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lşcilerimizin istikbali 
emniyet alhna ahnıyor 

Buna ait kanun projeleri Büyük Millet 
Meclisi Encümenlerinde tetkik ediliyor 

P·etain'le 
Göring'in 

yaptıkları görüpnenin 

yankıları 
Londra' da heyecan verid 
hadiseler beklenmiyor 

Berlın, 3 a.a. O,pJomatisch-und 
Polltlshe Korre.spondenz yazıyor : 

Maresal Gorlng ile Cransız d Jet 
rcı.sı Mareşal Pet in arasındak bu
luşma bUyUk bir al ka U)andırmı,. 
ur. Hususı)le kı, bu butusmadaıa 
çok evel bir kısmı tamami)le U)dur
mn olnn bir sUrll tahm nlerde bulu. 
nulmuştu. 

Almanya tarafından ise, Alınan ... ProJeCle it kazalan ve ~mesleki hastalıklar sigortası 
be analık ıigortaıı hakkında mühim hükümler var Rus ıebirlerlnde çocuklar da müda laaya iştirak edeuk klım çuvalla rından bankatlar yapıyor al ar 

Fransız rnUnasebetleri meaelesinla 
de aydınlatılması ve yeni Avrupa 
nizamının kurulu~ çerçeveai için· 
de h!lledilmeai lllzımgeldiği hlçbiJ: 
vakit gizlenmemf!ıtir. 

llıtıaat Vekilimg 
B. Sırn Day 

iki mareşal 
:rasındaki 
onuıma 

Falih Rılltı ATAY 
11tıı..._ ~l Pmin'le Maretal Göring 
~ aon aörütme, yeniden bir 
'decil1'oduya Mbeı> olmuttur. Ga • 
"- . • iki Marep.I arasındaki bulut
~ il. Libya taarruzunu ve General 
~Gd'ın ıeri alınma b1diSetini bi • 
~ ballanıaktadırlar. Almanya'nın 
~ Praıua'şın<lan ü~ler isrediıli hı· 
~ ~D İis~ünden de, henüz, bir hafta 
-~ıtır, 

'-ı ~ele Berlin, gertlc Vidıy, bütün 
ltr llrtaları yalanlamakta gecikmedi • 
~~unla berııher Göring • Petain 
~~erinin, hele ıu günlerdeki ebe
t.;; ınklr edilemez. Eier i ngi lizleor 
"""' taarruzlarına devam ederler ve 

cl.ııt fak olurlarsa, ergeç Tunus sınırla· 
~ daranacaklardır. Fransız bava ,.e 
~ !ııQvederi, bir :inaiUz hücumunu 
M.:_~hbileak halde midir? Afrib 
~~ buluuıı. fransız asker ve aİ· 
~"QOia. böyle bir zafe rin ilk tesir • 
~kapılmak ve iagilizlere katılmak 
>a tı.ı Yar mıdır, yok mudur? Alaıaıı· 
' IUaUerin cevabındaa emin olmak 
a. •r.._. 
"' ili 11 Anglo·Sabonlara karıı har-
~ riİlnek, hiç ıüııhesiz komünisdije 
~ Pransa'dan gönüHa de'Vlirmek 
~ ~lay değildir. Bunun için yalnız 
tııı.:'kli deiil, bürün fransız eftclnnı, 
'l~rluk ,.. ana vatan birliji • 
~ •na bir barıı yapılacatına, 
\ ~ bu harbin Anglo-Sab>n kaybı 
t~teceiine inandırmak llzımdır. 
... ~ iki zaferden birinde aksi ufu 
~~tan, yahut, bir orıtalama Mn
~ ~ zararına olmasından korkar. 
~ ""l'llesiz buıün büriio dldlatia.i 
41.: ,.. Afrib Mlerlerirıe çevirmittir. 
~r Rusya'yı ne zaman,.. ne ka· 
~ilecelcler? Seferden ne halde S l lnıPlizler Afrlb'da ita kıı 
illa 1-- nauı bitirecekltt? Hiç ıüpbe
'9; ~ruı:ızın içinden ıimdi bu sual • 

il ~ ,. Afrika teferlerinin, ayrı ır· 
~ lllklaa ,.e derece farkı ile olsa da, 
"-. ,.. livası efıemiyederi IÖlı ıötür· 
~!ilanlar, İngiliz taarnızıınu br· 
\..~ 1'e durdurmayı yalDl:I orada 
~ iki üç tümenlerinin ll!fe(i de
!ıı.,.~'ıua da belki büN.n me5elesi 
~ır. Afrika'da denize dökülen 
~ ;11 farımada üstünde ll)'&kta tul· 
~ ,lfltt rejimini korumak Berlin'i 
"' ~ diiıündürmtlcte olduiuna fÜP
~ h r. Bunun için de almanlar, pric 
S, 1 ajrqırlnken, Afrika'da dahi 
~alc otma,.. "" bunun için büriitı 
~dan faydalanma}'! 1011Una kadar 
S

1111 
erdir. Gene almanlar, bu kadar 

~ ı tartlar içinde elde edilen bir 
il '- _.~""-ffalcıyetiniıı AvtlıP9 miftefle
tlı~,-.rika halkı arasında, hatıl in· 
~ de d. nasıl bir tesir yapacaiını bil
~. lildirter. Prama. donanmMI ve 
'1 ~da 6.Htl!91i ile, ınınver mukHeme
"-tll>iı laYiattırabilir. l'a'kar buna karar 
"ı 1ı lllelı: İçin, Mareşal'iıı Prarıu'yı -6-
~ l~''' it~ \'anındı tmlundure.ilm~ 
~ Dd bir harbin ıJtıraıılanna da
~ ın faydalarına lnandınnuana 

!fer "-ıdır. 
~ .. ~.tarafta Pru11 .. ..... 
~ '-rp.erinla fa ..,,. 1'ıı dhlü 
~ e&re anıp ekülecelnir. Her ..... _ _, ... 

fı ka21ları, mesleki huull1dır ve analık sigıoru.ları kanun projesinin ilıili 
encümenlerde müııkeresine devam edilmektedir. Projede baJlıca iki büyiik konu 
vardır: 

1 - Mesleii risk esasına dayanan işçi ve nıWtahclemlerliı t2wn do&aa ltıza• 
!arının tazmini için, iıvenıılerln hukulil.:oı•ulcyeti yerine kaim olaıı iş Jı:aıalaıı 
ve mesleki hastalıklar sİ~'SI, 

2 - lı hayaııoda ıfçi 1Jleierloi11 ~k yetiştirme kudretini camianın tesanüdü 
üe himaye ..den .. mılık sigortası. 

Proje .,aslarına göre, bu kanun hükümleri, is kanununa tlbi iıyerlerindtki 
iıçilerle, buralarda işçi tarifine dahil olmaksızın çalışurılan bilumum müsub· 
demler.e tatbik olunacaktır. 

Kfınıür ha•7.ası ımele birliji ihtiyat ve teavün sandıiı ile bürün hakiki veya 
hükmt şahıslara ait her türlü inerlerinde ve iılerde 21ten mevcut olan bütuıı yar
dım, ikraz, 5Ji.,-orıa Ve)'ll rekıut gibi hususlar ile ujraıan sandıkların kuruluş p• 
yeJerine göre ilgiJi İKİ ve müstıhdMılere bir takım menfaatler temin eyleme4cte 
bnlunmaları ve i,verenlerin de bu ıandıklara hilen yardım ve iıtirlk eylemeleri 
keyfiyeti, iıbu kanun hukümlerinin o inıerleri-nde ve iılerde tatbik edilmesine ve 
işverenlere bu kanun gereiince düıecek mükellefiyetlerin yerine aetirilmemesine 
sebep turuJamıyacaiı gibi, bu kanun ile oralarda tatbilı: edilen ıımuml işçi siaor· 
taları da anılan münferit yardım kurumlannın ayrıca kendi fuliyetlerine devam 
tylemelerine engel olauyacaktır. 

Projede aiaort.aouı temin ettiji menfutler ıu esaslara aöre tetbit edilmek· 
tıetlir: 

a - Tıbbi yardımlar, (Sonu e. mcı tayfada) 

Bir iıçi kadın atölyede ~alııırken 

Kahraman erlerimizin kışl 1 k 

hediyeleri 

Milli Bankalar ayırdıklan 
paralan müşterek 

komiteye vermete baıladılar 

Daire Ye müesseselerdeki memurlar dı hediye 
temini ~in ıralarındı para topluyorlar 

Kabraaıaıı erlerimiz için bıt1ebirde 1 her aeındnde evlerde hecli~li1c eşya 
kıtlık hediye toplama hareketi, JÜD pe· haz.ırlanmakta Ve bu ef)'ayı hazırlaya • 
tikçe mevzuun llyık olduiu •eniı all· mıranlar bunlan müıterek komitenin 
kayı üzerinde tıoplamaktadır. Şehrin (Sonu 6 mcı sayfada) 

Janghay' daki • 
ııpon 

askeri sözcüsüne göre 

Japonya 
Siyam'a 
saldınnıyacak 

M. 
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Almanlar 
Mariopolu' ı dotru cekilip 

Tagourog'u 
boıaltblar 
MoskoYı bölgesinde 
durum hali Ylhlm 

Moakova; 3. LL - lovyet haber· 
ler bürosu tarafından dtlD ~ n.,. 
?'edilen teblit : 

2 İlkklnun .unu lataıU'lmıs bü
tün cephe boyunca dU,m&Dla muha
rebe etmiılerdir. 
Batı cephesinde mUteaddit fid • 

deUI Alman hUcumları pllakUrtUl • 
•a.diP· .,...... ...... '" ....... 
aat1' kayıplar Yenniftir, 

Roatot keaimJnde Sovyet Jot&Jan 
düımam takip etmtılerdtr. 

2 İlkklnunda Moakova yakınla • 
rında 13 Alman tayyareııi dlltürtll
mUıtUr. 

Almanlar T aıanro,'a 
boıalttdar 

Ku)i>işel, 3 a.a. - Taaanroa'un 
alınen kuvederi tarafındın bopltıldı· 

iı resmen öirenilmirtfr. Üç aün için· 
de altmıı kilom~tre kesen alman kıta· 
ları Mariopol'a doğru çekiliyorlar. 

Sovyet imaları Tap.nrog'a 8 kilo • 
metre )ıılclaıular. 

Ro•tol'tan almanlar 
çekiliyorlar 

Londra: 3. a.L - Moıkova rad· 
yorJ, Roııtof cepheııinde, seneral 
Karitonot'un kumandası altında bu
lunan kı taların bu sabah on yer da-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Runelt sonluGu 
Slllllere CIYIP llekllyor 

llıııaıur'da berban&i bir H cJllU jSF J!.'ıiela C~ ~ 
blllU I Jlf' ~OllJI l.ll.1111 

Malropor e dolru çekilen alman 
juv~tlerinin komutanı lllart11al 

Yon Klaist 

Paris'te 

General von 

Stuel~el'e 

karıı tecavüz 
Vichy, 3 L L - Alman kumanda· 

m general vem Stuelpnagel dün ge. 
ce Paris'te blr taarruza utramııtır. 

* ** 
Paris, 3 a.a. - Ofi-Havaa: Alman 

m&kamları 29 aonteırinde yapılan 

bomba aulkaatı ile 2-3 ilkklnun ge· 
ceai Magenta bulvarında rovelverle 
yapılan ve aıhat servisine mensup 
bir alman subayının ölmesine aebep 
olan 'taarruzu iıtıyenlerin ortaya 
çıkarılması tl;in 10 Ukklnun tarihine 
kadar mllhlet vermişlerdir. Bu ta· 
rihe kadar hi~ir netice çıkmadıtı 
takdirde, Fransa'daki alman kuman
dantıtı en şiddetli misilleme t edbir· 
ierine b8§ vuracaktır. 

- # 

Sinaapur' daki İngiliz 

filosu knetleniyor 

Bir İngiliz 
zırhlısı 
Singapur' da 

Bir Japon - Amerilrln 
krizi illemnqe lllllzlyor ... ' .. ,,,,,., 

[000~~~~~~0000~!0] 
Almanlar 

Yolokolamsk Ye Klin' de 

yeni yerler 
zaptettiler 

Ruslır Hıngö üssünü 
bo11llmlğa baJladılar 

(YaZ19ı 5 lnd aayfada) 

Kısa reıım! tebliğde de lııaret edil· 
dili üzere Florentin'de bUtUn bu 
meselelerle ilgili işlerin tetkik edil• 
mit olduj'unu zannetmek gerektir. 

Yabancı basın tarafındaa 
ileri ııUrUJen faraziyeler hakkında 
Berlln'in en bUyUk ihtirazı göı.tel'
meııi, konuımaların kıymetslzllğine 
hUkmt!dilmeaı için bir 8ebe.rı de~ll • 
dlr. Almanyll'nın göstPrditl lhti • 

(Sonu S inci sayfada) 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti dün haftalık toplan • 
tııını yaparak &iindemindeki işler io 
J;erinde ıorıi91t1elerde bulunmua "99 

ve ıereken kararlan almıatır. 

Akdeniz bölguinJe Jevriye gezen İngiliz tayyareleri 

Londraya göre 1 ·· ı 
Almanlara göre 

""" 4-

Genlı bir bölge üzerinde Tobruk'un cenup doğusundl 
cereyan etmekle beraber 

muharebe 
biraz 

yavaıladı 

h11lllmıı bulunan 

İngilizler 
imha veya 
esir edildi 

Akdeniz' de MihYer'in 
iki gemisi batınldı 

Mihnrdler Sidi • h111 
ye Birel Almed'i aldllar 

(Yazsa 5 liDd1 sa}'fada) (Yansı I ineli sa-,f Mla) 

u L u s 
Eskrim Kupası 

Gazetemiz 
tertip edileceğini yaz
dıimm Eskrim müsa
bakasına ait haberler 
(2) inci aayfamızdadır. 

\... I 
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şehrinin ash 
Büyük Selçuk Sultanı 
Alp Anlan Roma im
paratoru Romen Diyo
jen'i yendikten sonra 
bütün Doğu ve Orta 
Anadolu Alp Arılan'm 
ıeneralleri tarafından 

zaptedilmi§tİ. 

aranırken 

-2-

aıam 
Bir milnakaıayı 
bağlarken ••• 

- Dr. Sırrı Alıçlı ve 
6fr«men Tur•ııt C•n:• -

Birkaç Pin aace bu IÜtUıııcla blhıi aer
miıd. Bir villyet ıueteılnde • ıim
dJ anık adını yıwılnlirlm • Sivas 
Postuı'nda aöıüme iliftll bit ı-. 
münasebetiyle, ilk okul 6iretmn -
Jerine d1111n •azifenia altrhjıaı be
linmi~ çalıfum; bir ıetelckür ol • 
sun diye, feragat ve fedıddrltkları· 
nı ovmÜJtwn. 

DOnkü Meclis 
Büyük Millet Meclı.l dUn Şemset

tin GUnalUQr-'111 rel.Ullnde toplana
rak Beden Terbiyesi Kanununun on 
dokuzuncu maddesindeki "mahalll" 
tAblrfnln tefsiri hakkındaki mazbata 
ile deniz pdlklJ ıubaylarının fevka
lAde uıhslsatlanna yapılacak zam 
hakkındaki kanun !Aylhıısının ikinci 
milzakere~rinl yaparak tasvip eyle· 
mlştlr. 

Meclisin sene bugllnkü toplantı
sında devlet memurlan ayhklannın 
tevhit ve teadülüne dair kanun lle 
İstanbul Unlverslteslnln umuml mu
vazeneye alınmasına alt kanuna ek 
kanun IA.yihalannın blrlncl müzake
resi yapılmıştır. 

Meclis cuma dnn toplanacaktır. 
(La.) 

._ ___ Yazan : -----= 

Bu yuıaın, Dr. Sırrı Alıçh"nın yuıaiy· 
la ba,Iıyan ve öire&mcnlerin cnap
larivle bir hayli uzayan milnakqayı 
ıakip eden muhine allka ile ur • 
ııJandıiını aldıjım birkaç mektup
tan anlıyorum. Bunların içinde öi· 
recnıen Turgut Can'ın kapalı ve 
Jokrornn ıçık mektupları vır. Pe • 
~in olarak, ikisine de ıeıekkür ede· 
rım. 

Dalaman clftllll tım bir 
devlet ~illliii biline 

getirilecek 
E.MAMBURI 

Galatasaray li~i profesorlerindea 

Tarihçiler ve arkeologlar, Konya 
fefırırua aslını uzun zaınandanberi 
araşunyorlar, ve bunu araıurıken, 
Alhttın tep~ı denen ve ~rın ıimal 
batı•ında bulunan sunt tepeyi göz· 
&ünde bulunduruyorlardı. 

Anadolunun uzak :r:amanlanna 
sidilecek Ye Konya fehrinın eski 
İconnun wı yerınde bulunduju kabul 
edılceıek olursa, eski Frıkya'da balu· 
nan bu fehır halııkında soylencn ilk 
töze Persee efıa1119inde rastlanır. 
Peı:He a rien bır kahramandır, ve 
Jupiffl' de Danae'nin ogludur. Bu 
kahraman Gorgoıı denen uç devden 
fani olan yam oldurWcbileıı Me· 
duse'ua bqını aramış, nibıyet ele 
pçırerek bu bqı kalkanınııı ortası· 
aı siitlesin diye Adıena'ya •ermiıtir. 

Pus&, Lycaonie, (Likaonya) 
dan ~rken, bılınmıyen bir kasaba
da durdu •e Miduse'üa başım bir 
sunına astı; bunun üzerine bu kaff. 
ba lronıum, (İkonyom) yani Tasvir 
ıebn ve yahut Tın:ısal ıehri aduu al· 
dL 

Konya'Ja ince minare 

1 a nın doAumundan önce 401 yı. 
lında Artaunı: s'e karşı savaş eden 
yunanlı Synıs un kumındasındaki yu. 
nın yardımcı ordu u bu ,ehirde az 
bır zaman ıcln otumıllf(U; itte bron
yom'un hakiki tarihi bununla bat • 
tar. 

Bilındili llzere Cunua muhaıe
hesinde Cyrus öldu, yunan ordusu 
XEnophon un komutası altında Yuna
aiıtan'a doğru çekildi. Bu çekiliı ta• 
rihıe "orl>ınlerin kaçısı" diye anılır. 

B6yilc f*mcler, Jsa·nıa doiu • 
mundaa önce 333 yılında Dara'ya 'f'e 
!ranlılata kartı yaptığı ııeferde lkc>D-
1'(MD telıriode birkaç ailn ildrabat et• 
ti. 

Roaıahlar um1M111ıda 1'a tehir 
Asya •ıllyeıi, ıçinde bulunuyordu Çi· 
cemn bu tefıırde bırkaç ay oturmu1-
tıa. Straboa, bıonyom tehrini miia
blt bir bölgede, Lycaoaie'nin ıima • 
linde bbıtıe.lık alihıllıı INcük bir ,... 
lııir eli,. anar. 

tarafındın iııpsına bqlaulmıt olın 
camiin yapılmasını bitirdi. Ve bu 
c:amiin ıimalindeki ko"'ü yaptırdı. 

Cami, ıamlı mimar Mehmet bin 
Kaulın'ın eseridir. fakat kö,kun se· 
umik rez) inaıı bir irınlı dekorıtto
run olmalıdır. 

Tam birinci Ailenin K~bet'ın 
bükWndarlık uınanının 9Glllarını 
doğru, Moğollar bıtı)"a doğru mu • 
uverrıet edilemez bic basınç yapa • 
ralı: Turki.cın'ı ve lran'ı htillya baı· 
ta.mışlardı. Bu bölgedeki aydın Türk 
ve lran dünyasının büyük bir parça· 
'5ındıki dekorıtörler, seramikçiler, 
renk sanıtirları, halddklar Mojol· 
lara köle olmaktıınu kaçmaya Dlrila 
tutmuılardL Birçokları, traa, Sud • 
ye " nunea (Koaya) SeJçukl bet" • 
lerinia euaylanM alnlllar, yahut -
lana -mıebdtrine ,edetdl•· )ıfo. 
Jollar harpte lhtün çıkarak ilerle • 
dikçe, çıkıı da aruyordu. 

Birinci Aüetda ICeykubtt'wı 
toara hiikümclat olan olhı Wad C. 
lltenia K~ııareY 1243 te MoloUa· 
ra yenildi. Tokaı " Ka)'Hd ildJA 

edildi Ye hükuındar med>lırl olaralı 
ve sıkıntı içinde alarak barıı yaptı, 
boyun büktü ve yıllık bir vergi ver • 
miye razı oldu. Bu yarım egemenlik 
içinde de, Selçuk imparaıorluiu ve 
idare merbzi lbidelerle ıüslenmek· 
te gene dnam ecti. Konyı'da, Serçe· 
li medrHlll 12.CJ • tJ.0 )'lllarında, 
Karatay medr"esi 12SI de, Sahip 
Ata camii 1258 de, ince minare ll79 
da yapılmıttır. 1308 de, MoAol Hanı 
Gazan Han Konya'yı zaptetti ve son 
sulıın ikinci Mehmet ile onun baba· 
sı OçOncQ Kl)icubıt'ı botdurdu. 2'\' 
yıllık bir ömürden 50nrı Selçuk İm· 
sı-ratorluğunun toprakları lıbanlıla· 
rın idaresine g~i. 

*** Düzeltme 
Pa:Ulı ltdJn Atay'ın dlnkl "Mem· 

leket içinde" yaz11ında bir iki yan
lıı olın111tur: bq fıkralardaki "~50" 
rakımı "3150", daha aıaJı fıkralar· 
da "alSrünmez çirıf leri" "-rOlttlllz 
çit.aiıi" Ye "ıallayan deniı tabiau" 
ela "ullayan bir deniı t&Maa" ola • 
caktt. 

lmp.ncor Jtlocl (Oııode) uına
mnda (İ1&'daa tonra 41 • "5 wi • 
hiDcle) bu ,ebir Coloaia Claudiana 
tcıoaiemiwn adiyle aatlırdt. H.dri· 
M (t.a'd11t1 1011ra ıı 7 • 131) uma· 
nıada Colonia telia Hıdriına dendi. 
Tra1aa zamanında (lsa'dan önce 98 • 

1o 1 L B A H I S L E R 1 
ı 17) de lconlum büyük bir 6neaı U· 
unmıl(t. Buruı bırçok yabudileri 
'" yunaahlan barındırıyordu. 

Huarlleria yaptıkları iıleıdea 
a..hteden kitaplar, Sen Paul ile Bar· 
aabE'ain Pisidya AntakyaS& denen 
fimdld y~ flhrindea yabudiler 
tarafından kovul uklannı, loonium'a 
scldideriııi. yahııdi Uptnaklarında 
'f'&IZ1ar wrerek Auclolu'aua ilk hı· 
n,riyııa kili-rinden birini bu il · 
hirde kurduklarutt flZM· Oraya bir-

Türk kanunlarında 

DİL i ş i 
~ )"l'lli hın yan olan insanlar gi· 
der, •e dettıal tconlıım ttbri bir pat· 
n'klik unvanını a.lır, ve Lycaonie'nin 
batlıca on dörc tefırine IÖZWl~ ge • 

Ya.zan: Mahmut Esat Bozkurt 
ıprmi e bqlar Diyorlar kJ, bir kanunu tam 

Bızans devrinde flconyam sehri de Türkçe yazmak, blr Jcanunun hU· 
,..... -,.vq ehemı etındeo kaybetti. kUmlerlnl tam Türkçe aöylemek, 
tı\rapların yedınci ve sekızınci yuz· tam Türkçe anlatmak lmklnı 
yı)luda lsuabul'a kar,ı yaptıkları yoktur. 
Mferlerde bu ltlur zapt ve yağma Diyoruz ki, bir kanunu tam 
oedıldi Soma, Emeviye halifesi birin- Türkçe yazmak, bir kanunun hü· 
d Velid zamanındı ftCÇici olma üze- kUmlerlnl tam Türkçe IÖylemek, 

~leştirmekle Osmanlıca, Türkçe 
olamaz. Zaten bu vaktiyle denen· 
mitti. 81mdl yapılacak 11. bu nuı 
tutmakla beraber, kelimeleri de 
elden seldlll kadar hattl elden 
pldltlnden tle a.tlln, TOrkc:e kul• 
lanmaıctır. Çıkar 701 budur. Tark· 
c:eye ve tam tarklnte IGtllrecek 
)"Ol budur. • Emevtleria hudutlarına btdch. tam Türkçe anlatmak lmklnı var-

Ptıbt 29 a tos 1071 de Malaz· dır. Ve bu, hiç delUM, dller dil· ..... 
,.ırc meydan muharebe ınde buyiik lerde olduitundan 81811 delildir: Kanunlannm TQrkce 7uılabl• 
5eJçakl Sultam Alp Arslan Roma im- MuelA, busiln fransızlann kanun· lirler mlf Kanunlaruruzın hQlcllm• 
1'•ra ru R men Dı -ojen'i mağlüp lan ne kadar tranm.ea. ltalnnla· lert Tllrkce l&Jleneblllrler mlf 
oetdktea 1e>ora b t n doğu ve orta nn ne kadar lta\yanca, llVlçreU. Bu IOnllann k&l'llhlı pdur: 

lerln ne kadar aırnanca ı.e;blzlm· Anadolu Alp Anlın'ın generalleri ti· Bir TQrk dlU var nuclırf Vardır. 
nfı d n •f'ted dl kiler de bunlar kadar Türkçe o- 0 il _._ -"••lldl 

lablllrler. ı ...... en ...... r " en an· 
Kafkasya Tqrklerınden ICutulmuı Bize d\)'9blllrler ki: "Bu aaydı. .ınterlnden blrlaldlr. 

oğlu Su! yman 10 3 yılında lconium tınız mllletlertn kanunlan tam Su halde m ... ıe kalmamıttır. 

Mektuplarla birlikte luı.len gonderilen 
~azetelerde de okuyup anlıyabikli • 
ğime göre dava ıudur: Dr. Sırrı 
Alıçh, Sivu'ta Sanat Okulu imti • 
hanının neticesinden, murlfimlzin 
ana m15elelerine intikal ctnıiı ve bu 
arada ojreunen.lerin yeıiıtirme wul· 
lerinde kusurlar bulnıuıtur. iki oğ· 
retınenlc maarif muduru de, birkaç 
yazı ile bu iddiayı • kuımen • cevap 
vermişlerdir. 

Şu abct sevindiricidir ki munakaıa, 
kendi nıı.ıhıti ıçınde kapanıp kalmış 
bile olsa, orta)a bakıkaıen wcrİn· 
de konuşmı)"I değer meseleler ~ıkar· 
mı,tır. Bin bir eksiklik ve batıl 
yokluk içinde yurt çocuklarını okut· 
nıak için kurulm~ maarif sisıcmi • 
nıizin kemaline "rmiı oldujunu id· 
dia edell14'J i . lmklnlar ehle ..tlltlık· 
çe, ga}<' ın > akınla,acnğına dı tÜP
be )Ok.M Sınıflar kalabalıkıır. Ço • 
cuklaı, daha erken sınıflarda ze
ki ve kabiliyetlerine gore me !ekle· 
re a)Tılamı)orlar. Bina ve oğret• 

men zorlukları vardır. Kısaca, maa· 
rif bahisleri üzerinde pekll1 konu· 
şulahilir. Ancak, murifı dokunan 
miınakışa\ardı, verim kısırlığını 
öğretmene yuklemdtıc baksız.lık P•· 
yı buyük olur. Sonra sınıfta dönme 
vakalarını bir tehlike di)C va.ıflan· 
dırmak her zaman )erinde olmız. 

Çünkü, tek endiıcmiz olan memle • 
ket killfürü bakımındın, bu h.idi•e· 
nin tasfiye değeri, tehlike vasfından 
daha bii) üktür. 

fki aydın arkadıtımıı, mllnalıaıa.larının 
bu sürunda bağlanmuına müsaade 
ederler11, ben bu isi sevi~I• yaı>a· 
rım. Çünkü iki~nin mektubunda da 
en iyi niyetler ta,an sıcak ve İçten 
duygular var. Gıyede daima bera · 
beriz. "Daima İyiye, güzele, doğru· 
ya" giden yolumuz üstünde, düşün· 
diiklerimizi, i)i niyederimizden •e 
mcmlr' .. et atlnmı:ııdan ilham aldıiı· 
mız müddetçe se~ ~~temek 
hem hakkımız, hem borcumu7.dur. 

Öjreanenlen ,elince, Snelınan'ın ıu 
cümleleri üttüodc hepimizin birle1-
cijimizi çok iyi biliYorum: 

" VuifelerinWn altrlıjım bilirim. Oc· 
ra köıelerde güı;Hi1de çalıttıiıow 
bilirim. Mıddt vuiyetinizin fenılı • 
jtnı anlıyorum. Fakac ne yapalım, 
bizler maarif ordusunun piıdarları· 
yız. Ağır y\ik hep biıim sırtımızda· 
dır. Sizi fedaklrlıJa dlvet ediyorum. 
Her meslekte olduğu tılbl lijirecmen
ler arıunda da mcıleje yabana 
olanlar eokrur. BÜftlar öjretmenllk 
meslelf ni hakir J(Öttn .ıtUndelik(i • 
lerdlr. Bunlara da tawlye ederim: 
öğretmenliği rerkeuinlerl" 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

.J•······························· .. • • 
Tasarruf bonolan artmna '" 
eksiltmelerde de teminat ola-
rak kabul edilmektedir. Mute-

• • • • • • • • 
ahhitler L." Tasarruf bonoıi:y- : 

• le iılerinizi klrla ve ıilratle : 
yürütebilirsiniz. : 

• 
""································'" 

Bir milddettenberl Mujla'nın Da • 
laflıan çihlijinde mahkumlar için ya • 
pılmakta olan binaların in1asına devam 
oJunmakııJır. Bu inpaı onı.imilzdeki ıu· 
bat 1) ı sonlarını doğru bitecek, bunu 
nıuteakip ziraat i~lerinde çalıtmı)a şı· 

hl durumları miısait, iki aeneden fula 
nıahkümi)eıi bulunan 400 mahküm Da· 
laman çih\iğine ııonJerileccktir. Miıte • 
akip )ılbrda bu te~kilat dıba çok ge -
niıleıılcrclc çalışıırılan mahkum mikda· 
rı 1200 u blllacakur. 

Adli)e Vekilliği, Ziraat Vckileti ile 
muıtcrdten, Dalımın çiftliğinin tam 
bir devlet çihliği haline 1o:etirilmesi için 
çalışacak ve baı.ırlanaaık bir programa 
ııore T~iye'de mevcut, tahminen 8000 
mabkümun hu çifılikıe ıoplu bir halde, 
ziraaı iılrrinde .'alışcırılma~ı mümkün 
olnaktır. 

latan bul' da C. H. P. 
kongreleri 

ı.tanbul, 5 <Telefonla> - Yarın 
parti kaza kongreleri baslıyacaktır. 

Küçük haberler 

* Sıhat ve İçtimaı Muıvenet Vekilliii 
aıaİ)et memurlariyle maiyet memu· 
ru olıcıkların tım muayenelerinin 
yapılahileceii hastaneleri seçmiıtir. 
Bu hu<aneler Ankıra, Sivu, Erzu· 
rum, Diyacba4cır, Haydarpaşa nümu· 
ne ve lstaııbul'dı Çocuk, Gurıba, 
Cerrabpaıa, Hadi, Balıkesir, fz • 
mir, Konya, Mınisa, Samsun, Ada· 
na memleckt ve Bursa Ahmet Vefik 
Pıta hastaneleridir. * Villyec bmmt idareleri ayniyat he
aaplan bundan bü,la daimi encü· 
menlerce ,,. umumi mec:li51erce İn· 
c.ıaleaecek Y9 ta.dik olunacak, ancak 
hlraı YUku bulduJu zaman hesıp 
divanına yollınıcaktır. * Maadia nizamnamnine ve taı ocak· 
S.n nizamnamesine "6re kurulan 
~ik heyetlerine 't'llilik nafıa mü· 
dürlerinia •ey& yilkaek mObendi~ ve 
mObendhılerla ele ifrirlk .rmeleri 
brarla111111Ur. * haraaMÇt \'e idıalarP bitllderl lza· 
llDID duhııliye " 1111elik aidat mü
kelltfiyederiae dair olan talimatoa
meler tudiktea çıkmıı •e yilrürlil
je slrmildr. * Hua111I idare •e belediyeler kefalet 
aaadıjının kurulduiuna dair olan 
abamname 't'llilikiere aöaderilmit-
tir. * D.aıillye Vekilliji •alilikiere bir ta· 
miat yapaak maiyet memuru olaa
ı.ua buhiadııldan daireler, pl11 • 
ma sanlan, 111UYaffaki,..ı clerecel• 
rl ve byaıakamlık kunuaa airehl· 
lec:ek vasıf ve liyakati ibraz edip 
etmedikleri yurdun hır yerinde uy· 
ıubmlık Ylf'abilecek durumda ol· 
dııklaruıa dair alaaıkları raporla • 
rın bildiriknesini ~!emiştir . * Yurdun bava uarruzlanaa artı 
muhafazasını temin edecek olan ha· 
va haber verme ödevgileri için yur· 
dua muhtelif yerlerinde kurslar açı· 
lacakur. 

ifliiit!ll'Jtıl 
Japonya'nın karşısındaki 

stratejik engeller 
tefırıne yerle u, orayı hukümet mer- anlamlyle hallı: dlllyle yazılmll Kanunlanmıa hem TUrkc:• ya-
ktzi yapu ve i mı Konya oldu. mıdır?" Zllır ve hem de lltylenlrler. Ve Japo!l1'& Uaalcprk'ta bir 7eDl rektlr. Yıllardanberi J••v ... ıva ba-

v - · Sel k !• 111 f-2--- ben~ llmdlkl 7uı1Jll&nnd&n icat --_,.,Ta, çu su ,a an uanı • Deriz ld: '1tın dlltUımü, halk Diam kurmak divuındadır. O· rada yıprandınca bir harbe sl· 
'llnde, •e CeUleııini Rumi ile onun dltl yahut yQklek kimseler dlll icat daha ıtızeL nwı burada lnDdl nutuau altına · mlf bul 

h dının tasavvufi ı~iri ahında, bir delildir. Fakat herhangi bir ka· Zatıen tarih ve lılCrObt bunu -ı--- .. -., ..... -•I• ftl'dır, 1'11 UDU>'OI'· 
-n, ve yuhek medeni•et d8'·ri ıor· determl7or maf -- -· -· ,_ llmdi JtıpOll)'a'nıD 1i7aın'ı 
.- ı nunun, tatbik edllece.tı mllletln l'akat bUtlbı bunlan elde edebil· kendi hUktlm n Dutum aıtma 
du. Bu • ..ı.ır, Seln•k impa raıcırlugu· ~ıı··le v--•---ıdır. Saydı"-mız ve YQz sene ~nce yazılmıı kanun- a-:• !fÇ'• ·- UI #~ ,.. mek için biricik .stratejik ...... _,__,_ , ..... :.-4 ....... m-ınau o-
'llun bütun toprakları gıbi buyuk lbi· aa'""'adı•-·- medeni milletlerin lanmızuı Q.sJQblyle bundan elli ytl - --· _.. ... 

da 
#~• auma • h Q I k de Japonya delildll', Kendiıi Rus· hıyor 

delerle bezendı. Fakat aynı t.ıman kanunlan, kendi dlllerlyledlr. Hal• uncekller ve nl ayet c mhur u · 
utılıkell zamanlır dı ıeçirdi. Daha bukl Türk kanunları, Türkçe de· zamanındakiler arasında ne bil· ya • Siberya hududundan uzakta Burayı almakla Japoıııya, hem 
1mrıratorlu n başlan ıcında, birin· tlldlrler." Yilk, ne derin farklar vardır. Bu- bulunduğu için burada lılançukuo- Siqapur'un ark&aına çevlrmİf, 
d Kılıç Anlan Godefroi de Bouillon Dün çıkan, hatıl bugün proje ntmla beraber cQmhurluk kanun· 711 almıttır. Bun4&D bqka fhn&l hem de BlrmaDya 7olu tlseriD4eki 
Ti Bob nd koaıuı.,ınd:ıki bıçlı hAllnde bulunan kanunlanmız bl- lanmıza da TQrkçe denemlyecetı- Çtn'l ltsal etmek, cenup Çln'de bukınm artırm11 olacaktll'. 
ordulariyle çarpıflı. Dorylce (Em - ıe az çok eakllerden farklı olmak- nl biraz hce kaydetmiştik. Fa· ISnemlt llmanlan ele sec;ırmek Burada Amerlkalılann, instn .. 
telur) savqından sonra bu haçlı ko- la beraber, sene Türkçe yazılma· kat fU Qç Jaaa sQre arumdakl bQ- 8Ul'9tıiJ'le de durumunu blr kat lertn bUyük huırJıklarda bulun-
mııtanlır 1097 yılındı Konya ,chri· mıtlardır. yük farklar, TQrk dilinin -yabancı daha lmvetlendlrmiıtir. d11tu haber '9Will7or. 
ain yakınlınndın geçtiler. Bu şehir, Bunlar Oemanhcadırlar. kaideler, yabancı kelimeler baskı- Bandım IODN Japoııya. fraıWS Donanmaya pllnce: Japon do-
weçıci olarak terkedilmiı ve meıkea Osmanlıca TQrJroe .. ili mi T nından namı bir kolaylıkla kurtu- H1ncUolnlal'nl de tıpl etmlıtir. namnuımn kuveUi olduluaa IÜP-
lznik olmuştu. Hayır! labllecelinl atllteren, en canlı ta- Japo117a ~a el uattılı:taD ile 7aktur. l'akat mulıu&ın9t 

Hemen hemen yl1z yıl sonra, 1119 _Nedir? nıldardır. l'alcat bu yolda en mr, ıonradır ld o b&lplerdeld iqlU. 'b&flıyacak oluna japon dom-
da da Fmlcric B4rberousse ve üçün· en seç ytlrilyen hak ve kanunla· ve emerlkan menfaatlerine OM'- muı, tnsfUs, amerilca ve rua 
cu haçlı ordusu askerleri inaıcı dö- Kelimelerinin " "9 1 aıapça, nmız olmU1tur. Şiir ve nesirdeki pıtır bir duruma strmlltlr. donamnahırının blrl .. lk harekltı 
iütlerden ııonra Konya ıehrinl zap • -,;, 20 11 fança, "' lO a da belki ilerleme, bunlarta kıyulanamu. Bll'letik Amerika l'tllpin'de bQ. karpaında Juılacütır. 
ttniler, fakat kalenin onunde bıpn Tllrkçectirl Fakat bu haliyle de, "Osmanlı ıllrlerl tarfhl"nl ya- :vWt bir Dutua Nhlbidir. Bunan Amert'kan donanmuının blılla· 

ed·ı ı · K ı ı ıı onu ne arap, ne fan anlar. Türk zan lrıefllz Alim edibi, (Kip) e ıö-rem ı er. zzemn ı ıça!'S an -'bl .iDSflialer Ka1&7&'cla, l'ele- n Honolulu ve Kanila'dan -ıe-
__ ,.. b ..ı l .,._.. le... ile ula anlamaz. re sUr ve nealrde dil bakımından •• ev ...... yapcı ve a,,..ı ar s .... unet &O • me-'·'iler de Dft..,, Hint ..o .. ı._., -'-Ur. A- ----"a --·-"'l 

l 
· ı Su halde bu dil kimin lçlndlrT yaptıfımtz yüz :vı1 lçlndelıi Jlerle· ..... ....... ---· ,..... ~- _. .. auu ...... u.,_ 

~atı geçtı er. da kuvetlı'dir Bu Hbeple ıt-·' lruv~ll 81., ___ m--'i de 1--s. 
Hi 

..ı. ,___ k' ı..::...- k Bu aorunun karsılılı pek eldedir: meyi hiç bir nılllet yapmamııtır. • ...... "' --- .... , -· ç IUı•ue )'01<ıur ı, en ...,u d R,, __ , ... __ A-'Upt& 4.,-:ı•- -e 11• do-----.. ·n "--"-il ._ ... , 
•-ı-.L ı ı da b' • L•..1.....: Omnanlıca uray ve medrese lc:tn· Bunun .ebebl nedir': H ç ıllphe e ,_,_..... ........ .._ ... • _....,_.... ........ _ ... 
""""' .. "' su tın arııı n ırı 1J1D1JU 'kan blSI .a.rım k.cllır ~ _ _. __ ... .__ Öte taraftul A.vutmal• 
Allettia Keykubat'ur. Alleaiaı. ,. • dlr. TllrJı: mlUett. o.aı•nhcayı, ta· >'Ok k1 Türk dilinin 1'1kMJc kud- aınen a ... _. ...... .. 
kiz 1e11• Malacya'da ..U h&J..,.n rUdnba ~ ide lib'leme- retL DAD l&ha l1MrlDıle .,_ .r..,_,. ,..._. durumuma ela ı...11& kat-
toma ızı9 dan l236 )'llıaa iP dl ve alamlldı. Hak ve Jcanunlanmıada neden h• baqt bir..,.....,. strwk ~ 11mJndır, 
b Nıdece terkipleri, izafetleri, da- 1"a ileri__. ~lkT Ben· oluna o saman, pek c;ok utral- İ"9 .Tapon:ra'mıl heaplamak 

ı.:.....~----~~""---_._.:..ı.._,,-....wa.....ıU1ıı....JLJb&y_~laaa!Y.~ve~!Y:!IL.!!~!l!l!!!!lL...ll~~Jce,!!ı.Jhak!!!!~1&11!!!M!!!;!~~~~D~sll!!!!,l~elkl!!_~lllmle-~~.l..~mılk~~son~~ı~nda~~k•~'~.-~~~·--~----~ .. ~m.ı~ıda~o~k!utu~ ltnıtejlk-..U• 

İhtikarcımn Türkiye'de • 
yerı 

Namık Kemal, içinde turlü tür· 
lü İhti)açlar ve binlerce yobulıla.r 
bulunan bir memlckeae sefahat yap
mayı, mezarlıkta içki sofrası l"anıp, 
ça.lgı çaldırıp keyif çaunıya benzetir. 
Namık Kemal'in bu söztiııü, genç ya· 
zarlaıımız "anlamıyoruz" demesin • 
ler di)e, olduğu gibi, buraya get,.'İr· 

mi)orum. 
Yurdumuzun bugünkü mannra • 

ıt, Namık Kemal pjıadıa çuk fark· 
lıdır. Dutun düa)-aıun en katmerli, 
en Mmturlu sılmıulaı çekt;~i b:r n· 
manda, bız, ne mutfağımızda, ne aıey· 
ai dolabımızda, ne de komürluğü • 
mu1de )oksunluğun acıklı \"e acımaz 
)"Uzunu gormu)oruı.. Pakat, unutma
maklıjımız gereken bir ~Y var ki o 
da <lort çevreyi sarın yajmur yurdu· 
muzda yağmıyona da damlamıyor 
da degiklir. 

n-.\·ııkilimiz, evclki gün adanalı· 
larla konuturken ihtik1r denilen d· 
n&)eti ve ihıiklrcı denilen bozguncu· 
yu ele alarak ıu sozleri söylemiıtirı 

"Bunun ıçin yeni ltanunlar çı
karacağız; icabederse, ibtısas 
11111bl&emeleri gibi, yalnız bu iıl• 
11/llı:ad11r ol11cak mabkemel" ku
racağız ve işin önüne geçmek 
içın, ne lazımsa yapacağız. 

Çıinlrıi koca bir milletia :ıırtıa
d11n geçinmele ve bir anda Hn
gin olmak için onun p11n.sını ç11l
mal11 çalış111ılllra ula miuamaba 
göstermiyeceğiz. 
Halkımızın bu mücadelede bize 

yardım etmesi lizımdır ve ıart· 
tır." 

Hükünıeıin ııi;zünde ihLikı\rcı de· 
nllen ~eucrinin vufı budur. Nere • 
den ncre'e KCStik? demeyiniz. Nı • 
mık Kemal in hı:n1eıişini <*uduluan 
sonra mezarlıktakı :..l i sofrısını ha· 
ur\amımak elde ı.le;tfüli . ÇunkU ı,:. 
f sıanhul gazetesi, ihtikarcı denilen 
uğunuzun mezar tı~lırı üzerinde bi· 
le ihti\lr yaptığını )IZıyordu. 

Fakat siz gene Bışvekilimizia 
tötleri üzerinde durunuz: 

Turkiye'de ihtikarın ve ihtiklr· 
cıntn )eri, ibtikarını ta$1arına udu 
ilerlettiği maar olacaktır! 

••• 
Bir ölüm ltarftanJa 

. . .. ,.. 
fsıarıhul Maarif MOdüril Tevfik 

Kut'un ölümü ile henüz yapytfına 

Ulus 
Eskrim 
Kupası 

Tertip ettllf.ml• eelaim mOl&ba· 
kalan, Uç nmf wkı hlıcıl aı'UlDd& 
yapılacaktll'. 

Birinci sımfa, Uc: 711 V•>' daha 
fazla eskrimle meopl olanlar Si· 
rece ki erdir. 

1klnci ıınıf, A 11Jllfı ııecrllbeais· 
lerdir. Bu •ımf ..ıuimcller bir 711· 
dan bqlıyarak en çok Uc; aene • 
krlm yapmıı ve bu anıtta her baJı&'l 
bir mllsabakada derece alı;n11 ol&D· 
lardır. 

UçUncU aınıf, B. ıtpıfı tecrilbuiz
lerdtr. En çok bir )'il •krim 7ap
mıı ve bu amıfta her luıDgi bir mü
sabakada derece almıı olanlardır. 

lılUsaı.kalanmıs her Uç alllh 11· 
zerine (Fllore, Epe( Kılıç) yapıla· 

caktır. 

A. ve B. ıınıflan tecrUbeıizler a
ruında her üo ıillhta ayrı ~ ya
pılacak mUıabakalan kaza.nanlardan 
birincilere birer kupa ve ikinci ve 
UçUncUlere mUnaalp hediyeler veri• 

doymamış bir dostu, fakat az zaf!ld 
içinde Türk maarifi için çok çalıt • 
mıı yorulma biknez bir vıtandafl 
b>.f>ettik. 

Kendisini yirmi bir yıl önce 09' 
YUtpqa sultanisinin muallimler odr 
11nda genç bir tarih hocası olard 
tanımıştım. Ondan sonra birkaç "' 
kulda buJUIUP kaqılqtık. 

fwad bulupnaauzda, maarı • 
idancilık kısmıaa aeçmiıti. O r
bugllndur, Tevfık'ia hayıu, diini 
okutmak •• yacım bazulaınakl• ıeV 
mittir. 

i tanbul maarif işleri, yoru)ııllk 
nedir bilmiyea bir mudurü bile 1" • 
rabilinli. 

Hayacııwı 10D sllnlerini do-.la • 
nndan dinledim ıre anladım ki haf9' 
u ı'* erken gözlerini yuman T~ 
Xut, •l&İfe l&Dda.iyuıadlll ..__.., 
yatafıaa pek ıec sitmifdr. 

Tarih öiretıneni Tevfik, uınaaı • 
lanaıam11 bir tarih kitabı kapanır ,.ıı& 
Jl&jerinl yumda. Jİatırasım ~ 
den ınacn. ••• 

Hangiai Jetfnı1 

U,,.a'daki hare' 1t ..,...,.. -' 
ııfc 11k ıeçen bit yer nr. Buııu » • 
"Uiı. ajanslarının '6ylediii Y9 '-"' 

it Jfbi töylenek '6Ple ~ 
Sidi Rezeı. 

Bazı pzettlerde ,&,le ,,..,.,. 
s.,dl Ra:zft 1 
Evelki pcı ıad,olaıdaa W-. 

de ~ baY1di1 YereD ilk ~ 
dinledim. O da Sidl R_.,. ~ 

- Haqiei dojrıı? 
Galim, toalqaa tauı.na ... 

c61ilnde bldırdıtı ... elaman .,. • 
...... ba Jetin PfCllc .m • ""' • 
~I ••• 

Paluıldıi I 

lacaabul Sehlr MecUiWe _. 
mllzaıkerelerin birilinden ~ 
ki belecilye, Cft1&U ...... ~ ..-;_ 

hmıak iıtemifrir: •eheme ~ 

~kli.!;~0~kuyanlardaa wrJtl lll 
aet ,Ullimwcff ve dedi ki: ~ 

- Yalnız yaşamak değil, dttP"' 
ı.e ki, 6lmek de paha.lıl.,.,.,r ! f. 

'I'. 

20 Yd Evelki 
Hakimiyeti Mmr,e 

Yurt içinJe 
lstHbul darpllaıHailJlll ; 

kel meskulcit d11rbı içiıı Y~ 
lan üt. tecrlibtll« m,,.,Jı
yetle aeticelendılindeıı ,.
lnaaımııua it.malini -""'!.. 
ıı11 bir b11/taya kadar .,O. JI' 
liralık nikel 11ara darbı .. t11' 
lanacalctır. 

Yurt Jlflndtı 
Glrit'tlfa endlıeaHr ~ 

I" ıelmeJctedir. Bıı balJlll J/I 
fÖrlf idarffi buıra~a ıanı ,,d 
ibtilll J:orkusu Yardır. il J/I 
son lıaberler •halla ba4 '9 
da.re 6irdili Ye Jcıyaıaı• 
baıllldılı bildiriliyor. 

~~~-------::::0::::..----
1 eoektir. ~ 
TeortıbelD• h• De; aıot- İı.ıf! 

,.caklar ve bunllll'UI ~ ~ 
)'1 alablleceJcUr. Bu ~ ~ 
men a&hlp olabilmek l.ct~ tı"' 
ka)'I lkl )'11 Ult u.te ıc.---
tır • tıJll! 
Mllıab&kamıza bu ,artı ... , 

her e9krimci girebilir. JC~,,..,.. 
detl ve dlter ıartlan ıoııır& 
cettL ___./ 

Köşemiz••• 
• aı: 

."~at.11t" ıa "Terımler Cep Kılnuau" ıııl• ai iarfllıf! ~iicl 
(ıstıtaat manasına) ıuç, (l:udret manuıaa) en«JI· . G 1r 
yetmelı, yetmemel:" koauıma diliaıızia •lıı bir dqiJJJidit• ; 
bil ''ta.buua" u "6iÇ7dar'' d171 terclim• etme71 .. "Gifl 
mez" veya "gücü.stu" diyebilirıa. ..ıtJlr 

"/itila etmei" 7•rine "yetinm•i" iyi bir bulıııtlll• ~ 
yet - yeterllitJr: "b11mm•dde yeter:ıizlili yiıziıadtJll A 
da birçok /abriklllllr iılemeden ltalmııtır." _.ııll 

ICılavıızııa iyi bulııılarından biri de, "mliltnq'° u:::;;r 
"edin(' tir ... Huiuiıı müiteHbe'' 7• "edıaet. balılar' 4 
tir. 

* "Taarruz" • benüz al:ıl ve af ız yat•r bir t.arıılıi ~ 
dık. Fakat "tecavuz etmel:'' &aldırmaktır. "Ad1tmJ ıcrca ılll 
.... ldırmaalıi" diyonl6. Yalmz "tecavü•" • "1111dırıı" Y!,aı" 
"Hldırgaa" ı bir•• lıab11c11 buluyor.1111t 14miJtec11vız" e dftl~ 
nıçı" deriz: "Japonya Uzaltşarl:'ta, yıll11rdanbni. ••1 

111,r 
bir politikll ıütmeltt«lir. Nasıl iti Ydınşult'ta, ıeııe 1 Taaa' 
danberi. Tiri politllta:ıının temeli korunutçıı o :'4,,;s
"Preventir' e "l:oruyucu", "preventorium" a "korum•! ;.-t 
"Korunuıçu politika - tedıılüi politıb" olur. Bıt ı~ ,ör 
b11rbi yapmd" ve "milli ltorunuı t«lbirleri ara.sınd• .. • 
leriııl d• 7adır••m•P1•· ad ,,. 
"Saldırmak" ielim8inlf itiraz ed1tnler "elendJm~ i~ •1,,,

lil, bayvan .saldırır!" diyorlardı. Faltat lıim demiıtır j ad il 
viJz'' ü ablilt ldlatları insani bir barelıet sayarlar! ~_,.-•' 
bayvaa gibi, "'7er''. ·;~""· "ltorunur'', ve baz•ıı ~~ ıelll#,. 
6İbi, .,salar", "saldırır" Ye "lıudurur." Eyi iıl1trlau•111 • ıeli-' 
leri aynı olllcalt da yalnız lıötü bareketlerimi:ıd• :: "t~ 
ayıracafıd Gerçi bir Yat.itler at n 11111k "yer" •. '!'" .. ~flCıfP 
vat buyururdu." Şimdi o bdar tör.acil [l) d•lıl••· . .~ 
ün bir d• "aım•lt" m•aası var IU o aatea baıia bit 1,,..•"' 
"Sıllbiy« asımı" nda oldufu •ibi.. "'Kanunu a•Y• ı:>~ 
iaiiın• NI••: Yata,.,q/ıfıa ili YHileai budıır." -

nl•• +ı•• 
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ITürk Hukuk Kurumu 
serbest kürsüsünde 

lstanbul maarif M. 

Tevfik Kul' un 
Uzak Doğu'da 

Amerika ve Japonya 
'- Amerika ile Japonya arasındaki söz 
tar ~ı kavga,. Ö}le bir hadde varmı1· 

iri bu iki d"·let münasebetlerinin :::1 devam edebildiğiııe şa1mamak el· 
itti &elmeı. Önce Va1ington görüşme· 

Ye sonra da iki devlet arasında 
~p Yerilen notalar anlatmaktadır ki 
~-..uıtn'nın Amerika ile anla~abilme· 

, IÖ)1e dursun, göruşmelere hir ze • 
~ hulunm;ısı .. ile mumkun değildir. 
"4~' Vaşinr.ton"da kendi görüşü • 
"'8 tleri surdu. Japon Baş,·ekilinin 
w. •. ~edisinde bildirdiaine göre bn 
-ııf uç prensipe da) anmakta idi: 

L... ~--:- Çin'de Japonya'yı hareket ser· 
--uiii verilmesi, 

... 2 - İktısadl ablukanın kaldırılma-

.,.~~ - Cenubi Pasifik'e harp ateşinin 
~ına mani olmak bahanesiyle bu 
"ler Jaı>onlara bazı ilmsadi menfa -

fieuıın edilmesi, 

' Tobruk' un cenup doğusunda · 

kuıahlmıı bulunan 

İngilizler 
imha veya 

edildi • 
esır 

Vichy; 3. a.a. - Llbya'dıı Mihver 
kuveUeri, Seydi - Hczeg ve Blrel
Ahmed ı işgal etmııılcrdir. 

Berlin, 3 a.a. - Alınan başkuman· 
danhğının buı;Unkü resmi tebliğin
de §imal Afrikn hıırektltı hakkında 
ıöyle dcnllmcktedir: 

Şimal Afrika'da, Tobruk'un cenup 
doğusun<b çevrikniş olan İngiliz 
kuvetleri ki bir Yeni Zelanda tü
meninin kUllt kısmını teşkil eunek· 
tedir. Kısmen imha olunnıuı kısmen 
esir alınmıştır. 

Finlandiyı'dı tankları it.arşı ba:ıırlının engeller 

İtalya' da General Sikorski 
Moskova'ya geldi 

Geniı bir bölge üzerinde 

cereyan etmekle beraber 

muharebe 
biraz 

Kriminoloji 
Türk hukuk kurumunun ac:tıtı &t'r

best kürsUJerden tıc:UncUsünU teskll c· 
den krlmonoloJI dersi Dil - Tarth Cog
ratya rakUlteslnde temyiz mahkeml•ol 
basmUddclumumı muavinlerinden B. 
Mehmet Ali Sebük tarafından vertl • 
mlıtlr. Memleketimizde henüı yepyeni 

bir mevzu olan bu dere muhitle c:ok 
llııl U) andırmıs ve merakla takip edU· 
mlstlr. Hatip demlstır Jel : 

"Bu vasi ilmin etranı<'a mntaıeası, 

5-lO saat .ıtlbl kı.~ bir zaman lende 
bittabi kabil olamaz. Bu mahdut ,.e öl-yavaşladı 
c:ülU zaman zarrınııa krtmoıo in n he>· 

Kahire, 3 a.a. - lnıılllz Orta.ark u- eti umuml)esl itibariyle &orünüı hak· 
mumı kararıılihının teblltı : kında bir r kir vermek "lil' ml'vzuun ne· 

Son ı!ı1ılet dC\'l'<'Slnden sonra tabii den ibaret olduıtunu izah etmek, an -
olarak ılmdlllk temposu azaımıı bu • cak mümkün olabtleC'ekt r. 
ıunmnklıı beraber, c:arpıımalar ıııcnıı KrlmoloJlnln tama mi> le nazari 
bir bölgede devam etmektedir. kımııan iz.ahını )apmaktan ziyade, 

Seyyar keılt kollanmız taaııyette bu ilmin pek ııenlı ve verimli olan lnthl· 
lunarıık muharebe me)danlarını temiz· kat sahasına ehcml,yet verecetlz. Bu, 
lemi• ve Sldl • Rezzak'ın batısında El· daha ziyade krlmoloJlnln, mem eketl • 
dudıı da bir mUd.ı.faa kesi! kolumuz bir mlz krlmlnoloJls ne tatb ki suretiyle mU 
kac: duaman topunu tahribe muvafak laleası demek olacaktır. Fakat bu, 
olmuıtur. anrak mUmkül\ oldutu n six'tte yapı· 

ölümü dolayısiyle 

Merhum T evlik Kut 
İstanbul Maarif müdürü Tevfik 

llllttir~ bu teklifleri kahul edeme
.... • Yılnu Hindiı;ini'nin bo,altılma· 
..... ~tJılfk olmak ıizere, ablukayı kal· 
._ •leceğini bildirmiştir. Bu abluka· 
llıı. Jaııonya'yı pek z1> ade tazyik etti· 
._ ~e )'Oktur. Japonya, ihracatı· 
-. .. ~~~al!tının çok bü} ük bir kısmı· 
~--- ~ lngiltere imparatorlu • 
~ J'tlt>makta idi. Ablukanın tatbi • 
..; IOnra ithalltıntn yilı:de yetmiı 
llııt lıaldığı ve ihracatının uğradığı za. 
tl...~cesinde ipek fabrikalarından 
~._.. kapandığı göz önüne getirile
"lı olarsa, Japonya'nın ne derece bü
lıa bir iktısadl bulu altındı bulundu-

ç~ı harbinin va.,ııarı Mıah\!araleyhtarı 71 
Be.rlın, 3 a.a. - D.N.B. ajansının 1 ni 

harp muhabirı, ıılmal Afrıka'da ya· 

Her h ide Sollum • HalCa)a bol&e • lacaktır. Z ra, ktıc: k m ky sta da o ~a 
ıımıe ku11tııımı1 duııman ııarn;.ı:onunu 1 b Yle bir mesai le: n, muhtaç oldu~u • 
d nı d n ıase tC'$ebbusundc bulunmu' muı zaman, zayi ve sahih rnkmla a 

Moskova; 3. a.a. Moskova rad· 0 an kl.IC:Uk bir , pur llm.:ınn ıı rme~e mallk olmaktan c:ok u.ı:ıık bulundu u • 
yoııu, Polonya bll$vekill gPneral Si- rr k olmad.:ın c.nce toxumuzun muzu da esene kaydetmek m~cburlye-

Kut pazarte i gunu akıamı Şişli aı
hat yurJunda vefat ettigini yazmı• 
tık. Tevfık Kut 1897 senesinde ta -
t nbul da do muştur. Darulfunun • 
dan me un oldırktan sonra, Davut 
l' :ı ve İstanbul crl<ek li lerınde 
Tarıh.Cografya ogrotmenlııı:i yap • 
mış, İstanbul lisesinde ikinci mıi -
durlukte bulunmuş, oradan maarif 
vekıllıgi orta tedrisat şube mu<lurlu
.:une geçmıştir. Daha sonra dort bu
çuk sene maarif vckilligi mufcttişi 
olarak çalışmıı ve 1935 de İstanbul 
maarif muduru olmuştur. 

pılan muharebeler hakkında ıu taf- ı k• a hk,. d•ıd• korakl'nln Moı;kova'yll gelditl::ıi bil· 11 ıı be ı>uskurtuımuşıur. tlndl'Y1Z 
d r'll"k•Pdlr rl r Mısır'n grlmektl'dır. Bunla · Bununla h<'rab<!r, bu mU•kUI ise biı· sııııtı vermektedir: l'I ma um e 1 1 

Çoldcki harbin, kendisine maıısuıı f 
ııekll ve manzaraları vardır. Bazı 

zamanlar oluyor ki duıımıın günlerce 

Genrral Slknrskl lrR7.l'te<'ll!'re )aptı· nn ır.ııını1'1, alman Afrika sete. ı he>- !amale cesaretini ırti!!termek leabC'dl -
i!'ı beyanatta Stalln'I a:urN·Nılnl ı ıy1c- eti kurm )ınd. n bir yuı. k subay \ar· yordu. Biz muhtelif na7.anyelerı mUda· 
mlatlr. dır r ıa etm y e r. 7.lra mUrcrret nnz rl· 

göruwnuyor, kat"§ı tarana her ıııuı· Yakalanamıyan 11 
gı bı.r teınaatıın çekiniyor ve der-

Grnrrııl Slkorrskı Kallnln \'cı Vl&ln•kl kuvetlcr mızc l )'elerln r.:ıych na ı>ek de kunt de- 117. 

ile ııörüsmti•tllr. Rıı hlldls ltrc \'!! onunla h••raber ller-

ken birdenbire bcklcnllınıyen bir 
yerde görünUyor. Duşınanın bu ta· 
biyesini pek çok koluyla§tıran !;Ol 
bölgelerinin geniııllğidıı·. Bununla 
beraber tanklarımız dUşınwıı bul

makta ve onu her ner<ıdc yaknlnyıp 
aıeıi &luoa alımn'I ~vaflık olursa keu 

General l\foskova"dan. ohür mUlle llHn tatb kll h >alına l'hcmlyct verl'· 

suçlu araştırıhyor tik hukUmf'tl<'rtn dl' mııHlmnt vr mu cei!' ı \'e nihayet, mcımlc.-kdlm zde krl· Tevfık Kut, her ıeyden cvel çalış
kanlrgı, vazif cıcvcrligiyle temayu:& 
et.nışti, Girdıw;i her iıte, zaman mef
humu ile mukayyet olmıyarak işini 
en iyi bir tekilde baıarmıya çalı -
§ırdı. Uzerine titrediıı:i adalet hisıi. 
onu talebcsınc çok ıevdirmışti. O • 
kul ıdarccisi iken, talebenin, lıulllll • 
sıyetlerine varıncıya kadar her ha -
liylc meşgul olur, ıı:ozunden en lı:ıi
çtik bir yolsuzluk kaçmazdı. Vek._ 
let ıube mudurlu ünde bulundup 
zamanlarda kendısini butiın amirle
rine scvdırmış, yanındaki memurla
ra derın bir itunat vermişti. İş, Tev
fik Kut içm birinci 11fda gelen bir 
şeydi. Onun, bır iıı her balQmdan 
ıncelemed n çıkardığıl gö1"llme
miııti. Mufettişligi de a)l'lu muvaf • 
fakıyetle geçti. En çetın itlerle seve 
seve ugraıır ve muhakkak, neticesi
ne varırdı. Teftiaıne gittıgi ollul ve 
hoca, onun adalet hissinden ~ bir 
gun şupheye düşmedı. Müıfettiı o -
!arak gin!igi mucsıeaelerde çalııan
lar, hayırhah bir rehberle karşıla ... 
tıklanna her vakit emındiler. En çe
tin işlerden biri olan İstanbul maa. 
rif mudurlugunü büyillc bir ekliyet
le yaptı. Tur~ye'nın en kalabalık 
aydınlar kutlesinin yıllarca baıında 
bulunmak, kolay bir İl d~ldi. Tev
lıJC K ı&t ae14hi.Y tlerini, ,,.ınız işin 
ve iıle ıllkau olanlınn lehine kul
lanma ını, b r tahakküm vasıtası 
yl\pm m ını çok iyi bildiği ic;ln 
burnda da herkese kolay kolay na.
sip olmıyan bir sevgi ve itimat tel
kin etti. 

vnrnkatı altında, bir nutuk 8ııyll'mf'k mınoloJI ilminden bckllyelıllercA'ımız il· 

lııiqtlır, LQ.n_Uı·a. a a.a. - D.N.B • .:ı.j:uı.sınııı 
Romn·aaıı aldığı bir habere ~ore 
millet aleyhinde suçlarla isyan su
çundan dolayı Trtyeste'de 71 kigı 
mahkemeye verllmigtir. Suçluların 

sorguya çekilmesine üniversite tale
besinin ilıtll(ll harekotlni idare eden 

tasn\•vurundadır. mi fn>dnların ned n lbtırel oldu unu, 
En Son h:ıberıe .... go'"re lmk n dcrncnılndc tebarUı cttlrcre tz 

~ Gt.p. Japonya, Amerillca ile anlat
~ ilti)'Or, Fakat her fe)'de.. evet ve 
lı.._ ._ llİhiifmelcı: dev1m ederken, tıblıa
i:.:- ~dıralmasım i.M.iyoc, .Ablukanın 
~ı için Amerika ranlu.Jaa 
'a ı..,~eıı Hindiçia.l'"fn &ertd ıartt· 
ı., ~Ü japon tıalCwneti kolay ko -
-._ ~ edamcuı.. Koooe hiikümeri • 
!illL lıııtı.J')>"ıUPk olduiunu iddia ede
llr:~ pçen bir ka.bioe, sertliğini 
~'Din teıiü .İıle göstermiye baş-

o .. n.-rnl Slkorskı, Sovyl!Ul'r hlrlltlnC' .... ~ ~ 

dlsinı:ı .ı.o.ça.bılmcTc ımklı.nı verme· 
mtllktcdlr. Tam iki gün tanklarımız 
.ingilizJerin peıine düınıUJlenlir. 
Gece kıt.udi.lerini göremiyorduk. J:<'a
kat ikJnci gilniln sabahı, kendilerine 
göSterilcn muharebe nizamı alan 
tanklarınuz yaptıkla.n birkaç yan 
hareketiyle lngillzleri çevirmeğe 
muvaffnk olmuşlardır. Artık lngi· 
!izler için ya teslim olmak veya son 
askere kadar ölmekten ba§ka çare 
kalmıyordu. Yalnız lngillz kuveUe
rlne mensup ve doğUda uzak bir 
noktada h11rektıt yapan bazı hafit 
unsurlar kaçmağa muvaffak olmuıt· 
lardır. 

ıımell n•tl<"ell'r eıcıe etmek ıc:ın ırr-ld I· 
nl, kurulmakU. olıın Polonya orrl•unu 
tPsklle memur ııeneraJ Andel"5'ln us -
talıı?ına tam ve katı aüvenı oıctuı?unu 

Londra, i a.a. Londra°}a ~elen eo 
son h.ı iue l(ure, Bnta.1);ı kuvelle • 
ri7le a ı ı kuHtler a;asımh hı.icumlar 
\e karşı hucumlar halinde g.çen ve 
çetin murncleldere sebep olan muha • 
rchelere, lul ı ıılm.ınl.ırın elinde bulu · 
nan Shii - Rcr.ık ctrafınd.ı devam edil· 
mcktedir. Alınan bir haberde Brita.w.ı 
ku,ct1 rinın flduda') ı ellerinde hulun· 
durdukları 'e ıahmin t.-dildij'.;inc giıre 
de hu esnada hudut bolgcsindelci hare· 
katın devam etmekte olduğu bildiril • 
mcktcJir. 

Bunun ıc:ın de, zaman zaman kr mono· 
loHnın hudutlarını &•maktan ed.se et 
mlyer.k kenct m.ze alt meseleler uıc • 
rinde !azlara dura<"atız. 

lıtikümetio ılubetini ıehlike>e 
lıı.._ ._._ kalmaz, belki de bir •)'ak • 
~ lutlunmış olur. Bıı sebepledir 
1ıı1..lacıoııra hükümeti ablukanın kaldı· 
~ İçin Amerika tarafından ileri 
..:.""'!l teklifi kabul edememistir. 
~ Amerika ile Japonya ıra5tn· 
~gi bir görüşme veya "mek • 
~ nıa devamına Jüzum yoktu. 
"'-... ~ &örüşmeleri kesmiye cesaret ede
~ Japonya. Amerika'dan kendi 
.. ~a yazdı olarak bildirilmesi • 
\o~ttir. Hakikatte bu görüşler 
&.~ göriiJllleleriode anlaşılmış 
.;"la idi. Fakat Amerika bunları 
~da yuıh olarak bildirmiştir. 
N9'nın aörüşü Amerika dış poli· 
iL.~ rakından takip edenlerce mı -
~: AıMrika zorla yapılan ilhak • 
.._ '-ıııaı.yor. Millctlerarası ınlqmaz· 
IL""tıtıı barış )"Olu)la hallini isti)or. 
~ bunlar ileri sürüld~ten sonra. 
~~ Jıponya'nın, garp devletleri· ''11 Uzai<.Sark milletlerinin i1tirl • 
'l iL ~ konferans toplanml!ı teklifi· 
'-ı-::_~rüyordu. Bu görüş ayrılığına 

-.aıaztık demek kifi değildir. 

ı.ı._'tte Japonya, baska bir mil • 
~~~~ llemi içinde yaşıyor. Ba1ka 
~ kullanıyor, ve batb ıerlerden 
~ • Amerika'nın y&Jadığı mil -
·~ llftll.i ise başkadır. Ve o da 
'9.. ~ eliti ..-e mantığı ile konuJllyor. 
llııl. "ltiııaıon g5rıiımelerinin ve alınıp 
~ llotaların belirttiği durum bu· 

Şafıık vakti, battaniyelerine ııkı 
ııkı sarılmış esirlerden mürekkep 
bUyUk blr kitle gördük. İngilizlerin 
soğuktan §iddetle müteessir olduk· 
lan anlaşılıyordu. Gözlerinde yor· 
gunluk ve bitkinlik eserleri ~kun~
yordu. Bu esirler arasında ıngllız 
lmp:ı.ratorluğumın blitün yardımcı. 
lan vardi. Bunlar uzun çehreli, tat· 
1ı yllzlü ye kara 8&kallı HlntllJer, 
cenup A!rika askerleri, zenciler, Ye
ni Zelandalılar~ Avuaturalyalılardı. 
Aynca yanle.nnda Avnıpa'da mat
IQp olan düşman ordulanndan ka· 
çan askerlerden para ile tutulmt.1§ 
adamlar da vardı." 

Jtalyan re•mi tebliği 
Roma, 3 ı.a. _ lıalyan ordulan .u· 

mu mi karargahının tebliği: Marmarık· 
'te, bazı kesimlerde hüküm süren fena 
hava ıart!Arıoa rağmen, çarıuJmalar de
YAm etmiştir. • 

Tooruk'ta. topçu faaliyeti Te ilerı 
unsurlarımızın harekatı kı)'<ledilmiıtir. 

Merkez bölgctinde, birkaç çarpıfml 
olmuş ve bu çarpışmalarda düşma.n 
muharebe tankları rahıip edilmiı Te bir 
jpgiliı tayyaresi kar,.Cmma bataryalı· 
rı tarafından düşürülmüıtür. 

Solluaı cephesinde, topçumuz. dilt
man topçusunun miütahkeın mentle -

Sossi ile Milan Solsi'den başlanmııı· 
tır. Bunların ikisi de suçlu oldukla· 
rını itiraf etmişlerdir. İttlhamna· 
mede, doğrudan doğruya veya bir 
vasıta He yabancı devletlerin nUfu
zu altında çalışan çok geniıı bir teş
kllA.tı•ı mevcudiyeti belirtllmlıtır. 

D.N.B. ye gelen telgrafa göre bu 
tefkllAtın, 1939 yılında Caporctto"ya 
gittiği zaman M. Mueollni aleyhine 
bir auykast hazırladığı sabit olmuı
tur. Bu aıı.ıykaatın bir mucize kabl· 
Jinden muvaffak olamadığı hatırlar
dadır. 

Suçlular arasında liberal demok
ratlar, komUnistler ve tethişçller 
vardır. Suçlulardan 11 kişl henüz 
yakalanmamııtır. 

Bir al111111 llyy•esi 
yınhlf ıkla bir inalliz 
haıı meydanına indi 

söylem istir. 

Amerika mini müdafaa 
İ(İn 19 ayda 68 milyar 
dolarhk lahsisal verdi 

VQflngtop. a a.a. - Mebuslar 
meclisinin maliye encUmenl bug-Ua 
8 milyar 243 milyon 833 bin dolar
lık yenJ bir kredi kabul etmiııtır. 
Bu muazzam tahsisat milli mUdatna 
tılerl ile, İnglıtere'ye ve Rusya'ya. 
verilmek üzere yapılacak olan top 
ve tanklar 1ı;:ln harcanacaktır. Bu 
para ile birlikte, 1940 mayıaındıın
beri mili! mUdafaa için ayrılan tah
sisat 68 milyar dolara yaklaşmakta
dır. 

Rafine pamuk yağı 

fiyatı lesbil edildi 
Londra, 8 a.a. - Briııtol kanalını bctuat Vekaletinden td:ılij edilmiş • 

yanll§lıkla Jııl&n1 denizi •anan bir tir: 

alman tayyareciel çok fena rüyet Raffne pamuk yatının çıplak olarak 
ıartlan içinde bir İngiliz tayyare toptan fabrikada satıı fiyatı kılla bası· 
meydanına fmniftir. Meydanda in- na yeunlı kunıa olarak tetbit edilmiı· 
gtliz zımh otomoblllert tarafından ı dr. Toptan sattı asgart 5 tenltcedir. 
takip edilen düşman tayyaresi esir Fabrikalar asgari 5 tenekeye kadar 
edilmiştir. 11t1J yapmıya med>urdurlar. (u.) 

ri.ınize yapılmıı o•n aceşine cevap Ter- • 
nün renaıtnl aordmn, kara •vda 
dedller-

~ ~n aonrı ne olacak? Her hal· 
~' &örüniiyor ki Amerika her han· 
: . ...._ ldtın atmak niyetinde deiildir. 
~~un dnamında Amerika kenS: bir mahzur Jijrmemektedir. Su 
S ~nıın Japonya urafından atıl· 
~ .. -Uenmektedir, Gerçekten Hindi.· 
~toplanmakta olan kuvetli japon 

miıtir. Karşıkoma bataryaları, bir düş- Dinleyıci 
man ta)')'aresi düıürmü,tür. Ahnan ye-
ni ınııliunata göre, Sidi.Ömer mevz.iini i.tekleri 
mildafaa eden te1killerimiı, düşmanın 

Nüzhet Baba - $u melA.met 
llıl'kasmı kendim gi)'dJ.m k1me ne? 

17 tankını, ' muharebe arabasını ve Ankara r'4Yosunun buırtınlerde 
'bu adıoıın atılmamıa doğru 
~ \"~k olabilir. Bilindiji gibi, Ja· 
\~1fitıdi11ı ile imzalııdıiı anlıımaya gö
lı, ~ini'de kır1c bin uker bulundu
~ 'tir. Halbuki Japonya bu kırk 
l..~ını çoktan geride bırakarak 
'9 llt "Je asker yıjmaktadır. Bu ves \rişi'nin tehlikeye düşen ıimalt 
~ ~urıteluini müdafaa için Al· 
~ile yapmayı düşündüğü bir an· 
~l11reı etmek yerinde olur. Sör· 
:ı- llııı IÖre, Almanya ile yııpılac:ak 
~ \.~Yele, Hindiçini'nin müdafaa· 
~ ııi'nin Jıpon)'I ile yaptığı mu· 
~ beaziyecektir. Yılnu. prtlırı 
~... •.n değil, neticeleri bakımın 
\ı.~ •ıi')li aynı nazik duruma dü • 
~ler ni fransızlar ,imdiJen dile • 

20 otıomobilini tahrip etmittir. yapacağı emisyonlardan birinde 
lnı;iliz tayyareleri, Bingaııi, Deme dinleyicilerin istekleri üzerine llSy-

r ...._· Çünkü Hindiçini'yi koruya· 
~e, bu frınuı sömürgesine 

~ l-- : n Japonya, burayı benimse · 
~ ~·~•iı gibi, ıimdi de bu ııop • 
, ..... hedeflere varmak için bir 
~ 1-htası olarak kullanmaktadır. 

,lca hükümerinin Japooya'dan 
deki bu asker toplanmasını 

~ biidirilmektetiir. Japon)a'nın 
~ De cevap verdiği bilinemeınek· 
~. her hakle cevabın ne olabi· 

;::in edilebilir. Japonya, ingi· 
·~ •ndau Singapur"da ve Bir· 
• >'•r>ılan hazırlıkları işaret 

· Belki Amerika da bu suali 
•lıcağı cevabın mahiyetini bi· 
iter halde her iki taraf da bi· 
~ bedef ve gayelfrİni o kadar 

ki, görüşmelerine 'Hl nOla · 
1ıi ısa lüzum olınadıiı gibi, her· 
~ r hareket hakkında biri.birin • 

ıı_ IOrırtalarına da ihtiyaç yoktur. 
~ llazik durumun belirttiği en 
Jı..i IUdur: ac:aba Japonya ne 

b...~n olarak harekete ıeçecek • 
ııh"lllaıun ıjırlıjl!la ve etraftaki 

• bakılınca, Japonyı'nın der · 
iti ete ıırçme5İııe hükmetmemek 
~· bununla beraber, Japon· 

iKi lftı lt cephe o kııdar ku • 
~: _harekete le(lll'* kararını 

fıl. ... ~!-ceii, her sualden daha bü
--. halinde a6zlerin &ıilDde 

A. Ş. ESMER 

ve Sirenaik'te başka mahaller üzerine lıenecek tarkılann llstesini, Mat-
boınbalar atmı,ttr. Bir d~ın tayyaresi buat Umum MUdürQ Selim Sar-
yere imniye mecbur edilmh ve müret· per'ln tek!fonla yaptılı t-etebbüı 
tebau e~ir alınmııur. Ba1ka bir rayya· üzerine, Radyo Umum Mlldllr Ve-
re, Dcme'de karaıkoınıı bataryaları ta· kilJ Vedat Nedim Tör b!Jıe verme-
rafından düşüriilm~ür. Hava mW.re- ıe r&D oldu. Bunlardan birkacını 
helerinde İtalyan AY tayyareleri 5, ıl· - aramızda kalmasa rlcutyle -
man av ta>')'arelerıi 2 düşman tayyaresi okuyuoulanmıza 1Unu10ruz: 
düşürmüşlerdir. Dotan Nadi - Aaker oldum pl-

Musa-Matnah balıtesi üzerinde fa- yade." 
pılan bir gece hareketi "nuında, hal· .Abidin DaVoer - Yavuz sell70J' 
rao bomba tan·areleri, bir düşman n Yavuz, denlzl yara yarL .. 
tıyyar~ini düşürmüılerdir. Behoet Kemal Cailar - İllce-

Bir alman gaz.ete•İnin clkten bir kar Yalar ••• 
N&1il Hakkı Ulut - J'at.ten· vaz.Jıkları 

-T dral." 
Berlin, 3 a.L - Völkischer Beo Ferit CelAl Güven - Aman ~ 

badııer gazetesi ,imal Afrikadaki mu· danalı, canım Adanalı ••• 
haı·ebelerin pdiıi hakkında alman kay· Hüııeyin Cahit Yalcın - My 
nıklarından yapılın tcbliileri bahis heart belon19 u, daddy. 
mevzuu ederek diyor ki: Nurettin Artanı - Esmerim 

"Sayıca azldc obn Roınmel kuTet • kıyma bana. •• 
terinin birkaç gün içinde ezileceği hn- Ahmet SükrO Esmer _ San 
kındaki ingiliz cefahlirleri Afn"kadaki kurdele. 
almaa askerlerinin ve müttefikleri itıl· 
>anların kahramanlığı sayesinde aka • Aka Gündüz ve Tank Bolel -
me<e uiramı~·•r." 

Londra, a - Almanlann Tob • 
ruk'un cenubundakl Brltanya ve Yeni 
Zelanda kıtalannı c:evtrdlklert ve imha 
cttlklerı hakkında alman baekuman • 
danltaı teblltlnde yapılan lddta üzert· 
ne Londra'dakl ıe!Ahlyetll mahrlllerde 
ıu beyanat yapıJm11tır. 

"- Muharebe o kadar 
bir çevirme hareketinden 
mAnaıızdır .,, 

deitlılktır ki 
bahledllmeıl 

Namık 

ölüm 

Kemal'in 
yıldönümü 

İzmir; 3. a.a. - Namık Kemal'ln 
ölllmünün yıldönUmU mUnuebetiyle 
dUn alqam Halkevinde blr toplantı 
yapılmıftır. 

Gazeteler, bt1yUk vatanpener f&f· 
rln hayatına, uerterlne tafsllAth 
.otanlu' &1'11'11119'181"dıP. 

. . . . . . 
Uçan kullar keblb olsa, akan ıu
lar sarlb olsa. .. 

Ziya Gevher Etili - Canakıkale 
içinde vurdular beni .•• 

Ahmet Emin Yalman - Kalkın 
ey ehli vatan." 

Gl. Hüsnü Emir EJ'Jdlet - De
utachland, Deutachland Uber alles. 

Aziz Samih tlter - Erzincan'da 
bir kuyU var-

lhsan Cıemal Karaburçak 
Tc~rafın telleri. 

Saffet Gürol - YürQ :ravrum 
y(irü, Gonyalım yürü .. 

Hikmet Tuna - Uzun nçlan
nın sırma telleri. .. 

Hikmet Yazıcıollu - Si.mdl bq
lıyacak çarleaton. .. 

KlzuD Namı Duru - Ullaıı .,. 
dll, ualan artık-

Burban Felek - • • • • • • • • 
Felelııtell bir sece caı.aJc: ne olur? 
Aı.n.t .... ~ - ao.ll· 

Yeni bulmacanıız 
Soldan 1ata: 1 - Aııaııoıu•da bir 

nehir 2 - Ekill biçer, .kıııa zaman 8-
Blr oYUD aleti, içki 4 - 8ahlp, hAl et, 
bat t5 - B1r clJll kumaa. emel, tel'll aa· 
nat 6 - lld Jıarf YID.Ylllla, damlalar 
7 - Bir 11Jr aeJd1 8 - Bir isim, çok 
iyi 9 - Görünmtyen kuvet, bir cına ku· 
mat 10 - Va11ta, uzaklattırma ıı -
Teraı akclter, bir ha)'Yan .• 

Yukardan uatı: 1 - Bir deniz 2-
Aaırlar. bili 1 - Güç aliltermek 4 -
bd hart )'anyana, az 5 - Bir çiçek, 
aanat, ne 6 - lkl hart )'anyana, aulu 
7 - Görmemezlikten ırelme, 8 - Bir 
ay, etrafı ıulıı toprak 9 - Valide, bü· 
yüklük 10 - Ba)'at, kıl ırlbl ll - Bir 
ı.ım, kıla aman.. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmit tekli 

Soldan 1ata : ı - Vll1le receıı 2-
Aa, alenl, u 8 - Ece, AJA 4 - Ot. tm, 
De, Om t5 As, Etl, u 6 - Avaz, arama 
1 - Ll, Aaa1' Ta 8 - Ca, ek, De, Ne 
9 - Ari, Ada 10 - Va, Balla. Ll 11 -
tctJma etmek-

Yukanlan uatı: 1 - Vazo, ctvı 

2 - la, tavla, ac 8 - Sal 4 - Naci, 
Erbt ı - Eleme, aksam 6 - Re tol, 

l 
la 'I - Zil adi, adale 1 - CUe, edat 
• - Azıt 10 - ı.. Olmu, le JI - l· ... ..... 

Gorunu,e gure iıal)-anlar hiiH Bar· 
di.a'da hulunu)orlar. Zira Yeni Zelan· 
d;ılılar ilerledikleri ve Bardia'yı çe' İr· 
dıkleri zaman hura~ını bo~ buldukları· 
nı bildirmiılerdir. Dardia'daki iui)an 
iaşe depoları, İngiliz bomba tayyare · 
leri tarafından h"mbılanmııtır. 

Zira, kromonoloJI, her lllmdC'n z!)'a· 
de ilmi ve lctlmnl b\ln;ııcye bnf:lı "liC 
onun muhllC'I r tezaUhr ıeklllerlyle sı· 

la sıkıya alAkadardır Onun lc:ln, bir 
J."rnnsız. bir lnıılllz \C bir Alınan krl· 
monoloJlsl yanında b r de Tu~k krlmo· 
noloJlslnln )er alması lcnbedl'eel!:lnl !· 

!eri sUrl'<'t'ı'tlz. CUnkQ, ancak bir Tur!: 
krlmonoloJisl saye lnde, ceza kanunu 
\C c za mc,zuatımızın "altın devr·nı .. 
ldrô.k edeb.lecl'ltlz Ve bu mC'sut dev • 
ren n feyizli temelleri Ozcrlnde ve ku· 
velll ıııl!:ı altında, esasları ml111 btln)I~ 

mlzdt'n fıakıran bir <"eza k ınunu doğn· 
caktır. Bu, a)nı zamanda. düny-:ıyı hay
retle bırakım büyük hukuki 1nkıllıbı· 

mızın soı ıı ttirm<z bir muvaffakl>etl· 
nl ve kati zaferini teıkll edecektir . ., Orta Akdeniz'de 7000 tonlllk bir 

iaşe gemi,iyle bunu koruyan bir dest· 
tO)erin hava ve deniı kuvetleri tarafın· 
dan oourıldığı bildidlmekıedir. 

Sallhi)ctli hir n)·naktan verilen bir 
habere söre ağır \e orta bombardıman 
unarclcrimiz doğu Lib)-a'daki dıi$ • 
manın mukavemet noktalanna gece, 
sWNlm bii.cwa1u )..,,oıakı:adır. Libya • 
~ in.ıdliz baTa lnıYetleri .-erek uyı, 
'1terek teknik bakflmlndan •İhver kuvet· 
lerıine iHtün bulunmaktadır. Bu üs • 
tünlüğün muhafaza edileceği ümit edili-
yor. 

İstanbul' da kurulacak 
iaşe teşkilatı 

İstanbul, 3 <Telefonla) - lstan
bul'da kurulacak iaşe teşkllAtı icln 
Atabek hanının ikinci katı kiralana
cak ve müdürllliiln Ut bürosu bura· 
da toplanacaktır. 

Bir yıldız 

aranıyor 

Haber Ameri.ka'dan geliyor a· 
ma, HollYWood haberi ddil-

Amerlka'nın keşfinin 450 lncl 
yıldönümil, 12 llktt'Şrln 1942 de 
kutlanacaktır, o ı::Un Salnt Dom.in· 
gue'de Krlstof Kolomb'un adını 

anmak için dikilmiş olan bllyilk 
bir denlz fenerinin açıllfl ela ya
pılmaktadır. Bu töreni hazırlıyan
lar, buna bir de hususiyet katmak 
itin, fenerin bir yıldız, tarafından 
yakılmasını kararlattı.mt11lardır. 
Bu haberi veren gazete, bunun 
) eni bl~ey olmadı.tını yazıyor: 

1933 t.e açılan ChikaSo aerglalnln 
binlerce llmbaaı, bir yıldızdan ge
len ışıkla yakılmıştı. Fakat bu se
fer hı. biraz daha capraşıktır. Ciln· 
kil bu Jtl d!l$ünenler, Krlstot 
Kolomb'un hoeuna gitsin diye, 
bundan 450 yıl önce Ko!omb'un 
San Salvador'a tıktığı gün keşfe
dllmlı bir yıldız bulmağa calışı
yorlar. Yıldız bulunduktan sonra 
da •~ • unun feneri yakıp yakamı
yacatını tesblte kalacaktır. 

Heyet Alimleri ve telmlslyenler 
acaba anlatabilecekler mi? 

Bir dilim portakal 

yüzünden çıkan kavga 

Sirloecl'de Cevdet Ye Mustafa 
Demlr adlı lkl arkadq, adamakıl
lı ıarhoş olduktan sonra, bir por
takal dilimini paylaşırken kavga 
etmişler ve Mustafa Cevdet'l iki 
yerinden yaralatıııf, 

lkl Jdşl bir portakal dilimini 
paylaşamaz, kan tıkar; 

İki lşık bir kadını paylaşanın 
kavga sıkar; 

Otobüste iki y0lcu bir yeri pay
laaamaz. hır çıkar; 

Ve nihayet, birkaç millet dnn
)'iyı paylaşamaz, harp tıkar. 

Paylaşılamıyan mülklerde oldu· 
ğu gibi, paylaşılamıyan başka ee:r· 
lerde de "izaleişüyu" yapılsa da 
bunlar Pn QOk arttıranm tlezrtnde 
kala olmaz: m1 acaba? .. 

SA. - Ti& 

Açık denizlerde yapılacak 
vapur seferleri hakkında 

alınan tedbirler 
Mt\nnkııllt Vekllatl, yeni kap ve 

Zllrlll'Ptt•re -6~ dfmla nakibratını 
alAkalandıran bazı kararlar almak· 
tadır. Bu arada 300 tonluktan faz
la g{'mllerln Karaden!z'de seyahat 
etmclerı yasak ellılmektcdir. Bu to· 
nııjdan aşağı bulunan gemilerin ba
lıkcılık ve saire gibi basit işlerle 
meH:ııl olacakları dllşUnlilmüş ve 
bunlann seyahati serbest bırakıl
mıştır. 

Diğer taraftan armnt5rler blrllği
nln müracaatı üzerine bu g bl se)a· 
hate tıkacak vapur tayfalarının ha
yatlannı sleorta ettirilmesinin bir 
mecburiyet hlllne ııellrılmPSI etra
fında bazı tetkikin yapılmakta ol
duğu bildirilmektedir. 

Fransa'da komünizme 
kıqı ~ifan mücadele 

Parla, 3 a.a. - Martpelller'de es
kld~n komürı.lat. ıırqpagandası yapan 
bir adam aynı auçu gene işlediği itin 
müebbet ağır hapı;e mnhkQm olmuş
tur. Perigueux'ta bir komünist 20 
yıl kürek cezasına, başka blr komil· 
nlst de 20 yıl müddetle sınır dışı e· 
dllmeğe mahkllm olmuştur. 

Bolşevikliğe karşı mücadele eden 
fransız gönilllU lejyonu bir kom t 
kurmustur. Komitede birçok tanın-
1111' fransız tahalyetll!ri üye olarak 
bulunmaktadır. Bolsevtzme kal'$1 mü 
cadele edecek olan 1200 ıı;önilllil, Po· 
lonya'dakl talim kamplarına gitmek 
(!zere Versallles'dan aynl.mışlanlır. 

En kıdl'mll hocadan en genç tale
beye kadar herkesin derdini dinler 
ve en kestirme çareyi bulurdu. Ba 
bakımdan, yeri zor doldurulacak bir 
idare imiri ve bir i>iretmen~i. 
Meslektaılan, onun feyizli çalıt • 

malarını hiç bir nlı:it anutmıyaca• 
lardır. 

Mübadil bonosu 

sahtekôrhğı yapan 

şebeke ceza giydi 
lstanhul, 3 <Telefonla) - MOba

dll bonOC!u sahtekArhtı muhakf'mest 
ikinci c<>zada karara ballandı. Suo
lulnrdnn Nihat ÖZkoYUncu 30 ııen~. 
HüsnU 26 ııene, Halit 8 eene on bet 
ny, Hnlll 5 sene JkJ aY, Rukiye « se
ne .sek z ay y\rmi ırtın, Havva 4 se
ne sekiz ay, Ali Fuat 4 sene aeklz 
ay, lbrahl.m EUıem 3 ııene dört a7, 
Abdülkadir Kanlı 3 aene dört 117, 
Hüseyın Avnl 3 aene onay, Mustafa 
3 eene 4 ay, İbrahim 2 sene on bet 
giln, Hüseyin Hüsnü iki sene üç a:r 
on beş giln, A1'$1lk, Yervant, İstelyo 
lkJser sene, Tahs n bir eene, Klzım 
yl'di ay, Ahm t H kmet tıc ay atır 
haı>se mahktlın olmUll&rdır. 
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Ölünün 
Selmaıwı kGçllk •lonuna sirdl

llm zaman, onu ııokata çıkmak için 
buırlanmıt buldum. Ayakta cllzel 
bir kadınla konuıuyordu. Beni s~ 
rQnce: 

- "Tam zamanında ıreldln, dedi. 
Snl akrabam Nermln'le başbqa bı
rakacatun. Anla1&catmm umanın. 
Ben terziden dönene kadar konu
eununuz " canınız sıkılmaz." 

Biz, kadınlarda eörünen çabuk
lutlYle kaynaamlltık bile!_ Biribirl
mlzl hiç yadırsamadan birçok teY • 
den konuttuk. Nermin, kafası lşll -"n bir kadındL Zorluk çekmeden 
ller konu üzerinde konupblllyorduk. 

Hava kapanmak üzere idi. Bulut
lar lllklaemaia baslamıştı. Hafif, ha
fit esen rQzP.r aerıl~lş camlan 
kamcılıyordu: 

- Ne silzeI. dedim. Susuzluktan 
dudaklan çatJıyan topraklar serln11· 
)'eeek, yatmur yatmak Gzere-

Nermln cevap vermedi. Birdenf>ı
N delltmlştl. Titriye ütriye cama 
"1rJqb. Ellerini a61ııüne b&ltır

IDJltı. ~erini kısarak, dallara ta
Jalaetılr kadar alçalan bulutlara ba· 

ID7ord8. 
Bu mnda, a6Jrten yere dolrU inen 

bulutlml blriblrlnden ayıran kızıl 
bir llmle1' pnllledL Bu bir anlık ı'* tuıam )'tlzODe acay!p bir renk 
vermlltl. Dlflerl arasına sıkıştırdıjı 
•adaldanm kanatacak ilbl ıeın:yor
du. 06zlntnl nm sıkı kapamıştı. 

Ataclaruı bomurtuaunu bastıran 
kuvetll bir &6k i'llriUtQ.sü odayı S&l'I· 

talı zaman, elleriyle kulaklarını ka
IÜL Gözleri dehletle bllyllmllftil. 
Y1lz6 korku, lltırap ve daha anla
ID&dıtım dunulann cfzsilerlyle bir 
ada Uıtlyarlam11 libi)ldt 

81Jnlekle yanhp, a6k i'llrWtWe -
rf)1e pa~alanan bulutlar, küçük 
daınlaClklar hAllnde camlarda titre
mete baf}adılclan zaman. uykudan 
1IYUlır slbl ıilldndL Elleri YO~n. 
JWnD yanlanna tllllmllltil. Bir 
lroltuta ~ker lfbl oturdu. İçint sa
ran bClyilk bir ctGemaadan kurtul
IDUI Slbl idA: 
•- Ne lııorkune driltl1l, ne ber

bat llava !-.. 
diye *1eadl. Ne vardı! Yere inen 

bulutlarla deltlen bu kadına ne ol
mQltu? Ber cakan tlmlek sanki hl
tıra11 ateell:rordu. Odll71 aran a6k 
drOltQlerf. ııanlıı:I facianın ıstırabmı 
llQ-kırı10rdu: 
•- Bu bet 1enedlr b&,le, diye de

\'&JD etıtı. Bel ııenedlr lavranıyorum. 
Her caku almeek klnle, a.fretle 
ean••""'JI 1ılr cttt lıUL ddnGD tor
kuaı: blılalıml c1117w. Ber a6k d
dlta.G, bir 610ntln sırtJaJını ııara
lt:rarak cıtardıiı flrldltücü sesle: 
·- JCabbe!• 
cll7e ~r. Ya dnlerlnln 

aGrWtQIQ 7dmarundan nefret edl· 
1DrUm. Bet 1911edir, a6zlerlmden ay
rdım7an bu &Hl aöalerlnl b.rnakla
nmıa Cll'IDÜ tela Qdptlaaı70rum." 

Derin. derin -- aldı. Ben ırarlp 

CEMiYET HAYATI 

Halkniacle soayal yardım 
,..... toplantuı 

Halbft Reiılitiadea ı 

8ol"1 Y&ftbm komitesiinden iki 
tbelik acdıımltır. Ba iki ii7neni yer
lerine 7mUeri eeçileceiinden 10.12 
UMl puarteai sinii ııaat 18 de Soa
JÜ 7udla komitesine ka7ıth bütün 
'7eleria HalbYinde toplanmalan 
rica olamlr. 

Milli ... haloaı 
lauırbldan tJunamlandı 

Onlmhcteld cıuurteai siini ak
..., AnUra Palu ııaloalannda Ço
cak ıı:.ua... Kmama tarafından 
llımrlaaa Milli Giyim balOIUDQD 
tıı...rbklan 1ritmittir. Baolya bu yıl 
lldİll si7imlerl• qtirak edecelı: olan
ıar. ..,.._ ber :rıldaa fazla ola
Cllİl.~· Balo procra -
~ ......ı olaa komite Ankara
..ıa. 1.- Jd Mlttiriaden daha •ıizel 
olu • llnlet t17leacesinin bu se
ne ı.'hı• ..... -.... için birçok 
brarm ·~ Baloda birci
~ mffst' Mı Y ftPllacak. zencin 
bir ~&DliJ,--lıiınecak ve :rurt dans
lan hakiki Wr lllrpria olacaktır. Bi
letler ildfhamı anlemelı: için mah -
blttar. Tek iki ve dört kitillk bilet
llr miBt bankalar ciıeleri:vle llilll 
-.. sfıelerinde ve Ortaç, Özen, 
tatamaı eczahaneai ve Kurum vea
lllliade bııludanalmaktadır. 

Y ardomevenlerin 
toplanbaı 

Yards .... eeter Cemi:veti 4. 12. MI 
peqembe Pnö ııaat 10 da Çocuk 
lara1Plda toplanacalı:tır. Sayın ha 
- tetnfleri rica olunur. 

Mevlat 
.lılamcaoila 7.efnel ala leftel.I 

.... nılnıaa idW edilmek iizere ta • 

........, bafwarunazdan Hafız Bwtwı 
larafaadaa haa\ln lüadi na•Mtnclaa 
_,. H~)'IUll Veli camüode 1HY-

16dtl merif -...C.jındaa arzu eden 
dia ....-U. rıqrifleri rica oluaar. 

Halil Mwncuojlu ailesi 

Dolam 
GOaırilk w labisartar V eklleci rec

.. pıbesi ,.fleriadm B. N- Ta · 
stl• bir ol'D clüaran • ' lflir. YP"
..,. .... a.lr .W., aa ......_ ...,_ ...... 

Habrel nr iRi, yo• IRU 1 

Bu ak...,..ki nöbetçi 

gözleri! Raşit Rıza anlatıyor 
"Hamlet" hakkındaki 

yazılar bir ehlivukuf heyeti 
tarafmdan incelenecek 
İstanbul, 3 <Telefonla> - BugQn 

hamlet dAvaııına birinci aııllye ceza
da devam edildi. Hlkim yazılarda 
hakaret olup olmadığının üniversite
den ııeçllecek bir ehil vukuf tarafın
dan eö7.deıı geçlrllmeclne karar VPr
dl. Karardan sonra Taavlrl EfkAr 
sazetesl aleyhine acılan ve g112ete
nln mahkemenin cereyanı esnasında 
dlva safhalan hakkında neşrlyat 

yapmasından doğan bu dAvasında 

gazetenin neşriyat müdüril Cihat 
Baban ile sahibi Zeyyad yUzer lira 
para cezasına mahkfun oldular. 

* Çankaya eczanesi. Pazar 
nöbetçi olan eczane pazar 
de ııöbelı;idir. 

Ankara'd•n giden tr * Cumartesi, pazartesi, ı>ertemııe 
de 19.:SO de LltanbuL Yazan : Muazzez Aruoba 

bir 9aşkınlıkla, kınuldamadan .ısz. 
lerını dinliyordum. O )'Ol'SWl bir 
sesle devam etti: Anadolu İnbbalanndan, sahneye 

* Her ııun 19 da ekapra 9.10 
tıınbuL 

"f:r Her ııün 20.2!5 te ~ta. 12.b& 
tanbuL 

"- Paraya, ıerefe aldanarak Yat
lı erkeklerle evlenen kızlara acıyo
rum. Bak bana.. otuz yqınday:mı. 
On yıl evel birçok sene kızların rü
yalarına siren debdebeli bir dlllün
le :yepyeni bir hayata slrdlm. Kocam 
hemen bütün yıllarını Avrupa'da ya
pmış zenetn bir adamdı. Kürkler, 
elmaalar lçlnde)'dlm. Bu lhtlaam ba
suru döndürmUttQ. Kocamın benden 
otuz yq büyük oldutunu bile unut
muıtum. İki yıl meaut Yasadım. 0-
çllnctı yıl senelltlnl, iilcünü, satlı· 
tını blnblr ellence lle, benden yıl
larca evel harcıyan kocam hasta -
ıandL lkl ııene doktorlarla utra.ştık. 
ÖkııUrilklll. mlnasız bir lhtıyar ol
muıtu. Hiç blr aey sörecek halim 
kaJmamııtL 

muharrire ve Hamlet' e kadar .•• 
* Her ailn 115,20 de .POlta. T,41 W 

tanbuL Bu trenin Koıın. 

lzrnlr'le irtibatı vardır. * Erzurum ve Dlyarbakıra Mf 
15 te. 

Evlendlllmln beılncl senesi koca
mın hastalıtı arttL Yatalak olmuş
tu. Benim bas ucundan aynlma.ma 
tahammaı edemlYordu. Her 19yden 
bıkmıştım. Bu sırada karpma ııenç 
bir adam çıktL Yorulmadan aylarca. 
eölre elbl arkamda dola.ttı. Benl 
aevdltlnl ııöyJQyordu: 

"- Bırak IU bunak lhtlyan. Genç
littnl harap etme, ııenl sevi)"Orum 
evlenellm, dlyordu. Ben de onu ııe
vlyordum. Fakat vicdanım, yahut 
daha açık ııöyllyeylm, kocamın ba· 
na kalacak mılyonlan beni bu ha
yata katlanmata zorluyordu. 

GörilYorum yOzllnüzü buruaturdu
nuı. Bu dlllüncem size ook çirkin 
ıreldL Fakat hepimiz lnsaruz yav
rum. Ben de ilk i'llnler, ııeVilmle 
hasta kocamın arasında bocalarken 
blreok fazlletll dlleQncelerle dolu l· 
dlm. Vicdan borcu, insanlık diyor
dum. Fakat kendlml daha iyi dlnle
dlllm zaman hepsinin, kocamın pa
ralarına kartı duyduium ihtirası 
örtmek için uydurulmua blrer yalan 
oldutunu anladım. 

Her neyse.. dinle benL Güzel bir 
yaz sünn idi. Saatlerce sevillimle 
ıezmlştlm. Evet. artık beraber ırn
meh batlamlltılc. Aksam hatların 
arasından eve dönerken yatmur 
batladı. Gene b6yle, fırtınalı ılmeek
ll bir yatmurl." Iıılanm11tılc. Odama 
sellp bir çay Içmeıılnl ııöyledlm. Ya
vqça içeri slrdlk. Hizmetçiler UYU· 
m111tu. Odamın önüne ıreldltlm za
man ta11rdım. Kapı açıktı. Bu ııırada 
ıl.mtel< çaktı. Etlktıe iki çıplak ayak 
eördllk.. yatalak Jwcamın ayaklan. 
KQçllk bir eıllıkla ııevsllJmln kol· 
lanna atıldım. Kıacü 1caeaia kaDI· 
:ra ~le. lkind bir tbnl* oaktı
tı zaman de.il olacaktım. Kocamm 
&'Özlerf korkunç bir nefreUe büyü
müş olarak üzeriml7.de idi. Belden 
Y1lkarıııı IYlce dotrulmıqtu. Evi sa
ran ııök silrWtu.ü aruında, bir ölQ
den farkı olml)'an kocam: 

- Kahbe! 
dl19 lı~Jardı. Sonra :vuvarJandı

tını duydum. BeYllnıılım. 

Denizaltı ımıfı 
mensupları NıWnnda 

Denizaltı ıuufı meıuuplanna veri • 
lecek zamlar ve tuminler hakkındaJd 

lwnınun bazı maddelerinin deiittiril • 
mmiae dair olu kaııun projesi ilııili 
encümeninin tetkituıidea seçerek Mec· 
fit sündemioe almı:n.ıfCU. 

Tünel bYlfı latanbul' da 
t.t&nbul, 3 <Telefonla) - Amerika 

ya mnarlanan t1lnel k&Ylll bui'lln 
tstanbul'a seldL En seç pazartesi 
sabahına kadar tllnel ltlemeje bal
lıyacaktır. 

Açık muhabere 
Tetldk ıuıı.ı memur1&nndan sa -

nzı Semiha Altan, 
Amerlka'dan adınıza aeı.n bir mek

tubu UAn ınemurlutumlUdan aldırma
nw rtca edeı1L 

Rafit Rıza An
kara'da... Bu ha
kiki bir mQJdedlr. 
Gece hayatı na
mına, kör detne
llnl beller elbl, 
birkaç &nemadan 
gayrlslnl bllııniyen, 
bulamıyan anka· 
rahlar !~in, Rasıt 
Rıza'nın on tem· 
sil vermek üzere 
ıehlrlerlne gelmiı 
olmasını başka 

sözle anlatamam. 
Hem 1&11atklr 

Rafit Rıza, Anka
ra'nm yabanrısı 

da sayılma7., O<: RQfif Rıza 
dört 1ene önce, onu Ankara'ya 
yerleştiriyOr, ve ıehir tiyatromu
zu böylece kuruyor gibi olmu~uk; 
sonra ne oldu, nasıl <ıldu. bir i'lln 
duyduk ki Raşlt Rıza yeniden İs
tanbul sahnelerindedir. 

Yarın, bue{lnün tiyatro tarihin! 
yazacak olanlar, Raılt Rıza'nın 
Türk ııahneılne verditl emetl ve 
orada doldurdutu yeri lnkAr et
mlyeceklerdlr. 33 yıl bu... dile ko
lay ..• 

Merak bu ya, dün konuaurken 
ııanatkAra söyle bir ıual de sor
dum: 

- Şimdiye kadar loaç kere sah
neye ı:ıktınız. Kaç kılıta atrdlnlz? 

Kaslannı kaldırdı. önce bunu 
hesap etmete utraıtı. Fakııt, he
men vaz~l. Anlatmak btedl 
k1 bunun sayWJU bulmak mllskW
dllr: 

- Yılın hiç olmaza yarwnda 
oynuyorum, dedi, llktfen heııabını 

ılz yapınız. Son yıllarda her se
ce ııahnedeylm. Yalnız seı:enlerde 
Sıvaa'ta hutalandun; Jkl sece oy
nıyamadım. lld ııllndenberl de An
kara'da ahneye çıkamıyarum. 

Bu heup islnl, ben de, aynen 
okurlanmıza bırakıyorwn. 

Raşlt Rıza, birkaç sahne arka
datlyle birlikte, uzun bir Anadolu 
turneelnden dönüYor. Turneye Fu
ardan bafllUIUI. Ep b6lııeslnl, 
kenti Ublri)'le ~· Zon
suldak'a, ondall Samsun'• .... 
mlş, SıvM ve Kayseri yo!fyle An-
kara'da son molayı vermiştir. 

- Al'kad&Jlar, hlll Kayııerl'de
ler, dedi, lkl oYUnlan daha var. 
Ancak yann <bua1ln> aJqam An
kara'da olabilecekler. ÖbQr ııece 
de buradaki temalllere başlıyaca
tız. 

- Fakat yorsun yorııun... diye
cek oldum. 

ömrilnUn l&hneden arta kala
nını da Anadolu :vollannda ııeçtr
mıı olan sanatklr: 

- Alııtık artık, dedi, demlr;rol
lannın bir cemlleklrlılfyle 701-
culuklanmızı hu.u.l bir vaaonda 
yapıyoruz. 

Görülüyor ki, "pişkin" 
Hallde'den lba.r9' detildlr. 

R aşlt Rlza'yı 7&kalamıaken 
kolay kola7 bsrakmamab,y

chm. Ona 80racatım çok le)' var
dL "N~reden ballamalı" diye dil
f(lnGYOrdıim. Ankara'mn bQyWc 
"elcııllc''lnden bqladım: 

- HllkQmet merkezbnlz için 
dedi, bir aehlr Uyatroau ihtiyacı
na inanıyorum. Oc dört yıl 6nce
ki te1ebbüa maaleeef yanda kal
masaydı, ıimdl, yerletmif bir U
yatromuz olacaktı. 

Ve bir tatlı samlmlyet !Cinde 
ııualler blrlblrlni kovaladı. Me1e
leler blrlblrinl açtı. tık bahis, bi
zi ister t.ıemez bina mnelealne 
&6tflrdll. 

- Benim kanaatim, nerede o-

arlıaJtlflmula lıo11UfUyor 

................ Yazan : ............... . 
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'una olsun, evell bina mnelealnl 
halletmek llzımdır. Bl7.de tıyat-

. ro kumpanyaları var.. bina yok ... 
Faraza ben İzmir beledl)' .. ıntıen 
bir teklif almışhm. tzbifr'de bir 
şehir tiyatrosu kurmak lstlyorlar. 
Bu yerinde tesebbUse elriılrken 
1lk işleri Kordon'da bir bina yeri 
ayırmak olmuştur. 

Binasızlık yüzünden lstanbul'da 
cekllen ezJyptferl bilmez miılnlz? 

- Ana<lohı'da nasıl kanılanı
yorsunuz? 

- Anadolu'da tiyatro bir llem
dlr. Duvarlara renkil atııler uıJ. 
dıktan ve "kumpanya pimli" ha· 
vadisi ağızdan atıza kasabaya ya
yıldıktan sonra orada blrkac ııQn 
için yepyem bir hayat başlamıttır. 
Halk tiyatroya açtır. Onda blr ıın
rQ yenilıkler ketfetmeıılne ect.r 
ve ondan birçok teY Jcapar ama, 
bu fırsat da eline binde bir seçer. 
Kilçllk kasabalara bir "kumpan
ya" utradıtı zaman tava tence
re ııat.ma hlkl)'elerl hiç de dUYUl· 
mamıt teYler delildir. 

Rasıt Rıza, bu Anadolu ııezme
lerlnden çok JyJ .lntlbalar tos>la· 
mıetır: 

- Oolr. il* menmmııus, .,_, 
l.tlanuuı IMr taraf 1bl (I01r Jtf 
karşıladı, unıdufumuzdan bUyllk 
Bllka ve ratbet ıördilk. bunu 
ıükranla .&ylemellylm. 

- Glttltinlz yerlerde ııanat mu
hiti buluyor musunuz. M ... ı& 
Halkevlerlnln temııll kollan? 

Raşit Rml'n~ üzerinde durmak 
latedltl bir mevzuu aem11 olaca
lını ki, canlı bir allka söeterdl: 

- Halkevl temaU faaliyetleri. 
kendi mulıitlerlnde bir hava ya
rat.nııeıardır, dedi. Bu belle! ılmdt
lik pek sözle a6rlllllr, elle tutu
lur slbl deillllr, ancak prenllp o
larak bu •lbt teaekkWlerln mem
lekette tiyatro bakımından fay. 
dalı umurlar olduklannı da ln
klr edemeyl&. Meııell benim n· 
nımda bir lkı arkadaşım vardır ki, 
Halkevl uhnelerlnden Yetifmlt
lerdlr; ve oc* kuveW latidatlar 
tasırlar. 

Halkevi amatıSrlerl bahııl ele. 
bizi, kendllijlnden tlyatromuzwı 
belli başlı meHlelerindeıı birine 
ııllrOlrıledi. Dedim ld: 

- Blade artık u0at1ı:Ar 71Üt
mlyor, lddluı vardır. :MuelA t&y. 
le 9ÖYlüYorlar: k•ndJmizl bilclJlı: 
bileli, Nhne hayatımuıd• PıtrJa1m1 
birkae Jaimden batka kim 1et1t
tl? 

Ratlt Rıza'nın bu mevzu Gze
rlnde çok eylcll oJdutwıu ııevtac
le kaydede)'tm: 

- Yanlıt. dedi, )'anlıl iddia bu... 
Niçin Yetlfmeslnf 

Ve izah ew: 

- Her devrin, her sahada blr
kae etiketi vardır. EdeblyaUa da 
böyle delil mt? Birkaç tutunmuı 
imza." ve - daha çok bunların 
atzında - "artık yetltmlyor" id
diası.. Hayır, bunda kendi bencll
lltlmlzln payı bU)'ilktUr. Buiiln 
tiyatroda da, ede~yatta da bir yı
ğın genç istidat vardır. Yetişen 

bir genç ordu vardır, nasıl lnk~ 
edebiliriz? 

Sanatklr, kendi arkadaslan a
rasından isimler sayarak bu ku
veUl kanaatini lgpata çalıştı. Ben 
de biliyordum. Uç dört yıl önce, 
Rallt Rıza'nın Ankara Halkevln
de etrafını alan bir istidat ve ka
biliyet hilesi vardı. O iyi niyetle 
çallftınyor, 5tekller qkla ve 
tevkle çalışıyorlardı. Eter devam 
edebilseydi, busun peklll birkaç 
isim sayabllecektlk. Tiyatro, ken
di kendlnln me.ktebl idi. Ve eter 
bencillik duvan olmasaydı, üstat
ların elinde, kim bilir daha ne ka
dar aıenc ısım, "Aleml kayıp"tan 
sahneye ~•kablllrdl. 

Ancak tiyatronun vazlfeSI yal
nız ıahne adamı yetiştir

mek de dellldlr. Ben bu bahsi ko
nuıurken bllhasıa öğrenmek iıı
tedltlm bir bahse sıçradım: 

- Tiyatronun halk terbiyesin
de rolü? 

- Tiyatro, bir okuldur, hlkl
yesl artık modası geçmlı bir id
diadır. Tiyatro belki cemiyet lçln
de oynadıfı rol itibariyle bir okul 
aayılablllr. Ancak onu, önce ha
kllcl cepheslylf tanımalL Kaldı ki, 
tJyatroyu bir okul bile kabul et
ııelc, halka teeirl dalma "vaıııtalı" 
olur ve böyle olmalıdır. Hiç bir 
ıey yapmaııa blle siyim, konuşma, 
muqeret Adabı hakkında o detll
den bir teYler ötreUr ya. •• 

Fakat tiyatroyu hiç bir zaman, 
dotıııdan dotruya bir propaııan
da Aleti farzetmemelldlr. Bu mev
zuda, önce sanatı, yalnız ııanat 
olarak dllıUnmek, öyle kabul et
mek sarttır. Oııt tarafı l'endlll -
llnden sellr. 

lün8)'1 bir Nj1-~ 
ııulıııl ............... t ......... 
ilk defa ruslar glrlştiler. Fakat 
muvaffakıyetaizllk oldu ve vaz 
ııeçtiler. 

Bırakınız tlyatro yalnız kendi 
propaırandaaım ;yapaın_ Oııt tara
fı kolaydır. 

- BUi'llnkll tiyatromuzun kall
tNlnJ nalll bulu;roraunuz? 

- Amell bir bakıtla, blzhn 
memleket çok yQkııeık ı.tldat ta
lll'· Hem yalnız tiyatroda detti, 
blltlln ailzel ııanatlarda bu, b6yle
dlr. Mehmet askere gelir, lk.I tok
mak bir deinek, dördüncü atın 
:Mozart'ı <:atar. 

Yalnız çalışma ve çalıatırma ıe
ltlllerlmlz iyi detlldlr. Konııerva
tuvann calıtma tarzı. ah bir he
plmı. örnek olabllııe.. Biz, umu
miyetle, az emekle çolı: meyve toP
lamak isteriz. 

Ralit Rıza. 7araııuıa dokunmu
ıum slbl titr kıvranma seçtrdl. 
He de "sahne malı" olmıyan bir 
le e-kflten ııonra: 

- Fakat ekmek paruı, dedi, 
dUsününnz ki hiç olmaza hafta
da bir eııer vermele mecbunu
nuz. Hanslll llzerlıfle, ne kadar 
çalıpblllrslnlz? Türk ııanatkArına, 
blr franmz artlııtlnln çalıtma ve 
hazırlanma tartıannın temin edil· 
dltt i'lln, birinci pllııda oldutu
muza hle ıüphe etmeyin!. 

Fakat bir &mlll de unutmamak 
llzımdır. Tiyatro bl7.de, 8flllı YU· 
Jcarı CClmburiyetle Yaaıttır. Bu 
tarihi sunun için veriyorum: Tllrk 

kadını bu tarihten sonra sahneye 
çıktı. Fransızlann 3.5 asrını nasıl 
lnklr edebllirlz? 

- Peki tiyatro eserlerimiz. .• E
ııer bulmakta zorluk çeklYor mu
sunuz? 

Ratlt Rıza•yı, en çok sıkıntı çek
tiğini tahmin ettiğim bu bahiste, 
ı>ek eyN1lser buldum. Bolluk için· 
deki lnsanlann ferahlı hAllyle bas 
parmaklarını yelek ceplE>Iine sok
tu, koltukta arkaya doğru rahat
ça yaslandı, gUldü de ... 

- Bizim için Avrupa repertu
van bitmez tükenmez bir hame
dlr. Hani o da olmasa yandık.
Sonra medeni kanunumuz. adap. 
taayonu bizim için çok kolaylat
tırmıştır. Avrupa eserlerinin, pek 
mahalli renk ve koku taşıyan 
yüzde betlnl bir yana bırakın, üst 
tarafını isim değiştirerek bizim 
sahnenin ve bizim cemiyetin malı 
yapabilirsiniz. 

Bizde tiyatro muharriri yetıı
mlyor, yetlşemlYor. Retat Nuri ve 
Mahmut Yesari en verlmli <:atla
rında bu :Janrı bırakm14 gibidirler • 
Ral.'.ları da yok değildir. Çünkü 
calıınıa1annın milkAfatını ödlye
mlyoruz. 

S ohbete son vermeden öTıee 
bir aeY daha sormak ihti

yacındaydım. DAva malOm: Ham
let". Raslt Rıza, lstanbul'da sah
ne ile mahkeme salonu arasında 
mekik dokuyan Hamlet loin, da
ha doğrusu bu hAdlse hakkında ne 
dlltünllyordu. 

- Anadolu'da dolqırken elimi
ze ırazete seçtlkçe hlklyeyl oku
yord~ Herhalde ook teeııııüf e
dllecek bir •ey_ bu olmamalıydı. 

Bence hAdiııeyl ıöyle düşünmek 
llzundır: mUnakkıdln tenkidine 
aktar cevap vermeli midir, ver
memeli midir? Ben, aktörQn böy
le bir cevaba hakkı olmadıtı ka
naatindeyim. 

Size bot bir hlklye anlatayım: 
Sarııey, tenkıtlerlyle fransız sanat 
Alemini yıldırdıtı yıllarda, meşhur 
Koklen için de bir gazetede bir 
ten.kıt bendi Yazmıt. Koklen ta· 
hammlll edeslleıoll u bir sazete
de milnakkıde cevap vermlıı. 

Sarsey'in cevabın cevabı ola
rak verdiği cevap ıudur: 

- Muhterem üstat, başınıza cok 
yakışan plume elinize pek yaluf
mıyor. <Tenkıde mevzu olan 
C)'rano de Berıerac'unda Koklen 
teman ettlıll rolde batma bir tüy 
takıyordu. Plume'ün fransızcada 
hem tüy, hem de kalem mlııasına 
ııeldlil hatırlanınca, espri zarif
Ur). 

- En eok 8eVdlilnlz eser? 
- HepSI, bütün oynadıklanm." 
- Peki sahneye çıkarken hlll 

ilk amatörlük ııQnJerlnlzln heye
canını duyar mısınız? 

- Dalma ... ve bu heyecanı kay
bettiğim ııün artık sahneye çık
mam. Ben Avrupa'da pek tanınmış 
ııanatklrların sahneye çıkarken 
lstavruz çıkardıklarını eörmüıüm
~ür. O kol'ku ve heyecan mukad
des bir ee)'dir. Ve kalmadıtı ırlln, 
sanat, art.ık bir mfUer hlllne eel
mifUr, 

üstatla 80hbeUnılz uzun ellrdil. 
Karasöz ve kukla hakkında ne 
düeQndlliUn(l de 80rdum ve öt
rendlm. Rafit Rıza, orta oyununun 
artık devrini doldurmut oldutu
na kaildir. Karaııöz ve bllhaııaa 
kukla köye ııokulacak en ııüzel 
eflence vasıtasıdır. Fakat Kara
ııöz'll bozmamalı, kencil hAllnde .. 
maJQm bllyilklüğlyle bir detne
jln ucunda gidip ııelecektlr. Uat 
tarafını ben ıılvrl dlltllnce •Ya
rım. 

* samsun ve Aclana'ya her dD 
11,45 te Adana. 19,40 ta * CUma, carıaıntıa. pazarteai 
Toroa 23,55 te. * Zonıruldalc'a cuma, paar, 
ıı. nlJ. penemııe 11,ıa te. 
10,38 

Ankara'ya gelen treni * Pazartesi. carıamtıa. cuma 
lstanbul'<lan. 23,41 te Aııkarao * 15 te poet&. s.ııo de Ankar& * 19 da eklpres. 9,25 te Aııkado * 20,25 te muhtelit. 13,SO * zonauıdnk'tan pazar, aaıı. 
tıa. cumarte.1 lT,05 te. 
eeıı.ı ıı.so. • 

-k Diyarbakır ve Erzurum'd&Jl 
ra')'a. Varıt her S(ln 14,K 

Poata aaatleri 
"k TaahhllUll 18 e .tadar, .. 

kadar. 

* NUmune 1577 - 1871 
"k Glllhnne 2818 * .Aakert 6981 * Belediye 2258 * Arele imdat otomoblll 1521 

Y •ıtgm, ihtikir, arı .. 
-k Ynn11ın 11 .ıı-,. '"' rme telefOll· 
-tr: 1htık4r lhbl&fn~ı * F.lekttlk. havaba.ı.~~ ıetf 
-k su itleri: 5575 * Telefon Arıza11 merkez ı-. 

ıe.hlr ll678, tehir tel 02, IClb1f 
sı 03, aJam haber verme CM. 

* Ulus meydanı dvan 1111 
B . .ı.ı. M. charı: ~ 
varı: 1070, Yen)fehlr: Sl5BI -
6222 - 6333 - 1658. 

:tık Son 
6,45 23,00 
T,15 23,20 
T,25 28,00 
T,10 23,20 
6,80 ~.oo 
T,00 20,30 Dlkm• - Ulm 
6,30 21.00 uıus - J:tllk 
T.00 23,00 Etlllc - Uluıı 
T,10 23,00 Ulus - Y 
7,00 28,00 Yenllehir - Vl 
T,00 23,00 Ulu. - Cebec1 
T,00 23.00 Cebeci - UlUI 
6,30 21,30 XeclCSrea - Ullll 
7,00 Cebeci - .&&. 

17.00 .Aa. Fabrika -
7,00 23,15 
7,00 23,00 
T,00 23,00 

ma her 15 
Saat 28 tekl Mferler lllı 

Ildır. 

latanbul beledi 
ramarladıiı ntıı.btl~ 

İstanbul, 3 <Telefonla) -
beledlyealnln A.merika'ya 
it 33 otobüaQn bir Ul Qc 
lııtanbul'a teslim edlleceil 
lı.nmıetH'. Belediye aynca 
dan 30 otobüs aetirtmek 
·lar aramaktadır. 

İııtanbul, 3 <Telefonla> ...,1 

Site talebe blrMll fakWte 
rnlyeUeri seçıml dol~ 
•unları ııöyle.mlştir: 

.. _ :ı-·aktılte talebe 
ve nntverıılte talebe biri 
rulmasına yarın OD lldde ......... 

8 
..... A.'! .. 

1 
...... 1~ .. 1 

........... A ....... 
0 
..... A ....... M ............... :·~~E;.ii .. :~~!;·.~;~~~ .. :;=~:;~:;~: 

"--- k .1.& 1 e--- eli b lilı:in birden aklıma ıeldiı Amal __.., otmU -117or. -· - ir erkekten huııusi ihtimam ve dilı:-
1or iri, ben ~ktanmı söıtermi • Irat iıtemeaine bakıhraa iradın ol • temmuzda on dördünü tamamlrya • 

tız. Onlverıılte meıtces 
de ilk toplantı y~ 
Vekili Haaan-A.11 Yücel'IJI 
bl.r mesaJmı okuyacaj!ID. IMllll!t'41l;J 
le ealqmalara bqlamak 
adım atılmıa olacaktır." 

Yazan: ltltncel Prevo.ı e Çniren: Mihri Genq 
TEFRİKA No. 10 

Arnal'den çok daha fazla emek ve-1 lluleaef "lloataııbaıı,. dairi bidm 
riYordum. Nihayet ArnaJ'a Jile nr· o le:vli prot•tan mektebi artJk mev
dunun olmadıtına. ve bqka kimse- cut detilcli. oııa.n için bir tatra 
nln berinde telirl olmamak prtiy- liııainiıı lrarmabıJtkbiı bana hl' 
le, Yalıua batuna Sidonle'ye çok da- te cuip sörünaıi)'Orda. 
ha fazla fa1'dah olabllecettme kana- Bir öileden IOllra Sidonie'yi ha-
at haaı1 •ttlm. fif, hafif ailarken ralraladım. Ose-

Kendi kendimeı .. Arnal'ın erkek rini lal'1D&fıklar ııarmın ballamıı 
çocuklarla birlikte bulanması çok olan iri bir aiaç kiltüib iistlinde n 
daha iyi olacajı mlinalı:ata •ötür- pa nlnıs otaruyordu. Buruı ıra
ma bir lıakilrattir cli~onun. Ben de rajın arbama clliten balmnaıs, ve 
bir samanlar bö1leydim. ad•tte böy- hiç lrimlellbı eeçmediii bir yerdi. 
ledir.,. Kendiıbıe 1aklattnnı 

Bu tildr teyit etmek fgtn aklıma - Aih10r maaanP dedim 
tiirlli, türlü pbal hatıralar pli:vor- - Ha11r, 1114-te. 
du. Le1li mektep bande bir hayli Yakalanan bir çocuta hu ola ba 
kötii intibalar bıralmuttı. Samuet. saçma cevap s;ebreai1le bir teut 
aeni tanımam•J'I ora1a ~1117111D. t&.tlı:il ediyordu. 
senin mevcudiyetini& pnçlilim he- Yanı~. oturdum. 
rinde ne bulunmaz bir tnir bırak. - Nıçın aiborııun dedim. 
mııtı... Boan hem arkadatlanmız Sualimi akan eös yaılan, iatisam-
m basitliii ve bot oJmı:ran iı;li dıt- aıs hıçlı:ırıklar, Ye mırıltılar ~P 
lılıir hem de kolejlerde çocuk - etti: bıı bal kedisini tamami1le ço
lan hayat ariicadeleaine baaırhyan cülaıtırmııtı. 
reamiyet sislik .,. lctimat smıf farlı: paa dislerlmin berine aldım, sor 
11alıiı bi• faydalı olmutta. tıpkı .,.., n1Jaa1et itiraf etti. tıpla "idi
acemi bbüdlerl .,..u ha~ana bin. 511 1ıılr bs silıi .. 
eli~ .. .ı pplak ata biadirdill- - ...... lNıDI lftllll,or • ....... _.....,......_._. 

)'Or m .. wn. BiiYıidüm H kabahat mllf ııayılabilir; ya ıu hırplayan, ai- cak"'" 
bende miP Hem de onun daima bo:v- latan senem. .Muhakkak iri böyle Bu ana kadar kendiıi:vle 

0 
kadar 

muıa sarılmalı: latediltm loin canım birlikte bir ter.biye hiç bir ıey ifa- az meılfil olmqtum ki, bir kerecilı: 
llkıyormUfllJD. de etmi:vor, Erkek çocuiu eıoizme bile olııuıı bu harice ıönderme me-
Hıçlanlrlar ve ailamalar araam - ah1tın1or; inam 1abai1etini botu- aelni hatınma ııelmemitti. Halıbuki 

da bu nevi tilıt7etlerini Ye kederle- )'Or. Bir çaNSini bulmalı. Eier Bor ben kendimde aile ananelerinin lra:r
rini 1a:rdı durdu. Bea kendimde oma deau ven Toulouııe•d& aiır batlı bolmuuu arzu etmem. 
temin ve t ... ın edecek bir baba na- bir aile bıılac:alr olanam. Anıal'ı o-
ha bal4atuma aatmıfbm. Keneli, ran pamiyon bırakmm, liıedeki Hemen ° sin meseleyi llarie -
kendimeı "'Doinan. di1'0rdam. ba karlan takip etıin. AnJtliQae'e açtım, Bu teamlilii o da 
idi~ benim için s;ok la7metlidir Lllrin ba fiılrrimi tembeUik y11 • bili:vor ve asan samandan beri ta • 
Arnal'm ona keclerlendirmesiae hiç sünden her defaımda bir hafta ile- bakbk etmninden korbJ-ormu" 
bir ııebep olunu." Yanı, yav., ya. ri attım cWıa cloiruııu bende, buna Fakat :rmnatak ahlalldı ve muti Oİ· 
tıprken bapıu omuuma da7amıı • daha iyi bir hal :volu balacaiım hak- hından, kocaıma itiraz etmiye ak
tı, onaı kında bir kanaat vardı. Bir Nbab lrndan ııeçinnecll. Sıhati ıiikibıla bir 

7.30 Pl'OlrJ'&JD, ... 

att. 
'1.33 Hant proıı

ram (Pl.) 
T.411 AJanı 
s.oo Rafit proa -

ramın deva
mı <P>. 

8.15 Evin saati - LlJdn. Amal ıenl -)'Or her kafamda ııenin bir hatıranla uyaıı • dene seçirmeaine ratmen. yalnıa 
d Samut fiph i · uhati babnmdaıı itiruda bulunda. uo Hant proır -

halde. dedim. ım. ; 1 ea • bır rii.,a fa- haıtalrfmm tekrar nflbetmni halin ramın ICIDa 
_ BilmiJIC)nlm. Camm tıktıhn Irat wıl oldu bilmem. bialm o bir- de, otlumun Jı.w!f"'Meıı uzak olması <PL> 

umanlu ol1110rm.,. likte •~en ilk eençliiimi• anlarmı onu pek koıtcutU1Wdu, Amal'ın hare 
12

.., Prosram, 
- Ya Hllo om eok ...ı.,or ma • sÖrdtim. Montoaban'daki mektepte keti için en muvafık amanı kendi- •at. 

-.• beni kartılaaıan sözümlln 6nllne ııel 
- E.et. Oalfll ClllUll laif 111anak eli. O saman ıen iki ıentİden beri ııiııln tayin edeceii.ni aö1'lediilm va- 12.13 su .... • 
f~oram. onda ıe1li balunmaktaydın. Bense kit muvakkaten ııakinlettf. Fikrimi ıerı. 

Tekrar 1'llltlmaeml1• bath1ordu. 1eni:vdim, İneiltere'den celiyor • 1ava9 :vavaı Oll1lll vicdanına akaet- 12·45 AJana. 
Simdi artık tuelli~• lltiracı lral • duaı... Bana •ualler sordun, ben de, tirecektim, Ye karar anında artık ıs.oo ısarıa. tllr-
madıiından benden uaklatmak la.. ııana 7 inci asırdan beri ailemizin ıu hiç bir itaruda balanmıncaiınıılan JtQ. 

emindim. ti:vor ve buna naaıl aö1li1eceiini uaaevl tema:viilünü anlattım ı En 
bilmi7'>rda. Birden lrallrtı, iki ank bü:viik oiul tahsili sıralanndan, bir Karar mfiphem bir surette tehir 
üsti:ne ar~radı. eonra bana nklaıa· iki •ene Fr&DA'dan dıtanra Alman- edilmiı olMmo ben sene biraz ferah-
raltı n nlıut ta lneiltere'ye eCSnderildl. ladrm. Daha bllylk bir ihtimam •e rettllt .alEI YllMll ti4J. 

- Baitte. .... llJtlecftklerlml Ar- B• m...tenttea ualdattmmıktaki 1Hkle sene mlrebbilik ıoltlal tala- Pllolrlel'la ' ·~ Dal'•..,,,....,.. ...... IQe ... focala 7llmlcı ~cifi q Dank - ld so-la ela ...... ~~:~::.ı---ı= ..... -~~............ r.-.11.-uoaa'-tka_.bir ı- ---··- -•....ı... ... -....... -.ı••-· '-- & Be .____ '"- LAo. H ... w11W Wr -* telMl ....._ ·--- -·• - - il 
..-~· - - --- -- CW4'Wt - W lsu • - - --
S.. ........... ,, .. - . - - ..... ... ...... - ... -*' --·--



.. 

'112/1941 

Almanlar Japonya 
ltarıopolu'ı doğru '8kilip Siyam' a 

l agourog'u saldırmıyacak 
boşalttılar 

( Başı ı. iacı say/ada ) 

-S-

Petain'le 
Göring'in 

yaptıkları görüpnenin 

yankıları 
(Başı 1 inci sayfada) 

~ iogaı ettiklerini bildirmıııtır. Di-
tr t&.rattan •&'eneraJ Remizof'uu 

•ıtırındekl kuevtler l V ve :-; ) nok
lll~ını temz.ılemiılerdir. Her iki 
::V>'et ordusu da Heri hareketleri-

Şanghay; 3. a.a. - Japon ord:ııu 
aözcilst.ı.aUn bildirdltine &'bre, Va -
§ington görUımeleri akamete ufra
mak gibi esef edilecek bir netice 
verse bile, Japonya'nın Tayland'a 
taarruz etmesi ihtimali yoktur. 

Japon aözcUsU, Hind.içini ile Tay. 
land arasında hudut çarpıımaları 
oldutuna dair İngiliz kaynakların -
dan çıkarılan ıaylaları yalanlamıı 
ve Japon ordusunun her tUrlil hAdi
senln önUne geçmeğe gayret ettigl
nl ve bilhassa Hlndlçini'de hududun 
geçenlerde gerlletlldiA'i çevrede -ki 
burada hudut henUz açıkça çizil -
memiıtir- hus'Jsl ihtiyat tedbirleri 
almakta olduğUnu söyleml§tir. • 

raz, tetkik edilen meselelerin neU
cesini öğrenmeden evet bunlardan 
bazılan hakkında mevslmals vazi -
yet alarak muhtemel ıanaları boa -
mamak içindir. 

Biri aize: "Sirkeyi tanıyor muıru -
n:a r,. diye ıoraa muhakkak ıfilUm
ııerainiz. Halbuki ıirkenin ne ~ibi il
lerde kullanılaca.tını muhakkak bil -
miyorsunuzdur, Sirke hakiki bir de
finedir. Yalmz onu "keffetmek" ve 
''ifletmek" gerektir. 

devam ediyorlar. 
~ııup cephesınden alınan haber

ltr, Sovyet ordusunun Rostof'ta Al
~ara ağır bir darbe indirdiğini 
löatermektedlr. 
lıloskova radyosu, yalnız Alman 

ileri gruplarının değil, fakat von 
ltıeiat kuveUeri kısmı kUllisinln de 
~kilınekte olduğunu bildirmekte -
Gır. 

Yon Brauchit1ela acele 
cepheye gitti 

, l.ondra, 3 a.a. - Mareşal Tiınoçen
lro lluıı devamlı ilerlemesini almanla • 
rııı ııe kadar sinirlilikle kırşıladıkla • 
'1ııa alman kara orduları başkunıandı· 
11 ~areşıl von Brauchitsch'in Ukı;ay • 
il& tePhesine harekec etmiş olması bir 
İlırenir. Mareıal, Hitler'in karırgl • 
hıııdaıı tayyare ile ayrılmıftır. Kendisi· 
... tua karıı taarrurunun durdurulma
.. İ<ıiıı bizzat Hiıler urafından ıaUmaı 
'-ilaıittir. 

Yon Kleist ordusu için ciddi bir 
~t t~l edecek ve ku"eılerinin hep
~lli ıehlikeye 1coyacak olan şey Voro · 
:.10farad'ın cenup barmnda yapılan İ· 
•na Sovyet raauuzudur. 

Staliııo'nun yakınlarında ve Ros • 
tol'ıııı bııısında bulunan italyan ve "111· 

~r kııalırı püskürtülmüııür. Bu ima
~ r karmakarışık halde çelc:İIİ)'orlar. 

lirada sıraıejik ehıımi)·eti olan birçok 
ltııe aeri alınmıştır. 

lie11ıalde bu lklncl karsı hücum
~ elde edilen neticelt'r hakkındaki 
>os ~rler üzerinedir ki Kulblşef rad-
11 U dün nkşnmkl neşriyatında ye
ı..~lll!J von Klt'lst kıtalnrının külli 
~ıcırtıı lctn acık knlan tek yolun de-

Yolu olduğunu blldlrml&tlr. 
'11.1.ınanıar, rus kuvetler~nln llcrle
~nı durdurmağn muvaffak ola-
0. arsa, von Kleist'ln kıtalannın 

klU. YOllnrı Stnllno'dan inen rus 
:ııuları tarafından kesllecC>k ve bu .:t'11 kıtaları azak denizine kadar 

•caktır 

~ 'l'ı~n·ko tarafından Rusya'nın 
ı_..:llP cephesinde yapılan harckAtın 
~'dakl general Aushlnleck taaran• yardımı dokunacaktır. 
~lllıdan böyle general Aushln· 
'- 'in Ka!kas)·a'dakl inıtlllz ordusu-

tardun etmek Qzere kuvetler 
~ermek mecburiyeti glbl blr ih· 
~den korkusu kalmamıştır. 

M o•kova önünde 
t l.ondra, 3 a.a. - Reuter ajansının 
~tertekl muhabiri bildiriyor: 
~ IOn haberlere göre Moskova 
~"indeki durum ıu suretle hu
~ 8dileblllr: 
~ ~lmlnde detlıikllk yoktur. 

.... Olokolamak kesiminde dUamanın 
~l hücumları durdurulm111 ol-
4' a beraber dOıman bazı yerler-

Hlndlçlnl ile Çin'ln Yunnan eya
leti arasındaki hudut çevresinde as
keri hareketler ihtimaline dair so
rulan bir suale, Japon sözcUsU ıu 

cevabı vermlıtır • 
"- Bu, genle bir ölçUde Vaıing

ton konuımalarının neticesine bağ
lıdır. Ancak, bu çevrenin toprak 
durumu ne taarruz ne de mUdataa 
için ehemlyetll k'Jvetıerin toplan • 
masına elveriıli değildir. 

" Japon tayyarelerinin hedefi Bir
manya yoludur ve icap ettikçe bu 
yol bombalanacakur. 

" Puifik'te harp çıktıtı takdirde 
Japonlar Şanghay'ı faıgal etmlye· 
ceklerdir. ÇiinkU ıehlrde muhtemel 
dUşman devletlere Ait asker kıtallln 
bulunmadığı gibi §ehrin kendisi de 
dllşman topraklannda değildir . ., 

Japonya Hindi~ini'deki 
kuvetlerini ne mak•atla 

arttırdı? 
Vqlngton; 3. a.a. - M. Ruzvelt, 

diin gazeteciler toplantısında beya
natta bulunarak, Amerikan hUkU • 
metinin Hindlçlnl'deki Japon ku • 
vetıerini ne maksatla arttırmıı ol
duğunu Japonya'dan sordutunu söy
lemiştir. 

Amerikan hariciye nazır muavini M. 
Wallcs, ıı:azctecller toplantısında yapttı

A't beyanattta M. Ruzvell'ln bazı malQ
mat l•temesl Uzerlne Japon murahhası 
ı.r. Kurusu•yu e\1ne catırm11 olduı1u 

nu söylemekle lktlta etmlltlr. 
M. Walleı, UzaQark durumu hak -

kında bnıkaca tafsllAt vermekten ce • 
klnmlttlr. 

Tokyo'dan hemen bir cevap bekle • 
ylp beklemediği auallne kartı M. Wal· 
Jea, Japon hUkUmeUnln yakında her 
halde bir cevap verecetl ümidinde ol· 
duaunu aöylemlı, fakat Amerlka'nın 

bir Ulllmatum verdltl haberini ye.lan • 
Iam11tır. 

M . waııes .Japonya Tayland'a taar
uz eder etmez lnırlltere'nln de Japon
ya Jle harbe tutuncaaını 1'L Cöcll'ln 
Amer1ka'ya blldlntıl'tne dair DaUy Mail 
tarafından ver11en haberi de )'alanla-
mııtır. 

M. Walleı'ln ceırlnıren cevabına rat· 
men ırazetecUerln tahmini audur ki, 
Ruz\·eıt amerikan muhtırasına Japon· 
ya•nın çabucak ce\'&P vermesini lste -
mlıtlr . 

Almanlar :rlemete muvaffak olmuı;tur. 
~lllak kesiminde ve Maloyaros-

~lll::n!~~anın hücumları püs- Yolokolamsk ve Klin' de 
eı Bt.ıınogorsk'ta rus atlıları 17 ln· 
'it llınan tank tllmenl ile bir piyade 
~ ve bir motör!U taburu yen
~ · Slmale doğru kaymağa ı;alı
ıı.ta bu dilJman kuvetlerl cenuba ve 
~Cenuba atılmıştır. Bu kuvetler 
leı;i bir kö)de 18 tank kaybetmll· 

r. 
~'l'ıııa'da ruslar ıehrln batı tlma
rı.;1' larp istikametine dotru biraz 
"'~lerdlr. 

~ "'llllntn·de çok kanlı bir muhare
~reran etmektedir. Burada, du

IOvyet kuvetlerl hAkimdlr. 

~eplaedeki durum 

yeni yerler 

zaptettiler 
Berlin, 3 a.a. - Alman orduları 

bqkumandanlıtnının tebllti: 

Berlln'de Görinp: • Petain konuı
malanna hususi bir ehemiyet veril· 
mekte ve bu konuomalara hAkim 
olan havaya ioaret edilmektedir. Bu 
hava §U<iudr: Bolıevlkliğe karıı mü
cadele bUtUn Avrupa'ya ve tabiatiy
le Fransa'ya da §Amil olan İngiliz 
ablukaıı ve nihayet Avrupa'nın ye
niden kurulması eserine Amerikalı
ların müdahalesi. 

lngiltere'de ne diyorlar? 
Londra; 3. a.a. - Muhtelif Av • 

rupa hlikUmet merkezinden &'elen 
son haberlere göre, Vlchy'deki .ııi • 
yaat mUııahltıer, Petaln • Görllll' 
mUlAkatuıdan hemen heyecan verici 
hAdiseler çıkacatını aanmıyorlar. 

Libya seferi bltmeden.evel Viclıy 
hUkUmetinin Almanya'ya kat1ı kati 
teahhUtlere gİrl§mek iatemedig! zan
nedilmektedir. 

Tlmes gazetesinin Vaslngton'dan 
aldığı bir habere göre müteaddit 
fransız harp gemileri Dakar öntlnde 
bulunmaktadır. Bunların arasında 
Rlchelieu saffıharp gemi!! ile Mon
teıı.lm, Georges LeY,ietı ve Gllne kru
vazörleri, ile torpido muhribi, daha 
kUçUk modelrte lkl veya üç muhrip, 
birkaç denizaltı, altı veya sekiz si· 
lClhlı gemi bulunmaktadır. 

Karadaki kuvetler de ıunlardır. 
Altıncı sahra topçu alayına bdh bir 
tabur, lejyon askerleri ve subaylan 
fransız olan seyyahlardan mllrekkep 
7 inci piyade alayı. 

Gecen mayısta Franaa'dan Da· 
kar'a 22 ser tonluk 25 tank gönde· 
rllm!ştlr. Aynca 9 u deniz tayyareal 
olmak üzere 70 tayyarellk bir de 
hava kuveU vardır. 

Söylendltlne göre Dakar'da al
man askeri yoktur. 

Bununla beraber taarruz hAlinde 
Dakar garnizonu mukavemete ha· 
zıroır. 

Dally Exı>ress gazeteli muhabiri· 
nln Stokholm'da bir mlhver kayna
ğından törendillne göre almanlar 
AUantik ve Manş kıyılarlyle Alıace· 
Lorralne ve bazı at.ratejlk noktalar 
istisna edlllrse bütün Fransa'yı bo
saltmışlardır. 

Bir İngiliz 
zırhlısı 
Singapur' da 

Singapur; 3. a.a. - Prlnce • ot • 
Wales İngiliz zırhlısı Sl.ngapur'a 
gelmlotir. Bu yeni zırhlı, buraya 
gelen ve birçok gemiden mUrekkep 
olan yeni ıark filosuna dahil bu • 
luumaktadır. 

Şark tllosunun yeni komutanı a
miral sır Tom Phlllips, amiral ge
misi de Prince • of - Wales'dir. Fi
loya mensup baı;ıka bazı gemiler de 
mUnasip zamanda b'Jraya &'elmlı 
bulunacaklardır. 

Uzak-Şark'ta Britanya ve 
Amerika •iycuetleri bir 

arada yürüyor 

bte ılze •irkenin bir k&ç tUrlU 
ltullanıı tarzı : 

Elinizi bir ıivrtsinek veya örllm • 
cek ıokaraa, acıyan veya kqınan ye
ri hemen ıılrkeye batırılmıı bir pa
muk parçaslyle ovunuz. 

Siyah robunuzu, hafif sirkeli su
ya batınlmıı bir fırça ile fırçalar • 
1&11ız, kum&§ın hem parlakhtı ~i -
der, hem de yeni gibi olur. 
Bayılma hallerinde, hastaya kea • 

lı:ın airke ile inhalAsyon yaptırınız. 
Kerevizin Pl§tikten ıonra bem -

beyaz olma.aını 1stıyorııanız, pişirme
den önce 3 aaat çok airkeli a'Jda bı
r&kınız. 

Bqınızı Yikadıktan sonra ıon de. 
fa durularken, büyücek bir mqrapa
ya Uç çorba ka,ıtı sirke koyup saç
larınızı bununla durulayınız. Böy • 
lelikle hem 8UYWı klreclnin bqınız
dakl izlerini ve ııabun köpüklerini 
gldermlı, hem de saçlarınızın ipek 
gibi yumuoak ve parlak olmaaını te
min etmlı oluraunuz. 

Empermeabl v.a. &'ibl kauçuktan 
yapılmıı eavaplar üzerindeki çamur 
lekelerini gidermek için en iyi çare, 
bunları, kaynatılıp sotutulduktan 
sonra içine Uç çorba kll.§ıtı sirke l· 
lAve edilmlı Yarım litre au ile te • 
mizlemektir. 
Eğer çam&.§ırJ.an yıkarken renk -

!erinin parlak olmasını istiyorsanız, 
penbe ve mavi için 1 litre aıcak suya 
bir çorba k&.§ığı, kırmızı için de bir 
litre .soğuk suya bir çorba ka,ıtı 
sirke ilAve ediniz. 

M:eyva lekelerini gidermek için 
ellerinizi ve parmaklarınıaı biraz 
.ııirke lle uvuıturunuz. 

Yumurtalar biraz çatlak. Halb:ıkl 
bunları rafadan plıirmek istiyor • 
.ııunuz. Ne yapmalı! Gayet basit : 
Yumurtaları Pioirecetınız auya bir 
kaç damla alrke damlatınız. Yumur
talar hiç bozulmadan, kırılmadan 
plı:ıeceklerdlr • 

Evinizdeki g1lmll§ takımlannı 
çok iyi parlatmak iatiyoraaııız, bun
ıan, Jçine yüzde on Diabetinde a • 
monyak tuzu llAve edeceğiniz sirke 
mahlulU ile otunuz. 
İpek çoraplarınızın yeni gibi ol • 

malarını istiyorsanız, b:ınlan yıka -
dıktan ııonra litre b&§ına iki çorba 
kqıtı ıılrke UAve edllmlı az ılık 
au ile durulayınız. 

Lop yumurta plılrirkea bunlar 
çatlarsa, auya hemen bir kaç damla 
ıirke lllve ediniz (tuz katlyen ko • 
nulmıyacaktlr). Böylelikle yumur • 
tanın akr, sannın etrafında sert lıir 
"kabuk" haline l'elir. 

Evlerimizi nasıl 

döşemeliyiz ? 
Ankara bir eok :reni binalarla 

doldu. Fakat dotruıunu ıö:rlemek 
ırereklrse, e\'leı1mtzln içi bot. 

· Şimdi ıtU mobUyalar moda oldu-

Süpürge nasll 
kullanılır? 

"- Kıa geceleri de o kadar 
uzun ki. .. daha saat dört deme. 
den ortalık kararıyar. Sonra 
da vakit bir tUrlQ geQm}yor." 
demeylnlz. Yukardald güzel 
modellerden birisini seçip ko
canıza, ni&anlınıza veya ağabe

yinize gllzel bir kazak örünüz. 

S ilpllrme1c, blr~k ev kadınlarına balit bir ıı slbl 

sgörünür. Fakat ortahtı .Upürmenln de bir 

usulll vardır. Ba$lıca hedef, aaııart sayretle azamı 

faydayı elde edebilmektir. I 
Clllllı döşemeler için, lpe~ll veya yün titlllerden 

yapılma bir stlpUrge kullanmalıdır. 

Halı ve saire !cin kullanılacak süpürge sık olma
lıdır. 

SUp01'8enin yalnız kenarlarını clelfl, her tarafını 
kullanmala itina etmelidir. 

SllpfirUrken süpürgeyi bastırınız, fakat "ezercesi
ne" delil- Böyle yaparsanız, hem iyi blr netice elde 
edemezsiniz, hem de süpürgeyi bo5una esk.ltml& olur-

sun uz. 
Süptlrge)1 havaya kaldırmaksızın kullanınız. Bö;pı. 

lelikle, tozlann sadece yer değişt1rmesln1 6nlernll 
olunun uz. 

Dalma ileriye dol'ru süpürilnllz. 

Saplı ve yassı silpürgelerln tahta kısımlanna ka
lın bir ytlnlü kuma& ııeçlrinenlz, temizlik esnasında 
süpürgenin mobilyelere çarparak bunlan clzfp !>o. 
malanna kolayca mAnl olursunuz. 

SUııürseYi yere koyarak delll, asarak muhafaza 
ediniz; böylellkle bunu ezmemlı olursunuz. Süpllrge 
saplan ekseriya cilAsız tahtadan yapıldıklan için ca• 
buk klrlenlrler. Dalma temiz durmaları lctn, bunlara 
cllllatınız. 
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ıKısa etek 
I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

modasının ortaya 
çıkardığı meseleler 

Bu kıı kısa etek gene çok modadır, 

onun için bacaklannıza dikkat ediniz 
illa, ~ a, 3 a.L - Moskova radyo
~ l'avda gazeteal muhabirinin 
"ııı durumu hakkındaki bir )'azı· 

)'&f"ın11tır. 

lıi:~"d& muhabiri yazısında diyor 

~O.kova yolu Uzerlndeki bUtUn 
'-' 

1 iaUkameuerde toplanmıı o-

Moakova cephesinde, savq ve stu
ka tayyareleri teşklllerinden muza· 
haret gören alman piyade ve zırhlı 
teşkilleri, dllşmanın ılddetll muka· 
vemetlne ve mahalli kartı hücum
larına raA'men, yeniden arazi kazan
m11lardır. Bu çarpışmalar esnasında 
20 düşman tankı tahrip edllınlJUr. 

Flnlandiya körfezinde, bllyUk bir 
aovyet nakliye gemisi, alman-tin ma
yın barajlarına çarpmış ve batin11-
tır. 

V111ington; 3. a.a. - Britanya de
niz birliklerinin ve amiral gemisi 
Prince • of • Waleıı'in Slngırpur'a 
gelmesi, V&.§lngton'da bUyUk bir 
memnuniyet uyandırmııtır. Vaıing
ton·da bildirildiğine göre bu ha
reket Uzakdof\l'dakl Britanya ve 
Amerikan siyasetinin birlikte yU • 
rUdUfllnU gösteren yeni blr delildir. 

Sanıldığına göre, Amerikan hU
kllmetlnln diplomatik sahada göı • 
terdiğl metanet ve demokrasi blo • 
kuou teıkil eden öteki devletler ta· 
rafından alınan muhtelif tedbirler, 
Jıponya'yı ,imdilik durdurmUfo 
sa da ilerisi hakkında bUyük eyim
serlik ıösterilmemektedir. Ger • 
çekten, gelen haberler, Siyam'a kar
ıı hilcum edilmek Uzere hazırlık • 
ıara devam edilditini J'ÖStermek.
tedir. 

tuna ıröre, acaba evlerlmlzdekl 
eski mobllyalann blclmlerını. ye
ni blclmlerle mezcedemez m!Ylz? 
Franaa'da cetltll atlller, dortduk
lan devrin damıraıını tatırlar. 

Louıı XIV ctddJ, Loula XV ıevlm-
11, Loula XVI çiçekli, Emplre ra
hat blclmlerdlr. Fakat, harpten 
önce Parla'te acılan dekoratör • 
!er ıerırlıl, timdi dahi bize rahat
lıkla ııklıitı ve ırllzellltl mezcet
mek lmkAnını verebiliyor. Biz 
de eııkJ blclmlerlmlzt buırUnkU 
hayat ıartlanna uydurursak, fe
na mı olur ! Yukardakl resim, 
bir yemek ıalonunun yanıbaun

dakl rahat ve a,>·dınlık "oturma,. 
köıeıını ıröaterlror. 

Siyah yünlüden güzel bir 
öğleaonu robu. Boleroda ve 

robun üzerinde beyaz 
aplika•yonlar vardır 

G eçenlerde Amerlka'da neşre-
dilen bir iatatistik, kadın

lar hakkında gayet a!Aka uyandı· 
ncı malümat vermektedir. Bu ls
tatlstJğe söre, 1.000 erkek üzerin
de 700 O kadınlann baoaklanna 
bakıyorlarm11. Su halde, erkek
lerin kahir ekseriyeti bacaklara, 
onlann cir.glslne \'e bilhassa ayak 
bileklerinin inceliğine bakıyor de
mektir. 

'bUYUk alman kuvetlert, &'ittikçe Muharebeler ıiddetle 
'- ııYllde faaliyette bulunmakta devam eJiyor 
tt~otiıisk ve Mılo)aroslavetz İs· Vichy; 3. a.a. - Rus cephealnde 
11o .. - e !erinde taarruzlara kalkmak-
~· Bu lsUkametlerde, bUyUk muharebe olddetle devam etmekte-
ı., ~ tanklarından mürekkep kol- dir. 

• "kas d :.... b ı Son haberlere göre, Almanlar, 
.. İl ında pi)ııdeler ol u... a • Moskova'nın müdafaa ıebekesinde '- erı atılmıılardır.'' 
ı.. ~Olk rl ö yeni yarmalar yapmıolardır. Bu yar
" d ova radyosu, ne§ yatına 1 Y· malar bilhassa Volokolamık ve Klln .. '"anı etmiııtir: 
bit ~O.kov" nehri kıyısındaki dar çevrelerinde olmuıtur. 
~ lte.ınıde, kuvetll bir tank kolu- Rostof'un batısında muharebe ıld
t...~ Y&rdıtnı ile ild dU.man tümeni detle devam etmektedir. Bu hususta 
~&a tıtirAk etmiıtir. Akşama ta!sllA.t yoktur. 

~" • dllfman, bUyUk ıoae Uzerlnde Ru•lar Hangö'yü 
oı~ llllıı bir köyü işgale muvaffak bo•altıyorlar 
~llttur. :r 

"1ı 0Jaiıık istikametinde, düşman Helsinkl, 3 a.a. - Rusların Han· 
111 le lcolJl\rının "K" rumuztyle bildi· go') U bosaltmata basladıklan res
ti~ bir köye kadar hatlarımıza 

1 
men bildirilmektedir. 

~~elerine ra~en. kıtalarımız Uı: 
"'-rı &'ert almışlardır. Fakat o za· 
ıı.,, dllıı~.1 vaziyet daha ziyade f P.· 

~ııs•ır 
~k tt kıtıarı, Klln \"I! Stallnno • 
ltı- v 11llkametlt'rlnde taarruza ırecmlı· 
'1t ~ bir ıntktar ı }ytl ırert. almıılar • 
'-ı;ltı U11ııan, ıov)et ıUvarlılnln ve 
tıı ~lhın baakm altında batıya dot· 

1tnıektedlr. 

'""t'" ~'dA h9' 7.Jfl'k "' . ~l'lı <liusu~n - natcılık kulübO 
ıı.;ttı konırresını ~aparak )eni idare 
'6 ı:ı •ecmıı ve yeni idare heyeti 
'1; '""ıını ıcın calıımalara batlı • .... 
Sı )il •ıecu nallaflrler1Jl dalda a 
~~konfor ve Jrolaylıldan bul
.'.'11 ..... -- otel, dalt'91 V9 ~........... ~. 

ı Kü~ük dıı haberler \.., ______ ,, 
Vaıiogton, 3 ı.L - Mebuslar 

meclisi, mllll mUdataa için çaJııan 
fabrikalarda grevlerin kontrolll hak· 
kındakl kanun projesini kabul et
miştir. 

Hsing - Klng, 3 a.a. - M:ançuko
nun doğU hududuna sovyet askerleri 
tarafından yapılan yeni tecavUzll 
Mançuko hUktimeti Harbln'dekl ııov· 
vef başkonsolosu nezdinde dU:ı pro· 
t"sto etmlıtlr. 

Londra, 3 LL - 80 ifçi mebuı, 
BUyUk Britanya için hayati önemi 
olan MD&yiln harp eenaaında hUldl· 
met tarafından koııtrolUnll iltlyea 
1* te1ı!tt ~. 

Tanınmıo sozetecllerden Ray • 
mond Clapper, Japonya'nın yalnız 
vakit kazanmak için V&§ington ko
nuımalanna devam ettitlni açıkça 
söylemektedir. 

Buhran önlendi mi! 
Tok}·o, 3 a.a. - Son 24 saat, ıim -

dilik bir Japon • Amerikan buhranının 
önüne geçildiği hakkında biıaraf mah· 
fillerdeki intib11 teyiı rtmiıtir. Vazi • 
)etin burada itidal ve basiret yolunda 
geliııiji sarih surette görülmektedir. 

Vaıingıon'daki japon gazcıe muhı· 
birlerinin bildirdiğine göre, MM. No
mura ve Kurusu, 1 ilkkanunda M. Cor
dell Hull ile yapııkları görütmede ia· 
pon hükümetinin görüşmelere devam 
a:ı:mini bildinniıler ve aynı ıamanda 26 
sontcırin tarihli amerikan noıasındaki 
bazı noktaların aydınlatılmıı..ını hte • 
mişlerdir. Japon muhabirlerinin çekci • 
ği telgrafların tomı, nisbeten iyimser· 
dir. 

Diğer taraftan, japon mahfillerinin 
aldıkları haberlere göre, f ngiltere, hil· 
hassa l.ib>·a seferinin başlamuından 
dola)ı amerikan )ardımının gittikçe da
ha lüzumlu bir hal aldıiı bir anda Pa· 
ıHik'ıe bir harp rıılamuının önüne 
seçmek üzere, Vışingıon'dı itidal le • 
hinde lc:uvetli tesirler yapmaktadır. 

Japon gazeteleri, bqyutlannda Va. 
ıinıton'ı catmaktan ft Ja.poaya'ma ..ı.. 
n Qilrmmelııre oklgp ır.,H,etl ilerin· -
.. - ..... ....-.ıtıc11t. 

Bu sene kuıa etekler moda ol
duğuna ıröre, hemen hemen diz 
kapatından itibaren bacaklarınız 
erkek bak11larına mAruz kalıyor 
demektir. Yaz aylarında da bacnk
lannız ekseriya cıplak olacakla
rına göre, bunlara göstereceğiniz 
itina bilhassa mllhlm olmalıdır. 

Kısa bacaktan uzatmak tabll 
elinizde ddlldlr. Esasen bizim lk· 
ilmimiz, bir "kısa bacaklar" Jkll
mldir. Ancak Anglo-saksonlar u
zun bacaklara sahip olmak "imti
yaz"ını hal7.dirler. 

Fakat bacaklarınız kısa veya 
uzun olsun, bunlan adali ve güzel 
bir hale koymak, ayak bileklerini 
inceltmek gene bizim elimizdedir. 

A yak bileklerini inceltmenin 
en kolay çaresi, ayaklarını

zın ucuna basarak y(lrilmektlr. 
Bunu, evde iken ayaJınıza terlik
lerinizi giyerek, kendiniz de ya
pablllnılnlz. Bu sayede, bacağın 
o kısmında kemikleri birlbirlne 
rapteden sinirler uzar ve ayak bl· 
fekleri ınctıllr. 

Bacalın blcimlnl gUzellesUrmek 
lcln iki iyi ııpor vardır: yol y{irfi. 
mek ve b siklete binmek ... Tatil
lerde, her ikisini de kolayca tat
bik edeblllrsinlz. Avrupa da iş~erl· 
ne bisikletle &'iden, hattı ha?'Pten 
6ace, kocalariyle blrllkte Tandem 
denilen iki kiılllk bisikletlere bi
nip taWlerlnl baıka yerlerde p
ctrmek 1"A 701& Qlkan kadınlar . ...... 

B izde ıs henilz bu derece~ 
gelmemiştir. YUrüyüı he .. 

kesin yapablleceğl bir spordur. F .. 
kat bunun faydalı olması !cin. al· 
çak ökçeU lskarpınlerle ve olduk· 
ça hızlı adımlıııria ) apılması ll· 
ıımdır. önce bir kılom .. treden bq
larıp, her &'tin yürüvllşi.l bır mlk· 
tar uzatabilir \'e ıünde vasat! 
dört bes kilometreyi bulabilırtıl· 
nlz. Bu sayede kanın deveranı ko
laylaşacak ve ayak bilekleri sitlp 
clrkinleflTllYecekUr. 

(8cıaa • mc& IQfaül 
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iki mareşal 
arasındaki 
konuşma 

(Batı l. inci sayfada> 

halde Afrika amelesini h:ılleunek in • 
gilizler için ne kııdlf can alıcı mesele 
ise, t:trk seferi kışının Afrika kn)i>ına 
mal olmasını fmlemek Almanya için 
de o kadar batlıl gelen bir dlvadır. Ge
neral Rommel'in her ne pabuına bir 
bozgunu önlemek için. bu kad:ır heye • 
can ve innda uvaşma,ının sebebi bu • 
dur. fngiHzler de bu taarruzu, bir 
müddet önceki tııarru:ı: gibi bırıtkabile
ct'k halde değildirler; birincisi bir bas· 
kın tccrübeti idi. Şimdikini ingili:ı: ve 
cih~n cfk1rına bü§butün ba,b türlü 
il.in ctıiler. Su veya bu duraklamalar 
oba bile, arkadan yeni vasıta "e ku • 
vetlerle t,c,liyerek, taarruzu devam et· 
circcdderdi r. 

Falih Rıfkı ATAY 

İşçi 
sigortaları 

(Batı ı. lnd ııaytada) 

b - Mu,ııkkat malüliyet devresin· 
de ödenecek sündelik tazminat, 

c - Onopcdi ve Protez levazımı· 
nın tctoioi ve yenilenmesi, 

d - Tıbbi yardımların yapılma.u • 
nın veya ortopedi yahut protez: levau· 
mının ta'kılm ının ıigortıılının ika • 
mctglhında temini kabil olmadığı ta.k· 
dirde kendisinin bu iJio yapılacafı ye
re idip gclınol içto gerekli )'Ol mıu
rafı, 

c - Devamlı maluliyet halinde ve
ııilccek tnmıinat, 

f - Sigortalının ölümü halinde ce
naze masrafları ka%1ılıit olarak öde • 
ııccek tazminat, 

g- Sigortalının ölümü halinde bu 
kanunda gösterilen bak uhibi haldle· 
rine ödcoccek uzminattan ibaret ola • 
aı.kur. 

Tıbbi yardım ııigortalannın esası 
ise; 

a - Sıht hal ve durumunun icııp et• 

tirdiği vasıfta bir hekim tarafından 
mua}cne ve tedavisi, 

b - İlılçlarla sair tedavi vasıtala • 
rının tl'IIlinini, 

c - Luzum gonıldüğü ta'kdirde sı· 
hl bir mucsscsede ıcdavisini tazammun 
edecekıir. 

hveren veya işveren vekili kazaya 
uğramış olan sigortalıya işçi sigorıa 
idaresinin hidi9Cye el koymasına kadar 
geçecek zaman içinde gerek ilk tıbbi 
yardımlıırın yapılm:uı ile, gerekse csa· 
sa aıt tedavinin tatbikı ile miikellcf o
lac.aklarclır. 

En ~k üç gfin çalış:ım:ım:u.lığı ge • 
rektiren İ) kazaları için işçi sigorta idn· 
re ince kaz:ıva u ·rıyana günluk taz:mi· 
naı \'Uİlmi~ecekıir. Oç günden faz.la 
çalış:ımama.zlıgıı yol açan i' kazaları 
için dcirdüncü gundcn itibaren günlük 
ücretin )'ar"ı ni~bctinde tazminat veri· 
lecektir. Sigo"alının nafakası üzerine 
terettüp eden, karı vcyıı kooısı veya ~ 
rukları vana gündelik tazminaı esuı 
t crcıin )-iizde 70 ine çıkarılacaktır. 
1 ıastanede tedavi edilen sigortalının 

gündelik uzrnlnatı 3 • 4 nishetinde İn· 
dirilcc~tir. Ancak nafnknsı üzerine ıe
rettü!' eden hallerde gundelik tazmi • 
natın yarısı verilecek, bu da h~ftada bir 
~ İ$1edikten ~nra ödenecektir. 

Sigortalının devamlı mıliılh·ct ha • 
Jinde ıalui' eclilecck ıazminaıın kaydi· 
ha)at iradı şeklinde verilmesi e~as ola· 
cakıır. 

Bir iş kazasından ileri gelen ölüm 
halinde; 

• - Sigorıalı erkeğin dul kalan 
karısını yeniden cvleninciye kadar, 

b - Sigon:ılı kadının nafakasını 
temin ctmekıe olduğu hi' çııhkamıyacak 
derecede alil kocasuu yeniden evlenin· 
ciye kadar esas ucrcıinin ytizdc 30 u 
nisbcrinde bir ka~dih:ıyat iradı bağla • 
nacaktır. 

Projede bundan sonra çocuklara, si· 
g0nalının umlünc ve kardeşlerine ve
rilecek tazmınat mikdarl.ın h.ıkkımla 
hüki'ımler vıırdır. 

Sigortalının mazur gürulmiyccck bir 
kusur teşkil eden hareketi dolayısiyle 
'ebcbiycı "erdiği kaza hallerinde yapı
lacak para }'ilrdımları bu kusurun dere
cesine uygun olarnk cksllıilebilecektir. 

Sigortalının mudavi doktor tara • 
fınd;ın tav iye olunan tedbirlere ria • 
1cuizliğl halinde 5İgorta lıaklannın 
bir lr.ı mı veya tamamı kaldırılacaktır. 

ProJOO.e bundnn sonrn maJCUlyctln 
tekcrruru, nlınacnk primler, primin 
tArlf si, prim mükellef yetinin 1.$ ve
rene terettüp etmesi, munzam ve 
muvnkknt primler. bunlıınn tnhslli. 
kaznlann habC'r verılmesl. polisin 
tahkikatı, tıbbi mullycne, sigorta 
hnklıınnın tcsbıtl, mrslekl ııst.alık· 
lar sigortası hakkında tUrlU hUkilm· 
lrr mı.>vcuttur. 
Doğurma hl'tllnde, sigortalı kadın 

isçi 'e)n musınhdeın ile sigortalı bir 
erkrk lşcl veya mustnhdemln, Is<:! 
veya mUstahdt"m olmıynn kansı tıb· 
bl yardımı hak edecektir. Bundan 
bnskn doğumdnn eve! veyn sonra 
ile; r hnftadnn nltısnr ho.ftn~·a kadnr 
mUddetle ve bu müddetler içinde 
c;alı'1tlam:ık ve ücret alınmak sartly· 
le teshil ed lı.>n esns ücretin % 50 si 
tutannda gfind ilk bir tazminata 
hak kaznnacnktır. 

Gebelik. analık ve müteakip hal· 
lere alt tıbbi ynrdımlarln llzımse· 
lE'n lltıc;lann temini ve snlr sıhl yar· 
dımlarla sigortalı bir erkek ise! veya 
milstahdrmın sigortalı olmıyan kn· 
nsının doğurması hllllnde aslen si· 
gortalı elan bir işe;! veya mfistnh
dl'.'m kadına yapılocak yardımlann 
gerektirdi l nrnsraflor tutarının il<:· 
tc lk si n sb tinde pnrn yardımınd:ı 
bulunul:ıctıktır. 

Projcdl'kl mllt fcrrlk ve muvak· 
kat hllkflmlc>re göre ıı:cı slgol't<'l lda
rl'.'slncc bu kanun hUkOmlerlne ge· 
reğınce alıUcalıhırn ayrılan parnln· 
rın haciz veya başkasına devir ve 
ıemlilrl caiz ~örülmemektcdir. işbu 
kanun işçi sigorta ldar<'sl teşkillıt 
kanununun yürürlUğe glrmesl tari
hinden itibaren altı ay sonra merl· 
)"ete girecektir. 

Türk kanunlarında 

Dil • • 
ışı 

<Batı 2. ıncı ıaytada) 
rlmlzln, eıklllte fula ballı kal· 
malanndan. 

Fakat edip ve ıalrlerlmlz !Azı· 
mı kadnr radikal yUrlldfiler mi? 
Hayır!. YfirUmUı olsalardı, bugUn 
tam Türkc;eye bQtUn güzellikle· 
rlyle kavuımuıı olurduk. Frnnıız· 
lar da, asırlarca ônce yetişen 
<Ronsar) ı, lnı:lllzlerde cıkan 
CŞcksplr) 1, blzlrn edebiyat ta· 
rlhlmlz nedense hAlA veremedi. 
Türk (Roniar)lıınnı, Türk CSe· 
klsp!r>lerlnl bekllyoruz. Türk 
<Dante>lerlnl istiyoruz. Fakat mu
hakkak ki bu bekleme ve istek 
c;ok sUrmlyccekUr. 

Mllll Sef, gecen Dll Bııyra· 
rnındekl blldlrl~lnde, bu bekleyl
&ln cok sürmemesi yolunu kısaca 
gôsterdl. 

Dedi ki: 
"Bu işi baıermak lc;ln ıahsl zevk

lerimizden biraz fedakArlık et.me
liyiz." 

Gelecek yazılanmızda, kanun
laruruzın ıon yüz yıl lc;lndekl Os
lQp kıynslamaaını yapmaf:a uıra· 
pcaeız. 

Mahmut Elat BOZKURT -------
DUZELTME: <Kanun!anmu:ı 

S P O R 
.ıllllllllllU llllllllllllllllllllL tı 1Aneler1n heklld mlktan tamamen 

_ M A H K E M E L E R teıblt edllememı. olup auclunun ı;u lk· ------ Raıil Rıza Jiyatrosu --: Halide Pi§kİn birlikte 

fener ve Galat asar ay' 1n 

lnalliı takımı ile 
yapacaktan ma~lar 

-§ Bu akıam Halkevinde -------------
Saat 21 de 

Bedia Sitatser'in 
dilimize çevirdiği 

= il Beni öpünüz /1 

Komedi 3 perde 

Biletler ıaat 12 den 
itibaren Halkevinde 

satılmaktadır. 

Cumartesi ve pazar günleri 19 : 
l!ayıı ıtadyomunda .Ankara'da bu· -
lunan lngfllz futbol takımı ile maç : 
yapacak olan Fencrbahı:e ve Gala- : 
taaaray tllkımlannıo ynnn ıehriml- : 
ze gelmeleri beklenmektedir. : 

Fencrb:ıhçe • lnglllz tnkımı maçı -
cumnrteel gUnU ııaat tam H te baş· E 
hyacaktır. Gnlatllsarııylılar da p:ı· : Tel : 2653 zar gllnU 13 de oynıya~:aklardır. E 
Eveıcc de yazdı~ımız gibi, bu : Her tarafa otobüs 

: rllr ve beYllnının da aksi sabit olmadı· 
: M Jrındnn ve bu 200 11-nede temin rdllcn 
: ahkilmiyet karan t:llYrl muhik menfalllln mlktlln ise 8 
: tnebolu .Ullye Ceza J.tahkemcsln • ll lira arasında. Pek hnrır bulunmuı olup 
: den : suc:lunun bu cihete lllt aksi ıablt olmı· 
: Mlllt Korunma kanununun hUkUmle· )•an beyanatının lehine tefsir ve knbu· 
_ rlne muhalif hllreket etmekten ıuc:lu o- IU de zaruri bulundu!':un ınn t<'mln cdl· 
: lup meıhut ıuclar hUkOmlerlne tevil • len menfaatin pek hafif llıldlyle ve mu· 
5 kan tanılın oıunnn znbıt varııknsı ve vnrık gc.ırtılen tnlep vcchlle zikrolunan 
- tefcrrUlltına ve auclutiu ınevcuden Jne· rm uncu maddenin fıkrayı mnhsus:ısı· 
: bolu asliye cczn mahkmcslne c. M. u na tevfikan :.?5 llnı. nfıır para cczaslyle 
: lll!lnln 7. 10. 941 tllrlh ve 85 aa)'ıll ld• mnhkfımlntıne ve ceznyı nakdiyi ver• 
: dlnnıımcslyle tcvdl edilen ve suı:lu bu· ıncdtA'l tnkdlrde alelusul 1nrnz ve tah• 
: Junnn Kürenin &ltıcıık Kô. dl'n 32) slJlnc ve dUkk~nının ycdl gün mUth.lcl· 

: no. ıu Hnfı:ı: oıt. dan Cemil otlu Şev- le lrnı>ııtılmıısına ve işbu hükmün mas· 
: ket Aydının yapılan ve bllllfıl bildiri· tllrı 25 llrllYI tccnvUz etmemek ve auc= len duru.aması ıonunda cercal dCleünlll· lU)n nlt. olmak üzere mahkcmt.ı.cc ten
: dU: ıuc:lunun 7. JO. 941 li:'tinU lnebolu ıılp edilen Ulus gazetesiyle nesir ve IUI· 
: pazannda Salih Akyol ve Ahmet Kon· nlle ve elde edilen ıı::nelerln rnllsndl're· 
: cııya beher kilosu 15 kuruıtnn 48 kilo sine ve :?00 kurue bar("ın da kendisine 

buf;d:ıy s:ıttı~ı ve buıtdnyları mU,tcrl· nldl)'l'\lne tcmylzl knbll olmak üzere 
: ter cu,rallannıı koyarnk nnkJcdccckle • lG. JO. 941 t:ırlhlndc yüze karsı knrn!' 
_ rl bir sırndn. tlll tamnm oıaukınn son· verilerek nnlntıldı. 5562 - rıı m:ı!Qmnt nlan z:ıbıtnnın \'tızlycd e· = dcrck bul:dayJ,ırı mUsndcre ettlt:l :ve • Anknro. lklncl Asliye? J-Iukuk llAklrn· 

maçlardan sonra, lngiliz takımı İa· : d l 
tanbul'a gidecek ve Fcncrbnhçe :, temin e i miştir :; 
aıadyomundıı ıs llkkO.nun cumartc- .,11111111111111111111111111111111,. 

mlnle dinlenen ııahltlerln ı:ıhndctl ve lliilnden : 
1 1 

deposu 
suc:lunun sarih lkran bllıtrı ıablt ol- Yl'nlschlr De ller tepes su 
mıynn ZllbıL varnknsı mOndcrPcntlyle llrknsınd:ı 42 No. ıu evde mukim :ı-:mı
sllblt olmustur. suclunun hareketi Mil· ne Sunmez tarorınıton m:ıhkcmcmlze si gUnU Galataaaray'la ve 14 llkkll· 

nun pazar gUnU ue Fenerbnhçe lle 
oynıyacaktır. 

İngiliz takımının İzmir ve Ada· 
na'ds. birer maç yapması için de ba· 
zı konuımlllar ynpılmnktadır. 

Bugünkü konleranı 

Bacak güzelliği 
(Bnsı ıı inci anYfllılnJ 

YQrllyllşten sonra, nyllklnrınızı 
blrkac yastığın üzerinde yükselte
rek arka QsLQ dinlendiriniz. Her 
tllrlU yorgunluk hissi, bu sn)·cde, 
cnbucak kaybolacaktır. 

ıı Korunma kanununun 39:14 Sll)'ılı kn· llcılun isim dclllsllıme dllvnsının durus· 

nunln ıteı::Uıcn 31·2 rıkrıısı dellll~LIYlc ınnsındu : K. Mll. nlnln ~6 ıncı maddesine v.üre 
dllv::ırı Amlstrok'un arlının Emine l':ön· 
mez olnrllk dcf:lstlrllmeslnc ve nUfusa 
tl'sc:lll ııe llllnına 18. l t. !J 11 gününde 
ll'm)ı;ı; )Olu nı;:ık olmnk Uz:ere verlkn 
karar mın olunur. 5."':ıf.0 

Doktor - Bakteriyolog 

koml11Yonunda gôrillUr. Taliplerin 
teklif edecekleri miktarlar lizer1nden 
kanuni ilk temlnatlan ne birlikte 
ltınle gün ve sıuıtında komtsyonll 
gelmeleri. (873GJ 18725 

Redresör alınacak 
M. M. Vekllell Sa. Al. Ko. dan ı 

Flllps marka \'e beberlnc tahınln r 
dilen fiyatı :283 Jlrn olan 1377 Upl red· 
rcs<ırün eksiltme ııUnO talip cıkmadı • 
l':ından eksiltmesi 8. 12. 941 paznrtt'SI 
ı:UnU aallt 15 te Ankarada M. lll. v. 
antın almn Ko. da yapılacaktır. lıtck• 
lllı•rln 100 tlrn 13 kurusluk llk ternınot· 
l:ı.rı lle birlikte mczkQr Ko. da bu'un· 
nıaları. (0006) l89SS 

Kereste yaptırılacak 

M. lll Vektıletl Sa Al. Ko. dan : 
Zlrnat Vekllletının Eskltchlr'de CU'" 

ı;:ır, Bc>llkahır, Alpu dcpoııınndan aU
nacnk tomruklann VekAletce verııeccr 
ebada göre ımall ısı 6. 12. 941 curnar
tesı ııUnU sant 10.30 da pazarlıkla ııı-· 
le edlleeekU. Kealt bedeli 22.419 üra 
55; killi teminatı 3.362 lira 93 kuru• • 
tur. lsteklllerln belli t:Unü ve ıaattl 
M. 111. v. Sa. Al. Ko. na ııelmelert. 

(9007) 18flS9 

Kuma~ alınacak 

tQrkc;eleştlrme> baslıklı yazımızda, 
ıuf'a kelime.si ıaf'a. fUkaha ke· 
llmeıl fıkaha dlzilm!ıtlr. özllr dl· 
lerlz. 

DUn ı:iftllk, Çankaya ve Cebeci'de 
bazı gezintiler ve öğleden sonra da 
stadyomda ckzerıılz yapan lnglllz 
takımının kafile reial B. Lorey bu· 
gUn saat 18 de Halkevlnde (İnglhe· 
re'de futbol) mevzulu bir konferans 
verecektir. Konferansa lstlyenler 
girebilecektir. 

Sayct knnınız \1lcudunuzda iyi 
dolaşmıyorsa, bacaklnnnııın üze· 
rinde ince ve ufıık mavimsi da
marlar ııeyda olur. Bunlnn görür 
görmez, isin vahlmleşmeslne mey
dan vermeden tedbirler almalısı· 
nız: yoks..'l h..'lCtı~ınız ıiı,ıcr ve blc;l· 
mini koybeder. 

5!1 uncu maıfılenln 3 Uncu tıkrasııın U)'• 

ı:un buluncıur:undnn ve auctunun temin 
etmeyi kllstcttırıı gayri muhik menraa· 
tin mlktllrı dil tlynt mUrllkllhe konıls)o 
nunun gustenlltl beher kilo 9 ı:uc:uk 

kurus ltlburlylc kiloda 5 bucuk kuru, 
fazıaslyle 284 kurus gibi pek hatır ı:ö

rüldOıtunden .zlkrolun:ın mnddıı hüküm 
lerlnc tevfikan 25 llrn ntır pnrn cc7..a• 
siyle mnhkQmlyetlne ve ceza)'l nnkdl· 
Y1 vermezse alelusul ıntnz \'e in hı ili· 
ne ve sucıunun seyyar bir s:ıtıcı oluı• 

daimi bir tlcnretı:llh ve dUkktını olma· 
dıfıından kanunun dukktl.n knııntrn 

hnkkındnkl hukmlinUn tatbikine mahal 
lıulunınadıtınll ve mczkQr kanunun G3 
Uncü muıl<tcsl mucibince lslıu hilkUm 

.M. M. VekAletı Sil. Al. Ko. dan 1 
Dcher metrcıılne tahmin edilen ıt • 

yatı (357) Oc ytız elli yedi kuruı o~ 
J00.000 metre matra kılıtlıat kwnaf le&" 
p:ılı zartla münakasaya konmuıtur· 
50.000 ner metrelik ayn ayn teklltlel' 
du kabul edilir. lhalcsl 20. J2. 941 cu• 
mnrtL'll gUnU saat ~ dedir. Evsaf ~• 

Turgut AKTU .. RK 
1

1 ı;artnamcsl 17~ kuruı mukabııınd• 
.M. M. v. antın alma komls)'Onund•11 

alıruıblllr. Taliplerin tckllt edecekleri 
miktara ı;öre kıınunl Uk temınatıarııı1 
havi tekllt mektuplarını ihale ~onO ~ 
.saatinden en a:ı bir ıallL evellne ıcadat 

Kahraman 
ol· 

Bilet kalmadı 

B u mahzuru, vnrls c;orabı si· 
İnglllz takımının yapacağı maç- yerek önllyeblllrslnlz. Esa· 

lar dolayıılylc 19 .May11 atadyomu 
hUlllsnsının mıısrnfı mahkümn alt 

Dahili ve sari hastalıklar 
Annfnrtalar caddesi Koç han 

No. 4 (İstanbul eczanesi knrııı· 
sıncla). Her gün saat 15 • 19 a 
kadar. Muayenehane telefon 
2ri:!l. :Ev telefon fi842. 

komisyona vcnnclerl. 
(9009) 

Kaputluk kuma§ 

18990 

alınacal' erlerimize kııhk 
hediyeler 

gl§elerl dUn gUnUn erken saa.tlcrin· sen bu oorapların lm:ıllndc bUyiik 
• ilerlemeler elde edilmiştir ve en · den itibaren bılct almak lstlyenlc- kn uıus K07.ctcslyle nesir ve. ııtınııın Beden Terbiyesi Umum Md. M. ?ıL Veklllett Sa. Al. Ko. dan • 

rin hUcumunıı uğramıatır. BUtUn bl· ince çornbın altında b!lc ı;örllnml· \'C sııtıı mevzuu olan ve cürtimılun tıı· Beher mctreaıno tahmin edilen 11>'
111 

mak vıı :;ı:; yırmt beı llnı:rı tcı:avUz et· 
memek Uzere klltlleıılliılnde tcnsııı elli· 

Yrn cinsten varis ""ranlnrı var- o·~ıı tetler öğleye kadar satılmıı bulu· "~ .. hassUI ertl'n mezkQr 48 kilo buıtCltı)'ın (8:)7) Uc y{l.t elli yedi kuruı ' 
[ Bası 1 inci sıylıdı ) k ö ı d ald k dır. Eskiden kadınlar bu gibi ço. mUs:ıdercslne ve mUıterllerln tıllraları· Matbaacılara 100.000 metre kaputluk kumaı ıtaPflfJs.Jl 

kurdu"u ıatı• merkc:ı:lerı'nden temı'n eı· nuyordu. Bazı açı g z er e ı • rnpları "İ"lliAkten knc;ınırlnrdı ..,... ,. • · kA- 0 J ı.- • nı geri ilim~ oldukları ve auclu cin knl· Beden Terbiyesi Umum Müdürlü· zartla mUnakaaııya konmuıtur. "" 
mektedirler. Schrin her bölresinde bil· ları fazla biletleri bırkaç kunı§ .... Halbuki bu ı:orllplar vıırlse engel d ı:•· " t ,.. ı ı rd madıf:ı tahakkuk etmekte oldUCundnn iYu"nden.· ner metrellk ayn ayn tekll!Jer e 
hassa ticar~Laneler ve dükk~nıar bu la sa mnbn çn ışıyor 8 1• olduktftn baı;ka b:ı'"''"ın bl"imlnl .. rte-"'" 11 " ' ' """' ~ bu cihet hakkında bir şey denltmrslnc ı _ Beden terbiyesi mecmuası için bul edilir. ihalesi 20. 12. 9-0 cuma .J 

bü>iik harekete işıirik için tehalük ı;ili· Stadyom mUdUrlllğ'J aşağıdaki güzelleştirmekte ve ayak bilek· _.,. 

ek ed
. tebıı·..w ı'lc vazlyC'tl blldlrn•uktedı'r. 

1 
mnhnl olmnaır:ına ve hnrç Lıırlfcıl kn· 30.000 adet kapak bastırılacaktır. si ııUnU aaal ll,30 dndır. Evı;at ve .. 

ıcrnı · ı ırlcr. Diğer tarafııın üğrcrı<li· b' ·~ erini lncellmektedlr. 1J "" -· • ,., d • ..
19 

'•av.s &tndyomu mUdUrlU· rd nununun 00 inci maddcsrnın 8 Uncu Muhammen fiyatı 1800 lira olup ek. namesi 1785 kurus mukabilinde ~ı. 
sımıze ı;urc aıre ve müesseselerde me· .ı.u ,,. Dütiln bunla an sonra, b:ıc:ık- •"' bendi dcUUetlyle nlınmıısı ııtzım gelen siltnıeyc i•lirak edebilmek i.-fn bu V. &atın alma komkyonundan aıııı 
murlar aralarında erlerimize bedi· @nden: lar çıplak olduktan zamnn ne g1. • "' 400 kUruı harcın Uk Lııhklkat :VllPılma· miktar üzerinden 010 1,5 teminat lir. ... 
>e ıcmini maksııdi)le !'ara ıoplamıya Ankara•yo. gelen in:;illz takımı bl tedbirler nlncalttl\JZI anlatalım. 1

' Utta'~ 
ba

•
1
,, mı•lardır. mıısı ve duruıma ınrıısında da n>·ncn makbuzunun ibrazı "art.ır. Taliplerin tekllt edecekleri m .,, 

, .. ~ ile Fcnerbnhçe ve Gnlatnsaray'ın 13, Yazın b:ıcnklar da kollar gibi, pnr- v _ .. te" delil ikame edllmemlı oldur:umınn ya- 2 _ Beden terbiyesi mecmuasının g!ire kanuni ilk teminatlarını hav• • 
Hazırladıkları VC)'a satı' merkezle- 14 ilkklLnıın cumartesi ve pazar lnk, düz.gün ve kıldıın llrl olmalı· ıı.1111 • d nsı olun 200 kuruı hnrcın da sucluya beher aylır.ı 2SOO adet hesabiyle bir lif mektuplarını ihale srUn ve .s:ı a-

rın en temin eylediklerl hedi)elik " • gilnleri "'npacn""'ı mn"lm' için birinci dır. Biraz itina ve sabır ile de idi tl t 1 1 k bil 1 k u " dl'n ·en az bir •nat evellne kadnr ıı: 
k 

" b ... b il ye ne emy z a o ma :ı:cre senelik basımı arık eksiltmeye ko· D 

)'il)ı mü~ıerc komiıeııin lu!'laına mcr· mevki knpalı trlblin biletleri tanın· unları kolayca elde cdeblllrslnlz. 7. 10. 941 tarihinde 8uı;:lunun yUzUnc " misyona vermeleri. (9010) J.S99
1 

kczlerine ıcslim eden vaurnda1lıula he- · Fazla kılları elektrik tetlavlı;iy- nulınu:ıtur. 
d 

miylc satılmıştır. Glı,ıelerimızdc yal· karaı kllrllr verllerek ıcbeplerlyle >'nz· Yukarıda iki maddede yazılı ba!ıım Elektrik tesisatı i)elik eşya)ıı c;cvrilmck üıere nıüşıe • nız lkı'nc"ı ve Ucllncll mevki bllctl~ .... ı· le gltlermck knbilrlır. Faknt bu · d 1 1 t ld """"l k k · " ırı ıp an 8 1 1• """' i•i 10 Birincikanuıı 941 çarşamba 
re ·omiıe emrine ın.ıkıu ınakbuılar saulmnktndır." nun iyi bir mfitel.nssıs tııra!ıııdnn ~ karşılığı J>ııra nrcn miics•ese \·e \ atan· yapılmnsı şarttır. Sonra. kılları Mahkum" ı'yet kararı &ünü saat 15 te açık eksiltme ile iha· M. M. Vckllletı Sa. A\. Ko. dan :,0 

d 
Stadyom mUdllrlUğU maç gUnlerl ı ıı·ı k · dl "' aşlarımmn lisı1:5ini mÜ>ıcrek komiıe glderilee~k antıh bllyUkse, bu ıe- e e ı ece lır. n:eeır bedeli (17.113,78) on ye ~·· 

- M mactan biraz evci ve birdenbire ş •t· .. ' • t' ı · h r •f"" gunu gününe tanLim eıtirmckıedir. Pey· • dllvl epeyi masraflı da olur. Bu· tnebolu Alllye Ceza M!l.hkemesln • eraı ı o"renme;c ıs ıyen erın e ;yUı on Uc lira 78 kuruı olan DlJiP rf• 
derpey ncşrctm,&ıe oldu,i;umu.ı: bu !is- stııdyoma akınları dolayıııiyle kapa- nunla beraber, bu yüzden de ken· den : gün ve eksiltmeye girmek istiyenle- kır'dn elektrik tcal5atı lıl kapall ti-~ 

1 
" d d d' 1ı tribün bileti alanlara yerlerini d • kt ' · d u u"du"r 1h l•S tC)e >Ugun e e\·am e ı)'Oruz: inlzi yaz gllnlerlnde ""'ran \'e u- rın va ı munyyenın e um m m • la mUnaknıaya konmuştur. a ~ ·-A. 

gU U k k 
~v .. Esnsen ve taamUlen beher 10 adedi deu • 

Mcmurlnr Kooperaıiri ıoo eldi\'en, hemen ,::östermekte <;l k çc me • zun kollu r<>hlıır gtvme,.e mnh· lük satın alma komisyonuna mürnca- J2, 041 pazıırtesl ı:UnU saat 11 -•· " o bir pakette bulunlln ve beher paketi rt•~ ıoo kar ba,lığı, ıoo c;orn!'; Anafamı.lar tcdlr. Bu sebeple sayın Ankaralı· kQm edemezsiniz ya! ao!ları ilan olunur. 18954 llk teminatı (1253).54 liradır. sa -;. 
<.ııdde5lnde Cnnıa l lali! ?>formana 50 lnrdnn Rlndyomıı biraz vnkltll gel- yUz para veya Uc kurusa ı:ıtılmnktll meııl ss kuruı mukablllnde ;M. ı-l;, 
lira; Yı:ni•ehir'de Kutlu 10 lira·, mer· mclerini rleıı ctml'ktrdlr. E ski kadınlar, fazla kıllnn olan adi el dlkls lf:nelerlnln beherlnl t ı k Is d ıınnb • <lôrt ve bC11 kurusa ııatmnk 8uretıyle Kayıp - SUmerbank Y. M. l'. Anka· Sil ın il mn om :yonun an a ~ 
hum Hilmi Ko> tar ailesi 14 parça; Pos· El l ağda ile alırlardı. Slmdl bu lhllkll.rda bulundufıu kldla edilen ıne· rn mnııaznsındnn ı. "· !>41 de mnı al· lsteklllcrln lhnle ııUn ve saat~ uııl 
ta, Tcl!;raf ve Telefon idaresi memur • lopu maç arı metot A\•rup:t'da daha llerl bir bolu'nun Hatıpbllih :r.ıa. den· hırdavnt· mil gQnUmU giısterlr G1528 sıra No.lu en az bir sant cvellne kadar :ıc~~r 
!arı 34 parça; Mchmeı Ali 11 parça; Öğrendiğimize göre, Ankara böl- hAle sokulmuştur. Hususi surette ı:ı l\1UttU of:. d:ın llallt oıtıu 304 Do.lu tlalml knybettlf:lmden hükmU yoktur. teklif mektuplannı komisyona ~ 
Bn. Şehime Ôzsoy 10 lim; Hümü Gün imal edilmiş bnlmumu snflhaları, lhıınn TumllY hllkkında tanzim olunıın 5:;:,r, A. Ulusoy lerL (0011) lı:.:P"' 
3 B L r. Al gesi eltopu blrlnoillğl mllsabakala· o parça; n. uı ıye u 20 rıarç:ı; ısıtılarak vücudun istenilen yerle· lhzıırt tahkikat ve tefcrrUntı c. M. u. Kereste yaptırılacal' n L f' GM ı· 26 lJ ,... rına bu cumnrtesl günU baıılanıla- 1 blk 1 n. uı ı}e urc ı !'ar~-a; n. neta· r ne tat o unmaktn ve so.l'.:u· ll"'lnln 16. ıo. 941 tarih \'e 483-00 sa"'· 
h G 1. 10 ıı lük G" ı· o caktır. MUs:ıbnknlnra hemen hemen il ö rl " ,. at urc ı parça; n • ,ure ı ı yunca kı nn dn k kle yle birlik· lı lddlannm~lyle ve alllkaaarlnn mev· 
parça; Bn. Neviı 6 paq;a; Dn. Jlayriye Ankara'nın bütün kulUplerl ve yük· te kopnrarak yeniden cıkmnsınn cut olnrllk me~hut euc: kanunu hUkUm· 
Tuna 7 !'arı;a. sek okul yurUnrı ve askert gUçler eıJcy bir zaman lc;ln engel olmak· lerlne tevCJkan tnebolu asliye ceza mııh 

K ·.. 'd t l girmektedirler. İlk mllsllbnka cu- t d Ay h b t eçıoren e op ama il ır. rıe:ı er nnyo veya U· kemcsıne aynı ııllnde tevdi kılınmakln 
hareketi martesl gllnU saat 12.30 da beden vnlett~n aonra, kıllnrı alınnıts ıuc:ıunun yUzUne karaı :yapılan ve bit· 

terblyeai gençlik eğitmen kursu ile yerler ponı.a tnşlyle oğulursn bun- tl"I 1 t ı d ı ı G,.,.iören Parti te•kiliııı, Kcriörcn .. an n ı nn uruıma ıonunı a ııereıı 
~. • , lO""" atıı okulu arasında yapılacak· lıır da klllnrın ı;ıkmnsını bir mUd· dU u UldU ı lh T • "t 

de erlerimize hcdi)e ıo"lama Jaaliyeıi· .,,,._ 1 n : ıuç u sıın uma)' ın u e· •· tır. det daha geclktlrlr. Şayet kıllar d be ı b h k ti 10 !"' ı 1htl 
ne gcçmi• bulunmaktadır. Bahçeli ev • en r e er Pli e ,.ney Vll ..,, Sportif ov.•nlar f ederasyonundan· ince ise, bunlan "alncak" yenle, d 11 t l I"' k t !er, Dikmen, ı:ılik ,.ibi •l'hrin merkezi· " - • e en ve > 7. paraya 

18 1 
en ,.ne pn e • 

... ~ Ankara böl esl eltopu blrinclllk biraz oksijenli su ve amonyakla ı ı ı ı ı d ki b h I"' 10 ne uzak olan verlerde Parti kurumları· g • er n n C: n e e er ıı;neye pnrn 
1 ı · u bnkal ıs rcııklerlnl iyice aı;ıp dnha g6rlln· ıı t •- b t d ı dik'· I'" ı ı ı nın bu harekete u•ııcaklıırını ve fııali)'C- erı m sn an programına g re ya ..,,n e e en e .. .,ne er n n 

, 8 llkk _ _. ı gü n 19 .... mcz bir hale soknblllrslnlz. Bu b-" dl ı d~ t b k u ı te geçeceklerini umar ve dileriz. t\tıun cumu .. nes n .... a.. "''er ade n ur ve eı uruı zer n· 
yıs stadyomunda başhyacnktır. metotlar, kollar ve bııcaklnr tein den tnzln bir llYatla \'e a:-n>TI muhik 

Bankaların iştirakleri İlk mUııabtıka saat 12.80 da top· olduğu kndar cehre ve bllhııssa mcnfallt temin mnklat ve 2 nycslyle 
Umumi merkezleri •chrimizdc bu· • üst dudı:ıklardn "terllyen" kıllar anttı ... ve •u suretle lhtlktırda buluna· • çu atııı okulu ve genc;lık eğitmen "' " 

lunan mllll bankalarıınız he<li)·dik e~- k d u lı;;ln de tatbik olunnbmr. rllk mllll korunma "ununu hUkOmle· kursu ta ımla.rr anı.sındcı ır . .ru.açın c.· 
)ıt)'a çevrllnıek üzere ayırdıkları para· hakemi B. Hllııamtrttln GUrell'dir. •il il l il il il l il il il il il l il l il l il il• rlne muhalle hllreket ey1edlAI yeminle 
lan mü~ıuck komite emrine vermi • - : dlnlenen tllhltlerln mOttehlt sahade • 
ye ba~lamı,ıardır. Hafta ~nuna kadar - Kiralık müstakil ev - ti ve kentlisinin ııerek ihzar! lllh)'lknt· 
büıün b:ınknlar ayırdıklıırı parııl.m \'er- !111111111111111111111111111111111! : : ta ve gerek mahkeme huzurundn gecen 
miş olacaklarından muştcrck komite bu : ( 'fi' 1 1 k : = Bahçeli evlerde muntazam = sarih ikrarı hılllCı ııablt olmıyıın zabıt 
clesı:rli tebcrruları bir liste halinde Ö· = \eıı 1 ma ıeme a lna(a = : bahçe içinde 6 oda 3 kurul _ : varakaları mUnderecatlyle tah11kkuk e·t 
nüınüz<lcki h,ıftanın başında ilin ede - - : muş soba yeni ve mlikemmel : mtstlr. Hareketi mllll korunma kanu • 
cekıir. : Ankara Elektrik Türk 5 : mobilya firijider alt ve üst : nunun 39M ıayılı kanunııı. detııen 82 

Yeni§chir'de oturanlara -- Anonim Şirketi Tasfiye=-- - katlarda telefon ve her türlü : ve 59 uncu maddelerine uyııun bulun· 

k 
l f k - ı T - duf:undnn ancak ılmdlye kadar sattı • 

O ay ı _: Heyetinden : : - konfor 9-ız ve l4- 9 arası e- : ctı ıtneıerın mıktan :ıoo adetten ibaret 

K 1 " d ı c · -- lefon 6330. 5563 : ızı ay • ·' nr ımscven er emı)·et • __ 1. - Aıııttıdakl YllZılı mıılze • - oldu"'unu ıu"lu ifade eylem'· ve ıntttı· ~ k k . . d •1111111" 111111111111111111111111• .. ~ .. 
leri Ankara muşıere ·omııesın en : - me ııatın alınacaktır. -

Yenişdıir'de oıurıın birçok vatan - 45 kilometre muht ııı 1ruı -

Kirahk müstakil ev 
Atatürk bulvarında Bakanlık -
!ar civarında 218 numaralı 
müstakil ev bir miktar eşya
siyle kiralıktır. 7 oda, iki hol, 
telefon, havagazılı banyo, ge
niş bir bahçe ve saire.. Her 
gün saat üçten sonra 2621 nu
maraya telefonla müracaat •• 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALET! 

Mahmuz alınacak 
M. M. Vektıktl Sa. Al. Ko. dan: 
Müteahhit namı ehsnl>ına beher 

c;i!tlne tahmin edllen fiyatı (95) dok· 
snn beş kuruş olan <5.000> beş bin 
clft mahmuz acık eksiltme ile mil· 
nnknsaya konmuştur. 2.000 ciftten 
aşağı olmamak sortiyle ayrı ayrı 

tekliflerde kabul erllllr. lhelesl 11· 
12-1041 perşembe günü saat 11 de· 
dlr. Şartnamesi M.M.V. satın alma 

1 
M. l\1. Vektılell Sa. Al. Ko. dan, • 
~lrnat Vcltllletlnln Esklachlr'dC ~ 

rabUk ve Karasaklll ormlln revir •e~· 
lnrından alınacak tomruklllnn veı:J• .. 
ce verilecek ebadll &röre imali lJI pJ" 
12. 941 cumllrteal sunu anllt 10 el' 6,ıı 
zerlıkla ihale edilecektir. Keıılt ııııs!°' 
34026 llra 04 kuruı. katı temınatıııJ.fı:J 
lira 91 kuruıtur. ltteklllerln ~ "P' 
ı:Un ve saatinde ?.L M. v. sa. ,.ı.. 
na ~elmelerı. (9012) 1S99S 

Elbiselik kumaş 
alınacak 1 

M. M. Vcktılcll Sa. Al. Ko. dıtll ('!'' 
Beher metr~ıne tahmin edlleıı ;IJ' 

tı (816) Uç >ilz on altı kuru• tı et tJ 
(40.000) kırk bin metre kıslılt el ıı;ııll' 
kumae kapalı zarfla mUnnko.sn>5 srtt.ı 
muıtur. !halesi 20. 12. j341 cu~.p. ' 
ııUnQ saat 11 dedir. Uk temınatı IC"(lll 
liradır. Evsaf ve ıartnarnesl 632 

11 ıcO' 
mukablllndc ~t. M. V. ııatın alın sıı'' 
misyonundan ahnnblllr. Talipleri" ~t r 
le etin ve A11atlnden en az tıır '~0ıı:ıll' 
Vl'llne kadar tekllf mektuplarını S!f.1• 
yona vennolerı. (9013) 1 / 

----~------~---.......-" 

da•larımız komitcmizden ve ıehird-'·i -- e e : • ~ yeraltı elektrik kablosu. _ 
5a115 ve topl:ıma merkczlcrimiz,len Ye· : 34 ton muhtellt clns bakır tel : 
nişchir'dcki hedi)clik C$)'nyı nereden _ G30 kilo bakır camla c:ubuk • : Türkiye Cümhu,iyel Merkez Bankasının 29 - 11 - 941 vaıiye~ --temin edebileceklerini ve nereye tes • : lan. 
lim edebileceklerini muhtelif vasıtalar· - 57,7 kilometre muhtcıu clm : 
la sormaktadırlar. : elektrik ntıklllen; : 

Hedi)·elik ewanın Aıaıürk buh·a • : 2. - Bu mnlzemenın teılbnlnl : 

-
rında Milli Piynngo satıs sube5inden : taahhUt etmek ve en sec 80. 12. : 
ıemin edilebileceğini ve Emniyet mey • : 941 tarihine kadar tekliflerini : 
danında C.H.P. vilı\reı mc&ezinclekl : ılrketlmlze vermek llU:renlerln : 
he>·eıimi:ı:e hedirelik en•anın ıyııiyat : mal:ı:emenln ıarlnameıını ıı:ue - -
makbuzları mııkıthilinde teslim oluna • - -
hilcce"inl bu milna~cehıle sayın Yeni • : mlzden yazı ile aramaları: : 

"' : 3 . - Malzeme miktarının Uc- : 
şehirlilere ilan ederiz. : te biri nlJbcllnde , ·erilecek tek • : 

1111111111111•1111111111111111111111 

Sebze Fiyatları 
Belediye Rciııllğlnden : 

4. 12. 1941 
Vasatı 

Cinai Fiyatı 
Ispana.k 18 
L3hann 6 
Prasa 9 
Yerelmaaı 6 

Kereviz 15 
Patates sarı 11 
Patateı beyu 8 
Karnı bahar 18 
Kabak 24 

AY§O fasulye 30 
Çalı fasulye 28 
Barbunya 25 

Domates 23 
Kemer 
patlıcan 

Yuvarlak 
22 

Perakende 
Flyau 

25 
9 

13 
9 

22 
15 
11 
27 
32 
'o 
87 
85 
28 

28 

: ııner de naz.Arı Jtıbarc alınacak· : 
: tar. GSSS : 
• 111111111111111111111111111111111• 

BUGÜN 

U l US Sinemasında 
2 filim birden 

1 • SON AYRILIŞ 
Çılgınca bir qkla bqlıyan, ha· 
yatın acı ıstırapls.rlyle niha· 
yetıenen emııalıılz bir ıahsser. 

Artistler: 
Nanet ve İtfalln b81 artisti 

Hanı Söhnker 
Marianne Haff e 

2. Maskeler aıağı 
BUyilk avantür fllml 

s eanslar: 14.80 • 17.80 da 
patlıcan 22 28 SON .A YRILIS 
Bamya '° 80 18 • 19 da 

Dolmalık 1 blbcr lT 2! MASKELER AIAOI 
Sivri biber 30 27 Aktam 21 de Son .Ayrıhı 

Kuru ııoğan 1.ro 10 ~--• T elelon : 6294 il 
111111111111111111111111111111111111 

AKTİF PASİF, 
KASA 

Altuı : SıfJ klloaram 
Banknot 
Ufakltlı 

OAlltLDEKl fotUHABtRLE'R 1 

filrlı Uruı 

UARlf,,,'TEKl r.lUHABlRLP:R 1 

72.604,760 

• 

Alun ı Safi kilogram 9.441,033 

Lira 
102.124.4-02,66 

ll.!110.100,!IO 
61!1.!15S,ll 

4:17.091,23 

13.279.:167,90 

-.-Altına tahvili kabil ıerbesı d&viıl eı 
Dl~cr d6vi:ı:leı .,. borçlu klirinı bakJyelerı __ :1:1_.s_ı_5_."60 __ .58_ 

HAZİNE TAHVlLLERl ı 

Deruhte !dl. evrakı nakdiye braılığ1 

Kaounuo 6 • 8 lnd maddelerine ıevfibn 
bazJne urafındıo YakJ ıediyat 

-IENEDA'I CUZDANI ı 

flcaıl senetler 

l::SHAM " TAHViLAT cuzo.un ı 

A) Derııh•e adilen evrakı oak.11yenln kır· 
ıılılı esham 'fi ıahvillt (iti bari kıy. 
aııtle) 

B) Strbffl etha.ın H tahvlllı 

A.VANSLAR 1 

Altın ve d6vtz Ozerlne ••ana 
Tlhvillı ü:ı:erlnı avım 

Hazineye kısa ndell avını 
Hwneyı 58SO No. lu kanuna Jtk't 
ıhın karıılıklı avam 

HiSSEDARLAR 

Mt1HTELIJ' 

açıla01 

15S.74S.363,-

:ll..'764.266,-

297.481.916,89 

45.S82.581,93 

9.002.7~.37 

&.010,07 

'f.M<ı.690,

l .67a.ooo,-

167~.000.-

Lira 

114.2!50.118,27 

457.091,23 

69.09!1.0:ZS,48 

186.984297,-

297 .4'n.91~39 

SERMAYE 

lHTlYAT AKCESt 

Adi ve fevkaUde 
Hwusl 

fl!:DA VULDEKl BANKNOTLAR ı 

Deruhıe edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 ind maddelerine 
hazine tarafından vaki tedi)'at 

tevfikan 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye bakı)·esi 
Karşılı&ı tamamen altın olarak illivcten te
davüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten tedavüle vnze
dilco 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a'ans mu· 
kabili 3902 No. 1ı kanuo mucibince ilhe
ten ıedavüle va..ıedilecı 

MEVDUAT ı 

Iürk Lirası 

Almı ı Safi kiloıram 

~8'0 No. lu kanuna ıısra hazineye 

1177,1!!0 

açıla o 

avans mukabili tevdi olunao altııılu ı 

Urı 

7Ji22.019.15 
ıı.000.000.-

158.748.563,-

21.764.266,-

17.000 000,-

2:1().000 ooo.-

107.MO.OOO,-

83.003.864,04 

1.238.782,03 
-------ı 

78.124.167,00 Salt Kil1 5:1.541,930 --------· 
l 76.ı:ıs8.'TOO,O'f 

4.500.000.-
13.832.8'19,88 

DÖVİZ TAAHHUD.A.Tl ı 

Aluna Wıvill kabil dövider • 

Diler dövizler ve ı.lacaklı klirlng bakiyeleri 

MUHTEL11' 

l Tuımıı& 19)1 wihlodea itibara 

-.-
:n.017.625,17 

=-



ANKARA LEY AZIM 
AMIRLIGINE GELEN 

Sığır eti alrnacak 
Eskaehtr sa. AL Ko. dan: 

Kuru fasulye alınacak ı tutuJac.&ktır. Tal.iplerin belli l1hl •• 
saatten bir aaa.t evcl tekll.f mektup-

Balıkesir Sa. Al. Ko. danı !arını Ko. D& •ermeleri. 
DEVLET DEMIRYOLLARI f •• ..... iLANLAR 1 - 40 ton sııı:ır eu kapaU zart u • 

sullYle eksiltmeye konmuıtur. llk temi· 
nat 1880 llra 1halcııl 22. 12. 1041 pazar
teel .unu aaat 15 te .Eaklıiehlr Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsat ve eart!ar 
her ı::Un Ko. da ıı:aruıur. hteklllcrtn 
belli ıün ve saatten bir ıaııt evel tek· 
llt mcktuplannı Ko. na vermeıen. na 
saatten ııonra verilen mektuplar ka:ıul 
edilmez. (8500) 18S~ıl 

ı - Beher kilosuna 27 kuruı fi- Bu ııaatte.n 11onra verilen meJı:· 
yat tahmın edilen 100 ton kuru fa- tuplar kabul edilmeL Kazma ve kürek alınacak 

1 kunı fasulye alınacak sulye ~uvallı olarak &atın alınacak- (9002) 19007 Devlet Demlryollan SL AL Xo. 
dan ı 

: 

~dttun Sa. AL Ko. dan : 
tıı - Beher kUosuna 24 kuruı tahmin 
'-rflltıo. 120 bin kilo kuru taaulye kapalı 
~ tıtuı11 lle eksiltmeye konmustur. 
2- lıuıı tahmın edilen tutan 28800 11· 

ur. Pazarlığı 8. 12. 941 pazartesi iÜ
nli saat 14.30 da Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

Sadeyağı alınacak Muhammen bedeli aşağıda 7az11ı 
2 liste muhteviyab kazma ve kürek
ler 12. 1.1942 pazarteıl &Unll saat 

2°lup ınuvakkat teminat 2160 liradır. 
' - lhaıeaı 8-12-941 saat 15 te laken
~ Sa.. Al. Ko. da :vapılncaktırJ Snrt
lıı.rı; her sun Ko. da sörülUr. lsteıc
"'1 beıu atın ve 1natten bir saat e
ll. :ııı rnektuplannı Ko. na ve.mıeıe
"bııl -.ıten sonra verilen mektuplar 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

2 - Kati teminat 4050 liradır. 100 
ton fasulyeye toptan talip çıkmadı
ğı takdirde beş tondan aşağı olma
mak ı:ıartiyle ayrı ayrı taliplere veri· 
lebilir. Evsnf ve ı:ıartlar her gün Ko, 
da görülür. İsteklilerin muayyen sa

A!yon Sa. Al. Ko. dan: 

l - Hekimi ve kimyevi muayene
si icra edildikte azamı onb~ asidi 
geçmemek ve 26 derecede olmak 
ıartiyle erlmlıt 10 ton Urfa sadeya
ğı alınacakhr. Bunun mevzu~tı ko
misyona tcrkedllmek üzere vagon
da teslim edllecektır. Pazarlık 
6. 12. 941 cumartesi gUnU saat 11,30 
da Afyon Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Katı teminat 2550 lirayı rnınta· 
ka muhasebe veznesine teslim edl· 
lecektir. (9063) 19008 

15.30 dan itibaren ııra ile kapalı 
zarf usulil ile Ankara'da idare bina
ıındıı satın almacaktır. 

Bu iı:ıe girmek istiycnlerin liste 
hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermele
ri Uizımdır. 

Erzincan Sa. Al. Ko. dnn: 

9dllınea. (Sl.l26), 18571. 

koyun eti alınacak 

atte Ko. da bulunmaları. 
(8989) tS950 

Kunı fasulye alınacak 
Maraş Sa. ·AI. Ko. danı 

~le Sa. AL Ko. dan : , 
'1ıo - Beher kilosu 70 kuruatan 0000 
~ ~ eu il. 12. 041 cuma &ünü saat 
~ Ga .kapa.lı zartla lhalc.l yapılacak· 'tuc ~lnatı 472 Ura ro kuruı olup 
~ '- huıusı tartlar her ıı:ün Ko. da 
ı._ tir. lateıcıııertn 1hale &Un ve 1aat
'- 'bir ..._t evel tekllt mektuplannı Ko. 

"rıııeıerl. (8697), 18622 

l - Beher kilosuna 110 kunıı :tlyat 
tahmin edllen 22.000 kllo ko:vun eU ka· 
vurmasının kapalı zarrıa eksiltmesi 
1:5. 12. 1042 pazartesi &'tlnll ı:ıat 1:5 te 
Erztncan Sa. Al. Ko. da :yııpılacaktır. 

Muhammen bedeli 24200 lira ve ilk te
mlnat 1815 liradır. Şartnamesi her ı::Un 

Ko. da ı::ııruıur. Evsaf korun bütün ı::ar

nJzonlarında mevcuttur. Taliplerin bel· 
11 glln ve saatten bir saat evel teklif 
mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(8891) 18829 

Odun alınacak 

1 - Kapalı zarf usuliyle alınacak 
olan 100 ton kuru fasulyeye talip 
çıkmadığından 13. 12. 941 tarihine 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 17800 lira mu
vakkat teminat 1403 lira, İsteklilerin 
her gün Maraş Sa. Al. Ko. na mlira
catları. 

(8997) 18952 

Yetil mercimek alınacak 
Avcılar Sa. Al. Ko. dnn: lst. Şişli sa. Al. Ko. dan : 
ı _ Kapalı zarı: usullylo 2000 ton 1 _ Pazarlıkla mUbayıııı 111\n olu-Palaaka kayı§ı alınacak 

~l"lun sa. AL Ko. dan : 
Ilı~ ııooo palaska ka:vm pazarlıkla 
t.ıı &)'a konmuıtur. Muhammen be
~ 198oo Ura. olup kaU teminat 2970 ll· 
tQıı • Aıilnakaauı 15. 12. 941 pazartesi 
~ &aat ıs te Erzurum Sa. AL Ko. da 
~ C&ktır_ Numunesi ve ıartnamcsl 
' tüıı ko. da ıı:llrUlUr. lııteklUertn bel· 

IQıı ve ıaatte Ko. na mUracaauan. 

odun alınacaktır. Muhammen bedeli 40 , nan 40 ton ye~ll mercımel'ıc talıp cık· 
bin llra olup muvnkkut teminat 3000 madıQından aynı miktar )'cali meret • 
liradır. Eksiltme 23. 12. 9U salı ı::UnU mek tekrar pazarııtta konmuıtur. Ev· 
saat 14 te K. Cekmeccnln Avcılar kö· ı:ır ve husu51 ıarUıır Ko. da adrUIUr. 
yündekl Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Beher kUosunun muhammen bedeli 28 
Şartnamesi her ı::Un Ko. da gllrUIUr. kuruatur. lhıılcsl s. 12. 941 pazartesi 
:Mektupla mUracaat olununı:ı cevap ve- ı;:Unll ı:ınt 15 te yapılacaktır. Taltple-
rillr. Eksiltmeye iştirak edeceklerin ti· rln Ko. na mUracaatıan. (S99:l) 

carcı odasında mukayyet ve bu lalcrle 18983 

llllıi 

(8748) 18693 

Oç çe§İt malzeme 
alınacak 

btlıtal etmıa olacaktır. lsteklllcrin bel· 
11 ı;:C:n ve saatten bir saat cvel teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(8892) 18830 

Nohut alınacak 
!st. Sisi! Sa. Al. Ko. dan : 

1 t Sa. Al. Ko. dan: 
-.1.- Aıağıda ciıuleri yazılı üç kalem 
ıııı~e ıannamesinde )'llılı olan ev• 
~ ~ larılu dahilinde alınacakur. 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Pazarlıkla mübayaası lifin olu• 
nan 35 ton nohuda talip cıkmadıAın • 
dan tekrar pazarlıfa konmustur. Ev • 
saf ve husuııt sartlar Ko. da ı:ııruıu~. 

lleher kilosunun muhammen beclcll 25 
kurustur. ihalesi 8. 12. 941 pnzartcsı 

ı:Unü saat 14 te yapılacaktır. Taliple-"'l - Eksiltme kapalı zarfla olup ihı· 
\ 

10.12-941 ı;arıamha günü şaat ıs 
~~Pıltcakıır. Şartnamesi Ankara. ls
'1ıı 1• 1.r.mi t Sa. AL Ko. larında her 
c· &örufebilir. (8790) 

ı - Beher kilosuna 80 kuruı ti.vat 
tahmin edilen 22.000 kilo ııığır kavur
maınnın kapalı zarna eksiltmesi 1:5. 12. 
9U pazartesi ıı:UnU saat ll de Erzincan 
sa. Al. Ko. da :vnpılacaktır. Muhammı-n 
bedeli 17600 lira ve tik teminat 1320 
liradır. Evsaı ve ıartnamesl Ko. da gi). 

rUlllr. Taliplerin belli ıı:Un ve saatten 
bir saat evel tekllt mektuplannı Ko. 
na vermeleri. Bu ıaucn ıonra verllcn 

rln Ko. na mUracaatlan. 
(6994) 16956 

lıı ııısı Hayvan çulu miktarı 5,000 
c·bt~eli 35,000 ilk teminatı 2625. 

lıı lılıı Yeı:n torbası miktarı 5,000 
C be~eli 6,250 ilk teminatı 469. 

ttli ~ı e:cbre miktarı 10,000 M. be. 
.OOQ ilk teminatı 225, 18737 

p 
ll'&aa, ıspanak alınacak 
~lr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
~ - Pırasa 112000 kilo 6 kuruı 
~ ?tıuhaırunen lira, lahana 67000 
~ 11 kuruştan 7370 muhammen 
~0laPanak !J7000 kilo 11 kuru~an 
a llıuhammen Ura. 

ttı t .... Clna miktnn muhammen be· 
)'t llltrlan yukarda yazılı Oc kalem 
'~bıe kap:ılı zarf usulü He satın 
~ ktır, lhnlesi 10-12-1941 car
~ • tünü saat 15 te lzmlr Lv. A. 
~ ~ l{o. da yapılacaktır. Muvak· 
\>~ tnlııat mlktan 1857 liradır. 
t\!Gt Ve ıartıar her ıcün Ko. da 1t6-
~· 'raliplerln muayyen &iln ve 
,~ bir saat evel tekllt mektup. 

leo. na vermeleri. (8791) 
18738 

._ Odun alınacak 
t lltıa Sa. Al. Ko. dan: 
~ .... Itaı>aJı zarf usul il ile 1.950.000 
~it "tın alınacaktır. Muhammen 
~ ,.,~25o lira ve muvakkat temi
~ıi;' liradır. Şartnamesi Ko. da 
~ . 
'' lııa1esı 12-12-1941 cuma gQnQ 
~ lS te yapılacaktır. hteklllerln 
ı.~ " ıtln ve saatten bir saat evel 
il. llıektuplannı Ko. na vermele-

(8792> 18739 

~eYtinyağ alınacak 
t lckaıe 1578 Sn AL Ko. dan: 
~ ,~ ııo ton ze:vt' ıyatı pazarlıkla 1&• 

~ itti Cektır, Pazarlıtı 5. 12. 941 cu
' ~ &aat 14 de Ko. da yapılacak· 

ltııı1ıı 7atın tahmin b«lell 46!500, ka· 
~ llt 697:5 liradır. Ze:vtın:vatına alt 
~lıı tı, mevzun~ bedeli komisyondan 
'~llrnedıtı takdirde a:vrıca 1llve 
~ r. 
~ ~ llo ton zeytlnyatı icabında ıo ton 

' tazıa olarak partiler halinde 
~1tbi 14>aUa -:vrı a:vn tallt>lcrc ihale 
\ '-tlir. lıtektilerin mezkt\r gÜD 

tte Ko. da bulunmaları. 
(8862) 1880:5 

'~Ytinyağ alınacak 
'4_~, ~.Sa. Al. Ko. dan: 
\,. 'lı~-ııo ton zeytln>-atı pazarlıkla s:ı
\'1'! ~ktır. PazarlıCt 8. 12. 941 pa
L.. ~ ttınu aaat 14 de Canak:.alc 1578 
~~· dil :yapılacaktır. Tahmin be
~' ltau temlnat 697:5 liradır. 
...:_ '1tı ıcın mevzuatı, mevzuat be· 
""~7oncıan temin edllmedltl tak
,, , t'll llAve edilecektir. 
\ "- G llo ton zeytlnyal'ıı icabında 10 
~-"- 11ha razıa oıarnk partiler halin· 
~ ~3'ııı rı:vatıa a:vn ayn taliplere 
~ ı::,ır. lateklllertn mezkQr ~n ve 

· da bulunmaıan. 
<8864) 18807 

~Undura alınacak 
~."."' ~ rtı Sa. AL Ko. dan: 
~~ ~ cUt kundura kapalı zarfla 
."it ~Ya konmuıtur. Tahmin edUen 't 17 l9 lira 25 kurua olup Uk te • 

~-... "tııt.49 liradır. 
\ "-t 111tıakuası 19. 12. 941 cuma ırU· 

tıı11 6 «ta yapılacaktır. Şartnamesi 
-, ttııı leo. da ıtörUIUr. tateklllerin 
'llı•ltt ve ıaatten bir ıaat eve! tek· 
"ı~ 1111larını Ko. na vermeleri. Bu 
' '

0
nra ver11en mektuplar kabul 

(8888) 18826 

...__ 81iır eti alınacak 
t"ııır ' ~ 8a. A.J. Ko. dan: 

• ~lıa ton 11tır eti kapalı zart u
\.. ... t 1~1trneye konmuıtur. llk te 
~·'1 tQ IIra ihalesi 22. 12. 1941 pa · 
~ «.. ııtı •aat 15 te Eııkltehlr Sa 
' >'arıılacaktır. Evaar ve ıart
"ıa tün J<:o. da ırörOlUr. tstekıllerln 
~,,. saatten bir saat evel tek

lal"tnı Ko. na Vf'nt"elert. Bu '°"'- verııen mektuplar k11bul 
(1888) ~ 

mektuplar Kabul edUmez. 
(889:5) 18833 

Sabun alınacak 
Maras Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarna alınacak olan 20 

bttı kilo sabuna talip cıkmadıll:ından 
26. u. 941 tarihinden itibaren bir oy 
!cinde 26.12. 941 kadar pazarlıkla a
lınacnktır. Muhammen bedeli 12.000 
liradır. Muvakkat teminat 000 liradır. 
tııteklllerln her ırlln Marna Sa. Al. Ko. 
na mUracaatıan. (8938) 18938 

Odun alınacak 

Maraş Sa. Al. Ko, danı 
ı - Kapalı zarfla alınacak olan 

564 000 kilo oduna talip s;ıkmadı
ğından 26. 11. 941 den itıbaren bir ay 
içinde 26. 12. 941 tarihine kadar pa
zarlıkla alınacaktır. Muhammen be
deli 8460 lira muvakkat teminat 635 
lira. İsteklilerin her gün Maraıı Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(8977) 18939 

Pirinç alınacak 

Maraş Sa. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarfla alınacak olan 

100 ton pirince talip çıkmadığından 
13. 12. 941 tarihine kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
28.000 lira muvakkat teminat 2100 
liradır. İsteklilerin her gfuı Sa. Al. 
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. 941 
pazartesi ıünü saat 15,30 da Balıke
ıir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ka
ti teminat 8520 liradır. 35 ton sade· 
yağa toptan talip çıkmadığı takdir
de beş tondan aJağr olmamak ıartiy
le ayrı ayn taliplere de verilebilir. 
Evsaf ve ıartnamelerini görmek iıti
yenler her giln Ko. da görebilirler. 
Taliplerin muayyen saatte Ko, na 
müracaaUıı.rı. 

(8980) 18941 

Kaplıca alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 15,5 kuruıtan 

200 ton kaplıca pazarlıkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 31.000 
lira muvakkat teminat 2325 lira. 
Şartnamesi Ko. da verilmektedir. 
İhalesi 9. 12, 941 1aat 11 de Gelibo
lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(8986) 18947 

Pirinç alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Beher kilosuna 47 kuruş fiya\ 
tahmin edilen 100 ton pirinç çuvallı 
olarak satın alınacaktır. Pazarlığı 

• 12. 941 pazartesi gilnil saat 15 tc 
Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Kati teminat 7050 liradır. 100 
ton pirinç toptan talip çıkmadığı 
takdirıle beş tondan aşağı olmamak 
şartiyle ayrı ayrı taliplere verile
bilir. Evsaf ve ııartlar her gün Ko. 
da görülür. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte Ko. na müracaatları. 

(8987) 18948 

Zeytinyağı alınacak 

Tophane Sa. Al. Ko. d:ın : 
1 - Beher kilosuna 110 kurua tah

mln edilen 30 ton ze)"tln ya~ı alına • 
caktır. Pazarlıkla eklllltmesı 8. 12. 941 
pazartesi ı:UnU saat l4,SO dn Tophane 
lst. Lv. A. Sa. AL Ko. da :yapılacaktır. 
llk temln:ıt 2475 liradır. Şartnamesi 

Ko. da &örülür. lsteklller1n belli saat-
te Ko na ıı:elmelerı. (0017> 18995 

Sabun alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Beher kilosuna 65 kurua tah
min edilen 29 ton .abun alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslltmel 8. 12. 941 pazar
tesi ıı:UnU aaat 14 de Tophane lst. Lv. 
A. Sa. AL Ko. da yapılacaktır. llk te
minat 1413 lira 75 kuruatur. Şartna -
mesl Ko. da ıı:örUIUr. lsteklllerln belli 
saatte Ko. na mürncaatlan. 

(9021) 18996 

Saman alınacak 
!st. SlaU sa. AL Ko. dan ı 

l - Pazarlıkla munakuası llAn olu
nan 150 ton aamnna talip cıkmadıtın
dan tekrar pazarlı~a konmustur. Ev· 
sat ve hususi eartıar Ko. da ıı:!Srü!Ur. 

Balyalı anmanın beher kllosunun mu
hammen bedeli 5,S kurustur. Teli ko· 
misyondan verilmek aartıyle :ı kuruı

tur. 
2 - lhnlesı 9. 12. 941 salı ıı:Unü 1aat 

lO da yapılacaktır. Taliplerin Ko. na 
mUracaatıan. (9022) 18997 

Yağ ve pirinç alınacak 
:Mutia Sa. Al. Ko. dan : 

l - Kapalı zarı: usulu Ue 8460 kUo 
zeytin yatı lle 62:5:50 kllo pirine 1a un 
aıınacakur. ZeYtin :vatın muhammen 
bedeli 11922 ııra olup muvakkat temt • 
nal 445 liradır. lhalcıı 2:1. 12. 941 18· 
at 1:5 te yapılacaktır. Pirlncln muham
men bedeli 3064930 kuruıtur. Muvaıc -
kat teminat 2249 liradır. lhalcsl a>nı 

ırtın taat 16 da yapılacaktır. lstekllle
r ın ihale ınutınden bir saat evci tekıtı 
mektuplannı Ko. na vermelerı. 

.(9032) 189~ 

Nohut alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 50000 kilo nohut 16 günde 
teslim edilmek ıartlyle pazarlıkla 

ahnacak.t.ır. Muhammen bedeli l2MI 
lira ilk teminat 938 lira. Pazarlığı 
9. 12. 941 ııalı gUnU saat 15 te İzmit 
sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(905S) 1900• 

Pirine sabunu alınacak 
tst. Slell Sa. Al. Ko. dan : 
1 _ Müteahhit nam ve hesabına 50 

ton plrlne sabun acık eksiltme ile mll
nakasa>·a konmuştur. Evsaf ve hususı 
aartıar Ko. da ırörUIUr. Beher kilosu • 
nun muhammen bedeli 43 kuruıtur. 1-
halcsl 22. 12. 9.U pazarteıı ırUnU aaat 
10 dn )"apılacaktır. Tallplertn Jcau te
mınatıarJyle Ko. na mUracaatıan. 

(9056) l!lOO:I 

Sığıreti alınacak 
tat. şııll Sa. Al. Ko. dan : 

1 _ Kapalı zart usulü ile 2946 ton 
sı~ır eti mUnakasa>-a konmustur, Ev • 
saf ve husust ıartlar Ko. da ırBrUlUr. 

lhateaı 22. ı2. 941 paıarteaı aunu saat 
11 de yaııııacaktır. Muvakkat teminat 
60440 ura taliplerin 1haloo aaa tinden 
bir saat evel teklif mektutılarını Ko. 
na vermclerı. (0066), 19006 

Sadeyağı alınacak 

Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: Sadeyağ alınacak 
l _ Kapalı zarf usullyle 116840 

Maraş Sa. Al. Ko. dan: kilo sadeyağı alınacaktır. Muham-
1 _ Kapalı zarfla alınacak olan m-Pn bedeli 198628 lira olup ilk te-

27300 kilo sadeyağına talip ı;ıkmadı- mhır.t 14897 lira 10 kuruştur. İhale-
ğından 15. 12. 941 tarihine kadar pa- si 2.2. 12. 941 pazarteai &'linU ıaat 
zarhkla sabn alınacaktır. Muhammen 15 tir. 
bedeli 39585 lira muvakkat teminat 2 - İstekliler evsaf ve ıartname-
2968 Ura 87,5 kuru,lur. İıteklilerin sini Ankara, İstanbul Lv. lmlrlikle
hcr gün Maraı:ı Sa. Al. Ko. na müra-ı rlyle Çorlu ve Kırklareli Sa. Al. 
caaUarı. Ko. la.rmda sGrebllir. YAiiar he-

(8988) 18949 k1m1 w kimyevi muayeneye. Ubl 

Pençelik kösele alınacak 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzc.'lle dairesinden, Haydar
paıra'da tesellüm ve sevk şeflinğin -
den dağıtılacaktır. 

Tophane Sa. A.J. Ko. dan : 

Liste 1 muhammen bedel 6294-2,50 
lira, muvakkat teminat 4397,13 lira. 

l - Beher kilosuna 400 kuruı tah
min edllen 20 ton kadar ııcncellk kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla ekltltmesl 
8. 12. 941 Pazartesi günü 1aat 15 te 
Tophane lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da :vn· 
pılacnktır. lsteklllerın tekllt edecek • 
Jerl miktar üzerinden temlnatlarlyle 
bclll vakitte Ko. na &clmelerl. 

Liste 2 muhammen bedel 16000.00 
lira, muvakkat teminat ı2o0.00 lira. 

(9064) 19009 

Sığıreti alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 200.000 kilo &ğıretınin 28. 11. 
941 tarihinde kapalı zartıcı yapılan 
münaknsaaında lstekll çıkmadığın
dan bu tarıhten itibaren bir ay ıçe
riııinde pazarlıkla alına.ca.ktır. Mu
hammen bedeli 48.000 lira olup ilk 
teminat 3Ci00 liradır. Şartnamesi 
her gUn Ko. da gCSrUIUr. lsteklllcrin 
pazarlık için her gün Ko. na mUrıı· 
caat edebilirler. 

(9066) 19011 

Saman alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

(8818) 1S8r6 

4 betonyer alınacak 
De\•let Demlryollnn Sa. Al. Ko. dan: 

Muhnmmen bedeli (17.000) lira olan 
4 ndet betoniyer ıs. l2. 1941 perı;embe 

ı::ünU ı;ant 15.30 da karınlı zart usully
lc Anknrnda idare binasında ııatın alı· 
nacaktır. 

Du ise &lnnck lstıyenlerln (1273) ll· 
ralık murnkıcnt teminat 
tayin ettlP.1 vcs!kalan 

ııe kanunun 
ve tckllrlerlnl 

aynı ııUn saat 14.30 a kndar komls>'O:ı 
rclsll,ltlne vermeleri lAzımdır. 

Sartnnmeler p:ır&1ız olarak Ankara
da malzeme daı~cs:ndcn, Haydarpaıı:ıda 
teıellUm ve sevk ıetlll'ılnden datıtıla -
caktır. (8845) 16921 

Vazelin alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. AL Ko. dnn: 
MuhammPn bcllcll (4800) dört bin 

sekı:ı: yuz lira olan 2000 kilo vazelin 
17. 12. 1041 careamba ı:ünil saat (15) 
tc acık eksiltme usullyle Ankarada lda-

Atall:ıda cina ve miktarı yazılı lkl re binasında sntın alınacaktır. 
kalem yem maddest ıo. 12. 941 carııım- nu ıae ı:ırmı-k lı!tıyenlerln (860) 11 • 

ba ıı:llnU hlzalannda ıı:ııstterllen saat • ralık muvakkat teminat ile kanunun 
lerde pazarlıkla satın alınacaktır. ta)"ln cttıc:ı veslkalan ve tekllnertnı 

Sartnamcııl her ıı:Un Ko. da ı;:örülür. aynı ı:Un sant (14) e kadar komisyon 
bteklllerln belli ırtın ve muayyen sıı· rclsll{:lne verme!C'rJ lAzımdır. 
atkrde Fındıklı Sa. Al. Ko. na ı::eıme- Ş.'\rlnamcll'r Anknrndıı malzeme da-
lerl. !resinde 2llrüleblllr. (8885) 18922 

Cinsi. mlktan. Ton. Mub. Bed. LI. 
Kr. Katı Te. Ll. Kr. pazarlık saati za
manı saat D. ıaman 255 14662 50 
2109 37 15.30 da aaman 302 1736:5 260-t 
7:5 16., (9067) 19012 

Zeytinyağı alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 10000 kilo zeytinyağı 15 
günde teslim edilmek ıartlyle pa
zarlıkla alınacaktır. :Muhammel) be
deli 10.000 lira 11k teminat 750 lira-
dır. . 

Pazarlığı 8. 12. 941 pazartesi gU
nU saat 115 te İzmit Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. (9068) 19013 

Kuru f aaulye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan-

ı - 16 gUn zarfında teslim edil
mek ınrtiyle 60.000 kilo kuru fa· 
aulye pazarlıkla alınacaktır. Mu
hammen bedelt H.000 lira ilk temi
nat 1050 lira pazarlığı L n. 941 sa
lı gllnü saat Hi te İzmJt Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (9070) 190H 

Yağ ve §eker alınacak 
Tophane Sa. AL Ko. dan ~ 
Aıatıda cini ve mlktarlan yazılı lk1 

kalem yiyecek maddesi 12. 12. 941 car
ıamba ırUnU h!Zlannda yazılı ıaatler

de pazarlıkla satın alınacaktır. Şart • 
namesi her ııun Ko. da ııörlllUr. lstek· 
lllerln belll ıı:lln ve aaa tte Fındıklı Sa. 
AL Ko. na aelmelert. 

Pa~nrlık. Cinai Miktarı kilo muham
men bedeli lira Kr. kati teminat LI. 
Kr. Pazarlık zamanı aaat D. Sadcyatı 
25,000 437!50 6562 50 150 eeker 40000 
19200 2880 1530. (9005) 19010 

Odun alınacak 
Bolo.yır Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Komisyondan yerleri öğrenil
mek üz.ere teslim oartlyle 40U, 4UO, 
400, 400, 400, 100 ve 100 ton ki ce
nuı.n 2200 ton odun ayrı ayn pazar
lık suretiyle saun alınacaktır. Pa
zarlıkları 5. 12. 941 aaat ll de Bola
yır Aıı. Po. 520 Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 400 ton olanların mu· 
hammen bedelleri 9000 zar bin Ura 
ilk teminat 675 ter lira 100 er ton
ların muhammen bedelleri 2250 oer 
llro. olup ilk teminatları 169 lira 
§artnamesi her gün Ko. da g6rll1Ur. 

(9071) 19015 

Kırmızı mercimek 
alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 15 gün zarfında teslim ıar
tiyle 60.000 kilo kırmızı mercimek 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen 
bedcll 12500 lira ilk teminat 938 li
ra. Pazarlığı ıs. 12. 941 cumartesi 
gilnU saat ıo da İzmit Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (9072) 19016 

Ankara Defterdarlığı 

Vergi tebliği 
Ankara Detterdarlıtından ~ 

Üzüm pekmezi alınacak 
Dl."vlet Dcmtryollan Sn. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 4500 lira olan 

1:5.000 kilo üzüm pekmezi 17.12.1941 
carıamba ıı:UnU saat 15.SO da kapalı 

zart uaullyle Ankara'da idare blnRBın • 
da satın ahnncaktır. 

Bu ıse ıılmıek lstlyenlerln 337.!50 il· 
ralık muvakkat teminat ııe kanunun 
taYln ettlitl vcslkalan ve tekllrlerlnl 
aynı ııün aaat 14.30 a kadar komlı)"on 
relsllC:lııe vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olanık Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaaa' • 
da tesellüm ve sevk ıenııı:ınden datıtı
lacnktır. CSSSG) 18923 

Oıtunç takımı almacak 
Devlet Demtryollan Sa. AL Ko. dan: 
Muhammen bedel! (12.000) on 1kl 

bin lira olan 300 adet kUcUk ustunc. 
takımı 16.1.1942 cuma ıı:llnU saat ııı 
te kapalı zart usullyle Ankarada idari.' 
binasında satın alınacakUr. 

Bu J.şe ıı:lrmek ısttyenlerın (900.00) 
dokuz yllz liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettJA'l veslkalan ve 
tl."klltlerl.nl aynı ırlln ııaat 14 e kadar 
komisyon relsllitl."le \'ermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasu: olnrnk Ankara
da malzeme dnlreslnden, Haydarpaaada 
tesellüm ve sevk ıeflltlnden dalhtıla· 

caktır. (8887) 18924 

Mısır alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. AL Ko. dan: 
Muhammen bedeli 2373' (iki bin Oc 

ytız yetmlı beı> lira olan 25 ton mısı: 
8. 12. 941 pazartesi ırUnQ saat 1:5 te 
pazarlık usultyle Ankarada idare bina· 
ıında satın alınacaktır. 

Bu ı.o ırtrmek lı!tlyenlerin (178.13) 
yüz yetmle sekiz lira on Uc kuruıluk 
muvakkat teminat ile kanunun ta>in 
etti{;! vesikaları htı.mllcn a:ıını gün ve 
saatte komisyon relsllitlnde bulunma • 
ları ll'ızundır. 

Şartname Ankarada malzeme daire-
sinde ıı:örülcbtllr. <89~) 18925 

MALiYE VEKALETi 

Baıvekalet ve Maliye 
Vekaleti garaj binasının 

kalorifer tesisatında 
yapılacak tamirat hakkmda 

ilan 
Maliye VekAletlnden: 

Yapılacak olan tein mahiyeti: Baı· 

vekAlet ve Maliye VekAletı ıı:araJ blna
ıının knlorlter tesisatının tamiri. 

Keşif bedeli: l5<JS liradır. 

:Muvakkat teminat mlktan: 38 lira 
10 kuruatur. 

1lınle tnrlhl ve mahalli: Maliye Ve
k~lctl mili! emlAk müdllrlilitU 8.12.941 
tarihinde pazartesi ıiunu saat 15 te. 

Keti! evrakını görüp okumak latı· 
yenler: Maliye VekAletl mıın emlAk 
mUdUrlllfrUne müracaatıan. 

(0002) 18957 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ---- NEOSTERIN 

Türkiye İş Bankası 

İkramiye planı 
Keşideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 Sonteırin tarihlerinde çekilir. 

~----1942 iKRAMiYELERi-----.. 
1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

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

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-

000.-

Lire. 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

BAŞVEKALET 

Mütercim spiker alınacak 
BaşvekAlet Matbuat Umum MU· 

dUrlUğllnden: 

Matbuat umum mUdUrlUğü için 
Elen diliyle ikl taraflı tcrcUmcye ve 
konu§mağa çok iyi vakıf imtihanla 
bir mütercim spiker alınacaktır. 

200 liraya kadar Ucret verilecek 
olan bu vazifeye talip bulunanların 
bir istida ile aş:ığıdn yazılı vesaiki 
16. 12. 941 pazartesi gününe kadar 
Ankara'd!l Matbuat Umum mUdUr
lUğllne gCSndermeleri ve mUracaat e
denler arıuıınd'.1. matlup evsafı haiz 
g6rlllcnlere imtihanlarının icrası 
için ayrıca tebligat yapılacağı il'ı.n 
olunur. 

ı - Nilftıs te:r.k€'rcsi sureti, 
2 - Hal tercümesi, 
3 - Tnhsil vesaiki veya suretle-

rt, 
.f - Askerlik vaziyeti, 
6 - Memurin kanunun ll inci mnd· 

desinde yazılı sair vcs~jk, 
6 - Altı ndt't vesika foto~rn!ı. 

(8975) l89R4 

Memur alınacak 
Devlet Meteoroloji 111leri U. MU-

dilrlUğünden: 

Devlet Meteoroloji İşleri umum 
mUdUrltiğU teokilAtının tqra mete
oroloji lsto.syonlarında çalıştırıl· 
mak Uzerc ortaokul ve lise mezun
larından mUsabaka lmtlhanlyle 25 
kadar erkek memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanımı girebilmek 
için memurlar kanunun 4 Uncu mad· 
desinde sayılan evsafı haiz olmak ve 
(30) yaşındo.n yukan olmamak ld· 
zımdır. 

MUso.baka imtihanında kazanan
lara 3656 sayılı barem kanunu mu
cibince maaı verilecektir. 

İsteklilerin 26. 12. 941 tarihi ak

ANKARA LEY AZIM 
AMIRLIGI 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Pazarlıkla aıağıda cins ve m ktan 

yazılı 300 adet clcktrlk ampulü satın 
alınneaktır. 

lhalcs1 5. 12. 941 P<'r-.embc ı;:ünU sa
at 11 dedir. T llplı-rln t hakkuk edL'e
<'Ck fiyat UzC'rlnd n k nunl ıemlnalla

rlyle Ko. na mtıral'aatları. 
Adet Vat Mumluk Clnsl 

100 220 150 A pul 
200 2:20 60 .. 

(9075) 19017 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usulü ile 29 kıılC'm 

ı:por mal7. mest al na aktır. Heps ne 
tahmin ed len t yatı 3- 116 lira (otuz 
iki bin on altı lira) elll kuruıtur. llk 
temlnntı 2101 yirmi &ekiz kuruıtur. 

2 - ihalesi 23. 12 9U saat 14 ııo dil• 
dır. Şartnnmc:'sl 161 kuruı mukabilin • 
de komisyondan h«:'r ııun nlınablllr. Ta
llrılcrln tekllt mektuplarını ihaleden bir 
saat eveı komisyona vennelerl 111rttır. 

(S!l~J 169S7 

M.M.VEKALETIHAVA 

Yapı i§leri 
M. M. v. ııava ~a. Al. Ko. dan: 
ı - l\tu:ıyycn KUn ~e .s:ıntte taltbl 

cıknııyan J< ).S r.dc 7 11 lira 28 ku • 
ruı kcı:r bedelli lns at lal l<'krar ka· 
p ıı zart uıu .Yll.' ckslltmı-)e konulmua
tur. lhalC'sl 17. 12. 041 careamlıa gunQ 
s at 16 da Ankarada hava .satın a ma 
komisyonunda yaııııacaktır. llk tl.'Jlll· 
natı :1190 lira 57 kuruıtur. Şartnamesi 
3!l5 kuru~ mukabilinde komlliyondan a
lınnblllr. lsteklllertn ihale saatinden 
bir saat evcllne kadar kanuni tekllf 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(SSn> ıs.s-ı5 

ıamına kadar umum mUdUr!Uğe is- Beyaz bez boyattırılacak 
tida ile mUracaat etmeleri .ve asıl- M. M. V€'kAl1.'tl Hava Sa. Al. Ko dan: 
lan bllAhnre istenmek ıın.rtıyle nU- ı 30 santim eninde 25 000 metre bl'Y z 
fus kAğıdı, sıhat raporu, okul bel- bez pazarlıkla hn\a rl.'nıı;lne bo>attırı
geal, askerlik vesikası ve doğruluk lacaktır. Muhamm n bedeli 7500 ı tll o
kdtıtıarının birer suretleriyle 4 der lup katı teminatı ıl.25 liradır. Paur
adet fotoğrn!lanm bllece gönder- lııtı 19. 12. 941 salı &ünü saat 11 de 
meleri. Ankara Hava satın alma komlsyonun-
İmtıhanlann hangi tarı"lıte ve ne· da yapılal'aktır. Şartname ''e ntımune

rede yapılaca~ taliplerin adrtsleri- 111 komlsyonrta ııorUleblllr. lsteklllertn 
ne a.vnca bildirilecektir. muayyen ırlln ve aaatte komlsyondll bu-

OSTq 188IO ıwımaıan. ~1 :uıoıa 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

Zi AAT BAN ASI 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

.... 
i· c:· 
ı: 
t 

• ııı \ ' - ..... 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat B:ınkas nda kumbaralı ve Jhbarsız tasnrrut neaaplannda en az 

50 ııra~ı bu nanıara senede 4 deta cckllccek kura lle asatıdakl plAna ı:ö
r.! lkr ml> c datıUlacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
., 
" 
" 
" 

" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4000 Lira 
2000 " 
1000 ,, 
4000 " 
5000 ,, 
4800 " 
3200 " 

Kuralar ıcnı-de 4 defa, ıı Mart, ll Haziran, ıı EylQJ ve 11 Blrlnclktı
nun tnrlh nde cckllccektlr. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene ıctnde 50 liradan asaıh 

dUırınbenlere ikramiye cıkUtı takdlrdc % 20 tazlutyle verilecektir. 

s em• 

Elbise ve palto yaptırılacak 

Ankara Emnı>et JıtUdOrltıtOndcn: Muhammen fiyatları 

Cinsi Miktarı Lira Kuruş 

, 

Sivil elbise 165 Takım 33 00 

İlk teminatları 
Lira Kuruş 

409 00 
Sivil palto 165 adet 27 00 335 00 --- . Eksiltme ta'" >ıl: 9. 12 1941 salı ,. ~·ı saat 115 744 00 

MüdUrlyet kadrosu sivil mcmurlan lelıı yukarıda cins ve miktarları )'azılı 

• lblsc ve pnltolar ncık <"kslltme ile yaptırılacaktır. 
Şartnameaı emniyet mUdUrlUtU hesnp muamelAt memurluğunda rıörüleblllr. 
lsteklller1n ı;österllen rıon ve saatte emniyet müdürlütünde toplanacak olan 

komisyona ı;clmelert. (S761) 18706 

DAKTİLO KURSU 
S9 uncu devresini de yüzde eııı tenzllltla actı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil nrarunaz.. ııemurlar Kooperatifi kanııındn No. S. Tel: 8714 

Balast ahnacak 
D . D. Y. 2 inci h1etmc Müdürlüğunden ı 

A:ıağıda mevki ve Klm. leri yazılı 4 ocaktan çıkarılacak balas'lardan 
Kim. 36 ve 52 ocaklarının her ikisi bir ve diğeri ayrı, ayrı eksiltme 
mevzuu teşkil etmek ve hizalarında gosterı1en gün ve saatlerde ııra 
ile ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankara istasyonunda ikinci işletme mUdürlüğü bina -
11nda toplanacak komisyonda yapılacaktır., 

İsteklilerin hizalarında miktarla n yazılı muvakkat teminatlariyle 
kanuni vesaik ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerinden bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lbımdır. Şartna -
me ve mukavele projeleri komisyondan parasız verilmektedir. 

Ocağın yeri ve 
kilometresi 

Ankara - Kayseri hattı 
Kim. 36 Lalabel istas
yonu 
A:rikara - Kayseri hattı 
Kurbağalı istasyonu 
Klm. 52 

Irmak • Zonguldak hattı 
Klm. 30-31 Kalecik - Ali-
bey istasyonları arası 

Klm. 61 Tuney - Germece 
iııta&yonları arası 

Balast 
miktan 

M.3 
) 
) 

2500 } 
) 

) 
2500 } 

3000 

3000 

Beher M.3 nın 
muhammen 
bedeli 
Kuruş 

170 

İhale 
ııuvakkat günü ve 
teminat saatleri 

L. K. 
18. İlkkanun 

941 perşembe 
günu S. 15.00 

637 50 

18. İlkkanun 

125 
941 perıembe 

281 25 günü S. 15.30 

170 

ıs. İlkkanun 
941 perı;ıembe 

günü saat 
382 50 15.30 da. 

(8945) 18903 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa!;ııeııııııııııııııııı~ -
Taksim deki mezarlık § --- -arsalarının satış ilanı ------ -----

lstanbul Belediyesinden : ---- -- Panıı:aıu mııhallesının şehit l\tuhtnr sokafmıda eski mezarlık nrınsı : 
- 1 1 ıın pl~nına ı:öre bloklara takslm olunarak olbaP- : tanzim edllm ı o an ar .. _ 
- hll bl 1 r insa edilmek üzere kaııah zart usullyle art- -takt ıartlan vec c na a 
_ tırmaya konu1mustur. Her blok 46 metre rıenlsllk ve 35 metre derlnll~lnde : 
- kt dl c man o parcadan ibaret olan bu bloklardan -
: bir saha tnkU etme e r, e 1 de olmak üzere iki par-
- her birinin 23 metre cephe ve 35 metre derinli~ n h ı 35 46-1610 : 
- 1 d mümkUndClr. Her blokun mesa aı X - -
- sele aynlıp ııatı ması a ., :s-sos metre murabbaı- : 
- metre murabbaı olup lklyc tetrlkl halinde -3xS - _ 
: dır Şlmdlltk b\l dokuz bloktan ı numaralı blok satııa cıknrılm11tır. ne.. -
: he; metceı;lnln muhammen ııatıs bedeli 150 liradır. İlk teminat mıktan -
- 1610 metre murabbaı ıeın 13.325 lira ve S05 metre murabbaı tein 7"..87 ll· : 

ı 1 16 12 n•ı nJı ıztınQ saat 15 te lstanbul belediyesi = ra 50 kurustur. ha e . ·.,.. - _ 
_ daimi encllment odnsındn >Dı>ılacaktır. Buna alt oartname \"C proJeler 12 : 
- ııra s kuruı muKaclllnde imar mUdUrlOC:Undcn alınabilir. ŞeralU l!ğren- _ 

rnek tstb'flller her gün lstanbul belcdtycst zabıt ve muameıa.t mUdllriUC:ü : 
: kaleminden maıamnt alab\ltrlcr. Tallplerln llk tcmtnat. makbuz VC)-'tı : 

E mektuplarını. imzalı ıar•name, proJe ve saire ve 111rtname mucibince 
- ibrazı !Azım gelen dlter vesalkle 2490 numaralı kanunun tarltaU cevre- : = ıılnde hazırlı;ı.-acaklan tekllt mektuplarını ihale ızUnü saat 14 e kadar da- : 
: ımı enetımene vermeleri llzımdır. (9962-8496) lSSlS E 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

VİLAYEnER 1 ---
Harta işleri 

Adana Belediyesinden ı 

1 - Ada.na ıehrinin, tutarı meır 
kfuı ve gayri meskiln 2570 hektar o
lan sahasının 1 • 500, 1-1000,1~000, 
ı-4000 ve 1-8000 mikyaslarında hali-

u ı.: u s 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Oo~ ve kadın hastalıktan 

Müteha~sm 

Büyük Postane arkasında Sıınayi 
Cad. Demir Ap. No. 1 Hastalı· 

rıoı kabul etmektedir. 
Telefon : 1816 

hazır hartalarırun alımı işi kapalı 1 !~!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!! 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. I' 
hin maktu bedeli 31000 lira ve mu
vukakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksiltme 12-12-1941 tarihine 
rasthyan cuma günü saat 16 da Ada
na belediye dairesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin toır 
lu olarak meskün ve gayri meskun 
tutarı 500 hektarlık bir sahanın muh 
telif mikyasta hartalarını yaptığına 
dair Nafıa Veklletinden alınmıe bir 
Vesika ile ihale gününden üç gün e
ve! belediyeler imar heyeti fen ı;ıef
liğine müracaat ederek iştirak vesi
kası olmaları lazımdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve şart
name ve teferruatı 155 kurus muka· 
bılinde Ankara'da Dahiliye V ekale
ti belediyeler imar heyeti fen şefli
ği ile Adana belediyesinden alınabi
lir. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayı
lı arttırma ve eksiltme kanunu hü
kümleri dairesinde ihale saatinden 
bir saat eveline kadar Adana beledi
ye reisliğine makbuz mukabilinde 
teslım edilmelidir. 18672 

Köprü yaptırılacak 
Manisa Defterdarlığından ı 

Manisa - Kırkağaç yolu 4 + 185 
kilometresinde 6 ;- 600 metre açık
hğınd:ı ahşar Medar köprusiı :;1şa
atına ait ilan projesi. 

1 - İhalesi 19. 12. 941 tarihinde 
yapılmak üzere eksıltmeye konulan 
Manısa viliiyeti Akhisar - Kırkagaç 
yolunun 4 +180 inci kilometresinde 
yapılacak 6 x· 600 lik MeJar köpri:ı
sünün inşaatına mezkur gıin eksilt
meye konulmuştur. 

Bu i5in muhammen bedeli (10390) 
lira (51) kuru~tur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : A) Eksiltme 5artnamesi, 
B) Mukaveh projesi, C) Bayındır-

lık işleri genel şartnamesi, E) Şose 
koprüler şartnamesi, F) Silsllei fi
yat cetveli, G) Metraj, J) Hülisa
i keşıf, K) 1stiyenler bu işe ait yu
karıda yazılı evrak ve projeleri na
fıa kaleminde görebilırler. 

3 - Eksiltmeye 19. 12. 941 tarih
le çarıamba gün 16 saatte Manisa 
hükümet konağı binasında nafıa dai
resinde kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler için 
(779) lira (29) kuruş muvakkat te. 
minat vermelidir. 

Aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A) İhale en az tatil günleri ha -
riç 3 gün evel Manisa vilayetine 
miiracaat ederek: işe girebilmek için 
almmıı ehliyet vesikası, B) Ticaret 
ve sanayi odası sicil vesikası bir 
defada devlete ait (6000) liralık köp 
rü imıılat sınaiyeyi muvaffakiyetle 
ikmal etmiş olduğuna dair vesika. 

5 - Teklifler 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Manisa vilayet konağında nafıa dai
resinde komisyon reisliğinde mak -
buz mukabilinde teslim edecektir, 

Posta ile g-önderilecek mektupların 
nihayet ! üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması arttırma ve ek
siltme ve ihale kanununa uygun ola
rak mühür mumu ile kapatılmıs ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 18873 

OKULLAR 

Açık eksiltme ilanı 

Dördüncü O rtaokul Müdürlüğün
den : 

O kulumuza teslim ve şarbıamesi 
mucibince açık eksiltme ile dolap 
yaptmlacakur. Muhammen bedeli 
850 lira muvakkat teminat 6375 ku
ruştur. Resim ve ııartnameyi ıör -
mek istiyenlerin okula müracaatları. 

Açık eksiltme 5. 12. 941 cuma, 
saat 3 de ~kara Mektepler Muha
sebeciliğindedir. 

İlan bedeli müteahhide aittir. 
(8653) 18596 

Battaniye alınacak 
Ankara Sanat Okulu ıltldOrlOıttln -

den : 
Okulumuz talebeleri tein alınacak 

olan 2437 llrn l50 kuru& tahmini tuta -
rındakl 2:;o adet battaniye acık eksilt
meye konulmuştur. 

T llplerln aartname ve nUmuneYl 
ııörmek üzere her ı:Un okul mtıdUrlU

C:Une, eksiltmeye rııreeekh:rln de yUz
de >edl bucuk nlsbetlndekl ilk temlnat
larlyle ve kanunun lcabettlrdlltl vesa -
lkle birlikte ihale IZ'ilnU olan fi. 12. 941 
cuma gUntl saat 15 te Ankara Mektep· 
ler Muhnıebecllltlndo toplanacak olan 
alım satım komisyonuna müracaatıa-

n. (6647) 16504 

ORMAN UMUM Md. 

' Matbaacılara 
Orman Umum Müdürlüğii Devlet 

Orman hletmesi Revir amirliğin -
den ı 

Orman davaları için şartnamesine 
göre muhtelif ~ekilde 1.850,000 adet 
fişin basılması pazarlıkla açık eksilt
meye konulmuştur. 
Bunların kağıtlarını idaremiz Ma

liye Vekaleti kırtasiye ambarından 

müteahhidine teslim edecektir • 
Tnb ve işçilik muhıı.ınmen bedeli 

975 liradır. Eksiltme 8.12.941 tari -
hine müsadif pazartesi günü saat ı5 
te Ankara orman umum müdürlüğü 

merkez revir amirliğinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) liradır. 
İstekliler şartnameyi her gün Anka· 
ra'da merkez revir lmirliğinde ve 
İstanbul orman çevirge müdürlüğün. 
de gorebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin muvakkat 
temi:ıatından maada teslim oluna -
cıık kağıt mukabili ikinci bir temi
nat vereceklerdir: 

Kanuni ikametgah ve ticari ehliye
ti ve şirketlerin talebi halinde bun
lardan başka 2490 sayılı kanunun 3 
üncü maddesinde yazılı vesikala • 
riyle yukarıda gösterilen gün ve sa
atte mezkQr komisyonda hazır bu . 
l•ı.,m:ıları llizımdır. 18824 

Riyaziye dersleril 
Orta ve Lise talebelerine ai

leleri nezdinde rl) nzh e dersi 
gösterilir. [Bedran: Posta kutu
su No. 1054 Yl!nlşehlrl ndrrsl
ne mektupla mllraenat. 54!l7 

ANKARA V ALlLIGl 

Kiralık kum panelleri 
Ankara Vallllf:lndcn : 
Aaa{:ıda panıc:ı numarası ''e &l!llellk 

muhammen bedelleri yazılı Cubuk ca
>1 mecrasındaki kum parsellerinin ma
Yl! 942 ı:aycslne kadar ıcarlan acık ar
tırma>a cıkanlmııtır. 

thnleıl 18. 12. 941 sıereembe 2Unll 
saat 115,SO da vıınyet dalmt enc!lme -
nlnde yapılacakur. 

Tallplerln meikQr ırUn ve ıuıatte % 
7'15 nlsbetlndekl temlnatlan ile birlik· 
te vllAyet daimi eneOmenlne ve ıart

namesınt rıörmek 1ıtlyenlcrın hususi 
muhasebe tahakkuk müdürlUıtUne mO
raııttarı illin olunur. 

Parsel No :Muhammen bedeli 
4 50S 
7 720 

lO 
11-12 

(9060)" 

500 
1110 

19003 

lSTANBUL ve PARİS 
Fakültelerinden mezun 

Diı Tabibi 

Hamit Sakabaşı 
Adliye sarayı karşısında 

Dökmeci Ap. da her gün saat 
9-12 ve 14-20 arası hastaları
nı kabul eder. 

Röntı:en \'e seri mekanik 
tedavi. Tel ı 2624 5278 

Devlet Orman İşletmesi 

Satrhk köknar, meşe 

kömürü ve tam aımanlan 
Devlet Orman İşletmesi 
Düzce Revirinden : 

Tavla deposunda Z07 adet 
muadili 63.597 metre küp çam az
manı metre küpü 42 liradan, Hende
ğin Çakallık deposunda +44 adet mu
adili 354,465 metre küp köknar tom
rukları metre küpü 14 liradan. 

Hendek'in Çakallık deposunda 256 
adet muadili 236,590 me~re küp kök
nar tomruğu metre küpü 14 liradan. 
Darıyeri deposunda 149 adet mua

dili 61,807 metre küp me~e tomruk
larının metre küpü 15 liradan. 

12. 12. 941 cuma ıünü saat 14 de 
Düzce'de Devlet Orman İşletmesi 
revir amirliği binasında müte:ıckkil 
komisyr.nunda açık artırma ile &atı
lacaktır . 
İstekliler &artnameyi Ankara'da 

Orman umum müdürlüğü, İstanbulda 
orman çevirge müdürlüğü ve Düzce
de revir Amirliğinde ve malları Ye
rinde görebilirler. Taliplerin ihale 
gün ve saatinde iştirak edecekleri 
partiye ait %7.5 teminat ve evrakı la
zıme ile birlikte mezkflr komisyona 
müracaatları. 

(10600-9003) 18934 

MARMARA ÜSSÜBHRAI 

Zeytin yağ ilônı 
Mard\ara Üssübahri K. Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin olunan. 

97 kuruş bedelli 45000 kilo zeytinya
ğının pu;arlığı S Birincikanun 941 
cuma günü saat 15 te İzmit'te Tersa
ne kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko-
misyondan alınabilir. Teminatı 
6547.SO liradır. 

3 - Pazarlığa i5tirak edecek talip-
erin 2490 sayılı kanunun istediği ve
sikalarını ve yukarıda yazılı temi
natlariyle birlikte belli gün ve saat
te komisyon başkanlığına müracaat-
ları. (10532.8965 ) 18932 

Sığıreti ilônı 
Marmara Ossübahrl K. SaUn Alına 

Komisyonundan : 
l - Birinin umum tutan 10.000 li

radan ibaret 25000 kilo ve dlterlnln u
mum tutnn 120.000 liradan ibaret 
300.000 kilo sıtır eti, iki a)TI ıartna

metıe olmak tızere ayrı ayrı kapalı zart 
usullyle eksiltmeye konulrnuitur. 

2 - Eksıltmcıerı 10. llkktınun 941 
cuma ızUn!l saat ıı ve 15.30 dn lımlt
te Tersane kapısındaki kom!syon blna
aında yapılaC'aktır. 

3 - 25.000 kilo etin llk teminatı 750 
lradır .. 800.000 kilo etin muvakkat te
minatı 7250 lira oıuıı ı;artnamesl (6) 
lira mukntılllnde komisyondan alına -
bilir. 

4 - Ekllltmeye lıllrak edecek ta -
llplerln, bu lelerle llıı;lll oldukların!!. 

dair ticaret \'cslkalllrını ve > ukarıdil 
yazılı temlnatıarble birlikte 24'l0 sn
>111 kanunun tarltatı vechlle tanzim c
dt>ceklcrl tekllr mektuplarını bclll ı;:Un 

ve saatlen1ı'n tam bir saat evellne ka
dar komls>·on baıkanlığına VC'rmelerl. 

(10562-9052) 10001 

KAZALAR 

Memur alınacak 
Karacabey Harası Mü.dürlug\in • 

den : 
1 - Haranın 90 lira ücretli mer

kez katipliği, 85 lira ücrelli mute
metlik, 60 lira ücretli muhasebe ka
tipliği, 25 lira asli maaşlı veznedar
lık vazifeleri münhaldir. 

2 - Barem ve memurin kanunları 
hükümlerine göre ehil olanlar bu 
vazifeye tayin kılınacaktır. 

3 - İsteklilerin 10. 12. 941 tarihi· 
ne kadar bu baptaki vesikalariyle 
Hara Müdürlüğüne müracaatları i
lin olunur. (10338-8852) 18812 

VAKIFLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Kalörifer tesisatı 
Vakıflar Umum MOdUrlOCUnden: 
Kesit bcdell (1181> lira <60> ku

ruş olan Belvil Palas Otellnln kalo. 
rlfer tesisatı aı;ık ekslltmo suretiy
le tamir ettirilecektir. 

Eksiltme 11-12-rnu pcrsembe arll
nil saat on beşte Umum MUdilrlOk 
inşaat MildilrlilitUnde yapılacağın
dan bu gibi en az 0500> liralık iş 
yapmış ehliyetli taliplerin % 7,5 te
minat pnralarlyle ill'ın edilen giln ve 
saatte müracaat etmeleri llAn olu
nur. 

Keşif ve sartname 111$aııt müdfir
lll~ünde her giln görülebilir. <8843> 

18777 

TiCARET VEKALETİ 

Benzin alın:ıcak 
Ticaret V•klUetlnden : 
Vekllct otomolı!l ve motosikleti ıcın 

Mayış 942 sonuna kadar acık l'kslltmı! 

ile 2800 litre benzin satın alınacaktır. 

Bu miktar benzin tOPtan veya ma
yıı sonuna kadar tahakkuk edecek 
rıUnlilk veya hattalık ihtiyaca IZ'vre 
parca parea verllmes' caizdir. 

Müteahhit ver~lıl lle karar pulu ve· 
kllcte aittir. 

Muvakkat teminat ~ lira 63 ku -
ruıtur. 

Acık eksiltme 20. 12. 9tı tarihinde 
saat 10 da yapılacaktır. 

tsteklllerın eksiltme &'ilnU bildirilen 
saatte teminat mektuplarlyle birlikte 
ııaun alına komlsyonunda hazır bulun
maları 11An olunur. (OO!W) 19002 

Devlet Konservatuvarı Md. 

Tamir işleri 
Devlet Konservatuan MUdUrlUCUn

den: 
ı - Okulumuz binasında tamirat 

yaptırılacaktır. 

2 - 1-.. ~ıtnamc ve aartname Konser
\"atuar mlldUrlUıtUndedlr. 

S - Eksiltme 11. 12. 941 pcracmbc 
gOnU saat l& te Ankara .Mektepler Mu
hasebeelllf:l blnasır~da mQtesekkll ko
misyon huzuru lle yapılacakUr. 

4 - Muhammen bedel 959 Ura SG 
kurustur. 

Taliplerin teminat akeelerlnl eksilt
me baslamadan en az bir aaat eve! mu
hasebe veznesine nıtırmalan ve ehliyet 
v·slkalarını komisyona ıı:ıraz etmeleri 
lllZlmdır. (8846) 18706 

4/12/1941 

Oyun kağıdı f İyatları 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
17. 11. 1941 tarihinden itibaren memleketimizin 

her yerinde, 52 lik oyun kağıdı 230 ve 36 lık ise 210 
kuruşa satılacaktır. 

Bundan fazla fiyat teklif edenlerin lstanbul'da 
Yeni Postane civarında Kızılay deposu müdürlüğü· 
ne veya Ankara umumi merkezimize bildirilmesi 
rica olunur. 5559 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

hammen bedeli 16250 lira, muvık • 
kat teminatı 1218 lira 75 kuruştdİ 
Eksiltme 19-12 941 tarihine musıı:ll 
cuma gunu saat 15 te yapılacatınd8' 
taliplerin tıartname ve teferıı.ıatılll 

yapı işleri görmek üzere her gün fabrika ~ 
P.T.T. Umum Müdürlüğünden: lemine müracaat ve eksiltmeye ıit~ 
1 - Yeni P.T.T. Umumt Müdür- -· !JI" 

lilk blnıısı vestiyer mnhnllerlnde yap mek ic;in kanunun tayin ettigı -.e ff 
urılncak IAmbrl ve teforrüntı acık ile birlikte teminat makbuzlarını ri-
ekslltmeyc konulmustur. teklif mektuplarını havi kapalı ~ , 

· lannı saat on dörJe kadar koıııi' 
2 - Keşif bcdl'li 3222 lırn 36 ku- rııd' 

ruş, muvakkat teminat 241 llrn 68 yon reisliğine makbuz mukabİ ı etl
kuruştur. teslim eylemeleri. Daha sonra J il 

rilecek zarfların ve postada ola' 3 - Eksiltme 11 llkkllnun 19U gecikmelerin kabul edilmiyecdL 
tarihine müs:ıdlf perşembe günü sn- ı 
nt 15 te ııostn cnddeslnrle Yl'ni umu- (10521-8963) 159!-,..-

ml müdilr!Uk blnıısı üı:üııcU katında M. M. VEKALETi DENİ! 
Levazım MildürlUğü odasında ) npı- -=-
lııcaktır. Sıırtn:ımc ve kcşlfnnmc ay-
nı katta bulunan Levnı.ım binalar Vaketa alınacak 
şubesinde her g{lıı görülchlllr. ut 

(8824> 18769 :M. M. V. Denız Merkez 68 

V 'l Alma Komisyonundan: el 
antı asyon tesisatı ı - Beher kilosuna truıınJn edil 

l'.T.'l'. Levazım .MüdilrlUğUnden: 430 kuru., bedel ile 12.000 Ja10 '°~ 
1 - Aııkarn"da P.T.T. umumi mU- ketnnın pazarlık eksiltmesi ~· ~ 

dürlUk binJ..Sıncla yapılacak vnntl· 941 tarihine rnstııyan pazartess !~ 
lnsyon tesisatı ve bncalım açık ek- nU saat (10) da Anknrn'dn M. )! ; 
siltnıeye .konulmu~tur. binasında mUto§ekk.11 komls>'Oır. 

2 - Keşif bedeli 6599 lira 50 ku- muzda icra edilecektir. ıı" 
ruştur. 2 - 258 kuruş bedel ile şart 'l' 

3 - .\fuvakknt teminatı 49ıl.06 meslnl almak ist!yenlcrin hcl' ~ı 
kuru§lıır. ve ekslltml'ye girmek istiyeııl~t 

4 - Eksiltme 19. 12. 941 cuma d<', belli gtın ve saatte 8830 lir~...ı 
gUnli saat 15 te P.T.T. umumi mU- muvakkat teminatları ve k~ 
dürlUk binası UçUncll lcatındo. leva- belgl'lerlyle birlikte komlsyon3 fil 
zım mlldUrlUğü odasında yapılacak- racaatları. (9000) ıs95' 
tır. 

5 - Proje ve §artnrune ile tefer- Kösele alınacak ıJ 
ruatı aynı katta bulunan levazım M. M. V. Deniz Merkez S• 
binalar şubesinden otuz Uç kuruş Alma Komisyonundan: ,dl' 
mukabilinde alınabilir. ı - Beher kilosunun taıunl.ıı Jô ı 

6 - Talipl<'ı:ln bu gibi i1;1leri yap- len bedeli 460 kllruş olan 2000 if 
tıklanna veya yapabileceklerine sarı sabunlu köselenin pazarll1' ~ 
dair nlıtkalı resmi mııkamlardan n- slltme.si S. 12. 941 tarihine rast!' -;,. 
lacaklnn vesikaları ibraz etmeleri pazartesi gUnil saat (9) da :>!· ti' 
lllzımdır. (9038) 18999 V. binasındnki komisyonumuzd' 

K 1 k ra edilecektir. ,..,,., 
urşun a ınaca 2 - şartnamestm almak~ 

P. T, T. Fabrikası Mü.dürlüiün- lcrin her gUn ve eksiltmeye ;ı'I 
den 1 istly<'nlerln de belli gün -.e t' 
Kapalı zarf usullyle 25 ton blok ha- 690 liralık muvakkat tcmtnatl~ 

linde kurşun satın alınacaktır .Mu- kanuni belgelerlyte birllkte ~ 
-----------·----' yonıı. mUracaatlan. 18 

Çorap ah nacak 
M. M. \'eklleU '.Deniz Mcrkl'Z Sn tın Alına Komisyonundan: CI jo 

Cınsi Miktarı adet Beherinin fiyatı Kr. '?emini 
Pamuk ve yün karışık çorap 45.000 56 ) 

91
s 

Yün çorap 45.000 60 ) -'· ?'. 
1) Yuknnda mUtredatı yazılı 00.000 tltt lkl kalem eOI"abın pazarlık e~~ 

ıl 8.12. 1941 tarihine rastlıyan pazartesi ı:OnU saat {ll) de ?ıoL ?ııL V. bin 
komls)·onumuzda icra l'dllcci!ktlr. ~ 

2) 261 kur111 mukalJIJlndc eartnnmcslnl almak 1stlyenlerln her ır!ln .,. ;.;, 
me>·e rılrmek lstlyenıertn de belli ıı:un ve saatte mu~ kkat teminat makl>nj :/ 
mektupları ve kanuni lJclı;:clerlyle IJ!rllkte kom!sYona mtıracaatlan. (89311 

Elbiselik kumaş alınacak 
l\I. M. Vekfılctı Deniz Merkez Satın Alma Komls}onundan: iJI'' 

Miktarı Beher metresinin fiyatı İlk tfı1r1 
Cinsi metre Kuruş 6~ Beyaz elbiselik kumaş 34.000 166 ) 6 s9-f 

Haki iş başrlık kumaş 34.000 166 ) 6 
l) Yukarıda murredntı yazılı 68.000 metre kumaım 11azarlılc eııs ıı: 

9.12. 041 tarihine rnstlıyan salı ı;:Unü saat (ll) de M. M. V. blnasındı1'• 
yonumuzda icra edilecektir. ı:s 

2) 564 kurua bedel ile eartnameslnl almak lstlyenlerln her aUn ve e ıı:I • 
ye girmek lstı~·enlerln de belli gUn ve saatte muvakkat teminat ma1'11 

mektupları ve kanuni tıelıı;elcrlyle birlikte komisyona mUracaatlan. 5S 
(6950) 1S!l ,,~ 

l ıı• 1 ~ .1ıııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı ~ 

~Tek ve çift ath yük arabası~ 
~ sahiplerinin nazarı dikkatirıe! 
= ·ft ~ 
: 1 - Belediyemizde kayıtlı bulunan tek ye çı, ~ 
§ atlı yük arabaları plakalarının değiştirilmesi 1'J ~ 

rarlaştırılmıştır. · t'' ~ 
: 2 - Plakaların değiştirilmesi işine 25-11-1941 bil'~ 
_ rihinde başlanacak ve 15-12-1941 günü nihayet i 
-ı kt ~ : aca ır. j' ~ 

3 - Bu müddet zarfrnda plakaları değiştir~lıı>IJ' ~ 
: yen arabalar seyrüseferden menolunacak, eskı PşJ· i 
: ka ile veya plakasız çalıştırılan arabalar kaÇ3~0~i i : dolunarak Belediye kanununun 113 ncü Illa elO ~ 
: hükümlerine tevfikan sahipleri hakkında nıuaıı> ~ 
: yapılacaktır. ~ 
: Ankara Belediyesinden 

1
_J 

b'P" ~ : 4 - Plakalarını değiştirecek olan araba sa .~,.- • ~ 
: rinin belediyemiz hesap işleri müdürlüğüne oıtJ ~ 
E caatla beyanname doldurmaları lazımdır. 

18
7,01 

= (8814) ,,,,11 
-:;,,,, •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ııı•• 11 
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SÜMER Sinemasında 
u L us - 23. Uncu yıl. - No. 7803 

İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi NcDriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MUdllrli 

Mümtaz Faik FENİK 
MUcssese MUdUrü: Naslt ULUC 
ULUS Bnsımevi ANKARA 

-( DİKKAT )-
Gazetemize ı;:!Sndcrllcn hernevt yazı
lar, ne~rcdlls!n edUmesın IZ'Crl veril
mez ve kaybolusundan dolayı hlc bir 

mesultyet kabul olunmaz 

YENi Sinemada 
Buıron bu acce 

;Toan Grawronı - Frcderlc March 
taratından mUkemmel bir surette 

temsil edllen 

Korkusu% kadın 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.80 

rıece 21 de 

saat 12.15 te u::uz: matine 

ôLtlNCEYE KADAR 

PARK Sinemasında 
Bugün Bu gece 

Vazife _ aak - arkadaşlık ve 
kahramanlık filmi 

Deniz kahramanlarr 
Türkc;e sözlü 

Baş rollerde: Wallace Berry -
Chester Morris. İlaveten B. M. 
Meclisinin altıncı devre 3 ün 
cü yılının açılısı. 

• 

Seanılar: 14 30-Hl.30-18.30 
roce 21 ~ 

SUS Sinemasında 
Buı.:ün bu i'CC• 

BUy()k Vals tilm!nln emsal&lz yıldı

zı Louıse Rnlncr - Robcrt Younı;: 

ve Melvyn Douıılnıı ne beraber 
nerıs bir tarzda yarattıkları 

GENC KIZLAR .. 
Fransızca IÖzlü 

le&nalar: 14 - 16 - 1B pca 20.30 da 

re" 
Bugün 12.15 ten itlbll 1~ lıt ôO 

Macera ve heyecanlar · 
r·ı~ı büyük sergüzeşt 1 . 

Kanun kuvetı 
Baııroldeı 

MA Y ROBSOl'l jl 
sO. l 

seanslar: 12~ - 14.80 • 
16 

ızece 21 (le 


