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lzmir'de çıkan büyük 

bir yangında 

bir otel ve 
mağazalar 

· 250.000 liralık 

birçok 
yandı 

zarar var! 

Yangının cıklığı otelde bulunan 
müıterller gü~lükle kurlarddı 

İzmir, 4 (Telefonla) - Evelki sece Keıneralu caddesinde Evliyaude oc.. 
linde çıkan yangında birçok mai&U ve dülcklnlar yanmısıır. Tahkikat neticnia· 
den anlaııldıiını ~re yangın hükümet konıfının karıısında Evliyuade'ye ait 

GOV~N 
• 

SiGORTA SOSYETESi 
Hayat - Yangın - Nakliyat - Kaza 

Ankara: Telefon: 2208 
Galata Telefon 44969 - 40630 
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t • 

Siyaıal Bügiler okulundaki dünkü törende bulunanlar 

l~ir'tlelti l'Gll6ının ,ıktığı yerin hemen yakınında 
bulunan Konalı meydanından bir görünü§ 

ve Sült)'man'ın kira ile nıttuju otelin 
merdiveni altına buaJuJaıı mangaldaki --------------------------------------------

Siyasal Bilgiler okulunda 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

)"anık kömür üzerine diiJen tıhtı pır· 
çalırının tutuımuından çıkmııur. Ge· 
cenin 18' vaktinde çıkın yangın kimse 
tarafındın görulmediği için ıenisleırıiş, 
otelin alt kısmında bulunan Ali Gali· 

85 inci yıldönümü dolayısiyle 
bin Sevim pastanesi, terzi Mehmet Ze· 
ki'nio mağaza ve atelyesi, Fehmi Ye -
miKi ile Nermin'in Kristal Nermip 
tuhafiye mafazalarını tamamen sarın!$ 
ve rıkmısur. Oıele bitiıik ekmek fırı· 

dün güzel bir tören yapıldı oının bir kumı, tüıün, pul ve piyango 
bileti bayii Ali Kemal'in dükklnının 
bir kısmı t•ınmıs ve Guzel İunir oteli· 
ne de sirayet etmis, otelin yazıhanesi· 

Törende B. M. Meclisi Reisi.. Baıvekil vekili, 
nin )"arısı yanmıJtır. Aynı umanda 
Güzel İzmir otelinin tutu.sın diğer bir 
kısmı da derhal söodurülmustür. Tesbit 
edildiğine göre :rangıodın müt~elliı 
zarar 250 bin liradır. Limandı Pil.tin 

Vekiller ve bir~ok se~kin 
........-~--------~·~~~---

davetliler 
'\'apurundı çıkan yanaın hakkındı uh· 

Yardi kikat için isıanbul"dıa sehrimiıe gel~ 
ve Evliyazade oıelinde misafir kalan 
igorıa müfettişlerinden Mahmut Zira 

gele odasında uyul'keıı bir çıtırdı dur· 

Beden terbiyesi 

sporun 
Beden 

ve 
mahiyeti 

terbiyesi 
aııetemize etrıfh 

un11111 müdürü 
be'yınat Yenil 

FUTBOL 
•• muş ve karı.olasından kalkıp bıkınca 

}angını görmÜj, derhal oıel kiıibini fertleri cemiyet i,.inde alacağı 
urarıdırmışıır. Bundan sonra otel müt· 11' 
terilerinin 

1u}andırılmasıoa ve yıuıııının 
Mıııı ·~ıi;;;;: •$İıi--1 
Cümhuneisi vekili 
lrısında telgraflar 
~; 4. a,L - Şlll cllmhur • 
~ o.!edro Aguirre Cerda'nın ölU
~ '"Vl&yııfyle CUmhurreisi İsmet 
'tL. ~ t&ıumdan t !~afla .tAziyet 
~ ~· ve ŞiU cUmhurrelı vekili 
- ~?11hno Mendez tarafından ar
... """nltkUr edllml§tir. 

~<::? 6 ct'.15 sıJilRLllft7 

&e.vaz Saray 'ın 
tebliği 
~kkında 

Falih Rılltı ATAY 
~ Yerme ,.e kirılamı kanunu 
~ . Türkiye') e yardımdı bulu· 
~ S. tçin, Birle§İk·Devletler Reisi 
~ ray'dı beyanını bulunmuştur. 
~) . tnetnine göre reis Ruzvelt, 
~ e ıhıi>açlarının mı.imkün olduiu 
~ (abuk karıılınmuı için emir 

ı...'- bulunmaktadır. 
~"1 ba~rin. milli korunuı huırlık· 
~ bıç durmaksızın tamamlanma
~~ dikkatini veren Türkiye ef'kl· 
~'-tıde ne kadar iyi bir tesir bı· 
~. \lıııı..! Ye harpsonruı devrinde hiç 
~~ bozulmıran ve aksamıyan 
C't-~rikan donlujunu kuvetlen· 
. ~ ~ıınından ne kadar bayırlı ol· 

~
~ löylemeie bile lüzum yoktur. 

k harbi bqlıdıjındanberi Tür
[' lııtr'ndisi i~n, komıu ve dostları 
~. ,._ lfı korumaktan, harbin genis· 
~ P.-b~laıma tehlikelerini elinden 
~ "IClar önlemekten, sözleşme ve 
\ ~larına bailı kalııuktan gayn 
'İti &ütmemiıtir. Bu politikanın t,;_'- te .tam drifini, Milll Şef inö
~ "1 lıfıllet Meclisinin 10n ıçıhşı'll • 

'trıa dtundan buluruz. Vıtandasla· 
.. ıı gayrısu yanında toplıyan 

'6..~ ~utku, harp poliılkuıodın ve 
• ;-'ebetlerden bahseden fıkrıla

'-: ~ec!iı lzuının coşkun alkışlari)'
~~~ık, bu politika ve müoase· 
~ ~im olan disiplinin, dün için 
~ ~bi, bugün ve yırın için, 

11lilleıiae ne kadar gönülden 
• lııııu göstermiştir. Gene eski· 

'e tekrarladıiımız üzere, bu ne bir 
't de ~ir pasif korunma. politika· 

't ~kıye, milli ıi)'lst'llnde, nr· 
•lııııı olduiu sözler, karıılıklı 
~ "' inanalar kadar kendi ser· 
~etine ve kuvetine dayanmış

İçiadir ki, sirut tedbirlerin 
de,, &slcert hazırlık tedbirleri al· 

.•ııı etmiştir. Bu tedbirleri 
lııı •ren her yardım, cümlenin ve 

'-r111 tıı~leket barışı ile ali.kası 
Oloırı nıenfaatine uygunlufunda 
fııd· 'Yan Türk milli siyasetini de 
G ırir. · 

,._rı tııilll korun111 hazırlıkları 
•I· "'lltr''-!"'d ı.,.a en zengin b,'ftakları em-

llt 1 tuıuy0r. Harp sanayileri ken
)oı)ti~Yen, ve tehlikui u de
~ •rıyte Birleşik·Devletlerden 

rı rebiltcek memleketler için 

söndürülmesine çılısılmıftır. Fakat a · Vazifelere ah_ştlran bir VaSıtadrr 
le\ler her ıarafı sardığı için hiç bir 
~er }ııpılamamışıır. Bu sırada alevler 
fUkselmiı. itfaİ')•e ha~rdar edilmiştir. 

B. Etem Menemencioğlu 
konu1uyor 

B. lımail Hakkı Göreli 
konuıuyor 

ı lıfaiye gelmeden hadise yerine polis, 
bekçi \e jandanna reıiJmittir. Otelde 
bulunan müşterilerden bir kısmı U)'lln• 

,1 mış \'e firara ba$1amışlardır. Jan· 
darına onbaşılarından Fahri adında bir 
sene udarik euiji bir ihei'divenle .ote
lin hükümet karşısındaki odalanna 
kadar çılcmıı ve bütün pencere camlı· 
rını kırarak bu odalarda )'atanları u -
3ıandırmıştu. Aıeş otelin iç kumını 
~ardığı için bu kısımdaki misafirler 
sokağı atlamak suretiyle canlarını kur
ıarahilmişlerdir. 

Otel mtitterUerlnden birisi fazlaca 
sarhoa oldutu 1çln ırtic halle aokata ın-
dtrllmlıtlr. DUn bir kisinin otelde yan

-----, D!in saat 16,30 da Siyasal Bilgiler 

A k 1 . . İ" 1 okulunda okul~n kurululiunun 85 ın-
5 er erımızın ci ve vüksek öğrc·ım mli,.saes.:ıi 

dıtı hakkında bir earta cıkmıı ıae de 
aslı oımadıih anlasılmıatır. Otelin dl -
ter kıamındakl odalarda bulunanları 
Jandarma Sadık kurtann11tır. Tahki • 
katm dertnlemıeslnden ötrenlldltıne 
ıröre otelin önünde her ak11m blr hediyeleri 

haline 11omıluşunu : 64 üncü yıldö • 
nümi.ı birçok seçkin davetliler huzu
nında büyük bir törenle kutlanmıı
tır. 

Bllyilk Millet Meclisi Reisi Bay 
Teberrüler devam ediyor AbdUlhalık Reında, Hariciye Veklll 

ve Başvekil Vekili Bay SilkrU 
Erlerimize kış hedi}·eleri toplama 

merkezlerine dün pek çok vatandaşlar 
uğnrarak hedirelerini bırıkmışlardır. 
Bu gelenler arasında bilhassa genç kız· 
Jar ve küçük mekteplilerin bulunuıu 
göze çarpmış ve haftalıklarından ayır· 
dıkları paralarla ınkaralı yavruların 

(Sonu 4. Uncu sayfada) 

Saracoflu, Vekiller, Mebuslar, Ge
nelkurmay lklncl Rel&l Orgeneral 
Asım Gündüz, hariciye vekillifi u
mull"I kit;oi B Numan Menemenci
oğlu, maa;'f vekillifi erkinı, Anka
ra'daki fakülteler ve yüksek okullar 
dekan, profesör doçent ve idareci
leri ile okulun eski mezunlarr ve ye
ni talebeleri ile davetlilerin hazır 
bulundukları konferans salonunda 

( Sonu J. iim:ü say/ada ) 

!"""""""" " """' " .. ~ 
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Alman kıtalar1 

T aganrog'un 

Beden Terbiyai Umum Müdürü General Taner 
l•tanbul'da bir gençlik lıulübüne bayrak verirken 

ı::::~~~~~::::~~:::::ı 
Sovyet hücumları 

Donetz 

Edlme'nln kurtuıue bayramı mUna
HbetlYl• TraJcya'ya dAvet edilen ve bu 
törende bulunduktan ıonra, Edirne 
s•nclllc kulüplerine ba:;rak veren Be
den terblYeal umum müdürü &'ene • 
ral cemıı Taner Ankara•ya dönmilı • 
tür. Dönüıte lltanbul'a utrıyan ırene
ral pazar ırUnU muhtelit ıemtıerde top
lanan ve ıayıları 66S2 )'! bulan tstan
bul beden terbb·eıı mükellenerının 29 
k•nclik kulübüne de birer ba)Tak ver
mıetır. 

Kiralama ve ödüne 
verme kanunundan 

Türkiye de 
istifade 
edecek 

(Sonu 5 inci aayfada) 

Ankara' da 

Pamuklu mens11<at 
sall11 cıkarllıyor 

ötesinde havzasında 

kovalanıyo~ püskürtüldü 

Sayın ıreneraı umum mUdllr!Ute a· 
lt lıler hakkında blr arkadaaımua ıu 
beyau.tta bulurunuıttur : 

"- Gezdll'lm :yerlerde beden terbi -
net ınUkelletlert ve ötretmenlerı, he • 
vea ve arzu lle calıtmaktadırlar. Trık· 
Y&'da cotu eıttct olan seneler. tarıaıa
rbtle utr11makla beraber haftanın 1lc1 
sünUnde ildıer ıaat yurt müdafaasını 
llslleıdtren beden har•ketJerlnl yapı -
:ırorlar. Hatt.l calııma merkezine 5-10 

M. Rooasvelt 

bunu resmen bildirdi 
Vaşington; 4. a.L - M. Ruzvelt, 

TUrkiye'nln ödUnç verme ve kira
lama kanunlan hUkUmlerinden latl

( Sonu J. üncü sayfada ) 

Petain- Göring 
anlaşmışlar 

Almanya 

Fransız üslerinden 

Ankara Valllltlnden : 
1 - Halk ihtiyacına tahılı edlln:ek 

üzere vl!Ayet emrine verilen pamtıklu 

mensucat ikinci maddede yazılı mata· 
(Sonu S inci sayfada) 

Klin istikametinde 

almanlar 

müdafaaya 

şimdi 

geçtiler 

Fin kıtalar1 dün 
Hangö üssünü 

i_şgal ettiler 
Berlin, 4 a.a. - Alınan ordulan 

bqkumandanhtının tebliti: Donetz 
havzasında dü1manın slddetll hü
cumları kanlı kayıplar verdirilerek 
püskUrtül mUıtllr. 

Lenlnı-rad önünde, eeJııird•kl car
nlzon alman ı:em'oer hattını yarmak 
lı;ln yaptıfı bircok te§ebbüsler aka

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Sovyetler Birliği'nden 

Türkiye' ye üc 
dolusu benzin 

Yapur 
geldi 

Moskova, 4 a.a. - Londra'dan 
Taııs ajansına bildiriliyor: 

(Sonu '· ind sayfada) 

u L 
Eskrim 

. 
LIBYA'DA 

Fena hava 

harekatı 

yavaşlattı 

taraf da Her ·iki 
~imdi ikinci 

safhaya hazırlanıyor 
Kahire, 4 a a. - Resmi tebllğe gö

re, cephede sUkOnet 90ll 24 saatte 
de devam etmiştir. 

Hudut bölgesinde Brlt11.nya kuveot
lerl dOsmanın tecrtt edılm~ muka
vemet merkezlerini baskı altında 
lutmağa devam etm si rd r. 

(Sonu 3 Un il sayfa la) 

Amerika'nın 
Japonya'ya 
verdiği nota 

M. Cordell HuU 
gazetecilere notanın 

esaslarını anlattı 
Vqington; •. a.a. - M. Cordell 

Hun, dUn gazeteciler toplantısında. 
Japon delegeıl M. Kurusu ve ıtu
yük elı;l M. Nomura')'a son 1.aman
larda niçin bır muhtıra vermııı bu· 
lundutunu ve bu muhtıranın ne ma. 
hıyette olduğunu aarih surette aıı
latmııtır. 

Amerikan hariciye nazın demlt
tlr ki -

11
- Pasifik meselelerinin bir hU 

suretine bağlanmuı için bir anl&§
ma eauı arqtırmak Uzere geçen 
ilkbahardanberl .Japon mümessille
riyle yaptıtım &rlftırma görüşme
leri, §imdiye kadar bu esasın bulun
masına imkln vermemi"tir. Bu e
sas, ancak ıu iki ıriyıuıetten biri ola
bilir : Ya kuvete dayanan bir siya
set, bqkalanna llt arazinin fethi 
ve memleketleri lııtilA edilen mil -
!etlerin boyunduruk altıM alınmam 

(Snnu 3 \incü sarf ada) 

u s 
Kupası 

'Yardımı pek esaslı bir ka· 
tan ba,ka, ödünç verme ve 
~nunu, ikıısadt aartlann giı

r 'ıınalcıı oldufu ıu buhran 
er... • lallc büyük bir kolarlık te· 
....._tedir. Bu imklnlardan Tür-

tılonu a 11ncll ll)'tad9.). 

faydalanacak mı 1 
lf' .-,,.ııı J. iizıcii ıq_I ada). a.. •#terlerinin alm.ınlardan nldıkları toplar 

Botazıcı açıklanna kadar sovyet 
harp ı-emııerl lle blrllkte Batum'dan 
tstanbul'a üc IOV'Yet samıc vapuru 
ı-eldifl zaman, önce bunlann alman
lann elinden kaçmıı vapurlar oldu
tu 1anılm11tı. Fakat bu vapurların 
Türklye'ye bu derece büyük ihtb·a· 
cı olan 25 bin ton kadar benzin ver· 
mek üzere kendiliklerinden plmls 
otduklan anlaıılınca, Ulrkler, Sov- ı 
Y~ BlrUlJ !ç!.n lıu derece sQc 
J!rUAF ~--P~ bu stbel Jemt
ten ittla ıu~etıte cıuyrulanllllllu*'. 

Ulus Eskrim kupası muç~~rma ait hab~rler ( 4) ncü 
1&Jf &1D1Zdadır. 
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Alôeddin 
sırlan. 

tepesinin 
ç·özülüyor 

Yüz ytl kadar önce, Charles 
Texi<'r ve von Molt.ke, daha son
ra Hnmllton ve de L&borde Kon
ya'ya uğradılar. B rlnci Alaeddin 
Keykubat tarafından Konya seh
rinln etrafında 12.21 yılında yap
tırılmı.ş ve yüz sekiz kule ile tec
hiz edllmts kuvetU surlan gBrdU
ler. Alaeddln'ln SıvDB'ta yaptırdığı 
surlar cin, aynı tarihlerde ziyaret 
olundu. 

Huart, bize İbn! B!b!'yt tercü
me ederken Alaeddln Keykubat'ın 
mR!I'nfı kendlslne ait olmak üzere 
birçok ehem!ymll kulelE"r gibi, 
şeh.lr için dört tane bUyük kapı 
yaptırdığını söyler. Diğer yapılar, 
kab!le reislerine havale edilmiş
tir; ve bu isleri bunlann, kendi 
:rıaralan ve keneli vasıtalariyle 
meydana getlrdlkleri söylenir. 

Şe-hrin duvarları beyaz mer
merdıın heykel ve oymalarla süs
lenmişti. Bu oymalar Uzerlne ku
ran sur<'ll'rl ve Flrdevsl'nln Şeh
namesinden beyıtler ~'tlzılmıstı. Bi
rinci Alaeddln Keykubat kendi a
dını ve unvanlarını yalnız kapıla
n n üzerine değil, aynı zamanda 
r eislerin adlarını da kurdurmuş 
oldutu k ulelerin üzerine yazdır
mıştı . Böylece kuleler, onıann bu 
lşt.e gösterdikleri doğruluk ve ehe
m lyetl yw: yıllarca muhafaza ede
ceJ..-tı. 

1891 de Huart Konya'dan geç
til! vakit, bilyilk bir "lfttln, yunan 
ve ııelçuk yazılan ve levhalan haz
n esi lle" ldetn bir Roma, Bizans 
v e S<>lcuk sanat müzesi olan du
varlanndan başka bir şey kalma
ml$tı. 

Sahlhata camimin yanında, bu 
camıd('n mllzeye doğru giden yol 
boyunca ve bunun ılmallnde sehlr 
surunun birkaç hendekle beraber 
bazı harabelC'rl bugUn de görUle
b!Hr. Bu tahribat, yalnız ortaçağ 
'Konya tıırlhl için değil, aynı za
mllnda daha eski 1conlum tarihi 
için de bir kayıptJr. 

Yukarda si)rdilğ{lmUz gibi, 1189 
da tıçüncn h:u;:lılar seferinde Fre
derlc Barb«>rousse Konya ll('hrlnl 
zaptetmlı;, fakat iç kalenin Bnün
&> yen!lml ti Cilnkll bu le kale 
tahkim ed!lml& b r halde tcll. Hu
a rt lç kalenin cenubunda bir ku
le görmti$, ve bu kulenin beş kö
ıell bir plllnını ynpmıstır. Bu ku
le, bllyllk suru yapan Alıı.eddin 
Kt"Ykubnt't an daha ovel gelen bl
rlnct 1zettın KeYJ<ftvus Cl210 -
1219) tarafından 1213-1214 yılla
n arasın.da yani 20 yıl sonra ynp
tınlmıştır. 

Bu çeşit çesıt olaylar ve tarih· 
lerden çıkanlan sonuça göre, o 
caida Konya kalesinde husust bir 
sur vardı. Bu belki de 1conlum'un 
B izans lstlhkAmlarmdan kalan ar
tık ve döküntü, ve yahut da bi
rinci KeykAvus tarafından 1213-
1214 yılları arasında onarılmış ve
ya yeniden yapılmıs tplldal bir 
Selçuk ıurunun artığıdır. 

Alaeddln tepesl'nln ıılmal-batısın
d a geçen yUz yılın sonlarında bir
k aç duvar parçası, önünde derin 
bir hendek bulunan büyük bir ya
pı yı~ını ve gilzel bir şekilde ya
pılmış sağlam bir kule vardı. Bu 
kulenin üstünde bir köşk bulu
n uyordu. Kosk Uc yanından, yu
kardan asa •ıya, tuğladan direk 
blcimlnde konsUllerle dayaUlmış 
b ir balkonla çcıvrlll idi; genişliği
ne acılmıs üç pC'nC'ereden ışık alı
yordu. Köşkün ön yüz<lnde blr ta
ne d<' büyuk pencefe vardı. Bu 
J>('nccrenın kf'meri gemi omurga
sı blclm!nde ıdı. YönU Karatay 
mrdreseslne bakıyordu. 

Sarre, 1895 te bu kemerin d5rt 
yanında renkli fayans plakaların· 
dan meydana gelen bir zemin üze
rınde beyaz harflerle yazılı bir 
yazı okumustur. Bu fayansın ma· 
&lesr.f bir kısmı kınlmıştı. Sarre 
bu yazıdruı bu koşkUn Kılıç Ars
lıtn t11rarından yaptırıldığı netice
sini çıkarır. Kılıç Arslan, 1249 dan 
1259 yılına kndıı.r aralık vererek, 
1248-1264 yılları arnsınd:ı hUkUm
dnrlı'k yapmış olan dordün<'ü Kı
lıc Arslan'dır. Kule lll' köşkten, 
blrkac tem!'I harabeslndı-n ve sı-. 
mal-batıda görünen duvar yüzün
den başka bir şey kalmamıştır. 
lşte şimdi, ı;ok ehemlyet verilen 
kazılar, bu kıymeUi kalıntılar ü-
7erlnde yapılmaktadır. 

*** Doğrusunu söylemek Jftzımge-
llrse, Türk tarıh Kurumunun 
Konya'da yaptırmakta olduğu a
raştırmalar, yalnız Selçukiler ca
ğım hedef tut.mamaktadır. Belki 
en eski zamanlardanberl üstünde 
1nsanlann oturmuş olduğu haki
ki bir höyük olan Alnoddin tepesl-

,n in ilk menşei ara tırılıyor. 
Ankara ?tıilzelerl Müdürü arke

olog Remzi O(:uz Ank'ın idaresi 
altında Türk Arkeologlar Birliği 

umumt klUbl Nuri Cökce, Hayri 
Sağ'lamtunc, Raci Temizer. mimar 
ı,.:~ .. nut Akok, Fazıl Önal'dan 
ibaret bir heyet, bu yaz Konyn
yıı ı;önder!ldi. S<>hrln cenubunda 
ve batısında. ince minarenin tam 
karsısında, sonra bundan başka 
e.tmalde, Kılıc Anlan köşkünün 
r•ı;aflndıı Ur MnC:~j )·~:ı~ ·-r. Ba?." 
~9rter nen n neıııen ~ kı .. ıue~'" 
dcrınıı~ ne kadar kazıldı. Tepe, 
cevredekl ovadan on sekiz metnı 
)'Üksekte oldutundan, yeni sene 

Alaeddin tepesi kazıları, bilhassa geçen yıl yapı- 1 
lan kazılar, tarihin önemli bir noktasını aydınla
tacak ve bize Konya'nın menşei hakkında kesin 
bir bilgi' verecektir. 

---Yazan : -----·-------------

E. MAMBURI 
Galatasaray Lisesi Profesörlerinden 

lzettin Keykavus kulesi 
ve Kılıç kö§kü 

on met.re daha kazılacak, bu su
retle insanlnnn ilk yerleştlklerl 

ve eserler vlicuda ı:etırdlklerl top.. 
rağa ulaşılmış olncaktır. 

Cenupta yapılan sondııi o kadar 
önemli ddlldlr. Fakat, batıda ge
ni$ bir &ckllde yapılan ve höyü-

Bugünün 

meseleleri 

Avru·painın 

J!;ün tepesine kadar uzanan son
dajdan kıymetli bilgiler elde edil
miştir. Buna göre, bu yerlere in· 
sanlann yerleştiği ve buralarda 
oturduğu tarihler, iki bin dört yUz 
yıl öncelerine kadar cıkmaktadır. 
Burada, ardı ardına Osmanlı, Sel
cukl, Bizans, Yunan-Romen, Iie
lc>nltık ve Firikya devirlerine alt 
tat>nkalar bulunmaktadır. 

Fırikya devrine Alt tabakanın 
bence pek cok önemi vardır. B. 
Nuri Gökce'nln bana verdifl ma· 
IOmata göre bu Firik tabnkası
nın, Isa·nın dof:umundan önce do
kuzuncu yllz yıla karlar cıkması 
!Azımdır. O zaman, koıılum ııehrl
nln büyük Flrlkya'•la bulunduğu
nu ve Flrlkya devletinin en do
l{udakl şc>hlrlerlnden biri olduğu
nu göreccf:lz. Yazılı ve resimli A
sur taşlarindnn anlaşıldıf:ına gfire, 
{ısurlulann Muskl di!dlklerl Flrlk
yalılar, lsa'dan önce iki bininci 
yılın ortalanna doğru Istanbul 
bof;azından Dicle ve Fırat nehir· 
!erine kadar olan toı;ırnklan kap
lamışlar ve EU imparatorluğunu 
ve onun merkezi Hatusas şehrini 
:nkmıslardır. Eti lmparatorlufu, 
lsa'dan önce Qn birinci yüz yılda 
yeniden kurulmuştur. O -uıman 
tconlum d<'nen yerin Flrikyalıla
nn elinde kaldığı sanılıyor. Alned
dln t<'r>esi kazıları, bilhassa gecen 
yıl yapılan kazılar, tarihin -önemli 
bir noktasını aydınlatacak ve bl· 
ze, Konya'nın menşei hakkında 
kesin bir bilgi verebilecektir. 

Yalnız görüp işitmekle 
değil, rakamlarla da 
Avrupa'nın ekonomik 
durumunun kolayca 

iyi olamıyacağına 
hükmolunabilir 

bir kaç rakamı 
1939 eylUlünde yalnız Almanya 

sahlllertne konan abluka,1940 ya
zında Norvcc. Hollanda, Belçika 
ve Fransa'nın lsgallyle Avrupa'nın 
batısına, 1talyn'nın harbe girme
siyle de cenubunıı kad:ır genişle
di. i94ı ilkbaharında Balkanların 
işgali yalnız bu yarımadanın kı
yılarını değil SovyeUerln deniz 
yollarını da kapadı. Böylece Av
rupa, - garpte tspanya ve Por
tekl sarkta Türkiye mUstesna -
İskandinavya yanmadası dn itin
de olduğu halde tamamen abluka 
altına girdi. Artık kıtalar, deniz 
yollarından hemen hem<>n mah
rum kalmıs ı;ayılablllr. 

Avrupa .ekonomisinin abluka
dan büyük zararlar ı:Brdülil mu
hakkaktır. Hl'r yerde birçok mah
rumiyetler cekllıyor, hükUmetle
rln b slıca ısı. abluka yüzündım 
gerce ten zorlasmıs olan hayatı 
hafifletmektir. Bunun lcln alınan 
bir yı~n tedbiri nasıl sayabiliriz. 
Ancak milyonlarca insanın yalnız 
yiyeceğine, giyeceğine değil bUtUn 
talihine hUkmcden ablukanın, Av
rupa'yı gitgide kendine yeter bir 
Mle getireceği de ileri sürülmek
tedir. Bu fikir bilhassa Avrupa'nın 
mukadderatm:ı hllklm olan mih
verin tezidir. Ge

0

nls sovyet toı;ırak
larının işgaliyle yeni bir ekono
mik nizamın kurulnblleceğl, bfiyle
ee kıtanm çok uzun bir harbe mu
kavemet edebllecel:I mihver dev -
Jet adamlarının nutuklarında a
Cıkca yer almaktadır. Avrupa e
konomisinin hemen böyle genls 
bir değlsmlye istidadı olup olma
dığına hUkmetmek lcln onun blln
yesl üzerinde durmak lcabeder. 
Bu yazıda kısaca ve yalnız ithalAt 
ve ihracat bakımından bunu be
llrtmeğe çalışacağız. 

1928 yılında aecen harbin tesiri 
epeyce azalmış ve buhran henUz 
baslamamıştı. O yıl Avrupa'nuı 
baskn kıtalardan lthalltı otuz iki 
milyar, ihracatı da Yirmi nltı mil
yar altın dolardı. B u rakamların 
kesirler! de olduğundan ar11da Av
rupa aleyhine altı buçuk milyar 
kadar bir acık vardı. Ancak bu a
cıttın lkl milyarı !alz ve dlvldantın 
dört buçuk milyar karlan da muh
telif servislerle ödendiğinden Av
rupa'nın baska kıtalara hakiki a
cık olarak sermayesinden verdiği 
para 59 milyon dolara lrunlştlr. 
1935 yılında buhrandan hayli u
zaklaşılmıstı. Yeni harbin t esiri 
de başlamamıştı. Bu yılda Avrupa
nın lthalAtı on iki mll)·ar, lhracn
u da dokuz milyar altın dolar ol
muştur. Aradaki farkın bir mll-
7&1" kadan faiz ve divldantlarla bir 
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buçuk milyar kadan da sen·lsle 
kapanmış, hnttA Avrupa, kıtnlar

dan 310 milyon dolar alacaklı cık
mıştır. Bu rakamlar, bize ancak 
Avruı;ın'nın kıtalarla yaptığı mll
badelenln kıymetini gösterir . Hal
buki Avr upa'dakl milleUer ara
sında yapılan devamlı bir mUba
dele daha vardır. Bu le mübarte
le ile A\•rupa'nm kıtalarla yaı>tı
ğı ticareti karşılaştırnuıdıkca ab
lukanın tesiri üzerinde tam fikir 
edinmiş olmayız. 

Harpten bir yıl önce 1938 de 
Avrupa ıthala.tının yUzde kırk a l
tısı denizaşırı memleketlerden ge
llyor ve ihracatının yil7.de otuz 
altısı da oralara gidiyordu. O yıl, 
Avrupa'nın sanayici on momlckc
tlnln ithalatının yüzde e11! biri ve 
lhracaUnın yüzde kırkı den~ı
rı memleketler e aitti. Zlraatcı 
Avrupa'nın bu kıtalarla allkası 

dnlı.a az olup alıslannın dörtte bl
rlnl v e satışlarının yüzde on be
sini deniz.aşın memlekeUerle ya
pıyordu. 

Bu nlsbetler Avrupı.ı'nın ablu
ka yllzilnden nasıl bir m Ubadele 
hacmi kaybettiğini gösterir. ŞUı>
he51z bunun bir de kıtalarda yap. 
tıfı tesi r vardır. Gertekten bu da 
incelenecek olursa görUlUr kt Av
rupa Ue bütün kıtalar arasında 
alış veriş dünya Ucaret hacminin 
Yllzde yetmişi ile yot.mJa altısı a 
rasındadır. Böyle olunca abluka 
denl~ın memleketler lcln de a
ğır bir l&tlr. 

Bir de abluka yüzünden kaybe
dilen ekonomik lmkOnlnrla sov
yet topraklarının işgaliyle kaza
nılmış olanları karşılaştıralım. Sa
nayici Avrupa'nın yukardakl nls· 
betler !cinde deniz yollyle m Uba
dele yapt ığı topraklar 126 milyon 
kilometre kare ve insanla r 1 mil
yar 700 milyondur. Böylece iki 
milyon dört yQz bin kllomatre ka
rede oturan 247 milyon sanayici 
a\TUPalı kendisinden sayıca yedi 
kat fazla insan tein calışıyor ve 
kendHlğlnden altmış Uç kat faz
la genlsllkte topraklardan fayda
lanıyor. Sovyet topraktannın Av
rupa'ya dilşen sathı 5 bucuk milyon 
kilometre kare ve nüfusu da dok
san milyondur. Bu son rnkamla
n dcnlusırı krtalann sathı ve nü
fusu ile mukayeseye a-ltmlyerek 
derhal töylemellylz ki, alman ik· 

(Sonu 5 ınd sayfada) 

-2-

f"':""."' "'"".""~ 1 
: HADiSELERiN ARDINEAN 
ı_ ........ - ................... --
Mozart' ı anarken 

Mozıırt. ölUmU yüz elli yıl oldu. 
DUnyanın dört bucağında t op ses

leri ölUmü ular vo uğuldarlten, 

yaa kaplı kUremlzl çeviren boş· 
lukta yalnız Mozart'lar yaoıyor. 

insanlık, kendisine lyll!k etıni§, onıı 
iyiliği, güzelliği bırakmı§, ken
disini anlamı§ ve onun duydukla
rına can vermlıı olanlara gönlil
nU bağlanııutır. 

İnsanlık, kuru bir eBhret olarak ta· 
rih sayfaları anısında kil!lenmek
te olanları "bUyük" diye tanı

maz. o, BldUkten sonra da, iyilik 
ve güzellik eserleriyle insan ca
miasından aynlmıyan ve dalma 
birlik te yaşıyan ve yqamnk kud
retini gö~terenleri "bUyllk" diye 
tanır; onu, nesilden nesile tanı
tır, ons karıı sevgi ve saygı bes; 
le Ur. 

İnsanlıt;'ln İskender'lere, Dlırd'lara 
11Ukran borcu yoktur. Her hangi 
bir serom İskencler'dcn de, DA
r A'dan da bUyUktUr. 

insanlık Pastc:ır'Iara minnettardır; 

faktıt Sezar'lo.ra değil. 
ÇUnkU Sezar'lnrın bUyilklllğil, ken

di giinlerlnde doğmuş, kendi de
virlerinde öltip gömUlmUştür. 

İnsanlık, acısını dindirmiş, yolunu 
aydınlatmış. iyiliğe iyilik, gUzel
llğe güz'Uik katmııı olanları sev
miş ve bu sevgisini ebedıteııtır
mlştir. 

Hnkild "bUyUk0

' ve ::lllşıyan ''bUyUk" 
iııte insanlığın b:ı sevgi ve say
gısını kazanmıı olanlardır. 

Birkaç gllndenberl bUtlln dUnya 
Moznrt'ı anıyor. 

Onun önUnde, bUtUn ldeolojli er aıı · 
suyor; korkıı.,ç bir felll.kete sil· 
rliklcnmİEi oln:ı insanlık, onu din
lerken 'ienclini dinliyor: h aki· 
katle ba§bS!ia kalıyor, ona için
c.'lekl derdini irinden söylllvor. 

Hikmet TUNA 

Saym Bayan İnönü'nün 
- ~ 

· yüksek himayelerinde 

Milli giyim balosu 

yarın akşam veriliyor 
\ 

4 llkkll.nun cumartesi akıamı ve -
rlle('oğlnl dalın önce de haber verdltl· 
mlz Çocuk Eslrııcme Kurumunun milli 
ıılylm balosu yarın Sayın Bnyan 1nonü
nun yüksek himayelerinde olarnk ya -
nn aksam Ankara Pnlııs salonlıırınıtıı 

verllccektlr. Balonun btitün h11zirlıkla
n bltmlttlr. 

Cok zcnaln plyanıroya her.•cn ııı:tun 
Ankııra tüccarıan :vOzlerce parcıı kıy

metli C1Ya hed'7e etmltlerdlr. Bu sene 
baloya mllU giyimle ısurak edecel: sec
gln AıWmrnlılann snyısı her senekinden 
eok daha' !azla olacaktır. Ç-0euk Esir • 
ıreme kurumu ırcnel merkezi balonun 
bilhassa nczahat ve mtı.ııtcsna muvnrra.
klyetl lcln çok :verinde bir c:ııc tedbir
ler almı&tır. Güzel aUrprlzler bıız•rln
m1.1tır. Baloda bir giyim mUsalınkusın
dan bnska ı;:Uzel bir müzik '" mUkı.ım· 
mel muıı danslar Ankııralllara uııtuı -
mu blr aece yqatacaktır. --

Bir akıl hastası ağaçtan 
düıtü 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün 
Bakırköy akıl h:ıstancsinde 18 )'aşında 
Ömer adında bir hasta kaçınış, kova· 
lanırken bir ağaca çtkınış, or"adan dü • 
ierek beyni dağı lmıştır. 

, 
Bahçıvan mektebi 

lstanbul. 4 ( Telefonla) - İstanbul· 
da bir çiçek bahçesi haht•vanı )'ctiştir· 
mek itin bir okul a,ıl013$ı dü.sünül
mektedir. 

Ticaret ofisi U. müdürü ve 
müıaviri Almanya'ya 

gittiler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Ticareı 

ofisi umum müdüru ile ofis müşaviri 
bu ak~am Bulgaristan yoluyla Alman· 
ya'~ıı gittiler. 

:1································':. 
~ Damlay a damlaya göl, t asar - ~ 
: ruf bonosu size s e rvet, vatana : 
: istihkam olur . : . . . . 
"································(" 
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Raıil Rıza dün 
Halkevinde ilk 
temsilini verdi 

On t emsil vermek üzere ııehrlml· 
ze geldiğini sevinerek hnber verdi
ğimiz sanatkA.r Raşit Rıza ve arka· 
daşlan !lk tems11lerin1 dün ~ece An~ 
kara Hnlkevlnde vermlşlerdlr. , 

Bu ilk temsil, tiyatronun hllkU -
met merkezimiz lc!n ne büyük bir 
ihtiyaç olduğunu bir kere daha ispat 
ctmls ve koca salon, hıncnhınc dol
muştur. 

BUytlk fransız muharriri Tristand 
Bernnrd'dan sehlr tiyatrosu artist· 
lerlnden Bedia Statscr'ln adapte et
tiği ile perdelik "Beni Öpünllz" ko
medisi cidden bilyilk bir muva!takı
yetıe temsil olunmuştur. R8$1t Rı
za, sa'latkdr hüviyetiyle esere haki· 
kt bir canlılık vermiş, başta Halide 
Plskln olduğu halde, istisnasız blltün 
snnatkt'lrlar rollerini tam rnl\naslyle 
doldurmuslnrdır. 

"Mezar taşlarlyle övünme" diye 
ifade olunan, asilliğini kaybetmiş bir 
"nsllllk iddiasının", tabiatın değiş
mez kanunlan ve insan ruhunun ta
bll Jcııplan önünde nasıl eriyip s6n
dü{iUnü temsil eden bir hayat sah
nesi dün gece tam mlnasiylc cnn
lıındınlmıştır. Bedia Statser'ln te -
mlz ve eserin ruhunu pc>k gUzel bi
zim hııyatımıza naklC'den tercUmesl, 
ustn Haşlt Rıza'nın elinde tam ma
lımız olmuştur. Uzun bir memleket 
yolculuğundan sonra Ankara halkı· 
na da blrkac hcış gece geclrmek fır
sntını veren Rasıt Rızn'yı ve arka
daşlarını tebrik etmek isteriz. Her 
fırsatta sBylediğimLz gıbi, Ankara'· 
nın tlyntro lhtlyncının diln gece bir 
kere daha belirdiğini kaydetmek! 
ele ayrıca bir vazife sa>'IYoruz. 

Çağrı 
• Arzuhal EncUml!nl buı:ün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 

• Adliye Encümeni 5. 12. 1041 cuma 
ı::UnU umumi heyet ıctımaından sonra 
toplanacaktır. 

• Adliye - TC$kl1Atı Esasiye cncU • 
menlerinden mürekkep muhtelit encü
men 5. 12. 1941 cuma gUnU umumi 
hl!;vet Jctlmaından sonra toplanacaktır 

Teknik öğretim üzerinde 

~ahımalar ilerliyor 
lltnarır Vekllllfl teknik öf:retlm müs

tesarlıAı emrinde kurulacak olan tek· 
nlk ö{:retlm okul ve müesseseleri nzıı
rlnr1e calı:ımnlanna devam etmek(e -
dlr. Vekillik hazırlanan programa ırl!re 
bu :yıl kurulması gerekil bulunan okul 
ve mUcsacııelere alınacak kadrolar ve 
tah.q!sallar tein lcabcden kanun proıc
Jertnı h&zırlnrnaktadır. 

(Küçük haberler 

5/ 12/ IMI 

Nasıl yazıyoruz, 
nasıl yazıyorlardı? 

Dün öğle yemei;inden sonra. bir "lİbu mevkll zapt ü ıual cırıı: 
konujuın, ve dalrel hUkmU lstlllılarına aırııa rıı 

- Gel, dedi, seninle şu bugünkü la Japonya, hem S!ngapur•un e17r • 
guete)i masanın üzerine atıp bir cevanlblnl ihata etmle hem de B ıd 
deneme )"llpalım ! manya tarlkl muvaaalo.sı üzerinde 

•a."Jkatını tcz·"t C"lemlı ola"aıcıtıt· - Ne gibi? .....,, ,.. ~ 

- Anlııtacağım. Şuradan, bura· Havalll mczk\lrcde Amerll<n ce • 
mahiri mUttehldcsl ve İngiltere df!\I• dan rastgele, gelişi güzel yu.ı par- • 
letl tahlmesl tarafından ıstlhzarat çalara, başlıklar alalım "·c bunlıırı ır: 
ta bulunuldu '"u !Btlhbar edıırnııt "' elbirliği ile bundan yirmi, }'irmi be, " 

yıl önceki dile çevirelim. Bak, ne Bir dil yazısından da bir iki cüJIJ" 
tuhaf, ne cc.iş büciış lakırdılar mer- le: tıiJ.lf 
danı çıkııcak. Den evde kendi kendi· "Kanunlarımız Türkçe yıı:ı.ıla ..ı 

hu~kr. ... (eı> me bir deneme yaptım da ondan bi· mi? Kanunlarımızın .... . 
liyorum. Türkçe so)lenebilir mi? iJİf 

- Peki! dedim ·"e işe baJ!adık. Bu soruların karşılığı ıudur: Ulr 
llir ajans haberi: Tüa dili var mıdır? Vardır. V .,, 
''Ta.ı;anrog'un alman kuvetleri ta.- rin en güzelidir ve en zcnginlert 

rafından lıoşalııldığı resmen ogre- den birisidir. .,. 
nilmi2tir. Üç gün içinde nltmı' kilo- Su halde m~le kalmatnl~ ti 
metre lkesen alman kıtalnrı Maria- kanunlnrımu hem Türkçe yazı .'111" 
rıol"a doğru çckilirorlar. hem de SÖ)lcnirlcr. Ve bence ~ 

SO\')CI kıtııları Taganrog'a 8 ki· diki yazılışlarından kat kat guıe ;j 
lomctrc )aklaştılar.,, Arkadaşım bunu da >inni ~. 

Haber dunkü gazetede bfiylc ya· önceki O manlıcayu şoyle çevird~f" 
:ıılı idi. Halbuki bunu on beş, yirmi ''Kavanlnl mevzuamız lbaraU ali" 
rıl önce, hem de hiç ağdalı saymak- kiye lle tahrir ve 1sbu kııvanınııı r 
sızın Ştı\ le > azardık: ıccımı keza lisanı r ezkQr ıceııınııt~ 

''TaRanroıı•un Alman kıtaatı uke- le ifade ve beyan olunabilir mi edl• 
rı~esı tarafınd:ın tııhllJl'~fne lptldar Arknd.ışım çevirmcğe de~ cıı• 
olunduC:u ıuretl rcsmbcrte istihbar yordu. Fııknt burada kntemını 
kılınmıstır Cc glln zarfında altmıı 
kilometrelik bir mesnrcı azıme:vı ka· 
tetmls olan l&hu kıtaat Martopol ıs

tlknmctlnde hali rlcattcdlrler. 
Sov:vet kıtaıarının plıdarları Ta • 

ı::ıınrnı:'a 8 kilometre takarrüp ey -
ıcmlslcrdlr. ,. 

Bir cümle daha alalım: 
"Dü1elımc - Dünkü memleket 

içi )'al1•ında iki yanlış olmuŞtur ... 
Du kadar sade ve )'alın bir cüm!c

> i bile yirmi, rirmi hc$ )'il önce 
şöyle yarma)"! hüner ve marifet sa· 
> arilık: 

"'Tashih ve \Uzar - Cl!rldemlzln 
dUn intişar eden nUshasında blr ma
kale dahilinde sehvi mfirettlp ve 
zUhuln musahhih neticesi olarak iki 
adet hata sAdlr oımustur . ., 

iki rumle daha: 
"R,ıra) ı almakla Jaııon>·a, hem 

Sin~apur'un arkıı~ını ÇCYİrmiş. hem 
de Hinnanra )olu üzerindeki bıskı· 
sını aruımıış olamktır. 

Ilunıda amerikailların, ingilizlerin 
büyük hımrlı'klarda bulundukları 
haber veriliror . ., 

Bu da, )'irml, yirmi beı ~ene ön· 
ce söyle yaz.ılırdı: 

İstanbul 
şehrimize 

valisi 

geldi 
btanbul vali ve beledl)C reisi Dr. 

LCtrl Kırdar dün sabahki Anadolu eks
presiyle ıehrıinlze gelm1$Ur. B. LQtn 
Kınlar ıchrlmlzde bir kac ııun kalacak 
lstıınbul valilik ve belcdlyeslne alt tUr· 
ıu iller etrafında ilgili vekllllkllklcrlc 

ru~ -~ - Burada kes, dedim, bir '·~ 
ne ~evirmeyi yaparken yala~ yı p • 
beş, otuz > ıl önccıki dili değıl, 0 ıt' 
manki kafayı vo düşünüşü de tıat ... 

b" !f(J• • 
iı)•acaksın. O zaman böyle ı~ ı9 
sorulabilir miydi? Bir. So. ~ilif 
buna olumlu karşılık vcrıl 
mirdi iki. •"' 

O uman böyle bir mesele. 1,. 
cak, bir istifta halinde or<ara ·~ıl• 
bilir ve buna şöyle bir cevaP ' 
lirdi: 

- AllahQ rıırm olmaz ! 

Duru ve öz dil ülküsüne do~~ 
ne kadar )'Ol aldığımın anlı> .. ,iit" 
mck i'in, boş zamanlannd:ı bil tP> 
lü ıenine çc,irmderini okurları 
dn öneririm. •Jrdl-

Yıılnız, biz hu denemeyi bi k al
ğimiz zaman arkada~ım, bı>;ı: 
undan sülüyordu Ye di)ordu di

1
etf' 

- Ilunlan gazctC)C yaz ı!Jtl 
ğim, di)eceğim amıı, Yil bl' lıİ' 
bunları bugünkü gazctele4111ıııı1 
kı;mından sıcağı sıcağına a 7 
cünılelcr sanırlarsa ne >·aparstıt ~ 

1. 

Yurt içinde 

* Mnarır Veklllll':l teknik ör:retlm curUsme!er :vaP<'tıktır. 

Taşhan musteciri Jlıı~ 
efendinin müskirat / urubt rfl 
tiği haber alınarak bittı~'tt
memlu on dört şişe ile bıt 

1
,. 

neke derununda dört kıyte ıf• 
kı bulunup musadere ve. ,J• 
rakı tahkikıyesiyle ciheti 
lıyeye tevdi Jr.ılrnmıştır. 

mustcşnrlıCı önUmUzdekl harta Va • 
kırıar aprtmıınında kiralanan daire 
)'e taeınmaıta brts!ıyacnktır. 

Romanya ile yapılan 
Ticaret görüşmeleri 

noman:va hllkilmctıyle htiktimet.ml:ı * Duldan kazıısmda 15, Saraykıiy 
kozasında bir, Ba>"burt kazasında 16!! 
kO;vde blnn sayımı tekemmül ederek IO• arasında yapılmakta olan yeni ticaret 
na erml$tlr. Bu köylerden Ba>·burt kil- ıınlıı&ması i:!lrUsmelerl lyl bir hava ı
znsında oıanlann blnn vergileri 1944 tinde devam etmektedir. Anlaıma'lın 

buı:UnkU son durum karşısında her iki 
mali yılından, dlCer lkl knzndekllerln memleketin mal detlalmlnl tazlalıııtır-
blna verııııerl de 1042 ;yılından ltlba - ması lmkAnını ırerccklc&tlrecck bir ıe· 
ren :veni traUnr llzerlııdcn alınacaktır. kilde >'llPılmasına t:ılııılmaktndır. * Dün sabah gclmcııl !Azım gelen 
Toroa ekspresi huduttan ırec geldlllln -
dn sebrtmlze 115 saat tehirli gemlstlr. 
Erzurum treni de 4 ıınat geç ı:clmlttlr. * Dahiliye \'ekllllAI kamakamlar 
arasında yeniden bazı dcAlslkllkler ya
pacaktır. Bu husustaki Jıazırlıl!:lara 

bnılanmııtır. * Yabancı memleketlerden ııöc ve 
sığınma ıurctıyle yurdumuza ııelmlt 

bulunan 1387 mlllettaıımız TUrk vıı -
danalıtınıı alınm1&tır. 

İstanbul' da ihtikar yapan 
6 kiıi mahkum oldu 

lsıanbul, 4 (Telefonla) - Bugün 
de ihtikAr suçi) le bir bal&al 25, bir 
k8mürcü 50 lira para cezasına mahküm 
oldular. Ilakkalın dükklnı 7, kömür -
cününki 1·1 gün kaııaıılacaktır. Ayrıca 
bir lıakknl, iki ıa~tikçi, bir kasap tev· 
kif edildi. 

* Dahlllye Veklllll!'I idare Amirleri-; ----

Yurt dı§ında , 
Sakarya inhizamının v~ 

ği telaş ile Londra'ya JıO$ , . 

Gonaris, dünyayı sulh ya;',r. 
ralariyle doldururken B· 
mara sahillerini de isumelc e,,. 
retinde bulunuyormuş. gutıll ;si 
la anlaşılıyor ki yunan ~ td 
hükümeti akıl ve mıııtı 1 

lcıybetmiştir. 

Kurtuluş vapuruııuıı 
götüreceği mallllf ~ 

İstanbul, 4 (Telefonla) - JC~e-:J 
vapurunun dördüncü defa got 
yiyecek maddeleri hazırland~ 

mlzln :veni kıdem tablolarını hazırla · r;;========================::::::::=;;.
maktadır. * Ziraat Vekllllitl UlrlU sebep'crl!' 
muhtııc vaziyete dUsmüe bulunan em
ellerimize yardıma dc'W·am etmektcalr. 
Bu cemileden olarak son bir ay için • 
de s valilikte muhtacıara :vardım ~a· 

pılmıstır. * Ziraat Veklllllı'L sezon dola;vıılyle 

:vnban domuzu mncadelcıı!nln hızlan 

dırılmasını ll&llllere blldlrmlıtlr. 

Köşemiz••~ 
Türk dilinin öz dehasına döneceğiz. Ne şivt!mizi bozacal1'' 

ne ölü dirilteceğiz; fakat yaşıyan Turk dilinin, kullanmazlık· 
tan uyuşan yaratıcı hassalarını canlandıracağız. 

* l kinci Bayezit, birinci Selim ve birinci Süleyman devirleri": 

Mozart 

de yaşıyan, tarih sahibi Lütfi Paşa'dan birkaç cümle nakle!'; 
yoruz, dikkat ediniz: ı - Yiırüyüş olüp Hisar'ı kafirlerin goı. 
önünde aldılar. 2 - S ultan Murat'a: "- Yürüyuş edelim: ]tik 

lıçla alalım!" dediler. Sultan Murat etti: "- Yürüyüş edece 
helik olur, ben tek bir adamı elli bunun gibi kalt!ytı ver~~ 
zin!" 3 - Ga7.iler her yerden yürüyüş edip lstanbul'u al 

1 

lar. (O zamanlar yürüyuş etmek, tabirinin "cebri hucum" kB~ 
şıllğı o/dutunu görüyoruz.) 4 - Dört yana'd:ın yürüyüp rJz.ıı e 
Hasanotlu Zeynel'in başın kesip, (yana'nın "cenah" yerı;, 
kullanıldığım anlıyoruz.) S - Köprüler kurup Hisar'ı ortı , 
aldılar. 6 - Uzun Hasan gördu kim ortaya alurlar. (Ort;~ı· 
almak, muhasara etmektir.) 7 - Uğraş yerinde üç gun 11• 
dılar. (Uğraş muharebe demektir.) 8 - Yusufça beyi k.arsı w 
yıp sıvaş oldu (savaş, harp demektir,) 9 - Bakisin esır et 1• 
fer. Doyum oldu}ar. 10 - Ve doyumluklıır oldukim vasfa :el· 
mez. (Doyum ve doyumluk "ganimet'' karşılığıdır.) 11 - :jp 
tan Pt!ehmet Uzun Hasan'ı kova gıdip .•. (Kova gıtmek. t~ p 
etmek yerindedir.) 12 - Vilayetten nıce koyler sürgün ~. 
lstanbul dolayında kondurdu. ("Dolay = civar ve etraf", "1'0dU 
durmak = iskan etmek" yerinedir.) 13 - Yanko lain gotşı· 
kim hal ayrıksı oldu. (Ayrıksı Osmanlıcadan "digergun" k''ek• 
Jığıdır.) 14 - Bir araya gelip danışık ettiicr (danışık et/11

1
,1 

müşavere etmek demektir.) ıs - Ôndensi gün Malkoç'u ak• 
şaha götürmüşler demiş, ( "öndensi = mütekaddim" demece 
tir) 16 - Gece ile tün baskının etti (Tün baskını, şimdi gt 
baskını dediğimiz "şebhizn" ;yerinedir.) 

Bugün, bilyUk mu.siki dlhlsi, 
Avusturyalı beatekAr Wolfgang 
Amcd6e :Mozart'ın ölümUnUn ı~ 
lnc l yıldonUmUdUr. BUtUD dUn· 
ya, gUnlerdenbcri Mozart'ı an
makt a v e onun ölmez eserl er ini 
dinlemekt edir . 

M ozart 1756 da Salzb'.lrg'da 
doğdu v e hayatının en olgun de
necek çağında, d aha 35 y~ında 
iken v er emden öldU. Babası, bB§ 
peskoposun yanında ilA.hlleri ida
re eden k UçUk bir musik!§lnastı . 

:Mozart, en kUçUk yqlarında 
ik en musik i Uzerinde pek bUyUk 
bir kabiliyet göst ermek suretiyle 
bir hArlka örneği olmuştur. He
nllz 6 yaşında iken k lavsen ça l
mak ta bUyUk bir maharet gHst er
mlotı. Babam kendisini M Unlh'e 
ve V lyana'ya götUrdU. Bu suret
le çocuklu~nda ve gençlittnde 
Almanya, Fr&naa, İngiltere v e 
ftalya'nın ~1r.1<.9k eehir)erln~ 
k~l~ vernıM v,.q h'IJıanlık 
toplamak lmk~mnı buldu. 

İlk bestelerini yedi yqlarında 
vermeğe başladı. İlk operasım da 
13 yaııında m eydana geUrd!. 26 
yqında evlendi. Mozart, bUt Un 
muvattakıyeUerlne v e eöhreUne 
rağmen, öldUğü zaman sefalet 
ıctnde idi. Cenazesi belediye ta
rafından kaldırıldı ve eehrln fa
kirlere mahsus olan mezarlığına 
g8mUldU. 

Mozar t pek kısa ol an hayatın
da çok çalııımı!,!, m"Jsiklnin her 
vadisinde eserler bırakrnıııtır. 26 
ya§ında iken verdiği eserlerin 
yek~nu, Beethoven'ln 158 yaıı\na 
kadar vUeude getirdiklerinden 
fazladır. E n meşhur eserleri ''Fi· 
garonun ö!UmU", " Don J uan" o
peralarlyle meşhur "Requium" ya
n i "cenaze duası" dır. Bunlardan 
başka "Sihirli FlUt" opernslyle 
senfonileri arasında "JUplt er sen· 
fon!" ai vardır. Bunlardan başka 
orkestra. tagannl, ve muhtelif 
~jQ}n P"k...._ pek :netls 
pnr0&lım d a vard ... 

* G" ··1.. k' b 0 ·11r. O 1 d 0 hl d • d yıltıJ' oru uyor ı ız ı sman ı pa ışa arı evrsn e Liıtl' 

Türk gibi delil. Türkçe de harp ~ermişizl Aşık Paşa ve 'bine 
Paşa tarihlerinden, merhum Abdurrahman ŞercI'in tarı k•· 
doğru, ne acıklı bir in~ var! Tekrar kaynaklara dotru çı 
~~ ·# 

Harp ve medt>niyet tarihinde başlık davası tıden bu mıl 
barp ve hukuk teriml eri k endinin olmalıdır. - DİLCİ 
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Avrupa'n ın nizamı 
.. ~ ayın sonlarına doiru Berlin'· 
...:a-.ıaıwı komüoistliie brşdwma 
...... ~afıoda alman ve İtalyan buı
hl!i ~üiü tefsirler, bu roplannva 
1ı1..a.~u renk ve mlna vermektedir. Bi
~ 3ibi, Berlin toplantısımn gün
~ .e iki mesele vardı: 1 - 1935 
"- rtainde imzalamp da müddeti bi
~ lıoaıünisdije kartıkoma pakumn 
\. SL 2 - Baı.ı yeni devletlerin 

-- &İrmeleri. 
~liıı de bundan başka bir İJ de )'a
~ deiildir. Fakat bir defa mera
'e IOcıa erdikten sonra bunun ıiimul 
~ lllııasroı tefsir edeo mihvH gauce
h..:. Bedin ıoplanusıoda "yeni bir 
i.'""aıı.'nuın kunılduiunu iddia etme
~ ~ıılardır. Sanki imzalanan ve-
1ııa_.: üoistliğe ka11ıkoma paku de
~ Birle,ik Avrupa'nuı temel ka
~ • B. Von Rihberitrop da buo -
liı.d. IOQra alman hariciye nazınodın 
llııet Birle,ik Avrupa'nın hariciye na· 
'liıııiJ"le konuf!Mla başlamııar. 
ıııı.. ~r aile- gibi birlerıniJ olan ~"'
llltııı..L ~erine brıılaıtıklan dut
~ "Ye bu clüımaolara kartı alı· 
~ ,!-'ÜftHek tdirlerdeo Mhsedi.1-
~· Bir komünittliğe lcar,rkoaıa 
~ İmzalamak için Berlin'e aıiden 
~ adamlannıa, memleketlerine 
~ zaman, imzaladıkları vesi
~ ltirlfJti1r Avrupa temel kanunu 
~ İfinitded zaman ne diyeak
lııııl.-.nemez. Fakat Bedia eoplaot1-
.._, .,. beJe Marep.I Petain ile Ma· 
~ G6rioc atı11ıodaki 8(;rü,melerdm 
~,.~oya'nıo dkip ttmeie bqla
~ef olduk(& a~k olarak sezil. 
11-l • Almaaya artık Avrupa birli
...._ k.ıruım111 tellkki ederek. bütün 
~·~ ınilletlerini lutanUI kurtuluşiy
tıı.., ~ele çağırmaktadır. Petain • 
~ koaupnası etrafında verilen 
lı.:_~ haberlerinden anlıyoruz ki bu 
...-;_~ (iç tehlikenin giderilmesine 
~: boıtnildlk tehlikesi, ab1uka 
~ ve Amerika'DUl karttlll&ıll 
~ • Görülüyor ki bunlardan her 
~daha düae kadar bafka itimler 
~ Almanya'ıun dü,manlan idi: 
" ıı. Birliği, İngiltere ..,. Ameri· 
' ~~t bunlar Berlin toplaatu1ndaa 
-.;; ~ değiıtirerek birer Avrupa 
~ halinde me,daaa çıbrılmıt
~ Alın.ora, dün keadi dü,maola
~ acı.oao birer Aftllpıa tehlikeli 
~ilan bu unsurlarla mücadelede 
~ -lletlerinin yardımım temin 
~ Qlhımaktadır. Gerçekten ejer 
!'il~ Rusya')ı ve İngiltere'yj yene
~ Atııerika'yı da Avrupa mesel&> 
~ '--U.lenmeluen vazgeçirecek olur
~~'da kendi düşündüiü nizamı 
~· Fakat bu nizamın bir s nizamı değil, mihver aiuım 
~nazı '" f.,&.c politika fjloeof. 
'ıı. Jlaıdanadaıı. devlet ıdamlan
~ ~en aalqılmaktadır. Bu 

(BIHI l Mcf ea"/odo) 

ve yahut bir adalet eiyue'ti, bll -
huııa ekonomi-k haklarda bütün 
milletlere yapılacak muamelede mO
aavat atyuetl ve milleUeraruı me
aeleJerin ll'Ulhou mllsakwelerle w. 
ldilmm. 

ötesinde havzasında 

kovalanıyor püskürtüldü 

istifade 
edecek 

(Bul 1. lncl UJ!fada) 

iade edecejini bllclirınlttlr. Bwwn 
hakkında Beyazaaray'daıı yapılan 

beyamtnı metni tudur : 

yavaşlattı 
ıUaşı 1 ın ı ı; yr cıa > 

Cok .fena havalar Libya ceı>hesln
dekl kara ve hava hareketlerine en
ıel olmaktadır. Meydan muharebesi 
hiç bJr auretle b tmlş değildir. Ve 
her ta.arru7.da oldugu gibi insan ku
vaUerinln ve makinelerin dınlenmeal 
IAzuncelen bir safha) a glrilmıştlr. 

' ' IOouacusuau propfpnda DA• Gcibeı. ~a palrii ııutlı:uııda 
• Propapnda nazırı yeni 

.._. ~ ..... nik1ea 
--.cır ki: 

'-' ~~ yeni teldJnde, ODU lcaa " 
....... '- kuranlara aic olacalı:nr. 

Sl; Jı.ıw. mJbvere ait olacak bir Av
~~ kurutu,una )'ardımda Avnıpa 
~a Utifadeleri ne olabilir? S-' lllİ.lletlerinin, ne kıtarun lı:uru
~.lcb. dkip edilen usulde, ne de 
~ olaa nizamın teklinde mih
\ı..~letleriyle aynı f.ikir ve kanaatte 
~ delll araımya lüzum 
~ Mibver bu bubi bir nizam 
~~ iciı (la tçmıtta, bunu Avrupa 
~n gizl~Jıir. Damlı ko

almak için airlşllea 11\'afU 
.,.., lbUleılerine istikWlerine biir· 

·~ ~l~ği tekrar tekrar videdilmif 
~ muharebede bitaraf kahna
~ başka bir teY Uıeoi.hnemifti, 
~ bir taraftan bu teminat "Yeri
~ Öte taraftan da Avrupa memleS birer ikiıer itgall altına alan 
S ' bu iRal tamamlanır ıamamlan

~ızın yeni bir Avrupa doiduiu
""Clirmektedir. Etrafa bakılınca, 

avnıpalılara bir tehlike diye 
lttiil lngiliz ve amerikan yar

lllıbı~' birçok Avrupa ve uza.kdo. 
-~erioin gözleri önünde, kendi· 
~ ~luı vadeden iik unsur nyıl-

L _ Üyor. 

~ ""llltere'nln Avrupa iıleriai b
~~ menfaati oldaiu bakkmda
l ..... ~ iddiası dojru olarak kabul 
\.. ~ ~· Amerika 'nın ilgi9ıi blldaa
"' uar zacnan böyle bir lef söyle -
~':upa milletlerinin mubdde
~-11Qda milyarlarla para ıarfedea 

buac1a ne pbi bir maddi mea· 
~ilir? Amerika geçen mubare

a,n. yülue4' insanlık dütünce
~llİyle · girmitti. Ne yaık ki 
"- aılaev! kU"Yetiain aiırlıiiyle 

tirin ettikten sonra Avrupa'· 
• 'ne ıua gelince; vu:ifedetı 
laokl bu yanlıılıfı düzeltmek 

JirmJ üç sene sonra aynı 
bu defa daha büyilk olan 

"- Oodan geri kalmıyaa m1n"' 
~deleye kartı yakın 

~....., r. Amerilı:alılarıa, 

L ~t ka~pliyıe dejil, bU in
;'"tQllcaiyle 'Ye bir Umanlar 

L.._ ~larının da yurdu olan bir 
..-ritıde Adil bir nizamın kurul

"-in gayesiyle bu fedaklrlıia 
rıaa fiipbe )'04cnır. Su da 
'r ki hiç bir nizam alman

l,tirlkleri temin edilmedikçe 
kurulsa da devam edemez. 

'- nitamı ıu ve bu zl.imre dev· 
liıı)ru ile delil, mıcak büyük, 
\ıhıin Aftllpa milletlerinin, 

"'-~llllaıınını malc dolu nizamın • 
1ıh."11la\ mümkün olmadıiıpa gö -
t ~ hatta olmak üzere bütün 

_:'IQ Dıilletlerinin ve bu mesele 
iL_ nlun ilgisini maddi delil
~<eren Amerib'run da elbir-
~ labilir. Yaaf dGnya ISlçil

aizam kurulması bahis mn
~ b&yJe bir nizam denm-
~e Avrupa milletleriyle bir
't dioyanın ınaddt alanda re
..... ~alanda da yükseUtini 
~lr bir olzMD ela budur. 

A. Ş. ESMER 

Klin istikametinde 
•• Aylarca llUren arqtırma sörill

melerinde, meaeleDiD yalma bir loa
mı ileri aUrülmu,tUr. Bundan dola
yı, meseleyi umumi heyeti ile tet
kik ederek ve h1UlSl eaaa Uzrlııden 
Btrletik Devletlerin bir anlqma ak· 
dini kabul edebllecetini cöetererek 
bütün Putflk dlvuım yazı ile an
latmayı mantık! buldum. Son za • 
manlarda Tokyo'ya gönderilmek U
zere M. KUl'U8U ve M. Nomura'ya 
vermif oldujıım bu muhtıra. itle 
budur. ,, 

) almanlar 
müdafaaya 

şimdi 

geçtiler 

Fin kıtaları dün 

Hangö üssünü 

işgal ettiler 

" Relı Ruzvelt, TUrkiye'DiD mU • 
dafUıllDln Birlqlk Devletlerin mU
clatauı için hayat! ehemiyette oı

dutunu bildirmiı ve TUrkiye'nin lh· 
tiyaçlannın mümkün olduğu kadar 
stlrat le tatminini emretmlttir.,, 

Beyıuıearay yüksek memurları, 

bu kısa beyamıt etrafında izahatta 
bulunmaktan ve bunu t efsir etmek
ten kaçınmıılardır. 

Simdi her iki taraf da dlnlenl)or. 
'l"enalk yapıyor ve makinelerlnl ta• 
mır ediyor, Bu arada devriyeler fa· 
all)·etlertne devam ederek düilllaDI 
cöz altında tutuyorlar, dlişman mev• 
zllerlnl yokluyorlar. 

Japonlara göre vaziyet 
11ahim 

Tokyo, 4 a.a. - Hariciye nasın a
miral Toso üc sün ıürecek olan dolu 

Amerika Hariciye ntU1n 
M. Hali 

Londra, 4 La. - Londra'nın resmi 
mahfilJeriade timdi bildirildiğine gö
re, ruslar almanları Taganrog'dan öte
ye kovalamıya baıltmıfbrdır. Alman
lar Mame'dan sonra en mühim çekil -
me hareketini yapmak zorunda kılmıı
lardır. Mame ise umwnt harpıe talih 

( BGll ı. Met aa11/ad4) 

mete utratılmıştır. Hava kuvetlerl
miz Murmanak demlryolunun bir 
kıamını tahrip etmiştir. Leninarad 
ııece ve ründüz bombardıman edil
miştir. 

Amerika Türltiye'ye neler 
gönJerecelr? 

Lontlra1 ti alıi telairler 

Aaya ekonomi konteran11nı a~rkenl .. ---------------
ıöyledltt nutuıcta deınlatlr ld : • G • ' 

"Vahlmlltl l'lttlkce artan va Paal- Pe' ta 1 n - örı ng 

cemberini alınanlar jçin tenine döodür
meje bqlıyan ille çekilme hareketi ol
mlllftl. Almanlar Kırım'daki lı:uvetle
riaden ıakvive kıuları çekmiılerdir. 

KU)obitef'teki kanaat, Moskova böl -
ıesindcki alman kayıplarının bu höl -
pclen cenuba takviye kıtaları gönderil· 
mftİne imkin bırakmıyacak kadar ağır 
olduiu merkezindedir. Almanlar cenup 
RU9)-uındaki kuvederini tekrar elde 
eıtmeğe muvaffak olamadık~a. Marcpl 
Tinıoçeoko'nun Melitopol'dan 11eçerek 
Karadeniz sahiline doiru ilerlemesi 
imkln dııında deiildir. Rus mareşali 
böyle bir harekete geçtiji takdirde n~ 
tice afmanlar için fellketli olabilecek· 
tir. Çünkü bu suretle mühim almın 
kuvederinin esas kuvetlerle baiı kesi· 
lecek ve Kınm'daki abnaa kuvetleri 
de en tehlikeli bi r duruma girecelctir. 

Hanaö Finlandiya lcıtalan tara· 
tından iiııal edllmlstlr. Hanrö'den 
kaçan rua kıtalannı t&$ıyan Stalin 
adındaki 12 bin tonluk nakliye re· 
misi alman-tın mayın hattına çarp
mış ve üç ma:ırnın patlaması yüzün
den hasara utramıştır. İkisinin mü
rettebatı topyekQn 60 ı bulan 2 kQ
çll.k alman Heri karakol remlıi bu 
vapuru yedeğe alarak bir alman U.. 
süne getlrmlSierdir. Vapurda 6000 
er ve ıubay ile oeşltll harp malzeme
si bulunuyordu. 

Vqinpoo, .C La. - Royter: Salibi· 
yedi kafll8kJıudaa alınan haberlere 
P>ııe. ödunç "Yerme ve kiralama kanunu 
bükümleri mucibince aönd«ilen mal -
zeme, birbç ~ti İnaikere'· 
den ıeçerek Tütki.,.'ye vum.ıttır. Fa
kat Turkiye'ye dttredilmek üzere 1n
gil.ıere') e malzeme göaderilirtum her 
defasıncla M. Ruzvelt'i.a bir müsaade 
imza.laması ıertlltmittir. Si.mcliye bdaı 
Tüdt ordusum ııönderilen esu malze • 
me,i. bavaa toPU taııyaa kam)'OllJar 
felkil ecmifcir. VaJiftltOn'dald tahmi.o
lere ıöre, ileride yapnacak yardıaa a • 
ruıııda top, uı*, tayyare, üniforma "Ye 
dijer malzeme de bulunacakur. 

Londra, 4 a.a. - Askeri mahfil· 
lerde ö~rcnlldlğlne göre yağmur aoa 
24 saat içinde şimal Alrlkııaındakl 
harekltı zorlaştırmıştır. Bununla be
raber Britanya kuvetıerl Ca.pllZ21 
yolunu kullandıklan anlaşılan düt
manı hırpalamışlardır. Bu yol üze
rinde, lmparato?'luk kuvetleri batı
dan doğuya giden düşman motörlll 
nakliyatını kovalamaktadır. Libya 
muharebeskıfn birinci ı>erdt'lll bit
miştir. Şimdi iki taraf da muharebe
nin lJdnci •thaaına hazırlanmakta
dır. 

tlk'te cereyan eden son hAdlleler neU-
c:eslnde dotu Asya ıtmdlye kadar ben- 1 r 
aer1 SÖr1llmedJk bir bUllran karwıamcla an aş m 1 ş a r 
bulunmaktadır." 

;Japon bu mllllalnln bu aabüıld top 
lantwnda baevekU ıeneral ToJo ve ba· 
rtdye nazın amiral Toıo, 1011 ıtnıl 
hAdlaeler ve bllhuaa Japon - amerikan 
sörümıelertnın durumu hakkında acık 

izahlar Vf'rmlıterdlr. Toplantı uat 10 
dan 12.30 a kadar devam etmllUr. 

Japonya tecaviis emelinden 
VtU mi geçiyor 

Lolldra, 4 a.a. - ıteuter ajUllUU• 

Stnaapur muhablri btldtrt)'Cll' : 

Japonya'nm UZ&Qark'ta müdafaa 
durumuna ıeçmete batl&dıtuaı pte-

ren emareler varcıır. 
TJmes ırauteeı bqyazıaında 

)'UIYOr : 
''HtndJCbıl'ya yel Japon lı:ıaveUer1 • 

nın sörıderllmesl 1ebeplerinln reis Ruz
veıt taratından Japon hüktımeUnden 

aoruımuı otınaaı. Un.kdotuclakt serl'ln· 
nıın taztaıaetıtını söeteren btr cok a
JAmetıerden btrıdlr. 

Bu ıual bir Ultlmatum mahiyetin • 
de detlldlr. Fakat cevabın ırecllaneden 

aeıecetı tahmin edllb'or. Cevap tatmin 
edld cıkmaua, Nemura ve Kuruıu tıe 

yapılan mllakerelertn uzatıımuma hlc 
bir llebeP kalmı:vaeakbr-

İngiltere' den 
Finlandiya'ya 
sonuncu ihtar 
Londra, ' a.e. - Reuter ajaumm 

diplomatik muhabl?t 1aaıJ!Ol' : 
Helalnkl'den selen haberlerde İn· 

glltere'nln Flnlandtya'ya bir Oltlma
tom verdlll ve yannkl cuma &1lnü 
gece ya119ı IOD mtlblet.1n bltecell bil· 
dirilmektedir . I..ondra'mn retm1 kay
nAklannda bu haber tefsir edilme
mektedir. Fakat babel' ahndıtına 
röre İngiltere hOkQmetl Finla~ 
ya "aon blr tana" diye tawtf edilen 
blr nota s6ndermlt ve l'1n1andtp 
Sovyetler Blrllllne kll?ll ta•rruzla
nna nihayet vermedilt talııdJrde bCl
yWc Britanya'nın 1'1nlandlya ile harp 
hlllnde buhındutun11 Bln edeoettnt 
bUdlrmlltlr. 

Finlandlya'nın bu notaya ~ap 
verip vermedltt lfwa edilmemekte 
ise de umumi intiba ıudur ld: her
halde durum nihayet bu hafta 80ll11• 
na kadar a~nlanacalııtır. 

( lupi dıJ Werler) 
Bombay, 'a.a. - Kcınsre reı.t lıl. 

MevlAna Ebulkalem Aı.d Ue kıml
areıY• mensup en atalı 500 klll ha
kilmetln emriyle IJtlt>Nt bınılDlımt
tır. 

Londra, ' a.a. - lnaUtere Ue 'Or
dün arumda imzalanan yeni anı.e
manın metal Londra'da netredllmlt
ttr. Inailtere'Din IDGlud911 olnw4111 
emlr1n askert lcuvet ~ edemlye
cell hakkında anlllıflll&da mevcut 
hük11m yerü anlasma Ue ortadan kal 
dınlmıttır. 

Vqlııırton, 'LL - Ird bQkOme
tt ya.kında VqJ.nct.on 'da bir elclllk 
acacaktır. Irak hWcilmetlnl Londra· 
da ve Parls'te temll.l etmlt olan • 
ki Baevekll A1l Cevdet'Jn Irak'm Va
ıinston elçWlbıe t8Yln1 muhtemel
dir. 

Londra, 4 a.L - il. Vlmton O'Sr
cll'in yelen! tayyareci aubq Davld 
Romllly'fn J8m1 Kanada bava kuvet
lerlnde netredllen 610ler ıı.tMlnct. 
zikredilmektedir. 

Londra, 4 a.a. - Alınan hududwı

dan bllldlrlll)"Or: 
İtimat edilir bir kaynaktan ötre· 

nlllditlne aöre P6taln-Görlnr giSrllt· 
mest, franaız donanmasının yardımı 
olmamak eartlyle Slmal Afrika üs
lerinden a lmanlann lltlfade etme
leri kararlllfbnlmıstır. 

Frannz genellıurmayında 
d elifilılilı 

Londra, 4 a.a. - Dally Mall'ln 
Madrid muhabirinin blldlrdltlne rö
re, Madrid'dekl fransız mahfilleri. 
Vlchy hükümetlnln fraruıız orduıu
nun genelkurmay heyetini yeonlden 
tenalk lçln faaliyetle çal19bluu te -
yit etmektedirler. Genlı ııellhfyetll 

ordu mOfettlılerlnln flmdiden tayin 
edilmiş olduklan haber verilmekte
dir. Pek yakında ölen general Hunt· 
ztıer'ln yerine hamiye nazırlıtına 
yeni bir zatın tayin edilmesi bekle
niyor. 

Maretal Görfna'1n Parlı'te M. La
val ile yemek yedili bildirilmekte
dir. Maretal P&ln'ln Görtns'le rö
rüsmeııbıden sonra Darlan'uı acele 
Paria'e git.meal mAn&lı a6r01mekte
dlr. 

Diler taraftan bu görQemenhı Uç 
saatten fazla !IOrdütü haber veril· 
mektedir. Bu toplantıda 500.000 fran 
- t9lrlllla ....... 'ba , tbn me
Nlesl aılh1lfQlm&ılılr. Blmlllnn -
ıuımnı mn~ amele t8lldl et-
meılcıtedlr. Bu Mirler Ml'bellt blnıkıl
dılı takdirde bunlann fabrikalarda 
caJJllbnlmaaı kabil olacalı.tır. Bun, 
dan bqka mOlA.k&ttAl ll"ranaa'dan 
Almanya'ya verilecek hammadde 
meeele.ı de a6rlltillmtıı ve daha faz. 
la hammadde verllmNl lmklnlan a
rattınlmıft,ıı'. 

Maretal Göring'in 

amiral iinilormaa 

Maretal Ncain'le Ma,....ı ~ 
biıkaç aün &ıcıe Praııaa'da bir _. 
tütme yaptılar, Bunun declikodmu 
hlll devam ediror. Fakat neler ko
autulduju henüz belli dejil. Haber 
-.erildiğine göre Marctal Nuia da
hi. almatı "mealebq"ı ile lr.oautma
la aiıtijiai, kendiwine 'ftrilen '" it
,.ı alaadalııi Prama'yı iHılll alanda 
oJ.myaa Pnma'daa ayıran nnm 
~ IOllta açması ... ... 
eenbih edilea bir zarfın içiaıleldleri 
cılııuyuaca ISiıamıİf. 

Heılces bu aörütmeden neler cı
k.aaiull bstirmete uirqadunwı, 
.. 1r.eadi itimiııe '-kalım. Bjliwlif 
g1ıi, Muepl Gariag'ln pca&ak a. 
niformalıaN .. alr.ert Difaabıra brp 
bilyük bk zaafı 1UChr. Bedin'de °'" 
dula kadar dit mem1ekedetde de 
alman mansalinia ba laafı baklan-

*** Moekon. 4 a.a. - Pravada gu:ete-
sinin bir muhabiri. Moskova'ya kartı 
yaptlan 17 günlm hücumdan sonra rus 
cenahlarına çn-rilen ahnan taarruzu. 
nun yav .. ladıfını bildirmektedir. 

Klin i.cikametinde almanlar tlmdi 
müdafaaya "eçmiılHdir. Stalinogorsk 
Utikameıtinde dütman ynaı yavaı ce
nuba çelril~ktedir. 

Aynı muhabirin blldirdiJine JÖre 
Volokolaımk istikametinde lı:ıanlı mu
harebeler· yapılmaktadır. Sovyet kıtaları 
epeyce ilerliyerek birçok köyleri geri 
abnıtlardır. Bununla beraber Moiıitk 
iedkamedndeki durum henüz karııık 
Pün6,or. Almanlar Volokolamtk ile 
Mo;.Uk ,olu araıada. dojuya doiru 
i leri.nele tetelıbaa eaaiılerdir. 

Tula ittikamedodeW muharehelerin 
Pdded arımalrtaclır. Almanlar ne pa • 
hasına olursa olwn Tula'yı almaia ça· 
lıtl)'Orlar. Salı sabahı düşmanın bü
yük tank. ıopçu ve mocörlü piyade lcu
....._ Tıala'- doiıa ti-eti .... balı 
...........,. sfritmilJerdir. A1-nla
rilı, imli bildldlıml,.... bU aebri ~ 
i6n •lı ..w.ı ,..,alı ....... diif
maaa ajır kayıplar 'Yft'Clirilerek p&.lriir· 
dllmütdit. 

Sa.yet kıta.lan, 900 bir muharıbede 
Tilcvin dwnada yeniden bazı köyler 
zaptetmiflerdir. Bu muharebede 5000 
alınan öldlriilmüt, 32 tank ve 353 o· 
110mobil tahrip edilmitftr. 

itham ecli}ıor. Bu meııele halı:1uada 
Saffer'le 1r.ooutruk. Bize dedi a: 

- Ben Çelebi'yi uıklic etmİJO
nua, ...ı o beJıi taklit ediror. 

- Neden? 
- Çünlıii, anam b&buı, ben ha-

lis aaıhlia IOft)'alıyım... Aynca, ne-

Yeni 
da - doira ....,. JUlıt - dlrlil t6r· 
ti hiUJel• dol..U. Berlin'deld iD
aiU. ~ elçilerinin IOapallu o
lu Sir Neftle Hendenon da, IDll
hur tmtllnncla bunu .,.. ediyor ft: 
,,l,ın uıl tuhaf caraft, d ipor, ba hi· 
u,.eterden en çok znk alama, Gö
riq'in bizr.ac kendisi olufadur-. 

Soldan •ta : 1 - Bir nota, bir 1eb
.., uaıı: edatı 51 - Bir peypmber, 
lrab, ecdat ı - ona. nvetll a1ı:an n 
4 - Sor. 1'lr lll8)'\'a s - Btr b&F • 
van, bir mıuflı:l aJeU. bir mualkl &letl 
daha 8 - lleft1lt detll. elektrllı: Olotl? 
a1l. tyt T - Bir renır. ook anam. nıtu
,.ı 1 - Bir ctm k&rıür, Plallk t - Kl· 
ım Jatar. tutuıaealı: ,er 10 ltaret il • 

tab, bir nakil vuıtaaıın lmaltılmılı, 

sece eetıe.- JV1 u - Yem• bir De-

91 tebr. llealn lmalbJDUIL-

*** Berlln, 4 a.a. - Harp teblltl hak • 

lnclllzler bqlıca kuvetlerlnl Tobe 
ruk'un '5 .kllometre cenubundan Si· 
dl-Reaak lıatlkamet.lnde uzan• bir 
taaıTUa hattına tıoplımutlwdll'. B• 
hattın !MrkalAde •ilam oldutu ve 
toc>retın bQnyeıslnin yeni .,.. tMrrıl• 
za tameırmyle elverltli Oıldutu tıamla 
edllmeictedlr. Rommel lllnıle Jra1aa 
zırhlı kuvetlerlyle ı.t• ........ ı. 
ter batıya gitmek karannı ,,....... 
muharebeyi muhakkak ~ ı.. 
bul zorunda kalacakıbr. 

kında D. N. B. aJanıı ıu taflllltı al· 
mıetır : 

Kıı baıının dotuda aıkeı1 hareket • 
Jerı durduracatı hıtkkındald kehanetler 
ılmdlye kadar boaa cıktı. Eauen aecea 
bUy(llt harbin tarlhlnl bilenler buna 
hayret edt-mezler. 

Cenup keıtmlndekl vaziyetin bariz 
vasfını almanlann hazlrandanbert ele 
sec:ınnıe olduktan muazzam aahanın 

hlc dt-#115e bir kıamını aerı atmak tein 
SOV)t-tlerltı yaptıkları Umltalz teteb • 
bUılcr teıkll etmektedir. Sovyet tabi· 
yesl tedakArlıklan katlyen hesaba kat
mıyor. Halbuki alman tablyeılnln har
bi IAıtlkll bir ıekllde idare etmek stbl 
bir üılUnlUtü vardır. Almanlar toprak 
almak veya topratı muhafaza etmek 
tein deıtll takat ııuımanı yok etmek l· 
cin carpmyorıar. Bunun tclndlr ki Roı
tot cevreıtnde ve Donetz havaza11nda 
ancak topratın elverı.ıı oldutu yerler
de IOvYet taarruzuna kaI'll konulmak· 
ta, aovyet taarruzlan lae deheeUt ka.· 
yıplar pahuına olarak yapılmakta "' 
sene de alman ltalyan ve ılovak kıta· 
lannın teıkll ettıl1 kale Onünde aka • 
mete utramaktadır. 

Eter hartaya bir ıröz atılırsa Sov
yetıerın merkez cephesini tehdit eden 
,.bıtlr.-r MIMa -ıaawr. V-U-a iN 
"'lll"*'ln ortumdadır ve _. -
da bb' eo1ı: ctaıb7oıtannıa lllrl9lt1ll 
noktadır. Almanlar, bel' nel'911ea 1111-
ederlel"H eotatnler, Monova'n ılmdb'e 

kadar ıtmaıe, cenuba ve S.nl edllml • 
Jen topraklara batlamıı olan demir • 
yollarına yaklaımıı oluyorlar. Bunun 
lclndlr ki bu keelmde almanlann ka • 
zandıtı her muvattakiyeUn Moakova 
üzerinde de tealrl olmuı ırerekUr. 

Jadar oaa, celebi tllWesiadenim.." 
Kim kimi ultlit edirormUI. Jimdi 
anladın mı? 

Ve, t&leriıri ee,k etmek iscıer gi
bi: 

"Hani de benim elH diıbem PM
hrmam ?.-.. 

diye mı.nJdanank yanımı.tan U• 

zaklqtı. 

Bu «'ftp hem lsunbul'daki aıb· 
dqımızı, hem de Sait Çe.lebi':ri tat• 

mi n eder aaııınz. •.• 

T elgral mütehaauı. 

mütercim oe reaarm 

Ankara'ya )'eni selen blrial, bir 
ırün bir mecliste Jman Cemal Ka
raburcak'ı tel8rat itleri tl2erinde 
blly(lk bir blkl ve aeUıhlyetle ko
n111urken 8Grd0. 

Baaka bir sün. bir reelm te!'lll
llinl. rezerken birkaç peylzajın al
tındaki lmaayı okudu: thaan Ce
mal Karabmcak ... 

OçQncQ eeferind.e llYDI adamca
tız, Anadolu Ajansına Sittill za
man ne glS!'BQn? thaan Cemal bir 
maaa.nın batında hanl bani ter
cllme yapıyor_ 

Bu Jfi açtıtı bir ahpabı onun 
merakını slderdf: 

- lhaan Cemal eskiden telarat 
isleri UMlllll mQdflrO idi; bot va
kitlerinde ı...ım yapar; llmdikl 
fil de Anadolu aJanmnda m6ter
clmllktır_ 

Royter'in mütaleaı 
Londra, .C a.a. - Roy1er ajammın 

siyasi yazarı, Tıitkiye'ye ala ay· 
daaberi &medkan RIAbları aöoderil
diji hakkındaki haberi müıalea ederek 
1939 da Turkire ve Fra1111. ile İngih~ 
re aruında imzalanan muahedeyi ha • 
hrlaanakta ve ıunları illve ecmekt~ 
dir: 

"En karanlık ıibi görünen zaman • 
!arda bile ve fransız bozgununa rai· 
men bu muahedenin hükümlerine Tiir
kİ)•e'nin cesaretle tam ciayet cttiii.ni 
la,Plteer ull unutamı)'aCaktır. Tii&i -
ye'nin, kendini müdafaa etmek kahili -
yeti ve azmi hakkında lngiltere'de da
ima ırüven vardır. lnaihere :I'ürki,•e'> e 
bu maicsatla sillh teslim etmek için 
devamlı ıurette elinden a~leni yapmış· 
tır. 

Bundan dolayı kiralama ve ödünç 
venne kanunu aeretince Tür4tiye'ye 
harp malzemeai a&ıderileceji halıkın· 
dald haber Loaclra'da derin memnunf· 
yede brttl&ftlllı,Ur ... 

İzmir' deki yangın 
~ı ... ..,.., 

manpkllı lı:altane -.. aewar k•· 
tanect ıı-11 adında biri vllka aıtaanıı 
k•tanelarlnl uttılı:tan aonra lclnde •· 
t" bulunan manaatı otelin merdiveni 
altına bırakmıetır. Memlt manııalda a
tee bulunmadıtını söylemekte lıe de 
yanırını ilk ıören alııorta mUfett!ıl man
ıatın üıtUnde bulunan bir miktar tah· 
ta P&rcalannı yanarken sördütUnU ıöy
lemlaUr. Müddelumumlllk bell!dl:re ma
ldne ve elektrik mUhencUılerlyle ehli 
vukufa :ran.ınm 1lk defa nereden ve 
nuıı cıktıtı baldwıda katlt 1a»tırm11-
ur. 

Mamafih ketfln yangının ne tarz. 
da çıktıtuu kaU .urette teabl te ya
nyamıyacatı umulmaktadır. 

Teeblt edllditıne söre otel 50 bin 
liraya, Serim putahanesi 8 bln lira
ya, Tetzı Zeld'nln matazası ve atöl
ft.t 10500 liraya, Krı.tal Nermin ma
tuaa 28500 llrdaya, diter Y&D&D· 
lar da muhtelit kıymeUere •lgorta
lıdJr. 

Yanırımn baflangıcından sonuna 
kadar vali ve emniyet dh'ektörU 

Biltiln hlll"P muhabkiedala ~ 
diklerine göre, mUıver t ı J AhP.)ııt 
baraj atesi çabukluk ve t ' Q ' ı 

yilzde ellisini kaybetmJttir, Aılmla· 
!arın Tobruk iamlaonana tlnıaa 
kestirmek lçln )aptıjı 80n t111Uı!We 
alman topçusunun llteel Qç IGa 6Jlı., 
cesine ıöre yansı kadar dahi lldd-. 
te olmamıştır. 

Faallyettt>kl t&ı*lann ..,_.. 
gelince, bu aayı önc4*lnln ancak llo
te biri idi. HattA Rommel, lnld1ls 
orta ve hafıf tan:lı:lanna kartı ltal· 
yan taklarını aralamıdc mrunda 
kaldı. 

Simdi, Rommel'ln ellncll balWııılu
rablldlğl ava~ bllıl tuıkla
nnda tlç kiloluk mermn., a&aıı tıop. 
lar bulundu~ idi. ı..tHs ._.... 
lanı\da ise yabm bir Mlalm lllft'e 
mi atan toplar vardı. 
tkmaı lelerine ırellnce, Mı+rı'-le

kt Britanya tlloaunma Mnenlua ver 
dlrdll1 kayıplar alman ~ 
ıaee aıkıntwnı 1* Mı& .....,. 
maktadır, 

Btirlfii•e ..... 
Berlln, 4 a.a. - AJnı9B ......._ 

dıtnlıtının buır1lnkG l'lmJl tftUll 11maJ 
Afrlka'da dün llnemll bit '* lıareJret 
olmadııtını blldlnnektedlr. 1>. N. B. A· 
Jansı eımaı Atrlkaeı dunmna ba'klı:nıcla 
ıu tefsirlerde bulunuyor • 

Şimal Afrika barp aüesnıdan bJr 
ıey bildirilmiyor. Bunun mlnaaı n • 

dur : Yeni Zelan4a tlm~lmau • 
tar ve ltalyanJar ta it edU.. 
mest Uzertne !ııslltslırlD taamı.. 

lan akamete utramllbr. iz kıta • 
lan alman ve ltalyan 1tı dan .. 
zaklumıeıar ve bliııua lletk:eal o'laratl 
da lı:a7da deler eat'Plllll&lar oım...._. 
Ur. 

Kahire, 4 a.a. - YtDl Zelanda tıa.,. 
veklll M. FraHr, tutceneral MUea ıa 
öldürllldül11 hakkındaki beennatmı t .. 
ytt etmlaUr. Z&ıuıedlldlllne -6re tule 
seneral Harsm de eelr dillmllltllr. 

General Maltland wu.on da Orta • 
aark'ta dokuzuncu ordu Jıxımutanlıtma 
taJ!fn edllmteUr. 

:vansınuı ltrayetine m&nl olmak B s ' 
için alınan t edbirlere biÜat nezaret ı evaz aray ın 
ettUer. 'J 

Afıınlstındln gelmekle 
olın Almın Ye hllyınl• 

Bofya; '- LL - Afganiltan'daıı 
celmekte olan Alımaıı Ye İtalyan -
lardan 11ıaret ehemiyeUt bir grup, 
dOn TUı1ı: • Bulpr hududunda Svf· 
ltllgl'&d'a nal olmuttur. Bunlar, 
Bulgartltan'd&ki A.lmaa '" İtalyan 
lı:olonlainln ,,. elolllklertnln mOmee
sıııert tarafından lı:arfılanmıfttt'. 

Milb piyango 
7 llkkinun 1941 çekiliıi 

PLANI 
tkraml:r-

Adldi 

tebliği 
hakkında 

<Batı 1 inci 11yfacla) 

atokbolm; 4. LL - :lneo me -
bular mecltatnde tatlhsalan cenp 
veren llOeyal yardım num, bustln 
tsveç'de 7000 mWt ect bulUDdutuım 
alJyl emiıtlr. 

Sir Ne'ftle Hendet-, kitabında 
Garing bıııkkında biıbç hiU,. de 
anlaıımaktadır. Pakat 8f&iıda cıbya
caiıım. oawı ulaaıldannclaa d. 
jil: YUlıardan uaJı : 1 - XJaaca ftnt. 

bfr Nlllı:, imam ,...a 2 - 1ri balta• 
ao deltl. ucu atac. bir llll&ll • - Re
sa. mevcut. istikbal 7 - falra.mbllde b1r 
Iralıt, aaıs il6>'lem&. bir notanın terat 
ı - lllld bir nakil vuıtaaı. :rranuda 
bir eelı1r • - Çeldi. .Allah 10 - Ma
deni ip, blly(llr, delDll' leUd 11 - 1-
atm, daJn1erdeJd hadime. 'bir nota._ 

Dinleyici idelıleri .. 
l 
3 
5 

ikramiye 
Kiktan 

25000 
10000 
5000 

İkramiye 
Klktan 

kiye'yi faydalaadırmala karu ftnıa 
Reis Ruzvelt, dürüst Tilrk pollcltuınıa 
devam ve iM.ikrar hnlnı .. ını hwnet 
etmekle, amerikahlara bqı, vatandq. 
larımızın kalbindeki 9"8İ)'İ bir kat 
daha amınnııur. Coinfraca aA&lı. bir 
mevkideyiz; halkımıza veba....,.... 
karşı, şeref mesuliyetleri aluad.,u. Ne 
bu me\iı.i, ne de hu mesuliyede, lcu
vet ve karar zlfı ile kartıl&llllııWı, Jıo. 
runulabilir IC')'IC'tden değiidk. 'DrW
ye, her )'eroe, milli olduju laKtu ı.. ... 
nl, yüks"' vazife görür bir milleria 
Vlll'anı olmak itibarını kazanmı1t1r. Be
yaz Saray teblili, Türlriye'nin sözüne 
ve politikasına Blrle,ik-DcvletlC'r RC'i• 
si ve halkı tarafından dahi ne kadar 
güveııjhnelne oklujunun yeni bir ı .. 
ıı.u oldu. Bu memleket. Amerikan yıır
dımının dejerlnden hiç de aıaiı olmt• 
,... bu sih'enin ehemiyeti ne oldujunu 
bilir. 

Vqmgton; 4. LL - OrnleriD 
kontrol edilmesi halı:'lmıdald lı:amm 

projeat Ç&l'f&lllba a1lnU mtıme..ıner 
mecliste kabul edllmiftlr. 

Triyeete'deld feftal&de 
mahkemenin faaliyeti 

Trtyeete; 6. LL - Dmetba llll
ni1'etlni korumak ioin lmr.ılm111 • 
18ll tevlu.llda ~ bUDde stJ
rWen muhakemede 8UıOhı eo tetlllt
çlni:!l de yabam cleviet emrinde oa
lıtbldarı ve eüt ~ ll1M • 
mellnda ,.. aJ4008ft m1lit .. • ....... 

Bir gia, G&ing'in l'ftnin ak Jra. 
tında bir boru padamıs "9 IU1ar bi
rinci kau kaplamaia bqlaaaq. Ba
nu g6ren Bayan Emmi Göring, • 
lqla ,.ı)ı;ar.,a, Jmaıı.1UD Jamna 
kCJlllNI: 

- Hermaıın. demit. çıahak amiral 
üniformam siyt." 

- Neclea? 
- Nerede .iae biicia .W aı aı... 

alil da oaılaııf-

Accr6a lıim irimi 

talılit eJiyor 1 

lıacaabat'da cıku .. ....a.den 
birili. 8IÇ9D pezar .anki HaıtıiJıe • 
ta.wzı« IDICllUD IPllerlilini ,.. 
,.. Sdfet Güml'u c.ılüt edi}"Ot w 
-. ... ç.wı&'Ji tlldic -.ide 

Dünkü bulmacamn 
balleclilmit tekli 

Soldan ala: 1 - JCmiırma1c 2 -
OraJc. .. 1 - Zar, ralD 4 ı.. Erit? Al 
1 - L&me, um, !la. - Dr. kat.arat, 
T - Araa, 1 - Nall, lla 9 - !er, na
mla 10 Alet, def 11 Zer, at._ 

Yı:ıkardan uaJı : 1 Kızıldenlz 2 -
Allar, u ı - Zor, trae 4 - lr, ekal, le 

1 
s - Lale, ar, w 8 tır, rutubet 7 - t
ına ı - Jıl&rt. ..ıa 9 - Ana, azamet 
» -S&rt, m ıı-ı...-.. 

haklnnda hir isala 

Radyo m6ıl&ıtQmchıa •Plald 
mektuba ildik ı 

.. Dllııldi l&)'Uluda pkan "Diaı. 
yid Ut.kleri,. tı.flıklı yazıda .... 
)'&Dhılılıılar olııhıiu 11Sriilm6tdlr. B. 
Hitcmet Tum'nın istediji puca: 

Uzuıı olar aman, uzan J'Ohm 
tehüıi." 

adlı prludır. 
Uzwı -clMıma 1trma telleri.. 

adlı pdu • B. BiW Aldıa ...... 

fltldaıı ·-· .... Banua ..... 
nWa ilk tllıllCak _..mn a,m 6 
taaaacla ~ tekilde dlnl
dlmeai lheeı,.de rica oluaar. 

R.d,o Midir V lldli 
Vedac Nedim Tar,. 

40 
80 

120 
800 

1200 
4000 

80000 

2000 
1000 
seo 
100 
!O 
10 

25000 
30000 
25000 
80000 
80000 
eoooo 
80000 
80000 
40000 

3 240000 
Yeken 720000 

lla teldMIM,,.. Mletta 21,38 
blı.t .....,_ Jraun•caktır. 

Taa lıBltlS 1, 1VllD blleUer 
1,1 Uradlr. DUi huıl&tımn 
ybde albmlı ~. .ıWı llıiclr: 1 

SA. -TIR.-----.. 

Falih Rıfkı ATAY 

Frama ve lrak'ın kartılıklı 
menfaatlerini Türkiye 

himayeyi kabul etti 
Vlchy, 4 a.a. - D. N. B. : Reaml bir 

lran&ktan otrenlldltlne aöre Frana 
lle lrak aruında dtplomatık münasebet. 
ler kealldlkten aonra Türkiye hüktlme
U, Fransa 'nın lrak'takl trak'ın da Fraa 
lada1d mentaatıertnl himaye etmetl .lı:a
bul etmteUr. 

b1 haber atan mahtlllerden blldlrll• 
dllln• ıröre Franaa ile ıran aruındakl 
dlplcımtaık mllııuebetler meııeı.ı he -
atla babll mevzuu detnae de Ftanaa 
Ue dtplomatık mUnuebetlarl lı:esmea& 
lclD Bı1tan)'a'nın tran•ı aorııneatı C:Ok· 
taallllt lıeJcJeallmeJde, 
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ye aş ı anladım! 
Çeviren : MINICAN 

- Şüphe edi)orsunuz, in:ınmı)orsu
nuz.. Oh, inıının, ben, hnratımda hiç, 
hıç bir zaman SC\medim. 

nızda bulunmak bana kıUi selı.>cek .. 
Bundan ba,ka hiç, hiç bir şey istenıiye· 
ceğim, inanın! .. 

Kendi kendime sorardım; bu nasıl 
olur, dcrdım. l\a~ıı olu)or da bö)le 
bü> ulenı)orlar, bu içlerine sığmıraı'I 
he• ~~anlara, bu çılı;ınlıklara kendileri
ni kaptırı)orlar.. Niçın dün)ıtlannda 
bir ıek sevgiliden başka hiç bir şe)', o· 
na karn$m'!k hırsından baJka arzu kal· 
mı) or, bu zavallılar için.. Oh, niçin 
ağlı)orlar; acı çek.yorlar; uzun uyku· 
SllL ı;ccelerde ateflcr, hummalar içinde 
sa} ı lı)orlardı !.. Sonra buluşıukları 
uman o ht)ecanlar. ,.e biribirlcrinden 
a) rıl.lıkları dakikada o kendilerini bı
rakışlıır, nıha)emz bir bıtkinlik içinde 
ölınek iste)ışler .. hangi ka)naktan do· 
ğu)ordu, bu bitmiyen gonül sarhoJluk· 
!arı, bu hul)alar, bu çılgınlıklar? ... 

lndnıo bana, ben hiç böyle sevme· 
mis: se,da denen bu sarip sırmıırı 
içimde hiç bir zaman durın:ımıJtım. 

Bu niçin hep bende böyle olmuştu. 
İtiraf ederim ki, kendim de katiyen bi· 
lemem. Bazı sebepler 'ar ~upbe•iz .. 
Fak:ıt bunları her zaman bulmak kabil 
olmu)or. 

Ö> le sanırorum ki, börle körü kö • 
rüne teslim olmak için ben se,gilim • 
den daha pek çok şe)ler isıer, bekler· 
dım. Ama, birçokları hiç düJünmeden 
bpılneri)or, sevi)r,Zlar •• \'e büıün bu 
se\ilcnler"ıı. .iç~ ...,.e dıJa ah birtok gÜ· 
1cl'il .~ri 'ar .. Bu ink1r olunamaz. Fa· 
ieat ben ne bile>im, ben daha fazla ı· 
nı i tı)or, daha fazlasını ·bekli)ordum. 
hti)ordum kı, benim sevgilimin hiç 
hiç bir kusurcuğu olmasın-. 

Galiba hız, buıun erkekler, hepimiz 
OO) le olu)oruz, hiç kanaat etmesini 
bilmiroruz.. Hele ben .. Ben, her şC}•den 
önce, se,diğım kadında ince bir zckii, 
1engin hır ruh arı)-ordum. Ukin ku· 
~etli bir erkek ruhu, girgin bir erkek 
zek.i~ı mı) .. Hiç bir zaman_ Bu bir ka· 
dın için klfi değil ve fazla bir şey .. 
f.ti)ordum ki, tatlı bir müsamaha ile, 
zariflikle, incelikle, şefkatle ve biraz da 
çapkınlıkla dolup ta,sın benim sevgi· 
lim Ve iyiliği ile meleklere bmzesin. 
Erisilemez bir amat olsun benim için ... 

Ne yazık ki, biz hiç bır zaman ara· 
dığımızı bulamıyoruz. Ufacık bir ku· 
sur, içimizde ne derin, ne nazik bir 
)ara açneri)or .• ve bu hiçler yüzünden 
na\ıl incini)or, kırılıveriyoruz bilmez· 
siniz. 

Do~dukta bunların değer \'e önemi 
olmu}or. Ne bile)im, dosılarımııın 

hepsı ho1 orülebiliror. Fakat sevgi 
hiç Ö)le değil .. Sevmek için göz.lerimi· 
d )-Ummak, aruk sürmemek, yalancı 
bir hul)a ve ru) aya kendimizi bırak· 
m:ık, mantığımızı tnmıımen durdurmak 
Jiuım. 

Pe'ki, niçin, nasıl mı se1rdim?.. f ster 
misiniz, bu garip bikl>·C>i anlata)·ım 
si Le ... 

*** Bu, bir fecir ru)DSına kendimi bı
raktığım bir andı. 

- Bili)or musunuz, ne düşünü)o
rum $İmdi? Su ~andalın içinde borlu 
boyuma uzana)·ım ısıı)·orum.. Ama, 
siz de yanımda olasınız •• Ve böyle yan 
)ana yıldızları se)·redeliın beraber .. 
Sular bizi sürüklesin, götürsün .•• 

Oh, çıldııtııcalmnı:z beni siz ... 
- Ama, ınlıror musunuz?. di)or

du. Y:ın )"llna uzanacağız... O kadar.h 
Biribirimize dokunmak, ilişmek yok 
hiç... Yoksa, deviririm sandalı .. ioa
nın! ... 

O zaman )emin ettim. Ben artık sn· 
dece ) anınızda, rakınınızda bulunmak· 
ıan ba,ka bir sey isıemi>·orum. Ve 
bö} le, iki çılgın, )·an )"ana uzandık be
raber... Sulımn akışına kendimizi bı· 
rakmıştık. Hafif kımıldanışlarla ilerli· 
yen sandal, ikimizi de tatlı tatlı sallı· 
ror; etrafımızda )-avaş )ılYaŞ canlan· 
masa baJlı)'an suların çırpıoışları, bu 
sessiz secenin içinde, gizli opujmeler 
gibi gönlümüzü ürpertirordu. Çok u • 
zaklardan, başka düııralardan geliyor 
gibi bulbül seslerini, gece böceklerinin 
vızıltılarını İJitiyorduk. Başımızın Üs· 
tünde, göklerin öbür tarafındaki uzak 
iklimlerde, bilinmez, parlak, apaydın 
bir llemin incecik, gizli kapıları gibi 
pırıl pırıl yanan yıldızları, ne kad:ır 
uzun seyreııik sizinle .. llö)·le baş başa, 
ses~iz, harekeısiz.h 

İçimde gittikçe anıın bir heyecan, 
artık taşırordu. Kollarımı açmış bütün 
dun) ıt)·ı kucaklamak ihti) aci) le, kendi 
kendime çırpını}ordnm. Kalbimi, h:ı. 
)'atımı, bütüıı benliğimi birine vermek, 
bütün ruhumla onu se-.ımek is!İ)'Ordum. 
Yanımda, bir rüra içinde gibi, mı· 

rıldandıoız: 

- Oh, neredeyiz? .. Nereye götürü· 
ror bizi dalsalar?" Dünradan a)•rıldık, 
uzaklaştık sanı)·orum. Ne tatlı, ne tatlı 
şey bu allahım! •• Ah, siz de bir parça· 
ok anlamış, sevmiş olsa)·dınız ne o
lurdu beni! ... 

Kalbim duracak sanı}-ordum. Bir ,ey 
SÖ}•li) cmi)'or, ce,·ap ,•eremi)·ordum. 
Nefesim tutulu)or, göğsüm ukanıror 
gibi olu)·ortlu. Ben, sizi seYİ)'ordum ... 
Deli gibi, çılgın gibi... Fakat, bunu 
anlatabilmeme imkan )oktu ki .•• Hiç 
kimseri, hiç bir zaman böyle se,"IJle
miJtim. Yanınızda ne kadar mesuttum 
bilseniz ..• Ve bu, bana )'etirordu, ina· 
nın !... Siz bana bütün ömrüme yetecek 
bir t::ıyal ve saadet vermiştiniL 

Simdi ft}'Ilt hisler içinde, aynı rüya
)'a sene beraber dalmınık. Mini mini, 
sevimli ellerinizi, anlaşılmaz bir ihti· 
)'açla, ellerimin içine bırakmıştınız. 

Ellerimizi birleJriren bizim dışımızda 

bir bürük kuvcııi... Ve biribirine bile 
değmeden biribirinin olan benlikleri· 
ınizin arasında içten, günahsız bir an· 
lajmll)'<iı bu. 

Yavaş )'ava~ güo ağarmağa baslıyor
du. Tadı bir ı,ık göğü içinden a}·dın· 
latmıJtı. Jlık ürperişler içinde, bir an 
olduğum )'erde doğrulduğumu hatırlı· 
ronım. F.trafımııda ~ihirli bir ~ahah 
ba~lırordu. 

llır akşam, '1!mlıkta bir ku\ük kız· 
la karsılaşuk. Bu hul)ıılı, 4sık küçük 
tılgını siz de tanmınız, değil mi? .. 
A) 41ğıncb hır and.ıl gezintisi i~tİ· 
J'Ordu benden .• İ5tl)ordu ki, gece}i de· 
nizde geçirelim. Dalgaların orıasında, 
D> ışığında ha$ başa kalalım beraber ..• 
Dı.ı, sadece bir sıir fantezisi idi onun 
için .• 

Ne diye )alan so)lemeli .. Ben, mı· 
cer.ı) ı mln:ısız buluyordum. Fakat o 
k.ıd.ır hoşuma giımi,ti ki, redd .. meJim 
~e o ııkşam, geç ~akiı tenha bir kum~ıl 
boyunda onunla buluştuk. Bir sandala 
atl.ıdrk ve açıldık. 

Mchı.ıp harikullde s 1eldi. f:ırafı • 
mııd,ı a) ışığından halka hıılka çelenk· 
Jer serpilmiş gibi idı. Hisli, hulyalı ar· 
kadı ım, d.llgıo bir gülum eme ıle bn· 
ıını nrka)a bırııkı)or; ru)a içinde gibi 
mırıldanı)ordu 

Engin, durgun sular, ı;enis, sonsuz 
ufuklar, bin bir renkli çelenklerle kı· 
111 ılım gül de teleri)·le bezenmİJIİ. 
Ilana oyle gelı.li ki, uzaklardan, bir 
binbir gece cenneti yollarından, el ele 
tuııı,muş peri kııları, sülüşerek bize 
doğru kosuşu)orlıır, çılgın bir aıılı,lıı 
etrafımızda dönüyor, dönü}orlar; hal • 
kalar çe' irirorlardı. Sizinle birlikte 
içine girdiğimiz bu ('eri rennetini, bu 
peri düğün!inü ömrümün sonuna kadar 
unuımı)·arnğım. 

- Oh, bu gecrler ne güzel!.. Hadi 
)anıma gelın siz de .. bırakalım karığı, 

giı ın kendi kendıne ... 
Kurckleri salıverdim, onun )anına 

sııum. 

ndal, suların akınıı~ına U) mu,, 
halıf alınıılurla ileıli)·ordu. Bizi )a· 

Bunu ~İze de göuermek, "hakınız, 
bakınız sevgilim .. ,, demek için lıir sn• 
ni)e dön<lüm. fakat ha}'ır, o dakikada 
•İı beni çıldımınız. Hangi ı:örünmi)·en 
('eri elll'ri, börle bir dakika İçinde si· 
zi bu kadar değiştirmişti. 

Çıldınan hir gülümse)İşle, dudakla· 
rınızı bana. ıı1aııror; büıiiıı benliğinin 
,·ermek, kendinizi kollarımın nrasınn 
bırakmak iHeğİ) le, sil de tiıri)ordu· 

VdŞ ).ıu.ş dcnır.e sarkmış bir çam göl· nll74 

ge\İıte d.,ğru sur.ıkledi O zamaa, ko · Benim ürpcrtilerim, sizde de başla • 
mışıı nrıık ... :\'ih&)CI ııtkı hl'n de an· 
lamısıım. 

!umu )ıl'afÇil bu hül)alı küçüğün bO)'• 
nuna doğru mm. Ona d.ıha )akın ol· 

R 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 

İ ngi liz f utbol takımına ve 
önümüzdek i maclara dai r 

. :> 

BİR TAH LİL 
Gecen haftaki yazımda şehrimiz

de nılsalir bulunan lnglliz futbol ta
kımından bahsuderl4"n bu takımın 
ne dcrecc)·e kadar formunda olup 
olmadığı hakkındaki dOsUncelcrl 
maclnnnı gördükten sonraya bırak· 
mafı mu\•afık bulmuştum. EvPlden 

r:~~;;~~~~~Jııııu 
:.. ...................................... . 

katı bir hUkOm ve miltaleada bulun- maf:ıı çalıştığından takımda bir top
mıyarak lhtıyaUı hareket etmekte tuluk, enerji ile oynamak gayreti 
isabet etmiş olduğumu bugUn dnha görülüyor. FutbolOn bir bucuk snat-
1yt anlıyorum. Slmdl maclan se;,-ret- ilk bir oyun oldufunu takdir ede
tikten sonra bu husustaki kanaati- rek kuvetlerlnl ve nefeslerini ona 
mi samimiyetle ve kısaca anlatma- güre hesap ederek oynuyorlar. Ve 
ğa çalışacağım. Takım heyeti umu- tnbnlliyle de muvaffak oluyorlar. 
mlyesl hlllnde fena o1mamakla be- Bunun en güzel misalini Harblyell
raber itiraf etmek llzımdır ki ken- j !ere karşı son dakikalarda aldıkları 
dls!nden Umit edilen vebeklenllen netlcC'de gördilk. Harbiye enerjisini 
Yüksek oyım kablllyetlnl arzu edil- iki devreye taksim etmesini bileme
diği kadar gösterememiştir. Oyun- dig,ndl'n oyunun sonlarına doğru 
cular birer birer gözden geçirilecek yorularak durakladı, lngllizl<>r de 
olursa kaleci, sağ rnUdafl, sol mua- bundnn istifade etmesini bildiler ve 
vin, merkez muhacim mUstesnn ol- O t üste Oc gol cıkanvı-rdller. Fakat 
mak üzere dlğerlerlnln dikkat naza- şurası da muhakkak ki biltün gay
nnı <;ekecek bir olgunluğa ~ahip bu· relleriyle oynıyabllmek lmkllnını 
lunmadıklan seziliyor. Belki ilk bn- bulduklan birinci devre müddetince 
kışta topa hüklmlyet, muntauım vu- Harbiyeliler hasımtnrına karşı daha 
ruş, topu tutuş. sfirilş ve kofa oyun- üstün bir oyun ı:ıkardılar. Gerek hu 
lan bakımından oyunrulnrdıı bir ku- \'azlyet gl!rekse Genı;lerblrllğlnc kar 
sur ıröw cnromıyor. Her oyuncu şı gUclilkle kazanılan bir sıfır gall
kendlslne dilsen \'azHeyi elinden hlyet ispat eder ki mP.mlı>ketlmllzn 
gC'ldl~I kndnr muvafCakıyetlc bnsnr- kıymetli misafiri bulunan hu lm:lllz 

Ulus 
Eskrim 
Kupası 

Gazetemiz, ince, zarif ve bilhassa 
!aydalı bir spor olan eskrimin mem
leketimizde daha çok yayılmasına 

ve gelişmesine hh:met etm,.k dO· 
ş!lnceslyle bir eskrim müsabakası 
tertip etmiştir. 

takımının tnkımlarım11.a karşı bariz 
bir UstünlU~U yoktur. Oyuncuları
mızın mnf:lüblycte uğramış olmala
rının sebebini belki biraz da lnırlllz 

futbolünün dlllere destan olan şöh
retinin g<'nclerlmlzln mAnevlyatı ü
zerindeki tı-slriııde aramak rlol:ru o
lur. SUphc yok ki lnglllzler kendile
ri lradettlklerl bu oyunun bugün 
yeFyUzünde essiz kahramnnıdı rlar. 
Ve onlan kendi sahalannda elmdl
ye kadar hlr defacık olsun yı-nı>bll
ml.ş bir kuvet meydana cıkmamıştır. 
Ancak şunu da kabul etmek lltzım
dır ki dünyanın her tarnfında P<'k 
haklı olarak büyilk bir şöhrMc sa
hlp bulunan o takımlarla bugiln şeh
rlmiz<le bulunan lngillz takımı ara
sında mukayese knbul etroiyecek de· 
recede bir fark \"ardır. Misaflrlerl
miz arasında vaktiyle İngiltere mil· 

11 takımında yer alaca'k kadar y{ik
selmıG ve knbı1ı:1-·et g\istermlıı O)·un
cular olduğu söylenmekle beraber 
bunlnnn uzun znmandnnbert ve hat· 
tA harp dolayıslyle bir ıkl seneden
bcrl muntazam antrenman yapama
maları yüzünden buı;:lın azami ran
dımanlarını veremedikleri görlil· 
mektedır. Takunı teşkil eden oyun
cuların da bugüne kadar ancak Uc 
dört defa beraber oynadıktan ilrri 
sürülmektedir. Bunun böyle oldu
ğu esasen oyunun cereyan tarzın -
dan da anlaşılmaktadır. Aksi olsay
dı ı;ilphc )'Ok kl takımın ı;ıkardılh 
oyunun kalltesl daha yüksek olurdu. 
Paslar daha iyi yerini bulur, takım· 
da daha bUyük bir bcmbcrllk göze 
cnrpar, kale önünde cckllen sütler
de daha fazla isabet görülilrdü. 0-
~·uncular hlribirlcrlnc alışmış ve iyi 
cıılıstırılmış olmanın tesiriyle daha 
emniyetle oynarlar bu yüzden de o
yunun umumi ahengi daha teknik 
daha cazip ve daha seyyal bir man
zara arzcderdi. Takım oyununu em· 
poze etmesini blllr ve bu ilk bakış
ta derhal kendini göst<>rirdl. Halbu
ki vaziyet hiç de böyle olmnmıştır. 
Onların bize oyunlarını kabul ettir
meleri bckll'nlrkcn blll!.kls Harbiye 
macının birinci devresinde olduğu 

gibi blzlmkUerln onlara zaman za
man o;,'tlnlannı empoze ettikleri gö
rülmliştür. 

Hu!Cısn olarak sunu söyllyeblll
rlın ki, şahsi görüş ve kanaatime gö
rP, şchriml7.<le mlsnfir bulunan fngl
liz takımı bizim birinci planda gelen 
takımlarımıza yenllemlyecek bir ku
vct ve üsiünlUkte değildir. El\•erlr 
ki takımlanmız ml\neviyaUarını boz
masınlnr ve hakiki o~·unlannı göste· 
rcbllslnlcr .. Bu ltlbnrla 1inUm!l7d,.kl 
haftn lngllizlerle karşılaşarak Gatn
tasn rny "" Fencrbahçe maçlnrının 
nE'tlceslnden ümltslzllğe rlüşml'k lı;:ln 

hiç bir sebep yoktur. Yalnız ısu ısart
la kt alışkın olmadıkları Anknra'nın 
çimen sahasında bu lkl güzide takı
mımız lstnnbul'dnkl oyunlarının tem· 
posunu tutturabllslnler .. 

Tertip ettiğimiz eskrim müsaba
kaları, tıç sınıf' eskrimci arMında 
yapılacaktır. • 

Blrlnı:i aınıfa, Uç yıl veya daha 
fazla eskrimle meşgul olanlar gi
receklerdir. 

İng i liz futbol takımı He birer 

maç yapmak üzere 

Askerlerim izi•ı 

kışhk hedi}1eleri 
(llaşı inci <a) fada) 

bu gikcl harekete kaulmaları müşterek 
Jcomiıenin uıış ve toı)lama merkczll· · 
rinde "f!'Vİnçle ka!lılanmışıır. 

atıı merkezlerinden pek tok anka· 
ralılu temin eııikleri hedirclik eşprı 
~ leıine giltürmekıe ~e geçen rıl oldu· 
ğu gibi "!erde hir toplama yapılması 
ihıima liııi düşıinerek hedirelcrirıi şİnı· 
diden hazırlam.ıktadırlar. nirim ehi· 
şüncemizc göre hedi) eelri e\ lı.>rde hek
leınıckıen•e mü~terck komite te~kit:ııı
na t~limde, hıxli)clerin toplanması ve 
•e' ki bakınıınd.ın sürat ve kolıı)·lık ıe· 
min edc>hilir. Baş,ehircle oturanların 
bıı me-nfaaıi takdir eder~ hcdirelerini 
hir an ''el toplama merkellerine gii· 
ıürmelcrini temenni ederiz. 

Ö.iircndij';imi1e göre Ankıırıı müştc· 
rek koınitcsr ıoplanan paral.uı lıe.liH·· 
lik cş~a)a çe-·irirken Kmla)· wııumi 
mnkc7i tarafından hanrlaııırılmış hıı· 
lunan fnııilit ve ı;a ım~ır ı::ihi en·a<lan 
da çok miktarda almağa kıırar vermiş
tir. 

Toı>lama merkezlerine dün bü)·ük 
parıi hedi}elik CŞ)'a teslim edenler ara
\ında ~u j,iıııler gfüiilıııiİ)ltİr: 

hnnireı şirketi ı 14 kar başlı.i:ı, 115 
eldiven, !IS \'Orap; B.ı)·an l.ütfi)e 
Çıııı;ıllı 50 çora('; i<miııi hil<lirnıİ}en 
bir \atandaş 300 ~nrap; lsoı:ıil Hakkı 
Gü,·enç S çorap, ~ eldinn; lla}'an A· 
Iİ>e !net Canı:11J)ar 7 çonıı>, 7 eldi
\'l'n, 7 kar başlıJiı; Bursa mcbum Fa· 
tin Glhtmlircn 4 eldiven, dön kar baş· 
lıjiı, deirt çorap. 

CEMiYET HAY ATI 

5112119..11 

Bu ak§nmki nöbetçi 
"'r Yeni eczane Pu:ar 

betçi olan e"' c r 
nobctçidir . 

Ankara'dan giden 
"{:( C..'umartcsı, .ııaz:ı. ıe•.ı. pcrscm 

de 19.50 de I.ııtanlıut. * Her ııün 19 da eksp es 9.ıo dil ;s 
tan bu •. 

~ Her ıı:iln 20.25 te posta. 12 ~ ıe ,. 
tanbuL 

s· fl Her EUn 15,20 de posta. 7,43 t 

tanbul. Hu tren.n .Konya. Af> 
1?.mlr'Je irtibatı ''ardır. 

-"- E neı ı;-J' H rLurum ,.e Dl~arbakıra 

15 te. ı!J-* Snınsun ve Adan:ı'ya her ııı:.n ıo 
11,45 le Adana. 19,40 ta saınsıııı 1 

f:r CUma, ca~ mba. pazartt'SI ııaıe9 
Toros 23,55 te. 

ırl" * Zr•nı;:uldak a cuma, pazar, paı (ol 
si, salı, perşembe 17 15 te. \;J 

l(l3S 

Ankara'ya gelen trenl~ıı * Pazurtcsl, carşambıı. cuma 1 
lstıınbul'dan. 23,43 te Ankııra. * 15 te posta. 8.!50 de Ankara * 19 da ı-ksprcs. 9,25 tc Anı:nra. 

f:r 20,25 te mu'lıtellt. ıs,50 Ankart· 
-k Zonl:Uldak'tan pazar. salı. csr~ 

ba, cumartesi 17,05 te. Anka~ 
ceıısı ıı.oo. ııı:• · * Diyarbakır ,.e Erzurum'daıı ;. 
ra'ya. Varuı her ıriln 14,04. .,., * Samsun ve Ad.ana'daıı AuJC!r' 
vnrıı her s:lln 18,17. ııt' 

NOT - Trcnlı-r hakkında. her ıarı!I bt' 
hatı Devlet Demtn'ollan ı.stlhbarııt 
rosundan alab!llrslnlz. Telden: l7Ş' 

Posta saatleri 191 * TaahhüUU 18 e kadar, Adi 
kadar. 

Halkevi'nde sosyal yardım 
şubesi toplantısı ı 

Hastane telefonları 
Nllmune 1577 • lf>7S 
Gillhııno 2818 

Halkevi ıtelsllğinden: 
Sosyal yardım komiteslulie iki U

yelık açıtmı§tır. Bu iki ti> enin yer
lerine yenileri seçileceğinden S. 12. 
1941 pazartesi günü saat 18 de sos· 
yal yardım komitesine kayıtlı bütün 
liyelerin Halkevlnde hazır bulunma
ları rica olunur. 

Not - evelki ilAnlarımızda yan
lışlıklıı 10. 12. l!J41 pazartcı:ıi yazıl

mı§t~r Özllr dileriz. 

Kayakçıları davet 
H •. kev Reisliğinden: 

Kayak spor hareketlerine başla· 

nacağından, evimiz spor §Ubeslnc 
kayıtlı blitUn knyakçılann bu akşam 
saat 18 c.le evimizde toplanmaları 

bildirilir. 

T ürk Hukuk Kurumu 
seri konferansları 

* * * 
Askeri 6981 
ll<>lcdb c ::r.?55 
Acele imdat oıomolılll 15~1 

Yangın, ihtikar, arız~ * Yanııın haber \·erme tl'!e!on: * lhtıkllr ihbarı: 2911 * Elektrik, havıı~az:ı, Arua ı546 * Su lalerl: 5575 ~tııl' * Telefon arızası merkez ı-"()ô· ,.,.... 
ııehlr 5678, achlr ıcı 02. ıehırıer 
aı 03, aJanı haber vernıe 04-

Taksi numaraları ~ * Ulus mcydnnı civarı llll -,.. el' 
D • .M. :r.ı. civarı: ~23. samanPa~ "' 
van: 1070, Yentsl'hlr: 15555 -
6222 - ıf333 - 5656. 

tik 
6,45 
7,15 
7,25 
7,10 

Şehir otobüsleri 
Son 

Türk Hukuk Kurumunun 1941-1942 6
•
30 

seri konferanslarından birincisi İs- 7
•
00 

tanbul Üniversitesi rektörü B. Cc· 
6

'
30 

7.00 

23,00 
23,20 
23.00 
23,20 
20,00 
20,30 
21.00 
23,00 

Ulus - KavaJdldtrf 
Kavaklıdere - ı,'lııl 
Ulus - Canka>'a 
Canka:va - Ulut 
UlWi - nııanen 

Dikmen - uıua 

Ulus - Etlik 
Etlik - UlUS 
Ulus - YcnucJılt 
Yenlachlr - Ulııl 
Ulus - Cebeci 

mil .Blsel tarafından yarınki c:ımar- 7,10 
tesi g1lnU saat 15.80 da Dil, Ttı.rlh· 7,00 
Coğrafya fakültesinde verilecektir. 7,00 
Konferansın mevzuu: "Devletler 1.no 
hukukunda harp'' tir. Herkes gele- 6,30 

bilir. 7,00 

23,00 
23,00 
23,00 
23.00 
21,30 

Cebeci - UJUS t 
Keclören - Ul~ tı~ 
Ccbcel - AB· ~~ İkinci sını!, A sınıfı tecrlıbeslz

lerdir. Bu aımf eskrimcller bir yıl· 
dan başlıyarak en çok Uç .sene es
krim yapmıı.; ve bu sınıtta her han
gi bir müsabakada derece almış o
lanlardır. 

Fener ve Galatasciray 
Bugün T ürk lktısat 

Cemiyetinde verilecek 
konferans 

7,00 
7JJO 
7.00 

17.00 As. Fabrika t,'lııl 
23.15 Bahc:ell evler - . ı1 , 
23,00 Ulus - Babı:ell e'orı•J.J 

on t!I' 23,00 Ulus - lstns:Y 4, 
mıı her 5 d:ıltıı:. &ıJI' 

teki seterler stncm111 tlc;UncU sınıf, B . sınıfı tecrUbcsiz· 
!erdir. En çok bir yıl eskrim yap· 
mııı ve bu sınıfta her hnngi bir nıU
sabakada derece almııı olanlardır. 

MUsabakalarınıız her Uç slll'lh U· 
zerine (Filore, Epe, Kılıç) yapıla

caktır. 

A ve B. sınıflan tecrlibealzler a· 
rasında he Uç lltüıta ayrı nvrı ya
pılacak mllsabakaları kazananlardan 
birincilere birer kupa ve ikinci ve 
üçünclllere münasip hedl)cler veri
lecektir. 

TecrUbelller her üç elll\hta çarpı· 
şacaklar ve bunların birincisi kupn· 
yı nlabilecekttr. Bu kupaya tanın 

men sahip olabilmek için müsaba
kayı iki yıl Ost liste knznnmnk ııarl· 
tır. 

M!lsabnkamıza, bu şanları haiz 
olan Anknm'da veya başka şehir

lerde bulunan her eskrimci glrebi· 
lir. 

Müsııbakıımızn girmek lsllyenler, 
(Ulus gazetesi spor muhnrrirllğl
ne) adr .. ~iyte en çok 20. 12. l!l11 ta· 
rlhine kadnr bir mel<tupln m!lrnca
nt Ptmelldir. 

k 1 d 1 d 
• ı Tilrk tkttııat Cemiyetinin ııu akıam- saııt 23 

!er ve milesscsı-lcr mildilrU lsmall HUs-ta 1 m a rl U•• n g e 1 er ki konreranıında, Stimcrbank btlrl\k - hdır. 

. rev Tökln "Ti.lrklyc'de toprak mesele· J ce.I< 
lnı:lllz futbol takımı 11e maı: yapa - ı ı:e ve pazartesi ırUnU de Galat11Baray &l,, hakkında bir konrerans \•erecektir. Antalya' da onarJ .e. 

Bu akıam, ımat 21 de C. il. P. Yeni· k f }etl t' 
cak otan Fencrbahc:e ve Galatasaray maı:Ja.rını yapacaklardır. Bu maı:Jarın echlr merkczlnt1e yapılacak otan bu ev a eser rıs.r oıtl..ı!J 
takımtnn dUn sabahki trenle iehrlml - devamı, evelce de >"BZdıA'ımız ırlbl, Antaı•·a <Hususi) _ Val<l .... ıı:"· .. 

toplantıda, konreransı:ı tarafından ıu ' ,- ,,,. 
ze ırtılnılslert11r. Jo"enerbahc:e ve Galata- ırelecek harta fstanbulda )'apılacaktır. mildUrlill':U ınıaat mQdUrO. ı·• oı•· konular tizı'rlnde durulacaktıır : ıı"' 
sara~lılar kendllcr1 ıc:ın evelcc birer Dün 19 Meyıs stadyomunda ı\nkara· l) Osmanlı tarihinde toprak niza • mimar, totoııratcı ve tcknl.fYC _,ıııı' 
~atakhane hazırlanmış e lan Gazi Ter· dakl lnırlllz clc:lllk memurlnnndan ku· mı, l':u halde ıchrlmlze ııeımıatUt· ~ • 
bbe enstllOsUne ırltmlalcr, fakat lnırl· rulan tılr takımla ekzenılzlnl >·aran ve Heyet, Tekeli l\lehmetpn&!l 011ııı' 
Uz ka!lleslnln misafir oluduf:u tıu okul· on kadar ı:ol atan lnıılllz takımının ka· 2

) nuı;:Onkll toprak mUnaschctlı-rt, onanıması ıcın lncclcmeıcrde _....,,.,'# 
3) Bir toprak rPrormunıı nedt'n lh· .,... •. 

da yer bulamadıklanndan Fenerbahçe· tile reisi B. Lorcy saat 18 de Halkevlnde Uyarımız vardır ? muıtur. Camlln ı-kslaının tıı!ll 
iller Anadolu aJansı içinde ayrılan bir bir konferans verml•tlr. (llrltan•·a'da •ına vakında bnslanacaktır 

rutbol) me\·~uıu bu k~onrerans ~ok, kil· 4) 1!'111 harbi &rınu tlevrlnde bclll , . dalrc)e yerıesUrllmlılerdlr. Galatasa - ~ , 
raylılar tla Devlt'l demlryolları umum !abalık bir halk kütlesi tarafından me- baı;Jı memleketlerdeki toprak reronn· 
mi.ldUril B. Cemal H!da)·et Serter'ln mU· rıık ve heyecanla dlnlcnmlstır. Konfe • tarı. 
aııadeslyle ııec: vakit bir yataklı vaııon- ransı kafilenin mlhmandan n. lhsan Bu münakasalı konferansa, cemiyet 
da misafir edllmlşlercllr. Tttremen tercüme etmlıtlr. lı7.a5ından baıka, alılkııdartar da cal': -

Son ııunlerde Ankara otellerinde yer tnı:lllz futboh'uları huır;On öQleden rılmıııtır. 
bulunmamll!ı dolayısly!e beden terbi • ıonra sanatlar okulu ve bmet pasa Mevlut ycııl uıııum mUdürlill':UnUn kurdu{ıu 

(ağırluma kemltesll yatacak yeri bu
lunan müesseselerden Ca>dalanmak ls
mlssc de buna da !mkAn s:i:lrülemedl -
f:lndcn Jstanbutıu rutbolcular bu ııuret· 
le ancak s:eccyl ıreclrebllecek birer )·er 
bulabllınl$terd!r .• 

Galatasaray ,.e Fenerb:thc:c Ankara
>·a kendi kadrolarlyle ve tam ıekllde 
ır:elmlslerdlr. Cumartesi ııUnU Fenerbah· 

Kız Enstl!UsUnu ziyaret edeceklerdir. 
Galatasaray \'C Fenerbahcelller de Aramızdan ebediyen ayrılan emek· 

ııene öıtleden sonra, 19 Ma>·ıs stadyo - 11 deniz. blnb:ısm Huan Clman'ın ru
munrla birer ekzerslz yaparaklnrdır. huna ithaf edilmek üzere 5. 12. 941 

lllaclar radyo vasıtaslyle sahııdnn cuma ııtinü cuma namazını mUtcnkı:ı 

nakledllccektlr. Aynca bedı-n terbiyesi Har.ıbayram r.amllnde mcvlOt okutııla· 
umum mUdUrlU~U nnmına Ankara rnd· eaktır. Arzu erlenlcrln tcu1!1erl rica 
yosunda sabah saat 8.30 da B. Zlyn olunur. 
Ateıı tararından bir konuama yapılacak· 
tır. 

Kardaeı J>enlz Yarbayı 
Settar Uıman 

•. Jeıt 
Z . ·· ... uno eytın payı yuµ .. 

4 

k d . . "ldüf111°' ~ ar eşını o 
111 

ı: 
en1en ;.f 

lzmır, (Hususi) - 11ırn ııı•ıc t' 
yundere köyünde zeytin P•>'1~ır 'f.''; 
Zilnden iki kardea arasınd• UIC ~ • 
çıkmıs, :Mehmet Anıl n, ıcuc ~rııı6'j. 
Hecep Arslanı lııcakla altı >'11 ıı: 
yaralıyarak öldUrnıUstUr. J{at 

mus ve aılll~eye ve~ 
.................................. 
1 Yurttaı 1 ıtır.•! 
• Gccl'n cihan hart>lrı.de s!I cııııı· 
! TUrkbl'SI kıtlık ıı:ındC !d~e\'1°1611 
i hurlyet devri, boJIUk mak, bıraL okulmak ihtiyaci) le, ha· 

fifçe kendıme ı;ekmck istedim. fakat 
bırdenbıre O) le tiddetle yerinden fır· 

ııııııııı ıı ı ıı ıı ı ııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiili J Bollut:un kıymetini blL _..d ................................ 
lııdı; o)le ~en bir narla yüzüme ha)· 
kırdı ki, geri ı;ckilmeğe mecbur kal· 
dım Dır başka h.ırekeııe bulun am, 
saJıb;ı 5andalı deHrecektik. 

O z;ıman gene }trıne oıurdu ve dar· 
sın d.ır ın SU) }endi: BAKİR A. AM 

- Büıiın rÜ)amı bozdunuz işte! .. 
Ne İ>i idık demin .. Dô)le >an )anıı 
ses\İz, hareket iz •. Niçin bu, size kifı 
gelmi)or, anlamı>orum Yazan : M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 

la tahmin ettirir. Sevdiğim bir ka
dının bana karııı olan kinini berta
raf ettiğim zanıan bir haz duyarım. 

Dargın uzaklara baktı. Sonra bir- TEFRiKA No. ı ı 

ğına delfilet eden vakitsiz serin fa
.kat gunc~li bir gündü. Geniş nefes 
alıyordum. "kışa daha epey var; di
ye duşiindüm. Üzerimde, N cvralji
nin sanki alnından uzaklaştıgını his
seden hasta bir kimsenin hali vardı. 
Tabiatteki her ıcy hoşuma ıcidiyor
du: Havanın kokusu yaprakların 
değişkin renkleri, göğün mavi de -
rinli~i, hepsi, hepsi .... Kendi kendi. 
me :" Marie - Angclicıuc bu ayrıhJa 
iyi tahammül etti. Sihhati hakkında 
lioktor da yeniden nikbinleşiyor 
;Zaten yaşı da iyileşmesini kolay -
!aştıracak derece<lc genç değil mi? 
" Bende, büyük ve karışık ümitler 
uyandığı Y.aman Allaha karıı bir 
iman belirir; şunu da illi.ve etti mı 
'·Allahım onu bana bağ15la.,, 

İlkin yatışan Marie _ Angcliquc 
oldu. Bu ııaıacak bir şey değildi, zi
ra beni oğlum.lan daha fazla sever
di: aramızda uzun zaman soğukluk 
c~mesinc nasıl tahammül edebilirdi. 
Hem de benim sebeplerim hiç te 
münakaşa götürür şeyler değildi: 
çocuğun menfaati, ailenin ananesi 
meseleleri. Yalnız intizar etmek -
tcydi "Aceba biraz daha beklene -
mezmiydi? Ben daha hastayım, ya 
bir daha onu göremiyccek olur -
ııam? ... "Onu öpücüklerle susturdum 
Arnal'ın uzaklaşmasının tesirilc kı
sa fakat şiddetli bir buhrandan son
ra kader, hntalıgını biran durdur
mak h'ltfunu gösterdi. Hatta bir de
fasında Maric - Angeliııuc'c rahat
sızlık vermemek şartıyla tekrar ka· 
rı koca olmak tehlikesini bile goze 
aldık. Boş vakitlerini oğluyla sık 
ıık mektuplaşmakla geçiriyordu. ye 
ni vaziyetinden hiç şikiyet etmi -
yordu; çalııııyordu, birinci olarak 
parlamasa bile iyiler arasında 

geliyordu ... Karıma kendimi affet -
tirmem kolay oldu. Beni rahatsrz 
eden bir komşu.dan da kurtulduktan 
sonra, oğlunun gaybubctinin verdiği 
UzUntUyU, ona karşı dn.ha müşfik 
davranarak telfıfl ettim. 

kabadır, belki de yerinde değildir, 
tikin başkasını bulamadım. :;iunu 
demek isliyordum: Endişesi de ke
derı <le aynı boyunduruk altında ya
şayıp ayni yemlikten yedikten son. 
ra bir birinden ayrılan iki hayvanın. 
kine benziyordu. Saatlerce sessiz, 
harekelsiz ve gözleri dalgın duru
yordu. Oyuna karşı olan arzusu da 
iştahiyle beraber azaldı. Çalışkan -
lığı arttı, acaba kimsesiz kalmış 
ytlreği kituplarda, defterlerde, es
kiden kendisine yardım ve muzaha
ret etmiş olan arkadaşının hat.ıra -
ıını mı arıyordu? Pulunun üzerinde 
Alman hükumdarının resmi olan 
ilk mektubu alır almaz bir kenara 
çekilip onu tekrar, tekrar okudugu
mı gordum clu<laklarını kıpmJatı • 
yor, hayaller kuruyor, ağlıyor, say
faları öpüyordu. Bense gülümsü -
yordum: bu hararetin ancak muvak
kat bir zaman devam edeceğini evci 
den ıörüyor<lum. Sidonie'nin şah -
sında en salim ve en seven kadınlar 
arasında bile sık sık ı e.sadüf edilen 
bir tip görmü5tiim. Bunlara sevdik
lerinin hakiki viıcudü lazımdır, ve 
biıtün samimi arzu ve gayretlerine 
rağmen bunlar hatıra ile yaşamaz, 
bir hayalle konuşamazlar. Şimdi 
kendi~inde bilhassa eksik olan ci -
het, genç arkadaşını görememek yo 
rucu oyunlarqa birbirinin kuvctlcri
ni dcneyememek, Arnal için mevzu. 
bahs olmasa bile Sidonidc saadeti 
meçhul ve tatlı bir zevk uyandıran 
çocukça ok~amalardan artık mah -
rum kalmaktı. 

den bire dundü: 
ız gene küreklere geçmelisiniz Bununla beraber oğlumun istifa -

kuzum, dedi. Bu sular, bizi bu gölge· deli olacak olan o seyahatine de ze
lcrden ku·tarrnırucak bir türlu... mın hazırlıyordum. 1870 deki mağ-
Nıçin bilmİ)'Orum, bu gece içimde lilbiyetten sonra Almanca bilmek 

bir garip u)~allık urdı. Bu kuçük çıl· inglllzce bilmekten '1aha faydalı ola
.sının büıün fantezilerini, büıün arzula· rak kabul olunmuştu. Arnal'ı Cons
rını )erine getirmek isti>·ordum. Hem tance gölU civarındaki Behrenstein 
onun gururlu yeşil bakışlarının emrini kolejine göndermcğe karar verdim. 
)erine getirmemek imkılnmdı. Lfizum halinde dönüş seyahati Salis 

Yeniden küreklere geçtim. Sandal bury'den daha kIBa olacaktı, bir de 
kımıldandı. Ya,aş >·a,-aş açıldık. Ve çocuk evclcc birçok ccdlcrinin de 
ondan onra mehnbın çizdiği rollac devam etmiş olduğu bir müesseseyi 
üstünde uzun zam:ın, belki saatlerle, elbet daha büyük bir memnuniyetle 
kendi kendimize, kendi hül)alarımız kabul edecekti. 
içınde daldık. Bu lıi-li kızın ince ru· Projemi Arnal'm kendisinden sak 
hundan benim de ruhuma bir parça kıı· lamadım. Fikrimi. (annesiyle Sido
rışmı~ gibi>-di. nie'den başka) herkese karşı ıcöıtcr-

0, kdrşımda dalgın bir gülüm.~eme diği bir kayıtsızlıkla karşıladı: bu
içinde, başını )"ana )atırıror; dini pı· nunla beraber memleket görmek ho
rıltılı sulara soku}or; kendi kendine şuna gitmiyor da değildi .Küçük ar
oyunlar )arnor, eğleni)ordu. Birden· kndaşını evelden müeteessir etme -
bire bana dundııjhinti haıırlworum. mek için ona bir şey söylememesi-

- Söz ~erin bıka)ım, dedi. Vade· ni tcnbih ettim. Sidonic hakikati. 
din ki, hiç kımıldamı)acaksınız ve be· hazırlıklar artık saklanmıyacak bir 
nl saracaksınız. Size lıaşka bir şe)' ıek· hal aldıktan sonra öğrendi. 
lif wcceıiim .• fğer bunu bana ,-adcder· ı Arnal Behrenstien'e, bizim taraf
seniz... lı "Euglme Marmlen'nin refakatin-

- Sizi temin ederim, dedim. Yanı· de olarak eylünün son ıünlerlnde 

hareket etti. Marmier o kolejde 
Fransızca lektörü idi. 
Brniın sabahı sevdiği annesiyle 

geçirdıktcn sonra saat oaa doğru 
hareket etti. Sidonie Alicia'nın kol
larında hıçkırıyordu. Bense hem o 
lektöre hem de onları trene kadar 
:götürecek olan kira otomobilinin 
genç ııoförüne son talimatımı veri -
yordum. Bilhassa ayrılış merasimi
nin kısa geçmesine çalıştım. Llkin 
tam ayrılınacağı sırada Sidonie'nin 
bir sinir buhranıyla yıkılmasına ma
ni olamadım. 

Arnal'le Marmicr'yi götüren oto -
mobil nihayet hareket etti. Koru
luğun dönemeçi çabucak kendilerini 
gözden kaybetmişti. 

Alicia Sidonie'yi götürdü. bende 
ıefkatli kocasına karşı kentlisini 
$İmdiye kadar asla müdafaa edeme
miş olan Marie - Angelique'i tesel
li elmeğe gittim. Sonra derhal gara
ja koştum, on beygirlik küçük gri 
otomobilimi çıkardım. Buğdayı tak. 
sim edilmek üzere bulunan bir çift. 
liğimize doğru yol aldım. • 
Daıi mahsülünün bereketli olaca-

Sonra ekseriya can sıkrcı geçen 
bu bugday paylasma angaryasına 

tıpkı bir eylcnceye gider gibi ace
leyle koştum. 

Arnal gitmişti. 
Aileden ondan evci Bahrcnstcin'e 

gidenler gibi, onun yaşındayken be 
nim de La Gatere'dcn Salisbury'ye 
gittiğim gibi, o da on ay müddetle 
bizden ayrılmıştı. 

Bu doğru olan kararımı Marie -
Angcliquc ve Sidnoic'ye affettire
bilmem için önümde teşrinievclin 
iptidasından temmuzun sonuna ka • 
dar geçecek on aylık bir mürldet 
vardı, Bunu nikbinlikle karşılamış. 
tım, Muvaffak olmada hiç zorluk 
çekmedim. İçimdeki bir his bir ka
dının benden ne gibi §eyler bekle -
diğini, ve ne gibi ~eylerindc onu 
kı~dı racağını, bana daim a kolaylrk-

Sidonie'yi yatıştırmak o kadar ko
lay olmadı. Bana karşı gelmesi ira
demi daha kuvetlendirdi, arkadaşı • 
nın kedisinden ayrılması hiç ho3una 
gitmemişti. Bu hlil onu bir hayvan 
gibi kızdırmııtıı kelime fa::laca lSQnu var> 

8.15 Eı;ln ıaa ti 
8.45 Mtlzlk, lllo -

zart'tan (Pl.) 
12.30 ProEram , 

Hat. 
12.33 Şarkılar , 

tUrkUler 
12.4::1 Ajans. 
13.00 Şarkı tür -

kil. 
13.30 Kansı:k pros: 

mm (Pi.) 
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18.03 Fasıl. 

18.40 nnns mil -
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19.00 tktlsa t ıa -
ati. 

19.15 Müzik l\lo • 
zart'tan (Pi) 

19.30 AJans 
19.45 K!Aslk ttlrk 
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S/12/1941 -
Beden ferbiyesi vel Siyasal Bilgiler Ankara' da 

O ulunda sporun mahiyeti 
Pamuklu mensucat 
sahıa (ıkarıhyor 

ktıo [ Bışı 1 inci say/adı ] 
~ ınetre uzak bulunan köylerlnden 
a'arı l'Urtıyerek ııcldlklerı ırorillilyor. 

(Baeı 1. 1nc1 ınytııdaJ 

törene lstikUıl marşı llo ba&lanmıe, 
bunclan sonra Siyasal Bilgiler okulu 
müdürü ı>ror. Emin Erişirgil söz a
lardk okull·n büyük giinlinde yapılan 
toplantıyıı yılkııt'k huzurları ile şeref 
verer. d:ıvetalcre şukran duyguları -
nı bildirmiş ve sözlerine &öyle de -
vnm C'ttni;itirı 

( Başı ı. inci say/adı ) 

~:: COk sevindim. 
aıcırıı derı tcrbbcsı knnunundnn bekle 
kor iz ea>e, mahdut anmpıyonlnr, re· 
b"·• dııtenJer Yetlatlrmek detll. eveıtı 
'"Jn ıı 

zıtlarda 12. 12. 941 cuma ıı:UnUnden iti· 
baren satıfa cıkarılacaktır. 
2-
l. - Ucuzluk pazarı (Anatnrtnlar) 
2. - Hilal mnaıızıısı < > 

a:;ı encııtın, bllhasS4 tnm bir dl • 
or~oxıı kendilerine ttıynt cdlnmlı olnrnk 
d.r icra kabiliyetinde yetı,tlrllmesl • 
, 1.; Takım oyunıannda hatalı \'e dl • 

k~ lııltz hnreketlerlo OY,Unları zoraki 
dUr~:;ıak lltJyen takıma, hatuız ve 
o•· ve ıı:ıortmenllk esnılanna uyı:un 
"'raıc ha dtıı reket ederek oyunu kaybe • 
Ye~ ?akımı llst!ln .tutarız. Hemen her 
h41r1~ ııencııte ııun ııcctıkc:e bu iyi ruh 

--n olmaktadır. 

>'t~en terbiyesi ve sı:ıor faallyetl, ti· 
)lr 0 ve sirk oyunları ıılbl ıcylr ve ıc-

Cl.ere h , 
bır eyecan vermcte mahsu& 
ltı.et:a•ıta veya bu heyecanı istismar et· 
tııııır. Yarıyan bir menfaat vasıtası do-

lle~den terbl:veaı ve ıpor taallycun -
llıtu .. hat lntlta bekleytp bu arzulnnna. 
it t ettıkıerı mlkyaatn nan olnmıyan· 
ı:::· hlc bir hUsnU niyete mnkrun ol· 
b~ •tak aQya tenkit diye yazdıklan 
leı. htc bir vakit tuttutumuz ve mem· 

'et ve llotrıı umumi mentaat bakımından 

%1.ra Oldutuna kanı oıııuıı:umuz yoldan 
hıa t •ttıremez. Bunlar arasında ıa
~~ lan l&tthılat eden menrı yazılar dıı 
~Uı. ihbar mahb·etınde ı:örillmck 

ltı.lıııt illdan eUmhurlyet mUdctclumu -
1-tb• lertnt llııllenııırır. Bu ynzııardnn 
hııı:!llıde elctden tayda s:öı1llenlcrı de 
ltbu dukıan yerlerde ıcınrı makamlar 
ltr lyt kal'lılarlar ve ta tblklne calısır-

ka~l!n Terbiyesi kanununda ılmctlye 
turrı/ Yapılan tecrübelere nazaran lU
lerı u R!lrU!en del::tılkllklcrı ve 11! vc
>'tıu leıbıt etmek ve !Uzum ırörtılürsc 
~~ıı kanunun tadlllnl BUyUk Millet 
~le 1ne tekllt etmek tızere Dasvc -
ll>-e• taratıncıan vekllllklere, bazı vı
,,..~ere, Parti murettlallklertne bu hu· 
lır dUıüneelcrl ıorulmustur. cevap
te ttol>landıktnn sonra lııtlıare heyetin· 
ııa~~tltık ccıııerek Daevekıııtae arzolu· 
t~1111 tır. Bu aureUc beden terbtyesı ka· 
c, 

11 
nun daha verlmll ve kolay tatbik 

~ acaı::ını umu)orum. 
!atı. i'ııtboı mtisabaka taiımatnameslnln 
14tetre he:rellnde kabul olunrak yürtlr· 
~~ ~raıaını bl11yorsunuz. Bu tııllmat· tt., tnın ön ııızunu bu aahııdakı cıUsUn· 
ta l'lnıızı bcıllrtmcsı dolayıatylc oıııu -

( lllbı bildiriyorum : 
'tıc~tbol, ku!Uı:ıler ve oyuncular tein 
•·~ bir ııaye cıecııcıır. Futbol kar
tııı ~lal'l ve mUsabaknları. takımla· 
•~ıu'l>ottı:nenllk bakımından vardı{rı ol· 
~a.~ derecesini ve futbol c:alıımaıa
~l'cıı elde ettlklcrl semereleri ırllstercn. 
~ lar arasında ark11dn1hl':ı onar -
~~ tercıı cemiyet ıı:ınctckl vnzltcslne 
~ •ahsını tecıa etmeae alıatıran va ''t. ııenc:ıere ac:ık hava zevkini tat-

"- Grı;en yıl bu gÜn müessese
nin tarihir.de unutulmaz bir gun ol
du. O ı-ıin Milli Şef bu kiirsudan 
mezunlara, burada okuyan gençlere, 
millet hizmetincle bulunan her va : 
tanda~a paha biçilmez irşatta bulun
muşlardı. Bu muessese gençleri ye
tiştirirken Milli Şef'in gösterdiği 
hedefe yaklaatığını hissettiği nisbet
te övünebilecegini bilmektedir. Re -
'islcUmhurumuz bize ı;u yolu gösteri
yordu: Maliyede, iktısatta, idarede, 
siyasette sizin esas rolunliz aldığı -
nız vazifeyi, bulduğunuz. çarhı, eıı 
iyi şekilde İ!iletmek değildir; bun -
dan daha fazla olarak yeni ihtiyaç
lnrı 6nllyrcek \'C memleketi 1lerlc
tecek tedbirleri bulup tatbik etme
niz asıl 'nz.ıfenlz olacaktır." Bu dl· 
rektifi okulun bıitıin manevi hava -
sında ve tedrisatında hakim kılmağı 
esaslı vazifemiz biliyoruz ve bu va. 
zifeyi ne derece başarabildiğimizi 
burada yeti5en gençlerin hizmetleri 
gösterecektir. 

Kuvetle umit ediyoruz ki, bu genç. 
ler hayatlarının hi!r bir devrinde "da
ima araljtırmayı istıyen bir meslcge 
girdiklerinı untumıyacaklır ve mil· 
let hizmetini başarabilmek için Mıl
li Şef'in kendilerinden "Teıkilat)ı· 
!ık, kuruculuk ve buluculuk., vasıf
larını istedıgini dnimn hatırlıyacak
lardır.,, 

Bundan sonra dahiliye vekilliği
nın bu yıl açacagı kaymakamlık 
kursuna temas eaen okul muduru bu 
kursun mu esse senin gelıliımlne bil
:,. uk ;vnrarlıgı olııcagını ı;oyıc~. dün 
yanın bu karı&ık de\•rınde vazife alıı
cak olan Turk genı;Jcrınin millctın 
refah ve huzuru ıçın kcndilerınden 
beklenen hizmeti zevkle yapacakla
rından bahselmi5tir. 

B. Emin Erişirgil alkışlar arasın
da sozlcrinı §U cumlelerle bitirmiıı-
tirı : 

"- Feyzimizi, ~üessesenin fiercf-
11 mazısını kcndtlerinc borclu oldu
ğumuz hocalarımızın yuksek hatıra
larını en derın saygı ile anmak bizim 
ıçin en yuksek vazifedir. Bu yıldönü
mündc de yüreklerimiz onlann hatı· 
ralariyle doludur.,, 

3. - Hilmi Hamamcı ( ,. ) 
4. - H!ll'llt Anklı <Cıknkcııar Y.J 
ıı. - Mustata Yukay (Atpazan) 
6. - Mustafa Kınacı Kardcsler 

(Atpazan) 
7. - Hamdi Gökıen ( .. ) 
8. - Omer KUt!lkcUoaıu (Ko~'Un P.) 
9. - Mehmet Caner ( ) 

10. - Sabri GUnyUzlU C ., J 
ıı. - Yentıehlr mnnıraturn mn~aza

A. Eryayar. (Yentıehlr) 

12. - Yerli Mallar Pazan (Ulus Jl(ey· 
Clnnı> 

3 - Pamuklu mensucatın ııznmt pe
rakende satıs rtyatlan vııa.yetc Fiyat 
MUrakabe komtsyonunr.11 asatıcıa gös· 

terilen eckllde tesblt edllmlstır. 

Clnsı Perakende ııatıs tlyııtı 

a) Saten 94 137 Kr. 
b> Saten ~ OS .. 
c> Pazen 80 cm. 7~ " 
d) Cold\•elver 129 .. 
e) Kenarlı veıvet 

t) P)Tamlde 
ırl Ptnır - Ponıı 

101 
64 

:56 .. 
4 - Pamuklu m!!nsucattan tedarik 

etmek lstıyenler 2. tncı maddede ııl)s -
terilen matazalara hüviyet eUzdanlan 
ile birlikte mUrncaat etmelidirler. 

5 - Satıcı ııatıa mlktannı ve tıyat· 

ıarını gösterlr fatura verme~e mttıtcrl 
de tatura aımaıta mecburaur. 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLIGI 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarf usuıu ile 80 ton pra

sıı alınacaktır. Beher kilosuna tah· 
mln edilen fiyatı 6 kurus 50 sanUm 
olup muhammen bedeli 5200 lira· ve 
ilk teminatı 390 liradır. 

İhalesi 12-12-1941 cuma günü sa· 
at 16 dadır. 

Taliplerin tckllf mektuplnnnı iha
leden bir saat evci komisyona ver
meleri, şartnııme komisyonda ıtörU-
leblllr. <8837> 18774 

Kösele alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı :ı:arf usulü ile IO ton 

tahan köselesi sawı alınacakıır. Beher 
kilosuna tahmin edilen fiyat 525 ku • 
ruı muhammen bedeli 52.500 lira ilk 
ıcminau 3875 liradır. 

Okul mudüründen sonra en yafih 
okul mezunu olan B. Ahmet İhsan 
Devlet ŞQrnsı relsl Bny İsma
il Hakkı Göreli söz almış ve eski 
günlere ait okul hatıralarından bah
setmiş, bugünkü okul talebeleri ile 
samimi bir ko~u[jma yapmıljtır. 

2 - ihalesi 16-12·941 ulı saat 11 
dedir. Taliplerin teklif mektuplarını 
ihaleden bir sa:ıt evci Ko. na vermele
ri ~arııır. ,Şartnamesi her gün 163 kuruı 
mukabilinde Ko. da alınabilir. (8865) 

18907 

tlıı lnııcanını veren bir vasıtadır. 
lt:tıl> O>ıınu oynıyanlar, mUs:ıbakalan 
~ \'e idare edenler ve bu oyunun 
'-It ''Yrlne koıanlann bu noktayı 
'bt. ıııı'5zönUnden kacınnamalan. fut -
it...~ "e sporun tylllU bakımından el
~.] 

111 !:. bu cUmlelere, rutbol tenkltlert
>eetıı n Ya:tıcıların da oyunu bu za vı
'-ıı törUp mUt11lea etmelerinin tay • 

Bundan sonra son sınıf idari ııube 
talebelerinden Ertugrul Soysal bü -
yüklerinin sözlerine atcııli ve heye. 
canlı bir nutukla cevap vermiştir. 

Koyun eti alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dıın: 
ı - Kapalı zıırl uıullylo 200 ton 

ko)'Un eti alınacaktır. Deher kilosuna 
tahmin eııııen tlyatı 60 kurue olup mu
hammen bedeli 120.000 lira ve llk tc
mlna u 7250 llrııdır. 

01acaaını ııııve edl)'orum.,, 

Bu günün 
meseleleri 

o 
] 

c,. ...... u,. .... cu ...... ..ıı= E ... 
~ Q.:!•~cu"' 
~~İ lta _ _ . • O 111 :.:.- " N :-;. 
~tııı~ f-..><::.ll4<f:ı. 

~ <Muhtelit; -ıs 25 
\, -., (Ankara 6 9 
;treı (~skıeehlr) 9 13 
~~t~ı (Ankara) 6 9 
., 'ııı.te ı <Bursa) 15 22 
ı.~t 8 sarı (tlrgUp) ıı 15 
~b~8 beyaz (tlrgUp) 8 11 
~~b ('l'arsus) 24 82 
t,.llı t llhar (Esltiııehir) 19 28 
ı.~ı t 88Ulye (Mer&ln) SO 40 
~~ laulye (Mersin) 2S 87 
~~llıa~:Ya Fa. (lleraln) 25 35 
"'"""arı~ CMersin) 23 2s 
"'tı~ ilk 
~atı (Adana) 22 28 
..._ılııaı (Adana) 40 50 
~'l'l bık biber (Burııa) ıs 24 
lı~ lber (Bursll) 20 27 
'•ıı180hn ('Muhtelit 7.5 10 1 ıı11111111111111111111111111 

En son Hariciye vekilliği baş hu. 
kuk müşaviri Prof. B . Ethem Mene
mencioğlu kıirsuye gelerek geçen yıl 
Milli Şef'imizin Siyasal Bilgiler o
kulu kürsüsünden irat buyurdukları 
nutku okumuştur. 

2 filim birden 

1 • SOi~ AYRILIŞ 
Çılgınca bir aşkla başlıyan, ha· 
yatın acı ıetıraplartyle niha
yetlenen emsalsiz bir ~aheeer. 

Artistler: 
Nanet ve İğfalin ban artisti 

Hans Söhnker 
Marianne Haff e 

2 -Maskeler aşağı 
BUyUk avııntUr tllınl 

seanslar: 14.SO - 17.30 da 
so~ AYRILIŞ 

16 - 19 da 

MASKELER AŞAÖI 

2 - !halesi 18.12. 941 saat l~ tedlr. 
Taliplerin teklU mektuplarını ihaleden 
bir saat e\·eı Ko. na vermeleri. Şartna
me altı Ura muknbllinCle komisyondan 
her gün alınabilir. (8SG6) 18908 

Vaketa ve deri alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Komisyonda mevcut nümune

sinc göre 40 clft kcce terlik pazr. 
lığı 8·12·1941 snat 11 de Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri 
fiyata nazaran kati temlnatlarlyJe 
Ko. na müracaaUan. <9103) 19046 

Toz teker alınacak 

u ~ u s 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLIGINE GELEN 

lLANLAR 
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eti ah nacak 
iskendenın Sa. Al. Ko. danı 
l - Aşağıda miktan yazılı sı~ıreti kapalı zarfla alınacaktır. ı~tekli· 

!erin ıartnameyi görmek için lskenderwı Sa. Al. Ko. na miıracaatları. 
Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evet teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 

Cinsi 

Sığıretl 
Sığıreti 

Sıfıreti 
Sığıreti 

Miktan 
Kilo 
210.000 
100.000 
100.000 
100.000 

Muh. Bed. 
Lira 

56700 
27000 
27000 
27000 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 

(8787) 
Muv. Te, 
Lira K. 

18734 
İhale Ta. Saat 

42s2 so ıs. 12. 941 10 
202s oo ıs. 12. 941 ıs 
2025 00 16. 12. 941 ıo 
202s oo 16. 12. 941 ıs 

l - Kapalı znrf usuın flc 35.000 
kilo sade yağı eksiltmeye konmu:; -
tur. Beher kilosunun 174 kuruş he
sabiyle muhammen bedel tutarı 

60900 lira olup muvakkat teminat 
4295 liradır. Evsaf ve şcrnlt her gUn 
Ko. dn görülur. Eksiltme ve lhalesı 
24-12-941 çarsamba g{lnO saat 16 da 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. İsteklilerin mez'kQr gün ve 
saatten bir saat evci teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. <886!>) 19023 

Çeşitli hayvan yemi 
alınacak 

Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Ton 50 bakla. Ton 50 çavdar, 

ton 50 kaplıca, ton 50 dan. ton 50 
burçak. Yukarda )'azılı beş kalem 
h:ı;yvan yemi alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 8-12-1941 paurtesl günü 
saat 15.30 da Tophane lst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1stekll
lcrin nUmunt-lerlnden bef:enllml'k 
şartlyle alınacak olan Isbu beş kalem 
ayrı ayn isteklerden alınablleceji 
gibi her hır knl<'mi 10 tondan aşağı 
olmamak üzere ayrı ayn tallplerl'len 
dt" alınablllr. Istcklllerln % 15 kaU 
tt'minatlnrlyle bclll vakitte Ko. na 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 23.000 k1lo sade yağı kapalı 

7.tırf usuın He eksiltmeye konmustur. 
Snrtnam~ı komisyonumuzda ve An
kara, lsttınbul Lv. Amlrllklerl S:ı. 
Al. Ko. lnrlyle Urfa, Diyarbakır, Af
yon beledlyelcrinde mc,·cutur. 

gelrnelerL (9097) 19042 

Burçak alınacak 
Balıkesir Sa. Al o. dan: 
l - Beher kilosuna 15 kuruş fi

yat tahmın e<I len 100 ton bu~a1c 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar
lıfh 20-12-941 cumartesi günü saat 
11 d<' Balıkesir Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır. Kııtl teminat 2250 liradır. 
Evsaf ve şartlannı görmek istiyen
ler her s:Un Ko. na müracaat edebi
lirler. 100 ton hurcda toptan tallr> 
çıkmadık! takdirde 15 tondan aşağt 
olmamak ÜZ<'re ayn ayn talh>leı-. 
de verilir. Taliplerin Ko. na mllra-

2 - Kapalı zartla lhnlesl 25-12-941 
perşembe günU ıınat. 16 da- Sa. AI. 
Ko. da ynpılacaktır. 

3 - 23.000 kilo sade yağının (a
lınacak % 25 .fazlaslyle beraber) mu
h:ı.mmen tutarı 48775 lira ve Hk te
minat 3665 lira 63 kurustur. Istckll
lcrln ilk temlnatlarlyle belli gün ve 
saatten bir saat evel teklif mektup.. 
!arını Ko. na vermeleri. (9019> 19028 

Sabun alınacak 
lzmlr ı.v. A . Sa. Al. Ko. dan : 
l - 44 ton ıabun kapalı zaııt usuıu 

ile ekslltmcye konmuştur. Beher kilo
suna 62 kuruıtan muhammen bedeli 
tutarı 27280 lira olup muvakkat temi· 
nat 2046 liradır. lhal ~ı 24. 12. 941 
carııımba s:Unü ıaat 16 da Izmlr Lv. 
A. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Vaur 
ve ı:ırtıar muhtevi ıartnamcsı her ~ün 
Ko. da s:örtılUr. tsteklllerın tek!U mck
tuplannı belli saatten bir uat eve! 
Ko. na vermele)I. (90GO) 19033 

Sadeyağı alınacak 
lat Şlall Sn. Al. Ko. Clan : 
l - Pazarlıkla m!lbayaası !!An olu

nan 20 ton sade.ırnıtına talip cıkmadı· 
~ından tekrar pazarlııtn konmuştur. 
F.vsat ve hususi snrtlar Ko. da görü
lür. Asidin ıızamı derecesi S dlr. l-50 
tenckectcn bir numune alınarak tahlili 
yaınlaoaktır. Dea<?r tonluk partller ha
linde ılahl tallplerlne ınıııesı yapılabl -
lir. Beher kllosunun muhammen bede
li 175 kunııtur lhalcsl 9.12.941 salı 
ı;rtlntl saat 15 te yııpılacaktır. Tıı ltılt -
rtn Ko. na mUracaatınn. 

(9091) 191)34 

Kuru ot alınacak 
İlt. Sisli Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 28. 11. 9-11 tarihinde mUnıı.lcasa-

11ı UAn olunan 800 ton kuru o.:a tıall;> 

c:ıkmadıtından tekrar p:ıza ·ııta kon -
muştur. Evsat ve husuıt snrtıar Ko da 
cortılür. 400 tonu latanbul cl"elmCle v.-ı 
400 tonu Slrtcceı lstaayonuncı:ı vaıron • 
<la testim edllecckUr. Bu miktarların 

yansına da talip cıkarsa lhe.Jcı.! yapı· 

lacnktır. Otlar bab·aıı olarak alınacak· 
tır. Beher kilosunun muharrımcn bı>dt'll 
6.5 kurustur. lhalraı 9 2:: 941 s:ı.lı s:U-

cnatlan. <9093> 19043 

Buğday öğüttürülecek 
Erzlncnn Sn. Al. Ko. dan: 
l - 1000 ton bulltiayın pazarlılcla 

öfUt.tUrülmeslne talip çılanadıltndan 
yeniden pazarlıkla öliltt.QrUl!!eektlr. 
Pazarlııh 8-12-1941 P&Zartut ailnQ 
saat 11 de Erzincan Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muhammen kırma be
deli 20.000 lira olup teminatı 3000 
liradır. Şartnamesi komisyondadır. 
Taliplerin belli ı::On ve saatte Ko. na 
gelmeleri. <9099> 19044 

MAARiF VEKILLIGt 

Öğretmen irfan 
Bayramıçh'ya 

Mnarıt V<'kllllflndC'n: 
Nifde Ortaokuiu Tilrkcıt IS~me

Iti lrfan Bayrnmıclı ~Il-1940 tari
hlndcnb<>rl vazifesine devam etme
diğinden mUstaCi sayılacaJctır. Uc 
g(ln zarfında müdafaasını V~klllli';I· 
mtzc g&ıderm<'sl lA.zundır. <9090> 

l9038 
_:!llllllllllllllll l l lllllllllllllla,. 
- -- -Eczacı aranıyor § 
: Zonguldak Havza Baı- = = hekimliğinden: : 
: Satlık tf'akllAU merkez haa _ : 
: tanesi, Kandllll hastanesi 1le U- : 
_ zUlmez. Klllmll, Gelik dlBPans@- : 
: rı ve köy sıhat te&kl!Atı Devrek : 
- Bartın ve Erctll dlıpanscrforl ı : -
E c:;n (S) cC'zacı alınacaktır. = 

Merkez hastane&lntn tıcretı : 
OM> dltı-rlerfnln Ocreu (120) : 

_ liradır. : - -: Tallplertn 15. ııı. 9U ıı:unon~ : 
: kadar Zonııuldak'ta l!Avza &a· : 
- hcklmlltlnc müraeutıarı M76 : 

':iıııı ı ıııııııı ıı ıı ııııııııııııııııi=' 

M.M.VEKALETİHAVA 

Yapı itler i 
?.L l\I. V. Haça Sa. Al. Ko. dan: 
l - 4303 llra 48 kuruı bedeli k<'t!nt 

Anknm cıvıırında ınıaat acık ekılltm@
ye konulmuştur. lhalesl 17. 12. 941 car
eambıı s:!lnU snat 11 do Ankarac1a hava 
6lıtın alma komisyonunda yapıla<'akUr. 
llk teminatı 312 lira 76 kuruıtur, Sart
namesl 22 kunıı mukabtıınde komili -
YQndan alınablllr. lst!'klllerın muayyen 
ı:ıUn ''e saatte komisyonda bulunmaıan. 

(8907) lSSM 

Kabızlığa karşı 

NORMACOL 
" Bağırsakları normall~tirir " 
Kabızlıktan şikiyet edenler 

daınta sinirli ve müteharri$tir
ler ve iştahlarını, çalıf!lla 
zevklerini kaybetmişlerdir. 
Kabızlık bundan dolayı füı:

yolojik &artlar dahilinde ve 
tabii olarak giderilmektedir. 
Bu gaye, yeni tesir tarzına 
malik olan N ormaeol ile elde 
edilmiştir. Saf nebati Norma
col danecikleri baiırsak için.. 
dekılerle karıştığı zaman jela

tini bir hal almakta, şişmekte 
ve böylece de bağırsak içinde
kilerini yumuşak hacimli ve 
kolayca kayan bir hale getir
mektedir. Bunun neticesi ola
rak bağırsaklar diyare olmak • 
sızın bo~lmaktadır. 

Siz de bir kere tecrübe edi
niz, aynı kanaati elde edersi
niz. 

Normacol tamamen zarar • 
srdır. Bundan dolayı cocuk • 
!ar ve yaı;lılar da kullanabilir
ler. 

100 ve 250 rramhk kutularda 
her eczanede bulunur. 
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DAKTİLO KURSU 
S9 uncu d vrcslnl de )'1lzde dil tenzllAtla ac:tı. Bir a)da dlı:ıloma verilir 
Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi karsısında No. 8. Tel: 8714 

Elbiselik kumaş ah nacak 
ı.ı:. M. VckAletl D nlz Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Beher metresinin fiyatı İlk teminatı 
Cinsi metre Kurus Lira 

Beyaz elbiselik kumaş 34.000 166 ) 6.894 
Haki iş başıhk kumaş 34.000 166 ) 6.894 

1) Yı.karıd ı murredııtı yazılı 6S 000 metre kumaıın pazarlık eksiltmesi 
9 12 041 tarihine rastlıyan salı etinü aaııt (11) de M . llt. V blnHındakl komls· 
ycnumuzda icra edilecektir. 

21 564 kuruş bedel ile ıartnameslnl almak lstlyenler!n her eün ve eksiltme
ye glrmC'k ıstbenlcrln de beli elin ve saatte muvııkkat teminat mııkbuz vey 
mektuplan ve kanunı bcleelerlyle birlikte komisyona müracaatları 

(S950) 16!1~ 

Öksürenlere: KATRAN 

Kiralık müstakil ev 
Atatürk bulvarında Bakanlık -
lar civarında 218 numaralı 
müstakil ev bir miktar cşya

siyle kiralık • 7 oda, iki hol, 
telefon, havagazılı banyo, &"e
niş bir bahçe ve saire- Her 
gün saat üçten sonra 2621 nu
maraya telefonla müracaat .• 

ASKERLİK 1ŞLER1 

Çağrı 
Ankara Askcrllk Şubesinden: 

----
HAKKI EKREM 

MALİYE VEKALETi 

Devlet Şurası binasınrn alt 
katında Devlet Matbaasının 

kalorifer tesisatında 
yapılacak tamirat 

Maliye VekUetJnden : 
Yapılacak ısın mahiyeti : Devlet şQ. 

rası blnuının alt katında Devlet Mat
baasına alt kısmın kalorırcr tcstsa tının 
tamiri. 

KcıU bedeli : 2049 llrrı. 66 kunıstur. 
Muvakkat teminat miktarı : 153 11· 

ra Tiı kuruıtur. 

ihale tarihi ve mahalll : 10. 12 941 
tarihine müsadıt c:araamba aünü saat 
15 te Maliye VekAletı Milli EmlAk Mu· 
dürtuliünde. 

Keaır evrakını görüp okumak ve be
deli mukabilinde almak lstıyenlcr Ma· 
ll)·c Vekfllctl Milli Emllık MlıdürlUC:ü· 

ne müracaatlan. (0016> 10027 

Matbaacılara 
Maliye Ve.kfüetlnden: 

NAFIA VEKALET! 

Dere ıslahı işleri 
Nafıa Vektuctınden : 
Eksılunlye konulan ltı : 
ı- Erzınc.:uı su i_gleri 12 inci §Ube 

xontrol mlıhendıslıgı mıntakaaı da
hlltndekı Vazklrt dereslnın ısırı.tu 
i.§1, muhammen keşif bedeli vahldı 

fiyat esası uzcrinnen (688184) Jirn 
(60 ı kuruııtur. 

2- Eksıltmc 16. 12. 1941 tarihınc 
rasılıyan salı günU saat lô de An
kara Su Iııleri Reisliği binası ıçın· 
de toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuıu ile ya· 
pılacaktır. 

8- İstekliler, eksiltme flartna • 
mesi, mukavele proje, bayındırlık 

işleri geneı ııartnamesl, umum! su 
işleri fenni ııartnamesiyle hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (34) 
lira (41) kuruıı mukabilinde Su İş· 
!eri Reisliğinden alabilirler. 

4- Ekslltmiyc girebilmek içın ıs· 

teklllcrin (31277) lira (3 ı kuruş· 

luk muvakkcıt temınat vermcsı ve 
eksiltmenin yapılacağı gUnden en 
az Uç gün evci ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Na· 
fia Vekl'ıletine müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzeri' vesıkn aı. 

maları ve bu vesikayı ibraz etme 
!eri şr rttır. 

Bu mlıdoct içinde vesika talebin· 
de bulunmıyanlar eksiltmiye iııtlrfı.k 

"demezler. 
S- İsteklılenn teklif mektupla • 

rını ikinci maddede yazılı saat.tan 
bir saat eveline kadRr Su İşleri He
lsll~ne makbuz mukabilinde ver • 
melcrl ldzımdır. 

Postada olan geçikmeler kabul 
,.dilmez ıı:;ı;7ı:;\ 187n2 

Kirahk müstakil ev 
1 - Nnfın Vektı.lct! dcm.lryollan 

fen heyetlnd" mühendis iken 11·8· 
1941 tarihinde istifa ederek ayrılan 
ve başkaca adresi şube ve memuri· 
yMI sabıkasıll<.'a blllnemlyen yedek 
dr-mlryo! teğmen Manisalı 322 do -
r:um ve 44796 kayıt numaralı Murat 
o"'lu Rıza Batuk talim vazifesi al
mıstır. Acele şubeye müracaatı iltuı 

olunur. (9096> 19041 

Çağrı 

1 - c:-0 5 yedekleriyle beraber 
67200 adet tahvllln baskısı 2490 nu· I 
maralı kanunun 41 inci madedsinln 
C fıkrası muciblnce acık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bahçeli evlerde muntazam 
bahçe içinde 6 oda 3 kurul • 
muş soba yeni ve mükemmel 
mobilya firijider alt ve üst 
katlarda telefon ve her türlu 
konfor 9-12 ve 14-19 arası Te-
lefon 6330. '5563 

Ankara ASkcrl ı, Şubesinden: 
1 - Yen.ls!'hlr Menekşe sokak No. 

11 deki adresınde olmadığı emniyet 
tahk katiyle anlaşılan ve başkaca 
adrrst de bUlnml:r n yedek demir -
)ol Ankaralı 312 do.tum 14574 kayıt 
numaralı lsmet oğlu Enver Atakan 
talim vazlf ı almıstır. Acele şubeye 
muracaatı ilan olunur <9106> 19049 

DAHlL1$ VEKALET! 

Müsabaka tehiri 
D hlllye VckAIEtl Belediyeler lmar 

lJeyeU Fen Setlltlndm : 
2. l. 941 cuma ı:UnU saat on dörtte 

)'ap,J cağı ~c ce illin cdllmls olan 
Samsun hı1 umumt imar p!ll.nı avan 
pro esi mOsnb k smın ıtörtllcn lüzum 
tl7.erlne 2 mıırt 1942 tarihine mosadlf 
pazartesi ~n(i saat on dörde te?ılr c
d im ı oldul':u ı n o.unur 

(89711 10024 

ANKARA BELEDİYESİ 

Parke taşı alınacak 
Ankara Bel· d > ln1cn 
1 - Be Mbc lhtly lCı !cin alınacak 

olan (300 000> adet p rk ta~ı nıı.kllyc-

81 be!ed.ye)e alt olrrak üzere on beı 

ı:Un müdd Ue ve kapa ı zarr usulli ııe 

c .s .tmeye k rulmUitUr. 
2 - Ml4hammcn Dedeli (18 000> il· 

radır. 

8 - Teminatı (lS!>Ol .ıred r 
4 - ihalesi 23 12 fl41 ııalı s:unü tıa· 

at 11 de yapılacaıtından ıartname ve 
ke5tr cetveller!nl ı;:örmck ıstıvtnlcrln 

her ı:Un rnctl rn n k lemine müracaat 
ctmeır.rı ve isteklilerin d<' lhnl!l günü 
olııı:ı 23 12 941 ı;alı aUnü saat ona ka· 
dar 2490 nurr 1ı ka~unun 32 ine! 
madde ~aralı ti v chllc tanzim ede· 
ceklt'rl t kllr m ktupl rını belediye <1a· 
!resinde m.ıtc. kkll en ;.ımcnc verme· 
ıerı. (9Chl7J 1oow 

2 - Muhamp:ıen baskı ücreti 3300 
liradır. 

3 - Muvakkat temlnatı 247,5 ll· 
radır. 

4 - Eksiltmesi 20-12-!!41 cumar· 
teıı! günü saat ıı de Levazım Mü -
dUr!Ultünde rnuteşekkll eksiltme ko
misyonunca yapılacnkUr. 

5 - Şartnamesi Ankarn'da Mali
ye VekAletl Levazım MtidUrlUğUnde, 
tstanbul'da Dolmabahcede Maliye 
Vek!letl evrakı matbua ambarında 
~örülebilir. 

6 - İsteklilerin 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 üncil maddelerinde ya
zılı belı:eler ve muvakkat teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektu
blyle birlikte tayin olunan gün ve 
ı;antte komisyona milrncantlan. 

(9085> 190.17 

MOZAYİK 
Marka • Marka 

Ankara satış yeriı Sanayi caddesi 
Yabanabat Ap. No. 3 Hüseyin Orak. 

Tel ı 2078 5391 

Mehmet Ürün hakkmda 
Elektrik İşleri Etüt 

idaresinden : 
İdaremız mutemedi Mehmet 

Ürtın'lin idaremizle olan ala -
kası 1. 12. 941 tarihindenberi 
kesilmiştir. 

Bu tarihten sonra Mehmet 
Urtin'ün idaremiz adına hiç bir 
muamele yapamıyacağı, yaptı

ğı takdirde yapılan muamele -
nin idaremizi ilzam etmiyece • 
{ıi ilin olunur. 5543 

PUD a 

1 A 

ö 
Ren~<:! r· 

ÜNDE 
Kadınların 

HA R Ti 
*----~ 

Bu Pudralar. 
Sihırli 'ı.lr 'ColnTimctrique., 
makine- ılf' ıstihsal edilmıştir . ... _______ __. 

unktnı tılsıl aımustur 
B1.1 vcnı Pudra. w ııc

Tcninıze eıı uygun 
gelecek pudranın tam 
\'C hakiki rcngını \c• 

• t'. 'İN° 
GÜZELLJC1NJ 

ON i'\llSLI 

cınnez 'Empcnneabl" 
dır. Yatmur ve ruz
ıtııra rntmen DOtun ı:un 
.abıt ltıılır En sıcak bir 
daru ~•ılonunda bile 
burnun pıırlamasına rn3· ARTTIRIR 

ren ycnı bir 'Colorımeırıquc,. 
makine ıcat cdilnılstır. 

Bu sayecıc. şlmdıyc kadar görül· 
aıcml$ derecede emsalsiz ı:uzclllktc 
ymi pudra rcnklerı ıst hzar cdılmesl 

ıu olur Tenınız taze, 
ııcrmın ve ııcvımtı olur Vcnı Toka· 
ıon pudraşını bugUn tecrube cdınız 
ve hemt'n daha gene görünOnUz. 
Tokaıon pudrası kullanmakln iyi 
neticeler alacağın!% tcmlnaUıdU", 
ı\ksJ takdl,rdc paranız fade olunur 

DiVANI MUHASEBAT 

Davnnı Muhasebatta 
münhal bulunan 20 lira 
asli maaşlı katipliklere 

müsabaka ile memur 
alınacak 

Divanı Muhas!'bat Rclsllğlnden 
1 - tik hizmete ı::lreceklerden or· 

ta tahslll bulunanlara 15, lise me>zu· 
nu bulunanlara 20 lira asli maas ve
rilecektir. 

2 - Askerliğini bltlrmlş bulunan· 
lar müsavi şerait dairesinde • diğer
lerine tercih olunurlar. Yazı maklnc
slnde siiraUc yazmağa müktedir bu
lunnnlnr dahi müsavi şerait dairesin
de terc:lh olunablllrler. 

3 - İmtihan 10. ilkkAnun 941 ta· 
rlhine müsadif carşamba cünü öğle
den eve! ve sonra Di\•anı Muhasebat 
binasında yapılacakUr. 

4 - İsteklilerin 9 Ukkll.nun 041 sa 
lı gUnQ akşamına kadar nüfus hQvl
yet cllzdanı, mektep şehadetnamesi, 
askerlik vesikası. memuriyete mani 
bir hastalık veya malQllyctl olmadı
ğına dair rcsmt tabip raporu ve iki 
kıta vesika !otografı ve ib arzuhal l· 
le Divanı Muhasebat Riyasetine biz· 
zat müracaatları ve at lslerl mü • 
dUrlUfünde bu hususa dair formUIU 
tahrir ve imza eylemeleri lüzumu 1-
l!n olunur. <8502) 18589 

ANKARA V ALILIG1 

Memur alınacak 
Ankara Valllli':lndcn: 
Münhal bulunan SO lira asli maaşlı 

l kaza rıusuıı muhas~bc memurluklan 
ıc:ın imtihanla memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 17. 12. 9.11 cuma 
eOnü saat 115 te Ankara vllflyet1 husu· 
ııl mulıascbc müdürlüCunde icra edile· 
cektlr. 

Meslekte vemuhnsebe ~!erinde ça -
ı~mıı olanlar terclh edilir. Taliplerin 
tahsil vesikaları. bulundu{:u memur!· 
yellere alt vesaik, do{:ruluk kAf:ıdı, nQ· 
tus tezkeresi, filhat raparu, askerlikle 
alflkası olmadı{:ına dair vesika ve !le 
adet .ıı.5 x 6 ebadında roto{:raflarlyle 
tılrllkte bir istida ile tızamı 115.12. 941 
s:ünilne kadar vlltıycte müracaatları 

lltın olunur. (6003) 18911 

TİCARET VEKALET! 

Nakil 
ölcülcr ve Ayar Baakontrolör!UQ'On· 

den: 
Ticaret Vcktılctl merkez mıntakası 

ölcüler ve ayar ba&kontrolörlUl!iinün 
ılmdlye kadar tsgal etti{:! 7.afer apart· 
manındakl dairesinin, rus sefareti kar· 
suında bulunan eski Denlzbank binası· 
na nakledllmlı oldutu llAn olunur. 

(S!J74) 16937 

u L US - 23. Uncu yıl. - No. 7304 

İmtiyaz sahibi 
lskender ARTUN 

Umumt Neııriyau İdare Eden 
Yazı İ§leri MüdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
MQesscsc Müdürü: Natlt ULUC 
ULUS Basımevi ANKARA 

-<DİKKAT)-
Gazetemize gönderilen hemcvl yazı 

ıar, ncırcdllsln edilmesin aeri veril· 
mcz ve kaybOluıundan dol11Y1 hlc: bir 

mcsullyet kabul olunmaz 

u ~ u s 

Toplantı 
Kızılay Umwni Merke
zinden: 
Umumı Merkezimiz G tlkkA • 

nun 1941 cumartesi günü saat on 
birde Yenl.$chlr'dekl binasında 

to,ılanaca{lından a&Yln 
te~rlflcr! rica olunur. 

Azanın 

5577 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara C. Müddeıumumllığinden: 
Pıyasadakı satış fıyaU 20 kuru&n 

olan Brenfof markalı tatlı ka5ığıı11 
muhik bir sebep olmaksızuı 30 ku
ruşa satmak suretıylc Mllll Korun· 
ma kanunu hUkumlerine muhalif 
hareketten suçıu Ankara'dn 1'ecatl· 
bey malıııllesınde Güzeller sokıık 7 
sayılı evde mukim ve Anafartalar 
caddesınde hırdnvatı;ı Yasef oğlu 28 
yaşında ,1shnk Esendemirin Anknra 
3 Uncu aslıyc ceza mahkemesınde 

;ı.apılan duruşması ı;onunda: suçu 
sabit gôrulduğunden hareketine u • 
yan 3954 sayılı kanunun 32 tncı mad 
desi dellıU-tlyle mezkür kanunun 59 
ııncu mr.deslnın 3 Uncu fıkrası mu· 
cıbince yırml brş lira para cezasly· 
le mankCiınlyetlne ve ycdı gün müd· 
detlc dukktınının kapatılmasına \/C 

'f.C.K. 36 ıncı madde ı mucibince iki 
kaşığın musnderesıne 9-9-941 tarl· 
hinde karnr ~·erllmıs ve mezkür hll· 
küm temyız 3 Uncu ceza dairesinin 
17-11-941 tarih ve 8205-S9Sl bayılı 

111'1mlyle tasdik edilmek suretiyle ka· 
tileşmiş olduğu llfın olunur. 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. MUdUr!Utünden : 
1 _ :darcmlzdc münhal muhasebe 

memurlukları ıc:ın askerlltlnl yapmıı 11· 
se mezunları arasıncıa bir müsabaka Yll· 

ııılaeaktır. 

2 - MUaııabakada muvattak olanla· 
rın idarenin tckllt edece{:! yerde mcmu· 
rlyct kabul etmeleri aarttır. 

3 - Müsabakada muvatrak olanlara 
S65G sayılı kanun hOkmune göre 20 Ura 
nsll maas vcrııecektır. 

4 - 1steklllerln 788 .sayılı memurin 
kanununun 4 Uncu maddesindeki ıart • 
Jarı haiz ve devlet memuriyetine ilk de· 
ta ı:lrcceklerln 30 yaeını ı:ecmemıı olma· 
Jarı ve askerliklerini yapmıs bulunma· 
!arı ıtızımdıt. 

5 - MUsabakaya 5:lrmek tstlycnlcr 
G.12.941 cumartesi &:Unü saat 13 e kadar 
dllt'kce ve c\·rakı müsbltelcrlyle birlik· 
tc imtihanın icra oıunncağı Ankara P. 
T. T. mUdilrlül:üne müracaat etmelidir· 
!er. 

6 - Müsabaka 8.12.941 pazartesi ıa· 
at ıo da yapılacaktır. (8759> 18083 

M. M. VEKALET! DENİZ 

Vaketa alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez. 

Alma Komisyonundan: 
Satın 

ı - Beher kilosuna tahmin edilen 
430 kuru~ bedel ile 12.000 kilo va· 
ketanın pazarlık eksiltmesi 8. 12. 
941 tarihine rastlıyan pazartesi gU· 
nU saat (10) da Ankara'da M. M. V. 
binasında mlite§ekkil komisyonu
muzda icra edilecektir. 

2 - 258 kııruıı bedel ile ıartna
mcslnl almak isUyenlerln her gUn 
ve eksiltmeye girmek lstiyenlerln 
de, belli gün ve saatte 3830 liralık 
muvakkat teminatları ve kanuni 
belgeleriyle birlikte komisyona mil· 
racaatları. (9000) 1 C\982 

Kösele alınacak 
.M • .M. V. uenız !\lerke;ı; Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Beher kilosunun tahmin edi· 

leıı bedeli 460 kuruı olan 2000 kilo 
sarı sabunlu köselenin pazarlık ek· 
slltmesi S. 12. 941 tarihine rasthyan 
pazartesi gllnil saat (9) da M. M. 
V. binasındaki komisyonumuzda ic· 
ra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak ıııtiyen· 
!erin her ,::-Un ve eksiltmeye girmek 
istlycnlerln de belli gün ve saatte 
690 lirı4ık muvakkat teminatları ve 
kanuni belgeleriyle birlikte komls-
V" - -•ı~"r"etlnrı 1898ll 

Halat ve saire ahnacak 
Deniz Levazım Satın .Alma Kom Is· 

yonunııan : 
ı - Tahmin edilen bedeli 264'51.05 

lira olan l "249 kilo muhtelit burgacn
da 120 roda ıır halat,. 121 roda el ince
si ve 82237 metre sancak savıosunun 

10. 12. 941 cuma ırUnU saat 14 t.ı Ka· 
sımpasa'da bulunan Deniz Jevazı'll sa
tın alma komisyonunda pazarlı(ı• >apı· 

lacaktır. 

2 - tık teminatı cıoı;ı,11ı;ı lira olup 
eartnamc!'I her ~ün la ıaatl ılahllinr1e 
182 kurus mukabilinde mczk•)r koınls· 

yonc'lnn alınabilir 
3 - isteklilerin 2190 sayılı kanunı n 

ıstcdl{:l vcsalklc birlikte adı gecen ko
misyona müracaatları t!An olurur. 

(104 7·89611 10021 

ViLAYETLER 

Satı lak bina 
Di)arbakır Vilayeı'i Daimi Encü· 

men Reisliğinden : 
1. - Mülkiyeti \•lltıyet husust ida-

resine ait Şeyhmatar mahallesindeki 
postane binası kapalı zarf usullyle 
sıı tışn çıkarılmıştır. 

2. - Muhammen bedel yirmi bin 
lira olup ilk teminat 1500 bin beş 
yilz liradır. 

SIHA T ve iÇTİMAi M. V. 3. - İhale on yedi blrlncikAnun 
1941 carş:ımba günU saat on buçuk· 

ldrofil pamuk alınacak ta vilayet daimi encümeninde yapı-
laeaktır. 

Ankara NUmune Hnstane61 Bqta- 4. _ lhale tarihinden itibaren nl-
blpliğlndcn : hayet bir ay tcinde ile bin altı yüz 

Cinsl: Idrofll ı:ıam1ık '!'ttrk kodek· on yedi ıırn dok8nn dokuz kurus hu
sine muvafık. Miktarı: 750 kilo. Fi· susl lclnre namınıı Diyarbakır mali· 
yatı muhammenesi: 1650 lira. Mu - yeslne ve geri kalan para da husu
vakkat teminatı: 123 lira, 75 kurus. si idareye bir defada ödenecektir. 
İhale şekli: Acık eksiltme. İhale ta· 5. _ İhale tarihinden itibaren nl· 
rlhl: 8·12·1!!41. Saat: 15. hayet bir ay zarfında bedel tama-

1 - Ankara NUmune Hastanesi men 6denmedlsl ve feras muame· 
1941 senesi ihtiyacı !cin yukanda lesi nlıcı tarafından takip ipotek fek 
cins ve mlktan bildirilen ldrofll pa- ve tapu senedi alınmadığı takdirde 
muk açık eksiltmeye konmuştur. ihale bozulmuş sayılarak llk teminat 

2 - lsteklllerln yeni yıl Ticaret Irat kayıt ve 24!>0 sayılı kanunun u· 
Odası vesikası ve ticnrcthane namı· mum! bükümleri tatbik olunarak a
na hareket edenlerin noterlikten lıcı tarafından bu hususta başka bir 
musaddak vekA.letnameleriyle temi - hak lstenilmlyecektlr. 
nııt mektubu veya mcıkbuzu ile bir • 1 6. - İlan ücreti ihale pulları ve 
ilkte Ankara NUmune hastanesinde tapu muamelesine mlltealllk bllu
mUteşekkll komisyona mUracaatları. mum masraflar alıcıya aittir. 

3 - Şartname ve listeler er gün 7. - Teklif mektupları artırmıya 
Ankara Nilmune hastanesinde ve Is- açma saatinden bir saat evellne ka· 
tanbul Slhat mildllrlUğUnde görU!e • dar vlllvet daimi encümen reisliğin· 
hllir. <8640> 18643 ce kabuİ edilecektir. 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Astarlık selen alınacak 
Devlo::t Dcmirrolları Sa. Al. Ko. 

dan : 
24·11·941 rarihinde eksilmeye ko • 

nulup ıalip zuhur etmediğinden dolayı 
ihalc~i icra edilemiyen ( f3900) lira mu· 
ham.men hedelli 30000 metre utarlık 
si)'ah saıeole 20000 metre kaz.alin 
J6-12-9ıfl ulı ı;ünü saat lS,30 da ka • 
palı zarf usulü ile Ankrada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu iıc ı;irmck istiyenlcrin (3292,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin.i ay· 
nı ı;ün saat 14,30 a kadar komu)on 
reMiğinc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve 
Ila)·darpa$a \·eznelerindc satılmakta • 
dır. (8855) 18906 

Toplantı 

Türk Yüksek Mühendisleri 

Birliğinden : 

YENi Sinemada 
BU GECE :.ıı de 

Büyük a&k, ' tıras ve 
filmi 

macera 

Şehvet kadını 
Baıroldc: Sehhar ve sanım )'lldı. 

MAE W~T 

Saat: 14.30 • 16.30 • 18 ~ seans 
larınl'la KORKUSU.l KADIN 

Saat: 12.15 te ucuz matine 
öLUNCtYE K \DAR 

~ J F7 rlU 

C10323-8826> 18781 

Elektrik işleri 

PARK Sinemasında 
Buırün Bu rece 

Vazife • aşk • arkada5lık ve 
kahramanlık filmi 

Deniz kahramanlan 
1:ürkçe sözlil 

Başrollerde: Wallace Berry • 
Chester Morris. İlaveten B. M. 
Meclisinin altıncı devre 3 ün 
cü yılının açılışı, 

Seanslar: 14.30-16.30-18.30 
rece 21 de 

' .•. 

5/12/HJ4ı 

---------------------------Talebe alın cak 
Devlet Demlryolları u. MUdürlü{:ünden : 
1 - Devlet Demlr)·oııarı hesabına Avrupa'da tahsil abrmck üzere mü· 

sabaka ile (20) talebe alınacaktır. Bunlardan 10 u Yüksek Mühendl5 
mekteplerine mütebaki.il de mühendis mekteplerine (Tcchnlkum•ıara> 

eöndcrlleccımr. ı 

2 - Yüksek Mühendis mekteplerine aöndcrllccck talebe fen kısmın· 

dan yctlsmls ve olcunluk diplomasını almııı lise mezunları arasından. 

Technlkum'lara cbnderllecckler de ıınnat okulları mezunları arasında!' 

ıeçlleccktır. 

8 _ Talebenin bir kısmı <Makine) bir kısmı da (Elcktrlkı br~'l·ına 

ayrılacaktır. Gerek Yüksek Mühendislik ve gerek MUhcndlsllo< t.ahsl11nc 
talip olanlar han~! branıa a) rılmak istediklerini dllckceıerlndt b ld 
rcceklcrdlr. 

4 _ Müsabaka ımtıhnnlarına gireceklerin asaı:ıdakl ıera'tı lıalz o~~ 
maları ıtızımdır : a) Türkiye eümhurl.yetl tAbUyetlııdcn olmak, b) Tül< 
olmak, c> Bulasıcı hastalıklarla malQ! oımamıık, sa{llıflı tam oır.ıa • 
d) lyl ahlll.k ve hl! sahibi olmak, c) ıs yıı.sını bltırml&. 25 yasını •I«: 
nıt·ınıa uunnk. 

5 _ Talipler :r-. 12. 941 tarihine kadar, bir dllekce llc aıatıdakl mil; 
kamlara müra<'aat edeceklerdir. Ankara'da : Devlet Dcmlryolları \ . 
Limanları hlctme Umum MüdUrlüflilnc, Haydarpaa'da: 1. llletme J\1Ü 
dUrJUt:Unc. Slrkecl'de : 9. hletme MUdilrlU{:Unc. Balıkcslr'de : 3. ı.ıet~ 
me MUdürlüt:üne, Ka>s rl'd.ı : 4. laletme MildJrlUl':lme, Malatya'd~ : 
~. tsletme Mlıdılrlul':Unc, Adana'da : 6. hletmc MUdUrlü{:üne, Afyo u· 
da : 7. ıaıetme MüdürlUtünc, tzmlr'de : 8. ltletmc MüdürlU{lüne, Erı 
rum'ı1a : 10 İsletme MCldilrlUC:Unc. 

6 - Taliplerin madde ~ te zikrolunan makamlara müracaat ederek 
dllekcclerıne ıııstırereklerı vesaik, müsabaka ıartlan ve dlıter hususnt 
hıtkkınııa kendllcr!ne verilecek matbu lzahname>c vukur peyda etmeleri 
ve teıebbilsler!nl ona göre yapmlnn lflzımdır. 

7 - tmtlhan 14. 1. 942 tarihinde Ankara'da Devlet Deınleyollart 
cer dalrt'3lndc yapılacaktır. 

s - Lise mezunları liselerde okunulan cebir, hendese, müıcllesat. ti· 
1 n•' zlk, kimya Turkcc ve ecnebi dilden sanat okulu mezun arı da s:ı 

okulunda okunulan riyaziye, fizik, klm~a. Türkc:e \'C keza bir ıısandall 
imtihan edilecektir. (8909) 10020 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALET! 

Saka arabası yaptırılacak 
M. M. Vektı.letl Sa. Al. Ko. dan: 
!ltlıteahnıt namı hcsaoına :.?Ov adet !ı· 

cılı saka nrahası ya:>tırılacokur. Araba· 
ların dlnell ve tekerlek demiri Vekllet· 
ten verilecektir. Btr arn ' ıya rıc:ıs • IJc· 
rabcr 60 Ura fiyat tahmin oıunmuıtur 
Muvakkat teminatı 000 liradır. NUmunc 
ı;t ve ıartnamcsl ııergün komısyonda ıtO· 
rüleblllr. ihalesi açık ckslltmc ile 8. 12 
941 par.artcsı aaat 15 tc yapılacaktır. Ta 

ıtıı olanların M. r.ı. V Satın Alma · ' 
misyona müracaatları. (864Sı 18648 

Araba malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekileti Sa. Al. Ko.dan : 
Mevcut listesine göre pazarlıkla 

10 kalem araba malzemesi satın alı· 
nacaktır. Hepsine tahmin olunan fi
yat 14.700lira olup teminatı 2205 li
radır. 

Listesiyle nümune ve şartnamesi 
her giin komisyonda görülebilir. 1 -
halesi 9. 12. 941 salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. Talip olanların M. M. 
V. satın alma komisyonuna müra -
caa tları. ( 8880) 18848 

Elbiselik kumaş alınacak 
M. M. Vektl.leti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tııhmin edilen fi

yatı <316> Uç y(lz on allı kurus olnn 
(25.000> melre kışlık elbiselik ku· 
maş pazarlıkla münakasaya konmuş
tur. !halesi 8·12-941 pazartt'sl gUnU 
saat 11,30 dndır. Kati temlnntı 

<10400) liradır. Evsaf ve şartnamesi 
395 kurus mukablllnde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınablllr. 

İstck1ilcrln ihale gün ve saatında ka
nunun emrctif(i belgelerle komisyo-
na gP.lmelerl. <9014) 19025 

Kundura alınacak 
M. M. \'cktıletJ Sn. Al. Ko. dan: 
Bô'her çiftlnc tahmin edilen fiyatı 

(920) dokuz yüz ~irml kuruş olan 
<85:130> bin çift son orljlnnl tip, be· 
her çiftine tahmin edılcn fiyatı <720> 
yedi yüz yirmi kuruş oları (45:80> 
bin çift <B> tipi, bcheı· clfllne tııh· 
mln edilen fiyatı <920) dokuz yüz 
yirmi kuruş olan <50:70) bin çift 
ccı tipi kundura pazarlıkla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 8·12-941 
pazartesi gilnU saat 11 dedir. KaU 
teminatı (172.460> liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 50 lira mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı· 
nabllir. İsteklllerln ihale gün ve sa
atinde kanunun emrettiği belgeler· 
le komisyona gelmeler!. 19026 

DİŞ HEK1Ml 

Hamdi Alagün 

SUS Sinemasında 
Bueün bu ırrce 

Büyük Vala tllmlnln emsalsiz ;yıldı· 

zı Loulso Ralner • Robert Young 

ve Melvyn Dou2ıas ile beraber 
nefis bir tarzda yarat.tıklan 

GENÇ KIZLAR 
Fransızca sözlü 

l'leanılar: 14 • 16 - 18 eecc 20.30 da 

ORMAN KORUMA 

Erat kilimi alınacak ıı:ı• 
Orman Koruma Genci K. Satın A 

Komisyonundan: ıJJ' 

ı - Orman koruma genci K. bir del 
Jerl ihtiyacı !cin (4000) dört bili • 11, 
erat kilimi kapalı zart usullyle clCJ 

1
,_ 

meye konulmuıtur. Eksiltmesi 17 rı· 
941 cnraamba ı:Un'!_ saat 15 tc Ankll .,_. 
Ycnlschlr komutanlık binasındaki 
tın alma komls>onunda )apılacaktır· ~ 

2 - Muhammen bedeli (19200> ;ti 
dokuz bin iki yüz lira olup mu,·•IC ,.,. 
teminatı (1440) bin dört ~Oz klr!J: 1' 

dır. rıt• 
3 - Şartnamesi her gün konı1SY~11 1 

ııörüleblllr. lsteklllerln ı;artnarnes cJ' 
yazılı vesikalarla beraber tt'kll! ~" • 
tuplarını ihale saatinden blr saaL 

1 
' 

!ine kadar komisyona vermeleri f 
1 olunur. (8825) ~ 

MARMARA ÜSSOBH~ 

Pirinç ilônı 
Marmara üssUbahrt K. Satın 

Komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen umum 

67500 liradan ibaret 150 000 k!IO :oe 
kapalı zart ugulble ekslltmeYe 
mustur. 14'1 

2 - Eksiltmesi 20. llkkAnun 1 ı 
ı:-umnrtcsı günü saat 11.30 da ııır~ 
Tersane kapısındaki komls)'On blll 
dıı )'apılacnktır. ı i 

3 - Muvakkat teminatı (4li!!51 

olup sartnamcsl 338 kurus rnu!C1' 
de komisyondan alınablllr. ıst > 

4 - Eksiltmeye lıtırak edcceı< ıcı..41 
ıııerln, ticaret \'CSlkalannı ve yU ,v'I' 
yazılı temlnatlarlyle birlikte 249" ,i-8' 
ıı knnunun tarlratı \'cthlle tanıııt18>".,ıı 
ccklerl trkllr mektuplarını ırıu .,ı ~' 

t C' gün ve saatten tam bir 8aa 
kııdıır komls>·ona \'ermeleri. ~Z 

(10!563·0053) 1~ 

ASKERi F ABRIKA~ 
75 metre mikabı 4XO, 1 ~ 
25XO, 025 metre eba 1 ttı 
çam veya köknar keres 

alınacak 
As. Fnb. satın Al. Ko. dan: 

11
,.. D' 

Tahmin edilen bedeli (15250> rl f " 
ı;e lan )'Ukanda )'azılı kereste as ı I' 

crıct L r!kalar umum müdür!Ul!O nı <Ml v- _ 
tın almn komisyonunca ıs. 12· "

18 
ııı•; 

scmbe ı:UnQ ıaat 14 tc paıarlıl< I'' 
sızdır· edilecektir. Şartname para ıur· 

teminat (7871 lira (150) kuru~ 1~ 
(8913) ~ 

SÜMER Sinemasında 
• 'bareti Bugün 12.15 ten ıtı 

dolıl 
Macera ve heyecanlarla . 

büyük sergüzeşt mm' . 
Kanun kuvetı 

Başrolde: 

MAY ROBSOrl gı. 
ı.S 

Seansııı r: 12.15 - 14 30 • 16 sO • / 

ecce 21 de 1"""1 


