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kurulması için 

Clün ilk toplantı Üniversite 
nıerkez binası holünde yapıldı 

Milli Şefimiz Üniversite 

talebe birliğini yüksek 
----------------------------------------------------
himayelerine aldılar 

l'lltı lııta.nbul, :5 (Tel~'"onla) - Unıverslte talebe blrligi kurmak lçhı bu· 
Jıro Uk toplantı üniveralte merkez biııaııı holünde yapıldı. Toplantıda 
ta oteear ve talebeler vardı. Toplantıyı r ... kt6r kıııa bir nutukla açtı. Son· 

lıtaarif Vekm Haaa.n - Ali Yüeel'in meaajını okudu. 
.......__ ____________ _,., Maarif Vekili bu mesajında taıe-

f:t ı beye: "blrlliin .kurulmaslyJe elde e-
ı:.. r erı·mı·ze dilecek amacuı yarın memleket 111.

rinde illmde, idarede ve aert>e.st mea-
l. Jekt. meaullyet ve vazlfe alacak bu. Alman tanklarının hareket e•na•ında alınmıf reaimleri 

Amerikan gazetelerinde 
neJredilen gizli plan 

1943 yılında 
Amerika Avrupa'ya 

5.000.000 
asker gönderecekmiş 

Vll§ington; 5. a.a. _ D. N. B. : 
Va,,ington • Timeıı • Herald ve Chi· 
cago • Tribune gazeteleri, M. Ruz
velt'in emri ile .Amerikan ordusu ve 
donanma.eı bııekumandanhklarının 
mü§terek surette hazırladıklarım 
temin ettikleri 11 eyltıl 1941 tar!hli 
mahrem bir raporu ne:rctınlşlerdir, 

Bu rapor, Almanya'yı ve m utte
tlklerini e%mek malaadiyle A nru • 
pa'ya çıkarılacak birkaç mfl:r0?1luk 
bir ııefer kuvetlnln teeklıtnl l:><ı.ı,ja 
mevzuu etmektedir . Her iki gR•ete, 
mevcut olan bu raporun pek nadir 
nUahalanndan bir tane~ni gn7.Im 
ile g-ördUlderinl lddiıı. etmekte ve 
raporun ma,·ı bir k!ğıt üzerine ya.. 
zıJmıı olduğunu bildlrmektedirle?'. ~f-~ borcu aünkU üniversite aençlliinl aynı fil· 

Y kü için beraber olmıya calıotırmaia 
a111tırmak., olduğunu aöylerneltte ve 

· Kemal. TURAN mesajını e<lyle bıtlrmektedir: 

~ ~ısın sertağini, en iyi aiyinınif .,. 
~k1Yl yerle,miı olınlırımıı. bile duy
tı 

1 
~u. Acı aoğuklınn hepimiı.e hı

' r ~ttıtı ilk ~ey de, ondan herkesin ay
~! 'recede korunımıdığıdır. Böyle M· 
lıt, "-rda sulh zamanlarında fakirleri, 
lô P de, itleri nde de sınırlardı Tazife 
~en erleri du$İUlÜrüz. Hele erlerimi
tipjJ karlı tepelerde gecenin ayazını ve 
li ere göğüs ,ezerek nöbet beklediği
it ?atırladıkça içimiı: burkulur. Elbi
~ DJ.ıtin sıcafı ve odamııın ılıklığı için· 
Oııl 1rtık bizi rahat eırirecek tek ıey, 
li ~r;ı kudretimiz ölÇÜ\Üode yapabildi· 

"İlim ve terbiye iflerlne yakın 11· 
glleritıl her zaman iZhar buyuran 
Milli Şefimlı: ve Reislcümhurumu.1, 
bilyük bahtiyarlık duygularlyle mUJ· 
deilyeylm ki, yeni kurdutumuz ı... 
tanb:ıl Univcrsheai talebe blrlifini 
de ytlksek hlmıyelerlne almak lQt· 
funda bulunmuşlardır. Gençlerimi
zin bu yUkaek sevgi ve H~yl yü. 
rekten sevinerek karıılıyacakların
dan emin olarak bu yeni te,ekkillUn 
memleket irfanında yer tutacak 
başarılar göııtermesinl candan dile
mekteyim. Bu vesile ile tlnivenılt•· 
mlzln cUmhurlyetçi ve lnkılApçı 

aençliğlnl ııevgi ile ıellmlanm." 
Me.ııajdan ıonra rekttlr talebeye ni· 
zamnameden bazı maddeleri oku· 
muı ve İltiklll marwiyle toplantıya 
ıon nrilmlıtır. 

Moskova cephesinde ı 
••• 

RUSLARINI 

Cenup cephesinde 

*** 

Rapor, ayni :r::amıında iki Okya • 
!111.8"ta ve Oc kıtada yani A~ 
Afn"ka ve Aııya'da !!İmdiye kadıw 

( Sonu J. iincU sayfada ) 

lrıiı Yardımlar ve hediyeler olabilir. 
dıfı .\vrupa'da mil}'Onların nasıl yaşı -
lfıi· llt biliyoruz. Almaoya'dı 1939 ey
tttlltıden çok önce mahmmiyetli bir hı
lıif ~lamııtı, devam ediyor. lttillyı 
tır '>'in yerlerdeki yaşayış daha ıüç, 
ıı., 'tek, giyecek ve )·aıacak nsikalırın 
~'-kamları içinde yavq yanı aza • 
~ iı:ıun takatini kemiriyor. Bütün 
~ rı dU}'Up iıittikçe yediklerimiU, 
.. lderiınili coiuıınndılımız olu10r. 
~"'ati sofraların basındı bile AT • 
' llıvatini hatırlı) ınca bu duyguya 

111ıımalc ,r .. -ıüt. 
'\... \'iice Sefimizin dedikleri albi: 
'- Yanaıolar içinde iııliyen Avnı~ 
~~ lmalannın biciıiiiade sulb Te 
~ 1Urdu aziz vatanımız" idetı re-
4ıtıı lttsanların diyarı olarak da adlan· 
~•bilir. Ancak bUıün bu emniyet ve 
~ tıı. Milli Sef'in etrafında tek bir 
' h.iinde birle,memize, şerefimizi 
' hakıarımız.ı slyaseıimiı:in düıiisılüğü 
~dutnuzun Jcu,·eti ile lcorumıya az· 

ı olmamıza borçluyuz. 

~ esa$lan Türk milleri tamamen 
~~ıs, siyasette milli birliğe, ınem· 
lij f nıüdafaa hnırlığındı dı her tür· 
~;ıaltlrlığa katar vt>rmiı bulunuyor. 
~ Sef sonte,rin başındalci nutukla -
~ >'Urtta2ların bu duygularından 
~bahis buyurmuılardı: "- Türk 
~ l.fının, bndisinin de içinde Ti • 

'1 ~d!ğı ve yarın da ılacaiı Türk or· 
~1,?n her fedıklrlığı ve yardımı 
'Utsü:ı: yaptıgını görmekle duydu· 

eevioç büyüktür.'' 

'~ kıt memleket, Türk bdııı • ,14 Yerinde bir te2ebbüsü ile oc • 
ttJ, .... >'!*ardıki duygular içinde, bedi • 
)ti b;" Yetiıtirmekte gecikmedi. Bu 
~ . en geniş ve deierli kıdıa teşek· 
'- ~ile Kızılay elbirliii yapu. Böfl• 
1ıet ~ndaılır orduya yapacakları kıt
~ Yeler için hemen her semtte n 
~lııı.~tıııda bir müracaat ,,eci bula • 
' ~d.irler. Bu olaylık, bu kıt için 
~ak yardımın mikdarını ırttırı • 

it etticmektedir. 

~!erimize kışlık hediyeler daha çok 
,_l)ıı...t .hazırlanıbilectlc giy~lerden 
~tadır. Böylece kadınlanmız 
~ sınden olanların dı içinde bu • 
~"iıı v~.. yarın bulunıbilecejİ 
~ltı Ordusu" na hediyesini, günlük 
lb"' 11.t. bozmadın yetiıtirtbiliyor. 
~.b. 
''-ıı ır (lllışmırı her zaman hııur 
't iltltadınlırımız, bu yıl ayırdıkları pa
Ciııj • daha az ır;i> ecck maddeıK alabil
~li~~ne üıüleceklerdir • .Ancak düşün· 
~ ki içinde bulunulan durumda 
4- ~ ırı gtlişeo birçok vatandaşlar 
"ıı •rdır. Ve onların yardımlarını .ıı:e· 
ttrJ1~ göre daha çok genişletmelui 
~ır. Gi)ecek malzeme~ini daha u 
lllt, ıncc:bur kalınlar ke, • bışkıı 
\ • r-oıruıdan knmak imkinı hiç rok· 
f._ llt Ve iri kullanılmıt faz.lalırını bu 't '>"ırıral.; hiç de~il~e, geç.o yılki ka· 

r.rdım edebilirler. 

•:.. "t,krar edelim Avnı-'nın mahru • 
°"'>'eıı· • ·-"l'ıs 1 hı)atı yanında bugünkü bol ya· 
~~ıtııı.ı )°adırgadığımıı: oluyor. Ser • 
~it . lcdiğimi:ı: " rahatça giydiğimiz. 
•ttı1ı rı: Yakınımııdaki milyonlar için 
'ıı h •srelle aranan birer şey olduju
lıdıı uıunıe hatırlıyoruz. Daima ti· 

~ ııııı,ı bu garip dun~ular içinde hü
~~·~detimiı.i, milli birlik kuvt'tini 
lılq11~ t toplıyan aziz ordura borçlu 
~ iti ın~~u unutmU)'Oruz. Öyle bir or· 

\' ~~•ili Sef'in bu)'Urdukları gibi: 
Qldtııı:rılecek her vazife,·i yapmıya ehil 
~ d ~a >akından itiınadımıı vardır." 
~t ~ııı hımıı içinde geçen yıl teVt 

::. .ct~lltığımıı: hizmeti orduya bu M · 

~ b·' fazla rıpacajıız. Çünkü ara . 
~ ır Yıllık huzur oııı olan borcu • 
~ İld hir kar daha ırttırmıırır. Ve ba· 
~ trlcen Turk kadını, milli lııartu· 
'

01
duJu aım daima eıbliala ,. • ,_ alııaıldlr., . 

Pazartesinden itibaren iki hafta 
icl~e fakülteler ıeçlmlerinl bitire
ceklerdir. 

C. H. P! Umumi 
idare Heyetinde 

Ctinihurlyet Halk Partiıl Umwnl 
İdare Heyeti dün de bir topla\ltı ya
parak sündpıindelri iıler ilzerinde 
görüıımelerde bulunmuı ve ıereken 
kararları ılmrıtır. 

Ödünç verme 

ve kiralama 

kanununun tatbikatı 
Vaıington, 5 a.a. - Vııington 

Star ıu:eteııi ödilnç verme ve kira
lama kanunun Türkiye hakkında tat
bikine kırar vermuden önce Türk 
hükümeti ile iıtiıare edilmiı olma
dıirm bildiriyor. -

KARŞILIK 

HÜCUMLARI 

Fakat 

Juladın gelen almınlar 
Moskovayı tahdit ediyor 
Motkova, 5 a.L - Pravada ıaze

tesi yazıyorı 
lovyet kıtalarr Klin, Volokolımll1r 

ve Tula iıtikameUerinde karıı hU
cumlar yapınıılardır, Klin iıtikam .. 
tindeki harekat mesut bir ıekildı 
relişmektcdir. Düımanm karıı hü • 
c:U11lluı mu·.a'.fu olmamııtır. umu -
mi7et itibariyle cephenin ıimaJ "lne
mındakl durum diizelmiıtir. Fakat 
Volokolımık ve Leninınd çevrele
rine g düıman tümeni yığılmıştır Ve 
Leninrrad ile Volokolamsk arısında
ki büyıik yol üzerinde ve Mojaisk 
istikametindeki ıerıinlik ızalmamrı
tır. Tuta yakınında gergin bir vazi
yet hasıl olmuştur. Burada alman 
tank tümeninden bir kısmı Mosko
va'yı ciddi surette tehdit etmektedir. 

Mo•kova cephe.inin 
umumi durumu 

Kuybişef, 5 a.a. - Son alınıın ha.. 
berlerc göre Von Bock'un Mosko
va'yı kaı-sr, Mojaiık'ln ılmal batr • 
sındı Volokoli'mıkd0an, doğrudan 
dofruya batıdan ve cenup bahda 
Norofominsk0tcn olmak üzere üç kol
dan yıptrfı hücumlar kaydı deler 

(Sonu 3 lincü sayfada) 

Erlerimiz için 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gelecek hafla ortasında Ankara' dan 
34 bin parca hediye gönderilmiı olacak 

• • • + 

Müfterek komitenin Ankara Yerli Mallar pazarnda.~i 
kahraman erlere hediyelik eıya ıatıf ve toplama 

merkezinde ... 
Kızılay • Yardımııevenler Cemiyetleri Ankara mUşterek komiteııi önU· 

milzdekl pe.zarteııı günü kahraman erlerimiz için toplanan kıt hediyeleri
nin ikinci kııımını ilgili makamı tCBllm edecektir. Hediyelik eayaya çev
rilmek tizere komite emrine vrUmit paraların bir kııımt ile derhal ve Uk 
partide 6.000 fanile ve 5.000 çama,ır temini karar altına alınmııtır. Bun
lar da önilmUzdekl hatta lclnde aevkolunacaktır. B"J auretle ba11ehrln 
gelecek hafta ortalarına kadar aevkolunmuı kıı hediyeleri S•.OOO parçayı 
bulacakUr. 

MU,terek komite ıehrin her eemtinde hediye toplama hareketini plln· 
l&1tırmıt bUlunmaktadıP. Kurulan Wi komiteler delaletiyle hediyeler ve 
hediye paralan toplanmaktadır. Aıılı:arahlann bu gll:ıel veene ile Meh· 
~eriınitıe ~en ~alı" candan alAk& ~· kçde 11. --

. 
• 

RUSLAR 100 

KÖYÜ GERİ 

ALM ISLAR 

.Hatta 
1-----

1 aganroa kapllannda 
bile bir gedik a~ılar 

lngiliz piya4eleri garp ~ölünde tlilrenli tel örplerini 
·e~m• talimleri yapıyorlar 

Moakova, 5 a.a. - Cenup cephe -
ıinde ruı kuveUeri 100 köyü geri al
mışlardır. 

Moskova'dan gelen bir habere gö. 
re nıılır Donctz havzasında Stalin. 
rrıd'm doğusunda Matevyev Kurgan 
maden kua.buını almııılardır. Alman
lar buradaki muherebe meydanında 
lılrsok öJil ve 71r1Jr bırıkm ıJardır. 
ltuılar anemli mile.dardı ganimet e
le geçirmlıılerdir. 

İngilizlere nöre 1 Mihvere göre 
Libya' do Libya' da 

hareketler mühim 
durgunluk hareketler 

Taganrog kapılarında 
Moıkova, 5 a.a. - Cepheden ge

len bir telgraf haberine ı<ire rus kı
taları Taganorı kapılarındaki alman Jc. 
müdafaa mevzilerinde bir delik aç
mıılırdır. Şimdi ruılır bu muvaffa.. 
kıyetlerini istismar etmektedirler. 

General Kleiıt orduları 

General Silıor•ki 

devrinde olmadı Moıkova, S a.a. - Cenup cephe
ıi kıtılın tarafından general Kleiıt-
in zırhlı grubuna indirilen darbe o 
kadar kuvetlidir ki, düşman ıimdiye 
kadar kendini toplamda muvaffak 
olamamıştır. Kızılordunun büyük za
fer ruhu ile hareket eden tümen ve 
alaylan dütmanm kaçan gruplarını 
kovalamaia devam ediyorlar. Düt -
mın binlerce ölü ve yaralı, tank, top, 
tüfenk, mermi &andıkları ve otomo-

Rusya • Polonya 
Londra, il a.a. - Buradaki aallhtyet• 

U mahtWerde blldlrtldlttne aöl'9 Ltb • 
Ya'da bUyUk ha.rekat ılmdl blr ıllkQn 
devrMl aeclrmektedlr. Fakat muhtellt 
ı.n.tıU kollan faaliyet aöııtennde de • 
nm ettikleri atbl hudut bOlaeılnde de 
tanı.zıeme h&reketlert )'apUmaktadır. 

llmdi lnallla bnparatorluk kuvellert 
harp aahuının en bllvUlt k~mı elle • 
rinde tutu:vorlar. C&puuo•nun cenubun
da mihver kıtalan bulunmadıtı aanıl -
maktadır. AIJnınlann Tobruk etrafın· 

d& ltptrler lı:azdıklan hakkındaki ha -
tıerlert teyit eder mah1Yette hl.ç haber 
alınmamıat.ır. Fakat bö:vle bir tedbir 
t&bıt aörillmektedlr. Mihver ıcuvetlert • 
:n1n Reu&k ne G&mbut"a almılannı 

kanı ınauıa JruveUert C&ı>uzao U. Sol· 
lum"U ellerlnd• tut.maktadır. 

( Sona J, tlııcü •aylada ) 

AFRİKA'YA 

Alman askeri 
ge~lrebilmek l~in 

Fransız 
vapurlarından 

istifade 
Londra, 5 a.a. - Dally Mall'ln 

Mııdrlt muhabiri, Almanya'nın ge • 
neral Rommel'e takviye kıtıılan 
göndermek tein Akdenlz'dekl bütün 
fransız vapurlarına el koymak nl • 
yetinde olduğunu bildirmektedir. 
'Muhtelif franınz kumpanyalarına a
lt ticaret gemllerlnl alınanlar &Lm
dlden lnhlsnrlan altına almışlardır. 
Bu gemiler Marsllya'dnn hamulelc· 
rinl alarak evelA Orıın'a gitmekle 
ve oradan karasulannı takip etmek 
suretiyle Trablusırarb'e do~ru yol 
almııktadır. 

Başka frensız vapurlıın dıı Bren
dizi ve Slrııroza ile Afrika arasın -
dıld nakliyatta kullanılmaktRdır. 

Dlter taraftan Dally Sketch. VI· 
chy htlkümetlnln yakında kom(l -
nlatllk aleyhindeki paktı imZalıya -

lllını Y.Ull• 

Berlin, 6 a.a. - Bugiln necıredilen 
alman t-ebllfinde Libya harekeUerl 
hakkında fU kayıtlar vardır: 
Şimal Afrikaeında, Alman - İtaı· 

yan kıtalan eenup Marmariklnde 
dU§Y11an ketif UD9Urlan tarafından 
yapılan htlcumlan pUakürbnU,ler· 
dlr, 

Alman ve ltalyan pike tayyarele· 
rlnden mürekkep teşkiller cenup 
Marmaik'inde lngillz toplantılarını 

dağltmı§lardır. 

Düşmanın Sldl • Barranl ve Mar
ııa • Matruh çevreıılndeki iqe yolla· 
n ve hava Ualerlne tam isabetler 
kaydedilmiıtır. 

Hava muharebelerinde alman av
cılan 7 inglliz avcııı di.ı,tlrmll§ler

cfu. Bir almaıı denlzaltıııı Slrenaik 
açıklannda bir lngillz deııtroyerlni 
to11>11Je huara utratmıttır. 

ltal;yan tebliği 

Roma, 5 a.a. - İtalyan umumi 
karargA.hının te bllği: 

Marmarlk'de, Tobr-.ık önUndeki 
mUdataa mevzileriyle makineli ta· 
ııtJannı bombalıyan topçumuzun 
ıiddetli faaliyeti kaYdedllml~tir. 

Sollum cephesinde iki tarııf top
çu faaliyeti göstermiştir. Bırdiya
nın batıııında, Elgobl bölguinde 
mevzii muharebeler hAIA devam et· 
mektedlr. 

Bu gece, dil'1ltan tayyareleri has
tanelerimize bomba ve mitralyöz 
ateıi açarak ateı vermiılerdir. 

İngiliz donanmuı Tobruk'un bı
tı.ııında aahllde bir ketıiml neticesiz 
bir surette bombardıman etınlıtir. 

İtalyan • Alman hava teıkillert 
Elgobi'ni& cenup - doğu çevre· 
sln<Je havanın devam eden fenalığı· 
na rağmen dllıımanın kuvet yığınla
rına ve makineli ta,,ıtlarına hUcum 
ctmıııerdlr. 

Bet ingillz tayyare& dün lSğleden 
sonra Ragglo Calabrla vilAyetlnde· 
ki Villa San Glo\•annl ıehrine bir 

bil lbırakarak batıya doğru çekilmek
tedir. 22 sonte:;rinden 30 ıonteırine 
kadar yalnız üç &'Ün içinde, general 
Harıtonof'un kuvetleri alınanlar ta· 
rafından muharebe meydanını bı
rakılmıı 53 top ele geçirmiılerdir. 
~u t?pların ağzı ıimdiden batıya çev
rılmıı ve kaçanlarm üzerinde bir o
büı yağmuru yağmaktadır. 34 tank 74 
otomobil, 58 mitralyöz de ele geçiril
miı, 500 otomobil, 250 motosiklet ve 
20 ton tahrip edilmiştir. 

oRostof - Taaanrog yoluna alman 
tekniğinin ve fatiııt ordusu erlerinin 
mezarı adr verilebilir. 

Cenup cephesinin ııol cenahında 
dü$man kıtalarının çekildiği bildiril
mektedir. 

arasında iJbirliğl 

Moskova'da 
Bir k111ıhkh yardım 

ve dostluk 
beyannamesi imzalandı 
Moakova; 5. &.L - Dün .Mosko

va'da, Sovyetler Blrllti adına St~ 
lln ve llolotoıf ve Polonya adnı.a 
Sikorsld ve Khot tarafından imz.,. 
lanan bir SovyeUer Blrliğ - Polo~ 
ya doııtluk ve karııhklı yardım mU,. 
terek beyaııııamesl neıredllm~tlr. 

Bu beyannamenin eM.S noktalaft 
~nlardır : 
l- İki devlet, bUyük Brit.anya " 

(Sonu 3 üncü uyf aıU) 

., ........................................... , ........................ . . ~ 
• • 
~ Raşit Rıza ve arkadaşlarının temsilleri ! . . • 

akın yapmııtır. İngiliz tayyareleri Yukanda gördilğllnUz resim, evcik! gece temsil edılen "Beni ÖpUnila" 
şehri bomba ve otomatik ateıine komedisinde Raşlt Rıza'yı (solda ayakta), Halide Pişkin'i (koltul..ta ı " 
tutmuısa da ciddi blr huar vuk·Ja Dazı arkadıtlarını bir arada gösteriyor. Bu temııile alt bazı rel!irtıleri de 
g-etlrmernl"'tlr. Birkaç kiti yarııJa.n- iç 11ytalanmızdı bulaca.kııınız. 
mııtır. Avcılarımız dütmın tayy&· R11tlt Rıza ve arkadaşları ikinci te?Mllleri olan .. Yatıklı Vago:ılU' 
relerinden UçUnU dü§ilrmUıtUr. Bir Kontrolörü" adlı vodvlll de dUn akıam. gene bUyük bır kalsbs.lık k&l"lt· 
subay eair edilmiştir. 1 flnda muv~fakıyetle temsil etmiılerdlr. Halkımız, hem bir ihtiyacın. hem 

Tayyarelerimiz .Malta Ad&IUld&- de olrun bır 8eviyenin ifadesi olarak, bu sanat te.zahUrüne bilyük bir a1Aka 
ki Ja&va Utlerine hücum etmifltl'dlr. söatennektedir. Bu hAdiaeyi biz de memnwılukl& ka)'dediyonaa. 
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Libya harekôtı Japon cevabı 
p-,~7 sonıe~rindc ıniiliılerin ıa:ırnıza 
011 

d clerı} le baslı> an I.ibya hareklu 
} 

0 ku u l<U gunune basmış bulunu · 
>r lng .. 1 k • af 

Amerika'ya 
''ıı .'·.ı1 er, hare atın, birınci • ha· 
b 1 

1:- ıırıp ikinci safhasına girdiğıni 
la ı'rııe?..ıedırlc.:r. Bu suzlerdcn çıkarı
t 

11

1 ~"' h~·ekitın .ıtclişi'.11i>lc de teyit 
fıııd n m ına, ınsılızlcrın Çörçıl tara· 
dı an J:onerilmış olan hedefe :ilk sal· 

rışıa d 
dc-ı· val'ilmamıı olmaları ır. Bu he-
~ılın ne olduJ;unda tu!lhe roktur. İn • 
J ı~~ B.ışvckili, harekiıı başlarlı:en, 
lllts dakı Brııan)'B kıtalarına )"olladığı 
r,, JJ a \ e ertesi gun de A ~m kama· 
lir ın~a SO> ledi ı nuıukıa ıunları be • 

ırnışu: 

bu 1 
- Taarruz uzun zamıındanberi 

>~k hır iıina ile haıırlanmıftır. 
~:> • He(lef, herhangi bir mel'ldin 
llJı ;ı değıl, düşman kuı;etlerinin tama· 

Y \' }ok c<lılmesidır. 
Ilı - nurmanın hi, bir hazırlık ~ap
ıııahıp bir surprizle karsılnsmış olduğu 

"_.1kkak gibidir. 
•ilt'ı - Britanrn askt'rleri, almanlarla 
o'a ve teçhizat nokınsında ilk defa 
~tkalı: .ınüsa"aı halinde harbe ı;iriş· 

tedır!er. 

··.: 
5
• - H;ırbin hüıün Se) ri llzerlnde .... rı . 

\\; nı gosterecek olan bu muharebe, 
aıl'ftoo ile kı)as olunabilir. 

ıic· C:Örçil'in neıice hakkında ümit ve
~I ~ sozlerinden ııonra, harekitın 
lil~ b_ır safhafl\ girmiş bulunması, İn· 
cıJa en de harat sukutuna uğrarmı' 
rı ~krır. Çörçil'in, inı::iliz haz.ırlıkla • 
'tlct;'kkınd:ıki sfüleri doğru olmak s;c
lıız ır. D~manın haz.ırlığı ve yahut da 
04 ırJıkJızJıgı hakkındaki bilı::hi eksik 
~ta bıie, her halde inı;ıliılerin mikdar 
Oldtt1İıaı bakımından alınanlara üstün 
lrıı:i~· ları. hakkındaki iddia da doğrudur. 
,.. Qlerın nl:nanlnra "Öre daha i)·i "lt .. .. 
lıd { 11 1antn rı altında bu harekfua baş· 
b~~ !arından da ıuphe edilemez. Su 
!,jlld e }"& lnı;iliz taarruz pllnının terıİ· 
llııı e veya ıatbikında bir yantı,tık ol
\ıı: "C>'llhut da karşı taraf elindeki aı 
dt tıJer ve vasııalnrdan daha i)':i istifa· 

İCrtıcsini bilmiıtir. 
İdi. Dı:iliı. taarruz plllnının hullsası şu 
eı; .gcten seneki ricaılcri sırasında 
('-tr~nde tuııukları, cenupta ,öl içinde 
')' ub \11hn~ınd;ın ıimali garbiye, 
)fdlruk'a dofru bir saldırı' } aparak 
~ :}danheri muhuarn altındJ. bulu· 
llıtlt ı.ı limanla muvasnlıırı temin et • 
iıı, ve Cerahub • Tobruk hattının do • 
~tun1de kesilip kalacak olan düşm:ın 

e-ı er' . k -•-llıtlt •. •nı }O crm..,..,, Bunu teJ11in et • 
it 't •tın inı::ilizlcr, Ccrabub'tan şima· 
\tıı °j?ruk'a doğru hir saldırış yapar • 
\il\. tl obruk'ta muhuara cdilmi~ olan 
it :, er de kendilerine doğru ı::dmek
tlltıı •n kıta\nrla birl~mck üzere bir 
ttıtn Yaptılar. lHc saldırışta Ccralıub'tan 
hir1t, ku\ctlerin Tohruk'ıaki kuvcdcrle 
~ ıtıelcri mümkün olmamıştır . .An • 
~k? İngifüler, SC}di Rezzak denilen 
'bııkaıe kad:ır geldiler. Burada buyuk 
ltr

1 
teınetle karşılaştılnr. Tank kayıp

lı : ağır oldu. Sey·di Heızak eıra • 
~/ muharebe uzun sürdü. Tanklar 

~nd,.J.:j ("arpışmadan sonra pi)"lldc 
~· relieıeri oldu. Niha)'et İngilizler 
'ıılı·~ Reı.u.k'ı aldılar ve hatti Toh
ı, b nıuvasala temin ettiler. Bu suret· 
~ hırtın doğınunda knlan kuverli 
~~er kıtıı.ları, ,cmber icine nlınmış 
!lir : Bardia'nın alındığı da bildirildi. 
tltıı 1:1'iliı kolu da cenuptan çol ir;in • 
lıırd •lerli)erck Ilingaıi'ye doğru }-ÜrÜ· 
ılt~· :Bu kolun da Hingazi ce'1uhunıla 
ti İij e vardığı bildirildi. nir aralık in· 
~ı:: İlk hamlede rıldırım sürarirle. 
'til'ıd de her halde ilk on. on iki ı;ün 
t'ff ~ ve ağır kayırlar pahasına mu • 
\ıı1: obcaklar gibi görundii. Fakat 
Itri ~rı manzara değiftİ: mihver kuvct· 
~~t ~i Rczuk'ı geri ıı.larıık barıd:ıki 
~I t erı) le mu\·uala remin ettiler ve 
'it c •mı zamanda ingilizlerin, ~imal 
~~p l:u,eıleri arasındaki muvau· 
llılilıa rıı ke~tiler. Yani Tobruk tekrar 
~ '~ra edıldi. Bardia da tekrar iş • 
tiqiııt'dıldi. Ccnupran Bingni'>·e doğru 
tı~ de bu lt'hrin cenubunda denize 
it, ~ku\•cı de mihver ka)•naklarına gö
~ tdilmi,ıir. Gene mihver ka}nak· 
~·On hin kadnr Driınnyalınıo esir ve 
~tla~kın da rok edildiğini hiltlir • 
~ı.ı11~ır. Kendi kayı.plıı.rının da ağır 

~ite n~:~:~a~:kt~~· dohızunru gü-

-
dün verildi -----

Durum 
• 

gergın 
Vqington; 15. n.n. - Royter : 

Birl~ıK Devleıler'le Japonya ara
sındaki diplomat.ık mUnasebetıerln, 

cuma sabahı -yani bu sabah- kesil
mesi çok mllmkUndllr. 
Eğer Japon delegelerinin bu sa

bah M. Hull'a verecekleri vesika, 
Tokyo basının harpçi ne;irlyatın· 

dan kaydedilir derecede farklı de
ğilse, Amenkan hariciye nazırının 

Japon delegeleri ile bu sabahki gö· 
rti~mesinln çok kısa olması ve A· 
merikan • Japon göril melerlnln so· 
na ermesi muhtemeldir. 

Japon cevabı M. Ruzvelt'e 
verildi 

VQıilngton, 5 n.a. - Japon kıtala· 
nnın Hlndıçinldekl harckı\tı hakkın 
-da aml'rlka tarafından sorulan su· 
nllcre Tokyo'nun Cl'vabını japon mli
rnhhaslan bugün M. Ruzvrlt'e ver· 
mlsll'rdir. 

Mamafih amiral Nomura ve M. 
Kurusu, Amerlkn'nın \'nzlyC'tlnl luıh 
eflen \'C M. Hull tarafıııdnn \'crllC'n 
notaya bir cevnı;ı vcrmC"m1şlcrdlr. 

Japon hüklimctl, {ransıı. hilkU • 
metlyle aralann<ln mevcut anln;ima 
hükUmleri mucibince ve Cln'ln bu 
:frnnsız sömtirı;:esi tein bir tehdit tCıi· 
kil etmesi dolayıslylC'dir ki japon 
kıtnlnnnın hlndiçlnldc bulundukla· 
nnı M. Ruzvelt'e bildirmiştir. 

Görüşmelerin devamı 
etrafında ümit pek az 

Londraı 5 a.a. - Vaşington'dan 
gelen telgraflardan anlaşıldığına 
göre. Japonya ile Amerika Birleşik 
DC'vlC'tlC'ıi arasındaki görtişmclerin 

devamı hnkkında bC'slenllcn limitler 
şimdi pek azalmıştır. 

Banr-kok'takl lnıdllz ve amerikan 
C'lçlllklt'rl, tnbnalannı Slyam'ı 

derhal tE'rke cat:ırmıslardır. Slynm· 
dn ~00 lnglllz ve 30 bin kadar hlntll 
vnrd•r. Hong • Kong'takl Hollnn· 
da Hlnd!stıın'ı bns konsolosu da, 
Hollnndnlılıı rın, Pns!flk'tekl duru -
mun vahlmll~I dolııyıslylc, burnllnn 
RYrılmnlnnnı tnvslyc f:'tmlstlr. Jn • 
ponlnr da Honr:-Kong ve MnlE'zyn· 
dan ayrılmaktadırlar. Slnı;:apur'dnkl 

japon gawterllerl dl' yola cıkmıı;tır. 
Bristol - BC':tufort tipinden mU • 

hlm sa) Kin orta bombıı tayynrC'SI 
Slnıwrmr'n ı:t>lmletlr. Bu bomba tay· 
ynrclerl Avusturnlvıı'da inşa rdll -
mlş ve oradan dofrudan doğruya 

Slngapur'a ı;:ltmlştlr. 

Amerikan gazetelerinde 
neıredilen gizli plan 

(Baıı ı focl ıa11/ada) 

misil görıllmemiı,ı gcnlalikte ecre -
yan edecek bir topyekQn harp ya
pılacağını gözönünde tutmaktadır. 

Bu ptrmıı. göre, kara kuvetıerlnin 
ııımal Atrika'd:ın Avrupa'yıı. çıka • 
rak harekete geçmeleri, 1043 tem· 
muzunda olacaktır. O zamana kadar 
Amerika, harbe si ttikçe dnhıı. :fazla 
nlsbctte htirtıke devam eyllyecek • 
Ur. 

Rapor, Almnnyn'yı, İtnlya'yı, Al· 
man ve İtalyan işgali altındaki 
memleketleri, Vlchy Franea'sını ve 
ayni zamanda İspanya, Portekiz, 
Japonya ve Ma.nc;ulnıo'yı.ı muhte • 
mt'l ve m11mklin düşman olarak te· 
IAlckl etmektedir. 

Rapor, Husyo.'nın aelterlik bakı • 
mından en fazla 1042 temmuzunda 
tasfiye olunacağını Lnhmln etmekte 
ve §U tavsiyelerde bulunmaktadır : 
Asya'da bulunan Rus kuvetleriyle 
Siblrya'da Japonya'ya karşı kuvetll 
Rus müdafaa sistemleri kurutması, 
Malezya yarınınd:ıın mtidnfnasının 

kuvetlcndirilmesl, ekonomik harp 
yapılması, Japonyn'ya hava hücum· 
tnrında bulunulması ve Çin'de ta· 
arnıza geçilmesi. 

"flıı,e, harekat, İngilizlere r.öre, ikinci 
' 

11
11a girerken, I ib)'a'da gordiiğü • 

\ k:nz.ara hudur. Yani İngilider fu. 
t~ftlt Vetlerle saldııınuşlar, fakat mu· 
~Q olmamıslardır. Jhreklttn bun • 
~ b·lorıraki gelişimi hakkında herhan· 
t ;r tahminde bulunmak mumkün de· 
~1• Bununla beraber, inı::ilizlcrin 
ı,1 erriler kııflnındaki umumi durum• 

1 
•
0 kadar ,ok ehcrişliclir ki, bu hi· 

ıı, d h~fh;ı}ı takip eılecck ikind safha 
ılc.ıcı • 1 onu da takip edecek üçuncu ,.e 

Vaşington • Times - Herald tıc 
ChJcago • Trlbune'lln tasrih ettfk. 
lrrine göre, bu rapor, Ruzvelt'ln 
1941 tarihinde gönderdiği bir mek· 
tubunuııkl talimat Uzerine tanzim 
olunmuştur. 

-. 

Amerika1da yapılan büyük tayyarelerden biri 
Douglas B. 19 

Amerika 

Her yll 50.000 
tayyare yapa,ak 
Vaşington; 5. a.a. Tay)nrc ti· 

cnretı odasının reisi M. Jou tt, oda· 
nın yıllık toplnntısında yaptığı be· 
yanatta, Amerikan tııyynre end.ı t • 
risinln g"lec k yıldan clnlıa evci yıl· 
da 50 000 tayyare imtıl edehllecek 
bir h!lle gclccer;iııl zaııncttir erk C"· 

bcpler bulunduğunu söylcmı.,ur. 
M. Jnuett §Unu ilave etmiştir : 
" - TFlvyare endUstrı,.i icirıie b~· 

lundul\"Umuz yılda 20 000 tayyare 
imlll edeC'l'k ve gelecek iki yıl zar
fında da l 00 000 nl' yakın muhsrf'he 
tnyvnresi tPııllm f'tmek mrrburiye • 
tinde nulunacııktır ... 

M. Jourtt. Am!'ı-lkıın fnbrlk'lt6r • 
lerinln v!'nl mor.Jel kırk mııhnr"be 

tavynresinln tıııı .,ınrını tl'ııl.>it Pt • 
tllcl,.rlnl VP simdi b•mlrırın tl'er'I • 
bf'ıılne b'lıııamlmış olduf,ı.ınu da if ı 
rtmlştir. 

Sovyef -Man~u hududunda 
bir taarruz hadisesi 

1 Londra'nın verdiği son 

notaya romen, macar ve 

fin cevapları g I e mezse ... 
---------~------~~~----~-

Büyük Britanya 

ken i h1i harp 
h n e sayacak 

Vaşington; 5. a.n. Royter : 
Burada, İngiltere'nln Fınltuıdlya'ya 
pazard ın evci resmen harp ill'ın et
mesi beklenmektedir. 

Cevaplar verilmiş 
Berlin, 5 a.a. - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Berlin'de iyi haber alan mahfiller

den öğrenildiğine göre Finlandiya 
Macaristan ve Romanya, İng'ltere
nin liltimatom mahiyetindeki bazı 
taleplerine cevap vermişlerdir. Bu 
cevapların muhteviyatı malOm değil 
dir. 

Romen cevabı menli 
Hsinking, 5 a.a. - Domeı ajansı BUkre;j, 5 a.a. - Bükreş'in sellhi-

bildiriyor : Japon deniz erlerinden yetli mahfillerinden bildirildiğine 
mürekkep bir müfreze Sovyet Man- ı g~r~. Ro~anya hükümeti Britanya 
çuko hududunda hafif mitralyöz, tü- h.ukumetınin notasına cevap vermiş
fenk ve rovelverle teçhiz edilmiş 1 tır. Cevabın tam muhteviyatı henüz 
14 kişiden müteşekkil bir kolun ta- bilinmemekte ise de yalnız menfi ol. 
arruzuna uğramıştır. Bu kot bir ölil duğu mlQmdur. 
bcrakarak püskiirtülmüşttir Ölumin 
üniformasiyle obaıkıı eşyası üzerin.. 
de sovyet alimetleri vardır. 

Askerlerimize kışlık hediye 
Sivas CHusust> - Yurdun her kö· 

ııe ve bucamnda oldutu gibi &ehrt· 
mlzde de kahrnmen ve yl{;lt nsker
lcrlrnlzc kışlık hediye toplaınn ıcın 
gerek Kızılay, gerekse Yardımse • 
venler cemb·etı çnlışm'.1.lara başla • 
mıslnrdır. Bir beyanname ncııredl • 
lcrt!k halkımızı vazifeye çağırmış • 
!ardır. 

YılbCJ§ı ve bayram 

hediyeleri 

Bu ııene bayram ve yılbaıı 
arada ııelfyor. nostıanna hediye 
ııündenncğl Adet edinenler, böylece 
bir taıln iki kuı vunnuıı olacaklar. 
Fakat ı.:ene herkesin zihninde bir 
ııorııu ıınretı var: acnba, hediye 0 • 

larak k1me ne vermol1? TercddUtle· 
r1 ırldcrmek lc:ln aşağıya bir liste 
koyuyoruz.. Makbule ıı:ec:erae ne mut
lu blze: 

ReıBam Şevket Dat - Hır camı. 

Kemal Turan - Bir Isparta ha
lısı. 

MUke.rrem KaraaC:nc: - Bir else 
gUlya~. 

Halil Lutn - Bir binlik (Para 
mlnnsına!). 

Aka GUndUz - Blr binlik <e~c ml\
nasınaı). 

Abidin Daver - Bir cnnkurtnran 
ılmldl. 

Spiker bayanlar - BlllQr ıı:lbl blr 
ses. 

Cevaplar Londra'ya 
gelmedi 

Londra, 5 a.a. - Selahiyetli bir 
kaynaktan bildirildiğine göre İıt&'il· 
tere tarafından Finlandiya, Maca • 
ristan ve Romanya hukümetlerine vc
rilmiu olan notaya en geç bu gece 
yarısı cevap verilmesi lazım gelmek
tedir. Şu ana kadar bahsı geçen hü
kümetlerden hiç biri cevap verme • 
mi5tir. Cevap gelmezse İngiltere 
kendini bu hükümctlerle harp halin
de eddedecektir. 

6 , 
r 
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tı ~De~ safhalarda muvaffak olmala· 
~~· d! kuvetlidir. lngiliı.ler Yakın • 
l\~1~1'1 sillh ,.e tethizat depolarına 
1 ~ ırtar. Ve kayıplarını daima tela· 
~i tb!terek bir dunımdadırlar. Hal • 
~irıııl'lıthverciler i,in karholan her tank 
~ı' olarak ka)'bolmuş bir tank de • 
\ ,/~. ı\z kuvetlerle "1k iş haşarahll· 
ı. t ı le, knyıplnrını ıcllfi edemedik· 
'tı;/i:eç, sillh ve tcchiznı ü•riinlüJ,ü 

Dlrleşlk Devletler hUkllmetinln 
askeri projeleri hakkındB bu iki bti· 
yllk gazetenin l:ftantı, Vn~lngton'da 
heyecan uyandırmış ve bunun üze· 
rine mtimrssiller meclisinde ordu 
gmelkunnny başkanı gr.neral Mnrs· 
hnll'ın sorg-ıya çekilmesi istenmiş· 
tir. Bütçe < Jmcnl reisi Cnnnon, 
cevap vererek, gizli sorı.ıştunnalar· 

dan batı yarımktircsı dışına Ame • 
rlkan kıtaları gfindıırllme!!İ projesi 
hıtkkındn hic:bir emare olmndıtnnı 
~lh·l"mle VI' Amerlkn'nın nııker de
ı'tlL fakat yalnız hanı malzcmP.sl 
•·nllndıtnnı blldlnnlştlr. 

lhsan KUnçer ve arkallaııan -
Bol netes. 

Soldan sntn: 1 - Dlr kus, bir hay· 
van 2 - lstenllen para, ;vUz sene s -
Bir mııbut, sis, isim, teslrln tersi 4 -
Kibar, c:ok 1Y1 15 - Bir sp0r vasıtası, 

alaturka ~t, 6 - lkl harf yanyana, 
bir hUkUıllct merkezi, bir hayVnn 7 -
Eakl Adetler, valde 8- Haneme, ııön· 

denne 9 - lskamhllde blr kl\tıt, iki 
hart yan yana, blr renk, eart edatı 

10 - Kokulu bir ot, bir nehir ıı - Or· 
ta, blr kumas.-

ltı t Üıerine tesir etmelidir. Pakaı bu 
1~11• ınanıı ın icabına bakılnmk ile· 
' d%nekıedir. Harbin manıı_i;ı olma· 

L di a a,kerliğin en doj;nı özlerinden 
·ıt~ r. Bu hale ı;öre, netice hakkında 

1 llıti hır uhmin yürüımcktı:nse, ha· 
.ırı ı::eli•m~ini beklemek en doğ • 
ır lı il arekeı olur. 

\ıt \ ıtıeselccle nra~öz olar;ık, harcHı 
llıt ~ en rı.ırçil'in i> im'cr sözler söv· 
~'ndrıdeki yantı,tıAn işaret ermek dt 
'\~ e olur. Bay lliıler de ~ ilkteşrin 
durıda &)nı }anlış!ığı yapmıştı. Bu 
~ ~rrıanı hafihemenin tehlikeli ol • 
t el •kkındaki mc~hur hakikati bir 

'+ •I aha belirrmed bakımından, ı;e • 
lı! llıl illan ve gerek inı::iliz politika 
,ı .. arı i,in bir ders teşkil etmiş ol· 

"12tr. 

Beş milyonluk bir amerikan 
ordusu 

Vaşington ı 5 a.a. - M. Ruzvelt'· 
in katibi M. Stcphen Early, ordu 
ve donanma muhtelit komisyonu ta· 
rafından verilen gizli bir raporda 

A. Ş. ESMER 1943 yılı temmuzuna doğru Alman-
,____ yaya karşı taarruzi bir harekette 

hmit'te güre,ler bulunmak üzere beş milyon kişilik 
~rııı bir amerikan seferi ordusunun tc3-

S it t, <Husust> - İstanbul &'O - kili derpiş edilmiş olduğuna dair 
' ~ 13 Ukklnunda Kocaeli ! Chicaıo Tribune ıazetesinde çıkan 
~ takımı ile kareılaşmak üzere yazının menşei üzerinde hUkQmetçe 

.. , aelecekUr. tahkikat yapılacalım bildirmiıtir. 

Tank Bole! - Bir c:ıttc (turck 
mAn~ına!). 

Aziz Samih llter - Bir tulum Er
zincan pe)-rılri. 

Mecdi sayınan - Bir kumbara 

Foto Cemal Iııksel - Bir apart
man. 

Nüzhet Baba - Bir lokma, bir 
hırka. 

Muvat!ak .Menemencıotlu - Bir 
futbol toııu 

Salt Celebi - Bir tıraı takımı 

Vedat Nedim Tör - Blr ıllr an· 
toloJlsl. 

Nihat Ali Uc:Uncü - BOyUk ikra
miye. 

sadrettln En~·er - Bir ıalaınnn
dırn sobası 

SllkrU Kocak - Bir kurban de
risi. 

Dr. Fuat Umay - Biraz Para :var
dımı. 

BllAl Alrba - Blr kitap ratı. 

Patron olmıyan bUtnn ırazeteC'I 

ler - Birer &>'lık avam" • 

Yukarıdan aıa~: ı - Fakir, ecdat 
2 - Bir memll'ket, meydnna ııeıen ıe • 
merc, S - Adım, iki arnı hart yan)"l • 
na, bir ııpor, bir mabut 4 - Aceleci, 
blrdl'nblre 15 - 1stasyon, ıonuna (n) 
ııellrııe blr kumas olur 6 - Blr renk, 

1 
Anadolu'da bir kasaba. bir haYVan 7 -
Adetler. ltıkln 8- Bir vl!AyeUmlz, 
mnhkemeden alınır 9 - iskambilde bir 
kA~t, ıırııt edatı, coA"un nksl, tesirin 
tersi 10 - Dlr erkek tamı, rnkıya ko • 
nan nebat ıı - Büyük, bir aoyadı ... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş tekli 

Sold:ın sağa: l - Fa, kabak, tn 2-
fsa, tas, cet S - Ara, sel 4 - Irk, nnr 
15 - lt, davul, ut 6 - Yok, vat, ala 
7 - Ak, knrun, uc 8 - Kok, klr 9 -
Kar, s:ıp 10 - su, oto, bar 11 - As, 
akide, ıe ... 

Yukandan nsağı: 1 - Fi, siyah, u 
2 - Ala, tok, kuş 3 - Arı, kat 4 -
Art, kor 15- At, kavak, ok 6- Baı, 

vnr, Atı 7- As, nutuk, ot 8- Snl, Nls 
9 Cer, rab 10 - Tel, ulu, pu 11 -

1 Ad, odacı, re .• 

Rusya - Polonya 

diğer mtitte!lklerle birlikte ve Bir· 
Je~lk devletlerin mtizahereti ne, tam 
zafere ve Alman lstilft.cılanmn son 
tahribine kadar harba devam ede • 
ceklerdlr. 

2- Sovyct arazisindeki Polonya 
kıtaları, Sovyeı kıtalnnnın yanıba
oında çaıınşacaklardır. 

3- Sulh znmnnında, Sovyetler 
Birliği ile Polonyn cUmhuriyetı ara
sındaki mUnasrbetler, ıyl komouluk 
\'e dostluk işbirliğine ve iki tarafın 
aldığı tao.hhUtlere karşılıktı olarnk 
dtirtist bir tarzda riı\yete dayana • 
caktır. 

f- Harbin zaferle neticelen"1e • 
sinden ve Hltıer'cl cantlerln gcreğı 
gibi cezalandınlmasındıı.n sonra, 
mUttefik devletlerın vazıfes!nı, Adil 
ve devamlı bir sulhtin temini teşkıl 
edecektir. Bbyle bır sulh ise, ancak, 
demokrat memleketlerin devamlı 

bir ittifak h~inde birleşmesine da
yanmak suretı:ı.le mllletıerarası mti· 
n:ısebetlerln yeni bir tanzimi ile el
de edilebilir. Kollektif orduların 

kuveti ile takviye edilmiş millet • 
leraraeı hukuka htirmet böyle bir 
tanzimde esaslı unsuru teşkil eyli
yecrktır. 

Polanyalıların müstakbel 
politikası 

-3-

Moskova cephesinde 
. 
lngilizlere göre 

RUSLARIN Libya'da 
KARŞILIK 1 k 

HÜCUMLAR! hare etler 
(Ba11 ı hıM sa11fada) durgunluk hiç bir terakki göstermemiştir. 

devrinde 
Volokolamslt bôlgesinde almanlar, 

doğu ve cenup doğu istikametlerin
de Dimitrof ve Lenlııgrad'a giden 
ana yollar arasında bir gedik açma
ga çalışıyorlar. Sovyet kctalan kil • 
rük bir derenin kıyısında :ıiddetli (BGll ı ~ aallfo44) 
" Tahrip mütrezeleı1 harp aahaıının 
bır mukave:nct gostermekte ve se • 

muhtelit yerlerinde bozukluk yüztlnde.ıı kizinci muhafız t\i:neni de ehemiyet-
bırakılmıı olan mihver tanltlannı lah· 

li bir koyde tutunmaktadır. Bu böl- rlp etrncktedlrler. 
gede, almanlnrın maksadı Moskova- Kahire, 5 a.a. _ Orta 1&rk Brltan. 
nın şimal ile olan muvasalasrnı hü. :va umumi ltarar~lhının tebll~ı: 
kumet merkezinin pek yakm bir ye DU•manın El Duda'ya it.artı iki atır 
rinden kesmektir. İstıra ve Mosko· taranızu kal/lplar verdirilerek pUıkUr • 
vıı dereleri arasında alınanlar iki Pİ· tülmUstür. OcüncU bir hQcumda duı· 
yade ti.ımeni ve birçok tanklarla hü- man biraz toprak ıtazanmı.ıaa da bu 
cum ediyorlar. Fakat son 48 ı;aat i · to;ıraC-ın da bU.ırük blr kıamı biraz. ıon· 
çinde bahsa deçer hiç bir terakki ra ııcrı alınmııtır. 
kaydetmemi:ılerdir. El Gobl'ntn ılmallnde baıka bir ıey· 
Şimdi Moskova önünde olduğu gi. yar kolumuz blr dUsman kuvetıne hU· 

bi hiç bir zaman bu kadar büyük cum ederek iki&! atır lklal de hatıt ol· 
bir insan ve malzeme kitlesi, kıı or- mak uzere dört ltalyaıı tankını tahrip 
tasında bbylc bir modern harekat etmll ve kayıplar verdlnnlltır. 
harbına iştirak etmemiıtir. Bütün Hudut cevrealnde, Yeni zeıanda ku· 
ordJlarının dortte birini kullanan vetıerl l\tanıuıUr'm batıaıııd& bir dUt
ve şimdiden yarım milyon asker man kulunu muharebeYe mecbur et
karbeden almanlar Moskova böl&'e- mııterdlr. 100 kadar alınan öldürül· 
sinin sıkı m!idafaalarına çarpıyor ve müı ve ekıe.-ııı ltalllan olmak Uzer• 
kazandıkları her kilometreden aonra 100 kadar ttlr alınmıaur. Ikl düsman 
daha fazla insan ve malzeme kullan. tankı tabr1ı:> edllınilUr. BlrcOlc taııt ve 
mak zorunda bulunuyorlar. lkl top elimize ırecınıatır. DUaman Jco-

Mojaisk istikametinde sovyet tank lunun ~eri kalan kumı b&UY& dotna 

lan alman taarruzunun ikinci koluna kacmıaUr. 
Hint kıta!an tarafından 1kl &"Un evet karşı tam zamanm.da harekete geç . 

Omar'lann tcm\ı.lcnmell üzerine ele 
tiler ve üç köyu kaybettikten sonra ıtectrılen malzemenin ilk Uıteaı. bu in· 
geri aldılar ve bu arada bir dördün- tatann eıılrlerden bıuk& muhtelU caı:>
cü köyu de ele geçirdiler· ta :IO de top atdık!annı ıröıtermekte • 

Londra; 5 a.a. Moskova rıırt Dıişman kıtaları ormanlarda dağı- dlr. 
yo"u ile Sovyet mllletlcrlne bir hi· nrk b;r halde bulunmaktadır. Sovyet BUtUn muharebe cevnılnd• ıewar 
tahl'dc bulunan general Sikorski, piya.tlesi ıimdi bunları bulundukları devrtyelertmız taanııı ve hırpalama 
zcilml,. §unları ııbylem!ştir : yerden çıkarmakla meııgutdıir. harekAuna devam etmlılerdlr. 

B ıı;Unltti Almanya ile ne bir Alman taarruzunun üçüncü koluu Qı.puzzo yolu üzerinde dU1tn&JUn bir 
anlaşma ue de bır uzlnşm!L yapıla- Narofominsk'den ba$hyan ana yol makineli taaıt ve tank lı:olu muhare1-
bılir. Harbin daha uzun bir mlıdd t boyunca şimal istikameetinde ilerle- ye tcbar edllrn11 ve atır :ıı:aYiat verdirt· 
d vrun etm sl ve daha geniş ölçtide mek eaycsini gütmektedir. ıerek dıQıtılmıatır. Cevre)'e strmete 
gayrctlrre ıuzum göstermesi mUm- Alman taarruzu. pazartesiden beri calıpn bir moU5rlü dDmıan nakliye 
ktindtir. Demokrasilere l'ıit maddi cksilmiyen bir şiddetle devam et • koluna blrc:ok Y~lerde hücum edllerelı: 
kaynakların bilhassa Amerikan yar- mektedir. Fakat düş:nan tank, moto- lnsan ve taııt ltlbarb'le COlt b1b>11tı: lr&· 

dımı sayesinde gittikçe geniı;lcdi.!';I· siklet ve tayyarelerı sovyet tayyare- yıplarn uRTatılmıatır. 
ni çok iYİ biliyorum. Bunun içindir lerinin mukavemeti yüzünden gittik- Hava kuveUertınlz, Jatalanmm mi
ki, dtinya tarihinin en Chf:'miyetlı çe yorgun düşmektedir. Bu bölgedeki kemmel ıurette detteklemete devam 
zaferlerinden birini knzannca"'ımızı sovyct birlikleri, Norofominsk'i üst edl.)lorlar. 

6 u~t t h ı d h f ı BUtUn c;e\Tede dOıl'l\&JWl makineli kuvctle zannediyorum. " e yapı an ucuma ar a a ta arca 
m daf t • ı ı taııt toıılantılanna ve kıtal&nna mtıte-"Artık bu defa, sulhU tesis ede- ı.ı aa e mı5 ve a man arı en na-

"'I 
1 
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1 
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zııc anlarda Nara nehrını geçmekten addlt dctalar ıtddetıl hUcumlar yapıl• 
ceb m z znman mW>~a e nesı e- alık 1 . b 1. k 1 d mısttr. 
1 t b . · b" 11,.; 1 t 1 d oymuş o an tecru e ı ıta ar an 

r n mesu ır ılJ ır ,,.n cm n e e· ı' murekkeptır. B!lhnssa Elııdem cevrea!Jıd• dGtma • 
cek devamlı •. temeller kuracağız. ,, Son alınan haberlere göre, hiç bir nın maklnell taııtıarına - btnalanna 

Gcnernl Sıkorskl, memlekellcrl:ıl gedik açmaga muvaffak olamıyan arıır hasarlar verdlrtlmllUr. 
cesaretle mtidafan_ eden kahraman almanlar bu ke$İme daha fazla tan:k Cnpuzzo :volu uzerlnd• ve Tobruk'ua 
Sovyct mllletlcrlnı derin bir saygı yığmakta b lu 1 B k . ccnup·dotusunda müteaddit yerlerde . u nuyor ar. u esımın 
ile övmtiıı ve Rusya'mn mtid:ı:faası- b d k' M 1 1 1 dUımanın bUyQk maldnelt taııt toplu· yam aşın a ı a oyaros avetz ve 
nı idare eden Stıı.lin'e knr§t hayran- S kh f k . 1 . . luklnn ılddetle bombardıman edllml.-

. . 1 er?u o esım erınde sovyet mü • Ur. Blrt<>k talltlar t.ahr1ı;ı edllmlt w 
lığını ifade etmıştır. dafıleri muvaffakiyetle mukavemet ım ıa 

• blrcoklan da haaara utrau ıe. pat • 
Bllytik Britanya'dan d:ı bahseden edıyorlar. • maıar ve yanıtınlar cıkanlmıatır. 

general Sfüorski, Çörçll'in mtistesna Tula cephesine gelince, buraya da Ha\'a ıcuvetlerlmlz. tank w :aımıı e-
jdarC11i altında bulunan Bilyilk Brl· takviye &'etlrmiş olan alınanlar, şi - tomoblller de dahil almak Qzere baıka 
tanya'nın 1940 yılınd:ı gö trrdiğl 
nzımıı mukavemet sayesinde cıım • 

mal ve alma! doğu istıkametinde h~erlere de tealrll blr ıurette hücum 
yen.den ilcrlemeğe çalışıyorlar. Bu- etmlılerdlr. 

diki harbin son neticesini temin et· 
mlş olduğ"ınu söylemiştir. 

rada sovyet suvarisinin ~id.detli ta • Vichy'Jen verilen 
arruztı tanklarla takviye edilmiştir. 

Polonyn'nın istikbaldeki pollti • 
kası hakkında general Slkorskl, ou
nu söylemiştir : 

Sovyctlcr yeniden dort köy ele ge • haberler 
çirmişlerdir. Böyleli:kle son &'\inler- Vichy, S a.a. - OH • Havas: fn • 
de &'eri alınan köylerin sayısı 30 a ı.;ıiz ka)·nıklı haberlere g5~e, mihvM 
çıkmış oluyor. 'kuvetleri ıimdi Libya muharf'be&inl 

"- Bu yılın temmuz ve ağustos 

aylarında imzalanan anlaşmaların 

tnm bir ısekllde gerçekleşmesi için 

Birçok münakale hatlarının geç • tıir mevzi muharebesi ıekline 91">1cmı· 
mekte bulundugu bizzat Tula bile ')"a çalışt}'Orlar. Filhakika, havanııı 
ruslar tarafından azimle müdafaa .fenalığından dolayı hareoklıın ııetir • 
c.1ilmektedir. Şehri bombardıman e- ıdiGi şu durgunluk esn&.\tnda mihver 
den dü&man bataryaları susmağa ku,etleri fimalden cenuba dolru Tob-
mecbur edilmiılerdir. ıruk'fan Birelgm,i'ye giden bit müda· 

çalııımağa devam edeceğiz. •• 

vazgeçenler 

htanbul'dan ı.:elcn son h11berlere 
ıtHre BD. Yunus Nndl ve Ynhyıı Ke· 
mal lckll'I bırnkmıslar. Sonra da ı:U· 

nün birinde .1okakta rasUaımıeıar 

ve konuımnCra baıılamıılar: 

- lckl ıcıyor musunuz? 
- Hayır,_ Bıraktım. SlzT 
- Ben de 15yle-
B. Yunus Nadi ıonnuı: 
- Perhize baaladıktan ıonra na· 

sılsınız? 

- Valili.hl, dofırusunu 1strrııt>nlz, 

perhizin ıı:ı.bnhı da !ekinin nkıamı 
kadar tatlı-

Hamlet davasının 

kırdığı rekor 

Gazetelerde "dl'wa" kelimesi 
pek stk kullanılır: 

Odun dl'ıvası, kömür dAvası. et 
dftvası gibi. .. 

Bu kelimeyi cemilendirmek ga
liba llnız "HarnlM" pl~slne na
sip oldu: bUtlin s:azetclerde boyu
na su baslık okunuyor: Hamlet 
dl\valan bitmek üzere ... 

D!\vanın cemllendiğf iyi mı ol
au acaba? 

Avrupa'nın en büyük 

kitap hanesi 

Alman tebliği 
Herlin. S a.a. - .Alman orduları bar 

kum.ındanlığıoın rcl:ıliği: Doğıı cer • 
hesınin cennup kesiminde, düşmanın ye
ni hurumlan aktm kalmı5tır. Lenin • 
ı;rad'da ukeri önemi olan hedefler 
bombalanarak bir mühimmaı deposun· 
da ııiddeıli patlama ve rangınlar çıka • 
rılmı~tır. 

Han,ı:ö'deki bolşeviklerin kaçması 
nıerine müıeaddiı Soryet vapuru alman 
• fin ma)'t\ baraiına çarpmısur. '"Sta • 
tin" kıtaat nakliyesinden başka 3.000 
ıonluk bir kıtaat nakliye gemi;i ile 700 
tonluk bir vapur ve bir Sovyeı ZJrhlı 
motörbotu batmııur. 

Mühim tan .. re ıeşkilleri cephenin 
cenup ke İminde ve Moskova muhare • 
be hölgesinde kıtaların be.kleme mevz.i.. 
lt'rine ve şehirler dışındaki isıihkamla· 
ra hücumda bulunmuşlardır. Bo~e'\·ik • 
ler kanlı ağır ka}ıplar vermişler ve pek 
çok rop ve ıaşıt ka)i>eımişlerdir. 

Moil«wa ve Lenin.ı:rad'da mu'\'Bffa· 
kıycıle neıicelerıen gece hücumları }'a· 
pılmışıır. 

Petain - Göring 

anlaşmasının 

esas hatlan 
Loudın; 5. a.a. - Royter ajansı

nın Alman hndud·.ında bulunan mu
habiri bildiriyor : 

•• Sör.Une inanılır bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre, Petaln • Göring 
nnlnşmasının esas hatları ounlar • 
dır : 
1-Fransız olmaı Afrikası ve 

Fransız batı Atrıkası, ayrı iki bölge 
sayılacaktır. 

2- Libya seferi dolayıslyle Al • 
Kayscrl'nln pastırması, Afyon'un man ihtiyaçlarının çok acele bulun· 

ko.ymağı, İsparta'nın halısı meıi· duğu olmal Afrika'da, Almanya. 
bur olduğu gibi, !svec'tekl Stok· Fransız tııosunun yardımı olmadan 
holm şehrinin de kltaphanest meıi· bizzat kendisinin logal etmesi §ar· 
hurdur. Son yıllar içinde bir Unl· UYJe, ietedlltt bllttin deniz ve hava 
vcrsıte profesörü tarafından ku- Usfcrfnl alacaktır. 
rutan bu kitaphane, Avrupa'dald 8- Batı Afrika. sarih surette 
benzerlerinin en büyüğü ve en Fransız • İspanyol mtidafaa böl • 
modernldlr. geel teltıkld olunacak, :fakat Fraı:ı-

Edeblynt ve mm kltaplan, dlln- BiZ • İspıuıyol kuvetlerine Alman 
Ynnın her köşesinde cıkan mC'C· harp malzemesi verilecek ve belki 
mua \'e gnzeteler bu kttaphanenln de ayni zamanda gizli Alman as • 
120.000 abonesinin emrlnded r. Ki· kert yardımı yapılacaktır. 
taphanede kac ctlt kitap olduğu- ,_Karşılık olmak üzere Vlchv
nu ııorars:ınız, onu da aöyllyeltm: 

1 

ye lblr mFkdar Frıuımz h~ eli~ 
Tam 1.860.000 cilt!.- iade olunacak ve i'gııl muratları 

SA. - TIR. btr mlkdar azaltılacaktı .. 

iaa ham te~is etmişlerdir. 
İnı:iliıler de Töbruk'un cenup do

ğusunda toplanan kuvetleriniıı bü • 
-ıününü hafif z.ıdılı kuvederden mü
t'ekkep bir perdenin himaye etmekte 
olduğunu hildiri}~rlar. Bu ingiliı bir· 
tikleri, hilhusa büyük sahil ynlu ~ 
t"inde düşmanla mütemadi temas h .. 
Undedir. Burada batıdan gelen almaıı 
4cuvetleri Bardiya ve Sollumla birlet
mİ) e ~lışı)'Orlar. Bu kesimde bürük 
bir meydan muharebesi beklenhor. 

Diğer taraftan Briıanya mahfil • 
leri, ingiliılerin Bardiya'yı hi(" hir za. 
man işgal etmediklerini ve J«ırin ha
il mihHr kuvetlerinin elinde bulun· 
duğunu teslim ve dÜ)manLn Libra Ö
mer'inin şimalinde.ki Hirva ile gene 
ıhu şehrin batuında blr noktada mu • 
kavemet ettiğini ill\•e ediynrla.r. 

Milli giyim balosu 
bu akıam veriliyor 

Bu akşam Ankara Palas ıolanla -
rmda verilecek olan milli ıiyim ba
losu Ankara'nın en cüzel ananeleri 
arasına eirmiııtir. Her yıl Çocuk E
sİrieme Kurumu ıenel merkezinin 
hazırladığı bu ıüzel ye Ankara'ya 
has gece tatlı izler ve hatıralar bı
rakır. 

Bu eüzel tetebbüıü yüksek hima
yelerine kabul buyuran Sayın Bayan 
lnöniı bu lutufkir hareketleriyle 
Çocuk Eıirıeme Kurumunu bir kere 
daha minnettar bırakmışlardır. 

Tecrübelerden edilen istifadeler 
bu yıl balosunu tertibe haftalardan 
beri çalışan komiteye rüzel ve ye
rinde birçok tedbirler ilham et:mit
tir. 

Bu ak~am ki balonun en cüzel at
raksiyonunu &Üphesizki milli danı • 
larımızın yeni çe5niıi teıkil edecek· 
tir. Bu akıamki baloya &'elenler &'li
zel ve ahenkli Türk danalanncn en 
seçkin ve en ıüzellerinin temiz ve 
itinalı örneklerini seyrederken bü. 
yük bir sanat ziyafetinin zevkini ta· 
dacaklardır. 

Baloda zengin bir piyanao vardır. 
Balo için kurumun çıkardciı mah· 

dut biletler hemen bitmiı cibidir. 
Mamafih ıon kalan biletlerin her 
hangi bir aurette daha evel tedarik 
edememi, oJılanlara Ankara Palas ka
pısında emre imada 'bulundurulacak
lan da öirmilmlttlr. 
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CEPHE GERİSİNDE CEMiYET HAYA Ti 

Engin ve dadısı 
Yazan : Ahmet Hidayet 

Küçük Engin, sabahları, yalnız ço-1 - Haydi Madmazel eve gidelim! 
c:ukların ve dadilarının toplandıkları diye onu dır dır yiyip bitiriyordu. 

• 
T RIP 

Yardmuevenler Cemiyeti 
toplantıaı 

Yardımaevenlor Cemi7eti Genel 
Merkezinden ı 
Yardımııevenler cemiyeti aylık top. 

lantı11ı ilkinunun aekizinci panrteai 
eünü ıaat 14,30 da Çocuk Eeirceme 
Kurumu salonunda yapılacalctır. 

bu umumt bahçede, elinde kul rengine j Simdiye kadar eve dönmekte acele et· 
boyanmış bır kürek bir de teneke ko· mek F.ngin'in hiç aklına gelmcaıi,ti 
va ve kum yığınlarının kenarında de· Fakat gozu gördükçe yüreği katlana . 
mindenbcri kendini 0>·a1amıya çalışı • ml}'or, eski ıarkadaşlıırının yanına gi • 
yordu. Elmacık kemikleri çıkık esmer demediği için çocuk koca bahçede ken· 
yu.zlü. iri burunlu ermeni dadısı • Os- dini evdeki dar odadan ziyade hürlük· 
ma.nlılır bu kadınlara '"murebbi}e", ıcn, serbestlikten mahrum hissediyor· 
zuppe aileler de "'iMtiruuice" derlerdi. du. 

ŞEKİLLERİ 
Sayın ha.mızın te:srifleri rica o -

lunur. 

Yardımıevenler Cemiyeti Genel 
Merkc-zinden : 

Hamiyetli vatandaşlarımızdan 

Ankara'da Ali Raif Dinçkök. 1ıtsn
bul"da Yahya Mahmut, Necdeıt kar
deşler ve Bandırmalı Kara Halil'in 
Yardımsevenler cemiyetine kartı 
gösterdikleri maddi, manevi müıa -
heretlerinden dolayı kendilerine te· 
~ekkür et.m&yi bir borç sayarn:. 

iri kestane ağacının dibindeki ımanın Her dönüşte annesi dadıya kendisi 
üstilııe onırmu' fnnsızca bir roman hakkında sualler soruyor, o da dur • 
ol.:U}'Ordu. HikSy~in kahramanı mas- madan şu cevapları veriyordu: 

Kiyel'i ziyaret eden bir İsviçre aaıetedsi ınlahyor 

keli delikanlı balodan kırmızı kadife - Engin'in masalla.hı var bugün • 
elbiseli kıı.ı kaçumak üzere idi. Onun terde •• hep kendi kendine kum yığınla· 
için sayfaları gittikçe artan bir merak n arasında lrovası ve kılıcği)le oynu • 
ve heyecanla çeviriror, fakat gene bu )"Or, pis çocukların bulundukları taraf· 
arada hini, vazifesini unutmuyor, l.-u· lara gitmek şöyle dursun, dönüp bak-

Elektrik telleri boyunca bombalar kon
muştur. Eğer binalarda bulunan insanlar· 
dan biri elektrik lambasını yakmak için 
düğmeyi çevirecek olsa, bütün binalar 

havaya uçmUf olacaktır. Bundan bafka 
radyofonik bombalar da vardır. Bu bom· 
balar, uzaktan neırec:lilen radyo dalgala
riyle patlatılmaktadır. 

Tarih Kunımunun ilmi 
konf eranslan 

çük ~ gözden kaybettikçe: mıyor bile!. •• 
- Engin Engincik ncrdesin! Birgün ı;ene bürün bu fasıllar olup 

diye haykırıyo:du. mtdkten sonra dadı ile Ensin birlikıe 
Engin bu, kötü huylarından vaz gc- küçük odaya girdiler. Ermeni kadını 

~r mi hiç.. Ara sıra kovasını, küreği· bir taraftan ona elbhelerini çıkarması 
ni kum yığınluının ortasında bıraka • için yardım ederken diğer tarilfta.n da 
rak dadının oıurduğu sıranın arka is - mırıldanıyordu: 
tikımetine doğru kaywor. Orada ça - - Görüyorsun Engin .. Sen ne ka· 
murdan havuz yapml)'a ujiraJan yalın dar uslu akıllı olunan, ben de seni 0 
ayaklı, kidi yuzlü çocukların )anına kadar fazla severim •• Sade annene, ha· 
sokuluyor, onlarla ahbap olup beraber ban:ı değil herkese methederim. Yara • 
orıanııya can atıyordu. Dadı, kaldı~ı mnlık etmezsen, ben senin her dcdifi· 
sayfa belli olması için kitabı tenine ni yaparım .•. 
ısıranın üstüne kapatıp yerinden hızla Engin gözünde sevinç parıltıları, 
fuladı. Gitti, Engin'i elinden tutarak kıvılcımları, fakat gene biraz çekingen 
lcwn )'lfuılannın bulunduğu yere ge - sordu: 
tirdi: - Sahi mi?" 

- Sana, dedi, bu pis çocukların ya· - Elbette.. 
a.ına gitme . diye ~aç defa söyledim-: - Ô)•lc ise, ne olur Madmazel.. 
Surada temıı temız ayna.san kıyamet mı ·- -"t d b b" - 1 d d 11 1 
k ? 

~u ~· e ana ır guze a ı yo a. 
opa.r •• 

Engin'in aklından yolda iken bir 
aralık töYle bir fikir gcçınisıi. Biıden • 
bire dadının parmaklarını ısırıp elin -
den kurtulm:ı.k, sonra da karşısına ge -
~P şöyle bağırmak: 

- .Mcııdebur, gudubet kan •• Bırak 

Üniversite rektörünün 

bir konferanS1 ile 
ütediğim gibi oynıyayım! Fakat aldı~ Tu·· rk H u k u k Kurumu 
içtimai terbiye çocuğun yaradılışındaki 
ubil meyilleri çoktan zayıllatmı~. Bu 
dünyada yapılma.n arzu edilen ~in 
a~ça meydana vurulmasının hemen 
eo]o de.fa mağlüplukla neticeleneceğini 
J..-üçük Engin bile pekiU bili)"Ordu. Hiç 
a:vap vumemek, veril~ nasihatlere 
boyun eğer gibi görumnek ve istek!..;,.ri· 
ni yapabilmek için zuhur edecek m -
.atları beklemek daha akıllıca bir ha -
:rekerti. 

Nitekim, bundan evelki dadının za· 
cmnıııda meydana çıkan böyle bir fır • 
satun ne gU.ıel fa}'<ialanm~tı. O, ince 
yüzlü, yeşil gı:iıtlü bir rom kızı)'<iı. ilk 
umanlar bcıildnderı daha :tiyade dik· 
katli ve sertti. Dciil b~ka çocukla.rla 
oyıamak. kum yıfınlarının arasına bir· 
az fazlaca dalsa, elbisesini kirletmiye 
~la.sa hemen çeker sırada yanı bajtna 
onınur, onu natlerce yalnız yeti~iş 
adamların ha.tcı olan buda.laca baıe -
ketsizlije ınahkCiın edcıdi. 

Fakat birgıin Engin'in hiç wııma • 
dığı bir erkek yanlarına Geldi. Rum 
dadı ile uzun uzun konuştu, t:üJU,til. 
Sonra her ikisi birlikte bahçenin öbur 
k()§wne doğru }iirudiller. dadı Engin"i 
orada bırakmanın mı, yoksa bcıaber 
goturmenin mi doğru olacaiıru birden· 
bire kestlıememi$ti. O va.kit küçük im· 
dadına yeti,miı: 

- Merak etme madmıu:cl, demişti, 
ben bunda u~u uslu aynanm 1 iste 
o :gün Engin için til.th zamınluın bir 
başlan~cı oldu. Bahçenin arkadaki 
parmaklık~u urafından içeriye giren 
bütün mahalle çocuklariyle ahbaplığı 
arttırdı. Arttk üstünü baıını kird~ 
yüzünü ~uniı tozdan, topraktan sa • 
kınmıyordu. Çamurdan havuza Ensin'in 
ko,'11.SJ ile sular tasını}'<>r, kcna.rlar, onun 
küreğiyle sıvanıp düzeltilİ)"Ordu. Bazan 
5uJıırı aAızl:mna alıp fıskiye taklidi ya· 
parak biribirlerinin üzerlerinc ufürü • 
yorlar, kaqılarındaki ıslandı.kça. gül 
ınekıen kmlı)'Orlardı. 

Roın dadı, her dônüp geliıinde onu 
bir zenci )"&vru.su gibi simsiyah, ceketi 
pa.ntolonu kirli, ve çamurlu buluyor : 

- Simdi aMen evde ildmizi de 
ha)lıy:ıC"a1d diye sıkıştırıyordu. Haki • 
katen bir iki kere annesi, dadıyı: 

- A ..• Mııdmazel nedir bu çocuğun 
kılığı kıyafeti! 

diye aza.rlıunıştı. Onun için bir ı;ün 
E.aPn dadıya pyet güzel bir teklifte 
bulundu: 

seri konferansları 

başlıyor 
Her yıl oldutu a-lbl bu >'il da TOrk 

Hukuk Kurumunun ıerl konferanılan· 

nı ac:ıcak olan I11tanbul ünlversitcsJ 
rektörü B. Cemil Blscl dün akıam la· 
tanbul'dan Ankııra•ya hareket etmls· 
tir. Unlvenltc rekUSrü bu ıabah Anka· 
ra•yn ~clerek ıtarda Türk Hukuk Ku· 
rumu adına kartılanacaktır. Rektör, 
ötlcyln Anai1olu KulUhUnde Hariciye 
Veklll ve Baıvckll veklll B. ŞUkrü Sa
racotlu ile dlll:er VekWcrlmlzln de dA· 
vetll olduklan zlYafette hazır buluna· 
cak ve eaat 15JIO da Dil, Tarlh·CoC'ra!· 
ya Fakültesinde "Devletler hukukunda 
harp" mevzulu konıeraıuını verecektir. 

Kon!eranaa herkes ııcıeblllr. 

Söz Derleme Dergisinin 
ikinci cildi de çıktı 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreter
lifinden bildirilmiıtir ı 

1933 denberi biıtiın Türkiye'de ya
pılmış olan sôz derleme aeferberli
ginin verimi olarak kurumumuz 
merkezine gelmiş olan ve yurdumuz
da kullanıldıiı halde ıimdiye kadar 
lugat kitaplarına ve yaz;1 diline gir· 
memi& kelimeleri ıtö&terir fi,ler ü
zerinde işlenerek vücuda getirilen 
'•Soz Derleme Dergisi,, nin ikinci 
cildi bastırılmıştır. 

Kurumun ı;ıkannakta olduğu "Türk 
Dili,. adlı belletcnin ikinci serisinin 
9-10 saym da ı;ıkmı~tır. (a.a.) 

Malatya' da bir yangrn 

Malatya, 5 a.a. - Evelki ıece 
5ehrimizin Macar Pazın denilen ve 
marangoz ve kerestecilerin bulundu· 
ğu mahalde bir yangın olmu~tur. Bele 
diyeye ait yirmi dükkln yanmı&tır. 
Zarar kırk bin lira tahmin edilmek· 
tedir. İnsan zayiatı yoktur. 

Ödemiş'te bir yangın 

lzınlr 5 (Telefonla> - Ödemlş'te 1 
Bozkurt mahalleslnde ocaktan ı;ıçrı 
yan bir kıvılcımın çıkardıtı yangın
da blr ev ve bir dam yanmıştır. 

S 
aatıerce suren geyanattan 
sonra Kıye! ın y&klnına 

geldık ve t.ahmınen l.:> ki· 
Jomelre derınllkte bulunan bir 
ormanı gezdik. Ormanı terkettık· 
ten aonra yol geçekının da.ha ka
labalıklqtığı, ve tramvay hat
larının meydana çıktığını g ördük 
ve bır ırmağın üzerinden 8.§tık. 

Bir sıra bUyük binalar aokakların 
iki tarafında uzanıyor. B unlar 
belki de k19lalardır. Tuğladan ya
pılmı§ dıvarlan henUz sıvanma
mııtır. İspanya'da, Yugoslavya
da ve Yunanistan'da gördükleri
me benziyen birçok kaçak halkın 
sokakları doldurduğunu gördUm. 
Bunların ekserisi mutfak takım
lannı, bazı mobilyelerlni ve ya
taklarını arabalarına doldurmuı 

taşıyan köylülerdi. 

Kiyef ııehrl önUmUzde binlerce 
kubbeli binalariyle uzanıyor. Bu 
kubbeler eskısl gibi yaldızlı ve 
sağlam değildirler fakat hA.IA 
mevcudiyetlerini muhafaza et· 
mektt>dirler. Saat öğleden sonra 
~ olmuŞtur ve gece olmak üzere· 
dir. ilk uarikatıar §ehrln kapıla
rında bulunuyor. Şoselerin sağ ve 
aollannda bliyUk tank maniaları
na rastlanmaktadır. Şehre giriyo
ruz. Taştan ve tahtadan yapılmııı 
fakir ve kiiçilk evlerin ortuında 
yükselen, Uatilnde alman bayrağı
nın dalgalandığı muazzam bina
nın önünden geçiyoruz. 

Arabalarımız duruyor ve kafi· 
lemizln baekanları konakhyaca.
ğımız yer.i soruyorlar. Bu her 
halde Klyef otelidir. Oradaki is
tirahat zamanımızın gelmesini 
beklerken civarda kUçük bir ge
zinti yapıyoruz. Bir yqlı kadın 
beni durduru).-or ve bana franaız
ca olarak almanca bilip bilmedi
ğimi sonıyor. Ona ı..vıc;rell oldu
ğumu ııöylUyonun: "ya, diyor, 
çok m emnun oldum. Tahmin e
der misiniz ki ben fransızcayı çok 
eskiden NeuchAtel'de bir yatı 

mektebinde ötrenmletlm. Babam 
çarlar idaresindeki Ruaya'da zen
gin bir fabrlkatördil. O uman· 
danberi birçok hll.dlseler geçti. 
Bundan sonra daha lYi olacağını 
tahmin ediyorsunuz." Onu naınl 
teskin edeceğimi bilemiyordum, 
l§İnİ meıguliyetınl yaeayıı tarzı

nı soruyordum. 
"- Ah, dedi, ~1rmi 1enedenbe

bi hiçbir ııey değlomedi, devlet 
beni bir dokuma fabrikasında ça
lışmağa mecbur ediyor. Fakat 
ihtiyarım. Çahomama m'Jkabll 
bana çok az bir rsey veriyorlar. 
Ayda 250 ruble kazanıyorum 

(tahminen 30 İsviçre frankına 
muadil) bu oldukça azdır. ÇUnkü 
Kiyef eehrl bUyük bir şehirdir ve 
orada her §ey pahalıdır. 

Neyse arada ıırada tanıdıkla· 
nm ve akrabalarım bana bazı 
kere yiyecek ve içecek verirler 
bu suretle aenede 300 ruble ka
dar tuarruf yapabiliyor ve bu
nunla giyecek alıyorum.'' Bana 
bir zift ayakkabının 41S ruble ol
duğunu g!iyledl. 14 yıldanberi ye
ni bir manto alamamış. 

İhtiyar kadın Klyef'in ev ıı

kıntısı olduğunu benden sakla
mıyordu. 

La T ribune de 

Geneve muhabiri 
Kiyef'fen ya11yor 

Otele gelirken belediye reis 
muavınine kısa bır ziyarette bu· 
lunduk. Bu 37 yqında, Ukrayna· 
lı bır adamdı. Kiye! belediyuınlıı 
lktısadl ihtiyaçlara, kUçUk sanat 
erbabının ve sanaylln ihtlyaçlan
na ve l§lerlne bakan o daireden 
ibaret olduğıınu hikAye etti. On
ların eimdi en çok uğrqtıklar1 
mevzu ıehrln lqe işlerini temin· 
dl. Bu mesele, gıda maddl'lerinio 
yokluğundan ziyade nakil vasıta· 
larının yokhıR-11ndan dolay1 ol· 
dııkça g-üç bir mesele idi. Rııelar 
nakil vasıtası olarak ne buldular
sa tahrip etmişlerdi. Alınan mllli 
müdafaa teşkilA.tına nakil vasıta· 
sı temininde belediyenin yardım 
etmesi meselesi baeta gelmekte
dir. Belediye muavini bu huruııta 
mevcut birQOk manileri anlatıyor: 
tam bir işbirliği yapmanın mUm
kUn olmadıtını ııöylUyor. Bunun 
sebebi ~dur: 

Ruslar tarafından binalara va 
evlere yerleştlrilmlt olan patla· 
mamış bombaların mevcudiyetin
den dolayı almanlar girdikleri bi· 
nalan onbeı gUnde Uç defa. de· 
fiştlrmek mecburiyetinde kal
mllktadırlar. Diğer bir tehlike de 
bu husuetA ltbirlitl yapıı.cak mU
tehMııs adamlanıı yoklufudur. 

H iç eüPh&Slz ld botıevlkler 

K\yet'i terketmeden avel 
bUtUn tehrl tamamlyle 

yakmak latlyorlardı. Alman is
tihkAm neferleri ellerinde bulu-
nan cihazlarla on binden fazla 
aaaUi bomba ke.sfetmlılerdlr. Fa
kat buna rağml'n ıehir vakit T&· 

kit hAIA patlıyan bombalanıı "tı
airlyle yanmaktadır. Bir alman 
yUzbqısının bana e.nlattığına na· 
:uran ıehirde bir damla olauı:ı 111.1 

bulunmadığındıuı halk ve ukerler 
elleri böğllrlerinde yangınlara ba
kakalmışlardır. Ruslar 11\l mecra-

lannı ve eu tesisatı idare mer-
ke1;1erini, elektrik aantrallarını 

tahrip etmişlerdi. Bunlann bir 
kaçı tamir olunmakla beuber, 
kullanılamıyordu. Eğer kullanılır
sa ııehrln diğer sağlam kalabalık 
yerlerinin de tamamiyle yıkılmıı.
sı ihtimali vardı. Niçin diyecek· 
ılniz:? ÇUnkü elektrik telleri bo

yunca bombalar konulmuştu: f'· 

ter binalarda bulunıtn 1nsanlar
dlln biri elektrik 1Ambuın1 yak
mak için dllğıneyi çcvlrecl'k ol· 
sa, bUtun bu blnıı.lar havııyıı. uc;-

muo nlacaktı. B11nun lr:in Klyef'te 
her blnııvıı. tekl'ar elektrik <'l're
yanı verilmedl'!n f'Vel 11dıtm ıı.kıllı 
muayenP edilerek gizli hnmbıı. ıı.
ranmaktadır. Bu da c;nk zıı.maıı. 

kııvhPttirmektedir. 

Bir dltl'r merakı celbeden eey 
de, Radyofonik bombal&rdIT. İli· 
tlhk~mcılann eıı. çok utr114tıklan 
bombadır. Bu cehennem makine-

teri H&Ui oldukları için as.at. &"lbl 
iııemekte va radyo dalgalariyle 
patlamalctadırlar. Bunlar M.osko
va'dan ve Roetov'dan verilen mu· 
ayyen bir uzunluktaki dalgalar· 
la iııtenilen zamanda patlatılabi
lirler. 10,5 tonluk lnfll6.k madde· 
ılni havi olan bu bombalardan 
biri Lenin mlizeııinde ve 7,5 tonluk 
ıufıUı.k. maddesi olan d iier bır 

tane.sı de meıhur yeraltı nıauas
urı olan La .... ra'da bulunmuştur. 
Burası da •dıter bUtiııı kiliseler 
&"ıbi birer miıze haline konulm:ıı
tu. Kiyef ıehrınln biltün halkı 

anlamıştır ki tehrlıı bUyUk bir 
kısm1 ruıılar tarafıııdan tahrip 
edHmiıtlr. 

Ş 
uraaı .da ıayanı kayıttır kl 
itgal Jruvetlerlnln diışUn· 

celeri ne olursa olsun yüz.-
de 21S i c:alı.şll'lağa muktedir bu
lunan fabrikalıı.ra halka yarıya

cak mıı.llan imAI etmeleri için 
mtiı<aade etmektedirler. Alman 
ordu.!IU kendiııine lı\zım olan bli· 
tUn malzemeyi yanında tfl§ınıak· 
tadır. Sovyet Sosyalist CUmhuri
yetlerlnde bulund:.ığUm u.man
danbf'rl Almanya'dan gelmemiı 

olan bir ekmek yahut bir parça 
domu:r. eti yemedim. Ve bu gıda· 
lardan büyük bir kısmı halkı tch· 
dit e.den açlığa kar~ı gelmek U· 
zere dağıtılmaktadır • 

Klyef etra.fındaki arazide va
ziyet milkemmeldir. KöylU topra· 
tı üzerinde açlıktan ölmemek için 
çahımaktadır. O alze bir ılgara 
ve ördeğe mukabil eeve •eve iki 
yumurta verml'fe hazırdır, aynı 

zamanda bir fincan toz ıekere bir 
ka:r;ın verilditl görUH.lr. Bu tnm· 
pa usuıu harpten evet bile ıehir· 
de hOkilm lliirl\yordu. 

C. H. P. Mueabey ocağının 
çaylı toplantısı 

DQn ıecı Halkevı aalonunda C. H. 
P. Ankara Dumlupınar nahl)"etl Mun· 
bey ooatının teaebbU.11 lle nah!ye tnt'D• 

ıupları ve allelertnın merkez .kaza ve 
vJIAyet idare heyetinden bazı Au ve 
allelttltıln lıll~k etlltl çaylı toplantı 

yapılm11tır. Yüzlerce Pullllyl bir ara· 
ya setlren bu toplantı ınUt-bblı ocak 
re!Alnln davetlilere tqekkOrlyle acılmıı 
Dumlupınar nahiye idare tıeyell lza· 
ıından Halil Sezal Erkut, Partimizin 
tarlhçeıl, yurda hizmetleri, prensııııerl 

ve partılllere dUıen vazlft'lerl anlatan 
cok ıUzt>l ve derin llııl u)·anllıran bir 
konuıma yapmıştır. Dıtha aonra Parti· 
illerden Bayan Mediha Varı.-, buııUn • 
kU ıartıar !cinde kadınııaın vazltelerl. 
nl bellrten bir konuıma yapm11tır. 

Caz. mlllt oyunlar, plyanııo ve aanııtklr 
B. Mlna•ııın cok ttlencelı ve netcll mü· 
zlk söııterllerl aevkl• tlklp edllmll, cok 
ıamlmt ve temla bir ha\'a kinde yapı
lan bu toplantı mece yarıaına kadar 
ıUrmUıttır. 

Partllllerl "' allelerltıt tanııtlran, 1 
kaynattıran yer:tnde n,pıbnıı bu toplan· 
tıyı ortaya koyanlan candan kutlanz. 

İ8tanbul Bum Birliği 
balOMJ 

İatanbul, S (Telefonla) - lıtanbul 
ba.ın blrlllt bl.loeu selecek &YUl onun· 
da yapılacaktır. 

Türk Tarih Kurumu ba,kıınlıitn
dan bildirilmiştir: 

Kurumumuzun tertip ettiii ilmi 
toplantılardan uçuncüsü 6-12-94-1 
cumartesi cünü saat 1S le Dil ve 
Tarih-Cogrsfya fakültesinde yapıla· 
cak ve bu toplantıda a.zamızdan pro
fesör Fuat Köprülü •· Bi?:de tarihi 
çalışmalar., mevzulu bir konferans 
vc rP.ccktir. Bu toplantıya &1m1ek 
6erl>est.Ur. (a,a.) 

Cümhurreisliği Filarmonik 
orkestrasının bugünkü 

konseri 
Cümhurrel.sh il FUArmonl:k orke&

t:nın her hafta cliınartNl cllnlerl 
6ant 15.30 da Devlf't koııaervatuva· 
rında verdiği komerlerlnln do"1ün· 
cUsilne bugUn ııaat 15.30 da devam 
edecektir. Bu konserlt>rl d• netret -
mekte olan Ankara radyosu, daha 
önce 19 mayıs ııtadyomuıulakl maı:ı 
vı>receğln<lPn hu&iine nıahıu• olmak 
UzP.ı-e konser 15 daki ka &!K: başlıya
caktır. 

Erıı('Sl Peatorlus'un şefliği altın· 
da vcrill'cek bu.ııünk il koMt>rde a· 
şağıdakl parçalar calıııacaktır. Bu 
pnrcnlar ölümünün 150 inci yıldö -
nUmll dolayıslyle büyUk hestf'kAr 
Mouırt'U.n aeı:UmlşUr. 

1. - Don Gio\·annl operasından 
uvertilrU, 2. - P iyano için 24 Un<'U 
koncerto, dö m inör. 

<Kndanslar : E. Praetorhııı> 

a> - Aleı;gro, b) Larırhetto, c> 
Allegro. 

<Solist: Be<lla Dölcnl'!r). 
3. - S intonla oorıeertanl4' obuva, 

klarnPt, konro, faKQt ve orkestra l. 
cin. a) Alle.gro, b) Adaglo, c> An
dantino con vnrlat7.lonl <~olis1 l!'r : 
W. Wunsch, Hayrullah Duyııu, F.. 
Paul ve Saim Türkmen. 

4 - Altı alman dansı, a) do ma
jör, b> Fa majör, c) Sol majör (Ka· 
narya Ku,u>, c> Do maJör <calgtcıı 
dl Sol majör e> Do majör (Kızak 
gez.lntlal.l 

SON 
13. 12. 941 cumartesi eünıı ıaat 

15.30 da: B irinci oda mü1Jfl. 
~. 12. 941 cumarteıli •llnU aaat 

15.30 da : Besinci orkestra k.onııeri. 

Teıekkür 
Uzun bir hastalıktan kurtulamı -

yarak 2/ 3 • 12 - 941 aecesı hayata 
&ÖIJl'rlnl yuman halamu Fitnat 'l'ö
rtlnııkUn~y'i.ıı cenaze.ine seı.m.ıık ve 
blzle.rl teselll •t.mıık hususundaki 
lutunannı e&irıremlyen bUtUn doct
larımıu ayrı, ayn tflfPkkUre acl· 
mız imktm bırakmadığından kl"ndl • 
lerlne ıııııyın &'azetenl~ vuıt.ulyle te· 
ıekkllrlcrlml:ı:I 11unanz. 

F. Zahir TörUmk-On~ 
F. Balln Törl»nkllney ............................................ 

Fikriye Candeğer 
İLE 

Vefi Pandir 
NİŞANLANDILAR . .......................................... . 

Ölüm 
ISeYhUUıarem Zlvw rıa.aude mUI .. 

milliye mecıı.ı lza11ndan mer.lıU11l Yu· 
ıut Baha'nın km, Malltya Mehuıu 
Mlhrt Pektat'ın 1u• .kardt>tl Ba)lan N ... 
rıee Hallde'nln lıtanbul'da öldUIOnll 
tenıürle ötrenllmlıUr, kederli aııuıne 
baııatlıtı dllııU. - Madmazel, dedi, oynarken el • 

biseıni çıkarsam, olmaz mı? 
Dadı bir sanı)e du~ündu. Sonra bir· 

den: 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiiiı 
duyuyordum. Şimdilik bunlar onun ıinden dolayı, teeekkür ederek va- bir hutalılı: Maria _ Anc61" •• 

- Olurl-
dedi. Çocuğun üzerinde bir İç do

nu hiı de fanilbı kalmıştı. Genç kız 
da ceketi, pantolonu koltuğunun altına 
kısmış ahbabiyle dolaşmıya çıkmı$tı. 

Oh... Engin ne kadar rahattı. Sim· 
di, anık ilstunü b~ını kirletmek kor • 
kusu da kalınayınca suların çamurla • 
rtn içine ukadaşları mahalle çoeukla
rı gibi scrbesı(e da la:hiliyordu. 

Fakat ne oldu be oldu. birgiin rum 
kızı, küçük bavulunu eline alar:ı.k ~ • 
den çıktı, gitti. Yerine bu elmacık ke· 
mıkleri çıkık, iri burunlu ermeni kadı· 
nı geldi. 

Engin, ilk bahı;cye gittikleri gün 
onunla da anla~mak istedi. Aynı tek· 
lifleıi ona da )'aptı. Fakat mendebur, 
suıfubct ka.dın: 

- Bwılar na'ıl laf bakayım, dedi, 
herkesin önünde öyle baldırı çıplak 
gezmek $enin gibi efendi çocuklarına 
yaraşır mı? 

Engin, bir iki defa dadının elin · 
dekı romana dalı$ından faydalanarak 
çamurdan havuz yapan çocukların )'a· 
nana kaçmak isıedi. Her seferinde de 
mutlaka yaka.landı. Anladı ki kitap bir 
insını ahbap kadar meşgul edemiyor. 
halbuki bu çlrkin kadınla da baıısi 
erkek ahbap olur .. Ah, yanına o rum 
kızı ~else, yııhut da bir ba~ka güzel 
dadı .• 

Enıdn"İD soka.ğıı. ve bahçe;e karşı 
olan hevesi f:İtp;ide nzalıyordu. Zavallı 
yavrucuk, dünyaya durmadan kuvanın 
içine kum doldurmıya gelmemişti.ya .... 
Onun için oyruyac.ajt yerde sıranın üs
Naöc dadııua ,aatM ~: 

BAKİR ADAM 
iı;in &'ezintil~rinde vak~~ ~eçirmek- z~feıine niha!et verdim. S~vdiııim bedenini sakatlamamıı olıaydı:q::ı:~ 
ten başka hır ıey deiıldı, fakal bır ruha ıekıl ~ermek zevlune yal- lik hayatınıo dört aeneai ve seninle 
zevk alıyordu ya, fırsat buldukça nıı: baııma aabıp oldum .•• Hu uslu birlikte ıt~irdiiim bazı ti.n 1 

Yazan: M arcel Prevoıt • 
onu çiftçilerle aramda mutava111ıt talebeme kendi fikirlerimi, ken.di ıibi hayatım saadet içinde ~e+;ay a:ı 
olarak kullanıyor, tetvik ediyor - tercih a&beplerimi, kendi bil.&'ileri. ti. Boyle anlarJa ha.yalın b ece. • 
dum; ona küçük mesuliyetler, tev- mi nalı:lettikçe onda Arnal'ın tesiri- daha ai;ırlaşan öldürücü b"r e~ ~ 
di e~iyordıım. Aksilik~~r.~ raimen nin, ha~t.a ~~~ır~ıı~_•n . bile derece, de lık olduiunu unuturw: .•• L~iıı a:i a: 
kendımden tamam ile .•~kup ata.ma. • rece 11lındıcın~ ııoruyordum. Artık zim erkek la.bımızı.n bö.yleaioe ta _ 

Çeviren: Mihri Geray dığım ''toprak" .zevkını o yenı hır ondan bah.etmıyor; yalnıı lı:onu,u- bammülü yc*turı bir nebat b' 
dine salik olmuı insanların taze lurken dinliyor~u. Mektuplarına ltı- taştan onu ayırd e<ien de :ıva~~~ ~~ 
hararetiyle ta;ıyordu. Bu hl~ ara : la cevaplar nr~!ord~. . 'Cihettir. 1912 _ 1913 niıanına kadar 
mızda ilk • sagl~m baiı teşkıl ettı. Arnal bu_na, ıuphefiız lu ~ızmıı ol 1neıut olduium :r.amanlaruı hayalile 
Aramı~.d~kı bagın yal!'ız ~u odlma- ma~y~ı, ıukra a

1
z za~a.nda kar~a yaoadım. Hu mü.d<let zarfında an _ 

sıyla ıslıfade etmek ııtcmıyor um. yaz ıııı me tup arın ıçıne onun ıçın cak iki !iç vakıa bende iz b kt 
Bu cenç ruhun bil tün köşeler~n!n de. bir kaç elimle ııkı,tırıvermekle Meaell bir ıtc:ıintide ben hiçır:o 1~ 
canlandığını duyuyor, bunun ıçın lktıfa etmeie baıladı. Karım için kul\llladan, Sidonie'nin otomob"l k 1 
de sık sık başba,a kalmamızdır: oilumun ••bütün yazdıkları cibi" bu lanmau ıihi. 1 

u 
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Halbuki, buna mukabil, bu ıenç 1 bir kadın" görünüşlü bu kıza hiç 
kızın tab'ı böyle zaafların uzun za. yakıımıyan o manasız ve erkek ço -
man yerlelimiyecek kadar muvaze· cuklara has olan oyunlar birden 
neli ve sağlamdı. Havaya ve hare · bire unutuldu. Çok geçmeden oto. 
ke te ihtiyacı vardı: onu bu cihet • mobili benden çok o kullanıyordu; 
ten tedaviye bağladım. Sidnoie il . yanında ben olmadan onu asla yal
kin somurtkan davrandı, lakin ib • nız bırakmıyordum. Çok yakın ıez
tiyatta yeni bir teşebbüsüm daha melere yaya iİdiyorduk. Fakat 
vardı. Küçük gri otomobilimin vo- gezmelerimizi, çiftliklere nezaret 
!anına çocukları ıimdiye kadar asla etmek gibi daima ameli bir maksa
dokundurmamıştım. Bizim ı;iftlik • da istinat ettirmeğe dikkat ediyor
lere gittikçe Sidonie"yi de birlikte dum. 
olnrak ona yavaş, yavnş araba kul· Bu suretle Sidonie Arnal'ın ken
lanmasını öğretmiye başladım. Der- disine vermediği bir zevki tattı; 
hal bu yeni spora karşı çok büyük yani köy hayalını, mahsQl devrele
bir merak saldı. Gezintilere ı;ıkar. rini, alım satım iılerini, ziraat i•çi
ken bazen ıaka olsun diye onu unut !eriyle arazi sahipleri arasındaki 
muş gibi davranırdım. Mötörü işle- münasebetleri, masraf ve randıma· 
tip volsna geçtiğim zaman, pençe- nın ne demek olduğunu ıördü, öğ • 
rede mahzun bir çehrenin, hareket- rendi. Bütün bunlar Arnal'ın ve 
!erimi takip etticini görürdüm. Asla onun tesiri altında kalan Sidonie'nin 
şikayet eseri göstermezdi; itaati alakadar olmadığı şeylerdi. Halbuk 
mutlaktı. Arnal onu iyi yethtir - şimdi bunlardan derhal hem zev 
mişti. Bir giln yalnız başıma gitme- duymuş, hem de anlamakta ya~ın 
te karar verdim, otomobile binme- dan ziyade bir ehliyet röıtermiştı 
sini busust bir muhariyet olarak bu müttesna talebenin bir kaç se 
tanımasmr diliyordum. Çok çabuk için bana temin edeceti yardımı 

Wal*i etü. ''Maı.ea --- .-ıs ~ llSrlr fiil ... 1 

t• ... 

istifade ediyordum. Sidonie ıabi; ıatırlar da manalı ve kıymetli idi- O umanlar Wlylerdı daha ot 
olmamakla beraber, yalnız baıına ler~ Sidoniı bu mekıtuplardalli his • bile u rulanırdı; hele bir lı:a::o
hiı; bir fikrt faaliyette bulunamı - lerı anlamayı Marie - Anı~lique ka- kullanmaııı rnlali görlilmilf 1 dı~ 
yan lı:imselerdendlı gayreli dertıa dar düıünmiyordu. fildi. Sldonie köylere gidip 

1~r:. 
kesilir dikkatini toplayamudı Bir K.arıaı, haydi Sldonle diyordu, ku- ken Yol boyunca uyandırdıtı h 

1 
• 

ki.tap sayfası Sldonie için ha~atıan ıenıne ceva.p yazsana... , retten zevk aldı. Dotru barek:!' • 
bır eey sayılmazdı. Halbukı onu -Ent iıı~la... Bu aqa.m en. ıeç !erle manevra yapıp arabayı La Ga -
alakadar eden hayattı. Buna muka- 7arı11 1aaau&'ım .• , tere'in etlti önllııda J4irtllllbıll 
bil hayatta iı;" ~iii bir söz yahut Ben ba unlarda töyJcnen ııöı:le - durdunınca yUzU 1 beac~ 
gördUğU bir ıey ~lhnine girerek rin dolwdllfu 1aşk111lıılın t~iri al- Jetti Hararetle ~ a pemld it 
orada iz bırakırdı. tında, lçimode anlamalı: iatemediğiın vakit bu çacukça ıı::ıı:- "-;ı 1 

1 Dahası var; miirebbi ile talebe bir enditt ve kıskançlıia benı:er bir m y•n"k kad•M bl h ana ~ı • 
.. b . h d b" 1 b . d d N lı: d h ı ...... .... r uzur n r-ı•t munase etı sa asın a ır ta e enın 'ey uyuyor om... e aı ne e a • t 1 tf 

en zevkle dinlediği sözler, tıpkı bir baplıktan hasıl olan, tuhaf bir .kıı- t'm n e 1
• 

birine geçit veren kaplarda tablııt kançlık ... Cinsiyet menubahiı olıtı1 Ktlçllk Au~lac. l&t08Une. birlikte 
kanunu mucibince tesviye bulan ıu· yan bir kı•kançlılır. olaralt ilk gıdlşunld halırlıyonım. 
ya benı:er. Akşamlan birlikte hıt· Manevi vuiyetimin wu noktumıta Sidonle orada, ihtiyar mtırebbiycainl 
tuğumur birkaç not müıtema yuılı beni dtnen affetmeden aiyade, ıenin yanınd&, ~OC\lkluj'ullU1l eekis yılım 
vazifesi olmadılctaıı. baıb, ~ ttir lnsa!ma hltep ediyorum. lana ne ~mıifti . .A.u'btlıe Leıail XIII ...._ 
cebir altında bulunmı:yan lııa ·~ık tekdiri ne de ıulraJlftl ıa, ettlrmi- rinden kalma na kai!ı l!ılP fMınıdur. 
h&va terbiyesiyl•. ~= ruha, lllSae yec.ck bir zamaftdan 1Mı1Kediyenım. İoi K1le AB.s..ta'eta ••D'ttl ,.m 
~çak derec:ede c•.Jlıtın f.edaıoJi· Eter tııbir eaiJ1e. ıldlılt ••• .... ,.. 
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Ba a&tunki nöbetçi ecza.Jl• 

* Merkez eczanesi. Pazar ıcees: 
nöbetçi olan eczane pazar pıı 
de nöbetçidir. 

Ankara'dan giden trenler 
"it Cumartceı, ııazıırteaı. ıxrıemDe 1.tJ 

de 19.50 de lstanbul. * Her rün 19 da e.kJr;ırcs. 9.10 da !J· 
tan bul. * Her ırUn :20.25 te posta. 12.~ te 11' 
tan bul. 

f:t Her ııan 15.~ de post.a. 7,43 te 11 • 
tıınbu l. Bu trenin Kon.va. Atyorı ~• 
lzmlr'Je lrtJbatı vardır. 

f:t F.rzurum ve Dl.Yarbakıra b.et rıı' 
15 te. 

"it Sam•un ve Adana'ya her rün 10 d'-
11.45 te Adana. 19,40 ta Sam5Un·ei' * cuma, canamba, pa:zıırtesl H.al 
Toros 23,5:5 te. 

f:t ZOnıruldak'a cuma, pazar, P~-= 
ıı. ıalı. perıembe 17,15 te. ç.--
10,38 

Ankara'ya gelen trenle! 11 
f;( Pazartesi, carıamba, cuma 10~ 

lıtanhul'dan. 23,43 te Ankara-* 15 te p0&ta. 8.50 de An.kara 
'f:t 19 da ekar;ıree . 9,2S te Ankara. * !lO.~ t• muhtelit. lS.!50 Aıık&fS' * 7.onııuı.ıak'tan pıızar, ıalı, ca~ 

ba, cuma.rtetıl 17,05 te. Anice.T• 
(H,Jı.t 11,50. • 

fr Ol)"atbakıt Ye Erzurum'dan ,uı):' 
ra'ya. Varıı h-.r zlin 14,04. .,. 

*. Sam•un ve Adana'dan AilJ'lf' 
vanı her ırUn 18,17. ııa• 

NOT - Trenler hRkkında her türlO ıı1I' 
batı n.,·let Demtryollan l.sUhbatat 
roaundan alablllrwlnlz. Tele!on: 1788 

Po.ta Natleri • * TaahhUUü 1B • kadar, MI lf 
kadar. 

Hutane telefonlan 
f:t Nümune 11577 • 1D71 
1f. GUlhllne 2811 * Aıluıtt 8981 
*Beledi)'•~ * Acele imdat ot<lft\obtlt 192t 

y ancın, ihtikar, arıı:a * Yarıııın haber verme telc!Oll: oO * lhtlkAr lblıtln: 2911 
'f:t Elektrik, havasan, lnza ıs-* .ı;u l.alerl: 5!175 r-'. * Telrfon lrızaıı merkez ~· tf'' 

ıehlr 5678, tehir ıcı O'J, ıehlrıer 
111 03, ajana habC'r verme 04. 

Takai numaraları ~ * uıuı meydanı elvan 1111 - tJ • 
B. M. M. civan: 1:23, Samanı>~ ,,; 
varı: 1070, Yenllehlr: 5555 -
6222 - 6833 - :>656. 

Şehir otobiUleri 
tık Son 
6, .:\ 23,00 Ulut - Ka \'ak1Jdet9 
7,1!1 23,:.10 Kavaklıdere - uııı1 
7,21S 23.00 Ulus - cankua 
7, 10 2ı~.20 Cankan - Ul~ 
6,80 ~.()() tflUI - .DDanell 
7,00 :ıı.ı,so 

8,80 21,00 

7.00 23,00 
7 ,10 28,00 
7,00 23,00 
T,00 23,00 
7,00 :ıs.oo 

fl,30 21,30 
T,00 

17.00 
T,00 2-1,15 
7,00 23,00 
7,00 211,00 

Dlkmft - Ul~ 

UIUI - Elifle 
Etlllt - UlUI 
Ulus - Yen~ 
Yenltehlr - Ultıl 
Ullll - ~bed 
Cebect - tnıııı 

Kecl6rm - uıua ~ 
Cebed - U. 'Fi~ 

Ju. Fabrika - Ot ._ 
Rahc:eıı evler - tJ1141 uıua - Baheeli ,. cırcıı• · 
Uluı - btaıY011 4J ,il' 
ırıa her ı dakik• ~' 

Saat 28 t.eld ıderler .ınenıal~ 
lıılır. 

~e' Konya C. H. P. nıe 
kongresi toplandı 

11
,1) 

Konya, 5 a.a. - Cümtıuri1e: tıii • 
Putiııi. merkez kaza koııgre';;,ıı ,r 
tün nahiyo konıtreleri ur~f~ toP ' 
çilen 8-4 deleıtenin iştirak• 1 e 111•· 
lanmııtır. Kon&rede deleıeler.,, !>'' 
fındaıı ileri sürülen dilekl~ ilJill 
ıarılmıı olan ioler etraf ~,ıer· 
daireler müdürleri izahat ., jb" 
dir. Bu toplantıya başlanırk•~i• "' 
dl Şef Atatilrk'ün haurası t~ııos'' 
Milli Şef lnönü'ye kartı 11 ele' i• 
duyeularını izhıır eden delel çıtır 
dare heyeti aeçildikten aonr• 
malarıııa IOCl vermiılerdir • 

Meeat bir doğulll ~ 
G<11hane hastanesi do)ttOrl ~· 

Y:ııb. CelAI Ertut'un bir oJIU cSJSl~ltf 
ya l'ftlmltilr. Yavruya USU~~ 
diler, arıa. w b&bMUU ltU 

1 

Yurddaı! p.· 
Bolluktan korkaıl-· 
ha çok mal yetittit• 

~ 
Cumarte.i 6. 12· 1 

' ıraf1 _.., • 
T.80 Proi'ram, ıa· J(atırşP-

at ayarı ıe.oo ,..ıı . 
7.33 Ham mu • ıırJll or"/;~ 

zl.k (Pl.) 19.15 p:.ı 
7.45 AJanı :ıs...., ~ıaJll_. 

8 .00 ııenbollk par· ..,., utW"" • ..ı 
19.4!1 ııotı 4"~. çalar (Pi.) :ıı:ı. • 

1 .45 konuıma (19 19.55 ,.r d>'(J ,. 
Mayıı ıtad· :ıo.ı5 JtŞ ı 

ı:etef • ... ,• :yomunda ya· ıı ..,.. 
:ıo 45 oy\I 

pılacalt mac· · ıarı t1I" 
lara dair) ... 00 zırıı•t 

13.80 proııram, a&• ..... ı • 
vlıtl ~cı il 

al ayan dlnıeP 
ıs 83 tarkı, tllrkil 21.ıo rrl ~ teld _..,, ı . 
18."-'1 aJana ..., .4ıs 1<onll"'",sıl' 
14.00 Jnslll7. takt - •• 110n Jfl 

mı ile Feflflr• _. • 
ıO orl'~· 

bah«nln ma· :y.ı,OO 1110ıı ırJt'l9 
eı. Slıı.dyom - U'f.'ı 11ıl' 
dan naklen ,u1<ı11 ·ııı 

Ul.45 COmhurrela • ıcifıe el· 
rıı ti" -" ııtt nıanno - 111 ... .,11• \\-ır 

nlk orkestra· su cl'er• 6ttı 
" (Koıuer· stelnb& ınbltıl 

l er. S$:• ntuvardan r> 
nül.n) parcal~aJll·; 

a.oo Pro8"Jll • ~!JO 811011 
.... ~.4!tf9P~ 

11.nl Jl'UIL - ~ •ttn ..... ..,..... 



• • 
Üç ·tavşan 

Itır vannıı, bir yokmu, ... Evel za. 
:- İçinde, kalbur ıaman içınde Uç 

•1aıı k&rdqler varmıı.. Bunlar, 
IUa.ı bir ormanda ana ve babala
~ı. birlikte rahat rahat yqıyorlar-

' Ornıaıun bir köıeaindeki derin Ye 

~ delikler, onları dU,manların
._ lcoruyormU1 .. 

!lir müddet aonra Ug ka.rdet dı 
~U,ler.. Babaları bir ,.tın UoU
'G ele k&l"fııına alarak: 
..... -:_ Yavnııarım, demlf, sözlerime 
--at edin! 

ttv tavıan kardeıin g{Jzlert 11arla!!!- kulakları dikllmiı- Babalarını 
-.&Ue dlnlemete bqlamıılar-
'l'avıan baba: 

A nlatan : TEZEL AMCA 

m11. Tilki ile karııl&fmll. Kurnaz 
hayvan bu tavıana da: 

- Tavıan. tavıan, dJye aeılen-
mlı, yanıma ıel de konutalım.. 
Benden aana ziyan gelmez. 

Fakat kard91lerfnden daha kur· 
naz olan bu taV1an cf1lerek: 

- Gözleri kurnaz, burnu aivri t ll
kJ, diye cevap vermiı. Ben senin ne 
hilekA.r olduğunu bilirim. Daha dUn 
benim kardeılerlmi yedin. Aama be
ni yakalıyamazsın. 

KUçUk tavıan hemen kaçmıı. Ye
rin içindeki dar, dolambaçlı inine 
girip oturmuf. 

Arkadan tllki de selmlı. Fakat 
delikte•· içeriye girememlı. Pek çok 
utrattıtı halde muvaffak olama
m ı ,. Sonra çekilip l'ftmlı .. 

En kUc;Uk tavfan kardPflerinden 
akıllı C">ldutunu tsbat etmif. Anlll'I· 
nın, babumın ~7.IPrfni dinledtl1 
ıeın tillmden, köpekten, avcıdan 

kurtulmu, ... 

Sayıh günlerimiz 

Cümhuriyet Bayramı 

.._:- Biz, demıı, artık birer büyük 
~ oldunuz. Yuvamızdan dııa· 
~~~ak çayırlarda, çimenlerde i• 
~ ırlbi kO§uyoraunuz .. Bugün 
'-9cte İlle kardeıılerinlz dünyaya 
~~k. Deliğimiz bize dar, hepi
~ buraya zığmıyaca.tız. Artık her 
:"'11li&Uı ayn bir yuvuı olmalı. 
~ birer çukur kazmaııızıa 
~ &'eldi. Tavıanların Adeti bu· 
~ Bız de alzln kadar iken böyle 
~~tık. Ayrılacağız ama zararı t'!-. 8u ;yakınlarda yerleıirıin.is, 
:VUinıızı •ık ıık cörllrUz. 

'l'a .. an baba aözlerfnl bitirince Padltahlann yurdumuza ve mille-
~ çeldlmlf, yavrularııu yalnız tımlze yapmadıklan kMUlllk kalma· 
~-...._~ mı.eW Yurdummu bakımsız bir du· 
~Ulc • taV1anlar yalnız kalınca ruma koydular. Padlıahhk zamanın· 

~lertyle konuttuktaD •onra ana da aakerlertmlz bakımaızdı. Yltlt a
.. '-b.ıanna .Allabıamarladık diye- !abeylerlmlzln ellerine yeni slllhlar 
'lllı Ol°&dan aynlmıılar. Her biri bir verilmezdi. Padlphlar yurdumuzu 
'l'ltmlı korumazlar, yalru& kendJ canlannı 

' bUyUk t~Vf&ll bir k-.arda 117- ı ·Jı:orarlardJ.. Dil IMlllltketlerd• ..... 
tlL. letımtztn 1tnfl koruıunudı. Valller, ,.:-wuıımllf: • • kaymakamlar, zaptt,.eıer halkı ao-

k Babamın fU karanlık ınınde yarlardı. Mektep acıtmazdı. Cocuk· 
~ C&nım ııkılıyordu. Oh! Şimdi lann eline kitap verllmezdL Sıtma 
~dum. Ben tekrar deliğe gir- tutanlara kinin datıtılmaz, nl11n 
~_Hem dellti kim kazacak T Ha· hdStalıkların önQ alınmazdL Hasta· 
~ sUzel gidiyor. En iyisi, ko- ne yapılmazdı. Padlıahlar yabancı 
~ta, çayıra yakın bir yere ,.O· devletlerden borç para alır fakat ö
aıı...._ bir kulube yaparım. Orada otu· demezlerdi. 
~ıutı. Canım isteyince koruya çı· Para koparmak için verrf:yl co-
11.._• karnımı doyururum. Pencere- ialtırlardı. Borç sene &denmeZM ya-
~ ~. hava alınm.. hancılar stlmrtıklerfmlze, lnhlur 
~~ tavıan böyle yapmıı. Yap- mallanmıza el korlardı. Bir yabancı 
~ Ya.un, dal, çalı, çırpı ne bul· bir TürkQ 61dQne bu yabancıyı hap. 

Yazı nasıl bulundu ? 
.Biaden eveı Y&f&mıl ıııaanlar yal

ma at.,, deiirmen. buhar makineaJ 
ve elektrik &'İbl ıeyler deıtı. aynı 
a&m&Dda bizim &klımızın ve &'ÖDll1· 
mUzüıı muhtaç oldutu ıeyler de bul· 
mu,lardır. Bu buluılann en önem
llal yazıdır. 

Yazıyı yer Ytl&Unde ilk önce Ortaı 
Aaya'da Türkler bulmu,tur. Mısırlı· 
lardan, Fenikelilerden binlerce yıl 
önce Orta Aaya'da yqıyan Türkler 
her ıeyde çok ileri gitmlılerdJ. Fa· 
kat ılze burada, eeki Mııırlıların 
ne istediklerini resim yaparak an
lattıklarını da gösterece,.U. Bun· 
dan bet altı bin yıl önce Mııır'da 
kalabalık tehirler vardı. Mısır top
raıı çok bitek oldufundan ekim dl· 
kim iılerine çok önem verilirdi. 

Kendilerine göre kanunları var· 
dı. Bilgili inaanları severlerdi. tıte 
bu .Mıaırlılar, akıllanna seleni t&l
ların üzerine re.im çizerek a.nlatır· 
lardı. Çocuklar, kendilerinden evel 
selen bilgili insanların yaptıkları 
realmlere bakarak onların ne demek 
istediklerini anlarlardı. Dıvarlan 
kirletmek kötü bir ıeydlr. Fakat 
bazı çocuklar ellerine kömür alır 

dıvarların UatUne kollu bacaklı ka· 
ba aaba bir adam resmi yapar. itte 
eski .Mısırlıların yaptıkları reaim 
bundan daha kaba idi. Onlar reaim 
yapmıunnı beceremezlerdi. Fakat 
bir tatın UııtUnde böyle bir resim 
gördUler mi: "adam" derlerdi. Şlm· 
dl siz de Mısırlılar gibi ıu yaptıtı· 
mız resimlere bakarak okuyablllr· 
alni~: 

Yor· Fakat çokluk yapacaklan sa
man meael& "atac;lar" diyecekleri 
saman töyle ü~ tane ataç yaparlar
dı: 

Elle tutulan, gözle cörUlen ıey
lerin reaimlertni yapabiliyorlardı, 
fakat meseli. "rUzırA.r", "gün" "ıe
vlnç" &1bi ıözlerin resmini naaıl ya-
11acaklar T Tabii bunların reamlnl 
yapamazlardı. Fakat meael& rUzgA.r 
ne yapan? yelkenleri ıtılrir. "RUz
pr'' diyecek yerde ılımlı bir yel
ken yaparlardı, bakın böyle ıeyleri 
Mısırlılar naaıl yazar nuıl okurlar
dı: 

• 0 --
"Ceaaret", "gözü peklik" diyecek· 

lerf yerde bir arılan reaml yapar
lardı. "Sevinç" "keyif" dernek later· 
lerae oyun oynıyan bir adam rearni 
çizerlerdi. "yürümek" aözUnU, yan 
yana iki bacak yaparak anlatırlar
dı. 

Mısırlıların yaptıkları resimlere, 
daha dotruau resimle yazdıkları ya
zılara "hiyeroglif'' denir. Sonradan 
bu resimler çizgi biçimine girdi, bili· 
ka milletlere geçti. Oralarda bunlar 
düzeltildi, reaimler azaldı ve sonun
da alfabe bulundu. 

h t e, ıtmdlki kullandıtımız bu 
stızeı yazılarımız binlerce yıl önce

Bu reeunıer td ,.,.ıer1 stıeııert· ld böyle reıimlerden çıkmııtır. 

KISA ROMAN 

Yol nerede duruyormuş ? 

Kaybolan yol 
ae atamHılık ClL't4ıiala mala konua· 
muıda.. l'ldan dalıb1mu. llQT&D ,,. 
btUk cfnalerl b'llettırtlmnılL lthlr
Jer kuabalar ve k6yler toecelr su 
bulamazlardı. 

En sonra padişahlar yabancı aa
kerlerl yurda soktular. Bereket ver
aln AtatQrk yetiıtl. DUtmanlan kov
du. 29 llkteerln 1923 te cUmhurlyetl 
kurdu. Padllahlan ve padlıah so
yundan olanlan yurddan çıkardı. 

Biz de her yıl cQmhurtyetln ku
ruldutu ıtln bayram yaparız. Cüm
tıurtyet bayramı OllUD için en büyilk 
baylram•mızdır. 

oııu C:Orc;, sanki rtdecellm!z yer
de bir t.aıllk• var da ondan .koricmu· 
"'41lue sDıt 70tl: 

- Gltmelbts, t.l dallama ertMma 
kadar IOkulmall)'ll, et.dl. 

S&I araa bu& Plmiltt. ben de
dim ki: 

- O halde mademki bu ;yoldan 
pek az seçllmlı bu yoldan yürüye
lim. Bakalım bizi. nerelere ıötUre
cek? Klmblllr, oralarda neler cöre-

·~ toplamıı. Bunlarla kendJıine 
~l bir kulube yaparak içine &"ir· 
~ 8onra karıu acıkmıı. Yiyecek 
.~a çıkmıı .. 
,...~ dol&11rken karıııına bir 
~~kmıı. Tilki, tavıana yakla-

Bu haftaki yapııbrmacamız 

cetlzl Yolun elbette bir aonu cele
cek, oraya kadar &idelim. Eler yol 
ıtdlleml.yecek, seçllemlyecek bir du
ruma seline, orada konaklarız. 
Mademki tabiatı sörtıp lncelemele 
çıktık, b~rkeafn sttmedJll yerlere 
sldellm k1 bambqka ff)'lttr 16r• 
Um. 

Corc ellndeld butonu aallıyar&k: 
- Öyle ı.e Uerl 1 Su karma kan

' ilk byalann lcind• kimaenln bll
medlll hQVanları w bltsllerl Ul)'a
bnı, dedi. 

L.' 1'avıan, tavıan, tüyü pamuk 
~ demıı. Dur biraz konup
~den kaçma! sana fen&lık Ablam Corc'un t&dlntl .tetıtl: 

- Klmt.!Ur, aidecetlmlz yerdı 

1712/1941' -5--
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İDEAL TÜFEK 
Amerika orduları nda yarım 

otomatik bir tüfek kullanılıyor 
Piyade asli sınıftır, savqıa bütün 

yükleri onun ıınındadır. Diitmam 
yerl~iii yuvalardan süngüsü ile ıö
küp atan odur. 

Piyade, topçu, tayyare, zırhlı va • 
sıralar, isrihklm hulasa her ıınıfla 
birlikte çalııır veya bütün 11ıııflar 
ona yardım eı.mek zorundadırlar. Pi· 
)'&denin elinde ıüvendiii sillh tü • 
fektir. Makineli tüfek, el bombası YI 

öteki )'ardıma sillhlar Ye onun sal· 
dırganlılc ve delicilik kuvetini arttı• 
rırlar. Halbuki tüfeğin oynadıiı rol 
ilerdenberi tanınmışıır. Buou kimse 
ink1r edemez. hele bü>'Ü.k hızlı vı 
)"atık mermi yoUu olursL ... 

Simdi biz ideal bir tüfekten bah· 
sedeceğiz. insan zekhı bütün takat 
ve kudretİ)le bugün savaı sillh vı 
vautalan üzerinde iılerken bizdı 
bu bahh hiç de )'ersiz sayılmaz. Sim
di birlikte şekilleri takip edelim. 

(l) sa)·ılı şekilde: yarı moıomatik 
bir tüfek ,görüyoruz. Birleşik Ameri· 
ka'da simall Amerika askeri birlik • 
!erinin böyle bir tüfekJı cihazJandı· 
rıldıklarını öğreniyoruz. 

Bu tüfeğin namlusu kısadır. Tü
fek aııldıAı zaman fişeji ileri sü • 
rüp dışa atan barut 1ıazları sürıü ko
lunu da ıazyik ederek geri iter Ye 

boJ kovanı dışarı arar. sürgü kolu)·· 
la beraber ba. .. Jan )"ay tekrar kolu ye
rine getirirken iine yayı tekrar Jru. 
rulur, dolu fişek namluya girer, tü -
fek tekrar kapanır. Kendisi ateş al • 
mu. Tekrar tetik çddlerek atet edil· 
mesi lhımdır. Tabancalar aibi. Bu 
e911ada tüfek ateşe huırdır. Hamı 
bot, )-ani içinde lişelc )'Oksa ıüraü 
kolu tüfeii kapamaz, 8(1.k kalır. 

Tüfek dolu bir ıarjörle doldunı
lur. Şarjöründe sekiz fiıek vardır. 
Çok fiıek atılınca namlunun kızaca· 
ltnı hesaba karmak llzımdır. Genç 
ulı:ırler tarafından hevHle kuUanıl
mut lcin bu ideal tüfek sade Ye ha· 
fif olarak yaprlmlJftr. Diler Ameri
ka riifeldıri ara.nada atq ft wnq 

kabiliyeti yiiksekrir. T'"ufekce teknik 
avqın bütün icapları a&ı ooünde 
tutularak ona 116re deiisiklik yapü.. 

miıtir. Kundaia verilen şekil 91)"1 • 

sinde omuz boılufunda otomatik ril· 
~ ...... ..,. ............. 
led b&fifledlmfjtir. Nltu ahak da 
kola)'lattınlmıtru. 

Kısa namlulu olduiu haldı an 
ııüraü kolunun ıeriıinı koımuıC IU· 

reıiyle niıan hattının uzunlutu a11· 
tırılmıı, küçük zaviyeler ile uıun me
safelere atış imkln içerisine alınmıt
tır. Yani namlunun kısalığından do
layı niıan bam uzunluğu, kısalacak 
yerde azatılmııtır. Tüfeii doldurmak 
için kaba niıanı bozulmaz, doldunıı 
ortadan kaldırılmıştır. Tüfek &nrü 
boyunca 30.000 fişek atar, otomatik 
tüfekler ise 10.000 fitek atımından 
IOnr& Ç&ptaıı düter. 

daki ve ~00 metre, saniyede ilk hızı 
muhtelif (zırh vı normal) fişekleri 
ile muhtelif mesafelerden deldiii 
muhtelif ı.ırb kalınlıklarını okuya • 
biliriz. 

Bu yüksek kabiliyet Ye sanat ese
ri olan tüfek hakkında daha pek çok 
,.,-ler söylenebilir. Böyle kudretli si· 
llhla cihulandırılmıı olan piyadenin 
atet kuveti (olı: dl'V&mlı, sarna ve öl· 
clürücü olur. 

Bugunün piyadesinin elinde el ve 
tüfek bombaları, llfım topları, piya
de topları, alev cihulan, piyade tay

yareleri, tank savıcı toplan, piyade 
topları vardır. Bu &Uf malzemesiyle 
liyle toplu bir ateş rapmak kabildir 
ki, bu cehennemin altında ancak ona 
aynı sillhlar ile vı üstün kalb kuveci 

ile kUJı duran, savq için, savq Iİ • 

nirlerl ile yetitıirilmiı bulunan )'Urt• 

seTtt insanlar durabilir - E. F. 

Şekil : 1 

(1) Kilogrametrı: Bir okka ajır
lıjın bir metre yukarıya kaldırıl.ın&· 
11 için lhım olan lruvettir ki lruvec 
6l(iisünüıı kıyas vahididir. Şeltil : 2 

lşıkla film üzerine 
ses almanın tarihçesi 

A 

Ses nasıl yazılır ? 
[:::::::::~;,~~ .. : .. l!'=~~~.~~~ .. f~~;. ·:··· ::·:1 

Mühendis Ragıp Gencer tarafmdan ricude , .. 
tirilen bir aea alma makinesi ~ ı• 
c-ı haftaki a&J'IDUSda bu itin telmitincla lma
ca bahletıiıiftik. Bu aütunlanla ~ 
yazı, filime ıea almanın, ve bu preneibin amelt 
hayatta en çok raıtladığnnız tekli olan aeali fili-

min etraflı bir tarihçesini okuyacakınm. 

• 
8 

"Trierıon.. namı ile bit birlik teei8 
etmiıler ve bunlartn elde ettikleri 
netıceler "Triercon. usalil i9llli9i 
almııtır. 

"'Trierıon,, calarm en dikkate deo 
ier tarafları, ıeali filme ait bitim 
meaeleleri halletmek içi.il QDı aebaıt 

+ ve ıiddeUe iıe ıan111111 ,,. dnam • 
miı olmalarıdır. Banlar, filmhı ti ... 
rine ıeain ııılda ka1dedilmesindeld 
parlak iıtikblli derbal M9Dlwler '" 

_ yalnız bu ıiıtem berinde G&lfllllllo 
lardır. 

'l'lvtan cevap vermiı: 
, ..... ~;Jerı •wuaz ulki, demıı. 
"'-benı yuaJa,> ıp yeme• ıauyur· 
~ yakalıyıuna.zaın.. 

belki de cinler periler vardır, onla· 
n l'HrUrUz. 

Ge~ kızın s6zl1 hoeumuza dttl. 

Bugüııkil tüfeklerin mesaffti :ZOOO 

metredir. Sivri fiteklerle bu mesafe 
2500 metre.ye çıılfar bir imanı .. ...., 
dqı edebilmek icin 8 kilosrametre 
(1) .. bir ha,.,.aı tnq dıp edebil· 
mek icin ı..e 16 kiloııramecrelik bir 
kuvete ihtiyaç nrdır. 

- ÔIJürücü, ağır Ue laaJif 
yaralar 

DadeJ, ark llmbaları üzerinde yap- 1 . ·:Trie~ıon.. culann 1"a sahada W.
tıjı tecrübeler ıonunda, daimi cere. , bın _Peıı aıra selen. icattan ile _. 
7anJa beslenen bir ark Jimbuınm fetmıı oldu.klan aısun Te brtrl .. ı. 
cere7amııa, aı;ık frekanslı bir müte- tıklan zorluklar halrkında bir f~ 
navip ceryan illve edildiii takdirde, ed~ne~ilmek için, bunlara. ~k ipti. 
arkın. pırlaklıimııı, cereyanın ıid _ daı ~ı! ~e~ildı olan mıkrof~ 
deti ıle mütenaıip ve mütenavip ce- amplıfıkatörü islah Te baMa kendi • 
reyanın frekansına aynen uypn ol- !eri.ne llzım oları llmbalan, sas. d .. 
mak üzere, deiiıtiii.ni teabit etmiı- ıarJ llmbalarını, PhotoMlilllen '" 
tir. hoparlörleri dahi biuat )'&JlmÜ ... &UJııı Dıtırıoce aıçrıyarak kaç

llbeauıe Aklawnıa. Tilki ar· 
yetıımıı. .l::Sır hamlede ku· 

' )'ıkmıı, ıavıaıu kıur kıtır 

~l.tllaca tavıan da ıöyle dU,lirı· 
uı.:-. 8en yapacqımı blllrim. Artık 
'!~ııc delıklerde yqamaktan 
ıı,;,~ l<endune bır a&-aç kovu&"U 
it.~ orayı yuva yaparım. 
o..""'l&)oet bu da dU1Undlli'U ctbi 

Bir ataç kovutu bularak 
yoıunu, samanı oraya dol· 

:\; lçine &'irlp oturmu,. 
bıUddet aonra karnı acıkmlf. 

s_'ceıc bulmak için d11arıya çık· 

\.. ~rcta otlarken yanına bir Ulld 
::~nııı. Buna: 
\ı: 'l'avıan, tavıan. tUyU pamuk 
~ demi§, benden kaçma! Sana 
tıı....~llc Yapmam. Dur da blru dert-
·~· 

: "lan bu sözlerden kuıkulan· 

<lözıf'rl kurnaz tilki, demlı. M· 
tillrıtıt biliyorum. Beni yemeli 

"'°"'un ama, aana yakalanmam. 
"taıı. ıözUnU bitirince oradan 

• Yuvasına aaJdanmıı. 
tBvıanın ıaman ve çöjten 

lf YUvaıını görüııee gUlmllf. 
il oraya kotmuı. Bir atılmada 
)ı alt Ust ederek tavfllllı cU-
Yernış. . 
lctıçUk tavfarı ise babuının 
ıııı,." aynldıfı ,.On: 

l""rtn içinde babamın ininden 
~"tin dııha u21ın btr delik kıı-

~nı iclnf! ırtrip yerlqecetfm 
111'wr '"rmıı. 
R11ndtız nzmata 1rayulm•111 
ırtı11<1... derin, uma '" do
ı bfp ta yaıpanJr IQIU slriP 
lf. 

aodıbtı -- ........ 

· .. ...... 

Amcam bir teY elSylemlyor, aakahnı 
ka111tınyordu. YUzil dur&Un bir du
rum almıştı. Ben heyecanlanıyor
dum. CUnkQ ylrml Qç Yaıında)'lm. 
Fakat amcam. bu ka)'bolmut yolun 
90nunda ctzll bir eeyler nklı oldu· 
tunu hesaplıyor, zor bir durumda 
bulunuyordu. Yalnız bu yoldan, tabi· 
at bllslal ile utr&1&n hiç klmae 1'9-
memlı oldutundan blrtok yeni te7· 
ler ötrenllecetbıi umut ediyordu. 

Amcamın utrQtıiı ıeyleri ben de 
seviyordum. Ben on aenedenberl o
nunla birlikte yaşanm. Annemle ba
bam ölQnce beni kendi yanına aldL 
O zanıandanberl, yotun, etreltl otu 
aibi bitgtlerf, cranlt ve renkli mer
mer tatlan aibl ıeylert incelemesini 
bana hep amcam 6tretmııtı. Bu ta· 
biat incelemesi bllglll benim için 
ook kıymetll lbr fe)'d.I, Bütl1n yer 
)'(lzQnQ dolal8rak, sörnQrgelerde se
zerek incelemeler yapmak ı.tlyor
dum. Mekteplerden dJplomalar al
mııtnn. Hayata kendJ başıma atıla· 
bilecek bir durum kazanın11tım. 

Çocuklar, llze on bet dnltlk yeni J J11111111uuuıunuuuıuıuı-.. 

bir yapıttırmaca verlyorwı.. Yukar - : U L U S Çocuk Sarfaaı : 
dakJ kara parçalan ıtızeıce kMlp : : 

G6rtılmemlı ,eyleri sörmek, Qze. 
rinde durulmamıt konulan incele· 
mek latetlm ooktu. Fakat elmdl bl· 
ru tasalı ıtbl idim. Halbuki ta.sala· 
nacak bir "f yoktu. Amcam, tatil 
aylannın bot "•kitlerinden faydala· 
narak çoeuklartyle beraber beni de 
yanı.na ahn11, ormanlarda konaklı· 
yarak, kır hayatı Y&llY&rak ilte böy
le buralara kadar beni alıp ıelmJı· 
tl. Amcam bana döndQ: 

bir araya ıetirinlnlz dQ.nyanın • : Bilmece Kuponu : 
bQyük batı meydana cıkacaktır. : : 

Bu yaplftırımacayı dotru olarak : ( 2 ) : 
yap11tınp bl7.e yollayanlar arasında S - - S 
kura çekecellz. Birinciye &'(bel bir : -"· : 

• .Adı n So,,.-: • • • • • ı • ı • • • boyun atkısı, ikinciye bir eldJven. Q. 

C(lncQye bir mQrekkepU dolma ka • 
lem, d6rdl1ncQye dolma lcurtun U.. 
lem, betlnclye yanın dOzQne defter, 
altıncıdan onuncuya .kadar birer dJt 
macunu, on birinciden otuzuncuya 
kadar birer sabun, otuz hlrlncıden 

ellinclye Jı:adar birer taleıntne, el· 
u bJıırlncldea ~ kadar -. 
rer Ulm ooeaklan ıo.tl. 1ls lıbtıa-
eldea,.. ............... ...... 
lraıt Jlllal .... .... lh 

. . • • 
: Okulu : • • • • • • • • • • • • • • : - Gôrtılecek ıe1 yalnız batka 
: : memleketlerde mi var? Yurt lçlndf.' 
: tehir Adı : • • • • • • • • • • • • : •aklı ne hazneler vardır! Yeter ki bu • • 
"\1111uu1111111ın11u111111111al" hazneler aranıp bulunsun. ı 

DİK.KAT: Zarfların Uatüae kupon. üzerinde hiçbir insan izi l&rtılml-
lardaki numaralarla blrllkte IÖYle yen, pek tok zamandır hiç ldınsenln 
adre• yazuus : seçmedJtı bu çtmenU yolu S'ÖrtlncP 
Uı ,. __ -.ı,, _ _:. "dur bakalım bunda bir teY olsa ce· 

US ~Mı L.L.-- relc" ~ bu yola dlltmekten kendi· 
Bilmece emar • .....- mı alamadım. Ben de: j 
Bil"M'Ce .Namaraaı: • . • • . - ileri! dedlm, ve vaJıfl aıra da~ [ 

ANW:-• ~ w. dolra 80kulmıya bqladıJL 
..,....,. .<lana Ya') 

(2) sayı.it tekle bakalun: 

Bu ,.kilde imu Tikuduaaa muh
telif lwımlaruu a6riiyoru&. it, ke • 
mile, UJIDllfÜ .. Nt't kuunlar iman 

'riicuda alaııuua " l' l 6ldirilcü 
yara, cro 15 1 aıu ,ara. " 60 ı hdif 
yara alabilir. 

· FitekJerdı iman kemiklerini kı. 
rabilmek içia 16 Ye haYft.D kemikle
rini kırabilmek icin de 35 kilogra • 
metre 'rVl1I lmveti bulunma11 11 • 
umdır. 

Kısa aamlulu tüfeiin aiıUlda 61· 
çilleD VUfUI lwveti 390; 

1000 metre mesafede WfUf lmu • 
ved 95; 

2000 metre mesafede VUfUI 1cu.,. 
d .CO kilogramıtredir. Bu dıfek U. 
bu mabeda tamuıiyle yettiji Jf bi 
balif unklar idn de bir 1&V11CU aiab 
olabilir. 

(3) sayılı tekilde: 
8 milimetre çapında olu bu tii • 

fejin 11,5 ve 12.5 sram ajırlıkluıa-

• .. 
" 

['\. 

1'-
"r-ft-rfL 

.......ft'C· 
..... ~~· 

......... #1,4 
"'......: f'.• - I~ 

~ ~:.- r-.... • l"'llil"-o.;.~ ,.,,..,. , 
·~ ...,.,, iiie~ 

..... ~ ""! 1 1 

I """"' .,...-...._"'»ti; (,~-: l J "'-

Bundan ilham alan Rubıner 1900 mecburiyetinde Jraldıldarmı ~le • 
aeneainde, deiiıen kbafette ittkla fi. mek kilidir. 
lim üzerine doirudan doiruya aeı "Trierıon" caJar mibıhuıraB ... 
kaydetme teklifinde bulundu ve bu ilıen kuafe~ ıistemi berinde saıı. 
fikrini aadece Jrliit üıerinde bırak- auıtır. (Şekıl A) 
mıyarak ark llmbaamın ııık deiitim- Kullanılmakta ola dijer ~ir. aie
lerini filme lca7deden bir auli film tem de Berıelund tarafından ılerı d,. 
malunesi 7aptı. riilmliı ve pratik hir tüle sokul • 

llk defa modem bir tarzda sesin muıtur. Bu ıiıtemde karartma 'i• • 
ıiddetine •e ihtizaz adedine uyp~ ıisıııın usunJutu, ıes ııdcletinin bir 
olarak, deiiıen kelifet ve faıılalar ölçuaııdlir. (Şekil B.). Sesi b)'ded• 
halinde film fiJıerinde kaydına Ruh- ıııtııı hareketi filmin akıı istiam.. 
mer'in muvaffak olduiunu kabul e- tine dikine olarak ıelditi için "" 
debillriz. siıteme, umumi olarak "Tr ... veraaı., 

1 

Bunu, ark llmba11 1erine bir caz ıiıtemi de denmektedir. Biı buna 
de1&rJ llmba11 kullanmak ıuretiyle, "tırtıllı aeı 7uıaı siıteml. diyebiJi
illr tekemmül ettiren Kom olmuıtur. riz. 
De1&rJ llmbaıı ile eeı kaydetme e- 1902 senesinde Willialll da Boia 
&Hı busün dahi, çok lılih edilmit Dudell, tırtıllı ıisteme &öre ıea ka~ 
bir ıelrilde tek tüle firmalar tarafın. dı için 011illosrafm kullaıulmu1111 
dan kullanılmaktadır. teklif etmiıtir. 

15111 ıeneainde filmin eaaalı şekil· 15'03-1!114 Htleleri aruında ile .. 
de tekemmül ettirilmesine çalrean ter ııfall h&ftalNr sealı fılınJer ıo. 
Voıt, Encl •e Maaeolle, aralarında termeıe muvaffak olmuttur. Mea • 

r-... 
~~ 

~--
r-

ter'ın sayreU a&YHınde daha 1910 
da bir ıesli film endüıtriai vücuda. 
ıetınnek imkanı haaıl olm1ı1tur. 

Bu sahada tekamül iıe. ancak le 
elektrotlu (radyo) llmbadan ııtifa
deye baılandıktan sonra mümkün ol
muıtur. 

'Mk (iV; 
..... IC~ z.1111 liı.Jı· HBI rr ı ı ~m~fı .. 

17.51.1922 tarihinde Voıt, EJııl •• 
Ma11olle Yani "Triırıon,, cwar. 7• 
ni amplifikatör telmiiinden iıtifade 
ederek. Berlin'de Alhambra ıine~ 
sın<la halka bir aeali film ıösterdi. 
ler. Bu film teknik vasıfların 7eterı
sizli1i 7Uzünden muvaffak olama • 
dı. Gene '•Trierıon.. eulann "t1f&9 
ile birlikte buırladıklan ve 10.l.1~ 
tarihinde soıterilen •esli film ... 
muvaffalnyetaizlite atradı. 

t 
1 ,'~> ..ı • -- .. .. . ... ... t .. 

Modern MSli film Wri. ~ • 
son" cularm ihtira beratlanadaa • 

l 
tifade aaretb-le. W•tenı Blectric 
Co. tarafmclaa ...... setlri1en, Pllk 
.............. wll filııa ... 

~·-~ 
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lstanbul takımla rı 
Bu haftaki maçlarda 

nasıl bir sistem 
takip etmelidir? 

Ya.zan: İhsan Cemal Karaburçak 

Aııbra'da bulwwı ioailiz ukıau 
lluda q ,.na hwıbal'uo Faıerbeh
p w Güaıuaray talumlariyle kar • 
plqaaktır. Bu münasebetle İngiliz 
profesyonelleri bqısında. bunJann 
...od iki maçta ps.nrdikleri kufto 
• " caıbik enikleri ~ göre, 
.... ı bir o,un eHtemi takip edilmesi 
kap edtteiiıd arqurmak faydalı o
.llcaktır. 

Bud1J lrılilizlerle 
071J17•c•i F~nerbab
çe takımı aı•fı yu. 
l:an belli olmuştur. 
Yubrıd11li resimler 
bu t•iım• ıir«el: 
oyuncuları ıöste
mdtedir. Yul:arıd• 

sold•n ••I•: Esat. 
Murat, Melilı. Aıalı
d11 :ıınldan 1111•: N11-
cl. Ômn. 

arruz yarı müdafaa olduju icln, Har
bi}'eoin enerjisi devam ettiji müd • 
delçe, tıopua 16 a,..ktan kurtularak 
Harbiye yarı sabasına ıeçmesl pek 
ıılc olmadı Te geçtiji zaman da kale
d isabetli kurtarıtlar yaptı, fakat eo
luklarmı iki den.,. taksim eden ia
gilizler ikinci devrede ilıtünlüiil ku· 
nanca vaziyec bambafka oldu. 

Bu göriif ve tesbite aöre, lnailizle
,. karp tatbikı serekea listem her 
halde Gençlerin tatbik ettiji ıi.cem 
olacaktır: Sol'uiu iki deneye tak5im 
et1J1ek Te Sol yememeyi mul olarak 
kabul ederek gol a1111ak imklııı ol • 
musa beraberliji prantiye calıtrMk 

lıtaııbul talumlanmıa talih te • 
menal ederiz. 

Ulus 
Eskrim 
Kupası 

Tertip ettitimta Eıkrim mUaaba· 
kaaı Ankara aporculan aruında il· 
si ile karplamnııtır. Beden Terbi· 
yeal umum mlldOrlotU Eakrlm fede
ra.ayonu mllaabakalann tertip ve 
idaresinde bize her tUrlU yardımı 

göstereceğini vMetmiftlr. 

Diğer taraftan bir bayan okuyu
cum·.ızdan aldıtımıa mektupta mll-
1&bakamn bayanlar aruında da 
tertibi tıtenilmektedir. Gayem!• 
Ttlrk aporculutuna blr hlmıet oldu
tuna göre, bu lftetl memnunlukla 
karıılanz ve eğer bize adlannı yaz
dıracak bayanların ıayııı blr mUaa· 
baka tertibine yett!cek kadar oluraa 
bu mac:ı da tertibi zevkle Uzertmlze 
alıyoruz. 

Tertı, ettltfmlz eskrim mUaaba· 
kalan. ne: ıımt eakrimcl arasında 
yapılacaktır. 

Birinci aınıfa, Uo yıl veya daha 
fazla eskrimle meıj'Ul olanlar si
receklerdlr. 

İkinci aımt, A. aımtı tecrUbe.liz.. 
lerdir. Bu ıımf eakrlmcller bir yıl· 
dan baflıyarak en çok Uç aene eı· 
krlm yapı •lf ve bu ımııfta her han· 
gl bir müsabakada derece almıt o
lanlardır. 

Uçüncll ımııf, B. ıınıfı tecrübesiz· 
ıerdir. En çok bir yıl eskrim yap· 
mıı ve bu aımtta her hanci bir mil· 
aabakada derec'9 almıı olanlardır. 
MUaabakalanmıs her Uç ıllAh 11· 

zerine {Filore, ]Qpe, Kılıç) yapıla· 

caktır. 

A. ve B. aımflan tecrUbealzler a· 
ruında be tıo ııtllhta ayn ayn ya· 
pılacak mUaabakalan kazananlardan 
birincilere birer kupa ve ikinci ve 
QçüncUlere mtlD&llp hediyeler Yeri· 
lecektir. 

TecrUbelller her Uo •llAhta ı;arpı· 
ıacaklar ve bunların birlnclal kupa· 
yı alabilecektir. Bu kupaya tama· 
men aablp olabllmek için mllaaba
kayı lki yıl U.at Uııte kazanmak ıart· 
tır. 

MUaabakamıza, bu ıanları haiz 
olan Ankara.'da veya bqlca ıehlr
lerde uulUDAD her eala1mcl glrebl· 
Ur. 
KUaabakamıza sfrmek lırtlyenlPr. 

(Uluıı gueteat apor muharrirliği· 
ne) adresiyle en çok 20. 12. 1941 ta· 
rthlne kadar bir mektupla mUraca· 
ııt etmelidir. 

Aalwa'cla bütün fudx>ldaa anJı· 
Janlar, Ankaa'aua ve Tliddyenia en 
bi ıllkualanDdaa olan Gençleıbirli· 
ii \19 Harp Okulu ile yaptığı iki ma· 
p 91Sıdüktea IOara. inıciliz ulumuu 
tetld1 eden oıyıanaılann yuksek ka • 
ı.iliyederi ibıeriade birleımiılerdir. 
Bizim .ısrdüiümin aıöre. cakımla • 
nmma facbolcalaruu len itibariyle 
ı..ıU.~McmiYeiln
klll )'Olaar. lnailiz takımında, azaa 
müddet birlikte orıwnıı oyuncular· 
claa kurulm'llf olmadıiı için, hafif 
im ,.chriaaa hilıedenler Yarsa da, 
lıu llllama, opaaculannıa s6rilfle • 
d..WU w pularındald i.Mbet ve ıop 
lrootrolilndeld üstiiıılük sayesinde bu 
)'ldırpaıayı ela g&termediiini IÖJ· 
IİyebilirU. 

Jngiliz futbol kafile reisjnin 

fikrine göre 

h hia, iaailiıılerin Harp Okulu 
ile yapakları maçta bir sün eveliae 
--.ru daha iyi anlqmıı aibi aö • 
ıiiıuMleriodea dojmUJ oı.a ıerekrir. 
Bu fark tamamen goniniiftedir. Çin
isi GaıPerWrliai ile yapılan maçta, 
licldedi aoiajun da tesiriyle, iki 
.ıum. ..,Ucilerl memnun edecek bir 
..,._. deiil. Deııke üzerinde müeuir 
olacak bir listem taıbik euniştir. So
jujua liddetinden iki taraf oyuncu· 
lan da aacek yan süraıleriyle koşa· 
lııilmitlerdir. Bu ağırlık, oyunun in· 
a taraflaruu, fuıbolcuların va.aıfla· 
ftlll " kullaıu.laa ribiyedeki muvaf· 
falnyec Ye hüed tahWI etmlyerek 
JalDız ..,,._ ..,rıoi takip eden ve 
oyanun beyecamm kapılanları, o • 
JUA halduada •tatsız" kararını Ter· 
aiye ..Wetmlıtir. 

lıtaııbul takımlarının, kartıla • 
nadaki fudıolaılana ferdi üecünlük· 
leriai bilerek ona göre davranmala· 
n icap eder: inıdlizler topa kelime
llia bGdUI mlauiyle hikimdirler. On· 
iare bqı. be'ftdaa veya yerden, açık· 
lada ...,. orularla. kısa pulı •eya 
mu pulı diye e.elinden tayin edil· 
mit bir d11em tadri1una imldn yok. 
tur. Han,d ıl•tean oluna ol5un ken
c1Deriai dalma hazır bulacaktır. Hii • 
mmda acbik edilecek en iyi wul, 
dfmata qlecnıelc •e hangı oyuncu de
marke ise topa o OJUQCUya geçir • 
mektir. Müdafaada ite. en az iki ha· 
fın bek gibi oyoaaıası, beklerin de 
bir hat uzerinde oynamaktan kad ıu· 
rene kaçınmıluı icap eder. 

Geçen cum~rtesi yarılan maçta 
lnsilizler de. gençler de alır, fauı 
temkinli bir oyun sistemi tatbik et • 
mitlerdir. lnııilizler kendi terinden 
belcltdı.iimiz açıklarla ve uzun pas· 
b bir o,un yerine isabetli. fakat kı· 
ta paslı bir oyun tatbik erriler. To
..,. ba kadar blkim olan bu oyun · 
aılann kaleye uzaktan siiı çekme • 
melerinia sebebini bfz anlıyamıdık. 

Raldı>l~inin kuvetini ~nceden takdir 
eden Gençler'e ıcelloce bunlar soluk· 
larıoı iki devreye taksi:n ederek haf· 
lırını daha ziyade m i :l:ıfaaya yar • 
dım ettiren ve beklerini ilerili geri· 
il iılecen bir sistem takip ettiler, 
auYaffek da oldular. Bıraz talihleri 
olu)"dı, daha doinısu talihsizlikleri 
olaıuavdı maçı beraberlikle bitire • ....... 

Pazar ,giinil yapılan maçta ise 
laarblyeliler, müdafaadan ziyade hil· 
aıma ehemlyet veren bir oywı ıi1-
temi takip ettiler. Zaman oluyordu 
ki, H•rbiye'oin iki ve battı bazao 
bir bekinden b.,U bütün oyuncula· 
n ln~liz kalesinin llaiine birlkmit 
hulaaUJOr ve Mpan laailiz binin
den her ozon ıcerf haftletlncle Hutri· 
,.aweatoirMWcl9....,._ 
.... ....,.,..... 8a lllMle .-.;1.• 

Futbolcularımızın iyi ve 
aksak taraOan nelerdir? 

1ld llaltadan beri Tllrk eporc:ularlDJD 
mıaanrt buJUDaD lna1.Ua ıutbolculan 

bUS\lD l'eaerbahc:e takımı l1a llçUncll 
m&çlaruu )'ap&caklarclır. Geneler Bir· 
1111 ve Harp Okulu Ue )'&pllklan tkJ 
maçı zevk ve all.ka Ue lAkJp ettıllmlz 
tnsUI& mllaflrlerlmlzln Fenerbahçe Ue 
olacak karlılatmalaruU aabınızlıkla 
beldl)'orduk. 

Otua dört 1lla Jaklat&D epor tarlhl 
lle Fenerb&lıoe kulllbQnıtıa, memlekeU· 
mlzd• teknik ve sQae1 futbolun 71llarca 
mlimeu~ Un.katle CIRrlnde tatı
nı ıatır. Tilrkl)'e'cle blrcolı ıutbol 1ıldız· 

ıarıoı yeUıUrmekle '6hrat almal ve cok 
PoPiller bir talwn oJaralc berke& tara· 
tından sevllmletlr. 

Busun. tamıunl)'le bllal)'e dayanan 
beeaplı oyuAJart)'le lcendllerla1 takdirle 
ee)'rettıttınJz lnaWa takımının Fener
bahçe k&J'llltnda llUll 01JU>'acatuu ve 
sene Tllrk futbolunun ea taoınmıe il· 
malarını bir ara)'& toplı)'aaa Fenerbah· 
çe'nlll mllattrıerlmJU Ureı naili bir 
oyun çı.Jcaracaıını merale elm•ö .lıa· 
bil detlldlr. Har lıalde bu mac:. aalcara
lı futbol aeverlerl tatmln eclece&Ur. 

Jkl O)'UDUnd&n ııonra. artılı: llıallla 

futbol t&lı:ımıaı aeaaı yukan tanımaaa 
baıladık. llk maçından ıonra. kendile
rinde Duldulumus noksanı ıu cllmle lle 
bellrtmtetık: "Bir arada çok oynama • 
mıa. tıırlblrlDe tam manulyle anıaema· 
la vakit bulamam11 ve benilz formun· 
da olmayan bir taıam . .,. 

Halı:llcaten fertleri tub&rl)'le k111ur
euz mörlnen bu talı:ım. llı:lncl macında 
daba b1 kll. Ve btz1mle tıeratıer tıırc:ok 
arlı:adaılann llaerlnde blrl111tlklerl bir 
nokta var: lnatll.z takımı TUrklye'de 
yapacata ber maetan 10Dra daha b1 
bir duruma nleeelrtlr • 

Fenerbabçe W 11 b1 tatbik eden. 
hUdarauı kuvetıı olan lnsutz takımı -
nı yeneblUr mlT Veya ne netice alırT 

Her eeyden eveı ıunu yazmak ııte

rtz ki O)'Uncutanma .. stınlerlnde ol
mak., ve iYi oynamak artlyle macı lca· 
zanmak uzak bir lht1mal detıldlr. N .. 
tıce. tamamlyle takımın cıuracaaı o
yuna batlıdır. 

ın.ıııa takımının lı:atUe rell1 B. Lo
rey verdlll iki konteranıta fıreat dGt • 
tUkce Tllrk futbolu haklrındalı:I dGatla· 
ceıertnl 111 cQmlelerle anlattı: 

•- TQrlr talamlan llmdln kadar 
ırGrdUtom atleUk mn!yetıer ta111an 
talmnlarul en l)'Uerldlr. Bllhaaaa Harp 
oıcuıu seneleri revkallde atletler_ 
Futbolculann kata ile vuruııan ft>'et 
ırtl&eldl. Fakat talı:ımlannıa daha ı:olC 
topun artruınclan koturoa'· Halbulı:I ille 

mnım.r '°" wtanl)Orlar. JSmnm 
lctndlr ld °"8euJannıa bıztmldlen na
sarua it mllll oolr Jroll,rak lldnct bat· 
tum4a eüadaa aıtıoıuıwıar. 

Aeaklannıa vıuatul)'le .ııucum edl· 
10raunua. Fakat a.lı:ıalar merlrade toı>

larunadıke& DeUce eııoemaL Konıere 

dotru dil& bir ııaı Uurlnde kOl&ll ıut· 

bolcunun takımına sol Juazaııdırmaaına 
lmkln c:ok uzaktır. 

Beklerlnll de bir hizada 0>'1lll11 tl· 
kip ecü)'orlar. Top keadllarlDl ..U mı 
sol talıJJUl1 ele artı)'or. Be.leler, aatdaa 
v~a eolıd&D yapıl&D bQcumlar& sön 
llerl, seri aı:ıJıp kapanmalutırlar ld 
kareı taraf ıorvecll bir mlnl&>'I NIDc& 
dilerb'le k&J'Wılallm- 8aDtrhat 01unun 
tıelkemllldir. Fakat eantrbat hücum· 
dan zl)'ade mGdataaya 7ardım eder; il· 
c:Uncil bir belr slbldlr. 

BiZ bir taJwnm mOd•ta111aa ırGre 

oyun tatbik ederla. RaJı:1p taıwnın lll
temı daha kale atısı )'apılırlı:en oyun • 
cuların )'er ıutmaıarl)'le kendini dl • 
terır .. 

Bu cllmlelerden Cllcanl&cak neUceY1 
futbolcularımı& her halde daha l)'1 bl • 
lirler. Feoerbahı:e takımı eter, tld e • 
velld mac:ıaa aıman deıwlerle hareket 
eder ve enef1Uer1nl bl1S11erlne lcatarak 
O>'n&1'ı&ru, busllnkU mac TUrk futbo -
lunun dence ve .lıalltallıl söetermek 
bakınuodan l)'1 bir Omek olablllr. 

Feoerbabee takımı Ankara'>'& 16 ld· 
ıllik bir kadro ile aelmlltJr. Bu takım· 
da )'alnıa Cihat )'Oktur. Gallp bir DıtJ· 
maile Nalı 1U.lıan Bellldal& oık&D la· 
lamla aabada eu eekUde yer aımaıan 
beklenmektedir: 

NIU'I, Muammer - Murat. Aldın -
Z9)'nel - Omer, nkret - lbrahlm -
Melih - Eaaı - NacL 

l"enerbabeeWere maelanncla muvaı· 
talı:l)'eUer CUJerla. 

Sallet GOROL 

lzmir'de k&nür buhranım 
önlemek için tedbirler 

lzmlr 5 <Telefonla> - Sehrl · 
mlzde kômllr buhranına ka"'1 bele· 
diye esaslı tedbirler almaktadır. B 
ledlyeye bazı .ııtzU kömllr depolan
nın oldutu haber verilmlttlr. lçln • 
de 50 • 60 bin kilo k6mllr olan bir 
depo bulunmuetur. Fethl)rede bulu· 
nan eahlbl derhal bmır'e çatnı • 
mqtır. Giall depolardaki k6mllrleı 
mQsadere edllecektlr. • 

lzmir' de iki ibtikir auçluıu 
adliyeye Yerildi 

tzmlr, 5 <Telefonla> - tzmlr'de 
Aruta'da tubaflyecl Mehmet Emln 
makara 1&tıtmdan. Jıltzrabl de 
lretatn m.ue.bd * kwae fazla· 
ra l&lınaktan, Berpma'da kömU 
eu.,tn ldlmtlr l&Jdamakta lldlb'e· 
111 ftlllmllUr. 

U L US 

1 Ses usıl yanllf ! Llsaa bahlslerl 

lnp~ lutbolcularının dün lsmelPllfa Kız. Enstitüsünü 
siyaretleri anasında alınmq bir raimleri 

İngiliz takımı bugün 
Fenerbahçe 

ile bir maç yapacak 
Yarın da Galat asaray'la karıllaıa<ak 
Bundan önce teabit edilen proıra· 

ma ıöre dost İnciliz futbolcuları 
dün baılarmda kafile reisleri olduıu 
halde ıut 14 te bölıe eanatlar oku· 
!unu, 16 da da İamet Paşa kız enıti· 
tüıünü ziyaret etmişlerdir. 

Misafirlerimiz her iki okulun a -
telyelerini en yakın bir alika ile ıez. 
mişler ve talebemizin yapmakta ol
dukları itleri inceden inceye rözden 
seçirmiılerdir. Gördükleri cüzel e· 
ıerlerden ıon derece memnun kalan 
aporcular kafile reisleri nsıtasiyle 
takdir ve tebriklerini her iki okul 
müdürlerine bildirmitlerdir. Misafir· 
lerimiz her iki okulda da ağırlana
rak kendilerine ilıililer tarafından 
izahlar verilmiş, bundan çok mem -
nun kalan sporcular okuldan ayn -
hşlarında okul ıerefine üç defa ba
tırarak samimi duyplarını belirt -
mislerdir. 

Bu aktam eaat 19.30 da car gazi
nosunda sporcular ıerefine Beden 
terbiyesi umumi mBdtirlüill tarafın
dan bir akşam yemeği verilecektir. 
Bu yemekte İngiliz misafirlerimiz
le İstanbullu misafir futbolcular ha· 
zır bulunacaklardır. 

Maç •aafleri ve laalıemler 
B. T. U. M. futbol federasyonu 

ba,kanlıimdan ı 
ı - 1.11.141 wlalne ~ c:u-

Raşit Rıza 

temsilleri 
"Beni öpünlla '" den : 
Feridun pqa, yalnıa uilllit lle 

6vUnen bir eski uman bovarduı -
dır. Dedelerinden kalma kötk utıl· 
DU1tır. Evden çıkmak ııorundadırlar. 
Gidecek yerleri yoktur. Sokakta ka
lacak, llıtellk Mısır'dan selece-k çok 
mllhlm bir mlıaftrlerlne karp da 
mahçup olacaklardır. Blltlln alle, bu 
derde bir çare aramakla mewuldtır. 
Yukardakl resimde Feridun <Pata> 
ile kızını. bu mQhlm bahal kon111ur
larken 16rQyonunuz. 

Yandaki realmde de, klStlclln mi • 
uflrlerlnden birl.)'le Şerdar bey <Ra
ılt Rlza> yanyanaclırlar. KOçQk be
ytn arkadatt olarak eve giren Ser

marteai ıünü eaat 14 te Fenerbahçe 
ile 1nıilız takımı arasında yapıla • 
cak muıabakanın orta hakemlııine 
Ahmet Adeın, yan bakemlikleriııede 
Refik Gücen, Celil Oıkay, 

Z - 7.12.941 tarihine raıtbyan 
pazar ıünü saat 13 te Galatasaray 
ile İDiİIİZ takımı arasında yapılacak 
maçın orta hakemliıli:ine Mr. Lorey, 
yan bakemliklerine de Ziya Ozan, 
Halit Arpaç seçilmişlerdir. 

Al.ikalıların muayyen zamanda ea
hada hazır bulunmaları bildirilir. 

Maçlar radyo ile verilecek 
Bugün oynanacak olan lnıiliı ta

lwnı-Fenerbahçe maçı saat 14 te ya. 
rın Galatasaray maçı saat 13 te bü
yflk dalca Ankara Radyoıu ile saha
dan Türkçe olarak neıredilecektir. 
Aynı zamanda 1974 kıea dalıa is

tasyonu bu maçlan aynı eaatlerde 
lncilizce olarak Londra ve Mııır'a 
yapacaktır. (a.a.) 

GalataaraylJarın 
toplanh• 

Ankan'da bulunan Galatasaraylı • 
lar bu aym onunca çarıamba ıünii 
Ankara Palu pavyonunda toplana -
rak beraber yemek yiyecekler ve 
kendi aralarında eylenecelderdir. 

dar bey n halkı tarafından ilk za • ı -- -
manlal'da pek eotuk kar1ılanm11 fa
kat mllaftrlel'den blrtnde, ba yanın· Sydney 
dakl bayan da, pek 99111patlk; intiba 
uyandımuttır. Sahne, temallln bu 
kımıuıa aittir. 

latan bul' da mahkGm olan 
ihtikir ~ulan 

lltantnd, ı (Telefonla) - bıtlklr IU· 

cu Ue buSlln Jenldea bir bakkal 80, bir 
JrOmtlrell llO, bir ltuap, blr baklı:al ft 

bir kOmlreG 2S er Ura. lld otvıct Y1nnl· 
"r Ura para cesuına mahtQm oldu • 
ıar. Bunlann dUklı:Aolan birer hana • 
daJl on atıne kadar kapanacaktır. 

lıtanbul belediyesi İKİ 
meselesini tanzim ediyor 

Melbunı, S a.a. - Bahriye nuın 
Makin, ton ıflnlerde bir alman kor
ND semili ile J&PUiı muharebede 
bu koraan semisini batırmıı olmak
la berab9r kendlai de batan Sydney 
kruvazöründen kurtulabilenlerin bıa
hmmumdan resmi mahfillerde tl -
mit keeilmiı olduiumı bildirmiıtir. 

Konya' da - 25 derece 
aojuk var! 

htanbul, ı (Telefonla) - Belediye Konya, 5 a.a. - ][0117a'da on bet 
eehlrd• llcller m-ıeelnl tanzim tein yıldanbarl raıtlanm11an aotuklar 
bir ll .,. ı.eı bulmak nmmnameeı. bir 

1 

bqlamqtır. Şehirde .5, mülllakatta 
n hJanetıert ıaıtmatnam•l, bir tevaı· 10 _ ........... _ - - dır O --"enbe-
nt ıcretıert tarıted lıazırll)'acak, bun· - ._ nr • C •-
d&Jl IOllr& - il " llcl bll'Ol1I Nil&- ri bular ........ Dla hararet 
...... ..,._ alımda Pm1 beti balmaetL 

<Batı 5. lncı aa.vtada) 
ti ile başlamıı ve bu llet vasıtuiy
le çevrilen ilk "Vitafon,, filmi 1~26 
sonbaharında ''Don Juan" namı al • 
tında cösterilmiıtir. 

1927 senesinde ise Amerika'da 
"Fo:ıı: - Movietone" ıee alma ıiıte
mi tekemmül etmiş ve Al Jolson'un 
şarkı söylediği bu film ezici bir mu
vaffakıyet kazanmııur. 

1928 ıenesinde Amerika'da altı 
muhtelif ıes alma sistemi vücude 
retirilmişti. Bunların içinde en faz. 
la raibet rören Western 'Electric 
Co. sistemi olmuştur. O tarihte A
merika'da yapılan sesli filmlerin 
yüz.ele sekseni Westem Electric ma· 
kinelerı ile çevrilmiştir. Diier ta • 
raftan Radio Corportion of Amerika 
"RCA" ıiıtemi de cittikçe revaç 
bulmakta idi. 

Avrupa'da, bu eabadaki teklnriil 
de buna muvazi olarak ceryan et -
miştir. 

Vort. Enıl, Maseolle, Küchenme
ister, Peterıon-Poluıen ile Oskar 
Meıter adlı mucitler, 1928 ıeneein
de '•Tobis,, adı altında birleıtiler. 
Sesli ıinema Aletleri yapılması iıiy. 
le lttiııal eden AEG ve Slemens 
şiketleri, Ployplıon ıirketini de ara
larına alarak &7111 eene içinde Klans
film G. M. B. H. ıir.ketini teaia et
tiler. 

Sesli filmin pratik sahada tatbi
kı üzerine, meydana celen ihtira 
hakkı mücadelelerinin önüne ceçmek 
için 13.3.192g tarihinde Klancfilm G. 
M. B. H. ile Tobis arasında bir &n· 

laıma yapılarak çalıtına sahaları tes
pit edildi. Bu anlaımaya göre, Klanı 
film G. M. B. H. ılrketi sesli sine
ma aletlerinin imal ve sattı işiyle 
meşrul olacak, Tobiı ise sesli filim· 
ler çevirecekti. 

Bu müddet zarfında Amerlka'da 
da General Electric Co. ile Westem 
Electric Co. anlatmışlardı. 

Paris'te 1930 haziranında, Ameri
kan ve alman firmaları arasında bir 
anlatmtYa varılarak, ticaret bölce • 
leri ayrıldı ve bu ıuretle bucllnkll 
sesli film unavinin lktısadl temel • 
leri tespit edildi. 

Yankılar 
(Batı 2 inci eayfada) 

Ne kederim slalenmll 
Gölün dertnl~lnde: 
Ne kalbim teml.lleDmil 
SU)'Wl ıertnıltlnde. 

- AU MQnıtu -
Ne civarda bir köy var, na bir evin 

ha)'aU; 
Sonum ademdir dl)'or lnlana yoıuo 

hali. 
- Fanık Natıa -

Artık bahtın aeıırtır, 1IZllll etme ar
kadq; 

Ne .budu& lraJdı busUa, ne .,kerWC. 
ne aavae. 

- l'anak Natı. -
Ne mucize ne tilıun, 
N• örUmcelr,, De )'0.UL 

Klbe arabın olawı, 
Cankua bl8e nıer. 

- Kemalettin KAmJ -
Ne bir kU'ld&ll eııer, ne bir ıeıırtaa 

-r; 
Sulardan daha der1D Yolun karan· 

lıklan. 

- Necip Fuıl -
Ne uomaıı blllrlm, ne sökten haber

darım. 

- CeVdet Kudret -
Batın ne aGlll lcaldı, 
Ne de ıilnblllll kaldı. 

- HUee)'ln NaU -
Ne araplık, ne de tGrklUk kalacalr, 

ae aöstlnll. 
- Mehmet .Akit -

Ne elif okudum. ne cim 
Ne varlıktandır seııeım. 

- Yunua Emre -
Ne selmetJn aeımekdUrür, 
Ne bUmellD btlmekdUrUr. 

- YWlU Bmre -
llütaa IOJler bu dlllıll 
Ne kal, ae laltan balla. 

- Yqu llmre -
Ne lldam. M etYUe 

Gel * beal .. ..,ı.ıu. 
-1'11J1118 Bmre -

Ke ....ar, M M'lall\ M aaınu'll 
.. al)'u. 

-T
Ne arapbr, ne aeemdlr, ne treaJr: 
Taara IQptlllDe ...... P-'NÜ. _,_ 
Ne dlb ...ııd lftdlm, M de bGl· 

bil -IDL 

- tarllı -
Me bir net• karan var, ne eabrm 

Jlltlmab var. 
.. onda ilen burada 
Ne bet lcalctı, ne benla. 

- Raik ttlrllllll _.. 

••• 
• IWre ve ha mektulıe •rtı ilk 

..__ 181ekkürdür .... atretmen 
.......... llia verine ba bahiste za. 

- - lllrlediiim .fikdmi ba 
......_ ~e. kısaca tekrar • ....... : 

a) ' ma ~ çifte De olom· 
IUZluık (ne) el cleill. 10nı (ne) sidir. 

b) Her (ne) arrı ayn fHI alırsa 
o uman fiil olumlu kalır. 

c) Fiil iki (ne) arasında bulu • 
nunca da öyle. 

d) Verilen 6naeldenle dikkat • 
derseniz, Mehmet Emin, Ziya Gökalp 
" Haıim, fiilleri olumsuzlattırnut
lardır. Dilin ve edebiyatın son yürü· 
yilfüni1n nereye y&ıeldilini, bunlar· 
dan anlamak milmlcün dejil midir? 

T. :l. 

lzmir' de Platin ıilebinde 
iki yanım daha çıktı 

!zmlr 5 <Telefonla) - Bustın Pil· 
tin vapurunda ikl 7quı daha cıktı. 

Birinci derhal lklnc1al de Walye ta.. 
rafından blr aaat çalıtılarak llGndU· 
rilldU. Yanaınlar, eek1 yansınm te. 
llrl7le olmuttur. Kutt yoktur. ı..y. 
nea aece Kartl7aka'da Denls Yollan 
t.raawlnde a•tatıaun Mb1lk bir 
mavnada ela ,_.. _.,.. 4e 
clerbal llladlrtUdL 

Az alınır 

Teltnmek bolmaaar, 

BUlpl.z 

Bllslllz 

Tavranmak ııcaer, 

Bllls köntol GcRr, 
At·önl GcRr. altı kacıs 

Tolmalı: öcaer amnıaar, 
ölmek öeer 

Bu yüksek felsefe ve akak 
nini anlamamu için birkaç 
nin Te fiil ıek.linio clellledni ft,Jli, 
lifidir; bir bölüiil çok kolaf 
tılır kelimelerdir: • --~• 

Toimak "dolmak", ıı:an
dyarlamak", bolmMar .. 
bolmaz "olımaz", kılıoç "it. 
öper "aöose", öCer "eöaer", 
"ıakinletse. yatlf18", amnlur 
leşlr, yatııır"; orun "makam"·. 
Itri mani dogmuının terimlerıdltı 
cüınlesi saf, remw türkcedir: 

Turyak "iprill", almır ,.ila 
ıegiomek "vuslat", börtmek 
wr: rooception", kaçıı "ha-9: 
ıt-öog "ad (kelime) ve surec'°• 
"'tuur, iılim: connaissaace",_ ... 
"vicdan: cooscience" tavrana>
tisas: eeosadon". 

Bizim bugila felsefe teriıal 
mada ne büyük pçı;iklerle 
makta oldujumuzu bepiaıtz 
ruz. Türkçe lı.aqılıjını arayıp 
iumuz "conceptioo, ıensatİOllo 
conoaissance, conscience, 
image .... " gibi terimleri bin 
Teya bin üç yüz yal önce Turf .. 
leri konuıma diUndea cı 
Jer, nomlarını (dinlerini) .. 
fe prensiplerini halkın dil 
na yaldaıurmıtlardı. Turfca 
rinin bu baıarılan biç fÜ 
dilerinin kadim bir mtdeoifd 
bi olmalarından ileri gelir; 
külriirleri olmasaydı bo ,. 
terimleri aynen eanMuiteedeO 
lardı: Cenneolerden gelen 
dilleri kültür terimlerini ,. 
çin, ıtftk(e Te lldncedetı dil 
lan borçlaodıjı gibi. 

••• lsllm dini, bi.r iki asır 
tiiıı Ona ve ÖD Alya'da 1-' 
tür yaratıyor; deri o etki.si 
ıeoit alan içinde yqıyaa 
luaların hic biri kurıulın~ 
dojnısu bütün Ona ve ...
uluslarının onakl.aaıa esed 
l.ıiım kultürü ıeliıiyor. BuD 
raber, on birinci asarda bblo 
c.n'da Türk dili henüz 
tillsına yol vecıoit delildir· 
1ı Mabmuc'wı bu asrın T 
nesini ele geçirırıit bul 
Jdbi, Balasagunlu Y111uf 
Kutadku·Bilig'i TiirkçeoiD 
dili betibel gllzelliklerin .. 
tetem bir örnejini vennitd'-: 
bilunet.- bakınız, Yasuf'Ull 
aasal tanir ediliyor: 

Ttletlm 8Öll erdi, u bilse 
Utuıut. blll.ıt, ilzflm ı-.: 
Utuı oı )'Ulatek uran• 
Bilik ol yarukluk, yarudllf 
Utuıun atar oı. blll.ın 
Bu iki bUe er ankllk 

Yusuf Elia'e (
diyor ki: 
Maksadım 16zdGr (Jreıaııt 

lllJD ~ 

Ben aklı ve Uml aaıauaalo 

nım nurdur, aenl nurla 
Er akılla yUklellr, ıııırıı-
Bu lld lle sanık. p&klıX 

Tünel bu,Un it 
bafhyor 

!atanbul, ıs (Teıetoııla) 
konan tünel kayıfıDlll 
yapılıyor. Tünel yarın :ı 
kün olmadıtı takdirde 
ra iflemiye açılacaktlr· ------
Fransa'da bir 0 

yüksek suba)'1 

tecavüze u§ 



1/12/1941 - u ~ u s _,_ 
Adana' da Türk Hava (.:!11111111111111111111111111111111!:_ 1 12. 941 careamba &11nO saat 14 ı. 1 !'1111111111111111111111111111111181 
Kurumuna teberrulu - M"lli Kül .. D . . - YRpılacaktır. Katı temlnRt 5100 ıı- - : Ankara L A "rl"""" = 1 tür ergısı = radır. Taliplerin Ko. na müracaat- S(eıitli malzeme ahnacak = ________________ T __ • _____ mı ______ •...;.gı __ _ 

.... -fi&. a - a.a. - TUJ1t Han l:u- = o L K u·· = lan. (9093) 19071 = = Köh TURKiYE CÜMHURİYETt 
...._ uııa )lenlden bazı vatandaııar mtt • - - - .1. -•-- El ktrik T~!....1- - .. ne fotin aabtı 
- leberruterde bulunmuıtardır. Bu = = Odun alınacak = -.-.ra e ·W.. = ~ L - - A · ş· k · T f" : Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: illet uttuııab kuruma eoo ııta. Meb· : 5 inci aavwıı da zengin : : nonım ır etı as ıye -
......_ ~ınaz 2!11>, Mehmet Sabuncu ıM, : J. - İzmit Sa. Al. Ko. dan : - Heyetind : Arttırma ile 1000 clft köhne lo -
~ Topraman. Cemil ve Muatata : münderecatla çıktı. : 1 - Evlat ve ıartnamesinde ya- S en : 5 tin satılacaktır. Satışı 12. 12. 941 

~~ y~~:~ ~~~. ~:; § ,,:ı~ .;:~!:;. •;;:::~ -,::: ~ =~~7.;.::::~:;~~ § m•L :":2::"!::=1:-~ § ~?=l"i~ ;.~t ~~:::::~ 
- kıa :_ ol2un Yuılarla dolu olarak cık· : vakkat teminat 963 lJra ekslltm-I : yeraltı elektrik kablosu. : (9023) 19068 ......__ un vatandaılar da 40~ lira te • ı e "~ - 8t 
--na •tnııııerdtr. : mıs ır. u ııayısıncta ıu yazılar = 22. 12. 941 pazartesi günü saat 15 : ıon mubtetıı C1na bakır tel 5 
..._~·ın Atzı karaca köyU balkı : ve ıu imzalar vardır: : te lzmlt Sa. AI. Ko. da yapılacak • : 630 kilo bakır camla çubuk • : Süpürge almacak 
-OQDa 307, Koyüne halkı 292, Ufacı : Okuyuculanmıza: UlkU, Köy : tır. (9100) 19072 : lan. : Ank L 
~ halkı 199, camıu ve Otluk köy- 5 EnıtıtUleri: 1. Heldu Ton&'uc:, : 5 :n.T kilometre muhteltf ctna : ara v. A. Sa. Al. Ko. danı 
~ laaıa lOT lira teben1lde bwwunu.- : Meslekt ve teknik Otretlm ıııerı-: Patates alınacak : elektrik nllk111erı; : 1 - 2500 adet hasır ve 1500 adet 

; "' Oamancık'ta Halkevlnde yapılan 5 mız:0:~re~t~ B:tymfaKn. ~.ı;e1t E İzmit Sa. Al. Ko. dan : E ta:~; !~:t::::nı:e:e::~: § ~:1~05~~üz::!r~a~~ı:i!Ji~·9;:. ;:ı~ 
ııta losıtantıya tıUrak edenler de kuru- : ve u : a u ansu, '"n • - 1 - Uc taksitte teslim edilmek : 941 tarihine kadar tekllflerlnl : Ko .da yapılacakur. 

ıss Ura vermlıterdlr. (a.a.) : venılte ve yüksek okullar: Retat : rtl 1 150 000 
: Irk ti •-- : 

: Şemııettın sırer, Türk tnkılAp Ta· : ııa Ye • kilo patatı.-s acık : 1 e m....., vermek t.tıyenlerln - 2 - Vermeie istekli bulunanlann 

lhtikin kim yapıyor 
~t, (Hususi) - Şehrimizde bu • 
~ tüccarlar ihtik1r yapmadıklannı 
L-:-_ etnlekte Ye şöyle demektedirler: 
~ fstanbul'dakl toptancı tüccar • 
.... ~l)'Orlar. Büyüle ticaretevlerl mal 
' -it uman fatura Yermlyorlar. 
~ bile faturayı fiyat müralcabe 
~unun fiyatlarına uyJtUn olarak 
a.e_,. rlu, ütt tarafını açıktan W)'Or • 

lzmir'in kömür iti 
iti '-u~ (Hususi) - Yeni belediye re
~ın kömür ihtiyaanı bir düzene 
~ İçin tetldkJer yapmaktadır. Ka-
111 ku Ukelesinde yeHcenliler kilosu ye
L. - l\lftan odun kömilrü satmakta, 
~ buzaya yıftlmalcudı.r. 

Adana içme ıuyu 
..,::-na. (Hususi) - Şehrimiz içme 
tılıL..~_n Jlzun olan tulumbalar temin 
~r. içme suywıun kısa bir za • 
4' L-. iQnde aeririlmeısi için çalıımala· 

111& Yerilmiıtir. 

İznıir' de bir otel hmı::n 
yakalandı 

.. !arıtır, <Hususi) - Vatan otelıa. 
~r hldıee olmuı ve aynı odada 
~ IUlseytn, oda arkadaşı tüccar 
ıı. 1 Derıctnln cebinden 830 lira 
~ liralık bir çekel calıp kaç -
~ · Po !5 hemen arqtırmalara 
~ ftnt, <:!var kuaJara teısraflar 
-;:-_ft'ıl~ ve Hüseyin Odemtı'te ya -
~ır Paranın bir Jwımı ve 

a.ıa.rn•-+·-.......___ .. ~ .. 
"'••1111111111111111111111111111111 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 

6. 12. 1941 

~ 
18 

• 9 
g 

15 

~ (Muhtelif) 
~(Ankara) 
t~ (lı:akifehlr) 
t..:..-ua.ı (Ankara) 
~(Bursa) 
~ ıan CUrgüp) 11 
~ beyaz <Ursüp) 8 
~ (Tarsuı) 24. 
~ bahar (EaktıehJr) 19 
~ '-'ulye (Menin) 80 
\.::, faeutye (lılendD) 28 
~ ll'L (Meratn) 215 

26 

• 11 
9 

22 
13 
11 
82 
28 
40 
87 
83 
28 ~- (Menin) 2S 

~C: (Adana}· n 28 
~ık biber (Btıl'ea) 18 2' 
~ biber (Burn) 20 2T 

•otan (Muhtelif) '1.IS 10 

1111111111111111111111111111111 
••ıııııııııııt?lllllllllllllllL. -lalff Rıza Tiyatrosu s -ltaıide Pitkin birlikte E -11 gece Halkevindea -Saat 21 de E -Mahmat Yeeari'nin S -
t~~~~::~~~] 1 --Vodvil 4 perde E 
lliletler gündüz saat 12 E 
~itibaren Halkevin- § 
.._ aatdmaktadır. : -

lfer tarafa otobüs 5 -temin edilmiıtır 5 

: rlhl EnstltUsU: Enver Ziya Ka- : eksiltme ile satın alınacaktır. Mu- : malzemenin aartnameııını idare • : nümuneleriyle birlikte adı geçen 
: raı. Güzel sanatlar: Tevfik Anı.· : hammen bedeli 22500 lira ilk temi· : mlzden yazı lle aramaları- 5 giln ve saatte komisyonda hazır bu-

5 rat, Yatmur • şıır.: CeYhun A· 5 :in':ı l:e!!r~ırÔ Ekslltı;;~sl ~~· E te ~lr1-n=~:~: =~~:::ı~e:C: : lunmaları. (9130) 19085 

§ ~:. ~:~· i~~r m~~~!:~ıı~zı:'~ ~ Sa. Al. m Ko. da y:pıl:~~ır. da t § ııner de nazan ltlbare altnacak· : Makama ve saire alınacak 
: Dotrull: KAzım Namı Duru, : (9107) 19073 : tır. :1558 : 

5 Yollara dU&tUm bu aabah -ııır-: E •llllllllllllllllllllllllllllllllli = Osman AttllA. tJcuncu devlet hey- = Kaplıca alınacak 
: kel 1er2lııl: Bedri R. E)Ubotlu, : İzmit sa. Al. Ko. dan : 
E Oyük deıtnnı • allr -: Sarkıslalı E 1 - Uc taksitte teslim· edilmek 

ANKARA BELEDlYESl 
: Ali izzet Ozknn, Tek bir barıı : t" 1 243 : aduı: Türkiye: Mümtaz Faik Fe- : şar ıy e bin kilo kaplıca acık ek- Akümülatör alınacak 

slltme ile alınacaktır. .Muhammen 
: nlk. SUvarller • ıllr -: Necmi Ak· : bed li O Ankara Belcdiyesı·nden • 
: tan, Koc Y1tlt Kürotlu • piyes-: : e 17 lO lira' Jlk tl'mlnat 1276 • 
: Ahmet Kutll Tecer, Tilrk halk E lira eksiltmesi 23. 12. 941 sıılı eünü 1 - Otobüsler için alınacak olan 
: kitaptan: Abdülkadir Karahan, : saat 15 tıe lzmlt Sa. Al. ı<o. da ya- C7500) adet musbet ve (7500) adet 
: On iki hayvanlı Türk tak\"lml: : pılacaktır. lsteklilerln Ko. na müra- menfi akimlilitör pllkalariyle 
: Adnan Ötüken, Gazeteler arasın- : caatları. (910!)) 19074 ( 16 OOO) adet seperator on beı ırun 
- d Utku Gü 1 b UlkU - muddetle ve kapalı zarf usuliyle ek-5 a: · n er o) unca: · E Pirinç alınacak siltmeye konulmuştur. 
: Her Türk aydınının olcumuı E 2 - Muhammen bedeli (10,545) 
_ !Azım ırelen OLKC'nün s ıncı sa- _ İzmit Sa. AJ. Ko. dan : liradır. 
E yuını da okuyucularımıza hara· : 1 - 15 ıı:üncle teslim edllmf'k sar· 3 _ Teminat (790) lira 
: retle tavsiye ederta. E taıyle şartnamesinde yazılı evsaf da- ruştur. <88> ku-

';11111111111111 llllllllllllllllllr ~~lln:ı~08
7;~~;r. kl~~u~!~~:az::~:ı~ 4 - İhalesi 16. 12. 941sah günü 

33750 lira ilk temınat 2531 lira 25 saat 11 de yapılacağından şartname.. 
kuruştur. sini görmek istiyenlerin her gün en-

lzmir börekçileri 
imıir (Huswl) - Börek, buağça, pu· 

ta, hamur İşi tatlılar hakkındaki yasak 
ıehrimizde de yürürlüğe &irmi.ştir. Fa· 
kat bu iJ)ede uiratanlar, ellerindeki 
un bitinclye kadar bunları satmaya d~ 
vam edeceklerdir. 

ANKARA V ALILICl 

Kuru ot alınacak 

Pazarlıfı 9. 12. !141 salı ıı:UnU cümen kalemine müracaatları ve is. 
saat 15 te İzmit Sa. Al. Ko. da ya- teklilerin de ihale günü olan 16. 12. 
pılacaktır. lsteklllerin belll saatte 941 salı günü saat ona kadar 2490 
Ko. da bulun111aıan. <9126 numaralı kanunun 32 inci maddesi 

19082 sarahati dairesinde tan7.İm edecekle
ri !eklif ~ektuplarını belediye dai
resınde muteşekkil encümene ver • Sadeyağ alınacak 
mel eri. (8948) 18889 

Kiralık depo 
lst. Sl&ll Sa. Al. Ko. dan 
1 - ı 12. 941 tarihinde pa1.arlı1c

la mUna.kasası llA.n olunan 20 ton 
sadeyağına talip cıkmadıtından tek· Ankara Belediyesinden: 
rar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve 1 - lncesu mcvkUnae bcle<Uye:ye a
hususJ şartlar Ko. da görülür. Aal- it (300J metre murabbaından tbarct 
din Azami derecesi 8 dlr. yerin odun ve komur deposu olmak ü-

Ankara VallllRlnden : 1 • 50 tenekede bir numune alı- zere bir senelik tean on bes aun müd· 
1 - Irmak meyva ataclan için narak tahlili yapılacaktır. Ta!Jp • detle acık arttırmaya konuımustur. 

(11) ton kuru ot satın alınacak • !erin beşer tonluk parUler halinde 2 - Muhammen bedeli UM> ııradır. 
tır. dahi ihalesi olacaktır. Beher kilo • 3 - Teminatı (7) lira (88) kuruı· 

2 - Talip çıkmadıtından on ırlln ıunun muhammen bedeli 175 ku - tur. 
daha uzatılmıştır. ruştur. İhalesi 10. 12. 941 car&am • 4 - Şartnamesini 2ıırmek ıstıyente-

3 - Otun muhammen bedeli (825> ba gUnU saat 15 te yapılacaktır. Ta- r1n her &'Un encümen kalemine ve ı.. 
liradır. llplerln kati temlnatlarlyle Ko. nn tcklllerln de 19. 12. 941 cuma ırUnU aa-

4 - thale 16. 12. 941 salı .Unü müracaaUan. (9127) 19083 at 10.80 da belediye dairesinde mUte· 
saat 11 de viUlyet ziraat müdllrlU • tekkll encümene mUraeaatlan. 
ıu dairesinde yaptlacaktır. Çeıitli aebze alınacak (9034) 189TS 

5 - Kuruota ah idari ve tennt 
sartname Irmak fldanlıtında ve vı. 
llyet ziraat müdUrlUIUnde sörUle-
billr. (9122> 19080 

Toplantı 
Kızıla~ Umumi Merke. 
zinden: 

Umumi Merkezimiz 8 tlkkA • 
nun 1941 cumarteal ~Unu ııaat on 
birde Yenlıehlr'dekl binasında 

toptanacatından ıaym 

tetrltleı1 rica olunur. 
lzanın 

5S7'7 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen ilanlar 

Merkez Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60.000 kilo pırasa 60,000 ki· Marangozlara 

lo lahana 30,000 kilo ıspanak kapalı Ankara BeledlYftlnden: 
zarfla eksiltmeye konacaktır. Laha· ı - Şehtr mezarııtı ihtiyacı ıcın 
nanın muhammen bedeli 6600 pıra- yaptırılacak (100) adet bUYilk ve (10) 
sanın muhammen bedeli 6000 ve ıs- adet kllcük kı ceman (110) tabut lml· 
panağın muhammen bedeli 4800 li· 11 on tıa aUn mUddeUe ac~ ekailtme. 
radır. Şartname Gelibolu Sa. Al. Ko. pe konulmattur. 
da ııörülilr. lhaleat 25. 12. 941 per • 2 - M•alı•mmea bedeli cemaa 1720 
~be gUnll saat 15.30 da Gelibolu liradır. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teminat 3 - Tembıab 129 Hradır. 
miktarı lahananın 495, lJra pırasa • 4 - Sartnamealnl allrmelc ııtıyenle-
nın 4~ Ura, ve ıapanalhn 350 lira • rtn her ırün encümen kalemlııe ve ıı . 
dır. İsteklilerin bUtUn evraklarlyle teklllerın de 19. ~. 941 cıuma aunu IA· 

birlikte tekUt mektuplarını ihale sa- at 10.30 da belediye dafrellnde mUte
atlnden bir saat evel Ko. na verme· tekkJl encümene müracaattan. 
IerL (9128> 19084 <9035> 

Lavamarin kömürii 
alınacak 

Kalorifer iti 
Ankara Beledtyealnden: 

18974 

Zeytinyajı alınacak Tophane Sa. AL Ko. dan ı 1 - Otoblla ldareaı atelyeslnln bir 
1 - Beher tonuna depoda teslim kısmiyle akQmUIAtör dall"ftlne :raptın

tatanbul • IJ!ıU SL AL Ko. dan : 15 lira Sl kuru$ fiyat tahmin edilen lacak kalorifer tealaab ltl on tıq ırün 
1 - Kapalı zart uıulu ue 300 ton 1000 ton levamarin kOnıürü 8-12-941 müddeUe acık ekalltmeye konulmuıtur. 

aeyUnyatı mUnaJcaaaya konmuıtur. Ev· salı cilnii saat 15 te pazarlıkla ıatm 2 - Muhammen bedeli (1300) llra-
aaı ve buaull aaruar Ko. da aörUIUr. ı- abnacaktır. Muhammen bedeli 15510 dır. 
h&leııl 8.12.941 pazartesi aUnU ıaat 11 ltra olup kaU teminat 2326 lira SO 8 - Teminatı (97) Ura (:sc>) kurut· 
de yapılaCllktır. Muvakkat teminat ltııruıtur. lıteklilerin belli gün ve tur. 
16.710 llradır. TaltplerJn ı.ııaıe ıaatın· ıaatte Fındıklı SL AI. Xo. na miira- 4 - Şartname ve krokisini aömıek 
den bir .. at evel teklif mektuptannı caatlan. (9131) 19086 lstlyenlerln her rin encümen kalemi. 
ıtomlayona vermeleri. (8696) 1869 ne ve ı.tekllleı1n de 19.12. 941 cuma 

Ze,tinyaft almac:ak ırUnU ıaat ıo.so da belediye dalreılnde 
Odun alınacak 

Tophane SL Al. Ko. dan: 

1 - Beher kJlowna iki kunı1 2S 
santim fiyat tahmin edilen 13~ ton 
odun 12-12-1941 cuma ırllnü saat 16 
da kapalı zart usulü ne ihale edlle
cektJr. Sartnamesı her ırlln Ko. da 
görUlllr. Muhammen bedeli 303715 ll· 
ra olup tik teminat 2278 lira 12 ku· 
111$tur. Bu mlktar 840 ton ve 1510 
ton olmak üzere ayn ayn da ihale 
edilebilir. İstekU!erln belli ırl1n ve 
muayyen saatten bir saat evel tekllt 
mektuplannı Tophane Fındıklı Sa. 
AL Ko. na vermeleri. <8840> 18775 

Koyun eti almacak 
Konya SL \1. Ko. dan: 

Balıkesir SL Al. Ko. dan ı 
1 - Beher Ciloslllla bir lira tahmin 

edilen 20 tOll zeytin )'aiı PHarlıkla 
satın alınacaktır. Ekıiltımeai 21-12 

mUtcıekkll encümene mUracaatıan • 
(9038> 18975 

Elbise yaptırılacak 
941 ıaat 16 da Balıkeair Sa. Al. Ko Ankara Beled1"'lnden: 
da 1aııılacaktır. Kati teminat 3000 1 _ Belediye mUıtahdemını için 

lira evsaf ve ıeraiti ~örmek isti1en- yaptınlacak ceman (249) caket ve pan

ler her giiİı Ko. na mUracaat edebi- toıon ve (:M9) adet kasket ııe (1"1) 

lirler. Taliplerin belll Aatte Ko. na ı:tn tozluk ve (349) adet palto on tıq 
bulunmalan. (9138) 190l7 ~un mUddeUe ve kapalı zart uıul171e 

ekalltmeye lronulmuttur. 
Satılık öküz ve arabalar 2 - Muhammen bedelim eeman 

Baltkeair Sa. AL Ko. dan ı (9729) lira (80) kuruttur. 
3 - Tt'llllnatı (729) llra (74) ıcuııı.-

1 - 600 öldb 350 aiaç din&illi tur. 

Ankara Lv. A. Sa. Al. }Ço. dan: 
1 - Aiatıda cins ve mlktan ya• 

zılı üç kalem mevaddı iaşe pazarlı
tı 8. 12. 941 saat 14 te Ankara Lv. 
Sa. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Isteklilerln kati teminatla • 
rlyle belll vakitte Ko. da bulunma-
lan. (8993) 

4000 Liralık makarna 
500 .. Kuskus. 
500 .. Arpa veya yıldız ~h-

rlyesl. 19066 

VİLAYETLER 

Yapı itleri 
Mardin Vilayeti Nusaybin Kazası 

Malmudiırlıiiünden ı 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Mardin vilayeti Nusaybin ka

zası hukiımet konagı ikmal inşaatı 
olup keşif bedeli 35763 liradır. 

2 - Yapı bedeli 941 biıtçesınden 
verilecektır. 

3 - Eksıltme ve ihale 15 İlkki • 
nun 94ı tarihine mıisadif pazartesı 
ıünıi saat 14 te Nusaybin kazası mal 
müdiiorlıigünde olacaktır. 

4 - İsteklerin bu işe ait evrak ve 
&artnameyi Nusaybin malmiıdürlü
giınde ve Mardin nafıasında gorebi
lirler. 

S - Eksiltmeye girebilmek için 
2692 lira 23 kuru5luk teminat ver • 
mesi ihale yapılacağı günden en az 
sekiz gıin evel ellerinde bulunan ve.. 
sikalariyle beraber Mardin vilayeti
ne müracaat ederek bu i$e mahsus 
vesaiki almaları ve bu vesaiki ibraz 
etmeleri ıarttır. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları 
3. lincit maddede yazılı müddetten bir 
saat eveline kadar malmüdürlüiüne 
makbuz mukabilinde vermeleri Ii • 
zımdır. Postada olan gecikmeler ka
bul edilmez. 

7 - İllna gidecek olan matbaa 
masrafı müteahhide aittir. 16722 

Tulumba ah nacak 
Adana Ba.Jeciin RiJuetin4m ı 
1 - Adana tehri içme n tesiub 

için lbım selen S adet dalına Tu • 
lumba kapalı zarf uıuliyJe ve 4S &iin 
miiddeUe münakasaya çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (25000) U .. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (1875) li
radır. 

4 - İstekliler bu işe ait ııartame, 
proje ve 1air evrakı Ankara'da Da
hiliye Vekileti Belediyeler İmar 
heyeti fen ıefliiinden veya Adana 
belediyesi fen işleri müdürlüğünden 
(125) kurut mukabilinde alabilirler. 

5 - lhale 13. ı 942 tarihine rast
lıyan sah günü saat 16 da Belediye 
binasında toplanacak belediye encii .. 
meni tarafından yapılacaktır. 

6 - Milnakasaya girebilmek için 
teklif mektuplarınm ve sair evrakın 
ihaleden bir uat evel belediye en • 
cümeni reiıliiine 2490 sayılı kanun 
mucibince makbuz mukabilinde ve
rilmesi llzımdır. 

Bu lı haklcmda fazla maJt\mat al
mak iıtiyenlerin Ankara'dı Dahili • 
ye Vekileti Belediyeler İmar he:r· 
eti fen ıefliğine veya Adana beledi
ye fen i•leri dairesine müracaatları 
11.ln olunur. 18780 

Koyun eti alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 
Haaeld. Oerrahpasa, Beyotıu ve 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sennayesi 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 llrı m1ye 
Ziraat Bankaııında kumbaralı ve lllb&raıs tual'TUt ...._nada•• 

M llra111 bulunanlara senede 4 def& geJdlecelı: kura De ._,,..'ld Jıl&M ... 
re lkraml)"e datıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 

4 " 500 " 

4000Ura 
2000 • 
1000 • 
4000 • 
5000 • 
4800 • 
3200 

4 " 250 " 
40 " 100 " 

100 " 50 " 
120 " 40 " 
160 " 20 " • 

Kuralar ıened~ 4 deta. 11 Mart, 11 Haziran. 11 lı:)'Ull 'l'I ll mıll:~ 
nun tarihinde cekıtecekUr. 

DiKKAT : He1aplarmdakl paralar blr MM Selllcle IO llndaa Al&lı 

dUımlyenlere ikramiye eıktıtı takdirde 9' :30 ~ı. ~. 

DEVLET DEM1RYOLLAR1 

Kazma ve kürek alınacak 
Devlet Demiryollan Sa. AL Ko. 

dan ı 

Muhammen bedeli ap.iıda yuıb 
2 liste muhteviyatı kazma ve kürek
ler 12.. ı. 19d ıauarıeaı sUDtl aaat 
ıs.so dan itibaren 11ra ile lrapaJı 
zarf u.Wli ile Ankara'da idare biJla.. 

Bu ile atnnek llU1mJerla <IOO.OOJI 
doku 711a llr&lılı: muvaJdr&ı 

0

'11mtD&t 
lle kanunun f&N .etf11 ...araıan ,,. 
tektı.tıerınt &1'IU ... ..u 1' e :tac!U 
komisyon relaUllM ~ lbmM!Jr. 

Şart.nameler P&ruıa olarak .An:tarao 
da malzeme ~ llaıdarııelacla 
telellUm ve MVlc ..ıııttncla dalı~ 
caktır. (8887). Jl8'Jt 

Çam odwww almacak 
D. D. Yollan 0..... ı.a.tme X~ 

sında satın alınacalrtrr. ıatunden: 
Bu ife ıirmek istiyenlerin liste Miktar, muh~ llecltıl .,. •uYaJE 

hizalarında 1azılı muvakkat teminat kat teminatı atatıcta nada kuna tanl 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları odunu kapalı zarı uaultrie .ıwıtm 
ve tekliflerini ayıu ~ saat 14.30 ı konulmuıtur. en 
kadar komisyon reisliiine vermele- lhaleal 22. 12. tN1 puartMt Silntl 
ri llzımdır. aaat 18 da Balık.ırde D.1). Yollan a. 
Şartnameler puaııa olarak Anka- tıletme blnuında )'Qllaea)rtır. lltekll

ra' da malzeme dairesüıden, Haydar- ıer :2490 ıayılı kaawaun tana ettılf ve
paıa'da tesellüm va sevk tefliniln - ılkatarıa ihale sUnQ munm ... ııea 
den dağıtılacaktır. btr aaat evet komtQOnumua :mUraca 

Liste 1 muhammen bedel 62942,50 atlan llaımdır. Ba ıee ası IU'blame .,. 
lira, muvakkat teminat 4397,13 lira. mukavelename proJelert param ıtmnı.

Liste 2 muhammen bedel 16000,00 Yonumuzdan alınablllr. 
lira, muvakkat teminat t2o0.00 Ura. Mlktan 170 ton. mnh•._ lladeU 

(8111) 18118 beher ton lclD 18 Ura, muvaltJcat tems-

4 betonyer alınacak 
Devlet ~mlf70llan SL AL Ko. dan: 

Muhammen bedeli (17.000) lira otan 
4 adet betonı:ver ıs. 12. 1941 r>ereembe 
attnu ııaat ~.30 da kapalı zart uıully
ıe .ılnkarada idare binasında .. ım alı· 
nacaktır. 

Bu ite ırtnnek lsttyenlerln (1275) 11• 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
taYln ettııtı vestkalan ve tekltnertnl 
aynı aun ıaat 14.SO a kadar komt.yon 
retaııtıne vermelert l&zımdır. 

Sartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dalrealnderı. Ha:vdarpatada 
teıellUm ve aevk eemttnden datıtııa. 
caktır. (884:5) 18921 

Vazelin alJllacak 
Devlet Demlı7ollan Sa • .AL Ko. dan: 
Muhammen bedeli (4800> dört bin 

ıeklz yüz llra olan 2000 kilo va:wıın 
17. 12. 1941 caraamba ırünU saat <UU 
te acık ekllltme uıullyle Ankarada ida· 
re binasında aatın alınacaktır. 

nat :304 ııra. 1IOU 

Kalay almacak 
Dev1.t Demlr)'Ollan Sa. AL Ko. daat 
Muhammen bedell (SUIOO) ota bSr 

bin bet )'Uz lira olan '1000 ktlo lralQ 
~ lklnclklnun 1942 l&b ... , aat ıe 
da kapalı zart UIUl~ .ıllabracta lirin· 
et llletme mt1dt1rlt11tl 111Da11N1& •tJa 
alınacaktır. 

Bu ile ııtrmelc ~ (tl82.ft0~ 
lld bin Gc: ytta aıtmıa lld Ura elli ıcuna. 
muvakkat temtnat ile bmın- taY1a 
ettıtı veaOralan w telcUalrlDI &Jllll ııllll 
eaat ıs e kadar Udllcl llletme kolnll
:ron reı.ııtme ~ lbım&r. 

ljartnameler paruıa olarak Anan.•. 
da llclncl llletme ve ..,...,..._da bl • 
rlncl !iletme mtldllrlUIUndea cta~ 
caktır. <90ll> 1908I 

VAKIFLAR UMUM 
MODORLOCaO 

Tel: 2653 E 
11••ıı111111111111111111111111ıi=' 

BUGON 

1 - 45.000 kllo koyun eti kapalı 
zart usulü lle eksiltmeye konmustur. 
Sarbıame Ankara htanbul ve Kon
n Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lann-
da görUlllr. • 

müstamel ölriis arabası. İJti ökiıa bir 4 _ tha1e1ı 23. 12. 941 .. ıı a11nll aat 
araba komple olarak perakende he- 11 de yapılacatmdan eartname ve nU· 
yet lauuriyle komiıyonun takdir munelerlnl ırörmek latb'enlertn her sün 
lcıymeti iizerlnden latılacalı:tır encümen kalemine mUracaatıan ve 18· 
20-12-941 cumartai aünü ıaat 10 da teklllerın de ihale ırUnü olan 2S.12.9U 
Balıkesir hayvan pazarında 11tııa ıatı ırUnll aaat tam ona kadar 2490 nu
baılanacaktır. Taliplerin belli &iin ve maralı kanunun (32) lncl maddesi ta· 

ıaatte ıatıt yerindeki Ko. na milra. rahatı vec:hlle tanzim edecekleı1 tekllt 
caatlan. (9139) -41()88 mektuptannı belediye dairesinde mUte-

ZUhrevt haltaııldar haatanelertyıe Zey

nep KlmU dotumevtnln nllık ihtiyacı 

!cin alınacak 87501 kilo beyaz karaman 
eti kapalı zart uıullyle eksiltmeye ko • 
nulmuıtur. Beher kllOlunun tahmin be
deli 60 .kun11 ve ilk teminatı 1687 ıtra 
M kurustur. Şartname zabıt ve mua • 
mellt mUdUrlUtU kaleminde aörUlebl • 
lir. !hale 17. 12. 1941 carıamba •Unll 
aaat 15 te dalmt encümende yapılacak· 
tır. Tallpler1n ilk teminat makbuz veya 
mektuplan. 941 yılına alt ticaret odası 
veslkalan ve kanunen ibrazı !Azım 
ırelen dlter vesalkle 2490 numaralı ka· 
nunun tarlfatı cevrealnde hazırlıyacak
ıan tekllt mektuplannı fhale aUnQ ııa
at 14 e kadar dalını enc:Umene verme. 

Bu ı.. ııtrmek ıatı~nlerln (Sl!O) il . 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettttı vealkatan ve tekllnerını 
aynı atın ııaat (14) e kadar komlayon 
relalltlne vermeleri llzımdır. 

Tamir itleri 
Vakıfiar Umum KOdGl'IGtllnden: 

Keııt bedeli 4&. Ura Ol Kr. Co • 
cuk Sarayı caddea!nde Vakıf IU'& 
dUk.klnların uoaJc tamiri. 

U l US Sinemasında 
2 filim birden 

"SON AYRILIŞ 
°'111ııca bir qkla bqlıyan. ha· 
~ acı ı1tıraplartyJe nDla

eııen emaalıiz bir ıalıeser. 

~itler: 
'-let ve tttaUn bq artisti 

ilana Söhnker 
t.l.rianne Haffe 

"'4aakeler ~fllğı 
8UyWc avantür filmi 

a..n.1ar: 14..30 • 17.80 da 

SON AYRILIŞ 
16 • 19 da 

llABKELER AŞ.A()I 
~ 21 de Son A.)'!'1111 

_,,,,__ TelJon : aPlıı 

2 - Kapalı zarfla lhalest 15-12· 
941 pazartesi dnll 1&at 16 da Kon
ya SL Al. Ko. da yapılacaktır. 45.000 
kilo koyun etinin <alınacak 3 25 
fazlaslyle beraber) muhammen tuta
n 32343 lira 75 kurustur ve ilk te· 
mlnat 2425 Ura 79 kuruııtur. 

İsteklilerin belli ııtın ve saatten 
blr saat eve! teklif mektuplannı Ko. 
na vermeleri. <8838> 18789 

Koyun eti alrnacak 
Çorlu SL Al. Ko. dan: 

1 - Kapalı zart uaulQ ile tall'bl 
cıkmıyan 35 ton koyun eti pazarlık
la alınacaktır. Pazarlılda eksiltmesi 
9-12-1941 ıalı ııünü saat 14 te yapı
lacaktır. EVlaf ve teralt Ko. da aö
ril!Ur. Taliplerin belli saatte Ko. na 
gelmelerL <9095> 19040 

Benzin ve ıaire alınacak 
tllt. 8ltll Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 66,000 kllo ben • 

zin 3960 kilo vakum 1320 kllo val • 
9llltn .., )dle - ... l80 kilo ... 
;ratı utua alınacakbr. tbaıe.t 10. 

ıekkll encümene vermeleri. (9123) 
Zeytinyağı alınacak 19078 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan 1 

ı - Beher ltiloıuna bir lira fiyat 
tahmin edilen 20 ton aeytin Yaiı pa
zarhkla satın alınacaktır. Ekıiltmesi 
23-12-941 sah &iinii saat ıs te Balı. 
kesir SL Al. Ko. da yapılacaktır 
Kati teminat IOOO Hrachr. Evsaf •e 
ıartlar her gün Ko. da ıörülür. Ta
Kplerin belli saatte Ko. na mllraca-
atlan. (9140) 19089 

Nakil iti 
Erzurum SL Al. Ko. dan ı 

ı - Tahminen 482 ton buiday ar. 
pa yulaf Erzurum'dan Göle'ye can
lı vesaitle nakliyatı pazarlıkla mü
nakasaya konmuştur. Münakasası 
12-12-941 cuma &iinü ıaat 15 te Er
zurum SL AL Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 60057 lira 20 ku
nlf olup kati teminat 9009 liradır. 
İsteklilerin muayyen ıün ve saatte 
temiAtUari71o Xo. na müracaatları. 

( '141) 19090 

Kirahk miislakil ' ' 
Atatürk bulvanndı Bakanlık -
lar civarında 218 nmnaralı 
miistalı:il ev bir miktar eıya
siyle ldrahkttr. 7 oda, iki hol, 
telefon, havapzılı banyo, ıe
nlı bir bahçe ve 1&ire.. Her 
ciin 1aat üçten ıonrı 2621 nu
maraya telefonla müracaat .• 

Nazan dikkate 
Sinema ve ıraraJlar tein ~ ve 8 

aınperUlc tunaar llmbalan. 

19G model General Elektrik marka 
ra<b'olan, buz dolaPlan, havuz, motör, 
tranıformatör, radJO lAmbalan ve ... 

atıert, ller nevi tamirat ve ber marka 
radyo tamiri yapılır. Yeni ılnema Us· 

tancıe * • 'Dl: ... -

lert lhundll'. (10462-8947) 18920 

Elektrik we kalorifer iıi 

Keelf bedeli 40 Ura 1kinct. va -
kıt apartmanı bodrumunda Ziraat 

ÜzÜ1D n.ltmezi alınacak mlldürlütU anbarında demiri daire-
r- den verilmek Ozere kapı ya.palmaa 

Devlet Demll70llan Sa. AL Ko. dan: llcilllt. • 

Sartnameler Ankarada malzeme da· 
lrHIJıde sOrttleblllr. (8885) 1892:1 

Erzurum C. H. P. idare 
B8$kanlığından : 

Muhammen bedeıt 4!500 lira olaıı 
Heyeti 15.000 kilo UzUm pefanezl 17. 12. 1941 

Yulcanda ketlt bedelleri Y8Zl1ı il
ler pazarlıkla yaptınlacaJctır. 

Pazarlık 8. 12. 9ü J>azartfft &il • 
ntı saat on bette umum müdtırlllk 
lnf&at mlldilrlütünde )l&pılacatın • 
dan bu slbl iller! nıınua ehliyetli 
taliplerin .muaYY81l Sllll " 1aatte 
% 7,5 teminat paralariJle mQra• 
caat .tmelerl ntn olunur. 

Erzurum'da yapıl11111 olan Halke
vlnın 18233 lira 78 kuruşluk keşifli 
bina elektrik kalorifer llhl tesisat 
noksanlarının ikmali kapalı zart su
retiyle eksiltmeye konulm111 olduğu 
halde talip cıkmadığından 3. 12. 941 
gilnllnden itibaren blr ay zarfında 
PazarhkJa yaptınlacatı ve pazarlı -
ihn 3. 1. 942 tarihinde biteceği I· 
IAn olunur. (10644-9119> 19078 

DIŞ HEKiMi 

Hamdi Alagün 
Hastalarını Yenltelılr Atatilrk 
Bulvarı Al1 Numl Ap. 5 No. lu 
dairede kabule baeJ•mııtır. 

ı:araamba ırünU .. at lS.30 da JtapaJı 
zart uıullyle Ankara'da idare blna.Wl • 
da eatın alınacaktır. 

Bu ite aırmek t.Uyenlerlıı S8T .s> ll· 
ralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettltl vealkalan ve teldJt.lertnl 
aynı alln ıaat 14.30 a kadar .komisyon 
relllltlne vermeleri JUımdU'. 

8artnameter paruıa olarak .Anltara
da malzeme dalre1lnden. H&Ydarpaaa• • 
da teııellUm ve 1evk 1etıltınden datıtı· 
tacaktır. (8888) 18923 

Ommç telnmı almacak 
Dnlet Demil70llan Sa. AL Ko. dan: 

111dııammen bedell (12.000) on iki 
bin lira olan 300 adet kUcUk utuno. 
takma 18. 1. 1942 eurna ııüntl IUt 11 
ta bPah sart UIUIIJ'le A.nlranula idare 
'*·nn11• .._ •"nıeald& 

(9086) l901l 

Doktor--~ 

EMİR NECİP ATAUM 
Dol1a .,. bdul ""taJddan 

Miitebutua 
Ba,Gll Po.w ............. 
Cad. Demir Ap. Na. ı ........ 

ma aa.ı .... .,.. 
T.W..ı 181' 
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Türkiye İş Bankası 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

1942 İkramiye pllnı 
Ltideler: 2 Şubat. 4 Maya, 3 Ajmtoe, 

2 Sontetrin tarihlerinde çekilir. 

1 1942 KRAMIYELERI 

1 Adet 2000 Liralık== ZOOO.- Lire. 
3 Adet 1000 Liralık= 3000.- l.ıra 
2 Adet 750 Liralık== 1500.- Lira 
3 Ad• 500 Liralık= 1500.- Lira 

10 Adet 250 Liralık== 2500.- Lira 
40 Adet 100 Liralık= 4000.- Lira 
50 Adet 50 Liralık= 2500.- Lira 

200 Adet 25 Liralık== 3000.- Lira 
200 Adst 10 Liralık= 000.- Lira 

Aalraıa L JDd MJ1" BUlnık ll&hke
aealndla: 

Dava ol\m&a: Safranbolu Usun -o -
bJc Haca B&lU --!iMi SaUm .Et. o -
tuııanacl&ıl JtU'at otla llUlt&f& Kul'tu· 
l&a. 

Daftel Jııarum ratma xurtuıan tara
.-.. ımıaclf-• malllrmıemtae aley
lllldale Drame oı...,. n .... ın 940 -
J.m ~ lııuMı1lle bolanma da -
ftll netlclmlllılt Mr -.ıe amııtııuza 

daJr ,,...._ Jııal&Gm lr•bl lr&tb'et etU • 
lht._ • lllı mildde& artında bir ara
,. pJmedıllatafen llolanmanıa ve 8 
ııumu MftıW edı•cleM oocutun wıa.ve
tlala ........ wrlllMllae cla1r ba defa 

acıJıp mabıc.men.bı Nl-2291 l&)'Jaın& 

lr&7ded1len bolanma dava ıaudaaı nlll
buı Ucametılhınıaın mechulb'eU dola· 
Nb'le tebllt edlluıemlt oldutundan 
blttaıep lnılrıık unlllnllD bu huauaa 
ıaUteaWk b.tlktımıertne tevı1lcan ltbu 
dava la\tduumı d&vetl)ı9 malr&Jllına ka· 
1m olmak bere tıanen tebUtt muvatılr 
16rfllerek dUfUllll& a1lnQ olarak 25. 12. 
941 ıanıı blttQSn me:akCr ıun4e per • 
tembe ve 1&&tte Anlrara ulb'e birinci 
huklılı: mahlcem81lnde b.Uır bulunma· 
nı:a veya t&r•Onızdan muaaddak bir 
vekU röndermenla ve akil takdirde du· 
r111nıanın ~yabea V&Pıl&call tıan olu -
nur. (9124) 190l1 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reialifinden : 
... IQlla JllQ&l'lıkaıa satıt kanunıma muhalit b&reketlerlaJD teker

rtb'Gllda fOIQI aeatıd& labnlerl n.zııı 4 llll&tın dQltklnlan '6 er aut 
mllddeUe lrası&blmıetır. 

1 - !tfal19 meııd&nmda Xolva ıokatıllda (37) numaralı dQklclnda 
1laJdıa1 ümet Tekce 

~ - laracl&r c:ar111uıda ~ numaralı 4llkkiıı4a manıtaturacı hak 
cum 

a - Atsıuannd& 151 numaralı dOlrklnda manifaturacı Mehmet Ka· 
rUaıra 

c - Sarac:lar c:arw111nda M numaralı dtlklclnda lıUlr ayakkabıcı 
ADdoll ~ova. (t1'4) 1to6I 

Sayın halka 
Ankara Belediyesinden • • 

Tabi toförlerinden bazdarmın uma lllelafeler 
için yolca kabul etmedikleri ve ima meaafeleri 
tercih ettikleri anlqılmaktadır. Taksilere miktan 
klfi hemin Yerilditinden müfteri almaktan imti
na eclmlerin derhal (2890) (2960) numaralı tele
fona malOmat vermeleri aaym halktan rica ve ilin 
olunur. 19093 

K URSU 
•uca ...,,illbd,. ~.ut -.uaua llCb. Bir uda dlPkmı& ftl'Wr. 
Tülll .,....... llaavlar XoaMr&tla ~ Mo. a. Tel: l'r1C 

Slhllk kibar, me11 
kömürü Ye Cim ıımanl .. 

Devlet Orman lıletmesi 
Düzce Revirinden : 

Tavla deposunda 207 adet 

u ~ u s 

Doktor - Bakteri1olot 

Turgut AKTÜRK 
Dahili n url haıtal*1ar 

.Anafartalar cadd•i Jtog hail 
No. 6 (t.tanbul ecısuut brfı
unda), Her 16a .. ı 15- ıt a 
kadar. llaaym..._. telef• 
2621. EY telefon 8842. 

MALiYE VEKALETi 
muadili 63.597 metre küp çam u
manı metre kiipfl <U liradan, Hende
iin Çakallık depoamıda 444 adet ma
adili 354,465 metre ki1p köknar tom- - -----------
naldan metre küpil 14 liradan. Devlet ŞGruı bimunm alt 

Hendelr'in Çakallık depoıunda 256 katmcla Devlet Matbaumm 
adet muadili 236,590 metre klip kök-
nar tomrutu metre küpü 14 liradan. kalorifer teail&bnda 
Darıyeri depoıunda 149 adet mua- yapılacak tamirat 

dili 61,807 metre ldlp meıe tomrak-
lamun metre klipli 15 liradaıı. llalb'e Vekllettnde ı 

12. 12. 941 cuma rünll uat 14 de Yapıl&calr ıatn maJı1Jıwt1 : Devlet ea-
Düace'de Devlet Orman tıletmesl ruı blnuının alt kabnda Devlet llat-

b&uına alt ltlllnııı kalorUer te91Atıııua 
revir &mirliii binaımda miltetelckil tamırt. 
komiıyonanda açık artırma ile utı- Ketlt bedeli : z. Ura • kUrultur. 
lacaktır. Muvakkat teminat mUrtan : ıaa U-
İıtekliler prtnameyi Ankara'da ra 75 ıı:uruıtur. 

Orman umum milclilrlüjil, tıtanbulda ihale tarfht ve nıahaU1 : 10. 12 IM1 
orman çevirıe mildilrlütü ve Düzce- tarihine mQl&dtt can&mba stınl 1&&t 
de revir lmirliiinde ve mallan ye- 15 te Malb'e Velralttı Mllll Eml&k MQ· 
rinde C(Srebilirler. Taliplerin ihale dUrlUtonde. 
sün ve saatinde lıtirlk edecekleri Ketlt evralı:ım 16rtıp olrumalı: ve be
partiye ait %7,5 teminat,,. evrakı il- dell mukabilinde almak lltl7enler Ma· 
nme ile birlikte mesk6r komisyona ıtye VeklleU llllll llınlllı: MQdtırlUto· 
milracaatlan. ne mUracaatıan. (9018> 1902'T 

(lOll00-9003) 11934 

Satthk çam tomruğu 
Uşak Devlet Orman İfletmesl Böl

ce Seflljlnden : 
1 - Uıak Yajcı alanı mezarlık a

lanında mevcut 1750 adede denk 
1056 metreküp 699 dHlmetreküp 
çam tomrutu acık artırma ile utı
lacaktır. 

2 - Tomruk hacimleri kabulcluz 
ve orta kutur üzerinden he1&plan -
mııbr. 

3 - Satıt ıartnamelıeri Ankara 
orman umum müdürlOtQnde, mer
kez rwlr amlrlltlne, htanbul'da 
orman çevirse müdilrlUIUnde ve 
Ul&k bölae tefllllnde ırörOleblllr. 

4 - Beher metreküpün muham -
men bedeli (1450> kuruJtur. 

5 - Taliplerin Cll49) lira C16> 
kuruı muvakkat umlnatlarlyle bir
likte 18. 12. 941 tarihine mü1&dlf 
ı>erternbe sQnll Uı&k bölıre tefli -
tinde mütıeselddl komisyona milra • 
caatıan. <9004 > 19067 

M. M. VEKALETi DENiZ 

Halat ve saire ah111<1k 
Denl:a Levuun Batın Alına 

:vonundan ı 

Konılı· 

1 - Tahmin edllu bedeli ~l.OCI 
lira olan 18249 kilo muhtelit burıraıa
da 120 roda ııı balat,, 121 roda el ince
li ve 12237 metre 1&ncak 1&vla.unun 
J0. 12.. M1 e-. .... Mat M '9 Ka· 
mnP&M'da bulunan Denla levun 1&• 
tın alma komltyonunda pazarlıtı ;ı.apı· 

lacaktır. 

2 - lllc teminatı (1984,58) lira olup 
1&rtnam•l her sQn il saati d&hlllnde 
182 Jı:uruı mulrablllnfe malı:Qr .komll-
10ndan alınabilir. 

1 - tateklllerln 2490 l&Yllı kanunl'ft 
latedlll v..ııtıe birlikte adı ıecen ko
mt17ona mUracaatıan l1ln olul'ur. 

(10481-1881) 19021 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu teaçili 
Ankara llerka Tapu aten Muhatla· 

lıtından: 

111 1111111 il11111 111111 111111 1111il11111111111 il 

Bayanlara müjde! 
Yeni açtıtım Tu Model dikli evimde 

her nevi k01ttım. manto, rop, tuvalet, 
balo llkarplnlerl, 1&Pka, clc:ek, canta. 
eldiven, kemer, koraa, yatlı boya, fos
for, apllkuyon. le: c:am1.11r1an itina ile 
uyın mUıtertlerbnt:ae >'apılır. Adr•: 

Tek Model Diki19vi 
PERViN SABIRLI 

Atatürk bulvan Keram puta 1&lo
nu UltUnde Vardar aııartmam dalrw: a 
Telefon: 11730 118115 

il 1111111il111111111111111111il111il111111111111 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Yapı itleri 
Ankara P. T. T. lliidilrliiillndeaı 
Telıis inal iıtuyoaanda ppıla -

calr mecra iti açık ekıiltmiye koaul
muttur. 

!ıin ketif bedeli 4336,01 lira mu
vakkat teminatı 325,21 liradır. 

Bana ait 1&rtnam• mlidürliijiimil.I 
bilro1M1Ddan bedelıis verilir. Ebilt
me 1 ilkklnun 941 puart•I uat 15 
te Ankara P. T. T. mildilrliliUnde 
toplanacak komisyonda yapılacak • 
tır. 

!ıteklilerin o liln kanuni Ynika -
lariyle ,,. bu lıi yapabileceklerine 
dair J'&PI ft iıau lflerind• ftJ'& Aa 
kara ..... atdfldtlb4• alauılda
n "•ika ne 1tlrlllrte atlracaatlan. 

(1735) 11711 

Dr. Talat Vasfi ÖZ 
A. vdltle ller sQn ııutaıanaı 

lllmuelettal apartmalllllda ka· 
bul n tedavi" baalamllbl'. 

MiLLi MODAF AA 
VEKALETi 

Battaniye alınacak 
M. M. VeklleU Sa. AL Ko. d&n: 
Beherlne tahmin edilen tlnb 120I 

bln Ud m ıoıı:us ıı:un.. oıaa 10.000 a
det battanl19 kapalı zarfla mllnalı:aa-
7a konmuatur. tlıal.S 21. 12. IM1 lalı 
stlnQ aut 11 dedir. !lir taılaab ,_ 
liradır. znaı .. p.rtaam.S 805 lrvut 
mukabWnde JI. Jıl. V. utıa alma n. 
mllycmundan alınabilir. llteklllırtn ka· 

MARMARA OSSOBHRAI 

Zeytin ilanı 
llanura U1191babrt it. lata AL 

ma Xomivommclaaı 
l - Xiloema tMmia ol-- 40 

ır.an11 bedel u. I0.000 kilo .. ytia 
kapalı sarf ..Uiyle ebiltmeFe lrıo
aulm .. tııar. 

1 - &lrıiltmeei 17 Biriacilrban 
941 çU'f&lllba llllai uat 16 .. limit
te Tenue Jrapnuaclaki koaai9J'Clll bi
DUIDCI& ppdrıcaktır. 

1 - fartDml•i llO lmrat malrabi
llade komiı10Ddan alınabilir. llo
valckat teminatı 1700 liradır 

4 - Eailtmeye ittirlk ed~ak ta
liplerin 3480 ..,.ı. kamaa t&rifau 
veçhile Ticaret Y•ilralarau ,,. yaka
rıda yuılı teminatlariyle birlikte 
tansim edecekleri teklif mektuplan
m •U779D da "' ... ttm tam bir 
uat enliae kadar llomiı)"Olla verme-
leri. (105SS) 119SS 

Sığır eti ilônı 
Marmara 011Qbalııt X. &atın Alma 

Xoml8yoaundaa: 
ı - :raıunıa olunan umum bedeli 

28'lOO liradan lbarfi Tl.000 kilo ııtır 
eU lrapalı art 111alb'le elıalltm8J'8 ıro

nuhnuttur. 
2 - Eluıllım.t zı blrlnctklnun IM1 

puartell &'(lal 1&at 18 da lnnlt'te Ter-
1&ne lraPl8nıdakl lcomlııyon blnuınd& 
yapılacalrtır. 

a - Muvaklr&t teminatı 2190 lira o
lup .. rıname11 146 lı:uruı mukab11lnde 
komlayondan alınabilir. 

4 - Eklııtme79 leUrak edecek latek· 
111.rln 2490 l&Yllı kanunun ı.tectıtı ti -
caret vntkalannı yukarıda yazılı temi· 
natıarlyle blrlllrte tan:alm edecekleri 
teklif melrtuplannı belll ıun ve saatten 
tam bir 1&at eveııne lradar komisyon 
baakanhtına vHmelerl. 

(10ll81·9051) 19082 

ISTANBUL . LALELi 
Merakh Tu11ucu 

Fahri SEZER 
Nefiı tarfulan ıirke ve 1&• 

raplariyle mütterilerinln te -
veccühiinll kaıanmııtır. 

htanbul'a cidolerin bir de
fa bu mHaklı turıaaıya atra
maları taniye olunur. 

ASKERLiK iŞLERi 

Ankara A.llcerllk 8ubeainden: 
1 - Nafıa Veklletl demiryollan 

fen heyetinde mllhenclla iken 11-8-
19'1 tarihinde llıtlfa ederek ayrılan 
ve bukaca adr..a ıube ve memuri
yeti aablkaaınca blllnemlyen yedek 
demlryol tetmen Manialı 322 do -
tum ve '4'198 k&:rıt numaralı Murat 
Oil• ... Satuk talim nııif.S al-

-.m. .t.eıtı. "'"" ••neua ııaa 
olunur. <9(>IMI> 19041 

Çain 
Ankara A*erUlr 8ublsb)den: 

1 - Yenllehlr Kın .... eobJı: No. 
11 dald aıdnalMe olmaıdılı emnl)r9t 
taltldkat.t,te aalatılaa ft batkaca 
......... lllUambta ,,..... 4-lr -
J'Gıl Ankaralı 312 dolum 145'1' kaTrt 
numaralı t.net otlu hver Atakan 
talim Yulfeel alımttar. Acele tubeye 
mOracaatı Rln olunur. <9106) 190f9 

Catrı 
Aı*ara Aalı:erltk 8ubealnden 

1 - lıla4en Tetkik Anmada IM
mur aıdN81nd9 vealr ar..arma • 
.larda balunanunn P. Tetmen 328 
dolum ft 48811 8*erl ka:rıt numa
ralı laıtaabullu Alımet otlu Kemal 
taııaa \'Ult... alDIJlbr. Aeele tube
,.. mllracaatı ilin olunur. 

(91'2 19091 

Aktaı mahall•lnde ha:alnentn hUkQm 
ve tuarrutu altında bulunan lı&U araaı 
Uzerlne tu:aulen IZ1Dll:a ev yaptıran a.
ller tora'nın 1&tı kayalık ve 10lu Mell· 
medln ı .. allndelrl ha.llne anuı, arkuı 
kayalık ve önO yol ne malıdut ev ana
ıının bul.ne namına ı.cnı ıc:ın dener
darlıktan talep edilmektedir. llUbutu 
tuarrutunun teablU ıeın malıalllne 

18.12. N1 tarıhlııe mU..dtf uh a1lnQ 
tahktk memuru 16nderUecektlr. 

nunı teklif nıelttUPlannı Ulale Sin •e l lıım•••••••••••I 

Allka ve 1111111 bulunanların mUU' -
yu stındu evel Ankara taPU llcU mu
h&tı:alıtma veya aynı lilllde maJaallln• 
de tahkik mınıuruna mUracaatıan llln 
olunur. (9079) 190:ll 

Tapu teaçili 
ller1cn Tapu aten Kubafı:alıtından: 
Altındat mahall•lnde ııvulı Arpacı 

Hamdi ıturunun llulnenln hUkilm ve 
tau.rrutu altında bulunan 11&11 ve sa
hlPll:a arutye ev yaptırdıJı ıv araaaı

nın ha:alne namına t.cW defterdarlık· 
tan talep edllmettedlr. 80butu tasar
rufunun telblU leln mahalllne 15.12.Ml 
tarthtne mU..dlt puarı.J sona ma
halline tahlrllı: mmıuru 86nderlleceırttr. 

Bu yerlı aWta ve llltı.tı bUlunanla· 
nn mua)')'en sUnden evel ~kara tapu 
ıldl muhatl:alatma ft7a um &'(lnde 
malıa111nde taJıJdk memuruna hudut 
kom1Ular1Yle blrlllrte mQracaatıan llln 
olunur. (9078) l!IOM 

U L U S - 21. tbactı 71L - No. flOO 

tmttyu .ahlbl 
İlkeacler ARTUK 

'Umumi N9friyab İdare J:da 
Yuı İtleri KUdUrU 

Klimtu Paik JPENİX 
am- 11Qdtb1lt Naatt ULUC 
ULUS Basımevi A.NKAR.A 

- < DİKKAT )--
auetemı. sGndertıee benıftt :ruı-
Jar, ....usm ectUınealn ...s vem-
- .. ~ do1QI ldo bir 

--- lıalılll .. 

saatinden en u bir aat neline lıadar 
komll7ona vermelırt. <toU> 1IOM 

M.M. VEKALETIHAVA 

UÇUt kombinezonu 
almacak 

~il Baıtalıklar lllltehaNl8l 

Dr. Şakir Çobanh 
&.! .at )'erinde kalmak bere 
~---•ini Ankara Ana
futalar caddeaiıııde BllEX 
allU'tlDUm& aakletımittir. 

JI. JI. v. Bava Sa. AL Ko. dan ı lltaQellehane Telt D4S 
BY Tel 1 SS95 

ı - 20.000 Ura maııammen befelll u- •••••••••••• .. c:ua kombllleaonu puarlılrl& satın alına· 
caktlr. KaU tellllaab IOOO liradır. Puar- ------------
lllı 1.12.Nl puarı.ı stınıı saat u ,. JANDARMA 
Ankara'da Hava aatm AJm& XomJeo • ------------
nuda J'&Pll&.ııtır. eartumm imamla -
YoDda IOrllebtUr. ı.teldllerta muane 
sQn ve 1&att.e kcımlayODd& bulunmaları. 

(1171) 11111 

JI. JI. Velrlletl Hava Sa. AL Ko. dan: 
1 - llOOOO metre t&Ullr ..... ,..., • 

lıkla l&lın almaealctlt• JIUhllDINll be
dlU 11000 Ura olU btl temlnab 
28:11> Uradır. Puarbll 1. 12. Nl PUU
ı..l stıal aut U fe An1WUa lıava 
l&lıD alma komtaonund& J'Qllaoalr
br. tartııam..ı Jaımı.rond& 16r1Uebl
lll'. ı.taınerta ınaanen llb ve aaatt.e 
kom1aJ'oBd& balUIDa)an. (llOI) 11112 

YENi Sinemada ......... 
~ O&ble - BedJ'WMr - ...... 
Traey - aaudet Oolbert taratındall 

IAJıane bir nrette raratııaa 
1enentn en nefti mmı 

KARA SEVDA 
lleaDIJar: 10 • 12 - 1UD • ll.IO ...,_ ... 

'1'11: -

Silns• almacak 
laactarm& a.nel x. Alllrara llab• 

Alma Kmlla>'OllUIMIU: 

Bir afedlDe lartc lraNI 117&t talınıln 
edl1ea eatum-tne ll>'SU (28111) adet 
ltlaav alteablılt aaa ve laeeabına 

22.12. Nl ,...ıu.ı saat :U te Allka· 
raf& ......... mc1a ac:ılr elı:alltllle ll• 
alınacakhr. Muvakkat teminat <71> li
ra <•> nraitur. 4'UtlWD4' ve nlmuae 
ıı.r da llelllll1'0llumud& .ıırtllllr ve 
IU'tnlıme paruıs aJnıablHr. ı.takltlertll 
v9llb ve ı.Jutl&rl)'le :ruh stın ve 
.. ne ... ..,.. .. ma ..-.ıert. 

(911f) ısıcm 

PARK Sinemasında ......... ""' 
• Vulfe • atlı - aıbclathk • • 

kahramanlık fDmi 

Dellı .... 11 .. 
Tiirlfce MJsHl 

... rolWfet Wall&ee llen7 • Cll• 
ter 11.ma V1rsta1& orw mveıea: 
a JI. lleelJllalB altıncı fe9re illa• 
el rıııaua acalılL 8eanl1&r: ıo - 12 
Km• ... ıaa .... .. 

..-.ı ısa 

Asker ailelerine 
Ankara Belediye Reisli§inden : 

1. Alıker ailelerinden ....... , olanlara 2. ız. MI 
aah aününden itibaren ,.n1- puuı teftİİD9 
baflanauttu. 

2. yardım ıörecelderin helecliye ..... ...., •• ·
müracaat ederek yard8D panlarnu a1meı.rt 
ilin olunur. 19092 

ASKERi FABRiKALAR 

Küçük Y ozıat'ta 
yapbnlacak tamirat 

.As. rab. Batın Al. Xo. daaı 

ıce.ıt bedeU <24411> ııra ola• puan
da >'azılı tamirat ulı:eı1 fabrllr.alar •· 
mum mUdQrlUto merltes •tııı alma 
komlqonunca 24. 12. lMl tarihinde car
.. mk a1lnQ uat 14 te acılr elmlltıae 

lle ihale edllecektlr. Muvakkat t-ınat 
(183) lira (87,5> kuruıtur. ..rt•nae 
(18) lruruıtur. (9042) 180M 

Dı,budak ve karaaiaç 
kaluı ahnacak 

l.4-4x0,2-0.4Sx0,08-0,12 metre e
kdında 1800-1800 metre lrOp dllbud&lı 

veya karaatac kaluı alınacak. 

Aa. Fab. Satın Alma Ko. elan: 

Tahmin edilen lıedell (181UXJO) llra 
olan yukarıda yazılı 1800-1800 melre 
kUp dltbudak veya lraraatac lraluı u
kert fabrikalar umum mUdllrlOtU mer
kez satın alma Jı:omlayonUllca ~.12.941 

cumarte1I ırllnU 1&at 11 de pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartnamı (8) lira 
(711) kuruıtur. Katı teminat (16000) ıt• 

radır. (8043) 190M 

6 kalem ırafit pota ve pota 
dipliii alınacak 

M. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (41840) Ura 

olan yukanda yazılı altı lr&leın vattt 
Pota ve pota dlplltl alkert fabrllı:&l&r 

umum mUdUrlUtU merltn satın alma 
komllyonunca :16. 12. 941 cuma ıunu 

saat 14 te INU'.arlıkla ibate edllecekUr. 
Sartnamı <2> lira (17) kuruetur. KaU 
teminat (8501) Uradır. (9044) lflOle 

5.000 adet havlu ve 5.000 
adet mendil alınacak 

Al. Fab. BabD Al. Ko. daa: 

,..hmln edilen bedeli (4'1ll0) Hra o
lan yu1tanda yazılı havlu ve mendiller 
ukeı1 fabrikalar umum mUdQrlllH 
merkn 1&tın alma komlQ'Onuncıa 22. 12. 
1941 pazartal ıunu 1&at H te pazar
lıkla ihale edllecektlr. Sarta&me para
•ı:adır. KaU teminat (Tl2> lira (llO) illi· 
ruıtur. (904S) 18080 

Güra- • iKi Nmacak 
200 metre mllclbl 2 : 4 x 0,12 : o,aa x 

0,12 : 0,11 metre •badında d111H ata
eı alınacak. 

Al. J'&b. Batan Allll& Ko. clea: 

Beher metre mllı:Ablna • lira bedel 
t&b.mln edilen 7ulrand& mllı:tar w eba· 
dı ıruılı ıursen ataeı a•kerl tabrlk&l&r 
unıum mUdUrlUtU merlres satuı a.lllla 
komllYonunca 25.12.Ml peqembe ıuno 
aaat 14 te puarlıkla ihale edlleeelıtlr. 
l&l'tnamı paruızdır. KaU tanına& 1980 
liradır, (llCMI) 18061 

2.000 - 3.000 metre mikibı 
ceviz tomrutu almacak 

ı... Fab. Batın AL Ko. daa: 
Beher metrw mDrlbına M Hr& tıedel 

tahmin edilen ~aooo metre mlkllll 
cev1s tomrutu ukert fabrikalar -um 
mUdUrlQto merkn •tıa alma 1r .. 11 • 
J'Qllunca 11.12. IMl cuma sini saat 14 
te ııuarlıkla ihale edllecektlr ... rblame 
(8) lira (10) kunıetur. Jtatt tmıınat 
(18100) llradır. (81111) ' ltoM 

69.000 kilo ••i•reti 
almacak 

BA ŞVEKALET_., 

Müteıdm apik• ahnn4 
BafyeWet lıflltbu&t Um.a # 

dürlUiUDdea: 
Matbuat umwa mtıdürluıtl ~ 

Bllea dlli71• iki tarallı te~!9...a 
koDulmata ook 1)'1 ftkıt 1mw--r 
bir mütercim -s>lker alıaacaJıttll'· 

200 Mn,ya kadar ücret v~ 
olan bu vazifeye talip bulUD:::= 
bir latida ile ...tıda yasılı :-~ 
16. 12. Hl pazarten ,.uanae !-:; 
Allkar&'da Matbuat Umum Jllllll""' 

lutUne ~ •• mftNdll' 
deni• lll'Mlnda matlup ..,.ıt S. 
sGrtlleDI_.. tmtlhanlanme 
içıla aynca tebllpt ~ -
olunur. 

1 - Nlltu• teskerut mretJ, 
2 - Hal teretımeai, __, .. 
1 - Tahail Tuaikl "Nyıa llUP""- · 

rı. 

' - Aıkerllk vulyeıtl, _.,,,, 
1 - Memurin kauaull 1 loci 1111" 

deıdacle yasılı Alr yeaaik, 

1 - Altı adet ?Mika fot::: 
(8975) 

Memur aranıyor 
Tilrk Dil Karummıdaa ı 
Eak1 metl~ 1Y1 dr.utf'I 

anlıyan blr memur ara~ 
tadar. Bu lif yapabilecek._. 
Uler, Yeııllebir'de Ulu. S..
mua yanındaki Kurum ld.rt" 
ıine miiracaat etmelidir. ~ 

----------------~~ Devlet Deniz~ 

l•lllellı yola ,.-. 
Devlet DIDl:a Yollan laletl99 """ 

llQdllrlQIQIMlm: ' ..iıJ/I 
BustınkQ Karadeniz J'l)JU ~ 

J'&P•lmıyacaırtar. 1. 12. lMl ~ 
ırtlnil k.alk.acllk JI09ta UA~ ~ 
te Ayandt, Gene, TJntıolG ~: ~ 
releye d&ıtllte Arbavl, P.-.K 
Akçaabat, G6rele Ye Ge~ 
yarak buıtınkQ pomtayı da 
yapacaktır. (l~) 

~11111111111111111111111 111 

; NEOSTERIM 
5 Sabadl olmak lda ~ = buru. bola& .. ---:-.Mi i ..... bir camı. rmıi:a ~ = .... lbaaıclar. ~ 

§ plp~uz~1~.::'=~ = ka1ü, Pcek. mciçeli. i llAlı bulafla haı~ 
i NEOSTERlN 
i pGlftrizalfOll ..,. .,,,,= lif.,. ,.rcbm eder- l" = .,.. bucalar ile -.:::.. el 
: ~ lıorur, ,.mt -' 
: tııdbiri aldınr. Eaaael ..... 
: tesiz Mblu. 

~1111111111111111111 11111111 

Kı.nlı:kale .Allteı1 l'abrllr&lar Grup lmlılıilmlll•••lll'.~= 
llUd11r1ıın satııı Alına Kam.,_uııd&ıl 

Tahmin edllen bedeli (:l0100) llradaa 
!bam bulunan 89000 kilo 11tır eti erat 
lhUıracı ıc:ın JCınkkale srup aQdQrll -
IQnde mOteteklı:ll satıa alına kmnlayo
nu marifetiyle yollama blnaeıada 11.12. 
1941 perwembe sUnlt saat 15 te puarlılı: 
ıuretıyle Uıale edllecekUr. Etler detaten 
alınmayıp eartnam•lne sGrw "' erat 
lhttyac:ına 16re peydel'J)8J' alınacaktır. 

Taliplerin lllı: teminat mıırtan ola• 
(ll!WJ) Ura (52) kuruıta Oıale .Un ve 
uattnde 2480 l&Yllı lıanuııa ı.vtıkaa 

istenilen v-ıırıı blrlllrte lromll1ona 
mtlracaatl&n. (tlll) 190'1S 

KUS TÜYÜNDEN ,, 
[ YA8'1'1E, YORGAN, YATAK lı:Ullanmak bem knenld ve -

lllllabnuıa a· k Ü •• k b. ı · _..ı,r fudalldır 1r uı t yu yastı 1r ırau 
1'utılr, ıror•anları ,. pelı u~..SUr. A.dnm: ı.tanbul Ça---:: 

Omer BaUotlu K111 ftJ'l1 f&lırHrua Teletoa: 28027 

SUS Sinemasında 
Bustl• ıc ta IWıueB 

llllr1- Temple • Rudolf lleott ile 
Hr&ber C"trdllrlerl - paı1alı 

temalll 

Radyo Kraliçesi Kanun 
J'ııuWae& lklll 

1' - l• - ıa ..,. 20.IO da 8qroldeı 

saat: ıo - 12 ..... l&nıld& il.AY ROBSOll 

GENÇ KIZLAR ........, ıo-ıs.ıt .wıa. 
Ü.il) ..... _ 
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