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Dünya Edebiyatından 

Tercüm.,Jer 
Maarif VekllliğiTır•.., • .!llU U1-

klisik eserler serisini •din.iniz. M a
arif Vekilliği yayınevleri ve bilu
mum kitapçılarda bulunur. 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-....:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
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Almanlara göre 1 İngilizlere göre 

Libya'da, geçen sene Tobruk'a doğru yapılan büyük 
lngiliz taarruzu eına nda patlıyan bombalar 

:'''··············· ············ ···'"' • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • • • • • . . 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Milli Şefimiz 

Konservatuvarda 

Lh CüıııhurrcisJ .Milli Sef ismet 
&llOtıü dün öğleden soma ya.o.la • 
l'Jnda sayın Bayan İnönü oldafu 
halde Devlet Koıuenııtavarını •e· 
~tflendirmiJlerdir. Milli Scfimiz, 
urada Cümhurreisliği Fi!Armo • 

~ık orkcsuasının .Mozart'ın ıso 

1
llld ölüm )'tldönümü rnünasebeıiy., 
~ verdiği konseri dinlemişlerdir . 
}fendilcrine .Maarif Vekilimiz B . 

asan • Ali Yüccl refakat ctmİJ· 
tir, 

: Gidiş ve dönü,lerinde halle ve 
: ~the ta.rafından cof!<un tezahür· 
\ ltde alkışlanmı2lardır. 

•......... ........... ..... ... , .. _.. 

Bitaraf devletler 

hakkında 

bir münakaıa 
Falih Rılkı ATA Y 

~ Cetenlerde ajandar İsveç Hariciye 
11 aıırı Mösyö Günıer'in bir nutuk hu· 
l ıasını verdiler. llutisaya göre, Nazır, 

11
1
vtt'in vazi(esi, ">·alnız: kendini düşü· 
~ özcü! bir politika" gütmek oldu· 

lı SO)lemiştir. 

C. H. P. Genel 

Sekreteri iği 

ROMAN 
mükôfatı 
hazırlığı 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
tebliğ edilmiştirı 

Halkevlerinin 10 uncu yıldönümü 
olan 25 şubat 1942 de verilecek o
lan C. H. P. Roman mükafatına ait 
hazırlıklar ilerlemektedir. C. H. P. 
Genel Sekreterliği yeni harflerin 
kabulü tarihinden bugüne kadar 
çılanrJ telif roman ve hikaye kitap
larının bir listesini hazırlryarak, lis 
teyi sırf eserleri hatırlatm k mak
sadiyle roman jürisi basına cön • 
dermiştir. Ayrıca bu roman ve hi
kaye! erden mürekkep birer kütüp -
haneyi de Ankara'da Ankara Halke· 
vinde İstanbul'da Eminönü Halkc
vinde jüri 6.zasmm emrine tahsis 
etmiştir. 

C. H. P. Genel Sekreterliği ro • 
man ve hikiye muharrirlerinin dik
kat nazarına ıu noktayı da koy -
mııkta lüzum ve fayda görmektedir. 

Jüri heyeti istediği eser üzerin
(Sonu 5 inci sayfada) 

L• l-;uıuk bazı Avrupa gazetelerinde 
~~raf devletler meselesinin )'enidcn 
(l~llaka$a edilmesine sebep olmuştur. 
~10rna1e d'lıalia, Is,eç Harici}c r\azırı· 
~· hueum ederek. ~emiştir ki: ··~~ru
' da u.lnız: kendını duşunme polıuka· 
~llııı. ınodası artık geçmiıtir. Hariciye 
'1ktırı M. Günter'in sozlerinden şu mi.na 
1ıı ar~labiiir: İsveç millcıinin karsı~ı, 
ı ç hır tehlike) e girmeksizin, başka mıl· '"' 
'tlc •- • ~ r tarafından yapılan harpten i&Lamı 

iııt çıkarmaktır." 
\o .~ilindiği üzere, ıimdi) e kadar, İs· 
tı't 111 bu harpten hiç bir toprak kazan· 
b 0lınırnı)tır. Kom,uları zararına her· 
~?s:.i bir genhlemc hırsında olduğuuıı 
t ır resmt hususi ne~riyata da tt5adüf 

LİBYA'DA 

çarpışma 

yeniden 
çetin leşti 

Berlin, 6 a.a. - Buıün neışredilen 
alman tebliğine ıöre. Şimal Afrika
sında c;etin muharebeler yeniden baş· 
lamı§tır. 

l talyan tebliği 

Roma, 6 a.a. - İtalyan kuvetleri 
umumi kararıihının tebliği ı 

Marmarik'te, Tobruk ve Sollum 
cephelerinde önemli hadiseler olma • 
mı!itır. 

Merkez bölıesinde, Birel~obi kesi
minde ileri teşkiller arasında mu
harebeler yeniden başlamıştır ve de
vam etmektedir. 
İtalyan ve alman hava kuvetleri 

1 
fena hava yüzünden yalnız mahdut 
bir ölçüde faaliyet ıöstermişlerse d~ 
bu kuvetlere bağlı aavaıı tayyarelerı 
muhareblere tam muvaffakıyetle ili· 
tirak etmişlerdir . 

13 düşman tayyaresi alevler için
de italyan avcıları tarafından, diğer 
2 düşman tayyaresi de alman avcıla
rı tarafından düşürülmüştlir. Birçok 
düşman tayyaresi de ağır hasara ui
ramıştrr • 

4 italyan ve 4 alman tayyaresi U..
lerine döıunemiştir. 

Dün gece inıiliz tayyareleri Napo
li'yi bombardıman etmişlerdir. 7 ölü 
ve 4 yarah vardır. Britanyahlar as
keri binalarda çok büyük hasarlar 
yapmışlardır. Müteaddit yangınlar 
çıkarılmı;ı ise de bunlar ıı;üratle ıön· 
dürülebilmiştir. Taarruz eden düı • 
man tayyarelerinden ikisi gece avcı· 
Jarrmızın hücumuna uğramıı ve O t
taviano civarında yere düşürülmüı • 
tür. Tayyarelerde bulunan altı tay • 
yareciden ikisi esir edilmiı, dördü de 
öltnü11tür. Diğer iki düşman tayyare
si de aldığı tam isabetler neticesin
de denize dü:imüştür. 

Milli Şef 'in Kasfamonu'yı 
ıerel verdikleri gün 

Kastamonu, 6 a.a. - Milli Şef İ&
met İnönü'nün şehrimize ıeliıileri -
nin üçüncü yrldönümü olan bui\inÜ 
Kastamonulular içten tezahüratla 
kullamışlar ve bu vesile ile Milli 
Şcf'e karşı olan sonsuz sevgi ve bağ
lıltklarını bir defa daha ibelirtml;ıler
dir. 

d111iiıniıi hatırlamı)'Onız. Gazete ve 
tr..·ı . 
~ • 1 erde okuduklarımız sunu gösterı· 
\o lı:i ls'lieç, sadece harbe kan~ınamak, 
,t harpten sonra, toprak bütünlüğünü 
~ tııiUı hüri)'eÜeri korur bir Avrupa 

Kurum taralından dün Anadolu Kulübünde verilen 
yemekte bulunanlar 

~lllı if;inde kendi yerini bulmak is
:::11~edir. Harp içi 'lie )er kazanan dev· 
ı~~ın bir kısmı~dan bile _istenm.iyen 
~lııı kırlığı, lsveç'ın neden ödemesı 11-
•·- ıtcldijiinc akıl erdirmek pıç olsa 
~CJ.:ıir. 

~1 Sununla beraber İs\tcç Harici)'~ ~'-· 
14rırıırı yeni elimiıe şeçen nutuk met· 
,~en anlı)oruz ki lsveç'te, bilhassa 
ti d~i ve ne$riyat Aleminde, hükümet: bitaraF!ık politikasını "pek katı ve 
ı, 11 rııt% olmakla" tenkit eden ıahsi)el· 
icat Vardır. Hariciye Nazırı, dı: poliıi • 
hıı llın Hni bir taririni )"llpmaktan fazla. 
it .'1 11ıfa hitap etmiştir. Avrupa millet· 

Türk Hukuk Kurumu 
konferansları 

Cemil Bisel'in 
mevzulu 

''devlet hukuku 

konferansiyle dün 
ve harp,, 

auldı 

l~'nden çoğu hüri)'et için t\öğüşürke.,, İstanbnl Üniversitesi Rektörü Pro-F. 
'°t t~ nasıl yalnıı kendini düşünebilir fesôr B. Cemil Bisel dün Dil, Tarih -""'"" '""'""""""'""'""l 
~l>rııaı.':V~'::ıı P~~~~a d~'t:n~~a~:~~ı~~ • Coğrafya Fakultesi salonlarında ver · 
"lı •. lı:_ııa milletlerinin talihinden ayrı tU· diii "devletler hukul.-u ve harp" unvan· Yeı'ı I ko'" ıe 
~ ll 1 lr konrcransıyle (Turk Hukuk Kuru • ... ır? Giornale d'lıalia, svcç'in ko • 
"llııj 'f . . mu) nun konferanslarını •çmııur. · 
>ı tıne kar,ı savaşta nıçın vaz.ı en:u Konferanstan önce Kurum Anadolu 
ı .. l>ıııadıiını sorarken, kendi varand;ı~- U L U S Ankara'nın ' ı d 1..-ulübünde bir )emek vermiştir. 
t}ı ıı a.n bir kısmı da hükümetlerinin, Yemekte, Başvekil vddli ve Ha - bahçe, çiçek Ve ağaç 
tı~r Cephedeki hüriyeı kavga.sın• ki . riciye Vekili Bay Şükrü Saraç • ı seven halkı irin yeni 
ı, ı~ kaldığından ıikı1yet etmeh.ttdır • oilu, Adliye Vekili B. Hasan Mene - :r 
b.r. ~lösyö Günter di)·or ki: "sailam • bı·r su .. tun armaktadır. ır mcncıoğlu, Maarif Vekili B. Hasan - :r 
~ ll'ıilli politika, hır dereceye kadar Ali Yücel ve Devlet Sürası Reisi ve Bu sütunda Ankaralı -
~ıtill olmalıdır.'' Bu, öırki milletler ne 
"urı profesörler bulunmuştur. Yemekten l • k b h 
ltaı .. rsa olsunlar demek değildir. Fa· sonra daveıliler Dil • Tarih ve ~oiraf· ar, çıçe ' a Çe Ve a • 
•tııll'ı:veç'in ~ır~ özge~illik. uğruna .a~eşe ya Fakültesine giımiılerdir. Konferıan~ ğaç etrafında mütehaa-
~ktdsını ısıı)'tnlerı: ?u .tenkıt ere tıöylcce mebuslar ve birçok ~eçkin din· sıı bir arkadQ§lmı:zın 
~İle .. en lse~ep ·,ıatf dhı~·ııd~eal~~~ ohı~.a ı le}iciler önünde verilmiJtir. l 
~G • .. aye erı mı ı cbı ır: e&er u· . yaz.dığı yazı arı her 
d llıtt hu nasihatlere kapılmı• olsar· Profesör Bay Ccmıl Risel ken-

ı • d' • · h r ı Id :r... ·h· b halta paz.m ve perıem-ıııi ll'ıeınıekettc a) rılıklıır baş gösıerecck, I ısının . e Yl 0 u,.u gı ! u 
l!eı ve dı• ....... Jiı'ka kararsızlıxa dü • )ti da ılk konferan§ı \'ererek Kurum be günleri ikinci say/a-

ite '- ~ .~ ı " f 1 d" • • • 
14'"ti. o kararsızlık ki biz:i ancak fe- kon ersns arının )e ıncuını açmakla m17'1a bulacaklardır. 

cıe ı:ötüru .. bahıirarlık dll)'du~nu söyliyerek sözü· 
~İlct~SVeç'in v:~İ)'Cti fsviı;re'den de na • ne başl~mış ve düfl)ıının içinde hulun • 
~ 1.r. Rir )ıınında Non·eç işı;al edil du~ hır umanda (Devletler ~ukukun· 
ı. ltir; öbür )'anında Finlandiya ikinci da harp) mevzuunu seçmektekı maksa· 
~rtı· • d . h •• 
41111~nı yapı)'Or. isveç. geçen kış Fin· ını ıza eunı5tır. . 
~ 1>'• • Rusya harbinde ve kıı sonuna Konferansçı, haı'bın devleıleraruı 

i ru Norv~ işgalinde "katı bir bit&· münasehederde oynadığı rolü, harhi 
.(Soau 3 üncü amada~ .(Sonu 5. inci sa)'.f ada). 

LİBYA'DA 

5000 
ESİR _, ____ _ 

ALINDI 
Londra; 6. a.a. - Royter ajllJlsı

nın .Mısır'daki baş mUhablrl bildi • 
riyor : 

" Almanların, Tobruk'un §imal -
doğusu ile cenup-doğusunda kuvet
leri ve Kapuzzo yolu Uzerlnde de 
seyyar kolları vardır. Bu seyyar 
kollar, bizim seyyar kollarımız ta
rafından hırpalanmaktadır. Mlh • 
ver'ln ayrıca Birelgobi'de Hintli kıı· 
vetlerlmb; tarafından hlicuma uğ
rıyan Jruvetıeri de vardır. GISrilntişe 
göre, bu kuvetıer ıimdl oimal-batıya 
doğru «:ekilmektedir. Bize goelince, 
biltlln bölgeyi haftan başa kuvetll 
seyyar kollarla tarıyoruz. Almanlar 
İtalyanları dtişllnmek zorunda bu
lund'Jklarından kiiçUk kollar halin
de hareket etmek iııtemiyorlar. Ve 
bllyük kollar teJk!llni tercih edi • 

(Sonu 3 üncü ~ayf ada) 

İngiltere ile 

Finlandiya 
Romanya 

Macaristan 
arasında 

gece yarasından itibaren 

HARP 
HALİ 

VAR! 

/ngili:lere birinci gol yapılı yor. 

Dünkü maç çok heyecanlı oldu 
• • ,., .. ;e, 

• 

Fenerbahçe lngilizlerle 
2 2 berabere kaldı 

Fenerliler güzel oynad ı lar 
DUn misafir İngiliz takımı UçtincU ·maçını Fener • 

bahçe ile yaptı. 19 Mayıs Stadyomuna maçı seyretmlyc 
gelenlerin Hyısı yirmi bln1 geçiyordu. İki takım gUzcl 
ve heyecanlı bir oyunla halkın futbol zevkini hakkiy
le tatmin ettil ve 2-2 berabere kaldılar. 

Maçın hak ... ni Ahmet Adem, Yllll hakemleri Cel(ll 
Oskay ve Refik Güvendi. 
Takımlar: 

İnglllzler solaÇ'lğa Willlaıruı'ı, ııollçe de Mc. Guirer'l 
alarak eski kadrolarını muhafaza ediyorlardı. 
Feııerbahçe : 

Nuri, Muammer • Murat, Ômer • Zeynel • Aydın, 
Fikr~t - lbrahim • Melih - Esat • Naci. 

Mutat törenden sonra oyuna Fencrbahçcıner baş • 
ln.dılar. Sağdan İngiliz kalesine yaklaımıar. Top solt\ 
geçti. Nacl'nin enfes bir oiltU avta gitti. 

Bu akına İngilizler derhal cevap vcrdller Sllğaçık -
lnrının ortaladığı topu Fcnton yakalıyamndı. 

Karııılıklı hUcumlar biribirlnl knvaladıktan sonra 
7 ncl dakikada Fener kalesi ilk clddJ tehlikeyi aUattı. 
=-:urt sağiç Cllfton'un muhakkak bir go!UnU yakaladı 
Bir dakika sonra Fener aleyhlne bir de korner oldu. 
Fener ılaıesinln önli karıljtı. Murtıd'ın uzun bir vunı-

• 

ou oyunu açu. İngilizler hep soldan inkişaf eden hU • 
Loııdra, 6 11..L - Resmen bildi • cumlarla Fenerlileri sıkıetırıyorlıır fakat topu kale 

rilditine eöre, Büyijk Britanya bu önUne kadar getirdikleri halde §Ut çekemiyorlardı. 
akşam l'ece yarısını bir dakika ce • ı 

(Sonu 3 üncü sayfada) (Sonu $. inci , sayfada) Fener kalecisinin güz.el bir kurlaTlft 

Moıart'ın 150 nci ylldönümü 

Konservatuvarda 
bir tören yapıldı 

Büyük beıteklr Mozart"ın ölümü· 
nün 150 inci yıldönümü münasebe -
tiyle evelki ıece D evlet K onserva
tuvarı'nda çok canlı ve rüı:el bir top
lantı yapılmııtır. İnsanlık tarihinde 
adını ebedileştirrniş olan Moza;rt'ın 
hatıralarına ayrılan bu toplantıda 
Devlet Konservatuvarı profesörle • 
riyle aileleri, t alebeleri ve seçkin 
bir kalabalık hazır bulunmuıtur. 
Toplantı saat 8.30 da t alebe orkes

t rasmm Mozart'tan çaldıit bir par· 
ça ile ba,lamı,trr. Bundan sonra Ce
vat Memduh Altaı:ı, bu büyük beste-
kirm hayatı ve eserleri ve sanat ta-
rihindeki yerini b elirten ıüzcl bir 
konuıma yapmıştır. 

Konservatuvar t alebesi de, bunu 

eserlerinden parçalar seçmiş ve ha
zırlamıe bulunuyorladı. B. Cevat 
Memduh Altan'ın konuşmasından 
sonra t alebe tarafından, Mozart'm 
pek me§ohur eserlerinden biri olan 
"Figaro'nun düfünü,, operasıruian ba. 
zı sahneler t emsil olunmuş ve bunu, 
gene Mozart'tan seçilmiş iki sonnat 
takip etmİlitİr. Bundan sonra da ge
ne talebe tarafından büyük sanatki· 
rrn Don Juan ve Sihirli Flüt eserlerin 
den bazı parçalar çalınmıştır. B. Ha
un Ferit Alnar'ın idare ettiği tale
be orkestrası, bütün bu eserleri cid.. 
den büyük bir muvaffakıyetle çal • 
mıı ve dinliyenlerin samimi takdir
leriyle karşılanmıııtır. 

Toplantıya saat 11 de son veril -
temsil etmek üzere Mozart'ın birçok mi&tir. 

Mozart'ın op_erasınclan bir sahne 

Hariciye Vekilimiz., lngiliz. Büyük Elçisi ve diğer 
daıJetlilerle beraber maçı seyrediyor 

AMERİKA'DAN FRANSA'DAKI 

iNG İ L TERE'YE SUYKASTLAR 

Gönderilecek Paris polis 
lam kadrolu müdürünün 

sel er heyeti bi r hitabı 
Nevyork; 6 a.a. - .Ayandan Whe- Paris; 6. a.a. - Polis mudUrU a-

eler, gazetecilere yaptığı beyanat • mira! Baret. 8.§ağıdakl hitapta bu • 
ta, Amerika Birleşik DPvletlerinln tunmuştur : 
önUmUzdeki ilkbaharda İngiltere'ye "-Birkaç gllndenbC'rl, i gal kıta.
ve şimal frlanda'ya sembolik ma • !arına karşı bırçok sııyka.cıtlıır ya • 
hlyette olmak Uı;ere birer askeri pılmıştır. Bu cUrtimlcrin fallleı ı, cıı. 
mUfreze ve harp devam ettiği tak- rUmlerlnln yapılış tarzları ve Fran.• 
dirde, muhtemel olarak 1948 tem • ı sa'ya fenıılık ynpmıık hustı~ıındakl 

muzundan önce tam kadrolu bir niyetleri dolnyıı::ivl Fransız ıddı.-
11efer heyetinin gönderilPcet;ini slSy- dileme:ıJer Mıırt!l~I r' t:ıın. şu~ 
lemlştlr. size ııöylcm~ bulıınu,·or : 

Vaşington; 6 a a. - Dfin. M. " B·ı harentler. ıılı-akra. kara• 
Ruzvelt. gazetecilerle yaptıtı gö • Iıkta Rrkaı11111'1 ~mnakla yapı•ıy~ 
rll§mede. grevlerin kontrolil hak - Bu harcketiı'rln r lllPrı. işgal ma , 

(Yazısı 3 üncü sayfada) <Sonu S ünc11 sayfada) 
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Ankara'daki Çankırıkapısı kazılarından bir görünü§ 

Türk Tarih Kurumu tanfından 
Çankırı kapısı mahallesinde, Mı.ida • 
faai Hul..Lık caddesinin Mımnda ve 
cadde boyunda bulunan, 18~9 da von 
Vind.e'nin yaptığı bir pliında Yogun 
Duvar adi~le işaret edilen eski bir 
höyük uzerinde kazılar yaptırddıtını 
herkes isıınıişıir. Kumrn sunl olan 
bu tepe, bilindiği gibi 1926 da lilll 
Müdafaa Vekilrti binası yapılmak 
üzere duzle,tirilmiş fakat Vekilet 
başka yerde l"1rulmU$tu. 

Bu yıkıkları 192'5 ıc ı;ören R. P. 
de Jerphanion, "MClanges d'Archco
logie Anatolienne" adlı kitabında bu
rası için: ''harap olmuş büyük hir bi
na ... Sehrin şimal ucunda, Türk me· 
zarlıklarının ortasındaki bir tepenin 
üurinde yükseliyordu. Burada üzeri 
oymalarla ve sütunlarla hezenmiı 
bazı sağlam duvar partalıırı yükseli· 
)'Ordu. Ertesi sene hükumet, burası· 
nın toprak tesviyesini yaptırmıya 

baslamıştı. Bu tesviye yapılırken, son 
tnprak tabakasının altında ı;eniş )'8· 

pılar göründu. Antikiteler İdaresi bil· 
meaı buranın plAnını yaptırmayı dü
ıündü mü? Bu, büyük binanın ne ol· 
duğunu anlamak guç değildi... Fakın 
ben bu bina hakkında daha fazla bil· 
gi veremiyeceiim. Bu yıkı bir Roma 
~eri gibi görünüyor. Buradaki bir • 
(Ok salonlar, belli olmıyan bir dev
virde bir kapalı mezarlık haline ge
tirilmiştir. Açtlmıs olan deliklerden 
biribiri ardından gelen toprak taba· 
kalannda duzgün bir şekilde sıralan• 
mıs insan i keletleri görünüyordu. 
Bunlar, ya bir harpte, yahut bir kı· 
rımda ve yahut da bir salgın hana -
]ı.Jı: S<>nunda olmüşlerdi. Hul1sa, hu 
meletler çok eskiden kalmı$tı. 7..ira 
be)'Ulasmıs kemiklerin yanında bq
ka hiç bir eşya yoktu.'' 

De Jerpbanion, not olarak sözle· 
rfoe şunları da ekliyor : 

.. Bu kemiklerden, burada ölen in· 
tanların (OCUk · değil > etişkin iruan 
oldukları anlaşılıyor. Bundan dolayı 
dı bunların muharebede öldükleri 
faraziyesi kuvetli çıkı)'Or. O halde 
bunlar, tarihin bahsetmiş olduğu An· 
icarı muhasaralarından birinin hatı· 
rası olsa gerektir." 

1928 de. toprak tes,,·iyesi yapıl • 
mıs olan bu yeri ben de gördüm. O
rada, yanyana getirilmiş büyük du • 
vıarlar vardı. Duvarlar tuila \le ti$ 

kullanılarak )'llpılmıştı. Tuilalar \le 
taşlar dik dörtgen biçiminde kon • 
muştu. Duvarların üzerinde tam veya 
parça, çember halinde şekiller bulu
ııu}'Ordu. Bu duvarların arasında, 
ilıtleri ııınmtt mennerden iki kapı 
e$i~ vardı. "Ankara Turist rehberi" 
•dit kitabımda burasının, belki bir 
Roma veya Bizans devri ham&mı ol· 
du~nu kaydeımiıtim. 

!1931 temmuzunda, Müdafaai Hu· 
kuk ~ddesi yapılırken, Yoğun Du • 
var hö>-utünu Hacıba}·rıım tepesine 
bağltyan bo}un. şosanın tesviyesi 
sırasında dört be, metre kadar aşa • 
pya indirildi Dik dortgcn Ve)'ll kare 
biçiminde olan geni5 bir anıtın dojiı.ı 
kı'iş~~i kesildi. Bu anıtın iki du\lart 
blrihirine pareleldi ve iki duvarın 
arası, aşağı )-ukarı, altı buçuk metre 
idi. f.eki duvar OO}'Unca bir de su 
gırız.ı uzanı~ordu. Dik duvarl.ı.r
dan, binanın her iki dış yüzü uzerin
de yapılar yapıldığı anlaJılırordu. 
Duvarların )'llpılış tekniği her ne ka· 
dar MSkB başka ISe de, bu )'Bf)I artık· 
larının hepsi açıkça Roma eseri ola· 
tak görünuyordu. Bu duvarlar, eski 
höyüğün )'Bkınındaki hamamlara ait
ti. Keıa, doğu.şimal )Uı.Ü bo)-unca 
hemen hemen paralel t~larla dose· 
li bir yol kaldınldı. Hu }'Olun doğu 
kıyısında beş süıun oıuraf;ı konmuş 

bir sutun gergisi bulunU)'Ordu. 
Epiy zam:ındnnberi bu semtte bi

na ve saire yapılmadı, Eski hamam -
!arın hulunduiu )'erler bazı hususi 
teşehhüs sahiplerine kirıı}'a \/erildi, 
hunlar buraları ambar ve hangarlarla 
ckıldurdular. 1937 de, .Müzeler Umum 

· Mildiirlüğil tarafından burada ilk de
fa olarak b;ız.ı sondajlar yapıldL 1931 
de Müdafa:a.i Hukuk caddesi bo)-un
cı bulunmuı olan iki duvarın tırısın· 
daki yer oyı.ldu. Birkaç metre derin· 
likte, el dokunulmamış topraklar ü · 
zerine konmuş Frik)ıılılara ait mal • 
zeme bulundu. Bu önemli ke$if, An· 
l:ara şehrinin bu kısmında ilk mede
niyet izlerinin Frikya devrine ait ol
duğunu ı;fütermiştir. Gene, hama
ının görünen duvarları boyunca bazı 
~ıı.jlar daha yapıldı ve bu binanın 
temellerinin topra~tn oldukça de • 
rinJiklerinde bulunduğu anlajıldı., 

RA'D 
Kapısı kazıları 

Tepede ve KaJe mahalle•inin kenarlarında yirmi 
dört •ondaj yapıldı. Tepenin bir çok yerleri çıp
lak olmakla beraber, burada biribiri ardından 
Selçuk, Bizan•, Roma, Gol - Yunan tabakaları 

bulundu 

O zanundanberi, Çankırı kapısı 
höyüfıi Tarih \e Arkeoloji Fakülte
sine baslı arkeoloji bölgesi illn edil
di. Bunun sebebi, fakulıe talebe· 
!erinin, profesörlerinin idare'i alım· 
da kazıların pratik işleriyle ilgilen . 
melerini temin etmekti. 19 il e kadar 
geçen zaman içinde, Müzeler Umum 
:Müdürlüjünün idare~i alıında n 
Türk Tarih Kurumunun para )'it -

dımı ile arıııırmalara devam olun
du. İşte ben, bugüne ka<far elde edi
len önemli sonuçları burada biribi
ri ardından göstcrmi)·e çıllışacağım. 

••• 
Son yıllıırn gelinci)·e kadar An • 

kıra, kalesi mahallesi hakkında hiç 
bir vesika bulunamamışsa da, bu mı· 
hallenin uzerinde bir Eti kuabuı ve
ya hiç de#ilse bir Eti kal"'i bulun • 
duğu zanncdilirordu. 

Tarihin bu onemli noktasını be
lirtmek için Ankara Mülcleri Oirek
tôru Arkeolog Remzi Oğuı Arık, 
1937 de bu semtlerde ara$tırmalar 
yapnıı)·a memur edildi. Arkeoloj, he
men her yerde, ıepede \'e kale mahal
lesinin me)'İlleri üzerinde yirmi dört 
sondaj )apu. Tepenin birçok )erleri 
çıplak olmakla beraber, burada biri
biri ardından Selçuk, Bizans, Roma, 
ve Gol • Yunan oturma tabakaları 
bulundu. Burada, Keh de"·rinden ~·el, 
yani İsa'dan 8nce üçüncii asrın or • 
talarına doğru, hiç bir medeniyet un
suru ele getmedi. 19!8 de, Müzeler 
Umum Müdürlilğü Roma ve Auı;us • 

Yazan : 

Membuıi 
Galatasaray Ll•csı rrofe$örlerlnden 

tu~ mabedinin hemen )'akınlarında 

)'apılan kazılardan fardalanarak hu· 
rada derinliğine olarak ~nnd.1jlar )'iP· 

rırdı 'e ıehrin burasında Firik}·alıla
rın orurma yerleri me)-dana çıktı. 

İmdi, Ankırn'nın iki arrı mi.hal· 
lesinde Firikya medeni)'etinln izleri 
bulundu. O.ıha lince, 1926 da bugün 
ölmuş olan Makridi tarafından ıeh· 
rin cenubunda >'•rılan ka11lar, bir 
Firikya mczarlıjtı karıuında olduk • 
!arını isbat cınıişti. 

Bugüne kııdar elde edilen sonuç
lara bakılırsa, Ankara şehrinin isa
dan bin yıl önceye kadar çıkan ''e tam 
bir Firik)·alı mensee malik olduğu 

ku\letli bir ihtimalle siiylenebilir. 

Konya'daki Allerldin tepe.sinde ya· 
pılan kazılar hakkında )'aıdıjım bun· 
dan e\lelki makalelerimde Remzi 
Ofuı Arık'ın idaresindeki arkeoloji 
heyetinin bu )'il icinde İsa"dan otuz 
asır önceye ait Firik)·a eserleri bul· 
dufunu ka)·deımiıtim. Ankara"nın 
kurulması l)nı devre kadır çıkıbi -
lir. Aıur kirabelerinde ;\fuski adiyle 
anılan, fakaı belki Hindisıan'daki 
Brigu"ların torunları olan Frikler 
Ve)"I Briklerin, fsa'dan önce ikinci 
hin yılın ortalarına dofru Trak}•a' • 
dan geldikleri "e hu~ünkü Sakar}'a 
denen Songarios nehrinin kıyılanna 
)'erlestikleri bilini)'Or. 

KAR 
Ulus "Yeşil Köşe" başlığı altında bir baıka sütun 
daha açmaktadır. Okurlarımız, bu kö,ede her pazar 
ve perşembe günleri bahçey.e, çiçeğe dair güzel ya
zılar bula.caklardır. Bahçeye ve çiçeğe, ağaca me -

raklı olan Ankaralıların bu yazıları alaka ile 
okuyacakları şüphesizdir. 

B •ılık üşütmesin 1 Bu köljecik
te, toprakta biten her türlii 
meyve, ürün ve c;içeklerden 

günde birini cormeyi istemek en 
yakışamdır. 

Mevsimin yüzü, glinün kılığı •• 
bunların yerine karı, konu yapma
yı zorlaştırmıstır. Hoş. Karları, 
çiçeklenmiş su damlaları şeklin • 
de görmek de do~rudur. 

Bir hafta önce kar ortalıkta 
yoktu. Geceleri kuru soğuk çiçek
leri dondurmuş, bahçeler bozul • 
muştur. Ankara'nın pek sevilen bol 
çiçekli sonbaharında tat kalmamıı
ti. Görülmiyen sihirli bir el; çiçek, 
renk ve kokuyu ortalıktan ıili -
vermişti, Çiçeksiz, ayazlı bir ba -
harı neylerdik sanki! •• 

Kar hiç olmazsa kirleri, kirli • 
teri örtmüş! kuru soğuğu, az renk
liyerek dekoru tazelemistir. Ya
kalar, yazılar ve çiplaşan ağaçlar .. 
hazin gorilnüılerini beyazladılar. 
Çamlar, kııa dayanan bu cUzeller 
gerçi ye5ilden urbalarını dona, a
yaza kaptırmazlar. Bu kıo kıya -
mette taptaze katarak rözlerimi -
zi avuturlar, Hep ıördükl karla 

salçalanmca, s;amların beyazlığı, 

alacalı yeşilleri daha çekici olu -
yor •. Daha dün kar altında keata -
neler, öbür ataçlar bile çls;eklen
mieler gibi edalı bir durum bir 
ıösteri kazanmışlardı. Bu cörüye 
kapıhpda bakımlarını b01layıver
mek büyücek bir haksızlık olur. 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Gülmeyi 
ı unutmuşuz ! 
İnanır mısınız, bız, gülmeyi unut -

mu§ &"ibiyiz. Suratı asık, canı 

!ıkkın, dünyadan bıkkın insan -
tar olduk. YUzlerlmizde acı c;iz • 
gileri yer yapmak Uzeredlr. GUl· 
meyi, güleç olmayı, ayıp sayı • 
yor gibiyiz. Bir araya geldiği • 
mlz zaman, bir kac; gönUI atıcı 
sözden sonra, susuyoruz. Yaşa • 
yı3ımızda, gamlı bir hava esiyor. 

Sebep. ? 
Yok .... 
İç acısını berrak bir kahkaha sevim

li bir gUIUmseyl§ lc;ınde erıtmek 

Halkevimiz 

Resim ve 
müsabakasını 

yeniden a~ıyor 
Halkevimiz, amatörler arasın.da bir 

resim ve fotorraf müsabakası daha 
açıyor. Gnç istidadı yetiştirme ba
kımından çok faydalı olan her iki 
musabakanın şartlarını aoatıya ko-
yuyoruz: 

Resim müaabaka•ı 
ne bilyilk hayat kazancıdır. Bel- Serıiye şehrimizdeki bütun ama. 
ki, hattı\ muhakkak ki, bizi çev- törler ı~tırak edebileceklerdir. Ser • 
reliyen hıi.diselerin içinde can ı ıide teşhir edilecek resimlerin mev
aıkıcılar, cönlıt ferahlığı verici.· zuiı arbesttir. Yaulıboya, ıuluboya, 
terden çoktur. Fııkat insıınıı bh- pastel, guaj, ofort, tahta üzerine ıra· 
tUn bunlara göğilıı germe kudre- vıir, karakalem, desen gibi resim '18· 

tini veren kahkaha ve tebessüm, natına ait her nevi eserlerle iıtirak 
bu kadar yakınımızdadır. "Gana edilebilinir 
ve kasavet" d!lnyasında b'.1 tek Teşhır edilecek resimlerin doğru· 
ailAhımu:ı kendi elimizle duva • dan dogruya tabiatten yapılmış ol -
ra asarak, dibinde, ellerimizi çe- ması lazım.dır. Kartpostaldan veya 
nelerimize dayıyor, sırtımızda herhangi bir orijinalden yapılmıı 
büyük dağların ağırlığını duyu • kopyalar ve büyutmelcr kabul olun
yoruz. maz. Eserler çerçeveli olacaktır. Her 

Bizden evelkiler. daha gUlcç insan· amator arzu ettiği kadar resimle mü. 
lardı. Pek mi mcsuttular? Ha • sa bakaya girebilir. Eserin ıönderi • 
yır ... Şüphe etmeyiz kl biz on • leceği en son gün 15 ikincikinun • 
lardan c;ok daha b:ıhtlı ve mesut dur ve bul:'Ünün akıamına kadar 
olmıya daha c:ok haklıyız. Halke\line ckreterliğine) makbuz 

Hele bug\iniln, öllimlln verdi~! göz mukabilinde teslim edilmelidir. 
dağı altında yılgın ve blnblr iıı- Müddetin bitmesin.den en çok bir 
tırııbın kıvrandırdı~ı inıınnlık ~- hafta sonra toplanacak jüri reıimle-
1,.mi icfnrlP, bil' snm11rturaak kim rı ayıracak ve derecelendirecektir. 
gille<'Pktlr? Sıra5iy.; derece alan birinciye ( 75 ı 

Kehk'Ahayı vı> tehes~llmll, vurdum ikinciye (45) üçıinciıye (30) lira ve· 
duvmu:ltk ve d11vgı.ı11u,,hk ırös rilecektir. Sergide derece alan re • 
tPrlııl olıırıık RlmRmRlıdır B<>lki simler iade edilmiyecektir. Jüri ka. 
YAinız. dnl!lmll'il"' şu tarifini dli- rarından sonra mükafat kazananlar 
~!inmek v,.t,.r· "İnsan g!llmesinl gazetemizle ilan edilecek bundan 
bi!Pn mahlOktur... son~a mükafat alan resimlerle jüri· 

GUlec: ....-Uz ve tatlı sl\7., hayatı neşeli nin teşhire layık gördüiü eserler 
vapar ve uzatır. toplu olarak Halkevi salonunda teıı· 

bir edilecektir. 
Kemal Zeki GENCOSMAN Sergi 15 gün sürecektir. 

Bir odanın kirasını 

arttıran ev sahibi 

mahkemeye verildi 
bır tıcııret nıuc&;.:ilcSıuu.: vc:ııı.: • 

darlık eden Lütfı Kutay'a Hacıbay
ram caddesindeki 32 numaralı e • 
vinı kiralıyan Sabri Akgün, bu evin 
bir odaııını İ§ Bankası mcmurlnrın
dan birine 13 liraya kiraya vcrmıı 
ve mukavele yapmı§lır. Bir knç 
ay sonra kiracı evi tcrkct.mlş, Sabri 
Akgün de, oduını Mustllla Top'.1.z· 
cu·ya bu defa 15 Ura üzerinden 
vermiıtir. Yapılan §iktı.yct üzerine 
vaziyet mUddelumumllikçe tetkik 
ohınmu~ ve hAdisedc mllll korunma 
kanununa aykırılık görUldllğUnden 

Sııhrl AkgUn hakkında a.mmc dtı. -
vası açılmıştır. 

Çağrı 
• Na!ıa Enclırr.eni yaryn Umumi 

Heyet tçtimaından ıoı:ıra toplana
caktır. 

• Arzuhal Encilmenl S-12·19U pa
zartesi glinU Umumi Heyet içti • 
maından sonra toplanacaktır. 

•Maliye EncUmenl 8-12-1941 pa • 
zartesi gUnU Umumi Heyetten 
sonra toplanacaktır. 

Birinci, ikinci, üçiincil milkUat • 
!arı kazananlar Halkevlerlnin açılı1 
töreninde. umum Halkcvleri müsa • 
bakalarında derece almış resimler • 
den mürekkep serıiye iştirak ettiri
lecektir. 

F otoğral müıabaka•ı 
Halkevinin açtıcı fotıgraf müsa

bakasının şartlarını da kısaca yazı
yoruz: 

Bu müsabakaya yalnız Ankara'da. 
ki amatörler i~tirak edebilecektir. 
Müsabakaya her nevi fotol:'raf gön
derilebilir. Mevzular ıerbcııttir. Fo
tograflar en aşağı 13x18 boyunda o
lacak ve kartona yapıımııı buluna -
caktır, Boyama ve rötüı yapılmıı 
fotograflar mıisabakaya ıokulmıya • 
caktır. 

Fotoırafların üzerinde veya fo • 
tagrafların bulunduğu zarfta hiç bir 
isim ve adres bulunmıyacaktır. Her 
fotografa bir rumuz konacak ve ay
nı rumuzu ta5ıyan ayrı bir zarf için
de fotografları ıönderenin sarih ad
resi bulunacaktır. Müı;abakaya gön • 
derilen fotografların negatifleri sa
hibinin elinde olacaktır. 

Fotograflar ıönderileceği en ıon 
gün 15 ikincikanun.dur. Bir hafta ıon
ra jüri fotografları ayıracak ve de
recelendirecektir. Birinciye (75) 1 • 
klnciye (4-5) üçüncüye (30) dordiın· 
cüye (25) beşinciye (20) lira verile· 
cektir. 

Jurinin kararından sonra müklfat 
kazananlar ıazetemizle ilin edile • 
cek ve bundan İonra müklfat alan 

Bir kültü.rü bir b~ka kültürle 
karsılaııırdıiınız, onunla bO) öl'iış • 
muini dilediğiniz: zaman )'in )'ani 

ıetirecdiniz ilk şer, iki tarafın da. 
dili olacılmr. · 

Turklerin ille kar1ılı1ııkları yı • 
bancı kültür, Arap ve İran kultıirü 
idi. İşte bu sebepledir ki hundan do
kuz a.sır önce Kl1.ı:arlı Mahmut Tilrk 
dilini arap dili ile karıılaşıırarak 
Dhanü Lü~at-iı·Türk'ıi rumıstı. İran 
dili ile Tı.irk dilini karşılaştırmak 
gA)'reıini de ondan dört uır sonra 
selen Ali Şir Nevll gfütermiııir. 

Yarın da i1lenmi5, 1enginliğini 
> eoiden bulmuş dilimizi batı dille • 
rirle karsıla1ııracağıı. Türk kıilıürü 
iıte o zaman bau kültürü ile bo}• öl· 
tüımüş olacaktır. 

Bu saıırları )'&zarken Ali Şlr Ne· 
vlt'nin dilimize · çevrilmiı ve yeni 
Türk harfleriyle )eni huılmış büruk 

• e~cri, -'fuhakemeı·ul·liıııueyn'i mı· 
5amın ilıerinde dururor. 

Btş a~ır önce, A~ra'da Fars dili, 
herkes ıarıfından ıiirin, ret.efenin en 
üstün dili &a) ılır, bunu Tıirkçe ile 
kıyaslamak kimseciklerin aklını gel
mezken Herat'lı ldi Sir N~·ll )1lZ• 

dığı bu eserle iki dili karşıla,ıırmıı 
'e Tü"'çenin ününlıiğünu, zenginli
iini söz ııötürmez bnıılarlı ortl)'I 
ko}munur. 

E•eri dostum İshak Refet Itııman 
dilimize çnirmiş, Türk Dil Kuru • 
mu da hıı~ıırmış "e )'l)'mı~ıır. 

Ru kiııtp, ilk defa IR97 de üsta· 
dımıı Velet Ç'1~i f,hudak tarafın • 
dan Türkçeye çeHİlmi~. rahmetli Ne
dp A•ım'ı n da bir iin<(izünıi ıaşıyın 
hu e'er, İkdam küıürhırne<i tarafın -
dan bastırılmııtı. Şimdi yeni çıkan 
ba~kının t>;ı~ında ü,ıadın bu önderli· 
ği sayı;ı ile anılmaktadır. 

Ali ~ir Ne,·ii, hu eserinde Türk· 
. çe'nin hirkaç }Önden Farsça'ya Üs· 

ıün olduğunu Orta)'a ko)'ll}Or. 8unu 
okuranlar görüyorlar ki dilimizde 
bulunan birçok <Ölleri lran dili kar
sılıyamı)or. Hele öyle •ıygalanmız 
vardır ki hunların benrerll!'rini Fars· 
ça'da aramak boıuna emek harca • 
maktır. 

7/12/1941 

lememiı olan bu dl.va ,.e ıddiıuııO 
sailamlıeından ,uphe edebilir mid· 
niz? 

Velet Çelebi fzbudak. kiıahın tııı 
baskmna da bir önsöz )'&:ıauş ve ese" 
rin değerlerini )etkili bir dille beJırl' 
miştir. Üstat bu önsôzunde Turk dr 
linin bugünku "e yarınki uzmın '" 
bilginlerine dilimizi enine bo>-uV 
lr.&) ıp tara} arak bütün dillerin "~l 
tacı" olduğunu belinmelerini ~lı~ 
,,·eri)'Or. Bu önergenin gerçekleştiJl 
gün dilimizi çağdaı dillerle boy 6" 
~türebileceğiz. 

Türk kültür ,.e edebiyatına 32 ıl' 
ne e~er umağın eden Nevli'nin hl' 
yatı hakkında kaleme alınmış lıi' 
tetkik de eserin içindedir. Onun i&İ~ 
kitabı ele tldığınız zaman - iki tfl.:i 
tlbiri kullanılım! • eseri de, rnut$ • 
siri de ıınımıs olacaksınız. ,,.

1 
Beş am önce Nevii'nin sörltoır 

•özlerin bugünkü lehçemize çe~il • 
miş ıeklini oku)'unuz; bunlar, asır' 
ların üıerinde her zaman tekrarlan• 
masa .ı;erekli bir yankı gibi gelir siıt: 

"Türkün bilgisiz ve zavıl/1 
ıençleri, güzel sanarak Fars'' 
şiir söy/emiye öuniyorlar. Bil 

, insan, etraflı ve iyi diişütJS' 
Turkı;«le bu kadar genişlikle!• 
incelikler, derinlikler ve zenıitr 
/ık/er durup dururken bu dilde bil 
şiir soy/emenin ve sanat ıöstet• 
menin daha kolay, daha beğtııi • 
lir olac11ğım anlar. Türk dilirılJ 
olgunlutu ve yüksekliği bu 1'• • 
dır tanıklarla meydana çıkar1'dl• 

Gerekti ki bu halk arasında ye
tişen şairler, sanat sahipleri sı • 
natlerini öz dilleri dururken öt

4
,' 

ge dille meydana koymamalı i ~ 
fer ve böyle bir işe girişmemel~· 
idiler. Eğer iki dilde şiir söy/ertıl' 
ye uzlulıları yetişiyordıysa oı • 
dillerinde özge diI/e söylediklt • 
rinden daha çok söyleyip yaıır:•· 
lıydılır.,, , 

Yerinde bir emekle kitap rafl~, 
rımız değerli bir eser kazandı. ~~t' 
yük N"ii'>e Tanrıdan rahmet ;,r 
riı. Yeni dile çevirenler, baJtırl11 

Bundan ıam be, acır önce ortaya. 
atıldığı halde bu~ne !..adar çıırütü • 1'. f. 
~~~~~~~~~~~-~-~~~--~~~------_./ 

da sıJolsun. 

C. H. P. Merkez 

kaza kongresi 
Kayseri, 6 a.a.. - Cumhuriyet Halk 

Partisi merkez kaza konıreıi dun 
toplanmış ve dilekleri inceliyerek 
bunların ihtili makamlara bildiri! • 
mesine karar verdikten ıonra yeni i
dare heyetini seçerek dağılmıstır. 

Devlet eliyle ekim i~in 

yeni (ifflikler kuruluyor 
Zira.at Veklllltl, devlet eliyle ekim 

)-apılması !cin verilen karar ıeretlnce 
yurılun blrcok yerlerinde yeni clttllk. 
!er kurmaktadır. Bu arada Dıılaman 

cıttııtı ııcnlıletllmfı, Eııktıchlrde ı;o 
bin dönümlük Belhor clttlltı aatınahn· 
m ıa ve Re.Yhanl»e'de 80 bin dönUmlUk 
yeni bir cltıllk kurulmuıtur. Ziraat 
\'eklllltl lmkln buldukca yeni clttllk· 
!er mtYdsna ıetlrecektır. 

Küçük haberler 

Yurt içinde 
Ordu sanc11lına merbut pet· 

ıembe nahiyesinin Kaleyık' 
kariyesinden Halim Reis, bıl' 
tün masrıh kendisi tarafltı ~ 
dan olmak i.izere iki r 
da bir solonu muhtevi ol• • 
ralc köyüne bir mektep y•P • 
tırmık suretiyle maarifptI • 
ver/ilini ıôstermiştir. 

Yurt dışında 
Mareşal Allenbi neşre11~: 

dili bir beyanname ile lnl' 
tere'nin bazı ıerait ile J!ı ' 
ı1r'ın serbe;;tisini kabul it; 
mekle beraber Britın1•'"1 

himayesinde israr ed~eJiD' 
ilin eylemekt«lir. 

• Divanı Muhasebat Enclimenl 8-12 
-19•1 pazarteıi gUnU saat 10 da 
toplanacaktır. 

fotograflarla jürinin tethire llyık * 
rördüğü fotoıraflar toplu olarak 
Halkevi ulonunda te&hlr edilecek 

Ziraat Veklllltl Amerlka'dan ıetlr· 

tllmlı bulunan pamuk mlburlerl-

Piyango 
bugün 

çekiliyor 
ve altına sahibinin ismi konacaktır. 

nl deter pahaaına ve takaltle Pi· 
.muk ekicilere datıtmııtır. 

• Adliye Encllmeni 8-12-1941 pa -
zart~sl gllnU Umumt Heyet içti -
maından sonra toplanacaktır. Bu serıi (15) l'Ün açık kalacak ve * 

herkes tarafından ıe7.İlecektir. 
Rize ve cevrNlndekt cay tarlalı· 

rından elde edilen caytarın tılel\me-. J. 1. 11il111 • ••• 111111111111 ••• 1. 1 \. . . 
: Cüzdanda yatan 94 lira bir ıe- : 
: ne sonra rene 94 liradır. Fa- E 
: kat bir taaarruf bonoıuna yatı- : 

: nlan 94 lira bir ııene sonra tOO : 
: lira olur. : . . 
................................ , .. ,.. 

Jüri fotoıraflar tunif ve derece 
alanları tesbit enttikten ıonra rumuz. 
lu zarfları açacak ve aynı ıahıın 
bütün fotoıraflarını toplu olarak 
Halkevinde teşhir edilecektir. Bu 
müsabakada derece kazanmamıı o • 
!anlar Partinin Halkevleri arıııında 
tertip etmiş olduğu müsabakaya ıl
reeeklerdir. 

T uf on ve ·Bizerta 
limanları 

P~ıain • Görinı J:l'lrüımeslnden 
sonra Fran,a'nın, Fransa'da Tulon ve 
Twıus'tald Biıerta limanlarını birer 
ü.s olarak Almanya'ya nrecdi ıayia· 
~ı dolı,mısıı. O münasebetle bugün 
okurlarımıza bu limanlar hakkında 
kısaca malumat vermeyi fa)·dıılı bu • 
lu)'Oruz: 

Tulon limanı batı Akdenizinln Jİ· 
mal sahilinde<lir. Burası hem a~keri, 
hem de ıicıırl uir liman olına~ la be • 
raber, daha zİ)'.&•Je ukeri bir liman 'e 
birinci sınıf bir deniz ve ha üssü· 
dür. Fransa ticaret filmu ile diler 
yabancı gemiler Tulon'un 30 mil ka 
dar baımndı bulunan Marsilra 11 • 
mi.nını kullanırlar. 

Sulh zamanındı Tulon'un dolu, 
batı \le Şİmalindeki ufak limanlar, 
harp ı;emileri için, cenup limanı da 
ticaret gemilerine a)"rılırdı. Bu deniz 
üssünde en bü)'Üğü 220 metrelik ol
mak üzere 13 tane kadar da ha· 
\'UZ, &)TiCi büyük, kü~ her il• 

nıf harp ~mileri i'in ıamlr aıelyele· 
ri, kıuklar da vardır. 

Limandaki İ\keleler arasında de· 
miryolu da bulunmaktadır. nu demir
)'C'lları Mal'5ilya'ya, Mırsil~a'dan 

F.ransa jçlcrine kadar uzanır. 

Şehirde biri sivil, ikisi denize ait 
olmak üzere üç ba.•tane vardır. Bu 
deniz hastanelerinden birisi 2000 y&· 
ıaklıdır. 

Burası deniıe ve hava)"a karşı iyi,. 
ce ıal*im edilmiıtir. 

Biıertı limanına gelince buruı, 
Tulon'un a)ağı )'Ukarı, cenup doiu· 
sunda \le 400 mil uuğındıdır. Bi1er
tı, Sardun}-a ada~nın cenubundaki 
burunJan 100 mil me~afede hulun
duAundan, burada orta Akdeniıdeki 
Sicilya p:eçidi gibi, bir başka ge,it 
ıe~kil eder. 

Bizerta da Tulon gibi birinci sı • 
nıf bir deniz Ü•<Üdür. Aura111n Tu • 
nuı • Libya hududuna olan m~af"i 
450 kilometredir. Fakaı hududa de • 
miryolu ile hağlı dciildir. 

Bizerta'da ht1)'ük. küçük her •ı • 
nıf harp p:emi•inin tamiri için ıtel· 
)'eler ve havu1lanmak için kuru ha • 
vu:tlar vardır. Bi1erta'nın c~uhunda 
4 mil uzunluğunda ,.e aıağı rukırı, 
300 metre geni,lif\inde bir kanalla si· 
rileo Bizerta rölü vardır. Buruı d .. 
niz kuvetleri için bir calim eaha'1dır. 
Bu ~lün cenup batısındaki Ferville 
de ayrıca ter&aıM ve ukelelor bWun
maktadu. 

ıını temin tein bu bölııede yeril va· 
ııtatarta. ca.Y fabrikaları kurulmak
tadır. * Adlin Veklll!QI Dalaman Devlet 
Zira.at ltletmeıerı Kurumuna yeni
den 400 mahkumun ıönderıtmesıne 
karar \ltrmlıtır. · * Dahtllye \'eklllltl Erdek iskelesi 
meydanının ııenlıletıtmesl hakkın • 
dakl teklifi incelemektedir. * Deniz· taeıtlarınaan belediyelerce •· 
tınmakta olan teııalb·e resminin na
ili alınacııcı ~ıunakallt \le Dııhlll· 

)'e Vekllllklerl arasında ıllrtıeul· 
mektedlr. 

M · ıı· p· . . tertiP j 
ı 1 ıyanronun 8 ıncı ser' 

inci çekili i buıün Ankara•da. 1" 
ıievi binası üst kat salonund:5 d' 
prlıcaktır. Çekili, saat 16.&e''~ 
baehyacak, bir saat devam . ed.,1ıe
ve Radyo ile bütün yurda bıl 1,ııti 
cektir. Bu çekilişin bütün aafh,fııt' 
Matbuat Umum Müdürlüğü tar fil~ 
dan seall filme alınacaktır. su ııı• • 
yurdumuzun her tarafında sl.r.~fe d' 
!arda s:österilecektir. Bu çekılı 
biltUn Ankaralılar davetHdirlef·/ --- " ~~=====================::::::rı 

Köşemiz••• 
1 

O kul Y•11na kıdır evde, sokakta kendı kelimelerirrıiılt 
konı.ışurdu/ı:, Supbe.~iz şimdı hatırlıyamayız: Acaba hO' 

calır bize "kapı"' dan başka bit de "bap ve der'", "Pell • 
cere"' den bışlı:a ''revzen'', "ev"' den başka "hane ve beyit"• 
"su" dan b•!ik• "ıb ve mi", "denı'z" den başka "bahir ve det : 
,.... "ıolr." ten başka "sema ve asuman". "boş" tan g•111 

''tehı~', ''dolu'" dan ıayri "memlıi", ıitmek dônmek alm•1• 
vermek'ten ayn "azimet, avdet, ahiz ve ı"ti·• otrettikleri vı • 

kit, neler duyduk, alılım1Z1 zevkimizi nasıl zorladık? "Tecvit"l~. 
uzun bir dil döndıidme idmanı geçirdik. "Ayın" in, "hemıt 
nin, "'medd" in, "şidde" nin hakkım vere vere bir hal olurduk• 
Onun için biz "ahzü i'ta" deri7.; halk "aksata" der. Biz idıdf
ni!2 son ~'?ılındı yeni ~ğrendiğimiz bit Arapça terimi söylfY'j; 
bılmek ıçın, on yıl bu ıdmanlardın ıeçmİ!S olduğumuzu şııtl,, 
düşünüyoruz. Onun için de çocuklarımı21n ''mi'ni" ya "anı ' 
"sana" vezninde ''mana" demeJerine kızıyoruz. 

* "Tiirkç«Je Hİllc ılzından söz dtrleme'' derıisinin ikinci cıtdi 
çıktl. Bu ciltlerin sayla/an ırasmda dolaımımn büyük tıt!fı~~ 
aı, hep bildilimiz kelimelerden halk1n nasıl yeni şekı 
bulduludur. Bu Jr.elimeler .Anadolu'da yaıamakta ve her bit'
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nin yanındaki gösterilen yerlerde konuşulmaktad1r. ııres~t 
"ı•zmek" ten bir iki misal alalım. ''gezent-k'' bir çok yerltt .: 
ayrı ayn, ıu minalara ıeliyor: "Dehliz, koridor, ba7lcon'. ':!,t~. 
re.'' Bunu ıöriince lıtanbul ııhrindeki '•lnönü Gezgısı de'!. j 
"lnönü Gneneli" ne çevirmek lizım ıeliyor. "Gezge .,. 'r 
,;,.• '"· "Gml<n" Çok dol•l'P <n•mlfr, .. ,.,; - ,.,,.,~ 
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DIŞ POLİTİKA 
t: TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 

Alman - Rus 

cephesinde 
Rusya ve Polonya 
,~ Bqvekili Sikonılı..i ile 
~ &rasındt Moslcova·da yapılan 
~ eıı tonra., iki meınlekcti biri
~ilıyan bir dostluk ve yardım 
~ • «ai imzalanmıştır. Geı;en tem· 
'- • ~ılerin teşvikıyle imzalanan 
-.,.'--~lıooya mukavelesinin bir eki 
~ek olan bu dostluk ve yardım 

1 
bqlıca noktaları ıwılardır: 

IRL"':'" Polonya ve Rusya, diier müt· 
~le birlikte ve Amcrikı'nın da 
~· zafere kadar harbe devam 

~ So.,et araı.isincleki Polonya 
~etlerin )"&nt batında pr • 

... • - SuJb zamanında Sovyeder Bir· 
lıt :- Polonya arasındaki münasebet· 

. 
1ngi1 tere i 1 e 

Finlandiya 
Romanya 

Macaristan 
arasında 

ıece Y•ısından itibaren 

HARP 
HALİ 

r~: '.KJ.-:i2~~~°*;'"' 

Geçen seneki taarruzda Tobrulı'a giren lnııUiz askerleri 

AMERiKA'DAN 

iNGİLTERE'YE 
Donetz'fe Ruslar 

Gönderilecek 
cok Jiddetli 

hücum yapıyorlar 
fam kadrolu Berlin, 6 a.a. - Alman orduları 

sefer heyeti 
(Batı l. ınct .. ytada) 

kında M . Smith'in teklif ettlti ve 
tedbiri çok oiddetll bulanların pro
jesi hakkında hiçbir tefsirde bulun-
mamıotır. 

baskumandanlıiının tebliği : 

Doğu cephesinin muhtelif yerle -
rinde du5man mahalli hücumlar ne
ticeıinde kaçmağa icbar edilmiştir, 

Donetz ka\"Sinde, sov)etlerln şid
detli hücumları püskürtülmüş ve düş 
mana agır kayıplar verdirilmiştir. 

DüJmanın Leninırad'dan yaptığı 
bir çıkıt teşebbli&Ü akim kalmıştır. 
Düşman kanlı kayıplar vermhtir. 

Kıılık hediye ıatıflan 

ANKARA'DA 

'- " lııoıntuiuk ve dostluk itbirliiine 
' 1ılrafıa aldıiı tcahhütlere kar,ı· 
~ dürüst bir tanda riayete da· 

.. 4 - ~--L• --f 1 ' 1 • ~ ~n ;uuer e ~tice enmesın· 
~ ~ miittef. erin vazife-
~ tdü 'Ye d sulhun temini 

1 ngilizlere 
VAR !r 

göre ------
LİBYA'DA 

5000 
ESİR 

ALINDI 

Diler baılıca bölgelerde zırhlı ku
vetlerlmlz beı dtişman tankı tahrlp 
etmişler ve her tarafta çok muvaf
!akıyetll faallyettP bulunmuslardır. 

Hudut CPVreslnde cenup Afrika kı
talan dün Şl!Dllum'un cenup batısın
da bir dUs111fn piyade srruııunu sar
mışlardır. 

Bir ı!luale cevap veren :M. R-.ız • 
velt, mlldafaa endüstrisindeki grev
lere ııon vermek için bir pllını ol -
madığını söylemiştlr. 

Diğer taraftan reis Ruzvelt, or
du ve donanma muhtelit komisyo -
nunun gizli bir raporunun Chlcago
Tribune tarafından neşri etrafında 
tefsirlerde bulunmaktan da kaçın -

Almpn bahriyesine mensup bir al · 
man hücum mtifrezesi Finlandiya 
körfezindeki Oımusaar adasını işııal 
etmiıtir. 

Erl,rimiz. i~in 
kııhk hediye 

teberru edenler 
Kızılay - Yardımsevenler cemıyet

Jeri Ankara müştere!ı; komitesine er
lerimiz için kış hediyesi veya hedi
yeyi: çevrilmek uzere para veren An
karalıların listesini neıre devam e
diyoruz: 

~ ~ektir, Böy e bir •ulh ise, an· 
'ıt ~t memleketleri.o devamlı 
~ haliııde birlqmetine dayan· 
~yle millelleraruı münase • 
~ yeni bir tanzimi ile elde edi· 
S koUektif orduların kuveti)"le 
' edilmiı milletleraruı hukuka 
._ ~ btiı,ie bir tanzimde .... 1ı unsu· 

8Q 1 e,liyecektir. 
'~nname üç bakımdı" dikkate 

~oJoaya ile Ru9)"a arasındaki 
2 

eri aydınlatmuı bakımuıdan. 
~ İki d0tr ve müııefik devletin 
' r devletler karıısırıdaki durum· 

•Ydınlatması bakımından. 

'- ~ - Ve niha)et, müstalcbelde barı· 
'-f~esi i,in Polon>• ve Rusya ıa • 
ı...._-..... dü,ünülm~ tedbirleri a)-dın· 
~ bakımından. 
~lsa olarak anlıyoruz ki, RuS}a ve 
~· zafere kadar birlikte döjüJe • 
ıtlli ır. Zafer kazanmak için fngiltc· 
""-' _ "'' Amerika'nın yardımına gü • 
""ldttedirlcr. 

~ ~tr kazandıktan sonra kurulacak 
~ ı.bt ~a. hem demokrat memleketler· 
~ ~~ıji ve hem de ko11ektif ordular
~'... •ye edildiği ıKdirdc devam ede· 
"'ltttı· 

11.ı ine inanmaktadırlar. 
\ ~ be>annamenin bugün için üzerin· 
\ l rul.aııya değer olan ıek bir nokıa· 
~Ya"dalı..i Polonya a!kerlerinin rus 
~ yan)ana <löğüşcceklcrinin 
t...~ nden ibarettir. Ve galiba, 
~ Bqvekilinin Moskova'ya kadar 
~ sebep de budur. Bugün rus S: ruıda bir buçuk mi!>on Po • 
~ lllÜ!redsi bulunduiu söylenmek • 
~.Bu p0loı:ıyalılar arasından ılınan 
4ı~•. ayrı Polonya tümenleri halin· 
\ ~Qflır n demokrat devletle
~ hrdımlariyle ıillhlandırılmıı • 
~ Bildirildijine .,&re. ltu9YB'da bu 
~ kunıbnut üı; Polollfl riimerıi 
~ • Ve Rusya'ya lcıçan pokınyalıla· 
~"tısı btt buçuk aıil)•ona vardıjına 
1111.:. ~ yeni tümenler kurulması da 
~r. Yeni tümenler kurulması 
~~ müdür? Bunlar nasıl s~ihlan· 
ı.;,.~? Nasıl bir kumandaya tabi o
~? lıre Sikorski yabancı top· 
'- id.~erinde kurulan askeri ıeşkill· 
~~iyle ilgilıl birçok meselelerin 
~i .için rus liderleriyle görü,mek 
~ f! kaqısında kalmış olacaktır. 
S, bı~ defa bu iılcr halledildikten 
~ ilu meınleket arasındaki müna • 
~ ve hstd müHakbel sulhun tc
~ hakkında da bir be)·annaıne 
-.._;"1111ekte fı)da sezmiılerdir. Bu mü· 
\~erin bugünkü mabi)etİ haklnn· 
~ 16,ıeaeo sözlerin büyük kıymeti ola· 
\ tlinkü memleketlerden biri oru· 
\ ~· Öteki de yan itaal edilmiJ -
~ lıa kbıı hakkındaki program da an· 
S ıı..rbio neticesine bailı bir 'IDCsele • 
~.~ettir. Su var 1ı..i bu sôzlcre ba· 
lıııı la zacrıan, Polonya'nın da Rusya • 
llıı ~ Yıkın umanlar tarihinden acı, 
4ıL. "ICluju kadar da isıifadcli dersler al· 
lil~a ıüphe edilemez. iki harp ara· 
il ~n bütün boyunca Rus - Polon· 
~deri daima, gergin bir du· 
9' hımısur. Bu yüzden kimin daha 
~ "'du oldujunu araJıırmıya şimdi 
~ lii2um kalmamısıır. Bu devamlı 
\~ık biraz da tarihin hıraktıiı 
~ ~ Fıkır Polonya devlet adam· 
~-"1ou Rusya ile münasebetlerini 
\~.._~ yirmi senelik esirlikten son • 
'-ı:.~ knuıan memleketlerinin dı2 
'~ını da idarede akla hayret ve· 
4!;.. lllr hecerwizlik gö51crdiler. Nazi 
\~ııuun Versay cephesinde açtığı 
'~le, Polon>• ile imzaladığı mes· 
ltı:. 193-C paktı idi. Bundan sonra Po· 
~ kendi emniyetinin deJteji olan 
~ benı sistemini baltalıyın bir 
~~ takip etmiye başladı. Ve kol • 
a.ı.."":. 'barııın sırsılmuından istifadeyi 
~na hedef alan devletlerin 
~oldu. Çekoslovalcya'nın paylışıl· 
~ onak olması, ancak Polonya t•· S: örneii olan bir hareketti. Ni • 
~ 1939 eylülünde Polonya'ya indi • 
~ d.ıbe ile Avrupa harbi başladı. 
~ ile bir ölüm kalım harbine 
~ bir sırada Rus>• Polonya'yı 
~ "1ltmakla 1941 senesi haı.ira • 
~ L'hlıi. kendisi taarruza hedef olun· 
4' qdar ııüren aykırı bir yol üzerin· 
\ ~)e baıladı. Molotof'un radyo-
~duju beyanname me,tıurdir : 

.. ~Leh - Alaıan harbinin doğurdu· 
~ ·•eler Leh devletinin zaafuıı ve 
~ •Qini açığa vurdu. Leh iç çevre· 
~ ~abfillcri iflls eıti. Ve bütün bun· 
'illi lıa bir zaman içinde vuku buldu. 
~ fta geı;cr geçmez, Polonya bürün 
~ 0ca.kiarını, büyük ıehirlerinin ve 
\ I.~. aıerkezlerinin büyük bir kısmı· 
~ ~tti. Bugün artık ortada Po -
S ~!etinin battehri olan bir Var· 
'>'olrtur. Polonya hükümetinin ne • 

.,- (Btıll 1 inci atıı1fatlaJ 

çeden iUbaren Finlandiya, Ro -
manya ve Macaristan'la kendini 
!larp halinde addedecektir. 

Fin hükümetlnl~ cevabı dUn ak
ıam geç vakit alıı:mıı ve tamamiy
le memnuniyet verecek mahiyette 
olmadığı görtilmUştUr. ÇUnkü bu ce
vap fin hUkQmetınin, Brltanya no· 
taaında ileıi ııUrtilen şartlara hiç bir 
suretle uymak niyetinde olmadığını 
açıkça bildirmektedir. 

Rumen ve macar htikUmetıerlntn 
cevabı henUz alınmamıştır. 

Tebligat bugtin Helslnki, Buda -
pe§te ve BUkreş'teki Amerikan el • 
ı;illklerl tarafından yapılacak ve b·ı 
gece Green"'1ch saatiyle gece yarı -
sını bir dakl.ka gec:e harp halinin 
başladığı her Uc: hUkUmetc de bildi
rilecektir. 

Sanıldığına göre Romanya ve Ma
carlstan'a verilen notaların muhte· 
vtyaU da Flnlandl)'a'ya verllt'n nota 
muhtevlJ>atının aynidir. Otırenlldllılne 

göre Flnlandiya·l a verilen notaöa 
bu memleketin muha.semata nlha -
yet vermesi ve her UlrlU yeni aske
ri harekA.ttan çckınmesi istenilmiş· 
tir. Saltı.hlyetll mahfillerin işaret 
ettikl'hine göre Britanyıı•nın J<'ln • 
ıandiya'ya verdiği nota etrafında 
hiyleli bazı iddialar ileri sürUlmUt
tUr. Halbuki hatırlarda olduğu U -
zere Finlandiya bidayette hiç bir 
tecavü.z emeli beslemediğini ve sırf 
tesadüfi bir harp yaptığını stsyle · 
misti. Bu itibarla lnglltere'nln 
Finlandiya"dan, muhB.ı!ematı dur • 
durmasını ve yeni askeri harekAta 
giriımemesinl istemesi tamamiyle 
makul bir hareket olmuetur. Mare
pı Jılamıerlwim 11 temmusda nq
rettltl sllDlfik emirde Finlandiya'
nın üzerinde emeller besledlti do • 
tu Karell'nin Jcınarılmasını iste -
mit ve binal'naleyh Fin!andlya'nın 
hattA. o tarihte bile topraklarını ge
nişletmek maksadiyle Rusya ill' 
harp ettiğini meydana vurmuştur. 
fareli hiç bir zaman fin hudutları 
ıçlne girmemi§ bir topraktır. 

Rusya'ya kal'"§ı devam ettikleri 
harbi haklı gostermek tizere tinler 
tarafından ) aı:ıılan dil:eı bazı beya
natta fin kuveUerlnlıı muuyyen bir 
hatta kadar varmaları luzumu id -
dla, edllın.İ§ti. Bu muayyen hat ise 
hiç bir zaman ııarahatle tavın edil
mediğinden bu hattın sovyet top -
raklarının çok içerilerinde bulundu#u 
ıUphesiz addedilmektedir. J..'inler 
bu hatta varmayı haklı göstermek 
için milli müdafaaları bakımından 

stratejik icaplar ileri sUrmU,lerdir. 
Bu iddiaların hangt kaynaklardan 
llhnm aldıkları meydandadır. Al· 
manya da, alman milli müdafaasını 
temin mazeretiyle komıularına ait 
toprak.lann ellerinde bulunması ıu
zumunu ileri sürerek böylece bu 
memleketlere karıı yaptığı teca • 
'lıiizlerl haklı g5stcrmck istememle 
midir ? 

Son haftalar içınde J<~inlandlya'nın 
gittikçe daha ziyade alman siyase
tinin nüfuzu altına girdiği görUl
mUştUr. Jo' inlandiya, Hırvatıstan ve 
Slovakya gibi kukla hUkUmetlerle 
blrleıerek komUnlstllğe kartı koy -
ma paktına iltihak. etmekle bu te -
siri çok aydın bir ııekllde meydana 
vurmuttur. Brltanya ile mUttefikı 

Rusya arasında mevcut tesanüt do· 
layıı!llyle Britanya artık muhase • 
mata bir nihayet vermeııl için Fin -
landiya nezdinde son bir te,ebbils 
yapmaktan halt kalamazdı. Bu te
ıebbüa muvaffak olmadığından bir 
kaç saat sonra Britanya. bahsi ge. 
çen Uç memleketle harp hali bulu
nacaktır. 

Sanıldığına göre bu Uç memleke
tin Britanya'daki tebaaları dUıman 
memleket tebauı muamelesi göre-
cektir. 

Flnlandlya'nın Londra'daki elçi -
ll!i bu tedbirden müteessir olmı -
yacaktır. ÇünkU fin hUktimetl geçen 
temmuzda Brltanya hUkUmetlyle 
diplomatik münasebetlerini kesmiş
ti. BinaPnaleyh fln elçiliği o ta . 
rihtenberl faallyl'tte bulunmuyordu 
Seyahat gllçlUklerl henüz bertaraf 
edilmediği !<;in fln elçiııi ve elçilik 
mt>murları lıftltl Londra'dan ayni -
m1Jn111:ılardır. 

Silah1ı bir 1t1man Hcaret 
sremiıi babnldı 

• 

(Batı ı. inci ıayCac1a ı 

yorlar. 

·· Mihver kuvetleri, tamamen de· 
nemezse de geniş bir ö!çllde piyade 
muharebeleri şeklinde cereyan P.den 
El-duda civarındaki muharhelerde 
ağır kayıplar vermiılerdir. Şimdi 
çölde hava harekAtJna m!nl olan 
bliylik bir toz fırtıruuıı hükUm eUr
mektedlr ... 

lngiliz tebliği 
Kahlrf', 6 a .a. Ortaşark'takl Brl· 

tanya ku\·etlerl umumi kararııA.hı -
nın tebliği : 

Son 24 saatte kuvetlerimlz, hare
katın cereyan ettlğı bölgede her ta
rafta dtışmanı, ardı kesılııı iyen bir 
baskı altında tutıııuşlardır. Elduda
da 4 ilkkllnunda ~ ııııılan tiçlincU hti
cumdan sonra dUşıııan eline ıı:eçen 
topraklardan ıııtlrdat- edılmemlş bu
lunan kısım da gere harek!tı neti
cesinde Brltanya pl;>ade kuvetıeri ta
rafından geri alınmıştır. Bu hare -
ket esnasında ve daha evelkl hUcum
larda ele geçirilen alman harp esir
leri almanlann ook ağır kayıplar 

verdiklerini söylemişlerdir. Topçu, 
mitral)'Ös ve bava kuvetlerimlz, El· 
duda'nın cenubunda bulunan 400 pi• 
yade ve 1SO otomobilden mOrekkep 
düşman koluna hQcu metmitlerdlr. 
düşman koluna hücum etmişlerdir. 

ve düşman kaneık bir surette dağıl
mıştır. 

Bu çevredeki yarlar bo)·unca ba
tıya doğru yer değl~tlrmeil' çalısan 
ve piyade ve nakliye kıtalarından 

mürekkep diğer hlr dilşman kolu da 
topçumuzun ateşine mAruz kalmış 

ve bu dilşman kolunun da alır 7.llYI· 
at verdiği görUlmUştür. 

EIAdem ve Tobruk kesimlerinde 
düşman alır bir topçu bombar-:lıma· 
nı yaı:ımııtır. Toııcumuz mukabele et 
mlltlr. 

Seyyar kuvetlerimlz Sollum'un 
batısında 300 kadıır motörlU nakliye 
arabası ve 30 kadar tanktan mürek
k<'P bir düşman kolunu hırpalamış -
!ar ve yoluna df'\'am etmesinP mAnl 
olmuşlard ır. 

Aardia'dl\ tecı·ıt ı>dilmıs bulunan 
dusman unsurları topçumuz tıuafın
dım bombardıman edilmiftir. 

Şimdi öğrenildığine göre Elııobi'yf' 
kar&ı dün yaı>tıkları mesut hücum 
c ~nasında Hint kıtaları 15 italyan 
tankı, 150 araba ve 600 hektolitre 
benzin tahrip tm\lll'r, 400 ltalyan 
esir almışlar, 5 batarya orta çapta 
tank karsıkoyma topu. 50 iaşe kam
yonu "" külliyeUI mlktard:ı mühim
mat lltlnam eylemislerdlr. Bundan 
t.aska düşman insanca da çok 11fır 
kn~'lplar ,·ermlıtir. 

3.000 den ziyade italyan ve 2.000 
kadar alman harp esiri muharebe 
bölgesl &erialne sronderllmiştir. lle
rl bir kampta da ayrıca 1.000 kadar 
alman ve 1500 ltalyan harp esiri bu· 
lunmaktadır. Bunlardan bqka ileri 
çevrelnde ve münakale yollannda 
blrcok esirler vardır ki hunların sa
yısı henüz malüm deltlldir. 

Hava kuvetlerlmlz muharebenin 
rPreyan ettiği bölgl"de ve bilhassa 
elarlPm cevreslnrle düşman kıt11ları 
\ e nakliye vaSJtaları toı:ılantılanna 

kllrfı sıddetll hÜC'Umlar yapma{:a de
vam ediyorlar. 

Bardla-Tobruk yolu boyunca düş
manın )"aptıfı yer df'ğlstlrmelerlnde 
de cok mesut netlcelerlf' hücum e -
dllmektedlr. Bundan başka düşma
nın kıtalenmızı havadan bombala -
mak vt mitral)'& atetlne tutmak 
IQln yaptıtı teeebbllsltt hava Jnnet
lertml• tarafından colr b1 neUcek!r
le mOteaddlt d~fa lnnlmıftır. Kara 
Jcuvt-tlerfmlz dOn, bet plb bomba 
tayyaresi düeOrmek "luretlyle heva 
kuvf'tlf'rfmlze yardım ı-tmlsl~rdlr. 

Alınan alman ve İtalyan 
esirleri 

Kah ire, 6 a.a. - Buırtinkil resmi 
teblift> göre, Britanya k-uvetleri, El
duda'da düşmanın elinde kalan az 
miktardaki toprağı da geri almışlar
dır. Tebliğ bugtine kadar lnglll7. üs
lerine getirilen Kir miktannın toı:ı
yekt\n 3000 lt.alyan ve 2000 alman
dan fazla oldujunu llAve l'tmekte -
dlr. 

Bardlya'nın bat.11ında Gurelarlo 
çevresinde seyyar kuvetlerlmlzden Alınan esirler 
blıi küçük bir dlişman müfrezesine Kahire, 6 a .a. - Resmen blldlrll-
rastlamış ve 60 nakli> e vasıtaslyle diline söre muharebe bölgelerinin 
iaşe deposunu tahrip elmil ve y(lz ı gerlılne 3.000 ltalyanla 2.000 kadar 
esir almıstır. alm.:ın ?:arp esiri ıetlrilmlıtır. 

mıetır. 

General Wawe!l ------- ·------
1941 y ı ·l ı 
sonundan 
ümitlidir 

Lonrlra, 6 a .a . - Hindistan başku
mandanı general "-"'avell, lngillz. ha
va kuvetleri tarafından tertip edilen 
ha\·a şenlikleri münasebetiylf' söyle
dltl nutukta $Ö)·le demiştir: 

Sonu gelmek üzere olan 1941 yılı 

muharebeler!nln netlC'elerlnden dola
yı cok memnun olmak yprlndedlr. 
1941 yılı blz.m !cin ancak nlzlk ola
bUlrdl. CUnkü )'11, asker mevcudu, 
t~hlzat vp prestij bakımından dUs
manın üstün!UiU ile başlamıştır. Biz 
lıe henü.r. hazır de~: ldik ve fena teç
hizatlı lrllk. Hltll'r, mllletine 1941 de 
zaff'n vAıletmlş, fnkat muvaffak o· 
lamemıştır. Yılın conu bizi her za
mandan rlah3 kuvt>tli bulmaktadır. 
DU$man ise insan vp malzeme ba· 
kımıı~ı.an muthlş ka~ıp ar vermekte
dir. Daııa öne..,..11 bir cihet ,·ar ki o 
da düsmanın kendi kendıne olan ina
nını ka.(betmls olmasıdır 

General wavell ııö.7Jl'rlnl söyle bi
tirmiştir: 

Müdafaa dalreal Hindlstan'm sa
nayi cevrelerlnl her türlil tehdide 
Jcanı korumak için bQtün tedbirleri 
almaktadır. 

M. Ruzveltin istediği 

tahsisat kabul edildi 
Vaşington; 6. a.a. - Mümessiller 

meclisi, M. Ruzvelt tarafından o -
dilnç verme ve kiralama kanunu 
çerçevt>sl dahilinde istenilmiş olan 
ııekiz milyar iki yüz milyon dolar
lık munzam tahsisata Alt kanun 
projesini 37 muhalif reye karıı 309 
reyle kabul etmtıtlr. Proje lı.yan 

meclisine gönderilecektir. 

Burdur'a kar yağdt 
Burdur, 6 a .a. - Buraya devamlı 

surette kır yatmaktadır. Yağan ka
rın yüksekliii 20 santimi bulmuı -
tur. 

lngilizlere karıı 1 ----ı BeJe kargayı, 
L J -L 1 ...,!_ l '- .., ... • '"'- _.. ._ .,.~ 1 

_ço~ar an twııım 1 gözünü oyaın 

Bir rutbol meraklıaı dUn .. at ;ıs e Iatanbul'da Nizam.tun adında bl-
dotru radyosunu actı ve macın tar- 1 
ıl!Atını dlnlemete baıladı. 

Salt Celebl"nln aaı anlatıyordu: 
- Takım eöyle kurulmuıtu: kale

ci toto Namık Göraüc, ıat le Burhan 
Felek. aol ıc Nuuhl Baydar, orta 
muhacim Salt Celebi v.a .. v.ı ..• 

Adamcatız ıaıırdı: 

- Cok ıey ... dedi. lnalllzlere kar-
11 bu takım mı oynuyor? 

Fakat sonradan yanl111nı anladı: 

radyosunu iki devre ortaaında, yani 
saıt Celebi macın duruıundan itti· 
rade edlı> de hlklye anıatmata bat
ladıtı sırada acmııtL" 

Tünel kaylf1, -
ustura luıyİfı 

"Fabrikadan yola cıktı, Avrupa•
da ıeyahat ecflyor, Romanya•ya aeı

dl, tstanbul'da bekleniyor, lltan
bul'a vardı ve... tee bqladı-. .,, 

Yeni Bulmacamız 
Soldan ıata: l - Ankarada bir temt 

2- bir kuı 3- Btr ziraat Aleti, bQyUk 
hlklye 4 - Aradaki, Yeni il - Zehir. 
nota, renk 6 - Bir hayvan, aanat 7 -
cotun akal. kolrulu bir nebat 8 - reak, 
pencere kapatı 9 - 'Renk, lkl hart yan• 
yana, tarlht baston 10 - Hanrce ken· 
dinden aeC'!Tl•k. 11 - KıymeUI b&ılık. 
yldeder. ıu.-

rıaı. mevkut bulunan arkadaıı RI· 
tat'• yalvann11 ve blrkac aun onun 
evinde yatı,p kalkmak üzere ızın aJ. 
mıs. sonra da Rltat'ln anneaı evde 
yokken. kadıneatızın kesesinden 200 
llruını aıınıı. belli olmasın diye pa
raların yerine artllt kartları koya. 
rak ıavuımuı, altmlı. 

Polll. Nlzamettln't, atırdıtı 200 
liranın ancak YllzünQ Yedikten ton
ra yakalamıı. 

Yavuz hıraız ev lahlbtnl bir kere 
daha baıtırdı demektir. 

Yalnız Nlzamettın alder ayak kü
eük bir dikkat aöstermeYI uııutma
m11: her halde, . ihtiyar kadının Yll· 
rek acm harıtıeaın diye olacak, »a
raıtnn nrtne artlat kartları koy
mut. Fakat mahkeme onun cezaıını 
verirken, bunu hannetıd bir tebeıı 
sayacak mı bakalım? 

Şarabın esirin, 

kadının yenisi ••• 

Alman hava kuvetleri Volo&da çev
resinde dıiıman nakliye trenlerine 
tam isabetler kayıt ve bunda1ı baıka 
dün gece MoskÖva demiryolu ve i
ate tesislerine hücum etmiılerdir. 
Volga üzerindeki Ribinık tayyare 
fabrikaiına dır çapta bombalarla 
hücum edilmiıtir. 

Kalinin cephesinde 
Londra, 6 a.a. - Moskova radyo

ıunun bugun aileden sonra bildirdi· 
ğine gpre, ru& kuvctleri Moskova 
cephesinin Kaliniıı kesiminde alman 
mevzilerine karıı yeni iki hücum 
yapmı·şlardır. İlk hücum şimal batı
dan yapılmıı ve alman hatları bir 
noktadan yarılmıştır. Burada bir 
köy geri alınmııtır. llcri hareketi de· 
vam etmekte ve buradaki sovyct 
mevzilerinin maruz kaldıgı baskıyı 
hafifletmektedir. İkinci hücum ce • 
nup doı::udan yapılmış ve ıovyet 

mevzilerini mühim surette ıslah et
miştir. Bu ikinci hücumda 162 ve 86 
mcı alman tümenleri çok büyük ka
yıplar vermiılerdir. 

Almanların durumu. 
Nevyork, 6 a.L - Nevyork Times 

cazetcsi yazıyor ı 

Nanlk'ten Azak Denlzlne kadar 
Avrupa'ya hlikmeden yenilmez ordu· 
!ar, harbin ba~ındanberi ilk defa ola
rak tam çelCilme halindedir. 

İlf'ri yıirüyüılcrinin tepe noktası -
na varan bu ordular geri dönmek zo
runda kalmışlardır. Bu belki de bu 
orduların hayret verici kudretlerinin 
ötesine ıeçmiı olduklanna iıarettir. 
Dünyanın karanlık ufkunda uzun 
tethiı ve tahrip yolunun ucunda bir 
hadGt oldujunu aöıteren itaret be • 
llnnektedir. 
N~rk Herald Tnbune yazıyor: 
Almaıu-a'nm ıimdiki durumunun 

çizilmesi mümkün olan maru: rası 

Hurşit Arklı 50 lira, Ali Nihat 
Helvacı oğlu 50 Ura, Karlo Okran 
10 lira, Kizım Üçer 25 lira, Karlo 
Serçe 10 lira. Kevork Hala~oğlu 15 
lira, Abdullah Ba!tcı 25 lira, Yusuf 
Gulkök 10 lira, Suphi Taşçı 10 ço
rap, Halit Çıngıllı 50 çorap, Şelbon 
Giılgoz 10 lira, 1nönti ilkokulu u -
çünci.i sınıg D. şubesinden 7 talebe 
15 eldiven. 3 çorap. 

Tümgeneral Eyüp. Duru1can ailesi 
12 parça, Refik Cireli 1 parça, Fey.. 
zi Harman 10 parça, İzmir mebusa 
Kamil Dursun 10 parça, Cemal Yolq 
9 parça. 

Kayseri yolunda 

tiren kazası oldu 
Evci · gece >•ruından toma Ka~ 

scri'dcn harc:Xet eden bir marf&ll<lis 
treni Sefaatli isı~yonuna rakın bir me
safede.-, Şefaatli isıas)onundaa hareket 
ederf'k, Ka> eri i tikametinde ilerle -
mckıc olan diğer bir martandiz ucniy
lc çarpışmıştır. Her iki marprıdiı.in lo
komotifleri ile ilk vaıwnları harap ol· 
muJ, ve ta)lar bozulmuştur. Bu loko • 
motif ve ugonlarda bulunan ma.kiaiu. 
ateKi ·u tren aıemurlara araıında ölil 
'e yaralı \"ardır. 

Bu kaza )iızürıden Toroa eksprni 
dün sabah 7.32 de aelmesi üzım pu,.. 
kcn, akşam geç vakıt gelmittir. 

Dün akıamki ekspres "Yakdnde 
ka1Jcm11 ir.e de hareketi 8.20 de icap 
eden muhtelit kaaac biraz .-C harekft 
~ftİJ'. Dijer baı creleıde de aym 
bu Mhebi ile rocarlar olmUft\11". Tabo 
kikata devam olunınak(aefır. 

henüz bir maflubiyet manzarası - FRANSA'DAKI 
mamakla 'beraber harp makinasinde 
ciddi bir aksamayı açık surette gös-
termektedir. 

Von Kleist alman askeri bulabil - SUYKJ\STLAR 
seydi A:r:ak Denizinde İtalyan ve hır· 
vatlarla tutunmaga çalışmazdı. Al -
man kumandanı Timo~enko'ya kar11 
ihtiyatlar bulundurmak i~in Sivasto
pol çemberini ıimdiden zayıflatmak 
zorunda kalmııtır. Yandan toplanma· 
lann ne )apablleceklerlnl henüz bil
mezsek de, bunların aynı zamanda 
Moakova, Lenlnltl"ad, Donetz ve Kı
nm lçln k!fl olmadığı atıktır. Alman 
hava kU\'etleri de zayıflamış görünU
yor. Llbya'ya hiç bir hava kuvetl cev
rllmedlltl aibl Ddnetz'e de pek az 
eönderilmistlr ve almanlar daima ruı 
tayyare yıtınlan · mevcut oldufunu 
itiraf ediyorlar. Bu, belki de daha 
mahdut bir pl!n tizerlnde Napolyon 
ordularının çökmesine ıebep olan ak 
1amaya benzer esaslı bir aksama 
manzarasıdır. Rus orduları tutunduk. 
ları ve •imdiki kuvetle döğüştıikleri 
müddet~e. Hit!er de Napolyon gibi 
hiç bir yere ulqamıyacaktır. Onu 
Napolyon'un Kremlln'dekl durumun
dan daha 1:>1 bir durumda tasavvur 
etmek zordur. Ruslar muazzam bir 
gayret yaptılar. Bu senlı ölçüde in
san hayatı ve malzeme israfının uza
ması, Almanya'nın dahi kanlı lhtlras
lannı bırakmak zorunda kallcağt 

bir hududa varacaktır. . 

Bitaraf devletler 
hakkında 

bir münakaıa 
(llaıı J lflCI anı1/ada) 

raflık" tutnıiu icin ingili:ılerle fransız· 
lar carafından hücuma uğramııu. isveç, 
bitaraflığa bağlı kalmakla varlığını da 
korumuıtur. Buna "kendini düıünmek'0 

denilirse, aksine de ".kendinden gayrisi· 
ni dü~unmek" adı verilmek lbım ıı:elir. 

Harp kuanççılarından, olmıran h. 

Parls Polis 
müdürünün 
bir hitabı 

( Baıı ı. Jacı sq/ada ) 
kamlannın 6Dtine ceçllemiyecek 
tedbirlerinden doğacak i aplan 
sizin çekeceğinizi biliyorlar. 

" Polis bu mücrimlere kartı a
mansız bir mücadele yapmaktadır. 
Bunlardan bir çoğunu ele seçil' -
m1ttlr. Ve dıterlerlni de yakalıya.. 
cakur. Fakat çabuk hareket eımeıc 
llızımdır. Bunun için de -bütün ~ 
linin yardımı lAzımdır. Bu mtlcrtm
leri meyadana çıkarmak ve ueq 
Fransızlara dokunacak felt.keUeri 
dU,ünmlyerek yabancıların menfa -
atına cinayet iııllyenleri zarar ve11-
mlyecek bir hale koymak itin bana 
yanyacak bllttin haberlt>rl gönder • 
meli, blltUn ıllphelerl bildirmeli, hll
lA!la gayretlerimize ittlrA.k etme • 
lislnlz. 

" Parlııllle1'. vatan aşkı alze emir 
ediyor. Şehrinizin ll'ref ve illbarmı 
muhafaza etmeğc ve ıimdlye kadar 
lekelcnmemi$ olan ne.mının )'ine le
kesiz kalmaııınr temin eyleıDeğe 1'11-
tlln gayretinizi va'kff'tmelh•laiz. " 

İn"IHi' qemilerine kıqı 
yapılın alman hücumiarı 
Berlln. 6 a.a. - NcıretUlen alman 

reamt tebllfılne ıöre lnılllz la&e remııe-
ı-tne karıı yapılan mUeadelede alman 
denızaltılan, topyckO.n 25ll00 tonlllto
luk 5 s:cml ~atırmıelarilır. 

Kimden bahsettltlml tabii anla· 
mı11ınızdır: aazete okuyueulan ıcın 
artık bir uıtura kay11ı haltne selen 
Tünel kay11ından ..• 

Yukardan atatı: 1- Su kabı, meY· 
va 2- Perde ())'Unu, avuc ıct 3 - Un· 
ıurJar, elin ıct. 4 - teki. hasıaa. 5-
Blr mabut. kat&r, not& 6 - Del. Geml
YI aötüren 7- bt&IYon. ihata 8 -
Kısaca ntomobll, bir adet, aanat 9 -
t.tzüm atacı. bundan böyle 10 - Tek· 
dlr, akıl ll - HuV&ıı. nakil vaaıtaaı 

"Sarabın etılclal. kadının 
makbuldür... cliyen bir tözil 
ısıtmı11ıntzdlr. 

yenııı veç, bütün deniz yolları tehlikelerle sa· 
tabii rıldığı için, hamin ekonomi bakımın • 

Alman sava& ta>"Yarelerl dün aece 
1nııııtcre'nln cenup batısında bulunan. 
bir limanın tcs!Rlcrlnl bombalamıılar
dır. 

Nihayet latanbullular tllhane :ııo
kuıunu tramw.ylarda lltıte alrvek. 
yahut. bu aotuk aUnlere ratmen 
Yüksek kaldınmda buram buram 
terllyerek cıkmalıttan kurtuldular. 

Düdkü Bulmacamızın 
halledilmi! şekli 

DUnyanın en eakl aarabı Avuıtur· 
ya'da Spell'fr ee.hrtnln batcılılc mU· 
zealnde bulunmaktadır, ve tam 1700 

dan olanca 51kınıısını ı;eki)or. Ne dışar· 
dan ihti)"&Ç maddelerini alabiliyor, ne de 
pazarlarını mal gönderebiliyor. Bütün 
bunlara isyan etmedikten baıka, haroin 
bitme.•inden •e ondan SOtıra da bütün 

yııındadır. Kıamen aertletmlı, kıı-
ınen de koYU malclne yatı kıvamın- Avrupa milletleri için bir hak ve hüri· 

L~. buJurıdufunu kimse bilemez:• 
~ 'i Pololl}a Baıvekili, arandığını s; ·~ gibi, iki sene iki ay 90nra, 
~>'I, fakat 1939 Rusyasın& değil, 
~ sınai ocaklarını, bii)'Ük ıehirle· 
~ •e kültür merkezlerinin biiyilk bir 

Londra. 6 a .a . - Amirallik dairesi,! 
T>or9etbire kruvazörünü., cenuıı At • 
tasında silUılı bir ıılman ticaret P'f'· 
misini batırdıiını bi1dirmektedir. 

Dünyanın en eski yeraltı demtryo
ıunu, ka>'lll eakb1P kullanılmaz hale 
aeldl d!Ye. latanbul'dadır sanmayınız 

En eski yeraltı demlryolu 1894 t" 
Buda~te'de acılan bir ııeraının al· 
ya~tcllertnl etıendlrmelc ıctn tsıe

mete tıuıamıatır. 

Al=~=~n .. :ı;: _: ;.. P::,-a:~. 8; 42 = 1 
Aııı; en lll 5 - Ski, ezan! S - la. 
Atına, at 7 - Anane, ana 8 - EvlmP 
izam 9 - Aa. dl, at. .. 10 - T_.., A· 

ıta olan bu l&l"&P. artık ıctlebllecek yet nizamı kunılmasırıdan gayri bir 
nılde detlldlr. maksat Petinde delildir. 

Ictlebllecek halde olan aaraPI&· Her halde f"'eç Hariciye Nazırı, 

lnıılllz hava kuvetlerlnln Manı Ye 

Hollanda snhl11cı;1nıı >·aptıkları hUC"Um 
teacbbüslerl esnasında ı; dü11T1en tsYV&
reRI dUsUrU!mUıtUr Jkl alman deatro • 
yeri Norvec sahili cıvannda bir lnatlts 
denlzaltı•ına hüeum ederek bombala· 
rlyle (\ilıman remlslnl deniz Uıtün• 
cıkmata mc<'bur etmla ve tOP ateıl ll• 
batırmıılardır. 

~ ~ybetmit'' olan Rusya'ya gide· ihi • · · 
4.:.llleacı.isini takdim edi)'Or. Sc>Tyeı li· s~tadldı.rl~. Tkard ndresı~b ıalen~ı: 
~ de ki d k1a da bul ı parl ... o uau a ar a ı ret vencı san ara ı n a mı • , b. levb . 1 . 1 • . 

llW, Al sene iki aylık ıeçmiıi yem ı.r a ı e ı.engın e,mışur. 
ır. ,.ı,_ ..._ mitalirin .uaı A. Ş. ESMER 

Fakat aonradan bu naktl vaaıta11 
o kadar lüzumlu bir hale seldi ki, 
artılı: isin etıence, salca aötQr11r ta· 
raıı kalmadıtuu blae nihayet, tı

tubul'dül ıtul ilbat ttU. 

1 
mazon 11 - Ara. etamin ... 

1 

Yukardan uatı: ı- ~ atn 
2 - Alulca, _. S - fa. •4111• .!:' 

1
4 - Acul, anide 5 - O.. J1!!!ı1 • 
Alc, lldne, at 7 - An-. ._ "...- •· 
!dana, Ulm 9- Aa. H, .._ - IU· 

1 
a,&BUClllU-lrt,A......_ 

"n en lllklal de Bremen'dekl bir "dit politikada kendinden başka bir fe>' 
diifOnmemek", "mukaddes öıcüllük" 

müzededir ve. bllatnlertn söyledik· 
lerıne söre. 1653 )'llından kalmadrr. pnaıipini delil, öteki milletlerin hak 

Ya kadınırı eak!JI, aarabm da :re- 91 hliriyederirıden ayrı tutmadtiı. mil· 
nlll makbul oaaYctı, acaba nelef l ll ~r~ıiıftı koruma dlvasını müdafaa 
ıörl.lrdllkT ecauıar. 

SA. - TIR. Fal.ih Rılln AT AY 

lzmit'te sokağa bırakılan 
çocuk 

tzmıt <Husust> - Polla ııokak 
ortaaında 5 aylık bir çocuk bulmu1-
tur. Cocuiun kln\e alt oldulu arq
tınımaktidlr. 
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Vapurdnn cıknr cıkmaz ilk Is oln
rak mektebe gitti ve müdürü göre
rek geld iğini haber verdi. Ertesi gü. 
nü vazifeye başlnmnk üzere müdll
rün yanından ayrıldı. Simdi ne )npa
caktı? Bir iki akrabası \'ardL Onlnr 
hem fakirdiler, hem de oturduktan 
ev kendilerine gllc yetiyordu. Bir. 
kac gün icln de olsa onlnrdn kala
mazdı. Cnreslz bir oda, bir pansiyon 
bulmnk IAzımgellyordu. 

- Bu nnsıl iş böyle? Bir oda iki 
k~iye klrnlnnır mı? Siz bu odayı ne 
zaman klrnladınız? 

- On beş gün evci .. 
- O 7.nmnndanberl neredr idiniz? 
- Burada idim.. Ben gündüzleri 

saat 1 de gelir yatarım. Aksam o
hınca saat 7 den evci çıknr giderim 
ve geceleri gelmem. Çünkü çalısı-Böyle düsünilrken, Izmlrll öğret

men arkadaslanndan bazıları hatırı
na ge>ldl. Onlan bulmak üzere mek
tepten aynldı .. 

Arkadaşlan Perihan Glilseven'I 
görünce cok sevJnrtller; çünkü hem 
hcmşerl, hem de meslektaş idiler. 
Memleketten, şuradan buradan ko
nuştuktan sonra .1$ Perihan'a bir o
da bulmah gelmişti. Hepsi Beyoğ
lunda oda bulmanın güç şey oldu
ğunu anlattılar. 

Arkndaslanndan Sllheyla'nın ha
tırına gelmfstl : 

- Dur Perihan, dedi, sana bir ad
res vereyim de ora)·a git .. Parmnk· 
kapı'da C._ sokağında Madam Hay
ganoş'un pansiyonu \'ardır. Benim 
cene bir öğretmen arkadaşım ora
da oturur. Geçenlerde pansiyonda 
bir odanın boş olduğundan, iyi bir 
kimsenin gelmesini çok istediğinden 
bahsetmişti. Vakit eectrmeden ora
ya git.. 

- Ah çok teşekkür ederim. Tu
tulmamışsa ~k fyf .. Ben hemen gt
deyimh Yarın görüşürüz .. 

- Hiç durma, hemen glt! 
- Allahn ısmarladık .. 
- Haydi güle güle canım ... 

*** Perihan Glllseven yolda hızlı hız-
lı gld yordu. Hep Madam Ha)·ga
nos'un pansiyonunu düşünüyordu 
''Ya tutulmuşsa? Ya başka yerde d~ 
bir oda bulamazsam ne yaparım?" 
d ye !cinden söyleniyordu. 

Nihayet sokatı buldu. Madam 
Rayganos'un pansiyonunu da bul
makta gl.lçlük çekmemişti. 

Kapıcıya Madamı eörrnek istedi· 
~ini söyllyerek beklemeğe basladı. 
Kapıcı zile bıuımış olduğu tein bir
kaç saniye sonra Madam llnygnnoş 
merdivenden göründü. 

- Madam ben öğretmenim~ !z
mlr'den bu s:ı.bah geldim. Bir pnnsl-
Yon arıyorum. Arkadaşlarım burayı 
sağlık verdiler .. 

- İyi bayan" bir odam vardır .. 
en ı:Undilr boş duruyor" 

- Görebilir mlylm T. 

nm .. 
- Nasıl çalışırsınız? 
- Ben N ... gazetesinin gere sek-

reterb1m .. Akşam saat 8 de vazife 
alınm, ııabahll'.'yln 5 te isim bltı>r. 
Uç ıaııt kadar mııthanıla uyuduktan 
sonra Uıılversltrye ıı:ldcrlın .. Hukuk
ta talebeyim .• Dersten çıkınca bura
ya gelir, be~nltı saat unıclukt11n son
ra tekrar gazeteyi! giderim .. 

- Olur sey değil.. DemPk odayı 
gecelefl bana, gündüzleri siı.e kira-
lamı,.. • 

- Evet .. Öyle anla~ılıyor .. Bu iste 
benim bir suçum olmadığına inandı
nız mı slmdi? 

- Estağfurullah .. sizden llzür di
lerim .. Fakat bu kadını mahkemeye 
vermek lllzım .. 

- Tel~lanmnyınız bayan.. garip 
bir tesndllf bizi tanıstırmıs hulunu
)'or .. Nerc11 olduğunuzu sorabilir mi
yim? 

- !zmlrllylm efendim .. 
- Fakat ben de !zmirllyim .. Ka-

rata&'tanım .. 
- Tuhaf değil mi ben de Kara

tns'lıyım .• ...... 
Garip, garip olduğu kadar da gO

:zel bir tPsadllf öğrenmen Prrlhan 
Glllseven'IP ga:r.etecl Cemal GPncer'I 
tanıstırmıştı. Bu tanışmayı ailPIPrl
ne yazdılar ve blrlhlrleriyle e\·len
mek istediklerini blldirdl!Pr. 

Bir sene sonra CPmal Gene>er Hu
kuku bitirmiş ve Çeşme kaznsına 
mOddeiumumt mua\•lnl olarak ta\·ln 
edilmişti. Bir glln r.aıatn rıhtımın
dan kelkıın F.eP \'apurunun gfiverte
slnde Cemal Gencer ile s:rOzPI knmn 
PPrlhan GU!sew•n nesell neşeli tcı
tanhul'u sı>yrerll~·orlarclı. 

Buğday unu 

satış ı için yeni 

kararlar alınacak 
Dufday ununun tahdit edilmesine 

dair olan kararnamenin neşrinden 40D· 
ra, Tiaırer Vek51eıi, İstanbul"da hafta· 
da 91, Ankara'da ise haftada 28 çuval 
unu koo11eratifler ve e naf cemi)'etleri 
eli)•le halka s:ıtmaktadır. 

Madam önde, Perihan GO!seven 
arkada merdivenleri cıkmaıta başla
dılar .. Pansiyon görünüste temiz bir 
yer hl ini verlyordu. Gene öğret· 
men buna memnun olmaktan kendi
ni alamadı. Parası da az ve diğer o· 
dalarda oturanlar da t:rl insanlar ise 
burada rahat edeblllrdl. 

Biraz sonra odaya elrrnlşlerdl. 
llk bakısta, iki karyola ile iki dolap 
göze cnrıııyordu. Her tnraf temizdi. 
Odanın biri bUyük, diğeri kUÇ{ik iki 
ııencereslnde oldukça şık perdeler 
görllnüyordu. 

Ankart'da Memurin Kooperatifi va· 
sııasi)·le bu ıau~ rapılmakta olduğun -
dan, herhangi bir )"ohuıluk ha.ceketi 
görünmemiştir . .-\Ukadar makam İs • 
tanbul'daki un satışının ihtikara )'Ol aç· 
tığını teshir eımis ve hunu önlemek için 
»~i hızı tedbirler almıyı karar ver • 

Önemli bir dil amfi : 
Divanü LOgat - it · Türk 

7/12/t94l 

Bu akşamki nöbetçi eczat:ı' 
f:r ı-;ge E czanesi pazar gec"sı 

betçi olan eczane pazar güıtÜ 
nobetçidir • 

Ankara'dan giden trenler * Cumartesi, pazarıesı. perıcmbt 
de 19.50 de lstanbul. 

f:r Her ııiln l!l da ekspres 
tanbul. 

t. ı ler ırUn 20.25 te posta. 

KAuarlı, buyuk Turk bilgini Mnh
mud'un, kim bilir ne uzun ve cctln bir 
em,kle me) dana 1reUrdlfıl (Dh·anU 
IQgal·ll·Tilrk) tercilmefilnln UcUncU bö· 
JUmU ile tıııkıbasımı t'takslmllesl ) de D . . b . . k. rd . ıon RUnlerde okuyucuların !aydalan-

! u n ya n 1 n e n Ü y u e n 1 z i ma,:ı;a:l:~:ul:U~lhUr bir 60ZU mrdır: 
lanbuL 

'f.l Her ~an 15,20 de posta. 7,43 ıt 
lanbul. Bu trenin Konya, At 
lzmlr'lc irtibatı \'ardır. 

kuvetl• olmak u•• zere bu 1 un uyor erlerin himmeti daCları dUz eder, der-ler. Ktugnrlı l\lnhmud'un yüce tılr daC· 
dan ıurksız ulan o azametli eserini bl· 
zim dlHmlze cevlrtp, anlaYtı sevı>cmtze 

J aJ,>Onya'yı, harekete geç- indirmek \ e bize ondan haz du>mak 

'f.l Erzurum ve Dlyarbııkıra 
15 te. 

'f.l Samsun ve Adana')a her ~n l 
ll,45 te Adana. 19.40 ta snmsuıı* cuma, cıırınmba, pazartesi f!J 
Toros 23,55 te. 

nıf'kte derin derin düşün- lmklnlarını vermek, ıann H: dcllıırll 
dOren en' önemli kU\"el, hiç şllp.. dil bilgini. Besim Atah•>'a naslı> olmue-
hesl71 amerikan tionanmnsıdır. A· tur. Hlmmell mr olsun! * Zon~uldnk'a cuma. pazar. ııaP' 

ıı, salı, pereem be 17, 15 te. <> 
10,38 merikan dorıanın11sı ynlnız hnşıııa Besim Alnla>·'ın lıu oneınll lll baıar-

Jnpon deniz kuvetl1>rlnden !'ayıca nııık ltln )lllnrtlıınberl ne emekler har· 
Ankara'ya gelen trenle~ * Pazıırtcsl, caranınba, cumn 10. 

UslOn olduğu gibi, aynca Slııga- cn<ll~ını yakından bilirim. liu tııknıak, 
pur'n ela, yardımcı hir lnglliz fi- us.ırımak l>llmlnn melollu calışmıının 

İltanbul'dnn. 23.43 te Ankara. !osu gelmlst!r. Bu filonun 3 zırhlı bu .ı .. r.ı aı tık lamnmına crnıı• ~unucu-
'f.l llı te posla. 8 .50 de Ankara ile haska gemilerden teşkil edil- nu : Dl\•ıınU ıueat·ll-Turk ıercumcalnl 

mlş olduğu söylenlror. Fılonun a- Lt•knir eözden l'ec!rdlm. 'f.l 19 dn t!k&pres. 9,25 te Ankara. 
'fl 20,25 ıe muhtcllt. 13,50 AJJJCart* Zonauldıı.k'tan pazar, salı. c.ıı~ mlrnl gemisi Prlnce of Wnles ol- Sayfnları bir bir çe\·lrllıkce dU>du· 

duğunu biliyoruz. Du gemi, Ôlgil- llum hayret ve hc)ecanı aocak, kendi 
ba, cumartesi 17,05 te. .Anııır' 
Gellil ll,!50. . .u * Diyarbakır ve uzurum'dan ""' 

tere'nln 35.000 tonluk en yeni zırh- atnlarının e<ık llerl medenbellerlne HP-
lılanndan biridir ve dalın bu vaz >eni bir ınhlt keşfeden eski eserler me-
hlzrnete girerek ilk ateş lmtih;nı- rnklısının toprak altından cıkardı~ı a. 
nı atmanlann meşhur Bismark mı kanısında duydullu hayret ve heye-
:ı:ırhlısı karşısında vermlstır. 10.000 tonluk San - Franıiıko kruvazörü canın öıceblltrlm. 

ra'ya, \'anı her gün 14,04. .. 1 
'f.l !"amsun ve Adana'dan An1'" 

Biz bu ya:zımı7.da, en son yıllık- Zcnı:lnllClnln 
lara göre, amerikan donnnmnsı y azan : yeni Benson ıınırı dn dahli 

derecesini bllborum 
ıandıf:ım ana dilimizin nasıl paha bl· 
cllmez bir hazine oldutunu bnnıı Ktıı
anrltnın klt11bı ötrettl. Buı:Un, TUrk· 
cedc tam karıılı(ıını bulalım diye ı:Un. 
Jerce dU~ündUtdmüz \'e bıızan bulmıı.k· 
tan umut kestııtlmlz herhanı:I bir teri· 
mln uy1run, tıhrnkll, terıenılz kareılı~ı

nı orndıı. ml~nllerlyle bulablllrslnlz. 

vııns her ırUn 18.17. rl 
NOT - Trenler hnkkında her ttır!d ti 
batı Devlet Demıryollan l.st1hbat'1 

rosundnn alabilirsiniz. Tele1on: ıtSS 
hakkında mnlflmat \'ermek lstlyo- l uzere. 192 muhrip ,·urdır. Bunların 
ruz. Faknt daha önce, Amı>rika Ab"d. O 1917 - 20 arasınıın )'apılmıı olanları 
Bahriye Nazırı Albay Knox'un, 1 1 n Av ER 1020 . 1100 ıonllıklur. SUratlerl 30 -
blrkııc gün e\'el sörledlklerlnln bir 35 mildir. 4 tane 102 ilk lop \'e 12 
hu!Asasını •·npmak ıstı.vorıız. Na- tane 533 ilik ko\·an tasırlar. llu ı:e-

" 4 ıreınlden 2 taneııl Z7 haziran ve 16 
zıra göre bll"'Ün ıımeriknn clonnn- mllerln ııo tnnesl lnı;ılltere')c veril -.. eylül 1940 ta kızıı~a konulmuı ol· 
ma~ı hizmette veyn lf'?.giıhta ol- k 1 mlıttr. Şimdi 83 ı:eml kıılnııatır. 

du -ıarı len teknelerinin yapısı hay. Bunlara Flush Dcch llpl muhripler 
mıık üzere, bir harp filosunun ana il llerlemlıtır. Bu iki ııemı, 1944 te, 
ı Su la t kil ed denilir. Provalarında ııoverlelerl yUk· 
ııı r rını ı>ş en su gemi- belki daha önce blteceklerıltr. Otekl 

1 1 {• kk ı sek detlldlr. rrc Pn m ı rf> PPI r: yedi zırhlının 52.ooo tonluk \ e bus-
Geml sınıfı Hizmetle TezgAhta lılltUn yeni bir eekllde olacakları 

Zırhlı: 
Tayynre gemisi: 

17 
7 

:l7 Kruvazör: 
Muhrip: 
Denizaltı: 

Tayyare: 

172 
113 

5.800 

15 
11 
54 

1!12 
73 

9,200 
Amerlka'nın yeni hnrp gemile

ri proeramı 1047 de bitecektir; fa
kat, amcrlkalılar, gemi yapı işle

rini o karlar hızlandırmışlardır ki 
3!i.OOO tonluk zırhlıları, hes11ııla
nan zamandan 6 ay önce bltir
mektertlrler. Bu bakımrlan her >,l 
hizmete giren gemilerin ı;ayısı ar
tacağı gibi yeni progrnmlıır da 
belki 1947 ı!en önce tamnmlanmı~ 
olacaktır. Simdi amnlkan donan
masına umumJ bir göz atablllrl1~ 

Deniz bütçeleri : 

J ı.e bütçeden baelıynlım. A· 
merikan donanmasına 1938 

denbert verilen paralar ıunlardır: 
1938-39 da: 546.866.494 dolar 
1939-40 ta: 943.360.249 dolar. 
1940-41 de: 1.867.451.208 dolıır. 
Fakat, Amerika, yavaş yavaş 

harbe doğru :rOrüdllğO için, par
IAmento 1941 de kısa aralıklarla 
bir hayli yeni lahslsat daha ka
bul etmlştlr. Dııha geçenlerde yar
dımcı cemller yapılmR!!ı ve sııtın 

altnma!!ı lı;:in, 300 milyon dolar 
vPrilmlştlr. 

ıoylenmcklcdlr. 

Tayyare gemileri : 

Amertka'nın bu~an hizmette Ye· 
dl tnyyııre &'emlıl vardır. Bun

ıann en kU-:üau H.:ıoo tonluktur; 
50 tayyare taıır. En bü>iiklerı 33 
bin tonluktur: biri 79. otekl oo tay
,ı.are taşır. En yenileri 20.000 ton
dur; 81 hnttA 100 tayyare taıırlar. 

Süratlerl 29,5 mil ile 34 mil araaın
dııdır. 

1!!41 yılında Eseka aınırı 11 tan·a
re 1remi•I daha kızaaa konulmuıtur. 
Bunlar 26.000 ton olacaklar ve 100 
tan·are taiıyaraklardır. 

Ağır kruvazörler : 

A merlka donanmuında 18 atır 
kruvazör vardır. Bunlar 9.050 
Ue 9,930 t<ın araaındadırlar. 

SüraUerl 32,5-33 mildir. lkt tanesi 
10 tane, ütekllcr 9 tane 203 IUk top 
tasırlar. l940 ta Baltlmor ıınıtı • 
arıır J.-ruvazör daha kıza~a konul
mustur. Bu &'emller 13.000 tonluk 
ve 9 tane 203 lUk top taıı:Ytın daha 
büyük ııtır «ruv12örlerdlr. Bunlar 
albl allı &'emı daha yapılacaktır. 

Halil kruvazörler : 

Yeni amerikan muhrlıılt!rl ise kU
cUk ve bti~-uk ul11rak iki ııruııa ay
rılır. Kılcukler 1931 - 37 ile )npılmış 
olup 1365 - 1480 ton araııındndırlnr. 

Silratlerl S6 • 36,5 mlldlr. 5 tnne 127 
ilk top, 8 - 12 kovan ta11rlar. 

Biirük ) eni muhripler 1936 - 11 
ylllarında )apılmı,ıardır. ı~oo · 1850 
tonluk turlar. Süratleri 36, '5 - 40 mil· 
dir. 4 • 8 tane 127 lık top, 8 • 12 • ı6 
une 533 lük kovan ın,ırlar. 

Amerika donanrna'imla, 8 tane 
de büyük "e ı tane de kıiçuk ma)ın 
dökücü muhrip vardır ki hunlar 110 
tane mayın :alırlar. 

Amerika'nın ll)jO il.he Ptoiera · 
mında 14 tane Bri4tııl ~ınıfı. 2 l tane 
Fletmer ~ınıft muhrip \uratle )apıl • 
makta olup 1942 de hizmete girmele· 
ri bekleniyor. Bristol tipi gemiler, 
1700 tonlukturlır, •Üratle,ri mılüm 
deiil•e de, 40 milden aıığı olmı}'ı· 
caktır. Bunlar 5 tane 127 lik top, 10 
tıı.ııe 533 Juk kovan ıaııraraklardır. 
I letcher tipi gemiler he daha hu)uk· 
türler. 2100 tonluk olan bu gemiler 
8 tane 127 lik top taşıyacaklardır. 
Süratlen ve kovanlarının sa)'ısı ilan 
edilmemiııir. 

Posta saatleri ıf' 
'f.l TnahhUtıU ıs e kadar, Adi 

kadar. 

Hastane telefonları 
'f.l NUnıune 1577 • 1578 

Khıııı.rlı'nın bl~e i.lf:rcttı~lne &'ore 
ana dlllmlzın zenıılnllı11, nr11pç11nın 

dillere destnn olan Zl·nııinll~lne ıııı•tn 

etllrmlyecek bir 1rcnlsllkledlr. 

-tf GUlhane 2818 * Aıkerı 6981 * Belediye 2:25!1 

* Acele imdat otomoblll 1521 

Bir yıfıın misal arasından 
eu bir tanesini alıyorum: 

raııı~eıe 

Yurc = karının kUcük erkek kaı-de· 
ıı, kucOk ka~ın. Kocnnın kücilk knrde· 
ılyle knnnın kUcUk kardeıt ayırt edl· 
lir. Krıcanın kUclik kardeılne "lot,, de· 
nır. Yasca bilyUk olun;a "ki,. denir. 
Kocıının kendinden kUcUk olan kız knr
dc~lne ".Slnı:ll", kendinden blb·Uk olan 
kız karılı>slne "eke., karının kendlnllcn 
kücilk olnn kız kar.ıc~lne "hal<lız., ken· 
dlnıten l>UyUk olana tla ~ene "eke., de· 

Yangın, ihtikar, arıza * Yan1rın haber \'l!rıne telefon. oD * lhtıkll.r ihbarı: 2911 * Elektrik, hn\·a1rnzı, tınza ıs46 
'f.l Su .!ileri: 5575 tfi' * Telefon Arızası merkez 1206· 

1 ,.-r 
ıehlr 5678, echlr tel 02, şehirle! 
sı os. nJans haber \"erme ()4. 

Taksi numaraları ~ 

nlr. • 

-tf Ulus meydanı elvan lUl -., ~· 
B. :.ı. l\l. clvnn. 1!<23, .samıınPB~~" 
vnrı: 1070, Ymlıehlr: :1~5 - f;jCJ"" 

6222 - 6333 - 5656. 
Bu ne terim bollul':udur! Ve "üz <il· 

llmlzle kconu~amı~·oru1:, ynzamı)ııruz, Ilk 
zira dO•ilndıiklerlmlzl ifade eılt·ı·ek 6,45 
ktırııılık lıulamıyoruz!,. di)Pnlerl utan. 7,15 
rlırarak, lehcemlze nıutlaka yabancı 7,:Z5 
terimler sokmııaa cabnlıyanların ıcvk- 7,10 
Jerlnl kıracak bu ne kuvetll delildir! 6,SO 

Hepimizin, ana dlllmlzln arıklıaına 7,00 
daha çok önem verdlttmız ıu ıırııda 6,30 
Besim Atalay'ın \'e TUrk Dil Kurumu· 7.00 
nun t11kdlre ve hııttA minnete deli:cr 7,10 
himmetleriyle ne~lr me>danına cıkan 7,00 
bu paha blcllmez eıerden birer takım 7,00 
erllnerek hep el altındıı bulundumıamız 7,00 
ııcrektlr. 6,80 

Dlvanil LOsr:ıt-lt-TUrk'Un hlr öz&'Usa 'l,OO 
de lclndekl hoa veclf'A'f'rli öml'klf'r, de· 
ylmler ''e ata ıo7lerlyle her zaman o· 7,oo 
kunur hlr kitap oıuıudur. 7,00 

F..ıııkl Türk kUıtürOnün bu tek\n anı- 7,00 
tı her aydın Türk evini aüılemellıllr. 

Hattô., cocukl11rımızın hile onılıı.n f11y. 
dalanmalarını 1atıamak bizlere ml111 

Şehir otobüsleri 
Son 

23,00 
23.20 
23,00 
23,20 
20,00 
20,30 
21,00 
23,00 
23,00 
23.00 
23.00 

Ulus - Kavakııoer• 
Kavaklıdere - Ult11 
Ulus - Canka:rıı. 

Cankaya - Ulut 
Ulu11 - Dllrnıen 

Dlkmen - Ulut 
mus - Etlik 
Etlllc - Ulus 
Uluı - Yenişehir 
Yen!lehlr - uıus 

Ulus - Cebeci 
23.00 Cebeci - Ulus 
21,30 Kcclören - Ulus ~ 

Cebed - A& Fı:ı JıtCl 
17.00 Ati. Fabrika - CC ı;J 
23,15 Bnhcell evler - ı,'l 
23,00 uıuıı - Bahcel1 e~1~· 
:.13,00 Ulus - İstasyon °· 't1 

ma her ıı dakı.ıcıd'- ııo'' 
23 teki le!erler ıınemaıaı11 

- Odayı benğendinlz mi? 
- Fena değil Madam.. Fakat bu-

miştir. 
Alınacak hu kararlarla, Veklletin. 

1 tanbul'un muhtelif mıntakalarında 

Zırhlılar : 
Buııün hizmette 19 hatlt kruva

zör vardır. Bunların 9 tanesi 
9475 ton ile 10.000 ton arasında bü
yük &'emllerdlr. SUratlert S:Z,15 mil
dir. 15 tane 15:Z ilk top taıırlar. 10 
tane81 de 7,050 tondur. SUratlerı 31§ 

mlldlr. 5 &'eml 10 tane 1152 llk, lltek1 
5 ııeml de 12 tnne 1!12 ilk top tAıır· 
lar. 

Bunlardan başka 1940 e)'lülün • 
deki en wn pro.~ram ile 1 1 '5 )'tni 
muhrip daha )'apılma•ı kararla~tırıl· 
mış \e yapılnııya ha,şlanmışıır. Ame
rika Bahriye Nanrı •on be)·anıtınıla 
192 muhrip )'Apıldıj;iını ~i;rledi~ine 
göre, yukardaki 14, 2 t, ve 115 muh
ripten ba,ka 43 muhribin daha kt7a• 
}a konulduğu anla~ılıyor. bir bnrctur. 

~aat 

lıdır. 

rası iki k~lllk oda" bana pahalı eel-
111cz mi? 

- Hayır! Bu odayı size tamamen 
veririm ve parası da çok değildir" 

- Kaç lira? 
- Ctunaş:ırınızı yıkamak da bize 

alt olmak ıartlyle 20 liradır. Elek
trik ve su p::ırnsını da biz verecef:lz.. 

Kabul ed!)·orum.. O hnlde he
mrn ennlnnmı getlreblllrlm değil 

bizzat 5111,1 kendisinin )"&pacağı Ve')"& 
bnı dükk~ncılarla anlaşarak 4anşı bu 
suretle idare edeceği ~öylenmekteılir. 

V etli et, diğer taraftan htaohul ve 
Ankara'da •ıııılmakta olan un mikda · 
rının mevrut ihtiracı karşılı)'llmndıı'Eını 
görerek hu mikdarın biraz daha arttı· 
rılnıuını düşünmektedir. 

mı? Tu"rk 
- Olur. Fakat, siz hane! mektep- Hava Kurumuna 

edenler 
te öğretmons nlz? 

- B. • • • orta mektebinde öğret· 
menim. Sabahlan snnt 7,30 dn bura-
dan cıknrak mektebe gidecef:im .. 
Akşamları 8 den evel pansiyona ge
lemem .. CUnkü öğle ı:c nkş11m yc
meklerınl arkadeşlanmln beralter 
lokantada )1yrceğlz.. 

- Cok gUzel" Demek gece 8 de 
eelip sabah 7,30 dıı gideceksiniz? 

- EvE-t.. Penslrondl\ baska saat
ler<! bulunmama imkAn yoktur. 

- Ha)"dl güle güle oturunuz.. 
- Tesekknr ederim. 

yardım 
Susurluk balkı tara(ından (1192) 

lira, Adapaznrı'nda Hüseyin Kule
li. Mehmet Kuleli, Mehmet Vural 
(75) şer, Asım Hendekli (70). Ya
kup Saracoğlu, Mustafa Tecimer, 
Ahmet Sllleymnn Nalbur, Ahmet 
Arslan. Abdurrahman Fesc;ioi!hı (60) 

şar. Süleyman Kara. Sıddık Hendek
li. Necmi Tuğcu. Mehmet Akkoc; (50) 
şer lira Tilrk Hava Kurumuna te -
berru etmişlerdir. 

A merlka'nın 2 tanesi yPpyenl 
ve 35.000 tonluk olmak ü

zere 17 zırhlısı vardır. 1911 ile 
1920 arasında yapılmış olan 15 
1Jrhlının ton11jlan 26.100 ton ile 
33.000 arasındadır. Bunlal'.ın sUrat
ıerı de 20 ile z.? mil ıırnııındadır. 
Teı..gAhtnkl yeni zırhlılar 28 mil 
gitmek üzere yapılmışlardır; fa
kat, belki de clnha h111t olac11klar
dır. Zırhlıların yalnız bir lane<ıl 
305 ilk top ıasır, ötekllerin topla
rı 3:16 lık ve 406 lıktır. 

Yeni >'npılmaktn olnn ı::ı zırhlıdan 

85.000 tonluk Vııılnııton ınnıtı ddrl 
ınne geminin dl', l!l~!l te hizmet,. 
~lmıelı>rl kararlnstırılmı•tı. F11kat 
lıunlnrın Wt:.! de hl7mete cırcceklcrl 
ümit olunmaktadır. 

Bunlard11n bnakn towa ıınıtı 11 
:o:ırhlı dnhn l!l10 ve 1941 yıllnrınıla 

kı1.aı1n konmustur. Bunlnr 40 - 42 
bin tonluk laPOA :zırhlılannıı knrtı

lık olarak 45.000 tonluktur. 9 tane 
40.1 top tıısıyacaklnrdır. 30 hntta 3:> 
mil ıı:ldecııltlerdlr. Aynı tipte olan 

Bunıardnn bnıka tezııtıhta 6000 
tenluk 4 &'eml dnha vardır. Bunlar 
1940 ta denize indlrllmlelerdlr. 19ı2-
43 le hizmete clreceklerl hesaplan
mıştı: takat dahn evel bltlrlleceklerl 
muhakkaktır. Sllratlerl 38 mildir. 
12 tane 127 llk top taııyacaklan1ır. 

Bu toplar, den ize ve 
e<leblleceklerııtr. 

havaya ateı 

Amerika 17 hant kruvazör daha 
yapmaııa karar vermlı. lılunların 13 
tane•lnl l!l41 de kızata koymuıtur. 

Yeni ııemller 10.000 tonlukturlar. 12 
tane 152 ıİk top taııyacaklar ve sa
atte en aı: 33 mil l'ldeceklerdlr. 

Muhripler : 

Amerikan donanmıısında mayn 
dökücUler ve dltcr bazı bas· 

ka islerde kullanılıı.nlarla beraber, 

Denizaltılar : 

A merikan donanma5ıntn deniıal
tıları, )'apacakları vazifeler 

bakımından dört •ınıfa A)Tılmı~ır: 

a - Krm·azör sınıfı: bunlar .(3 ge
midir. 1110 ili 2730 tondurlır. Sürt· 
leri 17 • 22 mildir. 6 ill 10 tane 533 
lük kovan taşırlar. 

b • Açık deniz sınıfı: bunlar .(l 

tanedir. 800 ili 2000 ıondurlar. Sii· 
ratleri 14 • 17.75 mildir. 4 • 6 tane 
533 lük kovan ta,ırlar. 

c • Kıyı ~ınıfı: bunlar 29 gemi
dir. 480 • 800 ıondurlar. Süraıleri 14 
mildir. 4 kova.oları vardır. 

d - Mayın dökücü: ı gemidir. 
2710 tondur, ,üraıi 14 buçuk mildir. 
.( kovan ve 60 mayın ıa,ır. Bi.hlcct 
Amerika'nın hizmette 114 deniıaltm 
vardır. Bunlardan 2 tanesini lngilte· 
r~e vermiştir. 

Yeni inşu.ta gelince, 19 {O 11rog· 

Dlvftnın pek yakınd11 crka<"alc olıın 

endf'lul eseri tamamlıya('ıık ve o 7.11· 

man, lsleıllli:lml:r terimi bulmıık daha 
da koJııylaıftraktır. 

Besim Atalay'ı ve Dil Kurumunu bu 

ı 
ııilzel baıuutan ötUrU candan \'e gö
nOlden kutlarım. 

1 Ercüment E. TALU 

ramhlt 6 ıı;emi )'a.pılmaktadır. Bun· 
lar l 'iOO tondurlar, •Üratleri 2 ı mil· 
dir. Kovanları 10 tanedir. 19·f0 ill· 
ve 11rognnıiyle de ayrıc-a 6~ . ıı;enıi 
daha ) apılmı)'a ba,lanmı,ıır. 

Amerikan filoları0<laki )'ardını· 
cı gemiler pek çoktur. Pek hürıik bir 
yekı'.ın tutan ve durmadan artan hu 
ı:rırKleri, fazla yerimiz olmadıj;ı için, 
birer hirer )·azmaktan va7ı:eçiıoruz, 

Amerika Birlesik Devletleri, me\'• 
cut ı:emi leri ve )'llpılmakıa olanlarla 
herabtr İnıı;iltere'>i de ı:~erek dün· 
)anın en ku,etli donanmasını ~ahip 
olmıık ar.nıindeJir. 

Merkez av komisyoll\J 
Z iraat VekilimiıİJl 
reisliğinde toplandı ur.~ 

Kara avl'ılı~ hakkındaıct 1'1111
1 ~ 

on altıncı maddeslne ııllre kurıı1111111 ,r 
lunan merkez av komtııyonu zırıı•~ 1 
klltmlz B. Muhlis f:rkmen'tn re1S

1 
1 • 

senelik toplnntııını ynpmısur. 811 f 
lantıda Zlrııat Vcklllltl mOstff~ 
Abidin f:ı;ıe vcı Vekllllk umuıı:ı 111ıı: ı 
lerl blunmuıtur. Komisyon ,·al 1 el 
komls)onlarınclan gelen rap0rı:ırı ar' • 

1'• ' lemis ve ııvcılık hakkında baz! (. 
lar almıstır. nu kararlar ar' .. "' 

•e > ~· ııı•rlk, r.e>lnn, yıtban koyunu ' V'-1 
kl'çlsl ırlbl şoyu azalmıı fa)daJI ~ (.'~ 
lıırın cotaltılmıısı, ynb:an doıııu 

1 
~ 

zararlı hnyvanlunn öldurütıııef 11 ıt1" 
8Urek 11\ları ynpılması, av ıısr'~,ııf 
nın yumurtlnmn ve üreme ı~ ı:tl (f 
nnda avcılıtın meni, avcılık t~ş 11 ı:'1 
kurumıannın himayesi ve yen.! ~5' 
rulmnıının temini, avcılık ıı• ır f.1 
kontcran lnr \erilmesi de ,11rd \ ~ 
mls)onun bu kararlan \'&Jlll1' ' 

*** PC'rlhan GU!seven pansiyonundan 
(Ok memnundu. Vazıfeslnden de ... 
Pansiyon mektebe 20 aaklka kadBr 
uzakta olduıtu lcln ~ııbahları yQrü-

ıııııııııı ı ırıııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııilii'ii' . ................................ ~ 1 
mlsyonlanna blldlrllmlıtlr~, 

' bulutu kaplardı, o zaman içini çe- lan dükktna gırdik. İçinde porslen lince, kasabadan uzaklaşırken hiç 1 YurdJaş 1 0 

yerek ıtldıyor ve hiç yorgunluk dur
mu:>ordu. 

Pansi)On snhibl Madam 10 gUn 
lçln Aııkura'clnki akrahalnrınıR ya
nına gittiği için, Perlhnn sah:ıhlnrı 

sokağa çıknındun odnc:ındakl her se-
yl t.oplıynrnk dolııbınn kllilllyor ve 

BA
A. K ı• R ADAM kerek : .. Acaba bütün bunları ben e§yayı temizlemekle nı~gul olnn dıımıac!Rn bu vaka üzerinde geveze- :>:e kadar ekersen riizÜll de 

ne zaman gidip görebileceğim ? .. bir kızdan bajka kimse yoktu. Ne- ilk ettikten ~onra birden sııstu ve kadar glıler. - -- · - . _A 
derdi. İslırabı yoktu; iyileıemlye • ler almak istediğinuzı söylediğim düşünceye daldı. Tekrar ederim 0 ................... ~~. 
cek hastalığı, daha ziyade de va • zaman bu l§e dair ehliyelstı:liginl zamandanberi bir daha bundan ara- __ 
himleşmiyordu. Fakat bitkinliği da- söylemek zahmetine bile katlanma- mızda hiç mevzuu bahis olmadı. I~~ 
imiydi. Onun : " Ah ! ne bitki • dan salonun öteki ucuna. doğru koş- İşte Samüel. lşıe bu unutulmıyan R)'• 

nim ! .. ııözlerl bir mateııı çanı gibi tu, orada küçük bir merdivenin al- Jarın gerek muhte~em ve gerek sefil 

ortada hiç bir eşyasını bırakmadan Yazan: M arcel Prevo.t • Ç 
kulaklarınıda çalıyordu. Karımı ıon tından yukarı doğru haykırdı : vakalOArı bunlar... Sana )emin ederim 

1 
)/ 

eviren : Mihri Gera'L · b k 4 ,, nefesine kadar hıç ı ıp usanma - - Madam ! Hey ! :Madam ! ki, bir kere ol~Wl hu hayatın illnihaye -( Pazar_ 7-12~19 _.r 
sokağa çıkıyordu. Tedbirli hareket 
etmenin iyi olduğum\ inanmıştı. 

Bir gün. fazla soğuk almış olacak 
ki, hastalandı ve doktordan Uç gOn· 
lük rapor aldı: akşam pansiyonuna 
gelerek kapısını killtle)rlp yattı. 

Erte 1 gUn odadıı bir tıkırtı ile u
yandığı \•aktt, ilk işi yorganın altın· 

da kolundaki saate bakmak oldu. 
Saat 3 e geliyordu. Kendisini biraz 
yokladı. Halsizdi. Zile basmak için 
doflruldu. Fakat o ne? Odanın içinde 
gl'.'nç hlr erkek vnrdı. Ayakta duru· 
yor ve kP.nılislne bakıyordu .. 

- Burada işiniz ne?! 
Perihan o kaclar slılcletll söylr 

misti ki, genç adnm bir adım geri
ledi ve sonra sakin bir tavurla: 

- TelCıs etmeyiniz bayan, dedi • ." 
Sl:ı:i rnhatsız ett ğlme kanllm .. Fakat 
hAlü halll•drmedlğlm bir mesele kar
sısında bulunuyorum .. 

- Neden bahımdll orsunuz? O
damdan hemen çıkınız, yoksa polise 
haber veririm! 

- Fakat Bayan burası benim o
damdır .. 

- Nasıl slzln odanız? 
S Evet benim odam.. Madam 

Hayganaz'tan 10 liraya klralamııı bu-

TF.FRiKA No. 13 tlkn 3efkate gark ettiğimi7.den do • - Ne var ? devamından ba,ka hir ,ey temenni et· r 
ı 80 tarihlerine göre modern deni- , lıyordu. Şarap mahzenlerlni, UzUm layı., Sidonie de ben de vicdanen - Bir genç karı koca geldi yatak meJim. Zaten ne ıühi bir ıey temenni 8.30 proııram, ıa· IQ', sıededt' f 
Iebilecek müthili e§yalarla tanzim sıkma, ve çiğneme yerlerini, ahır_ müsterihiz.. odıısı eeyası almak istiyorlar. edetıilirdim! Ruhumda mutlak hir ıü • at caıar. 11 p'ı>"~ 
edllmlııir : Eski kanapeler, kon;ıo- ı.an, harman yerini gördlfüçe ço • Şurada, Sidonle"nln de benim de Küı;Uk de ben de kahkahalarla kün vardı. Kırk ya,ımı ıı;eçııgım şu 8 .33 CUmhurre - 16.30 ?J!l 11ııı > I-
lı d ki ki k h 1 bı·r an gillmemlzı' nıuclp olmakla gilldlik. Sldonie satıcı kadının kar- "rada daha ilk defa olarak h.ıhıılık lsllCI bando- ~o cekt11' , 

ar, ve san ı ar... Sahibinin ölü - cu u sa ne eri ıözUnUn önllnde ı t 
d b C beraber O Vakl.ttenberi hicap sev - §J~ında i"""etl ro!Unll muhafaza etti, hi .. inin lu,-ctli lezzc:ıini keşfetmişıinı; ırn kara ser ... 

mUn en erı, rutubeti a11la olmıyan teces~ m ediyordu . .Artık onu hiç "' ııeş'" 
bir iklimin kuruluğu ile harabtden olmazsa haftada bir kere Aubiac'a kivle aramızda bile bir daha mev - berikinin vaziyete hiç hayret etme- öyle ki hakiki tıabillığım bile hunu hıı· S.45 aJans naklen et:'ı. 

:r.u.u bahis etmedl"lmlz bir vakavı di"'inln farkında'-'dım. Do,....ıısu bıı na tatıırmamı~tı. Bu h.il )alnı.< ıesa • 9.00 Cl.ımhurre • 18.00 ıı:ıeJll• 
muhafaza edllmi§ olarak, tozlar e;etiriyor, gllnOn birinde kendi ma- ., " "' " .,. d ı isli"! bando- saııt .ır.rf 

kavdedece"'im : Yatağından ve c.ıez- aldanma maı:ur görünebilirdi. O za. üfün hana oğ um Amalı '·ermc•ı> le "' "' 
içinde uyumaktaydı. llkAne11l olacak olan bu mlltevazl " ıo nhıl ıııukatese edilebilir? o ,\rn~! ki au 18.03 dıır5 ~ 

Burasını Sldonle ikinci defa gör- yeri kendisine iyice tanıtıyordıım. !ongundan, evin idaresine nezaret man kırk dört yaşındaydım ve !IA· k ı. · ıd h · 915 e\'ln saati ırası 1 p· 
etmekte olan karım, '-"avaş yavq kaklarım her ne kadnr vaktinden -ara .. ıerın en, a~,a~ıyeıimJeı: hıç l>ir kı. 

dllğU 1:amnn eveltl Urktü : ~etrflk bir ev çehresini ve koku· " 1ey tevarü~ etme<liği gihi, hnıdm u· 9.4~ cUmhurre • ıs 40 $lir 
- Yalnız başıma buraya lmkl\n 11unu muhafaza eden bu eve gitgide kendisine yardımcı çıkmıığa baıh • evel ağarmış idlyııe de ince ve çe- ıak olarak, ken<lini benden ,1f>k,n-ı ,;ı. uıı:ı bando- 10.so ııJa~ ... ı ıl 

yok gelemezdim, dedi. alı§ıyordu. Burasını oturulııcıtk bir yan Sidonie'ye bir yatak oda.sına viktim, hatlarım narindi, ytl7.llmde kına yetişıirmİHİ. Sim<li bli>le stı ıcı 45 ,er"'-
Halbuki, Sidonle'nln söylediğine hale getirmek istemiyordum, 7.lra !Azım olacak cıeyleri satın almasını de bir tek kırışık olmııdığındıın beni hir çonık, hem -.öt.lerinde, hem ı:ı.ao pro1rr11.m, ıa- - · dıııcıı:ıı ııd' 

göre, kendisinin ancak a7.ıır işitmek bu halihazır vaziyeti benim çok ho- söylemişti : Annesiyle birlikte ça· kolı1ylıkla on yaş dahıı. genç saya. de tavırlarında, be-nim hÜ\'İ)·etinıin nl 19 55 ıı s1~~ı yahutta bir tenbih almak üzere gl- §Um& gidiyordu. O sene şubat son- lışınak üzere hizmete alınan Ali • bilirdi. Sldonle'yp gelln<'e : Ne Pn· adeta ak~i olan bir kızla na,ıl kı>•• l:Z.33 ııı.rkı. tUrkU ııııı er 
rebildiğl Mlle Anglesl.s'Jn bu odası !arından itibaren başlı yan ıııcak ha- cis.'nın kızı !rene için öteberi te • damında. ne de tavırlarında kliçllk kabul rder? O şefakat ve İtı\tl;ı. ılolıı 12.45 nJaru 20.l:i ıııt.5ıeıı-ot 
beni müteessir etmi§tl .•. Talebem bu valarda, beraberce oraya gider lıJti- min etmek mevzuu bahlııti. Böy!P hir kın andıracnk hiçbir 8P.Y knlmn· hir kadın ruhu ile öğ· .. ıııı(ıerimi kola>' 13_00 lnaııız takı- ıcoııııstl) ı 
odada kalmak istemedi, halbuki ke- rahat ederdik. Civarda bUyllk bir nlış verişler için tA kasab11ya kadar mı,tr: her kim onun eö1lerindeki !ıkla alı}'or, benimle birlikte bulun • mı lle Galatasaray 20.30 rasıl pt ~~ 
merll, kot:aman mutfağın aşınmıg, işimiz olduğU vakit hatta. yE'meğl _ gitmek lA.zım gelirdi; otomobil IA.s· fevkalade masumiyetle, yüzünün la· makt.ln uunmı)'ordu. Bu manevi mu • 1trasındnkl mac. 21 ocı :ı:ırıı'' t• ...d 

''"ligi ıı? ıf'uş, iri dört kö~e t~ı~rı mlzi de orada Yf'r, yamekten ııonra tiğlnin patlamaııiyle alıoveriı ede· ze renglnP dikkat e~mel'!e ona en vıffaki)·et, itiraf ederim, benim ifıih1- l9 Mn>·ıs stad>·o- rııl tl'" 

li7.' ı ln"IP sevlncln~c:ı oynuyordu Bu da u1anır bir uvku çekerdik • • • • ceJıimiz mağazaya ancak gün batar- aşağı on ı:ıekl7. yaş tahmin ederdi. rımı mucip olu)"Ordu. Bu tcklmiilün mundan naklC'n 21.10 1ıır1'1 ,~ 
mutfakta, §imdi kaybolmuş olan biz- La Gatere'e dönünce Marie-Ageli- ken varabildik. Bir nevi çam ve Bu kUçUk sergtl.zeotln, o ba:ı:an, his- yarıda kalmama•ı için bütün temenni· 14.45 aalon orkcs- 21 ... ,. .. 111'•r!,ı•" !erimi bu noktada toplurordunı. R.,n .,., ,. ,. 
rnetçiler o ?.amanlar onu karşılar • que'ln yatağının yanında oturur, o- hint ağaçları kokan, ve loşlukls.rın· !erim Uzerinde acaba gururumu mu me5utıum, ve daima bütün etrafımda truı <Necip Ae· baıııır ıı.t ~rl ·" 
lar, kUçUk bir kırallçe gibi ona hiz- na köydeki olup bitenleri alatırdık; da kanapeler, dolaplar, lavabolar. ol(f1yacak, yoksa iı;:lmi mi sıkacak kın'ın ııttrakble ne~ce ıı fi 

t d 1 t ti dl 1 1 k k k bl 1 1 ı"'· d 
1 

bl · lU • dl kilerde de uadet cörmek İ\tİyordum. Bela, 1'.tlllöcker, nın ır. me e er er, a ı ye r r er, o ıar- ço ere z m e a ..... a ar o ur ze 
1 

..... aca koy nıoanlıların hayalleri bıı: te~ır hasıl ettiğine dair ıım 21.45 dan!
5 tar, severlermiş • • • sualler .sorardı, zira o da topregı ,,. r;H-n ve .. , ICO:!!le al'lr.,. ın ~· aa\l_n , .ı..tı.zamd:i bir iz bulamıyorum: bel· Bir yandan hutalık kendisini hareket· Wunla'l\-skY, Gros- 22.30 11ı:ııı 1 

Civardaki her iki çitıigi de hatır- severdi. Araınra gö:ı:IMİni bir ked~t' 1 "'~ r d~h'i t!f~l.lk ıtılt:ıe dılu c ı ki her iki tür!U de .• Sidoııie')'• s•· <Sonu var) mann, Amade!. ""."" ıcsı:ısıı1 
naıtbes, CaYkOWI• .... .,., 
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Dünkü maç çok heyecanlı oldu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fenerbahçe İngilizlerle 
2 2 berabere kaldı 

{BQ.ft 1. UlCI 11a11JadaJ_ 

Oııuııcu dakikadan sonra Fener
bao.çcıııer. Ingtliz takımının baskı
::aıı yavq yavq kurtulmıya ba,,
tt. lar ve ııonra hucum sıraaı onla-
111.i &'•ldı. Sağdan ve soldan süratle 
t~!~rlar ve sonra topu ortalıyarak 
""'Cllla kaJealni zorluyorlardı. 

lt Uncu dakikada Naci'nln bir 
::eıını Benni güçlükle tuttu. Bir 
...,L ka sonra İngilizler bir akını an
- kornerle kesebildiler. 
)' lıtaç çok ııUraUi ve güzel geçi • 
lt.a"du. İki takım da yerden paslar -
ll 0 Ynuyor ve yerinde paslarla tek
~ bir oyun gösteriyorlardı. Fakat 
htıt~rniyetı~ Fenerbahçeliler maça 
ilet ıın olmuılardı. Bu UstUnlUk bir 
ltt &'Olle perçlnle§cbllirdi. Ne yazık 
ktç lılellh 20 nci dakikada bir fırsat 
Gıtıll'dı. Kaleci ile kat'§ı k&r§ıya kal-

balde topu avta attı. 

Fener bahçe' nin birinci 
· go'ii 

,... 

'-~an aonra Nacı. Esat da bi • 
•~- .. ıtıUhakkak golU yapamadılar. 
~izler eıkı bir müdafaa ile a • 
lllı &rı kesmiye çah§ıyorla.r ve to
lıe.b •ık sık taca atıyorlardı. Fener -
~ 32 ncl dakikada bir penaltı 
~ tı Yakaladı. Soldan Uerliye:ı 
~ 'cİ'yi çelme ile dU§Uren İngiliz ta
ltıa "1ıııa hakem bir penaltı vermişti. 
tlbilleııaıtıyı El!at çekti. Top demir 
loJ •ert bir uütle kale direğinin 

Bayrak verme töreni 

köteaine çarptı ve gol olmadı. 
O. OYUnu seyredenler heyecan için· 
ıı.. .. ldiıer. Oyunun vaziyeti Fener -
~e·nın bir gol atacağını göste -
~l'du. Çünkü İngilizler Fener 
~ Çe'nın oyununa u;rmuılardı. A -

lll&rı seyrek ve teslrslzdi. 
tı iııcı dakikada eağaçık Fikret 
~1 bir sıyrıhela aolhatı geçtik -
~ •oııra, Priour'la karıılqtı. Bir .,., 
Otta C:ahnııa onu da atlattı ve topu 
l . 1'<1ı. ttc: orta birden İngiliz ka
~i''fl• ıarktılar. Topa ilk eve! Esat 
ti 'ttı ve hatlt bir plAse eütıe kale
tı:'tl eat tarafından ve elleri üze -
~e'tl birinci Fenerbahı;:e golUnU 

,. tı. 
... eıt&!tıdan sonra yapılan bu ııol M· 

'llc)t dolduran binlerce halkın coskun 
14lart:ırıe kat1ıl11ndı . 

~enın son dakikalarında Fener -
~ akınları eklllmedl. Fakat vazl
\ıttld~tlıtıren bir ıeY olmadan hafta;ırm 

lltillcl tlevre ve ikinci gol 
'la.~ hattaymda lnırlllzler vaziyetin 
ıı...~ıtını s«ırerelr ııln O)'llamqa 
lı!ı.~lu. ıııc dakikalarda Fenerbahce 
~ ~ tehlike atlattı. Mac bl· 
~ Gevrecıe oldutu kadar a11zeı ırecı
~ il. Fenerbahce auısan vo muhale -

kuanmak azmiyle oynuyordu. 
~ U.tün ener.il ve a11zel oyun. Me· 
'I dokuzuncu daklkada yaptıtı ikin· ,. 
~ loUe ınUkltatını ırördU. Melih !bra
~ 'ıteıı aldıtı ara paaıııı tıert fırlı)'an 
'-. 'ctıı1a Yanından lnırillı kalesine ıok· 

lngilizlerin golleri 
1ıı~cı aolden ıonra Fenerbahce11ler 
~ll!ııııız yere bir mUda.taa oyununa 
'14ılu. Bu ıureUe on blr oyuncu 
..._ baıı.ce :van aahuına toplandı. To· 
~ontroıu ırUclcımlaU. Buna kanı 
ı.., takımı da arka arkaya hücum -
ı.., '- durumu tehlikeli bir hale ıoktu
~ inci dakikada bir kornerden 
ile Fener kalesi Eaadın kafa vuruau 
~ bı.r ırolden kurtu;eıu. Bu korneri lkl 
"""'lltr daha takip etll. 
~ltıtı)( vaziyette devam eden oyu -
~ ııetıcesı 23 Uncu dakikada Fencr
toıı:' IOI beki kendi kalesine yaptıtı 
ttıı. :ı • l oldu. Bu ırolü, macın bitme
~ 11c dakika kala Clltton•un yaptıtı 
'ıı cı aoı takip etti ve takımlar ıaha-

:ı.:ı beraberlikle ayrıldılar. 

Hakem ve talttmlar 
~tlltı takımı ırüzel oynıyan Fener
"-ı karı11ında dün kendi oyununu 
~ lll&ııaalyle çıkannata lıraat bula· 
~ l'akat, macta dakikalar ilerle
~ vaziyete hAklm oluyorlardı. Eter 
\ıı ~ dakikadan fazla oynamak ka· 
'laa:rdı, bu UstUnJUtUn kendisini 
~ rec.tını söylemekle mübalaıra et· 

'-:vtlmayız. 
-.1~ "erıerbahcelller, yaptık lan ikinci 
~ IOnra müdara yapmak hatasına 
~lerı Ana kadar cok mUkemmel 
" •!ar. Esadın penaltı:vı kaçırması· 
'~ nınız (lallhslzllk) diyemeyiz. 
S lltt a.v !cinde ırencleatırllen bu ta· 

Dünkü m~ı heyecanla takip edenler 
llıı.._ •ııerJlk ve ~llırlll oyuntyle tnırtllz 1 zaman ıroı cıkarmaaını bilen tutbolcU· 
~ ftrıer!mıze Türk futbolu hakkında !eridir. Arlt'tn kale onlerlnde ııüzel kata 

bır fUctr vermıs oldular. vuruılarlyle ırol atması dalma bekle -
tııc bıııı en muvaffak oyuncular 1&t a· nır. 
~ l'tıtl'l!t, ıoı le Elat ve iki t>ektl. Ka· BuırUn sarı-kınnızılılıır dün seyret • 
ı.te bazı :ıestıert müstesna, iYi idi. tikleri maçtan edlndlklcrl lntıbala ırU· 

--.._lı:erıı Ahmet Adem, birinci macı • zel bir o:vun cıkarırlaraa Fener'tn son -
'•lire muvaffakıyeU!Zdl. Bilhassa radan kacırdıtı ırallblyet tıreatını elde 
ı..._ -ıı ba~ zamanlar cok ravullil bir ce- edebilirler. Bu aallblyetı kendllerlnden 
~ •imasının önüne ııecemedl. bekliyoruz. 

Bugünkü maç 
lıı 'tııız takımı busun tam aaat 13 te 

' 1111cu o;ıruM1nu caıaıasaray takımı· 
tı~ o.vnıyacaktır. Galalasarayın ln
lt~ re kartı: Oıman, Faruk, salım. 
~ ' l:ner, Ettak. Gıtzanfer, Mustafa, 
"1ı; ıı, .\rır, Mehmet Ali 11kllnde bir 
~l'ttıll\ia oynıyacatı ıöylenml'ktedlr 
llı~lı 11 :ıranında Hllt;metln dt oynamaıı 
~~eldir. 2~ puvanla bu ıene la
ı.,l lUcının en ba1ında bulunan Ga.
~ te:ır, 1Uı;ıh11lz TürklYt'nln en ku
~~ ı.kını1annd11n biridir. Memleketl
\1' • kuruıan ilk ıpor kulübü olan 
'laaara.vıı seneler, bize, bilhassa 
s11cı takımlarla yapılan maçlarda 
~111.rtcı neticeler ıröatermlalerdlr. 
Sı"•· Fenerbahçeye nazaran daha 
'-ıı 14ır. CMuıa - Enver - El!ak) -
~ 1111lrekkep banar da takımın en ku· 

~ "-ttı4ır. llert hatta Hikmet. Ga -
"8 &mu elleri.ne fırsat ıectlti 

Sallet GO ROL 

Misafirler feref ine 
verilen ziyafet 

DUn aktam Gar ıraıınoeunda Beden 
Terbiyesi umum mtirtUrlUIU ta.rafından 

misafir tnırlllz takımı teretıne bir ye -

mek verıımııtır. Ziyafette ınırlllz ıpor -
cuıarlyle Galatasaray, Fenerbahce ve 
Ankara ku!Uplerl futbolculan bulun
muılardır. 

Bay Lorey'in 
söylevi 

lngiliz futbol takımı kafile rti'i B. 
Lorey dün cnaç esnasında Ankara rad· 
yosunda ıu konuşmayı yapmııtır: 

"Bi&lere aösrıerilen fevbllde kabul 

ve her tarafıa lc-;u5ıla5tığımız samimiyet 
tezahürlerinden dola)'! Türk halkına 
5onsuz teşekkürlerimi bildirmek iste
rim. 

lngiliz oruncuları şimdiye kadar 
görmemiş oldukları stadyomlarıo en 
mi:i.kemmeli olan stadyomunuzda oyna· 
mak ~refine nail olduklarından dolayı 
bahıi>ardırlar. iki bü)ük milletin böy· 
le dostane bir rekabetle kar~ıla5ahilme
leri Briıao)'& imparatorluğunun Türkiye 
Cümhuri>·eıine ka111 beslemekte olduğu 
derin hürmeti kudretli bir şekilde tek
rar belirtmiye )'&rdım bakımından çok 
i)·i olm11şıur. 

Türk futbolcularının oyun derece • 
(eri hakikaten çok İyidir. Böyle oyun" • 
)arda neticenin ehemiyeti pek aıdır, 
hattl hiç olmamalıdır. Zira mallup ol· 
sak da dostlarımıza majlup olmuı ola· 
cağız. 

Türkiye'nin Milli ~f'i ve Cümhur· 
reisi ismeı lnönü'nün, ananesini hakiki 
ve büyük bir maharetle idame ettirdi,ii, 
)-Üksek hir asker, büyük bir devlet ada· 
mı ve diplomat olan Kemıl Atatürk'iln 
baıarasını taziz edebilmek fırsatına na· 
il olduiumuıdan dolayı da bilhusa if
tihar duymaktayız • 
Yqasın Türkiye. Yaıastn lnailtere." 
Bu söylev stad)'Omu dolduran halk 

tarafından ıilreldi alkıılula k&rıılan • 

llUfW· 

Bugünkü at yarışları 

Koşulara dair yapılan 
tahminlere bir bakış 
BuırUn sonbahar at yarııtarının on 

blrln<'lsl Sehlr lııodromunda yapılar.ak

tır. Ekseri olduCıu ırlbl proırram tıea ko
eu Uzerlne tertip edllmlsUr. İki k08U 

aradan cıkarılırı.a ırerl kalanlann az 
hayvan tarafından kosuıacatını dtiaU -
nenlere buırllnkü kosulann cok ııkt o· 
Inbllecdlnl hatırlatmak bte:1z. KO$ula· 
ra aaat 14.80 da l;>aılanacakur. 

Birinci koıu : 
Oc yaıındakl yerli yanm kan insi· 

ıız erkek ve dlst taylar !cindir. Kaza
nanlara verilecek para 300 Ura koıu • 
nun uzunlutu 1000 metredir. Bu koau
ya >'azılan Yarım kanlar ıunıardır: 

1 - Heves (S. K. Olmanı l58 kilo, 
2 - Elhan (H. S&lt> M,5 kilo, 
3 - Göl CF. KocagUneyJ 56,5 kilo, 
f - K. Neriman Ol. 1. Tilreı 56.5 k. 
Bunlar aarsından hlc dUaünmeden 

Elhan·a ıans vermek dotru olur zan· 
nında.vıı. Az bir lhtımaı ile Heveı ken· 
dlslne rakip olabilir, Dlt'erlerl ücUncü
lük tein kQfacaktır diye dUıUnU:roruz. 

I kinci koıu : 
Oc :vaıındakl ıat kan arap erkek ve 

dlıl taylar lclndlr. Kazananlara veri -
lecek para 300 lira koaunun uzunlutu 
1000 metredir. Koıuya bes tay yazıl· 
mıatır: 

1 - Ta.rzan (F. Vural) 56 kilo, 
:il - Tarhan (1. AYlac> S6 kilo, 
3 - E. Sahra (ll. Salt) 56 kilo, 
4 - Kuruı (S. KırırUll 56 kUo, 
~ - Gönül <S. Bayrak!> 54,5 kilo, 
Şimdiye kadar yaııılan koaulardl\ 

Tarzan ırerek müsavi sıklet ile eveldl'n 
gerek handlkaplarrta ağır kilo olsun ra· 
klpli!rlnl her zaman ırecmlıtl. Bu
ırlln sene kendisine ıans veriyoruz. Fa
kat koaunun mesafesi cok kısadır. Bu 
cihet kosu:ıru kanstırmaktadır. Tarza. 
na rakip olabilecek Emlrüssahra ile 

O çüncü kotu : 
Yenııchlr koeuaudur. Oc ve daha yu

kan Yn&lakl ıar kan ınslllz at ve kıs-
raklar tclndlr. Kazananlara verilecek 
para 500 llra, koıunun uzunlutu 1600 
metredir. Kosu.va yazılanlar ıunlardır: 

l - Dandy CH. Alakuı> 62 kilo, 
2 - Sltkap CF. Aır&.n l 56 kilo, 
3 - Romans (H. Saltı 54,5 kilo, 
4 - Yetla CA. A:vnaıı:öz) 49.5 kilo. 

kısrak olan Romansın aansını ço~alt• 

mııktadır. K01tutu takdirde Romana bu 
kosu:ıru kazanablllr. Kendisinin rakibi 
her ~·akit oldul:u ıılbl Dand!'dlr. 

Dördüncü koıu : 
Teselli kosuıudur. lkt yasında ve 

kazanclan yekQnu 800 llra:vı ırecmlyen 

yerli sat kan ınırlllz erkek ve dlsl ta:v· 
lar lctndlr. Kazananlara vernecek para 
400 Ura. kosunun uzunıutu 1200 met. 
redir. Bu ka&uııa yazılan taylar aun
ıardır: 

l - Alem.dar (S, Temel) 59 kilo, 
2 - Allaah (C. Aııayıkı 59 kilo.~ 
3 - Gonırodln (F. Atlı) 57,5 kil~' 

4 - Heybeli Cl. Aytac) 53 kilo, 
5 - Şanı ıs. K Osman> 53 kilo, 
6 - Bomba (S. K. Osman) 53 kilo, 
7 - oavalacıro ıs. K. Osman) 53 k. 
8 - Şenkız CK. Yıkılmazı 51,5 kilo. 
Evelce yapılan kosuda Allsah yalnız 

Karabibere mal:lüp olmus dll:cr rakip• 
!erini ırecmlstl. Fakat o zaman kendisi 
dlterlerlyle musavı k1lo ne kosmustu . 
.Aynı kosu.ıa arkasinda Uclln<'ll selen 
Şenkız busun kendisinden 7,5 kilo nok
san taıımaktadır. Bu da Şenkızın aan· 
sını fazıaıaıtınnaktadır diye dU,ana
yoruz. Dlterlert arasında atır kilo taıı
mauna ratmen Gongodln Senkız ıctn 

ihmal edilmemesi ıazım ııelen :veırı'lne 
taydır. 

B eıinci koıu : 
Handikap. Dört ve daha :vukarı yas

taki sat kan arap at ve kısraklar ıctn. 
dlr. Kazananlara verlll!Ct'k para 300 
lira. kosunun uzunlutu '2400 metrerllr. 

1 - Bo7.kurt <N. Kurtay) 6S kilo, 
2 - Bora (R. Ba>-sal) 60 kilo, 
3 - Tuna et. H. Tekce) 5S kilo, 
4 - Coılcun es. Böke) 55 kilo, 
5 - Unal <M. Banam) 52 kilo, 
6 - Yel (K. Odabaıı) 51 kflo, 
7 - Payııza (K Koktl'ncr) 50 kilo, 
8 - Ona! <N. Aker> 49 kilo. 
9 - Yıldırım <R. AIYürükl 48 kilo. 
Koşacak lıayvanlan ırözden geclrdl· 

tlmtzde tık olarak akla ırelen Bozkurt
tur. Taaıdııtı 65 kiloya ratmcn buı:Un 
kendisinden mühim isler bekleniyor. 
Dlter taranıın Bora tein bu hafla wns
lıdır diyenler var. Fakat biz Boranın 
mUhlm bir aey yıı.ııacaıtını düıünmüyo
ruz. Bozkurtun rakibi olarak rıı.vau 

ile Aıkını ırl\rüyoruz. 

Cıtte bahis dördUncU ile heııncl ko· 
Mesarenln kısa olması cok sert bir ıular araaındadır. 

Ulus 
Eskrim 
Kupası 

Tertip ettiğimiz Eskrim mUaaba· 
kaaı Ankara sporcuları aruında il· 
gi ile kareılanmı§tır. Beden Terbi· 
yesl umum müdürlUğU Eskrim fede· 
rasyonu müsabakaların tertip ve 
idaresinde bize her tUrlü yardımı 
gösterecef1ni va.detmıetır. 

Diğer taraftan bir bayan okuyu
cum~zdan aldığımıııı mektupta mil· 
sabakanın bayanlar arasında da 
tertibi iııtenilmektedlr. Gayemiz 
TUrk sporculu.tuna bir hizmet oldu· 
ğuna göre, bu isteği memnunlukla 
k&r§ılanz ve eter bize adlarını yaz. 
dıracak bayanların aayıııı bir müaa· 
baka tertibine yetecek kadar olunıa 
bu maçı da tertibi sevkle üzerimize 
alıyoruz. 

Tertl!'l ettığlmlııı eakrlm müsaba· 
knları, Uç eınıf eskrimci aruında 
yapılacakt.Jl'. 

Birinci sınıta, Uç yıl veya daha 
tazla eskrimle meuuı olanlar si· 
rcceklerdir. 

ikinci aınıf, A aınıfı tecrUbesiz
lerdir. Bu aınıt eakrlmcller bir yıl· 
dan baehyarak en çok Uç aene ea
krlm yapnuı ve bu sınıfta her han· 
g1 bir müsabakada derece almıt o
lanlardır. 

Uçüncü ıınıf, B. sınıfı tecrübesi&· 
terdir. En çok bir yıl eskrim yap
mııı ve bu sınıfta her hangi bir mü· 
aabakada derece almıı olanlardır. 
Mlll!abakalanmız her Uç sllAh U· 

zerine (Filore, Epe, Kılıç) yapıla· 

caktır. 

A ve B. sınıfları tecrübesizler a
ruında he Uç al!Ahta ayrı ayrı ya
pılacak müııabakaları kazananlardan 
birincilere birer kupa ve ikinci ve 
UçUnclllere münulp hediyeler veri· 
lecektir. 

Tecrübeliler her üç 1!11Ahta çarpı· 
eacaklar ve bunların birincisi kupa
yı alabilecektir. Bu kupaya tama· 
men aahlp olabilmek için müaaba· 
kayı iki yıl Ust uate kazanmak ıart· 

tır. 

Müsabakamıza, bu tartları haiz 
olan Ankarıı'da veya b&1ka tehir
lerde bulunan her eskrimci glrebl· 

lir. 
MUsabakamıza girmek lııtlyenler, 

(Ulus gazeteııi M>Or muharrirlltl
ne) adresiyle en çok 20. 12. 1941 ta· 
rlhine kadar bir mektupla müraca
at c'tmelldir. 

İımilfe dün bir vurguncu 
yakalandı 

lamıt. 6 (Huıual) - Yapılan arat
tırmalar sonunda tehrimizin tanın -
mıt manifaturacılarmdan Salim•de 
çok mühim miktarda aakh efya bu· 
luımı111tur. Suçlu tevkif edilerek hak. 
kında tahkikata baılanmııtır. 

C. H. P: Genel 
Sekreteri iği 

ROMAN 
mükôfatı 
hazırlığı 

(Başı 1 i11r.t 11cı11fada) 

de rey vermek hakkına sahip kı -
hnmııtır. Yani, Partice mükafat ka
zanacak eserde vasıf ve hususiyet. 
ler tayin edilmiı; detitdir. Jüri l -
zasının ittifakla veya ekseriyetle ta
yin edeceği esere müklfat verilecek
tir. Bu sebeple roman müklfatına 
dahil olmak istemiyen romancı veya 
hikiyecilerin bu arzularına hürmek 
etmek maksadını ıtüden C. l:l. P. 
Genel Sekreterliği bu gibi muharrir
lerin 25 illı:kinun 941 e kadar, key
fiyeti Genel Sekreterliğe özel kay -
diyle bildirmelerini rica eder, bu ta
rihten ıonra açıia vurulacak istek -
ler dikkate alınamıyacağı gibi l!on
radan yapılacak her han.gi bir itiraz 
da yapılmamı' sayı1acaktır. 

Türk Hukuk 

Kurumunun 

koni eransları 
[ Başı 1 inci sayfada ] 

6rılemek için ıamaıı uman miitefekkir· 
lerin ve politikacıların sarfettikleri 
pyretleri anlatmııtır. Harpte bir uraf
tan zaruret, diier taraftan insaniyet 
prensiplerinin hakim olduğuna ipret 
eden konferansçı, harbi bu ikinci esa,_ 
tan mülhem olarak bir takım hukuk 
kaideleriyle mümkün olduğu kadar bir 
nizam altına almak ve lüz11msuı ıiddet· 
!erin önüne geçmt!k için yapılaıı trşeb
büsle-ri ve varılan neticeleri tebarüz et· 
tinni,tir. Bu sahada kara ve deniz harp
leri hakkında oldukça ihti) .. ca klfi bir 
takım .kaidelerin mevcudiyetine mukabil 
hava harbinde sivil halkı korumıya ve 
ifratları önlemi)e matuf kaidelerin ,ok· 
luiuna işaret etmiştir. 

Konferansçı harbi önlemek ve çı -
kacak harbi hiç olmızsa innnl hir ta • 
kım esaslara rapceımek husus11ndaki bü
tün ıt•>-retlere rağmen harpten kurıul • 
manın yeglne çaresinin hazır ve kuvet
li olmak olduğunu, çıkacak bir harbin 
şiddetlerinden ise gerekli tedbirleri al· 
mış bulunmakla en iyi korunulabilece -
ğini tebarüz ettiren hatip, dünra harp 
afeti içinde kıvranırken bugün Dil Fa· 
kültoinin o güzel salonunda devletler 
hukuku bakımındın harpten bahsedrbi-

1 
liyorn bunun her ıeydeıı eve! hudut • 
lan bekli)·trı kahraman yurt ,ocukları 
sayesinde miln*üıı olduğunu. minnet 
ve fiikran hislef'İyle ifade e,•lemiştir. 
Nihıyet konferansçı, de-vlederarası mü
nastbederde ne }'dnız hak klfidir, ne de 
sadece kuvet hlkimdir, hem haklı, hem 
de kuvedi olmak .. rttır. Türkiye'nin 
de ııan budur, diyerek alkı$1ar uasın· 
da s6zlerine nilıayec vermifd,r. 

Yeıil köıe 
(B~ı 2 inci sayfada) 

Yine hep biliriz; sıcaklığı sıfı
rın aluna düşen hava kaUanna 
katılın, nem dolu bulutların için
deki ıu damlacıkları ı;oiuia de -
ğince, birdenbire kristalize olur •• 
Billurla.ııarak birbirinin peşinden, 
yere doirulurlar. Soiuk çoksa, 
rüzıir da varsa! bu zerreler in
celir ve tozlaıır .da, esintinin Ö· 
nünde darma daiın uçarak yere 
düııerler. Kar tipileri bunlardan 
dogar. Hava yumuşak ol11r esin
ti de bulunmazsa, bu iniıi yava1-
lar •. Arkadan yetişenler öndekile
re yapı51r, enlerini ve boylarını 
ıeni5letirler. Sulu sepken dediği
miz kar böylece yağar. 

Çamlar. zeytinler, portakallar 
ıibi yapraklarını dokmiyen a -
iaçların yeşil yüzlerine, lapa la
pa düıen karlar yapışır ve birbiri 
üzerine yıf:ılırak çok defa dalcık. 
!arın, yaprakcıkların çekemiyecek
leri bir ağırlık alır. Yollarda bah
çelerde hep görıirüz! Bu baskının 
altında körpe dallar eğilir. Tartı 
artana ve eritilmezse bu esname 
daha çoiahr, &üzelim dallar kırı
labilir de. 

Ankara·da çamları, kıyılarda 
portakal benzeri ağaçları olanlar .. 
kar yafıııını, yığılışını gözetleyip 
eiilme, kırılma kertesine erişme· 
den dalları desteklemeli, karları 
silkelemelidir. Gi:>riılmeden kırıl -
ma olmuşsa, bu parçayı hemen ke
sip uzerine katran surmelidir. So 
&uğun dokunağiyle havadaki su 
damlacıkları kara çevrilirken ara
larında; mini mini tübcükler ha -
linde hava kabarcıklarını hapseder
lerler. Toprağın yu:ı;üne serilen 
karın alttaki sıcaklığı ı;aklaması 
bundandır. Damlar.da ve toprak -
)ardaki ıı;ı havaya geçmez izole 
kalır. Bundan ötilrıi de kara: e -
kinlerin örtiısl.ı ; .• denir. 

Yine kar billurları atmosferdeki 
amonyağı, azot kümelerini içine 
alarak yere inerler. Böylece de 
toprak beslenir. Kara • beyaz giıb
re ! bereket-denmesi de bundan ö
tıirüdür. Gene kar yafarken fabri
ka dumanlariyle havada kümele -
nen zararlı gazlan, asitsülfiriği ve 
çesit tozları sürükleyip yere in -
dirdiğinden, yağıştan sonra hava 
açar, bir tatlı durulur ve temizle
nir.. İnsanlar ferah nefeslenir. 
Böylece de kar sağlığı korumuş 
olur. Yalnız karlar erir ve gece a
yaza geçerse, ekinlere ve ağaçla
rın yüze yakın köklerine zararı 
dokunur. Dondan korkulur. Böyle 
zamanlarda bahçelerde bazı bitik
lerin üstüne hasır örtülür veya 
ekili tahtalarm fizerlerine acele 
kar çekilerek don dokunaiından 
korunur. 
Karların toplu su hazineleri ol

duğu da elbet bilinir. Böylece de 
karlar, ıelecek yılm bitiklerine 
arelitme kolaylıfı verir. Gen du
rumi7Je yafıılı yrllar, iyi_ kar, 
faydalıdır. Türk uluıuna bereketi 
müjdelerim. 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
İki film birden 

1 ·Son aynlış 
Çılgınca bir qkla b&§lıyan, ha· 
yatın acı ıııtıraplartyle niha· 
yetıcnen emsalelz bir ııaheaer. 

Artistler: 
Nanct ve İğfalin bili artiaU 

Hans Söhnker 
Marianne Haff e 

2 -Maskeler aşağı 
BUyUk avantür filmi 

Seanıılar: H.30 - 17.30 da 
SON AYRILIŞ 
16 • 19 da 

MASKF.LER AŞAÔI 

Aklam 21 de Son Ayrılıt 
')abah 10 ucuz matinesinde ıene 

çift film 

SON AYRILIŞ 
MASKELER AŞAGI 

~-- T elelon : 6294 il 
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Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 

- - ( 7 İlkkAnun 1941 )-
u 

"ti 

Cinsi ve mensel 

c: ....... ~ ... 
"' ...... ..aı: E :ıı 
c.::~~·=-
0 "'·-UN -
f-ı>l"::..ll<<~ 

Ispanak (:Muhtelif) ıs 25 
Lahana (.Ankara) 6 9 
Prasa (.O:skiı;ehlr) 9 13 
Yerelması (Ankara) 7 10 
Kereviz (Bursa) 15 22 
Patates sarı cUr&1}p) 11 15 
Psı.tates beyaz (Ürgüp) 8 11 
Kabak (Tarsus) 24 32 
Karnıbahar (Eskişehir) 19 28 
Ayı;e fasulye (Mersin) 80 40 
Çalı faır.ılye (Mersin) 28 37 
Barbunya Fa. (Mersin) 25 35 
Domates (1\tcrsin) 23 28 
Yuvarlak 
patlıcan (Adana) 22 28 
Dolmalık biber (Bursa) 18 24. 
Sivri blb~r (Bursa) 20 2T 
Kunı so#!'an (Muhtelif') 7.5 10 
111111111111111111111111111111111111 

ViLAYETLER 

İnek ahuı yaphrllacak 
Konya Haraaı MüdUrJUtünden: 
Keııt bedeli 261'n5 lira 73 kuruı ol• 

inek ahın ln1aatı 6. 12 941 taı1blnde4 
itibaren on bel sun mflddetıe ve k&P&• 
ıı zarl usulb1.e eksiltmeye konulm111 • 
tur. 

Muvakkat teminatı 1963 ıtra 18 ini• 
ruf hara vezneelM :vatınlacak - eiı:• 
ılllmc 22-12.941 puarteal ırtınQ saat 15 
te Konya vtlAyet veteriner müd0r1Ut1l 
dairesinde hara 1n1&at komlly0nund& 

u LUÇAM yapılacaktır. 
Şartname ve proJPat her ırUn -teri-o 

Eltopu maçları 

ncr mUdUrlüiU ile hara müdUrlUiünde 
görüleblllr. Hariçten lstlYenlerin iki 11• 
ra bedel mukab!llnde satılır. 

tsteklllerın teklif mektuplannı ,,. 
2490 aayıJı kanunda )'&%ılı vesaiki de 

Dün ingiliz ıalcımı ile fenerhahc~ eartnamcde yazılı vesaiki eksUtme sa· 
nin maçındın e\'el Topçu ve Toxu atlndcn bir ıaal evellne kadar komı... 
Aııı Okulu ile Beden Terbiyesi Ge11t- yona tevdi etmeleri ve belli ırtın ve aa
lik E!itmeıı kursu ukıaıı arasında bir atle komisyonda hazır bulunmalan 
elropu maçı yapılmııur. (9147) 19096 

Bu maçı 13 • ı:z Topçu ve To~ Parke yol yaptınlacak 
Atış okulu kazanmıştır. Kayseri Tayyare Fabrilı:aaı Sahil 

Bugün 19 Mayıs ıtadyomunda fut. 
Alma Komisyonundan : 

bul ma"ndan eovel gene Gençlik Elit- 1 _ Kapalı zarf usuliyle parke 
men kunu takımı ile Harp Okulu bir 
maç yapıacakur. yol yaptırılacaktır. Bu yola ait mu-

Dünkii maç çok güzel olmuş ve hammen bedeli 296+1 lira 61 kurut
hakem B. Hüsametıin Güreli müsaba- tur_ Muvakkat teminatı 2223 lira ~ 
kay.ı muvaffakiyetle idare etmiştir. dır. 

2 - İhalesi 7-1-942 Çltfamba il· 
nü saat 11 dedir. Taliplerin belli 

~11111111111111111111111111111111!:, gün ve saatten bir sut evetine ka-

_:: RaQı·t Rıza = dar teklif mektuplan kabul edilir. 
Y E 3 - Şartname ve plinı ıso kuruı - T : mukabilinde komisyondan alınabi • 

§_ iyatrosu = lir. Şu ,artlaki plim almade ıerek-
- : ıe ihalede ticaret odası ve nafıa eh-
: HALiDE PİŞKİN : liyet vesikalarım ibraza mecburi • 
: birlikte § dir. (9172) 19114 - -- Bu aqam konser ----- münasebetiyle ------ temsil yoktur ---- 8-12-1941 Pazartesi ---- HABiBE TEYZE --- Vodvil 3 Perde ---- 9-12-1941 Sah --- KORDOCOM ---- Vodvil 3 Perde ---- 10-12-1941 Çarıamba --- BENIÖPÜNOZ ---- Vodvil 3 Perde ---- 11-12-1941 Pef!embe --- VELiNiN ÇOCUCU ---- Vodvil 3 Perde --- 12-12-1941 Cuma --- ASiLZADELER ---- 13-12-1941 Cumartesi -----

-----------------------------------------------

Usla alınacak 
Türk Hava Kuruma 

Genel Merkezinden : 

H a v a Kurumunun 
Tayyare f abrikaaı için 
saat gibi nazik iletlerin 
tamirini bilen iki usta -
ya ihtiyaç vardır. lıtek
lilerin Kurum Merkezi • 
ne müracaatı. 5601 

MAARiF VEKILLICI 

: Öğrebnen İrfan -E Bayramıçlı'ya 
: Maarif Veklllltlnden: 
: .Ni~dc Ortaokulu Türkçe ötretme-
5 nI Irfan Bayramıı:lı 5-XII-1940 tarl
: hlndenberi vazifesine devam etme· 
: dığlnden mUsta!i sayılacaktır. Üç 
: gün zarfında müdafaasını Veklllh 
E mlze i:Öndcrmesl lAzımdır. 19038 = •11111111111111111111111111111ı111• - -- -

§ l4-~ö~l/ı~zar ~ ~ iı~i alınacak ~ 
O GECE 

= - - -- Camarteai ve Pazar - - K 1 G lt F b ·k -
= = __ : Müd~~ı:;urı:::~s e a n ası-= 
: 6 ünleri aaat 3 te : : Fabrikamız i~in tornacı, ma- : 
5 Tenzilatlı E 5 ran~oz ile yazı ve dikiımaki- : 
: TALEBE ve HALK : - nalan tamir ustası alınacak - : 

§ matineleri E E ~:· ;~;:ıiyteaı!:~ilıa:ıu~:~;~::;. ~ 
i Telefon: 2653 § E ~s~~;~~=~::e =~~~:·:~:r~rika § 
................................... ,.. •ııııııııııııııııııııııııııt1ıııııii 
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Asker ailelerine 
Ankara Belediye Reisliğinden • 

1. Asker ailelerinden muhtaç olanlara 2. 12. 941 
salı gününden itibaren yardım parası tevziine 
b&§lanmııtır. ~ 

2. Yardım göreceklerin belediye muhasebesine 
müracaat ederek yardım paralarını almaları 
i lan olunur. 19092 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

Kereste alınacak 
lst. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 

Ankara Lv. Amirliği 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usulü lle 29 kalem 

spor malzcmcsı almo.caktır. Hepsine 
tahmin edilen tlyo.tı 82016 Ura (otuz 
lkl bin on altı llra) clll kuruştur. llk 
teminatı 2401 Yirmi sekiz kuruıtur. 

2 - lhalesı 23. 12. 941 saat 14.80 dil· 
dır. Şartnamesi 161 kurus mukabilin · 
de komisyondan her gtin alınab1llr. Ta
liplerin tek!U mektuplarını ihaleden bir 
saat evel komisyona vermeleri f&rttır. 

(8998) 1S9S7 

Makarna ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
l - A&a4'ıda clns ve miktarı ya

zılı Uç kalem mevaddı iaşe pazarlı· 

ğı 8. 12. 941 saat 14 te Ankara Lv. 
Sa. A. Sa. Al. Ko. da yapılacakur. 

u c u !5 

MlLLl MODAF AA 
VEKALET! 

Sedye kolu alınacak 
M. M. V ekaleti Sa. Al. Ko. danı 
Beher çiftine tahmin edilen fiya

tı 180 kuruş olan 500 çift sedye ko
lu 11 ilkkanun 94ı perşembe ,unü 
saat 11 de Ankara'da M .M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla ihale e
dileceğinden isteklilerin 13S liralık 
katı teminatları ile birlikte pazar
lık gün ve saatinde mezkftr Ko. da 
bulunmalan. Nümune ve şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. 

(9087) 19100 

TİCARET VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Ticaret Vektıletlndcn : 
Vektılet otomnt ı ve motosikleti ıcın 

M. M. VEKALETİHAVA 

Beyaz bez boyattırılacak 
M. M. VekAletı Hava Sa. Al. Ko.dan: 
90 santlın eninde 25.000 metre beyaz 

bez pazarlıkla hava rengine boyattın
lacaktır. Muhammen bedeli 7500 lira o· 
lup kati teminatı 1125 liradır. Pazar
lıtı 9. 12. 941 &alı •UnU 1&at 11 de 
Ankara Hava ıatın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartname ve numune
si komisyonda aörüleblllr. 1ateklllerın 
muayyen .ırun ve saatte komisyonda bu· 
lunmaları. (~) 19018 

Elbiselik bez alınacak 
M. M. V. H ava Sa. Al. K o. dan ı 

7f'i2/~ 

Memur alınacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamız ve Müesseseleri kadrolarında me .. 

mur, §Ube tefi, revizör, kontrolör, müfettiş ve tek
nik müf ettit olarak çalışacak elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bu aahala.rda tecrübe kazanmış olmak 
matluptur. 

Bu vasıfları haiz olanlar arasında seçileceklere 
3659 ve 3968 sayılı kanunlara göre ücret verile .. 
cektir. 

İsteklilerin tahsil ve hizmetlerini gösterir vesi .. 
kalarla 22-12-1941 günü akşamına kadar Anka
ra' da Umumi Müdürlüğümüze müracaatları rica 
olunur. 5600 P irinç alınacak 

lstantıul • Şlsll Sa. Al. Ko. dan 

1 - Kapalı zart usullyle l~ metre 
mlk~p mamQl kereste münakasaya 
konmuıtur. Evsaf ve husus! ıartlar 

Ko. da ı:örülUr. Muvakkat teminat 
5800 liradır. !halesi 24. 12. 941 cargam· 
ba EilnU saat ll de ya1>1lacaktır. Ta
liplerin lJıale saatinden bir saat evci 
teklif mekıuplannı Ko. no. venneıerL 

2 - İsteklilerin kati teminatla • 
rlyle belll vakitte Ko. da bulunma-
larL (8993> Mayıs iJ42 sonuna kadar acık eksiltme 

4000 Liralık makarna lle 2SOO litre benzln satın alınacaktır. 

1 - 70.000 met r e hava renıi iı 
elbiselik bez satın alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 49.000 lira olup kati 
teminatı 7350 liradır. Pazarlıiı 
12.12.941 cuma ,ünü saat ıo da An
kara da hava satın alma komis yo -
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda ,ör ülebili r. İstek -
lilerin muayyen gün ve saatte ko • - Kapalı zart us;ılU ile 1000 ., 

pirine m nakıuay konmuatur. Evsaf 
ve lUSUSI &arUar Ko. da EÖrülUr. n- •• 
ı <ı 12 941 salı zunu saat 1 do Ko. 
da yapılacaktı. Muvakkat • .,ınat 
--~ liradır. Tallplerln tekil! mek • 
t.ıplarını ihale aatlnden bir saat eveı 

komısyona vermeleri. <8680> 18651 

500 Kuskus. Bu miktar benzin toptan veya m:ı· 
500 ., Arpa veya yıldız şeh- yıs sonuna kadar tahakkuk edecek misyonda bulunmaları • Çeşitli · sebze ah nacak 

(9132) 19102 rlyesl. l!I066 ı:ün!Uk veya haftalık ihtiyaca göre 
parca parca veMlme• caizdir. 

(9176) 19116 

Sabun alınacak 
Istanbul • Sl$11 Sa Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı arr usulü ile 600 ton u 

bun munakasaya konmuı;tur. E~-saf .-e 
ııu~usı ıartıar komlııyonda görülür l'>•· 
ıcsı 10.11.941 canamnıı- ı:ünil saat 11 de 
)'apılacaktır. J\lu~akknt teminat ıS.89J 

liradır. TallpleMn tıelll ı:Un ve saattrn 
b:r saat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermelert. (8684> 1S6S2 

Taş nakli 
Gelibolu Sa Al. Ko. dan 
l - 2000 ~ metre mlklp moloz Uı.· 

Sadeyağ alınacak 
tzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla ı:; ton sadcyac- sa -

tın alınacaktır. Pazarlıkla ihalesi 12 
12. 941 cuma ~nü saat 15 te tzmır 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ~Iu
hammen bedeli beher kilosu 174 ku· 
ruıtan tutarı 26.000 liradır. Katı temı

no.t ihale bedelinin :yüzde on besidir. 
Evsat ve ıartıar her ı:Un Ko. da st6rU· 
lür. (9136) 19103 

Nakil i ~leri 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Erzurum'dan Atn'ya mntörlU 

vesallle tahminen :ıs:ıo buğday ar
pa ve .YUiafın nakllya tı pazarlık ıure • 
tlyle mllnakasaya konmustur. MUnaka· 
sası 10.12. 9.U caraamba ı:!ınU saat 16 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Kapalı zarfla eksiltmesine talip 

çıkmadığından dolayı pazarlıkla tSO 
ton kuru fasulye alınacaktır. Be • 
her kilosuna tahmin edilen fiyat 25 
kuru!,i.olup muhammen bedeli 37500 
lira ve kati teminatı S626 liradır. 
İhalesi 13.12.941 cumaertesi günü sa
at 10 dadır. Şartnamesi 188 kuruş 
mukabilinde her gün Ko. dan alı • 
nır. (9020) 19098 

Komodin ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

ıı Kuru.Köy ta$ ocaıtından 5 kllometre da Erzurum sa.. Al. Ko. cta yapılacak
d 1 llnde nakli ııazarlıkla eksiltmeye ko- ur. Muhammen bedeli 191ı::. lira olup 
nuımuatur. Muhammen bedeli 10.000 ll· kat1 teminat :?879 liradır. lateklllerln 
ra KaU teminat 7~ liradır ihalesi 9.12. , muayyen EtiD ve saatte temlnatlarlyle 
941 salı •UnU ıaat 15 tc 310 ı:;a, Al. Ko 'Ko. na mUracaatlan. (9157) 1910G 

Pazarlıkla aşagıda cins ve mikta
rı yazılı 3 kalem malzeme satın a
lınacaktır. İhalesi 9-12-941 pazar le· 
si günıi saat lS,30 darlır. 

Taliplerin tahakkuk edecek fi -
yat üzerinden kati teminatlariyle 
birlikte Ko. na müracaatlar. 
Miktarı Cinsi 

da yapılacaktır. lstekllleMn Ko. na mü-
racaatlan ($743) 18691 

Sığır eti alınacak 
Blre<:lk Sa. AL Ko. dan: 

Buğday nakli 
Gelibolu Sa. AL Ko. dan: 
1 - 300 ton buC'day bandırma ma -

halllne ı:etlrllmesl kapalı zartla eksllt
mcye konmuatur. Muhammen bcrlell 
18080 liradır. Şartnamesi Gelibolu Sa. 
Al. Ko. da aörülUr. lhalcsl 15. 12. 941 
pazartesi sı:ünll saat 16 da Gelibolu sa. 
Al. Ko. do. eOMllilr. ihalesi 15. 12. 941 
pazartesi ı:UnU saat 16 da Gelibolu Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Katı teminat 
2070 Ura. lstekllleMn belli ı:Un ve sa · 

35 adet Tahta tabur11 
S adet Komodin 
ıs adet Çöp sepeti 

(9074) 1909Ç 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - ı3 baş hayvanın pazarlıkla 

artırması 9·12-941 saat ıo da Anka· 
ra at pazarında yapılacaktır. İstek
lilerin belli vakitte bulunmaları. 

(9ıS6) 19ıos 

1 - 7. 11 941 ı:Unü kapalı zarrı. 

eksiltmesi )iapılan 250 ton sıc-ıretı Jcın 

teklif edilen fiyat komisyonca ı:all ııO. 

rülmüıtür 24. 12 941 ı:UnUnde lhalesı 
yapılmak üzere bir ay müddetle pazar· 
ıı:a konmuatur. Son tbıı.ta ıröre tutarı 

6!>750 lira llk teminat 5157 liradır. ·,. 
tekU:ertn belli ı:undc Ko. na mUraca· 
aUan. (SS63) l.S806 atten bir saat evel tekllt mektuplannı 

Ko. na vermeleri. <91:;8> l!ll07 ASK:t:RI F ABRlKALAR 

Zeytinyağ alınacak 
Canakkalc Sa. Al. Ko. dan: 
1 - s<ı ton zeyUnya~ı pazarlıkla sa

tın alınacaktır. PazarlıC:ı s. 12. 941 pa
zartesi gUnü saat 14 de Canak:.ale ~7S 
s,. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmln be· 
deli 0 6500 katı temlnat 6975 llrndır. 
Zeytınyatı ıcın mevzuatı. mevzuat be· 
deli komisyondan tem n edllmedUil tak· 
dlr<le aynca l!Ave ectııecekt1r. 

2 - l50 ton zeytlnya{:ı lcabmda 10 
tnn ve daha fazla olarak partiler halln· 
de ve aynı nyatıa ayrı ayn taliplere 
ihale edilir btek11lerln mczkQr ı:Un ve 
uaıte Ko. da bulunmalan 

(SS64> 1S!07 

Nakil itleri 
M idyat Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ayda 81 ton almak üzere 54-4 

ton arpa ve bugdayın nakliye işi ta
ahhüde bağlanacaktır. İhalesi 20. 12. 
94ı cumartesı guniı saat 11 de Mid
yat Sa. Al. Ko. da kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. İsteklilerin mez
kur gün ve saatt en bir saat evel tek
lif mektuplarını K o. na vermeleri. 
Nakledilecek yer Ankara Lv. amir
liği Sa. Al. Ko. dan ve Midyat Sa. 
A l. Ko. da ogrenilebilir. 

2 - S20760 lira muvakkat t eminat 
1632 liradır. 

(8981) 18942 

Yem torbası alınacak 
lslihiye Sa. A l. Ko. dan ı 

ı - 900 adet yem torbası 9000 
adet kebre 4000 adet keçeli belleme 
6000 adet kayış yular başlığı ve 6000 
adet ip yular sapı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin t ah
min edilen bedeli S3660 lira olup mu· 
vakkat t eminat 3933 liradır. 

2 - İhalesı 2S. ı2. 94ı perıembe 
cunü saat ıs te 11118.hiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İstiyenlere şartna
mesi 268 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

İsteklilerin belli gün ve uatten 
bir natt evel teklif mektuplarını. 
Ko. na vermeleri. (9029) 18970 

P irinç alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
l - 15 günde teslim edilmek ıar

taıyle şartnamesinde yazılı evsaf da· 
hlllnde 75 000 kilo pirinç pazar: ık
la alınacaktır. Muhammen bedeli 
33i50 lira ilk teminat 2531 lira 25 
kuruştur. 

Pazarlığı 9. 12. 941 salı ~OnO 
saat 15 te İzmit Sa. Al. Ko. da ya

pılacaktır. lsteklllerln belll saatte 
Ko. da bulunmaları. (9126 

19082 

Sığır eti alınacak 
lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 174.000 kilo kesllmlı sıtır eti 

kapalı zart uıulble eks1llmeye konmuı· 
tur. İhalesi 26. 12. 941 cuma ı:UnU saat 
16 da lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı· 
İacaktır Beher kll0&u 48 kurustur. Mu· 
hammen bedeli 63520 llra olup muvak· 
kat teminat 5426 llraı:ıır. Evaat ve tart· 
!ar ııer ı:Un :Ko. da ı:örUIUr. tstekllle • 
r1n belli ı:Un ve saatten bir saat eve! 
tekll! mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(9101) 19101 

Düğme ve saire alınacak 
Topane sa. Al. Ko. dan: 
1 - Adet 2~.000 san dökme kesme 

kanca, adet 255.000 ıan dökme köp· 
Mllü ıurırtı, adet 255,000 köprüı:ıı. san 
dökme köpMlıüz ııilrı:ü. Yukarıda yazı· 

ıı Uc kalem malzeme müteahhit nam 
ve heııabına alınacakUr. Pazarlıkln ek· 
sııtıneııı ıo. 12. 041 canamtın günü sa
at 14 te Topane lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmln be
dell 15784 lira l50 kuruı ilk teminat 
118~ lira evsat ve nllmunf'SI Ko. di. sı:ö· 
rUlür. Taliplerin Ko. na müracaatlan. 

(9160) 19108 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 

40 ton 1,5 No. ve 40 ton 2,5 
No. c.Rrn kağıdı alınacak 
As. Fnb. Sntın Al. Ko. dan: 
Yukanda yazılı cam klı{:ıtları aske

ri tabrtkalar umum mlldürıuı:u mer
kez satın alma komisyonunca aatın a
lınacaktır. Taliplerin 13. 12. 941 taM· 
hinde sant 10.30 da komisyona mUra-
caatıan. (9114) 19102 

Nazarı dikkate 
Slnema ve ı:arajlar ıctn 15 ve 6 

amperlik tunı:ar lllmbaları. 
1942 model General Elektrik marka 

radyolan. buz dolaplan, havuz, motör, 
ı - Ankara teslim ıartlyle 50 ton transformatör. radyo ıtımbaları ve sa· 

atıerı, her nevi tamirat ve her marka 
radyo tamiri yapılır. Yenl ıınema tıs· 

tUnde No. 9 Tel: 8344 5586 

lCRA VE iFLAS 

Keskin lcra Memurıurıundan; 
Kırıkkalcdc Arif Urngun:ı. Keskin 

patates 30 ton 10 numara kuru UzUm 
:20 ton kuru ıo:ıın ve 20 ton makama 
ayn ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 

Patatesin muhammen bedeli S7150 lira 
ille teminat ~ lira 25 kuruı Ye kuru 
üzüm muhammen bedeli 21.000 lira ilk 
temlnat 1575 lira so~anın muhammen 
bedel1 2800 Ura ilk temlna t 185 lira ve 
makarnanın muhammen bedeli 9600 11· 
ra teminatı 72ıJ liradır. Pazarlıkları aslbo sulh hukuk mahkemesinin 16. 6. 
ll.12. on ııenembe ı:ünU saat 11 de• 941,aUn ve HIO karar sayılı llAmfyle 
BolaYlr sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1500 lira bor~lu ve lkametı;:Ahı mechul 
şartnamesi ve evsaf Ko. da ı:Orülür. oldul':u anlaıılnn Kırıkkale nahiyesinde 

(9161 ı 19109 Ruıı:crhanta 

Nohut alınacak 
lk:ımetı:Ahınızm mcthul olduıtu POS· 

ta memurlul':u tarafından anlaııımıı 

olup lsbu llAn taMhlnden itibaren bir 
Canııkkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 _ 100 ton nohut pazarlıkla satın ay zarfında bir itirazın vıırsa <lcnnC'yan 

aıınacııktır. Pazarlıl':ı 12. 12. 941 cumıı 1 etmeniz aksi takdirde l&bu 110.n icra 
ı:ünU saat 14 tedlr. Tahmin bedeli 22 emri makamına knlm olmak üzere bir 
bin ııra klltl teminat 24SS liradır. Ev· ay müddetle llAn olunur. 539!> 

sa! ve Eartnamesl her cUn Ko. da gö · 
rü!Ur. tstek111ertn b<:lU saatte Ko. na 
milracaatıan. (9162) 19110 

Nohut alınacak 
Canakkale sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 ton nohut pazarlıkla utın a

lınacaktır. Pazarııtı 12. 12.1941 cuma 
EilnU saat 14.so dadır. Tahmll'I bedeli 
177SO lira kati teminat 2100 liradır. 
Ev5at ve eartnamesl Ko. da her gtın 
aörülür. lsteklllerln kaU temlnallariY· 
le Ko. na muracaauan. (9l63) 19111 

Bulgur alınacak 
İzmit Sa. A l. Ko. dan ı 
ı - ıs ,unde teslim edilmek şar

tiyle şartnamesinde yazılı evsaf da
hilinde 75 bin kilo bulgur pazarlık· 
la alınacı.ktır. M uhammen bedeli 
19SOO lira ilk teminat 1462 lira 50 
kuruştur. Pazarlığı 8-12-941 pazar -
tesi günü saat 16 da İzmit Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin Ko. 
na müracaatları. (9164) 19112 

Nakil itleri 
Kars Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - Aşatıda tahmin edilen fiyat

ta yazılı bulunan mahallere 200 ton 
eşya ile 2000 erin nakli kapalı zarf 
usulü ıle eksiltmeye konmuştur. 
Nakliyeye ait şartname Ko. dadır. 
Muhammen bedeli 2000 lira ilk te -
minat ı 500 liradır. İhalesi 22.12.941 
pazartesi ~nü saat 15 te Kars Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkur ~n ve saıtten bir saat e -
vel Ko. na vermeleri. Yerler Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. ile Kars Sa. 
Al. Ko. da öğrenilir. (9165) 

19113 

MALiYE VEKALETi 

Devlet Şilrası binasınrn alt 
katında Devlet Matbaasının 

ka lorifer tesisatında 
yapılacak tamirat 

Maliye Vcklletlndcn : 
Yapılacak ısın mahl.Yctl : Devlet ŞQ

rası binasının alt kaUnda Devlet Mat
baasına alt kısmın kalorıtcr tesisatının 
tam iM. 

Keslf bedeli : 2049 llrn 86 kuruatur. 
Muvakkat teminat miktarı : 153 11· 

ra 75 kuruıtur. 

lhale tarihi ve mahlllll : 10. 12 941 
tarihine mUsadlt carşambo. ı:Unü saat 
15 te Maliye VckAleU Mllll Emllk l'ılü
dUrlUC:Undc. 

Kcalf evrakını ı:örUp okumak ve be
deli mukabilinde almak lstlycnler l\1a· 
il.Ye Veklletl Milli Em!Ak MUdUrlU!tü· 
ne mUracaatıan. (9016> 10027 

ULUS 23. üncü yıl. - No. 7306 

İmtiyaz sahibi 
1skender ARTUN 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İolerl MUdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MlldUrü: Nııslt ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 

DAKTİLO KURSU --1 DİKKAT}-
Cıı.zetcmlze g!inclcMicn herncvt yazı. 

lar, ncııredllsln edilmesin ııerl veril· 
mez ve kayboluaundan dolayı hlc blr gg uncu devresini do :rüzde elli tenzllAtla actı. sır ayda diploma verilir 

Tahs11 aranmaz .Memurlar Kooperatifi karsumda No. S. Tel: 8714 , mesullyct kabul olunmaz 

Mlıteahhlt verıılsl ile karar pulu ve· 
kll.lete aittir. 

Muvakkat teminat 65 lira 63 ku • 
rustur. 

Acık eksiltme 20. 12. 941 tarihinde 
ıoaat 10 da yapılacaktır. 

tsteklllerln eksiltme eUnU bildirilen 
saatte teminat mektuplaMyle birlikte 
satın alma komisyonunda hazır bulun· 
malan UAn olunur. (9054) lOO<Y.? 

ASKERLiK iŞLERi 

Çağrı 
Ankara. Askerlik Şubesindc>n: 
1 - Nafıa Veklıletl demlryollan 

fen heyetinde mühendis iken 11-8· 
1941 tarihinde istifa ederek ayrılan 
ve baskaca adresi şube> ve memuri
yeti sabıkasınca blllnemiycn yedek 
demiryol teğmen .Manisalı 322 clo • 
tıum ve 44796 kayıt numaralı :Murat 
o!;lu Rıza Batuk talim vazifesi al
mıştır. Acele şubeye mürncaatı llAn 
olunur. (9096> 19041 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesinden: 
1 - Yenişehir Menekşe sokak No. 

l/ dekl adresinde olmaı;lılh emniyet 
tahklkat.lyle anlaşılan ve başkaca 
adres1 de blllnmlyen yedek demir • 
yol Ankaralı 312 doğum 14574 kayıt 
numaralı İsmet oğlu Enver Atakan 
talim vazl!csl almıştır. Acele şubeye 
müracaatı llün olunur. (9106> 1904!1 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Maden Tetkik Aramada me· 

mur adresinde vesalr araştırma -
tarda bulunamıyan P. Teğmen 326 
doğum ve 48815 askeri kayıt numa
ralı Istanbullu Ahmet oğlu Kemal 
talim vazifesi almıstır. Acele ııube

ye mUracantı llAn olunur. 
<9142 19091 

M.M. VEKALETlDENlZ 

Ampul alınacak 
M.M."V. Deniz Müsteşarlığından 
Muhtelif cinste hususi tip elektrik 

ampulü alınacaktır. Teslim müddeti 
uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve resim 

veya nümunelerini görmek üzere 
müste5arlığımıza veya Kasımpa5a • 
da Deniz Levazım satın alma komis
yonuna ıs. 12. 941 tarihine kadar 
müracaatları. (8780) 18794 

Mehmet Ürün hakkında 
Elektrik işleri Etüt 

İdaresinden : 
İdaremiz mutemedi Mehmet 

Urün'ün idaremizle olan ala -
kası 1. 12. 041 tarihindenberi 
kesilmiştir. 

Bu tarihten sonra Mehmet 
Urün'ün idaremiz adına hiç bir 
muamele yapamıyacağı, yaptı
ğı takdirde yapılan muamele -
nin idaremizi ilzam etmiyece -
ği ilan olunur. 5543 

Ankara Bira Fabrikası 

Çeıilli yiyecek ahnacak 
İnhisarlar Ankara Bira Fabrikası 

M üdürliığünden : 
Pazarlık suretiyle fabrika işçile • 

rinin yemekleri için ;ı.şağıda yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
Cinsi Kilo Mu. be. 

Ku•-u fasulye (Selanik) SOO 120 -
Nohut (İspanyol) 800 176 -
Mercimek 300 60 -
Salça 100 7S -
Pirinç (Nallıhan} veya 
Beypazarı 4SO 
Bulgur l SO 
Sadeyağ (Urfa} 250 
Patates (Sarı) ~000 
Kırmızı biber 2S 
Soğan 250 

189 -
27 -

425 -
110 -
ı2 so 
18 7S 

12ı3 2S 

Yün fanila alınacak 
M. M. V. H ava Sa. Al. K o. dan : 
1 - 1200 odet yün fan ila pazar • 

ltkla satın alınacaktır. M uh ammen 
bedelı 4800 lira olup kati teminatı 
720 liradır. Pazarlığı 12.12.941 cu
ma ,ünü saat 10,30 da A nkara da 
hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün ko • 
misyonda görülebilir. İst eklilerin 
muayyen ,un ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (9177) 19117 

Elbiselik bez alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al . K o. dan 
1 - 4000 metre is elbiselik b ez 

pazarhkla salın alınacaktır. M uham
men bedeli 3000 lira olup kati t e • 
minatı 4SO liradır. Pazarlı ğı 12.12. 
941 de Ankara'da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartn&
mesi her ıtün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin muayyen rün ve sa
atte komisyonda bulunmaları. 

(9178) 19118 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden: 
1 - istasyonda ıllo civarında klln 

225 metre murabbaı yer odun ve kömür 
deposu olmak üzere ihale tarUllnden 
itibaren bir sene mUddetıe klra)"a \"eri· 
lecektlr. 

2 - 1''•Jhammen bedeli C27ô) llradır. 

s - Teminat: (20) lira (70) kuru,. 
tur. 

4 - Sartnameıtnl ırönnek ıstıyenle· 

r her gün encUmcn kalemine ve is
teklilerin de 12. 12. 941 cuma i'Unti H· 

at 10,30 da beledl)·e dairesinde müte· 
ackkll enc;llmcne müracaatlan. 

(SS53) 18799 

Toplantı 
Ankara Barosu Helslll!lnden: 
Baro umumi heyetinin 6.12. 941 cu

martesi saat 10 da toplanması tein e • 
velce karar verJlmlı ve llAn edllmlıse 

de mczkQr lf'Ün ve saatte kanuni Pkse· 
rtyct nisabı hasıl olmajıj!'ınrlan 3499 
No. lu kanunun 67 el maı'desl muclbln· 
cc toplantının 13. 12. 9U ı: •rr artesl sa
at 10 da yapılması ten•lp olunmut bu
lunmakla baromuza kayıtlı arkadasla
rın o aUn ve saatte Adllyt> sanrı baro 
.salonunda. hazır bulunm11Jarı rica olu· 
nur. 5!198 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Sicim alınacak 
P.T.T. U mumi Mudürlüğiınden 
1 - İdare ihtiyacı için bin kilo 

in,iliz bükümü aicim açık eks iltmeye 
çıkarılmış .ır. 

2 - Muhammen b edeli (3200) lira 
muvakkat teminatı 240 liradır. Ek
siltmesi 19. 12. 94-1 cum& ,ünü aı.at 
11 de Ankara'da P .T.T. umumi mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Istekliler , muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka
nuni vesaiki hamilen kom isyon& mü
racaatları. 

4 - Şartnameler Ankara'da P .T .T. 
levazım, İstanbul'da y eni Vı.lde h a
nında P.T.T. levazım umumi depo 
ayniyat muhasipliiinden bedelsiz o-
larak alabilirler. (8959) 18929 

Sicim alınacak 
P.T.T. U mumi Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için on beş b in 

kilo adi sicim kapalı zarfla eks iltme-

Marmara Cı;sUbahrl K . satın Alma Komisyonundan: 
Tahmini fiyatı 

Cinsi Kilosu Kuruş &!.. 
Temin•11 

Lira Kr. 
Pırasa 57600 5 
P at ates 72000 10 
Lahana 28800 7 ,50 
İspanak 49000 12,50 

5 Kuru soğan 14400 7,50 1588 
K . b iber 4SO 40 
Salça 3600 3 5 
B akla 4800 6 uf/ 

1 - Yukarıda clnı ve miktarları yazılı seklz kalem ~f'hzc kntıalı ınrf 
llyle eksiltmeye konulmuetur. .....,ıı~ 

2 - Eksiltmesi 18 blrlnclkAnun 941 rıeracmbc aUnU sao.t 16 da µ.~

Tersane kapmndakl komınon blnıısında yapılacaktır. 

3 - Sartnameııl bedelsiz olarak komisyondan alınabl1lr. ~ 

4 - Eksiltmeye lstlrak ede<'ek taliplerin 2490 ııayılı kanunun uırttatı 
hile bu lale llsı:lll oldukların11 dair ticaret vcslkalannı yUkarıda yazılı tcınııı' 
rlyle blrltkte tanzim edecekleri tekil! mektuplarını belli aün ve saatten ~ 
ııaat evellne kadar komisyon baıkanlıtına vermeleri. (10531-6964) 1 

~ 
CEYHAN Pi RiNCI 
Kilosu 36 kuruşa 

Memurlar kooperatifi 
mağazalarında satılmakta~ 

~--------------~ Kayıp - İstanbul ithalat gümrü
ğünden almış olduğum 414577 nu • 
maralı 28-12-938 günü ir a t makbu
zunu k aybett im. Yenisini açıkaraca
ğımdan eskisinin h ükmü kalmadığınt 

ilan ede rim. 
CE MAL BERKMAN 

Galata K ürekçiler No. l'T 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Elbise yaptırılacak 
D.D.Y. 7 inci İşletme Müdilrlüğün

den : 
1 - Muhammen bedeli (39685) 

llra (10) kuruş olan lşlet.memlz me
rr" r ve mUstahdemlnl için 639 ta
kım açık yaka (çeket, yelek ve pan
tolondan iba r et> ve 211 takım k apa
lı yaka <ceket ve pantolondan iba
r et elbise ki ceman 850 takım elbi
se ile 390 adet ı>alto n 450 adet 
k asket kapalı zarf usullyle eksilt.me
ye cıkarılmıştır. 

2 - Bu iş için muktaz.l ku m&1 be
deli m ukabilinde idare tarafından 
verilecektir. 

3 - E ksiltmesi 11-12-1941 perşem
be ~ünü saat 11 de Afyon 'da 7 inci 
işletme müdürlütü blna.cnnda yapıla

caktır. 

4 - Bu işe girmek lstlyenlerin 
<2976> lira (39) kuruşluk muvakkat 
te-mlnat ile kanunun tayin ettiği ve
sika ve tekliflerin i muayyen gün sa
at 10 a kadar komisyon relsll~lne 
vermeleri IAzımdır. 

5 - Şartnameler parasız. olarak 
7 inci İşletme Müdürlüjünden alı -
nablllr. 

6 - 27-11-1941 t arihinde bu i&ln 
kapalı zarf usullyle ekslltmesl yapı
laca~ı lllın @dilmiş ise de şartname
de tadillt yapı!dı~ından arttırma ve 
eksiltme k anununun 12 inci madde
si mucibince eski l!Anın hükmü yok-
tur. (8772) 18730 

ANKARA VALIL~ 
Elbise yaptırılacak 

Ankara VnllllClnden : ti 
ı - Nafıa mUdUrlUğü müstab~ • 

mütemadi tamımı ıscller1 ıcın tsr. 
cak (25) adet kıalık Ye 183 yazU1'~ ıl 
senin kumaaıan daireden "erJIJll 1,, 
ihalesi 8.12.941 pazartesi aünil flJ.JJ 
tc vllllyet daimi encümeninde )apıl"' 
üzere acık ekslltmcye konuımuıt; ti 

2 - Muhammen bedeli (832) J' ' 
muvakkııt teminatı (62) Ura (40) 
ru~u~ ~ 

3 - Isteklllertn teminat mcktıı1' \J -? 
makbuzlıırtyle Ucarct odası vesııı:•. ' 

...rlft ~· ' hlımllrn yukanda adı sı:ecen ı;..- rt-" 
atte daimi encümen rcıııııı:ıne ıtıCI 
atlan. ~ 

4 - Buna alt kesit ve prtıl b ı•' 
her aün nafıa müdUrlUCündo &6# 
ceklerL (8738) 1 

Elbise yaptırılacak 
A nkara Valiliğinden ı • ili I' 
Hususi muhasebe odacıları ıÇ ,ı1 

çık eksiltme ile 2S takım elbise 

hrı l acaktır. • drf· 
Muhammen bedeli 800 ııra rt~ 
İhalesi 22 ilkkanun 941 P~1't e1 

rünü saat ı5,30 da vilayet daı11' 
cümeninde icra edilecektir. del 

Taliplerin muhammen b~~~ 
% 7 buçıuğu nisbetinde ınu ılı' ı 
t eminat makbuziyle birlikte tJ• 
giiniı muayyen saatte vili.Y~t 1/~ 
encümenine, ıartname ve n!iııld3ıll" 
rini aıörmek istiyenlerin de 

1 
ı' 

encümen kalemine müracaatlll:o~ 
lan olunur. (9146) ~ 

Kiralık oda 
rt. 

Cal1$an bir bayo.n ıctn aile n !d ' ' 
havııdar blr oda kiralıktır. ?>i· 1' !'> 
klUetl yanında Cellkkalc solCll ~ 
14;2 ye miıracaat. __.....,., 

Elbise ah nacak 
ye çıkarılmıştır. D evlet Demiryolları Sa. A l. Ko. da.n : ri 14 

2 - M uhammen bedeli (23250) İıletme personeli için aşağıda cinsi, miktarı muhammen bed~ıı~,ı~ 
muvakkat teminat (1743,7S) liradır. muvakkat teminatları yazılı 2 kalem e lbise, 2 kalem palto ile bıf oJ1J.' 
Eksiltmesi 19. 12. 941 cuma cunu kasket komisyonda görülecek nümu nelerine ,ôre kapalı zarf u5!rıı:r-
saat 16 da Ankara'da P .T .T . umumi satın alınacaktır . Eksiltme 22. ı2.9 41 pazart esi günü saat 11 de 1 

müdürlük binasındaki satın alma ko- de 9 iıletme binasında A. E . komisyonu tarafından yapılacaktır• _,,f' 
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin t eminat ve kanuni ve sikalarını ihtiva edecek kapalı 

3 - Ist ekliler, muvakkat teminat !arını aynı giin sa.at 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
makbuz veya banka mektubiyle ka- Şartnameleri parasız olarak kom isyandan verilmektedir. ııı• 1 

nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfla· Muhammen bedeli Lira Mu. tetı1 
rını o gün saat lS e kadar mczkiir Elbise 5 ı8 kat açık yakalı 147S3 S2 
komisyona vereceklerdir . · Elbise 12-4 kat kapalı yakalı 2736.42 

Pazarlığın 15.12.941 giinü öğleden 4 - Şartnameler Ankara'da P .T .T . 
f Patlo 237 adet açık yakalı S249.1S 

sonra saat ıs te Gazi Orman Çi t- levazım, İstanbul'da yeni Valde ha-
P atlo 98 ade t kapalı yakalı 2026Jı4 

liğindeki bira fabrikasında komis • nında P.T.T. levazım umumi depo 
yon huzurunda yapılacaiı ilin olu- ayniyat muhasipliğinden bedelsiz ola- K asket 62 adet 172.26 9095 
nur. (9ı 73) 19097 rak alabilirler. (8960) ı8930 24937.39 (10647-9120) 1 ,. 

~------------~~------~----~----~------------------------------- ~---

Müzeyyen Senar - Münir Nureddin Selôhattin E yu bi ve Bozaslo~ . . ....-. 
YENİ Sinemada 

Bugün Bu gece 

Clark Cable - He<lylamar - Spenccr 
Tracy • cıaudet Colbert tarafından 

a11hane blr suretle yaratılan 
senenin en nefis tllml 

KA A SEVDA 
Seanslar: 10 - 12 - 14.30 - 16.30 

18.30 ıreco 21 de 
Tel: 8540 

PARK Sinemasında 
Buırun bu aeee 

Vazife _ a~k - arkadaşlık ve 
kahramanlık filmi 

Deniz kahramanları 
Türkçe sözlü 

Baı rollerde: Wallace Berr:r • Cbes· 1 
ter :-.rorrıa vın:ınıa C:rey lllveten : 
B. :'.\f. :'.\tecllslnln altıncı devre ücıin

cti yılının acılııı. Seanslar: 10 -12 
14.30 • 16.30 • 18.80 ceee 21. de 

Teleton: llSl 

SUS Sinemasında 
Buaun bu aece 

Shlrley Temple • Randolt Scott ile 
beraber cevlrdlklerı en parlak 

temslll 

Radyo Kraliçesi 
Fransızca sözlü 

Seanslar: 10 - 12 - 14 • 16 - Hl 
aece 20.30 da 

Tel: S.'69 

SÜMER Sinemasında 
Buı:ün bu sı;ece 

Macera ve h eyecanlarla cıoloJ 
büyük sergüzeşt rnıni . 

Kanun kuvetı 

Baırolde: 

MAY ROBSON ~ 
seanslar: 10 - 12.15 -14 30 • 

16 

lS.80 ve 21 


