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Fen ve çocuk 
sayfalarımız 

Mersin ' de deniz lisesini bitiren --
gen( denizciler 
diploma aldllar 

Baıvekilimiz okulu bitiren aenclere 
diplomalar1nı kendi eliyle dağıttı 

~hı, 28 a.a. - Deniz lisesini bitiren talebe!lln diploma dağıtma töreni 
~ lılerain Deniz Harp Okulunda yapılmıııtır. Bu törende Başvekil Dr 
~Saydam hazır bulunmuı ve liseyi bitirenlere diplomalarını kendisi 
'ıt t.ııttr. Törende VAU, VilAyet Halk Partlııl erkAnı ve diğer dAvellller ha-

t Ulıınakta idiler. 
~ile İıUklAI :Mar111 ile bqlanmıı ve bundan sonra diplomalar Başve

O t&ratından dağıtılmııtır. 
'ltıtı;ılcu.ı komutanı Kurmay Albay MUnir Öney liseyi bltlrenler ile diğer ta
Jllıt ~bir hitabede bulunarak yurt ve ulus yolunda kendilerine dllşen bU· 
~len tıellrtmiııtir. 

'-ıı.r~ ııonra bir geçit resmi yapılmıı ve dA.vetlller okul gazinosunda 
~ olan bUfede ağırlanmııılardır. 

Alman Hariciye 
Nazır1nın nutku 

Falih Rılkı ATAY 
~~~ Huicire Nazın fon Ribben· 
~ kaısuboff otelinde, "komünizme 
' bi illa" Paktını imza eden delege
llıııı 11~Utuk SÖ)lemiıtir. Bu bir tö • 
~ olmakla beraber, her \'llkiı 
~iz fikir ve iddiaların bir 
~ ~ f" . ından ibaret değildir; için· 

ilcir ve iddialar vardır. 

~ '-~ ıark seferi hakkındaki aJ. 
~ ll\alı ü dikkate çarpı~or. Fon 
s;~~~·a. göre, lngiJteıe'nin Avrupa 

İzmir' de yanan ıilepte 
bir yangın daha cıkll 

1 
İzmir, 28 a.a. - Evelkl aklam il· 

manımıza gelen ve Sadık zadelere 
alt olup Denlzyollan tarafından kira 
tle işletilmekte bulunan 5.600 tonluk 
Platin şilebi dün yükünü bo$altırken 
içinde çıkan bir yangın neticesi ha· 
sara uğramıştır. 
Yangın boşallma l&IYle u~raşan is

çilerin öğle tatilinde bulunduklan 
esnada çıkmıştır. 

ltfalyenln bilyük gayretine rat
men yangın ancak ambara su dol
durulmak suretiyle söndürUlebllmJş 

ise de bilahare geceleyin vapurda 
\klncl bir yangın daha <:ılan11tır. Bu 
,kinci yangın sıcaktan kız11an maki· 
ne dairesinden başlamış ve yanında 
bulunan kamaralara da alrayet ey
!emiı ise de ateş itfaiyenin ani mil· 
dahaleslyle söndilrülmil,tür. 

Tahkikat devam eylemektedir • 

-uoaeki son müttefikı, askerlik 
~ elıemiyetli bir unsur ol • 
~ bıit~lr.ınııur. Almanya ile müttefik
~ llQ !atada, hücum edilemez bir 
... ~llerdir. Talim ve terbiye gö._.,.--er •e malzeme yoksulluju. Ru. 

t.i:"..~kte umumi durum üzeriııde B' Jk J' k d" t•• ~ bir tesir yapabiJınek imkin- . ır ye en ı araya Uf u 
~ lbalınım bırakmıJUr. ~ Eko.~ İstanbul, 28 (Telefonla) - <Se-
~ ~ Almanya ve muttefıklerı merei Ga)Tet> adında bir yelkenli 
~ ;;.11, .1 .... h3 ;;ı, luu.luıuı ~:aa4&Jıa '1U~~ :ır.o: ~ Jruıclr 
~, ela tdır. Kıt•, ı....ı olarak, ab- Sus vapuru imdada :vetı.. le 'dBft 

:--;;~bilecek bir hale gelmiı • kişilik tayfasını kurtarm11tı~. 
~ Din zahra ve hammadde kay· 
l'a ~ biııüıı Avnıpa'nın ihtİ)'llÇlırı· 
'- tttııJilık. Almanlar bu geniJ sahalı· 

tlalldırmıya ba1lamı2lardır. 

~ ~ buodao sonraki gelişimi, 
~ kuveu karıı karııya bırakı>or: °" ~ •e Ortakları bir tarafta, bütün 
~ ~ tarafta) Nutkun bir hususu· 
~· Ribbentrop'un yalnız başına 
~' dan pek az bahsetmesinde, 
~ Aluıanya ile müttefikleri, fakat 
~ar. Avrupa kııa.sı adına konuşma· 

""~ bir batka hl1$U5iyetl, Ruz· 
~ labsına ıiır hücumlarda bulu
~· Fon Ribbentrop'un sözle • t ~ Aınerikan efkarını idare etmek 
~k;I?evleder halkı ile Reisi 
~ ~ırıbirinden ayırmak, ve bü • 
~ 6s harı yalnız onun ıahsı, poli· 
~~ tüne toplamak ga)'Ttti göze 
.,. ~ • Bununla beraber Alman Hari· 
~ ::•rı, Birleşik·Devletler'in harbe 
~~Dleınesinin, netict)i değiştire· 
... ~.ve bunun yalnız Amerikan 
fdd.~ıı ~ yıkacaiı ve Alman)·a'nın 
~ llıalı ÇOkıan gözönünde tuttuğu 
it Üıerinde durmuştur. 

~~ liariciye Nuıruwı nutkuna 
ı...~ lelerinde şimdiye kadar ka· 
~~~erler ve elde edilen kırnak· 
~uıca ve harbin devamı ile Al • 
~: •• Avrupa kııasının bir tÜ· 
L:' ~ doiru girmek ihtimalini orıa· 
L'tl• 1rmııur. Teşkilatlandırılan 

lıa...~ danoap kıta, harbi, Anglo
~ n d9ıa futa uzatmıya im· 

•erebilir, 

~'ntD buıı yoklamalarında 
~ ~ hakkındaki şayialar, bu nu· 
'-~ ~r yal.anlama ile reddolun • 
't ~ i.._ Fütırer'ın, Fransa yıkıldıktan 
lııı,._' -._rıı divetindeııberi, Almanya 
~ ~:L~yet, ne de teşebbüste bu· 
~ır ve bundan sonra da 

tır, 

~ ~ liariciye Nazırının sözlerin· 
~-Snı. kadar, güven ve iddia vır· 
t!'t ı._ - i>ftaber Alının orduları 
~ -.OSkova önünde çarpışı)'Or ve 

Rostof'ta ve cephenin 

öteki kısımlarında 

alman 
kayıbı 
ağır! 
Sovyetler 

Kalinin' e doğru bir 
laarıuıa baıladllaı 

Şehrimizde bu • 
lunaa l n g i ı i z 
futbol talumiyle, 
Gençlerbirlili ara
sında ille maç bu
gün saat 14.30 da 
19 lla71s Stad7o
munda 7apılııcd: • 
tır. Biletler dabıı 
şimdiden tama • 
men satılmıı bu • 
lunmaktadır. ln • 
Kiliz lutbolculıırı 
dün Ulus m~da • 
nındalı:i Zafer A • 
mtına bir çelHlı 
lıo7muılardır. R e
simlerimiz, çel1tn • 
iin götürülüşünü 
"" Anıt önilnde 
toplanmış misafir 
lutbolcul11rı göste
riyor. ( Spor bıı • 
berlerimiz 6 ncı 
say# adadır). '~ belıa~ılarındadır. Ne kadar 

~' Ui olmıyan yeni bir ilkbı· 
~ -~besi, ihtimaller içindedir. 

~ ~rebesi devam etmektedir. E ı • • • • k 1 k 
~ Aoaaı':ı:~u:a~~~:. b~az~~~~ r e r 1 m 1 z 1 ç 1 n 1 ş 1 
~ ~ttf 8;1<>, • Saluonlara kartı bü • ,. . 
"'1J tı.ıJ trınt lrullanmıya hazır, bit 

' ile ıeleceJi kolayca, tahmin h e d i ye 1 e r 
~ dÜJÜnnek ve kaynıklınm 
'- ' de •rnıak, Alman harp kudreti
~~ rece kuvedendireceiine ıüı>
~ ıı.; · O •alete kadar Anglo • Sok· 
-.._, ~' •&ııayii seferberliiinisı nuıl 
: ~ tıt derecesi bulacıiı da hesapta 
~ l'•n.lıı olmaz. 

'- .. ~~_ri, Almınlarıo iıtediji üze-
.-.rrı,.. t • "li l · - ",....._ .• , libi . 1arruzu, ıngı z erın um· 

Şehrimizin bu çok güze) 
harekete ilgisi geniıliyor 

'lbi bıteceik olur ve Amen'lwı, 
....... -rliii dahı fiU bir hale ıe
~ BerUn ve Londra'da s6y • 
~ ~ bu hubio talihini be-

\au hldilelerle kaqılqtırmak 
.... llolQI~ 

Erlerimize klf hediyeleri toplamak J kezleri diln sabahtan aklama b4ar 
üzere faaliyete geçen Kmlay-Yar· y(lzlerce vatand&llll utralı olm'llllar
dımsevenler CemlyeUerl mütterek l dır. Tetkll edilen tll1 kOinlteler de 
komitesinin kurduiu hediyelik ava utradıklan tıcaretanelerde mcak bir 
a&at medııM'•rl ile toplMDa 111ı111- .(lomı 6 mcı la1feda). 

M. litvinof tanare ile 
Rınıoon' a geldi 

Ransoon; 28. La. - Bovyetler 
Blrlitl'nlD Vqiqtc. "btıyUk eıoıııt 
M. Lltviııof, Hindlııtao'dan tayyare 
ile R&Dgoon'a selmlıtir. 
İngiltere'Din v.,lııgton atqeml -

llterl general Nerbitt de ayııt ta.Y· 
yare ile seımiıtır. 

••• 
S~r. 28 .ı.a - 'V Lltvfnof 

bura7a iıalımıeala "'ltm'ııttr 

Miqterl lfmık lslemly11 

111 örleri haber Yeriniz 
Belediye Reialitinden ı 
Takal toförlerinden buılarmnı '11-

zun mesafeler için :rolcu lrablıl et-
medikleri ve bu mesafeleri ter • 
cib ettikl eri anlaıılmaktadır. Tabi· 
tere klfi miktar bensin verildi • 
ğinden miilterf almaktan fmtl • 
na edenleri derhal (2890), (2960) 
numaralı telefonlara maldmat ver • 
meleri aaym balktuı rica olamır. 

Rostof yakininde ve 
Donetz kavsinde 

rus karşı 
hücumları 
defedildi 

Merkezde 

kuvelll miidaf aa 

mevıllerl yarıldı 

Meclisin dünkü 
"' 

MIHVERCILERE GORE 

Muharebe 
devam 
ediyor 

Birçok tank 
tahrip edi idi 
SOLLUM ve TOBRUK 
yakınlarında iki taraf 
topçuau düello yapıyor 

1 ngilizlerin insan 
kayıbı da ağı r 

INGILIZLERE GôRE 

Libya' da 
durum iyi 

gidiyor 
Sidi Ömer 
geri alındı 

Mihvercilerin 
mukavemet merkezleri 
yer yer temizleniyor 

Tank muharebesi 
yeniden başliyacal( 

Berlin, 28 a.a. - Alman ordulan Kahire, 28 a.a. - Ortaşark ingW. 
ba,kumandanhtı tarafından çrkarı-ı umumt kararg!hının tebliği: 
lan tebliide ıimal Afrika harekatı Tobruk'un ccnuı;ı doğusunda, dQa 

(Sonu 3 üncü sa).fada) (Sonu 3 uncu sa)fada' 

• 

toplantısında 

Serefli Koçhisar 
111111111111111111111111111111111111111111 

liazaıının Ankara' dan alınıp 
K.ırıehir' e batlanmaaı reddedildi 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
BüyGk Millet Meclisi dün nat 15 te 

B. Refet Caoua'iD reilıliiiode ıoplan
llUflU• Bazı miidm Hbepler yüzünden 
caldp " tabliliııe imk1o görülemiyeo 
bk mikdar bon:ua ıilinmesi hakkında • 
ki lıiikümec tezkeresi okunduktan ııon· 
ra IÖI a1aa B. İzzet Arukao (Eskitdür), 
tetkik euiji listede bazı borçlar için 
ıerçckten bazı mücbir sebepler oldu • 
tunu, ancak öteki bazılarında böyle 
ıebepler göremediiini, bu )'iiııden ta • 
kip ve tahsil edilebilecekleri zaııııında 
bulunduğunu söyleoüıtir. B. Hiisnü Ki· 
t&pÇl (Muila), bütçe eocümeoi adına 
bu aıütaleaya cevap vermi1t ancak Mali· 
ye Vekilimiz konupnada hazu bu1ua • 
madıiı için o aelinciye kadar günde • 
miıı öteki madckletioe aeçi1mesi karar· 
lqurılnuttır. 

M. Eden 
M. Yon Ribllentrop'ı 

cevap 
• ven yor 

İngiltere, Berllnde lm11 
olun• pakti reddediyor 

(Yazıa 8. mcı 1&7fada) 

Amerika 
lllıı fransıı sömilgelerlnl 

iıgal mi 
edecek? 

M. lllye Yllinaton'un 
yılılflnlmuınl istedi 

(1'U181 8. mcı aa)'fada) 

CuuJJ 41ı;ı. aJ}vftleri~11 "dti7le !l•f.ıfitıııldaFi l/l•IÖiblmal 
•qtflUitetJ •fJ11• ü ıCilLdiabd..Jcllo.ıı ıaw .. 

GüodeıncW bundan IOl1r& gelen 
maddeler konutuldukwı sonra Maliye 
vekilimiz MecliM aelmit 'ff iki defa 
kürsüye çıbrak .mubtelif lıadpletin ıu-

(Sonu a mcı U7f ada) 

Doğu Afrika 1 talyan 

imparatorluOu a rttk 

tarihe 

Gondar 
teslim 
oldu ! 

M9lrobl, 21 La. - Reaml teblii: 
~ 90fttqrin aktamı. ital:yan ge
nerali V aai, Gondar kalesini la
talarımız a teslim etaıiıtir • 

l talyanlaTa göre 
Roma, 28 a.L - İtalyan resmi 

t ebliii dolu Afrika harekltr hak • 
kında ıunlan bildirmektedir : 

Dolu Afrilra'da, diifman, ıon rün· 
lerde 78Ptıtı haınrlıldardan sonra, 
dl1n tabah aaat 4 e dotru, eaaaen 
ber tMaftaD aanlm11 bulunan Gon-

(Soaa • i1Dci l&)'fada) 

V Qfİnglon' a gönıtlerilen 
Jatx>n Jelegui M. Kuruaıı 

SİYAM 
bir tecavüze 
uğnyacak mı ? 

Japonya Hindiçini'ye 
yeni kuvetler yığdı 

Siyam müdafaa 
tedbirleri ahyor 
Si~apur; 28. a.a. - Radyonun 

verdiği bir habere gore, Sıyam bat
vekill dUn al<ıam radyoda bir nu
tuk aöylıyerek, Siyanı'ın bltaraflı • 
tım teyit etmlıı ve Hlndiçlni il• 
:ılılalezya'daki diğer memleket kı • 
talarının Siyam'a hücum etmek tı
zere olduklarını tahayyül etmeme • 
lerinl vatandaşlarına blldlrmı tir. 

Bll§vekll, §öyle devam etmıutir : 
"- BllyUk Brttanvn ile Am rt • 

ka'dan Siyam'rn istiklaline riayet 
edecekleri hususunda temınat al • 
dım. Japonlar, mı: mleketl,.rlmiz a
raııında dostça mtlnl s"b tll'r idame 
edilml'ııi için eli rln 'i"n gell'nı va • 
p!lcaklıırını ve H 11 irlnl'dP bula • 
nan J2p"n lutq\11rnıuı ~i ıt'Tl'a kal'o 
ıı hlcblr ıı!lM r.-r" r · · ti b IPme • 
.,!klerlnl temin pt•ıı r . 

Slng&J11ır: 2~ a.a Bıuı kok 
radyosunun ~e l(Rre, b81 " 

C So• I Ulltld• ) 
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idare ômirleri 

su başınd'111.4Wlla··· Önce Türkçe, 

ötekiler ... sonra 

değ işiklik orasında 

yapıldı 
Dahlll~e Vekilli~! mahalli idareler 

umum mUdUrıur:u lklncı daire rel!ll 
Necmettin Erkin Cnnkayn kn)makamlı· 
t:ma, Kuıltepe knymnkam lıA'ından a· 
c:ılrta Sıtkı Tugal Bingöl mektuııculu • 
r:una, Diyarbakır mektupçulutundan 
vekl\lcl emrinde Nurettin Ozelc:I Mus 
mektupçulu{:una, lstanbul !n&e mUdUrU 
Hikmet Sayman mahalli idareler umum 
mUdOr muavln1141ne, mDlklye mUCctll· 
el Hayri Eke mllhalll idareler umum 
mUdUrlUl':U ikinci daire relslll':lne, Pa • 
zarcık kaymakamı Abdullah Parla An· 
kara ae!erherllk mUı'IUrlUl':ilnc, nUrus 
işleri umum mUdilr muavini Nnel Bal· 
ıns Akhisar kaym:ık:ımlıl'ıınn, Hlhnnlye 
knymnkamı nnııı Tl'kln nU!us isleri U· 

mum mUdUr mua\'lnllf:lne, Akhisar kay
makamı Hikmet Akhan Knracnsu knY· 
mnknmlı4ınn, \•an m••ktupc:usu Bedri 
llhan Muradiye knymnkamlıf:ına, An· 
knm seferberlik mUdUMl KAzım Arac 
Pazarcık kn)makamlıl':ınn, llc:UnrU U· 

mumı murettlsllk yazı 14ilı.trl mUdUrU 
Snltıhnttın Gedik Rlhanlye kn>mnkam· 
lı!':ına nakil ıuretlyle veya yeniden 
ntnnmıslarılır. 

" •.• Parolamız ıudur : Antalya bir nüfus davası, 

nüfus bir su davası, su bir devle: davasidır ! ,, 
Yazan LE 

F'alih Rıfkı ATAY 
Varsa.k köyu ötelerinde, Dilden 

çayı dedı1'ımu > cr,ıltı nehrinin k.ı>
nayıp battığı geniş ve derin oyuklar· 
dan birini se)retmıyc gmim. Oı>, bir 
kaya gediğinden çıkt)'Or ve kırk elli 
nıetrc ötede mağ.ıra ağzına benzer 
ikinci bir gedikten batı)'or. Halk 
bu }er oyuklarına da "Dilden" de
ınişıir. 

Köylüler dolambaçlı bir keçi 
yolundan, ya davar sulamak, )"llhuı 
tulumla su çıkarmak için, ka) na~ 
kadar inmektedirler. Supbesiz bu 
ıuyu yukarı çekmek çeıme ve > a • 
laklarda toplamak giiç değildir. llu· 
.na da devler eli criımek ister. Garip
tir ki Toroslann bağrından ça)lar ır· 
maklar boıanan bu O\-alarda, sık sık, 
yağmur suyu toplanan sarnıçlara 
rastgelirsiniz. 

Düden çayı, doğa bata, nihayet 
)"Üksek Anuılya kıyılarından çağlı • 
yanlarla denize döküldüğünden, es
ki hmi Cattractb idi. Fen adamları
nın söylediğine göre, cenup kı)·ıla • 
rımızdan bir ço~nda olduğu gibi, 
\illiyet merkezi ile eski Anıal}ıt, }a· 
ni, latdim Sid~ ıehri arıısındaki top
rak, Düden, Aksu ve Köprü çaşının 
ta,ıdıfı tortulnnn yığılmasından 
\"iku<la gelmiıtir. ilk merkezler, bu 
sulardan kaçıığı için, Toros dağları· 
nın aıağı tepeleri uzerinde kurulmu19 
nı~. Gene bu tortular yüzünden, P.ın· 
philya'nın gobeğindeki eski Knpriyn 
golünden eser bile kalmamıştır. 

Va"ak köyluleri etrafımıza top· 
landılar. Du ad, h:uırınızn pek eski 
bir Türk aıiretini getirir. Folklor şiir 
ve mu.çiki~inde bir gufte ve bMte ne
vine var~ağı dendiğini bilirsiniz. Köy 
k dın ve erkeklerinin yüzünde ho • 
zulmamış ıric asilliğinin olanca saf· 
lığı göze tarpıyor. Çoğu henüz yay· 
lada idi. Yaz sıcakl:ırında buralar 
h:ılkı, dağ serinliklerine göçer 
ve ancak h:ıva soğukladığı vakit. ılık 
ovaya iner. Halkı dağlara süren yal· 
nıx sıcak değildir; menim sıım:uı· 
dır. Sular düzeni ile iklim sağlandı· 
ğı vakit, Antalya ovasında nasıl nü· 
lu.s üreyeceğini Varsaklı }Jııa MM· 
tan'ın hik1Jesinden öğrenirsiniz: ra· 
ıı dok.~anı aşkındır; 30 a yakın ojllu 
ve kızı, 50 kad.ır torunu 'ardır. ll:ı
cı .Mestan'ıo Korkuteli ile Tefenni 
arıısındaki 150 kilometrelik ya)•la)'a 
ııık sık atla gidip gelecek kadar, dinç
liği de ilstündcdir. 

Yayla göçleri olmasa, sivrisinek 
bu U>praklarda insan kom:ıL Rodos 
ada51run ka.r,mnda kendi adına bir 
,clıir kuran Caunnus, bu ülkelerde 
nüfus kırımından acı aa yanıp ya • 
kılmışur. Yunan coğrafyacısı Strabon 
bundan yirmi asır önce, bilhusa kı)'I• 
lar halkının sarı bcnizlerini ima ede
rek JU cümleyi yazmıştır: "olülerin 
bile gaip yürüdiisü bu yerlere nasıl 
dil varır da çüriiklük denebilir?" 

Tabiat, bu geniş ovaların anca • 
sındaki Toros'ların sularını süt gibi 
ııağıy6r. Fakat bozuk kanallar, ser • 
k~ çaylar, kıyılardaki tıkanıp dol • 
ınalar, besleyici bezeyici, ve yaratı· 

cı suya, bir olüm ağusu katmıştır. 
Tarih anlatıyor ki Panphilya ırmak· 
lan, vakth le Akdeniz gemilerinin sı· 
ğıoakları idi. Simdi kıyıdan bir hay· 
Ji içerde gordüğünüz eski ıehirlerin 
çoğu, li mani ıkıı. 24 asır önce, }'U • 

ruınlı larhl İranlılar arasındaki bir de
niz muharebesinin hikılyelerine göre, 
Koprü taYI o zaman gemilerin gir • 
mcsine eherişli idi. Dolmalar ve tı· 
kanmalar devrimize kadar sürdü. 

Ovalar ya sulaktır, batak olur. 
Ya susuzluktan kabuk bağlamıştır, 
çalıdan gayri bir şey hitirmeL Hal· 
buki Anulya ile Alanya arasındaki 
yüz elli küsur kilometrelik yol üs • 
tunde altı nehir ve çnya rasılıırsınıL 
120 kilometre kadar tutan Antal}·a· 
Finike yolu da bir o kadar nehir ve 
çay geçi)'Or. 7 )ti once viU>·eti do • 
laşııı:ım vakit, su~un facialarından 
ve ruyalarından bahsetmiştim. Bu se· 
fer birkaç İ}İ haber vereceğim, 

Haberlerimin en i}isi Nafıa Tia· 
kıınlığımızın Antalya su işlerini de 
ele almış olma~ıdır. Kırkgozler'den 
Evkaf toprakl.uına ~den kanalın dt· 
ıındaki topraklar ilk sulanma prog
ramı içindedir. Bu suretle Kepez ve 
KepezaJıı'nda içinden geçıi#niz abz 
yorucu ve gönül burkucu çalılıklar
da, ponaknl, limon ve zeytin bahçe
leri ürediğini görece~i ı.. 

tin 60.000 turunçgiller fidanları, 15 
bin iyi yemiı ağacı elde edecekti. 

Önce Kırkl:özler'de bir baraj ya· 
pılmı~tır. Kepez sırılarındaki şiit ye· 
rine kadar 19 kilometre süren kana· 
lın 8 kilometresi tek, 2 kilorııetresi 
ı;ih olmak ürere 10 kiloıııcırelik kıs· 
mı eski kıınallar temizlenerek ve 
düzeltilerek yapılmıştır. Ayrıca de· 
nize kadar 10 kilometrelik bir kanal, 
ıulama ptt'>jesini tamamlamaktadır. 
Simdiye kadar 6,000 dünüm toprak 
açılmış, 30 bin zeytin aşılanmı,, ve 
bir hayli portakal, limon ve saire 
dikilmiııir. Evkafın şehir yakınında
ki fidanlıkta, butn)'a nakledilmek 
Ü7ere, 30.000 fidan hazı rlanmıştır. 
Kanal ve sulama işleri için harcanan 
('ara 80 bin liradan birııı fazla, :ıİ· 
raat işleri için ise 34 bin lira kadar 
bir ıC>·dir. Yalnız limon ağaçlarının 
iki binle 20 bin arıısında > emiı ver
diği bu ne ekilse biter, ne verihe 
alınır, cevherli topraklarda Evkaf 

yalnız bir medenl iş görmü' olmıya· 
cak, en p:u:lak bir gelir kaynağı da 
bulacaktır. 

Nnfıamız, yukarda söylediğimiz
den başka, Düden bataklıklarını ku· 
ruıarak, Antal)·a )ııkınındakı toprak· 
ların heı,sini sula}-acaktır. Sulama 
topraklarının )·ekunu 150 bin dekar 
tutu)or. Bundan başka Aksu dere~t • 
nin su)u ile Serik ovası, :Mııoa,•gat 
ıuru ile 160 bin dekarlık Manavgat 
ovası, Dim çayı ile Alan}·a'da 4000 
dekarlık toprak sulanacaktır. Sevinç· 
le öğrenl)·oruz ki Dim çayının ve 
Mnna' gat'ın projeleri hazırlanmak 
ü1eredir. Bitince hemen eksiltmeye 
konacaktır. Diğer ınojeler etüt halin· 
dedirler. Sa)·ın Vali İşaıo, nafıanın 
)ardımı ile, Köprüçay ve Aksu'yu 
birleştirecek 20 kilomeıre kadar ka· 
nal üzerinde şimdiden çalışmalara 
başlamıştır. Parolamız ıudur: An • 
talya bir nüfus davası, nüfus bir su 
dlvası, su bir deı; let dlvasıdır. 

1SEHiR HAYATI 

Ara ura gazetelere ıu türlü ilı\nlar ve
rilir: "bir mürebbiye arıyorum. 
dörc yaşında bi r çocuğa bakacaktır. 
~yle, J3yle olması ve yaııbıııeı bir 
dil bilmesi ıarttır." 

Çocuklarını, mutlaka mürebbi)'e elinde 
büyütmek istiyen aileler bulunabilir. 
(Döyle ailelerde aoA;-a dü1cn vazi· 
fenin rıe olduğu da ayrıca meraka 
değer ya.) Dürt }aşındaki bir }"llV· 

ru, ailenin sıcak havuı içinden hir 
)'3bancı kucağa atılacaktır. Ana 
memcsını daha yeni bırakmıştır. 
Ana şefknıine, aile terbiye,ine en 
çok muhtaç olduğu bir çağda ana 
süITTürıden soküliip alınacaktır. Ve 
aıfa)ının kokıı•unu yernıiycn, onun 
kolları gibi sarmı).an, onun dudak· 
lan gibi öt>mi)·en bir koku)a, kol· 
lara ve dudaklara teslim edilecek • 
tir. Ana ve çocuk arasındaki mesafe 
giııikçe bü)ü)·ccck ve u~-urumlaşa· 
cakıır. 

Fakat, buna, bu söküp alınıra, bu gas
ba kimin hakkı \'ardır? Sorarım, bir 
baba, )'avru~unu hangi llubali du)'• 
su ile nıürcbhi)'e eline aıabilir ve 
bir ana buna nasıl razı olaoııır? 

Ancak, bunların da mazeretini ben 
kendi kendime bulmıya çalışıyorum. 
Ana, hastadır, Ç')('Usuna b.1kamı}·n· 

cuk haldedir 'lie }"avrunun hu)-utul 
me5İ lazımdır. fa·de ve ailenııı }.I· 

kınları arasında bu hizmeti göre
cek kimse roktur. Bu şartlar içinde. 
masr.ıfına katlanabilecek aile için hir 
mürebbiye tutmak vazife halini ala· 
bilir. fakat ilanın şu en mlılıim şar· 

1 tı ne;·e? 
- ... ve bir yabınr• dil bilm~i şarıurl 
Görü}·onunw: 1-.i, d.ilıa dilinde ana, ba· 

b.ı laflarını ı:açlükle çc,·irebilen bir 
ya\'fll)'I ~uyka•t yaııılıyor. lla)'atını 

ölümden kurtarmı)ıı çalışırken, ken· 
disi pazara çıkarılmışıır. Bir yaban· 
cı dile kurban edilmek ''e pek ucu· 
:ıa satılmak tehlikesi kar~ısına atıl· 
mışıır. 

ll3)'lr, önce Türkçe, sonra gene Türk· 
çe ve "manev1 oluş'' kemale erinci· 
}'e ka<lar Türkçe .•• Ondan sonra mut· 
)aka bir \'e hatta iki )'ahancı dil, 
Mulı:ıkkak yabancı dil. Fakat }'a • 
hancı dilin altındaki ;oabancı dur· 
J:ı.ı)a. }.lbıtncı hır•a tam mukavemcı 
k111andıkıan sonra ..• 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Türk Hukuk Kurumu 
serbest kürsü dersleri 

pazartesiye ba~l ıyor 
Türk Hukuk Kurumundan 
SerbC'St kfırsn dı>rsl('rlne ı. 12. 9U 

1 rınzıır.tcsl gll.nU ıınat l 8.15 t Dil v.e_ 
'Tar ih - Coğrııtya Faktilteslnl!e baş· 
.laıuıcaktır. l'k ders <Türk Hukuk 
<.nrlht> dlr. Dersi verecek; profesör 
ve Kars mebusu B. Fuat Köprülü
dUr. Knyıt muamelesi kurumea yn
.pılmakta ve veslkalan da verilmek· 
tedlr. 

Kar yağıyor 
Sinop, 28 a.a. - B ugün sabaha 

karşı batı rüzgAn Ue başhyan fırtı· 

1 

nıı tedricen şl.ddetlnl artırarak deniz 
seferlerini durdurmuştur. Her tara 
fa kar yağmaktadır. 

~ 
Fethiye, 28 ıı .a. - Calddlyle Ak· 

dnğn eok miktarda kar dUşmUstUr. 

Çağrı 
• Adliye Enctımenl bueUn ıaat 10.30 

da toplanacaktır. 

_, •..............•........•......• "-
Mali~ VeldUmb cllror ki: 

"M emleke timizde ilk defa o
larak t er cübe edilmiş olan ta

sarruf bonolarına gösterilen 
rağbet gerek saman ve gerek 

yekQn itibariyle bütün tah -
minlerin fevkinde olmuştur. 

Şüphe yok ki elde edilen bu ne
t ice memleketin iktisadi vazi
yetindeki inkişafını, v a tandat
ların M illt Mü dafaa iı;lerinde
kl fekiirlık hislerini ve halkı
mızın cümhuriyet m aliyesine o
lan itimadını göstermek i tiba -
riyle Uç noktadan büyük eh e· 

m iyeti haizdir .,. 

--································--

Batı linyit havzasında 
ücretli iş mükellefiyeti 

t esis ediliyor 
Koord!nas~ on hC'yeti, Etlhank'a 

ba~lı Garp Lln) itleri lşlc-tmesl tara· 
fından l!:l('tllen Soma, D('i;irmlhl"ar 
ve Tavşanlı linyit lııınn1armdn dn 
ücreti! fş mlikelll'flyeı i tcsl,inl kabul 
ctm'ştlr. ttcrelli iş mük('llefi)•etl Kil· 
tnhya, Mnniııa V(' BnlıkC's!r valilik· 
lıwrl nlınlislnclen mndf'n ls!Prlnd(' az 
tok tnlışmıs olan veyıı bu islerde 
çnlışnınih ltclet edinmiş a ilelere men· 
sup olup çalışma ynşınn RL'lmlş bu· 
lunnn V<'Yn hiçbir işle u (:raşmıyan· 

lnrln diğer v:ılll ikl('r hnlkınd:ın ma· 
den işh•rln<lc çalışına VP. h tlgllerln· 
d('n fnydalnnılnbllc('ek ihtisas erbabı 
snnntkar ve işçi \"atnncla~lara tatbik 
olunncnktır. 

K('ndil('rlne ücretli iş mUkf'llefl· 
yc>tl tatbik edlleC'cklPr h:ızı kayıt ve 
şartlarla tecile tübl tutulacaklardır. 

(Küçük haberler J 
'------* D.:ıhlll)e Veklllığl mali yıl ıtıbnrly· 

le olüm, dol:um, e\•lenme \"e nurus 
kUlUklcrlne göre nüfus ınyısını tcs· 
lıll elmeKte<tlr. * Mnllye Vcklillfıl inhisarlar memur. 
lan yardım ı:ındırıı kanununda ya. 
pılacak del:lslkllkli're alt kanun 
projesini incelemektedir. * Ynlınneı memleketlerden hicret ve 
Jltlcn suret !yle yurdumuza gelmiş 

bulunan 2315 mlllettasımız Türk 
vatnn<tnsıır:ına alınmışlardır. * Dahlllye Veklllll'l'I yüksek okullnrn 
devam eden memur lnnna ôl!leye ka· 

n:r 17.ht vo~ı.:t «a.\Jtn ıcı......_n • .,p.._ 

memurlar, öl!'ledt>n sonraki calıs· 

mnlarını aynı &ün lc:lnılc kendilerine 
verilen isleri bltlnnelıe mecbur lU· 
tulacnklnroır. * Asker a llelerlne yardım kanununa 
&lire yeniden hazırlanan asker alle
lerlne yardım tallmatnıımee! Dahi • 
llye Vekllllğlnce incelenmektedir. 
Talimatname yakında lall<Jtka arz· 
olunncaktır. * G-OMllen lUzum üzerine Karacabey 
kaymakamı Sc!lk Iıık Vektılet emri· 
ne alınmıetır. * Kütnhya, Alın, Konya, lstıınlıul, 
Yozgat, Bolu, Erzincan ve Malatya 
valilikleri 11141 mali yılı bUtc:eıerln· 

de mUnnkale yapılmnktadır. * Dil, Tarih · CoC:raf)'a FakUltest me· 
zunlarından Naci Dağlı lstanbul 
bölee aanat okulu Tnrlh • Cuıtrafya 
ötretmenıtl':lne tayin edllmlıtır. * Koordlnaııyon heyeU fındık plyasn • 
ıına müdahale etmek üzere Ticaret 
Vek1lllAI emrine verilen iki milyon 
liralık krediyi iptal etmhtır. * Gmıl ıelerlerlnln dUzeltllmcs1 ve 
nakil Ucretlerlnln tcsbltl hakkındaki 
koordlnllllyon heyeti knrıınna dnya • 
naralı: kurulan deniz nakliyat ko • 
mtııyonu reisine, ıs ınatlerı dmnda· 
ki calımııısına knrsılık 100 lira ve· 
rllmes! knrnrlll$lllıatır. 

T. Basın Birliği 
• 

suvaresı 
Türle Baam Blrlltt tarafından her 

yıl tertibi mutat olan ıuvare, 17 son· 
kllnun 1942 aksamı Ankara Palas ııa • 
lonlannda vertlecckttr. Süvarenln yeni 
yılın en een ak1111mlarından blı1 olacn· 
tına ıUphe yoktur. 

Jlvkaf, Karaman Berlerbeyi Mu· 
rat Paşa'dan kalma topraklarını aça· 
nık, bize pek güzel bir mini ver • 
mi~tir. Hikiıye dinlenmiye değer: 
Antalya • Burdur ~osesi üzerindeki 
Kepez sırtlarından şehir kıyılarına 
kad.ır giden bu vakıf ' copraklar, 140 
bin donume }-akındır. 1937 }ılına 
kadar bir kısmı batak ve sıtma kay· 
nal;ı, bir kısmı kurak, ve hepsi ta· 
lılık '\"'e yaban arazi idi. Evkaf, bu 
topraklan açmt}'a ve işletmiye karar 
verdi. Progrnm şG)•le idi: Kıricgöz· 
terden su getirmek için eski kanal • 
ları düzeltmek , .e kullanmak, reni 
kanal açmak, çalılık ve taşlıkları te· 
fl";.ıA-ek ve ayıklamak, harmılları 
fım a, ,.e )abani zeHinleri aşılamak, 
tu runçr;illerden bürün yeti$ecekleri 
dikmek, SO)'il fuuh'a.Sı ve zerzavat 
tarlaları tıçmak, şiit yerinde 1000 
h<'vr.ir t.ıhmin olunan enerjiden fay
d t:ınuak, bir muharrik kuvet mer • 
'·'"1i kunnnk 1 

Yardım sevenlerin verdikleri Uzak Şarktaki 

p. ,.r .ııu, kadem~ kademe il.,rli
)'Crek 19~0 de tamam olacaktı. E'\'luıf, 
bu ınüddet lçind., 150 bin .. , .. ..,. 

~ayda gözümüze iliıenler 

Yazan: REBlE TEVFiK BAŞOKÇU 1 ___ ___.;;_.....;;;__ı 

Kalbi is t iklalin heyecanlıriyle 
vuran, kafası milletinin gururiy • 
l e doğrulan, gözleri büyük önder
lerinin eserine hayran kalan, bir 
insan için Ankara bir cennettir. 
Çalışanların cenneti, yapanların 
cenneti, s evenlerin cenneti ... -

0 öyle bi r cennettir ki o r ada 
boş ve mS.nastz geçen vakit lerin 
alııılmıı ııkıntısmı gidermek için 
d~!-::a haricin verdiği, yalnız c öz-
1-i sevindiren eil encelere kot --- la---- tok~. 

Buranın insanı, daima iyi eserler 
yaratarak milletimizi medeniye -
tin en yükseğine eriştirmiye an -
diçmiştir. V e her faydalı iıi ba • 
ıarırken bunların kendi susamıı 
ruhunu besliyecek en hakiki bir 
zevk olduğuna inanmıştır. 

Bu&{inkü asrın ve bugünkü me
d eniyetin en son durak y erine ka
dar koşmayı tapınılacak bir ide
a l sayan kabler çarptıkça, bunlar 
bir avuç insan bile olsa gene he-

<Soa• 6 ... -""-> 

Felemenk İmparatorluğu 
Uzak Sark h1diseleri dolayısiyle 

Uıak Şark'taki Felemenk İmparator· 
luğunuo edı da ıık ıık pxtelerde ıc· 
çİ)'Or. 

Japooya AlmAn,a ile bir pakt im· 
zaladıktan Ye Fransız Hindiçinisini 
İ5Üli ettiktea 1<>nra. Uzak Şarktaki 
geniş Felemenk İmparat.orluiu hak· 
kındaki japoo emelleri mesele~ yeni 
bqtan ortaya çıkaııı bulunu)·or. 

Bu büyük adanı.n doiusundan ba· 
tısına kadu olaa munluju 3000 mil· 
dir. Bu IÖmÜrge, IOCl zamanlarda ka· 
ucıık "N petr0l Oredrninin grlismesi 
)'Üıı6ndeCl 6oeaıi bK ket daha amr ı~ -

Buratı Mrateji bakımından bürük 
İngiliz deniz üssü olan Singapur·a ti· 
bidir. Bir tarafta Singapur, bir ta• 
rafta Filiııin adalarındaki Manilla 
amerikan deniz üssü, bir tarafta da 
AvuM'arlya'daki Porıt Darvin deniz 
üssü bir üçgen tefkil ederler. Bu üç 
üs de haııya, şimale ve cenuba doğ· 
nı birer anahtar ııokta.sı halindedir· 
fer. 

7..aman :ıamın Si}-am ile Hindiçi· 
ni aruında hudut hldi~eleri çıkar ve 
Japonya bunlarda bir hakem ta\ 'rt ta
kınır. Bu IW'ede japoe •'1fumo1111 
Si)'am'a da ;,ıemesi, Sinsapur'ua •· 
k~ j~ nüf112 bölseti- ..... 
dana M<lllJ~tkta 

Bi r iki SÖZ kaynağı 
Dün bizım gazetenin bir rerın· mı)alıml 

de şö)le bir terkibe rastı;cldim: "Önediğimiz baslıca m~elt 
"kabili taarruz". llir )anıltı )uzun • "ben bunu pek onenıiyorum; 1 
den bmı.kıldığınıı şuphe olmıyan bu benki, şuphesiz ki, onemlıdır." J!ı 
ıerkihi 011 (./ didikli)c dursun, brn, ğenmiyor musunuz? 
bu nıunasebetle, bir mudJccıir, ha • Bir nokta daha: M>nunda "lu. 
ıırıma gelen bir nokta> ı orıara ata· li" ekleri bulunan bazı .sı fatlar 
1:ağım. J\Hupa dillerinde "ablc" eki vardır: bunların olumsuz şckıllt 
ile bııen, Osmanlmıda da "kabıli"' "sız, siz" eki ile ~apmı)oruz.. ~l 
kdınıesİ) le başlı) .ın bir t ııkım sıfat• "acınaklı" di}oruz d.ı "acıoaksız 
l.ırı Tıirkçe.ll• knr~ı lamak imklnını Dil} oruz. 
duşuncmcz mi) iz! Sonunda "sız, iz" ekleri bııl 

ilen du)unduğumu su) li) C) iııı: ohımsw: sıfatlarımıl(bn bır kı5111 
okunaklı dediğimiz zaman ne anlı • da olumlu şekillerini kullanmı! dl 
)or~unuz! l•rans11cn "Ji,iblc", inı:i· Mesela belir iz diyoruz, belirli 
lizce "re:ıd.ıblc", osmanlıca "kabili mi)oruz. Halbuki sık s.ık kull.& 
kıraııı ' dl·ğil mi! O h.ılde, bunu baş· zorunda kaldığımız muancn bll 
kn kelimelere de > aııalım: korunaklı, lirli ile ne güzel kar$ılaruıbılir. 
'Sakııı.ıklı, alın.ıklı, \crinekli, gidilek· Öıe }andan "müsaıt" kelilll 
li, \'arılııklı, giirün ... klı v. s.. eherişli ile kar~ılı)·oruz. Elitııİ;ı.de 

11.ıkınız, rastgele nıi,aller verir· olumlu 51fnt vardır da, "gayri fil 

ken şu "ı.:ıirunckli" kelimesinin üze· it" i bir türlü atamıyoruz. }lu •.• ııı 
rındc durdum. Çunkü \'isible kelime· rının üzerinde duran gözlüğii ı:-: 
sini, lı.ın,ı öyle ı.:eli}or ki, bu kelime nııyan adamın haline benzer. 
rahat rah.ıı karşıl.ımakı.ıdır. ı;arri musait eh·eıiısizdir: "e~ 

Ond.ın sonra bunların olumsuzları· siz bir durum" ''bu " hepi~ 
ııı ıl:ı kol,ırcıı yapabileceğiz.. Gürıi • rındırmıya elvcri,sizdir." 
nekli 'isihle - nıer'i olduğuna J:J.. 
ı:üre, ızörüneksiz - imisıhle - na· r angın - ihtikar ! 
mer'i olur. -

Bunları )azarkcn Türkçemizin Dizim gazetenin Andaç ~ 
zenr:in bir ikııdari sİ)gası bulundu- da~ guzcl, ~k )erinde bir ~ 
~mı unutmu)orum. Hatta, meselli, u görü)·orsunuz: , 
yııı.ıbilmek nı.marını raz + abil + Yangın haber W!l"IDC ~,. 
ml"k biiluklcrine U} ırınc.ıı ortada ka • ihtikir haber verme eelefooa tlı "' 
lan "abil" hecelerinin garp dillerin· f }'ili mışur. il'• 
deki "ahle"' eki ile olan hcnzerliği ı:v, bark yıkan yangınııı "" ,iti 
de giizürndcn knı;tııı)or. Yalnız bazı zılca bir afııc olduğunda fiiphe • .,; 
kelime \e kavramları kıırşılamnkıa midniz? 1htiklr da ondan ~ 
Türkçenin hir b:ışkıı zenginliğinden mı}'llll bir afeı.ır. _. 
niçin fa)dalanmı)alım? Oturduğunuz eve kunct.k _- ..,, 

Hazır dil hahsini açmışken bir iki mıya yeltenen adama ne göz.le ~ 
fikir kı rpınım daha o:ta)'a d<lkcyinı: sanız. ahı ~riı ettiitiniz çarşıda .f 

Tutunmuş }·eni kelimeleri nıçın Ur yapmıya kalkışan adan>tL dJ 
tn~rif ctmi}oruz? Me•ell, hemen her gözle bakacaksınız. .1 

).ızıda hir iki tane "oncm" kelime· fhıi'karcı, millet geçimine, ~ 
sine rastlı)oruL Tiıınun tasrifinde leket zenginliğine kundak sok-11 
önem şekli asla bozıılmu}or. Önt'm soysu7.dur. 
nrnıek, önemini, (incmine ı;ibi. Be· lhtikilra •e yangına karşı ıl.• 1 
nim tasrif derken ka~teıtiğim bu de· mız tedbirlerde de bir benzerlık 
fildir. zeıeceğiz. .~ 

i~nem, tutmak masdarından ra • Daşlıyan bir ynn~ını sö~11 t.il' 
pılan ıuıaııı, artmak m mlıırından için nasıl hüküruet etfaiye~~)'lt 11 • }apılan artanı gibi hir kelime oldu· likıe çalı$ıts;ınız, görünt'n bır .~J' 
i;una göre onun da mao;cl;ırı önmck kara karsı da alınacak tedbir 
olmak !hını J:clmcz mi? hukümeıin )ardımcısı olııcaks101" tJ 

O halde "onem ''ermek" dire es· O sebeple, bitim Aııd•~'!ıl' • 
ki "t>hemi)·ct \ermek" masdarını tır>- kmlca fellketin "yansın"' l• 1 'f' 
kuı ııı>kmna tcrci1mt' C!<lifl sii1ü bu kar" ın alt alta razılmı, oL1111aJtııt 
kadar uınıncağımı7a (inemck'le rinde bir raslantı buldum. t 
onun türlü sirsalarını neden kullan· 't. 

-~~~~~~~~~~~~--....-/ 

Yurt is inde 
Adana ve havalısınin tabli. 

yeye başlanması ıizenne Ma • 
raş ve Kilı~li vatandaşlanmız 
Başkumandanımıza ve bütün 
milletimize heyecanlı bir teb· 
rilcname gondermişlerdir. Bize 
kavuşan vatanda~larımızın u -
zun telgralnameleri şu cümle 
ile başlamaktadır : "Türklü -
ğün ruhunda yaşıyan azim ve 
iradeyi muhayyirülukul deha
yı harikulidenızlc bir araya 

cem ve tevhit ederek 2iihircn 
Türklüğe ve hakikatte harimi 

islamiyete tecavüz eden hain 
elleri birer birer kırmıya mu
valf ak olarak tarihe şanlı bir 
sayla Uii.ve buyurdunuz,,, 

Yurt dıımda 
\ 

Loid Corc sayfiyeden avde-
tim müteakıp Gonaris'i yanı
na çağırarak kendisiyle uzun 

müddet görüşmüştür. Ert~i 
günü Lord Kürzon ile müza

kerata devam edilmiş ve fa -
kat bu mülakatlardan barice 
hiç bir şey ıızmamıştır. 1 ________ ../ 
Ödemit hapisanesinden 

bir mahkum kaçtı 
İzmir, <Husust> - Ödemiş hnpl

saneslnıle iki buçuk aylık amhkOm· 
luk müddetini geçiren Arabacı Mus
tafa GUr bir koln:rını bularak hapl
naneden kaçmıştır. Suçlunun yaka· 
lanmıısı lcln tedhlrler alınmıştır. 

Türk Hava Kururnulll 
yapılan yardımlar 

Tilrk Hnvn KurumWla yııP11~ 
tn olan yardımlara d:ılr bıtıril!ı~ 
ı,;mıız Jıabı.:., ıcr ~ı.ı ,ıırıuk-ıısı 
kuruma 1.192 lira vcıdUtloı:ofrıl b~ 
mekkdlr. Diğer tıırnftan .ı\ıcs;, -;;_ 
Akhisar köyü halkı kurwna ~ 
Çlftevl, Ismall ağa köyleri se~ 
Ceklt;;l('r, Salmnnlı, Yanyuı:i. sr,,, 
clı, Hnc.ı Mnhınutuşnğı, Af)ıı~~ 
köyleri de yetmiş beşer ura 
eylemlslndır. f.~ 
Adapazarında Hüseyin ~ 

Mehmet Kuleli, Mehmet vur~~ 
miş beser, Asım Hendekli 70, J.tı". 
Snra~o~lu, Mustafa Tecimer. ~ 
Süleyman Nalbur, Ahmet. :~ 
A!bdurrahman Fescloğlu ~ 
Sulc-~ mnn Kara, Sıddık l'l:ı.oe' 
Necmi Tuğcu, Mehmet b 1 
kuruma ellişer llra teberru e> 
lerdır. Ca.a.> 

Bir tefsir taleb\011ıt 
İhraç olunacak yaprak tU 1,.drrıJ 

4040 sayılı kanunun 36 ıncı ıll ~ 
nln şUmulU dnhlllne glrlP ~ 111 
hakkında BUyük Millet }\feci 5 

tefsir t<'zkcrC'Si V('rllmiStlr· tOll'.~ 
Bu tefsir talebi yaprak tD il"" 

h('r tUrlU V('rgl ve resimden 
cdllıp ed.lmlyeecğlne dairdir· 

lstanbul' da -do~ 
sanayicileri topla:rtl~ 

İstanbul, 28 (Tl'lcfonln) -;,ı ~ 
ma sannylcllerl bugUn -rıcıı ~j 
sında toplanmıslıır gUnJUk ~ t~ 
ve snnnyl V<'rlmlnl ıırtırtır;.ır. ·~ 
ter hakkında konuşmusln •etl rtr 
lantıdıı sıınayl t('tkık hC~ııt· 
Scvkct Silr('yya dn bul~ 

r,============================~~ 

Köşemiz • •• 
" 

kurlarımıza haber vermedik. "Ulus" ve "Anadolu A/8 'f11 O 
. ,,sı 

yazı işlerinde çalışanlar bir kaç zamandanberi bU1111ıı1 
dilimizi düultmek için bir takım kararlara var~ıo;_,. 

Guek A jans bültenlerinde, gerek ''Ulus" un yazılarında bıt p 
1i :radeleşme ve Türkçe/esme vardır. Fakat bı/bassa telis.it !ıl 
çalışmalarında bir takım ihmaller olmaktadır. "Dil Koşt 
de de en çok kendimizi uyarmağa çalışıyoruz. . • ti' 

Meseli dün, hem de bir yazı arası başlığı olarak, "kabıl·',,l 
arruz" terkibi kaçmış; bir A jans bülteninde de "bidaY~ııııS· 
gibi, 111cl11 bile nasıl geldifine şaşılır bazı kclımeler Jculianı 
iki dalgından da "Ulus" okurlarına sikayet ediyorum. 

~er Türk ne gramerci, ne üslupçu, ne de tashihçi ol.:ıbilif· ,1; 
kat ağzı söz, eli kalem tutan her Turk dil dtivasına en a(ı1/1 rı 
hizmet te bulunabilir: mana bozulmadıkça. yabancı t~5111r•· 
Türkçeleştirmek: ''Vekalet'' dememek "Vekillik" demek! f!le): 
cesim her gün kullandığımız yabancı kelimelerden vaz ge{ 

"Bidayette" dememek ''başlangıçta'' demek / 

* ~~ "Terimler Cep Kılavuzu" nun rastgele bir say/asından ktt• 1 

kay ese daha: [Eskiler] 1) Muntazam mütehavvil hat~dt'I tfl~ 
N esçi munzam, 3) Maddei musavvirei müşekkile, 4) Jt!a J!tlf 
s avvirei uli, 5) Müs;I, 6) Mustnhiye, 7) Müştülkadem. S)ıı d")ıl 
t ülyed. [Yeniler } 1) Dür.gün değişen hareket, 2) Katı1f8A1a•'" 
J) Plazma, 4) Protoplazma, 5) Götüren, 6) Mimoza, 7 -
Tafı, B) Eltarağı. - ntı..ct bSııs' 

DtlZF>LTKl!l - Dtlnk6 Dil Kö,emlzde'kl ••rütbei ma 
•mbel .ınob_ ..... oleıoaktt .. 
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Dl~ POLİTİKA TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
j Rostof1ta ve cephenin\ Rostof ya kininde ve 

öteki kısımlarında Donetz kavsinde 

oponya l.c~bıERE,dRE 

e Amerika 1 ya 0 

MIHVERCILERE GôRE 

Muharebe 
devam 
ediyor 

alman 
kayıbı 
ağır! 

tıp Vaıı~'ton'd;ı devam eden göruj • d u r u m ,· y ,· 
'ü r, Amerika ile Japon)B arnsındald 
ltr ni$ebeıtcrin gittikı;c daha ziyade 
~ atnleııne1ine mani olamamakıadır. • d • 
~dur ki eski Baş\ckil Ko°?e tara· g 1 1 yor 

haılanan bu goruşmclerın se • 

Moskova, 28 a.L - Sovyet tebli
ğine gore ı 

"ıııe~· ~aı>onya'daki askerleri nıcmnun 
~! 1~ iı;in onların b:ısktsİ)lıı Konoc 
~ ıttiı ve yerine General Toıo Ba~· 
l ki 0lıııuştu. Konoe'nın çekilmesi ve 

.lluıı gelmesi, Vaşington göruşme • 
~ ~de kesilerek, Japonya'nın der • 
~ tkeıe geçeceği 7nnnını yaratmış 
~tnı b:ış,ekü, Amerika ile gö • 
'i ~te devam eımhe karar verdiği· 
~ rmışti, Hattı Japon hukumcıi, 
liıı illtlerde Vaıiogton'd:ıki bu)-uk el· 
Jıı. llllı?ıura'ya yardımda bulur.mak 
~ hr;en sene Berlin'de üçlü paktı 
1..ı:IJaıı Kurusu'yu da Amerika'yn 
"ıı~ıti. Dundan sonra da Vaşins· 
• ~me'lcıi, kalın bir esrar perde
~· lsında devam etti, G6rü~mclerin 
'~ hakkında hazan i)·imsİ)en, ba
' kötümsi)en haberler geliror, 
~nelerden bahsedildiği bildiri! • 

~ ?· 
1, Jı lftngton güruşmelerinin mahi)'C· 
\, ~ Meclisinde on gün kadar ön· 
~ -.Vekil Tojo tarafından söylenen 
~ ~ ile anlaşılmı)ıır. Baş\'ekilin 
'- ltlı.t~na göre, Japon)'• Amerik;& )'b 

1 liflerde bulunmuştur: 
;- 2 - On'e karışılmnmuı, 

. .,J ı._ th- Japonya hakkında tarbik cdi· 
! lukanın kaldırılması, 

\ t - Harbin cenubi Pasifik suları· 
;Yılınasının önüne geçilmesi, 
~ a.~ Japonya bu teklifle, Çin'de 

lı. tıne. h:ıreket serbestliği verilmesi· 
~ 1tıtrıka'dan saun aldığı petrol ~e 
~ ,Ribi ewa üzerine konulan am • 

ıle Parası ve kredisi üzerindeki 
~ıın kaldırılmasını ve cenubi Pa • 
~e .k~disıııe bazı menfaatler temin 
'1ını istemekıe idi. Japom-a'nın 

tı ,qr$ılık olarak Amcrika')"ll neler 
~li bılinmhor. Belki Japonya üı;· 

!tan B)-rılacnktL Her halde doJ"; • 
, ;oğru>•a bunu v~detmemiş oba 

0..ıı tak.Doğuda barısı kurmayı te • 
tfV 'I tttiğine göre, dola)ısiyle B}'nt 

" '-tı iı' Vllrılacnk, >ani Japonya, üçlü 
~ e bağlarını ge\·)ctmiş olacak de· 

- ~trika'nın bunu kabul edebilmesi 
~~Un değildi. Nasıl ki Kurusu ile 

ti 1-fuu arasında )-apılan uzun gö
lt~~en sonra Amerika hükümeti 

~ biı ıflcri bir görü,mc %emini ola • 
it b~ kııhul etmemi,tir. Görüşmeler 

\ 4ıır .çıkmaz içine girince, Japon· 
~ b~rıka'nın görüşmelere zcoıin o

lı:ıı,ır tcklirte bulunmaStnı istemiş· 
'11. ı.:ıılan Harici>e Nazırı Mister 
~ ""fle bir teklifi yazılı olarak yap.\.Bu teklif hakkında gelen haber· 
~ "J•• ,.~J, .l•;;il~İr °P J. S J!2Ai!_ 

~1.ıu ternellrr,. d-r-nJrtı tahmin 
ı ıtttdir: 

~l~~veı kullanılarak toprak ilhak 
l't ..... ·-n ve ~imdiye kadar bu suret· 
2~ ilhakların tanınmamn51, 
~ - ~lilletlerin kendi mukadderat· 
\~Yln edebilecekleri kaidesinin 

3 ı, 

~ Millctlerarası anlaşma.zlıklann 
i ve barış yoluyla halli, 

~ b- ,Uzak·Doğu'dakl anla mazlıkla· 
~~ için demokrat devletlerle 
\ı~ Rll devletlerinin birlikte bir 
~ Jtııo l'lıPnıaları. 
:::rı ~ tekJiH ile Amerikan teklifi 

ti tıl<lığı zaman, iki de"\ !eti bi • 
~ t6~ buyük bir uçurumun a)·ırdı· 

J hır. 
~Ya Amerika'ya el ı;nbukluğu 
~e ."'~İği bir takım menfaatleri ~~

it~ ısu}or. Amerika İ'M!, bu tcklıfı, 
"'ıfı Prensiplere dayanan başka bir 

fı~· karşılı}or. Gerçekten Amerika 
~ıı birinci maddedndeki huküm, 

I.~ c:ı~ Uh>elt kahinesinde Harbi}e Na
·' 

11 Mister Stimson'un on sene 
~ evel, Hoovcr kabincdnde Hari • 

\ 'İıti ltı.rı iken, ileri sürduğü kaide 
l\ııı~n kaidesi adı verilip de zor
~ toprak ilhaklarının tanınmama 
'ııtil> e hulasa edilebilecek olan bu 

"-., ~ 0 zaınandanberi Amerika dış 
~t 1nu1 temellerinden birini teşkil 
~ U Va5ington hukümeıinin Ja • 
~ ftıızarlığa sirismeyip, Tok>O· 
~ ıl bu çc~iı bir teklifi prensip 
hır1 aması bekleniyordu. Premipi 

~~ . bjl laman feda etmemek, Amerika 
~' 'iic lruvet kaynağı olmu,tur. 
ıı,~l>te devıeılcr arasında Amerika, 
~~ ~ a~rılmı)an tek devlettir. 

[ Başı 1 inci sayfada ] 
doıtrudan doğruya bir temas tesis et
mış olan Britanyalı ve Yeni Zelan· 
dalı kuveUer, azimli bir mukavemet 
karşısında ileri gitmektedirler. Ay
nı zamanda, temas noktasının batı
ı:ıında, h1ilft Brıtnııyalılann karşısın

da bulunan küllıycUI düşman müf
rezelerine hlicum edilmektedir. 

Akdenizcle harekat yapan İngiliz deniz ve hava kuvetleri 

[ Başı 1 inci sayfada ] 
hakkında şoyle denilmektedir : 
Şimal Afrika'da durmadan devam 

eden rıiddeOi IJJuharebclerde ve bil· 
haasa düşmanın Tobruk muhasara 
cephesıni yarmak için yaptığı te -
şebbüslerde, yeniden bir çok düş

man tankı tahrip edilmiştir. Mar -
marik cephesinde düşmanın asker 
toplulukları ve kafileleri. alman pi
ke ve av teşkilleri tarafından dağı
tılmıştır. 

26 Sonteşrinde Sovyet hava ku -
vetleri 105 tank, asker yükliı 600 
kamyon, obus ve mühimmat yüklü 
109 vagon tahrip ve bir alaydan zi
yade piyade ve bir bölükten ziyade 
suvari kuveti imha etmişlerdir. Bir 
muharebede bir glin ıçinde 2000 Al
man subay ve askeri yokedilmiş, 15 
tank tahrip edilmiştir. 

Leningrad cephesinde Sovyet top
çusu düşmanın 6 sahra bataryasını 
8 mitralyoz yuvasını 20 muvakkat 
kuçtlk istihkamını tahrip ve bir bö-

Bu arad::ı, Halfnya ile Sıdi·Ömer 
arasındaki müdafaa mevzilerinden 
olan dUı>man akın kolu, dün, Sidl
Rezak'ın batısında muharebeye tu· 
tusmuş olan mlh\ er kuvctJerlnln bil-ı--
yilk kısmına iltihaka çalısnıak sarih Is ~ı· YAM 

-:--f lukten ziyade piyade kuvetini imha 
neler, radyo mcrkezt. köprüler ve d~~r 1 /talyanlara göre etmıştir. 

nıyeU llc batıya doğru harekete 
başlnmıstır. Batıya doğru bu hare-
ket, iki esaslı teşkil hallnde bulun-
maktadır. Dun öğleden biraz sonra, 
bir mıktnr alman tankııu ihtiva e
den ştmaldckı tcşıdle, Gambot'un 20 
k!lometrc kadar cenubunda bombar· 
dunan tayyarelerimiz tarafından te
sirli hücumlıır yaınlmıştır. Bu teşkil, 

bir tecavüze 
uğrıyacak mı ? 

ehcmlyetll noktalar ıııfert elblseyt 111y. Roma, 28 a.a. _ İtalyan ordulan So"'et tayyarecilerinin sandığına 
mi& kıtalar tarafın<lnn muhafaza altı· umu:ni karargahının tebligi : göre, Alman hava kuvetleri hava mü 
nıı aıınmıılardır. Şımal Afrika'da dün şafaktan on- rettebatmın en aşağı yarısını kay

Tokyo, 28 a a. - Japon hariciye na- ce yeniden başlıyan Marmarik mu- betmiştir. 
zın amiral ToQ:o, buııUn, Vaelnııton hnı ebeııi, akşam geç saatlere kadar On hafta içinde 28 tayyaresi olan 
ıı:llrilsrnelcı1 hakkın .. a 111. Cordell 57 inci Alman hava fı0 lotı"ll~•• 20 

" durmadan ve şiddetli bir surette "-
Hull'ln Q:Öndcnnıs O!dut:u muhtırayı, ae\•am etmiştir. Sollum ve Tobruk tayyare kaybetmiştir. 
japon kablnl'Blne vennııtır. Japon ka. yakmlarında iki taraf topçusu faa· 26 Junkcrs'ten mürekkep birinci 
blncsı, VaelnQ:ton ııııruamelcrl hakkında Alman bombardıman tayyare .,. liyette bulunmuştur. Merkez kesi • .uru-

Gonrndan, dönlışte kendislnl karşı· <Baaı ı. ınc:ı sııytndııJ 
lamak ilzcre göndcr!lml:ı olan ingl- vekil dUn Japon clçısi .M. Futaml 
Uz zırhlı kuvetlcri tarafından ağır 

iki saat rnUzakereden sonra, dafnlmııı • . d S 
11 

b .. l . . C bu ise tamamiyle yokedilmiştir. 
tır. mın " _ve. 0 ~~ 0 gesının apuz- Romen ve İtalyan hava kuvctleri 

Daha evel, baıvekll nnnnral ToJo, ZO kesımınde ıkı tarafın zırhlı ve d • k l . l .d. 

ile bir saatten zıyade süren bir gö· 
lıUcuma uğratılmıştır. 1ki ı;aat şld-
dcUi carpışmadan sonra dü:ımanın rUşmede bulunmuştur. 

·~ ~ • ad k il · "dd l" h"" , e aıı:ır ayıp ar vermış erı ır. 
muhtıra hakkında harbiye nazırı vekili pıy e teş ı erı, şı et ı ucumıar 1 27 t . .. .. 27 28 1 

ve karşı hücuml~r yapımıclardır h sobn eşrıdn guııu tve. 
1 

• d. geccs ve muhtelif Yliksek devlet memurları " • D · kü·ı1· ti" · t k mu are eye evam e mış er ır. 
Buı:Un sını:apur a yeniden nrıtanya ile ı:orUsmelercte bulunmuştur. uşmnn ıye 1 ınsan ve an Cenup cııpheslnde harekfltta bulu 

Görüşmeler devam kaybetmıştir. Mihver kuvetlerinin nan tayyarclerlınlz bir ıründe. 10 al· 
kayıpları ağır değildir. Esir sayısı, man tankı. piyade' ve cepane taıııyan 

dn'•ıtıldı"'ı ve blr,.ok arabaların 
" &> " takviye kıtaları gelml&tlr. Bunları <lof:· 

Gambut lstikametlııde batıya doğru 
ediyor mu? yeniden artmıştır. 300 den fazla kamyon, harp malzemesi 

Tokyo; 28. a.a. - Japon sözcUsU Tobruk'ta üç düşman tayyaresi dtl- taııyan 90 arabıı. ve 9 sıılmı topu tah· 

rudan dogru)n Bilyi.Lk .Drttan)a'dan Q:e-
ı;lderken gbrlildüğU bildlrllmlştlr. len bir kame getlrm~Ur. Yolda hlc blr 

BUtlln muharebe bölgesinde, hava h:Ldlsc vuku bulmamıştır. 
kuvetlertmlz, slddetll faaliyetlerine 
rnuvaflakıyeUe devam etmişler ve 
kara kuvctlerlmlzc müzaherette bu
lunmuşlardır. Eladem'ln Glmallnde 
ve ştmnl batısında dUsmanın büyük 
motörlU nakliye to11luluklanna hü
cum edilmiş ve bunlar mııklnetı til· 
fek at('Slne tutulmu:ıtur. Çok mem
nuniyet verici neticeler mUsah<?de 
edilmiştir. 

Libya'da durum 
Londra, 28 a.a. - Sallhi}·etli mah

filler, Lib)·a muharebesindeki duru • 
mun i>·ile~mckte devam ettiğini bildir· 
mektcdirlcr. 

Bugün öğleden sonra sallhiyetli 
Londra mahfillerinde bildirildiğine g8· 
re, Tobruk'un doğusunda henüz dü, • 
manın mukavemet cepleri mevcuttur ve 
bu ceplere hürnm cdilnıekıedir. 

Alman zırhlı kuvederinin herhanği 
bir istikamette çenberden ı;tkmala mu· 
uffak olduğunu gösteren hiç bir delil 
}Oktur. Bununla beraber Tobruk'un ba
tısında mühim mih\'er kuvetleri var • 
dır ,.e bunların İngiliz ileri hareketine 
mukavemet ettikleri anlaşılmaktadır. 

.. ;)aha onc.:u J"" biJJ:.l!Ji.J.: .. hi n . .l 
taraf da şimdi taaklardan ziyade pİ)'a· 
de askerleri)le çarrıı,maktadır. Ancak 
mihver tank kuvetlerinin hepsinin ıa • 
rılmış olmasına ve ha\'adan ba~ka hiç ibr 
yoldan benzin alamamasına karJı, İngiliz 
zııtılı kuvetleri ikinci büyük tank mu· 
harebesi için, General Cunningham'ın 
ilk ağızda ıapıetti~i mühim stratejik 
noktalar yakınlarında toplanmaktadır • 
!ar. 

~. Kohigi, Amerikan - Jııpon gö· şürülmiiştür. Savana tümeninin kar· rlp C?tnıtşlcr ve binden tazla dUmıan 
Siyam tecavüze rllşınelerinln devam ettiğini bildir - şıkoma bataryaları da bir dördün - sub:ıy vıı erJnl öldllnnUalerdlr. 
uğrıyacak mı? ml§tir. cü düşman tayyaresini düşürmüştür. Lcnlngrat cephesinde harekAtta bu· 

Vnılngton, 2!> u a. ı\kıam ı;:ıızete· yoksa etmiyor mu?... İtalyan ve alman hava kuvetleri. lunan tayyare kar&ıkoma blrl!klerhnlz 
len, .Taponya'nın Hlndlclnl<le yeniden Vaşington; 28. n.a. _ DUn Japon kara çarpışmalarına tesirli bir su • iki ı:ünde dllrt alman bombardıman 
chcmlyelll mlktı:ı.dıı kuveucr topladıaı- nıurahhaelan gittikten sont"a, M. rette müdahale etmişlerdir. tannrcsl dUailnnUşlerdlr. Aynı günler 
nı ve "ÖrünU•e gore Slyam'a karsı bir t ·1· t 1 · 25 26 t ıc nde topculanmız 150 alman ukcrl· 

• v Hull, M. RuzvC'lt'in yanında bir çey- ngı ız ayyare erı, son eş.. 
teca\üz tasavvurunda bulundutunu )a· · · D • · b b d nl esir eun ılerdlr. Son bcı gUn !cinde rek sı:ıot dnlıa kalmıştır. rın gecesı, erne yı om ar ıman 
zıyor!Ar. Japon murahhnslarlylc tekrar 11!1· etmislerdir. Kara müdafaası. bir düş L<'n nı:rnt bô!Q:cslntn ltı:al edllmll kı • 

vnıın~ton Evcnlng Star ı;:azetesl dl· t • · d"" ·· ·· t•· sımlarında raallyette bulunan cetc 
rüşmek niyetinde olup olmndı""ı so- man ayyaresını uşurmuş ur. yor ki: 6 milfrezclerımız muvntrnktl etli neticeler 

"Amerika nırıeıılk Devletler! hükı.l • nılması 1.lzerne M. Hull. yeni bir veren bazı hcırekAt yapmıalardır. 
met! bu hnrckAttan Ameı1ka tarafından görilşmenin kararlaştınlmamı§ ol - Lastik satmıyan bir Cenup cephcaln<le macar askerlerin· 
tekil! edllen tormulün reddcdlldll':I ml· duı:tunu s!Sylemşitlr. den mürekkep bir grup kıtalarımıza 
nasını cıkarmaktadır. Gcrcekten, M.

1 
Mr. Ruzvelt Vmcington'dan lastikçi ceza gördü teslim oımuıtur. Bu esirler, aorguya 

Ruzvelt japon bilyilk eıeııerl Nomura ld lstn.nbul, 28 CTele!onla) _ Hida· ' C<'klld klerl zaman macar askerlerinden 
ve Kurusu ııe bir kere daha ı;:örilsmilı· ayrı ı blrcol':unun yntııı.ncı meiHaaUer u"ruo-V ı ... 28 J o mu Y<'t adında bir kn\'af, dı.ıkkflnındn .. se de burada blr anla~mıya vnnıacaCı aş n,..on, a.n. - ap n • da döCUsmck lsteme<llklerını a!iylmıl&· 

rahhnslan hrtlll Vaslnırton'da bulun· 72 clft llıstik olduğu halde mlistcrı- !erdir. 
ümidi cok azdır.,, d "'I ı i makin bcraher M. Ruzvelt bugün kt- ye yok de ı.. C n yirmi gUn hapis Siyam meclisi, mlldataa nnzırlı~ı ta· 

'1a blr mezunlvetlc \Varmsprlnı:m''" ve yilz llra pam ccznsına mnhkOm 
rafından teklif edilen ve Slyam'ın mU· 

!ıcırekC't ctm~ktedLr. oldu. DUkklı.nı da bir ay kapnnncnk· 
dataasına dair olan kanun projesini 

M. Ru2:Velt çarşamba gllnU d5ne- tır. Bn:ıka bir manifaturacı da lhU· 
kabul etmiştir. cck-tlr. kQr sucl)·le 25 lira para cezasına \"C 

ı.tildnfaa nıızınnın vcrdll!I izahata dil tı ft 
Hlndl,.lnt'ye 'ap0n takviye totale- · kk ınının bir ha a kaı;ıatılmıısına göre kanun hUkUmete harp hazırlıl'tı " 

rının cıktı"" hakkındaki haberlr.re mahküm oldu. yapmak ve her türlü ihtimale kareı ,., 
koymak üzere gereken tedbirleri almak raIDılen Vn:ılngton'da hatibin patla-
...ahıyetlnt vermektedir. mak üzere oldu~na lnanılmamakta-

H onolulu' d aki Amerikan mrSlmdl en kuvetll intiba bu mer-
kıtaları harbe hazır kezdcdtr. Bu intiba, Tokyo'dan ge-

Honoıulu, 28 a.a. - Durndııkl ame- len ve japon murahhnslarlyle M. 
rtkan ordusu blrllkleı1nln hazır bir va· HuU arasındaki gôrO:ımelerln devam 
ztyctte bulunmalan hakkında verllen .etmekte olduğunu bildiren bir beya
emlr üzerine, rcsml mUesaeseler, ııostıı· natla da teeyytlt etmektedir. 

Göynük'te elektrik 
Bolu, <Husust> - Bir yıl eve! 

Göynlikte başlanan elektrik santralı 
teslsau blt.:ınlş ve çalışmağa başla

mıştır. Elektriğe kavu3an Göynük 
sevinç lclndedlr. 

Almanlar bir ıehri 
zaptettiler 

lltoskova, 28 a.a. - Almanlann ııUn· 
le ce devam eden ıi<ldetll muharebeler-
den sonra 26 ve Z1 ıon~rlnde "V" 
ıctırlnl ln::ale muvatcak ol<luklannı tes· 
llm eden lzvcstla ııazctl!llnln husuıl 
muhabiri :stallnogorsk cevreslndekl mu· 
harebelcrl anlatıyor ve bu muvattakı • 
yeUn almanlara 2.000 den !azla aubay 
ve askere, SO den fazla tOPa, 16 tawa• 
reye ve blrt'Ok balka malzemeye mal 
olduğunu bildiriyor. 

MUhablr ıunıan llAve etmekte<ltr: 

T obruk kuvetleri 
Yeni Zelanda kuvetleriyle 

birleıtiler 
Kahire, 28 a.L - Sallhiyetli bir Ya iki bacaklı · 

sözcü Tobruk ku\'etlcri)·le Yeni Zelan· 

delerde ">·crleımiş" olan güvercinler, 
bu ~ehirde yi}·ecek bulamadıkları ıçın 
başka yerlere göçmiye baılamıtlar. Fa
kat bu yüzden de, mescll Rouen gibi, 
kuşların ağı:r.larıoa uygun yiyeceklerin 
daha bol oldukları yerlerde, güvercin· 
!er çoğalmaya ba,ıamıı. Bir gazete, Rou· 
en'deki büyük kilisenin damında 7 - 800 
güvercinin, 2SO yarasanın, 80 barkuıun 
ve 7S tane de başka d111 ~un barın • 
dıJ'!ını haber verlror 

Seylan oburlarının 

kurdukları yeni din 

"DU&man b1r miktar toprak kazan -
dıktnn sonra. bu topraklan ıtmale ve 
dotuya dol:ru genlsletmete t~ebbUı 
etti. Bununla beraber, bundan gözle 
görünür htc bir tayda el<le edemedi. 
Moskova•nın uzaklarındaki müdafiler 
)'alnız kahramanca mukaveınoUe kal· 
maclılar, birkaç yerde a!ddelll knrııı hll· 
eumlar <in yaparak almo.nlnn p!l5kilrt· 
tülcr. 

Hundan sonra "K" aehrJne )"llpılan 

hücum hakkında 1zahat veren muhabir 
ıöyle dbor: 

da kuveıleri aramvlııkl bağın tamam- ol.aydı ne yapardı ? 
!andığını bildirmiştir. Tobruk tevre • -----
sinin en doğru kısmımı tutmakta olan 
iıal)a Boloı;ne tümeni billmvve ber
raraf edilmiştir. 

Sözcü, Tiritıınya tanklarının tamir 
teşkiliıunıo mükemmel işlcdil!ini iUve 
C)·lemişıir. 

imparatorluk kuvetlcrl Tobruk'un 
doğu cenubunda ilerliyorlar. 

Vlchy; 28. a.a. - Londra radyo
sunun bildlrldğine göre, Seydl·Ömcr 
Kanadalı kuvetler tarafınduan tek· 
rar ele geçlrllmiıı ve birçok esir 
alınmıııtır. 

Bardia bölgesinde 
Kahire, 28 a.a. - Bardiya'daki du • 

ruın ıudur: şehir düşman tarafından 
bo~altılmıştır ve inglliz kıtaları timdi 
denize doğru uıanan derin vadilerde 
düşmanın mukavemet ceplerini temiz • 
!İ)'Orlar. Geçen taarruzda da duşmanın 
şehir etrafında buna benzer bir muka
vemet olmuştu. 

lstanbul ııazetelerlnde töyle bir ha· 
ber var: 

"Edlrnekapı'da 1eyyar teııp!hçt tek 
ayaklı All Rlza komsu.su SatJ.ye ııe kav· 
ııa etmll. Jı:adıneatızı bıcakla karnın -
dan atır yaralamıatır.., 

Bu haberi okuyan btra1: 
- Ya Ud &Yatı da olsaydı zavallı 

kadını ne yapacaktı acaba T <lcdL 
Ne yapacağı pek bilinmez ama, Ali 

Rıza'nın ılmdl yapması !Azım gelen 
ser, aattııtı teııblhlerden dokııan ctokuz
luk bir tanesini aecıp hap!ıınned.e bol 
bol ''YA ubQr,. cekmektlrl-

''45 derece" lik 

kalorilerler 

Bir gazete satıcısı "içkili lokanta" nın 
kapısından içeriye girdi ve gazetelerini 
saımağa başladı. Uzun bacaklı iskemle· 
ler üzerine tünemiş iki ahbap bir gaze· 
te alıp beraber okumağa başladılar: 

AYrupa'da ıade insanlar değil, kuı· 
!ar bile yiyecek bulamazken, Seyl!n'da 
tuhaf bir Aclet ture'miş: Yusing adında. 
bir Sc)·llnlı, "dlik" !erini - oru' tut • 
mıya değil de - fazla yemek }emiye 
med:ıur tutan bir mezhep kurmuş. 

Bu yen! dinin mensupluı, h•şka 
dinlerdeır olanların üç ayda }'edikleri • "İnsan doğduğu yerde değj), doydu· 

iu yerde .•• " derler. Bu IÖz artık kuı 
lar itin de muteber olu)<'Or demek .. _ 

• ni, üı; haftada yiyorlannıı. 
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Fakat harp ıamanında bu kad3r 
'"masraflı" bir dinin )'llyılmasını uygun 
görmiyen ingiliz makamları, bunu ya • 
sa.k ttmlşler. 

Eğer bu din yasak edilme~-di, ka· 
unlarını doyurmak için kimbilir kaç 
avnıpalı Seylln'a gidip din değiştirmi· 
ye can atardı ... 

Cam kınklarından 

•urahi yapılıyor ! 

"Dilıman gece karanlıtın<lan !auta • 
de ederek ecbre yaklntmıı fakat toPÇU 
ate~lyle karıııanmıatır. Duıman blr 
mtktnr tank kaybettikten sonra cekll • 
mla \ e pi.Yad cm iz tnratından tAklp e· 
<lllmlaUr. Alınan llk malQmat alınanla· 
nn tayyarelerlmtzln taarruzu netice
sinde 14 tank, 89 kamyon, 10 petrol 
sıı.rnıc kamyonu, 3 Lnyyo.re karaıkoma 

bataryası ~ e 7 taware knrtıetUklerlnl 
blldlnnektedlr ... 

Kalinin' de Sovyet taarruzu 
Moskova. 28 a.a. - Pravada ~aze • 

tcıılnln blldlrdl(ılne ııöre, SO\·yet kıta.la· 
n. 27 aontearlnde blrcok keslm<le Kail· 
nln 11iUkamcUnda bir taarruza batla· 
m141ardır. SovYet tümenleri, dUıman 
hatlan aruınd& bir ııedlk &CIIUllar ve 
birçok köyü yeniden ıuaı eunlalerdlr. 
Knwıaya Zvezda gazatesı. almanla· 

rın Rostoc: için yapılan muharebede ııo

r1 Celtllmete mecbur edildiklerini bll -
dlrmcktedlr. Alınanlar, büyük kB.YlPlar 
vennıaıcr ve 80\"Yet kıtalan Z1 aontes· 
rinde bir mahalli ı.uaı etmlılerdlr. 

~ k devletlerin hepı;i de ıu ve 
\~~ Politika düıünce\İ)·le, pren· 
~ d anılmışlarsa da Amerika 
~: ııolitikasının temelini teşkil Gondar teslim oldu 

tıoı· .~ere bağlı kalmışıır. Diiyle 

",şclıir mecfüi kaloriferli apartman· 
Iarın en aşağı 20 derece ısıtılması i'in 
görüşmeler rapmaktadır.,, 

Rahmetli Hoca Nauettin eski arları 
kırparak yıldız )-apmanın yolunu bul· 
muıtu. Fakat cam kırığının da bir iJe 
ya.rıyacafı kimsenin haurına gclmeıdi. 
Hatti, iı;JJ tiryakileri .kali resi düşük bi ı 
rakıyı ruttuktan ııonra: 

Cenup cephe•ind eki 
Sovyet ilerleyiıi \.~ ~ nın, gerek milli menfaatle· 

~ ~tk tnilletlerarası barışını koru• 
~ ~nıınd:ın en i>İ bir politika ol· 
l'~~ hadiseler göstermiştir. 

\.ı,''ll"- dan gelen hnberlere ı;Bre. 
~· J Amerika notasını tetkik etmek· 
"'i ~l>onu'pın bu teklifleri knbul 

,1 unıkün değildir. Bu hale f(ure, 
'ı 0~r Yeniden bir tıkmaz içine 

'.'>\ 11 •cıı.k demektir. Su halde Ja • 
~tr eil;.•Paraktır? Gerı;i bir zaman· 
~1 1 tarafın da \'akit kazanmıy;ı 
~~ Olduğu sfüleni}ordu. Fakaı 
~ ~th!ktıon\I h:ıkkındJ ikıısadl nb· 
ı-, Ilı t 1k etmİ)•e basladıkınn sonra. 

t 1 ° de~i miştir. \'akiı Japonya· 
r-:. 11k!-ıncrika'yıı urdım etmekte 
1 ~ u Jar>onı-öt Amerikan ve '" ·i· 

~~ır •~rıın baskısı ııltrnda bun:ıl • 
11t b·ı u hale ~öre, hi(' hir ~eheple 

·rı' '· >alnız bu iktı~:ıdl ba kı 
it, t Jar>onra, ya Amerika ile an· 
~ır hhut da harekete ı;:C('mek :r.o· 

~ı .ı. Ja1>on} n. o kad:ır ileri ~itnıis· 
lqır tıı~rika ile anlaşmak mümkün 

da. ltğer ki bir dC'Tim buı;ün 
t lıııı bulunan ve Japon)-a'nın bö> le r:;; .ıtırmc~inde lmil olan aske· 

ı.ı.. ~ tıı ışbaşından Mlip süpürslin. 
\."J\. 'h~ınkun olmadığına göre, Ja · 

,,,,_,_ }f uka)l kıracağını b:ıhane ede· 
\.~. 0 1landa Hirıdbıanıftll, )'llhut 
"-ı f\la lcar,ı harekete geçmesi bir 

•rııJc belirmektedir. 

A. Ş. ESMER 

' 

(Ba&ı 1. 1nc:1 sayfada) 

dar :ıehrine ııiddetli bir hlicum yap· 
mıştır. Fena ııartlara ve hücuma ve 
ıiddetli bombardımanlara daha az i
yi mukavemet etmlıı olan bazı mlis
temleke teşkillerinin ricatına rai -
men, müdafaa edilecek mevzilerin 
genişliği~ nisbetle zayıf bulunan 
teşkillerimiz, öğleden 90nraya ka • 
dar bir meniden bir mevziye yetiıerek 
sebatla çarpı~-nı.ı:ır ve d~man kıtııla· 
nnın hirı;ok t.. da ikamet mahallerine 
girmeğe muvaffak olmalarından 
sonra dahi müdafna)'I devanı 
eylemişlerdir. Bütün müdafaa im -
kanları ortadan kalktıktan sonra, i
talyan ve yerli halk arasında yeni 
kayıpların ön!ine geçmek Ü?.ere, bu 
kesım kumandanı, saat 14 te ateş 
kes emrını vermiştir. Gondar'ın 
kahraman müdefileri, vatanın kendi
lerine verdiği vazifeyi, şerefli bir 
surette ve tam olarak görmüsler -
dir. 

inhisarlar idaresinde üç 
memura işten el çektirildi 
!stanhul, 28 <Teletonla> - lnhl· 

~arlar levazım idaresinde Uç kişiye 
işten el ccktlrildl TahklkaU derln
lestirilmek için umum mUdUr mua· 
vlnlnln, satıa müdürünün, teftlı he
yeti reisinin 'llye oldukları bir ko· 
roisyon kuruldu. 

Ahbaplardan birisi arkadaşma: 
- Vııllahi kardeşim, dedi, fstanbul

daki apartmanları pek bilmem ama, brn 
en aşağı "4S derece" ile ısınabiliyo· 
ruın. •• 

Harbi durduracak bir 

vcuıta: Grip mikrobu 

"Grip mikrobunu üretip yaymak 
mümkün olsa)-dı, harp de }'Cf}üzüoden 
kalkanlı." 

lsveı; gazetelerinin İngiliz istatis· 
tiklerine daranarak vardıkları netice, 
işte budur. 

Jnsiltere'de doktorlar tarafından ya· 
pılan isutistikler, gripe tutulan İKİie· 
rin 3.500 tank, ı.ooo bombardıman tay· 
)'aresi ve bir milyon çeşidi silahı 
e ık s i k imal ettiklerini göstermiştir. 
Bu muauam asık, bütün insiliz işçile
rinin ü~tüste iki iş günü hastalanmala • 
rından ileri gelmektedir. 

Milletler Cemireti bu ı;arcyi da.ha 
önce öğrenseydi, belki de si11hm:.lan • 
ma konferansları daha iyi bir netice) e 
varırlardı._ 

Doğduğu yerde değil, 

doyduğu yerde •.• 

Yeni Bulmacamız 
Soldan n~a: 1 - Bir dentz .:ı -

.ruıırlar, yemeklerde Yenir 3 - An, ııra· 
moton 4 - GUzel, eski bir ö!cü 5 -
Satla.m dur, tlmlt et 6 - Bir ha,rvan, 
kader 7 - lk1 hart :ran Yana. bir mu -
ıtkl a.ıeu 8 - Muktedir olunamamıt, 
parlak il - Bir nakli vaaıtaaını kulla -
nan 10 - Papanın evi, IU&l edatı ıı
InUkam, evin takBlm&tı. 

Yukandan uatı: ı - Yunanllltan'· 
da bir tehir 2 - Kibarlık, aatıam, B -
Sakin, Arnavutlutun merkezi 4 -
DUnya, inanmak 5 - Arkaaı ıırlı cam. 
bir adet 6 - Btr emir, Yapılaeak 7 -
ltalya'da bir ıehlr, ibda 8 - Kemikte 
bulunur, yüzde bulunur 9 - Blr el· 
cck 10 - Yemek. köPetın batırması 
ıı - Hasta yutar, "" paruıa. 

Dünkü Bulmacamızın 
halledilmit tekli 

Soldan aa~a: 1 - Hacıbayram 2 -
Esir, yeis S - Yalvarmak 4 - DAva. 
leke 5 - ı:vı. önU, Ror 6 - Yar, ıı 7-
Tee<ldüb et 8 - Revir 9 - A<I, Eııcıı. 

al 10 - Serıu;l.Ye, aeı 11 - Ve, Tllrk. 
Yukandan &68itt: 1 - He)'keltraı 

2 - Asa, dev s - Cildi.Ye, me 4 - ırva, 

adl'el 5 - Av ördd1 8 - .Ayran, 11vey 
7 - Yem, bilet 8 - Rlal, ıer1 ı -
Aaker, ar 10 - Kol, .. ıc 11 - Amert • 
kM. 

- Öfff, cam kırığı gibi indi!... der· 
lcr. 

Bir fzmir gazetesi, iki be<erikli }'Urt• 

ıaıın lzmir'de cıım kırıklariyle sürahi 
yapma; başladıklarını haber veriyor. 
Boı ıişelcrin para ettiği gıöi, hundan 

t0ııra cam lunklau da para edecek de
mektir-

H erkeıin bir 

derdi var •••• 

Amerikan Alimlerinin bü}'iik dertle
rinden birisi de, son zamanlara kadar, 
maymun bulamamaktı. .Maymun >·oklu· 
iu )'ÜZÜnden, aylardanberi birtok ilml 
arı.ıtırmalu yarıda kalmıJ bulunuyo.r· 
du. Serseri torpillere, mayınlara, deniz· 
altılara ve korsan gemilerine rağmen, 
nihayet geçenlude bir yük gemisi Nev· 
rork'a 1.800 msynıun getirmiştir. 

Amerikan llimleri şimdi ı;ok mem· 
nunlar, yalnız, ma)ınonlar kendilerini 
ne gıöi bir lkıbctin beklediğini bilse • 
lerdi, her halde ilimlerin bu aevinçlc
cine ortak olmazlardı ..• 

Bu haberi veren gazete, f(ıfle diyor: 
"Hiç olmaz.sa, maymunların ölümü 

bir ite yarıyacak. Halbuki bugünlerde 
işe yarıyan ölüm vakalan, etk g6riilür 
Şc) !erden değili" 

.IA. - TIR. 

Kuibl11et; 28. a.a. - Almanların 
Rostof'a taarruz etmek veya gene· 
rnl von Kleist ordusunun yalnız 

kalmasına engel olmak ilmitleri ger
çekleşmekten çok uzak gibi gözU -
kUyor. 

Cenup oephesinden gelen en 80n 
haberlere göre, Alman kuvetleri 
Sovyet Uerleytoi Uzerlne atır kayıp
lara uğramıolardır. Rus ilerleyişi 
son gUnlerde bazı kesimlerde 100 
ktıometreden futa derinliği bul -
mu.,tur. Bu Rus llcrleytgl dalgalı 
arazide ve köylerin blrlblrinden çok 
uzak bulundukları bir sahada ya -
pılmaktadır. Almanlar, evelce bir 
çoklannı kale haline getirdikleri 
köyleri olmdl bırakıyorlar ve b:ın
lan yakarak Rus Uerleylglni ge 
çlktirmeğe uğraşıyorlar. 

Cepheden alınan telgraflara gö -
re, Sovyet hareketi muvattakıyet -
le tatbik olunmaktadır. SovyeUerln 
hedefi Almanlan devamlı olarak 
}~r değiştirmek zorunda bırakmak 
vo bu suretle mUdataa mevzileri 
kurmalarına mll.ni olmaktır. 

Almanların Leningrad'ı 
~evirme teıebbüsü 

•uya düıtü 
Jııroııko'Ya; 28. La. - Ta.88 ajan

..... btldlrdi#IM sen, .AlJn&nlenn 

rus karsı 
;, 

hücum arı 
defedildi 

Berlln, 28 a.n. - Alman ordulnn 
lııışkumandanllıılının tebliği: 

Rosto! civarında ve Donctz kavi
sinde, tayyare ve tank mtız.aherPtl 
Ue yapılan alddetli bolşev!.k ka ~ 
lhücurnlcın, dOşmann kanlı kn)ıplar 
verdlrtlcrek geri pil kürtUlm!lştür. 

CC'Phenin muhtelif noktalıırında 
<;arpıı;malar devam etmektC'dlr. 

Cephenin merkez ekslmlııde, dilş
mnnın ku\·c.tll mlidafna m \z.Jeı1 ya
nlmıştır. 

Ordunun ağır toplan, Lenlrıgrad 
()nUndckl gemileri muvaffakıyetle 
bombalamıştır. 

Bütlln cephe üzerinde, d!lşmanın 
demlryolu hatlarının tahribine de-
vam olunmuştur. Düşman. mütır 

harrlk malZC'mc bakımından af:ır 
kayıplar vermiştir. 

Gece ve g{lndü7., aavq tayyar. 
teşkilleri, Mookova ve Lenlngrad'da
kl ruıkeı1 tesislere hücumlar yap.. 
anışlardır. 

16 ı;ontcşrlnden 21 eonteşrlne ka
dar, sovyet hava kuveUerl, topyE'ktln 
168 tayyııre kaybetmiştir. Bunlar
dan 73 U hava muharebelerinde dil
t;UrOlmllş, 24 n karşıkoyma batarya
lan tarafından yere indirilmiş, gerl 
imlanı da yerde tahrip ed!lmlstlr. 
Aynı müddet lclnde, alman hava ku
veUert. dotu cephesmde 12 tayyare 
l<aybelmi6tlr. 

MolotoPun ıatonı 
alman/arın elinde 

Berlln, 28 a.a. - D.N.B. nln aske-o 
t1 kaynaklardan ötrendiı?lne xör-. 
Kının'ın cenup kıywnın lsgali esna
m.nda, Yalta'nın batısında Mlr;or'da 
Molotof'un GQtosu da alman a.skerle-
rlnin etıne geQ1111ştlr. Sovyetlerln ha· 
rlclye hıılk koın!scri, harbin baslan-
gıcın;a kadar tatlllerlnl bu şatoda ge
çirmekte ldl. Fevkollde lUks olan ve 
vaktiyle prens Yusupof'a alt bulu
nan bu şato, Kının Rivlera'sının en 
ctızel nolctalanndan blrlsl tızerlnde 

bulunmakta ve kıyı boyunca mevcut 
köhne balıkçı kulubelerl lle büyük 
bir tezat teşkil eylemektedir. Sato
Ya. bUY'llk bir parkın ortaaındıvı iki 
sıra Palmiye lle stısın ve çakıl taııı 
ile örtoın bir yoldan gtdllmektedir. 
Piermer dıvarlı ıato, cenup nebatla
nndan yapılım, göbekler arasında 
bulunmaktadır. Şatonun eok lfikı 
mob!lyesl, bizzat aovyet askerleri ta
rafından tnhrlı> edll.ın!ştlr. aovyet 
askerleri, kendi hariciye halk koml
cerlerlnln r;o.tosunu yn.ğma ettikten 
GOnra, taban halılannı, Gobelln dıvar 
halılannı ve tabloları da yakmışlar
dır. 

Sovyet tayyare kayıp/an 
Berlın, 28 a.a. ~ Blldmld kine gö

re, sovycUer dün hava muhıırebele
rinde 30 tnyynre kaybetm şlerdır. 
karşıkoyma bataryıılarımız 7 ve pi
yademl% de ı tayyare dilııürmuştilr. 
TayYare meydnnlnrına karaı yapılan 
hücumlar esnasında dilşınruıın 45 
rtnyyar<'SI. yerde tahrip edllmıştır. 
ıBöylece sovyetler dlln 83 tayycıre 
kayootm!a oluyorlar. Almaıııann 
ıknybı ise 6 tayyareden ibarettir. 

Sovyetler Leningrad' da 
çenberi yarmıya çalıııyorlar 

Vichy; 28. a.a. - Alman radyo -
sunun bildirdiğine göre, Lenlngrad
daki Alman çenberini yarmağa te -
gebbUıı ~den Sovyet kıtalarına düa 
ağır kayıplar verdirllmi§tlr. 

Cephenin merkez kesiminde Al -
man ordusu cenup-doğu lstlkame • 
tinde ilerlemeğe devam etmiştir. 
M:oskova etrafında iki general ile 
26 yükeek rütbeli ııubay esir alın· 
mıetır. 

Lenlngrnd'ı tamamlyle çevirmek ü
zere Volhof ıehri ve Ladoga gölU 
istikameUnde 12 ıonteırinde gös -
terdlkleri taarruz kaU olarak kı • 
nlmı§tır. 

12, ıs ve 14 eonteorinde Volhof 
ırmağının iki lcenarında birçok §ld
detll muharebeler olmuştur. Al • 
manlar ilk 'Sovyet h!!.tlannı işgal 

etmııııerse de 15 ııonteşrtn sabahı 

hareket mevzilerine dönmek zorun
da kalmıglardır. B~nunla beraber, 
Almanlar 11lddetll Sovyet karşı ta
arruzuna rağmen, bu ırmağm doğu 
sahili boyunca. UerlemE'ğe muvat -
fak olmuşlardır. Ancak, §İmdi da
ha ileri gtdemlyecek bir halde dur
mu§lardır. Leningrad artık muha -
sara altında değildir. 

* Vichy; ~ a.a. - Ruıı cepheııln· 
de muharebe bUytık bir şiddetle de
vam ediyor. Durum gitgide nazik • 
leşmektcdir. Bunu Ruslar da, İngi
lizler de kabul ediyorlar. 

Moskova çevresinde harp edeıı 
zırhlı ve motörlU Alman tUmcnl&
rinln eııyısı 20 kadar tahmin edil -
mektedir. Alm:ınlar T-.ıln.'nın 11imal
doğUsunda llerllyorln.r. 

Rostof'un gimallnde mare,al Ti -
moçenko'nun taarruzu hakkında 
pekaz mal<Unat vardır. 

Britanya tayyareci/erine 
Lenin nişanı verildi 

Moskovn; 28. a.a. - Tasa ajansı
nın bildirdi~lne göre, cesaretlerin -
den dolayı 4 Brltanya tayyareclslne 
Lenin nişanı verllml§tir. Lenin nt
unnı. Rusların en y1.lksek nişanıdır 

ve §imdiye kadar nskert muvaft'a • 
kıyeUerlnden dolayı hiçbir yaban -
cıya, verilmiıı değildir. 

Kareli' de 
Mosk<n"ll, 28 a.t. - Rudar lCal'f'll 

cephe-5inde Ke~tinııa ke~iminde ,·ddetlf 
mukavemete ral!men ilerlcmhltrcHr. 
A>·ru cerıhenin başka .erlerinde Fin 
hacumltın püakiirriilınÜfrilr. 
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• ze ır 

Yağmurlu havanın kasvetli loslu
~unun ustUnc ak am karanlığı dıı 
cökun<-e ortalık bUsbUtUn sunsiyah 
o :hı. hrln sokaklarındaki, dükkan
lnnnd~kl. evi rlndeki ışıklar birer 
b r r yanmı~tı. Fakat bu sunl zıya 
d:ıl 1sı knb ı d il ı;lines gibi he?r 
ta afı a>dınl t mıyor, er lşlt'k cad
d ıt.'rde bılc bırcok kose bucak göl-
1': '1(' kalı.yor, ka'dınmlard::ı boyun
larını kı rak. Y katarını kaldırarak 
b !arı önl rlne etık yüruyE:n kadın. 
er k bır--ok in nların yüzleri lnyı-

nıp tatlı diller döktürüyoru. 
Bir aralık delikanlı dn genç kız 

da sus•ular. Artık söyllyecek Hl.kırdı 
bulamıyorlardı. CUnkü ihtiyar Şey
tnn hie limit etmedlfl bir zn.manda 
omuz başında oğlunun sesini işitmiş, 
bir mllddet (ışık ve maşuku bıraka· 
rak SC!Vglll mahdumlyle IAfa dalmış
tı. 

lstanbul: 24/Sonte§rin/1941 Ceza karan vurg~nculan hi~ şaıırtmıyor 
hi{ ko~kutmuyor ha fa utan rmıvor 

l'ek esxl zamanı rt.ln. l'ontoıı kı

ralı 1\1 hr.dat'ın lılka)es.nl bı .rsı11 : 
kendi 11ar.ı)ınunkl odamı.... ı. ın cn
tnkaıaı ından k ır.ıı:.;.n ve bir gt.r k n-

klylf' ' m )ordu. 
lht yar Ş ytan d::ı bu vuzuhsuzluk

tan ıst fa1 ederek kalabalığa kans
m tı. Koyu esmflr bir surau, sivri 
snk lı, Plltlak gozlcri sallanarak tJt-
1 ck nd mlar atan cılız bacakları var
dı. Sade bu yilrilyüşle ilerlemek lste
SC'~di, kendlsıv't' aynı dakikada yola 
tıkmıs olan h rke> ten geri kalarak
tL Onun !cin anı sıra tam ibllsliğlnl 
ele lı) or, ~ 'r1anlık sıfatını takını
yor, go I<> g rülmez. elle tutulmaz 
6e1de g r 'r k kayıyor, ucuyor, Umlt 
ed lmNllk bır noktnda tekrnr beser 
kılı ın:ı glrhordu. 

Aradığını bulmuş gibi birdenbire 
durdu. Yanından genç ve güzel bir 
kızca !1Z g r; yordu. Başında Budl 
c ı; .nı andıran kticllk. sivri bir 
earıka t· ıvonlu. Alnından omuzları
na !Ole lüle sarı ipek saclar dökü
IUyordu. Onun go:rJt rinln rengini pek 
ı:r ı se~m mi !Akın lnct' ve düzgün 
bar:ıklanna bayılmıştı. Müstehzi bir 
tobe surnlc bü bütün gen!şliyrn bU
yi.l k a :zıııın kalın dudakları nrEl!lln
dnn mırıldandı: 

-· Ha ••. ıştc-... tA kendisi! •• 
Sonra bir sopanın üstüne takılmış 

lst dı 't kadar uznlıp kısalabllen ma
yi kauçuktan bir hayalet halinde 
kızın kula ~na efllerek tatlı tatlı fı
sıldadı: 

- G ncıı~ı boşuna ger,:Irınemcl! .. 
B " 1 l;_ sovişmelJ •• mutlaka sevi~ 
rnc ı: .. 

Kız, b mı k.aldırdL Alnını bunıs
turdu Sonra gözl rinde ı;ıarlıyan a
ca;. p b:u:· n o ile a1lldU. Birdenbire 
kanı hlLl'l dönm«:'ğe baslamıs, yüzü 
\'e kalbi ısınmıştı. Hafit blr rüz.gfı.r 
~hrcs'.nı yclı;ıa.zclcdl ,1 fcln oradaki 
hararet pek !ııı:lıılıı.srunıyor, fakat 
kalbi gltlikı;;e kızı ıyor, kay:nıyan bir 
kurşun Potası hallnl alıyordu. 

İhtiyar Ş-O')'tan gözle görülmez, el
le tutulmaz esrarlı haline mahsus 
Çt'\ ıkl.kle hemen karsı kaldınma 
sıcr dL Kö ede mıhlandı, knldı. Be
lx'klc-rinden ince ve kızıl birer pro
'ektor ziyası sacılan gözleriyle önün
den geçen lnsnn kafilelerinin bcyin
Je • .run iclnl okumaya cnlıstrkcn: 

- Ha, drol, Gleklnl de buldum!
Bu, rant yüzlU, lrl kemikli, geniş 

omuzlu, uzun boylu bir delikanlı Jdl. 
E 1lt>rl, b ya.z muşambasının ceple
rinde ldi. Ko~'U k..ıl rengi şapkasının 
altından siyah kıvırcık sacları dışa
nya taşıyordıL Mayi kaucuktan iste
dııtı kadar uzıılıp ktsalabllcn bir ha
yııJel halınd' onun da kulağına eğll
d. Tatlı tatlı fısıldadı: 

- G neli ı boşuna gcclrmemell, 
!O\ ı meli .• s«:'vlşmeU •• mutlaka scvlş
ınell 1 •• 

Dc-lfknnlı bir saniye y{lrt1yü$\lnü 
yavll!!lattı. Sonra birdenbire durarak 
derin bir nefes aldı. Ynnnklan <;u
kurl:ısmı.ş, bc-yuz, nıuntn.uım dişleri 

m(')dana cıkmıstı K<'yifü .keytnı gü
lU)'ordu. Bulunduğu yer, y{lK5ek di
rekle-re ~ ılı elektrik l~mbalnrının 
sa hn soldan, öndC'n arkadan gelen 
bo ı ıklannın aydınlat.uı;!ı bir nokta
ya tC' :ıdıif ett tl <;in gelip gecenler 
bu v ne n1 pek ll ı farkedebillyor
lıırdı. 

N t kl,m Şeytrının arknsınd:ın o 
tarafn do ru ~:ıııan cenç kız d:ı yan 
gJ7.le d llk:ınlının yüzüne bakınca 
kendınl tut.ımn'lı, ı:rtıldU. Yan yana 
yCirOm t' ba 1 dılar. Ş ytıuı bir so
panın u liln" takılmıs tstcdığl kadar 
uzatıp kıs labilen mnyl kauçuktan 
bir ha;ı. akt hal ndc brumn ortalnnna 
g!rıyor, b uan da genç kızın sağına, 
dl'! Kanlının soluna atılıyor, müte
nıad YC'n kulaklarına tatlı tatlı bir 
GE:'Yl"r fıSJlrhyordu. 

GC'nç adam ansızın mahcupluğu 

bir kC'nara attı. Bütün cesaretini 
topladı: 

- Canım, diyordu, gene neye gel
din? 

- Babacı':rım sec kaldın, annem 
merak etti-

- GorU>·orsun ki fcvknlAde meş. 
gulUm.. mllhlm bir işim var .. 

- Pastahanede ne isin olabilir, 
kuzum.. ha e{:er seni meyhanede, 
hapishanede bulmus olsaydım, belki 
hak ve>rtrdlm .. 

- Bak, şu gene cifti birbiriyle 
sevlstlrmt'k lcln drmlııdcnberl uğra
li!P duruyorum .. ·ram işi kıvamına 
getiriyordum, sen b:ışıma musallat 
oldun! .• 

KUcUk Şeytanın ufacık y{lzllnün 
dcrılerl birdenbire gev edl. Dudakla· 
nnda alaylı b.r tebessUm peydah ol
du: 

- Baba, dedi, senin bize verdiğin 
nas hatlara gre biz seytanlann va
zifesi lnsanlan böyle yekdll:erlyle 
sevlstlrmek değil, bll!k!s, birbirleri 
nleyMne ktşkırtmak olsa gerek .. 

İhtiyar $<-ytan sol elinin parmak· 
larlyle saknlını tutarak: 

- Cahil, diye cnvap verdi, sen ış. 
ten bu kadar anlarsın işte.. Onlar 
bir mUddct tatlı tatlı SC'vl.şerck blr
blrlcrJylc Jeli dışlı olsunlar.. görür
sün, biraz sonra nrnlannda ne ka\·
gnlar, gUrUltUIC'r kopar.. Hattıı. bel
ki meS{'le dayağa, cinayete kadar bi
le daya.ı. rı 

~ ... '1ristik yollar 

!zmır. JSI> - lnsa cdllen ve 
C'dllm«:'ktc oııuı turistik yolların iki 
ta.rafının a •nı;;landınlmruıı kararlaş
rnıştır. 

Turistik yolların insanlı devam 
eylemekte ve Uerlernt'ktcdlr. Bu yol
ların biran cvel bltlrllmcsl !cin calı
ı;ılmakUıdır. Şimdi Uzerlnde cal1Ş1l
makta olan bu yollara lldvetcn Buca 
Uc Eşrepaşa arasındada bir turistik 
yol tnsası kararlaşmış ve yolun pro
je ve kcslflerl yapılmıştır. 

Türk Tarih Kurumu 
ilmi toplantılan 

Tilrk Tıırih Kurumunun tertip et
tiği ilrnt toplantılardan ikincisi bu
gün saat 15 tc DU ve Tarlh-Coğraf
yıı Fakültesinin 317 numaralı dcrsa· 
ncslnde yapılacak ve bu toplantıda 
Dll ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
indoloJI profesörü Ruhen "Hintll
ler'de, TUrkler'de ve Shakespcare'de 
bJr masal" mevzulu bir konferans 
verecektir. Alakalılar toplantıya 
serbestçe ı:elebUlrler. 

Cümhurreisliği 
Filarmonik Orkestrasının 

üçüncü konseri 
Konser Şef Ferit Alnar idaresi~ 

de bugün Devlet Konservatuvarı 
konferans salonunda verilecektir. 
Program aşağıdadır ı 

1 - F. Mendelssohn (1809-1847): 
Habriden uvertürü. 

2 - P. Çaykov&ki (1840-1893) : 
Keman konçertosu, Re majör, op. 
35 

a) Allegro moderato, 
b) Canzonetta, 
c) Allegro vivaciHimo. 
Solist ı A. B. Winkler. 

( 10 dakika dinlenme ) 
3 - R. Schumann (1810-1856) ı 
4 - üncü senfoni, Re minör, op. 

120. 
a) Oldukça ağır - canlı, 
b) Romans (oldukça ağır), 
c) Scherzo (canlı), 
d) Ağır - canlı. 
Not : Gelecek konser 6. 12. 1941 

cumartesi g{inü saat 15.30 dadır. 

D Un mahkemede kasnı>, bak
kal, kömUrcU, clvlcl~ bun
lnnn bUyUklU kUcUklli blr-

kacını bir arada gördUm. Mahkeme
ye ıılrlyorlar, zabıt okunuyor, 6'!hlt
ler dinleniyor, cok kısa blr mQdataa 
Yaı>ılıyor. Sonra hUk\lm. 

Ceza karan vurııuncuıan htç ea
aırtmıyor, hlc korkutmuyor, utandır
mıyor dnl Blr kıuabın de!lerıcrlno 

bakılmıı, be• ayda narh !azlaaı ola
rak on bin 1k1 yUz lira kazandı&ı an
la&ılmıı. ötekiler klm bilir ne kadar 
kazanm~lardır, yirmi bcs lira ı>nra 
cezasını neden ödemesinler?. Vur
guncu vurgunu ıs diye yapıyor, vur
gun cezasını da "nlsbl vergiler.. (;lbl 
razıa 1$ kil.rlyle odUyor. 

Gozlerlmle arı)ıı arıya aralnnn
dan toı>, beyaz sakallı, )·aılı bir bak
kalı ötckllerlnden ayırt eder ıııbl ol-
dum. Koridorda doh11rken. mahke-
meye girerken, btıklmln tınUnde baıı 
heı> one e&lk idi. Ara sıra saQn sola 
sallanıyor. Derin bir nrrcslc ııa::sUnll 
El81rl>Or, sonra gene c ki halın! a -
lıyordu. 

Mahkemede 6tekller gibi bu da 
kendini mUdatıı.a etmedi. Yalnız ~
kim kendisine ytrml ~ lira ı>nra 

cezası ödlyeceıllnl, dUkktınının bir 
harta kaı>:ılı kalııcaAını ııoyledlğl za
man, baıını bir eey söyllycrek, ken
dini mUdataa edccckm , ıılbl kald.r· 
dı. Fakat hıç bir &CY soylemedl Sus
tu ve salondan çıKU. 

** Yanına ıı:ıttım, sız dedim, nıcın 

kendinizi mUdafıuı etmediniz? 
- Edemezdim ki ben suçlu idim. 
- Sucu bile bile mi tıııcdlnlz? 
lleı> bau öne ef:lk; 
- Ben ıucıu değildim. 

Sonra korktu yUzUme baktı, siz 
kimsiniz? diye sordu. 

- Avukatım, kendi hesabıma bu 
l.$lerl biraz oQ'rcnmck ıstıyorum da! .. 

- Bunun bılrenccck nesi 'liar 
kl? DU11edUz bir 18. Ben lstnnbul'un 
içinde ıayıtan kllcUk köylerden biri
nin bakknlı>1m. GUmln birinde duk
klndn kömür bitti. Aradım bulama
dun. Eskiden tanıdı{ıım bir Hd toı>

tnncı a!Udıın, allı buçuktan tekllt 
ettiler, perakende nurh fiyatı )'cdl 

olduılu, terazi hırsızlıtı yapmak da 
benim isime gclm.,dlQI lcln alama
dım. Bizim k!iy!Uler cok !aklr lns.ın
lardır. Hlc birinin evinde kbmUr, 
gaz, odun hntttl ytyecek yedekleri 
yoktur. SUt satarlar, gUndeLkle tar
lalarda calııırlar, kazandıklnrlyle 

ıı:Unll gününe yasarlar. Onun !cin 
benlmle beraber onlar da komUrsUz 
kaldılar. Bir ııUn dUkkAna b!t1$1k 
komtum kahveci ııetdl. Ne olur dedi 
eu ı:cten nrııbalarıınn birini ce\'lr
sen de seninle yan yarıya pıu·ıaşsak, 

:fazlasını da kö>iln raklr fukarasına 
nnrh !1Yatlyle satsak! 

Pek IY1 otur dedim, bir ara
ba çevirdik, ambncı ıtzın ~bl ben 
de ı>crakcndeelylm diye a>ıık diredi, 
bee Y11z kilo kömUrU bize kilosu altı 
buçuktan sattı. Kahveci ile yüz eı

llser kilo paylnıUk, iki yttz kiloyu 
da köylülere vermek ıctn dUkklnda 
bıraktık. Keşke bırakmaz olnymıeız. 

Bir ıı:Un ıabnhtan nk&ama kadar 
dunnnd:ın köylülere komUr \'erdıvı. 

YQz ı>nralık, bes. on kurusluk ... Ak
ıam hcs:ıbıı baktım YUz otuz kurus 
acır:ım var. Tcpc."!lde eımsek çaktı. 

Ertesi ııun uzak yerlerden bende kö
mllr oldur:unu !.altlı> ı:clenlcrc, kö
mllr y0k dedim, zorlı)anlarla bizim 
köyllllere de hem dUnkü acıtı kapa
mak hem de yeniden bir acık ver
memek lcin basladım kllosu sekiz 
kurustan tartmata.-

Mahkemede kendimi onun için 
müdafaa edemedim. Burada ben pe
rakende nıırhı yeılı kuruı olan kö
mUrU sekiz kur118a sauıı:ım için ce
za ııördUm. Memurlar eleklerini bi
raz daha sık dokusnlnrdı, bu ceza
ya; dUkkAnındn kömllr olduC:u hal
de mlleterllcrc yok dedltlm tein !kin
e! btr ecza da ekletcblllrlerdl. 

** Bakkal ayrılırken, b:ııını kori-
dorda, mahkemede yaııtıtı ı:lbl sa(:n 
sola salladı. 

- cırtçllltl bırakıp bakkallık ya
pacak zamanı IY1 sccml81m. Eskiden 

Bir kasabın defterlerine bakılmış, beş ayda narh 
fazlası olarak on bin iki yüz lira kazandığı anla
şılmış, ötekiler kimbilir ne kazanmışlardır. yirmi 

beş lira para cezasını neden ödemesinler 1 

Yazan 

Neşet ATAY 
kuvcUm vnrdı, ckı?r, blcer iyi kutu 
geçınlrdlm. Yıtsım ilerledi Kır lelı..r, 

a{:ır ı:c.lm~{:e b ... elnJ•, iki yıl ur. e 
tnrlnl n, okUzkrl s.:ıtt.m Ko>de kU
cuk bir bakkd d lık nı a~tım, ılm· 

d ı:el de s.n sen ıs.n iş s.ıır. Sehrc 
toııtnncıya g dl)rorsun, biraz mnl al· 
nıak lstlJ1.-ırsun, hcrınn teki ti ıu: 

- Ki.osuna yirmi bir bucuk ö
dersin, :.en faturayı on ırkız vr>n 
on dokuzd n yapnm. Du d.:ı senin 
ı.ını 

Fakat b nim ala<'atım m 1 n p -

rakcnde narhı zat n ytnnı iki ku
ruş Yirmi para k rl ben ne Yl'I• ,_ 

)'lm? Araba kirasını mı, tıre ııcı mı 

mı <>dlycy1m, ben rıl S:C'Cltı y nı? 

V .. ktln olsa seni benim dUk .nn gcı

türUrdUm. Tı:.mtakır kuru bi.ll.ır. 1 c 
bir eey y..ık. Alamıyorum ki' Yıllnr

dnnbert tstanbul bnkknh.ırınn n>ak 
satıcıınnna toı>ta'lcılık cd n Bulık

ı>azan mai!:azalarının hepsi pcnıkcı -
deci oldular. Dcdlm ama: cırtcll iti 

jaasm mensuplarının 
ölüme karıı yardımtaıma 

müddeti uzahld1 
Türk Basın Biri r:ı Reisliğinden: 
Basın mensupları arasında ölüm 

olunca yardımlaşma ıcın ya11ılan 
mukavelenin ikinci yardım devresi, 
Basın umumı kongresince göstcrlll'n 
arzu Uzerlne, bUtün basın m"'nsupln
nnın Istiraklerinl kolaylaştırmak 
lcin 31 lkinclkıinun l!l41 akşamına 
kadar uzatılmıştır. 

Henüz mukovcleyc ıstırft.k etme
miş olan basın mensupları (!dar«:'cl
ıer ve at51ye Ş(lflende dahil olmak 
üzere> b rllk bölge merkezlerlndt' 
bulunmakt.u ohın :muı..av..ı... '"'" U•
rl Ue müstahaklarını gösteren nOmu
nelcrdl'n doldurup Ankara'dn Ulus 
Münsseseslnde Tilrk Bo.sın Birllflne 
göndermek suretiyle her zaman 
mukaveleye glreblllrlcr. Muknvcll.'ye 
glrf'nlt'r Türkiye İş Bnnknsı Ankara 
me.rke"llnde acılmış olan 2381 numa-

bır.ıkıı;ı baıı:kallık yapat k znmnnı 

Jy, secml3iz Geı:enkrd tıunların bı

rlndcn b.r tcnL e bc~az pc) .r 1-
dım. tein en yarıdan !azla su \e tuz 
cıktı Artık onu da al'll z 11. tmaz 
c.ldum. 

Peki nlcln torı• PdYI 
Murakabe K mls)onu" n hııb 
mlyc SJnu ? 

"Flı.ııt 

'~r-

- tst~rııen ver, or da da o !}en 
toptancı def: ı. ı;ıer kenil ebl'l'l dl· 
yor. Ne ) •patılll sll'IZ" 

- E\.!t P > pm lı" Siz n tecl'\l
benoı: v::ır. 13u n t nıyo u
nuz nt >• p~ lı. nasıl bir lll'Y )ap

mnlı d ta "U" un.ın onllnı: ı; , e
li? 

- Onl r'l n • r. c 
Onl rı .ı ll<'r 

ordu bc ıanln 

ı:r nz onl rırı 

.ı.aı>tc''ll 1 , hun.ann 
mnrlannın · n 'll eır. 

re etmek. Y•H ek ve 

İımir'dg tüliifün 

piyasası a;drnalc üzere 
İz.mir, 28 a.a. Gıı:.: l lerın ver-

dikleri habe>rl"re g6re, acılmak üze
re bulunan tiıtUn p!yas:ı ına AroC'rl
kon tUtiln kump:ınyo.ları istlr:tkc ka
rar vermiş bulunmaktaılırlar. Bu 
kumpanyalann m"murları &imdiden 
tütün istihsal saha'arında bulunu
yorlar. 

İzmir gazeteleri, bu yıl tUtun pi
yasasının yüksek bir fiyatla acıtaca
ğını koyd(ldiyorlar. 

Öğretmen, başöğretmen ve 
hemşirelere verilen ücretler 

_ _... ...... ~,·,;c manev.l'.Av .. c:ı[:rı!nn ö~
retmen1ere fSV Xlralar ylc, baş ö •
rC>tmrnlcrin almakta oldukları mun
uun idare üCrE'tlcrinln ve bnşh ~\
relere alt idare ücrt>Uerlnln öd n
meslne devam olunup olunmıyncnğı 
tC'rcddüdü mucip olmuştur. HE:'S.'lP 
Divanı bu Ucretlt'rln öclC'nmNılne de-

ralı hesaba her lllümdt'n sonrn yal- vam olu1'1acağını kıırarlnstırmıştır. 
nız bir lira yollamak suretiyle bu te- Bu karar llı;.lllerc bildirilmiştir. 
sanüt eserine katılırlar. 

1s Bankası kendi şubclt'rlnt' yatı- İstanbul elektrik, tünel ve 
nlncak olan bu paranın nakli lr;ln • • .. . 
masraf almamak surt'tiyle birlik tramvay ıdarelerı butçesı 
mc-nsuplarına bir cem le göstermek- 1 t b l 28 (T 1 f 1 ) Ş h' t dl s an u , e e on a - c ır 

c 3[" tlkktı 1941 akşamına kadar mcclı:;lnd<> bugt.ın EIE'Z...t .k, 'I un 1, 
göndcrllml:~~an paralnnn tamamı ı Tramvay_ idarelerinin 942 but~esi go 
bu tnrlhten sonra hayntıı gözlc>rlnl ru iılup ımouı ed dı. Blitccnın g .ı 
kapıyacak olan mcslckdaşların geri- D.210.000 llrndır. Blltce J,,'Örü ülUrkcn 
de bırnkmış olduf"u klmselPre ödenl'- St'rE k rse k~I lınlacak trumvay hnt-

ktl lan mc>~ lesı, bu nrada d:ı Bebek -
ce M:kaveleye katılıp ikinci yardım ı<;mınönü tramva~l..ın konuşulmq, 
devresine lstlrAk hissesini gönderen- fwıdan bir coklan bırcok okullnr ta
lerden her~ hangisi bu tarlhtm Bııce leb lennin en cok istifade ettlkkrl 
ölilrse, İş Banknsındakl hususl ht'sa- bu hattın en . ge~ kaldırılması IUzu
ba 0 gUne kadar ;ı.·atınlmış olan pa- nıunu llerl sUrınilslerdlr. Bunun ü
ralann yekQnu derhal müstahakları- zerine söz alan vali hat kaldırılsa da 
na yo!Jnııacak ve o takdirde bu Blilm hl t~lebe.crin ~ n z nakıl "~ıt ~rıy
tarlhlndcn ltıbaren U~ndi yardım le sıd.p gelebıleccklerı..ıl söylcdı. 
devresi başlıyacaktır. 

Maçka' da bir yangın 

k dıs.nl 

:zusunu 
bir z1.:!ılr bul ımadı~ ndan, k n 1 nı 

kole.e lnd n blr.nc .ılıct:ı oldUrtmıls 

oldui'ıı.rnu rivayet cı.l r .. 

Bo:,.le, hu tı.lrlü zı:hlre lJ.ın:t.:lılr 

olııbıl ec il ıe> in ne olduı::unu, o va
klttcntıerı merak edcrlc.dı. Buzıı ~rı 

ev-r ns l bir ı>anzrhlr butunnb le -
{:ine lh'lmal veremedik! rmdcn M n-

o j 

" n soı: 

m • ı 

k o ı il 1 nışll.. Kı:mı ı 

yapma C .,. • rn nl cıkardı~ınd n do
l :rı, 111 ı rl tanlı S nt - G > ııl n-

Bu v tamın n, l k rbUt d nllC'n 
ı> k rcr:ı t r has lıkt n kcrur k 
1 n, d c.ın 'l;C kemikle l ı sa(ı' •n 
k.ılm ı ıc n ı.ızum u ol gu z llr 
bl in rse de, C \l• m nlr it' o bU)Lk 
iyi 'c erden 
hlr olnak 
mc>dann cı 

t..ı.ı.n uıtu 

Du zamanda, \•ak.:ı, b r kimseyi 
mnhsus zchlrlcm~k cı.Jc ı )oktur. 

m ' o :ıu• 1 rı r ' ><' o urur Y nl 
z.ımıınlıırda hlc k'.mse füozı nıırı, 

mıız. 

dn mahsus uh rlenmekten 
bulunmaz. 

Fııknt. burn knrı:•t k ku.n c eri 
ol rak zdılrlrn111C''cr nrada s da 
l&ltlllr. Bir de ı r rln knbı oı rnk 
elleriyle zehırlt m dJc crl tutm•va 
yahut z ~ rll dum:uı r • c'Cils ede
rek c lısmıy~ mec-bur o' n'ar vıır
<lır. BOylrl rı z hlrlenm dan tc.ef 
olmazlar 'l da, zch'rlC'rln tesirin n 
hayllec> ratı ısız olurı "· 

Hk 
lan zehlrU rıudd 'erin 
tdcl etr..cs ra nad r ol 
b r, en !a)dalı \ en ı 

lt'rlr.t' s~tırı> olduklnn vardır. ~ 

IA, o kutu hnstalı!:ın p '. IY1 d \a
sı olan ncosal\·ars:ın ıltıC'tnm, ur l
da buradn bir fkl k .ı>'i b rden tııre 

gotUrU\'l'rd,{ıl, arada sırada 1 stil r ... 
En yeni ve P<'k drğcrl bn> ılı •ıo.cLı

rın da bazı kl'Ilselerde z •h'rlC"'lme 
aııınıellerlrıe sebcı> olı'lukl rı vardır. 

Bunlardan başka, bazı kimseler 
ıu v ya bu ~cmcktı;n ylylrce 7 lılr-

c y ı> koku.u y r tclrde 
m • d c yU U'lÜZÜ bul't1$t 
bol bol po taka!, mandarlna 
onl nn vcrccekle:ı1 C vıuımınl 
b , k ilidir, rak:lt portataııııı 

i':U'lda o vlt mln daha eoıctur. 

1 monu dn hı>"kcs, ~ ytrco 
bl, yl eb 1 eydi . 

I~ 
Bu ak~i nöbetçi 

-t,c Halk cczanC11I. Pazar geceııl 
o n .ıne ı>nzar gt,nU de 
dlr. 

Anknra'dan giden treıı1 

f( Cıı t , pazartesi, pe.ooşc.ıııııt 
d l > ı de l::ıanbul. * Hu 1:un 19 da ekspres. 9J~ 
t. r .ıt 

f,( H g n 20 25 te ı>0sta. :ıız.!I' 
tıınlıut 

-(:( her ııün 15 20 de poı;tn. 7,4' 
tunb•ıı. Du tr nın Konya, /t 

1zm.r'le lrtıb-tı 'ardır. 
-t,c Erzurum ve D.l.>arbakıra 

15 te. '' -t,c Snmsun vc Adana'ya her ,.uıı.,, 
11,'15 te AC:ına. 19,40 ta 5.,ııı' 

f:r C'umn, car~ 'llbıı, pazartesi 
Toros !.!3 ... te. 

'r Zonıı:uı k' cuma, pazar, 
si, sah, pc mbe 17,15 ~ 
1038 

'" Ankara'ya gelen trell 
) * ~~ • .ı.mlıa. cıuıı

Ii ~ ti n 123.43 te An!tJr• 
-t,c l:J le . 8.50 de A~ .ıt' 

19 da ckspnı; 9 25 te Ali~ 
f( ~ ,~!5 to rruhtcl t 13,SO 
'f;( Z nııu k tun pazar, sall·~ 

ba, cum rtcsl 17,05 te. 
G 1 si 1150. 

• r IJl.)lıırbakır ve Erzurunı•dall 
' raya. \ nrııı her ı:ün 14,04/ 
-t;( S.ım un ve Adana'dan 

Hms her gUn 18,17. 

Posta saatleri ı41 'I 
fi T t hilllıl 18 e kadar, 

kadar. 

Hastane telefonl-'1 
1577 - 1578 

Yangın, ihtikar, ar•-' 
-t,c Yang n haber verme wcC 
ı'r 1Jıı k r lhbarı: 2911 1; 
lT El k lk, ha .... ıgazı. arıza 
f( Su ısıcrı: fi375 ı# * T, !on Arızası merkez ır ,t 

hlr ti<mı, tehir ıcı oz. şeb<>'· 
61 03, alana haber verın° 

Bolu' da kız enstitüsü 
Bolu, <Hususi> -- Şehrmlzde bir 

!nönü kız enstltllsü acıtacaktır. nı

nanın su, elektrik ve yol işleri ta -
mamlanmıştır. Pek yakında derslere 
'bl4llarunası Jx>klenmektcdi r. 

lenmı~ g bl olurlar, k'm1sl )f'ımu~ta 

İstanbul, 28 <TdC'fonla> - Bu ok- yb·emC'z, kimisi batık ylyemrz. klı'lt- Taksi numaral-!',.,... 
şam Mııcka'dn GUncş apartmanında si de cllck yl)'rmrı ... Kimisi d ba,- fı Ulus me annı cıv:ın: ;µ"9~ 
yangın cıkmış apartm:ının nltıncı kalnnn:ı ı>ek iyi gelen bir W'ıctnn, li. M.111. elvan 1223, S~ ,, 
katı ile üstUnd<"kl cntı kalı yandık- m<'SCID. meshur sıtma IH\rı klnlnd n mrı: 1070, Yenle htr: 5555 -
tan sonra yangın söndfirUlmU Ulr. pek az bil ols:ı, alıncn drrh 1 zehir- G~:.C - 6333 - 5(;56. 
Bina seks n bin liraya sigortalıdır. lcnmıs gibi hastalnnır. • 

Şehir otobüsler'I - ACIE'tl rsln z küçük hanım, dedi, 
sokakta kadınlara 19.kırdı atmak A
ci.('t m d ld r ama, tok guwlsınız, 
dC'mındenbl rl de omuz omuza ilerli
yoruz. Onun leln d:ıyanamadım, be
ni mazur göıtllnüz! .• 

lllllllllllll lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill lllllllll&llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiİ Sn~ah Aktam ı~ 
6,45 :2 ıo uıua - J{ıt\11. 011' 

A • 

Genç kız önlınc bakarak, ince du
daklarını hafif hafıf kımıldatarak ce
vap VC'rdl: 

KIR ADAM 
- Ben de yolda peşime takılnn

lo.rdan hl..~ ho lanmrun- Lfıkln ne
dense sızı )ndır ·amadım.. Hususıyle 
hlc de ı•ıyık olmadı •ım teveccuh ve 
ııtüatınızı gördJkten sonrn •. 

Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 
TEFRİKA No. 5 

- Boyle nt'reyc teşrif .• 
- EH• 1rtdiyorum efendim-
- Fğer bir mahzur yoksa slw bir 

müdd"t ıırkad:ışlık edf'blllr miyim? 
- Hay hny .. yUrllyellm efendim .• 
- lstC'rscruz bir pru;tnhanl'ye gi-

rip b1rer r,:ay !<;elimi. 
- Acaba, vaklt gee def:ll mi efen· 

dlm-

olan o mc,c korusunun gene tam ya· 
nıoda durdum. Seni andım. Seninle ko· 
nuştum. Yalvardım. Sana bağırdım: 
~·s:ımucl, benı kunar; Bana öğut ver; 
'Bilmem nud korkunç bir ıcye doğru 
~'\lvarlanıyorum. Ne yapa)'ım?,, Beni İ· 
'Şittiğini duşünerek yakında bir mek • 
tupla cevap \ersin diye çocukça bir ümİ· 
de kapıldım .Tabii hiçbir mektup gelme· 

- Cok oturmayız, he-men kalko- odi. f ruınmıyanların bile bir türlü ken· 
rız.. 'dilerini kurtaramadıkları blr harika 

Peki öylC' ise e!endtm.. -görmek ibıiyaciyle, senin bana bir cevap 
Şeytan ıınUak gözlerini fkl tarafa 'vereceğine dair hayali di.i)ünceyi yara· 

oYnıı.tıırak, sivri sakalını, snllıyarnk 'lan ve be-ıliyen gene hen olm117tum. 
bir ~andan öbUr yana sıçrıyor, hOP- Bana: "Evlen,. dediğini işiııim. 16 
luyor, sevincinden durmadan hora ilkkanun 1896 d:t Mnrie - An#lique de 
tep yordu. Lngueyze'le eYlendim. 19 )"ilşında, yü:zü-

Pastnhnn<'nln kuytu bir köşesinde- nün haılnrı murazam, körpe, fakat gü
kl ma aya karşı karşıya oturan tkl zel değil şirin bir kız; ~ücudu deniz pe. 
g«:'nç ara nda gltUkcc sohb.(lt derin- rhi ibi)di. Muciıe: Bu iyile,nıe demek. 
lrşt . muh-ıl>b t koyulaştı. !.velit aş- ti, arıık m:ınevi sıhatimi muvazencmi, 
kın ve ı;:eıv inin umumi prenslpl<'ri ı )cniden ka7anaraktım. Kadın afyonu 
bahis m \'ZUU • n sonra!an kal'ı;ı- ıocacıkı:ı yakında \C artık dJima elimin 
hklı h' edlkn te-mayuUcr ortaya alund;ı olması bana bıkkınlık \'ermi)'OC· 
dökGidil. Nasıl dukfümesln kl Şeytan l du. Bu yeni iJiç teskin edici, ahenkli 
blrınl bırakrp ôtcktn.ln, ötcktnl bı- ve zararsız hassalarını muhafaza edi -
l'&kıp betrlklnin zthnlne giriyor, akla )'Ordu. Artık endişe kalınamısıı, bu ill
Uııaı• ;elınecllk bot fikirler buldu- c:aa tairiJle bcodcfd .melAokoll de kar,-

bolmu$ru. Simdi artık ben nikotinsiz. 
tütün ve kcfcn)iz kahve ile tcd:ı~i e<fj. 

len tiryakilere bcıııi)·ordum. İşre on al· 
u aylık bir sükün ..• Yok bu söz. klfi de· 
gil, on ahı ay süren bir saadet. 

Evet, saadet. Du bir h:ıdise, bir ka
zanç, bir zafer, gururlanacak bir şey 
değildir. Saııder eğer bir hadise olu)'
dı, daha hemen ertesi günü ha)'atın bo~· 
tu~, İsteksizliği yahur ta kötülüğü in· 
sanı ezmeğe başlardı. Hakiki saadet SÜ· 

künlu bir itiyııttır. Fasılasız bir temadi· 
dir. MC5Ut olmak icin belli, b:ışlı, bir 
hadisenin vuku bulmasını, yahut fevka· 
l:lde bir ıe)'in gelmesini beklememeli, 
insan hatta yaşadığını bile düjünmeme· 
lidir; Hayattaki dclfoiklikler müspet 
te, menfi de oba bunlardan çekirune· 
melidir, çünkü her dejfümcde bir tek· 
tike ihtimııli m~cuttur. lns:ının bası'lı 
ebedi sevgilisinin gö{;siine koym;ısı; hl· 
)'llt derıleri uçurumundan uzakla~m:ık 
için müşterek )atakra birbirinin elini 
arayıp sım~ıkı tutması... birbirinin is
mini örekinin çağırması_ ~ora buna 
örC".kinin ses ,•erme5i; 

İJ(e ben um on alıı ay bu sükünlu 
IUdeci cauun. Oa beoind ~ Marie • 

Anı;:~lique bir erkek çocuk dün)'n)a ge-1 bellik, başka birkaç isı.idadımla ber bcr )ılının rcvmi)e dcfterind ki bu tarihle- ' 7 1., :.ı3 • Ka.,.ıı.klıdere ..-
tirdi. Ona Jean - Amal ismini ko)duk: bunu da old.ınlu. A% )il.Zt)'orum, bürun ri ararım. Du tarihlerle beraber onıarın 7,2!5 :21 oo Ulus _ ç.aıı11ıı.>:. 
Arnal da Herv.5 gibi bizim soy adları- h:ıuraum ev için tuıtuğum masraf he- hizasındaki saıırtırı <la dikkatlice oku • 7,1o 23 .o Çankn>-n - V1 

mızdan biridir. Doğum güt olmuştu bu saplarından ibarer, ora)a ilave olarak rum. B<1nda, )oıni mazi ile balio, bir an· ı 6,SO 20,00 l!lus _ oııanel' 
ou bir perironit takip etıi. Lakin bu se- yazdığını )eglnc şey hiı.mcr,.i olsun, mi· d ın )'ao )'ana ge!ivermcsindcn ihtirns 17 oo "0 "" D tJJııl ,. , - .,,., kmcn -
fcrlik mukaddcrnr kötü gitmedi. Marie Hfir olsun ikamet edenlerde vukua ge· derecesine kadar ".ıran bir acı mc)dan:ı 6,30 21,00 Ulus _ ı::;tUlt 
AnnCJique İ)İl~ti. Bronşları znif kaldı, len eksilme ..,.e fallalaşmadan ib:ırctur. gelmektedir. Bunların siık(ın içinde mu· 7.00 23,00 Ellik _ uıııs f)'ll 
bin bir türlü ihtimama muhtaçtı, bu hail Hu adeı.ı fihrist gibi bir şey. Eğer bir k:ıdderıııın ôldurücu haberlcdnin saklı 7,10 :JJ,OO Ulus _ yenli"' 111 sık sık benim cndi~eme mucip o.lu)or- gün olupra bunl.ır d.. evrak haziııe~i.ıde- oldu':unu kim tahmin edebilir. S:ı)fanııı 700 Z3.00 Ycnı,ehlr - t!l 
du; likin bit olnıaz5a sağdı. Eve d:ıir ki dolapta ecdadımın saçma'ıarı ar.ısına . ü~crinJe biraz fazlaca durulur a korkunç 7 00 ::ı..ı 00 l'lus _ Ccbecl ..J 
ihrimamlarınd:ın ba~kıı, bana n~ illc.ı- girecek olur$a, tetkik edePlcrc 20 inci bır içtik;l>ali_ ~'elden görebilmek imkanı 7 00 23 00 C" tcd _ t]lııl ~ 
nı verme.kte de devam etti, bu lıil benı a51rda alınan §t)lcrin fİ)atı \e Albrer elde edılebılır. 7,00 C'ebecl - 1'1· cetr 
o derece mesud edi)·ordu ki hatta saa- şatosunun miııe,azi salıibınin ekonomik J an Lou di'.' Lagu ysı:- in anla- 17.00 Aı. F:ıtrıka - ıf!Of 
detimin uğramış olduğu aru:ı bile b:ın:ı h:t)'atı h:ıkkınd:ı rnalümaıtaÔ fazla bir ruı en zarnı ızıydı. Kıtrımın karele 7.4:5 _ Bahc:cll c\l r - e• ti 
endişe ''ermiyordu_ Bir tC'i i)e siden şey temin cuniyeccktir. Fakat sırasınd:ı '1nha do rusu ÜVE:'Y kardc ~ı olan bu _ 20 00 t ıus _ a.ıhceıı ııll' .p' 
bir saadeııen ne alınabilir? 7..arca böy· karıştırdığım zaman bunlar b:ına bir ıa· zat z 'n rln dC' Udi, ve ne Sl'r\'('lı n" lluı ı l •>o:ı ı:; dtık 1<ada p 
le değişmİ)en bir saadetin ne bir ölçü. rih }mut da mütefekkir o ~lum kC'ndi de lctlrr.al \ :ızı~ ti olmıyun bir kız- San~::?J teki 6 r_ .cr~s nrlfl

3 

sü, oe de hikayeleri olabilir. Sonra bu· lıaurn dclrcrinin harikullde fikirleri ka· la cvlmmlştl. Olaukca akıllı, tulum- Ildır. 
nun şimdiki buhnınınıla da allka~ı )ok. dar, ht!}ecan verİ)or. lu nnmusıu lıat.ta fazllN!i iyi bir zl- _ 

Bununla beraber bu devrin en küçük 143 üncü sayfada okuyorum. rnatcı ol nasına rağmen, bir tnl.li :.z- 1 ~ -~ 
hadiseleri bile hafızamdan u:ziklaşmış 23 nisan 1898 aşağı sırttaki küçuk evi ilk e~0rı olarak kendıslne kalmıs o- ~~ 
değildir. Oğlum Arnal'ın çocukluğun - tamir eııirmire, ve orurulacak bir hale lan kücılk mirası bu sırtlardaki nan- ıl {)-cQ./F/ /,/ ~ g-;I 
dan beri yaptığı &ibi, ailemizde vakiı, lronulmağa başlaııım. kör topraklara sariet.mışU... Bunun ~ l 1 1 
vakir tekcrrüz eden alelade .eyleri her Bu sözler elli sene değil, harın on se- i.İlt'rine, her seYI.' rağmen almış ol- C . (29 , 
gün yazıp defter sayf nları doldurnıağa ne sonra bile okuyan bir kimsenin dik- duğ'u ve tapındığı kan>ını Uç ne umartesı: -
ihriyac:ım rok. 1621 de en eski dedele· knıini celp eımirecektir. Fakat btı cümle g('ctlkten son:n. ikinci çocuğunu 7 30 ı>roııram s. 10 cıo " ı-
rimln La Gar+, ilk gelip yerleştik· şimdi benim kulağıma sahilde oıuruldu· dUnyaya gC'tlrirk"n kaybetmL5ti. Ma- 7 33 mt.: lk (I'IJ 1:ı.t5 'J 1ıı 
ren beri, 1:1·rnk 'ıııahz~nimizde nşık ka· ğu zaman, gecele) in u~klardan gelen \a· ric - Anr:c'.'Uque'ln tr rbbUs· yıe alln 7.4 aJ nıı 10.Sll 
dınl:ırm tatsız itirafları ile, okumuş asil pur düdüklerinin çıka.rıtığı uğulru gihi ona ~ardıma koı_1u. Karımın dl •('r sooı 19 15 (ıS ı 
zadelerin iddialı haıırıııları, bir )'tğın geliyor. bir 'kard i kl'ndi oğul!arll' le blrl.k- 8.4;.ı mü k (I'l > ıP-~ f? > 
halinde durmakıadır. Siirlcri s:ı) mı)<>- :ıyfa ı S4 te de şu var: t büyütmek ÜZ<'rl' ilk r;ornğu Mnx- 20..ı~ rl' 
rum~ Onlar da yığın, )1ğın Allaha şü· Arazide çalışan nd:ıml.ırl.1 hizmetçilc- lme'ı yonma ahlı, fnknt cocuk cok 21)4~ 5~ 1 
kür, ne haham nede ben oğlumda be- rin l,aını :-·e takdim edilmek uzer ~a rıınadı. Kızı S doni"'yl de l.a G,'- :;:1 1 J 

lirmeğe başlıyan bu fena iti)ad:ı knpıl· t.>plaomaları. t~re'ıl n on lkl kıbm"tre u ·ı:ık•n ho zı. tO Jl1 
maorışız. Benim mazim kafanın içinde )a Laıtııeyse'in aşağı tarafınki evde }er· bir ~ toda yanız 'b:ışına otıırnn ve .. " ıc 
mıdır, hatta bunun bile tazyikini fazla !eşmesi. evde kıılmıs blr kız olan halası MU" 1 -

buluyorum. Kolejdeyken bir ~ün ya:zııca· iJe yarın başlıyor. Angl~ıs yanına aldL <Aublac: Hatı- ı 15 :ı n o 
Aımı iddia ederdin. Hakikaten tahrir va· Öyle anl:ır olu>Or ki (bu bir fıa~talık rınn gcliYor mu? Oraya bnz<'n se -ı 18 00 progr m ~ 
zifcsi mükafatlarını kolaylıkla kazana - olsa genk) yürcyime bir çimdik atmak nlnle gezmcl;e g,dcrd:k> kanmln ben 18 03 1' " ırrclt 
l>ilirdim. Köyde insana araz oları tem· istiyorum... lııe bö)·le 7.ama.olarda 189i ~nu nr) 16.40 orkeııtra 



teşi önce kim buldu? 
• uı ı:ıız ne kadar rahat yaaıyoruz 

l? 13ı.ze her ııün, huttA her da -
14ııın o an şe>lcrı hemen bulu>o

ı Uk, çuk eski zamanlarda )aşı
" llır. lns nl:ır bO)!e defılldl. Onlar 

insanlar neler 
nerC"ler( ıı.tt,ıer, >aliamııyı 

ırınaK !cin ne g,tıı gUı:IUkler 
~~ S,z tıunları her hafla anla· 

O zaman sız d, ı: ıccc:Kıılnl.ı ki 
ı mdı onemıız d~dlfı mlz ıc,ı;ler 

:tor uıc ccK ıerck tıuıunmu~tur. 

~Unuraenız, yapmamızda atcıc 
tllıı, hattA her ınat muhtac oldufıu· 

•Jı de anlarsınız. s ıbahle>ln ya· 
kalkar kalkmaz mcktcblnlzc ııl· 
lı. Kah\'ILltı yapmak ıcın ek· 

:l'traenız. aut \'eya corbn ıcerscnl:.ı 
.,bıııe ela.ha cok kuvet ı:cllr. Fakat 
~Yahut corba Plsmeclen ıcıımez. 

n ateı !Azım olur. Oıtle \'e ak· 

eski zamanlarda, ı:ıundan binlerce yıl 
önce buldular. Ama klm buldu? Nasıl 
buldu? Bunu bilmiyoruz. 

Fakat dU&UnUyoruz. ilk caıtlarda klb· 
rlt, maden, cakmak ıtlbl ıeyler yoktu. 
lnsanlann ellerine yalnız taı ve afıac 
ile bir de hayvan kemlfıl ııtbl katı ıe>·· 
ter acclyordu. Demek ki, > a tasları, ya
hut da afıaclan blrlblrlne sürterek ate
&I Ö> le bulmuı olacaklar. iki tae par
casıru tıulblrlne surtmefıe baılnsak bl· 1

1 raz sonra ikisi de ısınır. Daha sürtsek 
daha cok ısınır. LAkln yanmaz Fakat 

1 
ağacı afıaca pek cok sürteraek bir za . , 
man ııellr ki bunlar yapııılamwacak 

kadar kızar. hte ilk ınsanlnr, iki aıtac 
parı:asını boyuna blrlblrlne durup din • 
lenmeden sürterek bunları tutustur
muslardır . KISA ROMAN 

ı:;:ekıenmızı yapmak ıcın ıene a· 
dır. 

4ı.. Olmasa k11ın ne yapardık? Ha· 
'°tıır, karlar yafıar. buzlar donar, 

e baatarız. Ocakta odun, ıoba · 
tlr Jıakmasak evimizin \'e mek· 
rı lcl ne ile ısınır? Cünkil kıs 

Simdi bile, bazı avruııalılar, uzak 
memleketlerde, ıssız ormanlarda knl· 
dıklan zaman ateş cok !Azım olursa, 
ilk lnsanlann yaptıkları ıılbl iki atac: 
parcasını blrlblrlne ıtirterek ateı ya. 
karlar. 

Yıkık yerde neler var ? 

O. da ırüneetn ııcaktıtı azalır, ııök· 
~ buıutıar kaplar • 
ille ile atee yakma1ını bize öfıre
~ lnaanıar demek ki bize e<>k iyi· 

ınıeıa.r. lllt insanlar a teal cok 

hıkan ~ocuklar I 
11~ öğretmenler, mekteple- f 
•e ın en terbiyeli, en dürüst 1 
'clı en calışkan talebelerinin 
~~~ resimleriyle beraber 
l'ııı ıronderlrlerse bu cocukla-
ıı. resırnterinl her hafta sıra 
llıı, •ıızetemıze basacağız. Yal-

1 >un bae öiretmenlerln bize 
11ı111ııyacaklan kltıtta mektep 
'6;ıÜl'fl baaılmış bulunacak. 
ııı....-~e Yllrdumuzun her ya
ıi~ __ öiretmenlerlnln aevglsl
~ ~il. onlar tarafından 
..:..-llnıJt talebeleri biz de 
~ tanıtacalız. 

llk insanlar ateıı bulunca. onu sön
dürmemek !cin cok sakladılar. Yafımur· 
dan, kardan sönmC'sln diye mntaraıara 
götürüp koca koca kütükleri yakmaıta 
baıladılar. Bir atcı senelerce. hatt4 
yüzlerce 1ene sönmeden Y11ndı. 

Bazı memleketlerde ateşe tapmak 
görenefıl oradan kaldı. Bundan baıka 
ilk insanlar atesi slliıh dl>·e kullandılar. 
Geceleri ateş yanan yere kurt, arslan, 
kaplan gibi vahıt hayvanlar yakını· 

maz. Sonra, memlekete düsman gelir· 
ııe ııeeelerl tepelerde ateı yakarak blrl· 
birlerine haber \'erlrlerdl. Sonralan 
demir, bakır, kalay, kursun ıılbl ma· 
denlerl alette eriterek 1111Ah yaptılar. 

Altın ve ırUmllı ırlbl kıymetli maden • 
lerl de ateste erittiler. Bllcz.lk, yüzük, 
küpe ırlbl ıQı etYası yaptılar. 

Bll)'Uk maıtaralarda insan kemikleri· 
nln ;yanında bu ırlbl eski eıyalar ara· 
91ra bulunur. 

Yemeklerimizin hazırlanmasında, bu· 
lundutumuz yerleri ısıtmak lcln, mk 
elde etmek lcln, labrlkalanmızı calııtır· 
malı: ıcıtn atetten naaıl faydalanıyoruz? 

Bunlan dllıllnüP bulabilirsiniz. 

~\t haftaki yapıştırmaca 
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ANKARA 

Kaybolan yol 
Amcam yllksek sesle haykırdı: 
- Bu da ama şaşılacak şey ha! 
Bu ses beni titretti. Gözlerimi 

kaldırdım, yol arkadaşlarıma bak· 
tım. Yol arkadaşlanm üc kisi. Bir 
cam ağacının gölgesinde aynkta du
ruyorlardı. Bunlardan birisi Jlnet. 
On sekiz yaşında, kumral saclı, gü· 
zel bir kız. Sırtında yazlık elbise, ba· 
şında pc>mbe kordelnlı geniş bir hasır 
şapka var. öteki yol arkadaşım kı· 
zın erkek kardc>şl Corc. on dört ya
şında güclU ku\'Ctli bir cocuk. Oc 
dört saat yol yllrUdllğllmüz halde 
hlc yorulmamış, dimdik duruyordu. 
Fakat yllzü düşünceli görllnllyordu. 
Bunlann yanında da uzun boylu, Ste
nl.s omuzlu, kahve rengi elbiseli, 
kırcı! saclı ve her zaman gözünde 
gözlük taşıyan bir adam var. Bu a
dam Jinet ile Corc'un babaları, be· 
nim de amcam. Adı Gllber. 

Tam Uc saat yol yüriidükten son
ra, sırtımızdaki es)'alan yere koy
duk. El!ndekl bltkl yaprakları, ve 
ci~klerden me)·dana getirdiği re
simli kollekslyonunu amcam da ye
re bıraktı. 

Ben bir kayanın üzerine oturdum, 
cantamı açtım, icindekl yiyecek eşya
mızı, bol erzakımızı gözden geclri
yordurn. 

Amcam elindeki hartaya baktı. 
Bana dotru dönerek şaşkın bir du
rumda: 

- Ama ta1ılacak ıey ha! Sen ne 
dersin buna Herve; diye tekrarla
dı. Ben yerimden kalkarak: 

- Ne oluyor amca, bir ıey mi 
var? diye sordum. Ve blrkac adım 
yürüyerek bu üç kişilik kilmeye 
ben de katıldım. 

Amcam düşüncelerini daha açı-k 
şôyle anlattı: 

- Şimdi önümüze iki tane yol 
cıktı. Şu yola az <:ok araba yolu de
nebilir. Yola çıktığımızdanberl hep 
bu yoldan geliyoruz. Fakat bakınız 
şurada bir yol daha•var, sarp bo~az
lara doğru gidiyor. Hartaya bakıyo
rum, hartada araba yolu ııözUkUYOr. 
Fakat yaya yolu hart.aya çlzllme
mlı. İşte ben buna eaıtım. Halbuki 

Masal: 
ııııııııtııııııııııııııııııı 

hartaya aeçmesl llzım41ı. CUnkü bu 
yol sapasağlam. 
Amcamın kızı Jlnet: 
- 1)1 ama, bu yoldan her halde 

az gidilip gelinmiş. CllnkU ayak iz· 
lerl pek az. Bakınız yoldaki otlar 
taptaze. Hlc ezilmemls, kırılmamış. 
O halde bu yoldan hlc giden olma
mıs. 

Dc-di. Kardeşi Corç da düşündl!kü
nil şöyle söyledi: 

- Sahiden Ö) le. Bu yoldan el 
arabası bile gc-ı:emez. Baksanız a da· 
racık. 

Onlar öyle konuıurken, ben de 
'bu yaya yolunu gözden geçiriyor
dum. Yolun iki ~·anındaki yamaçla· 
rın öyle güzel görünüflerl vardı ki.. 
Salt taraftaki kaya yığınlarlyle sol
daki sarp boğazlann kesllml.ş gibi 
dik sağrısı arasında uzanarak hızlı 
hızlı akan bir dere vardı. Derenin 
sol yamaclannda sakız afaclan, ya
banı kekikler, lavanda ataclarlyle 
ıerbetçl otlan yükseliyordu. Hele 
bazı yerlerde bu otlar ve ağaçlar sık 
bir orman gibi içine girilemlyecelc 
kadar gUrdU. 

Biz tam buraya geltnce çadır ku· 
racak bir yer aradık ve amcama 
gösterdik. Fakat amcam bulduğu
muz yeri beğenmedi. Çünkü amcam 
hem profesördür, hem de tabiat bil· 
ırtslnl cok seven bir bilgindir. Onun 
için, bu botazın Qzerlndekl eelerln• 
az rastlanır bltkileri ve madenleri 
incelemek için çadır kurup .konak
lıyacağımız yeri amcam kendisi aeç
tl. 

- Ben bu memlekete geleli iki 
yıl oluyor, buraya hlc gelmedim, de
di. Buradan öteye de gitmedim. Hal
'bukl ileride görülecek ve incelene· 
cek klmbillr ne güzel yerler vardır? 
Slz ne dersiniz cocuklar; biraz daha 
ileriye gidelim mi? 

Kızı: 

- Ben aldellnı, diyorum, madem
ki bu yol hartada yok, o halde asıl 
ırldillp ııörülecek yerler bu yolun 
ırtttıtı :ıııerde olsa ııerek, bence öy
le. 

<Sonu var> 

Gençleşti ren su 
Evel zaman !cinde, kalbur uman 

içinde ihtiyar bir kan koca varmlf. 
Bunlar, ıehlrden uzak bir yerde, de· 
nlz kıyısında bir kulubede oturuyor
larmıs. 

İhUyar kadın br gün corba plflr
meıte karar vermls. Fakat evde kö
mür ve odun olmadılh !cin kocasını 
odun toplamak üzere çevredeki or
mana yollamıs. 

İhtiyar adamcağızın yolda ayak
lan ağrıyor, gözler! Jcaranyormuş. 
Fakat careslz olarak kuru çalılan, 
odun parçalarını toplamağa baıla
mış. Bunları bir kenara yıtmlf. Son
ra bir iple sararak sırtına almış. 
Fakat bir adım bile atamamıt. Bak
mıı ki bu yükü götüremlyecek. He
men yere indirerek demeti azaltma· 
ta başlamış. 

O sırada yanına bir adarn ırellver
mls, selam vermis. Sonra: 

- Beni tanıyor muaun, demlı, 
ben senin komşunum .. Sizin kulube
nlzln ilerisindeki kulubede oturu
rum. Karımla beraber sizden çok 
memnunuz. Ben sana bir lylllk yap
mak istiyorum. Şimdi beni dinle: 
demeti bırak. Su yoldan yürü. Biraz 
ileride karşına bir bayır çıkacak •• Bu 
bayınn ortasında bir kavak atacı 
vardır. Bu ağacın dlbnlden bir pınar 
kaynar. Yüzü kuyun yatarak bu pı
nardan doyuncıya kadar iç. Her yu
dumda bir Yas gençlesecekaln .. 

Mecul adam sözlerini bitirdikten 
sonra ağacların arasından kay'bol
muş. 

İhtiyar adam düşünmeğe bqla
mıs.. Acaba söyledikleri dotru mu? 
Sonra: 

- Ne olursa olsun &"ldeytm, dl:ve
rek yola kayulmllf.. 

Btrez 10nra pmann batma V8l'IDJI. 
Alzuu suya ~arak ıcmete blıt-

1--- Dumaadaa .. -- "4um 

. 
Anlatan: TEZEL AMCA 

su 1Qmlı.. Sonra yeter derecede le· 
tilin! h111Cderek kalkmlf. 

Fakat kendlslnde bir ııençllk, bir 
tazelik duymda başlam11. Neteli ne-
1ell ve kuvetll adımlarla odun de
metinin yanına dönmüı. Otuz yq 
gençleşmlı olduğu !cin demet ona 
:ı;>ek hafif gelmlı ve kahkahalarla 
gülmüe. ' 

Hemen ormandan o demetin iki 
misil daha odun toplamlf ve kulube· 
sinin yolunu tutmuı. 

Koca kan kapının eıitlnde duru· 
yormut. Bakmll ki ormandan dotru 
arkasında kocaman bir çalı demeti 
lle şarkı söyllye.rek ııenç bir adem 
ıellyor.. Hayretler içinde kalmıe.. 

Biraz ııonra, kocaaının kavak di
bindeki pınardan su içerek ııenclet
tlllnl Öğrenince hemen suyun baeı· 
na kosmus. 

Adam sevincinden kulubeyl süale
meğe başlamış. Kapının dört yanına 
yeşil dallar koymus. avluyu .Upilr· 
müe. Masanın üzerini en ailzel ye
mekleri'.: doldurmuş. Karıstnı bekle
meğe baslam!f. 

Aradan saatler gectıtt halde ka· 
dın sözükmemlş. Hava karamı~ ııe· 
ce olmuş, hattA sabah olmuı kadın 
ııene meydanda yok. 

Nihayet sabahleyin adam kansını 
aramak l<:lıı ormanın yolunu tut
mus .. 
Pınann basına geldifl zaman bir 

de ne ııörsün? 
İki YRsında bir kız ooculu atla

yıp duruyor .. 
Kadın fazla aençleşmek için kara. 

nnı bilmeden tomls \'e nihayet co
cuk olmUJ. 

Aa.dam bil ooculu havQ& kaldı
rarak: 

- tıca yuÇm daha ~in, de
mll. Daha clılllt'ua selmemil ola
oütmı.. 

Buluş hangi 

esasa dayanıyor ? 
içinde bulunduğu ka

bın yüksekliği ile kaide
si sathının çarparına e
til bulunan ve bu iti -
barla son derece cuzı 
olan bir mayi miktarı
nın yapacağı tiddetli 
basınca maruz kalan, 
yay vasfını haiz ve ha -
fifçe bomba bir levha -
nın birde·nbire kartı ta
rafa fırlaması yüzünden 
elde edilen muazzam 
kuvet ihtiram esasını 
tefkil etmektedir. Hava 
tazyıkı, ya cihazın üst 
kısmına mühim bir yük
seklik verilerek ıu ba -
smcını arttırmak veya 

1 
tam hava botluğu vücu
de getirmek suretiyle 
ortadan kaldırılabilir. 

Cihcuın umumi görünüıü 
budur 
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Şelıü: 3 

Filme ses alma 
makinesi 

Ragıp Gencer 
esas tek.niğini 

Maden Tt!tkik ve Arama Ensti
tüsı.i mübendisluinden B. Ragıp 
Gt!ncer'in yerli malzeme ile ve 
kendi emeğiyle bir ''film ses alma" 
makinesi ihtira ettiğini iki gün e
vellr.i sayımızda okurlarımıza ha
ber vermiştik. B. Ragıp Gencer a
şağıda okt!yacağınız yazısiyle, bu 
büyük buluşunun prensipini ve 
tekniğini anlatmaktadır. 

Bir çok kimıeler sesli filmlerdeki 
seslerin, gramofon plaklarında ol -
duğu gibi, iğne ile çizildiğini ve din 
lendiğini ııannederler; halbuki fil. 
mi çizen veya dokunan hiç bir parça 

ihti raınin 
anlatıyor 

Şekil: 1 
yoktur. Biltün iş optik ve fotografi fotoselülün doğurduğu elcktriJ. n,. 
esasına dayanır. tizazını amplifikator ve ho ·Jör 
Fılme ses alma prensibi şudur : vasıtasıyle tekrar hava ıhti.ıazı 1ali-

sesler. yani hava ihtizazı bir mikro- 'b ne getirmekten ı arettir. 
fon ve amplifikatör tertibatı saye- Şimdi ses alma tekııiı;:ini an'atm .. 
sinde mütenavip elektrik C"reyanı ğa çahşacaı;:ım : 
haline sokulduktan sonra oriıograf B··ı·· 5 alma makinelerin· t 
d ·ı 1 b'k d·ı· B 1 u un se m • • enı en a ete tat ı e ı ır. u a et 1 t l ve •'fant'' t•bir ·ı-

l k "k ·h · k .h . me ası o an e ı ~-
e. e. trıt ı t~zazın~ :h. ı tızazı?: çe-, ıS x 0.05 mm. ebadında, filmin sat-
vırır. tte. u. ışı ı tızazı optı va- hına mtivazi ve akış istikametinde a-
ııtalarla fılmın hassas tabakasına d' d b' · ralık kull f • r·· 'l h 1• d k mu ı uran ır ınce a anı _ 

, o.o~ra ı.t osı oı;ram a ın e ay - 1 B f ti f'l · d t b't 
(1 d 'l' n· 1 'b' . ır. u ım a ı mın ara11ın a es ı 

e ı ır. ın e~e prensı ı ıııe. ışık d'I · b' ·k ı b" kt'f' f 
·hı' ı kt 'k 'h · h •1 e ı mış ır mı rOS{OP o Je ı ı an. 
ı ırazrnı e e rı ı tızazına ta vı t d f kii "! ti h r · < xı 
edilen bir fotoselüle çarpan ı;!\bit ın S e a . ç~ m ş aya mı 3 1 bl~·:~1ıf~1

m dili (k t l) d k O.Ol m:n.) fılmın sathında toplal'. L_:_:_ 0 e on ro e ere "Mikrofon • amlifi!tatcir - osilos-
- raf •• grupu ile ihtizu:a tibi bir ışıtc

DAİMİ HAREKET 
MÜMKÜN MÜDÜR? 

la bu rantı aydınlatarak filmi s·bit 
bir süratle akıtırsak, fantın incecik 
çizgi halindeki hayali (3 mm. enin
de ve O.ol mm. yassılığında bir "ı
şık fırçası .. gibi) filmin seslere tah
sis edilmiş kenarını boydan boya ta
ramı~ olacaktır. Developmandan IOll 

ra bu taranan sahada orijinal ses ih
tizazını fotoıırafik ihtizaz yani osi-
loırram halinde elde etmi• olacaiıs. 

fnaanlann en ziyade icadına "a- y Fantdan geçen ıııığı ı'kı' yoldan ih-
l!itıklan bir ıey varsa o da muh;k. 1111111111111 azan : Q tizaza ugratmak imkanı olduğundaa 
kak kl daimi hareket olmuştur. Böy- N 1 AKAR ses alma tekniğinde başlıca iki .._ 

~a~~zı!1~şl~;:.cıbl~u;I~~ ~'::ç!~~~ 111111111111, 11~~~1111111111 , 1111 ,., 111 .,, te~. ~v~:~~ı~ bütün uzunlu~ 
blr ıey olcluğundan hu güne kadar ihti:ı:az eden bir ışıkla aydmlatma 
yüz b!nleree insan belki bin seneden 1 sinde okuduktan bu akademik kal • Bu usulu kullanan başlıca sistemler 
fazla bir zamandan beri bunun icadı rleyi muhakkak hatırlarlar. Kaide - şunlardır : 
için uğraşrnışur. Ancak bu t<'şeb- !eri ve irtifaları ayni olmak ıartlyle Almanyıı'da "Tobiı Klangfilm., '" 
bilslertn hiç birisi bu güne kadar şekilleri blrblrll'.'rtne tamamlyle ay- Amerika'da "Western Electric., -.. 
müsbet bir netice vermemiştir. Sebe- kırı ve leleri au dolu birkar;; kap alın: aldıkları netice (1) numaralı fillll 
bl ise gayet basit: çünkü bu icat lle (Aşağıdaki sama üzerinden takip e- parçasında görülüyor. 
uğraşanların hemen en büyük kısmı diniz) 2. - Işık miktannı sabit tutank 
birinci derece daimi hareket ile ut· MeselA Ada 500 kilo, B de 300 kilo fantın aydınlanan kısmını bir cQ.. 
rqm11lardır. Tezimi müdafaa etme- \'e fakat C de 5 gram gibi gayet az ge projeksiyonu sayesinde mıitcfıaop.. 
den evel birinci ve ikinci derece da- su mlkdarı bulunduiunu kabul ede- vil kılmak. Bu usul ile çalıp.n ~ 
1m1 hareketin ne oldutunu k1Mca llm. Bu ne kabın lı;;ındekl suyun ta- lıca sistemler ıtunlardır : 
hülAsa edelim: birinci derece daimi bana yaptığı tazyik dalma aynıdır, Almanya'da yeni •'Tobiı Klanc • 
hareket kaU surette hiç bir gl.zll, ya- yani iclnde ancak 5 gram su bulunan film", Amerika'da "R. c. A Pho • 
nl kinetik kuvete müracaat edilmek· C kabı, iclnde 500 kilo su bulunan A tohpone". Türkiye'de "Ragıp G~ 
sizin lşllyen bir cihazdır. Bu lae ta· kabının yaptıjı tazyik kadar tabana er Ses sistemi". 
maml.yle lmkAnsızdır; çürııkü kaza- tazyik yapar. Ancak bu kuvctten ıs- L&-

tlfade etmek iı;ln c nin tabanını mU- <Il) numaralı film parçası .,.. nılan kuvet kaybolanı, kAh havanın "R. c. A." ses nümunesidir. III na-
mukavemeti, kAh sürtünme dola)·ı· teharrlk yapsak ve bu taban son de-
liyle hiçbir zaman karşılıyamaz. rece kU\'ellı bir tazyik netlceslnda maralı i11e yerli imal etti :ım H• 
Fakat gizli bir ku\•etten'ıstifade et- aşağı do)::ru inse, hlı; &lıpheslz muaz- mP.kineo;inin kaydetti~i seslerdir. 
mek suretiyle vücuda getirilecek bir zam bir kuvc>t elde edebiliriz. Fakat Se'" alma makinleri hakkında bura
dalml hareketin (yani ikinci derece buna mukabil kabın alt kısmında da mufassal malilmat vermek imkt.. 
bir daimi hareketin> hiç bir zaman bilyük blr su hacmi hasıl olur ki bu nı olmamakla beraber ,unu ilave ~ 
kabil olmıyacatını iddia etmek doj- suyu tekrar yukarı <:!karmak icap mek isterim ki bu makineler anctık 
ru olmaz; çünkü istnlden de anla- eder. Halbuki kazanılan ku\ et ise, akustik, radyo, optik, elektrik, fo -
11lacatı veotıile ortada bir ırlzll ku- )'Ukarıda izah ettiğimiz sebeplerden tografi ve bilhassa dakik mekan• 
vet vardır. Nitekim La grande dolayı görülmesi ]Azım gelen vazife- tekniklerinin tatbik edilen incelilr.. 
Encyclo~le ikinci derece bir daimi il hlc bir zaman ıra edc>mlyccc-glnl' !eri sayesinde meydana gele 1ilir. 
hareketin sünün birinde icat oluna- göre bö~ le bir hareket de asla milm· Zira filmin. dinleviste, basıl e lcce
.:ııllecetlnl ihtimal dısında görme- kün olama7~ C nin tabanını milte - gi seslerin mıimk·;n olduğu kadar ta
mektedlr. harrlk yapsak ve bu tabanı bir nevi biata uygun yeni pürüzsüz olman 

Ancak bu ırizll kuvetlerden bugüne ta.koz tertibatı ile tesbit etsek ,.e ta- icabediyor. Teknik tnbirle biıtıin te
kadar mllspet bir sekilde istifade et- kozu son derl'cc s<'ri bir şekilde kal· sir:ttın "vıiksek sadakat., (High.Fi
meJc lmklnı bulunmamış ve dolayı- dırsak, gayet kuvetll lbr tazyikten delity) ile calışması sarttır. İnsaa 
sb·le bu kuvetler nazariyat cerceve- birden bire kurtulmuş olan tabanın kulal(ırıın ia;itebilece"i sesler ~ 
slnln hlrlclne çıJcmamış idi. Gizli ku- \'eya Ustüniln slddetle fırlıyacağını, yede 30 • 10.000 frekans arasın • 
vetle.r hakkında blr fikir verebilmek yani daha dojruau at.alet kaidesinden da oldul?unrl:ın, ses alma ter • 
üzere sadece birkaç misal sayalım: istifade olunabllecejinl dUşünenler tibatının da elcl:trik, mekanik, optik 
Me1ell arz cazibesi suyun donması, belki olur. Fakat. ortada hareket aksamınm biitün bu frekansları ta
heı1ıanai bir cismin l<:lnde mUnde • mevcut olmadıiına göre atalet kal· ki? el"llesi Uizı..,•hr. K•ıllanıları mik
mlç bulunan atom kuvetl, muvaze- deslnden de istifade etmenin lmkAnı rofonlar, amolifilıatörler. m'harukt 
nel maytattan b"llca bir teY olmıyan yoktur. Nitekim bu hususu da vak· ve ontik ııksamm son derece •talrik 
Pukal kaldest vesaire. Ben bunların Uyle bi7.ZAt tecriibe etmiştim. O hal· 1 ohrak imli! edilme .. i icabeHif.inden 
en basit olanı. yani Paskal kaidesi de nıasıl yapmalı da, hem kuvetll bir 1 b?yle !!f"ll alma t .. r, "l,:ıtr colı: p:ıhah
lle utrattım. Her bir icatta oldulu tazyık elde etmeli, hem de su hacmi- va malolm•lrtadır. N .. t,.kirn erı mo
•ibl, basit bir tertibat meaeleyl hal- nln tesekkillüne meydan vermemeli? -'em ae~ 111...,11 m"Vi.,,.1,.rinin fiyat. 
leUI; ve bu basit tent.lbatın tecrübe- işte isin püf noktasını teşkil eden bu tur lo.000 iM 3n 01)0 lira arası~ 
il birkaç fen adamının huzurunda mesele lle tam altı sene uğraştım, tahaYViıl ctrıekı .. .,ir. 
muvaffakıyetle yapıldı. Cihazın işler ve nlha:ret geçl'.'n sene, hafifçe bombe 
vaz.lyette imali ise bittabi ancak harp bir ı;ellk levhanın bu işi görebile<:f'· 
9lttlkten aonra kabil olabilecektir. tini te8blt edeblldım. Evclce de ar· 

Simdi bu tertlbatm neden ibaret -zettlltlm veçhlle, hiç mesabesinde öu· 
bulundufu hakkında bir fikir vere- lunan bir su mlkdan ile elde ettiğim 
bilmek üzere yukanya koydutıımuz 'bu kuvetln tecrübesini birkaç ten a
tematlk krokiye bir ııöz atalun: damı huzurunda muvaffakıyetle yap-

Cihaza alt bu tarifname hUIAsuını tını. 
da llyıic oldutu kadar anlıyabllmek Bu kuvet nasıl elde edildi ve tec-
üzere ilkin Paskal kaldealni 1ncel1ye- rübeel nasıl yapıldı! 
llm: Hafifçe bombe çelik levhaya ta-
HafızMı ikuvetlJ olanlar, ftzlk der- (Sonu 6 mcı sayfada) 

' 1ahnl11rı .,. , ••• ,Nil .. ....... ·-.... 
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P O R M. Eden 
M. Yon Ribbenfrop' a 

Meclisin dünkü 
11111111111111111111 1111111111111111111111111111 toplanflsı 

Bugün yap ı lacak maç cevap [ Başı 1 inci sayfada ] 
allerine cevap verdıktcn sonra re> e ko
nan mazbata :&)nen k:ıhul olunmı.ıstur. 

hakkındg düşünce l er • 
verıyor 

Çiçekdağı kazaaı 
hakkındaki konuşmalar 
Çiçekdağı koza ı merkezinin Ycrkö

)'e kaldırılarak Yuzgat'a b.ıi;lanmasına 

dair olan kanun projesinin konu~ulnıa· 
sı sırasında, birçok mebuslarımız süı 
alarak bu değişıirmcnin lehinde ,.e a • 
leyhinde mütalc.ılar ileri sürnıü,lerdir. 
Çiçekdağı ile birlikte, Şerefli Koçhi • 
sar kazasının da ,\nkara ,il;.> t.:ıindeıı 
alınar.ık Kır~ehir'e b:ıı,;lanmasını bahis 
ıııcuuu L-<lcn proje üzerinde ilk siiıü 
B. I:kn•m frı:un (Ankara) almı~, en· 
~-ümendc )'llpılan ma7.baında da cıraf
lıra İ7.:ıh ulundujiu üzere, bu 'il:lrcı 
clcğisıirnıe kararının ümc usulüne uy
ı:un olarak alınmadığını ileri sürcn·k, 
karar usulüne U)ı;un olsa bile, birçok 
bakınılıırdan Koçhisar knz;mnın Aı::ka • 
rıı'ra b.ıj;lı kalm.l'ı z.ırurcti iıu•rindc 
durmuşıur. 8. 1 krem l·rgun bılh.ıssa 
)ol m"clc•i üzerinde ısrar ctmi,, harim 
üzerinde hu ka7.anırı Kır1clıir"e ):ıkın 
ı;iirünmı·sine ra,ı'lmcn, Kızıl ırmağı ıl > u· 
kanlarındaki kii[lrfülcn geçmek zarıırcıi 
)Üzundcn bu )Olun uıadıı'\ını, )eni bir 
köpru )apmanın şimdilik nıiiıııkıın ol · 
nıadıt:ını ve c~asen koçlıisarlıların bli • 
ıun muamelelerini ı\nkar:ı ile yapmakta 
olduklarını ,.c Ankara">n hai;lı kalmak 
isıcc'ıl.lcrini ilh·e etmiştir 

ay s stadında güzel Londra; 28. a.a. - Dlın Avam 
Kamarasında beyanatta bulunan ha
rıciye nazırı M. Eden, resmi Alman 
rakamlarını zikrederek, Alman ta -
hakkümunün ne demek olduğunu 
kaydeyleınl11 ve d •mi tir ki : or g;ünü yaşıyacağız 
"- Çekoslovakya"d m ııhur Hey

drich'in Bohemya ve Moravya hima
ye ıu,ır~ ınc mc:mur tdıldtsi tnrıh 

olan 27 C)'lüldenberi 332 ki i idam 
('dılmiş ve 1308 kış• öl!lmdcn de da· 
ha fena btr lı.kıbctc 'Jğrall'alt ilzcre 
Gestnpo'ya teslim edilmiştir. 

ŞJphc yok ki futbol memleket! • 
mızde en çok yayılmıo ve aevllmlı 
.sporlardan blridır. Tarihini ve kökti· 
nü aramayı bir tarafa bırakarak, 
modern futbolu bir İngiliz oyunu 
olarak kabul etmek Idzımdır. İngiliz 
mili ti futbole mllll bir oyun mahi
yeti vcrmlı ve BUyUk Britanya ada
larınd/Ul yavıış yavaş, fakat gittik -
çe gellş'Tlck suretiyle dUnyaya ya
yılan bu oyunda: yılların verdiği bir 
tecrübe ve bilgi sahibi olmuolardır. 
Bugtln Brltanyalılar bu Bpor ııube

sinde üstattırlnr. 
Bazılarının Mısır'dnn gelen İngi

liz futbol takımına karııı g6sterdlk
lerl ilgi ve Bporculann bu takımın 

kulllplerlmlzle yapacağı maçları g8r
m k isteğinin taşkın bir hııl alması 
tute bundan doğmaktadır. 

Sinema mcraı~ıııarının film ve 
artist adlarını ezberledikleri gibi, 
çorcuların da Arscnal, Aston Villa, 
Bolton, :Mnnchester Unlted kulUple
rinl ve kulUplcrde oynıynn il.il oyun
culan dlllerinden dUıllrmediklerl gö
rUlUr. 
Yabancı 'talumların TUrldye'yi zl-

7aretleri b!l§ladığı yıllardanberi, orta 
Avrupa, Balkan memleketlerinden 
ve Sovyet Rusya'dan gelen futbolcu
lar memleketimizde daima iyi ka.rvı
Janmışlardır. Fakat evelkl sene 1s -
tanbul ve Ankara'dıı maçlar yapan 
Mlddle Six Wanderers takımının 

g8rdüğll ra~bct M.lA hatınmızdadır. 
Bir tek cUmle ile: futbolu seven bU
tnn milletler gibi biz de bı.ıgUnlerde 
bir İngiliz futbol takımının oyunu
nu göreceğimizden dolayı çok mem
nunuz. 

1ı1ısır'druı gelen ve d6rt maçından 
ilkini bugün TUrkiye ve Ankara 
e:ımplyonu Gençlerbirliği ile yapa -
cnk olan takımın bugUn bize hakiki 
İnglllz futbolUnU göstereceğini u -
muyoruz. İtiraf etmek lA.zım ki a -
mat6r gençlerden kurulan Mlddle 
S x Wanderers takımı gUzel ve te -
rnlz oy-mu ile latnnbullu ve Anka -
raıı sporcular nrıısındıı çok i)1 bir 
hA.tıro bırakmakla beraber, duyulan 
ve b klenen İngiliz futbolU hakkın
da bızl ri tatmin etmemişti. 

Bıı defa. g len takım hıı.klundakl 
bilgilerimiz de noksandır. Bir ha!
tadanberl yudığımız Uzere, bu ta -
kım Ortaşarkta bulunan Brltanya -
lılann muhtelif birliklerindeki iyi 
oyuncularından kurulmuııtur. İçle -
rinde Cllfton, Fenton, Mac Guire'ln 
mlll<"tler arası oyuncular oldukları 
söyl nmektedlr. Hemen çoğu da pro
fesvon ldlr. Kafile bngkanı söz ara
aınd:ı. Clıfton'un Ncw-Castle takı· 
nund n Chcsterflld kulUbU tarafın -
dan S..>00 İngiliz lirasına satın alın· 
mııı oldu'hlnu aöylemi§tir. 
Bır arada pek az maç yapan dev

eırmc takımların çok kere iyi oynı
yamadıkları, anlaşamadıkları görU • 
lUr. Her mnıetıer arası oyuncunun 
da uzun yıllar UstUn kabillyettnl kur
ması b klenomez. İnglltcre'de ba:ı:ı 
oyuncu alı!1 verişlerinde 8500 ü çok 
geçen rakamlara rastıanmı§tır. Fa -
kat ne de olsa, ta. Mısır'dan kilomet
reler aşarak gelen bir takımtn ha • 
zırlıksız olmıyac.-nğını ve daha doğ
rusu, böyle bir takımın gönderilme
yer"ğıni kuvetle umuyoruz. 

0) 1.4nJaı ını h ç ı;ormedığımlz, 1;1ah· 
&1> eJ rdll t..uıın aaığımız bır tCLKım 
ve tutbolculo.rı h:ı.hkındıı. maçtan o -
vel onaya d ı~Jnceler atılmaaı her 
halde doğru dcgıldir. Fakat bılineu 
bır 1cy varsa o da İngıllz futbolcu
larının ve takımlarının evelce tıı. -
sırlanmııı, hazırlıınmııı ve karıııdaki 
takımın oyununa göre icabında de· 
tl3 n bir s atem tatbik ettıklerldlr. 
11 r halde bu nden itibaren 19 Ma· 
)'IS St dyomunda gımdlye kadar hak· 
kl:Jle latt.ı • olunduğunu görmediği· 
miz CW) veya (M) ve yahut d:ı dl· 
ğcr klll rtlc dlandıran tdbiyell 
maçlar gbrrc ğtz. 

Buna kar ı, Gençlerblrllğl, Harp 
Okulu, Galaosaray ve FenC'rbahçe-
11 gr"l~lcrımlzln nasıl birer oyun 
çıkarac.- klan aş ğı yukarı bellidir. 
ŞUph yok kı takımlanmızda artık 
yeri mlye ve gelişmlye blşlamıı bir 
teknik vardır. B iki kendi araların
da artan Vf'ya eksilen bir fark ol -
m klrı berab r, umumiyetle TUrk ta
kıml!l.rı en rjtktir 1939 da y~zdı -
·•mı? bir y:ızıdil "Ac.-abn enerjı tek

nll!'I ycnebılN'ek mi~ .. d mi:ıttm. 1s
tanbul1a m'lrı k<ızanan tngiUır. ta -
kımı Ankarn'dn D mlrapor karşısın
da bu S'nl'n c vabını mUsbet ola· 
rak vrrm•,tı. 

Şu h-ılde, ta~•mlnrımız kl'ndl sa
halru-md:ı en rjllE'rlnl iyi kullıınırlar 
VE' ıl"Tldiye krıdıu- futbolda öğren -
d"kl"rinl iYi tatbik ed,.rl<"rııe netice 
h'\kkında rok llm1 tsl:ı:li~e dllşmemek 
JAzımchr İlk lmtihnnı Gençlerbirllğl 
gt-"lr c k BııgUn binlerce seyircinin 
görct'er,1 bu maç her halde bundan 
tıonrakl oyunlar için takımları te~ -
kil t>d nlt>r<' bir ders olacaktır. 

Genc:lerb rıığının bugUn n:ısıl bir 
\nkımln sahaya çıkacağı herkes ta
rafından sonıl'llaktadır. öı.trendltı:I -
mize gl5re. Futbol Fedrraııvonu ta -
kımm te~~mr.i Ankara blSl~eslne bı· 
'l'akmrntır 'R~lgC' dıı bu Hdevl Genc:
l!'rhlrllı'!'I \l'T'Umt kaptnnı Orhan Şe
ref'" vf'rl'Y"i~trr. 

Gençlerbirllginin, Rahim, Ahmet • 

Saffet GÜROL 
Ali Pulat, Ke§fl, Halit - İsmail, 
Mehmet Ali • Niyazi - Mehmet (Tl
ko) - Küçük Ali - Rlfat'tan kurulan 
bir takımla oymyacağlnı soylUyorlar. 
Diğer taraftan belt hattında kuvetli 
bir eleman olan Hı:ı:ıı"dan d:ı b:ıhsc
dUlyor. KUçllk ve bli~k Sellmlcr, 
büyük Mustııfa da kadroya dahildir
ler .. 

Bu maç Gençlerbirllğlnin zayıf 
günlerine rnstlanıı§tır. Kınkkaleden 
İsmail, eski Galata.saraylı .Mehmet 
Ali ve Maskesporlu Mehmcd'ln ta • 
ıomı bu zayıflıktan oldukça kurtar
dıkln.rı şüphesizdir. LAkin Anlcaralı 
seyirciler her halde Hıısan'ı sahada 
çok arıyacaktır. 
Maçın nasıl geçeceği, hakem ve o

yuncularımı:ı:ın, S('ylrcilerimlzln ta
vır ve hareketleri hakkında hiçbir 
§ey yazmıya lUzum görmllyonıır. 

ÇUnkU (sporda centilmt>nlilc esaıı
tır.) KarıılRşmanın mahiyeti ne o
lursa olsun, bugün 19 l\.ia),s stndyo
munda gUzel bir spor gUnü Yll§ıya

cağız. 

BUGÜN 

saat 14.30 da 

İngiliz takımı 

Gen~lerbirliği 

ile o nıyacak 
Aokara'da bulunan ingiliz futbol ta· 

kımı dun oJ";leden sonra saat I~ ıe Ulus 
mc)danına gclcrC4.: Ataturk anıtına bir 
,cıcnk kormu~lardır. Mıs:ıfirler bundan 
sonra, ba:u hususi zi)aretlcr )"llpaıı~lar 
~e ~chirde gezmi~lcrdir. 

inı;iliz takımı bugün ilk maçını di· 
ğer kulüı,Jcrdcn birkaç o}·uncu alan 
Gcnçlcrbirliği ile ) :apacaktır. Maç saat 
14.30 da ba~lı)aaıktır. Matın bake"!i, 
ıanınmı' bakcmlcrimiıdcn Ahmet A
demdir. Ahmet Adem dün ak~am isıan 
bul'dan )Ola çıkmısıır. Du sabah ~chri· 
mizJe olacakıır. 

Sıad>om idaresinden bildirildiğine 
göre, bugün ve )'llrın }"apılacak maçla
rın kapalı uibün biletleri tamamiyle 
satılmıştır. EÇer hava U)'ı;un olursa 
~tad;omun çok kalabalık olacıığı anla -
~ılmaktndır. 

Stadyom müdürlüğü bilet sau~ı için 
şu tebliği :ı;ündcrmiıtir: 

•• Yus:,o J vyn'd.:ı ı 6 ı.n başından
bcrl 1932 kişi id m olunınuş ve bel
k• de 35 bin kı ı k tlı .. mlnra ktıı b::ın 
ç-imıtştlr. 

·• F ı wı a"da, 13 ağusto tanberi 250 
k.şi ld.ım edllmıştı'". 

"Zağreb'dc, 23 hazlrand:ı ne§ • 
rcdllen bir Alman enıirnamcaf fkı 

Almanın öldiırlllm sine karşılık ol
.mak lızere ıoo Sırp"ın idam edil • 
mis olduğunu bilclirm"ktt>dfr. Lln -
tclcr uz.ıyıp gitn.eklc ve sonu gel
mem"k•cc!ır .. 

Kom lnlslllğe karşılrnmn paktının 

ımznln:.ncılnrını toplıynn öf;le ~ c
ıııcginden ve bı.ı yenıt kte Alınan hn
rıcıye nazırı M. \'On Rıbben:rop ua 
soyledıı:;ı nutuktan buhs d n M. lı..· 

aen, von Htbocntrop·un ~ovyctl r 
Bırlığı ile ı!ı:;ıl! o..ı:lcrınc c vnp ve
rerek, denıışwr kl : 

"-Alman kıtal.ırı Rus h·ıclutln

rını geçmeden evci hiçbır zam n bi
zimle Sovyet htllüımeti ar sında a3-
kcrl veya siyasi bir kon.ı mn ol • 
mnmıgtır. 

•' Öyle zannediyorum ki, Balın 

ziyaftli, bır sulh taarruzunu h-ızır

lamağa nıatüttu. Bununla Hitler"ln 
bir tcldlfini kastetmiyorum. Hıtlcr 
devamlı, ıılddctll ve teslrlı Hus mu
kavemctıylc karşılaşnıaktadır. Ve 
Rusların çabucak mnğlfıp edilecek • 
!erine dayanan pl'.lulnrı nltllst ol -
muştur Bundan dolayı Hitlcr, ne
fes nlmnı:ta muhtaçtır ve Avrupa 
Jl'illetıerlni şuna lnnrıdırmnk isti -
yor ki sulha kavuşm::ıları için yegô
ne çare yeni nizama girmeleridir. 
Hltler demelc istiyor ki : " Eğer siz 
bunu ynpars:ınız ben de İııglllzlcrl, 
Arnerilcnlıları ve Huslnn yola geti
ririm. ,, Hitler aldanıyor. Biz bunu 
reddedlyonız. Yl'nl nizam hakkında 
hC'r ne yap!lrsa yapsın, bizim siya -
setimiz bundan zerre kadar mUte • 
cssir olmıyacaktır.,, 

Mr. Eclen'in nutku ve Berlin 
ak isleri 

Bcrlın, :zs a.ıı. - Yarı resmi blr 
ka> mıktan blldlrlllyor: 

Berlln al>asl mahfilleri, Berlln mu -
nhedcsl ve alman hartclre nazınnın 

nutku karaısında Avrupa aleyhtan ya
bancı yerkrdckl akisler ynkından mcıı
ııuı oımarıa değınlyecck kadar zayıf \'e 
mannaızdır, demektedirler. Eıter lngUtz 
hıırlclye nazın M. Eden, Alman - Sov
yct harbinin ba.lamaıından eveı 1n • 
glltere lle SoV)'etler Birlllıl ve yahut 
Stalln arsında herhnnırt bir sıkı mUna· 

19 Ma)ıs Stad)omu Müdürlüğün 
den: 

• scbet buıunmndıfıını iddia ediyorsa. bu 
lddlnlıırın kanısına, aynı mcsc~ hak
kındaki resmi lnı:lllz mUıahcdelerlnl 

ve Eılcn"ln dedikleriyle tezat tesk11 e -
(len C.ırcll'ln beyanatını koymak kl\.n
dlr. 

Sıad>omda )'llpılacak 29 ,.e 30-11·941 
giinlerin<ldd futbol maçları için birin
ci mevki (kapalı tribün) bileıleri ta -
mamen saıılmış ve bu mevki gişeleri 
kapatılmıştır. ikinci ,.e üçüncü ıtlC'·ki 
biletlerinin saıııı dl!''llm etmektedir. 

Ma~lar hal-kında Beden Tcrbiresi 
Umum Müdürlüği.i futbol federasyonu • 
nun tebliği de a~ağıdadır: 

Federasyonun tebliği 
B. T. U. l>L Futbol Ft<lcras)'Onun • 

dan : 
29· 11-941 tarihine rnstlwnn cuınar· 

ıesi günü saat 14.30 da, İngiliz takımı 
ile wai)cli Gençlcrbirlii;i arasında >a· 
pılacak futbol müubaknsının hakemli· 
Sine; Ahmet ·Adem, ran hakcnıliklerc; 
Celiıl 05kay, Refik Gi.ıven, 

30-11-94 l tarihine rastlı)·an pazar 
gunü saat 13 te İngilizlerle Harp Okulu 
Spor Gücü arasında )apılaoık futbol 
müsabakasının hakemliğine; Mister 
Lorey, )"lln h:ıkemliklerc; Halit Arpaç, 
Ziyıı Ozan seçilmişlerdir. Kc) fi) et teb
liğ olunur. 

Amerika 

Buı:tın alınan hariciye nazırlıfıında 

ıu cihet bellrtllml:;Ur ki Avrupa devim 
adamlarının Berlln'dcn harel<etlerlyle 
tılrlncl Avrupa kongresi, büyük ve gü

zel ıeyler beklenebilecek bir lnkteaı lcln 
mUsalt ıartlar dahilinde netlcelenmls -
tir. 

Hitler Kont Ciano ile 
görüştü 

Berlln, 28 n.a. - KomUnlaUIA'e kar· 
eıkoma cephesine dahil devletlerin mu
messlllerının bir kısmı dUn ötleden 
ı;onra ve bir kısmı bu sabah, Berlln'I 
tcrketmtıılerdlr. Devlet adamlan, alman 
hariciye nazın l\t. Von Rlbbeatrop tara
fından urıurıanmııtır. 

FUhrer dUn mUttctl.k ltalya'nm ha · 
rlclye nazın Kont Clano'yu kabul et -
mıı ve onunla Alman - ltalyan dost -
luk ve ılUıh arkadaelığının bir tezahU· 
MlnU teskll eden uzun bir ııörOsmcde 
bulunnıustur. 

Görüsml'de almnn hariciye nazın 'M 
Von Rlbbentrop He ltalya'nın Berlln 
bUyilk elcisi M. Dlno AICler1 de hnzır 

bulunmuılardır. 

ball franSIZ sömürgelerini Kopenhag'da §iddetli 
protesto nümayiıleri yaprldr 

B. 1 cvzi Daldal (Ankara) ve Ali 
Rıza facn (Siirt) ıc bu nıııı.ılea)a kaııl· 
mı~, Dr. Hlısc)in l\Jkü de Kırşehir mc· 
husu "fa ti) le 'e hilh,ı~•a gerek kaza · 
nın gerek 'ill)ctin istiJ..lıalclcki ı;elis • 
mclerini ı;oz onüne alarak bu naklin 
fa; dalı olacağını •o> lenıisıir. 

Diı,;cr hir\ok mebuslarımız dJ bu 
me•elc üze.rinde söz ııl,ırak lehıc ,.e 
alc) hte mutalcalar ileri sürıı1ü1lerdir. 

Dahiliye V ekilimiz.in 
sözleri 

Dahilİ)C Vekilimiz B. Faik Öıtrok 
da kürsU)C ı:clerck şunları sii)lemiştir: 

" ı\rkada~larımın mürnlealarını 
dikkatle dinh•diın. llü;ük bir ek•cri)C · 
ıi Şerefli Koçhisar'ın Ankara"d:an alı· 
nıp diğer Hr 'ila)ctc b:ıj';lanmasının 

alc;lıindc ı;iirdüm. 
Diğer ıar.ıftıın Çiçckdağ merkcıinin 

gene muhtelif nrkada~ların ifadelerine 
i~tin.ıclcn 'c mudp sebeplerine ı;ore 
Ycrkii)'e nakline biiyük bir küılcııin ta
rah.ır oldu,l;ıınu Jıi,seııinı. (l><.ıı'.;rıı ses· 
!eri). llı.ıkümctin teklifi Çiçckdağ ka· 
za~ı merkezinin \'erkiiy'e indirilnı~ini 
tazammun etmekıcdi r. llakikaıcn onun 
lclıindc konu1an arkadaslara ben 
de iltihak ederek D.ıhİIİ)"C Vt.-k:ııe-
tincc Çiçek<l:aiiı merkezinin \' erkii) 'e 
naklinin fa>·J.ılı ol;mığını arzctnıck is • 
terim (hrarn 'esleri). nilıihare cjicr 
Yüksek 1 ncümen Koçhisar me~clcsindc 
statukonun muhafıızasına taraftar he, 
Yerkilrüne Çiçekdağı nll.'rkczinin ~ı·tİ· 
rilnıe~i hususundaki hükünu:t teklifi • 
nin kabul edilmesini ricıı ederim. (Ka
bul •c~lcri). 

Vekilin ıözlerin<lco sonra, reis bir· 
tok takrirler verilmi, olduğunu SÖ>·lc -
miş ,.e bunlardan, projenin reddine da· 
ir olan B. Emin Sazak (Eskişehir) ı ıı 
cakririni okutmuştur. Reylerin iyice an· 
latılmuı için hir iki kere okutturulan 
takrir kabul edilerek Kachinr"ın An -
kara"dan alınarak Kırşehir"e bağlanma· 
sını tazammun eden proje rcdJolun -
muştur. 

Deniz gedikli subaylarının fevka • 
!.ide tahsisatlarına ;-apılacak zam hak • 
kındaki kanun U;·ihım da, bir m:ıdde • 
si yeniden tetkik edilmek üzere allka
lı encümene nlındıktan $0nra to[llanll· 
ya ~on \'erilmi~ir. 

l\tecli~ pazarıesi ı;ünü saat 15 te 
toplanaaıktır. 

Yıldızeli C. H. P. kongresi. 
YıldızeU, 28 a.a. - CQmhurlyet 

Halk P artisi kongresi bugün valinin 
huzuru il~ toplanmıştır. 

HAVA 
• 

HARBi 
Ba11 alman ıehirleri 

ve Napoli bombalandı 
Anadolu AJamına selen hnbcrlere 

ı::llre evelkl sabah ınıılllz tayyareleri 
La Jlnye acııtında bir alman lue ıreml· 
ıııne alcaktnn hUcum etmısıer ve gemi
yi bııtar bir halde bırakmıslnrdır. Nor
mandl acıklannda da bir ıue ı::emlsl 
ile iki tayyare knıısıkoma botu bntır
mıılnr, dönUıte de iki alman avcısı dU· 

İşgal mi 

edecek? 

Londra; 28. a.a. - Danimarka • ıUnnUalerdlr. 
nın komUnlstllğc kar§ıkoma pak • Bcrck hava meydanındnkl Uı>")"are
tına iltihakı Uzerıne Kopenhng'da !ere ve eouıoı.:ne limanındaki \"npurla· 
ııiddetli protesto nümaylıılerl yapıl- ra da taarruz ooıımııtır. 
mı§tır. Nevyork'tııki Danimarka Ayrıca Düueldorr endüstri mahalle -

!eri ve demlr:11ollan, <>stende doklan mnhfill<'rlne gelen haberlere göre, 
ve Dclclka"dnld hava meydanlnn da nUmaYl§ler, muazzam bir halk kUt· 
tarruza uıtramıstır. 

Nevyork, 28 a.n. - Fransız ı!mal lesinin kıral sarayı i!trafında top - BUtUn bu harektıttan dört tnglllz 
Afrtkastyıe ticaret mUnıısebeUerlntn lanmııslyle başlamıştır. Halk, kı - tayyaresi dllnmemiıtır. Mihver tan·nre
kesllmesl hakkındaki amerikan kararı, ralın tahtından feragat edecek de· ler1 de eevlkl ırece erkenden ınırlletre'
Fransa'nın Vaalnı:ton büyük elcisi M. recede pakta muhalif olduğUnu te- ntn doıtu ve cenup doCusunda kıyı ~f'V· 
ııenrı lln>e't, Amcrlka'yı yatı5tırmnk mln ederek onu nlkışlamıııtır. Sa - relerine blrknc bomba atmııılardır, az 
ve münıuebetlcrln dc\amtı surette ke- rnyın karşısında toplanan halkı dıı- hasar ve ynralı vardır. 
silmesine enııcl olmak üzere l\t:ıreıınl !'tttmnk Uzcre Alman kıtnları gel - Al l • 
Petaın nezdinde ıon bır mUracaııtta 1 eil,... zaman, hnlk haricly~ nazırlığı man ara göre 

"' sc\·kctnıl ti l\I Ha • 6 ' Anadolu Ajnn•ına gelen alman tl!jlml bulunmn .. a ' r. · ye, e- önt'ıne ..tderek pakta imza etmek 
hl•·ettc bulu b k ı;• teblll!lne göre de, atman tayyareleri 

konomlk mn # nan u nrann Uzere l'erlin'e <"ld n hariciye nazırı 
d mı tcskll ettl"ln b , 0 lnı::ııterc'nln cenup dof:u kıyısındokl 11· 

ancak ilk a 1 
• e ve unu M scnvenl·ıs'n karşı kUfllrler vağ-ltlna ile hazırlıımııkta olan bnıka bir · . ·. mantar tesislerine hUcum etmişlerdir 

sıra tedbirlerin takip edcceıtlne mııre· dırmıştrr. Dundan sonra nlımayı!jçl- Manı kıyılannda dürt lnglllz tan•nresl 
aalln dikkatini cckmektedlr. BUYUk el· lcr Alman umumi kararp:llhının Ö· dUıUrUJmUstUr. Anchen ve Kolon)·a•yıı 
el, amerikan menfaatlerinin korunma- nüne .giderek Tlppere.ry marşını hUC'um eden tnıılllz tn>"Ynrelerl 2S ıon -
aı ıcın mesel.ll. ızıanda"yıı. \'C Hollandıı sllylemıştlr. t<'srlnde bir miktar ev tahrip ctmlıler 
GUynn"ınn asker cıkanıması h!tdlsele- ---------------- '\'eya hasara uıtmtmıalar, h:ılk arnsın
rtnde olduıtu gibi bu iste de alınacak itinde bıı$ka yerlerinden Jşcnll ıctn Ame· da da kayıplara sebep oımuslardır. 
tedbirleri amerikan erknrının memnu· rtkn'nın yeni tedbirler alnca~ını ve bu· /talyanlara göre 
niyetle knrıılamn{ta eyı::ln bulundul:u - nn anrok VkhY hUkUmetı tarafından Anadolu AJansına gelen Jtnlynn re~-
nn lsarct etmektedir. hemen alınarak cezri kararlann engel mi teblllitne ırtıre lnglllz tan•nrclerl 

Amerika hariciye nazırJıtı buna ben- olabllec !'.:ini ısrarla blldlnnlıttr. Ame- :"nPOll'ye hUcum etmişlerdir. BUyiık 
zer baıka tedbirleri almata tamamen rlka'nın alncntı tedbirler nrnsında ı.ı- maddi hasar vıırll ır. Cıkıın blr~ok yan -
hazır bulunuyor. M. Haye. \'aslnırton berfa'nın ve Afrika batı kırnındn l ııınlar hemen ıllndürUlmU6tUr Gere 
hükOmetlnce lüzumlu ır{lrUldOitU tak· buka hn7.ı noktalann lııııall bahis mev· avc:ılan ,.. kara. müdafaası 3 ınırlll:o 
dlrde AtlanUkln milli müdafaa cevrnl zuu olduau iddia edllmektoolr, t&)'ll&J"Nl dUıUnnUılerdtr. 

1 Şehir hayatı 
(Batı 2. lncl ınyfnda) 

yecanlarının alevleriyle soğuk 
kableri ısıtacak ve onları da bu 
davadaki hıza mutlak kattıracak 

kadar kuvetlidir. 
Geçen cumartesi günü Tıışhan

dan Ankara Palas'a doğru iner -
ken bunlıırı düşünüyordum. Yar -
dımsevenler Cemiyetinin o gün 
Ankara Palas salonlarında bir ça
yı vardı. Ve elişi atolyclerinde 
yigit erlerimizin yavrularının ba
şardıkları clişleriııden bir de ser
gi açılacaktır. Esasen bu kış Yar
dımsevenler her ayın ilk perşem
be günü verdikleri akşam yemek
lerini ve gündüz çaylnrmı hep An
kara Palııs·ıa tertip etmek kararı
nı almışlardı. 

Büyük salonda bütün masalar 
dolu, diyebilirim ki herkes güzel, 
herkes nc$eli ..• Cunkü bu Yardım
sevenlerin çııyıdır. En büyük in
kılabın bu küçük yavrusu. Anka
ra'nın idealist kadınlığında do • 
ğup taşıı taşa bütün Türk ka1ın
lığınn yayılan bu genç yarclım 

kaynal'tını herkes sever. Sosyal 
hayatta cemiyete faydalı olnıak 
aşkiyle goniillü çalışan azalıırının 
hizmetleri o kadar açık. o kadr 
bilinmektedir ki Yardımsevenlerın 
adını duyan her yurttaş ona hiç 
olma?:c;a bir sö:ı: ve bir bakışla bi
le vardımını vermek ister. 

Ne güzel bir gün ! Top ve bom
ba yağmuru altında can çekic;en
lcrin tasavvur edcrr!iyeeeği ka -
daı sakin ve sıcak Yardımseven -
!erin hususiyctleridden birisi de 
daima böyle davetlerde yeni yeni 
sürprizler çıkarmak. Ve misafir
leri sıkınamıya çalııjmaktır. U • 
mum katip Bn. Mebrure Akso -
ley davete gelen misafirlere le -
şekkiir e1iyor. Ve Opera artisıi -
miz Saadet Egesusun"un şimdi bir 
kaç şey soyliyecegini haber veri
yor. 
Bıraz sonra kör bir soprano

nun çok muvaffak olduğu karnıe
nin feryatlarını. bizden doğan bir 
aı,:ır.ıJan söylendiı:i için daha se· 
verck Jinliyoruz. Bunu kıymetli 
cemiyet arkadaşımız Behçet Çağ
lar'ın coşkun şiirleri takip edı -
yor. Ve bir çok da alkışlar ... 

Herkes nese içınue çay içer, 
dans ederken büt>in gozler sergi 
yapılan yan salona takılı kalıyor. 
Orada. tam kapının önündeki bir 
masıının uzerinde mavi, penbe, 
kırmızı, beyaz organlın esvaplar 
giymiş bu genç kız kafilesi ne
dir? Kimisinin geniş elekleri a -
yaklarıııı kapatmış. kimisinin kü
çük iskarpinleri üzerinde bağlan
mış şalvar olmuş Henüz on seki
:ı:inı geçmemiş kızlnr•mızın bir 
kısmının giyinişi bize Paris'in 
mesut zamanlarındaki orman lo
kantalarını ve yaz akşamlarının 
guzellerini hatırlatıyor. 

Onlara baktığımız zaman aceba 
lale devrinin hisleri ve gbniılle -
r i, tutusturan dilberleri burada 
mı toplnnmış ? diyoruz. 

Hele o arkadaki kırmızı ho -
tozlu arap kalfa ne kadıır da sc.. 
vimli. beyaz dişlerini öyle şey -
tan bir gülüşle gösteriyor ki ... 

Ya onların arasına sinsice so
kulmu!h kırmızı fesinin üzerine 
beyaz sarığını sarmış çenber sa
kal lı , siyah clibbell hoca efendi· 
nin burada hi nedir ? Yoksa 
Halkevindeki ''tarihten çizgiler, 
köşesinden,, fırsat bu fırsattır di
ye kaçmı,ta. Ankara Palas'ta bu 
güzellere imam nikahı .kıymıya 

mı gelmiş ? Yarabbi, bu ne cüret, 
ne cesaret 1 

Fakat herkes bunların etrafın -
da, herkes ı - Ben de isterim. 
Rica ederim bi r tane de bana ve
r in diyor. Yazık hepsi .eatılmı$. 
Bunları otuz santimi geçmiyen 
bu güzellik dünyası, elişleri ıtel
y esi ııefi Bn. M üfid'in aanalkir 
ruhundan doğan büyiik bir kabi
liyetle yapılm~. O organtin e tek
lerin, şatvarlann içi birer avuç 
lavanta çiçeğiyle dolu çamaşır 

yastıkları olmuş. H erkes bu b e -
bekler e aşrk .... 

Gözler diğer işler üzerine dön
düğü zaman orada Bn. Fahrünni
sa Engin'in, Zehra Müfid'in, Ne
dime İymen'in himayelerinde yapı
lan ne nefis çay takımları, sofra 
takımları yatak takımları görüyor . 
Beyaz keten üzerine renkli ke

t enlerden n e zarif ~içekler işlen
miş .• , 

B a7ka bir masada Bn. Seza U~ 
tar'ın himaysesiyle yapılmış n e 
güzel yün kazaklar ve yelekler 
var. 

Cemiyet in muhasebecisi M eliha 
Evcen·e bir dostu ı - Aman bu 
çocuk esvabını siz mi ördünüz P. 
bayıldım, fakat satılmış diyor. 

Bu güzellik meşherinde hayran 
dolaşırken gayretli reisimiz Bn. 
Novber Sevüktekin'in refakat et
tiği, gözlerinin içi gülen. ince ve 
zarif bir bayana bütün gözler 
saygı ve sevgi ile bakıyorlar. Bu 
Bayan Mchmetçik'in yavrularının 
ellerinden çıkmış bu işlere okşı
yan eller ve seven gözlerle bakı
yor v e .seçtiklerini alıyor. 
En derin efkatlerin kaynağı olan 

ve bahtiyar cemiyetimizi sonsuz 
iyiliklerinin himayesine alan Var
dımsevenlerin büyiik hami reısı 
Bayan 1nünli toplantıya şeref ver
miştir. 

Saat sekizi geçerken Büyük Şe
fimiz'in eşini minnet ve şükranla 
uğurluyoruz. Artık herkes neşeli 
neşeli da&ılıyor. 

Cemiyetimizin müsamere kolu 
reisi Bn. H atice Akkınık reısı -
ıniz Bn. Sevüktekin ı - Çok mu
vaffak oldunuz. Tebrik ederim. 
Cünki beni de herkes t ebrik etti. 
diyor. Hakikat en cemiyet bugün 
faki rl eri için iyi bir satış yapmış
tır. 

H erkes gibi ben de neşe içinde 
Ankara Palıı.s'tan çıktım. Tekrar 
Ta$han'a dof,ru yürül"ken Ata -
Lürk'iin heykeli önünde durdum. 
Orada şimdi yalnız Jıatasldir bir 
kumandan değil ideal ~mm en 

Erlerimiz i~in 

lu~hk ed'ye 
[ Başı 1 inci sayfada ] 

nliıka ilC' knrşılnnmışlnr ve vatan
doslarımız gl,.J.şllen bu lıü~Uk ha· 
rckctin gU1.C'I ml\ııasını takdir ettik
lerini bu harekete imktınlnn ölı;;ü
sfınd" ışllrak sur<>ti~ le göstermiııler
d r. 

l\lemnunlycllc du~dui:umuza ı:ore 

tlün akıınnııı kad ır musterek komiteye 
le llm l'tlllcn hedl>e m ktarı 15.000 1 
r:ecmlstlr. llt•ıllyellk cu.ı~a cevrllmek 
üzere ver ten ııarn mlkııtarı (in dcvııml• 
arııs l:L~lı.: mcktedır. l\lu$ter<k komite 
toplanan ırnraJ.ın dn unumUzdekı hnr· 
ta lı;lndc ht•dl~t>llk ı'şyııyn çevtrc~ck ve 
Anknra'nın blrlnd ımrtl hı•d )clerınl 

derimi sc\ kl'ılecektlr. 
Dort ı:unlUk hecl,)c topl ma deuc· 

sinde nıüşLL•rck komite emrine bü
Ji uk m kt ırda h!'dlyl'lik e ya vert'n 
ve) :ı hccl.y ')'C' c: vrllmek üzere rıa· 
rn ) ııtırnn Ankarnlılar ve tlr.ırctıı· 

ııı ler hııkkında elde ctt.glmlz nııı

lünıatı ka~.I · dC'\llm edl)oruı: 
Kemal Curol 5 knr b~lı •ı, 5 eld1

-

vcıı, 5 ı;:orap; mi.ıhC'ndls Akil Ergil
ven 10 çorıııı, 10 eldin ıı; K."ızım Nn· 
mı Duru 4 kur b::ı lıı;ı, 4 corap, i el
d., en: Nu ret l'z,•uren G kar başlıgı, 
G ı;:ornıı, 7 l'ldivcıı; Yakuıı Yedier r 
10 eldl\ t•n, 10 k::ır ba~tıı:ı. 10 ı;:ornıı; 
Nihat Koz 5 ı:oraıı, 5 cldıvcn, 5 kur 
ba 1ı :ı: tbr, h.nı K. rnalım<>t 5 ı;;ornıı. 

1

5 eldiven; Ş. Cliııay 20 ı;:orap, 20 el
ci ven; Avn, Glnda 10 cornrı, 5 knr 
ba!llığı, Ltıtf, Hnmz::ıoğlu 10 ı;;orap; 

1 Hnlıl Yn{:'cıo lu 50 ı;:ornp, Hakkı De· 

1 
mire IO!!IU 10 ı;;oraıı, 10 knr başlıgı, 
10 eldi\<>ıı; Ha\'!ı Yüzbaş ı Kı•mııl 
Esin<>r l~ ı;:o,.aı\ 10 •ldi\"C'n; Kantn

j riyc Siı·kt.tı 4) kar başlığı, 40 ı;;oraıı, 
40 eldıvcn; VC'lıbi Koı;: 200 clcll\en, 
2ıxı kar ba-slığı, 300 ı;:orap; llurln m
rndrrler 100 kar başlı"'ı, 100 ı;;orap, 

100 cldivrn; B::ıyan Ş. R. T. 20 llrn; 
Hrhber-1 Ticaret 50 lırn: Hnlil Naci 
Mıhı;:ıo :lu 30 lırn; IIcıkkı CUI 25 llru; 

ı Halk Kırtasiye ı;nhıbi Levl Mızrak 
ı 20 'ira; Adnan Ta) lan 50 lira; Yıldız 

1 Lokııntnsı sahibi Hamdi En" yaş 25 
lira; Şer('f Ku) umcu 10 llrn: Özem 

! 
Pr.st:ınrsı 15 lira; Çankaya Matbna
ı; s hılıl Nnmık Aınbaruoğlu 10 lira; 
Halil ll.lnınmcı 10 liru; Bonmarşe 

1 
ma •aznsı 10 lirn; Llicc.-ar Ahmet Şa
hin 20 lira; Kuyumcu 7..ııklr Eknl 

1

50 lira; Ekın<.'l l<l'ıh) aoglu 25 lira; 
Akdrniz Güven Şırkl'ti 30 lira; Fı

lips 10 lira. 
P. ~ t Tıınıcr 50 lır'l; Arar Aron ve 

ol':ull n 100 lira; Yılclız tlcııretnnesl 

r.:; llru, Ş;ırk eczn (leposu ıoo lira: l\le • 
nckse Mnnırotura mni:n7.ası sahibi A -
rır Bns>nzgnn 50 lira. Alıdürrahlm Şa -
kir Sutcr Kıırı:leşler 100 lira, Seytulllh 
Ne hı tlrarctııat'sl 10 lira, Cc'lcler Mn· 
{:ıızası 10 llrn, ı·:rı:ı mağazası ıo llrn, 
Ahmet Enver nırnacrler 10 llrn, Ka· 
vnklıcll'rc sUthnesl JO llrn, tıorzl Nbıızl 

Par ıo lira, lstnnlıul e<'Zllnl"sl 10 llrn, 
ııırzı Çadırcı 10 Jlrn, Ortnc mar:nzıısı 

ZO lira. Anknm pnııtn &3lonu 10 lira, 
E>"UI> Sabri Tuncer 10 llrn. llnl1< ı:om -
!ek maftnzası 10 Jlrn, Ceıılt mafıazası 

10 llrn, SUmcr mnlh:ıaffı 20 Ura, tufıla

eı Hasan Balbud:ık 2!1 lira; Kavaklıdere 
ıarnp fabrikası 100 kar ba&lıf:ı, 100 
corap. 100 eldiven. 

Listenin nesrine peyderpey devam 
edecel!lz. 

Yeni toplama merk ezi 
Kızılny-Yardımscvcnler Cemiyet· 

lerl Ankara milşterek 'komitesinden: 
Erlerimize kış hediyesi toplama 

merkezl('rlmlzc ildve olarak Ulus 
mC'ydanında Yerli Mallar Pazannda
kl satış ml'rkezlmlzde dördllncU top
lnma merkezi tC'sls cdılmlştlr. 

Sayın hnlkımızdnn ar:ı:u ecl('nlerln 
hedlyelerınl ayniyat mnkbuzu muka
bilinde ve hediye ı>nralannı maktu 
mnkbuzlar mukabilinde hu merk..,zl
mlze de verebileceklerini ııa.n ede
rtz. 

'Adana' da 
Adana, 28 a.a. - AskC'rlcrlmlze 

kış yardımı olarak Cümhurlyet fab
rikası 500, Tevfik Ramnznnof;lu 250, 
Muharrem Hilmi Remo 200, kozacı 
oğullan 150, Mndnm Koyu 50, diğer 
blrcok vatandaşlar d!ı muhtelit mik
tarlarda tl'berrulnrda bulunmuslar
dır. Bu son rnkamlnrla Adanalıların 
bugüne kadar kısYnrdınu olarak 
yaptıklan teberru yekQnu 35 bin 
lirayı bulmuştur. 

Akdeniz' de 
Sonteşrinin başındaberi 

bircok Mihver .. 
gemisi batırıldı 
I.ondra, 28 a a. - SaUhiy~li bir 

kaynaktan bildirildiğine göre sontcşrin 

basın<bn beri Akdcniz'deki ingiliı do· 
nanma~ı ile hava kuvetleri tarafından 

24 gemi lıatırılmısur. A>•rıca dört gc • 
minin batırılmış olması da muhtemeldir. 
Başka 13 gemi de isahet almısıır. Snıı· 

tcşrin'de bugüne kadar Akdcniz"dcki 
dii}man gemilerine verdirilen kayıplar 
41 gcmi)•i bulmaktadır. Halbuki butün 
i l ktc~rin nrında <luşıııan 27 gemi kar· 
betmiştir. 

İstanbul' da yoksullara 
yardım edilecek 

İstanbul, 28 <Telefonla) - Vali 
bugün gazetecilere belediyenin yok
sullara Halkevlerl vasıtnslyle yardım 
edeceğini bunun !cin meclisten tah· 
slsııt ~edlğini söyledi. Vnll gazcte
t·ller vusıtaslyle halka nüfusun t('S· 
biti iı;;ln dağıtılan fişlerden ekm{'ğln 
vesika ile verileceği mtııııı.sını çıkar
mamasını tavsiye ctU. Söylendiğine 
göre bazı Y<!1'1Prılr halk bu fişlPrln 
vesikaya esas olacak zanıılyle !azla 
nüfus yazmaktadır. 

1 

yüksek t epesine en ilk erişen Şe
fin ebediliiini gördüm. T ekrar 
Ankara, b enim cennetim 1 dedim. 

29/11/194 

im h 

(Başı :ı. tncl ııııyrada> 

mamlyle ;ı:npışık ve h r tarafı t 
t le( sım kı> surettr kap lı h r 
ll'ır mnhfııı::ı yaptırdım. Malı 
lir !:f'l ık lrvhanın tı • 1 C"tt ıı 

ı r m llm trC' ldt. Mah''lZ :ı:a 
talı! ;ı;e mu u .J ve> ııce 1 t k 
nun takılmasına mnhs ıs b r d 
me yr"ptırd•m. Havayı n lml tn 
nı bl'rtaraf c>dC'bılmek uzrrc de 
ruyn bir lrtıfa vrrdim. Yarını 
fincanı dolusu su mC'zkfir bir 
mC"tt"t"lık ar ılığı doldurduktnn 
ınual yrn bir lrt fna c \1nycl 
rınca, elle bukülrmiyı>n ı;;ellk 1 
ııın bomıılsi, haiz oldu .u yııy e 
sayMinde son dert>cr. ani bir ııa 
ketle muknbll tarafa fırladı ,.e 
l!'cc su hncm nın tf' C'kktniln 
mq. don \'C'rilmf'dl. Ancak, llerıdr 
tör h::ıl.ndC' imal olunarak c lı 
mahfaza kLSmında boşluk (yan\ 
boşlu •u> ynpılncağına göre h!I 
ne~ mı tazylkının bertaraf e<Iıl 
ıcın su slitununn ayrıca milhl!ll 
irtifa vermeğe de tnbıatıyle 
kalmıyııc.-nktır. 

Ş mdl bara şu suııll 

<:ok olacaktır: 
"Pek flla, nasıl oluyor da g1%ill 

ııQndüf•Unliz ş!'yt bu kadar JliJ11 
damları clü~ünmesln.," 

Böyle dUşUnenlere GU cevabi 
ce~m: 

"Nasıl oluyor da yQz mllyoıtl 
insan tcncC're kapağının tırlıı 
!binlerce sene seyretti de ancslt 
~ÜZ bu kadar "Dl! evel DenlS f 
isminde biri buhar kuvetındell 
fndı> etm,ğe .kıılktı ?,.. 

1111111111111111111 ır.1111111 11• 

Sebze Fiyatları 
Belediye ReiaTI~ınden : 
--( 29 Sonteşrln 1941 ) 

V asat.l :Pcrake 
Cinsi Fiyau ,f"l.) 

Ispanak ıs ıs 

Lu.hana 6 9 

Pırasa 7 10 
Yerelma.eı 6 9 

Kerevız l4 ,20 

l'ntateıı sarı 11 l~ 

Patates beyaz s Jl 

Karnıb:ıhar 17.5 ıt 

I<obak lô ı:ı 

Ayye fasulye 25 ss 
st 

Çalı tasulye 28 s1 Barbunya., 28 
ıs Domates 23 

Kemer j5 
paUıcan 18 
Yuvarlak z' 
patlıcan 18 

"" Bamya 40 
Dolmalık ı' 
biber 18 
Si"rri ı' 
biber 18 ıtı 
Kuru .eo~an 7.!5 1 ıııl 

1111111111111 111 111111111111,: ı ı • •' 
....ı ı ıııııııı ııııı ı ııı ıı ııı ıı 

: NEOSTERIN 
§ Sıbatli olmak i~ insaıııtı ikl~; 

burun, boğaz ve bad~ _,ı,,ı • 
: sıhl bir tanda temiz tıuı.ıı--: ması llıımclır. ~el• 

Bu yollarla gircıı .O ıc-1"' 
: grip, kızıl, kızamık, difıcri. ıı.iİ"" 
- kulak, çiçek, ıupçeği, ~~ .. 
: üilh bulqıcı hastalık~ 

= NEOSTERIN 
: pülvcriznsyon veya gar~ 
: şifaya yardım eder. tıı" 
- Böyle hastalar ile teııı&st' fi 
- lunanlan korur, sahst nıtirıt td 
: tedbiri aldıru. Eaa.ocıer<fe 
: tesiz satılır. 11ı 
'::tı11111111 111111111111111ıı111 

BUGÜN 

U l US Sinemasında 
2 film birden 

1 - İGFAL 
ıı~d~ 

Orta aileden bir kızın ~~. fi 
ı;eçen heyecanlı aşk ınace 1p 
kulisler arasında yaşaulıı0 

keli sahnelcr-

MZ~~HA FEILL~~ 
HANS SöHN1' 

2 - Karabelô 
T ürkçe el ('lı~ 

Kudretli bir ordu)"I ~ fi!JI" 
kahramanların )'llratuıı0• tı!P Seanslar: 14,30 • 17.~ 
16 - l!> da Karabclll "' fııl 
Akşam 21 de Jg. G~ 

Telefon· 
,ııı 

'----•ll!lllfıl!l!!:':lıı 11 ı• ~ ..1ı ı 1 1 1 1 111 11 11 1111 1 1 1ııı 111 i 
= Yarahu kü(ük insa~oı ~ 
= -~ 1. - Yazan: Hilmi Malik ~ 
- (İkinci tabı> ·ıe' i 
: ureııtıııııı· ~ 
_ Ana, babalar ve nı ıııaıtı c ~ 
- Kuçıi.lc çocukta yar1

, 1., I<" ( ~ 
_ kıskançlığın, kııvg:ıcılı ıı;.ıı5 ~ 
- kaklıgın, tembellığirı. ııePıec1 

, i 
ve muktesıtligin se ııul' ~ 

: ve rarclcrini bu eserde ~ - ~ , ..,_ 
: eaksınıı. 15 1' ~ 
- sııt Jr' , ,. 
: Bedeli: 65 kuruş. ~oı!'I 't! 

: riı Berkalp kitabe"15 1 ı 11111 

: lar caddesi. 3 11111 
iiı 1 11111111 1 1111 11ıı1 ıı 11 

• 
1;'1 

Mevsimin her Jle ıf1 1 
Kürk mantol0 ' 

k··r}(tet "'' ve garnitür ıı ıcu'1' 
Abdurrahman Ba'iard:ıı;. ı\~ 
ğazasmda bulacııksırı . 1erı _,,, 

ddeSI "' r ra Anafartalar ca 4aı> 1 

çtlıın postane karşısın 
kak basındll 



f İSTANBUL ve PARlS 
Fakültelerinden mezun 

Diş Tabibi 

liaınit Sakabaşı 

MlLLI MÜDAFAA 
VEKALETi 

Yapı İ§leri 
?ıL M. VekateU sa. AL Ko. dan : 

Do~li~c sarayı karşısında 
9.

12 
ecı Ap. da her gün saat 

Ilı k ve 14-20 arası hastaları-
P. abu! eder. 

tcd O<.zt\g<'n ve seri mekanik 
avı. Tel ı 2624 5278 

tlr. İlk teminatı 1740 lira ıs kuru&tur. 
i lstlyenler ııa kuru3luk makbuz muknbl· 

.Aıı. Doktor ve Tatbikat Okulu otopsi 
binasının 23.202 llra ıı> kuruı keslt oo
delll Ust kat llQ.vesı 5.l2.941 cuma cllnti 

• 1 saat 16 da kapalı znl'tla ihale edilecek· 

'!~!:::::::::::~=:!;~~~ ':, ı llnde kcsl! vcsalr evrakını alabilirler. Tn 
llplerln eksiltme gUnU ınnt ı5 e kadar 
kanuni tarltııtıı. uygun bir ıckllde lhZnr 
edecekleri tekııt mektuplıınnı M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na vermeler:!. (8603) 18555 

Mahmuz alınacak 

~ ınuz talebeleri 1cın alınacak M. M. Vckltlct.l Sa. Al. Ko. dan: 
37 lira l50 kuruı tahmln1 tuta- Müteahhit nonu ehsnbınn beher 

le 250 adet battantye acık ekııııt· çiftine tahmin edilen fiyntı C95> dok-
'1',ıı on lınustur. san b<'ş kuruş olan (5.000> beş bin 

t :1~ruı eartname ve numuneyi çift mahınuz açık eksiltme lle rnü
lt. tq U:ı:ere her ııUn okul mUdUrtUtı'I· nakasaya konmuştur. 2.000 clftten 

b 11tıneye s:lreccklerın de yCzaJ aşağı olmamak şartlylc ayn ayn 
t ,. ııçuk ntsbcUndckl 1lk temı11aua- tekliflerde kabul edilir. lhalcsl ıı

bve kanunun ıcap etUrdlA'i vı:sa· 12·194l ııel'licmbc günü saat 11 de
il'l!Jtte lhale s:UnJ olan ıı. 12. 1941 dlr. Şartnamesi M.M.V. sntın alma 

J.r tUııu aaııt 15 te Ankara Mck'cı>- komisyonunda görUIUr. Taliplerin 
ı !ıuebecll1Rlnde toplanacıık o!an teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
tı. &atını komıayonuna mUrncantln· kanun! ilk temlnatlnn ile birlikte 

(8647) 18594 ihale gOn ve santında komisyona 

l)~~ık eksiltme ilanı gelmeleri. <8736> 18725 

1 
ıuıcn Ortaokul Miidürlil~- Kereste yaptırılacak 

O~tıınuza teslim ve şartnamesi M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 
!<;ı 1 ~cc açık eksiltme ile dolap Ziraat Vekli.letinin Eskiııehir'de 

1:
1 acaktır. Muhammen bedeli Çırçır, Beylikahır, Alpu depoların-

ı • ıra ınuvakkat teminat 637S ku- dan alınacak tomrukların V ckaletçe 
t. (':· .Resim ve şartnameyi gör • verilecek ebadB göre imali işi 1. 12. 
~ç~tıyenJerin okula müracaatları. 941 pazartesi günü saat 10 da pazar
' 3 eksiltme 5. 12. 941 cuma, !ıkla ihale edilecektir. Keşif bedeli 

1 Ct)~~ Ankara Mektepler Muha- 22.419 lira SS kuruştur. Kati temina-
lıaı,. 1 ındedir. tı (3362,93) liradır. Taliplerin ihale 

bedeli miiteahhide aittir. gün ve saatinde M. M. V. satın al-
~6S3) 18S96 ma komisyonuna müracaatları. 
~ıııı111 DOKTOR 11111111... <8878) ı8s46 
' M = Araba malzemesi 
~ ünevver t NAL : alınacak 
~ llo&.- -~ "l.<!Il ve Kadın Hastalık.lan -
~ ~ Mütehassısı : 
~ la~ııne hastane i karım Balcı· _ 
~I .\p. No. 2 Tel: 2313 5346 : 

~ıııııııııııııııııııı;ıııi=' 
~ElFLA.S 
~ ~kara icra dairesi gayrimenkul 
t~tınurluğundan : 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan ı 
Mevcut listesine göre pazarlıkla 

10 kalem araba malzemesi 11atın alı
nacaktır. Hepsine tahmin olunan fi
yat 14.700lira olup teminatı 2205 li
radır. 

Listesiyle nUmunc ve ııartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 1 -
halesi 9. 12. 941 sah gil.nü saat ıs tc 
yapılacaktır. Talip olanların M. M. 
V. satın alma komisyonuna müra -
caatlan. (8880) 18848 

Çamaşırlık bez alınacak 

Köprü yaptırılacak 

Manisa Defterdarlığından ı 
ANKARA LEVAZIM 

AMlRLlGINE GELEN 
iLANLAR Manisa - Kırkağaç yolu 4 + 185 

kilometresinde 6 + 600 metre açık
lığında ahşap Medar köpriisli hıııa-
atına ait ilan projesi. Patates alınacak 

1 - İhalesi Hl. 12. 941 tarihinde Klıiı:larell sa. Al. Ko. dan : 
yapılmak üzere eksiltmeye konulan ı - ıs muhtelit mahal ıcın n3al';ıda 
Manisa vilayeti Akhisar • Kırkağaç mıktan yazılı Patateı elı:alltmeııı yapı
yolunun • +180 inci kilometresinde lactaktır. Kapalı zarlla wlltmesl 1.12. 
yapılacak 6 X 600 lik Medar koprü- 941 tarlhlnde saat l6 da Kırklarell Sa. 
slinün inşaatına mczkiir gün eksilt- AL Ko. da yapılacnktır. Şeralt ve ev· 
meye konulmuştur. ant Anknra, lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. 

Bu işin muhammen bedeli (10390) lnnnda ve komisyonumuzda görülür. 
lira (Sl) kurustur. Cinsi Mlktıın Muh. Iled. 11k teminat 

2 - Bu iııe ait eartn.amc ve evrak Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
şunlardır : A) Eksiltme şartnamesi. l'atntcıı 10740 1074 00 50 55 
B) Mukavele projesi, C) Bayındır- 17860 1786 oo 180 20 
hk işleri genel 5artnamcsi, E) Şose ,. 2680 208 00 20 ıo 

648 00 
1048 00 

588 00 

48 60 
78 60 
44 10 

köprüler §artnamesi, F) Silsilei fi- " 7200 720 00 54 00 
yat cetveli, G) Metraj, J) Hüllisa- " 6480 
i keşif, K) İstiyenlcr bu işe ait yu- ,. 10430 
karıda yazılı evrak ve projeleri na- "' MSO 
fıa kaleminde görebilirler. 13020 

3 - Eksiltmeye 19. 12. 941 tarih- " 18140 

1302 00 97 65 
1814 00 136 O:i 
648 00 48 60 
720 00 M 00 

le çarşamba gün 16 saatte Manisa "' 64
80 

hükümet konağı binasında nafıa dai- "' 7200 
1154 00 S6 5:i 

:156 00 41 70 
resinde kapalı zarf usuliyle yapıla- "' llMO 
caktır. " 5560 

4 - Eksiltmeye girecekler için YclcQn l22760 

(77!1) lira (29) kuru:ı muvakkat te- <8478) ıS410 

minat vermelidir. 
Aşağıdaki vesikaları haiz olup 

göstermesi Iazımdır. 
A) lhale en az tatil günleri ha -

riç 3 gün evci Manisa villiyctine 
müracaat ederek işe girebilmek için 
alınmış ehliyet vesikası, B) Ticaret 
ve sanayi odası sicil vesikası bir 
defada devlete ait (6000) liralık köp 
rü imallit sınaiycyi muvaffakiyctle 
ikmal etmiş olduğuna dair vesika. 

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

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncii maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması arttırma ve ek
siltme ve ihale kanununa uygun ola
rak mühür muıpu ile kapatılmı, ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 18873 

MAHKEMELER 

Ankara lklncl Asliye Hukuk HAklm
llitlnden: 

lstanbulda Knsırnpnsa Tııbakanc 
meydanı Arabacılar ıokatı No. ıs evde 
Musta!a kızı Melclr.'e; 

Kocanız Ankara istasyonunda D. D. 
yolları ve eşyııyl Ucartye mcnulc an -
barında komisyoncu Feridun Coc;kun 
vekili avukat Ali Rlza Din tara!ındnn 
nlertılnlze acılan boıanma da vıuıının 

Mercimek alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kııı:ıalı zarf usulıylo 32400 ki· 

lo mercimek satın alınacaktır. Mu
hammen bedell 8748 Ura ve mU\'ak
kat temtnat 657 lmı sartnamesl Ko. 
da görillür. İhıılesi 3.12.941 carşn.m
ba gUnU saat ıs te yapılacaktır. ls
tcklılcrln mczkQr gün ve saatten bir 
saat evcl teklif mektuplıırını Ko. na 
vcrmclerL <8443> 18448 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. AI. Ko. dan : 
1 - 600.000 kilo aıCır eU kapalı zal't 

usullyle münakasaya konmuıtur. ~1il -
nakasası 5.12.941 cuma ııUnU saat 16 
da Erzurum sa. AL Ko. da yapılacak • 
tır. Muhammen bedell 144.000 lira llk 
teminatı ıo.soo l!rıı sartnamrsl Ko. da 
ııörU!Ur. lsteklllerın mektuplannı bel· 
11 ııUn ve aantlen bir ıaat evel Ko. na 
vermeleri. (8S21) 18512 

Üç çeşit malzeme 
alınacak 

İ:r:mit Sa. Al. Ko. dan: 
1 - A~ağıda cinsleri yazılı üç kalem 

malzeme ı:ırınanıesindc raz.ılı olan ev· 
saf '\e ıartlar dahilinde alınacalmr. 

2 - Eksiltme karıalı zarfla olup iha· 
lesi 10·12-941 ç.ırşanıba giınü saat ıs 

tc rapılacnktır. Şartnamesi Ankara, İs· 
tanbul, İunit Sa. Al. Ko. larıoda her 
gün görülebilir. (8790) 

>ı 
1 

r
1
ca ıuyulandırılmasından do -

~·~ u h hukuk mahkemesince sa
l:g ldrı.a 'karar verilen ve imarın 
1 t:ı ' 16 No. lı parselini teşkil 
~ Aııkara'nın Yenice mahallesi 
~. t't &~ sokağında kadastronun 211 

1 
l 0~lce belediyece yola kalbedil-

3 )S an bir ev dükkan yerinden 

M. M. Vekaleti Sa, Al. Ko.dan ı duruıımo.sı sırasında: 

Cinsi Hayvan çulu miktarı 5,000 
M. bedeli gS,000 ilk teminatı 262S. 

Cinsi yem torbası miktarı S,000 
M. bedeli 6,2SO ilk teminatı 469. 

' t:ı~etre murabbaı, ve aynı ma
lro ın U zundctle so'kağmda ka -

1 tı.un aynı adasının 6 parsel 
ha 1 ahşap evden 126 metre mu

ıl g~ Ve 7 parsel No. lı ahşap ev-
~ ı.. ~ lı ttıetre murabbaı ve 8 parsel 
" vq • lhşap evden 4S metre murab-
~,~ ~ belediyeye ait yol fazlasın -

!ıa .2s nıetre murabbaı ki, ccm· 
~ S llıetre murabbaı imar parseli 
~ . Jazılı oartlar dahilinde §Ü
~,~ lırı~a.lesi 'için açık artırmıya çı-

t:~a.f trr. 
~ • •c ve mllştemiUih ı 
~ <r, S Paf'!lel No. lar arsa halinde-

~ ~ ~o '- n · k b' 

~
~ • q Parselde: zen açı ır 

~l Bol tarafında bir hala ve 
~ ı...:i ,a.rı kerpiç ve üstii yerli kire-
~ i."lla. c bir oda ve avlunun sağ tara-

Beher metresine tahmin edilen fi. ııanen tebllııat yapıldıl';ı halde :ı:ı.ıı. 
yatı (29,7S) yirmi dokuz kuruş yet· 941 gUnü snat 9 da mahkemeye ı:elıne· 
miş be:ı santim olan 300 - 600 üç dll:ılnlzıten hakkınızda ıııyap karan 1t9ı1· 
yüz il& altı yüz bin metre çamaşır- hazlyle on ıı:Un müddetle llAnen tcbll • 
!ık bez pazarlıkla miınakasaya ıkon- ııat yapılınasma ve mahkeme dlvanano
muştur. İhalesi S· 1'2. 941 çarşamba sine tlllkına ve bu sebepten dul'Ulma • 
günü saat 11 dedir. Evs:ıf ve şama- nın 18.12. 941 saat 9 a tallkına karar 
mesi 893 kuruş ımıkabilinde M. M. vcrllml$ olduğundan mezkQr gUn de 
V. satın a)ma komisyonundan alına- mahkemeye eelmcdlğ!nlz veya bir ve
bilir. Taliplerin teklif edecekleri kil ~öndermedlğlnlz takdirde durua
miktarlar üzerin.den kanuni kati te- ınaya ıııyabınızda devnm olunııcatı ın· 

minatları ile birlikte ihale gün ve :vaı> knrnn yerine kaim olmıık Uzenı 
saatinde komisyona gelmeleri, Ullnen tcblli!' olunur 

(8881) 18849 

Kereste yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan ı 

Seniıikent Asliye Hu~ Mahke -
mesinden ı 

Ci::ı$İ gebre miktarı 10,000 M. be
deli 3,000 ilk teminatı 225. 18737 

Odun alınacak 
Muğla Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usuıtl lle 1.950.000 

odun satın alınacaktır. Muhammen 
bcdcll 2~250 lira ve muvakkat temi
nat 2194 liradır. Şartnamesi Ko. da 
görUIUr. 

2 - thnlesl 12-12-1941 cuma gilnU 
saat 15 te yapılacaktır. Istcklller1n 
mczkQr gün ve saatten bir tıaat evel 
tekııt mcktuplannı Ko. na vermele-
ri. (8792) 18739 

Odun alınaaak 
Mlmarslnan Sa. AL Xo. 6ln: 
1 - Tahminen beher kilosu 2 ku

rus 10 santimden 2360 ton odun :ııa
zarhkla satın alınacaktır. Muham
men bcdt'll 49560 lira muvakkat te· 
minat 3717 liradır. Şartnamesi Ko. 
da verilmektedir. !halesi 15-12·1941 
saat 14 te Mlmarslnandokl komts-

:ıruruıtur. Pazarlıkla eımntnıetd ri.12..94.1 
cuma &"Una. 11a&t :uı te Ezine Sa. AL 
Ko, da YllPılacAktlr. lııtckllıertn mez -
kQr gün ve ııntte temlnaUartyle blrllk
te Ko. na mO.rıı.caatıa.n.. 

,(8894) 

Sadeyağ alınacak 
Cnnakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2l5 ton sadeyağ pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlık 2.12. 941 salı gU
nU saat ı4 tedlr. Tahmin bcdell 45.000 
llm ka.tl teminat 67:50 llnıdır. Evsaf ve 
ıartnamesl her 11Un Ko. dn görUIUr. la· 
tckl!lertn mezkQr ııün ve saatte Ko. na 
rnUracnauan. (8899) 18835 

Buğday öğüttürülecek 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - ıooo ton butdıı.y pazarlıkla ö • 

tUttUrO,ect>ktlr. Pıızarlıtı 3. 12. 941 
caraıı.mba ı:ünU sııat ıı de ErzlnC'an S:ı. 
AL Ko. da yapılacaktır. Muhnmmen 
kırma bedeli 20 000 lira olup temlnatı 
3000 liradır. Şartnamesi Ko. do. ııörU • 
lUr. Taliplerin belli ı:Un ve ı;ııntte Ko. 
na ı:elme!erL (8001) 18337 

Odun alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Yapılan pnzarllkta talibi etkmı· 

yan 600 ton kuru odun yeniden pnzarıı
{11 3.12. 941 cal"lamba ı:UnU ııanl ll de 
ynpılacaktır. Muhammen bedeli mı 000 
lira olup kati tcmlııat 5850 liradır. 
Şartnamesi her ııün Ko. da gorülUr. Is· 
tekl!lerln belli ı:Un ve saatte J."ındıklı 

S.ı. Al. Ko. na mUrncaııtlan. 
(SS:i7) 18844 

Sadeyağ alınacak 
tat. Şl.$11 Sn. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 20 ton ıadeyaf: sntın 

ıılınacaktır. Evııır ve hususi earııar 

Ko. da ııoruıur. Asıaın Azami deren-si 
&l'klzdlr. l·50 adet tenekeden bir nU· 
mune nlınarnk tahlili yapılacaktır. m 
ton sadeyal'; toptan alınabllecet:ı ı:lbl 

daha az mlktardıı da ve beser tonluk 
partiler halinde dahi taliplere lhales. 
)apılacaktır. 

2 - !halesi 8. 12. 941 canıarnba ııUnü 
saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin knU 
tcmınatlarlyle Ko. na mUracaatları. 

(8598) ı8851 

Pirinç alınacak 
tst. Sisli Sa. Al. Ko. d:ın: 
l - Pazarlıkla 60 ton pirine alınııeak 

tır. Ev.sat ve hususi anrtlar Ko. da ı:ö· 

rUIUr. Mahn111ne tesllm earttyle beher 
k!I01unun muhammen bedeli 50 kurus
tur. llıalcsı 4.12. 941 ııerscmbc .ı.:Unü 

saat ı4 te yapılacaktır. Taliplerin te. 
mınatıarlyle Ko. nn mUracantları. 

(8897) JSSS() 

Buğday öğüttürülecek 

Gelibolu Sıı. Al. Ko. dnn: 
ı - 300 ton bul';day Bandınnndn b· 

l'ıUtUlınek Uzcre pazarlıkln cksll1me> e 
konacaktır. Muhammen bedeli 16710 
lira enrtnamcsl 310 Sn. Al. Ko. da ııörU 
lOr. Katı teminat mlktan 2506 liradır. 

::ı - İhalesi 4. 12. 941 penıc:nbe cU· 
nU 11nat 17 de Gelıbolu merkez Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Istekl!lerln ıuzum
lu evraklartyle beraber 1hnlc saatinde 
Ko. nn mUrncaatlan. (6921) ı8SG4 

Kuru ot alınacak 
Lüleburgaz Sa. AL Ko. dıın: 

ı - Koml8yondn mevcut evsnr dahi· 
llnde ııöstcrllccek mahallere tcslım ş-. r· 
tiyle tel balyalı 250 ton kuru ot pazar
lıkla ıatın alınac.ıktır. 

::ı - Pazarlık 5. 12. 941 saat 15 tc 
yapılacaktır. lstcklllcrln mczkQr gün 
ve ııaatte LU!eburı:az l numaralı Sn. 
Al. Ko. na mUracnatıan. 

(8922) 1~ 

Saman alınacak 

~ ı~., temin tahta, üstil yerli kiremi 
~ ~tısız bir oda ve bunun altında 
~ ~toprak iki oda ve binanın 
~ )trt1 it" divarlan kerpiç ve üstü 
ı ) li ıreınidi bir oda vardır. 

Ziraat Velrliletinin Es'kişehir'de 
Karakütül, Karasakal, orman revir 
depolarından alınacak tomrukların 
Vckalet~c verilecek ebada göre ima
li hıi 1. 12. 941 pazartesi günü saat 
10,30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Keşif bedeli 34.026 lira 04 ku -
ru5tur. Katı teminatı S103 lira 91 
kuruştur. Taliplerin pazarlık gün ve 
saatinde M. M. V. &atın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

Seni~kent'in orta mahallesinden 
Hopan oğlu Ali ve Paşa oğlu Ta
hir Çobankaya tarafından İstiklal 
mahallesinden Yakup Ömerci aley -
hine açılan 12 adet gayri.menkule 
ait tapu senedinin iptali davasının 
muhakemesi sırasında müddeialcyh
lcrdcn Yakup Ömerci ölmliş oldu -
ğundan veresclcrine tcbliğat ifasına 
karar verilmiş ve ~arislerinden oğ
lu Hüscyin'in ikamet yeri meçhul 
bulunmuş oldugundan 6. 12. 941 cu
martesi günü saat 10 Senirkent asli
ye hukuk mahkemesinde bizzat veya 
musaddak bir vekilinin hazır bulun
ması lüzumu davetiye makamına ka-

yonun bulunduğu mahalde yepılB· LUleburııaz Sa. Al. Ko. dan: 
cn.ktır. İsteklilerin mczk(lr günde l - Kornlsl'Qnda mevcut evsaf dııhl-

' ~ 1ı Parselde: döı;eme ve ta -
~tb~ ta iki oda ve zemini beton 
\t a-vı olarak kullımlan bir arahk 
~· ır Uda bir taV1•l. kümesinden iba-

lia~" O~ların divarlan bağdadi 
\ & t-:"' Çinko ile örtülüdür. 
~ te~· l.ı Parselde sağda: bir ha15. 
C.~ • 1nı tahta ve üzeri çinko bir 
~~o~da dar bir koridor üzerin
~ ını ve üstü topral: tavansız 

ltt) Vardır. 
t','.lıı ~U tıınumiyesine 5690 lira SO 

ga 
11 

1Yınet takdir edilmiştir. 
~~ ...._ ıarUarı ı 

(8879) 18874 

Öğretmen alınacak 

M. M. V. Sa. Alma Ko. dan ı 

1 - Diyarbakır hava okulu için 
sınai resim, riyaziye, kimya, fizik, 
elektrik muallimi ile, mihanik ve 
elektrik muallimi ve Eskişehir hava 
okulu için de bir mihanik muallimi 
alınacaktır. 

Verilecek ücret miktarları barem 
kanunu hükmüne göredir. 

S - Her birinin azam! ücret mik· 
tarı 170 liradır. 

4 - Taliplerin istidaları ve diğer 
evraklariyle Hava Müste:ıarlığına 
müracaatları. (8651) 18716 

1 ~ Satış peşin para ile 24. 12 
~ ti;jrlatnba günii aat 10 dan 12 
t l ı ar dairemizde yapılacaktır. 
~~ ~ nıuhammen kıymetin yilzde 

1 le b ~ğu nisbetinde pey akçe -
~ ilııka mektubu ve tahvilat ve
~lt ~rdir •. Dclliiliyc ve vergiler 

1 ti)t tdelınden ödenecek ve tapu 1 

oı. c tahliye masrafı mü~teriye SATILIK EŞYA ı....., taktır. 
, c Satış günü artırma bedeli mu 
~ l bu~ kıymetin yı.izde yetmiş be
~ de tidugu takdirde ve tam saat 

'rtt ç defa bağırttırıldıktnn en 
)et ;a.na ihale olunacak ve yilz
Çoltltıış beşini bulmadığı takdirde 
li artıranın taahhüdü baki kal
t :~re 3. ı. 942 cumartesi gUnü 
i dan 12 ye kadar yapılacak 

t tıl 'rt•rmada en sok artırana i-
( l ...._ t ecektir. 
~ t ha~e bedeli hemen verilme-

'lıcı:n akdırde rnuşteriye 20 gunu 
'r. :: üzere bir mehil verile -

llıcı:s u. mehil içinde de para Ö· 
erı c ıhale bozulacak ve kendi-

' • ti~ve1 en yilksek teklifte bulu
a ıe arzetmiş olduğu bedelle 

r ~azı olursa ona ihale edile -
' ) ~a razı olmaz veya bulun-

Hareket münasebetiyle Av
rupa yapısı oda takımları ile 
frijider, radyo sa~lıktır. Cu
martesi ve pazar günleri 4-6 
arasında Meşrutiyet caddesi 
Yctis Ap. No. 9 a müracaat. 

VlLA. YETLER 

Çeşitli yapı 

İstanbul Belediyesinden ı 

im olmak üzere ilfuı olunur. 5483 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hllkimli
liğindcn : 

Askeri fabrikalar umum müdürlü 
fu namına avukat Güzide Alpar ta
rafından Ankarada Y cnihayat mahal 
lesinde 177 No.lı evde mukim 330 do 
ğumlu Durmuş Değirmenci aleyhine 
mahkememize açılan 1S24 kuruııun 
tahsili hakkındni davanın yapılmak
ta olan duruşması sırasında. 
Namınıza davetiye ve dava arzu· 

hali ilanen tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediğiniz gibi bir 
vekil de göndermemiş olduğunuzdan 
gıyap kararı tebliğine karar veril -
miıı ve duruşma 22. 12. 941 saat 9 a 
bırakılmıştır. Mezkur tarihte mah -
kemeye gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde gıyaben 
duruşma icrasına devaın olunacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üze· 
re ilanen tebliğ olunur. s48ıı 

Ankara Asliye 
Mahkemesinden ı 

Birinci Hukuk 

Ankara'da Yeni doğan mahallesin
de Rüstem sokak 103 No. lu evde 
mukim İsmail kızı Elife Zorlugö • 
ren tarafından kocası Kütahya vili
yeti Ahi İzzettin mahallesi 27 No. 
lu evde mukim Rıza oğlu Mehmet 
aleyhine 941-1773 tıayıh dosya ile 
açtığı boşanma davasının icra kılı
nan muhakemesinde ı 

Ko. na mUracaatlnn. (8842> 18776 Jlnde g66tcrııecek mahallere tcsıım 

Sığır eti alınacak 
Mlltıs Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 102 ton kesllmlıı sığır eti ka

palı zarfla satın alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bcdell 34 ku· 
ruştur. Hepsinin muhammen tutan 
34680 Ura olup muvakkat ternlnatı 
4202 llradır: thalesl 8-12-941 pazar
tesi günü saat 16 da Mllds Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. 
da görülür. İsteklilerin belll gün ve 
saatten blr saat evel teklif mektup. 
lannı Ko. na vermeleri. (8796> 

18784 

Koyun eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - !steklisi çıkmıyan 40 ton ko

yun etl 17)2-941 :rıazarteal gUnü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedcU 23600 lira o
lup kati teminat 3540 liradır. Sart
namcsl her g{ln Ko. da gl.lrülür. !s
teklllcrln beJll gün ve saatte Fın· 
dıklı Sa. Al. Ko. na mUracaoUnn. 

(8860) 18803 

Zeytinyağ alınacak 
C'anakkale 1578 sa. Al. Ko. dan: 
ı - 50 ton zeytlnyalh pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. Pazarlılh 5. ı:ı. 941 cu
ma ı:UnU saat 14 de Ko. da yapılacak· 
tır. Zeyt!nyntın tahmin bedeli 46500, ka· 
U teminat 6975 Urndll". Zeytlnya~na alt 
mevzuatı, mevzuat bedeli komisyondan 
temin edllmedlA1 takdll'de aynca f!Ave 
edllecekUr. 

2 - 50 ton zcytlnynRı icabında 10 ton 
ve daha tazla olarak pnrtıler halinde 
ve aynı 1'!yatla ~yn ayn taliplere ihale 
edilebilir. İsteklilerin rnezkilr gün 
ve saatte Ko. da bulunmaları. 

( 8662 >. ıSS05 

ıartlyle ayn ıışn pazarlıkl:ı döküm ha· 
llndc 2280 ton s:ımnn pazarlıkla aatın 

alınacaktır. Pazarlık 10. 12. 941 saat 16 
da LUleburı:nz l numaralı sa. Al. Ko. 
da ynpılacaktır. (8928) 18866 

Odun alınacak 
lznılt Sn. AL Ko. dan: 
l - 500 bln kilo kuru odun pıızarlıl<· 

la nlınacaktır. Pazarlıf:ı 6. 12. 941 aaat 
10 da lzrnlt sa. Al. Ko. da ynpıtııcnk • 
tır. Muhammen bedeli 7l500 Um olup 
llk teminat !163 liradır. (8924) 18867 

Koyun eti alınacak 
Çorlu sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kap:ılı zart usullyle alı'nacnk 

olan 3S ton koyun ctlnln 25. 11. 941 de 
talibi cıkmndıtından pazarlıkla 2. 12. 
941 de ı;atın alınacaktır. Evsar ve ıcralt 
Ko. da görOlür. Pazarlıkla ekslltmcs! 
2. l2. 941 satı ~nu saat 14.30 d:ıdır. 
Talip olıınlann belli gUn ve saatte 
Corlu sa. Al. Ko. na. mUracaatlan. 

(6925> l.SSGS 

Saman alınacak 
Bakırköy Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 ton ııamanın Ilakırköy cıvn

rındnkl ıstaııyonlara teslim anrtlylc mu
bayaa 11urcUyle alınacaktır. Muvakkat 
tcmlnat 525 liradır. 

2 - MUnakatlllsı 5.12. 041 cuma ııU· 
nU gaat 14 te Bakırköy Sa. AL Ko. da 
yapılııcaktır. Taliplerin Ko. na mUracn-
atıan. (8926), 18869 

Kuru ot alınacak 
Lüleburıınz Sa. Al. Ko. dıın: 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
• 

1 ATB 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Bn.nka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
7.lraııt &nkaıanda kuınbanı.lı ve lhbarınz tAaarrut hlll!llplannda en az 

!50 llnıııı bulunanlara ıenede 4 defa cekllecek kura lle uatıdakt plana gö
re ikramiye da~ıtılacal<tır: 

4 Adet 1000 Liralrk 
4 ff 500 N 

4000Ura 
2000 ,. 
1000 ,. 
4000 " 
5000 ,. 
4800 ,. 

~ 4 " 250 " 
40 ,, 100 " 

100 " 50 " 
120 ,, 40 " 
160 n 20 H 3200 " 

Kunılar senE'de 4 defn, ll Mart, 11 Haziran, ıı Eylül ve 11 Blrlnclklı
nun tarihinde l:Ckllecektır. 

DlKKAT : Hesaplanndald paralar bir sene lclnde 50 liradan aeatı 
dUımlyenlere lkramtye cıktı{lı takdirde % 20 tazlaalyle vertlt'CekUr. 

M. M. VEKALETİ DENiZ 

Çağrı 

M.M. V. Deniz Müste:ıarlığından: 

Şehit olan Deniz eri 94-0-1034 ter
tip No. lu ve 1334 doğumlu İbrahim 
Ertürk'ün babası Süleyman Ertürk 
halen ikamet ettiği sarih adresinin 
Deniz Müsteşarlığına bildirmek su
retiyle mıiracaat etmesi. 

(8870) 18808 

ASKERi F ABRlKALAR 

40.000 kilo odun alınacak 
Alkcrt Fııbr1kalar Kınkkale Grup MU· 

dUrlUl':U Satın Alma Komisyonu tara • 
tından : 

Tahmin edilen bedeli 800 Iıradan lba· 
ret olan 40000 kilo odunun ıatın alınma
sı ıcın Kırıkkale Grup MUdUrlüitUndc 
mUteııckkll azı.tın alına komısyonu mart
Cetlyle l.2.12. 941 cuma cUnü aaat 15 te 
yol!nm.a blnnsında acık ekslltme ile ıart
rınmes!ne uycun olmak 111.rUyle talibine 
lhnle edllccckUr. 

şartnamesi mezkilr komisyondan pa
rasız verilir. Taliplerin lllı: teminat mlk· 
tnn olnn 56 lira lle birlikte lhale ııU • 
nUnde komisyonumuza mUracnaUıın. 

(6707) 18673 

1420 metre 350 Mm. lik 
su borusu alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 

Tahmin edilen bedeli (53()44) lira 
(75) kuruş olan yukarıda yazılı su 
bonısu askeri fabrikalar umum mü
dürlüğU merkez satın alma komisyo· 
nunca 17. 12. 941 çar:ıamba günü sa· 
at 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (66) kuruştur. 

Kati teminat (7804) lira (40) kuruş-
tur. (8779) 18841 

Erat için 10.800 çift yün 
çorap alınacak 

As Fab. Satın Al. Ko. dan ı 

Tahmin edilen bedeli (54-00) lira 
olan yukarıda yazılı 10800 ç.ift yiln 
çorap askeri fabrikalar umum mü
dürhiğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 12. 941 pazartesi günü saat 
14,30 da pazarlrkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasızdır. Kati temi-
nat (810) liradır. (8914} 188S6 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFONU. Md. 

Yangın söndürme tesisatı 
yaptırılacak 

Ankara P. T. T. MUdUrlü#Onden : 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLlGl 

Toz şeker alınacak 
Ankarn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usulü ile 64 ton 

toı: ııeker alınacaktır. Beher kilosu • 
na tnhmln edilen fiyat 50 kuruş ol • 
lup ilk teminatı 2400 llrndtr. 

2 - lhnlcsi 2-12-941 salı gllntı sa• 
at ıs tcdir. Taliplerin teklif mektup.o 
lanru ihaleden bir saat evcl Ko. na 
vermeleri ıart.:namesı 160 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınır. 

(8411) 1843? 

Pirinç alınacak 
Anknra Lv. A. Sa. AL Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usullylo 180 ton 

t>lrlnç alınaco.ktır. Bl"ht'r kılosuna 
tahmin edllen fiyatı 45 kuruş olup 
muhammen bedeli 81.000 llrııdır. 

2 - !halesi 4-12-941 pel'G('mbc g11. 
nü saat 11 dedir. Taliplerin teklif 
mC'ktuplarını ihaleden blr anot eve
llne kadar Ko. na vermPlerl. 

3 - $art.namesi 405 kuru:ı muka
blllnde Ko. dan alınabilir. 

(8412) 18438 

Kuru fasulye alınacak 
Ankar.ıı Lv. A. Sa. Al. Ko. elan : 
1 - Kapalı zarf usullyle 150 ton 

kuru fasulye alınacaktır. Beher kilo
suna tnhmln edilen fiyat 25 kuruş o
lup ilk tcmlnnU 2813 llrndır. 

2 - İhalesi 2.12.941 salı gUnQ sa
at 11 dedir. Sart.naıııesi 188 kur111 
muknblllnde Ko. dan alınab!lır. 

3 - Taliplt'rln ihaleden bir saat e
vellne kadar teklif mektuplannı Ko. 
nn vermeleri. (8413) 18439 

Çeşitli malzeme alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
Pazarlıkla aınt:ıda cins v m ktan 

yaz.ılı 5 kalem malzeme ııatın alınacak
tır. 

Pazarlı'=• ll.12. 941 <:a"8ml)a ııUnll 
~nat ı5 tcdlr. Talll'lcrtn tahakkuk e. 
dcoek Clynt Uzerlndcn knnunı temlnat.
lııriYle Ko. na mUracantlan. (8917) 
M1ktan , 

8 
100 

s 
2 
2 

Yanı:ın ıöndUrme AIAt.ı 

Clnko ıu kovas.ı 
Yanı:ın baltıua 

Yanııın merdlvenl 
Yanııın .kazması 1886l 

Gemici fen eri şişesi 
alınacak 

Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
pa.zar!Jkln rıo adet gt'mlcl tcn<'ı1 .ı

ıcsı alınaı-nktır. 

lhaleııl 2. 12. 941 salı ııllnU saat 1r;.30 
dadır. Ta!lplcrtn Sa. Al. Ko. na mUra· 
cantlan. (S!ll8) 18& .. <J 

Kalorifer malzemesi 
alrnacak 

Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: f hir tdı gün müddetle çıkarıla • 
t 0111 •rtırmada en çok artırana i
t 11 rıacak ve evclki ihale ile bu 

, ı .;asındaki fiyat farkından e
' ~ .teri mesul bulunacaktır •• 
liı:er·lakadarların bu gayrimen -

' ltılj 1tı?eki hak ve iddilarına ev-

Barbaros tOrbesl etrafının yol trctu
an ve dıvar lnsantı kapalı zart usully
Je eksiltmeye konulmustur. Kesit be • 
deli 25.7GO lira 02 kurus ve ilk tcmlna • 
tı 1932 lira 52 kurustur. Mukavele, ek • 
slltmc, bayındırlık ısıerl ı:cnel ve hu
susı ve tcnnt ıartnamclcrl, proJe kesi! 
hOitısnsiYle buna mUtetcrrl diğer evrak 
129 kurus mukabilinde belediye ten isle 
rı mUdUrlOil;Unden verllcccktlr. lhale 8. 
12.941 cnnamba gUnU saat 15 te da!ml 
encümende yapılacaktır. Tnllplerln ilk te 
mlnat makbuz veya mektuplan 1hııle 
tarihinden uc gUn evcl beledi.Ye ten Is· 
teri mUdUrlUitUnc mUracaaUn alacak • 
lan tcnnl ehllyet 041 yılına alt ticaret 

Müddeialeyh Mehmede gönderilen 
davetiye ve dava arzuhali arkasın
daki meşrubata nazaran on seneden
beri bir semti meçhule giderek ne
rede olduğu bilinmediği beyanly -
le bitil tebliğ iade edilmesi üzerine 
kendisine ilanen dava arzuhali ve 
davetiyenin tebliğine karar veril • 
miş ve yevmi muhakeme 16. 12. 941 
sah saat 9.30 a bırakılmış olduğun
dan mumaileyh Mehmet işbu ilanın 
neşrinden itibaren on gün için da
vaya karşı cevabını bildirmesine ve 
ıruayyen ı:ünde de mahkemede biz • 
zat veya bir vekil marifetiyle ken _ 
disini temsil ve hukukunu müdafaa 
ettirmesine aksi halde hakkında gı. 
yap karan verileceği diva arzuhali 
ve davetiye ma.1tamma kaim olmak 

Yün fanila alrnacak 
Top:ıne sa. AL Ko. dan: 

1 - Komtsyonda mevcut ev.sat dn • 
bilinde ııöstcrllccek rnnhalll're teslim 
edllmek üzere :ıoo ton balyalı kuru ot 
pazarlıkla mukaveleye ba{:lnnacııktır. 
Pazarlık ll. l.2. 041 günU sant 15 te Anknrn P.T.T. merkez binasının yıın-
Lülebuıo:az sa. AL Ko. da yapılacak· gın aöndUnne test&aU acık eksUune>c 

Pazarlıkla 18 knlem .kalori! r mal• 
zemcsı alınacaktır. 

lhnıesı 4.12. 941 PCr&('tl'lbe ı:llnll sa
at 15.30 dadır. Taliplerin tahakkuk c -
dccek :tl)lat üzerinden kanun1 temin t• 
lartyle blrl1kte Ko. na mUracantlan. 
Listesi kom!syondn her ~n .ı.:GrUlür. l c 'lsbıteleriyle birlikte ıs gün 

• ~11e ~reye bildirmeleri ve ak -
~ it aklan tapu sicili ile sabit 

\ ırı.~a &atış bedelinin paylaştı -
~ • ....., lı. an hariç kalacaklardır. 
~- ' ib rtırına şartnamesi bugün -
"lla,

8 
aren dairemizin 941-64 No. 

~> ~kı'ında herkese açık bulundu
' 

1irıı~ .. Taliplerin daha cvcl 
\ ıartı Ulun imar vaziyetini ve 
'1idolarını görmüş ve kabul et

llnacağı illn olunur. 

odası vcslknlan, lmuılı ı;:ırtnnme vcsa· 
!re ve kanunen ibrazı lA.:zımııclen dlil;er 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarl· 
tatı cevreslnde hazırlıyacakları tekli! 
mektuplannı ihale gUnU Hat 14 de kn· 
dar dalmt encümene vemıeıerı !Azım • 
dır. (9961-8495). 1S:U7 llzero ilan olunur 18660 

ı - Seherine 275 kurus tahmin e -
emen 12.000 adet ytın fanila alınacak· 
tır. Pazarlıkla ekSlltmcel 2. ı2. 941 ıalı 
gUnU saat ı4 te Topane !st. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. llk teminat 
2475 liradır. ~umuncst Ko. da görOIUr. 
Taliplerin l>e111 vakitte Ko. na mUraca-

tır. ,(8927), 18570 konuımuıtur. 
hin k~lt bedeli 8335.12 11ra muvak

aUan. (8835). 16520 

Kuru üzüm alınacak 

Kunı bakla alınacak 
Gelibolu sa. AL Ko. dan: 
l - Beher kilosu 15,5 kur~tan 200 

ton kuru bakla pazarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedell 31.000 Ura 
ilk teminat 2325 liradır. Şartnamesi 

Ko. da verllıncktcdır. 

Ezlnc sa. Al. Ko. dan: 2 - lhalcsl 7.12. 1941 ııııat 15 te 
l - Pazarlıkla 0000 kilo kuru 117.0m GellboJu Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. 

alınacaktır. Muhammen bedeli 6750 ll· JAteklllertn belli gün ve saatte Ko. da 
ra olup muvakkat teminat ı506 llra 25 bulunmaları. ,(8928).. 18871 

.kııt Uımlnııt 250.36 liradır. 

(8919) 1SSG3 Buna alt ınrtname mOdQrlütUmUz 
bOroı;undan bcdclstz verilir. EksUtme s ı 
llkllnun 941 cumartesi günU Mat ~ de !.l••••mmımımmmaEEi!llllllL! 
Ankara P. T. T. mUdUrlUitllnde toplana
cak anun alma komlsyanunda Yapılııcak
tır. 

lsteklllerln o gün kanuni veallcıılarly
le ve bu 41 yapablleceklc:rlnc dair yapı 
ve imar 161crlnden veya Ankara nafıa 
muımrIUl'ıUnden alacakları vesika ııe 

birlikte müracaaUan. .(6678). 18628 

DlŞ HEKlMl 

Hamdi Alagün 
Hastalnnnı Yenişehir Atatürk 
Bulvan Ali Nnzml AP. 5 No. lu 
dalrt'dc kabule başlamıştır. 



Türkiye İı Bankası 
KOÇ(Jıc TJ\SARRUF HESAPLARI 

1942 İkramiye planı 
Xeti.W.ı 2 l•ıat. 4 M.,.., 3 ~ 

, ...... ki t.tilalarbUJe....-r. 
1942 iKRAMiYELERi 

ı Adet 2000 Liralık=- 2000.- Lin 
3 Met 1000 Lirabk .. 3000- Lira 
z Adet 750 Liralık=- 1500.- Lira 
3 Ad« 500 Liralık== 1500.- Lira 

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

200 Adet 25 Liralık== 3000.- Lira 
zoo Ad~ 10 Liralık== O<n- Lira 

Emekli, Dul ve Yetim maaı 
sahiplerinin nazan dikkatine 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
ı - BNdal.nıuda nnwneleal olan emekli, dal ve J'8tim JDaaft ııalıiplertJllD, 

muuı,ıeı,nnı lzdlhama meydan vermeden rahatça JaPtınbllmelerl içlıı 
•ilUll chdaalarl7lt1 birliite qatıd& cöaterileıı ~erde Mnkamıu mu -
naat etmeleri : 

ANKARA 
Aakert Klllld 
1- 700 1- GOO 

701-1400 501-1000 
1401-2100 1001-lGOO 
2101-2800 1~1-2000 

2801-8600 2001-2ll00 

CAMK.\YA 
A.lkert Ktmd 
1- 200 1- 115() 

201- 400 ısı- aoo 
401- 600 301- -
801- 800 W- 800 
801-1000 601-

2 -~ sıra numaralanna gare mOracaat etmi78Dleriıı nma-
.. ıeet:.t-; &arihlnden sonraya bırüılaealmr. 

3 -~ biaat almıyau maat eablplert;yle yWcaek ıahallc!e bubı -
nan erkek ..,aırı11n1t n 18 >'llfdll lluna1 etmemıı e)'tamlll ma&fları altı 
avlık ;yokl...ıan 7&Pl1dıktaıı ..,... NPebllir (8781) 18842 

..1ıııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111ı. 

i Asker ailelerine 1 
= = : Ankara Belediye Reialilinden : : - -- -5 1 - Asker ailelerinden muhtaç olaıilara 2/12/ 5 
5 1941 alı giiniinden itibaren JUdma paıuı tnzia- :5 
i tma bqlanacağmdan : § 
: 2 - Aile reialerinin, yardım ıirecek olan aile : - -5 efradının fotoğraflan, hüviyet ve nleame diz- S 
E danlari1le birlikte Belediyeye müracaat etmeleri 5 
• !1~- -L-- -= llAlll vnuaur. : 
~tlllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1tlti=' 

Deri ve barsak satııı 
Türk Hava Kurumu Eekitehir Şubesinden : 

Kar1ıu ~ mahalle " ldlvı.rden toplanacak tahminen (ll.000> 
tane lronll. llecl. toklu, OIPlo derisi: (1 ~> lrllo aıtır derlat ve (1.IOO> 
taM ballnalat. -...ı eartnamelln• SON. ı.tekUaane •erllm•I artırmı
,. ~. Irall lba1tel,. 15 IJlrlncllıh11D N1 PUan.l aQntl .. ı OD 
4llrtte ,..,........... .... ....... dili .llblr il.it. ........ 11111-
wt ......,. 1111111111111' • ..,.., ; •• Aüara"da 11m ..... ~ ............. .. 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Elbiee yaptmlacak 
Devlet DemirJollan Umumi tda

reainden ı 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

M. M. VEKALETi HA VA 
MOSTEŞARLICI 

Parqüt dolabı alınacak 
iL iL VekAleU Hava S&. AL Ko. dan: 
1 - 40 adet P&ratllt dolabı& PUar -

1 - HaJ'(lapqa'da birind itletme 
penoaeli ile Mudanya'da MDdann
Bana itletmeai personeli için 1613 
takma ram! elbise ile 994 adet res
mi palto imal ettirilecektir. 
Yalnıs bmatı idarece intihap edi

len neviden aynen verilmek diier 
bütün harcı ve düJme altmeti fari
kalan müteahhit tarafmdan temin 
edilmek ıartiJle kapalı ud uuliyle 
eksiltmeye koualm111tur. 

2 - Eksiltme 3. 12. 941 çar,amba 
siinl aut 15 te Haydarpata'da sar 
bfvaımda ltletme arttırma ve.. ebilt
me komi.,.omuıda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 30287 li
radır. 2490 namaralı kmanan tart
ları lçlııde teminatlan ve teklif mek 
taplan ihale saatinden en ceç bir 
aut neline kadar Haydarpap it -
letmeai arttırma ve elı:ailtme komis
yomma verilmelidir. 

4 - Melbaaatın nllmanelerl Hay. 
darpata'da iıletme arttırma ve ek
siltme komisyonunda cörülebilir. Mu 
bvele ve tartnameleri meccanen al
mak için Haydarpata'da mezlı:dr ko
misyona Ankara'da ve lzmir'de car 
ıeflilderine mtıracaat edilmelidir. 

.(8498) 18500 

Elbise yaptınlacak 
D.D.Y. '1 inci İşletme MlldOrUltun

den: 

1 - Muhammen bedeli (39685l 
Ura <10> kurut olan lıletmemlz me
ır··r ve mUatahdemlnl için 639 ta -
kun açık yaka <ceket. yelek ve pan
tolondan ibaret> ve 211 takım kapa
h yaka <ceket ve pantolondan iba
ret elb!H ki ceman 8SO takını elbi
se lle 390 adet palto ve '50 adet 
kasket kapalı zarf uıullyle eksiltme
ye cıkanlmııtır. 

2 - Bu it için muktazl kUmat be
dell mukablllnde idare tarafından 
verilecektir. 

3 - EUlltmeal ll-12-1941 persem
be dnO saat U de A.fyon'da '1 Jncl 
ltletıne mQdOrlııtO blnaaında yapıla
calrtır. 

4 - Bu ite clrmelc latlyenlerln 
(2976) Ura <39> kurutluk muvakkat 
teminat ile kananun ta)'ln ettlii ve
llka ve tekllflerlnl m'IUl.)'7en dil sa
at 10 a kadar komlayon relıılltiııe 
vermeleri lmmdır. 

5 - Sutnameler param olarak 
'1 inci leletme MlldOrlotQ.aden alı -
nabWr. 

8 - 2'1-ll-1941 tarlhlnde bu itin 
kapalı zarı uaull7Ie ekalltmesl :vaııı
lacatı llA.ıı edllmlt ile de tart.name
de t.adlllt ;vapıldıiından arttırma ve 
elcalltıne kanununun 12 inci madde
si mucibince eeld lllnın hWunQ yok-
tur. <8'772> 18730 

Cumartesi 
29 Sontetrinden itibaren 

Ankara'da ilk defa 
Amerikalı Komik 

DUO 
SHORT ancl LONG 

Ye 

Yeni programlariyle 
Duo LINDER 

ile 
TrioMUCKY 

Methur LANTOS 
Orkestrası 

SIHA T ve iÇTiMAi M. V. 

Tıbbi ecza alınacak 
Ankara NClmUM Butanell Ba9la

blplltlnden: 

.bkl& JJ&ı>tınJacaktır. Mııbammeıı bede
li 1800 lira olup kaU teminatı 240 lira
dır. Pazarhtı 1-12-941 pazarteel ır11nU 

1111&t 10 da Aııkara'da Hava Satın Al
ma Xom.layonunda yapılacaktır. Nllmu
nesl :ıaer sl1D aörllleblllr. llteklllerln 
mua)')'en atın ve •atte kom.llyonda bu-
lunmaıan. (83:59) ~ 

Yapı itleri 
iL iL V. Hava Sa. AL Ko. dan: 
1 - Mua)')'en ailn ve aaatte talibi 

c:ılmu7an Ka)'Sel'lde 78811 Ura 28 ku • 
~ k•lf bedelli tneaat Jel tekrar ka· 
palı zart uaullyle ekılltmeye konulm11t
tur. !lıale11l 17.12. 941 oal"l&mba aQnQ 
ıaaat 16 da Ankarada hava ııatın alma 
kom.llyonunda yapılacaktır. tık temi
natı :S190 lira 157 kuruıtur. ısartnamNt 
89IJ ku~ mulcablllnde komisyondan a
lınabilir. lateltWertn ihale uatınden 
bir ıaaat evellne kadar kanuni teklif 
mektuplannı komı.yona vermeleri. 

(8871) 188415 

Kırpıntı sahtı 
Hutane 1941 leDee1 Uıtbracı ıc:ın 131 

kalem eczan tıbbtn puarlıkla alına_ iri. X. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
caktır. Talip olanlann ıı.te.ID1 allnnek lanı - Hava dJklm evinde blrllanlı o -
Uzere baltaneye mllracaaUan 11.ln o - 1l500 .kllo >'ilnlU ve 1000 kilo pa-
lunur. (885()) 18843 muklu kırpıntı pazarlıkla atılacaktır. 

Dr. Talil Vasfı ÖZ 
avdet etmiıtir. Himayei Etfal 
Ap. DUida 1 İlklı:lDımdan iti -
baren baıtalannı kabul ve te-
daviye başhyacalrtır. 5477 

ZiRAAT VEKALETi 

Çeltik lafı alınacak 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 

Umum Mlidürlügünden ı 

Muhammen bedeli 125 lira olup kaU 
teminatı 18 llra 75 kUl"Uftur. Pazarlıtı 
4.12. 941 pereemlıe cUnü aaat 10 da 
Ankarada hava satın alma kom yo
nunda yapılacaktır. Nümuneaı her ııtın 

hava dlldm evinde aörUlcbUlr . .ı.tekli

lerln Jhale saatinde komlll:yonda bulun-
maıan. (8905) ı~ 

Sıhi malzeme ve ali.t 
alınacak 

il. M. V. Hava sa. Al. Ko. dan: 
ı - Cerrah! AIAt ve aıhl malzeme 

pazarlıkla aatın alınacaktır. Muham
men bedell 9900 lira olup katı teminatı 
14815 liradır. Pazarlıtı 3. 1. 942 cumar
tetıl ailnll ıaaat ll de Anknrada hava 
aatın alma komlayonunda )'apılacaktır. 

Şartnamesi komta.vonda ırörUleblllr. hı -
t.eltlllerln muayyen ailn ve ıaaatte ko • 
m.l.IYonda bulunmaları. (8906) 18853 

Hatay ,umtinin bu seneki mah
sulünden 400 ton mıktannda çeltik 
iJ1ııkim1DUJ1 (onmıcu) çarpmba cünü 
Reyhaneye'deki itletme merkezimiz.. 
de açık artırma ile aatılacaktır. İs-
teklilerin ll7iıı sün.de saat 16 ya ka- Yapı itleri 
dar itletmiye müracaat edebilirler. lrL lrL V. Hava sa. Al. Ko. dan: 

Çeltikler çoia KamaliDo olmak ii- 1 - 4303 llra 48 kurut bedeli ketltll 
sere sıra ile Villlone, .MarateUi mı- Ankal'a civarında lnpat aı:ııc ekllltme
mara 10, kır çeltiii nnllerinden i- ıre konulm11ttur. lhalesl 17. 12. 941 c:ar· 
barettir. (8915) 18559 lamba ailnQ aaa.t ıı de Ankarada bava 
"'llllllllllllllll llllllllllllllllL. •tın alma komhı~onunda )'apılaeaırtır. 
- _ tık teminatı 812 ııra 78 lnlruetar. tart• : T 1 : nameel 22 kU~ mukabtllnde lromı. -

-

--= op antı ---= ırondan alınabWr. hteklllerln maaneıı a1ln w uatte komhıyonda bulunmalan. 
- - (8907) 18854 

5 Türk Maden Mühen • E 5 di.leri Cemiyetinden : i __ AN_KAR __ A_v_AL_ı_L_ıc_ı_ 
: Türk Maden mühendisleri : 

GOMROK MUHAFAZA E cemiyeti .... nizamnamesinin ; Çim tohumu alınacak 
: 10 aaıca maddoaiM tevfibD : AnJaara Valllllinden : 

Kirahk kaphca 
iktisat Vekaletinden: 

Bolu vilayetinin merkez kazasına bağlı ~ ..... 
su mevkiindeki büyük ve küçük kaplıca qaiı"' ICllll• 
f&l'llarla talibi uhdesine ihale kılınacağından 
liplerin iki ay içinde Maadin Umum Müdürlü 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

1 - Kaplıcanm mültezime tesliminden iti 
üç sene zarfında kaplıca için tayin ve teabit ed' 
sahanın 1 5000 mikyuında to1>9ğrafik hari 
nm tanzimiyle üç nüsha olarak Vekalete tevd 

2 - Kaplıcanın itletilmesi için tasarrufu 
bulunan mevcut tesisatın iatimliki ve yeni sıbi 
aisler ili.vesi için lüzumu olan sermayenin 
bakımından ugari 40.000 liralık bir tiıket t 

3 - Mevcut tesisata göre ilavesi lizan gelen 
hi teraiti haiz tesisat için tealim tarihinden i • 
ren iki sene zarfında yapılacak teaiaat proje 
üç nüaba olarak Vekilete ita etmek ve projel 
tasdikinden itibaren azami dört sene zarfmda 
cümle tesisatı ikmal etmek. 

4 - Kaplıcanın teslimini takip eden ikinci 
den itibaren ni&bi resim ve hükümet hiueai 
lığı olarak maktuan senevi 500 lira vermek. 

5 - Yukanda yazılı tartlann ifumı 
hazine emanetine 1000 lira yatırmak veya 
bankalarm birinden alıDIDlf 1000 liralık 
mektubu verilmek ve taahhütler yerine ıetiri 
diği takdirde mezkir teminat irat kaydedi 

(8939) 1 

Maaş sahiplerin 
Ankara Defterdarlığından • • 

1 - ltliltekaidlııi mtilkiye ve aekertye ile dul ve yetlmlwinin 
reUyle aldıkları Mart - Mayıs 1942 Uç aylıklarına ait tediye 
kaya ıevdl edilmi§tir. 

2 - Defterdarlık muhaaebit vezaesJnd ıı verllecek kAD 
- ıubat 1942 Uç aylıkları. 

Askeri MWld 
1- 600 1- roo 1-12-1941 

501-1000 601-1000 2-12-1941 
1001-1600 1001-1600 8-12-1941 
1501 2000 l!W>l-2000 4-12-1941 
2001-2600 2001-2500 6-12-1941 
JMl-3000 2501-3000 6-12-1941 
8001-3500 8001-3600 8-12-1941 

ÇANKA.YA KALKtl'Dtl'RLttOUNDEN TEDİYE OLUN 
KAA8LARDA 

Askeri Klllld 
1- 150 • 1- 150 1·12-1941 

151- 300 151- 300 2-12-1941 
801- 450 301- 415() 8-12-1941 
451- 700 451- 700 4-12 1941 
701-~ 701-~ 6-12-1941 
S:Sl-1000 6-12-1941 CUmarteıll 

... ~ .......,. - .... .......... 4. ı.ı. 941 1 ........... bedel1 Ml!O 1lra4an lba-= per14!ftıbe güntl saat 15 te Zon- - ret bulunan 700 kilo ru aru ctm to • 
Gümrük Muhafaza Genel Komu - : guldak"ta Türk Maden mühen-: humu alınacatından 1&rtnamea1nı her 

tarihlerinde hlzalanndakl kaza aıra numaralan eaaama gGre 

tanlıimdaıı ı • : dialeri cemiyeti salonunda ak- S alln atacb'mn mlldQrlUttınde allreblllr • 
Urfa Gilmriik muhafaza tabura • 5 tedilecetindeu l&7JD cemiyet : ıer 

8 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya malm dUrlQfU 
mekll, dul ve yetim maaeı alanların reımıl aenet maq ctlsdam, ,
Jı nüfua tezkereleriyle birlikte yukandakl maq aıra n~ 
olmwı gUnlerde blaat veya resmi Yekllleriııin mUracaaılan -D'llD doktorlııia açıktır. Kadrosu b~ : balannıa eösi ıeçen ciln ve E Taliplerin 4 Jr&nunuevel 9Cl peraem

bafıdu. 3656 aa11h bnım11D hüküm- : saatte koaırede ha.sır bulan • : tıe sllDQ aat U5 te vllAJ'et daimi encu
leriae ıöre tebeJ')'iin edecek intibak E malan ve imkln olmadıiı tak-: mmıne maracaatıan. (8071) 11528 

tbıerlnıden ficretli sivil doktor alınır : dirde ZoncuJdalı:'ta bıalmı•n i 
AM:erl doktorlardan 7aı bati~ = •rlı:adatlarcluı birisine vekllet = Satılık merdiYell tatlan 
bet YAi 711bn111111 doldurmamı, o- $ verdiiine dair cemiyet rlyaıe- : 

(8910) 

ÇOcuk Esirgeme Kurumunun 

lanlar riitbesi muhaıaaaatiyle eırıelı:- : tine bir mektup veya telcraf 5 Ankara Valilliinden • 
11 Ye formalı olarak, nı haddini : cöndermeleri lüzomu ilin olu- : 
doldannut olanlar da ıiYil ücretli 5 nar. 5 

KAVACIK MEMBA SU 
olarak latlhdam edilirler. : Türk Maden Mühendisleri: 

İıteklllerin dilekçelerine ballın- : Cemiyeti : 
caklan W terctimeloriyle Ankara'da S Ruzııame 1 : 
GflmrGk Muhafua Genel Komutan- : : 
lıiına mOracaat etmeleri llAn olu- : 1 - Açılıf, : 
nar. (8122) - 2 - Koncre riyaset divanı : 

18770 = seçimi. = 
::::::::::::::::::::::::= : 3 - Geçen devreye ait 11111- : 

ASKERLiK iŞLERi : amelltm koncreye arzı, yılbk : 
: raparan akadmall Ye idare: ________ .;;... ____ S heyetinin ibruı. S 

Şubeye çajn 5 4 - y eai idare heyeti seçi- 5 
= mi. = 
: S - Yeni devreye ait bütçe-: 

Allkara Aakerııt Şubesi R Jıılltındıın 
1 - Şubedeıcı lca)'dlllda 4981 numara· 

b blllruk taletıetıı ka)'dettlrdltı ve ta
kat mektepte olmadıtı u.vdının aUlndl· 
ti anıa.ııan ve baakaca adrwl blllnml
>'etı levazım tetmen xuıaıı 830 dolum 
Ye 150842 ka)'ıt numaralı A.11 otıu Fazıl 
can talim vuıteat .lmıttır. Acele ıuıı. 
ye mG.racaaıı ilin tunur. 

(88l58) 18802 

Kayıp hasta köpek 
Beyazla aiyahlı bir fino kö

peği kayıptır. Huta olan bu 
köpek bir çocuju uınmıtır. 
Her kımin yanmda iae bu 
köpeğin alıkonulması tehli
kelidir. Köpetin hemen a • 
talıdaki adreae teslim edil -
meai ilin olunur. 

Anb.ra Yenitehir Tuna 
Caclcleei Ölçerler Sokak 
No: 9 5484 

ULUS - 21 anca m - No. T.118 

lmtlJu 8ablbl 
1.aba4er ArtUD 

Umumi Netrlnb tdare Eden 
Yası blert MGdQrfl 
Jıltlmtu l'allr l'enik 

llU_. llUdQrll Nat!t Ulut 
ULUS Baaunevl ANKARA 

-<DlXKAT>
~ aönderllen ur nm 
naJU. llelr'8dllalll •ılll!ft4GD prt 
~ .. lrubo1111111ldaa .. 

........ 1111' ..auı.& llüal 

•........ .: ... ;;;;· .......... J 

5 nin tanzimi. 5 
: 6 - Fahrl halana koncre - : 
5 nbı tasdllrine arzı. 5 
: 7 - Arau Ye dileklerin tet- : 

= kiki. = - -: 8 - Kapanq ııöylevi. 5482 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
KAZALAR 

Sat.lak taylar 
Karacabe)' Haruı MQdUrlQIQnden : 
1 - Hara :vetlltlrn'leal ve n.rıe tein 

ırtltmek evnnı altı bN ııaı kan lnallla 
ve dört baı laf kan arap ta)'l 81.ll.9U 
tarihin• müaadlt pazar aQnll aat on 
Deten IODra .Ankara >'&1'11 19rlnde P&• 
aarlılcla aatııacaırtır. 

2 - Her tay ı.oın Yb JJrmJ ura temı
nat alınacaktır. 
ı - Batıl ıartnam.tnı aörmelr ı.tı

)'8Dlerln Ankara Atlı Spor KUlflbtlne ft 

Hara KUdClrliltilne mllracaatıan. 
(9727-8327) J8DJ 

Yapı ilAnı 
Eleeklrt lll&lmUdUrıtltQDdeD : 
Elıalltme:ve konan la ı 
ı - Eleekırt lruuında nPllacalı: bll

ldlmet blnua Umıall lnlaatıdır. 
• 2 - Ketlf bedeli 2:ir.M ura ODHldz 
lnınlltur. 

ı - Eksiltme 11.12.941 penembe d
ntl A&t UI te Eleeldrt üıılltme komllYo
nanda malmQdQrlUIQ odaaında lrape.h 

zart 1UUllJ'le :rapılaoaJctır, 
4 - Ekalllme ıartname11 ve bana m1l

teterrl evrak Ud ura em kurue bedel mu
Jaıblllnde Eleeklrt mallJe dalrel!rıden a· 
lıDablllr. Ve Atn nafıa inUdtlrllltQnde 
de aGrfllebUlr. 

il - Elmlltıneye atruıelr ıctn latekllle
rln 1929 ura em Jrurullulc muvakkat te
minat vermeleri ve Atn vl14)'eUnden ba 
ile alrebU-ıtlertne dair alınııul valka 
ibra etmeleri muıctazldlı'. Bu vesllı:& ı
c:la elıllltmtnln npılacall dDdeD • az 
..... nal bir istida Dil ,,..,...,,, Atn 
...,_. ......... atracaatıan. -··-- ., 

1 - Y enişehirde Temyiz mahke
mesi ile sular iııletme merkez bina
sı arasında mevcut 42 adet merdi -
ven taşını.n beher metre tulü 475 ku
nıt üzerinden pazarlıılı:la aatııa ko
nulmuştur. 

2 - İhale 3. h. 941 tarihinde 
Çartamba günü saat 15 te defterdar
lıkta yapılacaktır. 

3 - lstekJilerin güııilnde " yedi 
buçuk teminat akçesi ile birlikte lı:o
miıyona celmeleri Ye bu baaasta 
fazla izahat almak ictlyenlerin def
terdarlık milli emlilı: mildürliliiine 
müracaattan. (8941) 18858 

Boya malzeme.i 

Mikyasımô derecesi 1,5 
En salahiyetli laboratuvar tefi reaml ra 

(Sertliği çok dütük ve diğer mevaddı madem 
u olmuı itibariyle Ankara için kıymetli bir• 
Kavacık Suyu) cümlesiyle takdiriDi bild" 
dir. Telefon: 1634. 

Elbise ve palto 
alınacak Ankara Emniyet MüdQrliltünden: Mubammerı fiyatlan tık 

AD.kara vaııııttnden: Cinai Miktarı Lira Kunıt 
Mubammen bedeli 20M lira m ku - Sivil elbise 155 Takım 33 00 

ruıtan ibaret bulunan 10 kaleın muhte- Sivil palto 155 adet 27 00 
llt boya malzemesi alınacaktır. EklUtme taı1hl: 9. 12. 1941 aalı ırtınU saat 15 

ISartnameslnl her sl1D 8tadyom rnu - MlldQrl)oet kadrollu aıvıı memurları 1o1Jı yukanda cine ve 
dQrlHOnde aöreblllrler. Taliplerin l:S. elblae ve paltolar acık eblltme Ue yaptırılacaktır. 
12. 1941 pazartesi sunu 1&&t uı te vı • ı ısartnameel emniyet mUdilrlQIQ heııap muamelAt memurıatund& 
14)'et dalnı1 enctlmenlne mQracaatıarı ı.t.k111ertn aa.terlle aQn ve uatte emnl7et mlklQrlQtlllde 

(8936) t!Nn kom.llyoaa aelmelert. (8781) 

Ankara'run en büyük en ferah en güzel sinema-.: 

PARK SİNEMASI 
( ESKİ HALK ) açılıyor 

iLK PROGRAM 

DENİZ KAHRAMA~LAR 
Canlandıranlar : Wallace Beery • Cllesler Morrls ,. Ylrgilll 

TORKÇE SöZLO Arkaclatlık - Kahramanlık ve Denizcilik Filald 

YENi Sinemada 
BuaQn ba sece 

Monden bayatın l&IU1l muhiti 
araııında aec:en bir .. r 

EGLENCE KADINI 
Yaratanlar : 

TJroııe Power - Llnda Damell 

İllvetea 
llaymanlaruı çovirclill bbar-

11111 börek 

...,._,ır ı 10 • 12 • 14.llO • 
ıuo - 18.IO ,.. il ele 

SUS Sinemasın'1 
Buslln bu aece 

En nefti dana • nı1n ve ~ Jle 
a1lllenmlt etlenceıt, hal'lkl1tıd. 

:ııevkll mevzu 

HONOLULU 
Bat rolde: 

Eleaııor Powell 

•· .... ıo - 12 • 14 - ıe -
11pce20.$0 da 


