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......._________ . Ru•ya7aa harekatta bulunan alman a•kerleri 

1 Sidi - Rezeg 

1 elden 
ele 

geçti 
jehir tekrar gene 

ingiliılerde kaldı 

Sırcnnlk meydan muharebesi, 

Libya'da terkedilmiı bir italyan tankı Kahire, ıa.a. - Ortasark lnglltz 
umumi kararglihının tebliği: ı-

&imdi sa rıh surette uc mühim cephe· 1 1 
h d 

1 

ye t~ı1;~~~~!~~~:~~:ı~~iusunda- Erlerımız i~in toplanan e ıyeler 
ki esııs cephe ki burada dofudan 
llerlıyen ku\·eUerfmlz, Tobruk kale
sinden bir ı:ıkıs yapmağıı muvaffak 
olan lnglllz kuvetlerıyle birleşmişler
dir. 

2 - Hnlfa)·a'dan Sıdi-Ömer'ln &l· 
mallndekl mevzllere kadar giden hu
dut bölgesi. 

3 - Cenup batı yani Cinlo bölgesi. 
Esas cephede, diln biltUn giln, El· 

~ dudn, Sldl·Hezzak ve Blrelhamld'de. 
p\ddatJI ı:arpısrnalnr olmuştur. Öi· :6 leden evi'!, batıdan yapılan bir dil&· 

İlk hediye partisi 
bugün gidiyor 

Sehrlmb:de erlerimiz için kış he- ı-·-----------.J 

}': 1 Moskova önünde 
arın için ı ~Cenup cephesinde 

man tank hUcumu, doğrudan doğru
)'a Sldl·RE'zzak'ın cenubundan gelen 
t:ırhlı kU\·ctıerlmlz tarafından pus
kUrtülmUştUr. Sonradan, zırhlı ku· 
vetlerlmlz, bu teşkllln tanklarından 
geri kalan ı..,smın takriben yarısına 

diyeler! toplama hnrPketlne hara· 
retle devam olunmaktadır. KwJay
Yardırnsevenler Cemlyetlerl'nln An· 
icara müşterek komitesi ı:nlısmalııra 
bnşlıynlı dün yedi ı;:Qn olduğu halde 
\ l'falı halkımızın toplama merkezlE'· 
nne tl'sllm eylcdigı hedlyelprle he
dı) u paraları ehcmlyetli bir yekfina 
varmış bulunmaktadır, Müşterek ko
mite bu hediyeleri tnsnlf ettirmekte 
\'e emrine \ enlen paralan hediyelik 
e5) a) a te\·irmektedlr. Mustl'rek ko· 
mite hugUn bırlnci ııartı hediyeleri 

Misafir İngiliz 

futbolcular şerefine 

tQsartama ve Ruslar 
l'tıiinakaşalar 

çok sıkı 
dayanıyor 

fak af bau yerlerde 
gedikler de a~ıldi 

Falih Rıfkı AT AY 
~~-n. &\İnlerde Nasyooal • Sosyali9t 
lttt ~run belli baıh liderlerinden Al· 
'°ıırlkı 51!tiberg, Rusra'dan alınan bütün 
~lia •r üstüne imparatorluk nuın 
il]( c\ 01uıı.muşıur. Gerek bu ta)·in, ıe
~ İlnıanu·nın Hollanda komiseri 
Uli At llqua" ile Polonya Umumi Va
~ bi ÔS)ö Franc'ın ne,roluoao nutuk· 
hj, bt ~raf mcmlekeıler gazcıele.rinde 
\ 1!11 >l.i ınünakıı,a ,,.c tcf•irlere yol aç· ı 
ltı. tlh'l.eteler ~u iki kaygı içindedir • 
"1 er Alman)·ıı muvnHak olursa, is· 
~~tı~n yerlerden hangileri Moak ova, ı a.L - Pravda a-aı:e· 
~~ doğnı)'ll bu memlekete ba~lı tesinin huııwıt muhabiri bildiriyor : 
S r? Doj;rudan doğruya ballan • K oak ova cepheainde Klln istika· 
'ı>tı ıı:ıeınJeketlerin reni nizamdaki metinde pazar k'!lntlndenberi ehe -

Lıa,;e haklara ne olacaktır? mlyetll hiç bir değiıikllk olmamıı· 
~ •l.ııı 6 AUret Rosenhcrg'in Rusya· ( Sona J . üncü sayf ıdı ) 
;><ıı, • lıı topraklarda, bugün ve yacın 
ft. bıı ilq türlü vaziCesi ,·ardır. Jık ·un· 
~- '-..,topraklana yi~·ecek ve hammad· 
L il ~ ~ .. ı __ !.1-• -" •-.. -.-• ... - --• lu"\. 

-qtfı~nın Anı;lo-Sakson ablukası na 
ttıtıı ı takatini arıurmak. dııardaa 

c\ ııı.ı açığını kapamaktır. 
~lıtıan}a'nuı rarıo için ne düşündü· 
~ !fı~12~ıelcr, h.ızı Alman neşrlyau 
'<tdeıı tr'ın kitabındaki açık hüküm • 
~.~araııya çalı,ıyor. Bu neıriyat, 
~ Almanya ıarııfıodıı.n kazaoıl· 
)q~ A.merika'nıa .lc~fi ile kı· 
-ı t• kadar gitmiılerdir: ..,.._ 
<t >'ll llııl-anıa keşfinden • devit· 
~ hu12 garplile.r faydalaodılaı. 
t~r ka:zançıan mahruna kalm11 
~l>f 't &ırası geldi!" Hidec Mein 
~ ıuı . ., tahında Rusya ~in şöyle de· 
.._,~ı~ G ısır önce bıraktığımız yerdetı 
.~ f fıt. Cermenlerin garbe ve ce
~ıi~~r_u akınını durduruyoruz: Ye 
~ lıu 1!1 ıark ülkelerine çeviriyo • 
"''tirın. 'ft'Dİ işleme toprakları11<1a.n 
"\ ba. •nııı:de, en ba~ııı, Rusra'yı ve 

Bütün 

Uzakşark 

tetikte 
Her tarafta ordu 

ve donanma 

çarpışmıya hazır 

Bfrcok yerlerde- örfi 

Mr. Çörçil bir manevrada 
•lgarını tüttürerek 

düıünüyor 

M. Churchill'in 
altmışyedinci 
yıfdönümü 

L ondra, l LL - Mr. Çörçll, 67 
n ol yıldlSnUmü münasebetiyle mem
leketin ve imparatorluğun her ta -
rafından ve bir çok ba~ka memle • 
ketlerden gelen tebrik telgraflan • 
na bugünkü durum ve haller içinde 
eahsen ve ayn ayrı cevap vermex 
lmka.nsızlığlndan dolayı t eeekkUr • 
!erini bugün negrettlği bir heyann&· 
me ile bildirmekte ve kendi&ine teb-~ lg~lı ntcmlekctlcri düşiınüyonız !" 

~~ Cfluı muharebelerinde alınan 
~ ~ topraklarındaki valinin not• S •nlaşıldığına g6re, yeni bir 
~ ~ 0lınıyacakıır. Sci!5 loquart'ın 

idare ve seferberlik 
emirleri cıkarlldı 

1 
rik yazanların bu mesajı cevap ola
rak kabul edecekl eri ümidinde bulun 

i:!.' 'iı k Alnıanya'nın ooğraC)'aca ken· 
t;' lilıJ tıa kıytlarından ayrılmıyaca • 
~it Cer etmektedir: "Hollanda, vak· 
\L~ "it ~tn imparatorluğu içinde idi. 
11.~ar SCaut nehirlerinin deniz ka • 
~ tnı •~· l\ ~ ıı;tmse)-e bırakamarız:!" Ge-
~' nutukta Norveç'in de Alman • 
~'· •~rılmasıoa imk1n olmadığı 
' ~ır. Belı;ika')·a ise, Alman U• 

'~ ili lltrolü ahında, 11zı;ok 1tr· 
,_~ ~ •hiı idare •erilmi,ıir. Al· 
ta~ıı memleketle hir muahtde 
~~ 'Pta"'e C$kiden re~ml ede-hlyatta 
ı,~i ıı,1~an ve Vallnn wzü geçerken. 
"lııılitır ~ıka'dan bahrolunmı)'& haş • 
~ ' 

~.~:il Öteki memleketlerine ge • 
lıt;ı.~~ı:. bu IOO nutuklara göre ":t·e
ıı.~ıeJi da eski m~nası ile dt\·Jet 
~~ olamaz. Çünkü böyle bir 

ı_. tôı1~ dııanya karşı, tek bir cep
~' oı.n tk ~ içenle ekonomisi bir· 
' 1 ~lıltıı aJc gucktir." Bununla bera· 
" l İıııkioalafdııo artan aıemlekcılere, 
~~lı:ıı lırını geli~ıirmek ve kültür· 

1
1. ek lı;in otonomiler verile • 

'~ ııuıtılc ... lııı ve tefsirlerinde, ııağt ru· 
~ı rıılilt, •n haYat sahasının 11nı rlı rın1, 

liıııaı s~inm!ş oluyoruz. Bu sınır· 
\~ l.lıi>c dcııi:ıitıden Rusya'nın henüz 
~ &u~d lloktalarına kadar uza nmak
~ t, İt aıı başka, bir kııa birliii 

1 
1İnj ktlı:onomisini ve dıı münase • 

ı ~tlı.n·'"di başına idan edemiyen, 
'1)

1 ~~/'l.rrıa buıünlüğü çarklarından 
~t qr Clirıj ı;Bren, ve ancak bu YI• 

~~ lr Vermez büriyeıJenfen Utİ· 
~lltilıı bllltıhtariyetler buluyoruz. 

"' ~ ~ Utl!ar 1telecele 'N bil1ı1551. 
\ il.:~ btı r sürecefj, ve nuıl temiz. 
~ ot 11 olaııya.n bu hubin IODU· 

lhakıa beraber &rı <Sıra, 'hu 

(Yazısı J üncü sayf ada) 

i nu ilave etmektedir. H avana'da 
Mr. Çörçil için bir sempati te • 
llrU yapılmış ve Mr. Çörçll bu· 
blr mttsajla t eeekkür etmlıtir. 

.. • c. . .... :.. 

t 

Ruslar 
Taganrog'u 
aldılar 

Almanlar Kıfkısya'yı 
is 1i1 i edemiyecekler 

kalTI dönmuşlerdlr. Bunun üzerine 
düşman, şımale doğru kaçmış ve ln
giltz seyyar kollan tarafından takip 
edilmiştir. Öflcde>n sonra, alman p,. 
) adesl, tankların mfizaharetiyle, ye
niden SldJ-Rezzak etrafındaki mev
zllerimlze hücum etmişler ve milda
faalarunıza g!rmeğe muvaffak ol • 
mu&lardır. Bu bölgede &lcldetll ı:ar
pışmalar devam etrnektodlr. 

Hudut bölgesinde, kıtalarımız, 
limdl, alman müdafilerin azimli kar
eı koymalarına rağmen, mukavemot 

(Sonu 6. ıncı ıın)'fnda> 

C. H. P.Meclis Grupu 

Londra; ı. LL - İncila' saaete
Jerlnfn l!tokholm'da bulanan mı.ıha· 

birleri Rottıof'tllD llOlll& T attanrog • 
uı;ı da Ruslar tarafından .geri alın • 
dıtuu bfldlrlyorlar. BÜnunla bera • 

C. H. P. Meclis Gnıpu Umumt He
yeti bugUn saat l.S te toplanacaktır. 

M. Litvinof 
Manilla'da· (Sontı 8. mcı aasıfada) 

V aşİngton' da 

görüşmeler 

gene başladı 
Birleşik Amerika'nın 

son notasına T kyo 
cevap yolladı mı ? 

Eğer Japonya fikrini 
deGIJlinneıse Amerika 

silaha başvuracak 
(Yazm 3 üncü H>~•) 

Manilla; 1. a.a. - M. Litvlnof, 
Siııgapur'dan Manilla'ya gelmlı ve 
Flllpin fevkalade komiseri M. Say
re'in denizcilik müşaviri binbaeı 
Parker ve Fillpln'deki orduların 
kurmay bll§kanı general Valdcs ta
rafından kar§ılanmı!:ltır. 

Filipln cUmhurrelsi M. Quczon, 
dUn akıp.m M. Lltvlnof eerefine bir 
ziyatet çekmiştir. General Mac Art· 
bur, arnJral Hart, Britanya b:ışkon· 
ıoloau ve Çin konsolosu ziyafette 
hazır bulunmuılardır. 

M. Lltvlnof, salı günü hareket e
decek ol'UI Clipper tayyareslyle A· 
merlka'ya gidecektir. 

Finlandiya, Macaristan ve 
Romanya' nm durum lan 
Londra, 1 a.a. - Dally Telegraph • 

gazetesi dün Finlandiya Başvekili M. 
Rangell tarafından yapılan beyanat 
hakkında diyor ki: 
Yakında Büyük Britanya Finlan

dlya')'R knrsı kati bir vnzlyet ala
caktır. F..ğer Finlandiya bugünkü sl
:vasetlnde ısrar edecek olursa İngil
tere bu harpte ve sulh mas11S1nda 
F!nlandlya'yı kendine dUı>man saya. 
caktır. Amerlka'nın bu hususa mu
vafakat ettiği söylenmektedir. Aynı 
tedbirlerin Macarlstan'a ve Roman
ya'ya karıı da alınacağı umulmak
tadır. 

Fransa - Almanya 

münasebetlerinde 

yeni bir merhale 

gönclercecktır. 

KomitC'ye büyük miktarda hedl. 
>elik c&ya tesllm ed"n ,.... hediyelik 
eş~ aya cevrılmck üzere oı:ırn \'eren 
nnkarolılar \'e tlcoretaneler hakkın· 
daki liste~·l neşre devam ediyoruz: 

Sivas mebusu Abdurrahman Naci 
Demiraf; 500 knr ba&lığı, 500 coraıı. 
500 eldiven; Belediye Meclisi Ciulsın
dan Naslt Toygar 150 lira; TUrklyt> 
kömür ı;atış -.e te.,,-zl müessesesi 100 
llra; Ba~an Hulusi Ala.taş 20 kar 
başlığı, 20 corap, 20 eldhen; Kamel
ya ve FloQa mağazalan sahibi Ab· 
durrahman kfbar 50 !ıra; Akman 
pasta .salonu ıatılbl Muharrem Ak· 
man 20 llra; Ucuzluk manifatura 
matlznsı ıınhlt! Yaşar Akdernl• 25 
lira; Mustafa Yaf:cı 20 lira; Halit 
Kurşuncu 10 Ura; avukat Aziz Tah
sin Berkand 10 lira; fırıncı Sadettin 
10 lırn; loknntacı Abdullah Sıtkı 10 
lira; Fahri Birol 20 lira; Modern 

Ml'!ruşnt mağazası sahibi Fahri 15 
lira; Ahm('t Gilrglın 10 lira; dişti 

Celal Maral 10 lırn; Ali Er<'an 10 li

ra; Funt Anan 10 eldıven, 5 corap; 

B. Rel ik ince konuıuyor 

verilen ziyafet 
Misafır ingilıı futbolcuları ıer., 

fine dun akıam İngiltere B üyük El
çilıği tarafından elçilik binasında 
bir kokteyl partisi verilmiıtir. Z i.. 
yafetıe Baıvekıl Vekili ve Harıci • 
ye Vekilimiz B. ŞükrU Saraço~lu, 
İngiliz futbolculartyle beraber Türle 
sporcuları ve matbuat erklnı ve di· 
ğer bir çok d!vetlller hazır bu • 
lunmu~lardır. 

İngiliz futbolcuları cumartesi ve 
pazar giinu maçlarını yaptıktan sonra 
İstanbul'a gideceklerdir. İngiliz: t a
kımının İzmir ve Adana•d3 da birer 
maç yapacakları aoylenmelrtcdir 

Mehmet Topçu 6 kar b~lığı, 6 eldi· 
ven, 6 çorap, Süleyman Stıml Kepe. 
nek 8 eldhen, 5 eorap, 5 kar b1.~lııtı; 
Emine özcaıar 5 eld \ Pn, 5 ı:ornp, 
5 kar başlıln Te"-f k Döşemeci 10 
çoraıı: Ataturk İlkokulu A 2 tale
beleri 6 çorap, 3 eldiven; bir vatan• 
dq 10 llra. 

Adana' da 
Adanı, ı a.a. - A~kerlerimiu kıt

lık hcdi)e olarak Adana milli mcnsu • 
l.at fıı.brikasındlo on bin lira ve•ilmito 
tir. Yc.1<ün kırk §ekiı bin lirayı bıJl • 
muştur. Teherru de•am etmektf'dir. 

8. Fuat Köprülü konuıu1fll! 

Türk Hukuk Kurumunun 
Türk Hukuk 
kürsüsü dün 

Tarihi serbest 
törenle açıldı 

A~ıhı töreninde Adliye, Gümrük ve İnhbarlar 
·Vekilleriyle C. H. P. Genel Sekreteri bulundu 

Petain ve 
Görİng dün 

görüştüler 

Türk Hukuk Kurumunun geçen' kardı. Bunlardan Türk Hukuk tari
yıl kurduğu serbest kiırsillerin mu-ı hi kürşiısll diın Dil, Tarih • Coğrafva 
hitte gördilgü buyuk ılgi dolayısiyle fakultesinın konferans salonun-la bil· 
bu kilrsillerın sayısını bu yıl Uçe çı <Sonu 6 1"1<"' • r ıı. • 

Önümüzdeki haftalar 

icinde yeniden bau 
görüımeler yapllacak 

• 

''°- • 8Cı 1&7f~ SinıaJ!ur'Ja bir laauuda tamir eJüen bir. l,..ü~ luvvuörii 

Paris, 1 L L - Bugün Mareşal Pe
taio i~ Marepl GISring aruında St. 
Plotentin • Vercigııy'de .AJmanJa ile 

C SoDU J. iizıcü aq_lada ) 
Türk Hukuk Kurumu •erbe•t kü;ni8iinün dünleü "'"lf töreninde bulrınanl11T 

, 



r-:;~ . öyle bir pay=;·ı 
cihan padiialıından f 

! gayri kimseye yar"§ - J 
! maz. Göklerle öpüşen i 
i bu kaleyi biz kullarınız, : 
i kement/erimizin bağı f 

L ile çekelim ! ,, 1 
...... Yazan : __ _....! 

Falih Rıfkı ATAY 

"Gok onun katında )er gibi 1:0 • 
ıüııür ve dağ, onun ete •ınde tepec.ık 
sıbi goruour \'e denizden hendeği, 
mermer ıaşıodıo hisarı var." L: ur· 
lu saltanatı ile halka dirlik ulkeyc 
du.7.en \eren, "kadehle ~l~e ara ınd.ı 
yabancılık bıraknııyan" Alaatıın Kc)· 
;gubat Alan)a ııın mcthıni emirleri • 
nin ağıınıian boyle duymu~tu. O z.a. 
manki adı ile Galonorus, Mıur uzc· 
rine ağır baç ve haraç )ukliyen bir 
Bizans kalesi idı· "- Ô}lc bır pa}i· 
taht dhan padiphından ı;17ri kim • 
ııeyc yaraşmaz. Goklcrle öp!işen o 
kaleyi, biz kullarınız, kemcntlerimi· 
xin bağı ile çekelim ve ulke denizi· 
nin o focisini de atckileıin sırasına 
dizelim" 

Harp iki ay .silrdu. Yorgun ve 
bmutsuz asker bozulup d.ığılmak 
üzere idi. Tam bu smıd:ı kale ku • 
manda.nınıo yure,Sıne korku diışıi • 
)Or: "- Biz Sultanın elinden kurtu· 
lamayız. Gerçi hi :ınmız yıldızlarla 
diz dıze, kartallarla yall}'anadır. Fa· 
kat kaderin hukmundeo kaçamayız. 
Padı~ah ile duşmanlıılt dostluıla çe· 
virelım." 

F.lçi şo)le bir mektupla Selçuklar 
karargihına geldi: "cihan padi,ahı 
duym~lardır ki Dlri, Huşenk, İs· 
lcender ve Kny,er devrindcnberi, 
düşman:ı daima gıpta veren bu yal • 
çın kale, baba ve dedelerimin yurdu 
ve hcnim mulkumdur. Şimdiye kad:ır 
hiı; bir padi~ah onu almak için do • 
ğuşe knlkmamıştır. İçindeki >·iyecek / 
ve malzeme ktyamcte kadar yeter, fa 
kat uznl..'tan, cctirınize bakııkça, ken· 
di kendıme, bu sauş, da ı yerinden 
oynatmak, bez u tune yumrilk İn· 
dirmek, başını ruz ara vermek gibi 
fa)dasız olacaktır, dedim.. Padi,;ıh 
ülkesinde, kcndıme sığınacak ve sız· 
lcnecek bır yer aramayı daha doğru 
buldum. F.ğer b:ına canımdan iman 
~ ıdtanat ülkl'1ınde geçinecek bır 
)er verusenİZ, buy\ik Jutufta bulunur• 
aunuz." 

Sulta.tı, «tir 'ile sancağı ile kalc
,.e s;irdi. Kale halkı alıun ve gum~ 
paralar saçarak k trJtlamıya geldiler. 

Dağ sırtlnrını deniz tar f ından ~ e 
yüksekten dolaJan )'Oklan. Alan)ıı ka· 
lesini bir görup bir ka)fledi)oruz. 
Sağımızda alabildigine Akdeniz. ak· 
ııam kararusı içinde sonuyor. 

Bu yalçın )ilmlçlan'an kaleyi ve 
Alanya kıyılarını se)retmck kadar 
hiç bir iC)'. Akdenız korunlık des • 
unlarını gozde cani ndırmaz. Ada • 
cıkları, koyları, yııkın dağları ve ma· 
pralatı ile, büıun Antalya sahilleri 
tarihte korsanların ve e'ir kaçakçı· 
Jarının yarağı idi. Deniz kenarları, 
tilin Cff!Uını saklamak için hisarlar· 
la don:ınmı~tı. Alanya hisarı da bun· 
lardan biridir. 

l 
... 

Alanya' da Tersane ve Burunııcu 

Alanya'da Kızılkale 

mckle beraber bazı misallerİ)· 
Je görülmuşrür ki, ıabiaıı, tarıhi, hir 
ıehnn ittimaJ, ikusadi ha> aı ıarıla· 
rıııı bilmi)cn ı;urmiyen, mimar 'e 
muhendislcri ancnk emrine almıyan 
U)durma ıehirciler, bizi )ıtnlıı yolla
ra sürumektedir ve ı;ulunı; etmekte • 
dir. Bun1nrın )apuklırı berlıaı, ka
rı$1P bozdukları beterdir. Dir hey • 
kelle, )alıuı, hir ıehir plıinı ile, ek • 
dltmece aruırmacn aynandığı ralnu: 
bizde gi>rülmüıtür. Simdi bunun Üze· 
rinc bir de korkunç milli>ctPcnerlik 
demo ·aıi ı gelıp konmu,ıur. Bize ö&· 
rcıcn, sanat ve ilimleri ile rol göste· 
ren )abancı mütehassıslar, hakarete 
de uğramaktadırlar. Birçok işlerde, 
belki bir hayli sürecek, bir öğrenici· 
lik devrinde olduğumuzu, hiç bir 
mantığın aldatıcı 'ile hOJ görünücü 
iddialarına kapılarak, umıtamayu. 

Çirkin, rantı, \e kuıü, ne bizim eli· 
mizdc:ıı çıkıı,iiı i~in nıilll olabilir; 
ne de milli olduğu i~irı vasıf de ·ış • 
tirir. an:ııklr, huyuk u~taların atôl· 
}elerindc )eıişir; onu, plan )U.7.ddcrı· 
nin tı:ık!iız \akiı,iz k.ız.ıncı kahilı)ct· 
lendirnıez. Anııları ile l,, ündu.ı;umıiz 
büyük Türk sanatkarlarının nasıl 
adım allım, ınrkıan ve hizansran oğ· 
renerek, başlnn.ı;ı(1a yabancı usıaların 
İşçiliğini, çırnklığını ve kalfalığını 
)llf>arak, şahsiyet bulduğunu hatırda 
tutalım. Dir >•111yı bir mimara ve • 
rirken on, bir hC}keli lıC}-kelııl'şa ve· 
rirken yüz, hele bir ıelıri şehirci)e 
verirken bin clüşünclim. Dir hinl}'ı 
)ıkar, lıir hl') keli de\irir kurtulursu· 
nıız. Sii}le)in h:ıkalım, sokakları, 
rnd<lelcri, mahalleleri ile ranlış ku· 
rulan bir şehri ne yaparsınız? Ta, • 
ralarda, hazan, rürekler acm ornek· 
Jcr glirülmckıedir. Hiç kinı•e illç ut· 
ları, kiı.ıp formiılleri ile öldüre m . 
düre hekim olmaz: oku)a oku)a, yıl· 
larca bilenlerin emrinde çnlı1a çalı~a. 
pens tutmaktan, sargı çiizml·ktcn, na· 
hız sa)·maktan baılıyarak, ilerler ve 
olur! Arkuında koskoca bir 'ielçuk 
ınınesi varken, Osmnnlı mimıırlısı 
Bursa'da ne zamnn ,.e nasıl dosdu ve 
Sinan, Süleyınaniye ile deha e•erini 
nasıl ,.e neden sonr.ı ,·erdi, dıısune • 
lim. 

* Bu ~ftll}I bitirirken en İ)İ tari-
ht eserlerimizden biri olan Alanya· 
daki Selçuk ıersane~in."1 Maarif Ve
killiğinden hııfif on~rma )'<ltdım· 
lan beklediğini ktı)-dedeliın. İhmal 
devam edecek olursa, ya eserin h;ı · 
ra .. olmasına göz )'Ummak, yahut, 
d:ıha ilerde, ığır munıflar altına 
girmek zorunda kalırız. 
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Ağız - Cenaze masrafı -
Malihülyanın kokusu 

l
1 

____ Y_A_z_A_N __ :_B_._F_e_ıe_k __ __ 
Denizle )'IŞn>an Roma, bir uman

lar bu kor anlardan o kadar yıldı ki 
Pompe'yi SOO gemi, 120 bin yayı, 
binlerce suvari ile buralaroa bı.i)ıik 
bir sefere çıkardı. P -npe binden 
fazla gemi yaktı ve otuz binden fazlı 
korsan yakaladı. Bununla beraber, 

Ağll 
ta vagonu gibi mutlaka bir baş
kasiyle birlikte lokma edilen yer
lerde en az geveze bir a~inayı se
çerim ki; yüzüm muttasıl onun 
yemek salçaları ile ıslanmasın. 

ne yağmal.ır, ne kaçak(ılık, ne ba • 
kınlar durdu: "Side (eski Antaba). 
Koraksior (Alanya) ve Phn~elis (Te· 
kirova) lıların ba$1ıca ıöhreti kor • 
sanlık ve csır alım satımı ıdi. Kor • 
ıanların pek ı;uzcl, burnu yaldızlı, 
kıirekleri gumu lu, kopeştl!Si ergu· 
van halılarla suslu gemileri vardı. 
Kaçıroıkları ~irlerden biri rom.ılı 
olduğunu su)lerse, karşısında sa)gı 

ile eğılırler, dız çuker, bizi affcdi • 
niz. derler, gene bir )anlı,lığa u~ra· 
maması ıçın arka ına .Jıir ıoga ı;i>· 
dirirler, sonra denıze bır merdıven 

kurarak: "- Vatanının ıeşn( bu • 
yurunuzl" derlerdı. Romalı denize 
inmek isıemtz~e. bır ıa)fa teknesi ile 
yuvarlanıp ..,iderdı." Rcnım ıimdı lr· 
diığüm ufuklar, bcnuz korsanlık 
ederken, Harharos'un da tekneleri ile 
sık sık kararmışıır. 

* Alan)-a, Turunçgil çesiılerınden 
başka bilhassa muzunun İ)İuği ile de 
tanınmıstır. l·akaı arkası kapalı oldu· 
ğu için, ancak deniz yolu ıle mal Çl• 

karabilir. Harp prtlarından dola)ı 
bu)ük sıkıntı içindedirler. 

Dik ve hasmetli hisar parçasının 
)-anında uzanıp giden kavisli kum • 
salları ile, koşklerlıti ve C\·lerini ı;e· 
viren bahçeleri ile, kı, havasının yu• 
muşaklıılı ile, ve arkasındaki dağlar· 
la, yaylalarla, Alan)'ll gonul kapıcı 

bir guzellikıedir. Ne }aztk ki yedi 
yıldır, Adeta, taş üstüne taş konma • 
mıstır. tık sey'llhatıe açılmıyu başla· 
dığını gordüğüm Dim ı;ayı ka.nııllıı· 

rı, bir sakarltkıan dola) ı, durdurul· 
muştur. Yoksa, kasabanın etrnfı ~İm· 
dı >eni bahçelerle siıslenmiş, işlen • 
miş ve cnnlanm15 olacaktı. 

Alanyıı'nın ~chir pllnını rıafıamı· 
:un i)i bir goıJen ~eçirme ini dile • 
mek isteri..., nizim o endıklerimiz 
doğru ise, bu, Alan>a itin daha 
fazla bir suykasr pllnıdır. Sehircill • 
r ... ,.. ... tpitr t'n i"rııa .. ., ...... 1 ... """,., "'·i 
e•dL1ğurııı anlamak ıçın d.ıha çok va· 
leh kııybetmİ)elİm Alan~a plll· 
mm kimin yaptığım bilme • 

e ağzına her eeleni söyleme. 
li, ne aizına her elrenl yut
malı. Çünkü ağız musibet· 

lerimizın ve saadetlerimizin har· 
man olduğu yerdir. 
Kadın aizr, bı!Oak ağzı, yavru 

ağzı, arslan ağzı, top ağzı hep 
agrzdır ama birbirinden ne kadar 
forkltdırlar değil mi? 
Kadın aı;zr dediniz de: 
Bir adamcağızın bir karısı var

mış. Hatunun agzı büyücek imiş. 
Bır gün aralarında konuşurlarken 
- demek konuştukları oluyor
muş ı - adam demiş ki; 

- Komşumuz Zehra hanımın 
ağzı ne kadar küçük 1 
Karı ı hemen ağzını ıslık ça

lar gibi büzerek: 

- Ne dediniz efendim? diye 
sormuş. 

Kravfort adındaki diıi ginema 
yıldıziyle beraber ortaya çıkan 
buyuk agız modası, kadınlara a· 
gtzlarını kulaklarına kadar açmak 
imkanını verse bile, dikkat edi
yorum, bilhassa bizim bayanlar
da ağızlarını büzmiye doğru hi· 
uı. bir meyil var. 

Ekserisi bildiğimiz gibi kahka
ha ile gulccek yerde dudacıkları
nı büzerek sivri bir eülme icadet
mi:slerdir. 
Agzı ufaltmak neye yarar efen

dimi sözü kü~ültmeli. Halbuki ha
nımlarımızın ~okluğu bllylik söze 
bayılırlar! 

Ben agzın büzülmesine tarafta. 
rım. Bunu gazetecilik itiyadmdan 
gelme insiyaki bir meyil sanma
manızı da rica ederim. Haddi za. 
unda aıitz - maalesef - kendi
sine iki iıJ verilmiş bir memura 
benzerı 

L!lf mı edecek; yemek mi yiye
cek' 

Biz daha bunu keı;tirememi15kcn, 
hem yemek yiyip hem konu,an. 
lııra ne demeli? 

Onun için ben çok defa lokan-

Ağız bir müthi!i deliktir, 
Sahibi dikkat etmez de her eline 

geçeni bu deliğe atarsa vay olur 
haline 1 Akciğer, karaciğer, mide, 
barsak, böbrek hep ağızdan girene 
dikkatsizlik yüzünden harap olur
ken gene göz kulak olunmaz da 
her ağza gelen söylenirse sonu va
him olur. Nekbetlcr, ukubetler, 
musibetler hep ondan gelir. 

Omın içindir ki: bir insana ilk 
verilecek öğüt: ağzını sıkı tut
masıdır. Ne içeri, ne dışarı. Bu 
kôtü gecidin, bu derece tehlikeli 
oluşunu örtmek için mi nedir ta
biat ona nal rengi dudaklardan 
bir gı.izel kapı ve inci di5lerden 
zarif bir kafes yapmııtır. Lllkin 
anlı yana. 

Bütiln aksi iddialara rağmen sciz 
ağızdan çıkar; dilden değil. Hal
buki: 

- Ne dil konuşuyor? derizl 
Yanlııtır. 

- Ne ağız konu&uyor diyecek 
yerde. 

Buna göre: ''dilsiz" değil "ağız
sız" demeliyiz. Halbuki sessiz a
damlaraı 

- Ağzı var, dili yok! denir. Bu 
da yanlıştır. 

Bu gibilerin dilleri vardır. Fa
kat ağızlan yoktur. 

Şom ağızhdan, ağzı karadan, 
bozuk ağızlrdan hayır gelmez, 

Size son bir nasihati 

Gözünüzü yumup ağzınızı aça
cagınıza ağzıntzı kapatıp gözünü
zU açınızı Bu bir. 

Mutlaka ağzınızı açmak lllzımsa 
poyraza açmayınız! Bu iki. 

Ve her şeyi yapın, fakat ba:ska
sınrn ağız kokusunu çekmeyin! 
Bu da üç! 

(Sonu 6 meı sayfada) 

B. Millet Medisinin l ~ 
dünk" fo lanfısı ıa~mm~~~~~ K1rmızı, siyah 

Ve ÇOCUk Büyuk Millet Meclisi dün doktor 
Mazhar Germen'in reisliginde top-

Parts Solr gazetesinin lstıı.nbul'a ge- lanmıştır. 
len muhabtrl Baynn Paul llerfort, Hudut ve sulıllleı· sihat unııım mU
lşgat altındaki Parls'in bugünkil dürlügü 1941 mali yılı bütçesinde de· 
hfıllnl anlatıyor. Dnha Pnris'tt>n ğişiklik yapılmasına, posta kanunu
ayrılalı on brş giln olmue. Pnris na mlizeyyel 2721 sayılı kanunun 
hakkında ı:ok tnze heberlt>r \'Crl· dördüncü maddesinin (a) fıkrasına 
yor. bir kelime eklenmesine. Turkiye ile 

Parls'Le tnksi kıtlıltı varmış, et, sn· Almanya arasında ticari muahedelere 
d<'yatı. :ıcytlnyn~ bulunmuyor· dair 25 temmuz 1940 tarihli hususi 
mUŞ • Ekmck vc,,lkn ile vc>rlliyor· anlaşma protokollnrından iki numa· 
muş, adnm bnşına cllnd" 2i5 ralı protokolun dördiıncü maddesin· 
grnm ekmck ... Odun kömllr hlc deki yazılı müddelin, gene Türkiye 
yokmuş, aile başına nycln :;!00 kil'> ile Almanya arasında ticari munhe 
odun ''" kömür .. Yün en kıy.melli delere dair 25 temmuz 1940 tarihli 
n sne imı.ı;... h • 

·- Ya moda ne halci ? Muhabir CC'· ususı anlaş:nrya b:ıı:lı iki numaralı 
vnp venyor: protokolun dördüncu maddesinde ya· 

- Moda geM ıwr ıı yln başında l:'l'I· . ?.ılı müddetin iki ay daha uzatılma. 
nırktcdlr. Gü c>I modc>ller cıkarıl· larınn ait teati edilen notaların tas· 
mnktadır. F.l<'klc>r uzatılıyor, ş.ıp- dikına, devlet memurları aylıklarının 
kalnr kürlflttllUyor. Kadınlar ı;c· tevhit ve leadülüne dair 3656. sayılı 
nt> nr-clidırlc>r. 'l'tlyntrolnr ve si· kanuna baglı bir rıumar:ılr cetvelin 
ıwmnlnr dolup bo :ılııı..ıktndır. Milli Mudafna Vekıileti kara kısmı· 
'Modn r<:>nk kırmızı ,.1, slyr~htır, na bir memur ilave ine, Diyanet 1ş· 
mt)(!nlar ara ında CO<'Uk dogur· !eri l<eisligi tcşkil!lt ve vazifeleri 
mnk da \'Drdır. hakkındıki kanunda bazı değişiklik· 

Pnrıs Soir muhnhırlnln nnlnttıkları· ler yapılmasına ait 3665 sayılı kanu. 
nı okurken, işgal acılımnıı, yok· nun ikinci maddesine bir fıkra ek· 
sullulunrınn, rnğmen Parls ın lenmcsine dair kanun liiyihalariylc, 
moda hırsının hfılft yaşadıı::ınn, Vakıflar Umum mudurlüğii teşkilatı 
b::ıs m vkllnl hfıld muhnfnzn etli· hak'<ındaki 3461 sayı!r kanuna ek 
~ine hnyrc>t etmemek kahil de> • kanıı'l lıiyihası müzakere ve kabul e· 
ğlld r .. Yalnız moda renklc>re dık- dilınittir. 
katle bakın: kırmızı ve slvah.... Buyuk Millet Meclisi yarın topta. 
Kan vc yns rt>nı:tl ... tkincl moda nacaktır. (a a.) 
da, CO<.'llk do •urmnk ... 

Zavallı Fransa, yıllarca ve yıllarca 
nU!us pol liknsı için dldlndl, çır· 
pındı, !rnnsız kadınını bir türlil 
hnrt>k,.te ı:rtırcmedl. O kısırlaş. 
tıkca kısırlaştı. Ne propaganda, 
ne ı><>llttkıı n l•US coğalmasını bir 
türlü h"' ... nt yapamadı .. Son acı 
nlhayct P'l.rls kadınını hnrckete 
getirmişe bcn:ılyor. 

Falrnt bıraz gcc değil mi? Fransız 
kadını, kırmızı ve siyah renk mo
da olmadan önce cocuk doğurma· 
lı moda ynpnbllseydl, sulh )'llhı· 
rınclnkl o doğum at:nları, belki 
de bugünkü harp yıllarının acı· 
sındnn daha tatlı gelırdi! 

Pıırls'ln JD41 modası: kırmızı, siyah 
ve çocuk cloılurma... İbret alına
cak bir mocln! ... 

SÖNMEZ 

Raıid Rıza 
ıehrimizde 

Cok kıymetli komcdl:ır<llllmlz, gQ. 
zlde artist Rasıt Rıza arlık aramız· 
dadır. Kı)metll sanatklır, tam kııd
roslyle liehrlmlze bclmls bulunmak
tıı.dır. 

Sıınntklır Halide Plskln'ln de da
hil bulunduğu knclro ıehrlnılzdc knl· 
dığı mıi ldetcc llalke\·1 sahnesinde 
10 temsll \'erecektir. Perşembe ak· 
linnn saat 21 de verilecek olan Jlk 
temsil Bcditl Stat.ser tnrpfındnn dlll· 
rnlze cevrllmls olan "Beni Öpünüz" 
adlı komedidir. 

G01.Jde sanatktlnn vereceği diğer 
fomsillcre dair yakında tn fsilflt ve· 
receğiz. 

B. Daniş Yurdakul yeni 
vaziefsine gitti 

Cankaya kaymakamı ve Anknra 
belediye reis munvlnl vekil! Bay Da
n!& Yurclnkul'un llingol vekil valili
ğine tayininin yükst>k tns<llkten cık· 
tığını mcnınunl.vetıe öğrendik, 

Buy Da~ yeni vazifesine dlln ha
reket etıın~ ve lstrısyonda birr;ok 
dostları tarafından ujtıı.rlan~tır. 
Kendls1ne yeru vazlteslnde ba1arılar 
dileriz. 

Şile' deki mangal kömürleri 
İstanbul, ı (Telefonla) - :UskU • 

dar ve Kadıköy kaymakamlarının 
Şlle'de yaptıklan incelemelere göre 
Şilc'do bir milyon seksen btn kilo 
mangal kömUrli vardır. Bunun sel<· 
sen bin kilosu bir kaç gUn içinde 
kara yoliyle gcrj kalanı d:ı. deniz 
yollyte İl!ttınbul'a getlrllecektlr. 

Çağrı 
• Ziraat Er.eumenı bu'1.ln c. H. P 

~rup letımaından sonra toı>lanacıı.ktır. 

Türkiye ile Suriye 

Lübnan ararsandaki 
seyahat kolaylıkları 
Harıciyc VckAletlndcn tebliğ e • 

dilmigllr : 

Türkiye ile Suriye ve LUbnan a
rıuıımlııkl seyahat kolaylıkl...-ını ı . 
daıne için 'l'llrklye'ılekl İngiliz kon
soloslukları bu mcmlekctlcrden va
ki olacak vize tnleplcrinl kabul ve 
lebu vizeleri itaya l Jlkkl\nun llHl 
tarihinden ltlbıırcn devam decck • 
lerllir. 

Yolculnrın S'Jrlye hududuna mu • 
vasaldlarında salahiyetli ıııakaıııa • 
tın pasaportları damgnlıyncakları 
ve mutnı hıırçları istifa edecekleri 
11lAkadarhrca malQm olmnlt lizcrc 
tebliğ olunur. (a.a.) 

lstnnkul pastacılnrımn 
yaptığı teşebbüs etrafında 
İstnnbul, l (Telefonla) - Ticn • 

ret Vckllletlndcn bugUn vllilyetc 
gönderllcn bir emiı·dc ııast.a börek 
gibi imal ve satı~ı yasak edilen 
maddelerin telcrnr imnl ve satıı.ıla • 
rına mllsaııdc edllınlycceğı için b·.ı 

esnafın Ankarn'.l•.:ı bıışvurmıııundn 

fayda olm"ldığı blldirflmektedlr. 
Vck!ılctten gene bugUn gelen emre 
göre bundan ııonra loknnmlnra da 
tatlılık ve börrklik un verilmlye • 
ccktir. 

Küçük haberler 

* Giresun sıhnt ve lçtlmnl mun
venet mUdUrU Dr. 'Halil Sencnn, l:r.
mlr mUclürü Cevdet Snrncoğlu, Yoz
gat mUdUrli Kl\zım Ömür, blrf'r de· 
rece terfi etUrllmlşler ve 17.mlr mil· 
dUr mun,·lnt Muhlls Ö:r.ılen terflon 
GümUşnne mUdUrlOı;llnc, GUmllf':nne 
m(\dilrU Emin Esat Sat:'lil naklen 
Burdur mildQrlilğUnc tayin r.d'lmlş

lrrdlr. * Mu{ila, J{nstnmonu, Erzurum, 
İstanbul, Anknm, Tokat ve Coruh 
vallliklcri 1041 malt yılı bUtcc>lerln· 
de ynpılan mllnakalclcr yilksck tns· 
diktım cıkmıştır. Yakında valillklcrc 
tebligat yapılacaktır. 

ele 
Hir dost c' inde kuıfanan bir > ıJ. 

donumu ,;e<:esi, iki uç arkada, bır 
koşC) e çckilJik; • lıııvadan, su<lan <le
ğıl • dıldcn konu,u)oruz. Onlar, bu 
konu üzerinde $İmdiye kadar yazı • 
!anları haıırlı)arak düşıiıı<lüklerini 

so)hı}orlar; ben şimdi)c kadar ka· 
leme aldıklarımızın )ankılarıııı din· 
li)1ırıını. 

Ct·nı; bir profeçör, çok lıııklt ola· 
rak hiz ı;aLCtecilere çıkıştı: 

- :;iu kelime tuııu, im kelime 
ıuınıadı, di)orlnr, dNli. llallıuki lıu 
kelımclcrden çoğunun tutup tutmadı· 
ğını nnll)a<nk l.:ııd;ır unı.ın gtçme • 
ıniştir. Soııru, bu kelinwkrin ıuıma· 
sını s:ığlı> ;ıcak olanlar )İzlersiniz; 
rıkl}oda seçi, gazetede )1lzuı çık.ın • 
l:ır. llalk ıl.ı ,ı::iizcl, nılnası yerinde 
riinıl,·ll'r içinde o kclimt•) i dinle) ip 
oku)arak liğrellt'cl."k, kullanma alış • 
kanlı~ı elde etlecckıir. 

lli r h:ıskn dostumuz: 
- 1 H"t, dedi, ıckr.ırlı> arak al ıs· 

tır.ıt·aksıııız. r\rup ıı.ucıelcrini JUİ • 

rl'nlcr ve arnpça ) apıl:ın ra<l)o )11 • 

> ınını dinli> enler, arapların hunu 
rnrtıklarını SO) lı.i)orlar. Mcııeta pe
ri\kop karsılığı ol.ırak aldıkluı 
t11i11•ttr't, nunsiir knrsılığı olarak bul· 
duklıırı miı'ı11l'ı tekrar tekrar kull;ı· 
nı)ıırlar. Niçin kullnrııyorlnr? Anlı • 
)"On~unuz ! 

Konusmnl:ıra de,nm erıik 
-- ı\n•le rımİ)eliın! Gı'11cl hir 

öncrJ(e! Faknt Tnn7.imaı'ıan heri ha$· 
lı~ an huı;iinkü durağına, ı::alih:ı, koşa 
kosa ~rlme<li. 

Sonra, lwnim lıir c;·ocııjlum lise 
sınıfların<'3dır. Onun !Ürlü dersler· 
deki çalı,malarını kontrol etmek i•· 
tedifim znnıan, durumumu acı acı 
ıınlırnrum. Arknıh~lar, reni )ctişcn· 
!erit aramı~ıla ~eni hir u.;urum açı
lı~·rır. Oıı u~ıırumu, çocuklara hi•im 
al•$rm1 nlclııllumuz terimleri helletc
rek ılcılil, hiı onları lil;rrnercik ve 
oııl ır1 ,;ır;Hı•ı l>ir clill~ konu~ma~ı· 

na alışarnk doldurnC'ıığız. 

*** Yuvasına dönen kadın ! 

l'ari,'ıerı ı:ckır hir fransız kadın 

gan·ıcd~iııirı 5Ö) le<likleriııc b.ıkılır • 
sa haıha'da )nkucıık kömur ve öre
cek ) Ull )Okmuş \e framız kadını da, 
aııık, )U\'asına <lıinıı}ornıu~! 

Kc~ke, }ııkacak kdmürü \e örecek 
yünü varken diinsC)di ! O zaman 
hclki dt, lıüdisrlcr dah:ı baıka ~ekil· 
de tdi~i rlli !. 

*** 
Teşrinisani ve Babıali ! 

f,ıanhul'<laki nrkadd~l.ır, bahsi 
ellcıırıc, <laha <luğrusu kııleuılcrine 
alnıışbr.!ır. lklki de onlard:ııı bazı • 
Jarı ile belirli noktıılnrd.ı aynı <lu • 
~urılcdc değilir. Jlnknt dil i~çilerinin 
buı.:iinkii \e )arınki dil konusunu ele 
alıp bunu işlemeleri \e bunu geniş 

hir i}İni)l'lle )'apma1ıırı gene dil adı· 
na hir kazanc;tır. 

Bir başya111r, dilde blrliksiıJikren 
~ik:i)t'lçi.!ir. O şikll.ycti kendishle 
beraber lıi~ de ıekrarlıyahiliriz. \;al· 
nız, o, teşrini ani, Ununue\-vel J:ibi 
::.ı,• ıull1trın1n tle~iccirilm,.~ini ııor"'cli 
hulnııı)or. nu başrazara ı.:iirc hunlar 
Dahıiıli nevinden Mmlerdir. Nasıl 
B.ıbıili'> i tt'rciime ermtk kimsenin 
nl.lın<lan geçmiyorsa hu e~ki ay ncl
larını da sonresrin, ilkkiımın şekline 
sokm.ık da ge(memelidir. 

Dojiru<lur; &Arııılur ama, iıldin· 
nın hir nokta~ı doi:rudur. r,•et, biz 
de teşrinisanileri, k:inunuC\·velleri 
nahıali')·e henzetİ}'OCU1, llahı:iJi'ye ne 
)Rpıı.lı ist bunlara da )'llpılsın, di
)OCU?. Çünkü tarihten kalmıı bir ad 
halinde ya$ıyan ve tercümesine lüzum 
olmıran nahı11i'>i ha>atımn: ve dev
rimimiz ~ ıllarca önce dilimize çevir
di: fü)\'ekillikl 

Bıırazarın bu l•ıe elbirlij:li, dil· 
birliği edilmesi hnkkındaki dilekle • 
rini alkışları7, 

O ma.kçaıla değil nıiılir ki Dil 
Kurumu çalışnı:ıktadır; Anbra'da 
Ulu~ razarl:ırı, Ajans )azarları hnf· 
t.11la hir, iki defa to(llanıp konuşur· 
lar. Gnete dilinde, ajan~ dilinde gö
ze ('arpan hir s::elişme, bir durulma 
J:İırİİ)·orunız, hunun sehd>i bu ıor- • 

r. 
lanııl;ır, bu toı-hntılard ki ı 1 
ve uzlaşmalardır. 

Durr.un SU)Un ortasn:ı ııııl 
taşın çıkardığı merkezi d ı e 
bu anlatmaların, uzlaşm ıl ırır. 
kıçası, <lil ırliğinin ıılıı > k 
re ı:;ibi kı~.ı bir )Olculul ı n 
ıc:diğimiz kadar gcni,lcdı 
cegiz. 

f-rf:~ 

Kılavuzda bulunmıyarı -terimler! 

iki şair dostum Yu uf Ziya i ' 
Orhan !:iC'}ii nın çıkard~ları "(..ı ır 
alıı" dcr~ısınde dil d.lv.ısı bekledi 
miz önemli )Criru almaktadır. ~ 

Hu iki şair içın, bırguıı rııtıııı 
Mehmet Akıf bana demi~ti ki:. o1' 

1 
"- Siir telakkileri benimkir:ıe tı• 

mı)'llbilir; f.:kaı itirııf c:<lc)ııu ki ,. 

ı 
ço~klar, güzel Turk~e yazı)'Orı.rll 

· Jşıe bu iki ıair baond!1' okll' 
hah i ile üzlıi bir surette ilgili 1ıİ' 
maları, yıllarca <İnce, tı:ıı!ıtdıkl~ 
i,i rarıda bırakmak dl'llle4c ol , 

Orlıan Scyfi'nin dil yaxıtarı:!Ji 
ku)oruın. iyi dil< e emin oJdıır. 
ıırkadnsımın iyi d eğime emin °,. 
caAını bildi.sim için buracıkta bir 
du_şunccsine ilisecc~im. 

Seyfi di)'or ki: 
" ... Aritmetik ıstıtahIArını ~ 

tar (taluılm> yerine (bllll!'Y) kelı::: 
sini buldular. Hoıumuıa "'~..,. 
Er:cr bunun yerine (bölüm> d~ 
<il, belki bu kcltme tutardı. tfltt~ 
(verim> eabueak tımumt rııl"' 
mazhar oldu ... .., 

•"ftıık 
Bunları okuduktan sonra • 

Terinılcr Cep Kılavuzu" ııu "'1~> r• 
runı. Burada ~u k:arJı.lıklar yazıl 11 

Taksim (Mat.) bölme •••. 1 f ) 
(Mrıı.) bölü. Tak,im etmek (1' • 
bölmek .. 

Demek ki şairimizin ho,uıı• 
. . d ..... uf. 

mı)cn terım zaten orta a )'O,....l,,ıı • 
J101a ı;:iunek ve gitmemek !; ,,fi' 

sinde, 3h,'"!!k tellkkisinde de pe J1. 
dan )anıl !ma'dıjiım ookı:ıl•f ~1 • 
değil, .Me,eliı Seyfi, "a.k" eki ife, r. 
ten kelimelerde ahenksizlik 5~I) ı:f 
llalbulti benden çok dab:ı i)-İ tıı ır ! 

Türkçenin kendıne özel ahefl : ol• 
hüküm ~üren kunıUar kıılınııı ııa ,t. 
incenin İnCC}'C uyma~ıdır. Sor:ıt' ıı' 
~kine neden ilismeli? HütU: 1ır 
i imlerimiz • kulak, bilek 1:ıh1 

: 1 
celi, kalınlı ak ekleriyle Y'{ r
değil midir? Ayak, bac:ık, yıın• ' 
sek, hatta blibrt'k Alıenk•iz: ıni? 

Bir noktn daha: • 
" Dil zcvkını hlc kale atrıı"ı" 

<lıılre kellmcsını d<'f:rc diye TC• (t 
lcstırme~e kalkmak tamıerıııııe 
dl& olmaz mı? .. .,, , 

Gene terimler kılavuzunu •~ )' 
rum \'e osmanlıcadan rıirlcç~e ~dJY 
münde şu karıılı~ buluyoruı:o: 
~~n)·da~re~ t~ _____________ ___,/ 

Yurt içinde ,,, . 
Adana ve Mersın dun 8 es· 

den evci on biri yirmi geçe rbsl 
mM teslim alınmış ve dtf 1 • 
merasimi mahsusa ile ve ~,,. 
kın heyecanlan arasında ot 
caj!ımız hükümet dıure/tfl 
çekilmiştir. 

Yurt dışında 
uııJt 

Atina'dan gelen babtl bıJ • 
bır taklibi hükumet ıeşeb çok 
sıinün keşledıldiğı ve bır ,ı • 
eşhasın tevkifine devam ~it• 
mcktc olduğu bı/dm/mtkt t!J~ 
Yunanistan'ın her ha/de ~~al" 
bir harcümcrç içinde 0 

anlaşılmaktadır. Mldiye'dekl 150 bin kilo kömU • 
rllıı getirilmesi lçln tedbirler alındı. 
Şehirde biraz kömUr darlığı vnr • 
dır. Bu darlığa kömür narhının E· 
dime'dc 9,25, Tektrdıııtı'nda 10 ku
nış ve fstanbul'<1A. 7,25 kunış ol • 
ması !ebep olmaktadır deniliyor. 

* Dahlllye Vekilliğince yeni bnş· 
tan hazırlannn mebus lnUhnbı kanun 
lttyihnsı mUtaleaları alınmak üzc>re 
vekllllklcre gl;n.derllmştlr. E\'P.lce de 
yazdığımız gibi proJn mebus srclml· 
ne alt muhtelif krınun lnrı hlr ııraya 
toplamnkta, kanunu tUrkcelcştir· 
mekte ve merl kanunun bugUnkU 
''nzlyı~te u)"mıyan hükUnılcrlnl orta· 
dan kaldırmaktadır. 

~ -----, 
Dil Köşemiz• #> ................................................ .. 

1 
Ak akçe kara gtin için der - 1 
!er. Bir tasarııuf bonosu ile 
ak akse ak ıün için olmuştur. ı ................................................ 

Uzıı.k-Sark hldiseleri dolayısiyle 
Japonya'nın, Birman}'I )Olu ve Hin· 
diı;~ni'nin adı çok geçmelı..>tedir. 

Bugun de bu Birmanyı yolu hak· 
kında kısaca nıalümat vereceğiz. Bir· 
man)a Hindistan'ın doi\usunJa Si • 
ram hududundnki bölgedir. 

Geçen sene temmuı ayında Mis· 
ter Çfırçil, Jngiliz parllmentosnnda 
beranaua bulunurken Japonya ile 
Briıanya ara~ında bir anlıııına )'apıl· 
dığını sö)lemisti. Bu anlasmaya gı;. 

re fnsilıere, üç ay müddetle Birman· 
yıı yolundan Kuminıı'e ve Çunking'e 
sililı ve ceph:ınenin trıımiı olarak 
gönderilmesini durduruyordu. Ey· 
lül ayında Japonya .ınfbvwe katıldı. 

İlktt$rinin sekizinde i~e Mister Çör· 
('il parllmenroda Birm:ınya yolunun 
tekrar açıldığını bildirdi. 

O umana kadar Japonlar, esuen, 
Fransız Hin<li(ini~i üzerinde baıkı 
)'armıyıı bışlamıslardı. Japon harp 
gemileri Haifong açıklarınclıt toplan· 
mış ve Japon askerleri Hıınoi'»İ i' • 
gııl eımi~ıi. 

Hindiçini'nin 5imnlini ele ı::rc;i • 
ren Jaımnya, Rirmanya )'Olunu hom • 
bnrdım:ın edebilecek bir duruma gir· 
miş bulunuyordu. 

Ondan '!Onnı Japonya, Hinı:Iiçin\ 
ile cenup..bau Çin arasındaki demir· 
yolu münakalesini de durdurmak im
klııtm elde eemltlerdlnı 

"T ' ' l" • ,. '/kt " · • · · · ? "fiJtkft eşrınıeve mı, ı esrın mı. "bırıncıtcşrın'' mı ıı 

Terimler Cep Kılavuzu" muayyen ılim ve len terim/.~r:::,.. 
karşılığım tespit ettı. r:ğer kımi "musclles", kimi "uçgen .. i 
Je, şüphesiz buna dilde anarşi adını veremeyiz. Bu, "üçl~:,.,. 
kullanmak istcmiyen veya oğronmiyenlcr ıçın, kt!Ddı zarar 
na bir geri kalmadır, o kadar I 51Tt 
Yakında hukuk. ekonomi, t11rih ve öteki terimleri de ~ t•'' 

bir kılavuzda toplanmış göreccgiz. O vakıt ayların da katı tr' İ 
:;ılılr.larını bulacağız. Bununla beraber. :;imdiden, "teşrınıel'••bİ • 
bir tarafa atanlar, tam doğru yolun ustündcdirler. Mesele Jıt1le 
rinci' ve "ikinci'' ile "ilk" ve "son'' üstünde midir? Tek k.ttd • 
olarak yazı ve kısalığı bnkınııııdan biz "ilkteşrin" ve •·so;ç b t 
rin'' i kabul ediyoruz. "Birinci" ve ''ikinci" diyenler de 

1 
;tefi 

Türkü aylarında yanıltmış olma?.lar. Osmanlı bela&•'~ı1 r 
nice yıllar, bt'Jli baslı terimler üstünde bile anlaşarn•dl· o· 
Osmanlıcıı, durmadan, dinlenmeden, asırlarca değişti, kB1 ,,rıt • 
nun bu cilvelerine "ilerleyış'', "daha iyiye gidiş" diye avıJ d•b' 
duk. Bugün y11lnız Turkçehstirmiye doğru ilerleme/erden. sP' • 
iyiyi aramalardan neden şik6yet edelim? Hatta, bir /{ıgıt tt it(" 
tinden önce, bir takım telclillt!rin bu kullanı:; tecrubcsindetı 
mt.>1r.te olmasına sevinmeliyiz bile/ 

* ~ ''Bu suretlcı" yerine neden "böylelikle" ve "böylece" dtt!' J:ıl 
Iim? ''Böylelik'' dt'yimi eski bir sanatkarın mısra wında t~ " , 
vrtli yeri tutar: "Bir boy/eliğin gôrmemi:;iz lasl-ı bahiirr ;~ııf 
tınmak suretiyle ... '' gibi yerlerde ise "slınmakln veya a ıtı 
demek kafitlir. 

* Redhouse'da unutulmuş, fakat çok değerli bir TiJrk s 
var • .,Zıbıt ve rabıt" luırşılıtı "durtut" denmiş ve kar:;ısı1n' yızılmııtır: "Disipline, maintenance ol ordrl'''. - otLC" 
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DIŞ POLİTİKA .. TELGRAF -TELEFON -RADYO.HABERLERİ Vaşington' da 

görüşmeler 

gene başladı 

HAVA 
HARBİ liabeş seferinin sonu 

lor! Suı.:ı Afrika'dakı haly.ın lmııara • 
lıaı ufuııua tadı~csiadc 3orıuncu mer 
tar '>'1 lc$kil eden Gond.ır ın İnı;iliı:ler 
ha ~.•odan işgali, Lib) 11 ve nus) a'Jaki 
~ı:ı glİruJıusu içinde pek o kadar 
betı ti 112erine çcknıcdı. Uunun bir se
le, 1 de bclkı, Addı~·Abcba'nın işgaliy. 
1orı'Ylarca evci, şarki Afrika impara • 
)'ı 11iıınun tadi) esi ııınıanıl.ınmı5 sa· 
~•>"dı. Bununla beraber, hakikatte 
li Ik Gondar'ın ka)bıodan sonradır 
Iİii talfll'nın şarkt Afrıka ile bu •un ili· 
lt. kcsılmcktedir. Ve bu, gerek sua· 
rı:1• .&erek sira.sct 'e tarih bakımından 
trınde durmaya değer bir ola)dır. 

Bütün ~ 

Uzakşark 

tetikte 
Her tarafta ordu 

ve donanma 

çarpışmıya hazır 
Tokyo, 1 a.a. - Bu sabah bafvekı. 

Un makamında Japon kablne&lnln fev
kalade bir toplantısı olmuatur. Bu top. 
Jantııla b;.ıtun nazırlar hazır bulunmuı· 

tur. Dwneı. ajansına ııöre amıraı 'l'oııo, 
Vnıınııton ıı:örUı;melerınln ıtmcıı ııayet e
hcmuctll bir aaUıaya ııırmıı bulundu· 

U:zak§ark hadiseleri dolayııiyle •ık nk adı ge,en 
Hindiçini'nin merkez.i olan Saygon'dan bir görünüı 

Fransa - Almanya 
münasebetlerinde 

yeni bir merhale 
{Bqı ı. inci aaytada) 

Fransa'yı allkadar eden meseleler hak· 
kında uzwı bir miillkat yapı.lın11ur. 

* Paris, l La. - Of\ (Havas): bu 
ak)am saat 21 de Almanya büytik elçi· 
liği 5alonlarında alman bıiyük elçisi M. 
Otto Abcız basın mümesilllcrine ~;ığı· 
daki te.bliği okumuştur: 

Fransa dC\·lct rei i Mareşal Pctain 
ile Alman)'ll Marc~alı Herman Gurinğ, 
Almanya ile Frama'yı ilgilendiren mc· 
.eleler hakkında uzun bir görüşme rap
mı,lardır. Bundan sonra B04velk1lct 
muavinliğinde musteşar M. Bcnoist Mc. 
ehin ,u beyaruıu okumuştur : 

Birleşik Amerika'nın 

son notasına Tokyo 
cevap yolladı mı ? 
Vaşington; l. a.L - Blldlrildilf

ne göre, hariciye nazırı lıl. Hull, 
Jııpon fevkalflde delegeai amiral No
mura ve .M. Kurusu ile bir deh da· 
ha görllşmllştUr. GörUşmenln haldkt 
mevzuu hakkında hiçbir sızıntı ol· 
mamışııa da bu mUIAkatta japon no· 
tasının Amerika'YJl verildlti sanıl· 

maktadır. 

Malta' da bininci defa 

tehlike iıareti verildi 
Dlln Anadolu Alanıına nlcn haberıo 

lere söre, ınıı:utz tayyarcıcrt alman ll • 
ırıanlanna hü<'um etmlılerdlr. En ıld • 
deUI hücum Hamburıı'a. yapılmıı ve 
aelıre lliO ton bomba atıımıatır. Alman
ya'nın elma! batısındaki batka limanla· 
ra da hücumlar yııpılmııtır. Bu hllt>um
larda. 19 ınıı:lllz ta:rYarcsl dönmemtıtır. 

Almanlar da bu habcrt tc>1t etmek· 
te, Hamburıı: \'e Emdcn'de ııtvll halk 
arasında ölü vt yaralılar olt1u~au ve 
lnıı:Ulz taY>-ıırclcrtndcn 15 lnnln dli&ü • 
rtlldülrUnü blldlrmrktcdlrlcr. 

Af l'arıhte hiç bir imparatorluk, şarki 
d.ı rıka'd.ıki fralyan inıparatnrloğu ka· 
lı r kısa bir uman içinde kurulmamış· 
.,:ı· V ~ ~ğcr kurulu5unun bir rekor teş· 
lıtıdeıugınde ufak bir ıüphe vana, her 
h e >ıkılıştnın rekor tl'şkıl ettiğinde 
lııç bir ıüphe )'oktur. On dokuT.Uncu 
tın sonuncu çe)·rel:i ~elinri) e kadar, 
./"'Zl Afrika kıtasında hir karış lral
hıltı ıorırağı yoktu. Halbuki f talya 
lıı~ ımdi "i zaman, ltatran imparator
lorl •ncak İnt:ilıere ve Fransa impara· 
hit Ukl~rı tar.ıf ından geride bırakılan 
de.ıgenı,likte idi. Ve bu iki sömürgeci 
'-, eı, Afrilra'da imparatorluk sahibi 

ııunu anlatmııtır. ""1-------------------------------
Kııtııncnın hıvkalAde toıılantı11 iki R 1 k k J KroD1tad IU.larında, HVBf tayyare-

bu,uK iaııt iUrmUtLUr. us ar '0 Si 1 lert, bir buzkıranı batırınıQiardır. 

Bugün öğleden sonra bir taraftan 
fransız devlet rı:ıı.i Ma~al Petaın ve 
Amıral Darlan, öbıir taraftan da lllarc· 
ıal }forman Goring arasında )apılan 
mulikat münasebetiyle .Mare~.ıl Peıaın 

n fransız hükümeti tarafından !us~ · 
dılen memnuni)'Ctİ size bildirmekle bah· 
ti) arım. 

M. Hull, •abahı bürosunda 
geçirdi 

tns:lllzlcre ıı:ııre, lnırlltere üzerine 
yapılan akınlara ıı:ellnce, bilzı alman 
tayyareleri lnırııtcrc'nln cenup batısına 
bombalar atmıılardır. Almanlar tııe ı .. 
koeya'nın dolru kıyısında ıründüz blr 
tayyııre meydanına hücum !!<terek han
ırarlara ı.-e kıelalara tam lnbetıer kay. 
dedlldl41nl ve :rerde blrcok ta.YY&renla 
hasara utratıldıQ'ını, ırece de lnırııte
renln cenup batısında Uman 1"1satıan
na hücum edlld.Q'lnt bildirmektedirler, 

henıu: ltalya, milll birliğini ta • 
~~mışıı. Yarım asır gibi kua bir 
ııi;~a hiç bir devlet, bu kadar geni~ 
Olıııaıınparaıorlufu lrormıya muvaffak 
~ııu. Fakat geren sene bu •>lar 
'-Ilı . lıalran impamtorlu~nun henüz. 
-., hır halde olduğu haıırlanaaık olur· 
'1t Yıkılışındaki sürat rekoruna şaş • 
ı.ıı.lllalı; elden gelmez. Acaba bu, nC) i 
tı.Jc.it eder? Dunun hbat ettiJ;-i bir tarihi 
~ kat şudur ki, lıalyan inıp:ıratorlu: 
'bi hlllta sömürge im(':ıratorlukları gı· 
d~'Örııürgecilcrin kendi kuvctleri)'le 
lı . l, bir takı~ ('olitikn kombinezon • 
clerıyle ve liir takım fırsatlardan istifa· 
L tdilertk kurulınu$tur. ince hesaplar· .. ,,, . 
İltif 1sabetli kararlarla bu fırsatl.ırdan 
~ide edildıği zaman kurulabilen im· 
lı torluk, bu hesapların yanlış ,ıku· 
~e kararların da isabetli olmadığı 
ft&i nlarda gırişilcn teıcbbüsler ned • 

f<1e dağılmış, tarihe karıım~ur. 
k tal}'a'nın s5murge imparatorluğu 
~k Politikası, ltal}an milli birli • 
187: kuruluşu kadar eskidir. İtal)'a, 
'-ıı ~Cliİndc, millJ birliğini kurduk
lllı. Sonra, sumurge uhibi olmayı dı~ 
tle ıııkasına en esa•lı bir hedef olarak 
t~1nıış ve Tunus'a göz koymu~ru. 
ltııı t Rertin konferansının arifesinde 
~~ •dasını ılmış bulunan ingiltere, 
)t 

1 kır,ılık olarak Tunus'u Fransa • 
.ı_ ':;rrtıiye rar.ı olmuştu. Dismıırk'ın 
ıı. Unus'u Fransa')·a vermekte keı .. i. 
bir llıahsu! hesapları vardı. Ve Fransa, 
'-ııı ' 1 tahukluRu ile Tunus'u aldı. llu· 
'- ~erine ltalyn, Alman)a'nın iııifakı· 
et Rirerek ondan n!Jcnğı kuveıle sömür· 
~~~ratorluğunu kurmı)a çalı~u. Kı· 
dt Af ıı uzerinde Anab'ı ve bıraz sonra 
tilı tısavva') ı i,ı::al etti. llu 51rada İn· 
rıı·)tre de Muır'd;ı ı.-e Sud:ın'da )crlcş
~ talısı)'Ordu. Bir muddct sonr.ı 
~1-d ltabesist:ın'a do-;ru )il)ılmı)a 
,. ı. Fakat Hilbc1ler tarafından 
tıı 

0 
da ınağliır• edildi. İtalya pek dol:· 

der~lttak anladı ki hu magliıbhcıi, bir 
~ kadar hahrşlcrin iri d,;ğü,me· 
~ doğan hir netice i5c, bir dere
~ kadar da lngilizlcrin ve Fr.ınsız • 
il ~~ka,·cmct \C cnırikalarırıd'.tn ile· 
111iıcilsı ı~ti. Du anla)ış lı,ıl)iln h.ırici po· 
~ il a Dtt ..ı .;:.:ı.,ı:ı.. _.n 1 >na P~ 
' 

11196 yılınd:ı.n sonra ;tıdya, Al • 
~ ile olan iııifıık bağl ırını ke~mc· 
~ İli beraber, Fransa ve lngilıcre ile 
>. ht, Keti nen bir politika t ıkip ctmİ· 
' lıdı, llund.ın sonra 1914 harhinc 
th.ı -li~tal>a'nın takip cıtiği politika iki 
-~ idi 

ftuA."tu" ; ld • 'k· ü L~ .-anın ll)rı ı~ı ı ı z mre nra· 
~ kuvet muv.ucnesi ince he ap
'-ıiı:Yandığından ltalya bu durumdan 
9'raııı e ttıniş ve Afrika daki ,;rnh im· 
~rlu~nu ku•ma)a mu,affak ol • 
~ lı ·

1 
hu imparatorluğun kuruluşun • 

~ tı \ta'nın Alman irtifakından aldığı 
'il lıe ır unsur oldui:u ı;ibi, Fransa \'C 

lı. <ı re'ııin > ardınıları da şuphc~iz dn· 
'-ıı ~'rnli bir unsur olmuştu. Trahlus· 
tlııir. 11 tide edilmcd hunun bir iirııe • 
~!it· l:trtl Almaıı~a Trablu ı,tarb'i llis· 
~t ~anıanında lıaha'ra bırakmıştı. 
~ l)j Pransa'nın ve İnıdltere'nin rıza· 
~~tclıkca bu bırakmanın biı)uk bir 
~~ olaınazdı. llund;ın başka, Al • 
"'ti içi 0 n dokuzuncu a rın wn sene
~ 1fl{Jı:: 1'r.ıblusgarb'in sahihi olan 
~: ı iı:nl'araıorlu -;İ> le sıkı müna • b' re &iri)miş ve Trablusgarb'in 
~~ talafınd.ın ilhakını istemi) ordu. 
"il ~ı:ıtı ~alya 1896 senesinden sonrn 
~ ıtifldelı Politikıı ıakil' ettiği zaman· 

lyl haber alun 'l'okyo mahtlllerlnden ~ BUyUk bir 111lcp bir bomba ıle ciddi 
öfırcnıldlfılne ııure nıu:ırlar heyeU, Ja. hasara. uğratılmı§tır. 
ııonya'nın Dlrle~lk Devletlerle ıon da· d ldoskova ve Lenlııgrad'a ba,,ka 
ktkaya kadar eurilamelure devam ede· ayanıyor hava hücumtan yapılmııtır. 
cektır, kararını almıatır. T • 

a•• aıanaına göre aakeri Singapur'da örfi idare lBaaı ı ıncı sayfada) dırrum 
Singaour, 1 a.a. - liUtlın mUıı- tır. 

Moskova; ı. a.a. - Tasıı ajansının 
tcmlekecte örfı idare ill'ln o1unmu11· Mo•kova cepheainde blldlrdılrıne ıröre. aımanıar l\loskova 
tur. Malczya'da ve Slngapur'da de- Moskova, ı a.a. - 'l'ass ajansı • cephesinde StallnoR"orık kesiminin esas 
nızci ve tayyareci bUtiln gönüllU Jh· ıwı bu sabah bildirdiğine göre, &J. kwnında müdafaaya c:ekllmek zorundıı 
tiyııtlan seferber cdilmlı:ıttr. mazıların 17 nci tank tümeni, blı· kalmıalardır. lilr movyet kartı hücumu, 

D1ı1 sabah aıaıtıdıı.kl tebıı.: ne1redll· piyade livası ve hücum kıtaların • tanklar ve tayyarelt'rtn YArdımlYle Ya· 
ml&tlr: dan mllrekkcp bir motörlU taburlylc pılan alman taarruzunu tesirli bir •u· Askert makamlann tavslYctl üzeri· 
ne, Slnııapur valisi bir cmlrnnme nea • 
rederck bu sabah Malezya ırönü11Ule
rln1 silah allına ca~ımıııtır. 

Bu, durumun vahlmlcsll~lnl ıröater
mc:ı. Bundan bir mUddet önce tedricen 
ihtiyat tedbirleri alınması karanna 
müstenittir. Ve bu da durumun vahım 
olmadıQ'ını ifade eyler. 

Hongkong' da müdafaa 
talimleri yapılıyor 

Hongkong, l. a.a. - Sivil müdafaa 
tcukilfıtıruı. mE.'nsııp 20 bin kiglnin 
iştirak f'ttlği iki glinlUk bUyllk mü
dafaa talimleri yapılmı(jtır. Bunlar 
harp zamanının L!artlannı fllen tat
mışlardır. Askeri kıtalar da hazır 
bulunmak emrlnl almıglardır. 

Bu emirler tam blr hayret uyan
dırmış ve sinema perdelerinde el ve 
llıvar lıt'ınlcırlyle bildlrilmiıtır. So • 
kcıklıırda dolll§an devriyeler biltlln 
askerlere hemen kışlnlanna dönme· 
!erini tebliğ ediyorlar. 

Haber ahndııtına göre, bUtUn ted
birler alınmıştır ve müstemleke I· 
lerleml11 bir hazırlık vaziyetinde 
bul•ınrııa.ktndır. 

Sözüne inanılır kaynaklardan alınan 
haberlere gure, Banııkonıfda kalmıı o· 
lan Japonl:ırın cofıu, Kanton'a hareket 
edeceklerdir. 

Rllllgon, l a.a. - cuma.rteat' l'ilnU 
Rangon·a gelen takviyeler birkaç 
müfrezeyi ihtiva etmektedir. Bun -
lar Birmanya•ya şimdiye kadar ge
lenlerin en kuvetli ve en bUyUkle· 
ridir. Bu mlllrezclcr Blrmanya ku • 
mandam general Maclood tarafın· 

dan !{Rrşılnnmı§lardır. 1 
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bu mUlrczelcr dcrhnl harekete geç
mrğe hazır bulunuyorlar. Bunlar 
Glirkhıı'lar, !Jeyhter ve diğer yerli
lerle lngillzlerden mUrckkcptlr. 

Japonya Hindiçini'ye 
yeni kıtalar göndermiyecek 

Si:ıgapur, 1 n.n. - Saygon rad -
yosuna göre, Hindlçlni umumt vA -
llsi Amiral Decoux ile dlln bir bu
çuk ıınat sUrcn bir g!lrUımede bulu· 
nan jcıpon murahhnsr M. Yoşlza'l\·a. 
Jnponyn'nın Hindiçlni'yc yeni kı -
talar gönd<'rmcyl şimdilik kesmiye 
karar Vt'rdlltini blldirmiDtlr. 

Gene Saygon radyosunun itrıve 

cttif;'ine göre. M. Yoşir.awa, Japon -
ya'nın Blrrnanya yolunu veya Sl • 
yam'a Hlndlçinl Uıılerlnden taarruz 
etmek niyetinde bulunmadığını A -
mlral Dccoux'ya ıı>ylemiı olacak • 
tır. 

harp eden Sovyet kıtalııı-ı dliı,ımauı rette daAıuaııtır. 
cenup ve cenup batıya doğru acele MoJol•k ve Maloyaroalaveu cevrele • 
olarak çekilnıiye mecbur bırakmıı • rinde hlc: bir deAlıılkllk olmamı&tır. Al· 
tır. manıar Klln ve Volokolıı.msk çevrele-

Gcnc aynı ajansın bildirdiğine gö· rinde cevlmıe hareketleri tcıcbbüsUne 
re, Sovyct kıtalnn düşmanın Volo· devam etmekte ile de aov:vet kıtaları

nın karaı hUcumlan ve çabuk manev· 
kolamsk istikametindeki yUrüyU§il • ralan düımanı ıovyet kuveUerlni yer • 
nil durdurmu.,tur. Bu arada alman· ıertnden c:ıkarmak ve cevlnnektcn alı· 
!arın :Mojaisk ve Maloyaroıılaveta koymuatur. Klln c:evreslnde bir nokta -
isUkametıerindekl llerleyiı tcşeb • da R"edlk ac:an 17 alman tankının bu 
bilaleri de pUskUrtUlmll§tllr. Bazı tescbbüall akim kalmııtır. CUnkü bu 
kesimlerde dıi§man Sovyet hatların· tankların ardından aelen piyade, sov • 
da gedrkler nçmıya muvaffak ol - )etlerin IY1 neticeler veren kam hll· 
mugtu::- cumlarlyle ıreldllrl yere kadar püskllr • 
Tula'nın ıimal batııında tUlmüıtür. Panı~e utm·an baıka bir 
Moı:kova, 1 ıı.a. _ Tasa ajansının motörlll kol da Sanbck'e dotıru cekll· 

ou sabah bildirdiğine göre, Tula'nın mektedlr. Çekilen alman kıtalarına yar· 
dım etml'k Uzere l\larlopol'den ıı:ettrllcn 

11imal batıaıncla harckAtta 'bulunan bir alman tank kolu ileri hareketini 
Sovyet kıtalnn, b:ıtıya doğru rical durdurmuıtur. 
eden dlişmanıı. karııı hilcumlar yap- Bu cephenin baaka keslmlerlnctekl 
mışlardır. harekAtta da mutlu ilerlemeler kayde • 

Tass ajıinsı, Kallnln şC'hri bili • 
geslnde bllhas83 gidcletll çarpıema • 
lar yapıldığını bildirmektedir. Al • 
mantar, 21! sontcşrlnde, 2.200 ölU ve 
yaralı vermi"lerdlr. 

Alman tebliğine göre, 
Berlin, ı a.ıı. - llugtinkU alman 

tebliği Moskova cephesindeki hnrp • 
lere dair §U maUlmatı vermektedir: 

Zırhlı ve piyade teşkilleri, SovY'('t 
hükUmet merkezine doğru daha zl • 
yade ilerlemişlerdir. 

Lenlngrad önUnde, dilııman, dUn 
de, neticesiz çıkış teşebbüslerine de· 
vam etm!tıtlr. Buz tutmuıı Neva • 
dnn lmvetli teşkillerin yaptığı bir hü 
cuma karşı kendisin\ mlld!lfaa e -
-ckrkt:n, ..ııı..mntt, lcnnh llAyıpla.r VOr· 
mlştır. BUvilk sayıda dlliman ruıke· 
ri esir edllml"tlr. DUşman, aıtıaı en 
atnr tlpten olmnk üzere 30 tanl< 
knyhf'tmlııtlr. 

Cephenin merkez ve aynı zaman· 
da l'limal keıılml,.rincle. alman hav& 
kuvrtlf'rl. &ıvvetıcrfn inşe yollan· 
nı muvaffakıyetle bombalcımıştır. 

Volkof'nn dothı!IUnda. kJ!}IBlllr ve 
malr.t'mc depolan bombalanmıı,tır. 

dllmektedlr, 
Sov:ret tayyareler! alman kıtaatına 

ı>lke bombardımanlar ve alman hava 
meydanlanı::a da akınlar yapmaktadır. 

Son 24 saat !cinde 200 den fazla al· 
1 man tankı tahrip edllınl$tlr. Slmdb·e 
kadar aayılan ganimetler arasında 

1650 tU!ek, 110 mitralyöz, 36 siper hn· 
van lora, 19 tıı.nk kareıltoma topu, 52 
sahra ve ta)'yare kllrtıkoma topu, 10 
blııden fazla oblls ve 1:50 000 kureun 
vardır. 

Rus ilerleyİ§i 
Moskova, 1 a.a. - Tasa aJansı bil • 

diriyor: 
Rostof cevrcslnde )'Uzlerce alman 

cesediyle l:lrtUIU muharebe meydanı U· 
zr'l'lntll' ruı kuvetll'rl ilerlemektedirler. 
l7 ıonte~rıncten 19 ıontesrlne Kndnr 
pe\c çok miktarda harp malzcmeıl ele 
ırec:lrllmlatır. Almanlann tank ve kam· 
yon kayıp!an bilhassa büYID<tUr. 

Avnı mtldrlet kinde r•s tl)')'Rrrdlcri 
82 tayyare dUıUmıüı. 147 tank, 86 top, 
zırhlı fltomobll ve aaıre tahrip etmlı • 
!erdir. 

Son ırtınlerde ele ııccırııen dtııman 

harp malzeme51 o kadar t".lktur ki he
nüz listesi tamamıanarnamııttır 

~ :S?:_ISJ •• 
l htikarcının batına 

konan devlet kutu 

lstanbul'da Devletot:lu aıiında 
bir pcyıtlr tıı.clrl, buUıanede tene
ke teneke peyniri olduğu hnlde 
gelene gidene "peynirim kalnıadı" 
diyormuş. 

Fakat !Afla peynir gemisi yürü· 
yemlyeeefd lcln, tahkikat yapıl· 
mıı ve peynirler meydana cıkanl· 
mış. 

zavallı adamı sualleriyle boyuna 
sıkmağn başlamış: 

- Eti kimden aldıı\? 
Sual blrkac drfa tekt'rrür edin· 

ce adamcl\J:ıı: artık clleden cık· 

,, , 

25 ilkte,rin 1940 ta )ıtpılan Mon • 
toire muUkaundan ve 11 ma>ıs' 1941 
de Berdıtesgadeo'de yapılan Bitler • 
Darlan gör~esinden sonra hugun • 
ku görüşmeler mütareke sonruı fran • 
sız • alman ınunascb~'t!crindc bir mcrha· 
le daha kaydetmektedir. 

Bu bakımdan 1 ilkkAnun 1941 ıari· 
hi bu mükerrer ıemadarda daha bir 
müddet önce muharebe meydanlarında 
k.ıf}ılaşan iki devlet ara•ında gittikçe 
daha gl.'niJ ve d;ıha güven verici muna· 
schctler kurulmasını hed~ ruıan siyasi 
yolun dcı.-amını gorcnlcr için miihim bir 
tarih olarak kaqılanmalıdır. Bundan 
ba,ka bu ,görüıaıeler devamlı ve ve • 
rimll işhirliğıne müte,·eccih bir hare • 
ket sahasında kayda değer arz.U)'U g6~· 
tcrmckıcdir. 

Jki buyuk a ker arasında 'l<-ukuhu • 
muı bakımından törene de askeri ma
hi> et 'ucn bu temas fıansız. devlet rci· 
si ta.rnfından hararetle arzu edilmiştir. 
llu temas kendisine, daha harpcen ön • 
ce bulu~tugu ve mertçe açıklığını ve 
sağ.lam geniş görürlu~;unü takdir eyJc· 
digi insanla tekrar goruşmck imkanını 
''ermiştir. 

Du)uk ı:.-lçi de Brinon size bugünün 
hususi çehresi hakkında daha hil)iık 
ıafsillt vcrccckıir. Yalnız şunu söyliye· 
!im ki, cemilcklr bir samimilik içinde 
ccfC)11n etmiş olan bu gör~me geniş 

bir hilc~mc ve önıimüzde!ki haftalar İ· 
çinde daha tahilltlı olarak müzakere 
edilecek olan meselelerin umumi hc)'c· 
tini teıkike iınkiın vermiştir. 

Bununla beraber gerek hu sahada 
gerek ba~a sahalarda, tıpkı her turlu 
akim tC\"ekkulden olduğu gibi acele 
hükümden de sakınmak llzımdır. Fran
aa'nın tekrar kurulması ve Avrupa)"& 
donme9i itleri, bizzat Mareşal rarafın· 
dan izah edildiği gibi, çok 5abra 'e çok 
ihıimama lüzum gösteren uzun vadeli 
iılcrdir. Fakat gelecek nesillerin mu • 
kaddernıını ta)in bahis mevzuu oldu • 
ı;'U için iş o k2dor geni$ v~ o kadar par· 
!aktır ki, bu kadar ı;eıri51iktc her ese • 
rin karşılaştığı zorluklardan dolayı 
)'Oldan dönmek bir dnarct olur. Bu i~
tckl terııkkiler bundan böyle sözlerle 
dcj'iil, ola) tarla kaydedilecektir. 

Mareşal Pctain He Mare~3l Görinı: 
arasındaki mülakat ~clcccği artan bir 
itim:ıtla ka~ılıımamıu imkan vermek
tedir. Berlin konferansından sonra )R· 

pılan bu mii11kat Fran~anın, Avrupa 
kııasının f:Özlcrimiz. önünde rııpılmal:ta 
olan inşası ve ) crlc$tİrilmesi İ•inde na
mevcut olmadığını gösıcnnekıedir. 

Va11ington; ı. L&. - Britaııya bll· 
yUk eıcısı Lord Halifax, hariciye 
nazırlığında yeniden M. Cordell 
Hull'le görU§mU§tUr. 

Hariciye nazırlığı ııözcUııU, umumt 
bir görüşme yapıldığını söylemııtir. 

:M. Hull ııabahı bUroıunda geçlr -
mııı ve Uzak-doğu hakkında gelen 
son haberleri tetkik etmlııtir. Hari
ciye n'.lzırlığı, Japonya·nın lrl. Hun. 
Un notasına cevabını henUz alma -
mıştır. 

Japon fevka!Ade delegeli lıC. Ku· 
rusu, Vqlngton'da kalmııtır. M. 
Ruzvclt'ln M. Kurusu ve Japon bU
yUk elçisi amiral Nomura ile tekrar 
görüşmesi mümkün addedilmekte -
dlr. 

Mr. Ruzvelt'in dönii§ünün 
manan 

Vaşington; ı. LL - Reiı Ruz· 
vclt'ın Uzakprk dunımu dolayı • 
sıyle Warmaprins'ten birdenbire 
Vaşlngton'a dönmete karar ver -
meal, Uzakıark durumunun fev -
kalltde vahlmle§tıği intibaım ver -
mcktedlr. 

Japon baııveklll ~eneral Tojo'nun 
cunııı.rtcsi gUnli bir nutuk aöyllye • 
rek, İngiltere ile Amerika'nın Aa -
ya'dan çıkanlmasını lıtemesl, bu 
nutuk mUnhasıraıı Japon halkına 
hitap etmekle beraber, efkArı daha 
vahim bir dönUm noktasına hazır· 
la.mı§tır. 

Amerika, Japonya'ya karıı hiç de 
harp etmek arzuıunda değildir. Fa
kat A.merlka'nuı. Uzalqark ılya.ııe • 
tine h!\klm olan prensipler husu -
sundaki azimli hattı hareketine te· 
reddiltsUz bir müzaheret \•ardır. E· 
ğer Japonya lhtilAfı bir harbe ka· 
dar s6tUrecek oluraa, derhal Ame· 
rikıı halkı hilkUmete tam bir mllza. 
herette bulunacaktır. 

Herhalde Amerikan erkA.nı açıkca 
ıuııatmıılardır kt, eter Japonya 
hattı hareketinde bUkWmezse, Ame· 
rika, onu sil~ kuvetiyle bükmek 
mecburlyetlnde kalacaktır. ,,. .. 

Vaılnııton, 1 a.a. - M. Ruzvelt bu· 
ı:Un Warmsprlnıı'ten dönmUatUr. 

.Japon murahhaılarlyle :r.ı:. COrdell 
Huıı araıında buııün yapılan ırörtmne 

blr saatten fazla ııUnnUıtllr. Bu ırörüı· 

mede l\I. Hull'ln notasına hlc: bir ce • 
\•ap verllmemlallr. 

M. Kurusu abrll1J11eden ıonra yap • 
tıaı bc~anatta lif. Nomura Ue birlikte 
Jlt. ııuıı·ı tekrar 11:önnek nb·etınde ol • 
duQ-unu aoylemlı ve ıunlan ıave et· 
mı.ııur: 

Bu huıuıta hükilmetıml%den talimat 

Malta'da bininci tehlike 
iıareti 

Malta, ı a a. - Dün Malta'da '* 
harbin blnlncl tehlike !tareti verıımı.
ur. 

Netredllen resmi teblllrde cuma ıı1l .. 
nü iki tehlike !tareti verlldltl, her de
fasında münferit bir tayyarenin Mal
ta'ya yaklaetıtı, fakat aahll1 ırccmedl
tı blldırtlmektedlr. Av<'ılanmız hava
lanmı... da hlc: blr dUıman tayyaret& 
yakalanmamııtır. 

Buz denizindeki harekatı 
dair bir alman izahı 

BerUn, 1 a.a. - D. N. B. ajana 
a.akert bir kaynaktan alarak verd(. 
ti bir haberde dJyor lcJ,. 

İngiliz amirallltı, Ti~lı ve Tri
dent denizaltılannın buz denizinde 
ıekiz alman gamilinl batırdıkları
nı ve yedi nakliye gemiılnl de Cid
di hasara uğrattıklannı iddia ey
lemektedir. 

Bu haijer ola) tara uyguu değil -
dır. 

Bundan birkaç hatta evel ktlçük 
bir nakıtye gemiııl Norveç aahlll ya

kınlarında batmıştır. Rus harbi müd 

detince yani 22 hazirandan beri Al

manya'mn kaybettiği bUtU11 nakliye 
semJleriııtn yekQı:w bu Jki denizal
tının bir gUnde batınldıtını iddia 
eylediti gemi aayısından azdır. Bu

na mukabll ıngiliz denizaltıları Nor 
veç'e ait dört kUçllk ıahll ve balık
çı gemlıi batırmıılardır. 

lıtanbul Maarif Müdürü 
öldü 

İııtanbul, 1 (Telefonla) - tııtaıt
but Maarif MUdUrU Tevtık Kut bu
gtln Şiıll Sihat Yurdunda perito • 
nitte.n öldU. 

latanbul' da mahkUnı olan 
ihtikircılar 

aımıa bulunuyorUL İııtanbul, l (Telefonla) - İhtik~ 

mış: 

- EE.'eE.'y! EU dostundan aldım! •• 
dE.'mts. 

Kadıncağız baş bulunarak hay
kırmış: 

- Ay! Hacı Mehmet kasap mı 
ldl? 

Onun gibi, bir okuyUcu da RB
zett>Slnde, Satle d6.vasının gene 
baska bir güne bırakıldığını oku· 
yunca ihtlyarsız haykırdı: 

- Ay! bu dAva h!IA blt.memiş 
miydi? 

M. Hull Japon murahha1lartyle yap. suçiyle iki kömUrcU 75 er, dört ka.
tıaı 11:orU1mcden sonra. derhal beyaz 
saraya ırltmlıtlr. ıap 2~ er lira para cezasına mAh • 

M. Ruz,·eıt ne Mr. Hull relaln calıı. kQm oldular . KllmUrcUlerln dUk -
ma odnıında ırörUımüılerdlr. 

Mr. Hull'in telJiline 
cevap gelmedi 

lif. Kurusu ırazetecllere yaptıtı beya. 
natta, M. Hull'ln teklltlerlne cevap ıre

llrmcdlClnl blldlrmlıtlr. 

k&.nları yirmişer gün, kaaaplan1a 

dilkklnları birer hafta kapanacak -
tır, 

Aynca gene lhtlkAr ıuı;:lyle dört 

b&klcal, 8 kaeap, bir attar, bir ka -
vat, blr tuhafiyeci, blr yağcı, bir 

kısıasiyeci, bir llstikı;I, ıki kömür
cü adliyeye verildiler. 

11rı'-'d e erek 1 nr.iltcrc'den ve !'crt k 
~ 4-11 ;n 'e hatti Hacconi i de Rus· 
'"'ftlirı a irahlusı;arb'i ilh~k edebi • 
"ıı ııcı_' dair \hz almı,)tı. Nihayet 1911 

~· A~rablu5 •arb'i ilhak eııiği za • 

Manilla, ı a.a. - Harp korku -
sunun dUn akıam Flllpln adaların· 
da açıkça arttığı görUlmll§tUr. İtl· 
mada değer kaynaklardan öfrenildl· 
~ine göre ordu ve donanma hare -
kete hazır bulunuyorlar. İzinli bir 
çok subaylar gerl çağrılmı§tır. Ma· 
nllla koyunun ağzını müdafaa eden 
ve bir kale haline sokulmuıı bulunan 
Dcrregador adasında yeni bir HA.na 
kadar bUtUn izinler kaldırılmıştır. 
Du adada cuma gUnündenbcrl ııık· 
lcırın tam olarak karartılmasına 

baı,ılanılmııtır. Topçekerler hazır 
bir vaz.iyette bulunuyorlar. Cavite 
deniz UssUnde de ışıklar karartı! • 
mıgUr. 

Şınıdi Devletoğlu'nun muhake· 
nıesl bitmek üzere. Müddelumu· 
mi kendisinin i.kl yıl sür~Un ve 
500 lira para cezasına çarptırılma· 
sını istemiş. 

' 
1 Spiker bayanın 

General Tojo'mın doiu Asya'yr 
İngiliz - Amerikan müdahalesinden 
kurtarmak lüzumuna. dair olan be
yanatı hakkında, M. Kurusu, bu söz
lerin doğru nakledilmediği kanaatin
de oldugunu ve Tokyo'dın nutkun 
metnini iıtediiini söylemiıtir. 

İıtanbul' da balık bolluğu 
İstanbul, ı (Telefonla) - BugUD 

İııtanbul'da Haliç'te ve boğazda 
çok fazla miktarda hamsi ve us .. 
kumru, ao bln çift de torik tutuldu. 

Toriklerin ancak on beı bin çlfU 

tuzlayıcılara ıatıldı. Hamsi ve u• 

kumrunun toptan kilosu 3 UA. 6 ku

nııa dü§tll. 

llıı anu hunun mevsimsiz oldu· 
~~lı::nıi$, lnriltrre ve Fransa ise 
."'f a 01nıus1Jrdı Bununla heraher, 
~' 0~kasından Balkın harbi çıkına • 
'""'•ffa~dı, ltalrıı, bu teıcbb i te ele 
t ~ olamı)acaktı. 
ltll\1~ ' Alman ıtııfııkından ziyade 
~ti f "'e in •iliz dostluklarının temın 
\' At •rdımıa kurulan bir imparator• 
ııı..!&%11 1<ılıni. t.ırafında~ ıakıp c.dikn 
... ·<ıtr1 ~tı \ındenbrri lta.l)an huku • 
~lif nıfn takip ettikleri polıtikııdan 
-. ı ad. d . . . 

)ı~11ııı • e t'n hır Sl).l•CI llfllCC\ln• 
~ t) ıııı. C.erçi bu )'ıkılııııı b:ı 
k.~ ' . orunu ıc lıatya tarafınd.ın 
:~ ~1'rnck itin ,eril n 10 hlLİrıın 
,~/•rıd~r. Fakat hakikaııc ondan 
"'° trt• Rerııcre giderek, fıal)a'nın 

ır ııt" Ye ve Pran~.ı· a kaısı arkn~ıııı 
._ l'dı~ ve ınuk:ıdderaunı Alman) a') a 
\~alıı~ ~amana kadar clayıın.ır. fıal • 
~ •ıı.,llt Avrupa'claki bıi)'ük kuvcte 
~ ~'•ıi 8 A~rik:ı'da ı:cnişlircbilcccğinl 
"tra~ llVük hatl bııııdadır. Bunun· 
~u~· lıaı~a. rürüdilğü yolun }'an· 
~ri d nu ani ı) ınca, ı.:cri diint>hilir

tı. dtıı 0nıne,c de her h:ılde Muso • 
~ Ya ''elki lıaı an dc,Jct adamh • 
L~· ;ııkıarı gibi, durumu idare 

•~,.•.kat Fransa'nın > ıkıldıl:ı ve 
L."'lllı 'lııt\\n ile yıkılmak üzere hulun· 
~ fta~ndaki sonuncu hir yanlış 
~ a'yı hug{lnkü vuiyete sÜ· 

'.A.. Ş. ESMER 

Hollanda Hindi•tanında 
ve Şanghay' da 

Londra. ı n.a. - Batavla radyo • 
sunun bildirdiğine göre, bqkuman· 
danın bir erııi ile Ho11anda ron • 
dlstanı umuı.. vAllıi, cephede yer • 
!erini almıya hazır olmak Uzere a.ıı· 

kE.'rlerln ve tayyarecllcrin sefer • 
b"rllğinl ilan etmi§tir. 

Şangh9.y'dnkl amerikan bqkon • 
solosu, Pııslfik'teki vaziyet dola -
yıslyle mUmkUn olduğu kadar ça • 
buk Şanghay·ı terketmek için ha • 
zır!ıl<larını yapmRyı Şanghay'dakl 
amerikan vatandll§larına pazarteııi 
gllntl bir kere daha tavsiye etmlı -
tir. 
Avıı•tralva har,, kabinen 

durumu kaygı ile karfılıyor 
cambE.'rra. 1 a.a. - Resmt kay -

tıAl<lardan ö~entıdiAine ~öre, A -
vu,.turalva hem ka.binesi Uzakşark 
r!•nı.ımunu endişe ile derptı etmek
tedir. 

A vmrturelvA ,;,.,,, kııbtneııt fopla· 
ruırak en 11on JiaMrleı'f tetkik ede
cektir. 

Devletoğlu'nun ba&ına yakında 
bir devlet kusu konacağa benzi
yor. Dansı öteki lhUklrcıların 
başına! ... 

Ta• paraıı, 

ana para.ı 

LUleburgaz'da bir lltretmen ba· 
yan hamama gitmiş. önce kapıda 
20 kurusluk bir bilet kesmişler. 
Fakat bayan Yıkanıp cıkarken tas 
kirası diye 5, ana parası diye de 
5 kuruş daha almıstar. ö~retmen 
bayan İstanbul gazetelerinden bl· 
rıslne yazdığı bir mektupta "bir 
tasa bir saat• ıcın 5 kurus alınır 
mı? Sonra bu "ana parası" da ne 
oluyor?" diye soruyar. 

Bize kalırsa, hamamcı tasın al
tı a.vlık kirasını Pesin alın11 ola· 
cak. Ana parasına gelince, eğer 

bina bir "hamam annsı"nın malı 
ise, hamamcı belki mUsterilerin 
ıırtmdan ona da bir pay çıkan. 
yordur ... 

o dava hala 

bitmemiı miydi? 

A.damcatızın bh1 kuaııtan 'bir 
JcOo et atıp yorgun araın evine 
cmmnae. Çok ~ oWa an.. 

"' 
Yeni Bulmacamız 

Soldan ıata: 1- Bir ay, aydınlatan 
vaaıta 2 - Sözle kasdetmek, 1y1 a -
Keder, buton, ay 4 - Genel 5 - Bera· 
ber, 6 - Beyaz hUAI, kabul eden 7 -
Fena 8 - Bir adet 9 - Bir isim, Cefa, 
Kemer 10 - Clrkln, tavır U - CUm • 
le, bir lalın.-

Yukarıdan uatı: l - Bir vtlAyet, 
sinirli 2 - Sözle kast, dudak, 3 - mr 

• rtıuflr, bir adet 4 - Vermek 5 - Ka· 
balık 6 - Tarz, ıını. 7 - Blr kıta 9 -
lslm, üye, madeni ip 10 - Göz renırı. 

etrafı ıulu toıırak 11 - latırabaU ye· 
rinde, bir hayvan ... 

Dünkü Bulmacamızın 
halledilmiş fekli 

Soldan ıata: ı - SelAm, kalın 2 -
Akan, ıaıı 3 - Bir, pul, kıs 4 - Un. 
Sahan, ka 5 - Ka, ıp 6 - Kama, asap 
7- Ra, aa 8- Et, Nazan, ce 9-
Kuı, kaz, bet 10 - 1nat, muti 11 -
Kanat, Hazer ... 

Yukarıdan asatı: 1- Sabun, me· 
kik 2- Ekin, Tuna 3- Lar, kar, ean 
4 - An, •man, ta l5 - Pa, ,.k 6 -
Cutla. uaak T - La, az 8 - A1 nl•:ın 
ma 9- ı..ır, PN, buz ıo - Jıık cetc -- ............. 

akıam yemeğinde 

Spiker bayan <kocasına ve mi· 
saflrlcre> - Yemeğe buyurun ... 

Koca - Yemek \'akU oldu mu? 
Saat kaç? 

Spiker bayan - Gonga vunıldu· 
ğu z.. nan sant on dokuzu tam 
kırk beş dakika, on sekiz saniye 
g~lyordu ..• 

Koca - Vakit gelmif. Yemek 
odll!lna geçelim. 

Spiker bayan - Şi.mdl bir m~ 
cımek coııbası yJyecekslnlz. .• 

Corba yenip bittikten 110nra, 111>1· 
ker bayım - Y cdlğinlz bir merci
mek çorbası idi. lclnde mercimek, 
yağ, tuz ve au vardı ..• 

<Bu sırada annesinden azar 111-
ten bir küçltk cocuk, fasıla 1$8.re· 
ll yerini tutmak Uzere, ~lamağa 
baslar> 

Spiker bayan (çacuk sustuktan 
sonra) - Aziz misafirler, şimdi 
bir rosto yiyeceksiniz. (Rosto bit
tikten sonra> yedl~lnlz rostonun 
itinde dana eti, yağ, tuz, su ve ln
zarnuş patates vardı. .. 

<öteki yemekler, tatlı ve mey. 
ve aynı şekilde yenilip kahve de 
lclldikten 110nra akşam yemdi 
sona erer>. 

Spiker bayan - Aziz mlsa.ftrler, 
nkışıım YE.'mel!Lmiz bltmı.ur. Heıpf. 
nize Afiyet, §eker olsun!._ 

SA.. TIR. 

M. Kurusu, Japonya.'nın Siyam'ı 
işgale hazrrlandıiı hakkındaki haber. 
lere dair sorulan ıuallere cevap ver
mek istememlı, bundan hiç malılma
tı olmadığını bildinni5tir. 
Mıizakerelerin burün tekrar bııta

mak üzere olup olmadığı sualine M. 
Kurusu deriıal ~u cevabı venniı;tir: 
"- Göriiımeler hiçbir ıramu ke

ıllmemiotir.'' 
M. Kurusu bir ıanl7e diit(lndülcten 

ıonra aunlan ilbe etmittirı 
"- Görütmelerln devamı düft7& 

için daha iyidir." 

lzmir' deki maçlar 
İzmir, 1 ı.ı. - Dün A.lsancalı:: ıt•· 

dında lik maçlanna driam edilmif, 
Demirıpor - Karııyalı::a maçı ııfıra 
karıı iki ile Demirspor'un, Altrnor
du - Altay maçı da bire karıı iki ile 
Altınordu'nun lehine bitmiıtir. 

Konya Yerli Mallar 
Pazannın çahımalan 

Konya. 1 a.L - 14-8-1941 de bu· 
ra.da açıhnrt olan Yerli Mallar pa
zan 25 ıonte~tin 941 tarihine kadar 
Konya ve Niğde vill7et1eri halkının 
ihtiyaçlannı temin J"Olunda 157.142 
lirMr ~ lK.911 liruı ela perı
-kende olmak ilaen -.m liralık 
.... ,,. ıt •• 

·Esrar kaçakçısı kadınlar 
İltanbul, ı (Telefonla) - Top • 

hane'de Gllllzar ve Samiye adında 

iki kadının esrnr kaçakçıhtı yap

tıf'ı haber ahnmıv, evleri ayrı ayrı 
arıuımıı ve esrar bulunmu§tur. İki 
kadın da tevkif edildi. 

Çorum Halkevinde 
kuralar 

Corum, l a.a. - Halkevlııde buırila 

blr dikit blckt kunu acılmıallr. 

Dokuz ay ıUrccek olan bu kul"IA o• 
kul dıımdakl bayanlar tıllrak etmek• 
dlrı.r. Gene Halkevlnde yarın bir beo 

toncululc kunu ne ee:ıae\'lnde bir oku· 
ma, yazma kunu acılacaktır. 

eehrtmlzdetl bir Jnaım allkadar tO&o 
carlar aralarında bir dolrumarılık koo
perMHI nnaata ıw.. vemıı.1en1ır. 
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insan kurusu 
Çeviren: Ş. TAY LAN 

Sen hlc insan kurusu ııön1Un mtl" I da .. Sol elinde rötr ıapkası .• Evet fötr 
Neıred('rl ııöreceksln deC-11 mi? Gel bl,. aııpkası var .. Cesedin yanında yarı dolu 
de bana sor .• Hayır hlc de hoıa clder bir matra duruyor. Yumusak kumun 
aey d ıııı- ln ana öyle bir tesir cdlJ;or üzerindeki izler o kadar aııktır ki va· 
ki Kücllk 1n1:11ız kadınını bUe gor- ka, mtıkemmel okunabiliyor. Küçük 
dUm. Onu Tnmnnres.sct ile Aı:ades a - kız Pc>ton'un yanına diz cökmUa. onu 
rasında bulmuıtuk. Of .. o ne mtlth ı sarsmış, ona seslenmıs olmalı- Sonra, 
aeJ;dl ~arabbl- Sen kendin böyle bir ölmOs \'eya ölmek üzere olan adamın 
ı y gö med n deha tını tasavvur ede - üzerinden atlamıı nlYe Oz<'rlnden at
me;:s n. lamış bilmem?. Fakat iste aUıımıs. 

Do; t, ı:orUlrı-ek ıeydl- Gecen sene Kumda öyle yazılı idi. 
idi Hem dC' mayısın 2"1 sinde idi gali -
ba. n Tamanresset te ldım. Otomo -
b.lln frenlerini b r muay<>nedrn getirt -
yordum. Birden karı mda blz.m patro -
nu ııördilm: 

- Yola cıkmata hazır ml.!ın? diye 
sordu. 

- Tabii •• Nb'c sordun? 
- Gldlytıruz. 

- Ner!'ycT 
- tn-Gu!'zzam yolunu arastırmafra .. 
-"'e var orada? Chauveur mil? .. 

- Eliet Chau\eur. Her halde )·olda 

Peyton•u orada bıraktık. Ve ı:UcU

müz yetti~! kadar. hız.la yola ko:YUlduk. 
Patik 1Zlerını takip ediyoruz. Cünea o-
nun da basına ırecmlı olmalı .. Adımlar 
yalpa vuruyor, sonra birden duruyor, 
durdu~u yerde tcplnlyQr, sonra ı.ıenc 

yatpalıynrak yola dü:r.UIQyor.. Blrkac 
yere oturmua.. Bir kere de Y<'"f' uzan 
mı& .. zavallı küçük.. İnsan hunun ne 
oldut:unu bllmczae onun halinden an· 
lıı;amaz. 

Ustaları aramızda il<.en 

Futboldan tarihte - o da lnglllz tarihinde - ilk defa 
on ıklnci asırda bahsolunuyor. Fakat bu, başka kay
nakların futbolü çok daha eskil<'re götiırmelertne ne 
bir :mani teşkıl edebil r, ne de onlann bu iddialannı cU
rütebllir. Ancak biz bu yazımızda 12 ınci asırdan ileri 
gitmekte bir fayd:ı bulmadık. Cilnkil on ikinci asırda
dtr ki futbol; kaidelere gore oyııanmıya başlanmıştır. 
Bu asırdaki kayıt aynı zamanda hem doğru hem tafsl
l!tıı olduğu için djkkate deger. 

lık zamanlardaki bu futbol, büyük kalnbalıkların top. 
landığı yerlerde, panayırlarda, sergilerde iki tarafta 
YlizlC'rce halk kaidesiz. nizamsız oynanımuş. Kaleler 
bırlblrlnden cok uzak yerlerde, mesellı köyden köye 
d kll!rmls. Topu elle, ııvakla, kafa ile gözle, hiyle ile ya
hut centllmC'nce kaleden sokmak ıcın yilzlercc delıkan
lı uğrasırmıs. 

Bu bııkınıd::ın bizdeki pehlivan gUreşlerlyl.: eski fut
bolün bir yakınlığı vardır. 

.. 
• • 

ı 
........................ YAZAN ....................... . 
i . ı İ Nüzhet BABA 
: ................................................................. . 

Kral kupası maçlarında final maçını kralın se)•retmcsı 
ve kupayı VC'rm , Ad<>ttir. 

Jnglltcrc de futbol, etrıllınd:ı büyuk paralar dönen bir 
:nlıessesedır. Profeslyoneller arasında bir oyuncunun 
kuluptC'n kulU'>(' g('çmcsl lı;in 80 bin lıra gibi büyük pa
ralar verılır. Profes.)onel O)Unculara Qfk bü;ı.ük para 
verllmcr.sc d(' pek de nz değıldır. Bunlat'm birinci smıf
ları her zaman !cin büyiıkce bir rremurun kaznııdığı mı
rayı alırlar. Yalnız burada bir yanlış fikri dUzeltmiş ol
mak için suyliyellm ki lnglltere'dc futbol b!1$tanhnşu 
profeslyoıırl değil; aks ne profcsiyont'ller ıızlıktır. On 
profcs yonele mukabil hemen hemen 80 amatör oyuncu 
ve kulüp vardır. Ve oyun blıtün lngıli:r. ndalanndcı ha
k :ateon m :ıı b r spoı dur, cilnku gençli •ın dörı te ücü 

Adliyeciler 
1 Bu akşamki nöbetçi ecz 

arasındaki f ayinler * :u~n::;~i:ıa:cz::ze:~·e ~~:~~ 
de nobe c;ıdir . 

70 lira maaıılı Carıambıı. hliklmll!:l· 
ne Sllrt hakimi Lütfl Tan~<>rtll, 60 lira Anknra'dan giden trenlll' * Cuı• t ı, ., ı ı .. pcracmbe 
manalı Isparta htı.klınlli':lne Zonı:uld:ık de 19 r;o d 1 t mlıul . 
hAklml Hakkı Sunata, Ordu lıll.klmll-
tlne Zonguldak htıklml Hakkı Pekta.t. * Jlt'. ırlın 1!I dn cksp.es. 9.ıo 4" 

tanlıul. 
50 lira mall81ı Tarsus ırıüddelumu -

mlllf:lne sıvcrek'ten Abdullah llı.iker, 

Amasya ht\klmll{:lne Zonguldak hAklml 
Nazmı Baytok, 

85 Uru mııa&lı Ayvacık müddeiumu
mi muu·lnllC:lne Tarsus'tan Ali Dıltcl, 

Hassa hAklm muavlnllI:lne Van'd.m 
Huseyln Atalay, Bodrum sorı::u h!ı.klm

lii:lne Cumra'dun Nafiz Kula, :Kızılca-

hamam müddeiumumi mua\lnl $\ine 
l'aslnler'dl.'n Abdullah Arkan, Tirebolu 
hak m mun\'lnllfılne, Mnzkırt ten Kev
ni Mizan, Beyşehir müddeiumumi mu-
8\'lnllf:Inl'.! Cen1:'trn Şeklp Ozbllı.:c, Ak -
dııt:madcnl mllddelumuml muavlnhC:ıne 
Akda{:madenl'ndl'n Clhat Uzkan, Ccrkes 
ııorııu h1'ıklmll{:lne Hadım'd:ı.n Uld:ı>c:: 

Ertem, Borı:ku sulh hflklm muavlnllfrl
ne <:crkeıı'tcn Snlm lnseıcı, Merzifon 
ııorgu lırıklmlll':lne raslnler'dl'n Net'utl 
Eı-ı'r, t'n)'e .sor.ıı:u Jınklmllfılrıe Tlrebolu
dan Saltıhnltln nozıır'ıoltıu, Mustııtakc· 

mntııasn htıklm mua\'lnllC:!ne Erl'l)f'll' -
ton stnnn Gürnk, Çumra sorgu hakim· 
ll~lne Clhnnhl'Yll d!'n Akit Erdem, l~

ııır h!lklmlıiılne Alucra mUddetumumlsJ 
HnHullah Şm, Vnrtu sulh h9.klm mu-

-t:c Jk ı;:un -'0 .2;ı tc posla. 12,.,5 1'i 
tunlıul. 

-t:c llcr elm 15,20 de posta. 7,43 tt 
lanbul. Bu tıcnın Konya, AtycıD 

lz.r:ılr'le lrkbıı.lı \ardır. 

-t:c J<.rr.ıırum \C Dı.>arbakıra 

l;ı te. 
-t:c 8.ı.mı;un \'e Ad na'ya he:: gün :ı: 

11,'I~ le ~dan . 10,40 ta saınsu 
-t:c Cwna, 1:ar a'lll>a, pazartesi 

Toros 23,!i:i tc. 
-t:c Zonguld.lk'n C'Umn, pazar, 

ııl, ıalı. ıı rıtmbe 17,l.li te. 
10,38 

Ankara'ya gelen trenlef * l'azarıe~.. ı:araamba, cuma ıOJJI 
btar;tıul'dan. 23,43 te Ankara. 

-t:c 15 tc t•ostn. 8 00 de Ankara 
-t:c 19 da cksıırcs. 9,25 te Anka.Ml· 
-t:c 20,25 tc muhtelit. 13,50 .Ank 
'(:( Zonguldıık'tan pazar, ı;;alı. 

ba, cumartesi 17,05 te. Anlc 
Gellil ll.50. 

-t:c Dbarbnkır ve 
ra')a. Vnns her gün 14,04. 

f.r Samsun \C Ad n:l'dnn Anlt kalmıı olacaklar. Şimdiye kadar buraya 
varmalı idiler ôfrleyc kadar da ırelmez
lcrse yola cık~oruz. Hazırlan. Seyaha
timiz beıı ~Un kadar ı;tıreblllr-

Birden bizim patron ı:ene "Iate!. ta
te!,, diye batırdı O ldL Kurumustu. 
Ama nasıl kurumuştu Ben ki onu dlı>
dlrı ı:linnüstUm, eozlertme inanamıyor
dum .• Bu, o mu idi?. Ne mUthls ... ne 
müthis ıelidl bu .. Yüzü kurumus, kap -
kara oımuıt_u.. Kaysı kurusuna benze
mtaU.. Cözlert apaı:ıktı, onlar da kuru
mustu .• Atzı acıklı .. Sana >emin ede -
bilirim ki muhakkak "anneclf;lm!,, 
derken ölmüstü.. YUzU tırmık 1c:lnde 
ldL Avuclannda yotdulıu ıacıan de -
met dc::nct duruyordu. Sol bllel!lnde 
iki derin yara \'ardı .• Her halde kuru
mus kanı bu yaralardan akamamıstı .. 
Onun salyası alızına yapısmıştı .. Dur .. 
Dur.. Daha bitmedi- Kumda daha ne 
s:ördük blllyor musun?. Küı:Uk patlK 
ızterl liOlda de\·am edbordu .. Bunu bir 
türlü anlıyamadık. Bir dahn \c dlk
kaUe baktık, izler iki tane idi .. Bir ta -
nesi ller!ye dotru ı:tdlyor, birisi de ec
ri gellyordu.. Her halde ı:ıtmli &onra 
eerl donmüs olacaktı- Bu izler ı:orü· 

ıecek ıe>lerdl.. Hele dönüş izleri- lkt 
d<>llkte nihayet buluyorlardı. Bu OY\lk
lar dliserkcn diz kapaklannın ı;:ömül -
dutll yerlerdi. Küçük, llere diz üstü 
dUsmü& olacaktı, sonra yana dönmlls, 
dört defa kumda yuvarlanmıı - dört 

Fakat o zamanki futbol, bizim eski güre~ıer r;ıbl çok 
iddialı ve cok zorlu bir spormu:;. Kafn, göz ve gÖ\'de 
kaybedenler olurmuş. l'zun ııencler futbol oynayıo da 
sakat olmıyanlar çok azmış. 

Futbol'ün böyle kazalı bir oyun olduğu ve kralların 
tebaasının mal ve canl!ırına kastettlıil clh,.,tle sık sık hu
sust kanunlarla menedlld ~I de 12 inci, 13 üncü \"e 
14 üncü asırlara tesadilf eder. HattA kral çe Elı beth 
tarafından cıkanlan bir fermanda "tebaamın canına, 
malına ve uzuvlarına tehi ke ve zarar veren bu oyunun 
meni ltı.zımgellr" di) e yazılıdır. Hattlı halk arasında 
kavgalar çıkardı~ı söylı>nmektedlr. l-'nkat şu da var ki 
bOtUn bu kanun ve emirl"re raı'tmen futbol df'vam <'t
mlş ve bugUnkU kemnt devresini huluncıya kadar bir
çok vartalardan atlamıstır. 

cumart I g inleri ve mrvsım ndc mutlak surette fut- n\ lnllf:ınc F.ruh'tan 7.l>a D rll, Şnrk13 -
bol O) nıım ktadır. la mUıl lelumumı mııa\ inliğine Zbn 0-

v na h r ~wı 18,17. 
NOT - Trenler h ... kkında her tUrlil 
hatı De\ !et Dcmınollan lstlhbataı 
rosundan alalııllrs nlz. Teleton: ı?SI Otleyln hAltı Chauveur'dcn ses sada 

cıkmamıstı. Bu Chauveur de ktm mi o
lu>or?. K noıu bir tüt'car. Forthamy -
Nlamey - Zlnd r - Aı:adeı - Tamanres -
ıet yola 11 Fransa'ya ı:ecccekU. Ya -
nında lkl arkndaaı Caba vardı. Hulber 
tam ndeblr tran ızla Pcyton isminde bir 
tnı;lllz .. Agad a o vardıktan zaman a -
rabalan tıklım tıklım dolu ldL lnsanm 
önUnde aııı cak ıcklz Yllz kilometre
lik bir col olur ve yanına ktırl miktar 
11u ~·e benzin almak Jatcrse arabası ta -
bil tıklım tıklım dolar. Kendi Ytlkler1 
yctmlyonnut ı:tb! arabalarına Agades'
ten bir de cici bir ln;:lllz kadını almııı
Jar<lı- Ama.. ne de cici kadındı ya •. 
Evet.. Kendisini ı.ıormU&tUm. Bundan 
Ut ay e\cl kocaslyle beraber Taman· 
re et ten ~lalerdL .Agades'te koca -
ıı tayyareden duşcr k ôlmüatü .. Her ne 
1Bc kadıncatıız İnı:Utere ye dönmek ıs
tıycrdu C u~ ur'de onü araba11na al
mıstı. Onu almak ıcın benzınl.n 60 lltre
a nı bırakmak icap etmlstl .. Artık ın -
Guezzam dan benzin alır öyle Tmtr~·
) e dal rım diye dUaUnmüıtO .. 

Futbol o zamanlarda iki tarnfın oyuncu adedi tah
dıt edilmeksizin nerede olursa hattlı kasaba sokakların
da da oynaııırmıs. !o'utbol o zamanlar eye.klan zlyarle 
elle oynanır ve ta ınırm . Taşıyana cana kaııtC'derc<> i
ne zorlu şarjlar ynııılır, top onun ellnden alınmak iı::n 
hiç bir &<"Yden ırerı durulmazmış. 

B ze ı fütbol lnı:llizlerd n ~ti. Rlvn;ı.•etlrr muhte· net, Vlranschlr h1'ıklm mua\ ini itine 
l f ise de ilk futbol Sel ınlk'te FrerC''ler m"kteblnde Mtlım<'t Taylan. Ya)lad:ılh hAklm mu

a\lnll$\ln<> CclAI Oean, Pa•ınlrr müd· Posta saatleri 
TaahhUUü ıs e kı!dar, MI o;ı. nan l ı,:ı, ouııun aks nC' olarak Izmır' lerln ve lstan

b lulann da ilk Crl'fı k nd l"'r;nc ayırmak lstedlklC'rl 
malümdur. Fakat herhalde ilk futbolrül('rlmlzden biri 
bahr :> ıı Fuat Hu nU'dur. l:r. n rll ve Tüıkbc'dc fut
bo'ti kuranlard n La Fontalne ngil z allcslnrlPn blriylr 
(' k futbol liıılC'r mı:r. ha~ ında mr>ktuıılnşııw ve hn:r.ı 

nalOrr t ~rmııstum. C<-\nbınJıı ilk futlıolfımuzc (ı!t 

hatıralarını öyle anlntıyordu: 

"Bı:r., tıç beş 1111 iliz Mod:ı Cnymnda bu lşC' bnşlnrlık. 
lkı takım kurn~nk kadar in ıl.z otmııdıf:ı için hem ca
nımız sıkılı:ıor hem de Türk gen<.:lerinl teşvik için kor
kuyorduk. C nkU o zamanki idareyi blllrslnlz; her Y<'nl 
şe den şUplıt'l<'nlr H' i t 01ezrll. Fnkat siz n geııçll'r bi
zim e ·ll ne mlz h rkaç hnft'l U7.aktan imrenrlıkten son
rn d::ı) nnnnı:ıdılar. Il"' on Türk genci \'C bir o kndar d::ı 
nım d lıkoıılısı hC'r glın bizi knr.;ılar ve kı takım a:ın
rarak maçlar yapardık. 

dı'.!lumumt mua\'lnlll':lne İzzettin An· * kan, Akı:ııkocn müddeiumumi mu-ı\ ın- kadar. 
llll':nc Ahılullah Ekmen, Hadım hlik'm Hastane telefonları 
muavınıııı:ıne JIU~e}tn Aml'noıı:ıu, Ket * Nümune ı ,77 - 1578 
kit h ıklm mu;;ıvlnlliUne Kemalettin -t:c GU!hane '... 18 
nuıut, Alul'ra lı ıklm mua\'lnllfllne fh· * Aı;;kert ro ı 
san 1ncl'karn, l\tazıdaflı hAklm mucı- * Beledi.Ye z.:?55 
vınııı:ınc Dl·salet Demirel, Ktıhla hA- j * Acele imdat otomoblU 1571 
ktm muıı\'lnllfılne AWJlmcnnan Akc:a- j Yangın, ihtikar,· arı:t~ 
ıı, PUlllmer ın\Jıldelumunıl muavlnllQI - ı-::c Yııııgın hııbcr ,·erme teleton: 
ne Nuri C:!ıkball:an, CUıanbeyll htıklm -t:c lhtıkllr ihbarı: 2911 
ırıua\•lnlli!:lne Sabahattin Köks;ı.J, Hay - * Elektrik, hava~azı, Anza 1646 

rabolu h!lklm mu:ıvınıııı:.ne Sefil< Si- * su l&lcr1: 5575 ~ 
mııv Sl\•er!'k mllddclumuml mua\ inli - -t:c Telefon Anzası merkl'Z 1206· 
frlne' Hilmi Kandilci, KAhta mUd(I ıu- ıehlr 15678, ıehlr iti 02, ıeh r1er 
mum! muavinliğine Şakir Kazancı, S • sı 03, ajans haber verme 04. 
ırt htıklm mua\lnlll':ıne Osman Tokcan, Taksi numaraları ;JI 
.ı-;ııırdlr mtlddı:lumumı muavlnllfllne E- J... Ulus me}danı civan uu - -:1; 
mın mıtıny, Mucur mUddelumuml mu- n "'.111. M <'•\ rı: l:.23, Samanı:ıaıarı 'tf 
a"'ln'l'"ıne Ncr.nll Da>rıtksoy, Emet • " \ rı: 1070, Yrnl ehlr: 5555 -
mUcldetumumı mun\1nlli!:lne Muammer ..,
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Ynz:ır, Meııudl>e hAklm muavlnlltln"' 
Ali S<>zl'l, comllaane mllddetumumı Şehir otobwleri 
muavlnlUHne ı::::ıbahattın Bn}bura, Hn- İlk Son 

T6n6re, Tamanrcsset'nl.n 
cöidUr .. Ama ne töldür-

earkındakl tane vücudunun kalıbı var ,..... sonn. 
bir kere daha çırpınmıı ve ıırt Ustu 

Gaript r ki, on sekızıncl nsırda Brıtanya'da futbol cok 
gözden diısmUş bulunu) ordu. Meml kctın zcngmlcşmc 
devri bu asırda basladı ından lngillzler daha Iü ,s oytın
lara gôntil vermlslC'rd . On sekı:r.Inci asır lngiliz yazıcı
ları ara~ındıı futbo!dC'n bahs dC'n hemC'n hrmen yok 
gibidir. Hatta memlekette oyunn karşı umuml kı.icük
seme başgösterdıgl kayıtlıdır. Fakat oyun koyliıler ve 
amele sınıfı arasında hiç bir 1.aman terked lmemlş, ne
rede bir meydan bulunursa orada futbol Y8$amıştır. 

"Bu ı: nçlertn ıc.nd n bnzıları mrs.,lii, Fuat JiüsnO, 
Hasan, Hu >1n \'e ş mdl isimlerini hntırlıynmadı/!ım 
bazılan o kadar süratıe inkişaf edtyorlnr, oyunu o ka
dar kola;ı. ıkla kavrıyorl::ırdı ki biz lngllizler hayretten 
donakalıyorduk. Rum delikanlıları arnsındn da Tnhta
perde Alt'ko di)e biri vardı. O da pek çabuk iyi o;ı.·na
mıya başlamt5tı. 

tik ha.kim mua\'ln'l!':lne Orhan Tore, G,4;.ı 23,00 

Siirt bil.kim munvtnll!ılnc SallUUltt1n 17,l;ı !:!3,~ 
Kutsal. 7,25 23,00 

Ulus - Kavaklıde~ 
Kavaklıdere - ı;ıııl 
u1ua - ÇankaYI' 
Çankaya - Ulut 
Ulus - Dilanell 

Kim bilir, kadının :vaıı 20 ıene daha 
fazla olsa)dı belki de baıına eelenlcr 
gclmıyceektl .. Takdire ne denir? 

Ne tae bizim yolcular yoia çıknııı -
lar.. Galiba ayın 22 sinde yola cıkmış-

1ar .. 23 ünde ln·Cuezzam radyosu "vtı
sıı olmadılar,. diye haber verdi. Tabll 
vAs;l olamazlar dendi. O kadar Y\lk ne 
kuma 14J>f n~ısıarııır.. 24 ünde "~·asıl 
olmadılar" Yola c:ıkntı 48 ı;aat oımuı
tu Muhakkak bir yerd takıldılar, ya -
rın muhakkak e llrlt'r. 25 inde "hAIA 
v&.sıl olmad tar• ... lste bu kadan ıaz -
la muhakkak basıanna bir kaza ;:el
di .. Otomobili lsl<' <>mlyorlar_ 

)f.'f.'f. 
ÖlılcYln onlan aramata dül':tlldük. 

Yolda kimse>e rruıUamadık. Ayın 26 sın
da aklanı üzeri ln-Guezzam'a vardık. 
HAIA Clıauvcur'den c er yok. Bizim 
patron "!<>na!. C.ok tena! .. ,, diyor. Bizim 
patron fena d<'dl mi bil ki o tenadır. 

N!'JiSC 'l7 sabahı gün ağarırken Aı;:a

des'e dor:ru yola ı:ıkıyoruz. Yol berbat 
mı berbat- Bata cıka Uerllyoruz. lUll 
görUnUrdr klmsel<'r yok. Saat Yediye 
dotru Acade 'ten ı;:el!'n tıes yolcu ile 
karsılastık Yolda kln"seye rastıama

mıslardı. Bizim patron ''bahse ı.ıırerım 
1d yanlıs yola saı::ıtııar!,, diye ı;öylen

dl 
tn - Guezz m yolu yen den yapılmış

tı, eski yol kapatılmıs coktanbert k-ul -
lanılmıyon'lu. B mkller muhakkak o
raya dalmıılardı ...... 

Ccrlsln a' rl dönduk, biz de eski yo-
la daldık. Tekerlek, her dcnıuund~ 

bir kuma saplanma tehlıkr ı atlntıyo -
ruz. Ne ııııı }Ol ,ı.ıırabbl .. Bırlncl vites· 
ten yukarı çıkamıyoruz. Böylece bir sa
at kadar yol aldıktan \'e 20 kilometre 
a-tttlktl'n sonra h rden Chauveuı"Un a -
ratıa Jyle karellatıyoruz. Benzin bıtmls, 

yal alamamıelar_ Chauveur ile Hueber 
arabanın altıı:ıda kumu eımlıler, ıcıne 

glrmlster- Sen hlc ömründe deli ı:ör • 
dün mu" lste bizim Yolcular bir dell 
ldll<>r. Dilleri tutulmuıtu Bir kelime 
ıOyllycmiyorıardı Matraınnnda damla 
ıulan kalmamııtı. Damakları kuru
mu salyaları, kuruyan camur gibi, a
t:ızların n kenarına 31aı;ıımııstı. Elle
riyle ln·Cuazzam latlkametlnl costerdl· 

dönerek ölmUstU. 
On sekizinci asnn sonlarında ve on dokuzuncu nsrın 

başlarında futbol lnglllz mekteplerinde birdenbire can
lanmıştır. Bu, !utbolUn hugünkU ve esaslı kaidelere gô-

lzlcrl ln-Cuczznm yolunda tlıklı> e -
diyoruz. Ikl kllometre kadar daha el· 
diyor. Evet 1kl kilometre dnhn ln·GU· 
ezz.am'a dotru yol almıı. ıonra tam 0 _ re oynanmasında li.mll olmuştur. .Mekteplerdeki oyun 
raya üc kilometre mesa!e kalınca gen meydanlarına uygun kaidelerin kabulfi daha zJyade bir 
dönüyor, iki kllomctre de ı;:ertyc dot:ru zordan doğmuş fakat bu zor bugünkü zevkli oyunun 
yol alıyor ve bizim kendisini buldutu - do~masına sebep ol.muştur. Ve bundan sonra futbol 
muz yere kadar gelerek dUıilı> ötüyor_ yavaş yu·n faknt hct uman t kl':nmnıe doğnı yüril-

"Ünyon Kulüb'ün ilk kuruluşunda Modn lngllizll'rl 
kadnr TUrkl"rln de hisseleri büyi.ıktür. Znıınedl'rlm ki 
modern TUık sııorunun ilk tohumlan orada atılmıştır." 

Mösyö La Fonta ne'ln hu sözleri de gösteriyor ki hh: 

Pckl niçin ııerl:vc doRru )Oluna de- müıtilr. 

Türklerde zorlu ve knldC'lcrl m!lT.but sporlara karşı 

derin hır dilşkünlük \C bağlılık vardır. Kolay ve bnslt 
sporlardan ho lnnmırl ı!ımız eski sporlanmız hakkında 
)'Rpılacnk kum bir tr•klkt..en de meydana çıknr. 

\'anı etmedi de s:erısın geri dondU? Al- İngiltere futbol federas) onu kurulalı hemen hemen 
lah blllr. Kim bilir belki de nerede bu- j . 

Sccl)le ve karakteri inkişaf ettirtcı, bırllk ruhunu 
yaratıcı CC'tin bir spor olma ·ıa bl.zd futbol hemen tu
tunmuş ve ı:ok sevılmiştlr. Harp bitince Avrupa ve bil
hassa lngtllx futbolü ile sık sık temaslar yapmak ve da
hn llstat antrenörlerle çalışmak suretiyle Türk futbo
lünDn evelA bir uımanlar yetlstll:i yilksek sınıtn, son
ra da bu sınıfın da Ustline çıkmamasına hiç bir sebep 
yoktur. 

lundu~unun !arkında d<>tlldl. ln-Cuez - bir asrın dartte Üt'Ü gecrnlştır. Bu YJI Icınde futbol rne-
zam uzaktan ı:örUnmez, tam )anına rnklılanrun da bildikleri g bl hem n her sene kaldeler
ı;:elmell kt ;:öze ~tırUnsUn.. Oraya bc$ de ve oyun tekniğinde !kabul edilen Ul.diller ve yenlllk
)i!z metre kala düıüp kurusıı>dı klm - lerle oyun buı:UnkU ince şeklini bulmuştur. 
Benin habcrl blle olmazdı .• Hem de ben Simdi futbol yalnız lngfllz mllll hayatında değil, blr
gann bir ıey söyll)'eytm mı .• KUı:ük ı;:a- cok milletlerin hnyntinda da bilyuk bir olay hMlndedlr. 
llba c:ıldırm11tı da- Evet cıldırmııtı .. 
Dur anlatayım da ~ıır .• Cenclzleri ta
kip ettlk. Menzile Uc kilometre kala 
duruyorlardı.. Buradan tn-Cueı:zam se
tll1Yorcıu .. Burada bir kayn vardı .. T6-
nı'!r6'nln yer;tıno kayası.. ve bu kayanın 
arkasında, bizim kUtük ;;ıkanmıı;tı .. 
Evet hem de ıu ııe yıkanmısıı ... 

In-Cuezzam'a arkABını dönmezden 
evci bu kayanın arkasına ıaklanmıs 

ve burada ıu Uc yıkanmıstı .. Bunun ne 
demek oldu{:unu 11en biliyor musun?. 

lste onun dellrdllılnl bundan anla
dım- Ama belki de ölece:ını anlamıı
u. Ve kirli kirli ölmek lıtememisU. late 
belki de onun tein In-Cuezzam'a doC
ru yoluna de\'am edeccClne yolda ölen 
Peyton'n do:ru ı:ltmc~e karar \'crmıs • 
u. 

Beni dinle arkadaı, Ben ı:ok lnsa"l 
kurusu gördüm.. Ama bu kadın .. T6· 
n~r6'nln ortMında, bir kayanın arkası

na gizlenerek ken1'!1 ıuyu ile yıkanan, 
kuruyarak ölen blr adama dotru koaan 
bu kızca{:ız kadar bana dokunanı ol -
madı. l:"lı:ln vücudundan suyu cekllen 
o adama do:ru ı;:ltmlıtı?. Neden, kim -
den kacmak lstemlıtl?. Korkudan tıl
dırmıs mudı?. ölmekten mı korkuyor
duZ Yoksa tek tıaıına ölmekten mi 

İzmir' de bir silah kaçakçısı 

İzmir; (Hususi) - Keçecııcr·de 
Vatan otelinde misafir kalan Ur

falı Ali oğlu Abdullah Uyarın sl
lAh kaçakcılığı yaptığı ve İzmir -
den aldığı bır mlkdar tabanca ve 
fİ§eği Urfa•ya götUrecegi polisçe 
haber alınmış, Abdullah Uyar evel
ki sabah Basmahane istasyonundan 
Manisa için bir bilet alarak trene 
bindiği sırada yakalanmıııtır. Elin -
deki bavullar araştınlınca brovnig, 
Rus ve nagand markalı olmak üzere 
5 tabanca ile 111 fişek ve 3 tane 
hiç kullanılmamış ustura bulun -
muııtur. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

korkuyordu? 
Zavallı yavrucuk. Onu 1n-Guezzam'· 

da kocasının yanına ı:ömdüler. Mezarı
na dikecek bir hac bile bulamadım. 

CUnkO T6n6re öldUrdUf:ll adamlann 
mezarına bir hac d ktlrmez.. Tlln~re'de 
bir hac yapacak kadar bile odun, tahta 
yok-tur .• 

~ 

Balıkesir' de yapılacak 
okullar $eker buhram önleniyor 

Balıkesir; 'Husust) - Maarif Ve- Mel'sln, (Hususi) - llir müddet-
killığl, vilılyeUmize gönderdiği bir tenbcri ııehrimizde §eker buhranı dc
yazısıyle Ayvalık, Edremit, Ban - vam etmektedir. 
dırma \'e Bnlıkesır'de yeni .:ınat Dün Mersın'de mevcut iO ton şe
ve ticaret okullarının açılacağını kcrd n 35 tonu Seyhan vilı!.yeü ve 
bildırmiş ve yapılacak olan okulla- 35 tonu qa villl.yctımlz emrine verll
rın yerlerinin istimlnk i~inin biran mlştir. 
evci halle.dilip Vekillil!e bildirilme- Bu şekerler dUn belediye riynse-
sini istemiştir. tince bakkallara ve kahve ve gazl-

Bu projeye göre, şehrimizde bir noculara tevzi edilmiştir. 
kız enstıtüsil, bir orta ticaret oku- Hugıinlcrde şehrimiz tllccarlnrınn 
ıu ve bir de erkek sanat okulu, Ay- Jdılllyctll mlktıırd:ı ııeker gelmesi 
valık'ta bir <'rkek ve blr de kız nk- beldrnmcktedir. 
şam sanat okullan, Edremlt'te kız B:ıkkalların şeker satuJlnn i<m
akşnm sana: okulu, Bandınna'da. bir bettiğl takdircle belediyece kontrol 
kız ak§am sanat okulu açılacaktır. edilccl'k ve bu suretle her hnııbi hiı• 

Macı.rlf Vçkllllği, bu mekteplerin yoı.5uzluğa me)•dan VC'rilmlyrrcktlr. 
lıışıısı için J(lzım elen tahsl atı a
yırmış ve yerlerinde istım15.k i~I 
hilledilir edilmez derhal faaliyete 
gcrilereğinl blldlrmlııtir. 
Bandırma, okul yerini istimlak et.

mi~ ve vilayete tapuı;unu gönder -
miştir. Şehrimizde enstitil için 15 

bin metre karelik bir yere ihtiyaç 
vardır. 

VC'kt'ıletın çok y<'rinde ve hUyük 
bir ihtiyacı karsılıyacnk olan hu 
knrnrı vil!lyetimlzde büy!lk mcm -
nunlukla karşıl::ınmıştır. 

Frnlke hlıklm muavinliğine Hıfzı 7,10 23,20 

Bı•lll, Kırıkhan hfı.kim muavlnlllllne 1 G,30 20,00 
Mııznff Pr tnal, 1spir müddeiumumi 7,00 20,30 Dikmen - Ulı» 
munvlnllğ ne MuanımC!r Çakaloz, Dl· G,SO !:!ı,oo Ulus - Etlik 
nar Mı.kim muavlnll"lne Mahmut 700 23,00 ı-:ııık - Ulus 
Ataman, Mazgirt mUddeiumumt mu- 7,ıo 23,00 Ulus - Yenışclı.!r 
a\ lnli~lnP. Sadık Talu, Akdni:"ITIMcnt 7 00 23,00 Ycni.li\'hlr - Ulul 
hdklm mun\'lnllğinr Şevket Sancak- 7 00 23,00 Ulus - Ccbecl 
o •lu, 'l'n köprü hf\kim muavinliğine , 7 00 !:!:HJO C lıe<:l - uıus 
Abdullnh Tolga, Reşadi)-e hCıklm mu- 6 00 21 30 Kr<:luren - UlUS 
avinlı •ini' Nlhnt BIHk Pr, BabnPskl 7,00 C<hect - Aa. ya ııt6 
lıftklm muııvlnlığlne Hicret Abışka, 17.00 As. Fabrika - ~:ı1Jf 
Kııdınlıan hl'tklm muavlnll ıne Ab- 7,00 23,15 n.: hı:ell eı:ter - er 
dullnh 'fnnyel, Ordu hlı.kim rnua\' n- 7,00 23,00 Ulus - Dahcell e'o 
llğjne Abdullah SOnnetçloğlu, Gun- 7,00 :.?3,00 Ulus tsuınon 41 ma her 5 c:ıııJdltll 
duC."ITluş sulh hl\klm mua\lnliğlne ~ 
Kl\nl Vraııa, Seblnknrahisar hfıklm Saat 23 teki seterler ııtnerıuı. 
muavinliğine Fahrettin 0-Ltiirk, Fnt- lıdır. 

sa lıtıklm muavinliğine Kl'unll Tun- --------~=---
<""et, Un.:tl\AAilA milt1dnt ... ..,..., ..... ,.,,f rııı.•~.1ı 

vlııllğınc l<'lkret GUner, Reylınnly(' 

htıklm muavinliğine Hurşlt Snydnm, 
Çermik hflklm muavlnlll<ine Fuat 
Bilge, PnslnlPr Mkim mun\'lnll~ine 

Mu<>ta F.rıc. GPnç hfıkim mtıa\·lnli
f:lne Adil Artun, Korkuteli hflklm 
muavlnllğfne Hn)TI Aksoy tayin kı-
lınmışl:ırdır. 

Samsun ve Gaziantep 
C.H.P. merkez kaza 

kongreleri 

Dün aldığımız telgraflar Samsun 
ve Gaziantep Cümhuriyet Halk Par
tisi merkez kazaları kongrelerinin 
toplanarak nahiye ve ocak kongrele
rinden gelen dilekleri inceleyip ka
rarlara baı!ladığını ve yeni idare he
yetlerini seçtiklerini bildirmektedir. 

Bu kongreler çalışmalarma başlar
larken Ebedi Şefimizin hatıralarını 
saygı ile anmışlar ve Milli Şefimize 
ıkarşı sarsılmaz sevgi ve bağlılıkları
ıru izhar eylemişlerdir. (a.a.) 

Ş besi 
Sosyal YaTdım u 

toplantısı 

Halkevi R ısli lnclon: de 
So.cı>al Yardım Kom tesinı:ıııı 

üyelik nçılmı tır. Bu iki o:en J. 
!erme yen leli seçılccc ' n ~ de 
19 ıı puzarU.'si ~Unü saııt l tlı b 
yııl Ynn:lım Komtıeslne ka>': 
U> l'IC'I in Halkcvi'nde toP il 
rica olunur. 

Mesut bir doğu~uı 
Askeri doktor tn.tbikat ;r. ı 

kllnlgl dııhill> e profe: oril ,eıd 
'l'itıı.',n bır o •tu dUn:ı;a)·ıı 
nıeınnuni)·ulle lıabl'r ıı.Id'j!';1ıc: 
doktoru \'!' sayın ('şlnl t~l'riı
yavruHl uzun omürler dı 

-- ·ıı 
Mersin' de turunçg~ 

fidanı dağıtılı 
pe\'ıet 
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Mersin, musus1) - Jıdill 
kal örnek bahçr inin yet ~erdB 
nını;;g!llcr fıdnnları bugun di, c;ocuklann tahsil ve terbiyesine hal onların lehıne olmakla . beraber bır teza teş ı e. ı~or u. ?g~su 
cecll<'rc d.ığılılat'uıctır. 111~ A • A biraz dikkat et. İşte bak aylar var ho

1
r ikisini de ele a~~alı,, dıy1or~um.1 okndların strbes•~-·~ns:.;.~k~arı ~ım~:::~ 

d 1 ni ba•ı boş kaldılar. Bu ba- du; mamafıh onların genç ruhlarına ben !uzum gormemıştım. karımda ı-B ki Alicia ile ihtiyar Ricquier'in elin- lk müdnhele ettıgım ders erı o - a ar .. asa t~u.ı ~ ı. mış egı ~· 
~ e er, ya "' · 1 ·ık· k h l kt ş· d. ' 

ler. na endişe veriyor, benim için, beni nufuz etmek iı;ın on a~ın ı ı~ oyun- sah u:ra~~a a .yo ~· ·d~~k \fu-
Bıztın patron· temin etmek için, onlarla meşgul ol... larına iştira~. et~em hızım ol ~gu~u ş~ e ~ ıfo~:;': ~şt~ şım ı ı_ ı are 

Aşılı Turunç ller fldnJI 2 Jtll 
nesı 25, turunc f danla.r:ııınlılıt' 
vcrılc-c!'kt r. Tnrsus f fi~ıı1' 
('}mn, armut ve benzeri 
nar kuruşu da.ı.:ıtılncnkt.ır• "ötekller.. Otckll r nerede?.. dl.Ye İyi oluncıya kadar benim yerime on- bıliyordum, olesı, ~amaolad hası o a- c

1
. en rn:ı , ı ko1 ~ıe dı~e odna ı.~aa1 t ke~ 

bar bar batım ordu. Fakat onların af:- 1 .. .. t caktı, netekim de oy le ol u. < ıyor ve onu ta ıt e ıyor u; oy e ı 
rd ki B d arı sen gor goze • . . 1 · h b d · b. ı·k k k ki h zından Uıt çıkmı>o u ·· ır enblrc Rıcquıer'nın ders erınde azır u - aınıa ır ı le er e çocu ara ma -

yerde, ın-Guezzam'a dotru giden ayak Yazan: Marccl Prevost • Çeviren: Mihri Geray Allah şahidim olsun ki evelce hiç Iundum, bana vicdanlı bir budala gi- sus oyunlar oynıyan aıleta iki oglan 
17.lerl ~ördüm. trı erkek 11.)llkkabısının TEFRiKA No. 8 bir vakit manevi mesuliyetlerini Ü - bi geldi, fakat Arnai'ın Jrntiyetli ve gibiydiler: yarış, aletlerle jimnastik 
ve nazlı coı:uk patlklcrlnln tzıcrı ..• Beı zerime almasını istemediğim bu iki sualci kafası hocasının dikkatli bu- ağaçlara tırmanmak, güreş etmek gi-
dak1ka kndnr :vuyan bu izleri tAklp et- İlk önce ziraat ağlanacak blr hal J geceleri ise artık sıkıntıdan bir ki- genç varlığa beni yaklaştıran bu tek- lunmasına sebep oluyordu; ııanki mu. bi •.• Bütün bunlarda ne olduğunun 
tık. Yan yana, muntazam, sporcu adım- aldıı filok~era salgını vardı: eskiden bus şeklını aldı. Aşk yorgunluğu lif, ve sevgili bir hastayı memnun allim talebesinin bir nevi nezareti farkına varmadığım birşey bana ay
larla Heri yordu. Patron ''bo::azlan beri mahsulle geçinmiye ahşmııı olanı karııısında merhamet dileyen gene 0 etmeğe dair kararım oldu. Marie-Ang altındaydı; ve bu tersine disiplin sa· kırı görünüyor.du. Acaba Arnnı•ın 
•!.mdlllk pek kurumuşa benzcmbor!,, bizim taraf ahalisi toplıyacak mah- zavallı olmu5tu. Bu hal onu kederlen- lique'in arzusuna tabi ol:ırak, onlarla yesinde çocuklar, netice itibariyle, Sidonie üzerindeki hükmü kıskanmak 
dedi. Geri döndük. ltazaya ukrlyanıan sul bulamayın.ca felliket havasının diriyordu. alakadar oldum. Benden korktukla - yaşlarına göre mazur görilnebilecek mıP Hayır; çünkü ne birinde ne de 
aldık. Ve ı:aza basarak izleri tlklbe estigini duydular. Sonra 1910 &ubatın İztirabımı tasavvur et cesaretsiz- rını tahmin ederek söylediklerini giz hadden fazla cahil değildiler ••• Sid<>- ötekinden hakiki muhabbet beklemi-
koyulduk. Birinci vites. ikinci vites.. da Marie - Anıı:elique iki taraflı bir liğime ve etrafımdaki ıeylere karşı li, gizli. ve tedricen tatbik ettim. nie'de bana ısın.dıkça farz ettiğimden yordum. Daha doğrusu bu kilçük çif- 7.4~ aJans 
Gene blrlnt'J. ıtene ikinci.- ırtdlyoruz, zatüriyeyc yakalandı; hastalık onu olan nefretime artık hiç bir &CY ma- önce müşahede ediyordum; bu eve!- daha az mahdut kafalı görünüyordu; tin tamamlyle benim nüfuzum hari-

8 8 
nronlk P r 

gtd!Yoruz. Hıc bir l<'Y yok- Chauveur'- hatta Aranl'ı do{:urdugu zamandan ni olamıyordu. Marie - Angclique'in ce yapmış oldu[!um bir şey de~ildi. t'uhundaki bataetle cevvaliyet ve u- cinde olarak evimde yaşamaları en- e<ılar 
Un arabasını bulduktan sonra 45 kilo- daha ziyade tehlikeli bir vaziyete bana cildürucü bir işkence teşkil eden Karım hiç aldanmıyordu; hastalıgın- yuşukluk arasındaki fasıl.faıııl değiş- nımı sıkıyordu. 815 e' n saati 
metre daha almıaız. Izler hll.\ kum koydu. Üı; ~ylık bir imtihan ve iz- hastalıgından ba$ka bir ıeyle alaka- dan beri c;ocuklar başı bo&, ve terbi- meler, bilhassa vaktinden evel vuku- İşte esas itibariyle benim memnun 12.30 progrıını. sa-
üzertnde uzu~or.. Fakat adımlar sn- tiraptan sonra hayatı emniyet altına dar olmamaktaki azmimi mü!;ahcde yevi tesirden !iri kalmışlardı. Ali a gelen bir tehavviitün neticesiydi. olmadığım cihet buydu. Sonra bir de 
rOklenm!'~c butamıs .. Hele zavallı be- girdi; fakat doktorlar bir o kadar ediyorum. Onun yanında bulunmadı- cia onların vücutlariyle giyinmeleri- Çocukluk çağından henüz kurtulmuş- ah15.kt endişe vardı. 
bctlnkller berbat .. Zavallı yavrucuk.. müddet daha, dikkatli bir nezaret' ğım anlarda odama kapanıyor, bahtı- ne bakmak, onlara tatlılar eglence-

1
. tu. Boy artıyordu, Arnal'i geçecekti, Arnal ancak on üç yaşında vardıı iar 

Son yirmi yaııncıan eveı, hava rcneln- altında bulundurulmasını tavsiye e~ mm haksız zalimligine karşı hiddet- 1 ler hazırlamakt~n başka bir şey bil- bcrikininse sesi henüz değişmiye yani bir çoouk. Bir çocuk mu? Ya 12.45 nJanı h:ıtıer-
de gözlt?rln olsun da-. lzler oraya bu - tiler. Asıl acıklı tavı;iyeleri şu idi: leniyordum. Bunu o da farketti; be- miyor, onlara C: ı "nasıl olsa zengin' başlıyordu. Diğer taraftan Arnal'ın ben o yaşta iken P Benim o yaştaki lC'rl 
raya yalpa vurmal:a baslıyor.. Zo.vaı- Beni bir tarafa çekerek onu her tür- nim derdimle daha esrarlı bir şef- olacaklarından., fazlıı çalışmamala- çekingenliğinin aksine olarak, Sido- halim hatırıma geliyordu... Samuel. 13 Tilrkı:e (Pi.) 
11

·· 
7avallı )avrucuk .. T6nı!r6'nln orta lü idare etmemi söylediler, halbuki katle alakadar olmak için kendi bi- rınt tavsiye ediyordu. Ricııuir ise bir nie benimle çarçabuk samimileşti, ve 11enin o vakitten evel takındığın ı:id- l3 :ıo karıeık tıro· 

ı;ında. Blrdm blz1nı patron: "Vay r.a- 1 · k - b ı d B b ı • ı b l b o ise sıhatini yerine ge mış sanara çareligini unuttu; beni hayatın mu- gramer, bir tarih ve bir hesap ma- bana sokulmnga aş a ı. a :ı arın dı ta vur arın ve azcn a ay ve azen. gram (Pi.) 
:;a~z:!~ıs~a~~~;urs~;ı:~~ba~~:~e bir. uzun bir a~rıl~k ?e~resini müteakip. tad işleriyle yeniden alakadar etmek kinesiydi. Bununla beraber tıılebeleri kızlarına karşı gösterdikleri rı.ichanı •le doğru olarak .dediğimiz gibi "kut- 18 ııroı;:ram, sa-

tküncU vll s ıtetıırorum. Kuma ha artn~ ateslı bır ıhtı;asl~ benden ~sk istiyordu. Emin olmak için, bana a- ne tenbcllik ne de intizamsızlık hali anlamagn başlıyordum. siyetin.. dolayısiyle. her ne kad:ır at ayarı 
ıanc1 k ha saplanacatız.. Nihayet beklıycı du. Yazık; ımkan derecesın- razinin vaziyeti h1kkında sualler so- gös•ermiyorlsrdı. Az zamanda ı;ebe- Tesadüfen. onların teneffüs anla- mazide yaptığım şeylerde suç ortağı 18.30 salon ork •· 

::'m üze~ne uzanrnıı yatnn vücuda de to~trrdiğimiz. i?timam~ ragme~ ruyor, üzüm ~ubuklarını kemiren has bini buldum. Arnal on üç yaşında ol rındaki oyunlarında bulunduğum za- değil, bilakis hakem olmu'!sam da. traııı 
:vııklaıı)oraz su Pf'ırton·dur. Yıtdınm t~m ~ır surette ıyıleşmedı. Kuv~tı tahğına dair maHlmat istiyor, benim makla beraber hem dendisini, hem man. her ikisi de bana önce hakika- elbet benim o zamanki hallerimi ııen Straus tan Ma\l 
çarpar glbl ı:Qneı carıımıs. birdenbire gıt gıde azalıyordu. az zamanda bır- le ekseriya yorulan sesiyle milnaka- de ondan altı ay küçük olan Sidoni- ten çocuk gibi geldi. Oyun arasın- de hatırlarsın. On üc. on dört, on beş Tuna, Donlzettlden 
yıltılmıa vozU kara. Karkara Dili liktc dışarı çıkmalarımız, kuru hava- şa ediyordu Daha başka meşgaleler e'yi id:ıre ediyordu. Bu müşahede daki haşarılıkları, hem iş başında yaşmdaki yumurcaklarm bazı mev - fantezi, Texlc1or' : 
kara .. Kııpkara . Kara bir ınclr zıbt at- larda şatonun etrafında birkaç mah- de buluyordu. Bir gün: bana hiç te hoş gelmedi, kendi ken- cüldi olan Arnal'le hem de artık zubr hsClmıdaki kon~malan ve dan 1sının oı mar 
llladan dıtan aarkıyor- Sat eli batın - dut ve ağır gexintiye inhisar etti; - Herve, senden rica ederim de- dimc kızıyor: "netice itibariyle bU "gen; bit' kız,, görünen Sıdonie ile (Sonu var) 1 ıı, Hasııal'tao Entel' 

at ayarı 



Ailede ........__ ____________ __ 

Güzellik terbiyesi 
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Yazan: Ferit Celal Güven 
ta Ctızelllk terbiyesini blr rl~va ola· 
~ k ele alınca, bunun ne zaman \'e 
te~den başladıjını aramamız ge· 

r. 
b 'l'erbtycnln her türlüsü ana kuca· 
t ~dan ve beşlkten bnşladı(:ı gibi es· 
, r ık lC'rb yesl de aile ocağında gell· 

~~~~~~~~c1~d~~~~~~~ı!;~~~~~ın~~ 
t !ının hnrck t ve fıklrlcrlnde 

l'dUM e('ylerdir. 
ıa};·r ı:ocut:un Jl('mbe pcmbc ynnak· 
t! • diiZ>;Un u:ı:kusu, iyi bakımdan 
ı: !fn c.tnlılığı, nnn ve babanın vn· 
tııııl.'rlnl ıyl ynptığınn bir bPlge de· 
raıc r. Bir <:oeul:un tam lnssn oln· 
en ceını:rct !cine kntılnbllmesl !cin 
• lın !!a~lık durumu kadar, ruh sıı~
t :ıın da de •eri vardır. CO<.'uğun bu 

1 
&ağlı~ı. çocuğa verllecek olan 

~~llk tcrb yı:-nln derecestne b:ığlı
~~ Estr-Uk eocuğun her tUrlll ~ktı· 

nı iyi bir amaca erdirir. Burada 
~ren nıuııım rol ananın ve babanın 
.... ~ Bilhıı.:;sa eocuğun gtızell anla· 
c bakımından annsından öğrene· 

Cok e yler vardır. 
l~ ~ık bc-ş itinde, ilk ahenkli Sl!se, 
~ ın·n soylcdlğl nlnnllerle alışır. 
t;~1 .. un nnlnyısı grnlslcdik<:e etrn
• : ltÖr.lügU eşyaların dilzgünlUğü, 
~ 11 Uzl' U-•i ile, güzelliğe erer. Bu· 
~t"\ l:ın, daha baslancıı:ta cocuğa 
•-., /k lt>rb!yenln verilmesi l<:ln anıı 
'' esıne dikkat etmelidir. Bir ta· 

an l:Ocuğa süt verirken diğer 

tarartan da bu bakımdan hazırlıkla
rını yap.malıdır. Çilnkü bu körpe ru
hun !cine atacağı güzel!ik tohumu 
onun yarınki hayatı için sürekli, el· 
<;eklerle, süsk!runiş bir bahar ola
cııktır. Sağlığı yerinde bir vUcut 
!cinde, 1)1, doğru olarak yerleştiı il
miş bir estetik kuvetl, o insan lcln 
bulunmaz ve tiikenmez bir ha:ınedir. 

Bcnjamin \\'est kendisinin ressam 
oluşuna sebep olan vakayı 5öyle an
latıyor: "Ben bir ıriin hır resim çiz· 
mlştım, anama göster<'lim, annem 
beni hararetle kucakladı ve öptli, 
işte bu örıüş benim ırözlerlmin önlin
de y<>nl bir alem aı:tı, bu Alem gü
zellik tdcml idi." 

!"t" bir ananın dikkati, cocut:un
clnkl estetik varlılh duyab!lmls olmıı.· 
sıdır ki, diirıyııya kuvctll bir sannı
klir armıığnn etmiştir. 

IIer cocu.i:un estetik terbiyeleri'! 
bil> fık sanal nrlnmı olacağını iddia 
etmiyoru7" Brnee büyük snnatkl'ırla
rın ve estetık bilginlerinin eocukları 
hiç de babı.darı gibi olnuımıslnrdır. 
Fııknt bizim dth·amız bu d<'ğildlr, 
dl'ı\"llmız lnsnn yıj:lınlııı1ııın gilzellll:ln 
sımna ermiş ve bununla yetişmiş 
olmaları öfı\•nsıdır, bu höyle olunca 
sanatkAr hem kolrıy yetişir ve hem 
de ı:ok yellşlr, sanntklira daima mu
hitlerin istek ve ihllmslan gebedir. 
Muhitler istemez ve istemesini bil· 
mezlerse sanatkt\r olmnk vns!iyle 

(Sonu 6. ıncı sn)·rnııa) 

\ '. ~,-

-, 

Güz.el Sanatlar AkaJemiıinde talebeler çalıffT'.ltM 

MOZART 
Güz.el Sanatlar Akademisinde reıım üz.erinde falışmalar 

• Sanat iki sanatkôrı 
Meıut CEMiL 

" .. Kimse bizi kendimizin,, 
"oldutumuzu sandıtımız,, 

"gibi ıoremcz. Kimsenin , 
"nasıl oıdutunu hlc kim·,, 
"se bllema. Ba~kalarının,, 

"gözleri en tabll mAnamı-, 

• ve cıns dinlerken .. 
Vedat Nedim TOR 

Güzel sanatları, c l n s l hırsların 
u J v ı ı e ı t 1 r 1 l m e $cklllerinden 
biri oldu~unu iddia edenlerin hakkı 

Çlinkil gôrllyoruz ld. nerede g ü z e 1 
lptllfısı sönerse, orada e t ihtirası 
nlcvlımlyor • .N'credP y a r a t ı c ı-
1 ı k durursa, orada h a y v a n • 
ı ı k başlıyor. Nerede s an a t su
sarsa, orada $ e h v e t nlıra atı
yor. Z e v k hareıketlerlnln baya
j:Cılnştığı yerde, c 1 n s kunıldanış

lnrı da aşn{:ılaşıyor. Aşk, lnı:anı bü
yük yarat.malara yQkseltirlıı:en, şeh
vet, tekinin, kumarın, fuhşun ı;uku· 
nınn yuvarlıyor. 
O hnlde, clnıısel ahlAkın en güveni· 
IC!bllir <lcsteı:ı, ne bir kuru d l s l p
i 1 n korkusu, ne de sert bir c e· 
h I! ın n P m heyulllsı olabilir: 
Kuvetll bir sanat tcrblyesl, aynı za
man.da gencllğln en sağlam bir 
a h l l k sigortasıdır. 

Tarihteki y n k s e 1 l • cağları. 

hep büyiik aşkların, IJ>tllllann, ide
alledn gölgesinde gelişU. 
ç ö k n 1 caflnn ise, hep belaltı 
hırslnruıın a7.g1nlıfma rastlar. Yığın
lan ı,rfizelllklcr lı;ln.de oyalıyamıyan, 
elcak, sinsi ve hınzır duygulan y{lk· 
eek hazlarla avııtamıyan cemiyetler
de, cinssel şaşkınlıklar ve sarsıntı
lıır artar. Ahlak bozuldu, deriz. 
llalbukl remlyet, Uıblatın en katı bir 
gcrccğl olan c l n s ı y e t l, lnkl
ra kalkısncnsı yerdP, hattA. onu kôtQ 
$(.'hvct edebiyatı, kötü tiyatro, kötU 
film, kötü gazete glbl Umonluklarda 
b<!sllyeceği yerde, geniş ölcfide bir 
s a n a t koruma ve yaratma siya
setiyle, !nsan o{:lunun bu en acar 
duygusunu k a 1 k ı n m a hare-
ketlm!Un kuvcUi biT manlvellsı hl
line getlreblllr. 

Çünkü o vakit, bütün milleti her 
tabakasında saracak olan h e y e -
c a n iklimi içinde taptaze bir 
ı d e a l 1 z m ve b~r ı ı ı e v k ı 
serplleccktlr. 

Birlclk z e v k Alemi şehvet cinsi· 
slyetlne inhisar eden insanların yük
sek dekerlerl SE'vmelerl ve Yu.ksek 
değerler yaratmalan ne &örillmti$, 
ne Jş\Ulml~Ur. 

Geçenlerde bir gece radyoda 
Brahms'ın orkestra ile birlikte vi
yolonsel ve keman için yazılmış 
bir konsertoıunu dinledim. Solist
ler Pablo Casals (Kaıals) ve Jac
ques Thibaud (]ak Tibo) idi. Bu 
iki virtiioza Alfred Cortot (Korto) 
nun idaresinde bulunan Pau Casals 
orkestrası arkadaşlık ediyordu. 

Pablo Casals çağdaşları içerisin
de ve kendinden eve! &'elenler 
arasında, hiç şüphesiz, eşi olmıyan 
bir üstattır. Çok küçük yaşında 

biıyilk bir istidat gosteren Casals 
sıra ile piyano, keman ve flüt çal
dıktan ~onra viyolonselde karar 
kılmıııtır. Dünyanın her tarafında 
verdiii konıerlerle büyuk bir eöh
ret kazanan Casalı buırün 65 ya
ıındadır. 1936 senesinden beri 
Barselon tehrinde kendi ismini 
taşıyan büyük bir orkestrayı ida
re ediyor. 

Jacques Thibaud Bordo'da doğ
muştur. Bu &'ÜJı 61 yaşındadır. Pi. 
yano ile müziğe başhyan Thibaud, 
sonradan kemana merak sarmıı ve 
asıl sazı bu olmuştur. Bütün Av
rupa ve Amerika0da verdiği kon.. 
terlerle tanılan Thlbaud memle -
ketimize de &'elqek İstanbul'da 
konserler vermi~i. Kendisi oda 
müziğinde de büyük bir üstattır. 

1938 senesinde Ankara ve İstan
bul'da verdiği konserleriyle hepi
miz tarafından tanmmıı olan Alf
red Cortot'nun ise bilhassa Cho
pin (Şopen) 'in eserlerini çalmak
ta ihtısaaı vardır. Paris'teki mu. 
ıiki öiretmen okulunun kurucusu 
olan bu üstat 57 yaJmda bulunu
yor. Bu üç virtüozun bir arada 
çaldıktan triolar bütün muııiki 
dünyasında pek meşhurdur. 

Geçenlerde bir &'ece bu iki vir
tüozun üçüncü virtüoz idaresinde
ki konserleri az rastlanan bir mu
ıiki ziyafeti oldu. Bu zevkin tesi
ri altında hissettiklerimi anlatmak 
çok güç olacaktır. O konseri din· 
lerl~en virtüozun dinleyicileri üıe
rinde nasıl bir tesir yarattığını 
dü3ündüm ve anladım ki bir virtil· 
ozul\ yaratma kabiliyeti o insanın 
hayattan ayrılmasiyle ıona erer: 
fakat dünyada bırıktıiı iz öllim
ıiizdür. Meııeli, Paderewski öldü 

-.ı • aıı • • • n n n n nu.nı:aoıoıo s s s s asa s s s ne a s 

Beni vatan bayrağına saralar 

Ermiye yol eler buysa Allalmn! 
Eyup'a dönem de dolum yarılar. 
Halka zeru faydalıysa lelabım 
Geçsin ıayri bu tifolır, saralar. 

çatlak biraz ateş yiyeyim 
Pişeyim de sır vurmıya değeyim 
Yunus Miskin çiydik piştin diyeyim 
40 dere.ce kırk kapıyı aralar. 

Köy ısına, hain yana ahımdan. 
lliç eksiltme tulanımdan Nuhumdan 
Ateşimi hiç azaltma ruhumdan 
Sarssın beni yurdu gezen boralar. 

GöT.iim tnlr. olmazsa toprakla doya 
Köyleri basan sel bağrımı oya 
Gele, dizlerine başımı koya 
Yurttaki en aziz bahtı karalar, 

Köy kslkıp dNliğim yeri uçerlcen 
RPni koşa 11rabava göçukl'n, 
Yurt hizmeti için ~Pnçler ıreçerkton 
Bana düşse en korkulan kuralar. 

1Cöy1ertle .,,arlıya arta rşılltt 
Sallana wlırde yem beıill• 

Behçet Kemal ÇA CLAR 
1 Sız koşmıya başlayınca Işıklar 
Akı çatıl çalı/ kuru dereler. 

Gayri su yüzünü ıöre çoralr.lır 
Okuyup u:rtayı ıeçe çıraklar 
insan uça, yakın ola ıraklar 
Gören diye "cennetmidir buralar'!'' 

Söküle ayrıklar döşene. raylar 
Cirit meydanında kişniye taylar 
Oynıya zeybekler barlar halaylar 
Köy-şehir el ele •şevke var al ar. 

Köyün teni mamıir şehrin de ruhu 
Gayri ne :relil ne st'lib güruhu 
Türk ruhu bende de büyük vuzuhu 
Soiıa ert ıarpten ıarktanlciralar. 

Diyeler şurada son engel kaldı 
Yapı bltti bir tek ufak bel kaldı 
Bunu gÖZI' ıılan hangi· el lcaldı 
'Ben atılım yürüyenler duralar. 

T.tm bitiril' ifte.n çel-em elimi 
O ın şöyle nasip ~ ki ölümü 
1Cınım yerde. a'a e.n al gülümif. 
Bem vatan bayralına saralar. 

Yazan: Feyha TALAY 
"zı baeka mlnaıara,, 

"cekerler ... 

ama onun sanatından. çalış kud -
Abdil.hak Şinasi HtSAR 

retinden her zaman bahsedilecek- Bundan 150, yıl evci ma\'l ııozlerlnl 

tir. kapadı. On yaıına ı:eımeden bütü:ı 

Bence bir virtuozla bir aktdr a· d.ın>ada mohur olmu$tu. Otuz beş ya· 
rasında şu fark vardır: ıında klmses:zıere mahsus umumi cu- , , 

Aktör piyes icabı kendi benli- 1 kurlarda.n b.r.ne ııomdUler. O zaman - , 
ğinden çıkarak roldeki insanın danbcrt onu tekrar bulmak Jc:ln utra • ! lm k ti • • .• .. yı a zue oradan bize bıraktığı se91 
benlığıne burunmek zorundadır. eır dururlar. Nereden ııc ldl, ne >&Pli, !eri zikreder gibi tekrarlamak Yt!tlslll 
Virtüoz iee çaldığı esere kendi ben- 1 ncre)e ıııttı? Onu tnnı:nıık lcln kendi ... k ız JA , Kim kimi ' ke dtmız d .. b b ı •anına nem e .zım. ı... 
liğini aşılar. O, gerektiği zaman. n e sor u.umuz .n ır sorgu - ı nır? 
ağlamaz, gulmez: vücut ve çehre nun cevapları bin bir cilt kitap hıflln - Kim bUlr kimdi? 
hareketleri yapmaz; ancak kendi· de 0 mec:hul mezarın tı:stUnde ı.:lltıkce 
ne mahsus çalışı ile eseri mina- bıb·U;ııen b.r anıt haline ııcld l:.tndcnbe· 
landınr; dinleyenleri guldiiriır ve- rl \'e hA1A buı:iln de ne bllboruz? Bel
ya ağlatır. Sahnede görür·fr gö _ ki pek c:ok ıe:; \eya hlc bir ıe> ! 
rünmez herkes susar. Salon 0 da- Devamlı >Ukıeıme hasrell>le yanıp 
kikadan itibaren bir ibadet yeri durmuş bir tnıanııcın tarihi !cinde 
halini almııtır. Virtüoz sazını eli- Mozart )'(lkaelmek btlytnlerln :vere en 
ne aldıktan sonra dinleyicilerinin cok >aklltimıaı yahut o )erden bir a -
rohi hallerini ayarlıyan, tavırları ralık bizim aramıza ııelml& blr acatp 
ile dimağlara hükmeden bir insan ada?'1ııır. 
olur. Konser müddetince bizi baş- Ntcın herkesten farklı idi? o sonsuz 

k dil 1 
· tiki 

1 
d. sadelik !cinde örd.ıtü ıeslerln ııUneı ve 

a nya ara sur er, nese en ı-
• k d 1 d. • b' b " h >ıldızların ıaıkları gibi ne zaman bae _ 

rırt, cEer e.n ırıkr, ıkn 1~ ava ya- ladıtı nezaman bltecctı belll olmıyan 
ra ır. serın ara terıne ,öre 

rı f i k 
1 

ku' eti, anl.ımı:;a calı$tıkc:a derınıeaen 
prens, 1 ozo • şı 0 ur. ıtöklerın boaluklan ıılbt sonu s:elmben 

Burada bu diişüncemi daha açık uran \e guıellltl aı:ep nedendir? 
olarak anlatayım: insana öyle gell)Or ki. Mozart, kıl!· 

Mozart, Haydn, Beethoven ıibi 
bestekirların eserlerini dinlerken 
gbz onune prenslerin sarayları 

gelir. Gerek Mozart, gerek Haydn, 
gerek Beethoven eserlerinin ço. 
ğunu prensler. prensesler, yani sa
ray ihtişamı içinde yaliıyanlar için 
yazmışlardır. Virtüoz bu eserleri 
çalarken aristokrat duygularla his
lendiğini gösterir ve anlatır. 

Bach, Hande! gibi üstatların e
serlerinde ibadet hissini veren fi. 
lozofik bir hal vardır. Bu eserle
ri dinlemek sükun ve huıiı ilham 
eder. Virtüoz böyle eserleri çalar
ken ideta ibadet halindedir. 

Schumann, Ohopin, Liszt gibi 
romantiklerin yarattıkları ~aheser
lerin çoğu bir ask macerasından 
doğmuJtur. Virtüoz bu eserleri ça
larken tıpkı iliıkmış gibi hareket 
eder. Hasılı, çah5ları ile emreder, 
nasihat verir; yahut okşar. Kendi
si yilzlerce, binlerce kişinin kar
şısında olduğunu unutarak derin 
bir rüya içinde gibidir. Onun par
maklan, yahut yayı ile sunduğu 
melodiler hakikatte kendi ıztırap 
veya neşesinin ifadesidir. Zamanın 

natın sırlarına kanımıı oldutıu tein, o 
kAlnnlın öt:rendltlmlzl sand.ıkca, bll. 
medltlmlzl daha b1 anladıQımu: bir 
parçasıdır. Alltih veya tabiatın kulak • 
lanmıza erlıcb.len en ellz:eı ııöı1lnüale

rlnden blrlsld.r. 
Dlln)aya alc!Ade bir insan ıtlbl ı.:el

dl. Be& yaıını doldurmadan ıes örııüıe

rı )·apmı>a bulndıtı zaman ona 

l "Wundcrklnd" dediler. Fakat bu an· 
lamda (bUyUmüı de kUctılmUI) bir ço
cuk detlldl. Hep cocuk kaldı. En tabii 
bir ınsan ıılbi Ya&ndı, en alellde bir 
tıkııra ı:lbl öldu. Fakat e\•llyalar, pey. 
iamberler ilbl deQ'll, llAhlar ilbl yagı
yor. 

Onu tanımıya, tanıtmı>a ne diye bo
ıuna calıaıyoruz? Onun ııeldl{:I ıılttlğl 

ve bizim haaretınl cektl~lınlz Alem bir 
Turuslna'dır kl bilir.mu bllYilklUttln -
den bir kııtra tadarak ıaadet !cinde ba-

nasıl geçtiğinin farkında olmaz. 
Birdenbire bıitün halk ayağa kal
karak kendisini çılgınca alkışlamı. 
ya başlar. O zaman virtüoz kon
serinin sona erdii':ini anlar. 

O gece iki büyiik virtüozu din
lerken bunları düşıinüyordum. 

San' atta 
üretme 
aşkı 

Yazan: Baki SÜHA 
Gerçekten san'at lkısır J ın her d6o 

virde duşmanı olmuştur. { Kıymet 
azlıktaaır.) Sözt.ınde bıraz bezirgluı· 

hk kokusu vardır. Bır ea:.:ı atkfırıa 

eserlerlnı, bir ananın çocuklarına 

benzetenler, cevherli san•atın gerçek 
kıymetini anlıyanlardır. 

Bir ananın, ne kadar çorut;'lı ol:ırsa 
olsun, onlara karıı ı;österd!S"i EPvgi 
ve analık duygusu bir birinden fark· 
h olamaz, hepsini de ayni tltlzliJc. 
aynı dikkat ve aynı aşkla yn~-tmak 
ister. 

BiltUn san'at tarihi boyunca .. ke)' 
fiyet,, ve " kemmiyet., mlınakaş~ 
rının vardığı son nokta. gene san'atna 
öz cevheri olmuıtur. Kısır san'atkk 
daima cemiyet dUııruı.nı olan, kendi 
içine gömUlerek, kendi dert, kendi 
aşk ve Ihtirularından bahseden ya. 
rım inııandır. 

Cömert aan'atkfırın tezgAhı hiçba 
vakit bO§ durmu. O, kafa V"' nıhu
nu cemiyet olgularınn fed~ etmietl.l'. 
Doğurmak onun için bir l!Slldettır. 
Kendi içine gömUlen s:ın'atkAr yert.ı 
ne, gUze111kler içinde ~ayan ve eott
yal hadiselerle boğuıan dQv.ırğaa 
ean'atkAr, )'erinde saymaktan ho3'1a9o 

(Sonu 6 mcı sayfada) 

Giizel Sanatlaı: A/ıgdenai.uule he~ltel ücri rulc salqmal-. 
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Ailede güzellik Sidi -Rezeg elden Felekten bir gün iwk Hukuk Kurumunun Sanatta üretme Yarın için 
tasarlama ve 
münakaşalar terbiyesi 

(Ba&ı 5. inci sayfada) 

do~mU$ birçok klm~cler kendilE'rinl 
gösteremezler. 

Gene aile ocağındaki güzellik ter
biyesine dönelim, ana kadar b,ıbanın 
da rolü burada önemli demiştlk, 
Rusklni, devrinln en biiyiik çaptrı. es
tetikçisi ve sanatktı.rı yapan şüphe
siz babasının sanata olan hevesi ol
muştur, Ruskinin babası zengin bir 
tüccardı ve çok zengin bir manzara 
resmi kollekslyonu vardı, çocuğuna 

bunlann heps~nl izah etmiş olduğu 
gibi, akşamları da devrinin meşhur 
şairlerinin şiirlerini blzzat çocuğuna 
okurdu. Ruskin biraz büyüyünce o
nu Fransa'ya gönderdi, oradaki sa· 
nat dilnyasiyle 1lgilenrlirdl. Bu su
n!tle Ruskln bir tabiat 5.şıkı oldu. 

ele ge~ti 
( Başı 1. incı sayla.da ) 

ceplerini ortadan kaldırmakla meş
guldürler. 

Bütün giln, hava kuvetlerimiz El
adcm ile Elduda arasındaki bölgede 
düşman kıtalarına ve araba toplu
luklanna şiddetli ve devamlı hücum
lar yaparak, kara kuvetıerlmizi ya
kından desteklenılşlerdir. Bombardı
ınanlanmızın ve alçaktan hücumla
rımızın neticeleri çok memnuniyet 
verici olmuştur. 

Cenup ve batı bölgelerinde, mo· 
törlü kuvetlerimiz, harek5.tlarına 
devam etmektedir. · 

Mihverciler Sidi - Rezzak'
tan attldılar 

Her ana, baba evinin içi11i zengin Londra, ı a.a. Öğrenildi~lne 
bir ınsan gibi güzel şeylerin kollek· göre, Sidl-Rezzak etrafındaki lngiliz 
giyonlariyle doldurup, cocuklarını müdafaa mevzllerlne girmiş olan al
bu güzelllk Alemi içinde büyütemez, man kuvetleri, sonradan bir lngiliz 
fa.kat ana ve babaların eğer kendi- karşı hücumu ile bu mevzilerden 
lerlnde bir güzellik terbiyesi ve an- atılmıştır. 
layışı varsa en basit şeylerle cocu
fa güzeli sevdlrcbilirler, zaten co
cuk karışık, zor şeylerden ziyade 
ıı!de gilzelllkten heyecan duyar. Bu
ııun için vasıtaların başında oyun -
C&k ve kitap gelir, bilhassa alman
lar oyuncağa, lngllizler çocuk kitap
lanna bu bakımdan çok değer ver
mlşlerdlr. 

Kötü, güzel olmıyan şeyler cocu
lun ruhunda kırıcı, dökiicü blr hırs 
yaratır. Güzel kıtap, güzel oyuncıık, 
güzel eşya kendi varlığındaki bir di-
11iplinle çocuğun üzerinde tesir yapar. 
Eğer dikkat edılm4nse, çocugun ru
huna ilk çağlarda bir takım kötü 
şeyler habersizce sızar, bu sızı.şiarın 
önüne geçmek ananın babanın vazi
:fesidlr. Yoksa çocuk, bencilliklere 
düşer ve bu sızıslardan cok kere, bi
zim siklyet ettlğim.lz vandallsme de 
doğar, yani eski sanat ve sanat eser
lerini harap etmek kusuru. 

Alman tebliğine göre 
Berlln, ı a.a. - Bugün neşredilen 

almaıı tebliğinde LLbya harekatı 
hakkında şu ka:ntlar vardır: 

$imal Afrlka'da, Tobruk'un cenup 
doğusunda çarpışmalar ctevnm et
mektedir. Cenurıtnn yapılan lngiliz 
karşı hücumlan, muvııf!aloyetle püs
kürtülmüştür. Alman ve italyan ha
va kuvL·llerıne mensup av teşkille

ri, harekiıta müzaharet etmi!:lerclir. 

Esir olan alman generali 
Londra, 1 a.a. - Royter ajansınm 

Libya çölünde sekizinci İngiliz ordu
su nezdindeki muhabiri bildiriyor: 

21 inci alman zırhlı tümeninin 
kumandanı olup İngiliz seyyar zırhlı 

kolları tarafından esir alrndrğı bil-

Çocuklarımıza cok kere estetik dirilen general von Ravcnstein Tob
blr terıbiye veriyoruz zannına dilşe- ruk'a gönderilmişlir. 
ri:z. Çocuklarımıza günJUk ve moda İngiliz seyyar zırhlı kollan Tob-
olan şeyleri zorla öğretiriz, bu rağ
betlerin onlarda uyanışı bi7j adeta ruk'un cenubunda doğudan çekil-

Sl'Vin<lirir, eğer çocuğumuz bir ar- mekte olan alman tanklarım hırpa
monik ve yahut. kitarln caz havala- lamak ve mihver kamyonlarına ateş 
n çalıyorsa, onda bir sanatkflr şahsi· 
yetl gfırür, seviniriz. 

etmek suretiyle güzel işler görmüş

lerdir. Bu kollar İngiliz fabrikaları-Estetik terhiyesinclen maksat, ço
cuğu eğlendirmek değil, çoc-uğu bil- mn en son model tanklarını kullam 
yük arlam olarak yetiştirmektir. 

Güzellık vasıtalarımızda fakir 
isek, başka vıı.sıtanıız yok değildir, 

kuşların sesleriyle, çiçeklerin renk· 
leriyle, tabiatın sayısız güzelllklerly
le eocuklara estetik terbiye vermek 
daima mümkündlir. 

Bir Gördus, eski b!r Uşak, bir Si

yarlar. 

Tobnık garnizonu, ilerliyen İngi

liz kıtalariyle birleşmek için çıkış 

yaptığı zaman italyan Bologıı~ tü-

meyıni ezmiştir. 

Dün başlıca muharebe meydanı 

mav halısının üzerindeki renk, çirzgi Tobruk'un etrafında idi. Evelsi gün 
Aleminin ineelıği, clü~ündürücil, sev-

alman tankları, Tobruk garnizonu dirici varlıklarını Türk kızı ı;:Uzel 
sanatlar mektebinden öı'.:'l'enmiş de· ile onu kurtaran kuvetlerin müdafaa 
ğlldir, onun bu yaratıcı sanııt kabi
liyeti anasından. evind••kı tezgahtan 
kendine geçmiştir. 

etmekte olduğu Tobruk·un etrafın

daki geniş sahanın cenup doğu ve 

cenup batısında toplanmıştı. Cumar-
Çocuklarını sevindirmek, onları 

güler yüzlü, kaygısız görmek her a- tesi günü almanlar imparatorluk ku-
nanın ve babanın istediğı ı;eydir. Ço- vetlerinin işgali altındaki sahayı 
cuk neden hazzediyorsa onu yapmak kesmek için bir t aarruz yapmışlar
lsterlz, otoınohile binmek, at koştur
m ak, sinemaya g~tmek, raclyolarda 
caz denilen müzlk karikatürlerini 
dinlemek, acııyıp dans hareketleriyle 
eğriş büğrüş olmak bir ÇOCuğu haz
landırmaz değil, çocuk buıılardn n 

dır. Bu hareket esnasında alınanlar 
cesaretle ve şiddetle harp etmişler

dir. Bu, Rommel'in sonuna kadar 
harp etmek emrini aldığına ı:ıüphe 

bırakmamaktadır. Rommcl'in elinde 
zevklendikçe ana baba ei:(er estetik bidayetteki zırhlı kuveUerinin ancak 
b ir terbiyeye sahip değilse çocukla-
rının bu dış sevtnçlerini görünce, 
onları mesut ettiklerin! sanır lar. Fa
kat bu yalancı ~eyler çok geçmeden 
çocuğun ruhunda bir bıkkınlık ya
ratır, sinirler bir bencillikle gerilme
le başlar. Çünkü çocuğun öi!;reuıdl
ği şeylerin güzellikle bir ilgi.si yok
tur, bayağı şeylenHr. Ve çok kere 
böyle terbiye almış çocuklar dokto
run müşahedesine bırakılır. 

Güzelliği çocuklarımı iiğrctmek 

aUenln bnşlıcc'l vnzifesidfr, fakat bun-

küçıik bir kısmı kalmış olmasına 

rağmen alınanlar tarafından hiçbir 
gevşeklik alameti yoktur. Şimdi al
manlarm ve İtalyanların elinde bir
birine müsavi sayıda tanklar kaldığı 
zannedilmektedir. Bu da gösterir ki 
tank muharebelerinde en ağır iş al
ınanlara yüklenmiştir. 

Meydan muharebesinin 
neticesi 

lardan önce ana baha bu ince, dik- Londra; 1. a.a. - Annalist'in as-
kat istiyPn terbiyenin ne olduğunu keri miitalaaları : 
bilmesi gerektir. Ev bilhassa bu ter
b iyeye göre düzenlenmiş, bu terbl
y eye göre çerçeveleıuniş, bayağı, 

moda ve geçici şeylerden ayıklan

mış her eşya dlllenclırilmiş ve bir 

mektep haline getirllmlş olmalıdır. 

Bunun lçln de varltklı olmıya lüzum 
:!"Oktur. Tam yerine konulmuş basit 
bir eşya, eok kere en lüks salonun 

ı:tadesinden daha üstünrlür. 
Jules Baetes: "Yavan bir muhit 

yeni teşekkül eden dıma::ıarda mu
sibetli ve silinmez izler bırakır." dı

yor. 
Ana baba, çocuklarını musibetler

den kurtarmak, onları cemiyete dü
Zf'nli, sağlam, sürekli güzellik hazla
riyle sokabilmek Içln aile ocağını 

bu terbiyenin ciddi bir konusu ola
rak daima göz önünde bulundurma
lıdır. 

Susadıı:tımız sanat alemi ancak bu 
dikkatlerimizin içinden doğacak, 
Türk cemivetinln tadı bu kaynnklar
dan gelen· güzellik hareketleriyle 
eeıısecektır. 

Ferit Celal GUVEN 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
madalyası alanlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezinden biklicilmiştir: Kurumu · 
muz teşkilatında on ~eoedenberi fahri 
olarak vazife görmekte olan ve işlerini 
muvaffakiyeıle başaran Trabzon mer -
kezi başkanı Llıtfi Polathaneli, Biga 
ba~.kanı Mehmet Hamdi Enlem, Dalı -
kesir başkanı Hilmi Y1mılı ve katibi 
Niyazi Sökmen, A)'dın ba,kanı Kemal 
Sivrikoz ve veznedarı İsmail Dura, Ak
hisar ba~kanı E~at Arel, Kalecik idare 
be-yed üyesi Mehmet Tezi! ve Mardin 
idare heyeti azasından Dr. Aziz Urns 
Genel Merkez idare heyeti karariyle 
bi.,et (;oCLık .E&i,rı:;;;ıne Kunımu madal · 
r_as.iz:le l.&ltii ~İjlerdir. (a.a.) 

Tobruk'un batısında dur.ım aydın 

değildir. Fakat muharebelerin Sey-
di-H.azag'ın :15 klloınetre kadar ba

tısında Elı:\deın'de cereyan ettiği an· 
!aşılmaktadır. 

Brltanya devriyelerinin Bingazi -
nin cerubundaki yolda görUldüklerl 
bi'dlrilmcktediı·. Devriyelerin bu 
bölgede bulunmaları çok vakit kay. 
betmeden yetecek kadar takviye ku
veti almadıkları takdirde, Sirenay -
ka'dakl :Mihver garnizonu için bir 
tehdit te,ık.l etmektedir . 

Hava faaliyeti hakktndıı. alınan 
son haberler dilşınan mulrnvemetinin 
değerli bir şeklide arttığrnı göster: 
mektedir." 

ltalyanlara göre 

Roma, ı a.a. - İtalyan umumi ka • 
rarııAhının tebll~l: 

DUnkU ııun, Marmarlk'te bir mahalll 
cıırpı:;malar ıtünü olmuştur. 

'Totıruk bölgesinde, karşılıklı topçu 
taallyetl kaycleclllmlstlr. DUsmanın bir 
ltalynn tUmenlne karşı yaptığı bir hü • 
cum teşebbüsü, sUratıe püskilrtulmüs • 
tUr. 

Merkez bölııeslnde, düşmnnın hil -
cumları üzerine carııısmaıar olmuştur. 

souum cephesinde, kareılıklı topcu 
raallyetl kaydcdllmlsllr. Tanklan tah. 
rlp olunan düşmana aAır kayıplar ver
dlrllmlstlr. 

Alman • ltalyan hava kuvetıcrı, 
düsman asker Lopluluklarına, taııt va
sıtalarına ve Mersa • Matruh'takl aa • 
kert hcdctlere muvaftakıyetıı akınlar 

yapmıstır. 

Cebel'ln cenubunda düşman motörlü 
unsurlarına hücum edllmlS ve bu un· 
surlar daıtıtılmıııtır. 

Düıman hava kuvetıcrl, Bin2azl'Yi 
bombardıman etmlsttr. ltıı.Jyan karaı
koma bataryaları bea düeman tayyarı· 
si Clilsünnüstür. !ki düşman tayyareıı 
de alman &VC18ı tarafından dtııürül• 

mtistUr. 

(Ba&1 2. inci sayfada) 

Cenaze masrafı 
stanbul §ehir meclisinde dehi şetli feveran olmuı,ı. Azanın 
kanı oynamış. İçlerinde sü

künetini ve mutad sükutunu m~ 
halaza edemiyenler olmuş! 

Türk Hukuk 
kürsüsü dün 

Tarihi serbest 
açıldı törenle 

{Başı 5 inci sayfada) 

maz; eski eserlerine yeni kardeışler 
ılıı.ve ederek tabıat ic;intleki un:tuıe 

odevinı yerıne getirmiş olur. 

( B.1şı 1. ıncı Si"yl da ) 1' 

Mesele §U efendim: 
Bir tarafta fiyat murakabe ko

misyonu et fiyatlarına on kuruş 

kadar zam yapmayı düşünürken 
öteden de mezarlıklar idaresi ce. 
naze masrafına yüzde elii zam 
yapmak istemiş. 

Acıhş töreninde Adliye, Gümrük ve İnhisarlar 

Vekilleriyle C. H. P. Genel Sekreteri bulundu 

llazılunnc~ durmad:.m Uı·etıııe, ccv
heruıdıııı foda etmek dcıııektır. JJu 
endişe, cılız ve üretme k:Lbiliyeti ek
sik olan san'allüı·lıı.r iı;in dogru 
olubilir. Daimi bir oluş halıııde bu
hınan cemiyet ve tııbiut hadiseleri 
.~l'a;,,ıntln san·atk:'.tı·ın vazife.si dı::ci"i;ı

nıeır Vi! haı:cl.et etmektir. Kısıı· san·
alkar dedi~inıiz insan, eline aldığı 
bir eseri bUylik bir tahammülle, yıl
larca ve yıllıucıı uğl'aşarnlt lşliyen 

ve bet:d de bilti.ın hayatını onun uı;;
runda Jıarcıyan san·atkii.r deı:tildir. 

1ürlü akisler ii~tiınde d:.ırmü: f.ırdas 
d.:~il<lir. Şıındiki halde bu mii-ı~l:ıs~ ~ 
tarı rapan hvır;re ,.;.ızctelerirclcn H _ı~'.r 
soıı sarfa~ında .. rıkh iki buçuk m·\.k. 
uıyın vc5ikası !" b.ı11ıklı } .ızılJr, ba. 1, 
Sil ve ct,İJ fr;ııısııla•ın otçul hdc '" 
Jiklcri. hüılin mon!ckcılcrdc r)I" .r'. 
lıeclcrinin her ,ı.:iiıı <laha azaltıl 1 

; 

Yuµı"lavya'd:ı haJl'a yiycCt·k .. cr• 1~r\, 
o!<Jııı:u için Cıir bclc<lirc reisinin 1 ·1,'ıi· 
l'tıiı~i lınkl,;ın<la h~hl'rlcr çıkırnr (ı ıt
h~ hu nıemlekcclerclcn çoğu, şark <~ rl 
rinin pclccck haharcl·ıki mu!ıarche c. - Yaşamayı ucuzla:amıyoruz, 

bari ölümü pahalılandıı:ahm da 
kimse rağbet etmesin! diye yeni 
bir fikir ileri sürmüşler. İşte şe
hır rncclisı azasının isyanını ılo
ğuran sebep bu 1 
Dostlarımdan Hacıbey zade a

diyle maruf eski bir bettaşi ba
ba.·u vardır, Bu zat vakt!yle bir 
resmi dairede müfetti~ti. tşi ica. 
bı vakitli vakii siz {;'İrer çı~.;:ar ve 
bu yüzden de devam curnalma 
imza koymazdı. 

Galiba bu kontrolsuz giriş çıkı
şı suiistimal elmiş olmalı ki bir 
gün erkenden daireden çıktığrnı 

gören müdür kendisini çagırmış: 
- •.. . bey, a1.ııim ! saa. da

ha üç buçuk! siz pek erkl!n çıkı
yorsunuz! bJyle olur mu ya! 

Bu sözden sıkılıp özür 1iiiye
cek yerde dostum şu guzcl ceva
bı vermiş: 

- Vallah beyefendi hazretleri, 
sabahlan erken gelemiyorum, ba
ri akşamlan erkeıı çıkayım, dedim 
de onun için... Ve bir temennah 
çaktıktan sonra geı:e çıkıp gitmi~. 
İstanbul beledıyeı;iniıı de hayatı 

ucuzlalamadıi;ı ıçi:"ı ôl11nıü paha
lılandırmak i~lemesi b:ını beıı:ı:er 

bir şeydir. 
Fakat bıınn istiyenler mecliste

ki seçilmiş a..:amızı.n kahraır.anca 

mukavemetleri karşısında rkat. 
e lmişlertlir. 

Ben bir frenk gazetesinde bu
nun aksini okumuştum. Bir cena
ze gomme müessesesi §Öyle bir 
ilan vermiş: 
"JOO lr;m;;a cenaze merasimi ... 
"Ilayatrn bugünkü pahalılığma 

artık tahammül deyer mi? Ölüm 
"bu kadar ucuz olunca! .. ., 
Doğrusunu söylemek lazım ge

lirse hayal ve memat pahaları a
rasında bir denkleşme yapmak 
müşterilerin bu iki yoldan birini 
seçmelerinde tesirini göstereceği 
için ben belediyenin ölümü paha
Jılandırmak, hatta icabında onda 
da ihtikara imkan bırakmayı ter
cih etmesini haklı bulurum. 
Yalmz şu tehlike vardır, ya öl
mek güçleşirse; beklenen münhal
ler, miraslar ve türlü tasavvurlar 
ne olur? 

. 
L Başı J inci sayfada 

yük bir törenle açılmıştır. Açılışta; 

Adliye Vekilimiz B. Hasaıı Mene
mencioi;lu, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili B. Raif Karadeniz, C.H.P. 
Genel Sekreteri B. Fikri Tuzer, bir
çok mebuslar, Maarif Vekillii;i müs... 
teşan, Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şurası reis ve azaiarı, Ankara Hu
kuk faküllcsi, Siyasal Bilgiler oku
lu, Dil, Tarih - Coğrafya fakültesi 
<.Jekan, profesöı·, doçent ve asistan. 
larr, vekillikler v~ maU kurumlar 
hukuk mü?avirleri, kLirsi.iye kayıtlı 
kayıtsı.ı: yôiksek lah:;il genç!i~i ve 
dalıa lıirçok S<:"Çkin zatlar hazır bu
lunmuşhırı.lır. 

Tö.-cııi, TLirk Hukuk Kurumu baş
kanı Maııi~a mebusu B. Hefik İnce 
aşaC;ıdaki 1111tkiyle açmıştır. Bu de
ğerli konaşmayı a:;neıı aşağıya koıu

yoruz: 

Kurnm başknnının nutku 
S:ıym Vekillerimiz, talcber.üz ve 

dinleyici! erimiz, 
Yedinci senesini ya'1ıyon eski (Hu

kuk 11:ı1ini Yayma Y.:urunıu) yeni 
(Türk Hu';uk Kurumu) , mütevazi ve 
fakat ciddi başlan.grçlarm en güzel 
eserler verebilecegine nümune ola
cak bir iitii1ar duygusu taşımak mev
i.:iiııe gel:nh;tir. 

lık güııJenberi yalnı?. ve valmz 
{ilim) aşiüyle ve (hukuk) fikir ve 
ruhunu yaymak arzusiyle, bilhassa 
Türk"ün de hukuk alanında bir ta
rihi; bir ülküsü, ve milletler huzu
runa çıkabilecek şahsiyetlere sahip 
olduğu davasiyle çalışan kurum; 
yüksek ilim mevzularını münaka!}a 
eden konferanslarına telif ve tercü· 
me eserlerini ilave ve halkın bilgi
sini yükseltmek kasdiyle radyonun 
geniş öğrclme nimelin.den istifade 
etti. Geçen sene başlayıp bugün ikin
ci devresine erişmesinden hususi bir 
zevk duyduğumuz (serbest kürsü
ler) derslerini açtı. Ayrıca bir (Türk 
Hukuk Tarihi Enstitüsü) kurdu. Di
ğer taraftan bir (Hukuk lılğati) ve 
bir (Türk Hukuk Kamusu) hazır

lıklannı bitırPrek bu iki miihim e · 
seri irfan haznemize katmak yolunu 
tuttu. 

Bütün bunları pürüzsüz bir duy. 
gu içinde ve yüreğimizden kopan 
minnet ve teşekkürlerle, HÜkümeti-

miz ve Partimizin ve ilim adamları
mrnm yardımlarına borçlu olduğu
muzu bildirmek vazifemizin başın

dadır. 
(Serbest kürsü dersleri) bildiğiniz 

gibi bu sene üçe çıkarılmışı ır. Ge
cen sen de mevcut olan (Hukuk ve 
İktrsat) a bu sene (Türk Hukuk 
Tarihi) ile ( Criminoloji ) yi ilave et
ük. Yalnız talebenin dcgil, fikir ha
yatına ilgili herkesin bu iiç dersin 
hiç olmazsa birisinden istifacle et
meleri için elimizden gelen her şeyi 
yaptık. Fuat Köprülü, Şevket Bilgi
~in gibi hi.irnıet değer profesörlerle 
Mehmel Ali Sebiik gibi genç ve 
kıymelli bir arkadaşın yardımlarııır 
temin eyledik. Dil, Tarih - Cof:rafya 
fak~iltesinin salonları bize açıldı. 

Bu derslerden istifade için gele· 
'Cek kayıtlı ve kayrl sız dinleyicile
rin çoklu[;u, bizim paha biçilmez 
mükafatımız olacaktır. 

Dersleri kitap haliıırle çıkaracağız. 
Kafr ıtlarını da bize lutfeden hükiinıe
timizin ilmi yayma yolundaki arz;u
sunn uygun olarak bunları ucuz ve
receğiz. 

Öz ve devamlı çalışmalarımızın, 
şimdiye kadar olduğu gibi bu defa 
da bize meyve vcrccer;inden emin 
bulunuyoru.z. Çünkü bu emniyetimi
zin kaynağr biiyüklcrimizdir. İlmi ve 
irfanı kollıyan bu büyi.ikler huzurun
da saygı ile eğilir, sözü bu sene ilk 
dersi verecek olan sayın profesör 
Fuat Köprülü'ye bırakırım. 

Refik İnce'nin alkışbrla biten bu 
konuşmasından sonra kürsüye, alkış
lar arasını.la, profesör Kars mebusu 
B. Fuat Ki.iprüli.i gelerek ilk dersini 
vermiştir. 

Bir saate yakın süren bu ders sa
lonu dolduran seçkin dinleyici kül.· 
lesi la raf mclaıt büyük ve can-lı bir 
alaka ile t:ıkip olunmuştur. 

Yurtta hukuk ilminin yayılmasın
da ve gelişmesinde yıllardanberi me
totlu ve programlı çalışmalariyle 

büyük ve faydalı hizmetler görmek
te olan Türk Hukuk Kurumunun 
halk kürsüleri, ilmi konf::ransları ve 
radyo neşriyatı gibi her gün biraz 
daha ileri giden güzel hamleleriyle 
kazandığı büyiik başarı ve hayırlı 

teşebbüslerini cand~n kullamayı bir 
borç biliriz. 

Kısır san'atltür az ve cılız eser 
verir. Falrn.t iddiası p<'k büyüktür. 
H<'r zaman tııkdiı· cdilnıedıg-indcn, 

ıınlaı,ııhıma<lıgındaıı balıseür>rck, dai
mi bit hoşııııts:ızluk içinde yaşar. 
Hayatını bir veya birkaç eııcr üze

rinde harcayan san'ntlüll'a kısır tle
nemez. Bu cins• san'::ıtkunn iirctıne 

lrnhiliyPti bir vaya birlraç <'SC'r U7.e
rinrlt> heiiı·iı·. Onun büti.in zevki, bii
;ı.;ik rıırri üz<>rine he1· gl'ın lJlr p:ırça 
drıh:ı rğilı:rek, nihayet.siz bir tnhanı
miillr <lıırın::ıcl:tn işleınrktlr. 

Sıtn•ııtta iirPlme aı:ıkı, başka bir 
<!ı•ğ'lşJr·. dıırnıııclrın çalışmnk, kafa V<' 
nıhtaki ll'lkı kaybetml:'mck demPlttir. 

Sıın'ııt ı•s<'ri: hrı~ırıı gelrlikı;e ele 
olmnn bit· f:mtazi d" clef!'ildir. San'
:ıtkıircl:ln ıl:ıimi hir an::ı titizliği isler. 
Çok nırıhsiil vrrcn sıın•::ıtk:\r, E'g-er 
csrrlt'rinc gerl'kCn ccvhcı-i koyanıı
Yor:rn .. bu oıııın r:ok t'Ser vernıi~ ol
;rnsmr~'ln değ-il, es~uı~n cevhersiz o
luı;ıı•r>clnndır. 

"Güzelin r.oğuda birdir, azıda ... , 

Baki SÜHA 

Ankara Halkevinde 
öğrenicilere verileh 
öğle yemekleri 

Ankrıra Hnlkl•vi Sosyal Yardım 
Kolu, ııcçl'n yıl orl:ı okulnrdaki hal 
ve ynkli dat· Vf' e\'i u;ml;: iij:':n•nicile
re haftnııın \w-; giiniindP öı~leleri sı
cak ~ "'lll"k vPrınhti. 'Kol hu yıl bu 
dei:crli c:afışın:'ost!ll )!enhl<'I c•rl'k tica
ret li~Psl ile t~nwtpaşa Kız Enstitü· 
sünıll:'ki ve yakın ortn okulflnki yüz 
elit c:ocuğa diinclen ba;lıyarak iiı:\"le
yinleri ik..i ka]) sıcrı.I: yemek vermef:e 
haşlamıştır. Bu okullarda yımıck sa
n.tlC'rl ayn ayrı olduihınılan öi-(rt•ni
cill'r üç grup halinde Halkevinin nlt 

~ -a~ 
kadar, llkrayna"ııın kış t'kimine ve 0 1'· 
nıi"ı~dcki yaz lrnsa<lına ela alik;ılaıt1113 

tadırlar. 

Falih Rıfkı AT;ti. 

Cenubi Atlanlik'fe 

sil ahi 1 bir alman 
gemisi balulldı 

. ııdf' 
Loııdra, 1 a.a. - Resmen bildır tıir• 
ğine göre devriye gezen D~v.on'S bit 
İngiliz gemisi tarafından sılahlı 1 .,,. 1 . . • .., At p a man tıcaret gemısı cenu,. . dl' 
t ik'te batırılmıştır. Civarda bır il' 
n.izaltrnın bulunduğundan şüphe!~ 
miş ve bu şüphe sonradan tee 

8
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etmiştir. Devonshire'a ve taYYııt ıııl 
Jerine hiç bir hasar olmaöığı gol'' 
miirettebattan da ö!U ve yaralı Y 
lur. 

( Küçük dıı haberler 
\.. -

]<8* * Kalkuta, ı ıı..ıı.. - Benıı:ııle eY.' 
neı;tnln lsttra ettllU re!lmen bll<Urllfll 

teıırr. ~ıu" * nerlln, l a.a. - Macar ~1111ııJI 
nnzırı M. Remenyl Schneııer. bU 
burnyn germıstlr. tıııld' * Bükreş, 1 a.a. - KayBklart ı• 

k i gtııı 
n::ın yahıırliler bunları sc z ıer ' 
c;inde hiikfımete teslim edrrel< r et' 
dir. Buna aykırı hareket cctenle 
za!nnthrılacaklaı·chr. ıııııı'4 * Sofya, 1 a.a. - ITarlclYe dilll' 
1ı1. Popof, diİn akşam Sofyıı")'ll 
miistiir. ıııııııt * 111adrlt, 1 a.a. - Harici>'~ ~ 
M. Serra.ne S1ner, cumnrtcsı 
mı l\tnclrid'e ı1önnıliştür. r pıııııl * Budaııeste, l a.a. - r.ı:acıı ıııscıt 
hlr lakım kaçak komUnlstıerl ııe'rel' 
lıuduclundan geçiren bir ıebeke _,,_ 15ıır· 

e veı.ı•w .... 
ml!f ve 20 kisiyi malıkemeY uııO J• * sorya., ı a.a. - Bulgıır tU~ı:ıııeril• 
tın alınması ve ttalya·ya g ıısLll'1' 
mcsi için iki nıemleket ur 
mllzaltereler yapıl~ 

Malihulyamn kokusu 

N 
asrettin Hoca bir gün kendi 
kendine: 

j zaferi, rus ord~~un~ bu ilk muzrı.f-Ruslar Taganrog'u ~~:.taarruzu, ıtına ııe hazır1anmış-
Rostof almanlar tarafından hlç 

kat salonlarından birinde yemekle
rini yiyı>bilmekledirler. Bu salrınclu 

lizı•rlerl bf'yaz ürLiilcıfo örtUlmüş on 
b!'ş masa varcllr. Her masa bir sura
hl diirt bardak ve dört hryuz ütli· 
lü J>"C:l'lc koııınuşt.ur. Ynvrulaı· ka
laylı btıkır kaplarda getirilen ye-

,,,,~ 
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Milli Kültür Dergı51 ~ 
ti 

-meklerini kendilerine ayrılmış c;:atal : 

"- Şimdi kalksam da bir 
ördek alsam, kaynatsam, suyuna 
bir güzel çorba yapıp içsem f diye 
düşünürken çat çat kapı çalınmış, 
ve komşunun kızı Zeynep elinde 
bir tasla gelmiş: 

- Efendi amca! demi, annem 
selam söyledi. Bize biraz çorba 
verir misiniz dedi, demiş. 

Hoca da: 
- Yahu! bizim komşular mali

hulyadan koku alıyorlar .. diye söy
lendikten sonra çorba olmadığı 
cevabrm vermiş. 

Avrupa'da kıtlık deyin, açlık 
deyin hulasa yiyecek hususunda 
sıkıntı var. Onun için hemen he
men bütün Avrupa gazetelerinde 
ııaka gerçek bir sürü yemek lift 
ediliyor. Anlaşdan bulamadıkları 
yiyeceklerin malihulyasiyle geçi
niyorlar. 

Hani birisine: 
- Aman falancanın yanında sa

kın kambur lafını etme! Adam 
kamburdur; sonra alınır! ayıp o
lur. diye tenbih etmişler. Bu ten

bihi sıkı tutmalı: istiyen de mut

tasıl zihninde 
- Aman kambur lafını etmiye

yim ı diye düşüne düşüne o hale 

gelmiş ki uşaktan su isterken: 
- Bana bir bardak kambur ge

tirir misiniz r deyivermiş. 
Avrupa'nın da bir teviye yiye

cekten bahsetmesi zihinlerinin 
hep onıunla dolu oluşundandır gi

bime geliyor. 

Bu arada bir gazetede gördüm: 
makarna hakkında bir hesap var. 

Diidiik makarna dediğimiz cins
ten bir ton makarnanın boyu 1200 
kilometre tutuyormuş. Yani İs
tanbul - Ankara demiryolu çift 
raylarını tek olarak birbirine bağ. 
!asanız daha İstanbul • İzmit ka
dar bir boy eklemelisiniz ki bir 
ton makarnamızla boy ölçüşebil
sin. 

Bir hanım ağzına göre bir lok
ma makarnanın boyunu 70 santim 
hesap edersek bir kilometre ma
karnadan 1430 lokma çıkacağım 
görürüz. Bunu 1200 e çarptımz mi 
1.715.000 lokma eder. Bir adamın 
10 ile 15 lokma arasında doyaca
ğını kabul edersek yavaş yavaıı 
Bakırköy'iine yaklaşıveririz. 

Şimdi bu münasebetle şunu dü
ıündiim. Vaktiyle bir pirinç üze
rine fatiha süresi yazanlar var
mış. Zengin sofulardan birisinin 
aklına gelse de: 

- Ben hepsi fatiha yazılı pirinç. 
lerden yapılmış bir plav isterim 
de&e idi! Acaba kaç sene bekler
di. 

aldılar 
( Başı ı. ıncı sayfada ) 

ber, Ruslar henüz Taganrog'un a • 
iındığını l:>ildirmcmişle.r<lir. 

ıı.:ı:oskova radyosu, dün akşamki 
nesıriya.tında. Almanların Taganrog -
da durmadan Aza.k denizi kenarın
da Mariyopol'e doğr!.I çeldldiklcırini 
blldlrmiştir. Mariyopol, Rostof'un 
160 kilometre kadnr batısındadır. 

Genemi von Kleist'in de Mariyo • 
pol'e kaçuğt söylenilınekıctlir. İleri 
motörlii Sovyct birlikleri ve Stor -
movik pike bombardunan tayya • 
releri düşmanla tem.ası muhafaza 
etmektedirler. 

Çetin ve ciddi harpler 
Londra, ı a.a. - Zürih'te çıkan Die 

Tat gazetesinin Berlin'<leki muhabiri 
yazıyor: 

Harhio bidayctindenberi ilk defa o
larak alman başkumandanlıih dojhı cep· 
hcsiaJe uğranılan bir muvaffakıyel'siz · 
liiH teyit etmektedir. Bu suretle, rus Or· 
dularınca cenup cephelerinin sol kanat· 
Iarı üzerinde gösıeril en mukavemetin 
çetin ve ciddt mahiyeti itiraf edilmiş a
hıyor. 

Ruwa'da alınanlar, iki aya yakın bir 
zamandanlıeri, Don nehrinin aşağı 
mecrasını Rostof yakınında ger,;mek ve 
böylelikle Kafkasya'nın eşiğine var • 
mak için uğraşıyorlar. Fakat, bu işe ha-
7.Cr bir va;ı;iyetc gelmiş olmasına rağ · 
men alman piyadesi, zaptermek İçin 
cmi~ aldıitı hölgeri ele geçirmek imkiı· 
nını bulamanııştır. 

Kafkasya'nın istilasından 

• vazgeçildi 
Londra, ı a.a. - Royccr ajansının 

asked muharriri General Gough di 
yor ki: 

"İlk haberJni sekiz gün evel aldı 
ğımız Donetz havzasında yapılan 
Sovyet karşı taarruzu evcil üç giin İ· 
c;inde 60 kilometrelik bir ilerleyiş kay • 
deıcikten sonra Rosıo['ıa bulunan ku • 
vctlcrden daha ıniihim bir nıızi kuve • 
tinin bıılunduj!u cenup - batıya teveccüh 
etmiştir. Bu taarruz alınanları Azak de
nizine doğru sürerek bu çevredeki bü
tiin alman kuvetlerini imha etmek teh· 
didini ~ö~tcrmektedir. Almanların ma • 
rı.ız bulundukları tehlikeyi anladıkları • 
~örülmekrc<lir. Çünkü na:ıiler T:ıı:;an · 
ro~'un öıesine çekilmtkte ve umumi 
karar~ahl:ırını buradan 160 '.kilometre 
daha bat ıda bulunan Maryo1>0l'e nak -
!etmektedirler. Bu hareket Ka[ka~y:ı· 
nın tamami)'le istila edilmesi irnklnla· 
rını azaltmıştır. 

Harekttt Sovyet kumanda heyetinin 
maharetini ve im heyetçe büyiik dar • 
bclC'rin ancak hüyük ktıveılerle indi • 
rildijii takdirde hüyük te~i,feri olaca
ğının anlaşılmış bulundıığunu ~il..ter • 
mcktedir. 

Şehrin içindeki harp 
A dostlar oynatıyor muyum ne? Londra, 1 a.&. - Dally MaU'ln 

Stokholım'de bulunan muhab!Tlnln 
FELEK bildirdiğine göre. Rostof'taki rus 

bir zaman tamamiyle işgal edilme
mişti. Sovyet kuvetlerinin külli kıs
mı Don nehrinin sol kıyısına çeki
lirken sivil muhafızlara ve Gepcuya 
mensup binl,,.rce asker şeıhlrde krı.1-

mıştır. Almanlar burada tanklarını 

ve di~cr motörlü vasıtalarını tamir 
etmek fmk[ınını bulamanıı.şlnrdır. 

Bundan başka üç ı::üı1 iic ıı:ece ne ye
mek ve ne de sığınabilecek bir yC'r 
bulmuşlarflır. Almanlar devamlı o
larnk tetikte bulunmak zorunda kal
mı~lar ve yorgun dli.;:mlişlercli. 

Marl'şal Timo('(!nko'ya k<'Yfi:vet 
habPr verilmiş ve bunun üzerine 
mareşal geçen perşembe karşı ta
arruz emrini vermistlr. 

Rus piyade ve tankları bir muha
rebe esnasında alman mevzllerinl 
hücumla zaptetmişlerd1r. Evden eve 
yapılan çıupışmalarlıı ruslar almnn
ları püskürtmilşler ve müteakiben 
kaı;-rnağa mecbur bırakmışlardır. 

Mo<ıkova'dan bildirildiğine glire, 
Vikinı::- adındaki tümeni<: altmışıncı 
motörlil tümenin ve 11 tincü ve 16 
ıncı zırhlı tümenlerin bakiyı>leri şf'h
ri bm;altmadan önce. yti1.lerce erkek, 
kadın ve çocuk öldi.irmiişlerdlr. Yal· 
nız bir okulda 20 kanın ve 70 çocu
ğun kurşunla delik deşik edilmiş ce
setleri bulunmuştur. 

Almanların takibi 
Moskova, 1 a.a. - Pravda gaz!'Le

sinin cenup cephesinde bulunan hu
susi muhabirjnin bildirdiğine göre, 
bu cephede rus kıtaları ricat hfı.lin
deki alınanları bugün de takibe de
vam etmişlerdir. Tnss ajansına göre 
bir rus blrliği 22 klloınc•tre kadar 
ilcrlf'mistır. Diişmaııın takibi şiddet
le devam etmektedir. 

Alman tebliğine göre 
Rus taarruza 

Berlin, ı a,a, - Alman orduları 
ba'jkumandıınlığı.nın tebliği : 

Rostof bölgesinde, düşman dün 
de, insan ve malzemece fedak<irhk· 
lara hiç bakmıyarak karşı hiicum-
larına devam etmiştir. Düşmana, 
yeniden eiddt ve kanlı kayıplar 

verdirilmiştir. 

ilk rus muvafiakıyeti 

--ve kaşıklarla masalarını kirletıme

meğe dikkat ederc-k neşo içinde yi- : ÜLKÜ 
::: 
::: 
::: --yorlar. 

Ankara Halkevi Sosyal Yardım _ 
djf1::: 5 inci sayısı da zertl!J ~ 

münderecatla çıktf· ~ 
yeııl ::: 

-okullarındaki : Kolu, bu yıl Ankara 

muhtaç öğ'ı·enicilere bin liraitk ka-
dar kitap, dE>fter ve kalem vermiş
tir. Ilalkevl, okul idarelerinden muh
taç öf;renicilc-rfn sayılarını ve Hıli· 

•Yaçlarının cinsini öı{renmiş ve bun
ları s:ıtın alıp üzerlerine Halkevi'nin 

-_ l\Illlt kültUr derıtlsl - •. 1 ıı ti - ,,a. t1 sert - tllktl'nUn besine ,ııı· ~ 
- olgun yazılarla dolu olarıı1' zı!Br ::: 
: mıt)tır~ Bu say1s1nda eu 18. ~ 
- d , _ ve ou 1mzaıar var ır: 

61 
~ = kil J{ , - Okuyucularımıza: tll ' "ııt• ::: 

- İ kk 'fOJlr \•ti - En~tlti.ılerl: . Hıı ı 15ıer , 
armağanı olduf;unu gösterir etiket- 1: :Mesleki ve teknik öğretin\ ıY"t ~ 
!er koyarak okul Jdaı·~Jerino vermiş- , : mlz: Nurettin Bnyman, ce~•ııl· ~ 
tir. Bu yolda daha yardıma devam :; ve okul: Narı Atut Kans~·:Re;lt ::: 
edilecl!ğini ğörenmlş bulunuyoruz. verslte ve yüksek okullar. 'fil' ::: 

_ :Şemsettin Slrer, Türk 1nkılllP J{ıt' ~ 
:: rJhl Enstitüsü: Enver zı~a ;.r~·::: 

dır. - raı, Güzel sanatlar: Tev!I~- ,.. ~ 
29 Sonteşrinde 20 Alman tayya - rat Yuğmur • şıır - : c.-yıııın 1111: ::: 
· t hı· tl·ı · ' ııııır .,, reıu a ·ıp e ı mlştır. Bizim kay1 _ tur Kansu, İlim mlllllese ôtı.:ne :: 

bıınız 3 tayyaredir. : nr. Bedri Tahir şaman. pıır1l• ::: 
29 Sontcı,ıı·inde hava kuvetlcrlmiz : norırul!: Kazım Nııml .aıır·: ~ 

83 Alman tankı, 15 zırhlı otomobil, Yollara dU$tüm bu saıınh 1 ııt)"::: d ~·ıe .,, 
aııker ta.şıy1an 650 den fazla kam • : Osman Attlla, OcUııcü ~ ·aııo.t!~• ~ 
yon 12 sahra topu, 192 obüs taşıyan : kel sergisi: Bedri R- E~ ııısış11 ::: 

araba, 5 sarnıç kıı.myonu, cephane - thük destanı - şiir-: sar uııfll ~ 
t O Tel> ııır • ;.ıı 

yliklü blr treni tahrip etmişler va : AIL zzct 7.kan, 11, fC ~ 
ikiden fazla dllşman alayını imha : adası: Türkiye: .Mümtaz F"ıı l ;.Y.' ~ 
ederek dağltmrşlardır. nfk, Süvnrllcr • sllr -: Ne,•ırııyc5 .: ~ 
Cenup-batı cephesinin bir kesi - : tnn, Koc ylıllt Ku.ro~lU U-r~ ıııı.llC ~ 

minde harekette bulunan bİl'lJltlerl- : Ahmet Kutsi Terer. T •arııtıgll• ::: 
- klluplnrı: Abdülkadir h .,vııııı: :: 

mlzden biri 297 inci Alman piyade I< ta" .,, 
tllmenini ezmiştir. Yalnız son iki : On lld hayvanlı Tilr arıı•ırı· ~ = Adnan Ötüken, Gazeteler ()JlC\I· ti. 
gl.lnliik muhaı•ebelerde 4000 den faz- - cıı: ' da: Oikü, Günler boyun 8,ı ~ 
la Alman ımbay ve eri öldiiriilrnliş- _ 

0
]<1Jil1 • ' 

tur. Bıı htıt·ekete ı~.tinlk e"nn bı't• • _ - Her Türk aydınının el ıs ~ "' - o .. 5111 rt'' ;.ıı likleı·imizden biri 13 Alman t opu, 2 : Irı.zım 2elen CLK •nun ıııı ;.ıı 
batarya alev makinruıı, cephane yUk- yı~ını da okuyucularıırıı:ı:e. 1 
lii 20 nr:ı.ba tahrip etmiş, 5 sahra = retle tav$lye ederiz. 111111 
topu, 6 alPv mnkinesı, 6 mitralyöz ':1111111111111111111111111 11

111
11111 

ve dl.ıl';E'r birçok ganlmetlcr ele ge- llllllllllllllllllllllllll ll 

r.irmıştir. * Sebze Fiyatlar• 
Kuiblşef; l. a.a. - Sovyet haber

ler bürosu bildiriyor : 
Düşmanın Sivastopol üzerine yap· 

tığı bas:.ı azalmamaktadır. Bu ke -
simde dUşmnn yeni kuvetler topla -
maktadır. Sivastopol şehrinin civa
rında bulunan ve kati ehemiyeti o
lan tepeleri ele geçirmeğe çalışı • 
yor. Dağ biı'llltlerlnl, uğradığı bU -

Belediye f~eisliğ!ndeo :)/ 
. .ıqıll 

--( 2 Sonteı;;rın • pıf' 

Cinsi 
Ispanak 
Lahana 

oer!)(ı~~.t) v asati .. & , .. 

Fiyatı ıı 

16 9 
6 l~ 

Londra; ı. a.a. _ Manchester • yllk kayıplara bakmaksızın ileri slir
Guardian gazetesi, Rostof'un tek • mekte ve tepeleri m·.ıha.sımı eyle -
rar H.uslaı· tara!ındun işgalini ba.hts ınektedir. Kızılorcluya vıo. donanma • 
mevzuu ederek diyor ki : ya memup birlikler , işgal -ettikleri 

"B·1, stratejik netıceicr veren tık mevzileri inatla tutuyorlar. Snyıcn. 

Pırasa 8 9 

Yerelmaeı 6 

Kereviz 15 
Patates sarı 11 
Patates beyaz g 
Karnı bahar ıs 

'J7. 
16 
11 
z1 
:ııı 
40 
31 
51 
ıs 

Ru.s muvaffakıyetidlr. Bundan bir - Ustlln olıın dü-~ınan kuvetleri ehe - ' 
kaç hafta evel Snıolensk civarında nılyotll bir tepeyi ele gec:irmeıte mu
kazandık.ları muvaffakıyetler, Mo_s- vaflak olmuşlardır. Bir Sovyet mUf
kova'ya kar§ı yeni Alman taarru • rezcsino Faşistleri geri atmalı emri 
zuna hiçbir suretle engel olru:namış- verilmiştir. Şafakla b eraber, bu 
tı. Bu muva.ifakıyetler t ft.blye saha- mUfreze dilşmane. son kanattan ta
sındıı. kalmı§tı. Rosto! muvaffakı - arruz eylemiştir. Şidcletıt bir mu -
yeti çok daha ehemiyetli ve cesaı·et harebe olmuştur. Ormanlarla örtUlU 
verici birşeydir. ,, olan araziden istifade eden Sovyet 

b astı kuvetlerl sat kanattan kaU bir 
Sovyet resmi te liği karşı t aarruza girişmişler ve dUş-

Moskova; ı. a .a. - Sovyet ba - man, kendi askerlerintn cesetleriyle 
herler bUrosunun 30 sonteı,rin ak • örtUlll olan tepeyi terketmek zo -
ııamı neşrettiği tebliğ : runda kıı.lmı•tır. Askerlerimiz pek 

30 Sonteıırlnde kıtalarımız btitUn çok dUtman tüfefi ve cephanesi ele 
cephelerde dUıımanıa çarprııınuoıar • geçirmf4ti.r. 

Kabak 22 
Ayşe .fasulye 
Çalı fasul:ı,•e 

Barbunya ,. 
Domates 
Kemer 
patlıcan 

Yuvarlak 

30 
28 
28 
23 

patlıcan 22 
Bamya 4.0 n" 
Dolmalık ı1 
hlber ır. 
Sivri biber :o 

0 
10 11ı 

Kuru so)'tnn ' ·5 
11 1111 

11111111111111111111111
1111 
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M.M.VEKALETlHAVA Kunı iizüm alınacak 
E BİBLİYOGRAFYA ~ ' . •.•.............••••........• --

MlLLl MÜDAFAA 
VEKALETi 

Uçuı elbiseleri alınacak 
H. JıL v. Hava Sa. Al. Ko. dan ; 

Sadeyağ alınacak 

Adaııuan Sa. AL ıto. dan ı 
1 - 10 ton aadeyat kapalı zart u

ıullyle sııtın alınacaktır. Tnhmln e
dilen flyat 17.000 llrtıdı.r. Muvakkat 
teminat 1000 Ura 50 kuruştur. 

Ezine Sa.. Al Ko. dan: 

1 - Pazarlıkla 9000 kilo kuru 1lztlm 
alınacaktır, Muhammen bcdell 6750 11· 
ra olup muvakkat teminat 506 lira 25 
kuruıtur. Pazarlıkla elaılltmesı :l.12.G41 

cuma eUnü saat 15 te Ezine Sa. Al. 
Ko, da yapılaC'aktır. lateklllerln mcz • 
kOr r:Un ve salte tem!natlar!)'le birlik· 

TURKİYE CÜMHURİYETİ 
1 ohsili Emval kanunu 
Verı~ ~im ve harclıım alt tahıllAt 

htlkUmler! ve tatbikatı 

Saka arabası yaptırılacak 
.M. M. \tekAleU Sa. /1. ı •· dan : 
Milteahhlt namı hesabına 200 adet fı· 

c:ılı saka nraba.ı J1aptırılacaktır. Araba
lann dln1rll tek" '"k r'rmlrl VekAlet
ten vcrllccektlr. Bir arat :ıya tıc:uıııı•o be· 
raber c;o Ura ti.Yat tahmin oıunmuıtur. 
~ ıvakk • temlnııtt ı.ıoo llratlır. NUmı. e
si ve aıırtnamcııı her~Un komı.yonda ıö
rülclı111r. lhalcsl ac:ık ckSUtme ile 8. 12 
9·a pazartesi saat 1:1 te )'apılacaktır. Tıı 
llp olanların r.t. 111. v. Satın Alma :·r> 
mlsyon:ı müracaatları. (SG46) 16648 

ı _ Deriden mAmuı uc:us elbtscs1 pa· 
zarlıkla satın Alınacaktır. ııuhıımmen 
bedeli 43000 lira olup kııU teminatı 6450 
liradır. Pazarlı~ S.12.941 c:areıımba eaııt 
11 de Ankarıı da hava 11atın alma komts· 
yonuncla .)lapılaraktır. Şartnam~I 21:1 
kuruı mukabilinde komisyondan alınabl· 
lir. lsteklllcrın muayyen &ün ve •aatte 
komisyonda buluıımııları. (8460) 18504 

2 - İhalesi 4.12.941 perşembe g11. 

nn saat 16 da yapılacnJctır. !stekllle
rln tekl11 mc.-ktuplannı bclll saatten 
bir saat evel Ko. na vermelerL Şart· 
name her gtln Ko. da görülür. 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHİ: 1888 

Tevfik Koral 

l.ıa.ltye VekAletl Tahsll!ıt MUdUrtl 
(8554) 18402 

'e Ko. na mtlracaatları. 
(6894) 1SSS2 Sermayesi 100.000.000 Türk Lirası 

ın l.ıaı Ye erktı.nı, son yıllarda, mall 
lı l'Vzuata mUte!llllk bazı önem l ba
rı ıaı ri aydınlatan, dlğcrli eserler 
ı:;,r ttllc-r. Varidat Umum MUdlirU 
~e ı.1 Hn.kkı Ülkmen'ln muaım-le 
Ilı latlh!Aic versı.erl adlı csC>rlyle U· 
t' 'Un MUdUr Muavini Nlhat Ali U
\ ~Cü'ntın kaz.'lnc vergisi ve tatbl • 
1: ı, bizme>t erb .,ı vergllc.-ri ve tat
~ ıtatı adlı esl'rlC'ri bu aradadır. 
t- nlard~ bazılannın bugtın mev-

Sadeyağ alınacak 
Çeşitli yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan ı 

Şube ve Ajan adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

.ı kalmamış bulunuyor, ki bu da 
r' rln hakıkl bir ihtiyacı kntıiıla
ıu göstermektedlr. 

Araba alınacak 
M. M. Vekaleti S. Al. Ko. dan ı 

Pazarlık gilnilnde talip ~ıkmadı • 
ğın.dan 2000 adet ~ift atlı nakliye a. 
rabası yeniden pazarlıkla eksiltme 
konmuştur. 

Arabaların dingil ve tekerlek ta
ban demiri parası vekaletten verile
cektir. 

Toptan ve 250 arabadan noksan ol 
mamak üzere ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebılir. Şartname, resim ve 
evsafı, numunesi her ıün komisyon
da görülebilir. Bir arabaya tahmin 
olunan fiyat ıso liradır. Talip olan
ların ihale gunU olan 5. 12. 941 cu
ma günu saat 15 tc alacakları araba 
miktarına göre kanuni teminaUariy
le birlikte M. M. V. salın alıua ko. 
misyonuna müracaatlan. 

(8775) 18793 

Yol yaptırılacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. danı 

Adapazarı Sa, Al Ko. dan ı 

1 - 10 ton ıadeyat kapnlı zart u-
1 - Keljif bedeli 37721 lira 80 ıull;ylı ıatın aluıacaktır. Tahmin edl· 

kuruş olan Etimcsgut'ta yapılacak 1 ıcn tlyat ı7.ooo liradır. Muvakkat te • 
Yol inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye mlnat ıooo lira SO kurustur. 
konulmuştur. İhalesi ıs. 12. 941 pa· :ı - lhalest S.12..941 cuma gUnU ıa
z t • ·· ·· t ı6 d A k a'da at 16 da ;yapılacaktır. lstcklllcrın tek· ar csı gunu saa a n ar llt mektup! n b 

1 Hava satın alma komisyonunda yapı- a nı e 11 sııatten bir ıaat 
1 kt K • . 2829 l' 10 evet Ko. na vcrmcterı. nu saatten son-aca ır. atı tcmınatı ıra ra ''erllen mekt 
kuru§tur Şartnamesi ı89 kuru§ mu- upJar kabul edilmez. 

. . • . . Şartnamesi her gUn Ko da gl5rtl1Ur kabılındc komisyondan alınabılır. <
5535

> • • 
T l . 1 . 'h 1 .. il t' d 184!>3 a ıp erın ı a c gun. ve s:ıa ın en 
bir saat evelinc kadar kanuni teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(8782) 18815 
Nohut alınacak 

lst. Panealtı Sn. Al. Ko. dnn 
ı - Kapalı zarı usu!lyle 1000 ton 

Kırpıntı satışı 
nohut mtlnakasaya konmuıtur. Evaat 

M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: ve huıusı ıartıar Ko. da ıı:orıııur. lha
ı - Hava dlklm C\1ndc blrlkmls o· lesi 5•12•941 cuma ctlnQ saat 11 de ~a

lan 1500 kilo ytlnltl ve 1000 kilo pa- pılacnktır. Muvakkat teminat 11750 il· 
muklu kırpıntı pazarlıkla ı:ıtııııcaktır. radır. Tallplertn tckllt ml'ktuplnrtyıe 
l\luhamml'n bedeli 125 lira olup ka~ı ihale saatinden bir saat evci Ko. na 

\ermeleri. (6;;o8) 185U 

Dört çeşit yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 

ı - Aşağıda cins ve miktarlan 
yazılı olan erzaklar pazarlığı 5. 12. 
941 cuma günli saat 9 da yapılacak. 
tır. İsteklilerin Ko. na müracaatla-
rL (8956) 

Cinsi Miktarı M. bedeli İlk T. 

Pirinç 
Kilo Lira Lira 

Kuru 
Börülce 
Sadeyağ 
Çekirdeksiz 
sarı üzüm 
Zeytin yağı 
Zeytin yağı 
Sadeyağ 

S0,000 20SOO ı538 

S0,000 
30.000 

25.000 
30.000 
15.000 
30.000 
18895 

4000 
52500 

10000 
30000 
ısooo 

S2SOO 

Vaketa alınacak 
Topane Sa. Al Ko. d:ın~ 

300 
3938 

750 
22SO 
112S 
3938 

ta.ı~u eserle>re şimdi de Tevfik Ko
r'lll uı "TnhslU emval kanunu, vere!, 
l@:-ı rn ve hıırclnrın tahsilat hükUm
llııf ve tatbikatı" adlı kitabı katıl • 
tıJe.tıbuıunuyor. Kitapta tnhsllfıt mtw· 
~ nın bir tar.hcesl yapıldıktcın 
l:ıerı 11 30 YJıdnn fnzla bir zamandan
dı.t l'UrUrlUkte bulunan ve bu mUd· 
dA~1tlnde esaslı hUkUml<'rl bırı;ok 
·~ n lkllkler gönntıs olan kanunun 
~ltJı~ııı mevzunun tatblknttn al:lığı 
bı:IJt r, :rnueıııt n enhııt f klrlC'riyle 
'"it, ta etrnfiıca !zıh ed imiştir. Me· 
1..ı.: 'Taıısıu Em\•al" kanununun 
r~l aahası tam bir &"k.lde göste
' :ıı ıtır, k1 daITTnık m vzuattnn bu 
t: ~il CıkarmnJc başlı basına bir 1.ş
~ llh:: il Emval knnununn gore 
~ k bUtUn safhnlnn, ihtiyatı hn· 
~l:ı IS:ne>n veya hlc harzl caiz olnu
•t1~ak ve alncnklar, lstlhkn.lc dil
~ lcranın tehiri, dcvlM. alacak· 
ı it ın .ınUmtazlycU, ödC'me tnrzlnn, 
h.ıı Ut halle>rt glbl ıımcU bakımdan 
~ n~sı kıYme.t ve ehcmılyettcki me
lı• ;r~ kitapta geniş yer vcrllmls· 
t ~1 11knt kitap, yalnız tahsflllta mil· 
l ~ k zn,,selelere lnhlsnr etmeımlş, 
ıı,. k hle>rle munn <'betli bah slere 
tınu ltı <for~C'de temas etmiştir. Bu 
lıa~ı 1en olarak vercl ve resim ve 
t arın Yalnız tahsil safhnlan de
ı!qr l.ıhakkuk s:ı.fhalan dıı gl'rel;I ka
ıa. a l:Ydtnlntılmış, nihayet para cc
'1?! 1't ve bunlann nevi ve mahlyet
haııa haklnn1'1ki ldnrt ve knuıl içti
it r slst<'mll b r şekilde göstcrll-

Doğrama işleri 

tcımlnatı ıs llrn 75 kuruıtur. Pazarlıtı 
4. 12. 941 Pel'8e:nbe gUnU ıaat 10 da 
Ankarada hava satın almıı komta>o
nuncla yapılacaktır. Numunesi her etin 
hava dikim evinde gortıleblllr. lı;tckll· 

terin ihale saat!ndcı komlsYom1n bulun- 1 - A&atıcıa clnstert yazılı dört ka
lem erzak ıartnameslndc yazılı olan ev
s:ır ve ıartlar dahilinde alınacaktır. Ek
ılltme kapalı :ı:art usullyle olup 3.12.041 
caraamba r:Unil saat 15 te ;yapılac1k • 
tır. Sartnamelert l&tnnbul, Ankara, Iz
mlt Sn. Al. Ko. luında her ı:Un ı:örUle
blllr. Tekile mektupları saat 14 e kadar 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

ı - Beher kilosuna 425 kurus tah
min edilen 15 ton kadar kundurahk va
keta alınacaktır. Pazarlıkla ek~lltifıcsı 
ıs. 12. 941 cuma ıı:Unü ı;nat 15.30 da 
Top:ıne lst. Lv. A Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır SartnamC'sl Ko. da cılrtl!Ur 
İltcklllcrln tekllr cdl'ccklerı miktar da 
alınır. Taliplerin bt'HI vakitte Ko. na ---

r. 

M. l\I. VckdleU Sa. Al. Ko. dan: 
6.166 llra 16 kuruı kcalt bedelli do:

rama tal 4.12. ou perecmbe gUnU sa· 
at lO da pazarlıkla ihale edllcıcektır. 

Katı teminatı 024 Ura 92 kuruştur. ls· 
tekiller keıılt ve a:ırtnamcslnl sı ku
ruşluk maktıuz mukabilinde alnblllrler. 
Pazarlıtra ıırmek JsUJ1enıerln bildirilen 
gUn ve saatte M. M. v. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (6931) 189U5 

Doğrama işleri 
M. M. VckAleU Sa. Al. Ko. dan: 
4.624 Jlra 62 kuruı ke~ıt bcdelll dot

rama lııl 4. 12. 941 pcrıembe s.:UnU saat 
10 da pazarlıkla !hale cdllecckUr. Katı 
teminatı u::ı3 Jlrn u9 kuruıtur. İstekli • 
ıcr kesi! vl! &artnamcsını 23 kurualuk 
makbuz mukabilinde alabıllrler. Pazar
ht.:a clrmek Jstıycnlcrln blldlrllcn gQn 
ve saatte l'.1. 1>1. V. Sa. Al. l~o. na mU-

maları. (8905) 18852 

ANKARA LEY AZIM 
AMlRLICI 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn 
ı - Auatıda cins ve miktarları mu

hammen tlyııUan temlnaUıın ve ihale 
ıı:Unlerl hizalarında yazılı Uc parti ku· 
ru ot kapalı zart usuUyle aatın alına· 
caktır. 

2 - Her parti a)Tl ayn taliplere I· 
hale edlleblllr. Taliplerin muayyen gün 
ve ıı;aatten bir ıaat C!\'el mektuplarını 

Ko. na vcmıcılerl. Şartnamesi her para 
mukablllnde komisyondan nlınablllr. 

Clnsl kuru ot. mlktan 640.200, fiya
tı 7 Kr. llk Te. 3362, lhtllcsl ll.12.9H 
saat ıı de aartname !lyatı 2 ltrn 25 ku 
ruı. 

Cinsi 

Sabun 
Pirine: 
Bul~ur 

Sade>&~ 

!\Uktan M. Dede! llk teminat 
Kilo Lira Lira 
67,:IOO 43,876 S291 
7!5,000 S!l,750 2532 

75,000 18,750 1407 
16,000 27,200 2040 
(8587) l~ 

Kuru fasulye alınacak 
810 Sa. Al. Ko. dan : 

mUracaatıan. (8J30) 18926 

Dökme kesme kanca ve 
saire alınacak 

Topnnc Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Adl't 255.000 sarı dokme kl.'sme 
kancn 255 000 snn dl>kme köprülü 81lr
ı:U, 255.000 sarı dolrrne kdprtlıUz ı>Ur -
gU yukarıda )azılı Qc kalem malwmc 
mUtenhhlt nam ve hesabınn alınacak· 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5.12. 041 cu· 
ma ıı:OnU saat 14 30 da Topane lst. "Lv. 
A. Sa. Al Ko. da yapılacaktır. Hl.'pslnln 
tahmin bedeli 15.300 lira ilk teminat 
1147 llrn 50 kuruıı. nümunt'lcr! Ko. da 
cörOJUr. fı;teklllerln belli aııatte Ko. na 
mUrncaatları. (8952> 18928 

Sabun alınacak 
Marna sa Al. Kn. dan: 

....• ::;::....___ 
r-• 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bank11sında >tumbaralı ve 1hba1'81Z tuanııt hesapıapnda en u 

50 Urım bulunanlara senede 4 deta cekllecek kura 1le asaQ'ıdakl plana aö
re ikramiye dal':ıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
4 " 500 " 
4 " 250 ,, 

40 ,, 100 ,, 
100 ,, 50 " 
120 " 40 " 
160 ,, 20 ,, 

40001..ira 
2000 .. 
1000 " 
4000 " 
5000 .. 
4800 .. 
3200 " 

t 
~11 rtn ihtiva etti(:! göril&lC'r üze-
~ d l'ntıtaıca yürütmenin yerl bu
~~ <'Clldlr. Bunlara iştlrflk edilsin 
~ f!rtn şUrnsı muhakkak ki eser. 
b1tı lrıevzuattan mUhim bir kısmı
~ ll'ıahdut mnkam ve mercilc.-rden 
~~dasına kapalı kalmış olan tatbi· 
lııo.ıq umumun ıstırrufosine arzct-

rncaatları. (89311) 18!ll8 

Devlet Orman İşletmesi 

Cinsi kuru ot, miktarı 818.000, fiya
tı 7 Krı. llk Te. 4298, ihalesi ll.12.941 
eaat 15, ıartname tlyatı :ı llrıı 87 .im· 
rue. 

ı - ıso ton kuru fasulye kapalı zart 
ln eksiltmeye konulmuatur. Muhaı·ı m<)n 
bedeli 35400 liradır. Evsar ve a rtrııme
sl Gelibolu 310 Sa. Al. Ko. da ve Ank... l - Kapalı zartııı alına<'nk otan 20 
ra, Jı;tanbul Lv. tımlrllklerı Sa. Al. Kl. bin kilo sn buna talip c:ıkmadıll:ından 
larında ıörUJUr. 26. ll. 041 tnrlhlndcn itibaren IJ!r ay 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. ll EylOl ve 11 Blrtncflll. 
nun tarlhlndc cekllecektır. 

DİKKAT : Hl'saıııarındakt paralar bir ımıe ıcınııe ııo Hrad&a ... tı 
dOsmlyıınlcre ikramiye cıktıl':ı takdirde % 20 tıızlaslyle verilecektir. 

Satılık köknar, meşe 
tomruk ve çam azmanları 

Clnsl kuru ot, mlkatn 680.000, tl)'a• 
tı 7 Kra. llk Te. 8570, thalcst 11.12.041. 
saat 16. ıartname fiyatı 2 lira S8 ku-
ruı. (8405) 18472 

2 _ lhalcııi 4.12.941 Pel'8emtıe cUnU !cinde 2G. l2. 941 kndar pazarlıkla a
ıaat 16 da Gelibolu SlO Sa. Al. Ko. da lınaC"aktır. Muhammen bedeli 12.000 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 2550 11• liradır . .Muvakkat teminat 900 liradır. 

Isteklllerln her etin l\larns Sa Al, Ko. 
radll'. lsteklllerln belli gUn ve saatten na müracaatları. (

8976
) lS!l3G 

bir uat cvel Ko. na mtlracaatıarı. 
lt •" btıYÜk blr boşluğu doldurmak· 
' ht-r v<ı<;hile övme>ı'te de(:er bir 

et ~kll etmekt<....:tır. 
lııı 

Devlet Orman t&lctmesi Düzce Re- Elektrik malzemesi alınacak 
(8G27) 18..ı'""T.l 

Pirinç alınacak 
:tatanbul • Sl&ll Sa. AL Ko. dan 

1 - Kapalı zarı usuıu lle 1000 

Odun alınacak 

~ ilbı selt\hlycUJ zatlnnn mes-
ııtlıııı0ldu)dnn sahaları nesrly, Un u-

.. • •Yl:lınlatmalarının bUyUk önc
~ı.~U vesııe Jle işaret cdellm. Fil· '"4 bir hukukt meselC"nln mcrclJ
~~~ ~;su hallolunacağını nnlıyabll
t...~tln rnevzuat kndnr mUmasll 
~ etdekf tatbikatı da bilmek 14· 
~tıa.~ ldart ve kaz3f karar ve lctl· 
~ dı.ı muntazaman neşri hususun-
'l'lld~an ihtiyaç bHhassa bundan 

~ fı· Ilı-. Fakat bu lhUyacın tatml· 
t~:e noksıınlnnmız henüz pek 
~·:ııı b Bahsct.tlğlrnlz ncvldC'n escr
t>~ ~ u noksanı ktsmt'n olsun tcltı
~ ltı aramaları ftlbarlyle de hususi 

hnet ve eh<'miyetlert vardır. 

1' ahsin Bekir BALTA 

Fransı~ adli 

sicil te_şkilôtı 
'l'~rlt 
eıı baamUddelumumı muavınıe. 
t S. Ziya Balkuvvar Fransız aıııı 

~ ... ~ııtııaıı adlı bir eser n03retml1 
~•ktncıır. suc:luların ccc:mısteld 
~~ 1 

blldt.nnc:c yarıyan ve bu lU· 

~ lıQ~~ kanunumuzdald tekerrtırc 
• , llınıerı.n 1Babetıc tatbik e<tlle • • • lrı~ 

:ııu """ bir eıılwn adil ve tcUmal 
~ lltt:u laY1n eden malCUnatın ııablt 
"Q 'bıı. ltıe., b!r mahalde toplanmasınl.' ret otan adU sıcıı teııkllAtının 

iettrıımeslndckl zaruret AalkAr· 

~ ~t :Ver1nde bizzat tetkik eunıs 
~ il. Zl;ya Dalkuvvar'ın s:ı!Ahl • 

llttı llıtıtndcn cıkan bu eser bUyUk 
ı ~aeı kal'$ılamnkta ve milli kU· 

l'ııı. lz1e ehemlyetll bir botlutu 

~-d-ır_·~~~~---------

vir Amirliginden: 

Devlet Orman İşletmesi Düzce re
virinin Patava deposunda 207 adet 
muadili 63.597 metre kup ~am az
manı metre küpü 42 liradan, Hende
ğin Çakallık deposunda 4# adet mu
adili 354,46S metre küp köknar tom
rukları metre küpü ı4 liradan. 

Hendek'in Çakallık deposunda 1.S6 
adet muadili 236,S90 metre küp kölı:.
nar tomruğu metre küpü 14 liradan. 

Darıycri deposunda 149 adet mua· 
dili 61,807 metre küp meııe tomruk
larının metre küpü 15 liradan. 

13. 12. 941 cuma günü saat 14 de 
Düzce'de Devlet Orman İşletmesi 
revir imirliği binasında mUteşekkil 
komisyonunda a~ık artırma ile satı
lacaktır. 

İstekliler !iarlnameyi Ankara'da 
Orman umum mildürlüi:ü, İatanbulda 
orman çcvirge müdürlüğü ve Düzce
de revir amirliiinde ve mallan ye
rinde görebilirler. Taliplerin ihale 
gün ve saatinde iotirlk edecekleri 
partiye ait ı 7S teminat ve evrakı ll· 
zıme ile birlikte mezk(ir komiıyona 
müracaatları. 

( 10600-9003) 18934 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Sicim alınacak 
P.T.T. Umumi Mild!irlüğilndcn 

1 - İdare ihtiyacı iı;in bin kilo 
ingiliz biikumıi sicim açık eksiltıneye 
~ııtarılmıt.ır. 

2 - Muhammen bedeli (3200) lira 
muvakkat teminatı 240 liradır. Ek
siltmesi ı9. 12. 941 cuma günü saat 
ıı de Ankara'da P.T.T. umumi mü
dilrluk binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektubiyle ka
l nani vesaikı hamilen komisyona m~ 
racaatları. 

BEKARLAR 
CENNETİ 

~~°k" 
&() arlığa sadık kalmıya 

4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul'da yeni V~lde ha
nında P.T.T. levazım umumı depo 
ayniyat muhasipliğinden bedelsiz o-
larak alabilirler. (89S9) 18929 

Sicim alınacak 
P.T.T. Umumi Miıdürlüğilnden 

Ankara Lv. Sa. Al. Ko. dan ı 

1- 992 lira 90 kuru& kesif bedelli 
25 kalem elektrik malzemesi pazar
lığı 3. 12. 941 saat 14 te Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Mnra§ Sa. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarfla alınacak olan 

564.000 kilo oduna talip ~ılanadı-
n ğından "26. 11. P4ı den itibaren bir ay pirine mUnakaaaya konmuttur. Evaar 

ve hususi aarUar Ko. da sörilJUr. lh.-ı· içinde 26. 12. !>41 tarihine kadar pa
Jesl '· :ı2. 941 salı 1rUnU ıaat 1 de Ko. zarlıkla alınacaktır. Muhammen bc
da yapılacaktır Muvakkat tl'mlnat deli 8460 lira muvakkat teminat 635 
:ı2.l550 ıtraııır. Taliplerin tekllt mek • lira. İsteklilerin her gün Mara;ı Sa. 

2 - Listesi komisyonda görülür, 
İsteklilerin kati teminatlariylc belli 
vakitte Ko. na mllracaatlan. 

(89S4) 18893 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al, Xo. dan: 
Pazarlıkla bet bin llrıılık kırmızı 

mcrclmek ıatın alınacaktır. Ihalcal 
8. 12. 941 nat 115.SO dadır. Taliplerin 
tııhakkuk edecek tıyat üzerinden kanu
n! tcmlnatlarlYle birlikte Ko. na mOrıı
caııtlan. (8920) 18918 

Kundura kalıbı alınacak · 
Ankara Lv. A. 

0

Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 200 çift kundııra kalıbı pa

zarlığı S. 12. P41 saat lS,30 da An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Xo. da yapıla
caktır. 

2 - !stcklilerin evsafını öğren
mek üzere her gün komisyona gel
meleri. Pazarlık i~in belli vakitte 
kati tcminatlariyle milracaatlan. 

(898.ı) 18943 

Kösele, mukavva 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 3S top kösele mukavva pa

zarlıtı 5. 12. 941 saat 15 te Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartname komisyondan Öf· 
renilir. İsteklilerin belli vakitte ka
tt teminatlariyle Ko. na müracaat-
larL (8983) ı83-« 

Tay satılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 
ı - 9 tay pazarlıkla artırması 

4. 12. 941 saat 10 da Atpazarında 
satılacaktır. 

İsteklilerin belli vakitte 
çcn pazarda bulunmaları. 

(8984) 

adı 

1894.S 

ANKARA LEY AZIM 
AM1RL1GINE GELEN 

iLANLAR 

Sığır eti alınacak 
Adapnzan Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 60 ton sığır eti kapalı zart u

sullyJe sntın alınacaktır. Tahmin edi
len flyatı 21.000 liradır. Muvakkat 
teminat 1575 llradır. 

tuplannı ihale aatınden bir saat evel Al. Ko. na mliracaatlarL 
komisyona vermeleri (8680). 18651 (8977) 18939 

Sabun almacaft 
İstanbul • 81111 Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usulü lle 600 ton Sil• 

bun mUnaka11aya konmuotur. Evenr ~e 
huausı ıartlar komisyonda gl5rQJür. l"ta
lcsl 10.11.941 careamba ı:UnU saat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 18.390 
liradır. Tallplerın belli ıtln ve saatten 
bir eaat eveı teklU mektuplarını Ko. na 
vermelerL (5684), 1S6Sl 

Tq nakli 
Gelibolu Sa. AL Ko. dan : 

1 - 2000,2!500 metre mlkAp moloz ta· 
ıı Kurukl5y tat ocatından !5 kilometre 
dahlllnde nakli pazarlıkla eksiltmeye ko
nuımuatur. Muhammen bedeli 10.000 11· 
ra kati teminat 750 liradır. lhatesı 9.12. 
941 salı l'tlnU 111at 115 te sıo sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. lsteklllertn ·Ko. na mü· 
racaatıan. (874:1). 18691 

Zeytinyağ alınacak 
Canakkale 1:178 Sa. Al. Ko. dan: 

1 - l50 ton zeyttnyalh Pazarlıkla A· 

tın alınacaktır. Pıı.zarlıtı 5. 12. 941 cu· 
ma ırtınü aaat 14 ııe Ko. cıa 7apılacak· 
tır. Zeytln:yaRın tahmtn bcdcll 46:ı00, ka· 
u teminat 697:1 lll'B.dır. Zeytınyatına alt 
mevzuatı, mevzuat bedeli komisyondan 
temin e(lllmed!tl takdirde amca Utıvı 
cdllccekUr. 

:.z - ıso ton zeyttnyatı tcabında 10 ton 
ve daha tazla olarak Pllrtllcr halinde 
ve aynı ti.Yatla _yrı ayn taliplere ihale 
edilebilir. İsteklilerin mezkllr güıı 
ve saatte Ko. da bulunmalarr. 

(8862) 18803 

Sığır eti alınacak 

Birecik sa. Al. Xo. dan: 
ı - 1. ıı. 941 ıunu kaDalı :r.arna 

ektılltmesl ;yapılan 250 ton 11trırett lctn 
tckııt edilen tıyat komlBYOnea call l'Ö
rtılmU•ttlr. 24. 12. 941 ırtlnündo lhale1l 
yapılmak Qzere bir ay mtlddeUe :ııazar.. 

lılta konmustur. Son tıyata göre tutan 
GS7l50 lira tik teminat 15157 liradır. fs• 
teklllerln belll ıUnde Ko. na müraca· 
atları. (6863) 18806 

Pirinç alınacak 
Maraş Sa. Al. Ko. danı 

1 - Kapalı zarfla alınacak olan 
100 ton pirince talip ~ıkmadığından 
13. 12. P41 tarihine kadar pazarlıkta 
aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
28.000 lira muvakkat teminat 2100 
liradır. İsteklilerin her &iin Sa. At 
Ko. na müracaatları. 

(8978) 18940 

Sadeyağ alınacak 

Balıkesir Sa. Al. Ko. danı 
ı - Beher kilosuna 172 kuruş fi. 

yat tahmin edilen 35 ton sadeyağı 
satın alınacaktır. Pazarlığı 8. 12. P4ı 
pazartesi gilnil saat 15,30 da Balıke
sir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ka
ti teminat 8SZO liradır. 3S ton sade· 
yağa toptan talip çıkmadığı takdir· 
de bes tondan asacı olmamak şartiy
le ayrı ayn taliplere de verilebilir. 
Evsaf ve ı;artnamclcrini görmek isti
yenler her gün Ko. da görebilirler. 
Taliplerin muayyen saatte Ko. na 
mUracaatları. 

(8980) 18941 

Nakil işleri 
Midyat Sa. Al Ko. danı 

1 - Ayda 81 ton almak üzere 544 
ton arpa ve buğdayın nakliye işi ta
ahhlidc bağlanacaktır. İhalesi 20. 12. 
941 cumartesi günü saat 11 de Mid
yat Sa. Al. Ko. da kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. İsteklilerin mez
kOr giln ve saatten bir saat cvcl tek
lif mektuplarım Ko. na vermeleri. 
Nakledilecek Yer Ankara Lv. Amir· 
lil:i Sn. Al. Ko. dan ve Midyat Sa. 
Al. Ko. da öğrenilebilir. 

2 - 520760 lira muvakkat teminat 
1632 liradır. 

(8981) 18942 

Kuru bakla alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. danı 

olarak satın alınacaktır. Pazarlığı 
s. 12. 941 pazartesi &iinü saat JS te 
Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Kati teminat 70SO liradır. ıoo 
ton pirinç toptan talip çıkmadığı 
takdirde beş tondan a§ağı olmamak 
şartiyle ayrı ayrı taliplere verile
bilir. Evsaf ve şartlar her &iin Ko. 
da görüliır. İsteklilerin muayyen &iin 
ve ıaatte Ko. na milracaatJan. 

(8987) 18948 

Sadeyağ alınacak 

Maraş Sa. Al. Ko. danı 

1 - Kapalı zarfla alınacak olan 
27300 kilo r.adeyağına talip çıkmadı
ğından ıs. 12. 941 tarihine kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 39585 lira muvakkat teminat 
2968 lira 87,S kuruştur. İ&teklilerin 
her gün Mara;ı Sa. Al. Ko. na müra· 
caaUarı. 

(8988) ıs949 

Kuru fasulye alınacak 
Balıkesir Sa, Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosuna 27 kurus fi

yat tahmin edilen 100 ton kuru fa
sulye çuvallı olarak aatın alınacak
ur. Pazarlığı 8. ı2. 941 pazartesi &ii· 
n!i eaat ı4.30 da Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Kati teminat 4050 liradır. 100 
ton fasulyeye toptan talip çıkmadı· 
gı takdirde beıı tondan aıaiı olma
mak &artiyle ayrı ayrı taliplere veri
lebilir. Evsaf ve ııartlar her rün Ko. 
da görülür. İıteklilerin muayyen aa
attc Ko. da bulunmaları. 

(8989) 18950 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Ayazağa Sa. Al. Ko. danı 
1 - Aoağıda cinı ve miktarları 

yazılı 8 kalem yiyecek maddeleri 
ayrı ayrı ıartnamelcre istinaden pa
zarlıkla satın alınacaktır. Teminat
ları takarrür edecek fiyat üzerinden 
alınacaktır. Eksiltmeleri ıo. 12. P41 
çar,amba günü saat ıs te Ayazda 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli· 
lerin belli iiln ve saatte Ko. na mü
racaatları. 

Cinsi 
Burçak 
Kaplıca 

Darı 
Ku& yemi 
K. bakla 

1" 
l. 

Miktarı ton 
265 
265 
265 
265 
500 

VlLAYEnY 

Ko)'Wl eti alınacak 
lstanbul Beledly~lnden: 

Haackl, Cerrahpasa, ~otlu " 
ZUhrevı hastalıklar ha.Btaneleırtyle Ze7· 
n~ XAmıı do.tumevtnın nllılı: Jhttyacs 
lc!n alınacak 87roı kilo beyaz l&aramaa 
eti kapalı zart uıullyle ek81Jtrneıoıe ko. 

nulmuatur. Beher klloııunun tahmin be

deli 60 kuruı ve 1lk tem1na'1 le87 lira 

5:s kuruıtur. Sartııame se.bıt ve nıua. 
melAt mtld!lrlUılü kslcmlnde 1r(5rOlebt. 
llr. lhaıe 17.12.1941 c:arıamba ırtınll 
saat 15 te da.imi encUmende yapılacak
tır. TaUplerln ilk teminat makbuz veya 
mektuplan, 941 :vıtına alt Ucaret oda11 
vcıılkaları ve kanunl.'n ibrazı lA.zına 
ıı:elcıı 1111!er \•cııalkle 2490 numaralı ka· 
nunun tarltatı cevrcıılnde harırlzyacak• 
lan teklif mektuplannı !hale ırtınU aa
at 14 e kadar datmt enctlmene verme• 
lerl Ut..ıundır. (10462-8947) 28920 

KAZALAR 

Yapı itleri 
Mardin VilSyeti Nusaybin Kaza .. 

Malmüdürliığündcn ı 

Eksiltmeye konulan is ı 

1 - Mardin viliycti Nusaybin il.a
zası hukümet konağı ikmal inıaatc 
olup ke:ıif bedeli 3S763 liradır. 

2 - Yapı bedeli 941 blitçesind.a 
verilecektir. 

3 - Eksiltme ve ihale ıs İlltkl -
nun P4ı tarihine mlisadif pazartesi 
ırünli aaat 14 tc Nusaybin kazası mal 
müdürlüğünde olacaktır. 

4 - İsteklerin bu iee ait evrak ve 
§artnameyi Nusaybin malmüdürlü
ğünde ve Mardin nafıasında görebi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
2692 lira 23 kuruşluk teminat ver -
mesi ihale yapılacatı giındcn en aa 
ıekiz giln evci ellerinde bulunan ve. 
sikalariyle beraber Mardin villiycti
ne müracaat ederek bu ise mahsuı 
vesaiki almaları ve bu vesaiki ibraz 
etmeleri ıarttır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplan 
Keçi boynuzu 
Kuru üzllm hurda 
Kuru incir hurda 

(8996) 

26S 
500 
26S 
ı89S1 

Kuru fasulye alınacak 

3. iincil maddede yazılı mliddettcn bir 
aaat eveline kadar malmildürhiğüne 
makbıız mukabilinde vermeleri il -
zımd1r. Postada olan gecikmeler ka· 
bul edilmez. 

7 - İlana gidecek olan matbaa 
masrafı m!itcahhide aittir. ı6722 Maraş Sa. Al. Ko. danı t ı ~eren üç arkadaşın 

~ırdiği çok eğlenceli 
maceralar ..• 

liJ Artistler : 
LDE SCHNEIDER 

AIARTA TERNO 

ı - İdare ihtiyacı için on be~ bin 
kilo adi sicim kapalı zarfla eksiltme. 
ye ~ıkarılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli (232SO) 
muvakkat teminat (1743,7S) liradır. 
Eksiltmesi 19. 12. 941 cuma ıunu 
saat 16 da Ankara'da P.T.T. umumi 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - İhalesi 4.12.1941 perşembe gQ. 
nü saat 11 de yapılacaktır. lste>kllle
rln tekllt mektuplarını belll gün ve 
saatten bir snnt evci Ko. na verme
ler!. Snrtnamesl her gün Ko. da g5-
rülür. (8551) 18489 

Sadeyağ alınacak 
Adnpnzan Sa. Al. Ko. dan : 

Sadeyağ alınacak 
Avcılar Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kaplı zart uıuUyJe 72 ton sade

Yait alınacaktır. Muhammen bedeli 126 
bin lira olup muvn.kkat teminat 9450 ll· 
nıdır. 

2 - Eksiltme 25. 12. 941 cuma gUnü 
saat 14 te K. Cekmeccnln Avcılar kö • 
yUndekl Sa. Al. Ko. c1a yapılacaktır. 

Sartnamesl her ırün Ko. c1a görtllUr. 
Mektupla da müracaat olursa cevap 
verilir. Ekllltmcyo '8tlrak edeceklerin 
ticaret odalarında mukayyet ve bu tııle 

ııtlgal etmı. oıacaklaroır. lsteklllerln 
belli ırtın ve ıaatten bir saat evel tek· 
lU mektuıııannı Ko. na vermeleri. 

7. 12, 94ı tarihinde ihalesi yapıla. 
cağı ilan edilen 200 ton kuru bakla· 
nm ihalesinin 8. 12. 941 gilnü saat 
ıs te yapılacağı aUikadarlara ilan o-
lunur. (898S) 18946 

Kaplıca alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosu 15,S kurustan 

200 ton kaplıca pazarlıkla satın alı. 
nacaktır. Muhammen bedeli 31.000 
lira muvakkat teminat 2325 lira. 
Şartnamesi Ko. da verilmektedir. 
İhalesi 9. 12, 941 saat 11 de Gelibo
lu Sa. Al. Ko . .da yapılacaktır. 

ı - Kapalı zarf uıuliyle almacak 
olan 100 ton kuru fasulyeye talip 
çıkmadığından 13. 12. P41 tarihine 
kadar pazarlı"• 11tın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 17800 lira mu
vakkat teminat ı403 lira, İsteklilerin 
her gün Marao Sa. Al. Ko. na mllra
catlan. 

Memur alınacak 
Karacabey Harası Mil.dürlUğün • 

den ı 

• 
1 - Haranın 90 lira ücretli mer-

kez kltipliği, 85 lira ücreUi mute
metlik, 60 lira lieretli muhasebe lı:l· 
tipliği, 2S lira asit maaşlı veznedar
lık vazifeleri münhaldir. 

Seanslar 
l4.3Q _ 16.30- 18.30 

ve 21 de 
Cec • • l . . . e rçın yer erınrzı 

kapatınız. 
Tele/on : 6294 , 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfla
rıru o giın saat 15 e kadar mezkilr 
komisyona vereceklerdir, 

4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul'da yeni Valdc ha
nında P.T.T. levazım umumt depo 
ayniyat muhasipliğinden bedelı;iz ola-
rak alabilirler. ,(8960) 18930 

1 - 25 ton sadeyajt kapalı zart u
sullyle satın alınacaktır. Tahmin e
dilen fiyat 42.500 liradır. Muvakkat 
teminat 3187 llra 50 kurustur. 

2 - İhalesi 4.12.041 ııcrsembe g11. 

nü saat 16,30 da yapılacaktır. lstek
lilerln tekil! ve teminat mektuplan
nı belll gün ve saatten bir saat evel 
Ko. nll vermeler!. Şartnamesı Ko. da 
&örfililr. (8553 18491 '8891l lSSSl 

(89 6) ıs947 

Pirinç alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. danı 
1 - Beher kilosuna 47 kuruş fiyat 

tahmin odilon 100 ton pir~ pavallı 

(8991} 18952 

Dr. Talat Vasfi ÖZ 
Avdetle h• sQa butaıarını 

hlmayeteU&l &P&rtm&ıun4& b· 

b1ll " &edavtı. '-luuetar. 

'"' 

2 - Barem ve memurin kanunları 
hilkümlerine göre ehil oluılar bu 
vazifeye tayin kılınacaktır. 

S - htcklilcrin ıo. 11. 941 tarihi
ne kadar bu baptaki veıikalariyle 
Hara Müdürlüiün• mıtracaatları i
lin olunur. ,(10338-8SS2) 1N12 
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ORMAN UMUM Md. DEVLET DEMlRYOLLARI MARMARA OSSÜBHRAI 

Mobilya yaptırılacak Matbaacılara Kazma ve kürek alınacak 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
Orman Umum Müdürlüğü Devlet Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. 

Toz teker alınacak 
Marmara Ossübahrt K. Satın Al-

Orman İşletmesi Revir imirliğin - dan ı ma Komisyonundan ı 1 

1 - Erzurum, Kars ve İsparta Halkevleri için 
temsil salonlarının koltukları ayrı ve kütüphane
lerin mefruşatı da ayrı olmak üzere açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Aç.ık eksiltme ve ihale Ankara' da Cümhu
riyet Halk Partisi Genel Merkezindeki komisyon 
huzurunda 15-12-1941 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeller 
Salon koltukları: ( 45780) Lira, 
Kütüphaneler mefruşatı: (22777) Liradır. 

4 - Bu işler için hazırlanan projelerle şartna
me ve saire Ankara'da C.H.P. Genel Sekreterliği 
muhasebesine ve C.H.P. İstanbul Vilayet İdare 
Heyeti Reisliğine müracaatla (10) ar lira muka
bilinde alınabilir. 5470 

1 İlkkônundan 7 İl kkônuna kadar 

muhtelif hatlara kalkacak vapurlaran 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 

ka lkacakla rı rıhtımlar 

Devlet Deniz Yollan iılefme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hattına -Pazartesi 17 de (Tırhan>. perşembe 17 de (Güneyau) 

Galata nhtımından. 

Bartın ha.tına ~Çanamba ıs de (Çanakkale), cumartesi 1s d" (Ana-
• tarta) . Sirkeci rıhtımından. 

NOT: (Bartın yolu postaları evclce oldutu gibi tstan -
buldan carsamba ve cumartesi günleri olmak üzere 
haftada iki posta olarak devam edecektir.) 

fzmlt hııttına ... Perscmbc s de <Ulı:cn>. Topane rıhtımından. 
<lıan ahire kadar haftada bir posta yapılacaktır.) 

Mudan)a h ttına - Pazartesi, nlı 9!i0 de carıamba, Jlenembe, cuma 16.00 
da (Trak). cumartesi l4 te (Sus), pazar 9.50 de (Trak). 
Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi. car&amba ve cuma S.00 de (Sus). Galata rıh· 
tımınd.ın. Aynca carıamba ve cumartesi 20.00 de (Sa· 
adet) Topane nhtımından. 

Karablga hattına -Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Topane nhtımından. 

lmroz Iıntuna -Pazar 9 da (Bartın). Topane rıhtımından. 
Ayvalık hattına -Carıamba 12.00 de (!>tersin), cumartesi 12.00 de (Bursa) 

Sirkeci rıhtımından. 

lzmlr blrtncl ıürat - Pazar 16 da (lzmlr). Galata nhtımından. 
lzmlr lklncl ıurat -Peraembe 13 te (Kadea>. Galata rıhtımından. 

NOT: Vapur ıefcrlerl hakkında her türlü ma!Qmat aıatıda telefon numaraları 

yazılı acentalarımızdan ölrenllcblllr. 
Galata bal acent.alıtı-Galata rıhtımı, İnhisarlar U. Md. binası altında 42362 
Galata ıube Galata rıhtımı, Mıntaks. llman Rs. blnuı altında 40133 
Sirkeci aube ,. Slı1cec1, yclcu ıalonu 22740 

(10554·8968) 18935 

Çorap alınacak 
M. M. Vekll.letl Deniz Merkez Satın Alma KomLsyonundan: 

Cinsi Miktarı adet Beherinin fiyatı Kr. Teminatı L. 
Pamuk ve yün karışık çorap 45.000 56 ) 
Yun çorap 45.000 60 ) 3.915 

l) Yuk nda müfredatı :vazıh 00000 clft iki kalem corabın pazarlık ekSl!tme
ıl S. 12. 1941 tarihine rnstııyan pazartesi ıı:ünU saat Cll) de M. M. V. binasındaki 
komls>onumuı:da icra. edilecektir. 

2) 261 kurus muknblllnde aartnameılnJ almak tstıyenlcrln her ~n ve eksilt· 
meııc ıı:ırmek ısUJ.enlerln de belll ıı:un ve saatte muvakkat teminat makbuz veya 
mektuplan ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyona mUracııaUan. (S!l37) 1892'7 

..a ııııııı ı ııııı ı ı ı ıııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııı!:. -
Deri ve barsak sahıı . = -- ------ ---Türk Hava Kurumu An kara Şubesinden : -- --Ankara ıehlr ve koylerinden aubemlzce toplattırılacak kurban de· : -- rllerl ve baraaklan ıs ktınunuevel 1941 persembe gQnU saat 14.80 da : 

- Ankara'da Hava Kurumu binasında acık arttırma lle &atılacaktır. Şart- : 
- namesi ıubemlzden parasız olarak vcrtllr. Taliplerin Uuı.le günü muvak· : 
: kat temlnatlarlyle birlikte müracaattan. 6518 : - -'"'l ll ll l l l lllllllllllllllllll ll llllllll l l ll ll lll ll l lllllllll!l!llll lll lr" 

NEZLE DEYİP GECMEYlNlZ. · · ' VER.EM, BRO~ŞtT, ZA TCRRlE. GRlP, nezleden eellr. 

GOMENTAL 
Nezleden korur ve nezleyt kökünden keser. 

Eczanelerden ısrarla G O M E N T A L arayınız. -
..... . . . ............... . . . . .. . ...... . .. . , ••••••••••• • • • , • • •••••• ••• •••• L. -------DAKTİLO KURSU -- -
: 89 uncu deı\rcs nl de yüzde t'lll tenzllAtıa actı. Blr a)d& diploma verlllr. = 

Tah,11 aranmaz. Memurlar Kooperatifi karsısında :N'o. s. Tel· 8714 : 

- -wııııı ıırıı ııııı ı ı ı ııııı ı ıı ı ııı ı ı ıı ı ıı ı ı ıııııııııııııı ı ıı ıııı ı ı ııı ıı ıır 

Nakil 
O!ciller ve A> r Baskontrolörlü~lln· 

den. 
Ticaret VC'kaleU merkez mıntaknaı 1 

ölcillcr ve ayar baıkontroıorllH':ünün 
ı m'.ll)e kad r ııı;al ett ı::ı Zafer apart· 1 

manındakl dairesinin, rus aetııreU kar· ı 
ımnda bulunan eski Denlzb:ı11k binası· 

na nakkdl.mts oldul'ıu llAn olunur. 
(~4) 18937 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
oo:um \"C kadın nasıaı.k.an 

Mutch.usısı 

den ı 

Orman davaları için ıartnamesine 
gbre muhtelif vekilde 1.850.000 adet 
fişin basılması pazarlıkla açık eksilt
meye konulmuştur. 
Bunların ka~ıtlannı idaremiz Ma

liye Vekaleti kırtasiye ambarından 
müteahhidine teslim edecektir 

Tab ve işçilik muhammen bedeli 
975 lıradır. Eksiltme 8.12.941 tari -
hıne mıisadif pazartesi gunıi saat ı5 
te Ankara orman umum müdürluğü 
merkez revir imirliG;inde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) liradır. 
İstekliltr şartnameyi her gün Anka· 
ra'da merkez revir amirliğinde ve 
İstanbul orman çcvirge müdürlüğün
de görebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin muvakkat 
teminatından maada teslim oluna -
cak kağıt mukabili ikinci bir temi
nat vereceklerdir. 

Kanuni ikametgah ve ticari ehliye
ti ve ıirl:etlerin talebi halinde bun
lardan başka 2490 sayılı kanunun 3 
üncü maddesinde yazılı vesikala • 
riyle yukarıda gösterilen gÜn ve sa
atte mezkür komisyonda hazır bu -
lunmaları lflzımdır. 18824 

Beden Terbiyesi Umum Md. 

Matbaacılara 

Beden 'ferbiyesi Umum Mud:~u-
giınden• ~~ 

ı - Beden terbiyesi mecmuası için 
30.000 adet kapak bastırılacaktır. 
Muhammen fiyatı 1800 lıra olup ek. 
siltmeye iştirak edebilmek için bu 
miktar üzeriruien % 7,5 teminat 
makbuzunun ibrazı şart.ır. 

2 - Beden terbiyesi mecmuasının 
beher aylıgı Z500 adet hesabiyle bir 
senelik basımı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 
Yukarıda iki maddede yazılı basım 

ışi 10 Birincikanun 941 çarşamba 
gıiniı saat 15 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girmek istiyenle
rin vakti muayyeninde umum mudür· 
lük satın alma komisyonuna müraca-
aı.lan ilin olunur. 18954 

TAPU VE KADASTRO 

Ankara Kadastro Müdiırlüğünden: 

Çubuk kazasının Kal'Şıkaya mahal
lesinde ve kadastronun 60 ada 13, 14, 
15, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 parsel ve 61 ada 3 parsel nu
maralarında tesbit edilen gayrimen· 
kuller esasen bir parça tarla olmak 
uzere Cemile'nin ec.dadından intikal 
suretıy1e senetsız olarak tasarrufun
da iken parçalara ayırarak müteaddit 
eşhasa gayri resmi surette satılarak 
alan kimseler tarafından Üzerlerine 
bina in5a e.tirilmiıı ve bu meyanda 
2.2 parsel numarasını taıııyan bahçeli 
kerpiç ev de elden ele geçmek sure
tiyle Hasan oglu Cuma Aydoğan na
mına tesbit edilmiştir. Mumaileyh 
Cuma Aydotan 14. 10. 941 ı;ünlü be
yanname ile tapu sicil idaresine mü
racaatla sozü geçen evin namına tes· 
cili ile müşterısı namına ferağ mua
melesinin yapılmasını istemekte ol
duğu ve bu ev vergi idaresince de 
Ali kızı Necıbe namına kayıtlı bu
lunduğu cari muhabereden anlaşıl
mış olmakla bu yerde ayni veya 
§ahsi bir hak iddia eden varsa tarihi 
ilanından itibaren 2 ay zarfında el
lerindeki vesaik ile Ankara viliiyeti 
kadas.ro idaresine müracaat etme
dikleri takdirde her mucibi talep tes
cil iliinin yapılacağı 2613 sayılı ka· 
nunun 25 inci maddesi mucibince ilin 
olunur. 5517 

Alakadarlara 

Kadastro .Mudürlüğündcn : 

K.ıd.ıstroca tahdit ve tcsbiıi )'apıl • 
mış olan asfalt, Cebeci hastanesi, su de· 
posu 'lie Kutlugun sokağı ile çevrili Cc· 
bcci mahallesinin komis)onca tasarruf 
tetkikleri ikm:ıl edilmiş ve askı cet • 
vellcri Cebeci Parti ocağı bin:ısın:ı a•ıl· 
mış olduğu allkadarların )'llpılan tes • 
bit ı;e tahdide itirazı olanların iki ay 
içinde kadastro komisronuna nıüra • 
caaıları iki ayın hitamınd.ı yapılan tes· 
bitin kaıi}et kesbcdeccği kadastro ni · 
zimnamesinin 32 inci maddesi mucibince 
ilan olunur. (8973) 189~ 

ANKARA V ALlLlGI 

Elbise yaptırılacak 
Ankara \"allllC:lnıkn : 

ı - Nafıa müdUrlufıü mnstahdem ve 
mütemadi tamirat tıellerl lcln yapıla -
cak (2:i ı adet kıı;lık ve 163 yazlık elbl
ı;en n kumaaları daireden \"Crllmek ve 

, 1 ihalesi S.12.941 pazartesi günü saat 15 
te vlıtı.yct daimi encUmmlnde yapılmnk 
üzere acık ekstıtmeye konuımu5tur. 

2 - Muhammen bedeli (632) lira ve 
muvakkat teminatı t62) lira (40) ku • 
ruatur. 

1 3 - lstcklllerln teminat mektup veya 

..... 11111111111 1111111111111 11 1111 L · makbuzlarlyle ticaret odnaı veslkalnrını 
_ 1 hAmllen )'Ukarıda adı ı:eı:en giln ve sa-

==~ 1İİl•••••••••••••Iİi 1 :~::nlml encümen reısllC:lne mUracn • 

4 - Buna alt keşif ve aartnameyl 
: Sıhadi olmak için insanın ağız, her ı:Un nafıa mUdür!UC:Undc ~tlrebllc • 

NEOSTERİN -----
= burun. boğaz ve bademcıkJeriru = K 

1
• ra l ı k ceklerl. (8738) 18686 

: sıht bir ıarzda ıcımiz bulundur · : 
: ması lhımdır. : 1 
: Bu )Ollarla giren anjinler, : = grip, kızıl, kııamık, difıeri, kaha· = m üs ta ki 1 ev 
: kulak, çiçek, suçiçeği, mcneniiL- : 
.. illh bulaşıet hastalıklardı : 

NEOSTERIN -
: pülverizaS)"On veya ~argarası E: 
: ııfaya yardım eder. _ 
: Böyle hastalar ile temasta bu· : 

Atatürk t>ulvannda Bakanl·kıs. 

eh annda 218 numaralı mUsta· 
kll ev bir miktar enaslyle kira 
lıktır 7 oda, iki noı. telefon. ha
vagazııı banyo, ı;entı bir bahce 
ve saire.. Her gün saat (!eten 
ıonra 2621 numaraya telefonla 
müracaat_ 

: lueanlan korur, tahsl ihtiyat ve : 
- tedbiri aldınr. Eczanelerde reçe- : 1 
: tesl.z satılır. E: ı 
';11111111111111111111111111111111F •••••••••••• 

Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

Dr. Şakir Çobanll 
Evi eski yerinde kalmak üzere 
muayenehanesini Ankara Ana 
fartalar caddesinde EMEK 
apartmanına nakletmiıtir. 

Muayenehane Telı 2243 

E v T el: 5395 

Mu.ııammcn bedeli •liağıda yazılı 
2 liste muhteviyatı kazma ve kürek
ler 12.1.1942 pazartesi J:U.nU aaat 
15.30 dan itibaren sıra ile kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin liste 
hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.So a 
kadar komisyon reiıılit:ine vermele· 
ri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşıı'da tesellüm ve sevk ~eflinğin -
den dağıtılacaktır. 

Liste 1 'muhammen bedel 62942,50 
lira, muvakkat teminat 4397,13 lira. 

Liste 2 muhammen bedel 16000,00 
lira, muvakkat teminat ı2o0.00 lira. 

(S818) 18816 

Dllzeltme - 28. ll. 041 tarihli sayı

mızda cıkan de\·let demlryollarına alt 
yukarıdaki mı.nın ihale tarlhl yanlıs

lık;a ıı. ı. 1942 olarak cıkm~tır. Dllzel· 
tlrlz. 

4 betonyer alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli (17.000) lira olan 
4 adet betoniyer 18. 12. 1041 perıembe 

günü ııaat 15.SO da kapalı zarı usully
le Ankarada idare binasında satın alı· 

nacaktır. 

Bu ise ı:ırmek tstıyenlcrln (1275> li
ralık muvakkat teminat ne kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklltlerlnl 
aynı gün saat 14.30 a ka'1ar komisyon 
reıSlltlne vermelerl !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpas:ıda 
tesellüm ve ıevk eetllfılnden d:ıtıtıla -
caktır. (SS-15) 18921 

Vazelin alınacak 
De,·let Demfryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (4R00> dört bin 

sekiz yüz lira olan 2000 kilo vazelin 
17.12.1941 carıamba gUnn ıaat (15) 
te acık eksiltme usull.Yle Ankarada lda· 
re binasında ıatın alınacaktır. 

Bu ise girmek lstıyenlerln (860) 11 • 

ralık muvakkat teminat lle kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl 
aynı gUn eaot (14) e kadar komls)'On 
relslltlne vermeleri ltızımdır. 

Sartnameler Ankarada malzeme da· 
!resinde görUleblllr. <88851 18922 

Üzüm pekmezi alınacak 
Devlet Deınlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 4500 lira. olan 

15.000 kilo uzum pelonczl 17.12.1941 
careamba ~nU ınat 15.30 da kapalı 

zar! usullyle Ankarn'da idare blnasın • 
da satın alınacaktır. 

Cinsi Kilosu Tahmini Teminatı 

Toz §eker 
Toz lieker 

30.000 
60.000 

fiyatı 

Kur~ Lira 

49 
49 

2205 
+410 

1. - Yukarıda cins ve miktarı ya
zılı iki kalem toz şeker ayrı şartna· 
mede ve bir partide teslim alınmak 
üzere ayrı ayrı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2. - Pazarlığı 4. İlkkllnun 941 
perşembe günü saat 15 te İzmit'te 
tersane k;ıpısındaki komisyon bina
sında yapılacaktır. 

3. - Pazarlığa ilitirak edecek ta
liplerin, ticaret vesikalariyle yukarı
da hizalarında yazılı teminatlarmı 
belli gün ve saatte komisyon baş -
kanlığına vermeleri. (10536) 

18904 
0

Çeşitli yiyecek alınacak 
Marmara Ussübahri K Satın Al-

ma Komisyonundan ı · 

Cinsi 

Pirinç 
Sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin 

Tahmini 
fiyatı Teminatı 

Kilosu Kuru~ L. K. 

20000 
12000 
15000 
10000 

42 
55 
97 
-40 

720 00 
90 00 

2182 50 
600 00 

1 - Yukarda cins ve miktarları 
yazılı dört kalem yiyecek maddele· 
ri pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Pazarlıktan 4. 11kkinun !>41 
perşembe &'Ünü saat 14, 15, 16, 17 
de İzmit'te Tersane kapsındaki ko. 
misyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri bedelsiz olarak 
komisyondan alınabilir. Bu madde· 
ler bir veya ayrı ayrı taliplere iha
le edilir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek ta
liplerin 2490 sayılı kanunun istedifi 
vesikalarını ve hizalarında yazılı te
minatlariyle birlikte belli gün ve 
saatlerde komisyona müracaatları • 

(10535) 18905 

Zeytin yağ ilônı 
Marmara Ussübahd K. Satın Al

ma Komisyonuiıdanı 

1 - Bir kilosuna tahmin olunan 
97 ku:ııuı; bedelli 45000 kilo zeytinya
gırun pazarlığı 5 Birincikinun 9'41 
cuma günü saat 15 te lzmit'te Tersa
ne kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko-
misyondan alınabilır. Temınall 

Bu işe ırlrmek lsU>enlcrln S37.l50 11- 6547.50 lıradır. 
ralık muvakkat ternlnııt ııe kanunun 
tayin etlllil vesikaları ve tekliflerini 
aynı ııUn saat 14.80 a kadar komisyon 
relslll!lne vermeleri l4zımdır. 

Sartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden. Haydarpaııa' -
da tesellüm \"e sevk ıelll#inden daf:ıtı· 
lacaktır. (8SS6) 18923 

O stunç takımı alrnacak 
Devlet Demfryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (12.000) on iki 

bin lira olan 800 adet hücUk ustunc, 
takımı ıs. ı. 1942 cuma ~nU saat 15 
te kapalı zarı usullyle Ankarada idare 
binasında sa tın alınacaktır. 

Bu ile girmek lstlyenlerln (900 00) 
dokuz >-11.z Uralık muvakkat teminat 
lle kanunun taytn etuı:ı vesikaları ve 
tekllC!erlnl aynı i!Ün saat 14 e kadar 
komisyon relsllf:lne vermeleri lAzımdır. 

Sartname!er parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Ha)darpaıada 
tesellüm ve sevk &efilClnden dağıtıla-
caktır. (8SS7) 18924 

Mısır alınacak 
De\•let Demfryolları sn. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli 2375 (iki bin üc 
yUz yetmla beş) Ura olan 25 ton mısır 
8.12. 941 pazartesi iJUnU saat 15 te 
pazarlık uıullyle Ankarada idare bina
sında gatın alınacaktır. 

Bu ısc iılrmek tstlyenlcrln (178.13) 
yüz yelmla ıeklz lira Oll üc kurusluk 
muvakknt teminat ile kanunun ta>1n 
ettl~I vesikaları hAmllcn aynı ıı:Un ve 
saatte komisyon reısııttnde bulunma -
!arı ll'ızımdır. 

Sartname Ankarada malzeme dalre-
ıılndc göMllcblllr. (8958) 18925 

·= 
Riyaziye dersleri 

Orta ve Lise talebelerine al· 
leleri nezdinde rıyazlyc dersi 
gösterilir. !Bedran: Posta kutu
su No. 10S4 Yenlschlrl adresi· 
ne mektupla müracaat. 5497 

3 - Pazarlııa iştirak edecek talip· 
lerin 2490 sayılı kanunun istediğı ve· 
sıkalarını ve yukarı.da yazılı temi
natlariyle birlikte belli gun ve saat
te komisyon başkanhgına mıiracaat-
larL (10532-8965) 18932 

Zeyt in ilônı 
Marmara Üssübahri K. Satın Al

ma Komisyonundanı 

ı - Kilosuna tahmin olunan 40 
kuruş bedel ile 90.000 kilo .zeytin 
kapalı zarf usuliy!e eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 Birincikanun 
941 çarııanıba gunu saat 16 da lzmit
te Tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabi
linde komısyomlan alınabılir. Mu
vakkat teminatı 2700 liradır. 

'4 - Ekı;iltmeye i&tirik edecek ta
liplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı 
veçhile Ticaret vesikalarını ve yuka
rıda yazılı temlnatlariyle birlikte 
tanzim edecekleri teklif mektupları· 
nı muayyen gün ve saatten tam bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (10533) 18933 

MA HKE MELER 

Kayseri Asliye Hukuk Hikimliğin
dcnı 

Kayseri'nin Molu köyünden H asan 

Arpalı oğulların<lan Mahmut oğlu 

Ali Fevzi tarafından Diyarbakır 

Sılvan kazasının Şımsin köyunden 

Ömer kızı Emine aleyhine açılan ka

yıt tashihi davasındaı kendisinin kar· 

de$i Fuat'm müddeialeyh doğma ço· 

cukları Necati ve Nezihe kendi u

z erine kaydedilmiıı olduğundan tas

hihi talep ve carı muhakemede miıd· 

deialeyhin de yeri meçhul olduğun
dan mı.nen tebligal ifa edilmiş ve 

adları yazılı ~ocukların davacı üze
rine yapılan kayıtlarının terkinine 

9. 10. 941 de 958-220 numara ile ka· 

rar verilmiş 
ilan olunur. 

olduğundan keyfiyet 
5519 

u L U s - 23. Uncu yıl. - No. 'i301 ı 

İmtiyaz sahibi 

YEN İ Sinemada 
Bugün bu $lece 

İskender ARTUN 
Umumi Neşriyatı İd:ıre Eden 

Yazı İşlrrl }füdUrU 
Mümtaz Fnik FENİK 

Müessese l\tıidıırü: Naslt ın.uo 
ULUS Bnsımevi ANKARA 

--(DİKKAT)-
Gazetemize ~öndcrllen hernc\•l yazı· 

lar, neuooıısın edılmt'sln geri \"eril· 
me.z ve ka)'bolusundan dolayı hiç bir 

-uııyet kabul olunmu 

Jonn Gr&\\!ord - Frcderlc ~ıarch 

tarafından muJı;cmmeı bir ıurette 
temsll edilen 

Korkusuz kadın 
l!A.\ctcn: Matbun.t U. l\1. memleket 

jurnali 

Seanslar: 14 30 - 16 30 -18.30 
ı;cce 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
OLUNCEYE KADAR 

2ı12/19'tt 

Türkiye İş Bankası 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLAW 

1942 İkramiye planı 
Ketideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 Sontetri·n tarihlerinde çekilir. 

1942 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lire. 
3 Adet 1000 Liralık = 3000.- Lıra 

2 ..\det 750 Liralık = 1500.- Lira 
3 Adet 500 Liralık = 1500.- Lira 

10 Adet 250 Liralık= 2500.- Ura 
40 Adet 100 Liralık = 4000.- Lira 
50 Adet 50 Liralık = 2500.- Lira 

200 Adet 25 Liralık = 3000.- Lira 

...... 

200 Ad!t 10 Liralık = 000.- Lira --oıııııııj 

...... 111111 B E L S A M İ T O L 111111111ı - ~ 
: ldrar )Ollan llt0ıabı, yeni \"C eski IU:I.SOCUKI.UÔU idrar SOi':. ~ 
: mesane ve prostat iltihabı, sistit \'e kollslstltlere, böbrek rahatsız ]Clll' ~ 
- nna kartı en mükemmel bir lltıı: IlELSAMlTOL dur. BELSAMtTOLo • ~ 
- ]ananlar )"Ukanda &a)ılı hastalıklnrdan ı:abuk kurtulurlar. snıun ~ ~ 
- nelerde bulunur. i 
E: Satıı deposu: Sami Aksu. B.'.ıhcekapı ts Bankası arkasında (J!llf -
_ Rahvancılar sokak No. t'i ııl 

İİ11111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1 1 11 1 1 11ıı•111 

if:====ı:=================:=:::!:============:::::::~ 
3 llkka:nun 1941 çarşamba günü saat 21 de 

Park sineması 'EsKi "'~) 
Ankara'nın en güzel en ferah en büyük ıinemal' 

olarak kapılarını sayın halka açacaktır. 

1 -B. M. Meclisinin alflne1 devre 3 üncü y111nıt 
Milli Şef'in nutuklariyle oçıhşı 

2 - DENİZ KAHRAMANLARI 
Türkçe sözlü büyük denizcilik filmi 

Canlandıranlar ref 
W aJlace Berry - Chester Morris - Virginia G 

Senenin en büyük muvaffakiyeti 

SUS Sinemasında 
Bu ı;rC'e 20.30 da 

BUyük Vals filminin emsalsiz yıldı· 
zı Louısc Ralner - Robcrt Young 
ve Melvyn Douglas ile berııber 

nefis bir tarzda ynrattıklnrı 

GENÇ KIZLAR 
FranSIZC'a ROZIU 

Saat: 14 - 16 - 18 seanslarında 

AŞKA VEDA 

:aa. rollerde: 
loan Grawford • Melvyn Doutlal 

SÜMER 1inemasınd' 
Bugün bu geC'C orııı•' 

Afrlka'nın balta ırınnenıls .1 tfl,! 
!arının biıtiın esrarı, '~~~ 

munlnn vah~! ence ~ 

TA R ZA ' 
(l\la~mun a ı1ml 
Tt.ı ı:e S U 

Baı Rolle d . ,u~ 
Johnny Weıssmliller • ?ı1 

E:ulle\ an !I'. ı 
Seanslar: 12.15 - 14 30 -16 

gece 21 de 


