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Türk Basın Birliai 
kongresi dün toplandı 

Kongre reisliğine seçilen Hasan Reşit Tankut 

güzel bir nutukla konuşmayı açtı 

kongre basın mensuplarını alakalandıran 

A D 1 M 1 'Z. -. ·, , A N ::C> 1 M 1 'X C> 1 R. 

Güzel sanatler 
Okuyucularımız her salı olduğu 

gibi bugün de bu mevzua ait 
resim ve yazılan 5 inci 

sayfamızda bulactlklardır. 

. 
lngiliz basınında 

İnönü' nün 

nutkunun 

yankıları 

Times nutku kuvetli 

ve cesurane buluyor 
Londra, 3 a.a. - Gazeteler Cumhurrel· 

si lnonli'nün nutkuna ön safta b r yer 
\erm.şlerdir. 

Başlıca gszetelerln kuUandıklan baslHc
lar ı;unlıırdır: 
Tımesın ba,<lığı: "Turkıye boyun e ml· 

yor" 

cok esash mevzulart incelemektedir T:'.irk Basın Birliği Umumi Kongresinde bulunanlar 

Da11y Telc-graph'ın balığı: "Tiırk ye 

Hiller'ln dA.vasına iltihak ctmcmişt r, Tur• 
ki) e İngıltere'nln dostu olarak kalıyor." 

Ne,,s Chronick in başlıgı: "lnönü. Tur
ki;ı; e nın ahltlcrıne sadık kalaC'a ını s°'yle
mıstir." 

Türk Basın Bırl ı::ı bırlncl umumi kon;ıc
sl dl.in sa;ı.t on birde Hıılkevlnde topl:ı.nmı$ · 
tır. 

l\Icrke:.: İdare Hc~·etı Relsl Fallll Rıfkı 

Atay murahhaslara "hosgcldlnız, idare he· 
yetiniz heıılnlzo mu·~art:ık•yeller llllcr,. rllyc • 

l ı BERLİH'E GÖRE l LONDllA'YA GÖRE 1 

ı -So-v-ye-lle-r-~-ek-il-irk-e~n , 

Daily :Mall'in bıı.şlığı: "TGrkler sulh ola
C'ağını Umıt etm.ı;ı;orıar, fakat sulh yapıl

masını teklif erlıyodnr." 
'l'imes şunları yazmaktadır-: 

e il. Hasan Reşit Tankut 
Qaırı Birliği Kongresi R iya•et 

rck konı:rcl'I ııc:mı~tır. 

Kongre rcisllk divanı için yapılan scclmdc 
reisliğe Hns ın Reşit Tankut, birinci reis vc
kllllğlne Selim Sarııcr, lklncl rclıı vekllll(;ıne 

Re!lk Ahmet Sevcngll. k:\t pllklerc ele Bn 
Üll<er Alııllır ile Snhahattln Sonıncı., Ali P.•· 
za GUrsoy \C T hlr E:nr oı.uz scç.l:n slcnllr 
Hlyast•t cllv.ınının briyl('<'C trs •1,kliltinU rnU -

tcııklıı Hns:ı.n ltt•şlt T ınkut riyaset kursüsu· 
ne ı;clcrck eu nutku ~ı.iyleml,llr: 

- Sııyın ıırknchışlarım, 

neni yücr kongr nln relsllfılne sc1;1T1ek su· 
retiyle gustL•rcll{!'tnl:.: teveccühten dolayı le-
eckkurlcrımı ıır..ı:cclcrlın. s 'ınc ve ııılnncl· 

darlık duya-umu !kıncı rcis!il,lerc ve ltilllp -
ilklere sccllcn ıır-k ıdaşlarun ııdınn dn tck
rıırla mnk l ın hU~uk ııaz duyuyorum. Kongre 
sürilmUnce emir ve hizmetin zile bulunmak 
l>lzlm tein büyüle bir şercr ve knz:ı.nı;: olııc:ık· 

ı: Sonıı 4 üncü sayfada ] 

Matbuat Umum Müdürü 
B. Selim Sarper kongrede 

~n_d_e __ 

~-":'.illlliıiiı ..... -~~ 

Milli Sefimizle 1 

~ 

Yabancı devlet 
reisleri arasında 

(:> 
~li~huriyetin 18 inci yıldönümü 
j~•"t :J:etiyle Afganistan kıralı Ma
httr 1 ehınet Zahir Han Reisicüm -
teıgr Sttıet 1n<inü'ye gönclerıdikleri bir 
bildi af}~ tebrik ve ıyi toın•nnilerini 
te§ekı::.ış ve Milli Şef bilmukabele 

~tde bulunmuşlardır. 

İl tıenıer T7 1 M'f.. .k. . J . 
~ ~ . . ~ra ı aJeste ı ıncı orJ 

dil Cijcısıcü:ınhur İsmet İnönü arasın-
'i;,-1e ~hu:iyetin yıldönümü vesile -
teati "?rık ve teşekkür telgrafları 
-...,. edılıniştir. (a.a.) 'z:::-. .... c•L•-.. ıı1-111a•r .. a•r•c•aı1rııııa•T .... lıll• 

t i.irkiye 
11asınının 
i/4 k . 

ongresı 

Falih Rıfkı AT AY l'" 
~\ 1.1.ı-Jt "'a-. t • • · - ·f \ lı:ıeg 1~ ... e ecu;ının agır vazı e 
b.~"tı h~ ıyetleri Üzerinde tereddüt 
,~lei•ıç ~imse yoktur. Fakat bu 
~t11tı 1 ıra ıç yüzündeki bazen pek 
•''•tı :~rarı da hiç kimse bilmez. 
'\ı- 0ır1·~· ._l' 1llda ıgı merkez heyeti dosya-
\~ltir ı/~.!anan kayıtlar göster
i'\ drosı.ı. 1 urkiye'de, kendi geniş 
~\I\ ttleg~a en az geçim imkanı ve
~l\di i .ek odur. Bundan başka, 
\.j tUrı İÇ~nde çalışmakta olanlara 
t l' • cın v . . h h. 
ııı:,1 •tıa.rı e yarın ıçın, emen ıç 

>, ll\ıltı;a ".~r~iyen tek meslek o 
1'1 heı-ha· ~omur ocaklarında, ve'-'i: it/'gı bir tezgah başında ça
'İtı ta <>İd "._atta evinizde kullan
~~\ lotı ug.unuz hizmetçi, vazife
'd el\ Yii~erılrnek için, bir gazete
~. ~~tıd sek mevıkii tutan fikir 
l, ~leri ~~· başyazardan yahut ya-

~1\% lldüründen cok daha faz
\t~~:Cetelkoyuncası aı"tmdadır. 
~ eritti erı Yalnız sermaye sa
r,..:~re :n •• ş~.hsi istek ve keyifleri
'"'' .{deb~ı~rur bir ticaret bürosu 
-~tı:ı· ı ır · . 1 B >,tt ı, tii mıyız . u sermaye 
''~ fiki ccardan hiç farkı olmı
" il.gı h fe Politika alemi ile h iç 

et, oİa.b~'?'IYan, silme bir pat
ılır ve kadrosunu , a.a-

1 Sonu 3 üncü sayfada ) 

Kongre murahhasları toplantıdan sonra Halkevinden çıkıyorlar 

Dr. Uz'un Denizli' den mebus se(ilmesi 
.. . 
uıerıne 

İzmi r Belediye Reisliğine 

B. Reşat Leblebicioğlu 

dün ittifakla seçildi 

lzmir'in yeni Belediye Reisi 
B. Reıat Leblebicio "'lu 

İzmir, 3 (Telefonla) - İzmir Şe -
hir Meclisi bugün, tatil devresinden 
sonra ilk toplantısını yapmıştır. Cel
se açılınca bu toplantı vesilesiyle 
Cümhurreisimiz Milli Şef İsmet İnö
nü'ye, Büyük Millet Meclisi Reisi B. 
Abdülhalik Renda'ya ve Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam'a tazim telgrafları 

, çekilmesi hususunda verilen takrir 
alkıslar ıarasında kabul olunmuş, 
bundan sonra, eski belediye reisi Dr. 
Behçet Uz'un Denizli mebusluğuna 
seçilmesi dolayısiyle boş kalan İz -
mir belediye reisliği için seçim ya -
pılması isine baslanmıstır. 

Şehir ~celisi 
0

Dr. B~hçet Uz'un ça
lışma raporunu hararetli tezahürler 
ve alkışlarla karşılıyarak kendisine 
bütün izmirliler adına şehirde yap -
tığı değerli çalışmalardan dolayı te· 
şekkür edilmesine ve kendisinin ufak 
bir büstünün İzmir'in münasip bir 
yerine konulmasına karar venniş, 
bundan sonra yeni belediye reiıi se -
cimi ne geçilmiştir. 

Belediye reisliğine Dr. Behçet 
Uz'un iş arkad'a§larından daimi en -
cümen azası ve belediye reis vekili 
Reşat Leblebicioğlu seçilmi9, bundan 

a lmanlar 
Kırı m' da 

ilerliyorlar 
Merkez cephesinde 

alma n kıtalan Kursk 

şehrini zaptettiler 
[ Dünkü alman tebligine göre, 

Kırım'da rus kıtaları birisi Sivas
topol, diğeri Kerç istikametinde 
olmak üzere iki koldan çekilmek· 
tedirler. Kırım harekatı esnasın -
da 53.175 esir alınmı~. 230 tank, 
218 top, birçok zırhlı tren ve harp 
malzemesi iğtinam veya tahrip 
edilmiştir. Şark ctphesinin mer -
Jcez kesiminde mühim bir demir -
yolu kavuşak noktası ve sanayi 
ıtnerkezi olan Kursk alman piyade
leri tarafından ele geçirilmiştir. 
§ark cephesindeki harekata dair 
-gelen öteki telgraflar aşağıdadır. j 

*** Berlin, 3 a.a. - Kursk'un alman kı-
taları tarafından işgali ile alakalı ol
mak üzere D.N.B. ajansı aşağıdaki 

malUmatı almıştır: 
Alman kıtalarının ele geçen Kursk, 

mühim bir münakale merkezi ve mü
him bir endüstri şehridir. Kursk, 'ka
ratopraklar denen bölgenin tam orta
ııında ve Tuııkara ırmağı üzerinde -
dir. Ziraat bakımıncfan zengin bir 
bölgede bulunan bu şehir, bugün 120 
bin nüfusludur ve civar ziraat bölge
sine bir çok yollarla bağlıdır. Kurs
kta askeri ehemiycti haiz bir mikdar 
müessese ve bu arada bir motör fab
rikası, vag-on tamir atelyeleri, suni 
kauçuk fabrikaları, kimya endüstri 
fabrikaları ve inşa halinde bir meta
lürji fabri'kası vardır. Kursk'ta ayrı
ca dokuma, deri ve kereste fabrikala
rı, tank ve tayyare karşı koma topla
n imal eden bir fabrika da bulun • 
maktaöır. Kursk, bundan başka, çok 

<Sonu 3 ilnci1 sayfada) 

C. H. P. Meclis Grupu 

İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Meclis 

Grupu tarafından geçen cuma günkü 
toplantıda seçilen ve Rasih Kaplan 
(Antalya), Adnan Menderes (Ay -
dın) , Feridun Fikri (Bingöl), Dr. Sa
di Konuk (Bursa), Atıf Tüzün (Ço
ruh), İsmet Eker (Çorum), Emin 
İnankur (İçel), Rahmi Köken (İz -
mir), Damar Arıkoğlu (Seyhan) dan 
mürekkep olan yeni idare heyeti dün
kü pazartesi günü Grup Reis vekil -
lerinden Seyhan mebusu Hilmi Uran 
hazır olduğu halde Trabzon mebusu 
Hasan Saka'nın reisliği altında öğle
den evel ve sonra olmak üzere iki 
toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda, 
idare heyeti kendi riyaset divanını 
kurmuş ve ruznamesindeki işleri ne -. . 

Moskova muharebesi 
en ciddi 
saf haya 

girdi 
Moskova radyosu 

cenup cephesinin 

yanldığinı bildirdi 
Londra; 3. a.a. - Mo ko' a radyosunun 

bu sabah bildırdiğ ne göre, Moskova için 
yapılmakta olan muharebe en ciddi safha-
sına girml.litlr. 

"Ti.ı.rkiye'nln ı; md. bulundu u nfı.z k ,a. 
zlyPtın icabettirdtği hitabet ihtiyatına rağ
men CUmhurreisınln nutku kU'l;<"l 1 ve ce
surane olmuştur. Turkiye Cürnhurreisl, 
Türkıye'nın bitaraf olduğunu, mustakil 
kalmak ve hays.lyet ve şrrefınl muhafaza. 
etmek azm.nde bulunduğunu b r iht lata 
me)dan verm yecl:!k diplomat k b r tarzda 
söylemiştır. 

Nutkun muhtemel bir sulh tavassutuna 
ait kısmına gelınce tnBnU'nlln b yanat.ı 
katı bır tekliften zıyarle nkad m k b r te
menniden ibaret sayılmak IA.zımg 1 r." 

'l'imes, Balkan memleketlerınin tst.iklhl· 
lerlne ve Türkh·e'nın hic bir vakit zor 
kabul etml:ııeceğlne dair olan fıkraların 
ehemlyetine işaret etmektedir. Bu gaZC'te
ye göre bu sözler bütün Türk milletinin 
duygulannı ifade etmektedir. 

En mühim nutuk 
Dıı.ily Telegraph diyor ki: 
"Cıirnhurreısı tronu, ıktıdar mevkllne 

geldığ n nberı nu u n n 
enteresaruru ve muhakkak o arıık en mll
hlmm nl söylem t r. M buslar nutkun 
her noktasını tasvıp ettıklerlni izhar et. 
mlsler<lır. 

Spiker, şehri soğul\lar<lan önce zapta ça· Tilrklye'nln sulh lehimle tavassutta bu· 
lışan Almnnlann muharebe hatuna yeni - lunması imkAnı hakkındaki fıkra ve Cılm
den tank, top ve asker iht.yııllaıı slirdük- hurreısl tarafından kullanılan "bir gün» 
lcrini ilave etmiştir. tfıblri böyle b r hareket için vaktin henüz 

Almanlar Moskova'ya kar§ı gelmecl ı;ını bild nl atıkca cöstermekte . 
· · kl dir. Ciimhurrelslnln nutkunu bitirirken 

yenı bır gayret yapaca ar söyledi~! sözl r Almanya ya karşı bir lhtar 
Kui?işef: 3 a.a. - . Royter Ajansının g-lbi telfıkkl :U leblllr. Mihver tarafından 

Rusya <lakı muhabiri bıldlrlyor : B Ik 1 • d t tb k el ı i ~ 
Son telgraflar alnınııların N.oskova nıü-Lu an nr hnkkııı a ..:: r ed 

1 ~n 5 yase 
dafaalnnnı yarmak için yeni bir gayret (Sonu 3. °'·""' say ıı a 

(Sonu 3. uncil sa)!ıırla ) 

Şark cephe•inde harp eden ~man askt:.rlerinden bir grup 

Bitaraflık 1 

kanununun 
yarın 

kalkması 
muhtemel 
Vaşington, 3 a.a. - Ayan hariciye 
ıcümeni rt1İSİ Mr. Tom Conna11y dün 
kşam şu beyanatta bulıınmuştur : 
_ Bitaraflık kanununun ihtiva etti

ği bazı kayıtların kaldırılması hak • 
itındalci kanun projesinin ayan meclisi 
taralından çarşamba günü kabul edil-

Bir nakliye gemisine hücum 
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Td Slyfal .. •asnldl : j · 
1. lı Bankası 

Frederik Listvemilliikhsat keıldesinde kazanan 
Leyla GÜRELi 

İlk okullara devam 
mecburiyetindeki 

Adliye mensupları 
arasında değişiklikler 

f asarruf sahipleri cocu~ların sayımı Din}'ada nam almıı Uç Liat •ardırı 1 lerlnt llllrm010rlarcb. K6yıtl bu utunta 
İUri dehakh piyano '9'irtiion •e komp0- tarlMW aateyor, ttıccar lll.. edlyonlu. 

Dist Ferenc Liut ki, Wacner'la hlDü8i •eı U. bu M>Tsuncu .ı.temln mahzurlanm Türkiye İ§ Bankasının k~arah 
boc:uı olda. &6nl0. aynı zamanda tab8llln ehemlyetını ve kutd>araaız küçük tlHarruf hesla.p

İkinciıi hu.lcaltçu Frans •oa Llut iri, anladı. Hukuk okudu w noterllle kadar ları arasında t&rtip eylediği 1941 ik
be:pnelmilel bir cesa tiaku.1aıı için ~ıttı ,... >1lbeldl. Unıvenlte rekt6ril abılc nazır-- ramiye plinının ikinciteşrin ketidesi 
bD mena ile ittisal ecl• cemi7eti lnınla. 1ardan ftft Waneenheim onu fe'V'kalide dün banka umumi merkezinde ve no

'Uçiincll8fl milU iktıudın babuı olan takdir etti •e tekrar iktidara seldltl •· 
Frederlk Liıtı Bb barada ondan bahsede- man, ı.ı.t•ı yanına sekreter aldı. Onun ter huzurunda yapılmııtır. Bu ketide-

Ankara Valiliğinden : 
Sayın Ankara halkının nazarı dik

katine : 
1 - 8 sonteşrin 1941 cumartesi gü

nil ilkokullara devam mecburiyetin -
de ola.n 7-16 ya,ındaki çocukların sa
yımı yapılacaktır. ceiiL dtrektlllerlyle WOrtembers'e bir ana ,... de kendilerine ikramiye isabet eden 

O da tıpkı Ferenc Liut sibl uihiında hazırladı. l'akat mOmeulller toplanbllnda, hesap sahiplerinin isimlerini, hesap 
u ki1i1• naip <>lan bir t(ibret lı:uandı, Dmdarlarma •kte vıu'Ulacaiını anlı7an numanllarını ve bulunduklları mer -
l>e'9'let adam•an ondan babaeclerlerken. taç- katip ıamtJ. bu kanunu seçlrmemete ka- kezleri bildiriyoruz: 
sız bir kral derlerdi. Fakat Fereac Liszt rar verdiler. Memlekette bll70k bir stı- 1000 liralık ikramiye Samsun'da 
ile A'9'11StU1'7a • Macaristan lmparatorluiu rOltQ koptu. Ll.t Waıısenhelm'e enerji 6229 numaralı hesap sahibi Fatma • 
•e bütün dihın iftihar tttiii halde, taVlllye etti, nazır ise mevkllnl tutmak o- ya ve 500 liralık ikramiye İstanbul • 
Frederik Liszt memleketi olan Wiirtem- midiyle tAm ve b6ylellkle kendine zlf da 70372 numaralı hesap s:a.hibi Al _ 
bm'C '9'atandaılıtmdan çıkanldı. Amerika verdi ve '9n.t0. Ll.t o zaman TOblngen U-
müsteena hiçbir memlekette barınamadı n nlverstt..ınde devlet llmlnt okutuyonlu. fons'a isabet etmittir. 
A"'11P9 btasında bir k&pek sibi stlrilndii. K""'I'"""' yepyeni fikirler dren eski ho- 250 fer lira kazananlar: Kooya'da 
"Macar senfonileri" nin b"tekhı bütün caJan. mevkllnl sarmnat için blrwk entrl· 482 Abdilesamet; Zonguldak'ta 106 
memleketlerde ancak iWılara •e illh de- ka oevlrdller, ilkin be)'hude! Talebeler Hatice. 
receeine vanmı büyllk adamlara se>sterilea seno profeelırlerlnl fevkallde sevtyorlardL Yüzer lira kazıanantar: Adana'da 
bir perestiı ile kartılandıiı halde, ''milli O onlara ı.tlbdadın ne tadar meıum bir 
iktısat •istemi" ain mllellifi, penamber llyuet oldutunu lllylOyonlu. zuuırn dren 31435 Remzi, 28234 Ergun; İzmir'de: 
roli mazi olcmiu n vazettiii .... ıar tat- bir millet fakir dOıllp hiç bir fedaklrlıla 9453 Leon, 19493 Mehmet, 12997 Ay -
bik mericiine konulmaia bqlandıiı SMDan kaUanamıyacatı için, onun hQkOmetl siya- şe; İstanbul' da: 61289 Sadık, 49628 
dahi, sene her tarafta zül n hakaret sör· il ve Mlceı1 hezimete mahkaındur. İaı>an· .Nurettin 90453 Celil; 2132 Rifat (Er
dii. Daima milleti için çalıttıiı •e ba ideal ya'nuı Armada'n böyle yenildi. Llat tarl· zurum), 175 Raif (İskenderun). 
•inanda kendisini n ailesini feda ettiii hl metodu kullandıtı için, takrir uııllO Bunlardan batka 18 talihli elliıer 
balde, milleti ona en ldlçlik bir karıılık çok canlıydı. ideal deıvlet Omett olarak lira ve 70 talihli yirmiıer lira kazan
ftnDecliii Pbl. mallarım miisadere etmek- İn«lltere'yl aldı. lnırlltere parllmanter re- mıştardır. 
le 1ı:a7IDS1IPt ricoclmm aladan lı:ötelerinde jlml, mtl9takll mahkemeleri, matbuat, fi. Bu keşide ile 1941 yılı ikramiye 
t6ritttL NlçlaP ÇUnldl o 7fllliliiin miirtidi kir ve vicdan hOrlyetl sayesinde lktıııaden 
lcllı her memleket için keyfl bir idare ye- yillaıelebllmlştl. Sanatlara ve ticarete e· planı tıatbikatı sona ermiş bulundu -
riııe m.W bir bWı:ümet •e daima ıi:rnt hemlyet verdlll ldn zengin ve milreffeh gundan bundan sonra 1942 yılı için 
esaretle neticelenen lktıadl etaret 7erine olabılmlt, ılmendlferlerl ve donanmaslyle hazırlanmıt bulunan yeni planın tat
d&lya pl7HUmda mu.takil bir mn1ri isti- dllnya plyuasuu ve dolayıslyle dilnya si- bikatına geçilecektir. 
yorcla. Bu yolda kartısma iki bil7ft basım yıuıetlnt eline almıştı. Alman devletlerin -
clikilclh biri nld rejimin hamisi, Napole- de ltıe •na11 henllz mevcut detlldl ve zl
oa'1111 plibl olm A..,.tarya'ma lmdretll ra1 ve ttcaı1 kalkınma olmadıkça da te
..-Sl7esl PNm Jlettenılcbl tldnct.ı, dlia- fe'kkill edemezdi. VMltasızlık ve bQtOn al· 
7& piyuamı tatm n ha mnldinl hiçbir man devletleri arumda dal kadar yilkse
meaılekete terke mwle olmına BllJilk len •ymz a1lmr0k m.lnlalan ticareti bal
Britanya kralblıl Her ikisi de ha ldlç&k tal11onlu. Plyuayı lngtllz mallan lstllA 
Wtlrtembers'li profesöre lnamldıiı sün. etmlttt. Alman devletleri arıuındak: g(lm
hl.lı:iıad1'9tlerlnde unılacaklanm 1111laddar. ri1k duvarlan kalkmalı ve piyasa, alman 
Ve her lld9l de onda. teorilerini fili711t ha- sanayii teeıısns edlnclye kadar lngfllz mal· 
Jine koydaraaık kadar enerji ıördiller. lanna kapanmalıydı. Llst'ln sözlerindeki 
Her ikisi de balla mini olmak için olanca dotrulutu. otullan OnJvenltede okuyan 
n.et1erl7le çalıwttlar. Jlettemicb ona her birçok tOocarlar kavradılar. Neticede al
,...Se takip ettirdi: B8_. Brit.,.. IH fi- men ticaret ve sanat blrllll kuruldu. Llst 
kirlerine brtr m&cadele lçla A'9't'Upa kıta- ora:ya fahri mOsavır seçildi. TlcareUn kal· 
ema ajan berine ajaa 7Siclmh. Jlettemich 1uıunan lçtn Vlyana'da bir kongre toplan· 
hç lı:ere ona ebedi7• ... tıarma1ı: için eli- eh. O zaman Avrupa lntannda hAklm olan 
al kaldırdı: be hre ..,..e 'ftZSeçtl, sira Mettemlch'tl. Bin 11llık alman imparator· 
kendisini çlrtltmed• ona bhb6tln mab'9'9· lutu Napoleon tarafından pa~alanmıştı. 
demiyordu, Napoleoa'1111 tahamda nlnız Llat onu Avusturya'run llderllll albnda 
dtbı:nn blkim olmalı latiy-. bir diktata- tekrar dü111aya aeUrmek latlyonlu. Eveıa 
rO deiil. beHd de llltlW prma.'pierlni ,... lktısadl, 80nra slyul birlik! Bu AvuatW')'a 
miı olclaiuna ama.fJdeıl Jletteraich, emrin- için de elzemdi, zira bir aUıı aell.p de, hA
de bir 4"1f!t -Mtn..t oldaia halde, .as •e klmiyetındeki 7abanct unsurlar bat kaldı· 

Aziz Hüseyini yaban domuıu 
zannederek öldürdü 

İzmir, 3 (Telefonla) - Torbalı'da 
Aziz Ters gece tarlaaında mahsul 
beklerken Hüseyin Şenyüz'U karan -
lıkta yaban domuzu sanmıf, av tüfe
giW,e yaralıyarak öldürmüıtür. 

Doğum 
Adliye Vekaleti kalemi mahsus 

mümeyyizi Hüseyin İyigün'ün bir 
oglu dünyaya gelmiş Kaplan ismi 
konmuştur. Ana ve babayı tebrik e -
der, yavrunun uzun ömürlü olmaa.ını 
dileriz. 

1'&h lnıbill1'~ hqb bir tıesteii ol- ncalıt oluıu. alman clevleUerlM dayanıp Ye karii dmrOk ramı koıdu. u.t lnm
...,_ ba llıdamm ubnnı tüketemedi. Söz kuvet bulacaktı. Ltkin Mettemlch böyle dan sonra lnglllz 6rneğl Uzerlne bir ~e
n 7U1 ile efklmmnımi1'e7e tesir yapmak dütünmllyonlu. Onun 81yaaetl alman mlryolu yaptırdL Jacklon onu yanında 
bactla tok bllamlm bir taktiktir. Fakat prensleri arasındaki rekabeti körW<Jlyerek tutmak istiyordu, fakat o vatanına has· 
~. Onu ilk defa pllnlı bir ıekilde kili- hWdkn .ıırmektl. Sonra da Lllt'1n liberal rettL Kendini Lelpzlg'e koıwolos tayin et· 
ı... l'nderik Lin olda. Umumi toplantı- flklrierl irtica aiatemlne dayanan Avm- tlrdl ve amer kan vatanda,ııtı hlmayesln· 
larda. IUetıelerde. mec:maalarda •e bükü- turya tacı için tehllkell)'dL Cephe aldı: de tekrar Avrupa'ya döndO. 

2 - Sayım, bu işe memur edilen -
lerin evleri birer birer gezmeleri su
retiyle aynı günde bitirilecektir. 

3 - Çocukların sayım gününde ev· 
de oturmaları ve memurları bekle -
meleri mecburi değildir. 

4 - Memur evi ziyaret ettiği za -
man sayımı yapılacak çocuklar, ora
da olsun olmasın memurun soracağı 
suallere evde bulunanlar tarafından 
karıılığı verilecektir. 

5 - Evleri ziyaret edecek olan me
murlara kolaylık gösterilmesinin, ıu
allere tam cevap verilmesinin ·sayı -
mın kolaylıkla ve liyıkiyle başarıl -
ma&ı bakımından gerekli olduğunu 

sayın Ankara halkının nazarı dikka· 
tine arzederim. 

C. H. Partisi istasyon 

nahiye kongresi 
Cümhuriyet Halk Partisi htaayon 

nahiyesinin yıllık kongresi dün aa· 
at 18 de merkez kaza binasında An -
kara mebusu Bayan Belkis Baykal, 
Bay Ekrem Ergun, Bay Etref De -
mirci, vilayet idare heyeti basından 
Avukat Bay Emin Halim Ergun ve 
Hilmi Athoglu ile kaza idare heye -
ti reisi Halil Naci Mıhcıoğlu. az,a -
dan Sabri Çelikkol, avukat Sait Tar· 
tan'ın huzurlariyle aktedilmiştir. 

Nahiye idare heyeti reisi Kemal 
Atakay kongreyi açarken cümhuriye
timizin kurucueu Ebedi Şef Ata
tilrk'Wı yüksek hatıralarını anarak 
ruhlarını taziz içi:ı azayı bir d'akika 1 
ayakta durmıya divet etmi,, bunu 
müteakip kongre reisliğine Fevzi To
uon, ikinci reisliğe Ali Tunalı, ki -
tipliklere de Bay Sıddık Öztilrkoğlu 
ile Bay Ali Gündüz seçilmi,ıerdir. 

Eveli idare heyeti raporu okun -
muş, üzerinde takdirklr konupnıatar 
yapıfarak ittifakla kabul edilmiftir. 
Bundan sonra benp ve bUtçe eac'1· 
meni seçimi yapı?a'rak cel!eye ara 
verilmiştir. İkinci celsede dilekler 
üzerinde bilhıaeea durulmuf, hesap 
encü'meninin rapoıru kabul edilmı. 
ve ocakların gelecek yıl bütçeleri it
tifakla kabul edilmittir. 

Yeni idare heeytlne: Kemal Ata • 
kay, Remzi Gilnan, Huan Adalı, 
Mustafa Erk, Ziya Babadai seçil • 
mitlerdir. . 

Merhum Albay Sabri Alralın 

Acı bir kayıp 

met adam1arma nidmhiı tmlbbralarcla biç blrllk latvedlldl ve WOrt.embera bWdmıe- Orada bUyUk detı.utllkler buldu. KAtıp 
•• •acfm JONlmadm fllı:lrlerl lçla milca- ti Lllt'1 sa)'rl mlW faallFetlerlnden dola· Mntının kudrett kırılmıe ve alman devletleri 
clele etSiJOlda, Gitside lna'9'et 1raAa41, A•- 11 profeelırlllkten azletti. Lll& 11lmada. Tek tlc stlmrilk böıaeaıne ayrıtmıetı. Lı.t aene 
rapa'mla 11111btellf hmdlmdarlan memle- bir sOmrWt btrlilt lehine blreok Jlelrlyat mllcııdele,e devam etti. Alman birlikleri iki· 
.__..,--ı,_1_ •L..o--- L---..lan 1,.ln kendi- yaptı, Gerçi Jazılan AvuatW')'a'da yasak )'41, sonra bire indi. Yalnıa Avust\lıl'ya kendi· .-cu--~ ..-- " sini tecrit etmııu. Llst o vakit, bu devlete 
9i1le latitare ettiler. Ken lnsiliz devlet a- oldu. fakat flk.Jrlerl kOk aalıyordu. Balta bel batlamanın beYhude oldutunu ve Blrle-
damlan, BbtHr Britan7& menfaatlerine ba Pl"UllY& olmak OZere birkaç almaD devle- '* Almanya•nın ancak PrulJa hlk1ml)'etı 
kadar sarar,,... Wlyilıc dilamanlanm tanı- U aralarındaki sQmrOk d11varlanna kaldır-- altında t.e-111 edebllecetınt anladı. BUtün 
mak ittediler. Wellinston. Lord Rasell n dalar. !ncUtere lçtn bu bir darbe idi. .W • lılWtllmdarlara demlryollan yapmalannı tav· 

Konıgre, Partili olmanın sevkini 
tatmıı yurtsevenlerin Nmiml btr top
lantısı Halinde .ont ennlttlr. 

Ric:bard Cobdm ona ba~ıklanm izhar man memlekeUerlne maliyet fiyatı- ıı,. etti. Belc:lk& ve Frama, ılmendıter inta· 
amam! bir f atau ona te\'ldl etmek ı.tedller. Fakat o Al· G • t 't ı 

ettiler. wtirtemberl a ....... nın dununda S&Yet ucuz mal dOkmele bq- manya'da c:alıımak 11tb'on1u. Lelpzlır'de tUc· azıan ep e yapı an 
smda - tekrar fttandatbltna bbal etti. lada. Jletternlclı JM Cok daha mahlr bir carları bir ılmendıter Jıattı yapmata teıvlk 
Jlettemlcll bile ellAl uattı. List ba mlca- plln bmarll)'Ol"du. U. ilk lJıtlJuıbı feshe- •e Saaolll!a JıllıkUmeUnı c1e buna razı ettı. peh 1 İVan güreclerİ 
deled• amnffer sllaJot'da. Pakat artık dYdlll balde, Udncl defa olaraık mebua Çl• Bu sıralarda Metternlch'te aayet metraıı: bir Y 

Devlet Demiry.olları yol dairctinde 
yol bqmilf ettiti yilbek mWıendiı 
mimar lekip Akalın'ın babası ve a• 
kert Atı ve Seromevi mildilrlilfiln -
den emekli veteriner a!bay Bay Sab
ri Akahn dtln ıece aut 3 te &nl blr 
Jrrb netJceal olarak-hayata gtJrterlnl 
kapunııtır. 

ıeaç c1e1fWL Daimi fırtma ballDde PS• Ubi'mlitL Wtırtembers hllJdllutl. kM1p sahada at.il blr tren hattı 7aptır1Yordu. Mak - A 3 bayati oaa sok 71pratıaut. mflltec:IJ'k• a- 11ruflnıa 1U7latlmallerlne kana bulrlacfıtı •dı ı.ı.t•ın demlrJVlu tecrUbeıerlııl rilUııc: nıtep, La. - Cümhuriyet bayra-
tmcbll Amerlb. ,,. ılJ'Mftlne meftan oı. bir tMıtrl bahane ederek onu vatanı.mı ııöetermektL Bununla da iktifa etmı:verek mı mUnaseebtiyle Çocuk Esirgeme 
dula halt1e, ...._ IQID&la mec:bar oJdD. diye mabk6m ettlrdL ı.aa .vell biti: Jadıımll'dan, JDomoloelutun Llst'ln Uaerlnden Kurumu menfaatlne tertip edilen 
.._ 1qlltere mt.t.na. ı.. yerde PJrdiitl Frama'A ı..ton•ye, fakat 0 uman ıı17a. aımmuını S.tedl. Fakat 7alnız 8&lııloııya'da peıhlivan güre9lcrini'rı finali diln me-
... ...... .. __ ı-ı-ı tL tl4t ..-.. .......... detti, bire<* aJmao devletıel1nde Lla'.IA dl· raklı bir sevirci klltlesi &nilnde ya • aank&rlWı Ult1ertne - .....-t il IUÇlular daha iade edUl.., ... _ _,_ rekttnerl)'le ııauar yapıl~n1u. Ukln bu 1 

71lında KG&telnde watma sonld alhaJ'et ve Mpers kalesinin blr mamenıne atıldı. kolay bir" detll41. WUrtemberJ ve Avu.l'tur· pılmıştır. Netice fUdur: 

Cenaze töreni bugün öğle namazın
dan t0nra Hac.ıbayram camiinde na • 
mazı kılınarak yeni mesarlıktaki aile 
maJll>ereaine gömülecektir. Kederli 
ailctine batHilıiı dilcrb~. 

Mevlut ftrdL PDdrlerl bltlll dUllnde plebe P J'akM oradan CjllrtaktH IODft dabl tebll- >'• ııeftrlerl hft' 1'1!rde mentaatı>erest bir sa. Destede Sadık (Çorum) birinci, Os 
1at1uıD. 0 yele.,. lmlt•lsllk lcm.s.. aaall6' ıc.ıı ollıbllecellDde luıtkulan&n bOktlmet, bdtalı oldutunu Fayaralc, 70lunu enaellerle man (Gaziantep) ikinci, küçtik orta• 
olanı1r al4L onu, Wtlrtembers ntanct. .. ılmduı ,_._ dölediler. Ve Lıst, alman buımırıın merkezi da Veli Beksi (Tokat) birinci, ma - Aramızdan ebediyen ayrılan ve 

Tdlue& ,... Jlllarea IDDI'& AJmanıa. sat " ebedl;ren Amerlka'7a blcret mart• •• kültUrUnlln Mmbolll o)an Ltlpztır tehrln· raılı Oanau ikinci, bü1ilk ortada bizleri acılara garkeden merhum Di-.. ,_ •~ ••-ıe Qt ...... -lcl ..__._ .. __ l"'- den &dJ aıır suc:ıu albi kotuldu. Bu •eter m!lt-
l'redntk Lltıt'l ~ lc1l1'QClll1l ...., ...... WI • cez•nın m ...,. ................ una Emin Muetafa (Tokat) ~irinci, Dut'• wuıı Mubas-L-t •-alıfındlan müteka-• •- Amfi...,__, .. _ .. ._,_ --'ealnl terek bir para, tartı, ölcU ve posta sı.teml ve - 1U1 

mda" ona~ dikti. etU. M'- ,. ....... IQ'1U &&Al&" ._ mna Höseyin (Tokat) ikinci. ~ KA-ı'l Aca..,.-'ın ru.ı.unu ta.ıi• el• aldL Sl)'UI l.tllcW klfl dellldl, um.. bir donanma ı.tedl. Vatandaelamı )'QkU al. .,. +._ ... iDI1 n1a7 'U .. 

• • • 41 boJUDdurulu da atmB llslmdı. Relll· tanda uııdıtı nAmlltenaht veraııerln bul Un· Başaltıda .ıorahim (Muğla) birinci, mabadiyle 5-11-1941 ça~a gün& 
MMD llDlttı o. ~ lcl..UC lldlllıt __ .. _ ---.-6'e-'-.. - __ , .ıam-•u ttrUnımını talep etu. Ahall)'e: "Cotalınızı Hafız Betir (İzmir) ikinci, bat gil- •aat 12 de Hacıbayram camiinde 

.. -.... ... - ~ .,._ .. _,._ NCUU., nıuu.. nuıu.ı" d17e batınıı. Buatın 

mHUbl, dlaııpda tabii lllr il Mllml fa.- tanftadıltna ka•ndı, tonra onun llell • bunıann hepsi oımuıtur. Gerçt Lllt hayatın· reşte Mustafa Pehl.ivaukaylil birinci, mevlQdil terif okunacaktır. Arzu 
99Cleralr, mlllllJer uMIDda ...,.. ......... IDelll ıcta bll,.ak bir propquda ppb, .Jao- da c:o1t cektt, ıaıctn •tırapJan beyhude ohna· Babaeskili İbrahim ikinci gelmiıler - edenlerin gelmeleri rica olunur. 
dele llltıeıdu. 8allll meafuti lbe _. ~ Hdldara ıeldl Ye Amerllca ın.sıtes.. dı •• mesumda meı.terllı D'1U'&bWr. dir. M~mnune Acarbay Enver Acarbay 

~~eti ~o~~~.:: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliııiiiiiıııııııııııııııııı 

:.,: h~;z::~:ı O:b: Söylevde geçen sözler ~~N I~ l ILA R ::,,m; ;-.!~-:=mt~t,;: 
kabetinde kendlslnJ UWAden 7'1beltecek Düa•a11111 içinde 'J•t•dW• ba / 7eriae önem, t•drüat 7erine öi-
Mtim tedl)lrlerl almah1dı. ....,.. mlba- '· a.r· • retim, talHılılralı ettima.lı 7eriae 
.. ._ ancak bundan 80n.r& bafh7ablllrdL Bu A durum içinde Milli °' mu• ıerçeldettinnelr, muallim 7eri-
stln ...ıı yukan her memleket bu clolııtrl- zin IÖylecllii söylevd• bizİID ve ne öiretmen, MfNfnwlt ve'J& 
nı tatblt ediyor: m1111 tıtr elronomll raat el..,.._ aleallfı ltirP deni• IDelniıtir, seliflD8 denmittir; •..-er demniftirı eemi7d ... ..,. t.nim .ım.lt ,_ine 'J•JIDÜ. 
Lllt'ln yetlltltl zamanda bn>'l• bir mef- varı dün.,a haınuncle TÜl'k ı•· •lla demaemiıtir, bant denmit- t•tclılıül demnemiftir, lnarum nwlrt•p 7eriae okul, ltcııti 7erine 
ilana ,-tu. On doJnauncu uar bqlannda zetelerinde bw dair çıun ya- tir; ,...,.ba denmemittir, kaynak denmittiırı te,d denmemittir, keeia, ~ 'Jel'İDe ülkü, mcitcoa-
ldt. Avrupa dmetleri Napoleon'un çtzmesl ..ı., ı. clenl..m afak çapta d-.ıiıtir; fCl)Wll hiirnwt den- bumç demnittir; raıulurwın elen- .U. yerine denk, ocarülat 7erine 
aıtmda lnlm lnJın 1n1ı10ntu. La.t dellkan- ..._ 'J.-..ciır. memiftir, saysı değer denmittir; memittir, verim demniftir; ocmı- ıelir, nuntalta 'J•İll• halse, sr-
b --· bentıs "'rmlltl. Babaa tabak • Dün Falih Rıfkı Atay'm da oaklCI veya laadiN denmemM.tir1 ta denmemiftir, araç denmittir; İyot 'J•İlae ek'-- laasar 7erine 
na;;:;;: oldulu ·~alde, onun sanatını lll· çok sibel beli!Wii s:ibi ba SÖJ· olay denmi9tir; .,,,.,, de~t- teçhis •tm•le denmemiıtir; do- kat, la"" yeria;;nur, -'in ve)'a 
renmelc ı.temlyordu. Şehir kapılan etra· in, O.-•al1eadaa maldatma ve tir, batı dwnittir; intibah den- natmak denmiftir; alaJHı den- raltit 7erilıe duru denmittir. 
fmda 0 kadar ook a6rQlece1c ,.Y vardı idi ÖZ Tü14'çe-,e 7aldaıma bakmun- memittir, uyanıklık denmittir; memif, ilgi denmittir; tetlıile et- Oz Türtcçe kelimelel'le fikir-
Boymıa uker seci>'Onlu. Klla J'rama'7• dan da hepüaize hmı amut. hem tenwrlım denmemiftir, merbz· mele denmemit. incelemek den- !erimizi, gereli sibi, aal.atama-
bftı. klh Fransa ne beraber Prm1'&'7• den veri,_. S.-.ai,te okananız l•mek demnittir; ısla• "9'J• mittir; tansim .tmele d ..... emi,, cbf1111a1 UDanlar aö7Jm bir de-
Jrarwı. 1clh R,.,..'" ır.arwıı Bu nztJ'et kar- söriinünüzı tebariis •tti,.,,..le clenmemittir, düzenlemek denmittir; malrcııcl- fa daha olcwanlar; düayanm 1Ma 
llllDda babea l'rederlk'l bir kltlbln ,. ... • A. deamemiıtir, ÜJ'• denmit- belirtmek d...Uttir; miitclıabil de• denmemit. katsal denmittirı çapraı• ve kantlk duramancla 
na Cll'&k nrdL KMlp ll1'1fl d..ıet tetldll- tir; itimat deam-.iftir, güven denmemiıtir, kartıbklı denmif- muoallalıı;,et denmemit. hatan slniin en bellıatli aöslerincle 
tmda 1llıldm ole dm tdL Her •• ...,,.,. demniftir; -"ite 4ı....-..ir, tir; u.,,.itecaoiis denmemittir, denmiftir; rneosa 7etine konu, ha kaclar öz kelime kallamlmıt-
S'l onlar :rapıyor, fakat rtltnt aJme41• el- ka7p denmittir; la...,. denme- aaldınnaıçlrk demniftir; arset- menetrrMi yerine önlemek, ta- bl'. 

mittir, dirlik demıüttirı -"a ve• mele veya talıdim •tm•lı denme- laOllOÜl y•ine deiitke, seyl yeri- ... 
-(BU GECE)

Nöbetçi &zene 

1'• dernen denmenrittir, alan den- mittir, aunma4c denmittir; mu- ne eklenti, ihracat ırttldıNleri ye-
mittirı Rlaat denmenüttir, aailrk oallcıi olma denmemittir, batar- rine çıkacak mallar, ithalat •f- B~ Türlıer'in bir melıfaba : 
cl...U,tir; haemd ct ......... iftir, ... denmi9tir; t.neoOP .ttirnwlı yaaı yerine girecek etY&, nııltil 
dayaaç dmmittir; İcop c1....... denmemiftir. Ç8'İtlemHnnek den- yerine tapnma, tuahiir 7erine 
mittir, ı.ter cl....Uttir; ~... mittir; oaa'ıyed .tmei denme- l'Öl'ÜfttÜ, •lttör 'J•l'İne k•İm, 
_. c1 • ...-..ir, tıapla1111 P. mittir, ••-.ıc demniftir; Utilı- intibalt • .,.. ittilHı 7erine .,._, 
el r •lt*s • s;,.t .ı-.. ittir, W denmemittir, ıelecelı den- .;,..,,,, 7erine tama, l•lıal,,..,., 

------~--------------..:-w · • ' ._. mitdrs ......_... .. ,, ct ...... ittir, .,--. olaianüati, temin .,,,_, 

A~ mebu.a B. Berç Türk• 
suetemize ,oU.adıiı bir mektup
ta 4i,..r kiı 

"1'. 1; a. ıo. 941 tarihli Yan
kalar ....._.., .Hdacit..... ..,. 

Nuri 

an hAklm muavlnllllne huln* ._. 
de>t Can tayin •dllınltlerdtr. 

Türk Hukuk Kurumun 

serbest kürsüleri 
Türk Hukuk Kurumu Ba9k 

ğından : 
Kurumumuz tarafından bu .e 

açılacak olan serbctt kürsüler 
Hukuk Tarihi, Hukuk ve 
iCriminoloji) dir. Bunlard'an; 

Türk Hukuk Tarihini: Pro 
Fuat Köprülü, Hukuk ve İktı 
Profesör Şevket Mehmet Ali B 
tin, Kriminolojiyi: Temyiz 
deiumumi muavinlerinden M 
Ali Sebük okutacaktır. 

8 e crdeg her~ birin 
vam etme istıyenler -va'kına 
Gençlik parkı kıa111sındaki 
"Türk Hukuk Kurumu" ndan 
ikincitetrin - 1941 pazar günll 
18 e kadar bir vesika almahdırl 
rilecek dersler bastınlacak ve 
yet bedeliyle kayıtlılare veril 

Devam edecekler, devam p 
ve temin edilen menfaatleri 
bürosundan 6frenebilirler • 

Piyango biletind 
tahrifat yapan 

bir genÇ yakalan 
Dün Milli Piyan~ idaresi 

methut cürüln hAdisesi olmut 
ymgo biletini tahrif eden 
adam euçUatü yakalanmıttır. 
ıpöyle olmuttur: Bütün Milli 
;go talihlileri gib\ dün elinde 
letle bir genç ad'1n idareye 
at etmit ve gösterdiği blletla• 
ra .çıktığını söylemiftir. 

Piyango idare.inin allkab 
ları bileti alıp tetkik edine" 
numaraların-ın tahrif edil~' 
müşlerdir. Bunun iiftrine, b 
nezaketle genç adama yer 
mit ve biraz beklemesi söyl 
bu arada polise hlaber veriııııif 
hal bir zabıt tutularak, rot 
adliyeye verilmittir. 
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Coıs POLiTiKA J 
Japonya neyi bekliyor? 

,.. Politika adamlarının lisanlarına 
d~- gazetelerinin yazılarına bakıl
h gı zaman Japonya'nın neden der
lbal harekete geçmediğine tatma
~~k elden gelmez. Japonya'nın 
,. ~fleri herkuçc malumdur: ye
tıjı nızam kurmak bahane.siyle bü
ll 11 Uzakdoğu'yu hakimiyeti altı
it a almak istiyor. Bu nizamı kurar
ttrı., batı Avrupası ve Amerika'nrn 
il ~kdoğu ile ilgilerini ke.seceğini 
lieı-ıı· 11ürerek, teşebbüse emperya
l' •t ık aleyhine bir hnrcket rengi 
~lbıek istiyorsa da hakikatte ja
lt 11 Politikıuı empcryalistliğin ta 
cteÔdisidir. Çünkü Japonya'nın he
a.ic eri yalnız Uzakdoğudan beyaz 
~ııı tasfiyesiyle kalmıyor. Beyaz 
\' Yerine kendisi geçmek İstiyor. 
,.. ~düşündüğü nizamı kurmıya mu
d~· fa.k olursa, kendi kanından say
~1 ınsanları sömürmekte beyaz 
t tarı da daha ileri gidecektir. 
J llzeteleri ve politika adamları da 
~Ponya'yı her gün harekete ge
>.t ekmit gibi göstermektedirler. 
·~~ltı~ekctlcrinin çember ıçıne a
~ ıgın<lan bahsediyorlar. Haki
.r:tte olan şey, her üçüne de mey
til~ okuyan Japonya'ya karşı, ln
fll ere, Amerika ve Rusya müda
~ lnaksndiyle birleşmişlerdir. Ja
l, Ya bu Üç devlet arasındaki an
cl~a::dıklardl'ln geçmiş zamanlar
tı.• Çok istifade etmiştir. Uzakdo -
"-~aki genişleme politikasının te
la 1 bu devletler arasındaki an
tet"azJıklara dayanmaktadır. Ger
,,rt:!' Japonya bu teşebbüse gi
~ ~(ı zaman, Sovyetler Birliği ile 
~~.tere'nin arası pek ziyade J?er
lit· ~· Amerika ise, Sovyetler Bir
\1t1111 tanımamıştı. Amerika kendi 
til~•ının sınırları içine cekilmiş İn
de ere ile her türlü işbirliğinden 
tt Çe'kiniyordu. Bu üç devletin bir 
~"Ya gelebilmeleri için koca bir 
t~l>ll. harbinin baslaması 1İl7.ım
>t 1• Ve Rusya doğrudan doğru -
S,lr taarruza uğramar:hkca. Anglo
'-'•k&on cepheııiyle İşbirliği va11-
lıı~ tan cekindi. hte böyle dağı
li h Politika alemi icinde iş görme· 
~ ... ,e~aplamış olan Japonva, fnıdl· 
-., nın. Amerika'nın, Rusya'nın 
~ 'liollanda'nın Uzakdoğu'daki 
~tıt.df•at ve il1?ilerini korumAk icin 
lııtt U'kları cenhe karMsındl\ bu
~ 'ttınlctadır. Jlikkııte deii'er ki Ja
"~"'nın kullnnmıya başladığı 
~berleme" sözü, Almanya'nın s.tn arifesinde çok kullandıiı bil" 
~ dir. Almanya da lnA"ilte1"e· 
>• .~e Franaa'nın Polonya ve Ruı
t~ anl~ıı.mak ıçın giriııtikleri 
"İıt• !lf'! c .. wntierl-•" adlftr -r
~~· lialbuki hu üç devletin, sırf 
~ l>ll'da statülcovu korumak i
~ııı 'ı:''""mak istedikleri artık ~Ün· 
~ı, aldınnıya" bir hakilrn.ttir. 
~•lr erlen,e. Evet R"enişleyip de 
~l'\illla'l"Jnın hay11t 11ll'lnlarma te
'tr.d~ etmemek için bir çember. 
)~ ~· ııınırluı icinde kalmak isti
'ıl, 1" devleti böyle bir çember 

'' •
1
lunaz. 

~~Ya kendisinin sulhçu ve kar
~ akilerin harp taraftarı ol
s;r!1'dan 'bahsederken de Al
~,!t. ''S nın :n,antığını kullanmakta
~G ulh evet; fal<at henim görü· 
ll'I ed kabul etmeniz ıutiyle. Ka
~"b el"ııeniz sulhçu, etmezseniz 
~ ilt~lll'aharuunız." Bütün gergin
İ~t 1 taraf arasmdaki anlatmaz· 
~~ll çıktığına göre, eğer taraf
L!~tll biri karşı tarafın görütünü 
l~ ederse, o zaman anlatmllZ· 
:- >.>~il ortlldıtn kalkacağına şüp
~l~ lur. Fakat buna sulh olmak 

.\ ' teslim olmak derler. 

~d'-'~l'İka teslim olmak istemedi
~İl~fanon aleyhtuhğiyle itham 
;"l'l't • Tokyo'dan gelen aon ha
~ d' Japonya'nın birkaç günden-
~- •ha yüksek perdeden konut· 
~ • haıladığını anlatmaktadır. -.,_ .. ,ı aj • ·k .. 
.~ı, ansı, Japon-amerı an mu-
~\ b·'tlerinin pek yakında çok na
\iİltt~" devreye gireceğini bildir
tı '11'l lonra böyle bir duruma mİl
;'l,t~ıı~n tek çaresi, "Birleıik 
ı.'titıi erın japon aleyhtarı vazi

~iı ~:Ciştirmesinden" ibaret o
_,, ıla.,,e edilmektedir. Bundan 

~'"Ponya Üzerine baskısını 
~1 efe baıladığı anlaşılan ik
"•t thluka hakkında şu acı ıi
l ), >-elınektcdir: 
~· J)et Amerika Birletik Devlet· 
'~,,.. 'ı>onya 'ya karşı iktısadi ab
tı~~ tak.,,iyeye devam ederse, 

~~t't a., "arlı.ihnı korumak jhtiya-
1•1ııd b h ~, dıa a aıka yerlerden am-

~~'tt:raınak zorunda kalacak ''ili bu yüzden düşman çem
,, •ltYtrınak mecburiyetini de 

~fil, f Caktır." 

~
'~~da.~lrıdiye kadar Japonya ta· 

d"··'ı•vrulan tehditlerin en 
~ \> 11 .ae de herhalde en açı
l "•"""1 Japonya demek istiyor 
'ııct' Petrol veriniz; vahut da 

~:~ı-: ~indiııtanı'na gidip ken· 
~~l'e>l·~tırn.0 Gariptir ki alaca)t"'t'•S:: onu verenlere karşı kul
~~--· tJ~1 

da unutuvor. Fakat Ja
t\.'•lct"kdo~u'daki politikasını 
~, "tic e Almanva'nın ağziyle 
~~~kn, !talvA'nın yolunu ta
\,"'""' ~~~ır. Bu politikada ha.

'1'1 °"ü•l~ri arasmdıtn en 
~·en çok kazan~ temin 

l!lde hulua edileilir. 

Fransa'da kurşuna 

dizilen rehineler için 

Londra ve Kudüs'le 

dini ayin, Fransa' da 
saygı sükutu yapıldı 
ı.on<'lra; 3. a.11. - Almanlar tarafından 

idam edilen rehinelerin hatıralannı tAzlz 
lcln Sıılnt-Pııul kilisesinde dOn bir Ayin ya
pılmıştır. Brus papaz, ayni zamanda Hilr 

. 
lngiliz basınında 

İnönü' nün 

nutkunun 
yankıları 

Times nutku kuvetli 

ve cesurane buluyor 
Jo"rarL'llZlar lcin de duA etmiş ve mrorıı.sımln 
ııonundn, Mnrsc~ P7. ı;;11lınm1şt1r. Merasını - { Başı 1 incı sayfada } 
de Grncrnl de Gııullc, hlir Frıını1n hava Türklye'nln tasvip etmedl~nl ve blzut 
ku\'ctlerinin komutanı general Vnllıı tem- kendı toprak büUln!üğll hakkında ise hiç 
sil etnırkte ve başka fransız subayları do bir tekllf kabul etmlyeceğinl anlatmakta
hnzır hulunnınkta idi. dır." 

Fransa' da yapılan ıaygı sükiitu • Times gazetesi 1n1>nti'niln nutkuna di
ğer bir makale daha ayırmııtır. Bu yan-

Lond ra, 3 a.a. - Londra'ya gelen da denllı:;or ki: 
ilk malümata göre, alınanlar tarafın- "CUnıhurreisl tnöni.ı'nUn, nutkunda Tur
dan idam edilen fr.ansız rehinelerinin kiye'nın dııı slyas1>ttnden de yanı hltarar, 
hatıralarını taziz için beş dakika su- kcrıt edllmıs \e kuH•tlı muhıırıplerle cev
kut edilmesi hakkında general de rılrnlş bir ml'mlek tın sıya•ettnden bahset
Gaulle tarafından yapılan çagrıya nu.s e ıb tm t,r. 
aşağı yukarı bütün Fransa'da icabet 
edilmiştir. Amerikan ajanslanrıın Cumhurre15i Tilrkı)e')·e komsu olan 
verdiği haberler bilhassa Nancy, E _ m mlckC'Uerln hlc birini masun bırakmı. 
pinal, Lorgow, Montlıcliard ve Vichy yan harbin müstakbel inkı~afından endişe 
de tezahürler olduğunu kaydediyor- ettigini tabii olarak soylemiıtır. Cumhur
lar. Sansürün Fransa doğusundaki reisinin Almanya - Türkiye mUnasebetleri
şehirlere ait haberlerin geçmesine nin ıimdiki durumundan memnuniyetle bah
müsaade etmiş olması bu tez.cıhürlerin setmekle beraber munhasıran tedafui ma
muazzam bir mahiyette olduğunu hiyette olan İngiltere ittifakına sadık kal-
göstermekteuir. Bu haberler tezahür-1 k h d T. k. h k. t• · k . . ma ur.usun a ur .ıye u ume ının ara-
ler olduğu sırada neşredilen ıkı yarı . • . . 

• hl.~· 1 1 kt l B rını ve bitaraflr{:ını ıhla! edebılecek tavız-

tebliğlerden biri işgal altındaki böl- !ere muvafakat edemiyeceı;ini açıkça bc-
resmı te ıgı ya an ama ac ır. u 

1 geye ıait olarak Paris'te, öbürü ise lirtrniıı olması man~lı ıöri.ılmel:tc:lir. 
Vichy'de neşredilmişti. Vichy'de çı-ı Cumhurreısi lnonu. Balkan memleketle
karılan resmi tebliğ her iki bölgede rinın istikbali hakkında me.,riı endisesini 
de ahalinin General de Gaullc'ün cas- ifade eımiştır. G;.ırunu~e ı;~re bu cihet 
rısmdan habersiz olduğunu bildir - Ttirk - Alman mi.ı:ıbebe !erini t.:ıyin eden 
mekte idi. J eanne d' Arc bayramı do- kati bir amil olacaktır.,, 
Iayısiylc de bu türlü tebliğler neşre
dilmişti. Öbür taraftan Amiral Dar
ı·an ile dahiliye nazırı M. Puchou'nun 
Paris'e yaptıkları ziyareti ve M. de 
Brinon'un Vichy'ye rı:ıuvasalatı kay
da 15yıktır. Kati bir tahmin olmamak
la beraber, bu ziyaretlerin fransız 

halkının general de Gaulle'iln çağrı
sına gösterdiği icabetten i teri gelmiş 
olduğunu farzetmek caizdir. 

Fransız hududundaki Times muha
biri Fransa'da yapılan ihtiram duru
şu hakkında şunları yazıyor: 

Sıkı bir surette kontrol edilen na -
herler hududa geç r.clmektedir. Fa -
k..-yutnan-&avoiv, •ftoe irin Yi~ 

ıayetleri dahilindeki kasabaların ço
ğunda halkın harp ölüleri abideleri 
etrafında ihtiram duruşu yaptıkTarı 
şimniden öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Kudüs'te ölen rehineler için 
bir ayin yapılacak 

Kudüs; 3. a.a. - Harpte ölen veya Al· 
mRnlar tarafından idam edilen Fransızlanıı 1 
ruhunu tAzlz lcln busiln Kudüs'te bir ayln 
yapılacaktır. 

----
Amerikan donanması 
günden güne gelişiyor 

Bitaraflık 
kanununun 

yarın 

kalkması 
muhtemel 

Moskova muharebesi 1 Sovyefler ~ekilirken .Türkiye 
en ciddi almanlar 
safhaya Kırım' da 

girdi ilerliyorlar 
Moskova radyosu 

cenup cephesinin 

yarı ld ığı nı bi idi rd i 

Merkez cephesinde 
alman kıtflları Kursk 

şehrini zoptettiler 
( Başı 1 incı saylada J (Başı 1 inci say/adı) 

earfedeceklerıni tahmin ettirecek mahl • zengin demir madenleri ile tanın 
yettedır. VolokolamsK ı:ınrc.Sınde Ho - mıştır. Pal.at Kursk'taki madenlerin 
hos&o\•&kl kuvetıerlne kar§ı baskı dcı:a.l• demiri nisbeten azdır. Asıl demir ma· 
etmektedır. Cenuptakı ana yola ve Tule:-
~ a do~ru hafta eoııuı;.Ja yapıl n hamlele- denleri, Kursk'un yüz kilometre ce -
rln gt>st .. rdı()ı ınktaat.ı &öre bunların u - nup d'oğusunda Korosk:>vo civarında 
mumt tnarruzdaıı ônc ıovyet cen.:ıhıarını bulunmaktadır. 

Sovyetler Kırım'da iki 1tktan 
biri kar~ısında ... 

s.ırsn.ak ıçtn ) apılan bınr tcşebbus oldu
f;u ıınlaşılımıkt ıuır. bunuııl.ı ber bcr &o\· 
yet mtıd.ıfııa usulkri tek .nacn çok ku · 
vetlldır ve ,!;'lÇ n ıy içınde Clr y n l.Cl n 
mc,>dan muhareb ı rl J n bUy.ıı< t crtıbc.· Berlin, 3 a.a. - D.N .. B. bugünkü 
ler alınnu ur. Blrıncitc rınln ilk ay! rınd ı askeri tebliğ h3kkmda ~u tafsihi.tı 
vakı oldu ~ı gibi g rı ç•kıl lcrır.1° h r vermektedir: 
ııe.> ı h rnbcrl rıud got!lrcn G ııcr.ıl Zu • A ".nan ı talarının Kırım' da ilerle-
ko! ordu! rıua kar ı ıındı hl" bır ıl r 
harckc>tı yapılamaz. Bılhassa cr ııret ve . yişi, Sovyctlerin hala elince bulunan 
ren nokta Tula çevre ind ki soYY t kıta- küçücük sahayı gittikçe daraltmak -
!arının göstcrd klcri ytlk k maneviyat • tadır. Sovyetler için esir düşmek ve
tır. Me ll scçm kıt ı rd;n mur !\. r ya Karadeniz yolu ılc kaçmaktan baş· 
hıı!if v r.ıUtrharrık alnı n ktıv tıerft t'l- ka y:;pı lacak bir şey kalmamıştır. 
r t!ın•l!ln sm•yct r; r ' r rıd yapılan t h· R l k · d cek 0 ilk li bır akını. bır i '"i mUfrez si en n:'l· 1 u arın açmasını .temın ~ e -
zlk bir ıınrh pUskllrt ıU tur. lan SoV'yet gemilerı tam ısabetlerle 
Kolay/ kla y •t • ll tahrip edilmıştir. Sivastopol ve Yal-

ı cnı ,.nuycn enge er 1. 1 b b ~ t t ı-
Şimdl almnnlar ı;cn bu cenaht n bir ta ıman arı om a .yagm~runa. u ~ 

yol aç nak ıı;ın tekr r u r!l mllkta, almıı: muştur. O tarzda kı gemılere bınmı • 
hava kuv ti rı d" sov} t m 1 f'tnl rının. ye imkan bulamıyan Sovyetler 53.175 
g rılrrind d mı .. yol'nnmı k ı ı aık sıl ' esir vermişlerdir. Bu yüksek rakam 
akın Y ·p nnkt'ldır. T"'M'r "1 •r1cri t ' h• r bolşeviklerin Kırım'ı her ne pahası-
81'ff"rlncle c bııl< ""'' ır 't cl•Miryol.ı il· l l b · ··k b. k••tl 
l':"r 1 .. ,.,.. i"-ık nu iJ n c•.,., 1 • d r ~1a o ~,.sa o sun ne . uyu. ı~ . u. e 
y ,lrıız bir d•fa al n nlnr, Tula'd 1 ehe • , ılc mudaf.ıa etmek ıı;tedıklerını gos
mıv!'tli bir gara hlkunı rt'l yn muv r k · tcrmektedir. Kırım'da müdafaa mev
olml'•lnrdır. FtıJ{at bu h ırıım t>ıına ınd ı zilcrine 14 Sovyct tümeni yerleşti -

da bomhıılor mıh"!.lllne 1 "b"t c•mcmiıı - rilmişti. Bunlar şimdiden kısmen im· 
tir. Almnnlar her ne kad.:ır toprak kn • ha edilmiş veya almış oldukları dar • 
zanmııtlsrın clıı tnnk tuukl:ır~n"!. drrlnli· b 1 d h. dT d d 
~-in!' t kll etti i en,..cll,.rl ve bu ... vr"· C: er en ıssc 1 ır erece e yıpra • 
deki b•n!Prcc i ftlnln hnftnlarrhnb ri ha· tumıştır. Yarımadanın cenup bur -
zırladıfı öteki n•llrlııfnrı tertibatını ko . nunda bulunan tümenler de alman 
!ay'ıkh yrnnm"m"ktt'dlr. hücumlarının kudretini hissetmekte· 

Merkez kcıılml,.rlnde ve Moj"Iİl!k MR· dir. Bunlar dağ mevzilerinde tutun -
la arol-ıvetz r•vrrlrrlnde Goh•b•f V<' mıya b:;s yere uğraşmışlardır. Fakat 
Ga1rof kıtrl11rı r.-Uııl rd~nb"rl 11Jmnrı~rı I' -:ı: •••• 
llst'ln bir dunıMcl<ı bulunuyorııır. H'.ali - yapmış oldukları butun hazırlıklar, 
nın·de ise ru9lar tanklnrln mllesslr akın-I alman bombaları tarafınd'an hiçe in
lar yaparak şehrin ellerinde bulundurduk· dirilmiştir. 

Basınının 

ilk kong1·esi 
(Başı ı incı .sayfada) 

dece kendi menfaatinden ibaret 
bir yol üstünde yüri.ımeğ mahkum 
edebilir. 

Basın Birliği kanunu, bu 1'1"'!S

leği bir amme hizmeti ohr k ye
niden kunnnk için il t fırsat ol
muıtur. Türk gazetecilt-ri, kanuna 
göre, ilk kongrelerini d .. n Anlrnr • 
da toplnmı~lardır. Kanun ve on 
eklemekte olduR-umuz n:znmname, 
g;ızctecili·i gcrC'k bir m k ola
rak kurmalt, Gerclc onun m,.n!lup
larma şimdi için ve yarın icin <''Ti
niyet verm"k ve gaı.:"'kt'İlik h;z. 
meti \•asıflarını tesbit tmek l"7.t'· 

re, yeni bir di inlinin temellerini 
atıyor. Ge.zctecilcr"n m;.iesses !eri
ne ve biribirl rine karşı, müt- ese
l~rin gu;etecilere karşı, hcpsin"n 
Basın Birli ;.j tc .. kilii.tma k~1".ıu va
zife ve mesuliyetleri tesbit olun
mu•tur. Gazeteciliği bir 8.m·rtt• hi ... 
meti müc,.~sesi olarak kö1dcstir
mek \'C ı;eliştirmek için, bu v :ıo;· e 
ve mesuliyct istcrlcrine r,öre, ku
rulan mnhkemclcri dahi Vl\r ır. 
Haysiyet divanl rının B:ısrn Birli
ği vesikasını elinden almış oldu~u 
''atanda", meslekte çalı§tırılmaz; 
hatta gazetesini neşrcdemez. 

Cümhuriyet rejiminin basın da
vaınnı hep biliyoruz: Milli Sef, Bü
yük Meclis ve Hükümet, ;"kiden
beri, kendi vazife ve meaulivctle
rini bilen hür gazeteyi, hedef tut
muftur. Kendi kendimizi muraka
be için eyi bir disiplin esasları bu
hırsak, bu mesleği geçim ve emni
ytıt bakrmındnn kuvetlcn-lirmek 
hususunda Mcclisimi .. le Hükürne
timizin, her türlü yardım! rına gü
venebiliriz. 

Geç kalmıfızdır. Henüz başlan
gıçtayız. Fakat Türk gazetesinin 
uzun bir tarihi, hepimizin tecrube
lerimiz vardır; fikirlerimiz olgun
dur. Bu derlenme hamlesinin en 
kısa zamanda en güzel neticeleri
ni vereceğine §Üphe etmeyiz. 

Falih Rıfkı AT AYı 

lngifiz kabinesinde 

değişiklik olmıyacak 
tarı kesiminde almanlnrın ilerlemesine Alman tayyareleri, Karadeniz'in 
m"nl olrrı•ışl11rd•r. şimal doğu kıyısında, ve Kerç yolu Londra, 3 a.a. - İngiliz kabi'l<'s·ndt' de-
Londra~da Simleropol'a clair ürerinde askeri hedefleri bombala - ğişikliklcr yapılacagı ıhtı:natlewıe daır yU

rutulen mutalealar hakkmd R yter·ı o -
haber yok mıslardır. Yilksek çapta bir bomh'a, rcndiıtinc ,ore Başvekil bu aralık her hııngi 

seyyar bir doka isabet etmiştir. Ay • bir değişikliğe muhalif bulunmak a(lır. Londra, 3 a a . ..:_ Sa!Ahlyetli mahfiller, 
almanların Sım!eropol u aldıkları hakkın· 
dakl habere dair rus kaynaklarından bır 
teyit almadıklan gibi Kırım berzahın • 
dakl alman llerleyıımin ne kadar me11afe 
knr.nnclığına dair tafsiltıtıı. da malik bu -
lunmanıaktadır. 

Alınan h'lbrrlerdc ıloğu cephesinin muh
telif kısımlarında şiddetli muharebelerin 
CC'rcynn etmcltte olduğu bildirilmekte ise 
de hcrhnnı;i bir krıılmdc bir llerlt'ylı kay
dedildiğine işaret cdllmemelttcdir. Mos -
kova ctrııfındn vaziyetin fen11l111tığını 
gö teren hiç bir all\met yoktur. 

Almanlar, Sovyetlcrin cenup 
cepheıini yarddar 

rıca alman tayyarelerinin Kafkasya- Çünkü Başvekil, butun ıayrctlerın Ru ya
ya ve aşaf.ı Volga'ya giden demiryol- ya yardım için azami istih al elde e•mek 
larına yant\ğı hücumlar alman or • keyfiyeti uzerınie teksif <" ılme i arzu un
dusunun Taganrog S'ahasınrlaki ha - dadır. Bu sebep•en dolayı. bugunkoı d , irı-
rekctlerine yardım etmiştir. celere iÖrc, detlş!klıkler yapılsa da ba ll"l• 

N • k b b l J cak sene sonunda olacaktır. Buna ıntızaren, 
?VOYOIBIB om. a an l bütun memleketin isııhsalAt ndan mt'oSul ol-

Berlın, 3 a.a. - Askerı kaynaklar - j mak i.ızere bir istihsal na11 rı tııyln e~ilmt''lf 
dan öğrenildiğine göre, alman tay • taraftarlarının bunu Ava:n Kımuasına tek

yareleri, 2 sonteşrinde Novorosıisk'i lif 6 decekleri sanılmaktadır. 
devamlı surette bombalamıtlardır. 
Novorossisk, sovyetlerin Karadeniz-
de Sivastopol'dan sonra en mühim 
askeri limanıdır. B. Ruzvelf'in lonm~nu 

Vaşington; 3. a.a. - AtıanUk ve Pli· 
giflk OkyanuBlarındakl donanmaya il.it 
pro&'famın tatbikinde vazlfelenmlı ytlksck 
memurların bugUn bildirdiklerine göre, 
llkteırin ayında bir kruvazör, 3 torpito 
muhribi, 2 denizaltı olmak üzere 33 gemi 
yani glinde ortalama olarak bir gemi lcz
gl\hl\ konulmuştur. 

Londra; 3. a.a. - Moıkova rodyosu, bu 
6nhahki neşriyatında, Almanların cenup 
rcpheslnl yardıklannı kabul etmektedir. 

ı Spiker, cephenin hangi noktada yanldığını 
lfş:ı etmemiş, yalnız aralıkııız bir surette 

i bir gün devam eden $1ddetll muharebeler • 
1 c!Pn sonra Alman ileri yürUyUşünUn durdu· 
rulduğunu sö)·leml5tir. 

Almanlar Murmansk'a 
yaklaııyorlar 

Stokholm, 3 a.a. - Ofi: Stokholm 
Tidningen gazıctesinin harp muha -
birine göre, alman kuvetleri hızla 
batıya doğru ilerlemektedir. Bunla • 
ra, rus mevzilerini, Murmansk lima -
nını ve Kola yarımad'asındaki mühim 
sıovyet istihkamlarını bombalamak -
ta olan tayyare kuvetleri de 'Yardım 
.etmektedir. 

Biri lrruvu:!lr, biri ı orplto muhribi ~C! 
3 U de denizaltı olmak Uzere 22 gemi yani 
her Uç gUnde iki g'emi de denize indlril
mleUr. 

Biri tayyare gemisi, biri de torpido 
muhribi olmak üzere ayrıca 17 harp ge. 
mll!li yani her iki gUnde bir gemi hizmete 
glrmlıtır. 

Hakikat ıudur ki Japonya iki şey
den emin olmadıkça bu harbe gir
mek niyetiru:le değildir: önce bir· 
likte harbe gireceği tarafın kaza
nacağından. ikincisi bu neticenin 
çabuk elde edileceğinden. l~te Ja
ponya bunu beklemektedir. Ve 
beklediği müddetçe d~ ırürültüaiy
le müttefiklerine faydalı olmıya 
çalrtıyor. Gerçekten Japonya'nın 

savurduğu tehditler, Rusya'yı Si
birya'dan Avrupa'ya asker çek
mektt'n alıkoymaktadır. Bu suret
le Rusya iki cephede dövü~mekte 
gibidir. Uzakdoğu'ya İngiliz ku
vetleri cekmektedir. Ve Amerika
yı da harbe girdiği takdirde iki 
cephede • Atlantik ve Paııifik'te -
dövüsecekmiş gibi bir durum kar
tısında bulundurmaktadır. Bu, l
talya'nın harbe girmezden Önce 
Almanya'ya yaptıjl'ı hizmetlere 
benze-mektedir. Yani Japonya İtal
yan politikasını takip ediyor. Yal
nız daha hesaplı ve daha ihtiyatlı 
olmak noktasında ltalya'dan ay
rılmaktadır. Gerçekten ihtiyatııız
lriiın ve h~sapsızlı;?ın ltalya'yı sü
rüklediği felaket göz önünde iken, 
kurnaz japon politikacılarının 
memleketlerini böyle bir akıbetten 
korumak istiyeceklerine ıüphe 
Yoktur. 

A. Ş. ESMER 

Amerika Cümhurreiıi 
Mr. Ru:r.velt 

( Ba~ı ı. inci 1ayfo.da 
mt>si ihtımalı vardır. 

Bütün millet dıJ siyasetimiu kuvet· 
Ji bır surette yardım etmektedir. Mu -
bale/et reisleri hezimete ulramışlıır -
dır. 

Reuben Jameı'in battığı yerde 
Amerikan donanmaıı devriye 

ge:ııyor 

VR§lngton, 3 a.a. - Atlantik'te İzlan· 
dıı'nın batısında Heuben-Jıımes'in battıA1 

yerde 11lmdi blrı;ok Amerikan harp ge· 
misi vo deniz tayyaresi devriye geunek· 
tedir. Bu birlikler Akıbetleri henUz bilin· 
menıclttc olan 76 S\lbny ve denizciyi a -
rnmaktııdır. Bahriye mahfilleri, ka) bo -
!aıılnrc'ı.n hiQ olmnu .. bir kaçımrı B!.ly:.lk 
Brltanya'ya giden ve destroyerin batırıl· 
dığı yerin yakınlarından geçen birçok İn
giliz ve Kanada gcmllcrl tarafından kur· 
tnrılmış olacağı UınldinJ gösteriyorlar. 
Kaybolanlar arasında destroyerin komu -
tanı teğmen Edwnrds, kurmayı teşkil 
eden 6 ıubny ve mürettebat olnrnk da 69 
bahriyeli vardır. 

Bahriye nazırlığı, mUrettebatın /ıkıbetl
nc dair şimdiye kndar yalnız bir haber 
nlmı tır. Bunda, mürettebattan 44 kişinin 
kurtulmuş oldu~ bildirilmektedir. 

M. Ru:r.velt'in yeni bir emri 
H:Yde-Park; 3. a.a. - M. Ruzvelt bir e

mir ne§redl!rek, 'büttln kıyı koruma sl!r -
vislyle memurlannı Vf! malzemt'slnl bahri· 
)'9 nazırlıtına devretmiotır. Bu tedbirin ee-

lngili:z. gazetelerine göre 
aıkeri durum 

Londı-a, 3 a.a. - Gazeteler, Kırım'ın 
ruslar tarafından tahliye edildiğine dair 
bir alman kaynağından verilen haberi te· 
yit edecek vaziyette olmanınkla beraber 
Slmferopol'un zaptı haberini doğru bul -
nıanmktadırlar. 

Daily Telegrllph ıunları yazmaktadır : 
"Nazilerin hom Sivutopol'u hem de 

§imal Kafkaeya'sı karııısında klıln Kerch•e 
dotru ilerledikleri anlatılmaktadır. 

Moskova bölgesinde almanlıır bir ı;:ok 
hUcumlardan 11onra biraz durmak zorunda 
kalmıslardır. Yalnız T\1111 bölgesinde ruıı
lar, alevler lı;:inde yanmakta olan ııehrln 
dııı kaleleri arkasına çckılmişlerdir.,, 

Ruılar Kırım'da yeni mevzilere 
çekildiler 

Londra, 3 a.11. - Kınm'ın hllkümet mer
kC'zl olan Slmf,.ropol'O harabe h!Uinde hı· 

rakıp bu şehrin cenubuna cekllmlı olan 
ruıı kıtal an • ılmdl Sl\·utopol'dan 30 kilo· 
metre mesafede bulunan Bakll'de mevzi 
almaktadır. Bu ı:evrede coğraf)'n ınrtları 

ruslar lehindPdlr. Burada Kırım yaylaları 
birden bire kesilmekte ve )'erini blrkac 
~·Uz metre yilksekllf:inde bulunan ve zin
cir hlllnde uzanan dallara bırakmaktadır. 
Bu mcvzlin 5ağ cenahı renup doCusu bo
yunca uzanan yayla dailan ile muhafaıa 
edilml"ktedir. Bu tabii engeller dışında 
Sivastorıol MaJino hattına benzetilebilecek 
olan ile sıra k\lvetli lstlhkD.m zinciri ne 
kuşatılmıştır. 

bebi bildirilmemekle beraber, ııuraSl ha -
tırlatııırur ki. kırı nıııhllfaza gemileri ge· 
çen Umumi Hnrp'te bahriyeye bağlı bulun
makta idi. Bu tedbir, bUtün sillıhlı Ameri
kan gemll<>rlnln bill'ÜklUklerl ne olursa ol
sun bir elden kontrolünü ve Atlantlk'ln ba
tısındakt deniz devriyesi ile Grocnland ve 
hlanda'ya ~iden :yollar llzerlndekl devriye
leri takviye bnklnuıl verec&ktlır. 

Muhabire göre, almanlar Mur -
mansk §ehrinden yalnız 10 kilomet -
re mesafede bulunmaktadır. 

Karadenizdeki ıovyet lilom 
Berlin, 3 a.a. - Völkischer Beo -

bachter gazetesi yazıyor : 
"Sovyet bahriye halk komiserliği -

nin bildirdiğine göre, Karadeniz'de
·ki sovyet fil<nu ~u gemilerden mü • 
rekkep bulunmaktadır : 

1 eski tip saffıharp gemisi, 2 mo -
dern ve 1 es.ki tip kruvazör 21 mo • 
dern destroyer, 6 eski tip destroyer, 
50 denizaltı ve 50 ıüra'tli hüeumbo -
tu." 

Romanyadaki yıhudl il(iler 
hakk1nda Jiddetli tedbirler 

.i311kreo: 8. 11 a. - Buglin neşredilen bir 
kararname hUkUmlerlyle yahııdl it~i \'e 
köylUlerln 11! mukavele ve kartları iptal 
cdilml§tir. İ§ç!ler 16 sonte§rinden !tlba • 
ren çalııımıyacaklardır. Kararnamede eıı 
llJ&tı bUyUk babası yahudl olanların ya
hudi sayılacaklan turlh 'Cdilmektedir. 

Hamamda taıla kahncı 

dimağ felcinden öldü 
İzmir, 3 (Telefonla) - lzmir'de 

Fekelli caddesinde Saçmacı hamamı
na giderek fazla kalan ve baygınlık 
geçiren 55 yatında Bitliıli İn mem
leket hastaneaine gönderilmipe de 
ölmüttür. Muayen~sinde dimac fel -
cinden öldilill an~ılmıttır. 

dair sorulan bir sual<', cevap v rmP 
evin pencertlerlnl ıtözeUedlklrrl 
yakalanan iki kişin n h ~ ı 
mahkQm ed Miğınl s ylr 

1 ngiltere Su riyeye 

buğday gönderdi 
Kudü , 3. 1111 

porasyonu, Surı~,. mı! n 
rlne ~etlrerek. Suriycl'ye 20 ııoo ton h ı 
eetlrtmektedlr. Bunun 8 0l'CI tonu rr. e
kete varmış bulunuyor, g"rl knlı:ın kı'ITT!ı r\a 
gelecek hııfta !çlnt!,. t!'Sl m f'ıi 1 kt r İlk
\tllnunda 2 000 ton bu"'rlay d h 

Ödemiş hap&sonesinden 

iki mahkum kaçtı 
ız.rnır, 3 CTelcronlıı > - ôtlr 1 hıı 

ı!nden rece k c:nn ıct mah. 'Ti 

Bunlar hırau:lıktan 2 5 1 n psr 
Odemtıll Mehmt't Ars ıın Vt' 11 lıll'i< 
2 sene 4 ay ha şe mahk\'lm Kus 1 ı 
ta•dır. M~hkQmlar ı: ce h p nne b n 
U:ı:erlne cıkmıılar ve orad n r v~ d 
bahceslne atıamıı ve kac:- sı -11 
dlran hakkında taklbııt ya 

.. .. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

cuk davasını elinde tutan 
Cümhuriyet kuruludur. 

ço
bir 

Yurttaş sen de Aza <>l 
davaya katıl!. 

ve bu 

"t , 
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lngiliz hava tebliği 
Londra; 3. a.a. - Hava nazırlıtuun teb

Uti : 
Dün gündüz avcılanmız. Fransa ve Manş 

üzerinde devriye hareklı.tı yapmışlardır. 

Demiryollan ve bir radyo merkeiı bomba· 
lanmıstır. Dört avcımız dönmemiştir. 

lngiltere üzerinde 
Londra, 3 a.a. - Hava ve Dahil! Em • 

Jlfyet Nezaretinin teblitl : 
Ayn ayn uçan bazı düşman tayyare • 

leri pazar akşamı İskoçya'nın ve ingll • 
tere'nin doğU taraflarında bazı yerlere 
bomba atmııılardır. Bir yerde hafif haaar 
vardır. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

yaphklar1 akınlar 
Londra, 3 a.a. - Hava NezareUnin teb

lltı : 
Sahıt muhafaza teekllltına bağlı Hud -

IOD tipinde tayyarelerimiz dün gece Hol· 
landa adalan açığında dUtman vapurla -
rına ve Norveç kıyılarındaki hedeflere 
hücum etmltlerdlr. 
DUşman gemllerlne kal'fı alçaktan uça

'l'ak yapılan hUcumda bir aarnıç gemisiyle 
lllr iqe vapuruna isabet olmuştur. 

Norveç kıyılarında bir balık yağı fab
l'l"lcuJyle bir telsiz ısta.syonu bombalan • 
nuıtır. Bir Fjor'da kUçUk bir iaşe gemisi 
nıltralyöz ateıine tutulmuştur. Bir an • 
trepo da bombalanmışsa da bombardıma
nın neticnl görlllememlştir. 

Tayyarelerlmlzden biri UssOne dönme
mlatlr. 

Cenubi Afrika resmi tebliği 
Nairobı. 3 a.a. - Resmi tebliğ : 
Cenup Afrika Birliği hava kuvetlerl, 1 

80Dtefriııde Tana gölU üzerinde Gorgora 
elvarındaki koyda bir bUcumbotunu ve bir 
mavnayı muvaffakıyetle bombalamıılar -
dır. Koyun methallndeki binalar üzerine 
de tam isabetler kaydedilmiştir. Ozozo 
bölgeatnde de kamyonlar mitralyöz ate
ııne tutulmuttur. 

Libya'da askeri durum 
Kahire, 8 a.L - tncılis Orta Şark U· 

mum! ~mn tebliği : 
Libya'da, Tobruk'ta, bütün kealmlerde 

dütman topçuaunuıı ateşi hafif surette 
azaımııtır. Toz fırtınası, faaliyeti tah • 
dit etmittir. Bir italyaıı, kqif kollarımız 
tarafından esir edllmiftir. 

Hudut bölgesinde, toz fırtınasına rat
men, dllşmaıı k991f kollarımn faallyeU 
hatif 11urette daba fazla olmuttur. 

Blslm aavat ketif kollanmıs, bir ook 
ııolrtada d1)puuıla temasa sec;mil ve 4Ut· 
mana kayıplar kaydettırmtıttr. 

Maltaya yapllan 
hava akını 

Malta; 3. a.a. - Resml surette bUdirll • 
dltine eöre, bazı düşman tayyareleri pazar 
sabahı Malta açıklanndr görülmll&&e de, 
hlct>lri sahili aşmamıştır. Daha sonra bir 
veya lkl düeman tayyaresi ada !lzerinde 
uçmu,tur. Bunların ke1it uçuşu yaptığı 

zannedilmektedir. Tayyareye karıı koyma 
batar)'alan bu tayyaulere ateş açmışlar • 
dır. 

Sovyet resmi tebliğleri 
~osn.ova, 3 a.~ - .uun ~ 1.:.: ... ~ ... a.ıen 

Sovyet teblili : 
2 aontetrin pnU, 11ovyet kıtaları, bUtUn 

cephe boyunca çarpıısmıılardır. Çarpıı -
Jllalar, billı&la& Kırım'da fiddetli olmUl
ı.ur. 

••.V. 
lıloskova. 1 a.L - Buglliı &tle üzeri 

nqredllen 11ovyet tebliği : 
2-3 sontetrin geceai, sovyet kıt&ları 

btıttln cephe boyunca dU,manla çarpıı -
mıtlardır. .. ,,,. 

Koüova, 3 a.L - Sovyet ötle teblitine 
ek: 

DUemana lnaan ve malzemece atır ka
J'lplar verdirtlrnlftlr. DUn Kalinln cephe· 
8111de faaliyette bulunan bir 11ovyet hava 
blrlitl, büytlk bir d~man motörlU piyade 
kolunu datttmıı, 200 den fazla alman öl
dUrınllt ve blr çok kamyon tahrip etmit
tir. DUn gece Tula kesiminde aovyet kı
talan. asgari MO dll§man subay ve eri 
6ldUrmllt ve kırk kadar tank tahrip et -
ınlftir. Cenup bölgesindeki çarpıımalar -
da da iki alman piyade taburu imha e • 
dtlmiı ve 16 tank ve 10 top alınmıttır. 

Alman resmi tebliği 

Berlln, 3 a.a. - Alman orduları umu • 
mi kararglhının resmi teblığl : 
Kınm'da yenilen duıman alman ve na

men tqekkütıerinın sıkı takip ve tazyiki 
altında biri Sivastopol, öteki de Kerç YO
hl ne kac;mıya çalııan iki grupa aynı -
mıetır. D~man kıtalannı kaçırmak için 
kullanılacak gemilere hUcum eden tayya· 
relerimiz topyekQn 88 bin tonilAtoluk 10 
ticaret gemisi batırmıı ve batka 14 ge -
miye de atı.r haaar verdlrmiıtır. 

Dlter tan-arelerimlz Sivutopol'u, Yal· 
ta limanım ve Kerç bol'azı Ue Karadenl
atn ılmal doğusunda bulunan hedefleri 
bombalamııtır. 

Radub'daki mevzilerden birine atır 
taı>ta bombalar isabet ettlrilmlıtir. Kı • 
nm"da yarma ve takip muharebeleri ea -
nasında 53 bin 175 klıl ellir edllmit ve 
230 tank. 218 top, bir çok zırhlı trea ve 
cok miktarda da harp malzemeııi iftlnam 
veya tahrip edilmiıtir. Bundan bqka IJe
ri hareketlmise ensel olmak için konul
mut olan 13 binden ful& kara torpili de 
tahrip edlJmlıtlr. 

İtalyan Jutal&Pt, Doaebı havııaaındakl 
muharebelerde yeni arazi kasannıııtır. 
Dotu cephesinin merkez kelliminde mtı • ...... ~ _..,....., ..... ,.. ... 

sonra toplantıya son verilmiştir. 
B. Reşat Leblebicioğlu yıllarca İz· 

mir belediye azalığında, belediye en
cümeninde çalıpnış, §ehir işlerinde 
bilgi sahibi olmuş temiz ve İzmir mu
hitinde sevilen bir şahsiyettir. Ken
disi şimdiye kadar üzüm ticareti ile 
iştigal ediyordu. Aynı zamanda 
gen-çlik ve spor mevzuları üzerinde 
de çalışmıştı ve beden terbiyesi İz -
mir bölgesi asbaşkanlığı da belediye 
reisi seçildiği illa kadar üzerinde bu
lunuyordu. 

İzmirliler, Dr. Behçet Uz'dan ay -
rılmaktan duydukları teessürü, onun 
yerine Rept Leblebicioğlu gibi te -
miz bir şahsiyetin seçildiğini gör • 
mekle gidermektedirler. 

Almanlar Süveyş 
kanalının hisse 

senetlerini alıyorlar 
Londra, 3 a.a. - Gazetelerin Ka -

hire'den aldıkları haberlere göre, al· 
manlar, en büyük kısmı Fransa'da 
bulunan Süveyş kanalı hisse senetle
rini Paris ve Lyon ~orsalarında satın 
almaktadır. 

Daily Mail'in yazdığına göre Hit· 
ler 1 milyon fransızın çalışmak üzere 
Almanya'ya gönderilmesini Mareşal 
Petain'den istemiştir. Fakat şimdiye 
kadar ancak 75.000 kişi temin etmiye 
muvaffak olmuştur. Bunların çoğu 
işgal altındaki mıntaka ahalisinden
dir. 

Fransız ve alman mütehassısları 
M. de Brinon ile yaptıkları görüşme
lerde Fransa'daki çelik ;stihsalinin 
iki misline .çıkarılması çarelerini a
raştırmaktadırlar. 

GI. Wavel Singapur'da 

temaslar yapıyor 

Singapur; 3. a.a. - Hlndlstan'dakl lrıgi
llz ordusu baskomutanı general Wavell, ya. 
nında kurmay heyetine mensup subaylar 
oldutu halde Singapur'a gelmiştir. General 
Wavell, Uzak-dolu İngiliz hava kuveUerl 
başkomutaıu hava maresall Sir Robert 
Brook Popham ve Cın'dekl İngiliz filosu 
bqkom\llanı visamiral Sir Geoffray Lay -
ton Ue sörü.-cektlr. 

M. I>utt eooper dtın Avaat.l'•İl'&'ll'& 'bar• • 
ketlnden evel Hindistan ba•kumandanı ıe • 
neral Wavell He ıörüf!llilıtUr. 

Seyahat tahditleri 

Şanghay, 3 a.a. - Singapur'dan bil
dirildiğine göre, aon günlerde ingi -
liz hükümeti Malezya'ya gidecek ve· 
ya oradan gelecek yolcut:arın Singa
pur ve Penang'da ancak muayyen ba
zı yerlerden vapur ve tayyare ile ha
reket edebilecekleri hususunda yeni 
emirler vermiştir. 

.,, •....................................• '" 
ANADOLU 

SELÇUKİ 

TARİHİ 
İbni Bibi'den çeviren 

M. Nuri GENCOSMAN 

328 .sayfa • 200 kurut 
Her kitapçıda bulunur 

"'······································" 

ıak noktaa. ve sanayi merkezi olan Kursk 
zırhlı ve piyade teıekkUllerimlz tarafın
dan ele gec;lrllmlıtır. 

İngiltere etrafındaki sularda aavq tay
yareleri •OOO tonllA.toluk bir gemi batır -
mııtar ve 6 gemiyi de kaybedilmlı sayı
lacak derecede hasara Uğratmışlardır. 

Şimali Afrlka'da alman savat tayya • 
releri Sollum yakınında ingillz kamyon 
toplantılarım datıtmııtır. 
BUveyı kanalı Uzerlne yapılan bir a • 

kında 6000 tonllA.toluk bir ticaret gemiıi 
batırılmııtır. Düşman tayyareleri Alman
ya Uzerinde uçmamııtır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 8 La. - İtalyan orduları umumi 

kararsthımn resml tebllti : 

DUn sece hava kuvetlerimlze ba#lı bir
likler bir defa daha Valetta deniz UssU
nU bombalamııtır. Şlmall Afrika'da Tob
ruk'ta topçumuzun ılddetli faaliyeti ol -
muttur. DUımanın hücum teıebbUslerl 
derhal pUskilrtWmUıtUr. DU,manın Bin -
gazi çevresine yaptıtı bir akın esnasında 
bir kaç ev ha.ura uıramııtır. Araplar a
rası nda bir ölU ve bir yaralı bulunduğu 
bildirilmektedir. Bir hava muharebesinde 
av tayyarelerimiz bir lngillz tayyaresi 
dO~UrmUştUr. 

Dotu Afrlkada ingtllz tayyareleri Kı
zılhaç ı11aretleri açıkça görülebilen KUi· 
kaber askert hastanesini bombalamış ve 
mitralyöz ateşine tutmuıtur. Haatanedf' 

bulunanlar aruında ölenler vardır. 
Ualag v• Celca cephelerinde muhare -

beler muvaffakıyetle devam etmlftlr. 
Dtlfman muharebe meydanlanDd& bir 
Cok &iti, ml"ıl 'L W IDlll im >m ıaııw. 
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Türk Basın Birliği 
kongresi dün toplandı 

Bilmeceler ve môniler 
Arkadaşımız Naki Tezel'in "Bilmeceler 

ve Maniler" adlı yeni bir kitabının intipr 
ettiğini ıeçenlerde haber vermiıtik. Bu de
fa kitap üzerinde kıaaca durarak eseri o
kuyucularımıza tanıtmak arzusundayız. 

Naki Tezel Türk folkloru ve halk ede
biyatı üzerinde daimi ve muntazam bir 
çalışma yapmaktadır. Bu çalıtmalarınm ne
ticesi olarak ilk netretıiği "Kel oğlan ma
salları" adlı eserinde, en güzel Kel oğlan 
masallarının ıekiz tanesini toplamıştı. 

Program ve Nizamname kom İsyanları muhtelit komİ•yon 
halinde toplantıda 

( Baıı 1 inci sayfada } 

tır. Bu müddet içinde dlletlnlze ııöre calııa

cak ve konusmayı intihap 1>uyuracatınız mil· 
zakere usuıu dairesinde yapm:ıta çok dikkat 
edecctım. Bö>lece c lıımaı rımız esnasın<! ı 

yüksek mUzaheretınız benim lcln en büyük 
yardım olacaktır. 

Konare basın blrllC:.nln birinci ıoonı:res.t • 
dir, bundan evel dört ııenc önce bir kurul • 
tay teklinde tıoplanmıı olan heyet bu blrllfıln 
bünyesini vücuda ııetırmek tein kanun çı

kartmak tedbirini aldı. Ondan sonraki le\'• 
kalAde konııre bizi teıkll!tlanma yoluıı.a 

aoktu. Dort ıenedenberl nasıl calııacağımızı 

ve memlekete nasıl daha faydalı olabllece • 
ilmlzl tetkik ettik. Elde edilen tecrllbelcrc 
dayanarak bu seter de biri k nizamnamesini 
çı.karacatıa. 

Muharrir Türk maaallırı üzerindeki der
leme ve tetkiklerine devam ederek 938 se
nesinde "İstanbul masalları" nımiyle ikin
ci kitabını verdi. O zaman ııızetemizde 
bahsettiğimiz bu büyük eser 70 Türk ma
salını ihtiva ediyordu. Bu kitaptaki masal
lar Franıızca Ankara ııazetesine aık sık 
tercüme edilmektedir. İstanbul masalları 
memleketimizde bu vadide verilen yerine 
esaslı ve uzun çıhtmı mahsulü bir eser 
vaafını almıştı. 

Naki Tezel'in Uçüncü eseri "Köroğlu ma
salı'" dır. Bu da methur hiklyenin İstanbul 
rivayetidir ve Eminönü Halkevi tarafından 
neıırolunmuştur. 

Son defa neşrettiği "Bilmecelr ve Mani
ler" adlı eseriyle Naki Tezel dördüncü ese
rini de vermiş bulunuyor. 
Kitabın önsözünden anlaşıldığı veçhile 

Naki Tezel, 1stanbul'da derlediği ve şim· 
diye kadar ııörüp tetkik edebildiği kitap ~ 
mecmualarda intişar etmemiş 315 muhtelif 
bilmece ile 458 maniyi neşretmektedir. 
Şimdiye kadar mani toplayıp neşreden 

olmu•sa da, Hımami zade İhaan·dan sonra 
bilmeceleri toplayıp neşretmek Naki Te
zel'e nasip olmuştur. Yalnız Naki Tezel'in 
kitabında bir hususiyet var. O da bilmece
leri yeni bir taanife tabi tutmu' olmasıdır. 
Kitapta bilmeceler : insana, eşyaya, içtimai 
hayata, ııdaya, öliMn ahret ve maneviy.~ta, 
hayvanatı. tabiata ait bilmeceler ve dıger 
muhtelif bilmeceler olarak ayrılmıştır. 
Kitabın ikinci kıımında bulunan maniler

de de yeni bir tasnif ııöze çarpıyor. Ma
niler muıraların ilk harflerine ıöre değil. 
birinci, ikinci ve dördüncü mısraların ıon 
harflerine göre ayrılmıştır. 

Gazetemizdeki tetkiklerini okuyucuları
mı:r:ın takip ettikleri Naki Tezel'in bu eıe
ri, bu vadide neşriyat yapmak iıtiyenlere 
bir örnek olabilir. . 

1 Kıt ıecelerinde hepimiz için ıüzel bır 
eğlence vaaıtaaı olmak vasfını da haiz olan 
''Bilmeceler ve Maniler'' kitabmı okuyucu

' lırımıza tavsiye etmekle yerinde bir hare
Ltt yapmış oluyoruz. 

F . t 50 ku ..... olan bu kitap Berkalp 
ıya ı ·- . . 

JCta~vi ile gazete v~ mecmua bayılerınde 
bulunmı.ktadır. 

lnkılôpçı gençlik 
S.ıtınaı etllllJnla kanuıı, bu\• ldrJl~lnln • haf 

mıınevı aahsJ.ı;cllnl ve bu m nevi 1 lııi ;.e ti 'Mtntyet9' .,,. •&ı.a~er pıJM:llliD • 
aile halinde teşk,I eden e!radın mütekabil talık fikir organı Mıll1 İnkıl!pçı GençHK 
huku1c ve vazltelcrını t ıytn eder. Bunlar ba- gazetesinin Cümhurlyet Bayramına ayır " 
sın ailesinin fertleri olan ımt1Yaz sahipleri, dıtı 19 ve 20 nci sayıları bir arada çık • 
baayazarıar, yazı isleri mlldUrlerl ve nihayet mıştır. Gittikçe gUzelleıen ve muhteva 
kara ve ııô\delerlyle calııan fikir, hUner ve itibariyle zenginleıen İnkıllpçı Gençllkln 
emek erleridir k1 kanun bütün bunların hak- K bu aayısında ıu lmzalann makale, etlld, 
ıarım ve vazıreıerını teablt etmıstır. Bu ka- ongre ~ddığı zaman yo/Janaa hlkA.ye ve ılirleri vardır: 
nun öyle bir zihnbetle yapılmıstır ki tetkik yapdıyor lhsan Arhun, İ. Hakkı Talas, Ömer 
ettltlmlz zaman hUkı.lmetl bizim ıcımlzde ve Faruk Toprak, Kemal Zeki Gencosman, 
biz kcn<llmlzl hükumetin hUvlyetınde bulabl. Son ıöz olarak Türk dili üzerinde komı.e· Otuz KA.zım Atok, Halim Yatcıoğlu. 
ııroruz. mak isterim. Fikir ve ıeı parçası, fizik Milat Erden, Hamdi Kestelll, Prot. Ra-
şu halde bu mevzu Uzerlndc konuımala. bünyeye bitişik olduiu için kafamızda par- ı' gıp Özdem, Hüseyin Namık Orkun, :Meh· 

nmızın mahiyetini l5nceden kesUreblllrlz. lıyan bir fiıkri ancak ıövdemizin malı olan met Kaplan, Seyhun Atuf Kansu, FUru-
MUzakere ımılilne ırellnce: ıeı parçasında yerleştiii zaman asildir ve 1 zan Husrev Tökln, İbrahim Zeki Bur -

Merkez heyetinin tetkikimize ve kabu- o gunkü zihniyetimizin malıdır. 18 yıl evel- durlu, Fethi Giray, Şinasi Özden, Hasan 
lümüze sunduiu nizamname henüz taslak kıne bakarak zihniyetimiz ne rütbe bizim Çelebi. Cemal Oğuz Öcal ... 
halinde olduğu için konuşmamızı onun hıi- olduysa, bugünkü dilimiz de o mertebede :MUtenevvl ve heyecanlı mevzular, Ziya 
kümlerine uydurmak doğru olmaz. Her ne Türkçe olmak lizım gelirdi. Memlekette Gökalp'e dair etUdler, hAt!ra ve ralmler
kadar bu projenin müzakere yollarını gös- tahsil canlı bir tekilde mütemadiyen senit- le sUalli lalnlApqı Gençlik t bUtU~ okuyu
teren parçasını alıp muvakkaten kabulu'·nu··- !emekte Halkodal h t tt rtt l • culanmıza hararetle tavsiye ederız. 8 bil· , ar ı er ara a yu aş a ilk 11&yfa 7 5 lru tur. 
ze arzetmek te kabil ise de ben bu ııekli nmıza bu lmklnlan hazırlamak için her Y • ruf 
pratik bulmuyorum. Eger müsaade buyu- türlü tedbirleri almıt bulullmaktadır. Mat
rurııanız müzakere usulü noktasından müza- buatınuzın da her 1eye raılmen bu tedbirle
kerelerimizi ıimdiye kadar teşekkül etmiş, re mllzahlr olması ve memleketin kültür 
tecrübe ııeçirmiş her hangi bir cemiyetin hareketlerinde kendisine dllı~m yüksek va
miltekimil nizamnamesine göre yapalım. zifeyl hllsnll sureUe ifa etmeııl ve nihayet 
Ve eier gene müsaade ederseniz bu husıus- memlekette okuma kudret ve zevkini artır
ta en eııki olan ve en çok tekamül etmiş maia ve aşılamağa çalıtmaaını hepimiz bii
bulunan Cümhuriyet Halk Partisinin ni· tün kuvetimizle temenni ediyoruz. Dilimi
zamnamesini usulü müzakeremize esas itti- zi bu hızı kolaylaştıran bir lmil haline ge-
haz edelim. (Muvafık sesleri). tirmek Türk baaınmın borcudur. 

Bugünkü konuşma mcvzulanmız elleri· Dünya, Büyük Millt Şefimizin dedilcleri 
nlzdekl ruzııamcde tesblt ve ta~in edilmls- gibi ateı içerisindedir. Atet içinde olmak-

İktısadi Yürüyüı'ün Nallı 

f eYkalide sayısı cıktı 
lktısadi Yürü'yü' mecmuası, Cüm

hur1yet bayramı 'erefine fevkalade 
bir nafıa aayıaı çıkannı,tır. Kapağı, 
Milli Şefimizin üç renkli resimleriy· 
le aiialenen bu sayının bafmakalesini 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Cebe· 

tır. Kongremizi kuran yüce sahsiyctlcrlniz la beraber fikirlerimizi mürekkep halinde soy yazmıftır. . 
memleketin muhtelif yerlerinde basın işini kağıtlara akıtırken ruhumuzda ve vicdanı- Mecmua (100) Hyfadır. İçerisinde 
deruhte etmi;s, umumi fikirlerin tercüman- mızda hiçbir ııkıntı ve zayıfhk bi11etmi- nafıamızın Cümhuriyet devrindeki 
lıiını yapan kalem erlerisiniz. Kimimiz bü- yoruz ve kafalarımız ve ellerimiz fikirle- büyük batınlarını anlatan birçok 
yük ıehirlerin fikir hareketlerini, menfaat rimizi sayfalar üzerine dökmekte hiçbir iti- kıymetli makaleler, tetkikler ; Tür -
ve vicdan tahrikleriyle belirmiş yerli te- raz ve kayı'h duymuyor. Bu en bllyük aaa- kiye'de fİmendüfer eiyaaeti, yol ve 
mayiıllerini maşeri hayatımıza ekliyerek dettir ve bu saadetin en glizel mlsall olarak • • 1 k 

Türkiye Radyo Difüzyon poırtai"' 
Türkiye Radyosu - Ankara RadJOI' 

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

31.7 M. 9•65 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 

SALI : 4. 11. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat A.Yaı'lt 
7.33 MUzık : Hafıf Program (PJ>, 
7.45 AJANS HABERLER!, 
8.00 Müzik : Smfonlk Parçalar CPI>• 
8.15 EVİN SAATİ, 

8.30/8.45 Senfonik Parçalar Pro~ 
ikinci kısnu <Pi). 

12.30 Program ve Memleket Saat ~ 
12.33 Müzik : ~arkı 'ie Türküler, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 MUzlk : Saz Eserleri, Semai ve 91" 

kılar, 

13~"!0/14.00 Müzik : Karışık Prograın 
18.00 Program ve Memleket Saat ~ 
18.03 Mü1.ık : Rad)o Salon Ork--

19.00 
19.30 

CViolonlst N('Cfp Askın> : 
1-Strauss : Cenuptan Glllldt 
2--- Lin(•ke : Uvertür, 
3- Mainzer : Düifün Havallo 
4--- Robrecht : Dans, 
5- Mart·n : Manon, 
6-- Dosta! : Potpuri. 
Milzlk : Fasıl Heyeti, _.4 
MPmleket Saat Ayan, ,,. ~ 
HABERLERİ, 

19.45 Serbf'!lt 10 dakika, 

19.55 Mürik : Muhtelif Sarlolar, 
20.15 RADYO GAZETESİ, 

20.45 Müzik : Amatör Saati : 
lo'ları - ZeynC'Jl Altar. 

21.00 7.lRAA'r TAKVlMt, 

21.10 Müzik : 18 ve 19 uncu asır 
Edebi) at.ındnn, 

21.30 KONPSMA : ( 100 sene önce 
ynşıynrcluk). 

21.45 Müzik : Kin.sik Türk Müzlli 
rnnu - Şef : Mesut CemiL 

22.30 Memlek<'t Saat Ayan, AJANS 
BERLE!U; Ziraat, Esham·"""ll'fll!"ım 
Kambiyo-Nukut Borsası <Fiyat 

22.45 Mü7Jk : Daruı MUzlı.:1 CPD, 
22.55123.00 Yannkl Pro"'Tam ve KaP.ııııfı 

YENİ CIKTI 

BİLMECELER 

Naki Tezel 

Kıt gecelerinde hoı vaklt-=.ırıd~ 
için yegA.ııe kitap. 315 bilmece. 

kltapevleriyle 
buluaur. 

Sebzelerin günlük lif 

Sebzelerin gUnlUk Azami 
ve perakende aatıı flyatUıfl 

--( 4 İkinciteıırln 1941 ) 

Cinsi ve menşei Fiyatı 

Ispanak (M) 12 
Lahana (A) 6 
Pırasa (A) 4 
Yerelması (A) 6.5 
Kerevig (B) 16 
Patates .sarı (Ü) 10 
Patates beyaz 'U) 8 
Kabak (T) 16 
Ayşe fasulye (T) 22 
Barbunye ,. (M) 16 
Domates (A) 7 
Kemer ., (Mek.) 20 
Yuvarlak ., (Ad.) 20 
Bamya (Ad) U 
Dolmalık biber (B) 20 
Sivri biber (B> 22 -
Kuru aotan (:M) 'l ~ 

(A) Ankara, (Ad) Adana, <-) 
aa, (B~y.) Beypazan, CM) >' 
(Mek.) :Mekece, ('l') Tarıulo 
Ürgüp, menşeli mallardır. 

toıeler, köprüler Türkiye nın e e -
imtizaçlı bir vatan ve millet fikri dokumak yarının matbuat vazifesini tanzim için toP- • • • k "k B U G O N triklendirilmeaı sıyasetı ve ele trı 
rayretindedir. Kimimiz bu vatan ve millet lanan ıu konıre ileri 11ürülebilir. Bize bu 

1 1 ki k santralleri, viltyetlerimizin imarı ve ı 
fikrini en küçük içtimai top u u ara a- günleri idrak ettiren Ebedi Şefimiz Ata- US • ı flllft 
dar yayıp sindirmek vazifesini üzerine al- tiırk'ün huzuru manevisinde ıükranla ve plinları yapılmış olan fehir ve ka - Ul SiNEM..,. ... -~ 
mııtır. • hürmetle eğilmeyi bilyUk vazife bilirim. sabalar ve saire bulunmaktadır. atd'l,., 
Arkadaşlar, devletin malQm olan Uç kud- Gene bu günümüzün büyük aebebi ve ya- MUhendialere, mimarlara, müteah - Neteü ve zevkı h fail' 

· ·1· k b · · h" 1 f d 1 "kt•• .. t lara ""ıkmıyacak ıup"" er ret unsuru ııözden ııec;ır~ ır en asın .ı~ın rınımızın ümidi Büyük Milli Şefimizin adı- ıt ere, en a am arına, ı - :çı , :r 

de dördüncü unsur denilır. Bu kudret ıçın- ı ·m birlik parolası olarak hürmetle yilkaek tahmil talebesine, profesörle- E B E D "ı AS 
d b 1 • • · • h t• b d k ve nı mı f l"ml • b'" ·· e u undugu ıçtımaı eye ın ag ası anarak kongreye esaslı ve bayırlı baprılar re, coğra ya mua ı erıne ve utun 
karmaşık meselelerinin yaratılmasında ve dilerim. münevverlere tavaiye ederiz. 
durulmasında daima başlıca i'mil olmuştur. Konııre bu nutuktan sonra proııram. be- ) 
Bu her yerde bö;ı. le olm.tijjtur. Blzdc de ~y- snp ve nizamname komlsyonlannı seomlı !Ara HC'lllle olıdutu murahhaal&r ıunl&rıhr: ( N i Ç EVO 
le olmaktadır. Ancak 1 Urk cümhuriyetınln ve merkezi idare heyetinin Basın Blrlltlnln Pl"OIJr•m ıcomı.yonu: reıa: Mümtaz Faik ~ 

d FenUC. Aza Etem izzet Benice, Dolan Nadi, 
bütün dünyaya örnek olmak üzere ~ey ana ı iki yıllık çalışmalarnıa ait raporuna ıttıla Reflk Ahmet sevenııı. Orhan Rahmi Gök~. lhtitamiyle gözleri w 
koyup canlandırdlb"l idare rt>jlmınde tek ı b . t• • 11 -::.ıı ...-. . . . . ı b.ec; etmış ır. Mecdi Sa)'lllan, Naci SadullAh Balkara, SelA· ran, kazak ve çal• _.J,,,,.-,_ 
pırtı ve tek kuvet esas ıttıhaz edılmıı ol· ı Bu nutuktan sonra proıram, heııap, nizam- mi Sedee. Ahme-t Emin Yalman. leri~e herkesi meet ... 
luiu için, yani içtimai nizamda devlet ku- name encilmenlerı ıeclml yapılın1'tır. Bunun HeM.p ıtomı.yoou: Haydar ıuı.ta Öktem, fiı. Beyoğlu aia • 
vetlerini birbirine karıı ayn, ayrı unsurlar 1 üzerine idare heyeti raporu okunmuıtur. lda- Cihat Baban. Selim Celenk, Emin Kıhççıot • t .. iç hafta deTaJll 
olarak derıl, birbirine bırleşmiş, kaynaş- re heyeti raporunda, iki yıllık ı:aııemalar ıu. Bitli Göyden, Rlfat YUce, Basri Erkmen, n......-anlar: 
mıı ve bağdaıpnıı tamamlayıcı bir birlik 1 hillAsa edilmektedir. Nizamname .koml&>'onu: Halda Tank U• ""'.u' 
halinde tutmakta asil bir üstünlük gördü-ı Bundan ııonra Mlllt şerımız t.met tnıma·- Burban Felek. ze:Yat D>üzalya, P~amı sata, Wı"lly frı•tch 
•·· ·· . . b d .. d" .. k t 1 ye, :Sü>"llk Mllle'l Mccllıl Relll AbcltUhallk Cavit Oral, Hikmet Tllna. 
gumuz ıçın mat uatın or uncu uve o a- ı• d ' B.-ı•vekll Dr Refik Saydam'a ve Baıın Birli .. ! kon-es\ murabh&lllan -rı- il 
rak telakkisinde de bu cihetleri göz önün- ı~=~t ~=~el ;ekreterı ~. FU<Tl Tuıttr'e ıoon- tını eırıUc M;rkez i~are Heyeti Remi ~llh Marte Hare 
de tutmamız faydalı olur. Türk devleti tek ıırenln tAzlmlerlnln bildirilmesi hakkındaki Rırkl AıtaY taratıııdan dün Gar sazlnıonnda .. ı-_; 
partili bir heyet olarak kendisinin kudret takrir okunmuı ve tttıfakla kabul edllmlı - bir ölle ziyafeti verıımıttır. ve Ruı bale.-.-· 
unsurlarını birbirinde mündemiç görüyor. Ur. Ziyafette murabbaıılardan maada Alıka· iJt 
Tt>sril, fcral ve kazal kudrt>Llt>n ~onra mat· Konıre Azalan ayakta iki dakika allkQt ra'da bulunan bütt1n euın eırıııı Azalan ti& Aynca: Şeffaf k~ .a • 
buatı da devletimizin kuvetleri arasında cL,nek ıuretlyle ölilm net1Ct."ll aralarından hazır bulunmuılar'llır. Seamlar: 14,30 • te.-
aaydıjımız gün matbuatın hizmeti her va· ayrılmıt bulunan meılek arkıı.daıianmn ba • Pre>srun vı nizamname kıomWIOnu ıMhı •• Zl d• 

. . .. . tıralermı t&zlx fflmtl•lenı:r. Bundan 1011ra ötleclen ~ aaat U te tıoplanarak 19.80 • l i 
kıtlı:ındcıı yukııek olur. Ve kongremız ni- koftal' uml !ı9MJ enrilmenlerlft oablln&· kadar -.. ıeıerlal alUcadar eden mühim Gece için yerledn s 
zıımnamesini çıkarırken basın un~urunun bu 1· ınnna. ~ -~ GıUN - mc ...... m...alu ~ llDlnlllll1*11r· Kansr• kapatınSS. ~ 
JOlda çalıfma imklnlarmı hazmana mecı- t._. !!!' ,_ 21· ı ldett Wa? • ..-. aaat » da JIU&· 1 ~--•••• Tel t ~ 
leket.e wml bUlut eeımit oı... _,..tr.ı1D ~ topl&ntıMMla • at g ı -. ' 
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RESİM ve 

s E R 
lı S:rinclteşrınde Ankara Serı:Ievl'nde 
~ n Maaru Vekilliği UcUncU resım ve 
\' kel ser&lsınde yctmiıten fazla ressam 
~ k.:z hr;ke.trns üc yüz on tkt eser teş
da ffilorlnr. Bunlardan yalnız on beş kn
~ rı h Yk id r. Ulus'n bu Sl:'rgl ıcln bir ;·a
na Yl\zırınk vnzifcsını nlmnklıı kendıml, sa
e: 1 Sahasında umumt hllkilmler vermek, 
it t'f!r UZt>rinde dt> •, mez, ccrhedilmt>z fi
\'~r dermeyan etmek sel.Ahlycl!ndc te
d. llın etmiş olmuyorum. Mütnlenlnnm, 
.... llCf:!lerun nncnk şahst ı:orgli ve bllgl
""-ll ·dar 
4tı; ' • fakat aydın çevremin duygu ve 

.... ................... . 

HEYKEL. 
• 

1 s . 
1 

peyzajında eski temel Uzerlne yeni bir eser 
kurmak gayretinde" Eserin dlkkaL cekmcsı 
yeni buluıtan, yeni gdrllsten mı, ;ı."Oksa renk
lerin, tırca darbelerinin a1t.nd ıki satlam 
temelden m.?! Bana öyle ı:el.>or ki t:e\•at 
ı.l':rnna, daha cok u~raı;s.:ı; t k ıL b.r H"nllik 
yaratmak !cin dcf:ll, ancak kendini, .ı:~\ltını 

dııhn cok tatmin etmek g.ı.yretl:,;le, es~rinl 
daha cok beC:enmck emel.> e u~.ıııım bln.ı 
\'e tomci bir batün olncak .. 

Cemal Tollu r>8 numaralı Sonbahar tablo
ıb·le ıerelnın birinci mUktıt.ıtını kazanmıı 

bulunu>or. l-'akat soru>orum, neden blr.neı
llk knzanan rcs.s mın bu tablo u da; Ekin 
isimli ve 00 numaralı tablosu defı !?. A Aku-

kocan 
.:J 

Eçoban . . 
• • • 
"' . Yazan: Mesut Cemil . . lstıuıhul Bfoledlye knnSl'rrnt u.a.rı
: nın Halit türldileri dP.rlC'mı" ~eı:ilrrt-

nln blrcotuna LstirAl< ('tınl'I olıuı dos
tum F..krc.m Ttokta.$ ~nlattı: 

Ka,·n.J ç.alan Xifdrli bir çob:uıı, 

merhum hocamız ltnuf \'<-kt:ı.. elim.iL' 
bir tomar nota kiiğıdiyle tutnıu" ı ir 
odaya Jcaııatmıs: (Ç.ııl hnkıılıın oğ

lum!) demiş ''e kalom <'linıl<" lti'ı ~t
larının lizerine '('l,'ilnıiş. Bir l'ilmle 
~ ıızdıktıın sonra çobn.nı d ırdıınnıış. 
clınılc~i tekrar cttirınt,. fıılaıt gor-
ınu ki cob:ln bu srfrr t'P<'H e fa:-kh 
çalıyor. ( üphruuı.llah:) dt'nıl \<' Ct'* 

ne tekre.r ettirmiş. Çolııın tm 9'ft'r 
tıu bUtün b~'Jka (floriture) ll'r ):lP

nııq. Gene t('krar f'tml lrr, &'ene yaz
m ~l!ır. nır dıı.Jın., hlr dnhn, t lr d:ı.tın. •• 
Merhumun sonnı.d::ı.n o.nlathlh~ ,.c 
mU!i\ eddf'lerden n.nln. ıldıitınıı ~öre 

t •n (88) kere tf'krarl!ımı tr. ·Fl\lmt 
folklor derlenwlerinde birinci )'inde 
o nem 'erilmesi gert'ken 115!.lmloJik 
Şartları 8Jimane nif'Sgıtli) U İ fndfı 

o nralık temelin•le-n unııtınıı o?ruı 

li'!tnt Jmııf Yekta, nwloıHnln 39 uııctı 
drfa tckrnnnı istedilU r.arıtıın, Niğde
li coh n )<'rinden luılkrıış, 1 lr kıı.pıya 
bir Jlf'n<'ereye bn.knıı , t<'k kelime 
ı;ö) lcnwden bir hamlede sıçranm;, 

iıstndııı en ınn., gö:r.leri öniinde 03.-

• mı Ç('r~.f'' «'Tİ indirerek lcaçıı• :gitm~ ! 
lJ t~lı-r ııln muhassalası olacnkur. 

llaaı~wnı b r mütnlcnda bulunmadan evci, 
a~.lt b r ruh haletiyle tenkit yapacağımı 
b r l:n sö;lemf'k lst rlm.. Tatmin etmeyle! 
daı eser k rşı'Slndıı alkış, kıınnatlmce fay
ı;-1~ olab lsc;d, belki bunu es rgemezdım. 
'lrıa~t ben ı;örecc • m c "rlC>rde k-usur nrıı-

lılnr dediler ki: haklısın, jUrlde s.ınalt.ın ol
mıyıı.n daha bcs kişi vnrdı; onlar ~Ailn uckt 
ı;:Uzelllklerl ı:oremııd ler Ben de ke'ldl kı.:ndl
mo dUsUnıtUm: bu bea hakem de muhakkak 1 
sanattan oıanlann Ce'11 ı Tollu Uo: rınJe 
toplandığını cdrdUklcrlnden onl.ıra lltıttak 

etmtı olncaklar \e ane:.ık ress:ırnın es rlcri 1 
arasında Sonb:ıhnr'ı secmck kararına \'ar
mııııarıtır. Bu bir dusünce, h'.ltlA vehim ola -
bilir. Fakıı.t oku) ucuıar nra•ı'lda il' nim ka· 
nantlme kıymet verenler varsa söyllJ,·eylm ki 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi n<len güzel ıir İ<Öj.c 
Bir dnhn l:l'ri golnıi:J mi bllmlyo

ru ııı ! Fal.at hu hllcCı:re hallı: türltüle
rinin drrlı'nınesiııde nclf're dikkat 
l'lnıt'k J:'f'r('k oldu~ııııu f'n cüze} ör
ııcl<lerdf'n birisi halinde güııterdJf.'1 

s:-llıl hu tllrkUlcrin ya3,mında a n
rnf'li hal.ımdan ı;iclooc~lmh: >olu öğ
retıııl) or mu? Gerçi hıılkn aıt her 

\ ı>rlm n kadar yerinin )'tırdunun ha

'ası n artlı:ı.rı içindedir ki onu bir 

) ,...den bn ka bir yere tnşıııuı.k bir 

orilnıl'ck ~ bo:r.madan bir kli~n 

ôlf'ki köşeye götfirmr.k kadar 1m

k8n~ı:r.dır. Mahalli tnhiıı.t ı;e içtimat 

kurulu un hf'.r bölge~e mahsus lirik 

Öl:ll'ri olan bu psrçalar )alruz; d~ 

dlr, onların yanında Junanın hararet 

ılne<-c i, ) ılılızlann gorlinll O, P

raC'ın ron~. :!'f'lln estll!'I taraf, tia.r, 
ı:lı:eklf'r, ha)-ı;anlıı.r Tc kaya 1"1:.ala.

b kusur bulmak, ve bu kusurlan kn-
• o b 
~ reor birer c er snhlplerlyle mü-
trz cd rek onlnrn knbul ettirebilmek 

Ylo sergiye glrd m. 
1'7 ••• 

ltao.11ı nuınara: kurşun k:ılcmle yapılmıs bir 
'Ve baıı: acri:lye girer girmez ı;a{: kolda, 

&ıı n •lkıımııı- Teshir edilen lcvhalann 
11: ile &:erıu tııkrln teskll cttıtı köse b1cc 
~ ınesıne l?llit>l olu:YOr. Fakat eUz•l, sa:-• ~ ıı n t.am bir desen. Seneler bu dese -
"'ı.ııı • rıne cok tt'.l'l r ilave edebilir. Yapan 
t-Jnu ..\rbaı .. HenUz akademide talebe oldu -
1-. r •öY,ed !er. Yolunda yUrUnıe, Jstlklıftl 
14or Riln artan bir tcbcs.<ıU.mlc bu genel bek -

~Uın 
"'ı Sara 28: Ayetulllih SUmer'in dalı:alı 
laııı. · onbahnr aksamı Rcssnm•n cscrıerlnln 
'a nıııtı c~rede 29 numara ile \'e Deniz· 
~': 

1
har akıamı ismiyle lk ne! bir tabloau 
ki res ct r nı r:ısında blr mukayese yapın-

~~ t anıın her lld elini k.ıllandığınn ve 
)\l>t t lerdcn birini .... a. dlııtcrını aoı ctlYle 

26 llıa hukmL tm<'k ı m. 
&. ıı 11 rnlı portresi cok tcnıı., bu res.m-'•t: y ti renk arnmıı.kta ve tırca 
t k Urkl?kllk ... Blraz d.ıha renk zen-
tıtıııı 2q numıı.r~lı resim ressamın tnnı

rı r nln revkınn cıknblllrdl. 

- :50: Cevat Dereli Fındıklı'dan 
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Vedat Nedim TÖR 
ben ne birine. ne de ötekine birincilik ver- , Geçen harp-ııonu Avrupa'sınm te-
mczdlm. Aynı grup içmde Cemal Tol.u'nun ti • • d h d za ar ıçın e çarpıtan, ru ve ma -
GUneıı altında kadın lslmll bir tablosu var. d d • · b' ·· ı ·· k 
Del':lslk, orijin.al .sanat caerı yarntaeac:ım c enge$ını ır tur u uramıyan, 
diye bir ressam: zevkını, sanatı. kadını nasıl bunala ve tatıra kalmış İnsanı, 
bu J<alıba sokar, hayret ediyorum. Haıl:ınmıı t a b i a t ve i n s a na gözlerini 
bir domuz yavrusu renginde, tarihin hlc bir yumarak, rahatını, C:aracık beyni
devrlnde yaıamamıı bir clrkl'lltkte bir kadın nin kıvrım'arı içinde yarattığı yap
vücudu annat eseri dl>·e bir rcssnmın imzası ma ve abstre alemde aradı. 
üzerinde nnsıl teshir edlllr.. Cemal Tollu 

[ Sonu 6 mcı sayfada ] 

Ratip Tahir BURAK 

Şiirimizin 
muhtaç olclugu 
Eda ve Ahenk 

Yazan : Baki Süha 
Uc dört aydanberı, blrkac arkad 11 Erzu

rumlu Emrah, Knracao:lal', iunus F.mre ve 
Dadıı.loC:lu nun ellrlerl üzerin• t'ğllml&. onla
rın sar, berrak ve kelimenin tam mtı.naslyle 

bizim olan aydınlık menbaırıntlan ıclycıruz. 

Oc nrkadas, kendimize cektıC:lmlz, bu temiz 
ve bcsk:rıcl &lir zlyaCctınclen, bir kere daha 
&unları oı:rer.-ıllk: 

Böylelikle, tabiatın ve insanın esa
retinden kurtulduğunu ııanan h Ü r 
akıl, hezeyana varan bir başı boş
luk içinde, fikirler, renkler, Htıh
lar, hacimler, sesler, cümleler ve 

1 
mısralarla oynadı. 
Tabiat ve insan~a ııöbekbağı keıi-

5al1a1'ki.r, dimağnım u;ıne 
yerleştirdiği bir takım konkav 
ve konveka aynalarla "ö 1 ç ü", 
"a h c n k'', "t en a a Ü p", "§ e -
k i l" anlamları ile eğlendi. 

Kübist, empresyonist, fütürist, da
daist,. sürrealist, atonal gibi daha 
bir takım sıfatlar alan s ö z d e -
m o d e r n sanat cereyanları, Av
rupa insanının içinde ve dt§ındaki 
hercümercin, altüstlüğün, kararsız
hğın, §a~lunhğın sadece birer aksi 
idi. 
Bu haletin doğurduğu en son piç, 
bugünkü h a r p de, fütürist bir 
tabloyu ne kadar andırıyor! Bu 
harp de, harp klasiğini öldürüp ye
rine akıl-üstü, abstre bir harp ca
navarı getirdi: Yüzyıllarlık emek 
ve zeka birikintisi olan bütün kül
tür ve medeniyet değerlerini obur
casına sömüren, kıyasıya yakıp yı
kan Avrupa, doğrusu, s o n sa
nat telakkilerine çok yakr§an bir 
harp yapıyor! 

*** Devlet resim ve heykel ~rgisiııe ,-----

rı da 'ardır. Her halk tU 

ö3llyonle -ve bunlarla bir 

dlır. nu &ozlerim bir ~hcl dUsUn

crsi) le dofrrudur mmnm. Anın, halk 

ııııılodilorinl bu n!tlk durumlarından 

dolayı JnyamP.tc kadar buluıııluklan 

tnblat itinde 'eya arşh lerlınl:r.Jn nd

Iıırmda lillklıunı)a mı mnhltlıın ol

ınalıyı:r.? Gene sanınm ki lıa)ır! 

Balığı trun tanımak itin balık d

hl denlzln kine gimwJt \c:ıa hiı: ol

lnBZ!a onu ah• an oma soknıa.k ı~ 

ı:ımdır. Ama bir; b::ılıl:"ı yemek için de 

lstcri:ı, , c o :ııı.man tllıellı:tni ve ba

lı!< 'IUiıfi&rını ka) betnwıkn onu <le

nl:r.den çıkarır, ıofnıla.rıınıza lto3 ar, 

hatta konscn esini ~ npıı.rı:r.. 

Halk \erlınlcrinln her WrlU Unti 
toplamak, dcrloıne.k, (aıııi\' f'tmck) 
başka, ()'al makl g('nn hıı$kadır. llıın
ların u ulleri de blrihirlnc b<\JIZ{'mt>z.. 

Onları tanınuı.k 'r ı;ııklıunak tı:in 
C\ot, fakat )n'l11mıli: iı;ln ııoe-n~redf'n 

kııcan ~obanı geri ı:etirıneğc kalkıs
mı:ı alını. 

"'\ıııııııııııııı•ııııııııaıııııııııııııııt" 

BiT.im asırl:ırd:ınberl halk salrt, ıaz sairi 
db·e adlandırdıgunız tllo~t ı:ılrlcr, bucun, 
lise 'Vt! üniversite tahsilini bitiren genelerin 
tcsrlh cdcml'dlf:I ve bu14-ı !Uzum da ı:ormedl
r:ı divan edebiyatı kıı.davrosının kafa ve ruh
ll:nmızı bunultun ı;alrl<'rlııılcn dnha usta ve 
kullıınclıklnrı m::ılıemc bakımın lan dııha ar -
tlııt ln~nnt:ırdır Tam lıln yıldanb rl, ta"S ve 
nrap d ileri> lr suınnclırı m 'e bul:ıııdırılmıs 
olan güzel Turk('eyl &e\"<llrcbll-nek. onun ede
biyat ve &lir dili olmnk kııb 11.ı:t•tlnl ı: tere -
bilmek ve of:rcteb imek !cin, bl ce, her edJ· 

b!) n t vrtretm nl, Fuzu ı .len bir ı: ız 1 talc-bc
lerlne nnlatırkcn onun yanında Karncaorı

lan'd:ın ııır tUrittı.yu, Ntrl'dcn bir tahrl>CYI 
tefsir edtrkC'n onunln bl'rnber Erzurumlu 
Eınrnh'l.'ın bır kosmıı.yı, Bnkl'ıl n nCıdnlı ve 
insana atır adınn ecrcekten bulllntı vt'rcn bir 

ı [ Sonu 6 rncı sayfada l 

Şimdi geçen harp-sonu Avrupa's.ı - 8 heykeltrt!l§ iştirak etmiştir. Yu- G 
na gidip de oralardan bize bula karda Milli Şef'imizin gÜzel bir 

__ ..._ ____ c_s_o_n_u_6_ı_n_c_ı_s_a_;y_ıa_d_•_l ______ b_u_··_sı_u_"n_Ü_g_Ô_·r_Ü_·y_o_r6_un __ cu:_.___ Üze 11 i k 
--.-

E. "4lınlı.k'ıuı güzel bir tenörii 

Resim sanah üzerinde düşünceler 

Akvaryum 
-I- - .... 

Çapkınca döşenmiş sa1ondaki akvaryum misafirlerden ikisini çok alaka
ıandırmıştı. İğilip, iğilip uzun püsküllü, gelin gibi güzel japon balıklarını 
seyrediyorlardı. Ben, duvardaki bir çıplak resmiyle meşguldüm. Birden
bire, bütün ağırlık merkezini kalçasında top'lamış ve bundan arta kalanı 

tor'..>a memelerinde sarkıtmış kahverengi tenli (acaip !) kadın resmiyle, bu 
rakscden balıkların dünyası arasında bir ilgi sezer gibi oldum. Ressamın 
canlı balık resmi yaptığı tek tük görülmüştür. Hareketini ressamın istediği 
şekilde ayarlıyamıyan mahllıklar ressama yaramazlar. Fakat, ben bu balık
larda resme ait bir sır saklı olduğunu zannederek düşünceye vardım. Res
sama d e f o r m a s y o n (şekli değiştirme) mantığının, arzusunun ve 
zorunun neden dolayı gelmekte .olduğunu araştırıyorum. 

* * * 
Akvaryumdaki balıklardan bir tanesi, ressam olsaydı, etrafında gördü-

ğü eşyayı, manzarayı ve insanları nasıl resmederdi? diye düşünmemek el
de değildir. Onları tecessüsle seyretmek için iğilmiş şu misafirlerin yüz
leri, mükemmel bir modeldir. Fakat balığın karşısında duruş yapan yüzle, 
misafirin gerçek yüzü birilıirinin aynı değildir. Zira balığın gözlerine gi
dene kadar bu yüzün kesmiye mecbur olduğu cam ve su yollarında bir 
d efor m a s yon hadisesinin geçeceği tabiidir. Bu ş e k i 1 d e ğ i ş. -
t i r m e hadisesinin mahiyetini ancak balık resmini bitirdikten sonra 
anlıyabilirdik. Balık tarafından elde edilen bu resmin, aslına, yani bize ve 
bizim gözlerimiroeki şekil ve renklere uygun düşmemesi, onun, balığın 
r,ördüğü şekilde olmamasını icap ettirmez. Balık için gerçek olan nedir? 
Biz miyiz, etrafımızda gördüğümüz gibi olan eşyanın görünüş tabiatı mı, 
yoksa, hepimizin sulardan ve camdan geçerek balığın gözlerine vuran ha -
yallerimiz mi? Balıklar için gerçek ve güzellik, giden gemilerin, yüzen in· ı 
sanların, suların derinliklerinde uzayan heyula gölgeleridir: bize göre 
olan gerçekler değil. Ahmet Muhip DRANAS 

.r-::a * ;;;;;; :a:x;;;;; ;;;:~ 

Suut Kemal Yetkin 

. Ta;ihte ne .kadar gerilere gidersek gide-,hisleri uyandıran sanat eserleri yaratmış 
lım, ınsan hayatında sanat faaliyetinin çok olmaları, birçok buyuk san:ıtldirların se
bıiyuk bır yeri oldufunu gorüyoruz. Bu sa- falet i~inde yalnız sanatları ıçin yaşa'T'..JI 
nat faaliyetıni oyun sevkitabiisi ile, uzvi- bulunmaları, sanatın insan haya nda ne ka
yette biriken bir kudret fazlasının geli5i dar esaslı bir ihtiyaca cevap verdı i i bize 
güzel &arfedilmcsiyle aydınlatmağa imkin oğretiyor. 
Yoktur. Karanlık bir mazide insanların 1 Filosoflar dış ve ıç dı:;nvayı temellerin. 
dıişlinüştc daha emekleme devresinde bu- den baslayıp yeniden inşa etmek ve hadise
lundukları ve kendilerini tabiatın dizginsiz 

1 
ıerin baş döndüren çoklu unu o hadi eleri 

kuvetlerinden korumnğa g<ıçleri yetmediği izahı elverişli birkaç meHı rı1da t "l •mak 
zamanlarda bile sanatla ugraşmalnrı ve 1 istedikleri zaman. Doı.;runun ve t inin ya-
giızellikleri ile bugun de bizde hayranlık ( Sonu 6 rncı sayf rla , 

SaiP. T ıuul nın bir JlıCYsaiı 
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3 üncü resiın ve heykel ıergİıİ Sllrlmizin mahlı~ 
[ Başı S inci Q71ada l 

kusuruma bakmaaın; ıak&t ben btr kadın ol· 
aaydım ve bu resim lçln ona modellik etmek 
betbabUıtma utraaaydım, mııbal+ek bu 
tı.taıı re-.amın batına seotrtrdlm. Eter Ce -
mal Tollu birinci mlkklfatl kazanmıyaa bir 
reaam olaa:ydı belk.1 onu da blrcoklan ırlbl 

ıilık!IUa aeçlrirıllm. Fa:kat o teeelll beklemı -
ıor .. 

Edip Hakkı K&ıeotlu'nun 73 numara lle 
teıhir edilen Fındıklı'dan 1alm11 tablosu &'il • 
zel ve orlJlnal, Paıquk 1&rla11 da tına detıı.. 
'12 numaralı, Mandalar illmll tabloau aanat 
eRrl olmaktan z17ade silzel, hota alder, 
aevkll blr re&lm. 

80 numaralı, Eren Eyilbotlu'nuıı Klltilk 
ıcız portresi önünde temiz s1Ylnmlt, cıkur ya
sar takımından oldutu her hAUnden be}ll 
ııu vatandaıın mllılı.averelerıne bir ıey lllve 
etmek n!YeUnde detlllm. 

Boynundaki ur ve eaeıcaıoz aöalerb'J.e bu 
tı1n renkli ıakat kızcatuın ramln1 ne diye 
wraya kO)'lllUtlar?I 

Yeni aanat cereyanlan kanıaınd& benim 
slbl düıUnenlerı ve konueanları aerUlkle it· 
ııam edenlere, aanat e1erl diye tototraf Jate
dltlmlzl söyllyenlere peıln cevap olarak ya • 
a&Ylm ki Enver Sönmez'in Uzaktan eehlr 
iıılmll tablo&u ve Hayri Clzel'ln 134 ve 135 
numaralı natürmortlan karwıaında, ıabır ve 
91neklerlne, kendilerini Mlıpa kartl8lnda 
aunıerıe, haftalarla be.tlıyan aanat uklan • 
na derin bir hürmet him1 dll)'Dl&kla beraber 
bu tablolan ulA blr aaııat .. rı telAllıkl et • 
mlYOnım. Peki. sanat eseri olarak ne mi iıı • 
tb'orum? Mahmut Cud&'nın natürmortları 

Sibl dört batı mA.mur haklld bllsl '" teknik 
muha•aluı eeerler" Ancak bunu yapabtıen 
aanatkAr olmuetur. Klblk aanat. terbiyesi 
'burada biter. Sanatlkl.r ancak bu hale ırel • 
41kten ııonra ıalAhiYetle ortaya atılır ve o· 
r1Jlnal olmak, bulmak, ibda. etmek hak ve 
lıaudretme 1&1ı1p olur. Sanat merl 4119 biz· 
ıere tetııır edllen her .. r karıwında hürmet 
ctunııamızı ve bu hlmlınlzl lzbar etmemizi 
lıltifflıler oruınaı eeerıerının yanma Adet& 
'birer nıhaatıye veya icazet makamında lOıt • 
ten bu kalttede bırer ilet" lııo,ymatı lmn&l et
mesınıer. 

JılalımQt Cıada'Jun I08 ve IOT numaralarla 
teetıır edllıeıı iM& ild nattlrmortllDd&D bllbae
• blrlnclıll bence nralnln en muvattak eee
l'ltllr. llalımut. Clld& ıı. taıııamııorum. aöDl11 
llter ld bu •tırlar Jı:en41a1nl taıuınama vesi· 
lıe oı.ım. 

HaUl Dlkmen'ln 181 numaralı KllcWt kızı, 
lllıamı Demirci'nin aazeııdelerl Beledlyelll'r 
Hnkaa altmdaJı:l 1* mektep reelm aerııııaın
de bellcl aöae batmadan. ver alabWrlerd1. 

Bemııt Görel'iD. 1"5 numaralı He)'Mllada • 
dan tabl09U lk1D.c1 mükt.tatı kuanmıttır. 

llllıklt&t apqn b1I' reetm ıızerlnde kuaur 
aramak elbette blr ııaıatır, detıl mi? Reane 
~ zaman S(kıdllzden ziyade aece oı

*"'°1& lıtlkmedt)'onunua, o kadar karan
bkL lla)td1 mehtapta, aörUııml)'en oocuklar 
aeanete ııllmııllar ve ovuncak kuzularını da 
Otlam17a bıraılunıtlar- Fakat yolun nihaye • 
tindeki kadınlar akıllarını mı kaçırmı.e ki 

tenıaın aomıel&r-

Hlmft'llı Portreleri umumı,..ue Bedri 
Rahm.l'JliJl seoenierU cıJı:aD btr >-azwnd&n 
Ptıam aJmıta ~. Jl"9bı.de müetel'ek 
Mkta sOBlertn batdkaten birer 40tınedmt 
tarta olmaması ... Hem de tahta dUtıne, taş 

oıea lılc olmaz1a parl&rdı.N 

eeret .üdllr, baballnın, Hattat KlmU Ak. 
dlk'ln ook muvattaJı: portre91Yl• hem oabaıu• 
aa ıWcran bcırcwıu l>demelr, bem de babuı
am rMm! altuida kendi lamlnl ebedll..Umıek 
pbl Ud aQael nelılce almll oluYOr. 

Kellba& lldnct'D!n UoQııcUltlk kazanan 
JIOrtrellnde blr ııuaplyet a6rmemek lmkAn· 
lllZ. Ratael ha)'atta olılaydı onun yanında ca· 
lıtabUmeır reaam ıotn bir aaadet telldl eder, 
'bllYflk u.tadm teaınne daha kolay kendini 
JraPtlnr ve d&h& o«* llllJVattak olurdu. 

8a1P Tuna her zamanki portreleriyle aer • 
Side mlltevuı JeJial almıe. Er1Dek POl'ttesl 
dlterlerine taıJı:.. PQ&&Jda lıenb ""1 Ye ld· 
dlaıız. Bu bir da muvaffak olacatma de
lil.. 

Tam& Zatm Dııl Nllml• aerı1Ye llt11'llc 
edJJıOI', J1ett!k ve ıröyl:ll 1ııaduılarda Turauı 

ldr .... w Ur::t aene nelld eeerlerlnl Adet& 
'*1'ar edlJıar, At ,.ntıan lltmll teblolunda 
ta yirmi, ~ bet aene evelkllerl- suna da •bel' vereJ&m ııa reaaam atımından pek U.. 

ltııl• clelU, Mlltla CC* senı:tır. 

Ercüment K&Jmık'm dört lrıOtlllr ..- ftl'. 

Hıehbercle 801 .. I02 takat ıMlolana ... 
rlıııde 808 ve ııot raka~ ll&Nl .W.. 
lk1 retlm re• m• ı.wııtı&U itin Jld ...._. 
eldir. 

Vecih Bereketollu, H1lrmet Ollat _.... 
denbert ne bir adım Uert, •• 'blr a4- sert.. 
Dalma Ql11 Merleı1, &)'IU renJıılerl ft anı 

JnAtYZUlan yermekte urar edı.,orlal'. 
Sami Yetik dört ldlcQk realım t..ııtr edl • 

yor. Bunlardan 247 numaralı Zekerl:r- ltö)'Un· 
dm ıaımn tablo Jııendl Jaarmd& olsıa " ma• 
vattak bir .. r. 
.. Wet Dal 1moı*Ur barlct olarak bir t.k 

re.lmle lftlrlık ec14'CX', :388 DlllD&I'& lle Carlı 
ıc:ı ı.nını ~ıyan bu IMl' r ... mıa lıuamt· 
y.etıerını söatermekte w Hrakl•kl ;yerllll dol
durmaktadır. 

lbralılm canı, )'enııer nazarında bk' lıa)'lt 

teraJddde." Fakat bana IOf&l'Nnız u.tat ne
den ıauı canına lUYmakta ldetl ıarar edl· 
)'Or" Hasır ıwıtuta oturttuıiıu allzellm ke· 
dl91ne de Juynıı•, yaeata)'lm derken o zaval· 
h>'I da Adeti. öldtlnnil.t, ukat, mariz bir ha
le llOkmut- BQ)'(lk bir elcaerlyetl kendi tale
bMi olan aenc reııaamlar arasında kendine 
ve IÖbJ'eUne yaratır eaederle onaya çıkma· 
yı ıavazııuna aykın buldutuna ıııııanetmek
ten tMtlka elden ne ırellr ... 

Son olarak Feyhaman Duran'ın eserleri 
l>nqııde duruyorum. Doktor Akıl! Muhtar ve 
Bayan R. E. Yalman'ın portrelerinde üstadın 
zensln paleU, kuvetll ve hakim tırı:asından 

olduğu eda ve ahenk 
[ Ba11 S iafli u',lada l 

lraaldeyl eer1ıederken onua )"11.nmda 'ftlt'& OD• 

dan evel Yu.ııue Emre'den eüzel bir pa.t"OIQ'l 

okumuı, " Tllrtcçenın toprak Ubnda slzHce 
akıp ırlden, aaırlarc.. meydana oıkmak ıcın 
bir cl11den ~uıam.wan menıbalanndıaa kıan. 
kana lcl.rmell lAzımdır. 

Halk ve eu aalrlerl 417• lallll ftl'dltım411 
ve belık.1 de hlll hor sördlltilmlla iM& U8ta ve 
halla Tllrk otlu TOrk, blU'Wt artlatlertn 
kendilerine mahaua, ull taıııUt edllemlYen 
bir "eda" ı.arı vardır ki, - belki de ıMr dedi· 
timiz ıey, bu eda ve - kompozls)"Onudur -
bizi blltlln dertlerimizle, n"e ve heyecanlan
mızla vatan harta•mın 1amlm1 lnaanana ve 
tabiatına kavuııturuyor. 

Yunua anre ve Karacaotlan'dakl bu eda, 
bu se1 ve bu derin &'llzelllk nereden ırel!Yor? 

Bu ıııoale 11tetl.k, lı:timalyat ve tarihle ut
raean Alimlerimiz ne cevap verirlerse versin· 
ler. Bizim vereceıtlmlz cevap, lkl maddelik: 

1 - Yunus Emre ve Karacaoıı:ıan ırlbl sa -
lrlerlmlz, her ıeyden önce "hllsnü hüda kadar 
ıeven aönlU temiz insanlar ... " 

2 - ıtaı.ıc sairi.eri, tabiat ve cemiyet rea • 
Utelerlyle doğrudan doıtrı•ya temıısa geldik· 
ıerl lcln, kendi tahaıısüslerlnl ltade ederken, 
hlc bir tlklr ve sekli oyunu-na lllzum ırörme· 
mlılcr ve bu suretle ı:ok mükemmel bir 11 • 

cı.ıcan Jı:ıynu.•t kendisine sanat menllvenlnln san estctlltl kurmuelardır. 
baıamaklarında ne bir yukarı, ne de bir aşa- Baskılı bir deytale, tıklr ve sanatın mUcer
ılı mevkt veriyor. Buna rai'cmen 121 num!lra- ret ml\nada ıllre müdahalesinden uzak ve 
1ı İncirlerinde üstadı biraz daha yllokııelmls hnttA bihaber bulunan bu ıalrler, bugünkü 
bulu>"Oruz." Bu eııerl ıevkalı\de olarak ta vııır 
edıl)'Ol'um, 

••• 
Mahdut olan heytceller aruında Nwıret 

Suman'ın 288 numaralı batı birinci mükllta
tı. Kenan Yontunc:'un kadın batı ikinci mü· 
kltatı kaZllnmıstır. Turaut Canııever'ln 297 
numaralı bası da ıevkalA<k! ırilzel bir eiıer • 
dlr. 

••• 
Ucüncll Devlet Realm ve Heykel Seraı.aı 

batnna topladıtı muhtelit cereyanları temsll 
eden )'llzlerce Net" bakımından muvaUakı· 
)'Wtlt bir varlıktır. Gönlll bütün eeerlert bl • 
rlblftndell ıııızeı. blrlblrlnden cana )'akın 

bulmak JeUyar. tyı olmaa&Ydı. ıena; fena ol· 
muaY'dl lY1 olmazdı. Bu eer&Jde iYi ve fena
nın mı*ay-slnl yapmak, yeni cereyanları 

halka tanıtmak, aanatta aaaletın deıtııımez 

rolünü bir daha tebarüz ettirmek bakımın
dan OOk bllYük kıymeUer vardır. Devlet 11&• 

natkArı himaye ederken, halkln da bu serırl· 
ıere aöeterdlitt ratbetın mAnasını anlamak 
ve takdir etmek lAzımdır. Halkın sanata aÖI• 
terclllt alAkanm mlnuı, aanatı hlma)'ISldlr. 

Halktan ve devletten himaye ırören aa
natlirın eaııeaeatı ve muvaffak olacatı 

ıllpheelzdlr. 

Ratip Talair BURAK 

İki yamyam 
( .... s lad • ..,, •• , 

bula bu eözde-modem sanat cere
yanlarını getiren sanatkarlarımızı 
dütünclükçe, her nedeme aklıma, 
fiıldifi, para poatu, akaju atacı gibi 
uil ve yüksek deilll"li mallarını 
cam boncuk, aelüloid tarak, tene
ke ....-,.e brtılıtı trampa eden 
Afrika ,..an:yamlan ıeliyor. 

Ganin birinde bu harp de bitince, 
kendisini let ebramlarmm Ye tehir 
:yıkılarının ortasında yapy•lnız bu· 
lacak ol•n aYl'Upah y a m J' a m. 
kaf umı elleripin arasına alıp da 
marakaıh97e dalana, Tabiab Ye 

la.anı inkir etmenin, aolarm dı· 
tmcla kıymetler •• alemler anuna· 
ana k...ıiaiae nelere mal oldutu • 
na c:Witfinecek " içi yeni ve nizam
lı bir k 1 a ı l k çaim ha1Ntiyle 
barblacakbr. 

Vedat Nedim TOR 

sıırın arnyıp bulnmndllh eda ve tı.hengl kım

dllerlnden bulınuşlardır. 

En titiz mukayeseler netlccıtlnde, divan 
ınlrlerlnln knrıı.sınd.'\ yüzUnlln akı ve yUre · 
itinin temlzlli'cl lle yükselen halk aalrlerl, bü· 
tlln eserlerini gönill satıııtına ve lisan sadcll
tlnc horcludurlar ... 

Bu arada, hemen söylemek isterim kl, bu· 
ırllnkU edebiyatımız, halk talrlerlhln temiz 
eda ve t'ıhcnklcrlne ıl<ldetle muhtnctır. Yıl· 

la.rdanberl, aarp, u.nu.,11Hılle franaız zevki· 
nl ırevellyen ıatrlerlmlz, belki dünya anla -
mındald ıllre ayak uydurmıya calıemı.slar, 

fak.at, bizim oLmıyan yavan ve aunl zevk ve 
tahaıısllslerl terennüm etmlılerdlr. 

Hepimizin c:ok aevdltlmlz Ahmet Ha.sim 
bile, bizim olmıy:ın bir ruh ve eda ile akıa
mı tüyle anlatıyot: 

Akea.m, ırene akıam, sene akeam 
Göllerde bu dll'm bir kamıı oı.am ... 
Buna mukabil ismini bUrtledltlm bir halk 

tıılrl, tamamen bizim olan bir aea ve e4a ile, 
iki mısrat lc:lnde alctamı anlatırken, ırönlll • 
müze tatlı bir hüzün cökllYor: 

Aktam oldu ırene ba&tı kareler 
Göz ıröz oklu ılnemdekl yareler ... 

Güzellik dünyası 
( Başı S inci sayfada ) 

anıda Güzeli de unutmadılar. On dokuzun
CD aarm ortalarında fllOHf Victor Coııain, 
Sorbonne iiniversitesinde kalabaltlt, coşkun 
bir dinleyici önünde ateşli bir lisanla ver
diii felsefe derslerini bu üç noktada top
lamaıtı. Bu dersler ıonr&dan, (Dıı vrai, du 
beauet du bien) yani (doiru, güzel ve iyi; 
hakkında) iımıi ile neırolwımuıtur. 
Yalnız felaefeye değil hayata da al.kim 

olan bu tiç realiteyi nefıinde toplamağa 

pyret etmiyen inıan, "yarım insan" kal
mata mahktUndür. 

Hiçbir aahada yarma kalmamak ıian olan 
milletimizin mazide ve halde, doğrunun ve 
iyinin yanında &iizele verdiği ehemiyet 
ıenein misallerle kendini ıöıteriyor. 

Giizelllii muphhaa olarak, aynı zaman
da duygulanmıza, bUısimize ve düıilncemi
ze bitap eden sanat eserlerinde göriirüz. 
Tablamı bile bir sanat eseri olduğuDu e

velıld yazılarımdan birinde söylemiıtim. 
GUzellliln kaynağı olan eanat eserlerinde 
anatklrm. daha doiru1111 onun mensup ol
daiu biltiln bir milletin nete•l ve üzüntilsü, 
taam n heyecanı, meffdlresi ve hamlesi 
yqadatma &öre. aanat eserlerini bilhassa 
sanat eıerlerimizi, yakından tanımakla hem 
keodimizi, hem de hakiki çehresini sanatın 
JUturduğu benliğimizden alan yurdum.uzun 
tabiat ıenrinliğini daha derinden tanımış 
oluruı. Tabiatı, canlı ve zencin tabiatı, sa-

• nat eserlerinden öğrendiğimiz gibi, canlı 
ve hamle dolu ruhu da rene sanat eserle
rinden öirendiğimizi unutmayalım. 

Bazan bir abide, bir manzume, bir bes
te, bir milleti bize birçok tarih ciltlerinin 
tanıttıimdan daha iyi tanıtır. Eıki Mısır 
medeniyetinin hakiki hüviyetini firavunla
rm lı:azanmıı olduğu zaferlerde değil, .a
natta aramalıdır, Sanat tarihi, sanat eser
lerinin hayatını, bu eserlere milletlerin 
döktiliü fikir ve heyecan zenginliğini an
latan canlı bir tarih olduğuna ıöre, insan 

' olhmmı, her yafta elinden dilıürmiyeceği 
mak_..etı kitap sanat tarihi olmalıdır. Çiin
kti insanın neler yaptığını, neler yaprnağa 
&iiçlil olduğunu gösteren en müsbet vesika
lar, ıanat eaerleridir. 

Tam inaan, düıiinüşü kadar zevki de sağ 
olan insandır. Sağ bir zevkin her baknn-

• dan bir ıenginlik kaynağı olduğunu unut
mamalı. Zevk sahibi insanların ahlakça dü
ıik olmalarına imldln yoktur. Cemiyetin 
fena rördüiü bir hareket, cemiyetin nizam 
•re ahengine uymıyan bir harekettir. Sanat 
dünyaamın nizam ve ahengini içinde yaıı
yan kimse. bir ahenksizlik olan kötü hare
ketleri yapamaı, öyle hareketlerin yapılma
ınna müsaade edemez. Zevk sahibi insan 
manevi hayatında naııl ıüzeli arar ve her 
pyi ıüzellik adesesinden görürse; öyleee 
maddi hayatında da güzeli arar, kullandığı 
qyanm &iizel olmasmr ister. Zevk olma
ymca kalite de yoktur. Mahsullerinin ıil· 
zelliil ile, kalitesi ile alika uyandıramı
yan bir endüstri erıeç ıöçüp gitmeğe 
mabkilmdur. 
Sanatın bu verimli tesirlerini bugÜn kim 

inkSr edebilir? Bunun içindir ki sanat, mü
zelere değil aile ocaklanndatı başltyarak 
hayata, bayatm her sahaama rtrmelidir. 
aarm .. lnl bilmek, düıilmıesini öirenmek 
bc!ar, belki de daha ehemfyetlidir. 

IJıl aıörmler 4oin& da clUfidr. Bizi~ 

~MERIKA'DA 

Tayyare tabrlkaları 

ıı~ilerinin yapmak 
istediği grev geri kaldı 

Nevyor'Jı:; 3. a.a. - 150 milyon dolar 1cıy. 
metinde İngiliz ve Amerikan alpariılerlnl 

~maJcta olan (Bell-Alrcraft·Corporatıon> 
tayyare fabrikalannda baş allatermek teh
didini gösteren grev tehir ed!lml&tlr. 

Sanayi teşkilatı kongresinin Azaıı olan 
işçiler, istedikleri milli tavassut meclisi. ta· 
rafından tetkik edilmeden &Teve baıtlaıma -
mak karannı vermişlerdir. İşoller, ücret • 
!erinin arttınlmasım ve bütün i~lerln sen
dikaya girmelerinin mecburi olmasını iste

mektedirler. 

Amerikan milli müdalaa 
sanayiinde yapılan grevler 
Nevyork; 3. a.a. - Harbiye nezareti ta

rafından dün akşam neşredilen bir raporda 
Amerikan milli müdafaa sanayilnde calışan 
l~ller tarafından yapılan grevlerin bir lıls
tesl bulunmaktadır. Bu listeye göre, bahis 
mevzuu sanayide çalışan 4 milyon işçiden 
yalnız 8500 kişinin lştirtı.kiyle 22 grev ya
pıtmıştır. Çelik sanayllnl beslemek bakı -
mındtın hnyati bir ehcmi~·cti haiz olan ma
den kömUı üne gelince : nu ocaklardaki 
grev, 5lmdillk hallı.>dllmlş olmakla be
rnhcr, vaziyet oldukça ciddi görünmekte -
cUr. Kömür madenlerlndl'ki işin bir kanun
la kontrol altına alınması lehindeki cere • 
yan gittikçe kuvetll'nmcktcdir. 

.Asrın i\.'Zasından b::ızılan, memleket lçln
cl!.'ki isçiler arasında ahenk temin edilme
dikçe hükilmetin dıs siyasetine yardım et
meğe meyilli göriinm<'ktedirler. M. Le
wis çelik fabrikalannı bf'sliyen madenlerin 
tekrar fanllyete geçmesine razı olmuş bu
lunmakla beraber, millt tavassut konseyi, 
Birlı'$1k maclcmcller scndik:ı.sın<lan bütün 
maden IŞi;llerlnln bu teşkilMa girmelerini 
lstiyecek olursa. M. Lewis' in davasını ka
zanması ihtimali vardır. 

Bu arada Newjersey eyaleti !cinde 
Bendix'de kflln <Alr-Assoclated-tncorpora 
ted ) tayyare malzemesi fabrikası. ordunun 
işgali altında yenld.'-" normal bir tarzda iı
lemeğe başlamıs bulunmaktadır. 

Avusturalya'nın 

harp hazırhkları 

Sovyetle Birllğl 

lngiltere'den 

Romen ve Finlere 
karıı harp ilin 
etmesini istedi 

lngiltere bu isteği 

iyice gözden geçiriyor 
Londra; 3. a.a. - <Times> in slyasl mu

harriri, yazdığı bir makalede, Sovyetler 
Birllı7:i'nln, İngiliz hükümetlnden Romanya, 
Macaristan ve Flnlflndlya'ya harp llfln e· 
dilmeııinl istediğine dair olan haberi bahis 
mevzuu ederek, şöyle diyor : 

" Biz, bu memleketlerle harp halinde o
lalım veya olanıyalam, onla.r bizimle harp 
halindedirler . ., 

Muharrir, yazısına söyle devam etmek· 
tedlr : 

" Harp illinının lehinde ve aleyhinde 
llPri sürül('bilecek deliller vardır. Fakat 
güzönünı:le tutulması Jlizımgelen esaslı nok
ta ac:ıktır: Dilşmnnrı dayanmak ve 
Alman h:ırp makinesini zarara uğratmak 
icln en fnzla calışan müttefikimiz bizden 
bir istekte bulunmustıır. Memleketimiz, 
yuknncla ismi geçen Uç millete, daha şim
diden, k('ndilt'riyle harp halinde imişiz gibi 
munmele ctmC'ktcdir. Harp lifim, mevcut 
vakınlan sadece mantıki bir şekilde tanı
maktan ibaret bir hareket olacaktır. 

" İngiliz hükümeti bu mesele hakkında 
domlnyonlarla ve Amerika ile görüşmek
tedir ... 

Royter'in diplomatik muhabirine 
göre 

Londra, 3 a.a. - Reuter ajansının diplo
matik muharririnin ğrendiıtine göre, Rus
ya'nın Büyük Britanya'dnn Finlencliya'ya, 
Romanya'ya ve Macaristan'a hnrp ilan et· 
meslnl istediği hakkındaki haber esasında 
doğrudur. Bu haberin esası Almanya'nın 

tahakkümü al!ında bulunan bu devletlerin 
Rusya'ya karşı yapılan harpte Almanya 
ile işbirliği yapmış olmaları keyfiyeti ile 
alflkadardır. 

~imali Fransa'yı 

italya'ya alnn yaptı 

Napoli ve Palermo 
6 saat bombalandı 

Londra; 3. a.a. - Hava neızareti h 
ler servisi tarafından bildlrlldltıne 

e-hemiyetll tngHlz bombardıman tayyare 
lolan tarafından dün aıkşam yapılan -ve 
saat süren hücum esnasında NapoU ne 
lermo'ya tonlarca bomba atılmıştır. N 
de bir torpil fa.brikaslyle bir ta:yyare 
kasına ve bir gara isabetler kaydedi 
Palermo'da elektrik fabrlkulyte bir h 
deniz tayyarelerine mahaWI bir üa ve 
tınılar şiddetle bombalamnıttır. ttalyall 
ce avcılan Napoll üzeriıı,sle İnglllzlerlıı 
lunu kesmiye kalkışmışlarsa da 
l!z tayyareleri üslerine dönmllşlerdtr. 

Başka lnglliz atır bombe.rdıman. 
lerl Akdeniz'de gece yarım bir M!hver 
geımisine muvaffakıyetle hücum 
dir. Alçaktan en 1111&tı 6 laabeıt k..,d 
mittir. Gemi son defa olarak görllldiltl 
man hareketsiz bir halde bulunuaor ve 
tarafından duman bulutlan çıkıyorcl• 

Londra; 3. a.a. - Hava nazırlıltJdl 
herler servisi, Brltanya avcılannın 
Fransa'nın ş1mallnde demlryollarlyle 
Mm garlara hücum ettlklerlni bil 
Avcılar, bazı ma"andiz trenlerlni d 
muş, vagonlara tam lsaıbet kayd 
dlr. Bomba isabet e<len lokomotiflerln 
dığı görülmüştür. 

/ngiliz tayyaTeleri geçen tlf' 
kaç mihver gemisi batırdıl 
Londra; 3. a.a. - lıktetrln ayı ıcınd• 

glliz tnyyareleri, ~mal sulan ile 
de 103 Mlhvor gemisi batırmış veya h 
uğratmışlardır. Mlhver'ln eylül ayı 1 
ki kayıba 101 gemidir. 

Bir havacılık muhabirinin kaydet 
göre, son iki gün içinde Akdenlz'de 
lan harekatın neticesi henUz belli 
mıştır ve llkteşrinde birçok hallerde 
~artlan net icelerin tesbltlnt zor! 
tıkteşrln içindeki hücumlann ayırt 
vaıııflanndan biri 4 toıı ve 12 mi 
teçhiz edllmıiş Hürrlcane tayyareleri 
tan bir nisbetle kullanılmış olması 
tayyarelerin teksif edilmiş ateıi baza 
lan yakmak veya batırmak 1mklm11l 
mlşt.lr. Gondra, 3 a.a. - Avuıturalya'n.ın Bri • 

tazıya bUkUmeU DUdindekl mOm...Ul Bir 
Eurle P agc Avusturatya'nın harp gay -
rctıerlne karsı almanların yaptıklara is -
tihzalara bugUn cevap vererek demiştir 

ki : 

Salühlyetli makamlar şimdi bu teklifi 
biltiln veçhe.Jeli ve sUrnulli ile tetkik edı.. 

yorlar. Dominyonlarla bu hususta istişa

reler yapılmakta ve ayrıca amerikan hU
kilmetl de Brltanya'nın durumundan ha· 
berdar edilmektedir. Mesele teUdk edildi
lıl mUddetçe, hUkUmet tarafından alınma
sı muhtemel karar hnl<kııU!a tiıç bir su-

puru batırılmıştır. 
rette beyanatta bulunulmıyacağı saruJ-

- Avusturalya'nın harp için yaptığı 
hazırlıkların durumu Almanya'nın sandı· 
ğından çok ilerdedir. Avusturalya aakert 
bakımaıuı hiç bir zaman bu kadar kuvetli 
olmadığı gibi harbin kazanılmasına yar
dım azminde de hiç bir vakit bu kadar 
birleşik olmamıştır. Orduda 450.000 A. • 
vusturalyalı hizmet etmektedir. Milhim • 
mat istlhsaH\tı harp başladııtı zamana nls
betıe 20 misli fazladır. Yakında ise bu 18· 
Uhsalit 60 misline çıkacaktır. Avustural· 
ya hava kuvetıerinln ıimdiki mevcudu 
60.000 askerdir. Ve bu rakam gittikçe 
artmaktadır. Avusturalya Pasifik'te BUlh 
istiyor fakat harbin her tUrlU genişleme
sine karşı koyacaktır ve buna hazırdU". 

İngilterede kadmlaran idare 
eHikleri bir batarya 

Londra; 3. a.a. - Dün akşam blldirildill· 
ne göre, ordunun yardımcı servisine men· 
sup gene; kadınlar, bir Alman tayyaresine 
kar&ı llk defa olarak cumartesi. alqanu 
tayyareye karşıkoma toplarımn atışına 

idare etmlılerdir. Toplara mermileri erler 
yerleştirmiş, gene; kadınlar da kontrol l· 
letlerlnl ve detektörleri kullanmıelardır. 
Bir subay bunlar hakkında' söyle demiştir : 

"- Bu genç kadınlar, soğukkanlılık ve 
büyUk bir ehliyet göstermlslerdlr . ., 

Amerika Kızllhacının 

Fransa'ya yollachlı hediye 
Nevyork, 3 a.a. - Nevyork ·Herald 

Tribune gazetesinin Vaşington mu· 
habirinin öğrendiğine göre amerikan 
Kızılhaçına ait 'bir vapur bir milyon 
dolar değerinde iliç, teksif edilmiş 
süt ve çocuk bezi hamulesiyle ingiliz 
abluka hattından geçmek müsaadesi
ni almıştır. Bu malzeme Fransa'nın 
işgal altında bulunmıyan kısımları -
na mahsustur. Vapurun 20 ikinciteş -
rinde Marsilya'ya hareket etmesi 
beklenilmektedir. 

maktadır. 

Amerika'dan Finlandiya'ya 
ihtar 

Vaşington, 3 a.L - Eter Fln.Iandiya 
Birleşik Devletlerle dostane münasebetle
rini lda.me arzu ediyorsa Sovyetler Birll
line kam aakeı1 hareklta derhal nihayet 
vermesi 11.zımgeldlll, Birleşik Devletler 
hilkUırnetl tarafından Fin hük.Umetine lh· 
tar edilmiştir. 

Amerika ile Basra 
arasında muntazam bir 
deniz yolu kuruluyor 
Vaetnaton: 3. a.a. - Nevyork • Herald

Trlbune'un muhabirine göre, Amerikan hil-
1cümet1, Rusya'ya yardım olarak gönderile
cek malzemenin sevl\ıyat.ını çabuk yapabil
mek tçln Amerikan limanlariyle Basra kör
fezi arasında muntazam bir deniz hattı 
kurmak niyetindedir. 

Muhabir, ıunu HA.ve ediyor : 

" Komla)'on plA.nlan bitırmlıtır. Amerl • 
b'nm dotu llmanlanndan Bura körfezin· 
de 1ran demin·ollan hattına llt son ıataı· 
y0nun bulundutu Bendel'lahpur limanına 
ad.decek vapurlar pek yakında hareket edA!
celtUr. 

Amerikan Jatlhsalltı &l'ttıkca bu yol va· 
mtuı:vle pttHcoe artan mikdarlarda tank, 
tayyare ve top tqınacaktır. 

Amerikada belediye reisi 
seçimi yapıhyor 

Nevyork; 3. LL - Blrletlk A.merilca'da 
l&lı stınil yapılacak olan belediye reisleri 
ve Ayan A.zasa seçiminde bUtUn dikkat ve 
alAka Nevyork eehri üzerinde toplanmak • 
tadır. Şimdiye kadar iki defa seçil • 
mit olan Nevyork belediye retıl M. La·GU· 
ardia, yeniden namıetllllnl koymuştur. Ra· 
klbl Brooklyn mMdeiumumlsl M. Wllllam 
Odwyer'dlr. La-Guardia'ya M. Ruzvelt ve 
Wendell yardım etmektedir, M'.. Odw • 
yer'e ile demokrat liderleri ile Nevyork U• 
muml vallsl Lehman yardam ediyor. 

Son tahminlere söre, La·Guardla, 400 
bin rey fazla almak auretlyle ••çimde ka
zanacaktır. 

Bir öldürme vakası 

görmeie, tam görmeğe alıştıran büyük mü
rebbi ise sanathr. Dıı ve iç dünyamıza bi. 
ze tanıtan sanat tabiatı ve ruhu yarattyor
da. Paul Valı!ry, Eupalinoı isimli eserinde 
Eupalinoı'un ağziyleı "inıa ede ede kendi
mi inşa ettim" derken sanatın bu yapıcı 
kudretine işaret eder. Fransız ıairinin •· 
natkar için söylediği bu aözil. biz, sanat 
dünyasında yaşıyan her insan için söyliye-
biliriz. İzmir, 3 (Telefonla) - Karabu • 

Sanat eserlerini göre ıöre, hite itite, ~ ~ltıl kazaıında Eilenhoca kayU.nde 
ların havası.ıda yaıııya yaııya kendi~ı, a\Wlılm Kıeakin, b'ıçakla Abdullah Er· 
yaratıyoruz. J,.i'ie' yaralı.yarak öldürmüttür. Cani 

Saati Kemcıl Y .ciin •..-.ımUftS. 

Kanada baıvekl 
hafta tatili nd 

M. Ruzvelf 'le gör· 
Hyde-Park; S. a.a. - Kanada 
M. Mackenzie-King, M. Rusvelt'iJI.< 

hk ikametgA.hına gelınlıtır. 
gUn kalacak olan M. Mack 
basına ıunlan söylemiştir : 

"-Görll§melerimia Sll'asını!a. 
leketin urnumt vaziyetin! gözdeJı 
sek, buna hayret etmlı olmıyacatıdl:'. 
ıeyden. bahsedecetımiz1 ümit edi1 

K. Mackenzie-Klng'i hulUll 
ziyaret eden gazetecilerden biri, 
ne Kanada'ya tam bir anlBflTl& i 
tikten sonra mı döneceğini s 
Bqvektl buna, " böyle bir aıtl 
çoktanberl mevcut bulundutu" 

miı olan mUhriih&f nazıra 
Canadian-Club'de verecetı 
bulunacaktır. 

Kanada bOfvekili Ott 
tlöndü 

H)'de-Park; 3. a.a. - Hafta ta~ 
ter Ruzvelt'ln mlsaftri olarak 1' 
da geçiren Kanada bqveklli Jl. -
zıe-Klns, Ottava'ya hareket eıın:. 
vekil hareketinden önce beyan• 

1 
mak istememiş, yalnız ıunları SÖ~ 

"- Hel'feyden bahsettik, Birle 
!etlerle Kanada'yı ilgilendiren bat' 
leler relale yaptıfım görüşmele~ 
zuunu tetkll etti. Fakat bu hUl'l 
191 1fıa edemem. ,, 
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L Londra mektubu 1 

Milli karakterler 
Yazan: Sir Wyndham DEEDES 

ta ld.ıtu ~kterln huauel)'etlerl hem aWta· 

111~ ecııcı, he!l'J. vıühlmdlr. Mühimdir, zira bir 
ıı.ill, etın karakterinde hem o milletin tarihi· 
,_ hen:ı o karaktere ıelc\1 veren muhit ıart• 
... rınııı ızı te, erini ekseriya bulabll!nıln1%. Böyle· 
•ııı:U.teıu bulunduQ'umuz teelrln 9ebeblnl 

._ alt ehemlyeU hnlz.dlr. 
ltr leaeıa, altnanlan ele alıılım. nazı klmsc
·~ •hnanıann müstakil blr Jtaraktere ıahlp 
ttı 11llclarından ve dlıılpllne körükörUne. iti· 
• ~tnıe1c&1zın, kolaylıkla bat eltdlklerlnden 
~ et e<1erler. Bu, hakikaten böyledir, ve, 
«tr• blldlli'lnılz ıtlbl, ıundan ileri ıretmektc
Gla • aln:ıanıar birkaç nııırdanberl ııbtemll bir 
~ltne tAbl tutulmuılardır ve, ırörünüuı na· 
Ge n. sırt lrendllerl lctn tam bir aandet ıra
l~ed('n "aalAhlyet"' e tAbl olarak düailndük· 
t.ı konuıtukları ve hıırcket ettikleri bir 
~ ielmtılerdlr. 

\e. ll'COk bakımdan TUrk karakteri tarihin 
teııtlertnı aöstermektedlr. Türkler her ıeY • 
'lıffıbeeve1 aaker ve köylü bir mlllcttlrler ve 
llıeı ten Yakın umanlara kndnr \ baslıca 
'llt tılıelerı harp ve z.lraattl. Blnaenııle:vtı 
•- er 'l'ürk cemiyetinde kendine mahsus bir 
ftrer 'hl 
~ evku tual etmektedir, ve cesaret, 
llt t, d~IPlin ~lbl askerlere umumiyetle 
ıı.ı..ed!len mezı:vetıere en yUkııek bir takdir 

111 
1 ~lenmcktecıır. IAkln Türklertn dlıılpll• 

bır btr Amır tarafından esirlere tahmil edilen 
l'alt d<$lı>lln deıtıı. neelllerdcnberl aııker ola· 
•tt ielen bir milletin kendi kendine tahmil 
ltıc·tl bir dlıılpllndlr. TUrkün kabl!1yet vo 
.. ~neu Türk kl>Y1Usünün de mUme,yylz va· 
bat l'lııdandır, o k!iylU ki b\ltün istikbalinin 
lıılıc lı buıunduıtu ufak •bir toı;ırak parc:asına 
Ilı~ •atıp devamlı ıurette tabiat kuvetıerlyle 

;ac1ele eder. 
~ Rilllz knrakteı1nln iki husuııl:vetlnc dik • 
it l nazarınızı c:ekmek isterim. Bu hususiyet· 
~ fUltarıda ı.lkrolunenlardan daha ince ve 
ı~ ite. aı: l•lkArdır. Ulkln lnalllz.lcrl anlamak 
~bu husuıı:vetıcı1n bilinmesi 10.zımdır. 

ao ler nsker, mtl.kul bir insan muıımclcsl 
'lrıa7''h IA:vık olmadıC;ını lsbat etmedikçe, 
b.a uı bir insan muamelesi ııönnek hakkını 
>a ıcıır. Blnaenaıe:vh, can 11kıcı emirlerin ve· 
•ıı tıı.hı:t 1atın ıebebl ona ımkAn nlsbctlnde 
toıı~'llına1mır. rahnUnı ve \ylllfllnl al~kaıtar 
Ô" bırcok meselelerde aııkerln dlisüncesl 
,reı. b tı 'Tlelı \'e ı;uz ()nüne alııunalıdır. llU Ki• 

ltalyan dövi% nazırı 
M. Riccardi' nin Bükref le 

yaplıği görüımeler 

BUkreş; 3. a.a. - OFİ - Ha\'as : HAien 
Bükres'te btilunan İtalyan kambiyo ve d~ 
vız nazın M. Rlccardi'nln Romen hUkUmetl 
Azası ile yapmakta olduıtu görUşmelerln 
bqlıca mevzuunu, Romnnya'da fiyatlann 
yli'kselmesl \'e Romen pnrnsının kwmctten 
dllşllrlllmCfll, İtalyan liret rayicinin yUk -
ııeltilmesl teşkil ctnıcktcdlr. Bunrtnn başka 
merl tıcarl't anlnı,malarlyle göz önllnde 
tutulan kontenjan nlsbcllerlnln arttırıl • 
mruıı da bahis mevzuu olmaktadır. 

Aynca, ltah a tarafından Romanya'ya 2 
m!lyon kilo pıımuk ipliği \'Crilmrslnl temin 
edecek bir anlaşma için de görüşme yapıl· 
maktadır. 

Her iki taraf da iki mcrnlekE't arasında· 
ki Ucarl mlibadrle hacminin gen.şletılmesl 
arzusunu ıdistrrmektedlr. 1talya'nın Ro -
manya'ya klmyc\1 maddt>lt>r ve bilhassa zl· 
rant makineleri lir otomobil, H.omanyn'nın 

ise ltalya'ya toprak mahsOllt>rl ve petrol 
vert>bllece~I ileri sllrUlmekted r. 

BUtUn bunlardan başka birı;ok İngiliz ve 
Amerikan sermnyelerınln Romnnya'dan ay
rılmış olması dolayıslyle Romanya ile ltal· 
ya arasında iktisadi \'e malt sahalarda da· 
ha sıkı bir lşblrllf:l yapılaca(:ı da tahmin 
edilmektedir. 

Bulgar devlet Radyosunun 

neıriyahm bozan gizli bir Radyo 
Sofyo.; 3. a.a. - Aylardanbrrl Bulgar 

devlet radyos:ınun nesr:yatını boza•ı sızıı 

radyo istasyonunun yeri nihayet uzun aras
tırmalardan sonra Ul)in edılm ıtır. Müna· 
kalAt nazırı Goranof, bugün gnzctt>cllt>re 
beyanatta bulunarnk, Bulgar radyo ıırns • 
tırma teşklll'llının bu glzll radyo istns>onu
nun Kırım'da buluııduf:unu muhakkak su
rette lt'sblt ett klt>rlnl söylemlsllr. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Lastik boru alınacak 

ı~ıı.t treketıer d,ıı!pllnl takviye e<lcr ve bir 
b r e er del':ıld l r. Asluırler1 nerhıınııl lıaskıı 
o~ 8 •l'Pt n daha kola,)lcn üzen ıe:v haksız 
lt u una k.:ını bulunduklun bir muamele, 
,,,_'14 1 r ntıcn lılenllen tcdııkCLrlıkta auzdc M M Vek·l u· Sa Al K d ....:ve l b · • a e . . o. anı 

\' • 1r müsavataız.ltkllr.,, Beher metresine tahmin edilen fiyatı 60 
te• Uk!lrı)a aldığım bu &;ıtırlar "Askerin kunış olnn 3000 metre lastik boru ile be· 
"~ ı Ve aaf;hğı,. bn lığını taşıyan vo her metresine tahmin edilen fiyatı 70 ku
tlaa~~lıır;ı notlar" ihtiva eden ufak bir mş olan 5000 metre liistik band esmark 
lttrı n alınmıştır. ''İzahat" ve "!eda • 20 ikincite$rin 941 perşembe giınü saat 11 
tı ıiltcı mJsavat" kelimelerine diklcat r de Ankara'da M. M. V. salın alma Ko. da 
tıııı 1nızı çekerim. 1ug111zlcr, almıml. ar 

ı · d ı ı p::rnarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
tlbı' ııelerdenbcri sistemli bır ıs p ıD•' 
•atı .tuıuımamıııınrdır; tublnten sıkı çalı- 795 liralık kati teminat mektup veya mak· 
'-( 1tıaanıar değillerdir ve Tllrkler gibi buzlariyle birlikte pazarlık gün ve saatin
~ r tti tallın ve terbiye görmemi:ıterdir. de mezkur Ko. da bulunmaları. Nümune ve 
>-.ı 8.dada Yll§adıklnrı tçin, uzun bir ııl - sartnamesi her gün ö~leden sonra adı ge
lıı hUrlYet annneslni inkişaf ettırebil - çen Ko. da bedelsiz olarak görülür. 
.,._.,'Itır, Son zamanlnrn gelinciye kadnr ,_ (8085) 18095 
Ilı~ ' dı,ardan bir 111UIA t ehllkealnde.n 
l)tıı~ ~şam'lkla, knlmnm111ıar. Lflkin Hasta abası alınacak 
~ ıaınanda - ve lstıı.ldan m1tsun kal- M k . S Al K d 
ı'll~ltı ııayesinde - memleketleri dahi • • M. Ve liletı a. . o. an: 

.., h Beher tanesine tahmin edilen fiyatı onbir 
hı: bı jriyctl iuki~af ettirmiş ve cebrin lira olan onbeş bin tane hasta abası 21 ikin· 

Sa r ıekllne baş e~memlştir. 
ar1ı il t.ıı.ınanıara gelinclye kadar tngll11. citeırin 941 cuma güııil saat 15 te Ankara-
~ıltıı gtınuııu bir orıJu idi; İngiliz sa • da M. M. V. satın alma Ko. da kapalı zarf 
laı,ıı tJınrclerl kendi korunma teşkilflt - usuliyle ihale edileceğinden isteklilerin 
)a•~ kuruyordu; ve nihayet siyası hn - 9500 liralık Hk teminat mektup veya mak
ltııı rı İngilizler her tUrlli dllttııtörllik 11e· buzlariyle birlikle teklif mektuplarını iha· 
hl'Jo t ili reddetmişlerdir. Hnllun rnllza • le günü saat on dürde kadar behemehal 
bı:.ıU:1 elde etmek tçin Ust makamlarda meıkiir komisyon başkanlığına vermeleri. 
1~ ıı.lann başvurabilecekleri tek usul Şartnamesi her gün öğleden sonra veznıt· 
haı1t t vernıektır. Böylece pnrll'lmentoda. haııı 1aratından intihap edilen sayısız ma- ye yatırılmıı 8ZS kuruşluk makbuz muka· 
ı trı bilimle mezkOr Ko. dan ahnır ve nilmune-
l' ttııı eeııııterde, esnaf birliklerinde, ııa· si gi!rülebilir. (8086) 18096 
~ .. buııı~ tcııklll'ıtıarda gördll@nUz U • 
G-. ld lr dereceye kadar İngiliz ordusun· 
~~ tea.re \'e dleiplin mUzakereler 88.yeııln· 
~~hı edilir. TecrUbe ile sabitUr ki 
)aııa.r. Verildiği vakit bir İngiliz her ıeyi 
~- ' 1l:&hat verilmezse pek az ıey ya -

"ı;o 
'1tı1~aklrhkta mUsavat" meselesini ele 
:1-~ au tel~kki, İngilizlerin •'falr 
~ dtı: (Cl:.ırUst oyun) olan ihtiyaçların -

' h- <illr• ... il-"" a t • ~aır plııy" aslında spor saha· 
Q fll eıll hır ta.birdir. Her hangi bir içti· 
'lı. ~ıı. iat .. ıra ınensup bir İngiliz - kendisin· 
~ fllta -nen tcdakfırhğın diğer bUtlln ııı -
t '-~tu:1'11Sup ingillzlerden dQ lstcndlğlnı 
~te çke - her tUrlU mahrumiyet ve me-
h. atı anır > ... qtıı . 

t~I "'? elr.tubumu yazıp bitirdiğim vakit, 
)ı • 'tıinıaııgın muhafızları., emrine uya • 
it~ l'rıer1r,erce erkek i§çl ile birlikte bir kR· 
t Jtırrıa ezıne gidip kayıt olacağım. Baş· 

rııı ı..6 flmırı olmam ve, bu ııı!atıa, yeni 
' l{•lld' 

lıa lıı.ııı.ın 1 mahallemde tatbikinden me-
t kaı,11 ltıam hiç bır fark etmemektedir 

1 ~nı~ın Yapmak zorunda oldukları 
t ~" <.ı:ı de Yapmam ltı.zımdır. 
it 1 hır' mıın karakterin hususiyetleri 
11; • ~le mevzuu kısa bir mektupta !Ayı • 
•t l' bir alamaz. Ll'ıkin insan, bir milleti 
~rt lt bır ınıtırıe lznh etmek huııusundn 
ı)4 '1a azı: gaYrette bulunabilirse. bu, yu
b r I)llıı ettıgı m veçhlle. ehemiyetl ha
' it rı~rı1/0daki muhtelif memleketler 
ta ı~~ı cı· daha iyi anlasalar dııha az 

ı Ur Zi lt -, arr~1 ra "her şeyi anlamak her 
"ııkıı.l\ekur., . Tamamen değilse d,. 

Sedye kolu alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. danı 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 150 

kuru:s olan 500 çift furunlanmıı gürgenden 
mamOl sedye kolu 8 ikinciteıırin 941 cumar· 
tesi günü saat 11 de Ankua'da M. M. V. 
satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edilece
ğinden isteklilerin 112 lira 50 kı.ırusluk ka· 
ti teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve 
saatinde Ko. da bulunmaları. Nümune ve 
5artnameıi her gün öğleden sonra mezkQr 
Ko. da iÖrülür. (8087) 18097 

Kösele, meşin alınacak 
M. M. Veklleti Sa. At. Ko. danı 
Pazarlıkla 100 kilo sarı sııbunln kösele 

ile elli adet beyaz meşin 6 ikincilcşrin 941 
pertembe gilnü saat 11 de Ankara'da M. M. 
V satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı. 
na

0

caktır. Taliplerin verecekleri kösele ve 
meşinlerden birer nümune ile birlikte pa· 
:ı:arlık gün ve saatinde adı ıeçen Ko. da 
bulunmaları. (8088) 18098 

ANKARA Lv. AMlRLlGl 

Et sandığı yaptınlacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

u u u ! 

teklif .cleoeltlert fiyat llıerbı.d• katı te
minaUariylı birlikte komt.yona .,elmelerl. 

Kilo Cinsi: 
800 Dit butd87 
100 
100 

Cevl• içl 
Fındık içi 

150 Niııasta 

400 trmiıt 

(804•) 18067 

Zeytin alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
5.000 liralık zeytin pazarlıkla satın alı

nacaktır. İhalesi 5. ıı. 941 ~nl'§nmba gUnU 
snat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

yapılacaktır. Evaat ve ııartlnn her gUn 
Ko. da görUJUr. İsteklllerın belli gUn ve 
sıı.atte teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kıınunt temlnatlarlyle birlikte Ko. na gel-
meleri. (8108) 18078 

Satılık deriler 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Hayvan hastanesinde mevcut ikt derl 

satılacaktır. İhalesi 7. ıı. 941 cuma ı:UnU 
saat 15 tedlr. 

İsteklilerin be111 gün ve saatte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8109) 18074 

Yanmış kömür satışı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
7'1CO kilo yanmııı kömür satılacaktır. 

lal'1lM ToJıblıl MaltepMıl .u. h. aeo 1a. .Al. I 
Ko. na mürtoaatl&n. J:\lsat - eeratt her a1ln 
Ko. dA söı11ltır. .<8046> 18040 

Sabun alınacak 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 40.000 kilo ubun pazarlıkla alına· 

caktır. Muhammen bedeli 28.000 Ura olup 
muvakkat teminat 2100 llradır. Sartname.ı 
her a1ln Ko. da ırörUlür. 

2 - Puarlıtı ıo. 11. 941 tarihinde Mat 1!1 
6e Bayult Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Iatek· 
merın mezkQr a1ln ve eaatte tıcmlnallarlyle 
Ko. na müracaatıan. (6053) 16041 

Sadeyağ alınacak 

D . Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 40 t.on aade~nlt pazarlıkla alınacak. 

tır. 

2 - Muhammen bedeli 46.000 lira muvak· 
kat teminat 8GOO liradır. Şartname her ırun 

Ko. da ııörUlür. Pazarlık 10. 11. 941 aaat 14 
te Ba:vazıt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. istek· 
illerin belli ırUn ve saatte tcmınauarlyle Ko 1 
na müracaatları. CSOMı 16042 , 

Odun alınacak 
Topkapı Sn. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 3 900 000 kilo odun &atın 

alınacaktır. thalesl 10. 11. 941 pazartesi ırfı • 
nu &aat 9 da yapılacnı...-ıır. lsteklllerln yüzde 
15 temınatıarı:vıe Ko na muracaatıan. Ev· 
aaı ve ıeraıt her ~Un Ko da ııörUlür. 

l &1155) 18043 

Kuru fasulye alınacak 
D. Baya:tlt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 120000 kilo kuru fasul)e pazarlıkla 

Thalesl 7. 11. 941 cuma gtinU ııaat 11 de ıatın alınacu:tır. Muhammen tıcdell S6 ooo 
Ar'kara Lv. A. Sa. Al. Ko da yapılacak- lira olup mu•ak.lmt teminat 2700 liradır. 
tır bteklilerin beli: gtln ve s11.t~te !\n. na Şartnamcsı her ~un Ku. da ırörtilUr. 
mUracantları. (811 O) 180i5 2 - Paazrlıtı ıo. ıı. 941 paznrtesı t"Unü sa-

at ıo da o . Ba:vazlt Sa Al. Ko. dıı yapılacak· 

Yonca, pancar, havuç alınace.k tır. lstexıııerın mczkflr ı:ün ve ınatte teml· 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan: natlnrlyle tıırllktc Ko. na mUrac.ıatlan. 

Aşajtıda cinıı ve miktarı yazılı mevat 
pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. 

İhalesi 7. 11 941 cuma gUn l saat 10 da 
Ankııra Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. İstcklılerln be111 glln ve 111atte teklif 
edecekleri fiyat llzerlnden katı temln1tt· 
larlyle birlikte Ko. na gelmeleri. 

Kilo 
1000 
1000 
1000 

Cinsi 
Yonca 
Pancar 
llnvuç 

(6065) 18044 

Bulgur alınacak 
D. Ba>azıt Sa. Al . Ko. dan. 
ı - ~u 000 kilo bulı:ur pauır.ıkla satın a -

lınacaktır. Munammen 1>ooell 24 tıtn mu vak· 
k11t teminatı ısuu ı.rııdır :;;artnamcıı ncr gun 
Ko. da ı:ortııur Paı:ırllk ıo. ıı. 941 pazarte· 
ıı ı:Unü 6aal il da I> li.ı~azlt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. It.tcklllerın mezkllr aün \'e sa· 
atte temlnatıarı>•e bırlıkte Ko. na mUnıca· 
atları. ( Ut>uı 18045 

(8111) 18076 Odun alınacak 
----------------------------------------------------------

ANKARA Lv. AMlRLlCINE 
GELEN iLANLAR 

Odun alınacak 
tunır Lv. A ::;a Al. Ko dan. 

Top kapı Sa Al. Ko dan: 
ı - Pazd r ıııua .:ı.uw.uou kılo OdJn aatın 

ıılınacaktır. lhatesı 10. ıı. 941 pnzartesı ı:u • 
nil saat 9 dııdır. lrteı<ıllerın yUzde Hı temı . 

nıı.uarıy,e oırııktc Ko. na mUrncaatları Ev· 
aat ve eeraıt Ko. da ııorılıJr. lstcklller Top· 
krıııı Malteııesı Aı. Po. 330 Sa Al Ko. na mıl· 
rncaat etmeleri. \80731 18046 

Kuru f asulyc alınacak 
D. 8u)aZ1t Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - 120 o n ki.o kııru ıa&ul)·e paz rlıkla 
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TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek laar'a 
ile a§ağıdakı plana göre ikramiye dağıtılacaktll': 

4 
4 
4 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

40 
100 
120 

,, 
" ,, 
" 
" 

500 ,, 2000 
H 

250 ,, 1000 H 

100 ,, 4000 H 

50 ,, 5000 .. 
40 ,, 4800 

160 " 20 ,, 3200 " 
Kur'alal' senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 

Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir aene içinde 50 
liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/n20 
fazlasiyle verilecektir. 

Sığır eti alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 

Sığır eti alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Kaııııh zarı uıull)'le ti05.000 kilo odun 
aıınııcnktır Beller kilosunun muhlllllmcn be
deli 1 kuruı 75 sant1md.r Muhıı.ınnıen l>cdell 
ı2ıOO liradır Mu\'aKkaı teminat \!07 Urn ;;o 
kuruatur. 

2 - ihalesi !!. 11 941 carıınmba ı:tınU ııaat 

ıa da tzmır Lv. A. Sa Al. Ko ı.1n yarılııc:ak· 

tır. lsteklllerın belll vakitten bir ıaat evel 
tcklU mektuplarını Ko. na vermeleri. 

1 - Cınsi ıııf;ıreti, mıktarı 245 ton, mu- 1 - Cinsi sı~ıreti, mıktarı 60 to!l, mıı-
&atın alınacaktır. Muna.nnıen oııd~ıı St> w u hammcn bedeli 98.000 lira, kati teminat 

1 

hammen bedelı' 25200 lıra, katı• tA nat 
Ura olup muvakkat teminat 2'ı00 tırııdır ~· 

şartnamesi ner ırUıı Ko. da ıroruıur run• ı ı 7350 lira. . . 3780 liradır. Yukarı la cins ve miktıır yle 
ıtı ıo. ıı 941 pazartesi saat 10 da awazıt 2 -:- Yukarıda cı~s. ve mıktarı yazılı .sı· muhammen bedeli yazılı ıııg reti 7. 11 941 
sa. Al. Ko. da :vapılacakUr. lı.teklllerın Ko gıretı 7. 11. 941 tarıhınde saat 15 te Ezıne 1 cuma günü saat 14 de Ezine Sa. Al. Ko. da 
na mUrecaatlnrı. (S0i0) B ı:;ıJ Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. ! pazarlrkla satın alınacaktır. İsteklilerin (7877) 17843 

Lahana. pırasa alınacak 
·- Muha Köyü Sa. Al. Ko. dan , 

ı - 54000 kilo hı.hana ve 54-000 kilo pra
sa mukavele ile alınacaktır. Lahananın 

muhammen bedeli beher kilosu 6 kuruı 70 
santim prasanın -4 kuruı 50 santimdir. 
Lahananın muvakkat teminatı 543 lira pra· 
sanın 365 liradır. 

2 - Munakasası 5-11-941 Bakır köyün
de lahana için saat ıs tc prasa için saat 16 
da Bakır köy Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7887) 17S50 

Koyun eti alınacak 
Corlu Sa. Al. l{o. dnn: 
ı - Kapalı zart usullyJe 3!1 ton kO)'Un eti 

eksiltmeye konmuştur. Ekıılltmeıı 11. 11. 941 
c:nrııamba ırUnü &ant 15,30 dadır. Evsaf ve &e· 
ralt Ko. da ı:örUlUr. İlk teminatı 1444 liradır. 
Eksiltmeye iltlrAk edecekler kanuni ves11 lk \•e 
temlnatıarı:vıe tckllf mektuplarını ~slltme sa· 
aUnden bir sııat evet Ko. na \'ermeler!. 

(7893) 17856 

Tamir işleri 
Esldschlr Sa. Al. Ko. dan: 
l - 76!!0 lira 40 kurusluk bir tamirat •· 

tık eksilt.meye lı:onmustur. ilk teminatı 5S2 
lira 7'J kuruatur. Eksiltme 11ünU 17.11.041 pa· 
zartesl ııUnü 11aat 11 de Eskl&ehlr sa. Al. Ko. 
da :va1>1lacaktır. tııtek111erln teminat ın11khut
ları:vıe müracaatları. K~lt ve ıartname her 
ııtın Ko. da aııruıur. (7060> 17920 

Kuru ot alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 350 lem kuru ot satın alınacaktır. 

Tutarı 192:!0 lira olup ilk teminat 1444 llra· 
dır. ihalesi 10. 11. 1941 pıızartc&I aUnll ıaat 

11 de Adana Sa. Al. Ko. da :vnpılacakUr. la· 
tckllleı1n mua:v:ven ı:ün ve saatten bir saat 
evel tekllt mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(7964) 17923 

Ağaç nakliyatı 
Cıınakk&lc Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yenice ormanla.rındak1 makt&laMM 

llllnacıık !!000 met.re mlkAbı arrııcın ormandan 
kesilerek Canakkale",ye nakil 1.sının kapalı 

zartla ihale ırUnU
0 

olan 21. ıo. 041 ııalı &'ilnü 
tallb1 tıkmadıtından tekrar Uıal<'s1 pazarlık· 
la ıo. ıı. 941 ııazarteeı ırunu saat 1ıı te 1ha -
lesi :vapılnca.ktır. Beher metre mlkllbı 82 lira 
olup kn.U tcmlnat 18:!00 Uradır. Evsaf ve &art· 
namesi her eun Ko. cı:ı aörülür. <6017) 17959 

Sadeyağ alınacak r iyle beraber Ko. na mlıracaatları. te Ko. na muracaatları . 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminatla· ı mezkClr gün ve saatt e tcminalariylc b irlik-

YaııSI\ ıran Sa. Al. Ko. dan: (8148) 18101 (Sl S3) 18105 
1 - A•a~ıda cıruı \ e miktarı :vazıh ~ ka -

lem ııade>ar: ll>Tı ayn u tn melcre lsllnaden 
\ e pazarlık suretlYle aıın:ıc:nktır . 

2 - Ekslltmelerl 7. 11. 9.U eu:na ı:ilnU Is· 
tanbul Ayazntndakl Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Şartnamesi her ırUn Ko. da görülUr. ls • 
tcklllerın aynı günr1c Ko. na müracnaUnn. 

(6052) 18090 

Kömür alınacak 
Halkalı z.raııt Mektebi bahçesi !cinde~ 

sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher tonu 17 lira 51 ku • 

ru&tan !IOO ton lnva m.ıd"n kömUrü pazarlık 
ıuretl:vle saun alınacaktır. Muhammen bede· 
il 8715:5 Ura muvııkkııt temınat 657 liradır. 

Şartnametıl Ko. da \'erllmcktedlr 
2 - thaleııı 7.11. 941 11UnU ıs1111t 14 te Ko. 

da yapılacaktır. lsteklllerln Ko. nn mUracn· 
atları. (7956) 18091 

Pırasa alınacak 
Kıklarell Sa. Al. Ko.dan : 
l - 12 muhtelif m&hnl için aşağıda 

miktarı yazılı pırasa 10-11-1941 saat 16 
da acık eksiltme ile alınacaktır. Taliple· 
rln belli glln ve ııaatte Ko.na müracaat -
ları. Şerait ve evaaf Ankara İstanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko.larında gönllUr. 

(8145) 
Miktarı Muh. Bed. 

Cinsi l{ilo Lira K. 
Pırua 45t0 476 70 .. 9900 1039 50 .. 8600 87S 00 

8240 840 20 .. 5230 549 15 
2940 808 70 .. 3510 557 55 .. 8240 840 20 .. 8600 378 00 
4750 498 75 

" S940 93$ iO 
2770 290 85 

YekQn 58060 

Kunı ot alınacak 
Ezine Sa. Al, Ko. dan: 

18099 
İlk Te. 

Lira K. 
235 35 
519 75 
1S9 00 
170 10 
274 57 
lM 85 
278 77 
170 10 
189 00 
249 74 
469 70 
145 42 

Lahna alınacak 
Kıklarelı Sa. Al. Ko.dıın : 
l - 12 muhtelif mahal için qatıda 

miktarı yazılı lahna 10·11-1941 5aat 16 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Taliple
rın belli saatte Kona mUracaatları. Şerait 
ve evs::ı.f Ankara, İstanbul Lv. A. Sn. Al. 
Ko.larında gôrUIUr. t8149) 18102 

Miktarı Muh. Bed. İlk Te. 
Cinsi Kılo Lira K. Lira K. 
Lahna 4540 4i6 iO 238 35 

9900 1089 50 519 75 
.. 3600 378 00 189 00 

.. 3240 340 20 170 10 
5230 549 15 274 57 
2940 SOS iO 154 35 
5810 557 55 278 77 

.. a240 s40 20 ı10 lO .. 3600 378 00 189 00 
.. 4750 498 i5 249 74 

8940 938 70 469 70 .. 2i70 290 85 145 42 

Yekflo 58060 

Sadeyağ alınacak 

Merzifon Sa. Al. Ko. danı 
l - Kapalı zarfla alınacafı bildir"! 

5.000 .kilo aadeyafına istekli çtkmadı~ı~ 
dan bır ay za:fında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - fhalesı 28. 11. 941 cuma cünü aaat 
14 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 8250 
lira kati teminat 1237 lira 50 kı.ıruştur. 
Şartnamesi Ko. da ıörillür. İıteklilerin ka· 
nuni vesikalariyle Ko. na milracııatları. 

(8150) 18103 

Sığır eti alınacak 
Babaeski Sa. Al. Ko. dan: 

• 1 - Aşağıda miktarları ayrı ayrı ıöste· 
rılen etlere talip zuhur etmeditinden tek· 
rar pazarlığa konulmuştur. Mahalli teslim 
yerleri Ko. da öirenilir. 

2 - Pazarlığı 10. 11. 941 pazartesi günü 
saat 16 da. yapılacaktır. İsteklilerin a:vnı 
tün ve saatte Lüleburıaz Sa. AL Ko. na 
müracaatları. 

Sığır eti alınacak 

Eıine Sa. Al. Ko. dan: 
l - Cın6i ır t , mlkt rı l to tnn. 

muhammen bedeli 46200, kati te'll· at 4930 
lira. Yukarıda cins ve miktarı ya ılı s gıreti 
7. 11. 941 cuma glinu saat 15 tc Ez c Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır İs

teklilerin belli saatte teminal riyle b irl ik
te Ko. na müracaattan 

(8154) 18106 

Un alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 20 kuruş ~O "ıt'lt irıı 

tahmin edilen 559 ton fabr• a unu kllp lı 

zarfla eksiltmeye konulmuş•ur Muh '"ll· 

men bedeli 114595 lira olup ılk •e:ni at 
8595 liradır. Evsaf ve ~artn:ı:nesı Ko da 
verilir. 

2 - İhalesi 20. 11. 941 persembe 
saat 16 da yapılacaktır. 1 ı lıler· 
gün ve saatten bır 11a l evci teklıf 
tuplarını Ko. na vermclerı. 

g 'inü 

h·lli 
mek-

(8156) 18107 

Un alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher ,kılosuna 20 kuru'! 50 ~nnt i-n 

tahmin ermen 453 ton fabrika unu k r11ı 

zarfla eksiltmeye ko:ıui"11U lt•r f1 
men bedeli 92865 !ıra olup ilk tc ı 5 
liradır. Evsaf ve şarınamc111 K" t.I v 

2 - İhalesi 21. 11. 941 cu nıı 
16 da Ko. da yap lacaktır. İstek 1 ı 
li ıun ve saatten bir sa t evel te ı 

tuplarını Ko na vermeleri. 
(8157) 181 8 

MAHKEMELER 

Ankara t}tuncu Sulh Hu:k..ık H k Qln -

nen: 

Ank;ıra lvn r ot 
iken 24 10 941 t. r 

. rı ÖYINHr. 

Japonya Yunnan hududunda 

l - Komisyonda mevcut evsaf ve kroki· 
ııne n;ı.zaran tılr adet et aandıtı ynptırıla• 
caktır. Pazıırlıtı e. ıı. e.u pertemııe ırtınü sa- Odun alınacak 

1 - Cinsi kuru ot, 200.000 kilo, muham
men bedeli 12.500, kati teminat 1.875 lira. 
Yukarıda cins ve mlktariyle muhammen ve 
kati teminatı yazrlı kuru ot 7. 11 . 941 cuma 
gUnü saat 14 de Ezine Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin teminatla
riyle birlikte Ko. na müracaatları. 

Cinsi 
Sığtreti 

Sığıreti 

Sığıreti 

40.000 
25.000 
15.000 

laarr 
~ şa11 Uz etmeğe haurlamyor 
•rıı ~hay 3 
~c~ .. 'iiğinc' ~.a. - Çunking'den bil-
~.,, ııı &i ~ore, Mareşal Çang-Kay-

'""" Yası rn· . . 'k 1 M 'tc ·• oaıt· uşavırı amerı a ı . 
.,Çıı. hcycı 1ntore, Junnafu'dan gelmiş 

tı h liina~a~ta bulunmuştur. 
tıı~ıJ~clııtt lÇıni ile Yunnan arasında· 
~t h1tn. };':k Vaziyeti bizzat teftiş et -
~ı iltckct at Japonya'nın bu kesim· 
~,tııı Ögr c geçmek üzere hazırlan -
tc~h·İ~irı ~?dim. Hücumu durdur -

l:).'tler aİ ın tarafından icap eden 
lt . 1~c 1nrnıştır " 

•ı \t r taraf · 

at 14 te Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dn yapı· Topkapı Sa. Al. Ko .dan : 
ıaeaktır. 1 - Pazarlıkla 2225000 kilo odun satın 

2 - lıtekl1lertn tekllt edecekleri rı:vat alınacaktır. İhalesi 10-11-941 pazartesi gü
ozerlnı1en kati temlnatlarlyl~ birlikte komili· 
yona müracantlan. (700G> 17925 nü saat 9 dur. İsteklilerin 3 15 temi -

natlariyle mezkQr gün ve saatte Topkapı 

Tamir işleri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Multak ve ocakları pazarlıkla tamir l!ttl· 

rllecekttr. Keş!C bedeli 14~ Ura :ıo kuruıtur. 
1haleııl 5. 11. 941 çaraamba günü snat 15 te 
olup Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. KC"a!f ve ıartları her ıılln Ko. da görUIUr. 
tstcklllerln belli glln ve s:ıeUe Ko. na gelme· 
lcrl. (8118) 18061 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Ank.,rr. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan'. 
Aoatıda cins ve miktarları yazılı iaşe 

maddeleri 11tın alınacaktır. 

Maltepe Sa. AL Ko. na müracaatları. Evsaf 
ve şerait her gün Ko. da gôrulür. 

(8048) 18005 

Odun alınacak 
Topkapı Sa. Al. oK. da ı 

1 - Pazarlıkla 4.500.000 kilo odun sa
tın alınacaktır. İhalesi 10.11.941 pazartesi 
günü saat 9 dır. İsteklllcrin Topkapı Mal
tepe Sa. Al. Ko. na müracaatları. Şerait ve 
evsaf her gün Ko. da görülür. 

(8049) 

Odun alınacak 
Topkapı Sa. Al. Ko. dan: 

18006 

(8147) 18100 (8151) 18104 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Urfa Sa Al Ko. dan ı 

1 - Aaııağıda cins ve miktarı ve saatleri Yi.Zılı mevaddi iııe kapalı sarf uıuiü ile 
alınacaktrr. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. lıriyle Urfa Sa 
Al. Ko. da görülür. İsteklileriı. belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektupları· 
nr Ko. na vermeleri. (7870) 17845 

Cinsi Miktarı 

Kilo 
1620000 
1620000 
1080000 
2160000 
2160000 

Muh. Bed. İhale cünii Saat 

10 
10,30 
11 
11,30 
12 

Ankara B!rlnc! Sulh H ıkuk H 
den: 

Ankara Ulua mn•bnı:ııındn Do an G nay 
»&nınd.l Ahmet Usl ne. 

Ankara deftt"darlıl!ı avukatı f: 'v 
Kök tarafından ale>'h nlze acıı n 
sından doln:vı 231<ı kur.ııun t h 
dak1 aıııcak davas n.n muh k -r. 
ı!nizln meçh,ıl )ICtlne bin en llAn n 
ifa edlldltl halde r ime ı.aı ten l\iıı · l.on tan Yunnan eyaleti va-

ı,.ttılıka.., gyurn da bu çevre ahalisi-
1tt1' cnıetc ka d'ğ' · .. '" rar ver ı mı soy· 

İhalesi 5. ıı. 9'1 ı:areamba gUnU saat 
15.30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. rla ya
pıl&C&ktır. bteklilerhı belli ~ ve u.attı 

ı - Pazarlıkla 400 000 kilo ooun satın alı· 
nacaktır. thıı.Jeııı 10 ıı !141 pazartesi aUn!l 
Mat 9 dadır. llteklller1n )'bı1e ı:ı ı.mlnat • 

Kunı ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Pirinç 
Pirinç 
K. Fasulye 
K. Faıulye 

60000 
60000 
72000 
72000 

Lira Kr. 
102060 00 
102060 00 
68040 00 
37800 00 
37800 00 
1 ~800 00 
19800 00 
17344 80 
17344 80 

Muv. Te. 
Lira Kr. 
6353 00 
6358 00 
4652 00 
2840 00 
2840 00 
1485 00 
1485 00 
1300 85 
1300 as 

10-11-941 
10-11-941 
10·11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 

15 
15,30 
16 
16,30 

147 kuruı mahkeme masrafı H' 

vulrntlık ücretiyle biri; tC' tıı>ıs 

8.10. 941 tarl>ıJnı.1e ka r \' 1 n • 
d&n lreyttyet ülncn t bl t olunur. 
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3 So~teşrinden 10 Sonteşrine kadar muhtelif 

hatlara kalkacak olan vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar 
. 

Devlet Deniz Yolları lşlelme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hattına Pazartesi 17 de (Tnrı>. 11mernbe 1T de <Knradenlz). Galata 

nhtımından. 

Bartm hattına Caraamba 18 do (CıınalCkale), cumartesi ıs do (Annfarta>. Slr -
kecl rıhtımından. 

lzmit hattına Peraembe s de (Ulıren), Topane rıhtımından. 
<han ahire kadar haftada bir l)(>Sta yapılacaktır.) 

Mudanya hattına Pazartesi. salı 9.50 de earsamba, perwembc, cuma 16.00 da 
<Trak), cum.artcsı 14.00 te (Sus), pazar 9.50 de (Trak). Galata 

rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, canıamba v~ cuma Sde csusı. Galata nhtımından. 
Ayrıca ean:ı.mba ve cumartesi 20 de CKonyn). Topane rıhtı· 

mındnn. 

Salı ve cuma 19 da (Seyyarı. Topanc rıhtımından. 
Pazar 9 da (Mersin). Topanc nhtımından. 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına ear&amba 12 de (Bartın), cumartesi 12 de (Saadet). Sirkeci 

nhtımından. 

İzmir birinci sürat 

İzmir ikinci sürat 

Pazar 16 da (lzmlr), Galata nhtımından. 

Perscmbe 1.3 te (Kades). Galata nhtımından. 

Notı Vapur seferleri hakkında her türlü mallimat aşağıda telefon numaralan yazılı 

acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş acenteliği Galata rıhtımı, limanlar U. Müdiırlüğü binası alUnda -&2862 

Galata şube • Galata rıhtımı. mıntaka liman reisliği binası altında 40183 

Sirkeci Şube • Sırkeci, Yoku salonu. 227~0 
93T.2/813S 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

3489 sayılı pazarlıksız satış kanununa ayk·ın hareketinin teker
rüründen dolayı Atpazarı caddesinde 36 sayılı dükkanda bakkal 
Ömer Düşünceğil'in düllanı 24 saat müddetle kapatılımıştır. 

(8175) 18111 

2 Çeşit elbise alınacak 
Ankara Yapı Usta Okulu MUdUrlUğUnden : 

Parti Nevi Alınacak 
No. miktar Fiy:ı.tı 

l Hartct elbise (ceket, 
pantalon) 
İ!J elbisesi 

l 00 takım 3000 K. 
400 .. soo K. 

'l't.tan 

3000 llra 
8200 lira 

İlk teminatı 

225 L. 
240 L. 

1. - Yukarıda yazılı iki kalem giyim eşyası ayn ayn olarak tallplerine açık 

eksıltme ile ihale olunacaktır. 
2. - İhale gilnU 14. 11. 9'1 cuma gUnU dilr. Birinci parti saat 115,80 da ikinci par

ti sa.at (16) dadır. 
a. - Talipler numune ve ıartnruneleri her glln okul idaresine başvurarak söre

bilirler. 
4. - İsteklilerin ihale gUnU ilk teminat ve 'ka~unt vesikalarla blrllkte Ankarada 

okullar muhasebecillğinde toplanaca~ komisyona başvurmaları. (8013) ı 7962 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satıı merkezi Türkiye Yayinevidir 

İstanbul, Anlkara caddesi 36 

ZlRAAT VEKALETi ASKERi F ABRIKALAR 

Kuru ot almacak 
Merkez Baktenyoloji ve Serolojl Ens

titUsU DirektörlUğilnden : 

Bolu' dan Adapazarı istasyonuna 
3150 metre mikabı kereste 

naklettirilecek 
1 - Mllessesenln serom hayvanatı için 

50 bin ila. 60 bin kilo kuru ot açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmın edilen bedeli 4500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 ku

ruıı olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili ve bono teminat 
olo.rak alınır. 

" - İhalesi 6-11-1941 per§embe gllnD 
saat 15 tedir. Şartnamesi müessese mU • 
dUrllığünden bedrlsiz olnrnk verilir. 2490 
sayılı kanunda yazılı ııartlan haiz oları 

isteklilerin muayyen olan g1ln ve saatte 
Ziraat VekAlett Muhasebe MUdUrlllğllnde 
toplanacak olan satın alma komisyonuna 
mUracaatlan. (i.'154) 17562 

DEVLET DEMİRYOLLARI 

Elma nakliyatı 
Devlet Demiryolları U. Mudurluğünden: 
11. ıı. 1941 tarihinden itibaren Erzurum

Erzincan, Dumanlı - Divrik kısımlarında 

bulunan istasyonlardan her hangi bir istas
yona perakende suretiyle yapılacak elma 
nakliyatına mühim tenzilat yapılmı~tır. 

Fazla tafsilat için istnyonlara müracaat 
edilmelidir (8133) 18094 

JANDARMA 

Sadeyağ alınacak 
Erel& Jandarma Oırnlu Salın Alma Komis

yonundan. 
7200 kilo aade)a(; kapalı zarr usullyle ye

niden ekslltme)'e konulm •tur. Muh.ımmen 

bedeli kilosu ) uz yirmi kuruştur 15 tklncl· 
t<'srın 941 d saat 13 te lh;ıl si yapılacaktır. 
Taliplerin zamanın la tc:nınat mnkbuzlarlyle 
komı&yonumuza mUracaatları ilan olunur. 

18029 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Kundura ilônı 
Marmara Ussu il.ıhı ı K. .:>aun Alma 

Komisyonundan : 
l - Bir çiftine (975) kunııı fiyat tah • 

mln olunan 4000 çift kundura, ikinci de!a 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 6 - 2 teşrin - 1941 perııcm. 
be giinU saat 14 te İzmit'te tersane kapı
sındaki komisyon blnnsındn yapılacaktır 

3 - Nümunesl komisyonda mevcut o· 
lup şartnamesi 195 kurue mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saath 
ticaret vesikalarını ve 5850 liradan ibaret 
temlnatlal'lylc birlikte komisyona mUra · 
caatıan. (9492-$122) 1807'! 

Ölü Alfert Mathot vereselerine 
Ankara Defterdarlıgından: 
tzmir Şark sanayı kumpanyası azaların

dan murisiniz Belçikalı mumaileyhten mi· 
ras yolu ile ubdenize intikal eden menktll 
ve gayrimenkul mal ve hak ve menfaatleri 
miıddeti içinde beyanname ile bildirmedi
ginizden bunların: 

Aıı. Fab. Satın Almıı Ko. dan: 
Boludan Adapazarı l.stasyonuna nakil ve 

l.stnsyonda vnı:on dahilinde teslim sart.ıyle 

nnklettlrllccck 3150 metre mlkAbı kereste 
nnkllyab askeri fabrikalar umum müdlirlll· 
~U merkez satın alma komisyonunca ıs.ıı. 

10-U salı ııllnil saat 15 te kapalı zarna thale 
edllecektlr. Naklettlrllecek keresteden camın 
beher metre mlkl'ıbına 11 lira ve köknarın 
beher metre mlkAbına da ıo lira bedel tah • 
mln edll.mlstlr. Sartnnme (l) lira (74) kurue 
mukablllnde komisyondan \•erilir. Muvakkat 
teminat (2!598) Ura (75> kurustur. Taliplerin 
mczkQr ı:üncte saate 14 e kadar tek11Clertnl 
mezkQr komisyona vermelerl. (8006) 16031 

Bir ton kemik külü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (300) lira olan bir 

ton kemik külü Asken Fabrikalar umum 
mlidürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 10. ı ı. 941 pazartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
kati teminat olan 45 lira ile mezkılr ııün 

ve saatte komisyona müracaatları. 
(8120) 18087 

Marangoz tezgahları 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğıi 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Adet 
ı Pulanya tezgahı, çakı kütük tuh, 0,60 

Sm. dir. 
ı Kalınlık rende tezgahı, çakı kütük tu

li: 0,60 Sm. dir. 
Şerit bıçkı tezgahı, kasnak kuturları 

O,iO Sm. dir. 
Fireze, makkap, daire bıçkı tezgahı, 
komple tabla ebadı 0,80 x 0.95 Sm. dir. 
Rende çakı bileme tezgahı, 0,60 Sm. 
kutrunda zımpara taşı ile çalışır ve 
kayışla snğ ve sola hareket tertibatı 

havidir. 
Yukarıda yazılı 1'e.s adet müstamel ma

rangoz tezgahı Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca ıo. ıı. 941 pazartesi günü saat 15,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli (6850) lira ve kati 
teminatı ( 1027) lira (50) kuru$tUr. Şartna
me parasızdır. Taliplerin mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(8121) 18088 

2000 - 3000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUtü Mer· 
k.ız Satın Alma Komisyonundan: 

Beher metre mlktı.bına 54 lira oodel tah -
mln edilen 2000 - 3000 metre mlldı.bı Ce\'IZ 

tomruğu askerl tabrlkalar umum müdürlUtU 
merkez satın alma komisyonunca 11. 11. 1941 
salı ıı:Unü ıaat 15 te pazarlıkla ihale edUe
cl'kttr. Şartname (8) lira l10) kuruı muka· 

tn e ırom~ncınn veri ır. 'l'ttllı>lertn ırroo 

Ura kati teminatla mczkQr ıı:Un ve saatte 
komisyona müracnatıarı. CS072J 18089 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincit~ 
tarihlerinde yapılır. 

........................ 1942 iKRAMiYELERi 
1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

ULUS'un eski sayılarını da burada bulabilirsiniz. ULUS'un 
günlük sayılan aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Cinsleriyle her birinin nerede bulundu
ğunun, 

On )edinci ve ikinci tumen askerlik dal -
rclcrJne bafılı askerlik ıubelerl halkından o
lup Ankara içinde ve lc(ıyl.,rlnıte oturan 328, 
320, 330 dol':umlu yabancı lhllynt erlerle Ha· 
tay \'IUl.;yctlne bal':lı askcrllk aubelerlne men· 
sup 332 doQ:umlu yabancı lhth'nl erler lhll· 
yat hizmetine sevk cdllecCklerdlr. 

200 
200 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Ad:!t 

50 
25 
10 

Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 
Liralık = 

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
3000.-

000.-

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Köprünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - Emin
önü ve Galata meydanJarında - Kadı köyünde vapur iskelesinde -
Haydarpaşa' da gar ve is'kelede - Beya.zıt, Taksim ve Galatasarayda 
gazete satan dükkanlarda. 

DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 
karşısı No. 3 Tel: 3714 5038 

ANKARA VALILICI 

Hurdavat malzemesi 
Ankara Valll tinden: 
Muhammen bedeli 6:15 Ura 25 kuru,tan 

1baret bulunan v~ ıtadyom mUdUrhltüne alt 
2S kalem muhtelif hırdavat mnlzemeslne ta· 
Ilı> çtkmadıtından ihale on ııün uzatılm14t1r. 
Taliplerin 6. ıı. 941 pcrtemoo ırtınn nat 15 

te vllbct dalmt cncumcntne müracaatları. 
<8174> ısııo 

OKULLAR 

2 asistan alınacak 
Styasal Bllo;ller Okulu Müdurlül:teinden: 
.MU cseye mali ve lktısadl tltmlcr ve ı;os

YoloJI ıcın 35 er lira asli maula iki aslst.an 
a.luıaca.kur. Tallı> olanlann kabul ı;emltlnl ve 
ımtlh&n ta.ı1hlnl öATcnmek ilzcrc mudürlü~
mll.zc mt:ıracııat etmeleri lAzırodır. 

(8009) 17955 

TAPU ve KADASTRO 

Cank-ııya Tapu Sten Muhaf.ıı:lıtından: 

Elmadatı nahlycsının Tekke me"kllnde 
kain anrkan Tekke cayı, ~arben SUleyman ofı
lu Halil ve mc$el.k, ılmalen Göf:uıı, cenuben 
Kerım otlu MevluL ve Murat otlu Alt ta!'la
larıyıe cevrUl ve 927 yılı veri:I kaydlylc do 
Solak ol':lu Hüseyin namına mukayyet ııuıu

nan bir ı:ıarça tarlanın murnaıleyh Hüseyin 
tarafından namına ı ncts z tasarrufnttan 
tescili tıtenll.'nektedlr. B;.ı yerin tapuda kaydı 
bulunamdı~ından 15 ıı. 941 tarlhınde tasar
rufunun tahkik ve tahdidi tein mahalllne ııl-

KAZALAR 

Yapı işleri 
Aekale MalmUdQrlUtJnden: 
Yeniden inşa ettlrllmlı olan Askale kazası 

hQkUmet konat:ının (17552) lira 24 kurus be
deli ke&lfll inşaatı kaı:ıalı znr! usullyle yeni • 
den eksiltmeye çıknrılmıstır. 

1 - Eksiltme 17. ıı. 9'11 ı;ınazrtesı ~nü 

ı;aat 14 te Aı;k&le mnllye dairesinde toplana
cak olan komls)on tarafından yapılacaktır. 

:ı - Bu ısc alt k~lf evrakı, ıllslle! fiyat 
cet~·eıı, 'ile ıartnameler Erzurum nafıa mü· 
dUrlU~Unden 'ile Aıkale matmUdllrlUğünden 

bedelsiz alınabilir. 

3 - .Muvakkat tcmınat (1338) Ura 93 ku • 
ruetur. 

.c - TallpleAn 7. ti. 937 tarih ve 3297 ı;ayı
h Resmi Gazete ile neared len tallmatname • 
:ve ııöre veslkalannı hazırlayıp ibraz etmeleri 
v taYln edilen mUddet zarfında teklif mak· 
buzlarını komisyon rlyasctlno 'llermelerl U\ • 
zımdır. 18028 

Kayıp - Ankara Ucllncll noterllClndc tas· 
dikli ve ıe bankasındaki 371'1!1 numaralı he • 
&abımda kutlandıtmı tattılk mühürilmü kay. 
bcttlm. Yenisini aıacatımdan csklslnln hUk • 
mü )'Oktur. Nazire. 5103 

Kayıp - Ankara belediyesinden aldıl':ım 

:r..s sayılı benzin karnemi ka)'bet.tll'n. Yenisi· 
nt alacal':nndan eakıslnln hllkmJ yoktur. 

ccıtıı Terzloğlu 13:11 5091 

Ka>-ıP - Ankara ziraat banımsındakl 57 3 
No. ıu hesabımda kullandıtını tatbik mtihi.i· 
rumU kaybettim. Yenisini yaptıracatımdan 

csliıslnın hükmü yoktur. 
f'aflye Mllnevvcr Demlrörenler 

dllecc{ılnden alrı.kadarlarının yetlerlndekl ve- Kayıp - 926 senesinde Blllls orta mekto -
ılka ile birlikte o ırlln mahalllndt'kl tahkik binden aldıtun ıahadetnameml ka)'bettlm. 
memuruna veya daha evcl muhafızlılhmıza Yenisini çıkaracaıtımdan csklıılnln hllkmü 
muracaat e>-'lemelerı ıa.n oluııur. 5100 yoktur. Muetaıa ot. Kadir Ola>' MOQ 

Murisinizin alacak ve bor!iları varsa mik
tariyle alakalıların ısim ve adreslerinin, 
Mirascıların kimlerden ibaret olduğu-

nun ve adreslerinin, 
İşbu ilan tarihinden 8 gÜn i!iinde yazı 

ile bildirmeniz lazımdır. Bu muddet içinde 
istenilen mal!lmat verilmedigi takdirde 
idari tahkikatla meydana çıkacak mal, hak, 
menfaatler Uzerinden cezalı tarhiyat yapı· 
Jacağı tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
ilan olunur. (8134) 18093 

Profesör Doktor 

NAZIM şAKiR 
Asabiye ve Akliye Miitehassısı 

Yenişehir Atatilr-k Bulvarı And Ap. 
No. 149 Daire 7. Muayene için evci
den randevu alınmalıdır. Telı 6767. 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalarını her glln 3 ten 7 ye kadar 
Anatartalar Caddesi Hanef Ap. No: 
ıo daki muayenehanesinde kabul 

eder Tel: un1 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7274 

İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemıze eonderııen ner nevt ya
zılar, neşredilsin edilmesin een ve
rilmez ve kaybotusundan doln.yı hlo 

bir mesull.)'et kabul olunma&. 

Bu ıubelerın ve )'alnız bu doı:umıu yaban· 
cı ihtiyat erlerinin; ikamet kl'ıl':ıtları ve nU -
rus cllzctanlarl»le birlikte bir hatta zarfında 
ııubenılze mllracaatınrı lüzumu, ıı:etmlyenler 

haklarında baku:;a muamelesi tatbik edlla • 
cefıl ll!n olunur. (8158) 18109 

ViLAYETLER 

Taş hazırlama işi 
Kırşehir Nafıa Müdürlügünden 
1 - Eksiltmeye konulan i,: Kırıehir

Kayseri yolunun kilometre ıs1+000.216+ 
000 ayni kilometreleri arasından (14+48) 
metre mikabı ham taş ihzaratıdır. Bu iıin 
ke~if bedeli 43921,92 liradır. 

2 - Bu iıe ait evrak ıunlardır: 
a) Eksiltme ıartnamesi, 

............................................................................ ____ .. 
~~~~~~~~--~-~ 

• mesi bundan başka 941 yılı •ticare\ 
vesikası \'e eksiltme gunündcn (1'~~~ 
!eri hariç) üç gün evci Kırşehir vı ., 
den alacakları ehliyet vesikası ııJi~ 

b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık i$1eri rene! şartnamesi, 
d) Şose köprüler fenni ,artnamesi, 

h) Huıust şartname, 

f) Ke$if hulasa cetveli mesaha 
seri döperi, vasati mesafe: 

g) Grafik, 

cetveli 

İetiyenler &artnameleri bedelsiz olarak 
nafıa müdürlüğünde ıorebilirler. Evrakın 

suretini 220 kuruı bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 10-11-941 tarihinde pa-
zarteıi riinü saat 15 te Kırııeh ir vilayeti 
nafıa müdürlüğünde yapılacaktır . 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için istek
linin 3294,14 lira muvakkat teminat ver -

teklif mektuplariylc birlikte ve 
şarttır. 

' S - Teklif mektupları yukarıd• --
• 11111 

maddede yazılı saatten bir eve 
1 

d K h . d . • . asetıll ar ırşe ır aımı encumen rı:V tf 

buz mukabilinde verilecektir. !ı°'J': 
gönderilen mektuplar 3 ünc!i ın• ~ 
zıh saate kadar gelmiıı olması ve ııst• J 
fm mühlir mumu ile iyice ıcapatıl i.,
ması lazımdır. Postada olacak ıe~,oOI 
kabul edilmez. (8032) 

Rontgen filmi ve malzemesi ahnacak 
Ankara Nümune Haataneai Battabipliğinden : 

·MUnakua ıekli Fiyatı muhammenesl: 
~ 

tııste 

Cinsi Mlktan Lira Ku?'Uf 
Röntgen fillml ıax1a ıoo DUzUne Pazarlıkla 7416 00 -S' )1 

19-11-194.l • 

Teminatı muvakkatesi 
Lira Kuruş 

556 20 
,, 18X24 200 DilzUne 
,. ., 24XSO 200 DUzUne 
,, ,, 30X40 200 Düzüne 

İzhar banyosu 100 Kutu ) beheri 10 litre IU için 
Teabit banyosu 100 Kutu ) .. H 

Fotoğraf camı 10X15 10 Düzüne 
Dlyapozatlf filim 9X12 10 DUzUne 

Filmler Kodak, Af,tfa ve İlfart olabilir le!'. 
1 - Ankara Nümune hastanesi 1941 mali yılı ihtiyacı için yukanda cins ve miktarları yazılı röntgen 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu$sa da talip zuhur et.mediiinden pazarlıkla alınacaktır. 
2 - isteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten musaddak 

riyle teminat mektubu veya makbuıru ile birlikte Ankara Nümune hastanesinde mliteşekldl komisyona muracaatları. 

3 - ş.,ınamo vo li.ıolo< ho< &Ü• Aoku• Nümuno hut~"inde vo !,ıanbut S>h.ı müdüdüjOindo gfüillobHi<. '"" ./ 

(8070) ~~ 

YEN 1 Sinemada 
Buınln bu ıı:ece 

En son caz ı>arcalarlyle canlandırılan 

een ve eClenceıı komedi bir eser 

SAHTE YILDIZ 
Yaratanlar: 

Lana Turner - Rlctıard Caroon 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 • 18.30 ırece 21 dıe 

Saat: 12.15 te ucua matine 
MADAM BU7TEIUl'LY 

Sus Sinemasında 
BuırUn 14 te 

Avrupa'nın en tık yıldızı ve atık 

t!lmlerlntn kırallçesl 

kral\ Leandl'r'ln yarattıaı 

Mavi Tilki 
Saat: 14 ve ıs seanslarında 

ROSALlE 

laat 16 MaMında 

BEYAZ PER.t 

"'"tıar: Salon • bdlon as INMJ9 

Göz 

Bugiin 12.lS ten Jttbarcll 
9ınd8 kamaetıran dekorlar arıı 

renklerle ce,•rııen 

DÜSMAN cocUKLARI 
" .. 

Baı rollerde: 

Loretta Younıı: 

Seanalar: ı:ı.ı:s -
sece :ıı de 


