizde tnı::ııtere':ıre tam yardımı demek
tir ki, Blrleılk Devletler, resmen harbe gir • 
ıeler de, denizde bundan tazın bir sc:ır yapa
mazlar. 

Bunlara karsılık olarak, lnı::lltere'dc. ıım
dlye kadar Amcrlka'ya: 

ı - Hava ve deniz üsleri yapmak üzere 
bılzı :ırerıert kiralamak; 

2 - :Mevcut ln&:lllz deniz ve hava üslerinin 
bazılarından amerikan denlz ve hava kuvet· 
ıerlnln de ıııurada etmelerine müsaade ver
mek. 
gibi pek de blly{lk olmı:ıran blr yardımda bu· 
lunmuıtur. Faknt uzak ıarkta Amerika ile 
Japanya arasında bir harp patlarsa, lngllte • 
re, Amerlka'ya daha mtlhlm askeri yardım· 
ıar yapmak mecburtyeUndedlr. Eeasen dlva· 
lan müsterek oldutu ~lbl, uzak ıarktakl aev· 
kulcenl hedefleri ve bu hedc!lere varmak 
al4ıkları ve alacakları tedbirler, yaptık· 

Yazan: Abidin DAVER 
lık. hnttA belki de daha büyük ~plı toır 
Jarla teçhlz edılen bu üc yeni zırhlıdan llk 
ikisinin 1937 a~stos ve eylülünde, UcUn
cUsUnUn de 1938 ağustosunda kızda ko
nulduğu mo.lClm, halt! bir dördüncüsünün 
de belki 1938 de kıza.ta konulmuş olması 
muhtemeldir. 

Aynca 15 UA 16 bln tonluk. 32 mil sür· 
atinde 2 tane muharebe kruvazörO.nUn in· 
1iasına bnslandığuu lnglllz gazeteleri yaz
mıslardı. Alman cep zırhlılarının daha bü
YfiğU olan bu muharebe kruvaz5rlerinden 
biri, 1937 de kızab konmuş ve 1-6-1939 da 
denlze lndlrllmiiUr. Korsan harbi yapmak 
Uzere Bllyük Okyanos'a salıverilmek mak
aadlyle lnşa edildiği anlaşılan bu muhare
be kruvazörlerlnln 6 llA 8 tane 305 ilk ağır 
topla teçhiz edlleceitt tahmin olunmakta
dır. 

Görülüyor kl Jııponya'nın bu muharebe 
kru\'87.Örlerlyle beraber, azamı 16, asgnı1 
14 zırhlısı olmak lhUmall kuvetlidlr; fa· 
kat ılmdlllk yalnız 12 zırhlının hizmette 
bulunduğu, öteki yeni gemllerln henüz hlz· 
mete girmediği zannolunmaktadır. Dlğer 

gemllerln glzllce bitlrllmis olması lhtlma· 
lln1 de göz önünde tutması IAzııru:elen A· 
mertkalılnrla Inırllizlerin, Uzakşark'ta, ja
ponlara kam zırhlı bakımından tam üs
tünlük elde etmek lstlyeceklerl tabiidir. 

Amerlka'nın. ılmdl 2 tanesi yenl olmak 
üzere hizmette 17 zırhlısı vardır. tnsilte· 
re'nln 3 tanesi yenl olmak Uzere 16 zırhlısı 
hlzmettedir. Yalnız lngııtere'nln 1937 ha
ziran ve temmuzunda yapmağa başladığı 
Bentty, <Biti> ve JeUlcoe <Celiko> zırhlı· 

lannın da bu yıl bitmeleri kararlaş:nıştı. 

Bunlann da &imdiye kadar hizmete girme· 
dJlerse, sene aonuna kadar donanmaya 
katılacakları Omlt olunnbUlr. O zaman, 
ln&"lltere'nln 18 zırhlısı olacaktır. Demek 
ki asıı:arl 12, azami 16 olarak hesaplanan 
japon zırhlılanna karşı, demokrasilerin 
tam ve kesin UstünlUk temln edebilmeleri 
ıcın. bütUn Amerika zırhlılarının Japonya
ya karıı sevki ve lnıtlll:zlerln de bir zırhlı 
filo ve dl~er gemllerle amerlknlıların ynr· 
dımına gitmesi gere ktir. 

tngUtere, mevcut zırhlılarından 5-6 ta
nesini ltalya'ya, gene 5-6 taneslnl de Al
manya'ya karııı ayırmak mecburiyctlndc
drl. Bilhassa almnnların, bin ı:ücl!lkle ha· 
tırılan Bismark'ın eşi Admiral von Tirpit:ı 
zırhlısına karııı. en serl ve en kuvetll ge
mllerl Atlas Okyanosunda bırakmak llzım· 
aelmelctedlr. Demek kl İngiltere, Avrupa
da almanlarla ltalyanlara karşı 10-12 zırh· 
lı, belki de lhtlyatlarlyle beraber 14 zırh
lı ayırıp mütebaki 4 muharebe aemislnl 
Amerika donanmasına ilhak edebU!r. 

Bu takdirde 1942 başında jap0nlann as
gari 12 azami 16 zırhlısına kal'll Amerika
lılarla İngilizler asgari 21 zırhlı göndere-

billrler. . 
1942 de tng!ltere'nln 40,000 tonluk Llon 

sınıfı 2 zırhlısı daha bUecekUr: o zaman 
Japonya'ya karııı demokrasllerln sevkede
bllecc:ı zırhlıların sayısı 23 e çıkar. 

1943 tc ise bu nlsbet cok değlsecektlr. 
Amerika 21, Inıt!ltere de 8 zırhlı ı:öndere
bilece~lnden demokrasilerin zırhhlan o 
zaman azamı 16 japon zırhlısına mukabU 
29 olur. Bu da, Japon donanmasını, açık 
denizde bir meydan mulıarebeSl kabul et
mekten korkutacak kadar, büyük bir sayı 
Qstünlüfü teşkil eder. 

İstanbul'da ekmek 

dağıtma işleri 

Hareket saatinden biraz önce Baş
vekil Doktor Refik Saydam. B. M. 
Meclisi Rt>isi AbdüJ112lik Renda ve 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak ve Hariciye Vekili Şükı ü 
Saraçoğlu ile birlikte gelmişler ve 
salonda kendilerini bekleınekte olan 
zevatla ayrı ayrı selii.mlaşmışlardır. 

Bu esnada ReisiciJm'hur ve Milli 
Şef İsmet İnönü gara gelmişler ve sa
lon methalinde B. M. Meclisi Reisi 
ile Başvekil ve Mareşal Fevzi Ça::C -
mak tarafından karşılanmışlardır. 
Milli Şef salonda bir müddet kalar:ık 
Doktor Refik Saydam'a iyi temenni
lerde bulunmuş ve kendisiyle müsa -
faha ede:ek vedalaştıktan sonra ay -
rılmıştır. 

Müteakıben Doktor Refik Saydam 
kendilerini uğurlamıya gelmiı olan
larla vedalaşarak vagonlarına geç • 
mişler ve iyi istirahat ı;e y.:ılculuk di
lekleri arasında Ankara'dan ayrıl • 
mışlardır. (a.a.) 

Ba§vekilimize 
B. Şükrü Saraçoğlıı 

vekalet edecek 
Bir aylık mezuniyetle dün şehri -

mizden ayrılan Başvekil Dr. Refik 
Saydam'a avdetlerine kadar Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun vekalet 
etmesi yüksek tasdika iktiran et -
miştir. (a.a.) 

Kafkasya'nın 

müdafaası 

General Wavell kıtalarınr 

harekete ge~irecek mi! 
( Ba$ı 1 ıncf sayfada l 

büytik yola malik bulunduklarını ııaret 

etmektedir. Bu yolların en ziyade batıya 

dU,,enl Irak'taki Rovandez'den baıılryarak 

iran'da kAin Rumya'daı:ı geçmekte ve Rus 

Kafkuyrun hududuna Cufla'ya varmak • 

tadır ki burası demiryolu ile Tl!llı'e bağ-

hdır. 

Otomobil yolu olan ikinci yol Irak'da 

bulunan Hanikin'den başhyarak Kerman
şah'dan geçmekte ve Hazer denizinin ce-

nup kıyısına u!ıı,şmaktadır. tlçUncU yol 

İrnn'ı b&§tan b&§a kesen demlryoludur. 

DördUncU yol lse eski kervanlann geçtiği 

yoldur. Baara körfezi üzerindeki Bender

buşir'den bqlayıp Tahran'a giden bu yol 

otomobillerin lııliyebileceğl bir hale getl

rllmlş bulunmaktadır. 

En uzun fakat bugün'ldl şarUar içinde 

en mUhim yol olan beşinci yola gelince, 

bu, Hlndlstan'da kAin Kar&§l'den başhya

rak BlUcistan'ı geçtikten sonra İraı:ı'da 
Du:ı:dar'a varmakta ve Afgan hududunu 

takip eden 1ranhlann mukaddes ıehri o· 

lan Meııhed'e erişmektedir. Bu hat, bura

dan Hazer Rus demlryC\llar::ı:ı& BakU'nUn 

tam kareısındakl Krosvodo"sk'da bafl&n· 

maktadır. 

M. Bldou, yazısını etiyle bitiriyor : 

Bor haz:ııu ahalisinin nralarınılıı para toplayıp hususi bir ortn okul nçmnğn mu
vaffak olduklarını ve derslere başlandığı nı geçenlerdl• bir ajans haberi olarnk bil
dirmtıtık. 

Şimıil Bor muhabirimizden bir iki resim aldık. Bu resimler, orta okulu içinden 
ve dııındnn göstermektedir. Gayretli vat andqları bu başarılarından dolayı kutla
rız. 

------------------- Edirne, (Hususi) - Edirne llalkevı spor _.... ......... ,,,,,,,,,, .................... , ı komitesi taratınclan alvll kullı11ıcrıc beden r \ teı1ıly!'~I mUkt•llerlerl araımıla büyük bir a • 

1 
i tıcılık mUsahaknııı tertip e<lllml& ve atı3lar Koro Kursları ii achrln meıhur mesıre yerı oıan Sarayıc:ıruıe 

yapılmııtır. 
Halkevl Reisliğinden : N ı 

1 
E l . de koro de-ıer'ne tekrar ii Blrlncllll:I A:Yıckadın ku!Qbünden ccııt 

V mız •
0 1 ve Beklr'ln, lklnrlllı'U Merkez kulübünden Sü· 

bqlanmıetır. Geçen yıl bu derslere leyman'ın ve Uı:11ncill\lfıü de :Muradb·e atıcı. 
devam edenlerle, yeniden devam et- lık kulUbUndl'n Hmu:l'nln knzandıf:ı bu mil· 

1 

mek isUyen Bayan ve Bayların her aabakalar. hazır bulunan ıeytrcllerde atıcılık 
gUn öğleden evel 9-12 ve öğleden hevesini uyandınnıstır. 
sonra H ten 18 e kadar Halkevl Gönderdltlm resimde atıcılık-ta cok muvat-
bUrosuna mUracaat ederek isimleri - fak olan Edirne beden terbl)·esl milkellene -
nl kaydettirmeleri rica olunur. rlndcn bir ıırNP ııriirUlmektedlr. 

Milli giyim balosu 

hazırlığı ilerliyor 
Her yıl Anıkara·nın en güzel ve en 

sevilen eğlencesi olan milli giyim 
balosu hazırlıkları epiy ilerlemiştir. 
Bu yılın balo programı için birçok 
milli danslar, giyim müsabakaları, ve 
piyangodan başka ayrıca sürprizler 
hazırlanmaktadır. 

Son atıcılık müsabakasında kazananlara 
Halkevi tarafından hediyeler \'erllmlıtır. 

Göynük elektrik tesisali 

İJlelmeye a~ildi 
Göynük, (llususl) - GuynUk kasabasının 

elektrik teslıınlı, lılr yıl sUrt•n hwnmnlı bir 
ınıa devretıln<len ronrn, dUn vali Dınmus 'Ev· 
ren'ln blr nutku ile ayın on ikisinde blelme· 
ye acılmıstır. Jtalkonız bu ııüzel teıebbilsiln 

ııerceklc611'1'1eııl dola)-ısb·le Mllll Sct'lmlze batlı· 
ıık tezahürlerinde bulunmU$tur. 

Çocuk ir:;;;;~ .. ;~~~~;~~~·~~ .. ;:~·;·~·"j 
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R A D Y O 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postalan 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 
--- ( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 
T. A. P. 81.7 M. 9465 Kc/s. 20 K 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 K 

SALI : 18. 11. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat AY 
7.33 Müzik • Hafif Program (Pl), 
7 45 AJANS HABF.:RLERİ, 
8.00 .Müılk : Senfonik Parçalar ( 
8.15 EVİN SAATİ, 
8.30/ 8.45 MUzik : Senfonik Par 

Programının ikinci kısmı (PI). 
12.30 Program ve Memleket Saat AY 
12.33 Mlizlk : Beraber Şarkılar, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13 00 Mlizik : Şarkı ve tUrkUler, 
13.30/ 14.00 Mll:ı:ik : Knnşık Program ( 
18 00 Progrnm ve Memleket Saat A 
18.03 Mllzlk : Radyo Salon Orkes 

(Vlolonl'it Necip Atkın) : 
ı Dcmersseman : Aranjuez'de 
Bayram, 
2 Rnff : Knvatin, 
3- Konıznk : Geceleyin Vly 
4 • Mntlıis : Mncar Fantezisi, 
5 Ardl'l : Pııseler Valsi, 
6 Mendelss hn : Venedik 
Şı>rkısı. 

19.00 Mllzlk : !<'asıl Heyeti, 
19.30 Memleket Saat Ayan, 

HABgRLEHİ, 
19.45 Serbest J O dakika, 
19 55 MUzik : Saz eserleri ve 

valen, 
20Hi RADYO GAZETESİ. 
20 45 MUzlk: Keman soloları se 

Ecllz, 
21 on 7.İRAAT TAKVİMİ. 
21.10 Mllzik : Bach ve Htındcl'ln 

lerinclen (Pi), 

21.30 KOil.'1JŞMA : { ıno sene ısnce ıı 
yaşıvorcluk ? ), 

21 .4fi Mlizik : Klıı.'llk Tllrk MUziği 
rnmı - Şef : Mesut Cemil, 

.22.30 Mem!P.ltrt Sıınt Ayan, AJANS 
BERLERİ; Zirno.t, E!ham-Tah\'I 
Kambiyo-Nukut Borsası (Fiyat) 

22.45 :Mllzik : Cazbant (Pi), 

22.55/ 23.00 Yarınki Program ve KapaJı1 

..,-ııııııııııııııııııııııııııııırırrırı 

: Sebzelerin günlük iıami -- toplan ve perakende ---- fiyalla11 - safıJ ----
- Belediye Reisliğinden ı - --( 18 Sonteorln 1941 )~ --- Toptan -- Vasatı Peraıceıı6' / 
: Cinsi ve mc~el Fiyatı ~~ = ~ 

Ispanak (M) 12 16 J 
S ~~1!._~ıı (~) !.nu ~..,o ll 

Yerclnıası (A) 6 9 ~ 
E Kereviz (B) 15 22 ~ 
: l'atatcs sarı (Ü.) 10 15 ~ 
: Patates beyaz (tl) 8 11 i 

Kabak (T) 15 21 ~ 
: Karnıbahnr (Es.) 28 SS i 
- Ayşe fasulye (T) 22 sO ~ 
E Çnh fasulye (T) 29 38 ~ 
- Barbunya fasulye (T) 20 30 i 
: Don1ntcs (A) lO 1' ~ = Ken1cr 1 
: patlıcnn (Mek.) 15 '' ~ 
: YuvnrlU: ~ 

patlıcan (Ad ) 15 '' ~ 
- Bamyn (Ad.) 33 • 8 ~ 
- Dolmalık biber (B) 18.50 25 ~ 

Sivri biber (B) 18.50 :z: ~ 
Kunı so~an (.M) 7.50 l ~ 

B rS" .,_ 
: ( A) Ankara, (Ad.) Adana, (B) rJ t1ıl ~ 

(Bey.) Beypazarı, (M) Mub'tJJ• i 
: (Mek.) Mekece, (T) Tarsus, . ~,I· ~ 
E Ürgüp, (Es.) Eskişehir menşeli J 
: lardır. 
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-=::::::::::::: Yarın saat 21 de 
U L U S Sinemasınd• 

MÜNİR NURETTİN konseri 
Proeram: 

Klasikler, yeni eserle'' 
halk türküleri. ıeri' 
Çok az kalan numaralı yer 

ıarı ve yapacakları hareketler de mll$terek· 
tlr. Her iki devletin esas hcdctl, .Ja1>0nya'yı 

yenmek olacaktır. Bunun lc:ln de, her fkl dev· 
let. müıterck gayretler sarf etmek mecburiye • 
ıındcdlrler. Hollanda Hlndlstanı Ue SOvyeUer 
Blrlltı ve belki Siyam da onlarla lsblrlltt yap-

maları !Azım ı;:clcn devletlerdir. Japonya ile İstanbui, 17 (Telefonla) - E~ek. dar
dövüill\ek tein, lnıı:ııterelle Amerika'nın. Sin· lığı bugün de devam etti. Belediyenın ve 
gapur ve Flllpln deniz ve ha va Uslerlnde, bU- ekmek iıleriyle uğrqan te§kilA.tın fikir • 
yük deniz ve hava orduları bulundurmaları lerlnc göre bu darlığı bazı klmııelerln ev
icap eder. lnııııtere, Avrurıa'da Almanya ve !erinde yedek ekmek bulundurmak mak • 
ltalya ııe hıırbettıtı ıcın. Japonya•ya karıı, sadlyle ihtiyaçtan fazla ekmek almaları, 
en büyük deniz ve hava kuveuerını Amerika· bazı klmııelerın de para kazarunak mak • 

"Eğer ıuzumlu olan inşaatın kııın ya

ı:ıılabllmesl ıcın yetecek kadar vakit bu

lunursa. bu yollardan aevklyat yapılabile
ceği gibi gerekirse bir tahliye hareketi de 
mUmkUn olacaktır.,. Birçok bayanlarımız balo için çok 

gilzel giyimler hazırlamışlardır, ve 
istiyenler de Çocuk Esirgeme Kuru -
mu Genel Merkezinin zengin kollek
siyonundan elbiseler almaktadırlar. 
6. ilkkanun cumartesi akşamı her hal
de, Ankara'nın beklenecek bir günü 
olacaktır. 

ıeverlik duygusunun aynı zamandıı. f • 
Uzerlnde titreyeceği bir mllll var • i 

nid şimdiden k~ 

nın vermesi gerektir. Amerikan donanması - k ek 
Badiyle fazla almaları ve sonra bu e m • na, bilhassa Slngnpur tıastınc dayanan lnı;:lllz la 

deniz kuvetıerl yardım edecekUr. ıeri yüksek fiyatla ekmek alamıyan. ~a 
Böyle bir harı> vuıcuunda iki bUYllk denizci satmaları, fınncılrın ekmek yapmak ıçın 

devlet h m lsblrlltl. hem ıs bölümü :ıratıal'ak- aldıklıın unları kaçak olarak pastacıla -
ıardır; Aml'rlka donanmasının bü:ırllk kısmı. ra ve tXSrekçllere satmaları sebep olm_&k· 
Büyük o yanus'ıı gececek: AUaa Okyanusun- tadır. Ayrıc iki sebepten daha bahsedıl -
da denizaltı gemilerine karıı yalnız ktlı:l1k mektedir: Halkın yazlıklardan ııehre dön
ı::emller kalacaktır. tnı;:lllz donanmuının bü· meal ve belediyenin ıehlr içindeki fırın. • 
:ırllk kısmı. gene AtlDI Okyııınuslyle Akdenlzde !ara verdiği unları bu nlsbete göre değil!· 
çatı :lcak ve epey kuvelll bir tııo da Amerl • tirmemlı olması: pazartesinden itıbar~n 
ka'ya yardım ıcın uzak ıarka ve Pasifik Ok· tatbik edilmek Uzere dalml encUmenın 
:ıranusunn gtdecektlr. yaptığı 20 para zammın vaktinde ilAn e-

Böyle bh' lnglllz yardımına lüzum vardır: dllmemtıı olmasıdır. 
~ kO Japonya'nın 2 tanesi yeni olmak fi· Buglln Toprak Ofiste ve vlllyette ya • 

çun 12 zırhlısı olduğu tahmin edl- pılan iki toplantıda bUtUn bu sebepler 
zere, en az ahedesl tetkik edilmiş ıılmdilik eehlrdeki un tev • 
llyor. Japonlann 1930 Londra mu 'atının 215 çuval llAveslyle 3611 çuvala 
mucibince 9 zırhlıları vardı; fakat. Kon- ~:karılmasına ve diıter ıııebeplere knreı da 
go &ınıfından 29,320 tonluk Hlyel zırhlısı 1 riddl takibat yapılmasına karar verilmiş· 
muahcdeye tevfikan sllA.hlarından tecrit tir. Ekmek tevziatını dU:r.enlemek için 
edildifü hnld<', 1936 da Japonya anlaşmayı ı P.Vlere da~ıtılııcak lis'E'lerin tabı bitmek 
feshe<! nce bu gemiyi tekrar sllAhlandır- llıo:ercdir Çarşamba Jt{lnU bu ucnıllln tat· 
mıs ve 1937 dcnbert de 3 yeni zırhlı inşa- blkınıı bR.şlanmıuıı ihtimali vardır. 
sına başlamıştır. Bu 3 yenl zırhlının tonaJ· 
lan, sürıı.Uert ve sllllhlan tamamlyle gizll 
tutulmu,tur. Gemllerln 43. hattA 46 bin 
tonluk olduğu söyleniyorsa da katı bri eey 
billnmlycr; fakat 40 bin tonu bulduklan 
rMh8kkok addcdlllyor. 8 Ye7& 9 tane 406 

Yabani domuz mücadelesi 
Haber aldılımıza gllre muh~llf vilA -

yetlerde yabani domuz mUcadeleaine bao· 
lanmıft,ır. 

Divanü lügat·İt· Türk 

tercümesinin üçüncü 

ve son cildi de basıldı 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreter

liğinden bildirilmiştir: 
Büyük Türk dilcisi Kaşgarlı Mah

mud'un eseri olan Divanü Lugat-it
Türk tercümesinin üçüncü ve son 
cildi de basılmıştır. 
Sayın arkadaşımız Besim Atalay'ın 

yüksek çalışmalariyle sona eren bu 
tercüme, Türk dilinin en değerli bir 
anıdını bilim dünyasının gözü önüne 
koymuş bulunmaktadır. Üç ciltte ge· 
çen bütün Türkçe sözlerin alfabe sı
rasiyle ve tercümede, bastırılan tıp· 
kıbasımda ve kitabın arapça bası • 
mındaki cilt ve sayfa numaralariyle 
endeksi de hazırlanmaktadır. (a.a.) 

Hariciyeye gireceklerin 
müsabaka imtihanı 

Hariciye Vekilliğince açılan mü • 
sabaka imtihanlarının elemeleri dün 
aabah yapılmıtt<r' 

Adana'da askerlerimize 

kışlık hediye teberrüleri 
Adana, 17 a.a. - Kahraman asker· 

lerimize kışlık hediye gönderilmesi 
için Kızılay'a yapılmakta olan kıy -
metli yardımlar devam etmektedir. 
Bu arada Yakup Onyos Kızılay Ku -
rumuna 4.000 lira, Gilodo 3.000,, Lut-
fullah 2.000, Sapmaz ve Ömer Yaban
cı 1.000, Alber Oiyap 1.000, İbrahim 

Burduroğlu ve iş fabrikası sahipleri 
beşer yüz, Lutfi Kalaoğlu, Halil Sa -
vatlı, Zeynel Bilici ikişer yüz, Meh
met Saytürk, Salim Somoro, İsa Şa
kir yüz ellişer, Süleyman Ekici yüz, 
Ali Münif Yeğenağa, Xerim Ulueon

tıiizlıc ellifer lira Termi4!eröu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu f 
Genel Merkezi f 

hktır. 

. ...................................................... .. 
BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
lstanbul sinemalarında bir ay 

bir balta devam eden 
Süper Film 

OPERET 
Viyıınıı'ntn meşhur operetleriyle 
süslenen bu büyüle filmin müzik 

kısmını 

Viyana Filarmonik 
Orkestraıı 

idare etmektedir. 
ARTİSTLl.:R : 

WlLLY FORST 
MARlA HOLST 

Sennslıır : 

14.30 • 16.30 • 18.30 • ve 21 de 

Gece için yerlerinizi 
gündüzden ka.patmız. 

~..._ 6»ıfı 

YENİ ÇIKTI 

BİLMECELER . f/. 
ve MANlL 
Naki Tezel 

Kıv gecelerinde hoş vakit ~ 
için yegtlnc kitap. 315 bllıtl .ıP ., 
mluıi. Fiyatı 50 kunış. ser~ıerd' 

Hqet kltapevleriyle bil)" 

bulunur. 

'---~ 
"" .. Devlet Şurası k011 ""~ 

1 5ir ~ 
Yazan: Avukat Kerna ,ıcıııt ti' 

orası ıe ~· ~.; 
Yeni cıkan ve devlet 1 acıııt ,,ııD" 1 

vazıreıcrlylc ldnrl da ... aınrın tabi ıtt>l'"' J 
yüaüne tnallOk eden bU ki ra d• ıııı ~ 
Unlvl'rslte Kitabevi ve Ank• i1' edt ııP ,:_, 
Berkalp klt.abı:vıerlnden tedll~a )Cilt ,.,.., 

Ftyatı 2 llradır. (Ankara Pot 
1 

ol•~ıc,,,,, 
adresine bedell posta ha~·ale!idr_. 11 

rıMıtt takdirde blldirUen a 
96ndenıts. 



İürk şiirinde 

DAG 
Yazan: Baki SÜHA 

.Divan edebiyatı şöyle dursun, İsla
;.~Yetten önce payen devirlerdeki 

llrk şiirinden tutunuz da, klasik e
debiyatın yanı başında en hür ve en 
~f bir sanat anlayışı içinde bugüne 
b~d~.r devam eden halk şiirinde (Dağ) 

uyuk bir yer almıştır. 
Türk zevkınde, hüriyetin, vakarın, 

~ettliğin ve saffetin timsali olan bu 
eybetli tabiat unsuru, şiirimizde ba

tan dertli bir aşk mısraının içine, hain ~pik bir koşmanın arasına, bazan 
a YUrekten söylenmiş içli bir Var -

~ağan'ın satırları arasına kurulmuş -
Ut. 

1 
Şiire, ekseriyetle musikıye men§e 

~an ve büyük musiki sanatkarlar'ının 
ta ı~lardanbcri yaratmıya çalıştıkları 
d bıat sesleri, omuzlarını biribirine 

ayayan başları dumanlı dağların 
~ırtıarında en güzel aksisadalarını 
Ulur ... 

.En güzel renkler, kokular, ve rüz -
:arlar dağlarda yaşar ... İnsanlara kü
b~n insan, dağ başına çıkar .. Kendini 

0~r ilah olarak görmek istiyen İnsan
lt~~u. dağların karlı tepelerini arar ... 

11.Urıyete aşık Türk şaiiri. sevgilisi -
,. 

1 _Yürekten gelen bir sesle dağlara 
,,a~ırır: 

0 •tlar baıı yolun olsun 
~katız Aıık kulun olsun 
ll(•z kıa atar gUJün olsun 

tcnun•u tok $:ÜZel da(:Jar-

ta l'ü:k ruhu, bütün bi; tarih boyun -
t dagJarın karlı tepelerini bir kartal 
tfy~ryle kendine yayla yapmış ve 
~nış medeniyetlerini dağların yeşil 

eklerinde kurmuştur. Anadolu'da 
k~oğrafi zaruretler müstesna - bütün 
~0Yler dağ eteklerinde ve yahut ufak 

Pelerin üzerinde kurulmuştur. 

Üçüncü devlet resim ve heykel 
sergisi münasebetiyle 

Yoz!erce &anatkıtrın yüzlerce eserini bir 
tırıııda teşhir eden bir resim sergisi hakkın
da yazı ynzmata kalJ.-.mak eok ı:üc ve nazik 
hır ıaur. Memleketlmızdi! acılıı.n sergiler hak
kında ılmdl~e kada~ t.: le::t dr•ATU, dUrüsl 
yazı 5:drmeı:. nas:p olmadı. Bu mevzua dair 
yazılan yazıların bel kem:l).nl te5'\t,! (;de:ı 

c'Jmlelerden bir kacı: 
- Veli'nin mcyvaları cok muva!fak' 
- Al. rln nallırmortu eok !ena! 
- Jlasan•ın komııoz.s>onu dch~et! 

- Hılsey n'ln cı ılak kadını tuhaC! 
Sanalktı.rın ismiyle eserinin mcvzuunu z k

rcUlklen sonra cJ'lllen ıı s nuna hos, ırnır, 

Altı., mUk<'mr.ıel ı: '>I ııt tlar llt\vesu .c )'8ZJl
mıs > Uzı.:rcc ya:r.ı gurı1ı.1k. izi le ntn ederim 
kı l:tl ı nzı~:ımnıs b r sc el kal lotu bu ne\ 1 

)a ıard l1 Cllk dnh:ı o{ıretlcl ve !ııydalt ICY -

lc•cllr. Hlt o maı:sa size sanatkıtrın n fu5 
kA .. ıdınaan blrı-oac yaprıık orırcttr. 6uı s n:ı 
kalalol':!annı1an annatıcArın nerede duğdufıu· 

nıı, nerelerde talı:ıll gtırdıl~Jnü, k c y ıında 

o•nul)unu, L.;rcnmck mU'Tlk;.ındUr. 

Bizde resı::n scrcllertnde ı;:ördUklerl eser -
ıerın ndlıır. &onuna bir ml.ınaalp sırnt bul
duktan sonra sütunlarca ). zı yazan bu zevat 
ıınnalktı.rlardan bahsctmls ulduıtundan mem
nun, vazl!ealnl >aıımıı bır "atnndaı cururb
le sanalktı.rların meclisine ı: rdlfıl zamnn 
hlt de tahmin e•liA'I ı;ckllrte ka •ılanmaz. Sn
natktı.rlar haklı olarak ta adamcaG;ızı talik 
kn&la karwılnr \'C sorarlıır: 

- All'nln nnturmortu ıcın kötü, Vetrn.n 
mey\'aları tein güzel buyurmuesunuz? Fakat 
bir parta zahmet edip bunların ııltln kötü 
'\'c)a nlctn ı:Uzel olduıtunu anlatmaml sınız. 

Resmi harlkullldc dl~e tavsif olunmasına 

Bedri Rahmi EYÜ BOGLU 

~ağ Türk şiirinde hazan vakur bir 
do.tık, hazan yürekten bağlanılan bir 

• hazan da kaypak ve vefasız bir 
( Sonu 6 ıncı sayfada } lnönü büstü (Münir Hayri Egeli) 

raf:mcn bir ba.kası sorar: 
- Benim kO!l'Hl<lZISYonun neresi harlkulO.

Bir anketçi arıyan 
:ı:: .................................................................................. . ......................................................................................... ········ ········ 

dc cok mC'rak etllm! 
--, Bir ötl'kl bunalmal':a bnelıyan bl,.areyt 

makla beraber gene, hiç yoktan iyi _ maytaba aıır: 
dir. Bu cinsten iki kitap hatırlı _ - Hasan'ın cıtılnk kadını tuhaf, HUsc- Portre (Saip Tuna) . . yo yln'ln mnndnları bır hoa. ötekinin manzara-
ru~. Bunla:da.~ .?ı~ı Ruş~n Eşref'in ıarı çok ıırın, bcrlkll\ln etütleri pek cici bu 'hatta birkaç eserini görmekle onlar. hak
(Dıyorlar kı), obura de Hıkmet Feri- ne bicim tenkit iki gözumı VnllA.hı Mahmut- kında dogru dJrüst bir fıkir' edinmi!l ol _ 
dun'un (Bugün de diyorlar ki) isim- pua'dakt işportacılar en uafıılık m_uarı yu:. Hele Matis Pikaso veya Diıfi gibi~=-
li eserleridir Birincisi 1918 de ikin müıtcrl>e takdim ederken sizden cok daha bT •I .. h . . 

Klasikler 
Vedat Nedim TÔR 

Maarif Vekaleti, on üç k 1 iı s i k 
tercümesini 29 ilkte§rinde satışa 
çrkardı. Bu, Türk milletine yapıla
bilecek en güzel ve en manalı bir 
Cümhuriyet bayramı hediyesi ol
du. Maarif Vekii.letine, bu yu.ksek 
değerli hizmetinden dolayı, ne ka
dar teşekkür etsek yine borçlu ka-

' lırız. 

Dünyanın öyle acar bir çağında ya
§ıyoru.z ki, İnsandan yaratıcı ve 
kurucu zekasının ıızamisini istiyor. 
Kof ve ham kafaların, Bogazda 
denize dökülen torikler kadar kıy
meti yok. Çarpışan ne tanktır, ne 
uçak, insan k a f a sı ve insan 
r u h udur. Bu savasta kafasını ve 
ruhunu en İyi itle~csini bilen ta· 
raf üstün gelecek. Üstün millet ol
mak demek, üstün kafalı, üstün 
ruhlu millet olmak demektir. 
D~vrimi~in en cılk gerçeği, ik a -
1 ı t e n ı n kantiteyi altetmesidir. 
Kantite bile kaliteden doğar. Kali
teyi ise ancak i§lenmi~, armmıs ka
falar, yüksek tansiyonlu ruhlar ya
ratabilir. 
O halde, y Ü k s e k k n 1 i t e 1 i 
millet olmak parolasını, bütün 
Türkiye'yi kaphyan bir bayrak gi
bi göklerimize germeliyiz. Az"ın 
boralı çağnnızm ortasında durabil
menin ve tutunabilmenin te"llel 
!}artı budur. 
Çeşitli medeniyetler, kültürler ya
ra tmıf ve yaşamış milletim.,izin yi.iz. 
yıllardan gelen cevherli zekasına, 
asaletli ruhuna inanıyonız. Şimdi 
en ~crcfli ve en heyecan verıcı 
ödevimiz, bu cevherleri ç a b u -
c a k işlemektir. 
l~te klasikler, cevher i t l i y e n 
atelyelerdir. Çocuklarrmızın kafa
sını ne kadar çok bu atelyclcrin 
içinden geçirirsek, onların o dere
ce yüksek kaliteli insanlar olmala
rını sağlarız. 

Maarif Vekaletinin çıkardığı kla
sikler, b a s k ı tekniği bakımm• 
dan da, bir yeni çığır aç.tı: 
Bu kadar sade, temiz, güzel, sağ
lam, okunaklı basılmış kitap, Türk
çede hemen i 1 k defa görülüyor. 
Fiyatları da, sudan ucuz denilecek 
kadar. alçaktır. 
O halde? H e r aydın Türk evi
nin kitaplığında bu klasiklerin bu
lunmaması bir ıa y ı p sayılmalı .. 
dır! 

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ altı soru 
• - aRır bult cümleler sıralar cok dnha etraflı 1 ıye. crını er gun yenı yenı kalıplara 

cisi 1931 de basılan ve biribirinden sözler bulurlar. dokmcgc hazır bulunan ressamlardan bir- line ııokan nokta sanatkirm yalnız basına 
çok ayrı görüşlü iki edebiyat neslinin *** kaç eser gormekle onlar hakkında hıiküm bu ananeyi kavramak i~in ~ırpınmasmdaa 
türlü sorulara verd ikleıi CC'vapları bir Bu tıözler kareısındn resim tıerı;:lsl hakkın- , veremeyiz. başka bir şey de{;ıldir. 
arada toplıyan bu iki kitap da yüzü~ da >'azı yazdığına toktan plıman olan z:ıt ne Bugüniı:n ressamı hakkında dörtbaşı ma- Eskiden resme merak salan bir kimse ile 
müzü güldürmedi. Gene arkadaşları-\ >apaca#'ını, bunlardan hanc:stne cevap )ctış- mur bir fikir edinebilmek için onun ese- sanat eserleri arasında bir usta, soylediii 

Yazan: Suut Kemal YET KIN mızı onlarda bulamadık. Sorulan su - tlreceğlnl ıaeırmıa bir vaz!)ette ııotuk sor:uk 1 rini dcrlı toplu mütalea etmek mecburiyeti e~ ufak. bir tcreddut ~eçi~eden. kabul .. 

ls~nat • - kA d' w. 1 . . . 1 terlemef:e baslar. Eğer aklı batında b r zat vardır. Greko'nun bir tablosu Greko'yu 1 dılen bır hoca varmış, bugun m;.ızeler bti. 
• eserını sanat arın ver ı ıne larından dışarıya üriıkliyen zaruret aller ıle verılcn cevapların daha 7.ıya- l ıse. ek~crtya eörle bir cevl'lPl krıııı tnı kur- d. • /yu·k b' 't' ·1 b' t 1 ··-ı •t d d b" h · · .. , .1 d' unyanın her tarafında tem!!ıl edecek ka- ır ı ına ı c ıze aynı &ana eser eııuı it 
1 
'&anatkarın ruhunu tahlil etmek- üzerinde düşünmiyc her nedense va- e e c ıyat tarı çısım ı,gı en ırcce- tanr: d • • p k t ı ı b 
~ t w• h kk kt _ Hakkınız var, takat ben bUtiln bunlan ar onun şahsıyetı ile mahmuldur. Fakat sunuyor. a a on arın ananesın ıze aşı-

tıı.. a eserinin ruhunu anlamış olu- kit bulamamışlardır. Elde basılmış gı mu a a ır. Matis'in nıhayet birkaç saat irerisinde lıyacak hoca nimevcut '· Bir omur harcı-
" ~ B' "h · izah etmeA'c kalkanam ııazeteyt iki ile cUn ~ 

lttiİt .azari kalmak istemiyen bir es - mektup olarak "Asarı müfide kütüp- ız, zı nımizden ayrıJmıyan mese- il.An aa»raıarına varana kadar ıtzın scrıııye yaptığı bir manzara veya birkaç meyva . yarak bu ananenın ana hatlarını sezen za-
~tk:ı dikkatini her şeyden önce sa- hanesi'' serisinden Abdülhak Ha- lelerin aydınlatılması için, sanatkar- tahsis etmemiz icap eder. Halbukt buna ım- onun eserinden koparılmı$ bir yaprak ya- manımızuı ressamları bızimle sanat eseri 
'oru rın iç yapısı üzerinde toplamak mid'in mektupları var. Bu mektupla- larımızdan şu sorulara ct:vap venne- ktı.n >ok. sersrlden hiç bahsetmemeC:e gonl!lm hut onun bütıin eserlerini yan yana koyarak arasında eski ustaların oynadıkları nikiJ 
bıı 'lldadır. Birçok düğümlerin ancak 1 rı birer birer gözden geçirdim. Mü - lerini isterdik : razı olmadı. Vaziyet bu. ördüğü mozayıktan kopartılmış bir çini rolunü yapmaktan bucak bucak kaçıyorlar. 
llatlt~tctıe çözülmesi mümkündür. Sa- baJaga etmeden söylüyorum, sanat 1) Eserlerinizi ilhama mı, yoksa der, bö>lellkle sanatkArları bir parca a - parçasından ibarettir. Bize sadece arap saçı kadar karma karışık 
li)j~~t~n iç yapısını, idrakinin husu- davalarının ruhunu aydınlatan kayda iradı:lJ ve şuurlu bir çalışmıya mı \Utmus ve öldurilcü ala)lnn önlemi& olur. Bugünün ressamının eserlerinden bir ta- tabiatı gbstcriyor ve 

ı;ını b 1 Fakat bu ı,;aptıı bir yazı yauıır:ı halde aanat- nes' . "'Ö k d b" . k b' h d - Ben büyuk sanat eserlerinde ne bul-
tt la ' Yaratma anındaki halini bi - değer tek bir satıra rastlamadım. Jur- orç usun uz? ktı.rıardan bö~le bir muameleye mllruz kalan 1 ını "' ~ere: on an uyu ır az uy- , 
t~ .?,:ıt>karın kendisinden daha iyi nal tarzı yolunu şaşırıp sanat dünya- 2) İlham kelimesine verdiğiniz ma- bir baskası ekseriya: mak keyfıyetı ancak o sanatkarın eserini dumsa onları tabıatla ~ukayese ederek bul-
~ ogrctebilir? mıza uğramamış ki ona baş vuralım, na nedir? - Lrı.net olsun. sıze de. cserlcrtnlze de, adını adım takip edenlere nasip oluyor. Re- dum. Sen de ana tabıata mıiracaat et v• 

Un,, ııer"lnJ~ft de Bir A•ha a"ak basanın dl sim sanatını Röncsansa kavu"tur~n harikul- kendini kurtar! 
'1~ .. 

1 
"n içindir ki sanat felsefesi Hatıra nevi ise Halit Ziya Uşaklı - 3) E " - · .... ' yerc.ıt " n '"•• tı. setlerinizi yaratırken • bugün- bir kütUr savurur ve bir d:ıha resimden ve fide anane muhtelif sebepler dolayısiyle za- deyip geçiyorlar. 

tıaı11~ giren birç.~k meseleler kar- gil'in beş ciltlik (Kırk Yıl) ına kadar k.ü veya yarınki - bir okuyucu (seyir- ressamdan bahsetmemek üzere cıkar ırıdcr. manımıza kadar intikal edememiş ve bir a- *** 
Oonc Flaubert ın (mektuplar) ı, bekledi durdu. (Kırk Yıl)) ın yap - cı veya dinleyici) kütlesini düşünü - *** ralık tamamiylc göı:den kaybolacak kadar BugünUn ıanatkirı sanatının belkemiğini 
(Jıır11°llrt'ların ve Delacroix'nın raklarını çeviriyorum. Hayreti Bih - yor musunuz? Hayatını resme vakrctmıı kimseleri ya- silinmişti. Zamanımızın ressamına hakiki teşkil eden en basit hatları ekseriya sene-
~rı.}11) leri, Goethe'nin Ecker- ter'in ve Ahmet Cemil'in babası (Kırk 4) Eserlerinizi eveıa zihninizde ta- kıncıan tanıyanlar, onlann cndl5elcrını, ta- !resim sanatının imkanlarını yeniden arayıp !erce çalı&tıktan sonra buluyor. Bunlanı 
1ı " a l hıma tarzlarını yakından takip edenler ara- . . . .. 
il <hatıo an (konu~~alar) ı, B.~rlioz: Yıl) içinde her §eyden •. b~hsett~ğ~ sarladıktan sonra mı yazmıya başlar- sında hertıanı;ı bir eseri bir tek kelime 11 bulmak gıbı bır omre kolay kolay sıcmıyan yalnız kendi gôzıinun nuru ile bulduğw 

\ıı;. 11alt talar) ı gıbı bazı onemh halde, sanatkarın psikoloJısıne • ıkı sınız, yoksa çalıştıkça mı eser ken _ tavsır edip 5:etenıere rastlamak lmktı.naızdı: bir iş düşmüştür. Bugün resim sanatını için çocuk gibi seviniyor Halbuki Rön• 
>o~tu lara baş vurmamağa imkan sayfa müstesna (1) _sanat eserinin di şeklini bulur? Bir roman hakkında tıkır yürütebtımek ıcın ekseriya içinde:ı c:ıkılmaz bir muamma ha- (Sonu 6 rncı sayfada} 

r. ruhuna vakit bulup da elini sürme- 5) Eserlerinizin yaratılışında hatı- hlt olmazsa o romanı okumus olmak icap ~ - ·--~ . 
b "· gib' b H I l eder. Bir tablo hakkında da söz •öyllyebllmek 
1 ıırı 11 r ı azı kaynaklara dedim. Ve miş veya buna lüzum görmemiş. a - ra arınız nasıl bir rol oynuyor? ıtın onun önünde uzun uzadıya durmak. ıa-
11\octd'oyıerken içim ansızın burku - buki Halit Ziya, sanatkar ve sanat 6) Eserlerinizi ne gibi psikolojik natkArın endtaelerlyle yakından al!kadar oı-
'allatı/· llliçin birkaç büyük Türk hakkında bize neler anlatmazdı! amillerin tesiri altında yaratıyorsu- mak, onun dünyasına girmek icap eder. Ak-
~~lıb arının ismi ile başlamadım? Başka kaynaklara baş vuralım. Sa- nuz? 111 takdirde bir sergiden aıınan ıntıbatar Yol-
h...' .ram.adım d d S tk~ 1 natkılrJarımızın psı"koloJ·ı·k tecrübe le- Dinamik ve estetı'ğı'n agwırlık nokta- da, tramvayda, yüzünü blrknt ıanlye scyret-··ırııı rn a on an. ana ar a • .. ttıtımız bir yolcu hakkında cdlndlA'lmlz yarım 
~rıctc11 ~~tuplarında günlük benlikle- rini bazı anket·lere verdikleri cevap· sı olan bu altı soru bir anketçi arıyor. yamalak bir ıntıbadan öteye gidemez. YUztı-
'ril\in ır türlü çıkamamışlar, eser - Jarda bulamaz mıyız? Anketlere veri- nU hlrkaç saniye ırördUl':ümüz bir ınsan hak-

• tn.ahiyeti, onları ruh tabaka - len cevaplar yüzde yüz samimi olma- (1) Kırk Yıl, cilt ır. s. 77. 78 kında verece~ımıı karar ne kadnr sathi ve 

Pey_iz.aj (Nazmi Ziya). 

deltllN!lz ıse scrırldekl eaerler hakkında cala
kalem verilen hükümler d4' o kadar zavallı 
olur. 

"'*"' Gazete veya mecmualarda sanatkArlan 
birer kelime ile taltif veya takbih etmek 
>alııız bizim memleketimize mahSuı met de

l A'lldlr. Avrupa'nın en bUyük şehirlerinde a -
cılan •erııtıer itin de a)'tlı satırlan sık sık 

bulmak mümkilndUr. Fakat orada gazele su. 
tunlannda blrkac kelime ile tenkit olunan 
sanMktırlardnn blrtne bir ııün yalnız s;ıtun -
!ar deC:U ciltlerce kltaı:ılnr tahsı. olıı,ndutunu 

göı11rsünUz. bu kitaplar arasında o kadar 
bilyük bir tuna ile haz.ırlanmıs olanlar var
dır ki milkemmcl Iotograrı rı ıaycsl'ıdc sn
nn tktırın bir \CYll blrKaç scncltk mesaisini 
dc~ll. bUtün sanat hayatını, ao.lım adını tAklp 
etmek mümkün olur. 

Bizde C8r.rlerlne bir kitap tahsis Cdllmlı 
1 &anatk!r hemen hemen >ok ı;:lb.dlr. Bir Na
mık Kt.'l'llal'dcn ancak birkaç kitapla bahse-

1 dildiği tein Uzülcn cdeblyattılarımıza sanat 
kıymeti ondan hlt bir zaman nıatı kaL'!lıYa
cak kadar mühim oıan ressam Seker Ah
met, ZekAI P.ısnlarla, Seyit B YIC?rl, Ahmet 
zb'a .Beyi hatır.ntmıık isterim. Dolmnbahte'
dckl resim ve heykel mUzesınde ancak blr
kııç eserle kencıııerlnden sonra yetlsımlcrl 
ren;ab :fersah a&mıa olan' bu sanatk~rınr da 
,•ııktl;vle memlckcUmlzde açılan sergilere ı1• 
tırak etmıı ve yukarıda nümuncstnı vcrdttı
mlz <;ilmlelerden baııka tenkit Y1!zll görmc
mlslerıllr. 

Sanatının bütün hususiyetlerini bir tek e
sere teksif etmiş sanatkfira bilhassa ı:ama
mmıı:da rastlamak imk!irısızdır. Mikel 

1 
Anj'ın tamamlanmış escrlerinin birisi kar· 

1 şısında sanatının belli başlı hususiyetlerini 
I kavra:nak mıimkündur. Rafael'in tablola-
1 rmdan bir .t~nesine bakarı:k onun sanatı 
1 hakkındı fıkır :YÜrliteb:Jiriz. Fakat buglin 
1 yaşıyan ressamların en başta gelenlerinden 

11oDa.r ,,_. Dör~ aibi sanat:kirlar:m bk 
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ve heykel sergisi 
~ RESMİ TEBLİGLER ~ 
~ . ••.••.••..............••.••..•.... ,_.. 

İngiliz Ortaşark 
ha va resmi tebliği 

Yeni bir alman Alman-romen kllalan 
diplomatik Kerç şehrini 

Atlantik'te 

amerikan bayrağı taşıyan 

bir Mihver 

Şimali Afrika'da 

yeni bir ordu 

kurulacak münasebetiyle 
( Başı 5 inci sayfada ) 

1ansta sanatkarın kendi yaradılıııının husu
ıiyetlerıni ve imkinlarını ııezmeden bnce 
kendinden eveJkilerinin e5erlerini tam ma• 
nasiyle benimsediğini ve kendisinden hiç 
bir ıey katmadan onların peıindcn gittiğini 
•e ancak bu &ayede sanatın imkanlarını ve 
buduUarmı kavradığım görüyoruz. 

Za.manımızda resim sanatını arap saçma 
döndüren bususiyeUerden birisi de bu bü
,.Uk ananenin kayboluiUdur. Bugün resme 
henüz bulıyan bir çocuğa ekseriya ı 

- Aman sakın muzelerde fazla durma. 
Şahsiyetini kaybedersin! denmektedir. 

Resim sanatına hürmet edenler için bun.. 
dan daha saçma bundan daha sakat bir na. 
ıihat tasavvur edemiyorum! 

Resim sanatına merak salanları içinden 
bir türlü çıkamadıkları kör bir kuyuya dü· 
ıürcn, zamanımızda nezle mikrobu gibi ıi
rayet eden, bu nasihat olmu~turı büyük il.!!· 
tatlar kendi kendilerini yaratmışlardır. 
Her koyun kendi bacağından asılır. Sen de 
kendi imklnlannı kendin bulacaksın. 

Resim sanatını, beşeriyetin yüzünü güt. 
düren bir kudret haline koyan büyük ana
neyi tamamiyle inkar eden bu naaihattan 
memleketimizdeki ressamlar da hisselerini 
almış ve senelerce bu çıkmaz yolda yürü
müljlerdir. Bugün eline fırçayı alır almaz 
yepyeni orijinal eserler vermek arzusuna 
kapılmıyan ve böylelikle seneler kaybet
miyen ressam bulmak kabil değildir. 

*** 
Serglevl'nde acılnn ücüncQ Devlet Re· 

Kahire, 17 a.a. - Orta aark ınırlllz hava 
kuveUerlnln d\lnk{I teblltl: 

Cenup Atrll<a kuvetıerlne mensup Mary. 
Jant bomba tayyarelerl, 15 ıontcsrlnde Tamı
mı ile Gazala tayyare ıncydııntarına muvaf. 
fakıyetlc hücum etmlsl<'r<llr. Tnyynrc meydan
larının her birine lk!ıer hücum ynpılmııtır. 

Tmlml'ye yapılan ilk hücumda :verde bu. 
lunan en az bcı dOsman tayyaresi hasara 
uC:ratılmıı;tır. İkinci tıOcumdn da daıtınık bir 
halde bulunan tayyareler arasında yanı:ınlnr 
cıkanlmıstır. 

Caznla'da tayyıırclcrımız dUsman av tay. 
yarelerlylo hedef Ozerlnde carpısmıslardır. 
Gazala'da da ynnı:ınlar cıktı~ ı:örülmüstUr. 
Burada bir Mcsscnıchmldt·l09 tayyaresi deni· 
ze dUıOrUlmOıtOr. 

Av tayyarelerimiz, cumartesi ııUnU bir 
dlltman tayyaresini hlma~e eden C·l50 tipinde 
tayyarelerle tnrıııımıtlnr ve iki dUaman av 
tayyaresi dUsOrmUslerdlr. 

Cuma ıreccııl, donanma tayyareleri, Cam • 
but tayyare meydanını bornbalamıaıardır. lkl 
dilaman tayyarcıılnln ate1 aldıtı ve tayyıırc 
meyttanının baıka bir kısmında yanııınlar 
cıktıfıı görülmllstUr. 

Tnyyarelertmızdcn bir tanesi bu harektıt. 
tan ııcrt dönmcmııtır. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londra, 17 a.a. - Hava nazırııaının 

ııc:ı: 
teb-

Brltanya ha va kuvetlerı buırUn ılmal 

Fransa'dald hedefler üzerine akınlar y&pmıı· 
tır. Kesif duman ıUtunıarının yU!oeldltl ırö· 

ruımüıtur. Pilotlar ayrıca alman kıtaıarını 

mitralyöz ateııne tutmuılar ve bir tayyare 
meydanını bombalamıalardır. Bu harekAt& tı· 

ıtlrak eden tawarclcrlmlzden lklsl üslerine 
donmcmlıtır. 

Tobruk'ta kum fırtınası 
Kahire, 17 a.a. - Ortaşark lni>iliz U • 

nıumı Kararglhının tebliği : 
'l'obruk'ta 'e hudut böleeılnde elddetll 

bir kum fırtınası, her türlil hava ve kara 
faaliyetine enı;el olmuştur. 

Sovyet resmi tebliği 

ilim ve Hoykel Sergisine, alıcı gözlerle ha· 
kanlıınn dikkat edecekler! en mühlm nok
ta bence budur. DUnyanın her taratında 
olduğu gibi blz.lm sanntkArlanmı:ı:ın en 
iyileri de bUyt}k sanat unsurlannı yaln121 
ba$lanna bulmak lcln cırpınmaktndırlnr. 
Re1Samlanmız arasın.da hııklkl resim san· 
atının imkO.nlannı bulmak onu kom.şu sa
natlara peşkeş c;ekme-mek !cin ciddi bir ee· 
kilde uğraşanlar vardır. Zevkleri blltUn 
dllnya mllzelerlndeld tııheserlerln tnbl{:ln· 

den reçmis, onlara çok yakından ve candan 
batlandıklan halde hlc b r zaman tabla· 
ta arkasını dönmemls, ve büyük fedakll.r· 
hklar sayesinde sanatına sımsıkı sanlmış 
ressamlanmız cok azclır. Fakat allaha &il· 
kür kl vardır. Zamanımızın öldürücü de· 
necek kadar muzır sannt ccreyanlanna 
kapıldıklan halde sanatının lmkl\nlannı 

kaybetmeden bu tecrübelerden sıyrılmış 

ressamlanmızın hayatı ve eserleri üzerin· 
de uzun u7.adıya durmak ve eserlerin~ 
ayrı ayrı scrgl\er ve kitaplar tahsis etmek 

Moskova; 17. a.a. - Bu ı;eceKı ::ıovyet 

tebliği : 

sok yerinde ve faydalı bir iş olur. 

Bedri Rahmi EYÜBOCLU 

Türk ıiirinde dağ 
(Bau 5. inci sayfada) 

16 Sont~rlnde, çarpı§malar bütUn cep-
he boyunca devam etml§ ve bilhassa Ka

llnln bölgcılnde ve cenup - batı kesi • 
mlndc ıtddetll olm~tur. 

••• 
Moskovn, 17 a.a. - Bu aabahkl sovyet tob-

11~1: 
16·17 sontcşrln aoccsl. kıtalarımız bUtlin 

cephelerde dUsmanla carpı&mı&lardır. 

*** Moskova, 17 a.a. - Bu ı;abııhki 

tebllği : 
16 aontcıırln gecesi lutalanmız 

cephelerde dMUınıUşlcrdir. 

"'** 

sovyet 

bUtUn 

Mo11kova, ı 7 a.a. - Sovyet tebliğine ek 

taarruzu mu ? 

Bir Amerikan Yazarının fikri 
Nevyork, 17 a.a. - Mister Ray -

mond Clapper "World Telegram" ga
zetesinde şunları yazıyor: 

"Resmi Amerikıa mahfillerine ge -
len ciddi haberlere göre Hitler geniş 
bir siyasi taarruz hazırlamaktadır. 
Ilitler'in yapacağı teşebbüsün, alman 
kontrolu altında bir Avrupa konfe -
derasyonu vücuda getirmeyi hedef 
tutacağı sanılmaktadır. Bu münase -
betle neşredilecek beyannamede Rus
ya bozgununu sak1amak maksadı gü
dülecektir. Yeni Avrupa nizamının 

kurulmasına doğru atılacak ilk adı
mı, Avrupa kıtasındaki başka millet· 
lerin de muhtemel olarak inızalıyaca
ğı bir beyanname çıkarmak teşkil e· 
decektir. Bu birliği temin etmek icin 
yapılan gayretlerin devam ettiği an
la§tlmaktadtr. Eldeki haberlere göre 
beyannamenin neşri için 20 sonteş -
rin tar~hi seçilmiştir. Beyannamenin 
M. Ruzvelt ile M. Cörçil'e ve Atlan
tik beyannamesine karşı ç.ı karılacağı 
tahmin ediliyor. 

Beyannameye iltihak için Vic~y 
hükümetinin, Birleşik Amerika dev
letleri ile siyasi münasebetlerinin ke
sileceği korkusu ile, tereddüt ettiği 
de ilave edilmektedir. Eğer yakında 
neşredilcceği söylenen hu heyanna • 
me hakkında ırel"n haberler <lr>~ru 
ise Hitler'in İngiltere ile Amerika'yı 
alman tahakkümü altında birleşmiş 

bir Avrupa emri \'akii karşısında bı
rakmavı iimit etti~i anla~dmdctadır. 

M. Litvinof'un 
bindiği tayyare 
Tahran' a geldi 

işgal ettiler 
Kırım'ın doğu kısmı 

~imdi almonların elinde 

Ahnan rus esirlerinin 

sayısı 1O1.600 ü buldu 
( Başı 1 inci u7/ada ) 

baılıca merkezidir. Bu bölredeki demir 
cevheri yeraltı ihtiyatı 2 milyar 700 milyon 
ile 3,5 milyar ton arasında tahmin edilmek· 
tedir. 

Mariopol, Taıanror fabrikaları ile, AzRk 
denizinin >İmalindeki bölcede bulunan fab
rikalar deınır cevheri ihtiyaçlarını buradan 
alıyorlardı. 

Kcrç civarında tuz ve manganel de bu
lunmaktadır. Bu kaynaklar dolayısiyle 

Kerç'te sanayi önemli bir ıurette inkiııf 
etmıı ve bilhaS&a büyük kimya fabrikaları 
kurulmuştur. Bundan başka bir tayyare bir 
de silah fabrikası vardır. 

Kcrç'le ayrıca bazı harp remileri ile va! 
purların havuza çekilerek tamir tdilebilme· 
ıi için kıiçük bir gemi tezgahı da vardır. 

Şehirde iki elektrik fabrikası bulunmakta· 

• • gem ısı 
yakalandı 

Vaılngton; 17. a.a. - Diln ~am rcs· 
men blldlrlldllilne gôre, 6 sonte.srln günü 
ıatak vakti bir Amerlknn kruvazörü, Ar 
merlkan bnyrnı:iını taşıyan ve her iki bor· 
daaında Amerll:an renkleri boyanmı.s bu· 
luruın bir tlcnrt gemisi görmUştilr. Dahn 
biraz yaklıt4ınca kruvazör bu ticaret ge
misinin kaptan k'öprUsünde ve arkll)ında 

Filadeltiya llmnnına bağlı Amerikan ge -
mllerlnden birinin adı ya:r.ımıı.s bulundu -
ğunu görnıUştUr. Bununla beraber, gemi· 
nln harekcllcrl şüııhc verici ııınhl)'ctlc 

bulunduf:undnn kruvn1.ör kendisine <dur) 
lsarell vermiş ve bir s:ındal lnılirerck mn
himnt alınnk ü1.erc bir subnyı ı:;emiye 

ı::ön<lı•rrnlstlr. Dahn enndnl yaklaşmaılnn 
milrnttl'hrılın gemiyi hırnktıklnn görill -
mUşt Ur. Ayni znmandn J:"mlden Cyolcu -
hırı nlmak tein snnd:ı1 gin'l"rlnlz. bl\tı -
nyorurn!) işareti vcrllm1$tlr. Bu lşarcUn 
heom!.'n arkntıındnn t 1caret gemisinden iki 
infillk işitilmiştir. Kruvazör, gemiye bir 
kurtarma ekibi ynnaştırmış ve tnfilAklnr· 
dan ileri grlen rnhnrıleri blrkac saat için· 
de tamir ederek geminin makinelerini Is· 
Jetmci(c muvaffak olmuştur. 

KruvazörOn bildirdiğine göre, elde cdl· 
len kl\liıtlar, ıtc.mlnln Mih\'er devletlerin· 

dır. Kerç limanındaki rıhtımların uzunlucu den birinin tebnnsına Cılt olduğunu gös -
3.000 metreyi, &athı da 65 hektarı buluyor. -termokledir. Mürettebatı taratını1nn ııek 
Şehrin cenubunda petrol yüklenip boşaltı!. oı;:ok hnsnra uı:rntılmıs olan gemi fena va· 
masınt temin eıleıı hususi bir liman vardır. v.ly<.>tte hulunmnktnılır. 

Sovyetler Kerç'in düşmesi ile mühim bir 
ııekerf ve iktısaıli üs kaybetmişlerdir. Bu 
üı ba,ka hiçbir şehirle mukayese edilenıi· 

yecek kadar öneml~dir. 

Alman ve romen kıtaları 
Kerç •f!Vyet müdalaaıını 

yardılar 

Kruvazör, . til'urcL ı::cııılslnl Amerika 
kanunları ile ldtır>' t!<hlt•n bir limana ka· 
ılar ı;ellmııstlr. Gc-nılnln işe yarıyablle -
('ek bir hrıle konulnbllnıesl itin esaslı ta
.mire lhUyacı \'nrdır. 

Sanıldıf:ınn göre, gemi mürettebatı dn 
denizden kurtarılmış ve bu limana gölU
rUlmUştür. Fakat bunlar hakkında no 

\'lchy; 17. a.a. - Rus cephesinden ge- rnunmele yaııılacaC:ı bildirilml'mektedlr. 
len son haberlere göre, Alman, ve Romen Geminin Amerikan adliyesine teslimin -
'kıtnlnrı, Kere Sovyet mUdnfaa haUannı den sonrn, bu yıl tcınde Amerikan liman· 
yararnk şehre girmişlerdir. Kıtalar sokak larıncla mllsaclere edilmiş olan bnşkn bir • 
muhnrebelcriyle Uerlcmeğe devam et - çok Mihver gf."mllcrl gibi müsadere edl .. 
mektetllr. leceği sanılmaktadır. 

llahriye nazırlığı, .Mihver'e Ait olan bu Ronwn kıtalnrı Sıvnstopol çevriminde 
·kuvetll bir kl\le ele geçirmişlerdir. ticaret gemisinin Atlıuıtik'ln UstUva haltı 

Donelz hnnnsında Almnnlar, bazı en· Uzerindckl sularında yakalandığını bildir. 
dUstrl meı·kezlcrlnl ııu:al etmişlerdir. ınektedir. 

Mo kova etrafınılnki a~krrt faaliyet a· 
rnzlniıı fı-nnlıiiı yü:r.iinden toııcu dilello • 
sunctnn ibaret kalmıştır. 

Dahn şlnınldc, Almnnlnr Volko! nehrini 
ll$Ill1$1anlır. Ruslar, Almnnlnrın işgal et
tlf:I Mosko\'ll - Volkof d<.>mlryolu üzerin· 
de hulunnn 'l'ikvin'in büyük bir tehlike, 
.ııltındn oldul!unu kabul etmektedirler. 

Finlerin hnrC'k\Uta bulundufu kesimler· 
ıl<.>, hilhaıtc;a Knrcli'de ve Lndoga ile One
ı:a göllf'rl arnsındnkl Svlr çevrlmlncle, Fin 
kıtaları, Sovyet hGcumlnnnı ııaskürtımllı· 

lerıllr. 

İngiliz ablukası 

karşısında Almanya 
Londra; 17. a.a. - Almanya, İngiliz 

ablukaeının tesirli oldutunu, ilk defa ola
rak dün aksam itiraf etmııtlr. Almanlar, 

ayni zamanda, yiyecek bakımından ne ka. 
dar sıkıntıda olduklarını da snklıyııma • 
maktadırlar. 

<Bıışı l. inci şnyfada) 
kareıeında hayran kaldım. 

Şimal Alrikasında yeni bir 
ordu kumluyor 

Kahire; 17. a.n. - Şimal Afrlka'dıı 

klzlncl omu Rdı fle yeni bir ordu t 
edılmeJ.."lcdir. Du ordu, batı ç!Sl!lnde fs' 
yette bulunacaktır. 

Gondar'da yerli askerler 
ayaklandılar 

Nalrobl; 17. a.a. - ltnlyanlann ~ 
şlstan'da son kalesi olan ve İngiliz ,,e 
beş kuvMlerlnln sıkı tnzyıklerlne u~rt: 
Gondnr'clan gelen kııcaklar, bu ttal 
mC"\'Zll dışında harc>kllt ynpnn piyade 
kerlert arasın.da bir isyanın ctktığını ~ 
dlrmektC'dlr. Kacaklann anlattıklarııı# 
göre, isyan ancak şlddeUl bir muhil 
den sonra bn.stınlmışt.ır. 

Bunu haber veren tebliğe g5re, bu ~ 
ıllse, nltı nydnnberl çe\TllmJı otan 
Drltnnya kuvMlerlnln her yandan hil~ 
lnrına maruz bulunan bu garnizonun 
durumcln hulunduğunu g!Sstermeı.-ted' 
Son d,.fn da hu hüeumlann en $1ddetl ' 
rlnden biri topçu bnra.1 ntcşl yardırtll 

ve ansızın yapılmıstır. Brttanyalılnr tt 
rıclerdE>n mürekkep bir mevzii hOcıJ!11' 
ele ccçtmıı,ıer, İtalyan hatlannın ııır 
noktnsını yarmı&lar ve iki topu sustur 
muşlardır. Aynca 110 esir alınmıştır. ~ 
'tUn bu harekU Brltanyalıtar tein co1' 
kayba sebeb olmamıştır. 

~imali Yunanistan' da 
bir yerdepremi oldu 

Sof ya, 17 a.a. - Buraya gelen Jıl, 
berlere göre, dün gece şimali yııııel 
nistan'daki Larisa'da ü~ dakika sUr 
şiddetli bir yerdepremi otrnuşıa 
Hasar hakıkında hiç bir haber ali~ 
mamı~tır. Bilindiği gibi Larisa geÇ~ 
sonkanunda bir yer sarsıntısı uıerı 
aşağı yukarı tamamen yıkllm~ 

MALiYE VEKALET~ 

Franaızca bilen daktilo araıı1f 
Maliye Vekaletinden: f 
Mali Tetkik Heyeti için iyi Fraıı~ 

ve 'fürk~e bilen bir daktilo atrnıı' ıeıl* 
Kadro ücreti olan ( 150) lira, istcltil,oı4 
imtihandaki muvaffakiyct derecesine ~ 
birden veya tedricen verilecektir. J,iS~ r 
zunları ve makine ile Almanca ve lıı~ 
ce yazabilenler tercih edilecektir. ~ 
likle ilişiği bulunanlar imtihana ııl e 
İsteklilerin müsbit evrakiyle birlır. 
sonteşrin tarihine kadnr neşriyat ıııil~f 
ğilne mliracaatları. (8532) ~ 

Beden Terbiyesi U. Mü~ 

ıevgilidir... Padişahın zulmünden 
usanan, dağlara aşık Türk şairi ba!?ı 
dara gelince hür bir sesle haykırır: 

Ferman pndl~shın daf:lar bizimdir ... 

Diyebilirim ki, dağdan bahsetmi • 
yen şairimiz hemen hemen hiç yok 
gibidir. Dağ ananesi, Orhun kitabe -
lerinden başlıyarak, asil bir ses halin
de bugüne kadar devam edip gelmiş· 
tir: 

olarak neşredilen bir tebliğde Finlandiya 
çevresinde bulunan eovyet çetelerinin lG 
köprU ile 100 kilometre telgraf haltını 
~ahrip eltlklı>ri blldlrllmekt<"dlr. 

Suvyct çeteleri bir nlmnn koloyla yn -
pılnn bir mıılınrcbede 12 almnn ölclilrmUş· 
lcrıllr. Ç<.>teler b:ı§kn bir muhnrcbr.de hiç 
bir kayıp vcrmecle·· 16 dllşmnn öldürmliı:t 

ve 10 dll,mı:ın ynrnlamışlardır. 

Tahran, 17 a.a. - Kahire'deki ha -
berler ve propaganda servisi şefi Sir 
Walter Monckton Kuybişef'tcn Tah· 
ran'a geldiği zaman yaptığı heyecan· 
lı hava seyahati hakkında Royter a -
jansının muhabirine izahat vermiştir. 
Aynı tayyarede M. Litvinof ve Ame
rika'nın Rusya'daki büyük elçisi M. 
Stcinhardt bulunuyordu. Sir Walter 
Monckton Sovyet pilotlarından övil· 
cU bir di!Je bahsetmiştir. Tayyare 
karlı ve çok soğuk bir havada Kuy -
bişef'ten hareket e<lerek birinci gece 
Astrakan'a, ikinci gece de Baki'ı'ya 
wrmtştır. İran'da Pehlevi'ye hareket 
etmeden evet bu şehirde 3 gün dur
mak zorunda kalınmıştır. Hazer de • 
nizi üzerinden geçilirken fırtına de
vam etmiştir. Tahran'a 250 kilomet· 
re mesafeye varılıncaya kadat' fırtına 
durmamıştır. Ancak han hükümet 

merkezine güzel bir gi.ineşle gelin -
miştir. 

Finler tnrnfından .cevrllmls olan Han· 
gö _şehrlndP Ru~lar, Fin ba«kısını azalt • 
mak Uzl!re Elrlrletll bir topçu ateş\ aQrnıs· 

lnrrlır. FRkat J."inlP.r, Sovyet batar~·alarını 
11ıısturmnt:n muvaffak olmu$lur. 

Bu ttlraflar, Konigebcrg radyosııııun 

neoriyatı arasında Yl\Jlılnııştır. Köııigs -
berg radyo!u, dlln akcıamki nc.şriyatında 

Stalln'ln Alıııanlıır gelmeden önce b!ltfın 

yiyeceklerin yakılması hııkkında vcrdlı'\'i 

emirlere ltll.llt edllmeme~inl ııivil Ru!! hal· 
kın!\ tnvııiye etmlı;tlr. 

Kitap bastırılacak~' 
Beden Terbiyesi Umum Müdilrl~. il' 1 

115 ~ayfa metin ve 152 adet resııı1 ,, 

edecek olan (Tenis) isimli bir kitlll'' &' 
nusha olarak bastırılacaktır. !halesi J5 ~ 
rinciklinun 941 çnr,amba günü ea•t ~ 
umum müdürlük binasında satın alııı' ,ııtf 
misyonumuz tarafından açık eksilttı'~ if 

ıtıensem, tclenıem bir hayal kursam, 
Göklere yaalanıp c;ıf:lık savursam 
lc;lmdekl datı. daaıara vursam 
Bu vuruı ırönlümü yıkar mı bilmem 7 

Fakat hemen söylemek lazımdır ki, 
bugünkü tiirimizde, (Dağ) ın yerini 
(Uzak ve meçhul iklimlerin hasreti ... ) 
almaktadır. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Her 
genç şair, mavi denizlerin ötesinde, 
aydınlık ve sıcak bir iklim tahayyül 
ediyor. Bu iklimde mesut martılar U· 

çu'1tlakta ve ılık rüzglrlar esmekte -
dir. 

Bu iklim nerededir? Ve bu mu • 
hayyel yere duyulan hasret nereden 
geliyor? Genç ıairlerimiz, cenubun 
ılık bahçelerinde ömür sürd ilkten 
sonra Sibirya'ya sürülmüş kalebent· 
ler gibi bir (Meçhul ve uzak iklim) 
hasreti içinde yaşıyorlar •.. 

(Ah... martılarla o yere gidebil
sem .. ) (Uzak, meçhul ve aydınlık ik· 
limler özlüyorum ... ) (Yaşamak, o ik
limde ebedi bir rüyadır ... ) v. s. 

Bu iklim hasreti, şiirimize bir ne· 
vi garip ve bayağı bir romantizm ge

tiriyor. 
Hakiki şairin şahsiyet verdiği 

(Dağ) realitesi. her gün gözünün Ö· 

nünde duran, kokusunu, rengini ve 
havasını hissettiren bir varlıktır. Ona 
dertlerini döker, aşklarından bahse • 
der, onu cemiyete kiistüğü zaman ve
falı bir yar gibi arar .•. 

KötU ve taklitçi şair, şiirimizdeki 
'(Dağ) ananesinin yerine şimdi, his· 
ıetmediği. yaşamadığı (Uzak ve meç
hul iklim) terin hasretini getirmek 
istiyor... Edebivatımız, Karacaoğlan 
gibi hakiki şairlerin ök$üzü kalma • 
dıkça, (da~) TUrk şiirindeki asil ve 
güzel mcvkıini daima muhafaza ede· 
cektir. 

JUl:ı:d.r eıer dllllannız at111r, 
Kutlllnnız btrlblrlyle 6-pUıtlr 

Kımıldanır hep dertlerim de-ı>retlr 

Yu lle ıev1ncım yıkılır dallar-. 

Balti SOHA 

Ç<'tclr.r llktl'Şrin iı:lndc askcrt malzeme 
vUl<lll bir nlmnn vnpunı ynknlnmışlnrdır. 

Alman hususi tebliği 
Bertin, 17 a ıı _ .ı\lman ordu lan tıa~ku. 

mandnnlı4ının hususi tcblll':I: 
Alman ve rumen kıtaları. dOn ılddetll 

mµharebeler'den ıonra. mühlm Kerç liman 
ıchrlnl ısı:al etmlılerdlr. Kırım yarımadaaı· 

nın dolu kısmı. ılmdl, eJlmtzde bulunmakta· 
dır, 

Kırırn'da yapılan yarma ve kovalama çar
pııma ıarında alınan eılı'lerln ı;ayısı, 101.600 e 
varmııtır. Kara carpısmalarındakl kanlı ka· 
yıplarından bntkn, dllıman. kıtalarını Kere 
botınzındnn ıreclmıe tcıcbbUılerl esnnsıntta 

hava hUcumlnrı ile de ıınıkn ntıır kayıplar 
vermleUr. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlln, 17 a.a. - Alman orduları baıko

mutantırıının tcblltl: 
Fevkallde tebllC:lerle daha Cince de bildi· 

rllmll oldutıu ırlbl alman ve rumcn ıutalan, 

dlln cok celin bir aavutan sonra ehernlyetll 
blr )Cr olan Kerç ıehrlnl ve limanını alm11 • 
lıırdır. Kının yarımaduının dotu kısmı ılm· 
dl tamamlyle elimizdedir. Kırım'da yarma ve 
kovalama savaeları aıraıında alınan cıtrıcrln 
ıa)'llı 101600 klalYI bulmuıtur. ouamnn ka • 
ra muharebeleri eınuında utradı4ı kanlı ve 
atır kayıplardan batkn, kıtalnrını Kere bo • 
tazı yolu ile kurtarmuaa caııstıtı sırada da 
aaır kayıplar vermlatlr. DUımunın bu kll)'IP· 
lıırına hava hücumları ıeucp oımuıtur. 

Sa\•aı ve av tayyarelcrlnılen mürckkeı> 

ehcmbetıl tcsklllerJınlz. Mosk<>va ve V<>loırı1n 
etrafındaki kesimlerde bulunan &0\·rct hava 
meydanlnrlyle dcmlryollnrına ve taııt kollnr 
ile asker toplanma noktalarına mu\'nttnkı· 
)etil hücumlar ynpmıılardır. 

Dün ııece Moakova \'e Lenlngrnt bombnr· 
dıman cdllmlıtır. 

llil)Uk Drttanya adnsı etrafındaki deniz· 
!erde 1a~aı tayyarelerimiz dün düsmanın bir 
kUtUk ticaret ııemııtnı bntırmıslardır. Orta 
bil> Uk!Ukte bir ıllcı;ı, tam isabetle dUıcn 
bombalardan hnıara utrnmııtır. 

Alman orduları bnıkomutnnlılının dünkü 
teblltılnde b:ıhıl ııccen ve alman ıavaı tayya· 
releri tarafından Carrabup vahasındaki bir 
ınıılllz hava !luUne Yapılan hOcum eıınuındn 
pek tok dDıman tawnreıl ve bu arnıla bir· 
çok motlirlU bombardıman tayyaresi yer<le 
tahrip cılllmlstlr. 

Şimal Afrlkn~ında Ynrııtıın hava muhıı.re
bclerlndc 2 ınıılllz bombnrdLman tayyarcaly· 
ıe iki av tayyaresi dOsllrUlmüıtür. 

Bizim knyıbımız yoktur. 

1 talyan resmi tebliği 
Jtoma, lT a.a. - ttalyan orduları baıko

mutanlıtının tebUtl: 
eımaı .urııı:uı cepheetııd• k&.?da deler 

Sir Walter Monckton kendi ve yol 
arkadaşları hakkında duyulan kay -
gıya üzlildüğünü ve tayyarenin ge -
cikmesine sebep olan hava şartları 
yüzünden seyahat hakkında malıimat 
verilemediğini bildirmi,tir. 

Samsun' da 

yerdepremi 

bir 

oldu 

iıgal efff kleri yerlerde 
almanlar 

sivil idare kuracaklar 

Spiker, bilhassa şöyle demiştir : 

"-Almıınya'ya ve Almnn Jşgali altın

da bulunan memleketlere bir gram yiye
cek gelmesine mlisnadc etmiyen İngiliz • 
Amerlkau ablukası memleketimizi, yiye -
ceklerln gayet sıkı bir surette tahdidi zo-
rundn bırakmıştır. Bu tahditlcrlle daha 

tiyle yapılacaktır. Şartnameyi göf!71 r1 
yenlerin umum müdürliık saun alııı' (' 
misyonuna ve talip olanların rne:ı:kfl~ "ti 
de umum müdürlük binasında koıııif 
müracaat etmeleri ilan olunur. '4 

=========(=8~ 
ANKARA VALtL!Q!,/ 

Berlin, 17 a.a. - Fıihrer, alman kıtaları ileri gitnıeğc artık Jnıktın knlnıamııı:ır. Tamir işleri 
tarafından iHal erlilen ve artık muharebe· Zaptedilen memleketler ahalisine yiy11cek Ankara VaUllıllnden: ı'Olrl 
lerin ıona erdii:i topraklarda mülki idare dnj!'ıtnbllmek için Alımın mlllctlnin yeni ı Kc3lf bedeli 1328 lira 83 kuru5tıııı l'ııı 
kurulmasını emretmiştir. !cdakiırlıklnra katlanmRsını beklemek de· olan Zir nnhlycsl merkez oıcuıunıııııetıll 

Sıunaun; 17• a.a. - Dün aabah burada Sivil idarenin bıı~lıca vazifesi, her eey. . . acık eksiltmeye konulmustur. ıs ıt"' 
o,..- ldd •t U 1 Ü hl rd lılıktlr. A lı11an orduları tarafından lı,ıgnl •artnameyt nörm•k •·zere her nün ınıa•~.t f • .... 1 e~ e <: ıan ye s ren r ye "P- den ev el asayi~in yeniden tesis ve muha· ~ • ~ " • lf'Y 
rpml olmuetur. Hasar yoktur. edllen Hua topraklnrında halk daha ı.ılm· dllrlU(lüncı ve ihale ~nü olan :ı.a. ;ı.:ı.. _.., 

_, •....................••..•........• "-

f KÜCÜK DIŞ HABERLER E 
.._,,,,, •••••••••••••••••••••••••••••• I" 

Seattle, 17 a.a. - So"-yetlcrin Krıısln 
adındaki buz kıran gemisi, BcyazdE.>nlz, ıl· 
mal Buzdenlz.l ve Behrong boğazı yolunu 
takip ederek şimal Amerika tezglhların
ılan birine gelmlstlr. Gemi tezı;lhta tamir 
edllecektlr. 

Copenhaaue, 17 a.a. - Cumartesi aece· 
sı lncıllz tayyareleri bıı.zı Danimarka ı•· 
hlrlerlne bomba atmıslıırdır. Ciltlik bina· 
larında hıı.sar vardır. Ölen ve yaralanıln 
yoktur. 

Dükres, 17 a.a. - Unı.umf yerlerin saat 
23 tc kapanmasına ve gece yarısından 
sonra sivil halkın sokaklarda dolaşmuına 
dnlr olan tedbirler bugünden itibaren kal· 
dınlmıştır. 

Roma, 17 n.a. - Orta Elci M. Jalantl· 
nln rclsliğlmlc bir fln ekonomi heyeti Ro
ma'ya gclmlstlr. Bu heyet yeni bir ltal -
Yan·fln ticaret anlaşması iı:ln müzakere· 
leme bulunacaktır. 

Vlchy, 17 a.a . ...: Atrlka'dan buraya l'PI· 
miı olnn ve rliln aksam Maresı\l PHaln 
tıırnfınrlnn knbul edilen genl'ral Weygand, 
bu snb:ıh amiral Darlan'Ja ı;örüşmllıtUr. 

m!lhlm bir teY oıranmıttır. Cenhr cepheAI•· 
de de, eveıce blldtrıtmlı elan ılılıletll muha. 
rebelerden ıonra, enn ulcl• a•cmtstlr. 

DUıman tayyareleri De.rne ü:ı:erlne bomba 
atmıslardır. Bir hastaneye bemba ltabet et • 
mle, bazı binalar hasara utramııtır. Bir ıı· 

hlye treni de isabet alınııtır. Olen )l'Olı:tur. 

Marmarlk bölsestnde bir •Usman tawar..ı 
aı.vıtr lelııd• ltlleUr11lmlletQr. 

fazası ile umumi hayatın işlemesini lemin 5 tcv·_,1 
dlrlon aı:lık çckını•~e başlamıştır. Aclılq zartcsı ı:UnU saat 15 te ve y!lıdc 7 • ..,. ,eY~ 

eımektir. JUP ti' 
acıları ile kar§ılıı.şan bölgeler arasında akccslnl husuıı muhasebe mUdUr 11111e ',J 

Sivil idare teşkilatı bir alman nazırlığı· ılne yntırarak vllAyet daimi eneüıı:ıe JY 
Smolensk, VitelJsk, Odesa, Harkof, Kursk 

na bağlanacaktır. racaatları llAn olunur. (830S) 
ıehirlerl ve dalın başka ıehlrler de vardır. 

Filhrer, ıarkta isıal edilmiı olan top. 
Almanlar bu tehirler ahalisine bir dilim 

raklar nazırlığına M. Alfred Roaenberr'i 
tayin etmiıtir. Rosenberı'in yerine Reich ekmek bile veremezler. Zaten böyle bir 
Leiter'lerden Alfred Meyer tayin olun- ıeyi k!Skllnden reddetınektedlrler. Bu ytız. 

tik ıivil idareler, eskiden, bir müstakil 
devlet olan Litvanyı ile Leıonya toprak· 
ıarında ve Bevaz RUslenya lueımlıırında ku 
rulacaktır. Biltün bu topraklar "Oıtland'' 

den bahis mevzuu. olan bölgeler ahallııl 

•<:lıktan ölmeğe mahk<lm bulunmakta • 
dır . ., 

__. ......................................... ._ ........ .__ 
alman fevkallcle komiıerliğinl teıkil ede· r 
eektlr. 

Ukrayna'nın bazı bölrelerinde de mülki 
idare kurulmuıtur. 

Alman devlet reisi, Ukrayna fevkalide 
komiserliiine Gauleilerlerden M. Koch 
Erlch'i tayin etmiıtir. 

Amerika'da kömür 

istihsali dün durdu 
Vaıington, 17 a.a. - En büyükçe. 

lik tirketlerine kömür veren maden
lerde kömür istihaalltı bu sabah dur
mu,tur. Endüstri teşkilltı kongresi
ne bağlı medenciler federasyonu, kö
mürün, istihsal edilmesi lizımgeldi -
&;ini söyliyen M. Ruzvelt'c meydan 
okumuştur. 

GörÜf111elerin akamete uğradığı 
hakkında kati habere intizaren Beyu 
Sarayda bir fey ıöylenmemittir. Fa • 
ut umumiyetle zannedildifine e&r• 

Edebi meslekler tarihi 

Suut Kemal YETKiN 

Klaaiıizmden ıürrealizme 
kadar birçok edebi cereyanla
rı, inceliyen ve bu cereyanla
rm huıuaiyetlerini zengin ter
cüme örnekleriyle göatecen bu 
mühim eseri bütün edebiyat ve 
aanat aeverlere t"vsiye ederiz. 
Satıf yeri Akba Kitapevidir. 

\..,,,,,, ........................................... .1 

M. Ruzvelt ihtilafa ıebep olan ma -
denlere ordu tarafından el konulma· 
ıını emretmiyc hazırdır. 

Aylindan Conally'nin bildirdiğine 
göre müdafaa işlerini yapmayı teah
hüt eden bütün müesseselere el ko -
nulmasına ve bu müessnelerde it 
,artlarının heaaba katılmamaaına aa
lthiyet veren bir kanun proje.i huır
Janmıttır. 

Tamir itleri 
J 

Ankara Vallllllnden: ıtıf 
Keııt bedeli lr>S7 Ura 94 kUrust•11 !?"• ,ı 

olan Keskin kazasına merbut ~~1

11ııııı' ,1 
okulunun tamir! acık ekalltıneıre 01er' l 
tur. llteklllertn •artname)'i ırörrneıc ııııO :J' 
ıriln maarif müdürıur:une ve thaıe • "' ;r,.. 
24. 11. 941 pazartesi aUn!l aaat lli '~, fi1•~ı1 
7.'I teminat akceatnı huıusı muıııa•e ııııl ,ır 
lül" veznealne yatırarak vllAYet d• (! 
menine m!lracaatıarı ııan olunur· ı 

(8306) 

Kiralık kantin 
P' A'nkara Vallllllnden: btıı•,ı ~ 

ı - Tarih coıratya takUtteıl 11 51 

llndekl kantinin 1. 12. 941 ıarıııtııde ,)'! J 
ırayeıılne kadar olan !carı (25) ıırıa 111tıı' 
üzerinden acık arttırmaya ıconu~~ 

2 - lhale 28. ıı. on tnrlbllle 1'-P 11 
rna aünU Hat 15 te derterdıırıııı:t• rf" 
tı~ ıw•• 

3 - J\1uvakkat teminat 11 tfl 
tur. ,~ııı•t ,r 

4 - ı.teklllerln muvııkl<At ıt>'°ıı• 
buzu Uı tayin edilen ırUııde ıı:ıı:eıııı1'111 

meler! \'e fazla tzahat aımal< IJ:un' 111~ 
1erdarlık milli emlAk müdUrlüa 
atları. (8490) 1' 

1 ac• .ı 
Çim tohumu a 111 11"" 

Ankara Valiliğinden• ·rad•ıı ~ ı 
Muhammen bedeli Z-450 ~~ ıo1'ıı~61 

bulunan 700 kilo ray gras çı ~ st 
nacağından ıartnamesini her h 
müdiltlütünde rörebllirler. 941 pe ~"' 

Taliplerin 4 Klnunuevel 
1 

"''1111' 
.unu •••t ıs te v!llyet daifll ıısJ°f 
milracaatlan. (8571) 
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!!_iLLi MüDAF AA VEKALETi M. M. V. Deniz Müsteşarlığı 

3 çeşit ecza alınacak 
lf. l\L VektıleU sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 24 11• l\LM. Vel<Aletı Deniz Mllstesnrıııtından: 

: olan 500 kllo znllplrtn ııe beher kilosuna 1,5 tonluk blokları kaldırmak Qzere kul-

Vinç alınacak 

bölge 5efliği tarafından gösterilecek mak
talardan kesmek Lapsekı iskelesine indir
mek ve oradan hususi ljartlarda yazılı yer
lere ve mıktarı ayda teslim etmek ljartiy
le 2619900 kilo odun pazarlıkla naklettlri
lecektir. Odunun muhammen bedeli 49778 
lira 10 kuruştur. 

Kati teminat 7466 lira 72 kuruştur. 

Pirinç alrnacak 
Cannkknle Sa Al. Xo. dnn: 
l - Kilosu &> Jrnrustan 60 ton J>irlnc 28. 

11. 941 a:ınt 10.SO da pazarlıkla aatın alına

caktır. KaU teminat 4:500 lira olup evaef ve 
şartnaml!Bt her ırlln Ko. dn ırllrUlllr. lııtekllle
rın ihale a:ıntlnde Ko. da butunmalnn. 

(8545) 18486 

lesi için teklif kabul olunur. Beher metre 
miklp kerestenin muhammen bedeli 75 li
radır. İhalesi 19. 11. 941 çar~ba giinü 
saat 10,5 da yapılacaktır. Taliplerin kati 
teminatlariyle müracaatlan. 

(8594) 18S40 

Kömür alınacak 
İz.'nit Sa. Al. Ko. danı 

dan alınmıs mut a 
le Ucar t odııs n n ~ ı 
6lka ve :ınuvnkk:ıt t ı 

teklif .mektup! Ptnı b r 

mukablllnd vcrm ı rl .ı 

(8421) l 

hıntn edilen tlyatı !20 Ura olan 100 kilo an· !anılmak tein lkt adet (arazı Qzcrlnde aey
tlpırtn ve beher kilosuna tahmin edllen tlYa- yar) vtnc veya ekskavatör ıatın alınacak· 
tı attı lira olan 300 kllo fonnsctln 26 lklnet _ tır. Mevcudu olup dn satmak lstlyenlerln el -
~rtn 941 carsamba ırtinü eaat 11 de Anka- ı hazlara alt Ccnnl ve nususı evs:ı.r ve seraltl 
ra11a M. M. v. satın alma Ko. da pazarlıkla ile tlynUnrını bir mektup ile en ı;:ec 20.11011 
llıaıe edileceğinden 1stck11lertn 2370 llralık nkşnmıruı kadar mUstcsnrlıC'a blldlrmelerl. 

2 - İhalesi 25. 11. 941 sah günü saat 16 
da 310 Sa. Al. Ko. da yapılacnktır. İstekli· 
!erin belli gün ve saatten bir saat eve) 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Kuru fasulye alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 26 kuruştan 80 ton ku

ra fasulye 29. 11. !Xl cumartesi günü saat 
10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Kuru 
fasulyenin hepsi bir talibe ihale edilebile
ceği gibi nısfından aıınğı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Ka
ti teminat 3120 lira olup evsaf ve şartlar 

1 - 600 ton kok, 600 ton rekompozc kö
mürü pazarlıkla alınacaktır. Kok .kömıirü
niln muha'.mmc."l ıbcdeli 16800 ilk teminat 
1260 liradır. Rekompozc kömürünim mu
hammen bedeli 13200 ilk teminat 990 lira, 
pazarlıfı 18. ll. 941 salı günü saat 15 tir. 

Köprü yophnlaca, 
katı teınınatınrlyle birlikte pazıırllk ı;:Qn ve (~97> 18291 

:aııncıe meıktır Ko. da bulunmaları. Şartna-
e lleJ ~n mezkQr Ko. da ııorulUr. 

(8428) 18142 

Para kasası alınacak 
?.!. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
On iki tane demir para kasası 21-11-041 

:urrıa gUnU saat 15 te Ankara'da :M.M.V. 
~tın alma komisyonunda p:ızarhkta satın 
, ınaeaktır. İstekliler pazarlık günllndcn r: az iki gün evellne kad'.lr komi8yonn 
ta"racaaua verecekleri kasrı numunelerini 
k Btermiye ve bu kasaların birer resimli 
rı"t&lo~larlyle birlikte fiyatlarını bildi -

1 r. teklitıerhıi komisyon reisliğine vcrme
t~ ve Pazarlık gün ve saatinde teklif ct
l klerı fiyatlar üzerinden kati teminat -
:1Yle birlikte komisyonda hıızır bulun -

aJarı. (S:iOl) 18475 

Yapı işleri · 
l.t. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 

ııı Ankara As. doktor ve tatbikat okulu 
tatıhtelif ~ubelerinde yaptırılacak 12.699 !i
t. Og kuruş keşif bedelli in:ıaata pazarlrk 

1 Utıiinde talip !;ıkmadığından pazarhfı 
~.12• 941 pazartesi günü saat 11 de tekrar 

1~1ecektir. Taliplerin 1904 lira 86 kuru$
• kitı tcminatlariyle birlikte belli gün 
' &aatt M M V S K .. •ti c • . • ıı. Al. o. na muraca. 
•rı (8500) 18520 

~ M. V. Hava Müste§arlığı 

ASKERi FABRiKALAR 

75 metTe mikabı 
4XO, 1 O - 0,25X0,025 metre 
ebadında çam veya köknar 

kereste alınacak 
Aıkerl Fnbrl.knlar Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5100) Ura olan cins 

ve miktarı yukanıln ya:ı:ılı kcrl'stc ask rl tab
rlkalar umum mtidUrlutü m rkez satın alma 
komlı)onunea 21.11. 941 cuma ızünU saat 14 
te paz.ırlıkla lh.ıle edllect'ktlr. Ş.ırtn:ıme pa
rasızdır. Katı teminat (765) liradır. 

(8419) 18403 

6 kalem grafit pota ve pota 
dipliği alınacak 

As. Fab. Sıı. Al. Ko. d:ın: 

Tahmin ed!len bedeli (43340) llr:ı oınn Y\l· 
kanda )"azılı altı kalem grafit pota dlplll':l 
askeri tabrlknlnr umum mUdUrlU{:U mC'!'kl'z 
satın nlrnıı komisyonunca 24 11. 941 pıızarte

ıı ırünU ıant 14.30 da pazarlıkla tıuıc edlle • 
cektlr. Şartname (2> ııra (17) kurustur. Ka
ti tl'Tllinııt (li501) ııradır 

(8343) 1S423 

2000 - 3000 metre mikabı cevız 
tomruğu alınacak 

A!. Fab. Satın Alma Ko.dan : 
Beher metre ınlktıbına 54 lira bedel 

Paraşüt dolabı alınacak tahmin edilen 2000-3000 metre miktı.bı ce· 
>. vız tomru~unun Askcrt Fabrikalar Umum 
t. M. Vektılett Hava Sn. Al. Ko. dan: MUdUrlUğll Merkez Satın Alma Komls -

•~11 - 40 adet parnaOt dolabı paznrlıkla yap- yonıınca 22-11-Hl41 cumartesi gllnU s:ıat 
~.-ı a~a1c 
kttı tır. Muhammen be<ıell 1600 Ura olup 11 de paznrlıklıı ihale edilcceltt!r. Şart -
Pa): tenıınatı 240 llrndır. Paznrlıf:ı ı. 12. 941 name (S) Ura (lO) kuruştur. Knti temi -
tııı arıeaı ı:Unü aaat 10 da Ankarndn hava sa- nııt (18700) llrndır. (8560) 18481 

aıına k 
lltaı h omuyonun<!a yapılacaktır. Nümu-
tüıı er ı:Un e1lrülebııtr. 1steklllerln muayyen 

ve ıaatte komlsYonda bulunmalan. 
(8459) lS39~ ANKARA Lv. AMlRLlCl 

Kereste alınacak 
~ :ı.t, V, Hava . Al. Ko. dan: 

Nohut alınacak 

(7274) 18224 

Kuru ot alınacak 
Selimiyc Sa. AI. Ko. druı ı 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve "ııart
namesl dahılin.de 1000 ton tel balyalı kuru 
ot Selimiyc'de Harem veya Kavak iskele
lerine teslim ııartiyle pazarlıkla satın alı • 
nacakbr. Tcminab 8250 lira olup pazarlı
ğı 24. 11. 941 pazartesi günü saat l 1 de Se
limi ye Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(8282) 18228 

Sığır eti alınacak 
310 Sa. Al. Ko. dan 
l - 250 ton sığır eti kapalı zarfla ek

siltıniye konulmuştur. 

2 - 250 ton sı{:ır etinin muhammen be
deli 117500 liradır. Şartnamesi Gelibolu 
310 Sa. Al. Ko. da ve Ankara İstanbul Lv. 
A. Satın Alma Komisyonlarında ve Balı

kesir Sa. Alma KomisyonunJa görıilür. 

İhalesi 310 Sa .Al. Ko.da 26.11.941 çarıam
ba cünii sa:ıt 16 da yapılacnl.tır. Muvakkat 
teminat 8812 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
belli gi.ınü ve ımattcr. bir saat evci teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(l:i2S7) 18231 

Kuru ot ve saire alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıart
tar dahilinde 300 ton kuru ot 250 ton sa
man ve 500 ton odun komisyondan teslim 
yerleri öğrenılmek eartiylc ve ayrı ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Otun teminatı 
2475 lira samanın 167 lira 50 fcuruş ve o ~ 
dunun 1305 liradır. 

2 - Pazarlığı 24. 11. 941 pazartesi cünü 
saat 14 Selimiyc Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. (8288) 18232 

Saman alınacak 
Sclimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

her nün Ko. da görülür. 
(8580) 18528 

Makarna alınacak 

Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Cinsi makarna, miktarı kilo 10,000, 

muhammen bedeli lira 5,900, kati teminat 
lira 885. Yukarıda cins ve miktarlariylc 
muhammen bedeli ve kati teminatı yazılı 
makama 29. 11. 941 cumartesi gıinü saat 11 
de Ezine Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 
İsteklilerin mezk\ir gün ve saatte temi
naUariyle Ko. na müracaatları. 

(8583) 18531 

Arpa şehriye alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi arpa şehriyesi, miktan kilo 

10.000, muhammen bedeli lira 5.900, ka
ti teminat lira SS5. 

2 - Yukanda yazılı arpa şehriyesi 29. 
11. 941 cumartesi günü saat 1 de Ezine Sn. 
Al. Ko. da pazarlıkla ntın alınıı.caktır. İs
teklilerin mez.kQr gun ve saatte tcminatla
riyle Ko. na müracaatları. 

(8585) 185'2 

Dört çeşit yiyecek alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aşağıda cinsleri yazılı dört kalem 

erzak ıı::ırtnamesinde yazı olan evaaf ve 
ıısrtınr dahilinde alınacaktır. Eksiltme ka
palı zıırt usuliyle olup 3-12-1041 çarşamba 
gllnU san~ 15 te yapılııcaktır. Şartnameleri 
İetanbul, Anltara, İzmit Sa. Al. ICo.ln.nn· 
da her gün g6rUleb11ir. Teklif mektupları 
saat 14 e kadar Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

(S5Si) 18533 
Miktarı lll. Bedel İlk Teminat 

Cins! Kilo Lira Lira 
G7,500 43,876 3291 
7li,OOO 35. 750 2532 
75,000 18,750 H07 

(8595) 18541 

Yün çorap ipliği alınacak 
lst. Tophane Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosuna 340 kuruş tahmin e

dilen 12.000 kilo yün çorap ipliı::i alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 20. 11. 941 per
şembe gıinü saat 15,30 d:ı Tophane İst. Lv. 

Ba lıkcslr \' 111 
l - Balk ır 

A. Sa. Al. l{o. da yapılacaktır. Nıimunesi ta" 5a:t ı ı k t ı t ı 

ve şartnamesi Ko. da göriılıir. İlk teminat ı rı nd n • r z u 
3060 liradır. Her iki bin kilo için ayrı te. 1 t a n rıad n 

• 1 k . . d . .1 k tıc .ret od sı ' rı;ınat a ınara teslımın c gerı ven ece - t.a\I z;ırfn ko) 
tır. Nümune ve şartnamesi Ko. da görulür. 
İsteklilerin belli vakitte Ko. na müracaat-
ları. (8596) 18541 

MÜZELER 

AIUkadarlara 
Anknrn Arkeolo,I Müzesi MUdürlilı:!'1ndcn: 
Ankara, Alpaz.ırı, l\!Unecclm yoku,u, Ko -

<"neli l'add si Uzcr.ndekl müze binası olarak 
imar !'dllmckte olan lllnhmutpaııı betlcstl'nl 
ile lttısnl.n1C'kl eski h.ın a"asında H• > 1<:111 

cevrcıcrl !cinde mev<"ut harap dUk1c:'ınlnrıa 

arsaların tnmnMIYle m zeyc mal 
ı:ercktıl':lndl'n lstlmli'ık 

racantları llt'!n olunur. 

VİLAYETLER 

Muhtelif yapı işleri 

cdtımeaı 

Dı; 

Adana Su hicri Altıncı Şube .M:üdUrluıtan
dcn: 

olunur. 

Çeşitli ya 

ri lazımdır. 

. . 
eş en 

'-lı - ~.5 me lkAbı kereste pazarlıkla 
tıı, ~ •lınncakur. Muhammen bedell 2485 11-

l>tq Ut> katı teminat 372 Ura 75 kuruıtur 
llt ,.r1ıtı 20. 11. 941 perıcmbe ırünQ ınat 10.30 
l'ıııııı nkaradn hava ııntın alma komtııyonunda 
t~,al'aJctır. Şartnamesi her gQn komln-onda 
>ııll11 Cb!Hr. bteklllerln ihale ıaa Undc Jcomls-

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 
1 - 10.000 kilo nohut pazarhgı 19. 11. 

941 saat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ı&art
namesi dahilinde 700 ton tel balyalı saman 
Selimiyc civarındaki iskeleden gösterile • 
cek mahallere teslim şartiyle ve pazarlık· 
la satın alınacaktır, Teminatı 4462 lira o
lup pazarlığı 24. 11. 941 pazartesi günü sa
at 15 te Selimiye Sa. Al. Ko. da yapılacak 

Sabun 
Pirine 
Bulgar 
Sadeyağ 16.000 27,200 2040 

Adana ovnundn ve Ceyhun ırmaC:ı kena -
nnda )apılacaK toprak seddo ve tas kaııınma 
lnsanunın kesit bedeli olan (77914) llrn lGS) 

kurus mukablllnde ve &llallcl tıyat cetvelln -
de yazılı vahidi tlyatlarl:ı on beş gün mOd -
dctle ve kapalı zart uıullyle eksiltmeye cıka· 
rılmıstır. 

l - Bu ise alt proje \'C kesit cvrııklyle 
mukavele ve eksiltme ve hususi ı:ırtnnme 
suretleri (390) kuruo bedel muknblllnde Ada· 
na su lı;lerı altıncı ıube müdQrlüAilnden aıı
nal'aktır. 

1CRA ve iFLAS 

' bu1ıınınaıarı. <8541> 18497 

~---
~LET DEMlRYOLLARI 

be kuru odun alınacak 

2 - Şartnamesi Kı;>. da görülür. İstekli
lerin kati teminatlariyle Ko. da bulunma-
lan. (8581) 185.29 

Çay alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1000 liralık çay pazarlığı 19. 11. 941 
saat 16 da Ankara Lv. A. Sa. Ko. da yapı
lacaktır 

tır. (8296) 18238 

Sığıreti alınacak 
Erzurum Sn. Al. Ko. dan: 

l - 200.000 kllo sığır eti kapalı zart usu

Pirinç alınacak 
Çanakkale Sn. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 50 kuruştan 60 ton pi

rinç ZB. 11. 941 cuma günü saat 10,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pirinçler bir 
talibe ihale edilebilccegi gibi nısıftan a
şağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. Kati teminat 4500 lira olup 
evsaf ve şartlar her gün Ko. da görülür. llyle mUnakuaya konmuıtur. Milnaknsa 28. 

11 1ou cuma ı;:ünü ımat 16 da Erzurum Sa. İsteklilerin ihale günlindc Ko. da bulun-
18534 AL Ko. da yapılacaktır. Muhnmonen bedeli maları. (8588) 

4 000 lira muvakkat temtnat 3600 liradır. 

2 - Eksiltme 24. 11. 941 tarihine mllsndlf 
pazartesi günQ &ant l!i te ıu tıtcrı dairesinde 
tcşckklll edecek komisyonda yapılacaktır. 

'iı.t l>cmlr'>'ollan Sıı. Al. Ko. dan: 

\oıı 1-~trn!lınlz 1htfyncı ıcın kapalı zıırna 560 

tq ru ~~en odunu satın alıoocaktır. 

2 - Nümunesi lcomiııyonda görülür. İs- Şartnamesi her atın Ko. da aörUIUr. latekllle· 
teklilerin kati tcminatlariyle birlikte ko- rln belli gün ve eaattcn bir e:ıat evel tekııt 

Sabun alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 

8 - Taliplerin ihaleden sekiz gün cvel tı.l· 
malnrı lAzım gelen ehllyct vesikası ile eks!lt
me ıartnamcnnde yazılı dlter vesaiki ve 
tekli! mektubunun bulunduğu kapalı zartıan 
ihale saatinden bir saat eveı komisyona tev
di etmeleri ve bu saatten sonra verllecek 
zurtlar kabul edllmlyeceıtl ırlbl voatadakl te
hlr!er de nazan IUbara alınmıyacaktır. 

4 - Muayyen olan sekiz ııtın gectlktcn 
sonra chllyet veslkuı almıs olanlaruı eksilt -
meye gtrcm!yeccklerı meşruttur. •e lt !itme l. 12. 941 pazartesi ı:llnU anat 11 

hııllt Pnca'da ı. tncl ısıetme koınis)onunda 
>.t ~lttır. 
lıt ~en ton bcdcU 1740 kuruştur. 

"-ıı1ıı ~Uertn 730 lira 80 kuruşluk muvakkat 
ltı:ııııı. e.ıı.ı birlikte z:ırtıannı ana t 10 a kadar 
l.t.~OlJa vennıs olmalnn IAzımdır. Fazla 
~ Ve 111.rtnıı.me almak ısttyenlertn 18let-

1Z1Uracaauan. (9813·8392> 18358 

misyona müracaatlarr. 
(8582) 18530 

ANKARA Lv. AMIRLICtNE 
GELEN iLANLAR 

Kuru ot alınacak 
?) Yapı ilanı Merzıron sa. AL Ko. dan: 
1':\'let Demiryolları Sn. AI. Ko. dan: ı - Pazarlı zartla aıınacatı bildirilen 

te :/'11s'ta Devlet Demiryolları idarcsin- 400 ton kuru ota istekli cık.mndıtından blr 
•tı it •ııtıl'llıcak olan istasyon binası inlia- ny zarfında pazarlıkla aıınacairtır. PaıarlıC'ı 
t' aııa1ı f 1 ah' . f' .. • '.l4. ıı o~ı pazartesi ıranu saat 1~ tc yapıta -
tı-4Ctı zar usul"7 e ve v ıdı ıyat uzc cnktır. Tahmin bedeli 22.000 ııra kntl temi· 
liıı eltailttneye :.onmuştur nnt 1300 liradır. Muktezi balya teli bcdclJl:ı: 
~ lı: 111hıt için muktıu:i demiri, ietekli tc- olarak verilecektir. Sartnıımest Ko. dıı ııllrtı· 
tt)İlr ede:tıediği takdirde idarece verilecek ıar. Isteklllerın kanunı veslkalıırlyle K•l no 
~t kullanılacak ve yahut diser bir in- müracaatları. (8100) lSOj() 

ı ~ekli tatbik edilecektir. 
tıılır Bu iııin muhammen bedeli 70.000 li-

2 • 
Kuru fasulye alınacak 

mcktuplnrını Ko. na vermeleri. 
(83:55) 18304 

Odun alınacak 
Ytılova Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Tahminen beher kilosu 70 santim
den lOSO ton kuru odun kapalı znrfla alı
nnc:ı.ktır. Muvakkat teminat 567 lira iha
lesi 2:1. 11. 941 aalı günU saat 15 tir. Şart. 
namesi Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. 
Ko. lariyle komisyonumuzda her gün g6-
rUlllr. İsteklilerin teminat ve teklif mek
tuplarını belli gUn ve saatten bir aaat 
evel Ko. na vermeleri. 

( 372) 18317 

Sığıreti alınacak 
Siirt Sn. Al. Ko. dan: 

ı -- Beher kilosu 70 kuruştan kimyevi 
muayene ile 15.000 kilo sabun 28. 11 941 
cuma günü saat 11,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Sabunlar bir talibe ihale edile
ceği 8f6I nısfından aşağı olmamak üzere 
ayn ııyrr taliplere de ihale edilebilir. Ka
ti teminııt 1575 lira olup evaaf ve şartna
mesi her gün Ko. da görülür. İsteklilerin 
ihale günü Ko. da bulunmaları. 

(8589) 1S535 

Kırmızı mercimek alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 29 kuruştan 50.000 ki-

lo ıkırmızı mercimek 28. Jl. 941 cuma günü 
saat 10 da pazarlrkla satın almacaktır. Kır
mızı mercimek bir talibe ihale edilcbilecc
ti gibi nısfından aşağı olmamak üzere syn 
ayrı taliplere ihale edilebilir. Kati teminat 
217 5 lira olup ev53 f ve şartnamesi her ı:ün 
Ko. da görülür. İsteklilerin Ko. na müra-

"1r ...._ latckliler bu iııe ait şartname ve 
~a,.11t'lralı:ı Devlet Demiryolları Ankara, 
,,arPaıa ve Adana veznelerinden 350 

1 - Tahminen beher kilosu ss kuruştan 
130 ton sıı::ır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen becıcıı 49400 liradır. Muvakkat 
teminat S70~ liradır. Şartnamesi Ko. da ve -
rllmektedlr. Pazarııı::ı 20. 11. 941 permcmbc 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: ırünü saat 14 te Siirt sn. Al. Ko. da yapıla-
1 ·- 24. 10. 041 tarihinde ikinci defa caktır. 1atek111erın mezkQr ı:lln ve saatte 

kapalı zarfla ihalesinde lsteldl çıkmadı- Ko. da bulunmaları. (8409> 183~1 

caatları. (8590) 18536 

Nohut alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. danı 

~ ....._~kabilinde alabilirler. 
~t 16 kailtıne 4. 12. 941 perşembe günil 
>oı <laı da Ankara'da Devlet Demiryolları 
~l>ıt1 ttsinde merkez 1 inci komisyonunca 

• C.ktır 
~....... . 

1tr4ı tc~~•iltnıeye girebilecek olan istekli
~~•lı t lıf lllektuplan ile birlikte aşağıda 
S em inat 'k' .. t lt,_t lı: ve vesaı ı aynı gun saa 
~·ldar komisyon reisliğine vermeleri 

S'ından 115 ton kuru fıı.sulye bir ay iı;lnde 
aıınmak Uzer., pazarlığa dökUlmUştUr 

Pı.zarlı~ı 24. 11. 941 pazartesi gUnU sant 
11 de Erzurum Sı Al. Ko. da yapılacak
tır. :Muhammen bedel 28176 lira ilk temi· 
nat 2114 liradır. Qllrtnrımesi Ko. da görU
IUr. 1stck111erin h.o. na ml.iracaatlnrı. 

(8117) 18077 

Odun nakli '> ır. 
4, 2•~o s So li nuınaralı kanun ahkamına uygun 310 a. Al. Ko. dan ı 

h) talık Lapseki civarındaki ormanlardan orman 

1 - Beher kilosu 17 kuruştıın 30.000 ki
lo nohut 29. 11. 941 cumartesi günü saat 

lııt. ~ıııı Sa. Al. Ko. dan: 12 de pazarlıkla satın alınacaktır. Nohut 
1 - Kapalı znrr usullylc 13:50 metre mi· hepsi bir talibe ihale cdildifi gibi nısfm-

ktıbı kereste münaJcasaya konmUŞtur. Keres- ~ . • 

Kereste alınacak 

tenln evsar ve ebadı k~ıs d "-"lllr Mu· , dan •5acı olmamak şartiyle ayrı ayn talıp-..... yon a gun• • 11 . • . 1275 
vnkknt tcmlnnt 5:.ı7:; liradır. lhalesı l.12. wı ere de ihale edilcbilır. Katı temınat 
P:ızıı.11.cSl gQnU &aat 11 de yapılaca.kUr. Tn- lira olup evsaf ve şartlar her tün Ko. da 
llplcrtn ihale ııaaUrıdl'n blr snat evci t<'kllf ve görülür. İsteklilerin ihale gününde Ko. da 
teminat mektuplarını Ko. nn vermeler!. bulunmalan. (8591) 18537 

(8U:5) 18366 

Zeytin ya.$! alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: işçi aranıyor 

5 - Keşlt bcdcllnln muvakkat teminat 
miktarı (5145) lira (7S) kuruıtur. 

6 - Tevdi edllecek znrrıarın 2490 sayılı 

nrttırma ve ekslltme kanununun 32 inci mad· 
desine göre hnzırlanmnsı vo blrlnct zarlın 
ıccrtslne eksiltme ııartnamcsı ve muka\'ele 
ve kesit hUl!lsa cetvelinin 1mzalanmıı suret -
!erinin konulmııaı ll.1n olunur. (8189) 18206 

Ayazağa köşkü 

tômir ettirilecek 
!stanbul Natıa MUdUr!Uğllnden: 

nı saatUı ikinci a•t 
na !hali' <'dl ct'ktlr. 

8 - Sata becı 11 h 
zt ıı. 941 pcrs!'mbe ırünO saat 15 te lstnn- teriye Ylıml 

bul'da narıa mUdürllll:ü ekıılltme komisyonu 
odasında (1482Cl.02> llrn kc~ıt bedelll Ayaz. 
aı::a kö&kü tamiri kapalı zart USUliylc eksilt· 
meye konulmustur. 

l\Iuknvele, ekıılltme, bnyındırWt ıılerl gc. cıknrııa~ak b r rtt 
nel, hususi ve rennt ııartnamcıuı. proJe ke - 1 ,;erene lhnlcsl )"'.lPll 
aır hUIAsnslyle buna mUtercrrı dliier evrak velkl ihale ara d ı 
dairesinde gvraıeccfı:tır. 

Muvakkat teminat (111.2) l!ındır. 
bteklllerln tekllt mektuplan ve az bl:

teahhüttc (10.000) liralık bu tıe benzer tarih! 
bina tamiratı isi yaptı~nn dair td:ırclerlnden 
almıs olduC:u vesikalara istinaden lltnnbul 
v!IAyetıne mllracıınUıı eksiltme tarihinden 
tatil gQnlerl harıc (8) ının cvel ahnmıı eh -
11Yet ve 9.U YJlına alt ticaret odası veslkalrı
nı havı kapalı 7.arnarını 27.11. 941 punmbe 
gQnü saat (14) e kadar nnrıa mlldUrlQ~ne 
vermeler!. (059S·8214) 18207 

' 
Sığır eti alınacak 

lstanbul Jandarma Satın Alma Komlsyo-

m.ı sayılac:ıkları 

llu k ınuvakkat teminat, 
4 C) llu :aıııınun tayin ettiği vesikalar. mıidürlgünce 310 ,pamına verilen ve para Telgraf telefon ve santral gibi muhabe-

t '-'eıt· 1
1h rnahsus olmak iızere Münaka- '"1 ihalede kimin üzcrınde kalısra 310 re cihazlannın tamiri işlerinde çahlitırıl

~l a etind hl" 'k ~apseki orman bölce şefliğince mukavele mak üzere ince tesvı'yecı' ve 
1
·nce tornacı 

nuncıan: 1 - Beher kilosu 100 kuruştan 20 000 ki ... 
1 - Jandarma ihtiyacı tein "62400,. kilo ııı· 

lo zeytinyağı kimyevi muayene ile 28· 11• Cnr eti ~ ıı. 941 salı cüntl 1<aat 15 te tstan· 
'"'il ı,. en alınmış e ıyet vesı ası. 
~ •t\i:l Vesikuı ic;in ihale tarihin'.ien en yapılarak maktaı Ucreti (310 'namına mu- sanatkarlara lüzum vardır. Bunlardan as· 
~tltl: tiht evci bir istida ile Münakalat ltcmet olmak şartıyle) müteahhıt tarafın- keri imalithane}erdc ça}ı~abilmek şartla-

111t nıliracaat edilmesi. dan verilmek şartiyle ve Lapseki orman rını haiz bulunan Türk sanatkarlarının bil-

(8537) 18519 - gi i~çiliklcrini bilamel ispat için i~çilikle

b Tahmil ve tahliye işleri 
~ ~ltt 

Ilı 912 l)Ptnlryolları ÜçLlncll tıııetme MUctUrlllğlind n : 
Ilı Q\ol\Jt1t lleneııı mayıs sonuna kadar Bandırma deposun:ı miktar, muhammen bedel, 
~~it at ternınat miktarı yazılı kömUrun tııhmil ve tahliye ıııı kapalı znrtln ekstlt· 

lcrı ~lc•ıı rıııuırrıuııtur. • 
t '-tıq;:eai 3-12-1941 çarşamba gUnU saat 16 da Balıkesir'de tııletme binasında 

Ilı •tt1tıı 1 koınısyonda yapılncak:ır. 
~ ~l .,, tr ınuayyen gllnde ihale saatinden bir saat evellne kadar muvakkat tc -
•ııı~ırıı~\kanunı vesikalarını havi zarflarını komisyon reisliğine tevdi etmiş olmala-

r, (S~ r. f3artname İlletme lIUdilrlUğU ile Bandırma istasyonundan parasız ve-
ut>7) 1s52r, 

~ 
t 'ııur 
~ 11.ll}b 

~ 1tı Itaıır-a,s arından tahliye kovanların 
~Ilı lru11 ına takılması .•.• ı ..... . 
~Ilı lll'1ltı ınauna1ar1a rıhtıma nakli .•. 
~ ıı ıtı11 ınaunaıarıa vagona nakli ...• 
l'l.._ 1-ı,llı Vııgond:ın depoya tahliyesi ve 
t "il lı l&tıfi "t>ıı llllltı • . • . . • . • • • • • • • • . 
'lı lııırııu:~Uğtındl'n makinalııra •.•••• 

lıtınıu Uittınden diğer depolara gt
rtln vagona yUkletilmeııı •••• 

Tahminen 
Ton 

15000 
15000 
15000 

15000 
8000 

7000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira Kr. 

3000 
{1300 
6000 

2100 
ll20 

980 

226 
697 50 
450 

157 
84 

73 60 

rine ait varsa vcsikalariylc en son 20 son 
teşrin 941 gününde Ankara İstanbul cad
desi ilzerinde muharebe park müdürlü&iine 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak it
çilik ameli imtihanına ıirmclcri ilan olu· 
nı.r. (8455) 18394 

Aranıyor 
!larp Akademisi Ko. dnn: 
Harp akademisi matbaası tein 84 lira ilc

rctle bir tashihe! ve 81 ıım Ucretle bir yazı 
ustuı alınacaktır. Ta&hlhçl tein lls:ın bilen 
tercih edlleccktır. htcklllcrln 20.11. 041 nkıa
mına kadar dllekce llc iki nwnaralı lnslada 
harp akademisine mllracnntınrı. 

(IHSS) 18420 

Çorap ipliği alınacak 
Topone Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 174,5 kuruş tahmin 

edilen 12 ton pamuk corap lpllf't alınacak -
tır. Pazarlıkla elı:alltmcsl 21. ıı. 941 cuma ını
ntı saat 15 te Topane Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yııpılac:-ııktır. Nilmuncsı ko. da ır!irlllllr. Katı 
IC'mlnat 3141 llra ısteklllcrln belli saatte Ko. 
na mllracaaUan. (8346).. 18'84 

941 cuma günü saat 15 te pa?.arhkla satın bul Tnkslm·Ayazpaaadn 'andarma mı!Cettıs -
<ılınacaktır. Zeytinyağı bir talibe ihale e- ! ııcıı dalrcstndckl l&tnnbul Jandarma satın 
dildiği gibi nısfından aııağı olmamak üzere alma komisyonunda kapalı zarı usultyle ta -

Bolu 
Bolu 

ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. Ka-ı ahhüde bnC:lnnacaktır. ~.ı.rC'lertntlc nl..ıc.ık 
ti teminat 3000 lira olup evsaf ve şartlar 2 - EUn beher kilosunun tahmin bed!!ll tn o an duruımas ı m 
her giın Ko. da görülür. İsteklilerin ihale 5S kuruı ve ilk teminat miktarı 2n4 lira 40 cıknrılan dav tl)en n k 
.,.., ti K b 1 1 (8592) 

1 
kurustur. rllmt'mls ve lk .ı ı n 

~ .. n o. da u uruna arı. 8538 3 _ Şartnamesi her gün komlsyonumuZd:ı lunmuş ol u~u n 

H • al nac k görülebllec!!~l gibi 181 kurus bedel mukııbl· dan mllddc a!t')he d v t )< m 
emş1re ı a llnde alınabilir. olmak uzcrc il n n l 1 t 

Bursa Asl:eri Hastanesinden: 4 - lsteklllerln lBtanbul levazım tımlrUQ:! mı.e bul..ındu~un • n 1 

Bursa Çekirge askeri hastanesine hem- muhasebecllll:I veznesine yatıracakları ilk, .M. K. nun lU t :ı <-J m 
ıirc mektebinden mezun beş birinci, on teminat makbuz veya banka kefalet mektubu Jr('fllnde muh n n 
ikinci arnıf hemşire alınacaktır. İaşe ve ve ıart kfıt:ıdında yazılı sair beleeıcrı de ha· vert!'mbe ı:lln..ı sa'lt ı ı d 

vl tekllr zartıarını eksiltme ııaa tinden bir 1 ınahı<cm< inde ~ zz t 
ibateleri hastaneye ait olmak üzere birincı Eaat e\•ellne kadar komtsyonumuzd,1 bulun· mü1n!l bulundu ma 

1 sınıf hemşirenin ücretleri altmış ve ikinci durmalnn. (1l:5G3/S2ll) 18264 makamına kaim ol n 
sınıf hemşirenin ücretleri 30 liradır. Talip 
olanlarm mektep şahadetnameleriyle sıhat 
raporları ve hüsnühal kiğıdı ve nüfus ciiz
danlariyle beraber Bursa'da olanlar bjzzat, 
hariı;tckiler yazı ile hastaneye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

(8593) 18539 

Kereste alınacak 
İst. Şieli Sa. Al. Ko. danı 
1 - Pazıırhkla 700 metre mikap kereste 

almacaktır. Kerestenin ebadı ve evsafı Ko. 
da görütür. Bu miktar toptan bir bayie 
ihale edilcbilec-cfi .gibi kısım kısını da iha-

Tamir itleri Develi Asliye 
Zonıruldnk Nntıa MlldUrlOğOnden: Develinin Fcncse m 
Zonıruldnk vll!yetl !cinde Zonıruldnk vllfl· or:ıu Hıdnyetl', 

yeti mcr1te:ı: hUkümet konaC:ındn yapılacak Erol.ızden tarntınd n 
(15000) lira (-) kurt kcsır bedelli tamir 1$1 mnhnllcsl Oks;ızc!' o 
kapalı zart usuttytc eksiltmeye konulmustur. ı metcl Os:n n kızı Ay 

Ekslltımosl 4. 12. 941 perşembe gQnQ saat hukuk mahkemesine 
u; te zon~uldakta husus! muhasebe b!nasın- 1 nın muh:ıkemesı ııı 
da narıa müdürü odasında yapılacaktır. 9.40 munlltık 

F.klt11tme ,artnamesl ve bunn mlltetcrrı 
evrak nafıa mUdQrJUfıU kalemlnde görUlebl. 
lir. 

Muvattat teminat (1125) liradır. 

muamrl!' > pılrı 
ale)ha Ayıcn n mah il ı. 

duC:undan tcbJJC: 
hin bedel! 1941 Yiiı blltcesind.en (birer ay ure ıuı.n olunur. 

t 

e 



-8-

Seçme sınavları 
M. M. Vekôletinden: 
Bu sene Bursa, Akşehir ve Konya'daki 

askeri liselere girmeğe istekli olup da 

her türlü şartları taşıyan ve muamele

lerini ikmal ettirmiş olan isteklilerin seç

me sınavları yapılmak üzere 23 Son-

teşrin 941 günü akşamına kadar istekli 

olduklan liselerde bulunmaları lazım-

dır. (8535) 18499 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

KAV ACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli
ği çok düşük ve diğer mevadı m a deniyesi çok az olması 
it ibariyle Ankara için kıymetli b ir su olan Kavacık Suyu) 
cümlesiyle takdirini b ildirmektedir. 
Telefon : 1634 5217 

Elbise diktirilecek 
Z iraat Maki na İhtisas Mektebi MUdUrlU günden : 

C insi 

Talebe harici elbise 
Talebe harici palto 
Hademe ıayak çaket 
pantolon 
Hademe oayak palto 

K eten dahili e ı blııe 
Keten l~ tulumu 

Fiyatı 
Lira 
ıs 

15 

12 
10 

3 
2 

Takım Tutarı 

Lira 
M 972 
M 810 

8 96 
8 so 

M 
60 

1958 

162 
120 
2$2 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

146 • S:5 

21 15 

1 - O kulumuz talebe ve hademeleri iı;in kumaslarr mektep idar esinden verilmek 
ü zere yaptırılacak harici elbise v e palto ile dahili keten elbise v e iıı tulumu m iktar
ları yukarıda yazıldığı ve~ile imali ayn ayrı olarak iki partide aı;ık eksiltme ile i
h ale olunacaktır. 

2 - İhale 24-11-941 pazartesi cünü birinci parti saat 15 te ikinci parti de saat 16 
d a Ankara'da mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 - Talipler ıartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaat edebilirler. 
4 - Talipler ihale giiniınde teminat makbuzu ile kanuni vesaiklerini alarak mektep

ler muhasebeciliğinde muayyen gün ve saatte toplanacak komisYona m üracaat etmo-
Jcri. (8424) 18424 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bankasrnda Kumbaralı v e ihbaraız Tasarruf h esapla

rında en az 5-ı) lirası bulunanlua 11enede 4 defa çekilecek kur'a 
ile a§ağıdaki pla n a gör e ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 ,, 100 ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 tt 

120 ,, 40 ,, 4800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3200 ,, 

Kur'a la r 11en ede 4 defa, 11 Mart, 11 H aziran, 11 Eylül vı(ı 1 
Bir incikanun ta rihinde çekilecektir. 

DIKKA T: Hesaplarmda ki parala r bir 11ene içinde 50 lirada n 
aşağı düşmiyenl ere ikram iye çıktığ ı t ak dirde % 20 fazlaaiyle 
verilecektir. 

Kayıp - Ankara belediyesinden aldı~ım 1 slnl alacaQınıdan eski.sinin htlkınü Yoktur. 
z:37 14)'1U ao!or chllyeUml ka)'bct Um. Ycnı- Arıt CeUn ııQ 

u [! u s '18/ 11/ 1941 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

Memu r alınacak 
T. B. M. MecUJs ldarc Heyetinden: 
Askerde bulunan BüYllk Mlllet l\fecıısı mu· 

hasebe kalemi muamelAt eenııln yerine hesap 
talerlndl!ll anlar vekaleten bir memur alına
caktır. 

lstlyenlertn mevcut veslkalarlyle birlikte 
muhnseb kalemine mllracaat eylemeleri na.n 
olunur. 18426 

TiCARET VEKALET! 

Benzin alınacak 
TJcaret VekAletınden: 
VekAlet otomobil ve motoelklMI tcln mayıı 

942 10nunıı kadar acık ekıılltme Ue 3SOO litre 
benzin satın alınacaktır. 

Bu miktar tıenzlnln toptan veya mayış ııo
nuna kadar tahakkuk edecek &rılnlUk veya 
haftalık 1ht1Yaca göre parca parca verilmesi 
caizdir. 

Müteahhit verclsl Ue karar pulu vekllete 
aıtur. 

Muvakkat teminat (89) ıtra (7) Jcunııtur. 

Atık eksiltme l 12. !lU tarihinde aaat 14 
te ya ı:ıılacaktır. 

isteklilerin eksiltme s:linü blldlrllen saatte 
teminat mcktuı:ılnrtyle birlikte satın alma 
ko:nlsYonunc1a hazır bulunmaıan tıAn olunur. 

(8489) 18418 

HARiCiYE VEKALETi 

Harlcl>-e VckAleU satın Alma Komisyonun-
dan: 

Vekfilette mevcut eskt yazı masası, dolap, 
kanape, halı, !üstür ve benzeri hurda en•a 
27. 11. 1041 pe!'liembc günü Hat 10 da müza
yede ile satılacaktır. Taliplerin o ıiln vekA -
Jet satın almn komisyonuna mUracaatıan. 

(S3S3J lll404 

ZlRAA T VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat Vekaletindenı 
ı - Kağıt ve kapak kartonu Vekaletçe 

temin edilmek ııartiyle "Pamuk v e Türki· 
ye'de Ziraati" adlı kitaptan 1000 adet ve 
"Süne Haşeresi" adlı kitaptan 2000 adet 
bastırılıacaktır. 

2 - "Pamuk ve Türkiye'de Zira.ati" adlı 
eserin tahmini forma miktarı 34 ve iki cilt
ten ibaret olan "Süne Haşeresi" adlı ese· 
rin 4 tür. Kitapların ebadı 68 x 100 1/16 
dır. 

3 - ''P amuk ve T ürkiye'de ziraati" adlı 
esere ait kli&cler Vekiletı; e temin olun a
caktır. 

4 - Beher formanın baskı ücreti tahm i
nen 25 lira ve klişelerin santimetre mu
rabbu 4 kuruştur. 

5 - İhale 25. 11. 941 salı günü saat 2,30 
da yapılacaktır. Şartname 24. 11. !>4-1 pa
zart esi günü akşamına kadar V ekalet ncı
riyat müdürlüğünde görülebilir. 

(8609) 18526 

Madeni eşya allnacak 
Unlverslto A. &. P. komisyonundan: 
Birinci ceITahl kllnlQ;lne yaptırılacak 17020 

lira bedlll madeni eıya 20. 11. 9U perıembe 

&rılnil saat 15 tc rektör!Qkte pazarlıkla Jhale 
edilecektir. Liste ve tartname rektörlükte 
sıör111Qr. (9859-8476) 18506 

Hiç lisan bilmiycnlere dahi 

3 ayda 1 ngilizce 
Yenişehir Özen yanında Foto Sala • 
öğretirim. İddia.mı tazmin ederim 
.tattin'c müracaat. Tl : 6080 5231 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı 

Büyük P ostane arkasında Sana
yi cad. Demir apart. No. 1. Haa· 

talarını kabul etmektedir. 
Telefon : 1816 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 

: Di§ H ek imi Hamdi Alagün : - -: avdet etmi§tir. Hastalarını : 
: Yenişehir Atatürk Bulvarı E 
: Ali Nazmi Ap. Daire 5 te E 
: yakında kabule başlıyacak • E - -:t~ = 

Toplantıya davet 
T. 1, Bankası A . Ş. memur ve 

m üsta hdemlerine ölüm vukuun
da yardım birliğinden : 

Birliğin esas nizamnamesinin 10 
ve 13 üncü maddeler de yapılacak ta
dilat aşağıda gösterilmiştir. 10.12.941 
tarihine rastlıyan çarşamba gün ü sa· 
at 14 te İş Bankası Umum Müdürlü • 
ğünde umumi heyet fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

ESKİ ŞEKLİ : 
Miidde 10: - Fıkra: A. 

Memu rlardan maaşları 150 (yüz el-
li) dahil liraya kadar olanların aylık· 
!arından her ay kesilecek (100) ku • 
ruş ve 150 den fazla olanların maaş

larından kesilecek (200) er kuruş ile 
müstahdemlerden kesilecek (25) er 
kuruş. 

YENİ ŞEKLİ : 
Madde: 10. Fıkra : A. 

Memurlardan maaşları yüz elli li-
raya kadar olanların aylıklarından 
her ay kesilecek (100) er kuruş ve 150 
liradan fazla olanların maaşlarından 
kesilecek (200) er kuruş ile müstah • 
demlerden kesilecek (25) er kuruş, 

ve her ölüm ve mallıliyet vakası ha -
linde ayrıca ve ilaveten maaşları 150 
liraya kadar olanlardan kesilecek 
(100) er kuruş ile maaşları (150) lira
dan fazla olanlardan alınacak (200) er 
kuruş. 

ESKİ ŞEKLİ : 
Madde: 13. 

Birlik azalarının ölümü halinde 
memur sınıfına d ahil bulunanların 

beyannamelerinde göst erdikleri kim· 
selere yapılacak yardım miktarı seyya 
nen hiç bir tevkifata tabi olmaksızın 
(1000) liradır. Müstahdemler için bu 
yardım miktarı keza hiç bir tevkifata 
tabi olmaksızın (500) lirad ı r. Yardım 
ölüme ıttıla husulünde derhal tesvi· 
ye olunur. 

YENİ ŞEKLİ 
Madde: 13. 

Birlik azalarının ölümü veya Tür
kiye İş Bankası memurları t ekaüt 
sandığı tesis senedinde yazılı h aller
den biri ile vukubulacak ma!Uliyeti 
halinde memur sınıfına dah il bulu -
nanların beyannamelerinde göster -
dikleri kimselere yapılacak yardım 

miktarı seyyanen hiç bir tcvkifata te
hi olmaksızın (2000) liradır. Müstah
demler için bu yardım mikdarı keza 
hic: bir tevkifata tabi olmaksızın 
(500) liradır. Yardım ölüme ıttıla hu
suliinde derhal t esviye olunur . 5330 

KAZALAR 

Havyar ve ballk satışı 
Karasu MıılmüdUrlüiı;Unden: 

Sakaryıı. boaazı ve ma hariç Karasu ııo l ü 

haV>'ar vo ballk rüsumunun l haziran Mı 

tarihinden 31 mayıs 944 tarihine kadar üc 
aeneuaı 1.11. 941 tarihinden itibaren 20 ciln 
müddetle acık arttırmaya konulmuıtur. 

lhnlc 20 lklncltesrln 9U tarihine rasUıyan 
peroembe gQnU saat ~ te Karasu maliye da
iresinde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

tJç senelik rüsumun muhamme nbedell 
2000 lira olup muvakkat teminat akcesı 1!50 
Ura dır. 

Snrtnameyt cl5rmok lıtlyenlerln İstanbul 

av ver~tıcrt müdürıoau ile Ankara Kocaeli 
defterdarhklanna ve Adapazarı ve Karasu 
malmUdürlUklerlne taliplerin cösterllen cun 
\'e saatte komlııyona müracaatları ııan olu· 
nur. <983!1-8393) 18341 

...ıaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

g DOKTOR - OPERATÖRE -- ŞERİF KORKUT --- ------ Nümune hastanesi tef operatörü --: Balıkpazan Ali Nazını Ap. No. 5 de her : 
: ırUn ıaııt 15 ten ıonm hıuıtalannı kabul : 

eder. -- -- -'"111111111llllllllllllllllllllllllllllllr"' 

...ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -

17 Sonteşrinden 23 Sonteşrine kadar muhteli 
hatlara kalkacak olan vapurları n isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklan rahtımla 

Devlet Deniz Yollar1 iılelme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lz:rnlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karahlıı:a hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir birinci sürat 
1rmlr ikinci aUrat 

Pazartesi 15 tc <Eı:eı, peraembe 15 te (Cümhurlyet) Gala 
rıhtımından. 

NOT: 17.ll.1D41 den 1Ubaren Karadrnlz yolu tarifeleri dd 
mtştlr. Yeniden tanzim olunan kıs tarifelerine .iöre postal 
paıa.rteel ve ı>ersernbc ıilnlerl 1stnnbul'dan saat 15 te kalk 
caklar ve Slnobn kııdnr yalnız gündüz ve Slnoı:ı'tan Hoı:ı:ı.' 

kadar gUndUz ve gece sem yapacaklardır. Donüıte de aynı ı 
kilde se)1r yapı1ncaktır. 
Carııamba 18 de (Çanakkale), cumartesi 18 de (Anafartı 

Sirkeci rıhtımınııan. 
Perııanbe S de (Bartın) . Topane nhtımından. 
<barı ahire kadar haftada bir p08ta yapılacaktır.) 

Pazartesi, salı 9.50 de canıamba, penıcmbe, cuma 
(Trak). Cumnrtcst 14 te (Sus). Pazar 9 .!50 de (Trak). Gala 
nhtnnınııan. 

Paıa.rtesl, carı;nmba ve cuma 8 de (Sus). Galata nhtımın 
Ayrıca ı:a~:ımba ve cumartesi 20 de (5aadet). Topane rıh 
mından. 

Salı ve cuma 10 da (Seyyar). Topane nhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın) . Topane nhtımından. 
Carıamba 12 de (Bursl\), cumartesi :ı:ı de (MeI'!lln.l. 
rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perııembe ıs te (Kadeı). Galata nhtımından. 

?-:OT: Vapur seferleri hak'kmda her türlü ma!Qmat aşağıda telefon numaralan 

acentalanmızdan ötrenlleblllr. 
Calata bat accnatalttı - Galata rıhtımı Limanlar U. MüdürlüA'U binası altınd:ı 
Galata eubc acentalıtı - Galata nhtmıı, mıntnka ltman relsllti binası altında 
Sirkeci ıubc acentalıtı - Slraeeı. )'olcu ıalonu 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --
~ Taksimdeki mezarhk arsalarının ---- satış ilônı ------- İstanbul Belediyesinden : -= Panıı:altı mahallesinin Şehit Muhtar soka~ndıı eski mezarlık anası, tatl%1.ıtl ~ = edllmls olan imar p!Anına ırure bloklara taksim olunarak olbaptakt tartlan v~ ~ 
- hile binalar ınsa edilmek üzere kapalı zart usullyle arttırmaya konuımuıtur. Ji"r ~ = blok 46 metre ırl'nlsllk ve 3!5 metre derlnllA'lnde bir ıaha teşkil etmektedir. eematı ~ 
- 9 parcnclnn lbaret olan bu bloklardan her blrlntn 23 metre cephe ve S5 metre de- ~ = rlnllf:lnde olmnk üzere iki parsele ayrılıp satılması da mUmkUndür. Her blDkUn ~ = mes:ıhıısı M x 4G 1610 metre murabbaı olup lldye tefriki hallnde 23 x 35 SO!I ~ = metre murnbbaıdır. Şimdilik bu dokuz bloktan l numaralı blok aatısa tıkarıımı.s· ~ 

tır. Bt•her metresinin muhammen satıa bedeli 1!50 liradır. tık teminat mlktan lGlO 1 = metre rnurııbbaı ıcın 13,32.; lira ve 805 metre munıbbnı !cin 7287 llra 50 kurustur. ~ = lhııle l•J. 12. !Hl salı gUnü saat 15 te İstanbul bcledlyeııl dalmı cncUmenl odıunnd• 1 = >ııı>ılnr..aktır. Buna ıılt sartnııme ve proJeler 12 lira 8 kur~ mukablllnde imar m<l; ~ = dUrlUAilnılen alınabilir. Şeraiti öğrenmek lstlyenler her ııUn IBtanbul beledi.Yel :f2 = zabıt ve muame!At müdUrlUl':O knlemtn.ten malQmnt alablllrler. Taliplerin ilk te- ~ 
- mlnat makbuz veya mektuplarını, imzalı oartname. proJe ve aalre ve &artnaııı• 1 

mucibince ibrazı Jllzım gelen dlter vesnlkle 2490 numaralı konunun tarıratı ı:~· ~ 
- resinde hazırlıyacnklnrı tcıkllf mektuplarını ihale ııUnU ıaat 14 c kadar dalmt eıı· =2 

~ 1;~;;;1 ~;;;;;;,;;;;;ili 111;;~'111il111il111111111111111;;;11 ~ 
,,,., 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 
~ Mimar Mühendis ve İnşaat Şirketlerine ı 

§ Pilan, harta kopyaları 1 
§ s üratle yapılır. Taşra siparişleri kaıbul olunur. Ankara Anafarıa- J 
- lar caddesi GE NÇTÜRK Tl. 1637 5335 ~ - ,,,. 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•• 

Yüksek inşaat mühendisi iş arıyor 
Türkiye ve Avrupa'da köprü, cellk ve betonarme, yol ve demlryol tnsaaıııı6' 

uzun zaman vazife ıı:örmU&tür. E6aslı tecrübesi ve 1)'1 reteramlan vardır. Te~ 
r1n uafııdakl adrese cönderllmesl. Ankara posta kutusu 29:; 

.......................... BE LSAM İ TOL 111111111111111
11111

'
1l - ~ - ~ ~ : l drar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOCUKLUCU, idrar zorluA'u, ?il O· ~ 

- ~~ r. : ve proatat lltlhabı, ılııllt ve koll slstıtlere. böbrek rahnttızlıklanna kanı ,.tıU ~ 
: kemmel bir 11.11.c BELSAMlTOL'dur. BELSAM!TOL kullananlar yukanda ~ 
E hastalıklardan cabuk kurtulurlar. Bütün ecuınelerde bulunur. ~ = l _ Sattı dePoSu: samı Aksu. Bahcekapı İl Bankası arkasında r$)l ~ 

: Rahvancılar ııoknk No. 15 ıtf 
- 1111• 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~~~~~-----------------------~--~"" 
atla alAkalannı lsbat etmedikleri r 
bu haczin terkin edllecetl ııa.n ~ TAPU ve KADASTRO 

=- TOPRAK KÜ REG"" ·ı == Burdur Tapu Sicil Muhafızlı~ından: 
- Burdurun Konak manalleslnden Hacı Ab- OKULLAR _/ - - - - dullah oıtlu 1'1l!el ve Muslafanın kCınunusanl -------~ 

} KÜREK } LİRA ; 318 tarih ve 2 12 aa)'ılı tapu kayıllyle muta - k 1 , ı 11111111111111111111111111111111111 il r"' = 
_ sarrıtı lıuluı;ı<IUklıırı Mıın ı lırna kuyündckl bir J asistan alınaca . ~ 

Ulus-23 üncü yıl. • No. 7287 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi N e~riyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

• Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Nat it Uluğ 

ULUS Baaımev i ANKARA 

-( DİKKAT )-

Gaıctemııe condertıen ner oevı )'&· 

ı.ııar. ncırccııııın edilmesin ceı1 v .. 
rilmez ve kll)'tıolııaundllD dola,vı 111; 

bir mcsullYct IC&bul oıuıımaa. 

----- Ankara Fevzlpaaa mahallesi Erııu

- van aokak No. 25 - 27 ----- U z ve Güven Atölyeleri - Yüzde Y1rml beıl pesin ııönderllmelc 
: ıartıyle taara ıılJ>ariılerl kabul olunur. 
: Teıton: SS2!>. Telgraf: Demlrkol 

--
--

: bap hanelcrlno temmuz 325 tarihiyle Mahmut Siyasal Bilgiler O kulu MüdiirlıJ~ııtı~ 
_ bcY tarnfın<lıın mahcuı bulundutu l$aretl M ücssescımize 35 lira asli maaşlı ııııJıl" 
- me\'cut ise de ne gibi borctnn ve hanıı:I dal - "ınn'e ve mali ilimler, sosyoloji ve "" ,,,, 
: renin bildirisi üzerine yapıldıtı an!asılama • b 

1 
• • 

3 
. 1 cıılttır· ef" 

- m11 ve buna dair evrakı da bulunamıımıstır. ranş arı ıçın asıstan a ına ·cıır ~ 
- lsrnet ve Mustafanın ölümleriyle ver~elerı- İmtihan tarih ve ıeraiti okul ı~S i 1' 
: nln mezkQr haczin knldınlması tein müraca. den öğrenilebilir. Talip olanla~ıı\tiil'~ııır 
: at edllmlı oldutundan bu hacizden dolayı citeşrin cuma &ününe kadar bır 1 

tV...

~11111111111111111111111111111111111111~ 
hak ve alllkaları olanlann UAn tarihinden 1 müdürlüğümüze müracaat etıtıeıer;7 
tlc ay ıctnde Burdur tapu idaresine mümca- dır. (8568) ısS 

YENİ Sinemada 
tla.hl kadın, en büyUk 1anatkAr Creta 
Garbo. ı!Ahl rcJlsör Erneı.t Lubltlclı ve 

Melvln Douıılaı'ın beraber yarattıkları 

GÜLMİYEN KADIN 
14 30 - 16.30 • 16.30 • 21 aeanııannda 

kalpleri fethedı;yor 

12.15 ucuz mat.ine 
YALA.'<'CILAR ŞAHI 

Rcn1cll: Frcdrlclc Mardı. Ca.role Lombud 

SUS Sinemasında 
Bu cece 20.30 dan itibaren 

Tilrkce tıım lerln en cUzell 

MARİ ANTUANET 
1kl bU»Uk )'lldızın Yarattı~ı şaheser 

!l:orma Shearer ve 'l)Tone Power 

14 - 16 - 18 s~nslannda 

BALALAYKA 

Ne!Aon Eddt 

SÜMER Sinemasınd" 
BuırUn 12.15 ten tubaren,e,t 

lkl bUY1lk macera ve serıı<l 
mmı birden 

1 • Kara haydut 
Bas rolde. Bob stcele f e 
il - Vahşi mücade 

B&ı rolde: Buck Jones .,,. • ,_5i) 
Sean&lar: 12.15 • 14..80 .16..,... 

cece 21 de 


