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ik Vekilimiz radyoda 
güzel bir konuşma yaptı 

ısa 

Bize f erice en çok kar getiren iıin 

değil millete en ~ok fayda veren 
islihsallerin peıinde toplanmahyız 

On •kinci Tasarruf ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle İktisat Vekili 
:S. Sırrı Day dun akşam Ankara radyosunda güzel bir konferans vermiş. 
tir Her yerdt' büyUk nl~ka ile dinlenen konferansı aşağıya alıyoruz : 

iktisat Vekilimiz 
B. Sırrı Day 

Yerll Mallar ve Tasarruf lla!ta&ını 
12 inci ~·ılüônumU münasebetiyle hu· 
zurunuzaa ııene blrkaı: soz söylememe 
!ırsat veren Ulusal Ekonomi ve Arttır· 
ma Kurumunun yüksek heyetine te· 
sckkürlerlml arzederlm. 

Tasarruf ve Jstıhsaıın en ba~ta muh· 
taç olduğu !ç ve dJs emnlyctln rnuha· 

tazıı. ve idaresi hususunda BUyük Ml.111 
Şefimizin deh~ ve kudretine dayanan 
mllll blrllğlmlzln ııayret ve emekleri 
harbin sümuııcnen, bc~erlyet ve mccte
nl;-etı her ııün bir kat daha yıprandJ • 
ran ıstıraplarından milletimizi masun 
bulundumıakta ve en mukaddes varlı· 
r:anız olan lstlk!Allmlz tehdit edilme • 
dlkce bu vaziyetin dc\'am edeceQ:I tabii 
bulunmaktndır. 

Anca!' mlllt blrlllUmlzln bizi ulas· 
tırdı~ı bu mesut neticelere rar:men 
bu bü>iik cıhan harbiyle başlıyan ve 
başlaması tablt olan lktısadl buhranın 

bt'Illen harp kadar müthla tesirleri her 
gı.ln artmakta ve bunrtan korunmak 
ıcı11 malUın oldur:u gibi, harp lktı.sadl· 

yat)nın icaplarına uygun mütevali ted· 
birler alınması zarureti kareısında ka • 
!ınmaktadır. 

Blr taraftan Mllll Korunma Kanunu 
--ı ile hükümete verilen aalAhlyetlcrln Is· 

1 tlmali ve diğer tarattan bUtün milletin 

V Un m a baslretıı ve dikkatli hareket ve ı:ıa>Tetl 
bu tesirlere lrnraı yapılan mUcadelenın 

___ eçti 
Falih Rıfkı AT AY 

liarp nasıl ve ne zaman bitebilir? 
Ccten haft;ıdanberi bu suale ceup bul· 
lll:!k i~ın zihinlerini )Oranlar bile kal • 
lllaınıştır. EyimsC'l' ruhlu bazı kimselerin 
~ıı umudu ~u idi: Almanya, alabildi • 
~ toprak kazanmıştır; İngiltere, şim· 

1Ye kadar, kendinden bir ,ey vermedik· 
ltıı ba~ka, Afrika imp.ırntorluğunu ku· 
~etl~ııdirmi~tir. $ark ..,dL'ri bu har~i~ 

en kuvetll muvaffakıyet kaynaklarıdır. 
YurU.a$1Ei.rım; 

Baı;vekillmiz bu sene Cümhurlyet 
bayramı mün:atu>heUyl<ı lr;,t cttlldcr1 
ııutu'ktal"ıtHıa; 'ııcl" ~'ViUtTl\.t ..,rnıı 
da tehllkenln var ve ı:eC?nemla oldu#u· 
nu bilmesini sltlyoruz... "Nerede ve 
hangi iste olursanız olunuz, mektepte, 
tarlada, fabrikada, bUroda, cok calııı· 

nız; bıkmadan. usanmadan yılmadan 

cok calışmız. Bu calıvmalar vatanımı· 

za kuvet verecek, !>111k ve ferahlık gc. 
tırece!ktlr,. buyurmuaınrdı. 

Çalışkan ve euurıu Türk mllletlnln 
bunu ve bunu müteakip Cümhurrelalml· 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Mr. de Valera 

İrlanda başvekili M. 

de Valera diyor ki : 

harp gelirse 

habersiz 
gelecek! 

Cork; 15. a.a. - Birleşik Ame • 
rika Devletlerinin harbe girmesiyle 
İrlanda siya.setinde bir dcğl.§ikhk o
lup olmıyacağı hakkında sorulan bir 
suale M. De Valera, ııu cevabı ver
miştir : 
"- Bu .sualin cevabını önceden 

vernıi§ bulunuyoruz. Devletin siya
seti değişmiyecektir. Biz ancak iyi
cil bitaraf olabiliriz. Başka herhan
gi bir polit.iko. bizim i~In intihar de
mektir . ., 

:M. De Valera, harbin Amerika'ya 
yayılmasından dolayı bi\tUn mUsta,. 
kil İrlanda'nın keder ve kaygı için
de olduğunu sbylemiştlr. 

" :Müdıı.fa.amızı hazırlamak için 
Jtm'mtJ\'!~D ~<lC>t 90h ~~ 

lidlr .. diyen İrlanda başvekili, yeni
den asker alınması ltizumunpa israr 
ctml§ ve İrlıı.ndnhların bütün mü -
dnfaa kısımlarında iyi talim ve ter
biye görmesi !Azım geldiğini tıa.ve 

eylemiştir. 

De Valera, sözlerini §l:lyle bitir • 
miııtir : 
"- Eğer bu harp bize de gelecek 

olursa, emin olun ki haber.siz gele
cektir ... 

elkı son savaşıdır: onun arkasından ıki 
t;ıraf da ywnuşıyahilir •ıe karşılıklı ta· 
" 11lere dayanan bir barışa varılmak 
llıuaıkün olabilir. 
b' Gerı;i ne almanlar, ne de iogiliz~er 

Meclisin dünkü toplantısında 
tıyle du~ünmckıc olanlara hak verdi • 

tecek hiç bir §eY söylememişler, yaz • 
llıaaıı_şlardır. Ha)'al ve mantık biribirioi 
~rlıyarak, bilhassa henüz harp acısı 
tatınıyaıı milletleri, am sıra, böyle avut· 
~ıı tahminlere götürmüştür. Artık bu 
tııyalar devri geçti: Amerika ile Japon· 
n harbe "irdiler. En büyük 'anayi ve 
llıif "' h tıs memleketleri arıı~ında amansız bir 
~ 'saplaşma başlamıştır. Kızıl sahne ~ 
adar senişlemi~tir ki resmi tebliğlerı 

;:1tip cdebilınek için cluvarlamnııdaki 
r·ı:a hartal:ı.rını, )Üzcykürelerle değiş
ıtıııek zorundavız. 

) Gcr,;en bü>i\k harbe Amerika ile 
arıonya parmak uçları ile <lokundular. 

Garp cephesindeki amerikan ordusunun 
r~ünu, Osnıaolı İnıraraıorluıiu ~ehit· 
trınin onda biri kadar bile tuımadıitı • 
~ı biliyoruz. Japonya i~e, y:ılnı:ı: miras 
~ri masraflarından gayri bir şey öde • 

ll:ıjı de{:ildir. Simdi bu devletler bütün 
'°lr Yokları ile davanın içinde<lirler. Ja· 
l>onYa'nın nereden ve nasıl vurulabile· 
C~ği sorulduğu kadar, mcsclA Birle~ik 
~"lctler'in, şimdilik en rahat Avr~~a 
kaC\oleıinin sıkıntı haline uğrama~ı ıçın 

ç Yıl geçmesi J.lıımı;cldiği de hatıra 
~lcbilir. Harp tabiilcşecck, eğer tah · 
llıın edeme<liğimiz gtıçüntiiler olmazsa, 
~Utı, çok uzun sürccckıir. Ne Amerika 
~e İnsiltere") i denizlerden kovmak, oe 
e Onların elinden tknizleri almadıkça, 
h~I~ en parlak kara ıaferleri ile harbi 

1 tıtnıek imkanı vnrdır. Avruııa kıtas1· 
~hayat ancak denizden ı::clcbilir. Harp, 
•r karsılıklı daranış, maddi manevi güc 

~arışı olmuştur. Uzun harı>, hele d:ır ve 
~!~balık kıtalar için, sefaletin her tür· 
b~ıı demektir. Diinya fakirlc~ecck, h.a~· 
~ Ya ihtilaller, yahut iki tarafı.an hırı· 

llıa tükenikliği bitirecektir. 
. liarpdısı milletler, ancak harbin ate· 
~e kanı dı}ındadırlar. Öteki bütün 
il anlarının isıcr istemez içindedirler. 

11 ınemlcketi ateş ve kan faciasıoa at • 
~:~~k için elimizden geleni yaptık, ya· 
:~11:. Bunun tek şartı, hükümetio 
l!:Utt ~- l" .k • k t ugu po ııı a)·a ınanma ·, onun ge · 
tltlerinden ı.·e isterlerinden a)rılma • 
~ iradeli, kararlı ve ~uurlu, safbirli· 

4 zi devam ettirmektir. Fakat buhran· 
t' r~nı önlemek için, lıüktimet tedbirle • 
•nı, tıpkı askeri ,azifoler gibi benim • 

:tıtıek, onları )alnız ı::el-c~ek darlık ,.e 
~lt~rı~t yıllarının ba<kısıııı hafiflcıecck
l' rı ıçio değil, h,u('dışı kalmnnın ilk 
dolu da ikmacça mü~ıakil kalmak ol • 
ı4iıınu duşunerek, anlamak ,.c gi'ılmek 

1ındır. 
llt kendimizi s~t ve sıkı bir disiplin 

11la alacağıı ve şu noktadan hueket 
~tğiz: Türkiye toprakları, bu halkın 

Urt ihtiyaçlarını verir. Eğer idareli 
( Sonu 8 üncü salfada ~ 
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Bazı daireler bütçelerinde 
münakale yapan_ proje 

üzerinde münakaşa oldu 

Maliye, Maaril ve Ziraat vekillerimiz 
bu meselelere dair izahlarda bulundular 

Büyük Millet Meclisi dün saat 15 l 
te, B. Refet Camtez.'in reisliğinde --------------. 
toplanmıştır. Celse açılınca, B. Sırrı 
İçöz (Yozgat) ın bek5.rlar vergisi 
hakkındaki kanun teklifinin gündeme 
alınması için verdiği takrir okun
muş, fakat B. Sırrı İçöz, teklifinin 
bütçe encümenine gelmiş olduğunu 
söyliyerek takririni geri almıstır. 

Bundan sonra gündemin öteki mad
delerine geçilmiş, 1941 mali yılı u
mumi muvazenesine dahil bazı daire 
bütçelerinde münakaleler yapılması 
hakkındaki kanun projesi üzerinde 
birçok mebuslar söz almışlar ve 
bütçe encümeni adına B. Hüsnü Ki-

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Şehrimize gelen Vekiller 
Birkaç gündenberi lstaııbul'da bu

lunmakta olan Milli Mürlafaa Maa· 
rlf ve Nafıa Vekillerlmlz diln

1 

sabah 
Anadolu ekspresiyle şehrimize gel -
misler ve garda vekillikleri ileri ge· 
!enleri tarafından knrşıianmı.şlardır. 

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

Heyeti buglin ııaat lt'i te toplana -
caktır. 

Açık teşekkür 
Kızılay-Yrırdımsevenler Cemiyet· 

lerl Ankara Mliştne-k Komitesinden: 
Kahraman erlerimize kış hediye

leri tedariki için komitemize, Eti 
Bank 2500 lira; Halk Bankası ve 
Halk Sandıklan 500 llrn tı>berru et
mişlerdir. Sayın mali müesseselere 
gösterdikleri bu yakın a16.kadan do· 
leyı a.lenen te~kkürU vazife blUrl.z. 

TA YARE 
--ve--

RENLE 
Ankara -Elauğ - Ankara 

• 

• 

E 1 azı ğ 'a hava 
yolculuğu. 
Dünkü ve bugünkü 
Elazığ. 
Yabancı misyoner
lerden Cümhuri -
yetçi ellere ... 
Dünkü ve bugünkü 
Dersim. 

Arkadaşımız 

Samih Tiryakioğlu 
ElAzı.ğ'a tayyare ile bir seyahat 
yapmış ve sonra t r e n ı e 
Ankara'ya dönmüştür. Arka • 
dll§ımızrn bu seyahat etrafın· 
da yazdığı çok gllzel bir yazı 

serisini 

Yarından itib~~c~ 
İkinci sayfamızda 

merakla 
okuyacaksınız. 

ı 
., ............................... •11.. . . 

1 C. H. P. kongreleri: 

9 vilayetimizde 

daha 

kongreler bitli 
Eylülde başlıyan c. H. P. 

ocak, nahiye ve kaza kon -
grelerixıin bir çok vi!Ayetleri
mizde bitirilmiıı olduğu ve 
yurdun her tarafında ay sonu
na kadar tamamıanrnııı olma
ın için çall.§ıldıtını bir kaç 
glin önce haber vermiştik. 

Aldığımız yeni maıome:ta 
göre, dokuz vilayetimiz daha 
ocak, nahiye ve kaza kongı·e· 
!erini ikmal etmişlerdjr. B:ı 
vilA.yetler, Amasya, Burdur, 
Çankırı, Erzurum, Giresun, 
Kastamonu, Kırklareli, Niğ
de ve Hatay'dır. 

C. H. P. üyeleri, kongrelere 
gelerek dileklerini açıkça söy. 
lemekte ve yurdun avdınlar1 

bu teşkil!t içinde ee~ seve 
vazife almakta devam etmek
tedirler. Batı çölünde yanan bir mihver tankı 

"'································--

Başvekilimiz dün 

Silifke'yi ziyaret etti 

. ~ Libya'da Mihverciler 

'I şimal batıy~ çekiliyo~ 
Doğu cephesinin 

merkez kısmında 

Mer~in, 15 a.a. - Başvekil Dr. Re
fik Saydam bu sabah otomobille Silif · 
ke'ye gttmişler ve ak~ama Mer•in"e dl•n· 
müşlerdir. 

*** Silifke, 15 a.a. - Ba~vekil Dr. Re· 
fik Saydam bugÜn Silifke'ye gelmiş 
ve halkın candan ve coskun tezahur
leriyle karşılanmıştır. Başvekil, şe
reflerine verilen öğle yemeğinden 
sonra Partiyi, Halkevini ve Ordue· 
vini ziyaret etmiş ve saat 15 te 
Mersin'e hareket buyurmuştur. Çang - Kay - Şek 

İngiliz teşebbüs 
kıtaları rusların 

ilerliyor e 1 i n d e 
1 ki gün içinde 100 Rus kıtaları Klin 

Londra'ya göre Hongkong sarılıyor kilometre ilerlenıldi jehrini geri aldılar 

---ili 1 

ın a 

muharebesinin 

ıiddeli arlacak 
Amerikalılar Wake 

adasında dayanıyor 

Dün yalnız hava 

harekatı yapıldı 
(Yazısı 3 üncü ~ayfada) 

İngil'z ifaları 

plan gereğince 

geri ~eki liyorlar 
Tokyo 'ya göre yakında 

Hongkong düşecek 

Şiddetli topçu 

düellosu oludu 
(Yazı~ı 3 üncü sa;·fa<la) 

Libya' da 25.000 kare 
Km. arazi iıgal edildi 

Bir Macar kolordusu 

cepheden geri alındı 
Kahire, 15 a.a. - Ortqark Br.l- 'MoskOYa, 15 an. P avada gaa. .. 

tanya Umumt Kararglhının tebli • t~lnln hususi muh blrl b!ld.rlyor: 
ği : 14 1lkkllnunda 30VJ<et 'kıtaları Tula. 

Alçak bulutlu ve yağmurlu ha
vanın fenalığına rağmen esas ku • 
vetlerimiz Gazala'nın cenup batısı 
çevresinde yenl ilerlemeler kaydet
mişlrdlr. 

Trigelabd'ın şlma.linde, Britan • 
J"R ve Hint kttaları ileri hareketleri 
sırasında iki defa alman tankları • 
nın ve kamyonlarla taşınan alman 
piyadesinin taıırnızuna uğramışlar· 

dır. Her İki taarruz da pUskürtill -
milştur. Almanların 16 ıtankı tahrip 
edilmiş ve almanlar 20 subay ve 
350 asker esir vermişlerdir. Bundan 
başka kıtalarımı:ıı; düşmanın dört 
pike bombardıman ve bir avcı tay
yaresini düşUrmUştür. 

Biraz da.ha cenup batıda Britan
ya kıtalan düşmana kayıplar ver -
dlrmi!i ve 150 esir almıştır. Brttan· 
yalılar 7 top ve içinde 3150 hekto· 
litre petrol bulunan bir dtişman iaşe 
deposu ele geçirmişlerdir. Bu kıta. 
lnr bir dlişman bomba tayyaresi de 
düş\\rm\lştl\r. 

Hudut çevresinde cenup Afrika. 
kıtalnn yeniden yansından fazlası 

nm cenup ve cenup batısında taarruao. 
larına muvatfakıJ.ctle devam etml$ılel" 

ve S2 kay geri almışlardır. 
"K,, köyünün ele ı:eclrUrnesl ıcı.. 

ı;!<ldetU muharebeler olmus ve düşma• 
burada ehemlyeUi lılr muıcnvemet me!'o 
kezi kumıuştur. Fakat oğlechm rvel kı· 
talarımtz "K., koyünu alm•ş'nrdır. !lili 
kilometre kadar düsman ıı:erllerlne ya-. 
pılan bir gece alqnım1a kıtalar..mı.z 

Dubna•nın ortasındaki c \TC)'e glrmlt
lerdlr. 

Gene Pravada ı:azctesln n V<'.rd " bir 
habere ı:öre demlryo unun nkv!l"·\'o1 .. 
kov lcl$11\1 aımııı dü&rnandan temizlen .. 
mlş bulunmnktndır. 

Kızı/ordu 57 köy daha 
işgal etti 

Moskova; 15. a.a. Sovvet rad-
yosuna gllre, kızılordular d!in 57 
köy i§gal etmişlerdir. R'.u :l 'lr, bil • 
hassa Klinin cenubıında dllşm'lnuı 

çetin mukavemetiyle karşılaşm•şlar • 
dır. Bu bölgede general Kuznet
zon birllklerı cenup-batı i t'k.ı:ııe • 
tinde ilerlemeğe devam ed ~ o .. lar. 

" alınan olan 200 veya daha fazla 
e!!ir almııılar ve 3 tank ele geçir· 
nıişlerdir. Bu kıtalar Sollum'un 
tam doğUsunde. düşmanın en yeni 
mevzilerini bombalamııtır. 

Merkezde le§ebbus 
Ruslarda 

Lorıdra. 15 a a. - Saıtıhıyetll Lon
dra mah!ıllcı1ndf'n blldJrlldl~lnC' 1!'c>re, 
aark <'l!phes!nln meran ke~lm nde te . 
sebbilı acık olarak ru~arın eıınc geo-

Muğla'da yeni yapılardan bir görünüş 

Muğla'da iki hafif 
yerdepremi oldu 

764 ev, l hastane ve 4 
okulda hafif hasar var 

Mufla; 15. ı.ı .. a. - DU.n Muğla vi- çadır gönderilmiştir. 
!Ayet merkezi ile nahiyelerde aaat Marmaris kazasında, 40 ev biraz, 
nnlıçU ylrmibir ve ondördü em geı:e husus! muhasebe ve kaymakamlık 
iki hafif yerdeprem1 olmuştur. Sar- binalarında ve liç evde fazla bas&r 
sıntının devam ettiği mtiddet için. olmuştur. Mil~ kazasında, beş ev
de, vi!Ayet merkezi ile merkeze de kısmen hasar vardır. Fethiye, 
bııl!;lı üç nahiye merkez ve köyle- Bodrum, Datça ve Köyceğiz kaza. 
rinde iki kişi ha!if yaralanmı~ ve , lıı.nnda sarsıntı duyulmu§sa da nü-
764 ev ile 4 okul ve bir hastaned" J fmıça ve binaca bir kayıp olmamııs
kısmen ve azıcık hasar olmuştur. En 

1 
tır. Sarsıntı devam ettiği müddetçe 

çok tahribat gören bölge Yatagan vllft.yPt tarafından IU!m gelen ted
nabiyesidir. Bure.z~ vill)'etten ~ ' birler alınm11tır. 

( Sonu 3 üncü sayfada ) ( Sonu 3 üncü sayfada ) 
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Ulus Eskrim Kupası 
..... t' .............. 'tt''tt•············ , ................... 1 t . ·······-

• Müsabakalara 1 O sonkanun 

cumartesi günü baılanacakhr 

• 

Ulus eskrim kupası müsabakalarına ait tafsilatı 
bugün altıncı ıaylamızda bulacaksınız. 

"···································································-'1 



Cumbalı kubbenin ilk çıktığı )er Asra olsa gerek • 
tir. Bu turlu kubbenin ilk upı (Protoo·pe) kalas 'e)a ka· 
lın ağaç dallııriyle )'D.pılmı$tır. Kavimler, batı memkket· 
lerine göç ederken, daha a$ağıda göreceğimiz gibi, yapı 
kurma tekniklerinin sırlarını da beraberlerinde got.ır • 
mü$1erdir. Asya'yı dolaşmı$ olan Botta, von Le Coq, Fou· 
c:her, Mayboo, Olufsen, Stcin, Moocroft, Tebeck. Pelliot 
v. ı. gibi gezginler, cumbalı kubbelerin Asya'dan çıktığı· 
na dair inandırıcı ipuçları bulup getirmişlerdir. 

VE 

Kafkasya'dan Kore'ye kadar, evlerde, saraylarda ve 
Buda ibadet yerlerinde v. s. )erlerde börle cumbalı kub
beler bugun bile çokıur. Botta, "Ni. 
niva Yu.ıları " adlı kitabında 
IÖ)'le yazıyor: " F.rmenisran koy· 
lulerinin evleri, toprağın içine ka
zılmısıır ve toprağın üstünde kalan 
kısım azdır. Damın tam ortaunda bir 
delil: açılmıştır. Bu delik hem pençe
re, hem de baca hizmetini görür. Bu 
halde, çau kısmı oldukça ustalıklı 
bir şekilde konmuştur. Çok yerde 
dört köşe olarak yontulmuş olan dört 
kalın direk ~in ortasına çapraz bir 
halde konmuştur. Dıjer kirişler, asıl 
biiyük direklerin nçprıu yaparak mey· 
dana getirdikleri dört köşe açısının 
üzerine. iki açı meydana getirmek Ü· 

zere yerleştirilıniştir. Sonra dil!er ki· 
risler, böylece gitgide bü)ii}en dört 
köJenin açıları üzerine teker teker 
konmuştur. Bu kirişlerin böyle bir -
Jeştirilmesinden küçük bir kubbe 
ıne)<daııa gelmi$tİr. Bu kubbenin üstü 
açıktır. Bu açık yerden ışık girer ve 
dulnan çikar. 

Bananın hu anlau1ı, benim Mu· 
danya'da gördüiüm aımbalı kubbe 
ile kar~ılaştınlacak olursa, noııa'nın 
anlattığı bu ejaç çııcı ile, .Mudanya. 
da, Mczek'te, B:.leı.'inde bulunan tat
tan yapılmı1 kubbeler arasında bir 
benzerlik oldul!u hemen göze çıırpar. 

Von Le Coq, "Auf Hellııs Spuren 
in Omürkistan" (Doğu Türkistan'da 
Hellad'ın izleri üzerinde) adlı kita· 
bında Kafkıurı'da, Hindisuı.n'da Pa
ırı.ir'de, Kcsmir'de, küçük Tibet'te 
"'· s. )erlerde bulunan aımbalı kub
belerin, Çin'de tavan süsü biçiminde, 
Kore'de rupestre mabetlerinde karı· 
Iaruı. içine oyulmuş olarak göruldilğü 
nü anlatır. G~ne Afgıınisıan'da Kı • 
zıl, Karış, Bemian gibi Buda mabet • 
lE-rinde, Keşmir'de cumbalı k'llbbesi 
taşla yapılan ı.:üzel Pendrethan ma· 
bedinde bu kubbl'IE-rin bulunduğunu 
sörler. 

F-0ııchtt ile Von le Coq, bu ')'&pi 
~idine ''Yunan • Buda ilslubu" adı 
verirltt. 

Von J.e Coq; "Bilderatlas rur 
Kıınst und Kulturgesdıidıte Mitte! 
uiens" adlı kitnbında, Pıımir'de, Na· 
matgııt kadmnın evinde ve Hin • 
distan'da .Miragram, Ubeydullah hı • 
nın evinde zemin katlarının görünüş
lerini anlatır. Hindistan'daki ev dik· 

• CUMBA 
-ve-

KUBBE 
nerede 

bulundu? 

• 
kate değer, rira bu e\in ağaçtan cum· 
halı bir kubbesi vardır. Bu kubbe dış 
du~ıırlar üıerine drğil, e"n içinde 
bulunan usıti oymalı direklerin Üle

rine oturrulmustur. Ağaçtan taıln 
)'llpılmuına varınC'.ı>ıı kadar hü> uk 
As)'ll'nın çcıit mrmlckrılerinde bu 
kubbenin gorülme~i. insanı ıaşırta • 
ak bir durumdur. 

Yukarda adları geçen buıun müel· 
lifler, bu turlu kuhbclcrin ha'nın do
ğumundan •onra >edinci )ÜZ)'ıldan 
onuncu )UZ)lıla kadar geçen zaman • 
!arda )'apıldığını SÖ)llİ)orlar. Bunun· 
la beraber, ağaçtan > apılan cunüıalı 
köy kubbelerinin önce nereden çık· 
ıı[:ını anl:ıımırorlnr. Fak.ıı Voo J.e 
Coq, bu türlü kubbelerin önce İs • 
kender'in fetihleri ~am.ınında, )ani 
lsa'nın doğumundan Önçe dördüncü 
> üzrılda yapıldığını sö) lüror. Orun 
fikrine ı;öre, Yun;ın askerleri İsken· 
der zamanında Daktriyan'da, Hindis· 
tan'ın şimalinde yerle,mi,ler, hu böl· 
gclere Yunan sanatını )"a) mı~l.ır, bu 
memleketlerin k:ıdınlari~ le evlenerek 
bir Yunan ·AS) alı halkı mC)-dana ge· 
timıişlcrdir. Bu halk Yunan kulıürü 
almıştır. 

Şurası gerçektir ki, cumbalı kub
be, taşla )'3pılm:ı1dan e,•cl ağaçla )'a· 
pılmışur. Fi!er bö) le i~e. Dulı;aris · 
tan'daki ve Anadolu'daki cumbalı 
kubbeler aynı )erden çıknıı$11r. Hal· 
buki, Makcdon)a'da, Traha'd.ı, ve 
Anadolu'da Asradakiler _sihi kubbe· 
ter yapılmakta iken, beri tıırafıa nğaç· 
la kubbe yapmak, hclki hıristiyan ta· 
rihinden önceden beri ka> bol muştur. 
Bu ka}•boluşta, hcllenistik, Yunan • 
Roma ve Akdeniz mcdeni)etlerinin 
tesirlerini, ve pencere ve hacıı.~ı olan 
hususi evlerin me}dana çıkmış oldu· 
ğunu ı;örmek gerektir. 

...................................................................... -. 
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Bir kadın yarattım - Ah bir 
makara taksak - Tasarruf 

Bir kadın yarafhm 
in.sanın bu ş()ze • affedersiniz - : 
- İ)'i baltettinl di)eccği geliyor. 
Sinemalardan birinde bu isimli 

hir film ıordüm. Senaey·o çok ta • 
rıınmış İngiliz muharriri (Bernar 
So.,•) un '"Pu~m:ılion" adlı • pi)esin· 
elen mi, romanından mı ,7Jlahi pek 
iyi bilmiyorum, hulasa onun - ese
rinden alınmış. Eğlenceli bir ıey: dil 
meraklısı bir profesör sokakta çiçek 
satan serseri bir kızı adam ederek al· 
tı ayda sefaretlerc ve ıarara sokaca· 
iını iddia cdi)or, ıeng.ln arkadası da 
"yapamazsın" diyor. Bahse glrişi)Ot· 
Jar ve •ltı ay sonra kızı o hale geti • 
ri}·or ki; büyük bir baloda daım Ve· 
Jiıht k~disirle açı}or. Bundan son
ra f'rofes8r kıza tutuluyor ve onu alı· 
yor. "Onlar ermiı muradına biz çı • 
kalım kerevetine" diye bir tekerleme 
vardır. Bu film anlatışı burada bit· 
tikten .onra ıı;öıüme iliıea ,eyleri si· 
ze aayıp dökmeme müsaade etmenizi 
rica ederim. 

(Bemar Sov) un profesörü çiçek
ci kl:ta güzel konuşmayı, baş eyme • 
yi, kırat ve kıraliçe 6nünde diz bük· 
meyi. dans etmeyi öğretiyor ve 
(.Benı:ır Sov) a gore kız böyle tekem· 
mül edi)or, olgunlaşıyor. Ben bunu 
anlamam. Bir adamın, sokakta doğ. 
muş, sokakta buyümuı bir kızı altı 
ay ~oraki ralıştırnrak terbiye gör • 
müş bir kadın h.ıline getirmesi bir 
ha)·aldir, gibime ı:eli)'or. Nerde ka~
dı aile terbiyesi? Nerde kaldı mubıt 
tesiri? Nerdc kaldı alı~ıklıklar? 

Nasrettin Hoca merhum: 
- Kar belvasıoı ben icat ettim 

ama, ben de beğenmedim! dediği bal· 
de (Bemar Sov) un dil profesöru, ya· 
ramğı kadını beienmi)·ecck kadar 
karakter elbteremi)·or. 

Arkıtdaşlardan Profesör S. M. ge
çende alay babında diyordu ki: 

- Bir takımlarının anladığına J:Ö

ı:e medeniyet timdi 150 lira~a elde 
edili>·or. 125 liraya bir frak, 25 lira· 
ya da Profesör Panosyan'dan dört 
dans figürü öğrenince me"lc tamam! 

ilkin kazın A}'llğı öyle değil. 
Firenkçede: "L 'hahit ne faiı pas le 
mnine" dire bir söz vardır. Bunu 
"kı ı..ı.; kıyafetle papaz, papaz olmaz" 
diye türkçel~tirebiliriz. Tı.irkçede de 
bıı minayı anlatan kabaca bir mısra 
vardır. Geçelım, dönüp dolaşıp ~u • 
ra)'ll geli}orum. Tah~il ba~ka şey, ter· 
biye haşkı şeydir. Yumurtalı, limoıı
l•ı tl"miye d,.r.il •n ~·• •ı• rı" A' 
dıkımı? ,.mı• m•~n~ ~.rn., tı~I ı• 

vır, td&, tıuy guz ılieı. B.ı da oun • 
dea bugüne, sokaktan saraya kola; ca 
aerçddc,emez. 

Yazan : 1111•••••: •••••••••• . . . . . . . B. Felek 
. . . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ah bir makara taksak 
Bizim evde ağır, sallı bir kanapc 

var. A>aklarına taktıkları makara • 
!ardan birisi duJmÜş. Şimdi yerinden 
O)'Oatm:ık için birkaç ki$inin emece 
ile kaldırması ll1.1m geliyor. Çünkü 
makarası olmadığınd:ın eskisi gibi 
dokununca gldivermi>or. 

Kanapclcre, masalara, hattft. ıim· 

dl )'llptıklnrı gibi ı:ardroplara ma· 
kara ıakmlk gerçekten "dlhirane" 
bir fikirdir. Bir tlirhi )'erinden oy • 
namı)ıın, harekete gelmesi itin •ra· 
balarla ku,·et, enerji ve ıor sarfını 
isıiyen "ı,ır sıklet" lcrio altına bir 
makara taktınız ını bir ki5ioin itmc
ıiyle )'eri!lden O)nuyor. 

Aklıma bir şey gcliror, kimseye 
söylemi)orum. Benim dlhhaııe san
dığım bir fikir ola ki delice bir $e) .. 
dir ama bana pek mü11>1m geliyor. 
Sö>•lemeden duramı)•acaiım. Ukin 
allaha kına kimseye açmayın, Neme 
U.rım. AArı.sız başıma kaş basu is • 
temcm. 

Hen diyorum, • demiyorum, dü· 
ıünüyorum • ki nasıl kanapeleri, ma· 
s:ıları. gıırdropları h:ırckcıc getir· 
mek için bir makara ıakı)·orsak, ağır 
lıli)en, ağır hıı.rekeıe gelen, bir tür· 
lu zamanın icaplarını uyacak kadar 
çabukluk bana sinirlilik gösıercmi>en 
insanlarıı da bir makara urdursak dıı, 
)'arım saatte )'apılacak bir işin, on beş 
gün bir ay gecikmesinin öaiine geç • 
sek. Acaba nasıl olur? 

Kulağıma geliyor; soruyorsunuz: 
- E •• bu makarayı kim ta.kalım? 
Siz onu benden i> i bılirsiniz iki 

gözüm! Yerinden oynamı)anlar, ağır 
ezgi, fotıki m.ıkıım çalışanlar, bir hi 
bugünden )'Brtna, rarınd;ın öbür ı:iinc 
atanlardır ki; makara du$künüdürler. 
Gülmeyin Allahı severseniz, aklıma 
iyi bir şey ,:eldi di)·e avunup duru • 
yorum iıtihamı kesme>·in! 

Tasarruf 
Su sözü bir türlü ınlı)'D.madık 

giıti. Arttırma di)·e ıürkçt')·e de çe· 
virdik, ekonnmi di)•e fırenkçesini de 
kullandık; kir etmedi. 

Efendim, mesele ıudur: 
Bir yanlıs söıe kapılmış gidiro • 

ruz: 
- f stcn artmaz, diıten artar. 

Bu eski mekıepıir a)·oll Bu sis • 
ıem hasis, pinti, eankirediııı si.stem.I -

i YAZAN: 
ı .......... ~ .................................... ı 

L..~~ .. ;~.:~~:.~~:~~.Lı 

Pencere ve haca)·a lüzum olmı)'tln 
mezarlar ise, cumbalı kubbe ile uzun 
zamandır önülegelmi1tir. Fakat tuğ· 
la daha )Ujiurufobilir ~e daha hafif 
olduğundan tuğlanın kullanılması, 
yarım d.ıire biçımindc kubbelerin '\'e 
kemerlerin kola)cıı )"llpılmasını te -
min etmi1 ve lı;ubbe)i bütün Avrupa· 
ya, Akdeniı b61ı;csine ve Anadolu')a 
göıürmü1tür. 

Hollanda'da, Gclderland vill> e • 
tinde Voiasen'de, M. J. H. Holwerda 
tarafından sekiz tane mezar (tumu • 
lus) t.ı )apılan kazılarda, cumbalı 
kubbelerden birine ait \e tam )'erin· 
de, harı ağaç parçaları bulunmu~rur. 
Bu kubbe, K:ıralar'dJki gibi, dört 
köşe duur uzcrine konmu1 değil, )e· 
re > erle~tirilmiş olnn bir on ve)'a on 
iki yanlı bir cokaçılının üzerine otur· 
ıulmu11ur. Bu çoknçılının açıları, o:ı· 
farın üzerine, dikine olarak konmuş 
di!:er hır çok.ıçılının )anları ~-ıısııasiy· 
le kapatılmı}tır. Çokaçılılar, bo) le • 
ce gitgide kuçulerek tepe)e ka<Ur 
çıkmaktadır. Hepsinin uıerı de, ince 
ağaç dalları. sonra bir kum ôrtüsı)· 
le \e dah;ı ~nra da üsıu çimenli bir 
topr<ıkla örıülmuştur. Bu mezar! ıra 
daha önce dokunulmuş olduğu halde, 
). H. Hol\\ erda kumun içinde bulu· 
nan kuçük t:nalııra ve çe~itli kırın • 
ıılara bak;ırak bu k..ıbbelerin nfoli • 
thique (>eni t.ış devri) ıle Bronz dev· 
ri ara~ında, )'ilni Orta J\,•rupa krono· 
lojisine ı;ore üc;uncü bin ) ılın •on· 
!arına doğru )'D.pılmıı olduğunu söy· 
ler. 

Hollanda'da bulunmu~ olan cum· 
balı, arı kovanı gibi, h:ıttl )arım 

daire biçimindeki kubbelerin ilk ıiri 
(proıon·pc) olan bu kubbe, misen 
taş yapı dt"·riııden nıdı )'U'l.arı bin 
}'il oncelere çıknr. Jhlbuki şimdiye 
kadar çeşitli kubbelerin )'arılışıoı, 
misen ıaJ )'apı devrine ı;öıurü) ıırl.ır· 
dı. 

Danişmentlilerin yukarıra doğru 
geniş bir $ekilde açılın kubbeleri 
vardır. Bu kubbe, Kııfka~ya'da hiıU 

ı;örülen, tepelerinde dumanın çık • 
m:ıu ve aynı ıam.mda havn ve ıfık 
girmesi için bir delik bulunan rum· 
balı 1."Ubheli kö)lü evlerinin ya bir 
başka şeklidir, }a onun tatbik ıckli· 
dir; veya sonunda bu ıekli almıııır. 

-SON-

dir. Bunun ile bir 'ey artmııL Teni· 
ne olJrak adamın kmcti eksilir ,.e jf. 
Jahı kesilir. Onun için hu mektebi 
bıraktık. Hem i$ten arıtırı)oruz, hem 
di~ten. 

Nasıl artar? 
Biri~i bakkale gitmis: 
- Un '\'ar mı? 
-Var. 
-Yağ? 

- O da var. 
- Şeker? 
- O da nr, 
- Ayol ne durnyo"un 1 Helva 

}'lpıp yesen e! demiş. 
Bu bfübüıün ~rük ve pis boiaz 

bir fikirdir . .Mutlaka elimizde un, 
yağ, şeker var diye helva yapamarız . 

Geçende hir oğle yemesine dl • 
vetli ilim. Beni )emeklere pek ~e) ttk 
çağırıyorlar. Bu, 6jile yemeklerinin 
azlığından dcjiil, beni çağıranların 

kıdıjiından. Allah ne verdi}•şe redik, 
içtik. Sofradan kalkarken iki kilodan 
faı.la ke,ilmi, ekınck kaldı. Hep bir· 
den: 

- f mf! dedik. Du ekmekleri 
kesmeselerdi, bir baıka kursaaa si· 
derdL 

bte diıten bö)'le artır. 
l)ııhası var: harp ha$1ıımadan Ön· 

ce Yunanistın'da haftada üç .gün et 
kesilirdi. Yi}'ecek fiyatlarının yükse
li~inde bilim de yüzde ıu kndar bir 
payımız olduj!unu inklr edemeyiz. o. 
nun için yavnı yavıı euiz günler yap. 
malı, tek yemek usulüne )"llklaımalıyız, 
Orıa halli bir ailenin cti)·le, zerzavau, 
salatası, pillvı, ho~afı, tatlısı, ıuxlo· 
su ile yemek yiyeceği devirde deii • 
liz. Bilyük ıehirlerimizde et satışı 
haftada beıe inerse tabii fiyatlarda da 
bir alçalış olur. 

Yemi}·elim demirorum. Lll.ldn israf 
eımi}·elim. E kiden ne güzel öğütleri· 
miz vardı: Artık yemek bırakmak, 
}'erlere ekmek dökmek gibi ft')1eri 
günah korkusiyle )'llpmaıdık. Ukin 
tasarruf ederdik ynl 

İsten nasıl artar? 
Dizim bir hlhçemiz var. nu sene 

riyeceğimiıclcn fazla ektirdik. Ne • 
den? Ne bilerim bir ihti)at tedbiri, 
konu komşu düıüncesi ile böyle 
)'llPtık. 

- Neme llzıml Bana yettiğinden 
fazlasını ne dhe ekerim? Dedik mi 
hapı yutarız. Vaktiyle bir avrupllı 
kumpanya Çin'de dernieyolu yapmak 
için "mandaren" lere muracaat et • 
miş. Eski çinliler sormuşlar: 

- Bu demiey·olu dcdi.[;iniı nesne 
neye yanır? Kumpan)'ll: 

- On günde gidilen yere iki gün· 
de ı;idersiniz? cevabını vermiş. Man· 
darenler uzun uzadı düıundükten son· 
ra: 

- Olmax, dcmlıler. Kumpanya 
sebebini sormu~: 

- On günlük yere iki gün<le gi· 
dince seri kalan sekiz gOn biz ne ya· 
racasıı? cevnhını almış. 

- Çok ekenem bana yetenden 
fazlasını ne yapacağım? di)enlerin 
de bu m:ınderenlerden farkı )Oktur. 

Her şeyden artar kuzum. 1ş art· 
ıırmaya karar Vf'rmcktc. 

:Ren ta~arruf hakkındı hlr yerde 
bir 1-onferans verirken şu fıkrayı an· 
!atmıştım: 

Biribirine ~'lltiancı iki ki$1 bir ma· 
sada yemek rh·orlarmış. Birisi masa· 

( Sonu 3 üncü say/adı ) 
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İsraf mücadelesi 

milli ahlakımız 
olsun! 
Artırma haftası iı;lndeyiz. GUzel nu· 

tuklar dinliyoruz. Genı;ler, şuur

lu bir coşkunluk iı;inde ancl içi
yorlar: ''Yerli malı kullanacağız, 
para artıracağız, israftan kaı;ına
cağız, ı;ok çalışacağız, Ulkuye u
laljacağız." 

Bu sözlerin içtenliğinden işgıllenmek 
aklımızdan geçmez. Onlar, bu 
hafta içinde böyle konuşmak ge
rektiğl için değil, bu dünya yı.i. 

zünde, hele bugunkü dünya orta· 
unda var olmanın ve var kalma
nın şartı üzerinde konuşuyorlar. 
İnanmışlardır ve inandırmak dava
sındadırlar. 

"Yerli Malı kullanma ve artırma" bir 
milli terbiye, bir milli ııuur, bir 
milli ahlak haline gelmedikçe; O· 

Okulların 

bayram 

tatili 
Okullarda kanaat notu devreleri 

sonunda yapılmakta olan dinlenme 
tAtJli bu devrede de kurban bayra
mı ve yılbaşı ta.tlllerlne rastladığın
dan okullar 29 btrlnclklnun 1941 tn
rlhlnden 8 lklnclk!nun 1942 tnrlhl· 
IK! kadar tAtll edilecektir. 

• 

lzmir' de Hava 

Kurumuna 

büyült 
kulda çocuk, masasında memur, Izmlr'ln Hava Kurumuna yardım 
tezg&.hında satıcı, kıs~ca, i11inin ı;:nlısmalan, hızını kaybetmeılen d~
başında yurttaş bu davayı bcnım· \'anı et.m"ktedir. En son bağışlar a· 
semedikçe, "israf mücadelesi", söz rn.ııındn : lsmlnl n!.";reıttlmtek lst nıl
israfının. para arttırma propagan- yrn bir vatandaş 10.000, ıruınlfaturn
dası. nefes harcamanın ta kendisi cı Danon vc Dnnon 1.500. Hacı Hd· 
olurlar. srvın Tatarı 1.250, manifatura trıd-

Blz, ne fert, ne millet olarak miras- rı Bahrl Urgancıo*lu, ,\\-nl Genckır
yedi tabıatlr değilizdir. Kimin lı, Zaman mn aza ı ~00 er, l\lch•nrt 
hangı mirasını yiyecef;iz' Salta- Hcl\nc•ırıl;lu 250, M<'hmct Alton 2rıo. 
nat kendi mirasını kendı tukcttl Ali Kara :5z 100, mnn\faturarı Öm r 
ve tam bir mirasyedi gibi, surü· Tntnrl 300, Hr.:nlt T •n,.I 300, Abd! 
nerek öldü. Yu!ıuf 200, l\lt'hmet Gürkan, S:dı 

Zengin insanlar da değiliz. Hayatı- l"l"'lıtumları. ~üleym:ın Aksu ıu•uknt 1 
mızı, yalnız kendi alıntcrlerimiz- Nuri F.~n 100 <'r, nvukn.t Ekrl'!'ll O
le kazanıyoruz ve bunun manevi rnn, A<lnto Hnkf'r 50 "r llrn \'Cr
ta.dını almışızdır. M!llC't olarak mi !N'riir. Hnzır e1blst'CllrrdC'n: 1 
da Ö)leyiz. Ülkümiızün Türkiye- Jozrf CukurC'I 2ııoo, Rrı.Cecl Lc· ı 
sini, ~alışaralr çok çalışarak ku- orı i!iO, B<'hor S.rbnn, Avrnm Alnlof, 
racağız. Yoıumuzda salına salına nohor Nn\•nro 500 "r. l\Iltat vc Hll· 
değil, trrli;c terliye yurüyecek, mı Al<cnkaro<'•lrr 4"';! Albrr Sc~an 
ve günuu isterlerine uyarak yurü- ;:ıoo. P.ohor Gnrı::lr 2;:ı0, 1-IPllt Kara . 
yeceğiz. Kaldı ki, israf ve lüks 175 İbrn.'ı.m B rol, tlyn G~l"'l<'l. Mo
yalnız darlık zamanlarının d<'gil, iz Mrsl'rı, Yako Suhnml l.ıO rr Sn· 
bolluk yıllarının da baş dıişmanln-J mueı C.ıırlko, nn\'ld A $nu1 J()t) e .. , 
rıdırlar. Mu:o;tı-fn Öz!'r 75. Rnlnmon Mo.-do 10, 

İçlerimizde, "israf" adlı bir düşman ı Mo z Avnyo. l~nmdı. A~met Yılmnz. , 
yaşıyor. Onu çok kere lüks kılı- 1 Muiz Hn:z.an 2;> er, H'I) im, Şnmuel. 
ğında görüyoruz. Amerikan vake- J Ynkııp 10 ar llro ve Anknrn.'dn: 
tasından papuç, Çin ipeğinden H11m~I Öz~oy 120, Mal_tl'll" mnkarna 
gômlek, İngiliz kumaşından esvap 1 fn',J.- cası 50 llra V<"l"lll'Şıcrdlr. 
oluyor. Bu düşmana kanıyoruz. ' 

İpekten aşağısını gi)memeyi, ala- E T""t"' mahsuru·· 
bildicimi.z kadarr11 almamayı, ek· ge u un 
siklık sarıyoruz. Ziıppe huylarımı- Iı.m.!r <Husust> - Ege hl\ls;l.'slnln 
zı yenemiyoruz. Bn düşmanı alt- bu yılki tütün mnhsuHl 2S milyon 
edelim. kilodur. Mahsulü gecen yıllara glire 

Har vuranlar, dünya harmanında sav- azdır, fakat çok ı:Uzeld!r. Plvasanın 
nılup duruyorlar. Kalanlar ve ka- 1 aı;•lıs ı:Unilnü Ti<'nret Vekllll~l kn
lacak olanlar, var olmanın ve var rnrla,.tıracnktır. ln'!ıl~arlnr lclnrl'sl 
kalmanın &artlarını ve isterlerini hu yıl da p!y:ı.sndnn ı;:ok mahsul nln-
anlıyabilmiş olanlardır. cnktır. 

Fert olarak da böyle, millet olarak 
da ••• 

Kemal Zeki Gencosman 

Raşit Rıza 

daha bir müd et 

ıehrimizde kal c ı, 
On tcmsıı vcrm!'k üzere schrlml

ze gelmis bulunan sanatkllr Rnşlt 
Rıza ve arkad:lflannın halkımızın 
rağbeth·le ka~ılandıklarını olturlnn
mızn hab<'r vermiştik. ö~rP11d!ğlml· 
ıe göre Ankara Hnlkl'lvl'nln yerinde 
bir tesebbüsU ile Raşlt Rızn daha 
bir müddet sehrlmlıde knlncaktır. 
R!ı$1t Rıza, ycnl bir rf'pertuvnr ha
zırlıımı:ştır. Kurban bayramı ve yıl
bası Ul.tlll!.'rlnde de Ankara Hnlke· 
vl'nde tems!llerlnc dC'V'am edccckUr. 

Kırıehir Yardımsevenler 
Cemiyetinin müsameresi 
Kıl'fehir, 15 a.L - Sehr:imiz Yar· 

dımscvenler Cemiyeti HnlkevJ salonla· 
rında bir müsamere vermek ıJUretİ>•le 
çıılıımalanna başlamı,ıır. 

Amerikan 

Japonya bir deniz memleketi ol
duğuna ve harp Uzak-do&:u'ya da 
bulaştığına i:Öre Birlcılk Amerika 
ile Japonya'nın deniz kuveUeri a
rasında bir kıyaslama yapmak fay. 
dasız olmıyacaktır. 

Amerika - 1938 senesinde, A
merika deniz kuvetlerini geniş öl. 
çüde arbrmağa karar vermiıı ve 
inıaata girişmiştir, Bu karardan 
sonra yapılan ve yapılmakta olan 
gemilerin dışında Amerika'nm 
1938 sonundakl denb kuvetleri 
şunlardtı 

8 inçlik topları bulunan 11 mu
harebe gemisi, 17 ağır kruvazör, 6 
inçlik toplan bulunan 17 hafif kru
vazör, 5 tayyare gemisi, 206 dest· 
royer, 90 denizaltı gemisi, 10 gam
bot, 23 karakol gemisi, 8 hafif ma
yın döşeyici remi, 41 mayın tara
yıcı gemi, 3 tayyare ana gemisi. 

!neasma baglananlar da, aşağı 
yukarı, ııu kadardı: 

8 muharebe gemisi, 2 tayyare ge
misi, 7 kruvazör, 40 destroyer, 16 
denizaltı gemisi, 4 tayyare ana ge 
misi, 1 mayın ddşeyici gemi, 2 ma
yın tarayıcı gemi, 3 tecrübe için 
motörlü torpidobot. 

Mürettebat da yedeklerin dıı;ında 
125.000 kişiyi bulmakta idi. 

Japonya - 1936 yıhndanberl Ja
ponya'nın harp gemisi insaatı hak
kında pek 'az maınmat dıııarıya ıı-

(" .................................... , 
i Küçük haberler ! 
'\... .................................... .,/ * Vnlnflnr Umum Mudurlugü tt :ı-

1 Ul.t k nunun a bazı detı.'1.kllkier 

ynıulacaktır. Bu de.;ışiklıı;e Cı.ıt ka
nun projesi hazırlanmıştır. * Malatya llsesl mudUr muavini 
ve Tnrlh-Coğrnfyıı öğrctm nl Sadi 
Arcnk Ardahan ortaokul mildUrlü· 
ğüne, Erzurum kız ortaokul mUdUrQ 
Osman Günay Erzurum Erkek orta· 
okul müdürl!if;Une, Erzurum kız or
taokul mlldUr muavini Zehra ö.ıtlln 
Erzurum kız ortaokul mUdUrll1(rlıne, 
Rb:e ilk tNlristııt mlHc-Ltlşl Ali Aslnn 
Erer Mus maarif müdUrlillHlne tnyin 
edllmıı;lerdlr. * Koordinasyon heyeti verdiği 
yeni bir knrar ile Ticaret Vekllllgl
nln tas\•lbl lle petrol ve ticaret oCls· 
Jerlnln beşer milyon llraya kadar ls
tlkraz aktcdeblimclerlni kabul et -
miştlr. * Bnkır stoku }.lpmn.k üzere lk
tısat Vekilliği hesabına EUbank'a Ot; 
mllyon Ura.ya kadar b!r mütedavil 
sermaye verllmcsl koordinaııyon he
yetince kabul olunmuştur. * Yeni jandarma komutanı s:e
neral HüsnU dün 1stanbul'dnn şehri· 
rnlze gelmiştir. * Dün Etllk yolunda iki karnYon 
c:nrpışmıssa da insanca bir kayıp ol-
mamıştır. 

• ve Japon 
donanmaları 

zabllmlıtir. Fakat 1938 yıhnm so
nunda Japonya'nın bilinebilen de· 
niz kuveti GU idi: 

9 muharebe gemisi (bu raka
mın 10 olmaııı da ihtimal içinde
dir. Çünkü J aponya'nın anlaşma 
gereğince silahlarını kaldırması 
18.zımgelcn bir gemiyi yeniden si
lalılandırdığı rivaret edilmietir), 
5 tayyare gemisi, 12 tane 8 inçlik 
lopları bulunan kruvazör, 26 tane 
ti veya 5,5 inçlik topları bulunan 
kruvazör, 5 sahil muhafazasında 
kullanılan eski kruvazör, 112 dest
royer, 12 torpidobot, 8 denizaltı 
kovalayıcı gemi, 62 denizaltı ge
misi, 4 tayyBre ana gemisi, 11 ma
yın döşeyici gemi, 12 mayın tara
yıcı gemi, 10 gambot. 

Resmi olmryan haberlere inan
mak lazım ise ıu sayıda gemi de 
d)'llt tarihte inşa halinde bulunu
YO[duı 

2 yahut 3 muharebe gemisi, 6 
kruvazör, 2 tayyare gemisi, 10 
destroyer, 8 torpidobot, 6 denizal
tı kovalayıcı gemi, 8 denizaltı, 4 
mayın tarayıcı geml, 1 tayyare a
na gemisi. 

Mürettebatın yekQnu da o ta
rihte 107.000 kişiyi buluyordu. 

Bugün bu rakamlar, belki biras 
deği&miıse de gene bu rakamlar da 
kıyaslamağa imkan verls. 

16112/1941 

Meddahlara dair! 
Radyo temsillerınde, sahnelerde 

ornanan komedi \'e vodvillerde bir • 
çok takliıler dınJiyoruz. Eğer dikkat 
ederseniz, bu türlü taklitli orunların 
halk tarafında.na daha fazlı tutuldu· 
ğunu da görürsünuz. Dunun şebebi 

vardır. Bizim orıa orunu ve karagö
zümüz, hep bu türlü taklitlerle sililc· 
negclmiştir. A} rıcıı hizde bir de 
"meddah" denilen bir sanatkar \'ardı 
ki topluluk h:ı)atımızda oldukça 
önemli hir ) er ıuınıuştur. 

E huzzi) a 1'e,fik Be)', ".Mccmuai 
Fbuvı)a" sında çıkan '1Jnuıulmuş 

adamlar - Hicalı mcnsine" başlık· 
lı hir makafosinde bir ınkım ml-<ldah 
ve ı:ıklit('İlerden balı•c<ler. Hu rar • 
ça) ı, dden ıtcldH:i kadar huı:ünkü 
dile çe\ irerek, sütunumuza geçirmek 
istİ)oruz: 

" ...... bundan kırk elli sene evci 
"Kız Ahmcı" ,.e onun çıraklarından 
"Cıııncı f,mail'' adınJa iki nıt"ddahı· 
nıız olduj;unu anlatan bir hayli kim· 
sele re > eıişıik. C.ımcı hmail'in $ahsı· 
nı da ıanıdıks.ı da hiki> e sij>·ledi.ı'li • 
ni ı;ôrcnıemiştik. Fakat dinliyenler 
onun hik:ı)·e anlatmakta ve şahısların 
ıakliılini }apmakıaki ustalığını öve 
o\e biıircmczlcrdi. 

Gene bu İşte eşsiz ,.e benzer iz 
zntlard,ın mürekkepçi f zzet ve lüleci 
Mehmet isminde iki zat işitmekteyiz. 

1.uleci .Mehmedc pek ihtiyarlı • 
j;ında )etİ~tik. A)asof)a camisinde 
baş nıeHindi, Bunların hik:ıre anla • 
lllta, taklitçilikte \'e tuhaflıkta gfü • 
terdikleri haşarı dillerde desıandı. 
Genr hunlardan bir de )'lllicı fzzrt 
ndın<l.ı birMni tanıdık ki daha yirmi 
hrş rıl ÖnC'csine kadar sağdı. Mese· 
il hu lal, bir kıiprü taklidi vapar<lı. 
Yerinizde rahat rahat oturduğunuz: 
halde körrünün geçit parnsı ıılıın me
mu•lnrından dilencilerine, ı:clen ge
çcnlrrinr, satıcılarına, hem de sizce 

sesi ve iıheogi bilinenlerine kadar h 
kes haralinizde canlnnır, kendi ken 
dinizi koprülcn geçi)or sanır•ır.ı 
Biz yağcı lzzeı'i çocukluğumuzda 
gençliğimize kadar on be~. yirmi s 
ne ınnıdık. Bu zat, taklıdini yaptı 
işlerin Ye şahısların ardından ayrıl 
mazdı. Kendi E>ip'li, ki~i oğlu, )'I 

kapanında onemli bir ticarete\ i sa 
hibi, varlıklı, ileri gelenlerin derne 
lcrinde bulunur, hayır işlemeyi st"'C: 

o zamanlar belediye müfeırişlerı ol 
madığından Allah rizası için yoks 
ların menfaati için satıcıları, ha· 
lan dolaşıp, çürümüş, fenalıışnıı 
yenmesi zararlı IC)'leri sataolan 1 
tİ•ap memurlarına haber verip döi 
dünirdü. 

Size yangından çıkmış, viranele 
den toplanmış çivi '\'e demir gibi h 
davat satan ''e bir yahudinia dilk 
kınını vasf e)·liyecek oba, kü 
)aşındanheri bu iste çalıfmıJ oJ<i 
ğuna hükmcderdiniz. Her köşesin 
foıografla alınmış gibi, gözün' ~ 
önüne serer, sonra )'Bhudi ile &Jı' 
rlş ermek btiyen meseli kayscrili 
doğramacı kalfasını yahut bir ka 
çırağını, her iki tarafın binölrini k 
dırmıra sarfcdilen ıekA kuvetleri 
}'llrdımiyle ne kadar kurnazlık 
vnua onlan sarfettirirdi. 

Bu zat. mescl1 fCfılr 
tanınan meşhur bir dilencinin 
ılve ve 6.h~girle elde edlnciye k 
gerekli gllrilrse, aylarca arkası 
dolııırdı. Hattl Ayısofya'da meab 
bir kör olan Buhurcu')'U taklit içi 
nice g!inler takip etmiı oldu!u, ,,, 
ne meşhur mudklıfou KUllwıb 
Mehmet'iıı okuyuşunu farkolunm 
cak tekilde taklit mak!adiyle bl 
zaman Mehmet Paşa tekkesine deva 
ettil! rivayet olunur--" 

T. t 

Dün şehrimizde bir il" 

yangın çıktı 
DUn nksam saat 17.25 te, Necatı

bey ntahnllesindc-kl Yusuf Ruso a -
pıırt.manının bodrum katında bir 
yangın cıkmıştır. Burası, Orman U
mum MUd!irlUl:Uniln arşiv dalrc5l 
olnrok kullanılmakta ve tıka basa 
ı>vrnk snndıklnrlylc doldurulmus bu
lunuyordu. Bu yU:r.den ynngın cok 
tehllkoll bir hal almıştır. D<•rhal hd
d~c ~·erlnn yetismis bulunan ltfnlyc
cll~rlmlz maskt'.'ler kullnnmııtta mec· 
bur olmu lnrdır. Dışarıya 200-300 
sanılık ı:ı'knnldıktan \'il b'r buı;uk 
snat cnlı'Slldıktan sonro yangın an • 
o"lc &l ndul'Ult'h tmlı:tır. 

Yangının ıwdcn ('ıktıü-ı ttıhklk o-
1 unmnktndır. 

Kepek ve bulgur fiyatları 
İstanbul, 15 <Telefonla> - Mura

kabe komisyonu bugUııkU toplantı

sında toptan kepek fiyatını altı, pe
rnk<>nde fiyatını yakın yerler lı;ln 

G,75 uznk yerler lctn de yedi kurusa 
c:ıkıırdL 

13ulgur fl~·ntmı tcsblt tein piyasa· 
d::ı stok mlkttınnm 1.Pı;bltlne karar 
vt'rlldl. Komisyon ayrı<:"a bulgur ı:ı· 

knrıın y(•rlerden flynt lstcdl • 

İsta·nbul' da kömür fiyatları 
!stnnbuJ, 15 (Telefonla> - Son 

iki gün lı;lnde Bulgarlstan'dıı.n 318 
bin kllo kömUr gelmiş ve bunlann 
pahalıya mnl olduklan göz önünde 
tutulnrnk kömUr flyntı perakende 
olnrnk scklz kurusa cıkarılmıştır. 
Aih'a vo $ile'don gelı:ın k~mürlerle 
beraber İstanbul'dn k!Smür sıkıntısı 
kalmamıştır. 

_, ................................ .. 
Tasarruf bonosu almak için 
muamele, merasim, vergi yok. 
tur. Bir tasarruf bonosu alır. 
ken elinizdeki yarnyr size 

% ti,38 faiz getiren ve yurt 
mildafaasına hizmet eden bir 
ba~ka paraya kalbettiğinizi 

unutmaymır. 

-. •.•.......................••..•• ,. 

Yurt içinde 
Dahiliye Vekaleti az bk 

zaman zarfında pek ço1: fi • 
rirleri temizlemi;yı muvall•k 
olan memurini mül1:1yı ~· 
jandarma kumandanlık/arın• 
beyanı takdirat eylemiştir. 

Yurt Jı1ında 
Mısır vatanperverlerindell 

Sait ZaglUl paşa Mmı'ın bil • 
riyet ve •erbe:rtisini istibsıl 
hklr 11., ve ınr aııa11;ı;.ı ıu ~,,-

giltere aleyhine kıyam ettir • 
mele mabadiylı ahaliye bl • 
taben şedidülmeal beyannı • 
meler neşretmeJr.tedir. 

Mahkum edilen vurguncul 
Evinin blr oduını önceden ıs 

raya ldraya vermekte tken aJ-'111 
da)'l Mustafa Toı;>uzcu'ya 17 11 
klraya verdlkl anlaşılan Sabri 
gUn'iln bu sucu mahkemecı .,. 
görQlmUş ve bir senelik kira t>ed 
olnn 204 llm nğır para ceznsına 
tınlmnsına karar \'flrllmişt!r. 

* Altındait mnhalle61nde baJ<all 
eden Hasan YalçıntR.Ş'ın fiyat nıll 
kabe komisyonunca lltresine 25 
rus pcrakC'nM sat~ fiyatı tesblt 
len gazyağını 40 kuruş üzerf1ld 
sattığı tesbit edllm!s w mahl<eJ1l 
vcrllen Hasan, Milli Korunma 
'llürk ceza kanunlanna göre 50 
aıtır para cczıı.sına mahkQm ect!lfl\ 
dUkklnı 7 ırUn kapatılmış ve ınall 
m!isadere olunmuştur. 

Ceza giyen vurguncul•' 
İatanbul, 15 (Telefonla> - ~ 

bakkal vur1ıunculuk ıul)lyle SO 1 

para cezasına ve dilkkAnının orı 
kapatılmasın., bir baş'ka ba.kl<al 
Ura rıara oozasına ve yedi gün 1<• 
lı kalmasına .mahkt\m oldular. 
lokantacı da adliyeye verJldi. 

Köşemiz••• 
"lstidat" ın Türkçesi nedir! Eski cep lulavuzu'nda "anıklık" 

karşılığını görüyoruz. Tarama Dergisine bıktılımııdı bunıın 
"Di\•anü-. lıigat • it - türk" ten ılındılım anlıyoruz. Fakat aynı 
derginin Türkçe cildinde "anık" şu manaları geliyor: ''amade, 
hazır, mevcut, müheyya!., 

"Halk ağzından söz: derleme dergisi'' bjze bunun asıl karşılı· 
ğını vermektedir: Çanak.kale taraflarında "elim "'" istidat" dlf" 
mektir. Kayseri taraflarında "istidatlı, hünerli" yerine "etimll,. 
dendilinl öifrenjyoruz. Sililke'de bunun ''eğlim" ıekli ve glf" 
ne Ksyseri'de "istidatlı" ;çin ··eli eğimli" deyimi de vardıt• 
Bize göre "eğim - istidat" ve "etimli • müstıit" olabilir. 
"Anık"ı da •'amade ve müheyya" ycrıne saklarız. 

* Eter beğenirlerse, hukuk t(Jimcilerine Antıkya'dan bir lteli • 
mc armağan edelim: "elgirim" "vesayet" demektir. 

* "Hastalıktan veya Jİddetli bir hastalık dolayısiyle şışalamıı 
ve ıa/Jaşmıı kimse" ye Osmanlıca veya Türkçede siz ne dersiniıl 
Anadolu'nun bfr çok yerlerinde bu halin adı "eksin" dir. "M~ş i 
rif-l barab" ın da tek hlime Türkçesini bulduk: efrelti/ Mısa 
de şu: "Bu ,,., 11lrelti duruyor, tamir edilmezse yıkılacak!., 

* Biz meseli "mühllefiyM." yerine ıcaba "ödev" kullınabil~t 
miyiz, diye düşünüyoruz. "Sünnet-i seniye" delci "sünnet" ıt1 
adı Karadeniz'in bazı taraflarında "edilcev" dir. Bu kelime d.e 
bukulr.çularımızın işine yarıyıbilir. H ekjmlere yarıyabilecek bıl 
kelime: "ersek ... erkeğe düşkün, er istiyen kıdın". Bunııt1 
"ersemek" veya "ersimek" diye masdarları var. 

Falcat "yiğitlik satma1:, taslamık" minasını "ersinmek" be • 
plmizin işine yırıyabi/ir. "Ersindiline gÖrf' bari yilit olsa!,. 

DiLCf 



Di~ POLİTİKA 1 ... 
Alnıan- Rus harbinin Libya'da Mihverciler 

son gelişimi şimal batıya çekiliyor 

lııd Alm.ın Führcr i Adolf Hiılcr, do • 
d akı askeri harck.iıın kış dola) ısiyle 
~akladıgını 'e ancak gelecek ilkba· 
k da tekrar ba~lı)ahilcccğini ıon ııut
.:::da SC..)lediğinc gore, ıuuk alm.uı • 

1 
h harbının umumi durumu hakkında t: C>e duşmi)e }er k.ılmamısur. Ger-

tt ~en Bay Hiıler'in bu 5ozlcrindcn cvel
lt e rus cephesinde alman ılcrı hare • 
Q tıııfn durakladığı, haııl nısların cc-

• 

lngiliz 
kıtaları 

iler • yor 
( Başı 1 ınci sayfada ) 

u ı: u s 

Doğu cephesinin 

merkez kısmında 

Londra 'ya göre 
1 İktisat Vekili 

Filipin meydan radyoda 1• 

1 teşebbüs 
j r sların 

elinde 

muharebesinin 

~iddeti artacak 
Londrn, l:! a.a. - tik tesebbüslerde

ld büYUk muvatratayetelzllklere rast -
men Ja'POTIY& Luı:on'a aıdrer cıkarmaıta 
devıım edeceAe benzlym'. .Japanya ce • 
ııuıılll muv.ıaıı.lasmı idame etmek ve 
Luzcm'un dll)er kısımlanna at>1cer cı· 

karmak laUyol'Sa Luzon'un mcrkez1n1 
lual ve bu d nlz O.sııUnU taalb-otten 

( Başı 1 inci sayfada ) dU&Urmcsl muUak ııırette lAz.ımdır. Ve 
mts gibi srozJl'1ncktt'dlr. Almanlnnn bu, Haval ve .A:mcrlka'dan kara ve dc
kendl hnUarını muntazam bir tarz.da nlz. takviye kuvetlerl gelımedcn yapıl· 
dUzeltcm~klerl acıktır. Ruslar, dur- malıdır. 

( Başı l inci sayfada ) 

dalma hareketi r•nı r bfor 

kanllm. Bu senenin paro 
lı$l?lak,, tır 

Cıılısmanın b1r ı:aye ~ 

oldutu tablldlr. GBJi ıs 

cok lstlhsnl etmek, v 
mekttr. 

.... 

1 

•a ~11 bolgcsınde kar,ı taarruza geçerek 
:::nları ı;erı atııkl.ırı gorulmü,cu. Al· 
~ ar, ilk gunlerde, bu geri çekilme)İ, 
Ilı to( şehrini ceıalandırMak i~in alın· 
'ııiıı bir tcdhir gibi ı;oMermişlcrse de 
el r ırıuddet sonra es:nen kimse.') i inan· 
~ırınaınıs olan bô>·le bir tevilden uz: ı;c
ltr~k, strateji düşıince5iyle ı;cri çekildik· 

0 
rıni iııraf ctınışlerdir. Görülu)or ki 

b tamandanberi, bu sıraıejik çC'kilme 
titleketi, bütun ceı,hcyc tc)mıl edilmiş
d r. Dunkü alman resmi tebliği, kış ı;cl· 
~k.te alman kttalarıoın en chcrişli ~trn· 
r~k mevzilere çekileceklerini ve bu ha· 
~rin }alnız tfıbıye icabı olarak ra· 
'Ôı1 ta olduJu belinilmektt'Clir. Bu 
1' erle, almanlar, Ru•ra'yı ezmek için 
'r 1CSrin •'l'ınm ba~ıoda ı;iri5ciklcri ta· 
.,~n munffak olmadığını itiraf eı
--. oluyorlar. 

Kıyıda, Tobruk'Ia Sonum arMın
da, hfl.l(ı kaçaklar bulunan bölgede, 
temizleme harC'kctlcri Tobnık'un 
d<:>~ ve cenup doğtısu çevresinde 
memnuniyet verici bir aekilde ce -
rC'yan etmektedir. Son muharebe 
meydanı' da temizlenmek üzeredir. 
ve bu meydanda dilı-ıınn.ndan alınan 
\'eya dflıımanın terkettl~i malzeme 
toplanmaktadır. 

Batı rölünde dü§ürülen bir mihver avcı tayyaresi 

madan almanlan hırpalaırnkta ve Tu· Filipln mt'>'dan muharetıesl önUmQz. 
la ve Orcl tıölgelerlrde cok bUy(jk mu- dl'kl hanaııır ıcındc s:ıtuıcce daha :ı:l • 
vaftakıyeUcr elde e~hi gibi gözlı't· Yade elddeUenecck ve Malezya'nın aın
me!:tedlr. beti üzerinde de kaU surette tes!rt o-

lstlhsall arttırmanın h'r yolunu• 
da, hllh .. sııa buı:Un ıc !1, tst ı c ta • 
ı;arrur oldutunu bLm k ve ona re 
lstlhlMc ve sarrtyt1tta d -ıUt ve k.•)tUı 
hareket ctme-k her blrL'ltlz tein b..r va· 
tan borcudur. 

Hava uartıannın elverişli olma,. 
mıısına rağmen hava kuvetlerlmlz 
bUttin harekAt sahasında dUııman 
ta§ıt kollarına karşı çok tesirli hU
cumla.rına devam etmektedirler. 
Bilhassa Tmiml ne Derne ara.sın • 
daki yolda dUııman motörlU vası • 
taıarına ciddi hasarlar yapmııılar • 
dır. 

iki günde 100 
kilometre 

~ Bu taarruzun ne gı'bi p.rtlar altın· 
~ başladıiı hatırlardadır: Rw>a'daki 
. . ekit haz.irand:ınberi de\am eınıekıe 
~ Alınanlar, rus cephesinin ayrılmı' 
it .12ııduğu ıımal. ona ve cenup bölge· 
'e fitıe aıra ile ıığır darbeler indirdiler Kahire, 15 a.a. - Bir taraftan 
~ f'Uslan büyiik kayıplara uğrntmış • İngiliz kuvetlcrl General ttommel'-
h d~. Kazanılan bu ıaferlerln Rusya • in zırhlı kıtalarını yavaş yavoıı geri 

1.,bıurmck uzere bulunduğu birçok de- atarken diğer taraftan 8 inci İngiliz 
~ bildirilmiş ise de ruslar rnukave- ordusunun kuvetll orta te§kllleri 
~e devam eııiler. Nihayet ilktc5ri • iki günde 100 kilometre kad:ı.r llC'r
~ ~~şlangıcında Rusya'yı ezmek için lemlşlerdlr. İn'"!illz hava kuvetıeri 
jfYllk bir ıaarruu geçildi~ini, B:ıy av tayyare teşkilleri de daha ileri 
ııler'in bir nutkundan öjrendik. Al- göti.ır.ilmUııtUr. Bu suretle Llbya'dıı 
~ Fiihreri, 3 ilkteşrinde soylcdiği 25.000 kilometre yer iggal cdllmiıı 
"lenllUtukta, Rusya'nın ezilmesiyle neti· bulunmaktadır. Şimdi bu sahada. 

48 
ecek olan muazzam bir hareketin fenalık yapmıyıı muktedir olmıya -

~ saaııenbcri ba5lamış bulunduğunu cak kadar ehemiyctsiz düşman teş
~ r vermiş ve ondan 50nra da alman killerindC'n başka mihver kuvct\ 
hu ın şefleri, artık Rusya'nın ezilmiş kalmnmıııtır. Bu kUı;Uk alman te~ -
\: lunduğunu n Rusya di)e bir as'kerl killeri de ya lmzı dar boğazlarda 
d.ılıveıin mevcut olmadıjiını bildirmisler· yııhut sahil boyundaki kesik arazi· 
b' Almanlar Mo$kou uıerıne büyük j de saklanıyorlar. Bu kıtalan geri • 
tr ı · · t T' ıık 

0 
d aarruza gırısıı er ve ımoçe o 1 deki iaşe kollanmız çölU sahilden 
~ u~~rının bu}uk bir kumı.nı esir ala· tA 80 ldlomctre lçe;ilero kadar ta. 
At ır kısmını d~ )Ok emler. Faka~ ramıık suretiyle tu'o.makla meıısuJ. • 
t.Os~ova d.ışmedı ve rus ınukavcmeu dlirl r 
oıısh . .. k d At- 1 e . tıı ,uıun ırıl~a ı. n.ııuan arın sonun· şu anda, lng111z zırhlı kuvetıcri 
lllr tılııı, s~mıce YilPtıkl:ırı. ~~!aşılı • Rommel'in 15 inci ve 21 inci tank 
14' Sonccşrın ~rtalarında sırı~ılcn bu tUmenlcrlnin bakiyelerine harbi 

llıııun hcdcfı Mo kova')'l sarmak· . • 
1l. Ve bir aralık '"Mosko,·a'nın du~mek kabul ettırmıye Uğrll§ıyorlar ve bu-
~e bulunduğu unnedildi. Fakat rus· nuıı için onları hıç durmadan takJP 

r nıukavcmct etıiler. Ve alman tanr· edl;ı;orlo.r. 
ltıııı gitıikçe yavaılı>·ıırak nihayeı du • Rommel emrinde bulunan topla
'lkladı. Simdi atw3 nlıır \.:aıu höL;rler. nıı uzun menzllli olu!iundan istl -
~ ~va.ı ya,aş çekilmekte ve n:ı hır da !ade etmekte ve kendisini takip i
"elldilerinl takip etmekıcdirlcr. le me:ıgul bulunan lngilızlcri yak • 

Almanlar bu geri ~ı--..; .-alna fl§tırıruımn.k ; in l'linden geleni yap 
'tlbi . mııkta<iır. Du surctlu a:ırnrru A.,,,. .. • 
~ te . diışüncesine atfetmcktcdırler. tanı bUyUk nakliye kollarının da 
llllar ıse, almanların rus brşı ı:ıarru· kaı:ırılmıısı için gereken .zamanı 

~ larıısında (ekildiklerini iddia ede- kazanınıya uğraımııktadır. 
~ bu küçük ilerlcyhl bir alman boz· Almanlara göre 
:""u teklinde göstenniye çalıımakta • Bertin 15 a.a. - Şimal Afrikn'-
~tlar. ~nce Rusya')'! ııım:ımlfl~ elit • da, ınglİlzlerln yeni taarruzları 
~bı gösıcmıck ııokm~ınd~k~ ai.ına~ puskUrtUlın~tUr. Alman ve italyruı 
'1ıııa ında mub:ıllga oldugu gıhı, ıımdı Stuka te:ıkillerl Tobruk'un cenup 
ltr ;111arı bozguna uğ.ra~ıt Jıihl ı;ös - do~usunda dUşman kollnnna ve ba.
d •• ııııye mntuf bu nıs ıddıasında da ,dk ~ bü k b' .. b 

1
• d Rus taryalarına ağır çapta bombalar 1-

yu · ır mu a aga var ır. • . h'd~ h _._. 
1 1

. . . hıık sabet ettirmtı;ılerclır. Almaıı aav81 
\ arcı .. ııın umum gc ısımı • 1 · d 

111da um:ın zaman bu aiııunlarda izah tan:are c~l bır tayyare mey anın • 
'tın.iye çalıştığımız gÖCÜ~.ıD uabetli ol· daki benzın depolarında yangınlar 
dııtıınu olaylar gösıermi$tir. Almanya çıkarmışlardır. 
~~ h:ızirand R115ya'>-a karşı taarru· ltalyanlara göre 
llıu &eı;tigi uman, bu derece bıi}ilk bir Roma, 15 a.a. - İtalyan orduları 
~ ~vemede karıılıışacaAını ilmiı et - umumi karargihımn tebliği: 
~?1ıltl Rusların hnmlıkları, 193~ se- Düımarun Aynelgazel çevresinde 
dabnde başlıyıın alman hazırlığından yaptığı devamlı baskı her tarafta 
s· • e ki rnınanlara kadar geri ı;ider. karşı hlicum yapan kıtalarımtzın 11td
lltl.ıııdi anlaşılıyor ki anzde be~cr ıenelik detli mukavemetiyle karoılaımakta
~ tısaı proı;rıı.mlan, hakikatıe asked ha· dır. 
ıl tlıJc programlarından ibnrermiş. Bun· Bardiya ve Sollum üslerine karııt 
~ ha ka ruslar, 1939 e>•lt'ılünde harp yapılan hamleler pilsklirtfılmüştur. 
lı ~ıktnn wnra hazı~lıklarına daha Dliıman esir vermiştir. 
.,..~ hııla de,•am eımıı.ler ve Polon· ı Mihver hava kuvetlerl bu mubart· 
lttt ile baıı Avrupasındakı a_:k~rt hare- belerde büyük bir rol oynamııılar 

111
• tan ~ldıkları derslerden ıstıfade eı· dlişman hUcum kollarım mitralyöz a-
•ıltrdı. Bu ıartlar alıında başlıyan . ~a eh d 

1 1 
b- "k f 

1 
tcşıne tutmuşlar ve tank topluklarını 

ı. .... ,r~ e e a m.~n arın uru :ıa er er yok etmiılcrdir. 20 düşman tayyaresi 
~ıklıırını ıuphe yokıur. Ve doğ • d" U ili ·· .. ·~tu · d k hl uş r muştur bit rudur kı Alman>:ı' an baş 1 ' Tayyıırele • . • d 'k"ıi üslerine 
Ilı 8$kert ku~edn Rus}a ile çarpı,abil· d" • • rımız en ı ı 

tsi mümkün olmıyacakıı. Bu ~rpış • onmemı5tır. 
~lar neticesinde rusların kayıpları müt· -----

ıı' olmuştur. Bay Hiılcr geçen ı;ünkü Pearl Harbour'dak"ı 
lltlcunda almıınl:ırın üç mil)on ~ekiz -
~bin rw esiri aldıklarını, 21,~91 tank, 
It;~~ı top ve 17,322 tanare yok enik· 
)ı •nı bildirmi,ıir. Ruslar da ıılm:ın kn· 
~arını yüksek ı;füıermckıcdirler. Rıı· 
~ lar aynen kabul edilmese bile, her 
dıı taraf kı)'ıplırının da çok huyük ol· 

amerikan 

1 zırhlı ve 5 
harp gemisi 

iıı söylenebilir. Bund.ın ba$ka nısla· 
~ toprak kıt)·ıplnrı bürük olmuştur. lt torıraklıır üzerindeki harp sanayi tc· 
~leri rusların ellerinden çıkmıştır. Bu 
di ': göre, ~usya, a~ır kayıpları~.' k.c~· 
lrııı'(~sıınlnrıvle cetafı cdemıyeccı;ı gıbı, Vaşingıon. 15 a.a. _ Bahriye Na· 

1 1 
1 ıı " amerikan yardımları da bunu zırı M. Knox Pearl Harbour'n yapılan 

it lfi etmı}c kafi olmasa ı:crcktir. Döy- i hucumlarda bir 2ırblı ile başka bcı 
rıt bir durumda ol ın Huna'nın, alman l harp gemislnin kaybcdilmi, olduğunu 
ı:;uıarını topraklarından aıabilccek bir bildirmi,tir. 
b rruz kabili)eıi gcli,ıircbilmc\i _ her M. Knox dcmi•ılr ki: 
~ide 1 dTk ~ k'n rllrülmuyor • S 1 m ı ı mum u .., · "- Pa~ifik filosunun muvazenc5ine, 
11 halde muthi' rus ıaarrıızları karşı- Pc:ırl IIarbm )apılmış olan japon 
~·~da alman ordularını bozguna hucumu ile bir ~ey olmamıştır. faki 
G"-ın 'b' · e mnıuf ~ 15 gı ı ıı:usıcrmı~ · '>klahama zırhlısından b:ı~ka Utah is • 

'
1 

ler ham ha}nlden ibarenir. Nıı· mindc )'Üzer bir ht'Clcf Cu~{n Do"'11C5 
1 k' d • • 

lltıı ı J;t'<;cn ~>' ~lnı:ın ~ro~aı;~n. ns: • ve Sh.ıw i~imlerindcki Uç destroyer ve 

1 
~US)a'yı en.lmı.ş 'e hitmı' ıı:ıhı. gos· Oı;lııla ismindeki mayın do,eyici J;t'flli 

r~ıye matuf ıddıaları hn}aldcn ıb:ı • kaybolmu$tur. lnun kıı>·bı olarak 2.729 
ti. subay ve er i\lmü1, 6,6 ki~i yaralan • 

ti Hakikat ıudur ki ne nıs ınukaveme· mışıır. 
ktrdmı• ne de alman orduları bo • Japonlnr, Hııvai adalarında hücum • 

~ .. d • ıl 1ınuşcur. Ruslar. ıılm:ın baskısı altın· tarda 3. cnızalu ve -'l tayyare kaybcı-
.ı~ •l:ır kayınlar veren~:C ve almanlara mi~Icrdır." 
"ll. ,. "L K 'X " 1 • 1 ~ 1 b•tt • • ~ tiır ka)'lplar verdirerek, Mosko' ı ~; no .'. soz .erın IOY e ı. nnı1ıır: 
ıl llılarıoa kadar çckilmhlerdir. Bunı - - Pasıfık fılosunun gcrı kalan 

:ı. kısmen rus mııkavcmeı'inin kırılnma· kısmı sapasağlamdır ve bu filoda zırh· 
~ı, ve kısmen de kış a)'larının gelme- lılar da '·ardır. Bu filo, ıimdi. düımın· 
11 dotal ısiyle alınanlar duraklamışlar ve la çırpışmayı araşıırmaktadır." 
t~ k • \ı c nmen ros kısmen de mevsım bas-
~1. ~ltınd:ı biraz ıı:erilemişlC"rdir. naha 
il •lıyecekler mi? Yoksa ilkbahar ıı:e • 

Jay olmıracıık ve dün olduğu gibi yarın, 
her iki tarafa da ağır kayıplara mal 
olacak gibi ı;6rüncn hu h:ıreklt gelecek 
sene)e intikal edecektir. 

Hongkong sa1·ılıyor 

pi " n gereğince 

geri ~ekiliyor ar 
Stngnpur, 15 a.n. - Honkong mu

hasarası başlamıştır. Cin toprakla· 
nnda ve üç kılometre gcn·şllilııde 
blr deniz koliyle adadan ayrılmış 
bulunan Kov. loon'un şımdl Japonla· 
nn elinde bulunduğu muhakkaktır. 
Honkong'dak1 bntııryalnrln ıılddetll 
ateş teati eden japon topr;usunun 
KO\\ loon'un gerıslndekl tepelerde 
meV"Ll almış olınnsı muhtemeldir. 
Obilsler şimdi Hongkong'un başlıca 
mahallesi olan ve vallllğtn bulundu
ğu mahalleyi dövmektedir. Hon· 
kong muhtem<ıl blr muhasaraya kar· 
ııı 1939 danberl hazırlanmu bulun· 
makUıdır. Hong1<ong'dakl asır toı:>
lo.nn, adayı tstlll.yıı tesebbUs ede
ceklere bUyUk kayıplar verdlrc{:eğl 
süphe!!lzdlr. 

Plan gereğince geri 
çekili§ 

Londra, 15 n.a. - Londra ııskcrl 
rnııhfille:rıinde blldirlldlğlnc göre Brl· 
tnnya kıtalan Kowloon'dan Hon
kong üzerine CC'klliyorlar. 

Kowloon'druı Honkong'a gcrl cc
kllme, pllı.n gereğince yııpılmı.&tır. 

Dolaşan §8.ylalann tenine olnrak, 
Borneo'nun §lmallndckl lnglllz top
raklarına ne bir asker cıkanna ha· 
rckl'tl olm~ ve ne de hava bombar
dımanı yapılmıştır. 

laln=a yanın m l kl4:-
mında COk ı;lddotli muharebeler ya
pıldılh blldlrllmektcdlr. Cephr:nln 
Kedah keslmlndfl lntalanmız bazı 

hafit gerl çekilme yapm11lnrdır. Her 
iki tarafın kayıplan da a~ olmu~
tur. Fakat henüz bu hususta elde 
hiç bir haber mevcut de~lldlr. 

lngiliz reımi tebliğleri 
Rangoon, 15 a.a. - Blnnanya or

dusu umum! karargt'ıhının tebliği: 
Jıaoon kuvoUerlnln yaptığı baskı 

netıceslndi!, kficllk gamlT.Onumuz. 
Blrmanya'nın en cC'nup noktasında 

POılnte Vletorla'dan, pldn gereı:tlnce 

ve Klzumlu tahribatı yaptıktan son· 
rıı. geri çekilmiştir. ,,. ,,. ,,. 

Slngapur, 15 a.a. - Uzakıark in-

-!' .c=a 
Çuvaldaki 

davul 

lstanbul'da bazı ttıelrler U!ttk11 
derllerın d1.1arıya sa tılrnnaı yn11nk 
olduCU halde "kccı derisidir,. diye
rek, UtUk dertlerini de kcçl dertle· 
rtnln arasına karıetmp dısıırıya ka· 
cınnaC:a baeln.'llıılar: fakat ta anla
eıbnıe ve tahkikat baoıam11. 

Sırası ~lmlşken blr hlk:l.Ye anın
talun: 

ll<I vatanda• trenle bir )IOleuluk 
yapmak tstcdller. Fakat yanlanrul:ı 

ancak blr bilete Yetecek ltndar pa

ra vardı. Yahut, daha faz.la vardı 

da, bir klelllk bilet parııslyle tklsl 
birden ~lculuk yapmak lsU>'Orlar· 
dı. Aıitndaşlnrdan birisi buna b1r 
c:are buldu: 

- sen çuvala ııır, dedi, kontrol 
mrmuru ııellnce "cuvnlda cSYam 
var .. der, onu ntıııtınm ... 

:tklncl arkadııaın da bu tıe aklı 
yattı ve biri cuvaldn, öteki kıınape· 
de, lklsl de kompartımana ycrleıt.ıler. 
Tren kalktıktan •onrıı kapı ac:ıldı 

ve bir ses duy:ıldu: 

- Biletler !.."fl'ltl'Ol Pfendlll!ml 
ntrlncl arl<adaı mhum bir tavır

la biletini uz.attı Memur bileti ııım
baladıktan sonra c:uvah gösterdi: 

Bunda ne var? 
- Benim eıyam var ... 
- Ne g1bl caya? 
- 6eY, davul v.ır, davul ... 
Memur bunun üzerine ayaC:lyle 

ouvaln vun'lu. öteki, konU1Tnayı çU· 

valm ıcınden duymuııtu. Arkaduı

nı yalancı cıkıınnadı. Tt-lanen!n in • 
meslyle beraber, cuvnldan da blr set 
yUkseldl: 

- Gtıümmml ... 

Çivi çiviyi 

söker 

llet,;e kadar bu cephevi muhafaza ede
~er rnl? Ruruı maliım değildir. Fa -
1- burada durular da, biraz ıı:eril~e-

4- aı...n • rus harbinin wfiye!i ko- A.. Ş. ESMER 

Gene lstanbul'dıı, cM Ozcrlnde 
vurııuneuluk yapan Hilmi adında 

blr1&1 SO ıtra para cezasına mAhkQm 
edllm11. Aynca dUkktLnı da ~ ııtın 

gı.llz umumt kn.rnrgOJıının tebliği: 

Sovyet resmi tebliğleri 
'Moı:kova, l:! n.ıı - Sovyct hnberlcr 

bUroııunun bu sabahki tt'bllı?t: 
14 llkkAnun gecesi kıtalarımız bQ· 

tUn c~phclcrde dUsmanla snvasm181nr -

lacnh."tır. 

Havai adaları bölgesinde 
japon denizaltılarına 

hücum edildi 
Nevyork, 15. a.a. - DUn öğleye 

Jnpoıılat, Ked:ı.h'da hücuma kalk· 
mışlnr vo a.ınr kayıplnr pahasına a
razı Kazan.mı; ardır. Kedah'ın cenu
bunda güç bir arazi lcındc ı;ıddetll 

ı:ar,ı....,.ma.:ar devam otmektcdlr ve 
vnztyc.-t karışık.Ur. 

dır. * * * kadar gelen haberlere dayanılarak, 
Moskova, 15 a.a. Buı:OnkU sov • çıkarılan bir tebliğde, §Öyle denlll-

Dun Kelantaıı'dıı bazı faaliyet ol
mu .. tur. 

yctt<'?:ılll!lne eıc yor : 
Moskovn l.'cphcı;lnln bir kes:mtnde, I " Havai adalan bölgesinde fanll· 

sovyct ıruvetlerl, ::?4 tnnk. 9 zırhlı o•o- yet gösteren düşman denizaltılarına 
mobil, ll!G kamyon, 54 havan topu ve şiddetle hllcum edilmi!'tlr. Bugun Penang bombardıman e -

dllmemıştlr, r nkat loh'ta klStl b r 
tehlike işareti veri.lıntştir • 

Hongkong'dan başka hiç bir haber 
gelmem ştir. 

bUyUk s yılla techlz.ııt atınııınrılır. Do· Wake adasına dUşman yeniden 
nctz cephesinde de bUyUk sayıda kam· tkl hava hücumu yapmıştır. Birinci 
yon ve top ele ı:eclrml&lcrdlr. Tula hücum hafi! geı;mişse de ikinci hU-* * * bölı:c~lndc, c te kıtaları, alman tnaıı cuma pek çok tayyare lştirtı.k etmlş-

Slngapur, 15 a.a. - Bu sabah ne~- ve l.'cpnne kolunu ele ıteclnnlslcrıllr. tir. 2 dUııman tayyaresi dilşUrülmU§-
rcdilcn r{'5Illf tebliğ: 1 Alman resmi tebliği tur. Hasar ehemtyetsizdlr. 

Bu sabah Hongkong'dan alınan 1 Bcrlln, 15 a.n. - Alınan orduları \\'ake adasındaki deniz erleri mu· 
lıaberle-rde bildirildiğine göre karşı- bnıkumıınt'lanlıf:ının tcbllıtl. kavemete devam ediyorlar. 
lıklı ş.."1detll topçu ate.şl olmuştur. nrıı?u ıa, l.'ephcnın blreo.'< yerlerinde Amerikan reımi tebliğleri 
Hongkonc adasının teslim oldul'(u llU=ırııırın yaptıtı hilMımlar tıUskürt.Ul· vaalnırton, 15 n.a. _ Harbiye nazır-
hakkında dolaşan haber hiç bir yC'r- mUıtUr. DJl!Tlan aı::ır ka)'lplarn uı:rn - lığının tebllltl: 
den tc~ı1t edllmc-ml.ştlr. mıstır Flllpln'de: dUşman hava kuvetıerl • 

Malezya cephesinde yeni bir ı:c· Hava kuvctlerlmlz Donetz dlrscı:ın • nln ı.u7..on adası Uzcrlndekl hareklb 
llşlm olduğu haber verilmemekte- de toplanan dU'10an kıtalarını ve Dmı d vam edly0r Kara hareka.tı. Luzon 
d r. ile nont .. ı arasındaki demlryolu tes s. adasının aımallnde ve ılmal batu;ınd.a 

Jcrlnl muHıftalcıyeUe boınbalamıatır ve Leı;raspl cıvarmda· eere)'&n etmekte· 
Cctıhl'nln orta k~llTllnde 90vycUer!n dlr. Japonlara göre 

Tokyo, 15 a.a. - Umum1 karar. tnarruza hn rl'\nmııı z.ırhlı tl'eklllerı~c Otc'kl bölı::!''crde b1ld1rllme~e deıter 

glb tarafından neşredilen tebll.l:: ve inse koli .rına eok kuvC'UI almar bir ıeY olmamıştır. 
Malezya'ya cıkan Japon kıtnları savas ve stuka tayyare tcşklllf'rl av 

hlı.la ilerliyorlar, Brltanya Malezya- tayyare! r.nın hlmııyC"sl altında ezici 
sının baU kıyısında son derece ehe· cıarl:clcr lndlrrnlslcrdlr. O.ısınan bura· 
mlyeUl bir üs işgal edilmiştir. da aı::ır sllAh ve nraba bakımından bll· 

ı ha6Sa 1.'lddl kayıplara u!:ramıştır. 
Domcl ajansının Kowloon'dan bil· voihov kesiminde ve Murmansk 

dlrdlf:lne göre, Honkong'dn Mohslng l dMT1lryolu boyunca dn alınan hava Jrn· 
k11lesl, t!ddetll toı>cu !aallyeU neti- veııcrlnln taarruzları tesiri! olmuştur. 
ccslnde tahrip edilmiştir. Adanın do· • l d ğU kısmı ucunda bulunan blrcok 85• Bır macar ko or usu 
kC"r1 tt"':'.sler de totıeu att>.SI altına a- Rusya'dan geri döndü 
lınnuş ve bunlara ciddi hıısnrlar ver· B:ıdapcşte; 15. a.ıı.. - Sovyet ccp-
dirllmiııttr. hesinden gelen ve akıncı kıtalnrdan 

H ongkong taarruzu mürekkep olan bir kolordu dUn me-
kar§ııınd a japon elkô. raslmle Budapeşte'ye girmiş ve hal-

rı kın coııkun tezahürleriyle karşılan· 
Tokyo; 1~ a.L - Japon etkA.rı, mıştır. 

Hongkong'a kareı .. S41laml§ olan GcnC'lkurmay başkanı, etrRfında • 
:nıaa--""1apoa-ıamTUırunu bU)'(lk lıükUm t ft..znlan . .Almnnyıı, İtnlya 
bir aUl.ka ile takip etmektedir. vo .Jnponya elc1leri bulundukları 

Gazetelerin birço,nu Hongkong'un halde kolorduyu kırnl n:ılbi nnmına 
birkaç gUn sonra düşeceği fikrin • Rell\mlamıştır. 

dedir. Almanlar kovalanıyor 
Mo.\kova, ı~ a.a. - Moskova ccı>

he~indcki harekattan bahseden Moskoı;a 

!stanbul, 15 CTe'letonla) _ Gnzlı· rad\Osu, dön E:\inluk pdde!li muh:ı.re-
""""" 'd Al k , d ı1 f helerden sonra General Ku1.0eızof un 

Bir işçinin ölümü 

~ ..... e e e o.nun e nbrlknsm- k nd ı dk' k ı · · da .,..,,_,_ d d bl 
1 1 

t brl uma a~ı • ıın a ı nıs uveı erının 
""muı n ın a r şe a kanın H k • ı ı d·kı · · · d' 

üstündeki tarasa cıkarken dört met-1 Ki~ -~?ma yı e etı ,;e, r ı d. c~nı vek"lşım ... .' 
r rüksekllktekl rdl d ın ın cenup :ıtı•ına o.,ru ~e ı m .. ,.. 
ı:n~~ öl n.....n Amedll v~~ken dUs-

1 
te olan dLişmıını kovaladıklannı bildir-

...., ve m..., ... r. ye uv torunun mcktedir. 
raporuna göre Eminin öinmUnc se-
bep merdwendcn d!lşmcst defllldtr. Sovyetler Klin' i geri aldılar 
Emin d!lşmeden evci, knlb scktcs!n- 'Moskovıı, lri a.L - Bir sovyet 
den ölmüş ve sonra merdivenden yu- tebliği, Klln'ln geri alındığını bll-
varlıınmıştır. dirmektedlr. 

müddetle kapatılacak. 
Eğer Hilml "Adam sen de, cıvı 

o1vl.YI söker., deyip yeniden lhtlldlr 
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Yeni bulmacamız 
Soldnn u~a: ı : Ankarada bir semt, 

~ambllde bir kfıf:tt 2: \'Urüyert'k ıııc
mC'k, 3 : Kabul eUneınek, esirler 4 : 
Dayanrruılt, blr renk. ti : Rabıt edatı. 

nota 6 : Bir emlr, musiki .O.lcUerlnl tan· 
ztm 7: Lakırdı, bir edııt, tersi ot 8 : 
Cessur, cıı.yırlı 9: Kıem Ynıtar, bir renk 
10 : Bıyıklan fazla 11 : Deniz kenarında 
bulunur, beni dcıtll. 

Yukardan naatı: ı: Meşhur blr su 
2 : GUzel snnatınrdan, nota s : tnce 
tahta, kQcOk 4 : Tenıl nota, derslerden 
alınan numara, evln glrle Yeri :, : Haıra· 
un sonu, arttst lıl 6 : Yıldızlara bakılan 
yer 7 : Gayret. au 8 : Dlr meyya, ro
to~rar, snblh 9 : Vapur odası ıactsl, bir 
cmlr 10 : Melun ll : Çöl, bir erkek ısmı. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmİf §ekli 

SolMn aaQ"a: 1 : Calıkusu, ot 2: E
rlt, sucuk S: Mıaır, huruç 4 : Trt'n, zıır 

fi: Ere, cck il: Ra, lif, Ayaş 7: Lavan· 
ta, ulu 8 :Utı, sim 9: Galata, re 10: 
Alo, Uade 11: eıııııı. rekor, 

Yukardan aııatı: 1 : Cemberlltn& 2 : 
An, taal, la S : Liste, vagon 4 : ıtır, la 
ıs : Reı:tneıı 6 : Us, nett, at. 7 : Şuh, as
tar 8: Ucu:ı, lade 9: UranYum, ek J.{): 

1 OkuT, al 11 ; Atu,.., 

YaımıaC:a kalkanıa ... 
Onun da cnresl var: 
O zrunıın da bavullannı hazırla· 

Yll> 1klnd aııllye ceza mah'kcmeel 
tarafından accllecek ha vuı ve suyu 
güzel bir yere giderek lkl yıl kadar 
orada otunır ve lstmbul a tama· 
men lylletmll olarak döner. 

Viran olan 

hanede ... 

Evli iki erkek arasında yeni bir 
konuşma: 

- Saroanpazariylc Anafartalar 
caddesinin arası ne kadar ı;cker bi
llyor musun? 

- Eh ... onbe, dakika kadar ı;e

ker. 
-- Hayır •. tam yedi buı;uk lira 

çekiyor. 
- Nasıl ı;cy bu? 
- Anlatayım: ıı:eçen gün karı-

ma h arpin alayım dedım. Anafar
talar caddesindeki bir kundura 
''mağazası" nın 25 lira istediği iı
karpinlcrin tıpkısmı Samanpaza· 
rındaki bir "dlikkan" dan 17,5 lira
ya aldım. 

- Desene, aradaki farkı boyu
na sineye çekiyonnu15uz. 

- Sahi öyle. Onun için kendi 
kendime şöyle düşündüm: elimde 
salfilıiyet olsaydı ''Anafartalar" 
caddesinin adını değiştirir, "Anıı
fortalnr" caddesi yapardım ... 

Alçak ıes, 

yüksek ıeı ..• 

Bu sefer de bir beldlrla bir evli 
konu5uyorlar. Bekhı 

- Bir eeye dikkat ettim, dedi. 
Kadınlar bir eey istedikleri vakit 
daima alçak sesle konuşuyorlar ... 

Evli erkek içini ~ekti: 
- Ben de bir şeye dikkat ettim, 

dedi. İstediklerini elde edemeyin
ce de avazları ı;ıktığı kadar batı-
nyorlar ... 

SA. - TIR. 

A merika 

Çin'in hare~efe 

ge~mesini istiyor 
M. Ruzvelt'in mareıal 

(an -Kay -~e 'e mesajı 
Çung-Klng, 15. a.a. Mr. R.ız-

velt'ln mareşal Çan-Kay-Şek'e gön
derdığı mesaj, gazetelerde ne~redil
mişttr. 
Amcrıka Blrle§lk Devletleri reisi 

bu mesajında 6Öyle diyor : 
' Şimdi Japonya tarafından teh

dit edilen birçok milletler tecavüze 
mukavemet için Çin'lo blrle;ımil} bu
lunmaktadır. Dünyada görmekte ol
duğumuz flltuhatçıhk hareketine 
Japonya da gcnlıı bir ölçUde iştlrAk 
et:nekted.ır. 

"İstlltı. kuvetlcrine karşı mUca -
dele kolayca vo hızla bir neticeye 
bağlanamaz. EvelA duıımanı yen -
mek, sonra da adalete dayanan bir 
sulh kurmaktan ibaret olan milş -
terek dAvanın muvaffakıyetle biti
rilmesi icln eskiden olduğtı gibi bun
dan sonra da sizin ve cesur mille
tinizin bUyük fedaktı.rhkla çalııımaaı 
19.zımdır. 

" Memleketimin slzjnle ve aefll
ğlni yaptığınız bliyük milletle be • 
raber olmasından ötürü btiyük bir 
gur-Jr duyuyor ve diğer kahraman 
milletlerle beraber glriııtlğimlz bu 
mUcadelenln aramızdaki ananevi 
dostluk bağlarından daha sağlam 
bağlarla bl:r:i birleııttreccğine inanı

yorum. Bu birlik, kendilerine karşı 
bUyUk bir gayretle mücadele ettiği
miz haydut çetelerinin tamarnlyle 
ortadan kaldınlmıun imkA.nını vere
cektir . ., 

DUn burada Mareşal Çang-Kay
Şek, İngiltere, Birleşik Amerika ·ve 
SoV}etler nirlifi bUyük elçileri arasın· 
da hir tophınıı yapılmıştır. 

Avunma 
devri geçti 

( Bışı 1 inci sayfada ) 

da~·ranırsak, bu halk ne yiyecek madde
lerinde, ne de kullanma ~yasında sıkın· 
il çekmez. 

Her halde ~unlan bilmezlikten gele-
mC)iz: harp uzun sürecektir; uzun sür· 

1 
dukı;e, fakirleşme, darlaşma her tarafta 
arıacakıır; milletlerarası yardımlaşma 
iınk~nları sıfıra inmese hile, bel balla· 
nılm:ız hale gelecektir. Her türlü yiyecek 
ınad"c~inden başka, pamuğunu tarlasın· 
da yeti$tiren Ye tczı;Ahında dokuyan, 
pancarını kendi eken ve ,ekerini kendi 
çıkaran, eti ve deri~i kendine yetehile • 
cck olan Türkiye, bu görülmedik fııcia· 
ya en aı fe<laklrlık ödeyen ınilleılerdeo 
biri olabilir. Elimizde olmıyan.ı yapma
ı:naktıın tarih bizi me,uı tuunaz: arama
dığımız harp, gelir bizi bulursa, devlet· 
çe, milleıçe, üsıümüze düşen ağır va • 
z.ifenin altından kalkrnayı biliriz. Fakat 
bu fclikcıe ulras:ık da u~ramasak da, 
yeni şartlııra göre teşkilatlanmanın na
sıl bir zaruret oldu~ pren~İflinde hep 
be(aber anlaşalım. Bunda da gözümüzü 
hüküıncte çevirelim; onun dediklerini 
dinli>·elim; tedbirlerine uyalım. 

Falih RJla ATAY 

Yurttaııarun; 

Blllnılnu ki lsUhııalln artunlI'd& 
lkullanılAn vaaıtnların da bU ıı: ebe. 
mı.ıreu vardır. nır taratwn lptWal va. 
altalar yerine daha rand m:mıı r nnl 
vuıtalan lkam<'Ye oııl11ırkl'n, dltcr ta· 
rattruı en lptldal llet ve vasıtalardil.D 

dn lstlfade)'l ihmal etml."ll\Cğ , canlı ve 
cansız bütün vasıtalanmı n rızamı 

randıman aımıya mühtac'IZ. HUkünwtı. 
oldurtu 'kadar büt ;n telC'kkJl e· de 
hattA bUUln mllll hA>at ve hare ·et e. 
rlmlzde btrtblrlmlzl tamamlamak wıy. 
retlerlmlzl muayyen hedetierı tekslt 
etmek yani proırraınlı ve thtlyaC'lmıza 

en uY.ı:un eclctlde tam blr 1ııb rlltl yap. 

mak ve bu maksat.la her Q11l•11mayı teş. 
vlk ctnrnk mecburtyet1ndt'y!z.. Biz" ı r
den en cok kAr getiren letn deir•l. mll
lct1mtze en OQk ıaırıta VM'ı!'n 1sUhSa'le
rın ı>~lnde toı:ılanmalıyu. 

Vntan~larım: 

l'tlllll ianıışJlm.:.z.!n bat anzıcında ge
Clrd1~1 Jmtlhanl&r en bed'U..ıı lnA.n:ara 
dll.h1 ümit venci neticeler •usterdl. Bil· 
.:un ordu ve haı..K ı.ht.,yac a ından m;; • 
hlm IW' Jn&mıruı. sırt m4U l&tın&alle eıı
vap verebllm~t. Maden ısuıuıaue
nmtz dl! her ııün verunını arttımlaat\& 
ve blze muhtaç old tumw: b~ mU• 

hlnı malzemenin lıAr -ı.cn tedarl.ld ım • 
kanlarını vennuWdlr. Bu ııı.ıerın a)'nl 

zanıand& le pl)aaamızın ve mıu uı. 

zın ku\eUenmt'S ™1• de mUhlıu amıı 

olmruıı tablldlr. 
Mllll a.anayl ı1edltlmla :r.n.m.an bütiıu 

manru;t.vle yani canlı ve cansa bütilıı 
vasıtalar1Yle mıwıeım e ve birtbL-1n1 
tamamlayıcı ıubelcrl tı:uruimJt ııanaıru 

ka&ted.lyoru:ı. Sınat tes rtmtr. e:ı:ı ma~ 

tekAmll ewaft& datıl O.ı.5ıı.lar bunlar 
tıımnmen, tekni.k kabll,,;yetlcrl o ırun -
ıum~ Türk ııocukı mm e :de ea 
;yülesek ran<1.manı V< rcck ıurctte ça. 

l11tr hAle gellllcdlk.ce m ,u sar.;ıyl~ 
tam olarak .kun;:.mıu aay meyu.. Bu. 

nun tctndlr K1 c=ı y;ı eık mühendl&lCJl 
en kütük 1$<:.şe kadar, tek ı kabl Qre

t.ımt.ıı arttırmak, mil l ıanaytıml n 
lnklıatına c 'ap ve: b ek mak:sadb'
Je tclcnlk öA'r im ı:ı daha dıeml.Yeıll 

blr lı;t ı;:al mevzuu o ar k ele aııruıım· 
nı ~brmcJde lnol ah d lo"ll nıurta ve 
bununla mu ter.as p o arak tdare, hu. 
kuk, muhasebe sahalar ndakl b ı.ııt ve 
k.ıdretımızın de artma 't& olduQıı mem
nuniyetle ırörUlmclcted r. 

TUrk ııcnı:llR' nln zcktı.sı, feregatl, 
m lllt ıu uru ve ıecru te ed n teltn k 
knblllıretl bu Je'en1c ı b114 rının en ku
veuı tmılnııtıdır . 

Sınıl ve zümre davası 
parUU ve tek m !kıl e ı b r n • Un 
evlAUarıyız. Kendi pJı arı 

yade blrtblrlmlzl ve ır. ı.ı n. f ıatlert 

duı.ınmc.ıı: en baelıı. gc en .kay~un lldır. 
Eu: ıanayl ek "lerlmlıln huzur lende 
taallyctınl arttırmak ve ıı h > ...::a 
nizam vermek ıcın 11 kanur u lle :ıı

lan csaılarm da her g'Jn ırk ı • a lm· 
kAn veren bir Amll olmuotur. Me 
keUn buııUnkü mu d'\va ı ıc nde 
dahl la hayatın n !hll)acııırmı lıı.tmln 

etme:e caıımıakta ve 14clnln ınhat ve 
emniyetini koruyucu t b:.rl rln ta•tıı

klnn i:lrltllm!I bulunmaktadır. 

BU)'tlk Millet Mecllıı1nde tctk k ed.11-
mP.kte olan lktılilldl t lckUlleTe alt te
ka Ut ve it ılı:ortası kanun nnın knb.ıl 

ve tatbiki 1' cnınlYctlnl srttL:ınaı'.ta ve 
11 1htıanıını t.cmlncı yarıyac. k teet üs
lerdir. 

Her hatadan ders a'an, her re 
tıın muvartakıyeUe t ııamı b ı:n 

Türk milleti bUyük tecrube ve ııa) et· 
lerden dı'ıtan buııunkU kudretını d n
YB 11tıraplnrının tefi rlnc ralhnen za· 
yıflatmıyacnk. bll!Uda daha yakın n 
hlssettltt eJcalkllklerınl t:ırnamlam~a 

muvaffak olacaktır. 

Mllll Şefimiz, biraz evt'l temas ~tl
ı'.tlm; bUYl.ık hllah<'lcrlndc ••IJ!P.I hlı:ıııe. 

tiyle ıereflcndlren büyü'k mlll Un e-
manC'tlnl heplm\z ranımızdan tı Jn tu
t.arak vıızıte yııpıyoru7~, buırurmut ar
dı. 

Vatandnılnnm: 

Kı.ın ve nercd<' olunıak o alıT ı h<"r bi
rimiz vatan ve va ırcıcr mi'!." sadnk • 
ti her an canım zdan Ustun tutarak 
Milli Şefimizin bu lt'matlar•na !!)ık 

olmayı ııorc bilelim. Ht'1> nızı h\lnnC'tle 
scltımıanm. 

Felekten 1 .. 

ır gun 
(Başı 2 inci sayfada) 

d:ıki )'arım limonu )CmC"ğine sıkmRk 
istemiş. Guı;lükle bir ikı d.ınıla li· 
moıı suyu çıkarabilmiş. l\ia<a arkadaşı· 
nın f:Utlük çektiğini ,suren biraz. çe
limsiı.ce oıcki adam: 

- Müsaade c·dcr ınisinit? diye li· 
monu aldıktan sonra Mkmı2 ve beri· 
kinin iki damlayı ?.orlukla ~ıkordıgı 
limondan ıakır ~akır ı;u çıkıırıııca bi· 
rincisi $0rm~: 

- Atlet misiniz.? 
- Ba)ır, tııhsildarıml 
Jlugun hrpimız, bu ıah ildır ku

,·cıinde olmak 7orund.ıyız 
Sinekten yilğ çık.ırntak z:ımanda

:rız & dostlar! rarkında 1 il mı.i'llz? 

B.FELEK 
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Ahmet Hidayet 
'Oc kl~ı. yokuştan aşafı;ı. a hızla onun h :ıbına ~ cındı , de olurdu. 

tnı;ı.orlaıclı. lkl t<Uaftakı! r tuCcklı br un n., yap.:ıeagını bilmez bir 
1if' unıfo ı .. ılı ld .. er Dı. 'ücutlan- n " kaım Dos, metl'lı'{Si7. Baynı:ıt 
rı:ı ct::ır lb lerı, tunç vu ... lf'rır e d,,._ ml':r.i :rıında do.asıp duruyordu. Bir
mır ka kları co ) akı mı•tı. Ortuda- d nt r garip bir tedai He Aksaray
ıı.ı a.G b n . , t r bı:rı .lı, z..,;ı.ıf bır d ı hav.ucunun evınl hatırladı. Vcr
d 1 ı.an ı ıu •. B , .:ı ı ·tı. R.ı.~<lr u- ha. admılannı sık uştınp yoku&tan 
zun s J. nh sa •!arını mut rruıdıyen a.).'- a; ı::,n lndl. Bah;.;e kap•'rlnıiruı mut
nı t.ı a a u ır ı)ordu Cıun k.lrp Klı fa a g ı: ı n kısmı dışarıdan ınced n 
lr fi.ura c rı L d bak larla dur- ıncC') e t.ctk k C'ttı. Ş!şmnn kısa boy-
m 'lan sa :ı 0 1 ı o.,"lu::,orlardı. lu hanımın paralan koridordaki kon- ı 

J and '"1Tl ard m hl~ sordu: sulun t km s nC' yC'rlc tırd ğı su an-
S;ı h, ha" !ucunun cvındtn tam da gibi gôıunUn 6nt.ıne ge'mlstl. Pe- 1 

i ,. b n 1 ra c;: m• ın.. Bu k. dar pa- Ki ama, orada haltı aynı hayat dc-
ı & yaptın nı- adam. vam C'dlyo1- mu> du? 

hl h ı kcı akannın Top. Omuzlarını sllkt : 
v nln bahc s nde gomiUU - Adam ııen de, dedi, e~er devam 

rluru;ı.or. 'l n h p d rsem, iki bin eL'lllyorsa ne kn.l<t drrım. Söyle bir 
do .uz yGz dok•:ın b .. Doğrusunu girer çıkarım!. 
soy ıy y ın.. b~ ı rnsını Af) cllcı ye- Tnhmın.ndf:' pek yanılmnm•~tı. Ak- ı 
d m .. O g e Asm:ılı mC' eıttekl "Ars- saray'dakl C'Vde n 1ı:ı yukarı aynı 
lanynt ı nn gıttim.. yUz dirhemlik hayat devam ed yordu. Yalnız kısa 
blr şı ,. kcncf .rne, blr $ şc de arkadnıı- bo:1>lu, ş.şman hanım yatalak olmus
larn • mnrla<iım .. ge'•ın, gıtsin, m"· tu. Havlucu HüsC'yın n hafıfçe beli 1 
z-. f>r .. bt-ş papl''I suhdık .. Uslfınc bir bt.i' l'lmilş, öksJrUklerl artmıştı Ev-1 
d(' yakal'lnd k . çlinkU 0 akşnm sar- d" dlptlrl dola an topuz glhl e>lma 
ho: lukh but ın yaptıklanmı af:zım- yan~klı ev. tlıktnr. ıa .a k :nse yok
c! ın kl ırmısım .. yoksa, beni kolny tu. 
ko ay IC' gr>c m zlerdı, b lirı: nlz!.. E:.ıtün bu haK.k •tlcrl, ak(:ım Us-* * * tündeu Io:-r. ı'\" Kır.p gıı:I .füiğ! es-

Tam, zamanında, yirmi beş sc>nc kl kı.lmest n dini :.:er k Öğr<'nm.şt. 
e" l s > tı b.:ış rt ulü, bn az :)IUVar- Fakat mnhkcm 1 Salın n al y
lak yUzlU b r kadın. "Tas Kasap" hind ki d ıvilll n bir d ğll iki olduğu 
tr mvav istasyonundaki kaldırıma ani ı.dı. Ond.lll kC'ndlsı bil(' Yolda 
oturmu ini yordu: Jandarmalara bahsc-tmem tı. Beli 

- Ot •• aman!. biıki.ık, öksilrllk!O havlucu HU~ın: 
- Param g.tmlş, ona yanmam, dl

YQrdu, helAI olsun.. Fakat zavallı 
Kczban'ın n :nusunu nasıl temız!J~c
('.('"'lm .• scnelerd('nbc>ri evlAt gibi bü
yütüp yetıştırdığim kızcnğızın boı:a
zını sıkmış ve .• 

Yaşlı, go luklU bır erkC'k s ~nbına 
onu kolundan tutup "Hasehı·• hastn
ncs ne kad:ır gotürdu. Rahat yata.,a 
uzanınc n, t moz örtUlli J.nstı:;:a basını 
ko:run ·a Fatma, arıları!llII biraz d!
nC'r gibi olduğunu hl ,.l'tti. Gene 
do .torlar, beyaz gömlek!. kız.lar fı
rıl fınl knryolnsırun etrafında dola
şıYorlnrdL 

O~lunun muhakemesini dlnleme
(::e gelen Fatma kalabalıktan lceriye 
g•rcm"m ş kapının kenarına bllzül

küt rnti 'il. Havlurunun bu sözlerini du· 
do- yunca bn ını iki tnrafa salladı. Göz

lorinln yaşını ycldrimeslnln yenlerıy

BC"yaz takkeli lhti)·ar doktor 
parma 1ı <>I nl kadının knrnın:ı 
kundurur do ·undurmaz: 
~ Kız m, d<>dı, SC'n hE'rr."n dllnya

ya b r C«'Uk set rmck lizcres nl 
Fat'l'Ja kızardı. Üst, goz kapaklnn

llnun 1 tlkametine do~ru tn-nı 

dırdı. 
- Onu, dl::,·.-. mırıldandı, dil urmC'k 

tein n lt>r )apma<iım .. fa ·at yaşnma-
61, d•ınynyı gormC' ı mukadd<'rmiş ..• 
olm:ı.clıl. Ama, şund bUtlln mah:ıllc
ye rezıl ol:ıcakmısım.. ne yapıcyun, 
zavallı bir m ımun c nına kı,;-ınak
t.a~~ kepaz. 'Ik dııha ehvf:'n .. 

Lohu :ılıt!:ının onuncu gilnU yav
rusunu e ki b r carşa!a san.ı:ı Top
kapıya götUrdU Adını bahası mer
h um ka kçı ustasını hatırhyarak 

Salih ko' mu'itu. 
T m ktz ne soka".'ll cıknmadı. 

l~lmse lir> o n;rmf'di Konı ular o
na "rı c an ı Fatma" lakabım tak· 1 
m !ardı F kat mtı( ra, h r hll.dlsc 

· g bl c d kçC' sıcaklığını kayh dl
ycırdu. 

Nihay t Fatma'yı ot d('n bC'rldcn 
cama ıra, tahtaya çağırmı;ı;a basla
dılar. Kadın; yın d"!l hayata atıl
mıs, insan iç ne karışmıştı. Fakat 
ayıbını b rl kte ta>ımıya mC'cbur ol
ması Fatnrn'nın ancak mfızlslnl bll
mly<'n yubant'l yer1 re gitm~ı ter
c.h etmc>sln,. sc>b p oluyordu. Ann"sl 
de öldu :-O Icln Salih'ı bırakacak kım
scsl yoktu •. Ah •. o karanlık arsada 
boğazım sıkıp ctlndC' ve ruhunda rnu
kavC'mM du)gusu bırakmıyan Z"bcl
lltyı b r go t:ınısa. oı.:lunu kaldırıp 
onun ha na atacaktı.. Heyhat, bu 
m Umklln dı-"ıldi ve hiç bir zaman 
k abil olamıya<'aktı .. 

l&te, & lih Aksaray'cl.'lkl hnvlucu
n un C\ ıln lı:\nl o zaman öf:renmı~
tl. Fatma cama ır } ıkarkcn o da 
mutfakta bir k narda oturuyor, öğ
leyin ann"lll ili\ bC"rabcr yanm ek- 1 
mf'k d ı rrlerlr:i \f' yC'mC'k art•ldannı 1 
kC'mlrc rf'k karnın• doyuruyordu. 

lf .. ,,. 
On lK on Uc 3r ınn g lınce Fat-

ma onu 1> r v rmc k J.Stedl. :::iırn ı 
ııe ... und.ı o r.uır oı., k .ıp, ba ,. 
ırn.ı dukkc ı unı dol;:ı > vr, fn~ n.t hıı. 

bır nde ı;.al :ıınıyordu. 
E', scrserilığ , 

sarho u .ı \ soz clınlemcm zlı 
kafliı sonsı.ız bir tema.yJl \ rdL Bır 
)'ere kapııandıgı zaman demir bir 
burı:u k lb.ru sıkı)or, be::,n.nt gar P 
bu- ~ b r dumruı kaplıyor, oradan 
b r an Hl k ı;ıp kurtu• :nak, sokak-

lo silerek: 
- Babasının o:lu, diye mırıldıın

c". kandır cclter!_ ................................................ 
i ı 
ı Küçük dikkatlerden büyük ta· i 
! sarruflar doğar. i 
ı • 
i. ·:· Sulh itinde mesutsun, haline 
ı ~ükret. : 
i i ................................................. 
ı-=-----~ 

KABIZLIGA KARŞI 
NORMACOL 

"Baraaklnrı normalleaUrlr., 

Hdtimlu"l.n elde ettıklcr1 ne
tice! re g.ıre kabı .. lık, ı.muml)lct
le ~da tarzından husule t:C'lmek
tcdlr. Modern t:ıddlar cok kcsll 
bir halde bulundu~undan bunun 
nellc:esl olarak bıın;;ıklar kAfl 
miktarda dolmamakta ve normıı.l 
bir eckllrte boaalmamaktadır. 

Bu arız.ı:ının önUnc ta'.:ııt ıekll

do Normal'ol ıreemcktecıır. Saf 
nebati maddclen1cn yapılmıs olan 
Normacol tanel'lklcrl barsak ı

clnıtekllerle kanıtı~ zııman :ıa

lctlnl bir bal almakta ve ıl.$mek
tc ve böylece barsak lclndckllerl 
y.ım.ııatarak hacmini arttırmak
ta, kolayca ka)"ar bır bale ıreUr
mektcdlr. 

Baraaklar bu sayede hlc bir 
tahrişe u:ıramakı;ızın ve dl)·nrc 
hasıl eUnekıılzln boşalmaktadır. 

Siz de bir tecrübe ert nlz, a)"tlı ka
na 'iti elde c<! raınız. 

NormnC'!>I tamnmtyle zararsız

dır. Bunrtan dt:'layı tol'uklar ı;e 
yaıltlar d:ı kullanabilirler. 

100 ye :230 s:-ramltk kutularda 
her cc,zancde bulunur. 6300 

1 

Yukarda : 
Alman artisti tıse 

bir I>Ort.resl. 

*** 
Sağda : 

w mcr'ln gU el 

l\111'.key Rooney ve Judy G:ulım6. 
):akında g.ırecet mtz "Andl H:ırcU tl.$ık .. 
filminde. Judy Garlıınd'ın Ml"key IW
oney'c bu kad.ır ocrıcauc sar ımıı o mn
sına raf:ıncn, blr mUzısycne Aşık olduıtu 
hakkınd:ıkl d dJ<0d.ı, Hollyv.·ood •.matı

fillcr1nde., hfıll dolaııp duruyQI". 

*** 
Aıağıda : 

"Balıkcını'l kııı:ı.qı., adlı guzel alman 
film nl Anknra'da da gorecegız. 

Alm nca adı "Dl ıı iM.> nnch Tllslt,, 
olan bu t lm tı:ııt.ı ~~uarıt Von Wın
ıerstl' n \'e Mnnnl 7.l n r olmak Uzcrc, 
kud etil artısUer tarafından canlandı • 
nlmıııtır. 

. , 

1 

., •........... ....•••••••••••••••. . .. ........ ......... .... . ..... .....• ~ 

( Haya t ve Sıhat j 
9\1, , •• •••• •••••••• ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••• 

Sinema Bergama' da itap 
Yurdumuzun Ankara ve lstnnbul-

ve. * 
•. dnn başka )erlerinde cıkan kıtaplnr, ug un mC'mlekrt!m!rLdc fık'r hn::,atmuı da-

Buı: . .m bir slnC".11 ı r •'lu.t bir koltuı:n oturduıtunuz 

Zill11nn, bu sanatın 30 • 40 yıl önce ne kadıır tııtıdul bir 
hn ;tc o duC: nu ı:uc ıluş.ınC'blll~s niz S..nem.ı ı:ibl dev a
ıtı-nlarl:yle ıerı »e• bir san t lcln cok ı:erl s yılan bu u.zak 
c \.ini f lr.t)(''" l'•llnlZ lı>tld.ıl OIM kla kaimi) ordu. l\Iev -
. ı r d11 t ıll o m ktlın ".:ık uzaktı Sess .z m:n t kn 't 

c LJK ilerledi ve ı: ,ştı nrm. artistik b:ı. 

hn z.ıyade ya::, ıi.u,aktn O«luguna d -
lhlet ctllf:ı için beni cok s vinci nr. 
Onun ıc n Bcrgamn'dnn Lıugunll rtl 
aldı ·mı iki kıtap pcl{ ziyade ho .ım·ı 
g ttl. 

Burılann ıldsl de Bergnmn m.ız -
sl n•udUrtı Day Osmnn Bn:rntlt nın
dır. B rı "Ber.;amn'dn şlfnlı otlar ve 
lo nan hekim" aulı c r nın lk ncı 
basılışı ... H rhan "1 bir ('r n tekrar 
b ma ı cok okunuldlth' na al -ı t 
o duğundnn mUC'll,flnl bund"ln do' -
) ı t br k rd rim. :sa::, ın Day l3a) t
lı'nın Bf'rgama taraf ann a ha ı. 

alı c. :re tanır:! ~ı otl'lrı b rer b r r 
bulduı ırak onl.ırı alfnb sıns yl 
, )ddnı i, ş.ıp'l s z, buy.ık bir hm
m lt r. Bu k tap ~ urclum.ızd;ı. fo'klor 

Bu akşamki nöbetçi eczane 

"(f Yen" eczane. Paz:;ır gecesi rıl' 
b t<;idiı. • <>Oe çt o!an Eczııll' 
r . .lUlr ncı d nöb<'tçıdlr. 

Posta saatleri 
b 1 IS ne C.ıddl SUrC'ttC' hlıJ l t C'd - ı"r Taatıh ti ıs e K d r. tıdl 1' • 
<' kt r. Bu fulı otların 1ı1t n e ad- k ı. r 
lnrını bulan sarın doktor Mehp.u(' Hastane telefonları 

Nur.ı ne 1577 - ıımı 

GUlharıe 28 18 

B rınnn'u bi'haı;sa tE' ı-kkUr et- -t;r 
mrk el( borcurrn zdur. ,~ 

Bu kıtabın ikinci kısmı, lokm'ln tc A ~rı L ı 
h ,lm bııh , d:ıh:ı e";kncel dır. Bu' 
ı,ı mda 1->km"ln h(''.IT." ait - Pl k d 1 A le im lat otorrot il 1521 

ı lr O n sonrı .ı n -n s !un rı b - ' ı.r olmı.ımak'a b rabcr - mi d r ı- • 
ıp r vıı ı ı n hı:z.lyl > )ı dı l'li17 d n ıu- c hık il' 1 r ... a.zılmı tır .• F ·.at bu 1 , Yangın, ihtikar, arıza 

" • bU k ı ı ı 1 J ' r \erme teıeron: 00 p n .., l n p >"ü ser 1 ıve .e ve "> • z •• kı• ı>ln lokman h k nın h:>\ nl m .r 
r ıı 'up "lô.ı- .. e ı ·e'< calı l1' d b sı ı ı-'akat sl11c - \ b r r l•ıkm..,t dı~ onn 1 nnt t'<ll-1 • ban. 2911 

t J h \ ıı: zı, lnza 1846 
u 1 n ozlC"r, o' u lukt n .mrn bura 'I ı Su ısı~ '1: .,.,75 

m.mar v.ı nnlatılnn lo r • r hck mın clddı b r T ı r ın Ar ısı merkez 1206. "it-' 
ndam olmadı :mı zann dıyoı .ım. '\ l.ız * h r 5G71>. c 1 r Jel 02, oehJrlcr ~ 

ve tane ot toplayıp onlar.n SU) unu cıkn- 51 03. nJ ns haber verme 04. 
kend si yetıetı bor. rarak b'urr c care buımı::, a katkı n Taksi numaralan ., 

dUny o- bır adam ciddi bir hekim sayılamaz. 
1 "(f Uluı rr: )dıını civan llll -

ııe•etı.} e Kuciık cocu unu ot Uz,. .. ndC' d r- B J, 1\1. ıv rı: l:;.23, sıunıınpazarı ,. 

edi *** 

m llC' r C'rlp, cocu .ın )O da li - v ... .ı: l070, y nl ~hır: M5!1 _ 6661 " 
ııtı lııı ını ı • lmasına sı-vlncn adam t.2:22 _ ü33S _ 5656. 
g r(.' ktNı bır lwkiın d• ,.!dır. Bu ki-
tuba, ::,eni hrırf•C'rle c ki cocc>d lır'!a- Şehir otobüsleri 
blyle tarılı yazmış olan zntın buvur- nk Son 

• 6 t!:ı 23(0 Ulus - KavaklU'IC're 
~~~u bl~ ~~n';:11!~~~nbu7~~~ur:~.o~~~~ 7°1 > ~1.0°0020 Kavaklıdere - uııa 
ise bu kitnptn anlatılan lo'•man h - Ulus - Canknyo 

23,20 ç 111kaya - uıua 
kim o btı:,:uk adam olmasa gc>rC'ktlr... 20CO Ulus _ Dikmen 
BUy~l< TUrk hekimi 1bnl S na' ın 20:30 oıkıren _ uıu.s 

~~:~ ~ra~~~ı~~ı~et~:ı~ ~1~h~fr:k~: ~~:: ~1!~~-:_ ~~ 
rını yauırlnr. Gc>rc k•c>n b r lo' 1 n """! 00 LTıus _ Yen s hır 

23 oo Y n !ılr - uıwı 

1 
h • :11 bulunup bu uıımad• mı lıll - • ' 
rnlyoruın nma, vardıy"n bu kıt hın 7 00 ..,100 l'lus _ Cebeci 
rın'r ttı ı odam da o lokman hl'ki , n ' - ' 
h ılkı <' 1 nd '"Cıt Lıır car c'll ı .t oln- ~·1 ,0 .!'l, 

1 

caktır._ 21,30 

Benim flkrlm" r:orc, W) ın Bayı 7 •
00 

Osman Bm allı'nı.n ı;:ıkardı •ı "Bngn-
7

;;, ~~~ 
mn'dn fikir ndnmlıı.n" ndlı k.tabı 17'00 2~.oo 
daha cok faydalıdır. Bu kllnp ile kıs- 7"00 ~.oo 

C bccl - Ulus 
K • en - Ulus 
Cc ı - As. Fat-rll<llıl 
Aıı. Fabrika - C<.becl 

ma ayrılmı,; ••. birinci kısımda Teles- ' 
for'dnn başlıyarnk Oribm:'a knrl:ır, S nt 23 
Bergama'dnn yet~mlş kırk dört filo-

Bahcell evler - Ulu• 
ınus - Bahcoll ovıer 
Ulus - !tilRS)On ortall' 
mn her 5 dakikada tıl1 

teki seterler sinemalara bll' 

zofun, he-kimin, edibin vc san:ıtk • rın 
hnyatlnrı kısa kısa yazılmı.ıı:. :U l ı 
~ ap iması da pc>k isabet.il olmu ..• 
O rnnulma ı \"(' hatırda tutıı'll'a 1 

ı . ••. :nb:.lrrr ..-u u nllztı 

toprnklnnmmla yc>tlşm1~ nsa lıır, Türk İktisat CemiyetiniO 
hangi znmancfa o!Jrsa ol~unl r. hcp-
sı hlzım d mc-ktir. Ber ama b ım ilmi toplantıları 
yurdumuzun ilim vı> fc>lsı>fo tarihin- Tu , 1,t• t C n yeUrıın bu l1 
de pek şanlı bir parçasıdır. Orru ın t.akı t.o hın nda, Zırıı.:t Ve..- ti 
en bUylik h w..,er ı;I olan çok b ytık N rlHıt MUdum 1'usrrt KöyW 
hrk m Cnllnos yalnız başına B r n-J t ı !ından ''Z..11111 korunmada rı<tı.S'° 
m:ı'ya Ş('re! vC>rlr. Topraklanmı7.ın dl tcdbırl • ' konusu ili: r. ndc ınuıı' 
Uzcrlnclc geçmiş olan şQ·IC>rln hepsi k lı bir .. onfc:r:ıns \'C'rllccC'ktır·~ 
btzlm tarihimiz dC'mC>ktr. Onun için önU nJzclckl l!l llkkünun cu;ı 
sayın Bay O·mım Bayatlı'nın c ki ı an: ı, sanl 21 d C.H.P. Yeniş"' 
znmımlnrcta Bergnma'dn yetlsml o- m<'rkezind" yaııılncnk o an bu tb1 
lan b iytık ve meshur ndaml-trı dn lnııtıdtı, twnfer:ınsçmın il C"eğl ııD' 

d bl m malımız olarak tanıtmasına nular .ınlanlır: 'lf 
Q U b n kl'ndl hes:ıbıma pek sevindim. Pahalılı.k ve vur •unun sebetl 

Kitabın i't ne! kısmmdn, mllAdın 
on dörduncli ıısnndan başlıyı.mık pc k * Lupe Vckz ve Leon Errol ı mdl lakın uımrma kadar, Iler.;nma'dn 

biri kte yeni blr tıım ccvlrmektcdlrler. yet~ş olan fıkıh AllmlC'rl, ııa!rlC'r, 

a.m fi. rı: 
Paranın snlmalına kudretlnın .~ 

m si, tal bin artması, arzın .z.awr 
51, \Urgunun ayaclnnması. 

Pahalılık ve vurgunla mllcnde.I' 
U.mumt prensipler, paranm sntıll' 

alnın kudrı .. tlnl y..ıkseltmck, talebi; 
zaltnınk, a~ı arttımınk, vurgtl • 
sav mak, h 'k müraca tlarını " 
la) uarak dt"l"tlcrı süra•le bul~ 
vo car ' 11'1 rMC'k. 

* ncs ayn dili cok ıı:U.ı:el konuea - edipler ve doktorların lslınlC'rl ve l:C
blld ı:ı 1c n, Bruce W)'lldham'e ı•ara- ne kısa kısa hayatları ynLılmı tır. 
mo.ınt kurr.p.'lnyıısı "'Llzbon'd'1 blr ı:c- Bunlann arasında mliftlllerın unu
ce., adlı tıımdo baa rotu vcnnlstlr. tulmamış olması da ı>ek lsa.bctll ol
llruce W>'lldham lnı:llızce, transızca, muştur. BC'rı::amnnın yeni uımanlar
a ımıınca, ı pan>oll'a ve ltalyancayı tok da ye>ti tircllği fikir adaınlan nrasın
ıı:Uzcl ıvmuşnı 'ctadır. An k, bJ ııım - da doktor Mehmet pn..,:ı ile doktor 
de, b ı dil n hepsi birden ırı:mn oımıı - ZI) a'nın, doktor Ali pıı.şnııın ve bay
d cı itin, :li'llnı.: tnıı zl'c, rr ısızca ve tar Hasan 'l'ohsln'ln tıdlannı bu ha- Acı bir ölüm 
alm.ıncıı konu~C'l ır. ~at \"(' sıhnt sütununda rahmetle ha- p,, ,it tUrrg * :.ı.ıc cıarkc, ııes~.z tıımde cok LJ· tırlntarak sclfımlaınnk isterim. nr>r ı Nı.ırı Yıırlcın 
ytlk m• \ -ıtcakıye•ll'r l' , pmıa oı.ın bip Kitabın üı;;üneü kısmı, Bergama- 15. 12. !l41 t" h ndt:' 
arı stl r Repubı'c st.ıd)osu bu nrttst- dn maarif hnrekC'tlcri bn .tığı altın- vc•ut etmt.'lr. Oc
.e uzun v.ı.ıdı bir ko ıtrat yapmış ııu - da o mrşhur ülkımln bugünkü tıırl- naz si bu un ö~e: 
lu11u~or ~t.w Clnrı l' ilk olarak ''\Vn- hl demrkUr. Biri Rahmi Köken, biri 'ı ınma •nıl:ın sonr 
tcrloo köprüsU,. a.ııı tlıml bu alrkel Rnhml Bnlnban adında iki kıymetli ııucı'ıa:yram c.arılln
ht'sabınn ccvlrmlştır. Ş mdl (le "lllr ı:c- fık•r ndnmı bugün Berı;nma':ra ve den k , ıırı arak <:'<'· 
eellk lrodın,, adlı bir tllm cevırmcklc 1 bütUn yurda iftihar dı.ıygusu \'C'rl· ı:: l'd :ı )('nl me-
m •• uldUr. yorlar ..• 

larda h ~ b r .ycta, ş rta tabı ol-
m 1an do k lht ;ı.acı, dı.,er hıs- l l i llll ll llll l l l l lli"iilll ll llllllllll.iiiilİiİİIİİll lllllllll ll lll ll l lll ll l lll l l ll ll lllll llll l l l llllll ll lll l ll ll llll lll ll l l l lllllllll l l l l ll ll l lll l l ll l l lll l llll l lllllllllllllllllllllllllll eyle ,. ~ 

ı • ..uıı,.ııK, tıuc.m..ınc .ıldıc;ı ı.imlı nın, ~ ı~.n ı tun.c :1>u t-llP ıradr :;nın dlz
g nlc-r nı ı ne nlı;ı.ord.ı . Bazan yer
lcştlgı t b r ikı ny d nl sıkıp k · 1-
dı ı aa o ..ıyordu. O v&K t eline bir
kaç '"ar ı ıı C >'Or, fakat bunun b ç 
bır fa) d nı g ı mtı> or, on lan s:ır
fcdrrkl'll li• h.>l, :zau z vkleıınden blrı 
nl tatm n <•dc-m ) ordu. Eve octun, 
.kömtir ll\zımc... Kcndılrr: nı:- üst b.ı;ı 
Jl.zundl. !:):ığ avucuna sayılan klıgıt 
pnrçalıı.rı, hemen ert si gı.ıni.ı sol a 
vucı.n n uçup gıd )'Ordu. 

Ne ıçln onun da herk<• gıbl mun
t azam t>..r yuva ı, babıdan kalma 
en ı, malı, rr ulkll yoktu Babası .. 
bab:ı ı kimci ? Ondan bah olunduğu
nu h c ıtır. nıtş ruınt.: ne de> buna 
do r b r suıı.I sormıya cesaret ede· 
mC'm ti. 

Bu h y ve huyla sen le>r geçti 
Yırmı n a ış, hlı.IA bir ba taya sap 
olaman tı. Artık Topkap;'ya da na
dlr g IJ:rordu Fntma, lhtlyarl:ımıya 

) üz tuttu~u halde caltşmaktan baş 
alamıyor, Salıh aklına slp de gtln
dilzlcrl sÖ) f(' b r u !radıkca. yahut 
b r grcc itin knlmıyn t:"ld kce kösc
d" but"akta b.rlkmlş blrkac parnın 
varsn onun ıcın ıste>mes ne hncl't 
kalmadan Cl';J ıır u .ık~"ık YC'rlc>ştl

r h E'r :r;>ı~u. 
Salıh r n k.'thbal•ln iftlnı> n-

da:nnkı!I. d lrr:ı onun b ş dor rfıırli
Ml g{lru t unC' tam:-ırneıı 1 arılm tı 

Kazancı, a lı ı to hı ıı t.Pı;a iilfr 
t>nll-lıydL Sır ın'\ g 're yfik tP •r n:ı
faiaısını ı;tkanrdı. Za'Tlan olur ku
marda hile yapar g ı;;lnlrdL Kokain, 
eroin satıp kncakcılık C'ttl~I. tram
vll.>'da bıışk<i mın ct'Line elini sıf{up 

=- e 

Yazan: Jt.1 arcel Prevost 
TEFRİKA 

**™ " 

lunduğum zaman, benim ıçin rııhJnımül maden ve taş kısımlıırının t.-k }crkrın
cdılmcsi imkansız olıın o 5,ıbit nazar· den, hazan gecelen çıkan esrarlı bir ~i
Lırı} lc karşıla~ıyordum. kl}ct olabilirdi. La C...u~re de ol.~as.ı)· 

- Zorla da burada k.:Jamaz )a; di- dı bdkı de hiç işiuıuycccktim. hk.ıt 
ye sa>rı ihıı~ari ha}kırclıoı. Kendi sc- >anılnıı>orduaı; )ıınılamazdım d.ı. Hu 
simin bu sessizlik içinde kula larıma k .. d.ır sene zarfında, ckscri}.ı buna bcn
\'llrmasınd.an iJ,ırdım. zer gece haşırtı larınıo kom2u koridor-

ikinci bir defa daha zihnimi O}'ala· d.ın tiı }'ureğime kadar gcldığini hİ5• 
mak için, }Ormıyan bir ışlc mc< ul ol· sctnıisıim; çok zaman gecelerin kendi 

Çeviren : Mihri Geray mak istedim, Aubiac arazisinin defıer- <l.ıi rcme düncrken, bö}le sc~lcr bana 

• •o. ıı !erini açıp, ilk dört a) lık çiftlik hesap- }'ar ı }Ola kad.ır rcf.ıkat eııııişıi. Bu hı· 
lıırını tetkike h:ışladını. Fakat bu işin ~ırıı bir in~an adımının izi idi: Sido· 

Marie - Anı;~liquc'in topraı;a bıra- ı u, sonra muhavereyi çevirdi. Tavırla- tatsızlığı, muhan·clemlc zihnimin isim- nic"nin izi. 
kıldığının dokuzuncu gı.nu butün öğle· rının noteri de hayrete düşurdu!ıinü i>i· ler ve rakamlar etrafında <lonüp dolaş- Kalktım, ayakknplnrımı çıkar -
dco sunra} ı Amal \C noter Capot ile ce ı::ordüm, •e içtimaı aceleyle bitirdik. m~ısına mlni olımı)-ordu.- Aubiac anı· dım, do.lrenin dış kapısına. kadar gl-
ı;eçirdim. Ölunun mirası Arnal'la ara· Bu hüzünlu içıını.ı beni kederlcndir- zisi ... FrCdıon bağları.- Ilordieux çift- derek deliğe kulağımı dıiyadım. 
mu:da hiçbır ihıilifa sebep olamazdı; miş, > üreğimi ezmişti. Gene ıiı;ümüz !iği. Ilu kelimeleri okudukça, suçlu ol- Hıştrb dinlediğim noktaya doğru 
eskıdcnbcri karımla nramır.dn kararla~· birlikte )emek >edikten sonra, crkcn-1 makla beraber, parlak bir s:ı:ıdet ha- ~ır, ağır ilerliyordu. Tam benim e
urdıgımııa g6re, karım benden evci den kendi daireme dondum. Düşünme- osı içinde ge(mİJ olan on ddrt yıl, §iğ"lmln önünde, bir yan daire halin
hile ölmuş olu Arnal butua mirası bir mcğe kendimi cebrcımck için, kornsu· ı maıidc canlanıyor, sarırların anı~ındıı de genişllye.n g('zintide durdu; 0 an
k.ıl halınde alııcakıı. !arımın harikulidc bir surette vaitk:ır • birer birer danscdi)ordu. Hiçbir yıl da sessizlik 

0 
dereceyi bulmuştu ki, 

Halbuki Arnal, anne-sinin butün mi- bulduğu, }eni bir ziram usulünü fenni •oktu ki bat i bir surette tevali eden d · ' zorla zaptolunan ve gayr! muntazam 
ra~ını almasına rai;mcn ordudJn ay- bir şekil : ~~ .ed~a. bir broşüre dal· ı yeni başlangıçların bir sayfasını ıih- çıkan bir nefes sezdim : Birden ka-
rıldı ı>ı takdirde oldukça zarurete dü•e- dım. Droşuru bıurdığım zaman uat on nimde canlandırmasın .•. Mücadelede bu- · 

'" ' pıyı açıp, merdivenin trnbzonuno. ya-cekti. buçuktu. Hıırale daldım.. Mevcut bütün lundu,!;umu:ı :zamanl11ra ait h;ırarrıli bir 
d k ı ~ · -kı · • rı beygın bir halde dayanmış ayak-Ne )'llpmıığı üşünüyordu? Müşfik sı ınu nr. uz.erıme yu enaıışu. muayyen ~:ıhne, yahut ta rn mutlak mretıe U)'llŞ· 

Marie - Angeliquc ölume iltica ettiği olarak bıçhır şey bilmemekle be.rııbcr, tuğumuz o ınu ,csut devrin her h:ın· ta duran hayaletin Us'Une atılmak, 
şu sırad:ı artık kendL~ini I n G;ıt~·re de alC}-himdc hasıma bir çorap füüldüğüne ıd bir tari'ıi r,özunıün (\nüne g lhordu onu odama sUrilkllyerek, U:zerlne ka
ıuıacak hiçbir cihet yoktu. Gerek Si- dair olan bir düşünce}'İ knfnnıd;ın uzak· Samuel; hu mnzi}i bir kere d.ıha ya- pımı kapamak arzusunu yrndim · · 
dcınic'nin ve r.crek benim mnllarımıı:ı lasııramı)Ordum. Acaba hunu kim yıı- ş:ırken hiç netlamcı çl'kmedim. 'Keşke Ne yapam::ızdım kl ? Utnn.ma, skan
ıd.ıre etmek ıçin kc,,dı•nc ihıivacımız pı)ordu? Am;ıl mı? Sidonic mi? Her rıza ile işlc'lilmis günihl ırın k•ı\ etli daldan kaçınma, onun mlıdııfn ısını 
)Oktu. Flhcı 0 c'a bizill"le bırlikte ya- i~isi birlikte ?ıi~ ~unu _kesıirm.ck inı- lczzethle birlikte, 0 füçlu zamanlar gc· j sıfıra indir cekti .. • Falmt bt-nlm 
s m 1 ~, pek i~ıcmczd; Noter hıızurund:ı, k ın\ızdı. Ilenı Slnırlcndırcıı cıhet tc ne ı:cri ~ehe. kı konç m rakın arzum ı galebe 
kcnd ire hiı.ıbcn mede •ine devam eı- ı zaten bu)du. Ben bö)le düfini•kC"l. l•:tfif hir ı:ü-1 çııldı. Susabildim. Kır.ııldamrıdım · • 
mek, vahut da )eni bir meslek tutmak Kendi kendime: "ha>di bakayım" di- rühü; hattı giirülıüden 7.İ)ade C\I k:ıp· Hnyakt teltrar sllzlilmcğe başladı. 
ıçin ıah~i<rata ihtiyacı vana, ona, baba- ye dıışundum. Ccs:ıretini karbeımcğe lü- lt}an süklitu okş:ı rcuı na gelC'n bi r ses Merdivendeki adımlarını açıkça İ§it
la•ımııın "mc$ri'ı hak dediği" hir mik· 1 zum yok. Ev benim kendimiıxli, çıkıp ~ımı defterden kaldırmama scbc"' ol- tim. Tahta bir basamak çıtırdadı; 
tar para\ı derhal vcrm~c hazır oldu- ı giımc-.ini talep ettiğim takdirde., oğlu· du ... Kulak verdim. Bu ~c~. rüz.ı:irll tnş rrrerdivrnlerse acsslz bir auç or
ğumu so>·ledim. Arnııl teşekkür etmek mun orada kalmağa h:ıkkt yoktu. saffannn bir perde, merdh·en<len inen j taklığı temin ediyordu •• • Her ım
ıöyle dursun, bana bir aıı elik dik bak- Fakat ~tikb&le daU bir imada bu· bir fare. :vabut da eski binaların tahta, man kör :y_e mUt~4lt Oıl6D kıı • 

bat.llll ır..ıde .. ııı.e enmlyct verır, on .. n ~~· -
uuıcııu •• ııbını arttınr. Dcrlıa.l Kil -

ldL.IU.l oır pıan .cı.s.swı dtı : uruun 
bulunc.ı._ ..ı.ııu be.lı etmemeı., ~ıuo - / 
nıe n1u bu unda yapuı:;ı, şu tı. ... b - -( 16 llkkanun/1941 ) 
busJn ın saııunı o)circnmc;t •• ·re - 7.ao vroın-am sır.- 19.ao nJans balı" 
ucbb.ısunun suıkıni bılnuyordum ıı.t 

Lı.1nn, m..ıdcm kt ısidonie, Marıe - 7.33 hntlt parcn-
Aııgtlt<ıue•ın bttimlındenbcri yıılnız tar IPI ) 
Arnal"ın bulund.ığu bır katil çıkı - 7 4:; aJnns halıer-
yordu, maksadı muhnklwk ki onu ı rı 

ı;ornıckti. Dalma kafamdan :ızıık - 8 15 evin saaU 
lı:ııştırr ınk istedığtm fikİI", ilk defa s s ı 
olaınk üzerımc çöktU: Sldonıe lı;ln 815 nfonlk par 
evclcc ben ne ıdıysem, ı.ı.mdı d Ar- en r <Pl.l 
na1 o olmuş.u : Yanı nrz.ıu.ınu te- l!lall prog am, ım
mln eden 11ahıs, ve vuı.;udıınuo sa - t 
bibi . . Evclcc ayni y<lrii) u,ş, a;tnı 12 33 TUrkce P tı -
saatte a.,.lt mcııcleleı1 içın bıı.nıı. gel- lar. 

lerl . 
19.~ konusnı• (tf 
Jusal Ekonornl 
Arttınna Kurıı~, 
adına Tu:aret ~ 
kı,I l\11..rotaZ 

dıği gibi ıılmdi de ona mı gıdıyor - 12 -'!:> nJans habcr-
du ? Kanım ıı:ı.kaklanmdıı ve an - lerl mı 
lımda öyle kuvetıc atıyordu ki, o- lSCO Ti.lrkce pltı.k- 21.10 C. 

nun sıcnk ve tuzlu kokusunu, bur- lnr 
n:ımda duyar gibi oldum. Bır kaç 13 30' 
11aniye içinde arzusuna malik ol - 14 00 ka ık vro
maktn.n ziyade, tahrıp ttmek isti • ırrnm ıFı > 

1800 ı ocrrun, l!a· s h ısın 
yen bir c.ınavıı.r olmuştum; bu h::ı- nt 21 ~ 
relrnttcn bent kurtaran, bird nb"rC' 18 0~ 1 adyo al•>n 
h:ıfif bir bı.;ygınlılt ı;cçirmcrr oldu; • 1 
bn ... aklarım listUndc o kadar ııdc 1 1 N 1 

lccllm ki, kanım geri ç l:ılip zihni- 1 , 

mi ayJınl u. Kend .. ııi biraz ti · ınra, ı n 1 
kapının dibinde buldum. Kula ımı 1 c •tr , ı 
yine dayadım, artık blrfC'Y ıuımmi- Sma ıı h 

pıırcnlar 

• aflo 

yordu. Acaba neredeydi ? Neredey
diler 1 BuluamWJl&r mıydı ? Bir
denbire cinayet ıüuini kendimden 

(Sozıu Vcar) 
10 oo kanııık sar'kı 
Y& türklllw 
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Sanat terbiyesinin en kısa volu : 

H E 
Müzesiz, galerisiz bir şehir olabilir 

FAKAT TİYATROSUZ BİR ~EHİR ••• 
Bu güç düşünülebilir bir şeydir 

1 Yazan : Ferit Celal Güven 1 -----
Skandinav>a'da bır tiyatronun 

•lın kısmında altun harflerle şu 
kısa cumle yazılı imış. ..Yalnız 
keyif iırın degıldir.'' 

Altun harflerle yazılmıya layık 
IU kuçuk ciımle, bize tiyatronun 
ile oldugunu, tiyatronun terbiye 
lizerindeki rohinıi, ruhlarımızın 
&cnişlemesine yaptığı hizmetleri 
bir çırpıda :ınlatmaktadır. 

Biliyoruz ki; dramatik sanat, 
iıısanlıı:ın hemen her devrinde yı
iınları coşturmuş ve terbiye et
ftı"ştir. Çünkü; tiyatronun ana 
,,asfında insanlığın medeni bir 
benligi yaşar. Bunun için bu sa
llata din kadar sa)gı gösterilmiş, 
hatta din tiyatroyu maksatlan uğ
l'llnda temiz, a~il bir vasıta ola
rak bile kull:ınmıştır. 

Eski Yunan ve Roma tiyatrola. 
tının yer yüzünde kalmı$ olan yı. 
'lı::nıtılan bugün bile duygularımızı 
'lı::a111aııhrmada, asilliğine bizleri 
hayran bırakmaktadır. İnceleııe 
iııceleşe bize kadar gelmiş olan 
estetik değerlerin bir çoğu gördü
İlicnüz bu yıkıntıların basamakla
ftndan yükselerek ruhlarımıza 
&eçmiştir. 

Tiyatro insan düşüncesinin çok 
duygulu bir şeklidir, bütün hırslar, 
bü:riıklükler, eksiklikler, bu sana
tın içinde yuğrulmuş. hareketlen-

olarak göruniırler. Bunun 
l~indir ki; otedcnbcri insanlar 
tndılerinı daha iyi atamak. kon

trol etmek ve meramlan daha ıe-
1liı ve tesırli olarak anlatmak iı;in 
bu vasıtayı önemle ele almıı;lar
dır. 

Bir sanat eserinde yaşıyan var
lıltt:ı .. , bize doğru.dan doğruya var 
Olduğu gibi geçemezler, bir eser 
ltarşısında önceden dimağlarımız. 
da bir hoşlanma, artistik bir sc. 
"inç uyanır. Bu kımıldanışlar ru
hun içindeki bir takım zıt, kötü 
•ertlikleri yumu,atır. bu suretle iç 
hayatımızda bir arılık, bir haz 
llcmi gelişir, o zaman karşımız
daki sanat aleminin dilini anlama
ta başlar, 'izellifinin sırlarını 
6treniri" İnsanlnr bu olgunluğa 
daha ziyade tiyatro yoliyle ermiş
lerdir. 

Bunun için tiyatro. halkın her 
~rlü terbiyesini yerine getirmek, 
, al• güzellik du)gularını olgun
aıtırma'c için üzerinde durulması 

te"ekH ol:ın bir mekteptir. 
Plastik sanatlar. müzik. edebi

ht de~erlcrine rağmen bir mille
fln birli't t,.,.ı. · •• ,,. · ii<'erinde ti yat
~ kadar tesirli olamamıslnrdır. 

•Yatro tıpkı bir tapınak gibi. gü
~el unatların hemen hemen hep
'!111 irine almıKtır. Tiyatro bina-

siyle mimarı dekorl '• · hey. 
kc! .• aşlık ve ressamlıgı, piyesle; 
.debiyatı, aktörı;le jesllcri, hare
ket!.ri, söz cibi mühim bir unsu
ru bir araya toplamıştır. Müzik, 
· , aksesuar bütün bunlar da ö-

teklle · gtl,i tiya:r -ıun önemli yol
Ja'ilarıdırlar. Sahneden gelen duy
gular ve san;:• havası kendisiyle 
ilgili )l;t-ılara tek yoldan gir!crler 
burada sanat, ~·oru'-rarla:-ı. güclük
J::rc dilşi.ılmeden izlenir. Renk, 
ses ve diğer sanat şekillerinin, ha
tr·.,-T ... ;.:.,.it,..1(1j k--Agr s~~, .. - ve 
deva- :; 'eğili!'-'. • sanat a
t~--· · · · •vetli, en sıcak ... ir e
lemanıdır. Bilhassa sahneden ge
lcıı ' • le geldigi !~in 
büsbütün başkadır. 

Valı.;ı: buradaki şartımız sah. 
nenin ve sanatki ·-ı olgunudur. 
İnsan saglıgı üzerinde yanlışlık
lara dü~memek ıçın kanunlar, 
nizamlar konulmuştur, nabzımızı 
ehil olmıyanın eline veremeyiz, 
sokak hekimli.,i yasaktır. Terbiye 
ve ruhun sağlığına dayanan sa
nat i~!erinde et~ göz önünde tutul
ması gerekli olan noktalar var
dır. Sanatkarın şahadctnamesi, yı
ğınların takdiridir, fakat yığınla
ra bir fikir aşılamak istenildiği 
zaman sanatı kontrollü bulundur
mak çok lazımdır. Bunun için sa
ıatkan sokakta aramıyacağız, o
·1un na:ıl yctiştirildi~ini, nnsıl yc
Uim'5i a;erekli oldı.i&WU& aö& ö
::ıünde tutacağıı: ve buna emek vc
t'cceciz. 

Müzesiz, galeri-iz bir şehir o
labilir, fakat ti>atrosuz şehir, bu 
güç d~sümilcbilir bir şeydir. Eski 
Roma ve Yunan, ekmeğine katık 
aramadan tiyatroyu düşünlirdü, 
tiyatro bir güzideler ocaıı idi ve 
haJi da böyl" düşünülmektedir. 
Asrımızın inkılapçı milletleri de 
tiyatroya bu gör.le bakmaktadır. 
lar. Cemiyeti yeni kurulan inan. 
lara göre yetiştirmek için tiyatro
ya baş vurmuşlardır. Tiyatro yal
nız fertlerin iç çözülmelerini, da
ğınıklanm diızeltmekle kalmaz, 
ccmi)'etin birlik duyıusunu da 
meydana getirir. Yani sosyal bir 
vazifesi vardır. Tiyatro insan top. 
luluğu yaratır ve bu topluluk bir
likte bir sanat aleminin karşısında 
bulunur. Duygular, fikirler birle
~ir, kalabalık birden coşar, co1-
kunluklar herkese geçer, bu geçiı 
ruhları uzun zaman canlı ve ha
tıralı tutar. 

Bir cemiyeti yeni bir amaca gö
türürken önce tiyatronun kapısın
dan geçirmeli. 

Şikayet ettiğimiz kahve kalaba. 
(Sonu G. ıncı sa) fada) 

Heykel atölyesinde çalııma 

Bir konserden 
sonra 
düşünceler 

Yazan: Mesut CEMiL 
Riyaseticümhur ol"kestrasırun rad

yo ile de nakledilen haftalrk kon
serlerinin arasında ge!Ocn cumartesi 
gunü bir de oda musikisi ıkonseri 
verildi. Bu kon&erin ozel tarafı ilk 
defa dinlediğimiz eserlerden mürek
kep olmasıdır. Bestekarlar: Ferit 
Alnar, Ahmet Adnan Saygın ve Dr. 
Praetorıus idiler. Konser giızel ve 
muvaffakıyetli oldu. Ancak bu yazı
dan maksadımız, o konserde çalınan 
eserler ve çalanlar hakkındaki dü
şünceleri söylemek degildir. O rtaya 
atmak istediğimiz du!iiınce sadece, 
yaşamak için yapmıya mecbur ol
dukları - gene meslekleri alanında 
da olsa bestekarlıktan başka - i~ler 
arasında ve hepsinin de kırkı bulma
mııı yaşlarının meydan verdiği ölçü
de (aramak) ve (yazmak) ta hiç de 
tembel sayılmamaları icabeden beste
karlarımızın verimlerini çok az tanı
dıgımızdır. 

"Sanayii Neli•e Mektebi,, nin kurucusu ''Hamdi Bey', İll 
Akademi bahçesindeki büıtü 

Bu .kıratta verimler, filim ıarkıla· ı 
rı ve>a dans havaları gibi hem basit 

oldukları hem de göz ve harekete da- H lk d b• t k ı 
y.anan. ~a~ka unsurlardan istifade et. a e e ıya 1 onucma arı 
tıkterı ıçın kolayca yayılıp kalabalı- , ~ 
ıa karışan eserler degildir. Derinli-
ıı;I, içi ve sahici değeri olan hangi T k 1 d 1 

eser, onu meydana get iren insanınki u·. r e r e 
cinsinden ve onun kadar gayret sar-
fetmeden anla§ılır? Bir taraftan da 
dünyanın her yerinde ''publique" de
diğimiz kıitle bu gayret hususunda 
ıu veya bu ölçüde pasiftir, İştahsız 
ı;ocuklara iorla yemek yedirir gibl 
idcta hileler, ıaklabanlıklarla ona 

insanların sesi 
sanat eserini anlatmak, cöıtermek, Pertev N. Borata 

---------------------------·-----. iyi takdim etmek bilhassa çok tek-

i rarlamak lazımdır. Halbuki, best e- Ötedenber i, halk edebiyatını, ve 
daha huıuai olarak da halk tıirküle
r ini kıymetlendirenler, bunlarda 
buldukları beteri unsurlar üzerinde 
dururlar; onlara milli karakterlerin
deki orijinalliği veren vasfın da bu 
beşerilik vasfı olduğunu tekrar e
derler. 

büyük uman mcstıfeleriyle ayrıl• 
mıı iki halk türkusundP aynı guzel. 
eı;siz ifade bulu&una rastlıyoruz. 

! 1.
---------- 1 kar arkadaşlarla çok kere konuım111 Sahnemizde ve radyomuzda (Sonu fi mcı sayfada) ... -------------- Muharrirlerin i 

Mozart 
ganano yoşafan 

seckin sanatkarlar 
.:> 

r· .. y~~~~·~··M~h~~·;·R:··K:::~ih~1··1 
ı ....................................................................................... . 
Mozart'ın 150 inci ölüm yüldö

nümü münasebetiyle gazetelerimi. 
zin çogunda guzel :yazılar çıktı. 

Çiınku, bütün dünya sanat mer
kezlerinde büyiık adamı anmak 
üzere yapılan kutlama şenlikleri
ne yurdumuz da elinden gcldigi 
kadar katıldı. Gerek radyoda, ge
rekse konser salonlarımızda isti
fadeli Mozart ak:ıamları tertip e
dildi. Musikiden o kadar çok ve 
çeşitli parçalar dinledik ki eseri 
ve çığın halckmda bütün musiki 
gençliğimiz en etraflı fikirleri e
dinmiş oldu. Fakat, gazetelerimiz
de çıkan yazılarda Mozarl'ın tef
sircileri hakkında hemen hemen 
hiçbir şey Y87.ılmndığını da biraz 
hayretle gördük. Bunun kasti bir 

kayıtsızlık olmadığından. ters bir 
tesadüf neticesinde hiç birinden 
bahsedilmediğinden eminiz. Neti
cede, art!stlerimizi, veya bizi sa
na tlariyle faydalandıran konuk 
sanatkarları her fırsatta ıükranla 
anmıya dikkat edilmek lüzumunu, 
buna alıtmıya dikkat etmek lizım 
geldiiini hatırlatmıya lüzum kal
mamaktadır. Bu yazıda iıte böyle 
bir tesadüfi ekıikliii tamamlanu.. 
ya çalıtacaiız. 

Radyoda R. C. Pillrmonik Or
kestraıı değerli ıef Dr. Enıat Pra
etorius'un idaresi alımda Mozart 
akşamlarına iıtirak et ti, halk kon-
tıerlerinde de himmetle çalıştı . 
Radyoda Bn. Saadet İkesus'u 

[ Sonu 6 ıncı sayfada ] 

öldüren eserler 
Yasan : Sııut Kemal Y etlıin 
Romancı (veya tiyatro muharriri) 

ha.kiki yaratıcıların başında ıı:c
lir. Uzun zaman ağırhgı taıman, 
uykusuı: ıecelerle beslenen ıahıı
lardan daha gerçek ne olabiliri' 
Sanatkar, bin zahmetle bi.ıyutüp 
ellerinden tutarak hayata salıver
diği ıııhısların kendisinden daha 
çok, pek çok yaşıyacaklarına da 
inanır. Bu şahıslar, ruhlarda mü
cerret ve dağır.ık olarak yaşıyan 
bütün hisleri ve hülyaları canlı 
bir ıekilde ıiddetle ya§amıyor 

mu? Bu kadar canlılığı kendinde 
tophyan şahıslardan daha ger
ı;ek ne olabilir. Don Kiı;ot, Ro
benson, Hamlet, Faust Tartüf ... 
Biıtün bu mahHiklar, zaman ve 
mekan çerçeveleri iı;inde yaıama
b baılar başlamaz benliklerini 
etrafa sirayet ettirerek kendileri
ne benziyen mahluklar üretmek
ten geri kalmazlar. Bu üretmenin 
devamı, sanatkardan fırlıyan ıa
hıslarm kudretin:. canlıhjına ıö.. 
re değlıir. 

Burada roman <veya tiyatro) şahıs
larının ruhlarındaki zcnginliii 
aydınlığa tutarak ruhları zengin
leştiren bü••"k münekkitleri hür
metle anarım. Büyük eserler bi
raz da münekkitlerin eserleridir. 
Her münekkit, büyük romanlara, 
hayatlarından da bir şeyler ka
tarak onlara yeni hayat imkan
ları da vermişlerdir. 

Romana hayal deriz; doğru, bir sine
ma ıeridi ıtbi içimizden akıp ıı:e
çen ve bir müddet sonra kopan 
hayatımız iırin, romanı dolduran 
şahıslar, bu ıahııları sürükliyea 
diıı;ıince ve ihtiraslar elbette ha
yaldir. Fakat uırsuz bucaksız za
man içinde dikkate alınınca, ha
kikat dediğimiz &eyin yerini ha. 
yalin aldığını, daha doğrusu en 
büyük hakikatin hayal denilen ıe
yin kendisi olduğunu hayretle gö. 
rürüz. Üst üste yığılan yılların 
tepesinden gerilere bakıyoruz: 
Servanteı'i Don Kişot'la, Ham
let'i Şekispir'le yan rana konu
ısurken, dertleşirken görüyoruz. 
Hangisi hayal? Don Kişot mu, 
Servant es mi? Hamlet mi, Şekis
pir mi? Şekisplr için yaşamamı$ 
diyenler bile vardır? Fakat Ham
let'in hayatından kim şüphe edi
yor~ Beatrice şairane bir hayalin 
mi mahsulüdür, yoksa gerçekten 
yaıamıı mıdır? Sanat dünyasında 
bu sualin yeri mi olur? Beatrice 
ebediyen aramızda yaşamıyor mu? 
Don Kişot, Hamlet, Beatrice ya
ıamamıı olsalardı, onları nasıl 
hatırlardık? Zaman her ~eyi yerli 
yerine koyuyor. Büyük romanlar 
çok zaman :ıankördirler, kendile
rini kaniyle besliyen muharrirle
rini unutturmak için ellerinden 
geleni yaparlar: bazan onları öl
dıirdukleri de olur. Don Kişot. 
Sc.-vantes'i oldürmedi mi• 

Bana öyle ecliyor ki büyiık roman
ları, kendilerini bcsle)ip büyüten 
muharrirlere yaptıkları nankör
lük derecesiyle ö lçmek en ıalftlaz 
ölçüdür. 

N ankörliik dedim, fakat bir eserin 
muharririne yapac:aiı i.7llik de 
ac.t ba adar oıur. 

Halk edebiyatımızın bu vasfı üze
rinde, scnelerdenberi, fır&at diışti.ık
ı;e duranlardan biı'l de benim. 

Herder, dünya milletlerinden bir 
ı;oğunun şarkılarından bir ıeçme ya
parak meydana eetirdiği kitapta 
bal'lr ı•r;( l:ırına, .. halkın ıesi'' diyar
du: o.ıun kitabını ne~reden bir dos
tu bu kitaba "şartnlarda milletlerin 
ıe11i" adını verdi. 

Halk türkülerinde, sadece, millet
lerin ayrı ayrı aeıılerini değil, bütün 
insanlığın sesini, insan sesini duy
mak mümkündür. 
Eğin türküsünün meşhur nakaratını 

hepimiz hatırlarız; gurbetten bağrı 
yanmııs kadın "aia" sını anarkenı 
••gud>et icat eden ıı:örmesin cennet" 
kargışını haykırır. Gurbetin icat e
dilmiş oldugunu ifade eden mıuada
ki bu buluı, birçok sanatkirlan hay
ran bırakacak kadar rıizel değil mi? 
Ei:in türkülerinin nakaratına, bu 
mısraı hanri halk piri koydu, bilmi
yoruz. 

Ötede, adı b elirsiz bir alman halk 
ıairi de. pr1cıamın bir mısraında 
"ayrılık! seni kim icat etti:" diye 
soruyor. Birbirinden büyük mekan 
mesafeleriyle ve •belki aynı derecede 

Bu ifadeyi, alman tıirkusıi mil 4-
nadolu halk edebiyatından almıstır• 
Etin tıirküıü mıi alman şarkısında 
almııtırP diye sormanın manasııltil
m takdir eders niz. Burada e$kile
rin "Tevarıit ' dedikleri bir hidiH 
karıısında oldugumuzu kabul etmek 
gerekiyor. Aynı i.,,timai artlar içi.D
de yaşıyan ınsanların, aynı duıuniif 
ve duyuş kalıplar•m meydana ıe
tirmeleri, tıpkı birbirinden büyük 
Okyanosl•rla aynlmıı ıki iptidai ka
bilenin basit lletlerinde tam benzer. 
Jikler ıoıtermeıi kadar -ıabil bir 
olaydır. 

Gurbet. insanın önliycmiyecei:i, o. 
na dışarıdan gelen. kendini zorla 
kabul ettiren bir zaruret._ 

Ölüm Allahm emri 
Aynlık olmasaydı 

mıaralarında da, ayrılıim bir tabiat 
zarureti deııil, sonradan çıkmış, ko
tu bir "icat" oldµtu bissolunmuyor 
mu: lnıanlara kendinı zorla yükli
yen bu aiır yüılcu, Turk halkı da. al
man halkı da yukleneıdaüıtır; ho
nun hakkında duyduklarını, aynı ifa
de kalıbı ile 'ifade etm:sını carip 
karıılamamalı. 

• •• 
Kars'ın Çıldır kuası topraiında 

Çıldır ıölü çevresi, sayısıı: halk pir
lerinin ve ıuzel halle efaaııelerinia 
yurdudur. Göhi:D kendisi de bu ef ... 

(Sonu 6 mcı sayfada) 

Sanatkôral" Sulha selam ,, 
vakit 
Vedat Nedim TOR 

Ressama ıoruyorsunuz: serıide ni
çin bu kadar a z eseriniz var? H em 
neden çocu ufak tefek denemeler? 
Şoyle tam, olgun, ve biıyük H erleri
niı:i ne zaman ıeyredeceğıı: P 
Renam cevap veriyor: ne zaman ça
hımak için b o ı va.ktimiı olursa ... 
Heykeltraıa ıoruyorsunuzı neden 
serıiye hiçbir eser vermediniz? Ve
renlerini:r.in de payı niçin bu kadar 
cılız? 
Heykeltrılf cevap veriyor: çalıımak 
için b o ı vaktimiz yok ki ... 
Bcsteklra soruyorsunuz: kırkınıza 
yaklaııyorsunuz. En kabadayıruzın e
ser 11yııı yirmileri •ımadı. Y ü z • 
1 e r e ne zaman varacaksınız? 
Bestekar cevap veriyor: ah, sorma 
dostum, b o ı vaktimiz nerede? 
Romancıya soruyorsunuz: neden ı;ok
tandır 7 e n i bir eserinizi eörme
dik r 
Romancı cevap veriyor: bocalıkta."1, 
fıkra yazmaktan, tercClne yapmak· 
tan roman yazmaga vakit mi kalıyor? 
K11acaaı, ha~i sanatkarla konupa
nıı, hemen hepsi v a k i t k ı t l ı · 
i: ı n d a n ııikiyet ediyor. 

Büyük sanat çailarında. sanatklr, 
1 Ü n Ü n Ü eserine bai:lıyabillrmiı. 
Ya saray, ya kilise, ya zencin bir sa
nat işıkı sanatkira bu imklnı verir
miı. O ı:amanlarda, ceçim de bugün.. 
kü kadar c ü ç degılmiş. Buıün. sa
natU.r, serbest p a z a rın avcunda
dır. Artık f i y a t, bir padişah ve- ı 
ya kralm, bir derebeyi veya papazın, 
bir zencin tacir veya generalin cö
mertlifiyle defll, r a le a b e t le 
ölçülliyor. 
Sanat piyaauı d ar olan memleket
lerde nnatlltr, milU ıellrdm Sok 
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Yazan : Baki SOHA 
Fethi Giray, otuz lı:uçük ıayfal* 

bir ıiir mecmuası neırettı: Sulha 
Sellml 
Kitabın ismi insanın içine bir f • 

rahlık veriyor. Kafalarıtnı~a, ıün.
den süne bir kurJUn kulçeııi halin
de bUyıiyen harp haberlerı arasında. 
hayal de olsa (sulh) u duymak, ona 
kartı olan umudumuzu hiç olmana 
aağlamıı oluyor. 

•'Sulha Selim .... " ı Şair, kendisini 
aydınlık bir sabahın defne dallariy. 
le donanmış yollarında görüyor ve 
be:nbeyaz giıvercinlerin kanatlariyle, 
o vefası7. sevgili e tıeli.m yolluyor. 

Bembeyaz guvercinlerin kanatla
riyle selimi 

lstihklmda avuç avuç kan kus.ana, 
Donmuı, olu goz bebeklerındcn 

selimi 
Defne dııllarında doı:;:acak yarına_ 
Güzel sanatların, oıı:suz çocuklar 

gibi unutuldugu bu umanda, yı:gine 
ıulb ada&ı olan gu:el yurdumuzdan. 
sulha selim yollıyan şaırl bız de 
selimlamık i•terız 

Fethi Giray'ın ufacık ki•abını o
kurken, içimde f;ar.p b r huzliııle ka
rışık gıizel ı:mutler bdıriyor· 

Slirülmü$ ekin tarlaları .. va ~kla
rmda rahat rahat akan bı>reke-tli ır
maklar ... ufuk hattının ilerisinde a
fak sevimli köycegizler.. tarlnların
da ne$e içinde çalışan çj{~çiler .. açık 
ve lekesiz bir göl: yü ti ... 

Ve sonra, kendi ken!'Iime bu ~ibel 
Yer yüzliniin kan vr ateı; İtinde da. 
iıhp parcalandıP.ına, erhip sonrlıiğü.. 
ne dalarak, ufarTlı: ldt~rt::ın bir te
!lf'l!i arıy,..,nım F"' "t ~aır de teselli 
Vf'"'Tt1İV\ır ki: 
Katılatmı, ett~n kuleler, 
Milyonların lavrar.arak t;treyiıi, 
Tonlarla ölüm kusan çelik en ma-

kineler, 
Kıul kurıunlarm vticutta eriyişi .. 
Pe'tbi Gira:r'm kitabım okurke-. 

bit' claa inandım ki, inaanhim r-. 

f.&o.ı '--~ 
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SAHNE 
(Baıı ~ lnci aaytaila) 

lrklarını, korpelerın duı;ti.ıkleri adi 
c1:lcnce yuvalarını ne devlet goz
culugu, ne de ananın, babanın bas
kısı ortadan kıldırır. 
Sahncnın diğer mühim bir rolli 

de, bir milletin dihndeki glizellik
leri saklaması ve bu guzellıkleri 
daha ziyade olıunlnştırmasıdır. Bir 
dil hareketi ilıerındeyız, eski kek
re konuşma ve ynzma>ı deiiştirip 
yerine duru, öz malımız olan ve 
guzelliği unutulmuş ana dili koy
mak istiyoruz. Bunun için harca
nan emekler büyüktür. Sahne bu 
hareketin en geçer ve canlı bir 
yeri olabilir, sanatla birlikte ge
len hareketler, fikirler, diğer yol
lardan gelen hareketlerden, fikir
lerden daha hızlı, daha verimli o
lurlar. Sahne daima ve her millet
te güzel konuşmanın yeri olmuı
tur. 

Bu bakımdan tiyatro, inkılabı. 
mızın içinde en yü'.ı:sek teşviklere 
kavuşmuştur, bu sanat mektcplet
t irilmi&, devletin himayesine gir
miştir, bu yüksek teşviklerin de
ierine, kendi dikkatlerimizi de ek
lediğimiz, sahneye, sanatkara geç
miııteki alışkanlıklarla bakmaktan 
nzgeçebildiğimiz uman bil bü
yük mektebi yurdun her köşesin
d e görebiliriz. 

Tiyatro mektebin yanmda yer 
alacak, eahne ıeı;ıldnlerin eline ge
çecek, sanatklr cemiyetten ta.yık 
olduğu ıevgi ve saygıyı görecek, 
ancak bu ıuretledir ki, memleke
t in sanat havası sağlamlaşacak, 
h er türlil terbiyemiz yoluna gir e
cektir. 

Biz, her sanatkft.r gibi, sahne sa
nıı.tklrlannı da kendisini halkın 
faydasma bağışlamııı şerefli, fe
dakar bir insan olarak takdir e
deriz. çünkU, tlyatro, halka giden 
t erbiye yollarmm ve vasıtalannrn 
başrnda getir, halk burada sanatı 
tanır. 

Sanat lleminln cmnete giden en 
lrtsa 70lu sahnedir. 

Ferit Celal Güven 

Bir konserden 
sonra düıünceler 

CBaoı ıs ıncı eaytadal 

• e itiraf etmişizdir ki, biz aynr mes
lekten olanlar bile birbirimizin ne 
yaptığımızı ne kalite, ne kantite o
larak tam biliriz 1 Biz kırk kişi b ir
b irimizi bilmezsek ba~kaları nasıl 
b ilir? Göziimüzun rengine, yava:s ya
vaş kamburumuz çıktığına. saçımı
zın ağardığını ve hususi yaşayışı
mıza ait dedikodulara karııı ilgileri
m iz hiç eksik değildir de derimizin 
altındaki asıl ce..therli damarları
mızdan haberimiz yoktur • 

Aydmlar ve her alanda sanatldr
lar cvela kendı aralaruıda, tanmmı
,.. ve tutulmıya deger yeni çalışma
ların her ıoriıniışunde bunlara kar
ii b ir ve aynı v ucudun hassasiyeti 
ıibi bir tepkl ile cevap vermezse, bu 
eserleri kutle benımscmiyor veya a
aıınsıyor diye hukum vermegc ve 
ıikayetc de hakkımız olamaz. 

Resim s ergisi açılır; git meyiz. 
P akat resaamlardan da bizim kon
eerlere - hem bu konserler sayıca 
resim serıilerinden çok daha fazla 
olduıu halde - kaç dost gelir bılin
m ezl Birbirlerine en yakın olmaları 
cereken ıaır ve ediplerle musıkicilc
rin araları da daha sıkı fıkı degildir. 

Evciden verilmiş hükümlerle, ne 
J'apılırsa fenadır diye radyo konser
lerinin her tiirlüsünde düğmeyi ya
bancı dalıalara çevirmeyi huy edin
miş aydınlarımıza rastgeliyoruz. Be
reket versin bu cins azlıktır: çokluk, 
kayıtsız ve ilgisiz olanlardadır. İşte 
bu ilgisiz çokluı:;u terazinin sanat ta
ra'f ına dogru kazanmak için en iyi 
propagandanın yeni eserleri bir tevi
ye, üst liste, sık sık dinletmekten 
baıka bir şey olamıyacağını ı;anıyo
rum. Bu dü~unceye gbre konser 
proıramlarının hazırlanmasında göz 
önilnde tutulmaııı gerekenl prensip: 
klasik, romantik ve daha sonraki mck 
teplerin belli başlı ve sağlaın örnek
leriyle yeni Turk bestekarlarının her 
tür lil eserlerine bir plan içinde yer 
v ermek ve bunları senelerce tekrar 
tekrar çalmak, dınliycne de, dinle
m ek ıstemiyene de duyurmak olmalı
dır. 'Buyuk ktiltur merkezlerinde, söz 
ıeliı;i, Bt"ethoven' •n senfonilerinin 
her hafta ne kadar çok kereler ça
lındıgını ve bunların çevresiz bir :ı:a· 
mandanberı sürup geldiğini bilt"nler 
böyle bir düşüncenin tatbikını aı;ırı 
bulma:ı:lar. 

Gı.ineşlı bir sabah işimize gider
k en, sıcak çorbamızı beklerken, ar
ka üstü yatıp yıldızlara bakarken, 
her zaman her yerde ıslıkla bir me
lodi soylemek isteyince. içimizden 
dudaklarımıza gelen sesler o eser
lerin Temaları olmalıdır. Bizde fi
lim yolu ıle tanınan Bitmemiş Sen
foni örnetini bir daha hatırlıyalım. 

Böylece, çok defa partisiyonları
nın yorucu kopye işıni bile kendileri 
yapmıya mecbur olacak kadar vası
tasız ve dikkatsiz olan bestekaı:ları
mızın bugun silinmiş gortindukleri 
çekinger.likten, daha cesur ve opti
m ist bır ruh haletine geçecekleri u
mulur. 

Mesut Cemil 

Burıa'da j imnastik salonu 

Bursa, 15 a a. - Beden Terbiyesi 
mükellefleriyle sporcularımızın daha 
ferahlı bir şekilde talışmalarını temin 
maksadiyle meydana 1:etirilcn modern 
jimnastik salonu dun bölge ba~kanı va
linin bir nutku ile açı lmış ve seçkin bir 
dlveılinin hazır bulunduğu bu açılma 
töttninden .90flta ağır ve hafif sikleı 

,Weşçilerimi:ı: ara~ında alafranga Bil -
ftf müsabakaları yapılmııtır. 

MOZ AR T 
,.(Baıı :; ıncı u'fııda) 

sesinden, degerini her fırsatta ri
ayetle andıgımız Bn. Ferhunde 
Ulvi'nın piyanosundan istifade et
tik. Bayan İkcsus'un sesi sanat 
dunyamız için yeni bir kazançtır. 
Onlar gibi Koııservatuarımızın 
öğretmenlerinden olan Bn. Szabo
nun çalışından da Mozart'ın güç 
temin edilen tefsir inceligini din
ledik; Mozart'ı her tefsir edişin
de ihtiras clerecesine getirdi&'i an
layış ve duyuş seviyesini alkışla.
mak ihtiyacını duymuı;uzdur. Mo
zart akşamlarında radyoda galiba 
başka artitsler de yardımcı oldu
larsa da isimlerini birer birer ha
tırlıyamı) orum. 

Halk konserlerinde piyanist Ba
yan Bedia D3lcner ile iftihar et
mek fırsatını bulduk. O, orkestra 
eşliğiyle ve B. E. Praetorius ida
resinde ik nci cesur konserini ver
diyse de. ben kendisinden ilk defa 
söz açmak imkiinını buluyorum; 
şimdiye kadar b:ı.şko.sı da ondan 
bahsetmedi. Neticede bu genç ar
tisti tanıtmak vazifemiz oluyor. 
Böyle bir buyiik i<ıe girişebilmek 
için gerekli tahsile ve kıdeme Bn. 
Dölener sahiptirı beş yaşında pi
yanoya başladı. Bir musiki köşe
sinde büyüyordu, çünkü; bütün 
büyük kardeşleri musiki meraklı
sı idiler; a :abeysi Cemil Dolener 
kUirinet virtuozu ve !iİmdi İstan
bul Konservatuarının yatılı kıs
mında miıd!ırdür. Bn. Bedia'nın 
musiki kabiliyetini ve refakat işin
deki ustalısını lise hayatındanbe
ri tanırım. Evlerindeki musiki 
toplantıları bir konservo.tuar ha
ya:ına benzerdi ı solistlere, triyo
lara yaşından beklenmiycn bir us
talıkla refakat ederdi. Beş yıl 
Dellatola'dan, beş yıl da Bayan 
Voska'dan dersler aldıktan sonra 
İstanbul Konservaluarının mezun
luk imtihanlarına hazırlandı ve 
diplomasını aldı. İşte bütün bu 
çekirdekten >·etiiJlle sanatkarlık 
hayatından dolayıdır ki onun ça
lışında iyi bir tefsirci hazırlığı

nı gordük. Mozart'ın 24 üncü do 
minör konçertosunda takdir ettik. 
E. Praetorius'un kaleminden çı
kan kadansların nefisliğini işaret 

etmeden geçemiyeceğim. Bayan 
Dölener bu çizgileri matlup ol
gunlukla çaldı. 

Devlet Konservatuarının hazır
ladığı zengin programda opera 
fıkraları ve başkaca parçalar din
ledik. Ses artistleri olarak Orhan 
Günek, Hılmi Girginkoç, Ruhi Su, 
Süleyman Tamer, Muammer Esi 
birer ümit, hatta ara sıra onun 
da üstünde birer değer olarak ba
şarı gösterdiler. Kızlarımızdan 
Türkan Daydur (ki Madam Batter 
flaydaki Suzuki rolünde de çok 
beğenmiştik), Mukadder Girgin
koç, Ayhan Aydan, Nimet Gök
sel, Vasfiye Çemder isimleri, gil
zlde sahne istikbaline bağlı genç
ler olarak alkışlandılar. Akan su
lar ve ı;ınlıyan kahkahalar kadar 
billüri sesleri var. Var olsunlar. 
Bu listede hem erkek adlarını kız
lardan önce >azmak gibi bir itn
balık, hem de alfabe sırasına ria
yet etmemek gibi bir unutkanlık 
iııledim. Özür dilerim. 
Değerli bğretmenleri Ferit Al

nar idaresinde çalan talebe orkes
trası Devlet Operası için ikinci 
bir takım yetiştirmekte olduğunu 
miijdeledi. Çalıştaki incelik kar
şısında ııaı;tım kaldım. Çalanların 
isimlerini saymıya yer yok. Bn.. 
zısından da fazla srkılgan görün
dükleri için bu sefer bahsetmiyo
rum. Fakat, piyanist Nimet Tak
maz'ın (Bn. Ferhunde Ulvi tale
belerinden) '"İmdiden güç taklit 
edilir bir hassaslıkta olan tuş!:'si 
karşısında hayranlıkla şaı;ırdığı
mı söylemeden edemiyece~im. 
V edat Çorbacı ile Renan Türkar
man·ın piyanoları cesur ve ince 
bir erke'~ c:alışiyle inh'di. (Çaçker 
talebeleri). 

Tarih sırasiyle üçüncü olarak 
Ses ve Tel Bırlıcı'nln akljamı 
Halkcvinde oldu. (Sekizinci kon
ser). Çağrıldık, unutulmadık, fıı
kat ne y:ı.zık r.· gıdip dinliycme
dik. Programda gordugum Bayan 
Saadet İke~us, Bn. Szabo, şef A. 
Adnan, ve hele sayın ogretmen 
Licco Amar isimleri, ayrıca da 
Turk ve konuk altı ağız çalgılı 
takımın ar!:stleri bu konserin 
ciddıyetini anlatmıya kiri idi. 

Bu:ün artist isimlerini ancak 
yer azlığı dohyısiyle sayamadım. 
Özı.4r diler, hensini eski bir mes
lektı: . ııfatiy'~ tebrik ederim. 
Sanntlarının feragatli çalışmala
riyle hepsi sanat zevkımızı doyur
mıya çalışıyorlar, eksik olmasın
lar. Moza,.t'ın ruhu da şadolsun. 

Mahmut R. Kösemihal 

Sanatkara vakit 
(Daıı ı;. inci uyfada) 

k ü ç il k bir pay aldığı için, geçimi
m sanatından gayrı i:ılerdcn çıkart

mak zorunda kalıyor. Sanatkar, sana
tında P r o f c s y o n e lleşmiyor. 
Bir ressamın, resim dersi vermesi, 
bir musikioŞinasın musiki ôğretmenli
si )apmas:, bir muharririn fıkra 
yazr:ıası profesyonel olmaları demek 
değildir. Bunlar yarattıkları sanat e
serlerinın s a t ı m ı ile geçimlerini 
sa&"lıyabilirlerse, ancak o vakit p r o
f e s y o n e l sayılabilirler. 
En kıymetli yaşlarını ve günlerinin 
en verimli saatlerini hayatlarını ka
zanmak için, y a r a t m a k ile hiı;
b!r ilgisi olmıyan işlerle öldüren sa
natkarların vakitsizlikten şikayet et
mek haklarıdır. 
Sayısı zaten pek d a r olan sanat
karlarımızı korumanın en kestirme 
yolu, onları eserleriyle i n s a n c a 
yaşatabilmenin çarelerini aramak-
tır. 

Budamadan, sulamadan. gübreleme-
den, hastalıklariyle, haşerel eriyle sa-

U L U S 

Halk edebiyatı Meclisin dünkü toplantısında 

Bazı daireler bütçelerinde 
ltonu~ al arı 

(lla$ı ı;. lnci eaytadn) 
nelerden çogunun mevzuuna karışır. 

Kars'ta bu golUıı sahillerinin sah
ne oldur.u hır hikaye dinledim; bu 
hikayede, tarih çnglarmı ve memle
ket mesafelerini a;jarak, bir alman 
halk turkusıyle aGına çıkı~or. 

münakale yapan proje 
üzerinde münakaşa oldu 

"Vaktiyle, Çıldır gblu kırağında 
(1) Beğerşen koyünde Bağdat adlı 
bir kız vardı. Gölün karGı kırıığında 
"Akçakala" köyünden nişanlı idi. O 
zamanlar nişanlılık uzun tıilrerdı. 
İki genç birbirlerini çok seviyorlar
dı. İstedikleri ve uygun gordükleri 
zamanlarda görüşebilmek için arala
rında bir işaret kararlaştırdıları E
vinde herkes yattığı zaman Bağdat 
ortmenin (2) altında ateş yakacak, 
golun öte kırağından niı:ınlm so
yunup gömlecini başına alarak yü:r:e 
yuze ıtte~e doğru gelecek, ıahile çı
kacak, tan ,_ arıncıya kadar görüş~ 
ce!der._ 

O yaz boyunc:ı, iki gt'nç böylece 
sık sık buhı1tular. Giize doğru, bir 
gece. Bağdat'ın yengesi bu oyunun 
farkına var<lı; genç kızın rakibi olan 
amcası kızına haber verdi. İkisi söz 
birliği ettiler. Bir gece, Hağdat'ın 
yatmasını beklediler: ve omlan ba
bersiz örtml"'!lin altında ate'.i yaktı
lar. Karşıdan delikanlı sevdiğinin 
işaretini görür r.örmez gole dalıp 
yüzmeğe ba~ladı. Hnin ka(Jınlar, de
likanlının yan yola vardığını tahmin 
edince ateş; sönd ırdiıler. Genç adam 
karanlrkta, gölün crtasında yolunu 
şaşırdı; gece yarısına kadar çarpın
dı, çırpındı. kırağı bulamadı. Saba
ha karşı, takati kesilip bo~ldu. 
Bağdat ertesi gece, ve üç gece ar

ka arkaya ateş yakıp nişanlısını bek· 
ledi. Dördüncü gece U} ku"UZ, dertli: 

Od aldı Baitdat'ı, gül şeni, bağı; 
Beklerem haberin akşam, sabahı; 
Her birisi oldu bir kan çanağı 
Goz yaıım sılmedı, yar nerde kal-

dı P 

'Oı; gündür beklerim, ylr nerde 
kaldıP 

diye feryat etti. Kendini öldürecek
ti, "erkan, yol" koymuyordu. Hasta, 
mecalsiz düşmUştü, dertlerini tü::kü
lerine dokmekten başka el.:ıden bir 
şey gelmiyorduı 

Gökte ötüşen suna 1 
Çalkanıp batına kana 
Tez kavuı;urdum ona 
Koymaz erkan yol beni 

* T urnam seni dinlerem 
Dert dilinden anlaram 
S inem şanşan inlerem 
Kaval sanar il beni 

* Bağdadım döktüm kan yaş 
Binamda kalmadı t~ 
Viranam oldu ataş 
Ahir eder kül beni 
Menkıbe, Bağdadın da, nlııanlısı

nın ölümtindcn kırk gün sonra. onu:ı 
nasıl bir cinayete kurban gittiğini 

öğrenmeden, dünyaya gözlerini 
yumduğunu anlatarak sona eriyor." 

( Başı 1 inci sayfada ) 
tapçı cevaplar vermiştir. 

Maliye Vekilimizin 
sözleri 

B u sözlerden sonra Maliye Vekili
miz B. Fuat Ağralı kürsiıyc gclmiıı 
ve ba:tı mütaleab.ra karljı ııu izahatı 
vermiştir: 

·•- Fasıllar gelecekse ornda iza
hat vereyim. Yalnız Ziya Gevher ar
kadaşımız balık mufettişini mevzuu
bahis ettiler de onun iı;in soz aldım. 
Faslın unvanı "merkez kontrolleri, 
balık müfeltiı;leri harcırahı" dır. Bi
naenaleyh verilen parn balık mufettı
şinin haıcırahının tezyidi degildir. 
Bütçede yazılı olan faslın unvanını 
değiştirmedik, aynen muhafaza ettik. 
Mevzuubahis olan mesele müfettişle
rin harcırahının tezyidi de{:il, diğer 

kanunla kabul edilmiş kontröllerin 
harcırahıdır. Balık miifettiDi diyerek 
onu istisna edip yazmadık. Bir de ba
lık müfettişlerine dokunan arkada:;ı
mız kokup atılan balıkları mevzuuba
his etti. Bu, mali>·enin dnirei iştigali 
dahilinde değildir. Biz yalnız bunun 
saydu şikarında bir yolsuzluk olup 
olmadığını tetkik etmekle ve rıısu

mun cibayetiylc mtikcllefiz. Digeri 
Ticaret Vekilctin:n mevzundur. Ay. 
rıca da su mahsulleri hakkında bir 
15.yihai kanuniye hazırlanmıştır, Bü
yük Millet Meclisine ya tnkdim edil
miştir, veya takdim edilecektir. 

Su mahsulleri hakkında Uizımgclen 
intizamın temini için ve bilhassa bu 
nazarı d kkate arzedilen hükmü ihti
va e:len bir layiha hazırlanmıştır. 
Bendeniz bunu arzetmek istiyorum." 

Maarif Vekilimizin 
aözleri 

Maarif Vekilliğine o.it fasılların 
konuşulması sırasında da bazı me
buslar kamp masraflarından indiri
len tahsisat hakkında söz söy:cmiıı
lerdir. Maarif Vekilimız bu hususta 
o.sa(;clakı izahatı vermiştirı 

·•- Kamplar geçen sene Anko.ra·da 
)'atılı çadırda, lstanbul'da gündüz ol
mak üzere yapıl'Tlıştır. Diz bütçeyi 
.r.ıartta Meclise takdim ediyoruz. 
Martta takdim ettiğimiz biıtc;enin 

masraf itibariyle, ihtiyaç itibariyle 
tesbiti bundan hiç olmana iki ay e
vci oluyor. Halbuki bütçe haziranda 
ı;ıkınca, marttan iki ay evci yapıl
mış olan tahminler bilhassa mu!T!anlı, 
hareketli znmanlarda t?.hmiıılerde 
isabet imkanını azaltıyor. Yiyecek 
için, giyecek için böyledir, ve bizzat 
işler için de böyledir. Kamplarda da 
aynı vaziyet olmuştur. Kamplarda ci
heti askeriye bize !;adır ve diğer le
vazımı vermedigi için eski yedek su
bay okulu, harp okulu binasında 

kampı yaptık. Yalnız ö{ile yemekleri. 
ni verdik ve o suretle, gece yatması 
müstesna olmak üzere, kamp progra-

• •• mında neler varsa bu gençlere eski 
A rnlm ve Brentano'nun halk şar- senelerde olduğu gibi, yo.ptırmı,ız

kıları kitabında, 16 ıncı asırdanbcri dır. Binaenaleyh Sayın Generalin bu
yaşıyan bir alman halk tudnisune yurdukları mahzur varit değildir. 
rasalıyoruz ki, bize aynı efsaneyi Yalııız kampta yatmamışlardır, prog
anlatıyor. Yalnız burada, maceranın ram olduğu gibi tatbik edilmiDtir. 
kahramanları iki kıral çocugudur; ve Gençler evelce nasıl yetiştiriliyorlar
cinaycti i:ıliyen kııdın da, hain bir sa, kampm gece yatmaktan mi.itcvel
rahibedir. T.Urkilniln meali !iÖyledirı lit itiyadları müstesna olmak üzere 

"İki kıral, ve bunların ikl socugu bu tcııbiyeyi almışlardır. Şimdi bura
vardı; biri kız, biri oğlan. •. Bunlar da tenzili mevzuubahis olan para ge
bırbırleriııi çok &eviyorlardı. Fakat ce yatırmadığımızdan dolayı verme
aralarını ayıran su çok derindi. o- ı difimiz akşam yemeklerinin tutarın
nun için kav~aınıyorlardı. Kız dc4i dıın ibarettir. Yoksa terbiye itiba
ki: "sevt;ihml ne olur yiızc yüze ba- riyle kaybolmulj, ihmal edilmiş bir 
na kadar gelsen! Ben üç mum yaka- cihet yoktur." 
rım bunlar sana yolunu gbsterirler." B • ah "d k"" •• 
Bu sözleri hain bir rahibe işitti· u ız attan sonra Y_enı en ursu-

. . ' ye gelen General İzettın Çalışlar ve 
uyuyormuş gıbı yapt.ı, sonrıı mumla- Zi G-.._ "'illi," ık h d •---

.. d"" d"" D l'k nl d • 1 )"I cnıer ., aç ava a .....wp 
rı son ur u. e ı a ı erm au ar- k z d 1 • ah tm" d bo- ld uıımanın ıay a arını ız e l!J ve 

a gu u. indırllcın 32.000 liranın zaten büyük 
Kız balıkçıya yalvardı kiı "ba- bir para olmadığını ıöylcnıiıılerdir. 

lıkçı, sevgili balıkçı 1 sana büyiik Bunun üzerine yeniden söz alan Ma-
mükafat veririrm; ağını sura at, ba- aril vekilimiz demiı;tir kiı 
na kral oğlunu çıkar I" Ve sevgilisi
ni kucakladı, kızıl dudaklarını öptü. 
"Ah sevgili ağızl Ne olurdu, konu
şabilseydin, benim genç kalbim ye
niden şifa bulurdu." 

Sonra ma:ıtosuna blirUnlip deni:r.e 
atladıı "Anacığım, babacığım, gece
ni?. hayırlı olsun ı Beni daha hiç gö
remiyect'ksiniz ! ... •· 

Gene aynı sual hatıra gelct:ek: a
caba hangi efsane daha eskidir? A
nadoluya mı t lmanya'dan gelınig, 

f.lmanya'ya mı Anadolu'd .1 giuniş? 

Belkide, bu guzcl efsane, acıklı ve 
zengin Haddi bir tem ihtiva ettiği 
için aynı kaynaktan dunyanın muh
telif yerlerine, oradan oraya göç eden 
insanlar, havaları dolaşan melodiler, 
veya elden ele ı:;ezen kitaplar vası
tasiyle yayılmıştır. Fakat her halde, 
Çıldır gölü kıyılarında da, ortaçağ 
ve daha sonrası Almanyasının küçük 
derebeyliklcrinde de derin ve geniş 
suları yüzerek geçecek kadar birbir
lerini s!:'vdlkleri halde, önlerine diki
len sosyal engelleri aı;ıp birlcsemi
yen sevgililer yaşamıştır; buralarda
ki insanlar efsanenin anlattığına çok 
bcnziycn, ve onun kadar trajik 
vakaları ya~amamış olsaydılar, o 
kendini, birbirine bu kadar uzak ve 
yabancı cemiyetlere birden kabul et
tiremezdi. 

Biz halk ctlebiyatı mahsullerinin 
(ve bütıin kültur mahsullerinin) me
kanik bir taklitle, ve yahut, ustün 
kuvetlerin zoriyle değil, insanlıfın 
müşterek duygularını anlattıkları 
aynı ihtiyaçları kar~ıladrkları ıçın 
milletten millete, cemiyetten cemi
yete geçip kendilerini kabul ettir
diklerine inanryoruz. 

Pertev N. Borata6 

(1) Sahilinde 
(2) Önü açık büyiik avlu 

vaşmadan ağaçtan y e m i ı bekle
mek hakkımız değildir. 

Vedat Nedim Tör 

"- Bir noktanın yanlış anlaşılma
sına gönlüm razı olmadığı için kur
süye çıktım. Kamptaki çocukları sa
tı altında, mekteplerde hapsetmiş de
ğilız. Yalnız gece, evelce çadırlarda 
yatarlardı, bizim bütçeye koyduğu
muz paıa içinde çadır parası yoktur, 
bunu diğer levazımı askeriye gibi, ci
heti askeriye verir. Çadır, sillih, ka
satuıa almak Maarif Vekiletinin va.. 
zifcsi değildir. Onu da t akdir buyu
rursunuz ki imklin oldugu zamanlar 
ciheti askeriye çadırı da, sillihı da 
diğer levazımı da veri)or. Burada 
mevzuubahis olan para bunların ça
dıra çıktıkları zaman çocukların yi
yecekler ine tahsis edilen paradır. Ka
rargih olmak üzere Harbiye, Yedek 
Subay okulu ıesbit edilmişiir. Sabah
leyin çocuklar bin mlişkiliit ile muh
telif yerlerden hem de fire vermek
sizin gelmlşler<lir. Civarda. Şişli ci
varında malum sırtlarda açık havada 
talim görmüşlerdir. Onun için kamp 
masrafından, biı ycdirıııediğinıizden do
layı akşam yemeğinden ve kahvealtı
dan elimizde kalmış olan bir parayı 
tenzil ediyoruz. Bu parayı bıraksa
nız bu sene için de harcı)'llcağımız 
yer yoktur. ÇünkU bu ıene tekrar 
kamp yapacak değiliz. Hazirandan 
sonra yeni bütçe gelince ihtiyacımız 
olan parayı alacağız. O zaman Ge
neralin buyurduğu gibi vaziyet mı.i
sait olunca, ciheti eskerlye çadır ve 
sair malzeme verebilirse çadırlı, ve
remezse çadırsız, fakat yüzde yüz 
muhakkak dam altında olmamak, d ı
şarıda olmak üzere bunlar talim gö
receklerdir. Yani biz bunları bir evin 
içerisine koyup da ders vermek sure
tiyle değil , dışarıda açık havada, ara
zi Uzerinde ders okutuyor ve talim 
ettlrh·oruz. 

Or. GI. 1zcttln Calıılar (l\futla) -
Bu ır.?.000 lira ıı:elccek seneki kampla
rın malzeme ve vesaiti tein ıcuıtanıla -
maz mı? 

Maıırlf Ve1c111 Hımtn-All YO!'el (de

v11mla) - Biz bu mıılzeme)'I a111mayız. 
Maarif VekAletl ıllUı, kasatunı. alan 
blT m1ll!SICSe detlldlr . Bunlar ukerlUt 

ders1 olduğuna göre, tedris malzemesi 
de askeri tcYlcrdlr. Onlan Mllll Müda
faa nlır ve bize verir. Bu 32.000 llrnyn 
ihtiyaç hnsıı olsaydı zaten lı..'lrcanırdı.lc. 

yiyecek parasıdır, harcnnılmnm11tır. 

Ziraat Vekilimizin 
izahları 

Ziraat Vekilliğine alt mOnakn.lenln 
ııörüsUlmcs1 urasında, B. Ziya Gevtıer 

Etili, btltçc(Je tclltat, ncıırlyat ve pro -
paganda faslına konulmuı olan ı;ooo 

liranın ı!izden ziyade tlllyııta harcan -
mıuıının mu\·ntık olacağını ıöYJcmtı ve 
Zlrıınt Vekilimiz aşa~ıdo.k1 ıznhla bu 
mütalenya cevap vcrmlsttr: 

"- Telif, neşrJyat ve propnı:anda, 

bilhassa bu wn zamanlarda istihsali 
nrLtırrnak meselesinde küt"llk broşür -
lcr yapmak, etUdler yapmak ve bu su
rct!e halkı tenvir etmek, hnstalıklarlıı 

mtlcndcle meselesinde ve sair nokt.nlar
dn tenvir oo!cl rlsa1eler yapmak ıstı -
:roruz. 

Dunun !cin lstemlı oldutumuz bes 
bin lira küt"llk bir paradır. Ve lstlhsa
lln arttınl:mnsı dolnyulyle ınrtedllecck 

blrcok noktalar vnrdır. 
Ziya Gevher arkndnsım, tlllynttnn 

b:ı!ı.~t'•tllt'r. Eller ben, lsUhs:ıll arttır -
m'lk vt\dl.slnde, Ziraat \'ckllletlnln yap
t•ttı, yapmnk Lqt~dl{:l ve yapa<'n!:ı lıler 
o.rnsında yalnız bunu ycı;-l'ıne bir tcd -
bir olmak Uzcre ortaya sUrmUs. aunıs 

olsa)"dım haklı olurlardı. Ucu:ı: bir tJ -
yata muknbU Zlr:ınt Veklllettnı.n, hU -
kümctln pek büyük ve yerinde fecla
kl\rlıklnrla getırtmls olduCru mühim 
mlktanl:ı makineler, büyük bir faaıı

yetle calllirnaktadır. Dllyük bir eser de· 
{:il, tııka t bU~·ük bir faaliyete yardım
cı del':ll midir. Sonra dlC:cr blrcok yer -
!erde tohumluk vlldlslnde, cubuk vtıdl

slnde, tlılnn vllcl~lnde gene adedi mil -
yonlarln ıratle edilecek derecede flllyat 
snh'lsına cıl<mıs 1~lcrl vardır. Yalnız 

burada deiı:tl, 1stlbsall bizatihi arttır -
mak lcln Qç sene e~l 400.000 dekar 
olan ziraat s:ıhasını bir milyon dekara 
çıkarmıştır. Du itibarla arko.dnsJo.rın 

orta Ano.clolu'<la catısan makinelerin rı
!lyat snhasınd:ıkl yo.l"'dımlarını bu ıu -
retle ıtörrnilı olmatırı lllzımdır. Ö!:Ut
te eğer blztm cscrlt'rdcn ba'iko. ll'ıle ve 
sllnbUiü o!:Utıncdlğlm!zl soylüyorlarsa 
o bn&kıı. Bizim ol':üllerlm.z. k ndlslnln 
de lisanı takdirle bahsetmls olduğu bul
gıır ziraat nıızırının yaptığı ı:tbldlr. Hay 
\'anların beslenmesi, bakılmıısı, yc.ın 

ve salrcııl Jcln buırUnUn ıcaplnrına uy -
gun ötil Uerde bulunuyoruz. Arkada
aım rntlyodnkt nesrlyattan bahscıtııcr. 
Bu doA'rudan doğruya radyonun tuttu
ğu bir arkııdavtır ve bu nr1mdnıın me
saisi hakikaten müsmir olu>-or. Her 
yerden talep edilmektedir, istenmekte -
dlı-. Cç yü:ı: attınıs bC3 gün her gUn on 
dnklka söy!('?llck ne d!'mcktlr? Her gUn 
ı:Unün 1captnrına ve aarUnnna uygun 
ııııuucı- vcnnl'ktc<llr. Fakat 3G5 gQn 
çer !nele bir gt]n de lAled n b tıı et -

mis, olabilir. Radyo idaresiyle konuı -
tuıtum vakit edebiyata ko.cmıı oldu~u -
nu ileri sUrdUm. Fakat radyo mUdürU 
buna dedi ki: Hnlkın nnznrı dlkkatlnl 
celbedcbllmek ve dinletmek !cin bu 
sistem iyidir ve IAzımdır. (Ootru. doğ
ru sesleri). 

Bu lznhattıın sonra mOnakale hak -
kındakl kanun kabul oıunmuıtur. 

Dahiliye V eki/imiz.in 
bir meseleye dair izahları 
Dnudnn sonra D. Fuat Slrıncn'ln 

Arzuhal Encümeninin, bir yurttnaımı
zın muraco.ııtına dair vcııllğf bir knra
rın umumı heyette konusulması hak -
kındakl tn.kTlrt okurunus ve kUrsüye 
J:t'lt'n takrir s:ıhlbl hl'ıdlseyt etraflıca 

nnıatınu;tlr. Bunun üzerine Dahlllye 
Vekilimiz D. Fnlk öztrak da au izaha
tı vennl&tlr: 

"- Aı1mda3larım. bendcnlzdıın eve! 
söz söyllyen Fuat Slmıcn arko.daıım 

hll.dlse ho.kkmda haY11 izahat ·ııcrerclt 
heyeti eellteyl tenvir bUYtırdutar. Me -
sele eSkl bir zamana alt olmakla be
raber nihayet sonrad:ın vaki olan rnü
ro.C'aatıo.r meseleyi yeniden tetkike bi
zi ılc mct'bur etti. Den de buna dair o
lıın dosyaları teUclk ettim. ta, kolnylık
la kanır vcrrnc~I icap edecek kndar 
basit deitlldlr ve ondan dolayıdır ki bi
z.im Arzuhal Encümenimiz de, biri 937, 
birisi de 940 senelerinde, bugünkü ka
rann aksine kararlar vcrml&tlr. nuıı:ün 

de onun aksine olnrak bir karar knr
ıısmda bulunuy0ruz. Demek ki, cıok ko
laY1ıkla kestirilecek bir it dc~lldlr. Ka
ran okudum. Lehte ve aleyhte olan 
hususntto.kl tradeslnln bnzı :verlcı-lnde 

biraz eksiklik ı:!irdUm. llllhnssa o za
mıınkl ılkllyeUer üzerine DahUlyc Ve
kAktının gösterdi!':! hassasiyetin dere· 
ccsl tamıımlyle ifade edllmemlaUr ı;ılbl 

lleldl bana. Vektılct, ılkAyet Uzerıne IA
knH knlmıa defılldlr. 

EvelA işin nasıl oldu~unu kısaca 
nrzedeylm: ııkAyet muatcklnln der -
dest cclılip ndiıycyc teslim edildiği 
vakit tahkikat esnasında dövuldU -
ktinden bnhseimcsl üzerine cıkmış
tır. Yani kcndısl ılkl'ıycUc gltmla de-

klldlr. K!:'ndlsl maznun olarak mah
kemeye tevdi edildikten sonra "be
ni dövdüler'' demiştir. Muayenesini 
lstemlstır. Muayene raporu almıştır, 
bu zat sonra t~nyytlp etmiş ve bu
raya gelmlşllr. Durada muhtelif ma
karnalı mesgul ve lzaç etmlstlr. Kos
kocaman dosyası vardır. Buralnrdcı 
bir hayli dolnştıktnn sonra gitmiş, o
rada da milrneaat etmiştir. Arzuha
lı, müddt'lumunılllğe verılmlş, sonra 
AdUye Vek!Uct!ne ve salrcye glde
r<'k nlhnyct, vazife esnasında yapıl
mış blr iş olduğundan dolayı Dnhlll
yc Vekfılctıncc muamele icrası !cin 
ornya hnvale edilmiştir. Dahiliye Ve
kAlctı milkcrreren validen sormus -
tur. Sonra bir müfettiş yollnmı.ştır. 
Milfettls, burada bahsNl ldlğl gfül, 
ynlnız valiyi görırnıkle lktlfn etmc
mlstlr. Valiyi görmilş, milşlt'klyl 

görımilş ve izahat almıstır. Şahit di
ye glistcrdlğl adamlarla g5rilşmüş . 

tUr, haricen tahklkıı.t yapmıştır, ad
lt makamlarla görUsmUştUr ve on -
dan sonra da "muameleye tnzum 
yoktur" diye Vek~let bir kara r al
mlltır. Su halde ı. hafit tutulmuı 
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Ulus Eskrim Kupası 
Müsabakalara 1 O sonkanun 
cumartesi günü baılanacakfır 
Tertip ettiğimiz eskrim müsabakalanna her Uç sınıfta 10 / 

SonkAnun / 1942 cumartesi günü ba,şlanılacaktır. Şimdiye ka
dar adlarını yazdıranların sayılarına göre müsabakalann cu -
martesi ve pazar günleri yapılmak suretiyle üç hafta süreceği 

anln§ılmaktadır. 

Mtlsabo.knya Ankarn'dnn 20, Esklıehlr'den 8, İstanbul'dAıı ı, 
Mcrsln'den 4 eskrimci girmektedir. Şimdiye kadar adlanm yas
dıran bu esklrlmcllerln dışında do.ha bazı mllracaatlar ol8C8ğı 

sanılmaktadır. MUsabakalarımıza girmek istlyenlcrin bir vesika 
!otoğraflariyle beraber (ULUS SPOR MUHARRİRLİÖİNE) 
bir mektup glindermelerl ktıfldir. 

MUsnbnkalan idare etmek tızere gazetemiz spor muba.rril1. 
Saffet Gürol, Eskrim Federasyonu Ba,şkanı Rıdvan Bora ve 
Ankara Eskrim Kullibilnden Tayfur Tarhan'dıuı mürekkep bir 
komite kunılnıuştur. 

Mcrkt'z Bankası :Mlldürlerinden Ekrem Sungar, Harp Oku -
luntlnn YUzbn.şı Nami Yayak, Elcktro!en Şirketi :MUdllrü Klzuıı 
Çt'ne de teknik heyeti <teşkil etmektedir. 

Hakem h('yetl Harta Dnireslnden YUzbıı.oı Bedevi Yaııar, YUlt
selc Mimar Orhan Sata, Ekrem Sungar, Nami Yayak ve bll§ha -
kem de Federasyon Reisi Rıdvan Bora'dır. 

Önce de yazdığımız gibi, eğer istenilen sayıda bqvuranlar bu
lunursa. gazetemiz Bayanlar için de bir müsabaka tertibine ve 
Mr kupa. koymıya hazırdır. 

Gıızl'temlz bu mlls:ıbakayı hazırlamak .suretiyle Tilrk sporuna 
bir hizmet ynptıgı dllşl\ncesindedlr. V e bu müsabaka 11eride di
ğer spor tJUb('lcrlnde yapılacak bUyilk ölçüdeki hareketlerin bır 
ba!'}lnngıcı olacaktır. 

Eskrim çok faydalı bir spordur. Bugün bir kılıç oyunu ol -
maktan çıkmıştır. Gençliğin bedent, fikrt ve ahllUd hassalannı 
en yllksek d('recede geliştiren bir vruııta olmu§tur. Beden Ter -
biyeslnin h('r Uç şubesini de bllnyesinde tophyan eskrim, temin 
ettiğl hass:ılar dolayıslyle, memleket mUdafaaaı bakımından da 
çok önemli bir mevltll yardır. 

Gerçi eskrim uzun çalışma lstlyen, l5ğretmeruıiz l5ğrenilml -
yen bir spordur. Fakat temin ettiği hassalar buna kaUa.nmayı 
göze aldıracak kadar çok ve değerlidir. Bu sporla uğra,,anlann 
adaleleri yumuşalt ve elestlkt fakat kavi ve mukaYimdlr. Es -
krimcl çevik ve çalaktır. Soğuk kanlı, dikkatli ve ç abuk kavrayı
cıdır. Nefsine güveni vardır. 
Sayılmakla tükenmiyen iyi vasıflan bulunan bir spor l'Ul>Ml 

için tertip ettiğimiz bu müsabakadan dolayı çok mernnunus, çUn
kü gençliğin müsabakaya girmek üzere gösterdiği yakın alllca 
hizmetimizin değer ve ölçüsünü bize göstermektedir. 

Henüz müsabakaya girmek için müracaat etmi;yenlere kayıt 

müddetinin 20112/1941 cumartesi günü sona ereceğini bir kere 
daha hatırlatınz. 

\. ..J 

Sulha selam 
(Bal! 15. inci aaytada) 

bunda esen korkunç fırtınayı durdu
racak olan biricik kudret, Güzel ea
natların mutlu ve dovurgan ellerin
dedir. 

BütUn tarih boyunca, uzun harp 
yıllarından sonra gelen köklU ve de
vamlı sanat hareketleri insanlığa 
kutsal yollar çizmiş v e ruhlara sü
krtnet getirmiştir. Yrkılan medeni
yetlere ve dökülen kanlara bedel e
ger, yeni bir sanat dün)•ası ôoğmıya
caksa, bahtsız insan sürüleri, vah~t 
hayvanlara arkadaş olarak, harabe
lerin içinde dolaşacaktır. 

Güzel sanatlar, insanhğm ruhun
da biriken lkorkunç hırslan ayrklı
y:ın biricik panzehirdir. 
Şair, ibu panzehiri arıyor ve onun 

için ys~adığı hayatı beğenmlyor ı 

N e olur gemiciler, 
Beni de götürseniz ne olurP 
İyi insanlar , 
Sizlt're kavuşabilsem ı 

Pırıl pırıl ı~rklı, bol prkılı li
m anlar •.• 

Bir gün kurtulabilsem, 
Bu yalan dolu, 
Bu asık suratlı $ehirlerden, 
Bir gün kurtulabilsem .•• 
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Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğindenı 

- -( 16/İlkkAnun/1941 )__...... 

• .; 'tı • 
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~! ~= 
Q. ~ 

Cinsi ve menşei Oc:ı u .( 
E-<> ~ 

Ispanak (Muhtelif} l 8 25 
Lahana (Ankara) 6 t 
Pırasa (Esklı.ıehir) 9 1S 
Yı!relmaeı (Ankara) 7 10 
Kereviz (Bursa) 15 22 
Patatee san (Ürgüp) ll ı5 

Plltatea beyaz (Ürgüp) 8 11 

K abak (Ta.rıms) 32 40 

.K.e.rnıbahar (Menıtn) 18 24 
Ayı.ıe fasulye (Mersin) 80 '° Çalı f asulye (Mersin ) 80 '° Barbunya .. (Mersin) 30 '° DomatN (Mersin) 11 2' 
Yuvarlak patlıcan 
(Adana) 2% %S 
Kuru aotan ( Muhtelif) 7.~ JO 

11111111111111111111111111111111111• 
Sanat kıymetine inandığım genç 

şair Fethi Glray'ın, dünya ıulha ka- ..tllllllllllllllllllllllllllllJlll~ 
vuştuktan sonra, daha güzel ılirler : ::; 
vereceğini umuyorum. = Raıit Riıa Tiyatrosu § 

Baki Süha : ::; 
Sanatkar ~ ---değildir, vektııctce bu muamele on- HALiDE PiŞKiN ::; 

dan sonra tekrar devam etm!a, nı- : ~ 
hayet buı,'iln elimiZde bulunan encU- : birlikte ~ 
nıenlmlzlıı bir ITU14bıı.tnsı ile buraya ::; 
gc-lıııış bulunuyor. Şundi dava, .Fuat : 1S/12119U Peıııembe gQııC ::; 
Sırmen aı·karluşımızm izah eı.t.if;l gl- : akı.ıamından itibaren ~ 
bl, mevcut kanun maddelerinin an- : tekrar temsillerine devam ~ 
la.şLlması keyfiyetine lııltat ediyor. - edecektir. i = ii! Memurin muhakemat kanununun : - ( Bu Haftanın Programı )-~ 
2 lncl ve 8 lncl maddelerlnln mA.na- : 18112/1941 Perı.ıembe akfaDS1 ~ 
sının Uıylnlne inhisar ediyor. Bunun - saat: 21 de ::; 
iyice anlnşılmnsı ve daha bnşka te- E ili! 
reddUde mc;,"dan vermiyecek suret- : K Ö R D Ü G Ü M i 
tc tatbikata lmktın vermesini ben : Komedi 3 perde ::! 
de arzu ederim. Sunu da istitraıen : ::! 
arzedeylm kl ŞO.rayı Devletin bir : 19112/1941 Cuma ak§amı i 
knran elimdedir. Arzu buyurulduğu : Saat: 21 de ~ 
takdirde okuyublllr1m. Sctrayı Dev- : Saçlarından Utan ::; 
letln bu karan do. bu 8 inci madde- - V d ·ı 4 d ~ 
yl Dahiliye Vektuctinln anladığı gibi : o vı per e ::; 
anlıımıs olduğunu teyit eder. Yani : 20112/1941 Cumartesi gUnll ::; 
diğer herhanı;:I bir memur hakkında - gUndüz aaat: 8 te i 
bir şlkCtyet va.ki olduğu t akdirde o = TENZİLATLI MATİNEDJl.i i 
~lkllyetin vll.rit olmadığı anlaşıldığı - Ö ;<. Ü ::; 
tıı.kdlrdc nasıl tahkikat ynınlaca~ını : K R D Ü u M ~ 
ve idare heyeUcrine scvkıne lUzum : Komedi 3 perde ::; 
ı;:örmemekte mUtteflkse, valiler hnk- E ~ 
kında da aynı tçUhadı koymaktadır. - 20/12/1941 Cumartesi a.kfan\1 ~ 
Şimdi yüksek mecllslnlz arzu buyu- : Saat: 21 de i 
rursa, bu kanun mo.ddelerJntn haki- : B O B S T l J.. ~ 
kl mtınalannı en kuvetll bir salA.hl- - ~ 
Yl'tle tl'tklk ve tesblt !:'dcbllecek en- : Komedi 3 perde i 
cümcnlt're tcvdilne bı:>n de tarafta- _ 21112/19'1 Pazar g1.lnU ::1 
rım. Yalnız Adllye encUmenlne de- :_ gündüz saat: s te ~ 
r:ıı, n~·nı saUıhlyeUe, aynı mesullyet- "" 
le bu kanunun tatbikında Dahiliye = Saçlarından Utan =ı 
Vektllctlnln bcmberl bulunan Dahi- - Vodvil 4 perde ~ 
llyc encümenine de gitmesine taraf- : i 
tarım. Her iki enctımen bunu tetkik : 21/1211941 Pazar alqaını ~ 
et.sinim-. Ondan 90nra esas gene § Saat- 21 de i 
mevzuubahs oldul!u zaman, Dahilly~ : B O B S T 1 L =ı 
V:t'ktıletlnln nokta! nn7.ıı.rını bu rada : Komedi 3 perde ~ 
17.ah ederim. <C<-'k güzel sesleri). : =ı - ~ Du mesele üzerinde daha bnı me • 
buslnr da söz almış, neticede, B. Fu
at Sirmen'ln bir taktiri lle yeniden 
tetkik edilmek üzere karar, Adliye 
ve Dahiliye encUmenlerine verilmlıı
Ur. 

GündMldeki öteki maddeler de 
konuıulup kabul edildikten IOl\ra 
toplantıya ııon verllm11t.lr . 

Meclis yann toplanacaktır. 

: Biletler B ugünden itibaren ::ı 
: ber gün saat 12 den sonra ~ 

§ Hallr;~~~eF~~~ızı;:~!adır. ~ 
= ~ 
: K~çiören v e Bahçeli Evler de i 
E dahil her yere otobüs teıntıı ~ 
: edllmlı.ıtır. , 

':tıııııııııııııııııııııııııııııı•• 
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Amerika, İngiltere, 
Rusya ile Mihver 

devletleri arasındaki 
mücadelenin sonu 

ne olacak 7 

Bu meseleyi, 
Hqim Nahit Er-Bil'in 
Avrupa Buhranının 
Psikolojik Sebepleri 
adlı eseri, ilmi bir 
surette, münakaıa 
etmittir. Bu kitabı 

vakkat teminatı 708 lira 75 kurut-
tur. 

U L U S 

Ankara LT. Amirliği Toplantı 
Türkiye Sanat Mektepleri 

lan Cemiyetinden a 

ı - Şartnameler her cün satm al
Mezun- ma komisyonunda cörülebilir. Elektrik tesisatı 

Cemiyetimiz bası bulunan arka -
daşlar ile henüz lza yazılmıyan (sa
nat okul ve enstituleri ve yapı oku
lu> mezunlarının iştirakiyle 21. 12. 
1941 pazar guniı saat 10 da Ankara 
Halkevi salonlarında bir ıoplantı ya
pılacaktır. 

Bu toplııntıda ı 
1 - Yeni iza kaydı 
2 - Azaları birbirine tanııtırmak 
3 - Ankara'da bir ıube açılması 

meseleleri gorüşülecektir. 

4 - Şartnamesinde yazılı vesika
lar ile teklif mektuplarını isteklile
rin ihale saatinden hır 1aat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komi• -

.A.nlcara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Puarlıkl& elektrik teıılııab yap. 

tırılacaktlr. Keııt bedel1 tutan olan 
ı40 llra 30 kuruat.ur. 

yona vermeleri ilan olunur. 
(10874/9242) 

Bez alınacak 

2 - Pazarlığ'ı ı9.12. 941 cuma a11 • 
ı9199 nü ıaat 14.30 dadır. Tallplerln 22 lira

lık kaU temtnatıarlyı. blrllkt.e Ko. na 
müracaatları. Keşıt raporu Ko. da her 

Orman Koruma Genel K. Satın Al- ırun ~rUlür. (9297) ı!l317 
ma Kmnls)onundun: 

Elektrik tesisatı 
.Ankara Lv. A. sa. AL Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla elektrik t.e.sısatı :ıraı>

tmlacakbr. Ke$1t bcdeU tutan 750 11-
ra 15 kuruıtur. 

Milli Müdafaa V ekileti 

Dikre yağı alınacak 
M. M. Vek.i.leti Satın Al. Ko.ı 
Pazarhkla 2000 ıkilo diılı:re yağı a

lınacaktır. İhalesi 17. 12. 941 çarpm
ba günıi ısaat 14 de yapılaca'ktrr. Beher 
kilosuna tahmin edilen fiyat 147 ,SO 
kuruştur. Teminatı 442 lira SO Kr. 
dur. İsteklilerin muayyen aaatıte ko
misyona müracaattan. 

(9384) 19350 

M. M. V. DENiZ S. Al. Ko. 

Battaniye alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Kıxnla • 

okumalısınız! 
Cemiyetimiz izalariyle henüz lza 

yazılmamııı olan bilumum sanat o
kulları ve enstitüleri, yapı okulu 
mezunları bu toplantıya d.ivetlidir

Orman koruma birlikleri ftıt1yacı 
lcln (6000) altı bin metre yata.k kılıfı 
ve (112'5) bin yüz ylnnl bee metre yas
tık kılıfı bez pazarlık ıuretı;ı:le ıatın 
alınacaktır. Pazarlık rtınU ıs.12. 941 
cuma ırUnU uat ı4 tedlr. Pazıırlıltı 
komisyonda yapılmak tlzere Yenlaehlr
de onnan koruma ırenel K. binasındaki 
aatın alına koml~omma müracaatı.an. 

2 - Pazarlıtı 22.12 941. pazarteııl yooundan: 

lllUll 11111111111111111111111111111 ler. 

Büyük ekonomistler 
Yukarıda sözü geçen gün ve saat

te Ankara Halkevin.de bulunmaları 

(9376) 19349 

ırunu aaat 11 dedir. Taliplerin ll3 ıı _ ı - Tahmin edilen mecmu bedel1 
ralık katı temlnatıartyle birlikte Ko. (80.000) lira olan (3000) adet battanı
na müracaatları. Kesit raporu Ko. dıı yenin 20 birine kll.nun 941 cumartcsı 
her ırun ırorUltir. (9299> 19318 ırünü saat 11 de pazarlıkla elaı111mesl 

-,azan ı Strasburc Univerıiteıi 
Profesörü 

PAUL GEMAHLING 
Çeviren ı 

ZÜHTÜ URAY 
4ristodan itibaren eünümıize kadar 

bütün ekonomistler ve doktrinler 
ller münevvere ve yUksek tahsil 

renclltıne tavsiye olunur 
Her kltapcıdan isteyiniz. 

••1111111111111111111111111111111111 
OU?o.'UN EN MUHtM KtTAPLARI 

1942 aeneslne mahsua 

TAKV1M1 RAGIB 
Fiyatı 45 kuruı 

öıner Rıza Dotrul 

HERODOT T ARIH1 
Şerhli tercüme 

Birinci cilt tbatı 3 lira 
Galip Kemaıı Söylemezotlu 

JAPONYA ve JAPONLAR 

rica olunur. 
S719 Ankara Mümessillitl 

M. M. V. Hava Sa. A. Ko. 

T ransfomıatör alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Müteahhit namı hesabına bir 

adet 150-160 kilovatlık transforma
tör acık eksiltmeye konulmustur. 
Muhammen bedeli 1495 lira olup ka
ti teminatı 2'.!4 lira 25 kuruştur. 1-
halesı 29-12-911 pazartesi günil ıaat 
11 de Anknra'da Hava Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartna

mesi komisyonda görilleblllr. İstek
lilerin muayyen gün ve saatte ko-
misyonda bulunmalan. 19239 

MARMARA ÜSSÜBHRAI 

Zeytin ilônı 
Marmara Usaübahri K. Satın Al-

Coğrafi ve siyasi Japonya ma Komisyonundanı 
2 cııt tıyatı 8 lira ı - Kilosuna tahmin olunan 40 

Kanaat Kitabevi kuruıı bedel ile 90.000 kilo zeytin 
kapalı zarf usulıyle eksiltmeye ko

.. 11111111111111111111111111111111• nulmu&tur. ... -
._ • - 2 - Ekıiltmesi 17 Birincikinun S Yaraflcı kü(ük ınsan § 941 çar&amba cunü saat 16 da tzmit-

ViLAYETLER 

İnek ahırı yaptırılacak 
Konya Harası MüdUrlu~Unden: 
Kesit bedeli 26175 lira 78 kuruş olan 

inek ahın tnıaatı 6. 12. 941 ta.ihlnde.ı 

1tlbaren on beı ırtin müddetle ve kapa
lı zart usullylo eksiltmeye korıulmuı -
tur. 

Muvakkat teminatı 1963 lira ıs ku
ruı hara veznes ne yatınlaeak ve ek· 
ılltme 3. ı. 942 cumartesi rtınU saat 15 
te Kon)a vU&.yet veteriner mtidllrlıiğü 
dairesinde hara ınsaat komisyonunda 
)iapılarnktır. 

Şartname ve proJl'gl her ırUn veteı1-
ner mUdUrltifıti ııe h11ra müdürlüğünde 
aörUleblllr. Harıcten ıstıyenleı1n iki 11· 
ra bedel mukabilinde ıa tıJır. 

tsteklllerın teklif mektuplannı ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaiki de 
ıartnamede yazılı vesaiki ekallUne ıa

atlnden bir aaııt eveııne kadar komis
yona tevdi etmeleri ve belli ırtin ve sa
atte komisyonda hıızır bulunmalan 

(9147) ı9096 

Eksiltme ilam 
Eskişehir Su İşleri 9. uncu Şube 

M üdurlügünden a 

Eksiltmeye konulan iı ı 

Köhne ayakkabı satıtı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Artbnna ile 1800 cırt kohne totln 

65 cırt köhne H•menı 15 cltL kohne cız
me ıatılacaktır. Pazıırlığ'ı ı9. ı2. 941 cu
ma rtınU ıaat ıo dadır. 

Bu etYayı rönnek ıstlyenler komis
yondan her ırtın malı1mat. alabilirler. 

(9300) ı9319 

Yemek takımları 
alınacak 

Ankara Lv. A. sa. AL Ko. dan: 
Pazarlıkla aşaQ:ıda ctna ve miktarı 

:vazıh ı2 kalem mau:eme satın alına
caktır. 

İhalesi ıs. 12. 941 pereembe aUnU 
saat 14 tedlr. Taliplerin tahakkuk e -
deeek fiyat Uzerlnden k11nunı tcmınat
larlyle Ko. na müracaatları. Nilmunl'SI 
her aOn Ko. da ııorUIUr. (9301) 

Mlktan cınsı 

~ ıürahl 

ııo au bardatı 

25 tuzluk 
ııo kauk 
110 
340 

22 
ılO 

22 
ııo 

110 
70 

bıcak 

Yemek tabatı 
Pe<:ete 
cay bardatı Jrompl.e 
tel nihale 
catal 
corba tabatı 
Jilet. mua OrtüıQ 

19320 

yapılacaktır. 

2 - tlk teminatı (2250) llT'll olup 
18rt.n:ı.mes1 her ırun komisyondan l!'iO 
kurus mukabtıınde alınnblllr. 

3 - t t ki ll'rln bc-ll ının ve 1111atU 
Kasmu>:ıı:ıdıı bulunan lromlS)Ulda ha
zır bulunmaları. (10964 9382) ı9347 

ASKERi F ABRlKALAR 

Demir tel ve saç alınacak 
As. F ab. Salın Alma Ko. dan : 

7 Ton 2.5 mm. kutrunda galve -
nızll demir tel, 

S Ton 2 mm. kutrunda galvenizll 
demır tel. 

2 Ton 1.40 mm. kutrunda galve -
nlzli demir tel. 

32 Ton o.s - ı.oo mm. kalınlığında 
galvenizli demir ı;aç alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (15044) lira 
olan yukarıda yazılı dört kale~ 
galvenizli demir malzeme Asken 
Fabrikalar Umum MüdürlUt{l Mer
kez satın alma komisyonunca 7. 1. 
941 çarşamba gUntı saat 14,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasızdır. Kati teminat 2256 
lira 60 kuru§tur. (9319) 19339 

2000 adet oleom varili 
alınacak 

Alı. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Tahnun edilen bedell (36.000) lira 

olan 2000 adet Oleom varili, Alı -
kert Fabrikalar Umum MUdUrl\:ğU ::::: - e Tersane kapısındaki komisyon bı

::::: Yazanı Hilmi Malik Evrenol E nasında yapılacaktır. 
S (İkinci tabı) - 3 - Şartnamesi 180 kuru15 mukabi
;: Ana babalar ve mürebbilerı: inde komisyondan alınabılir. Mu
! KüçÜk çocukta yaramazlıiın, E vakkat teminatı 2700 liradır. 

1 - Eskişehir ıu işleri 9. uncu 
şube müdiırlugti mıntakası dahilinde 
bulunan Zadiroglu ve Aliken batak
lıklarının kurutulması ve bu batak
lıkların Sakarya'ya mansap olduğu 
mahald'! muvakkat bir baglama ve 
su köprüsü inşaatı muhammen keşif 
bedeli vahidi fiyat esası iızerinden 
(171 371) lira (80) kuruştur. 

3 çesit masa alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Merkez Satın Alma Komisyonunca 
Pazarlıkla uııt'ida cins ve mıktan l2. 1 1941 pazartesi gür:ıU saat 14.30 

yazılı Uc kalem malzeme ıatın alına- da pazarlıkla ihale 1!dllecektlr. Şart
caktır. -"nü name ll) ura (80) kuruştur. Kati 

::::: kııkançhiın, kavgacılı~ kor- E 4 - Eksıltmeye i&drak edecek ta
::: kaldıiın, tembelliiin. müsrif - iplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı t •e muktesitliiin ıebeplerini : 

Pazarlıtı 2212 941 pazartesi au emlna.t (S400) lfradır. (2320) 
ııaat 14.30 dadır. Taliplerin teklif ede- t 

19340 
;: •e çarelerini bu eserde bula _ : veçhile Ticaret vesikalarını ve yuka-
,.. ._ - nda yazılı teminatlariyle birlikte 

2 - Eksiltme 8. 1. 942 tarihine 
rastlıyan cuma günil saat 15 te Es
kişehir'de su iııleri dairesi içinde 
toplanan eksiltme komisyonu tara -
fından kapalı zarf usuliyle yapıla -
caktır. 

ceklt'rt tlyat tlzerlnden kanunı temlnat
larlyle komisyona müracaatıan. Krokl
sl komisyonda her ııün rörüleblllr. ;: C&ı<ımıır. - · d kl · 

::::: Bedeli 1 &5 kunıt. Satrt ye • : tanzım e ece erı teklif mektupları- Adt!t dnııı( 
;: rla Berkalp kitabevi, Banka • E nı muayyen gün ve saatten tam bir 
"" lar 5 11 saat evetine kadar komisyona verme-

a öıtretmm maeaa 
.,,. caddeıi. 3 : 
.. - leri. (10533) 18933 

11111111111111111111111111111111• 3 - İstekliler eksiltme ıartname
si, mukavele projesi, bayındırlık İl
leri genel ıartnamesi, umum au ilile

?tlannara Uuübahrl X. Satın Alma ri fenni ııartnamesi ile hususi ve 

80 ;remelı: sıruı 

ıs yemek maaaa 

Ekmek fiyatı 

Belediye Reisliğinden: 
16. 12. 941 ulı cünll sabaJun. 

4- itibaren beheri (950) cram
lılı: ekmek narhı (16), francala
lbn kilosu (3S) kuruş itibariyle 
(250) rramlık beher adedi 
(l.75) kunııtur. 
Sayın halka ilin olunur. 

ASKERLiK iŞLERi 

338 dojumlu olanlara 
4ııtara Yabancı A.lıkerlllı: 8ubetln· ... : 
l'aınıacalc ille w ıoıı. l"Olô.amalarıı. 

~lılc olmak Uzere Ankara fclndct ve 
-..ıerıncıe oturan 838 dotumıu yaban
~ 115 tl.k.1Wıun 941 pazartesi rl1 -
~ itibaren (rJmarteel Ye pazar 
lllaıers harlo olnıak tlzere) her ..Un 
~ kadar ka)'ıt muameleleri ;rapı • 
~- Mezkilr dotumlulann tayin 
~ ırUnlerde ntltul c:l13danlan ve ı
lııaaaet "e.lkalarl)'le blrllkte ıubeye ıre
-- Jtayıtıarmı :yaptırmaları ııan olu· 
-.... (9352) ı9294 

BUGON 

U l US Sinemasında 
Berlin'de 6 a7, Budapeıttt'de 
ve Viyaaa'da beıttr a7, Paris'· 

te 5 ay, Solya'da 2 a7 ve 
lstanburda. bttŞ ha.ita 

mütttmadiyttn ~österilen 

Ballk~ının karısı 
( Dle Reise Nach Tllıııltt ) 
Kalbleri ı;rretttn bir aşk 
faciası ..• Gönüllere korku 

veren heyecanlı bir roman .• 
Hayatın acılarından 

yaratılmış bir ıabeser •. 

-( Artistler )

Cbriatine Sönderbaum 
F ritz von Dongen 
--( Ayrıca )

Y'&lnız akıamlan 21 ırean.ııında 

Türkiyede Cümhuriyet 
Bayramı 

---( Seanslar )-
le 30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YERLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

Telefon: 6294 

Sadeyağ alınacak 
(9802) ı9S21 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
Komtsyonundan: fenni şartname ve keşif hülasa cet-

ı - Kllosuna tahmin olunan ıoo ku- veli silsilei fiyat cetveli ve proje
ruı bedel ile 45000 Jdlo sadeyaiı kapalı leri (.sf) ......... .-.nUMle - i .. 
ııart uaııll)"le eksiltmeye 1ıroouımu1tur. leri 9. unsu ıu'be mildilrlügtinden ala-

Cam travers alınacak 
Do D. T. & illet 1-Jetme IcımJ8'oıaQn

dan: 
2 - Ekalltımeet 2 klnunuaaııı ı!M:ı bilirler. Cltte kahve ıataayonunda 'Vll.SOnda 

tesellüm ecmmetı: tuere alınacak mec
muu (9356.27> llre. muhammen bedell1 
(2233) adet. cam tra.vera kapalı zart 
uıullyle eksiltmeye konulmust.ur. lha
lesl. 27. 12. 941 rUnU ıaat ı.ı .. ızmır -

cuma ııtinü ıaat ı:s te lımit'te Teraane 4 _ Eksiltmeye rlrebilmek için 
kapwndakl loom1110JI btnaaında :ıraııııa- isteklilerin (9818) lira (S9) kuruıı
caktır. luk muvakkat teminat vermesi ve 

3 - Sartnameal bedel1 mukablllnde eksiltmenin yapılacağı günden en az 
komlsıYondan aıınabl11r. Muvakkat ıe • üç gün evet ellerlnde bulunan vesi
mlnatı ~25 liradır. katarla birlikte bir dilekçe ile Eski· 

4 - El<Bllt.meye lltlrak edecek tallP- ıehir viliyetine müracaat ederek bu 
lerln 2190 ııayılı kanunun tarlfatı vec· iıe mahsus olmak üzere vesika alma
hile ticaret vesikalarını ve )'Ukanda !arı ve bu vesikaları ibraz etmeleri 
yazılı temlnatlarlyle birlikte tanzim ıarttır. 

Alsancak'ta leletme blnMıncla komla· 
)'onumuzca yapılacaktır. 

edecekleri tekli! mektuplarını muayyen Bu müddet içinde "eılka talebin
rtın ve saatten tam bir saat eveltne de bulunmıyanlar eksiltmeye iıtirik 
kadar koml5ll'Ona \ermeleri. edemezler. 

1steklller1n (701.72) liralık muvak
kat teminat makbuzlart.:ırl• tekllt mü • 
tuplannı usulü vec:hll• aynı rtln aaat 
ona kadar komll)'OD reı.ııtıne verme -
lerl l.Azımdır. Şartnamesi komll;ronu
muzdall talep edll•b!Ur. 

cı1025/D395) l.9351. s _ İsteklilerin teklif mektupları- (5152/91'9) 

JANDARMA 

Sünger alınacak 
.Jandarma Genel K. Ankara Satın 

Alma Komlıyonundan: 
Bir 1.dedlne kırk kuruı tlyat tahmin 

edilen ıartnameslne uyırun (2615) adet 
ıünırer müteahhit nam ve hesabına 
22. 12. 941 pazartel1 aaat ı5 te Anka· 
rada komisyonumuzda acık eksiltme ile 
alınacaktır. Muvakkat teminat (78) U-
ra (45) kuruıtur. Şartname ve numune 
bcr ııün komisyonumuzda rörtilür ve 
aartname parasız alınabilir. lsteklllerın 

vesika ve temınatıartyle yazlı ırün ve 

nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar su itleri 9. uncu 
:ıube müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizımdır. Postada 
olan gecikme kabul edilmez. 

(92S6) 19234 

işçi ve ressam 

alınacak 

Tampon gresür garnitürü 
alınacak 

D. D. Yolları 8 ıncı ı.ıetme Komiıl • 
:vonundan: 

Meomuu 12 kalemde muhtelit ebat -
ta (115825) Ura muhammen bedelli 
cı5500) adet taınpon ırrsOr rarnlt11ı11 
kapalı zart usultyle tartnameaı vechUe 
ek.slltme)'e konuımu.ıur. lhaıest 27.12. 
941 rtınü ıaat U.30 da Alsancak'ta 11-
lctme binasında komisyonumuzca..,.. -
pılacaktlr. 

Eskleehlr Tayyare Fabrikası Direk - lateklllerln (lı86.88> Uralık muvak-
törlUtUnden: kat temlnat malCl>uzle.rl:ırle teklif mek • 

Fabrika tein birinci ve ikinci 11nıf tuplannı usulü vechlle mua:r:ıren vaklt
tesvlyeel, tornacı, trezect, elektrlkct, t.en bir saat evellne kadar komlllyon re
IAstlk tamlrclsl, saatct ve makine res- .lsllt1ne vermeleri JAzundır. Şartnamesi. 

saatte komisyonumuza ııelmelert. aamı alınacaktır. Verilecek ırtındellk komll:ıronumuzdan talec> edtlebııtr. 
(9117) 19077 tıcret tateklllertn lmtlhanda ııl!ltere- (!5177/9184) 19158 

ceklerl muvattakıyet ve kabiliyetine 
Elbise yaptırılacak ııöre 500 kuruıa kadar yükııelebııecek- Taze ve yaf meyva ve sebze 

Jan(larma Gn. K. Ankara Satın Al- tir. naklı'yatı 
tıteklllerln imtihanda muvaffak ol-

ma Komlıyonundıın: alan, aelme, ritme Yol rnasranarlY!e D. D. Yollan U. MUdUrUltunden: 
Mevcut numunesine a!Sre yedi takım m b ıı 

bilumum zarurı maııranannın kendile· Taıe ve yae m~a ve ııe ze nak -
odacı elbisesi ıs. 12. 941 ı>ertembe al1· "A" N 1 r1 

Tine alt oldutunun blllnmeıı ırereklldlr yatına mahsuı D. D/......, o. u ta te nu sAat lli te Ankarada komisyonumuz· 
da pazarlıklıı ıa•ın alınacak ve ihale 
bedeline röre kaU teminat verllecek -
tir. Nilmune her rün Ko. numuzda rO
rülUr. lsteklllerln ıacıvert olmalı: ıar • 
tiyle kumaı nUtnuneal ve malzeme ısr

neklerlyle pazarlık vaktinde komlsYO • 
na aelmeıerı. (9308) 19258 

ORMAN KORUMA 

Sığ1r eti ahnacak 
Orman Koruma Kıtaları Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Antaly&'da orman koroma ln

talarr ihtiyacı için 27000 kilo sığır 
etinin kapalı zarf usulü ile ihalesi 
2S. 12. 1941 perıembe günü saat 14 
ıe Antalya'da korıuna kıtaıan komu -
tanlık blnaeındalı:I aatın alma komt. -
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 94SO ııra ve mu-

-ı.teklilerln a1&ğıda yazılı vesaiki hl- det1ıttrıımııtır. 

mııen dllekc:e ile fabrika renel dlrek- Yenı tarifenin tatb!Juna 115. ı. 942 ta-
torlUtune milracaat etmeleri. rlhlnde baılanacak ve bu tarihten 1tı -

1 - NUfuı hUvlyet cllzdanı, baren portakal ve emsali nakliyatına 

2 - Askerlik vealkllıı, mahsuı olan D.D/228 No. lu tarife 
s - Emniyet müdtirlütünderı tu- l&.~vedllecl"ktlr. 

d[kll hüsnühal kl~ıdı, Portakal ve emaaU maddeler mlk-
4 _ Okul tahadetnameal, tarlanna r!Sre yeni tarıtenın muhtelit 
il - varsa bonaervıı. 

1 

tıcreUerfnden t.ufade edecektir. 
(0WS·SZ12) ı9292 Fazla tatııllAt ıctn tstaa:rooıara mtı-

racaat edllınelldlr. (9375) ı934S - ...... 
• • 
ışı tahliye Tahmil ve 

Devlet Demiryollan 3 UncU İşletme MUdUrllltUnden : 
1941 seneııl mayıs sonuna kadar Banc'lırma dep08\lna miktar, muhammen 

bedel, muvJlkkat teminat miktan yazılı kömUrUn tahmil ve tahliye İfl l
kincl defa kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltmesi 29-12-19'1 pazartesi gUnU saat 16 da Balıkesir iıletme bina-
aında toplanacak komisyonda yapılacaktır. • u-

İateklllerin muayyen günde ihale saatından bır saat evellne kadar. m e 
l at ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komleyon relslığln 

vakk:at tem n ar olarak 
tevdi etmiı olmaları lbımdır. Şartname ve m·ıkavelename P asız 19230 

~•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
iıletmeden ve Bandırma istasyonundan nrillr. (9190) 

:Muhammen Muvakkat 
teminat ------Olivier Laurence O beren Marle ve -----tarafından harikulade bir tarzda yaratılan -

ÖLMIYEN AŞK ~ 
1 = 
1 Emsalsiz .Afk ve ihtiras filmi S 
~llııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Vapur ambarından tahliye kovan· 
lanna vinç kancasına takılmuı 
Kömllriln mavnalarla nhtıma nakli 
Kömürün mavnalardan vagona nakli 
K6mUrtlr:ı vagondan depoya tahliye
si ve muntazam lııtifl 
Depo kömUrIOfllnden makinalara 
Depo kömUrtut{lnden diğer depol~ 
ra gidecek kömUrUD vagona ytlkle
tllmeli 

Tahminen 
Ton 

15000 
15000 
15000 

15000 
8000 

bede\ 
Lira 
3000 
9300 
6000 

2100 
1120 

l80 

Lira Kr. 
225 00 
697 M 
450 00 

1157 00 
84 00 

71 80 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen 1lanlar 

Meıe odunu alınacak 
Gellbolıt Sa. AL Ko. dan: 
ı - 15.700.000 kilo meee odunu ita -

palı zart uıullyle eksiltmeye konmuı -
tur. Muhammen bedeli 11.400 liradır. 

Şartname.! Gellbolu sa. Al. Ko. da ırlS· 

Mllür. thalesl 23.12. 941 salı ırünü ııaat 
16.30 da yapılacaktır. Muvakkat. tl"l'Tll· 
nat mtıı:tan eaeo JJradır. ı.teklllırrln 
evraklarlyle birlikte beLlt rün ve aaat
ten bir aaat evel teklı.t: mektuplarını 

Ko. na vermeleri. (8990) ı8960 

Sığıreti alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher ldlosu 40 

kuruştan 200 ton aığır eti kapalı zarf 
la ekslltmeye konmuştur. Muham· 
men bedeli 80.000 lira, muvakkat te
minat 5250 liradır. 

2 - İhalesi 19-12-941 salı sQnQ 
saat 15 te Yalova Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnamesi Ankara latan
bul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. la· 
rlyle Komisyonumuzda her gün s!S
rülUr. lsteklllerln belll saatten bir 
saat evel teklif mektuplannı Ko. na 
vermeleri. (9108) 19050 

Sığır eti alınacak 
1zmtr Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
1 - ı74.000 kilo kesllmlt ııtır eu 

kapalı zart usullyle eksiltmeye konınue
tur. lhaleııl 26.12. 941 cuma rüntl aaat 
ıs da lzmlr Lv. A. Sa. AL Ko. da yapı
lacaktır. Beher kilosu 48 kuruıtur. Mil• 
hammen bedeli 83520 lira olup muvak
kat teminat 5426 liradır. Evaat ve 11.rt• 
lar her rün Ko. da aörtllilr. .latek11le -
rin belli ııUn ve ıaatten blr aaat ırveı 
tekllt rnektuplannı Ko. na vermeleri. 

(9101) ı0101 

Odun alınacak 
Sllrt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 21 Urlncıteırln 9U kapalı zartla 

ekstltmeye konulan 1250 ton ocluna 
talip cılcmadıtından 1250 ton odunun 
eksiltme ile pazarlıtı 22. 12. 941 pazar
tesi ırünl1 ıaat 15 te Siirt S&. Al. Ko. 
da yapıJAcaktır. Muhammen bedeli 2a 
bin ııradır. Evtar ve sartıar her zaman 
Ko. da sOrtlltı:. Muvakkat teminat 
187:5 ura llteklllerln belli rtın ve aaat
te Ko .na reımelert. (9199) ı9163 

Çetitli yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan a 
1 - Apğıda miktarları yazılı üç 

kalem erzak pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 24. 12. 941 çarıamba cünil 
saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
kati teıminatlariyle Ko. na müraca
atları. 

Cinsi sadeyatı, miktarı 30.000 lı:ilo, 
M. bedeli S3.400 lira, kati teminat 
8010 lira. 

Cinsi zeytinyağı miktarı 15.000 ki
lo, M. bedeli lS.000 lira, kati temi
nat 2250 lira. 
Cinıi pirinç. miktarı S0.000 kilo, 

M. bedeli 22.000 lira. katl teminat 
3300 lira. 192S2 

Sığır eti alınacak 
Lüleburıu Sa. Al. Ko. dan a 
1 - Komisyonda mevcut evsaf da

hilinde cösteriılecek mahallere tes
lim ıartiyle 114 'ton sığır eti pazar. 
lrkla satın alınacaktır. Pazarlığı 20 
12. 941 cumarteıi cilnü saat 11 de 
yapılacaktır. İsteklilerin me2lkilr cün 
ve saatte Lüleburgaz bir numaralı 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(9327) 19274 

Kuru üzüm alınacak 
ikin• Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Olml lııuru bllm, mllııtan ldle 

Z,000 mulıanımA Mdell Ura 18'r.IO 
muvakkat t.emıaaı Ura 140fı 

2 - Yukanda alllll •• mllrt&rlaı1ııol• 
muhammen tıedeıl w mu'V&ldcat temt
nau :ırazılı kun tlzllm 26.12. 941 cuma 
..Untl aaat ı5 tıe Eızlııe Sa. AL Ko. da 
pazarlıkla alınacııılı:Ur. ı.teklller!n mez
kQr ırQn .... aaatt. t.nlnatlarl.Yle blr -
ilkte Ko. na müracaaUan. 

(9870) 

Sığır eti alınacak 
BalıkNtr Sa. .AL Xo. claDC 
1 - Beher kilosuna :ıo lnırut tıyat 

tahmln edilen 36 ton ııtır etl pazar -
}ıkla aatın alınacaktır. Ekalltmeei 26 • 
12.1941 cume. ııUnü aae.t 15 te Balıke
ılr Sa. Al. Ko. da yapıle.ca.ktır. KaU te
minat 2700 lira. Ev•at ve tartları ııör
mclı: tat.lyenler her ııün ve taliplerin 
eksiltme ıaatlnde temlnatlar1Yle bera

ber Ko. na milracaaUarı. 
.<93n> 

Yapı itleri 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan: 

ıooos 

1 - Okulda yapılacak 30207 lira 
29 kuruş keşif bedelli lokanta bina 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 2. 1. 942 
perşembe cunü saat 16 da Eskişehir 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif ve 
fenni ve hususi ıartname resim ve 
projeleri Ko. da mesai zamanlarında 
gorülür. İlk teminat 226S lira SS ku· 
ruştur. İsteklilerin belli gün ve aa
atten ibir saat evel teklif mektupla
nnr Ko. na vermeleri. Postadaki ce
.:ikmeler kabul edilmez. 

(.Q328) 19343 

Sadeyağ alınacak 
Ayazağa Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 14 ton aadeyacı pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. Teminatı 3780 lira
dır. Eksiltmesi 19. 12. 941 cuma cli
nü saat ıs te İstanbul Ayazağa'daki 
Ko. da yapılacaktır. Şerait Ko. da co
rülür. İsteklilerin muayyen cün ve 
saatte Ko. na muracaatlarr. 

(9398) 193S2 

Yapı itleri 
Eskişehir Sa. Al. Ko. danı 
1 - lop edılecek &U deposu ile 

çeşme ve ayrıca iki ta'kviyeli çeıme
nın keşif bedeli 1562 lira 66 ıkuruştur. 
Pazarhiı 17. 12. 941 çarıa.mba cunu 
saat 11 de Eskiıehir mıntaka Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 117 
lira 20 kuruıtur. İlteklilerin ıbelli cün 
ve saatte tcminatlariyle birlikte ha
zır bulunmaları. 

(9399) 19353 

Nohut alınacak 
lat. Şiıli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf wıuliyle 300 ton 

nohut mtinakasaya konmuşıur. Ev
saf ve huausl ıartlar ve teslim yeri 
Ko. da görülüp öironilebilir. İhalesi 
7. 1. 942 çarşamba cünü •aat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 4700 
lira. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evet teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (9400) 19354 

Bulgur alınacak 
İıt. Şiıli Sa. Al. Ko. dana 
1 - Kapalı sarf nuliyle 450 'lon 

bulcur münakasaya ıkonmuştur. Ev
saf ve huıuıl ıartlar ve teslim ma
halli Ko. da görülüp öğrenilebilir. 
İhalesi 6. 1. 942 sah cünü saat 11 de 
yapılacaktır. Muvaldı:at temlnat 687S 
liradır. Taliplerin ihale aaatlnden bir 
saat evet teklif mektuplarmı Ko. na 
vermeleri. (9401) 193SS 

Kuru f aaulye alınacak 
lst. Şiıli Sa. Al. Ko. daıı: 
1 - Kapalı .. rf uuliyle bin ton 

kuru fasulye münakasaya lı:onmu .. 
tur. Evsaf ve huaual f8rtlar Ko. da 
görülür. İhalesi 7. 1. 942 çarıamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muvak
kat teminat 14150 liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat eve! teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(94002) 19356 

Benzin alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ersurum istasyonunda vacon

da teslim alınmak üzere tahminen 
7800 teneke benzin pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 19. 12. 941 cu
ma eünü saat 11 de Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 45142 lira 27 kuruş kati teminat 
6772 liradır. Şartnamesi her cün Ko. 
da görülür. İsteklilerin muayyen cüıı 
ve saatte Ko. na miiracaatlan. 

(9404) 193SI 

Sığır eti almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 80 ton ariıreti pazarlıkla mü

nakasaya konmuıtur. Münakasaar 22. 
12. 941 pazartesi cünü saat ıs te Er
zurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 20800 lira olup ka· 
ti teminat 3120 liradır. Şartnamesi 
her gün Ko. da görülür. 1ate1dilerin 
muayyen etin ve saatte teminatlariy. 
le Ko. na müracaatları. 

(9405) 19359 

Kundura alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 12.000 çift kundura kapalı 

zarf uauliyle bir ay içinde eksiltmesi 
yapılacaktır. Eksiltme 22. 12. 941 pa
ır:artesi cıinü saat lS,30 dır. Muham
men bedeli 102.000 lira olup teminatı 
mııvakkateai 63SO liradır. Şartname 
ve evsafını cormek iıtiyenler latan-

-7-

bul, Aı*ara L•. &mirliJı:leri Sa. AL 
Ko. lariyle Manisa askerlik dairesi 
Sa. Al. Ko. na muracaat f"debilirlcr. 
Eksiltmeye iştirik edecekler kanunen 
icabedm vasaikiyle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme ııunu muayyeo 
saatten bir saat önce 14.30 kadar ver. 
meleri. Kapalı zarfla ihalesi icra e
dilecektir. Sonra muvakkat teminat 
kati tem nata iblaı olunacaktır. 

(9406) 19369 

Sadeyağ alınacak 
Ayazağa Sa. Al. Ro. <.! 

ı - ıo ar ton u hl'S P ıı ayrı ıuTt 

earuıameıerb1e !'iO t n s d ) 
lıkla aatın alın B 

Mete odunu alınacak 
Van Sa. AL Ko. d n· 

ı - Behl'r k lo il oort kunıs t h· 
mln ed len 500 ton m.c.e odunu k p ı 
ur/la eJaılltmeye .ıconmui!ur. :r. h 
men bedeli 20 000 l a o uı> ilk 
1500 liradır. Evsat \e u esi 
da verilir. thıılesı 27 12 041 c m 
si ırtınil saat 11 de Ko. da y pı 

tır. lstl"kl lcrln bclll ırun ve " •t n b r 
sııat eve! tekil! mektuplarını KQ na 
vermeleri. (9108) 19362 

Saman alınacak 
Ltll~urıraz Sa. Al Ko. d n: 
ı - ıo. 12 941 «Onu Ih 1 y P ıa-

catı 1.lln ed l('n 22!IO ton sam na ı.

tekll cılanadıfundan yeniden m na a· 
ıaya !lııonmuttur. Pazarlıtı 23 12. 941 
ıaat ıı de yapılac ktır. lııt il rfa 
meZkQr ırUn ve saat e Lüll'bur z 1 
numaralı Sa. Al. :Ko. na ınllrar t an. 

(9409) 19363 

Elbise diktirilecek 
Esklıehlr Sa. Al. .Ko. d11n: 
ı - 184 takun subay l"I e ve ka • 

Putunun kumaı ve &&tan kmnls:Yon
dan ver11mek dlter malzeme tıayte alC 
olmak üzere PAzarlıJcıla dlkUrlle<-ektlr. 
Pazarlıtı 22.12.941 pazartesi rU U aaat 
11 de EBklıehlr mmtaka Sa. Al. Ko da 
:yapılaca!Qtır. Kaputun tm in ıı 231 lira 
15 kuruttur. Takım el MI n 801 ltra 
50 kunıetur. l.ste1tlller n bell1 ırUn ve 
aaatı. t.emlnaUarlyle Ko. na m a a -
aUan. (9410) ı9364 

Fosseptik trotuvar İDJ&atı 
Eılkleehlr Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Jnıaat :ı;t-rl kom ond&n ötre• 

nllmek üzere ıoss tlk U a uvar r• 
lıta konmuŞtur. K ı f bed ll 486 Una 
ilk teminat ıss llra 44 lrunıttur. Pa
zarlıtı 25. ı2. 94..l peraembe aünQ •a& 
11 de F.ııldteblr mıntab Sa AL. KD da 
:ı;apılacaktır. İstek! l~ ~ stlll ,,. 
aaatıe temlnatlarl3Ü blr'l9ııe ıc.. • 
mtlracaatl&n. ,(9«11) 1936a 

Elbise diktirilecek 
Ellcltehlr Sa. AL. Xo. dan: 
1 - ı45 t&JtTm __, k8PKU ae ıı. 

takım 11\lba;ır kıtl.Jılc elblN91 pazarlılrla 

dlktlrllecektır. Kum .. ,,. ~ llııam»
)'Qlldan dller malzeme ~ aMar Pa
zarlıtı 22. 12. 941. pazartftl sQDQ Aat 
11.80 da tı.kteehlr mınt.alEa 8a. .AL Ko. 
da )'apılac.ımr. Kaputaıı teniııa.tl 231 
lira ıs kunıetur. Tdonı elblMntn aoı 
lira llO llnıruetur. ı.teıdl ertıı beDl &1la 
ve aact. Ko. da bu.luıımaJ&n. 

,(9412) ı-. 

Nakil itleri 
L1lleburıraz SL AL. Ko. danı 
1 - LUleburıru'daa Pmutılaır'& 

nalcll ickı 10. 12. 9U s1lıı4 lhaleal ra • 
pılaca tı 1lln ed1lell 200 tıoa kuru otura. 
nakliye.ine talip .uhur etmedltlndea 
wkrar pazaı1ıta kvllmult\ır. Pazarlıtı 

24. 12. 941 eanaml>& aUn1l l&&t ll de 
yapılaeaktr. r..telc1Ueı1D IM1Jt1ır aOa 
ve aaaıte L1llebur8U 1 numaralı sa. 
Al. Ko. na müracaat.ıe.n. 

n. ı2. 941 ..una lh&l..t ııapılaeall 

llln ('(!ilen 500 ton lnınt ota talip • ., 
hur etmedlıtlnden :miden mtırıakuaya 
konmuıtur. Müne.k&auı 28.12. M1 .... 
at 16 da yapılacaktır. ı.t.eldüerlD m
ktır ırtın ve 1aatte LQlebuTaaıı 1 n .. 
maralı sa. AL Xo. na mtıracuı&Jan. 

.(Mla) ıswr 

Pirinç alınacak 
!at. Şl$ll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarf UIUl yle 2215 tOll 

pirine: mtlnakasaya llomnıııtur. Evsaf 
ve huaus1 14rt.lar ve talim mahaW 
K da aörtuUp ötnm ll!b Ur. !halesi 
6. ı. 942 &alı aUnü a.aat lJI ı. :vaPllA • 
eaktır. Muvakkat teminat 6650 llradır. 

Tallplertn ihale aaatınden b1r •at evel 
teltlıt ml"ktuplarını Ko. - '\'erme ert. 

(9416). ı9368 

Kuru fasulye allJ)Btak 
Topa.ne lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan. 
ı - Beher k1109una 23 kuruı tabmla 

t'dllen 60 kın kuru taıulye alınacak• 

tır. Pazarlıkla elcslltrnl'SI 19. 12 941 C!ll• 

ma aUnil aaat 1530 da yapılacaktır. 

KaU teminat 2:.ı::;o llrad r. Nümunell 
Ko. da aorülilr. Iı;t k ile in helll aaa -
te Ko. na ıre meler!. 15 tond n uatı 
olmıı.mak üzere ayn ayn tal pler de a-
labUlr. (9417) 19369 

Odun alınacak 
Mutia Sa. Al Ko. de.n: 
ı - Kapalı zart uıullyle l !1:50 000 

ktlo odun satın alınacaktır. Muh mmen 
bl!dell 392!'i0 lira ve mu\ a t teminat 
2194 lira eartnamesl Ko. da aörültir. 
lhall!!lll. 5. ı. 942 pazartesi atinü eaat 
15 te :ıre.pılacaktır. latt'kl lt'Tln mezkOr 
rlln ve saatten bir saat evel teklif 
mC'ktuplarını Ko. na vermeleri. 

(9418) 19370 

Sığır eti ve pırasa ahnacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Atağrda pterilen sıtıreti •e praıalar şartnamesine core pazarlık. 

la eatm alınacaktır. . 
2 - Pazarlığı 23. 12. 941 nlı cünü saat 15 te yapılacaktır. lsteklil• 

rin Ko. na müracaattan. 
Cinsi Miktarı Tahmini fiyat Muhammen bedeli 

Sıitreti 
Sığıreti 
Sı&-ıreti 
Sıitreti 
Prua 
Prasa 
Pran 
Prau 

Kilo Kr. 
54000 40 
24000 40 
%4000 40 
24000 40 
9000 a 
9000 a 
9000 a 

21000 • 

Lira 
21600 

9600 
9600 
9600 
720 
720 
720 

16&0 
(MOI) 

İlk teminat 
Lira 
3240 
1440 
1440 
1440 

101 
1os 
ıoa 
252 
llSSf 



tedavülden kald1rdması akkında ilôn aranıyor 

Malıye Ve iletırıden ı 

Malıye Vekiletinden : 
Eıki nıkel S, 10 Ye 20 paralddarm yerine dan -

telli bir kuruıluklarla bronz 10 paralıklar darp 
ve piyasaya kifı miktarda çıkanlmıı olduğundan 
eski nikel 5, 10 ye 20 paralıklann 30 6 1942 ta
rihınden sonra tedavülden kaldınlmuı kararlq
tınlnutbr• 

Mezkm ufak paralar 1/Temmuz 1942 tarihin
den itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarih
tf'n itibaren ancak bir sene müddetle yalmz Mal
aandıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankası Şu • 
heleri ve Cumhuriyet Merkez Bankası Şubesi ol -
mıyan yerlerde Ziraat Bankası Şubeleri tarafm· 
dan kabul edılebilecektir. 

Mali Tetkik Hoyeti ıçm Turiı:çe ve 
Fraııaı.zc:aaı kuveılı ve az çok Alman 
ca bılen bir dak lo imtihanla alına 
cakur. Kadro iicretı olan (150) lıra, 
ısteklilerın imtihandakı muvaffakı1et 

dea ecesine ıore bırden veya tedricen 
verılecekttr. LiH mesunlan tercih e
dıhr. Ailı.erlıkle il ııiı bulunanlar ve 
bund3n eve kı imtıhana ıırıp kazana
mıyanlar 1111 iharıa almmu. İıteklıle
nn musbıt evrakiyle bırlikıe 2 sonkf. 
nun a amma kadar neırıyat mudür
luiüne bızzat müracaatları. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlann 
ı,.ınlan Malsandıklariyle Cümburiyet Merkez 
Bankası ve Ziraat Bankuı Şubelerine tebdil et -
t"rmeleri ilin olunur. (41291) 14286 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M Vekaleti Hava Müateıarlığmdan : 

H Ya :M arlı tek k taburu ic;ın otomob 1 ve traktör m ki· 
an ve yol lDf&&tlD& vakıf t lara ihtiyaç vardır. 

t m ktar an 7 pılacak lmtıhanda IS terecekle
re l50 - 120 lira araaınd d r Taliplerin dilekleriyle 

ar ı na m racaaUan. (9310) 19247 

15 ilkkanundan 21 ilkkônuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurlar1n 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları r1ht1mlar 

Demi Deniz Yollan iıtetme Umum Miidirliilünden : 
ıtına - saıı 17 d (CUmburlyet), perwembe 17 ele (Tan) G&· 

1 t nh ımından. 
N T Pazartes poe 11 b r san rötar'la karıcacaktır. 

-eumıırtftıl ıs de cAnatarta>. strkecl nhtımından. 
OT cı.an ahire ıwıar haftada bir posta yapı acak • 

ıır Ve bu J>Q9ta 1nebolu ya kadar ırldece > 
be 800 de (Saadet) Topaııe rh (İlan 

e kadar hart ela b r l)Ollta J'apıla 

- P lı 9.l!O de c:anamba. pe!'Mllllle. emna 
1800 ela (Tr lt) C'W1MU'tftl 1400 te (Jıl&ralıtu) J)UA" 

ı.:ıo ele (Trak) Ge.lata ntrtmnndan. 

-~ canamtıa w cuma S.00 de (lılaNkaa) Ga· 
tım nd n. A:Ynca c:anamb& 20.00 de <Olsen> ve 

-· .. ••+-t 20 11e ctnıen> Tooane nıı.ttmmdan. 
-11a1a .,. cwna 19 da es.nar>. Tol>aııe nhtmUndaL 
.-.-a.ar ı da Bul'A) Topaae nll.tmu""" 

.. (JlleNta .. 

•nırt bıaldı:mdla ber tUrıtl malQmat uatıda telefon numaralan 

• 

bWr. 

ta nhtımı, lnhlaarlar 11. Md. blnall altında Cl362 
ta nlıtmu. Mmtaka 1lmaD RL blDUl altında 40188 

lldııld. 1'0Jcu ııaloDU ZIT..0 
(110C1 9398) 111844 

~KUS TOYONDEN=---
ATAX kullanmak hem lıesenJH ve Um ele 

Bir kuı tüyü yastık bir lirad1r 
ıNlll'a:nlan da pelı QCUdur. Adres: ı.tan al Çalmıakc:ııar, 

111 KUi TU71l r&brllıuı Telefon: 2802'1' 

Z ...:im ~ eki- e.ınnız nHtl 
... bir but· lhuvaffalı 

k.clrn dlJcr An- oldum? 

.. - DOKTOR_,._ 

Münevver iNAL 
- -

Dolum 'le Klıcka l'Naı!ıklın 
lıflhehuiua 

Nümıme hattaneat hrwm Bal
cılar Ap. No. 2 Te ısıs 
Her ıun uat 10 • 12 de f'*a 
ra parasız m11&7ene olmr -,il _______ _ 

reslme settren memnun ed1 
Aks takd de >' l rt aıınacatından 

hWmıU ~r 

ı br n t t k mcın· 

No lu Da • n tıu 
5729 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -
§ NEOSTERI N § - -5 Sabadl olmak lcfn luaaıa ajız, 5 
: bura. "bolu •e bldemdklerını : 
: sıhJ bit canda -1& balondw : 
: ınuı llzıtndu : - -: Bu JOllarla sfım anflnler, : 
: ıırıp, kızıl. laıamdc, dlheri. kaba : 
: kulalı çlçei. IUCl~ii. meae ıu : = illb bulqaa bascalıklarda = - -: NEOSTER'u : 

(9373) 19342 

lıçi ahnacak 
Türkiye Demir ve Çelik 
F abrikalan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Aşaııda evsafı 1azılı 7 barin 

cı ıınıf dokum kal pç sı ile bo 
ru tes satı işi ri için bır boru
cu us aba ısı alınacaktır: 
Aranılan evıaf ı 
1 - Kalıpçı uıtalarınm dö

küm iılerinde çabımıı olmaları 
ve dokum kahplarmı yapabıle
cek ehlıyette bulunmalan li 
zımdır. 

2 - Borucu ustabaıısı, her 
nevi bonı teıiıatından ve pro
jesinden anbyacaktır. 

3 - Sanat mektebi mezunu 
olanlar tercih odilecekt r. 

4 - Talipler n a erl lerini 
1apmıı olmalan ve 941 a ker-
1 k iht"1a yolı:lamalannı nüfus 
lı:i ı !arma kayıt et irmıı bu-
unmalan ,art ır. 

V erı ecek ucret ı 

Muesses mız e yapdac k 
ımt han ve tecrubede ıoıtere
cekleri ehli1ete ıöre borucu us
taba ısına 140 liraya kadar aJ
bk ve kalıpçı nı alanna da 5 
lira1a kadar yevmi1e ver le. 
ce tir. 

İsteklilerin aıaiıda nzılı ve
saikle birlikte en ıeç 30. 12. 941 
tarihine kadar Karabük te mu 
essese müdürlüiune bizzat mü
racaatları illn olU1111r. 

1 - Nufus kliıdı (941 H-
kerl'k yoldamasmı havi) 

2 - Pol s iyi bal ltliıdı 
3 - Tahsil veııkası 
4 - Hizmet vesıkası 
5 - B r b01 sekiz ve ikahk 

fotoıraf. 5731 

ANKARA V AL1L1Gl 

EJl>iee yaptmlacak 

Ankara Valilif inden ı 

Hususi muhasebe odacıları için a 
ı;ık ekaıltme ile 25 takım elbise yap
tmlacaktır. 

Muhammen bedeli 800 liradır. 
lhaıesi 22 Ukklnun 941 pazarteaı 

cilnu saat 15,30 da vill1et daimi en
climomnde icra edilecektir. 

Taliplerin muhammen bedelin 
,.. 7 buG'Uia nııbetinde muvakkat 
teminat malıcbnziyle birblı:te ıhale 
cilnu rpnanea saatte villyet daimi 
encümenine, tartname ve nllmnnele
rini ıormek istı1enlerin de daimi 
encümen kalemine mllracaatlan l 
lln olunur. (9146) 19104 

MAHKEMELER 

AnJcara Uciln.cll SUDa HUkuk HAiıim• 
Ulindm: 

MllYe Veklletı IOfllr'lerlnden olup 

12. 12. Hl ıarthlDd• .Amcara NQmune 

b.utan..ınde 6len Yuauı Brt0rlc'1lll em-

K&J'1P - Ankara nlltua yabaııcı def· 
de J'Ullı o an nntua ctladantm lle 

tur. 

atre nclell alclltmı 
kaybettım. Yen D,l 

eııktalllln h ülcm il Yok· 

lbrahtm o laman Bulut TU n 
Ü Od 87 kadar ewe1 alnımda ve 
~ •izenın etraımda ~ 
ll" .. buı'ulUkluklanm vardı lla-

dkaten -Yqb.. eörQD~ 
3'lab ile. botQıı ... c1llilerim tq
boldu ,,. arkadqlara bar amc 
... clJdj llbi parlak. aermln w ,...,,k cSlan dldlmıt takdir .... 

- an -= pulYeriZUJOCI .,.,. ........ = •••••••••••••• 
= Pf•Yll ,...s.. -- = = lmfle basu1ar ile -- - = 
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- ..... dld plua ola pllDbe 
rmkf.eld ~ D lcnımiDl lnllJam-

111'Qm. Twld!ı6nde V)7aDa ÖD!Wr· 
t.ı tarafm-

laa keşfedilen. aencııım la1metlı 
• culp ola Bloc:el. vu-
tır OQndOderl - b17a~Jatıı: 
,,.....-. aiJa1a n*4a>r lldertn 
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DIŞ HEKiMi 

Hamdi Alagün 

işçi ahnacak 
e abrlkuı Kll • 

Kayıp - Türk Maar f Ye-
U... nden 939 aen ertnde 

alıdıİıln UM d plomamı ka,,,_ Um. Ye
ldıdıll alae&IJmd&D 8lkı.bdD lltSımO ......... -

U ak Devi t Orman lllebnesl Böl- 1 - f.atU)'On cıvannda :yapılmakta 
p S fi nden : 1 olan to ncı hall blnuı ıc:ının blol<aJ 

ı - Uıak Yajcı alanı .mezarlık a- ve ırrobeton le eri on bet san madclet· 
!anında m vcut 1750 adede denk le acık eks eye konulmı»tlU'. 
ı metreküp 699 deılmetr&küp 2 - llrluhamm n bedeli (8333) Hra 
cam tomruğu acık artırma Ue satı- (75) kurut ur. 

ktır. 8 - Teminab (250) Ura (8) Jcurue-
2 - Tomruk hacimleri kabuksuz tur. 

ve orta kutur üzerinden hesaplan - 4 - Şart.name ve lcetlt cetveltnt s6r· 
m tır. m k latııvenıertn her ıri1D encümen le&· 

3 - Satış ıartnamel 1 .Ankara lemine ve ı.teklllerln de 28. 12. 941 
orman umum mlldllrHi~ de, mer. cuma ııünCl saat 10.30 da beled!Ye dal
k :& revır amlrl ğ ne, lstanbul'da rea nele mu l encaınene mü aca· 
orman c: v r mu rlülQnde ve a an. < 15> 19191 

u k bö e se!l nde görüleblllr. Ana satılacak 
4 - B her m tre pün muham • Ank ra Bet y nd n: 

men bed 11 (1450> kuruştur. lrde KAzım Ozalp cad. 
5 - Taliplerin Cl149) lira (16) nd n anılan Oral sakatının n ha· 

kuruı muv kk t temlnatlarlyle bir- ye nde 1072 ada bir parselde bulunan 
1 kte 18. 12. 941 ta ihlne mU ad f beled e malı (74) metre murabbaı ada 
ı> rşembe gllnll u,aıc bölge teDI - t lası aatılmak U ere on bet san mUd 

nde m t kk l kom syona müra - deUe ac: k arttırın ta konuımuıtur. 
tlan. <9004> 19067 2 - Mu amm n bed 11 (222) 1 ra • 

Beden Terbiyesi Umum Md. 

Matbaacılara 
Bed n Te b eet umum M 

d n: 

25. 12. 941 pereembe ııü· 

nü 1aat 15 te satın lama komla una 
mUrac tı n. (9346) 19290 

Ka 

KAZALAR 

Elbise ilônı 

t ıc:tn ln 
t l4%ımd • 

19345 

Kiralık balık avlama yerleri 
Karasu Malmüdür tllnden: 
Sakacya b ve tevabii n ba-

lık ve havYar rüsumu 1. 6. 941 den 
Sl.lUN4 ıartııtne kadar 8 aene art· 
t 

Tahmin bedeli 2000 lira o up IOll 

arttırma bedell (2100) liradır. Tal P 
o arın )11Zde 7,5 d PoZ t09u De bir· 
ıııcte Karuu malmlldürlatune mllra· 
caauan n&n olunur. (10962 9381> 

19348 

Doktor 
' EMİR NECİP ATAKAN 

Dotum ve .tadm ııastabklan 
Mutehas1111 

Biiyilc Poswao arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. t Hastala· 

nm laıhul ec.aıektedir. 
Telefon• 1816 

SATILIK 
Elektrik kaynak 

makineei 
Dört tekerlekli alman mar -

kah çok az kullanılmı1 fahri -
k ra elveri li. Müracaat Tlı 
3253 AnkarL 5721 

lmt yaz sahibi 
tıkender ARTUN 

Umumi Netn ta tdar ICd n 
Yazı İtleri MU rU 

Milmtaz Faık FENlK 
lltleaese Mil nrtı: Naetı. ULUO 

ULUS Bası vl ANKARA 

-<DİKKAT)
auetemıze ııGDelerSlen bertıevl rua• 
ıar. neenım111D ecUlm•ın sert veril• 
mn .,. lca>'DOlutandaD doluı hlc blr 

ıneeull)tet kabul olunmu 

YENi Sinemada 
BUGUN BU GECE 

I>H.mı& Durblnt •nuıtu an mmal• 
fer J'11dız acıJm&mıt SoDC&71 J'&ra• 
tu Glo a .Jean - Blnr aroa~ e 

beraber J'arattıltlan 

Yıldızlar şarkısı 
Snm r: 14.SO • 18.IO • 18.80 

sece 21 c1e 

81.at: 12.11 te •C1111 matine 
e!XA.00 YANIYOB 

dır. 

S - Tem atı (16) Ura (65) kuru .. 
tur 

4 - Sarıtname ve kroklııln ır mu~k 

:venl n her ıı1ln encü en kal 
ne ve 1 tn de 28 12. 1941 c a 
ııün saat 10.30 da bel e da ralnde 
mü kk l en m ne m raca tı n. 

(9214) 19192 

Lineleum mupmbası 
alınacak 

Anka a Bel es nd n: 
1 - O ob 1 r için alınacak olan 

(200) m tre CLlneleum> mueambuı 

on beı ırUn müddetle açık ekıılltmeye 

konu uıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2900) Ura· 
d r. 

s - Teminatı (217) lira (50) ku -

nle-

enc1lmene m ac t an. 
(9213) 19198 

Arsa satılacak 

l encümene m aca Uan. 
(9212) 19194 

Parke ve idi kaldınm 
yaptırılacak 

Ankara Beled 1esinden ı 
1 - Erdem, Mısafır, Güçbiler ve 

l•itıer solcaklanna nı»tmlacak par. 
.. 1calcknal- ı..-ı:t 1;11. Ol\ .... 

gun mu defle aç k eksı tmeye konul
muştur. 

2 Muhammen bedeli (1780) li-
ra (47) kuruttur. 

S - Teminatı (133) lira (54) ku
nı tur. 

4 - Şartname ve keıif cetvelini 
eormek 11ti1enlerin her elin enctl -
men kalemine ve istek derin de ıe . 
12. 941 cuma lilnfi nat 10.30 da b• 
led'ye dairesinde mutetelıldl enci -
mene müracaattan. (9211> 19195 

Camekan yapbnlacak 
Ankara Bel di1esinden ı 
1 - tı aıyon cıvarında 1aptırd -

makta olan sebze dııkkinları içın 
yaptırılacak camekinlar on bq ıun 
muddetle •Gık etaıltme:ve konulmut
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3.220) li 
radır. 

S - Teminatı (241) lira (50) b
n11tur. 

4 - Şartname ve kqif cetvelini 
eormek iıti1enlerin. her ,un encü -
men kalemine ve isteklilerin de 26. 
12. 941 cuma ciintl saat 10.30 da bo
ledi1e daireıınde m e e kil encii -
mene muracaatlan. 

(9209) 19196 

Yol ve trotuvar yaptınlacak 
Ankara Bel di1eainden ı 
1 - tıta17on civar nda 1aptınl -

makta olan sebze hali etraf 101 ve 
trotuvarları iti on bq cün müddet
le açılı: ebiltmi1e konuımu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (6290) li
ra (50) kunııtur. 

S - Teminat (471) lira (71) ku 
na tur. 

4 - Şartname ve ketif cetvelini 
ıarmek iıtiyenlerin her sün encü 
men kalemine ve iıtekHlerin de 215. 
12 941 cuma pnü uat 10:30 da b._ 
lec!ı1e da reı de müteşekkil 
mene m racaa lan. 

(9208) 19197 

Gazyağı almacak • 
Ankara Bel diyes ndea ı 1 
1 - Su i leri ihti:vacı lGin alına

cak olan (5000) kilo p.zyaiı on bq 
siin mtlddetle açık eksiltmeye ko -
nulmq ur. 

2 - Muhammen bedeli (1450) U
ra.dır. 

8 - Teminatı (108) lira (75> kıı 
nııtur. 

PARK Sinemasında 
Busun 14.30 dan itibaren 

lletbur komikler. Bii:1ilk kiiı;iilı 
her. es"n sevcilial 
LOR.EL - HARDİ 

Buıüne kadar çev rd klerinl 
ıölıede bırakan 

lORR • HARDİ: ~il 
(Türkçe sözlü) 

Sıamlar ı 
14.SO - 1uo • 1uo sece 21 de 

Tel: Ull. 

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube •• Ajan adedi: 285 

Zirai ve TiCMi her neori Banka muameleleri 

.. . " 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikrami 

Ziraat Bankasında ıcumbarab ve lhbarsıa tuarruf da • 
iM> lirası bulunanlara eenede 4 dflf& eeld)!celC Jınra De U!.l"'ıM pJlll& r/J', 
re tıuam!)'e datıtılacaJttır: 

4 Adet 1000 Urabk 40001..ira 
4 ,, 500 ,, 2000 ,, 
4 " 250 ,, 1000 .. 

40 ,, 100 ,, 4000 • 
100 ,, 60 ,, 6000 .. 
120 " 

40 ,, 4800 .. 
160 ,, 20 ,, 3200 " 

Kuralar aenede 4 defa, 11 Mart. 11 Hu!ran, 11 J::vltll w 11 •lllcl*l 
nun ta lh nde ceklleceırtır. 

Dll<KAT : Hesaplanndald paralar blr Mne lclnde llO Dradaa 
dlltm yenlere lkra.mb'e cıktıtı ~e " 2» fazlul7le verfJeceJctlr. 

360 ton hurda demir alın 
Etibanktan : 
Erıani bakın itletmeainin 1942 aeneai ihti 

elan 380ton hurda demiri Ankara'da v.,a lata 
bul' da vaıon içinde teslim 1aıtiyle aatm almacalr..ı 
tır. Pik hurdası pyam kabul delildir. Taliplerid' 
25-12-1941 alqamma kadar Etibank • ~ 
adresine teklifte bulunmalan. ~ 

En son hakiki AVRUPA modeHe 

SÜSLEN MODEL EVİ'nde 

(Erika Fadd ATAMER) 

BELSAMİTOL 

Motorin alınacak 
Ankara Beledieaınıdenı 
1 Beledi:ye ibtıracı iç 250 

350 ton mo orın o bet s8a m ddetl 
ve kapalı zarf uauli.yle ek il 
konulmuıtur. 
ı - Mlllıammea bedelı (828 5 b 

SUS Sinemasında 
Bucin 20.30 da 

.M .. ıölü içinde mticadele. atet
lcr arasındaki adam, bllyük ve 

heyecanlı U' mevzu 

IAU AlTlll MÜCADEWİ 1 
Baı Rollerde ı 

Jaclde C per -
Freddie Barthol e 

Saatı 14 111. 11 sean11anoc1a 
ARTİST RAMZBTLERI 

'l'e1; -


